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คํานํา 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแมโจ ปจจุบันมีหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาจํานวน 45 หลักสูตร แยกเปนหลักสูตร

ระดับปริญญาเอก จํานวน 15 หลักสูตร และหลักสูตรระดับปริญญาโท จํานวน 30 หลักสูตร โดยมีวิสัยทัศน คือ สนับสนุน

การผลิตบัณฑิตเพื่อสรางงานวิจัย นวัตกรรม และเปนผูประกอบการดานเกษตรในระดับนานาชาติ โดยสอดคลองกับ

วัตถุประสงคและพันธกิจของมหาวิทยาลัยแมโจ ดานการสรางผลงานวิจัยและนวัตกรรม และองคความรูในสาขาวิชาตาง ๆ 

โดยเฉพาะอยางยิ่งทางการเกษตร และวิทยาศาสตรประยุกต เพื่อการเรียนรูและถายทอดเทคโนโลยีแกสังคม ประกอบกับ

รัฐบาลไดประกาศนโยบายไทยแลนด 4.0 มีเปาหมายใหประเทศไทยกาวออกจากกับดักรายไดปานกลาง และกาวไปสูประเทศ

รายไดสูง โดยใชนวัตกรรมทางเศรษฐกิจสังคม และการพัฒนาทรัพยากรมนุษยที่มีคุณภาพสูง เพื่อการขับเคลื่อนประเทศ 

ดังนั้น  บัณฑิตวิทยาลัย จึงไดจัดโครงการการประชุมวิชาการและประกวดนวัตกรรม ระดับบัณฑิตศึกษา ประจําป 2561 ขึ้น 

โดยมีวัตถุประสงคในการจัดงานคือ 1) เพื่อเปนเวทีเผยแพรและแลกเปลี่ยนประสบการณ ผลงานวิจัย และผลงานนวัตกรรม 

อันจะนําไปสูการตอยอดองคความรูทางวิชาการและการนําไปใชประโยชนตอชุมชน สังคม และประเทศ 2) เพื่อเปนเวที

เผยแพรผลงานจากดุษฎีนิพนธ วิทยานิพนธ ภาคนิพนธ ปญหาพิเศษ และการคนควาอิสระของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

3) เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน  ดุษฎีนิพนธ วิทยานิพนธ ภาคนิพนธ ปญหาพิเศษ และการคนควาอิสระที่สามารถ

นําไปใชประโยชนตอชุมชน สังคม และประเทศ และ 4) เพื่อพัฒนาเครือขาย ความรวมมือทางวิชาการระหวางนักศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา อาจารย และนักวิจัย จากสถาบันการศึกษา หนวยงานภาครัฐ และภาคเอกชน  ภายใตหัวขอ “งานวิจัยและ

นวัตกรรมบัณฑิตศึกษาเพื่อความย่ังยืนทางเศรษฐกิจและสังคม”  ซึ่งกําหนดใหมีขึ้นในวันที่ 17-18 พฤษภาคม 2561 ณ ศูนย

ประชุมนานาชาติดเิอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรสเชยีงใหม จังหวัดเชยีงใหม 

สําหรับประชุมวิชาการในครั้งนี้จะครอบคลุมการนําเสนอผลงานใน 5 กลุม/สาขาวิชา ได แก กลุมวิทยาศาสตร

สุขภาพ กลุมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กลุมมนุษยศาสตรและสังคม กลุมบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร และกลุม

นานาชาติ ซึ่งมีผูสนใจเขารวมงานประชุมฯ จากสถาบันการศึกษาตาง ๆ และผูประกอบการ ในการนี้รูปแบบของการประชุม

จะมีการบรรยายพิเศษของวิทยากรผูทรงคุณวุฒิ การนําเสนอผลงานวิจัยของอาจารย นักศึกษา นักวิจัย และผูที่สนใจ ทั้งใน

รูปแบบ บรรยาย โปสเตอร และการประกวดนวัตกรรม รวมทั้งสิ้น 289 ผลงาน โดยแบงออกเปน การนําเสนอแบบบรรยาย 

จํานวน 165 ผลงาน ผลงานนําเสนอรูปแบบโปสเตอร จํานวน 35 ผลงาน กลุมนานาชาติ จํานวน 69 ผลงาน และสวนของการ

ประกวดนวัตกรรม จํานวน 20 ผลงาน ทั้งนี้ คณะกรรมการจัดการประชุมหวังเปนอยางยิ่งวา บทความฉบับสมบูรณใน

รายงานการประชุมวชิาการนี้ จะเปนประโยชน ตอการพัฒนาผลงานวิชาการและงานวิจัย ใหกาวหนาเพื่อการพัฒนาประเทศ

ไทยตอไป    

 

 

คณะกรรมการจัดการประชุม  

                        16 พฤษภาคม 2561 
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สารจากอธิการบดี 

 

 

  ยินดีตอนรับผูเขารวม การประชุมวิชาการและประกวดนวัตกรรมบัณฑิตศึกษาแหงชาติ  ครั้งที่ 2  

ซึ่งจัดขึ้นดวยแนวคิด “งานวิจัยและนวัตกรรมบัณฑิตศึกษาเพื่อความยั่งยืนทางเศรษฐกิจและสังคม”  การ

ดําเนินงานในครั้งนี้ถือเปนการเปดเวทีใหนักวิจัยไดมีโอกาสนําเสนอและแลกเปลี่ยนขอคิดเห็นตอผลงานวิชาการ

และนวัตกรรม เพื่อกอใหเกิดการพัฒนา    องคความรูทางวิชาการ การนําไปใชประโยชนที่แทจริง เปนการสราง

เครือขายความรวมมือ  ในระดับคณาจารย นักวิชาการ นักศึกษาจากสถาบันการศึกษาและหนวยงานองคกรตาง 

ๆ ใหมีความใกลชิด และเกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นรวมกันอยางสรางสรรค 

 

ขอขอบคุณ ศาสตราจารยกิตติคุณ นายแพทย สุทธิพร  จิตตมิตรภาพ ที่ปรึกษารัฐมนตรีวาการ

กระทรวงศึกษาธิการ ที่ไดใหเกียรติมาเปนประธานในพิธีเปดและบรรยายพิเศษ และขอขอบคุณ พลอากาศเอก 

ดร.ประจิน  จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม ที่ไดใหเกียรติมาเปนประธานในพิธี

ปดการประชุม ตลอดจนวิทยากรผูทรงคุณวุฒิทุกทานที่มารวมถายทอดความรูใหแกผูเขารวมการประชุมในครั้งนี ้

 

ขอขอบคุณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแมโจ ที่ไดจัดงานนี้ขึ้น ถือเปนการยกระดับ เวทีวิชาการและ

นวัตกรรมระดับบัณฑิตศึกษาของไทยใหมีความเปนสากล ซึ่งสอดคลองกับ   การเปนแหลงภูมิปญญาแหง

การเกษตรไทยมาตลอด จวบจนจะครบวาระ 85 ป ในเร็ว ๆ นี้  ดวยยุทธศาสตร Maejo Go Eco University ที่มุง

ตอบสนองนโยบายของรัฐ Thailand 4.0 ซึ่งถือเปนภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษาในการพัฒนาแวดวงวิชาการ

ของไทยตอไป 

 

 

 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.จําเนียร  ยศราช 

อธิการบดีมหาวทิยาลัยแมโจ 
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สารจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  

 

  การประชุมวิชาการและประกวดนวัตกรรมบัณฑิตศึกษาแหงชาติ ครั้งที่ 2  ภายใตหัวขอ “งานวิจัยและ

นวัตกรรมบัณฑิตศึกษาเพื่อความยั่งยืนทางเศรษฐกิจและสังคม” เปนความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยแมโจและผูให

การสนับสนุน ไดแก 1. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 2. บริษัท เอส เเอนด พี ซินดิ

เคท จํากัด (มหาชน) 3. สวทช. ภาคเหนือ 4. บริษัท เจพี นอรทเทิรนฟารม จํากัด (นราห) 5. สมาคมสงเสริม

นวัตกรรมและการประดิษฐไทย (ATIP) 6. บริษัท เบทาโกร จํากัด (มหาชน) 7. สถาบันบมเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัย

แมโจ (UBI) 8. สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ (IQS) 9. ธนาคารออมสิน และ10. ดีดีเฮิรบ

โดยมีบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยแมโจ เปนเจาภาพ โดยมุงเนนความสําคัญของงานวิจัยดานวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี ที่จะนําไปประยุกตใชในการพัฒนาประเทศและการขับเคลื่อนสูประเทศไทย 4.0 ตามนโยบายของรัฐบาล 

อีกทั้งเปนเวทีในการนําเสนอผลงานวิจัย ทางวิชาการ และ แลกเปลี่ยนประสบการณและองคความรูใหม ๆ ระหวาง

ผูทรงคุณวุฒิ อาจารย นักวิจัย นักศึกษา ชุมชน ผูประกอบการ และผูสนใจทั่วไป 

การประชุมในครั้งนี้ไดรับเกียรติอยางยิ่งจาก ศาสตราจารยกิตติคุณ นายแพทย สุทธิพร  จิตตมิตรภาพ ที่

ปรึกษารัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ มาเปนประธานพิธีเปด และบรรยายพิเศษในหัวขอเรื่อง “Graduate 

Research and Innovation for Economic and Social Sustainability” รวมไปถึง การบรรยายพิเศษ เรื่อง “นโยบายการ

วิจัยและนวัตกรรมระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อความยั่งยืนของประเทศไทยอยางเปนรูปธรรม” โดย พลอากาศเอก       

ดร.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม และการบรรยายจากวิทยากรรับเชิญ 

คณาจารย นักวิจัยและนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ไดรับความรวมมือเปนอยางดียิ่ง จาก

ทานผูบริหารระดับสูง คณาจารย ผูทรงคุณวุฒิ รวมทั้งบุคลากรจากสถาบันเครือขายและหนวยงานภาคธุรกิจ 

ตลอดจนคณะกรรมการจัดงานฯ ที่ใหการสนับสนุนใหงานประชุมครั้งนี้สําเร็จลุลวงไปดวยดีตรงตามวัตถุประสงค 

หวังเปนอยางยิ่งวาการประชุมในครั้งนี้จะเกิดผลในเชิงบวกในบรรยากาศที่อบอุนและมิตรภาพตอการขับเคลื่อนงาน

วิชาการสูการพัฒนาประเทศบนพื้นฐานงานวิจัยและนวัตกรรมอยางเปนรูปธรรมและมีคุณคาในเชิงวิชาการตอ สังคม 

เศรษฐกิจ ทรัพยากร และสิ่งแวดลอมของประเทศไดอยางยั่งยืนตอไป 

ขอบพระคุณทุกทาน 

 

 

 

รองศาสตราจารย ดร.เกรยีงศักดิ์  เมงอําพัน 

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวทิยาลัยแมโจ 
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รายนามคณะกรรมการจัดงานประชุมวิชาการ 

คณะกรรมการที่ปรึกษา 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยแมโจ    อธิการบดีมหาวิทยาลัยแมฟาหลวง 

รองอธิการบด ี(รองศาสตราจารย ดร.วีระพล  ทองมา)   รองอธิการบด ี(รองศาสตราจารย ดร.ศิริพร  กิรติการกุล) 

อธิการบดี (ผูชวยศาสตราจารย ดร.นิคม  มูลเมือง)   รองอธิการบด ี(ผูชวยศาสตราจารย ดร.กชพร  ศริิโภคากิจ) 

รองอธิการบด ี(ผูชวยศาสตราจารย ดร.ทองเลียน  บัวจูม)   รองอธิการบด ี(ผูชวยศาสตราจารยพาวิน  มะโนชัย) 

รองอธิการบด ี(อาจารยรชฏ  เชื้อวิโรจน)    รองอธิการบด ี(อาจารยอภิชาต  สวนคํากอง) 

รองอธิการบด ี(อาจารยชัช  พชรธรรมกุล)    รองอธิการบดฝีายวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา 

รองอธิการบดฝีายวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร รองอธิการบดฝีายวิชาการและตางประเทศ สถาบัน

เทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคณุทหารลาดกระบัง 

รองอธิการบดอีาวุโสฝายวิชาการ    รองอธิการบดฝีายวิชาการและนวัตกรรม  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุร ี   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี

รองอธิการบดฝีายวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ รักษาการรองอธิการบดฝีายวิชาการและวิจัย  

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช 

รองอธิการบดฝีายวิชาการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแกน 

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชยีงใหม 

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษณิ 

คณบดีบัณฑติวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา   คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี

พระจอมเกลาพระนครเหนือ 

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร   คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล   คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแมโจ 

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคําแหง  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ 

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร   คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

 

คณะกรรมการฝายดําเนินงาน 

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย     รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ฝายยุทธศาสตรและวิจัย 

รองคณบดีบัณฑติวิทยาลัย ฝายบรหิารและวิชาการ  ศาสตราจารย ดร.สิริวัฒน  วงษศริิ    

รองศาสตราจารย ดร.ดวง  พุธศุกร    ผูชวยศาสตราจารยมรกต  สุกโชติรัตน 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชลินดา  อริยเดช   ผูชวยศาสตราจารย วาที่รอยตรี ดร.นโิรจน  สินณรงค

อาจารย ดร.กีรติ  ตระการศิรวิานิช    อาจารย ดร.กุลชญา  แวนแกว   

อาจารยอรจนา  แสนไชย จันทรประยูร   นางสหัทยา  ดํารงเกยีรตศิักดิ ์

นางจิรติกานต  พงษศิวัตม     นางสาวนีร  เรียนกุนา  
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คณะกรรมการฝายดําเนินงาน (ตอ)  
นางสาวกนกวรรณ  แซหลอ    นายนเรศ  บุญเพิ่มพูน 

นางเกษราภรณ  ทองสุก     นายทรงเกียรติ  ปานพันธโพธิ ์   

นางสาวรุงนภา  ชมดวง     นายประสิทธิ์  มหาไม 

นางสาวนงครัก  คนด ี     นางสาวจิราวรรณ  บัณฑิตภูริทัต    

ดร.วารุต  อยูคง      สัตวแพทยหญิง ดร.พชรพร  บุญโคตร   

นายธีระวัฒน  รัตนพจน     นางสาวโยษิตา  อุนเปง     

นายพัชรพงษ  พานิช     นางสาวศิริลักษณ  เกิดศิร ิ     

นางสาวโสภา  เขียวสุข     นางสาวมนสิชา  กองเพชรวัฒนา 

 

คณะกรรมการฝายวิชาการและประกวดนวัตกรรม 

การนําเสนอผลงานระดับชาต ิ

รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  ฝายยุทธศาสตรและวิจัย    รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  ฝายบรหิารและวิชาการ        

รองศาสตราจารย ดร.อัญชลี  สงวนพงษ           ศาสตราจารย ดร.นคร  ทิพยาวงศ                     

รองศาสตราจารย ดร.นพมณี  โทปุญญานนท      รองศาสตราจารย ดร.พูนพัฒน  พูนนอย            

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชลินดา  อริยเดช            ผูชวยศาสตราจารย ดร.จตุรภัทร  วาฤทธิ ์            

ผูชวยศาสตราจารย ดร.นักรบ  นาคประสม          ผูชวยศาสตราจารย วาที่รอยตรี ดร.นิโรจน  สินณรงค  

อาจารย ดร.กัลย  กัลยาณมิตร              อาจารย ดร.กาญจนา  นาคประสม   

อาจารย ดร.ยุวลี  อันพาพรม    อาจารย ดร.กีรติญา  จันทรผง    

อาจารย ดร.อรุณี  ยศบุตร     อาจารย ดร.กีรติ  ตระการศิรวิานิช    

นางปยะฉัตร  ใครวานชิ เบอรทัน    นางสาวนฤมล  ทักษอุดม    

นายชาญวิทย  รัตนราศร ี     นายธีระวัฒน  รัตนพจน    

นางสาวโยษิตา  อุนเปง     นายพัชรพงษ  พานิช    

นางสาวศิริลักษณ  เกิดศิร ิ      นางจิรติกานต  พงษศิวัตม    

นายทรงเกียรติ  ปานพันธโพธิ ์    ดร.วารุต  อยูคง   
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การนําเสนอผลงานระดับนานาชาติ 
รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ฝายยุทธศาสตรและวจิัย  รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ฝายบริหารและวิชาการ 

ศาสตราจารย ดร.สิริวัฒน  วงษศริิ    รองศาสตราจารย ดร.ดวง  พุธศุกร   

รองศาสตราจารย ดร.นิวุฒ ิ หวังชัย    ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธเนศ  ไชยชนะ   

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ไพศาล  กาญจนวงศ   ผูชวยศาสตราจารย ดร.วศิน  เจริญตัณธนกุล  

ผูชวยศาสตราจารย ดร.สิริวัฒน  สาครวาส ี   ผูชวยศาสตราจารย ดร.ทัดพงศ  อวิโรธนานนท  

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชนกันต  จิตมนัส   ผูชวยศาสตราจารยมรกต  สุกโชติรัตน   

อาจารย ดร.ชมชวน  บุญระหงษ    Dr. Rameshprabu  Ramaraj    

สัตวแพทยหญิง ดร.พชรพร  บุญโคตร   นางสาวจิราวรรณ  บัณฑิตภูริทัต    

        

คณะทํางานฝายเตรียมเอกสาร และประชาสัมพันธ  

รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ฝายบริหารและวิชาการ  นางสหัทยา  ดํารงเกยีรตศิักดิ ์    

นางสาวกนกวรรณ  แซหลอ    นายพงษพิพัฒน  ราชจันทร    

นางจิรติกานต  พงษศิวัตม     นางเกษราภรณ  ทองสุก    

นายทรงเกียรติ  ปานพันธโพธิ ์    นางสาวโสภา  เขียวสุข      

นางสาวรุงนภา  ชมดวง     นายประสิทธิ์  มหาไม 

นายนเรศ  บญุเพิ่มพูน     นางสาวนงครัก  คนด ี    

นางสาวจิราวรรณ  บัณฑิตภูริทัต    นางสาวอุมาพร  ยอดเสาด ี     

นางสาวสุภาวดี  พรมทา     ดร.วารุต  อยูคง   

สัตวแพทยหญิง ดร.พชรพร  บุญโคตร   นายธีระวัฒน  รัตนพจน     

นางสาวโยษิตา  อุนเปง     นายพัชรพงษ  พานิช    

นางสาวศิริลักษณ  เกิดศิร ิ     

 
 

คณะทํางานฝายตอนรับ พิธีการ 

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย     รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ฝายบริหารและวิชาการ 

รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ฝายยุทธศาสตรและวจิัย  ผูชวยศาสตราจารย วาท่ีรอยตร ีดร.นิโรจน  สินณรงค  

อาจารย ดร.นทีทิพย  สรรพตานนท    อาจารย ดร.ปานแพร  เชาวนประยูร    

อาจารยอรจนา  แสนไชย จันทรประยูร   นางสหัทยา  ดํารงเกยีรตศิักดิ ์

นางจิรติกานต  พงษศิวัตม     นายนเรศ  บุญเพิ่มพูน     

นางเกษราภรณ  ทองสุก     นายทรงเกียรติ  ปานพันธโพธิ ์    

นางสาวรุงนภา  ชมดวง     นางสาวจิราวรรณ  บัณฑิตภูริทัต   

นางสาวอุมาพร  ยอดเสาด ี     นางสาวสุภาวดี  พรมทา 
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คณะทํางานฝายตอนรับ พิธีการ (ตอ) 

 
นางสาวโสภา  เขียวสุข     นางสาวมนสิชา  กองเพชรวัฒนา    

ดร.วารุต  อยูคง      สัตวแพทยหญิง ดร.พชรพร  บุญโคตร   

นายธีระวัฒน  รัตนพจน     นางสาวโยษิตา  อุนเปง 

 

คณะทํางานฝายลงทะเบียนและการนําเสนอผลงานวิจัย 

รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ฝายยุทธศาสตรและวจิัย  รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยฝายบรหิารและวิชาการ 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธิดารัตน  ชลประเสรฐิสุข     อาจารย ดร.กุลชญา  แวนแกว          

อาจารยอัชญา  ไพคํานาม     นางเกษราภรณ  ทองสุก        

นายประสิทธิ์  มหาไม        นางสาวอุมาพร  ยอดเสาด ี      

นางสาวสุภาวดี  พรมทา        ดร.วารุต  อยูคง     

นางสาวโยษิตา  อุนเปง     นายทรงเกียรติ  ปานพันธโพธิ ์       

นางสาวมนสิชา  กองเพชรวัฒนา  
     

คณะทํางานฝายการเงินและพัสดุ 
รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ฝายบริหารและวิชาการ  ผูชวยศาสตราจารย ดร.รัชนียา  บังเมฆ   

อาจารย ดร.อรุณี  ยศบุตร     อาจารย ดร.ศฐา  วรุณกูล    

อาจารยอัชญา  ไพคํานาม     นางสาวนีร  เรียนกุนา     

นางสาวรุงนภา  ชมดวง      นางสาวนงครัก  คนด ี     

นายประสิทธิ์  มหาไม     

 

คณะทํางานฝายอาหาร โสตทัศนูปกรณ เทคโนโลยีสารสนเทศ และสถานที่ 

รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ฝายบริหารและวิชาการ  นางสหัทยา  ดํารงเกยีติศักดิ ์    

นายประสิทธิ์  มหาไม     นางสาวรุงนภา  ชมดวง         

นางสาวโสภา  เขียวสุข     นางสาวนงครัก  คนด ี     

นางสาวจิราวรรณ  บัณฑิตภูริทัต    นายพัชรพงษ  พานิช     

นายนเรศ  บุญเพิ่มพูน     นายทรงเกียรติ  ปานพันธโพธิ ์    

นายธีระวัฒน  รัตนพจน    
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คณะทํางานฝายประเมินผล 

รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ฝายยุทธศาสตรและวจิัย  นางจิรติกานต  พงษศิวัตม    

นายทรงเกียรติ  ปานพันธโพธิ ์    นายธีระวัฒน  รัตนพจน     

นางสาวมนสิชา  กองเพชรวัฒนา    ดร.วารุต  อยูคง     

นางสาวโยษิตา  อุนเปง     
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รายนามผูทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความวิจัยฉบับสมบูรณ 

กลุมสาขาวิชาวทิยาศาสตรสุขภาพ 

รายชื่อผูทรงคุณวุฒิ            ที่อยู/สังกัด 

รองศาสตราจารย ทันตแพทยหญิง ดร.พัชราวรรณ ศรีศิลปะนันทน คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

ผูชวยศาสตราจารย ทันตแพทยหญิง ดร.กันยารัตน คอวนิช คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.สดใส  วิโรจนศักดิ ์   คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปทมา  สุพรรณกุล   คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชุลีกร  ดานยุทธศิลป  คณะพยาบาลศาสตร  มหาวิทยาลัยนเรศวร 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ฐิติอาภา  ตั้งคาวานิช  คณะพยาบาลศาสตร  มหาวิทยาลัยนเรศวร 

ผูชวยศาสตราจารย คมศร  ลมไธลง   คณะวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยขอนแกน 

อาจารย ดร.กรชนก  วยัคฆานนท   คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร 
อาจารย ทันตแพทย ดร.ธนพล  ศรสุวรรณ    คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร 
อาจารย ทันตแพทยหญิง ดร.ศศิมา  ภูวนันท  คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร 

อาจารย ดร.ธนพล  เพ็ญรัตน    คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร 

อาจารย ดร.พัฒนาวดี  พัฒนถาบุตร   คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร 

อาจารย ดร.พีรญา  อึ้งอุดรภักดี    คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร 

อาจารย ดร.บุญสง  หวังสินทวีกุล   สํานักเภสัชศาสตร  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 

อาจารย ดร.จงรักษ  อรรถรัฐ    คณะวิทยาศาสตรการแพทย มหาวิทยาลัยนเรศวร 

อาจารย ดร.ดามรัศมน  สุรางกูร   คณะวิทยาศาสตรการแพทย มหาวิทยาลัยนเรศวร 

อาจารย สัตวแพทยหญิง ดร.พชรพร  ตาดี   คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีฯ มหาวิทยาลัยแมโจ 

 

กลุมสาขาวิชาวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี

รายชื่อผูทรงคุณวุฒิ            ที่อยู/สังกัด 

ศาสตราจารย ดร.วรพงศ ตั้งศรีรัตน  คณะวิศวกรรมศาสตร  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

รองศาสตราจารย ดร.อัมพวัน ตั๊นสกุล  คณะวิศวกรรมศาสตร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุร ี

รองศาสตราจารย ดร.นภาพร เชี่ยวชาญ  คณะวิศวกรรมศาสตร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุร ี

รองศาสตราจารย ดร.อดิศักดิ์ นาถกรณกุล  คณะพลังงานสิ่งแวดลอมและวัสดุ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 

รองศาสตราจารย ดร.วศิน เจริญตันธนกุล  คณะวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยแมโจ 

รองศาสตราจารย ดร.อภิชาต โสภาแดง  คณะวิศวกรรมศาสตร  มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.วันไชย คําเสน  คณะวิศวกรรมศาสตร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.นักรบ นาคประสม  คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมการเกษตร   มหาวิทยาลัยแมโจ 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.สิริวัฒน สาครวาสี  คณะผลิตกรรมการเกษตร  มหาวิทยาลัยแมโจ 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชาญชัย แสงชโยสวัสดิ์ คณะเกษตรศาสตร  มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุภาลัย อารีรักษ  คณะวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.สายสกุล ฟองมูล  คณะผลิตกรรมการเกษตร  มหาวิทยาลัยแมโจ 

ผูชวยศาสตราจารย ดร. นิสราภรณ เพ็ชรสุทธิ คณะวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
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รายนามผูทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความวิจัยฉบับสมบูรณ 

กลุมสาขาวิชาวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี (ตอ) 

รายชื่อผูทรงคุณวุฒิ            ที่อยู/สังกัด 

 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.โชษณ ศรเีกตุ  คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธาน ี

ผูชวยศาสตราจารย ดร. กังสดาล กนกหงษ  คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแมโจ 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.กฤษณะ ลาน้ําเที่ยง คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยแมโจ 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.หนึ่งหทัย ชัยอาภร  คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยแมโจ 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชูพงษ ภาคภูม ิ  คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยแมโจ 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ฐิตินันท รัตนพรหม  คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแมโจ 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปฏิภาณ สุทธิกุลบุตร คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแมโจ 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.นําพร ปญโญใหญ  คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแมโจ 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ฐปน ชื่นบาล  คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยแมโจ 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิราภรณ ชื่นบาล  คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยแมโจ 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.หยาดฝน ทะนงการกิจ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแมโจ 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ฤทธิชัย อัศวราชันย  คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแมโจ 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุภาพร แสงศรีจันทร คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยแมโจ 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศักดิ์ชัย เสถียรพีระกุล คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยแมโจ 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.สวนิตย อิชยาวณิชย สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกลาเจาพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุร ี

อาจารย ดร.กนกวรรณ  กรรเชียง                         คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยแมโจ 

อาจารย ดร.กิติศักดิ์ โอสถานันตกุล  คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยแมโจ 

อาจารย ดร.นษิ ตันติธารานุกุล   คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยแมโจ 

อาจารย ดร.สมคิด ดีจริง   คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยแมโจ 

อาจารย ดร.อุทุมพร กันแกว   คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยแมโจ 

อาจารย ดร.กิตติกร หาญตระกูล  คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยแมโจ 

อาจารย ดร.ยุวลี อันพาพรหม   คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยแมโจ 

อาจารย ดร.สุรียพร สราภริมย   คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยแมโจ 

อาจารย ดร.ธีระพล ธุรกิจเสรี   คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยแมโจ 

อาจารย ดร.กิตติคุณ พระกระจาง  คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยแมโจ 

อาจารย ดร.นภัสถ จันทรมี   คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยแมโจ 

อาจารย ดร.มธุรส ชัยหาญ   คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยแมโจ 

อาจารย ดร.รัฐพร จันทรเดช   คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยแมโจ 

อาจารย ดร.สมนึก สินธุปวน   คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยแมโจ 

อาจารย ดร.ไพโรจน วงศพุทธิสิน  คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยแมโจ 

อาจารย ดร.กีรติญา จันทรผง   คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยแมโจ 

อาจารย ดร.ชวโรจน ใจสิน   วิทยาลัยพลังงานทดแทน  มหาวิทยาลัยแมโจ 

อาจารย ดร.ศิวโรจน บุญราศี   คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแมโจ 

อาจารย ดร.ชนันทภัสร ราษฎรนิยม  คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแมโจ 
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รายนามผูทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความวิจัยฉบับสมบูรณ 

กลุมสาขาวิชาวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี (ตอ) 

รายชื่อผูทรงคุณวุฒิ            ที่อยู/สังกัด 

 

อาจารย ดร.กาญจนา นาคประสม  คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแมโจ 

อาจารย ดร.นิสรา กิจเจริญ   คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ํา มหาวิทยาลัยแมโจ 

อาจารย ดร.จุฬากร ปานะถึก   คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลย ี มหาวิทยาลัยแมโจ 

อาจารยจักรพงษ ไชยวงศ   คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแมโจ 

อาจารย ดร.สิริมา เถกิงวงศตระกูล  คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกลาเจาคณุทหารลาดกระบัง 

อาจารย ดร.ปณิธิ แสนจิตร   คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ลําปาง 

อาจารย ดร.ไพบูลย ปะนาเส   คณะเกษตรศาสตรและทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา 

อาจารย ดร.ธนาพร บุญมี   คณะเกษตรศาสตรและทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา 

อาจารย ดร.สุพรรณิการ กลอมจอหอ  คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 

อาจารย ดร.นิราภรณ ชัยวัง   คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 

อาจารย ดร.สรุจพิสิษฐ พยัคฆภาพ  คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 

อาจารย ดร.เดือนเพ็ญ วงคสอน   คณะวิทยาศาสตรและศิลปะศาสตร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

อาจารย ดร.นันทพร สุทธิ   คณะเทคโนโลย ี มาหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

อาจารยสัญฌา พันธุเเพง   วทิยาลัยแมฮองสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 

 

 

กลุมสาขาวิชามนษุยศาสตรและสังคมศาสตร 

รายชื่อผูทรงคุณวุฒิ            ที่อยู/สังกัด 

รองศาสตราจารย ดร.เฉลิมชัย  ปญญาด ี  วิทยาลัยบริหารศาสตร มหาวิทยาลัยแมโจ 

รองศาสตราจารย ดร.ณัชวิชญ  ติกุล  คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบสิ่งแวดลอม มหาวิทยาลัยแมโจ 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.วีระ  เลิศสมพร  คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยพะเยา 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.กันต  อินทวงศ   คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมบัติ  เวชกามา  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.อุดม  คําขาด  คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธนกร  สิริสุคันธา  คณะวิทยาการจัดการ มหาวทิยาลัยราชภัฏลําปาง 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.นพวรรณ บุญธรรม วิทยาลัยบริหารศาสตร มหาวิทยาลัยแมโจ 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.สถาพร แสงสุโพธิ์  วิทยาลัยบริหารศาสตร มหาวิทยาลัยแมโจ 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.เอกพิชญ ชินะขาย  วิทยาลัยบริหารศาสตร มหาวิทยาลัยแมโจ 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปรารถนา ยศสุข  วิทยาลัยบริหารศาสตร มหาวิทยาลัยแมโจ 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.บงกชมาศ  เอกเอี่ยม วิทยาลัยบริหารศาสตร มหาวิทยาลัยแมโจ 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศราภา  ศุทรินทร  วิทยาลัยบริหารศาสตร มหาวิทยาลัยแมโจ 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปฏิภาณ สุทธิกุลบุตร คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวทิยาลัยแมโจ 
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รายนามผูทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความวิจัยฉบับสมบูรณ 

กลุมสาขาวิชามนษุยศาสตรและสังคมศาสตร (ตอ) 

รายชื่อผูทรงคุณวุฒิ            ที่อยู/สังกัด 

 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ภัทรธนิษฐ  ศรีจอมทอง คณะศิลปศาสตร มหาวทิยาลัยแมโจ 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.เสาวลักษณ ชายทวีป คณะศิลปศาสตร มหาวทิยาลัยแมโจ 

ผูชวยศาสตราจารย วาที่รอยตรี ดร.นิโรจน สินณรงค คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยแมโจ 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ภัทริกา มณีพันธ  คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแมโจ 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยงยุทธ  ยะบุญธง  คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

อาจารย ดร.ชยา  วรรธนะภูติ   คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

อาจารย ดร.มนตนภัส  มโนการณ  คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

อาจารย ดร.สุทธิดา  จํารัส   คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

อาจารย ดร.วรพงศ  ตระการศิรนินท  คณะรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
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บทคัดยอ  

 การศึกษาเรื่องการบริหารจัดการชมรมเพื่อการดูแลผูปวยจิตเวชที่ผานการรับรองระดับจังหวัดในภาคใต  มี

วัตถุประสงคเพื่อ (1) ศึกษาการบริหารจัดการชมรมเพื่อการดูแลผูปวยจิตเวชที่ผานการรับรองระดับจังหวัดในภาคใต (2) 

เงื่อนไขสนับสนุนที่ทําใหการบริหารจัดการชมรมเพื่อการดูแลผูปวยจิตเวชที่ผานการรับรองระดับจังหวัดในภาคใต ประสบ

ความสําเร็จ และ (3) ผลลัพธของการดําเนนิงานชมรมเพื่อการดูแลผูปวยจิตเวชที่ผานการรับรองระดับจังหวัดในภาคใต โดย

ใชระเบยีบวธิวีจัิยเชงิคุณภาพ (Qualitative Research) จากการศกึษาขอมูลจากเอกสาร การสัมภาษณ การสังเกตการณ และ

การสนทนากลุม 

 ผลการวจัิยพบวา การบรหิารจัดการชมรมเพื่อการดูแลผูปวยจิตเวชที่ผานการรับรองระดับจังหวัดในภาคใต ไดใช

กระบวนการบรหิารจัดการตามวงจรคุณภาพเดมม่ิง (PDCA) ในการดําเนินงานชมรม ดานคณะกรรมการ ดานกิจกรรม ดาน

กองทุน และดานบรหิารงานทั่วไป ทั้งนี้เงื่อนไขสนับสนุนที่ทําใหการดําเนินงานชมรมประสบความสําเร็จ เกิดจากการมีสวน

รวมของชุมชน การมีกิจกรรมที่ตอเนื่อง และการดําเนินงานไดดวยตัวชมรมเอง สงผลใหการบริหารจัดการชมรมมี

ประสิทธิภาพ และเกิดผลลัพธที่ดีตอผูปวย คือลดการกลับมารักษาซ้ําในโรงพยาบาลของผูปวยจิตเวช ญาติหรือผูดูแลมี

กําลังใจในการดูแลและอยูรวมกับผูปวยไดอยางปกตสิุข ชุมชนมีทัศนคตทิี่ด ีและมีสวนรวมในการดูแลผูปวย ทําใหชมรมไดรับ

การยอมรับพรอมทัง้เปนแบบอยางใหกับชมรมอ่ืน ๆ ได 

คําสําคัญ: การบรหิารจัดการ  ชมรมเพื่อการดูแลผูปวยจิตเวช  การมีสวนรวมของชุมชน  เงื่อนไขสนับสนุน  วงจรคุณภาพ

เดมม่ิง (PDCA) 

Abstract  

The study of administration of psychiatric patients club certified by province level in the south. aims to (1) study 

the administration of Psychiatric Patients Club Certified by Province level in the South. (2) study the supportive conditions 

that make the management of the provincial certified psychiatric care club succeed (3) study the result of the provincial 

certified psychiatric care club operation using qualitative research methodology. Data was collected from documents, 

interviews, observation and focus group discussion. 

The research found that administration of psychiatric patients club certified by province level in the south has 

followed the administrative process under deming cycle (PDCA), including the administration of board committee, 

activities, fund and other general administration. There are several supportive conditions that make the club succeed. 
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These include community participation, continuous activities and the operation of the club itself which lead to effective 

management and as a result, patients has gained benefit in which they reduce to re-admission in psychiatric hospital. 

Relatives or caregivers are encouraged to supervise and co-exist peacefully with the patient.The community has a 

positive attitude and participation in patient care. All these evidences result in the club being accepted and has thus 

been recognized as a model for other clubs. 

Keyword:  Administration, Psychiatric patients club, Community participation, Supportive conditions, Deming cycle (PDCA) 

 
บทนํา 

 จากการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วของสังคมไทยทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ตลอดจนการสื่อสารที่ไร

พรมแดน ไดนํามาสูปญหาสังคม เชน ปญหาการตัง้ครรภไมพงึประสงค ปญหาการหยาราง ปญหาการติดสารเสพติด ปญหา

เศรษฐกจิ ทําใหประชาชนมีความเครยีด ไมสามารถปรับตวัหรือเผชิญกับปญหาที่เกิดขึ้นได สงผลตอสุขภาพจิต และมีผูปวย

จิตเวชเพิ่มมากขึ้น ซึ่งพจิารณาไดจากขอมูลการเปรยีบเทยีบการรับผูปวยนอกจิตเวชเพื่อการตรวจรักษาของสถานบริการใน

สังกัดกรมสุขภาพจิตปงบประมาณ 2552 - 2556 ที่เพิ่มขึ้นจาก 1,022,504 รายในป พ.ศ.2552 เปน 1,055,548 ราย และ 

1,091,646 ราย ในป พ.ศ.2553 และ 2554 ตามลําดับ และในป พ.ศ. 2556 เพิ่มสูงขึ้นเปน 1,109,183 ราย (กองแผนงาน 

กรมสุขภาพจิต, 2556 : 12) และโรคทางจิตเวชยังคงเปนปญหาหนึ่งที่สําคัญดานสาธารณสุขของประเทศในปจจุบัน โดยโรค

จิตเภทเปนโรคที่พบมากที่สุดในบรรดาโรคทางจิตเวชทัง้หมด ประมาณรอยละ 65 - 70 ของผูปวยในโรงพยาบาลจิตเวชเปน

โรคนี้ และสวนมากจะเปนเรื้อรัง ผูปวยมักจะไมหายเปนปกติและจะมีความผิดปกติของบุคลิกภาพใหเห็นชัด (โกศล วงค

สวรรค และเลศิลักษณ วงคสวรรค, 2551 : 212)  มีอัตราการกลับเปนซ้ํารวมถึงกลับมารักษาซ้ําในโรงพยาบาลมากกวาโรค

จิตเวชชนดิอ่ืนๆ ถงึรอยละ 70 (เปรมฤด ีดํารักษ อังคนา วังทอง และอนุชติ วังทอง, 2557 : 92) อันเกิดจากการขาดการดูแล 

รักษาที่ถูกตองและเหมาะสม ผูดูแลหรือครอบครัว ชุมชนขาดความรู ความตระหนักในการดูแลผูปวย ปญหาทางดาน

เศรษฐกจิ การเดนิทางไปรับการรักษา  ตามนัด นโยบายของกรมสุขภาพจิต และโรงพยาบาลจิตเวชที่มีความจําเปนตองรักษา

ผูปวยในระยะเวลา ที่สั้นลง สงผลใหผูปวยไมไดรับการฟนฟูสมรรถภาพดานตางๆ ตลอดจนการบริหารจัดการของรัฐที่มี

ขอจํากัดในดานงบประมาณ ดานกําลังคน และโรงพยาบาลจิตเวชทั่วประเทศที่มีเพียง 17 แหง ซึ่งไมเพียงพอตอการรองรับ

ผูปวยจิตเวชที่มีจํานวนเพิ่มสูงขึ้น ปจจัยเหลานี้ลวนมีความสําคัญและเปนอุปสรรคตอการไดรับการรักษาที่ตอเนื่อง การกลับ

ปวยซ้ําและการฟนฟูสมรรถภาพผูปวยจิตเวช กอใหเกิดผลกระทบโดยตรงตอสุขภาพของผูปวยจากการเสื่อมถอยของ

บุคลิกภาพ อารมณ และเปนภาระของครอบครัวในการดูแลผูปวยตามมา เกิดความสูญเสียทางดานเศรษฐกิจทั้งในระดับ

ครอบครัวและระดับประเทศ (มาโนช หลอตระกูล และปราโมทย สุคนชิย, 2555 : 125)  

จากสภาพปญหาดังกลาว กรมสุขภาพจิต ไดตระหนักถงึความสําคัญและมีนโยบายเพื่อการปองกันการกลับมาปวย

และรักษาซ้ําในโรงพยาบาล รวมถึงการฟนฟูสมรรถภาพของผูปวยจิตเวช เกิดการจัดตั้งกลุมในลักษณะของกลุมเพื่อนชวย

เพื่อน (Self - help Group) และพัฒนากอตั้งเปนชมรมญาติเพื่อการดูแลผูปวยจิตเวชขึ้นครั้งแรกเม่ือป พ.ศ. 2541 โดยการ

รวมตัวกันของญาตแิละผูปวย รวมทั้งผูเกี่ยวของที่มีความสมัครใจในการเขามามีบทบาทและขับเคลื่อนกระบวนการทํางาน

รวมกัน มีจุดมุงหมายสําคัญเพื่อจัดกจิกรรมการดูแล ฟนฟูสมรรถภาพผูปวยใหสามารถดําเนินชีวิตไดอยางปกติสุข เปนศูนย

รวมในการแลกเปลี่ยนเรยีนรูและพัฒนาทักษะในการอยูรวมกับผูปวย สรางโอกาสทางสังคมและอาชีพ พิทักษสิทธิ และสราง

เครอืขาย  ทางสังคมเพื่อผูปวยจิตเวช ผลของการดูแลผูปวยโดยชมรมดังกลาว ชวยใหผูปวยเกดิกําลังใจ ลดตราบาปในตนเอง 

(De -Stigma) ครอบครัว ชุมชนเกดิความเขาใจ ลดการตตีราของชุมชน เกิดพลังของกลุมในการชวยกันพิทักษสิทธิ เปนปาก

เปนเสยีงใหผูปวยและครอบครัวไดรับการดูแลที่ดจีากชุมชนมากขึ้น อันสงผลใหผูปวยสามารถดําเนนิชวีติไดอยางปกติสุข และ
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ที่สําคัญสามารถลดการกลับมารักษาซ้ําในโรงพยาบาลจิตเวชได และผลลัพธดังกลาวทําใหกรมสุขภาพจิตมีนโยบายในการ

สรางเครือขายชมรมตอเนื่องตลอดมา จนเกิดการกอตั้งเปนสมาคมเพื่อผูบกพรองทางจิตในป พ.ศ.2546 และปจจุบันไดมี

เครอืขายชมรมเพื่อการดูแลผูปวยจิตเวชเกดิขึ้นทุกจังหวัดของประเทศและขึ้นทะเบยีนกับสมาคมเพื่อผูบกพรองทางจิตจํานวน 

229 ชมรม (สมาคมเพื่อผูบกพรองทางจิตแหงประเทศไทย, 2558 : 2) 

อยางไรก็ตาม แมวาชมรมดังกลาวนัน้จะนําพาซึ่งประโยชนอันเกิดขึ้นกับผูปวย ครอบครัว ชุมชน และสังคม แตจาก

การสํารวจขอมูลโดยสมาคมเพื่อผูบกพรองทางจิตแหงประเทศไทย ป พ.ศ. 2558 พบวา ชมรมที่จัดตั้งขึ้นทั่วประเทศมีจํานวน 

229 ชมรม รอยละ 50 เกดิปญหาในการบรหิารจัดการ จนบางชมรม  ไมสามารถดําเนนิการตอไปได และเหลอืเพียงจํานวน 5 

ชมรม หรอืรอยละ 2 ของชมรมที่จัดตัง้ขึ้น ที่ไดรับการรับรองใหเปนชมรมเพื่อผูบกพรองทางจิตระดับจังหวัด ซึ่งใหการรับรอง

โดยสมาคมเพือ่ผูบกพรอง  ทางจิตแหงประเทศไทย อันสะทอนถึงศักยภาพในการบริหารจัดการ สงผลตอผูปวยจิตเวชที่เปน

สมาชกิของชมรมสามารถดําเนนิชวีติไดอยางปกตสิุข และลดการกลับมารักษาซ้ําในโรงพยาบาล สําหรับเครือขายชมรมเพื่อ

การดูแลผูปวยจิตเวชในภาคใตมีจํานวนทั้งสิ้น 33 ชมรม และมีชมรมเพียง 2 ชมรม ที่ไดรับการรับรองใหเปนชมรมเพื่อ         

ผูบกพรองทางจิตระดับจังหวัด   

จากปรากฎการณดังกลาว ทําใหผูวิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาถึงการบริหารจัดการของชมรม เพื่อการดูแลผูปวย  

จิตเวชที่ผานการรับรองระดับจังหวัดในภาคใต โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศกึษาการบริหารจัดการของชมรม เงื่อนไขสนับสนุนให

การดําเนนิงานชมรมประสบความสําเร็จ และผลลัพธของการดําเนนิงานชมรม ทัง้นี้เพื่อตอบคําถามวาการบริหารจัดการของ

ชมรม เงื่อนไขสนับสนุนใหการดําเนนิงานของชมรมประสบความสําเร็จ และผลลัพธของการดําเนินงานชมรมเปนอยางไร โดย

ผลการศกึษาครัง้นี้ จะสามารถนําไปใช   ในการพัฒนาและขยายเครือขายชมรมเพื่อการดูแลผูปวยจิตเวชในภาคใต และเปน

ขอมูลสําคัญตอสมาคมเพื่อผูบกพรองทางจิตแหงประเทศไทย ในการนําไปใชกําหนดทิศทางเพื่อการพัฒนาชมรมสูความ

เขมแข็งตอไป 

 
วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อศกึษาการบรหิารจัดการชมรมเพื่อการดูแลผูปวยจิตเวชที่ผานการรับรองระดับจังหวัดในภาคใต  

2. เพื่อศกึษาเงื่อนไขสนับสนุนที่ทําใหการบรหิารจัดการชมรมเพื่อการดูแลผูปวยจิตเวชที่ผานการรับรองระดับจังหวัด

ในภาคใต ประสบความสําเร็จ  

3. เพื่อศกึษาผลลัพธของการดําเนินงานชมรมเพื่อการดูแลผูปวยจิตเวชที่ผานการรับรองระดับจังหวัดในภาคใต  

 
วรรณกรรม 

 แนวคิด ทฤษฎีสําคัญที่ใชเพื่อกําหนดกรอบแนวคิด แนวทางการวจัิย และตอบวัตถุประสงคการวจัิยในครัง้นี้ ไดแก 

 1. แนวคิดกระบวนการบรหิารจัดการโดยใชวงจรคุณภาพ PDCA  

สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (2554 : 64) กลาวถึง วงจรคุณภาพเดมม่ิง (Deming 

Cycle: PDCA) หมายถงึ กระบวนการบรหิารงานอยางมีคุณภาพ ในการดําเนินงานควบคุมคุณภาพ เปนวงจรพัฒนาคุณภาพ

จากการเผยแพรของ Deming ซึ่งประกอบดวยการวางแผน (Plan) การปฏิบัติ (Do) การตรวจสอบ (Check) และการปรับปรุง

แกไข (Act) 

วฑูิรย สมิะโชคด ี(2545 : 43 - 47 ; อางอิงจาก สุรัตน สุทธชิัชวาล, 2555 : 21 - 23) กลาวถงึ วงจรคุณภาพ PDCA 

เปนกจิกรรมที่จะนําไปสูการปรับปรุงงานและการควบคุมอยางเปนระบบ โดยกระบวนการนัน้เริ่มจากการวางแผน การนําแผน
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ที่วางไวมาปฏิบัติ การตรวจสอบผลลัพธที่ได และหากไมไดผลลัพธตามที่คาดหมายไวจะตองทําการทบทวนแผนการ โดย

เริ่มตนใหมอีกครัง้หนึ่งและทําตามวงจรคุณภาพซ้ําอีก เม่ือวงจรคุณภาพหมุนซ้ําไปเรื่อยๆ จะทําใหเกิดการปรับปรุงงานและ

ทําใหระดับผลลัพธสูงขึ้นเรื่อยๆ  

ปจจุบันมีองคกรหรอืหนวยงานไดนําวงจรคุณภาพ PDCA มาประยุกตใชเพื่อบริหารงานอยางหลากหลาย อาทิ กนิษฐา สน

เผอืก (2556 : 16) ไดนําวงจรคุณภาพ PDCA มาใชในการศึกษาการมีสวนรวมการประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากร

คณะพัฒนาการทองเที่ยว พบวา การดําเนินกิจกรรมหรือการบริหารจัดการการประกันคุณภาพการศึกษา ที่ประสบ

ความสําเร็จและเปนไปตามนโยบายและเปาหมายที่ตัง้ไว เกดิจากการนําหลักการบรหิารจัดการเชิงคุณภาพแบบตอเนื่อง ตาม

วงจร PDCA และการปฏิบัตติามวงจร PDCA อยางตัง้ใจและถูกตอง ชวยใหเกดิความม่ันใจในการทํางาน การหมุนวงจร PDCA 

ซ้ําทําใหเกดิการปรับปรุงและสรางคุณภาพที่นาเชื่อถือขึ้น เชนเดียวกับ โสภา อํานวยรัตน (2555 : 20) ใชวงจรการบริหาร 

PDCA มาเปนแนวทางในการพัฒนารูปแบบการบริหารคุณภาพของวิทยาลัยการอาชีพ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ การ

อาชวีศกึษา โดยเนนใหบุคลากรในสถานศกึษาและผูที่เกี่ยวของจะตองรวมกันวางแผน รวมกันปฏิบัติ รวมกันตรวจสอบ และ

รวมกันนําผลการประเมินไปปรับปรุงแกไข  

ดังนั้นอาจสรุปไดวา กระบวนการบริหารจัดการตามหลักวงจรคุณภาพ PDCA เปนกิจกรรมพื้นฐานในการพัฒนา

ประสทิธภิาพและคุณภาพการดําเนินงานไดทุกองคกร และสามารถนําไปใชเปนหลักในการบริหารจัดการ ใหองคกรบรรลุ

เปาหมาย และเกิดความสําเร็จได ผูวิจัยจึงนําหลักการดังกลาว มาใชวิเคราะหการบริหารจัดการของชมรม ตามบทบาท 

หนาที่ และการดําเนนิงาน 4 ดาน ไดแก ดานคณะกรรมการ ดานกจิกรรม ดานกองทุน และดานบรหิารงานทั่วไป  

2. แนวคิดที่เกี่ยวของกับชมรมเพื่อการดูแลผูปวยจิตเวช 

ชมรมเพื่อการดูแลผูปวยจิตเวช เปนชมรมที่พัฒนามาจากการรวมกลุมของผูปวยจิตเวช และญาติหรือผูดูแล ใน

ลักษณะกลุมเพื่อนชวยเพื่อน (Self - help Group) มีเปาหมายที่จะใหการชวยเหลือซึ่งกันและกันระหวางสมาชิกกลุม เพื่อ

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ความรู ประสบการณ สนับสนุนใหกําลังใจซึ่งกันและกัน หาแนวทางในการแกไขปญหารวมกัน ทําให

สมาชกิเกดิความไววางใจกัน และไมรูสกึโดดเดี่ยว และการจัดตัง้ชมรมหรอืกลุมตางๆ ใหสามารถดํารงอยูไดอยางย่ังยืน ตอง

อาศัยการรวมกลุมที่ดี คือ 1) การจัดตั้งกลุม ประกอบดวย ผูนํากลุม สมาชิกในกลุม และสถานการณของกลุม หากมีการ

เริ่มตนการจัดตัง้กลุมที่ด ีก็จะทําใหการดําเนนิการของกลุมมีความราบรื่น และประสบความสําเร็จไดงาย 2) การเคลื่อนไหว

ของกลุม ประกอบดวย ระเบยีบวนิัยวัตถุประสงครวมหรือผลประโยชนรวม และกิจกรรมตางๆ ซึ่งการสงเสริมกิจกรรมเปน

เครื่องผูกมัดหรอืยึดโยงใหกลุมคงอยูไมแตกสลาย และจะสงเสริมสถานภาพผูกพันของกลุมไว 3) การเจริญเติบโตของกลุม 

จากการรวมกลุมเล็กๆใหเปนกลุมใหญ มีพลังรวมเพื่อทําใหกลุมขยายตัวไปสูความเจริญเติบโตย่ิงขึ้น (ปาริชาติ วิลัยเสถียร 

และคณะ, 2552 : 229 - 232)  

 3. แนวคิดการมีสวนรวมของชุมชน 

 การมีสวนรวมของคนในชุมชนเปนพลังที่สําคัญอยางย่ิงที่จะพัฒนาและเกิดการแกไขปญหาในชุมชนได ดังที่ พรรณี 

กจิเจรญิทรัพย (2550 : 25) กลาวถึง การมีสวนรวมวาเปนเรื่องที่บุคคล และกลุมคนเห็นพองตองกันในเรื่องความตองการ 

และการเปลี่ยนแปลงที่ตองการ สงผลกระทบโดยตรงตอตนเองและสวนรวม เชนเดียวกับ ประพันธพงศ ชิณพงษ (2551 : 5) 

กลาวถึง การมีสวนรวมไววาการมีสวนรวมเปนผลมาจากการเห็นพองตองกันในเรื่องของความตองการและทิศทางการ

เปลี่ยนแปลง ความเห็นพองตองกันนัน้จะมีมากพอจนเกดิความคิดรเิริ่มโครงการเพื่อการปฏิบัติการ และความสําเร็จในการมี

สวนรวมของชุมชนนัน้จะตองอาศัยปจจัยตางๆ ดังที่ จุฑารัตน สถริปญญา และรุงศิริ เขมตระกูล (2552 : 121) ไดศึกษาเรื่อง 

การพัฒนาการเรยีนรูแบบมีสวนรวมเพื่อการพัฒนางานสาธารณสุขในชุมชน พบวา ความสําเร็จของการมีสวนรวมในชุมชน

เกดิจาก 5 องคประกอบหลัก ไดแก 1) บทบาทของชุมชนและผูนําชุมชน กลุมอาสาสมัครสาธารณสุข 2) การสรางสิ่งแวดลอม
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ที่เอ้ือตอการพัฒนาสุขภาพ 3) พื้นฐานและวัฒนธรรมของชุมชน 4) โครงสรางองคกรชุมชน และ 5) ธรรมชาติของการพัฒนา

สุขภาพ และเพื่อใหการบรหิารจัดการชุมชนหรือองคกร ตลอดจนชมรมเพื่อการดูแลผูปวยจิตเวช เกิดประสิทธิภาพ มีความ

เขมแข็ง และดํารงอยูได การมีสวนรวมของชุมชนมีความจําเปนอยางย่ิง จึงตองใหประชาชนไดเขามามีสวนรวมที่แทจริง ดังที่ 

โกวทิย พวงงาม (2550 : 8) ไดสรุปถึงการมีสวนรวมที่แทจริงของประชาชนมี 4 ขั้นตอน คือ 1) การมีสวนรวมในการคนหา

ปญหาและสาเหตุของปญหา 2) การมีสวนรวมในการวางแผนดําเนินกิจกรรม 3) การมีสวนรวมในการลงทุน และ 4) การมี

สวนรวมในการตดิตามและประเมินผลงาน  

 ดังนัน้อาจสรุปไดวา องคกรทุกประเภท ตลอดจนชมรมเพื่อการดูแลผูปวยจิตเวช จําเปนตองอาศัยการมีสวนรวมของ

ชุมชนเปนหลักสําคัญในการบรหิารจัดการชมรม เนื่องจากการมีสวนรวมกอใหเกิดความรูสึกเปนเจาของ อันเปนพลังในการ

ขับเคลื่อนองคการ และชมรมเพื่อการดูแลผูปวยจิตเวช ไปสูความสําเร็จ และดํารงอยูอยางย่ังยืนตอไป 

 
วิธีดําเนนิการวิจัย 

 การวจัิยเรื่อง การบรหิารจัดการชมรมเพื่อการดูแลผูปวยจิตเวชที่ผานการรับรองระดับจังหวัด ในภาคใต ใชระเบียบ

วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ในการรวบรวมขอมูลที่ใชในการวิจัย โดยการศึกษาและวิเคราะหเอกสาร 

(Documentary Analysis) การสัมภาษณเชงิลกึ (In-depth Interview) กับผูใหขอมูลหลัก (Key Informants) การจัดการสนทนา

กลุม (Focus Group Discussion) และการสังเกตการณแบบมีสวนรวม (Participatory Observation)  

ประชากร ที่ใชในการศกึษาครัง้นี้ ผูวจัิยไดกําหนดพื้นที่ในการดําเนนิการศกึษาเฉพาะชมรมเพื่อการดูแลผูปวยจิตเวช

ในภาคใต ซึ่งมี 14 จังหวัด ประกอบดวย 33 ชมรม ใชวิธีเลือกประชากรแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) โดยใช

เกณฑการคัดเลอืกเขา (Inclusion Criteria) คือชมรมที่ไดรับการรับรองใหเปนชมรมเพื่อผูบกพรองทางจิตระดับจังหวัด ซึ่งให

การรับรองโดยสมาคมเพื่อผูบกพรองทางจิตแหงประเทศไทย ทําใหไดประชากรที่ศึกษาในครั้งนี้ จํานวน 2 ชมรมไดแก ชมรม

เพื่อผูบกพรองทางจิต จังหวัดสุราษฎรธาน ีและชมรมเพื่อผูบกพรองทางจิต จังหวัดตรัง  

กลุมตัวอยางหรือผูใหขอมูลสําคัญ (Key Informants) ผูวิจัยไดทําการแบงกลุมผูใหขอมูลออกเปน 2กลุม ทั้งนี้เพื่อ

ตอบวัตถุประสงคของการวจัิย ดังตอไปนี้ 

1. ผูใหขอมูลสําคัญ (Key Informants) ที่ เลือกแลว 2 ชมรม ประกอบดวย พี่เลี้ยงชมรม ชมรมละ 1 คน และ

คณะกรรมการบรหิารชมรม ชมรมละ 9 คน รวมทัง้สิ้น 20 คน โดยการสัมภาษณเชงิลกึ (In-Depth Interview) ในประเด็นการ

บรหิารจัดการชมรม เงื่อนไขสนับสนุนที่ทําใหการบรหิารจัดการชมรมประสบผลสําเร็จ และผลลัพธของการดําเนนิงานชมรม  

 2. ผูเขารวมการสนทนากลุม ซึ่งไดแก พี่เลี้ยงชมรม และคณะกรรมการบริหารชมรม ที่เปนผูใหขอมูลสําคัญจํานวน 

20 คน (ชมรมละ 10 คน) และสมาชกิของชมรม จํานวน 16 คน (ชมรมละ 8 คน) รวมผูเขารวมสนทนากลุมทั้งสิ้น 36 คน โดย

ไดกําหนดประเด็นในการสนทนากลุมเพื่อใหสอดคลองกับผูเขารวมสนทนากลุมและวัตถุประสงคการวิจัย ดังนี้ 1) กลุมพี่เลี้ยง

ชมรม และคณะกรรมการบรหิารชมรมที่เปนผูใหขอมูลหลัก จะทําการสนทนากลุมในประเด็นการบรหิารจัดการชมรม เงื่อนไข

สนับสนุนที่ทําใหการบรหิารจัดการชมรมประสบผลสําเร็จ และผลลัพธของการดําเนินงานชมรม 2) สมาชิกของชมรม จะทํา

การสนทนากลุมเฉพาะประเด็นผลลัพธของการดําเนนิงานชมรม 

ระยะเวลาในการศกึษา ผูวจัิยไดดําเนนิการเก็บรวบรวมขอมูล ในชวงเดือนมีนาคม 2560 - สิงหาคม 2560 และนํา

ขอมูลมาวเิคราะห ในชวงเดอืนกันยายน 2560 - ธันวาคม 2560 
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การวิเคราะหขอมูล  

1. นําขอมูลที่รวบรวมไดจากการศกึษา และวเิคราะหเอกสาร และขอมูลจากภาคสนาม มาใชเปนแนวทางในการตั้ง

ประเด็นการสัมภาษณตามที่ตองการศกึษาวจัิย 

2. นําขอมูลทั้งหมดที่ไดจากการศึกษาและวิเคราะหเอกสาร (Documentary Analysis) งานวิจัยที่เกี่ยวของ และ

การศึกษาขอมูลจากภาคสนาม โดยการใชการสัมภาษณเชิงลึก การสนทนากลุม และการสังเกตการณแบบมีสวนรวม มา

ประมวลผลขอมูล และวิเคราะหเชิงบรรยาย (Descriptive Research)  เชื่อมโยงประเด็น และสังเคราะหเรียบเรียงเพื่อตอบ

คําถามการวจัิยใหครบถวนและสมบูรณที่สุด และตรวจสอบขอมูลโดยใชเทคนคิสามเสา (Triangulation Techniques)  

 
ผลการวิจัย 

1. ผลการศึกษาการบริหารจัดการชมรมเพื่อการดูแลผูปวยจิตเวชที่ผานการรับรองระดับจังหวัดในภาคใต โดยใช

กระบวนการบริหารจัดการตามหลักวงจรคุณภาพ PDCA มาวิเคราะหการบริหารจัดการชมรมตามบทบาท หนาที่ในดาน

คณะกรรมการ ดานกจิกรรม ดานกองทุน และดานบรหิารงานทั่วไป พบวา 

ดานคณะกรรมการ ทั้งสองชมรมมีการวางแผน (Plan) กําหนดโครงสราง บทบาทหนาที่ ความรับผิดชอบของ

คณะกรรมการ การพัฒนาศักยภาพการทํางานของคณะกรรมการ และมีการดําเนนิการตามแผน (Do) โดยการปฏิบัติงานตาม

บทบาทหนาที่ ความรับผดิชอบที่กําหนดไว มีการจัดอบรมใหความรู ศึกษาดูงาน เขารวมกิจกรรมตางๆ ของชมรมเครือขาย 

เพื่อการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ และการดําเนินงานนั้นอาศัยการชวยเหลือซึ่งกันและกัน มีพี่เลี้ยงชมรมในการให

คําแนะนําปรกึษา มีความยืดหยุนในการทํางาน การตรวจสอบและประเมินผล (Check) มีการตรวจสอบและประเมินผลการ

ปฏิบัตงิานของคณะกรรมการ ทัง้ที่เปนทางการ เชนการรายงานปญหา อุปสรรคของการปฏิบัติหนาที่ในที่ประชุมประจําเดือน 

และไมเปนทางการ เชน การพูดคุยเลาสูกันฟงถึงปญหา อุปสรรคตางๆ การสังเกตการณการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

จากพี่เลี้ยงชมรม และมีการนําผลการประเมินมาปรับปรุง แกไข (Act) เชน กรณีคณะกรรมการไมสามารถปฏิบัติตามหนาที่ที่

ไดรับมอบหมายได อันเนื่องจากความไมสะดวก ไมมีเวลาหรือไมชอบในบทบาทตําแหนงของตัวเอง จะมีการปรับเปลี่ยน

ตําแหนงใหเหมาะสมกับความถนัดของบุคคลนัน้ 

ดานกจิกรรม ทัง้สองชมรมมีการวางแผนที่คลายคลงึกนั คือมีการบรรจุกิจกรรม โครงการไวในแผนการดําเนินงาน

ประจําปที่ชัดเจน ซึ่งกจิกรรมที่สําคัญ ไดแก กจิกรรมการประชุมประจําเดอืน กจิกรรมการเย่ียมบานสมาชิก กิจกรรมการฝก

อาชพี กจิกรรมนันทนาการ กจิกรรมการอบรมเพื่อการพัฒนาศักยภาพแกนนํา ผูดูแลหรือครอบครัว  ผูปวย ตลอดจนคณะ

กรรมบริหารงานชมรม ใหมีความรู และสามารถชวยเหลือ ดูแลผูปวยจิตเวชในชุมชนได โดยกิจกรรมนั้นเกิดจากความ

ตองการของสมาชิกและปญหาที่พบเปนสําคัญ ชมรมมีการดําเนินกิจกรรมตามแผนที่กําหนดไว และมีการตรวจสอบ 

ประเมินผลการดําเนนิกจิกรรม จากรายงานสรุปผลการดําเนินกิจกรรมหรือโครงการ รายงานการประชุม รายชื่อผูเขารวม

กิจกรรม รายชื่อผูเขารวมประชุม ผลการประเมินความพึงพอใจของสมาชิกชมรม และจากการสังเกตการณโดยพี่เลี้ยงซึ่ง

ชมรมพบปญหาเดยีวกัน คือไมสามารถดําเนนิการไดตามระยะเวลาที่กําหนดในการประชุมประจําเดือน เนื่องจากภาระหนาที่

ของคณะกรรมการ และความไมสะดวกในการเดินทางมารวมกิจกรรม จึงไดมีการนําผลการประเมินมาปรับปรุงแกไข โดย

การปรับเปลี่ยนการประชุมจากทุกเดอืนเปนทุกสามเดอืน แตหากมีเรื่องเรงดวนที่ตองดําเนินการและแจงเพื่อทราบ จะใชการ

ตดิตอทางโทรศัพท หรอืแอปพลเิคชั่น line facebook  

ดานกองทุน เงนิเปนปจจัยสําคัญที่จะชวยสนับสนุนใหกจิกรรมตางๆ ของชมรมดําเนินการตอไปได ทั้งสองชมรมจึงมี

การวางแผนในการจัดหาแหลงสนับสนุนเงินทุนตางๆ เชน การหารายไดเขากองทุน และดําเนินการตามแผน โดยการ

ประสานงาน ขอสนับสนุนทุนจากองคกรภาครัฐ และเอกชน การจัดตัง้กองทุน  ดําเนินการเขียนโครงการของบสนับสนุนการ
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ดําเนินงาน มีการตรวจสอบและประเมินผลในการจัดหาแหลงทุน พบปญหาการเขียนโครงการไมถูกตอง เกิดความลาชา 

ยุงยากในการขอสนับสนุนทุนจากภาครัฐของชมรมเพื่อผูบกพรองทางจิตจังหวัดตรัง จึงไดมีการนําผลการประเมินมาปรับปรุง

แกไข ดวยการจัดอบรมการเขยีนโครงการ การหาแหลงทุนที่หลากหลายโดยไมหวังพึ่งหนวยงานภาครัฐเพยีงอยางเดียว 

ดานบรหิารงานทั่วไป  ทัง้สองชมรมมีการวางแผนที่สําคัญในการจัดหาวัสดุ อุปกรณ ที่จําเปนตอการปฏิบัติงาน เชน 

เครื่องคอมพวิเตอร เครื่องพมิพ เพื่ออํานวยความสะดวกในการดําเนนิงานของคณะกรรมการชมรม การวางแผนเรื่องสถานที่

ทําการชมรม เนื่องจากทั้งสองชมรมยังตองอาศัยใชสถานที่ของโรงพยาบาล ซึ่งบางครั้งมีความยุงยากในการขออนุญาตใช

สถานที่ และความไมเพียงพอของหองประชุม ชมรมไดมีการดําเนินการตามแผน โดยการจัดหาวัสดุ อุปกรณสํานักงานที่

จําเปนตอการปฏิบัตงิาน พบปญหาทัง้สองชมรม มีวัสดุ อุปกรณสํานักงานไมเพยีงพอตอการใชงาน จึงไดมีการปรับปรุงแกไข 

เชน นําโนตบุคสวนตัวมาใชชั่วคราว การขอสนับสนุนจากองคกรเอกชนหรอืหางรานตางๆ  

2. ผลการศกึษาเงื่อนไขสนับสนุนที่ทําใหการบริหารจัดการชมรมเพื่อการดูแลผูปวยจิตเวชที่ผานการรับรองระดับ

จังหวัดในภาคใต ประสบความสําเร็จ พบวา ความสําเร็จของการบรหิารจัดการชมรมทัง้สองชมรม เกดิจากเงื่อนไข ดังนี้ 

การมีสวนรวมของชุมชน ซึ่งมีลักษณะที่สําคัญ ดังนี้ 

 1) การเปดโอกาสใหคนในชุมชน ทัง้ครอบครัว/ผูดูแลผูปวย  ผูนํา/แกนนําชุมชน หนวยงานทุกภาคสวน เขามามีสวน

รวมแสดงความคิดเห็น ทบทวนปญหาที่เกดิขึ้นในชุมชน เพื่อการวางแผนรวมกันในการแกไขปญหา  

2) ชุมชนมีสวนรวมในการคิด ตัดสินใจ ดําเนินงาน ติดตามและประเมินผล อันจะนําไปสูการสรางจิตสํานึก และ

ความรูสกึรวมในการเปนเจาของชมรม และพัฒนาชมรมใหสามารถดํารงอยูไดอยางย่ังยืน 

 3) มีการรับฟงความคิดเห็นของชุมชน ใหความสําคัญกับทุกความคิดเห็น ชุมชนเกิดความรูสึกที่ดี รูสึกไดรับการ

ยอมรับ สงผลใหเกดิความรวมมือและมีสวนรวมอันด ี

4) คนในชุมชน ตลอดจนหนวยงานทุกภาคสวนในชุมชนมีความตระหนักและใหความสําคัญกับปญหาสุขภาพจิต 

นําไปสูความรวมมือ และใหการสนับสนุน  สงเสรมิการดําเนนิงานชมรมใหบรรลุเปาหมาย   

 5)  การมีสวนรวมของชุมชน เกดิจากการมีจิตสํานกึ มีจิตอาสา มีอุดมการณและเปาหมายเดียวกัน  มีความศรัทธา 

เชื่อม่ันในการดําเนนิงานของทํางานของเจาหนาที่สาธารณสุขซึ่งเปนพี่เลี้ยงชมรม และคณะกรรมการบรหิารชมรม  

 6)  องคกรชุมชน มีการดําเนนิงานที่เปนไปตามกฎระเบียบ เอาใจใส กระตือรือรนในการแกปญหา มีการทําประชา

พจิารณ ประชาคมหมูบาน เพื่อการแกไขปญหารวมกัน ตลอดจนการพัฒนาชุมชน 

 ทัง้นี้ ผลจากการบรหิารจัดการชมรมโดยอาศัยการมีสวนรวมของชุมชน ทําใหชมรมทั้งสองมีการบริหารจัดการที่มี

ประสทิธภิาพ และสามารถดํารงอยูได สงผลใหชุมชนมีระบบการดูแลผูปวยจิตเวชที่ชัดเจน ทําใหผูปวยจิตเวชที่เปนสมาชิก

ชมรมไดรับการดูแลจากครอบครัว และชมุชนที่ถูกตอง เหมาะสม ผูปวยมีความสามารถในการรับผดิชอบตอตนเอง ครอบครัว 

และสังคมไดตามศักยภาพ 

การมีกจิกรรมที่ตอเนื่อง มีลักษณะที่สําคัญดังนี้ 

 1) กจิกรรมตางๆ เกดิจากความตองการ และการรวมคิดวางแผนของสมาชิกชมรม และเกดิประโยชนตอสมาชิกทุกคน 

 2) มีการวางแผน กําหนดแผนในการทํากิจกรรม เปนแผนระยะส้ัน เชน แผนประจําเดือน และแผนระยะยาว เชน แผน

ประจําป อยางเปนลายลักษณอักษร  

 3) ชมรมมกีารดําเนินกจิกรรมตามแผนท่ีกําหนดไว 

 4) การมกีจิกรรมท่ีตอเน่ือง เกดิจากการไดรับการสนับสนุนแหลงเงนิทุน และความรวมมือของสมาชิกชมรม คณะกรรมการ

บริหารชมรม และชุมชน 
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 5) ชมรมไดนําการบริหารจัดการตามหลัก PDCA มาใชและมกีารทบทวนปญหา อุปสรรคในการดําเนินกจิกรรมของชมรมเปน

ระยะ เพื่อการปรับเปล่ียนกจิกรรม ท่ีสอดคลองกับปญหา และความตองการของสมาชิก  

 ดังนั้น การมีกิจกรรมที่ตอเนื่องจึงมีความสําคัญตอการบริหารจัดการชมรมทั้งสองชมรมใหสามารถดํารงอยูได 

เนื่องจากการมีกจิกรรมที่ตอเนื่อง จะชวยทําใหสมาชกิไดพบปะกัน เกดิปฏิสัมพันธอันดตีอกัน เกดิความผูกพัน และเปนเครื่อง

ผูกมัดหรอืยึดโยงใหชมรมฯ คงอยูไมแตกสลาย 

การดําเนนิงานไดดวยชมรมเอง/การพึ่งตนเอง มีลักษณะที่สําคัญ ดังนี้ 

 1) ชมรมมีความสามารถพึ่งตนเองในเรื่องทุน ทรัพยากร ความรูและการจัดการ คือสามารถหาแหลงสนับสนุนเงินทุน

ที่นอกเหนอืจากหนวยงานภาครัฐ มาใชในการดําเนินกิจกรรมของชมรมได สามารถเขียนโครงการของบประมาณจากแหลง

สนับสนุนทุนไดดวยตนเอง สามารถบรหิารโครงการ กจิกรรมไดเอง 

2) ชมรมมีกจิกรรมที่ตอเนื่อง โดยกจิกรรมตางๆ เกดิประโยชนตอสมาชกิชมรมโดยไมหวังพึ่งภายนอก 

 ดังนัน้ การดําเนนิงานไดดวยชมรมเอง/การพึ่งตนเอง เปนการจัดการชมรมดวยตัวชมรมเอง ในมิติของการบริหาร

จัดการรวมกัน รวมกันแกปญหา การระดมความคิดเพื่อการจัดหาทรัพยากรในการสนับสนุนการดําเนินงานของทั้งสองชมรม

ใหสามารถดํารงอยูไดตอไป 

3. ผลการวเิคราะหผลลัพธการดําเนินงานชมรมเพื่อการดูแลผูปวยจิตเวชที่ผานการรับรองระดับจังหวัดในภาคใต 

พบวา การดําเนนิงานของทัง้สองชมรม เกดิผลลัพธ ดังนี้ 

 3.1 ผลลัพธที่มีตอผูปวย  ทําใหผูปวยไดรับการยอมรับจากครอบครัวและชุมชน รูสึกมีคุณคาจากการไมถูกแบงแยก

จากสังคม สามารถปรับตัว มีความม่ันใจในการดําเนนิชวีติในสังคมไดอยางมีศักดิ์ศรี ไดรับโอกาสจากชุมชนในการจางงาน มี

รายได พึ่งพาตนเองไดมากขึ้น เกดิความภาคภูมิใจในตนเอง จากการไดรับการเพิกถอนความพิการ และเปนตนแบบของคน

อ่ืนได มีกําลังใจในการดูแล รักษาตนเองที่ตอเนื่อง สงผลใหไมตองกลับมารับการรักษาหรือลดการมารับการรักษาซ้ําใน

โรงพยาบาลจิตเวช  

 3.2 ผลลัพธที่มีตอญาตหิรอืผูดูแล ทําใหญาตหิรอืผูดูแลมีความรู ความเขาใจในการดูแลผูปวยที่ถูกตอง เหมาะสม มี

ความสบายใจ มีกําลังใจในการดูแลผูปวย ลดภาระคาใชจายของครอบครัวในการเดนิทางไปรับยาที่โรงพยาบาลจิตเวช  

 3.3 ผลลัพธที่มีตอชุมชน ทําใหชุมชนมีความเขาใจ ยอมรับ มีทัศนคติที่ดีตอผูปวยจิตเวช มีความรูสึกปลอดภัยในอยู

รวมกับผูปวย สงผลใหเกดิการมีสวนรวมในการชวยเหลือดูแลผูปวยจิตเวชมากขึ้น และชุมชนมีระบบการดูแลผูปวยจิตเวชที่

ชัดเจน 

 3.4 ผลลัพธที่มีตอชมรมเอง ทําใหชมรมไดรับความเชื่อม่ัน ศรัทธาจากผูปวยและญาติ ตลอดจนองคการตางๆทั้ง

ภาครัฐ และเอกชน จากการมีผลการดําเนนิงานชมรมเปนที่ประจักษ สงผลใหไดรับความรวมมือ และไดรับการสนับสนุนดาน

กองทุน และวัสดุอุปกรณ มีเครอืขายในการชวยเหลอืซึ่งกันและกัน ทําใหการดําเนนิงานของชมรมมีความราบรื่น และดํารงอยู

ไดจนปจจุบัน 
 

อภปิรายผลการวิจัย 

1. การเกดิขึ้นของชมรมเพื่อการดูแลผูปวยจิตเวช 

 จากการศกึษาความเปนมาของการกอเกดิชมรม พบวา ทัง้สองชมรมเริ่มการรวมตัวกอตัง้เปนชมรมจากการมีปญหา

เดียวกันคือ มีผูปวยจิตเวชในชุมชนเปนจํานวนมาก ผูปวยไมไดรับการรักษาที่ถูกตอง กอใหเกิดปญหากับตัวผูปวยเอง 

ครอบครัว และชุมชน  โรงพยาบาลที่รับผิดชอบพื้นที่เปดเวทสีาธารณสุขเพื่องานสุขภาพจิต และลงไปปฏิบัติงานเชิงรุกในพื้นที่ 

ทําใหคนในชุมชนเกิดความรู ความเขาใจ เห็นปญหา จึงเกิดการรวมกลุมโดยแกนนํา จิตอาสา ซึ่งมีอยูแลวในชุมชน และ
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ดําเนนิการขับเคลื่อนเพื่อการแกไขปญหาของชุมชน ทําใหเกดิพลังเพราะชุมชนมีความรูสึกเปนเจาของ แตกอนที่ชมรมทั้งสอง

จะเกิดขึ้นได ตองผานกระบวนการสงเสริม สนับสนุนจากหนวยงานภาครัฐ และการดํารงอยูไดของชมรม เกิดจากการ

รวมกลุมที่ด ีตัง้แตการจัดตัง้กลุม การเคลื่อนไหวของกลุม และการเจริญเติบโตของกลุม สอดคลองกับ ปาริชาติ วิลัยเสถียร 

และคณะ (2552 : 229 - 232) กลาววา การจัดตัง้ชมรมหรอืกลุมตางๆ ใหสามารถดํารงอยูไดอยางย่ังยืนนั้น ตองอาศัยการ

สงเสรมิการรวมกลุมที่ด ีคือ 1) การจัดตัง้กลุม ประกอบดวย ผูนํากลุม สมาชิกในกลุม และสถานการณของกลุม หากมีการ

เริ่มตนการจัดตัง้กลุมที่ด ีก็จะทําใหการดําเนนิการของกลุมมีความราบรื่น และประสบความสําเร็จไดงาย 2) การเคลื่อนไหว

ของกลุม ประกอบดวย ระเบยีบวนิัย วัตถุประสงครวมหรอืผลประโยชนรวม และกิจกรรมตางๆ ซึ่งการสงเสริมกิจกรรมเปน

เครื่องผูกมัดหรอืยึดโยงใหกลุมคงอยูไมแตกสลาย และจะสงเสริมสถานภาพผูกพันของกลุมไว และ 3) การเจริญเติบโตของ

กลุม จากการรวมกลุมเล็กๆ ใหเปนกลุมใหญ มีพลังรวมเพื่อทําใหกลุมขยายตัวไปสูความเจรญิเตบิโตย่ิงขึ้น 

2. การบรหิารจัดการชมรมตามหลักวงจรคุณภาพ PDCA  

ทัง้สองชมรม มีการวางแผนในการดําเนินงานดานตางๆ ของชมรม เพื่อใหชมรมสามารถขับเคลื่อนไปได เชน การ

วางแผนดานคณะกรรมการ ในการกําหนดโครงสรางการบริหารงาน บทบาทหนาที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

บริหารชมรม ตลอดจนวัตถุประสงคที่ชัดเจน และเปนลายลักษณอักษร สงผลใหการดําเนินงานของชมรมมีความราบรื ่น 

บรรลุเปาหมาย และมีประสทิธภิาพ สอดคลองกับ ธงชัย  สันตวิงษ (2549 : 97) กลาววา ปจจัยสําคัญที่ทําใหคณะกรรมการ

ทํางานไดอยางมีประสทิธภิาพนัน้จะตองมีการกําหนดวัตถุประสงคและอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการที่ชัดเจน กําหนดเวลา

ที่จะตองปฏิบัตงิาน รวมถงึการคัดเลอืกบุคคลที่มีความสามารถ มีประสบการณ ทํางานรวมกับผูอ่ืนได เชนเดียวกับ ปรียาพร 

วงศอนุตรโรจน (2553 : 108) กลาววา ประสิทธิภาพขององคกรนั้น พิจารณาไดจากโครงสรางและเปาหมายขององคกร 

เพื่อใหองคกรทําหนาที่ไปอยางราบรื่น และบรรลุจุดมุงหมายจะตองมีการวางแผนตามหลักวิทยาศาสตร  มีคําสั่งการ

ปฏิบัตงิาน ระบุการทํางานที่มีระบบถูกตอง และเปนลายลักษณอักษร  

ดานกองทุน ทั้งสองชมรมมีการวางแผนในการหาแหลงทุน เนื่องจากการดําเนินกิจกรรมตางๆของชมรมนั้น 

จําเปนตองมีทุนหรือเงิน (Money) เปนปจจัยสนับสนุน หากขาดซึ่งเงินทุนก็จะทําใหการดําเนินกิจกรรมมีความติดขัด 

สอดคลองกับ สุรพันธ ฉันทแดนสุวรรณ (2550 : 9) กลาวถงึ การบริหารจัดการเพื่อใหการดําเนินการตามวัตถุประสงคของ

องคการประสบความสําเร็จ จะตองอาศัยเงิน เปนปจจัยสําคัญที่จะชวยสนับสนุนใหกิจกรรมตางๆ ขององคกรดําเนินการ

ตอไปได 

3. เงื่อนไขความสําเร็จของการบรหิารจัดการชมรม 

การมีสวนรวมของชุมชนที่ทําใหการบรหิารจัดการชมรม ทั้งสองชมรม ประสบความสําเร็จ มีลักษณะที่สําคัญไดแก 

การเปดโอกาสใหคนในชุมชน ทัง้ครอบครัวหรอืผูดูแลผูปวย  ผูนําหรอืแกนนําชุมชน ตลอดจนหนวยงานทุกภาคสวนในชุมชน 

เขามามีสวนรวมอยางแทจริง สอดคลองกับ ปรีชา สุวรรณภูมิ (2554 : 114) กลาววา การมีสวนรวมของประชาชน โดย

ประชาชนมีสวนรวมในการรับรูในการทํางาน การรับรูเรื่องการจัดทําแผนเชิงกลยุทธ ตัวชี้วัด การประเมินผล การจัดทํา

แผนงาน หรอืโครงการ จะทําใหชุมชนเกดิความรูสึกที่ดี รูสึกไดรับการยอมรับ เกิดการสรางจิตสํานึก และความรูสึกรวมใน

การเปนเจาของหรือหุนสวนของชมรม นําไปสูความรวมมือ และใหการสนับสนุน  สงเสริมการดําเนินงานชมรมใหบรรลุ

เปาหมาย และดํารงอยูไดอยางย่ังยืน เชนเดยีวกับ โทตา และคณะ (Thota et al. 2012 : 525-538) ไดทําการวิจัยเรื่อง ความ

รวมมือในการปรับปรุง จัดการระบบการดูแลผูปวยซึมเศราในชุมชน พบวา ประสิทธิภาพในการดูแลผูปวยซึมเศราในชุมชน 

ขึ้นอยูกับการทํางานรวมกันขององคกรที่หลากหลาย การไดรับความรวมมือในการสนับสนุนดูแลจากเครือขาย และ

ผูเชี่ยวชาญ รวมถงึการมีสวนรวมในการดูแลผูปวยของคนในชุมชน 



การประชุมวชิาการ และการประกวดนวัตกรรมบัณฑิตศกึษาระดับชาติและนานาชาติ 

ระหวางวันท่ี 17-18 พฤษภาคม 2561 

ณ ศูนยประชุมนานาชาติดิเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส เชยีงใหม 
 

11 

 

การมีกจิกรรมที่ตอเนื่อง สงผลใหชมรมมีผลงาน นวัตกรรม และกจิกรรมใหมๆ  และเปนปจจัยหนึ่งที่ทําใหชมรมดํารง

อยูได สอดคลองกับ เกตุอุบล พงศนุรักษ (2556 : 114) กลาววา การสรางกิจกรรมอยางตอเนื่อง มีกิจกรรมหลักที่ทําเปน

ประจํา และมีการกําหนดวันที่แนนอน เชน การประชุมประจําเดอืน ซึ่งเปนหนึ่งในกจิกรรมที่มีความตอเนื่อง และเปนกิจกรรม

ที่มีความสําคัญใชในการประสานการทํางานรวมกัน และเปนที่มาของการเกิดกิจกรรมอ่ืนๆ ตามมา จะสามารถรักษาความ

เขมแข็งของเครือขายใหดํารงอยูได เชนเดียวกับ กรีธา พันธุฤกษ (2551 : 19) กลาวถึง การมีกิจกรรมที่ตอเนื่องวา เปน

องคประกอบหนึ่งที่สําคัญที่เกี่ยวของกับความเขมแข็งของชุมชน ซึ่งการมีกิจกรรมที่ตอเนื่องนั้นเปนภาพของความมีชีวิตชีวา

ของชุมชน และยังแสดงถงึการสรางสรรคนวัตกรรม หรอืกจิกรรมใหมๆ  ใหเกดิขึ้นในชุมชน  

การดําเนินงานดวยตัวของชมรมเอง ที่ทําใหทั้งสองชมรม ประสบความสําเร็จ เกิดจากความสามารถ ในการ

พึ่งตนเองดานความคิด ดานการจัดกิจกรรม การระดมทุน และมีความเปนอิสระที่จะกําหนดทางเลือกในจัดการกับปญหา 

ตลอดจนกําหนดทศิทางในการพัฒนา โดยอาศัยการมีสวนรวมและความสัมพันธอันดใีนชุมชน สอดคลองกับ นภาภรณ หะวา

นนท และคณะ (2550 : 36) กลาวถงึ ความสามารถในการพึ่งตนเองของชุมชน คือการที่ชุมชนมีความเปนอิสระที่จะกําหนด

ทางเลอืกในการจัดการกับปญหา และดําเนนิกจิกรรมตางๆ เพื่อใหเกดิประโยชนตอชุมชนโดยไมหวังพึ่งภายนอก เชนเดียวกับ 

ณัฐกาล เรอืงอุดม (2554 : 9) กลาวถงึการพึ่งตนเองวา หมายถึงการที่ตนเองและชุมชนสามารถดําเนินการดวยตนเองอยาง

อิสระทางดานความคิด ดานการจัดกจิกรรมทัง้ระดับปจเจกชน และระดับชุมชน 

 
ขอเสนอแนะทั่วไป 

 จากผลการศึกษาพบวา การบริหารจัดการชมรมฯ ไดใชกระบวนการบริหารจัดการตามวงจรคุณภาพเดมม่ิง

(PDCA) ในการดําเนนิงานชมรมดานตางๆ สงผลใหชมรมดํารงอยูไดจนปจจุบัน และการมีสวนรวมของชุมชนเปนเงื่อนไขหนึ่งที่

สงผลตอความสําเร็จของการบรหิารจัดการชมรมรม ดังนั้นควรนําขอคนพบจากการวิจัยครั้งนี้ไปใชในการพัฒนาชมรมหรือ

กลุมตางๆ เพื่อใหเกดิการขับเคลื่อนงานอยางตอเนื่องและย่ังยืน และหนวยงานทุกภาคสวนที่ทํางานเกี่ยวกับการแกไขปญหา

ตางๆ ของประชาชน ควรนําหลักการมีสวนรวมของชุมชนไปใชอยางจรงิจังใหมากย่ิงขึ้น  

 
ขอเสนอแนะงานวิจัย 

 ควรศกึษาเปรยีบเทยีบระหวางการบรหิารจัดการชมรมเพื่อการดูแลผูปวยจิตเวชในภาคใต กับการบริหารจัดการ

ชมรมฯ ในภาคตางๆ ของประเทศ 
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บทคัดยอ  

 การศกึษาครัง้นี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศกึษาระดับการยอมรับการบรจิาคโลหติ  ปจจัยที่มีผลตอการยอมรับการบริจาค

โลหติ เหตุผลการบรจิาคและไมบรจิาคโลหติ ความคิดเห็นตอการบรจิาคโลหิตตามหลักศาสนา และความตั้งใจบริจาคโลหิต  

โดยมีกลุมตัวอยาง จํานวน 400 คน โดยใชแบบสอบถาม ซึ่งผานคณะกรรมการจริยธรรม ของวิทยาลัยการสาธารณสุข       

สิรินธร จังหวัดยะลา ผลการศึกษาพบวานักเรียนสวนใหญ เรียนอยูในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา (73.5%) เปนเพศหญิง 

(74.0%)  นับถอืศาสนาอิสลาม (87.5%) สถานภาพสมรสของบดิามารดา สมรสอยูดวยกัน (83.3%)  บดิามารดาของนักเรียน

มีอาชพีทําธุรกจิกจิสวนตัวและเกษตรกรรม การศึกษาของบิดามารดาจบชั้นประถมศึกษา สวนใหญมีความรูเรื่องโลหิตและ

การบรจิาคโลหติในระดับนอย (80.8%) สวนใหญมีเจตคตติอการบรจิาคโลหิตในระดับดี (89.3)  รอยละ 56.5 มีการยอมรับ

การบรจิาคโลหติอยูในระดับนอย จากการทดสอบสมมตฐิานพบวา ประเภทโรงเรยีน  ศาสนา  อาชีพของบิดา  การศึกษาของ

มารดา ความรูเรื่องโลหติและการบรจิาคโลหติ มีผลตอการยอมรับการบรจิาคโลหติ  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05  

เหตุผลของการบรจิาคโลหติ พบวาสวนใหญ ตองการชวยเหลือผูอ่ืนและญาติ (69.6%)  สวนเหตุผลของการไมบริจาคโลหิต

อันดับแรก คือความกลัว (53.5%)  สําหรับความคิดเห็นตอการบริจาคโลหิตตามหลักศาสนา สวนใหญบอกวาไมผิดหลัก

ศาสนา (92.6%) และสวนใหญมีความตัง้ใจจะบรจิาคโลหติ (73.2%) 

คําสําคัญ:  การยอมรับ  การบรจิาคโลหติ  นักเรยีน  เทศบาลนครยะลา 

Abstract  

This study aimed to determine the adoption of blood donation, factors related to be a blood donor, to 

investigate reasons of being a blood donor and not, and an intention for donating blood. This study was descriptive 

research. Questionnaires were used as tools for collecting data and this study was approved by Sirindhorn College of 

Public Health Yala Ethic committee. The result findings showed that most samples studied in Islamic private schools 

(73.5%), female (74.0%), Islamic religion (87.5%), marital status of their parents were being together (83.5%). The 

parents mostly had private business and agriculture careers, and most of them attainted at primary school level. The 

knowledge level of blood content and blood donation knowledge was low (80.8) while the attitude level towards blood 

donation was good (89.3%). More than haft of samples accepted blood donation at low level (56.5%). The hypothesis 

test results, the difference of factors such as school category, religion, father’s careers, mother’s educations and 

knowledge of blood and blood donation were statistically demonstrated the difference of adoption of blood donation with 

significant at .05 level. The results of blood donation indicated that most subjects would prefer to help others and 

relatives (87.0%) whereas fear (53.5%) was the main reason of not making blood donation. In terms of religion, most 
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samples told that blood donation was not prohibited by the religion (92.6%) and 73.2% of samples intended to give 

blood donation. 

Keyword:  Adoption, blood donation, Students, Yala municipality 
 
บทนํา 

โลหติเปนสิ่งสําคัญอยางย่ิงสําหรับมนุษยทุกคน มีความสําคัญในการรักษาผูปวยดวยเงื่อนไขที่ตางกัน เชนการผาตัด

จากอุบัตเิหตุ การคลอด และการรักษาโรคที่แตกตางกัน จนถงึขณะนี้  ยังไมมีสิ่งใดสามารถทดแทนโลหิตได และโลหิตเทียม

ยังอยูในหองปฏิบัติการวิจัย  การถายโลหิตเปนเรื่องที่ใชมากขึ้นในสาขาวิทยาศาสตรการแพทย  โลกตองอาศัยโลหิตที่

ปลอดภัย  มีเพยีงรอยละ 20-30  ของระบบสุขภาพในโลก ที่สามารถใหโลหติไดอยางเพียงพอและปลอดภัย   เนื่องจากคนที่

มีสุขภาพแข็งแรงพรอมบรจิาคโลหติมีจํานวนจํากัด  ทุก ๆ ป มีการรวบรวมโลหิตมากกวา 100 ลานยูนิต จากผูบริจาคโลหิต 

ผูบรจิาคโลหติเปนเสมือนผูชวยชวีติ  และในโลกนี้ ยังมีคนอีกหลายลานคน ที่รอการตอบสนองความตองการโลหิตที่เพียงพอ 

ไมวาความตองการนั้น จะเกิดขึ้นเม่ือใด และที่ใด ตามความจําเปน  การถายโลหิตกลายเปนความจําเปนอยางย่ิง  ในการ

ชวยชีวิตผูที่ตกเปนเหย่ือของอุบัติเหตุบนทองถนน และการบาดเจ็บจากสงคราม  การผาตัดหัวใจที่ซับซอน การเปลี่ยนขอ 

การเปลี่ยนถายไต  การถายโลหิตซ้ําเพื่อรักษาสุขภาพของคนที่มีความผิดปกติเรื้อรัง เชน thalassemia, leukemia เปนตน 

ถงึแมจะมีการคนควาวจัิยอยางตอเนื่อง แตพบวาไมมีสิ่งใดสามารถทดแทนโลหติไดอยางนาพอใจ เทากับโลหิตมนุษย  ทั่วโลก

โลหติจะถูกเก็บรวบรวมจากผูบรจิาคและเก็บไวในธนาคารโลหติ (Junu, 2008)  สําหรับความตองการโลหติ ในประเทศไทย ป 

พ.ศ. 2557  ศูนยบริการโลหิตแหงชาติ สภากาชาดไทย ใหขอมูลวา มีโลหิตอยูในคลังประมาณ 1,700,000 ยูนิต  ขณะที่มี

ความตองการใชโลหติในปรมิาณราว 2,000,000 ยูนติตอป  ตองจัดหาโลหติใหได 1,600-2,000 ยูนิตตอวัน และตองมีโลหิต

สํารองคงคลังวันละ 3,000 ยูนติ เพื่อใหเพยีงพอกับผูปวยในโรงพยาบาลตาง ๆ แตกลับมีผูมาบริจาคโลหิตเฉลี่ย 600-1,000  

คนตอวันเทานั้น ขณะที่ความตองการใชจริงคือ 2,000 ยูนิตตอวัน (กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ, 2558) ในป 2559 

สภากาชาดไทย เปดเผยวาตัง้แตชวงกลางเดอืนมิถุนายน สถติกิารบริจาคโลหิตลดลงเรื่อย ๆ เฉลี่ยไดรับบริจาควันละ 1,500 

ยูนติเทานัน้ ไมเปนไปตามเปาหมาย คือจะตองจัดหาใหได วันละ 2,000 ยูนติ  และถงึจะมีผูมาบรจิาคโลหิต แตกลับพบปญหา

บรจิาคโลหติไมได เนื่องจากความเขมขนโลหติไมเพยีงพอตามเกณฑที่กําหนด   เปนสาเหตุอันดับหนึ่งซึ่งสาเหตุสวนใหญเกิด

จากการนอนหลับพักผอนไมเพียงพอ ในขณะเดียวกันศูนยบริการโลหิตฯ  มีความกังวลเปนอยางย่ิงกับปริมาณโลหิตที่

โรงพยาบาลตาง ๆ ขอเบิกเพื่อนําไปใชรักษาผูปวยที่เพิ่มสูงถึงวันละ 4,000 ยูนิต  จึงตองเรงการจัดหาโลหิตใหไดตาม

เปาหมาย เพื่อใหมีโลหิตสํารองคงคลัง 3,000 ยูนิต  จึงจะเพียงพอแกความตองการดังกลาว (ศูนยบริการโลหิตแหงชาติ, 

2559)    

 สําหรับการจัดหาโลหติบรจิาคในจังหวัดยะลา  โดยทั่วไปยังไมเพียงพอ   เนื่องจากมีผูปวยที่จําเปนตองการใชโลหิต

และสวนประกอบของโลหิตเพิ่มมากขึ้น เชนในผูปวยที่ไดรับอุบัติเหตุ  ผูปวยไขเลือดออก การผาตัด ซึ่งสงผลใหมีความ

ตองการโลหติสูงขึ้นเรื่อย ๆ  ประกอบกับจากเหตุการณความไมสงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต  ตั้งแตป 2547  เปนตนมา 

ทําใหมีผูบาดเจ็บทัง้ประชาชน ผูกอการราย และเจาหนาที่ของรัฐ  ถูกสงเขารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลยะลาเพิ่มมากขึ้น  

เปนผลใหมีความตองการใชโลหิตเพิ่มมากขึ้นไปอีก  โลหิตที่จัดหามาไดในจังหวัดยะลาไมเพียงพอ ทําใหตองขอรับการ

สนับสนุนโลหติจากสภากาชาดไทย และขอบรจิาคโลหติจากโรงพยาบาลอ่ืน ๆ  เพิ่มมากขึ้น  ดังแสดงในตารางที่ 1   
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ารางที่ 1 จํานวนโลหติที่รับบรจิาค และการจายโลหติของโรงพยาบาลยะลา 

 

ปงบประมาณ 

 

โลหิตท่ีใชตลอดป 

รับบรจิาคโดยตรง 

 และกาชาดจังหวัด 

ขอรับบรจิาค 

จากญาติผูปวย 

ขอรับจากกาชาด

กรุงเทพฯ และ ร.พ. อื่น  ๆ 

2547 7,465 5,187 1,652 720 

2548 7,044 5,080 1,812 1,038 

2549 8,058 4,120 2,923 1,481 

2550 8,916 5,923 2,301 1,178 

2551 8,189 5,631 1,704 854 

907 2552 8,870 6,555 1,413 

2553 8,704 4,920 2,821 1,080 

2554 8,993 4,469 3,714 819 

2555 9,037 4,287 3,716 872 

2556 9,180 4,383 3,742 1,055 

2557 10,491 4,676 3,551 2,264 

2558 10,839 5,348 2,923 2,568 

2559 10,874 4,574 2,964 3,336 

ที่มา : โรงพยาบาลยะลา, 2559 

กลุมนักเรยีนเปนอีกกลุมหนึ่ง ที่รางกายสมบูรณ มีอายุถึงเกณฑที่สามารถบริจาคโลหิตได แตนักเรียนเหลานี้ ยังมี

การบรจิาคโลหติในสัดสวนที่นอยอยู ซึ่งจากงานวจัิยของ รูซีลา (2550)  พบวานักเรียนสวนใหญ ไมเคยรวมในกิจกรรมการ

บริจาคโลหิต ถึงรอยละ 84.5 การศึกษาของอนงคศรี และคณะ (2555) พบวากลุมตัวอยางที่เปนนักเรียนหรือนักศึกษา มี

คะแนนเฉลี่ยของความตัง้ใจในการบริจาคโลหิตต่ํา นอกจากนี้ ยังพบวาประชาชนในจังหวัดนราธิวาส มีความรู ความเขาใจ

เกี่ยวกับบริจาคโลหิตที่ไมดี และไมดีมากถึงรอยละ 26.5 และมีการบริจาคโลหิตต่ําในกลุมเด็กวัยรุน  และนูรไอนี (2555) 

พบวานักศกึษามหาวทิยาลัยอิสลามยะลา ถงึรอยละ 31.8 ไมแนใจวา ตามหลักศาสนาอิสลาม มุสลิมสามารถบริจาคโลหิตได

หรอืไม  

 ดวยเหตุดังกลาว ผูวจัิยจึงสนใจที่จะศกึษาการยอมรับบรจิาคโลหติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ในเขตเทศบาล

นครยะลา จังหวัดยะลา เพื่อทราบระดับการยอมรับการบริจาคโลหิต ปจจัยที่มีผลตอการยอมรับการบริจาคโลหิต เหตุผล

ของการบรจิาคโลหติและการไมบรจิาคโลหติ ความคิดเห็นตอการบรจิาคโลหิตตามหลักศาสนา และความตั้งใจบริจาคโลหิต 

ของนักเรียนเหลานี้  เพื่อใชเปนขอมูลสําหรับผูรับบริจาคโลหิต และผูที่มีสวนเกี่ยวของในการปฏิบัติงาน ในการชวยกันสราง

ความรูความเขาใจ เจตคต ิและการยอมรับการบรจิาคโลหติ  ใหแกนักเรียนในจังหวัดยะลา และจังหวัดใกลเคียง ซึ่งจะทําให

สามารถเพิ่มจํานวนผูบรจิาคโลหติอยางเพยีงพอกับความตองการในที่สุด   
 

วิธีดําเนนิการวิจัย 

 วัตถุประสงคของการวจัิยในครัง้นี้คือ เพื่อศกึษาระดับการยอมรับการบรจิาคโลหติ  เปรียบเทียบปจจัยที่มีผลตอการ

ยอมรับการบรจิาคโลหติ  เหตุผลของการบรจิาคโลหติและไมบรจิาคโลหติ ความคิดเห็นตอการบริจาคโลหิตตามหลักศาสนา 

และความตัง้ใจบรจิาคโลหติ   

 การศกึษาครัง้นี้ เปนการวจัิยเชงิพรรณนา โดยใชแบบสอบถามทัง้ปลายปดและปลายเปด 
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 ประชากรที่ใชในการศกึษา คือ นักเรยีนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 6 ในเขตเทศบาลนครยะลา จังหวัดยะลา  ที่กําลังศึกษา 

ในปการศกึษา 2559  ทัง้หมดมี 5 โรงเรยีน คือ โรงเรยีนธรรมวทิยามูลนิธิ  โรงเรียนพัฒนาวิทยา โรงเรียนสตรีอิสลามวิทยา

มูลนธิ ิ โรงเรยีนคณะราษฎรบํารุง และโรงเรยีนสตรวีทิยา รวมทัง้สิ้น จํานวน 1,934 คน   

 ขนาดกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ จํานวน 400 คน ซึ่งไดจากการคํานวณโดยสูตรของทาโรยามาเน ฉบับ

ปรับปรุง (นงลักษณ, 2555) ที่ระดับความเชื่อม่ัน 95 %  

n   =       Z2 (π ) (1-π )  N     .                         

   Z2 (π ) (1-π ) + N (e2)   

เม่ือ      

  π = ความแปรปรวนของประชากร  

Z = คาประมาณคะแนน Z ที่ระดับนัยสําคัญ α (ใช Z = 2 ที่ α = .05)   

N = ประชากร 

e = ความคลาดเคลื่อน (ในการศกึษาครัง้นี้ กําหนดที่ 0.05)                                            

  n = 400 คน    

             การสุมตัวอยาง  โดยสุมตัวอยางแบบแบงชัน้ภูมิ มีสัดสวน ซึ่งมีกลุมตัวอยางในแตละโรงเรยีนมีจํานวนดังแสดงใน

ตารางที่ 2  

 กลุมตัวอยาง   = (ประชากรกลุมยอย) x (กลุมตัวอยางทัง้หมด)  

         จํานวนประชากรทัง้หมด 
 

ตารางที่ 2  กลุมตัวอยางที่ใชในการศกึษาจําแนกตามโรงเรยีน 

โรงเรยีน ประชากร (คน) กลุมตัวอยาง (คน) 

โรงเรยีนธรรมวทิยามูลนธิิ 880 182 

โรงเรยีนพัฒนาวทิยา 269 56 

โรงเรยีนสตรอิีสลามวทิยามูลนธิิ  272 56 

โรงเรยีนคณะราษฎรบํารุง 349 72 

โรงเรยีนสตรวีทิยา 164 34 

รวม 1,934 400 

  
การเก็บรวบรวมขอมูล ทําการเก็บรวบรวมขอมูล ระหวาง เดือน ธันวาคม 2559 – กุมภาพันธ 2560 ขึ้นอยูกับความ

สะดวกของกลุมตัวอยาง ในแตละโรงเรยีน 

 เครือ่งมือที่ใชในการศกึษาครัง้นี้เปนแบบสอบถาม  สรางขึ้นตามแนวทฤษฎีการยอมรับของ Roger ครอบคลุมเนื้อหา 

มีทัง้หมด 5 ตอน ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไป มี 8 ขอ  ตอนที่ 2 ความรูเกี่ยวกับโลหิตและการบริจาคโลหิต มี 30 ขอ ตอนที่ 3 เจต

คตติอการบรจิาคโลหติ มี 27 ขอ  ตอนที่ 4 การยอมรับการบรจิาคโลหติ มี 15 ขอ  และตอนที่ 5 เปนคําถามปลายเปดเพื่อให

ไดขอมูลเชงิลกึ  ถามเหตุผลของการบรจิาคหรอืไมบรจิาคโลหติ  ความคิดเห็นตอการบรจิาคโลหติตามหลักศาสนา และความ

ตั้งใจบริจาคโลหิต จํานวน 3 ขอ  ไดตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ  ทดสอบความเที่ยงตรงเชิงพินิจ และเชิงเนื้อหา  โดย

ผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน  ปรับปรุงแลวนําแบบสอบถามไปทดลองใชกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนเดชะปตตนยานุกูล 
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อําเภอเมือง จังหวัดปตตานี  จํานวน 30 คน นําแบบสอบถาม ตอนที่ 2 วิเคราะหคาความยากงาย  โดยวิธีของ Johnson 

(ประคอง, 2535)  ทัง้ชุดมีคาเทากับ 0.463 และวเิคราะหคาอํานาจจําแนก โดยวิธีของ Findley (ประคอง, 2535)  ทั้งชุดมีคา

เทากับ 0.282  ทําการปรับปรุงแบบสอบถามขอที่ยากเกนิไปหรอืงายเกนิไป และขอที่มีคาอํานาจจําแนกนอยกวา 0.20 ลงมา 

และคาความเชื่อม่ันโดยใชสูตร KR 20  มีคาเทากับ 0.799   แบบสอบถามสวนที่ 3 4 และทั้งชุด นํามาหาคาความเชื่อม่ันโดย

ใชสูตรสัมประสทิธิ์แอลฟา  มีคาเทากับ 0.754, 0.915, 0.825 ตามลําดับ โดยผานการพจิารณาจากคณะกรรมการจริยธรรม

การวจัิยในมนุษย วทิยาลัยการสาธารณสุขสรินิธร จังหวัดยะลา 

 เกณฑการใหคะแนนความรูเรื่องโลหิตและการบริจาคโลหิต ประยุกตใชเกณฑการวัดระดับความรูของ Benjamin 

Bloom (บุญธรรม, 2553)  โดยแบงเปน 2 ระดับ คือมีระดับความรูมาก คือมีคะแนนตัง้แตรอยละ 60 ขึ้นไป (ตั้งแต 18 คะแนน

ขึ้นไป) และมีระดับความรูนอย คือมีคะแนนนอยกวารอยละ 60 (นอยกวา 18 คะแนนลงมา) เกณฑการใหคะแนนใน สวนที่ 3 

4 ใชหลักอิงเกณฑของ Best (บุญธรรม, 2553) เจตคติตอการบริจาคโลหิตแบงเปน 2 ระดับ คือเจตคติดี มีคะแนนเฉลี่ย 

มากกวา 3.00 และเจตคตไิมด ีมีคะแนนเฉลี่ย นอยกวาหรอืเทากับ 3.00  สวนการยอมรับการบรจิาคโลหติ  แบงเปน 3 ระดับ 

คือ การยอมรับมาก มีคะแนนเฉลี่ย มากกวา 3.66  ระดับการยอมรับปานกลาง มีคะแนนเฉลี่ย  2.34 - 3.66  และระดับการ

ยอมรับนอย มีคะแนนเฉลี่ย นอยกวา 2.34  

 การวเิคราะหขอมูล ใชสถติเิชงิพรรณนา เพื่อจัดหมวดหมู ของขอมูล ไดแก รอยละ คาเฉลี่ย และคาความเบี่ยงเบน

มาตรฐาน  สถติอินุมาน  เพื่อทดสอบสมมตฐิานใชสถติ ิ  t – test, F – test    

   

ผลการวิจัย 

 ขอมูลทั่วไป ผลการศึกษาขอมูลทั่วไปของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6  ในเขตเทศบาลนครยะลา จังหวัดยะลา  

พบวา ขอมูลทั่วไปมีดังนี้ (ตารางที่ 3)   

ตารางที่ 3 ขอมูลทั่วไปของนักเรยีนชัน้มัธยมศกึษาปที่ 6 ในเขตเทศบาลนครยะลา  

 ขอมูลทั่วไป     จํานวน (n=400)           รอยละ    

 ประเภทของโรงเรยีน     

  สามัญของรัฐบาล     106  26.5 

  เอกชนสอนศาสนา    294  73.5 

 เพศ   

       ชาย     104  26.0 

     หญงิ     296  74.0 

            การนับถอืศาสนา 

  พุทธ      50  12.5 

  อสิลาม      350  87.5 

 สถานภาพสมรสบิดา มารดา   

  สมรสอยูดวยกัน    333  83.3 

   หมาย / หยา หรอืแยกกันอยู    67  16.7 

 อาชพีของบิดา  

  ทําธุรกิจ กิจการสวนตัว / คาขาย  115  28.8 

ตารางที่ 3 ขอมูลทั่วไปของนักเรยีนชัน้มัธยมศกึษาปที่ 6 ในเขตเทศบาลนครยะลา (ตอ) 
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 ขอมูลทั่วไป     จํานวน (n=400)           รอยละ    

    เกษตรกรรม    114  28.5 

  รับจาง / ลูกจาง      108  27.0 

   รับราชการ / รัฐวสิาหกจิ     41    10.2    

 อาชีพของมารดา 

  ทําธุรกจิ กจิการสวนตัว / คาขาย   127  31.7 

   เกษตรกรรม    104  26.0 

  รับจาง / ลูกจาง       89  22.3 

    รับราชการ / รัฐวสิาหกจิ    25    6.3 

    ไมมีอาชพี (แมบานของครอบครัว)   51  12.7   

 ระดับการศกึษาของบิดา    

    ประถมศกึษา    125  31.1 

  มัธยมศกึษาตอนตน    73  18.3 

  มัธยมศกึษาตอนปลาย/ปวช.  111  27.8 

  อนุปรญิญา/ปวส. ปวท.หรอืสูงกวา    58  14.5   

 ระดับการศกึษาของมารดา  

  ประถมศกึษา    133  33.3 

  มัธยมศกึษาตอนตน    92  23.0 

  มัธยมศกึษาตอนปลาย/ปวช.  105  26.3 

  อนุปรญิญา/ปวส. ปวท.หรอืสูงกวา    47  11.7 

 ระดับความรูเรื่องโลหิตและการบริจาคโลหิตรายกลุม พบวาสวนใหญอยูในระดับนอย  สวนระดับเจตคติตอการ

บรจิาคโลหติรายกลุม พบวาสวนใหญอยูในระดับดี และระดับการยอมรับการบริจาคโลหิต พบวาสวนใหญอยูในระดับนอย 

รองลงมาระดับปานกลาง และมาก ตามลําดับ ดังแสดงในตารางที่ 4 

ตารางที่ 4  ความรูเรื่องโลหติและการบรจิาคโลหติ เจตคตติอการบรจิาคโลหติ และการยอมรับการบรจิาคโลหติ 

  ตัวแปร            จํานวน (n=400)   รอยละ 

ความรูเรื่องโลหติและการบรจิาคโลหติ 

 ความรูมาก       77  19.2 

 ความรูนอย     323  80.8 

เจตคตติอการบริจาคโลหติ 

 เจตคตดิ ี              357  89.3 

 เจตคตไิมด ี              43  10.7 
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ตารางที่ 4  ความรูเรื่องโลหติและการบรจิาคโลหติ เจตคตติอการบรจิาคโลหติ และการยอมรับการบรจิาคโลหติ (ตอ) 

  ตัวแปร            จํานวน (n=400)   รอยละ 

ระดับการยอมรับการบริจาคโลหติ 

 มาก               13   3.3 

 ปานกลาง     161  40.2 

 นอย             226  56.5 

 

 จากการทดสอบสมมตฐิาน พบวา ประเภทโรงเรยีน การนับถอืศาสนา อาชีพของบิดา การศึกษาของมารดา ความรู

เรื่องโลหติและการบรจิาคโลหติที่แตกตางกัน มีการยอมรับการบรจิาคโลหติที่แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญ ทางสถิติ ที่ระดับ 

0.05  สวนเพศ  สถานภาพสมรสของบิดามารดา  อาชีพของมารดา การศึกษาของบิดา  เจตคติตอการบริจาคโลหิต ที่

แตกตางกัน มีการยอมรับการบรจิาคโลหติ ที่ไมแตกตางกัน  ดังแสดงในตารางที่ 5  

ตารางที่ 5  ผลทดสอบสมมตฐิานตัวแปรตนกับการยอมรับการบรจิาคโลหติ 

             ตัวแปรตน9ho.                                สถติ ิ          คาการทดสอบ         P-Value 

 ประเภทโรงเรยีน    t-test   3.958  0.000* 

เพศ     t-test   0.853  0.394 

 การนับถอืศาสนา    t-test  3.507  0.001* 

 สถานภาพสมรสบดิามารดา   t-test  1.968  0.050 

 อาชพีของบดิา    F-test  2.867  0.037* 

 อาชพีของมารดา    F-test  1.730  0.143 

 การศกึษาของบดิา    F-test  1.513  0.198 

 การศกึษาของมารดา   F-test  4.482  0.001* 

 ความรูเรื่องโลหติและการบรจิาคโลหติ t-test  2.145  0.033* 

 เจตคตติอการบรจิาคโลหติ   t-test  1.083  0.283                              

* Significant < 0.05 

 เหตุผลของการบริจาคโลหิต พบวาประมาณครึ่งหนึ่งของผูเคยบริจาคโลหิตบอกวา ตองการชวยเหลือผูอ่ืน 

รองลงมาตองการชวยเหลือญาติ และเพื่อนชักชวน  สวนเหตุผลของการไมบริจาคโลหิตพบวา เกินครึ่งหนึ่งของผูไมเคย

บริจาคโลหิต เกิดจากความกลัว รองลงมาคือไมเขาใจคุณสมบัติเรื่องอายุที่สามารถบริจาคได และขาดคุณสมบัติในการ
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บรจิาคโลหติ สําหรับความคิดเห็นตอการบรจิาคโลหติตามหลักศาสนาสวนใหญมีความเห็นวาไมผิดหลักศาสนา  มีเพียง รอย

ละ 4.0 เทานั้น ที่มีความเห็นวาการบริจาคโลหิตขัดกับหลักศาสนา และรอยละ 3.4 บอกกวาบริจาคโลหิตไดแตมีเงื่อนไข  

สวนความตัง้ใจบรจิาคโลหติ  พบวาสวนใหญมีความตัง้ใจที่จะบรจิาคโลหติ  ดังแสดงในตารางที่  6 

ตารางที่ 6  เหตุผลการบรจิาคโลหติ และการไมบรจิาคโลหติ ความคิดเห็นตอการบริจาคโลหติตามหลักศาสนา 

                และความตัง้ใจบรจิาคโลหติ 

                     จํานวน              รอยละ          

เหตุผลการบรจิาคโลหติ (n=33) 

 ตองการชวยเหลือผูอ่ืน    14  42.4 

 ตองการชวยเหลือญาติ      9  27.3 

 เพื่อนชักชวน       6  18.2 

 อยากทําความด ี       4  12.1  

เหตุผลการไมบรจิาคโลหติ (n=312) 

 ความกลัว     167  53.5 

 ไมเขาใจคุณสมบัตเิรื่องอายุที่สามารถบรจิาคได   54  17.3 

 ขาดคุณสมบัตใินการบรจิาค     32  10.3 

 ยังไมพรอม       25   8.0 

 ไมทราบขอมูลที่ชัดเจนวาอิสลามบรจิาคไดหรอืไม   17   5.4 

 ไมมีโอกาส        9   2.9 

 ไมมีเวลา         5   1.6 

 ไมอยากบรจิาค        3   1.0 

การบรจิาคโลหติตามหลักศาสนา (n=353) 

 ไมผดิหลักศาสนา      327  92.6 

 ผดิหลักศาสนา       14    4.0 

 บรจิาคไดแตมีเงื่อนไข      12    3.4 

ความตั้งใจบรจิาคโลหติ (n=365)              

บรจิาค      267                 73.2 

 ไมบรจิาค       98  26.8   

 

ผลการวิจัย และวิจารณ 

 จากการทดสอบสมมติฐาน  พบวาประเภทของโรงเรียน ที่ตางกัน มีผลตอการยอมรับการบริจาคโลหิตที่ตางกัน  

โดยสัดสวนนักเรยีนในโรงเรยีนสามัญของรัฐบาล มีคาเฉลี่ยการยอมรับการบรจิาคโลหติสูงกวานักเรยีนในโรงเรยีนเอกชนสอน

ศาสนา ผูทําการศกึษามีความเห็นวาเกิดจากกระบวนการอบรมขัดเกลาทางสังคม  ซึ่งแหลงอบรมขัดเกลาทางสังคม ไดแก 

สถาบัน เชนครอบครัว  โรงเรยีน  สถานที่ทํางาน  ชาต ิศาสนา กลุมหรอื สโมสรตาง ๆ  ที่ บุคคลเขาเปนสมาชิก  ซึ่งหมายถึง 
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กฎ ระเบยีบ ขอบังคับตาง ๆ ของแตละสถาบัน  ซึ่งสามารถอบรมขัดเกลาบุคคลใหเปนไปตามที่แตละสถาบันตองการได (พร

พมิล, 2529) ซึ่งจะเห็นไดวาในโรงเรยีนเอกชนสอนศาสนานั้น นักเรียนตองเรียนทั้งสายสามัญและศาสนาควบคูกันไป ทําให

ตองใชเวลาเกอืบทัง้หมดกับการเรยีน ไมมีเวลาใชในกจิกรรมอ่ืน ๆ ทําใหนักเรยีนขาดความรู ประสบการณ  ในดานการแพทย 

การสาธารณสุขสงผลใหขาดความรูเรื่องการบรจิาคโลหติ และมีความกลัวทีจ่ะบรจิาคโลหติ 
 การศกึษาของมารดา และอาชพีของบดิา มีผลตอการยอมรับการบรจิาคโลหติ โดยพบวามารดาที่มีการ ศึกษาสูงขึ้น

มีแนวโนมใหบุตรมีการยอมรับที่สูงขึ้น และบิดาที่มีอาชีพขาราชการ /รัฐวิสาหกิจมีแนวโนมใหบุตรมีการยอมรับการบริจาค

โลหติที่สูงขึ้น   ที่เปนเชนนี้นาจะเกดิจากกระบวนการอบรมขัดเกลาทางสังคม  ซึ่งเปนกระบวนการที่ทําใหเกดิเปลี่ยนแปลงเจต

คตแิละพฤติกรรม อันเนื่องมาจากการเรียนรูและการปฏิสัมพันธกับบุคคลอ่ืน ๆ ในสังคม.ไดแกผูมีอํานาจเหนือผูไดรับการ

อบรมขัดเกลา ไดแก พอแม พี่ ญาตผิูใหญ  จึงเปนบุคคลที่สําคัญที่สุด (พรพิมล,  2529)  ซึ่งสอดคลองกับวัฒนธรรมไทย ที่

มารดาเปนผูที่อบรมสั่งสอนลูก และบิดาจะเปนแบบอยางใหกับลูก  ดวยเหตุผลดังกลาวนี้  เปนเหตุใหนักเรียนใน 3 จังหวัด

ชายแดนภาคใต ซึ่งสวนใหญมารดามีการศึกษานอย มีการยอมรับการบริจาคโลหิตนอยตามไปดวย  เพราะมารดาของ

นักเรียนที่มีการศึกษานอย  หรือคอนขางนอย จะทําการอบรมกลอมเกลาในเรื่องที่ยาก ๆ  เชนการบริจาคโลหิตทําไดไมดี

เทาที่ควร  เพราะการบรจิาคโลหตินัน้ มีขัน้ตอนและวธิกีาร ที่เฉพาะเจาะจง ซึ่งบุคคลทั่วไปที่ไมเคยบริจาคโลหิต ไมสามารถ

เขาใจไดโดยงาย และการจะใหความรูเรื่องเหลานี้แกลูกหลานยอมเกิดขึ้นไดยาก โดยเฉพาะอยางย่ิงมารดาของนักเรียนที่นับ

ถือศาสนาอิสลาม จะมีการศึกษาคอนขางนอยกวามารดานักเรียนที่นับถือศาสนาพุทธ จึงสงผลใหนักเรียนที่นับถือศาสนา 

อิสลาม มีการยอมรับการบรจิาคโลหตินอยกวานักเรยีนที่นับถอืศาสนาพุทธ สอดคลองกับงานวิจัยของภณิดา (2557)  พบวา

ผูที่มาบรจิาคโลหติซ้ําสวนใหญจบการศกึษาไมต่ํากวาปรญิญาตรี 

 จากการศึกษา พบวาความรูเรื่องโลหิตและการบริจาคโลหิตของนักเรียนตางกัน มีการยอมรับการบริจาคโลหิต

ตางกัน โดยนักเรียนที่มีความรูเรื่องโลหิตและการบริจาคโลหิตมาก มีแนวโนมยอมรับการบริจาคโลหิตมากขึ้นตามไปดวย  

การที่นักเรยีนจะมีความรูเรื่องโลหติ และการบรจิาคโลหติไดด ีจะตองมีการรับรู และเขาใจกระบวนการตาง ๆ  ในการบริจาค

โลหติเปนอยางด ี และสามารถประเมินผลที่จะเกิดขึ้นตอตนเอง  และผลที่จะเกิดขึ้นตอผูอ่ืน นําไปสูการทดลองการบริจาค

โลหติ และเกดิการยอมรับการบรจิาคโลหติในที่สุด นอกจากนัน้ การที่มีความเขาใจในกระบวนการการบรจิาคโลหิต  จะทําให

ความวติกกังวลและความกลัวนอยลง เพราะจากการสอบถามเหตุผลของการไมบรจิาคโลหติ  พบวาสวนใหญมีสาเหตุมาจาก

ความกลัว และคนเรามักกลัวในสิ่งที่ตนเองไมคุนเคยไมเคยพบเห็นมากอน สอดคลองกับผลการศึกษาของสุชาติ (2553) 

พบวาความรูเรื่องโลหิตและการบริจาคโลหิตมีความ สัมพันธกับการยอมรับการบริจาคโลหิตของนักศึกษาวิทยาลัยการ

สาธารณสุขสรินิธร จังหวัดยะลาและสอดคลองกับงานวจัิยของ ภณิดา (2557) พบวาผูที่มาบรจิาคโลหิตซ้ําสวนใหญมีความรู

เกี่ยวกับการบริจาคโลหิต ในภาพรวมระดับสูง  และสอดคลองกับงานวิจัยของอนงคศรี และคณะ (2555) พบวาผลการ

ประเมินความรูเกี่ยวกับการบริจาคโลหิตของกลุมตัวอยางในจังหวัดนราธิวาส  สวนใหญมากกวารอยละ 60.0 ไดรับขอมูล

เกี่ยวกับการบรจิาคโลหติที่ไมถูกตอง   

 เหตุผลของการบริจาคโลหิต ผูที่เคยบริจาคโลหิต สวนใหญใหเหตุผลวา  ตองการชวยเหลือผูอ่ืน  ซึ่งผูศึกษามี

ความเห็นวา  ในสังคมไทย มีปทัสฐานทางสังคมวา การชวยเหลือผูอ่ืน เปนสิ่งที่นายกยอง  และถือวา เปนความรับผิดชอบ

ทางสังคม  ที่จะตองชวยเหลอืซึ่งกันและกัน การบรจิาคโลหติ ถอืวาเปนการชวยเหลือชีวิตมนุษย  สังคมไทยถือวาการบริจาค

โลหิต เปนแบบอยางที่ดีของสังคม  ซึ่งนักเรียน อาจจะไดเห็นตัวแบบจากบุคคลสําคัญ ดารา นักรองที่ตนชื่นชอบ บริจาค

โลหติแลวมีสื่อมวลชนเสนอขาว ซึ่งสอดคลองกับการศกึษา ของสุชาติ (2553) พบวา เกือบทั้งหมดของผูใหขอมูลที่สําคัญ ที่

เคยบรจิาคโลหติมาแลวใหเหตุผลวาตองการชวยเหลอืผูอ่ืน หรอืชวยเหลอืเพื่อนมนุษยดวยกัน 
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 เหตุผลของการไมบรจิาคโลหิต พบวานักเรียนที่ไมเคยบริจาคโลหิตบอกเหตุผลของการไมบริจาคโลหิตอันดับแรก 

เกดิจากความกลัว (กลัวเข็ม กลัวเจ็บ กลัวโลหติ กลัวเปนลม) นักจิตวิทยา ใหเหตุผลวา ความกลัวเกิดจากปจจัยการเรียนรู

ตามหลักพฤตกิรรมศาสตร ความกลัวอาจเกิดจากการถูกจัดเปนเงื่อนไข ระหวางสิ่งเราอยางหนึ่งกับอารมณกลัว (สุวัทนา, 

2524)  ซึ่งความกลัวในการบรจิาคโลหตินัน้ นาจะเนื่องมาจากการบรจิาคโลหติมีขั้นตอนหลายขั้นตอน เริ่มตั้งแตเจาะโลหิตที่

ปลายนิ้ว  เพื่อทราบหมูโลหติและความเขมขนของโลหติ หลังจากนั้นจะเจาะโลหิตโดยเข็มเบอร 16 ซึ่งคอนขางใหญ  จึงอาจ

ทําใหเกดิความกลัวเข็ม หรอืกลัวเจ็บ ซึ่งเสอดคลองกับการ ศกึษาของ  Abdul  (2008)  พบวา ประชาชนยังมีความกลัวในการ

บริจาคโลหติ โดยมีเหตุผลแตกตางกันไป  และยังมีความเชื่อที่ไมถูกตองเกี่ยวกับการบรจิาคโลหติและการถายโลหิต  เชนกลัว

ตดิเชื้อจากการบรจิาคโลหติเปนตน  เชนเดยีวกับงานวจัิยของ   Lyle et al, (2009)  พบวาปจจัยที่มีอิทธพิล  ตอการไมบริจาค

โลหิตมากที่สุด  คือความกลัว ไดแกกลัวเข็ม กลัวความเจ็บปวด  และกลัวโลหิต (Sight Blood) สอดคลองกับการวิจัยของ 

Uma et al, (2013) พบวาผูบรจิาคโลหติ รอยละ 55 กลัวเจ็บ อันดับรองลงมา เกิดจากไมเขาใจคุณสมบัติของผูบริจาคโลหิต 

โดยตอบวาอายุไมถงึเกณฑบรจิาคโลหติได  

ทั้ง ๆ ที่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 เกือบทั้งหมด อายุ 17 ป ขึ้นไปแลวทั้งสิ้น และขาดคุณสมบัติในการบริจาค

โลหติ ซึ่งคุณสมบัตใินการบรจิาคโลหติ เปนเรื่องที่มีความสําคัญอยางย่ิง เพื่อความปลอดภัยของผูบรจิาคโลหิตและผูรับโลหิต 

คุณสมบัตขิองผูบรจิาคโลหติ ตองอยูในเงื่อนไขและคุณสมบัตคิรบถวนเชน อายุระหวาง 17 - 65  ป  น้ําหนัก 45 กิโลกรัมขึ้น

ไป มีสุขภาพสมบูรณและพักผอนเพยีงพอ สําหรับเพศหญงิ ตองไมอยูระหวางมีประจําเดือน หรือตั้งครรภ ฯลฯ  จึงจะบริจาค

โลหติได จากการตอบแบบสอบถามพบวา มีนักเรยีนหลายคน มีน้ําหนักนอยกวา 45 กิโลกรัม มีโรคประจําตัว สอดคลองกับ

การศกึษาของสุชาต ิ(2553)  เกนิครึ่งหนึ่งของผูใหขอมูลที่สําคัญ ที่ไมเคยบริจาคโลหิตมากอนใหเหตุผลคือความกลัว (กลัว

เจ็บ กลัวเข็ม กลัวเลอืด) และรองลงมาคือรางกายไมพรอม  

 ความคิดเห็นตอบรจิาคโลหติตามหลักศาสนา ทัง้หมดของนักเรยีนที่นับถือศาสนาพุทธ ตอบวาไมขัดกับหลักศาสนา  

สวนนักเรยีนมุสลมิสวนใหญบอกวาสามารถบรจิาคไดเปนการชวยเหลอื ผูอ่ืน  เชน “ชวยเหลือเพื่อนมนุษยดวยกัน” “อิสลาม

สงเสรมิใหชวยเหลอืซึ่งกันและกัน” “เปนการชวยเหลอืคนที่มีเดอืดรอน”  “ชวยเหลอืคนที่มีความตองการที่จําเปน”  รองลงมา 

เปนความด ีไดแก “ไดผลบุญ” “เปนความดอียางหนึ่ง” “ไมขัดกับหลักการอิสลาม”  “อิสลามไมมีการบัญญัติวาหามบริจาค

โลหติ”  “ไมผดิหลักการอิสลาม” แตก็มีนักเรยีนจํานวนนอยที่คิดวาผดิหลักการศาสนา หากบรจิาคโดยไมทราบวาผูรับคือใคร 

หรอืบรจิาคใหคนตางศาสนา  “ไมรูวาบรจิาคใหกับใคร” “หากบรจิาคใหกับตางศาสนา” สอดคลองกับการศึกษาของ นูรไอนี 

(2555)  ซึ่งพบวาการบรจิาคโลหติกับหลักศาสนาอิสลาม เกนิครึ่งบอกวาไมผดิหลักศาสนา รอยละ 68.2 รองลงมาบอกวาไม

แนใจ รอยละ 29.9  และยังคงมีสวนนอยที่บอกวาผิดหลักศาสนา  รอยละ 2.5  และสอดคลองกับงานวิจัยของนูรฮายาต ี

(2558)  ไดทําการศกึษาเรื่อง เจตคตกิารบรจิาคโลหติของมุสลมิ ในอําเภอเมือง จังหวัดปตตาน ีพบวาสวนมากมีความรูความ

เขาใจ  เกี่ยวกับการบริจาคโลหิตตามหลักการอิสลามวาเปนสิ่งที่กระทําได โดยอาศัยหลักการเกาะอิดะฮฺ ฟกฮียะฮ (ความ

จําเปน)   

 ความตั้งใจบริจาคโลหิต สวนใหญมีความตั้งใจบริจาคโลหิต โดยมีเหตุผลสวนใหญตองการชวยเหลือผูอ่ืน  เชน 

“ชวยเหลอืเพื่อนมนุษยดวยกัน” “ชวยเหลอืผูอ่ืน” รองลงมา เปนความดี เชน “ไดผลบุญ” ประมาณหนึ่งในสี่ที่ตั้งใจไมบริจาค

โลหติ โดยมีเหตุผลเกดิจากความกลัว เชน “กลัวเข็ม” “กลัวโลหิต”“กลัวเปนลม” ซึ่งจากการศึกษาของอุสา (2557) พบวา

ความเอ้ือเฟอเปนแรงจูงใจสําคัญที่ทําใหกลุมตัวอยางมาบรจิาคโลหติทัง้ในการบริจาคโลหิตครั้งแรก (รอยละ 61.2) และการ

กลับมาบรจิาคโลหติครัง้ตอไป (รอยละ 64.4) และไมตองการสิ่งของตอบแทน สวนผูไมตั้งใจบริจาคสวนใหญเกิดจากความ

กลัว สอดคลองกับงานวจัิย ของ Lyle et al, (2009)  พบวาปจจัยที่มีอิทธิพล  ตอการไมบริจาคโลหิตมากที่สุด คือความกลัว  

คือกลัวเข็ม กลัวความเจ็บปวด กลัวโลหติ (Sight Blood)   
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สรุปผลการวิจัย 

 ผลการศกึษา พบวาสวนใหญอยูในโรงเรยีนเอกชนสอนศาสนา เปนเพศหญงิ นับถือศาสนาอิสลาม สถานภาพสมรส

ของบดิามารดานักเรยีนสวนใหญสมรสอยูดวยกัน  บดิามารดานักเรยีนมีอาชพีทําธุรกจิสวนตัว/คาขายและเกษตรกรรม ระดับ

การศกึษาของบดิาและมารดานักเรยีน จบระดับประถมศกึษา  สวนใหญมีความรูเรื่องโลหิตและการบริจาคโลหิตอยูในระดับ

นอย  มีเจตคติเกี่ยวกับการบริจาคโลหิตในระดับดี  สวนใหญมีการยอมรับการบริจาคโลหิตอยูในระดับนอย  เมื่อทดสอบ

สมมตฐิานพบวา  ประเภทโรงเรยีน  การนับถอืศาสนา อาชีพของบิดา  การศึกษาของมารดา และความรูเรื่องโลหิตและการ

บริจาคโลหิตที่ตางกัน มีการยอมรับการบริจาคโลหิตแตกตางกัน สวน เพศ สถานภาพของบิดามารดา  อาชีพของมารดา 

ระดับการศกึษาของบดิา เจตคตติอการบรจิาคโลหติที่ตางกัน มีการยอมรับการบริจาคโลหิตไมแตกตางกัน เหตุผลหลักที่ทํา

ใหตัดสนิใจบรจิาคโลหติ คือ ตองการชวยเหลือผูอ่ืน สวนเหตุผลของการไมบริจาคโลหิต สวนใหญเกิดจากความกลัว  สวน

ใหญบอกวาการบรจิาคโลหติไมผดิหลักศาสนา  มีเหตุผลหลัก  คือตองการชวยเหลือผูอ่ืน  สําหรับความตั้งใจบริจาคโลหิต 

สวนใหญบอกวาตัง้ใจบรจิาค โดยมีเหตุผลคือการชวยเหลอืผูอ่ืน สวนกลุมที่ไมความตัง้ใจบรจิาคโลหติ มีเหตุผลคือ ความกลัว  

ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะ สําหรับบุคลากรและหนวยงานที่เกี่ยวของ 

  1. นักเรียน สวนใหญมีความรู ความเขาใจในเรื่องโลหิตและการบริจาคโลหิตนอย  ควรใหหนวยงานที่เกี่ยวของ 

รวมทัง้สถานบริการสาธารณสุข ทุกระดับตองชวยกันสรางความรูความเขาใจ และความตระหนักถึงความจําเปน ของการ

บรจิาคโลหติ โดยชี้ใหเห็นถงึความปลอดภัยและประโยชนของการบรจิาคโลหติ ที่จะเกดิขึ้นทัง้ตอตนเอง และสังคม เชนการจัด

อบรมผูนําศาสนา  ผูนําทองถิ่น ตัวแทนนักเรียน ใหมีความรู ความเขาใจในกระบวนการของกิจกรรมบริจาคโลหิต  และ

สงเสริมกิจกรรมนํารองการบริจาคโลหิตเนื่องในโอกาสตาง ๆ หรืออาจจัดใหมีการ ศึกษาดูงานที่ธนาคารโลหิต ใหเห็น

กจิกรรมการบรจิาคโลหติ เพื่อจะไดนําความรูไปขยายตอ สรางความเขาใจที่ถูกตอง  และลดความกลัวในการบริจาคโลหติ 

 2. หนวยงานที่เกี่ยวของในการจัดหาโลหิตควรใหบริการเชิงรุกในพื้นที่ เชน สถานศึกษาตาง ๆ เพื่อใหนัก เรียน 

นักศึกษา ไดมีโอกาสเรียนรูกิจกรรมการบริจาคโลหิต  เพื่อเพิ่มจํานวนผูบริจาครายใหม  โดยเชิญชวนครู อาจารย  ใน

สถานศกึษาทําตัวเปนแบบอยาง ในการบริจาคโลหิต เพื่อใหเปนตนแบบในการชวยเหลือ สังคม  หากเปนสถานศึกษาสอน

ศาสนานัน้ ควรมีการเชญิชวนผูนําจิตวญิญาณ รวมบรจิาคดวยเพื่อเปนแบบอยาง  เปนการสรางเจตคติที่ดี  และรับรูวาการ

บรจิาคโลหตินัน้ มุสลมินัน้สามารถบรจิาคได  สอดคลองกับการศึกษาของ Uma et al, (2013) พบวาผูบริจาคโลหิตครั้งแรก 

รอยละ 47.8  จะกลับมาบรจิาคอีกภายใน 1 ป และจากวจัิยของภณิดา (2557)  พบวาผูบริจาคโลหิตสวนใหญรอยละ 71.3 มี

แนวโนมที่จะกลับมา บรจิาคโลหติในครัง้ตอไป และจะแนะนําใหบุคคลอ่ืน เชน เพื่อน บุคคลในครอบครัว ใหมาบริจาคโลหิต

กับงานธนาคารเลอืด โรงพยาบาลลําพูน มากถงึรอยละ 95.0  

 3. นักเรยีนบางสวน ยังมีความเขาใจคลาดเคลื่อนเรื่องการบรจิาคโลหติตามหลักศาสนา  ควรมีการใหความรูโดยผูรู 

ทั้งดานการแพทยวาโลหิตไมใชอวัยวะ และผูรูดานศาสนาอิสลามวาสามารถบริจาคไดตามหลักศาสนาซึ่งซารา (2555) 

แนะนําไววาจะตองไดรับการยืนยันจากผูที่มีความรูหรอืผูเชี่ยวชาญรับรองวาการบรจิาคโลหติในครัง้นี้  ไมกอใหเกิดผลเสียตอ

ตัวผูบรจิาค และจะไดรับผลบุญสําหรับผูที่บริจาคโลหิตที่มีเจตนาที่ดี  การบริจาคโลหิตถือวาสามารถกระทําไดแตตองอยู

ภายใตเงื่อนไขที่ศาสนาอนุมัตใิหกระทําได   
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 4. ควรประชาสัมพันธชี้แจงใหประชาชนในจังหวัดยะลาหรือจังหวัดใกลเคียงทราบถึงสถานการณ การขาดแคลน

โลหติ  เพื่อใหประชาชนไดตระหนักถงึความตองการโลหติ  ที่จําเปนตองใชในแตละป โดยเฉพาะเดอืนที่ขาดแคลนมาก ๆ  และ

ควรมีการรณรงค ในชวงเดอืนที่ขาดแคลนมากเปนประจํา 

ขอเสนอแนะ สําหรับการศกึษาครัง้ตอไป 

 ควรทําการศกึษาวจัิยเชงิทดลองหรอืใสกจิกรรมลงไป ในรูปการวจัิยโครงการ ซึ่งจะเห็นผลเปนรูปธรรมชัดเจน  และ

ประเมินวัดผลการยอมรับไดเปนรูปธรรมมากขึ้นดวย 
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บทคัดยอ  

 การศกึษานี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลของอุณหภูมิและระยะเวลาที่แตกตางกันในการเผาตอคาแรงดัดขวางของ

เซอรโคเนียชนิดแทง โดยเตรียมชิ้นตัวอยางจากอิตเทรียมสเตบิไลซเซอรโคเนีย จํานวน 135 ตัวอยาง แลวแบงออกเปน 9 

กลุมเพื่อทําการเผาผนกึในอุณหภูมิที่ตางๆกัน ไดแก 1350°C (SD) , 1450°C (SR), 1550°C (SI) และในระยะเวลาเผาที่แตกตาง

กัน ไดแก 60 นาที (HS), 120 นาที (HR), 180 นาที (HP) แลวทําการทดสอบหาคาแรงดัดขวางดวยเครื่องทดสอบแรง

อเนกประสงค ที่ความเร็วหัวกด 1 มิลลเิมตรตอนาที ทําการศกึษาโครงสรางจุลภาคดวยกลองจุลทรรศนอิเล็กตรอนชนิดสอง

กราดและเครื่องดฟิแฟรคโตมิเตอรตามลําดับ ผลการทดสอบพบวาทุกกลุมมีคาแรงดัดขวางแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ โดย

คาเฉลี่ย ± คาความแปรปรวน คาไวบูลลมอดูลัสและคาลักษณะความแข็งแรง มีคาเทากับ 1080.25±217.19, 5.54 และ 

1167.53 สําหรับกลุม SDHS, 1243.41±233.17, 5.19 และ 1352.30 สําหรับกลุม SDHR, 1298.92±235.68, 6.24 และ 

1394.79 สําหรับกลุม SDHP, 1303.34±171.87, 8.40 และ 1377.90 สําหรับกลุม SRHS, 1331.73±278.84, 5.31 และ 1444.50 

สําหรับกลุม SRHR, 1348.13±283.35, 5.32 และ 1460.68 สําหรับกลุม SRHP, 1458.45±289.19, 4.51 และ 1604.41 สําหรับ

กลุม SIHS, 1581.34±190.56, 8.20 และ 1675.21 สําหรับกลุม SIHR, 1604.10±139.52, 12.57 และ 1667.90 สําหรับกลุม 

SIHP โดยอุณหภูมิและระยะเวลามีผลตอคาความแข็งแรงดัดขวางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) โดยอุณหภูมิและ

ระยะเวลาที่เพิ่มขึ้นมีความสัมพันธกับขนาดของเกรนที่ใหญขึ้นและเพิ่มการเปลี่ยนแปลงวัฏภาคจากเททระโกนัลไปสูโมโน

คลนิกิ การศกึษานี้แสดงใหเห็นวาการการเผาผนกึที่อุณหภูมิที่สูงขึ้นและใชระยะเวลานานขึ้นชวยเพิ่มคาแรงดัดขวางของเซอร

โคเนยี ดังนัน้ในขัน้ตอนการเผาผนกึของเซอรโคเนยีจึงควรไดรับการพจิารณาอยางรอบคอบ 

คําสําคัญ: แคดแคม  คาแรงดัดขวาง  ขบวนการเผา  เซอรโคเนยี 

Abstract  
Objectives: This study evaluated the effect of different sintering temperatures and sintered-holding times on 

flexural strength of monolithic zirconia. 

Material and methods: One hundred and thirty five zirconia specimens (width-length-thickness = 10×20×1.5 mm) 

were prepared from yttrium-stabilized tetragonal zirconia polycrystalline ceramic (Y-TZP, VITA®) and randomly divided 

into nine groups to be sintered at different temperatures [decreasing- (SD, 1350°C), regular- (SR, 1450°C), and 

increasing- (SI, 1550°C) sintering temperature] and different holding times [shortening- (HS, 60 min), regular- (HR, 120 

min), and prolong- (HP, 180 min) holding time]. Flexural strength was determined in a universal testing machine at 1 
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mm/min cross head speed. An analysis of Variance (ANOVA) and Tukey’s multiple comparisons were used to determine 

for significant differences of flexural strength (α=0.05). Weibull analysis was applied for survival probability, Weibull 

modulus (m), and characteristics strength (σo). The crystal sizes were examined using scanning electron microscope 

(SEM). The phase composition of zirconia was determined using X-ray diffraction (XRD).  

Results: The mean±sd (MPa), m, and σo of flexural strength were 1080.25±217.19, 5.54, and 1167.53 for SDHS, 

1243.41±233.17, 5.19, and 1352.30 for SDHR, 1298.92±235.68, 6.24, and 1394.79 for SDHP, 1303.34±171.87, 8.40, 

and 1377.90 for SRHS, 1331.73±278.84, 5.31, and 1444.50 for SRHR, 1348.13±283.35, 5.32, and 1460.68 for SRHP, 

1458.45±289.19, 4.51, and 1604.41 for SIHS 1581.34±190.56, 8.20, and 1675.21 for SIHR and, 1604.10±139.52, 

12.57, and 1667.90 for SIHP. The flexural strength of each group was significantly affected by altering sintering 

temperatures and holding times (p<0.05). Enlarging grain size and increasing t m phase shifting related with raising 

temperatures and times. 

Conclusions: Increasing sintering temperature and prolong sintered holding time lead to enhancing flexural 

strength of zirconia. The sintering procedure should be   upon monolithic zirconia to enhance flexural strength. 

Keyword:  CAD-CAM, flexural strength, sintering process, zirconia 
 

Introduction 

  Restorative rehabilitation needs to fulfill aesthetics, biocompatibility, and adequate strength for enduring the 

stress from the mastication. Patients often request for metal-free restoration, which leads to ceramic being the 

restoration of choice for reconstruction. The popularity of all-ceramic restorations as an alternative to metal-ceramic 

restorations is related to their excellent aesthetics, corrosion resistance, and biological compatibility (Conrad et al., 

2007). Anyhow, the brittle property and low tensile strength of dental ceramic limits their extensive uses. A number of 

new dental ceramics have been developed for being used as extensive fixed dental restorations (Denry and Kelly, 2014; 

Kohorst et al., 2011). Among the newly developing dental ceramics, yttria-stabilized tetragonal zirconia polycrystalline 

(Y-TZP) ceramic has recently been introduced as another possible restorative material, due to its favorable aesthetics, 

biological compatibility, minimal plaque deposition, less thermal conductivity, as well as optimal fracture toughness, and 

strength (Conrad et al., 2007; Guazzato et al., 2004; Tinschert et al., 2001). A unique characteristic of Y-TZP, based on 

a transformation toughening phenomenon, has been described to be able to inhibit crack propagation (Kohorst et al., 

2011; Hannink et al., 2000). Zirconia is a polycrystalline ceramic and presents in three forms, which are monoclinic (m), 

cubic (c), and tetragonal (t) forms. The traditional pure zirconia displays in the monoclinic crystalline structure at room 

temperature, which is stable up to 1,170°C. Above this temperature, a phase transformation to the tetragonal crystalline 

structure occurs, which is stable up to 2,370°C; beyond that the cubic crystalline structure is attained (Lughi and Sergo, 

2010). In order to stabilize the zirconia in its tetragonal phase at room temperature, yttrium oxide (Y2O3) was added. 

The tensile stresses, which locate at a crack tip, will initiate the tetragonal phase to transform into the monoclinic phase, 

resulting in a localized volume expansion of 3% to 5%. This volumetric expansion induces compressive stresses at the 

crack tip to hamper with the external tensile stresses and interrupt crack propagation (Bachhav and Aras, 2011). 
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Nonetheless, excessive tensile stresses may exceed the compressive stresses, leading to fracture of the zirconia ceramic 

material (Stawarczyk et al., 2013; Jiang et al., 2011). Although the phase transformation may firstly enhance fracture 

resistance of zirconia, the zirconia material may fail due to different sintering process, as well as fatigue forces (Tholey 

et al., 2011; Keuper et al., 2013).  

  The Y-TZP restorations can be constructed from the process of computer-aided design and computer-aided 

manufacturing (CAD-CAM) technology. The zirconia milling process can be executed using either a fully sintered or 

partial sintered zirconia blank. The milling of a fully sintered zirconia blank to the actual size of the restoration causes 

excessive wear of the milling instrument and time consuming process (Coli et al., 2004; Tinschert et al., 2001). The 

other milling procedure, which utilizes a partial sintered zirconia blank is easily accomplished, but it needs to be sintered 

further to achieve fully sintered zirconia restoration (Denry and Kelly, 2008). The zirconia restoration needs to be 

designed in an expanded dimension prior to the milling process, in order to compensate for linear sintering shrinkage of 

zirconia by approximately 15–30% (Reich et al., 2005). The heat from sintering furnace is transmitted to the material’s 

surface and reaches its core by thermal conduction to achieve a mature sintered zirconia. The sintering process is 

composed of a heating phase, a sintered-holding phase at the final sintering temperature and a cooling phase (Marinis 

et al., 2013). The sintering process can be changed to optimize the properties of zirconia ceramic material. Although, 

CAD-CAM technology has reduced the clinical operation times, the zirconia sintering process still takes several hours. In 

spite of zirconia possesses favorably mechanical property, its opaque white color and deficient translucency requires 

ceramic veneering to achieve a natural restoration (Miyazaki et al., 2013). The delamination or chipping of the ceramic 

veneering material has been described as a major failure of the restorations (Sailer et al., 2007). The monolithic zirconia 

restorations have become increasingly popular in order to eliminate the veneer cracking and use in patients with high 

risk of excessive masticatory loads (Jang et al., 2011). Two types of monolithic zirconia materials including opaque and 

translucent zirconia have been available for dental restorative practice. The opaque zirconia offers significantly greater 

strength and usually indicates for restorations in the posterior teeth. The translucent zirconia provides more natural 

esthetic appearance and usually contains the grain size less than 500 nm, allowing for better optical translucency upon 

sintering to be used in either the posterior or anterior teeth. In order to increase the translucency for full-contour 

zirconia, some attempts have been introduced to zirconia materials. The modification in composition of zirconia material, 

fabrication processes, coloring techniques, and sintering process have been introduced. These processes may alter 

zirconia physical, mechanical and biological properties of zirconia materials (Zhang et al., 2013).  

  The durable restoration is considered as the clinical potential versus limitation of a dental ceramic restoration 

(Guazzato et al., 2004). Flexural strength is generally indicated as a relevant and reliable method to assess the 

durability of ceramic material. Materials with high flexural strength render restorations with less susceptibility to fracture 

(Wang et al., 2003). Altering sintering parameters influences the strength properties of zirconia restoration. Some 

studies were attempted to shorten the zirconia sintering process by inducing rapid heating rate, decreasing sintering 

temperature, lowering the sintered-holding time, and accelerating cooling procedure; however, they reported no 

significant affect on the strength of zirconia core (Stawarczyk et al., 2013; Hjerppe et al., 2009). Change in the sintering 

parameters through either increasing the sintered-holding time or the sintering temperature resulted in achieving better 
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translucency (Jiang et al., 2011; Kim et al., 2013). However, sintering at an intensely high sintering temperature was 

described to decrease flexural strength, due to migration of yttrium particles to the grain boundaries (Stawarczyk et al., 

2013). The variations in sintering process of zirconia can directly affect the microstructure and properties of zirconia 

(Heffernan et al., 2002; Chen and Wang, 2000). It was described that variation in sintered-holding time during sintering 

process may affect the grain size and growth of grain of zirconia microstructure, possibly affecting the strength and 

translucency of zirconia (Stawarczyk et al., 2013; Jiang et al., 2011; Ersoy et al., 2015). As the grain size enlarges, 

zirconia may turn into more vulnerable to spontaneous tetragonal to monoclinic phase transformations, which may affect 

a gradual strength alteration (Matsui et al., 2009; Lazar et al., 2008). Among several studies, which indicated the 

effect of the change in sintering period and temperature on the optical translucency, microstructure and strength of 

zirconia core ceramics; however, the effect of changing these parameters on the strength of monolithic zirconia are still 

debatable (Jiang et al., 2011; Hjerppe et al., 2009; Chen and Wang, 2000). It is the objective of this study to determine 

whether the sintering temperature and sintered-holding time of Y-TZP monolithic zirconia ceramic material affect the 

strength. The null hypotheses were that varied sintering temperature and sintered-holding time would not affect the 

flexural strength of monolithic zirconia ceramic material.  

  
Materials and methods 

Preparation of zirconia specimen 

  One hundred and thirty five (135) zirconia specimens were prepared in a bar shape at the dimension of 12 mm 

width, 25 mm length and 1.8 mm thickness from partially sintered yttrium-stabilized zirconia blanks (Y-TZP, VITA YZ 

HT color®, Vita Zahnfabrik, Säckingen, Germany) by using a diamond-coated wheel (Isomet® 1000, Beuhler, Lake Buff, 

IL, USA). The zirconia bar specimens were ground down with a silicon carbide abrasive paper until reaching 2400 grit 

particles, and polished with 1 µm diamond suspension using a polishing machine (Ecomet®3 polisher, Beuhler, Lake 

Bluff, IL, USA) to achieve the required dimension. All zirconia bar specimens were cleaned in the ultrasonic cleanser 

(Vitasonic II, Vita Zahnfabrik, Säckingen, Germany) with distilled water for fifteen minutes, and then dried in the room 

temperature for 60 minutes. All specimens were randomly distributed into nine groups (15 bars per group) according to 

the combination of three different sintering techniques: decreasing sintering temperature (SD, 1350°C), regular sintering 

temperature (SR, 1450°C), and increasing sintering temperature (SI, 1550°C), and three different sintered-holding times: 

shortening sintered-holding time (HS, 60 minutes), regular sintered-holding time (HR, 120 minutes), and prolonged 

sintered-holding time (HS, 180 minutes), All specimens were sintered in a sinter furnace (inFire® HTC, Sirona Dental 

Systems GmbH, Bensheim, Germany) at the heating and cooling rate of 17°C/min as shown in Table 1. The final 

dimension of each bar specimen (10 mm width, 20 mm length and 1.5 mm thickness) was derived due to 

approximately 20% volumetric shrinkage after sintering process. 

Determination of flexural strength  

  All bar specimens were subjected to evaluation of three point flexural strength test (ISO 6872:2015 standard) 

in a universal testing machine (LR30/k, Lloyd, Leicester, England) at room temperature, as shown in Figure 1. The 
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specimen was placed on a three point bending apparatus.  The apparatus consists of two supporting bar that were laid 

for 16 mm (L) apart from each other, and one vertically movable bar that was positioned in between the supporting 

bars (Figure 2). The compressive load was applied to the zirconia bar specimen at a crosshead speed of 1.0 mm/minute, 

until the specimen fracture occurred. The load at failure was recorded and calculated for the flexural strength by using 

equation 1. 

휎 = 3푁퐿 2푏푑⁄ ………………..Equation 1 

  In which: σ: flexural strength (MPa); N: fracture load (newton); L: distance between the supporting bars; b: 

width of specimen (mm), and d: thickness of specimen (mm). 

Scanning electron microscope examination of zirconia  

  After sintering process, the surface of specimens in each group was serially polished with abrasive at grit 800, 

2000, 4000, 6000, and finally with 1 µm diamond suspension in a polishing machine (Ecomet®3 polisher, Beuhler, Lake 

Bluff, IL, USA) and ultrasonically cleaned in distilled water for 15 minutes. Then, the specimens were dried in the 

desiccator. The specimens were coated with gold-palladium in sputter coater (K 500X, Emitech, Asford, British, 

England) for 3 minutes at a current of 10 mA and vacuum 130 Torr prior to evaluate for microscopic structure. The 

surface topography and grain size were evaluated using a scanning electron microscope (SEM), (Hitachi S-3000N, 

Osaka, Japan) at magnifications of 30,000x. 

X-Ray Diffraction analysis 

  The crystalline phases of zirconia ceramic were determined for the relative amount of monoclinic (m) and 

tetragonal (t) phase of Y-TZP, using the X-ray diffraction (PANalytical, Empyrean, Almelo, the Netherlands). The 

specimens were scanned with copper k-alpha (Cu Kα) radiation from the 2θ degree of 20–40o with 0.02o step size at 

every 2 seconds’ interval. The phase was analyzed in comparison to the known standard database of the joint 

committee on powder diffraction standards. The ratio of monoclinic to tetragonal phase was determined by the peaks’ 

intensities using X’Pert Plus software (Philips, Almelo, the Netherlands). The mass fraction of monoclinic phase to the 

total phase content was calculated from Garvie-Nicholson formula, and further corrected for non-linearity using Toraya 

formula (Stefanic et al., 1999).  

Statistical analysis 

  The data was statistically analyzed using SPSS/PC Version 20 software (IBM, Armonk, NY, USA). A two-way 

analysis of variance (ANOVA) was used to determine the significant differences in flexural strength upon different 

sintering temperatures and sintered-holding times. Post-hoc Tukey’s multiple comparison was used to determine the 

difference between groups at 95% level of confidence. Weibull analysis was performed to determine the strength’s 

reliability using Weibull++®statistics (ReliaSoft, Tucson, AZ, USA), and estimated the Weibull modulus (m).   

Results 

  The mean, standard deviation, 95% confidence interval, Weibull modulus (m), and characteristic strength (σo) 

for flexural strength for each group are presented in Table 2. The highest flexural strength was demonstrated in the 

group SIHP (1604.10±139.52 MPa), followed by SIHR (1581.34±190.56 MPa), SIHS (1458.45±289.19 MPa), SRHP 
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(1348.13±283.35 MPa), SRHR (1331.73±278.84MPa), SRHS (1303.34±171.78 MPa), SDHP (1298.92±235.68 MPa), SDHR 

(1243.41±233.17 MPa), and SDHS (1081.25±217.19 MPa). The evaluated results of the characteristic strength (σo, MPa) 

for SIHP, SIHR, SIHS, SRHP, SRHR, SRHS, SDHP, SDHR, and SDHS were 1667.90, 1675.21, 1604.90, 1460.68, 1444.50, 

1377.90, 1394.79, 1352.30, and 1167.35 respectively, as presented in Table 2 and Figure 3.  

  An ANOVA indicated a statistically significant difference in flexural strength, because of varied sintering 

temperatures and sintered-holding times of zirconia sintering process (p<0.05), as shown in Table 3. Post-hoc Tukey’s 

multiple comparisons indicated that sintering zirconia at an increasing sintering temperature resulted in significantly 

higher flexural strength, than at regular and decreasing sintering temperatures, while sintering zirconia at a decreasing 

sintering temperature resulted in significantly lower flexural strength than at regular sintering temperature (p<0.05), as 

presented in Table 4 and Figure 4. Post-hoc Tukey’s multiple comparisons indicated that prolonged sintered-holding 

time for zirconia resulted in significantly higher flexural strength, than at shortening sintered-holding  time (P<0.05). 

However, there were no significant differences in flexural strength between prolonged- and regular-sintered holding 

time and between regular- and shortening sintered-holding time (p>0.05), as presented in Table 5 and Figure 5. 

Weibull analysis of flexural strength indicated Weibull modulus ranking from the highest to lowest, as for SIHP (12.57), 

SRHS (8.40), SIHR (8.20), SDHP (6.24), SDHS (5.54), SRHP (5.32), SRHR (5.31), SDHR (5.19), and SIHS (4.51); that was 

indicative of relative survival probability of flexural strength, as shown in Figure 6 and Table 6. 

  The scanning electron microscope was used to observe zirconia grain size of monolithic zirconia. The difference 

in grain size was exhibited by the difference in sintering procedures, as present in Table 7 and Figure 7. Upon sintering 

monolithic zirconia at decreasing sintering temperature indicated crystal structures mostly in fine grains (0.1-0.4 μm). 

Increasing sintering temperature resulted in grain growth phenomenon and demonstrated an increase in medium grain 

sizes (0.5-0.8 μm) and large grain size (0.9-1.3 μm). The amount (%) of fine, medium, and large grain sizes were 

99.62, 0.38, 0 for SDHS, 99.22, 0.78, 0 for SDHR, 90.05, 9.95, 0 for SDHP, 83.10, 16.9, 0 for SRHS, 80.69, 19.31, 0 

for SRHR, 78.48, 21.52, 0 for SRHP, 40.29, 59.71, 0 for SIHS, 38.77, 44.90, 16.33 for SIHR, and 16.66, 66.05, 17.29 for 

SIHP group, respectively. The zirconia sintering process at increasing sintering temperature demonstrated the amount of 

crystal structure in medium grain sizes, more than sintered, both in regular- and decreasing- sintering temperatures. It 

was also demonstrated that longer the sintered-holding time, the more grain growth was exhibited as present in Figure 

7 and Table 7. However, the prolonged sintered-holding time processes seemed to present less effect on the growth of 

zirconia, when compared to the processes in raising sintering temperature. The photomicrographs also indicated 

defective integration of crystal structure at the grain boundary in the group, which sintered at decreasing sintering 

temperature and shortening sintered-holding time, while the crystal structures demonstrated densely compact crystal 

structures in the group of sintered at increasing sintering temperature and prolonged sintered-holding time. 

  The microstructure analysis of the specimens using X-ray diffraction (XRD) revealed that the peak positions for 

the spectra of the samples match the corresponding tetragonal (t) and monoclinic (m) forms for ZrO2 within the resolution 

of the data. The x-ray diffraction patterns revealed most of the crystal structure of tetragonal phase with minor amount 

of monoclinic phase in every group, as shown in Figure (8). The majority of peak intensity of tetragonal phase was 
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observed at the diffraction angle (2θ degree) of 30.177°, which corresponded to the tetragonal crystallographic patterns 

of tetragonal phase, as indicated from the X-ray diffraction standard file of zirconium oxide. The minor peaks of 

tetragonal phase were observed at the diffraction angle (2θ degree) of 34.607° and 35.172°, which corresponded to 

the crystallographic patterns of tetragonal phase, as indicated from the X-ray diffraction standard file of zirconium oxide. 

The monoclinic phases were detected at the diffraction angle of 27.792° and 31.119°, which corresponded to the 

crystallographic patterns of monoclinic phase, as indicated from the X-ray diffraction standard file of zirconium oxide. 

The relative concentration (wt.%) of monoclinic phase regarding the total zirconia phase revealed the variation in the 

amount of the phase transformation from tetragonal phase to monoclinic phase, because of difference in varied sintering 

temperatures and lengthening sintered-holding time, as presented in Table 3. The tetragonal and monoclinic phase 

relative weight percentage (wt%) concentrations were 0.8544, 0.1456 for SIHP, 0.8545, 0.1455 for SIHR, 0.8603, 

0.1393 for SIHS, 0.8652, 0.1348 for SRHP, 0.8791, 0.1209 for SRHR, 0.8812, 0.1188 for SRHS, 0.9939, 0.1161 for SDHP, 

0.8889, 0.1111 for SDHR, and 0.8952, 0.1048 for SDHS. The relative amount of phase composition was relatively varied 

and associated with the sintering procedure of zirconia. The relative amount of monoclinic phase increased as the 

zirconia was sintered at either higher sintering temperature or longer sintered-holding time. This indicated that the 

amount of phase shifting phenomenon from tetragonal to monoclinic phase as increasing sintering temperature and 

lengthening sintered-holding time, as presented in Table 7. 

 
Discussion 

  This study was aimed at the possibility of enhancing the strength of monolithic zirconia by altering the sintering 

process. The varied sintering parameter is interested since the questions always appeared whether the properties of 

monolithic zirconia can be achieved a higher strength by altering the sintering temperature and sintered-holding time. It 

is also doubtful that the possibility of phase shift between tetragonal and monoclinic phase would occur as the difference 

in sintering process and may result in strengthening zirconia restoration. The clinical advantage is that an appropriate 

sintering process in the fabrication process without threatening strength of the zirconia restoration would be beneficial for 

faster fabrication of the restoration to be ready for delivery for the patient in restorative treatment. 

 This study indicated that varied, either sintering temperature or sintered-holding time, significantly affected flexural 

strength of monolithic zirconia. Hence, null hypothesis was rejected. The flexural strength was significantly increasing 

with either increasing sintering temperature or prolonged sintered-holding time, when compared to the regular sintering 

programs. On the other hand, the flexural strength was significantly decreasing with either decreasing sintering 

temperature or shortening sintered-holding time, as compared to the regular sintering programs. This may relate with 

the maturation of crystalline structures of zirconia, the reduction in defective defects on the grain boundaries and the 

growth of grain sizes, achieved through either raising sintering temperature or the longer holding time, as supported by 

other study (Jiang et al., 2011). The increasing sintering temperature and prolonged sintered process determine the 

properties of monolithic zirconia by affecting both the microstructure and the crystalline phases of zirconia. The sintering 

process can eliminate the inter-particle pores in the granular material by facilitating the atomic diffusion driven by 

capillary forces. As raising the sintering temperature or prolonged sintering time, the zirconia particles have higher 
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capability of joining together, leading to minimize the pore size on grain boundaries upon solid-state diffusion, and are 

capable of increasing material density, which lead to strengthening zirconia (Chen and Wang, 2000). This is a major 

reason that longer holding time and higher sintering temperature groups achieve higher flexural strength than regular 

sintering programs. The results of this study are in agreement with the other studies (Stawarczyk et al., 2013; Hjerppe 

et al., 2009; Ersoy et al., 2015; Lazar et al., 2008).  

  The microstructural of crystal analysis revealed that all groups of specimen consisted of mainly tetragonal 

phase of zirconia grain. All specimens were completely sintered to achieve the tetragonal and monoclinic phase in their 

relative composition, with the absence of any transformation of phase, since no stress was introduced to the specimens 

after each sintering parameter. The varied sintering temperature and sintered time affected the relative tetragonal and 

monoclinic phase combination of zirconia crystalline microstructure. The increasing sintering temperature and prolonging 

sintered-holding time can induce phase composition shifting from the tetragonal to monoclinic phase combination. In 

contrary, either decreasing sintering temperature or shortening sintered-holding time demonstrated relatively less 

capable of phase shifting phenomenon from tetragonal to monoclinic phase. The tetragonal to monoclinic phase shifting 

phenomenon occurred as investigation supported from the grain size growth of zirconia seen on the scanning electron 

photomicrographs. The variation in sintering temperature relatively affects more the flexural strength, than the variation 

in sintered-holding time, as experimentation supported from the alteration in grain size and the amount of tetragonal to 

monoclinic phase shifting indicated more effect upon altering sintering temperature. This tetragonal to monoclinic phase 

shifting situation contributed to the increment of global residual compressive stresses in zirconia ceramic upon sintering 

process, rendering to increasing crack inhibition, enhancing fracture resistance, and strengthening the withstanding 

capability to fracture of zirconia, as demonstrated in this study and supported by other studies (Lughi and Sergo, 2010; 

Chen and Wang, 2000; Lazar et al., 2008). However, the flexural strength for each group was reliable as indicated 

from Weibull modulus failed within the acceptable range of dental ceramic (m = 5-15) as supported by other 

study(Bona, Anusavice, & DeHoff, 2003). 

  The study determined that altering sintering parameter of monolithic zirconia significantly affected the strength. 

It clearly exhibited the variation in grain size and phase shift condition between tetragonal and monoclinic phase, as the 

difference in sintering process, ending in the withstanding capacity of zirconia to fracture. Enhancing strength of 

monolithic zirconia is possible upon either increasing sintering temperature or prolonged holding time. On the other hand, 

reducing sintering temperature or sintered-holding time my possibly induce the destructive situation upon flexural 

strength.  

 

Conclusion 

  The results of this study indicated that the flexural strengths of monolithic zirconia are affected by different 

sintering process parameters. The significant differences in flexural strength of zirconia were demonstrated as altering 

either sintering temperature or sintered-holding time. Both increasing sintering temperature and prolonged sintered-

holding time enable increasing flexural strength of monolithic zirconia restoration. Lowering sintering temperature and 

shortening sintered-holding time significantly reduced flexural strength. Significant increasing in the flexural strength 
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upon either increasing sintering temperature or sintered-holding time allows for providing several advantages in 

extensive restorative reconstruction using monolithic zirconia, and was recommended in clinical practice. 
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Table 1 Sintering programs of VITA YZ HT color at varied heat rate (ºC/minute), sintering temperature (ºC), holding time 

(min), cooling rate (ºC/minute), and in total processing time (hour) 

 

SDHS 17 SD(1350)

SDHR 17 SD(1350)

SDHP 17 SD(1350)

SRHS 17 SR(1450)

SRHR 17 SR(1450)

SRHP 17 SR(1450)

SIHS 17 SI(1550)

SIHR 17 SI(1550)

SIHP 17 SI(1550)

Cooling rate Total processing time

HS(60)

HR(120)

HP(180)

HS(60)

Group Heat rate Temperature Holding time

HR(120)

HP(180)

HS(60)

HR(120)

HP(180) 6

17

17

17

17

17

17

17

17

17

3.33

4.33

5.33

3.45

4.45

5.45

4

5

 
 

NB: SD= Decreasing sintering temperature, SR= Regular sintering temperature, SI= Increasing sintering temperature, 

HS= Shortening holding time, HR= Regular holding time, HP= Prolong holding time 

 

Table 2 Mean, standard deviation, 95% confidence interval of flexural strength, Weibull modulus and characteristic 

strength of VITA YZ HT color monolithic zirconia at different sintering temperature and holding time  

Sintering Holding Sample Weibull Characteristic 

temperature time size mean sd LB UB modulus Strength

SDHS SD HS 15 1080.25 217.19 959.98 1200.53 5.54 1167.35

SDHR SD HR 15 1243.41 233.17 1114.28 1372.53 5.19 1352.30

SDHP SD HP 15 1298.92 235.68 1168.41 1429.44 6.24 1394.79

SRHS SR HS 15 1303.34 171.87 1208.16 1398.52 8.40 1377.90

SRHR SR HR 15 1331.73 278.84 1177.31 1486.14 5.31 1444.50

SRHP SR HP 15 1348.13 283.35 1191.22 1505.04 5.32 1460.68

SIHS SI HS 15 1458.45 289.19 1298.30 1618.60 4.51 1604.41

SIHR SI HR 15 1581.34 190.56 1475.81 1686.87 8.20 1675.21

SIHP SI HP 15 1604.10 139.52 1526.84 1681.36 12.57 1667.90

Flexural strength 95% CI
Group

NB: SD= Decreasing sintering temperature, SR= Regular sintering temperature, SI= Increasing sintering temperature, 

HS= Shortening holding time, HR= Regular holding time, HP= Prolong holding time 
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Table 3 ANOVA of flexural strength of VITA YZ HT color monolithic zirconia on a function of sintering temperature and 

holding time 

Source SS df MS F P value

Corrected Model 3269869.70 8 408733.713 7.599 0.000

Intercept 250090645.6 1 250090645.6 4649.786 0.000

Temperature 2682704.273 2 1341352.137 24.939 0.000

Holding time 458673.510 2 229336.755 4.264 0.016

Temperature*Holding time 128491.918 4 32122.979 0.597 0.665

Error 6776960.975 126 53785.405

Total 260137476.3 135

Corrected Total 10046830.68 134

ANOVA of flexural strength

 
 

Table 4 Multiple comparisons of flexural strength of VITA YZ HT color monolithic zirconia as a function of sintering 

temperature 

Post Hoc test of flexural strength as a function of sintering temperature

Sintering temperature SD(1350) SR(1450) SI(1550)

SD(1350) 1 0.040 0.000

SR(1450) 1 0.000

SI(1550) 1

Multiple comparison of flexural strength

  
NB: SD= Decreasing sintering temperature, SR= Regular sintering temperature, SI= Increasing sintering temperature 

 

Table 5 Multiple comparisons of flexural strength of VITA YZ HT color monolithic zirconia as a function of holding time 

Sintering temperature HS(60) HR(120) HP(180)

HS(60) 1 0.085 0.017

HR(120) 1 0.795

HP(180) 1

Post Hoc test of flexural strength as a function of holding time

Multiple comparison of flexural strength

 
NB: HS= Shortening holding time, HR= Regular holding time, HP= Prolong holding time 
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Table 6 Weibull analysis and probabilities of survival of flexural strength 

 

Group Weibull Characteristic

modulus Strength 250 500 750 1000 1250 1500 1750 2000 2250

SDHS 5.54 1167.35 99.98 99.09 91.73 65.41 23.2 1.81 8.1E-05 2.7E-09 0

SDHR 5.19 1352.30 99.98 99.42 95.40 81.13 51.42 18.05 2.22 0.04 8.2E-07

SDHP 6.24 1394.79 99.99 99.83 97.94 88.23 60.38 20.70 1.61 7.5E-05 2.5E-09

SRHS 8.40 1377.90 99.99 99.98 99.38 93.46 64.33 12.98 0.05 1.1E-10 0

SRHR 5.31 1444.50 99.99 99.64 96.96 86.76 62.87 29.47 6.27 0.36 2.7E-05

SRHP 5.32 1460.68 99.99 99.66 97.14 87.50 64.59 31.61 7.33 0.49 4.8E-05

SIHS 4.51 1604.41 99.97 99.48 96.82 88.83 72.31 47.80 22.76 6.69 1.0038

SIHR 8.20 1675.21 99.99 99.99 99.86 98.55 91.33 66.75 23.91 1.38 1.3E-05

SIHP 12.57 1667.90 1 99.99 99.99 99.83 97.37 76.84 16.04 5.5E-05 0

Probability of survival at stress

 
 

NB: SD= Decreasing sintering temperature, SR= Regular sintering temperature, SI= Increasing sintering temperature, 

HS= Shortening holding time, HR= Regular holding time, HP= Prolong holding time 

 

Table 7 Grain size distribution (by percentage) and phase distribution of monolithic zirconia for each material, sintering 

temperature and holding time 

Monoclinic phase Tetragonal phase

SDHS 0.1048 0.8952

SDHR 0.1111 0.8889

SDHP 0.1161 0.8839

SRHS 0.1188 0.8812

SRHR 0.1209 0.8791

SRHP 0.1348 0.8652

SIHS 0.1397 0.8603

SIHR 0.1455 0.8545

SIHP 0.1456 0.8544

Large (0.9-1.3 µm)

99.62

97.32

0.38

2.68

44.9

66.05

38.77

Small (0.1-0.4 µm) Medium (0.5-0.8 µm)

90.05

83.1

80.69

78.48

40.29

Relative phase concentration (wt%)  

16.33

Group

17.29

Grain size distribution (by percentage)

9.95

16.9

19.31

21.52

16.66

59.71

 
NB: SD= Decreasing sintering temperature, SR= Regular sintering temperature, SI= Increasing sintering temperature, 

HS= Shortening holding time, HR= Regular holding time, HP= Prolong holding time 
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Figure 1 The three-point bending test 

 

 

 

 
 

Figure 2 The three-point bending test 
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Figure 3 Flexural strength of VITA YZ HT color monolithic zirconia on different sintering temperature and holding time  

  

 
 

NB: SD= Decreasing sintering temperature, SR= Regular sintering temperature, SI= Increasing sintering temperature, 

HS= Shortening holding time, HR= Regular holding time, HP= Prolong holding time 

 

Figure 4 Flexural strength of VITA YZ HT color monolithic zirconia on different sintering temperature 

 
 

NB: SD= Decreasing sintering temperature, SR= Regular sintering temperature, SI= Increasing sintering temperature 
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Figure 5 Flexural strength of VITA YZ HT color monolithic zirconia on different holding time 

 

 
 

NB: HS= Shortening holding time, HR= Regular holding time, HP= Prolong holding time 

 

Figure 6 Weibull analysis curves among of VITA YZ HT color for each sintering temperature and holding time 

 

 
 

NB: SD= Decreasing sintering temperature, SR= Regular sintering temperature, SI= Increasing sintering temperature, 

HS= Shortening holding time, HR= Regular holding time, HP= Prolong holding time 
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Figure 7 SEM image of VITA YZ HT Color after different sintering temperature and holding time (30.000X) 

 
 

NB: SD= Decreasing sintering temperature, SR= Regular sintering temperature, SI= Increasing sintering temperature, 

HS= Shortening holding time, HR= Regular holding time, HP= Prolong holding time 

 

Figure 8 X-ray diffraction analysis of VITA YZ HT 

 
NB: SD= Decreasing sintering temperature, SR= Regular sintering temperature, SI= Increasing sintering temperature, 

HS= Shortening holding time, HR= Regular holding time, HP= Prolong holding time 
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บทคัดยอ  

 เกกฮวย (Chrysanthemum indicum L.) เปนพืชมีดอกในตระกูลเดียวกับเบญจมาศ พบมากในแถบเอเชียตะวันออก 

ไดแก จีน ญี่ปุน เกาหล ีรวมถงึประเทศไทยนยิมนํามาใชเปนพชืสมุนไพรเนื่องจากมีฤทธิ์ทางชีวภาพหลายชนิดไดแก ฤทธิ์ตาน

การอักเสบ ฤทธิ์ตานเชื้อแบคทเีรยีและไวรัส ชวยลดไข และบรรเทาอาการปวด สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพที่สําคัญในเกกฮวย

ไดแกสารประกอบฟนอลิก  (phenolic compounds) ในกลุมฟลาโวนอยด (flavonoids) และเทอรพีนอยด (terpenoids) เปนตน 

งานวิจัยนี้ไดทําการศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของดอกเกกฮวยที่รับซื้อจากบริษัทเอกชนจํานวน 1 ชนิดและฟารม

มหาวทิยาลัยแมโจที่ผานการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย จํานวน 3 ชนิด ประกอบดวย เกกฮวยดอกบาน ดอกเกกฮวยที่

ปลูกกลางแจง และดอกเกกฮวยที่ปลูกในโรงเรอืน เพื่อเพิ่มมูลคาเปนผลติภัณฑเครื่องสําอาง โดยนําดอกเกกฮวยอบแหงแตละ

ชนดิมาทําการสกัดสารสําคัญดวยน้ํา จากนัน้ทําใหแหงดวยวธิแีชเยือกแข็งเพื่อทําการตรวจวัดปริมาณฟนอลิกทั้งหมดดวยวิธ ี

Folin-Ciocalteu และฤทธิ์การตานอนุมูลอิสระดวยวธิกีารกําจัดอนุมูล ABTS ผลการทดลองพบวารอยละผลผลิตของสารสกัด

เกกฮวยจากบรษิัทเอกชน เกกฮวยดอกบาน ดอกเกกฮวยที่ปลูกกลางแจงและดอกเกกฮวยที่ปลูกในโรงเรอืนมีคาเทากับ 34.97 

± 2.52, 36.68 ± 1.15, 33.66 ± 9.17 และ 44.80 ± 9.81% ตามลําดับ ปริมาณสารประกอบฟนอลิกทั้งหมดเทียบเทากับ

กรดแกลลิกเทากับ 48.45 ± 3.38, 72.28±2.02, 69.21±3.31  และ 54.38±0.67 mg GAE/g extract ตามลําดับ สวนการ

ทดสอบการขจัดอนุมูลอิสระ ABTS (ABTS•+ scavenging activity assay) พบวาสารสกัดเกกฮวยจากบริษัทเอกชน และดอก

บานมีประสทิธภิาพสูงที่สุดโดยมีคา IC50 เทากับ 0.15±0.01 และ 0.22±0.00 mg/mL ตามลําดับ จากผลการทดลองสามารถ

คัดเลอืกสารสกัดเกกฮวยดอกบานที่มีประสทิธภิาพโดยมีปรมิาณสารสําคัญกลุมฟนอลกิสูงที่สุดและมีฤทธิ์ในการกําจัดอนุมูล

อิสระ ABTS ซึ่งสามารถใชเปนแนวทางในการพัฒนาเปนผลติภัณฑเปนเครื่องสําอางบํารุงผวิที่มีประสทิธภิาพตอไป 

คําสําคัญ: ฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระ  ดอกเกกฮวย  ผลติภัณฑเครื่องสําอาง  ปริมาณสารประกอบฟนอลกิ 

Abstract  

Chrysanthemum indicum L. is flowering plants in the family Asteraceae as well as Dendranthemum grandifflora 

(Benjamad in thai) and widely used as a traditional herb in East Asian countries, including China, Japan, Korea and 
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Thailand. The beneficial properties of C. indicum flower comprising anti-inflammatory, antipyretic, analgesic effects, 

antibacterial and antiviral activities. The main of bioactive compounds of C. indicum flower are phenolic compounds, 

especially flavonoids and terpenoids. This study aimed to compare the performance of C. indicum extracts  that were 

purchased from private company (1 type) and organic C. indicum (3 types) flower from Maejo University farm including 

blooming flower, outdoor flower and indoor flower for application in cosmetic products. The dried materials of each C. 

indicum flowers were extracted by boiling water and freeze dry to obtain the aqueous extracts. These flower extracts 

were screened for total phenolic content using Folin-Ciocalteu method and antioxidant activity by ABTS radical 

scavenging assay. The results showed that the percentages of extraction yield of C. indicum flower extracts from private 

company, blooming flowers, outdoor flowers and indoor flowers were 34.97 ± 2.52, 36.68 ± 1.15, 33.66 ± 9.17 and 

44.80 ± 9.81%, respectively. Furthermore, the total phenolic content of the extracts were 48.45 ± 3.38, 72.28±2.02, 

69.21±3.31 and 54.38±0.67 mg GAE/g extract. The antioxidant activity, private company and blooming flower extract 

exhibited the highest activity with the IC50 values of 0.15±0.01 and 0.22±0.00 mg/mL, respectively. The finding of this 

study indicated that blooming flowers showed the highest activity and great potential for cosmetic applications. 

Keyword:  antioxidant activity, Chrysanthemum indicum L., cosmetic product, phenolic content 

 
บทนํา 

เกกฮวย (Chrysanthemum indicum L.) เปนดอกไมในตระกูลเดียวกับดอกเบญจมาศ มีการนํามาใชเปนพืชสมุนไพร

ในประเทศแถบเอเชียตะวันออก ไดแก จีน ญี่ปุน และเกาหลี ตอมาไดแพรกระจายไปทั่วในประเทศกัมพูชา ลาว รวมถึง

ประเทศไทยอีกดวย ซึ่งจะเพาะปลูกไดดใีนพื้นที่สูงของประเทศ โดยมีการจําหนายทัง้ดอกสดและดอกแหง สีของดอกเปนดอก

สขีาวหรอืดอกสเีหลอืง ประเทศไทยนํามาใชเปนพชืสมุนไพรเนื่องจากมีฤทธิ์ทางชวีภาพหลายชนิด ไดแก ฤทธิ์ตานการอักเสบ 

ลดไข และแกปวด (Matsuda et al., 2002; Luyen et al., 2015) สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพที่สําคัญในเกกฮวย ไดแก

สารประกอบฟนอลิก  (phenolic compounds) มีฤทธิ์เพิ่มภูมิคุมกันใหกับรางกาย สารกลุมนี้มีฤทธิ์ทางชีวภาพที่หลากหลาย

โดยเฉพาะอยางย่ิงฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระ (Ghasemzadeh et al., 2010) จากงานวิจัยของ Choi et al. (2016) พบวาสารสกัด

ดอกเกกฮวยที่สกัดดวยน้ํามีฤทธิ์ชีวภาพในการยับย้ังเอนไซม tyrosinase ในหลอดทดลอง ซึ่งเอนไซมชนิดนี้มีผลกระตุนการ

สรางเม็ดสผีวิใหเขมขึ้น โดยสารสําคัญในดอกเกกฮวยที่พบในปรมิาณมากคือ luteolin, quercetin-3-glucoside และ acacetin-

7-O-rutinoside ซึ่งจัดเปนสารฟลาโวนอยด (flavonoids) และเทอรพนีอยด (terpenoids) เปนตน (Cheng et al., 2005; Choi et 

al., 2016) นอกจากนี้ในน้ํามันที่สกัดไดจากดอกเกกฮวยยังพบสารไครแซนทีมิน (chrysanthemin) ที่ออกฤทธิ์ตานจุลินทรียได

หลายชนดิทัง้แบคทเีรยี ไวรัส และยีสต รวม 15 ชนดิ (Ren et al., 1999; Shunying et al., 2005)  

ดอกเกกฮวยถูกนํามาแปรรูปเปนผลติภัณฑเครื่องดื่มซึ่งมีขายมากมายทั่วไปตามทองตลาด อยางไรก็ตามการนําดอก

เกกฮวยมาสกัดเพื่อเพิ่มมูลคาเปนผลิตภัณฑเครื่องสําอางยังพบอยูนอยมาก ซึ่งในยุคปจจุบันผูคนหันมาสนใจในการดูแลผิว

และสุขภาพมากขึ้น งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อทําการศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของดอกเกกฮวยที่รับซื้อจาก

บรษิัทเอกชนจํานวน 1 ชนดิ และฟารมมหาวทิยาลัยแมโจ จํานวน 3 ชนดิ ประกอบดวย เกกฮวยดอกบาน ดอกเกกฮวยที่ปลูก

กลางแจง และดอกเกกฮวยที่ปลูกในโรงเรือน ซึ่งดอกเกกฮวยทั้ง 4 แบบ ไดผานการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย โดยทํา

การทดสอบประสิทธิภาพของดอกเกกฮวยทั้ง 4 แบบ ดวยการวิเคราะหปริมาณสารประกอบฟนอลิกรวม และการทดสอบ
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การกําจัดอนุมูลอิสระ ABTS เพื่อเลอืกสารสกัดเกกฮวยที่เหมาะสมและสามารถนํามาเพิ่มมูลคาเปนผลิตภัณฑเครื่องสําอาง

บํารุงผวิตอไป 

 
อุปกรณและวิธีการ / วิธีดําเนนิการวิจัย 

1. การเตรยีมสารสกัดเกกฮวยอินทรยี 

เตรยีมสารสกัดน้ําของดอกเกกฮวยอินทรีย โดยการนําดอกเกกฮวยอินทรียอบแหง 100 กรัม มาปนใหละเอียด ตม

ดวยน้ําปราศจากประจุ (Deionized water) 4 ลิตร ที่อุณหภูมิ 90 องศาเซลเซียส ในหมอตมสมุนไพร เปนเวลา 90 นาที เม่ือ

ครบเวลาพักสารละลายน้ําทิ้งไวใหเย็น จากนัน้นํามากรองแยกกากดวยผาขาวบาง แลวนําไปตกตะกอนดวยเครื่องปนเหวี่ยง

ตกตะกอน (centrifuge) นําสารละลายที่ไดมากรองดวยชุดกรองสาร จากนั้นนําสารละลายน้ําไประเหยเอาตัวทําละลายออก

ดวยเครื่องระเหยภายใตสุญญากาศ (Rotary vacuum evaporator) และทําแหงดวยเครื่องทําแหงแบบเยือกแข็ง (Freeze dryer) 

เม่ือไดสารสกัดเกกฮวยอินทรยีแหงนํามาคํานวณรอยละของผลผลติ (%yield) ตอไป ดังสมการ 

 
รอยละของผลผลติ (%yield) =    น้ําหนักสารสกัดที่ได (กรัม) x 100 

น้ําหนักดอกเกกฮวยอินทรยีแหงที่นํามาสกัด (กรัม) 

เปรยีบเทยีบปรมิาณผลผลติของสารสกัดจากวัตถุดบิที่ตางกันทัง้สี่แบบ 

2. การวิเคราะหปรมิาณฟนอลกิรวม 

การวิเคราะหปริมาณฟนอลิกรวม (Total phenolic contents) ดวยวิธี Folin-Ciocalteu รายละเอียดตามวิธีการของ 

Hammerschmidt et al. (1978) โดยใชสารสกัดดอกเกกฮวยอินทรยีปรมิาตร 200 ไมโครลติร เติมลงในหลอดทดลอง แลวเติม

สารละลาย Folin-Ciocalteu´s phenol reagent เขมขนรอยละ 10 ปริมาตร 1,000 ไมโครลิตร ผสมใหสารเขากัน จากนั้นเติม

สารละลายโซเดยีมคารบอเนต (Na2CO3) ความเขมขนรอยละ 7.5 ปรมิาตร 800 ไมโครลติร ตัง้ทิ้งไวที่อุณหภูมิหองเปนเวลา 1 

ชั่วโมง หลังจากนัน้นําไปวัดคาการดูดกลนืแสงที่ความยาวคลื่น 765 นาโนเมตร โดยผลที่ไดเทียบกับกราฟมาตรฐานของกรด

แกลลกิ (gallic acid) 
 

3. การทดสอบการกําจัดอนุมูลอิสระ ABTS 

การทดสอบการกําจัดอนุมูลอิสระ ABTS (ABTS•+ scavenging activity assay) รายละเอียดตามวิธีการของ Re et al. 

(1999) โดยเตมิสารสกัดดอกเกกฮวยอินทรยี 200 ไมโครลติร ลงในหลอดทดลองผสมกับสารละลาย ABTS
•+

 ปริมาตร 1,800 

ไมโครลติร เขยาสารใหเขากัน ตั้งทิ้งไวในอุณหภูมิหองเปนเวลา 6 นาที หลังจากนั้นนําไปวัดคาการดูดกลืนแสงที่ความยาว

คลื่น 734 นาโนเมตร ผลที่ไดเทยีบกับกราฟมาตรฐานโทรลอกซ (Trolox) แลวนําไปคํานวณหาคารอยละการกําจัดอนุมูลอิสระ 

ABTS ดังนี้ 

%Inhibition = (A734control - A734sample) x100 

(A734control) 

โดย A734control คือ คาการดูดกลนืแสงของชุดควบคุมไมมีสารสกัด 
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A734sample คือ คาการดูดกลนืแสงของสารสกัดและสารละลาย ABTS 

จากนัน้คํานวณหาคา IC50 จากกราฟความสัมพันธระหวางเปอรเซ็นตการกําจัดอนุมูลอิสระกับความเขมขนของสาร

สกัดเกกฮวยทัง้สี่แบบ ผลการทดลองที่ไดแสดงเปนคาเฉลี่ย ± คาเฉลี่ยสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของการทดลองอยางนอย 3 

ครัง้ ที่เปนอิสระตอกัน แตละครัง้ทํา 3 ซ้ํา 

4. การวิเคราะหขอมูลทางสถติิ 

ทําการวิเคราะหทางสถิติโดยวิเคราะหคาความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA analyze) โดยใชโปรแกรม

สําเร็จรูป SPSS (Statistic Package for Social Science) เวอรชัน 17.0 for Windows วิเคราะหปริมาณรอยผลผลิต วิเคราะห

ปรมิาณสารฟนอลิกรวม (Total phenolic content) และฤทธิ์การกําจัดอนุมูลอิสระ ABTS (ABTS•+ scavenging activity assay) 

ของสารสกัดเกกฮวย และศึกษาความแตกตางของสารสกัดเกกฮวยแตละแบบ โดยใชการเปรียบเทียบของ Turkey test ที่

ระดับความเชื่อม่ัน 0.05  

 
ผลการวิจัย 

1. รอยละผลผลติของสารสกัดเกกฮวย 

 จากการสกัดสารสกัดเกกฮวยทั้งสี่แบบเม่ือทําใหแหงดวยวิธีการแชเยือกแข็งแลว พบวาเกกฮวยดอกบานและ

เกกฮวยปลูกในโรงเรอืนไดรอยละผลผลิตเทากับ เทากับ 36.677 และ 44.795 ตามลําดับ ซึ่งสูงกวาดอกเกกฮวยจากบริษัท

และเกกฮวยปลูกกลางแจง ดังตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 รอยละผลผลติของสารสกัดเกกฮวย (Percentage yield) 

สารสกัดเกกฮวย รอยละผลผลติ 

ดอกเกกฮวยจากบรษิัท 34.972 

ดอกเกกฮวยบาน 36.677 

ดอกเกกฮวยที่ปลูกกลางแจง 33.663 

ดอกเกกฮวยที่ปลูกในโรงเรอืน 44.795 

 
2. การวิเคราะหปรมิาณฟนอลกิรวม  

 การทดสอบปรมิาณฟนอลกิรวมพบวา สารสกัดเกกฮวยดอกบานและเกกฮวยปลูกกลางแจงมีปริมาณฟนอลิกรวม

เทากับ 72.282 ± 2.022 และ 69.210 ± 3.313 mg GAE/g extract ซึ่งสูงกวาดอกเกกฮวยจากบริษัทและปลูกในโรงเรือน ดัง

ตารางที่ 2  

ตารางที่ 2 ปรมิาณสารประกอบฟนอลกิรวม (Total phenolic content) 

สารสกัดเกกฮวย TPC (mg GAE/g extract) 

ดอกกกฮวยจากบรษิัท 48.449 ± 3.382b 

ดอกกกฮวยบาน 72.282 ± 2.022a 

ดอกกกฮวยที่ปลูกกลางแจง 69.210 ± 3.313a 

ดอกกกฮวยที่ปลูกในโรงเรอืน 54.376 ± 0.665b 

หมายเหตุ: *คาท่ีแสดงในตารางอยูในรูปคาเฉล่ีย ± สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
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**ตัวอักษร a และ b แสดงถึงความแตกตางกันอยางมนัียสําคัญทางสถิติ (p<0.05) จากการวเิคราะหดวยวธีิ turkey test 

3. การทดสอบการกําจัดอนุมูลอิสระ ABTS  

การทดสอบฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระดวยวิธี ABTS•+ scavenging activity assay รายงานเปน คา IC50 ความเขมขนของ

สารกําจัดอนุมูลอิสระของสารสกัดเกกฮวยที่ทําใหความเขมขนของอนุมูล ABTS ลดลงรอยละ 50 พบวา สารสกัดเกกฮวยจาก

บรษิัทและสารสกัดเกกฮวยดอกบานมีคา IC50 เทากับ 0.15 ± 0.01 และ 0.22 ± 0.00 mg/mL ดังแสดงในตารางที่ 3 ในขณะที่

สารมาตรฐานโทรลอกซมีคา IC50 เทากับ 0.04±0.00 mg/mL 

ตารางที่ 3 คา IC50 ของสารสกัดเกกฮวย 

สารสกัดเกกฮวย IC50(mg/mL) 

ดอกกกฮวยจากบรษิัท 0.15 ± 0.01 

ดอกกกฮวยบาน 0.22 ± 0.00 

ดอกกกฮวยที่ปลูกกลางแจง 0.52 ± 0.00 

ดอกกกฮวยที่ปลูกในโรงเรอืน 0.28 ± 0.04 

 

หมายเหตุ: *คาท่ีแสดงในตารางอยูในรูปคาเฉล่ีย ± สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

 

วิจารณผลการวิจัย 

ในการวิจัยนี้ใชสารสกัดเกกฮวยที่นํามาวิเคราะหอยูในรูปแบบสารสกัดหยาบ โดย รัตนา (2553) กลาววาการ

นํามาใชในรูปสารสกัดหยาบฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของสมุนไพรบางชนิด มาจากการออกฤทธิ์ของสารหลายชนิดประกอบกัน

หรอืเสรมิฤทธิ์กัน ถาทําการสกัดออกไปแลวอยูในสภาพสารเดี่ยวหรือสารบริสุทธิ์อาจจะไมมีฤทธิ์หรือมีฤทธิ์ออน นอกจากนี้

การเตรียมสารสกัดหยาบยังใชเวลาในการเตรียมสั้นกวา ตนทุนการผลิตจะถูกกวาสารบริสุทธิ์ ซึ่งหากเปนผลิตภัณฑทาง

เครื่องสําอางจะใชในความเขมขนที่ต่ํากวาทางยา ในการสกัดเกกฮวยทั้งสี่แบบนี้พบวารอยละผลผลิตไมมีความแตกตางกันที่

ระดับความเชื่อม่ัน 0.05 (ตารางที่ 1)  

การทดสอบปรมิาณสารประกอบกลุมฟนอลกิโดยพิจารณาจากการเทียบกับกราฟมาตรฐานกรดแกลลิกไดสมการ

คือ y = 9.5093x - 0.0686 (R2 = 0.999) พบวาสารสกัดเกกฮวยดอกบานมีปริมาณสารประกอบกลุมฟนอลิกรวมสูงโดยไม

มีความแตกตางกับสารสกัดเกกฮวยปลูกกลางแจง แตมีความแตกตางกับดอกเกกฮวยจากบริษัทและดอกเกกฮวยในโรงเรือน 

ที่ระดับความเชื่อม่ัน 0.05 (ตารางที่ 2) เม่ือพจิารณาความสัมพันธ ระหวางฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระและปริมาณสารประกอบฟ

นอลิกรวม พบวาสารสกัดที่มีปริมาณสารประกอบฟนอลิกและฟลาโวนอยดในปริมาณที่สูงจะมีฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระสูง

เชนเดียวกัน (Pourmorad et al., 2006) นอกจากนี้ Choi et al., 2016 กลาววาสารสกัดเกกฮวยมีสารออกฤทธิ์หลายชนิดที่

สามารถชวยเรื่องลดริ้วรอยไดซึ่งสารที่พบในสารสกัดเกกฮวยสวนใหญแลวจะเปนกลุมฟนอลิก จากการวิจัยครั้งนี้พบวาฤทธิ์

การตานอนุมูลอิสระ ABTS ของสารสกัดดอกเกกฮวยจากบริษัทมีคา IC50 ที่ดีกวา สารสกัดเกกฮวยดอกบาน (ตารางที่ 3) 

ทัง้นี้อาจเปนเพราะสารสกัดดอกเกกฮวยจากบรษิัทอาจมีสารตัวอ่ืนในกลุมอ่ืนที่มีฤทธิ์ในการตานอนุมูลอิสระเชนเดียวกัน ซึ่ง

สารตานอนุมูลอิสระในธรรมชาตมีิมากมาย เชน วติามินซ ีเบตา-แคโรทีน (-carotene) และแคโรทีนอยด (carotenoids) ชนิด

อ่ืน นอกจากนี้สารประกอบกลุมฟนอลิกที่มีรายงานวามีบทบาทสําคัญในการยับย้ังการทํางานของอนุมูลอิสระคือ โพลีฟนอ

ลิก (polyphenolic) เชน ฟลาโวนอยด (flavonoids) และ ฟนิลโปรพานอยด (phenylpropanoids) เปนตน (โอภา และคณะ, 



การประชุมวชิาการ และการประกวดนวัตกรรมบัณฑิตศกึษาระดับชาติและนานาชาติ 

ระหวางวันท่ี 17-18 พฤษภาคม 2561 

ณ ศูนยประชุมนานาชาติดิเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส เชยีงใหม 
 

48 

 

2550) สารกลุมฟนอลิกที่พบในเกกฮวย ไดแก quercetin-3-glucoside มีฤทธิ์ตานการอักเสบ  luteolin มีฤทธิ์ยับย้ังเอมไซม 

tyrosinase acacetin-7-O-rutinoside มีฤทธิ์ตานอนุมูลอิสะ apigenin มีฤทธิ์ตานมะเร็ง และ rutin มีฤทธิ์มีฤทธิ์ตอตานริ้วรอย 

เปนตน (Lin et al., 2010; Wu et al., 2010; Choi et al., 2016) เม่ือพจิารณาเปรียบเทียบสารสกัดทั้ง 4 ชนิด พบวา สารสกัด

เกกฮวยดอกบาน มีปรมิาณฟนอลกิรวมสูงที่สุดและมีฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระในระดับที่ดี ในขณะที่รอยละผลผลิตของสารสกัด

ทัง้ 4 ชนดิ ไมแตกตางกันที่ระดับความเชื่อม่ัน 0.05  

 

สรุปผลการวิจัย 

จากการวิจัยสามารถคัดเลือกสารสกัดเกกฮวยดอกบานที่มีประสิทธิภาพโดยมีปริมาณสารสําคัญกลุมฟนอลิกสูง

และมีฤทธิ์ในการตานอนุมูลอิสระที่ดี ซึ่งสามารถใชเปนแนวทางในการพัฒนาเปนผลิตภัณฑเปนเครื่องสําอางบํารุงผิวที่มี

ประสทิธภิาพตอไป 
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บทคัดยอ 

 งานวิ จัยนี้ มีวัตถุประสงค เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิผลของการขยายรูมานตาโดยใชยา 1% Mydriacyl :                   

10% Phenylephrine ในกลุมทดลองกับกลุมควบคุม และเพื่อลดระยะเวลารอคอยในการตรวจวินิจฉัยและทําหัตถการ        

(การวจัิยกึ่งทดลอง) กําหนดกลุมตัวอยาง คือ กลุมผูปวยแผนกผูปวยนอกตา โรงพยาบาลพญาไท2 ที่มีโรคทางจอประสาทตา 

อายุตัง้แต 22 ปขึ้นไป ที่ไมมีโรคประจําตัว เชน เบาหวาน ความดันโลหติสูง หัวใจ จํานวน  50 ราย โดยแบงเปน 2 กลุม ไดแก 

กลุมทดลอง คือ ผูปวยที่หยอดยาขยายรูมานตาทุก 5 นาท ีจํานวน 25 ราย และกลุมควบคุม คือ ผูปวยที่หยอดยาขยายรูมาน

ตาทุก 10 นาที จํานวน 25 ราย ไดรับการหยอดยาขยายรูมานตา จนกระทั่งรูมานตาขยายเต็มที่มากกวา 7 มิลลิเมตร 

ประเมินผลกอนและหลังหยอดยาโดยการวัดขนาดรูมานตา ความดันโลหติ ชพีจร วเิคราะหขอมูลโดยใชสถติิเชงิพรรณนา และ

สถิติ t-test ดวยโปรแกรม SPSS version 20 จากผลการวิจัย พบวา การหยอดยาขยายรูมานตาโดยใชสูตรยาผสม             

1% Mydriacyl : 10 % Phenylephrine ในกลุมทดลอง  คิดเปน 76%  ไดรับหยอดยา 2 ครั้ง ทุก 5 นาที รวมใชเวลา 10 นาท ี    

ไดประสทิธผิลในการขยายรูมานตามากกวา 7 มิลลเิมตร ในกลุมควบคุม 64% ไดรับหยอดยา 3 ครัง้ ทุก 10 นาที รวมใชเวลา 

30 นาที ไดประสิทธิผลในการขยายรูมานตามากกวา 7 มิลลิเมตร การหยอดยาในกลุมทดลองไดประสิทธิผลดีกวากลุม

ควบคุมทัง้การขยายรูมานตาและลดระยะเวลารอคอย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ p=.000 นอกจากนี้กลุมทดลองมีความดัน

โลหติและชพีจรหลังหยอดยาลดลงดกีวากลุมควบคุม ซึ่งสามารถลดผลขางเคียงจากยา 10 % Phenylephrine ได  ทําใหผูปวยมี

ความปลอดภัยในการใชยาในการตรวจวนิจิฉัยและทําหัตถการ งานวจัิยนี้สามารถใชเพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติงานในการ

หยอดยาขยายรูมานตาที่มีประสิทธิผลดีที่สุด ทั้งในดานการลดระยะเวลาการรอคอยของผูปวย ลดอาการขางเคียงจากยา 

Phenylephrine 

คําสําคัญ: ประสทิธผิลของการขยายรูมานตา  ยา 1% Mydriacyl 10  % Phenylephrine ระยะเวลาในการหยอดยา 

Abstract  

The objective of this research is to compare the effectiveness of dilatation with retina by 1% Mydriacyl :            

10% Phenylephrine in the experiment and control groups and to reduce time for diagnosis and treatment.              

(Quasi Experimental Research) The samples were 50 patients over 22 years old with retinal diseases and no underlying 

disease, such as diabetes, hypertension and heart disease in the eye outpatient department, Phyathai2 Hospital.       
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The samples were divided into 2 groups: 25 patients in experiment group receiving dilation eye drop every 5 minutes 

and 25 patients in control group receiving dilation eye drop every 10 minutes. Receiving until the pupil is enlarged more 

than 7 mm. Evaluated before and after treatment by measuring the pupillary diameter, blood pressure and heart rate. 

The descriptive statistics and independent t-test using SPSS version 20 were used to analyze the data. The results of 

this study shown 1% Mydriacyl : 10% Phenylephrine was applied in the experiment and control groups. 76% of 

experiment group received dilation eye drop for 2 times every 5 minutes, totaling 10 minutes. In the control group, 64% 

received 3 times every 10 minutes, totaling 30 minutes. The efficacy of pupillary dilation and reducing wait time in the 

experiment group was statistically significant (p=.000) greater than that of the control group. In addition, the experiment 

group had lower blood pressure and heart rate than the control group that can be reduced side effect of                

10% Phenylephrine and increased the safety of using therapeutic drug for diagnosis and treatment. This study could be 

used as an effective guideline for the implementation of the pupillary dilation. It is also effective in reducing wait time for 

patients, reducing side effects from 10% Phenylephrine and reducing the duration of nursing practice. 

Keyword:  Pupillary Dilation, 1% Mydriacyl, 10% Phenylephrine, Effectiveness of Pupillary Dilation, Duration of Pupillary 
Dilation 

 
บทนํา 

ในกระบวนการตรวจวนิจิฉัย เพื่อคนหาความผดิปกตขิองจอประสาทตานั้น การขยายรูมานตาเปนสิ่งจําเปนสําหรับ

จักษุแพทยอยางย่ิง เพื่อใหสามารถตรวจจอประสาทตาสวน Periphery เพื่อตรวจความผิดปกติในลูกตา การทําหัตถการ

บางอยาง เชน การยิง Laser เพื่อรักษาจอประสาทตา การฉดียาเขาลูกตา เพื่อรักษาการติดเชื้อ หรือภาวะเสนเลือดงอก หรือ

การทําผาตัดตาบางชนดิจําเปนตองขยายรูมานตาของผูปวยออกใหไดมากที่สุด เพื่อใหการรักษาหรอืการทําผาตัดทําไดงายขึ้น   

จักษุแพทยนยิมใชยาสองชนดิรวมกัน ไดแกยาที่มีผลกระตุนกลามเนื้อขยายรูมานตารวมกับยาที่ลดการทํางานของกลามเนื้อ

หดรูมานตา ซึ่งจะทําใหรูมานตาขยายไดมากกวาการใชยาเพียงชนิดเดียว โดยทั่วไปนิยมใช 1% Mydriacyl eye drop รวมกับ 

10% Phenylephrine eye drop โดยใชหยอดอยางละ 3 ครั้ง หางกันทุก 5 นาที ยา Phenylephrine นี้ ซึมผานตาดําไดดีทําให   

รูมานตาขยายและทําใหเสนเลือดหดตัว ถาซึมผานเขาระบบรางกายอาจทําใหความดันโลหิตสูงขึ้น (สัญญา, 2523) ใจสั่น 

ปวดศรีษะ (อาร,ี 2545) ในการหยอดยาขยายรูมานตาของผูปวยแตละครัง้จะใชเวลานานประมาณ 30 นาที และจากงานวิจัย 

พบวาภายหลังการหยอดยาขยายรูมานตาของผูปวยยังไมครบอยางละ 3 ครั้ง รูมานตาของผูปวยที่ไมมีโรคแทรกซอนก็

สามารถขยายไดเต็มที่และพบวารูมานตายังมีขนาดคงเดิม เม่ือเปรียบเทียบผลการใชยาขยายรูมานตาจนครบ 3 ครั้ง จาก

ผลการวิจัยพบวา ผูปวยทุกคนที่ไดรับการหยอดยา 10% Phenylephine eye drop สลับกับ 1% Mydriacyl eye drop ทุก         

5 นาท ีการหยอดยาขยายรูมานตา 1 รอบมีประสทิธผิลในการขยายรูมานตานอยกวาการหยอดยา 2 รอบหรือ 3 รอบ ไมวา

จะดูผลของการขยายรูมานตาในชวงเวลา 30, 60 หรือ 120 นาที ก็ตาม (สุมาลี และคณะ, 2545) และจากการศึกษา

เปรียบเทียบผลการใชยาขยายรูมานตา 1% Tropicamide แบบครั้งเดียวกับแบบผสม 10% Phenylephrine ครั้งเดียว และ       

3 ครัง้ โดยการใชยา Single dose 1% Tropicamide และ 10% Phenylephrine ใหผลเชนเดียวกับ 3-dose regimen ในผูปวยไม

เปนเบาหวาน แต Single dose 1% Tropicamide ใหผลขยายรูมานตาไดนอยกวา 3-dose 1% Mydriacyl + 10% Phenylephrine 

ทัง้ผูปวยที่เปนและไมเปนเบาหวาน (นคิม และคณะ, 2554) 

ซึ่งเดมิการมารับการตรวจตา ที่แผนกผูปวยนอกตาโรงพยาบาลพญาไท 2 จะทําการหยอดตาตามคําสั่งแพทยโดย

หยอดยา 1% Mydriacyl สลับกับ 10% Phenylephrine  หางกัน ทุก 10-15 นาที ตองใชระยะเวลาในการขยายรูมานตาจนรู
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มานตาขยายเต็มที่7-9 มิลลเิมตร ใชเวลาประมาณ 45-60 นาท ี(ในผูปวยที่ไมมีโรคประจําตัว) ทําใหระยะเวลารอคอยในการ

เขารับการตรวจนาน ผูปวยบนรอนานและเกิดความไมพึงพอใจในการบริการ และในกรณีผูปวยที่มีโรคประจําตัว เชน 

เบาหวาน ความดันโลหิตสูง หัวใจ แพทยมีคําสั่งใหหยอดขยายรูมานตาทุก 5 นาทีโดยใชสูตร ยาผสม 1% Mydriacyl : 

10%Phenylephrine (5:1) เพื่อลดฤทธิ์การหดตัวของหลอดเลือดจากยา Phenylephrine ซึ่งมีผลทําใหความดันโลหิตลดลง    

อัตราการเตนชพีจรลดลง   

ดังนั้นผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาแนวทางการหยอดยาขยายรูมานตาที่มีประสิทธิผลดีที่สุด ที่แผนกผูปวยนอกตา

โรงพยาบาลพญาไท 2  ทัง้ในดานลดระยะเวลาการรอคอย และลดอาการขางเคียงจากยา Phenylephrine โดยใชสูตรยาผสม 

1% Mydriacyl: 10%Phenylephrine (5:1) มาใชในผูปวยที่มีโรคทางจอประสาทตาและไมมีโรคประจําตัว  

           

อุปกรณและวิธีการ/วิธีดําเนนิการวิจัย 

งานวิจัยนี้เปนการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi Experimental Research) โดยดําเนินการศึกษาวิจัยระหวางเดือน     

มกราคม – มิถุนายน 2559 ซึ่งโครงการวิจัยไดรับการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมงานวิจัยในมนุษย โรงพยาบาล   

พญาไท 2 เลขที่ 002-2559  

กําหนดกลุมตัวอยาง  

ดานประชากร มีการเก็บขอมูลกลุมผูปวยโรคทางจอประสาทตาจากเวชสถิติ ที่เขามารับการรักษาแผนกผูปวยนอก

ตา โรงพยาบาลพญาไท2 แพทยมีคําสั่งใหทั้งที่ไมมีโรคประจําตัว และขยายรูมานตาตั้งแตเดือน มกราคม ถึง เดือน มีนาคม 

พ.ศ 2559 จํานวน 90 ราย 

กลุมตัวอยาง  จากประชากรของกลุมผูปวยจํานวน   90  คน กําหนดกลุมตัวอยาง 

โดยใชสูตร การหากลุมตัวอยาง     n ( กลุมตัวอยาง (= Nประชากรทัง้หมด) ) =   90 =45 ราย 

              k (ระยะเวลา)              2 

ดังนั้น ผูวิจัยจึงกําหนดกลุมตัวอยางเลือกแบบเฉพาะเจาะจง ที่มีโรคทางจอประสาทตาที่มีอายุตั้งแต 22 ปขึ้นไป      

ที่ไมมีประวัตเิปนโรคความดันโลหติสูง (สูงกวา 140/90 mmHg) เบาหวานและหัวใจหรือมีประวัติการขยายรูมานตายาก และ

แพทยมีคําสั่งใหขยายรูมานตาและเขามารับการรักษาแผนกผูปวยนอกตา โรงพยาบาลพญาไท2 ตั้งแตเดือน เมษายน ถึง 

เดือน พฤษภาคม พ.ศ 2559 จํานวน 50 ราย แบงเปน 2 กลุม คือ กลุมทดลอง ผูปวยที่หยอดยาขยายรูมานตาทุก 5 นาที

จํานวน 25 ราย กลุมควบคุม ผูปวยที่หยอดยาขยายรูมานตาทุก 10 นาท ีจํานวน 25 ราย 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย  

1. เครื่องวัดความดันโลหติแบบดจิิตอล ย่ีหอ Welch Allyn รุน 300 Vital Signs Monitor Pulse Oximeter 

2. เครื่องมือวัดขยายรูมานตา มีแถบขนาดรูมานตา ไฟฉาย 

3. แบบประเมินบันทกึการขยายรูมานตา : ประเมินและบันทกึโดยพยาบาลวชิาชพี (ผูวจัิยหลัก) 

- แบบประเมินบันทกึการขยายรูมานตาในกลุมควบคุม  

- แบบประเมินบันทกึการขยายรูมานตาในกลุมทดลอง  

การประเมินจะประเมินโดยพยาบาลผูที่ทําการหยอดยาขยายรูมานตา โดยแบงเปน 2 ระดับ ไดแก ระดับ Good (ดี) 

คือ รูมานตาขยายมากกวา 7 มิลลเิมตร และระดับ Poor (ไมด)ี คือ รูมานตาขยาย นอยกวา 7 มิลลเิมตร 
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ขัน้ตอนการดําเนนิการวจัิยมีดังตอไปนี้ แบงกลุมตัวอยางที่เลอืกแบบเฉพาะเจาะจงออกเปน 2 กลุม คือกลุมทดลอง

กับกลุมควบคุม กอนไดรับยาทัง้สองกลุมจะไดรับการบันทกึขอมูลพื้นฐานทั่วไป เชน เพศ อายุ 

กลุมทดลอง คือ ผูปวยที่หยอดยาขยายรูมานตาทุก 5 นาที 

 1. วัดความดันโลหติและชพีจร  

2. หยอดยาขยายรูมานตาครัง้ที่ 1 พักหลับตา 

3. ไฟฉายสองประเมินดูรูมานตา ในนาททีี่ 5 

4. หากรูมานตาขยายไมถงึ 7 mm หยอดยาขยายรูมานตาครัง้ที่ 2 พักหลับตา 

5. ไฟฉายสองประเมินดูรูมานตา ในนาททีี่ 10 

6. หากรูมานตาขยายไมถงึ 7 mm หยอดยาขยายรูมานตาครัง้ที่ 3 พักหลับตา 

7. ไฟฉายสองประเมินดูรูมานตา ในนาททีี่ 15 

8. วัดความดันโลหติหากไมสูงกวาคาความดันโลหติกอนหยอดยา (systolic เพิ่มไมเกนิ 30 mmHg) และชพีจร (ชพีจร

ไมเกนิ 100 ครัง้/นาท)ี 

9. หากรูมานตาขยายไมถงึ 7 mm หยอดยาขยายรูมานตาครัง้ที่ 4 พักหลับตา 

10. ไฟฉายสองประเมินดูรูมานตา ในนาททีี่ 20 

หยุดหยอดยาเม่ือรูมานตาขยายมากวาหรอืเทากับ 7 มิลลเิมตร และรอพบแพทยเพื่อเขาตรวจหรือทําหัตถการ 

กลุมควบคุม คือ ผูปวยที่หยอดยาขยายรูมานตาทุก 10 นาที 

 1. วัดความดันโลหติและชพีจร 

2. หยอดยาขยายรูมานตาครัง้ที่ 1 พักหลับตา 

3. ไฟฉายสองประเมินดูรูมานตา ในนาททีี่ 10 

4. หากรูมานตาขยายไมถงึ 7 mm หยอดยาขยายรูมานตาครัง้ที่ 2 พักหลับตา 

5. ไฟฉายสองประเมินดูรูมานตา ในนาททีี่ 20 

6. วัดความดันโลหติหากไมสูงกวาคาความดันโลหติกอนหยอดยา (systolic เพิ่มไมเกนิ 30 mmHg) และชพีจร (ชพีจร

ไมเกนิ 100 ครัง้/นาท)ี 

7. หากรูมานตาขยายไมถงึ 7 mm หยอดยาขยายรูมานตาครัง้ที่ 3 พักหลับตา    

8. ไฟฉายสองประเมินดูรูมานตา ในนาททีี่ 30  

9. หากรูมานตาขยายไมถงึ 7 mm หยอดยาขยายรูมานตาครัง้ที่ 4 พักหลับตา   

10. ไฟฉายสองประเมินดูรูมานตา ในนาททีี่ 40  

หยุดหยอดยาเม่ือรูมานตาขยายมากวาหรอืเทากับ 7 มิลลเิมตร และรอพบแพทยเพื่อเขาตรวจหรอืทําหัตถการ 

ความเสี่ยงที่อาจจะเกดิขึ้นเม่ือเขารวมการวจัิย เชน อาการขางเคียงจากการหยอดยาขยายรูมานตา เชน การแสบตา 

น้ําตาไหล ความดันโลหติหลังหยอดยา สูงกวาคาความดันโลหติกอนหยอดยา systolic 30 mmHg หากเกิดผลขางเคียงที่ไมพึง

ประสงคจากการวิจัย จะไดรับการชวยเหลือโดยยุติการหยอดยา ใหพบแพทยทันทีเพื่อประเมินอาการและดูแลรักษาอยาง

ใกลชดิ 

การวิเคราะหขอมูล  

วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS Version 20 และใชสถิติพรรณนา (Descriptive statistics) โดยแจก

แจงความถี่ (Frequency distribution) โดยใชสถิติอางอิงแบบ t-test Paired Samples Test การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล
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พรรณนาจะอยูในรูปแบบตาราง (Table) และแผนภูมิ (Chart) ชนดิตางๆ สถติอิางอิง (Inferential statistics) หรือสถิติอนุมานใช

เพื่อนําผลสรุปที่คํานวณไดจากการสุมตัวอยางไปอธบิายหรอืสรุปลักษณะประชากรนัน้ 

 

ผลการวิจัย 

จากผลการวิเคราะหขอมูลทั่วไป เบื้องตนพบวา กลุมตัวอยางและกลุมควบคุม สวนใหญเปนเพศหญิง  22 ราย     

คิดเปนรอยละ 88 และเพศชาย 3 ราย คิดเปนรอยละ 12  มีอายุ อยูในชวงอายุ 20-30 ป 5 ราย คิดเปนรอยละ 20 ชวงอายุ   

31-40 ป 7 ราย คิดเปนรอยละ 28 ชวงอายุ 41-50 ป 7 ราย คิดเปนรอยละ 28 ชวงอายุ 51-60 ป 4 ราย คิดเปนรอยละ16 

และชวงอายุ มากกวา 60 ป 2 ราย คิดเปนรอยละ 8 กลุมทดลอง สวนใหญเปนเพศหญิง  18 ราย คิดเปนรอยละ 72 และเพศ

ชาย 7 ราย คิดเปนรอยละ 28  มีอายุ อยูในชวงอายุ 20-30 ป 5 ราย คิดเปนรอยละ 20 ชวงอายุ 31-40 ป 8 ราย คิดเปน  

รอยละ 32 ชวงอายุ 41-50 ป 3 ราย คิดเปนรอยละ 12 ชวงอายุ 51-60 ป 8 ราย คิดเปนรอยละ32 และชวงอายุมากกวา   

60 ป 1 ราย คิดเปนรอยละ 4 (ตารางที่ 1 และ กราฟที่ 1, 2) การวเิคราะหขอมูลความดันโลหติกอนและหลังหยอดยาของกลุม

ตัวอยางทัง้สองกลุม พบวา กลุมทดลอง มีความดันโลหิตกอนและหลังหยอดยาเทาเดิม จํานวน 10 ราย คิดเปนรอยละ  40 

ความดันโลหิตเพิ่มขึ้น 6 ราย คิดเปนรอยละ  24  และความดันโลหิตลดลง 9 ราย คิดเปนรอยละ  36 เปรียบเทียบกับกลุม

ควบคุม พบวา ความดันโลหติกอนและหลังหยอดยาเทาเดมิ 14 ราย คิดเปนรอยละ  56 ความดันโลหิตเพิ่มขึ้น 5 ราย คิดเปน

รอยละ 20 และความดันโลหติลดลง 6 ราย คิดเปนรอยละ 24 (ตารางที่ 2 และ กราฟที่ 3, 4) การวิเคราะหขอมูลชีพจรกอน

และหลังหยอดยา (ตารางที่ 3 และ กราฟที่ 5, 6) 

ผลการวเิคราะหขอมูล การเปรยีบเทยีบโดยใชสถติิหาคาความสัมพันธ Paired Sample Correlations พบวา ความดัน

โลหติกอนและความดันโลหติหลังหยอดยา มีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่คา p=.001**  ซึ่งมีคานอยกวา .05 

(Sig. < .05) (ตารางที่ 4) และใชสถิติหาคาความสัมพันธ Paired Differences พบวา ชีพจรกอนและชีพจรหลังการหยอดยามี

ความแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถติทิี่คา p=.018** ซึ่งมีคานอยกวา .05 (Sig. < .05) (ตารางที่ 5) 

ผลการวเิคราะหขอมูล เปรยีบเทยีบประสทิธผิลการขยายของรูมานตา โดยใชสถิติอางอิงแบบ t-test พบวา การวัด

ขนาดรูมานตาหลังจากหยอดยาขยายรูมานตาทัง้สองวธิ ีในระยะเวลาครัง้ที่ 1 กลุมทดลอง (นาททีี่ 5) ,กลุมควบคุม (นาททีี่ 10) 

พบวา ทัง้สองกลุม มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถติทิี่คา (1-tail) p=.042** และในระยะเวลาครั้งที่ 2กลุมทดลอง 

(นาททีี่ 10) , กลุมควบคุม (นาททีี่ 20) พบวา ทัง้สองกลุม มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถติทิี่คา (1-tail) p=.010**

และ (2-tail) p=.000** ซึ่งมีคานอยกวา .05 (Sig. < .05) แสดงวามีคาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แต

เม่ือนาททีี่ 20 ขึ้นไปไมแตกตางกัน (ตารางที่ 6) 

อธิบายไดวาการหยอดยาขยายรูมานตาทั้งสองวิธี ในระยะเวลาครั้งที่  1 ทั้งกลุมทดลองและกลุมควบคุม               

มีประสทิธผิลตอการขยายของรูมานตาที่มากกวา 7 มิลลเิมตรแตกตางกัน โดยพบวากลุมทดลองใชระยะเวลาในการหยอดยา

สัน้กวา ใชเวลาเพียง 5 นาที ในขณะที่กลุมควบคุมใชระยะเวลา 10 นาที และในระยะเวลาครั้งที่ 2 ทั้งกลุมทดลองและกลุม

ควบคุมมีประสทิธผิลตอการขยายของรูมานตาที่มากกวา 7 มิลลเิมตรแตกตางกัน โดยพบวากลุมทดลองใชระยะเวลาในการ

หยอดยาสั้นกวา ใชเวลาเพียง 10 นาที ในขณะที่กลุมควบคุมใชระยะเวลา 20 นาที ในการขยายของรูมานตาที่มากกวา 7 

มิลลเิมตร (ตารางที่ 5, 6) จากผลการวเิคราะหขอมูล พบวา ผูปวยสวนใหญในกลุมทดลอง จํานวน 19 ราย คิดเปน 76% ใช

เวลาในการหยอดยา 10 นาท ีรูมานตาขยายมากกวา 7 มิลลเิมตร และผูปวยสวนใหญในกลุมควบคุม จํานวน 16 รายคิดเปน 

64% ใชเวลาในการหยอดยา 30 นาท ีรูมานตาขยายมากกวา 7 มิลลเิมตร (ตารางที่ 7 และ กราฟที่ 7) 
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การวิจารณผลการวิจัย  

จากผลการวจัิยพบวาการหยอดยาขยายรูมานตาโดยใชสูตรยาผสม 1%  Mydriacyl : 10    % Phenylephrine (5:1) ทั้ง

สองวธิ ีในระยะเวลาที่แตกตางกัน มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ระหวางการบริหารยาทั้งแบบหยอดยาทุก    

5 นาท ีและแบบหยอดยาทุก 10 นาท ีผูปวยสวนใหญในกลุมทดลองคิดเปน 76% มีประสิทธิผลในการขยายรูมานตามากกวา 

7 มิลลเิมตรใชเวลา 10 นาที และผูปวยสวนใหญในกลุมควบคุมคิดเปน 64% มีประสิทธิผลในการขยายรูมานตามากกวา 7 

มิลลิเมตรใชเวลา 30 นาที แสดงวาการหยอดยาขยายรูมานตาของกลุมทดลองมีประสิทธิผลมากกวากลุมควบคุม 

เพราะฉะนัน้ การบรหิารยาแบบหยอดยาผสม ทุก 5 นาทจํีานวน 2 ครัง้ ก็เพยีงพอสําหรับการตรวจวินิจฉัยโรคจอประสาทตา 

ซึ่งจะชวยลดจํานวนปรมิาณยาที่ใช ลดผลขางเคียงของยาและลดระยะเวลารอคอยการตรวจของผูปวย นอกจากนี้พบวาไมมี  

ผูรวมวจัิยรายใดไดรับผลขางเคียงจากยา  

การสรุปผลการวิจัย 

จากผลการวจัิยทัง้หมด ทําใหทราบวา การบริหารยาโดยใชสูตรยาผสม 1%  Mydriacyl : 10    % Phenylephrine (5:1) 

สามารถลดจํานวนการหยอดยาขยายรูมานตาเพื่อวนิจิฉัยโรคจอประสาทตา แผนกผูปวยนอกตา โรงพยาบาลพญาไท2 จาก

จํานวน 3-4 ครัง้ในทุก 10 นาที เปนจํานวน 2 ครั้งในทุก 5 นาที ตลอดระยะเวลาตั้งแตเริ่มหยอดยาจนสิ้นสุดการหยอดยา

ขยายรูมานตาโดยใชสูตรยาผสม 1% Mydriacyl :10    % Phenylephrine (5:1) พบวา การหยอดยาในกลุมทดลองชวยลด

ระยะเวลาการรอคอยไดโดยใชระยะเวลาในการหยอดยาสั้นกวา ใชเวลา 10 นาที ในขณะที่กลุมควบคุมใชระยะเวลา 20-30 

นาท ีเพื่อขยายของรูมานตาใหมีขนาดมากกวา 7 มิลลเิมตร ทําใหผูปวยลดระยะเวลารอคอยการขยายรูมานตาลดลงเฉลี่ย 20 

นาท ีนอกจากนี้ ยังพบวา ความดันโลหติกอนและความดันโลหิตหลังการหยอดยามีความสัมพันธกัน และไมมีความดันโลหิต

สูง ขณะที่ชีพจรกอนและชีพจรหลังการหยอดยามีความแตกตางกัน ในอัตราลดลง ซึ่งทําใหผูปวยปกติ ไมมีอาการใจสั่น      

ชพีจรเตนเร็ว จากผลงานวจัิยนี้สามารถนํามาใชเปนการบริหารยาในรูปแบบใหม ทําใหลดจํานวนระยะเวลาการทํางานของ

บุคลากรทางการพยาบาล และสามารถรองรับผูปวยที่มารับบริการตรวจตาไดมากขึ้น ที่แผนกผูปวยนอกตา โรงพยาบาล

พญาไท2 

กติตกิรรมประกาศ 

 ผูวจัิยขอขอบคุณ นพ.ทวนทศพร สุวรรณจูฑะ และดร.ประภาศรี เบญจศิริลักษณ ที่ใหคําแนะนําและชวยเหลือจน

งานวิจัยสําเร็จลุลวงไปไดดวยดี และขอขอบคุณ คุณกุลสิริ ยศเสถียร เจาหนาที่พัฒนางานวิจัยและเผยแพรงานวิจัย            

ที่ชวยเหลอืในการประสานงาน จัดรูปเลมงานวจัิย รวมทัง้ขอขอบพระคุณ นพ.อนันตศักดิ์ อภัยรัตน ผูอํานวยการโรงพยาบาล

พญาไท 2 และ พว.วไิลลักษณ ศรโีภคเวส ผูอํานวยการฝายการพยาบาล โรงพยาบาลพญาไท 2 ที่สนับสนุนใหโอกาส ใหเวลา 

ในการทําวจัิย เอ้ือเฟอสถานที่ และใหความอนุเคราะหในการเก็บขอมูลงานวจัิยครัง้นี้ 

เอกสารอางอิง 

นคิม วรีะนรพานชิ, สล ิสุขสมบูรณ, พัชรกมล พระราช และ ศรสีุมล คุณโลก. (2554). เปรียบเทียบผลการใชยาขยายมานตา 

1% โทรปคาไมดแบบครั้งเดียวกับแบบผสม 10% ฟนิวเอฟรีนครั้งเดียว และ 3 ครั้ง. วารสารวิชาการเขต 12 ป. 

20(4):36-42. 

สัญญา ปลกศริ.ิ (2523). จักษุวทิยาพื้นฐาน. กรุงเทพฯ: ภาควชิาจักษุวทิยา คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย.  
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ที่มีผลตอการขยายรูมานตาของผูปวยโรคจอประสาทตาลอก. สารศริริาช, 57 (9), 415-419. 
อาร ีสุจิมนัสกุล. (2545). ดวงตา :ปญหาและการพยาบาล. กรุงเทพฯ: คณะพยาบาลศาสตร มหาวทิยาลัยมหดิล. 

 

ขอมูลตารางและภาพ 

ขอมูลตาราง 

ตารางที่ 1 แสดงรอยละของเพศและชวงอายุในกลุมตัวอยางทัง้หมด 

กลุมควบคุม 

ขอมูลท่ัวไป จํานวน รอยละ 

เพศ (Sex) เพศหญิง (female) 22 คน 88.0 

เพศชาย (male)   3 คน 12.0 

อายุ (Age) 20-30 years   5 คน 20.0 

31-40 years   7 คน 28.0 

41-50 years  7 คน 28.0 

51-60 years  4 คน 16.00 

>60 years  2 คน 8.0 

 กลุมทดลอง 

ขอมูลท่ัวไป 

 

จํานวน 

 

รอยละ 

เพศ (Sex) เพศหญิง (female) 18 คน 72.0 

เพศชาย (male)   7 คน 28.0 

อายุ (Age) 20-30 years   5 คน 20.0 

31-40 years   8 คน 32.0 

41-50 years   3 คน 12.0 

51-60 years   8 คน 32.0 

>60 years  1 คน   4.0 

 
ตารางที ่2 แสดงความดันโลหติกอนและหลังหยอดยาในกลุมทดลองและกลุมควบคุม 

กลุมตัวอยาง ความดันโลหิต (mmHg)  

กลุมทดลอง 

(25 ราย) 

กอน 2 1 3 1 2 2 2 2 1 1 3 1 3 3 3 2 2 1 2 2 3 3 3 1 3 

หลัง 2 2 3 2 2 2 3 1 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 

กลุมควบคุม 

(25 ราย) 

กอน 3 2 2 2 2 1 1 2 2 3 2 2 1 3 2 2 2 3 2 1 3 3 3 3 3 

หลัง 2 1 2 2 3 2 1 1 1 3 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 3 3 3 2 3 

 

หมายเหตุ 1 = 90/50 – 100/70 mmHg, 2 = 110/70 – 120/80 mmHg, 3 = 130/70 – 140/80 mmHg 
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ตารางที ่3 แสดงชพีจรกอนและหลังหยอดยาในกลุมทดลองและกลุมควบคุม 

กลุมตัวอยาง ชพีจร (ครั้ง/นาที)  

กลุมทดลอง 

(25 ราย) 

กอน 4 4 2 4 4 4 5 2 5 4 2 2 3 4 2 3 3 4 3 3 4 4 5 2 5 

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

กลุมควบคุม 

(25 ราย) 

กอน 4 2 2 3 4 2 3 2 3 4 2 3 3 2 2 2 2 4 4 2 4 4 4 5 2 

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

 

หมายเหตุ 1 = ตํ่ากวา 60 ครัง้/นาที, 2 = 60-70 ครัง้/นาที, 3 = 71-80 ครัง้/นาที, 4 = 81-90 ครัง้/นาที, 5 = สูงกวา 90 ครัง้/นาที 

 

ตารางที ่4 แสดง Paired Sample Correlations ของความดันโลหติและชพีจร 

 N Correlation Sig. 

ความดันโลหิต(กอน) & ความดันโลหิต(หลัง) 50 .452 .001** 

ชีพจร(กอน) & ชพีจร(หลัง) 50 .170        .237 

 

ตารางที ่5แสดง Paired Sample Test (Paired Differences) ของความดันโลหติและชพีจร 

 Paired Differences 

t df Sig. (2-tailed) 

 

Mean Std. Deviation 

Std. Error 

Mean 

95% Confidence Interval of the 

Difference 

 Lower Upper 

ความดันโลหิต (กอน) –  

ความดันโลหิต (หลัง) 
.040 .727 .103 -.167 .247 .389 49       .699 

ชพีจร(กอน) –  

ชพีจร(หลัง) 
.420 1.214 .172 .075 .765 2.447 49 .018** 
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ตารางที่ 6 เปรยีบเทยีบการขยายของรูมานตาในกลุมทดลองและกลุมควบคุม 

ครั้งท่ีในการวัด 

ขนาดรูมานตา 

Levene's Test for 

Equality of Variances 
t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% Confidence Interval of 

the Difference 

Lower Upper 

1 
กลุมทดลอง 4.355 .042** -1.000 48     .322 -.040 .040 -.120 .040 

กลุมควบคุม   -1.000 24.000     .327 -.040 .040 -.123 .043 

2 
กลุมทดลอง 7.259 .010** -7.090 47 .000** -.712 .100 -.914 -.510 

กลุมควบคุม   -7.034 39.888 .000** -.712 .101 -.916 -.507 

3 
กลุมทดลอง 1.105 .303 -.453 26         .654 -.104 .230 -.578 .369 

กลุมควบคุม   -.468 6.092     .656 -.104 .223 -.647 .439 

4 
กลุมทดลอง . . -.354 6     .736 -.143 .404 -1.132 .846 

กลุมควบคุม   . . . -.143 . . . 

 

ตารางที่ 7 แสดงการขยายของรูมานตากับระยะเวลาที่หยอดยาในกลุมทดลอง และกลุมควบคุม 

ระยะเวลา 

(นาที) 

กลุมควบคุม กลุมทดลอง 

1 ราย (4%) 6 ราย (24%)   16 ราย (64%) 2 ราย (8%) 1 ราย (4%) 19 ราย (76%) 4 ราย (16%) 1 ราย (4%) 

5     >7 mm  < 7 mm   < 7 mm   < 7 mm  

10  < 7 mm  < 7 mm   < 7 mm   < 7 mm   >7 mm   < 7 mm   < 7 mm  

15       >7 mm   < 7 mm  

20  < 7 mm   < 7 mm   < 7 mm  >7 mm     >7 mm  

25         

30  < 7 mm   < 7 mm  >7 mm       

35         

40  < 7 mm  >7 mm        

45         

50 >7 mm         

 

หมายเหตุ  < 7 mm = รูมานตาขยายนอยกวา 7 มลิลิเมตร    > 7 mm = รูมานตาขยายมากกวา 7 มลิลิเมตร 
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ขอมูลกราฟ 

 

 

 

 

 

 

 

กราฟที่ 1 แสดงรอยละของเพศในกลุมตัวอยางทัง้หมด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กราฟที่ 2 แสดงรอยละของชวงอายุในกลุมตัวอยางทัง้หมด 
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กราฟที ่3 แสดงความดันโลหติกอนและหลังหยอดยาในกลุมทดลอง 

หมายเหตุ 1 = 90/50 – 100/70 mmHg, 2 = 110/70 – 120/80 mmHg, 3 = 130/70 – 140/80 mmHg 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

กราฟที่ 4 แสดงความดันโลหติกอนและหลังหยอดยาในกลุมควบคุม 

หมายเหตุ 1 = 90/50 – 100/70 mmHg, 2 = 110/70 – 120/80 mmHg, 3 = 130/70 – 140/80 mmHg 
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กราฟที่ 5 แสดงชพีจรกอนและหลังหยอดยาในกลุมทดลอง 

หมายเหตุ 1 = ตํ่ากวา 60 ครัง้/นาที, 2 = 60-70 ครัง้/นาที, 3 = 71-80 ครัง้/นาที, 4 = 81-90 ครัง้/นาที, 5 = สูงกวา 90 ครัง้/นาที 

 

 

 

 

 

 

 

กราฟที่ 6 แสดงชพีจรกอนและหลังหยอดยาในกลุมควบคุม 

หมายเหตุ 1 = ตํ่ากวา 60 ครัง้/นาที, 2 = 60-70 ครั้ง/นาที, 3 = 71-80 ครัง้/นาที, 4 = 81-90 ครัง้/นาที, 5 = สูงกวา 90 ครัง้/นาที 

 

 

 

 

 

 

 

 

กราฟที ่7 แสดงผลการขยายของรูมานตากับระยะเวลาในกลุมทดลองและกลุมควบคุม 
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บทคัดยอ 

 แผนดนิไหวเปนภัยพบิัตธิรรมชาตทิี่นับวามีความรุนแรง พยากรณไดยาก การเตรยีมความพรอมจะชวยลดผลกระทบ

จากแผนดนิไหวได การศกึษาครัง้นี้ มีวัตถุประสงค เพื่อศกึษาการเตรยีมความพรอมตอการรับมือภัยพิบัติแผนดินไหว ในดาน

ครอบครัวและชุมชน โดยใชแบบสัมภาษณ ในประชาชนประสบภัยพิบัติแผนดินไหวอําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย จํานวน 

395 ครัวเรอืน วเิคราะหขอมูลโดยใชสถติเิชงิพรรณนา  

ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางเปนเพศชายและเพศหญิงในสัดสวนเทาๆ กัน สวนใหญมีอายุระหวาง 41-60 ป 

(รอยละ 51.5) อาศัยอยูในพื้นที่ที่ศึกษา 30 ปขึ้นไป (รอยละ 69.9) การเตรียมความพรอมดานครอบครัวพบวามีการเตรียม

ความพรอมโดยการศกึษาการปฐมพยาบาลขัน้ตน เพื่อใชในยามฉุกเฉินมากที่สุด คิดเปนรอยละ  62.5 รองลงมามีการตรวจ

สภาพความปลอดภัยของบานเรอืนโดยการนําสิ่งของหนักวางไวในที่ต่ําและมีการซักซอมความพรอมของสมาชิกในครอบครัว

เม่ือเกดิแผนดินไหวและจุดนัดพบที่ปลอดภัยนอกบาน คิดเปนรอยละ  60.0 และ 57.0 ตามลําดับ สําหรับการเตรียมความ

พรอมตอการรับมือภัยพบิัตแิผนดนิไหวดานชุมชน พบวามีการพัฒนาระบบการพยากรณและการแจงเตอืนภัยพบิัติแผนดินไหว

มากที่สุด คิดเปนรอยละ 54.9 รองลงมามีการพัฒนาศักยภาพและใหความรูเรื่องภัยพบิัตแิผนดนิไหว มีการวางระบบการดูแล

จัดการผูประสบภัยและเสียชีวิต คิดเปนรอยละ  52.7 และ 52.2 ตามลําดับ ผลการศึกษาแสดงใหเห็นวาการเตรียมความ

พรอมตอการรับมือภัยพบิัตแิผนดนิไหวของประชาชนยังไมครบถวนทุกดาน หนวยงานที่เกี่ยวของควรมีการเพิ่มศักยภาพของ

บุคคล ชุมชน และสังคม ในการรับมือภัยพิบัติแผนดินไหว รวมถึงกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการปรับตัวใหเขากับภัยไดในระยะ

ยาว 

คําสําคัญ:  การเตรยีมความพรอม  แผนดนิไหว  ประสบภัยพบิัติ 

Abstract  

Earthquake is one of the most terrible natural disasters. Being prepared in advance is critical to minimize 

damages. The aim of this research is to study the earthquakes preparedness of families and communities. Data were 

collected using questionnaires with 395 earthquake victims in Mae Suai District, Chiang Rai Province. Descriptive 

statistics were used to analyze the data in this research.  

The participants of the study included both male and female participants with an age range between 41 and 

60 years; 51.5%. For family preparedness, first aid was the most prepared of emergency-preparedness supplies 
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(69.9%).  Family preparedness found that most people were prepared by first aid study. First was an emergency use at  

62.5 percent. Second was the safety of homes that monitored by placing heavy items in low places and rehearsing for 

family members when earthquakes for the safe points occurred outside the home was 60.0% and 57.0%, respectively. 

For Earthquake Disaster Preparedness found that earthquake disaster forecasting and alert system was the most 

developed at 54.9%. Following by the development of potential and knowledge of earthquake disaster. There have the 

managed system cover for the victims and dead people from an earthquake disaster at 52.7% and 52.2%. The results 

showed that the preparedness and disaster response of the people are not yet anniversaries. Therefore, the related 

organization have to brainstorming for long term implementation. 

Keyword:  earthquake, preparedness, disaster 

 
บทนํา 

 ภัยพบิัตธิรรมชาตทิี่นับวามีความรุนแรงมากที่สุด พยากรณไดยากที่สุด แมจะลดภัยพิบัติไดบางแตก็ไมมีทางปองกัน

ไดในปจจุบันก็คือ “แผนดนิไหว” (กรมธรณีวทิยา, 2559) โดยจากการสํารวจทําแผนที่บรเิวณเสี่ยงภัยแผนดินไหวเม่ือป 2548 

ของกรมทรัพยากรธรณี พบวา มี 4 จังหวัดที่อยูในพื้นที่เสียงภัยมากที่สุด  คือ กาญจนบุรี  ตาก  แมฮองสอน  และเชียงราย  

เพราะเปนพื้นที่ใกลเคียงกับรอยเลื่อนศรสีวัสดิ์และรอยเลื่อนเจดยีสามองค   ซึ่งมีความเสี่ยงสูง จากสถติิการเกิดแผนดินไหวที่

ในจังหวัดเชยีงราย พบวา เม่ือวันที่ 11 กันยายน 2537 เวลา 8.31 น.     ไดเกิดแผนดินไหวขนาด  5.1 ริคเตอร โดยมีศูนยกลาง

อยูที่ อําเภอแมสรวย  อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย และ เม่ือวันที่ 5 พฤษภาคม 2557 ไดเกิดแผนดินไหวขนาด 6.3 ริกเตอร 

โดยมีจุดศูนยกลางการเกดิแผนดนิไหว ที่ตําบลหวยทรายขาว อําเภอพาน จังหวัดเชยีงราย เนื่องจากการเกิดแผนดินไหวครั้งนี้ 

อําเภอแมสรวย ซึ่งอยูหางจาก อําเภอแมลาวประมาณ 50 กโิลเมตร ทําใหบานเรอืนของประชาชนในพื้นที่ดังกลาวพังเสียหาย

เปนจํานวนมาก  (สํานักเฝาระวังแผนดนิไหว กรมอุตุนยิมวทิยา, 2557)  

ดังนั้นการเตรียมพรอมรับภัยพิบัติโดยมีชุมชนเปนฐาน จึงเปนการเตรียมความพรอมที่มีการดําเนินการกอนเกิด    

สาธารณภัย มุงเนนเพื่อลดความเปราะบางและเพิ่มศักยภาพของบุคคล และชุมชน ในการรับมือกับสถานการณฉุกเฉิน ให

สามารถรับมือกับสาธารณภัยไดอยางมีประสิทธิภาพ และสามารถลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับตัวเองและชุมชนได ทั้งยัง

รวมถงึสถานการณที่เกี่ยวของกับการปรับตัวใหเขากับภัยไดในระยะยาวอีกดวย (กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย, 2551) 

ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาการเตรียมความพรอมตอการรับมือภัยพิบัติแผนดินไหวของผูประสบภัยพิบัติแผนดินไหว ในอําเภอแม

สรวย จังหวัดเชยีงราย 

 
วิธีดําเนนิการวิจัย 

การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาวิจัยเชิงสํารวจแบบตัดขวาง (Cross-sectional Survey  Study) เพื่อศึกษาการเตรียม

ความพรอมตอการรับมือภัยพบิัตแิผนดนิไหวใน อําเภอแมสรวย จังหวัดเชยีงราย 

กลุมประชากร 

 ประชาชนที่อาศัยอยูในพื้นที่ อําเภอแมสรวย  จังหวัดเชียงราย  จํานวน 29,756 ครัวเรือน ขอมูลจากที่วาการอําเภอ

แมสรวย  จังหวัดเชยีงราย  ณ วันที่ 1 มกราคม 2560 
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กลุมตัวอยาง 

 กลุมตัวอยางในการศึกษาครั้งนี้ ไดจากการกําหนดขนาดกลุมตัวอยางดวยสูตรการคํานวณจากสูตร         Taro 

Yamane ที่ระดับความเชื่อม่ันรอยละ 95  ไดขนาดกลุมตัวอยางรวมทัง้สิ้นจํานวน  395 ครัวเรอืน   

 

เกณฑการคัดเขา 

  ตองมีรายชื่อในทะเบยีนราษฎรในครัวเรอืนนัน้ เปนผูที่ประสบอยูในเหตุการณภัยพิบัติแผนดินไหว  อายุมากกวา 15 

ป สามารถสื่อสารภาษาไทยได และหากครัวเรอืนใดมีสมาชกิมากกวา 1 คน ใหเลือกเจาบานกอน หากเจาบานไมอยูจะเลือก

สมาชกิคนอ่ืนของบานแทน หากมีจํานวนสมาชกิมากกวา 1 คน จะใชวธิจัีบฉลาก เลอืกผูใหสัมภาษณ 

เกณฑการคัดออก 

ผูเขารวมวิจัยไมสามารถสื่อสารโดยการพูด การเขียน การอาน และเขาใจภาษาไทยได และเปนผูเขารวมวิจัยที่มี

อาการทางจิต (Psychopathy) อาการติดสุรา (Alcoholism) ซึ่งอาจทําใหรบกวนผลการวิเคราะหหรือมีคุณลักษณะที่จะเปน

อันตรายตอผูวจัิย หากเขารวมการวจัิย 

เครื่องมือที่ใชในการศกึษา 

1.  แบบสัมภาษณดานขอมูลทั่วไป ประกอบดวยขอมูล  เพศ  อายุ สถานภาพสมรส  สถานภาพทางครอบครัว สถานภาพทาง

สังคม   การศึกษา อาชีพ รายไดเฉลี่ยตอเดือน สถานภาพทางครอบครัว สถานภาพทางสังคม  การศึกษา รายไดเฉลี่ยตอ

เดือน อาชีพ ระยะเวลาที่อาศัยอยูในทองถิ่น  มีความเสี่ยงจากการเกิดแผนดินไหว ประสบการณและผลกระทบจาก

แผนดนิไหว วธิเีตรยีมความพรอมรับมือภัยพบิัตจิากแผนดนิไหว การเขารวมซอมแผนแผนดนิไหว 

2.  แบบสัมภาษณการเตรียมความพรอมตอการรับมือภัยพิบัติแผนดินไหว  พัฒนามาจาก  แนวปฏิบัติในการเตรียมความ

พรอมเพื่อรับมือกับสถานการณฉุกเฉนิที่ทุกภาคสวน (กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย, 2556) และ ประชาชนที่อาศัยใน

พื้นที่เสี่ยงภัยแผนดนิไหวควรเตรยีมพรอมรับมือแผนดนิไหว (กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย, 2558: 

23-25)   ซึ่งตรวจสอบความถูกตอง (Content validity) จากผูทรงคุณวุฒไิดคาดัชนคีวามสอดคลองระหวางขอคําถามและ

วัตถุประสงคของการมีสวนรวมในการเตรียมความพรอมตอการรับมือภัยพิบัติแผนดินไหว ดานครอบครัว ไดเทากับ 0.95    

ดานชุมชน ไดเทากับ 0.98 
 

การพทิักษสทิธิกลุมตัวอยาง 

 การวจัิยครัง้นี้ ผูวจัิยไดพทิักษกลุมตัวอยาง เพื่อความถูกตองตามการวิจัย โดยนําเสนอโครงรางการวิจัยเขารับการ

พจิารณาดานจรยิธรรม ตอคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน มหาวิทยาลัยเชียงใหม เม่ือผานการอนุมัติผูวิจัยทําการ

พทิักษสทิธิ์ผูเขารวมการวจัิย โดยชี้แจงวัตถุประสงคของการวิจัยรวมถึงวิธีการวิจัยใหกลุมตัวอยางทราบ และกลุมตัวอยาง

สามารถถอนตัวออกจากการศกึษาไดโดยไมมีผลกระทบใด ๆ และขอมูลที่ไดจะสงวนเปนความลับ จะเผยแพรผลการศึกษาใน

ภาพรวม ผูวจัิยจะเก็บขอมูลเฉพาะกลุมตัวอยางที่ยินยอมใหสัมภาษณเทานั้น พรอมทั้งอธิบายขอมูลของคําถาม การวิจัยครั้ง

นี้ไมตองเสยีคาใชจายใด ๆ ขอความรวมมือใหเขารวมวจัิยหากตัดสนิใจเขารวม ไดลงลายมือชื่อยินยอมในการเขารวมวจัิย 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

1. ตดิตอขอหนังสอืจากบัณฑิตวทิยาลัย  เพื่อขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูลกับกลุมตัวอยาง 
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2. การใชแบบสัมภาษณ โดยเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางที่เปนตัวแทนของครัวเรือน 1 คนตอ 1 ครัวเรือน  ในอําเภอ

แมสรวย จังหวัดเชยีงราย ไดรับผลกระทบจากภัยพบิัตแิผนดนิไหว  

3. ผูศกึษานําขอมูลที่จัดเก็บได มาทําการตรวจสอบความครบถวนสมบูรณ และความถูกตอง เพื่อใหเกิดความนาเชื่อถือของ

ขอมูล จากนัน้นําขอมูลมาจัดหมวดหมูเพื่อเตรยีมนําขอมูลไป วเิคราะหทางสถติติอไป 
 

แผนการวิเคราะหทางสถติิ 

 สถติเิชงิพรรณนาในการวเิคราะหขอมูล โดยขอมูลเชงิปรมิาณจะใชคาเฉลี่ยสูงสุด ต่ําสุด และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

สําหรับขอมูลเชงิคุณภาพจะใชสัดสวน และรอยละ 

 
การแปลผลขอมูล  

 การแปลผลขอมูลเกี่ยวกับการเตรยีมความพรอมตอการรับมือภัยพบิัตแิผนดนิไหว ของผูประสบภัยพิบัติแผนดินไหว 

ในอําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย มีขอคําถามจํานวน 2 ดานดานละ 13 ขอ โดยใหคะแนนดังนี้คําตอบวา มี เม่ือตรงกับ

ขอความที่ถามใหคะแนนเทากับ 1 คะแนน และตอบไมมี ใหคะแนน เทากับ 0 คะแนน คะแนนเต็ม 13 คะแนน นําคะแนนรวม

ทัง้หมดจากการตอบแบบสอบถามมา วเิคราะห หาคาน้ําหนักของคะแนน แลวนําไปเทียบเกณฑวิเคราะหผล โดยแบงเกณฑ

การจัดระดับ การเตรยีมความพรอมใหมได 3 ระดับ คือ 

ระดับคะแนน 0 - 7 คะแนน (มีคะแนนรวมนอยกวา รอยละ 60) หมายถึง การเตรียมความพรอมตอการรับมือภัย

พิบัตแิผนดนิไหว อําเภอแมสรวย มีอยูในระดับนอย 

ระดับคะแนน 8 - 10 คะแนน (มีคะแนนรวมระหวางรอยละ 61-80) หมายถึง การเตรียมความพรอมตอการรับมือ

ภัยพบิัตแิผนดนิไหว อําเภอแมสรวย มีอยูในระดับปานกลาง 

ระดับคะแนน 11 - 13 คะแนน (มีคะแนนรวมมากกวารอยละ 81) หมายถึง การเตรียมความพรอมตอการรับมือภัย

พบิัตแิผนดนิไหว อําเภอแมสรวย มีอยูในระดับมาก (ม่ิงขวัญ, 2555) 
 

ผลการวิจัย 

 ผู เ ข าร ว มวิ จั ยทั้ งหมด 395 คน เป น เพศชายมากที่ สุ ด  คิ ด เป นร อยละ  52.7 อา ยุตั้ ง แต  2 1  -8 1  ป                      

(อายุเฉลี่ย 49 ป สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 13 ป)  รอยละ 76.2 ของผูเขารวมวจัิยสถานภาพสมรส  ผูเขารวมวิจัยเปนสมาชิกใน

ครอบครัวรอยละ 59.7  รอยละ 83.3 มีสถานภาพทางสังคมอ่ืน ๆ (ราษฎร)  ผูเขารวมวิจัยสวนใหญมีระดับการศึกษาระดับ

ประถมศกึษา/ป.4 มากที่สุดคิดเปนรอยละ 38.2 และประกอบอาชีพเกษตรกรคิดเปนรอยละ 65.1     มีรายไดเฉลี่ย 5,001-

10,000 บาท มากที่สุดคิดเปนรอยละ 51.9  รอยละ 69.9 ของผูเขารวมวิจัยมีระยะเวลาอาศัยอยูในทองถิ่น    30 ป ขึ้นไป  

รอยละ 51.9 ของผูเขารวมวิจัยไมทราบวาพื้นที่อําเภอแมสรวยมีความเสี่ยงการเกิดแผนดินไหว รอยละ 98.7 ของผูเขารวม

วจัิยอาศัยอยูในพื้นที่ที่มีแผนดนิไหวขนาดความรุนแรง 6.3 ริคเตอร   ผลกระทบจากแผนดินไหวที่ไดรับมากที่สุด คือ ความ

ตกใจ คิดเปนรอยละ 58.7 รองลงมาคือ บานราว/ทรุด คิดเปนรอยละ 33.2  รอยละ 60 ของผูเขารวมวิจัย ไมทราบวิธีเตรียม

ความพรอมรับมือภัยพบิัตจิากแผนดนิไหว  และรอยละ 80.3 ไมเคยเขารวมซอมแผนรับมือแผนดนิไหว (ตารางที่ 1)   
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ตารางที่ 1 จํานวนและรอยละของขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยางประชาชนในพื้นที่ศกึษา (n = 395) 

 ขอมูล จํานวน (คน) รอยละ 

เพศ 

ชาย 208 52.7 

หญงิ 187 47.3 

อายุ 

  21-30 ป 48 12.1 

31-40 ป 73 18.4 

41-50 ป 97 23.5 

51-60 ป 106 28 

61-70 ป 45 11.4 

71-81 ป 26 6.6 

คาเฉลี่ย ( xˉ) 49 ป 

คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 13 ป 

คามัธยฐาน (Median) 50 ป 

คาตาสุด (Minimum) 24 ป 

คาสูงสุด (Maximum) 81 ป 

สถานภาพสมรส 

โสด 52 13.2 

สมรส 301 76.2 

หยาราง 12 3 

หมาย 30 7.6 

สถานภาพทางครอบครัว 

หัวหนาครอบครัว 159 40.3 

สมาชกิในครอบครัว 236 59.7 

สถานภาพทางสังคม 

ผูใหญบาน 8 2 

ผูชวยผูใหญบาน 19 4.8 

อสม. 39 9.9 

อ่ืนๆ (ราษฎร)  329 83.3 
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 ตารางที่ 1 (ตอ) (n = 395 

ขอมูล จํานวน (คน) รอยละ 

ระดับการศกึษา 

ไมไดเรยีน 75 19 

ประถมศกึษา/ป.4 151 38.2 

มัธยมศกึษาตอนตน/ปวช. 104 26.3 

มัธยมศกึษาตอนปลาย/ปวช. 38 9.6 

อนุปรญิญา/ปวส. 11 2.8 

ปรญิญาตรี 14 3.5 

ปรญิญาโท 2 0.6 

อาชพี 

เกษตรกร 257 65.1 

ธุรกจิสวนตัว 66 16.7 

ขาราชการ/รัฐวสิาหกจิ 6 1.5 

รายไดเฉลี่ยตอเดอืน 

นอยกวา 5,000 บาท 112 28.4 

5,001-10,000 บาท 205 51.9 

10,001-15,000 บาท 32 8.1 

15,001-25,000 บาท 44 11.1 

มากกวา 30,001 บาท 2 0.5 

ระยะเวลาที่อาศัยอยูในทองถิ่น 

นอยกวา 5 ป 4 1 

6-10 ป 24 6.1 

11-15 ป 4 1 

16-20 ป 26 6.6 

21-25 ป 12 3 

25-30 ป 49 12.4 

30 ป ขึ้นไป 276 69.9 

คาเฉลี่ย (xˉ) 42 ป 

คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 17 ป 

คามัธยฐาน (Median) 44 ป 

คาตาสุด (Minimum) 5 ป 

คาสูงสุด (Maximum) 76 ป 
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ตารางที่ 1 (ตอ) (n = 395) 

ขอมูล จํานวน (คน) รอยละ 

ทานทราบหรอืไมวาพื้นท่ีอําเภอแมสรวยมคีวามเส่ียงการเกิดแผนดินไหว 

ไมทราบ 205 51.9 

ทราบ 190 48.1 

ทราบมาจาก 

โทรทัศน 157 82.6 

เพื่อนบาน 19 10 

อนิเตอรเน็ต 8 4.2 

วทิยุ 6 3.2 

ขนาดความรุนแรง (รคิเตอร) ท่ีไดรับ 

6.3 390 98.7 

5 5 1.3 

ไดรับผลกระทบ 

ตกใจ 232 58.7 

บานราว/ทรุด 131 33.2 

เสาบานเอยีง 10 2.5 

ดินถลมใสบาน 10 2.5 

ของเสียหาย 7 1.8 

ไมไดรับผลกระทบ 5 1.3 

ทานทราบวิธีเตรยีมความพรอมรับมอืภัยพบัิติจากแผนดินไหว 

ไมทราบ         237 60 

ทราบ         158 40 

ทราบมาจาก 

การฝกอบรม 68 17.2 

หอกระจายขาวในหมูบาน 22 5.6 

ส่ือตาง ๆ เชน โทรทัศน วิทยุ 305 77.2 

ทานเคยไดเขารวมซอมแผนรับมอืแผนดินไหวหรอืไม 

ไมเคย 317 80.3 

เคย 78 19.7 

เคยซอมแผนรวมกับหนวยงาน 

องคการบรหิารสวนตําบล 29 37.2 

เทศบาลตําบล 28 35.9 

โรงเรยีน 11 14.1 

อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน 7 9 

โรงพยาบาล 3 3.8 

      

 การเตรยีมความพรอมตอการรับมือภัยพบิัตแิผนดนิไหวดานครอบครัวพบวามีระดับการเตรียมความพรอมนอยมาก

ที่สุดคิดเปนรอยละ 51.6 รองลงมามีการเตรยีมความพรอมของครอบครัวในระดับมากและปานกลาง รอยละ 25.8 และ 22.5 

ตามลําดับ (ตารางที่ 4) เม่ือจําแนกเปนรายขอพบวาการเตรยีมความพรอมตอการรับมือภัยพบิัตแิผนดนิไหวดานครอบครัวที่มี
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การเตรยีมความพรอมนอยที่สุด คือ การตรวจสภาพความปลอดภัยของอาคารบานเรอืนโดยการยึดตรึงเครื่องเรือน เครื่องใช 

อุปกรณไฟฟา ฯลฯ กับฝาบานหรอืเสาโครงสราง คิดเปนรอยละ 86.3   รองลงมา คือ มีการจัดเตรียมเครื่องอุปโภคที่จําเปน

ไวใชยามฉุกเฉิน เชน อาหารสําเร็จรูป น้ําดื่ม เสื้อผาสํารอง และเครื่องนอนสนาม, มีการตรวจสภาพความปลอดภัยของ

อาคารบานเรือน โดยการติดตั้งเครื่องดับเพลิงไวประจําจุดเสี่ยงในอาคารบานเรือน และมีการจัดเตรียมโทรศัพทหรือ

เครื่องมือสื่อสารไวใหพรอมใชในยามจําเปนในการสงขาวสารสําคัญ คิดเปนรอยละ  81.0, 79.0 และ 74.4 ตามลําดับ (ตาราง

ที่ 2) ในดานชุมชนมีการเตรยีมความพรอมตอการรับมือภัยพบิัตแิผนดนิไหวนอยที่สุด คือ การมีกิจกรรมสรางความตระหนัก

ตอชุมชนและสังคม คิดเปนรอยละ 69.4 รองลงมา คือ มีการเตรยีมสนับสนุนดานทรัพยากรและพลังงาน มีการเตรียมปจจัยสี่

เพื่อชวยเหลอืผูประสบภัยพบิัตแิผนดนิไหวและมีการฝกซอมแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแผนดินไหว คิดเปนรอย

ละ  68.1, 63.8 และ59.2 ตามลําดับ (ตารางที่ 3) 

ตารางที่ 2 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางมีการเตรียมความพรอมตอการรับมือภัยพิบัตแิผนดนิไหว  

                 ดานครอบครัว (n = 395) 

การรับมือภัยพบิัตแิผนดนิไหว 
การเตรยีมความพรอม 

มี n (%) ไมมี  n (%) 

1. มีการศกึษาการปฐมพยาบาลขัน้ตน เพื่อใชในยามฉุกเฉนิ 247 (62.5) 148 (37.5) 

2. มีการนําสิ่งของหนักวางไวในที่ต่ํา 237 (60.0) 158 (40.0) 

3. มีจุดนัดพบที่ปลอดภัยนอกบาน 226 (57.2) 169 (42.8) 

4. มีการแจงสมาชกิในครอบครัวทราบตําแหนงสะพานไฟ (คัตเอาท) สําหรับ  
   ตัดกระแสไฟฟา 

225 (57.0) 170 (43.0) 

5. มีการวางโตะ ตู หรอืเตียงนอนใหหางจากหนาตาง 215 (54.4) 180 (45.6) 

6. มีการแจงสมาชกิในครอบครัวทราบตําแหนงวาลวปดและวธิกีารปดถังแกส  212 (53.7) 183 (46.3) 

7. มีการแจงสมาชกิในครอบครัวทราบตําแหนงปดและวธิีการปดน้ํา 205 (51.9) 190 (48.1) 

8. มีการจัดหาเครื่องรับวทิยุที่ใชถานหรือแบตเตอรี่ สําหรับเปดฟงขาวสาร คํา 
    เตอืนและคําแนะนําเม่ือเกดิแผนดนิไหว 192 (48.6) 203 (51.4) 

9. มีการตดิตัง้เครื่องดับเพลงิไวประจําจุดเสี่ยงในอาคารบานเรือน 83 (21.0) 312 (79.0) 

10. มีการจัดเตรยีมไฟฉาย ถานไฟฉาย นกหวดี และกระเปายาสามัญประจํา 
     บานเตรยีมไวในบาน 129 (32.7) 266 (67.3) 

11. มีการจัดเตรียมโทรศัพทหรอืเครื่องมือสื่อสารไวใหพรอมใชในยามจําเปน 101 (25.6) 294 (74.4) 

12. มีการจัดเตรยีม อาหารสําเร็จรูป น้ําดื่ม เสื้อผาสํารอง และเครื่องนอน 
     สนาม 

75 (19.0) 320 (81.0) 

13. มีการยึดตรงึเครื่องเรอืน เครื่องใช อุปกรณไฟฟา  กับฝาบานหรอืเสา 
     โครงสราง 54 (13.7) 341 (86.3) 
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ตารางที่ 3 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางมีการเตรยีมความพรอมตอการรับมือภัยพบิัตแิผนดนิไหว 

    ดานชุมชน  (n = 395) 

การรับมือภัยพบิัตแิผนดนิไหว 
การเตรยีมความพรอม 

มี n (%) ไมมี  n (%) 

1. มีการพัฒนาระบบการพยากรณและการแจงเตือนภัยพบิัต ิ  

แผนดนิไหว 
217 (54.9) 178 (45.1) 

2. มีการพัฒนาศักยภาพและใหความรูเรื่องภัยพิบัตแิผนดนิไหว 208 (52.7) 187 (47.3) 

3. มีการวางระบบการดูแลจัดการผูประสบภัยและเสยีชวีติ 206 (52.2) 189 (47.8) 

4. มีการสรางเครือขายกลุมศักยภาพหรอืหนวยงานตาง ๆ ที่จะให

ความรูเรื่องการทําแผนเตรยีมความพรอมและใหความชวยเหลือ

ไดเม่ือเกดิภัยพบิัติแผนดนิไหว 

203 (51.4) 192 (48.6) 

5. มีการพัฒนาศักยภาพของระบบการสื่อสาร การแจงเตือนภัยพบิัติ

แผนดนิไหวหรอืการประสานงาน 
194 (49.1) 201 (50.9) 

6. มีการฝกทักษะในการกูชพี กูภัย การปฐมพยาบาล เปนการชวย

รักษาชวีติเบื้องตนของผูประสบภัยพิบัตแิผนดนิไหว 
193 (48.9) 202 (51.1) 

7. มีการเตรยีมพื้นที่ปลอดภัยสําหรับอพยพชาวบานเม่ือเกดิสาธารณ

ภัย 
171 (43.3) 224 (56.7) 

8. มีการจัดทําระเบียบวธิปีฏิบัตใินการบัญชาการเหตุการณและการ

ประสานงานระหวางหนวยงาน 
171 (43.3) 224 (56.7) 

9. มีการจัดทําแผนเตรยีมรับมือกับภัยพบิัติแผนดนิไหว 165 (41.8) 230 (58.2) 

10. มีการฝกซอมแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

แผนดนิไหว 
161 (40.8) 234 (59.2) 

11. มีการเตรยีมปจจัยสี่เพื่อชวยเหลอืผูประสบภัยพบิัติแผนดนิไหว 143 (36.2) 252 (63.8) 

12. มีการเตรยีมสนับสนุนดานทรัพยากรและพลังงาน 126 (31.9) 269 (68.1) 

13. มีกจิกรรมสรางความตระหนักตอชุมชนและสังคม 121 (30.6) 274 (69.4) 
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ตารางที่ 4 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามระดับการเตรยีมความพรอมตอการรับมือภัยพบิัติ 

               แผนดนิไหว ดานครอบครัว โดยภาพรวม (n=395) 

มีการเตรยีมความพรอม จํานวน(ราย) รอยละ ระดับการเตรยีมความพรอม 

นอยกวารอยละ 60 207 52.4 นอย 

รอยละ 61- 80 169 42.8 ปานกลาง 

รอยละ 81 ขึ้นไป 19 4.8 มาก 

 

ตารางที่ 5  จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามระดับการเตรยีมความพรอมตอการรับมือภัยพบิัติ 

               แผนดนิไหว ดานชุมชน โดยภาพรวม (n=395) 

มีการเตรยีมความพรอม จํานวน(ราย) รอยละ ระดับการเตรยีมความพรอม 

นอยกวารอยละ 60 204 51.6 นอย 

รอยละ 61- 80 89 22.5 ปานกลาง 

รอยละ 81 ขึ้นไป 102 25.8 มาก 

 

วิจารณผลการวิจัย 

จากการศึกษาพบวากลุมตัวอยางของประชาชนในพื้นที่อําเภอแมสรวย สวนใหญอาศัยอยูในพื้นที่อําเภอแมสรวย 

มากกวา 30 ป ไมทราบวาพื้นที่อําเภอแมสรวยมีความเสี่ยงในการเกิดแผนดินไหว และบางสวนยังไมทราบวิธีเตรียมความ

พรอมรับมือภัยพบิัตจิากแผนดนิไหวอีกดวย ซึ่งมีการเตรยีมความพรอมตอการรับมือภัยพบิัติแผนดินไหว  ทั้งในครอบครัวและ

ชุมชนในภาพรวมอยูในระดับนอยซึ่งสอดคลองกับบุรฉัตร (2555) พบวาระดับการเตรียมความพรอมรับภัยพิบัติจาก

แผนดนิไหวของประชาชนระดับชุมชน อยูในระดับนอย และเม่ือจําแนกเปนรายขอพบวา ระดับการเตรียมความพรอมรับภัย

พบิัตจิากแผนดนิไหวของประชาชนระดับครัวเรือนมีการเตรียมความพรอมดานการจัดเตรียมเครื่องอุปโภคบริโภคไวรองรับ

เม่ือเกดิภัยอยูในระดับนอย เชนกัน 

แนวปฏิบัตใินการเตรยีมความพรอมเพื่อรับมือกับสถานการณฉุกเฉินที่ทุกภาคสวน  สามารถทําได และประชาชนที่

อาศัยในพื้นที่เสี่ยงภัยแผนดนิไหวควรเตรียมพรอมรับมือแผนดินไหว ซึ่งควรมีการจัดการภัยพิบัติโดยอาศัยชุมชนเปนฐานจึง

เปนแนวทางที่ดทีี่คนในชุมชนพื้นที่เสี่ยงภัยจะสามารถพึ่งพาตนเองใหมีความปลอดภัย โดยการเตรียมตนเองและเตรียมชุมชน

ใหมีความพรอมที่จะเผชญิภัยพิบัติโดยไดรับผลกระทบนอยที่สุด หรือสามารถอยูรวมกับภัยไดอยางสงบสุขและพึ่งพาความ

ชวยเหลือจากภายนอกใหนอยที่สุด ซึ่งการทําใหชุมชนเขมแข็งเตรียมพรอมปองกันภัยเปนการเพิ่มศักยภาพชุมชนใหพึ่งพา

ตนเองไดในระดับหนึ่ง  

  
สรุปผลการวิจัย 

ผลการศกึษาแสดงใหเห็นวาการเตรยีมความพรอมตอการรับมือภัยพบิัตแิผนดนิไหวของประชาชนใน อําเภอแมสรวย 

จังหวัดเชยีงราย ทัง้ในครอบครัวและชุมชนโดยภาพรวม อยูในระดับนอย  และยังไมครบถวนทุกดาน หนวยงานที่เกี่ยวของควร
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มีการเพิ่มศักยภาพของบุคคล และ ชุมชน ในการรับมือภัยพบิัตแิผนดนิไหว รวมถงึกจิกรรมที่เกี่ยวของกับการปรับตัวใหเขากับ

ภัยไดในระยะยาว อีกทัง้การเตรียมความพรอมในการรองรับสถานการณการฉุกเฉินเปนระยะที่เกิดตอเนื่องจากบรรเทาภัย 

เปนขัน้ตอนในการวางแผน เพื่อการตอบโตภาวะฉุกเฉนิ ไดอยางมีประสทิธภิาพ เม่ือเกิดภัยพิบัติโดยสามารถระดมทรัพยากร

ที่มีอยูไดอยางทันทวงที การเตรียมคนใหพรอมและสามารถตอบโตภาวะฉุกเฉิน ไดอยางเหมาะสม มีแผนการตอบโตภาวะ

ฉุกเฉิน ควรมีการฝกอบรมความรูและทักษะในการตอบโตภาวะฉุกเฉิน มีการซอมแผนอยางสมํ่าเสมอฟ รวมถึงการ

เตรยีมพรอมทรัพยากรที่จําเปน การจัดระบบสื่อสาร ที่จําเปนในภาวะฉุกเฉนิ 

กติตกิรรมประกาศ  

วิทยานิพนธฉบับนี้สําเร็จลุลวงไปดวยดี ดวยความชวยเหลือของ ผศ.สพ.ญ.ดร.กรรณิการ ณ ลําปาง อาจารยที่

ปรกึษาวทิยานพินธ ซึ่งทานไดใหคําแนะนําและขอคิดเห็นตาง ๆ อันเปนประโยชนอยางย่ิงในการทําวจัิย อกีทั้งยังชวยแกปญหา

ตาง ๆ ที่เกดิขึ้นระหวางการดําเนนิงานอีกดวย  ขอขอบคุณผูทรงคุณวุฒิ ผูเชี่ยวชาญ ที่เสียสละเวลาในการตรวจสอบความ

ถูกตองและใหคําแนะนําเครื่องมือวทิยานพินธ 

สุดทายนี้ ผูวิจัยขอขอบพระคุณบิดามารดา และครอบครัว ซึ่งเปดโอกาสใหไดรับการศึกษาเลาเรียน ตลอดจนคอย

ชวยเหลอืและใหกําลังใจผูวจัิยเสมอมาจนสําเร็จการศึกษา และขอขอบพระคุณเจาของเอกสารและงานวิจัยทุกทาน  ที่ผูศึกษา

คนควาไดนํามาอางอิงในการทําวทิยานพินธ    จนกระทั่งงานวจัิยฉบับนี้สําเร็จลุลวงไปไดดวยดี 

หทัยชนก พวงมาลา 
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บทคัดยอ 

 มะละกอ เปนผลไมทองถิ่นที่หาไดงายในประเทศไทย และมีประโยชนทางการแพทย วัตถุประสงคในการศึกษาวิจัยใน

ครัง้นี้ จึงมุงเนนในการศกึษาฤทธิ์ของมะละกอตอการลดภาวะเครยีดออกซเิดชัน ที่มีสาเหตุมาจากการออกซิเดชั่นของโปรตีน 

และไขมันที่ขับออกในลําไสใหญ ในหนูที่ไดรับอาหารไขมันสูง  ซึ่งผลการศึกษา พบวา มะละกอมีฤทธิ์ในการตานการอักเสบ  

และความสัมพันธระหวางน้ําหนักตัวหนูและน้ําหนักตับมีความสัมพันธกัน กลาวคือ น้ําหนักตับที่เพิ่มสูงขึ้น แปรผันตรงกับ

น้ําหนักตัวหนูที่เพิ่มสูงขึ้น มะละกอยังสามารถลดระดับของคอเลสเตอรอล และไตรกลเีซอไรดในลําไสใหญสวนซีกัม อีกทั้งยัง

สามารถลดการเกดิโปรตนีคารโบนลิเลชั่นในเนื้อเย่ือตับ เม่ือเปรยีบเทยีบกับหนูในกลุมควบคุม  ดังนัน้  มะละกอจึงเปนสารที่มี

ศักยภาพในการนําไปประยุกตใชในการรักษาภาวะไขมันค่ังสะสมในตับได โดยไปตานการอักเสบ, เพิ่มการขับออกของไขมันใน

ลําไสใหญ และลดการเกดิการออกซเิดชั่นของโปรตนี 

คําสําคัญ:  มะละกอ การตานการอักเสบ โปรตีนคารโบนลิเลชั่น การขับออกของไขมันในลําไสใหญ ภาวะไขมันค่ังสะสมในตับ 

Abstract  

Papaya is a local fruit that is easy to find in Thailand and has many medical benefits.This study concerns 
whether papaya can decrease oxidative stress causing by protein oxidation, and lipid excretion efficiency in high fat diet 
rats. Its effect on in vitro anti-inflammation was also determined. The results suggest that papaya is a significantly 
strong, dose dependent anti-inflammatory agent. There is a correlation between body weight and liver weight: The 
heavier the body, the heavier the liver may become. Papaya is able to significantly decrease cecal total cholesterol 
content, cecal triglyceride content and hepatic protein carbonylation compared to the control group.  It appears that 
papaya has potential benefits for the treatment of hepatic steatosis by its anti-inflammation property, increased lipid 
excretion and decreased protein oxidation. 

Keyword:  papaya, anti-inflammation, protein carbonylation, lipid excretion, hepatic  steatosis 

 
บทนํา 

 ปจจุบันประเทศไทยกําลังเผชญิกับปญหาภาวะอวน (Obesity) และภาวะอวนลงพุง (Metabolic Syndrome  ) โดยจะมี

แนวโนมที่เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ ปจจัยที่ทําใหเกดิภาวะดังกลาว นอกจากปจจัยของ เพศ อายุ และความผิดปกติทางพันธุกรรมจน

ที่มีความบกพรองในการเผาผลาญอาหารจนเกดิการสะสมของไขมัน ที่พบบอยที่สุดมาจากพฤติกรรมการรับประทานจําพวก

คารโบไฮเดรต และไขมัน ที่มีแคลลอรี่สูง และขาดสมดุลในการใชพลังงานเหมาะสม ซึ่งภาวะอวนและภาวะอวนลงพุงมีผลเสีย
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ตอสุขภาพ จิตใจและสังคม โดยจะเปนสาเหตุของโรคตางๆ เชน โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ และโรคเบาหวานชนิดที่ 2 

นอกจากนี้ โรคอวนยังเปนสาเหตุสําคัญของการเกิดโรคไขมันค่ังสะสมในตับ (Non-alcoholic fatty liver disease) ถึง 30-37% 

ซึ่งจะนําไปสูการเกดิโรคตับอักเสบและโรคตับแข็ง (Boza et al., 2005)  

 การสะสมของไขมันที่ตับ จะทําใหเกิดการค่ังของไขมัน (steatosis) สงผลใหเกิดการเหนี่ยวนําของการสรางอนุมูล

อิสระที่เพิ่มมากขึ้น สงผลใหเกดิภาวะเครยีดออกซเิดชัน (Oxidative stress) ตามมา ซึ่งเปนภาวะที่มีความไมสมดุลกันของการ

สรางอนุมูลอิสระที่มีมากกวาการสรางสารตานอนุมูลอิสระในรางกาย โดยอนุมูลอิสระที่เพิ่มขึ้นนี้จะทําใหเซลลตับถูกทําลาย

จากการเกดิออกซไิดซโปรตนีจากกระบวนการเกดิโปรตนีคารโบนลิเลชั่น  

จากปญหาเบื้องตน คณะผูวจัิยไดคิดที่จะหาสมุนไพรไทยที่มีฤทธิ์ในการเปนสารตานอนุมูลอิสระ โดยสมุนไพรที่คณะ

ผูจัดทําสนใจ คือ มะละกอ เพราะ เปนผลไมที่ปลูกมากในประเทศไทย และควรสนับสนุนใหเปนพืชเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มรายได

ใหแกเกษตรกร  โดยมะละกอเปนผลไมที่ปลูกกันอยางแพรในประเทศไทย เนื่องจากมะละกอประกอบไปดวยวิตามินและแร

ธาตุที่มีประโยชนตอรางกาย เชน วิตามินซี วิตามินเอ วิตามินบี 1 วิตามินบี 2 วิตามินบี 3 ธาตุแคลเซียม ธาตุโซเดียม ธาตุ

ฟอสฟอรัส ธาตุเหล็ก โปรตีน โฟเลตและเสนใย เปนตน (Milind P. , 2011) เพราะ มีสรรพคุณเปนทั้งยารักษาโรคและผลไม

เพื่อสุขภาพ ที่ชวยในการปองกันความเสยีหายจากอนุมูลอิสระ  และตานการอักเสบ เชน โรคขอเขาเสื่อม และโรคขออักเสบรู

มาตอยด (Aravind. G et al., 2013)  ดังนั้น ผูวิจัยจึงสนใจนํามะละกอที่เปนผลไมทองถิ่นที่หาไดงายในประเทศไทย และมี

ประโยชนในทางการแพทย มาใชในการศกึษาผลของมะละกอตอการตานการอักเสบ การตานการเกิดโปรตีนคารโบนิลเลชั่น

และการขับออกของไขมัน เพื่อเปนแนวทางในการปองกันและรักษาการเกิดโรคไขมันค่ังสะสมในตับซึ่งจะนําไปสูการเกิดโรค

ตับอักเสบและโรคตับแข็ง 

 

อุปกรณและวิธีการ / วิธีดําเนนิการวิจัย 

1. การเตรยีมน้ํามะละกอ 

 ผูวจัิยไดทําการซื้อมะละกอจากตลาดรอบมหาวทิยาลัยนเรศวร โดยผลที่จะเลือกนํามาศึกษาจะเปนผลสุกสายพันธุ

ฮอลแลนด โดยเลอืกจากผวิที่ปรากฏเปนผลสีเหลืองความสุกประมาณ 50-75% (kram E.H.K. และคณะ, 2015) จากนั้นจึง

ค้ันน้ํามะละกอเพื่อแยกกากออก  แลวนําน้ํามะละกอที่ไดไปปนดวยเครื่อง centrifuge ที่ความเร็วรอบ1500 × g เปนเวลา 20 

นาที 

2. การวัดฤทธ์ิการตานการอักเสบของน้ํามะละกอ 

 การวัดฤทธิ์การตานการอักเสบของน้ํามะละกอโดยใชวธิี egg albumin method (Chandra และคณะ, 2012) เปนการ

ทําปฏิกริยิากันระหวาง egg albumin และมะละกอที่ความเขมขนตาง ๆ กัน จากนั้นนําวางไวที่อุณหภูมิ   37oC เปนระยะเวลา

นาน  15 นาที และนําไปไวที่อุณหภูมิ 70oC เปนระยะเวลา 5 นาทีในอางน้ําควบคุมอุณหภูมิ หลังจากนั้นรอใหเย็นที่

อุณหภูมิหอง วัดคาการดูดกลืนแสงที่ 660 nm ดวยเครื่อง spectrophotometer (Beckman Coulter, DU-730) โดยใชน้ํา เปน 

Blank และใช Diclofenac sodium salt เปน positive control ซึ่งเปอรเซ็นการยับย้ัง (% Inhibition)สามารถคํานวณไดจากสูตร  

ดังนี้ 

 %Inhibition = [(As / Ac) - 1[ x100 

โดยที่  Ac  แทนคาการดูดกลนืแสงของ control sample 
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                     As  แทนคาการดูดกลนืแสงของ test sample 

3. สัตวทดลองที่ใชในการวิจัย 

 ในการศกึษาวจัิยครัง้นี้ผูวจัิยไดเลอืกใชหนูแรท สายพันธุ Sprague–Dawley (SD) ที่มีน้ําหนักอยูระหวาง 100 ถึง 120 

กรัม โดยหนูแรทสายพันธุ Sprague–Dawleyนี้ ไดมาจากศูนยสัตวทดลองแหงชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา 

จังหวัดนครปฐม ซึ่งการวจัิยในครัง้นี้ผานการอนุมัตจิากคณะกรรมการจรยิธรรมการวจัิยในสัตวทดลอง มหาวิทยาลัยนเรศวร 

เลขที่โครงการ NU-AE 580714 เปนที่เรยีบรอยกอนเริ่มการทําวจัิย  เม่ือไดรับสัตวทดลองมาจะทําการพักสัตวทดลองไวเปน

ระยะเวลา 1 สัปดาห จากนั้นจึงแบงกลุมแบบสุม จํานวน 4 กลุม กลุมละ 6-7 ตัว โดย กลุมที่ 1 (Control group) เปนกลุมที่

เลี้ยงดวยอาหารปกตเิปนระยะเวลา 12 สัปดาห แตในกลุมที่ 2-4 จะเลี้ยงดวยอาหารที่มีไขมันสูง เปนระยะเวลา 12 สัปดาห 

ซึ่งตั้งแตสัปดาหที่ 9 จนกระทั่งถึงสัปดาหที่ 12 หนูในกลุมที่ 2(HFD group) จะไดรับน้ําเปลาผานการปอนทางปาก (oral 

gavage) สวนหนูในกลุมที่ 3 (HFL group) จะไดรับน้ํามะละกอผานการปอนทางปาก ดวยdose 0.5 mL/100mg ของน้ําหนักตัว 

และหนูในกลุมที่ 4 (HFH group) จะไดรับน้ํามะละกอผานการปอนทางปาก ดวยdose 1 mL/100mg ของน้ําหนักตัว เม่ือเลี้ยง

สัตวทดลองจนครบ 12 สัปดาห จะทําการุณยฆาตสัตวทดลอง จากนั้นเก็บเลือด และเนื้อเย่ือไวที่ -800C  เพื่อนําไปใชในการ

ทําวจัิยตอไป 

4. การวัดไขมันที่ขับออกในลําไสใหญ 

 ผูวิจัยไดทําการสกัดไขมันจากซีกัมซึ่งใชวิธีการสกัดไขมันตามเทคนิคของ Folch และคณะ (1957) โดยการชั่งซีกัม 

0.5 g ผสมกับสารระหวาง chloroform และ methanol ในอัตราสวน 2:1 แลวทําใหเขากันเปนระยะเวลา 5 นาที จากนั้นนําไป

ปนเหวี่ยงดวยเครื่องปนเหวี่ยง เปนระยะเวลา 10 นาที ดูดของเหลวสวนใสดานบน ใสลงในหลอดทดลอง แลวนําไปเปาดวย

กาซไนโตรเจน เม่ือแหงแลวนําตะกอนที่ไดไปละลาย หลังจากนัน้นําไปวัดไตรกลเีซอไรดและคอเลสเตอรอลดวยชุดตรวจสอบ

ไขมัน (HUMAN Gesellschaft für Biochemica und Diagnostica mbH, Wiesbaden, Germany) 

5. การวัดการเกดิโปรตนีคารโบนลิเลช่ัน 

 วิธีการนี้เปนการวัดการเกิดออกซิเดชั่นของโปรตีนในเนื้อเย่ือตับ โดยวิธีการยอม immunohistochemistry ดวยชุด

ตรวจสอบ OxyIHC™ Oxidative Stress Detection (S7450) จากการเกิดอนุพันทางเคมีของกลุมโปรตีนคารโบนิลดวย

สารละลาย 2,4-dinitrophenylhydrazine (DNPH) ซึ่งการทําปฏิกิริยาทางเคมีนี้ สงผลใหโปรตีนมาจับกับ DNP ที่ตําแหนงคาร

โบนลิ ดวยพันธะโควาเลนต จากนัน้โปรตนี DNP จะถูกตรวจพบโดยใชแอนติบอดีที่จับอยางจําเพาะกับกลุม DNP โดยเฉพาะ 

จากนั้นจึงทําการ incubate ดวย conjugated secondary antibody, streptavidin conjugated HRP และยอมสี 3,3’ 

diaminobenzidine (DAB) เพื่อใหสามารถตรวจจับการเกดิออกซเิดชั่นของโปรตนีได 

6. การวิเคราะหขอมูลทางสถติิ 

การวิเคราะหขอมูลในทางสถิติ ใชโปรแกรมเอสพีเอสเอสเวอรชั่น  (IBM SPSS version 23) โดยการเปรียบเทียบความ

แตกตางระหวางกลุมดวยการวิเคราะหความแปรปรวนแบบหนึ่งทาง (one way ANOVA) และเม่ือพบความแตกตางจึงทําการ

ทดสอบตอดวยทูกีย (Tukey multiple comparison test) หรือใช Student’s paired t-test เปรียบเทียบชุดขอมูลตามความเหมาะสม 

โดยตัง้ระดับความเชื่อม่ันรอยละ 95 (หรอืคา P < 0.05) 
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ผลการวิจัย 

1.ผลการศกึษาฤทธ์ิการตานการอักเสบในหลอดทดลองของมะละกอ  

จากการทดลองฤทธิ์การตานการอักเสบโดยใชวธิ ีEgg Albumin Denaturation Method โดยการผสมกันระหวาง  0.2 

ml ของ egg albumin, 2.8 ml ของ phosphate-buffered saline (PBS, pH 6.4) และ 2 ml ของแตละความเขมขนของ 

Diclofenac sodium salt (50, 100, 250, 500, 750, 1000 µg/ml) พบวา มีการยับยังการอักเสบตั้งแต 1.35%-99.48% และ

เม่ือวัดฤทธิ์การตานการอักเสบจากน้ํามะละกอ พบวามีการยับย้ังการอักเสบตัง้แต 1.31% ถงึ 58.92% (ภาพที่ 1) 

 

ภาพที่ 1 กราฟแสดงผลการศกึษาฤทธิ์การตานการอักเสบ (anti-inflammation) ในหลอดทดลองของมะละกอ ในแตละความ

เขมขนระหวาง Diclofenac sodium salt (กราฟสดีํา) และ มะละกอ (กราฟลายขวาง) โดยที่ ขอมูลแสดงในรูป mean ± SE (n = 

6-7). 

* แตกตางอยางมีนัยสําคัญที่ P < 0.05 เม่ือเปรยีบเทยีบระหวางมะละกอ และ diclofenac sodium salt, a  แตกตางอยางมี

นัยสําคัญที่ P < 0.05 เม่ือเปรยีบเทยีบแตละความเขมขน 

 

2. ผลการศกึษามะละกอที่มีความสัมพันธระหวางน้ําหนักตัวของหนูและน้ําหนักของตับ 

จากผลการทดลองกราฟความสัมพันธระหวางน้ําหนักของตับ และน้ําหนักตัว ดังภาพที่ 2 แสดงใหเห็นวาน้ําหนักของ

ตับจะเพิ่มขึ้นแปรผันตรงกับน้ําหนักตัวที่เพิ่มสูงขึ้น ( r 2= 0.5145) โดยในหนูที่ไดรับอาหารไขมันสูงจะมีน้ําหนักของตับที่

มากกวาหนูกลุมควบคุมที่ไดรับอาหารปกต ิ



การประชุมวชิาการ และการประกวดนวัตกรรมบัณฑิตศกึษาระดับชาติและนานาชาติ 

ระหวางวันท่ี 17-18 พฤษภาคม 2561 

ณ ศูนยประชุมนานาชาติดิเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส เชยีงใหม 
 

77 

 
ภาพที่ 2    กราฟแสดงความสัมพันธระหวางน้ําหนักของตับ และ น้ําหนักตัว 

 

3. ผลการศกึษาฤทธ์ิของมะละกอที่มีตอการสะสมของไขมันในลําไสใหญสวนซกีัมในหนูที่ไดรับอาหารไขมันสูง 

จากผลการทดลองที่แสดงดังภาพที่ 3 แสดงใหเห็นวา ในหนูกลุม HFD มีระดับของคอเลสเตอรอล ในลําไสใหญสวน

ซกีัม (ภาพที่ 3A) ลดลง แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถติ ิ(p<0.05) เม่ือเปรยีบเทยีบกับกลุม C และเม่ือใหหนูไดรับมะละกอ

ในปริมาณ 1 ml/100g น้ําหนักตัว (HFH) พบวา  ระดับของคอเลสเตอรอลในลําไสใหญสวนซีกัมเพิ่มขึ้น แตกตางอยางมี

นัยสําคัญทางสถติิ (p<0.01) เม่ือเปรยีบเทียบกับกลุม HFD แตเม่ือวัดระดับของไตรกลีเซอไรดในลําไสใหญสวนซีกัม  พบวา  

หนูกลุม HFD มีแนวโนมของระดับของไตรกลีเซอไรดลดลง  แตไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ เม่ือ

เปรยีบเทยีบกับกลุม C และเม่ือปอนมะละกอในหนูที่ไดรับอาหารไขมันสูง พบวา  ระดับของไตรกลีเซอไรดในลําไสใหญสวน

ซกีัม  มีแนวโนมเพิ่มขึ้น แตไมมีความแตกตางอยางนัยสําคัญทางสถิติ เม่ือเปรียบเทียบกับกลุม HFD ดังแสดงในภาพที่ 3B 

 
ภาพที่ 3 ผลการศกึษาฤทธิ์ของมะละกอที่มีตอการสะสมของไขมันในลําไสใหญสวนซกีัมในหนูที่ไดรับอาหารไขมันสูง  

ขอมูลแสดงในรูป mean ± SE (n = 6-7). * p < 0.05 เม่ือเปรียบเทียบกับกลุม C, และ ## p < 0.01 เม่ือเปรียบเทียบกับกลุม 

HFD.  โดยที่ C  แทน Control, HFD แทน High fat diet, HFL แทนHigh  fat  diet+0.5 ml/100g น้ําหนักตัว  , HFH แทน High  

fat  diet + 1 ml/100g น้ําหนักตัว  และ SE แทน Standard error 
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4. ผลการศกึษาการแสดงออกของโปรตนีคารโบนลิเลช่ัน ดวยการยอม immunohistochemistry ในเนื้อเย่ือตับ 

จากผลการศึกษาการแสดงออกของโปรตีนคารโบนิลเลชั่น ดวยการยอมimmunohistochemistry ในเนื้อเย่ือตับ ดัง

ภาพที่ 4 แสดงใหเห็นวา การตดิสนี้ําตาลของโปรตนีคารโบนลิเลชั่น ในกลุม HFD (ภาพ 4B) เพิ่มขึ้นเม่ือเปรยีบเทยีบกับกลุม C  

(ภาพ 4A) ชี้ใหเห็นถงึการเกดิภาวะเครยีดออกซเิดชั่น ที่เพิ่มสูงขึ้นจากการเกิดออกซิเดชั่นของโปรตีน เม่ือหนูไดรับอาหารที่มี

ไขมันสูง 

 
 

ภาพที่ 4 แสดงผลการศกึษาการแสดงออกของโปรตนีคารโบนลิเลชั่น ดวยการยอมimmunohistochemistry ในเนื้อเย่ือตับหนูที่

ไดรับอาหารไขมันสูง โดยที่ (A)  คือ กลุม C, (B)  คือ  กลุม HFD, (C)  คือ  กลุม HFL  และ  (D)  คือ กลุม  HFH ซึ่ง C  แทน 

Control, HFD แทนHigh fat diet, HFL แทนHigh  fat  diet+0.5 ml/100g น้ําหนักตัว, HFH แทน High  fat  diet + 1 ml/100g 

น้ําหนักตัว 

วิจารณผลการวิจัย 

จากโมเดลของการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยไดใหอาหารไขมันสูงแกหนูเปนเวลา 12 สัปดาห จากนั้นจึงมีการชั่ง

น้ําหนักตัวของหนูในทุกสัปดาห จนกระทั่งครบทั้ง 12 สัปดาห แลวเก็บเนื้อเย่ือตับ พรอมทั้งชั่งน้ําหนักของเนื้อเย่ือตับ เพื่อ

นํามาทําการเปรียบเทียบความสัมพันธของน้ําหนักตัวตอน้ําหนักของตับในหนูกลุมตาง ๆ  ซึ่งผลการทดลองกราฟ

ความสัมพันธระหวางน้ําหนักของตับ และ น้ําหนักตัว  แสดงใหเห็นวา น้ําหนักของตับ ที่เพิ่มขึ้นแปรผันตรงกับ น้ําหนักตัว  ที่

เพิ่มสูงขึ้น ซึ่งการแสดงผลของกราฟความสัมพันธในลักษณะนี้ อางอิงตาม (Debruyn et al., 2013)  สอดคลองกับ (Al 

Zarzour และคณะ., 2017) ที่ใหอาหารไขมันสูงในหนูและพบวาตับของหนูในกลุมที่ไดรับอาหารไขมันสูงมีขนาดใหญขึ้น 

การอักเสบ เปนตัวที่บงบอกถงึการมีชวีติของเซลล หรอื การเกดิการบาดเจ็บของเนื้อเย่ือตางๆ จากการติดเชื้อหรือ

การระคายเคืองตางๆ โดยอาการที่แสดงวาเกิดการอักเสบคือ ปวด, บวม, แดง, และรอนหรือมีไข  ทําใหเกิดการหลั่งของ

prostaglandins และ leukotrienes ออกมา (Jason D Marrow และคณะ, 2001) histamine ซึ่งเปนสารที่มีบทบาทสําคัญใน

กระบวนการอักเสบ หลั่งจากmast cell เบโซฟล และเกล็ดเลือด เม่ือเนื้อเย่ือถูกทําลาย histamine  ที่หลังมาจากเซลลเหลานี้

จะจับกับ receptor ที่เสนเลอืดฝอยและเสนเลอืดดําขนาดเล็ก ทําใหเสนเลอืดขยายตัวและเพิ่มการไหลผานของพลาสมาในเสน

เลอืด ดังนัน้จากผลการทดลองฤทธิ์การตานการอักเสบโดยใชวิธี Egg Albumin Denaturation Method ของแตละความเขมขน

ของ Diclofenac sodium salt (50, 100, 250, 500, 750, 1000 µg/ml) พบวา มีการยับย้ังการอักเสบตั้งแต 1.35% ถึง 
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99.48% และเม่ือวัดฤทธิ์การตานการอักเสบจากน้ํามะละกอ พบวามีฤทธิ์ในการยับย้ังการอักเสบตั้งแต 1.31% ถึง 58.92%  

ซึ่งไดมีรายงานการศึกษาของ (Amazu et al., 2010) ที่ศึกษาฤทธิ์การตานการอักเสบของเมล็ดมะละกอโดยใช fresh egg 

albumin เหนี่ยวนําใหเกิดการอักเสบแลวเปรียบเทียบกับยาแอสไพริน พบวาเมล็ดของมะละกอที่สกัดดวยเมทานอลมี

ความสามารถในการยับย้ังการอักเสบตั้งแต57.1% ถึง 64.2% ซึ่งกลไกที่จะเปนไปไดของฤทธิ์การตานการอักเสบนี้ จะไป

ยับย้ังการทํางานของ inflammatory mediators ไดแก histamine, prostaglandins, nitric oxide, cytokines, platelet activating 

factor and substance P ที่มีผลตอ adrenocorticoid hormone และ immunosuppression 

การรับประทานอาหารที่มีไขมันสูงเขาไปในรางกายในปรมิาณมาก จะสงผลใหเกดิการนําไขมันเขาไปสะสมยังอวัยวะ

ตาง ๆ เชน เนื้อเย่ือไขมัน และตับ โดยไขมันที่ไดจากอาหารที่รับประทานเขามาจะถูกเอนไซม pancreatic lipase ที่ถูกสรางมา

จากตับออน มายอยไขมันไดเปน monoglycerides และ free fatty acids จากนั้นลําไสจะดูดซึมไขมันเพื่อไปสะสมตามอวัยวะ

ตาง ๆ หากมีการยับย้ังการทํางานของเอนไซม pancreatic lipase จะทําใหไขมันถูกยอยไดลดลง จึงพบวา ไขมันจะถูกขับ

ออกไปกับอุจจาระมากขึ้น ดังนัน้ ในการทดลองนี้ ผูวิจัยไดวัดระดับของคอเลสเตอรอลและไตรกลีเซอไรดในลําไสใหญสวน

ซีกัม จากผลการทดลอง แสดงใหเห็นวา ในหนูกลุม HFD มีระดับของคอเลสเตอรอลในลําไสใหญสวนซีกัมลดลง เม่ือ

เปรยีบเทยีบกับกลุม C และเม่ือหนูไดรับมะละกอในปรมิาณ 1 ml/100g น้ําหนักตัว (HFH) พบวา  ระดับของคอเลสเตอรอลใน

ลําไสใหญสวนซกีัมเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถติเิม่ือเปรยีบเทยีบกับกลุม HFD และเม่ือวัดระดับของไตรกลีเซอไรดในลําไส

ใหญสวนซกีัม พบวาหนูที่ไดรับมะละกอ จะมีแนวโนมของระดับของไตรกลเีซอไรดในลําไสใหญสวนซีกัมเพิ่มขึ้น ซึ่งหมายถึงมี

การขับออกของไขมันมากขึ้น โดยไขมันในลําไสที่ถูกขับออกเพิ่มขึ้นเกิดจากการที่มะละกอสามารถยับย้ังการทํางานของ

เอนไซมที่ยอยไขมันที่หลั่งออกมาจากตับออน ไดแก pancreatic lipase (Od-Ek และคณะ, 2017) ทําใหการยอยและการดูดซึม

ไขมันจากลําไสเล็กเขาสูรางกายลดลง ดังนัน้ จึงพบวามีปรมิาณของไขมันในลําไสใหญที่ถูกขับออกมากขึ้น  

ภาวะเครยีดออกซเิดชั่น เกดิจากความไมสมดุลกันระหวางอนุมูลอิสระ และสารตานอนุมูลอิสระ(Hauck & Bernlohr, 

2016) กลาวคือมีการเพิ่มขึ้นของอนุมูลอิสระ หรือมีการลดลงของสารตานอนุมูลอิสระ ดังนั้น อนุมูลอิสระที่มีบทบาทสําคัญ

ตอเซลล ไดแก อนุมูลอิสระออกซเิจน และ อนุมูลอิสระไนโตรเจน กอใหเกดิปฏิกริยิาออกซิเดชั่นของอนุมูลอิสระอันมีความไว

ตอชวีโมเลกุลภายในเซลล ไดแก ไขมัน โปรตนี น้ําตาล และกรดนวิคลอิิก จะทําใหมีการทําลายออรแกเนลล, เอนไซมภายใน

เซลล, สายดีเอ็นเอ, และสภาพโปรตีน (protein carbonylation) และมีการเพิ่มขึ้นของระดับลิปดเปอรออกซิเดชั่น (Dalle-

Donne, Rossi, Giustarini, Milzani, & Colombo, 2003) มีงานวิจัยของ (Awodele, Yemitan, Ise, & Ikumawoyi, 2016) ที่ไดนํา

ใบมะละกอและผลมะละกอที่ไมสุกมารักษาการเกิด hepatotoxicity ภายในเนื้อเย่ือตับของหนู พบวาใบมะละกอและผล

มะละกอที่ไมสุกสามารถลดการเกดิอนุมูลอิสระและสามารถเพิ่มสารตานอนุมูลอิสระภายในเนื้อตับไดจึงมีผลในการลดการ

ทําลายของเนื้อเย่ือตับ จากผลการศึกษาในครั้งนี้ มีการศึกษาการแสดงออกของโปรตีนคารโบนิลเลชั่นดวยการยอม 

immunohistochemistry ในเนื้อเย่ือตับ จากผลการทดลองแสดงใหเห็นวา การติดสีของโปรตีนคารโบนิลเลชั่นที่จัดเปนอนุมูล

อิสระ ในกลุม HFD ที่เพิ่มขึ้นนี้ จะสงผลใหเนื้อเย่ือตับเกิดภาวะเครียดออกซิเดชั่นที่เพิ่มสูงขึ้นในหนูที่ไดรับอาหารที่มีไขมันสูง 

ในขณะที่ ระดับของการออกซเิดชั่นของโปรตนีในหนูกลุมที่ไดรับมะละกอรวมกับอาหารไขมันสูง มีระดับที่ลดลง ผลของการ

ทดลองนี้ แสดงใหเห็นวาอาหารไขมันสูงทําใหเกดิการสรางอนุมูลอิสระและมะละกอสุกสามารถลดการเกิดโปรตีนคารโบนิล

เลชั่นซึ่งเปนตัวบงชี้ของการเกดิอนุมูลอิสระชนดิหนึ่งได 

 

สรุปผลการวิจัย 

การศกึษาวจัิยนี้แสดงใหเห็นวา มะละกอมีฤทธิ์ในการตานการอักเสบ ฤทธิ์ในการตานการเกดิออกซเิดชั่นของโปรตนี

จากกระบวนการเกดิโปรตนีคารโบนลิเลชั่น และการเพิ่มการขับออกของไขมันในลําใสใหญสวนซกีัม ดังนัน้ มะละกอจึงอาจจะ

เปนผลไมที่ชวยในการปองกันและรักษาภาวะไขมันค่ังสะสมในตับที่เกดิจากการไดรับอาหารไขมันสูงได  



การประชุมวชิาการ และการประกวดนวัตกรรมบัณฑิตศกึษาระดับชาติและนานาชาติ 

ระหวางวันท่ี 17-18 พฤษภาคม 2561 

ณ ศูนยประชุมนานาชาติดิเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส เชยีงใหม 
 

80 

กติตกิรรมประกาศ 

ในการศกึษาวจัิยครัง้นี้ไดรับทุนสนับสนุนบางสวนจากสํานักงานคณะกรรมการวจัิยแหงชาต ิ(วช.) เลขที่โครงการ 

R2560B137 รวมทัง้ขอขอบคุณ Mr. Kevin  Roebl จากสถาบันพัฒนาวชิาการดานภาษา มหาวทิยาลัยนเรศวร (NULC) ที่ให

คําแนะนําในการเขยีนบทคัดยอภาษาอังกฤษ 

 

เอกสารอางอิง  

Al Zarzour, R. H., Ahmad, M., Asmawi, M. Z., Kaur, G., Saeed, M. A. A., Al-Mansoub, M. A., Yam, M. F. (2017). 

Phyllanthus Niruri Standardized Extract Alleviates the Progression of Non-Alcoholic Fatty Liver Disease and 

Decreases Atherosclerotic Risk in Sprague–Dawley Rats. In Nutrients, (Vol. 9). 

Amazu, L. U., Azikiwe, C. C. A., Njoku, C. J., Osuala, F. N., Nwosu, P. J. C., Ajugwo, A. O., Enye, J. C. (2010). 

Antiinflammatory activity of the methanolic extract of the seeds of Carica papaya in experimental animals. 

Asian Pacific Journal of Tropical Medicine, 3(11), 884-886. doi:https://doi.org/10.1016/S1995-7645(10)60212-

X 

Awodele, O., Yemitan, O., Ise, P. U., Ikumawoyi, V. O. (2016). Modulatory potentials of aqueous leaf and unripe fruit 

extracts of Carica papaya Linn. (Caricaceae) against carbon tetrachloride and acetaminophen-induced 

hepatotoxicity in rats. J Intercult Ethnopharmacol, 5(1), 27-35. doi:10.5455/jice.20160124113528 

Boza, C., Riquelme, A., Ibanez, L., Duarte, I., Norero, E., Viviani, P., Arrese, M. (2005). Predictors of nonalcoholic 

steatohepatitis (NASH) in obese patients undergoing gastric bypass. Obes Surg, 15(8), 1148-1153. 

doi:10.1381/0960892055002347 

Dalle-Donne, I., Rossi, R., Giustarini, D., Milzani, A., Colombo, R. (2003). Protein carbonyl groups as biomarkers of 

oxidative stress. Clinica Chimica Acta, 329(1), 23-38. doi:https://doi.org/10.1016/S0009-8981(03)00003-2 

Debruyn, K., Paepe, D., Daminet, S., Combes, A., Duchateau, L., Peremans, K., Saunders, J. H. (2013). Renal 

dimensions at ultrasonography in healthy Ragdoll cats with normal kidney morphology: correlation with age, 

gender and bodyweight. J Feline Med Surg,15(12), 1046-1051. doi:10.1177/1098612x13487361 

Hauck, A. K., Bernlohr, D. A. ( 2016). Oxidative stress and lipotoxicity. J Lipid Res, 57(11), 1976-1986. 

doi:10.1194/jlr.R066597 

Ikram, E.H.K., Stanley, R., Netzel, M., Fanning K. ( 2015). Phytochemicals of papaya and its traditional health and 

culinary uses – A review.  Journal of Food Composition and Analysis, 41, 201-

211.doi:https://doi.org/10.1016/j.jfca.2015.02.010 

Folch, J., Lees, M., Sloane-Stanley, G. (1957). A simple method for the isolation and purification of total  lipids from 

animal tissues. J. Biol. Chem, 226, 497–509. 

Chandra, S., Chatterjee, P., Dey, P., Bhattacharya, S. (2012). Evaluation of in vitro anti-inflammatory activity of coffee 

against the denaturation of protein. Asian Pacific Journal of Tropical Biomedicine,2(1),178-180. doi: 

http://dx.doi.org/10.1016/S2221-1691(12)60154-3 

Jason D Marrow, L Jackson Roberts. (2006). Lipid-derived autacoids, eicosanoids and platelet-activating factor. 

Goodman & Gilman’s: the parmacological basis of therapeutics. New York:McGraw-Hill, Medical Publishing 

Division USA, 9-680. 



การประชุมวชิาการ และการประกวดนวัตกรรมบัณฑิตศกึษาระดับชาติและนานาชาติ 

ระหวางวันท่ี 17-18 พฤษภาคม 2561 

ณ ศูนยประชุมนานาชาติดิเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส เชยีงใหม 
 

81 

Od-Ek P., Puangpetchara I, Malakul W, Tunsophon S.( 2017). Effect of papaya on alpha glucosidase and pancreatic 

lipase activity and small intestinal morphology in high-fat diet-induced obesity rats.  J Sci Tech Ubon 

Ratchathani University, 273-279. 

Milind, P., Gurditta. ( 2011). Basketful benefits of papaya.International research journal of pharmacy,2(7),6-12. 

Aravind. G., Debjit B., Duraivel. S, Harish. G. (2013). Traditional and medicinal uses of Carica papaya. Journal of 

medicinal plants studies, 1(1), 7-15. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประชุมวชิาการ และการประกวดนวัตกรรมบัณฑิตศกึษาระดับชาติและนานาชาติ 

ระหวางวันท่ี 17-18 พฤษภาคม 2561 

ณ ศูนยประชุมนานาชาติดิเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส เชยีงใหม 
 

82 

NGRC01010237 

การพัฒนารูปแบบการเตรียมลําไสเพ่ือประสทิธผิลท่ีดใีนการสองกลองลําไส 

Development Model Bowel Preparation for Effectiveness Colonoscopy 

อัจฉรา แสงธาราทพิย1, นัทธิวุธ วัฒนารักษสกุล1, วันทนยิา วิชาคม1, เยาวลักษณ วงศจันทร1, มรกต กอตระกูลสนิ1, 

ทวนทศพร สุวรรณจูฑะ2 และ ประภาศรี เบญจศริลิักษณ2,* 

Atchara Sangtaratrip1, Nutthiwut Wattanaraksakul1, Wuntaniya Wichacom1, Yaowalak Wongchan1,  

Morakot Kotrakoolsin1, Thouantosaporn Suwanjutah2 and Prapasri Benchasiriluck2,* 

1 แผนกระบบทางเดนิอาหารและตับ โรงพยาบาลพญาไท2 กรุงเทพฯ ประเทศไทย 10400 
1 Gastrointestinal Department, Phyathai2 Hospital, Bangkok, Thailand 10400 
2 ศูนยวจัิยและพัฒนาวชิาการ โรงพยาบาลพญาไท2 กรุงเทพฯ ประเทศไทย 10400 
2 Research Academic and Development Center, Phyathai2 Hospital, Bangkok, Thailand 10400 

*Corresponding author, e-mail:  prapasri_ben@phyathai.com 

บทคัดยอ 

การศกึษางานวจัิยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนารูปแบบการเตรยีมลําไสเพื่อประสทิธผิลที่ดีในการสองกลองลําไสใหญ 

และไดรูปแบบการดูแลผูปวยในการเตรยีมลําไสใหญสําหรับการสองกลองที่เปนมาตรฐาน โดยรูปแบบของการวิจัยเปนการ

วจัิยกึ่งทดลอง กลุมตัวอยางแบบกลุมเดยีว ในการวจัิยนี้เปนแบบเฉพาะเจาะจง คือ ผูปวยในที่มีการเตรียมตัวสองกลองลําไส

ใหญ โรงพยาบาลพญาไท2  ที่มี Activity Daily Living (ADL) ≥ 15  จํานวน 50 ราย โดยวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิง

พรรณนา สถิติ t-test และคาสหสัมพันธ (correlation factors) ดวยโปรแกรม SPSS version 20 ผลการวิเคราะหขอมูลคา

ความสัมพันธของปจจัยของรูปแบบการเตรยีมลําไสเพื่อประสทิธผิลที่ดใีนการสองกลองลําไสใหญ พบวา จํานวนน้ําและยาที่

ไดรับทั้งหมด มีความสัมพันธกับจํานวนครั้งของการถายอุจจาระทั้งหมด อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่มีคา p= .031** ซึ่ง    

มีคานอยกวา .05 (Sig. < .05) แสดงวาจํานวนน้ําและยาที่ไดรับทั้งหมด และจํานวนครั้งของการถายอุจจาระทั้งหมดควบคุม

และ มีความสัมพันธกันกับผลของการเตรยีมลําไส ซึ่งผลการเตรยีมลําไสแบงเปน 2 กลุม ไดแก กลุม Good และกลุม Fair โดย

การเปรยีบเทยีบผลการเตรยีมลําไส พบวา การไดรับน้ําและยาในชั่วโมงแรกคาเฉลี่ยเทากับ 2.00 (1,000 CC.)   จะทําใหมีการ 

ถายอุจจาระคาเฉลี่ย1.1 (2-3 ครัง้)  และไดรับน้ําในชั่วโมงที่  2  คาเฉลี่ย 2.1 (1,300 CC.)  จะทําใหมีการถายอุจจาระคาเฉลี่ย

1.54  (5-6 ครั้ง) พบวา ผลการเตรียมลําไสในกลุม good และ fair มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ p=.000** มีคา        

นอยกวา .05 (Sig. < .05) งานวจัิยนี้สามารถใชเพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัตงิานในเตรยีมลําไสเพื่อประสทิธผิลที่ดีในการสอง

กลองลําไสใหญ และสามารถนําไปใชเปนรูปแบบการดูแลผูปวยในการเตรยีมลําไสใหญสําหรับการสองกลองที่เปนมาตรฐาน 

คําสําคัญ:  การพัฒนารูปแบบการเตรยีมลําไส  ประสทิธผิลที่ดใีนการสองกลองลําไส 

Abstract  

The aim of this research is developing model bowel preparation and clinical care standard for effectiveness 

colonoscopy. Quasi Experimental Research, the one sample of this study was specific to 50 patients with activity daily 

living (ADL) ≥ 15 in whom bowel preparation for colonoscopy in gastrointestinal department, Phyathai2 Hospital. The 

descriptive statistics, independent t-test and correlation factors using SPSS version 20 were used to analyze the data. 

The correlation fators analysis of bowel preparation for colonoscopy showed that a statistically significant (p= .031**, 

Sig. < .05) correlation with the amount of water and drug received and the number of defecations. The result of bowel 

preparation was divided into two groups: Good and Fair groups. Comparing the results of two groups, the average 

water and medication intake in an hour was 2.00 (1,000 CC.), with an average defecation was 1.1 (2-3 times). In the 
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second hour, the average water and medication intake was 2.1 (1,300 CC.), with an average defecation was 1.54 (5-6 

times). The result of two groups were significantly different in bowel preparation (p=.000** Sig. < .05). This study could 

be used as a guideline of bowel preparation and clinical care standard for effectiveness colonoscopy. 

Keyword: Development Model Bowel Preparation, Effectiveness Colonoscopy 

 
 
บทนํา 

โรคมะเร็งลําไสใหญเปนโรคมะเร็งที่พบไดบอยเปนอันดับตนๆในคนไทย และอุบัตกิารณเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ โรคมะเร็งลําไส

ใหญ เปนโรคที่เซลลมะเร็งจะกอตัวขึ้นบริเวณเนื้อเย่ือของลําไสใหญ ขณะที่มะเร็งทวารหนักเปนโรคที่เซลลมะเร็งจะเกิดขึ้น

บรเิวณเนื้อเย่ือในสวนปลายสุดของลําไสใหญใกลกับทวารหนัก สาเหตุของการเกิดโรคนั้น ยังไมทราบสาเหตุอยางแนชัด แต

อุบัตกิารณหรอืโอกาสเกดิมะเร็งลําไสใหญและทวารหนัก จะเพิ่มขึ้นตามอายุ ปกติจะพบนอยในคนอายุไมถึง 40   ป  แตความ

เสี่ยงจะเพิ่มเปน 2 เทา หลังอายุ 50 ป (สถาบันมะเร็งแหงชาติ, 2556) สวนปจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคที่ไมสามารถ

เปลี่ยนแปลงได ไดแก ไดรับถายทอดทางพันธุกรรม มีประวัติญาติในครอบครัวเปนมะเร็งลําไสใหญและทวารหนัก มีประวัติ

เปนลําไสอักเสบเรื้อรัง เปนตน ปจจุบันการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งลําไสใหญในระยะเริ่มตนจึงมีความสําคัญในการชวย

ตรวจหามะเร็งลําไสใหญ ไมวาจะเปนการตรวจหาเลือดในอุจจาระ การตรวจดวยการสองกลองตรวจลําไสใหญ หรือการ

ตรวจดวยเครื่องเอกซเรยคอมพวิเตอร (CT Colonoscopy) (วรีวุฒ ิและคณะ, 2554) เม่ือมีอาการนาสงสัยวาจะเปนมะเร็งลําไส

ใหญ แพทยจะทําการตรวจวนิจิฉัยโดยการสองกลองเขาไปตัดติ่งเนื้อ นําชิ้นเนื้อไปวิเคราะห การตรวจทางทวารหนักดวยนิ้ว

มือ และการตรวจเลอืดหาสาร CEA ซึ่งใชในการตดิตามผลการรักษา และการตรวจหาความผิดปกติที่ลําไสไดตั้งแตในระยะ

เริ่มแรก พบวา สามารถลดอัตราการเสยีชวีติจากโรคมะเร็งลําไสไดอยางชัดเจน บุคคลที่มีอายุมากกวา 50 ป และบุคคลที่มี 

พอ แม พี่ นองลูกปวยดวยโรคมะเร็งลําไสใหญจึงควรไดรับการสองกลองตรวจลําไสใหญอยางนอย 5 ป เพราะเปน บุคคลที่มี

ความเสี่ยงสูงที่จะเปนมะเร็งลําไสใหญ (บันลอื, 2545) การสองกลองลําไสใหญเปนวธิีการตรวจมาตรฐานในปจจุบัน หากพบ

ความผดิปกต ิเชนติ่งเนื้อ เนื้องอก หรอืเนื้อที่ผดิปกตแิพทยสามารถตัดชิ้นเนื้อออกมาไดเลย  ซึ่งถาเปนติ่งเนื้อที่เปนจุดเริ่มตน

ของมะเร็ง  หลังจากตัดผานกลองแลวโรคสามารถหายไดโดยไมตองผาตัดซ้ํา หรือหากพบวาเปนเนื้อที่ผิดปกติการสงชิ้นเนื้อ

ตรวจทางพยาธวิทิยาถอืวาวธิยืีนยันผลมะเร็งที่ดทีี่สุดในปจจุบัน (ประกติ, 2543)     

โดยสถิติลาสุดในป 2558 ที่รพ.ศิริราช มีจํานวนผูปวยมารับการตรวจ 5,362 ราย แมวาการสองกลอง จะมี

ประสทิธภิาพในการตรวจพบมะเร็งและตรวจพบติ่งเนื้อชนดิอันตราย (รอยละ 88-98) แตก็เปนวิธีการตรวจที่มีความเสี่ยงใน

การตรวจและความยุงยากในขั้นตอนของการเตรียมลําไสเพื่อเขารับการตรวจและมีคาใชจายคอนขางสูง (Siriraj GI 

endoscopy center in the honor professor Vikit Viranuvatti, 2012) ในขณะที่สถติกิารสองกลองตรวจลําไสใหญและทวารหนัก

(colonoscopy) มีแนวโนมสูงขึ้นอยางตอเนื่องจากสถติขิอมูลผูที่เขารับการสองกลองลําไสใหญและทวารหนัก ณ ระบบทางเดิน

อาหารและตับ โรงพยาบาลพญาไท 2 พบวาในชวงระยะเวลา 3 ปที่ผานมาตัง้แต ป พ.ศ.2556-2558 มีจํานวนผูที่เขารับการ

สองกลองตรวจลําไสใหญและทวารหนักเปน 1,737, 1,999, 2,605 ราย ตามลําดับ การเตรียมความพรอมของผูที่เขารับการ

สองกลองลําไสใหญและทวารหนักที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพจึงเปนสิ่งสําคัญ ผูที่เขารับการสองกลองจําเปนตองไดรับ

การเตรียมทั้งทางดานรางกายและจิตใจ โดยมีขั้นตอนของการเตรียมผูปวยคลายกับผูที่มารับการผาตัดทั่วไป แตเนน

ความสําคัญของการเตรียมลําไส โดยพบวา การสองกลองลําใหญและทวารหนักที่มีประสิทธิภาพและความปลอดภัย      

สวนหนึ่งขึ้นอยูกับคุณภาพของการเตรียมความสะอาดของลําไสใหญ (bowel preparation) (Hendry, Jenkins and Diament, 

2007) โดยพบวา ผูที่มีการเตรียมลําไสไดสะอาดสามารถเขาสูกระบวนการตรวจไดเสร็จสมบูรณรอยละ 67.5 เม่ือ
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เปรยีบเทยีบกับกลุมที่มีการเตรยีมลําไสไดไมสะอาด ซึ่งจะเขาสูกระบวนการตรวจไดเสร็จสมบูรณไดเพียง รอยละ 36 (p<.01) 

การเตรยีมลําไสที่สะอาดไมเพยีงพอ ทําใหในขัน้ตอนของการตรวจจําเปนตองมีการชะลางภายในลําไสใหญ จึงมีความสัมพันธ

กับระยะเวลาที่ใชในตรวจมากกวาผูที่มีการเตรยีมลําไสใหญ ที่สะอาดเพยีงพอ มีผลตอการกลับมาตรวจซ้ําและพบวามีอัตรา

ความผดิพลาดในการตรวจพบติ่งเนื้อชนิดอันตราย (adenoma miss rate) ไดสูงถึงรอยละ 42 (p<.01)นอกจากนี้ยังสงผลถึง

ตนทุนคาใชจายที่เพิ่มมากขึ้น จากความจําเปนที่ตองรับการตรวจซ้ํา เนื่องจากมีการเตรียมลําไสที่สะอาดไมเพียงพอ 

(Lebwohl et al., 2011) 

โดยทั่วไปการเตรยีมลําไสในรูปแบบเดมิ มีขอปฏิบัตใินการเตรยีมตัวอยางนอย 3 วัน (ที่บาน) กอนการสองกลอง โดย

ใหรับประทานอาหารออน ที่ยอยงาย และงดอาหารที่มีกากใยสูง เชน ผักและผลไม รับประทานยาระบายตามที่แพทยสั่ง และ

ควรดื่มน้ํา 1 แกว (250 CC.) ทุกครัง้หลังถายอุจจาระ แตทั้งนี้ขึ้นอยูกับการวินิจฉัยของแพทย  และจากปญหาที่ทีมผูวิจัยพบ

เหตุการณไมพงึประสงคที่เกดิขึ้น คือ ลําไสไมสะอาดพอในการรับการตรวจทําใหตองมีการเลื่อนการสองกลอง สงผลทําให

เกิดความลาชาในการตรวจวินิจฉัยและการรักษา ทําใหผูรับบริการสูญเสียโอกาสในการคนหาโรค และเกิดการสูญเสีย

ทรัพยากร สงผลถึงตนทุนคาใชจายที่เพิ่มมากขึ้น จากความจําเปนที่ตองรับการตรวจซ้ํา รวมทั้งสรางความไมพึงพอใจตอ

ผูรับบรกิาร ที่แผนกทางเดนิอาหารและตับ โรงพยาบาลพญาไท 2 

ดังนั้นผูวิจัยจึงตองการศึกษาการพัฒนารูปแบบการเตรียมลําไสเพื่อประสิทธิผลที่ดีในการสองกลองลําไสใหญ        

ที่แผนกทางเดนิอาหารและตับ โรงพยาบาลพญาไท 2 เพื่อใหไดรูปแบบการดูแลผูปวยในการเตรียมลําไสใหญสําหรับการสอง

กลองที่เปนมาตรฐาน ลดปญหาที่พบและเหตุการณไมพงึประสงคที่เกดิขึ้น  

 
อุปกรณและวิธีการ/วิธีดําเนนิการวิจัย 

วิธีดําเนนิการวิจัย 

การศกึษาครัง้นี้เปนงานวจัิยเชงิกึ่งทดลอง (Quasi Experimental Research)  

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากรที่ใชในการศกึษาครัง้นี้เปนผูปวยในที่มารับการสองกลองลําไสใหญและทวารหนัก(colonoscopy) ตึกผูปวย

ชัน้ 10 และชัน้ 15 อาคาร A  โรงพยาบาลพญาไท 2  ตัง้แตเดอืนพฤศจิกายน 2558-พฤษภาคม 2559 ทัง้หมด 106 ราย 

 กลุมตัวอยาง คือกลุมทดลองแบบกลุมเดยีว เลอืกแบบเฉพาะเจาะจง คือ ผูปวยในที่มีการเตรียมตัวสองกลองลําไส

ใหญ ตึกผูปวยชั้น 10 และชั้น 15 อาคาร A  โรงพยาบาลพญาไท 2  ที่มี Activity Daily Living (ADL) ≥ 15  จํานวน 50 ราย

จาก 106 ราย 

ตัวแปรที่ศกึษา  

ตัวแปรตน ไดแก ปรมิาณน้ําและยาที่ไดรับ จํานวนครัง้ของการถายอุจจาระ 

ตัวแปรตาม ไดแก ผลการตรวจประเมินลําไสใหญ  

อุปกรณเครื่องมือที่ใชในการวิจัย มีดังนี้ 

            1.เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล ไดแก แบบบันทกึขอมูลทั่วไปไดแก อายุ เพศ  ขอมูลการเจ็บปวย 

การวนิจิฉัยโรค/ขอบงชี้ในการทําหัตถการ และชนดิของยาระบายที่ไดรับ 

            2. ชุดคูมือคําแนะนําการเตรยีมลําไส โดยจัดใหมีการ Training ทมีพยาบาลที่เปนผูใหคําแนะนํากับผูปวย 

            3. เครื่อง Colonoscope ย่ีหอ Olympus รุน The EVIS EXERA III PCF-PH190L/I (ผานการตรวจสอบความแมนยําและ

บํารุงรักษา ทุก 6 เดอืน) 



การประชุมวชิาการ และการประกวดนวัตกรรมบัณฑิตศกึษาระดับชาติและนานาชาติ 

ระหวางวันท่ี 17-18 พฤษภาคม 2561 

ณ ศูนยประชุมนานาชาติดิเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส เชยีงใหม 
 

85 

4.แบบประเมินการบันทึกทางการพยาบาลสําหรับผูปวยที่มีการเตรียมลําไสเพื่อการสองกลอง (Checklist bowel 

preparation) (ตารางที่ 1) : ประเมินโดยทมีพยาบาล  

      - เกณฑการประเมินความสามารถในการดูแลกจิวัตรประจําวันเชงิรุก (Activity Daily Living) (ตารางที่ 2) : ประเมินโดย

ทมีพยาบาล 

5. แบบบันทกึความสะอาดของการเตรยีมลําไสใหญ : ประเมินโดยแพทยเฉพาะทางดานระบบทางเดินอาหารโดยใช

แบบวัด The Boston Bowel Preparation Scale (BBPS) เปนเครื่องมือมาตรฐานสากลที่มีภาพแสดงของความสะอาดของการ

เตรยีมลําไสโดยใหคะแนนในแตละภาพ  

ประกอบดวยการวัด 3 ตําแหนง (LC: Left Colon, TC: Transverse Colon, RC: Right Colon)   

เม่ือนําคะแนนทุกสวนมารวมกัน คําตอบของระดับความสะอาดของลําไสที่ไดเปนแบบมาตราประมาณคา (rating scale)

 ซึ่งมีคะแนนเต็ม 9 คะแนน   

โดย คะแนน 8–9 หมายถงึ เตรยีมลําไสสะอาดดทีี่สุด 

 คะแนน 6-7 หมายถงึ เตรยีมลําไสสะอาดดี  

คะแนน 3-5 หมายถงึ เตรยีมลําไสไมสะอาด  

คะแนน 0-2 หมายถงึ เตรยีมลําไสไมเพียงพอตอการตรวจ 

-  สรุปเกณฑการประเมิน ระดับความสะอาดของลําไส (รูปภาพที่ 1) 

Good (ด)ี – สองกลองแลวเห็นชัดเจน ไมมีเศษอุจจาระเหลอือยู ระหวางสองกลองไมตองฉดีน้ําลางอุจจาระในลําไส 

Fair )พอใช ( – สองกลองเห็นมีตะกอนอุจจาระอยูบางเล็กนอย ใชเครื่องดูดดูดออกได หรอืตองใชน้ําฉดีลางลําไสบาง 

Poor )ไมดี ( – สองกลองเห็นมีตะกอน หรอืเศษอุจจาระเกาะตามลําไสจํานวนมาก จนมองไมชัดเจน หรือมองไมเห็น

พื้นผวิลําไส ตองใชน้ําฉดีลางมาก 

เครื่องมือไดผานการตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา (Content Validity Index:CVI) จากแพทย ผู เ ชี่ ย วชาญดาน

ระบบทางเดินอาหารและตับ พยาบาลชํานาญการ อาจารยทางการพยาบาลจํานวน 3 ทาน ประกอบดวยมีความตรงดาน

เนื้อหาของเครื่องมือ 4 ชุด โดยตรวจสอบการใชภาษา ความชัดเจน และความเหมาะสมของเนื้อหาในการนําไปใชกับผูปวย 

การพทิักษสทิธ์ิกลุมตัวอยาง 

โครงการวจัิยนี้ไดรับการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมงานวิจัยในมนุษย โรงพยาบาลพญาไท 2 เลขที่ 003-

2559    

ข้ันตอนการดําเนนิการวิจัย 

1. ผูวจัิยดําเนนิการบันทกึขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง 

2. ดําเนนิการวจัิยตามขัน้ตอนในคูมือคําแนะนําการเตรยีมลําไส  โดยมีทมีพยาบาลตดิตามและบันทกึผล ดังนี้ 

2.1 รับประทานอาหารเฉพาะที่ทางโรงพยาบาลเตรียมใหเทานั้น (อาหารออน ไดแก โจก ขาวตมปลา ขาว ขนม

ปงสขีาว เนย นม น้ําผึ้ง ชา กาแฟ) 

2.2 ตองดื่มยาระบายใหหมดตามจํานวน และในเวลาที่แพทยสั่ง 

2.3 ไมนั่งหรอืนอนขณะดื่มยาระบาย ควรลุกเดนิไปมา เพื่อกระตุนการทํางานของลําไส 

2.4 ดื่มยาระบายอยางตอเนื่องทุก 5-10 นาทีตอ 1 แกว(250 ซซี)ี เพื่อใหยาครบตามแพทยสั่ง 

2.5 ถาดื่มยาก หรอืคลื่นไส สามารถจิบน้ําผลไมใส (ไมมีส)ี เชน น้ําแอปเปล น้ําลิ้นจ่ี 
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2.6 ถาดื่มยาระบายแลวอาเจียนตองแจงพยาบาลทันที 

2.7 หลังจากดื่มยาระบายหมดภายใน 1 ชม.ควรจะตองเริ่มถายอุจจาระ ถาไมถายควรแจงพยาบาล 

2.8 กรุณาเรยีกพยาบาลมาประเมินอุจจาระทุกครัง้เม่ือถายอุจจาระตัง้แตครัง้ที่ 3 เปนตนไป 

หากขณะกลุมตัวอยางที่เขารวมการวจัิยและดําเนนิการตามวธิกีารวจัิย ไดรับผลของยาระบาย มีอาการถายอุจจาระ

เหลวหลายครั้ง คลื่นไส อาเจียน และอาจรูสึกออนเพลีย หากเกิดผลขางเคียงที่ไมพึงประสงคจากการวิจัย ไดแก วิงเวียน

ศรีษะ ปวดศรีษะ มีผื่น จะไดรับการชวยเหลอืและใหยุตกิารไดรับยา โดยพบแพทยทันทเีพื่อประเมินอาการและดูแลรักษาอยาง

ใกลชดิ 

3. ทมีผูวจัิยทําการประเมินและบันทกึการเตรยีมลําไสเพื่อการสองกลอง (Checklist bowel preparation) (ตารางที่ 1)  

และประเมินความสามารถในการดูแลกจิวัตรประจําวันเชงิรุก (Activity Daily Living) (ตารางที่ 2)   

4. สงกลุมตัวอยางเขารับการสองกลองลําไสใหญและทวารหนัก 

5. แพทยเฉพาะทางดานระบบทางเดนิอาหารและตับ สองกลองลําไสใหญและทวารหนักพรอมบันทึกความสะอาด

ของการเตรยีมลําไสใหญ โดยใชแบบวัดThe Boston Bowel Preparation Scale (BBPS) 

การเก็บขอมูลและการวิเคราะหขอมูล 

 เม่ือเก็บขอมูลเรียบรอยแลว นํามาวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป  SPSS  Version 20  และใชสถิติ

พรรณนา (Descriptive statistics) โดยแจกแจงความถี่ (Frequency distribution ) โดยใชสถิติอางอิงแบบ t-test  Paired 

Samples Test เปรียบเทียบความแตกตางของผลการเตรียมลําไสของกลุมที่ได Good และ Fair และคํานวณหาคาเฉลี่ยและ

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของแตละปจจัย คาความสัมพันธของปจจัย (correlation factors), (Correlation Inferential statistics) 

การนําเสนอผลการวเิคราะหขอมูลพรรณนาจะอยูในรูปแบบตาราง (Table) และแผนภูมิ (Chart) ชนดิตางๆ  หรอืสถติอินุมาน  

 

ผลการวิจัย 

จากผลการวเิคราะหขอมูลทั่วไป พบวา เพศหญงิ 33 คน คิดเปนรอยละ 66 และเพศชาย 17 คน คิดเปนรอยละ 34 

ชวงอายุสวนใหญของกลุมตัวอยาง อยูระหวาง 41-50 ป จํานวน 21 คน คิดเปนรอยละ 42 รองลงมา คือชวงอายุ 31-40 ป 

จํานวน 16 คน คิดเปนรอยละ 32 และ ชวงอายุ 51-60 ป จํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 16 (ตารางที่ 3 และ กราฟที่ 1) ขอมูล

โรคประจําตัวของกลุมตัวอยาง พบวา กลุมตัวอยางที่ไมมีโรคประจําตัว จํานวน 34 คน คิดเปนรอยละ 68 และกลุมตัวอยางที่

มีโรคประจําตัว ไดแก โรคความดันโลหติสูง 6 คน คิดเปนรอยละ 12 และโรคเบาหวานรวมกับไขมันในเลือดสูง 6 คน คิดเปน

รอยละ 12 และโรคอ่ืนๆ เชน ไทรอยด  4 คน คิดเปนรอยละ 8  (ตารางที่ 4 และกราฟที่ 2) นอกจากนี้ขอมูลการไดรับยาของ

กลุมตัวอยางที่มารับการสองกลอง ไดแก ยาCOLYTE จํานวน 21 คน คิดเปนรอยละ 42 ยาCOLYTE+PICO PREP 13 คน คิด

เปนรอยละ 2 6  ยาN I F L E C+S EN OK O T  1 1  คน คิดเปนรอยละ 2 2  ยา P I C O  P R E P  3  คิดเปนรอยละ 6 และยา

NIFLEC+DULCOLAX 2 คิดเปนรอยละ 4  (ตารางที่ 5 และกราฟที่ 3) ผลประเมินการเตรยีมลําไส พบวา ผลการเตรยีมลําไส

ระดับ Good จํานวน 48 คน คิดเปนรอยละ 96 และ ระดับ Fair จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 4 (ตารางที่ 6 และกราฟที่ 4) 

จากผลการวิเคราะหขอมูล การเปรียบเทียบโดยใชสถิติหาคา t-test และคาความสัมพันธ Paired Sample 

Correlations การเปรยีบเทยีบปรมิาณน้ําและยาที่ไดรับกับจํานวนครัง้ในการถายอุจจาระ พบวา กลุมตัวอยางทั้งหมด จํานวน 

50 ราย ไดรับปรมิาณน้ําเฉลี่ย 1,000 CC. จะทําใหมีการถายอุจจาระเฉลี่ย 3-4 ครัง้ ทําใหผลประเมินการเตรียมลําไสออกมา

ไดผล Good คือ สองกลองแลวเห็นชัดเจน ไมมีเศษอุจจาระเหลืออยู ระหวางสองกลองไมตองฉีดน้ําลางอุจจาระในลําไส 

(ตารางที่ 7) และจากผลการวิเคราะหขอมูลคาความสัมพันธของปจจัย (correlation factors) รูปแบบการเตรียมลําไสเพื่อ
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ประสทิธผิลที่ดใีนการสองกลองลําไสใหญ พบวา ปรมิาณน้ําและยาที่ไดรับทัง้หมด มีความสัมพันธกับจํานวนครั้งของการถาย

อุจจาระทั้งหมด อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่มีคา p= .031** ซึ่งมีคานอยกวา .05 (Sig. < .05) (ตารางที่ 8) แสดงวา 

ปรมิาณน้ําและยาที่ไดรับทัง้หมด และจํานวนครัง้ของการถายอุจจาระทัง้หมดเม่ือควบคุมหรือขจัดอิทธิพล มีความสัมพันธกัน

กับผลของการเตรียมลําไส (ตารางที่ 8) ผลการวิเคราะหขอมูลของรูปแบบการเตรียมลําไสเพื่อประสิทธิผลที่ดีในการสอง

กลองลําไสใหญ โดยการเปรียบเทียบกลุมที่ผลการเตรียมลําไส Good และ Fair พบวา การไดรับน้ําและยาในชั่วโมงแรก

คาเฉลี่ยเทากับ 2.00 (1,000 CC.) จะทําใหมีการถายอุจจาระคาเฉลี่ย 1.1   (2-3 ครั้ง) และที่ไดรับน้ําในชั่วโมงที่ 2 คาเฉลี่ย

เทากับ 2.1 (1,300 CC.) จะทําใหมีการถายอุจจาระคาเฉลี่ย 1.54 (5-6 ครั้ง) (ตารางที่ 9)  และจากการวิเคราะหสถิติ t-test 

พบวา ผลการเตรยีมลําไสในกลุม Fair  ของการไดรับน้ําและยาในชั่วโมงแรกมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่มี

คา(2-tailed) p= .024 ** ซึ่งมีคานอยกวา .05 (Sig. < .05) และ ผลการเตรียมลําไสในกลุม Good และ Fair  ของการไดรับ

น้ําและยาในชั่วโมงที่2 มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่คา (1-tail) p=.000** และ(2-tailed) p=.000**  ซึ่งมี   

คานอยกวา .05 (Sig. < .05) (ตารางที่ 10)    

การวิจารณผลการวิจัย 

จากผลการวจัิย พบวา ปจจัยของปรมิาณน้ําและยาที่ไดรับทั้งหมด มีผลตอจํานวนครั้งของการถายอุจจาระ ทําใหมี

ประสทิธผิลที่ดใีนการสองกลองลําไสใหญ ซึ่งจากผลประเมินการเตรยีมลําไส พบวา ผลการเตรียมลําไสระดับ Good จํานวน 

48 คน คิดเปนรอยละ 96 และ ระดับ Fair จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 4 ซึ่งระดับ Fair 2 คน อยูในชวงอายุ 51-60 ปและ

61-70 ป ไดรับปรมิาณน้ําและยา 1,500 CC. และมีจํานวนครัง้การถายอุจจาระอยูในชวง 0-3 ครั้ง ผูวิจัยติดตามผลของการ

สองกลอง พบวา ทัง้สองรายมีความผดิปกตมีิกอนเนื้อที่ลําไสใหญสวนปลาย และไดรับการรักษาตอเนื่อง นอกจากนี้พบวาไม

มีผูรวมวจัิยรายใดไดรับผลขางเคียงจากยา 

การสรุปผลการวิจัย 

จากการวจัิย พบวา ปจจัยที่มีผลตอการเตรยีมลําไสเพื่อประสทิธผิลที่ดใีนการสองกลองลําไสใหญ ซึ่งมีหลายปจจัย  

เชน การที่ผูปวยไดรับน้ําและยา ในชั่วโมงแรกและชั่วโมงที่สอง การกระตุนใหผูปวยมีการเคลื่อนไหวภายในชั่วโมงแรกและ

ชั่วโมงที่สอง โดยการเดนิเพื่อเพิ่ม BOWEL MOVEMENT จนเกดิความรูสึกอยากถายอุจจาระ ซึ่งจะมีผลตอการขับถายอยางมี

นัยสําคัญทางสถติ ิมีคา p= .031** และ มีคา p=.000** ซึ่งมีคานอยกวา .05 (Sig. < .05) ทําใหผลประเมินการเตรียมลําไส

ออกมาไดผล Good อยางไรก็ตามการทําความสะอาดลําไสเพื่อการสองกลองลําไสใหญนั้นในแตละสถาบัน หรือสถาบัน

เดยีวกันก็มีการเตรยีมลําไสกอนการสองกลองที่แตกตางกันไปทั้งในเรื่องของการรับประทานอาหารและการรับประทานยา 

โดยเฉพาะในเรื่องของการรับประทานยา จึงมีรูปแบบที่แตกตางกัน 

เม่ือไดรูปแบบการพัฒนาในการดูแลผูปวยเพื่อเตรียมลําไสในการสองกลองลําไสใหญที่เปนมาตรฐานใหมจาก

งานวิจัยนี้ไปใชในแผนกหรือหนวยงานที่มีผูปวยกลุมเดียวกันและทําใหเปนมาตรฐานเดียวกันในทางปฏิบัติ ก็จะเกิด

ประสทิธผิลที่ดใีนการสองกลองลําไสใหญสําหรับผูปวย ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดการปฏิบัต ิ(ไพบูลย, ทวี  และสุกิจ, 2546) ใน

การเตรยีมลําไสเพื่อการสองกลองถอืวามีความสําคัญเปนอยางย่ิงตอการตรวจวนิจิฉัย และการรักษาของแพทยจะสามารถดู

ลําไสไดอยางละเอียด ชัดเจน หรอืทําการรักษาไดอยางราบรื่น รวดเร็วถาผูปวยเตรยีมลําไสใหปราศจากอุจจาระ  

ดังนัน้ทมีผูวจัิยจึงนําผลงานวจัิยนี้ไปปฏิบัตใินหนวยงานที่เกี่ยวของโรงพยาบาลพญาไท 2 ทําใหไมสงผลใหเกิดความ

ลาชาในการตรวจวนิจิฉัยและการรักษา ผูปวยไมสูญเสียโอกาสในการคนหาโรค ไมสูญเสียทรัพยากร รวมทั้งสรางความพึง



การประชุมวชิาการ และการประกวดนวัตกรรมบัณฑิตศกึษาระดับชาติและนานาชาติ 

ระหวางวันท่ี 17-18 พฤษภาคม 2561 

ณ ศูนยประชุมนานาชาติดิเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส เชยีงใหม 
 

88 

พอใจตอผูปวย และควรแนะนําใหโรงพยาบาลในเครือพญาไท-เปาโล รวมถึงโรงพยาบาลอ่ืนๆ นําผลงานวิจัยนี้ไปใชกับ

ผูรับบรกิารที่มารับการการสองกลองลําไสใหญและทวารหนักเพื่อใหเกดิประโยชนสูงสุด 

 
กติตกิรรมประกาศ 

ผูวจัิยขอขอบคุณ นพ.ทวนทศพร สุวรรณจูฑะ และดร.ประภาศรี เบญจศิริลักษณ ที่ใหคําแนะนําและชวยเหลือจน

งานวิจัยสําเร็จลุลวงไปไดดวยดี และขอขอบคุณ คุณกุลสิริ ยศเสถียร เจาหนาที่พัฒนางานวิจัยและเผยแพรง านวิจัย             

ที่ชวยเหลอืในการประสานงาน จัดรูปเลมงานวจัิย รวมทัง้ขอขอบพระคุณ นพ.อนันตศักดิ์ อภัยรัตน ผูอํานวยการโรงพยาบาล

พญาไท 2 และพว.วไิลลักษณ ศรโีภคเวส ผูอํานวยการฝายการพยาบาล โรงพยาบาลพญาไท 2 ที่สนับสนุนใหโอกาส ใหเวลา 

ในการทําวจัิย เอ้ือเฟอสถานที่ และใหความอนุเคราะหในการเก็บขอมูลงานวจัิยครัง้นี้ 
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ขอมูลตารางและภาพ 
ขอมูลตาราง 

ตารางที่ 1 แบบประเมินการบันทกึทางการพยาบาลสําหรับผูปวยที่มีการเตรยีมลําไสเพื่อการสองกลอง 

(Checklist bowel preparation) 

      

Date……………….………….………….Time of Procedure………………..…………………   

Procedure……………………………………Doctor…………..…..……………………..   

    ¨    Niflec  ¨ Other……………………….    

ประเมนิ ADL score = ……………………………    Underlying……………………………………..   

Activity Time Action Actual ลงช่ือ 

START ชวงที1่   เร่ิมด่ืมยาระบายชวงที่ 1     

นาททีี่  10   ด่ืมยาระบาย ได 1 แกว(200-250 ml.) ด่ืมได……………………ml.   

นาททีี่  30   ด่ืมยาระบาย  ได 3 แกว  ด่ืมได……………………ml.   

 1 ชั่วโมงแรก    ด่ืมยาระบายหมด 1 ลิตร  ด่ืมได……………………ml.   

เริ่มถายอุจจาระ   ถายอุจจาระ   ¨ No ¨  Yes …….… ครัง้ )ต้ังแตเริ่มตนทานยา)

ลักษณะ…………………………………………….……. 

ถายังไมถายแนะนําใหลุกเดิน ลักษณะ................................................................ 

  คล่ืนไส –อาเจียน  ¨   No   ¨   Yes 

        ***ถาด่ืมยาระบาย <500ml.และมีคล่ืนไสอาเจียนตองรายงานแพทย   

เร่ิมช่ัวโมงที่ 2  / ชวงที่ 2    เร่ิมด่ืมยาระบายชวงที่ 2     

นาททีี่  10   ด่ืมยาระบาย ได 1 แกว  ด่ืมได……………………ml./ขวด   

ถายอุจจาระ ถายังไมถายแนะนําใหลุกเดิน ถายอุจจาระ   ¨ No ¨  Yes …… ครัง้ )ต้ังแตเริ่มตนทานยา)

ลักษณะ…………………………………………….……. 

  ลักษณะ ................................................................  

  คล่ืนไส –อาเจียน    ¨  No  ¨    Yes 

นาททีี่  30   ด่ืมยาระบาย ได 3 แกว  ด่ืมได……………………ml./ขวด   

ถายอุจจาระ ถายังไมถายแนะนําใหลุกเดิน ถายอุจจาระ   ¨ No ¨  Yes …….… ครัง้ )ต้ังแตเริ่มตนทานยา)

ลักษณะ…………………………………………….……. 

  ลักษณะ................................................................ 

  คล่ืนไส –อาเจียน   ¨   No   ¨    Yes 

2 ชั่วโมงแรก    ด่ืมยาระบาย หมด 1 ลิตร  ด่ืมได……………………ml./ขวด   

  ถายอุจจาระ   ¨ No ¨  Yes …….… ครัง้ )ต้ังแตเริ่มตนทานยา)

ลักษณะ…………………………………………….……. 

ถายังไมถายอุจจาระหรอืถายแตยังมีกากมาก ลักษณะ................................................................ 

ใหรายงานแพทยเพื่อพจิารณา คล่ืนไส –อาเจียน   ¨   No   ¨   Yes 

ประเมินซ้ํา 
  

ประเมินการถายอุจจาระ ถายอุจจาระ   ¨ No ¨  Yes …….… ครัง้ )ต้ังแตเริ่มตนทานยา)

ลักษณะ…………………………………………….……. 

  

        ลักษณะ................................................................   

SSE      ¨   No   ¨    Yes จํานวน………………..ครัง้ )จํานวนครัง้การทํา SSE )   

ครึ่ง -1 ชั่วโมงกอนสอง

กลอง 

  สงผูปวยไปหองสองกลอง ด่ืมยาระบายหมดเวลา ...............น. รวม NPO………ชม.   

ผลการเตรยีมbowel   ประเมินโดยพยาบาล  ¨     POOR   ¨   FAIR    ¨  GOOD  ¨  EXCELLENT   

ผลการเตรยีมbowel   ประเมินโดยแพทย  ¨     POOR   ¨   FAIR    ¨  GOOD  ¨  EXCELLENT   

Remark :           

NPO TIME FOR ENDOSCOPE         

อาหารปกติ หรอื ขาว     
  

NPO Time       8        ชม.   

อาหารเหลว      
  

NPO Time       6        ชม.   

นํ้าเปลา มากกวา 2 ลิตร (นํ้า 1 ขวด = 600 ml.)      NPO Time       3 – 4    ชม.   

นํ้าเปลา นอยกวาหรอืเทากับ 2 

ลิตร  
NPO Time       2        ชม.   

หมายเหตุ  หากขอมูลไมเปนไปตามที่กําหนดใหแจงแพทยและ /หรือวสิัญญีแพทยรับทราบ    

                  ในกรณทีี่รับประทานยาไมไดตามแผน และตองรายงานแพทยเพ่ือขอการรักษาเพ่ิมเติมใหระบุรายละเอยีด   
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ตารางที่ 2 แบบบันทกึการประเมินความสามารถในการดูแลกจิวัตรประจําวันเชงิรุก (Activity Daily Living)  
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ตารางที่ 3 แสดงขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยางจํานวน 50 ราย 

ขอมูลทั่วไป จํานวน รอยละ 

Sex male 17 34 

 female 33 66 

Age 20-30 1 2 

 31-40 16 32 

 41-50 21 42 

 51-60 8 16 

 61-70 3 6 

 >70 years 1 2 

 

ตารางที่ 4 แสดงขอมูลโรคประจําตัวของกลุมตัวอยาง 

Diagnosis Frequency Percent 

None 34 68 

Thyroid 1 2 

HT 6 12 

HT,DLD 1 2 

DM,DLP 6 12 

DM,HT 1 2 

DM,HT,IHD 1 2 

Total 50 100 

 

ตารางที่ 5 การไดรับยาของกลุมตัวอยางที่มารับการสองกลอง  

 

Drug Received Frequency Percent 

Colyte 21 42 

Colyte, Pico prep 13 26 

Niflec, Senokot 11 22 

Pico prep 3 6 

Niflec, Dulcolax 2 4 
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ตารางที่ 6 แสดงผลการประเมินลําไสใหญ 

ผลการประเมิน Frequency Percent 

Good 48 96 

Fair 2 4 

 

ตารางที่ 7 แสดงคาเฉลี่ยปรมิาณน้ําและยาที่ไดรับ และจํานวนครัง้ในการถายอุจจาระ 

 Mean Std. Deviation N 

จํานวนน้ําและยาที่ไดรับทั้งหมด 2.04 .389 50 

จํานวนครั้งการถายอุจจาระทั้งหมด 1.31 .333 50 

ผลการเตรยีมลําไส 1.04 .198 50 

              

ตารางที่ 8 การวเิคราะหขอมูลคาสหสัมพันธ (correlation factors) ของรูปแบบการเตรยีมลําไส 

Control Variables 
จํานวนน้ําและยาที่

ไดรับทั้งหมด 

จํานวนครั้งการถาย

อุจจาระทั้งหมด 

ผลการเตรยีมลําไส จํานวนน้ําและยาที่

ไดรับทั้งหมด 

Correlation 1.000 .831 

Significance (2-tailed) . .031** 

df 0 47 

จํานวนครั้งการถาย

อุจจาระทั้งหมด 

Correlation .831 1.000 

Significance (2-tailed) .031** . 

df 47 0 
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ตารางที่ 9 การเปรยีบเทยีบปรมิาณน้ําและยาที่ไดรับ และจํานวนครัง้ในการถายอุจจาระ 

              ผลการเตรียมลําไส  N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

จํานวนน้ําและยาที่ไดรับช่ัวโมงแรก Good 48 2.00 .583 .084 

Fair 2 1.50 .707 .500 

จํานวนน้ําและยาที่ไดรับช่ัวโมงที่สอง Good 48 2.10 .515 .074 

Fair 2 2.00 .000 .000 

จํานวนครั้งการถาย ช่ัวโมงแรก Good 48 1.10 .309 .045 

Fair 2 1.00 .000 .000 

จํานวนครั้งการถาย ช่ัวโมงที่สอง Good 48 1.54 .544 .079 

Fair 2 1.00 .000 .000 

 

ตารางที่ 10 การวเิคราะหสถติ ิt-test ของผลการเตรยีมลําไส 

Independent Samples Test t-test for Equality of Means 

 
ผลการเตรยีม

ลําไส 
Sig. t df 

Sig. 

(2-tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% Confidence Interval 

of the Difference 

 Lower Upper 

จํานวนน้ําและ

ยาท่ีไดรับ  

ชั่วโมงแรก  

Good .509 1.182 48 .243 .500 .423 -.351 1.351 

Fair  .986 1.058 .497 .500 .507 -5.171 6.171 

จํานวนน้ําและ

ยาท่ีไดรับ  

ชั่วโมงท่ีสอง  

Good .311 .283 48 .778 .104 .368 -.636 .844 

Fair  1.401 47.000 .168 .104 .074 -.045 .254 

จํานวนครั้ง

การถาย  

ชั่วโมงแรก  

Good .290 .472 48 .639 .104 .220 -.339 .547 

Fair  2.338 47.000 .024 ** .104 .045 .015 .194 

จํานวนครั้ง

การถาย  

ชั่วโมงท่ีสอง  

Good .000** 1.394 48 .170 .542 .389 -.240 1.323 

Fair  6.897 47.000 .000 ** .542 .079 .384 .700 

 

 



การประชุมวชิาการ และการประกวดนวัตกรรมบัณฑิตศกึษาระดับชาติและนานาชาติ 

ระหวางวันท่ี 17-18 พฤษภาคม 2561 

ณ ศูนยประชุมนานาชาติดิเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส เชยีงใหม 
 

94 

                                                                          

                               GOOD                                       FAIR                                              POOR 

รูปภาพที่1   การประเมินระดับความสะอาดของลําไส 

 

ขอมูลกราฟ 

 

 

 

 

 

 

 

กราฟที่ 1 แสดงรอยละของเพศและชวงอายุในกลุมตัวอยางทัง้หมด 

 

 

 

 

 

 

กราฟที่ 2 แสดงรอยละของโรคประจําตัวในกลุมตัวอยางทั้งหมด 
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กราฟที่ 3 การไดรับยาของกลุมตัวอยางที่มารับการสองกลอง 

 

 

 

 

 

 

 

กราฟที่ 4 ผลการประเมินลําไสใหญ 
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บทคัดยอ 

 วัตถุประสงคของการศึกษานี้เพื่อศึกษาผลของการปรับสภาพพื้นผิว และการเคลือบผิวของยิทเทรียคงสภาพผลึก

หลากหลายของเซอรโคเนยี วามีผลตอแรงยึดติดระหวางวัสดุวีเนียรและเซอโคเนียหรือไม ซึ่งการทดลองนี้ไดเตรียมชิ้นงาน

เซอรโคเนยี อินคอลิส แซดไอ ทั้งหมด 180 ชิ้น แบงเปน 4 กลุม กลุมละ 45 ชิ้น โดยกลุมแรกไมไดทําการปรับสภาพผิวแต

อยางใด (A) กลุมที่สองทําการปรับสภาพผวิโดยการพนทราย ขนาดอานุภาค 110 ไมโครเมตร ที่ความดัน 6 บาร เปนเวลา 10 

วนิาท ี(S) กลุมที่สามทําการปรับ สภาพผวิดวยการกรอพื้นผวิดวยหัวกรอฝงเพชรความหยาบ 150 ไมโครเมตร เปนเวลา 30 

วนิาท ี(G) และกลุมสุดทายทําการปรับสภาพผวิดวย เออรเบยีมแยกเลเซอร ที่พลังงาน350มิลลจูิล ความถี่ 15 เฮิรต เปนเวลา 

60 วนิาท ี(E) หลังจากนัน้จึงนํามาวเีนยีรดวยวธิกีารขึ้นรูปแบบดั้งเดมิ (L) แบบใชความรอน และแรงดัน (P) และแบบแคดออน

(C) กลุมละ15 ชิ้น ตัวอยางชิ้นงานสุดทาย ประกอบดวยแผนเซอรโคเนยีขนาดกวาง 12 มิลลเิมตร ยาว 14 มิลลิเมตร และหนา 

0.8 มิลลิเมตร  ดานบนของเซอรโคเนียยึดติดกับพอรซเลนที่มีลักษณะกลม มีเสนผานศูนยกลาง 8 มิลลิเมตร หนา 1.5 

มิลลเิมตร จากนัน้ใชเครื่องทดสอบ ทางกลเอนกประสงควัดคาความแข็งแรงยึดเฉือนของตัวอยางที่ความเร็ว 0.5 มิลลิเมตร

ตอวินาที จนกระทั่งเซอรโคเนียกับพอรซเลนหลุดออกจากกัน ตรวจสอบพื้นผิวการหลุดของชิ้นงานโดยการใชสายตามอง  

การสองกลองจุลทรรศนอิเล็กตรอนแบบสองกราด และ การทดสอบสุดทาย เปนการตรวจสอบการยึดติดกันระหวางเซอร

โคเนยีและพอรซเลน โดยการตัดตัวอยางที่ยังยึดติดกันอยู และนําไปสองกลองจุลทรรศน อิเล็คตรอนแบบสองกราดและเขา

เครื่องหาธาตุดวยเอ็กซเรย จากนัน้ ทําการเปรยีบเทยีบคาเฉลี่ยของแรงยึดสูงสุดของตัวอยางทั้ง 12 กลุม โดยใชการวิเคราะห

ความแปรปรวนสองทางในโปรแกรมทางสถิติ SPSS ที่ระดับความเชื่อม่ันนอยกวา 0.05 คาเฉลี่ยของความแข็งแรงยึดเฉือน

ของกลุม SC=26.008±2.620, GC=25.721±2.610, EC=25.530±2.465, GL=21.899±2.021, GP=20.763±2.636, 

AC=19.076±2.817, EL=19.005±2.456, SL=18.897±2.577, AL=18.590±2.398, EP=18.563±2.415, SP=18.434±1.933 

และAP=16.544±3.076 จากการวเิคราะหทางสถติพิบวาการขี้นรูปพอรซเลนโดยวิธีตางๆ, การปรับสภาพพื้นผิวดวยวิธีตางๆ 

และ ทัง้สองปจจัยรวมกัน สงผลตอความแข็งแรงยึดเฉอืนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) โดยพบวาการขึ้นรูปพอรซเลน

แบบแคดออน(C)ใหผลความแข็งแรงยึดเฉอืนสูงกวาการขึ้นรูปพอรซเลนดวยวธิอ่ืีนๆอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) แตไม

พบวาการขึ้นรูปพอรซเลนดวยธีการแบบดั้งเดิม (L) และแบบใชความรอนและแรงดัน (P) จะมีความแตกตางกันอยางมีนัย 

สําคัญทางสถติ ิ(P>0.05) การปรับสภาพพื้นผวิดวยวิธีการกรอดวย หัวกรอฝงเพชร (G) ใหผลความแข็งแรงยึดเฉือนสูงกวา

การปรับสภาพพื้นผิวดวยวิธีอ่ืนๆ (P<0.05) และเม่ือเปรียบเทียบการปรับสภาพพื้นผิวดวยวิธีการพนทราย (S) กับ การใช

เออรเบียมแยกเลเซอร พบวาใหคาความแข็งแรงยึดเฉือน ไมแตกตางกัน (P>0.05) และจากภาพถายจากกลองจุลทรรศน 

อิเล็คตรอนแบบสองกราด (SEM) พบวาการปรับสภาพพื้นผิวดวย เออรเบียมแยกเลเซอรทําใหเกิดพื้นผิวขรุขระอยาง

สมํ่าเสมอมากกวาการปรับสภาพพื้นผวิดวยการพนทราย การศกึษานี้แสดงใหเห็นวาการปรับสภาพพื้นผิว และ วิธีการขึ้นรูป
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พอรซเลนดวยวธิตีางๆ สงผลตอแรงยึดตดิของเซอรโคเนยีที่เคลอืบดวยพอรซเลน และวิธีการขึ้นรูปดวยวิธีแคดออนจะใหแรง

ยึดติดที่สูง และเปนที่นาเชื่อถือ นอกจากนี้การปรับสภาพพื้นผิวดวยวิธีการใช เออรเบียมแยกเลเซอรก็ทําใหเกิดแรงยึดที่

เพิ่มขึ้นเม่ือเปรยีบเทยีบกับการพนทรายซึ่งเปนรูปแบบที่ใชกันโดยทั่วไป 

คําสําคัญ:  คาความแข็งแรงยึดเฉอืน ปรับสภาพผวิ เคลอืบผวิ เซอรโคเนยี แคดแคม 
 

Abstract 
Objectives: This study evaluated the effects of different zirconia surface treatments and ceramic veneering 

procedures on shear bond strength of ceramic-veneered zirconia. Methods: 180 sintered zirconia specimens (Incoris 

ZI®) were prepared in disk shape (12 x 8 x 0.8 mm) and randomly divided into four study groups (n=45 per group): as-

sintered (A), sandblasted (S), grinded (G) and Er-YAG laser lased (E). Furthermore, each group was randomly veneered 

with ceramic (Ø 8 mm, 1.5 mm thickness) using three different veneering techniques: layering (L), hot-pressed (P) and 

CAD-on (C). The shear bond strength was determined on a universal testing machine at a crosshead speed of 0.5 

mm/min. An analysis of variance (ANOVA) and Tukey’s post-hoc test were employed for determining significant 

difference of shear bond strength (α=0.05). Surface morphology was evaluated with scanning electron microscope 

(SEM). Results: Shear bond strength was 26.008±2.620 for SC, 25.721±2.610 for GC, 25.530±2.465 for EC, 

21.899±2.021 for GL, 20.763±2.636 for GP, 19.076±2.817 for AC, 19.005±2.456 for EL, 18.897±2.577 for SL, 

18.590±2.398 for AL, 18.563±2.415 for EP, 18.434±1.933 for SP, and 16.544±3.076 for AP. There were significant 

differences in bond strength upon ceramic veneering method and zirconia surface procedure as well as the effect of 

both factors interaction (P<0.05). Significantly high bond strength was achieved through CAD-on technique as 

compared to the others (P<0.05). No significant difference between layering and press-on technique was found in 

contributing effect to bond strength (P>0.05). Grinding of zirconia provided significant increased effect for enhancing 

bond strength compared to other methods (P<0.05). Comparable enhanced bond strength was achieved though the 

sandblasted surface and lased surface (P>0.05). SEM indicated differences in surface topography upon different surface 

preparations, and predictable even characteristic was observed though the lased method. Conclusion: Surface 

treatment of zirconia and ceramic-veneering technique had significant effect on ceramic-veneered zirconia bond 

strength. Reliable and predictable shear bond strengths of ceramic-veneered zirconia was achieved though CAD-on 

method, and laser treatment was found to be as effective as sandblasting and provided better shear bond strength. 

Keyword:  bond strength, CAD-CAM, layering, hot-press, zirconia-porcelain 

 

Introduction 

  Currently, dental ceramic restorations have been increasing in popularity because they have excellent 

aesthetics, biocompatible property, and reliable in strength (Kelly et al., 1996).  However, dental ceramic is brittle in 

nature, it is required to be strengthened by a strong substructure when an extensive restorative procedure is considered 

(Spear and Holloway, 2008). Metal has been used as a substructure to provide strengthening substructure for an 

extensive restoration, the unpleasing color of metal has frequently complained. Yttria-stabilized zirconia polycrystals (Y-

TZP) has been introduced as an alternative material that provides a strong and aesthetic color similar to natured tooth 

based on a unique accountability of transformation toughening phenomenon (Hannink et al., 2000). Nevertheless, the Y-
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TZP is opaque in color and requires veneering ceramic to achieve a natural appearing restoration (Miyazaki et al., 

2013). However, delamination of the ceramic veneering material has been described as a major complication of the 

restoration (Sailer et al., 2007). The conventional layering technique of ceramic veneer over the zirconia can provide 

aesthetics restoration, but the technique is a time consuming process (Guazzato et al., 2004;  Raigrodski et al., 2006). 

The heat-press veneering technique has been introduced as a reliable process, but it still needs pressing procedure 

which technically sensitive (Rimmer, 2006). The computer aided design and computer aided manufacturing (CAD/CAM) 

fabricated ceramic veneering to zirconia has been introduced. This technique seems to provide a more reliable veneering 

process (Kuriyama et al., 2011). 

  Mechanisms of ceramic veneer zirconia is predominately based on the mechanical retention, the compressive 

forces and the direct chemical bonding (Liu et al., 2013; Hofstede et al., 2000). It was described that the development 

of excessive residual stress within the veneering ceramic induced radial tensile stress to activate crack propagation, thus 

initiating chipping (Al-Amleh et al., 2010). The stresses were developed during the process of cooling ceramic veneer 

beyond the glass transitional temperature, resulting in varied amount of residual stress at the ceramic veneering that 

based on the difference in coefficient of thermal expansion of ceramic veneer and zirconia as well as the nature of 

cooling process upon veneering technique (Swain, 2009). Zirconia is an extremely poor thermal conduction, so heat is 

trapped in the ceramic veneer close to the zirconia core which leads to large thermal gradients within the veneer. This is 

aggravated by the rate of cooling zirconia restorations from sintering and glazing procedures (Taskonak et al., 2008). 

The chipping of the veneering ceramic also related with ceramic veneering method, zirconia surface preparation method 

prior to veneering with ceramic and the CTE difference between veneering ceramic and zirconia (Pollington and Noort, 

2011). Ceramic veneered zirconia bond failure has been related with the coefficient of thermal expansion (CTE), zirconia 

phase transformation, veneering methods, zirconia surface treatments on the substructure, sintering temperature, 

veneer thickness and substructure pretreatment (Hutchinson, 1992; Curtis et al., 2006; Aboushelib et al., 2005). The 

excessive external stress in defeating the counteracting of the global compressive residual stress results in the initiation 

of crack to propagation and eventually ceramic breaks (Al-Amleh et al., 2010). The presence of surface defects are the 

sources to initiate cracks (Aboushelib et al., 2009).  

   The strength of the bond between veneering ceramic and zirconia was related to vary greatly with the type of 

veneering ceramic (Comlekoglu et al., 2008). This probably relates with the different CTE, causing an improper match 

between zirconia and the veneering ceramic (Gostemeyer et al., 2012). The rate of cooling upon sintering process was 

also reported to affect the bond strength of ceramic-veneered zirconia restorations (Komine et al., 2010). In addition, it 

is generally thought that using a porcelain liner at the start of veneering does not lead to any improvement in bond 

strength (Fischer et al., 2010). Several studies of different surface treatments on zirconia frameworks to improve the 

bond strength of ceramic veneered zirconia restorations, for example: sandblasting, grinding with diamond bur, and 

laser treatment surface (Liu et al., 2013; Wang et al., 2014; Kosmac et al., 1999). The sandblasting technique is more 

preferable than the others since it can produce more irregularities on zirconia to facilitate bonding between zirconia and 

the veneering ceramic (Hofstede et al., 2000). However, the phase transformation of zirconia form tetragonal phase to 

monoclinic phase may affect to bond strength (Fischer et al., 2010; Saka, 2013). Surface treatment by grinding with 

diamond bur is the easiest way of surface treatment to enhance bond strength (Lundberg et al., 2017; Cevik et al., 
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2016). However, some studies reported that grinding with diamond bur was not helpful (Wang et al, 2014; Kosmac et 

al., 1999; Ramos et al., 2016). Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation (Laser) using Erbium-doped 

yttrium aluminum garnet (Er-YAG) at the wavelength of 2,940 nm was reported to improve in porcelain bonding 

(Miyazaki et al., 2013; Omer, 2013; Lin et al., 2013; Turp et al., 2014). Still, some studies reported that Er-YAG lased 

zirconia was not effective method to improve bond strength (Omer and Ali 2013; Lin et al., 2013), and may initiated 

internal crack at the ceramic-zirconia interface (Lin et al., 2013). As previously described, the surface treatment of 

zirconia for improving bond strength is still controversy. Thus, the purposed of this study was to determine for shear 

bond strength of ceramic veneered zirconia upon various zirconia surface treatments and ceramic veneering procedures. 

The null hypothesis was no significant difference in shear bond strength of ceramic veneered zirconia upon different 

veneering method and zirconia surface treatment.   

  

Materials and methods 

  Sixty zirconia specimens with dimension of 14 mm x12mm x0.8 mm were prepared from pre-sintered block of 

Y-TZP zirconia material (inCoris ZI, Sirona, Bensheim, Germany) (Table1). The zirconia surfaces were polished with 

silicon carbide abrasive papers in sequence of grit 120, 220, 600, and 1,200 (Buffalo, Noritake coated abrasive, 

Miyoshi, Japan)  in a polishing machine (Ecomet®3,Buehler, Illinois, USA) for 15 seconds under water irrigation at 30 

rotations per mins to obtain flat surfaces. The specimens were randomly divided into four group upon different surface 

treatments, which were: as sinter  (A); no surface treatment performed, sandblasting (S); blasted with 110 µm 

aluminum oxide (Korox 110, Bego, Bremen, Germany) using sandblaster (Basic eco, Renfert, Baden-Württemberg, 

German) from a distance of 10mm and at a pressure of 6 bar for 90 seconds, grinding (G); grinded with grit (150 µm) 

diamond bur (Jota, Ruthi, Switzerland) for 30 seconds at speed 20,000 rpm without water spray cooling, and Er-YAG 

(E); lased zirconia with Er-YAG laser, with output power and energy of 350 mJ, MSP (Medium Short Pulse) mode, 

wavelength of 2940 nm, frequency of 15 Hz, for 60 seconds with automatically water irrigated. The specimens in group 

S and G were fired at 1,000 oC for l5 minute to relieve the residual stresses and to promote reverse phase regeneration 

from monoclinic (m) to tetragonal (t) phase transformation. All specimens were ultrasonically cleansed in a distill water 

for 15 min and dried. Specimens from groups A, S, G and E were randomly divided into three sub-group (15 samples 

each) to be veneered with the three different veneering techniques including layering, heat-press and CAD-ON 

veneering technique. The IPS e.max® Zirliner (Ivoclar-Vivadent, Schaan, Leichtenstein) was conventionally layered to 

zirconia surface at approximately 0.1±0.05 mm in thickness and sintered according to the manufacturer's instruction. 

Then, the body porcelain (IPS e.max® Ceram dentin, Ivoclar-Vivadent, Schaan, Leichtenstein) was additional applied 

and fired for 2 times to achieve for final dimension of 8 mm diameter x 1.5 mm thickness as shown in Figure1 and 

Table1. For the heat-pressed veneering technique, the heat-pressed ceramic ingots (IPS e.max® ZirPress ingot, Ivoclar-

Vivadent, Schaan, Leichtenstein) was used for pressing to zirconia to achieve to dimension of 8 mm in diameter and 1.5 

mm in thickness (Table1). For the CAD-on ceramic veneering procedure, the IPS e.max CAD blocks (IPS e.max® ZirCAD, 

Ivoclar-Vivadent, Schaan, Leichtenstein) was used for veneering process (Table1). The IPS e.max CAD blank was milled 

to flat disc at the dimension of 8.0 mm diameter and 1.5 mm thickness. The zirconia core and veneering ceramic were 

joined by using a low fusing ceramic glass ceramic material (IPS e.max® CAD crystal/Connect, Ivoclar-Vivadent, Schaan, 
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Leichtenstein) with controlled thickness of fusion glass to be 10 microns by using the digital veneer caliper and further 

sintered according to the manufacturer’s instruction in the porcelain furnace (Programmat® P100 furnace, Ivoclar-

Vivadent, Schaan, Leichtenstein).  

Table 1. Brand name, firing temperature for veneering ceramics 

Materials Products Lot 
final temperature 

(oC) 
CTE Type Composition Manufacturer 

Zirconia core inCoris ZI zirconia 2014353219 1510 10.4 
non-sintered 

zirconia 

ZrO2(95%), 

Y2O3(4.5%), 

HfO2(<5%), 

Al2O3(,0.5%), Other 

oxide (<0.5%) 

Sirona Dental 

System, Germany 

Veneering 

porcelains 

and Modeling 

liquids 

IPS e.max Ceram 

dentin 
V45250 750 9.4 

nano-

fluoroapatite 

SiO2(60-65%), 

Al2O3(8-12%), K2O(6-

8%),Other oxide(2-

8.5%) 

Ivoclar Vivadent 

AG, Schaan, 

Liechtenstein 

IPS e.max 

Zirpress 
J00920 910 9.8 

nano-

fluoroapatite 

SiO2(57-62%), 

Al2O3(12-16%), K2O(6-

8%),Other oxide(0-

6%) 

IPS e.max CAD 

block 
U40706 850 10.2 Lithium Disilicate 

SiO2(57-80%), 

Al2O3(0-5%), K2O(0-

13%), Other oxide(11-

24%) 

IPS e.max Ceram 

Zirliner 
U23710 960 9.4 

nano-

fluoroapatite 

SiO2(50-60%), 

Al2O3(16-22%), K2O(4-

8%),Other oxide(1.5-

8%) 

IPS 

crystal/connect 
S07202 850 10.1 

low-fusion 

ceramic 

the fluorapatite 

crystals 

 

  All samples of ceramic veneered zirconia were tested for shear bond strength in a universal testing machine 

(Lloyd®, Leicester, England). The samples were loaded to failure at the veneering ceramic to zirconia interface with a 

crosshead speed of 0.5 mm/min. The loads at failure were recorded and calculated for shear bond strength by dividing 

the failure load by the area of interface as equation 1. 
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Shear bond strength (MPa) = Load (N) / Area (mm2)…..(equation 1) 

  The means of shear strength among groups were compared using an analysis of variance (ANOVA) to verify 

whether significant difference existed from the effect of the veneering techniques and surface treatment procedures at 

95% level of confidence. Turkey’s multiple comparison was used to analyze the difference between groups. The 

debonding surfaces were examined under visual inspection and scanning electron microscopy (SEM) (S-3000N, Hitachi, 

Tokyo, Japan) to verify mode of failure. 

 

 
Figure 1. Schematic drawing of sample preparation for shear bond strength 

 
Results 

  The mean, standard deviation (SD), 95% confidence interval (CI), Weibull’s modulus (m) and characteristic of 

strength ( ) of zirconia-ceramic bond strength for each group were presented in Table 2 and Figure 2. For the groups 

of layering porcelain technique (L), the highest bond strength was demonstrated in group GL (21.899±2.021 MPa), and 

followed by EL (19.005±2.456 MPa), SL (18.897±2.577 MPa), and AL (18.590±2.398 MPa). For the groups of 

pressed-on ceramic (P), the highest shear bond strength was indicated in group GP (20.763±2.636 MPa), and followed 

by EP (18.563±2.415 MPa), SP (18.434±1.933 MPa), and AP (16.544±3.076 MPa). For the groups of CAD-on ceramic 

(C), the highest shear bond strength was indicated in group SC (26.008±3.076 MPa), and followed by GC 

(25.721±2.610 MPa), EC (25.530±2.465 MPa), and AC (19.076±2.817 MPa). An analysis of variance (ANOVA) showed 

a statistically significant difference upon the porcelain ceramic technique, the zirconia surface treatments and the 

interaction between ceramic veneering techniques and zirconia surface preparations (P<0.05) as shown in Table 3. 

Among the ceramic veneering technique, the CAD-on technique indicated significantly higher in shear bond strength 

than both the layering and press-on technique (P<0.05) (Figure 4 and Table 4.2). However, the layering technique was 

comparable in bond strength with press-on technique (P>0.05). Upon the zirconia surface treatment procedures, the 

as-sinter surface provided the lowest shear bond strength of ceramic to zirconia and significantly different from other 

groups (P<0.05). The grinding technique provided significantly higher in shear bond strength of ceramic to zirconia than 

either laser treated surface or sandblasted surface (P<0.05). However, no significantly difference between sandblasted 

zirconia surface and laser treated surface was indicated (P>0.05).   
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Table 2. Indicated mean, SD, 95% CI and Weibull’s modulus of shear bond strength of each group 

Group 
Abbreviation 

Surface 
Treatment 

Porcelain  
Veneering 
Technique 

N Mean SD 
95%  CI 

Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

AL 

As sinter 

Layering 15 18.590 2.398 17.262 19.918 

AP Press on 15 16.544 3.076 14.841 18.247 
AC CAD on 15 19.076 2.817 17.516 20.636 

SL 

Sandblast 

Layering 15 18.897 2.577 17.470 20.324 

SP Press on 15 18.434 1.933 17.363 19.505 
SC CAD on 15 26.008 2.620 24.558 27.459 

GL 
Grinding 

Layering 15 21.899 2.021 20.780 23.019 
GP Press on 15 20.763 2.636 19.303 22.222 

GC CAD on 15 25.721 2.610 24.275 27.166 
EL 

Erbium YAG 
Laser 

Layering 15 19.005 2.456 17.645 20.365 

EP Press on 15 18.563 2.415 17.226 19.901 
EC CAD on 15 25.530 2.465 24.165 26.895 

NB: A= As sintered (No treatment), S= Surface treated by sandblasting, G= Surface treated by grinding, E= Surface treated by Er-YAG 

laser, L= Porcelain layered technique, P= Porcelain pressed-on technique, C= Porcelain CAD-on technique 

 

Figure 2 Demonstrated mean and SD of shear bond strength of each group 

NB: AL=As sintered surface treatment of zirconia with porcelain layering technique, AP=As sintered surface treatment of zirconia with 

porcelain press-on technique, AC=As sintered surface treatment of zirconia with porcelain CAD-on technique,  SL= Sandblasted surface 

treatment of zirconia with porcelain layering technique, SP= Sandblasted surface treatment of zirconia with porcelain press-on technique, 

SC= Sandblasted surface treatment of zirconia with porcelain CAD-on technique, GL= Grinded surface treatment of zirconia with porcelain 

layering technique, GP= Grinded surface treatment of zirconia with porcelain press-on technique,  GC= Grinded surface treatment of zirconia 

with porcelain CAD-on technique,  EL= Er-YAG laser surface treatment of zirconia with porcelain layering technique, EP= Er-YAG laser 

surface treatment of zirconia with porcelain press-on technique, EC= Er-YAG laser surface treatment of zirconia with porcelain CAD-on 

technique 



การประชุมวชิาการ และการประกวดนวัตกรรมบัณฑิตศกึษาระดับชาติและนานาชาติ 

ระหวางวันท่ี 17-18 พฤษภาคม 2561 

ณ ศูนยประชุมนานาชาติดิเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส เชยีงใหม 
 

103 

Table 3. ANOVA of shear bond strength of ceramic veneered zirconia upon surface treatment of zirconia and ceramic 

veneering technique 

Source SS df MS F P-value 

Corrected Model 1774.693a 11 161.336 25.416 0.000 

Intercept 77519.18 1 77519.18 12211.91 0.000 

Surface treated (ST) 520.816 3 173.605 27.349 0.000* 

Veneering technique (VT) 1030.088 2 515.044 81.137 0.000* 

ST* VT 223.789 6 37.298 5.876 0.000* 

Error 1066.436 168 6.348 
  

Total 80360.31 180       

Corrected Total 2841.129 179       

 R Squared = .625 (Adjusted R Squared = .600) 

 P<0.01* 

NB:  SS=Sum of squares, df=Degree of freedom, MS= Mean Square, F= Critical value of F, Sig= Signification, ST= 

Surface treated zirconia, VT= Porcelain veneering technique 

 

 

 
Figure 3 Demonstrated mean and SD of shear bond strength of each group upon different surface treatments 
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Table 4. Post Hoc Turkey HSD multiple comparison 

Table 4.1  Post Hoc Turkey HSD multiple comparison of shear bond strength upon different surface treatment. 

  As sinter Sandblast Grinding Erbium YAG Laser 

As sinter         

Sandblast 0.000       

Grinding 0.000 0.011     

Erbium YAG Laser 0.000 1.000 0.007   

Table 4.2  Post Hoc Turkey HSD multiple comparison upon different veneering technique 

 
Layering Press on CAD on 

Layering 
   

Press on 0.083 
  

CAD on 0.000 0.000 
 

 

 

Figure 4 Demonstrated mean and SD of shear bond strength of each group upon different porcelain veneering 

technique 

  The scanning electron photomicrograph of the fracture specimen revealed predominantly adhesive zirconia-

ceramic failure at the interfacial adherence zone (Figure 5). The SEM photographs of interfacial surfaces of ceramic 

veneer to zirconia surface (at magnification 500×) demonstrated the interaction of veneering ceramic into the intricate 

roughening surface of zirconia and produced a hybridized layer on the integration zone. This significantly increasing in 

the bond strength of zirconia to ceramic veneer by mechanical interlocking (Lundberg et al, 2017) (Figure 6). SEM 

photomicrographs (at the magnification 2000x) of the surface morphology of the zirconia surface specimens which were 

treated with different surface treatment procedure were presented in Figure 7. Each surface treatment method had 

different surface irregularity characteristics. For the as-sintered group, the micrograph indicated slightly scratches 
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introduction from the prepared surface of zirconia prior to sintering process which exhibited negative reproduction of the 

finishing material upon polishing. It also exhibited regularly grain size (approximately 1.0 µm) and evenly distributed of 

grains on the surface (Fig. 7a). After airborne-particle abrasion, the surface was rough, and the grains were no visually 

discernible since the surface characteristic was replicated the blasted material. (Fig.7b). The surface topographies were 

almost similar between the sandblasting and Er-YAG treatment surface (Fig.7b, d). However, in the sandblasting 

technique showed slightly smoother surface profiles compared to the lased surface of zirconia. The photomicrographs 

indicated the differences in profile of surface characteristics upon the treatment method. The as-sinter surface exhibited 

changing in surface characteristics with the formation of microretentive pattern differently depending on each treatment 

techniques. (Fig.7b, c, d). 

 

Table 5 Post Hoc Turkey HSD multiple comparison upon different surface treatments of zirconia and different ceramic 

veneering techniques 

  AL AP AC SL SP SC GL GP GC EL EP EC 

AL                         

AP 1.000                       

AC 1.000 0.433                     

SL 1.000 0.754 1.000                   

SP 1.000 1.000 1.000 1.000                 

SC 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000               

GL 0.028 0.000 0.165 0.088 0.015 0.001             

GP 1.000 0.001 1.000 1.000 0.811 0.000 1.000           

GC 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.000 0.003 0.000         

EL 1.000 0.542 1.000 1.000 1.000 0.000 0.129 1.000 0.000       

EP 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0.000 0.025 1.000 0.000 1.000     

EC 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.000 0.008 0.000 1.000 0.000 0.000   
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Figure 5. SEM photographs of fracture surfaces (at magnification 2000×) for each group and indicating predominately 

adhesive bond failure mode which has a minimal amount of veneering ceramic particle tracely remaining on zirconia 

surfaces 
 

 
Figure 6. SEM photographs of interfacial surfaces (at magnification 500×) for each groups and indicating interlocking 

between veneering ceramic and the zirconia surface 

Layering Press-on CAD-on 

As-

Sandblas

Grinding 

Er-YAG 
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Figure 8. SEM photomicrographs of treated surface zirconia (at magnification 2000×). a Control (As sinter). b Air 

abrasion with 110 μm Al2O3 particles. c Grinding with diamond bur. d Er-YAG laser irradiation with 400 mJ 

 

Discussion 

  The bond strength of ceramic veneered zirconia depends on mechanical interlocking, true chemical bonding, 

Van der Waals force, and compressive stress exhibited during veneering ceramic sintering (Liu et al, 2013). The 

mechanical bond is the most important factor that influences the overall zirconia-ceramic bond strength. It depends 

mostly on the surface architecture of the material. The chemical bond was achieved through a zirconia-ceramic oxide 

interface. The Van der Waals force influences only a minor contribution to bond strength. The compressive stress 

exhibited and important role in enforcing bond strength through the amount of stress exhibited upon veneering 

fabrication method and thermal gradient upon different veneering methods developed upon zirconia (Hofstede et al., 

2000). The surface architecture of the zirconia core was achieved through the nature of the zirconia specimen prepared 

through the CAD-CAM process. However, it was modified to different surface architecture upon different zirconia 

surface preparation method. Different surface treatment techniques of the zirconia substructure played important role in 

establishing zirconia-ceramic bonding (Kelly et al., 1996).  

   In this study the shear bond strength of zirconia to ceramic veneer was high with the IPS e.max CAD in 

comparison to the IPS e.max ceram and IPS e.max Zirpress. This due to the difference in nature of different veneering 

ceramic in term of composition, CTE and veneering method. The CAD fused veneering technology offered a controlled 

condition which may allow for bonding of veneering ceramic to be achieved as indicated that the better quality of the 

CAD-veneered zirconia interface were derived compared to the others which promote for the higher bond strength 

value, thus reducing tendency toward delamination as supported by other studies (Miyazaki et al., 2013; Kuriyama et 

al., 2011). The pressed-on veneering technique seem to be technical sensitive since the veneering technique used to be 

processed the ceramic ingot to the zirconia surface as supported by other studies (Rimmer, 2006; Henriques et al., 

2013). The quality of bonding depend on the capability of melted ceramic to be adhered to the zirconia surface, in 
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which less capable compared to CAD-on technique as supported by the SEM indicated the imperfection of the 

interfacial bonding while the layering technique is bond on the quality of human performance, thus veneering technique 

which mostly relate to human error that contributed for compromised ceramic veneered zirconia bond strength (Rimmer, 

2006). 

   Airborne abrasion provided the surface roughness that in turn to increase the surface area, and facilitated for 

better wettability as well as micromechanical interlocking. The airborne abrasion and grinding of zirconia provide better 

surface for ceramic bonding to zirconia, thus rendering higher bond strength than as-sintered surface as supported by 

other studies (Kosmac et al., 1999; Lundberg et al., 2017). While the laser lased surface also established even rough 

surface that promote for high bond strength as indicated in the AFM and SEM. However unavoidable surface damage 

may occur. This damage may create surface flaws that can induce micro-cracks, which dramatically reduce bond 

strength and, consequently, compromised the bond strength as supported by other studies (Miyazaki et al., 2013; Liu et 

al., 2013; Lundberg et al., 2017). This study was supported by other studies that the influence of sandblasting and 

grinding on the mechanical properties and bonding to zirconia. Eventhough the t- to m- phase transformations was 

established upon blasting and grinding method which may interfere to bonding characteristic. However, this phase 

change were reversed the crystallographic transformation due to the grinding and sandblasting back to tetragonal phase 

as support from the crystalline composition indicated in the study and support by others (Liu et al., 2013; Lundberg et 

al., 2017). Monoclinic contents on zirconia surface which were generated during either grinding or sandblasting were 

turned back into tetragonal structures. Thus, veneering process can reversed the deleterious effects induced by either 

grinding or sandblasting process. Laser applied on zirconia surface provided zirconia surface roughness to promote bond 

strength in this study. However, it needed optimal amount of energy to produce distinct even zirconia to facilitate 

optimal bond strength.  Laser on the energy caused the zirconia surface to generate optimal surface roughness. Thus 

the comparable bond strength of ceramic veneered zirconia surface upon laser treated surface to sandblasted surface 

maybe relate to the even predictability in surface preparation achieved ceramic bonding to zirconia as supported by the 

evident from the AFM and SEM examination as indicated in this study and supported by other studies (Liu et al., 2013; 

Omer et al., 2013; Mohammad et al., 2016). 

 
Conclusion 

  Within the limitation of this in-vitro study, the shear bond strength of ceramic veneered to zirconia was 

significantly enhanced through the method of zirconia surface preparation. The Er-YAG was capable of preparation 

zirconia surface to facilitate for ceramic bonding in comparable to sandblasted surface and significant capable in 

enhancing bond strength than either grinding or as sinter. Shear bond strength of ceramic veneered to zirconia was 

significant enhanced thought the veneering technique. The CAD-on indicated predictable and reliable technique in 

contribution of bond strength for zirconia compare to other techniques. The study suggest that CAD-on technique was 

for favor for ceramic veneer zirconia to achieve for better ceramic veneer bond strength. However, the bond strength 

still need a good zirconia surface preparation which can be achieved thought either laser lased method or sandblasting 

method as indicated in this study. The laser irradiation surface preparation of zirconia was indicated as a new potential 

method of surface treatment for enhancing the zirconia/porcelain interfacial bond strength. 
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บทคัดยอ 

 การศกึษานี้มีวัตถุประสงค เพื่อลดระยะเวลาทัง้กระบวนการของแผนกอายุรกรรมผูปวยนอกของโรงพยาบาลสมุทรสาคร 

ผูปวยที่เขาแบงออกเปน 3 ประเภทคือ 1) ผูปวยมีนัดทั่วไป ประกอบดวยผูปวยมีนัดทั่วไป type A คือผูปวยที่ไมมีการเจาะเลือดใน

กระบวนการ และผูปวยมีนัดทั่วไป type B คือผูปวยที่ตองเจาะเลอืดหลังจากไดพบแพทยแลว 2) ผูปวยมีนัดเจาะเลือดลวงหนา 3) 

ผูปวยที่ไมมีนัด ประกอบดวยผูปวยไมมีนัด type A คือผูปวยที่ไมมีการเจาะเลอืดในกระบวนการ และผูปวยไมมีนัด type B คือผูปวย

ที่ตองเจาะเลอืดหลังจากไดพบแพทยแลว โดยมีทัง้หมด 5 กระบวนการ ไดแก 1) เวชระเบียน 2) ซักประวัติ 3) หองตรวจแพทย 4) 

เจาะเลอืด 5) ออกใบนัด ปญหาที่พบคือผูปวยมีระยะเวลาในกระบวนการที่นาน เนื่องจากการเขามาของผูปวยมีความไมสมํ่าเสมอ 

และการจัดสรรพนักงานในแผนกตางๆไมสอดคลองกับระยะเวลาการรอคอยของผูปวย งานวจัิยนี้จึงไดทําการประยุกตการจําลอง

สถานการณมาปรับปรุงระบบ โดยทําการเก็บขอมูลทัง้แบบปฐมภูมิ ประกอบไปดวย ระยะเวลาการใหบริการของแผนกตางๆ และ

ขอมูลทุตยิภูมิ ประกอบไปดวยขอมูลจํานวนของผูปวย ระยะเวลาการรอคอยผลเลอืด เวลาทัง้กระบวนการ สัดสวนของผูปวยที่ตอง

เจาะเลอืด โดยผูเขยีนไดสุมเก็บขอมูลปฐมภูมิจากสถานที่ปฏิบัตงิานจรงิ เปนจํานวนทัง้หมด 30 กลุมตัวอยาง และ เก็บขอมูลทุติย

ภูมิทัง้หมดที่โรงพยาบาลบันทกึไวเปนเวลา 2 เดอืน หรอืเทากับ 41 วันปฏิบัตงิาน พบวา แนวทางที่เหมาะสม คือการปรับการเขามา

ของผูปวยใหมีความสมํ่าเสมอ และยายพนักงานจากแผนกที่มีระยะเวลาการรอคอยต่ํา ไปยังแผนกที่มีระยะเวลาการรอคอยสูง ผล

การศกึษาพบวา สามารถลดระยะเวลาทัง้กระบวนการเฉลี่ยลงไดในทุกประเภทผูปวยโดยไมตองมีการจางพนักงานเพิ่มเตมิ ประเภท

ผูปวยที่ลดระยะเวลาเฉลี่ยลงไดมากที่สุดคือ ประเภทมีนัดทั่วไป type A ระยะเวลาทัง้กระบวนการเฉลี่ยจาก 47.26 นาที ลดลงเปน 

9.58 นาท ี(ลดลง 79.74%) ตามดวยประเภทไมมีนัด type A ระยะเวลาทัง้กระบวนการเฉลี่ยจาก 40.85 นาท ีลดลงเปน 23.38 นาที 

(ลดลง 42.77%) ถัดมาคือประเภทมีนัดทั่วไป type B ระยะเวลาทั้งกระบวนการเฉลี่ยจาก 205.45 นาที ลดลงเปน 165.61 นาท ี

(ลดลง 19.39%) ตามดวยประเภทไมมีนัด type B ระยะเวลาทัง้กระบวนการเฉลี่ยจาก 200.14 นาที ลดลงเปน 178.18 นาที (ลดลง 

10.97%) และประเภทมีนัดเจาะเลือดลวงหนา ระยะเวลาทั้งกระบวนการเฉลี่ยจาก 181.58 นาที ลดลงเปน 163.62 นาที (ลดลง 

9.89%) 

คําสําคัญ:  โรงพยาบาล   การจําลองสถานการณ    ระยะเวลาทัง้กระบวนการ   แผนกผูปวยนอก 
 

Abstract 

The purpose of this research is to reduce total time of out-patient department of Samutsakon hospital. There 

are three groups of patients. The first group is called “Appointed”. This group consists of two types, “Appointed type-A” 

and “Appointed type-B”. Patients in “Appointed type-A” do not go through blood testing process. “Appointed type-B” 
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patients go through blood testing process. The second group is “Appointed with blood test”. Patients in this group are 

appointed to have blood test in advance. The third group is “Not appointed”. This group consists of two types, “Not 

appointed type-A” and “Not appointed type-B”. Patients in “Not appointed type-A” do not go through blood testing 

process. “Not appointed type-B” patients go through blood testing process. There are five processes which are Medical 

records, checking up, doctor rooms, blood testing, appointment. The problem is that patients have long waiting time. It is 

a result of unstable patients arrival and poor staff allocation. This research uses simulation technique to solve the 

problem. The author collected data from both primary and secondary sources. The primary data, which are process time 

in each station, is collected from workplace with 30 samples. The secondary data, which are the number of patients, 

total time, blood test ratio, is collected from HOSxP in two months period, 41 work days. From simulation model, we 

found that the appropriate improvement is to stabilize patients arrival and move a staff from the station with short 

waiting time to the station with long waiting time. The result from the simulation model shows that this method can 

reduce total time in all types of patients without hiring more staffs. The highest reduction in total time is from “appointed 

type A”. The average total time of this group is reduced from 47.26 minutes to 9.58 minutes (79.74%). Second is from 

“not appointed type A”. The average total time of this group is reduced from 40.85 minutes to 23.38 minutes 

(42.77%). Third is from “Appointed type B”. The average total time of this group is reduced from 205.45 minutes to 

165.61 minutes (19.39%). Forth is from “Not appointed type B”. The average total time of this group is reduced from 

200.14 minutes to 178.18 minutes (10.97%). Fifth is from “Appointed with blood test”. The average total time of this 

group is reduced from 181.58 minutes to 163.62 minutes (9.89%). 

Keyword:  Hospital, Simulation, Total time, OPD 

 

บทนํา 

โรงพยาบาลคือ องคกรที่ตัง้ขึ้นมาเพื่อใหบริการดานการแพทยแกผูปวย  ปจจุบันโรงพยาบาลถือเปนหนึ่งในปจจัยที่

สําคัญที่สุดในชวีติมนุษย ในสังคมเรามีผูปวยเกดิขึ้นทุกวัน ความเจ็บปวยที่เกดิขึ้นทุกวันไมเพียงแตสงผลตอรางกายและจิตใจ

ของผูปวยเทานัน้ แตยังรวมไปถงึการลดลงของกําลังการผลติและผลติผลเนื่องมาจากประสทิธภิาพที่ลดลงของแรงงาน  ดังนั้น

ความสําคัญของโรงพยาบาลไมไดมีเพยีงแครักษาคนปวยเทานัน้แตยังรวมไปถึงการคงระดับของประสิทธิภาพในภาคแรงงาน

อีกดวย  โดยเฉพาะอยางย่ิงเรากําลังกาวเขาสูสังคมผูสูงอายุ  ซึ่งยอมหมายถึงแนวโนมของจํานวนผูปวยที่มากขึ้น  และใน

อนาคตโรงพยาบาลจะไมเปนเพียงแคสถานที่ที่คนจะมาเม่ือมีอาการเจ็บปวยเทานั้น  แตจะรวมไปถึงการมาเพื่อฟนฟู  บําบัด 

อีกดวย 

จังหวัดสมุทรสาครเปนจังหวัดอุตสาหกรรม และประชากรสวนใหญในจังหวัด เปนผูใชแรงงาน  ดังนั้นการเพิ่มขึ้นของ

แรงงาน ยอมมีโอกาสในการเพิ่มขึ้นของผูปวย  อางอิงขอมูลจาก  สํานักงานแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร  ระบุวา  ในป  2556 มี

จํานวนแรงงาน  358,552 คน ในป 2557 มีจํานวนแรงงาน  367,520 คน ในป 2558 มีจํานวนแรงงาน  358,552 คน ในป 

2559 มีจํานวนแรงงาน  679,019 คน และในป 2560 มีจํานวนแรงงาน  687,670 คน (ดังภาพที่ 1) การเพิ่มขึ้นของจํานวน

แรงงานในจังหวัดสมุทรสาครแสดงใหเห็นขึ้นแนวโนมการเพิ่มขึ้นของผูปวย ดังนั้นจึงมีความจําเปนที่จะตองลดระยะเวลาการ

รอคอยลง เพื่อใหทรัพยากรที่มีอยูนัน้สามารถรองรับผูปวยที่กําลังจะเพิ่มขึ้นในอนาคตได 
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อุปกรณและวิธีการ / วิธีดําเนนิการวิจัย  

 ขอบเขตของงานวจัิยนี้คือ ตัง้แตผูปวยเขามาในโรงพยาบาล จนกระทั่งผูปวยรับใบนัด ขอบเขตของประชากรที่ศึกษา

คือผูปวยทุกคนที่มาใชบรกิารในแผนกอายุรกรรมผูปวยนอก โดยเริ่มเวลา 6:00 ถึง 16:00 ผูวิจัยไดเก็บขอมูลจากสองแหลง 

คือ ขอมูลปฐมภูมิและขอมูลทุติยภูมิ (ดังตารางที่ 1) ขอมูลปฐมภูมิไดจากการสุมเก็บจากสถานที่ปฏิบัติงานจริงภายใน

โรงพยาบาล โดยเก็บทุกจากสถานีที่อยูในขอบเขตของงานวิจัย ไดแก เวชระเบียน ซักประวัติ หองเจาะเลือดเพื่อตรวจแล็บ 

หองตรวจแพทย และ ออกใบนัด ขอมูลทุตยิภูมิไดจากทางโรงพยาบาลที่มีการเก็บไวอยูแลวจากโปรแกรม HOSxP โดยผูวิจัย

นําขอมูลมาทัง้หมด ซึ่งทําใหทราบถงึอัตราการเขามาของผูปวย และระยะเวลาทั้งกระบวนการ สัดสวนของผูปวยที่ตองเจาะ

เลือด งานวิจัยนี้แบงผูปวยออกเปนสามประเภทคือ 1) ผูปวยประเภทมีนัดทั่วไป คือผูปวยที่มีนัดไวกับทางโรงพยาบาลอยู

แลวแตไมไดมีการนัดเจาะเลอืดลวงหนา ผูปวยประเภทนี้สามารถแบงออกไดเปนสองกลุมคือ ผูปวยมีนัดทั่วไป type A คือไม

เจาะเลอืดเลยในกระบวนการ และผูปวยมีนัดทั่วไป type B คือผูปวยที่ไมมีนัดเจาะเลือดลวงหนา แตเม่ือพบแพทยแลวแพทย

ใหเก็บตัวอยางเลือด 2) ผูปวยประเภทนัดและเจาะเลือด คือผูปวยที่มีนัดเจาะเลือดลวงหนา ผูปวยประเภทนี้จะทราบตั้งแต

กอนมาที่โรงพยาบาลแลววาจะตองมีการเก็บตัวอยางเลอืด ดังนัน้เม่ือผูปวยประเภทนี้มาถึงโรงพยาบาล จะมีการเก็บตัวอยาง

เลอืดตัง้แตกอนพบแพทย 3) ผูปวยที่มาโรงพยาบาลโดยไมมีนัด คือผูปวยที่ไมมีการนัดกับทางโรงพยาบาล ผูปวยประเภทนี้

สามารถแบงออกไดเปนสองกลุมคือ ผูปวยไมมีนัด type A คือไมเจาะเลือดเลยในกระบวนการ และผูปวยไมมีนัด type B คือ

ผูปวยที่เม่ือพบแพทยแลวแพทยใหเก็บตัวอยางเลอืด (ดังตารางที่ 2) วธิกีารดําเนนิงานวจัิยนัน้ อันดับแรกผูวิจัยไดทําการสราง

แบบจําลองของสถานการณปจจุบัน ภายในขอบเขตของงานวิจัยขึ้นมากอน จากนั้นทําการทดสอบระบบจนแนใจวา 

แบบจําลองนัน้ไดแสดงถงึสถานการณปจจุบัน จากนั้นนําแบบจําลองที่สรางขึ้น มาทดสอบสถานการณตางๆ ที่ไดออกแบบ

ขึ้นมา และสรุปผล วธิทีี่ผูวจัิยใชปรับปรุงแบงออกไดเปน 3 วธิ ีไดแก 1) การจัดการทรัพยากรที่มีอยูแลว เพื่อใหเหมาะสมกับ

การรอคอยของผูปวย โดยการยายพนักงานจากสถานทีี่ผูปวยมีอัตราการรอคอยต่ํา ไปยังสถานีที่ผูปวยมีอัตราการรอคอยสูง 

จากสถานการณปจจุบันพบวาแผนกที่มีระยะเวลาการรอคอยมากที่สุดคือ แผนกซักประวตั ิแผนกที่มีระยะเวลาการรอคอยต่ํา

ที่สุดคือแผนกออกใบนัดและใบสั่งยา ดังนัน้ผูวจัิยจึงออกแบบสถานการณที่ยายพนักงานจากแผนกออกใบนัดและใบสั่งยา ไป

ยังแผนกซักประวัติเปนเวลาครึ่งวันเชา 2) การจัดการการเขามาของผูปวยเพื่อใหมีความสมํ่าเสมอมากขึ้น สถานการณ

ปจจุบนันัน้ ผูปวยจะไดรับการนัดลวงหนาโดยระบุเพยีงแควันที่มาหาหมอเทานัน้ ผูวจัิยจึงออกแบบการทดลองที่ใสปจจัยเรื่อง

เวลาในการนัดดวย ทําใหผูปวยเขามาดวยอัตราที่สมํ่าเสมอมากขึ้น 3) การปรับตารางการทํางานของแพทย เม่ือดูจากอัตรา

การเขามาของผูปวยพบวา ผูปวยสวนหนึ่งมาถงึกอนที่แพทยเริ่มทํางาน ผูวจัิยจึงออกแบบสถานการณที่ตารางการทํางานของ

แพทยเร็วขึ้น เพื่อใหสอดคลองกับการเขามาของผูปวย 4) คือการรวมกันของวิธีการจัดการการเขามาของผูปวยและการยาย

พนักงาน (ดังตารางที่ 3) งานวจัิยนี้ใชตัวชี้วัดคือ ระยะเวลาทั้งกระบวนการของผูปวยแตละประเภท 
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ตารางที ่1 แสดงประเภทของขอมูลที่เก็บมา 

รายละเอียดขอมูล 
แหลงที่มา 

ปฐมภูมิ ทุตยิภูมิ 

1. จํานวนของผูปวย    

2. อัตราการเขามาของผูปวย    

3. ระยะเวลาการใหบรกิารแผนก เวชระเบยีน    

4. ระยะเวลาการใหบรกิารแผนก ซักประวัติ    

5. ระยะเวลาการใหบรกิารแผนก เจาะเลือด    

6. ระยะเวลาการใหบรกิารแผนก หองแพทย    

7. ระยะเวลาการรอคอยผลเลอืด     

8. ระยะเวลาการใหบรกิารแผนก ออกใบนัดและใบสั่งยา    

9. เวลาทัง้กระบวนการ    

10. สัดสวนของผูปวยที่ตองเจาะเลอืด   

 

ตารางที่ 2 ขอมูลจํานวนผูปวยแตละประเภท (คน) 

ประเภท

ผูปวย 

นัด ไมนัด 
รวมจํานวน สัดสวน 

เจาะเลือด ไมเจาะเลอืด เจาะเลือด ไมเจาะเลอืด 

1 - 4,139 - - 4,139 41.8% 

2 3,362 - - - 3,362 33.9% 

3 - - 671 1,724 2,395 24.2% 

รวม     9,896 100% 

 

ตารางที่ 3 สรุปสถานการณทัง้หมด 

สถานการณ 

วธิทีี่ใชในการปรับปรุง 

จัดการการเขามา

ของผูปวย 
ยายพนักงาน ปรับตารางแพทย 

ปจจุบัน - 

i.      

ii.      

iii.     

iv.     
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ผลการวิจัย 

 จากการทดสอบสถานการณปจจุบัน ในสถานการณปจจุบันผูปวยประเภทมีนัดทั่วไป  type B  มีเวลาทั้งกระบวนการ

มากที่สุดในบรรดาผูปวยทุกประเภท  อยูที่  205.45 ± 4.2  นาที   รองลงมาไดแกประเภทผูปวยประเภทไมมีนัด type B  โดยใช

เวลา 200.14 ± 5.55 นาที  และรองลงมาคือ  ผูปวยประเภทมีนัดและเจาะเลือด  โดยใชเวลา  181.58 ± 3.79  นาที  ตอมาคือ 

ผูปวยประเภทมีนัดทั่วไป type A ใชเวลาเทากับ 47.26 ± 4.05 นาที และสุดทาย ผูปวยประเภท ไมมีนัด type A ใชเวลาเทากับ 

40.85 ± 5.25 นาท ี(ดังตารางที่ 6)  

 สถานการณ (i) คือ ผูวิจัยไดออกแบบให  สัดสวนของผูปวยที่จําเปนตองงดน้ําและอาหาร  เปน  50% ของผูปวย

ประเภทนดัและเจาะเลอืด และใหผูปวยเมีนัดและเจาะเลือดมาในเวลา   6 :00-9:00 ในสัดสวนที่เทาๆกัน  (ดังตารางที่ 4) และ

ผูปวยมีนัดทั่วไปใหเริ่มตัง้แตเวลา 9:00 – 16:00 (ดังตารางที่ 5) ในสวนของผูปวยไมมีนัดใหมาในรูปแบบเดิมเพราะเปนปจจัย

ที่ควบคุมไมได ผลลัพธที่ไดตามตัวชี้วัดคือ ในสถานการณ (i) ผูปวยประเภทไมมีนัด type B มีเวลาทั้งกระบวนการมากที่สุดใน

บรรดาผูปวยทุกประเภท  อยูที่  179.39 ± 1.86 นาที  เม่ือเทียบกับสถานการณปจจุบันแลวพบวา  ลดลง  10.37% รองลงมา

ไดแกผูปวยประเภทมีนัดทั่วไป  type B  โดยใชเวลา  167.31 ± 0.74 นาที  เม่ือเทียบกับสถานการณปจจุบันแลวพบวา  ลดลง 

18.56% และลําดับตอมาคือ ผูปวยประเภทมีนัดเจาะเลือดโดยใชเวลา  164.11 ± 0.36 นาที  เม่ือเทียบกับสถานการณปจจุบัน

แลวพบวา  ลดลง  9.62% ตอมาคือ   ผูปวยประเภทไมมีนัด  type A  ใชเวลาเทากับ  24.4876 ± 2.39  นาที  เม่ือเทียบกับ

สถานการณปจจุบันแลวพบวา  ลดลง  40.05%  และสุดทาย  ผูปวยประเภทมีนัดทั่วไป type A  ใชเวลาเทากับ  10.54 ± 0.55 

นาที เม่ือเทยีบกับสถานการณปจจุบันแลวพบวา ลดลง 77.70% (ดังตารางที่ 7) 

 เทยีบกับสถานการณ (ii) คือ ใชวิธีการปรับตารางการทํางานของพนักงาน  โดยมีแนวคิดวา  การจัดสรรพนักงานมี

ความไมเหมาะสมกับจํานวนคนไขในแตละแผนก พบวาระยะเวลาการรอคอยเฉลี่ยของแผนกซักประวัติมีคาสูงที่สุด  เทากับ 

20. 21  นาที   และการรอคอยในแผนกออกใบนัดมีระยะเวลาการอคอยเฉลี่ยเทากับ   0 . 075  นาที  ดังนั้นผูวิจัยจึงออกแบบให

พนักงานจากแผนกออกใบนัดและใบสั่งยา ไปทํางานที่แผนกซักประวัตเิปนเวลาครึ่งวันเชา ซึ่งเปนชวงที่ผูปวยเขามา พบวา  ใน

สถานการณ (ii) ผูปวยประเภทมีนัดทั่วไป type B มีระยะเวลาการรอคอยมากที่สุดในบรรดาผูปวยทุกประเภท  อยูที่  178.92 ± 

3.27 นาที  เม่ือเทียบกับสถานการณปจจุบันแลวพบวา  ลดลง  6.15% รองลงมาไดแกผูปวยประเภทไมมีนัด  type B  โดยมี

ระยะเวลาการรอคอยเทากับ  164.15 ± 2.73 นาที  เม่ือเทียบกับสถานการณปจจุบันแลวพบวา  ลดลง  10.06% และลําดับ

ตอมาคือ  ผูปวยประเภทมีนัดเจาะเลือด เทากับ  156.49 ± 1.23 นาที  เม่ือเทียบกับสถานการณปจจุบันแลวพบวา  ลดลง 

8.28% ตอมาคือ  ผูปวยประเภทมีนัดทั่วไป  type A  เทากับ  29.37 ± 2.76  นาที  เม่ือเทียบกับสถานการณปจจุบันแลวพบวา 

ลดลง 25.63% และสุดทาย ผูปวยประเภทไมมีนัด  type A  เทากับ  16.09 ± 2.19  นาที  เม่ือเทียบกับสถานการณปจจุบันแลว

พบวา ลดลง 46.38% (ดังตารางที่ 8) 

 และเม่ือเทยีบกับสถานการณ (iii) คือ การปรับตารางการทํางานของแพทยเพื่อใหสอดคลองกับวิธีการปรับตาราง

การทํางานของแพทยมาประยุกตใช จากการสังเกตของผูวจัิยพบวา ผูปวยเริ่มเขามาถงึโรงพยาบาลตัง้แตเวลา 6:00 แตแพทย

เริ่มตรวจเวลา 8:00 ดังนั้นผูวิจัยจึงไดออกแบบสถานการณที่แพทยมาตรวจเร็วขึ้น 1 ชั่วโมง และเลิกตรวจเร็วขึ้น 1 ชั่วโมง 

โดยที่ไมไดเพิ่มเวลาการทํางานของแพทย พบวา ในสถานการณ (iii) ผูปวยประเภทไมมีนัด type B มีเวลาทั้งกระบวนการมาก

ที่สุดในบรรดาผูปวยทุกประเภท อยูที่ 197.79 ± 6.01 นาที เม่ือเทียบกับสถานการณปจจุบันแลวพบวา ลดลง 1.17% 

รองลงมาไดแกผูปวยประเภทมีนัดทั่วไป type B โดยใชเวลา 193.32 ± 4.27 นาที เม่ือเทียบกับสถานการณปจจุบันแลวพบวา 

ลดลง 5.90% และลําดับตอมาคือ ผูปวยประเภทมีนัดเจาะเลือด โดยใชเวลา 180.19 ± 3.81 นาที เม่ือเทียบกับสถานการณ

ปจจุบันแลวพบวา ลดลง 0.77% ตอมาคือ  ผูปวยประเภทไมมีนัด type A ใชเวลาเทากับ 34.26 ± 5.31 นาที เม่ือเทียบกับ

สถานการณปจจุบันแลวพบวา ลดลง 16.13% และสุดทาย ผูปวยประเภทมีนัดทั่วไป type A ใชเวลาเทากับ 33.73 ± 4.07นาท ี

เม่ือเทยีบกับสถานการณปจจุบันแลวพบวา ลดลง 28.63% (ดังตารางที่ 9) 
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 และเม่ือเทยีบกับสถานการณ (iv) คือ คือการนํา  2 วธิมีาประยุกตใช คือ การปรับการเขามาของผูปวย  และการปรับ

ตารางการทํางานของพนักงาน  พบวา  ผูปวยประเภทไมมีนัด  type B  มีเวลาทั้งกระบวนการมากที่สุดในบรรดาผูปวยทุก

ประเภท อยูที ่178.18 ± 1.98 นาที เม่ือเทยีบกับสถานการณปจจุบันแลวพบวา ลดลง 10.97% รองลงมาไดแกผูปวยประเภทมี

นัดทั่วไป  type B  โดยใชเวลา  165.61 ± 0.31 นาที  เม่ือเทียบกับสถานการณปจจุบันแลวพบวา  ลดลง  19.39% และลําดับ

ตอมาคือ ผูปวยประเภทมีนัดเจาะเลอืด โดยใชเวลา  163.62 ± 0.35 นาที  เม่ือเทียบกับสถานการณปจจุบันแลวพบวา  ลดลง 

9.89%ตอมาคือ  ผูปวยประเภทไมมีนัด type A ใชเวลาเทากับ 23.38 ± 2.5 นาที เม่ือเทยีบกับสถานการณปจจุบันแลวพบวา 

ลดลง  42.77% และสุดทาย  ผูปวยประเภทมีนัดทั่วไป type A  ใชเวลาเทากับ  9.58 ± 0.36  นาที  เม่ือเทียบกับสถานการณ

ปจจุบันแลวพบวา ลดลง 79.73% (ดังตารางที่ 10) 

 สังเกตไดวา ผูปวยที่มีระยะเวลาทัง้กระบวนการนานที่สุด เปนผูปวยที่มีการตรวจผลเลือด มีสาเหตุมาจากการตรวจ

ผลเลอืดนั้นมีระยะเวลาการรอคอยที่นาน และผูปวยที่มีการลดลงของเวลาทั้งกระบวนการไดมากที่สุดคือผูปวยประเภทมีนัด

ทั่วไป type A เนื่องจาก การจัดการการเขามาของผูปวย สามารถลดความแออัดของผูปวยลงไดมาก  

 จากการเปรยีบเทยีบผลที่ไดจากแตละสถานการณที่ไดจําลองขึ้น พบวาสถานการณที่ (iv) เปนสถานการณที่ดีที่สุด 

เพราะสามารถลดระยะเวลาทัง้กระบวนการของผูปวยทุกประเภทลงไดมากที่สุด 

ตารางที่ 4 อัตราการเขามาของผูปวยประเภทมีนัดและเจาะเลอืด 

ผูปวยประเภทนัดและเจาะเลอืด 

ชวงเวลา อตัราการเข้ามาเดิม (คน) อัตราการเขามาหลังปรับปรุง (คน )  

6:00 - 7:00 -0.5 + 25 * BETA(1.48, 1.32) 16.83 

7:00 - 8:00 NORM(28.7, 8.48) 16.83 

8:00 - 9:00 POIS(19.4) 16.83 

9:00 - 10:00 3.5 + WEIB(13.2, 1.8) 7.21 

10:00 - 11:00 1.5 + 37 * BETA(1.11, 3.03) 7.21 

11:00 - 12:00 -0.5 + WEIB(10.4, 1.45) 7.21 

12:00 - 13:00 

DISC (0.000, -0.500, 0.439,  0.500, 0.756,  

1.500, 0.780,  2.500, 0.780,  3.500, 0.805,  

4.500, 0.829,  5.500, 0.878,  6.500, 0.902,  

7.500, 0.927,  8.500, 0.927,  9.500, 0.951, 

10.500, 0.976, 11.500, 0.976, 12.500, 0.976, 

13.500, 0.976, 14.500, 1, 15.500) 

7.21 

13:00 - 14:00 -0.5 + EXPO(1.84) 7.21 

14:00 - 15:00 -0.5 + EXPO(1.11) 7.21 

15:00 - 16:00 
-DISC (0.000, -0.500, 0.878,  0.500, 0.951,  

1.500, 0.976,  2.500, 0.976,  3.500, 1,  4.500) 
7.21 
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ตารางที่ 5 อัตราการเขามาของผูปวยประเภทมีนัดทั่วไป 

ผูปวยประเภทนัด 

ชวงเวลา อัตราการเขามาเดมิ (คน) อัตราการเขามาหลังปรับปรุง (คน) 

6:00 - 7:00 -0.5 + EXPO(2.84) 0 

7:00 - 8:00 -0.5 + ERLA(3, 3) 0 

8:00 - 9:00 NORM(22.1, 7.96) 0 

9:00 - 10:00 NORM(16.3, 5.73) 11.71 

10:00 - 11:00 1.5 + GAMM(4.32, 1.69) 11.71 

11:00 - 12:00 0.5 + WEIB(5.45, 1.51) 11.71 

12:00 - 13:00 -0.5 + LOGN(2.39, 2.75) 11.71 

13:00 - 14:00 0.5 + LOGN(10.2, 9.97) 11.71 

14:00 - 15:00 -0.5 + LOGN(5.86, 6.14) 11.71 

15:00 - 16:00 -0.5 + 7 * BETA(0.68, 2.9) 11.71 

 
ตารางที่ 6 แสดงระยะเวลาทัง้กระบวนการที่ไดจากสถานการณปจจุบัน 

สถานการณปจจุบัน 

ประเภทผูปวย ระยะเวลาทัง้กระบวนการ (นาที( 

มีนัดทั่วไป type A 47.26 ± 4.05 

มีนัดทั่วไป type B 205.45 ± 4.2 

มีนัดเจาะเลอืด 181.58 ± 3.79 

ไมมีนัด type A 40.85 ± 5.25 

ไมมีนัด type B 200.14 ± 5.55 

  

ตารางที่ 7 แสดงระยะเวลาทัง้กระบวนการที่ไดจากสถานการณ (i) 

สถานการณ (i) 

ประเภทผูปวย ระยะเวลาทัง้กระบวนการ (นาที) 
ความแตกตางเม่ือเทียบกับ

สถานการณปจจุบัน 

มีนัดทั่วไป type A 10.54 ± 0.55 -77.70% 

มีนัดทั่วไป type B 167.31 ± 0.74 -18.56% 

มีนัดเจาะเลอืด 164.11 ± 0.36 -9.62% 

ไมมีนัด type A 24.49 ± 2.39 -40.05% 

ไมมีนัด type B 179.39 ± 1.86 -10.37% 

 

 



การประชุมวชิาการ และการประกวดนวัตกรรมบัณฑิตศกึษาระดับชาติและนานาชาติ 

ระหวางวันท่ี 17-18 พฤษภาคม 2561 

ณ ศูนยประชุมนานาชาติดิเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส เชยีงใหม 
 

119 

ตารางที่ 8 แสดงระยะเวลาทัง้กระบวนการที่ไดจากสถานการณ (ii) 

สถานการณ (ii) 

ประเภทผูปวย ระยะเวลาทัง้กระบวนการ (นาที( 
ความแตกตางเม่ือเทียบกับ

สถานการณปจจุบัน 

มีนัดทั่วไป type A 37.15 ± 2.75 -21.39% 

มีนัดทั่วไป type B 193.58 ± 3.25 -5.78% 

มีนัดเจาะเลอืด 167.46 ± 1.23 -7.78% 

ไมมีนัด type A 26.94 ± 2.18 -34.05% 

ไมมีนัด type B 181.89 ± 2.71 -9.12% 

 

ตารางที่ 9 แสดงระยะเวลาทัง้กระบวนการที่ไดจากสถานการณ (iii) 

สถานการณ (iii) 

ประเภทผูปวย ระยะเวลาทัง้กระบวนการ (นาที) 
ความแตกตางเม่ือเทียบกับ

สถานการณปจจุบัน 

มีนัดทั่วไป type A 33.73 ± 4.07 -28.63% 

มีนัดทั่วไป type B 193.32 ± 4.27 -5.90% 

มีนัดเจาะเลอืด 180.19 ± 3.81 -0.77% 

ไมมีนดั type A 34.26 ± 5.31 -16.13% 

ไมมีนัด type B 197.79 ± 6.01 -1.17% 

 

ตารางที่ 10 แสดงระยะเวลาทัง้กระบวนการที่ไดจากสถานการณ (iv) 

สถานการณ (iv) 

ประเภทผูปวย ระยะเวลาทัง้กระบวนการ (นาที) 
ความแตกตางเม่ือเทียบกับ

สถานการณปจจุบัน 

มีนัดทั่วไป type A 9.58 ± 0.36 -79.73% 

มีนัดทั่วไป type B 165.61 ± 0.31 -19.39% 

มีนัดเจาะเลอืด 163.62 ± 0.35 -9.89% 

ไมมีนัด type A 23.38 ± 2.5 -42.77% 

ไมมีนัด type B 178.18 ± 1.98 -10.97% 

 

วิจารณผลการวิจัย  

 การจําลองสถานการณเปนเพยีงการทดสอบระบบที่ไดออกแบบขึ้น เพื่อจะไดไมตองไปทดสอบกับสถานการณจริง 

มิไดเปนตัวที่ยืนยันวาระบบที่ออกแบบขึ้นเปนระบบที่ดีที่สุด และตัวชี้วัดที่เลือกใชมีจุดประสงคเพื่อลดระยะเวลาการรอคอย

และเวลาทัง้กระบวนการเทานัน้  
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สรุปผลการวิจัย 

 จากผลการทดลอง พบวาสถานการณที่ (iv) เปนสถานการณที่ดทีี่สุดในสถานการณทั้งหมดที่ไดออกแบบขึ้น เพราะ

สามารถลดระยะเวลาทั้งกระบวนการของผูปวยทุกประเภทไดมากที่สุด โดยหากนําสถานการณที่  (iv) มาปรับใชกับ

โรงพยาบาล สามารถลดระยะเวลาทัง้กระบวนการของ  ผูปวยประเภทมีนัดทั่วไป type A  ลดลง  79.73% ผูปวยประเภทมีนัด

ทั่วไป type B ลดลง 19.39% ผูปวยประเภทมีนัดและเจาะเลือด  ลดลง  9.89%  ผูปวยประเภทไมมีนัด  type A  ใชเวลาเทากับ 

ลดลง 42.77% และสุดทายคือ  ผูปวยประเภทไมมีนัด  type B  ลดลง  10.97%  เม่ือเรียงลําดับระยะเวลาทั้งกระบวนการจาก

มากไปนอย ลําดับที่ไดคือ 1) ผูปวยประเภทไมมีนัด  type B 2) มีนัดทั่วไป  type B  3) ผูปวยประเภทมีนัดเจาะเลือด 4) ผูปวย

ประเภทไมมีนัด type A 5) ผูปวยประเภทมีนัดทั่วไป type A ขอเสนอแนะสําหรับการศกึษาครั้งตอไปคือ ขอมูลที่ใชในการวิจัย

ยังมีขอมูลที่ไมสามารถเขาถงึไดในบางสวน ยกตัวอยางเชน สัดสวนของผูปวยที่ตองงดอาหารกอนมาเจาะเลือด ทําใหตองมี

การสรางสมมตฐิานขึ้นมา  
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ขอมูลภาพ และ ขอมูลกราฟ 

 
ภาพที่ 1 แสดงจํานวนแรงงานในจังหวัดสมุทรสาคร ป 2556-2560 

 

 
ภาพที่ 2 ระยะเวลาทัง้กระบวนการของผูปวยแตละประเภทในสถานการณปจจุบัน 
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ภาพที่ 3 ระยะเวลาทัง้กระบวนการของผูปวยแตละประเภทในสถานการณ (i) 

 

 

ภาพที่ 4 ระยะเวลาทัง้กระบวนการของผูปวยแตละประเภทในสถานการณ (ii) 
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ภาพที่ 5 ระยะเวลาทัง้กระบวนการของผูปวยแตละประเภทในสถานการณ (iii) 

 

 
ภาพที่ 6 ระยะเวลาทัง้กระบวนการของผูปวยแตละประเภทในสถานการณ (iv) 
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บทคัดยอ 

 การเปลี่ยนแปลงเนื้อเย่ือออนใบหนาหลังศัลยกรรมแกไขความผดิปกตขิองกระดูกขากรรไกรไมไดมีปริมาณที่เทากัน

กับการเปลี่ยนแปลงของเนื้อเย่ือแข็งในแตละบริเวณ ซึ่งมีผลทําใหอัตราสวนเนื้อเย่ือออนตอเนื้อเย่ือแข็งมีความแตกตางกัน 

ปจจุบันเทคโนโลยีบันทกึภาพใบหนาสามมิติไดถูกพัฒนาขึ้นและใชในการศกึษาการเปลี่ยนแปลงเนื้อเย่ือออนใบหนา การศึกษา

นี้เปนการทบทวนงานวจัิยอยางเปนระบบ มีวัตถุประสงคเพื่อตรวจสอบผลการศึกษาที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงเนื้อเย่ือออน

โดยเนนที่คาอัตราสวนการเปลี่ยนแปลงเนื้อเย่ือออนตอเนื้อเย่ือแข็งภายหลังศัลยกรรมแกไขความผิดปกติของกระดูก

ขากรรไกรโดยใชระบบภาพสองมิติและภาพสามมิติ กลุมตัวอยางคือบทความที่ไดรับการตีพิมพจากสื่ออิเล็กทรอนิกส และ

ฐานขอมูลออนไลน ตัง้แตป ค.ศ. 1974-2017 พบงานวจัิยจํานวน 40 บทความที่มีความเกี่ยวของและถูกคัดเลือกตามระเบียบ

วิจัย ผลการวิเคราะหพบวาคาอัตราสวนการเปลี่ยนแปลงเนื้อเย่ือออนตอเนื้อเย่ือแข็งในแนวหนาหลังมีความหลากหลาย

คอนขางมากในการศึกษา คาอัตราสวนบริเวณคางของทั้งสองระบบมีคาที่คอนขางสอดคลองกัน ในขณะที่อัตราสวนของ

ใบหนาบรเิวณอ่ืนมีคาที่หลากหลาย 

คําสําคัญ:  การเปลี่ยนแปลงเนื้อเย่ือออน  การวัดศรีษะ  ศัลยกรรมแกไขความผิดปกติของกระดูกขากรรไกร  การทบทวน

วรรณกรรมอยางเปนระบบ 

Abstract 

Facial soft tissue change after orthognathic surgery is not the exact amount of hard tissue change in each area, 

resulting in different soft-to-hard tissue ratios. At the present time, three-dimensional technologies of capturing facial 

images have been developed, and used in studies of facial soft tissue change. This study was a systematic review. The 

purpose of this study was to examine studies regarding soft tissue change by focusing on soft-to-hard tissue ratios after 

orthognathic surgery by using two-dimensional and three-dimensional systems. The samples were published articles 

from electronic media, and online databases during 1974 to 2017. 40 articles were found related to the topic and 

recruited following research methodology. The findings revealed that soft-to-hard tissue ratios after orthognathic 

surgery in the anteroposterior direction quite varied in literatures. The ratios at the chin areas of both systems were 

quite consistent, while the ratios of the other areas varied between literatures. 
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บทนํา  

  การสบฟนผดิปกตสิามารถแกไขการเรียงตัวของฟนไดโดยการรักษาทางดานทันตกรรมจัดฟนเพียงอยางเดียว แต

บางกรณีที่มีความผิดปกติของโครงสรางกระดูกขากรรไกรรวมดวยจําเปนตองรักษาทางดานทันตกรรมจัดฟนรวมกับ

ศัลยกรรมแกไขความผดิปกตขิองกระดูกขากรรไกร (Orthognathic surgery) เพื่อใหผูปวยมีการบดเค้ียว ความสวยงาม และ

เสถยีรภาพที่ด ีโดยการวางแผนศัลยกรรมแกไขความผดิปกตขิองกระดูกขากรรไกร ใชการเคลื่อนที่ของกระดูกซึ่งเปนเนื้อเย่ือ

แข็ง (Hard tissue) เปนหลักและประเมินความสวยงามของเนื้อเย่ือออนใบหนา (Facial soft tissue) อยางไรก็ตาม การ

เปลี่ยนแปลงเนื้อเย่ือออนใบหนาในแตละบริเวณไมไดมีการเปลี่ยนแปลงในปริมาณที่เทากันกับการเคลื่อนที่ของกระดูก 

(Soncul and Bamber, 2004) จึงมีความจําเปนตองทราบความสัมพันธระหวางการเปลี่ยนแปลงของกระดูกและเนื้อเย่ือออน

ใบหนาที่เกดิขึ้นนี้เพื่อนําขอมูลมาใชในการวางแผนศัลยกรรมแกไขความผดิปกตขิองกระดูกขากรรไกรไดอยางถูกตอง 

 จากการศึกษาการเปลี่ยนแปลงของกระดูกและเนื้อเย่ือออนใบหนาหลังศัลยกรรมแกไขความผิดปกติของกระดูก

ขากรรไกรที่ผานมา สวนใหญทําการศึกษาจากระบบภาพสองมิติ (Two-dimensional image: 2D image) เปนหลัก ซึ่งมี

ขอจํากัดของมุม ระนาบ และจุดตาง ๆ บนใบหนาที่ตองการศึกษา แตในปจจุบันมีการพัฒนาเทคโนโลยีการบันทึกภาพใบหนา

ระบบสามมิต ิ(Three-dimensional image: 3D image) ซึ่งใหภาพใบหนาที่มีสแีละรายละเอียดสมจริง สามารถใหขอมูลใบหนา

ทัง้ดานหนาและดานขางในภาพเดยีวกัน จากการศกึษาของ Ozsoy และคณะ (2009) พบวาระบบภาพสามมิติมีความแมนยํา

ในการวัดใบหนาไดดไีมนอยไปกวาระบบภาพสองมิต ิเนื่องจากในแตละการศึกษามีปริมาณการเคลื่อนของกระดูกที่แตกตาง

กัน การเปรยีบเทยีบผลการเปลี่ยนแปลงเนื้อเย่ือออนและเนื้อเย่ือแข็งจึงใชการเปรียบเทียบอัตราสวนการเปลี่ยนแปลงเนื้อเย่ือ

ออนตอเนื้อเย่ือแข็ง (Soft-to-hard tissue ratio) ภายหลังศัลยกรรมแกไขความผิดปกติของกระดูกขากรรไกร อยางไรก็ตาม 

ผูวจัิยยังไมพบการศกึษาที่มีการเปรียบเทียบอัตราสวนการเปลี่ยนแปลงเนื้อเย่ือออนตอเนื้อเย่ือแข็งภายหลังศัลยกรรมแกไข

ความผดิปกตขิองกระดูกขากรรไกร บทความวชิาการนี้จึงทําการทบทวนวรรณกรรมอยางเปนระบบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง

เนื้อเย่ือออนใบหนา โดยนําเสนอและเปรยีบเทยีบอัตราสวนการเปลี่ยนแปลงเนื้อเย่ือออนและเนื้อเย่ือแข็งหลังศัลยกรรมแกไข

ความผดิปกตขิองกระดูกขากรรไกรดวยระบบภาพสองมิตแิละสามมิตจิากการศกึษาที่ผานมา 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

เพื่อทบทวน สบืคน ประเมิน และวเิคราะหผลงานวจัิยการเปลี่ยนแปลงเนื้อเย่ือออนใบหนาหลังศัลยกรรมแกไขความ

ผดิปกตขิองกระดูกขากรรไกรที่ประเมินดวยระบบสรางภาพสองมิตแิละสามมิติ 

 

วิธีดําเนนิการวิจัย 

1. การสบืคนงานวิจัยที่เกี่ยวของ (Literature search)  

การศกึษานี้ใชวธิกีารทบทวนบทความอยางเปนระบบโดยการสืบคนผานระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยนเรศวร 

เปนบทความภาษาอังกฤษฉบับเต็ม (Full paper) ทัง้หมด ผูวจัิยสบืคนระหวางเดือนมีนาคม ป พ.ศ. 2560 ถึงเดือนกุมภาพันธ

ป พ.ศ. 2561 บทความตพีมิพระหวางป ค.ศ. 1974 – 2017 จากการตพีมิพในวารสาร และระบบฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสที่มี

ผูเชี่ยวชาญตรวจสอบผลงานตพีมิพ ไดแก Medline (Pubmed) และ Science Direct โดยกําหนดคําสําคัญ (Key words) ในการ

สบืคนภาษาอังกฤษที่ประกอบดวย ไดแก Soft tissue, Hard tissue, Soft tissue change, Soft-to-hard tissue ratio, Face, และ 

Orthognathic surgery โดยมีขัน้ตอนในการสบืคนขอมูล (Search strategy) ดังภาพที่ 1 
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คําคนที่ใชในฐานขอมูล Medline  

(((((("Soft tissue change OR Soft-to-hard tissue ratio" AND Orthognathic surgery) AND Humans[Mesh])) AND Face) AND 

Humans[Mesh])) NOT "Distraction"  

คําคนที่ใชในฐานขอมูล Science Direct 

(((("Soft-to-hard tissue ratio" OR "Soft tissue changes" OR "ratio") AND Orthognathic surgery) NOT Distraction) AND 

Face) AND Human และมีคําวา soft tissue เปนสวนหนึ่งในบทคัดยอหรอืคําสําคัญ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 แผนภาพขัน้ตอนการสบืคนบทความ (Search and retrieval process) 

 

2. การเลือกบทความ (Selection criteria)  

ผูวจัิยคัดเลอืกบทความโดยดูจากหัวขอ (Title) และบทคัดยอ (Abstract) กอน แลวศึกษาคัดเลือกจากบทความฉบับ

เต็มตอไป โดยมีเกณฑการคัดบทความเขา (Inclusion criteria) ไดแก เปนการศกึษาในมนุษยชวงวัยรุนถึงวัยผูใหญเกี่ยวกับการ

เปลี่ยนแปลงเนื้อเย่ือออนใบหนาภายหลังศัลยกรรมแกไขความผิดปกติของกระดูกขากรรไกรที่ใชระบบภาพสองมิติและหรือ

สามมิติ ที่มีรายงานอัตราสวนการเปลี่ยนแปลงเนื้อเย่ือออนตอเนื้อเย่ือแข็งหลังศัลยกรรมแกไขความผิดปกติของกระดูก

ขากรรไกร และเกณฑคัดบทความออก (Exclusion criteria) ไดแก เปนการศกึษาเฉพาะเนื้อเย่ือออนหรือเนื้อเย่ือแข็งเพียงอยาง

ใดอยางหนึ่ง การศึกษาเฉพาะศัลยกรรมตกแตงคาง (Genioplasty) และการศึกษาที่มีกลุมตัวอยางเปนผูปวยปากแหวงและ

เพดานโหว หรอืมีรูปพกิารกะโหลกศรีษะ-ใบหนา 

 
3. การรวบรวมขอมูล (Data extraction)  

ผูวจัิยรวบรวมและจําแนกขอมูลของแตละบทความที่คัดเลือกเขามา แบงเปน 3 กลุม ไดแก 1) ขอมูลกลุมตัวอยาง 

(จํานวนกลุมตัวอยาง เพศ อายุ และเชื้อชาต)ิ 2) ขอมูลวธิวีจัิย (จํานวนบทความ ชื่อผูนิพนธ ปที่ตีพิมพ ชนิดของความผิดปกติ

เหลอื 241 บทความที่อาจเกี่ยวของโดย

ถูกพจิารณาจากหัวเรื่องและบทคัดยอ 

เหลอื 129 บทความที่อาจเกี่ยวของและ

ถูกพจิารณาจากบทความฉบับเต็ม 

เหลอื 40 บทความที่ใชในการศกึษา 

คัดออก 112 บทความ  

- ไมมีความสัมพันธของเนื้อเย่ือออนและเนื้อเย่ือแข็ง 

- ทําเฉพาะศัลยกรรมตกแตงคางเทานัน้ 

คัดออก 89 บทความ  

- ไมมีความสัมพันธของเนื้อเย่ือออนและเนื้อเย่ือแข็ง 

บทความอิเลก็ทรอนกิสจํานวน  

257 บทความ 

- PubMed 175 บทความ 

คัดออก 16 บทความ (บทความซ้ํา) 
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ของกระดูกขากรรไกร วิธีศัลยกรรมแกไขความผิดปกติของกระดูกขากรรไกร และระบบการสรางภาพ) และ 3) ขอมูล

วิเคราะหใบหนา (วิธีการถายภาพใบหนาสองมิติและสามมิติ) อัตราสวนการเปลี่ยนแปลงเนื้อเย่ือออนตอเนื้อเย่ือแข็งทั้ง

ขากรรไกรบนและขากรรไกรลาง) แลวสังเคราะหผลการศกึษานี้  

 
ผลการวิจัย 

บทความที่ถูกทบทวนวรรณกรรมอยางเปนระบบครัง้นี้มี 40 บทความ โดยผูวจัิยใชกระบวนการวพิากษงานวิจัย ตาม

เกณฑการประเมินระดับความนาเชื่อถือของหลักฐานเชิงประจักษของสถาบันโจแอนนา บริกส (Joanna Briggs Institute:JBI, 

2014) พบวา บทความมีความนาเชื่อถือระดับ 3.e จํานวน 31 บทความ (รอยละ 77.5) รองลงมาไดแก ระดับ 2.d จํานวน 8 

บทความ (รอยละ 20) และระดับ 2.b จํานวน 1 บทความ (รอยละ 2.5) ดังแสดงในตารางที่ 1 และเม่ือพิจารณาจําแนกตาม

พื้นที่การศกึษาในภูมิภาคทั่วโลก ดังแสดงในตารางที่ 2 พบบทความที่ทําการศกึษาในสหรัฐอเมรกิาสูงสุดจํานวน 15 บทความ 

(รอยละ 40.0) รองลงมาไดแก ยุโรป และเอเชยี ประกอบดวยผูปวยชายและหญงิจํานวน 8 - 80 คน (เฉลี่ย 31.88 คน) มีอายุ

ระหวาง 15-59 ป (อายุเฉลี่ย 25.15 ป) 

ตารางที ่1 การประเมินระดับความนาเชื่อถอืของหลักฐานเชงิประจักษ 

 

 

 

 

 

Levels of Evidence - Effectiveness จํานวนเรื่อง 

Level 1 – Experimental Designs 

Level 1.a Systematic Review of Randomized Controlled Trials (RCT) 0 

Level 1.b Systematic review of RCTs and other study designs 0 

Level 1.c RCT 0 

Level 1.d Pseudo -RCTs 0 

Level 2 – Quasi- Experimental Designs 

Level 2.a Systematic Review of Quasi- Experimental Studies 0 

Level 2.b Systematic Review of Quasi- Experimental and Other Lower Study Designs 0 

Level 2.c Quasi-Experimental Prospectively Controlled Study 1 

Level 2.d Pre-test-Post-test or Historic/Retrospective Control Group Study 8 

Level 3 – Observational – Analytic Designs 

Level 3.a Systematic Review of Comparable Cohort Studies 0 

Level 3.b Systematic Review of Comparable Cohort and Other Lower Study Designs 0 

Level 3.c Cohort Study with Control Group 0 

Level 3.d Case-Controlled Study 0 

Level 3.e Observational Study Without a Control Group 31 
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ตารางที ่1 การประเมินระดับความนาเชื่อถอืของหลักฐานเชงิประจักษ (ตอ)  

 

ตารางที่ 2 การกระจายของแหลงขอมูลของการศกึษาตามภูมิภาคตางๆ 

  

ภูมิภาคที่มีการศกึษา จํานวนเรื่อง รอยละ 

สหรัฐอเมรกิา 

ยุโรป 

เอเชีย 

บราซลิ 

15 

11 

10 

4 

40.0 

27.5 

25.0 

10.0 

  

ผลสังเคราะหการทบทวนงานวิจัย 

จากการศึกษาจํานวน 40 บทความ พบผูปวยที่มีความผิดปกติชนิดขากรรไกรลางย่ืน (Mandibular prognathism) 

จํานวน 1,160 คน คิดเปนรอยละ 86.79 รองลงมาคือขากรรไกรบนหดสั้น (Maxillary retrognathism) 76 คน คิดเปนรอยละ 

5.81 และขากรรไกรลางหดสั้น (Mandibular retrognathism) และหรือขากรรไกรบนย่ืนยาวในแนวดิ่ง (Vertical maxillary 

excess) ตามลําดับ พบการศกึษาของ Jung และคณะ (2009) เพียงการศึกษาเดียวที่รายงานผูปวยใบหนาอสมมาตร (Facial 

asymmetry) ซึ่งเปนประเภทความผดิปกตใินแนวขวาง (Transverse discrepancy) วิธีศัลยกรรมแกไขความผิดปกติของกระดูก

ขากรรไกรสวนใหญ คือ ศัลยกรรมตัดกระดูกแบบ Bilateral sagittal split ramus osteotomy (BSSRO) และ Le Fort I 

osteotomy และสวนนอยเปนศัลยกรรมตัดกระดูกแบบ Vertical ramus osteotomy (VRO) พบการศึกษาที่มีศัลยกรรมตกแตง

คางจํานวน 2 บทความและมีการรายงานการหัตถการเสริมอ่ืนๆ เชน Alar base cinch suture และ V-Y closure จํานวน 4 

บทความ โดยทศิทางการเคลื่อนที่พบมากที่สุด คือ การผาตัดถอยขากรรไกรลางไปทางดานหลัง (Mandibular setback) การ

ผาตัดเลื่อนขากรรไกรบนมาทางดานหนารวมกับการถอยขากรรไกรลางไปทางดานหลัง (Maxillary advancement-mandibular 

setback) รองลงมาคือ การผาตัดเลื่อนขากรรไกรบนมาทางดานหนา (Maxillary advancement) การผาตัดเลื่อนขากรรไกรลาง

มาทางดานหนา (Mandibular advancement) การผาตัดเลื่อนขากรรไกรบนขึ้นดานบน (Maxillary impaction) และ การผาตัด

เลื่อนขากรรไกรบนไปทางดานหลัง (Maxillary setback) ตามลําดับ  

  ในอดตีการประเมินการเปลี่ยนแปลงเนื้อเย่ือออนใบหนาดานขางใชรูปถายใบหนา (Facial photograph) และภาพรังสี

เซฟฟาโลเมทรกิดานขาง (Lateral cephalogram) สองมิติเปนหลัก โดยเปรียบเทียบตําแหนงที่เปลี่ยนแปลงไปของจุดกําหนด 

Levels of Evidence - Effectiveness จํานวนเรื่อง 

Level 4 – Observational-Descriptive Studies 

Level 4.a Systematic Review of Descriptive Studies 0 

Level 4.b Cross-Sectional Study 0 

Level 4.c Case Series 0 

Level 4.d Case Study 0 

Level 5 – Expert Opinion and Bench Research 

Level 5.a Systematic Review of Expert Opinion 0 

Level 5.b Expert Consensus 0 

Level 5.c Bench Research/Single Expert Opinion 0 
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(Landmark) กอนและหลังการรักษาตามระนาบอางอิง (Reference plane) ในแนวนอน ไดแก Frankfort horizontal plane หรือ 

เสนแนวนอนที่ทํามุม 7 องศา กับ Sella-Nasion line (7° to SNL) และระนาบอางอิงในแนวดิ่งไดแก เสนแนวดิ่งที่ตั้งฉากกับเสน

ระนาบแนวนอนและผานจุด Nasion หรอืจุด Sella เปนตน จุดกําหนดบนเนื้อเย่ือแข็งและเนื้อเย่ือออนใบหนาบนภาพจากระบบ

สองมิตแิละระบบสามมิตใินแนวหนาหลังมีจุดกําหนดเดยีวกัน วัดการเปลี่ยนแปลงโดยแสดงเปนคาอัตราสวนการเปลี่ยนแปลง

เนื้อเย่ือออนตอเนื้อเย่ือแข็งจากระบบภาพสองมิติตามจุดกําหนดในขากรรไกรบนและลางดังตารางที่ 4 และ 5 ตามลําดับ 

ตอมาไดมีการพัฒนาของเทคโนโลยีระบบภาพสามมิติสําหรับบันทึกภาพใบหนาระบบสามมิติ ไดแก มอเรโทโปกราฟ (Moiré 

topography) เทคนิคการสแกนดวยแสงเลเซอร (Laser scanning technique) การถายภาพแบบสเตอริโอโฟโตแกรมเมตร ี

(Stereophotogrammetry) การถายภาพรังสสีวนตัดอาศัยคอมพวิเตอร (Computed tomography) การสรางภาพดวยเรโซแนนซ

แมเหล็ก (Magnetic resonance imaging technique) และสตรัคเจอรไลทเฟเชียลสแกนนิ่งเทคนิค (Structured light scanning) 

โดยรายละเอียดขอดแีละขอเสยีของแตละวธิแีสดงดังตารางที่ 3 ซึ่งการวัดการเปลี่ยนแปลงเนื้อเย่ือออนและเนื้อเย่ือแข็งจาก

ระบบภาพสามมิตสิามารถวัดความลกึไดจากจุดกําหนดบนเนื้อเย่ือออนหรือเนื้อเย่ือแข็งใบหนาในรูปแบบพิกัด (Coordinates) 

เชน x, y, z (Sagittal, vertical, transverse plane) เปนตน โดยเทียบกับระนาบอางอิง เชน ระนาบแนวนอนแฟรงกฟอรต 

ระนาบแบงครึ่งซายขวา (Midsagittal plane) เปนตน คาอัตราสวนการเปลี่ยนแปลงเนื้อเย่ือออนตอเนื้อเย่ือแข็งจากระบบภาพ

สามมิตแิสดงดังตารางที่ 6 

 

ตารางที่ 3 ตารางเปรยีบเทยีบขอดแีละขอเสียของวธิกีารถายภาพใบหนาระบบสามมิติ 
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ตารางที่ 4 อัตราสวนการเปลี่ยนแปลงเนื้อเย่ือออนตอเนื้อเย่ือแข็งตามจุดกําหนดในขากรรไกรบนจากระบบภาพสองมิติ 

 

Author N Surgical  
technique 

Pn:ANS 
(x) 

Pn:ANS 
(y) 

Pn:A 
(x) 

Sn:ANS 
(x) 

Sn:A 
(x) 

Sn:A 
(y) 

A’:A 
(x) 

A’:A 
(y) 

Ls:A 
(x) 

Ls:ANS 
(x) 

Ls:A 
(y) 

Ls:A 
(x) 

Ls:U1 
(x) 

Ls:U1 
(y) 

Sts:U1 
(x) 

Sts:U1 
(y) 

Dann et al., 1976 6 Mx. adv.             0.53 0.30   
Carlotti et al., 1986 25 Mx. adv.             0.90    
Jensen et al., 1992 17 Mx. adv. 

Md. adv. 
        0.83  0.44  0.79 0.42 0.89  

Lin and Kerr, 1998 17 Mx. adv. 
Md. sb. 

   0.36 0.63  0.76  0.81    0.60  0.90  

Enacar et al., 1999 24 Mx. adv. 
Md. sb. 

0.98 0.88  0.94      0.88       

Rosenberg et al., 
2002 

9 Mx. adv. + imp.   0.34  0.64        0.63 0.33  0.33 

Chew, 2005 34 Mx. sb. 
Md. sb. 

    0.60 0.57       0.73 0.66   

Conley and Boyd, 
2007 

31 Mx. adv. 
Md. adv. 

0.28   0.63        0.97 0.96   0.86 

Chew et al., 2008 30 Mx. adv. 
Md. sb. 

            0.83    

Altug-Atac et al., 
2008 

20 Mx. adv. 
Md. sb. 

  0.25  0.40  0.61 0.50         

Coleta et al., 2009 44 Mx. adv. 
Md. adv. 

   0.69        0.69 1.00    

de Lira Ade et al., 
2012 

76 Mx. adv. 
Md. sb. 

   0.59             

de Lira Ade et al., 
2013 

40 Mx. imp. 
Md. adv. 

   0.80             

Aydil et al., 2013 31 Mx. adv. 
Md. sb. 

    0.83 0.91           

Oh et al., 2013 25 Mx. adv. 
Md. sb. 

  0.66              

Becker et al., 2014 58 Mx. adv. 
Md. sb. 

           0.93  0.97   

Aydemir et al., 2015 26 Mx. adv. 
Md. sb. 

  0.93              
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ตารางที่ 5 อัตราสวนการเปลี่ยนแปลงเนื้อเย่ือออนตอเนื้อเย่ือแข็งตามจุดกําหนดในขากรรไกรลางจากระบบภาพสองมิติ 

 

 

 

Author N Surgical 

technique 

Li:L1 (x) Li:L1 

(y) 

Li:Gn 

(y) 

B’:B Pog’:Pog 

(x) 

Pog’:Pog 

(y) 

Me’:Me 

(y) 

Sti:L1 (x) 

Hershey and Smith, 1974 24 Md. sb. 0.75   0.95 0.96    

Lines and Steinhauser, 1974 35 Md. sb. 0.83   0.95 0.96    

Suckiel and Kohn, 1978 50 Md. sb. 0.83   0.95 0.96    

Kajikawa, 1979  33 Md. sb. 0.80   0.87 0.92    

Willmot, 1981 41 Md. sb. 0.74   1.07 0.94    

Fanibunda, 1989 33 Md. sb. 0.67   0.89 0.95    

Hernandez Orsini et al., 1989 31 Md. adv. 0.43   0.93 0.94    

Lew et al., 1990 25 Md. sb. 0.67   0.89 0.95    

Gjørup and Athanasiou, 1991 50 Md. sb. 0.88   1.06 1.07    

Ewing and Ross, 1992 14 Md. adv. 0.80   1.00 1.00    

Jensen et al., 1992 17 Mx. adv. 

Md. adv. 

0.81   0.98 1.00   0.48 

Thuer et al., 1994 30 Md. adv. 0.66   0.88 1.00    

Ingervall et al., 1995  29 Md. sb. 0.88   0.97 0.96    

Lin and Kerr, 1998 17 Mx. adv. 

Md. sb. 

0.99   1.00 0.99  0.99  

Enacar et al., 1999 24 Mx. adv. 

Md. sb. 

    0.92    

Chunmaneechote and 

Friede, 1999 

41 Md. sb. 0.82   0.92 1.06    

Hu et al., 1999 43 Md. sb. 0.71   0.90 0.94    

Gaggl et al., 1999 60 Md. sb. 0.80   0.99 0.84    

Mobarak et al., 2001 80 Md. sb. 1.00   1.06 0.94    

Hamada et al., 2001 14 Md. adv. 0.48   0.89 0.90    

Pangrazio-Kulbersh et al., 

2001 

20 Md. adv. 0.61   0.93 1.00    

Chew, 2005 34 Mx. sb. 

Md. sb. 

0.84 0.88  1.00 0.85 1.00   

Conley and Boyd, 2007 31 Mx. adv. 

Md. adv. 

0.90   1.00 0.95  0.89 0.90 

Chew et al., 2008 30 Mx. adv. 

Md. sb. 

0.97   1.00 0.97    

Altug-Atac et al., 2008 20 Mx. adv. 

Md. sb. 

0.72   1.00 0.81    

Coleta et al., 2009 44 Mx. adv. 

Md. adv. 

0.91   1.00 0.97    

de Lira Ade et al., 2012 76 Mx. adv. 

Md. sb. 

  0.47      

de Lira Ade et al., 2013 40 Mx. imp. 

Md. adv. 

  0.87      

Aydil et al., 2013 31 Mx. adv. 

Md. sb. 

   0.95     

Oh et al., 2013 

 

25 Mx. adv. 

Md. sb. 

 

 

0.66   

 

0.91 

 

   

Becker et al., 2014 58 Mx. adv. 

Md. sb. 

0.72   0.72 0.98    

Aydemir et al., 2015 26 Mx. adv. 

Md. sb. 

 0.93  0.98     
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ตารางที่ 6 อัตราสวนการเปลี่ยนแปลงเนื้อเย่ือออนตอเนื้อเย่ือแข็งจากระบบภาพสามมิติ 

 
Abbreviations: B (B point), B’ (Soft tissue B point), CT (Computed tomography), Li (Labrale inferius), Ls (Labrale superius), Method (Method used for measurement), Md. (Mandibular), Me (Menton), Me’ (Soft tissue menton), Mx. (Maxillary), N 

(Number of samples), Pog’ (Soft tissue pogonion), Pog (Pogonion), sb (Setback), SL (Structured-light system), U1 (Tip of first upper incisor) 
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อภปิรายผลการวิจัย 

 จากการศกึษาคาอัตราสวนการเปลี่ยนแปลงเนื้อเย่ือออนตอเนื้อเย่ือแข็งในบทความตางๆ พบวา อัตราสวนของจุด

กําหนดในขากรรไกรลางทั้งจากระบบสองมิติและสามมิติ มีคาใกลเคียงกันไมวาจะเปนการศัลยกรรมแบบหนึ่งหรือสอง

ขากรรไกร แตในขากรรบนพบคาอัตราสวนที่หลากหลาย  

การศึกษาในอดีตใชภาพรังสีเซฟฟาโลเมทริกดานขางในการประเมินทั้งเนื้อเย่ือออนและเนื้อเย่ือแข็งภายหลัง

ศัลยกรรมเปนหลัก ซึ่งประเมินไดเฉพาะในแนวหนาหลังจึงอาจไดขอมูลที่ไมครบถวน เนื่องจากการประเมินโดยใชภาพรังสี

เซฟฟาโลเมทรกิดานขางมีขอจํากัดของมุม ระนาบ และจุดตางๆ สามารถวัด วิเคราะหไดเฉพาะแนวกึ่งกลางใบหนา อีกทั้ง

ความผิดปกติของกระดูกขากรรไกรและรูปใบหนาเปนโครงสรางสามมิติ ภาพรังสีเซฟฟาโลเมทริกดานขางจึงไมสามารถ

วเิคราะหผูปวยที่มีความอสมมาตรของใบหนาได  

จากตารางอัตราสวนการเปลี่ยนแปลงเนื้อเย่ือออนตอเนื้อเย่ือแข็งตามจุดกําหนดในขากรรไกรบน (ตารางที่ 4) และ

ขากรรไกรลาง (ตารางที่ 5) จากระบบภาพสองมิต ิพบวาการใชจุดกําหนดเพื่อใชหาคาอัตราสวนการเปลี่ยนแปลงเนื้อเย่ือออน

ตอเนื้อเย่ือแข็งมีความแตกตางกันในแตละการศึกษา อัตราสวนการเปลี่ยนแปลงเนื้อเย่ือออนตอเนื้อเย่ือแข็งในการ

เปลี่ยนแปลงของขากรรไกรบนที่พบในการศกึษามากที่สุดคือ Ls:U1 ซึ่งมีคาอัตราสวนที่หลากหลายอยางมากเม่ือเปรียบเทียบ

การศกึษาที่เปนศัลยกรรมแบบหนึ่งขากรรไกรหรือสองขากรรไกร โดยพบคาอัตราสวนตั้งแต 0.53-1.00 สวนในขากรรไกร

ลางพบวา B:B’ และ Pog:Pog’ เปนอัตราสวนที่พบในการศึกษามากที่สุด และคาอัตราสวนอยูในชวง 0.89-1.00 และ 0.81-

1.00 ตามลําดับ  

การศกึษาการเปลี่ยนแปลงเนื้อเย่ือออนภายหลังศัลยกรรมแกไขความผดิปกตขิองกระดูกขากรรไกรโดยใชระบบภาพ

สามมิติที่รายงานคาอัตราสวนการเปลี่ยนแปลงเนื้อเย่ือออนตอเนื้อเย่ือแข็งมีจํานวนไมมาก จากตารางอัตราสวนการ

เปลี่ยนแปลงเนื้อเย่ือออนตอเนื้อเย่ือแข็งจากระบบภาพสามมิต ิ(ตารางที่ 6) พบวามีการใชระบบภาพสามมิติที่แตกตางกัน คา

อัตราสวนของ B:B’ และ Pog:Pog’ มีคา 0.81-0.93 และ 0.86-1.00 ตามลําดับ ซึ่งใกลเคียงกับการศึกษาที่ใชระบบภาพสอง

มิติทั้งการศึกษาที่เปนศัลยกรรมแบบหนึ่งขากรรไกรหรือสองขากรรไกร (Enacar et al., 1999) ในขณะที่อัตราสวนของจุด

กําหนดอ่ืนๆ มีความหลากหลายคอนขางมากเชนเดียวกันกับการศึกษาจากระบบภาพสองมิติ แสดงใหเห็นวาจุดกําหนด

บรเิวณคางทัง้สองจุดนี้สามารถเปนจุดกําหนดในการทํานายผลการรักษาที่ดีไดเนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงระหวางเนื้อเย่ือ

ออนและเนื้อเย่ือแข็งหลังศัลยกรรมแกไขความผิดปกติของกระดูกขากรรไกรในระดับที่ใกลเคียงกัน (Olate et al., 2016) 

Soncul และ Bamber (2004) ไดอธบิายวาบรเิวณจุด Pog เปนบรเิวณที่อยูใกลกับกระดูกขางใต (Underlying bone) กลามเนื้อ

คาง (Mentalis muscle) และแผนเอ็นปลายคางของกลามเนื้อออบคูิลารสีออรสี (Orbicularis oris muscle) ซึ่งเปนเสนใยสวนลึก

สุดที่ยึดอยูกับกระดูกคางจึงทําใหการเปลี่ยนแปลงเนื้อเย่ือออนใกลเคียงกับเนื้อเย่ือแข็งบรเิวณนัน้ 

การศกึษาโดยใชระบบภาพสามมิตยัิงมีจํานวนไมมากเม่ือเทยีบกับการศึกษาจากระบบภาพสองมิติในการศัลยกรรม

ชนดิเดียวกัน ทั้งนี้มีการศึกษาของ Ghoddousi และคณะ (2007) ไดเปรียบเทียบความแมนยําในการวัดจุดอางอิงบนใบหนา 

พบวาการวัดใบหนาโดยใชภาพถายใบหนาสามมิติมีความแมนยําในการวัดมากใกลเคียงกับการวัดโดยใชเวอรเนียคาลิเปอร 

แตมีความแปรผันนอยกวาการวัดโดยใชเวอรเนยีคาลเิปอรเล็กนอย ในขณะที่การวัดโดยใชรูปถายใบหนาแบบสองมิติมีความ

แปรผันของการวัดมากกวาอยางมีนัยสําคัญเม่ือเทียบกับสองวิธีขางตน ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาของ Ozsoy และคณะ 

(2009) 

ปจจัยที่อาจสงผลใหเกดิความแตกตางของอัตราสวนเนื้อเย่ือออนตอเนื้อเย่ือแข็ง ไดแก เพศ (Mobarak et al., 2001; 

Kolokitha et al., 2012) ความหนาเนื้อเย่ือออน (Gjørup and Athanasiou, 1991; Kolokitha et al., 2012) ปริมาณการเคลื่อน

กระดูกขากรรไกร (Mobarak et al., 2001) และเชื้อชาติ (Lew et al., 2009; Baik and Kim, 2010; Kolokitha et al., 2012) 

Lew และคณะ (2009) พบความแตกตางของอัตราสวนเนื้อเย่ือออนตอเนื้อเย่ือแข็งระหวางระหวางคนจีนกับคนผิวขาว ซึ่ง
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แสดงใหเห็นถงึความจําเปนในการใชคาอัตราสวนที่จําเพาะสําหรับคนแตละเชื้อชาติในการวางแผนการรักษา นอกจากนั้นใน

การศกึษาของ Baik และ Kim (2010) ไมพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญในใบหนาสวนลางระหวางกลุมที่มีการตกแตงคาง

และกลุมที่ไมมีการตกแตงคาง 

ระบบภาพสามมิติมีความเหมาะสมในการเปนเครื่องมือที่ใชในการศึกษาการเปลี่ยนแปลงเนื้อเย่ือออนและเนื้อเย่ือ

แข็งเนื่องจากใหผลในการวัดและการประเมินการเปลี่ยนแปลงไมนอยไปกวาการใชระบบภาพสองมิติ และยังสามารถศึกษา

การเปลี่ยนแปลงของใบหนาไดทัง้แนวหนาหลังและแนวขวาง นอกจากนี้การระบุจุดกําหนด (Landmark identification) ในระบบ

ภาพสามมิตสิามารถทําไดดกีวาเนื่องจากสามารถหมุนภาพเพื่อปรับมุมมองใหเห็นตําแหนงที่กําหนดจุดไดดมีากขึ้น 

การศึกษาที่ใชระบบภาพสามมิติหลายการศึกษา (Soncul and Bamber, 2004; Baik and Kim, 2010; Kim et al., 

2015) เปนการศึกษาที่วัดการเปลี่ยนแปลงเนื้อเย่ือออนดวยภาพสามมิติ แตใชภาพรังสีศีรษะดานขางในการวัดการ

เปลี่ยนแปลงเนื้อเย่ือแข็ง โดยระบบนี้ตองมีการรวมภาพจากระบบสองมิติและสามมิติเขาดวยกันซึ่งตางกับระบบที่ใชการ

ถายภาพรังสสีวนตัดอาศัยคอมพิวเตอรที่ขอมูลเนื้อเย่ือออนและเนื้อเย่ือแข็งเปนภาพสามมิติทั้งหมด อยางไรก็ตามยังไมพบ

การศกึษาที่เปรยีบเทียบความแมนยําในการวัดการเปลี่ยนแปลงโดยใชระบบสองมิติรวมกับระบบสามมิติดังกลาว ดังนั้นจึง

ควรมีการศกึษาเพิ่มเตมิตอไป นอกจากนี้จากการศกึษาที่ใชระบบภาพสามมิติ มีการศึกษาของ Jung และคณะ (2009) เพียง

การศึกษาเดียวที่มีการเปรียบเทียบระหวางกลุมตัวอยางที่มีใบหนาสมมาตรและอสมมาตร โดยทําการศึกษาในผูปวยที่

ศัลยกรรมขากรรไกรลางเพียงอยางเดียวและไมไดระบุคาอัตราสวนเฉพาะสําหรับกลุมผูปวยที่มีใบหนาอสมมาตร ดังนั้นจึง

ควรมีการศกึษาเพิ่มเตมิตอไป 

 

สรุปผลงานวิจัย 

คาอัตราสวนการเปลี่ยนแปลงเนื้อเย่ือออนตอเนื้อเย่ือแข็งใบหนาในแนวหนาหลังจากระบบภาพสองมิติและสามมิติมี

คาที่หลากหลาย ยกเวนบริเวณคางที่มีคาอัตราสวนใกลเคียงกัน โดยระบบภาพสามมิติมีจุดเดนในการนํามาใชศึกษาการ

เปลี่ยนแปลงเนื้อเย่ือออนใบหนาภายหลังศัลยกรรมแกไขความผิดปกติของกระดูกขากรรไกร เนื่องจากสามารถแสดงภาพ

ใบหนาแบบสามมิติ สามารถศึกษาการเปลี่ยนแปลงใบหนาบริเวณที่นอกเหนือจากแนวกึ่งกลางใบหนา และชวยลดความ

คลาดเคลื่อนในการระบุจุดกําหนดบนใบหนาได 
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บทคัดยอ 

 การศกึษานี้มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาเครื่องมือประเมินสุขภาพชองปากผูสูงอายุภาวะพึ่งพิงเปนฉบับภาษาไทยจาก

แบบประเมิน Oral Health Assessment Tool (OHAT) ชุดตนฉบับ และศึกษาความนาเชื่อถือของเครื่องมือประเมินสุขภาพชอง

ปากฯ สําหรับเจาพนักงานทันตสาธารณสุข  เครื่องมือประเมินนี้ไดรับการแปลจากภาษาอังกฤษเปนภาษาไทยตามแนว

ทางการปรับแบบประเมินใหเหมาะสมตามวัฒนธรรม ประกอบดวย การแปล OHAT ชุดตนฉบับเปนภาษาไทย ทดสอบ

คุณภาพ OHAT ฉบับภาษาไทย โดยการหาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาโดยผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 3 คน แลวปรับปรุงเครื่องมือ

ประเมิน แปลยอนกลับเปนภาษาอังกฤษ และเปรียบเทียบ OHAT ชุดตนฉบับกับชุดที่แปล จากนั้นทําการศึกษาความเชื่อม่ัน

และความเที่ยงตรงในการใชเครื่องมือของเจาพนักงานทันตสาธารณสุข (ผูตรวจ) จํานวน 2 คน ประเมินสุขภาพชองปากกลุม

ตัวอยางผูสูงอายุภาวะพึ่งพิง จํานวน 37 คน โดยการหาคาสัมประสิทธิ์โคเฮนแคปปา (K) และคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ

ภายในชั้น (ICC) ผลการศึกษาพบวา ความเชื่อม่ันภายในผูตรวจรายหมวดอยูในระดับดี-ดีเย่ียม เชนเดียวกับความเชื่อม่ัน

ระหวางผูตรวจ ยกเวนหมวดริมฝปากและน้ําลาย และระหวางทันตแพทยมาตรฐานและผูตรวจในระดับปานกลาง-ดีเย่ียม 

โดยหมวดรมิฝปากและน้ําลายเปนหมวดที่ประเมินไมสอดคลองเชนเดยีวกัน จากผลการศกึษาสรุปไดวา OHAT ฉบับภาษาไทย 

มีความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา และความเชื่อม่ันเพียงพอสําหรับใชประเมินสุขภาพชองปากผูสูงอายุภาวะพึ่งพิงในชุมชมไทยได 

อยางไรก็ตามควรปรับปรุงแบบประเมินบางหมวด การฝกอบรมการใชงาน การสอบเทียบทันตแพทยมาตรฐาน และศึกษา

คุณสมบัตขิองเครื่องมือในกลุมตัวอยางที่ขนาดใหญขึ้น 

คําสําคัญ:  เครื่องมือประเมินสุขภาพชองปาก  ผูสูงอายุภาวะพึ่งพงิ  เจาพนักงานทันตสาธารณสุข 

Abstract 

This study developed the Oral Health Assessment Tool (OHAT) into Thai version and examined reliability of the 

OHAT-Thai version for dental nurses. The original OHAT was translated into Thai language by using a standard protocol 

for the tool’s cross-cultural adaptation. The protocol consisted of forward translation from English into Thai, Thai version 

was examined the content validity of OHAT-Thai version by 3 expert panels discussion, The OHAT-Thai version was 

backward translated from Thai into English and compared the original version and the back-translated version.  After 

that, The OHAT-Thai version was evaluated the intra-rater and inter-rater reliability of 2 dental nurses (raters) and 

between standard dentist and raters by using 37 functionally dependent elderly from the Cohen’s Kappa agreement 

index (K) and Intra-class correlations coefficient (ICC). The results of the study showed that intra-rater reliability of 

raters were in range of good to almost perfect agreement, inter-rater reliability were in range of good to almost perfect 

agreement but lips and saliva categories were non-significant and inter standard dentist-rater reliability were in range 
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of moderate to almost perfect agreement but also lips and saliva categories were non-significant. This study indicates 

that the OHAT-Thai version has content validity and reliability adequate for assessing the oral health status of 

functionally dependent elderly in Bang Krathum and Nakhon Pa Mak district. However, further study should be adjusted 

lips and saliva categories, done standard dentist calibration and examined in larger size of examples. 

Keyword:  Oral Health Assessment Tool, Functionally Dependent elderly, Dental Nurses 

 
บทนํา 

ประเทศไทยมีแนวโนมที่จะมีสัดสวนประชากรสูงขึ้น คาดวา พ.ศ. 2564  ประเทศไทยจะกลายเปนสังคมสูงวัยอยาง

สมบูรณ (Complete aged society)  โดยมีประชากรสูงอายุมากถึงรอยละ 20 (มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผูสูงอายุไทย, 

2558) วัยสูงอายุมักมีความเสื่อมของอวัยวะในรางกาย เพิ่มโอกาสเสี่ยงตอการเจ็บปวย ความพิการ และชวยเหลือตนเอง

ไมไดหรอืมีภาวะพึ่งพงิมากย่ิงขึ้น (Walston et al., 2006) ผูสูงอายุภาวะพึ่งพิงเปนผูที่มีความยากลําบากในการดําเนินกิจวัตร

ประจําวัน และชวยเหลือตนเองไดอยางจํากัด  จึงสงผลใหดูแลความสะอาดของชองปากไดไมดีนัก (Al-Shehri, 2012;  

de Oliveira and Pedreira, 2012; Lolita et al., 2015)  อีกทั้งผูสูงอายุมักมีโรคประจําตัวหลายโรค ซึ่งตองใชยารวมกันหลาย

ชนิด  มียาจํานวนมากที่สงผลใหอัตราการหลั่งน้ําลายลดลงเกิดภาวะปากแหงน้ําลายนอย (Han et al., 2015; Wolff et al., 

2017) อาจทําใหรูสกึไมสบายหรอืมีอาการเจ็บปวดในชองปาก  อาการน้ําลายนอยยังเปนปจจัยรวมที่เพิ่มความเสี่ยงการเกิด

โรคฟนผุและโรคปริทันต (Christensen, 2012; Sreebny and Schwartz, 1997)  นอกจากนี้ ปญหาสุขภาพชองปากยังสงผล

กระทบตอการเกิดโรคเรื้อรัง ไดแก โรคหลอดเลือดหัวใจ (Cardiovascular disease) โรคหลอดเลือดสมอง (Cerebrovascular 

disease) โรคเบาหวาน โรคปอดบวมจากการสําลัก (Aspiration pneumonia) (Leishman et al., 2010; Najafipour et al., 

2013; Lafon et al., 2014; Lakschevitz et al., 2011; Ortega Fernández and Clavé, 2013; van der Maarel-Wierink et al.,

2013) เปนตน นอกจากนี้ ปญหาสุขภาพชองปากยังสงผลกระทบตอคุณภาพชวีติของผูสูงอายุอีกดวย (Cano-Gutiérrez et al., 

2015; Dahl, et al., 2011; Ikebe, et al., 2007)  

ประเทศไทยมีแผนงานทันตสุขภาพสําหรับผูสูงอายุตั้งแต ป พ.ศ. 2557 มียุทธศาสตรในการพัฒนารูปแบบ ระบบ 

และคุณภาพบรกิารทันตสุขภาพในผูสูงอายุเชงิรุกเขาสูชุมชน และบูรณารวมกับการดูแลผูสูงอายุระยะยาว (Long term care) 

(กระทรวงสาธารณสุข, 2558) โดยทมีสหวชิาชพี ตามหลักการจัดบรกิารปฐมภูมิ (Primary care)  อันประกอบไปดวย แพทย 

พยาบาล นักวชิาการสาธารณสุขหรอืเจาพนักงานสาธารณสุข แพทยแผนไทยหรือผูชวยแพทยแผนไทย และทันตแพทย/เจา

พนักงานทันตสาธารณสุข (อรจิตต และคณะ, 2559) เพื่อใหผูสูงอายุภาวะพึ่งพิงไดรับบริการทางการสาธารณสุขอยางรอบ

ดาน  อําเภอบางกระทุม จังหวัดพิษณุโลก เปนอําเภอนํารองในการจัดบริการเชิงรุกโดยทีมสหวิชาชีพเขาสูชุมชน โดยจัดตั้ง

กลุมหนวยบรกิารปฐมภูมิ (Primary care cluster: PCC) ออกเปน 2 หนวย แบงเปน 5 ทีมยอย ตั้งแตปงบประมาณ 2558 ซึ่ง

กลุมงานทันตกรรม โรงพยาบาลบางกระทุมมีแผนเขารวมทมีในปงบประมาณ 2560 นี้ โดยเจาพนักงานทันตสาธารณสุขเปน

แกนนําหลักในการใหบรกิารเชงิรุกเขาสูชุมชน ซึ่งเดมิกลุมผูสูงอายุภาวะพึ่งพงิไดรับการตรวจคัดกรองปญหาสุขภาพชองปาก

โดยอาสาสมัครประจําหมูบาน (อสม.) ตามแบบคัดกรองสุขภาพผูสูงอายุ พ.ศ. 2560 (กรมการแพทย, 2558) เทานั้น และไม

สงตอขอมูลเม่ือพบวาผูสูงอายุมีปญหาสุขภาพชองปาก รวมกับยังไมมีระบบการใหบริการทันตสุขภาพโดยทันตบุคลากรเขาสู

ชุมชน และเจาพนักงานทันตสาธารณสุขในพื้นที่ ยังขาดประสบการณในการตรวจคัดกรองปญหาสุขภาพชองปากผูสูงอายุ

ภาวะพึ่งพงิอยางรอบดาน  ดังนั้น เพื่อเปนการเพิ่มศักยภาพการดูแลสุขภาพชองปากผูสูงอายุภาวะพึ่งในอําเภอกระทุม  จึง

ควรใหเจาพนักงานทันตสาธารณสุขเขามามีสวนรวมในการคัดกรองปญหาสุขภาพชองปากผูสูงอายุภาวะพึ่งพิง และมีแบบ

ประเมินที่เหมาะสม  สามารถประเมินปญหาสุขภาพชองปากของผูสูงอายุภาวะพึ่งพิงไดอยางรอบดาน แบบประเมินดังกลาว 
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ไดแก Oral Health Assessment Tool (OHAT) เปนแบบประเมินที่พัฒนาขึ้นเพื่อประเมินสุขภาพชองปากผูสูงอายุภาวะพึ่งพิงที่

อาจมีหรือไมมีภาวะสมองเสื่อมโดยเฉพาะที่ใชอยางแพรหลายในหลายประเทศ ไดรับการทดสอบวามีคุณภาพดี มีความ

เที่ยงตรงและความนาเชื่อถือสูง (Validity and reliability) (Chalmers et al., 2005; de Mello et al., 2012; Matsuo and 

Nakagawa, 2016; Tsai, et al., 2015) สามารถประเมินปญหาสุขภาพชองปากไดรอบดาน ประกอบดวย 8 หมวด ไดแก ริม

ฝปาก ลิ้น เหงือกและเนื้อเย่ือออนในชองปาก น้ําลาย ฟนธรรมชาติ ฟนเทียม ความสะอาดภายในชองปาก และอาการ

เจ็บปวดภายในชองปาก โดยแบงสภาวะสุขภาพชองปากแตละหมวดเปน 3 ระดับ จาก 0 คะแนน มีสุขภาพดี  1 คะแนน มี

ความผดิปกต ิ และ 2 คะแนน มีสุขภาพไมด ี แลวรวมเปนพสิัยคะแนนตัง้แต 0 ถึง 16 คะแนน ตามเกณฑแบบประเมิน OHAT 

ของชารมเมอรและคณะ เครื่องมือที่ใชรวมกับการประเมินมีเพียงไฟฉายและถุงมือตรวจโรค ไมรุกล้ําเนื้อเยื่อชองปาก (Non-

invasive) จึงไมทําใหเกิดแผล เลือดออก หรือความเจ็บปวด (Chalmers et al., 2005) จากเหตุผลดังกลาวผูวิจัยจึงมีความ

สนใจในการพัฒนา OHAT เปนฉบับภาษาไทย รวมทั้งศึกษาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content validity) และความเชื่อม่ัน 

(Reliability) ของแบบประเมิน OHAT ฉบับภาษาไทย  

 

อุปกรณและวิธีการ / วิธีดําเนนิการวิจัย  

การศกึษาครัง้นี้ แบงเปน 3 ระยะ ไดแก การแปลแบบประเมิน OHAT จากภาษาอังกฤษเปนภาษาไทย ตามแนวทางที่

นําเสนอโดย นันทกา และ สุจิตรา (นันทกา และ สุจิตรา, 2554)  การสอบเทียบ OHAT ฉบับภาษาไทย และการศึกษาความ

เชื่อม่ันของ OHAT ฉบับภาษาไทย การวิจัยนี้ไดรับการรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษยจากมหาวิทยาลัยนเรศวรและไดรับ

ความยินยอมจากกลุมตัวอยางเขารวมงานวจัิย ดังมีรายระเอียดตอไปนี้ 

ระยะที่ 1 การพัฒนา OHAT ฉบับภาษาไทย แบงเปน 3 ขัน้ตอน 

            1. การแปล OHAT เปนฉบับภาษาไทย 

      1.1 ขออนุญาตเจาของลขิสทิธิ์จากวารสาร Australian Dental Journal ในการพัฒนา OHAT ฉบับภาษาไทย  

               1.2 แปลแบบประเมิน OHAT เปนภาษาไทย (Forward translation) โดยอาจารยที่ปรึกษา 1 ทาน ผูเปนทันตแพทย

เชี่ยวชาญสาขาทันตกรรมผูสูงอายุ ที่จบการศกึษาระดับปรญิญาเอกจากประเทศที่ใชภาษาอังกฤษเปนภาษาหลักและทํางาน

เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพชองปากผูสูงอายุภาวะพึ่งพงิ มีความรูความเขาใจในภาษาอังกฤษ ภาษาไทยเปน และวัฒนธรรมไทย

เปนอยางดี มีความเขาใจในเนื้อหาของตนฉบับ OHAT แปลเครื่องมือโดยยึดความเทาเทียมกันระหวางสองภาษา  คํานึงถึง

ความหมายที่ถูกตอง  เปนภาษาที่ใชกันทั่วไป และเหมาะสมกับวัฒนธรรมไทย 

           2. การตรวจสอบแบบประเมิน OHAT ฉบับภาษาไทย โดยผูทรงคุณวุฒิ (Review of the translated version by 

reviewer) ซึ่งเปนทันตแพทย 3 ทาน ที่มีความเชี่ยวชาญสาขาเวชศาสตรชองปาก พยาธิวิทยาชองปาก ที่มิใชบุคคลเดียวกับผู

แปล  มีความรูความเขาใจในภาษาอังกฤษและภาษาไทยเปนอยางดี  โดยผูทรงคุณวุฒิพิจารณาแบบประเมินตนฉบับ OHAT 

ภาษาอังกฤษ และแบบประเมิน OHAT ฉบับภาษาไทย แลวใหคาดัชนีความสอดคลอง (Index of consistency: IOC) (Brown, 

1996) ระหวางคะแนน +1 0 และ -1  เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content validity)  ความถูกตองเหมาะสมของ

การใชภาษา และครบถวนของเนื้อหาตามตนฉบับ OHAT  และวัฒนธรรมไทย  โดยขอที่มีความสอดคลองต่ํากวา 0.5 ผูวิจัยได

ปรับแกใหมีความเหมาะสมตามขอเสนอแนะจากผูทรงคุณวุฒ ิ   

           3.  การแปลยอนกลับ (Backward translation) จากฉบับภาษาไทยเปนภาษาอังกฤษ โดยผูเชี่ยวชาญดานภาษา 1 ทาน 

ที่ผานการรับรองการใชภาษาอังกฤษจากสถาบันภาษาที่ไดมาตรฐาน สามารถใชภาษาไทยและภาษาอังกฤษไดเปนอยางด ี

(Bilingual person) มิใชบุคคคลเดยีวกับผูแปลในขัน้ตอนแรก ไมเคยใชหรอืมีความเขาใจเนื้อหาตนฉบับ OHAT มากอน 
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           4. เปรียบเทียบเนื้อหาแบบประเมินตนฉบับกับฉบับแปลยอนกลับ (Comparison of the original version and the 

back-translated version) โดยผูวิ จัยและอาจารยที่ปรึกษาอีกสองทาน ที่มิใชบุคคลเดียวกับผูแปล เพื่อพิจารณาความ

เหมาะสมทัง้ภาษาและวัฒนาธรรม 

ระยะที่ 2 การสอบเทยีบทันตแพทยมาตรฐานและเจาพนักงานทันตสาธารณสุข  

1.  ผูวจัิยดําเนินการฝกอบรมการใช OHAT ฉบับภาษาไทย ใหแก ทันตแพทยมาตรฐาน (Standardized dentist)  ซึ่ง

เปนทันตแพทยชํานาญการ ที่มีประสบการณการทํางานในโรงพยาบาลชุมชน 12 ป จํานวน 1 คนและ กลุมตัวอยางเจา

พนักงานทันตสาธารณสุข ผูรับผิดชอบกิจกรรมสงเสริมสุขภาพชองปากผูสูงอายุ จํานวน 2 คน โดยเปนเจาพนักงาน 

ทันตสาธารณสุขผูปฏิบัตงิานในโรงพยาบาลบางกระทุม ตําบลบางกระทุม (พื้นที่ 1) จํานวน 1 คน (ผูตรวจ 1) และเจาพนักงาน 

ทันตสาธารณสุขผูปฏิบัตงิานในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลนครปาหมาก ตําบลนครปาหมาก (พื้นที่ 2) จํานวน 1 คน

(ผูตรวจ 2) เปนเวลา 3 วัน (รวม 7.5 ชั่วโมง) ในรูปแบบภาพเลื่อนประกอบการสอน จํานวน 70 ภาพ เนื้อหาประกอบดวย

สถานการณผูสูงอายุไทยภาวะพึ่งพิงของไทย และอําเภอบางกระทุม  ปญหาสุขภาพชองปากของผูสูงอายุภาวะพึ่งพิงที่

สัมพันธกับสุขภาพรางกายและคุณภาพชวีติ การใชงานแบบประเมิน OHAT ฉบับภาษาไทย และคําแนะนําการดูแลสุขภาพชอง

ปากสําหรับผูสูงอายุภาวะพึ่งพงิ โดยดัดแปลงจากเอกสารประกอบการอบรมของ Halton region (Halton region, 2008) และ 

South Australia Dental Service (Lewis and Fricker, 2009) 

2. ทดสอบทันตแพทยมาตรฐานและผูตรวจ โดยทดสอบการใชเครื่องมือประเมิน OHAT ฉบับภาษาไทย จากภาพ

เลื่อนประกอบการสอน จํานวน 70 ขอ และใหคะแนนประเมินตามเกณฑ OHAT ฉบับภาษไทย ซ้ําจนกวาจะไดคะแนนเต็ม จึง

ถอืวาทันตแพทยมาตรฐานและผูตรวจสามารถใชแบบประเมิน OHAT ฉบับภาษาไทยได 

3. หลังการอบรม 1 สัปดาห เพื่อใหผูตรวจมีเวลาทบทวนเนื้อหาแบบประเมิน OHAT ฉบับภาษาไทย กอนทํา

แบบสอบถามการใชงาน OHAT ฉบับภาษาไทย ซึ่งดัดแปลงจากแบบสอบถามของ Simpelaere et al. (2016) ซึ่งดัดแปลงจาก 

Chalmers et al. (2005) กอนเก็บขอมูลจรงิ 

ระยะที่ 3 การเก็บรวบรวมขอมูล 

1.  ผูวจัิยชี้แจงวัตถุประสงคและกระบวนการวิจัยแกผูสูงอายุ และหรือผูดูแล เพื่อขอความยินยอมเขารวมการวิจัย

และบันทกึภาพ โดยผูวจัิยเก็บขอมูลลักษณะและภูมิหลังของกลุมตัวอยางผูสูงอายุ ไดแก ชื่อ อายุ เพศ คา Barthel ADL index 

ที่อยูอาศัย โรคประจําตัว และความพกิาร รวมถงึผลการประเมินสุขภาพชองปากตามเกณฑ OHAT ฉบับภาษาไทย และเวลาที่

ทันตแพทยมาตรฐานและผูตรวจใชประเมินชองปากผูสูงอายุภาวะพึ่งพงิแตละราย 

2. แบงกลุมตัวอยางผูสูงอายุตามการเก็บขอมูลเปน 2 กลุม ไดแก กลุมทดสอบความเชื่อม่ันระหวางผูตรวจไดจาก

การสุม (Stratified sampling)  จํานวน 9 คน ไดรับการประเมินซ้ํา 2 ครั้ง ใชระยะเวลาหางกัน 4 ชั่วโมง ในวันเดียวกัน และ

กลุมทดสอบความเชื่อม่ันระหวางทันตแพทยมาตรฐานและผูตรวจ 2 กลุมยอย กลุมยอยละ 14 คน โดยทันตแพทยมาตรฐาน

และผูตรวจ 1 และ 2 ใช OHAT ฉบับภาษาไทย ประเมินสุขภาพชองปากผูสูงอายุภาวะพึ่งพิงที่บานในพื้นที่ 1 และ 2 ตามลําดับ 

ในวันเดยีวกัน รวม 10 วัน โดยกลุมตัวอยางผูสูงอายุและ/หรอืผูดูแล ไดรับทราบผลการประเมินและคําปรกึษาการดูแลสุขภาพ

ชองปากกลุมตัวอยางผูสูงอายุเฉพาะบุคคล  

3. ผูตรวจทําแบบสอบถามการใชงาน OHAT ฉบับภาษาไทยอีกครัง้ ภายหลังสิ้นสุดการเก็บรวบรวมขอมูล 3 วัน  

 การวิเคราะหขอมูลใชโปรแกรมทางสถิติสําเร็จรูป SPSS เวอรชั่น 17.0 ดวยสถิติทดสอบ Kruskal-Wallis H test, 

Paired t-test, และ Wilcoxon signed-rank test ที่ระดับนัยสําคัญทางสถติ ิ0.05 
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ผลการวิจัย 

กลุมตัวอยางในการศึกษาครั้งนี้มี 2 กลุม ไดแก ผูตรวจ และผูสูงอายุภาวะพึ่งพิงที่อาศัยอยูใน  ตําบลบางกระทุม 

และ ตําบลนครปาหมาก โดยผูตรวจ 1 เปนเจาพนักงานทันตสาธารณสุขผูปฏิบัติงานในโรงพยาบาลบางกระทุม มี

ประสบการณการทํางาน เปนเวลา 2 ป และผูตรวจ 2 เปนเจาพนักงานทันตสาธารณสุขผูปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสงเสริม

สุภาพตําบลนครปาหมาก อําเภอบางกระทุม มีประสบการณการทํางาน เปนเวลา 4 ป ผูตรวจทั้งสองมีหนาที่รับผิดชอบงาน

สงงเสริมปองกันโรคชองปากในกลุมผูสูงอายุกลุมตัวอยางผูสูงอายุ จํานวน 38 คน ถูกคัดออก 1 คน เนื่องจากผูสูงอายุมี

ปญหาดานพฤตกิรรมจากภาวะสมองเสื่อม (Dementia-associated behavioral problems) จึงไมสามารถสื่อสารกับผูดูแลและ

ผูประเมิน และไมใหความรวมมือในการประเมินสุขภาพชองปาก ผูสูงอายุทัง้ 37 คน มีอายุเฉลี่ย 77.51 ป (ระหวาง 60-96 ป) 

เปนเพศหญงิ จํานวน 27 คน (จากตําบลบางกระทุม จํานวน 13 คน และ ตําบลนครปาหมาก จํานวน 14 คน) และเพศชาย 

จํานวน 10 คน (จากตําบลบางกระทุม จํานวน 5 คน และตําบลนครปาหมาก จํานวน 5 คน) มีคาดัชนีบารเธลเอดีแอลเฉลี่ย 

6.24 คะแนน (ระหวาง 0-11 คะแนน) ไมมีโรคประจําตัว จํานวน 5 คน  มีโรคประจําตัว 1 โรค จํานวน 5 คน และมีโรค

ประจําตัวตัง้แต 2-4 โรค จํานวน 27 คน  ทัง้หมดเปนผูมีความพิการดานการเคลื่อนไหว มีกลุมตัวอยางผูสูงอายุเพียง 2 คน 

ที่มีความพกิารอ่ืน ๆ รวมดวย (จากตําบลบางกระทุมเปนผูพกิารทางสมองแตกําเนิด และจากตําบลนครปาหมากเปนผูพิการ

ทางสายตา) กลุมตัวอยางผูสูงอายุจากทั้ง 2 พื้นที่ มีลักษณะทั่วไปแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ จากการทดสอบ

ไคสแคว ที่ระดับนัยสําคัญที่ 0.05  ผูสูงอายุที่มีความพิการอ่ืน ๆ รวมดวย อยูในกลุมทดสอบความเชื่อม่ันระหวางผูตรวจ 

ดังนั้น กลุมยอยตัวอยางผูสูงอายุที่ใชทดสอบความเชื่อม่ันระหวางทันตแพทยมาตรฐานและผูตรวจ และกลุมทดสอบความ

เชื่อม่ันระหวางผูตรวจ มีความพิการแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ จากการใชสถิติ Kruskal-Wallis H test ที่ระดับ

นัยสําคัญที่ 0.05 

จากการทดสอบเปรยีบเทยีบคาเฉลี่ยที่สัมพันธกัน (Paired t-test) พบวา ผูตรวจทั้งสองใชเวลาประเมินสุขภาพชอง

ปากตัวอยางผูสูงอายุ ดวยแบบประเมิน OHAT ฉบับภาษาไทย ลดลงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และทันตแพทย

มาตรฐานใชเวลาประเมินสุขภาพชองปากตัวอยางผูสูงอายุ ดวยแบบประเมิน OHAT ฉบับภาษาไทย มากกวาผูตรวจ 1 และ 2 

อยางมีนัยสําคัญทางสถติทิี่ระดับ 0.001 และ 0.01 ตามลําดับ 

ผลจากแบบสํารวจความคิดเห็นการใช OHAT ฉบับภาษาไทย ตอนที่ 1 ระดับความคิดเห็นการใชงาน OHAT ฉบับ

ภาษาไทย โดยผูตรวจ 1 และ 2 กอนและหลังการเก็บขอมูล พบวา ผูตรวจทั้งสองใหความเห็นวามีความรูและพรอมใชงาน 

OHAT ฉบับภาษาไทย การใช OHAT ฉบับภาษาไทยทําใหตรวจพบอาการเจ็บปวด และปญหาในชองปากของผูสูงอายุภาวะ

พึ่งพงิไดดขีึ้น มีเวลาเพยีงพอที่จะเรยีนรูการใชงาน OHAT ฉบับภาษาไทย กอนนําไปเก็บขอมูลจริง และคิดวาสามารถประเมิน

ชองปากตามแบบประเมิน OHAT ฉบับภาษาไทย ไดทุกหมวด ยกเวน ผูตรวจ 1 มีความเห็นหลังเก็บขอมูลวาไมสามารถ

ประเมินน้ําลายได ความคิดเห็นเพิ่มเตมิในตอนที่ 2 พบวา ผูตรวจทัง้สองมีความเห็นวา  OHAT ฉบับภาษาไทยใชงานยาก การ

ประเมินดวยตาไมเพยีงพอในการกรอกขอมูล OHAT ฉบับภาษาไทย จําเปนตองใชกระจกสงในชองปาก หรือเครื่องมือชวยอา

ปากในบางกรณี ผูตรวจตองการคูมือการใช OHAT ฉบับภาษาไทย เพื่อเปนเอกสารอางอิง และสามารถประเมินไดถูกตอง

ย่ิงขึ้น และหัวขอ “นัดตรวจกับทันตแพทย” เปนหัวขอสําคัญที่ควรมีใน OHAT ฉบับภาษาไทย จากความคิดเห็นของผูตรวจที่

คิดวา OHAT ฉบับภาษาไทย ใชงานไดยาก ผูวิจัยจึงสัมภาษณเพิ่มเติมโดยการสนทนากลุม (Group discussion) พบวา หมวด

น้ําลาย เปนหมวดที่ผูตรวจทัง้ 2 คน รูสกึวาประเมินยากที่สุด เนื่องจากขณะเก็บขอมูลผูวจัิยอาจพบวาผูสูงอายุตอบความรูสึก

ปากแหงไมตรงกับลักษณะที่ผูตรวจประเมินได และรูสึกวาแยกความแตกตางของลักษณะน้ําลาย 0 กับ 1 คะแนน ไดยาก 

หมวดรมิฝปาก ผูตรวจ 1 รูสกึวาลักษณะรมิฝปากปกตทิี่พบในผูสูงอายุไทย ไมตรงกับคําอธบิายตามแบบประเมิน OHAT ฉบับ

ภาษาไทย นอกจากนี้ยังมีขอคิดเห็นเพิ่มเติมในหมวดอ่ืน ๆ ไดแก หมวดลิ้น ผูตรวจคิดวาประเมินยากในกรณีที่ผูสูงอายุเกร็ง 

หรอืกระดกลิ้นไมได หมวดเหงอืกและเนื้อเย่ือชองปาก ผูตรวจ 1 ใหความเห็นวา “ไมคอยไดตรวจเหงือกบริเวณเพดานปาก 
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เพราะไมชนิกับการตรวจ และไมมีกระจก มองเห็นไมสะดวก”  ผูตรวจทั้ง 2 คน มีความเห็นวาความผิดปกติของหมวดนี้ไม

ครบถวน โดยไมมีอาการฟนโยก ลักษณะตุมหนอง รูเปดหนอง เปนตน  หมวดฟนธรรมชาติ ผูตรวจทั้ง 2 คน มีความเห็นวา

ตรวจงาย แตมีความสับสนในการนับจํานวนฟนที่สึกมาก  หมวดฟนเทียม ผูตรวจทั้งสองมีความเห็นวาประเมินงายที่สุด 

เพราะผูสูงอายุสวนใหญไมใสฟนเทียม  ความสะอาดในชองปาก ประเมินงายโดยเฉพาะในผูสูงอายุที่ไมมีฟนธรรมชาติจะ

ประเมินงายกวาผูสูงอายุที่มีฟนธรรมชาติ แตผูตรวจมีขอสงสัยวาจะแยกการมีกลิ่นปากกับมีกลิ่นปากเหม็นรุนแรงตามแบบ

ประเมินอยางไร อาการเจ็บปวดในชองปาก ผูตรวจทั้งสองคิดวาประเมินไมยาก สวนใหญถามขอมูลไดจากผูดูแล หรือ

ผูสูงอายุชี้บอกไดเอง  และระบุความเจ็บปวด หรอืไมสบายในชองปากใหครบ เชน แสบ เสยีว เปนตน  

ความเชื่อม่ันภายในผูตรวจ (Intra-rater reliability) และคาความเชื่อม่ันระหวางผูตรวจ (Inter-rater reliability)  

พจิารณาจากคา Cohen’s Kappa agreement index (K) (Landis and Koch, 1977; Pretty and Maupome, 2004;  

Terwee et al., 2007) และ Intraclass Correlation Coefficients (ICC) (McGraw and Wong, 1996; Terwee et al., 2007;  

Koo and Li, 2016) พบวา ผูตรวจทัง้สองมีความเชื่อม่ันระดับด ี(Substantial agreement) ถงึดเีย่ียม (Almost perfect) ทุกหมวด

การประเมิน คะแนนรวม และการสงตอ และความเชื่อม่ันระหวางผูตรวจ (Inter-rater reliability) อยูในระดับด ี(Substantial 

agreement) ถงึดเีย่ียม (Almost perfect agreement) ทุกหมวดการประเมิน คะแนนรวม และการสงตอ ยกเวน หมวดรมิฝปาก 

และน้ําลายที่มีความสอดคลองคอนขางต่ํา ทัง้เวลาประเมินครัง้ที่ 1 และ 2 ดังแสดงในตารางที่ 1  

 

ตารางที่ 1 คาความเชื่อม่ันภายในและความเชื่อม่ันระหวางผูตรวจ จากคะแนนประเมินสุขภาพชองปากผูสูงอายุภาวะพึ่งพิง 

แตละหมวด คะแนนรวม และการสงตอ (n=9) 

หมวด                     ความเช่ือม่ันภายในผูตรวจ                ความเช่ือม่ันระหวางผูตรวจ  

       ผูตรวจ 1                ผูตรวจ 2          เวลาครั้งที่ 1              เวลาครั้งที่ 2 

Cohen’s 

Kappa 

ICC 

 

Cohen’s 

Kappa 

ICC 

 

Cohen’s 

Kappa 

ICC 

 

Cohen’s 

Kappa 

ICC 

 

รมิฝปาก 1.00  1.00 0.49 0.65 b -0.06a -0.20a  -0.23a  

ลิ้น 1.00 1.00 b  0.80 b 0.80 1.00 1.00 

เหงอืกและเนื้อเย่ือชองปาก 0.83 0.91 1.00 1.00 0.57 0.75 0.39 0.69 

น้ําลาย 0.79 0.86 1.00 1.00 0.14a  0.36a  0.25a 0.42a  

ฟนธรรมชาติ 1.00 1.00 0.60 0.63 -0.12 0.65 0.60 0.84 

ฟนเทยีม 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

ความสะอาดในชองปาก 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

อาการเจ็บปวดในชองปาก b 0.80 1.00 1.00 1.00 1.00 b 0.80 

คะแนนรวม -0.17 0.96 -0.17 0.89 0.49 0.88 -0.36 0.88 

การสงตอ 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

 
a ไมมีนัยความสําคัญทางสถติ ิ(P > 0.05) 

b คํานวณคา Kappa ไมได เนื่องจากไมมีความแปรปรวนของคะแนน 
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 ความเชื่อม่ันระหวางทันตแพทยมาตรฐานและผูตรวจ พจิารณาจากคา Cohen Cohen’s Kappa agreement index (K) 

(Landis and Koch, 1977; Pretty and Maupome, 2004; Terwee et al., 2007) และ Intraclass Correlation Coefficients (ICC) 

(McGraw and Wong, 1996; Terwee et al., 2007; Koo and Li, 2016) พบวา ผูตรวจ 1 มีความเชื่อม่ันระดับดี (Substantial 

agreement) มากถงึดเีย่ียม (Almost perfect agreement) รวมถึงคะแนนรวม และการสงตอ โดยหมวดริมฝปาก น้ําลาย และ

ความสะอาดในชองปาก มีความสอดคลองกับทันตแพทยมาตรฐานคอนขางต่ํา และผูตรวจ 2 มีความเชื่อม่ันระดับปานกลาง 

(Moderate agreement) ถึงดีเย่ียม (Almost perfect agreement) รวมถึงคะแนนรวม และการสงตอ โดยหมวดเหงือกและ

เนื้อเย่ือชองปาก และน้ําลาย มีความสอดคลองกับทันตแพทยมาตรฐานคอนขางต่ํา ดังแสดงในตารางที่ 2  

ตารางที่ 2 คาความเชื่อม่ันระหวางทันตแพทยมาตรฐานและผูตรวจ 1 และ 2 จากคะแนนประเมินสุขภาพชองปากผูสูงอายุ

ภาวะพึ่งพงิแตละหมวด คะแนนรวม และการสงตอทันตแพทย (n=14) 

 
a ไมมีนัยสําคัญทางสถติ ิ(P > 0.05) 

b คํานวณคา Kappa ไมได เนื่องจากไมมีความแปรปรวนของคะแนน 

 

วิจารณผลการวิจัย  

คาความเชื่อม่ันของผูตรวจทัง้ 2 คน ในการศึกษานี้สูงกวาการศึกษากอนหนา (Chalmers et al., 2005; Simpelaere 

et al., 2016) ทั้งการใหคะแนนประเมินรายหมวด คะแนนรวม และการสงตอ อาจเนื่องมาจาก การศึกษานี้ผูตรวจเปนเจา

พนักงานทันตสาธารณสุขซึ่งมีความคุนเคยในการประเมินสุขภาพชองปาก มากกวาพยาบาลและนักอรรถบําบัด และ

การศกึษานี้ ผูตรวจทําการประเมินซ้ําหางกันเพยีง 4 ชั่วโมง ภายในวันเดียวกัน  แตการศึกษาของ การศึกษา Chalmers และ

คณะ และ Simpelaere และคณะ ผูตรวจไมไดประเมินซ้ําภายในวันเดียวกัน ซึ่งอาจเกิดการเปลี่ยนแปลงของสภาพชองปาก

ผูสูงอายุ มีผลใหคาความเชื่อมันของผูตรวจลดลงได  

คาความเชื่อม่ันระหวางผูตรวจทั้งสองอยูในระดับดี (Good agreement) ถึงดีเย่ียม (Almost perfect agreement) ทุก

หมวดการประเมิน ยกเวน หมวดรมิฝปากและน้ําลายที่ประเมินไมสอดคลองกัน  อาจเนื่องมาจากผูตรวจทั้ง 2 คน มีความเขา

ใจในการประเมินไมตรงกัน โดยหมวดรมิฝปาก พบวา ผูตรวจ 2 ประเมินไดสอดคลองกับทันตแพทยมาตรฐาน แตกตางจาก

หมวด ผูตรวจ 1 ผูตรวจ 2 

Cohen’s Kappa (Sig.) ICC (Sig.) Cohen’s Kappa (Sig.) ICC (Sig.) 

รมิฝปาก -0.03 0.23 (.048) 0.24a (.252) 0.55 (.020) 

ลิ้น b 0.80 (.000) b 0.40 (.037) 

เหงอืกและ 

เนื้อเย่ือชองปาก 

0.49 (.002) 0.74 (.001) 0.11a (.426) 0.36 (.043) 

น้ําลาย -0.47a (.816) -0.05a (.582) 0.30 0.43a (.053) 

ฟนธรรมชาติ 0.62 0.29a (.141) 0.44 (.047) 0.45 (.036) 

ฟนเทยีม 1.0 (.000) 1.0 (.000) b 0.80 (.000) 

ความสะอาดในชองปาก 0.01 a (.921) 0.47 (.009) 0.57 (.010) 0.74 (.001) 

อาการเจ็บปวด b 0.80 (.000) 0.37 (.042) 0.36a (.081) 

สงตอทันตแพทย 1.00 (.000) 1.00 (.000) 1.00 (.000) 1.00 (.000) 

คะแนนรวม -0.46 0.76 (.000) -0.57 0.59 (.001) 
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ผูตรวจ 1 ที่มีความสอดคลองในการประเมินเทยีบกับทันตแพทยมาตรฐานคอนขางต่ํา สอดคลองกับขอมูลจากการสัมภาษณ

กลุมที่พบวา ผูตรวจ 1 ใหคะแนนประเมินตามการบรรยายลักษณะปกติของริมฝปาก (มีความชุมชื้น เรียบ มีสีชมพู) ในแบบ

ประเมิน OHAT ฉบับภาษาไทย อยางเครงครัด ซึ่งแตกตางจากความเปนจริงที่พบวาลักษณะริมฝปากปกติของผูสูงอายุไทย 

อาจมีสคีล้ํา มีรอยเหี่ยวยน แตยังคงชุมชื้น  ในขณะที่ผูตรวจ 2 ที่มีประสบการณการทํางานมากกวา ใหคะแนนลักษณะริม

ฝปากปกตติามความชุมชื้นของรมิฝปากเปนหลักเชนเดยีวกับทันตแพทยมาตรฐาน หมวดน้ําลาย ผูตรวจทั้ง 2 คน ยังประเมิน

ไดสอดคลองคอนขางต่ําเม่ือเทยีบกับทันตแพทยมาตรฐาน สอดคลองกับขอมูลจากการสัมภาษณกลุมที่พบวา ผูตรวจทั้งสอง 

มีความเห็นวาหมวดน้ําลายเปนหมวดที่ประเมินยากที่สุด นอกจากนี้ยังพบวาผูตรวจใชเวลานอยมากเม่ือเทียบกับทันตแพทย

มาตรฐาน อีกทัง้ใชเวลานอยมากเม่ือเปรียบเทียบกับการศึกษาที่ผานมา (Chalmers et al., 2005; Simpelaere et al., 2016 ) 

จึงอาจสงผลตอความละเอียดและความถูกตองในการประเมิน  

ในการศกึษานี้แมจะพบวามีคาความเชื่อม่ันระหวางผูตรวจสูงกวาการศึกษาของ Chalmers และคณะ (Chalmers et 

al., 2005) แตการศกึษาดังกลาวไมพบวามีหมวดใดที่ผูตรวจประเมินไมสอดคลอง นอกจากนี้ยังพบการศึกษาของ Simpelaere  

และคณะ (Simpelaere et al., 2016) ที่มีความสอดคลองของการประเมินระหวางผูตรวจในระดับดี (Substantial agreement) 

ถงึดเีย่ียม (Almost perfect agreement) ทุกหมวดการประเมิน ซึ่งสูงกวาในการศกึษานี้และการศึกษาของ Chalmers และคณะ 

แมผูตรวจของการศกึษาดังกลาวจะเปนนักอรรถบําบัด อาจเนื่องมาจากกระบวนการฝกอบรมในการศึกษาของ Simpelaere 

และคณะ ใชสื่อวดิทิัศนในการใหความรู กอนใหผูตรวจฝกปฏิบัตใิชแบบประเมิน OHAT ประเมินชองปากผูสูงอายุจริง รวมกับ

การสนทนากลุมระหวางการฝกปฏิบัตจินผูตรวจเห็นพองกัน และมีคูมือการใชงาน OHAT เปนแหลงอางอิง  

การศกึษานี้ไมไดใชกระบวนการคัดเลอืกกลุมตัวอยางตามทฤษฎีความนาจะเปน และมีกลุมตัวอยางนอย เนื่องจาก

ความสะดวกในการติดตอประสานเพื่อขอเก็บขอมูลในพื้นที่   ขอมูลที่ไดจึงไมสามารถใชเปนขอมูลอางอิงเจาพนักงาน 

ทันตสาธารณสุข และผูสูงอายุภาวะพึ่งพงิทัง้อําเภอบางกระทุมได นอกจากนี้ การศึกษานี้ไมมีการฝกปฏิบัติประเมินชองปาก

ดวยแบบประเมิน OHAT ฉบับภาษาไทย ในผูสูงอายุจริง และไมมีการสอบเทียมทันตแพทยมาตรฐานกอนลงเก็บขอมูล 

เนื่องจากกระทบตอเวลาปฏิบัตงิาน และเปนการเพิ่มภาระงานของทันตแพทยมาตรฐานและผูตรวจทัง้สอง 

 
สรุปผลการวิจัย  

ความเชื่อม่ันของผูตรวจ ระหวางผูตรวจ และระหวางผูตรวจและทันตแพทยมาตรฐานอยูในเกณฑที่ยอมรับได แต

หมวดริมฝปากและน้ําลายเปนหมวดที่ผูตรวจทั้งสองมีปญหาในการประเมิน ซึ่งจําเปนตองปรับปรุงการอบรมใหมีการฝก

ประเมินชองปากผูสูงอายุจรงิ มีการสอบเทยีบทันตแพทยมาตรฐานกอนลงเก็บขอมูล และศึกษาในกลุมตัวอยางเจาพนักงาน

ทันตสาธารณสุขและผูสูงอายุภาวะพึ่งพงิทัง้อําเภอ 

 
กติตกิรรมประกาศ  

ผูวจัิยขอขอบคุณ Australian Dental Journal ที่อนุญาตใหพัฒนาแบบประเมิน OHAT ในการวิจัย คณะกรรมการสอบ

โครงรางวิทยานิพนธ สอบวิทยานิพนธ และควบคุมการทําวิทยานิพนธทุกทานที่ใหคําปรึกษาและขอเสนอแนะ ขอขอบคุณ

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) ศูนยความเปนเลิศดานทันตสาธารณสุข มหาวิทยาลัยเชียงใหม  

คณะทันตแพทยศาสตร และบัณฑิตวทิยาลัย มหาวทิยาลัยนเรศวร ที่ใหความอนุเคราะหเงินทุนสําหรับการทําการวิจัยในครั้ง

นี้ ขอบพระคุณหนวยงาน รพ.บางกระทุม และ รพ.สต.นครปาหมาก บุคลากรสาธารณสุข และอาสาสมัครประจําหมูบาน ต.

บางกระทุม และ ต.นครปาหมาก อ.บางกระทุม จ.พิษณุโลก ที่ใหใชพื้นที่ลงเก็บขอมูล และอํานวยความสะดวกแกผูวิจัยเปน

อยางด ีรวมถงึกลุมตัวอยางผูสูงอายุ และผูดูแลผูสูงอายุทุกทานที่ใหความรวมมือในการเก็บขอมูล 
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บทคัดยอ 

สารเคมีกําจัดแมลงกลุมคารบาเมท และกลุมออรกาโนฟอสเฟตไดถูกนํามาใชกําจัดแมลงในการปลูกผักเปนจํานวน

มาก จึงทําใหสารเคมีกําจัดแมลงเหลานัน้มีโอกาสทีจ่ะตกคางอยูในผักสูง ดังนัน้งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงคเพื่อ ศึกษาสภาวะ

ที่เหมาะสมในการสกัดและตรวจหาปรมิาณการตกคางของสารเคมีกําจัดแมลงกลุมคารบาเมต และกลุมออรกาโนฟอสเฟตใน

ผักจากตลาดอําเภอเมือง จังหวัดพะเยา โดยสารเคมีกําจัดแมลงที่ศกึษาไดแก เมทโธมิล คารโบฟูราน คารบาริล และคลอรไพ

ริฟอส ในตัวอยางผัก 10 ชนิด ไดแก คะนา ผักกาดขาว ผักบุงจีน กะหล่ําปลี กะหล่ําดอก แตงกวา ตนหอม ผักชี และ

ถั่วฝกยาว โดยใชเครื่อง HPLC ที่มี UV เปนตัวตรวจวัด ซึ่งทําการเก็บตัวอยาง 3 ครั้ง (เดอืนตุลาคม, เดือนธันวาคม และเดือน

กุมภาพันธ)  จากการศกึษาวธิกีารสกัดพบวา น้ําหนักตัวอยางผักที่ใชในการสกัด 10 กรัม ปริมารสารละลายที่ใชในการสกัด 

20 มิลลลิติร และตัทําละลายที่ใชในการสกัด ไดแก อะซโิตนไนไตร กําจัดสิ่งปนเปอนดวย แมกนีเซียมซัลเฟต ซึ่งใหคารอยละ

การไดกลับคืนของ เมทโธมิล คารโบฟูราน คารบาริล และคลอรไพริฟอส เทากับ 76.42-104.33, 75.51-116.32, 78.90-

116.53 และ 60.60-117.48 ตามลําดับ และนําสภาวะที่เหมาะสมดังกลาวตรวจหาปรมิาณการตกคางของสารเคมีกําจัดแมลง

ในตัวอยาง พบวา คะนา พรกิขี้หนู กะหล่ําดอก ตนหอม และผักชี พบสารเคมีกําจัดแมลงทั้ง 4 ชนิด โดยพบสารคารโบฟูราน

มีปรมิาณการตกคางในตัวอยางสูงที่สุด ซึ่งตัวอยางที่มีสารคารโบฟูรานตกคางสูงที่สุด คือ ผักชี (1.67 ± 1.82 มิลลิกรัมตอ

กโิลกรัม) รองลงมาคือ พรกิขี้หนู (1.13 ± 1.20 มิลลกิรัมตอกิโลกรัม) และตนหอม (0.52 ± 1.28 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม) และ

พบสารคารบารลิมีปรมิาณการตกคางในตัวอยางต่ําที่สุด ซึ่งตัวอยางที่มีสารคารบารลิตกคางต่ําที่สุด คือ คะนา (0.01 ± 0.01 

มิลลิกรัมตอกิโลกรัม) ตนหอม (0.01 ± 0.01 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม) และผักกาดขาว (0.0.1 ± 0.02 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม)

สารเคมีกําจัดแมลงกลุมคารบาเมท และกลุมออรกาโนฟอสเฟตไดถูกนํามาใชกําจัดแมลงในการปลูกผักเปนจํานวนมาก จึงทํา

ใหสารเคมีกําจัดแมลงเหลานัน้มีโอกาสที่จะตกคางอยูในผักสูง ดังนัน้งานวจัิยนี้จึงมีวัตถุประสงคเพื่อ ศึกษาสภาวะที่เหมาะสม

ในการสกัดและตรวจหาปริมาณการตกคางของสารเคมีกําจัดแมลงกลุมคารบาเมต และกลุมออรกาโนฟอสเฟตในผักจาก

ตลาดอําเภอเมือง จังหวัดพะเยา โดยสารเคมีกําจัดแมลงที่ศกึษาไดแก เมทโธมิล คารโบฟูราน คารบาริล และคลอรไพริฟอส 

ในตัวอยางผัก 10 ชนดิ ไดแก คะนา ผักกาดขาว ผักบุงจีน กะหล่ําปล ีกะหล่ําดอก แตงกวา ตนหอม ผักชี และถั่วฝกยาว โดย

ใชเครื่อง HPLC ที่มี UV เปนตัวตรวจวัด ซึ่งทําการเก็บตัวอยาง 3 ครัง้ (เดอืนตุลาคม เดอืนธันวาคม และเดอืนกุมภาพันธ)  ผล

การศกึษาวธิกีารสกัดพบวา น้ําหนักตัวอยางผักที่ใชในการสกัด 10 กรัม ปริมาตรสารละลายที่ใชในการสกัด 20 มิลลิลิตร 

และสารละลายที่ใชในการสกัด ไดแก อะซโิตนไนไตร กําจัดสิ่งปนเปอนดวย แมกนเีซยีมซัลเฟต ซึ่งใหคารอยละการไดกลับคืน
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ของ เมทโธมิล คารโบฟูราน คารบารลิ และคลอรไพรฟิอส เทากับ 76-104, 75-116, 78-116 และ 60-117 ตามลําดับ และ

นําสภาวะที่เหมาะสมดังกลาวตรวจหาปรมิาณการตกคางของสารเคมีกําจัดแมลงในตัวอยาง พบวา คะนา พริกขี้หนู กะหล่ํา

ดอก ตนหอม และผักชี พบสารเคมีกําจัดแมลงทัง้ 4 ชนดิ โดยพบสารคารโบฟูรานมีปรมิาณการตกคางในตัวอยางสูงที่สุด ซึ่ง

ตัวอยางที่มีสารคารโบฟูรานตกคางสูงที่สุด คือ ผักช ี(1.67 ± 1.82 มิลลกิรัมตอกโิลกรัม) รองลงมาคือ พริกขี้หนู (1.13 ± 1.20 

มิลลกิรัมตอกโิลกรัม) และตนหอม (0.52 ± 1.28 มิลลกิรัมตอกโิลกรัม) และพบสารคารบารลิมีปรมิาณการตกคางในตัวอยาง

ต่ําที่สุด ซึ่งตัวอยางที่มีสารคารบาริลตกคางต่ําที่สุด คือ คะนา (0.01 ± 0.01 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม) ตนหอม (0.01 ± 0.01 

มิลลกิรัมตอกโิลกรัม) และผักกาดขาว (0.0.1 ± 0.02 มิลลกิรัมตอกโิลกรัม) 

คําสําคัญ:  สารเคมีกําจัดแมลง  คารบาเมต  ออรกาโนฟอสเฟต  ผัก 

 

Abstract 

Carbamate and Organophosphate insecticides used to Insect pest many in grow vegetables. There is a highest 

probability of residue in vegetables. Therefore, this research aims to the optimized extraction conditions and analyze of 

Carbamate and Organophosphate insecticides residues in vegetables from markets in Muang district, Phayao Province. 

The study insecticides, namely Methomyl Carbofuran Carbaryl and Chlopyrifos in 10 kinds of vegetables include Kale, 

Bird chili, Chinese cabbage, Water convolvulus, Cabbage, Cauliflower, Cucumber, Green shallot, Coriander and Long 

bean by HPLC-UV detector were determined 3 times (October December and February). The results of extraction 

methods showed vegetable sample weight of 10 g volume of solution used in the extraction of 20 ml and substances 

used in the extraction was acetonitrile, clean up by Magnesium sulphate. The %recovery of Methomyl Carbofuran 

Carbaryl and Chlorpyrifos were 76-104, 75-116, 78-116 and 60-117, respectively. And the optimum condition was 

determined to insecticide residues in samples. Residual all four insecticides were detected in Kale Bird chili Cauliflower 

Green shallot and Coriander. Carbofuran was detected in most of vegetable samples. The highest Carbofuran level in 

Coriander (1.67 ± 1.82 mg/kg), followed by Bird chili (1.13 ± 1.20 mg/kg) and Green shallot (0.52 ± 1.28 mg/kg), 

respectively and Carbaryl was detected in lowest of vegetable samples. The lowest Carbaryl level in kale (0.01 ± 0.01 

mg/kg), Green shallot (0.01 ± 0.01 mg/kg) and Cabbage (0.0.1 ± 0.02 mg/kg). 

Keyword: Insecticide, Carbamate, Organophosphate, vegetables 

 
บทนํา  

สารเคมีกําจัดศัตรูพชืไดถูกนํามาใชอยางแพรหลาย และเปนจํานวนมากในประเทศไทย ไมวาจะเปนสารเคมีกําจัด

แมลง สารเคมีกําจัดวัชพืช สารเคมีกําจัดเชื้อรา สารเคมีกําจัดหนูและสัตวฟนแทะ รวมไปถึงสารเคมีบํารุงพืช โดยกลุม

สารเคมีกําจัดศัตรูพชืที่มีการนําเขาสูงสุดไดแก สารเคมีกลุมคารบาเมท สารเคมีกลุมออรกาโนฟอสเฟต และสารเคมีกลุมออร

กาโนคลอลนี (สํานักควบคุมพชืและวัสดุการเกษตร, 2556) และสาเหตุของการเจ็บปวยพบวา เกิดจากสารเคมีกลุมออรกาโน

ฟอสเฟตสูงสุด นอกจากนัน้จะมีสาเหตุมาจากสารเคมีกําจัดวัชพชื และสารเคมีกลุมคารบาเมต ตามลําดับ (สํานักงานอาหาร

และยา, 2556)  ซึ่งผักที่นยิมบรโิภคกันทั่วไป ไดแก ผักคะนา พรกิขี้หนู ผักกาดขาว ผักบุงจีน กะหล่ําปล ีแตงกวา กะหล่ําดอก 

ตนหอม ผักช ีและถั่วฝกยาว ลวนมีการตรวจพบสารเคมีกําจัดศัตรูพชืตกคางเปนจํานวนมาก โดยสวนใหญเปนสารเคมีกําจัด

ศัตรูพืชกลุมคารบาเมท และกลุมออรกาโนฟอสเฟต เชน เมทโธมิล (Methomyl) คารโบฟูราน (Carbofuran) คารบาริล 

(Carbaryl) และคลอรไพริฟอส (Chlorpyrifos) เปนตน ซึ่งสารเหลานี้เปนสารที่มีปริมาณการใชมาก มีความเปนพิษสูง หรือมี

การตกคางระยะยาวในสิ่งแวดลอม (รพิจันทร ภูริสัมบรรณ, 2554) สําหรับการปลูกผักของเกษตรกรสวนใหญยังมีการใช



การประชุมวชิาการ และการประกวดนวัตกรรมบัณฑิตศกึษาระดับชาติและนานาชาติ 

ระหวางวันท่ี 17-18 พฤษภาคม 2561 

ณ ศูนยประชุมนานาชาติดิเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส เชยีงใหม 
 

151 

สารเคมีกําจัดแมลงอยูจํานวนมากทั้งนี้เพื่อควบคุมแมลงศัตรูพืชตางๆ ซึ่งทําใหเกิดการตกคางในผักและสิ่งแวดลอม สงผล

กระทบตอเนื่องไปยังผูบรโิภค ซึ่งในปจจุบันนี้ประชากรในพื้นที่จังหวัดพะเยาสวนใหญจะเลือกซื้อผักจากตลาดมาบริโภค ซึ่ง

ถาหากผักมีการตกคางของสารเคมีกําจัดแมลง ผูบรโิภคในจังหวัดพะเยาจะมีโอกาสที่จะไดรับสารเคมีกําจัดแมลงที่ตกคางอยู

ในผักนัน้ๆ จะสงผลกระทบตอสุขภาพของประชาชนในพื้นที่จังหวัดพะเยา จากขอมูลดังกลาวทําใหผูวิจัยสนใจที่จะศึกษาการ

ตกคางของสารเคมีกําจัดแมลงกลุมคารบาเมท และกลุมออรกาโนฟอสเฟตในผักจากตลาดอําเภอเมือง จังหวัดพะเยา เพื่อ

นําเสนอขอมูลการตกคางของสารเคมีกําจัดแมลงกลุมคารบาเมท และกลุมออรกาโนฟอสเฟตในผักจากตลาดอําเภอเมือง 

จังหวัดพะเยา อีกทั้งมีการศึกษาถึงสภาวะที่เหมาะสมในการสกัดสารเคมีกําจัดแมลงกลุมคารบาเมต และกลุมออรกาโน

ฟอสเฟตที่ตกคางอยูในผัก ซึ่งการศกึษางานวจัิยนี้จะทราบสภาวะที่เหมาะสมในการสกัดสารเคมีกําจัดแมลงกลุมคารบาเมต 

และกลุมออรกาโนฟอสเฟตที่ตกคางอยูในผัก และทําใหทราบชนดิและปริมาณของสารเคมีกําจัดแมลงศัตรูพืชที่ตกคางอยูใน

ตัวอยางผัก รวมทัง้จะทําใหประชาชนในพื้นที่จังหวัดพะเยา และผูที่สนใจตระหนักถึงความสําคัญในการเลือกซื้อผักที่มีความ

ปลอดภัยมากย่ิงขึ้น 

 

วิธีดําเนนิการวิจัย 

1. เครื่องมือและสารเคมี  

เครื่องโครมาโทกราฟของเหลวสมรรถนะสูงที่มีตัวตรวจวัดชนิดอัลตราไวโอเลต คอลัมน Incrtsil ODS-3 C18 (250 

mm. x 4.6 mm) เครื่องชั่ง 3 ตําแหนง เครื่องปน ปเปตต เครื่องผสมสารละลาย เครื่องปนเหวี่ยงตกตะกอน เครื่องระเหย

แบบหมุม ตัวกรองแบบเมมเบรน ชนิดไนลอน อะซิโตนไนไตร HPLC grade และ AR grade เมทานอล HPLC grade และ AR 

grade อะซิโตน AR grade แมกนีเซียมซัลเฟต โซเดียมคลอไรด สารมาตรฐานเมทโธมิล สารมาตรฐานคารโบฟูราน สาร

มาตรฐานคารบารลิ และสารมาตรฐานคลอรไพรฟิอส 

2. กลุมตัวอยาง 

 ผักตัวอยาง 10 ชนดิ ไดแก ผักคะนา พรกิขี้หนู ผักกาดขาว ผักบุงจีน กะหล่ําปล ีแตงกวา กะหล่ําดอก ตนหอม ผักชี

และถั่วฝกยาว เก็บตัวอยางตามวิธีมาตรฐาน มกอช. 9025-2551 (สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ, 

2551) จํานวน 3 ครัง้ (เดอืนตุลาคม เดอืนธันวาคม และเดอืนกุมภาพันธ) จากตลาดในอําเภอเมือง จังหวัดพะเยา 4 ตลาด ที่

เปนตลาดที่ไดรับความนยิมในการเลอืกซื้อผักของประชากรในพื้นที่อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา เก็บตัวอยางชนิดละ 5 กิโลกรัม 

จากนัน้สุมเลอืกเปนตัวแทนของตัวอยางหลังจากสับละเอียด 200  กรัม นําไปปนใหเปนเนื้อเดียวกัน สุมเก็บเปนตัวแทนของ

ตัวอยาง 120 กรัม แลวนําไปแชในตูแชอุณหภูมิ -20  องศาเซลเซยีส จนกวาจะทําการสกัด 

3. วธิกีารทดลอง 

    3.1 ศกึษาสภาวะที่เหมาะสมในการสกัด 

ศกึษาสภาวะที่เหมาะสมในการสกัดสําหรับการวิเคราะหปริมาณสารเคมีกําจัดแมลงกลุมคารบาเมต และกลุมออร

กาโนฟอสเฟตที่ตกคางอยูในผักซึ่งดัดแปลงจากวิธีของ Prasopsuk et al. (2014) และ Sapbamrer et al. (2014) โดยศึกษา

ปรมิาณผักตัวอยางที่เหมาะสมในการสกัด ไดแก 5, 10 และ 15 กรัม ศึกษาปริมาตรของสารละลายที่เหมาะสมในการสกัด 

ไดแก 10, 15 และ 20 มิลลิลิตร ศึกษาชนิดของสารละลายที่เหมาะสมในการสกัดไดแก อะซิโตนไนไตร อะซิโตน และเมทา

นอล จากการฉดีสารมาตรฐานที่ทราบความเขมขนที่แนนอนทัง้ 4 ชนิด ลงไปในผักตัวอยางกอนทําการศึกษาวิธีการสกัด ซึ่ง

จะใชหลักการรอยละการไดกลับคืน (% Recovery) มาใชในการเลอืกสภาวะที่เหมาะสมในการสกัด 
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   3.2 การตรวจวเิคราะห 

 นําสภาวะที่เหมาะสมในการสกัดที่ไดจากการศกึษา มาทําการสกัดสารเมทโธมิล คารโบฟูราน คารบาริล และคลอร

ไพรฟิอสที่ตกคางอยูในผัก ดวยเครื่องโครมาโทกราฟของเหลวสมรรถนะสูงที่มีตัวตรวจวัดชนดิอัลตราไวโอเลตเปนตัวตรวจวัด 

โดยเฟสเคลื่อนที่ที่ใช คือ อะซิโตนไนไตรตอน้ํา อัตราสวน 50:50 v/v สําหรับสารเมทโธมิล คารโบฟูราน และคารบาริล 

และอะซโิตนไนไตรตอน้ํา อัตราสวน 90:10 v/v สําหรับ คลอรไพรฟิอส Flow rate อยูที่ 1 มิลลลิติรตอนาที และ Injection อยูที่ 

20 ไมโครลติร ความยาวคลื่นสําหรับการวเิคราะห สารเมทโธมิล คารโบฟูราน และคารบาริล คือ 220 นาโนเมตร และ 197 

นาโนเมตร สําหรับคลอรไพรฟิอส  

4. การวเิคราะหขอมูล 

ผลการศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการสกัดจะใชหลักการรอยละการไดกลับคืน (% Recovery) มาใชในการเลือก

สภาวะที่เหมาะสมในการสกัด ผลการตรวจวิเคราะหจะทราบชนิด และปริมาณของสารเคมีกําจัดศัตรูพืชที่ตกคางอยูใน

ตัวอยางผักเปนหนวย มิลลกิรัมตอกโิลกรัม (mg/kg) โดยจะเทยีบพื้นที่พคี (peak) ของตัวอยางกับกราฟมาตรฐานของสารเคมี

กําจัดศัตรูพืชมาตรฐานคํานวณหาคาความเขมขนที่ได และคาความเขมขนเฉลี่ยดวยวิธีทางสถิติ one-way ANOVA โดย

โปรแกรมคอมพวิเตอร  

 

ผลการวิจัย  

1. ผลการศกึษาสภาวะที่เหมาะสมในการสกัด 

 ผลศึกษาวิธีการสกัดพบวา น้ําหนักตัวอยางผักที่ใชในการสกัด 10 กรัม ปริมาตรสารละลายที่ใชในการสกัด 20 

มิลลลิติร และสารละลายที่ใชในการสกัด ไดแก อะซโิตนไนไตร โดยกําจัดสิ่งปนเปอนดวย แมกนีเซียมซัลเฟต ซึ่งใหคารอยละ

การไดกลับคืนของ เมทโธมิล คารโบฟูราน คารบาริล และคลอรไพริฟอส เทากับ 76-104, 75-116, 78-116 และ 60-117 

ตามลําดับ ดังแสดงดังตาราง 1 ขีดจํากัดต่ําสุดของกราตรวจวัดและขีดจํากัดต่ําสุดในเชิงปริมาณของสารเคมีกําจัดศัตรูพืช

มาตรฐานเมทโธมิล คารโบฟูราน คารบาริล และคลอรไพริฟอส เทากับ 0.07 และ 0.23, 0.04 และ 0.14, 0.01 และ 0.03 

และ 0.06 และ 0.21 ตามลําดับ คารอยละสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานสัมพันธ (%RSD) ของสารเคมีกําจัดศัตรูพืชมาตรฐานเมทโธ

มิล เทากับ 8.22 คารโบฟูราน เทากับ 2.69 คารบาริล เทากับ  2.58 และคลอรไพริฟอส เทากับ 0.87 คาสัมประสิทธิ์

สหสัมพันธ (R2) มีคาเทากับ 0.9967 0.9987 0.9999 และ 0.9973 (เมทโธมิล คารโบฟูราน คารบาริล และ คลอรไพริฟอส

ตามลําดับ)   

2. ผลการตรวจวเิคราะหปรมิาณสารเคมีกําจัดแมลงศัตรูพชืในผักตัวอยาง 

ผลการวเิคราะหปรมิาณสารเคมีกําจัดแมลงแสดงในตารางที่ 2 พบวาในตัวอยางแตละชนิดมีการตกคางของสารเคมี

กําจัดแมลงอยางนอยสามชนิดสาร ซึ่งตรวจพบสารเมทโธมิลในตัวอยางทั้ง 10 ชนิด ขณะที่ตรวจไมพบสารคารบาริลใน

แตงกวา ไมพบสารคารโบฟูรานในผักกาดขาวและกะหล่ําปลี และตรวจไมพบคลอรไพริฟอสในผักบุงจีนและถั่วฝกยาว โดย 

คะนา พรกิ กะหล่ําดอก ตนหอม และผักชี ตรวจพบสารเคมีกําจัดแมลงทั้ง 4 ชนิด นอกจากนั้นยังพบวาสารคารโบฟูรานมี

ปรมิาณการตกคางในตัวอยางมากที่สุด ซึ่งตัวอยางที่มีสารคารโบฟูรานตกคางสูงที่สุด คือ ผักชี (1.67 ± 1.82 มิลลิกรัมตอ

กโิลกรัม) รองลงมาคือ พริกขี้หนู (1.13 ± 1.20 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม) และตนหอม (0.52 ± 1.28 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม) พบ
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สารคารบารลิมีปรมิาณการตกคางในตัวอยางต่ําที่สุด ซึ่งตัวอยางที่มีสารคารบาริลตกคางต่ําที่สุด คือ คะนา (0.01 ± 0.01 

มิลลกิรัมตอกโิลกรัม), ตนหอม (0.01 ± 0.01 มิลลกิรัมตอกโิลกรัม) 

ตารางที่ 1  แสดงคารอยละการไดกลับคนื (%Recovery) ของการสกัดที่ความเขมขน 3 mg/kg 

Vegetable 

samples 

% Recovery; Mean ± SD  

Methomyl Carbofuran Carbaryl Chlopyrifos 

Kale 90.64 ± 9.88 108.61 ± 6.94 115.67 ± 0.13 107.14 ± 9.75 

Bird chili 91.58 ± 2.80 75.51 ± 9.85 99.74 ± 7.37 79.61 ± 1.14 

Chinese cabbage 76.42 ± 4.92 107.23 ± 7.01 99.00 ± 1.38 93.34 ± 8.18 

Water convolvulus 93.14 ± 7.05 93.65 ± 6.60 78.90 ± 1.88 89.95 ± 1.37 

Cabbage 104.33 ± 3.96 116.32 ± 3.18 99.30 ± 4.69 117.48 ± 2.86 

Cauliflower 95.25 ± 15.67 110.61 ± 12.77 79.51 ± 0.53 112.84 ± 7.98 

Cucumber 78.44 ± 4.17 87.55 ± 4.69 85.55 ± 0.54 83.76 ± 2.97 

Green Shallot 103.58 ± 3.98 85.57 ± 8.72 116.53 ± 5.04 60.84 ± 3.75 

Coriander 89.49 ± 5.11 80.87 ± 13.86 81.49 ± 3.31 60.60 ± 7.06 

Long bean 99.31 ± 1.11 103.71 ± 8.49 114.20 ± 8.31 84.09 ± 4.59  

  

และผักกาดขาว (0.0.1 ± 0.02 มิลลกิรัมตอกโิลกรัม)  และจากตัวอยางจํานวน 60 ตัวอยาง ตรวจพบสารเคมีกําจัด

แมลง 53 ตัวอยาง (คิดเปนรอยละ 88.33) ซึ่งพบสารคลอรไพริฟอสในตัวอยางมากที่สุด (ตรวจพบจํานวน 30 ตัวอยาง คิด

เปนรอยละ 50) รองลงมาคือ เมทโธมิล (ตรวจพบจํานวน 23 ตัวอยาง คิดเปนรอยละ 38.33), คารบาริล (ตรวจพบจํานวน 

21 ตัวอยาง คิดเปนรอยละ 35) และ คารโบฟูราน (ตรวจพบจํานวน 20 ตัวอยาง คิดเปนรอยละ 33.33) ตามลําดับ (กราฟที่ 

1)  

    

 

 

 

 

 

 



การประชุมวชิาการ และการประกวดนวัตกรรมบัณฑิตศกึษาระดับชาติและนานาชาติ 

ระหวางวันท่ี 17-18 พฤษภาคม 2561 

ณ ศูนยประชุมนานาชาติดิเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส เชยีงใหม 
 

154 

ตารางที่ 2 แสดงความเขมขนของสารเคมีกําจัดแมลงที่ตรวจพบในผักตัวอยาง  

Vegetable samples 

No. of 

samples 

detected 

Concentration of Pesticides (ppm); Mean ± SD  

Methomyl Carbofuran Carbaryl Chlopyrifos 

Kale 5 0.38± 0.69 0.12 ± 0.17 0.01 ± 0.01 0.65 ± 0.53 

Bird chili 6 0.18 ± 0.44 1.13 ± 1.20 0.18 ± 0.33 0.58 ± 0.64 

Chinese cabbage 5 0.29 ± 0.47 not detected 0.01 ± 0.02 0.13 ± 0.17 

Water convolvulus 6 0.36 ± 0.58 0.09 ± 0.13 0.10 ± 0.24 not detected 

Cabbage 3 1.61 ± 1.91 not detected 0.46 ± 1.70 0.17 ± 0.26 

Cauliflower 5 0.05 ± 0.13 0.08 ± 0.19 0.11 ± 0.16 0.01 ± 0.03 

Cucumber 6 0.17 ± 0.19 0.18 ± 0.29 not detected 0.59 ± 0.38 

Green Shallot 5 0.66 ± 0.92 0.52 ± 1.28 0.01 ± 0.01 0.73 ± 0.56 

Coriander 6 0.11 ± 0.18 1.67 ± 1.82 0.13 ± 0.31 0.24 ± 0.59 

Long bean 6 0.35 ± 0.35 0.37 ± 0.49 0.16 ± 0.25 not detected 

 

 
กราฟที่ 1 แสดงรอยละของตัวอยางที่ตรวจพบสารเคมีกําจัดแมลงแตละชนดิ 

 

 

 

 

38.33%

35%
33.33%

50%

Methomyl Carbofuran Carbaryl Chlopyrifos
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วิจารณผลการวิจัย  

ผลการศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการสกัดสําหรับการวิเคราะหปริมาณสารเคมีกําจัดแมลงกลุมคารบาเมต และ

กลุมออรกาโนฟอสเฟตที่ตกคางอยูในผักของงานวจัิยนี้พบวา น้ําหนักตัวอยางผักที่ใชในการสกัด 10 กรัม ปริมาตรสารละลาย

ที่ใชในการสกัด 20 มิลลลิติร และสารละลายที่ใชในการสกัด ไดแก อะซโิตนไนไตร เปนสภาวะที่เหมาะสมสําหรับการสกัด ซึ่ง

สอดคลองกับวิธีการสกัดในงานวิจัยของ จิตรา คลายมนต และคณะ 2550 ซึ่งไดตรวจสอบความใชไดของวิธีวิเคราะห

สารเคมีกําจัดศัตรูพืชกลุมออรกาโนฟอสเฟต และกลุมไพรีทรอยดในผัก โดยวิธี QuEChERS (Quick Easy Cheap Effective 

Rugged and Safe) สกัดตัวอยางโดยใชวิธีเขยากับ อะซิโตนไนไตร (acetonitrile) แมกนีเซียมซัลเฟต (MgSO4) และ โซเดียม

คลอไรด (Sodium chloride) แลวนําไปปนเหวี่ยง (centrifuge) เพื่อตกตะกอน กอนนําไปกําจัดสิ่งปนเปอนแลวนําไปวิเคราะห

ดวยเครื่อง HPLC และจากผลการวเิคราะหพบวาในผักตัวอยางแตละชนิดมีสารเคมีกําจัดแมลงตกคางอยูอยางนอยสามชนิด

สาร โดยสารเคมีเหลานี้ลวนเปนเหลานี้เปนสารที่มีปริมาณการใชมาก มีความเปนพิษสูง หรือมีการตกคางระยะยาวใน

สิ่งแวดลอม ซึ่งจากตัวอยางจํานวน 60 ตัวอยาง พบสารคลอรไพริฟอสมากที่สุด (ตรวจพบจํานวน 30 ตัวอยาง คิดเปนรอย

ละ 50) ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยที่ผานมาโดยพบวาสารคลอไพรีฟอส เปนสารเคมีกําจัดศัตรูพืชที่พบมากที่สุดจากทุก

แหลงที่มาของตัวอยาง โดยงานวิจัยนี้ศึกษาการตกคางของสารเคมีกําจัดศัตรูพืชในพัก(ผักทุกชนิดที่ปลูกหรือจําหนายใน

บรเิวณรอบๆ กวานพะเยา) ที่เก็บจาก ตลาดสด หางสรรพสนิคา และสวนผัก รอบๆกวานพะเยา (Sapbamrer et al., 2014)  

 

สรุปผลการวิจัย  

งานวิจัยนี้ศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการสกัดสารเคมีกําจัดแมลงกลุมคารบาเมต และออรกาโนฟอตเฟส ไดแก 

เมทโธมิล คารโบฟูราน คารบารลิ และคลอรไพรฟิอส ในตัวอยางผักจากตลาดอําเภอเมือง จังหวัดพะเยา ดวยเครื่อง HPLC-

UV ผลศกึษาวธิกีารสกัดพบวา น้ําหนักตัวอยางผักที่ใชในการสกัด 10 กรัม ปรมิาตรสารละลายที่ใชในการสกัด 20 มิลลิลิตร 

และสารละลายที่ใชในการสกัด ไดแก อะซิโตนไนไตร เปนสภาวะที่เหมาะสมสําหรับการสกัดตัวอยางในงานวิจัยนี้ ผลการ

วเิคราะหพบวาในผักตัวอยางแตละชนดิมีสารเคมีกําจัดแมลงตกคางอยูอยางนอยสามชนิดสาร โดยพบวาสารคารโบฟูรานมี

ปรมิาณการตกคางในตัวอยางสูงที่สุด ซึ่งตัวอยางที่มีสารคารโบฟูรานตกคางมากที่สุด คือ ผักชี (1.67 ± 1.82 มิลลิกรัมตอ

กโิลกรัม) รองลงมาคือ พรกิขี้หนู (1.13 ± 1.20 มิลลกิรัมตอกโิลกรัม) ตนหอม (0.52 ± 1.28 มิลลกิรัมตอกิโลกรัม) และพบวา

สารคารบารลิมีปรมิาณการตกคางในตัวอยางต่ําที่สุด ซึ่งตัวอยางที่มีสารคารบาริลตกคางต่ําที่สุด คือ คะนา (0.01 ± 0.01 

มิลลกิรัมตอกโิลกรัม), ตนหอม (0.01 ± 0.01 มิลลกิรัมตอกโิลกรัม) และผักกาดขาว (0.0.1 ± 0.02 มิลลกิรัมตอกโิลกรัม) 

 

กติตกิรรมประกาศ 

ขอขอบคุณสํานักงานคณะกรรมวิจัยแหงชาติที่สนับสนุนทุนวิจัยในการดําเนินงานวิจัย และขอขอบคุณสาขาวิชา

วทิยาศาสตรสิ่งแวดลอม วทิยาลัยพลังงานและสิ่งแวดลอม มหาวทิยาลัยพะเยาที่ใชทํางานวจัิยและสนับสนุนทุนวจัิยบางสวน 
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บทคัดยอ 

การวจัิยครัง้นี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ  มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของคนพิการจากโรค

หลอดเลอืดสมอง โรงพยาบาลบานธิ อําเภอบานธิ จังหวัดลําพูน  เก็บรวบรวมขอมูลดวยวิธีการเชิงคุณภาพ ระหวางเดือน

เมษายน  – มิถุนายน 2560  เครื่องมือใชแบบสัมภาษณขอมูลสวนบุคคล แนวคําถามแบบมีโครงสรางในการสัมภาษณ

รายบุคคลและแนวคําถามแบบมีโครงสรางในการสนทนากลุม กลุมตัวอยางคัดเลอืกแบบเฉพาะเจาะจง วิเคราะหขอมูลโดยใช

สถติเิชงิพรรณนา ไดแก รอยละ คาเฉลี่ย พสิัย และสวนเบี่ยงเบนมาตราฐานวเิคราะหเชิงเนื้อหาโดยการจัดหมวดหมูและสรุป

ประเด็นสําคัญ จากจํานวนกลุมตัวอยาง 35 คน  ผลการศึกษา พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญบริโภคอาหารประเภทเดียวกัน

ทัง้ครอบครัว ขาดการควบคุมอาหารที่เปนปจจัยเสี่ยงตอโรคแทรกซอนอยางเครงครัด  มีการเลือกใชบริการสุขภาพหลายวิธี

พรอมกัน พฤตกิรรมการใชยาและการเก็บรักษายายังไมถูกตองตามหลักวชิาการ ขาดรูปแบบการออกกําลังกายและการฟนฟู

สมรรถภาพทางดานการแพทยที่ตอเนื่อง ปองกันไมใหโรคกลับมาเปนซ้ําโดยมาตรวจตามที่แพทยนัดอยางตอเนื่อง หลังจาก

พกิารสวนใหญ งดดื่มสุรา งดสูบบุหรี่ แตคนพกิารฯและผูดูแลสวนใหญยังไมทราบแนวปฏิบัตกิารบรหิารจัดการโรคที่เกี่ยวกับ

การอุดตันของหลอดเลือดสมอง หรือ ระบบของสโตรก ฟาส แทรค (stroke fast tract)  ไมทราบวิธีปฏิบัติหากเกิดอาการ

กลับมาเปนซ้ําของโรค ไมสามารถบริหารเวลาในการนอนหลับพักผอนได กิจกรรมนันทนาการและอาชีพเสริมมีนอย ขาด

ความตระหนักในการจัดการสิ่งแวดลอมเพื่อปองกันอุบัติเหตุ และไมไดไปรวมงานสังคมเนื่องจากภาวะความพิการฯ จาก

ผลการวจัิยใชเปนขอมูลพื้นฐานในการใหคําแนะนําแกคนพิการฯและผูดูแลในการดูแลสุขภาพของคนพิการฯทั้ง 6 ดานอยาง

ถูกตองและเปนขอมูลสําหรับผูรับผดิชอบงานในการวางแนวปฏิบัต ิการบรหิารจัดการโรคหลอดเลอืดสมองในพื้นที่ 

คําสําคัญ:  พฤตกิรรมการดูแลสุขภาพ คนพกิาร โรคหลอดเลอืดสมอง คนพกิารจากโรคหลอดเลอืดสมอง 

Abstract 

 This research was a qualitative study with a purpose to study the health care behavior of disabled stroke 

patients of Ban Thi Hospital, Ban Thi District, Lamphun Province, by collecting data using qualitative research method 

from April – June 2017. The tools used were an individual data interview with a one-on-one structured-question and a 

group discussion structured-question for the study groups. The selection followed a purposive sampling. Data analysis 

was done with the use of descriptive statistics percent, mean, range, standard deviation and content analysis by 

classification and main issue summary from 35 persons sample. The result found that a majority ate the same type of 

food for their whole family and they lacked of the strict food control, complication disease risk factor. There were many 
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choices of health care service selection. Drug use behavior and storage was inappropriate and not following the 

principle. They lacked of exercising pattern and the clear continuous medical rehabilitation of disease reoccurrence 

prevention by continuously following doctor checkup appointment and mostly refraining from drinking and smoking after 

having the disability. However, most of the disabled and caretakers did not know a stroke disease management practice 

or stroke fast tract. They did not know the practice if there was disease reoccurrence. Most of the disabled could not 

manage their sleeping time and had a small number of recreation activities and jobs. They lacked of awareness in 

surrounding management to prevent accidents and did not join in any social events due to the disability. The study 

summary is used as a basic data in giving advices to disabled and caretakers in the area for accurate general health 

care 6 parts. It is can also be used as data for a person responsible for practice planning and management 

cerebrovascular disease. 

Keywords:  health care behavior, disabled persons, cerebrovascular disease, disabled cerebrovascular disease persons 

 
บทนํา 

โรคหลอดเลอืดสมองเกดิจากระบบประสาททําหนาที่บกพรองโดยมีอาการทันทีหรือแสดงนานกวา 24 ชั่วโมงสงผล

ใหเกดิความพกิารหรอืเสยีชวีติได (World Health Organization, 2014) โรคนี้ทําใหเกดิปญหาสาธารณสุขที่ติด 1 ใน 5 ของโรค

ที่พบบอยในสหรัฐอเมริกา (American Stroke Association, 2016) แตละปทั่วโลกมีผูปวย 15 ลานคน เกิดความพิการอยาง

ถาวร 5 ลานคน สําหรับประเทศไทยมีผูปวยรายใหมปละ 150,000  คน ในป 2552 โรคนี้เปนอันดับ 1 ที่ทําใหผูปวยเสียชีวิต 

โดยมีสาเหตุเกดิจากโรคเรื้อรัง เชน  โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน การดื่มสุรา การสูบบุหรี่  และ การกลับมาเปนซ้ํา

ของโรค (สมาคมโรคหลอดเลอืดสมองไทย, 2553) ในป 2556 พบวาโรคนี้เปนสาเหตุใหมีการสูญเสียปสุขภาวะของประชากร

ไทย เพศชาย เปนอันดับที่ 3  เพศหญงิเปนอันดับที่ 1 (สํานักโรคไมตดิตอ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข, 2559)   ใน

ป 2556 - 2558 จังหวัดลําพูนมีอัตราตาย  34.57, 37.74 และ 40.89  ตอแสนประชากรตามลําดับ ซึ่งมีแนวโนมเพิ่มขึ้น 

(สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดลําพูน, 2559)  ปจจุบันคนพกิารมีแนวโนมเพิ่มมากขึ้น โดยรอยละ80 มีสาเหตุมาจากโรคเรื้อรัง

ไดแก โรคหลอดเลอืดสมองตบี ตัน หรือแตก โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน เปนตน (กรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพ

ชวีติคนพกิาร กระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย, 2559)  คนพกิารฯ สวนใหญมีความพกิารดานการเคลื่อนไหว

และบกพรองดานการพูด   ไมสามารถทํากิจวัตรประจําวันได  ตองอาศัยครอบครัว ญาติพี่นอง ผูดูแลคอยชวยเหลือ มี

ความจําเปนไดรับบรกิารทางดานการแพทย (สุวมิล, 2547)  เม่ือมีคนพกิารดานการเคลื่อนไหวเกิดขึ้น จะสงผลกระทบตอตัว

คนพกิาร ครอบครัว ฯลฯ ไดแก ตัวคนพกิารขาดรายได ทํางานไมไดเหมือนปกต ิเคลื่อนไหวลําบาก สูญเสยีภาพลักษณ   วิตก

กังวล ทอแท  สิ้นหวังไมยอมรับสภาพความพิการ ในรายที่ติดบาน ติดเตียงไมสามารถออกจากบานไปเขารวมกิจกรรมใน

ชุมชน หลายรายไมอยากเขารวมกจิกรรม  เกดิผลกระทบตอสังคมตามมา   ผูดูแลขาดรายได เบื่อหนาย สงผลตอรายไดของ

ครอบครัวลดลง เนื่องจากไมไดประกอบอาชีพ  ครอบครัวประสบปญหาดานการเงิน กระทบตอเศรษฐกิจของครอบครัว 

สังคม และประเทศชาต ิ(พชรพรและฐานดา, 2553) 

กรมสงเสรมิและพัฒนาคุณภาพชวีติคนพกิาร กระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย (2555) ไดกําหนดให

คนพกิารมีสทิธไิดรับบรกิารฟนฟูฯ การรักษาพยาบาลโดยไมตองเสียคาใชจายทุกโรค เจาหนาที่ใหการดูแลคนพิการดวยคุณ

ภาพเหมือนคนปกต ิ กระทรวงสาธารณสุขไดกําหนดนโยบายโดยคนพกิารไดรับบริการดานการสงเสริมสุขภาพ  การปองกัน 

การรักษา  การฟนฟูสมรรถภาพทางการแพทย  และการไดรับอุปกรณเครื่องชวยความพิการที่เหมาะสม (กรมการแพทย 

กระทรวงสาธารณสุข, 2555) สําหรับคนพิการจากโรคแทรกซอน เชน โรคหลอดเลือดสมองแตก ตีบ  ตัน โรคหลอดเลือด

หัวใจ ไดมีนโยบายการปองกันในระดับตตยิภูมิ (Tertiary  prevention)  เชน มีแนวปฏิบัติการบริหารจัดการโรคที่เกี่ยวกับการ
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อุดตันของหลอดเลอืดสมอง หรือระบบ สโตรก ฟาส แทรก (Stroke Fast Track) ซึ่งเปนแผนการรักษาดวยการใหยา เพื่อลด

ความพกิารฯ (สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ, 2559) 

ถงึแมวานโยบายการดูแลคนพกิารในปจจุบันจะพัฒนามากกวาในอดีตแตในความเปนจริงพบวาความชวยเหลือของ

รัฐบาลกระจายเฉพาะในเมืองใหญ  ระดับตางจังหวัดหรือชนบท คนพิการยังขาดการไดรับสวัสดิการ  อาทิ ดานการฟนฟูฯ 

ดานการประกอบอาชพี (ศศธิร, 2557) สวนดานสุขภาพคนพกิารที่อยูในเขตชนบทจํานวนมากยังขาดความใสใจใน เรื่อง การ

พัฒนาระบบการดูแลสุขภาพอยางเปนองครวม ขาดการฟนฟูฯอยางจรงิจัง ผูใหบริการตั้งแตผูกําหนดนโยบายจนถึงบุคลากร

สาธารณสุขยังตดิอยูในกระบวนการรักษา ในชุมชนมีบุคลากรดานการฟนฟูฯและดูแลสุขภาพนอยมาก (วัชรา, 2557)    

ในทางปฏิบัตคินพกิารสวนใหญยังไมไดรับการชวยเหลอืดานการฟนฟูฯ  ดานการดูแลสุขภาพจากภาครัฐและสังคม

อยางจรงิจัง  สวนใหญยังไมทราบเบอร 1669 ซึ่งเปนระบบโทรศัพทขอความชวยเหลือเม่ือเกิดเหตุการณฉุกเฉิน เชน อาการ

กลับมาเปนซ้ําของโรค (สถาบันวจัิยระบบสาธารณสุข, 2556) ซึ่งคนพกิารจากโรคหลอดเลือดสมองเปนกลุมที่ลําบากในการ

ดํารงชวีติเพราะมักมีรอยโรคหลงเหลอือยู  ดังนัน้การดูแลสุขภาพจึงมีความซับซอนและใชเวลานานตอเนื่อง จําเปนตองดูแล

ทัง้ภาวะความพกิารและโรคเรื้อรัง (บุษราคัม, 2552) พฤติกรรมการดูแลสุขภาพจึงมีความสําคัญ และจําเปนอยางย่ิงตอตัว

ของคนพกิารเอง ถอืเปนกลยุทธสําคัญที่จะชวยสงเสริมใหคนพิการมีสุขภาพที่ดี  สามารถปฏิบัติกิจวัตรประจําวันไดโดยไม

เปนภาระแกผูอ่ืน (เพชรัชรนิทร, 2554)  

 จากการปฏิบัตงิานดูแลคนพกิารในโรงพยาบาลบานธ ิพบวา เม่ือปวยเปนโรคหลอดเลอืดสมอง ครบ 6 เดือน  ผูปวย

สามารถมาตดิตอที่โรงพยาบาลเพื่อ ขอรับใบความเห็นจากแพทย   หลังจากนั้นนําไปขอรับบัตรคนพิการไดที่เทศบาลตําบล

บานธ ิ การเย่ียมบานคนพกิารฯ พบปญหาดานพฤตกิรรมการดูแลสุขภาพ เชน ดานการบรโิภคอาหาร อาศัยญาติปรุงอาหาร

ใหหรอื ซื้ออาหารสําเร็จรูป  มีปญหาการใชยาไมถูกตอง ประสบปญหาการเดนิทางมาพบแพทยและฟนฟูฯที่โรงพยาบาล  คน

พิการรอยละ 50 ขาดการดูแลฟนฟูฯที่บาน ขาดการบริหารรางกายอยางตอเนื่อง มีขอจํากัดดานการออกกําลังกาย  ใน

ระยะแรกผูดูแลเอาใจใสชวยเหลอืดแีตเม่ือเวลาผานไปผูดูแลเกดิความทอแท เบื่อหนายหมดความสนใจ สงผลใหคนพิการเกิด

ความเครยีดทางดานจิตใจตามมา พบคนพกิารฯรอยละ 80  เปนคนพิการดานการเคลื่อนไหว (งานพิการโรงพยาบาลบานธิ, 

2559)  สําหรับในอําเภอบานธิ มีผูปวยโรคหลอดเลือดสมองในป 2556 - 2558  จํานวน 33, 35 และ 39 ราย ตามลําดับ  

ผูปวยฯที่ไดรับการขึ้นทะเบียนคนพิการป 2556 - 2558  จํานวน 32, 34 และ 36 ราย ตามลําดับ จะเห็นไดวาผูปวยฯสวน

ใหญรักษาไมหายขาดแตมีความพกิารเพิ่มขึ้นมาอีก 1 โรค ในป 2559 มีคนพิการที่ขึ้นทะเบียนทั้งหมด 418 ราย เปนคนพิการ

จากโรคหลอดเลอืดสมองจํานวน 40 ราย คิดเปนรอยละ 9.57  (โรงพยาบาลบานธิ ฝายเวชระเบยีน งานเวชสถติิ, 2559)  

ผูศึกษาในฐานะบุคลากรสาธารณสุข ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลและมีโอกาสเย่ียมบานพบคนพิการจากโรคหลอด

เลือดสมอง บางรายชวยเหลือตนเองไดนอย  ติดบาน ติดเตียง หลายรายเปนผูสูงอายุ มีโรคแทรกซอนรวมดวย การดูแล

สุขภาพตองดูแลทัง้ภาวะความพกิาร และโรคแทรกซอน   เม่ือเวลาผานพนไปคนพิการมักขาดความสนใจในการดูแลสุขภาพ

ตนเอง ในดานการทํากิจวัตรประจําวัน ผูดูแลเบื่อหนายในการคอยดูแล ชวยเหลือ จากสถานการณและปญหาดังกลาว ผู

ศกึษาในฐานะบุคลากรสาธารณสุขปฏิบัตงิานในโรงพยาบาลบานธ ิเห็นความสําคัญของปญหาและสนใจศกึษาเรื่องพฤติกรรม

ในการดูแลสุขภาพของคนพกิารฯเชงิลกึ ใน 6 ดานไดแก  ไดแก พฤติกรรมการดูแลสุขภาพทางดานการบริโภคอาหาร ดาน

การรักษาความพิการฯและโรคแทรกซอนที่เกิดรวม ดานการออกกําลังกายและฟนฟูสมรรถภาพทางการแพทย ดานการ

ปองกันไมใหโรคกลับมาเปนซ้ํา ดานการพักผอนและการจัดการความเครียด ดานการดูแลสุขภาพรางกายทั่วไป ในเขต

รับผดิชอบโรงพยาบาลบานธ ิ เพื่อสามารถนําขอมูลไปใชในการวางแผนสงเสรมิสุขภาพในชุมชน ประเมิน วเิคราะหปญหาและ

เปนแนวทางในการดูแลสุขภาพของคนพกิารฯในพื้นที่ 
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วัตถุประสงคของการวิจัย 

เพื่อศกึษาพฤตกิรรมการดูแลสุขภาพ ของ คนพกิารจากโรคหลอดเลอืดสมอง โรงพยาบาลบานธ ิอําเภอบานธ ิ 

จังหวัดลําพูน 

 

วิธีดําเนนิการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้  เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research) เก็บรวบรวมขอมูล ระหวางเดือนเมษายน  – 

มิถุนายน 2560 ประชากร คือ กลุมคนพิการจากโรคหลอดเลือดสมอง แบงเปน คนพิการฯที่ไมมีผูดูแลหลัก 30 คนและคน

พกิารฯที่มีผูดูแลหลัก 10 คน  กลุมผูดูแลคนพกิารฯแบงเปน ผูดูแลหลักคนพกิารฯ 40 คน และผูดูแลคนพิการฯประจําหมูบาน 

40 คน  กลุมบุคลากรสาธารณสุข 3 คน ไดแก นักกายภาพบําบัดและพยาบาลวิชาชีพ กลุมตัวอยางที่ศึกษาคัดเลือกแบบ

เฉพาะเจาะจง (purposive sampling) หรือ จนกวาขอมูลจะอ่ิมตัว กระจายทุกหมูบานเทาๆกันหมูบานละ 1-2 คน โดยกลุม

ตัวอยางที่ศกึษาทัง้หมด 3 กลุมคือ กลุมคนพกิารฯ แบงเปน คนพกิารฯที่ไมมีผูดูแลหลัก 8 คน และคนพิการฯที่มีผูดูแลหลัก 8 

คน  กลุมผูดูแลคนพกิารฯ แบงเปน ผูดูแลหลักคนพิการฯ   8 คน และผูดูแลคนพิการฯประจําหมูบาน  8 คน กลุมบุคลากร

สาธารณสุข 3 คน (ศึกษาในประชากร) รวมกลุมตัวอยาง 35 คน การเก็บรวบรวมขอมูลใชเครื่องมือเปนแนวคําถามแบบมี

โครงสรางในการสัมภาษณรายบุคคลและแนวคําถามแบบมีโครงสรางในการสนทนากลุม ที่ผูศึกษาพัฒนาขึ้นเองจาก 

การศกึษา ตํารา เอกสารและการทบทวนวรรณกรรม โดยผูทรงคุณวุฒทิัง้ 3 ทานไดตรวจสอบความตรงของเนื้อหาเรียบรอย

แลว และนําแนวคําถามที่ไดไปทดลองใชกับกลุมที่มีคุณสมบัตใิกลเคียงกับกลุมตัวอยาง 4 คน นํามาปรับปรุงแกไขเพื่อใหเกิด

ความเชื่อม่ันของเครื่องมือและเกดิความเหมาะสมของภาษา ขอมูลทั่วไปวิเคราะหโดยใชสถิติเชิงพรรณนา ดวยการแจกแจง

ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบีย่งเบนมาตรฐาน สวนขอมูลเชิงคุณภาพ วิเคราะหโดยการจัดหมวดหมูและสรุปประเด็น

สําคัญ 

 

ผลและอภปิรายการวิจัย 

ผลการศกึษาแบงออกเปน 2 สวน ดังตอไปนี้ 

สวนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคลของประชากรและกลุมตัวอยาง ไดแก  

กลุมตัวอยางคนพิการจากโรคหลอดเลือดสมองทั้งที่มีผูดูแลหลักและไมมีผูดูแลหลัก  พบวากลุมตัวอยางเปนเพศ

ชายและเพศหญงิใกลเคียงกัน  สวนใหญมีอายุ 71 – 80  ป รอยละ 31.25  เปนทั้งผูสูงอายุและเปนคนพิการจากโรคหลอด

เลอืดสมอง  มีระดับการศกึษาประถมศกึษารอยละ 62.50  ไมมีอาชพีรอยละ 68.75  มีรายไดไมเพียงพอกับรายจาย รอยละ 

62.50  สวนใหญใชบัตรประกันสุขภาพถวนหนา (บัตรทอง) มากที่สุด รอยละ 93.75  พิการดานการเคลื่อนไหวมาแลว นอย

กวา 6 ป รอยละ 56.25 และกลุมตัวอยางเคยมีอาการ เกิดการ ตีบ แตก ตันของโรคหลอดเลือดสมองซ้ําถึง รอยละ 31.2 

พฤติกรรมการดูแลสุขภาพดานการสูบบุหรี่ ของคนพิการจากโรคหลอดเลือดสมองสวนใหญเคยสูบบุหรี่ รอยละ  37.50 

ปจจุบันสูบบุหรี่ลดลงเหลอื รอยละ 6.25 ดานการดื่มแอลกอฮอลพบวาเคยดื่มแอลกอฮอลรอยละ 50.00  ปจจุบันพบวาการ

ดื่มแอลกอฮอลลดลงเหลอืรอยละ 18.75   

 กลุมตัวอยางผูดูแลคนพกิารจากโรคหลอดเลอืดสมองเปนเพศหญงิมากที่สุด รอยละ 93.75 สวนใหญอยูในวัยผูใหญ

และผูสูงอายุ มีอายุ 51-60 ป และ 61-70  ป รอยละ 37.50  มีอายุเฉลี่ย 57.94 ป มีระดับการศึกษาประถมศึกษารอยละ

68.75  มีอาชีพรับจางมากที่สุดรอยละ 87.50  มีรายได ไมเพียงพอกับรายจายมากที่สุดรอยละ 81.25 สวนใหญมี
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ประสบการณในการดูแลคนพกิารจากโรคหลอดเลอืดสมอง นอยกวา 6 ป รอยละ 43.75 มีความสัมพันธกับคนพิการจากโรค

หลอดเลอืดสมองโดยเปนภรรยามากที่สุด คือ  รอยละ 37.50 

จํานวนกลุมประชากรซึ่งเปนบุคลากรสาธารณสุข (N=3) ประจําอยูโรงพยาบาลบานธิ พบวาทั้งหมดเปนเพศหญิง  

อายุอยูระหวาง 50 – 60 ป รอยละ 75  อายุอยูระหวาง 20 – 30 ป รอยละ 25 ป   ทัง้หมดมีสถานภาพสมรสโสด  ดานอาชีพ

การทํางานพบวา รอยละ 75 เปนพยาบาลวชิาชพี รอยละ 25 เปนนักกายภาพบําบัด สําหรับประสบการณการทํางานดานคน

พิการจากโรคหลอดเลือดสมอง พบวา กลุมประชากรรับผิดชอบงาน ดานฐานขอมูลคนพิการฯ ไดแก ประวัติครอบครัว  

สาเหตุของความพกิาร ลักษณะความพกิาร  ปญหาตางๆของคนพกิารฯ  พรอมทั้งประสานสํานักงานประกันสุขภาพแหงชาติ

ระดับเขต (สปสช.) ขอสนับสนุนงบประมาณจัดซื้อ กายอุปกรณ รถเข็นคนพิการ  ประสานขอมูลกับชมรมคนพิการในพื้นที่ 

รวมถงึตดิตามเย่ียมบานคนพกิารฯโดยทมีสหวชิาชพีของโรงพยาบาล  ตามระยะเวลาและแนวทางการติดตามเย่ียมบาน ของ

ศูนยเย่ียมบาน (Continuing Of Care: COC) โรงพยาบาลบานธิ สอนทํากายภาพ การออกกําลังกายและฟนฟูสมรรถภาพ

ทางดานการแพทย แกคนพิการฯและญาติที่บาน   พบวาประชากรบุคลากรสาธารณสุขทุกวิชาชีพมีบทบาทหนาที่ ความ

รับผดิชอบงานหลายหนาที่  หลายประเภท ไมไดรับผิดชอบเฉพาะคนพิการจากโรคหลอดเลือดสมองโดยตรงเพียงประเภท

เดยีว 

สวนที่ 2 ผลการศกึษา โดยการสนทนากลุมตัวอยางจํานวน 16 คน สัมภาษณรายบุคคลจํานวน 16 คน และจากประชากร

จํานวน 3 คน นําเสนอตามผลการวเิคราะหขอมูลดวยการจัดหมวดหมูเชงิเนื้อหาและสรุปประเด็นสําคัญตามองคประกอบของ

พฤตกิรรมสุขภาพ ใน 6 ดาน ประกอบดวย พฤตกิรรมการดูแลสุขภาพทางดานการบริโภคอาหาร ดานการรักษาความพิการ

จากโรคหลอดเลอืดสมองและโรคแทรกซอนที่เกิดรวม   ดานการออกกําลังกายและฟนฟูสมรรถภาพทางการแพทย   ดาน

การปองกันไมใหโรคกลับมาเปนซ้ํา   ดานการพักผอนและการจัดการความเครียด   ดานการดูแลสุขภาพทั่วไป   ผล

การศกึษาแยกตามพฤตกิรรมการดูแลสุขภาพ 6 ดาน ดังตอไปนี้ 

 1. พฤติกรรมการดูแลสุขภาพดานการบริโภคอาหาร  การศึกษาประกอบดวย ประเภทอาหาร การประกอบ

อาหารและการเลอืกซื้อ การปรุงรส โดยแยกเปน กลุมคนพกิารจากโรคหลอดเลอืดสมองที่ไมมีผูดูแลหลัก และ กลุมคนพิการ

จากโรคหลอดเลอืดสมองที่มีผูดูแลหลัก ดังรายละเอียดของแตละหมวดหมู ดังตอไปนี้ 

1.1 ประเภทอาหาร คนพิการจากโรคหลอดเลือดสมองรับประทานประเภทเดียวกับคนในครอบครัวหรือคนใน

หมูบาน โดยรับประทานอาหารไดทุกประเภทโดยเฉพาะอาหารที่เปนปจจัยเสี่ยงตอการเกิดโรคแทรกซอน ขาดการจํากัด

อาหารอยางเครงครัด ทําใหหลายรายมีน้ําหนักเพิ่มขึ้นมากเกนิเกณฑแตมีคนพกิารฯบางรายที่มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโดย

รับประทานอาหารพื้นบานประเภทผัก ผลไม 

“..ทานอาหารทุกประเภท..ใครเอาอะไรมาใหทานหมด.. เชานี้ทานขาวเหนียวสังขยา 3 หอ ขนมชั้น 2 ถุง อาหารที่

ชอบคือไขพะโล แกงฮังเล มันอรอยด ีอาทติยหนึ่งทานไขรวมๆแลว 10 กวาฟอง  ..” ( ขอมูลจากการสัมภาษณคนพิการฯที่มี

ผูดูแลหลัก 2 ราย ) 

“.. กนิอาหารปกติ ไมไดควบคุมอาหาร ตอนนี้อวนขึ้นเกือบ 60กวากิโลแลว วันนี้ไปรวมงานศพ เขาเลี้ยงแกงฮังเล 

น้ําพรกิออง รวมทานขาวกลางวันกับเขาแลวกลับบาน..” (ขอมูลจากการสัมภาษณคนพกิารฯที่ไมมีผูดูแลหลักคนที ่3 ) 

“ ..ทานอาหารพื้นเมือง เชน จอผักกาด น้ําพรกิ ตมจืด ตมปลาบาง ชอบทานผัก ทานผลไมไมชอบทานเนื้อ หมู 3 ชั้น  

คุมอาหาร ลดหวาน มัน เค็ม..” (ขอมูลจากการสัมภาษณ คนพกิารฯที่ไมมีผูดูแลหลักคนที่ 4) 

1.2 การเลอืกซื้อและการประกอบอาหาร คนพิการฯประกอบอาหารที่ซับซอนเองไมไดจําเปนตองพึ่งผูอ่ืนชวย

ปรุงอาหารใหรับประทาน  เชน ผูดูแลประกอบอาหารชนดิเดยีวกับสมาชกิในครอบครัวใหรับประทาน หรอืเลอืกซื้ออาหารปรุง

สุกพรอมรับประทานจากรานคาใกลบาน 
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“..ทํากับขาวใหทุกคนในครอบครัวทาน เปนคนตัดสนิใจเลอืกซื้ออาหารทุกอยาง มาทํากับขาว ไปซื้อแถวรานชํา

ใกลบาน ตลาดนัดบานธิ.. ไมสามารแยกทําใหเขาตางหากทุกม้ือได ..” (ขอมูลการสนทนากลุมผูดูแล 2 ราย) 

“..คนพิการฯบางราย ผูดูแลจะเลือกซื้อแกงถุง จากแมคาแปมๆ ใหกินหรือซื้อทิ้งไวตอนเชาใหทาน 2 ม้ือที่

เลวรายกวานัน้ ปลอยตามมีตามเกดิ อาหารเอาทิ้งไวใหทาน 3 ม้ือก็มี..” (ขอมูลจากการสัมภาษณบุคลากรสาธารณสุขคนที่ 

2) 

1.3 การปรุงรส คนพกิารฯ สวนใหญรับประทานอาหารที่เติมเครื่องปรุงรสครบทุกอยางตามชนิดของอาหารไม

แตกตางจากคนปกติ ทั้งอาหารที่ผูดูแลทําเองในครอบครัวหรือซื้ออาหารปรุงสุก  มีบางรายที่บริโภคอาหารโดยไมไดใส

เครื่องปรุงรสหรอืลดเครื่องปรุงรสลงเพราะผูดูแลตระหนักในการควบคุมอาหาร 

 “..เลอืกไมได ดกีวาไมไดทาน อาหาร 3 ม้ือเปนแกงถุงหมดลูกสาวซื้อมาให มีครบทุกรสชาติ เค็มบาง เผ็ดบาง 

หวานบาง  ตองทนกนิเพราะไมสามารถไปอุนหรอืแกงใหมได.. ” (ขอมูลจากการสัมภาษณคนพกิารฯที่มีผูดูแลหลัก 2 ราย ) 

“.. เวลาทําอาหารใหทาน  ไมไดใสเครื่องปรุงอะไรเลย น้ําปลาไมใช ใสแตเกลอืนดิหนอย กะป ปลาราใสไมมาก 

ซอส ซอ้ิีว ผงชูรส ซุปไก ไมใสเลย เชน น้ําพรกิ ผักลวก แกงแค ทานอาหารรสจืด ..” (ขอมูลจากการสนทนากลุมผูดูแลหลัก

คนพกิารฯ 2 ราย ) 

2. พฤติกรรมการดูแลสุขภาพของคนพิการจากโรคหลอดเลือดสมองดานการรักษาความพิการจากโรค

หลอดเลอืดสมองและโรคแทรกซอนที่เกดิรวม การศกึษาครัง้นี้ไดศกึษาการเลือกใชบริการสุขภาพเพื่อรักษาความพิการฯ  

การใชยาโรคหลอดเลือดสมอง  ยารักษาโรคแทรกซอนที่ไดรับจากโรงพยาบาลหรือคลินิกและการเก็บรักษายา ดังมี

รายละเอียดของแตละหมวดหมูดังนี้  

        2.1 การเลือกใชบริการสุขภาพเพื่อรักษาความพิการฯ คนพิการฯสวนใหญเลือกใชบริการสุขภาพหลายวิธี

พรอมกัน เชน แพทยแผนปจจุบัน แพทยพื้นบาน  แตเนนการรักษาดานแพทยแผนปจจุบันในโรงพยาบาลของรัฐเปนหลัก  

“..ไปมาหมด หมอทํานาย หมอเม่ือ หมอเมือง หมอผ ีไปเลี้ยงผ ีสะเดาะเคราะห  ทําสะตวง (สงขาวใหผี) และพิธีฮอง

ขาวฮองขวัญ (เรยีกขวัญกลับมาหาตัวเอง) เอาพระมาสวดที่บาน ..เสยีเงนิครัง้ละ 300-500 บาท  ทําแลวสบายใจขึ้น อาการ

เหมือนเดมิ เดี๋ยวนี้ทานแตยาของโรงพยาบาลอยางเดียว..” (ขอมูลจากการสนทนากลุม อสม. 3ราย) 

“..ชวงแรกที่พกิารฯทําทุกอยางซื้ออาหารเสรมิหมดเงินเปนแสนๆ บาท ทําแลวรูสึกวา  หนาตาแจมใสขึ้น ..เปนโรค

แบบนี้  มีคนมาแนะนําขายยา ขายอาหารเสริมถึงบาน ทานแลวหายนะ ทานแลวดีนะ โฆษณาสรรพคุณ ขวดหนึ่งราคา

ประมาณ 2,000 - 3,000 บาทขึ้นไป แมซื้อใหทานเกือบทุกอยางทานมา 2 ปกวา ตอนนี้เขาปที่ 3 หยุดกินแลว  อาการ

เหมือนเดมิ  นอนอยูบนเตยีงเหมือนเดมิ..” (ขอมูลจากการสัมภาษณคนพกิารฯที่มีผูดูแลหลักคนที่ 1 ) 

           2.2 การใชยาโรคหลอดเลอืดสมองและ ยารักษาโรคแทรกซอนที่ไดรับจากโรงพยาบาลหรือคลินิก คนพิการฯ

สวนใหญเปนผูสูงอายุ มีโรคแทรกซอนรวมดวยไดรับยาหลายขนาน มีพฤตกิรรมการใชหรือรับประทานยาไมเหมาะสม เชนไม

ตรงเวลา ลมืบอย แตสวนใหญมาตรวจหรือผูดูแลมารับยาแทนตามที่แพทยนัด มีบางรายโดยเฉพาะคนพิการที่มีผูดูแลหลัก

ขาดนัดบอย ทําใหคนพกิารฯไดรับยาโรคเรื้อรังไมตอเนื่อง 

“..เขาเปนคนพิการฯและผูสูงอายุ มีโรคประจําตัว หลายโรค ยาแตละม้ือทานหลายเม็ด เขาทานยาเอง แตมือเขา

เหลอืดขีางเดยีว ขณะที่ทานยาใชมือขางที่ถนัดแกะยาเอาวางไวขางที่ไมถนัด มือสั่นทําใหยาบางเม็ดหลนลงพื้น โดยไมทราบ.. 

ไปเย่ียมบานเห็นยาหลนลงพื้น 2-3 เม็ดเปนประจํา..”  (ขอมูลจากการสนทนากลุมจิตอาสาคนที่ 6) 

“..ญาตไิมมีเวลา… หมอนัดจึงไมไดไปรับยาตามนัด ยาขาดเปนบางครัง้ ไมมีคนมาวัดความดันให ทุกวันนี้ทานยาดวย

ตัวเอง..  มีขาบวม ช้ําที่เล็บมือ เล็บเทา คอดานซาย ..” (ขอมูลการสัมภาษณคนพกิารฯที่มีผูดูแลหลัก คนที่ 4) 

   2.3 การเก็บรักษายา คนพกิารฯสวนใหญเก็บยาเพื่อใหงายในการหยิบยารับประทาน การเก็บยายังไมถูกตอง เชน 

ยาถูกแสงแดด ยาบางชนดิไมแชตูเย็น เก็บยาปนกันทัง้ยาเกาและยาที่ไดรับใหม 
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“.. ใสตะกราเก็บไวบนเตียงนอนขางๆ ตัว บางทีก็วางไวบนหัวที่นอน มีหนาตางดานบนเปดตลอด..สวนยาหยอดตา

ไมไดเอาแชตูเย็น เพราะเดนิไมไดเวลาจะใชไปหยิบลําบาก..” (ขอมูลจากการสัมภาษณคนพกิารฯที่มีผูดูแลหลัก 2 ราย) 

“..รอยละ 90 จะเก็บยาไวปนๆ กันทั้งยาเกา ยาใหม..บางรายเอารวมกันใสกลองกระดาษ วางไวบนหัวเตียงบาง 

แขวนตามเสาบานบาง หรือโตะติดเตียงบางแลวแตความสะดวกและใกลมือมากที่สุด .. เขาไมทราบวายาไหนหมดอายุ..” 

(ขอมูลจากการสัมภาษณบุคลากรสาธารณสุข 2 ราย) 

3. พฤติกรรมการดูแลสุขภาพคนพิการจากโรคหลอดเลือดสมองดานการออกกําลังกายและการฟนฟู

สมรรถภาพทางการแพทย  ในการศกึษาประกอบดวย ประเภท ความถี่ ระยะเวลา และ สถานที่การออกกําลังกายและการ

ฟนฟูสมรรถภาพทางการแพทย  ดังรายละเอียดของแตละหมวดหมูดังตอไปนี้ 

  3.1 ประเภทหรอืวธิกีารออกกําลังกายหรอืการฟนฟูสมรรถภาพทางดานการแพทย คนพิการฯที่ไมมีผูดูแลหลักจะ

เนนการออกกําลังกายไมเนนการฟนฟูฯประเภทแอโรบกิ เชน เดนิ ปนจักรยานดวยมือ ปนจักรยานอยูกับที่ สวนคนพิการฯที่มี

ผูดูแลหลักจะเนนการฟนฟูฯดานการทํากจิวัตรประจําวัน ไมเนนออกกําลังกาย  แตอยางไรก็ตามคนพิการฯทั้ง 2 กลุม สวน

ใหญยังขาดรูปแบบการออกกําลังกายและการฟนฟูฯที่ชัดเจน ไมทราบประเภทหรอืวธิกีารที่ถูกตอง 

“..  ปนจักรยานอยูกับที่ และออกกําลังกายทาที่นักกายภาพสอนตอนติดเตียง จําได 1-2 ทา เดินโดยใชไมเทา  ..รํา

ไมพลองโดย นั่งอยูบนรถ 3ลอ ออกกําลังกาย กลางคืนนอนปนจักรยานกลางอากาศ การฟนฟูฯไมไดทําแลว..” (ขอมูลจาก

การสัมภาษณคนพกิารฯที่ไมมีผูดูแลหลักจํานวน 2 ราย และ สนทนากลุมผูดูแลหลักคนที่ 6) 

“..ชวงแรกที่ปวยตา(ผูดูแล) ชวยออกกําลังกาย  ทํารอกให บบีลูกบอล จนสามารถนั่งบนรถเข็นได ตอนนี้ฝกเดินโดย

ใชไม 4 ขาแถวบรเิวณบาน โดยตาชวยพยุง และฝกลุกนั่งเอง ฝกยืนโดยใชราวชวย  สวนชักรอก บีบลูกบอล หยุดทําแลว ลืม

ทาหมด  ลูกบอล กับรอก หายไปไหนไมรู..” (ขอมูลจากการสัมภาษณคนพกิารฯที่มีผูดูแลหลักคนที่2) 

“..ออกกําลังกายเปนกจิจะลักษณะไมไดทํา  คนบานเราไมคอยออกกําลังกาย เขา (คนพิการ) คิดวาการทํางาน ชวย

คนงานทําสวน ดงึหญา ตัดตนไมเล็กๆ เหงื่อออก ถอืวาเปนการออกกําลังกายอยูแลว..” (ขอมูลจากการสนทนากลุมผูดูแลคน

ที่ 1 และการสนทนากลุม อสม. 3 ราย) 

3.2  ความถี่ ระยะเวลาและสถานที ่ คนพกิารฯสวนใหญออกกําลังกายและฟนฟูฯ ไมตอเนื่อง กลุมที่ไมมีผูดูแลหลัก

มีความถี่ ระยะเวลาออกกําลังกายและฟนฟูฯมากกวากลุมที่มีผูดูแลหลัก สถานที่ไกลกวา เชน นอกบาน บริ เวณบาน 

โรงพยาบาล แตกลุมที่มีผูดูแลหลักเนนการฟนฟูฯภายในบานและตองอาศัยผูดูแลชวยเหลือสงผลใหบางรายปวดหัว ชาปลาย

มือ ปลายเทา ขอแขน ขอมือตดิมากขึ้น  

“..เดนิหนาบานโดยใชไมเทาชวยจากบานไปวัด  ตอนเย็นครึ่งชั่วโมง อาทิตยละ 3วัน สวนฟนฟูฯทําในบานโดย กํา

ขวดยาหมอง กําเหล็ก ยกขา งอเขา ยกแขน ทําอยางละ 100 ครัง้ ทุกวัน บางวันไปรําไมพลอง ตอนเชาอาทิตยละ 3 วันวันละ 

30 นาทถีงึ 1 ชั่วโมง ถาเหนื่อยก็หยุดพัก..” (ขอมูลจากการสัมภาษณคนพกิารฯที่ไมมีผูดูแลหลักคนที่ 2,3) 

“..เมียชวยยกแขน ยกขาขึ้น ทําใหกอนนอนบนเตยีง ทําบางเปนบางวันแลวแตความขยันของเขา ถาวันไหน   ขี้เกียจก็

ไมทําให.. ไมไดไปฟนฟูฯที่โรงพยาบาล ไมมีคนไปสง รถไมมี รถเข็นยางแบนหมดแลว..” (ขอมูลจากการสัมภาษณคนพิการฯที่

มีผูดูแลหลักคนที่ 3 และสนทนากลุมผูดูแลคนที่ 4) 

“..การออกกําลังกายและฟนฟูฯไมไดทําแลวเพราะคิดวาอาการดีขึ้น หายแลว เอา รอก ลูกบอล ไม 4 ขาไปบริจาค

ใหคนอ่ืนหมด .. ตอนนี้ขางที่พกิารฯขอเริ่มตดิ ยกแขนขึ้นไมสุด ชา ปวดบางเปนระยะๆ ..” (ขอมูลจากการสัมภาษณคนพิการฯ

ที่ไมมีผูดูแลหลักคนที ่6) 

 4. พฤตกิรรมการดูแลสุขภาพของคนพิการจากโรคหลอดเลือดสมองดานการปองกันไมใหโรคกลับมาเปน

ซ้ํา ในการศกึษา ประกอบดวย การดูแลสุขภาพเม่ือเกดิโรคแทรกซอนและควบคุมปจจัยเสี่ยงของโรคหลอดเลือดสมอง และ

การปฏิบัตติัวหากเกดิอาการนําของโรคหลอดเลอืดสมองดังรายละเอียดของแตละหมวดหมูดังตอไปนี้ 
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     4.1 การดูแลสุขภาพเม่ือเกดิโรคแทรกซอนและควบคุมปจจัยเสี่ยงของโรคฯ คนพิการฯบางรายควบคุมอาหารตาม

ประเภทของโรคที่เปน  รับประทานยา ออกกําลังกาย  มาตรวจตามนัดอยางตอเนื่อง งดดื่มสุรา งดสูบบุหรี่ แตคนพิการฯสวน

ใหญ ขาดความตอเนื่องในการจํากัดอาหารและออกกําลังกาย 

“..บอกผูดูแลเวลาทํากับขาวใหลดเครื่องปรุงลง ใสเกลอืและน้ําตาลนอยลง..หมอที่มาเย่ียมก็บอกใหทานปลา ไมกิน

เค็ม กินผักเยอะๆ ผงชูรสไมตองใส  ทําไดบางไมไดบาง.. งดเหลา งดบุหรี่..” (ขอมูลจากการสัมภาษณคนพิการฯทั้ง2 กลุม

จํานวน 6 ราย) 

“..เปนโรคความดันโลหิตสูง และโรคหัวใจ ดูแลโดยทานยาประจําที่โรงพยาบาลใหตอเนื่อง ไปหาหมอตามนัด..” 

(ขอมูลจากการสัมภาษณคนพกิารฯที่ไมมีผูดูแลหลักจํานวน 2 ราย) 

 “..ปฏิบัตติัวเหมือนเดมิ  กนิปกตเิหมือนเดมิ ชอบทานหวาน ทัง้ๆที่เปนโรคเบาหวาน  บางรายยังทานเหลาบางตอน

เย็น..” (ขอมูลจากการสัมภาษณคนพกิารฯมีผูดูแลหลักจํานวน 4 รายและสนทนากลุม อสม.1 ราย) 

    4.2 การปฏิบัตติัวหากเกดิอาการกลับเปนซ้ําของโรคฯ คนพกิารฯสวนใหญยังไมทราบอาการกลับมาเปนซ้ําของโรค

ฯ จึงยังไมทราบวิธีปฏิบัติหากเกิดอาการกลับมาเปนซ้ําอีกครั้ง  คนพิการฯหรือผูดูแลสวนใหญยังไมทราบแนวปฏิบัติ การ

บรหิารจัดการโรคที่เกี่ยวกับการอุดตันของหลอดเลือดสมอง หรือระบบสโตรก ฟาส แทรค (stroke fast tract) และไมทราบ

การใชบรกิารเบอรโทรสายดวน 1669  

“..หากมีอาการนําตอนคํ่าหรือตอนกลางคืน ชาวบานสวนใหญจะยังไมไปหาหมอ รอจนสวางกอนคอยไปหาหมอ  

เขาจะรักษาตามอาการ เพราะคิดวา ตอนกลางคืนไปโรงพยาบาลจะไมเจอหมอใหญ(แพทย) เขาไมทราบวาอาการที่เปน

อันตราย ทําใหเขาพกิารรุนแรงได..” (ขอมูลจากการสนทนากลุมอสม.คนที่ 1) 

“..ไมทราบอาการกลับมาเปนซ้ํา ไมทราบเบอรสายดวนที่จะติดตอโรงพยาบาล  และไมทราบการปฏิบัติตัววาจะทํา

อยางไรดวย..” (ขอมูลจากการสัมภาษณคนพกิารทัง้ 2 กลุม จํานวน  13  ราย) 

5. พฤติกรรมการดูแลสุขภาพคนพิการจากโรคหลอดเลือดสมองดานการจัดการความเครียดและการ

พักผอนการศกึษาครัง้นี้ประกอบดวย  ความเครียด และการนอนหลับพักผอน   กิจกรรมนันทนาการและอาชีพเสริม เพื่อ

จัดการความเครยีด  ดังรายละเอียดการสนทนากลุมและการสัมภาษณรายบุคคลของแตละหมวดหมู ดังตอไปนี้ 

  5.1 ความเครยีดและการนอนหลับพักผอน คนพกิารฯที่มีผูดูแลหลัก สวนใหญมีความเครียดสูงกวา คนพิการฯที่ไม

มีผูดูแลหลัก เนื่องจากสภาวะความพกิาร ตดิบาน ตดิเตยีง สวนใหญเบื่อหนายตัวเอง เนื่องจากเคยเดนิได เคยรวมกิจกรรมใน

สังคมกับเพื่อนบาน หลังจากพกิารฯ ไดรับความทุกขทรมาน ความเจ็บปวดจากความพิการทางกาย ขอติดเกือบทุกสวน บาง

รายนอนติดเตียงหลายป จําเปนตองอาศัยผูดูแลคอยชวยเหลือ  ผูดูแลเกิดความเบื่อหนายเกิดความเครียดรวมดวย จึงมี

ความคิดอยากตาย อยากฆาตัวตาย  จากภาวะความเครยีดทางจิตใจ ความวิตกกังวล ความทอแทเบื่อหนาย สิ้นหวัง  สงผล

ใหคนพกิารฯสวนใหญนอนไมหลับ จําเปนตองพึ่งยานอนหลับคลายเครียด  คนพิการสวนใหญจัดการความเครียดดวยการ

อดทน เก็บไวในใจ ขาดวธิกีารจัดการความเครยีดที่ถูกตอง 

“..ตายก็ไมตาย ตายเสยีจะไดพนทุกข… นอนอยูบนเตยีงนี้ 24 ชั่วโมง มา 17 ปแลว  ลุกนั่งลําบาก ไปไหนมาไหนไมได   

ลูกเขยถามเอายาเบื่อมาใหทาน  ลูกไมอยูไปทํางาน บางม้ือทานขาวแลวไมไดทานน้ําก็มี  รองไหทุกวัน นอยใจที่ไปไหนไมได

นอนจมกองปสสาวะ อุจาระอยูบนเตยีง..เครยีดก็ไมรูจะแกอยางไร? .. กลางวันไมยอมหลับเพราะหลับกลางวันแลวกลางคืน

จะไมหลับ กลางคืนหลับไมถงึ 8 ชั่วโมง ..” (ขอมูลจากการสัมภาษณคนพกิารฯที่มีผูดูแลหลักคนที ่4 และ คนที ่6) 

“..คิดทุกอยาง.. คิดไปหมด เคยมีเมีย 4-5 คนมีลูก 2 คน แตตอนนี้ไมเหลือซักคนทิ้งผมไปหมด  ทุกวันนี้หลับไมดี

เลย กลางวันไมหลับ กลางคืนหลับบางไมหลับบาง อยากทานยาเบื่อตายแตไมมีใครซื้อมาใหทาน ตายก็ตายไปเลย ไปเกิดใหม

จะไดไมทรมาน เครยีดไมรูจะทําอยางไร ? ก็ปลอยมันเครยีดไปครับ..” (ขอมูลจากการสัมภาษณคนพิการฯที่มีผูดูแลหลักคนที่ 

7) 
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5.2  กจิกรรมนันทนาการและอาชพีเสรมิของคนพกิารฯ เชน ดูโทรทัศน ไหวพระ สวดมนต  ฟงวทิยุ ดูแลสัตวเลี้ยง 

โดยคนพกิารฯที่ไมมีผูดูแลหลักมีประเภทของกจิกรรมนันทนาการหลากหลายกวาคนพกิารฯที่มีผูดูแลหลัก คนพกิารฯสวน

ใหญไมมีอาชพีเสรมิ บางรายมีอาชพีเสรมิ เชน ชวยครอบครัวเลี้ยงสัตว ทําสวน ขายของ 

“..คนพิการที่ไมมีผูดูแลหลัก จะมีชมรมคนพิการ.. เขาจะไปเขารวมกิจกรรม พูดคุยกัน ทํากิจกรรมรวมกันเชนไป

เย่ียมคนพกิารฯที่ตดิเตยีง หรอือบรมการฝกอาชพี ทุกวันศุกรที่ 2 ของเดอืน..” (ขอมูลจากการสัมภาษณบุคลากรสาธารณสุข

คนที่ 3) 

 “.. นอนฟงวทิยุฟงขาว ดูโทรทัศน ดูหนัง ดูสารคด ีมีไมยาวๆ 1 อัน เอาไว ปด-เปดโทรทัศน ปลั๊กโทรทัศนลูกหลาน

เสยีบคาไวใหตลอดเวลา สวนวทิยุวางไวบนเตยีงนอนเพื่อใหงายในการปด-เปด เอาหมามานอนดวยในหอง คุยกับหมา  รอง

เพลงไปดวย นั่งไดเฉพาะบนเตยีง..” (ขอมูลจากการสัมภาษณคนพกิารที่มีผูดูแลหลัก 4 รายและบุคลากรสาธารณสุข 2 ราย) 

6. พฤตกิรรมการดูแลสุขภาพคนพกิารจากโรคหลอดเลอืดสมอง ดานการดูแลสุขภาพทั่วไป 

  ประกอบดวย การปฏิบัติกิจวัตรประจําวัน สิ่งแวดลอมและการปองกันการเกิดอุบัติเหตุ  การรวมงานสังคม ดัง

รายละเอียดการสนทนากลุมและการสัมภาษณรายบุคคลของแตละหมวดหมูดังตอไปนี้ 

    6.1 การทํากจิวัตรประจําวัน  กลุมที่ไมมีผูดูแลหลักหรอืกลุมตดิสังคม สามารถทํากจิวัตรประจําวัน ชวยเหลือตัวเอง

ไดดีกวา กลุมที่มีผูดูแลหลัก โดยคนพิการฯที่ติดบานสามารถทํากิจวัตรประจําวันไดดีกวา คนพิการฯที่ติดเตียงซึ่งตองพึ่ง

ผูดูแลคอยชวยเหลอืทํากจิวัตรประจําวันใหเกอืบทุกอยาง 

“.. กนิขาว ลางหนา แปรงฟนเขาหองน้ํา ทําเองไดหมด ทานยาเองไดโดยใชปากกัด แตตัดเล็บ ทําอาหารเองไมได ใช

ไมเทา 1ขาชวย ไปไหนมาไหนใชรถจักรยานยนตแบบ 3 ลอ เดนิขึ้นบันไดประมาณ 6-7 ซี่ไดดวยตัวเอง ใสเสื้อใชแบบสวมติด

กระดุมเองไมได สวนกางเกงใชแบบยางยืด รุดซบิเองไมได  ใสรองเทาหลุดเปนประจํา  ทุกวันนี้ซื้อรองเทาสวมแบบหุมสนเอา

มาใส..” (ขอมูลจากการสัมภาษณคนพิการฯที่ไมมีผูดูแลหลัก ติดสังคม 5 ราย และการสนทนากลุมผูดูแลหลัก จิตอาสา 3 

ราย) 

“..ทุกวันนี้ชวีติอยูแตในบานกับนั่งบนรถเข็น สามารถลางหนา หวผีม แปรงฟนได แตตัดเล็บ อาบน้ํา สระผมเองไมได 

ทานอาหารเองได ไมสามารถเดนิเอง ตองใชไม 4 ขา ขึ้นลงบันไดไมได  .. คนดูแล อาบน้ํา สระผม ใสเสื้อผาให กลั้นปสสาวะ

ไดบางไมไดบาง ..” (ขอมูลจากการสัมภาษณคนพกิารที่มีผูดูแลหลัก ตดิบาน คนที่ 2 และสนทนากลุมจิตอาสาคนที่ 7) 

“.. นอนอยูบนเตยีงอยางเดยีว ตักอาหารทานได ดื่มน้ําจากขวดใชหลอดดูด แตอยางอ่ืน ทําไมไดซักอยาง ปสสาวะ 

อุจจาระบนเตยีงหมดครับ เล็บ ผมตอนนี้ยาวมาก หนวดเครายาว  ปสสาวะรดบนที่นอน สวนอุจจาระอาทิตยละ 1 ครั้ง แตถา

ปวดมากๆอดทนเอาเพราะ ลุกไมได   เสื้อ ผาใสไมไดแลว แขน ขา เกร็งไปหมด  ..” (ขอมูลจากการสัมภาษณคนพิการฯที่มี

ผูดูแลหลัก ตดิเตยีง คนที่7) 

  6.2  สิ่งแวดลอม และการปองกันอุบัตเิหตุ  คนพกิารฯขาดความตระหนักในการจัดการสิ่งแวดลอมที่ดีเพื่อปองกัน

อุบัตเิหตุ ทัง้ภายในบรเิวณบานและนอกบรเิวณบาน เชน เตยีงนอนไมมีราวกั้น พื้นบานลื่น ทางเดินขรุขระ หองน้ําไมมีราวจับ 

ขาดชักโครก อุปกรณไฟฟาสายไฟไมเปนระเบยีบ 

“..คนพิการฯไมคอยตระหนักในการปองกันอุบัติเหตุ ไปเย่ียมพบ บางบานใชหองน้ําแบบธรรมดาไมใชชักโครกนั่ง

ลําบาก ทางเดินไปหองน้ําและภายในหองน้ําไมมีราวจับ เขาใชไมเทาเดินไปหรือบางครั้งจับฝาผนังบานเดินไปหองน้ํา 

สิ่งแวดลอมบรเิวณบานทางเดนิขรุขระ..บานหลายหลังใชไมกั้นประตูบานชวงน้ําทวม แตไมไดเอาออกเม่ือน้ําลดเสี่ยงตอการ

สะดุดลมมาก บางรายไปเลี้ยงวัว เลี้ยงควาย เลี้ยงเปด เลี้ยงไก กลางทุงนาไมใชไมเทา  เสี่ยงตอการหกลมสูง..” (ขอมูลจาก

การสนทนากลุมจิตอาสาจํานวน 3 ราย) 
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    6.3  การรวมงานสังคม  คนพิการฯสวนใหญไมไดไปรวมงานสังคมเนื่องจากสภาวะความพิการฯ ทําใหปฏิบัติตัว

แตกตางจากคนปกต ิ  คนพกิารฯที่มีผูดูแลหลักตองอาศัยผูดูแลพาไปรวมงานสังคมซึ่งยุงยากดังนั้นจึงไมไปรวมงาน แตมีคน

พกิารฯบางคนสามารถเขารวมงานสังคมไดด ีเพราะผูดูแลเอาใจใสพาคนพกิารฯเขารวมงานดวย 

“..อยากไปรวมงานเหมือนกัน แตไปไมได ไปลําบาก สวนวัดก็อยากไป  อยากใสบาตร อยากทําบุญ แตรําคาญ

ตัวเอง เราไหวพระเหมือนคนอ่ืนเขาไมไดมือเหลอืดขีางเดยีว..” (ขอมูลจากการสัมภาษณคนพกิารฯที่ไมมีผูดูแลหลัก 2 ราย) 

“..ไมไดไปไหนเลยอยูแตบนเตยีง อยากไปรวมงานกับเขา(ชาวบาน)มากแตคงไมมีวาสนาไดไปแลว อยากไปทําบุญทํา

ทานที่วัดกับเขา  ไปลําบาก กลัวเปนภาระใหคนอ่ืนเขา หากเอาไม 4 ขาไป กลัวลมเพราะทางเดนิไมเรยีบ ไมชินทาง ไมมีคนพา

ไป ..” (ขอมูลจากการสัมภาษณคนพกิารฯที่มีผูดูแลหลักจํานวน 5 ราย) 

การอภปิรายผล 

1. พฤติกรรมการดูแลสุขภาพของคนพิการจากโรคหลอดเลือดสมองดานการบริโภคอาหาร พบวา คนพิการฯ

รับประทานอาหารทุกประเภท โดยรับประทานขาวเหนียวเปนอาหารหลักทุกม้ือตามวิถีชีวิตของคนภาคเหนือ สวนใหญ

รับประทานอาหารที่เปนปจจัยเสี่ยงตอการเกดิโรคแทรกซอนขาดการควบคุมอาหารอยางเครงครัด สอดคลองกับ การศึกษา

ของบังอร ชูคงและสุจนา คีรีวัลย (2551) พบวาคนภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นิยมรับประทานขาวเหนียวเปน

อาหารหลักทุกม้ือ และสอดคลองกับการศกึษาของสุวรรณี ใจคํา (2556) พบวาพฤตกิรรมการดูแลสุขภาพของผูปวยความดัน

โลหติสูง สวนใหญขาดการควบคุมอาหารตามแผนการรับประทานอาหาร เพื่อควบคุมความดันโลหิตสูงถึงรอยละ 53.6 คน

พกิารสวนใหญไมสามารถประกอบอาหารที่ซับซอนเองได ผูดูแลจะประกอบอาหารและเลอืกซื้ออาหารชนดิเดยีวกับสมาชิกใน

ครอบครัว ดานการปรุงรสสวนใหญบรโิภคอาหารที่มีการเติมเครื่องปรุงรสครบทุกอยางตามชนิดของอาหารไมแตกตางจาก

อาหารของคนปกตทิั่วไป สอดคลองกับ การศกึษาของสรินิารถ คําใจหนัก (2548) พบวา ผูสูงอายุที่เปนโรคความดันโลหิตสูง

มีการปรุงรสขณะประกอบอาหาร โดยการเตมิเครื่องปรุงรสประเภท เกลือ น้ําปลา ซอส หรือซีอ้ิวขาว น้ําตาลในการปรุงรส 

รอยละ 55.85   

2. พฤติกรรมการดูแลสุขภาพของคนพิการจากโรคหลอดเลือดสมองดานการรักษาความพิการจากโรค

หลอดเลอืดสมองและโรคแทรกซอนที่เกดิรวม พบวาคนพิการฯ สวนใหญเลือกใชบริการสุขภาพหลากหลายวิธีพรอมกัน 

เชน แพทยแผนปจจุบัน แพทยแผนไทย แพทยแผนจีน แพทยพื้นบาน สอดคลองกับแนวคิดของอารเธอรไคนแมน (Arthur 

Kleinman,1980) ที่นําเสนอรูปแบบระบบการดูแลสุขภาพหรือพหุลักษณทางการแพทยไว 3 ระบบ ไดแก ระบบการแพทย

สามัญชน (Popular sector) ระบบการแพทยพื้นบาน (Folk sector) และระบบการแพทยโดยผูเชี่ยวชาญ (Professional sector) 

ดานการใชยาโรคหลอดเลอืดสมองและยารักษาโรคแทรกซอนที่ไดรับจากโรงพยาบาลหรือคลินิก พบวา คนพิการฯสวนใหญ

เปนผูสูงอายุรวมดวยและมีโรคแทรกซอนหลายโรคไดรับยาหลายขนาน  มีพฤตกิรรมการใชยาไมเหมาะสม โดยเฉพาะกลุมที่มี

ผูดูแลหลักจะขาดนัด ขาดยา มากกวา ผูดูแลใหคนพิการฯรับผิดชอบการใชยาดวยตนเอง สอดคลองกับการศึกษาของ น้ํา

ทพิย สงวนบุญพงษและสายใจ พัวพันธ (2560)  พบวา คนพกิารทางจิตขาดนัดรอยละ 37.2  เนื่องจากผูดูแลไมมีเวลาพามา

พบแพทย การเก็บรักษายาพบวาคนพกิารฯสวนใหญเก็บรักษายาไมถูกตองตามหลักวชิาการ  เก็บยาตามความสะดวก งายใน

การหยิบยามารับประทาน บางรายมียาเหลอืเปนจํานวนมาก ยาปนกันทัง้ยาเกายาใหม ยาหมดอายุ ยาใสสลับซอง สอดคลอง

การศกึษาของ ปรารถนา ชมพูนท (2554) พบวาประชาชนในจังหวัดเชียงใหมมีถึงรอยละ 85.5 มียาโรคเรื้อรังเหลือใชที่บาน 

และรอยละ 29.6 เก็บยาไดไมเหมาะสม เก็บยาหลายชนดิปนในซองเดยีวกัน สถานที่เก็บยามีแสงแดดสองถงึ มีความชื้น 

3. พฤติกรรมการดูแลสุขภาพคนพิการจากโรคหลอดเลือดสมองดานการออกกําลังกายและการฟนฟู

สมรรถภาพทางดานการแพทยดานประเภทหรอืวธิกีารออกกําลังกายและการฟนฟูฯพบวาคนพิการฯสวนนอยที่มีการออก

กําลังกายและฟนฟูสมรรถภาพทางการแพทยอยางตอเนื่องและถูกตองตามหลักวิชาการ  ยังไมมีรูปแบบการออกกําลังกายที่

ชัดเจน  ไมทราบประเภทหรือวิธีการออกกําลังกายที่ถูกตอง  คิดวา การทํางาน  ทําสวน เลี้ยงสัตวเปนการออกกําลังกาย
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สอดคลองกับการศึกษาของสรอยสวรรค เกตุไชยและคณะ (2558) พบวา คนพิการยังไมมีรูปแบบการออกกําลังกายที่

เหมาะสมและ นภารัตน มานะกจิ (2555) พบวา แกนนําสุขภาพประจําครอบครัวคิดวา การทํางานในไร ในสวนเปนการออก

กําลังกาย  สวนคนพกิารฯที่มีผูดูแลหลักพบความลําบากมากกวา เนื่องจากตองอาศัยผูดูแลชวยเหลือออกกําลังกายและฟนฟู

ฯ โดยเนนการฟนฟูสมรรถภาพทางการแพทยมากกวาการออกกําลังกาย ประเภทฝกการทํากิจวัตรประจําวัน บริหารขอตอ

และกลามเนื้อแขน ขา สอดคลองกับการศกึษาของ เพ็ญศิริ สิริวรารมย (2550)  พบวา ผูปวยโรคหลอดเลือดสมองมีวิธีการ

ดูแลตนเองเพื่อเพิ่มความสามารถในการทํากจิวัตรประจําวัน เชน การเดนิจับราว การฝกยืน ฝกเดนิ การบรหิารขอตอ  

            4. พฤตกิรรมการดูแลสุขภาพของคนพิการจากโรคหลอดเลือดสมองดานการปองกันไมใหโรคกลับมาเปน

ซ้ํา ดานการดูแลสุขภาพเม่ือเกิดโรคแทรกซอนและควบคุมปจจัยเสี่ยงของโรคฯ คนพิการฯเม่ือเกิดโรคแทรกซอน  จะดูแล

สุขภาพโดยการควบคุมอาหารตามประเภทของโรคที่เปน ออกกําลังกายเปนประจํา ไปตรวจตรงตามที่แพทยนัดและ

รับประทานยาโรคหลอดเลือดสมอง รักษาโรคแทรกซอนอยางตอเนื่อง ปรับพฤติกรรมสุขภาพโดยหยุดหรือลดปจจัยเสี่ยง

ประเภทเครื่องดื่มแอลกอฮอล บุหรี่ลงอยางชัดเจนซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของจิตติมา ภูริทัตกุล (2547) พบวาผูปวยโรค

หลอดเลือดหัวใจตีบที่มีภาวะไขมันในเลือดผิดปกติมีพฤติกรรมการเลิกสูบบุหรี่และเลิกดื่มแอลกอฮอลอยูในระดับสูง แต

อยางไรก็ตามผลการศกึษาพบวาคนพกิารฯสวนใหญดูแลสุขภาพดานการปองกันการเกิดโรคหลอดเลือดสมองซ้ํานอย ขาด

ความตอเนื่องในการออกกําลังกาย และการควบคุมอาหาร รับประทานอาหารเหมือนบุคคลทั่วไปใชชวีติเหมือนกอนพิการ คน

พิการฯที่มีผูดูแลหลักมีความลําบากมากในการเดินทางมาโรงพยาบาล สวนใหญจึงไมสามารถมาตรวจตามแพทยนัดได  

ผูดูแลไมมีเวลาพามาโรงพยาบาล ไมมีเวลามารับยาแทน สงผลใหประทานยาไมตอเนื่อง สอดคลองกับการศึกษาของธาน ี

ผองแผว (2558)  พบวา คนพกิารมีความพอใจในการเดินทางไปไหนไดและมีความพึงพอใจในสุขภาพของตนเองอยูในระดับ

ต่ํา  ดานการปฏิบัติตัวหากเกิดอาการกลับมาเปนซ้ําของโรคหลอดเลือดสมองพบวาคนพิการฯสวนใหญยังไมทราบอาการ

กลับเปนซ้ําของโรคหลอดเลอืดสมอง  ดังนัน้จึงยังไมมีวิธีการปฏิบัติตัวหากเกิดอาการกลับเปนซ้ํา คนพิการฯหรือผูดูแลสวน

ใหญยังไมทราบแนวปฏิบัติที่เปนระบบของ สโตรก ฟาส แทรค (stroke fast tract) และไมทราบเบอรโทรติดตอสายดวน 

ความหมาย และแนวปฏิบัตใินการใชบรกิารเบอรสายดวน 1669 สอดคลองกับการศึกษาของ สิรินาฏ นิภาพร (2556) พบวา

ผูปวยและญาตยัิงไมทราบถงึระบบบรกิาร 1669 

              5. พฤติกรรมการดูแลสุขภาพคนพิการจากโรคหลอดเลือดสมองดานการจัดการความเครียดและการ

พักผอน พบวา คนพิการฯที่ไมมีผูดูแลหลักสวนใหญมีภาวะความเครียดเกี่ยวกับโรคลดลงกวาตอนที่เริ่มปวยครั้งแรก  

เนื่องจากอาการทางรางกายดีขึ้น  แตมีสาเหตุความเครียดดานอ่ืน เชน ดานเศรษฐกิจ อาชีพ สวนใหญจัดการความเครียด

ดวยการเก็บความเครียด ความวิตกกังวลไวในใจ ดื่มสุราสอดคลองกับการศึกษาของปราณี ม่ิงขวัญ (2542) พบวา ระยะ

ความพกิารของผูสูงอายุโรคหลอดเลอืดสมองชวงฟนฟูสมรรถภาพ มีความเครยีดอยูในระดับปานกลาง แตกตางกับคนพิการ

ฯที่มีผูดูแลหลักสวนใหญ มีความเครยีด ความหงุดหงดิ ความวติกกังวล ความเบื่อหนาย ทอแทสูง เนื่องจากติดเตียง ติดบาน

ไดรับความทุกขทรมานจากความพิการ บางรายเปนโรคเรื้อรังมากกวา 2 โรคทําให มีความคิดอยากตาย อยากฆาตัวตาย 

สอดคลองกับการศกึษาของ ชอผกา ไชยมงคล (2553) และอนุพงค  คํามา (2556)   พบวาคนพิการฯ ตองอาศัยผูดูแลหลัก

ชวยเหลอืกจิกรรมในชวีติประจําวัน สงผลใหเกดิภาวะความเครยีด รูสกึวาตนเองไรคุณคา  ทอแท สิ้นหวัง สงผลใหผูปวยโรค

เรื้อรัง เชน อัมพาต โรคหลอดเลอืดสมอง โรคความดันโลหิตสูงเปนปจจัยเสี่ยงตอการฆาตัวตายสําเร็จในจังหวัดสุโขทัย 5.9 

เทา จากสภาวะความเครยีด สงผลใหสวนใหญไมสามารถบริหารเวลาในการนอนหลับได กลางคืนนอนหลับไมถึง 8 ชั่วโมง 

สวนกลางวันหลับมากเกนิไป บางรายตองพึ่งยานอนหลับคลายเครียดของโรงพยาบาล ดานกิจกรรมนันทนาการและอาชีพ

เสรมิ พบวา คนพกิารฯสวนใหญมีวธิีการจัดการความเครียด โดยใชกิจกรรมนันทนาการ เชน การฟงวิทยุ ดูโทรทัศน  สวด

มนต ไหวพระ เลี้ยงสุนัข เลี้ยงแมว เดนิไปพูดคุยกับเพื่อนบาน กจิกรรมจิตอาสา แตอยางไรก็ตามพบวาคนพิการฯสวนใหญไม

มีอาชพีเสรมิ บางสวนขาดกจิกรรมนันทนาการ ขาดอุปกรณชวยทํากจิกรรมนันทนาการหรอืผอนคลายความเครียด  ผูดูแลไม
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มีเวลาพาคนพกิารฯทองเที่ยวหรอืทํากจิกรรมนันทนาการ การดูแลเปนเพียงแคปจจัยพื้นฐานดานการบริโภคอาหารและดาน

การทํากิจวัตรประจําวันเทานั้นสอดคลองกับการศึกษาของ ชูกลิ่น อุนวิจิตร (2557) พบวา พฤติกรรมการทองเที่ยวและ

กจิกรรมนันทนาการของคนพกิารฯขึ้นกับความพรอมและการสนับสนุนของครอบครัวและผูดูแล 

6. พฤตกิรรมการดูแลสุขภาพของคนพิการจากโรคหลอดเลือดสมองดานการดูแลสุขภาพทั่วไปพบวา การ

ประเมินความสามารถในการทํากิจวัตรประจําวัน (Active Daily Living ; ADL) คนพิการฯที่ไมมีผูดูแลหลักสวนใหญสามารถ

ชวยเหลอืตัวเองทํากจิวัตรประจําวันไดดขีึ้นโดยไมตองพึ่งผูดูแล หรือพึ่งผูดูแลนอยที่สุดสอดคลองกับการศึกษาของ พชรพร

และฐานดา (2553) พบวา พฤตกิรรมการดูแลสุขภาพตนเองของคนพกิารดานการเคลื่อนไหวดานการทําความสะอาดรางกาย 

อาบน้ํา สระผม ทําความสะอาดหลังขับถายไดมากที่สุดรอยละ 90 และการทําความสะอาด หนา ศีรษะ มือ และชองปาก ทํา

ไดเองรอยละ 70.1 แตคนพิการฯที่มีผูดูแลหลักมีความลําบากมากกวา สามารถทํากิจวัตรประจําวันดวยตนเองไดนอย 

สุขอนามัยสวนบุคคลของ คนพิการฯขึ้นกับคนดูแลเปนสวนใหญ  สอดคลองกับพัฒนา ราชวงคและคณะ (2555) พบวาคน

พกิารมีความบกพรองในระดับมาก-มากที่สุดในดานการทําความสะอาดรางกายรอยละ 20.9 ดานการแตงตัวรอยละ 20.7 

ดานการรับประทานอาหารรอยละ 18.6 ดานสิ่งแวดลอมและการปองกันอุบัตเิหตุ ผลการศึกษาพบวา คนพิการฯที่ไมมีผูดูแล

หลักและมีผูดูแลหลักมีพฤติกรรมดานการการจัดการสิ่งแวดลอมและการปองกันการเกิดอุบัติเหตุไปในทํานองเดียวกันคือ 

ขาดความตระหนักและขาดการจัดการสิ่งแวดลอมที่ดเีพื่อปองกันการเกดิอุบัตเิหตุ ทั้งภายในบริเวณบานและภายนอกบริเวณ

บาน สอดคลองกับการศึกษาของจันทรจุรี สีทอง (2555) พบวา ปญหาสภาพบานของคนพิการดานการเคลื่อนไหวอัมพาต

ครึ่งทอน คือ บันได หองน้ํา ไมถูกสุขลักษณ พื้นตางระดับ พื้นทางเดินลื่นขาดราวจับ  เตียงนอนไมมีราวกั้น  การรวมงาน

สังคมของคนพกิารฯพบวากลุมคนพิการฯทั้ง 2 กลุมสวนใหญไมไดไปรวมงานสังคมหรือทํากิจกรรมรวมกับชุมชนเนื่องจาก

สภาพความพิการทําใหกิจกรรมที่ตนเองปฏิบัติไมเหมือนคนสอดคลองกับการศึกษาของศศินันท วาสิน (2556) และปราณี 

ประไพวัชระพงค  (2551) พบวาคนพกิารสวนใหญมีคุณภาพชวีติดานสังคมอยูในระดับนอย การเขารวมกิจกรรมในครอบครัว

มีนอยปกติ  

 

 การสรุปผล  

ผลการศกึษาครั้งนี้พบวา พฤติกรรมการดูแลสุขภาพของคนพิการจากโรคหลอดเลือดสมองในเขตรับผิดชอบของ

โรงพยาบาลบานธิ สวนใหญขาดการควบคุมอาหารที่เปนปจจัยเสี่ยงตอการเกิดโรคแทรกซอนอยางเครงครัด รับประทาน

อาหารประเภทเดียวกันกับสมาชิกในครอบครัว มีการแสวงหาและเลือกใชบริการสุขภาพหลายวิธีพรอมกัน ทั้งแพทยแผน

ปจจุบัน แพทยแผนจีน แพทยพื้นบาน ฯลฯ  พฤติกรรมการใชยาและการเก็บรักษายายังไมถูกตองตามหลักวิชาการ ขาด

รูปแบบและความตอเนื่องในการออกกําลังกายและการฟนฟูสมรรถภาพทางดานการแพทยสงผลใหขอติด กลุมตัวอยาง

ปองกันไมใหโรคกลับมาเปนซ้ํา โดยมาตรวจตามที่แพทยนัด รับประทานอาหารและยาอยางตอเนื่อง หลังจากพิการฯสวนใหญ

งดดื่มสุรา งดสูบบุหรี่ แตอยางไรก็ตามสวนใหญยังไมทราบอาการกลับเปนซ้ําของโรคหลอดเลือดสมอง  ดังนั้นจึงยังไมมี

วธิกีารปฏิบัตติัวหากเกดิอาการกลับเปนซ้ํา ไมทราบแนวบริหารจัดการโรคที่เกี่ยวกับการอุดตันของหลอดเลือดสมอง หรือ

ระบบสโตรก ฟาส แทรค (stroke fast tract)  คนพกิารสวนใหญยังมีภาวะความเครียดโดยฉพาะกลุมคนพิการฯที่มีผูดูแลหลัก

จะมีความเครียดมากกวา เนื่องจากสภาวะความพิการทางกาย ติดเตียง ติดบานไดรับความทุกขทรมาน จากสภาวะ

ความเครยีด สงผลใหคนพกิารฯสวนใหญไมสามารถบริหารเวลาในการนอนหลับพักผอนได กิจกรรมนันทนาการและอาชีพ

เสรมิมีนอย คนพกิารทัง้ 2 กลุมขาดความตระหนักในการจัดการสิ่งแวดลอมทั้งภายในบานและบริเวณบานเสี่ยงตอการเกิด

อุบัตเิหตุ และไมไดรวมงานสังคมเนื่องจากภาวะความพกิารดานการเคลื่อนไหวจากโรคหลอดเลือดสมอง 
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ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 

ผูศึกษานําผลการศึกษาเสนอตอผูบริหารและผูที่เกี่ยวของในการวางแผนดูแลคนพิการฯ ในเขตรับผิดชอบของ

โรงพยาบาลบานธ ิ จังหวัดลําพูน  ดังนี้ 

1. ประสานกับผูดูแลประจําหมูบาน หรอื จิตอาสาในการหาผูดูแลหลัก (care giver) ตัวจริงสําหรับคนพิการฯแตละ

ครอบครัว สําหรับคนพกิารฯที่ขาดผูดูแลหลัก ควรใหผูดูแลประจําหมูบาน ตดิตามเย่ียมบานบอยมากขึ้น 

2. เปนขอมูลสําหรับเภสัชกรในการออกแบบ การบรหิารยาเฉพาะรายที่บานรวมกับคนพกิารฯและจัดการความเสี่ยง

ของการแสวงหาบรกิารสุขภาพที่ไมเหมาะสม 

3. ทําสื่อการสอน วธิกีารออกกําลังกาย ทาฟนฟูฯที่ถูกวิธี  กิจกรรมนันทนาการ งานอดิเรก เพื่อใหนักกายภาพใช

สอนผูดูแล และคนพกิารฯในโรงพยาบาลและที่บาน และเอกสารเผยแพรแนวปฏิบัตขิองสโตรก ฟาส แทรค เบอรโทร 1669 

4. สรางไลนกลุมกลุมคนพิการฯ กลุมผูดูแลและเครือขายทีมหมอครอบครัวเพื่อผอนคลายความเครียด และเปน

ชองทางสื่อสารใหคําปรกึษาปญหาพฤตกิรรมสุขภาพ 

5. เสนอเทศบาลในการกําหนดนโยบายทองถิ่น จัดสรรงบประมาณ ในการจัดการสิ่งแวดลอม ภายในบานหรือ

บรเิวณบานของคนพกิารฯ เพื่อปองกันการเกดิอุบัตเิหตุ หาอาชพีเสรมิ งานอดเิรกใหคนพกิารฯ 

 6. เปนขอมูลสําหรับทมีหมอครอบครัวระดับปฐมภูมิ  ในการตดิตามเย่ียมบานและดูแลคนพกิารฯ 
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บทคัดยอ  

การศกึษาครัง้นี้เปนการวจัิยเชงิพรรณนาหาความสัมพันธ (descriptive correlation research)  มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา

ภาวะซึมเศราและศึกษาปจจัยเกี่ยวของที่มีความสัมพันธกับภาวะซึมเศรา ในกลุมผูสูงอายุในชุมชนอําเภอสบเมย จังหวัด

แมฮองสอน โดยการคัดเลอืกกลุมตวัอยางครัง้นี้ เปนการเลอืกอยางเฉพาะเจาะจง (purposive sampling ) จากจํานวนผูสูงอายุ

ที่ไดคัดกรองสุขภาพประจําป 2558 ในเรื่องการประเมินภาวะซึมเศรา 2 คําถาม ของกรมสุขภาพจิตและถือวามีความเสี่ยงที่

จะอยูในภาวะซมึเศรา จํานวน 162 คน 

ผลการศกึษาพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญงิ  รอยละ  58.0  มีชวงอายุระหวาง 60 -69 ป รอยละ 59.3   

เชื้อชาตไิทย   รอยละ 83.3   สถานภาพสมรส  รอยละ 54.3   ไมไดเรยีนหนังสอื  รอยละ 69.8  ไมไดทํางาน   รอยละ 51.8   

มีรายไดพอใชและไมมีหนี้สนิ   รอยละ 61.1  จากการศึกษาพบวากลุมตัวอยางมีภาวะซึมเศราระดับนอยมาก  รอยละ 77.2    

มีภาวะซมึเศราระดับนอย   รอยละ 19.8   และสวนนอยมีภาวะซมึเศราระดับปานกลาง รอยละ  3.0  ปจจัยที่เกี่ยวของและมี

ความสัมพันธกับภาวะซึมเศราอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  p–value < 0.05   ไดแก ปจจัยสวนบุคคลคือระดับ

การศึกษา  ปจจัยทางกายคือระดับปญหาสําคัญทางกาย   พฤติกรรมการสูบบุหรี่  การดื่มสุรา  ปญหาการนอนไมหลับ  

ปญหาและอุปสรรคในการเดนิทาง  และปจจัยทางจิตสังคมคือระดับการสนับสนุนดานจิตสังคม 

คําสําคัญ: ภาวะซมึเศรา  ผูสูงอายุ  ปจจัยที่เกี่ยวของกับภาวะซมึเศรา 
 

Abstract  

 This study was a descriptive correlation research designed to study depression and factors associated with 

depression among elderly in the community at Sob moie district, Mae Hong Son province. Purposive sampling was used 

to enroll elderly people who were screened for their health in the year 2015 and got positive result from one or 2 

questions by assessment of depression from Department of Mental Health. The 162 elderly people were considered as 

risk of depression.   

The study showed that majority of samples were female (58.02%)  with 59.26%  age  between 60 -69  

years old,  87.50%   Thai, 88%   married, 69.75%  did not attend school and 51.55%  jobless  and 63.5%.  sufficient 

income and  no loan.  The result revealed severity of depression with 77.2%  very low, 19.8 %  low and 3.0%  

moderate severity of depression. Factors correlated statistically significant to depression at p- value <0.05 were 

physical problems, smoking behavior, alcohol use,  insomnia, problems and obstacles in travel, psychosocial support 

level.          

Keywords: Depression, Older people, Factors related to depression 
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บทนํา 

ผูสูงอายุเปนวัยที่แตกตางจากวัยอ่ืน เปนวัยที่ถือวาเปนบั้นปลายของชีวิตและเปนวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงวิถีการ

ดําเนนิชวีติ และเปนวัยที่มีภาวะความสุขทางอารมณต่ํากวาวัยอ่ืน จากรายงานของสหประชาชาติ ใน พ .ศ . 2522 มีผูสูงอายุที่

มีอายุตั้งแต 60  ปขึ้นไปทั่วโลกประมาณ 600 ลานคน คิดเปน 1 ในทุก 10 คนของประชากรโลกสวนใหญ จากป 2523  มี

จํานวนผูสูงอายุ 1.5 ลานคน แตพอในป 2551 มีการเพิ่มขึ้นเปน 5 เทา จากป 2523 เปนจํานวน 7.4 ลานคน ทั้งรัฐบาลไทย

และทั่วโลกจึงเห็นความสําคัญในเรื่องนี้ โดยสถติกิารคาดการณเพิ่มขึ้นของผูสูงอายุในตางประเทศและประเทศไทย แนวโนม

ประชากรผูสูงอายุมีจํานวนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ และการคาดประมาณนี้ก็จะมีผูสูงอายุที่ปวยเรื้อรังเพิ่มขึ้น หากในอนาคต

จํานวนผูสูงอายุเพิ่มขึ้นตามที่คาดการณไวปญหาทางดานสุขภาพจิตก็จะเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะอยางย่ิงโรคซึมเศรา จากการ

สํารวจผูสูงอายุทั่วโลกพบวา พบวารอยละ 70 ปวยเปนโรคเรื้อรังอยางนอย 1 โรค (WHO, 2012) ซึ่งไดตรงกับการสํารวจใน

ประเทศสหรัฐอเมรกิา  พบวา ผูสูงอายุประมาณรอยละ 80  ที่อายุ 65 ปขึ้นไป  มีภาวะเจ็บปวยดวยโรคเรื้อรัง อยางนอย 1 

โรคและประมาณรอยละ 50 มีภาวะ เจ็บปวยดวยโรคเรื้อรังอยางนอย 2 โรค (McGuire CL, 2007) จากการสํารวจสุขภาวะ

ผูสูงอายุไทย ป 2556 พบผูสูงอายุไทยมีเพียงรอยละ 5 ที่มีสุขภาพดีแข็งแรง สวนรอยละ 95 มีความเจ็บปวยดวยโรคและ

ปญหาสุขภาพ ไดแก โรคความดันโลหิตสูง คิดเปนรอยละ 41 โรคเบาหวาน รอยละ 18 ปญหาขอเขาเสื่อมรอยละ 9 พิการ 

รอยละ 6 โรคซมึเศรารอยละ 1 (สสส  . 2557)  ขอมูลดังกลาวแสดง ใหเห็นวาผูสูงอายุเปนกลุมเสี่ยงตอการเกิดปญหา สุขภาพ

หรอืภาวะโรคเรื้อรังทัง้ดานรางกายและ จิตใจ  

จากการสํารวจทางระบาดวิทยาโรคจิตเวชในคนไทย ป 2551 กลุมผูที่มีอายุ 80  ปขึ้นไป ปวยเปนโรคซึมเศราชนิด

รุนแรง รอยละ 5.0 รองลงมาคือกลุมอายุ 55-59 ป ที่เปนกลุมเขาสูวัยผูสูงอายุ (กรมสุขภาพจิต, 2554)  การศึกษาความชุก

ของโรคซมึเศราในผูสูงอายุในประเทศไทย และจากรายงานกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุขจากการสํารวจระดับชาติป

2551 พบความชุกของโรคซึมเศราในคนไทยรอยละ 3.2 (ดาวชมพู นาคะวิโร, 2560) ซึ่งจากรายงานการเขาถึงบริการของ

ผูปวยโรคซึมเศราเขตบริการสุขภาพเขตที่ 1 ในป  ประกอบดวย 8 จังหวัดภาคเหนือในป 2556 และ 2557 พบผูปวยโรค

ซมึเศราทัง้หมดจํานวน 41,330 และ 41,481 คน ตามลําดับ จะเห็นไดวาภาวะซึมเศราในประชากรเขตภาคเหนือ มีแนวโนม

สูงขึ้น และจากรายงานผูปวยดวยโรคซมึเศราในจังหวัดแมฮองสอนมีจํานวนปวยในป2556 และ 2557 เปนจํานวน 1,989 คน 

และ 2,065 คน ซึ่งมีแนวโนมสูงขึ้นเชนกัน  

 ภาวะซมึเศรา (Depression) เปนอาการหนึ่งที่พบบอย และเปนปญหาหนึ่งของโรคทางสุขภาพจิต ซึ่งมักจะพบบอย

ของ  ประชากรทั่วโลกมากกวา 350 ลานคน ทุกเพศทุกวัยและที่สําคัญอาจนําไปสูการฆาตัวตาย (WHO, 2012) ผลกระทบที่

สําคัญที่สุดของภาวะซมึเศราคือการฆาตัวตาย โดยสถติกิารฆาตัวตายในสังคมไทย พบ 1.30 ชั่วโมงตอ 1 ราย โดยสาเหตุหลัก

มาจากโรคซึมเศรา และมักจะพบผูหญิงมีแนวโนมในการฆาตัวตายมากกวาผูชาย แตผูชายมีอัตราการฆาตัวตายสําเร็จ

มากกวาผูหญงิ ถงึ 3 เทา ดวยเหตุนี้กระทรวงสาธารณสุขไดมีการเฝาระวังโรคซึมเศราตั้งแตป 2554 เปนตนมา การปองกัน

และแกไขโรคซมึเศรา ยังคงมีเปาหมายที่จะลดความสูญเสียที่เกิดจากโรคนี้โดยมุงเนนการลดความชุกของโรคและภาระโรค 

ดวยการลดอุบัตกิารณ การปองกันกลับเปนซ้ํา เพิ่มการหาย ลดการทุเลาลดระยะเวลาเจ็บปวยและลดอัตราการฆาตัวตาย

ของผูปวยโรคซมึเศรา โดยมีมาตรการคัดกรอง การวนิจิฉัย และการดูแล ใหความชวยเหลืออยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

ตลอดจนตดิตามเฝาระวังโรคซมึเศราอยางตอเนื่อง  

ปจจัยตางๆ ที่มีความสัมพันธกับภาวะซมึเศราในผูสูงอายุนัน้ประกอบดวยปจจัยสวนบุคคล ปจจัยทางกาย ปจจัยทาง

จิตสังคมและปจจัยทางชีวภาพ  จากการศึกษาปจจัยที่เกี่ยวของนั้นจะประกอบดวยปจจัยสวนบุคคล ปจจัยสวนบุคคลดาน

เพศ อายุ ระดับการศกึษา สถานภาพสมรส แหลงรายไดและความเพียงพอของรายได  ซึ่งในเรื่องเพศนั้นเพศหญิงจะมีภาวะ

ซึมเศรามากกวาเพศชาย (นภา พวงรอด, 2555)  เพศหญิงจะมีแนวโนมที่จะเสี่ยงจนเกิดภาวะซึมเศราไดมากกวาเพศชาย 

(Beck, 1967) จากอายุที่มากขึ้นก็จะประสบปญหาตามมาดวย สวนระดับการศกึษาผูสูงอายุที่อานไมออก เขียนไมได พบภาวะ
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ซมึเศรามากกวากลุมที่อานออกเขียนได ในเรื่องของสถานภาพสมรสยังไมมีผลการศึกษาชัดเจนวามีเกี่ยวของกับการภาวะ

ซมึเศรา แตสถานะหยาราง หรอืแยกกันอยูจะมีความเสี่ยงตอการเกิดโรคซึมเศรา เปน 14 เทา ของผูสูงอายุที่อยูในสถานะคู 

ซึ่งผลการศกึษาทัง้ในประเทศและตางประเทศ ไดสนับสนุนวา สถานการณหยารางหรอืแยกกันอยู เปนปจจัยที่มีความสัมพันธ

กับโรคซมึเศราในผูสูงอายุที่สําคัญปจจัยหนึ่งและแหลงรายไดและความเพียงพอของรายได ในวัยนี้ มีขอจํากัดหลายเรื่องใน

การประกอบอาชพี พบวา ผูสูงอายุที่ไมมีอาชพี หรือรายไดไมเพยีงพอกับรายจายจะมีสาเหตุปญหาซมึเศราตามมา (เทพฤทธิ์, 

2554) สวนปจจัยทางกาย เชน การมีโรคประจําตัวสงผลใหเกิดภาวะซึมเศราได จากการศึกษาผูปวยดวยโรคเรื้อรังมีภาวะ

ซมึเศราเปน 3 เทาของคนที่ไมปวย (นติยาและคณะ, 2555) การนอนไมหลับโดยทั่วไปแลวจะตื่นนอนเชามากและไมสามารถ

นอนตอได อาจเกี่ยวของกับภาวะซมึเศรา การดื่มสุราและการสูบบุหรี่ซึ่งทัง้สองเปนสารเสพตดิ เม่ือไดรับแรกๆ จะทําใหรูสึกด ี

แตเม่ือถาใชในปรมิาณที่มากขึ้นก็สามารถเกดิเปนผลเสยีแกรางกาย ในผูที่มีประวัตใิชเปนเวลานาน (พิชัย แสงชาญชัย, 2555) 

สวนปจจัยทางจิตสังคมเกี่ยวกับเรื่องครอบครัว ความสัมพันธกับบุคคลในครบครัวมีผลเปนอยางมาก ถาหากครอบครัวมี

ความสัมพันธที่ด ีก็จะทําใหเกดิภาวะซมึเศราไดนอย (พัชราภณฑ, 2556) และปจจัยทางชีวภาพที่เกี่ยวของไดแก พันธุกรรม 

ซึ่งโรคซมึเศราอาจถายทอดทางพันธุกรรมได แตยังไมมีการศกึษาวายีนตัวไหนที่ทําใหเกดิ สวนสารสื่อประสาทที่พบวาเกิดขึ้น

จากสาเหตุความไมสมดุลของสารในสมองซึ่งอีกปจจัยหนึ่งคือการทํางานของตอมไรทอที่ผดิปกติ (สุจิตรา อูรัตนมณี, 2556) 

อําเภอสบเมยจังหวัดแมฮองสอนมีทัง้หมด 6 ตําบล มีหมูบานทัง้หมด 58 หมูบาน ประชากรทั้งหมดในอําเภอสบเมย

มี 33,716 คน (สถิติประชากรจังหวัดแมฮองสอน, 2554) ลักษณะประชากรในอําเภอสบเมยแบงออกเปน 2 กลุม คือ กลุม

ประชากรที่อาศัยอยูพื้นที่ราบ ซึ่งสวนใหญเปนเชื้อสายไทยใหญหรือคนไต และกลุมประชากรพื้นที่สูง สวนใหญจะเปนชนเผา 

มีอาชีพและรายไดจากการเกษตรเปนหลัก ซึ่งมีวัฒนธรรม ประเพณีความเชื่อ ภาษา และการดําเนินชีวิตที่มีเอกลักษณ

เฉพาะตัวที่หลากหลาย  โดยบางหมูบานอาณาเขตติดตอกับสาธารณรัฐสังคมนิยมแหงสหภาพพมา ประชากรสวนใหญเปน

ชาวเขาเผากระเหรี่ยง นับถือศาสนาพุทธและศาสนาคริสต แตก็ยังมีบางหมูบานยังนับถือภูตผี และปรากฏการณทาง

ธรรมชาติ ทําใหประเพณี    วัฒธนธรรม  ความเชื่อที่แตกตางกันไป จากที่กลาวมาขางตน ในฐานะผูวิจัยเปนเจาหนาที่

สาธารณสุขในพื้นที่จึงมีความสนใจอยากจะศึกษาปจจัยที่เกี่ยวกับภาวะซึมเศราในกลุมผูสูงอายุในเขตพื้นที่อําเภอสบเมย 

จังหวัดแมฮองสอน เพื่อจะไดรูปจจัยและสามารถนําไปวางแผน ในการดูแลผูสูงอายุ เพื่อลดปญหาภาวะซึมเศราในผูสูงอายุ

ตอไป 

 

วิธีดําเนนิการวิจัย  

การศกึษาครัง้นี้เปนการวจัิยเชงิพรรณนาหาความสัมพันธ (Descriptive correlation research) กลุมตัวอยางที่ใชศึกษา

ในครัง้นี้ คือ ผูสูงอายุที่อาศัยในอําเภอสบเมย จังหวัดแมฮองสอน ทัง้หญงิและชาย   การคัดเลือกกลุมตัวอยางครั้งนี้ เปนการ

เลอืกอยางเฉพาะเจาะจง (Purposive sampling) จากจํานวนผูสูงอายุที่ไดคัดกรองสุขภาพประจําป 2558 ในเรื่องการประเมิน

ภาวะซมึเศรา 2 คําถาม ของกรมสุขภาพจิต ซึ่งจะตองคัดกรองสุขภาพในกลุมผูสูงอายุที่มีอายุ 60 ปขึ้นไป  กลุมเปาหมายใน

การคัดกรองสุขภาพที่ดําเนนิการของกลุมนี้ทัง้ในอําเภอสบเมยมีจํานวนทัง้สิ้น 3,890 คน ซึ่งหลังจากไดคัดกรองเบื้องตนแลว 

พบผูสูงอายุที่อยูในกลุมเสี่ยงอยูในภาวะซึมเศรา จํานวน 162 คน (คือคนที่มีคุณสมบัติตามที่ไดตั้งไว) ระยะเวลาในการเก็บ

ขอมูลตัง้แตเดอืน สงิหาคม – เดอืน พฤศจิกายน 2558 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในการศึกษาประกอบดวย 1.

แบบสอบถามขอมูลทั่วไปของผูสูงอายุ ประกอบดวย ขอมูล เพศ อายุ  สถานภาพสมรส ศาสนา ระดับการศึกษา รายได โรค

ประจําตัว ลักษณะครอบครัว แหลงสนับสนุนดานการเงินและการดูแล 2.แบบสอบถามปจจัยทางกายของผูสูงอายุ

ประกอบดวย ปญหาสําคัญของผูสูงอายุ และพฤติกรรมสุขภาพ   3.แบบสอบถามปจจัยทาง จิตสังคมของผูสูงอายุ 

ประกอบดวยสัมพันธภาพในครอบครัวและชุมชนจํานวน และแหลงสนับสนุนดานจิตสังคม 4. แบบประเมินอาการซึมเศราดวย 

9 คําถาม (9Q) ของกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข  ตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (content validity)  ไดคา
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เทากับ   0.80 และการตรวจสอบความเชื่อม่ัน (reliability) โดยใชสูตรสัมประสิทธแอลฟาของครอนบาค   (Cronbach’s alpha  

coefficient) โดยไดทําการวเิคราะหคา Cronbach’s alpha  coefficient = 0.82   สวนการวิเคราะหขอมูลทั่วไปและขอมูลปจจัย

เกี่ยวของของกลุมตัวอยาง ใชสถติเิชงิพรรณนา (Descriptive statistics) โดยการแจกแจงความถี่ รอยละ คาพิสัย คาเฉลี่ยและ

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สวนการทดสอบความสัมพันธระหวางปจจัยเกี่ยวของกับภาวะซึมเศรา โดยใชสถิติ chi - square ที่คา

นัยสําคัญทางสถติทิี่นอยกวา 0.05 (p-value) 

 

ผลการวิจัย  

  กลุมตัวอยางในการศกึษาครัง้นี้ เปนผูสูงอายุที่อาศัยในอําเภอสบเมย จังหวัดแมฮองสอนที่ไดรับการคัดกรองสุขภาพ

ประจําป 2558 ในกลุมผูสูงอายุที่มีอายุ 60 ปทั่วไป  แลวไดรับการประเมินภาวะซึมเศราดวยแบบประเมินภาวะซึมเศรา 2 

คําถามแลวมีผลเปนบวกในขอใดขอหนึ่งซึ่งผลการประเมินพบวามีแนวโนมปวยดวยโรคซึมเศรา  จํานวน  162 คน   กลุม

ตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญงิ รอยละ  58.0  และเปนเพศชายรอยละ  42.0   มีอายุตั้งแต 60 ปถึง 80 ปขึ้นไป    ผูสูงอายุ

สวนใหญมีอายุอยูในชวง   60-69 ป  รอยละ 59.3  รองลงมา 70-79 ป  รอยละ 27.8 มีสวนนอยที่อายุ  80 -89 ป และ 

90-99 ป รอยละ  11.1 และ 1.8 ตามลําดับ   เชื้อชาตไิทย  รอยละ  83.3   เชื้อชาติกระเหรี่ยง   รอยละ  16.7  สถานภาพคู 

รอยละ   54.3  หมาย รอยละ  38.3  และมีสวนนอยที่มีสถานภาพโสด,หยา/แยกกันอยู  รอยละ  5.0 และ รอยละ 2.4 

ตามลําดับ   ผูสูงอายุสวนใหญไมไดเรยีนหนังสอื รอยละ  69.8  รองลงมาเรยีนจบระดับชัน้ประถมศึกษา รอยละ 29.6 มีสวน

นอยเรยีนจบระดับมัธยมศกึษา รอยละ 0.6  ผูสูงอายุสวนใหญไมไดทํางาน  รอยละ 51.8   มีอาชีพเกษตรกรรม รอยละ 22.2  

บางสวนทํางานบาน รอยละ   20.4  และมีสวนนอยที่ประกอบอาชีพอ่ืนๆ  รอยละ 5.6   ผูสูงอายุสวนใหญ  มีรายได  601-

1,200 บาท/เดอืน  รอยละ 43.8   รองลงมามีรายไดนอยกวา 600 บาท/เดอืน  รอยละ 33.3    มีสวนนอยที่มีรายได 1,200 -

1,800 บาท/เดอืน,  1,801-2,400 บาท/เดือน   รอยละ 9.9  และรอยละ1.3 ตามลําดับและมีผูที่ไมตอบคําถาม รอยละ 11.7    

ครัวเรอืนมีรายไดนอยกวา 1,500 บาทตอเดอืน  รอยละ 25.3 ของครัวเรอืนมีรายไดในชวงระหวาง 1,501 -3,000 บาท รอย

ละ 24.0  มีรายไดพอใชและไมมีหนี้สนิ รอยละ 61.1  และ รอยละ 21.6 มีรายไดไมพอใชและมีหนี้สนิ ดังรายละเอียดที่แสดงใน

ตารางที่ 1  

ตารางที่ 1 ลักษณะปจจัยสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง 

ขอมูล    จํานวน(n=162)           รอยละ 

เพศ   

             ชาย 68 42.0 

             หญงิ                                                                                                                         94 58.0 

อายุ )ป(  

 60-69 ป 96 59.3 

 70-79 ป 45 27.8 

  80-89 ป 18 11.1 

 90-99 ป 

 ( X ̅ =70.12 , SD = 6.84, Min= 60, Max= 92)  

3 1.8 

เช้ือชาต ิ   

 ไทย 135 83.3 

 กระเหรี่ยง 27 16.7 
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ขอมูล    จํานวน(n=162)           รอยละ 

ศาสนา   

 พุทธ 122 75.3 

 ครสิต 40 24.7 

สถานภาพสมรส   

 โสด 8 5.0 

 คู 88 54.3 

 หมาย 62 38.3 

 หยา/แยก 4 2.4 

ระดับการศกึษา   

          ไมไดเรยีน 113 69.8 

 ประถมศกึษา  48 29.6 

 มัธยมศกึษา 1 0.6 

อาชีพ   

 ไมไดทํางาน 84 51.8 

 ทํางานบาน 33 20.4 

 เกษตรกรรม 36 22.2 

 อ่ืนๆ (ธุรกจิสวนตัว รับจาง ครูสอนศาสนา) 9 5.6 

 

รายไดของตนเอง )ตอเดอืน (  

  

 นอยกวา 600 บาท  54 33.3 

 601 - 1,200 บาท  71 43.8 

 1,201 - 1,800 บาท  16 9.9 

 1,801 – 2,400 บาท  

ไมตอบแบบสอบถาม 

2 

19 

1.3 

11.7 

รายไดของครอบครัว )ตอเดอืน(    

 นอยกวา 1,500 บาท  41 25.3 

 1,501-3,000 บาท  39 24.0 

 3,001-6,000 บาท  

ไมตอบแบบสอบถาม 

11 

71 

6.9 

43.8 

ความเพยีงพอของรายได   

 พอใชและไมมีหนี้สนิ 99 61.1 

 พอใชและมีเงนิเก็บ 9 5.6 

 ไมพอใชและมีหนี้สนิ 35 21.6 

 ไมพอใชตองพึ่งพาผูอ่ืน 19 11.7 
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กลุมตัวอยางไดรับการประเมินภาวะซึมเศราในชวงสองสัปดาหโดยใชแบบประเมินภาวะซึมเศรา 9 คําถาม  ผล

การศกึษาพบวาสวนใหญกลุมตัวอยางมีภาวะซมึเศราอยูในระดับปกตหิรอืนอยมาก  รอยละ 77.2  มีภาวะซึมเศราอยูในระดับ

นอย  รอยละ 19.8  และมีสวนนอยที่มีภาวะซมึเศราระดับปานกลาง รอยละ 3.0  ดังแสดงใน ตารางที่ 2 

ตารางที่ 2 จํานวน  รอยละของระดับความรุนแรงของภาวะซมึเศราในผูสูงอายุ  

ระดับความรุนแรงของภาวะซมึเศรา จํานวน (n=162)        รอยละ 

   ภาวะซมึเศราระดับปกตหิรอืนอยมาก 125 77.2 

   ภาวะซมึเศราระดับนอย 32 19.8 

   ภาวะซมึเศราระดับปานกลาง 5 3.0 

 

จากการศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคล  ไดแก  เพศ  ชวงอายุ  ศาสนา  เชื้อชาติ  สถานภาพสมรส  

การศึกษา  แหลงรายได และความเพียงพอของรายไดกับระดับภาวะซึมเศราของผูสูงอายุ  พบวาระดับการศึกษามี

ความสัมพันธตอระดับความรุนแรงของภาวะซมึเศราอยางมีนัยสําคัญทางสถติ ิp-value < 0.05   สวนเพศ   ศาสนา  เชื้อชาต ิ 

สถานภาพการสมรส  แหลงรายได  และความเพียงพอของรายไดไมมีความสัมพันธทางสถิติตอระดับความรุนแรงของภาวะ

ซมึเศรา ดังแสดงในตารางที่ 3 

 

ตารางที่ 3 ความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลไดแก  เพศ  ชวงอายุ  ศาสนา  เชื้อชาต ิ สถานภาพสมรส  การศกึษา  

แหลงรายได ความเพยีงพอของรายไดกับภาวะซมึเศราในผูสูงอายุ 

ปจจัยสวนบุคคล 풙ퟐ df 

 

p-value 

เพศ 0.31 1 0.57  

ชวงอายุ 3.47 3 0. 32  

ศาสนา 0.02 1 0.88  

เชื้อชาติ 0.02 1 0.88  

สถานภาพสมรส 1.17 2 0.56  

การศกึษา 4.47 1 0.03*  

แหลงรายได 4.81 3 0.18  

ความเพียงพอของรายได 0. 02 1 0.87  

หมายเหตุ  *p<0.05 

 

              จากการศกึษาปจจัยทางกายของผูสูงอายุ  ไดแก  ปญหาสําคัญทางกายของผูสูงอายุและพฤติกรรมสุขภาพของ

ผูสูงอายุ พบวา ระดับปญหาสําคัญทางกายมีความสัมพันธกับภาวะซมึเศราอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ     p-value <0.05  สวน

โรคประจําตัวไมมีความสัมพันธทางสถติกิับระดับความรุนแรงของภาวะซมึเศรา 

              ระดับของพฤตกิรรมสุขภาพ   พฤตกิรรมการสูบบุหรี่ การดื่มสุรา ปญหาการนอนไมหลับมีความสัมพันธกับภาวะ

ซมึเศราในผูสูงอายุอยางมีนัยสําคัญทางสถติิ p-value <0.05 



การประชุมวชิาการ และการประกวดนวัตกรรมบัณฑิตศกึษาระดับชาติและนานาชาติ 

ระหวางวันท่ี 17-18 พฤษภาคม 2561 

ณ ศูนยประชุมนานาชาติดิเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส เชยีงใหม 
 

178 

             การมีผูดูแลหลักเม่ือเจ็บปวย  การพักอาศัยคนเดียวและการรับรูสุขภาพโดยทั่วไปของตนเองมีความสัมพันธกับ

ภาวะซมึเศราในผูสูงอายุอยางมีนัยสําคัญทางสถติ p-value <0.05 ดังแสดงในตารางที่ 4 

 

ตารางที่ 4 ความสัมพันธระหวางปจจัยทางกาย   ไดแก  ระดับปญหาสําคัญทางกาย  โรคประจําตัว  พฤตกิรรมสุขภาพ  

ภาวะพึง่พงิบุคคลอ่ืนและการรับรูภาวะสุขภาพกับภาวะซมึเศรา 

ปจจัยทางกาย 풙ퟐ 

 

df 

 

p-value 

ระดับปญหาสําคัญทางกาย 7.53 1 0.002*  

โรคประจําตัว 1.35 2 0.50  

ระดับของพฤตกิรรมสุขภาพ 16.84 2 0.05* 

ปญหานอนไมหลับ 8.64 1 0.003*  

สูบบุหรี่ 6.65 2 0.03*  

ดื่มสุรา 14.05 2 0.001* 

มีผูดูแลหลักเม่ือเจ็บปวย 6.73 1 0.05* 

การพักอาศัย 5.37 4 0.19  

การพักอาศัยคนเดยีว 4.01 1 0.04*  

การรับรูภาวะสุขภาพ 15.81 2 0.05*  

เปรยีบเทียบกับคนอ่ืนที่มีอายุเทากัน 10.69 2 0.05* 

หมายเหตุ  *p<0.05   

 

ความสัมพันธระหวางปจจัยทางจิตสังคม  ไดแก ระดับสัมพันธภาพในครอบครัวและชุมชน  การสูญเสยีบุคคลใน

ครอบครัว แหลงสนับสนุนทางการเงนิ  แหลงสนับสนุนดานการดูแลและระดับการสนับสนุนดานจิตสังคมกับระดับความ

รุนแรงของภาวะซึมเศราในผูสูงอายุ  พบวาปญหาอุปสรรคในการเดนิทาง  

ปญหาและอุปสรรคในการเดนิทางและระดับการสนับสนุนดานจิตสังคมมีความสัมพันธกับระดับความรุนแรงของภาวะ

ซมึเศราในผูสูงอายุอยางมีนัยสําคัญทางสถติ ิ(p-value <0.05)แตระดับสัมพันธภาพในครอบครัวและชุมชน  การสูญเสยี

บุคคลในครอบครัว  ความกังวลดานการเงนิ  ความสามารถในการจัดการคารักษาพยาบาล  และการประกันสุขภาพ  ไมมี

ความสัมพันธทางสถติ ิ  ดังแสดงในตารางที่ 5 

 

 

 

 

 

 

 



การประชุมวชิาการ และการประกวดนวัตกรรมบัณฑิตศกึษาระดับชาติและนานาชาติ 

ระหวางวันท่ี 17-18 พฤษภาคม 2561 

ณ ศูนยประชุมนานาชาติดิเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส เชยีงใหม 
 

179 

ตารางที่ 5 ความสัมพันธระหวางปจจัยทางจิตสังคมกับภาวะซึมเศราในผูสูงอายุ 

 

ปจจัยทางจิตสังคม 

 

풙ퟐ 

 

df 

 

 

p-value 

ระดับสัมพันธภาพในครอบครัวและชุมชน 0.07 1 0.78 

การสูญเสยีบุคคลในครอบครัว 0.30 1 0.58 

ความกังวลดานการเงนิ 3.35 1 0.06  

ความสามารถในการจัดการคารักษาพยาบาล 1.35 1 0.24  

การประกันสุขภาพ 0.13 1 0.10  

ปญหาอุปสรรคในการเดนิทาง 10.12 1 0.05 * 

ความเพียงพอของเจาหนาที่สาธารณสุข 0.08 1 0.76 

ระดับการสนับสนุนดานจิตสังคม 5.49 1 0.02*  

หมายเหตุ  *p<0.05 

 

วิจารณผลการวิจัย  

1. ภาวะซมึเศราของผูสูงอายุในอําเภอสบเมย จังหวัดแมฮองสอน 

  ผลการวจัิยพบวาผูสูงอายุในอําเภอสบเมย จังหวัดแมฮองสอนมีระดับความรุนแรงภาวะซึมเศราในระดับนอยมาก  

คิดเปนรอยละ 77.2    ซึ่งจากการศึกษาพบกลุมตัวอยาง สวนใหญมีภาวะซึมเศราในระดับนอยมาก    ซึ่งถือวาเปนภาวะ

ซมึเศราที่ปกต ิ เปนภาวะอารมณที่สามารถเกดิขึ้นไดในคนปกตทิั่วไป  โดยเกดิขึ้นเม่ือมีสิ่งเราหรือสถานการณ บางอยางที่ทํา

ใหบุคคลไมสมหวัง ผิดหวัง หรือไมมีความสุข  บุคคลจะมีความรูสึกหดหูและซึมเศรา เปนภาวะอารมณหนึ่งที่เกิดขึ้นใน

ชีวิตประจําวัน เปนภาวะปกติของบุคคล อาจเกิดขึ้นเปน ชวงเวลา  หรือเปนวัน  และสามารถหายไปไดเอง  (ดาราวรรณ,  

2555) ทัง้นี้อาจเนื่องมาจากผูสูงอายุสวนใหญมีชวงอายุอยูระหวาง 60-69  ป    รอยละ 59.3   ซึ่งยังมีความพรอมทางดาน

รางกายสามารถดูแลและชวยเหลอืตนเองไดเม่ือเจ็บปวย  อีกทัง้สภาพของชุมชนเปนชนบทที่อยูกันเปนครอบครัวและผูสูงอายุ

สวนใหญมีสถานภาพคู  รอยละ 54.3   ทําใหไดรับการดูแลและเอาใจใสจากสมาชิกครอบครัว  เพราะครอบครัวจัดเปน

องคประกอบหนึ่งที่จะชวยใหบุคคลเผชญิกับปญหาไดด ีสมาชกิมีหนาที่หลัก  คือ การใหความรักความอบอุนแกกัน  อีกทั้งจะ

เปนแรงกระตุนใหบุคคลเชื่อวามีคนใหความรักความเอาใจใส  ยกยองและเห็นคนคา จึงเกิดพลังแรงจูงใจใหสามารถเผชิญกับ

อุปสรรคตางๆ ได ทําใหเกดิภาวะซมึเศราไดนอย (กรมสุขภาพจิต, 2545) ซึ่งสอดคลองกับ วรวรรณ     )2553    ( พบวาระดับ

ภาวะซมึเศราของผูสูงอายุในพื้นที่ของ    ตําบลชะแล อําเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ซึ่งเปนลักษณะชุมชนเปนชุมชนชนบท 

ไมไดเปนชุมชนเมือง  ก็มีภาวะซมึเศราในกลุมผูสูงอายุอยูในเกณฑปกต ิ  

   

2. ปจจัยที่เกี่ยวของและมีความสัมพันธกับภาวะซึมเศราของผูสูงอายุ ในอําเภอสบเมย จังหวัดแมฮองสอน  

ประกอบดวยปจจัยสวนบุคคล ปจจัยทางกาย และปจจัยทางจิตสังคม 

  ผลการวจัิยพบวาปจจัยที่เกี่ยวของและมีความสัมพันธตอระดับความรุนแรงของภาวะซึมเศราอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติ (p-value<0.05) ปจจัยสวนบุคคล  ไดแก    ระดับการศึกษา  ปจจัยทางกายที่มีความความสัมพันธตอระดับความ
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รุนแรงของภาวะซมึเศราอยางมีนัยสําคัญทางสถติิ  (p-value<0.05)   ไดแก  พฤตกิรรมการสูบบุหรี่  การดื่มสุรา  ปญหาการ

นอนไมหลับ และปจจัยทางจิตสังคม ไดแกปญหาและอุปสรรคในการเดนิทาง ระดับการสนับสนุนทางจิตสังคม    

 ระดับการศึกษา เปนปจจัยสวนบุคคลที่พบวามีความสัมพันธตอระดับความรุนแรงของ ภาวะซึมเศราในผูสูงอายุ

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  (p-value<0.05)   จะเห็นไดจากผลการศึกษาที่พบวากลุมตัวอยางสวนใหญไมไดเรียนหนังสือ    

รอยละ  69.8   ซึ่งสอดคลองกับการศกึษาของนภา )2555 (  ที่พบวา ผูสูงอายุที่ไมไดเรยีนหนังสือ อานหนังสือไมออก มีภาวะ

ซมึเศรามากที่สุด    ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากระดับการศึกษาเปนตัวบงชี้ถึงสถานะทางสังคม   นอกจากนี้ระดับการศึกษายังมี

ความสัมพันธทางลบกับคาคะแนนภาวะซึมเศราอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  (Beck, 1967)อธิบายวา ผูที่มีการศึกษาต่ํามี

คะแนนภาวะซมึเศรามากกวาผูมีการศกึษาสูง (อรสาและพรพีนธ, 2554) พบวาผูที่ไมไดรับการศกึษา หรือมีการศึกษานอยทํา

ใหหนาที่การงานไมด ีและมีขอจํากัดในการนําขอมูลมาใชเม่ือเกิดปญหาหรือปองกันไมใหเกิดปญหา  ดังนั้นผูสูงอายุที่มีโรค

ซึมเศราอาจมองตัวเองในเชงิลบ จากระดับการศกึษาของตนเอง  อีกทั้งการเขาสูวัยสูงอายุจะมีการเปลี่ยนแปลงตางๆเกิดขึ้น

มากมายทัง้ดานรางกายและจิตใจ  อารมณ สังคม และสิ่งแวดลอม  ผูที่ไมสามารถปรับตัว  ปรับใจตอการเปลี่ยนแปลงตางๆ

เหลานี้ได  จึงมีโอกาสเกดิภาวะซึมเศราไดมากกวาบุคคลวัยอ่ืนๆ   

สวนปจจัยดาน  เพศ  ชวงอายุ  ศาสนา  เชื้อชาต ิ สถานภาพสมรส  แหลงรายไดและความเพียงพอของรายได   ไม

มีความสัมพันธทางสถติกิับภาวะซมึเศรา  

 เพศ ผลการศึกษาพบวา เพศไมมีความสัมพันธกับการเกิดภาวะซึมเศราอยางมีนัยสําคัญ ทางสถิติ   ซึ่งไม

สอดคลองกับองคการอนามัยโลกที่กลาววาเพศมีอิทธิพลตอการเกิดภาวะซึมเศราในผูหญิงและผูชายแตกตางกัน (WHO, 

2002) และการศึกษาของกรมสุขภาพจิตที่พบความชุกของโรคซึมเศราในเพศหญิงมากกวาเพศชาย อัตราสวน 1.6 ตอ 1    

  ชวงอายุ    ผลจากการศกึษาพบวา  ชวงอายุไมมีความสัมพันธกับการเกิดภาวะซึมเศรา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ   

ซึ่งไมสอดคลองกับการศึกษาของ  เบ็ค (Beck, 1967)   ที่พบวา อายุมีความสัมพันธกับภาวะซึมเศรา ในชวงอายุหนึ่ง นั่น

หมายถึง ภาวะซึมเศราจะพบไดทุกชวงของอายุคน และผลการศึกษาพบวัยผูใหญตอนกลางและวัยผูใหญตอนตนมีภาวะ

ซมึเศราสูงกวาวัยอ่ืนๆ สถานภาพสมรส  ผลจากการศกึษาพบวา สถานภาพสมรส ไมมีความสัมพันธกับการเกดิภาวะซึมเศรา    

ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ เจษฎาและคณะ (2552)  ที่ศึกษาความชุกของภาวะซึมเศราในพยาบาลของโรงพยาบาลศรี

นครนิทร พบวาสถานภาพสมรสไมมีความสัมพันธกับภาวะซมึเศรา   แตไมสอดคลองกับการศึกษาของ สุวันนา (2552) ที่ได

กลาววาปจจัยเสี่ยงในการที่จะเกดิภาวะซมึเศรา  คือ  สถานะ หยาราง หมาย แยกกันอยู  เนื่องจากจะรูสกึโดดเดี่ยว ไรคาไมมี

ที่พึ่งพงิ   อาจเนื่องมาจากสถานภาพสมรสเพยีงอยางเดยีวก็ไมสามารถบงชี้โดยตรง แตทัง้นี้ขึ้นอยูกับความสัมพันธตอกันดวย  

เชน สถานภาพสมรสแตมีการทะเลาะเบาะแวงกันในครอบครัวก็เปนสาเหตุของการเกดิภาวะซึมเศราในผูสูงอายุได (เรณุการ, 

2550)  

แหลงรายไดและความเพียงพอของรายได  ผลการศึกษาพบวาแหลงรายไดและความเพียงพอของรายไดไมมี

ความสัมพันธกับการเกดิภาวะซมึเศราอยางมี นัยสําคัญทางสถิติ อาจเนื่องมาจากกลุมตัวอยางเปนผูสูงอายุที่มีรายได 601-

1,200 บาท /เดือน  รอยละ 43.8  นอกจากนี้ยังพบวาในครัวเรือนมีรายไดนอยกวา 1, 500  บาทตอเดือน  อยางไรก็ตามมี

ผูสูงอายุถงึรอยละ 61.1 มีรายไดพอใชและไมมีหนี้สนิ ซึ่งไมสอดคลองกับอรพนิ  คําโตและรังสมัินต สุนทรไชย )2557  ( ที่ศึกษา

ปจจัยที่สัมพันธกับการปรับตัวของผูปวยโรคซึมเศราวัยสูงอายุ  พบวารายไดมีความสัมพันธทางบวกในระดับต่ํากับการ

ปรับตัวของผูปวยโรคซมึเศราวัยสูงอายุ  แสดงวาผูปวยโรคซมึเศราวัยสูงอายุที่มีที่มีรายไดสูงจะมีการปรับตัวดี   ดังนั้นแหลง

รายไดและความเพยีงพอของรายไดจึงไมสัมพันธกับระดับความรุนแรงของภาวะซมึเศราในผูสูงอายุ 

 ระดับปญหาสําคัญทางกาย  เปนปจจัยทางกายที่มีความสัมพันธกับระดับความรุนแรงของภาวะซึมเศราอยางมี

นัยสําคัญทางสถติ ิ( p-value <0.05)   ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากภาวะซึมเศราในผูสูงอายุเกิดขึ้นไดจากหลายสาเหตุรวมกัน  ทั้ง

สาเหตุทางดานรางกาย  จิตใจและสภาพสังคม (กรมสุขภาพจิต,  2557) ปญหาดานสุขภาพในผูสูงอายุนั้นเปนปญหาที่พบได
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บอย  เพราะวัยสูงอายุมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ถดถอยทั้งดานรางกาย  จิตใจ เศรษฐกิจและสังคม  จากการศึกษาพบวา

ผูสูงอายุ 1 ใน 4 คนจะมีปญหาสุขภาพทําใหไมสามารถทํากิจกรรมที่เคยทําได  และมีประชากรผูสูงอายุกวา  รอยละ 70   มี

ปญหาภาระโรคมากกวา 1  โรค (นงลักษณ,  2559)  ปญหาในการนอนหลับ  มีความสัมพันธกับภาวะซึมเศราอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติ  (p-value<0.05)   การนอนหลับเปนปจจัยพื้นฐานในการดําเนินชีวิตของมนุษย  เพราะรางกายจะใช

ชวงเวลานอนในการซอมแซมสวนที่สกึหรอ  ตลอดจนรวบรวมพลังงานสําหรับการปฏิบัติภารกิจในวันตอไป  การนอนหลับที่

เพียงพอและมีคุณภาพจึงมีความสําคัญ  เพราะการนอนหลับที่ไมเพียงพอจะสงผลกระทบตอรางกายและจิตใจ(กรมการ

แพทย กระทรวงสาธารณสุข, 2557) 

ผูสูงอายุมักประสบกับปญหาการนอนไมหลับไดบอยๆ ทัง้นี้เนื่องจากความชราและโรคที่เปนพยาธิสภาพซอนอยู  ซึ่ง

มีผลกระทบตอความเสื่อมของสมองและภาวะจิตผิดปกติ  ผูสูงอายุที่เริ่มมีสมองเสื่อมในระยะแรกจะมีอาการนอนไมหลับได  

สาเหตุของสมองเสื่อมในผูสูงอายุไทยมักเกดิจากการอุดตันของเสนโลหิตในสมองที่เกิดซ้ํากันหลายๆ ครั้ง  อาจจะมีหรือไมมี

อาการอัมพาตรวมดวยก็ได  นอกจากนัน้ภาวะซมึเศราก็เปนสาเหตุของการนอนยากในผูสูงอายุได  โดยมักจะมีลักษณะที่เขา

นอนไดตามปกต ิ แตตื่นขึ้นกลางดกึ แลวไมสามารถนอนไดอีก (กรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข, 2557)  สอดคลองกับ

การศกึษาเทพฤทธิ์  )2554(  ที่วา การนอนไมหลับนัน้มักจะเกดินําหนากอนการเกดิโรคซมึเศราในผูสูงอายุและเปนปจจัยเสี่ยง

อยางหนึ่ง โดยผูสูงอายุที่มีปญหาการนอนไมหลับมีความเสี่ยงตอการเกิดโรคซึมเศราไดมากถึง 4.6   เทา  และผูสูงอายุที่มี

ภาวะซมึเศราบางรายมาพบแพทยดวยอาการนอนไมหลับ (กรมสุขภาพจิต, 2557) 

การสูบบุหรี่มีความสัมพันธตอระดับความรุนแรงของภาวะซึมเศรากันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p-value<0.05) 

จากการศกึษาวจัิยความสัมพันธของการสูบบุหรี่และภาวะอาการเจ็บปวยทางจิตเวช ซึ่งผูปวยมีโอกาสที่จะสูบบุหรี่สูงและมัก

สูบในปรมิาณมาก มีการเสพตดินโิคตนิในระดับสูงมาก การสูบบุหรี่จะสงผลกระทบตอสุขภาพจิตโดยตรง สงผลใหเกิดภาวะ

ซมึเศรา และมีอัตราการฆาตัวตายสูงกวาผูปวยที่ไมสูบบุหรี่มาก (สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ, 2557) 

สอดคลองกับการศกึษาของ สําอาง   )2556 ( ที่พบวาปญหาสุขภาพจิตที่พบมากที่สุด สาเหตุหนึ่งคือการติดบุหรี่หรือการใช

สารเสพตดิ 

  การดื่มสุรามีความสัมพันธตอระดับความรุนแรงของภาวะซึมเศราอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  (p-value<0.05) 

สอดคลองกับการศึกษาของ เทพฤทธิ์     )2554  ( ที่วา การดื่มสุราเปนประจํา มีความสัมพันธกับโรคซึมเศราในผูสูงอายุ ซึ่ง

ภาวะติดสุราเปนไปไดอยาซับซอน แบงไดเปนหลายแบบ คือ ติดสุราโดยบังเอิญ (Co-occurrence) หรือเนื่องจากเปนที่โรค

ซึมเศราเอง (Secondary alcoholism) หรือ จากการติดสุราเองทําใหเปนโรคซึมเศรา (Primary alcoholism ) ซึ่งสรุปตาม

การศกึษาทางระบาดวทิยาหลายการศึกษาจะเห็นไดวา โรคซึมเศรากับภาวะติดสุรา มีความสัมพันธกันอยางชัดเจนในกลุม

ผูสูงอายุ โดยภาวะติดสุราพบ 1.6 เทาในกลุมผูสูงอายุที่เปนโรคซึมเศรา ซึ่งในกลุมนี้จะทําการรักษาไดไมดีเทาที่ควร   

  ปญหาและอุปสรรคในการเดนิทาง  มีความสัมพันธตอระดับความรุนแรงของภาวะซมึเศราอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  

(p-value <0.05) ผลการศกึษาพบวาระยะทางในการเดนิทางมาสถานบรกิารสาธารณสุขโดยเฉลี่ยคือ 3.78   กิโลเมตร  และ

ผูสูงอายุมีปญหาและอุปสรรคในการเดินทางไปสถานบริการสาธารณสุขมีความสัมพันธกับระดับความรุนแรงของภาวะ

ซมึเศรา เนื่องจากความสามารถในการขับขี่ยานพาหนะมีความเสื่อมลดถอยทางกายลงของวัยผูสูงอายุทําใหเปนอุปสรรคใน

การเดนิทางเพราะตองมีการพึ่งพาครอบครัว ลูกหลาน หรอืญาตพิี่นองที่ตองไปรับสงไปในสถานที่ที่ตองการ    

ระดับการสนับสนุนดานจิตสังคมมีความสัมพันธตอระดับความรุนแรงของภาวะซึมเศราอยางมีนัยสําคัญทางสถิต ิ 

(p-value<0.05)   สอดคลองกับการศกึษาของอรพิน     )2557  ( ในเรื่องของการปรับตัวของผูสูงอายุที่จะใชชีวิตไดอยางปกต ิ

ที่วา ผูสูงอายุที่ไดรับการสนับสนุนทางสังคมมาก ไดรับการชวยเหลือจากสังคม ไดรับการติดตอสัมพันธกับบุคคลในสังคม 

เพื่อตอบสนองความตองการทางดานรางกาย อารมณ สังคม ไดแก การรับรูขอมูลขาวสาร การไดความชวยเหลือดานเงินทอง 

ความรูสกึเปนสวนหนึ่งของสังคม การไดรับการเอาใจใส การไดรับความรัก การไดรับการยอมรับ เปนตน และยังสอดคลอง
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กับการศกึษาของอรสา )2554(  ที่วา ปจจัยทางดานจิตสังคมมีความสัมพันธกับภาวะซึมเศรา เนื่องจากผูสูงอายุมักมีขอจํากัด

ในการสรางความสัมพันธใหมๆ จากวัยที่สูงขึ้น จากปญหาทางกาย และยังประสบกับการสูญเสยีของคูสมรสและเพื่อนฝูงในวัย

เดยีวกัน จึงทําใหแหลงสนับสนุนที่หลักคือครอบครัวของผูสูงอายุเอง ซึ่งถาขาดการสนับสนุนประคับประคองที่ดีจากลูกหลาน 

ก็อาจทําใหผูสูงอายุรูสกึโดดเดี่ยว จนนําไปสูภาวะซมึเศราได 

 
สรุปผลการวิจัย 

 จากการศกึษาพบวาพบวาผูสูงอายุในอําเภอสบเมย จังหวัดแมฮองสอน จํานวน 162 ราย โดยใชแบบประเมินอาการ

ซมึเศราดวย 9 คําถาม (9Q) ของกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข  มีระดับความรุนแรงภาวะซึมเศราในระดับนอยมาก  

คิดเปนรอยละ 77.2  ซึ่งถอืวาเปนภาวะซึมเศราที่ปกติ  เปนภาวะอารมณที่สามารถเกิดขึ้นไดในคนปกติทั่วไป โดยปจจัยที่มี

ความสัมพันธอยามีนัยสําคัญทางสถติมีิดังนี้คือ ระดับการศกึษา  ระดับปญหาสําคัญทางกาย  พฤตกิรรมการสูบบุหรี่ ดื่มสุรา  

ปญหาการนอนไมหลับ  ปญหาและอุปสรรคในการเดนิทาง  และระดับการสนับสนุนดานจิตสังคม   
 

กติตกิรรมประกาศ 

การศกึษาครัง้นี้สําเร็จลุลวงไดอยางดี ดวยความกรุณาเปนอยางย่ิงจาก รองศาสตราจารย ดร.วราภรณ บุญเชียง 

อาจารยที่ปรกึษาการคนควาอิสระ และผูชวยศาสตราจารย ดร.ศวิพร อ้ึงวัฒนา อาจารยที่ปรกึษารวม  ที่ไดประสิทธิประสาท

ความรูชี้แนะแนวทางและคําแนะนําอันเปนประโยชน เสียสละเวลาในการตรวจสอบแกไขใหการศึกษา และคณะเจาหนาที่

สาธารณสุขอําเภอสบเมยทุกทานที่ใหความอนุเคราะหและชวยเหลือในการเก็บขอมูล และผูสูงอายุในอําเภอสบเมย จังหวัด

แมฮองสอนที่ไดใหความอนุเคราะหตอบแบบสอบถามเปนอยางดี 
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บทคัดยอ  

 วัตถุประสงค เพื่อเปรยีบเทยีบความแข็งแรงยึดเฉอืนระดับจุลภาคของเรซนิเมนตกับลเิทยีมไดซิลิเกต กลาสสเซรามิ

กชนดิพัฒนาขึ้นใหม เม่ือผานการเตรยีมพื้นผวิดวยวธิตีางๆ วิธีวิจัย สรางชิ้นงานลเิทยีมไดซลิเิกต  กลาสสเซรามิก 35 ชิ้น ฝง

ในแบบหลอโลหะ แบงเปน 7 กลุมโดยการสุม กลุมที ่1 ไมทําการปรับสภาพพื้นผวิ กลุมที่ 2 ปรับสภาพพื้นผวิเซรามิกดวยกรด

ไฮโดรฟลูออรกิ กลุมที่ 3 เปาทราย กลุมที่ 4 ทาไซเลน กลุมที่ 5 ปรับสภาพพื้นผิวเซรามิกดวยกรดไฮโดรฟลูออริกรวมกับทา

ไซเลน กลุมที่ 6 เปาทรายรวมกับทาไซเลน และกลุมที่ 7 เคลอืบผิวดวย ซิลิการะบบโคเจ็ทรวมกับทาไซเลน จากนั้นยึดเรซิน

ซีเมนตบนผิวเซรามิกที่เตรียมพื้นผิวแลว หลังแชชิ้นทดสอบใน    นํ้ากลั่นอุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เปนเวลา 24 ชั่วโมง 

นําไปทดสอบความแข็งแรงยึดเฉือนระดับจุลภาค อัตราเร็วหัวกด 1 มม./นาที วิเคราะหขอมูลทางสถิติดวยการจําแนกความ

แปรปรวนแบบทางเดยีวและเปรยีบเทยีบ  ความแตกตางระหวางกลุม (p<0.05) ผลการศกึษา คาเฉลี่ยความแข็งแรงยึดเฉือน

ระดับจุลภาคของกลุมที่ 4 และ 5 สูงกวากลุมอ่ืนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) สรุปผลการศึกษา การเตรียมพื้น

ผวิชิ้นงานลิเทียมไดซิลิเกต   กลาสสเซรามิกชนิดพัฒนาขึ้นใหมดวยการทาสารคูควบไซเลนชวยเพิ่มความแข็งแรงยึดเฉือน

ระดับจุลภาค 

คําสําคัญ: ลเิทยีมไดซลิเิกตกลาสสเซรามิก ความแข็งแรงยึดเฉอืนระดับจุลภาค การปรับสภาพพื้นผวิ 

Abstract  

Objective: To investigate the effect of different surface treatments on the micro-shear bond strength (μSBS) 

between resin cement to a newly developed lithium disilicate glass ceramic. Methods: Thirty five newly developed 

lithium disilicate glass ceramic plates were prepared and embedded in metal ring. Embedded specimens were randomly 

divided into 7 groups according to surface treatments: (1) no surface treatment (NS); (2) hydrofluoric acid (HF); (3) 

sandblasting (S); (4) silane coating (Si); (5) hydrofluoric acid and silane coating (HF+Si); (6) sandblasting + silane coating 

(S+Si); (7) CojetTM +silane coating (CojTM+Si). A resin cement was bonded to the treated ceramic surface. After storage in 

water at 37 °C for 24 hrs, the specimens were subjected to μSBS test at a cross-head speed of 1 mm/min. Data were 

analyzed using one-way ANOVA and multiple comparisons (p<0.05). Results: The mean μSBS were significantly 

higher in Group 4 and 5 compared with the other groups (p<0.05). Conclusion: Silanization after etching or silanization 



การประชุมวชิาการ และการประกวดนวัตกรรมบัณฑิตศกึษาระดับชาติและนานาชาติ 

ระหวางวันท่ี 17-18 พฤษภาคม 2561 

ณ ศูนยประชุมนานาชาติดิเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส เชยีงใหม 
 

185 

were the effective surface treatments in term of bond strength increasing between resin cement and newly developed 

lithium disilicate glass ceramic. 

Keyword:  lithium disilicate glass ceramic, micro-shear bond strength, surface treatment 

 
บทนํา  

 ปจจุบันผูปวยมีความตองการวัสดุบูรณะฟนที่มีความสวยงามใกลเคียงฟนธรรมชาตมิากขึ้น วัสดุกลุม เซรามิกสลวน 

(all ceramics) ไดรับความนยิมและถูกนํามาใช เนื่องจากมีความสวยงามและเขากันไดดีกับเนื้อเย่ือ โดยรอบ (biocompatibility) 

(Kenneth, JA., 2003) มีขอดอยคือ แตกหักงาย การศกึษาถงึความลมเหลวทางคลนิกิ ภายหลังการบูรณะฟนดวยวัสดุในกลุม

นี้ พบวาเกิดปญหาการเกิดรอยราว บิ่น หรือการแตกหักของชิ้นงานบูรณะ (Pieger et al., 2014) มีความพยายามพัฒนา

คุณสมบัตติางๆ ของวัสดุใหดขีึ้น เพื่อใหสามารถใชงานไดหลากหลาย มากขึ้น 

 ลเิทยีมไดซลิเิกตกลาสสเซรามิก (lithium disilicate glass ceramic) เปนกลาสสเซรามิกส (glass ceramics)    ที่ไดรับ

ความนยิมสูงในการนํามาสรางชิ้นงานบูรณะฟน เนื่องจากความแข็งแรงจากการเติมผลึกชนิดลิเทียม  ไดซิลิเกตลงในกลาสส

เมทรกิซที่เปนซลิกิา มีองคประกอบหลัก 2 สวน ไดแก ผลกึลเิทยีมไดซลิเิกตรูปรางคลาย  แทงเข็ม (needle-like crystal) เรียง

ตัวชดิกันแนนในกลาสสเมทรกิซ มีคากําลังดัดขวาง (flexural strength) 350 ถงึ 450 เมกะปาสคาล (MPa) (Qualtrough et al., 

2002)  สูงกวากลาสสเซรามิกชนิดเสริมความแข็งแรงดวยลูไซท 3 เทา และมีคาความตานทานตอการแตกหัก (fracture 

toughness) 2.3 ถึง 2.8 เมกะปาสคาลตอตารางเมตร (MPa/m2) (Höland, W.  et al., 2006) ผลึกรูปรางคลายแทงเข็ม

สามารถเปลี่ยนทศิทางของรอยราวทําใหลดความรุนแรงของ  การเกิดรอยราวและผลึก มีดัชนีการหักเหของแสงของกลาสส

เมทรกิซใกลเคียงกับดัชนกีารหักเหของแสง ไมสูญเสยีความโปรงแสง ทําใหดัชนีการหักเหของแสงของเซรามิกสใกลเคียงกับ

เคลอืบฟนธรรมชาติ (Matinlinna, J. et al., 2004) ชิ้นงานบูรณะที่ทําจากลิเทียมไดซิลิเกตกลาสสเซรามิกจึงมีความแข็งแรง

และมีความสวยงามมาก การเติมผลึกเขาไปในกลาสสเมทริกซชวยลดสัดสวนองคประกอบของซิลิกา ทําใหอุณหภูมิที่ใชใน

การเตรยีมลเิทยีมไดซลิเิกต  กลาสสเซรามิกลดลง ปจจุบันนยิมนําลเิทยีมไดซิลิเกตกลาสสเซรามิกมาใชในงานบูรณะทางทัน

ตกรรมที่เกี่ยวของกับความสวยงามมากที่สุด การสรางชิ้นงานทําไดโดยสรางขึ้นมาเปนชิ้นเดียวกัน (monolithic) หรือทําเปน

สวนคลุม (coping) แลวใชเฟลดสปาธกิเซรามิกสพอกทับดานนอก สามารถใชสรางชิ้นงานบูรณะไดหลายประเภท เชน เซรา

มิก วเีนยีร (ceramic veneer) เซรามิกอินเลย (ceramic inlay) เซรามิกออนเลย (ceramic onlay) ครอบฟนเซรามิกลวน  บริเวณ

ฟนหนา ฟนหลังและสะพานฟนเซรามิกลวน 3 ซี่ บริเวณฟนหนาถึงฟนกรามนอยซี่ที่สอง (Brochu, J. et al., 2002)  วิธีการ

เตรียมลิเทียมไดซิลิเกตกลาสสเซรามิกนิยมใชกระบวนการอบรอน (ceramming) แบบสองขั้นตอน (Zhang, P. et al., 2014) 

โดยใหความรอน (heat treatment) แกสารตั้งตนซึ่งประกอบดวยซิลิกาลิเทียมออกไซด (lithium oxide; Li2O) และสารใหสี

รวมกับการใสสารกระตุนการสรางนวิเคลยีส (nucleating agent) เชน ฟอสฟอรัส   เพนตะออกไซด (phosphorus pentaoxide; 

P2O5) เซอรโคเนียมออกไซด (zirconium oxide; ZrO2)  ไทเทเนียมออกไซด (titanium oxide; TiO2) เปนตน ใหความรอนคงที่

เพื่อใหเกดิการสรางนวิเคลยีสของผลกึ จากนัน้ใชความรอนที่อุณหภูมิสูงขึ้นเพื่อใหผลึกเติบโตไดอยางเต็มที่ (Qualtrough, AJ. 

et al., 2002) เม่ือผลึกเกิดการหลอมจากการใหความรอนในขั้นแรก เกิดเปนลิเทียมเมตะซิลิเกต (lithium metasilicate; 

Li2SiO3) เฟสองคประกอบนี้ไมเสถยีร เม่ือมีการเพิ่มอุณหภูมิ ซลิกิาในกลาสสเมทรกิซจะทําปฏิกริยิากับผลึกของลิเทียมเมตะซิ

ลเิกต เกดิเปนผลกึลเิทยีมไดซลิเิกตที่มีโครงสรางเปนระเบยีบและมีความเสถยีร ดังสมการ 

 
Li2SiO3 (S) +  SiO2  ⟶  Li2Si2O5 (g) 

 
กระบวนการสรางชิ้นงานของลเิทยีมไดซลิเิกตกลาสสเซรามิก มี 2 วธิ ี(Ritter, RG. et al., 2010) ดังนี้  
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1. การสรางชิ้นงานดวยการใหความรอนและการกดอัด (heat-pressing technique) เริ่มจากการสรางแมแบบขี้ผึ้ง 

นําไปฝงในแบบหลอทนความรอน (investment) จากนัน้เผาไลขี้ผึ้งออกไปเกิดเปนชองวางภายใน ทําการหลอมแทงหลอเซรา

มิก (ceramic ingot) แลวอัดเขาไปดวยแรงดันเพื่อสรางชิ้นงานตามลักษณะแมแบบขี้ผึ้ง ลิเทียม  ไดซิลิเกตกลาสสเซรามิกที่

สรางชิ้นงานดวยวิธีนี้มีปริมาณวัฏภาคผลึกลิเทียมไดซิลิเกตรอยละ 70 โดยปริมาตร ขนาดความยาวของผลึก 3 ถึง 6 

ไมโครเมตร ตัวอยางลิเทียมไดซิลิเกตทางการคาที่สรางชิ้นงานดวยวิธีนี้ ไดแก ไอพีเอส   อีแมกซเพรส (IPS e.max® Press; 

Ivoclar Vivadent, Liechtenstein) ซึ่งผลิตออกมาเปนแทงหลอเซรามิกที่มีผลึกเปนเนื้อเดียวกันและมีความทึบแสงใหเลือกใช

ตามการสรางชิ้นงานบูรณ 

2. การสรางชิ้นงานดวยวิธีแคดแคม ลิเทียมไดซิลิเกตกลาสสเซรามิกที่ขึ้นรูปดวยวิธีนี้ เซรามิกถูกเตรียมมาใน

รูปแบบแทง มีการตกผลึกบางสวน (partially crystallization) หรือลิเทียมเมตะซิลิเกตกอน เม่ือนําแทงเซรามิกมากลึงใหได

รูปรางชิ้นงานตามตองการแลว ตองนํามาใหความรอนอีกครั้ง เพื่อใหเกิดขบวนการสรางผลึกลิเทียม  ไดซิลิเกตที่สมบูรณ 

ตัวอยางลิเทียมไดซิลิเกตทางการคาของการสรางชิ้นงานวิธีนี้ ไดแก ไอพีเอสอีแมกซแคด  (IPS e.max® CAD; Ivoclar 

Vivadent, Liechtenstein) เปนแทงเซรามิกสีฟา เม่ือกลึงแทงเซรามิกแลวนํามาใหความรอน สีของชิ้นงานจะเปลี่ยนจากสีฟา

เปนสฟีนธรรมชาติ  

ปจจุบันการสรางชิ้นงานบูรณะดวยลเิทยีมไดซิลเิกตกลาสสเซรามิกมีความจําเปนตองนําเขาวัสดุจากตางประเทศ ทํา

ใหตนทุนการสรางชิ้นงานบูรณะเพื่อการรักษาในผูปวยสูง ผูปวยบางรายขาดโอกาสในการรับการรักษาดวยวัสดุบูรณะชนิดนี้ 

และในประเทศมีวัตถุดบิที่ใชเปนสารตัง้ตนในการผลติเซรามิก ชนดินี้สูง สํานักงานคณะกรรมการวจัิยแหงชาติรวมกับภาควิชา

ฟสิกสและวัสดุศาสตร คณะวิทยาศาสตร และภาควิชาทันตกรรมบูรณะและปริทันตวิทยา  คณะทันตแพทยศาสตร 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม มีโครงการวิจัยสังเคราะหลิเทียมไดซิลิเกตกลาสสเซรามิกชนิดพัฒนาขึ้นใหมสําหรับการประยุกตใช

ในทางทันตกรรม ลเิทียมไดซลิเิกตกลาสสเซรามิกชนดิพัฒนาขึ้นใหมในการศึกษานี้ใชวิธีการเตรียมดวยวิธีการอบความรอน

แบบสองขัน้ตอนและสรางชิ้นงานดวยการใหความรอนและการกดอัดเชนเดียวกับไอพีเอสอีแมกซเพรส 1 องคประกอบของ

กลาสสเซรามิกสทัง้สองชนดิแสดงในตารางที่ 1 และวธิกีารเตรยีมชิ้นงานแสดงดังตารางที่ 2  

 

ตารางที่ 1  องคประกอบของไอพเีอสอีแมกซเพรส (Ivoclar Vivadent, 2016) และลเิทยีมไดซลิเิกตกลาสสเซรามิก   

               ชนดิพัฒนาขึ้นใหม (Wilaiwan, 2015) 

     

 

 

 

Ceramic type 

Compositions (% by weight) 

SiO2 Li2O K2O P2O5 ZrO2 ZnO Al2O3 MgO CaO 

Other 

oxides 

and 

ceramic 

pigments 

IPS e.max® Press 57-80 11-19 0-13 0-11 0-8 0-8 0-5 0-5 - 0-10 

Newly developed 

lithium disilicate 

glass ceramic 

69.2 15.4 3.25 3.37 - - 3.54 - 5.0 - 
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ตารางที่ 2  แสดงเงื่อนไขอุณหภูมิในกระบวนการอบความรอนแบบสองขัน้ตอนของลเิทียมไดซลิเิกตกลาสสเซรามิก  

                ชนดิพัฒนาขึ้นใหม (Wilaiwan, 2015) 

Ceramic type 

Heat treatment 

Temperature 

stage 1st/°C 

Dwell 

time/hr 

Temperatur

e stage 

2st/°C 

Dwell 

time/hr 

Newly developed lithium disilicate glass ceramic 650 2 800 2 

  

ปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จทางคลินิกประการหนึ่งของการบูรณะฟนดวยชิ้นงานเซรามิกสคือ คุณภาพและ ความ

ทนทาน (durability) ของการยึดติดระหวางชิ้นงานบูรณะและเรซินซีเมนต (resin cement) (Blatz, MB. et al., 2003) การ

เตรยีมพื้นผวิเซรามิกสกอนทําการยึดตดิกับฟนเปนวธิกีารสรางการยึดติดเชิงกลระดับจุลภาค (micromechanical interlocking) 

และการยึดติดทางเคมี (chemical bond) ระหวางชิ้นงานเซรามิกสและเรซินซีเมนตเพื่อเพิ่มความแข็งแรงยึดติด (bond 

strength) จึงเปนที่มาของวัตถุประสงคการศึกษาเพื่อเปรียบเทียบคาความแข็งแรงยึดเฉือนระดับจุลภาคของเรซินซีเมนตกับ

ลิเทียมไดซิลิเกตกลาสสเซรามิกชนิดพัฒนาขึ้นใหมที่สามารถผลิตขึ้นเองภายในประเทศ เม่ือผานการเตรียมพื้นผิวดวยวิธี

ตางๆ เพื่อนํามาเปนแนวทางในการวจัิยและใชงานทางคลนิกิตอไปในอนาคตไดอยางเหมาะสม  

 

วิธีดําเนนิการวิจัย 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 ชิ้นทดสอบลิเทียมไดซิลิเกตกลาสสเซรามิกชนิดพัฒนาขึ้นใหม สวนประกอบแสดงในตารางที่ 1 รูปแทง สี่เหลี่ยม

จัตุรัส ขนาดความกวาง 5 มิลลเิมตร ความยาว 5 มิลลิเมตร และหนา 2 มิลลิเมตร จํานวน 35 ชิ้น แตละชิ้นยึดกับแทงเรซิน

ซเีมนตรูปทรงกระบอก ขนาดเสนผานศูนยกลาง 0.8 มิลลเิมตร และสูง 0.5 มิลลเิมตร จํานวน 4 แทง (ภาพที่ 1) 

 
ภาพที่ 1  ชิ้นทดสอบลเิทยีมไดซลิเิกตกลาสสเซรามิกชนดิพัฒนาขึ้นใหม 

ข้ันตอนการศกึษา 

 สรางชิ้นงานเซรามิกรูปแทงสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาดความกวาง 5 มิลลิเมตร ความยาว 5 มิลลิเมตร และหนา    2 

มิลลิเมตร จํานวน 35 ชิ้น (ตารางที่ 1) นําชิ้นงานฝงลงในทอโลหะรูปทรงกระบอก ขนาดเสนผานศูนยกลางภายใน 20 

มิลลเิมตร ความสูง 10 มิลลิเมตร ยึดชิ้นงานใหอยูบริเวณกึ่งกลางดวยอะคริลิกเรซินบมตัวไดเองชนิดเทมพรอน (Tempron, 

GC, Japan) ขัดพื้นผิวใหเรียบและอยูระนาบเดียวกับผิวอะคริลิกเรซินดวยเครื่องขัดวัสดุ (MoPao® 160E, MEGA Advance, 

China) โดยใชกระดาษทรายน้ํา (silicon carbide abrasive paper) ความละเอียด 600 800 1000 และ 1200 กริต (grits) 
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ตามลําดับ จากนัน้ทําความสะอาดชิ้นงานดวยเครื่องอัลตราโซนกิส (ultrasonic cleaner)  

ทําการแบงดวยวธิกีารสุมออกเปน 7 กลุมทดลอง ตามชนดิการเตรียมพื้นผิวเซรามิก วัสดุที่ใชในการศึกษานี้ แสดง

ในตารางที่ 3 กลุมที่ 1 ไมทําการปรับสภาพพื้นผวิ (กลุมควบคุม; NS) กลุมที่ 2 ปรับสภาพพื้นผวิเซรามิกดวยกรดไฮโดรฟลูออ

ริกชนิดไอพีเอสเซรามิกเอตชชิงเจล (IPS® ceramic etching gel, Ivoclar Vivadent, Liechtenstein) ความเขมขนรอยละ 5 เปน

เวลา 20 วนิาที (HF) กลุมที่ 3 เปาทรายดวยอนุภาคอะลูมินัมออกไซด (aluminum oxide)ขนาด 50 ไมโครเมตร ความดัน 2.5 

กิโลกรัมตอตารางเซนติเมตร เปนเวลา 15 วินาที (S) กลุมที่ 4 ทาสารคูควบ  ไซเลนชนิดโมโนบอนดเอส (Monobond S, 

Ivoclar vivadent, Liechtenstein) นาน 60 วนิาที (Si) กลุมที่ 5 ปรับสภาพพื้นผิวเซรามิกดวยกรดไฮโดรฟลูออริกชนิดไอพีเอส

เซรามิกเอตชชิงเจล ความเขมขนรอยละ 5 เปนเวลา 20 วินาที ตามดวยทาสารคูควบไซเลนชนิดโมโนบอนดเอส นาน 60 

วินาที (HF + Si) กลุมที่ 6 เปาทรายดวยอนุภาคอะลูมินัมออกไซด ขนาด 50 ไมโครเมตร ความดัน 2.5 กิโลกรัมตอตาราง

เซนติเมตร เปนเวลา 15 วินาที ตามดวยทาสาร  คูควบไซเลนชนิดโมโนบอนดเอส นาน 60 วินาที (S + Si) และกลุมที่ 7 

เคลอืบผวิดวยซลิกิาระบบโคเจ็ท (CoJetTM System, 3M ESPE, USA) ดวยอนุภาคอะลูมินัมออกไซดที่ผานการเคลือบผิวดวยซิ

ลกิา ขนาด 30 ไมโครเมตร   ความดัน 2.5 กโิลกรัมตอตารางเซนตเิมตร เปนเวลา 15 วนิาท ีตามดวยทาสารคูควบไซเลนชนิด

โมโนบอนดเอสบนพื้นผิวเซรามิก นาน 60 วินาที (CojTM + Si) จากนั้นวางทอโพลีเอธิลีน (polyethylene tube) ที่มีเสนผาน

ศูนยกลางภายใน 0.8 มิลลเิมตร ความสูง 0.5 มิลลิเมตร บนพื้นผิวเซรามิกที่มีการปรับสภาพ เรียบรอยแลว จํานวน 4 แทง    

ตอชิ้นทดสอบ ดวยอุปกรณกําหนดตําแหนง เพื่อชวยยึดแบบหลอใหแนบตดิชิ้นงานและไมขยับ ฉีดเรซินซีเมนตชนิด มัลติลิงค

เอ็น (Multilink® N, Ivoclar Vivadent, Liechtenstein) ใสในแบบหลอใหเต็ม ฉายแสงดวยเครื่องฉายแสงชนิดบลูเฟสแอลอีด ี

(Bluephase® LED curing light, Ivoclar vivadent, Liechtenstein) รูปแบบความเขมแสงต่ําไปสูง (soft start mode) ความเขม

แสง 1200 มิลลวิัตตตอตารางเซนตเิมตร (mW/cm2) เปนเวลา 20 วนิาท ีถอดแบบหลอออก ไดแทงเรซินซีเมนต 4 แทง ยึดติด

อยูบนลเิทยีมไดซลิเิกตกลาสสเซรามิกชนิดพัฒนาขึ้นใหมฝงอยูในทอโลหะ  รูปทรงกระบอก แตละกลุมทดลองมีชิ้นทดสอบ

จํานวน 5 ชิ้น รวมจํานวน แทงเรซนิซเีมนตทัง้หมด 20 แทง (ภาพที่ 2) 

แชชิ้นทดสอบในน้ํากลั่นที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เปนเวลา 24 ชั่วโมง จากนั้นนําไปทดสอบ ความแข็งแรงยึด

เฉือนระดับจุลภาคดวยเครื่องทดสอบสากลชนิดอินสตรอน (Instron® 5566 universal testing machine, Instron Engineering 

Corporation, USA) อัตราเร็ว 1 มิลลเิมตรตอนาท ีโดยใชลวดขนาดเสนผานศูนยกลาง 0.2 มิลลิเมตร คลองรอบแกนแทงเรซิน

ซีเมนตและสัมผัสบริเวณรอยตอระหวางเรซินซีเมนตกับลิเทียมไดซิลิเกต กลาสสเซรามิกชนิดพัฒนาขึ้นใหม บันทึกผลและ

สองดูลักษณะพื้นผิวของการแตกหักดวยกลองจุลทรรศนอิเล็กตรอน ชนิดสองกราด (scanning electron microscope, JSM-

6610LV, JEOL, USA) ที่กําลังขยาย 100 เทา เพื่อจําแนกลักษณะความลมเหลว การยึดติดออกเปน 4 แบบ ดัดแปลงจาก

การศึกษาของ Shimada  และคณะ (Shimada et al., 2002) ไดแก แบบที่ 1 ความลมเหลวในชั้นเซรามิก (cohesive failure 

within the ceramic) การแตกทัง้หมดอยูในเนื้อเซรามิกไมนอยกวา รอยละ 80 แบบที่ 2 ความลมเหลวระหวางพื้นผิวเซรามิก

กับชัน้เรซนิซเีมนต (adhesive failure at the ceramic-resin cement interface) การแตกทั้งหมดอยูระหวางชั้นเซรามิกกับชั้นเร

ซินซีเมนตไมนอยกวารอยละ 80 แบบที่ 3 ความลมเหลวในชั้นเรซินซีเมนต (cohesive failure within the resin cement) การ

แตกทั้งหมดอยูในชั้น  เรซินซีเมนต ไมนอยกวารอยละ 80 และแบบที่ 4 ความลมเหลวแบบผสม (mixed failure at the 

ceramic-resin-cement interface) มีการแตกระหวางชัน้เรซนิซเีมนตกับชัน้เซรามิกรวมกับในเนื้อ เรซนิซีเมนตหรือเนื้อเซรามิก

ไมนอยกวารอยละ 80 
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ตารางที่ 3  ชื่อทางการคา บรษิัทผูผลติ สวนประกอบ และวธิกีารใชวัสดุ  

 

ช่ือทางการคา       

และบรษิัทผูผลติ 

สวนประกอบ  วิธีการใช* เลขที่ผลติ 

IPS® ceramic 

etching gel    

(Ivoclar 

vivadent, 

Liechtenstein) 

5.0 % hydrofluoric  acid Apply for 20 seconds. 

Subsequently, the restoration’s 

surface is rinsed thoroughly with 

water and dry with     oil-free air. 

V31521 

Monobond S              

(Ivoclar vivadent, 

Liechtenstein) 

Ethanol, Silane methacrylate 

 

Apply with a brush or micro-

brush     for 60 seconds. 

Subsequently, the restoration’s 

surface is dried with a vigorous 

stream of oil-free air.  

W10891 

Multilink® N          

(Ivoclar 

vivadent, 

Liechtenstein) 

Base: Dimethacrylate and 

HEMA, filler, tertiary amine  

Catalyst: Dimethacrylate and 

HEMA, filler, dibenzoyl peroxide  

Apply directly to the restoration’s 

surface. Subsequently light cure 

for    20 seconds per surface. 
W13613 

Hi Aluminas                           

(Shofu Inc., Japan) 

50 μm Alumina particles Blasting pressure 2 to 3 bar 

(30 to 42 psi). Blasting time is 

approximately 15-30 seconds. 

1109 

CojetTM Sand  

(3M ESPE, USA) 

Aluminum trioxide particles 

coated with silica, particles size 

30 μm 

Blasting pressure 2 to 3 bar 

(30 to 42 psi). Blasting time is 

approximately 15 seconds. 

656716 

HEMA = Hydroxyethyl methacrylate, *According to the manufacturers’ instruction 

 

 
ภาพที่ 2  แสดงการแบงกลุมทดลองตามวธิกีารเตรยีมพื้นผวิเซรามิก 
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 นําคาความแข็งแรงยึดเฉือนระดับจุลภาคมาวิเคราะหขอมูลทางสถิติ ดวยการจําแนกความแปรปรวน  แบบทาง

เดยีว (one-way ANOVA) ที่ระดับความเชื่อม่ันรอยละ 95 (p<0.05) เพื่อศกึษาอิทธิพลของปจจัยการเตรียมพื้นผิวเซรามิกตอ

คาความแข็งแรงยึดเฉือนระดับจุลภาค และเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยความแข็งแรง ยึดเฉือน ระดับจุลภาค

ระหวางกลุมดวยการเปรยีบเทยีบเชงิซอนชนดิดันเนตตทสีาม (Dunnett T3 multiple comparisons)  

 
ผลการวิจัย 

 จากการศกึษา พบวากลุมที่เตรยีมพื้นผิวเซรามิกดวยกรดไฮโดรฟลูออริกชนิดไอพีเอสเซรามิกเอตชชิงเจล รวมกับ

การทาสารคูควบไซเลนชนิดโมโนบอนดเอส (25.38 + 1.03 MPa) ใหคาเฉลี่ยความแข็งแรงยึดเฉือนระดับจุลภาคสูงไม

แตกตางกับกลุมที่เตรียมพื้นผิวเซรามิกดวยการทาสารคูควบไซเลนชนิดโมโนบอนดเอส (24.65 + 1.43 MPa) แตพบความ

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับกลุมทดลองอ่ืน (p<0.05) คาเฉลี่ยความแข็งแรงยึดเฉือนระดับจุลภาคและคา

เบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviations) แสดงในตารางที่ 4  

ตารางที่ 4 คาเฉลี่ยความแข็งแรงยึดเฉอืนระดับจุลภาคและคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

Group Surface treatment (n=20) 
    

Micro-shear bond strength (Mean + SD, MPa) 

1 NS 1.28 + 0.35f 

2 HF 8.87 + 0.77d 

3 S 5.33 + 0.49e 

4 Si 24.65 + 1.43a 

5 HF + Si 25.38 + 1.03a 

6 S + Si 18.12 + 0.91c 

7 CojetTM + Si 21.71 + 1.09b 

หมายเหตุ ตัวอักษรภาษาอังกฤษที่ตางกัน หมายถงึ คาเฉลี่ยความแข็งแรงยึดเฉอืนระดับจุลภาคตางกันอยางมีนัยสําคัญ ทาง

สถติ ิ(p<0.05) 

 

นําชิ้นงานเซรามิกมาสองดูลักษณะพื้นผิวภายหลังการเตรียมพื้นผิวดวยวิธีตางๆ ดวยกลองจุลทรรศนอิเล็กตรอน

ชนดิสองกราด กําลังขยาย 3000 เทา ดังภาพที่ 3 (ก-ฉ) ผลจากการศกึษา พบวาพื้นผวิลเิทยีม ไดซลิเิกตกลาสสเซรามิกชนิด

พัฒนาขึ้นใหมที่ปรับสภาพพื้นผวิดวยกรดไฮโดรฟลูออริกชนิดไอพีเอสเซรามิก  เอตชชิงเจล ความเขมขนรอยละ 5 เปนเวลา 

20 วนิาท ี(ภาพ ข) มีรูพรุนขนาดเล็กจํานวนมากเม่ือเปรียบเทียบกับพื้นผิวเซรามิกที่ไมไดทําการปรับสภาพพื้นผิว (ภาพ ก) 

ภาพ ค แสดงพื้นผวิเซรามิกที่ปรับสภาพพื้นผิวดวยการทาสารคูควบไซเลนชนิดโมโนบอนดเอส พบวามีชั้นของสารคูควบไซ

เลนเคลอืบอยูบรเิวณผวิของชิ้นทดสอบ ภาพ ง แสดงพื้นผิวเซรามิกที่ปรับสภาพพื้นผิวดวยกรดไฮโดรฟลูออริกชนิดไอพีเอส

เซรามิกเอตชชงิเจล ความเขมขนรอยละ 5 เปนเวลา 20 วนิาท ีตามดวยการทาสารคูควบไซเลนชนิดโมโนบอนดเอส พื้นผิวมี

ชัน้ของสารคูควบไซเลนเคลอืบอยู ลักษณะพื้นผวิไมเรยีบแตกตางจากพื้นผิวที่ปรับสภาพดวยการทาสารคูควบไซเลนชนิดโม

โนบอนดเอส (ภาพ ค) พื้นผวิเซรามิกที่ปรับสภาพพื้นผวิดวยการเปาทราย (ภาพ จ) และการเคลือบผิวซิลิกาดวยระบบโคเจ็ท 

(ภาพ ฉ) มีความขรุขระและเกดิรอยราวในบางตําแหนง  
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ภาพที่ 3 ภาพจากกลองจุลทรรศนอิเล็กตรอนชนิดสองกราดบริเวณพื้นผิวลิเทียมไดซิลิเกตกลาสสเซรามิก ชนิด

พัฒนาขึ้นใหมจากการเตรยีมพื้นผวิดวยวธิีตางๆ กําลังขยาย 3000 เทา ก) พื้นผิวเซรามิกที่ไมไดทําการปรับสภาพพื้นผิว ข) 

พื้นผิวเซรามิกที่ปรับสภาพพื้นผิวดวยกรดไฮโดรฟลูออริกชนิดไอพีเอสเซรามิกเอตชชิงเจล ค) พื้นผิวเซรามิกที่ปรับสภาพ

พื้นผวิดวยการทาสารคูควบไซเลนชนดิโมโนบอนดเอส ง) พื้นผิวเซรามิกที่ปรับสภาพพื้นผิวดวยกรดไฮโดรฟลูออริกชนิดไอพี

เอสเซรามิกเอตชชงิเจลตามดวยการทาสารคูควบไซเลนชนดิโมโนบอนดเอส จ) พื้นผิวเซรามิกที่ปรับสภาพพื้นผิวดวยการเปา

ทราย ฉ) พื้นผวิเซรามิกที่ผานการปรับสภาพพื้นผวิดวยการเคลอืบผวิซลิกิาดวยระบบโคเจ็ท        

 

เม่ือนําชิ้นทดสอบที่ผานการทดสอบความแข็งแรงยึดเฉือนระดับจุลภาค  มาสองดูลักษณะพื้นผิวของการ แตกหัก

ดวยกลองจุลทรรศนอิเล็กตรอนชนิดสองกราด พบลักษณะความลมเหลวการยึดติด 2 รูปแบบเทานั้น ไดแก ความลมเหลว

ระหวางพื้นผวิเซรามิกกับชัน้เรซนิซเีมนตและความลมเหลวในชั้นเรซนิซเีมนต (ภาพที่ 4) รอยละ ความลมเหลวการยึดติดที่พบ

แสดงในตารางที่ 5 

 

 
 

 ภาพที่ 4  ภาพจากกลองจุลทรรศนอิเล็กตรอนชนดิสองกราด (กําลังขยาย 100 เทา) แสดงความลมเหลวการยึดติด

ของชิ้นทดสอบที่พบจากการศึกษานี้ 2 รูปแบบ ไดแก ก) พื้นผิวเซรามิกที่มีการแตกหักเกือบทั้งหมดอยูระหวางรอยตอของ

พื้นผิวเซรามิกกับชั้นเรซินซีเมนต ในภาพพบชั้นเรซินซีเมนตติดอยูบางสวน (ลูกศรชี้)   ข) ความลมเหลวที่เกิดในชั้นเรซิน

ก ข

จ ฉ

งค
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ซเีมนต ซึ่งพบแทงเรซนิซเีมนตตดิอยูบนผวิเซรามิก (RC; เรซนิซเีมนต, Ce; เซรามิก) 

 
ตารางที่ 5 การจําแนกรอยละความลมเหลวการยึดตดิของชิ้นทดสอบแตละกลุมการทดลอง  

 

Group 

 

Experimental groups  

(n=20) 

Adhesive failure at the 

ceramic-resin cement 

interface (%) 

Cohesive failure within 

the resin cement 

(%) 

1 NS 100 0 

2 HF 100 0 

3 S 100 0 

4 Si 90 10 

5 HF + Si 80 20 

6 S + Si 100 0 

7 CojTM + Si 90 10 

 

วิจารณผลการวิจัย  

 ประสทิธภิาพของการยึดตดิระหวางชิ้นงานบูรณะครอบฟนและสะพานฟนเซรามิกสลวนกับเรซินซีเมนต  เปนปจจัย

สําคัญที่มีผลตอความสําเร็จทางคลินิก (Blatz, MB. et al., 2003) ลิเทียมไดซิลิเกตกลาสสเซรามิกเปนเซรามิกที่มี

องคประกอบหลักคือ ซลิกิา มีคุณสมบัตคิลายแกว การยึดชิ้นงานบูรณะกลาสสเซรามิกประเภทนี้กับฟนหลักดวยเรซินซีเมนต

เพื่อเสรมิความแข็งแรงใหกับวัสดุ การเตรยีมพื้นผวิดานในของชิ้นงานบูรณะกอนการยึดตดิ ไดแก   การสรางการยึดติดเชิงกล

ระดับจุลภาค การยึดตดิทางเคมีหรอืทัง้สองวธิรีวมกัน พบวาชวยเพิ่มพลังงานพื้นผิว (surface energy) และความเปยกพื้นผิว 

(wettability) ทําใหเรซนิซเีมนตไหลแผบนพื้นที่ยึดตดิของชิ้นงานไดด ีสงผลใหเกิดเสถียรภาพบริเวณรอยตอของชิ้นงานและเร

ซินซีเมนตในระยะยาว (Höland, W. et al., 2006) ลิเทียมไดซิลิเกต  กลาสสเซรามิกที่ใชในการศึกษานี้เปนลิเทียมไดซิลิเกต

ชนดิพัฒนาขึ้นใหมและยังไมมีการศกึษาถงึแนวทางการใชงาน  ในดานการยึดตดิหรอืการเตรยีมพื้นผวิชิ้นงานกอนการยึดตดิ  

ความเครยีดที่เกดิจากแรงเฉอืน (shear stress) เปนสาเหตุหลักทําใหเกิดความลมเหลวการยึดติดของ ชิ้นงานบูรณะ

ในชองปาก (Seaton, P., 1994) การทดสอบความแข็งแรงยึดเฉือนเปนวิธีการวัดความแข็งแรงยึดติด  ที่นิยมใช การศึกษา

พบวามีการกระจายแรงบรเิวณพื้นที่ยึดตดิไมสมํ่าเสมอและมีโอกาสเกดิการแตกหักของ  ชิ้นทดสอบ (Della, BA. et al., 1995) 

การทดสอบความแข็งแรงยึดเฉอืนระดับจุลภาค เปนวธิกีารวัดความแข็งแรงยึดติดระหวางชิ้นงานบูรณะและเรซินซีเมนต ลด

โอกาสการเกดิความบกพรองบรเิวณ พื้นที่ยึดตดิจากการที่มีพื้นที่ยึดตดิขนาดเล็กลง (Armstrong, S. et al., 2010) ทําใหมีการ

กระจายแรงอยางสมํ่าเสมอบรเิวณรอยตอระหวางพื้นผิว  ชิ้นทดสอบและเรซินซีเมนต ใชเวลาเตรียมชิ้นทดสอบนอย และไม

ทําใหเกดิความเสยีหายตอชิ้นทดสอบกลาสสเซรามิกที่มีความเปราะกอนนําไปทดสอบความแข็งแรงยึดติด (Doucet, S. et al., 

2008) คาความแข็งแรงยึดเฉอืนระดับจุลภาคจากการเตรยีมพื้นผวิลเิทยีมไดซลิเิกตกลาสสเซรามิกกอนยึดดวยเรซินซีเมนตจึง

มีคาสูงกวาคาความแข็งแรงยึดเฉอืน (Cardoso, PE. et al., 1998; Shimada, Y. et al., 2002; Lise, DP. et al., 2015) 

 การเตรยีมพื้นผวิชิ้นงานบูรณะลิเทียมไดซิลิเกตกลาสสเซรามิกทางการคาดวยกรดไฮโดรฟลูออริกรวมกับ การทา

สารคูควบไซเลนกอนยึดดวยเรซินซีเมนตเปนวิธีที่ใชกันแพรหลายมีคาความแข็งแรงยึดติดที่ดีและมีความทนทานระหวาง

รอยตอของวัสดุทั้งสองชนิด (Nagai, T. et al., 2005; Aboushelib, MN & Sleem, D., 2014; Brentel, AS. et al., 2005) 

การศกึษานี้ พบวาปจจัยวธิกีารเตรยีมพื้นผวิเซรามิกมีผลตอคาเฉลี่ยความแข็งแรงยึดเฉือนระดับจุลภาคที่แตกตางกัน จึงปฎิ

เสธสมมตฐิาน คาเฉลี่ยความแข็งแรงยึดเฉอืนระดับจุลภาคของกลุมที่เตรยีมพื้นผวิ  เซรามิกดวยกรดไฮโดรฟลูออริกชนิดไอพี
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เอสเซรามิกเอตชชงิเจลรวมกับการทาสารคูควบไซเลนชนิดโมโนบอนดเอส (25.38 + 1.03 MPa) สูงสุด และไมแตกตางจาก

กลุมที่เตรยีมพื้นผวิเซรามิกดวยการทาสารคูควบไซเลนชนิด   โมโนบอนดเอส (24.65 + 1.43 MPa) (p<0.05) แตมีคาสูงกวา

กลุมทดลองอ่ืนอยางมีนัยสําคัญทางสถติิ (ตารางที่4) 

 ปจจัยที่มีผลตอประสทิธภิาพของกรดไฮโดรฟลูออรกิ ไดแก ชนิดของกรด ระยะเวลา ความเขมขนของกรดและชนิด

ของเซรามิกส กรดไฮโดรฟลูออรกิทําหนาที่ละลายสวนกลาสสเมทรกิซและลเิทียมออโธฟอสเฟตออกไปบางสวน ทําใหมีการ

เผยผึ่งของผลึกลิเทียมไดซิลิเกต (Kato, H. et al., 2000) เม่ือสองดูลักษณะพื้นผิวดวยกลองจุลทรรศนอิเล็กตรอนชนิดสอง

กราดพบรูพรุนขนาดเล็กจํานวนมาก ทําใหมีพื้นที่การยึดตดิเพิ่มขึ้น การศึกษาพบวาอัตราเร็วของการละลายสวนกลาสสเมท

รกิซจากการเตรยีมผวิดวยกรดไฮโดรฟลูออรกิดานความกวางมีคามากกวาความลกึ ระยะเวลาการใชกรดไฮโดรฟลูออริกมาก

ขึ้นทําใหหลุมกวางขึ้นและความแข็งแรงยึดตดิลดลง (Ramakrishnaiah, R. et al., 2016) การศกึษาของ Zogheib และคณะ ในป 

2011 แนะนําการเตรยีมพื้นผวิลเิทยีม  ไดซลิเิกตกลาสสเซรามิกทางการคาดวยกรดไฮโดรฟลูออรกิความเขมขนรอยละ 5 เปน

เวลา 20 วินาที เนื่องจากใหความแข็งแรงยึดติดสูงและไมทําใหความแข็งแรงของวัสดุลดลง (Zogheib, L. et al., 2011) 

สอดคลองกับผลการศึกษาอ่ืน  (Xiaoping, L. et al., 2001; Xiaoping, L. et al., 2014) การศึกษาของ Kalavacharla และคณะ 

พบวาการใชกรดไฮโดรฟลูออรกิความเขมขนรอยละ 5 เปนเวลา 20 วนิาท ีรวมกับสารคูควบไซเลนในการยึดชิ้นงานลิเทียมได

ซลิเิกต  กลาสสเซรามิกชนดิไอพเีอสอีแมกซแคดมีคาความแข็งแรงยึดเฉือนสูง (Kalavacharla, V. et al., 2015) สอดคลองกับ

การศกึษาของ Ramakrishnaiah และคณะ ในป 2016 พบวาความลึกและมุมสัมผัส (contact angle) ที่เหมาะสมบนพื้นผิวของ

ลเิทยีมไดซลิเิกตกลาสสเซรามิกทางการคาจากการใชกรดไฮโดรฟลูออรกิความเขมขนรอยละ 5  เปนระยะเวลา 20 วินาที ทํา

ใหเรซินซีเมนตเกิดการยึดติดดี (Ramakrishnaiah, R. et al., 2016)  จึงเปนที่มาของแนวทางการใชกรดไฮโดรฟลูออริกความ

เขมขนรอยละ 5 เตรยีมพื้นผวิเซรามิกเปนเวลา 20 วนิาท ีในการเตรียมพื้นผิวลิเทียมไดซิลิเกตกลาสสเซรามิกชนิดพัฒนาขึ้น

ใหมของการศกึษานี้ จากการศกึษาการใชกรดไฮโดรฟลูออรกิชนดิไอพเีอสเซรามิกเอตชชงิเจลเตรียมพื้นผิวลิเทียมไดซิลิเกตก

ลาสสเซรามิกชนดิพัฒนาขึ้นใหมพบวาทําใหเกดิรูพรุนจํานวนมากบนพื้นผวิเซรามิก (ภาพที่ 5.1) สวนประกอบของลิเทียมไดซิ

ลเิกตกลาสสเซรามิกชนดิพัฒนาขึ้นใหมมีความแตกตางจากลเิทยีมไดซลิเิกตกลาสสเซรามิกชนดิไอพเีอสอีแมกซเพรส (ตาราง

ที่ 1) หรอืลเิทยีมไดซลิเิกต   กลาสสเซรามิกทางการคาชนดิอ่ืน (Solá-Ruiz, MF. et al., 2013) เปนสาเหตุที่ทําใหผลจากการ

ใชกรดไฮโดรฟลูออรกิรวมกับการทาสารคูควบไซเลนชนิดโมโนบอนดเอสในการศึกษานี้ไมแตกตางกับการปรับสภาพพื้นผิว

เซรามิกดวยการทาสารคูควบไซเลนชนิดโมโนบอนดเอสอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) ซึ่งแตกตางจากการปรับสภาพ

พื้นผิว  เซรามิกดวยกรดไฮโดรฟลูออริกรวมกับการทาสารคูควบไซเลนกับลิเทียมไดซิลิเกตกลาสสเซรามิกทางการคา 

เนื่องจากพบวาลเิทยีมไดซลิเิกตกลาสสเซรามิกชนิดพัฒนาขึ้นใหมมีแคลเซียมออกไซด (calcium oxide; CaO) รอยละ 5 โดย

น้ําหนัก ซึ่งไมพบสวนประกอบนี้ในลเิทยีมไดซลิเิกตกลาสสเซรามิกทางการคา แคลเซียมออกไซดทําใหความสามารถในการ

ละลายสวนกลาสสเมทรกิซของกรดไฮโดรฟลูออรกิลดลง เนื่องจากแคลเซยีมอิออนทําปฎิกิริยากับกรดไฮโดรฟลูออริก ทําให

ความเขมขนของกรดลดลง สงผลถึงประสิทธิภาพการกัดพื้นผิวของลิเทียมไดซิลิเกต กลาสสเซรามิกชนิดพัฒนาขึ้นใหม 

รวมกับเกดิตะกอนของผลกึเกลอืแคลเซียมฟลูออไรด (calcium fluoride; CaF2) ที่มีคุณสมบัติไมละลายน้ํา ขัดขวางการแทรก

ซมึของเรซนิซเีมนตเขาไปยังรูพรุน (Pioch, T. et al., 2003) ภาพจากกลองจุลทรรศนอิเล็กตรอนชนิดสองกราดบริเวณพื้นผิว

ของลเิทยีมไดซลิเิกตกลาสสเซรามิกชนดิพัฒนาขึ้นใหมภายหลังการเตรยีมดวยกรดไฮโดรฟลูออริกชนิดไอพีเอสเซรามิกเอตช

ชงิเจล ความเขมขนรอยละ 5 เปนเวลา 20 วนิาท ีพบวารูพรุนที่เกิดขึ้นมีขนาดและรูปรางแตกตางกันไมเปนรูปแบบที่แนนอน 

ขนาดประมาณ 0.2 ถงึ 1 ไมโครเมตร และเกดิรอยคอด (undercut) ในบางตําแหนง (ภาพที่ 3) เรซนิซเีมนตชนิดมัลติลิงคเอ็นที่

ใชในการศกึษานี้  มีความหนืดเม่ือเปรียบเทียบกับเรซินซีเมนตชนิดอ่ืน (วีรนุช และ ศิรินาถ, 2558) มีปริมาณวัสดุอัดแทรก

รอยละ 45.5 โดยน้ําหนัก และขนาดของวัสดุอัดแทรก 0.9 ไมโครเมตร (Ivoclar Vivadent, 2016) ทําใหเรซินซีเมนตไมสามารถ

ไหลแผเขาไปอุดจนเต็มแนนในรูพรุนและรอยคอดบางตําแหนง ความแนบสนิทระหวางเรซินซีเมนตและผิวเซรามิกลดลง เกิด
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เปนชองวาง (gap) ระหวางเซรามิกและเรซนิซีเมนต ทําใหความแข็งแรงยึดตดิลดลง 

จากผลการทดลอง พบวากลุมทดลองที่ปรับสภาพพื้นผวิดวยการทาสารคูควบไซเลนชนดิโมโนบอนดเอส  มีคาเฉลี่ย

ความแข็งแรงยึดเฉือนระดับจุลภาคสูงและไมแตกตางจากกลุมที่เตรียมพื้นผิวดวยกรดไฮโดรฟลูออริกรวมกับการทาสารคู

ควบไซเลนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) และทุกกลุมทดลองที่ใชสารคูควบไซเลนรวมดวยมีคาเฉลี่ยความแข็งแรงยึด

เฉอืนระดับจุลภาคสูงกวากลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) เนื่องจากสามารถเกิดพันธะไซลอกเซนและเพิ่ม

ความเปยกใหกับพื้นผิวเซรามิก ทําใหเรซินซีเมนตชนิดมัลติลิงคเอ็นสามารถไหลแผบนพื้นผิวยึดติดไดดี สอดคลองกับ

การศกึษาของ Hooshmand และคณะ ที่พบวาการใชสารคูควบไซเลนมีคาความแข็งแรงยึดติดสูงกวาการเตรียมพื้นผิวลิเทียม

ไดซลิเิกตกลาสสเซรามิกดวยการเปาทรายหรอืการใชกรดไฮโดรฟลูออรกิเพยีงอยางเดยีว (Hooshmand, T. et al., 2002) 

สารคูควบไซเลน เปนสารประกอบเอสเทอร (ester) มีกลุมทํางานแตกตางกัน 2 กลุม (bifunctional group) การศึกษา

แนะนําใหใชภายหลังการเตรยีมพื้นผวิดวยกรดไฮโดรฟลูออริกเพื่อเพิ่มแรงยึดติดทางเคมี (Lise, DP. et al., 2015; Azimian, F. 

et al., 2012; Hooshmand, T. et al., 2002) ทําหนาที่เปนสารสื่อกลาง (mediator) เชื่อมระหวาง กลุมทํางานเมทาไครเลต 

(methacrylate group) ของเรซนิซเีมนตและกลุมไฮดรอกซลิ (hydroxyl group) บนพื้นผวิ กลาสสเซรามิกส การยึดติดทางเคมี

ระหวางลเิทยีมไดซลิเิกตกลาสสเซรามิกและเรซนิซเีมนต เกดิไดจากเม่ือทาสารคูควบไซเลนลงไปบนพื้นผิวลิเทียมไดซิลิเกตก

ลาสสเซรามิกปลายขางหนึ่งของโมเลกุลไซเลนเปนกลุมทํางานแอลคอกซี (alkoxy group) เกิดปฏิกิริยาการสลายดวยน้ํา 

(hydrolysis reaction) ไดไซลานอล (silanol) และแอลกอฮอล (alcohol) เกิดปฎิกิริยาการอัดแนน (condensation reaction) และ

ซลิกิอนในไซลานอลเกิดพันธะโควาเลนท (covalent bond) กับกลุมไฮดรอกซิลบนผิวกลาสสเซรามิก เกิดการสรางพันธะไซ

ลอกเซน (siloxane bond) ผลจากการเกดิ ปฏิกริยิาไดน้ํา น้ําจะทําใหไซเลนในขั้นตอนแรกเกิดปฏิกิริยาการสลายดวยน้ําอยาง

ตอเนื่อง (Antonocci, J. et al., 2005) และเม่ือมีการกระตุนการทํางานของเรซินซีเมนตดวยแสงสีฟา คารบอนพันธะคู (C=C 

bond) ในโมเลกุลของ   เมทาไครเลตมอนอเมอรของเรซินซีเมนตจะเกิดปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชัน (polymerization reaction) 

กับกลุมทํางาน  ออกาโนฟงชันนอล (organofunctional group) ที่ปลายอีกขางหนึ่งของไซเลน (Lung, C. and Matinlinna, J., 

2012)  

 สารคูควบไซเลนชนิดโมโนบอนดเอสเปนไซเลนชนิดที่ถูกทําใหแยกสลายดวยน้ํามากอน ใชงานงาย สามารถ ใช

เตรยีมพื้นผวิชิ้นงานกลาสสเซรามิกส มีขอดอยคือ อายุการใชงานสัน้กวาชนดิแยกขวด ซึ่งแยกสวนของไซเลนที่ยัง ไมถูกทําให

แยกสลายดวยน้ํา (unhydrolysed silane coupling agent) ในตัวทําละลายเอทานอลออกจาก สารละลายกรดอะซิติก (Lung, C. 

and Matinlinna, J., 2012) มีอายุการใชงาน ประมาณ 2 ถึง 4 ป (Matinlinna, J., et al., 2006) และผลจากการเปรียบเทียบ

ประสทิธภิาพของสารคูควบไซเลนทั้งสองชนิดในการเตรียมผิวเซรามิกสพบวาไมแตกตางกัน (Matsumura, H. et al., 1997; 

Meng, X. et al., 2011) ความสามารถในการเกดิปฏิกริิยาของสารคูควบไซเลนขึ้นกับระดับการถูกแยกสลายดวยน้ํา (degree 

of hydrolysis) การศึกษาพบวา ระดับการถูกแยกสลายดวยน้ําสูง ทําใหสารคูควบไซเลนมีประสิทธิภาพสูงขึ้นตามไปดวย 

(Umemoto, K., et al., 1995) Anagnostopoulos และคณะ พบวาสารคูควบไซเลนชนิดขวดเดียวมีระดับการถูกแยกสลายดวย

น้ําสูงกวาชนิดแยกขวด จึงใหความแข็งแรงยึดติด ระหวางเรซินซีเมนตกับเซรามิกสสูง (Anagnostopoulos, T., et al, 1993) 

การใชงานสารคูควบไซเลนในทางคลนิกิตองระมัดระวังการปนเปอนของชิ้นงาน เชน น้ําลาย น้ํา หรือสิ่งสกปรก เนื่องจากทํา

ใหพลังงานพื้นผิวลดต่ําลง (Matinlinna, J., et al., 2004) สงผลใหการยึดติดระหวางชั้นรอยตอของชิ้นงานบูรณะและเรซิน

ซเีมนตไมสมบูรณ 

 การเคลอืบผวิดวยซลิกิาระบบโคเจ็ท เปนการพนอนุภาคอะลูมินัมออกไซดที่ผานการเคลอืบผวิดวยซิลิกา   เขาไปฝง

บนพื้นผวิเซรามิกแลวหลุดออก ทําใหเกดิหลุมขนาดเล็กที่มีซลิกิาเคลอืบตดิอยู พื้นผวิที่ผานการเคลอืบผวิดวยวธินีี้มีชั้นของซิลิ

กาจึงเกดิพันธะไซลอกเซนกับสารคูควบไซเลนและยึดกับเรซนิซเีมนตไดดีกวา เม่ือเปรยีบเทยีบกับการเปาทราย (Junior, SAR., 

et al., 2009) และขนาดอนุภาคอะลูมินัมออกไซดที่ใชในระบบโคเจ็ทมีขนาดเล็กกวาการเปาทราย การเตรียมพื้นผิวดวยระบบ
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โคเจ็ทจึงเกดิอัตราการสกึของพื้นผวิชิ้นงานบูรณะต่ํา ผลการทดลองพบวา กลุมทดลองที่ปรับสภาพพื้นผวิดวยการเคลือบผิวซิ

ลิกาดวยระบบโคเจ็ทรวมกับสารคูควบไซเลนชนดิโมโนบอนดเอส (21.71 + 1.09 MPa) มีคาเฉลี่ยความแข็งแรงยึดเฉือนระดับ

จุลภาคสูงกวากลุมทดลองที่ปรับสภาพพื้นผวิดวย  การเปาทรายรวมกับสารคูควบไซเลนชนิดโมโนบอนดเอส (18.12 + 0.91 

MPa) และกลุมทดลองที่ปรับสภาพพื้นผิวดวยการเปาทราย (5.33 + 0.49 MPa) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) ภาพ

จากกลองจุลทรรศนอิเล็กตรอนชนิดสองกราดของการศึกษานี้บริเวณพื้นผิวลิเทียมไดซิลิเกตกลาสสเซรามิกชนิดพัฒนาขึ้น

ใหม (ภาพที่ 3) พบรอยราว   บนพื้นผวิเซรามิกที่ปรับสภาพพื้นผิวดวยการเคลือบผิวซิลิกาดวยระบบโคเจ็ทและกลุมทดลอง

ปรับสภาพพื้นผิวดวยการเปาทราย การศึกษาของ Güler และคณะ พบวาการเตรียมพื้นผิวเซรามิกดวยการเปาทรายเพียง

อยางเดยีว  ไมสามารถทําใหเกดิแรงยึดตดิระหวางชิ้นงานเซรามิกและเรซนิซเีมนตเพียงพอ (Güler, AU. et al., 2005) การเปา

ทรายเปนจุดเริ่มตนของการเกิดรอยราวระดับจุลภาค (microcrack) เกิดการสะสมความเครียดบริเวณดังกลาว ทําให         

ความแข็งแรงของชิ้นงานลดลงและเกดิการแตกหัก (Zhang, P. et al., 2006) เปนสาเหตุของ ความเสื่อมสภาพของ ครอบฟน

เซรามิกสลวน จึงไมแนะนําใหเตรียมพื้นผิวชิ้นงานลิเทียมไดซิลิเกตกลาสสเซรามิกดวยการเปาทราย (Guarda, G. et al., 

2013; Duzyol, M. et al., 2016) ผลการศึกษา พบวากลุมทดลองที่ไมไดทําการปรับสภาพพื้นผิวหรือกลุมควบคุมมีคาเฉลี่ย

ความแข็งแรงยึดเฉอืนระดับจุลภาคมีคาต่ํามาก (ตารางที่ 4) แสดงวาลิเทียมไดซิลิเกต  กลาสสเซรามิกชนิดพัฒนาขึ้นใหมมี

ความจําเปนตองเตรยีมพื้นผวิกอนการยึดดวยเรซนิซเีมนต 

 ลักษณะความลมเหลวการยึดตดิของชิ้นทดสอบในการศึกษานี้ สวนใหญเปนความลมเหลวระหวางพื้นผิว เซรามิก

กับชัน้เรซนิซเีมนต พบรูปแบบความลมเหลวในชัน้เรซนิซเีมนตนอยและไมพบความลมเหลวรูปแบบอ่ืน ไดแก ความลมเหลวใน

เนื้อเซรามิกและความลมเหลวแบบผสม แสดงวาบริเวณรอยตอระหวางเซรามิกและเรซินซีเมนต เปนจุดออนของการยึดติด 

สอดคลองกับการศึกษาของ Shimada และคณะ (Shimada, Y. et al., 2002)  ความลมเหลวในชั้นเรซินซีเมนตและคาความ

แข็งแรงยึดเฉือนระดับจุลภาคของกลุมทดลองที่เกิดความลมเหลวรูปแบบดังกลาวมีคาสูง แสดงวาความแข็งแรงยึดติด

ระหวางเรซนิซเีมนตและพื้นผวิเซรามิกชนดินี้สูงกวาความแข็งแรงของเรซนิซเีมนตเอง 

 เนื่องจากลเิทยีมไดซลิเิกตชนดินี้ยังไมมีการศกึษาในดานการยึดตดิมากอน การศกึษาครั้งตอไปคณะ ผูทําวิจัยเห็นวา

ควรศกึษาถงึประสทิธภิาพของการใชกรดไฮโดรฟลูออริกในการเตรียมพื้นผิว โดยเปรียบเทียบที่ ระยะเวลาและความเขมขน

ตางๆ ผลของการใชกรดไฮโดรฟลูออริกตอกลสมบัติของลิเทียมไดซิลิเกตเปรียบเทียบกับ ลิเทียมไดซิลิเกตกลาสสเซรามิก

วัสดุทางการคา ภายใตสภาวะจําลองการเสื่อมสภาพรวมกับการใชเรซนิซเีมนตหลายชนิด รวมทั้งการพิจารณาใชรวมกับสาร

คูควบไซเลนตางๆ  

 
การนําไปประยุกตใชทางคลนิกิ 

 การเตรยีมพื้นผวิชิ้นงานครอบและสะพานฟนเซรามิกสลวนที่ทําจากลเิทยีมไดซิลิเกตกลาสสเซรามิกชนิด พัฒนาขึ้น

ใหมดวยการทาสารคูควบไซเลนเพยีงอยางเดยีวเพยีงพอใหความแข็งแรงยึดตดิเม่ือยึดดวยเรซนิซเีมนตชนดิมัลตลิงิคเอ็น  

 
สรุปผลการวิจัย  

 ภายใตขอจํากัดของการศกึษานี้สรุปไดวา การเตรียมพื้นผิวชิ้นงานลิเทียมไดซิลิเกตกลาสสเซรามิกชนิด พัฒนาขึ้น

ใหมดวยการทาสารคูควบไซเลนชวยเพิ่มความแข็งแรงยึดเฉือนระดับจุลภาค 
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บทคัดยอ 

 งานวจัิยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศกึษาสภาวะที่เหมาะสมในการสกัดสารเคมีกําจัดศัตรูพืชกลุมคารบาเมต และกลุมออร

กาโนฟอสเฟตที่ตกคางในแคนตาลูป โดยใชเครื่องโครมาโทกราฟของเหลวสมรรถนะสูง (HPLC) ที่มีเครื่องตัววัดชนิด

อัลตราไวโอเลต (UV) เปนตัวตรวจวัด สารเคมีกําจัดศัตรูพืชที่ศึกษาไดแก คลอไพริฟอส ไซปอรเมทริน คารเบนดาซิม และ

คารบารลิ ซึ่งศกึษาสภาวะที่เหมาะสมในการสกัด ไดแก น้ําหนักของตัวอยางที่ใชในการสกัด ปริมาตรตัวทําละลาย และชนิด

ของตัวทําละลายที่ใชในการสกัด โดยพิจารณาจากรอยละของการไดกลับคืน  (% recovery) คาขีดจํากัดในการตรวจวัด 

(LOD) และคาขดีจํากัดต่ําสุดในเชงิปรมิาณ (LOQ) ผลการศกึษาพบวา น้ําหนักตัวอยางที่เหมาะสม เทากับ 10 กรัม และสกัด

ดวยสารละลายเอทลิอะซเิตต 15 มิลลลิติร จากนัน้เตมิ แมกนเีซยีมซัลเฟต และโซเดียมอะซิเตท ในการขจัดสิ่งปนเปอน และ

คารอยละของการไดรับกลับคืนของสารเคมีกําจัดศัตรูพืชคลอไพริฟอส ไซเปอรเมทริน คารเบนดาซิม และคารบาริล มีคา

เทากับ 92.27 ± 0.15, 97.67 ± 0.67, 96.46 ± 0.72 และ 98.57 ± 0.85 ตามลําดับ สวนคาขีดจํากัดในการตรวจวัด (LOD) 

ของสารเคมีกําจัดศัตรูพชื คลอไพริฟอส ไซเปอรเมทริน คารเบนดาซิม และคารบาริล เทากับ 0.28, 0.82, 0.34 และ 0.04 

มิลลกิรัมตอกโิลกรัม และคาขดีจํากัดต่ําสุดในเชงิปรมิาณ (LOQ) ของสารเคมีกําจัดศัตรูพชื คลอไพรฟิอส ไซเปอรเมทริน คาร

เบนดาซมิ และคารบารลิ เทากับ 0.95, 2.74, 1.13 และ 0.13 มิลลกิรัมตอกโิลกรัม ตามลําดับ ซึ่งผลการศกึษาดังกลาว ถือวา

เปนคาที่ยอมรับไดตามเกณฑมาตรฐานสากล และเปนวธิกีารสกัดที่งาย รวดเร็ว ประหยัด และมีประสิทธิภาพสูงสําหรับการ

สกัดสารกลุมออรกาโนฟอสเฟต กลุมคารมาเมต ที่ตกคางในแคนตาลูป 

คําสําคัญ:  วธิสีกัด  สารเคมีกําจัดศัตรูพชื  ออรกาโนฟอสเฟต  คารบาเมต  แคนตาลูป 

Abstract  

The objective of this study is to investigate optimized extraction method for determination of carbamate and 

organophosphate pesticide residues in cantaloupe. The samples were analyzed by high performance liquid 

chromatography (HPLC) with UV detector. The pesticides, chlorpyrifos cypermethrin carbendazim and carbaryl were 

studied. The extraction parameters were samples weight, volumes and types of organic solvents for extraction. The 

%recovery was used to select the optimum extraction conditions, limit of detection (LOD) and limit of quantitation (LOQ). 

The result revealed that the optimum volume of samples for extracting was 10 g of cantaloupe sample extracted with 

15 ml of ethyl acetate, then added magnesium sulfate and sodium acetate to remove the clean up. The obtained 

recoveries of chlorpyrifos cypermethrin carbendazim and carbaryl were 92.27 ± 0.15, 97.67 ± 0.67, 96.46 ± 0.72 and 
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98.57 ± 0.85, respectively. The limit of detection (LOD) for chlorpyrifos cypermethrin carbendazim and carbaryl were 

0.28, 0.82, 0.34 and 0.04 ppm, respectively. The limit of quantitation (LOQ) for chlorpyrifos cypermethrin carbendazim 

and carbaryl were 0.95, 2.74, 1.13 and 0.13 ppm, respectively. These values are considered acceptable according by 

International standards. To the best of our knowledge, and the optimum conditions for extraction method from this 

studyare easy, economical and efficient extraction method for the extraction of carbamate and organophosphate 

pesticide residues in cantaloupe. 

Keyword:  Extraction condition, Pesticide, Organophosphate, Carbamate, Cantaloupe 

 
บทนํา  

แคนตาลูป (Cantaloupe) เปนพืชตระกูลเดียวกันกับแตงโม และแตงกวา มีชื่อวิทยาศาสตรวา Cucumis melo Lim 

var. recticularis Naudin. Var. rindorus Naudin Var. (คํานงึ คําอุดม, 2543) แคนตาลูปเปนผลไมที่มีประโยชนตอสุขภาพ โดย

แคนตาลูปจะชวยในการบํารุงกระดูก ชวยปองกันและรักษาโรคเลือดออกตามไรฟน ชวยชะลอการเสื่อมถอยของเลนสตา 

ปองกันการเกดิโรคตอกระจก เปนยาขับปสสาวะ และบํารุงสมอง (สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ, 2553) 

บอยครัง้ที่ผูบริโภคสวนใหญเลือกแคนตาลูปตามลักษณที่นาสนใจ เชน ขนาดที่เหมาะสม สีสันสวยนารับประทาน และไมมี

แมลง ทําใหเกษตรกรมีความประสงคในการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชที่มากขึ้นในการปลูกแคนตาลูปเพื่อควบคุมศัตรูพืชชนิด

ตางๆ ที่จะทําใหแคนตาลูปเกดิความเสยีหาย สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรรายงานวา ในป 2559 มีปริมาณนําเขาสารเคมี

กําจัดศัตรูพืชสูงถึง 160,824 ตันตอป ซึ่งพบวาประเทศไทยนําเขาสารเคมีทางการเกษตรมากที่สุดประเทศหนึ่งในภูมิภาค

เอเชยีตะวันออกเฉียงใต โดยสารเคมีกําจัดศัตรูพืชที่นําเขามากที่สุด คือ กลุมออรกาโนฟอสเฟต รองลงมา คือ คารบาเมต 

และไพรทีรอยด (จิราพร  ใจเกลี้ยง, 2555) และภาคเหนอืมีการปลูกแคนตาลูปในหลายจังหวัด โดยจังหวัดพะเยาเปนจังหวัด

ที่มีการปลูกแคนตาลูปเปนอันดับหนึ่งของภาคเหนอื ซึ่งมีพื้นที่ประมาณ 1,509 ไร โดยอําเภอแมใจเปนอําเภอเดียวที่มีการปลูก

แคนตาลูป ซึ่งไดผลผลิตเฉลี่ย 1,500 (กิโลกรัมตอไร) คิดเปนรายไดเฉลี่ยตอปประมาณ 33 ลานบาท โดยแคนตาลูปของ

อําเภอแมใจ จังหวัดพะเยามีการสงขายไปยังจังหวัดตาง ๆ ทั่วประเทศ จึงถือไดวาแคนตาลูปเปนพืชเศรษฐกิจที่สรางรายได

หลักใหแกเกษตรกรในพื้นที่อําเภอแมใจ จังหวัดพะเยา (สํานักงานเกษตรอําเภอแมใจ, 2558) ซึ่งการศึกษากอนหนานี้ 

Seebunrueng et al. (2015) ไดศกึษาสารเคมีกําจัดศัตรูพชืกลุมออรแกนโนฟอสฟอรัส (organophosphorus) ในผลไมและไดทํา

การวเิคราะหโดยขัน้ตอนการเพิ่มความเขมขนของสารที่สกัดออกมาดวยวธิ ี VLLME-SID  ตอมา Yang et al. (2016) ไดศึกษา

สารเคมีกําจัดศัตรูพชืที่ตกคาง โดยทําการกําจัดสิ่งปนเปอนดวยวิธีตัวดูดซับดวยของแข็ง (SPE) แลวทําการวิเคราะหโดยใช

เทคนคิโครมาโทกราฟฟของเหลวประสทิธภิาพสูง (HPLC) ซึ่งการศกึษาวิธีการสกัดของสารคารบาริล คลอไพริฟอส ไซเปอร

เมทรนิ และคารเบนดาซมิ ในแคนตาลูป จะไดวธิกีารสกัดที่เหมาะสมสําหรับนําไปตรวจวิเคราะหปริมาณการตกคางของสาร

ดังกลาวในแคนตาลูปตอไป เนื่องจากสารดังกลาวเปนสารเคมีกําจัดศัตรูพชืที่เกษตรกรใชในการปองกัน กําจัดแมลง และเชื้อ

ราศัตรูพชืในการปลูกแคนตาลูปเปนจํานวนมาก โดยเฉพาะอําเภอแมใจ จังหวัดพะเยา มีพื้นที่การปลูกแคนตาลูปเปนอยาง

มาก ดังนัน้ผูวจัิยจึงมีความสนใจที่จะศกึษาสภาวะที่เหมาะสมในการสกัด โดยใชตัวทําละลายปริมาณนอย และสามารถสกัด

สารหลายตัวอยางพรอมกัน ทัง้นี้เพื่อจะไดวธิกีารสกัดที่งาย รวดเร็ว ประหยัด และมีประสทิธภิาพสูง 

 
อุปกรณและวิธีการ / วิธีดําเนนิการวิจัย  

เครื่องมือและสารเคมี 

เครื่องโครมาโทกราฟของเหลวสมรรถนะสูง (HPLC) ที่มีเครื่องตรวจวัดชนิดอัลตราไวโอเลต (UV) เปนตัวตรวจวัด 

คอลัมน  C18 ( 250 x 4.6 mm) เครื่องชั่งละเอียด 4 ตําแหนง เครื่องปนเหวี่ยง เครื่องผสมสารละลาย เครื่องปน เครื่องระเหย
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แบบหมุน ตัวกรองแบบเมมเบรนชนิดไนลอน เอทิลอะซิเตต (AR grade) อะซิโตไนไตรล(HPLC grade) และ (AR grade) เม

ทานอล (HPLC grade) อะซิโตน (AR grade) โซเดียมคลอไรด แมกนีเซียมซัลเฟต สารมาตรฐานคารบาริล สารมาตรฐาน

คลอรไพรฟิอส สารมาตรฐานไซเพอรเมทรนิ และสารมาตรฐานคารเบนดาซมิ 

กลุมตัวอยาง 

  เก็บตัวอยางตามวธิมีาตรฐาน มอกช. 9025-2551 โดยจะตองสุมเก็บในชวงกอนวันเก็บเกี่ยวอยางนอย 3 วัน เก็บ

ตัวอยางทัง้แปลง เวนระยะ 1 เมตรจากขอบแปลงและปลายแถว จํานวนจุดที่จะเก็บตัวอยางขึ้นอยูกับขนาดของผล เก็บตาม

แนวเสนทแยงมุม (สํานักงานมาตรฐานสนิคาเกษตรและอาหารแหงชาต,ิ 2551) จากตําบลศรีถอย และตําบลแมใจ อําเภอแม

ใจ จังหวัดพะเยา (ชวงเดอืน มกราคม – มีนาคม) 

วิธีการทดลอง 

  ศกึษาสภาวะที่เหมาะสมในการสกัดสารเคมีกําจัดศัตรูพืชกลุมคารบาเมต และกลุมออรกาโนฟอสเฟตที่ตกคางใน

แคนตาลูปซึ่งดัดแปลงจากวธิกีารของ seebunrueng et al. (2015) Anastassiades et al. (2003) และจารุพงศ ประสพสุข และ

คณะ (2557) โดยศกึษาน้ําหนักตัวอยางแคนตาลูปที่ใชในการสกัด ไดแก 10 และ 15 กรัม ศกึษาปรมิาตรของตัวทําละลายที่ใช

ในการสกัด ไดแก 10, 15 และ 20 มิลลลิติร ศกึษาชนดิของตัวทําละลายแคนตาลูปที่ใชในการสกัด ไดแก เอทิลอะซิเตต อะซิ

โตน และอะซโิตไนไตรลโดยการศกึษาหาสภาวะที่เหมาะสม พจิารณาจากรอยละของการไดกลับคืน (% recovery) 

  ศึกษารอยละการไดรับกลับคืน (% Recovery) โดยใชสารละลายตัวอยางแคนตาลูปที่ทําการสกัดดวยสารละลาย

เอทิลอะซิเตต จํานวน 3 ซ้ํา โดยนําตัวอยางแคนตาลูป 10 กรัม ลงในขวดเซนติฟวขนาด 50 มิลลิลิตร จากนั้นเติมสาร

มาตรฐาน คลอไพรฟิอส ไซเปอรเมทริน คารเบนดาซิม และคารบาริล ที่ความเขมขน 3 และ 5 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม ลงใน

ตัวอยาง 

  ศกึษาขดีจํากัดต่ําสุดของการตรวจวัดโดยทําการตรวจวัดความเขมขนของสารละลายมาตรฐานคลอไพริฟอส    ไซ

เปอรเมทรนิ คารเบนดาซมิ และคารบารลิ ที่ความเขมขน 0.01, 0.03, 0.05, 0.1, 0.3, 0.5, 1.0, 3.0, และ 5.0 ppm โดยทํา

การตรวจวัด 3 ครั้ง แลวนําขอมูลที่ไดมาสรางกราฟมาตรฐาน คํานวณคาขีดจํากัดในการตรวจวัด (limit of detection) และ

ขดีจํากัดต่ําสุดในเชงิปรมิาณ (limit of quantitation) 

การตรวจวิเคราะห 

  นําวธิกีารสกัดที่เหมาะสมขางตนมาสกัดตัวอยางแคนตาลูป และตรวจวเิคราะหโดยใชเครื่องโครมาโทกราฟของเหลว

สมรรถนะสูง (HPLC) ที่มีเครื่องตรวจวัดชนดิอัลตราไวโอเลต (UV) เปนตัวตรวจวัด เฟสเคลื่อนที่ที่ใช คือ อะซิโตไนไตรลตอน้ํา 

(90:10 v/v) สําหรับสารคลอไพรฟิอส และไซเปอรเมทรนิ ขณะที่อะซโิตไนไตรลตอน้ํา (50:50 v/v) สําหรับสารคารเบนดาซิม 

และคารบารลิ ที่อัตราการไหลของเฟสเคลื่อนที่ 1 มิลลลิติรตอนาท ีโดยความยาวคลื่นสําหรับการวเิคราะห สารคลอไพริฟอส 

ไซเปอรเมทรนิ คารเบนดาซมิ และคารบารลิ คือ 197, 230, 280 และ 220 นาโนเมตร ตามลําดับ 

 

ผลการวิจัย  

  ผลการศกึษาสภาวะที่เหมาะสมในการสกัด 

  การศึกษาสภาวะที่เหมาะในการสกัดพบวา ใชน้ําหนักตัวอยางในการสกัด 10 กรัม สกัดดวยอะซิโตไนไตรล 15 

มิลลลิติร ซึ่งใหคารอยละของการไดกลับคืนของสารเคมีกําจัดศัตรูพชืคลอไพรฟิอส ไซเปอรเมทรนิ คารเบนดาซิม และคารบา

รลิ มีคาเทากับ 86.04 ± 4.66, 86.04 ± 4.66, 106.52 ± 1.62 และ80.39 ± 1.36 ตามลําดับ ใชน้ําหนักตัวอยางในการสกัด 

10 กรัม สกัดดวยอะซโิตน 15 มิลลลิติร ซึ่งใหคารอยละของการไดกลับคืนของสารเคมีกําจัดศัตรูพชืคลอไพรฟิอส ไซเปอรเมท
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รนิ คารเบนดาซิม และคารบาริล มีคาเทากับ 91.27 ± 1.56, 177.29 ± 6.03, 119.89 ± 0.18 และ 93.38 ± 0.23 ตามลําดับ 

ใชน้ําหนักตัวอยางในการสกัด 10 กรัม สกัดดวยสารละลายเอทลิอะซเิตต 15 มิลลลิติร ซึ่งใหคารอยละของการไดกลับคืนของ

สารเคมีกําจัดศัตรูพชืคลอไพรฟิอส ไซเปอรเมทรนิ คารเบนดาซิม และคารบาริล มีคาเทากับ 92.27 ± 0.15, 97.67 ± 0.67, 

96.46 ± 0.72 และ 98.57 ± 0.85 ตามลําดับ ขณะที่น้ําหนักตัวอยางในการสกัด 15 กรัม สกัดดวยสารละลายอะซิโตไนไตรล 

15 มิลลลิติร ใหคารอยละของการไดกลับคืนของสารเคมีกําจัดศัตรูพชืทัง้ 4 ชนดิ (คลอไพรฟิอส ไซเปอรเมทรนิ คารเบนดาซิม 

และคารบารลิ) มีคาเทากับ 37.86 ± 0.33, 182.27 ± 2.30, 149.28 ± 0.39 และ 116.45 ± 0.05 ตามลําดับ ตัวอยางในการ

สกัด 15 กรัม สกัดดวยสารละลายอะซโิตไนไตรล 15 มิลลลิติร ใหคารอยละของการไดกลับคืนของสารเคมีกําจัดศัตรูพืชทั้ง 4 

ชนิด (คลอไพริฟอส ไซเปอรเมทริน คารเบนดาซิม และคารบาริล) มีคาเทากับ 49.38 ± 0.22,  116.16 ± 1.54, 160.44 ± 

0.79 และ 112.63 ± 0.81 ตามลําดับ และตัวอยางในการสกัด 15 กรัม สกัดดวยสารละลายเอทิลอะซิเตต 15 มิลลิลิตร ใหคา

รอยละของการไดกลับคืนของสารเคมีกําจัดศัตรูพชืทัง้ 4 ชนดิ (คลอไพรฟิอส ไซเปอรเมทรนิ คารเบนดาซิม และคารบาริล) มี

คาเทากับ 175.19 ± 0.24, 211.70 ± 2.03, 240.98 ± 11.14 และ 202.96 ± 0.34 ตามลําดับ ดังนั้นในการวิจัยนี้จึงใชน้ําหนัก

ตัวอยาง 10 กรัมสกัดดวยสารละลายเอทลิอะซเิตต 15 มิลลลิติร ในการสกัดสารเคมีกําจัดศัตรูพืชดังกลาว ซึ่งคาที่ไดนั้นมีคา

รอยละการไดกลับคืนมากกวาคาที่ยอมรับไดตามเกณฑมาตรฐานสากล (AOAC, 2012) ที่อยูในชวง 70 -120 %  แสดงดัง

ตาราง 1  

ตางรางที่ 1 แสดงคารอยละการไดกลับคืน (% Recovery) ของน้ําหนักตัวอยางที่ความเขมขน 3 mg/kg 

cantaloupe Sample 

volumes 
Pesticides 

% Recovery; Mean ± SD 

Acetonitrile Acetone Ethyl acetate 

10 g. 

Chlopyrifos 86.04 ± 4.66 91.27 ± 1.56 92.27 ± 0.15 

Cypermethrin 1279.65 ± 603.63 177.29 ± 6.03 97.67 ± 0.67 

Carbendazim 106.52 ± 1.62 119.89 ± 0.18 96.46 ± 0.72 

Carbaryl 80.39 ± 1.36 93.38 ± 0.23 98.57 ± 0.85 

15 g. 

Chlopyrifos 37.86 ± 0.33 49.38 ± 0.22 175.19 ± 0.24 

Cypermethrin 182.27 ± 2.30 116.16 ± 1.54 211.70 ± 2.03 

Carbendazim 149.28 ± 0.39 160.44 ± 0.79 240.98 ± 11.14 

Carbaryl 116.45 ± 0.05 112.63 ± 0.81 202.96 ± 0.34 

  

ผลการศกึษารอยละการไดรับกลับคนื 

 จากการศกึษารอยละการไดรับกลับคืน (% Recovery) โดยใชตัวอยางแคนตาลูปในสวนของเนื้อ (Exocarp) เปลือก 

(Mesocarp) และ ผลรวม(Multiple fruit) ที่ทําการสกัดดวยสารละลายเอทิลอะซิเตต จํานวน 3 ซ้ํา โดยนําตัวอยางแคนตาลูป 

10 กรัม ลงในขวดเซนตฟิวขนาด 50 มิลลลิติร จากนัน้เตมิสารมาตรฐานคลอไพรฟิอส ไซเปอรเมทรนิ คารเบนดาซิม และคาร

บารลิ ที่ความเขมขน 3 และ 5 มิลลกิรัมตอกโิลกรัม ลงในตัวอยาง จากนัน้ทําการสกัด และนําไปตรวจวเิคราะห ผลการศึกษา

พบวา คารอยละของการไดกลับคืนของสารเคมีกําจัดศัตรพูชืคลอไพรฟิอส ไซเปอรเมทรนิ คารเบนดาซิม และคารบาริล มีคา

เทากับ 73.4 ± 4.10 ถึง 116.01 ± 3.81, 84.74 ± 0.67 ถึง 108.52 ± 0.14, 72.09 ± 1.62 ถึง 120.15 ± 2.70 และ 105.19 ± 

0.91 ถงึ 113.73 ± 4.2 ตามลําดับ ซึ่งมีคาที่ถอืวาเปนคาที่ยอมรับไดตามเกณฑมาตรฐานสากล (AOAC, 2012) ที่อยูในชวง 70 

-120 % แสดงดังตารางที่ 2 
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ตางรางที่ 2 ผลการหารอยละการไดรับกลับคืน (% Recovery) ของการสกัดที่ความเขมขน 3 และ 5 g/Kg 

Pesticides Samples Concentration added  %Recovery 

Chlopyrifos 

Exocarp 
3 ppm 98.81 ± 2.18 

5 ppm 86.20 ± 4.49 

Mesocarp 
3 ppm 73.40 ± 4.10 

5 ppm 100.14 ± 0.72 

Multiple fruit 
3 ppm 116.01 ± 3.81 

5 ppm 91.27 ± 0.28 

Cypermethrin 

Exocarp 
3 ppm 102.43 ± 3.97 

5 ppm 108.52 ± 0.14 

Mesocarp 
3 ppm 84.74 ± 0.67 

5 ppm 98.91 ± 0.88 

Multiple fruit 
3 ppm 102.48 ± 6.16 

5 ppm 111.20 ± 0.76 

Carbendazim 

Exocarp 
3 ppm 114.29 ± 0.43 

5 ppm 111.23 ± 1.59 

Mesocarp 
3 ppm 84.61 ± 1.40 

5 ppm 111.18 ± 2.07 

Multiple fruit 
3 ppm 120.15 ± 2.70 

5 ppm 72.09 ± 1.62 

Carbaryl 

Exocarp 
3 ppm 110.04 ± 0.17 

5 ppm 107.36 ± 0.02 

Mesocarp 
3 ppm 113.13 ± 0.13 

5 ppm 106.79 ± 0.03 

Multiple fruit 
3 ppm 113.73 ± 4.20 

5 ppm 105.19 ± 0.91 

 

ผลการศกึษาขีดจํากัดต่ําสุดของการตรวจวัด 

 การศกึษาขดีจํากัดต่ําสุดของการตรวจวัดโดย คํานวณคาขดีจํากัดในการตรวจวัด (Limit of detection) และขีดจํากัด

ต่ําสุดในเชิงปริมาณ (limit of quantitation) จากสูตรของ Miller (Miller et al., 2010) พบวาขีดจํากัดต่ําสุดของการตรวจวัด 

และขดีจํากัดต่ําสุดในเชงิปรมิาณของสารคลอไพรฟิอส มีคาเทากับ 0.30 และ 1.00 ppm สารไซเปอรเมทรนิเทากับ 0.80 และ 

3.00 ppm สารคารเบนดาซมิเทากับ 0.30 และ 1.00 ppm สารมาตรฐานคารบาริล 0.04 และ 0.10 ppm ตามลําดับ ผลที่ได

แสดงดังตารางที่ 3 
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ตางรางที่ 3 แสดงคาขดีจํากัดในการตรวจวัด (Limit of detection) และขดีจํากัดต่ําสุดในเชงิปรมิาณ (limit of quantitation) 

Pesticides Limit of Detection (mg/kg) Limit of Quantitation (mg/kg) 

Chlopyrifos 0.30 1.00 

Cypeamethrin 0.80 3.00 

Carbendazim 0.30 1.00 

Carbaryl 0.04 0.10 

  

วิจารณผลการวิจัย  

จากการศกึษาสภาวะที่เหมาะสมในการสกัดสารเคมีกําจัดศัตรูพืชทั้ง 4 ชนิด ในตัวอยางแคนตาลูปนั้น พบวา ใช

น้ําหนักตัวอยาง 10 กรัม สกัดดวยเอทลิอะซเิตต ปริมาณ 15 มิลลิลิตร ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ภัณฑิรา เกตุแกว และ

คณะ (2549) ที่ไดตรวจวเิคราะหหาสารเคมีตกคางในผักและผลไม สกัดตัวอยางดวยเอทิลอะซิเตตเชนเดียวกับงานวิจัยนี้ แต

ใชปริมาตรสารสกัดและปริมาณตัวอยางที่มากกวา (สารสกัด ปริมาตร 40 มิลลิลิตร และปริมาณตัวอยาง 25 กรัม) โดย

งานวจัิยนี้ใชปริมาตรสารสกัด และปริมาณตัวอยางที่นอยกวางานวิจัยดังกลาว ซึ่งจะทําใหสามารถเตรียมตัวอยางสารเคมี

กําจัดศัตรูพชืไดอยางงาย รวดเร็ว มีคาใชจายนอยและมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังมีคาการกลับคืนที่ดี (good recovery) อีกดวย 

นอกจากนัน้งานวิจัยนี้ใชแมกนีเซียมซัลเฟต (magnesium sulfate MgSO4) สําหรับกระบวนการทําใหบริสุทธิ์ (clean up) โดย

สอดคลองกับงานวจัิยของ Koesukwiwat et al. (2011) และ Akkad et al. (2012) ที่ใชแมกนีเซียมซัลเฟต สําหรับกระบวนการ

ทําใหบรสิุทธิ์ (clean up) เชนเดยีวกัน แตใชในปริมาณที่มากกวา ซึ่งงานวิจัยนี้ใชแมกนีเซียมซัลเฟต ในปริมาณ 1 กรัม กอน

นําไปวเิคราะหดวยเครือ่ง HPLC ผลการวเิคราะหพบวาคารอยละการไดรับกลับคืน (%recovery) อยูในชวง 85 - 101 % ถือวา

เปนคาที่ยอมรับไดตามเกณฑมาตรฐานสากล และเปนวธิกีารสกัดที่งาย รวดเร็ว ประหยัด และมีประสิทธิภาพสูงสําหรับการ

สกัดสารกลุมออรกาโนฟอสเฟต กลุมคารมาเมต ที่ตกคางในแคนตาลูป 
 

สรุปผลการวิจัย  

  งานวจัิยนี้ศกึษาสภาวะที่เหมาะสมในการสกัดสารเคมีกําจัดศัตรูพืชกลุมคารบาเมต และกลุมออรกาโนฟอสเฟตที่

ตกคางในตัวอยางแคนตาลูป โดยใชเครื่องโครมาโทกราฟของเหลวสมรรถนะสูง (HPLC) ที่มีเครื่องตัววัดชนิดอัลตราไวโอเลต 

(UV) เปนตัวตรวจวัด สารเคมีกําจัดศัตรูพืชที่ศึกษาไดแก คลอไพริฟอส ไซปอรเมทริน คารเบนดาซิม และคารบาริล ผล

การศกึษาพบวา น้ําหนักตัวอยางแคนตาลูปที่เหมาะสม คือ 10 กรัม สกัดดวยสารละลายเอทิลอะซิเตต 15 มิลลิลิตร จากนั้น

เติม แมกนีเซียมซัลเฟตและโซเดียมอะซิเตท ในการขจัดสิ่งปนเปอน ผลการศึกษาใหคารอยละของการไดรับกลับคืนของ

สารเคมีกําจัดศัตรูพชืคลอไพรฟิอส ไซเปอรเมทรนิ คารเบนดาซิม และคารบาริล มีคาเทากับ 92.27 ± 0.15, 97.67 ± 0.67, 

96.46 ± 0.72 และ 98.57 ± 0.85 ตามลําดับ และใหคาขีดจํากัดในการตรวจวัด (LOD) ของสารเคมีกําจัดศัตรูพืช คลอไพริ

ฟอส ไซเปอรเมทรนิ คารเบนดาซมิ และคารบารลิ เทากับ 0.28, 0.82, 0.34 และ 0.04 มิลลกิรัมตอกโิลกรัม และคาขีดจํากัด

ต่ําสุดในเชิงปริมาณ (LOQ) ของสารเคมีกําจัดศัตรูพืช คลอไพริฟอส ไซเปอรเมทริน คารเบนดาซิม และคารบาริล เทากับ 

0.95, 2.74, 1.13 และ 0.13 มิลลกิรัมตอกโิลกรัม ตามลําดับ 
 

กติตกิรรมประกาศ  

ขอขอบคุณคณะวิทยาลัยพลังและส่ิงแวดลอม สาขาวิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม มหาวิทยาลัยพะเยา ท่ีอํานวยความสะดวกใน

การดําเนินการวิจัยในคร้ังน้ี   
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บทคัดยอ  

การศกึษานี้มีวัตถุประสงคเพื่อศกึษาบทบาทของกลูโคซามีนและการเกดิโอ-กลุคแนคซิเลชันของเซลลเนื้อเย่ือในฟน

มนุษยที่มีการอักเสบในหองปฏิบัติการ ทําการเพาะเลี้ยงเซลลปฐมภูมิของเซลลเนื้อเย่ือในฟนมนุษย จากอาสาสมัคร 3 คน 

โดยเซลลที่นํามาใชทดสอบเปนเซลลรุนที่ 3-6 การทดลองที่ 1 ศึกษาผลของกลูโคซามีนที่ความเขมขนตางๆ (0.5, 5, 50, 

500, 1000, 2000, 4000 และ 5000 ไมโครกรัมตอมิลลิลิตร) ตอความมีชีวิตของเซลลเนื้อเย่ือในฟนมนุษยดวยวิธีเอ็มทีทีที่

เวลา 24 ชั่วโมง ผลการวเิคราะหทางสถติพิบวา กลูโคซามีนที่ความเขมขน 0.5, 5, 50, 500, 1000 และ 2000 ไมโครกรัมตอ

มิลลิลิตร มีความแตกตางอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) เม่ือเทียบกับกลุมควบคุม ซึ่งแสดงวากลูโคซามีนที่ความ

เขมขนดังกลาวไมเปนพิษตอเซลลเนื้อเย่ือในฟนมนุษย โดยยังคงความมีชีวิตอยูได แตกลูโคซามีนที่ความเขมขน 4000 และ 

5000 ไมโครกรัมตอมิลลลิติร มีความแตกตาง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) และ (P<0.01) การทดลองที่ 2 ศึกษาผล

ของกลูโคซามีนตอการแสดงออกของ เอ็มอารเอ็นเอนํารหัสอินเตอรลวิคิน-1 เบตา ทูเมอรเนโครสิสแฟคเตอร แอลฟา โอจีท ี

และ โอจีเอ ดวยวธิเีรียลไทมพซีอีารในเซลลเนื้อเย่ือในฟนมนุษยที่ไดรับการกระตุนใหเกิดการอักเสบดวยไลโพพอลิแซ็คคาร

ไรดของเชื้อ  พอรไฟโรโมแนส จิงจิวาลิส 5 ไมโครกรัมตอมิลลิลิตร 60 นาที พบวากลูโคซามีนที่ความเขมขน 5 และ 50 

ไมโครกรัมตอมิลลลิติร ลดการแสดงออกของอินเตอรลิวคิน-1 เบตาไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) ในขณะที่ความ

เขมขนดังกลาว สามารถลดการแสดงออกของทูเมอรเนโครสิสแฟคเตอร แอลฟาได แตมีความแตกตางอยางไมมีนัยสําคัญ

ทางสถติ ิ(P<0.05) และกลูโคซามีนที่ความเขมขน 1000 ไมโครกรัมตอมิลลลิติร มีการแสดงออกของโอ-กลุคแนคเคสมากขึ้น

อยางมีนัยสําคัญทางสถติเิม่ือเทยีบกับกลุมควบคุม (P<0.01)  

การศึกษานี้สรุปไดวา กลูโคซามีนมีความเปนพิษตอเซลลเนื้อเย่ือในฟนมนุษยต่ํา โดยมีความเปนพิษในชวงความ

เขมขนที่จําเพาะ และกลูโคซามีนที่ความเขมขน 5 และ 50 ไมโครกรัมตอมิลลลิติร สามารถลดการอักเสบของเซลลเนื้อเย่ือใน

ฟนมนุษยได การศกึษานี้ใหขอมูลใหมโดยพบวา กลูโคซามีนอาจจะมีผลตอเซลลเนื้อเย่ือในฟนมนุษยในปฏิกิริยาที่เปนการผัน

กลับของการเกดิโอ-กลุคแนคซเิลชัน 

คําสําคัญ:  กลูโคซามีน  เซลลเนื้อเย่ือในฟนมนุษย  การอักเสบ โอ-กลุคแนคซเิลชัน 
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Abstract  

This study was aimed to investigate the effect of glucosamine and O-GlcNAcylation on human dental pulp cell 

inflammation in vitro. The experiments were conducted in primary human dental pulp cells which were derived from dental pulp 

tissues of 3 volunteers and cells from passages 3rd- 6th will be used in this study. In the first experiment, the viability of dental 

pulp cells was assessed at various concentrations of glucosamine (0.5, 5, 50, 500, 1000, 2000, 4000 and 5000 µg/ml) by MTT 

assay for 24 hours. The statistical analysis of experiment demonstrated no significant difference at glucosamine concentration 0.5, 

5, 50, 500, 1000 and 2000 µg/ml (P<0.05) as compared to the control group. These concentrations were not toxic to human 

dental pulp cells but these concentrations between 4000 and 5000 µg/ml were statistically significantly different from the control 

group (P<0.05) and (P<0.01). In the second experiment, the effect of glucosamine on mRNA expression of IL-1β, TNF-α, OGT 

and OGA were determined by Real Time-PCR analysis after stimulated by P.gingivalis lipopolysaccharides 5 µg/ml 60 minutes. 

The results found that glucosamine 5 and 50 µg/ml significantly decreased IL-1β levels (P<0.05). No significant differences in 

TNF-α levels were observed between these two investigated groups. Glucosamine 1000 µg/ml significantly increased OGA levels 

compared with the control group (P<0.05). 

In conclusion, glucosamine showed low cytotoxic effects on human dental pulp cells and it had cytotoxic effects at the 

specific concentration and glucosamine with concentrations 5 and 50 µg/ml attenuated human dental pulp cell inflammation. 

These findings provide new information that glucosamine may affect human dental pulp cells in relation to a reverse O-

GlcNAcylation. 

Keyword:  glucosamine, human dental pulp cell, inflammation, O-GlcNAcylation 

 
บทนํา 

 กลูโคซามีนเปนน้ําตาลอะมิโนและสารตั้งตนที่ใชในทางชีวเคมี ปจจุบันกลูโคซามีนถูกนํามาใชเปนอาหารเสริมใน

ผูใหญ เพื่อลดอาการเจ็บปวดจากโรคไขขอเสื่อม (Towheed et al., 2005) แตถาใชกลูโคซามีนในปริมาณสูงจะทําใหเกิด

อันตรายได กลูโคซามีนสามารถพบไดในกระดูกออน (cartilages) และเนื้อเย่ือเกี่ยวพัน (connective tissues) ซึ่งกอใหเกิดความ

แข็งแรง ทําใหเกดิความโคง (flexibility) และมีความยืดหยุน (elasticity) ของขอตอ (joints) ได มีหลายการทดลองในทางคลินิก 

แสดงใหเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของกระดูกออน ซึ่งเปนผลมาจากการใช กลูโคซามีน (Rousseau and Delmas, 2007) มี

รายงานวากลูโคซามีนถูกนํามาใชเพื่อประคับประคองและทําหนาที่ของขอตอ โดยมีกลุมเปาหมายเปนผูปวยโรคขอเขาเสื่อม 

(osteoarthritis) (Zhang et al., 2008) รูปแบบของกลูโคซามีนที่นํามาใชโดยทั่วไปคือ กลูโคซามีนซัลเฟต (glucosamine 

sulfate), กลูโคซามีนไฮโดรคลอไรด (glucosamine hydrochloride) และเอ็น-อะซิทิลกลูโคซามีน (N-acetylglucosamine) 

(Anderson et al., 2005) เม่ือกลูโคซามีนเขาสูเซลลจะมีผลตอระบบการขนสงกลูโคส (glucose transporter system) เนื่องจาก

ความเขมขนของกลูโคซามีนทาง   เภสัชวทิยามีผลตอการทํางานและการหลั่งของอินซูลิน โดยกลูโคซามีนเปนผลผลิตทั่วไปที่

ไดจากกระบวนการ เผาผลาญพลังงาน พบในเนื้อเย่ือของรางกายและรวมอยูในไกลโคซามิโนไกลแคน (glycosaminoglycans; 

GAGs) (Setnikar and Rovati, 2001) ในหลายๆการศึกษาพบวา กลูโคซามีนมีฤทธิ์ตานการอักเสบในเซลลหลายชนิด มีการ

ทดลองในหนูแสดงใหเห็นวากลูโคซามีนเปนตัวเยียวยารักษาโรคไขขอเสื่อม นอกจากนี้ยังพบวากลูโคซามีนสามารถตานการ

อักเสบ และสามารถเหนี่ยวนําการตานทานตออินซูลิน ทําใหกลูโคสเกิดความเปนพิษได โดยผานกลไกตางๆ รวมไปถึง

กระบวนการโอ- กลุคแนคซเิลชัน (Rafi et al., 2007)  

โอ-กลุคแนคซิเลชัน (O-GlcNAcylation; O-GlcNAc) เปนกระบวนการเติมหมูน้ําตาลเอ็น-อะซิทิลกลูโคซามีน (N-

acetylglucosamine; GlcNAc) ที่หมูไฮดรอกซิล (hydroxyl; OH) ของกรดอะมิโนเซอรีน (serine; Ser) หรือทรีโอนิน (threonine; 

Thr) และกระบวนการนี้เกิดขึ้นไดทั้งในนิวเคลียสและไซโตพลาสซึมของเซลล โดยอาศัยการทํางานของเอนไซม 2 ชนิด คือ 
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โอ-ลงิค เบตา-เอ็น-อะซทิลิกลูโคซามินิล ทรานเฟอเรส (O-linked β-N-acetylglucosaminyl transferase; OGT) ซึ่งทําหนาที่

เตมิหมูน้ําตาลเอ็น-อะซิทิลกลูโคซามีนไปที่โปรตีน และเบตา-เอ็น-อะซิทิล  กลูโคซามินิเดส (β-N-acetylglucosaminidase; 

OGA) หรือโอ-กลุคแนคเคส ทําหนาที่ดึงหมูน้ําตาลเอ็น-อะซิทิล  กลูโคซามีนออกจากโปรตีน (Hart et al., 2007; Zachara 

and Hart, 2006) การทํางานของกระบวนการนี้เปนปฏิกริยิาที่สามารถผันกลับได โดยกระบวนการโอ-กลุคแนคซิเลชันจะทํา

หนาที่ควบคุมการทํางานของโปรตนีในระดับเซลล และทําหนาที่เกี่ยวของกับการเพิ่มหรือลดกิจกรรม (activity) ความคงตัว 

(stability) ของโปรตนีหลายชนดิภายในเซลล หากการควบคุมกระบวนการโอ-กลุคแนคซิเลชันในเซลลสูญเสียไป จะสงผลให

การทํางานของโปรตนีเหลานี้เปลี่ยนแปลงไป ดังนั้นความผิดปกติในกระบวนการโอ-กลุคแนคซิเลชัน จึงมีความสัมพันธกับ

การพัฒนาของโรคตางๆ เชน โรคมะเร็ง โรคเบาหวาน โรคหลอดเลอืดหัวใจ โรคอักเสบเรื้อรังบางชนดิ  

เนื้อเย่ือในฟนมนุษย เปนเนื้อเย่ือออนประกอบดวย เสนเลือด เสนประสาท เนื้อเย่ือเกี่ยวพัน เนื้อเย่ือพื้น สารน้ํา

ระหวางเซลล และเซลลอ่ืนๆ เชน เซลลสรางเนื้อฟน เซลลสรางเนื้อเย่ือใน เซลลในระบบภูมิคุมกัน เปนตน  สวนของเนื้อฟน

หรอืเนื้อเย่ือในฟนสามารถไดรับการบาดเจ็บจากแรงกายภาพ สารเคมี การเตรยีมโพรงฟนเพื่อ  การบูรณะ และพยาธิสภาพที่

เกดิจากโรคฟนผุ มักเปนสาเหตุหลักที่ทําใหเกดิเนื้อเย่ือในฟนอักเสบ (dental pulpitis) เนื่องมาจากการติดเชื้อของแบคทีเรียใน

ชองปาก เชน Streptococcus mutans ซึ่งเปนเชื้อที่สําคัญในการกอโรคฟนผุ   ที่จะอยูติดกับผิวเคลือบฟน การเกิดเนื้อเย่ือใน

ฟนอักเสบมักพบเชื้อแบคทเีรยีทัง้แกรมบวกและแกรมลบ ซึ่งมีกรดไลโปไทดโคอิก (lipotechoic acids) เปนสวนประกอบหลัก

ของผนังเซลลแบคทีเรียแกรมบวก และไลโพพอลิ-แซ็คคารไรด (lipopolysaccharide; LPS) เปนสวนประกอบหลักของผนัง

เซลลแบคทีเรียแกรมลบ ซึ่งมีบทบาทสําคัญในการเกิดภาวะการอักเสบของเนื้อเย่ือในและปลายรากฟน สําหรับกลไกการ

ปองกันตนเองของฟนตออันตราย ไดแก การสรางเนื้อฟนทุติยภูมิ การตอบสนองตอภูมิคุมกัน และเกิดการอักเสบ การ

รักษาการอักเสบที่เกิดขึ้นมีหลายวิธี เชน การรักษาเนื้อเย่ือในแบบการคงความมีชีวิต (vital pulp therapy) หรือการรักษา

คลองรากฟน (root canal treatment) ซึ่งการรักษาเนื้อเย่ือในแบบการคงความมีชีวิตจะชวยคงความมีชีวิตของเนื้อเย่ือในที่ดีไว 

ความสําเร็จของการรักษาขึ้นอยูกับหลายปจจัย โดยคุณสมบัติของวัสดุที่นํามาใชก็เปนปจจัยหนึ่งที่สําคัญ วัสดุที่ดีควรจะมี

ฤทธิ์ในการตานการอักเสบและเหนี่ยวนําใหเกิดการสรางแรธาตุเพื่อทําใหเกิดเปนสะพานเนื้อฟน ( dentine bridge) 

(Komabayashi and Zhu, 2010)  

การศกึษาผลของกลูโคซามีนในกระบวนการเกดิโอ-กลุคแนคซเิลชันที่มีผลตอการอักเสบทั้งในเชิงบวกและเชิงลบใน

เซลลกลามเนื้อเรยีบของหัวใจหนู (Zou et al., 2009) และผลของกลูโคซามีนตอผลของการเหนี่ยวนําใหเกิดการสรางเซลล

กระดูกในเซลลตนกําเนดิจากเซลลเนื้อเย่ือในฟนมนุษย (Huang et al., 2010) ซึ่งเปนคุณสมบัตทิี่ดี  อยางหนึ่งของการเปนวัสดุ

ที่นํามาใชในการรักษาเนื้อเย่ือในแบบการคงความมีชีวิต และมีการศึกษาถึงความเปนพิษ ของกลูโคซามีนตอเซลลเนื้อเย่ือใน

ฟนมนุษย พบวาสารละลายกลูโคซามีนไมทําใหเกิดความเปนพิษตอเซลล จะทําใหเซลลเนื้อเย่ือในฟนมนุษยสามารถทํางาน

และมีชวีติอยูได ปจจุบันยังไมมีการศกึษาบทบาทของกลูโคซามีนและกระบวนการเกดิโอ-กลุคแนคซิเลชันตอภาวะการอักเสบ

ของเซลลเนื้อเย่ือในฟนมนุษย ดังนัน้วัตถุประสงคในงานวจัิยนี้ เพื่อศกึษาบทบาทของกลูโคซามีนและการเกิดโอ-กลุคแนคซิเล

ชันในการตอบสนองตอสภาวะการอักเสบของเซลลเนื้อเย่ือในฟนมนุษย ผลที่ไดจากการศึกษาในครั้งนี้จะนํามาซึ่งความเขาใจ

และความรูใหมเกี่ยวกับสภาวะการอักเสบของเซลลเนื้อเย่ือในฟนมนุษยในบรบิทของกระบวนการ โอ-กลุคแนคซเิลชัน 

 

วิธีการวิจัย 

 การเพาะเลี้ยงเซลลเนื้อเย่ือในฟนมนุษย  

เซลลเพาะเลี้ยงเนื้อเย่ือในฟน เตรยีมไดจากฟนกรามนอยแท และ/หรอืฟนกรามแทซี่ที่สามทั้งบนและลาง จากผูปวย

อายุระหวาง 18-25 ป ซึ่งไมมีโรคประจําตัว มารับการถอนฟนที่คลนิกิศัลยศาสตรชองปากและ  กระดูกขากรรไกร คณะทันต

แพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ดวยเหตุผลทางการจัดฟนหรือผาฟนคุด การวิจัยครั้งนี้ผานการอนุมัติจากกรรมการ
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จรยิธรรมการวจัิยในมนุษย เลขที่ HE 602119 ในทันทหีลังจากฟนถูกถอนจะเก็บฟนตัวอยางในภาชนะปลอดเชื้อที่มีฝาเกลียว

ปดสนิทที่ภายในบรรจุอาหารเลี้ยงเซลลดีเอ็มอีเอ็ม ที่ทําการเติมซีรัม (Fetal bovine serum ; FBS) ความเขมขนรอยละ 10, 

เพนนซิลินิ จี ความเขมขน 100 ยูนติตอมิลลลิติร, สเตรปโตมัยซนิ ความเขมขน 100 ไมโครกรัมตอมิลลิลิตร, แอมโฟเทอริซิน 

บ ีความเขมขน 25 ไมโครกรัมตอมิลลลิติร และแอล-กลูตามีน ความเขมขน 2 มิลลโิมลาร  

นําฟนตัวอยางมาลางดวย ฟอสเฟตบัฟเฟอรเซลายน (phosphate buffer saline; PBS) แลวจึงใชแผนคารโบรัมดัม 

(carborundum disc) ตัดฟนตรงตําแหนงคอฟน จากนั้นใชปากคีบจับเนื้อเย่ือ (tissue forcep) จับเนื้อเย่ือในออกจากฟน นํา

เนื้อเย่ือในฟนที่ได มาหั่นเปนชิ้นขนาดประมาณ 1x1x1 มิลลิเมตร แลวนําไปวางบน  จานเพาะเลี้ยงเซลลขนาด 35 มิลลิเมตร 

เตมิอาหารเลี้ยงเซลลดีเอ็มอีเอ็ม ใหทวมชิ้นเนื้อเย่ือในฟน หลังจากนั้นนําไปอบในตูเลี้ยงเซลลที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส 

คารบอนไดออกไซดรอยละ 5 ทําการเปลี่ยนอาหารเลี้ยงเซลลวันเวนวัน จนเซลลจากชิ้นเนื้อเย่ือในฟนคลานออกมา ซึ่งเปน

เซลลแบบเกาะเพลท จนเซลลมีการเจรญิเต็มจานเพาะเลี้ยงเซลล (confluence) โดยสังเกตจากการสองดวยกลองจุลทรรศน

ชนดิเฟสคอนทราส (phase contrast light microscope) 

เม่ือเซลลเจรญิเต็มจานเพาะเลี้ยงเซลลแลว จะทําการถายเซลล (subculture) ไปยังจานเพาะเลี้ยงเซลลใหมขนาด 60 

มิลลิเมตร การนําเซลลออกจากจานเพาะเลี้ยงเซลลทําโดยการใชเอนไซมทริพซิน-อีดีทีเอ รอยละ 0.25 (0.25% trypsin-

EDTA) นับเซลลที่หวานใหมเปนเซลลรุนที่ 1 เม่ือเซลลมีจํานวนมากขึ้นและหนาแนนในจานเพาะเลี้ยงเซลล จึงทําการหวาน

เซลลใหมทุกๆ 5-7 วัน ในอัตราสวน 1:3 จนกระทั่งไดเซลลมากพอ โดยเซลลที่จะนํามาใชในการวจัิยเปนเซลลรุนที่ 3-6 

การเตรยีมสารละลายกลูโคซามีน  

ผงกลูโคซามีน (Sigma. St, Louis, MO) นํามาละลายในน้ํากลั่น 1 มิลลิลิตร และทําใหปราศจากเชื้อโดยการกรอง

ดวยเมมเบรนฟวเตอร (membrane filter) ขนาด 0.02 ไมโครเมตร จากนั้นนําสารละลายกลูโคซามีน มาทําการเจือจางดวย

อาหารเลี้ยงเซลลดีเอ็มอีเอ็มที่ไมมีฟตัลโบไวนซีรัม ใหมีความเขมขน 0.5 5 50 500 1000 2000 4000 และ 5000 

ไมโครกรัมตอมิลลลิติร 

การวัดผลของสารละลายกลูโคซามีนตอความมีชีวิตของเซลลเนื้อเย่ือในฟนปฐมภูมิของมนุษยดวยวิธีเอ็มทีที (3-

(4,5-dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyltetrazolium bromide; MTT assay) 

เซลลเพาะเลี้ยงจากเนื้อเย่ือในฟนมนุษย จะถูกหวานในจานเลี้ยงเซลลแบบ 48 หลุม (48-well plates ; Corning, 

USA) ดวยความหนาแนน 2.5 x 104 เซลลตอหลุม ในอาหารเลี้ยงเซลลดีเอ็มอีเอ็มที่มีซีรัมรอยละ 10 เปนเวลา 24 ชั่วโมง ทํา

การทดสอบความมีชวีติของเซลลเนื้อเย่ือในฟนมนุษย โดยนําสารละลายกลูโคซามีนที่ความเขมขนตางๆ ที่เตรียมไวมาใสใน

จานเลี้ยงเซลล ซึ่งกลุมการทดลองทัง้หมด มีดังนี้ 

  กลุมที่ 1 : กลุมควบคุม เปนกลุมเซลลเพาะเลี้ยงเนื้อเย่ือในฟนที่ถูกกระตุนดวยกลูโคซามีนความเขมขน 0 

ไมโครกรัมตอมิลลลิติร 

กลุมที่ 2 – 9 : กลุมทดลอง เปนกลุมเซลลเพาะเลี้ยงเนื้อเย่ือในฟนที่ถูกกระตุนดวยกลูโคซามีน ความ

เขมขน 0.5 5 50 500 1000 2000 4000 และ 5000 ไมโครกรัมตอมิลลิลิตร ตามลําดับ โดยในทุกกลุมการทดลองจะทําซ้ํา

กลุมละ 4 หลุม จากนัน้นําไปเพาะเลี้ยงในตูอบที่มีอุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส และมีกาซคารบอนไดออกไซดรอยละ 5 ตาม

เวลาที่กําหนดไว คือ ที่ระยะเวลา 24 ชั่วโมง เม่ือครบกําหนดเวลาการทดสอบ จะทําการดูดอาหารเลี้ยงเซลลและสารละลาย

กลูโคซามีนที่ความเขมขนตางๆ (กลุมทดลอง) ออกดวยปเปตสะอาด จากนั้นลางเซลลเพาะเลี้ยงเนื้อเย่ือในดวยสารละลาย

ฟอสเฟตบัฟเฟอรเซลายนจํานวน 1 ครัง้ แลวทําการเตมิอาหารเลี้ยงเซลลเปนดเีอ็มอีเอ็มชนดิที่ไมมีฟนอลเรด (DMEM without 

phenol red) ผสมกับสารละลายเอ็มทีที (MTT solution) ความเขมขน 0.5 มิลลิกรัมตอมิลลิลิตร ลงไปในแตละหลุมๆละ 200 

ไมโครลติร หอจานเพาะเลี้ยงเซลลดวยกระดาษฟอยด (foil) จากนัน้นําไปเพาะเลี้ยงตอในตูอบจนครบตามเวลาที่กําหนด เม่ือ
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ครบกําหนดเวลาสารละลายเอ็มทีทีจะถูกดูดออกดวยปเปตสะอาด แลวทําการละลายผลึกฟอรมาแซน ( formazan) ดวย

สารละลายไดเม็ททลิ    ซัลฟอกไซด (dimethyl sulfoxide ; DMSO) และสารละลายไกลซนีบัฟเฟอร (glycine buffer) 900 และ 

125 ไมโครลติรตามลําดับ จากนัน้นําไปวางบนเครื่องเขยาใหสขีองสารละลายเขากัน นําสารละลายที่ไดไปอานคาการดูดกลืน

แสงดวยเครื่องวัดการดูดกลืนแสงในไมโครเพลท (Microplate reader; Varioskan Flash, Thermo scientific, USA) ที่ความยาว

คลื่นแสง 570 นาโนเมตร 

นําคาการดูดกลืนแสงในแตละกลุมการทดลองมาคํานวณเปนคารอยละของความมีชีวิตของเซลลเนื้อเย่ือ   ในฟน

มนุษย (%Cell Viability) โดยคารอยละของความมีชวีติของเซลลจะคํานวณไดจาก คาการดูดกลืนแสงของเซลลในกลุมทดลอง

หารดวยคาการดูดกลนืแสงของเซลลในกลุมควบคุม เม่ือเสร็จสิ้นการทดลองจะทําการทดลองซ้ํา 3 ครั้ง จากเซลลเนื้อเย่ือใน

ฟนที่ไดมาจากผูปวย 3 ราย จากนัน้เลอืกคาความเขมขนที่ไมเปนพษิตอเซลลเพาะเลี้ยงเนื้อเย่ือในฟนมนุษย ไปทําการทดลอง

ในขัน้ตอนตอไป 

การวัดการแสดงออกของอารเอ็นเอนํารหัสของอินเตอรลิวคิน-1 เบตา (IL-1β), ทูเมอรเนโครสิสแฟคเตอร แอลฟา 

(TNF-α), โอ-กลุคแนคเคส (OGA), โอ-กลุคแนคทรานเฟอเรส (OGT) ในเซลลเนื้อเย่ือในฟนมนุษยที่ไดรับการกระตุนดวย ไล

โพพอลิแซ็คคารไรดของเชื้อพอรไฟโรโมแนส จิงจิวาลิส รวมกับสารละลายกลูโคซามีน ดวยเทคนิคเรียลไทม รีเวิรสทราน

สครปิเตส โพลเีมอเรสเชนรแีอคชั่น (real time Reverse Transcriptase- Polymerase Chain Reaction; real time RT-PCR)  

เซลลเพาะเลี้ยงเนื้อเย่ือในฟนมนุษยจะถูกนํามาใสในจานเพาะเลี้ยงเซลลแบบ 6 หลุม ดวยความหนาแนน 250,000 

เซลลตอหลุม นาน 24 ชั่วโมง จากนัน้เปลี่ยนอาหารเลี้ยงเซลลเปนชนดิไมมีซรีัม 2 ครัง้ ครัง้ละ 3 ชั่วโมง เพื่อลางซีรัมออก ทํา

การเพาะเลี้ยงเซลลในอาหารเลี้ยงเซลลชนดิไมมีซีรัมตอ เปนเวลา 24 ชั่วโมง แลวทําการกระตุนใหเกิดการอักเสบดวยไลโพ

พอลแิซ็คคารไรดของเชื้อพอรไฟโรโมแนส จิงจิวาลสิ 5 ไมโครกรัมตอมิลลลิติร เปนเวลา 60 นาที หลังจากนั้นดูดอาหารเลี้ยง

เซลลที่มีไลโพพอลแิซ็คคารไรดออก และเตมิสารละลายกลูโคซามีนตามความเขมขนที่เหมาะสม ที่ไมเปนพิษตอเซลล ทําการ

เลี้ยงเซลลตอจนครบเวลา 24 ชั่วโมง โดยมีกลุมการทดลองดังนี้ 

กลุมที่ 1 : กลุมควบคุม เปนกลุมเซลลเพาะเลี้ยงเนื้อเย่ือในฟนที่เติมกลูโคซามีนความเขมขน 0 ไมโครกรัมตอ

มิลลลิติร 

กลุมที่ 2-7 : เปนกลุมเซลลเพาะเลี้ยงเนื้อเย่ือในฟนที่เติมกลูโคซามีนความเขมขนที่ไมเปนพิษตอเซลล (0.5 5 50 

500 1000 และ 2000 ไมโครกรัมตอมิลลลิติร) 

- การสกัดอารเอ็นเอ 

หลังจากกระตุนเซลลเพาะเลี้ยงเนื้อเย่ือในฟนมนุษยครบตามเวลาที่กําหนดแลว ทําการดูดอาหารเลี้ยงเซลลออก 

แลวลางดวยฟอสเฟตบัฟเฟอรเซลายน ทําการสกัดอารเอ็นเอ โดยใชชุดสําเร็จรูปในการสกัดอารเอ็นเอ (RNeasy Mini kit, 

Qiagen, Germany) ดวยวธิกีารดังนี้ 

 1) เตมิไลซสีบัฟเฟอร (Lysis buffer) (ประกอบดวย 2-เมอรแคปโทเอทานอลและบัฟเฟอรอารแอลที (Buffer 

RLT) ในอัตราสวน 10 ไมโครลติร ตอ 1 มิลลลิติร) ปรมิาณ 350 ไมโครลติร นาน 5 นาท ีจากนัน้ทําการขูดเซลลดวยที่ขูดเซลล 

 2) ดูดสารละลายทัง้หมดลงในหลอดไมโครเซนตรฟิวกขนาน 1.5 มิลลลิติร จากนัน้เตมิเอทานอลรอยละ 80 

ที่แชเย็น ปริมาณ 350 ไมโครลิตร แลวใชปเปตดูดขึ้น-ลง จากนั้นดูดสารละลายทั้งหมดใสในมินิสปนคอลัมน (Minispin 

column) ที่วางอยูบนคอลเล็คชันทิวป (Collection tube) แลวนําไปปนดวยแรงเหวี่ยงหนีศูนยกลาง 10,000 g นาน 15 วินาท ี

จากนัน้เทสารละลายที่อยูในคอลเล็คชันทวิปทิ้ง 

 3) เตมิบัพเฟอร อารดับบลวิ 1 (Buffer RW1) ปรมิาณ 700 ไมโครลิตร ลงในมินิสปนคอลัมน แลวนําไปปน

ดวยแรงเหวี่ยงหนศีูนยกลาง 10,000 g นาน 15 วนิาท ีจากนัน้เทสารละลายที่อยูใน คอลเล็คชันทวิปทิ้ง 
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 4) เตมิบัฟเฟอรอารพอีี (Buffer RPE) ปรมิาณ 500 ไมโครลิตร ลงในมินิสปนคอลัมนแลวนําไปปนดวยแรง

เหวี่ยงหนศีูนยกลาง 10,000 g นาน 15 วินาที จากนั้นเทสารละลายที่อยูในคอลเล็คชันทิวปทิ้ง จากนั้นเติมบัฟเฟอรอารพีอี 

ปรมิาณ 500 ไมโครลติร ลงในมินสิปนคอลัมนอีกครัง้ แลวนําไปปนดวยแรงเหวี่ยงหนศีูนยกลาง 10,000 g นาน 2 นาท ี 

 5) นํามินสิปนคอลัมนไปวางบนคอลเล็คชันทวิปอันใหม แลวนําไปปนที่ความเร็ว 12,000 รอบตอนาที นาน 

1 นาท ีเพื่อกําจัดบัฟเฟอรที่หลงเหลอือยูออกใหหมด 

 6) นํามินิสปนคอลัมนไปวางบนคอลเล็คชันทิวปอันใหม แลวเติมน้ําปราศจากอารเอ็นเอส (RNase-free 

Water) ปรมิาณ 30 ไมโครลติร ลงมินสิปนคอลัมนแลวไปปนที่ความเร็ว 12,000 รอบตอนาท ีนาน 1 นาที แลวเก็บอารอ็นเอที่

ไดในอุณหภูมิ -20 ถงึ -80 องศาเซลเซยีส 

วัดปรมิาณอารเอ็นเอทัง้หมดที่ไดดวยเครื่องยูวี สเปกโทรโฟโตมิเตอร (UV spectrophotometer; BECMAN COULTER 

DU 730 Life Science UV/Vis spectrophotometer, USA) ที่ความยาวคลื่น 260 นาโนเมตรและ 280          นาโนเมตร เพื่อทํา

การยืนยันความบรสิุทธิ์ของอารเอ็นเอทัง้หมด โดยคํานวณจากอัตราคาการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 260 นาโนเมตรตอ

คาการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 280 นาโนเมตร โดยอารเอ็นเอทั้งหมดที่มีอัตราสวนอยูระหวาง 1.7 - 2.2 จะนํามา

ทําการศกึษา แลวนําไปคํานวณหาความเขมขนของอารเอ็นเอโดยใชคาการดูดกลนืแสงที่ความยาว 260 นาโนเมตร 

- การสรางคอมพลเีมนทารี่ดเีอ็นเอ (Complementary DNA; cDNA) 

นําอารเอ็นเอที่สกัดได ไปทํารีเวอรสทรานสคริปชั่น เพื่อเปลี่ยนอารเอ็นเอเปนคอมพลีเมนทารี่ดีเอ็นเอดวย ชุดทํารี

เวอรสทรานสครปิชั่น (High-Capacity cDNA Reverse Transcription Kit, Thermo Fisher Scientific, USA) ดวยวธิกีารดังนี้ 

 1) ดูดบัพเฟอรอารท ี(10X RT Buffer) ปรมิาณ 2 ไมโครลติร ใสลงในหลอดพีซีอาร ขนาด 200 ไมโครลิตร 

จากนัน้เตมินวิคลโีอไทด (25X dNTP Mix) ปรมิาณ 0.8 ไมโครลิตร เติมไพรเมอรแบบสุม (10X RT Random Primers) ปริมาณ 

2 ไมโครลิตร เติมเอนไซมรีเวอรสทรานสคริปเตส (MultiScribe™ Reverse Transcriptase) ปริมาณ 1 ไมโครลิตร และเติมน้ํา

ปราศจากนวิคลเีอส (Nuclease-free water) ปรมิาณ 4.2 ไมโครลติร แลวใชปเปตดูดสารละลายทัง้หมดขึ้น-ลง 

 2) เตมิอารเอ็นเอที่สกัดได จากนัน้เตมิน้ําปราศจากอารเอ็นเอส ใชปเปตดูดสารละลายทั้งหมดขึ้น-ลง แลว

นําไปปนใหตกตะกอน 

 3) นําหลอดพซีอีาร เขาเครื่องเพิ่มปริมาณสาร ที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส นาน 10 นาที อุณหภูมิ 37 

องศาเซลเซยีส นาน 120 นาท ีอุณหภูมิ 85 องศาเซลเซยีส นาน 5 นาท ีและอุณหภูมิ 4 องศาเซลเซยีส นาน 1 นาที 

 4) เก็บคอมพลเีมนทารี่ดเีอ็นเอที่ไดที่อุณหภูมิ -20 องศาเซลเซยีส 

- การวัดการแสดงออกของอารเอ็นเอนํารหัสของอินเตอรลวิคิน-1 เบตา, ทูเมอรเนโครสสิแฟคเตอร แอลฟา, 

โอ-กลุคแนคเคส และโอ-กลุคแนคทรานเฟอเรส ดวยเทคนคิเรยีลไทม รเีวริสทรานสครปิเตส โพลีเมอเรสเชนรแีอคชั่น 

1) นําคอมพลเีมนทารี่ดีเอ็นเอที่ได มาขยายสัญญาณ ดวยเทคนิครีเวิรสทรานสคริปเตสโพลีเมอเรสเชนรี

แอคชั่น โดยใชเอนไซมแทคโพลีเมอเรส (Taq polymerase) ดวยชุดทําโพลิเมอเรสเชนรีแอคชัน และเครื่องเพิ่มปริมาณสาร

พันธุกรรม และใชไพรเมอรที่จําเพาะตอแกพดเีอช, อินเตอรลวิคิน-1 เบตา, ทูเมอรเนโครสิสแฟคเตอร แอลฟา, โอ-กลุคแนค

เคส, โอ-กลุคแนคทรานเฟอเรส ดังแสดงในตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1 ลําดับ Oligonucleotide ของ แกพดีเอช (GAPDH), อินเตอรลิวคิน-1 เบตา (IL-1β), ทูเมอรเนโครสิสแฟคเตอร 

แอลฟา (TNF-α), นวิเคลยีร แฟคเตอร แคปปาบ ี(NF-kB), โอ-กลุคแนคเคส (OGA), โอ-กลุคแนคทรานเฟอเรส (OGT) 

Gene Primer (5’-3’) Product size (bp) 

GAPDH Forward: ATGACCCCTTCATTGACCTCA 

Reverse: GAGATGATGACCCTTTTGGCT 

265 

IL1-beta Forward: TACAGCTGGAGAGTGTAGATCCC 

Reverse: AGTCAGTTAATATCCTGGCCGC 

198 

TNF-alpha Forward: TTATTACCCCCTCCTTCAGACAC 

Reverse: AAGTCTGGAAACATCTGGAGAGAG 

347 

OGA Forward: TTCACTGAAGGCTAATGGCTCCCG 

Reverse: ATGTCACAGGCTCCGACCAAGT 

331 

OGT Forward: CATCGAGAATATCAGGCAGGAG 

Reverse: CCTTCGACACTGGAAGTGTATAG 

126 

 

2) การขยายสัญญาณดวยเทคนิคโพลีเมอเรสเชนรีแอคชั่นจะเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอไดมากขึ้น ตองอาศัย

ขัน้ตอนที่ตอเนื่องหลายๆ รอบ โดยแตละรอบจะประกอบดวย 3 ขัน้ตอนดังนี้ 

- ขัน้ตอนแยกคูของสายดเีอ็นเอ (denaturation) เปนขัน้ตอนการแยกคูของสายดีเอ็นเอแมพิมพให

เปนดเีอ็นเอสายเดี่ยว 

- ขัน้ตอนเขาคูของสายดเีอ็นเอ (annealing) เปนขัน้ตอนลดอุณหภูมิเพื่อใหสายไพรเมอรของแกพ

ดเีอช, อินเตอรลวิคิน-1 เบตา, ทูเมอรเนโครสิสแฟคเตอร แอลฟา, โอ-กลุคแนคเคส, โอ-กลุคแนค  ทรานเฟอเรส สามารถ

เกาะกับดเีอ็นเอสายเดี่ยวแมพมิพ  

- ขัน้ตอนขยายสายพันธุกรรม (extension) เปนขัน้ตอนการสรางสายดีเอ็นเอสายใหมตอออกจาก

ไพรเมอรในทศิทางจาก 5’ ไป 3’ 

การขยายสัญญาณดวยเทคนิคโพลีเมอเรสเชนรีแอคชั่นจะดําเนินการ 3 ขั้นตอนซ้ําๆกัน โดยใช

อุณหภูมิและเวลาที่จําเพาะตอสายไพรเมอร รวมถงึจํานวนรอบ ดังแสดงในตารางที่ 2 

ตารางที่ 2 ขัน้ตอนการขยายสัญญาณดวยเทคนคิโพลเีมอเรสเชนรแีอคชั่นของ แกพดีเอช (GAPDH),  อินเตอรลิวคิน-1 เบตา 

(IL-1β), ทูเมอรเนโครสสิแฟคเตอร แอลฟา (TNF-α), นวิเคลยีร แฟคเตอร แคปปาบี (NF-kB), โอ-กลุคแนคเคส (OGA), โอ-

กลุคแนคทรานเฟอเรส (OGT) 

Process 

Primer 

Initial PCR 

activation 

3-steps cycling: Number 

of cycles 

Final 

extension Denaturation Annealing Extension 

GAPDH 94 °C   5 m 94 °C   1 m 60 °C   1 m 72 °C 1 m 30 s 40 72 °C  10 m 

IL1-beta 95 °C   30 s 95 °C  5 s 60 °C   34 s 95 °C 15 s 40 72 °C  10 m 

TNF-alpha 94 °C   5 m 94 °C   1 m 58 °C   1 m 72 °C 1 m 40 72 °C  10 m 

OGA 94 °C   2 m 95 °C   30 s 95 °C   5 s 60 °C  30 s 40 72 °C  10 m 

OGT 94 °C   2 m 95 °C   30 s 95 °C   5 s 60 °C  30 s 40 72 °C  10 m 

°C = องศาเซลเซยีส       m = นาท ี    s = วนิาที 
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- จากนั้นสารทั้งหมดจะตองผานกระบวนการการขยายสัญญาณดวยเทคนิคโพลีเมอเรสเชนรี

แอคชั่น รอบสุดทายที่อุณหภูมิ 72 องศาเซลเซยีส นาน 10 นาที 

3) ภายหลังเสร็จสิ้นการขยายสัญญาณดวยดวยเทคนคิโพลเีมอเรสเชนรแีอคชั่นแลว สายพันธุกรรมที่ไดจะ

ถูกนํามาใชเปนแมพมิพ ในการดูการแสดงออกของยีน อินเตอรลวิคิน-1 เบตา, ทูเมอรเนโครสิส แฟคเตอร แอลฟา, โอ-กลุค

แนคเคส, โอ-กลุคแนคทรานเฟอเรส ดวยเทคนคิเรยีลไทม รเีวริสทรานสครปิเตส  โพลเีมอเรสเชนรแีอคชั่นโดยใชไซเบอรกรีน 

(SYBR Green assay) 

 4) การตรวจวัดระดับการแสดงออกของยีนทําโดยใชเครื่อง 7500 ฟาสท เรียลไทมพีซีอารซิสเท็ม (7500 

Fast Real-Time PCR System) (ABI, California, USA) ตามคําแนะนําของบรษิัทผูผลติ นําคาการแสดงออกที่อานไดมาคํานวณ

เปนสัดสวนที่สัมพันธกับระดับการแสดงออกของแกพดีเอช โดยคาที่คํานวณไดจะไดจากคาเฉลี่ยของแตละกลุมการทดลอง

จากอาสาสมัคร 3 ราย และนําคาเฉลี่ยมาเปรียบเทียบการแสดงออกของยีนแตละตัวระหวางกลุมทดลอง หาสวนเบี่ยงเบน

มาตรฐานและเปรยีบเทยีบทางสถติิ 

การวเิคราะหขอมูล  

1. ในการวัดผลของสารละลายกลูโคซามีนตอความมีชีวิตของเซลลเนื้อเย่ือในฟนดวยวิธีเอ็มทีที โดยนําคาการ

ดูดกลนืแสงที่วัดไดจากเครื่องวัดการดูดกลืนแสงในไมโครเพลทมาหาคารอยละของความมีชีวิตของเซลลในแตละกลุมที่ทํา

การทดลอง กําหนดใหคารอยละของความมีชีวิตของเซลลในกลุมควบคุมเปนรอยละ 100 และนําคารอยละความมีชีวิตของ

เซลลในกลุมทดลองมาเปรยีบเทยีบกับกลุมควบคุม โดยใชวธิวีเิคราะหความแปรปรวนจําแนก  ทางเดียว (One-way ANOVA) 

ที่ระดับความเชื่อม่ันรอยละ 95 ทดสอบความแตกตางระหวางคูโดยใชการวิเคราะหแบบ Bonferroni ในกรณีที่มีความ

แปรปรวนเทากัน และกรณีที่มีความแปรปรวนไมเทากันใชการวิเคราะหแบบ ดันเน็ท ที 3 (Dunnett T3) กรณีขอมูลมีการ

ทดสอบการกระจายตัวของขอมูลไมปกติ ใชการวเิคราะหแบบครัสคอล-วอลลสิ (Kruskal-Wallis) 

2. เปรียบเทียบการแสดงออกของยีนแกพดีเอช, อินเตอรลิวคิน-1 เบตา, ทูเมอรเนโครสิสแฟคเตอร แอลฟา, โอ-

กลุคแนคเคส, โอ-กลุคแนคทรานเฟอเรส ในเซลลเนื้อเย่ือในฟนมนุษยเม่ือไดรับการกระตุนดวยไลโพพอลิแซ็คคารไรดของเชื้อ

พอรไฟโรโมแนส จิงจิวาลิส รวมกับสารละลายกลูโคซามีนที่ความเขมขนตางๆกับกลุมควบคุม โดยใชวิธีวิเคราะหความ

แปรปรวนจําแนกทางเดียว (One-way ANOVA) ที่ระดับความเชื่อม่ันรอยละ 95 ทดสอบความแตกตางระหวางคูโดยใชการ

วเิคราะหแบบ Bonferroni ในกรณีที่มีความแปรปรวนเทากัน และกรณีที่มีความแปรปรวน  ไมเทากันใชการวิเคราะหแบบดัน

เน็ท ที 3  (Dunnett T3) กรณีขอมูลมีการทดสอบการกระจายตัวของขอมูลไมปกติ ใชการวิเคราะหแบบครัสคอล-วอลลิส 

(Kruskal-Wallis) 

 
ผลการวิจัย 

 เม่ือนํากลูโคซามีน ความเขมขน 0.5 5 50 500 1000 2000 4000 และ 5000 ไมโครกรัมตอมิลลิลิตร มาทําการ

ทดสอบความมีชวีติตอเซลลเนื้อเย่ือในฟนดวยวธิเีอ็มทที ีที่ระยะเวลา 24 ชั่วโมง พบวากลุมที่ไดรับการกระตุนดวยกลูโคซามีน

ที่ความเขมขน 5,000 ไมโครกรัมตอมิลลิลิตร มีคารอยละความมีชีวิตของเซลลลดลง คิดเปนรอยละ 59.88 ซึ่งแสดงระดับ

ความเปนพษิตอเซลลเนื้อเย่ือในฟนอยางมีนัยสําคัญทางสถติ ิ(P<0.01) เม่ือเทยีบกับกลุมควบคุม และกลุมที่ไดรับการกระตุน

ดวยกลูโคซามีนที่ความเขมขน 4,000 ไมโครกรัมตอมิลลลิติร มีคารอยละความมีชวีติของเซลลลดลง คิดเปนรอยละ 87.04 มี

ผลทําใหจํานวนเซลลเนื้อเย่ือในฟนลดลงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) และกลุมที่ไดรับการกระตุนดวยกลูโคซามีนที่

ความเขมขน 0.5 5 50 500 1000 และ 2000 ไมโครกรัมตอมิลลิลิตร มีคารอยละความมีชีวิตของเซลล คิดเปนรอยละ 

106.00, 104.12, 102.58, 98.17, 96.04 และ 90.73 ตามลําดับ ซึ่งแสดงวาไมมีความเปนพษิตอเซลลเนื้อเย่ือในฟน (ดังแสดง

ในภาพที่ 1) 
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ภาพที่ 1 รอยละของความมีชวีติของเซลลเนื้อเย่ือในฟนของมนุษย เม่ือสัมผัสกับกลูโคซามีนที่ความเขมขนตางๆ    

ที่ระยะเวลา 24 ชั่วโมง  *P<0.05 **P<0.01 

 

หลังจากนั้นทําวัดการแสดงออกของอารเอ็นเอนํารหัสของอินเตอรลิวคิน-1 เบตา, ทูเมอรเนโครสิสแฟคเตอร 

แอลฟา, โอ-กลุคแนคเคส, โอ-กลุคแนคทรานเฟอเรส ในเซลลเนื้อเย่ือในฟนมนุษยที่ไดรับการกระตุนดวย  ไลโพพอลิแซ็ค

คารไรดของเชื้อพอรไฟโรโมแนส จิงจิวาลสิ 5 ไมโครกรัมตอมิลลลิติร เปนเวลา 60 นาท ีรวมกับสารละลายกลูโคซามีนความ

เขมขน 0.5 5 50 500 1000 และ 2000 ไมโครกรัมตอมิลลิลิตร พบวากลูโคซามีนที่ความเขมขน 5 และ 50 ไมโครกรัมตอ

มิลลิลิตร สามารถลดการแสดงออกของอินเตอรลิวคิน-1 เบตา ไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) เม่ือเทียบกับกลุม

ควบคุม ในขณะทีค่วามเขมขนดังกลาว สามารถลดการแสดงออกของทูเมอรเนโครสิสแฟคเตอร แอลฟาไดเชนกัน แตมีความ

แตกตางอยางไมมีนัยสําคัญทางสถติ ิ (P<0.05) 

เม่ือดูบทบาทของกลูโคซามีนและการเกิดโอ-กลุคแนคซิเลชันในการตอบสนองตอสภาวะการอักเสบของเซลล

เนื้อเย่ือในฟนมนุษยพบวา กลูโคซามีนที่ความเขมขน 1000 ไมโครกรัมตอมิลลิลิตร มีการแสดงออกของโอ- กลุคแนคเคส 

มากกวากลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถติ ิ(P<0.01) ในขณะที่กลูโคซามีนทุกความเขมขนที่ไมเปนพิษตอเซลลเนื้อเย่ือใน

ฟนมนุษย มีการแสดงออกของโอ-กลุคแนคทรานเฟอเรส แตกตางอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) เม่ือเทียบกับกลุม

ควบคุม 

 

 

 

 

 

 

 

 

* 
** 
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ภาพที่ 2 การแสดงออกของอารเอ็นเอนํารหัสของอินเตอรลิวคิน-1 เบตา, ทูเมอรเนโครสิสแฟคเตอร แอลฟา, โอ-กลุคแนค

เคส, โอ-กลุคแนคทรานเฟอเรส ในเซลลเนื้อเย่ือในฟนมนุษยที่ไดรับการกระตุนดวยไลโพพอลิแซ็คคารไรดของเชื้อพอรไฟโร

โมแนส จิงจิวาลิส 5 ไมโครกรัมตอมิลลิลิตร เปนเวลา 60 นาที รวมกับสารละลายกลูโคซามีนที่ความเขมขน 0.5, 5, 50, 

500, 1000 และ 2000 ไมโครกรัมตอมิลลลิติร *P<0.05 **P<0.01 

 

อภปิรายและสรุปผลการวิจัย 

 ตัวอยางเนื้อเย่ือในฟนที่ใชในการศึกษานี้ไดจากอาสาสมัคร 3 คน ซึ่งเซลลเนื้อเย่ือในฟนของมนุษย นับวาเปน 

ตัวแทนของเซลลเนื้อเย่ือในฟนของมนุษยที่ใชเปนแบบในการศกึษาสรรีวทิยาปกติในเนื้อเย่ือในฟนในหองปฏิบัติการไดสะดวก 

และใหผลการทดลองที่นาเชื่อถอืเนื่องจากเปนเซลลที่ถูกเลี้ยงออกมาจากเนื้อเย่ือในของฟนมนุษย นอกจากนี้เซลลปฐมภูมิเปน

เซลลที่บงบอกถงึพฤตกิรรมของเซลลในรางกายมนุษยจรงิๆ แตมีขอจํากัดคือเซลลจะแกลงและหยุดการแบงตัว โดยขึ้นอยูกับ

ชนดิของเซลลและอายุของอาสาสมัคร ถาตองการลดขอจํากัดขางตน อาจจะตองใชเซลลไลน (cell line) ในการศกึษานี้ 

 การศึกษาในครั้งนี้ไดศึกษาความเปนพิษของสารละลายกลูโคซามีนตอเซลลเนื้อเย่ือในฟนมนุษยโดยใชวิธีเอ็มทีที 

(Mosmann, 1983) ซึ่ ง เปนวิธีการนับจํานวนเซลลที่ มีชีวิตทางออมโดยการทํางานของเอนไซม ไมโตคอนเดรียล                     

ดไีฮโดรจีเนส (mitochondrial dehydrogenase) ของเซลลที่มีชวีติ ซึ่งเปนเอนไซมที่ใชในการหายใจระดับเซลล ทําหนาที่เปลี่ยน

* * 

** 
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เตตระโซเลยีมซอลล (tetrazolium salt) ในสารเอ็มททีเีปนผลกึฟอรมาแซน (formazan) ซึ่งเปนสารที่มีสนี้ําเงนิ โดยผลึกฟอรมา

แซนที่เกดิขึ้น จะเปนสัดสวนโดยตรงกับเซลลที่มีการทํางานและจํานวนเซลลที่มีชวีติ เพื่อหาระดับความเขมขนที่เหมาะสมของ

สารที่ตองการศึกษา กอนนํามาใชในการทดลองขั้นตอนตอไป โดยวิธีนี้มีขอดีคือเปนวิธีที่สะดวก งาย รวดเร็ว ถูกตอง และ

ไดรับการยอมรับอยางแพรหลาย  

จากผลการทดสอบความเปนพิษตอเซลลเนื้อเย่ือในฟนมนุษยของสารละลายกลูโคซามีนความเขมขน 0 0.5 5 50 

500 1000 2000 4000 และ 5000 ไมโครกรัมตอมิลลลิติร ที่ระยะเวลา 24 ชั่วโมง พบวาความเขมขนที่ 0.5 5 50 500 1000 

และ 2000 ไมโครกรัมตอมิลลิลิตร ไมมีความเปนพิษตอเซลลเนื้อเย่ือในฟนมนุษย ซึ่งสอดคลองกับการศึกษากอนหนาที่

รายงานถึงผลการทดสอบความมีชีวิตของเซลลเนื้อเย่ือในฟนมนุษยกับสารละลายกลูโคซามีนโดยใชวิธีเอ็มทีทีเชนเดียวกัน 

พบวาที่ความเขมขน 5 และ 50 ไมโครกรัมตอมิลลิลิตร เม่ือเทียบกับกลุมควบคุมพบวามีความแตกตางอยางไมมีนัยสําคัญ

ทางสถิติ แตในทางกลับกันที่ความเขมขน 500 ไมโครกรัมตอมิลลิลิตร เม่ือเทียบกับกลุมควบคุมพบวาแตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติ (Huang et al., 2010) ซึ่งตางจากงานวิจัยนี้ที่พบวา ความเขมขนที่ 4000 และ 5000 ไมโครกรัมต

อมิลลิลิตร เปอรเซ็นตความมีชีวิตอยูของเซลลเนื้อเย่ือในฟนมนุษยแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติเม่ือเทียบกับกลุม

ควบคุม นอกจากนี้ยังมีการศึกษาที่บอกวามนุษยสามารถกินกลูโคซามีนไดทุกวันในปริมาณ 23.1 มิลลิกรัม/น้ําหนักตัว 1 

กิโลกรัม (Anderson et al., 2005) และมีรายงานถึงปริมาณของกลูโคซามีนที่ใชในการรักษาผูปวยโรคขออักเสบ 

(Osteoarthritis) ซึ่งสามารถใชไดในปรมิาณ 1500 มิลลกิรัมตอวัน ถึงจะเห็นผลของการรักษาที่ชัดเจนซึ่งตางจากกลุมที่ไดรับ

เปนยาหลอก (Placebo) (Persiani et al., 2007) ผลการศึกษานี้สรุปไดวา สารละลายกลูโคซามีนที่ความเขมขน 0.5, 5, 50, 

500, 1000 และ 2000 ไมโครกรัมตอมิลลลิติร ไมมีความเปนพษิตอเซลลเนื้อเย่ือในฟนมนุษย ทําใหเซลลเนื้อเย่ือในฟนมนุษย

ยังมีการทํางานและมีชีวิตอยูได จึงนํากลูโคซามีนที่ความเขมขนดังกลาวมาทดสอบกับเนื้อเย่ือในฟนมนุษยในสภาวะที่มีการ

อักเสบดวยไลโพพอลแิซ็คคารไรด 

เนื้อฟนหรอืเนื้อเย่ือในฟนสามารถไดรับการบาดเจ็บจากแรงกายภาพ สารเคมี การเตรียมโพรงฟนเพื่อการบูรณะ 

และพยาธสิภาพที่เกดิจากโรคฟนผุ เนื่องมาจากการตดิเชื้อของแบคทเีรยีในชองปาก เชน Streptococcus mutans ซึ่งไลโพพอลิ

แซ็คคารไรด เปนสวนประกอบหลักของผนังเซลลแบคทเีรยีแกรมลบ ที่มีบทบาทสําคัญในการเกดิภาวะการอักเสบของเนื้อเย่ือ

ในฟน ในการศกึษานี้จึงจําลองสภาวะการอักเสบของเนื้อเย่ือในฟนโดยการกระตุนดวยไลโพพอลิแซ็คคารไรดของเชื้อพอรไฟ

โรโมแนส จิงจิวาลสิ 5 ไมโครกรัมตอมิลลลิติร เชนเดยีวกันกับการศกึษากอนหนาที่นําไลโพพอลแิซ็คคารไรดของเชื้อพอรไฟโร

โมแนส จิงจิวาลสิ 5 ไมโครกรัมตอมิลลลิติร มาใชกับเซลลเนื้อเย่ือในฟนมนุษยซึ่งไดรับการทดสอบแลววาไมมีความเปนพิษตอ

เซลลเนื้อเย่ือในฟนมนุษย (Kim et al., 2017; Yamagishi et al., 2011)  

สารที่มีคุณสมบัตโิดดเดนเปนตัวควบคุมการตอบสนองของระบบภูมิคุมกันและมีบทบาทสําคัญในการตอบสนองของ

เนื้อเย่ือในฟนตอการตดิเชื้อ ไดแกทูเมอรเนโครสสิแฟคเตอร แอลฟา และอินเตอรลิวคิน-1 เบตา (Cooper PR. and Smith AJ., 

2013) จึงนํามาใชเปนตัวประเมินในการตอบสนองตอการอักเสบในการศึกษานี้ มีการศึกษาที่นํากลูโคซามีนมาทดสอบเพื่อดู

ฤทธิ์ตานการอักเสบในเซลลหลายชนดิ เชนเซลลกลามเนื้อหัวใจของหนูที่ทําใหเกดิการอักเสบดวยไลโพพอลิแซ็คคารไรด พบ

วากลูโคซามีนมีกลไกการออกฤทธิ์ในการควบคุมการอักเสบดังกลาว โดยลดการแสดงออกของทูเมอรเนโครสิสแฟคเตอร 

แอลฟา (Zou et al., 2009) เชนเดยีวกันกับการศกึษาในครัง้นี้  

การทํางานของกระบวนการโอ-กลุคแนคซิเลชันเปนปฏิกิริยาที่สามารถผันกลับได ในบางการศึกษาพบวา การ

เพิ่มขึ้นของกระบวนการโอ-กลุคแนคซิเลชัน จากการแสดงออกของเอนไซมโอ-กลุคแนคทรานเฟอเรสที่มากขึ้น จะทําใหมี

การอักเสบมากขึ้น แตบางการศกึษาพบวากระบวนการโอ-กลุคแนคซเิลชันสามารถลดการทํางานของโมเลกุลที่กอใหเกิดการ

อักเสบ เชน การทดลองในหนูที่ทําใหมีการบาดเจ็บและเลือดออก หลังจากนั้นทําการรักษาโดยใหกลูโคซามีน พบวามี

กระบวนการโอ-กลุคแนคซิเลชันเพิ่มมากขึ้น และมีการลดลงของระดับการไหลเวียนของ ไซโตไคนและสารที่กอใหเกิดการ
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อักเสบ ทูเมอรเนโครสสิแฟคเตอร แอลฟา และอินเตอรลวิคิน-6 (Zou et al., 2007) แตจากการศกึษาในครัง้นี้พบวา กลูโคซา

มีนทุกความเขมขนไมไดทําใหมีกระบวนการโอ-กลุคแนคซิเลชันที่มากขึ้น โดยดูจากเอนไซมโอ-กลุคแนคทรานเฟอเรส ที่

แตกตางอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) แตกลับพบการแสดงออกของโอ-กลุคแนคเคสที่เพิ่มขึ้นตามความเขมขนขอ

งกลูโคซามีน อาจกลาวไดวาจากการศกึษานี้กลูโคซามีนที่ความเขมขนมากขึ้นทําใหมีกระบวนการโอ-กลุคแนคซิเลชันที่ลดลง

ตามลําดับ แตแตกตางอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) เม่ือเทียบกับกลุมควบคุม และกลูโคซามีนบางความเขมขน (5 

และ 50 ไมโครกรัมตอมิลลลิติร) สามารถลดการอักเสบของเซลลเนื้อเย่ือในฟนอักเสบที่ถูกกระตุนดวยไลโพพอลิแซ็คคารไรด

ของเชื้อพอรไฟโรโมแนส จิงจิวาลสิ ได 

 
ขอเสนอแนะ 

ควรมีการศกึษาเพิ่มเตมิถงึกลไกตานการอักเสบของกลูโคซามีนตอภาวะการอักเสบในเนื้อเย่ือในฟน ในกระบวนการ

อ่ืนๆ เชน นวิเคลียร แฟคเตอร แคปปาบี, การผลิตไนตริกออกไซด รวมถึงการศึกษาสภาวะการอักเสบที่ระยะเวลานานขึ้น

หรือมากกวาหนึ่งชวงเวลา และควรศึกษาเพิ่มเติมในระดับโปรตีนเพื่อยืนยันผลของการศึกษาในครั้งนี้ เพื่อใหไดผลสรุปที่

ชัดเจนมากขึ้น กอนนําไปพัฒนาเปนผลติภัณฑทางทันตกรรมในการลดการอักเสบที่จะนํามาใชในขั้นตอนของการรักษาคลอง

รากฟนในมนุษยตอไป 

 
สรุปผลการวิจัย 

 กลูโคซามีนที่ความเขมขน 0.5, 5, 50, 500, 1000 และ 2000 ไมโครกรัมตอมิลลิลิตร ไมมีความเปนพิษตอเซลล

เนื้อเย่ือในฟนมนุษย ทําใหเซลลเนื้อเย่ือในฟนมนุษยยังมีการทํางานและมีชวีติอยูได  

 กลูโคซามีนกับเซลลเนื้อเย่ือในฟนมนุษยไมมีการแสดงออกของยีนที่เกี่ยวของกับกระบวนการโอ-กลุคแนคซิเลชันใน

ระดับดเีอ็นเอ แตกลูโคซามีนที่ความเขมขน 5 และ 50 ไมโครกรัมตอมิลลิลิตร สามารถลดการแสดงออกของยีนที่เกี่ยวของ

กับการอักเสบของเซลลเนื้อเย่ือในฟนมนุษยที่ถูกกระตุนใหเกดิการอักเสบดวย ไลโพพอลแิซ็คคารไรดของเชื้อพอรไฟโรโมแนส 

จิงจิวาลสิ 5 ไมโครกรัมตอมิลลลิติร เปนเวลา 60 นาทไีด 
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บทคัดยอ 

 งานวิจัยนี้เปนการศึกษาในชองปากรวมกับหองปฏิบัติการ จัดทําขึ้นเพื่อประเมินผลการคืนกลับแรธาตุของวัสดุ

เคลือบหลุมรองฟนชนิดเรซินที่มีและไมมีฟลูออไรดบนรอยผุจําลองระยะแรกที่ผิวดานเรียบของฟน โดยตัดชิ้นฟนจากดาน

ประชดิของฟนกรามนอยจํานวน 20 ซี่ ขนาด 1x3 มิลลเิมตร ดานละ 1 ชิ้น  ทําใหเกิดรอยผุจําลองระยะแรกบริเวณผิวเคลือบ

ฟนโดยแชชิ้นฟนในสารละลายที่ทําใหเกิดการสูญเสียแรธาตุ เปนระยะเวลา 168 ชั่วโมง แบงชิ้นฟนแตละชิ้นเปน 3 หนาตาง 

ขนาด 1x1 มิลลิเมตร ดังนี้ หนาตางทดลอง หนาตางรอยผุจําลองระยะแรกกอนการทดลอง และหนาตางควบคุม บริเวณ

หนาตางทดลองจะถูกเคลอืบดวยวัสดุเคลอืบหลุมรองฟนเรซนิที่มีฟลูออไรด (เดลตัน-เอฟเอสพลัส) หรือวัสดุเคลือบหลุมรอง

ฟนเรซนิที่ไมมีฟลูออไรด (เดลตัน) ติดชิ้นฟนบนเครื่องมือจัดฟนชนิดติดแนน และนําไปติดบริเวณฟนกรามแทบนซี่ที่หนึ่งทั้ง

สองขางของอาสาสมัคร ในระหวางการทดลองอาสาสมัครใชยาสฟีนที่มีสวนผสมของฟลูออไรด เปนระยะเวลา 28 วัน วัดคา

ความหนาแนนแรธาตุทัง้ 3 หนาตาง ดวยเครื่องไมโครคอมพวิเตตโทโมกราฟ ภายหลังการทดลอง พบวาวัสดุเคลือบหลุมรอง

ฟนทั้ง 2 ชนิด มีคาความหนาแนนแรธาตุเฉลี่ยเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) และเม่ือเปรียบเทียบรอยละการ

เปลี่ยนแปลงความหนาแนนแรธาตุเฉลี่ยของแตละกลุม พบวากลุมที่เคลอืบดวยวัสดุเคลอืบหลุมรองฟนทั้ง 2 ชนิด มีคารอยละ

การเปลี่ยนแปลงความหนาแนนแรธาตเุฉลี่ยมากกวากลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) อยางไรก็ตามคารอยละ

การเปลี่ยนแปลงความหนาแนนแรธาตุเฉลี่ยระหวางกลุมทดลองทัง้สองกลุม ไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิต ิ

(p>0.05) จึงสรุปไดวา วัสดุเคลือบหลุมรองฟนชนิดเรซินที่มีฟลูออไรด สามารถเพิ่มความหนาแนนแรธาตุเฉลี่ยของรอยผุ

ระยะแรกไดไมแตกตางจากวัสดุเคลอืบหลุมรองฟนชนดิเรซนิที่ไมมีฟลูออไรด ที่ระยะเวลา 28 วัน 

คําสําคัญ:  การคืนกลับแรธาตุ  วัสดุเคลอืบหลุมรองฟน  ฟลูออไรด  ความหนาแนนของแรธาต ุ

Abstract  

This in situ study investigated the remineralizing potential of pit and fissure sealants with and without fluoride 

on artificially induced carious lesions on smooth enamel surfaces. Two 1x3 mm2 enamel slabs, divided into three 1x1 

mm2 windows, were created from proximal surfaces of 20 premolars. Artificial lesions were created on the slabs by 

immersing in demineralizing solution for 168 hours. Each slab was distributed into a test window, a baseline artificial 

caries window and a control window. The test window were either applied with Delton®, Delton FS plus® (manufacture) 

and the full slabs inserted into orthodontic brackets as carriers, which were then randomly bonded to the 20 pairs of 

maxillary first molars of 20 volunteers. The volunteers were instructed to use fluoridated toothpaste for 28 days. The 

mean mineral density (MD) was measured at the three areas of each slab by micro-computed tomography. After 

application of sealant, the mean MD of the lesion was significantly increased (p<0.05). The percent mean MD change of 
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the fluoride and non-fluoride sealants was significantly higher than control (p<0.05). However, these was no significant 

difference between the two test groups (p>0.05). In conclusion, the fluoride and non-fluoride sealants increased percent 

mean MD change of early artificial caries lesions to a similar extent for 28 days. 

Keyword:  Remineralization,  Pit and fissure sealants,  Fluoride,  Mineral density 
 
บทนํา  

ฟนผุบรเิวณฟนกรามแทสวนใหญพบที่ดานบดเค้ียว เนื่องจากลักษณะหลุมรองฟนดานบดเค้ียวของฟนกรามแทมักมี

ลักษณะลึกและแคบ ซึ่งสามารถทําความสะอาดไดยาก เปนแหลงสะสมของเศษอาหาร และคราบจุลินทรีย (Griffin et al., 

2008) จากการทบทวนวรรณกรรม วัสดุเคลือบหลุมรองฟนชนิดเรซิน สามารถใชในการปองฟนผุดานบดเค้ียวในเด็กและ

วัยรุน ไดถงึรอยละ 86 ในปแรก และจะลดลงเปนรอยละ 78.6 ในปที่ 2 และรอยละ 58.6 ในปที่ 4 (Ahovuo-Saloranta, Hiiri, 

Nordblad, Makela, & Worthington, 2008)  

สมาคมทันตแพทยสําหรับเด็กแหงสหรัฐอเมรกิา ไดมีคําแนะนําใหเคลอืบบรเิวณหลุมรองฟนของฟนกรามแทที่มีหลุม

รองฟนลกึและแคบหรอืมีรอยผุระยะแรก เพื่อการปองกันการเกดิฟนผุ และปองกันการลุกลามของฟนผุระยะแรกดานบดเค้ียว 

โดยยังไมมีหลักฐานยืนยันแนชัดวาวัสดุเคลือบหลุมรองฟนชนิดใดมีประสิทธิภาพในการปองกันฟนผุไดดีกวากัน (American 

Academy of Pediatric Dentistry, 2017)  

ปจจุบันวัสดุเคลือบหลุมรองฟนชนิดเรซิน มีการเติมสารตางๆ เชน เอซีพี และฟลูออไรด เปนตน โดยการเติม

ฟลูออไรดมีวัตถุประสงคเพื่อเพิ่มคุณสมบัติการคืนกลับแรธาตุและชวยยับย้ังการละลายของแรธาตุที่ผิวฟน (Morphis, 

Toumba, & Lygidakis, 2000; Veiga, Ferreira, Correia, & Pereira, 2014) จากการตดิตามผลหลังเคลือบวัสดุเคลือบหลุมรอง

ฟน 5 ป พบวาผวิฟนผุระยะแรกดานบดเค้ียวที่เคลอืบดวยวัสดุเคลอืบหลุมรองฟนจะชวยลดการลุกลามของฟนผุไดดีกวาฟนที่

ไมไดรับการเคลอืบหลุมรองฟน (Griffin et al., 2008) จากการศึกษาในหองปฏิบัติการ เพื่อเปรียบเทียบคาความแข็งผิวของ

รอยผุจําลองระยะแรกที่เคลอืบดวยวัสดุเคลอืบหลุมรองฟนชนิดเรซินที่มีฟลูออไรด เดลตัน-เอฟ (Delton F®) และเฮลิโอซีล-

เอฟ (Helioseal F®) กับชนิดที่ไมมีฟลูออไรด เดลตัน (Delton®) และเฮลิโอซีล (Helioseal®) บนผิวรอยผุจําลองระยะแรก เปน

ระยะเวลา 7 วัน พบวาการคืนกลับแรธาตุของวัสดุเคลือบหลุมรองฟนชนิดเรซินที่มีฟลูออไรด และวัสดุเคลือบหลุมรองฟน

ชนดิเรซนิที่ไมมีฟลูออไรด ไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (Vatanatham, Trairatvorakul, & Tantbirojn, 2006) 

การศกึษาในหองปฏิบัตกิารเพื่อเปรยีบเทยีบความสามารถในการปลดปลอยฟลูออไรด และการคืนกลับแรธาตุของวัสดุเคลือบ

หลุมรองฟนชนดิเรซนิโมดไิฟดกลาสไอโอโนเมอรซเีมนต (RMGIC) วัสดุเคลือบหลุมรองฟนชนิดเรซินที่มีฟลูออไรด คลินโปร-

เอฟ (Clinpro F®) และวัสดุเคลอืบหลุมรองฟนชนดิเรซนิที่ไมมีฟลูออไรด คอนไซด (Concise®) ประเมินผลการปลอยฟลูออไรด

ดวยการวัดปริมาณฟลูออไรดไอออน และวัดการคืนกลับแรธาตุดวยการทํา dental biopsy พบวาการปลดปลอยฟลูออไรด

ของวัสดุเคลอืบหลุมรองฟนชนดิเรซนิที่มีฟลูออไรดคลนิโปร -เอฟ และวัสดุเคลอืบหลุมรองฟนชนดิเรซนิที่ไมมีฟลูออไรด คอน

ไซด ไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถติ ิแตในสวนของเรซนิโมดไิฟดกลาสไอโอโนเมอรซีเมนต มีประสิทธิภาพ ใน

การปลดปลอยฟลูออไรดหยุดย้ังฟนผุและการคืนกลับแรธาตุในบรเิวณที่ตดิกับวัสดุเคลือบหลุมรองฟนมากที่สุด (Lobo et al., 

2005) การศกึษาในหองปฏิบัตกิารเพื่อศกึษาการปลดปลอยฟลูออไรด และการรั่วซึมของวัสดุเคลือบหลุมรองฟนชนิดเรซินที่

ไมมีฟลูออไรด เบรซลี (Breseal®) และชนดิที่มีฟลูออไรดเฮลโิอซีล-เอฟ (HeliosealF®) และฟูจิเซเวน (FujiVII®) ประเมินผลโดย

การวัดปริมาณฟลูออไรดไอออน พบวา การปลอยฟลูออไรดของวัสดุเคลือบหลุมรองฟนเบรซีล และ เฮลิโอซีล-เอฟ ไมมี

ความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ และฟูจิเซเวน มีการปลดปลอยฟลูออไรดมากที่สุดและมีการรั่วซึมของวัสดุนอยที่สุด 

(Barišic & Furtinger, 2015) จากการศึกษาในชองปากเพื่อทดสอบประสิทธิภาพของวัสดุเคลือบหลุมรองฟนชนิดเรซินที่มี

ฟลูออไรด ฟลูออโรชลีด-เอฟ และไมมีฟลูออไรด เฮลโิอซลี โดยการเตรยีมพื้นผวิฟนที่แตกตางกัน 3 แบบ คือ ผิวฟนปกติ ผิว
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ฟนผุจําลองระยะแรก (79.3±33.9µm) ผวิฟนผุจําลองระยะแรกที่เคลือบดวยฟลูออไรดวานิช พบวาวัสดุเคลือบหลุมรองฟน

ชนดิเรซนิที่มีฟลูออไรด มีผลตอคาความแข็งผิวเคลือบฟนโดยชนิดและองคประกอบของวัสดุเคลือบหลุมรองฟน ไมมีผลตอ

ความแนบสนิทบริเวณขอบวัสดุ แตจะขึ้นอยูกับลักษณะของหลุมรองฟน และทักษะในการเคลือบหลุมรองฟน (Kantovitz, 

Pascon, Nociti, Tabchoury, & Puppin-Rontani, 2013)  

อยางไรก็ตามการศึกษาที่ผานมาพบวาวัสดุเคลือบหลุมรองฟนชนิดเรซินที่มีและไมมีฟลูออไรด มีแนวโนมเพิ่ม

คุณสมบัตใินการคืนกลับแรธาตุของวัสดุเคลือบหลุมรองฟนตอรอยผุจําลองระยะแรก และปจจุบันมีคําแนะนําในการรักษา

รอยผุระยะแรกดวยวัสดุเคลือบหลุมรองฟน ดังนั้นในการวิจัยนี้จึงไดสนใจศึกษาผลการคืนกลับแรธาตุของวัสดุเคลือบหลุม

รองฟนเรซนิที่มีและไมมีฟลูออไรด โดยศกึษาในชองปากรวมกับหองปฏิบัติการ เพื่อใชเปนเกณฑในการตัดสินใจเลือกใชวัสดุ

เคลอืบหลุมรองฟนทางคลนิกิใหเหมาะสมกับการเคลอืบหลุมรองฟนที่มีรอยผุระยะแรก หรือในกลุมที่มีความเสี่ยงตอการเกิด

ฟนผุตอไป 
 

อุปกรณและวิธีการ / วิธีดําเนนิการวิจัย 

การวิจัยนี้เปนการวิจัยทางคลินิกแบบจับคูกลุมตัวอยาง (Match- paired design) รวมกับหองปฏิบัติการ เพื่อ

เปรียบเทียบความหนาแนนแรธาตุของรอยผุจําลองระยะแรก ที่เคลือบดวยวัสดุเคลือบหลุมรองฟนชนิดเรซินที่มีและไมมี

ฟลูออไรด โดยนําชิ้นฟนตัวอยางไปทดลองในชองปากจริง และวัดความหนาแนนแรธาตุดวยเครื่องไมโครคอมพิวเตดโทโม 

กราฟ (ดังภาพที่ 1) 
 

สิ่งแทรกแซง  

วัสดุเคลอืบหลุมรองฟนที่ใชในการศกึษา มีดังนี้ 

1. วัสดุเคลอืบหลุมรองฟนเดลตัน-เอฟเอสพลัส (Delton FS plus®; Densply, York, USA) 

2. วัสดุเคลอืบหลุมรองฟนเดลตัน (Delton®; Densply, York, USA) 
 

วิธีดําเนนิการวิจัย  

การคัดเลอืกอาสาสมัคร 

ผูวจัิยคัดเลอืกอาสาสมัครที่เปนนักเรยีนชัน้ประถมศกึษาปที ่5 หรอื 6 อายุ 10-12 ป โรงเรียนในอําเภอเสนา จังหวัด

พระนครศรอียุธยา (จํานวน 20 คน)  

เกณฑการคัดอาสาสมัครเขารวมการศึกษา ไมมีโรคประจําตัวหรือแพยา และไมอยูในระหวางการไดรับยา

ปฏิชวีนะ หรอืยารักษาโรคใดๆ ที่สงผลตออัตราการหลั่งน้ําลาย มีฟนอยางนอย 22 ซี่ ไมมีรอยโรคฟนผุลุกลาม (Active caries) 

ทางคลินิก โรคปริทันตอักเสบ หรือรอยโรคในชองปากอ่ืนๆ มีฟนกรามแทบนซี่ที่ 1 หรือ 2 ขึ้นเต็มซี่ ในชองปาก ทั้ง 2 ขาง 

ไดรับการประเมินวาเปนผูที่มีความเสี่ยงในการเกดิฟนผุอยูในระดับกลาง และสูง ตามเกณฑการประเมินความเสี่ยงของ AAPD 

2016 (American Academy of Pediatric Dentistry, 2016)  

เกณฑการคัดอาสาสมัครออกจากการศึกษา มีโรคประจําตัว ไดรับยาปฏิชีวนะ หรือยารักษาใดๆ ในขณะที่

คัดเลอืกเขาศกึษาหรอืในระหวางการทดลอง มีฟนนอยกวา 22 ซี่ พบรอยผุลุกลาม หรือโรคปริทันตอักเสบ หรือโรคในชอง

ปาก มีฟนกรามแทบนซี่ที่ 1 หรอื 2 ขางใดขางหนึ่ง ขึ้นไมเต็มซี่ในชองปาก เปนบุคคลที่มีความเสี่ยงในการเกิดฟนผุในระดับต่ํา 

และไมใหความยินยอมเขารวมการวิจัย เปนลายลักษณอักษร ทั้งนี้อาสาสมัครและผูปกครองไดรับทราบถึงวัตถุประสงค 

วธิกีารศกึษาวจัิย รวมถงึผลที่คาดวาจะไดรับจากการศกึษาวิจัยในครัง้นี้  
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ภาพที่1  แผนภาพการดําเนนิงานวิจัยพอสังเขป 

 

การเตรยีมช้ินฟนตัวอยาง  

 ฟนที่ใชในการศึกษานี้ เปนฟนกรามนอยบนหรือลาง ซี่ที่หนึ่งหรือสอง ที่ปราศจากรอยผุ รอยแตก หรือรอยอุด 

ลักษณะผิวเคลือบฟนปกติ มีพื้นที่ดานประชิดเรียบ ในการทําวิจัยไมนอยกวาดานละ 1x3 ตารางมิลลิเมตร ในแนวราบ ทํา

ความสะอาดฟน โดยนํามาลางคราบเลอืดและน้ําลายขัดดวยหัวขัดยาง รวมกับผงขัดปราศจากฟลูออไรด แลวเก็บฟนไวในไท

มอล ความเขมขน รอยละ 0.1  (0.1%Thymol) คัดเลอืกฟนตัวอยาง ดวยกลองสเตอริโอ กําลังขยาย 40 เทา เพื่อคัดเลือกฟน

ตัวอยางที่ไมมีรอยผุ รอยอุด รอยแตกราว หรอืรอยความผดิปกตอ่ืินๆ ของเคลอืบฟน 

 ขัดผวิเคลอืบฟนตัวอยางดานใกลกลางและไกลกลาง ใหไดระนาบบริเวณกึ่งกลางฟน ดวยกระดาษทรายน้ําความ

ละเอียด 600 กริท (Grit) รวมกับเครื่องขัดฟนความเร็ว 100 รอบตอวินาที เปนเวลา 45 วินาที เพื่อใหพื้นผิวดานประชิดมี

ลักษณะเรยีบเสมอกัน และเปนการกําจัดชัน้ฟลูออไรดหนาแนน (Fluoride- rich zone) บนผวิเคลือบฟน (Buzalaf et al., 2010) 



การประชุมวชิาการ และการประกวดนวัตกรรมบัณฑิตศกึษาระดับชาติและนานาชาติ 

ระหวางวันท่ี 17-18 พฤษภาคม 2561 

ณ ศูนยประชุมนานาชาติดิเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส เชยีงใหม 
 

223 

ใชเครื่องตัดฟนใบเลื่อยเพชรชนิดความเร็วต่ําตัด ใหไดชิ้นฟนตัวอยางดานละ 1 ชิ้นขนาด 1x3 ตารางมิลลิเมตร หนา 1 

มิลลเิมตร และอยูระดับเดยีวกันแบงชองหนาตางฟนเปนสวน สวนละ 1x1 ตารางมิลลิเมตร (ดังภาพที่ 2) ทํารอยบากเพื่อเปน

ตําแหนงอางอิงในการวัดความหนาแนนแรธาตุ ใชหัวกรอทํารอยบากบริเวณดานขางของชองหนาตางฟน (ดังภาพที่ 3) ทา

น้ํายาทาเล็บบนชิ้นฟนตัวอยางทุกดาน ยกเวนชองหนาตาง ก, ข และ ค ที่จะใชจําลองรอยผุขนาดชองละ 1x1 ตารางมิลลิเมตร 

(ดังภาพที่ 4) สรางรอยผุจําลองระยะแรก โดยแชชิ้นฟนตัวอยางในสารละลายที่ทําใหเกิดการสูญเสียแรธาตุ คาความเปน

กรด-ดางเทากับ 4.8 ปรมิาตร  3 มิลลลิติร/ชิ้น บรรจุขวดที่มีฝาปด ภายในตูควบคุมอุณหภูมิที่ 37 องศาเซลเซียส เปนเวลา 

168 ชั่วโมง เพื่อสรางรอยผุจําลองที่มีความลึกประมาณ 100-200 ไมโครมิลลิเมตร (Nantanee, Santiwong, Trairatvorakul, 

Hamba, & Tagami, 2016) นําชิ้นฟนตัวอยางทัง้หมดอบฆาเชื้อดวยแก็สเอทลิีนออกไซดนาน 12 ชั่วโมง 

 
ภาพที่ 2 ภาพแสดงชองหนาตางที่เปนหนาตางทดลอง (สสีม) 

 
ภาพที่ 3 ภาพแสดงรอยบากบนชิ้นฟนตัวอยาง 

 
ภาพที่ 4 ภาพแสดงการทาน้ํายาทาเล็บบนชิ้นฟน 

 

การเคลอืบวัสดุเคลอืบหลุมรองฟน 

ชิ้นฟนตัวอยางแตละชิ้น จะถูกแบงเปน 3 หนาตาง พื้นที่หนาตัด 1x1 ตารางมิลลิเมตร ตําแหนง ก. คือรอยผุจําลอง

ระยะแรกที่เคลอืบดวยวัสดุเคลอืบหลุมรองฟนแตละชนดิ ตามคําแนะนําของผูผลิต  ตําแหนง ข. คือ รอยผุจําลองระยะแรกที่

เคลอืบดวยน้ํายาทาเล็บ ตําแหนง ค. คือรอยผุจําลองระยะแรกที่ไมไดเคลือบสารใดๆ เปนชองหนาตางควบคุม (ดังภาพที่ 5) 

นําชิ้นฟนตัวอยางจากฟนซี่เดยีวกันเก็บไวในถาดหลุมเดยีวกันที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซยีส ความชื้นสัมพัทธรอยละ 100 
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ภาพที่ 5 ตําแหนงรอยผุจําลองที่เคลอืบดวยวัสดุเคลือบหลุมรองฟน 

การทดลองในชองปาก 

กอนการทดลอง 7 วัน และในระหวางการวจัิย ผูวจัิยจัดเตรยีมแปรงสฟีนขนนุมใหอาสาสมัคร และใชรวมกับยาสีฟน

ผสมฟลูออไรด ที่ความเขมขนรอยละ 0.22 โดยน้ําหนัก หรือ 1,000 สวนในลานสวน (Colgate: Colgate- Palmolive, Thailand) 

แปรงฟนวันละ 2 นาท ีวันละ 2 ครัง้ กอนอาหารเชาและกอนเขานอน งดผลิตภัณฑฟลูออไรดชนิดอ่ืน ไมใชน้ํายาบวนปาก ไม

สูบบุหรี่หรอืดื่มแอลกอฮอล งดผลติภัณฑที่มีสวนประกอบของน้ําตาลเทยีมทุกชนดิ  

ผูวจัิยเลอืกขนาดของแบนดสําเร็จรูปของฟนกรามแทซี่ที่ 1 บนทัง้ซายและขวา ใหเหมาะกับขนาดของฟน ไมแนนหรือ

หลวมจนเกนิไป นําเครื่องมือจัดฟนชนดิติดแนนเชื่อมติดกับแบนดสําเร็จรูป (Welding)  โดยใหอยูในตําแหนงที่ไมอันตรายตอ

อวัยวะปรทิันต สุมชิ้นฟนตัวอยางที่เคลอืบดวยวัสดุเคลือบหลุมรองฟนเพื่อติดในชองปากขางซายและขวา ติดชิ้นฟนตัวอยาง 

กับเครื่องมือจัดฟนชนิดติดแนนดวยคอมโพสิตเรซินชนิดไหลแผ (Flowable composite resin; Filtek Flow®, 3M-ESPE, 

St.Paul, MN, USA) ตามวธิทีี่บรษิัทผูผลติแนะนํา โดยตดิชิ้นฟนตัวอยางใหหนาตางทดลองหันออกดานนอก และมีคอมโพสิตเร

ซินชนิดไหลแผคลุมระหวางปก (wing) และทางดานลางของเครื่องมือจัดฟนชนิดติดแนน โดยใหชิ้นฟนอยูกึ่งกลางของ

เครื่องมือจัดฟนชนดิตดิแนน (ดังภาพที่ 6) 

 
ภาพที่ 6 แสดงการยึดชิ้นฟนตัวอยางบนเครื่องมือจัดฟนตดิ 

 
นําเครื่องมือไปตดิในชองปากของอาสาสมัคร โดยยึดแบนดดวยซงิคฟอตเฟสซเีมนต  ตามคําแนะนําของบริษัทโดยให

ชิ้นฟนอยูทางดานใกลแกม ในชองปากของอาสาสมัคร ระวังอยาใหซีเมนตปนเปอนที่ผิวฟน ในชวงของการทดลองจะมี

ระยะเวลา 28 วัน  

ในระหวางการทดลอง อาสาสมัครจะไดรับการตรวจเช็คสุขภาพชองปากทุก 2 สัปดาห หลังจากติดเครื่องมือ และ

เม่ือสิ้นสุดการทดลอง ผูวิจัยนําเครื่องมือออกจากปากของอาสาสมัคร แกะชิ้นฟนตัวอยางออกจากเครื่องมือจัดฟนชนิดติด

แนน  

การเก็บช้ินฟนตัวอยาง 

หลังสิ้นสุดการทดลอง ผูวิจัยแกะชิ้นฟนตัวอยางออกจากเครื่องมือจัดฟนติดแนน ทําความสะอาดกําจัดคราบ

จุลนิทรยี และเรซนิคอมโพสติแบบเหลวจากชิ้นงาน  กําจัดวัสดุเคลอืบหลุมรองฟนออก ดวยเครื่องมือตรวจฟนปลายทู เก็บชิ้น
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ฟนตัวอยางไวในภาชนะปดสนิทที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธรอยละ 100 เพื่อรอการวัดคาเฉลี่ยความ

หนาแนนแรธาตุ 

การวัดคาเฉลี่ยความหนาแนนแรธาตุ 

 วัดคาเฉลี่ยความหนาแนนของแรธาตุชิ้นฟนตัวอยาง ในหนวยมิลลิกรัมไฮดรอกซีอะพาไทตตอลูกบาศกเซนติเมตร 

ดวยเครื่องไมโครคอมพิวเตดโทโมกราฟ ตั้งคาไวที่ 70 kVp 114 μA ความละเอียดของภาพมาตรฐาน (1024x1024 พิกเซล) 

การหมุน 180 องศา 1,000 โปรเจคชัน นําคาความหนาแนนแรธาตุมาสรางกราฟเพื่อคํานวณพื้นที่ใตกราฟกอนและหลังการ

ทดลอง (area under curve; AUC) นําคาที่ไดมาคํานวณคารอยละการเปลี่ยนแปลงความหนาแนนแรธาตุดังนี้ (Walker et al., 

2009) 

 

   %MD change =        x   x 100 

 

 

  ∆Zd = ความตางระหวางพื้นที่ใตกราฟของรอยผุกับผวิเคลอืบฟนปกตกิอนทดลอง 

  ∆Zr = ความตางระหวางพื้นที่ใตกราฟของรอยผุกับผิวเคลอืบฟนปกตหิลังทดลอง 

การวิเคราะหขอมูล 

ขอมูลที่บันทกึเพื่อการวเิคราะห คือ คาความหนาแนนแรธาตุของผวิเคลอืบฟน 3 หนาตาง คือ  

- คาความหนาแนนแรธาตุของรอยผุจําลองระยะแรกหลังเคลือบดวยวัสดุเคลือบหลุมรองฟน  

- คาความหนาแนนแรธาตุของรอยผุระยะแรก 

- คาความหนาแนนแรธาตุของรอยผุระยะแรกที่ไมไดรับการเคลอืบวัสดุ โดยสุมหนาตางควบคุมเพื่อวิเคราะห

ขอมูลจํานวน 20 หนาตาง   

การศึกษาครั้งนี้ใชโปรแกรมสําเร็จรูปเอสพีเอสเอส เวอรชัน 17.0 (SPSS version 17.0, SPSS Inc., USA) ในการ

ประมวลผลขอมูลที่ไดจากการศกึษา ดังนี้ 

- ใชการวิเคราะหสถิติการทดสอบทีแบบไมเปนอิสระตอกัน (Paired T-test) เพื่อเปรียบเทียบคาความ

หนาแนนแรธาตุของรอยโรคฟนผุระยะแรกกอนและหลังการทดลองของวัสดุแตละชนิด หรือสถิติวิลคอกซัน ซายน แรงค 

(Wilcoxon Signed Ranks test) ตามลักษณะการกระจายขอมูล ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05  

- ใชการวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียวเม่ือมีการวัดซ้ํา (one-way repeated measures anova) 

เปรยีบเทยีบรอยละการเปลี่ยนแปลงความหนาแนนแรธาตุของรอยผุจําลองระยะแรก ระหวางกลุมเม่ือตัวอยางมีการกระจาย

ตัวของขอมูลที่ปกต ิหรอืการทดสอบฟรดีแมน (The friedman test) เม่ือตัวอยางมีการกระจายตัวของขอมูลที่ไมปกติ ที่ระดับ

นัยสําคัญ 0.05 

ผลการวิจัย  

ชิ้นฟนตัวอยางที่ใชในการศึกษานี้มาจากฟน 20 ซี่ ตัดชิ้นฟนตัวอยางจากฟนซี่ละ 2 ชิ้น รวมเปน 40 ชิ้น มีรอยผุ

จําลองดานประชดิที่มีความลกึเฉลี่ย 100-200 ไมโครเมตร ในแตละซี่สุมชิ้นฟนเพื่อเลอืกสาร เปน 2 กลุม ไดแก กลุมชิ้นฟนที่

ไดรับการเคลือบวัสดุเรซินที่ไมมีฟลูออไรด (เดลตัน) และกลุมชิ้นฟนที่เคลือบดวยวัสดุเรซินที่มีฟลูออไรด (เดลตัน-เอฟ

เอสพลัส) และทําการสุมวัดผลกลุมควบคุมในชองปาก จํานวน 20 หนาตาง เม่ือนํามาวิเคราะหผลทางสถิติตัดขอมูลที่เปน 

outlier ออก วเิคราะหผลทางสถติโิดยใชชิ้นฟนตัวอยางกลุมละ 19 ชิ้น พบวากอนการทดลองพบคาความหนาแนนแรธาตุของ

(∆Zd - ∆Zr) 

    ∆Zd 
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ชิ้นฟนทัง้ 2 ชิ้น ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) จึงสามารถเปรียบเทียบคารอยละการเปลี่ยนแปลงความ

หนาแนนแรธาตุเฉลี่ยระหวางกลุมทดลองได  

ภายหลังการทดลอง กลุมควบคุมที่ชิ้นฟนไดรับเฉพาะยาสีฟนฟลูออไรดวันละ 2 ครั้ง มีคาความหนาแนนแรธาตุ

เฉลี่ยของชิ้นฟนกอนและหลังการศึกษา แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) และภายหลังการทดลองพบวา

กลุมที่เคลอืบวัสดุเคลอืบหลุมรองฟนทัง้ 2 ชนดิ มีคาความหนาแนนแรธาตุเฉลี่ยเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถติ ิ (p<0.05)  

นอกจากนี้ภายหลังการทดลองพบวากลุมที่ไดรับการเคลือบวัสดุเรซินที่ไมมีฟลูออไรด (เดลตัน) และกลุมที่มีรอยผุ

เคลอืบดวยวัสดุเรซนิที่มีฟลูออไรด (เดลตัน-เอฟเอสพลัส) มีคารอยละการเปลี่ยนแปลงความหนาแนนแรธาตุเฉลี่ยมากกวา

กลุมควบคุมในชองปากอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05 และ p<0.05) อยางไรก็ตามคารอยละการเปลี่ยนแปลงความ

หนาแนนแรธาตุเฉลี่ยระหวางกลุมทดลองทัง้สองกลุมไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถติิ (p>0.05) ดังตารางที่ 1  

ตารางที่ 1 ระดับความหนาแนนแรธาตุเฉลี่ย ของชิ้นฟนตัวอยางกอนการทดลอง หลังการทดลอง และรอยละการเปลี่ยนแปลง

ความหนาแนนแรธาตุเฉลี่ย (คาเฉลี่ย±สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) 

 

Group Mean mineral density (mg HA/cm3) %Mean mineral density 

change 

 

Baseline Post-test 

Delton  1,705.59±51.54 1,744.96±57.26 6.98±11.02 

DeltonFS 1,698.64±64.73 1,752.08±78.86 13.22±16.79 

Control 1,700.62±57.21 1,716.18 ±51.20 -2.77±16.06 

 
วิจารณผลการวิจัย  

งานวจัิยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศกึษาผลการคืนกลับแรธาตุของวัสดุเคลอืบหลุมรองฟนเรซนิที่มีและไมมีฟลูออไรด โดย

การศึกษาในชองปากรวมกับหองปฏิบัติการ และวัดผลดวยเครื่องไมโครคอมพิวเตตโทโมกราฟ ซึ่งสามารถใชวัดผลความ

หนาแนนแรธาตุไดโดยตรง การวัดผลดวยวิธีนี้มีขอดีคือชิ้นฟนตัวอยางไมถูกทําลายและสามารถนําชิ้นฟนกลับมาวัดซ้ําได 

(Zou, Hunter, & Swain, 2011) 

ในงานวิจัยนี้ไดกําหนดใหอาสาสมัครแปรงฟนวันละ 2 ครั้ง เชาและกอนนอน และใหคําแนะนําในเรื่องของการทํา

ความสะอาดชองปากกอนการทําวจัิย เพื่อกําจัดคราบจุลนิทรยี และควบคุมสภาวะในชองปาก โดยจากการศึกษาที่ผานมาใน

เด็กนักเรียน 60 คน ใชวัสดุเคลือบหลุมรองฟนที่มีฟลูออไรด 4 ย่ีหอ เคลือบบริเวณฟนกรามแทซี่ที่ 1 ทั้ง 4 ซี่ วัดปริมาณ

ฟลูออไรดในคราบจุลินทรียทั้งกอนและหลังเคลือบหลุมรองฟน ที่เวลา 24 ชั่วโมง  9 วัน 2 สัปดาห และ 4 สัปดาห พบวา

ระดับฟลูออไรดในคราบจุลินทรียที่ 24 ชั่วโมง สูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญหลังการเคลือบดวยวัสดุเคลือบหลุมรองฟนที่มี

ฟลูออไรด  และพบวาระดับฟลูออไรดในน้ําลายไมมีความแตกตางกันทางสถิติในแตละชวงเวลา (Ananda & Mythri, 2014) 

ดังนัน้ หากอาสาสมัครไมสามารถกําจัดคราบจุลินทรียไดก็อาจทําใหมีผลตอการเพิ่มคืนกลับแรธาตุซึ่งมีผลเฉพาะที่บริเวณ

ชองหนาตางควบคุม แตในการวิจัยนี้พบวาคาความหนาแนนแรธาตุเฉลี่ยกอนและหลังการทดลองของหนาตางควบคุมไม

แตกตางกัน  

วัสดุที่เลอืกใชในการศกึษาคือวัสดุเคลอืบหลุมรองฟนชนดิเรซนิที่ไมมีฟลูออไรด เดลตัน ซึ่งเปนวัสดุเคลือบหลุมรอง

ฟนที่ใชกันอยางแพรหลาย และวัสดุเคลอืบหลุมรองฟนชนดิเรซนิที่มีฟลูออไรด เดลตัน-เอฟเอสพลัส ซึ่งเปนวัสดุเคลือบหลุม

รองฟนชนิดเรซิน ที่ไดรับการพัฒนาคุณสมบัติของวัสดุโดยการเติมฟลูออไรดเพื่อเพิ่มความสามารถในการคืนกลับแรธาตุ 

สมาคมทันตแพทยสําหรับเด็กแหงอเมรกิา มีคําแนะนําใหใชวัสดุเคลือบหลุมรองฟนในการปองกันการเกิดฟนผุ หรือปองกัน
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การลุกลามของฟนผุระยะแรกบรเิวณหลุมรองฟนดานบดเค้ียว (AAPD, 2018) และจากการศึกษาในชองปากที่ผานมาถึงผล

การคืนกลับแรธาตุของวัสดุเคลอืบหลุมรองฟนชนดิเรซนิที่มีและไมมีฟลูออไรดบนรอยผุระยะแรกยังมีไมมากนัก  

การศึกษานี้พบวา กลุมควบคุมที่ไมไดรับการเคลือบวัสดุกอนและหลังการทดลองมีความหนาแนนแรธาตุเฉลี่ย

เพิ่มขึ้นไมแตกตางกันแสดงใหเห็นวายาสฟีน 1000 ppm ไมไดมีผลทําใหความหนาแนนแรธาตุเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิต ิ 

และพบวาวัสดุเคลอืบหลุมรองฟนชนดิเรซนิที่มีและไมมีฟลูออไรดมีผลในการเพิ่มการคืนกลับแรธาตุใหกับรอยผุมากกวากลุม

ที่ไมไดรับการเคลือบวัสดุอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ อยางไรก็ตามกลุมทดลองทั้งสองกลุมมีความแตกตางกันอยางไมมี

นัยสําคัญทางสถิติ ซึ่งวัสดุเคลือบหลุมรองฟนชนิดเรซินที่มีฟลูออไรด เดลตัน-เอฟเอสพลัส มีแนวโนมคารอยละการ

เปลี่ยนแปลงความหนาแนนแรธาตุที่สูงกวาวัสดุเคลอืบหลุมรองฟนชนดิเรซนิที่ไมมีฟลูออไรด เดลตัน  

 เดลตัน-เอฟเอสพลัส เปนวัสดุเคลอืบหลุมรองฟนที่มีการเติมแบเรียม-อะลูมิโน-ฟลูออโรบอโร-ซิลิเกต รอยละ 55 

และเกลือฟลูออไรด เขาไปในสวนของวัสดุอัดแทรก และเมทริกซ กลไกการปลดปลอยฟลูออไรดของวัสดุนี้เกิดจากการที่

ฟลูออไรดไอออนหรอืฟลูออไรดกลาสจับกับโมเลกุลของเรซินแบบหลวมๆ หรือเกิดจากการที่ฟลูออไรดกลาสบนพื้นผิววัสดุ

เคลอืบหลุมรองฟนมีการแลกเปลี่ยนฟลูออไรดไอออนกับไอออนที่อยูบริเวณขางเคียง เม่ือสัมผัสความชื้นหรือกรด ทําใหเพิ่ม

คุณสมบัตกิารคืนกลับแรธาตุใหกับผิวฟน (Morphis et al., 2000) ในงานวิจัยนี้ ไดคัดเลือกอาสาสมัครที่มีความเสี่ยงในการ

เกดิฟนผุระดับกลางหรอืสูง เพื่อใหชองปากมีสภาวะความเปนกรด จะเกดิการละลายของฟลูออไรดจากผลึกเคลือบฟนเขาไป

ในของเหลวรอบผลึก รวมกับการที่วัสดุมีการปลดปลอยฟลูออไรด และของเหลวรอบผลึกมีการอ่ิมตัวดวยฟลูออไรด จึง

สามารถทําใหเพิ่มการคืนกลับแรธาตุที่พื้นผวิฟน แตในการศึกษานี้พบวาเดลตัน-เอฟเอสพลัส มีคารอยละการเปลี่ยนแปลง

ความหนาแนนแรธาตุมากกวาเดลตันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถติ ิซึ่งสอดคลองกับการศึกษาที่ผานมา พบวาการเพิ่มการคืน

กลับแรธาตุของวัสดุเคลอืบหลุมรองฟนเรซนิชนดิที่มีและไมมีฟลูออไรด มีความแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ ดังนี้ 

จากการศกึษาในหองปฏิบัตกิาร เพื่อเปรยีบเทยีบคาความแข็งผวิของรอยผุจําลองระยะแรกที่เคลือบดวยวัสดุเคลือบหลุมรอง

ฟนชนิดเรซินที่มีฟลูออไรด เดลตัน-เอฟ (Delton F®) และเฮลิโอซีล-เอฟ (Helioseal F®) กับชนิดที่ไมมีฟลูออไรด เดลตัน 

(Delton®) และเฮลิโอซีล (Helioseal®) บนผิวรอยผุจําลองระยะแรก เปนระยะเวลา 7 วัน พบวาการคืนกลับแรธาตุของวัสดุ

เคลอืบหลุมรองฟนชนดิเรซนิที่มีฟลูออไรด และวัสดุเคลอืบหลุมรองฟนชนดิเรซนิที่ไมมีฟลูออไรด ไมมีความแตกตางกันอยาง

มีนัยสําคัญทางสถติ ิ(Vatanatham et al., 2006) การศกึษาในหองปฏิบัตกิารเพื่อเปรยีบเทยีบความสามารถในการปลดปลอย

ฟลูออไรด และการคืนกลับแรธาตุของวัสดุเคลือบหลุมรองฟนชนิดเรซินโมดิไฟดกลาสไอโอโนเมอรซีเมนต (RMGIC) วัสดุ

เคลอืบหลุมรองฟนชนดิเรซนิที่มีฟลูออไรด คลนิโปร-เอฟ (Clinpro F®) และวัสดุเคลือบหลุมรองฟนชนิดเรซินที่ไมมีฟลูออไรด 

คอนไซด (Concise®) ประเมินผลการปลอยฟลูออไรดดวยการวัดปรมิาณฟลูออไรดไอออน และวัดการคืนกลับแรธาตุดวยการ

ทํา dental biopsy พบวาการปลดปลอยฟลูออไรดของวัสดุเคลอืบหลุมรองฟนชนดิเรซนิที่มีฟลูออไรดคลินโปร -เอฟ และวัสดุ

เคลอืบหลุมรองฟนชนดิเรซนิที่ไมมีฟลูออไรดคอนไซด ไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถติ ิแตในสวนของเรซินโมดิ

ไฟดกลาสไอโอโนเมอรซเีมนตมีประสทิธภิาพ ในการปลดปลอยฟลูออไรดหยุดย้ังฟนผุและการคืนกลับแรธาตุในบริเวณที่ติด

กับวัสดุเคลอืบหลุมรองฟนมากที่สุด (Lobo et al., 2005) การศกึษาในหองปฏิบัตกิารเพื่อศกึษาการปลดปลอยฟลูออไรด และ

การรั่วซึมของวัสดุเคลือบหลุมรองฟนชนิดเรซินที่ไมมีฟลูออไรด เบรซีล (Breseal®) และชนิดที่มีฟลูออไรดเฮลิโอซีล-เอฟ 

(HeliosealF®) และฟูจิเซเวน (FujiVII®) ประเมินผลโดยการวัดปริมาณฟลูออไรดไอออน พบวา การปลอยฟลูออไรดของวัสดุ

เคลือบหลุมรองฟนเบรซีล และ เฮลิโอซีล-เอฟ ไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ และฟูจิเซเวน มีการปลดปลอย

ฟลูออไรดมากที่สุดและมีการรั่วซึมของวัสดุนอยที่สุด (Barišic & Furtinger, 2015) อยางไรก็ตามการศึกษาในชองปากเพื่อ

ทดสอบประสิทธิภาพของวัสดุเคลือบหลุมรองฟนชนิดเรซินที่มีฟลูออไรด ฟลูออโรชีลด-เอฟ และไมมีฟลูออไรด เฮลิโอซีล 

โดยการเตรียมพื้นผิวฟนที่แตกตางกัน 3 แบบ คือ ผิวฟนปกติ ผิวฟนผุจําลองระยะแรก (79.3±33.9µm) ผิวฟนผุจําลอง

ระยะแรกที่เคลอืบดวยฟลูออไรดวานชิ พบวาวัสดุเคลือบหลุมรองฟนชนิดเรซินที่มีฟลูออไรด มีผลตอคาความแข็งผิวเคลือบ
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ฟนโดยชนดิและองคประกอบของวัสดุเคลอืบหลุมรองฟน ไมมีผลตอความแนบสนิทบริเวณขอบวัสดุ แตจะขึ้นอยูกับลักษณะ

ของหลุมรองฟน และทักษะในการเคลอืบหลุมรองฟน (Kantovitz et al., 2013)  

 การศกึษานี้สามารถนําไปใชเปนแนวทางในการเลือกวัสดุเคลอืบหลุมรองฟนเพื่อปองกันการเกดิฟนผุและปองกันการ

ลุกลามของฟนผุในทางคลนิกิ จากผลการวจัิยพบวาวัสดุเคลอืบหลุมรองฟนเรซนิที่มีฟลูออไรดสามารถเพิ่มความหนาแนน   

แรธาตุของรอยผุมากกวาวัสดุเคลือบหลุมรองฟนเรซนิที่ไมมีฟลูออไรด ถงึแมผลทางสถติจิะไมมีความแตกตางกัน ซึ่งปจจุบัน

ในทองตลาดมีวัสดุเคลอืบหลุมรองฟนที่มีและไมมีฟลูออไรดหลายย่ีหอ และมีราคาตนทุนที่แตกตางกัน โดยทางผูวจัิยมี

ขอเสนอแนะวาหากสามารถเลอืกใชวัสดุเคลือบหลุมรองฟนที่มีฟลูออไรดก็จะสามารถชวยปองกันการลุกลามของรอยผุได

มากกวาการใชวัสดุเคลือบหลุมรองฟนที่ไมมีฟลูออไรด ซึ่งทําใหเกดิประโยชนสูงสุดแกผูปวย  

ทางผูวิจัยแนะนําใหมีการศึกษาในเรื่องตางๆเพิ่มเติมดังนี้ คือ การเพิ่มชนิดของวัสดุเคลือบหลุมรองฟนใหมีความ

หลากหลาย และอาจเพิ่มระยะเวลาในการวัดผลการคืนกลับแรธาตุใหมีชวงเวลาที่ยาวนานขึ้น นอกจากนี้การศึกษาตอไปอาจ

ทําการการศึกษาถึงความสําเร็จในการเคลือบหลุมรองฟนบนรอยผุจริงในชองปากเพื่อปองกันการลุกลามของฟนผุในทาง

คลนิกิตอไป 

 
สรุปผลการวิจัย 

 วัสดุเคลือบหลุมรองฟนชนิดเรซินที่มีฟลูออไรด สามารถเพิ่มความหนาแนนแรธาตุเฉลี่ยของรอยผุระยะแรกไดไม

แตกตางจากวัสดุเคลอืบหลุมรองฟนชนดิเรซนิที่ไมมีฟลูออไรด อยางมีนัยสําคัญทางสถติิ  ที่ระยะเวลา 28 วัน    
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การคัดกรองพิษของเห็ดเรืองแสง (Neonothopanus nambi) ตอเซลลมะเร็งลําไส (Colo205) และ

เซลลมะเร็งปากมดลูก (HeLa) 

Cytotoxic screening of Neonothopanus nambi against Colo205 and HeLa cell lines 
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บทคัดยอ 

 วัตถุประสงคของการศกึษานี้คือการทดสอบความเปนพิษของเห็ดเรืองแสง (Neonothopanus nambi) ตอเซลลมะเร็ง

สองชนิด ไดแก เซลลมะเร็งลําไส (Colo205) และเซลลมะเร็งปากมดลูก (HeLa) เปรียบเทียบกับเซลลหนูปกติ (L929) โดย

เพาะเลี้ยงเห็ดเรอืงแสงดวยอาหาร potato dextrose broth เปนเวลา 60 วัน หลังจากเลี้ยงภายใตสภาวะไมมีแสง น้ําเลี้ยงเชื้อ

และเสนใยถูกนํามาสกัดหยาบดวย hexane, dichloromethane และ ethyl acetate จากนัน้นําสวนสารสกัดหยาบไปศึกษาความ

เปนพษิดวยวิธี MTT assay ตอเซลล Colo205, HeLa และ L929 ผลการทดลองพบวา สารสกัดหยาบจากน้ําเลี้ยงเชื้อ ยับย้ัง

การเพิ่มจํานวนของเซลล Colo205 และ HeLa เม่ือความเขมขนเพิ่มขึ้น ซึ่งยับย้ังไดดีกวาสารสกัดหยาบจากเสนใย  และสาร

สกัดหยาบจากน้ําเลี้ยงเชื้อที่แยกดวย hexane มีฤทธิ์ยับย้ังการเพิ่มจํานวนเซลล Colo205 และ HeLa ไดดีที่สุด (IC50 = 

9.67±5.15 และ 6.02±2.33 ไมโครกรัม/มิลลลิติร ตามลําดับ) จากการศึกษาความเปนพิษเบื้องตนนี้มีคุณคาย่ิงตอการศึกษา

ตอยอดของสารบรสิุทธที่อยูในสวนของสารสกัดหยาบสวนน้ําที่แยกไดจาก hexane (F1) ถงึฤทธิ์ตานมะเร็งตอไป 

คําสําคัญ:  เห็ดเรื่องแสง ความเปนพษิ เซลลมะเร็งลําไส เซลลมะเร็งปากมดลูก 

Abstract  

The aim of this study is the cytotoxic screening of Neonothopanus nambi against two cancer cell lines, Colo205 

and HeLa, comparing with normal L929 cell lines. N. Nambi were cultured in potato dextrose broth for 60 days. After 

dark cultivation, the broth culture and mycelium were extracted using hexane, dichloromethane and ethyl acetate. The 

extracts were tested anti-proliferative activity against Colo205, HeLa and L929 cell lines by MTT assay. The results 

showed that the broth extracts were inhibited in both Colo205 and HeLa cell proliferation in dose dependent and it were 

inhibited cell growth greater than mycelium extracts. The broth hexane extract was the most active against Colo205 

and HeLa cell lines. (IC50 at exposure time 72 h = 9.67±5.15 and 6.02±2.33 µg/ml, respectively) This preliminaly 

cytotoxic screening is valuable investigation to be more explore the anti-cancer effects of pure compound from the broth 

hexane extract (F1) against cancer cells. 

Keyword:  Neonothopanus nambi, Cytotoxicity, Colo205, HeLa 
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บทนํา 

 ปจจุบันโรคมะเร็งเปนปญหาสําคัญทางสาธารณสุข โดยเปนสาเหตุหนึ่งของการตายในหลายประเทศทั่วโลก 

(Jemal et al., 2014) และพบผูปวยดวยโรคมะเร็งสูงในประเทศทางแถบเอเชยีเหนอืและเอเชียตะวันออกเฉียงใต (Moore et al., 

2014) จากการสํารวจทางสถิติในประเทศไทยปพ.ศ. 2555 พบผูปวยมะเร็งรายใหมสูงถึง 22,049 ราย และมีแนวโนม

อุบัตกิารณเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ (สถาบันมะเร็งแหงชาติ, 2557) ผูปวยสวนมากมักอยูในวัยทํางาน ความเจ็บปวยและการเสียชีวิตจึง

เปนความสูญเสยีของทัง้ครอบครัว นับเปนปญหาทางสาธารณสุขของประเทศที่สําคัญ โรคมะเร็งที่พบทั่วไปในประเทศไทย 5 

อันดับแรกไดแก มะเร็งเตานม มะเร็งลําไส มะเร็งปอด มะเร็งปากมดลูก และมะเร็งตับ/ทอน้ําด ี(สถาบันมะเร็งแหงชาติ, 2557) 

อาการของโรคดังกลาวมักแสดงเม่ืออยูในระยะกาวหนา ทําใหการรักษาไมมีประสิทธิภาพ การรักษาโดยการผาตัดหรือรังสี

รักษาก็มักพบการกลับเปนซ้ําในอัตราสูง การรักษาโดยใชยาตานมะเร็งก็มีปญหาการดื้อยาหรอืมีผลขางเคียงตอผูปวย  

 ประเทศไทยมีสมุนไพรไทยที่มีฤทธิ์ตานมะเร็งหลายชนิด และมีหลายรายงานการศึกษาที่เนนคนควาวิจัยวัตถุดิบ

ธรรมชาตติอการตานมะเร็งเพื่อพัฒนายาและใหเขากับภาวะเศรษฐกิจในปจจุบัน เห็ดเปนอาหารที่มีคุณคาทางโภชนาการสูง

และเปนอาหารคนไทยมาชานาน นอกจากนี้เห็ดยังนิยมนํามาประกอบอาหารไดหลากหลายชนิดและยังเปนอาหารทางเลือก

สําหรับผูบริโภคมังสวิรัติ เนื่องจากเห็ดอุดมดวยคุณคาทางโภชนาการประกอบกับมีสรรพคุณทางยา ปจจุบันเห็ดจึงไดรับ

ความสนใจเปนอยางมากทั่วโลก โดยเฉพาะประเทศในแถบเอเชยีและอเมรกิาเหนอื ทั้งใชเปนยาและอาหารเสริม เชน ควบคุม

ความดันเลือด บํารุงผิวหนาและผิวพรรณ กระตุนความอยากอาหาร สงเสริมการเจริญเติบโต เสริมสรางระบบภูมิคุมกัน 

ตลอดจนพัฒนาความจํา เปนตน (รักฤดี, 2555) จากรายงานการวิจัยเบื้องตนพบวา เห็ดมีสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพมากมาย 

โดยเฉพาะอยางย่ิง ฤทธิ์ตานมะเร็ง ซึ่งประกอบดวย การกระตุนใหเซลลมะเร็งเกิดการตายแบบอะพอพโทซิส (apoptosis), 

การยับย้ังการเพิ่มจํานวนของเซลลมะเร็ง (Inhibition of  cancer cell proliferation), การซอมแซมดีเอนเอ (DNA repair), การ

เพิ่มภูมิคุมกัน (Induction immunity) และการตานออกซิเดชั่น (antioxidant) เปนตน (Patel and Goya, 2012) เชนเดียวกันกับ

กลไกการทํางานของยาตานมะเร็ง มักมีฤทธิ์ในเหนี่ยวนําใหเซลลมะเร็งเกดิการตายแบบอะพอพโทซิส (Boesen-de Cock etal., 

1998; Montaigne et al., 2012; Ascierto et al., 2013, แคนยุกต 2551) ดังนั้นจึงเปนที่นาสนใจเปนอยางย่ิง ในการ การนํา

วัตถุดบิธรรมชาตทิี่ราคาไมสูง หาไดในประเทศไทย และเพาะเลี้ยงงาย มาศึกษาความฤทธิ์ในการตานมะเร็งเพื่อนําไปสูการ

ผลติเปนยาตานมะเร็ง  ซึ่งเปนแนวทางหนึ่งที่จะชวยลดการเสียดุลทางเศรษฐกิจ และเปนอีกทางเลือกหนึ่งที่จะทําใหผูปวยมี

ชวีติที่ยืนยาวและมีคุณภาพชวีติที่ดขีึ้น 

  เห็ดเรืองแสง (Neonothopanus nambi) เปนเห็ดพิษที่มีสาร luminescence (Vydryakova et al. 2015) และมี

คุณสมบัตทิางชวีภาพทัง้ดานการเกษตร และดานการแพทย จากรายงานการวิจัยของ Namanusart และคณะ (2013) พบวา

สารสกัดจากเห็ดเรอืงแสงสามารถยับย้ังการเพิ่มจํานวนหรือมีความเปนพิษตอไสเดือนฝอยรากปม (Meloidogyne incognita) 

ในมะเขอืเทศ ซึ่งไสเดอืนสายพันธุนี้เปนศัตรูพืชที่มีความสําคัญและสรางความเสียหายแกพืชเศรษฐกิจทั่วโลก (Namanusarrt 

et al., 2013) นอกจากนี้เห็ดเรืองแสงยังมีสรรพคุณทางยาโดยมีฤทธิ์ยับย้ังจุลินทรียกอโรควัณโรค (Mycobacterium 

tuberculosis) และจุลนิทรยีกอโรคมาลาเรยี (Plasmodium falciparum) ย่ิงกวานั้นยังพบสารกลุม susquiterpenes ที่แยกไดจาก

เห็ดเรอืงแสง ซึ่งไดแก สาร Aurisin A และ สาร Aurisin K ที่มีความเปนพษิตอเซลลมะเร็งหลายชนิด ไดแก human epidermoid 

carcinoma (KB), human small cell lung cancer (NCI-H187), เซลลมะเร็งเตานม ชนิด BC1 และ MCF-7 และเซลลมะเร็งทอ

น้ําดีชนิด KKU-100, KKU-139, KKU-156, KKU-213 และ KKU-214 (Kanokmedhakul et al., 2012) ทั้งนี้กลุมยาเคมีบําบัด

สวนใหญที่ใชในการรักษามะเร็งในปจจุบันสัมพันธกับการเหนี่ยวนําใหเซลลตายแบบอะพอพโทซิส อาทิ กลุม Platinum (ยา 

Carboplatin), Topoisomerase inhibitors (ยา Doxorubicin, ยา Etoposide หรือ ยา Topoteccan), Antimicrotubule agent (ยา 

Paclitaxel), Bisphosphonate (ยา Zometa) และ Monoclonal antibody (ยา Rituxumab) อยางไรก็ตามจากการสืบคนขอมูล

เบื้องตน ยังไมมีรายงานการศกึษาฤทธิ์ของสารจากเห็ดเรืองแสงในการยับย้ังเซลลมะเร็ง ดังนั้นการวิจัยครั้งนี้จึงสนใจศึกษา
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ความเปนพษิเบื้องตนของเห็ดเรืองแสง (Neonothopanus nambi) ตอเซลลมะเร็ง 2 ชนิด ไดแก มะเร็งลําไส (Colo205) มะเร็ง

ปากมดลูก (HeLa) และเซลลปกต ิ1 ชนดิไดแก เซลลหนูปกติ (L929) แลวเลอืกเซลลมะเร็งที่ถูกยับย้ังการเพิ่มจํานวนหรือตาย

จากฤทธิ์ของสารสกัดจากเห็ดเรืองแสง เพื่อเปนขอมูลพื้นฐานในการศึกษาตอถึงการเหนี่ยวนําการตายแบบอะพอพโทซิส

ตอไป การวิจัยนี้จึงเปนที่นาสนใจย่ิง  ใหซึ่งความรูเบื้องตนในการศึกษาตอยอดถึงการออกฤทธิ์ของสารในระดับโมเลกุล 

ตลอดทัง้มีคุณคาตอการพัฒนายาตานมะเร็งในอนาคต  

 
วิธีดําเนนิการวิจัย 

 การเพาะเลี้ยงเหด็เรืองแสง 

ไดรับความอนุเคราะหเชื้อเห็ดเรืองแสงสายพันธุ Neonothopanus nambi จากศูนยรวมสวนเห็ดบานอรัญญิก จ. 

นครปฐม วธิกีารเพาะเลี้ยงเห็ดเรืองแสงทําโดยเพาะเลี้ยงบนอาหารเลี้ยงเชื้อแข็ง Potato dextrose agar (PDA) บมที่อุณหภูมิ 

28-30 °C เปนเวลา 7 วัน เม่ือเห็ดเจริญเปนเสนใยบนอาหารเลี้ยงเชื้อแข็ง ทําการเจาะเชื้อเห็ดดวย glass pasteur pipette 

ขนาดเสนผานศูนยกลาง 0.5 cm จํานวน 9 ชิ้น ใสใน flask ขนาด 1000 ml ที่มีอาหารเลี้ยงเชื้อ Potato dextrose broth (PDB) 

ปรมิาตร 300 ml บมที่อุณหภูมิ 28-30 °C เปนเวลา 60 วัน ในสภาวะที่มีแสง 

การสกัดสารจากเห็ดเรอืงแสง 

กรองเสนใยเห็ดเรอืงแสงดวยกระดาษกรอง Whatman No. 1 จะไดสวนของเสนใย (mycelium) และ สวนน้ําเลี้ยงเชื้อ 

(culture filtrate) นําสวนของ culture filtrate มาสกัดดวยตัวทําละลาย ethyl acetate แลวนําไประเหยตัวทําละลายออก และจะ

ไดสารสกัด ethyl acetate จาก culture filtrate สวนของเสนใยนําไปหั่นเปนชิ้นเล็กๆแลวแชดวย methanol จํานวน 3 ครัง้ ครัง้

ละ 3 วัน นําสารสกัดที่ไดมาระเหยเอาตัวทําละลายออก เติมน้ําแลวสกัดดวยตัวทําละลาย ethyl acetate จากนัน้ระเหยเอาตัว

ทําละลายออก สารสกัด ethyl acetate จากเสนใย (mycelial extract) เก็บสารสกัดหยาบทัง้สองสวนที่ -20°C เพื่อศกึษาฤทธิ์

ทางชวีภาพตอไป 

การเตรยีมสารละลายสารสกัดจากเห็ดเรืองแสง 

 ชั่งสารสกัดหยาบที่ไดทัง้สองสวนซึ่งประกอบดวยสวนของ mycelium และ culture filtrated fraction มาละลายดวยตัว

ทําละลาย Dimethyl Sulfoxide (DMSO) จากนัน้นํามาทําใหปราศจากเชื้อโดยกรองผาน millipore filter membrane ขนาด 0.45 

µm  นําสารละลายที่ไดมาทําการเจือจางใหไดความเขมขนในขนาดตาง ๆ กัน เพื่อใชในการทดสอบฤทธิ์ตอเซลลมะเร็งชนิด

ตาง ๆ เทยีบกับ DMSO และสารมาตรฐานตอไป 

เซลลมะเร็ง 

 เซลลมะเร็งที่ใชในการศกึษาครั้งนี้ ไดแก เซลลมะเร็งลําไสชนิด Colo205 (Cololectal adenocarcinoma), เซลลมะเร็ง

ปากมดลูก HeLa (Cervic adenocarcinoma) และเซลลหนูปกติ L929 (Mouse fibroblast) การเพาะเลี้ยงเซลลเพาะเลี้ยง

เซลลมะเร็งลําไสชนิด Colo205 เลี้ยงในอาหาร RPMI1640 เซลลมะเร็งปากมดลูก HeLa และเซลลหนูปกติ L929 เลี้ยงใน 

Dulbecco’s Modified Eagle  Medium (DMEM) อาหารดังกลาวเตมิ 10 % fetal bovine serum, 10 ml ของ 100 U/ml Penicillin, 

100 µg/ml streptomycin และ L-glutamine (final conc. 2 mM)  เซลลทุกชนดิเลี้ยงในตูอบที่อุณหภูมิ 37 °C ภายใตบรรยากาศ 

5 % CO2 ทําการเปลี่ยน media สัปดาหละ 2 ครั้ง และทําการขยายเซลล (propagation) โดยเลี้ยงจนเซลลมีความหนาแนน

ประมาณรอยละ 80 (80% confluent) แลวจึงขยายเซลลโดยวิธี trypsinization เซลลที่นํามาใชในการทดลองตองทําการนับ

จํานวนการอยูรอดโดยวธิ ีTrypan Blue Exclusion และควรมีชวีติรอดมากกวา 98% 

 การทดสอบฤทธ์ิความเปนพษิของสารสกัดจากเห็ดเรืองแสง 

 ทําการทดสอบโดยการวัดการทํางานของเอนไซม succinic dehydrogenase ในไมโตคอนเดรีย ตามวิธีของ 

Sriwiriyajan และคณะ (2013) นําเซลลมะเร็งและเซลลปกติทั้งหมด จํานวน 2x104 เซลล เลี้ยงในอาหารเลี้ยงเซลลปริมาตร 



การประชุมวชิาการ และการประกวดนวัตกรรมบัณฑิตศกึษาระดับชาติและนานาชาติ 

ระหวางวันท่ี 17-18 พฤษภาคม 2561 

ณ ศูนยประชุมนานาชาติดิเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส เชยีงใหม 
 

233 

100 µl ตอหลุมของ 96 well culture plate บมไวในตูเพาะเลี้ยงเซลลที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส ปริมาณ

คารบอนไดออกไซด 5 % เปนเวลา 24 ชั่วโมง หลังจากนัน้เตมิสารสกัดเห็ดเรอืงแสงที่ความเขมขนตางกัน โดยใชตัวทําละลาย 

DMSO ที่ไมมีความเปนพิษตอเซลล (final conc. = 0.05 µg/ml) และใช curcumin และ doxorubicin เปน positive control 

จากนัน้บมไวในตูเพาะเลี้ยงเซลล ที่อุณหภูมิ 37 °C ปรมิาณ CO2 5 % เปนเวลา 72 ชั่วโมง เม่ือครบเวลาแลวดูด อาหารเลี้ยง

เซลลออก จากนั้นเติม DMSO ปริมาตร 100 µl แลวนําไปวัด OD ที่ความยาวคลื่น 570 nm ซึ่งความเขมของสีที่เกิดขึ้นจะ

สัมพันธกับจํานวนเซลลที่ยังมีชวีติ คา OD ที่ไดนํามาคํานวณหา % viability และคา IC50 

การศึกษาลักษณะสัณฐานวิทยาของเซลล  

 เลี้ยงเซลลมะเร็งเพาะเลี้ยง Colo205 และ HeLa จํานวน 2x104 เซลลใน 96 wells plate 24 ชั่วโมง เติมสารสกัดเห็ด

เรอืงแสงที่ความเขมขน 25 ไมโครกรัม/มิลลลิติร บมไวในตูเพาะเลี้ยงเซลล และถายภาพภายใตกลองจุลทรรศนแบบหัวกลับ 

ที่เวลา 24 ชั่วโมง เพื่อศกึษาการเปลี่ยนแปลงสัณฐานวิทยาของเซลล ไดแก การหดของเซลล  (cell shrinkage) การโปงพอง

ของผนังเซลล (membrane blebling) การรวมตัวของออรแกเนลลภายในเซลล (organelle condensation) และการแตกสลาย

ของเซลลแบบ apoptotic bodies 

 
ผลการวิจัย 

 สารสกัดหยาบจากเห็ดเรืองแสง 

 เห็ดเรืองแสงอายุ 60 วัน ถูกนํามากรองแยกสวนเสนใย (น้ําหนัก 41.71 กรัม) และน้ําเลี้ยงเชื้อ (ปริมาตร 6 ลิตร) 

จากนั้นสกัดดวยตัวทําละลายอินทรียที่มีขั้วตางกัน 3 ชนิด ไดแก hexane (ขั้วต่ํา), CH2Cl2 (ขั้วปานกลาง), EtOAc (ขั้วสูง) 

ตามลําดับ ไดสารสกัดดังแสดงในตารางที่ 1 จากตารางแสดงน้ําหนักของสารสกัดหยาบจากสวนเสนใยและน้ําเลี้ยงเชื้อของ

เห็ดเรื่องแสงพบวา สวนของน้ําเลี้ยงเชื้อ F3 มีน้ําหนักสารสกัดตอลติรมากที่สุดมีคาเทากับ 1.61  มิลลิกรัม/ลิตร ซึ่งมีมากกวา 

F2 และ F1 ที่มีคาเทากับ 0.61 และ 0.27 กรัม/ลิตรตามลําดับ และสวนของเสนใย M1 มีรอยละผลิตภัณฑมากที่สุด มีคา

เทากับ 5.03 ซึ่งมีคามากกวา M2 และ M3 ที่มีรอยละผลิตภัณฑเทากับ 0.07 และ 3.89 ตามลําดับ ทําใหทราบวาสารสวน

ใหญในน้ําเลี้ยงเชื้อมีขัว้สูงขณะที่สารสวนใหญในเสนใยมีขัว้ต่ํา 

ตารางที่ 1 แสดงน้ําหนักของสารสกัดหยาบจากสวนเสนใยและน้ําเลี้ยงเชื้อของเห็ดเรื่องแสง 

สวนสกัด

หยาบ* 

นํ้าหนักสารสกัด (กรัม) รอยละผลิตภัณฑ 

(%) 

นํ้าหนักสารสกัด 

ตอลิตร (กรัม/ลิตร) 

ลักษณะทางกายภาพ 

F1 3.64 - 0.61 ของเหลวหนืดสีเหลือง 

F2 1.64 - 0.27 ของเหลวสีนํ้าตาล 

F3 9.67 - 1.61 ของเหลวหนืดสีนํ้าตาลเขม 

M1 2.10 5.03 - ของเหลวหนืดสีเหลือง 

M2 0.03 0.07 - ของแข็งสีนํ้าตาล 

M3 1.62 3.89 - ของแข็งสีดํานํ้าตาลเขม 

 

*สวนสกัดหยาบ F1 = น้ําเลี้ยงเชื้อสกัดดวย hexane; F2 = น้ําเลี้ยงเชื้อสกัดดวย CH2Cl2; F3 = น้ําเลี้ยงเชื้อสกัดดวย EtOAc; 

M1 = เสนใยสกัดดวย hexane; M2 = เสนใยสกัดดวย CH2Cl2; M3 = เสนใยสกัดดวย EtOAc 

 ฤทธ์ิของสารสกัดหยาบเห็ดเรืองแสงตอการยับย้ังเซลลมะเร็ง 

 จากการศกึษาความเปนพษิของสารสกัดหยาบเห็ดเรอืงแสงที่ความเขมขน 1.56-100 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร เปนเวลา 

72 ชั่วโมง ตอเซลลมะเร็งลําไส Colo205 พบวารอยละการอยูรอดของเซลลมะเร็งลําไส Colo205 ลดลง เม่ือความเขมขนของ
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สารสกัดเพิ่มขึ้น ดังแสดงในภาพที่ 1 เชนเดยีวกันกับรอยละการอยูรอดของเซลลมะเร็งปากมดลูก HeLa ดังแสดงในภาพที่ 2 

สารสกัด F1 มีคาความเปนพิษตอเซลลมะเร็งทั้ง 2 ชนิดมากที่สุด โดยมีคา IC50 ตอเซลล Colo205 และ HeLa เทากับ 

9.67±5.15 (R2 เทากับ 0.943) และ 6.02±2.33 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร (R2 เทากับ 0.984) ตามลําดับ ขณะที่คา IC50 ตอเซลล 

L929 มีคาเทากับ 10.48±1.95 ไมโครกรัม/มิลลลิติร (R2 เทากับ 0.987) ซึ่งมีคาสูงกวาในเซลลมะเร็ง Colo205 และ HeLa ดัง

แสดงในตารางที่ 2 และภาพที่ 3 สารสกัด F2, F3 และ M2 มีคาความเปนพิษตอเซลล HeLa (IC50 = 7.78±4.83, 14.94±5.09 

และ 10.326±5.33 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร ตามลําดับ) และมีความเปนพิษต่ําตอ Colo205 (IC50 = 16.68±0.60, 44.28±5.58 

และ 26.26±0.59 ไมโครกรัม/มิลลลิติร ตามลําดับ) และพบวาสารสกัด F2, F3 และ M2 มีความเปนพิษตอเซลล L929 นอย

กวาเซลล HeLa (IC50 = 9.95±1.54, 25.39±6.47 และ 23.46±8.08 ไมโครกรัม/มิลลลิติร ตามลําดับ) 

 

 
 

ภาพที่ 1 รอยละการอยูรอดของเซลลมะเร็งลําไส Colo205 ที่ทดสอบความเปนพษิดวยสารสกัดหยาบจากน้ําเลี้ยงเชื้อของเห็ด

เรอืงแสงในตัวทําละลาย hexane (F1), CH2Cl2 (F2), EtOAc (F3) และสารสกัดหยาบจากเสนใยของเห็ดเรืองแสงตัวทําละลาย 

hexane (M1), CH2Cl2 (M2), EtOAc (M3) โดยวิธี MTT assay ขอมูลที่ได คือ คาเฉลี่ยการอยูรอดของเซลล  ความคลาด

เคลื่อนของคาเฉลี่ย (n = 3) 
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ภาพที่ 2 รอยละการอยูรอดของเซลลมะเร็งลําไส HeLa ที่ทดสอบความเปนพิษดวยสารสกัดหยาบจากน้ําเลี้ยงเชื้อของเห็ด

เรอืงแสงในตัวทําละลาย hexane (F1), CH2Cl2 (F2), EtOAc (F3) และสารสกัดหยาบจากเสนใยของเห็ดเรืองแสงตัวทําละลาย 

hexane (M1), CH2Cl2 (M2), EtOAc (M3) โดยวิธี MTT assay ขอมูลที่ได คือ คาเฉลี่ยการอยูรอดของเซลล  ความคลาด

เคลื่อนของคาเฉลี่ย (n = 3) 

 
ตารางที่ 2 ความเขมขนของสารสกัดหยาบจากเห็ดเรอืงแสงที่ยับย้ังเซลลมะเร็งรอยละ 50 (IC50) 

 

สารสกัด 
IC50 (ไมโครกรัม/มิลลลิติร ) 

Colo205 HeLa L929 

F1 9.67±5.15 6.02±2.32 10.48±1.95 

F2 16.68±0.60 7.78±4.83 9.95±1.54 

F3 44.28±5.58 14.94±5.09 25.39±6.47 

M1 85.62±0.30 49.03±0.40 45.95±1.05 

M2 26.26±0.59 10.32±5.33 23.46±8.08 

M3 67.36±0.66 29.28±6.72 37.81±3.12 

Curcumin 12.38±0.88 15.63±4.91 18.31±5.41 

Doxorubicin 1.13±0.15 0.81±0.59 1.04±0.56 
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ภาพที่ 3 กราฟความเขมขนของสารสกัดหยาบจากเสนใยและน้ําเลี้ยงเชื้อของเห็ดเรืองแสงที่ยับย้ังเซลลรอยละ 50 (IC50) ซึ่ง

คํานวณจากความเขมขนของสารสกัดหยาบที่ยับย้ังเซลลรอยละ 50  ความคลาดเคลื่อนของคาเฉลี่ย (n = 3 

 

การศกึษาลักษณะสัณฐานวิทยาของเซลล (cell morphology) 

 เม่ือเลี้ยงเซลลมะเร็ง Colo205 และ HeLa ในอาหารที่มีสารสกัดหยาบจากเห็ดเรืองแสง (25 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร) 

เปนเวลา 24 ชั่วโมง พบวาเซลลมะเร็งทั้ง 2 ชนิด มีลักษณะเปลี่ยนแปลงจาก epithelial cell ที่มีรูปรางเปน polyglonal normal 

shape ไปเปนเซลลที่มีการโปงพองของผนังเซลล (membrane blebling) การหด (cell shrinkage) และการเซลลแตกเปน 

apoptotic bodies ดังแสดงดังภาพที่ 4 และ 5 (ปกปอง ประยงค และคณะ, 2550; Syarifah Nur Syed et. al., 2013)  
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ภาพที่ 4 ลักษณะสัณฐานวทิยาของเซลลมะเร็งเพาะเลี้ยง Colo205 และ HeLa ภายใตกลองจุลทรรศนหัวกลับ (กําลังขยาย 

200X) โดยเลี้ยงเซลลมะเร็งในอาหารที่มีสารสกัดจากเห็ดเรอืงแสง (25 ไมโครกรัม/มิลลลิติร) เปนเวลา 24 ชั่วโมง ลูกศรสดีํา 

(membrane blebbing) ลูกศรสนี้ําเงนิ (apoptotic bodies) 

 

 
ภาพที่ 5 ลักษณะสัณฐานวทิยาของเซลลมะเร็งเพาะเลี้ยง Colo205 และ HeLa ภายใตกลองจุลทรรศนหัวกลับ (กําลังขยาย 

200X) โดยเลี้ยงเซลลมะเร็งในอาหารที่มีสารสกัดจากเห็ดเรอืงแสง (25 ไมโครกรัม/มิลลลิติร) เปนเวลา 24 ชั่วโมง ลูกศรสดีํา 

(membrane blebbing) ลูกศรสนี้ําเงนิ (apoptotic bodies) 
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วิจารณผลการวิจัย 

 ผลการศกึษาความเปนพิษในเซลลมะเร็ง Colo205 และ HeLa พบวา หลังจากเลี้ยงเซลลในอาหารที่มีสารสกัดเห็ด

เรืองแสง เปนเวลา 72 ชั่วโมง เม่ือความเขมขนสูงขึ้น จํานวนเซลลมีลดลง จากรายงานของสถาบันมะเร็งแหงชาติประเทศ

อเมรกิา และการศกึษาฤทธิ์ตานมะเร็งของสมุนไพรไทยตอเซลลมะเร็งพบวาเกณฑมาตรฐานในการวิเคราะหสารสกัดหยาบ

จากพชืที่มีความเปนพษิตอเซลลมะเร็งควรมีคานอยกวา 30 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร (Suffness and Pezzuto, 1990; Intharat et 

al, 2004) สารสกัดเห็ดเรืองแสงที่สกัดดวยตัวทําละลาย Hexane (F1) มีฤทธิ์ยับย้ังการเพิ่มจํานวนของเซลลมะเร็ง Colo205 

และ HeLa ไดดีที่สุด (IC50 = 9.67±5.15 และ 6.02±2.32 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร) และมีฤทธิ์ดีกวา Curcumin ซึ่งยับย้ังเซลล 

Colo205 (IC50 = 12.38±0.88 ไมโครกรัม/มิลลลิติร) และ HeLa (IC50 = 15.63±4.91 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร) ขณะที่มีฤทธิ์ยับยัง

เซลลหนูปกตนิอย (IC50 = 10.48±1.95 ไมโครกรัม/มิลลลิติร) ซึ่งผลการทดลองสนับสนุนผลการศกึษาทางสัณฐานวิทยาพบวา

ลักษณะเซลลมะเร็งเม่ือเลี้ยงในสภาวะที่มีสารสกัดจากเห็ดเรืองแสงทั้งเซลล Colo205 และ HeLa มีลักษณะที่เปลี่ยนแปลงไป 

คลายกับการตายแบบอะพอพโทสิส (ปกปอง ประยงค และคณะ, 2550; Herrmann et al., 1994, Pawley 1995, Gupta 

2003, Fan et.al., 2005, Hahnvajanawong et. al., 2010) แมวาเซลลมะเร็งจะถูกยับย้ังการเพิ่มจํานวนของเซลลไดนอยกวา 

Doxorubicin ทัง้ในเซลล Colo205 และ HeLa (IC50 = 1.13±0.15 และ 0.81±0.59 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร) ซึ่งอาจเปนผลมาจาก

สารสกัด F1 มีสารประกอบหลายชนิดที่มีขั้ว เชนเดียวกันกับการศึกษาของ Somdej Kanokmedhakul และคณะ พบวาสาร

บริสุทธิ์ Aurisin A และ K ซึ่งสกัดจาก N. Nambi ดวยตัวทําละลาย EtOAc ซึ่งมีขั้ว มีฤทธิ์ยับย้ังเซลลมะเร็งหลายชนิด ไดแก

เซลล KB, NCI-H187, BC1, MCF-7, KKU100, KKU-139, KKU-156, KKU-231 และ KKU-241(Kanokmedhakul et al., 

2012) การทํางานของสารบริสุทธิ์หลายชนิดที่มีขั้ว อาจมี synergistic effect ในการเสริมฤทธิ์เหนี่ยวนําเซลลใหตายแบบ 

apoptosis หรอืยับย้ังการเพิ่มจํานวนเซลล ดังนัน้ขอมูลจากการศกึษานี้จึงมีคุณคาย่ิงในการศึกษาตอยอดถึงฤทธิ์ดังกลาว โดย

นําสารสกัด F1 ไปแยกเปนสารบริสุทธิ์เพื่อคัดเลือกสารที่มีฤทธิ์และศึกษาถึงกลไลของสารในการตานมะเร็งชนิด Colo205 

และ HeLa ในระดับโมเลกุลตอไป  
 

สรุปผลการวิจัย 

 การสกัดสารจากเห็ดเรืองแสงโดยใชตัวทําละลายที่มีขั้วต่ําไปหาขั้วสูง พบวาสารสกัดจากเห็ดเรืองแสงดวยตัวทํา

ละลาย CH2Cl2 ทั้งในสวนของน้ําเลี้ยงเชื้อและเสนใยมีปริมาณมากที่สุด โดยมีฤทธิ์ยับย้ังเซลลมะเร็ง Colo205 และ HeLa 

แตกตางกัน คือสารสกัด F1 ซึ่งสกัดดวยตัวทําละลาย Hexan มีฤทธิ์ยับย้ังเซลลมะเร็ง Colo205 และ HeLa ไดดีที่สุด และ

ลักษณะสัณฐานวทิยาของเซลลมะเร็งทั้ง 2 ชนิดเปลี่ยนแปลงไปจาก epithelial cell มีรูปรางเปน polyglonal normal shape ไป

เปนเซลลที่มีการโปงพองของผนังเซลล (membrane blebling) การหด (cell shrinkage) และการเซลลแตกเปน apoptotic 

bodies จากการวิจัยที่ศึกษาเบื้องตนนี้เปนประโยชนในการไปศึกษาตอในระดับโมเลกุลถึงฤทธิ์เหนี่ยวนําการเกิดการตาย

แบบอะพอพโทสสิ เพื่อพัฒนายารักษาโรคมะเร็งตอไปในอนาคต 
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เหนี่ยวนําใหเกิดการตายแบบ apoptosis ของเซลล HCT-116  ในหนูท่ีไดรบัการปลูกถายเซลลมะเร็งลําไส 

Combination of capsaicin and resveratrol inhibits key enzyme in de novo lipogenesis pathway and 
triggers apoptosis of HCT-116 cell in colon cancer nude mice model 
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บทคัดยอ 

 Capsaicin และ resveratrol เปนสารสกัดจากธรรมชาติซึ่งทราบกันดีวามีผลในการเหนี่ยวนําที่ทําใหเกิด 

apoptosis ในเซลลมะเร็งหลายชนดิ แตกลไกในการเหนี่ยวนําที่ทําใหเกดิ apoptosis ยังไมเปนที่เขาใจ ผลการศกึษาที่ผานมา

พบวาในเซลลมะเร็งนั้นมีการแสดงออกที่เพิ่มขึ้นของกระบวนการสรางไขมันใหมภายในเซลล (de novo lipogenesis)  จึง

สามารถนํามาใชเปนกลุมเปาหมายสําหรับการพัฒนาการรักษาโรคมะเร็ง ในงานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษากลไกการ

ทํางานรวมกันระหวาง capsaicin และ resveratrol ซึ่งเปนสารที่กอใหเกิด apoptosis ในเซลลมะเร็งลําไสชนิด HCT116 

และสัตวทดลองที่ไดรับการปลูกถายเซลลมะเร็งลําไสชนิด HCT116   ผลจากการศึกษาพบวาการใหสารรวมระหวาง 

_capsaicin และ resveratrol เปนเวลา 24ชั่วโมง สามารถลดการมีชวีติอยูของเซลลมะเร็งและเพิ่มการตายแบบ apoptosis 

ในเซลลมะเร็งลําไส และยังพบการลดลงของการแสดงออกของเอนไซมหลักในกระบวนการสรางไขมันใหม ในเซลลมะเร็ง

ลําไสชนดิ HCT116 ซึ่งผลการศึกษาดังกลาวสอดคลองกับการศึกษาในสัตวทดลองที่ไดรับสารสกัดรวมระหวาง capsaicin 

และ resveratrol ที่สามารถยับย้ังการเจรญิเตบิโตของกอนมะเร็ง ได ดังนัน้จึงสามารถสรุปไดวาการใหสารสกัดรวมระหวาง 

capsaicin และ resveratrol สามารถยับย้ังการแสดงออกของเอนไซมหลักในกระบวนการสรางไขมันใหมภายในเซลล และ

เหนี่ยวนําใหเกดิการตายแบบ apoptosis ของเซลล HCT116 ได 

คําสําคัญ:  De novo lipogenesis (DNL)  Capsaicin  Resveratrol  Apoptosis  HCT-116 

Abstract  

Capsaicin and resveratrol known as extracted natural products are well recognized to have variety of biological 

beneficial effects including selectively induce apoptosis in many cancer cells. However, apoptotic induction mechanisms of 

capsaicin or resveratrol are not entirely understood. Up-regulation of the de novo lipogenesis (DNL) pathway positively regulated 
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cancer development has considerably focused as target of anticancer therapeutic approaches in recent years. The aim of this 

study was to investigate mechanism of combined effects of capsaicin and resveratrol on apoptotic induction both in vitro HCT-116 

cancer cells and in vivo HCT-116 xenograft nude mice. Combination treatment of capsaicin and resveratrol for 24 h showed 

decreased cell viability and increased apoptosis rate in HCT-116 cancer cells. Also, the expressions of key enzymes in DNL 

pathway were reduced in HCT-116 cells following combined capsaicin and resveratrol treatment. We suggest that capsaicin 

combined with resveratrol suppresses DNL pathway leading to inducing apoptosis in HCT-116 cells. Moreover, supporting of these 

suggestions was obtained from in vivo experiment results. Combined capsaicin and resveratrol retarded the growth of tumor 

implanted in nude mice. Apoptotic rate was enhanced in tumor tissues under combined capsaicin and resveratrol treatment. We 

also found depleted expression of key enzymes in DNL pathway by this combined treatment. Thus, these results conclude that 

treatment of capsaicin and resveratrol suppress DNL pathway, consequently leading to induction of apoptosis. 

Keyword:  De novo lipogenesis (DNL), Capsaicin, Resveratrol, Apoptosis, HCT-116 

 
บทนํา 

มะเร็งลําไส เปนโรคมะเร็งที่พบวามีการวิบัติมาก พบไดในทั้งเพศชายและเพศหญิงได โดยสามารถแบงออกไดสอง

ชนดิคือ colon cancer และ rectal cancer โดยจะทําการเรยีกตามสถานที่ที่เกดิรอยโรควาจะเปนที่บรเิวณลําไส (colon) หรือ ไส

ตรง (rectal) ซึ่งยาที่นิยมใชในการรักษามะเร็งลําไสในปจจุบันไดแก 5-fluorouracil, capecitabine, irinotecan และ trifluridine 

อยางไรก็ตามพบวาหลังจากการไดรับยาแลว มีการดื้อตอการรักษา (Arnold et al., 2017; Siegel et al., 2017; Siegel, Miller, 

& Jemal, 2018) ดัง้นัน้จึงไดมีการพัฒนายารักษามะเร็งสําใสที่มีประสทิธภิาพดขีึ้น โดยใชคุณสมบัติในการเสริมกันของยาเพื่อ

การรักษาในอนาคต อยางไรก็ตามการรักษาดวยยาเคมีบําบัดนัน้ไมไดมีผลจําเพาะตอเซลลมะเร็งเทานั้น แตยั้งสงผลตอเซลล

ปกตใินรางกายไดหลังจากที่ผูปวยไดทําการรับยาเคมีบําบัด ในปจจุบันพบวาการใชสารรวมกันที่ไดมาจากธรรมชาตินั้น มีผล

ในการตานมะเร็งไดอยางด ีและมีผลขางเคียงตอเซลลรางกายปกตินอย จึงเปนตัวเลือกที่เหมาะสมในการพัฒนายาเพื่อการ

รักษาโรคมะเร็งตอไป (Demain & Vaishnav, 2011) 

 จากการศึกษาที่ผานมามีการรายงานวาเอนไซมที่ใชในกระบวนการสรางไขมันใหม (de novo lipogenesis, DNL 

pathway) นั้นมีการแสดงออกที่มากในมะเร็งหลายชนิด เชน มะเร็งเตานม, มะเร็งตับ, มะเร็งตอมลูกหมาก, มะเร็งตับออน 

และ มะเร็งลําไส เปนตน(Nieva et al., 2012; Notarnicola, Messa, & Caruso, 2012; Skill, Scott, Wu, & Maluccio, 2011; 

Suburu & Chen, 2012; Swierczynski, Hebanowska, & Sledzinski, 2014; Witkiewicz et al., 2008 )  โดยเอนไซมหลักใน

กระบวนการสรางไขมันใหมที่สําคัญคือ fatty acid synthase (FASN) ซึ่งเปนเอนไซมที่ทําหนาที่ในการสังเคราะหกรดไขมันสาย

ยาว (Long chain fatty acid; LCFA) จากการเปลี่ยนสารตั้งตนจาก acetyl-CoA และ malonyl-CoA (Menendez & Lupu, 

2007) ซึ่งพบวาในเซลลมะเร็งนั้นจะมีการแสดงออกของ FASN ที่มากกวาเม่ือเปรียบเทียบกับเซลลปกติ (Flavin, Peluso, 

Nguyen, & Loda, 2010; Ogino et al., 2008) ในการควบคุมการแสดงออกของ FASN และเอนไซมในกระบวนการสรางไขมัน

ใหมนั้นสามารถถูกกระตุนผาน PI3K/Akt/mTOR pathways (Guri et al., 2017; Ribback et al., 2015; Xu et al., 2018) 

เพราะฉะนัน้การศกึษาการยับย้ังกระบวนการสรางไขมันใหม ในเซลลมะเร็งอาจเปนเปาหมายที่สําคัญในการพัฒนายา และ

แนวทางในการรักษาที่มีประสิทธิภาพดีขึ้นได (K. Stoiber et al., 2018; Walz et al., 2018) ซึ่งในเซลลมะเร็งนั้นมีการสราง

ไขมันที่เพิ่มมากขึ้นเพื่อนํามาใชในการสรางผนังเซลล การเปลี่ยนรูปรางโปรตีน และสารสื่อสารของเซลล (Ventura et al., 

2015)  จากที่กลาวมาขางตนแสดงใหเห็นวามีการนํา DNL pathway มาเปนเปาหมายในการพัฒนายาเพื่อรักษาโรคมะเร็ง โดย

การศกึษาที่ผานมานัน้พบวาลดการแสดงออกของเอนไซมหลักในกระบวนการสรางไขมันใหมนัน้ สามารถกระตุนการตายแบบ 

apoptosis ในเซลลมะเร็งแตไมสงผลตอเซลลปกต ิ(Impheng et al., 2015) 
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 มีการรายงานวาปจจัยที่สงผลตอการเจรญิเตบิโตของเซลลมะเร็งย่ิงเพิ่มสูงขึ้นในผูปวยเบาหวาน (diabetes mellitus; 

DM) เนื่องจากภาวะที่มีไขมันสูง (Ameer, Scandiuzzi, Hasnain, Kalbacher, & Zaidi, 2014; Marchesini et al., 1999; Postic & 

Girard, 2008) และการยับยังกระบวนการสรางไขมันใหมนัน้ ชวยเพิ่มประสทิธภิาพในการทําหนาที่ของฮอรโมนอินซูลิน (Singh 

et al., 2016) ดังนั้นแสดงใหเห็นวาการรักษาผานทาง DNL pathway นั้นมีนาจะมีศักยภาพ ตอการปองกันการเกิดมะเร็งใน

ผูปวยเบาหวานได 

 ในปจจุบันมีการศกึษาวจัิย โดยใหสารที่สดสอบมีการทํางานรวมกันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของสารออกฤทธิ์ ในการ

รักษา  ทัง้นี้ capsaicin เปนสารที่พบไดมากในกลุม capsaicinoids พบไดทั่วไปในพริก ซึ่ง capsaicin นั้นสามารถเพิ่มระดับของ 

calcium และการเกิด apoptosis ในเซลลมะเร็งได (Macho et al., 1999) นอกจากนี้ capsaicin นั้นยังมีฤทธิ์ในการยับยังการ

เจริญเติบโตในเซลลมะเร็งตับชนิด HepG2 ผานการยับย้ังการทํางานของ DNL pathway (Impheng, Pongcharoen, Richert, 

Pekthong, & Srisawang, 2014) ในปจจุบัน capsaicin นัน้ไดมีการนําไปใชควบคูกับยาเคมีบําบัดเพื่อทําการเพิ่มประสิทธิภาพ

ในการรักษาโรคมะเร็งลําไส (Filipczak-Bryniarska et al., 2017) 

 ในขณะที่ resveratrol ซึ่งเปนสารอินทรียที่พืชสรางขึ้นมา หลังจากการติดเชื้อที่สามารถพบไดในพืชตระกูลถั่ว 

(Aluyen et al., 2012) resveratrol เปนสารในกลุม stilbene พบวามีความสําคัญในการปองกันการเกิดเซลลมะเร็งและตาน

เซลลมะเร็ง (Aluyen et al., 2012)  ซึ่งผลในการยับยังการเจรญิของเซลลมะเร็งนัน้ไมสงผลตอเซลลปกต ิ(Mitrut et al., 2009)  

จากที่ไดกลาวมาขางตนแสดงใหเห็นวาสาร capsaicin และ resveratrol นัน้อาจจะมีผลตอการเจริญเติบโตของเซลลมะเร็ง แต

ยังไมมีการศกึษากลไลในการออกฤทธิ์ของสารดังกลาว ดัง้นัน้ในงานวจัิยนี้จึงมีจุดมุงหมายในการศกึษาผลของการรวมกันของ

สารในเซลลมะเร็งลําไสใหญชนิด HCT-116 โดยมุงเนนในการศึกษาฤทธิ์ในการยับยัง DNL pathway ผานการลดการสง

สัญญาณ PI3K/Akt/mTOR pathway ซึ่งทําใหเกดิการตายแบบ apoptosis ในเซลลมะเร็งลําไสชนิด HCT-116  และ ผลการลด

ขนาดกอนมะเร็งในหนูที่ไดรับการปลูกถายเซลลมะเร็ง 

 

อุปกรณและวิธีการ / วิธีดําเนนิการวิจัย 

การเพาะเลี้ยงเซลล 

 เซลลมะเร็งลําไสชนิด HCT-116 ที่ไดรับความอนุเคราะหจาก อาจารยดามรัศมน สุรางกูร ภาควิชาชีวเคมี คณะ

วทิยาศาสตรการแพทย มหาวทิยาลัยนเรศวร  ซึ่งไดรับการรับรองจาก American Type Culture Collection (HB-8065; ATCC, 

Manassas, VA, USA) เพาะเลี้ยงใน complete growth media ประกอบดวย McCoy’s 5A รวมกับ 10% fetal bovine serum 

(FBS) และ 1% antibiotic-antimycotic เพาะเลี้ยงที่อุณหภูมิ 37 0C และ 5% CO2 โดยจะทําการ sub-culture เซลลเม่ือเซลลมี

การเจรญิเตบิโตบนภาชนะเลี้ยงที่ประมาณ 80-90%  

การวัดอัตราการอยูรอดของเซลลดวยเทคนคิ MTT assay 

Plate เซลลใน 96 –well culture plate ที่จํานวนเซลล 2x104 cell/well (SPL life science) ใช medium McCoy’s 150 

μg/well จากนั้นทําการบมเซลลเปนเวลา 24 ชั่วโมง ในตู CO2 incubator จากนั้นทําการทดสอบสาร โดยให capsaicin และ 

resveratrol จากนอยไปมาก Capsaicin ใชความเขมขนระหวาง 0 – 1 mM สวน resveratrol ใชความเขมขนระหวาง 0 – 0.5 

mM และการใหสารรวมกันที่ 0, 0.05+0.05, 0.1+0.05, 0.1+0.1, 0.2+0.1, 0.3+0.1mM ของcapsaicin + resveratrol  แลวบม

เปนเวลา 24ชั่วโมงใน CO2 incubator แลววัดการอยูรอดของเซลลดวยการตรวจสอบโดยใช 3-[4, 5 dimethylthaiazol-2-yl]-

2, 5-diphenyltetrazolium bromide ( MTT : Amresco) ดวยการละลายใน PBS ( phosphase buffer saline ) ใสลงไป Well ละ
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100 ug จากนัน้บมใน CO2 incubator เปนเวลา 2 ชั่วโมง จากนั้นละลายผลึกคริสตัลดวย 100% DMSO (Sigma, France) 150 

μg/well ทําการวัดคาการดูดกลนืแสงที่ 595 nm ดวยเครื่อง microplate reader (Biotek)  

การวัดการเกดิ Apoptosis ดวยวิธี flow cytometry 

Plate cell ใน Cell culture disc ขนาด 35 ×10 mm จํานวน 1 ×106cell/dish (SPL life science) ใน Medium McCoy’s 2 

ml/ dish incubate ใน CO2 incubator เปนเวลา 24 ชั่วโมง แลวทําการ treat เซลลดวยสารความเขมขนดังนี้ (Media, 0.1% 

DMSO, 0.1mM Capsaicin + 0.05mM Resveratrol ) แลวบมที่อุณหภูมิ 37 0C ใน CO2 incubator เปนเวลา 24 ชั่วโมง จากนั้น

ทําการเก็บเซลลโดยการ trypsinized ดวยเอนไซม trypsin (GIBCO, USA ) แลวบมในอางน้ําที่อุณหภูมิ 37 0C  เปนเวลา 5 

นาท ีจากนัน้ทําการเก็บเซลลดวย PBS ใสใน centrifuge tube ขนาด 15 ml และนําไปปนเหวี่ยงดวยเครื่อง centrifuge ที่ 1000 

rpm เปนเวลา 2 นาที ที่อุณหภูมิ 4 °C แลวเทสวนใสทิ้งเหลอืไวแคตะกอนเซลลใส 1x annexin (เจือจางจาก 10x annexin ดวย

น้ํากลั่น) (Invitrogen, USA ) โดย media tube ใส 400 μl สวน tube 0.1% DMSO และ 0.1mM capsaicin + 0.05mM 

resveratrol ใส tube ละ 100 μl จากนั้นแบงใส flow tube tube ละ100 μl แบงเปน6 tube ใส propidium Iodine ( PI ) (Bio 

basic Canada INC ) 0.2 μl/tube และ annexin 0.5 μl/tube สวน media –control ไมมี PI/annexin , มีPI อยางเดียว, มี 

Annexin อยางเดียวและมีทั้ง PI /Annexin สวน tube 0.1% DMSO และ 0.5mM capsaicin ใส flow tube ที่มีทั้ง PI/Annexin 

จากนั้นทําการบมที่อุณหภูมิหองเปนเวลา 15 นาที หามโดนแสงจากนั้นใส 1% serum ที่ละลายใน PBS tube ละ 200 μl 

จากนั้นวัดอัตราการการเกิด apoptosis ของเซลลดวยเครื่อง FACSCalibur flow cytometry และคํานวนโดยใชโปรแกรม 

CellQusetPro software (Mac OS 9, BD Biosciences, USA). 

การปลูกถายเซลลมะเร็งลําไสในหนูไรขน (nude mice) 

หนูไรขนเพศผู สายพันธุ BALB/CAJcl-Nu/Nu อายุ 4-6 สัปดาห จากบริษัทโนมุระสยามอินเตอรเนชั่นแนลจํากัด ถูก

นํามาเลี้ยงที่ สถานสัตวทดลองเพื่อการวิจัย มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก ประเทศไทย โดยมีการควบคุมสภาวะ

แวดลอมใหเหมาะสม ซึ่งการศึกษาในสัตวทดลองครั้งนี้ไดผานการพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรมสัตวทดลอง 

มหาวทิยาลัยนเรศวร และผูวจัิยไดปฏิบัตติามจรรยาบรรณการใชสัตวทดลองเพื่องานทางวทิยาศาสตร ซึ่งการทําลองในครั้งนี้

ไดทําการปลูกถายเซลลเซลลมะเร็งลําไสชนดิ HCT-116 ลงในชัน้ใตผวิหนังบรเิวณหลังคอหนู และทําการวัดปริมาตรของกอน

เนื้อทุกวันโดยคํานวณจากสูตร 

ปรมิาตรกอนเนื้อ = ความยาวดานกวาง2x ความยาวดานยาว x 0.5 

เม่ือกอนเนื้อมีขนาดประมาณ 100mm3 ผูวิจัยจะทําการแบงกลุมอยางสุม เปนสามกลุมทดลอง (กลุมละ7 ตัว) คือ

กลุมควบคุมปกติ (จะไดรับ 0.2% DMSO), กลุมควบคุมแบบบวก (ไดรับ 10mg/kg.BW ของ 5-FU), กลุมทดลอง (ไดรับ 

2mg/kg.BW capsaicin + 1mg/kg.BW resveratrol) ทําการใหสารโดยวิธีการฉีดบริเวณใกลเคียงกอนเนื้อตอเนื่องเปนเวลา 1 

สัปดาห และทําการวัดปรมิาตรของกอนเนื้อทุกๆ วันกอนทําการใหสารสกัด  หลังจากที่ใหสารสกัดครบ 1 สัปดาห หนูไรขนจะ

ถูกทําใหสลบ และทําการการุณยฆาต และเก็บกอนเนื้อไปศกึษาการแสดงออกของโปรตนีในกระบวนการ DNL ตอไป 
 

การตรวจสอบการแสดงออกของโปรตนี (Western blot analysis) 

การสกัดโปรตนี 

กอนมะเร็งจะถูกนําไปสกัดโปรตีนดวย RIPA buffer รวมกับ 1% protease inhibitor ทําใหเซลลแตกโดยเครื่อง

บดละเอียดและนําไปปนเหวี่ยงดวยเครื่อง centrifuge ที่ 14000 g  เปนเวลา 15 นาที ที่อุณหภูมิ 4 °C จนกวาจะไมเหลือ

ตะกอน ทําการเก็บสวนใสดานบนและเก็บใวที่ -80 ๐c 



การประชุมวชิาการ และการประกวดนวัตกรรมบัณฑิตศกึษาระดับชาติและนานาชาติ 

ระหวางวันท่ี 17-18 พฤษภาคม 2561 

ณ ศูนยประชุมนานาชาติดิเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส เชยีงใหม 
 

244 

การวัดความเขมขนของโปรตนีดวย Bicinchoninic Acid (BCA) assay 

เตรียม Reagent BCA ใน centrifuge tube ขนาด 15 ml ปริมาตรทั้งหมด 1.5 ml โดยใส reagent A 1.47 ml และ

reagent B 30 μl (50 : 1) ไมใหโดนแสง จากนั้นเตรียม 96-well culture plate ใส RIPA buffer + dH2O 1 well (blank) อยาง

ละ2 μl จากนั้นแบง well เรียงตามความเขมขนคือ DMSO, 5-FU, 2mg/kg.BW capsaicin + 1mg/kg.BW resveratrol เติมน้ํา

กลั่น well ละ18 μl เติมสารละลายโปรตีน well ละ 2 μl จากนั้นเติม reagent ที่เตรียมไว well ละ 160 μl นําไปเขยาดวย

เครื่องเขยา  เปนเวลา 30 วนิาท ีและนําไปบมในอางน้ํารอนที่อุณหภูมิ 37 °C เปนเวลา 30นาท ีจากนัน้นําไปวัดคาดูดกลืนแสง

ที่ 590 nm ดวยเครื่อง microplate reader (Biotek) 

การตรวจสอบการแสดงออกของเอนไซมดวยเทคนคิ Western blot 

เตรียมเจลโดยใช NEXT GEL® solution เม่ือเจลแข็งตัวนําเจลใส chamber เติม running buffer ใหทวมเจล โหลด

โปรตนี (ความเขมขนของโปรตีน30μg/μl) และ protein ladder ลงใน well จากนั้นตอ power supply และ run ที่ 80 volt เปน

เวลา 20 นาที ที่ 100 volt เปนเวลา 60 นาที จากนั้นทําการยายโปรตีนจากเจลไปยัง membrane โดยใช semi-dry โดยใช

กระแสไฟฟาที่ 20 volt เปนเวลา 120 นาที แลว block non-specific protein ดวย 1x rapid blocking solution แลว incubate 

ดวย fatty acid synthase (FASN)antibody (Biomed Diadnostics (TH) Co.,Ltd, Thailand) (Primary antibody , Secondary 

antibody 1: 5,000) ลาง membrane ออกดวย wash solution 3 ครัง้ แลววัดผลดวย Luminata forte western HRP substrate.  

การคํานวณคาทาทงสถติิ 

 GraphPad Prism Software version 5 ไดถูกใชในการคํานวณขอมูลที่ไดจากการทดลองโดยจะใชการทดสอบแบบ 

One-way ANOVA และ t-test โดยTurkey’s post-hoc analysis ใชคานัยนัยสําคัญทางสถิติที่ 95% (P<0.05) ถาทําการใช

หลาย experiment จะทําการใช mean±SD รวมดวยในการประเมิน 

 

ผลการวิจัย 

ผลของสาร capsaicin รวม resveratrol ตอการมีชีวิตรอดของเซลล 

ในชั้นตอนแรกทางผูวิจัยไดทําการศึกษาผล capsaicin และ resveratrol ตอการมีชีวิตรอดของเซลล โดยทําการ

ทดสอบเซลลที่สารที่ความเขมขนตางๆ เปนเวลา 24 ชั่วโมง พบวาสารทดสอบดังกลาวมีผลลดอัตราการมีชีวิตของเซลลมาก

ขึ้น เม่ือทําการเพิ่มความเขมขนของสารที่ใหกับเซลลมะเร็ง โดยเม่ือใหสาร capsaicin เดียวจะมีคา IC50 เทากับ 0.2 mM และ

สาร resveratrol มีคา IC50 เทากับ 0.1mM  เม่ือใหสารสกัดรวมกันพบวาจะใชความเขมขนลดลงจากคา IC50 เดิม และสามารถ

ลดการมีชีวิติของเซลลมะเร็งไดครึ่งหนึ่งเทากับการใหสารเดียวกับเซลลมะเร็งในเวลา 24 ชั่วโมง โดยใชคาความเขมขนที่ 

0.1mM + 0.05mM ของ capsaicin และ resveratrol ตามลําดับ โดยใชวธิ ีMTT assay (กราฟที่ 1 ) 
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กราฟที่1  capsaicin และ resveratrol มีผลลดการมีชวีติของเซลลมะเร็งลําไสชนิด HCT-116, เซลลมะเร็งชนิด HCT-

116 ทําการใหสาร capsaicin ที่ความเขมขนตางๆ (0.1, 0.3, 0.5, 1mM) resveratrol ที่ความเขมขนตางๆ (0.05, 0.1, 0.2, 

0.5mM)และการใหรวมกันที่ความเขมขนตางๆ ที่ 0.05+0.05, 0.1+0.05, 0.1+0.1, 0.2+0.1, 0.3+0.1mM  ของcapsaicin + 

resveratrol เปนเวลา 24 ชั่วโมง โดยวธิกีาร MTT assay มีผลในการลดการมีชวีติของเซลลมะเร็งอยางมีนัยสําคัญทางสถิติเม่ือ

เทยีบกับกลุมควบคุม 0.2% DMSO (*P<0.05, ***P<0.0001) 

 
ผลตอการตายของเซลลแบบ Apoptosis 

หลังจากนัน้ไดทําการดูผลของการตายในเซลลมะเร็ง ที่ไดทําการใหสารรวมระหวาง capsaicin + resveratrol ที่ความ

เขมขน 0.1mM + 0.05mM ตามลําดับ ดวยวธิ ีflow cytometric analyses พบวาเม่ือเวลาผานไป 24 ชั่วโมง จะทําใหเซลลมีการ

การตายแบบ apoptosis เม่ือรวมชวงเริ่มตนและสุดทายของการเกดิ apoptosis ดัง้กราฟที่ 2  

 
กราฟที่ 2 ผลของการใหสาร capsaicin รวม resveratrol สามารถเพิ่มการตายแบบ apoptosis ในเซลลมะเร็งลําไส

ชนดิ HCT-116 เม่ือตรวจสอบโดยวธิ ีflow cytometry การทดสอบมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05)*เม่ือ

ทําการเปรยีบเทยีบกับกลุมควบคุม (0.2%DMSO) 
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ผลของ capsaicin และ resveratrol ตอการเจรญิของกอนเนื้อที่ปลูกถายดวยเซลล HCT116 

เม่ือไดทําการปลูกถายเซลลมะเร็งลําไส HCT116 ในหนูไรขน และรอจนไดขนาดของกอนเนื้อที่ประมาณ 100mm3 

ผูวจัิยไดทดสอบการใหสารรวมคือ capsaicin 2mg/kg กับ resveratrol 1mg/kg ตดิตอกันเปนเวลา 7 วัน ในวันสุดทายกอนการ

การุณยฆาต  พบวาปรมิาตรกอนเนื้อในหนูไรขนที่ไดรับสาร capsaicin รวมกับ resveratrol มีขนาดของกอนเนื้อที่เล็กกวา กลม

หนูไรขนที่ไดรับเพยีง 0.2%DMSO เพยีงอยางเดยีวอยางมีนัยสําคัญทางสถติดิังกราฟที่ 3 

 
กราฟที่ 3 ผลของสาร capsaicin รวม resveratrol ตอการลดปริมาตรของกอนเนื้อ เม่ือทําการใหสารรวมระ

หวา capsaicin และ resveratrol เปนเวลา 7 วันตดิตอกัน พบวาสารรวมนัน้มีผลลดปรมิาตรกอนเนื้ออยางมีนัยสําคัญทางสถิต ิ

(P<0.0001)***เม่ือทําการเปรยีบเทยีบกับกลุมควบคุม (0.2% DMSO) 

 

การแสดงออกของเอนไซมหลักของการสรางไขมันใหม 

หลังจากทําการการุณยฆาต กอนเนื้อที่ไดถูกเก็บและนํามาสกัดโปรตีน เพื่อตรวจสอบการแสดงออกของเอนไซม

หลัก (FASN) ในกระบวนการสรางไขมันใหม ที่จะทําการเปลี่ยน Malonyl-CoA เปน กรดไขมันสายยาว (long chain fatty acids) 

ซึ่งเปนสารตั้งตนในกระบวนการ fatty acid oxidation ดวยวิธีการ western blot พบวาในกลุมหนูไรขนที่ไดรับสารสกัด 

capsaicin รวม resveratrol มีการแสดงออกที่ลดลงเม่ือเปรยีบเทยีบกับกลุมที่ไดรับ 0.2% DMSO ดังภาพที่ 4 

 
ภาพที่ 1 ผลการแสดงออกของเอมไซมหลักในกระบวนการสรางไขมันใหม (DNL pathway) 

 

วิจารณผลการวิจัย  

กลไกในการทํางานของสารเดี่ยว capsaicin และ resveratrol ตอการเจริญของเซลลมะเร็งลําไสใหญนั้น มีการ

รายงานไวในหลายบทความ (Clark & Lee, 2016; Del Follo-Martinez, Banerjee, Li, Safe, & Mertens-Talcott, 

2013; Lu et al., 2010) แตในงานวจัิยฉบับนี้ไดทําการศึกษาผลรวมกันระหวาง capsaicin และ resveratrol ซึ่งสอดคลอง
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กับงานวิจัยที่พบวาสารสองชนิดนี้ มีผลตอการยับย้ังของเซลลมะเร็งลําไส (Kim, Trudel, & Wogan, 2009)   ซึ่งกลไกที่

แทจรงิในการยับย้ังเซลลมะเร็งนัน้ ยังไมเปนที่ทราบแนชัดวาการที่เกดิ apoptosis นัน้เกดิจากการเปลี่ยนแปลงใด ในงานวิจัย

ฉบับนี้ไดทําการศกึษาผลของการทํางานรวมกันของ capsaicin และ resveratrol ตอการมีชีวิตอยูของเซลลมะเร็งลําไสชนิด 

HCT-116 แตยังมีอีกหลายการศกึษาที่พบวาสารแตละตัวนั้นสามารถเพิ่มระดับ reactive oxygen species (ROS) ในเซลล

ได (Miki et al., 2012; Yang et al., 2009) ซึ่งสงผลทําใหเกดิการตายของเซลลมะเร็งได และจากผลการทดลองที่ไดกลาว

มาขางตน แสดงใหเห็นวาสารทัง้สองนัน้ นาจะทําใหเกิดการตายแบบ apoptosis ซึ่งการเกิด ROS ขึ้นภายในเซลลมะเร็งนั้น

ไมไดเปนสาเหตุสําคัญในการเกิดการตายแตอยางได จากการศึกษาเพิ่มเติมพบวากระบวนการหายใจระดับเซลลใน

เซลลมะเร็งนั้นไดมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมที่เรียกวา Warburg effect (Vander Heiden, Cantley, & Thompson, 

2009) โดยพบวาการแสดงออกของกระบวนการ DNL pathway ที่เพิ่มขึ้นนั้นจะชวยสงเสริมใหเซลลมะเร็งนั้นมีพลังงานที่

เพยีงพอในการแบงตัวของเซลลมะเร็ง และยังใชไขมันในการสรางผนังเซลลตางๆ (Ventura et al., 2015) ซึ่งในทางตรงกัน

ขาม การที่ยับยัง DNL pathway นั้นก็จะสามารถลดพลังงานที่ใชภายในเซลล และไขมันภายในเซลลที่ใชในการสรางผนัง

เซลลได  จากผลการทดลองที่กลาวมาขางตนพบวาการที่ใหสารรวมระหวาง capsaicin และ resveratrol นั้นสามารถลด

การแสดงออกของเอนไซม FASN ซึ่งเปนเอนไซมหลักในกระบวนการ DNL ที่ใชในการสังเคราะหไขมันสายยาว แสดงใหเห็น

วาการลดลงของ DNL pathway นั้นสงผลใหเกิดการตายของเซลลมะเร็ง ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ (Flavin et al., 

2010; Poolsri et al., 2018; Katharina Stoiber et al., 2017) นั้นทําใหมีการเจริญเติบโตของกอนเนื้อลดลงในหนูที่ปลูก

ถายเซลล  HCT-116 ซึ่งพบวาการตายของเซลลมะเร็ง HCT-116 นาจะเปนการตายแบบ apoptosis  

 

สรุปผลการวิจัย 

 การใหสารสกัด capsaicin รวมกับ resveratrol สามารถลดการเจริญเติบโต ผานทางการยับยังเอนไซมหลักในการ

สังเคราะหกรดไขมันสายยาว(FASN) ในกระบวนการ de novo lipogenesis สงผลทําใหเกิดการตายแบบ apoptosis ในกอนเนื้อ

มะเร็งลําไสชนดิ HCT-116  
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บทคัดยอ 

 การวิจัยเบื้องตนนี้มีวัตถุประสงคเพื่อหาทางเลือกสําหรับการเคลือบฟลูออไรดเจลเฉพาะที่ ดวยการเปรียบเทียบ

วิธีการทาบนตัวฟนดวยพูกัน (Paint on) กับวิธีถาดเคลือบ (tray) ซึ่งเปนวิธีที่ใชอยูในปจจุบัน โดยศึกษาประสิทธิภาพของ

ปรมิาณฟลูออไรดที่คงคางอยูในน้ําลาย การวจัิยนี้เปนการวจัิยทางคลนิกิแบบไขว ใชอาสาสมัครจํานวน 6 คนที่มีชวงอายุ 12-

15 ป ปรมิาณฟลูออไรดเจลที่เหมาะสมสําหรับวธิกีารทาหาไดจากการทาบนตัวฟนดวยปริมาตร 0.3, 0.4 และ 0.5 มิลลิลิตร 

ผลที่ไดนํามาใชทดลองเปรยีบเทยีบการเคลอืบฟลูออไรดเจล 2 วธิ ีทําการเก็บน้ําลายชนิดไมกระตุนกอนและหลังการเคลือบ

ฟลูออไรดเจล ที่ 0, 5, 10, 20, 30 และ 60 นาท ีระยะพัก (washout) 7 วัน วัดความเขมขนฟลูออไรดในน้ําลายดวยฟลูออไรด

อิเลคโทรด ผลการวจัิยพบวา ปรมิาณฟลูออไรดเจลที่เหมาะสมในวธิกีารทาบนตัวฟน คือ ปริมาตร 0.4 มิลลิลิตรซึ่งนอยกวา

วธิถีาดเคลอืบถงึ 12.5 เทา ผลของฟลูออไรดในน้ําลายและฟลูออไรดในชองปากจากวิธีการทาบนตัวฟนมีปริมาณมากกวาวิธี

ถาดเคลอืบอยางมีนัยสําคัญทางสถติ ิ(F= 40.645, p= .001, t = 6.180, p= .002 ตามลําดับ) อัตราการไหลของน้ําลาย และ

คาครึ่งชีวิต (t half-life) ของฟลูออไรดในน้ําลายของ 2 วิธี ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (F= .921, p=.381, t= 

1.828, p= .127 ตามลําดับ) แมวาวธิกีารทาจะมีคาครึ่งชวีติสัน้กวาแตความเขมขนของฟลูออไรดในน้ําลายมีคาสูงกวาวิธีถาด

เคลอืบทุกชวงเวลาที่วัด สรุปไดวาการเคลอืบฟลูออไรดเจลดวยวธิกีารทาบนตัวฟนโดยใชพูกัน เปนทางเลือกที่มีประสิทธิภาพ

สําหรับการเคลอืบฟลูออไรดเจลเฉพาะที่โดยเฉพาะผูปวยที่มีความเสี่ยงในการเกดิโรคฟนผุสูงและไมสามารถควบคุมการกลืน

ได นอกจากนี้ยังประหยัดทรัพยากร สะดวกในการบรหิารจัดการ และอุปกรณหาไดงาย 

คําสําคัญ:  การเคลอืบฟลูออไรดเจล  น้ําลาย  การศกึษาทางคลนิกิ 

Abstract  

The aim of this preliminary study was to determine the alternative application for professional topical fluoride 

(F) gel. The new Paint on technique was compared to a traditional tray technique in aspect of efficiency of salivary F 

retention. The 6 healthy children age 12-15 year-old participated in this clinical crossover study. The amount of F gel 

used in paint on technique was investigated by applying F gel on teeth with 0.3, 0.4 and 0.5 ml. The proper amount of 

F gel was then tested to compare the salivary F retention between the 2 techniques. The unstimulated saliva was 

collected before and after application immediately, 5, 10, 20, 30 and 60 minutes. The washout period was 7 days. 

Salivary F concentration was measured by an ion-specific electrode. The results showed the proper amount of F gel for 
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paint on was 0.4 ml which was 12.5 times less amount than tray. The F concentration and amount of soluble F in paint 

on was significantly higher than those of tray (F= 40.645, p= .001, t = 6.180, p= .002, respectively). The salivary flow 

rate and time half-life  between 2 techniques were not significant difference (F= .921, p=.381, t= 1.828, p= .127, 

respectively). Although the time half-life of paint on was shorter than those of tray but the F concentration of paint on 

was higher than those of tray at all time points. These results suggested that the novel paint on technique was effective 

as an alternative application of professional topical F gel. It might be useful for high caries risk patients who cannot 

control swallowing. Moreover, this technique is economical, environmental friendly and easy to handle. 

Keyword:  topical fluoride gel, saliva, clinical studies 
 
 
บทนํา 

โรคฟนผุเปนปญหาทางทันตสาธารณสุขที่สําคัญอยางหนึ่งของไทยดังจะเห็นไดจากรายงานระบาดวทิยาของโรคฟนผุใน

ประเทศไทย จากการสํารวจสภาวะสุขภาพชองปากแหงชาติ ครั้งที่ 7 พ  .ศ  . 2555 พบวาอัตราการเกิดฟนผุคอนขางสูง (กอง

ทันตสาธารณสุข กรมอนามัย) ฟลูออไรดไดรับการยอมรับอยางแพรหลายวาเปนสารที่มีความสามารถในการลดความเสี่ยง

ตอการเกดิฟนผุ กลไกหลักของฟลูออไรด คือ การยับย้ังกระบวนการสูญเสีย     แรธาตุ โดยเพิ่มความสามารถตอตานการ

ละลายขององคประกอบของฟนในสภาวะที่เปนกรด สงเสรมิการคืนกลับ   แรธาตุรวมถึงมีผลตอเมตาบอลิซึมและการเจริญ

ของแบคทเีรยี นอกจากนี้ยังพบวาฟลูออไรดที่มีความเขมขนสูงจะมีประสิทธิภาพในการปองกันฟนผุไดเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะใน

ผูปวยที่มีความเสี่ยงสูงในการเกิดฟนผุ ซึ่งกลไกหลักในการปองกันฟนผุจากการเคลือบฟลูออไรดเฉพาะที่ คือ การเกิด

สารประกอบแคลเซียมฟลูออไรด (Calcium fluoride) ที่    ผิวเคลือบฟน โดยแคลเซียมฟลูออไรดจะเปนแหลงสํารองในการ

ปลดปลอยฟลูออไรดเม่ือเกิดภาวะความเปนกรดดางเกิดขึ้นในชองปากทําใหเกิดการสะสมเปนผลึกฟลูออรอะปาไทด 

(Fluorapatite) ที่ผิวฟนตามมา (Øgaard, Seppä, & Rolla, 1994) และจากการที่แคลเซียมฟลูออไรดไมละลายในสภาวะชอง

ปากที่มีคากรดดางเปนกลาง จึงทําใหสามารถคงตัวอยูที่ผวิเคลอืบฟนไดนานเปนการเพิ่มประสิทธิภาพของฟลูออไรดเฉพาะที่

ใหยาวนานขึ้น แอซิดูเลตเตดฟอสเฟตฟลูออไรดเจลความเขมขนรอยละ 1.23 (1.23% Acidulated phosphate fluoride หรือ 

APF) มีสวนผสมของฟลูออไรดประมาณ 12,300 สวนในลานสวน (ppm) (12.3 มิลลิกรัมฟลูออไรดตอมิลลิลิตร) เปน

ฟลูออไรดเฉพาะที่ใชโดย   ทันตแพทย (Professional topical fluoride) อยางแพรหลาย เม่ือเปรียบเทียบในแงของประสิทธิภาพ

พบวาฟลูออไรดเจล มีการสะสมของปรมิาณฟลูออไรดที่ผิวฟนคอนขางสูงและคงอยูที่บริเวณผิวเคลือบฟนไดนาน (Axelsson 

et al., 2004) วธิกีารใชทางคลินิกไมยุงยากและไมใชเวลานาน กลิ่นและรสชาติเปนที่ยอมรับของเด็ก (L. Ripa, 1990) มีการ

รวบรวมผลการศกึษาถงึประสทิธภิาพในการปองกันฟนผุของแอซดิูเลตฟอสเฟตฟลูออไรดเจล และสรุปวาสามารถลดการเกิด

ฟนผุไดเฉลี่ย  รอยละ 23-33 (L. W. Ripa, 1991) เชนเดียวกับผลการศึกษาจาก Cochrane review ในป 2015 (Marinho, 

Worthington, Walsh, & Chong, 2015) ซึ่งไดสนับสนุนประโยชนในการลดฟนผุทัง้ในฟนน้ํานมและฟนแท โดยพบวาสามารถลด

ดัชนฟีนผุอุดถอน (DMFS) โดยเฉลี่ยในฟนแทและฟนน้ํานมได รอยละ 28 และรอยละ 20 ตามลําดับ  

แตแอซดิูเลทเตดฟอสเฟตฟลูออไรดเจลมีขอดอยที่ทันตแพทยตองคํานงึถงึ 2 ประการ คือ ประการแรกในแงการกัด

กรอนผวิหนาวัสดุบุรณะฟนประเภทพอรซเลน เรซิน คอมโพสิต และกลาสไอโอโนเมอร ทําใหเกิดความหยาบที่ผิว และเสีย

ความสวยงามไป และอีกประการคือผลขางเคียงจากการกลนืฟลูออไรดที่ใชเคลอืบ ซึ่งขอดอยประการแรกจากการศึกษาของ 

Kula K. และคณะในป 1995 พบวาการลดเวลาในการเคลอืบฟนดวยแอซิดูเลตเตดฟอสเฟสฟลูออไรดเจลลงเหลือ 1 นาที จะ

ไมมีผลตอการเปลี่ยนแปลงของผวิวัสดุเรซนิคอมโพสติอยางมีนัยสําคัญ  เม่ือเปรียบเทียบกับการเคลือบที่ใชเวลานาน 4 นาท ี

(Kula, Webb, & Kula, 1996) สวนขอดอยประการที่สองสามารถเกิดไดในผูปวยเด็กโดยเฉพาะกลุมอายุนอยกวา 6 ป ซึ่ง

ความสามารถในการควบคุมการกลนืยังทําไดไมด ีรวมกับการที่ แอซดิูเลตเตดฟอสเฟตฟลูออไรดเจลมีความเปนกรดและมีรส
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เปรี้ยว  จึงสามารถกระตุนใหมีการหลั่งน้ําลายและการกลนืเพิ่มขึ้น (Whitford, Allmann, & Shahed, 1987) ปริมาณฟลูออไรด

นอยที่สุดที่ทําใหเกิดพิษ (Probably Toxic Dose, PTD) คือ 5 มิลลิกรัมฟลูออไรดตอน้ําหนักตัวหนึ่งกิโลกรัม และปริมาณ

ฟลูออไรดที่ทําใหเกิดอาการเปนพิษจนถึงแกชีวิต (Certainly lethal dose) คือ 32-64 มิลลิกรัมฟลูออไรดตอน้ําหนักตัวหนึ่ง

กโิลกรัม (Whitford et al., 1987) นอกจากนี้ฟลูออไรดที่กลนืในขณะเคลือบหรือภายหลังเคลือบ อาจทําใหเกิดอาการคลื่นไส 

อาเจียนไดเนื่องจากฟลูออไรดที่กลนืจะอยูในรูปกรดไฮโดรฟลูออริก (hydrofluoric acid) สงผลใหมีความเปนกรดในกระเพาะ

สูงขึ้น และทําใหเกดิการระคายเคืองตอเย่ือบุทางเดนิอาหาร (Spak et al., 1990)  

 ดังนัน้ การวจัิยเบื้องตนนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อหาทางเลอืกสําหรับการเคลอืบฟลูออไรดเจลเฉพาะที่ ดวยการ

เปรยีบเทียบวธิกีารทาบนตัวฟนดวยพูกัน (Paint on) กับวธิถีาดเคลอืบ (tray) ซึ่งเปนวธิทีี่ใชอยูในปจจุบัน โดยดูประสทิธภิาพ

ของปรมิาณฟลูออไรดที่คงคางอยูในน้ําลาย ซึ่งจะชวยเพิ่มประสิทธภิาพในการใชฟลูออไรดเจลเพื่อปองกันฟนผุ ทัง้ในแงของ

การลดอันตรายจากการกลนืฟลูออไรดเจลขณะเคลือบ และชวยลดตนทุนในการปองกันฟนผุอีกดวย 

 

วิธีดําเนนิการวิจัย 

อาสาสมัคร 

 งานวจัิยนี้ไดผานการพิจารณาโดยคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย คณะทันตแพทยศาสตรจุฬาลงกรณ

มหาวทิยาลัย HREC-DCU 2017-001 อาสาสมัครจํานวน 6 คนอายุระหวาง 12-15 ป มีฟนแทขึ้นครบ 28 ซี่ โดยที่ไมมีรอยผุ

ลุกลาม โรคปรทิันตอักเสบ หรอืโรคในชองปากอ่ืนๆ ไมมีโรคประจําตัว ไมอยูระหวางการไดรับยาปฏิชีวนะหรือยารักษาโรค

ใดๆ และเปนบุคคลที่มีความเสี่ยงตอการเกิดฟนผุในระดับสูง (มีความถี่ในการรับประทานอาหารประเภทแปงหรือน้ําตาล

ระหวางม้ือมากกวา 3 ครัง้ตอวัน) ผูปกครองใหความยินยอมเขารวมการวจัิยเปนลายลักษณอักษร  

1. การหาปรมิาณฟลูออไรดเจลที่ใชในวิธีการทาบนตัวฟน 

จากการศกึษาของ Whiteford และคณะ ในป 1987 (Whitford et al., 1987) พบวาปรมิาณฟลูออไรดนอยที่สุดที่ทําให

เกดิพษิ (Probably Toxic Dose, PTD) คือ  5 มิลลกิรัมฟลูออไรดตอน้ําหนักตัวหนึ่งกิโลกรัม และปริมาณฟลูออไรดที่ทําใหเกิด

อาการเปนพิษจนถึงแกชีวิต (Certainly lethal dose) คือ 32-64 มิลลิกรัมฟลูออไรดตอน้ําหนักตัวหนึ่งกิโลกรัม (Whitford et 

al., 1987) จากการศึกษาของ LeCompte และ Doyle ในป 1982 พบวาปริมาณฟลูออไรดที่เหลือในชองปาก (fluoride 

retention)  ภายหลังการเคลอืบฟลูออไรดเฉพาะที่โดยทันตแพทยดวยถาดสําหรับเคลือบฟลูออไรดชนิดตางๆ ในเด็กอายุ 8-

12 ป พบวามีปรมิาณ 10-25 มิลลกิรัม และปรมิาณจะลดลงเหลอื 6-7 มิลลกิรัมเม่ือผูปวยบวนฟลูออไรดที่เหลือภายหลังการ

เคลือบเปนเวลา 1 นาที (LeCompte & Doyle, 1982) และการศึกษาของ LeCompte และคณะ ในป 1987 พบวาเม่ือทําการ

เคลอืบฟลูออไรดเจลเปนเวลา 4 นาท ีรวมกับการใชเครื่องดูดน้ําลายกําลังสูง และใหผูปวยบวนฟลูออไรดที่เหลือภายหลังการ

เคลือบเปนเวลา 1 นาที จะมีปริมาณฟลูออไรดคงคางในชองปากประมาณ รอยละ 9 (Lecompte, 1987) ซึ่งสอดคลองกับ

การศกึษาของธัญญา สิทธิเสฏฐพงศ ที่พบวาปริมาณฟลูออไรดที่ตกคางทั้งหมดในเด็กอายุ 5-6 ป ภายหลังการเคลือบฟน

ดวยฟลูออไรดเจลเฉพาะที่ชนดิ 4 นาท ีมีคาเฉลี่ยรอยละ 8 (ธัญญา สทิธเิสฏฐพงศ) โดยการศกึษาครัง้นี้ใชอาสาสมัครที่มีอายุ 

12-15 ป ปรมิาณฟลูอออไรดเจลที่ใชในการเคลอืบดวยถาดเคลอืบเทากับ 5 มิลลลิติร 

 ดังนัน้ปรมิาณฟลูออไรดเจลที่ใชในวธิกีารทาบนตัวฟน จะเทากับ 

     0.08 x 5 = 0.4  มิลลลิติร 
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      = 4.92  มิลลกิรัมฟลูออไรด 

โดยการศกึษาเบื้องตนจะใชปรมิาตรฟลูออไรดเจลในวธิทีาบนตัวฟน เริ่มตนที่ 0.4 มิลลลิติร บบีลงบนถาดหลุมโดย

ใชกระบอกฉดียาพลาสตกิขนาด 1 มิลลลิติร เปนอุปกรณในการตวง จากนัน้นํามาทาบนตัวฟนใหทั่วทัง้ปากในเวลา 1 นาท ี

หากปรมิาณ 0.4 มิลลลิติรไมเพียงพอจะทําการเพิ่มฟลูออไรดเจลขึ้นครัง้ละ 0.1 มิลลลิติร แตหากทาทั่วปากแลวมีปริมาณ

ฟลูออไรดเจลเหลือในถาดหลุม จะลดลงปริมาตรลงครัง้ละ 0.1 มิลลลิติร  จนไดปรมิาตรที่สามารถทาไดทั่วทัง้ปากภายใน

เวลา 1 นาที 

2. การจัดกลุมอาสาสมัครเพื่อเขารวมการวิจัย 

อาสาสมัครทัง้ 6 คน จะไดรับการทาฟลูออไรดเจลทัง้ 2 วธิี โดยการจับสลากแบบสุมอยางงาย (simple random) 

โดยในชวงกอนการทดลอง 7 วันและตลอดระยะเวลาการทดลอง อาสาสมัครแปรงฟนดวยยาสฟีนผสมฟลูออไรดความเขมขน 

1,000 สวนในลานสวน (Colgate Regular Flavor, Colgate-Palmolive, Chonburi,Thailand) วันละ 2 ครัง้ 

  กลุมที ่1  ไดรับสาร  A    B  

  กลุมที่ 2  ไดรับสาร  B    A  

โดยที่ สาร A คือ การเคลอืบเจลชนดิ APF ความเขมขนรอยละ 1.23 ดวยวธิกีารใชถาด ปรมิาตร 5 มิลลลิติร  

           เปนเวลา 4 นาท ี 

        สาร B คือ การเคลือบเจลชนดิ APF  ความเขมขนรอยละ 1.23 ดวยวธิทีาบนตัวฟน ปรมิาตร 0.4 มิลลลิติร 

  เปนเวลา 1 นาที 

3. การเคลอืบเจลชนดิ APF โดยทันตแพทย 

A. วิธีการใชถาดเคลอืบ (tray application) 

  1. ขัดฟนกอนเคลือบฟลูออไรดและใชเสนใยขัดฟน    

  2. นําเจลชนิด APF ความเขมขนรอยละ 1.23 ใสถาดโฟมสําหรับเคลือบฟนทั้งบน และลางประมาณ 1/3 

ความลกึของถาด ปรมิาตร 5 มิลลลิติรตอครัง้ หรอื 2.5 มิลลลิติรตอถาดบบีถาดเพื่อใหเจลไหลทั่วถาด คิด 

เปนปรมิาณฟลูออไรดตอการเคลอืบหนึ่งครัง้ดังนี้ เจล APF รอยละ 1.23 ปริมาตร 1 มิลลิลิตร มีฟลูออไรด 12.3 มิลลิกรัม  5 

มิลลลิติร มีฟลูออไรด 12.3×5 = 61.5 มิลลกิรัม  

   3. ปรับเกาอ้ีใหเด็กนั่งตัวตรง ศรีษะกมไปขางหนาเล็กนอย เพื่อปองกันไมใหฟลูออไรดไหลเขาคอ  

  4. เปาฟนใหแหงเทาที่จะสามารถทําไดเพื่อใหความเขมขนของเจลฟลูออไรดคงที่     

  5. ใสถาดบนและลางพรอมกัน  

  6. ใชเครื่องดูดกําลังสูงเพื่อดูดน้ําลายและเจลที่เกนิตลอดเวลาที่เคลอืบโดยใสไว   

  7. เคลอืบฟลูออไรดเจล APF นาน 4 นาท ี 

  8. เม่ือเคลอืบฟลูออไรดเสร็จแลว ใชเครื่องดูดกําลังสูงดูดเจลฟลูออไรดที่เหลือออกไปใหมากที่สุด แลวให

เด็กบวนออกใหมากที่สุดโดยไมใชน้ําเปนเวลา 1 นาท ีและมีทันตแพทยดูแลใกลชดิ  เพื่อปองกันการกลนื 

  9. หามบวนน้ํา ดื่มน้ํา และรับประทานอาหารใดๆ จนกวาจะครบ 60 นาที ภายหลังการเคลือบ หากมี

น้ําลายออกมาสามารถใหเด็กกลนืได Stookey และคณะ (Stookey, Schemehorn, Drook, & Cheetham, 1986) พบวาหากใหบ

วนน้ําทันทหีลังเคลอืบ การรับฟลูออไรดที่เคลอืบฟนจะลดลงครึ่งหนึ่ง 
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B. วิธีการทาบนตัวฟน (paint on) 

1. ขัดฟนกอนเคลือบฟลูออไรดและใชเสนใยขัดฟน 

2. เปาฟนใหแหงเทาที่จะสามารถทําไดเพื่อใหความเขมขนของเจลฟลูออไรดคงที่ 

3. นําเจลชนดิ APF  ความเขมขนรอยละ 1.23  ชื่อการคาพาสคาล (Pascal : Pascal Co.,USA)  ทาที่ฟนทั้ง

บนและลางและเนื้อเย่ือออนในชองปาก ดวยพูกันเบอร 8 ปรมิาตร 0.4 มิลลลิติร เปนเวลา 1 นาท ี  

4. เม่ือเคลอืบฟลูออไรดเสร็จแลว  ไมจําเปนตองใหอาสาสมัครบวนฟลูออไรดเจลออก 

5. หามบวนน้ํา  ดื่มน้ํา  และรับประทานอาหารใดๆ จนกวาจะครบ 60 นาที  ภายหลังการเคลือบ  หากมี

น้ําลายออกมาสามารถใหเด็กกลนืได 

 
 

ภาพที่ 1 บรเิวณที่ทาฟลูออไรดเจลในชองปาก โดยลูกศรสนี้ําเงินแสดงการทาที่ตัวฟน และลูกศรสเีหลืองแสดงการทาที่

บรเิวณเนื้อเย่ือออนในชองปาก 

 

 
 
ภาพที่ 2 ปรมิาณฟลูออไรดเจลที่ใชในวธิกีารทา และอุปกรณที่ใชในการทาเปนพูกันเบอร 8 

 

4. การเก็บตัวอยางน้ําลายภายหลังการเคลอืบแอซดิูเลทเตดฟลูออไรดเจล 

 ใหอาสาสมัครนั่งพัก หลังจากนัน้ทําการเก็บตัวอยางน้ําลายชนดิไมกระตุน  โดยใหผูปวยนั่งตรงในทาที่ผอนคลายโดย

ใหศรีษะกมมาขางหนา  ใหน้ําลายหยดออกมาเองลงในแกวกระดาษ เปนเวลา 5 นาที  โดยจะทําการเก็บตัวอยางน้ําลายที่ 0, 

5, 10, 20, 30 และ 60 นาท ีภายหลังการเคลอืบฟลูออไรดเจล 

5. การวัดปรมิาณฟลูออไรดในน้ําลาย 

1. กอนทําการวัดปรมิาณฟลูออไรดในน้ําลายนําน้ําลายที่ไดจากการเก็บตัวอยางตัง้ทิ้งไวใหมี 

2. อุณหภูมิของสารเทากับอุณภูมิหอง 

3. เตมิสารละลาย TISAB III ลงในสารละลายตัวอยางที่จะทําการวัดในอัตราสวนสารละลายตัวอยาง : TISAB III 

เทากับ 10 : 1 เพื่อปรับความเปนกรดดางของสารตัวอยาง 
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4. นําไปวัดปรมิาณฟลูออไรดดวยฟลูออไรดอิเลคโทรด และรายงานผลความเขมขนของฟลูออไรดในสารตัวอยาง

เปนสวนในลานสวน ppm โดยในแตละสารตัวอยางจะทําการวัดซ้ํา 3 ครัง้ 

6. การคํานวณคาครึ่งชีวิต  

 คาครึ่งชีวิต (time half-life, t1/2) แสดงถึงเวลาที่ปริมาณของฟลูออไรดในน้ําลายลดลงเหลือครึ่งหนึ่งจากปริมาณ

ฟลูออไรดในน้ําลายเริ่มตน ซึ่งคาครึ่งชีวิตจะบงบอกถึงชวงเวลาที่ฟลูออไรดในน้ําลายจะเหลืออยูในชองปากนานเทาใด 

สามารถคํานวณไดจากกราฟความเขมขนของฟลูออไรดในน้ําลายกับเวลา โดยความชันของเสนกราฟ ซึ่งคานี้จะเปนคาอัตรา

การลดลงของฟลูออไรด (elimination rate, Ke) แลวนํามาคํานวณจากสมการขางลางนี้  

t1/2 = 0.693/Ke 

7. การวิเคราะหขอมูล 

 การศกึษาครัง้นี้ใชโปรแกรมเอสพเีอสเอส เวอรชัน 22 ในการประมวลผลขอมูลที่ได ดังนี้ 

 การวิเคราะหเปรียบเทียบการทดลอง ดวยสถิติชนิดทีเทสตแบบไมเปนอิสระตอกัน (dependent T-test) ที่ระดับ

นัยสําคัญ 0.05 

 การวเิคราะหเปรยีบเทยีบปรมิาณฟลูออไรดคงคางในน้ําลายและอัตราการไหลของน้ําลายระหวางกลุมการทดลอง

โดยใชสถติกิารวเิคราะหความแปรปรวนทางเดยีว (Repeated  ANOVA) ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05  

 

ผลการวิจัย 

 ผลการวจัิยพบวา ปรมิาณฟลูออไรดเจลที่เหมาะสมในวธิกีารทาบนตัวฟน คือ ปรมิาตร 0.4 มิลลลิติร  

Salivary Fluoride Concentration 

 ผลของฟลูออไรดในน้ําลายและฟลูออไรดในชองปาก เม่ือเปรียบเทียบระหวาง 2 กลุมทดลองดวยสถิติชนิดทีเทสต

แบบไมเปนอิสระตอกัน (dependent T-test) พบวาวิธีการทาบนตัวฟนมีปริมาณมากกวาวิธีถาดเคลือบอยางมีนัยสําคัญทาง

สถติ ิ(F= 40.645, p= .001, t = 6.180, p= .002 ตามลําดับ) ดังแสดงในตารางที่ 1 จะเห็นวาการเคลือบฟลูออไรดทั้งสองวิธ ี

มีลักษณะการเปลี่ยนแปลงของความเขมขนฟลูออไรดในน้ําลายเม่ือเวลาเปลี่ยนไปคลายคลึงกัน กลาวคือ ความเขมขนของ

ฟลูออไรดจะสูงขึ้นทันทหีลังจากเคลอืบฟลูออไรดทันท ี(baseline) จากนัน้ความเขมขนฟลูออไรดจะลดลงอยางรวดเร็วภายใน 

10 นาท ีและจะคอยๆ ลดลงจนเทากับความเขมขนของฟลูออไรดกอนทําการเคลอืบฟลูออไรด (ภาพที่ 3) 

ตารางที่ 1 ความเขมขนของฟลูออไรดในนํ้าลาย (Salivary Fluoride Concentration (ppm)) จากการเคลอืบฟลูออไรดเจลแตละวิธี 

                                   เวลา (นาที) 

วธีิเคลอืบฟลูออไรดเจล Statistic Baseline 0 5 10 20 30 60 

วธิถีาด M 0.048 58.22 11.70 4.69 2.55 1.70 0.99 

(SD) 0.02 42.83 7.54 2.79 1.66 1.23 0.49 

วธิทีาบนตวัฟน M 0.053 209.14 22.71 9.04 4.62 2.64 1.68 

(SD) 0.02 59.03 9.37 3.16 1.69 0.93 0.55 
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ผลของฟลูออไรดในน้ําลายและฟลูออไรดในชองปาก เม่ือเปรยีบเทยีบระหวาง 2 กลุมทดลองดวยสถิติชนิดทีเทสตแบบไมเปน

อิสระตอกัน (dependent T-test) พบวาวธิกีารทาบนตัวฟนมีปรมิาณมากกวาวธิถีาดเคลอืบอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (F= 40.645, p= 

.001, t = 6.180, p= .002 ตามลําดับ) 

อัตราการไหลของน้ําลาย (Salivary Flow Rate)  

 อัตราการไหลของน้ําลายจากการเคลือบฟลูออไดรจากทั้งสองวิธี มีลักษณะการเปลี่ยนแปลงคลายคลึงกัน โดย

อัตราการไหลของน้ําลายจะเพิ่มสูงขึ้นหลังจากเคลือบฟลูออไรดเจลทันที (baseline) จากนั้นอัตราการไหลก็ลดลง (ภาพที่ 4) 

เม่ือเปรียบเทียบอัตราการไหลของน้ําลายระหวาง 2 กลุมทดลองดวยสถิติวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (Repeated  

ANOVA) พบวา ไมมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถติ ิ (F= .921, p=.381, t= 1.828, p= .127 ตามลําดับ) 

คาครึ่งชีวิต (t half-life of Salivary Fluoride)  

 คาครึ่งชวีติของการเคลอืบฟลูออไรดเจลดวยวธิใีชถาด (M=3.06, SD =1.16 ) วธิทีาบนตัวฟน (M =2.20 , SD =0.18 

) (ตารางที่ 3 และกราฟแทรกในภาพที่ 3) จากการทดสอบทางสถติชินดิทเีทสตแบบไมเปนอิสระตอกัน (dependent T-test) ที่

ระดับนัยสําคัญ 0.05 พบวาของฟลูออไรดในน้ําลายของ 2 วิธี ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (t= 1.828, p= .127 

ตามลําดับ)  

   

วิจารณผลการวิจัย 

 การวิจัยเบื้องตนนี้มีวัตถุประสงคเพื่อหาทางเลือกสําหรับการเคลือบฟลูออไรดเจลเฉพาะที่ ดวยการเปรียบเทียบ

วธิกีารทาบนตัวฟนดวยพูกัน (Paint on) กับวธิถีาดเคลอืบ (tray) ซึ่งเปนวธิทีี่ใชอยูในปจจุบัน โดยพิจารณาประสิทธิภาพความ

เขมขนของปริมาณฟลูออไรดที่คงคางอยูในน้ําลายซึ่งจะชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการใชฟลูออไรดเจล ผลการวิจัยพบวา 

ปริมาณฟลูออไรดเจลที่เหมาะสมในวิธีการทาบนตัวฟน คือ ปริมาตร 0.4 มิลลิลิตร ซึ่งนอยกวาวิธีถาดถึง 12.5 เทา จาก

การศกึษาของ Heath และคณะ ในป 1994 พบวา ปรมิาณฟลูออไรดเจลที่เด็กกลืนขณะเคลือบฟลูออไรดดวยถาดปริมาตร 5 

มิลลลิติร เปนเวลา 4 นาท ีจะเทากับ 6.1 มิลลกิรัมฟลูออไรด ดังนัน้ปรมิาตรของฟลูออไรดเจลที่ใชในเทคนิคการทาบนตัวฟน 

(4.92 มิลลกิรัมฟลูออไรด) เปนปรมิาตรซึ่งไมกอใหเกดิอันตราตอเด็ก เนื่องจากงานวิจัยครั้งนี้จะทําการศึกษาในเด็กอายุ 12-

15 ป ซึ่งมีน้ําหนักตัวเฉลี่ย 45-50 กิโลกรัม ซึ่งปริมาณฟลูออไรดนอยที่สุดที่ทําใหเกิดพิษ เทากับ 225-250 มิลลิกรัม

ฟลูออไรด (PTD = 5 mgF/kg) ในเด็กกอนวัยเรียนความสามารถในการควบคุมการกลืนยังไมดีพอและความรวมมือในการ

เคลอืบฟลูออไรดมีนอยตลอดจนมีน้ําหนักตัวนอย (เด็กไทยอายุ 3-6 ป มีน้ําหนักเฉลี่ย 13.5-20 กโิลกรัม) การกลืนฟลูออไรด

ที่เคลอืบทําใหปรมิาณฟลูออไรดตอน้ําหนักตัวมีคามาก อาจเกดิอาการเปนพษิขางเคียงไดงาย ดังนัน้ การลดเวลาและปริมาณ

ของฟลูออไรดที่ใชเคลือบจะชวยลดผลขางเคียงที่เกิดขึ้นได จากผลของอัตราการไหลของน้ําลายหลังเคลือบทันทีจะพบวา

อัตราการไหลของน้ําลายสูงขึ้นเกอืบสองเทาของอัตราการไหลปกต ิ(ตารางที่ 2 และภาพที่ 4) เนื่องจากการที่ฟลูออไรดเจลที่

ใชเคลือบมี      รสเปรี้ยว สามารถกระตุนการไหลของน้ําลายได และในกรณีที่มีอัตราการไหลของน้ําลายมาก สงผลใหมี

แนวโนมที่จะกลนืฟลูออไรดขณะเคลอืบไดเชนกัน(Whitford et al., 1987) จากตารางที่ 2 อัตราการไหลของน้ําลายหลังเคลือบ

ของทัง้สองวธิ ีมีอัตราการไหลของน้ําลายที่ถูกกระตุนจากรสเปรี้ยวของเจลทั้งสองกลุมไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง

สถติ ิ(p>0.05) ดังนัน้ แนวโนมการกลนืฟลูออไรดและอัตราการชะลางของการเคลอืบทัง้สองวธิกี็ไมนาจะแตกตางกัน 

นอกจากนี้ยังพบวาวธิกีารทาบนตัวฟนมีปรมิาณความเขมขนของฟลูออไรดในน้ําลายมากกวาวิธีถาดเคลือบอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) (ตารางที่ 1 และภาพที่ 3) ในงานวิจัยนี้พบวาภายหลังการเคลือบฟลูออไรดจากทั้งสองวิธีมี

ปรมิาณความเขมขนของฟลูออไรดในน้ําลายไมต่ํากวา 0.1 ppm ทุกชวงเวลา ยาวนานถงึ 60 นาท ีโดยจะพบวาในชวง 10 นาที
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แรกภายหลังการเคลือบ ระดับฟลูออไรดในน้ําลายจากวิธี paint on สูงมากกวา 100 ppm สงผลใหเกิดการสรางแคลเซียม

ฟลูออไรด (CaF2) บนผวิเคลอืบฟน ซึ่งจะเปนแหลงสะสมในการสรางฟลูออราพาไทต เม่ือเกิดสภาพเปนกรดในชองปาก และ

ชวยลดอัตราการละลายของแรธาตุจากผิวเคลือบฟนดวย  (Amaechi, Higham, & Edgar, 1999; Attin, Wegehaupt, Gries, & 

Wiegand, 2007; Featherstone & Mellberg, 1981; Lagerweij & Ten Cate, 2005) ซึ่งปรมิาณฟลูออไรดในน้ําลายที่เพิ่มสูงขึ้น

จะมีการลดลงอยางรวดเร็วในชวงแรก เนื่องมาจากการกลืนและการบวนทิ้ง ตอมาการลดลงจะเกิดขึ้นอยางชาๆ เนื่องจากมี

การปลอยฟลูออไรดที่สะสมในแหลงกักเก็บในชองปากออกมา (Castioni, Baehni, & Gurny, 1998) เปนที่ยอมรับในปจจุบันวา

บทบาทของฟลูออไรดในการปองกันฟนผุสวนใหญเกิดภายหลังการขึ้นของฟน (post eruption teeth)(Hellwig & Lennon, 

2004) ดังนั้นการทําใหมีฟลูออไรดสะสมในของเหลวรอบผลึกเคลือบฟน เชน น้ําลาย ของเหลวในคราบจุลินทรีย จึงมี

ความสําคัญในกระบวนการปองกันฟนผุ จากการศึกษาของ Toumba และคณะในป 2005 พบวา  ปริมาณความเขมขนของ

ฟลูออไรดในน้ําลาย 0.1 ppm สามารถชวยใหเกิดการคืนกลับแรธาตุ (remineralization) แกผิวฟนได (Toumba & Curzon, 

2005)  

   และการเคลอืบฟลูออไรดโดยการทาบนตัวฟนมีแนวโนมที่จะรักษาความเขมขนของฟลูออไรดในน้ําลายสูงกวา 0.1 

ppm ไดยาวนานกวา 60 นาท ี(ตารางที่ 1) แตคงตองทําการวจัิยขยายผลเพื่อยืนยันขอสันนษิฐานนี้ แหลง กักเก็บฟลูออไรดใน

ชองปาก (oral reservoirs) ไดแก เนื้อเย่ือออนในชองปาก ผวิฟน และคราบจุลนิทรยี ซึ่งปรมิาณฟลูออไรดในน้ําลายที่เพิ่มสูงขึ้น

จะมีการลดลงอยางรวดเร็วในชวงแรกหลังจากไดรับฟลูออไรดเฉพาะที่ เนื่องมาจากการกลนืและการบวนทิ้ง ตอมาการลดลง

ของฟลูออไรดจะเกดิขึ้นอยางชาๆ เนื่องจากมีการปลอยฟลูออไรดที่สะสมในแหลงกักเก็บในชองปากออกมา 

 ในการศกึษานี้พบวาวธิกีารเคลอืบฟลูออไรดดวยการทาบนตัวฟนมีประสทิธภิาพมากกวาวธิกีารเคลือบดวยถาด โดย

มีปรมิาณฟลูออไรดคงคางในชองปากมากกวา ปรมิาณฟลูออไรดเจลที่นอยกวา เวลาที่ใชในการเคลือบที่นอยกวา ไมตองทํา

บนเกาอ้ีทําฟนที่ตองมีเครื่องดูดน้ําลายพลังสูง ประหยัดทรัพยากร โดยฟลูออไรดเจลหนึ่งขวดสามารถใชกับผูปวยไดหลายคน

ทําใหสามารถลดตนทุนในการเคลอืบฟลูออไรดลงซึ่งจะทําใหราคาในการเคลอืบฟลูออไรดลดลงไดเยอะ ผูปวยสามารถเขาถึง

การสงเสรมิปองกันฟนผุไดมากขึ้น ลดปรมิาณขยะโฟมที่ใชทําถาดเคลือบทําใหรักษาสิ่งแวดลอมใหปลอดภัยตอสิ่งมีชีวิตบน

โลก จากขอไดเปรยีบดังกลาวของการเคลอืบฟลูออไรดดวยวิธทีาบนตัวฟนที่คนพบใหมในงานวจัิยนี้สามารถประยุกตใชในงาน

ทันตกรรมชุมชนไดเปนอยางดแีละเพิ่มประสทิธภิาพในการสงเสรมิและปองกันโรคฟนผุ  

 อยางไรก็ตามจากการศกึษาที่กลาวมายังไมสามารถสรุปผลในการปองกันฟนผุของฟลูออไรดเจลในแงของการสราง

สารประกอบแคลเซยีมฟลูออไรด CaF2 ที่ผวิฟนได ในจึงตองมีการทําการวจัิยตอไป  

ตารางที่ 2 อัตราการไหลของน้ําลาย จากการเคลอืบฟลูออไรดเจลแตละวธิ ี 

                                 เวลา (นาที) 

วิธีเคลือบฟลูออไรดเจล Statistic Baseline 0 5 10 20 30 60 

วธิถีาด M 0.63 1.29 0.81 0.71 0.76 0.83 0.73 

(SD) 0.26 0.49 0.44 0.36 0.40 0.47 0.40 

วธิทีาบนตัวฟน M 0.75 1.39 0.80 0.80 0.76 0.77 0.83 

(SD) 0.34 0.35 0.41 0.34 0.31 0.37 0.31 

  

เม่ือเปรยีบเทียบอัตราการไหลของน้ําลายระหวาง 2 กลุมทดลองดวยสถติวิเิคราะหความแปรปรวนทางเดียว (Repeated  ANOVA) 

พบวา ไมมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถติิ (F= .921, p=.381, t= 1.828, p= .127 ตามลําดับ) 
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ตารางที่ 3 คาครึ่งชวีติจากการเคลือบฟลูออไรดเจลแตละวธิ ี 

วิธีเคลือบฟลูออไรดเจล 
Subject 

1 2 3 4 5 6 

วธิถีาด 5.33 2.85 2.79 2.66 1.99 2.75 

วธิทีาบนตัวฟน 2.20 2.23 1.94 2.42 2.05 2.36 
  

คาครึ่งชวีติของการเคลอืบฟลูออไรดเจลดวยวธิใีชถาดและวธิทีาบนตัวฟน จากการทดสอบทางสถติชินดิทเีทสตแบบไมเปน

อิสระตอกัน (dependent T-test) ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 พบวาของฟลูออไรดในน้ําลายของ 2 วธิ ีไมแตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถติ ิ(t= 1.828, p= .127 ตามลําดับ) 

 

ภาพที่ 3 กราฟแสดงคาเฉลี่ยความเขมขนของฟลูออไรดในน้ําลายระหวางการเคลอืบฟนดวยวธิถีาด (●) และวธิทีาบนตัวฟน 

(◆) กราฟแทรกแสดงคาเฉลี่ยอัตราการลดลงของความเขมขนของฟลูออไรดเจลในชวง 10 นาทแีรก จากกราฟทัง้สองพบวา

ปรมิาณของฟลูออไรดในน้ําลายจากวธิทีาบนตัวฟนมีคามากกวาวธิถีาดอยางมีนัยสําคัญทางสถติ ิ(p< .01) 

 

ภาพที่ 4 กราฟแสดงคาเฉลี่ยอัตราการไหลของน้ําลายของการเคลอืบฟลูออไรดดวยวธิถีาด (●) และวธิทีาบนตัวฟน (◆) 

อัตราการไหลของน้ําลายของการเคลอืบฟลูออไรดทัง้สองวธิไีมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถติ ิ(p> .05) 
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สรุปผลการวิจัย 

การเคลือบฟลูออไรดเจลดวยวิธีการทาบนตัวฟนโดยใชพูกันเปนทางเลือกใหมที่มีประสิทธิภาพสําหรับการเคลือบ

ฟลูออไรดเจลเฉพาะที่ โดยเฉพาะผูปวยที่มีความเสี่ยงในการเกดิโรคฟนผุสูง ผูปวยที่ไมสามารถควบคุมการกลืนได และผูปวย

ที่ไมใหความรวมมือเพราะเปนวธิทีี่ทาที่ฟนโดยตรงเปนเวลา 1 นาท ีนอกจากนี้ยังประหยัดทรัพยากร ปลอดภัยเพราะลดเวลา

และปรมิาณในการใชฟลูออไรด สะดวกในการบรหิารจัดการ และอุปกรณหาไดงาย เหมาะในการประยุกตใชในงานทันตกรรม
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บทคัดยอ 

 การเพิ่มขึ้นของขบวนการ de novo lipogenesis (DNL) ในเซลลเปนลักษณะเฉพาะของเซลลมะเร็งหลายๆชนิด มีสวน

ชวยในการเจรญิเตบิโตและการอยูรอดของเซลลมะเร็ง โดยในขบวนการนี้มี citrate เปนสารตัง้ตนในการสังเคราะห long chain 

fatty acids (LCFAs) ซึ่งมีความสําคัญตอการสรางผนังเซลลและใหพลังงานกับเซลลมะเร็ง โดย citrate ถูกขนสงเขาเซลลผาน

สองบริเวณคือทาง mitochondrial citrate transport protein (CTP) และ plasma membrane citrate transporter (PMCT) ใน

การศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยสนใจศึกษาผลการทํางานรวมกันของ CTP inhibitor (CTPi) และ PMCT inhibitor (PMCTi) ตอการยับย้ัง 

DNL และการเหนี่ยวนําใหเกดิ apoptosis ในเซลลมะเร็งโดยใชเซลล colorectal cancer HCT116 จากผลการทดลองพบวาเม่ือให

สาร CTPi รวมกับ PMCTi ที่ความเขมขนต่ําสุด สามารถยับย้ังการเกิด cell viability ไดมากที่สุด เม่ือเทียบกับการใหสารยับย้ัง

ที่ความเขมขนอ่ืนๆ นอกจากนี้การใหสาร CTPi รวมกับ PMCTi ยังเหนี่ยวนําใหเกดิการตายของเซลล HCT116 โดยเกิดจากการ

ยับย้ังขบวนการ DNL ในเซลลมะเร็ง นอกจากนี้ยังศกึษาผลของสาร CTPi รวมกับ PMCTi ในหนูปลูกถายเซลลมะเร็ง HCT116 

ผลการทดลองพบวาเม่ือใหสาร CTPi รวมกับ PMCTi สามารถลดระดับการเจรญิเตบิโตของกอนมะเร็งได และพบวาสาร CTPi 

รวมกับ PMCTi มีผลลดระดับของ fatty acid ซึ่งเกดิจากการลดลงของขบวนการ DNL และเหนี่ยวนําใหเซลลเกิดการตายแบบ 

apoptosis โดยยืนยันผลการเกิด apopotosis ไดจากเทคนิค immunobloting พบวามีการเพิ่มขึ้นของโปรตีน Bak และ cleaved 

caspase-3 ซึ่งเปน pro-apoptotic protein และมีการลดลงของโปรตีน Bcl-2 ซึ่งเปน anti-apoptotic protein ในกอนมะเร็งของ

หนูที่ถูกเหนี่ยวนําใหเกดิมะเร็งดวย HCT116 cell line ซึ่งสรุปไดวาการทํางานรวมกันของสาร CTPi และ PMCTi สามารถใชเปน

ทางเลอืกหนึ่งในการยับย้ังการเกดิเซลลมะเร็งไดอยางมีประสทิธภิาพตอไป 

คําสําคัญ:  Citrate transporter, de novo lipogenesis, apoptosis, colorectal carcinoma (HCT116) cell line 

 
Abstract  

The increasing of de novo lipogenesis (DNL) pathway is a characteristic of various cancer cells promoting to 
cells growth and survival of cancer cells. Citrate is an important substrate in DNL pathway, is catalyzed to generate long 
chain fatty acids (LCFAs) which play key roles in the formation of biosynthesis of cell membrane during cellular 
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proliferation processes. Citrate is transported from two sources including the mitochondrial citrate transport protein (CTP) 
and plasma membrane citrate transporter (PMCT). This study aimed investigate effects of a combined CTP inhibitor 
(CTPi) and PMCT inhibitor (PMCTi) on inhibition of DNL pathway and on apoptosis process. In vitro studies, colorectal 
cancer HCT116 cells were treated with the combination of CTPi and PMCTi to determine cell viability. The results showed 
that the combined CTPi and PMCTi has stronger effect than individual inhibitor used on cell cytotoxicity in HCT116 cell 
line. Moreover, induction of apoptosis was seen after combined treatment. Furthermore, cytotoxic effect of combined 
CTPi and PMCTi were also observed on HCT116 transplanted in nude mice. The results shown that the combined 
treatment suppression of tumor volume in tumor tissue. Moreover, the combination treatment of CTPi and PMCTi 
decreased intracellular fatty acid from reducing of DNL pathway. We also confirmed that suppression of DNL pathway 
following combination treatment resulted in apoptosis through increased levels of proteins Bak and cleaved caspase-3 
and decreased levels of protein Bcl-2 of HCT116 tumor tissues in transplanted animals. In conclusion, our results 
demonstrate that combination of CTPi and PMCTi is a potential anticancer therapeutic drug employing mechanism 
through suppression of DNL pathway. 

Keyword: Citrate transporter, de novo lipogenesis, apoptosis, colorectal carcinoma (HCT116) cell line 
 

บทนํา  

การเพิ่มขึ้นของขบวนการ de novo lipogenesis (DNL) มีความสําคัญตอการเจริญเติบโตของเซลลมะเร็ง เชน มะเร็ง

ตับ มะเร็งตับออน มะเร็งเตานม (Jones, & Thompson, 2009) ซึ่งสาเหตุที่มีการเพิ่มขึ้นของขบวนการ DNL เนื่องจากใน

เซลลมะเร็งมักมีการแบงตัวเพิ่มจํานวนอยางรวดเร็ว เกดิเปนกอนเนื้องอกขนาดใหญสงผลใหมีปรมิาณเลอืดมาหลอเลี้ยงเซลล

ไมเพียงพอ ทําใหเกิดภาวะการขาดออกซิเจนของเซลลหรือที่เรียกวา hypoxia ซึ่งจะไปกระตุนการทํางานของ hypoxia 

inducible factor 1 (HIF1) สงผลใหมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการสรางพลังงานโดยเซลลมะเร็งจะหันมาใชพลังงานจาก aerobic 

glycolysis หรอืที่เรยีกวา Warburg effect มากขึ้น (Masoud, & Li, 2015) ซึ่งการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการสรางพลังงานนี้ มีผล

กระตุนขบวนการ DNL ทําใหเซลลไดพลังงานเพยีงพอตอการเจรญิเตบิโต ซึ่งขบวนการนี้จะสังเคราะห long chain fatty acids 

(LCFAs) ซึ่งมีความสําคัญตอการสรางผนังเซลลและใหพลังงานกับเซลลมะเร็ง (Baenke, Peck, Miess, & Schulze, 2013) 

DNL ใช citrate เปนสารตัง้ตนในกระบวนการ โดย citrate จะเปลี่ยนเปน acetyl-CoA ดวยเอนไซม ATP-citrate lyase 

(ACLY) หลังจากนั้น acetyl-CoA จะเปลี่ยนเปน malonyl-CoA โดยอาศัยเอ็นไซม acetyl-CoA carboxylase (ACC) สุดทาย 

malonyl-CoA จะถูกเปลี่ยนเปน long-chain fatty acid (LCFA) ดวยเอ็นไซม fatty acid synthase (FASN) ซึ่งการเพิ่มขึ้นของ 

LCFA นี้ จะถูกนําไปใชเปนพลังงานใหกับเซลลโดยผานทาง β-oxidation และยังสามารถเปลี่ยนไปเปน monounsaturated fatty 

acids (MUFAs) ดวยเอ็นไซม stearoyl-CoA desaturase-1 (SCD-1) ทําใหเซลลมีการเจรญิเตบิโตเพิ่มมากขึ้น (Sadowski et al., 

2014) 

Citrate ในกระบวนการ DNL นี้ มีตัวขนสง 2 บรเิวณ คือที่ inner mitochondria มีชื่อวา mitochondria citrate transport 

protein (CTP) และบริเวณ plasma membrane มีชื่อวา plasma membrane citrate transport protein (PMCT) (Sun et al., 

2010) บริเวณแรก CTP หรือ citrate carrier (CIC) หรือ SLC25A1 จะขนสง citrate จากภายใน mitochondria เขาสู cytoplasm 

โดยแลกเปลี่ยนกับ malate ใน cytoplasm เขาสู mitochondria โดยจะพบตัวขนสงนี้มากใน pancreas และ lipogenic tissue เชน 

liver และ renal cortex และพบนอยใน brain, heart, skeletal muscle, placenta และ lungs (Palmieri et al., 2015) ซึ่งมี

การศกึษากอนหนาพบวาในเซลลมะเร็งหลายๆชนิด จะมีการขนสง citrate จาก mitochondria เขาสู cytoplasm มากขึ้น หรับ

ตัวขนสงคือ PMCT หรือเรียกวา Na+/citrate co-transporter หรือ NaCT จะทําหนาที่ขนสง citrate จาก plasma เขาสู 

cytoplasm โดยจะขนสงเขามาพรอมกับ Na+ 4 โมเลกุล ซึ่งจะพบตัวขนสงชนิดนี้มากใน plasma membrane ของ mammalian 

liver และพบนอยใน brain และ testis (Bhutia, Kopel, Lawrence, Neugebauer, & Ganapathy, 2017) มีงานวิจัยกอนหนา

พบวาการลดลงของ SLC13A5 จะลดการเจริญเติบโตของเซลลมะเร็ง human hepatocellular carcinoma โดยกระตุนการ
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ทํางานของ AMP-activated protein kinase (AMPK) และยับย้ังการทํางานของ mammalian target ของ rapamycin (mTOR) (Li 

et al., 2017) 

ในเซลลมะเร็งหลายๆ ชนดิ พบวา มีระดับการแสดงออกของ transporter ทัง้สองชนดิเพิ่มมากขึ้น เชน breast cancer, 

non-small cell lung cancer และ ovarian carcinoma cells และมีหลายงานวิจัยที่พบวาเม่ือใหสารยับย้ังหรือลดการแสดงออก

ของตัวขนสงนี้ มีผลยับย้ัง tumor growth ลดการเกิดการ proliferation และเหนี่ยวนําใหเกิดการตายแบบ apoptosis ซึ่งใน

การศึกษานี้ผูวิจัยสนใจศึกษาผลการยับย้ังตัวขนสงทั้งสองบริเวณ โดยใชสาร citrate transporter inhibitor (CTPi) เปนสาร 

ZINC Compound 792949 มีสูตรโมเลกุล คือ C13H9C1N2O6S และสาร plasma membrane citrate transporter (PMCT) 

inhibitor เปนสาร ZINC Compound 36396 มีสูตร โมเลกุลคือ C16H18N2OS ตอการลดระดับของ citrate ภายในเซลล และ

ผลตอการลด cell proliferation และเหนี่ยวนําใหเกดิการตายแบบ apoptosis ในหนูปลูกถายเซลลมะเร็ง HCT116  

 
อุปกรณและวิธีการ / วิธีดําเนนิการวิจัย  

การเพาะเลี้ยงเซลล 

Human colorectal cancer (CRC) cell lines: HCT116 (HB-8065; ATCC, Manassas, VA, USA) ไดรับความอนุเคราะห

จาก ดร. ดามรัศมน สุรางกูร และดร.เมธวี ศรีคํามูล อาจารยประจําภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตรการแพทย 

มหาวทิยาลัยนเรศวร เซลลจะถูกเลี้ยงใน McCoy's 5A media (Corning, MA, USA) ซึ่งประกอบดวย 10% fetal bovine serum 

(FBS) (Gibco, MA, USA) และ 1% antibiotic-antimycotic (100x) (Gibco, MA, USA) เพาะเลี้ยงที่อุณหภูมิ 37°C และ 5% CO2 

การศกึษาการเตบิโตของเซลลดวย MTT 

HCT116 จะถูกเลี้ยงใน 96-well culture plates ที่ความหนาแนน 3×104 cells/well และบมเปนเวลา 24 ชม. ที่

อุณหภูมิ 37 0C หลังจากนั้นเซลลจะถูกบมดวยอาหาร McCoy's 5A ที่ประกอบดวย CTPi, PMCTi และ CTPi รวมกับ PMCTi 

เปนเวลา 24 ชม. จากนั้นนําอาหารเลี้ยงเซลลออกและเติม MTT (3-(4,5-dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyltetrazolium 

bromide) (Amresco, USA) solution ที่ความเขมขน 10 mg/ml นําไปบมเปนเวลา 4 ชม. ที่  37°C และ 5% CO2. ทําการละลาย

ผลึกformazan ดวย DMSO และนําไปวัดคาการดูดกลืนแสงที่ 595 nm โดยใช microplate reader (Synergy HT Multi-Mode, 

BioTek Instruments, Inc) 

การศกึษาการเกดิ apoptosis ของเซลลโดย flow cytometry 

Apoptosis เปนขบวนการที่ทําใหลักษณะของเซลลเปลี่ยนแปลงไปและเกิดการตาย การศึกษา Apoptosis ของเซลล

สามารถวัดไดโดยใช Alexa Fluor 488 Annexin V/dead cell apoptosis kit (Life Technologies, Invitrogen, NY, USA) Annexin 

V จะยอมตดิ phosphatidylserine (PS) ในระยะ early apoptosis ในขณะที่ทั้ง annexin V และ propidium iodide (PI) จะยอมติด 

apoptotic cells ในระยะ late apoptosis  HCT 116 cells จะถูกเลี้ยงใน 48-well culture plates ที่ความหนาแนน 1.5x105 

cells/well เปนเวลา 24 ชม. หลังจากนั้นเซลลจะบมกับสาร CTPi รวมกับ PMCTi เปนเวลา 24 ชม. โดยพิจารณาเลือกความ

เขมขนจากผล MTT assay หลังจากนั้นเก็บเซลลใน annexin binding buffer และยอมสีดวย Alexa Fluor 488 annexin V และ 

PI โดยจะวิเคราะหผล apoptotic cells ดวย FACSCalibur flow cytometry และคํานวณผลดวย CellQusetPro software (Mac 

OS 9, BD Biosciences, USA) 
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การศกึษาในสัตวทดลอง 

ในการศกึษาใชหนูเพศผูสายพันธุ BALB/CAJcl-Nu/Nu (athymic nude mice) อายุประมาณ 4-8 สัปดาห มีน้ําหนักตัว

ประมาณ 20-25 g สั่งซื้อจาก Nomura Siam International Co, Ltd.,ประเทศไทย สัตวทดลองทุกตัวจะถูกเลี้ยงในสภาวะ 

specific pathogen-free (SPF) ที่ Center for Animal Research, Naresuan University, Thailand ที่อุณหภูมิ 22±1°C และ

ความชื้น 55±10%, กับ 12 h light/dark cycle การทดลองในสัตวไดรับการอนุมัติโดย Animal Ethics Committee at Center for 

Animal Research, Naresuan University, Thailand (เลขที่เอกสารอางอิง 60 01 009) และดําเนินการตาม Guide for Care of 

Laboratory Animals as detailed by the ethics committee for animal used of Naresuan University Center for animal 

research Thailand.  

หนูเพศผูสายพันธุ BALB/CAJcl-Nu/Nu นํามาเหนี่ยวนําใหเกิดมะเร็งดวย HCT116 cell line 1 × 107 cells ใน 300 µl  

McCoy’s media โดยฉดีเซลลบรเิวณใตผวิหนังหลังจากนัน้สังเกตการเจรญิเตบิโตของกอนมะเร็งภายใน 1 สัปดาห หลังจากฉีด

เซลล วัดขนาดของกอนมะเร็งทุกๆวัน โดยใช external caliper และชั่งน้ําหนักหนูทุกๆ 2 วัน ขนาดของกอนมะเร็ง (tumor 

volume) จะใชสูตรคํานวณคือ Tumor volume = (A ×B2)/2 โดย A คือดานที่ยาวที่สุดของกอนมะเร็ง และ B คือ ดานที่สั้นที่สุด

ของกอนมะเร็งในแนวตัง้ฉากกันเม่ือกอนมะเร็งมีขนาดประมาณ 100 mm3 จะแบงหนูออกเปน 4 กลุมแบบสุม กลุมละ 7-10 

ตัวกลุมที่ 1 เปนกลุมควบคุม หนูจะไดรับสาร vehicle, กลุมที่ 2 และ 3 เปนกลุมทดสอบ หนูจะไดสาร CTPi รวมกับ PMCTi ที่

ความเขมขนจากนอยไปมากตามลําดับ และกลุมที่ 4 หนูจะไดรับสาร 5-fluorouracil (5-FU) (Sigma-Aldrich Co. LLC.) ที่ 20 

mg/kg/Bw โดยทัง้ 4 กลุมจะไดรับสารตางๆในปรมิาณ 300 µl ฉดีสารบรเิวณใตผวิหนังรอบๆ กอนมะเร็ง เปนเวลา 7 วัน เม่ือ

จบการศกึษาหนูทุกตัวจะถูกทําใหเสยีชวีิตอยางสงบดวยสาร sodium pentobarbital anesthesia ในปริมาณ 50-70 mg/kg/Bw 

ผานทางการฉดีเขาชองทองและเก็บกอนมะเร็งไปศกึษาตอไป   

การศกึษาระดับของ fatty acid  

 กอนมะเร็งน้ําหนัก 10 mg นํามาทําใหเปนเนื้อเดียวกันใน 200 µl ของ chloroform/Triton X-100 (1% Triton X-100 

ใน pure chloroform) แลวนําไปปนเหวี่ยงเปนเวลา 10 นาที ที่ 14,000 g, 4 °C. หลังจากนั้นเก็บสวน organic phase (lower 

phase) นํามาระเหย chloroform 50 °C เปนเวลา 30 นาที นําตัวอยางที่ไดมาละลายใน 200 µl ของ fatty acid assay buffer 

หลังจากนัน้นําตัวอยางใสใน 96 well plate แลวใส acyl-CoA synthetase (ACS) 2 µl นําไปบมที่ 37°C เปนเวลา 30 นาที แลว

นํามาใส reaction mix 50 µl (44 µl assay buffer, 2 µl fatty acid probe, 2 µl enzyme mix, 2 µl enhancer) นําไปบมที่ 37°C 

เปนเวลา 30 นาที นําตัวอยางไปวัดโดยใช fluorescence ที่ Ex/En = 535/590 nm ดวย microplatreader (Synergy HT Multi-

Mode, BioTek Instruments, Inc) 

การศกึษาการแสดงออกของโปรตนีดวยเทคนคิ immunobloting assay 

นํา tumor tissue  มาสกัดโปรตีนดวย RIPA Buffer (150 mMNaCl, 50 mMTris (pH 7.5), 0.1% SDS, 1% Triton x-

100, 0.5% Sodium deoxycholate, 1 mM EDTA) กับ 1% protease inhibitor. นําไปปนเหวี่ยง ที่ 14,000 x g ที่อุณหภูมิ 4˚C 

นาน 15 นาที ทําซ้ํา 2 ครั้ง หลังจากนั้นเก็บ supernatant ไปวัดความเขมขนของโปรตีนดวย BCA protein assay reagent 

(Bicinchoninic acid; Thermo Scientific, Rock ford, IL, USA). หลังจากนั้นทําการแยกขนาดโปรตีนโดยใช 8-12% sodium 

dodecyl sulfate polyacrylamide gel electrophoresis (SDS-PAGE) ดวยไฟฟาที่ 90 volt, นาน 120 นาที  ยายโปรตีนจากเจลสู 

PVDF membranes ดวยไฟฟา 25 volt , นาน 45 นาที blocked non-specific bindings ดวย 1X rapid block solution 

(AMRESCO, Solon, OH, USA) นาน 30 นาที ที่อุณหภูมิหอง, และบม membranes กับ primary antibodies: anti-Bak, anti-

cleave-caspase3, anti-Bcl-2, and Anti-β-actin ที่ 4°C ขามคืน แลวลาง membrane ดวย phosphate-buffer saline (PBS) 
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กับ 0.2% Tween 20 จํานวน 3 ครั้ง นานครั้งละ 5 นาที แลวบม membrane กับ HRP-conjugated secondary antibodies 

อัตราสวน 1:7000 ใน 5% skim milk กับ PBS ที่ 4°C นาน 2 ชม จากนั้นวัดผลการแสดงออกของโปรตีนดวย Luminata forte 

western HRP substrate โดยเครื่อง CCD camera (ImageQuant LAS 4000; GE Healthcare Life Sciences, Pittsburgh, PA, 

USA) 

 

ผลการวิจัย 

Citrate transport protein inhibitor มีผลใหมีการลดการเตบิโตของเซลล HCT116 

ผลการทํางานของสาร CTPi, PMCTi และการทํางานรวมกันของ CTPi และ PMCTi ตอการเติบโตของ HCT116 cells 

โดยใช MTT assay เซลลที่ถูกเลี้ยงในอาหารที่มี CTPi รวมกับ PMCTi ในความเขมขนตางๆ เปนเวลา 24 ชม พบวาสารทั้งสอง

ชนดิสามารถลดการเตบิโตของเซลลได โดยสาร CTPi มีคา IC50 อยูที่ 3 mM และสาร PMCTi มีคา IC50 อยูที่ 1.5 mM จากผล

การศกึษาขางตนเราไดทําการศกึษาผลของการทํางานรวมกันของ CTPi และ PMCTi โดยเลือกความเขมขนลดลงครึ่งหนึ่งจาก

คา IC50 ของแตละสาร พบวาเม่ือ CTPi ที่ความเขมขน 1.5 mM รวมกับสาร PMCTi ที่ความเขมขน 0.75 mM สามารถลดการ

เติบโตของเซลลไดเหลอื 64% ซึ่งใหผลลดการเติบโตของเซลลไดดีกวาการใหสารเดี่ยวๆ นอกจากนี้เรายังศึกษาการทํางาน

รวมกันของ CTPi และ PMCTi ในความเขมขนตางๆ เพื่อหาความเขมขนที่ดีที่สุดในเพื่อลดการเจริญของเซลล โดยทําการให

สาร PMCTi ที่ 0.75 mM รวมกับการเพิ่มหรอืลดความเขมขนของสาร CTPi พบวาสามารถเพิ่มหรือลดการเติบโตของเซลลได

ตามความเขมขนที่เปลี่ยนแปลงไป เชนเดียวกับการใหสาร CTPi ที่ 1.5 mM รวมกับการเพิ่มหรือลดความเขมขนของสาร 

PMCTi สามารถเพิ่มหรอืลดการเตบิโตของเซลลไดตามความเขมขนที่เปลี่ยนแปลงไปไดเชนกัน ซึ่งจากการศึกษาพบวา CTPi ที่

ความเขมขน 0.75 mM และ PMCTi ที่ความเขมขน 0.75 mM แสดงการลดการเติบโตของเซลลเหลือ 64% ซึ่งเหมือนกับผล

ของความเขมขนครึ่งหนึ่งของคา IC50จากผลการศกึษานี้สรุปไดวาการทํางานรวมกันของทัง้สองสารสามารถลดการเติบโตของ

เซลลไดดกีวาการใหสารใดสารหนึ่งเดี่ยวๆ และยังลดปรมิาณการใชสารไดอีกดวย 

 

 
 

ภาพที่ 1 แสดงผลของ CTPi และ PMCTi ตอการเติบโตของเซลล HCT116 โดย MTT assay; ภาพ A แสดงผลการเติบโตของ

เซลลในความเขมขนตางๆ เม่ือใหสาร CTPi และ PMCTi, ภาพ B แสดงผลการเติบโตของเซลลที่ความเขมขนตางๆ เม่ือใหสาร

รวมกันระหวาง CTPi และ PMCTi เปนเวลา 24 ชม. 

 
Citrate transport protein inhibitor มีผลเหนี่ยวนําใหเกดิ apoptosis ในเซลล HCT116 
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การทํางานรวมกันของสาร CTPi กับ PMCTi เปนสาเหตุใหเกิด apoptosis ของเซลล วิเคราะหโดยเทคนิคflow 

cytometry พบวา เม่ือ HCT116 cells ไดรับสาร CTPi 0.75 mM รวมกับ PMCTi 0.75 mM สามารถลดการเติบโตไดประมาณ 

72.70% และเพิ่มการเกดิ apoptotic ทัง้ในระยะ early และ late stage ถงึ 24.65% เม่ือเทยีบกับกลุมควบคุมที่มีการเติบโตของ

เซลลถึง 89.04% และมีการเกิด apoptosis 9.99% นอกจากนี้ผลการทํางานของทั้งสองสารยังใหผลเหนี่ยวนําใหเกิด 

apoptosis ไดใกลเคียงกับการใหสาร 5-FU อีกดวย ดังนั้นจึงสรุปไดวาการใหสารรวมกันระหวาง CTPi และ PMCTi มีผล

เหนี่ยวนําใหเกดิ apoptosis ไดในเซลล HCT116 

 

 
 

ภาพที่ 2 แสดงผลของการทํางานรวมกันของสาร CTPi และ PMCTi ตอการเหนี่ยวนําใหเกดิ apoptosis ในเซลล HCT116 

 
Citrate transport protein inhibitor มีผลยับย้ังการเตบิโตของมะเร็งในหนูปลูกถายเซลลมะเร็ง HCT116 

เพื่อศกึษาการทํางานรวมกันของ CTPi และ PMCTi ตอการยับย้ังการเจริญเติบโตของกอนมะเร็งในสัตวทดลอง หนู 

nude mice จะไดรับปลูกถายเซลลมะเร็งดวย HCT116 cell หลังจากนั้นเม่ือพบการเกิดของกอนมะเร็งจะทําการใหสาร CTPi 

รวมกับ PMCTi ที่ความเขมขนต่ํา (Low dose 4 mg/kg CTPi รวมกับ 4 mg/kg PMCTi) และความเขมขนสูง (High dose 8 mg/kg 

CTPi รวมกับ 8 mg/kg PMCTi) เปนเวลา 7 วัน พบวาเม่ือใหสารทัง้สองความเขมขนไมมีผลตอน้ําหนักตัวของหนู และสามารถ

ลดการเจรญิเตบิโตของกอนมะเร็งไดเม่ือเทยีบกับกลุมควบคุม นอกจากนี้ยังพบวาทั้งสองความเขมขนยังใหผลไมแตกตางกัน

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ และมีผลลดการเติบโตของมะเร็งเหมือนกับการใหสาร 5-FU ที่เปนสารในการรักษามะเร็งใน

ปจจุบันดังนัน้สรุปไดวาสาร CTPi รวมกับ PMCTi มีศักยภาพในลดการเจรญิเตบิโตของเซลลมะเร็งได 
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ภาพที่ 3 แสดงผลของการทํางานรวมกันของสาร CTPi และ PMCTi ตอการยับย้ังการเตบิโตของมะเร็งในหนูปลูกถาย 

เซลลมะเร็ง HCT116 

Citrate transport protein inhibitor มีผลลดการระดับ fatty acid ในหนูปลูกถายเซลลมะเร็ง HCT116 

 เพื่อศกึษาการลดลงของระดับ fatty acid ในขบวนการ DNL จากการในสาร citrate transport protein inhibitor จาก

การศึกษาพบวา เม่ือใหสาร CTPi รวมกับ PMCTi มีผลลดระดับ fatty acid ในกอนมะเร็งของหนูที่หนูปลูกถายเซลลมะเร็ง 

HCT116 cell ทัง้สองความเขมขนเหลอื 85% และ 70% อยางมีนัยสําคัญทางสถติ ิเม่ือเทยีบกับกลุมควบคุม 100% และทั้งสอง

ความเขมขนยังใหผลแตกตางอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ จากการศึกษานี้สรุปไดเห็นวา สาร citrate transport protein 

inhibitor มีผลลดระดับของ fatty acid ซึ่งคาดวามีผลจากการยับย้ังการทํางานของขบวนการ DNL 

 
ภาพที่ 4 แสดงผลของการทํางานรวมกันของสาร CTPi และ PMCTi ตอการลดลงของระดับ fatty acid ในหนูปลูกถาย

เซลลมะเร็ง HCT116 

 

Citrate transport protein inhibitor มีผลเหนี่ยวนําใหเกดิ apoptosis ของมะเร็งในหนูปลูกถายเซลลมะเร็ง HCT116 
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 เพื่อศกึษาเพิ่มเตบิเกี่ยวกับผลของการทํางานรวมกันของสาร CTPi และ PMCTi ตอการลดลงของขบวนการ DNL และ

เหนี่ยวนําใหเกดิ apoptosis ในหนูปลูกถายเซลลมะเร็ง HCT116 จากการศึกษาพบวาเม่ือใหสาร CTPi รวมกับ PMCTi มีผลใน

การเพิ่มระดับของ pro-apoptotic protein ไดแก Bak และ cleave-caspase3 และยังลดระดับของ anti-apoptotic protein Bcl-

2 ใหกอนมะเร็งของหนูที่เหนี่ยวนําใหเปนมะเร็งดวย HCT116 cells จากผลสรุปไดวาการทํางานรวมกันของ CTPi และ PMCTi มี

ผลเหนี่ยวนําใหเกดิ apoptosis ในเซลลมะเร็งได 

 

. 

 

ภาพที่ 5 แสดงผลของการทํางานรวมกันของสาร CTPi และ PMCTi ตอการแสดงออกของโปรตนีในขบวนการเกดิ apoptosis .

ในหนูปลูกถายเซลลมะเร็ง HCT116 

 

วิจารณผลการวิจัย 

เซลลมะเร็งหลายๆ ชนิดใชพลังงานผาน aerobic glycolysis สงผลใหเกิดการเพิ่มขึ้นของขบวนการ de novo 

lipogenesis (DNL) เพื่อใหพลังงานที่เพียงพอกับเซลล ในระหวางที่เซลลมีการเจริญเติบโตอยางรวดเร็ว (Biswas, Lunec, & 

Bartlett, 2012) citrate เปนสารตัง้ตนหลักที่สําคัญในขบวนการ DNL สําหรับใชในการสังเคราะห LCFAs โดย citrate นั้นจะถูก

ขนสงเขามาในเซลลผานตัวขนสง 2 บริเวณคือ mitochondrial citrate transport protein (CTP) และ plasma membrane citrate 

transporter (PMCT) (Sun et al., 2010) ซึ่ง LCFAs มีบทบาทสําคัญตอเซลลมะเร็งในชวงที่เซลลมีการเจริญเติบโต (Mashima, 

Seimiya, & Tsuruo, 2009; Sanders & Griffin, 2016) ในรายงานวิจัยเหลานี้แสดงใหเห็นวา citrate transporter proteins เปน

หนึ่งในเปาหมายสําคัญที่จะใชในการรักษาโรคมะเร็ง 

ในการศกึษานี้ ทําการศกึษาผลของการทํางานรวมกันระหวาง CTPi และ PMCTi ตอยับย้ังการเติบโตของเซลลและ

เหนี่ยวนําใหเกดิ apoptosis ในเซลล HCT116 จากผลการศึกษาแสดงใหเห็นวาเม่ือใหสาร CTPi รวมกับ PMCTi จะมีผลในการ

ลดการเติบโตของเซลล HCT116 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ นอกจากนี้จากการศึกษายังพบวาการใหสาร CTPi รวมกับสาร 

PMCTi มีผลเหนี่ยวนําใหเกดิ apoptosis ในเซลล HCT116 อีกดวย ซึ่งการเกดิ apoptosis นี้ยืนยันไดโดยการยอม annexin-V ซึ่ง

จะไปจับกับ phosphatidyl serine ที่เคลื่อนยายไปที่บรเิวณ outer plasma membrane ซึ่งการติดสีเชนนี้จะเปนตัวบงชี้สําคัญใน

การแสดงการเกิด apoptosis ของเซลล (Roy et al., 2017) ซึ่งเราคาดวากลไกในการยับย้ังการทํางานของ citrate transport 

protein มีสวนในการเหนี่ยวนําใหเซลลเกิด apoptosis เปนผลมาจากยับย้ังการทํางานของขบวนการ DNL โดยการลดลงของ
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ขบวนการ DNL จากการศึกษากอนหนาจากผลของการยับย้ัง CTP เหนี่ยวนําใหเกิด apoptosis มีการศึกษาใหเห็นในหลายๆ

เซลลมะเร็งตัวอยางเชน ในการศกึษาในเซลล MCF-7 และ MD-MB-231 ซึ่งเปนเซลลมะเร็งเตานม (breast cancer cell lines) 

พบวาการยับย้ังการทํางานของ citrate transport protein มีผลลดระดับ citrate ภายในเซลล สงผลใหมีการแสดงออกของ 

ACLY ลดลงในขบวนการ DNL ซึ่งการลดลงนี้มีผลลดการเติบโตและเหนี่ยวนําใหเกิด apoptosis ในเซลลมะเร็ง (Ozkaya, Ak, 

Atay, & Aydin, 2015) และยังมีรายงานวาการยับย้ังการทํางานของ PMCT มีผลลดระดับ citrate ภายในเซลล และยังยับย้ัง

การแสดงของของเอ็นไซม ACLY สงผลทําให ลดการเจริญเติบโตของ human hepatocellular carcinoma cell line (Li et al., 

2017) นอกจากนี้การยับย้ังการทํางานของเอ็นไซมในขบวนการ DNL ยังเปนที่รูกันดีวาสามารถเพิ่มการเกิด apoptosis ใน

เซลลมะเร็งหลายๆ ชนิด โดยมีการรายงานวาการยับย้ังการทํางานของ FASN ดวยสาร triclosan (TCS), orlistat หรือสาร

cerulenin มีผลเหนี่ยวนําใหเกิด apoptosis ในเซลลมะเร็งตอมลูกหมาก (Rossato et al., 2014; Sadowski et al., 2014) และ

นอกจาก FASN แลว การยับย้ังการแสดงออกของเอ็นไซม ACC โดยสาร ND-646 มีผลลดการสรางไขมันในเซลล ทําใหมีผล

ทัง้ในการลดการเตบิโตของเซลลในการทดลองแบบ in vitro และลดการเจรญิของกอนมะเร็งในสัตวทดลองใน non-small cell 

lung cancer (NSCLC) cells (Svensson et al., 2016) 

ในการศกึษานี้ เรายังไดแสดงผลการศกึษาการทํางานรวมกันของสาร CTPi และ PMCTi ในหนูปลูกถายเซลลมะเร็ง 

HCT116 จากผลการศึกษาผลของสาร CTPi รวมกับ PMCTi ตอการเจริญเติบโตของกอนมะเร็งในหนูปลูกถายเซลลมะเร็ง 

HCT116 พบวาเม่ือใหสาร CTPi รวมกับ PMCTi มีผลใหลดขนาดของกอนมะเร็ง ซึ่งแสดงวาสารที่ใหไปสามารถลดการ

เจรญิเตบิโตของเซลลมะเร็งได ซึ่งมีผลสอดคลองกับการศึกษาในเซลล HCT116 ที่คาดวาการลดลงของขบวนการ DNL จาก

การยับย้ัง citrate transport protein มีผลลดการเตบิโตและเหนี่ยวนําใหเกิด apoptosis ไดในเซลลมะเร็ง สงผลใหกอนมะเร็งมี

ขนาดลดลงและเหนี่ยวนําใหเกดิ apoptosis ในหนูปลูกถายเซลลมะเร็ง HCT116 เพื่อยืนยันการเกิด apoptosis ในการศึกษาครั้ง

นี้ไดทําการตรวจสอบการแสดงออกของเอ็นไซมที่เกี่ยวของกับการเกิด apoptosis จากผลการศึกษาพบวาเม่ือใหสาร CTPi 

รวมกับ PMCTi สามารถกระตุนในมีการแสดงออกเพิ่มขึ้นของ pro-apoptotic protein ไดแก Bak และ cleave-caspase 3 และ

ยังมีผลในการยับย้ังการแสดงออกของ anti-apoptotic protein Bcl-2 อีกดวย ซึ่งจากผลการศึกษาบอกไดวาสาร citrate 

transport protein inhibitor สามารถเหนี่ยวนําใหเกดิ apoptosis ได ซึ่งจากการศึกษากอนหนากลาวไววาการยับย้ังการทํางาน

ของขบวนการ DNL เหนี่ยวนําใหเกิด apoptosis มีสวนเกี่ยวของกับการทํางานของ carnitinepalmitoyltransferase-1 (CPT-1) 

จากการเกิดการสะสมของระดับ malonyl-CoA ในเซลล ซึ่งพบวาการลดลงของเอ็นไซมตางๆในขบวนการ DNL ทําใหการ

สังเคราะห LCFAsลดลง สงผลเพิ่มการสะสมของ malonyl-CoA ดังนั้นเม่ือมี malonyl-CoA เพิ่มสูงขึ้น จะมีผลไปยับย้ังการ

ทํางานของ CPT-1 ทําใหมีผลยับย้ังการเกดิ oxidation ของกรดไขมัน (Wakil & Abu-Elheiga, 2009) นอกจากนี้ยังมีรายงานวา

การลดลงของ LCFAs ทําใหเกิดการยับย้ังการทํางานของ PPARα ซึ่งเกี่ยวของกับการควบคุมการแสดงออกของ CPT-1 

(Migita et al., 2014) ในการศึกษาครั้งนี้คาดวาการเกิด apoptosis ของเซลลเกิดจากการยับย้ังการสังเคราะห LCFAs ใน

ขบวนการ DNL จากผลของสาร citrate transport protein inhibitors อาจมีผลลดการทํางานของ CPT-1 ทั้งจากการเพิ่มการ

สะสมของ malonyl-CoA และการลดลงของระดับ PPARα ที่ควบคุมลดการทํางานของ CPT-1 นอกจากนี้การที่ CPT-1 ทํางาน

ลดลงมีผลตอการลดการ oxidation ของกรดไขมันใน mitochondria สงผลใหมีการสะสมของ LCFAs ขึ้นมา เพื่อเปลี่ยนไปเปน 

ceramide (Aon, Bhatt, & Cortassa, 2014) มีหลายๆการศึกษาพบวาการเพิ่มขึ้นของระดับ ceramide มีผลกระตุนใหเกิด 

apoptosis ในเซลลมะเร็งโดยการเหนี่ยวนําเพิ่มการแสดงออกของ pro-apoptotic protein BCL2/adenovirus E1B 19 kDa 

protein-interacting protein 3 (BNIP3), the tumor necrosis factor related apoptosis-inducing ligand (TRAIL), และ the 

death-associated protein kinase 2 (DAPK2) (Bandyopadhyay et al., 2006) ซึ่งโปรตีนทั้ง 3 ชนิดนี้ มีผลทําใหโปรตีน Bak, 

Bcl-2 และ caspase ในเซลลเกดิการเปลี่ยนแปลงและมีผลเหนี่ยวนําใหเกดิ apoptosis ไดในที่สุด 
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สรุปผลการวิจัย  

จากผลการศึกษาทั้งหมดสามารถสรุปไดวา การทํางานรวมกันของสาร CTPi และ PMCTi มีผลลด cell viability ใน

เซลลมะเร็ง ซึ่งเกิดจากการยับย้ังการทํางานของขบวนการ DNL มีผลลดการสังเคราะหของกรดไขมันหรือ LCFAs และ

เหนี่ยวนําใหเกดิ apoptosis จากผลที่กลาวมาอาจพจิารณาไดวา สาร CTPi รวมกับ PMCTi สามารถใชเปนรูปแบบหนึ่งในการ

รักษาโรคมะเร็ง การเหนี่ยวนําใหเกิด apoptosis ที่อาศัยผานทางการยับย้ังขบวนการ DNL จากการลดระดับภายในเซลลมี

ศักยภาพที่ดสีําหรับยาที่มีเปาหมายในการการรักษาโรคมะเร็งลําไสใหญ 

กติตกิรรมประกาศ  

ในการศึกษาครั้งนี้ขอขอบคุณนางสาวปทมาพร พูลสมบูรณ ผูชวยวิจัยของผูชวยศาสตราจารย ดร. ปยะรัตน ศรี

สวาง ที่ไดใหความรูตางๆรวมถึงแนวทางในการทําวิจัยแกขาพเจาเสมอมาและขอขอบคุณภาควิชาสรีรวิทยา คณะ

วทิยาศาสตรการแพทยมหาวทิยาลัยนเรศวร ที่ไดสนับสนุนทุนการศกึษาและใหความอนุเคราะหในการทําวิจัยแกขาพเจาและ

ขอขอบคุณคณะวิทยาศาสตรการแพทย มหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ใหความอนุเคราะหในการใชเครื่องมือในงานวิจัยกระทั่ง

งานวจัิยครัง้นี้สําเร็จลุลวงดวยดี 
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บทคัดยอ 

 การศึกษากอนหนานี้ไดรายงานวาขบวนการสรางไขมันชนิด de novo (DNL) มีบทบาทสําคัญในการเพิ่มอัตราการ
เจริญเติบโตของเซลลมะเร็งใหสูงขึ้น citrate เปนสารตั้งตนสําคัญในขบวนการ DNL และมีการขนสงผานสองบริเวณคือ 
plasma membrane citrate transporter (PMCT) และ mitochondrial citrate transport protein (CTP) การศึกษานี้จึงมี
วัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลของ PMCT inhibitor (PMCTi) และ CTP inhibitor (CTPi) ในการยับย้ังขบวนการ DNL และเหนี่ยวนํา
ใหเกิดการตายแบบ apoptosis ในเซลลมะเร็งลําไสใหญ ซึ่งไดแกเซลล HCT116 และ HT29 เซลลจะไดรับสาร PMCTi, CTPi 
และ PMCTi รวมกับ CTPi เปนเวลา 24 ชั่วโมง จากนั้นตรวจสอบการเจริญเติบโตของเซลลดวยวิธี MTT assay เม่ือใหสาร 
PMCTi ที่ความเขมขน 0.75 mM รวมกับ CTPi ที่ความเขมขน 0.75 mM พบวาสามารถลดการเจริญเติบโตของเซลลได 64% 
ในเซลล HCT116 และเม่ือใหสาร PMCTi 1.0 mM รวมกับสาร CTPi 0.5 mM ลดการเจริญเติบโตของเซลลได 76% ในเซลล 
HT29 หลังจากนั้นจึงใช PMCTi รวมกับ CTPi แลววัดการตายของเซลลแบบ apoptosis ดวยเทคนิค flow cytometry ผลการ
ทดลองแสดงใหเห็นวา PMCTi รวมกับ CTPi ชวยยับย้ังการเจริญเติบโตของเซลลได 72.70% และเพิ่มการตายแบบ apoptosis 
ได 24.65% ในเซลล HCT116 ในขณะที่ไมพบการตายแบบ apoptosis ในเซลล HT29 นอกจากนี้ไดทําการตรวจสอบระดับของ 
citrate และกรดไขมันภายในเซลลโดยใช assay kits พบวา PMCTi รวมกับ CTPi ลดระดับ citrate และกรดไขมันลงได 47.62% 
และ 76.21% ตามลําดับในเซลล HCT116 ซึ่งชี้ใหเห็นวาสารยับย้ังทั้งสองมีผลจําเพาะตอขบวนการ DNL จากผลการทดลอง
ทัง้หมดจึงสรุปไดวาการยับย้ังการขนสง citrate โดยการรวมกันของ PMCTi และ CTPi สามารถเหนี่ยวนําใหเกิดการตายแบบ 
apoptosis ในเซลล HCT116 ไดผานการยับย้ังขบวนการ DNL 
คําสําคัญ:  Citrate transporter  apoptosis  มะเร็งลําไสใหญ  ขบวนการสรางไขมันชนดิ de novo 

Abstract  

Previous studies have reported that de novo lipogenesis (DNL) pathway plays an important role in cancer cells 
for enhanced cell growth and proliferation. Citrate is an important substrate in DNL pathway and derived from two 
sources, plasma membrane citrate transporter (PMCT) and mitochondrial citrate transport protein (CTP). This study 
aimed to investigate the effect of PMCT inhibitor (PMCTi) and CTP inhibitor (CTPi) on suppression of DNL pathway that 
triggers apoptosis in colon cancer cell lines, HCT116 and HT29. Cells were treated with PMCTi, CTPi and the combination 
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of PMCTi and CTPi for 24 h and examined cell viability by MTT assay. Cell treatment with combination of 0.75 mM 
PMCTi and 0.75 mM CTPi caused reduction in cell viability to 64% in HCT116 cells and combination of 1.0 mM PMCTi 
and 0.5 mM CTPi reduced cell viability to 76% in HT29 cells. After that, effect of PMCTi combined with CTPi on cell 
apoptosis was measured by flow cytometry. The results showed that combination of PMCTi and CTPi significantly 
inhibited cell proliferation to 72.70% and increased apoptosis to 24.65% in HCT116 cells, while apoptosis in HT29 cells 
was not observed. Moreover, we investigated intracellular citrate and fatty acid level using assay kits and found that 
PMCTi combined with CTPi reduced citrate and fatty acid level to 47.62% and 76.21% in HCT116 cells, suggesting this 
combined inhibitor targets DNL pathway. Taken together, these findings conclude that inhibition of citrate transport by 
treatment with combination of PMCTi and CTPi leads to apoptosis induction in HCT116 cells through suppression of DNL 
pathwayy. 

Keyword:  Citrate transporter, apoptosis, colon cancer, de novo lipogenesis 
 

บทนํา 

 การศกึษากอนหนารายงานวาการเจริญเติบโตที่ผิดปกติของเซลลมะเร็งมีความสัมพันธกับการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ 

ในการแสดงออกของยีน ซึ่งยีน hypoxia inducible factor 1A (HIF1A) ไดรับการพสิูจนแลววาเปนเปาหมายหนึ่งที่นาคาดหวังใน

การรักษาโรคมะเร็ง (R. C. Sun & Denko, 2014) ในเซลลปกต ิความตองการออกซเิจนและพลังงานจะมีผลตออัตราการผลิต 

ATP จากกระบวนการ glycolysis และ oxidative phosphorylation (OXPHOS) ใน mitochondria แตในเซลลมะเร็งจะเกิดการ

ขาดเลือดและสารอาหารมาหลอเลี้ยงทําใหยีน HIF มีการแสดงออกเพิ่มมากขึ้นและสามารถไปควบคุมการทํางานของ

กระบวนการ glycolysis และ OXPHOS ได (Biswas, Lunec, & Bartlett, 2012) ซึ่งมีการศึกษาพบวากระบวนการ glycolysis ที่

เพิ่มขึ้นมีผลเพิ่มการดูดซึมน้ําตาลกลูโคสและการสรางกรดแลคติกภายใตสภาวะที่มีออกซิเจน เรียกปรากฏการณนี้วา 

Warburg effect หรอื aerobic glycolysis (Vander Heiden, Cantley, & Thompson, 2009) นอกจากนี้เซลลมะเร็งยังไดพลังงาน

จากขบวนการสรางไขมันชนิด de novo (DNL) ซึ่งใชสาร metabolites ตาง ๆ จากกระบวนการ OXPHOS โดยการเพิ่มขึ้นของ

ขบวนการ DNL ในการสังเคราะห long chain fatty acids (LCFAs) ทําใหเซลลมะเร็งสามารถสรางเย่ือหุมเซลลและพลังงานได

ผาน β-oxidation และการดัดแปลงไขมัน (Mashima, Seimiya, & Tsuruo, 2009) ทําใหขบวนการ DNL เปนแหลงพลังงาน

หลักที่เซลลมะเร็งใชในการเจรญิเตบิโต 

 Citrate เปนสารตั้งตนหลักในขบวนการ DNL โดย citrate จะถูกเปลี่ยนเปน Acetyl-CoA และ oxaloacetate (OAA) 

ดวยเอนไซม ATP-citrate lyase (ACLY) (Hatzivassiliou et al., 2005) จากนั้นเปลี่ยนเปน Malonyl-CoA ดวยเอนไซม Acetyl-

CoA carboxylase (ACC) และจะเปลี่ยนเปน LCFAs ดวยเอนไซม Fatty acid synthase (FASN) (Currie, Schulze, Zechner, 

Walther, & Farese, 2013) หลังจากนั้น LCFAs จะถูกเปลี่ยนเปนกรดไขมันอ่ิมตัว (Mono unsaturated fatty acids, MUFAs) 

ดวยเอนไซม Stearoyl-CoA desaturase (SCD-1) เพื่อนําไปใชในการสรางเย่ือหุมเซลล นอกจากนี้ LCFAs ยังถูกเปลี่ยนเปน 

Fatty acyl-CoA ดวยการทํางานของเอนไซม Acyl-CoA synthase (ACS) และจะถูกขนสงเขาสู mitochondria ผานทาง 

Carnitine palmitoyl transferase 1 (CPT-1) และเขาสูกระบวนการ β-oxidation เพื่อใชในการสรางพลังงานใหกับเซลลมะเร็ง

ตอไป (Biswas et al., 2012)  

 การศกึษากอนหนารายงานวาในเซลลมะเร็งมีการแสดงออกของ FASN เพิ่มมากขึ้น (Mashima et al., 2009) ซึ่งคาด

วา PI3K/Akt/mTOR signaling pathway เปนหนึ่งในกระบวนการหลักที่ควบคุมการแสดงออกของ FASN ใหเพิ่มมากขึ้น (Van 

de Sande, De Schrijver, Heyns, Verhoeven, & Swinnen, 2002) การใหสารยับย้ัง FASN หรือ siRNAs ตอการแสดงออกของ 

FASN ชวยเพิ่มการตายของเซลลมะเร็งและการตายแบบ apoptosis (Nicot et al., 2004; Zhao et al., 2006) นอกจากนี้การ

ยับย้ังการแสดงออกของ FASN ยังชวยเพิ่มระดับของ ceramide ซึ่งสามารถกระตุนการทํางานของ BNIP3 (Bandyopadhyay et 
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al., 2006) และยับย้ังการทํางานของ Bcl-2 ทําให Bak สามารถเคลื่อนยายไปที่ mitochondria และกระตุนใหเกิดการตายแบบ 

apoptosis ขึ้น (S. Li et al., 2016) ดังนัน้การยับย้ังขบวนการ DNL จึงเปนเปาหมายสําคัญในการรักษามะเร็ง 

 Citrate มีตัวขนสงอยูสองบริเวณดวยกัน ไดแก plasma membrane citrate transporter (PMCT) และ mitochondrial 

citrate transport protein (CTP) ซึ่ง PMCT เปนโปรตนีที่อยูบรเิวณ plasma membrane ทําหนาที่ขนสง citrate จาก plasma เขา

สู cytosol รวมกับ Na+ 4 โมเลกุล โดย PMCT ถูกคนพบครั้งแรกในแมลงหวี่ (Drosophila melanogaster) มีชื่อเรียกวา INDY 

(I’m not dead yet) และในหนอนตัวกลม (Caenorhabditis elegans) เรียกวา Na+/citrate co-transporter (ceNAC-2) (J. Sun et 

al., 2010) ซึ่ง INDY มีการแสดงออกมากใน fat body ซึ่งทําหนาที่ในการกักเก็บไขมัน (Rogers & Rogina, 2015) Li และคณะ 

(2015) พบวาการ knockdown PMCT มีผลทําใหการสรางไขมันในเซลลมะเร็งตับ HepG2 ลดลง (L. Li et al., 2015), เพิ่มความ

ไวในการทํางานของอินซูลินและปองกันการเกิด non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD) จากการบริโภคในหนู Mice 

(Brachs et al., 2016) นอกจากนี้การยับย้ัง PMCT ยังชวยลดการเติบโตของเนื้องอกในคนที่เปนมะเร็งตับโดยการกระตุน 

AMPK signaling pathway (Z. Li et al., 2017) ดังนัน้ PMCT จึงถอืเปนเปาหมายสําคัญอีกทางหนึ่งในการรักษามะเร็ง ตัวขนสง

ที่สองคือ CTP เปนโปรตีนที่พบไดในบริเวณ inner mitochondrial membrane ทําหนาที่ในการขนสง citrate จาก mitochondria 

ออกสู cytosol แลกเปลี่ยนกับการขนสง malate เขาสู mitochondria (J. Sun et al., 2010) มีรายงานวาการยับย้ังการ

แสดงออกของ CTP สงผลใหเกิดความเสียหายตอ mitochondria และลดการเจริญเติบโตของเซลลมะเร็งปอด HCT1299 

(Catalina-Rodriguez et al., 2012) ขณะที่การเพิ่มการทํางานของ CTP โดย p53 ที่เกิดการกลายพันธุในเซลลมะเร็งปอดจะ

เพิ่มอัตราการรอดชีวิตของเซลล (Kolukula et al., 2014) จึงมีขอเสนอแนะวา CTP มีบทบาทสําคัญในการอยูรอดและการ

เจรญิเตบิโตของเซลลมะเร็ง ดังนั้นการยับย้ังทั้ง PMCT และ CTP จึงสามารถยับย้ังการทํางานของขบวนการ DNL ไดอยางมี

ประสทิธภิาพ ซึ่งจะนําไปสูการเพิ่มความเปนพษิตอเซลลมะเร็งและเหนี่ยวนําใหเกดิการตายแบบ apoptosis ได 

 การศึกษาในครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงคเพื่อทดสอบผลของ PMCT inhibitor (PMCTi) และ CTP inhibitor (CTPi) ตอการ

ยับย้ังการขนสง citrate ที่นําไปสูการยับย้ังขบวนการ DNL และเหนี่ยวนําใหเกิดการตายแบบ apoptosis ในเซลลมะเร็งลําไส

ใหญ (HCT116 และ HT29) 

 

อุปกรณและวิธีการ / วิธีดําเนนิการวิจัย 

การเพาะเลี้ยงเซลล 

 เซลลมะเร็งลําไสใหญ: HCT116 (p53 wild type) (CCL-247, ATCC, VA, USA) ไดรับความอนุเคราะหจาก ดร. 

ดามรัศมน สุรางกูร และ ดร. เมธวี ศรีคํามูล อาจารยประจําภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตรการแพทย มหาวิทยาลัย

นเรศวร ประเทศไทย และ HT29 (p53 mutant) (HTB-38, ATCC, VA, USA) ไดรับความอนุเคราะหจากผูชวยศาสตราจารย 

ดร. จิราภรณ โตจรัส อาจารยประจําภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ประเทศไทย โดย

เพาะเลี้ยงเซลลใน McCoy's 5A media (Corning, MA, USA) ซึ่งประกอบดวย 10% Fetal Bovine Serum (FBS) และ 1% 

antibiotic-antimycotic (100x) (Gibco, MA, USA) นําไปบมที่อุณหภูมิ 37°C, คารบอนไดออกไซด 5% และความชื้น 95%  

ทดสอบอัตราการอยูรอดของเซลลโดยใชเทคนคิ MTT assay 

 ทําการเพาะเลี้ยงเซลลมะเร็งลําไสใหญ HCT116 และ HT29 ใน 96-well culture plate (SPL Life Sciences Inc., 

Korea) ที่ความหนาแนน 3x104 เซลล/150 µl/well เม่ือครบ 24 ชั่วโมงจึงใหสาร PMCTi (ST056138, TimTec, DE, USA), CTPi 

(#6652048, Chembridge, CA, USA) และสาร PMCTi รวมกับ CTPi ที่ความเขมขนแตกตางกันเปนเวลา 24 ชั่วโมง จากนั้นใส

สาร 3-(4,5-dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyltetrazolium bromide (MTT) (Amresco, OH, USA) ที่ละลายดวย 

phosphate-buffered saline (PBS) ที่ความเขมขน 10 mg/ml บมเปนเวลา 4 ชั่วโมงที่อุณหภูมิ 37°C สาร MTT จะถูกเปลี่ยนไป
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เปนผลกึครสิตัลสมีวงเม่ือละลายดวย dimetyl sulfoxide (DMSO) (Sigma-Aldrich, MO, USA) และสามารถวัดคาดูดกลืนแสง

ไดที่ 595 nm ดวยเครื่อง microplate reader (Synergy HT Multi-Mode, BioTek Instruments, Inc., USA) 

ตรวจสอบการตายแบบ apoptosis โดยใชเทคนคิ flow cytometry 

 ตรวจสอบเซลลที่เกดิการตายแบบ apoptosis โดยใชชุดทดสอบ Alexa Fluor 488 Annexin V/dead cell apoptosis kit 

(Invitrogen, NY, USA) สี annexin V จะยอมติดบริเวณ phosphatidylserine (PS) เม่ือเซลลเกิดการตายแบบ apoptosis ใน

ระยะแรก สวน apoptosis ระยะสุดทายจะยอมติดทั้งสี annexin V และ propidium iodide (PI) หลังจากเพาะเลี้ยงเซลลมะเร็ง

ลําไสใหญใน 48-well culture plate ที่ความหนาแนน 1.5x105 เซลล/well ครบ 24 ชั่วโมงแลวจึงใหสาร PMCTi รวมกับ CTPi 

แกเซลลโดยเลอืกใชความเขมขนที่ไดจากการวัดอัตราการอยูรอดของเซลล หลังจากใหสารเปนเวลา 24 ชั่วโมงจึงทําการเก็บ

เซลล ละลายดวย annexin binding buffer แลวจึงยอมสี Alexa Fluor 488 Annexin V และ PI จากนั้นทําการวิเคราะหผลดวย

เครื่อง FACSCalibur flow cytometry และคํานวณโดยใช CellQusetPro software (Mac OS 9, BD Biosciences, USA)  

ตรวจสอบระดับของ citrate ภายในเซลลดวย assay kit 

 การตรวจสอบระดับ citrate ภายในเซลลโดยใช citrate bioassay kit (C5802, Life Sciences, Salem, MA, USA) 

เซลล HCT116 1×106 เซลล ที่เพาะเลี้ยงใน culture dish ขนาด 35 mm3 จะไดรับสาร PMCTi รวมกับ CTPi เปนเวลา 24 ชั่วโมง 

หลังจากนัน้ทําการเก็บเซลล ใส citrate assay buffer และ homogenized แลวจึงใสสาร reaction mix ในแตละตัวอยาง citrate 

จะถูกเปลี่ยนเปน oxaloacetate, malate, และไดเปน pyruvate ในทายที่สุด คาการเรืองแสงของ pyruvate สามารถวัดไดที่ 

Excitation/Emission (Ex/Em) = 535/590 nm โดยใชเครื่อง microplate reader 

ตรวจสอบระดับของกรดไขมันภายในเซลลดวย assay kit 

 กรดไขมันเปนผลิตผลสําคัญในขบวนการ DNL การเปลี่ยนรูปของกรดไขมันไปเปน acyl-CoA สามารถวัดไดโดยใช 

free fatty acid bioassay kit (F0019-94, Life Sciences, Salem, MA, USA) ทําการเพาะเลี้ยงเซลล HCT116 ใน culture dish 

ขนาด 35 mm3 ที่ความหนาแนน 1×106 เซลล เปนเวลา 24 ชั่วโมง หลังจากเซลลไดรับสาร PMCTi รวมกับ CTPi ครบ 24 

ชั่วโมงแลวจึงทําการเก็บเซลล ใส 1% Triton-X 100 ใน pure chloroform และ homogenized. หลังจากขจัด chloroform แลวจึง

ละลาย organic phase ดวย fatty acid assay buffer และใสสาร reaction mix ในแตละตัวอยาง วัดคาการเรืองแสงของ acyl-

CoA ที่ Ex/Em = 535/590 nm ดวยเครื่อง microplate reader 

ตรวจสอบการแสดงออกของโปรตนีดวยเทคนคิ immublotting assay 

 ทําการเพาะเลี้ยงเซลล HCT116 ที่ความหนาแนน 1×106 เซลล ใน culture dish ขนาด 35 mm3 แลวจึงใหสาร PMCTi 

รวมกับ CTPi เปนเวลา 24 ชั่วโมง จากนั้นทําการเก็บโปรตีนโดยใช mammalian protein extraction reagent (MPER) (Thermo 

Scientific, IL, USA) ที่มีสวนผสมของ 1% protease inhibitor cocktail (Merck Millipore, Darmstadt, Germany) และวัดความ

เขมขนของโปรตนีโดยใช BCA protein assay kit (Pierce, Rockford, USA) จากนัน้นําโปรตนีที่ไดไปแยกขนาดโปรตนีดวยเทคนิค 

sodium dodecyl sulfate polyacrylamide gel electrophoresis (SDS-PAGE) และเคลื่อนยายโปรตีนลง membrane แช 

membrane ใน rapid block solution (Amresco, OH, USA)เปนเวลา 30 นาททีี่อุณหภูมิหองเพื่อ block โปรตีนที่ไมตองการ แลว

จึงบม membrane ดวย primary antibodies: anti-ACLY (Merck Millipore, Germany), anti-ACC (Cell signaling Technology, 

MA, USA)  หรือ anti-FASN (Abcam, MA, USA) ใน bovine serum albumin (BSA) ละลายดวย PBS ที่อุณหภูมิ 4°C ขามคืน 

โดยใช β-actin (Cell signaling Technology, USA) เปน internal control จากนั้นใส HRP-conjugated goat anti-rabbit 

secondary antibody (Invitrogen, MA, USA) อัตราสวน 1:7000 ใน 5% skim milk ละลายดวย PBS ผสมกับ 0.2% Tween20 
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ที่อุณหภูมิ 4°C เปนเวลา 2 ชั่วโมง แลวจึงใส Luminata Forte Western HRP substrate (Merck Millipore, Germany) และนําไป

วิเคราะหผลโดยใชเครื่อง CCD camera (chemiluminescence Image Quant LAS 4000; GE healthcare Life science, PA, 

USA) 

การวิเคราะหขอมูลทางสถติิ 

 ทําการวเิคราะหขอมูลโดยใช GraphPad Prism Software version 5 และคํานวณคาทางสถิติโดยใช Student’s t-test 

ในกรณีที่มีขอมูลเปรียบเทียบกับกลุมควบคุมมากกวาหนึ่งกลุมจะใช one-way analysis of variance (ANOVA) และ Turkey’s 

post-hoc analysis ในการวเิคราะหคาทางสถติ ิโดยจะพจิารณาวามีนัยสําคัญทางสถติเิม่ือ p < 0.05 

 

ผลการวิจัย 

PMCTi, CTPi และ PMCTi รวมกับ CTPi ชวยลดอัตราการอยูรอดของเซลลในเซลลมะเร็งลําไสใหญ  

 จากผลการทดลองแสดงใหเห็นวาเม่ือเซลลมะเร็งลําไสใหญ HCT116 และ HT29 ไดรับสาร PMCTi หรือ CTPi เปน

เวลา 24 ชั่วโมงสงผลใหอัตราการอยูรอดของเซลลลดลง โดยคา IC50 ของสาร PMCTi คือ 1.5 mM ในเซลล HCT116 และ 2.0 

mM ในเซลล HT29 ตามลําดับ (ภาพที่ 1A) สวน CTPi ที่ไดรับในเซลล HCT116 มีคา IC50 ที่ 3.0 mM และมากกวา 3.0 mM ใน

เซลล HT29 (ภาพที่ 1B) ซึ่งครึ่งหนึ่งของ IC50 ของสารยับย้ังแตละสารจะถูกนํามาใชรวมกันเพื่อประเมินผลของความเปนพิษ

ตอเซลลที่มีความเขมขนต่ําสุดที่ใชในเซลล HCT116 และ HT29 

 เม่ือทดสอบเซลล HCT116 ดวย PMCTi 0.75 mM รวมกับ CTPi 1.5 mM มีผลใหลดการอยูรอดของเซลลลงประมาณ 

63% เม่ือเทยีบกับกลุมควบคุม PMCTi 0.75 mM รวมกับความเขมขนของ CTPi ที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงมีผลทําใหเพิ่มหรือลดการ

เจรญิเตบิโตของเซลลตามสัดสวนของสารยับย้ังที่ไดเม่ือเปรยีบเทยีบกับกลุมควบคุมและกลุมที่ไดรับสารยับย้ังเพียงสารเดียว

ในเซลล HCT116 ในทํานองเดียวกันผลความเปนพิษที่พบในเซลล HCT116 เม่ือไดรับสาร CTPi 1.5 mM คงที่รวมกับการเพิ่ม

หรอืลดความเขมขนของ PMCTi ก็พบวาเซลลมีการเติบโตเพิ่มขึ้นและลดลงตามสัดสวนของปริมาณสารยับย้ังที่ใช ผลความ

เปนพษิตอเซลลเม่ือไดรับสาร PMCTi 0.75 mM รวมกับสาร CTPi 0.75 mM มีความสามารถในการลดการอยูรอดของเซลล

ประมาณ 64% ซึ่งใกลเคียงกับการไดรับ PMCTi 0.75 mM รวมกับ CTPi 1.5 mM และ PMCTi 0.4 mM รวมกับ CTPi 1.5 mM 

ในเซลล HCT116 ผลการศึกษานี้แสดงใหเห็นวาทั้ง PMCTi และ CTPi มีผลเปนพิษตอเซลลรวมกันในเซลล HCT116 ซึ่งได

เลอืกใช PMCTi ที่ความเขมขน 0.75 mM รวมกับ CTPi 0.75 mM ในการศกึษาตอไป (ภาพที่ 1C) 

 ในเซลล HT29 ก็แสดงผลที่คลายคลึงกันดังแสดงในภาพที่ 1D PMCTi 1.0 mM รวมกับ CTPi 2.0 mM ทําใหการ

เจรญิเตบิโตของเซลลลดลงประมาณ 72% เม่ือเทียบกับกลุมควบคุม การใหสาร PMCTi ที่ความเขมขน 1.0 mM รวมกับการ

เพิ่มหรือลดความเขมขนของ CTPi ทําใหการอยูรอดของเซลลเพิ่มขึ้นหรือลดลงตามสัดสวนของสารยับย้ังที่ไดรับเม่ือ

เปรยีบเทยีบกับกลุมควบคุมและกลุมที่ไดรับสารยับย้ัง PMCTi หรอื CTPi เพยีงสารเดยีว เชนเดยีวกัน เม่ือใหสาร CTPi 2.0 mM 

คงที่รวมกับการเพิ่มหรอืลดความเขมขนของ PMCTi ทําใหอัตราการเติบโตของเซลลเพิ่มขึ้นหรือลดลงตามสัดสวนของสารที่

ไดรับ ดังนั้นทั้ง PMCTi และ CTPi จึงมีผลเปนพิษตอเซลล HT29 ผลของ PMCTi 1.0 mM รวมกับ CTPi 0.5 mM สามารถลด

การรอดชวีติของเซลลไดประมาณ 76% ซึ่งใกลเคียงกับผลที่พบใน PMCTi 1.0 mM รวมกับ CTPi 2.0 mM ดวยเหตุนี้ในการ

ทดลองตอไปจึงไดเลอืกใช PMCTi 1.0 mM รวมกับ CTPi 0.5 mM ซึ่งเปนความเขมขนต่ําสุดที่เปนพษิตอเซลล HT29  
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ภาพที่ 1 ผลของ PMCTi, CTPi และ PMCTi รวมกับ CTPi ตอการอยูรอดของเซลลมะเร็งลําไสใหญ 

 

 เซลล HCT116 และ HT29 จะไดรับสาร PMCTi หรอื CTPi ที่ความเขมขนแตกตางกัน (A) การอยูรอดของเซลลมะเร็ง

ลําไสใหญเม่ือไดรับ PMCTi และ (B) การอยูรอดของเซลลมะเร็งลําไสใหญเม่ือไดรับ CTPi เปนเวลา 24 ชั่วโมง (C) การอยูรอด

ของเซลล HCT116 เม่ือไดรับสาร PMCTi รวมกับ CTPi และ (D) การอยูรอดของเซลล HT29 เม่ือไดรับสาร PMCTi รวมกับ CTPi 

เปนเวลา 24 ชั่วโมง วัดอัตราการอยูรอดของเซลลดวยเทคนคิ MTT assay และแสดงผลเปนเปอรเซ็นตการรอดชีวิตของเซลล

เปรยีบเทยีบกับ 100% ของกลุมควบคุมที่ไดรับ 0.2% DMSO การวเิคราะหทางสถติแิสดงเปนคาเฉลี่ย ± SEM โดยใชขอมูล 3 

ซ้ํา * หมายถงึ ผลการทดลองแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถติเิปรยีบเทยีบกับกลุมควบคุม (p < 0.05) 

PMCTi รวมกับ CTPi เหนี่ยวนําใหเกดิการตายแบบ apoptosis ในเซลล HCT116 

 การศึกษาผลของสาร PMCTi รวมกับ CTPi ในการเหนี่ยวนําใหเกิดการตายแบบ apoptosis โดยใชเทคนิค flow 

cytometry ผลการทดลองแสดงใหเห็นในภาพที่ 2A การรวมกันของสาร PMCTi และ CTPi ที่ความเขมขน 0.75 mM สามารถ

ลดการอยูรอดของเซลล HCT116 ได 72.70% และเพิ่มการตายแบบ apoptosis (รวมระยะแรกและระยะสุดทาย) ได 24.65% 

ซึ่งแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถติเิม่ือเปรยีบเทยีบกับกลุมควบคุมที่มีอัตราการอยูรอดของเซลล 89.04% และเกิดการตาย

แบบ apoptosis เพยีง 9.99% โดยผลที่ไดสอดคลองกับผลการทดสอบความเปนพษิของสารยับย้ังตอเซลล HCT116 ที่ไดศึกษา

กอนหนา แตกตางจากผลการศกึษาในเซลล HT29 ที่พบวา PMCTi 1.0 mM รวมกับ CTPi 0.5 mM ไมสามารถเหนี่ยวนําใหเกิด

การตายแบบ apoptosis ไดในระยะเวลา 24 ชั่วโมงเม่ือเปรียบเทียบกับกลุมควบคุม (ภาพที่ 2B) กลไกในการเหนี่ยวนําใหเกิด

การตายแบบ apoptosis จากการรวมกันของสาร PMCTi และ CTPi ในเซลล HCT116 จึงถูกตรวจสอบในการศกึษาตอไป  
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ภาพที่ 2 ผลของ PMCTi รวมกับ CTPi ตอการเกดิ apoptosis ในเซลล HCT116 (A) และ HT29 (B) 

 

 เซลล HCT116 จะไดรับสาร PMCTi และ CTPi รวมกันที่ความเขมขน 0.75 mM, เซลล HT29 จะไดรับ PMCTi 1.0 mM 

รวมกับ CTPi 0.5 mM เปนเวลา 24 ชั่วโมง สวนกลุมควบคุมจะไดรับ 0.2% DMSO (A-B) แสดงผลการตายแบบ apoptosis ใน

เซลล HCT116 และ HT29 ตามลําดับ การวิเคราะหทางสถิติแสดงเปนคาเฉลี่ย ± SEM โดยใชขอมูลอยางนอย 3 ซ้ํา * p < 

0.05 เปรยีบเทยีบกับกลุมควบคุม 

PMCTi รวมกับ CTPi ลดระดับ citrate และกรดไขมันแตไมมีผลตอการแสดงออกของ lipogenic proteins ใน

ขบวนการ DNL ในเซลล HCT116 

 หลังจากที่เซลลมะเร็งลําไสใหญ HCT116 ไดรับสาร PMCTi 0.75 mM รวมกับ CTPi 0.75 mM เปนเวลา 24 ชั่วโมง 

จากนัน้ทําการศกึษาผลการรวมกันของ PMCTi และ CTPi ตอระดับของ citrate และกรดไขมันในขบวนการ DNL โดยใช assay 

kits ดังแสดงในภาพที่ 3A ผลการทดลองแสดงใหเห็นวาระดับของ citrate และกรดไขมันลดลงถึง 47.62% และ 76.21% 

ตามลําดับ เม่ือเปรยีบเทยีบกับ 100% ของกลุมควบคุม ตอมาจึงทําการศึกษาการแสดงออกของ lipogenic proteins ที่สําคัญ

ในขบวนการ DNL ไดแก ACLY, ACC และ FASN ดวยเทคนคิ immunoblotting assay ดังแสดงในภาพที่ 3B จากผลการทดลอง

พบวาการใหสาร PMCTi รวมกับ CTPi ไมมีผลตอการแสดงออกของเอนไซม ACLY, ACC, และ FASN เม่ือเปรียบเทียบกับกลุม

ควบคุมในเซลล HCT116 จึงสรุปไดวาการรวมกันของ PMCTi และ CTPi มีผลเหนี่ยวนําใหเกิดการตายแบบ apoptosis ไดผาน

การลดระดับ citrate และกรดไขมันในขบวนการ DNL 
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ภาพที่ 3 ผลของ PMCTi รวมกับ CTPi ตอระดับของ citrate, กรดไขมัน, และการแสดงออกของ lipogenic proteins ใน

ขบวนการ DNL ในเซลล HCT116  

 

 เซลล HCT116 จะไดรับสาร PMCTi และ CTPi รวมกันที่ความเขมขน 0.75 mM เปนเวลา 24 ชั่วโมง สวนกลุมควบคุม

จะไดรับ 0.2% DMSO (A) ระดับของ citrate และระดับของกรดไขมันภายในเซลล (B) การแสดงออกของ lipogenic proteins 

โดยมี β-actin เปน internal control การวเิคราะหทางสถติแิสดงเปนคาเฉลี่ย ± SEM โดยใชขอมูลอยางนอย 3 ซ้ํา * p < 0.05 

เปรยีบเทยีบกับกลุมควบคุม 

 

วิจารณผลการวิจัย 

 การสังเคราะหกรดไขมันจากขบวนการ DNL เปนสิ่งจําเปนสําหรับเพิ่มการเจริญเติบโตและการแพรกระจายของ

เซลลมะเร็ง (Mashima et al., 2009) การยับย้ังการขนสง citrate ซึ่งเปนสารตั้งตนของขบวนการ DNL ผานการยับย้ังการ

แสดงออกของ PMCT สามารถลดการเจรญิเตบิโตของเนื้องอกที่พบในเซลลมะเร็งตับของมนุษย (Z. Li et al., 2017) ในทํานอง

เดยีวกัน การยับย้ังการแสดงออกของ CTP ชวยลดการเพิ่มจํานวนของเซลลมะเร็งปอด (HT1299) ชนิดที่เซลลมีขนาดไมเล็ก 

(non-small lung cancer) ได (Catalina-Rodriguez et al., 2012) ดังนั้นจึงคาดวาการยับย้ัง PMCT และ CTP ทําใหเกิดความ

เปนพิษตอเซลลมะเร็งและเหนี่ยวนําใหเกิดการตายแบบ apoptosis ไดในเซลลมะเร็งลําไสใหญ (HCT116 และ HT29) 

การศกึษากอนหนานี้พบวาการยับย้ังขบวนการ DNL ที่มีการแสดงออกมากในเซลลมะเร็งสงผลใหเกิดการตายแบบ apoptosis 

เฉพาะในเซลลมะเร็งโดยไมกอใหเกดิความเปนพษิในเซลลปกติซึ่งใชพลังงานจากกระบวนการ OXPHOS เปนหลัก และมีการ

แสดงออกของขบวนการ DNL นอยมาก (Resendis-Antonio, Checa, & Encarnación, 2010) ดังนัน้การวจัิยในปจจุบันจึงมุงเนน

ไปที่การรักษามะเร็งที่มีประสทิธภิาพและมีผลขางเคียงนอยลง การยับย้ังขบวนการ DNL ผานการยับย้ังโปรตีนขนสง citrate 

จึงเปนอีกแนวทางหนึ่งที่นาสนใจในการรักษามะเร็ง 

 ในการศกึษาครัง้นี้พบวา PMCTi รวมกับ CTPi สามารถลดการเจรญิเตบิโตของเซลล HCT116 และ HT29 ได โดยการ

รวมกันของความเขมขนต่ําสุดของสารยับย้ังแตละสารมีฤทธิ์เปนพิษตอเซลลมะเร็งซึ่งมีศักยภาพมากกวาการใหสารยับย้ัง

เพียงสารเดียว เม่ือศึกษาการตายแบบ apoptosis โดยอาศัยการพลิกกลับของ phosphatidyl serine ในการเกิด apoptosis 

ระยะเริ่มตนและระยะสุดทาย (Farooqui, Khan, Khan, & Ansari, 2018) ผลการทดลองแสดงใหเห็นวาในเวลา 24 ชั่วโมง 

PMCTi รวมกับ CTPi สามารถเหนี่ยวนําใหเกิดการตายแบบ apoptosis ในเซลล HCT116 ได แตเปนที่นาประหลาดใจที่ไมพบ

การตายแบบ apoptosis ในเซลล HT29 หลังจากการยับย้ัง citrate transporter เปนเวลา 24 ชั่วโมง อยางไรก็ตามการศึกษา

เกี่ยวกับความเปนพษิตอเซลลไดยืนยันถึงผลของสารยับย้ังที่มีฤทธิ์ในการยับย้ังการขนสง citrate ในเซลล HT29 โดยคาดวา
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อาจเกิดการตายแบบ autophagy กอนเกิดการตายแบบ apoptosis ซึ่งการศึกษากอนหนานี้รายงานวา alisertib ซึ่งเปนสาร

ยับย้ังการทํางานของ Aurora kinase A ทําใหเซลลมะเร็งตับ Hep3B เกดิ autophagy ภายใน 24 ชั่วโมง ในขณะที่กระบวนการ

เกดิ apoptosis เกดิขึ้นภายใน 36 ชั่วโมงหลังจากไดรับสารยับย้ัง (Zhu et al., 2017) อยางไรก็ตามควรมีการศึกษาผลของสาร

ยับย้ัง citrate transporter ตอการเกดิการตายแบบ autophagy ในเซลล HT29 เพิ่มเตมิตอไป 

 การยับย้ังการสรางกรดไขมันเปนอีกวิธีหนึ่งที่สามารถเหนี่ยวนําใหเกิดการตายแบบ apoptosis ในเซลลมะเร็งได 

นอกจากนี้ยังมีการรายงานวา lipogenic proteins ในขบวนการ DNL ไดแก ACLY, ACC และ FASN มีบทบาทสําคัญในมะเร็ง

หลายชนิด การศึกษากอนหนานี้พบวาการยับย้ังการแสดงออกของ ACC ทําใหลดการเพิ่มจํานวนของเซลลมะเร็งตอม

ลูกหมาก (Brusselmans, De Schrijver, Verhoeven, & Swinnen, 2005) และการยับย้ังการแสดงออกของ FASN เหนี่ยวนําให

เกิดการตายแบบ apoptosis ในเซลลมะเร็งเตานมของมนุษย (Thupari, Pinn, & Kuhajda, 2001) จึงนําไปสูการศึกษาผลของ 

PMCTi รวมกับ CTPi ตอขบวนการ DNL ซึ่งผลการศกึษาในครัง้นี้พบวาการรวมกันของ PMCTi และ CTPi ภายในระยะเวลา 24 

ชั่วโมง ไมมีผลตอการแสดงออกของ lipogenic proteins แตอยางไรก็ตาม การยับย้ังการขนสง citrate ผาน PMCT และ CTP 

สามารถลดระดับของ citrate และกรดไขมันในขบวนการ DNL ในเซลล HCT116 ได ซึ่งการสังเคราะหกรดไขมันลดลงนั้นสงผล

ใหระดับของ ceramide เพิ่มขึ้นซึ่งสามารถกระตุนการทํางานของ BNIP3 (Bandyopadhyay et al., 2006) และยับย้ังการทํางาน

ของ Bcl-2 กระตุน Bak และเหนี่ยวนําใหเกิดการตายแบบ apoptosis ขึ้น (S. Li et al., 2016) นอกจากนี้ยังมีการศึกษากอน

หนาที่พบวาการยับย้ังการทํางานของขบวนการ DNL มีบทบาทสําคัญในการเพิ่มการสราง reactive oxygen species (ROS) 

(Cui et al., 2017; Migita et al., 2014) รวมถึงการสะสมของ citrate ภายใน mitochondria ทําใหการทํางานของ complex II 

หรือ succinate-ubiquinone oxidoreductase ในกระบวนการ electron transport chain ลดลง (Zorov, Juhaszova, & Sollott, 

2014) สงผลใหระดับ ROS เพิ่มขึ้นทําใหเกิด apoptosis ไดผานการกระตุนการหลั่งของ cytochrome c จาก mitochondrial 

interspace กระตุน caspase-9 และ caspase-3 (Kang et al., 2010) จากผลการทดลองทั้งหมดจึงสามารถสรุปไดวาการ

ยับย้ังขบวนการ DNL โดยสาร PMCTi รวมกับสาร CTPi ทําใหเกดิการตายแบบ apoptosis ไดในเซลลมะเร็งลําไสใหญ HCT116 

 

สรุปผลการวิจัย 

 จากผลการศึกษาทั้งหมดสามารถสรุปไดวาสาร PMCTi และ CTPi มีฤทธิ์ตานมะเร็งโดยยับย้ังการทํางานของ

ขบวนการ DNL อยางจําเพาะผานการยับย้ังการขนสง citrate และเหนี่ยวนําใหเกดิการตายแบบ apoptosis ในเซลลมะเร็งลําไส

ใหญ HCT116 ได นอกจากนี้ผลการวิจัยยังแสดงใหเห็นวาการรวมกันของ PMCTi และ CTPi ทั้งสองสารในความเขมขนที่ต่ํา

ที่สุดกอใหเกิดความเปนพิษตอเซลลมะเร็งที่มีศักยภาพมากกวาการไดรับสารยับย้ังเพียงตัวเดียวซึ่งอาจนําไปสูการรักษา

มะเรง็ที่ปลอดภัยในอนาคต 

 

กติตกิรรมประกาศ 

 ในการศกึษาครัง้นี้ตองขอขอบคุณ นางสาวปทมาพร พูลสมบูรณ ผูชวยวิจัยของผูชวยศาสตราจารย ดร. ปยะรัตน 

ศรสีวาง ที่ไดใหความรูตาง ๆ รวมถงึแนวทางในการทําวิจัยแกขาพเจาเสมอมา และขอขอบคุณคณะวิทยาศาสตรการแพทย 

มหาวทิยาลัยนเรศวร ที่ไดสนับสนุนทุนการศกึษาและใหความอนุเคราะหในการใชเครื่องมือในงานวิจัย กระทั่งงานวิจัยครั้งนี้

สําเร็จลุลวงดวยดี 

 

 

 



การประชุมวชิาการ และการประกวดนวัตกรรมบัณฑิตศกึษาระดับชาติและนานาชาติ 

ระหวางวันท่ี 17-18 พฤษภาคม 2561 

ณ ศูนยประชุมนานาชาติดิเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส เชยีงใหม 
 

282 

เอกสารอางอิง 

Bandyopadhyay, S., Zhan, R., Wang, Y., Pai, S. K., Hirota, S., Hosobe, S., . . . Watabe, K. (2006). Mechanism of 

Apoptosis Induced by the Inhibition of Fatty Acid Synthase in Breast Cancer Cells. Cancer Research, 66(11), 

5934-5940. doi: 10.1158/0008-5472.can-05-3197 

Biswas, S., Lunec, J., & Bartlett, K. (2012). Non-glucose metabolism in cancer cells—is it all in the fat? Cancer and 

Metastasis Reviews, 31(3), 689-698. doi: 10.1007/s10555-012-9384-6 

Brachs, S., Winkel, A. F., Tang, H., Birkenfeld, A. L., Brunner, B., Jahn-Hofmann, K., . . . Spranger, J. (2016). Inhibition 

of citrate cotransporter Slc13a5/mINDY by RNAi improves hepatic insulin sensitivity and prevents diet-induced 

non-alcoholic fatty liver disease in mice. Molecular Metabolism, 5(11), 1072-1082. doi: 

10.1016/j.molmet.2016.08.004 

Brusselmans, K., De Schrijver, E., Verhoeven, G., & Swinnen, J. V. (2005). RNA Interference–Mediated Silencing of the 

<em>Acetyl-CoA-Carboxylase-α</em> Gene Induces Growth Inhibition and Apoptosis of Prostate Cancer 

Cells. Cancer Research, 65(15), 6719-6725. doi: 10.1158/0008-5472.can-05-0571 

Catalina-Rodriguez, O., Kolukula, V. K., Tomita, Y., Preet, A., Palmieri, F., Wellstein, A., . . . Avantaggiati, M. L. (2012). 

The mitochondrial citrate transporter, CIC, is essential for mitochondrial homeostasis. Oncotarget, 3(10), 1220-

1235.  

Cui, Y., Xing, P., Wang, Y., Liu, M., Qiu, L., Ying, G., & Li, B. (2017). NADPH accumulation is responsible for apoptosis in 

breast cancer cells induced by fatty acid synthase inhibition. Oncotarget, 8(20), 32576-32585. doi: 

10.18632/oncotarget.15936 

Currie, E., Schulze, A., Zechner, R., Walther, T. C., & Farese, R. V. (2013). Cellular Fatty Acid Metabolism and Cancer. 

Cell metabolism, 18(2), 153-161. doi: 10.1016/j.cmet.2013.05.017 

Farooqui, A., Khan, F., Khan, I., & Ansari, I. A. (2018). Glycyrrhizin induces reactive oxygen species-dependent 

apoptosis and cell cycle arrest at G0/G1 in HPV18+ human cervical cancer HeLa cell line. Biomedicine & 

Pharmacotherapy, 97, 752-764. doi: https://doi.org/10.1016/j.biopha.2017.10.147 

Hatzivassiliou, G., Zhao, F., Bauer, D. E., Andreadis, C., Shaw, A. N., Dhanak, D., . . . Thompson, C. B. (2005). ATP 

citrate lyase inhibition can suppress tumor cell growth. Cancer Cell, 8(4), 311-321. doi: 

10.1016/j.ccr.2005.09.008 

Kang, N., Zhang, J.-H., Qiu, F., Tashiro, S.-i., Onodera, S., & Ikejima, T. (2010). Inhibition of EGFR signaling augments 

oridonin-induced apoptosis in human laryngeal cancer cells via enhancing oxidative stress coincident with 

activation of both the intrinsic and extrinsic apoptotic pathways. Cancer Letters, 294(2), 147-158. doi: 

10.1016/j.canlet.2010.01.032 

Kolukula, V. K., Sahu, G., Wellstein, A., Rodriguez, O. C., Preet, A., Iacobazzi, V., . . . Avantaggiati, M. L. (2014). 

SLC25A1, or CIC, is a novel transcriptional target of mutant p53 and a negative tumor prognostic marker. 

Oncotarget, 5(5), 1212-1225.  

Li, L., Li, H., Garzel, B., Yang, H., Sueyoshi, T., Li, Q., . . . Wang, H. (2015). SLC13A5 Is a Novel Transcriptional Target 

of the Pregnane X Receptor and Sensitizes Drug-Induced Steatosis in Human Liver. Molecular Pharmacology, 

87(4), 674-682. doi: 10.1124/mol.114.097287 



การประชุมวชิาการ และการประกวดนวัตกรรมบัณฑิตศกึษาระดับชาติและนานาชาติ 

ระหวางวันท่ี 17-18 พฤษภาคม 2561 

ณ ศูนยประชุมนานาชาติดิเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส เชยีงใหม 
 

283 

Li, S., Xia, Y., Chen, K., Li, J., Liu, T., Wang, F., . . . Guo, C. (2016). Epigallocatechin-3-gallate attenuates apoptosis 

and autophagy in concanavalin A-induced hepatitis by inhibiting BNIP3. Drug Design, Development and 

Therapy, 10, 631-647. doi: 10.2147/DDDT.S99420 

Li, Z., Li, D., Choi, E. Y., Lapidus, R., Zhang, L., Huang, S.-M., . . . Wang, H. (2017). Silencing of solute carrier family 

13 member 5 disrupts energy homeostasis and inhibits proliferation of human hepatocarcinoma cells. The 

Journal of Biological Chemistry, 292(33), 13890-13901. doi: 10.1074/jbc.M117.783860 

Mashima, T., Seimiya, H., & Tsuruo, T. (2009). De novo fatty-acid synthesis and related pathways as molecular targets 

for cancer therapy. British Journal of Cancer, 100(9), 1369-1372. doi: 10.1038/sj.bjc.6605007 

Migita, T., Okabe, S., Ikeda, K., Igarashi, S., Sugawara, S., Tomida, A., . . . Seimiya, H. (2014). Inhibition of ATP citrate 

lyase induces triglyceride accumulation with altered fatty acid composition in cancer cells. International Journal 

of Cancer, 135(1), 37-47. doi: doi:10.1002/ijc.28652 

Nicot, C., Napal, L., Relat, J., González, S., Llebaria, A., Woldegiorgis, G., . . . Haro, D. (2004). C75 activates malonyl-

CoA sensitive and insensitive components of the CPT system. Biochemical and Biophysical Research 

Communications, 325(3), 660-664. doi: https://doi.org/10.1016/j.bbrc.2004.10.085 

Resendis-Antonio, O., Checa, A., & Encarnación, S. (2010). Modeling Core Metabolism in Cancer Cells: Surveying the 

Topology Underlying the Warburg Effect. PLOS ONE, 5(8), e12383. doi: 10.1371/journal.pone.0012383 

Rogers, R. P., & Rogina, B. (2015). The role of INDY in metabolism, health and longevity. Frontiers in Genetics, 6, 204. 

doi: 10.3389/fgene.2015.00204 

Sun, J., Aluvila, S., Kotaria, R., Mayor, J. A., Walters, D. E., & Kaplan, R. S. (2010). Mitochondrial and Plasma 

Membrane Citrate Transporters: Discovery of Selective Inhibitors and Application to Structure/Function Analysis. 

Molecular and cellular pharmacology, 2(3), 101-110.  

Sun, R. C., & Denko, N. C. (2014). Hypoxic regulation of glutamine metabolism through HIF1 and SIAH2 supports lipid 

synthesis that is necessary for tumor growth. Cell metabolism, 19(2), 285-292. doi: 

10.1016/j.cmet.2013.11.022 

Thupari, J. N., Pinn, M. L., & Kuhajda, F. P. (2001). Fatty Acid Synthase Inhibition in Human Breast Cancer Cells Leads 

to Malonyl-CoA-Induced Inhibition of Fatty Acid Oxidation and Cytotoxicity. Biochemical and Biophysical 

Research Communications, 285(2), 217-223. doi: https://doi.org/10.1006/bbrc.2001.5146 

Van de Sande, T., De Schrijver, E., Heyns, W., Verhoeven, G., & Swinnen, J. V. (2002). Role of the Phosphatidylinositol 

3′-Kinase/PTEN/Akt Kinase Pathway in the Overexpression of Fatty Acid Synthase in LNCaP Prostate Cancer 

Cells. Cancer Research, 62(3), 642-646.  

Vander Heiden, M. G., Cantley, L. C., & Thompson, C. B. (2009). Understanding the Warburg Effect: The Metabolic 

Requirements of Cell Proliferation. Science (New York, N.Y.), 324(5930), 1029-1033. doi: 

10.1126/science.1160809 

Zhao, W., Kridel, S., Thorburn, A., Kooshki, M., Little, J., Hebbar, S., & Robbins, M. (2006). Fatty acid synthase: a novel 

target for antiglioma therapy. British Journal of Cancer, 95(7), 869-878. doi: 10.1038/sj.bjc.6603350 



การประชุมวชิาการ และการประกวดนวัตกรรมบัณฑิตศกึษาระดับชาติและนานาชาติ 

ระหวางวันท่ี 17-18 พฤษภาคม 2561 

ณ ศูนยประชุมนานาชาติดิเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส เชยีงใหม 
 

284 

Zhu, Q., Luo, M., Zhou, C., Zhou, Z., He, Z., Yu, X., & Zhou, S. (2017). A proteomics-based investigation on the 

anticancer activity of alisertib, an Aurora kinase A inhibitor, in hepatocellular carcinoma Hep3B cells. American 

Journal of Translational Research, 9(8), 3558-3572.  

Zorov, D. B., Juhaszova, M., & Sollott, S. J. (2014). Mitochondrial Reactive Oxygen Species (ROS) and ROS-Induced 

ROS Release. Physiological Reviews, 94(3), 909-950. doi: 10.1152/physrev.00026.2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

กลุมสาขาวชิาวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        

 



การประชุมวชิาการ และการประกวดนวัตกรรมบัณฑิตศกึษาระดับชาติและนานาชาติ 

ระหวางวันท่ี 17-18 พฤษภาคม 2561 

ณ ศูนยประชุมนานาชาติดิเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส เชยีงใหม 
 

286 

NGRC02010008 

ผลของอนุภาคนาโนซงิคออกไซดตอสมบัตกิารเกดิปฏกิริิยาโฟโตแคตาไลตกิของฟลมคอมโพสติ

ชีวภาพพอลแิลคตคิแอซดิ 

Effect of ZnO nanoparticles on the photocatalytic property of poly (lactic acid) biocomposite 

films 

ณิชกานต  ไวยกูล  มณฑกานต  สุขวิลัย และ ทองใส  จานงการ* 

Nitchakan Waiyakoon, Monthakan Sukwilai and Tongsai Jamnongkan* 

ภาควิชาวิทยาศาสตรพื้นฐานและพลศึกษา คณะวิทยาศาสตร ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตศรีราชา จ.ชลบุรี 20230   

Department of Fundamental Science and Physical Education, Faculty of Science at Si Racha, Kasetsart University, Chonburi 20230   

*Corresponding author,  e-mail: sfscitsj@src.ku.ac.th 

บทคัดยอ 

ปจจุบันพลาสตกิชวีภาพไดรับความสนใจจากนักวิจัยจํานวนมากเนื่องจากสามารถยอยสลายไดเองตามธรรมชาติ 

และยังสามารถนํามาประยุกตใชทางการแพทยได งานวิจัยนี้มุงเนนเตรียมฟลมคอมโพสิตของพอลิแลคติคแอซิด (Polylactic 

acid, PLA) กับอนุภาคนาโนซิงคออกไซด (ZnO nanoparticles) ที่ความเขมขนตาง ๆ กัน (รอยละ 1 3 และ 5 โดยน้ําหนัก) 

เนื่องจากอนุภาคของซิงคออกไซดมีสมบัติตานเชื้อแบคทีเรีย และสามารถเกิดปฏิกิริยาโฟโตแคตาไลติก ฟลมคอมโพสิต

สามารถเตรยีมไดจากวธิหีลอแบบโดยตัวทําละลาย ฟลมคอมโพสิตที่เตรียมไดมีการศึกษาโครงสรางทางเคมี ความสามารถ

ในการดูดซับน้ํา และการเกดิปฏิกริยิาโฟโตแคตาไลตกิของฟลมคอมโพสติ จากการทดลองพบวาอนุภาคนาโนซิงคออกไซดไม

เกดิปฏิกริยิาทางเคมีกับโมเลกุลของ PLA และพบวาความเขมขนของอนุภาคนาโนซิงคออกไซดมีผลตอสมบัติการบวมตัวของ

ฟลมคอมโพสติ พบวาเม่ือมีปรมิาณของอนุภาคนาโนซิงคออกไซดเพิ่มขึ้น ความสามารถในการบวมตัวของฟลมคอมโพสิตก็

จะเพิ่มสูงขึ้น และจะเขาสูสมดุลเม่ือระยะเวลาผานไป 90 นาที นอกจากนี้เรายังพบวาฟลมคอมโพสิตของ PLA/ZnO มี

ประสทิธภิาพของการเกดิปฏิกริยิาโฟโตแคตาไลตกิเพิ่มขึ้นเม่ือเวลาเพิ่มมากขึ้น โดยพบวาเม่ือเวลาผานไป 120 นาที จะมีรอย

ละการเกดิปฏิกริยิาโฟโตแคตาไลตกิ เทากับ 31 

คําสําคัญ:  วัสดุชวีภาพ พอลแิลคตคิแอซดิ นาโนซงิคออกไซด คอมโพสติ ปฏิกริยิาโฟโตแคตาไลตกิ 

Abstract 
  Nowadays, the bioplastic has become attracted attraction from several researchers all over the world due to 

its can be degraded in the environment. In this study, we prepared the composite film of poly (lactic acid) (PLA) with 

ZnO nanoparticles, being it has antibacterial and photocatalytic properties, at various concentrations (1, 3 and 5 wt%) 

by using solvent casting techniques. The chemical structure, water absorbency and photocatalytic activity of the 

composite films were investigated. We found that the ZnO nanoparticles did not have any chemical reactions with PLA 

molecules. The concentration of ZnO nanoparticles have affected to the swelling ratio of composite films. The swelling 

ratio of composite films increased with increasing the ZnO nanoparticles concentrations. It was found that the swelling 

ratio of composite films reaches to equilibrium state after 90 minutes. In addition, we found that the composite films of 

PLA/ZnO nanoparticle exhibited the photocatalytic activity. Additionally, the efficiency of photocatalytic activity increased 

with increasing in the contact time. It was found that the percentage of photocatalytic activity of PLA/ZnO nanoparticles 

composite films showed approximately 31% at 120 minutes. 
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บทนํา 

พลาสติกเปนผลิตภัณฑจากปโตรเลียมที่ใชกันอยางแพรหลาย เนื่องจากความสะดวกในการใชงาน ราคาไมแพง 

น้ําหนักเบา และสามารถทําใหเปนรูปรางตาง ๆ เชน ฟลม เสนใย เปนตน พลาสติกมีความเกี่ยวของกับชีวิตประจําวันของ

มนุษยเปนอยางมาก เนื่องจากเราสามารถปรับปรุงสมบัติใหเปนไปตามความตองการ และสามารถขึ้นรูปเปนผลิตภัณฑได

หลากหลาย [1] เชน เปนวัสดุสําหรับการผลิตของเลน บรรจุภัณฑ อุปกรณตาง ๆ เชน เลนสแวนตา สายไฟฟา ทอน้ํา 

ชิ้นสวน-ตาง ๆ ของรถยนต เปนตน [2] แตขอเสยี คือ สลายตัวชามาก นอกจากนี้ยังพบวาการเผาไหมของพลาสติกบางชนิด

ทําใหเกิดควันพิษในอากาศ โรงงานผลิตพลาสติก มักเปนแหลงกอมลพิษในบรรยากาศ [2, 3] เพื่อแกไขปญหาดังกลาวนี้ 

ปจจุบันไดมีการพัฒนาวัสดุใหมีความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมเพิ่มมากขึ้น เพื่อลดมลภาวะทางสิ่งแวดลอม พลาสติกชีวภาพจึง

เปนวัสดุชนดิหนึ่งที่ไดรับความสนใจจากนักวิจัยทั่วโลกในการนํามาผลิตเปนอุปกรณตาง ๆ เพื่อประยุกตใชงานในแตละดาน 

เนื่องจากพลาสตกิชวีภาพสามารถยอยสลายไดเองตามธรรมชาต ิ ไมกอใหเกดิมลพษิตอสิ่งแวดลอม [1, 4, 5] 

 พอลแิลคติกแอซิค (Polylactic acid (PLA)) เปนหนึ่งในพอลิเมอรชีวภาพที่ไดรับความสนใจเปนอยางมาก เนื่องจาก

เปนพลาสตกิที่สามารถยอยสลายไดทางชีวภาพ ไมเปนพิษตอมนุษยและสิ่งแวดลอม นอกจากนี้ยังเปนพอลิเมอรชีวภาพที่มี

ราคาถูกเม่ือเทยีบกับพอลเิมอรชวีภาพชนดิอ่ืน ๆ PLA สามารถผลิตไดจากวัตถุดิบที่มาจากธรรมชาติที่มีแปงและน้ําตาลเปน

องคประกอบหลัก เชน มันสําปะหลัง ขาวโพด เปนตน [4, 6, 7] อยางไรก็ดีพบวา PLA มีขอดอยในดานคุณสมบัติเชิงกล เชน 

เปราะ และความไมทนตอความรอน ซึ่งเปนขอจํากัดในการนํามาประยุกตใชงาน [4] ดังนั้นจึงตองมีการปรับปรุงสมบัติ

ดังกลาวของ PLA ใหดีขึ้น ซึ่งทําการปรับปรุงสมบัติบางประการของ PLA ดวยการคอมโพสิตกับอนุภาคนาโนซิงคออกไซด 

(ZnO nanoparticle (ZnO NPs)) เปนอีกหนึ่งทางเลอืกที่นาสนใจ เนื่องจาก ZnO NPs เปนสารประกอบอนินทรียที่มีเสถียรภาพ

ทางความรอนที่ดกีวาสารประกอบอินทรยี ทําใหมีความสามารถในการทนตอความรอนไดสูง [8, 10, 11] นอกจากนี้ ZnO NPs 

ยังมีความเปนพษิตอมนุษยในปรมิาณต่ํา และราคาถูก [9, 10, 11] เม่ือเทยีบกับอนุภาคนาโนอ่ืน ๆ เชน เงิน ทองแดง [12] และ

ยังมีคุณสมบัตใินการตานเชื้อแบคทเีรยี (Antibacterial property) และมีสมบัตใินการเกิดปฏิกิริยาเรงดวยแสง ( Photocatalytic) 

[9] ดังนัน้แลวนอกจาก ZnO NPs จะชวยทําใหสมบัติเชิงกลของ PLA ดีขึ้นแลวยังทําใหพอลิเมอรที่ขึ้นรูปไดนั้นมีสมบัติในการ

ตานเชื้อแบคทเีรยีอีกดวย  

งานวิจัยนี้มุงเนนศึกษาการทําคอมโพสิตระหวาง PLA กับ ZnO NPs ที่ความเขมขนตาง ๆ กัน เพื่อเตรียมเปนฟลม

คอมโพสติชวีภาพ ลักษณะโครงสรางทางเคมีและสมบัติในการบวมตัวของฟลมคอมโพสิตชีวภาพที่ไดถูกทดสอบดวย FT-IR 

และอัตราการบวมตัวในน้ํา ตามลําดับ นอกจากนี้สมบัติการเกิดปฏิกิริยาเรงดวยแสงสามารถทดสอบดวยสารละลาย         

เมธลินีบลู ทัง้นี้เพื่อประเมินความสามารถในการนําไปประยุกตใชงานในดานตางๆ ไดอยางมีประสทิธภิาพ  

 
อุปกรณและวิธีการ / วิธีดําเนนิการวิจัย 

สารเคมี 

 พอลแิลคตคิแอซดิ เกรด INGEO 2003D บรษิัท Nature work ประเทศสหรัฐอเมริกา  อนุภาคนาโนซิงคออกไซดที่มี

ความบริสุทธิ์เทากับรอยละ 80 บริษัท Sigma-aldrich ประเทศสหรัฐอเมริกา และใชคลอโรฟอรม ความเขมขน 99.8% AR 

grade บรษิัท RCI Lab Scan limited ประเทศไทย เปนตัวทําละลาย 

 (เวน ขนาด 14) 

วิธีดําเนนิการวิจัย 

การเตรยีมฟลมคอมโพสติชีวภาพ PLA/ZnO NPs 



การประชุมวชิาการ และการประกวดนวัตกรรมบัณฑิตศกึษาระดับชาติและนานาชาติ 

ระหวางวันท่ี 17-18 พฤษภาคม 2561 

ณ ศูนยประชุมนานาชาติดิเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส เชยีงใหม 
 

288 

ขัน้ตอนแรกเตรยีมสารละลาย PLA ที่ความเขมขนรอยละ 10 โดยน้ําหนัก โดยใชคลอโรฟอรมเปนตัวทําละลาย เม่ือ 

PLA ละลายไดดีแลว เติม ZnO NPs ปริมาณที่รอยละ 1 โดยน้ําหนักเทียบกับน้ําหนักของ PLA ทําการกวนสารละลายดวย

เครื่องกวนสาร จนกระทั่งสารผสมเปนเนื้อเดียวกัน หลังจากนั้นนําสารละลายไปเขาเครื่องอัลตราโซนิกเปนเวลา 30 นาท ี

เพื่อใหอนุภาค ZnO NPs กระจายตัวในสารละลาย PLA จากนั้นเทสารละลายผสมที่ไดลงแมพิมพแลวนําไปวางไวในตูอบที่

อุณหภูมิ 45 องศาเซลเซียส เพื่อระเหยตัวทําละลาย เปนเวลา 24 ชั่วโมง ก็จะไดฟลมคอมโพสิตชีวภาพ PLA/ZnO NPs-1 

จากนัน้ทําการเตรียมฟลม PLA คอมโพสิตกับ ZnO ที่ปริมาณรอยละ 3 และ 5 โดยน้ําหนักของ PLA (PLA/ZnO NPs-3 และ 

PLA/ZnO NPs-5 ตามลําดับ) โดยทําการเตรยีมเชนเดยีวกันกับวธิขีอง PLA/ZnO NPs-1 นอกจากนี้ยังทําการเตรียมฟลมเฉพาะ 

PLA โดยที่ไมมีการเตมิ ZnO NPs เพื่อใชเปรยีบเทยีบในการศกึษา เม่ือเตรยีมตัวอยางฟลมเสร็จเรียบรอยแลว นําฟลมที่เตรียม

ไดเก็บในโถดูดความชื้น เพื่อเก็บรักษาฟลมไวสําหรับทดสอบสมบัตติาง ๆ ตอไป 

(โครงสรางทางเคมีของฟลมคอมโพสติชีวภาพ PLA/ZnO NPs 

โครงสรางและปฏิกิริยาทางเคมีที่เกิดขึ้นของฟลมคอมโพสิตชีวภาพ PLA/ZnO NPs ทําการตรวจสอบดวย FT-IR 

spectroscopy (รุน FTIR-4100, Jasco ประเทศญี่ปุน) โดยการเตรียมตัวอยางดวยเทคนิคฟลมบาง (Film casting technique) 

โดยทําการสแกนที่ชวงเลขคลื่น (wavenumber) ระหวาง 4,000 cm-1 ถงึ 400 cm-1 

อัตราการบวมตัวของฟลมคอมโพสติชีวภาพ PLA/ZnO NPs 

สมบัติการบวมตัวของฟลมคอมโพสิตชีวภาพ PLA/ZnO NPs เปนสมบัติหนึ่งที่มีความสําคัญในการทํานาย

ความสามารถในการนําไปประยุกตใชงานในดานตาง ๆ ดังนั้นจึงมีการทดสอบสมบัติการบวมตัวของฟลมคอมโพสิตชีวภาพ 

PLA/ZnO NPs ซึ่งทําการทดลองโดยการนําฟลมคอมโพสิตชีวภาพ PLA/ZnO NPs ในสภาวะแหงมาตัดขนาดประมาณ 1×1 

ตารางเซนตเิมตร จากนัน้ชั่งน้ําหนักและบันทึกเปนน้ําหนักฟลมคอมโพสิตชีวภาพ PLA/ZnO NPs ในสภาวะแหง (Wd) จากนั้น

นําฟลมดังกลาวนี้ไปแชในน้ํากลั่นตามชวงเวลาตาง ๆ เม่ือครบตามเวลาที่กําหนดแลว นําแผนฟลมคอมโพสิตชีวภาพ PLA/ZnO 

NPs ดังกลาวออกจากน้ําแลวซับดวยดวยกระดาษกรองเพื่อกําจัดน้ําสวนเกินที่อยูบนพื้นผิวหนาของแผนฟลมคอมโพสิต

ชีวภาพ จากนั้นทําการชั่งน้ําหนักแผนฟลมคอมโพสิตชีวภาพในชวงเวลาตาง ๆ (ระบุน้ําหนักเปน Ws) ทําการทดลอง 3 ซ้ํา 

จากนั้นนําน้ําหนักที่ไดมาคํานวณรอยละอัตราการบวมตัว (Swelling ratio, %SR) ของฟลมคอมโพสิตชีวภาพ ซึ่งคํานวณได

จากสมการที่ 1 

 

%SR = 
Ws-Wd

Wd

×100   (1) 

 

เม่ือ Ws คือ น้ําหนักของฟลมที่บวมตัวที่เวลาใด ๆ หนวย กรัม 

Wd คือ น้ําหนักของฟลมที่สภาวะแหง หนวย กรัม 

 

ปฏิกริยิาเรงดวยแสง (Photocatalytic) 

 เพื่อศึกษาความสามารถในการเกิดปฏิกิริยาเม่ือใชแสงเปนตัวเรงปฏิกิริยาสามารถนําผลที่ไดมาใชในการทํานาย

ความสามารถเพื่อนําไปประยุกตใชงานในดานการใชเปนตัวเรงปฏิกิริยาดวยแสง (Photocatalytic) และรวมไปถึงการเพิ่ม

ประสทิธภิาพดวยปรมิาณของ ZnO ในฟลมคอมโพสติชวีภาพ โดยทําการทดลองตัดฟลมคอมโพสิตชีวภาพขนาด 1×1 ตาราง

เซนติเมตร นําแผนฟลมดังกลาวแชในสารละลายเมธิลีนบลู (Methylene blue) แลวกวนดวยเครื่องกวนสาร ดวยความเร็ว 

1,000 รอบตอนาท ีที่สภาวะภายใตแสงไฟในบรรยากาศอุณหภูมิหอง ทําการจับเวลาเม่ือฟลมแชในสารละลายเมธิลีนบลู ที่
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เวลา 10 30 45 60 90 และ 120 นาที ตามลําดับ จากนั้นนําสารละลายเมธิลีนบลู ที่เวลาตาง ๆ มาวัดคาการดูดกลืนแสง 

ดวยเครื่อง UV spectrometer (รุน Libra S80, Biochrom ประเทศอังกฤษ) ที่ความยาวคลื่น 664 นาโนเมตร จากนั้นคํานวณหา

รอยละการเกดิปฏิกริยิาเรงดวยแสง จากสมการที่ 2 

 

%Photocatalytic activity = 
C0-C

C0

×100 (2) 

 

เม่ือ C0 คือ ความเขมขนเริ่มตนของสารละลายเมธลินีบลู หนวย โมลาร 

 C   คือ ความเขนขนของสารละลายเมธลินีบลูที่เวลาใด ๆ หนวย โมลาร 

 

ผลการวิจัย 

โครงสรางทางเคมีของฟลมคอมโพสติชีวภาพ 

การศกึษาโครงสรางเคมีของฟลมคอมโพสติ PLA/ZnO NPs พบวา FT-IR spectra ของฟลม PLA และฟลมคอมโพสิต

ชีวภาพ PLA/ZnO NPs จะแสดงสเปกตราที่มีลักษณะคลายคลึงกัน โดยแสดงในภาพที่ 1 พบวาจะมีพีคเกิดขึ้นที่ 1755 cm-1 

และ 1078 cm-1 เปนพคีที่เกดิจากหมูเอสเทอรของพันธะ C-O stretching ในโมเลกุลของ PLA [12] พบพีคที่ 3505 cm-1 แสดง

ถงึ -OH stretching และพคีที่บรเิวณเลขคลื่น 3001 cm-1 และ 2885 cm-1 เปนการสั่นของพันธะ C-H bending ของหมู -CH3 

ในหมูขางเคียง [13] นอกจากนี้พบพีคที่บริเวณ 2945 cm-1 ซึ่งเปน C-H ที่เปนโซหลักของ PLA [13] ซึ่งผลการทดลองนี้

สอดคลองกับผลการทดลองของ Nasrina และคณะ [13] โดยการศึกษาโครงสรางทางเคมีของฟลมคอมโพสิต PLA/ZnO NPs 

ไมพบพคีใหมของ ZnO NPs ที่เกดิขึ้นบริเวณประมาณ 489 cm-1 ของ Zn-O stretching ในโมเลกุลของ ZnO [14] จากผลของ 

FT-IR ที่ไดแสดงวาจะไมเกดิปฏิกริยิาทางเคมีระหวาง ZnO NPs กับโมเลกุลของ PLA 

 (เวน ขนาด 14) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1. FT-IR spectra ของฟลมคอมโพสติชวีภาพชนดิตาง ๆ 

 

ความสามารถในการบวมตัวของฟลมคอมโพสติชีวภาพ 

จากการทดสอบรอยละการบวมตัวของฟลมคอมโพสติชวีภาพที่มีปรมิาณ ZnO NPs ที่เตมิเขาไปแตกตางกัน (รอยละ 

1 3 และ 5 โดยน้ําหนักเทยีบกับน้ําหนักของ PLA) พบวาปริมาณของ ZnO NPs มีผลตอความสามารถในการบวมตัวของฟลม

คอมโพสติชวีภาพ ดังแสดงในภาพที่ 2 พบวาพฤตกิรรมการบวมตัวจะมีลักษณะคลายกัน คือ ชวงแรกฟลมคอมโพสิตชีวภาพ

จะมีอัตราการบวมตัวเพิ่มขึ้นคอนขางเร็ว จากนั้นจะเริ่มเพิ่มขึ้นอยางชา ๆ และเขาสูสภาวะสมดุลเม่ือเวลาผานไป 90 นาท ี
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นอกจากนี้ยังพบวาฟลมคอมโพสติชวีภาพ PLA/ZnO NPs จะมีอัตราการบวมตัวที่สูงกวาฟลม PLA ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากอัตรา

การบวมตัวขึ้นอยูกับปรมิาณของสารประเภทที่ชอบน้ําหรือสารที่มีขั้ว [15] ซึ่ง ZnO NPs เปนสารที่มีพลังงานบริเวณพื้นที่ผิว

มาก ทําใหสามารถรวมกับความชื้นในบรรยากาศแลวกลายเปนโมเลกุลที่มีขั้วได [16] ดังนั้นจะพบวาเม่ือปริมาณ ZnO NPs 

เพิ่มขึ้น อัตราการบวมก็เพิ่มขึ้นตามไปดวย  

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2. รอยละอัตราการบวมตัวของฟลมคอมโพสติชีวภาพชนดิตาง ๆ 

จลนศาสตรการบวมตัวของฟลมคอมโพสติชีวภาพ 

รูปแบบของจลนศาสตรการบวมตัวของฟลมคอมโพสติชวีภาพ PLA/ZnO NPs จะถูกตรวจสอบไดจาก Pseudo-first-

order model และ Pseudo-second-order model ดังสมการที่ (3) และ (4) ตามลําดับ ซึ่งสามารถทํานายจลนศาสตรที่เกดิขึ้น

โดยการพจิารณาจากคาความเปนเสนตรง (Correlation coefficient, R2) ของกราฟที่ได 

 log(Weq- Wt) = log(Weq) - 
K1

2.303
(t)             (3) 

            

    
t

Wt

 = 
1

K2Weq
2 + 

1

Weq

(t)    (4) 

 

เม่ือ Wt คือ น้ําหนักของฟลมคอมโพสติชวีภาพที่เวลาใด ๆ 

Weq คือ น้ําหนักของฟลมคอมโพสติชวีภาพที่สภาวะสมดุล 

K1 คือ First-order reaction rate constant 

K2 คือ Second-order reaction rate constant 

t คือ เวลาที่ใชในการดูดซับ (min) 

 

ดังที่ไดกลาวมาแลววาจลศาสตรการบวมตัวของฟลมคอมโพสิตชีวภาพสามารถทําการตรวจสอบจลนศาสตรใน

รูปแบบ Pseudo-first-order ของฟลมคอมโพสิตชีวภาพของ PLA/ZnO NPs โดยการสรางกราฟความสัมพันธระหวาง log 

(Weq-Wt) และ t แสดงในภาพที่ 3 และสามารถตรวจสอบจลนศาสตรในรูปแบบ Pseudo-second-order ของฟลมคอมโพสิต

ชวีภาพของ PLA/ZnO NPs โดยการสรางกราฟสัมพันธระหวาง t/Wt กับ t ซึ่งไดผลการทดสอบดังภาพที่ 4 
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ภาพที่ 3 Pseudo-first-order model ของฟลมคอมโพสติชวีภาพชนดิตาง ๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4 Pseudo-second-order model ฟลมคอมโพสติชวีภาพชนดิตาง ๆ 

 

จากความสัมพันธของกราฟที่ไดพบวาสามารถนํามาคํานวณหาคาตาง ๆ ได ดังแสดงตารางที่ 1 จะเห็นไดวา 

Correlation coefficient, R2 ที่ ไดจากการทดลองนี้ พบวาคา R2 ของ Pseudo-second order model จะมีคาเขาใกล 1 มากกวา 

Pseudo-first order ดังนัน้จะพบวาฟลมคอมโพสติชวีภาพระหวาง PLA กับ ZnO NPs มีจลนศาสตรของพฤติกรรมการบวมตัว

เปนแบบ Pseudo second-order model แสดงใหเห็นวาการบวมตัวมีผลมาจากตําแหนงการเกิดปฏิกิริยา (active site) หรือรู-

พรุนที่เกดิขึ้นภายในแผนฟลมคอมโพสติชีวภาพทําใหน้ําเขาไปแทรกตัวไดจึงเกิดการบวมตัวขึ้น [17] ทั้งนี้ในชวงแรกของการ

บวมตัวอาจเกิดจากการแพรเขาไปของน้ําสูบริเวณ active site ของฟลมคอมโพสิตชีวภาพทําใหเกิดการบวมตัวไดรวดเร็ว

ภายในระยะเวลา 20 นาท ีจากนัน้เปนขัน้ตอนการที่น้ําแพรเขาไปภายในรูพรุนของฟลมคอมโพสติชวีภาพซึ่งเกิดอยูในชวงเวลา 

20-120 นาที จนกระทั่งเขาสูสมดุลเม่ือเวลา 120 นาทีเปนตนไป ซึ่งลักษณะดังกลาวสอดคลองกับงานวิจัยของ 

Rukchaiyawan [18] 
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ตารางที่ 1 พารามิเตอรตาง ๆ ของฟลมคอมโพสติชวีภาพที่ไดจากการตรวจสอบจลศาสตรการบวมตัว 

composite films 
Pseudo-first order  Pseudo-second order 

k1 R2 k1 R2 

10% PLA 0.052 0.761 1886.317 0.999 

PLA/ZnO NPs-1 0.028 0.300 3287.805 0.999 

PLA/ZnO NPs-3 0.052 0.761 1885.863 0.999 

PLA/ZnO NPs-5 0.052 0.761 1872.068 0.999 

 

ปฏิกริยิาเรงดวยแสง (Photocatalytic) 

 เปนที่ทราบกันดวีา ZnO NPs สามารถเกดิปฏิกริยิาเรงดวยแสงได [19] ดังนัน้เพื่อเปนการทดสอบสมบัตดิังกลาวจึงได

ทําการตรวจสอบ โดยในการทดสอบปฏิกริยิาเรงดวยแสงของฟลมคอมโพสติชวีภาพ ทางผูวจัิยไดเลอืกฟลมคอมโพสิตชีวภาพ 

PLA/ZnO NPs-3 เปนตัวแทนในการทดสอบ พบวาจะมีรอยละในการเกิดปฏิกิริยาเรงดวยแสงของฟลมคอมโพสิตชีวภาพใน

สารละลายเมธลินีบลู ดังแสดงในภาพที่ 4 พบวาพฤตกิรรมการเกดิปฏิกริยิาเรงดวยแสงในชวงแรกของฟลมคอมโพสิตชีวภาพ

จะมีรอยละการเกดิปฏิกริยิาเพิ่มขึ้นคอนขางรวดเร็ว และจะเริ่มเพิ่มขึ้นอยางชา ๆ เม่ือเวลาผานไป 30 นาทีและพบวาเม่ือเวลา

ผานไป 120 นาท ีฟลมคอมโพสติชีวภาพ PLA/ZnO NPs-3 จะมีรอยละการเกิดปฏิกิริยาโฟโตแคตาไลติก เทากับ 31.18 ทั้งนี้

อาจเนื่องมาจากชวง 30 นาทีแรกมีการแพรเขาไปของสารละลายเมธิลีนบลูที่ active site บริเวณของผิวภายนอกของฟลม

คอมโพสิตชีวภาพ ทําใหการเกิดปฏิกิริยาเรงดวยแสงเพิ่มขึ้นคอนขางรวดเร็ว และหลังจาก 30 นาทีแรกผานไปอาจการที่

สารละลายเมธิลีนบลูแพรผานเขาไปภายในรูพรุนของฟลมคอมโพสิตชีวภาพ ทําใหมีรอยละการเกิดปฏิกิริยาเรงดวยแสง

เพิ่มขึ้นอยางชา ๆ [18-21] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5 รอยละการเกดิปฏิกริยิาเรงดวยแสงของฟลมคอมโพสิตชวีภาพ PLA/ZnO NPs-3 ที่สภาวะอุณหภูมิหอง 

สรุปผลการวิจัย  

งานวจัิยนี้สามารถเตรยีมฟลมคอมโพสติชวีภาพไดจาก PLA และ PLA คอมโพสติกับ ZnO NPs ที่ความเขมขนที่แตกตาง

กัน (รอยละ 1 3 และ 5 โดยน้ําหนักเทียบกับน้ําหนักของ PLA) จากการทดลองพบวา ZnO NPs ไมเกิดปฏิกิริยาทางเคมีกับ
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โมเลกุลของ PLA และพบวาความเขมขนของ ZnO NPs มีผลตอสมบัติการบวมตัวของฟลมคอมโพสิตชีวภาพ พบวาเม่ือมี

ปรมิาณของ ZnO NPs เพิ่มขึ้น ความสามารถในการบวมตัวของฟลมคอมโพสิตชีวภาพก็จะเพิ่มสูงขึ้น และจะเขาสูสมดุลเม่ือ

ระยะเวลาผานไป 90 นาที นอกจากนี้พบวาพฤติกรรมการบวมตัวของฟลมคอมโพสิตชีวภาพ PLA/ZnO NPs ที่ความเขมขน

ตาง ๆ จะมีจลนศาสตรการบวมตัวแบบ Pseudo-second-order model และยังพบวาฟลมคอมโพสิตชีวภาพของ PLA/ZnO 

NPs-3 มีประสทิธภิาพในการเกดิปฏิกริิยาโฟโตแคตาไลติกเพิ่มขึ้นเม่ือเวลาเพิ่มมากขึ้น โดยพบวาเม่ือเวลาผานไป 120 นาที 

จะมีรอยละการเกดิปฏิกริยิาโฟโตแคตาไลตกิ เทากับรอยละ 31 
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บทคัดยอ  

ปจจุบันพลาสติกชีวภาพถูกนํามาใชกันอยางแพรหลาย ในการผลิตเปนวัสดุทางการแพทย ซึ่งพอลิแลกติกแอซิด 

(Poly (lactic acid), PLA) ก็เปนหนึ่งในวัสดุที่ไดรับความสนใจจากนักวจัิยจํานวนมาก เนื่องจาก PLA สามารถยอยสลายไดทาง

ชวีภาพ มีความเขากันไดทางชวีภาพ และไมเปนพิษตอมนุษย ในงานวิจัยนี้ไดทําการเตรียมแผนเสนใยนาโนของ PLA คอมโพ

สติกับอนุภาคนาโนซงิคออกไซด โดยใชเทคนคิอิเล็กโทรสปนนิ่ง ผูวจัิยไดทําการศกึษาสมบัตทิางกายภาพของแผนเสนใยนาโน

และศกึษาผลของความเขมขนของอนุภาคนาโนซิงคออกไซดที่สงผลตอสมบัติของเสนใยนาโน นอกจากนี้ยังไดทําการศึกษา

ปฏิกิริยาทางเคมีโดยใช FT-IR spectroscopy พบวา PLA ไมเกิดปฏิกิริยาทางเคมีกับอนุภาคนาโนซิงคออกไซด และจาก

การศึกษาพบวาแผนเสนใยนาโนที่เตรียมไดมีลักษณะพื้นผิวของเสนใยที่เรียบ และสมํ่าเสมอ นอกจากนี้ยังพบวาปริมาณ

อนุภาคนาโนซิงคออกไซดมีผลตอขนาดเสนผาศูนยกลางของแผนเสนใยนาโน โดยขนาดของเสนผาศูนยกลางจะลดลงเม่ือ

ความเขมขนของอนุภาคนาโนซงิคออกไซดเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ยังไดทําการศกึษาการเกดิปฏิกริยิาโฟโตคะตะไลติกของแผนเสน

ใยนาโนคอมโพสติดวยสารละลายเมทลินีบลู ภายใตแสงของหลอดไฟในสภาวะบรรยากาศอุณหภูมิ จากผลการทดลองแสดง

ใหเห็นวาแผนเสนใยนาโนเปนวัสดุที่เกิดปฏิกิริยาโฟโตคะตะไลติกไดดี พบวาแผนเสนใยนาโนสามารถเกิดปฏิกิริยาโฟโตคะ

ตะไลตกิจะเพิ่มสุงขึ้น เม่ือเวลาในการทําปฏิกริยิาระหวางแผนเสนใยนาโนกับสารละลายเมทลินีบลูเพิ่มมากย่ิงขึ้น โดยแผนเสน

ใยนาโนสามารถเกดิปฏิกริยิาโฟโตคะตะไลตกิไดสูงสุดประมาณรอยละ 51 ที่ระยะเวลา 60 นาที 

คําสําคัญ: วัสดุชวีภาพ พอลแิลกตกิแอซดิ อนุภาคนาโนซงิคออกไซด อิเล็กโทรสปนนิ่ง ปฏิกริยิาโฟโตคะตะไลตกิ 
 

Abstract  

 Presently, bioplastics are widely used as materials for medical application. Poly (lactic acid) (PLA) is one of 

these materials was interested from several researchers for making as  materials for biomedical application. It  have 

several advantages properties such as biodegradable, biocompatible and non-toxic. In this research, we intented to 

fabricate the nanofiber mats of biocomposite between PLA and ZnO nanoparticles by using the electrospinning 

techniques. The physical properties of nanofiber mats were also investigated. Besides, we also studied  the effects of 

the concentration of ZnO nanoparticles on to the nanofibers properties. The chemical reaction was elucidated by FT-IR 

spectroscopy. It was found that the PLA did not have any chemical reaction with ZnO nanoparticles. We found that the 

all the composition s  of biocomposite can produced the uniformly smooth of nanofiber mats. In addition, we found that 

the ZnO nanoparticles significantly  affected  to  the  diameter  size  of  nanofiber  mats.  Decreasing  fiber  diameter  

with  increases  in  the  ZnO nanoparticles concentration within PLA matrices. Moreover, we also investigated the 
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photocatalytic activity of nanofiber mats for the degradation of methylene blue dye under room-light at the ambient 

condition and the results showed it was a good photocatalytic materials. We also found that this activity increased with 

increasing the contact time   between nanofiber mats and aqueous methylene blue solution. At the 60 mins, it was 

found that this electrospun fiber mat showed highest the percentage of photocatatic activity approximately 51.          

Keywords: Biomaterials, Polylactic acid, ZnO nanoparticles, Electrospinning, Photocatalytic activity 

 

บทนํา 

ในปจจุบันมีการนาพอลแิมอรมาใชกันอยางกวางขวางในอุตสาหกรรมการแพทย การผลติสินคาอุปโภค บริโภค และ

บรรจุภัณฑ เนื่องจากมีตนทุนในการผลติที่คอนขางต่ํา [1] พอลิเมอรหรือพลาสติกถูกนามาใชในการผลิตวัสดุทางการแพทย

กันอยางแพรหลาย โดยในปจจุบันผูคนมีแนวโนมใหความสนใจในเรื่องสุขภาพมากย่ิงขึ้น [2] จึงเกิดการนําพลาสติกชีวภาพมา

ใชในการผลติวัสดุทางการแพทยมากขึ้นตาม เนื่องจากพลาสตกิชวีภาพมีคุณสมบัตทิางดานการแพทยชีวภาพที่สามารถนํามา

ประยุกตใชไดทางดานการแพทย ไมเปนพษิ และยังสามารถยอยสลายไดตามธรรมชาติ พลาสติกชีวภาพมีหลายชนิด เชน พอ

ลไิฮดรอกซบีวิทเิรต [3] พอลแิลกตกิแอซดิ [4] และพอลบิวิทลินีอะดเิพทโคเทเรฟทาเลท [5] จากการศึกษาพบวาพอลิแลกติก

แอซดิเปนพลาสตกิชวีภาพที่ไดรับความนยิมเปนอยางมาก เนื่องจากพอลแิลกตกิสามารถยอยสลายไดทางชีวภาพ [4] มีความ

เขากันไดทางชีวภาพและมีความปลอดภัยตอรางกายมนุษย [6] ผลิตไดจากแหลงพลังงานหมุนเวียน [7] ทําใหราคาไมแพง 

และสามารถใชงานทางการแพทยได [8] อยางไรก็ตามความเปราะ และการไมทนตอความรอนของพอลิแลกติก ซึ่งเปน

ขอจํากัดในเรื่องการนําไปประยุกตใชงาน [9] จึงนยิมนําไปผสมกับสารชนดิอ่ืน ๆ กอนนําไปใชงาน เพื่อปรับปรุงสมบัติดานตาง 

ๆ ใหดขีึ้น อนุภาคซงิคออกไซดถอืเปนตัวเลอืกที่ดสีาหรับการนํามาคอมโพสติกับพอลแิลกตกิแอซดิ เนื่องจากอนุภาคซิงคออก

ไซด มีคุณสมบัติในการตานเชื้อแบคทีเรีย (Anti-bacteria) [10] อนุภาคซิงคออกไซดมีฤทธิ์ในการตานแบคทีเรีย เชน 

Staphylococcus aureus และ Escherichia coli ไดเปนอยางด ีและการตานเชื้อแบคทีเรียจะมีประสิทธิภาพมากขึ้นเม่ืออนุภาคซิ

งคออกไซดลดลงเปนขนาดนาโนเมตร นอกจากนี้อนุภาคนาโนซิงคออกไซดยังไมมีความเปนพิษและยังสามารถเขากันไดกับ

เซลลของมนุษยอีกดวย [11] ปจจุบันการขึ้นรูปพลาสตกิชวีภาพมีหลากหลายวธิี เชน การขึ้นรูปเปนฟลม [4] การขึ้นรูปเปนเสน

ใย [10] ซึ่งวธิขีึ้นรูปเปนเสนใยที่ไดรับความนิยมในปจจุบันคือ กระบวนการปนเสนใยดวยกระแสไฟฟาสถิต (Electrospinning 

process) เนื่องจากเปนกระบวนการที่มีขอไดเปรียบหลายประการกวาวิธีการขึ้นรูปอ่ืน ๆ เชน ใชงานสะดวกและประหยัด

คาใชจายสาหรับการผลติเปนเสนใยในระดับนาโนเมตร [12] เสนใยนาโนที่ไดมีพื้นที่ผิวตอปริมาตรสูงและความเปนรูพรุนสูง 

ดวยเหตุนี้จึงทําใหสามารถนําไปใชงานไดหลากหลาย [13]  

งานวิจัยนี้มุงเนนการเตรียมเสนใยนาโนคอมโพสิตระหวางพอลิแลกติกกับอนุภาคนาโนซิงคออกไซด โดยใช

กระบวนการปนเสนใยดวยกระแสไฟฟาสถติในการขึ้นรูปเปนเสนใย จากนัน้จึงนําเสนใยที่ไดไปทําการศกึษาลักษณะโครงสราง

ทางเคมีดวย FTIR ศกึษาลักษณะพื้นผวิของเสนใยนาโนดวย SEM และศกึษาปฏิกริยิาเรงดวยแสงโดยการยอยสลายเมทลินีบลู 

 

อุปกรณและวิธีการ/วิธีดําเนนิการวิจัย 

สารเคมี 

พอลแิลกตกิแอซิด (Polylactic acid, PLA) เกรด INGEO 2003D บริษัท Nature work ประเทศสหรัฐอเมริกา อนุภาค

นาโนซิงคออกไซด (Zinc oxide nanoparticles, ZnO NPs) ที่มีความบริสุทธิ์รอยละ 80 บริษัท Sigma-aldrich ประเทศ

สหรัฐอเมรกิา ใชไดเมทธลิฟอรมาไมด (Dimethyl formamide, DMF) ความเขมขนรอยละ 99 AR grade บริษัท Ajax Finechem 

ประเทศออสเตรเลีย ไดคลอโรมีเทน (Dichloromethane, DCM) ความเขมขนรอยละ 99.9 AR grade บริษัท Carlo erba 

ประเทศฝรั่งเศส 
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เตรยีมเสนใยนาโนคอมโพส ิต PLA/ZnO NPs 

ทําการเตรยีม PLA รอยละ 10 โดยน้ําหนัก โดยใชตัวทําละลายผสมระหวาง DMF ผสมกับ DCM ที่อัตราสวน 80:20 

โดยปรมิาตร ใสในขวดแกวที่มีฝาปด เม่ือ PLA ละลายแลว ทําการเติม ZnO NPs ในปริมาณที่รอยละ 1 โดยน้ําหนักของ PLA 

(PLA/ZnO NPs-1) แลวทําการกวนสารละลายดวยเครื่องกวนสารจนกระทั่งสารผสมเปนเนื้อเดียวกัน หลังจากนั้นนํา

สารละลายดังกลาวไปเขาเครื่องอัลตราโซนิกเปนเวลาเปนเวลา 30 นาที เพื่อให ZnO NPs เกิดการกระจายตัวในสารละลาย 

PLA จากนัน้ นําสารละลายที่ไดไปบรรจุในกระบอกฉีดพอลิเมอร (Syringe) และนําเขาเครื่องอิเล็กโทรสปนนิ่งเพื่อทําการฉีด

เปนเสนใยนาโน โดยทําการกําหนดอัตราการไหลของพอลิเมอรเทากับ 1.5 มิลลิลิตรตอชั่วโมง และใหศักยไฟฟาเทากับ 15 

กิโลโวลต และระยะหางระหวางปลายเข็มกับฉากรับตัวอยางเทากับ 15 เซนติเมตร จากนั้นทําการเตรียมเสนใยนาโน PLA 

คอมโพสติกับ ZnO NPs ที่ปรมิาณรอยละ 3 และ 5 โดยน้ําหนักของ PLA (PLA/ZnO NPs-3 และ PLA/ZnO NPs-5 ตามลาดับ) 

โดยเตรียมวิธีเดียวกับ PLA/ZnO NPs-1 จากนั้นนําเสนใยนาโนคอมโพสิตที่เตรียมไดเก็บในโถดูดความชื้น เพื่อเก็บรักษาไว

สําหรับการนําไปทดสอบสมบัตติาง ๆ และทําการเตรยีมเสนใยนาโน PLA ที่ไมมีการคอมโพสิตกับ ZnO NPs จากนั้นนําเสนใย

นาโนที่เตรยีมไดเก็บในโถดูดความชื้น เพื่อใชในการเปรยีบเทยีบสมบัตติาง ๆ กับเสนใยนาโนคอมโพสติ 

โครงสรางทางเคมีของเสนใยนาโนคอมโพส ิต PLA/ZnO NPs 

โครงสรางและปฏิกิริยาทางเคมีที่เกิดขึ้นของเสนใยนาโนคอมโพสิต PLA/ZnO NPs สามารถทําการตรวจสอบดวย

เครื่อง Fourier transform infrared spectrophotometer (FT-IR) รุน FTIR-4100 บรษิัท Jasco ประเทศญี่ปุน โดยทําการตรวจวัด

ที่ชวงเลขคลื่น (wavenumber) ระหวาง 4,000 cm-1 ถงึ 400 cm-1 

การวิเคราะหลักษณะพื้นผวิของเสนใยนาโนคอมโพสติ PLA/ZnO NPs 

ลักษณะพื้นผิวของเสนใยสามารถทํานายถึงคุณสมบัติที่สําคัญและความสามารถในการนําไปประยุกตใชงานได 

ดังนัน้จึงมีการวเิคราะหลักษณะพื้นผวิของเสนใยนาโน ซึ่งไดทําการศกึษาดวยเครื่อง Scanning electron microscopy (SEM) รุน 

LEO 1450 VP บริษัท CARL ZEISS ประเทศเยอรมัน โดยนําเสนใยนาโนที่เตรียมไดมาตัดเปนสี่เหลี่ยมขนาด 1×1 ตาราง

เซนตเิมตร แลวเคลอืบดวยทองคํา จากนัน้นําไปวเิคราะหลักษณะทางพื้นผิวดวยเครื่อง SEM หลังจากที่ไดลักษณะพื้นผิวของ

เสนใยนาโนแลว ทําการวิเคราะหขนาดของเสนใยนาโนที่ได โดยนําไปวัดขนาดเสนผานศูนยกลางดวยโปรแกรม SemAfore 

เวอรชั่น 5.21 บรษิัท JEOL ประเทศญี่ปุน โดยทําการวัดขนาดเสนใยจํานวน 100 เสนตอตัวอยาง 

ปฏิกริยิาเรงดวยแสง (Photocatalytic)  

ความสามารถในการเกดิปฏิกริยิาเม่ือใชแสงเปนตัวเรงปฏิกริยิาสามารถทํานายถึงประสิทธิภาพของ ZnO NPs ที่เพิ่ม

เขาไปและความสามารถในการนําไปประยุกตใชงานในดานการใชเปนตัวเรงปฏิกิริยาดวยแสง (Photocatalyst) โดยทําการ

ทดลองตัดเสนใยนาโนขนาด 1×1 ตารางเซนตเิมตร นําแผนเสนใยนาโนดังกลาวแชในสารละลายเมทิลีนบลู (Methylene blue) 

และกวนตลอดเวลาดวยเครื่องกวนสารที่สภาวะภายใตแสงไฟในบรรยากาศอุณหภูมิหอง จากนั้นทําการจับเวลาเม่ือแผนเสน

ใยนาโนแชในสารละลายเมทิลีนบลู ที่เวลา 10 30 45 60 90 และ 120 นาที ตามลาดับ จากนั้นนําสารละลายเมทิลีนบลู ที่

เวลาตาง ๆ มาวัดคาการดูดกลืนแสง ดวยเครื่อง UV spectrometer รุน Libra S80 จากบริษัท Biochrom ประเทศอังกฤษ ที่

ความยาวคลื่น 664 นาโนเมตร จากนั้นนําคาการดูดกลืนแสงที่ไดคานวณหาความเขมขน เพื่อคานวณหารอยละการ

เกดิปฏิกริยิาเรงดวยแสง ดังสมการที่ 1 

                                 (1) 

เม่ือ   A คือ ความเขมขนเริ่มตนของสารละลายเมธลินีบลู  หนวย โมลตอลติร 

B คือ ความเขมขนของสารละลายเมธลินีบลู ที่เวลาใด ๆ หนวย โมลตอลติร 
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ผลการวิจัย 

โครงสรางทางเคมีของเสนใยนาโนคอมโพส ิต PLA/ZnO NPs 

จากการศึกษาโครงสรางทางเคมีของเสนใยนาโนคอมโพสิตดวยเครื่อง FT-IR พบวาสเปกตราของ PLA จะมีพีค

เกดิขึ้นที่ประมาณบรเิวณ 3,505 cm-1 แสดงถงึ -OH stretching พคีที่ประมาณบริเวณ 3,001 cm-1 และ 2,885 cm-1 เปนการ

สั่นของพันธะ C-H bending ของหมู -CH3 ในหมูขางเคียง [4] พีคที่ประมาณ 1,752 cm-1 ซึ่งเปนพีคที่เกิดจากการสั่นของ

พันธะ C=O stretching พคีที่บริเวณ 1,460 cm-1 แสดงการสั่นของพันธะ C-H bending พีคที่บริเวณ 1,183 cm-1 และ 1,090 

cm-1 แสดงการสั่นของพันธะ C–O stretching [14] และพบวามีพีคเกิดขึ้นที่ 487 และ 517 cm−1 แสดงการสั่นของพันธะ Zn–O 

stretching ของ ZnO NPs [15] โดยจะสังเกตไดวา สเปกตราของเสนใยนาโนคอมโพสิต PLA/ZnO NPs โดยอาจสรุปไดวาไมมี

ปฏิกริยิาเคมีเกดิขึ้นระหวางโมเลกุลของ PLA และ ZnO NPs ซึ่งอาจเกดิเพยีงแรงยึดเหนี่ยวระหวางโมเลกุลกัน [16, 17]   

 

 
ภาพที่ 1  FT-IR spectra ของพอลิแลกตกิแอซดิ อนุภาคนาโนซิงคออกไซด และพอลแิลกตกิแอซดิคอมโพสติอนุภาคนาโน 

ซงิคออกไซด 

 

การวิเคราะหลักษณะพื้นผวิของเสนใยนาโนคอมโพสติ PLA/ZnO NPs 

จากการศกึษาลักษณะของเสนใยนาโนคอมโพสิตที่เตรียมไดดวย SEM พบวาสารละลาย PLA ที่ไมมีการคอมโพสิต 

ZnO NPs (ภาพที่ 2 ก) สามารถเตรียมเปนเสนใยนาโนไดและขนาดของเสนใยที่เตรียมไดมีขนาดใกลเคียงกัน นอกจากนี้ยัง

พบวาสารละลาย PLA คอมโพสติ ZnO NPs สามารถเตรยีมเปนเสนใยนาโนได โดยสารละลายความเขมขน PLA/ZnO-1 (ภาพ

ที่ 2 ข) ลักษณะของเสนใยที่ไดมีความยาวเรียว มีขนาดใกลเคียงกัน เสนใยมีความเรียบและสมํ่าเสมอ และปรากฏเม็ดบีด

เล็กนอย สวนเสนใยที่ PLA/ZnO-3 (ภาพที่ 2 ค) เสนใยที่ไดมีผิวที่เรียบ มีเพียงบางเสนที่มีบีดลักษณะเรียวรีอยู แตยังคงเปน

เสนใยที่เรยีงตัวทับกันด ีและเสนใยที่ PLA/ZnO-5 (ภาพที่ 2 ง) จากภาพถาย SEM พบวาเสนใยที่ไดเกิดเม็ดบีดขึ้นบางเล็กนอย 

แตเสนใยที่ไดยังคงดูเรยีบ สมํ่าเสมอ และไมขาดออกจากกัน 
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ภาพที่ 2 SEM ของเสนใยนาโนคอมโพสติที่เตรียมได ก) PLA ข) PLA/ZnO-1 ค) PLA/ZnO-3 และ ง) PLA/ZnO-5 

 

จากนัน้ทําการศึกษาผลของความเขมขนของ ZnO NPs ที่สงผลตอลักษณะของเสนใย พบวาความเขมขนของ ZnO 

NPs สงผลตอลักษณะของเสนใย คือ เม่ือความเขมขนของ ZnO NPs เพิ่มมากขึ้นขนาดของเสนใยที่ไดจะลดลง โดยเม่ือ

เปรยีบเทียบจากความเขมสนามไฟฟาเทากับ 1 กิโลโวลตตอเซนติเมตรจะพบไดวา เสนใยนาโนคอมโพสิต PLA/ZnO NPs ที่

รอยละ 1  3 และ 5 มีขนาดเสนผานศูนยกลางเฉลี่ยอยูที่ 395 นาโนเมตร 347 นาโนเมตร และ 249.5 นาโนเมตร ตามลาดับ 

ดังแสดงในภาพที่ 3 ทัง้นี้อาจเปนผลมาจาก ZnO ที่ใชในการทดลองมีขนาดอยูในระดับนาโนเมตร โดย ZnO NPs สามารถเกิด

การรวมตัวกัน (aggregation) ได [18] ซึ่งสงผลใหความหนดืของสารละลายลดลง ดังนัน้เสนใยที่ไดจึงมีขนาดที่เล็กลง 

 
ภาพที่ 3 ความสัมพันธระหวางความเขมขนของ ZnO NPs กับขนาดเสนผานศูนยกลางของเสนใยนาโนคอมโพสติ 

ปฏิกริยิาเรงดวยแสง (Photocatalytic)  

จากศึกษาการเกิดปฏิกิริยาเรงดวยแสง โดยการยอยสลายเมทิลีนบลู ผูวิจัยไดเลือกเสนใยนาโนคอมโพสิตที่ 

PLA/ZnO NPs-3 เปนตัวแทนในการทดสอบการเกดิปฏิกริยิาเรงดวยแสง พบวารอยละการเกิดปฏิกิริยาเรงดวยแสงในชวง 20 

นาทแีรกเกดิขึ้นอยางรวดเร็ว และหลังจากนัน้รอยละการเกดิปฏิกริยิาจะเริ่มเกดิชาลง ดังแสดงในภาพที่ 4 ทั้งนี้อาจเปนผลมา

จากการเกดิไฮดรอกซลิเรดคิอลจากปฏิกริยิาเรงดวยแสงของ ZnO NPs โดยไฮดรอกซลิเรดิคอลสามารถเกิดปฏิกิริยาไดอยาง

รวดเร็วกับไอออนของสารละลายเมทลินีบลู เปนผลใหปฏิกริยิาเรงดวยแสงในชวงแรกเกดิอยางรวดเร็ว [19] ซึ่งไฮดรอกซิลเรดิ

คอลเกดิจากการทําปฏิกริยิาของโฮลกับน้ําและไฮดรอกไซไอออน [20] หลังเกดิปฏิกริยิาไปไดระยะหนึ่งตําแหนงที่เกิดไฮดรอก

ไซไอออนจะถูกแทนที่ดวยไอออนของเมทิลีนบลู สงผลใหการเกิดไฮดรอกซิลเรดิคอลลดลง เนื่องจากบริเวณเกิดปฏิกิริยา 
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(Active site) ลดลงเปนผลใหการเกดิปฏิกริยิาเรงดวยแสงชาลงอยางเห็นไดชัด [19] และพบวาเม่ือเวลาผานไป 60 นาที เสนใย

นาโนคอมโพสติจะมีรอยละการเกดิปฏิกริยิาเรงดวยแสง เทากับ 51 

 
ภาพที่  4 รอยละการเกดิปฏิกริยิาเรงดวยแสงของเสนใยนาโนคอมโพสติ PLA/ZnO NPs-3 ที่สภาวะอุณหภูมิหอง 

 

สรุปผลการวิจัย 

ในงานวจัิยนี้สามารถเตรียมเสนใยนาโน PLA และเสนใยนาโนคอมโพสิตของ PLA/ZnO NPs ที่ความเขมขนตาง ๆ ได

สาเร็จ โดยใชการขึ้นรูปเปนเสนใยดวยกระบวนการปนเสนใยดวยกระแสไฟฟาสถติ จากผลการทดลองพบวาเสนใยนาโน PLA 

และเสนใยนาโนคอมโพสิตที่เตรียมไดที่ความเขมขน ZnO NPs ตางๆ มีลักษณะเปนเสนเรียวยาว ไมขาดจากกัน มีความ

สมํ่าเสมอ เกดิเม็ดปมเพียงเล็กนอย และพบวาความเขมขนของ ZnO NPs สงผลตอขนาดเสนผานศูนยกลางของเสนใย โดย

พบวาเสนใยนาโนคอมโพสิต PLA/ZnO NPs รอยละ 1 มีขนาดเสนผานศูนยกลางเฉลี่ยที่ใหญกวาเสนใยนาโนคอมโพสิต 

PLA/ZnO NPs รอยละ 3 และ 5 นอกจากนี้จากการศกึษาโครงสรางทางเคมีพบวา PLA และ ZnO NPs ไมเกิดปฏิกิริยาเคมีตอ

กัน และพบวาเสนใยนาโนคอมโพสิต PLA/ZnO NPs มีรอยละการเกิดปฏิกิริยาเรงดวยแสงเพิ่มขึ้น เม่ือเวลาที่ใชในการทํา

ปฏิกริยิาเพิ่มขึ้น โดยแผนเสนใยนาโนสามารถเกดิปฏิกริยิาเรงดวยแสงไดประมาณรอยละ 51 ที่เวลา 60 นาที 

 

กติตกิรรมประกาศ 

งานวจัิยนี้ไดรับทุนสนับสนุนวจัิยบางสวนจากคณะวิทยาศาสตร ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตศรี

ราชา และทุนอุดหนุนวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รหัส

โครงการวจัิย ป-ย(ด) 18.60 และทุนสนับสนุนวจัิยจากสานักงานพัฒนาเศรษฐกจิจากฐานชวีภาพ 
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บทคัดยอ  

 การวจัิยครัง้มีวัตถุประสงค 1. เพื่อพัฒนาโปรแกรมการจัดการการดําเนินการสอบดวยวิธีการอาศัยประสบการณ

หรือประวัติศาสตรสําหรับนํามาใชในการดําเนินงานจัดสอบของคณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม 2. เพื่อ

เปรียบเทียบประสิทธิภาพดานตนทุนเวลาในการปฏิบัติงานดวยการวิธีการเดิมกับโปรแกรมที่พัฒนา ผลเปรียบเทียบ

ประสทิธภิาพดานตนทุนเวลาในการปฏิบัติงานดวยการวิธีการเดิมกับโปรแกรมที่พัฒนาจากเชี่ยวชาญทั้ง 5 ทานพบวา การ

พัฒนาโปรแกรมการจัดการการดําเนินการสอบดวยวิธีการอาศัยประสบการณหรือประวัติศาสตรสําหรับนํามาใชในการ

ดําเนนิงานจัดสอบของคณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม เกณฑในการวัดที่ครอบคลุมประเด็นตางๆ 4 ดานพบวา 1. 

ดานการวัดดานปรมิาณคาเฉลี่ยเทากับ 4.13 มีความเหมาะสมอยูที่ระดับมากและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.89 2. ดาน

การวัดดานคุณภาพคาเฉลี่ยเทากับ 4.52 มีความเหมาะสมอยูที่ระดับมากที่สุดและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.81 3. ดาน

การวัดดานตนทุนคาเฉลี่ยเทากับ 4.00 มีความเหมาะสมอยูที่ระดับมากและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.83 และ 4. ดาน

การวัดดานเวลาคาเฉลี่ยเทากับ 4.47 มีความเหมาะสมอยูที่ระดับมากและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.87 และการวัดผล

การดําเนินงานเปนรูปแบบของการวัดผลไดเปน 4 สวนพบวา 1. ดานประสิทธิภาพโดยรวมคาเฉลี่ยเทากับ 4.25 มีความ

เหมาะสมอยูที่ระดับมากและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.89 2. ดานการวัดดานผลผลิต คาเฉลี่ยเทากับ 4.28 มีความ

เหมาะสมอยูที่ระดับมากและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.88 3. ดานการวัดดานผลลัพธคาเฉลี่ยเทากับ 4.48 มีความ

เหมาะสมอยูที่ระดับมากและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.85 4. ดานประสิทธิภาพโดยรวมคาเฉลี่ยเทากับ 4.35 มีความ

เหมาะสมอยูที่ระดับมากและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.86 อยางไรก็ตามการลดขั้นตอนปญหาการทํางานและแกปญหา

ดานการคํานวณผลลัพธตางๆ เพื่อใหไดผลลัพธออกมาถูกตองมารองรับการพัฒนาในการวจัิยครัง้ตอไป 

คําสําคัญ: การสอบ  ประสบการณหรอืประวัตศิาสตร  ประวัตศิาสตร 

Abstract  
The purposes of this research were: 1. to develop a test administration program based on experience or history 

applying for testing of the Faculty of Industrial Technology and Management, 2. to compare the time cost efficiencies of 

performing previous method to the developed program. As a comparative result of the time cost efficiencies by 5 

experts, the developed test administration program based on experience or history for testing of the Faculty of Industrial 

Technology and Management covered 4 measurement criteria. 1. A quantitative measurement had the average of 4.13, 

very appropriate level and standard deviation of 0.89. 2. A qualitative measurement had the average of 4.52, the most 

appropriate level and standard deviation of 0.81. 3. A cost measurement had the average of 4.00, very appropriate 

level and standard deviation of 0.83. Moreover 4. A time measurement had the average of 4.47, very appropriate level 
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and standard deviation of 0.87. Measuring performance, there were 4 types of indication. 1. The overall efficiency had 

the average of 4.25, very appropriate level and standard deviation of 0.89. 2. Outputs had the average of 4.28, very 

appropriate level and standard deviation of 0.88. 3. Outcomes had the average of 4.48, very appropriate level and 

standard deviation of 0.85. 4. The overall efficiency had the average of 4.35, very appropriate level and standard 

deviation of 0.86. Nevertheless, reducing procedural steps and solving calculation problems would be performed, 

consequently, the correct results supporting the further research. 

Keyword:  Test, Experience, History  

 

บทนํา 

ระบบผูเชี่ยวชาญ (EXPERT SYSTEM AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE) เปนระบบที่ชวยในการแกไขปญหาหรือทําการ

ตัดสินใจ โดยจะเกี่ยวของกับการจัดความรู มากกวาสารสนเทศทั่วไป และจะถูกออกแบบใหชวยในการตัดสินใจโดยใชวิธี

เดยีวกับผูเชี่ยวชาญที่เปนมนุษย เปนการจําลองความรูของผูเชี่ยวชาญมาไวในระบบคอมพิวเตอร ซึ่งระบบผูเชี่ยวชาญจัดเปน

งานทางดานปญญาประดิษฐที่มีการปฏิบัติและติดตั้งใชงานมากที่สุด ระบบจะทําการโตตอบกับผูใช โดยมีการถามขอมูล

เพิ่มเตมิเพื่อความกระจาง ใหขอแนะนํา และชวยเหลือในกระบวนการตัดสินใจ แตระบบนี้จะมีความสามารถเฉพาะดานตอ

ปญหาเฉพาะทางที่ไมสามารถแกไขดัดแปลง ไปใชแกปญหาอ่ืนไดโดยงาย  ระบบผูเชี่ยวชาญจะทําการโตตอบกับมนุษยโดยมี

การถามขอมูลเพิ่มเตมิ เพื่อความกระจาง ใหขอแนะนําและชวยเหลอืในกระบวนการตัดสนิใจ  นั่นคือ การทํางานคลายกับเปน

มนุษยผูเชี่ยวชาญในการแกไขปญหานัน้ ๆ เนื่องจากระบบนี้ก็คือ การจําลองความรูของผูเชี่ยวชาญจริงๆ โดยผูเชี่ยวชาญในที่ 

นี้อาจเปนผูเชี่ยวชาญในดานตางๆ เชน ดานการบรหิาร เศรษฐกจิ สุขภาพ และดานโภชนาการ เปนตน  

ปจจุบันการจัดตารางสอบมีการวิเคราะหการแกปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นดวยสภาพแวดลอมและทรัพยากรที่มีอยูอยาง

จํากัด จากการสัมภาษณเจาหนาที่เกี่ยวของในการจัดตารางสอบในรูปแบบเดิมมีขั้นตอนดังนี้ 1.สอบถามขอมูลหองสอบจาก

อาจารยผูรับผดิชอบในรายวชิา 2.เจาหนาที่รับขอมูลหองสอบแตละวิชา 3.จัดหองสอบ 4.จัดคณะกรรมคุมสอบ และ 5.ออก

รายงานตางๆ โดยขัน้ตอนทัง้หมดมีขอมูลการสอบเปนจํานวนมาก และความตองการในการใชหองสอบที่เหมาะสมกับวิชาที่

จะทําการสอบซึ่งรูปแบบขอมูลสวนใหญอยูในรูปแบบเอกสารทําใหเกิดความซ้ําซอนของขอมูลที่ใชจัดการหองสอบ การนํา

ระบบผูเชี่ยวชาญ (EXPERT SYSTEM AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE) ชวยในการแกไขปญหาหรอืทําการตัดสินใจและบริหาร

ขอมูลการจัดหองสอบที่มีจํานวนมาก การพัฒนาระบบเปนเว็บแอพพลิเคชัน ขึ้นมาเพื่อชวยการจัดการและการบริหารตางๆ 

ในการจัดการหองสอบ อีกทัง้ยังเปนเครื่องมือชวยใหการทํางานที่ชวยลดดานขอผดิพลาดที่เกดิขึ้นใหนอยลง  

จากความเปนมาและความสําคัญดังกลาวขางตน ผูวิจัยจึงเกิดแนวคิดการพัฒนาโปรแกรมการจัดการการดําเนินการ

สอบดวยวธิกีารอาศัยประสบการณสําหรับนํามาใชในการดําเนนิงานจัดสอบ เพื่อใชสนับสนุนการทํางานและเพิ่มประสิทธิภาพ

ใหกับเจาหนาที่ ตลอดจนเปนการสงเสรมิการใชเทคโนโลยีใหมีประสทิธภิาพสูงสุด 

 

อุปกรณและวิธีการ / วิธีดําเนนิการวิจัย 

การพัฒนาโปรแกรมการจัดการการดําเนนิการสอบดวยวิธีการอาศัยประสบการณหรือประวัติศาสตรสําหรับนํามาใช

ในการดําเนนิงานจัดสอบของคณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม ณัฐฐพันธ (2552) มีขัน้ตอนดังนี้ 

ระยะที่ 1 การพัฒนาโปรแกรมการจัดการการดําเนนิการสอบดวยวธิกีารอาศัยประสบการณหรอืประวัตศิาสตร  

1. การกําหนดปญหาของระบบ )Problem Definition) 
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ผลจากการศกึษาพบวา ระบบงานเดมิสามารถวิเคราะหปญหาตางๆ ซึ่งผูใชพบปญหาในการจัดการสอบ

ในความละเอียดของขอมูล และยังไมมีระบบสนับสนุนที่มีประสิทธิภาพ เชน ความซ้ําซอนของขอมูล มีความยุง ยาก 

ในการจัดการขอมูล ไมมีพื้นที่จัดเก็บขอมูลไวรองรับผูใชงาน ผูใชงานไมสามารถจัดการไฟลงานที่อัพโหลดได เปนตน 

2. การวเิคราะหระบบ )Analysis) 

จากการพัฒนาระบบจัดหองสอบโดยอาศัยประสบการณ โดยใชการออกแบบ System Flowchart  

ในการวเิคราะหถงึลําดับขัน้ตอนในแตละสวนของระบบงานในสวนตางๆ สามารถอธบิายการทํางานของระบบไดดังรูปที่ 1  

 

 

ภาพที่ 1 แผนภาพ FlowChart การทํางานโปรแกรมการจัดการ การดําเนินการสอบดวยวิธีการอาศัยประสบการณ หรือ

ประวัตศิาสตร 

 
Use Case Diagram แสดงการทํางานของโปรแกรมการจัดการการดําเนินการสอบดวยวิธีการอาศัยประสบการณ

หรอืประวัตศิาสตร แสดงดังรูปที่ 2 
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ภาพที่ 1 UseCase Diagram แสดงการทํางานของระบบจัดหองการสอบ 

 

3. การออกแบบระบบ (System Design)  

เปนการออกแบบหนาตางการทํางานของโปรแกรมการจัดการการดําเนินการสอบดวยวิธีการอาศัย

ประสบการณหรอืประวัตศิาสตร บล็อกดไีซย กรุป (2009) 

4. การพัฒนา (Development)  

การพัฒนาของโปรแกรมการจัดการการดําเนนิการสอบดวยวธิกีารอาศัยประสบการณหรือประวัติศาสตร

ไดทําการพัฒนาในรูปแบบ Web Mobile โดยมีภาษาโปรแกรมและสวนตอประสานโปรแกรมประยุกต (Application 

Programming Interface: API) ที่ใชพัฒนาครัง้นี้ ไดแก  

4.1 PHP   

4.2 CSS    

4.3 HTML5    

4.4 JavaScript  

4.5 Mysql    

4.6 Google Developers   

4.7 JW Player Support  

5. การทดสอบ (Testing)  

ในการทดสอบโปรแกรมโดยใชเทคนิคปญหาผูเรียนเปนฐานครั้งนี้ ผูวิจัยไดทดสอบซอฟตแวร  (Software 

Testing) และไดสรุปตามหัวขอดังตอไปนี้   
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5.1 Unit Test เปนการทดสอบในระดับ Function Call เพื่อเปนการยืนยันการทํางานระดับยอยที่สุดวา

ทํางานไดถูกตอง ซึ่งเปนการทดสอบโดยนักเขยีนโปรแกรมผูพัฒนา  

5.2 Integration Test คือการทดสอบการเชื่อมตอสวนยอยๆ (Component หรือ Module) ที่นํามาประกอบ

กัน ใหไดซอฟตแวรที่สมบูรณ  

5.3 System Test ทําการทดสอบการเชื่อมตอหรอืตดิตอสื่อสารกันระหวางซอฟตแวรหรอืระบบอ่ืนๆ   

5.4 Acceptant Test เปนการทดสอบโดยผูใช (End user) หรือโดยลูกคา เพื่อดูวาทํางานถูกตองตาม

ตองการหรอืไม   

5.5 Usability Test เปนการทดสอบการใชงานโดยผูเชี่ยวชาญสวนติดตอผูใช วาใชงานไดงาย เขาใจไดงาย

หรอืไม 

6. ตดิตัง้ (Implementation)  

การตดิตัง้ของโปรแกรมการจัดการการดําเนนิการสอบดวยวิธีการอาศัยประสบการณหรือประวัติศาสตร 

ผูวจัิยทําการตดิตัง้บน Server เพื่อทําการทดสอบกับประชากรกลุมตัวอยางเปนลําดับถัดไป  

ระยะที่ 2 การทดลองใชโปรแกรมการจัดการการดําเนนิการสอบดวยวธิกีารอาศัยประสบการณหรอืประวัตศิาสตร 

1. การกําหนดประชากรและกลุมตัวอยางเปนผูเชี่ยวชาญบุคลากรดานสายวิชาการหรือสายสนับสนุน 

ที่เกี่ยวของกับการสอบมีประสบการณไมนอยกวา 5 ป โดยวธิเีลอืกเฉพาะเจาะจง จํานวน 5 ทาน 

2. การเก็บรวบรวมขอมูล โดยสรางแบบประเมินผลเปรียบเทียบประสิทธิภาพดานตนทุนเวลาในการ

ปฏิบัตงิานดวยการวธิกีารเดมิกับโปรแกรมที่พัฒนา 

3. การวิเคราะหขอมูล ทําการวิเคราะหขอมูลดวยสถิติพื้นฐาน ไดแก คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

แลวนําคาเฉลี่ยมาเปรยีบเทยีบกับเกณฑการแปลความหมายคาเฉลี่ยของคะแนนความเหมาะสมดังนี้ 

 

ตารางที่ 1 เกณฑการแปลความหมายคาเฉลี่ย ( x ) 

ชวงของคาเฉลี่ย ระดับความเหมาะสม 

4.50 – 5.00 มากที่สุด 

3.50 – 4.49 มาก 

2.50 – 3.49 ปานกลาง 

1.50 – 2.49 นอย 

1.00 – 1.49 นอยที่สุด 

 
ระยะที่ 3 การนําไปใชงานและศึกษาผลการใชงานโปรแกรมการจัดการการดําเนินการสอบดวยวิธีการอาศัย

ประสบการณหรอืประวัตศิาสตร ขัน้ตอนการนําโปรแกรมไปใชงาน มีรายละเอียดดังนี้ 

1. เครื่องมือเพื่อการเก็บรวบรวมขอมูล  

รวบรวมขอมูลโดยใชแบบประเมินผลเปรียบเทียบประสิทธิภาพดานตนทุนเวลาในการปฏิบัติงานดวย 

การวธิกีารเดมิกับโปรแกรมที่พัฒนา 

2. การวเิคราะหขอมูล  

ทําการวิเคราะหขอมูลดวยสถิติพื้นฐานไดแก คาเฉลี่ย ( x ) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) แลวนํา

คาเฉลี่ยมาเปรยีบเทยีบกับเกณฑการแปลความหมายของคาเฉลี่ยของคะแนนความเหมาะสม อางอิงจากตารางที่ 1 ในขอ 3 
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 จากการศกึษาทฤษฎีและงานวจัิยที่เกี่ยวของตลอดจนผูวิจัยไดทําการพัฒนาโปรแกรมการจัดการการดําเนินการ

สอบดวยวธิกีารอาศัยประสบการณหรอืประวัตศิาสตร และไดดําเนนิการตามกระบวนการงานวจัิยเพื่อพัฒนาระบบ 

 
ผลการวิจัย 

การวจัิยครัง้นี้เปนการวจัิยและพฒันา ( Development and Research ) มีผลการวจัิยสามารถนําเสนอผลไดดังนี้ 

1. ผลการพัฒนาโปรแกรมการจัดการการดําเนนิการสอบดวยวธิกีารอาศัยประสบการณหรอืประวัตศิาสตร  

 

 

ภาพที่ 3 หนาหลักสวนของการ SING IN 

   

 

 

 

ภาพที่ 4 ขอมูลหองสอบ 

 
เปนการแสดงขอมูลหองสอบสามารถคนหาขอมูลหองสอบไดโดยใสขอมูลที่จะคนหาในชองคนหาเม่ือคลิกที่

หมายเลข 2 จะลบขอมูลในแถวที่เลอืก และเม่ือคลกิที่หมายเลข 1 จะปรากฏฟอรมรับขอมูลใหใสขอมูลชุดใหมลงไปแลวคลิกที่

ปุมบันทกึจะเปนการแกไขขอมูลในแถวที่เลอืก 



การประชุมวชิาการ และการประกวดนวัตกรรมบัณฑิตศกึษาระดับชาติและนานาชาติ 

ระหวางวันท่ี 17-18 พฤษภาคม 2561 

ณ ศูนยประชุมนานาชาติดิเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส เชยีงใหม 
 

308 

 
ภาพที่ 5 ขอมูลหองสอบตามวชิา  

เปนการแสดงขอมูลรายชื่อวิชาจัดตารางสอบสามารถคนหาขอมูลไดในชองคนหา ขอมูลเม่ือคลิกที่ที่หมายเลข 2 จะ

เปนการลบขอมูลในแถวที่เลอืก และเม่ือคลกิที่หมายเลข 1 จะปรากฏฟอรมรับขอมูลใหมใหใสขอมูลใหมใหครบแลวคลิกที่ปุม

บันทกึจะเปนการแกไขขอมูล 

2. ผลเปรยีบเทยีบประสทิธภิาพดานตนทุนเวลาในการปฏิบัตงิานดวยการวธิกีารเดมิกับโปรแกรมที่พัฒนา 

 
ตารางที่ 1 ผลเปรยีบเทยีบประสิทธภิาพดานตนทุนเวลาในการปฏิบัตงิานดวยการวธิกีารเดมิกับโปรแกรมที่พัฒนา 

รายการ คาเฉลี่ย S.D. ระดับความเหมาะสม 

เกณฑในการวัดที่ครอบคลุมประเด็นตางๆ 4 ดาน     

1. การวัดดานปรมิาณ 4.13 0.89 มาก 

2. การวัดดานคุณภาพ 4.52 0.81 มากที่สุด 

3. การวัดดานตนทุน 4.00 0.82 มาก 

4. การวัดดานเวลา 4.47 0.87 มาก 

การวัดผลการดําเนนิงานเปนรูปแบบของการวัดผลไดเปน 4 สวน     

1. ประสทิธภิาพโดยรวม 4.25 0.89 มาก 

2. การวัดดานผลผลติ 4.28 0.88 มาก 

3. การวัดดานผลลัพธ 4.48 0.85 มาก 

4. ประสทิธภิาพโดยรวม 4.35 0.86 มาก 

คาเฉลี่ยรวม 4.32 0.85 มาก 

ผลเปรียบเทียบประสิทธิภาพดานตนทุนเวลาในการปฏิบัติงานดวยการวิธีการเดิมกับโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นการ

ประเมินจากเชี่ยวชาญทัง้ 5 ทานพบวา การพัฒนาโปรแกรมการจัดการการดําเนินการสอบดวยวิธีการอาศัยประสบการณ

หรอืประวัตศิาสตรสําหรับนํามาใชในการดําเนนิงานจัดสอบของคณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม เกณฑในการวัด

ที่ครอบคลุมประเด็นตางๆ  4 ดาน พบวา 1. ดานการวัดดานปริมาณคาเฉลี่ยเทากับ 4 . 13 มีความเหมาะสมอยูที่ระดับมากและ 

คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.89 2. ดานการวัดดานคุณภาพคาเฉลี่ยเทากับ 4.52 มีความเหมาะสมอยูที่ระดับมากที่สุดและ

คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.81  3. ดานการวัดดานตนทุนคาเฉลี่ยเทากับ   4.00  มีความเหมาะสมอยูที่ระดับมากและ 

คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.83 และ4. ดานการวัดดานเวลาคาเฉลี่ยเทากับ   4.47  มีความเหมาะสมอยูที่ระดับมากและ 

คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.87   

การวัดผลการดําเนนิงานเปนรูปแบบของการวัดผลไดเปน 4 สวน พบวา 1. ดานประสิทธิภาพโดยรวมคาเฉลี่ยเทากับ 

4.25 มีความเหมาะสมอยูที่ระดับมากและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.89 2. ดานการวัดดานผลผลิต คาเฉลี่ยเทากับ 4.28 

มีความเหมาะสมอยูที่ระดับมากและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.88 3. ดานการวัดดานผลลัพธคาเฉลี่ยเทากับ 4.48  
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มีความเหมาะสมอยูที่ระดับมากและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.85  4. ดานประสิทธิภาพโดยรวมคาเฉลี่ยเทากับ 4.35  

มีความเหมาะสมอยูที่ระดับมากและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.86  
 

วิจารณผลการวิจัย  

การศกึษาพัฒนาผูวจัิยไดศึกษาขอมูลพื้นฐานตลอดจนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ ซึ่งการวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัย

และพัฒนา (Development and Research) มีขัน้ตอนในการดําเนนิงานการวจัิยดังนี้ 

ผลเปรยีบเทยีบประสทิธภิาพดานตนทุนเวลาในการปฏิบัตงิานดวยการวธิีการเดิมกับโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นการประเมิน

จากเชี่ยวชาญทั้ง 5 ทาน พบวา การพัฒนาโปรแกรมการจัดการการดําเนินการสอบดวยวิธีการอาศัยประสบการณ 

หรือประวัติศาสตรสําหรับนํามาใชในการดําเนินงานจัดสอบของคณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม เกณฑใน 

การวัดที่ครอบคลุมประเด็นตางๆ  ดังนี้ 1. ดานการวัดดานปริมาณคาเฉลี่ยเทากับ 4 . 13 มีความเหมาะสมอยูที่ระดับมาก  

และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.89  2. ดานการวัดดานคุณภาพคาเฉลี่ยเทากับ 4.52 มีความเหมาะสมอยูที่ระดับมาก

ที่สุดและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.81 ซึ่งการประเมินประสิทธิภาพจากเชี่ยวชาญไดใหความสําคัญของการวัดดาน

คุณภาพ   ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ Lei (2011) ไดศึกษาเรื่อง การปรับปรุงประสิทธิภาพของการประยุกตใชงานของ

ขัน้ตอนวธิแีบบพันธุกรรมแบบปรับตัวได  เพื่อใชกับการจัดตารางสอน ) Improvement of Adaptive Genetic Algorithm and its 

application in examination)  พบวา ปญหาในการจัดตารางสอบในมหาวิทยาลัยนั้นมีความซับซอนและยังคงมีปญหาหลง

เหลอือยู เรามีวธิกีารแกปญหาอยางหนึ่งในปจจุบันโดยการใชขัน้ตอนวธิแีบบพันธุกรรม (genetic algorithm)  ซึ่งสามารถแกไข

ปญหานี้ไดดรีะดับหนึ่ง งานวจัิยนี้นัน้ไดคนหาขัน้ตอนวธิเีพื่อแกไขปญหานี้ใหดขีึ้นดวยขัน้ตอนวธิีการปรับปรุงประสิทธิภาพของ 

การประยุกตใชงานของขั้นตอนวิธีแบบพันธุกรรมแบบปรับตัวได  หรือที่เรียกวา “Improve Adaptive Genetic Algorithm 

(IAGA)” ทายที่สุดไดมีการทดสอบจรงิพบวาผลการทดลองในการใชขัน้ตอนวธินีี้นัน้ไดผลดีมาก ซึ่งในขอที่ 3. ดานการวัดดาน

ตนทุนคาเฉลี่ยเทากับ 4.00 มีความเหมาะสมอยูที่ระดับมากและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.83 และ 4. ดานการวัดดาน

เวลาคาเฉลี่ยเทากับ 4.47 มีความเหมาะสมอยูที่ระดับมากและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.87 โดยการวัดผลการ

ดําเนนิงานเปนรูปแบบของการวัดผลไดเปน 4 สวน  พบวา 1. ดานประสทิธภิาพโดยรวมคาเฉลี่ยเทากับ 4.25 มีความเหมาะสม

อยูที่ระดับมากและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.89 2. ดานการวัดดานผลผลติ คาเฉลี่ยเทากับ 4.28 มีความเหมาะสมอยูที่

ระดับมากและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.88 3. ดานการวัดดานผลลัพธคาเฉลี่ยเทากับ 4.48 มีความเหมาะสมอยูที่ระดับ

มากและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.85  4. ดานประสิทธิภาพโดยรวมคาเฉลี่ยเทากับ 4.35 มีความเหมาะสมอยูที่ระดับ

มากและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.86 ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย [4] ไดวิจัยเรื่องการจัดตารางสอบโดยอาศัย

ประสบการณในอดีต   (Scheduling of examination terms based on past experience) ผลการวิจัยพบวาในคณะที่มีนักเรียน

นักศึกษาประมาณสองถึงสามพันคน สมมติวามีสองสาขาวิชา และจะตองมีวิชาที่เปดประมาณสองถึงสามรอยวิชา  

ในสถานการณอยางนี้นัน้ พบวาจะตองเจอกับปญหาในการจัดตารางสอบ เงือนไขงายๆ ธรรมดาตางๆ เม่ือนํามารวมกันกับ

กอใหเกดิความซับซอน ดังนัน้ในการทดลองนี้ไดนําขัน้ตอนวธิแีบบพันธุกรรม (genetic algorithm) มาประยุกตใช ซึ่งผลลัพธที่

ไดนัน้สามารถยอมรับไดในภาคการศกึษานี้ 
 

สรุปผลการวิจัย  

พัฒนาโปรแกรมการจัดการการดําเนนิการสอบดวยวธิกีารอาศัยประสบการณหรอืประวัติศาสตรสําหรับนํามาใชใน

การดําเนนิงานจัดสอบของคณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรมไดพัฒนาตามหลักการวงจรการพัฒนาระบบ (System 

Development Life Cycle : SDLC) คณะผูวจัิยสามารถสรุปขอเสนอแนะดังนี้ 

1  การทํางานของระบบที่ไดรับขอมูลมา ไมถูกรูปแบบในการประมวลผล จึงตองดัดแปลงลักษณะขอมูลวันการจัด

สอบใหอยูในรูปแบบที่สามารถคํานวณวันในการจัดสอบได 
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2 การพัฒนาโปรแกรมการจัดการการดําเนินการสอบดวยวิธีการอาศัยประสบการณหรือประวัติศาสตรสําหรับ

นํามาใชในการดําเนนิงานจัดสอบของคณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม ในขั้นตอนการจัดเวลาสอบนั้น ชวงเวลา

สอบมีความหนาแนนมาก จึงสงผลใหคณะกรรมการไมเพยีงพอตอการจัดสอบ จึงแกปญหาดวยการใหเวลาสอบแตละวิชานั้น 

มีการกระจายออกไปในระดับที่มีคาเฉลี่ยที่ใกลเคียงกัน 

3 การพัฒนาโปรแกรมการจัดการการดําเนินการสอบดวยวิธีการอาศัยประสบการณหรือประวัติศาสตรสําหรับ

นํามาใชในการดําเนนิงานจัดสอบของคณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม ในขั้นตอนการจัดคณะกรรมการคุมสอบ

คณะกรรมการในบางชวงเวลา มีคาเฉลี่ยที่เต็ม แตจํานวนคนยังไมเต็มจึงตองปรับเปลี่ยนเงื่อนไขคาเฉลี่ยใหมีคาเพิ่มขึ้น และ

จะเริ่มตนคาเฉลี่ยใหม เม่ือจัดคณะกรรมการชวงเวลานัน้เสร็จแลว 

4 การพัฒนาโปรแกรมการจัดการการดําเนินการสอบดวยวิธีการอาศัยประสบการณหรือประวัติศาสตรสําหรับ

นํามาใชในการดําเนินงานจัดสอบของคณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม ในขั้นตอนการจัดหองสอบ จํานวน

นักศึกษาในการสอบกับปริมาณหองสอบมีความไมเพียงพอตอการจัดหองสอบ จึงมีการจัดเรียงจํานวนนักศึกษา และหอง

สอบใหเหมาะสม ตอกันในจํานวนนักศกึษาปรมิาณมากๆ กับหองสอบขนาดใหญที่มีความเหมาะสมกันตอจํานวนนักศกึษา 

5 การพัฒนาโปรแกรมการจัดการการดําเนินการสอบดวยวิธีการอาศัยประสบการณหรือประวัติศาสตรสําหรับ

นํามาใชในการดําเนนิงานจัดสอบของคณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม ในขั้นตอนการออกรายงานขอมูลทับซอน

กัน ในกรณีที่เปนวชิาเดยีวกันแตอยูคนละปหรอืเทอม จึงตองสรางการจัดเก็บขอมูลปและเทอมเขาไป เพื่อแยกขอมูลในการจัด

สอบแตละปและเทอมใหแยกออกจากกันได 

ขอเสนอแนะงานวจัิยครัง้ตอไป 

1 ในการพัฒนาควรใหระบบมีการทํางานที่เร็วขึ้นในการทํางานของระบบ 

2 ในการพัฒนาระบบควรมีการตอบสนองกับผูใชใหมากขึ้นในการทํางาน 

3 เพิ่มระบบการสง Email ในการจัดสอบใหแกผูเกี่ยวของในการใชงานระบบ 

4 มีการอบรมใหกับบุคลากรที่ใชงานระบบ 

5 ปรับใหระบบมีความเขาใจในการทํางานของผูใชงานใหงายย่ิงขึ้น  
 

กติตกิรรมประกาศ 

การพัฒนาระบบจัดการการดําเนินการสอบแบบอาศัยประสบการณหรือประวัติศาสตร คณะผูวิจัยขอขอบคุณทุน

สนับสนุนนักวิจัยรุนใหม ประจําป 2556 ฝายสงเสริมการวิจัยและประเมินผล สํานักวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และ

บุคลากรคณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนอืวทิยาเขตปราจีนบุร ี

ที่ใหความกรุณาและความชวยเหลืออยางสูงย่ิงจาก ที่ไดใหคําปรึกษา การคิดวิเคราะห วางแผนงาน และตรวจสอบ แกไข

ขอบกพรองทุกขัน้ตอนของการจัดทําการพัฒนาระบบจัดการการดําเนินการสอบแบบอาศัยประสบการณหรือประวัติศาสตร  

คณะผูวจัิยขอขอบพระคุณเปนอยางสูง 
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บทคัดยอ  

  

 เสนใยนาโนที่เตรยีมจากพอลแิลคตกิแอซดิ สามารถนามาประยุกตใชในหลายดาน ในการศึกษานี้ไดทาการเตรียมเสน

ใยนาโนของพอลิแลคติกแอซิดและพอลิแลคติกแอซิดผสมกับแวนโคมัยซินผานกระบวนการอิเล็กโทรสปนนิ่ง โดยใชตัวทํา

ละลายผสมระหวางไดเมทธิวฟอรมาไมดและไดคลอโรมีเทน จากนั้นไดทาการศึกษาผลของอัตราสวนระหวางตัวทําละลาย

ผสมที่มีผลตอเสนผานศูนยกลางของเสนใยนาโนและศึกษาลักษณะพื้นผิวของเสนใยนาโนที่ผสมแวนโคมัยซินที่ความเขมขน

ตางกัน นอกจากนี้ยังไดศกึษาโครงสรางทางเคมีของเสนใยนาโนและขนาดเสนผานศูนยกลางของเสนใยนาโนที่เตรียมได จาก

ผลการทดลองพบวา ไมเกดิปฏิกริยิาทางเคมีขึ้นระหวางแวนโคมัยซนิกับโมเลกุลของพอลแิลคตกิแอซิด และยังพบวา เสนใยที่

ใชตัวทําละลายผสมระหวางไดเมทธวิฟอรมาไมดตอไดคลอโรมีเทนที่อัตราสวน 80:20 ของสารละลายพอลิแลคติกแอซิด มี

ลักษณะพื้นผวิของเสนใยนาโนที่สมํ่าเสมอและมีขนาดของเสนผานศูนยกลางที่เล็กกวาที่อัตราสวน 50:50 เนื่องจากอิทธิพล

ของตัวทําละลายผสม สงผลใหไดเสนผานศูนยกลางของเสนใยนาโนที่เล็ก นอกจากนี้ความเขมขนของแวนโคมัยซินยังมีผลตอ

ลักษณะพื้นผิวและเสนผานศูนยกลางของเสนใยนาโนที่เตรียมได โดยพบวาลักษณะพื้นผิวมีความสมํ่าเสมอและเสนผาน

ศูนยกลางของเสนใยนาโนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นเม่ือความเขมขนของแวนโคมัยซินเพิ่มขึ้น เสนผานศูนยกลางของเสนใยนาโนจะเพิ่มขึ้น

เม่ือความเขมของสนามไฟฟาเพิ่ม เนื่องมาจากความตางศักยที่ใชในการปนเสนใยเพิ่มขึ้น ทาใหเวลาที่เสนใยนาโนถูกฉีด

ออกไปอยูในอากาศกอนถงึฉากรับลดลง จึงเกดิการกองรวมกันของเสนใยนาโน อยางไรก็ตามเสนใยที่ไดสามารถนําไปใชเปน

วัสดุในการผลติผาปดแผลได 

คําสําคัญ: พอลแิลคตกิแอซดิ แวนโคมัยซนิ  เสนใยนาโน กระบวนการทางไฟฟาสถติ ความเขมสนามไฟฟา 

Abstract  
The nanofibers  of poly (lactic acid) (PLA) can be apply in several  fields. In this study,  we intent to  preparing 

the nanofibers of PLA and PLA  blended  with vancomycin (VCM)  via  a solution  electrospinning process.  Here, we 
used the co-solvent of  dimethylformamide (DMF)  and  dichloromethane (DCM)  for dissolving PLA. The  effect of co-
solvent ratio  on  the  fiber  diameters  and  morphology  at  different  concentrations  was  investigated.  In  addition,  
the  chemical structure and  fibers  diameter of nanofibers  mat also were investigated. From the experimental data, we 
found that did not have any chemical reactions  between VCM and  PLA molecules.  The results showed that  for co-
solvent at the ratio of 80:20 (DMF:DCM) of PLA solution could be obtained the  uniform fiber morphology  and finer 
fiber diameter  than  at the ratio of  50:50.  This is possibility due to  the influence  of  co-solvent, resulting to obtain 
the fine fiber diameter.  In addition, the effect of VCM concentrations on to the fiber morphology and fiber diameter was  
also  studied.  We found that  the  smoothly  morphology  and  the  average  fiber  diameter  increased  with  increase  
in  the  VCM  concentr ations. Surprisingly,  we  found  that  the  average  fiber  diameter  increased  with  increasing  
the  electric  filed  strength  in  the spinning process. This is probably because the effect of flight time on the diameter 
of electrospun fibers was through their effect  on the  increased potential  difference  leading  to less  flight  time  for  
the  jet  to  stretch  prior  to  deposition. However, the fibers can be used as materials in the production of wound 
dressing. 

Keyword:  Poly (lactic acid), Vancomycin, Nanofibers, Electrospinning process, Electric field strength 
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บทนํา 
พลาสตกิถอืวาเปนวัสดุที่ชวยอํานวยความสะดวกใหกับชวีติประจําวัน โดยพลาสตกิที่ใชทั่วไปนั้นเปนพลาสติกที่ผลิต

มาจากสารปโตรเลียมสามารถนาไปขึ้นรูปเพื่อใชงานไดอยางหลากหลาย [1] อยางไรก็ดพีบวาพลาสตกิเหลานี้ ไมสามารถยอย

สลายไดเองตามธรรมชาติจึงเกิดใหเกิดมลพิษ [2] ซึ่งจากปญหาที่กลาวมาพลาสติกชีวภาพจึงไดเขามามีบทบาทใน

ชวีติประจําวัน อีกทัง้พลาสตกิชวีภาพสามารถนาไปประยุกตใชงานไดอยางหลากหลาย [3] เนื่องจากมีคุณสมบัติในเรื่องของ

การยอยสลายเองไดตามธรรมชาติ และไมเปนพิษตอสิ่งแวดลอม [4] พอลิแลคติกแอซิดเปนพลาสติกชีวภาพที่ผลิตไดจาก

วัตถุดิบจากธรรมชาติ เชน ขาวโพด และมันสําปะหลัง [5] โดยพอลิแลคติกแอซิดมีคุณสมบัติการยอยสลายไดเองตาม

ธรรมชาต ิไมเปนพษิตอสิ่งแวดลอม และมีความเขากันไดดีทางชีวภาพ [6] ดวยคุณสมบัติดังกลาวนี้ พบวามีการนําพอลิแล

คตกิแอซดิมาประยุกตใชงานในดานตาง ๆ โดยเฉพาะใชเปนของวัสดุทางการแพทย เชน ผาปดแผล [6] แตพลาสติกชีวภาพ

อยางพอลแิลคตกิแอซดินัน้ไมมีสมบตัใินการตานเชื้อแบคทเีรยี จึงเปนขอจากัดในการนํามาผลิตเปนผาปดแผล แวนโคมัยซิน

เปนยาปฏิชวีนะ จึงสามารถยับย้ังการตดิเชื้อของบาดแผลและมีฤทธิ์ในการตานเชื้อแบคทีเรีย [7] โดยแวนโคมัยซินจะไปยับย้ัง

การสรางสารเปปทโิดไกลแคน (Peptidoglycan) ซึ่งเปนสวนประกอบสําคัญของผนังเซลลของแบคทเีรยีสงผลใหแบคทีเรียหยุด

การแพรพันธุและตายลงในที่สุด [8] ดวยคุณสมบัตทิี่กลาวมาจึงไดมีการนําแวนโคมัยซินมาใชผสมในวัสดุทางแพทยเพื่อใชใน

การตานเชื้อแบคทเีรยีอยางแพรหลาย โดยในปจจุบันการผลติผาปดแผลเปนเสนใยในระดับนาโนนั้นกําลังเปนที่สนใจ ซึ่งวัสดุ

นาโนจะมีสมบัติที่แตกตางไปจากวัสดุชนิดเดียวกันที่มีขนาดใหญ เนื่องจากมีพื้นที่ผิวตอปริมาตรสูง [ 9] สงผลตอการ

เปลี่ยนแปลงสมบัติของวัสดุ เชน สมบัติเชิงกล [10] โดยกระบวนการขึ้นรูปเปนเสนใยนั้นสามารถทําไดหลายเทคนิค เชน 

Drawing Template synthesis, Phase separation, Self-assembly [11] และ Electrospinning หรือกระบวนการปนเสนใยดวย

ไฟฟาสถติ [12] ซึ่งกระบวนการปนเสนใยดวยไฟฟาสถติกําลังเปนที่สนใจ เนื่องจากกระบวนการปนเสนใยดวยไฟฟาสถิตเปน

กระบวนการปนขึ้นรูปเปนเสนใย โดยใชแรงทางไฟฟาแทนแรงทางกล สามารถปนขึ้นรูปเปนเสนใยไดงายและมีราคาถูกกวา

กระบวนการขึ้นรูปเปนเสนใยชนดิอ่ืน [13] กระบวนการนี้ยังเปนการผลิตเสนใยไดอยางตอเนื่อง เสนใยที่ไดจะมีขนาดที่เล็กใน

ระดับนาโน อีกทัง้ยังพบวาเสนใยที่ไดจากกระบวนการนี้จะมีความเปนรูพรุนสูงสงผลใหอากาศถายเทไดดีย่ิงขึ้น [14] เม่ือนําไป

ทําวัสดุเกี่ยวกับการแพทย เชน ผาปดแผล ก็จะสงผลใหแผลไมอับชื้น เนื่องจากเสนใยที่ไดจากกระบวนการนี้จะเปนเสนใยชนิด

ไมถักทอ [15] 

งานวิจัยนี้ไดมีการใชพลาสติกชีวภาพพอลิแลคติกแอซิดผสมกับแวนโคมัยซิน เพื่อเพิ่มคุณสมบัติในการตานเชื้อ

แบคทีเรียใหกับพอลิแลคติกแอซิด โดยผูวิจัยมุงเนนเตรียมโครงรางเสนใยนาโนแบบไมถักทอจากสารละลายพอลิแลคติก

แอซดิมาผสมกับแวนโคมัยซนิที่ระดับความเขมขนตาง ๆ ดวยกระบวนการปนเสนใยดวยไฟฟาสถิต จากนั้นนําเสนใยที่ไดไป

วเิคราะหลักษณะทางพื้นผวิและโครงสรางทางเคมี โดยมีการศกึษาผลกระทบของชนดิตัวทําละลายและสภาวะในการผลิตตอ

ลักษณะ และขนาดของเสนใยที่ได ทัง้นี้เพื่อประเมินหาลักษณะที่เหมาะสมของเสนใยตอการนําไปใชงานใหเกดิประสทิธภิาพ 

 
อุปกรณและวิธีการ/วิธีดําเนนิการวิจัย 

สารเคมี 

พอลิแลคติคแอซิดเกรด INGEO 2003D บริ ษัท Nature work ประเทศสหรัฐอเมริกา แวนโคมัยซินเกรด  Medical 

บรษิัท Millimed ประเทศไทย ไดเมทลิฟอรมาไมด  ความเขมขนรอยละ 99.8 เกรด AR บรษิัท Ajax Finechem ประเทศไทย ได 

คลอโรมีเทน  ความเขมขนรอยละ 99.9 เกรด AR บรษิัท CARLO ERBA ประเทศไทย เปนตัวทําละลาย 

การเตรยีมเสนใยนาโนของพอลแิลคตกิแอซดิ 

เบื้องตนผูวจัิยทําการศกึษาผลกระทบของตัวทําละลายรวม (co-solvent) ระหวางไดเมทิลฟอรมาไมดและไดคลอโร

มีเทนตอลักษณะพื้นผิวและขนาดของเสนใยที่ได เนื่องจากลักษณะของเสนใยจะบอกถึงคุณสมบัติที่สามารถทํานายถึง

ประสทิธภิาพในการนําไปประยุกตใชงาน โดยทําการทดสอบดังนี้  
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ทําการเตรียมสารละลายพอลิแลคติกแอซิดที่ความเขมขนรอยละ 10 โดยน้ําหนัก ในตัวทําละลายรวมไดเมทิล

ฟอรมาไมดตอไดคลอโรมีเทนที่อัตราสวน 80:20 และ 50:50 โดยปริมาตร ในขวดแกวที่มีฝาปด ทําการปนกวนสารละลาย

ดวยเครื่องกวนสารเปนเวลา 4 ชั่วโมง เม่ือพอลแิลคตกิแอซดิละลายหมดรอจนสารละลายเย็นตัวลงที่อุณหภูมิหอง จากนั้นนํา

สารละลายเขาสูกระบวนการปนเสนใยดวยไฟฟาสถิต โดยนําสารละลายที่เตรียมไดใสในกระบอกบรรจุสารละลายที่ติดเข็ม

โลหะ (syringe) แลวนําไปใส Syringe pump จากนัน้ใหสนามไฟฟาที่ความเขมตาง ๆ เพื่อที่จะทําการปนขึ้นรูปเสนใย หลังจาก

นัน้นําเสนใยที่ไดไปเก็บไวในโถดูดความชื้น เพื่อทดสอบคุณสมบัตอ่ืิน ๆ 

การเตรยีมเสนใยนาโนของพอลแิลคตกิแอซดิผสมแวนโคมัยซนิ 

ทําการเตรยีมสารละลายพอลแิลคตกิแอซดิที่ความเขมขนรอยละ 10 โดยน้ําหนัก ในตัวทําละลายรวมไดเมทิวฟอรมา

ไมดตอไดคลอโรมีเทนที่อัตราสวน 80:20 ในขวดแกวที่มีฝาปด ทําการปนกวนสารละลายดวยเครื่องกวนสารเปนเวลา 4 

ชั่วโมง เม่ือพอลแิลคตกิแอซดิละลายหมดเตมิแวนโคมัยซิน ในปริมาณที่รอยละ 1 โดยน้ําหนักของพอลิแลคติกแอซิด ทําการ

กวนสารละลายใหเปนเนื้อเดยีวกันดวยเครื่องกวนสารที่สภาวะอุณหภูมิหอง จากนัน้นําสารละลายเขาสูกระบวนการปนเสนใย

ดวยไฟฟาสถิต โดยนําสารละลายที่เตรียมไดใสในกระบอกบรรจุสารละลายที่ติดเข็มโลหะ (syringe) แลวนําไปใส Syringe 

pump จากนั้นใหศักยไฟฟาเขาไป โดยกําหนดระยะหางจากปลายเข็มถึงฉากรับเสนใยที่ 10 15 และ 20 เซนติเมตร ให

ศักยไฟฟาที่ 15 กโิลโวลต นําเสนใยที่ไดไปเก็บไวในโถดูดความชื้น เพื่อรอนําไปทดสอบคุณสมบัติเชิงกลตอไป ทําการเตรียม

เสนใยนาโนพอลแิลคตกิแอซดิผสมกับกับแวนโคมัยซนิที่รอยละ 3 กับ 5 ตามลําดับ โดยทําการเตรียมเชนเดียวกับสารละลาย

พอลแิลคตกิแอซดิที่ผสมแวนโคมัยซนิในปรมิาณที่รอยละ 1 โดยน้ําหนักของพอลแิลคตกิแอซดิ 

โครงสรางทางเคมีของเสนใยนาโนพอลแิลคตกิแอซดิผสมแวนโคมัยซนิ 

โครงสรางและปฏิกริยิาทางเคมีที่เกดิขึ้นของเสนใยนาโนพอลแิลคตกิแอซดิ และพอลิแลคติกแอซิดผสมแวนโคมัยซิน 

สามารถทําการตรวจสอบดวยเครื่อง Fourier transform infrared spectrophotometer (FT-IR) รุน FT-IR-4100 บริษัท Jasco 

ประเทศญี่ปุน โดยทําการตรวจวัดที่ชวงเลขคลื่น (wavenumber) ระหวาง 4,000 cm-1 ถงึ 400 cm-1 

การวิเคราะหลักษณะพื้นผวิดวยเครื่อง Scanning electron microscopy (SEM) 

ลักษณะพื้นผิวของเสนใยนาโนเปนคุณสมบัติที่สําคัญของลักษณะโครงรางเสนใยแบบไมถักทอ เนื่องจากลักษณะ

พื้นผวิจะบอกถงึคุณสมบัตทิี่สําคัญที่สามารถทํานายประสิทธิภาพของเสนใยที่ได โดยทําการศึกษาดวยเครื่อง SEM รุน LEO 

1450 VP บรษิัท CARL ZEISS ประเทศเยอรมัน โดยทําการทดสอบดวยการนําเสนใยนาโนที่เตรียมไดมาตัดเปนสี่เหลี่ยมขนาด 

1×1 ตารางเซนตเิมตร แลวเคลอืบดวยทองคํา จากนัน้นําไปวิเคราะหลักษณะทางพื้นผิวดวยเครื่อง เม่ือไดลักษณะพื้นผิวของ

เสนใยแลวทําการวัดขนาดของเสนใยที่ได โดยนําไปวัดขนาดเสนผานศูนยกลางดวยโปรแกรม SemAfore เวอรชั่น 5.21 ซึ่งทํา

การวัดขนาดของเสนใยจํานวน 100 เสนตอตัวอยางของเสนใยที่เตรยีมได 

 

ผลการวิจัย 

โครงสรางทางเคมีของเสนใยนาโนพอลิแลคตกิแอซดิผสมแวนโคมัยซนิ 

การศกึษาโครงสรางเคมีของเสนใยนาโนพอลิแลคติกแอซิด โดยจากภาพที่ 1 พบวาพีคจะปรากฏที่ประมาณ 3000 

cm-1 แสดงถงึหมู CH3 stretching จาก [16] พีคที่ประมาณ 1750 cm-1 แสดงถึงหมู C=O stretching [16] พีคที่ประมาณ 1250 

cm-1 แสดงถงึหมู C-O stretching [16] และพคีที่ประมาณ 750 cm-1 แสดงถงึหมู –CH3 bending ภายในโครงสรางทางเคมีของ

พอลิแลคติกแอซิด ตามลําดับ และในโครงสรางของแวนโคมัยซินจะปรากฏพีคที่ประมาณ 3600 cm-1 แสดงถึงหมู -OH 

stretching [17] พีคที่ประมาณ 1650 cm-1 แสดงถึงหมู C=O stretching [17] และพีคที่ประมาณ 1100 cm-1 แสดงถึงหมู -CN 

stretching [17] จากลักษณะพคียังพบวาเม่ือทําการผสมพอลแิลคติกแอซิดกับแวนโคมัยซินที่ความเขมขนตาง ๆ พีคที่ปรากฏ

จะมีลักษณะคลายคลงึกับลักษณะพคีของพอลแิลคตกิแอซดิ (ดังภาพที่ 1) โดยสามารถอธิบายไดวาโมเลกุลของพอลิแลคติก
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แอซดิกับแวนโคมัยซนิไมเกดิปฏิกริยิาทางเคมี เกดิเพียงแรงยึดเหนี่ยวระหวางโมเลกุล ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ Jia และ

คณะ [18] โดยในงานวิจัยของ Jia และคณะ ไดทําการศึกษาโครงสรางของพอลิแซ็กคาไรดและแวนโคมัยซินจากผลการ

ทดสอบพบวาพอลแิซ็กคาไรคกับแวนโคมัยซนิไมเกดิปฏิกริยิาทางเคมีเกดิเพยีงแรงยึดเหนี่ยวระหวางโมเลกุลเทานัน้ [18] 

 
ภาพที่  1 FT-IR spectra ของเสนใยนาโนพอลแิลคตกิแอซดิ แวนโคมัยซนิ และพอลิแลคตกิแอซดิผสมแวนโคมัยซนิ 

 

การวิเคราะหลักษณะพื้นผวิดวยเครื่อง Scanning electron microscopy (SEM) 

เม่ือไดเสนใยนาโนพอลแิลคตกิแอซดิที่ใชตัวทําละลายผสมไดเมทลิฟอรมาไมดตอไดคลอโรมีเทนที่อัตราสวน 80:20 

และ 50:50 ที่เตรยีมไดไปทําการวเิคราะหดวยเทคนคิ SEM เพื่อดูลักษณะพื้นผวิของเสนใยนาโนที่เตรียมได โดยภาพที่ไดจาก 

SEM แสดงในภาพที่ 2 

 
ภาพที่ 2 ลักษณะของเสนใยนาโนพอลิแลคตกิแอซดิที่เตรยีมไดโดยใชตัวทําละลายผสมที่อัตราสวน ก) 80:20 และ ข) 50:50 

จากการวเิคราะหลักษณะพื้นผิวของเสนใยนาโนพอลิแลคติกแอซิดที่ใชตัวทําละลายรวมไดเมทิลฟอรมาไมดตอได

คลอโรมีเทนที่อัตราสวน 80:20 และ 50:50 พบวาที่เสนใยนาโนที่ใชตัวทําละลายรวมทั้ง 2 อัตราสวนสามารถเตรียมเปนเสน

ใยได อยางไรก็ดจีากภาพที่ 2 พบวาตัวทําละลายผสมที่อัตราสวน 80:20 จะมีขนาดของเสนใยที่ใกลเคียงกันและเล็กกวาตัว

ทําละลายผสมที่อัตราสวน 50:50 โดยสังเกตไดจากภาพ SEM จากนั้นทําการวัดขนาดของเสนผานศูนยของเสนใยเพื่อศึกษา

ผลกระทบของตัวทําละลายผสม พบวาที่ตัวทําละลายรวมที่อัตราสวน 50:50 เม่ือเพิ่มความเขมของสนามไฟฟาเขาไปจะทําให

เสนใยที่ไดมีขนาดเสนผานศูนยกลางที่ใหญขึ้น เนื่องจากอัตราสวนตัวทําละลายรวมที ่50:50 มีคาการนําไฟฟาที่ต่ํากวาของตัว

ทําละลายรวมที่อัตราสวน 80:20 จึงทําใหความสามารถในการเคลื่อนที่ของประจุไฟฟาต่ํากวา [19] ในทางกลับกันเสนใยที่ใช

ตัวทําละลายรวมที่อัตราสวน 80:20 เม่ือเพิ่มความเขมของสนามไฟฟาเขาไปจะสงผลใหเสนใยที่ไดมีขนาดเสนผานศูนยกลางที่

เล็กกวา ดังแสดงในรูปที่ 3 เนื่องจากผลของอัตราสวนของตัวทําละลายรวม ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากเพิ่มอัตราสวนตัวทําละลาย

ไดเมทลิฟอรมาไมดเขาไปจะทําใหคาการนําไฟฟาของสารละลายเพิ่มมากขึ้น สงผลใหความสามารถในการเคลื่อนที่ของประจุ
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ไฟฟาดกีวาสารละลายพอลเิมอรที่มีคาการนําไฟฟาตา ดังนัน้เสนใยที่พุงออกจากสารละลายที่มีคาการนําไฟฟาสูงจะเกิดแรง

ดงึของสารละลายไดดกีวาสารละลายที่มีคาการนํา ไฟฟาตาทําใหไดเสนใยขนาดเล็ก [19, 20] 

 
ภาพที่  3 ขนาดเสนผานศูนยกลางของเสนใยนาโนพอลแิลคตกิแอซดิโดยใชตัวทําละลายผสมที่ความเขมสนามไฟฟาตางๆ 

หลังจากไดทําการศกึษาผลกระทบของตัวทําละลายรวม โดยใชการวเิคราะหลักษณะของเสนใยดวยเครื่อง SEM และ

ศกึษาขนาดของเสนใยนาโนแลว ผูวิจัยจึงเลอืกใชตัวทําละลายรวมที่อัตราสวน 80:20 เนื่องจากเสนใยที่ไดมีลักษณะขนาดของ

เสนใยที่ใกลเคียงกันและมีขนาดเสนผานศูนยกลางของเสนใยที่เล็กกวาตัวทําละลายรวมที่อัตราสวน 50:50 โดยจากการ

วิเคราะหลักษณะพื้นผิวของเสนใยนาโนพอลิแลคติกแอซิดผสมแวนโคมัยซินที่ 1 3 และ 5 โดยน้ําหนัก โดยใชตัวทําละลาย

ผสมไดเมทิลฟอรมาไมดตอไดคลอโรมีเทนที่อัตราสวน 80:20 พบวาสารละลายพอลิแลคติกแอซิดผสมแวนโคมัยซินที่ 1 3 

และ 5 โดยน้ําหนักสามารถเตรยีมเปนเสนใยนาโนได แสดงในภาพที่ 4 โดยพบวาจากภาพ 4ก) เปนเสนใยนาโนพอลิแลคติก

แอซดิผสมแวนโคมัยซนิที่รอยละ 1 โดยน้ําหนัก พบวาจะมีลักษณะขนาดของเสนใยที่ใกลเคียงกัน เสนใยที่ไดจะมีขนาดที่เล็ก

กวาเสนใยนาโนพอลแิลคตกิแอซดิผสมแวนโคมัยซนิที่รอยละ 3 และ 5 โดยน้ําหนัก จากนั้นจึงไดทําการศึกษาขนาดเสนผาน

ศูนยกลางของเสนใยนาโนพอลแิลคตกิแอซดิผสมแวนโคมัยซนิที่ความเขมขนตาง ๆ และไดผลการทดสอบ ดังแสดงในภาพที่ 5 

 

 
ภาพที่ 4  SEM  ของเสนใยนาโนพอลิแลคตกิแอซดิผสมแวนโคมัยซนิที่ความเขมขนตาง ๆ  ก)  รอยละ 1 โดยน าหนัก ข)  

รอยละ 3 โดยน าหนัก และ ค) รอยละ 5 โดยน าหนัก 

 
จากภาพที ่5 จะพบวาเม่ือเพิ่มความเขมของแวนโคมัยซนิขนาดของเสนผานศูนยกลางของเสนใยจะมีขนาดที่ใหญขึ้น 

เนื่องจากเม่ือเพิ่มความเขมขนของแวนโคมัยซนิจะเกดิแรงยึดเหนี่ยวกับโมเลกุลของพอลิแลคติกแอซิดมากขึ้น สงผลตอความ

หนดืและแรงตึงผิวของสารละลาย [20] และยังพบวาเม่ือความเขมของสนามไฟฟาเพิ่มขึ้นขนาดของเสนผานศูนยกลางจะมี

ขนาดใหญขึ้น เนื่องจากเม่ือเพิ่มสนามไฟฟาเขาไปจะเปนการเพิ่มความเขมสนามไฟฟาในบริเวณระหวางปลายเข็ม ทํา 

Polymer jet พุงไปที่ฉากรับเสนใยดวยความเร็วที่สูงขึ้น สงผลใหระยะในการลอยตัวอยูในอากาศของเสนใยนอยลง จึงทําใหตัว

ทําละลายระเหยไมหมดกอนที่เสนใยจะไปถงึฉากรับเสนใย [20] ทําใหเสนใยที่ถูกฉีดออกไปรวมกันที่ฉากรับเสนใย โดยตัวทํา

ละลายระเหยไมหมดเสนใยไดจึงมีขนาดที่ใหญขึ้นนั่นเอง 
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ภาพที่ 5 ขนาดเสนผานศูนยกลางของเสนใยนาโนพอลแิลคตกิแอซดิผสมแวนโคมัยซนิที่ความเขมสนามไฟฟาตางๆ 

 
สรุปผลการวิจัย 

จากผลศกึษาการเตรยีมเสนใยนาโนพอลแิลคติกแอซิดและเสนใยนาโนพอลิแลคติกแอซิดผสมแวนโคมัยซินที่ความ

เขมขนตาง ๆ โดยใชตัวทําละลายรวม พบวาสามารถเตรียมเสนใยพอลิแลคติกแอซิดโดยใชตัวทําละลายรวมทั้ง 2 อัตราสวน

และสามารถเตรยีมเสนใยพอลแิลคตกิแอซดิผสมแวนโคมัยซนิที่ความเขมขนตาง ๆ ไดสาเร็จ จากการศกึษาโครงสรางทางเคมี 

พบวาแวนโคมัยซนิไมเกดิปฏิกริยิาเคมีกับโมเลกุลของพอลแิลคตกิแอซดิ จากการวเิคราะหลักษณะทางพื้นผิว จะพบวาเสนใย

ที่ใชตัวทําละลายรวมที่อัตราสวน 80:20 จะมีขนาดของเสนใยที่ใกลเคียงกันมากกวาตัวทําละลายที่อัตราสวน 50:50 โดยเม่ือ

ทําการวัดขนาดเสนผานศูนยกลาง จะพบวาเสนใยที่ใชตัวทําละลายรวมที่อัตราสวน 80:20 จะมีขนาดเสนผานศูนยที่เล็กกวา

เสนใยที่อัตราสวน 50:50 และเสนใยนาโนพอลแิลคตกิแอซดิผสมกับแวนโคมัยซนิที่รอยละ 1 3 และ 5 โดยน้ําหนัก พบวาเม่ือ

เพิ่มความเขมขนของแวนโคมัยซนิและความเขมของสนามไฟฟาขนาดของเสนผานศูนยกลางก็จะเพิ่มดวย 
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โครงการวจัิย ป-ย(ด) 18.60 และทุนสนับสนุนวจัิยจากสานักงานพัฒนาเศรษฐกจิจากฐานชวีภาพ 
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บทคัดยอ  

 งานวิจัยนี้ไดทําการศึกษาจําลองการอพยพของผูใชอาคาร 19 ซึ่งเปนอาคารกรณีศึกษา และเปนอาคารพักอาศัย 

จํานวน 9 ชัน้ สูง 28.5 เมตร  มีพื้นที่ใชสอยทัง้หมด 5,296 ตารางเมตร มีเสนทางหนีไฟจํานวน 2 เสนทาง  จัดเปนอาคารสูง

ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัตคิวบคุมอาคาร  ซึ่งกําหนดใหตองอพยพผูใชอาคาร

ภายใน 1 ชั่วโมง ทําการวิเคราะหสมรรถนะของอาคารเปรียบเทียบกับมาตรฐาน NFPA 101 และวิเคราะห Performance-

Based ซึ่งทําการจําลองสถานการณตาง ๆ  โดยคํานวณความจุผูใชอาคารจากตัวประกอบความจุผูใชอาคาร (occupant load 

factor) ไดเทากับ 351 คน และเลือกสถานการณเพลิงไหมตามที่ระบุในมาตรฐาน NFPA 101, Life Safety Code จํานวน 3 

กรณี ไดแก เพลงิไหมหองพักชัน้ 9 เพลงิไหมหองพักชัน้ 8 และเพลิงไหมหองเก็บเอกสารชั้น 1 ทําการจําลองการอพยพดวย

โปรแกรม Pathfinder กําหนดใหทางออกมีผูใชอาคารหนึ่งคนอยูในตําแหนงที่มีระยะสัญจรจากทางหนีไฟมากที่สุด ผูใชอาคาร

ที่เหลอืวางตําแหนงเปนแบบสุม กําหนดลักษณะการอพยพแบบ Steering โดยทําการจําลองใหมีการอพยพผูใชอาคารทั้งหมด

พรอมกัน จากผลการจําลองการอพยพพบวาการวเิคราะหสมรรถนะของอาคารเพยีงพอและสามารถรองรับผูใชอาคารเปนไป

ตามมาตรฐาน NFPA101 และการวิเคราะหเชิง Performance-Based ในทุกสถานการณผูใชอาคารสามารถอพยพออกจาก

อาคารภายในระยะเวลา 1 ชั่วโมง ตามที่กฎหมายกําหนด สรุปวาเสนทางหนีไฟมีความเหมาะสมและไมจําเปนตองปรับปรุง

เสนทางหนไีฟ 

คําสําคัญ:  การจําลองการอพยพ  เวลาอพยพหนไีฟ  อาคารพักอาศัย  โปรแกรม Pathfinder 

Abstract  

This research investigates the evacuation time of building occupants from a 9-storey residential building, with 

a height of 28.5 meters and total gross floor area of 5,296 square meters. The two fire escape routes in this building 

were classified under a tall building according to Ministerial Regulation No.33 (BE 2535 (1992)) issued pursuant to the 

Building Control Act.With analyze the performance of the building compare with the NFPA 101 and the analysis 

Performance-Based by simulation of Fire Evacuation Simulations. The occupancy load was calculated as specified by 

NFPA 101 Life Safety Code for 351 persons. Included in the NFPA 101 Life Safety Code were 3 fire scenarios: A fire 

originating in a room on the 9th floor, on the 8th floor, and a fire in the filing / storage room on the 1st floor.  All scenarios 
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were   simulated using the Pathfinder program.  One occupant was placed with the maximum distance of travel to the 

exits. The remaining occupants were placed randomly. A steady evacuation mode was setup and all occupants were 

evacuated simultaneously. The research found that the adequacy of building performance analysis and can 

accommodate users of buildings is following the standard of NFPA101. On the other hands, the results of three cases in 

the Performance-Based analysis in every situation, all occupants could evacuate the building within 1 hour as required 

by law. There was no need to update these fire escape routes. 

Keyword:  Evacuation simulation, Fire evacuation time, Residential buildings, Pathfinder program 

 
บทนํา 

อาคารพักอาศัยมีความสูง 9 ชัน้ พื้นที่ใชสอยทั้งหมด 5,296 ตารางเมตร จัดเปนอาคารสูงตามกฎกระทรวงฉบับที่ 

33 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร ดังนั้นผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาทําการวิเคราะห

ประเมินความปลอดภัยของผูใชอาคารภายในอาคาร 19 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตศรีราชา ภายในอาคาร

ประกอบไปดวยหองพักอาศัยแบบนอนคางคืน หองเก็บเอกสาร หองควบคุมไฟฟา และหองดับเพลิง เปนตน ซึ่งมีความเสี่ยงที่

อาจกอใหเกดิเพลงิไหมในการใชอุปกรณไฟฟาได  เพื่อลดความสูญเสยีทัง้ดานชีวิตและทรัพยสินไดมีการศึกษาคนควาในการ

ประยุกตเครื่องมืออุปกรณหรอืโปรแกรมตาง ๆ ที่สามารถนํามาวิเคราะหถึงขอบกพรองและขีดความสามารถเวลาในการนํา

ผูใชอาคารอพยพออกมายังภายนอกอาคารไดอยางรวดเร็ว นักวิจัยหลายคนไดศึกษาการอพยพหนีการเคลื่อนที่ของผู ใช

อาคาร เนตรนภา(2560) ไดพัฒนาสมการคํานวณเวลาอพยพหนีไฟโดยผสานวิธี   Steering กับวิธี SFPE ผลการศึกษาพบวา 

ถาความหนาแนนของผูใชอาคารมากขึ้น ความเร็วในการอพยพก็จะต่ํา และผลการคํานวณเวลาในการอพยพมีคาใกลเคียงกัน

ซึ่งมีคาความแตกตางรอยละ 0.01 สุรพงษ (2556) ไดทําศึกษาจําลองการอพยพหนีไฟของอาคารวิศวกรรมเครื่องกลดวย

แบบจําลอง Pyrosim และ Pathfinder ความจุของผูใชอาคารตามมาตฐาน NFPA 101 มีจํานวนทั้งสิ้น 1,477 คน เปรียบเทียบ

ทั้งสองโปรแกรมโดยวิเคราะหจากโปรแกรม Pyrosim เวลาเทากับ 492 วินาที และโปรแกรม Pathfinder เวลาเทากับ 322 

วนิาท ีครรชติ (2554) ทําการศึกษาการจําลองอพยพกรณีเกิดเหตุเพลิงไหมจากอาคารการผลิตของโรงงานแปรรูปอาหาร

ทะเลผลผลการวจัิยพบวา การจําลองเวลาอพยพมากกวา 600 วินาทีโดยพบสาเหตุที่ทางเดินมีความกวางเพียง 1.01 เมตร 

ทําใหเกิดการรอคิวลักษณะที่เปนคอขวด แตเม่ือปรับปรุงความกวางของทางเดินเพิ่มขึ้นเปน 3.21 เมตร สามารถอพยพได

ภายในเวลา 234 วนิาท ีซึ่งสอดคลองตามที่กฎหมายกําหนด เยาวลักษณ (2555) ไดศกึษาการวเิคราะหของเสนทางหนีไฟและ

คํานวณหาจํานวณคนที่ใชงานในอาคาร และการอพยพหนีไฟ โดยวิธี Hydraulic Flow Calculations อาคารมีจํานวน 10 ชั้น มี

จํานวนผูใชอาคารทัง้หมด 2,542 คน เวลาที่ใชในการอพยพหนไีฟประมาณ 16.1 นาท ีแสงเดอืน (2552) ไดทําการศึกษาเวลา

ในการอพยพหนไีฟในชัน้เรยีนภายใน 3 นาทขีองอาคารวศิวกรรมเคมี มหาลัยเกษตรศาสตร ชัน้ 5 โดยใชโปรแกรม FDS 5.2.0 

และควัน จํานวนผูใชอาคารในหองเรียน 462 คน มีเสนทางหนีไฟที่ใชงานไมได โดยมีการกําหนด 3 ตัวแปร ไดแก หองตน

เพลงิ จํานวนคน และความกวางของประตูหองเรยีน ตนเพลงิขนาดเทากันจํานวน 3 หอง วรมัน (2557) ศึกษาการอพยพหนี

ไฟของพนักงานที่ปฏิบัตงิานอยูบนฐานผลิตน้ํามันและกาซธรรมชาตินอกชายฝงดวยระเบียบวิธีเชิงตัวเลข ผลการวิจัยพบวา

เวลาที่อพยพไปยังจุดที่ปลอดภัยสามารถเดินไปถึงจุดปลอดภัยไดโดยเวลาไมเกิน 5 นาที Korhonen และคณะ (2009) 

ทําการศึกษาทดลองโปรแกรม FDS+Evac โดยใชรูปรางที่ไมซับซอนกับแบบจําลอง โดยจะกําหนดคาความเร็วในการเดิน 

ตําแหนงทางออก และการหลบสิ่งกีดขวางของตัวแทน Zhong-et al. (2011) ไดศึกษาการอพยพนักศึกษาออกจากหอพักโดย

การสรางแบบจําลองขึ้นแลวทําการวเิคราะห เพื่อเปนแนวทางในการเตรียมความพรอมในกรณีที่เกิดอัคคีภัยขึ้นจริง ผลจาก

การวเิคราะหพบวา เวลาที่ใชในการอพยพจะลดลงถามีการเพิ่มบันไดและขยายขนาดใหกวางขึ้น แตในความเปนจริงการเพิ่ม

บันไดสําหรับอาคารที่สรางเสร็จแลวสามารถทําไดยาก จึงแนะนําใหมีการขนยายสิ่งของที่กีดขวางเสนทางทางอพยพออกไป



การประชุมวชิาการ และการประกวดนวัตกรรมบัณฑิตศกึษาระดับชาติและนานาชาติ 

ระหวางวันท่ี 17-18 พฤษภาคม 2561 

ณ ศูนยประชุมนานาชาติดิเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส เชยีงใหม 
 

321 

แทนการรับปรุงโครงสรางอาคาร Banks and Chang (2003) การใช Computational Fluid Dynamics Simulation (CFD) โดยได 

Download มาจาก National Institute of Standards and Technology มาประยุกตใชในการเขียน Room fire ตามภาพที่ 20 เปน

โปรแกรมในการวเิคราะหการขยายตัวของควันไฟและการลามไฟในพื้นที่เปดขนาดใหญรวมถงึอุณหภูมิและพกิัดการคายความ

รอน ณ พกิัดที่สนใจดวยโปรแกรม Fire Dynamics Simulator (FDS) ที่ เพื่อออกแบบระบบควบคุมควันไฟ โดยนําคาที่ไดจาก

การวเิคราะหโปรแกรมอุณหภูมิและการระบายความรอนที่เกิดขึ้น ความสูงตั้งแต 0-25 เมตร วัตถุประสงคงานวิจัยครั้งนี้จึง

ไดนําโปรแกรม Pathfinder มาใชเพื่อวิเคราะหความปลอดภัยตอชีวิตของผูใชอาคารในเชิงสมรรถณะไดอยางรวดเร็วและ

ปลอดภัย ใหเปนไปตามมาตรฐาน NFPA 101, Life Safety Code (2016)  

โปรแกรมจําลองการอพยพหนีไฟ Pathfinder (2016) มีการพัฒนาวิทยาการทางดานคอมพิวเตอร สามารถเขียน

แบบจําลองแบบ 2 มิตหิรอื 3 มิต ิและรองรับขอมูลแบบแปลนที่สรางจากโปรแกรม Pyrosim , Autocad ได การเคลื่อนที่แบง

ออกเปน 2 แบบ คือ แบบ SFPE (The Society of Fire Protection Engineers) เปนการเคลื่อนที่แบบความเร็ว พิจารณาความ

หนาแนนของผูใชอาคารในแตละหอง โดยความเร็วจะขึ้นอยูกับความกวางของประตูหนีไฟ สิ่งกีดขวางตาง ๆ เคลื่อนที่เปน

เสนตรงจนถงึทางออก และแบบ Steering เปนการเคลื่อนที่ที่มีความโคงมีความซับซอนมากย่ิงขึ้น  ผลที่ไดจากการจําลองดู

จากระยะหางระหวางผูใชอาคารกับสิ่งกีดขวาง หรือผูใชอาคารกับผูใชอาคารใชเวลาในการอพยพนอยที่สุดจนถึงทางออก 

รวมถงึการแสดงผลรูปแบบของกราฟ ตัวเลขเขามาชวยในการตัดสนิใจ และแสดงผลเวลาของผูใชอาคารที่แตกตางกันในการ

ตัดสนิใจที่เลอืกเสนทางในการอพยพออกจากอาคารมีการแสดงแบบภาพนิ่งและแบบภาพเคลื่อนไหวเพื่อใหเกิดความเสมอ

จรงิมากขึ้น  

 
อุปกรณและวิธีการ / วิธีดําเนนิการวิจัย 

ศกึษาแบบแปลนอาคารและแบงตามประเภทการใชงานตามมาตรฐาน NFPA 101 จัดเปนอาคารแบบหองพักอาศัย 

และศกึษาขอมูลหอพักบุคคลกรอาคาร 19 มหาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตศรีราชา มีจํานวนหองใหใชบริการทั้งหมด 136 

หอง พรอมทัง้ศกึษารายละเอียดของโปรแกรม Pathfinder ซึ่งผูวจัิยไดเขยีนแบบในโปรแกรม Autocad เปนแบบ 3 มิติ จากนั้น

ทําการปอนขอมูลเขาไปในโปรแกรม Pathfinder สรางพื้นหอง ประตู บันไดหนีและทางหนีไฟ  โดยอาคารหลังนี้จะมีบันไดหนี

ไฟ 2 บันได ไดแกหมายเลข 1 และหมายเลข 2 ดังแสดงในภาพที่ 1 

 

 

 

ภาพที่ 1  แสดงตําแหนงบันไดหนไีฟหมายเลข 1 และหมายเลข 2 ในโปรแกรม Pathfinder 

 ทําการวเิคราะหสมรรถนะของอาคารหอพักโดยเปรยีบเทยีบกับมาตรฐาน NFPA101 สิ่งที่นํามาพิจารณาเพิ่มเติมคือ

การวเิคราะหขนาดความสามารถของเสนทางหนไีฟ (Capacity of Means of Egress) ซึ่งประตูหนไีฟไดกําหนดใหมีเสนทางออก
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อยางนอย 2 ทางในแตละพื้นที่ของอาคาร  เพื่อเวลาอพยพผูใชอาคารจะไดปลอดภัยไมไดรับอันตรายเม่ือเสนทางออกทางใด

ถูกปดลอมดวยควันไฟ โดยมาตรฐาน NFPA 101 ไดกําหนดจํานวนเสนทางหนไีฟและจํานวนผูใชอาคาร ดังนี้  

จํานวนผูใชอาคารมีจํานวนไมเกนิ 500 คน ตองจัดใหมีทางออกอยางนอย  2 ทางออก 

จํานวนผูใชอาคารมีจํานวนไมเกนิ 501 - 1,000 คน ตองจัดใหมีทางออก 3 ทางขึ้นไป 

จํานวนผูใชอาคารมีจํานวนเกนิ 1000 คน ตองจัดใหมีทางออกมี 4 ทางขึ้นไป 

ในการจัดเตรยีมเสนทางหนีไฟ จําเปนตองคํานวณหาขีดความสามารถของเสนทางหนีไฟวาเพียงพอ และสามารถ

รองรับจํานวนผูอพยพไปสูพื้นที่ปลอดภัยไดหรือไม โดยใชตัวประกอบความสามารถ (Capacity Factors) ตามตารางที่ 1 มา

คํานวณหาขนาดเสนทางหนไีฟในแนวราบและแนวชัน รายละเอียดดังสมการที่ 1 

ตารางที่ 1  ความกวางของเสนทางหนไีฟตอคน (Capacity Factors) 

ประเภทกิจกรรม บันไดหนไีฟทางลาดเอียง 

(มิลลเิมตรตอคน) 

ประตูและทางราบ 

(มิลลเิมตรตอคน) 

ความเสี่ยงสูง 18 10 

เพื่อใชรักษาพยาบาล 15 13 

ชุมนุมคน 10 8 

กจิกรรมอ่ืน ๆ 8 5 

หมายเหต ุ  คาตารางที่ 1 เปนเพยีงตัวอยางที่ไดมาจากมาตรฐาน NFPA 101 

 

ขดีความสามารถ  = 
ความกวางสวนประกอบทางหนไีฟขนาดพ้ืนที ่(ตร.ม.)

ความสามารถของตัวประกอบ (มม.ตอคน)
                              (1) 

 
การคํานวณความจุของผูใชอาคารตาม NFPA 101, Life Safety Code หาไดจากพื้นที่ในแตละหองทุกหองในแตละชั้น 

นําคาความจุของผูใชอาคารที่ไดจากทุกหองมารวมกัน เปนปริมาณความจุของผูใชอาคารทั้งหมดในพื้นที่หองกิจกรรม (Net 

Area) วัดจากพื้นดานในของผนังอาคารโดยไมหักทางเดิน บันได (Gross Area) หารดวยตัวประกอบ (Factor) ของประเภท

กจิกรรมความจุผูใชอาคาร (Occupancy Load Factor) เปนคากําหนดขนาดพื้นที่ตอคนดังแสดงในสมการที่ 1 รวมถึงแสดงให

เห็นถงึประเภทกจิกรรมการใชอาคารและลักษณะของแตละหองในอาคารดังแสดงในตารางที่ 2   

 

จํานวนผูใชอาคาร    =       ขนาดพื้นที่  (ตารางเมตร)                 (2) 

ความจุของผูใชอาคาร (ตรารางเมตรตอคน) 
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ตารางที่ 2 แสดงความจุของผูใชอาคาร (Occupancy Load Factor) ตารางเมตรตอคน 

 กจิกรรมการใชอาคาร ตารางฟุตตอคน ตารางเมตรตอคน 

ประเภทกจิกรรมชุมนุม 

พื้นที่อานหนังสอืในหองสมุด 50 สุทธิ 4.6 สุทธิ 

ประเภทธุรกจิ หองพักสํานักงาน 100 9.3 

อาคารอพารทเมนท 200 18.6 

หมายเหต ุ  คาตารางที่ 2 เปนเพยีงตัวอยางที่ไดมาจากมาตรฐาน NFPA 101 

 

นําคาจากตารางที่ 2 นํามาแทนคาในสมการที่ 2 เพื่อคํานวณหาจํานวนผูใชอาคารของแตละชั้น ทําการคํานวณผูใช

อาคารไดจํานวนผูใชอาคารทัง้หมด 351 คน สรุปไดดังแสดงในตารางที่ 2  

ตารางที่ 3 จํานวนทัง้หมดของผูใชอาคาร 

ช้ัน ช้ัน 1 ช้ัน 2 ช้ัน 3 ช้ัน 4 ช้ัน 5 ช้ัน 6 ช้ัน 7 ช้ัน ช้ัน 9 

จํานวน 57 39 39 36 36 36 36 36 36 

รวมผูใชอาคารทั้งหมดทั้งหมด   351  คน 

 
กําหนดตําแหนงจุดเกดิเพลงิไหมตามมาตรฐาน NFPA 101 เพื่อใชสําหรับกําหนดผูใชอาคารในการเดนิหรืออพยพของ

แตละชั้น แบงออกได 3 กรณีดังนี้ กรณีที่ 1 เกิดพลิงไหมในอาคารที่เกิดขึ้นไดงายที่สุดสามารถเกิดขึ้นไดตลอดเวลา  และ

ประตูหองตนเพลงิเปดอยู  ทางหนไีฟและอุปกรณความปลอดภัยใชงานไดตามปกติ จึงเลือกตําแหนงการเกิดเพลิงไฟที่ชั้น 9 

หอง 911 เนื่องจากเปนชัน้ที่อยูสูงสุดและมีระยะทางไกลจากบันไดหนไีฟ ซึ่งจะตองใชเวลาอพยพนานที่สุด ผูใชอาคารสามารถ

เลอืกใชบันไดหนไีฟไดตามปกตทิัง้ 2 ทางดังแสดงในภาพที่ 2 

 

ภาพที่ 2  แสดงตําแหนงการเกดิเพลงิไหมชัน้ 9 หอง 911 

กรณีที่ 2 เกดิเพลงิไหมอยางรุนแรงและมีการขยายตัวของเชื้อเพลงิอยางรวดเร็ว  ทําใหเชื้อเพลงิปดกั้นเสนทางหนีไฟ

หลักและไมสามารถใชงานไดจํานวนเสนทางหนไีฟลดลง  จึงเลือกตําแหนงการเกิดเพลิงไหมที่ชั้น 8 หอง 803 เนื่องจากเปน

หองที่ใกลบันไดหนีไฟหลักทําใหไฟปดกั้นเสนทางหนีไฟหมาย 1 ไมสามารถใชงานได ดังนั้นผูใชอาคารชั้น 8 ตองเปลี่ยน

เสนทางในการอพยพโดยใชบันไดหนไีฟหมายเลข 2 แทน  ซึ่งตองใชเวลาในการอพยพเพิ่มขึ้น  ดังแสดงในภาพที่ 3 
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ภาพที่ 3  แสดงตําแหนงการเกดิเพลงิไหมชัน้ 8 หอง 803 

กรณีที่ 3 เกดิเหตุเพลงิไหม ตนเพลงิเริ่มตนจากหองที่ไมคอยมีการใชงานหรือใชงานเปนบางครั้ง และไมมีคนเขาไป

พักอาศัยเกดิลุกลามไปยังหองอ่ืนที่มีคนพักอาศัยอยูจํานวนมาก ประตูหองตนเพลิงปด  จึงเลือกตําแหนงการเกิดเพลิงไหม

หองเก็บเอกสารชัน้ 1 เนื่องจากเปนชัน้ที่มีผูใชงานจํานวนมากที่สุด เทากับ 57 คน และไฟปดกั้นเสนทางหนีไฟหมายเลข 1 ไม

สามารถใชงานได ตองเปลี่ยนเสนทางในการอพยพโดยใชบันไดหนไีฟหมายเลข 2 แทน ซึ่งใชเวลาในการอพยพเพิ่มขึ้นดังแสดง

ในภาพที่ 4 

 

 

ภาพที่ 4  แสดงตําแหนงการเกดิเพลงิไหมชัน้ 1 หองเก็บเอกสาร 

ผลการวิจัย 

 จากการวเิคราะหสมรรถนะของอาคารหอพักบุคลากรมีผูใชอาคารจากชัน้ 9 ถงึ ชัน้ 2 มีจํานวนทั้งหมด 294 คน ซึ่ง

ไมรวมกับชัน้ 1 เทากับ 57 คน เม่ือเปรยีบเทยีบกับมาตรฐาน NFPA 101 พบวาอาคารตองมีเสนทางหนีไฟอยางนอยจํานวน 2 

ประตู ซึ่งเปนไปตามมาตรฐาน ซึ่งอาคารมีจํานวนเสนหนีไฟ 2 ทาง โดยเสนทางหนีไฟหมายเลข 1 มีความกวาง 153 

เซนตเิมตร และประตูหนไีฟหมายเลข 2 มีความกวาง 90 เซนติเมตร  พบวาอาคารบุคลากรเปนไปตามมาตรฐาน NFPA101 

แสดงวาเสนทางหนไีฟของอาคารเพยีงพอตอผูใชอาคารดังแสดงในตารางที่ 4 

ตารางที่ 4 จํานวนผูใชอาคารที่เสนทางหนไีฟสามารถรับได 

เสนทางหนไีฟ ความกวาง (cm.) ขดีความสามารถ (คน) 

หมายเลข 1 153 221 

หมายเลข 2 90 118 

 

 จากตารางที่ 4 พบวาเสนทางหนไีฟมีทัง้หมด  2 ทาง สามารถรองรับจํานวนผูใชอาคารไดทั้งหมด 339 คน จากการ

วเิคราะหสมรรถนะของตัวอาคารหอหักบุคคลากรถูกตองตามมาตรฐาน NFPA101 แสดงวาเสนทางหนีไฟสามารถรองรับและ

เพยีงพอตอผูใชอาคาร 
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ผลการวิจัยหลังจากสรางแบบอาคารเสร็จในโปรแกรมจําลองการอพยพหนีไฟ (Pathfinder) ทําการทดสอบและ

วเิคราะหโดยมีเงื่อนไขการอพยพผูใชอาคารแบบไมกําหนดเสนทางหนไีฟทัง้หมด 3 กรณี ดังตอไปนี้ 

 กรณีที่ 1 เกดิเพลงิไหมชัน้ 9 บันไดหนไีฟใชงานได 2 บันได พบวาเวลาที่ 21.7 วินาที ผูใชอาคารเริ่มทําการอพยพลง

บันหนไีฟ 2 บันไดเกดิการรอคิวที่บันไดหนีไฟหมายเลข 2 เปนอยางมากดังแสดงในภาพที่ 5 เวลาผานไปที่ 51.6 วินาที เริ่ม

เปลี่ยนทศิทางการใชบันไดหนไีฟหมายเลย 1 แทนดังแสดงในภาพที่ 6 และเม่ือเวลาผานไป  208.7 วนิาท ีเกดิการรอคิวที่ชั้น 6 

และชัน้ 9 ดังแสดงในภาพที่ 7 จนถงึเวลาผานไป 309.1 วินาที มีการเปลี่ยนทิศทางการใชบันไดหนีไฟหมายเลข 1 แลวทยอย

อพยพออกจากอาคารโดยใชเวลาทัง้สิ้น 440 วนิาท ีหรอื 7.33 นาที ดังแสดงในภาพที่ 8 

 

 
                                               

ภาพที่ 5  แสดงผูใชอาคารอพยพลงบันหนไีฟ 2 บันได           ภาพที่ 6  แสดงการเปลี่ยนทศิทางการใชบันได 1  

เกดิการรอคิวที่บันไดหนไีฟหมายเลข 2 

 

  

 
 

ภาพที่ 7  แสดงการรอคิวที่ชัน้ 6 และชัน้ 9          ภาพที่ 8  แสดงการเปลี่ยนบันไดและทยอยออกจากอาคาร 

 

 กรณีที่ 2 เกดิเพลิงไหมชั้น 8 บันไดหนีไฟใชงานไดเพียง 1 บันได พบวาเวลาที่ 29.6  วินาที ผูใชอาคารเริ่มทําการ

อพยพลงบันหนไีฟ 2 บันได แตเนื่องจากชั้น 8 ไมสามารถใชบันไดหนีไฟหมายเลข 1 ได ตองเปลี่ยนทิศทางการใชบันไดเปน

หมายเลข 2 แทน ทําใหเกดิการรอคิวที่บันไดเพิ่มมากขึ้นดังแสดงในภาพที่ 9 เวลาผานไปที่ 52.3 วินาที เริ่มเปลี่ยนทิศทางการ

ใชบันไดเปนหมายเลย 1 แทนดังแสดงในภาพที่ 10 และเม่ือเวลาผานไป  271.6 วนิาที ยังมีการรอคิวระหวางชั้นที่ 4 และชั้น 8 

ดังแสดงในภาพที่ 11  จนถงึเวลา 282.8 วนิาท ีมีการเปลี่ยนทิศทางการใชบันไดหนีไฟหมายเลข 1 แลวทยอยอพยพออกจาก

อาคารโดยใชเวลาทัง้สิ้น 590 วนิาท ีหรอื 9.83 นาทดีังแสดงในภาพที่ 12 
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ภาพที่ 9  แสดงผูใชอาคารเริ่มทําการอพยพ          ภาพที่ 10  แสดงการเปลี่ยนทศิทางการใชบันได 1 

และเกดิการรอคิวที่บันไดหนไีฟหมายเลข 2 

 

 
 

ภาพที่ 11  แสดงการรอคิวที่ชัน้ 4 และชัน้ 9        ภาพที่ 12  แสดงการเปลี่ยนบันไดและทยอยออกจากอาคาร 

        

กรณีที่ 3 เกิดเพลิงไหมชั้น 1 บันไดหนีไฟใชงานไดเพียง 1 บันได พบวาเวลาที่ 30.3 วินาที ผูใชอาคารเริ่มทําการ

อพยพลงบันหนีไฟหมายเลข 2  เกิดการรอคิวเพิ่มมากขึ้นดังแสดงในภาพที่ 13 เวลาผานไปที่ 103.5 วินาที เริ่มเปลี่ยนทิศ

ทางการใชบันไดเปนหมายเลย 1 แทนดังแสดงในภาพที่ 14 เม่ือเวลาผานไป  385.1 วินาที ยังมีการรอคิวที่ชั้น 6 และชั้น 7 ดัง

แสดงในภาพที่ 15 จนถงึเวลา 458.4 วนิาท ีผูใชอาคารเริ่มมีการเปลี่ยนทศิทางการใชบันไดหนไีฟหมายเลข 1 และทยอยอพยพ

ออกจากอาคารโดยใชเวลาทัง้สิ้น 586.3 วนิาท ีหรอื 9.77 นาทดีังแสดงในภาพที่ 16 

 

 
   

ภาพที่ 13  แสดงผูใชอาคารเริ่มทําการอพยพ         ภาพที่ 14 แสดงการเปลี่ยนทศิทางการใชบันไดหมายเลข 1  

และเกดิการรอคิวที่บันไดหนไีฟหมายเลข 2 
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ภาพที่ 15 แสดงการรอคิวที่ชัน้ 6 และชัน้ 7               ภาพที่ 16 แสดงการเปลี่ยนบันไดและทยอยออกจากอาคาร 

 

 ผลการจําลองอพยพหนีไฟแบบไมกําหนดเสนทางหนีไฟ พบวาผูใชอาคารใชเวลาในการอพยพออกจากอาคาร 

เทากับ 440 วนิาท ี 590 วนิาท ีและ 586.3 วนิาท ี เม่ือวเิคราะหเวลาในการอพยพทั้ง 3 กรณีแลว ยังใชเวลาอพยพออกจาก

อาคารเพิ่มมากขึ้น  ดังนัน้ผูวจัิยจึงทําการแกไขโดยวธิกีารปอนขอมูลใหผูใชอาคารอพยพแบบกําหนดเสนทางหนีไฟ เพื่อนําผล

ทดลองมาเปรยีบเทยีบกันทัง้ 2 แบบดังนี้ 

 กรณีที่ 1 เกดิเพลงิไหมชัน้ 9 บันไดหนไีฟใชงานได 2 บันได พบวาเวลาที่ 15.8 วินาที ผูใชอาคารเริ่มทําการอพยพลง

บันหนไีฟ 2 บันไดเกดิการรอคิวที่บันไดหนไีฟหมายเลข 1 ดังแสดงในภาพที่ 17 เม่ือเวลาผานไปที่ 57.5 วนิาที มีการรอคิวทั้ง 2 

บันไดเล็กนอยดังแสดงในภาพที่ 18 แลวทยอยอพยพออกจากอาคารโดยใชเวลาทัง้สิ้น 259 วนิาท ีหรอื 4.31 นาที 

  

 
          

ภาพที่ 17  แสดงผูใชอาคารทําการอพยพลงบันหนไีฟ      ภาพที่ 18  แสดงการรอคิวทัง้ 2 บันได  

 

กรณีที่ 2 เกดิเพลงิไหมชัน้ 8 บันไดหนไีฟใชงานได 1 บันได พบวาเวลาที่ 30.7 วนิาที ผูใชอาคารเริ่มทําการอพยพลง

บันหนไีฟ 2 บันไดดังแสดงในภาพที่ 19 เวลาผานไปที่ 57.9 วินาททีําใหเกดิการรอคิวเล็กนอย และผูใชอาคารเริ่มมีการทยอย

อพยพออกจากอาคารเรื่อย ๆ โดยใชเวลาทัง้หมด 231.8 วนิาท ีหรอื 3.86 นาทดีังแสดงในภาพที่ 20 
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ภาพที่ 19  แสดงผูใชอาคารทําการอพยพลงบันหนไีฟ       ภาพที่ 20 แสดงการรอคิวทัง้ 2 บันได 
 

 กรณีที่ 3 เกิดเพลิงไหมชั้น 1 บันไดหนีไฟใชงานไดเพียง 1 บันได พบวาเวลาที่ 24.2 วินาที ผูใชอาคารเริ่มทําการ

อพยพลงบันหนไีฟทัง้ 2 บันไดดังแสดงในภาพที่ 21 เม่ือเวลาผานไป 29.3 ถึง 224.7 วินาที เกิดการรอคิวที่ชั้น 2 บันไดหนีไฟ

หมายเลข 2 เพิ่มมากขึ้น เนื่องจากบันไดหนไีฟหมายเลข 1 ไมสามารถใชงานไดดังแสดงในภาพที่ 22 จนถึงเวลา 447.8 วินาท ี

ผูใชอาคารเริ่มมีการทยอยอพยพออกจากอาคารเรื่อย ๆ โดยใชเวลาทัง้สิ้น 475.5 วนิาท ีหรอื 7.92 นาที 
 

 
 

ภาพที่ 21  แสดงการอพยพลงบันหนไีฟ 2 บันได      ภาพที่ 22  แสดงการรอคิวที่บันไดชัน้ที่ 2 หมายเลข 2  

 
 ผลการจําลองอพยพหนไีฟแบบกําหนดเสนทางหนไีฟ พบวาผูใชอาคารใชเวลาในการอพยพออกจากอาคาร เทากับ 

259 วนิาท ี 231.8 วนิาท ีและ 475.5 วินาที  เม่ือวิเคราะหเวลาในการอพยพทั้ง 3 กรณีแลว ใชเวลาในการอพยพออกจาก

อาคารลดลงจากเดิม   ผลการจําลองอพยพหนีไฟแบบไมกําหนดเสนทางหนีไฟ และการจําลองอพยพหนีไฟแบบกําหนด

เสนทางหนไีฟ ทัง้ 2 แบบ ดังแสดงในตารางที่ 3 ดังนี้ 

 

ตารางที่ 3 ผลการจําลองอพยพหนไีฟ 

ลักษณะการอพยพ 

เวลาท่ีใชอพยพออกจากอาคาร 

กรณีท่ี 1 กรณีท่ี 2 กรณีท่ี 3 

วนิาที นาที คาเฉล่ีย 

ท่ีลดลง 

วนิาที นาที คาเฉล่ีย 

ท่ีลดลง 

วนิาที นาที คาเฉล่ีย 

ท่ีลดลง 

1. อพยพแบบไมกําหนด

เสนทางหนไีฟ 

440 7.33 

41.1% 

590 9.83 

61% 

586.3 9.77 

19% 
2. อพยพแบบไม

กําหนดเสนทางหนไีฟ 

259 4.31 231.8 3.86 475.3 7.92 
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วิจารณผลการวิจัย 

จากการวเิคราะหเชิงสมรรถนะของตัวอาคารเนื่องจากเปนอาคารสูง มีจํานวนเสนทางหนีไฟ 2 ทาง ประกอบดวย

จํานวนผูใชอาคารมีจํานวนไมมาก พบวาเสนทางหนีไปเปนไปตามมาตรฐาน NFPA101 และเพียงพอตอผูใชอาคาร และจาก

การวเิคราะหเชงิ Performance-Based การจําลองอพยพหนไีฟของผูใชอาคารโดยใชโปรแกรม Pathfinder ผลการศึกษาพบวา 

บางสถานการณเสนทางหนไีฟไมเพียงพอ เพราะเสนทางหนีไฟหมายเลข 2 มีขนาดเล็กกวาหมายเลข 1 จึงเกิดการรอคิวขึ้น

การจําลองอพยพแบบไมกําหนดเสนทางหนไีฟของบุคลากรภายในอาคาร 19 ดวยขนาดความกวางของบันไดหนีไฟไมเทากันมี

ผลโดยตรงตอความหนาแนนของบุคลากรในกรณีที่มีจํานวนบันไดหนีไฟเพียง 1 บันไดเกิดการรอคิวที่บันไดหนีไฟและใชเวลา

อพยพเพิ่มมากขึ้น  จึงตองเปลี่ยนทิศทางการใชบันไดเพื่อลดเวลาการอพยพลง สวนการอพยพแบบกําหนดเสนทางหนีไฟ

บุคลากรไมตองเปลี่ยนเสนทางหนไีฟ  และไมเกดิการรอคิวที่บันไดรวมถงึใชเวลาในการอพยพออกจากอาคารนอยลง 
 

สรปุผลการวิจัย  

จากการวิเคราะหเชิงสมรรถนะของอาคารหอพักบุคลากร พบวาเสนทางหนีไฟของอาคารเพียงพอตอผูใชอาคาร 

และเสนทางหนีไปเปนไปตามมาตรฐาน NFPA101 เนื่องจากอาคารหอพักเปนอาคารสูงเสนทางหนีไฟมี 2 เสนทาง 

ประกอบดวยจํานวนผูใชอาคารมีจํานวนไมมาก จึงทําใหเสนทางหนีไฟเพียงพอตอผูใชอาคารและเปนไปตามมาตรฐานที่

กําหนด และจากการวิเคราะหเชิง Performance-Based จําลองการอพยพหนีไฟของผูใชอาคารโดยใชโปรแกรม Pathfinder 

สรุปผลการทดลองการจําลองอพยพหนไีฟทัง้ 2 แบบ พบวาการจําลองอพยพหนไีฟแบบกําหนดเสนทางหนีไฟ ใชเวลาในการ

อพยพเร็วขึ้นกวาการอพยพแบบไมกําหนดเสนทางหนีไฟและใชเวลาอพยพลดลงคิดเปนคาเฉลี่ย เทากับ 41.1% ,61% และ 

19% ตามลําดับ  ดังนั้นอาคาร 19 จึงไมจําเปนตองปรังปรุงเสนทางหนีไฟใหมทั้ง 2 แบบ เพราะในทุกกรณีไมเกิน 1 ชั่วโมง

ตามที่กฎหมายกําหนด  พจิารณาเพิ่มเติมเพื่อใหมีประสิทธิภาพมากขึ้นและใชเวลาการอพยพลดลง ควรมีการปรับปรุงตาม

มาตรฐานการบรหิารจัดการดานความปลอดภัย เชน จัดทําระบบปองกันอัคคีภัยตาง ๆ ไดแก อุปกรณปริงเกอร อุปกรณแจง

เหตุเพลิงไหม อุปกรณตรวจจับความรอน  เปนตน รวมถึงแผนฉุกเฉินทางดานอัคคีภัย จัดทําวิธีปฏิบัติและขั้นตอนในการ

อพยพหนีไฟ จัดใหมีการฝกซอมอพยพหนีไฟผูใชอาคารเพื่อใหเกิดความคุนเคย  กําหนดเสนทางอพยพหนีไฟที่ชัดเจนโดย

จัดทําปายทางออกฉุกเฉินและปายเสนทางหนี และตองทําการสื่อสารใหกับผูใชอาคารไดรับทราบโดยทั่วถึง  สําหรับ

สถานการณที่จําลองในงานวิจัยนี้สามารถนํามาวิเคราะหอาคารที่มีลักษณะประเภทที่เปนอาคารพักอาศัยได โดยที่อาคาร

จะตองมีการตดิตัง้หัวกระจายน้ําดับเพลิง เพราะหัวกระจายน้ําดับเพลิงสามารถควบคุมเพลิงไหมไมใหลุกลามได  สวนมาก

เชื้อเพลงิที่ใชงานในอาคารพักอาศัยมีดังนี้ เชน โตะ ตู เตียง ที่นอน  เปนตน  รวมถึงจํานวนบันไดหนีไฟจะตองมีอยางนอย 2 

ทางขึ้นไปซึ่งเปนเรื่องสําคัญอยางย่ิงในการลําเลยีงผูใชอาคารออกสูภายนอกไดอยางปลอดภัย  
 

กติตกิรรมประกาศ 

ในการทําวิทยานิพนธฉบับนี้สําเร็จลุลวงไดดีนั้น ขอขอบคุณอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธที่ไดแนะนํา ดูแลและให

คําปรกึษาตลอดจนวทิยานพินธฉบับนี้สัมฤทธิ์ทัง้ขอมูลที่เปนประโยชนแกการจัดทําวทิยานพินธใหสําเร็จตามวัตถุประสงคที่ตั้ง

ไว จนสามารถทําการทดลองไดสําเร็จลุลวงดวยดี 

 
เอกสารอางอิง 

พระราชบัญญัตคิวบคุมอาคาร. 2522. กฎกระทรวงฉบับที่ 33 พ.ศ.2535 .กรุงเทพมหานคร  

มาตรฐาน National Fire Protection Association 101,Lift Safety Code.2558.มาตรฐานการกอสรางอาคารใหมและอาคาร 

 เกา.สมาคมปองกันอัคคภีัย,ประเทศสหรัฐอเมรกิา. 



การประชุมวชิาการ และการประกวดนวัตกรรมบัณฑิตศกึษาระดับชาติและนานาชาติ 

ระหวางวันท่ี 17-18 พฤษภาคม 2561 

ณ ศูนยประชุมนานาชาติดิเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส เชยีงใหม 
 

330 

วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ. 2559 . มาตรฐานการปองกันอัคคีภัย.พิมพปรับปรุงครั้งที่   3

วศิวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระราชูปถัมภกรุงเทพมหานค            ร 

วทิยาวุธ  จิระสงิห.2553.การศกึษาการอพยพหนไีฟออกจากหองสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตศรรีาชา  

 ดวยระบบเชิงตัวเลข. 

แสงเดอืน  คุรุกจิกําจร.2552.การศกึษาการอพยพในช้ันเรยีนโดยใชโปรแกรมจําลองพลศาสตรอัคคภีัย  และการ 

 อพยพ.วิทยานพินธปรญิญาโท มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 

วรมัน เฉลมิวัฒน.  2557.  การจําลองเพลงิไหมและการอพยพหนไีฟบนฐานผลติน้ํามันและกาซธรรมชาตินอกชายฝง

ดวยระเบียบวิธีเชิงตัวเลข. วทิยานพินธปรญิญาโทมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร. 

ครรชติ คูณมี.  2554.  การศกึษาการจําลองพลศาสตรอัคคีภัยและการอพยพโรงงานแปรรูปอาหารทะเล. การศึกษา

คนควาอิสระปรญิญาโท, มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร. 

เนตรนภา ชําปฏิ และ สุภัทร พัฒนวชิัยโชต.ิ 2560.  การพัฒนาสมการคํานวณเวลาอพยพหนไีฟโดยผสานวธิี Steering กับวธิ ี 

 SFPE.  วารสารวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี.  6(3):37-40   

สุรพงษ  สุประดษิฐอาภรณ.2556.การจําลองการอพยพหนไีฟของอาคารวิศวกรมเครื่องกลดวยแบบจําลอง 

 PyroSim และ Pathfinder.วิทยานพินธปริญญาโท.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 

เยาวลักษณ  ยวงสรอย.2555.การคํานวณหาเวลาอพยพหนไีฟ กรณศีกึษาอาคารปฏิบัตกิารวิจัยทางวิศวกรรมมหาลัย 

 เกษตรศาสตร วิทยาเขตศรรีาชา.วิทยานพินธปริญญาโท.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 

Levin. 1995 . The SFPE Handbook of Fire Protection Engineering. 2nd ed. National Fire Protection  

 Association, One Batterymarch Park, Quincy, MA 02269-9101, U.S.A. 

Hostikka, S., T. Korhomen, T. Paloposki, T. Rinne, K. Matrikainen and S. heliovaara. 2007 . .Deveopment and  

 validation of FDS+Evac for evacuation simulation. VTT Technical Research Center, Finland. 

Petterson, N.M.2002.Assessing the Feasibility of Reducing the Grid Resolution in FDS Field  

 Modeling.M.E.thesis,Canterbury University. 

Korhonen, T.And S.Hostikka .2009. Fire Dynamics Simulator with Evacuation: FDS+Evac Technical  Reference  

and User’s Guide. Available Source: http://www.vtt.fi/fdsevac/,December 29,2011. 

Zhong-an, J., C. Mei-ling and W. Xiao-hua.2011. Experiment and Simulation Study on High-rise Student Apartment 

Fire Personal Evacuation in the Campus. Procedia Engineering 11: 156-161. 

Banks, D. and Chang, C .2003. Computational Fluid Dynamics Simulation of the Progress of Fire Smoke in Large Space  

 Building Atria. Tamkang Journal of Science and Engineering. 6 (3): 151-157. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประชุมวชิาการ และการประกวดนวัตกรรมบัณฑิตศกึษาระดับชาติและนานาชาติ 

ระหวางวันท่ี 17-18 พฤษภาคม 2561 

ณ ศูนยประชุมนานาชาติดิเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส เชยีงใหม 
 

331 

NGRC02010049 

การออกแบบชุดแยก น้ํา/น้ํามัน ฐานชีวภาพ: กรณีศกึษาในการบําบัดน้ําปลอยท้ิงจากการทดสอบ

แท็งกรถบรรทุกน้ํามนัเช้ือเพลงิ 

Design of a Bio-based Oil/Water Separator: A Case Study in Water Treatment of a Fuel Tank 

Truck Testing Effluent 

ภานุวัฒน  กอนคําบา1  และ  ฐิติกร  พัตนพบูิล2,* 

Panuwat Konkhamba1 and Thittikorn Phattanaphibul2,* 
1 หลักสูตรการจัดการวศิวกรรมและเทคโนโลยี คณะวศิวกรรมศาสตรศรรีาชา มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร วทิยาเขตศรรีาชา 
จ.ชลบุร ี20230 
1 Engineering and Technology Management Curriculum, Faculty of Engineering at Sriracha, Kasetsart University, Sriracha 
Campus, Chonburi, 20230 
2 หนวยวจัิยการออกแบบแบบบูรณาการและระบบการผลติ คณะวศิวกรรมศาสตรศรรีาชา มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร วทิยา
เขตศรรีาชา จ.ชลบุร ี20230 
2 Integrated Design and Manufacturing Systems Research Unit, Faculty of Engineering at Sriracha, Kasetsart University, 
Sriracha Campus, Chonburi, 20230 

 *Corresponding author, e-mail: thittikorn@eng.src.ku.ac.th 

บทคัดยอ  

 โดยปกตริถบรรทุกน้ํามันเชื้อเพลงิจะตองถูกนํามาทดสอบความแข็งแรงของผนังแท็งกกอนการใชงานหรือเพื่อการ

ตออายุใบอนุญาต การทดสอบดวยแรงดันน้ําเปนเทคนคิหนึ่งที่นยิมใชเพื่อวัตถุประสงคดังกลาว น้ําถูกอัดเขาไปในแท็งกจนถึง

คาความดันทดสอบ น้ําที่ถูกปลอยทิ้งจะกลายเปนน้ําเสียซึ่งตองทําการบําบัด เนื่องจากน้ํามันเชื้อเพลิงที่ตกคางอยูภายใน

แท็งกเปนมลภาวะทีมี่ปรมิาณมากที่สุด ชุดแยกน้ํากับน้ํามันฐานชวีภาพจึงไดถูกออกแบบและสรางขึ้น วัสดุธรรมชาติสามชนิด 

ไดแก นุน ฝาย และธูปฤาษี ไดถูกนํามาศึกษาความเปนไปไดในการทําเปนวัสดุดูดซับน้ํามัน การออกแบบการทดลองแบบ

แฟคทอเรยีลถูกนํามาใชเพื่อตรวจสอบความสามารถในการดูดซับน้ํามัน นอกจากชนิดของวัสดุแลว ยังไดศึกษาถึงความหนา

ของวัสดุและอัตราการไหลของน้ําเสยีที่เหมาะสม ผลการทดลองแสดงใหเห็นวา (1) ทัง้ชนดิและความหนาของวัสดุมีผลกระทบ

ตอความสามารถในการดูดซับน้ํามันที่ระดับความเชื่อม่ัน 95% และ (2) นุนที่ความหนา 30 mm มีความสามารถในการดูดซับ

น้ํามันสูงสุดโดยเฉลี่ย 90.40% อยางไรก็ตาม เม่ือพิจารณาเวลาที่ใชในการไหลผานของน้ําพบวายังไมเหมาะ การออกแบบ

โดยใชทฤษฎีการแกปญหาเชงิประดษิฐกรรมจึงถูกนํามาประยุกตใชเพื่อแกไขขอขัดแยงดังกลาวและทําใหการออกแบบมีความ

สมบูรณมากขึ้นเหมาะสําหรับการใชงานไดจรงิในทางปฏิบัติ 

คําสําคัญ: การบําบัดน้ําเสยี  การดูดซับ ชุดแยก  วัสดุธรรมชาติ  ทฤษฎีการแกปญหาเชงิประดษิฐกรรม 

Abstract  

Typically a fuel tank truck must be tested for its wall strength before usage or license renewal. Hydrostatic 

pressure testing is one of the well-known techniques used for this purpose. Water is filled into the tank until the testing 

pressure is achieved. Effluent becomes wastewater that is required treatment. Since the remained fuel inside the tank is 

the majority water pollution, a bio-based oil/water separator has been designed and fabricated. Three natural materials 

including kapok fiber, cotton, and cattail, were investigated for its possibility to apply as oil absorption material. Factorial 

experimental design was conducted to check its oil absorption capability. Besides type of the material, thickness of the 

material and flow rate of wastewater were studied and also optimized. Results illustrated that (1) only type and 

thickness of the material had effect on the absorption capability with 95% confident level, and (2) kapok fiber with the 
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thickness 30 mm gave the highest oil absorption capability 90.40% on average. However its water flow time was not 

suitable, TRIZ design approach was applied to compromise this contradiction and to make the design more robust for the 

real usage. 

Keyword:  Water treatment, Absorption, Separator, Natural material, TRIZ 

 
บทนํา 

น้ํามัน เปนเชื้อเพลงิที่ใชกันแพรหลายทั้งในภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรม การคมนาคมขนสง รวมไปถึงการผลิต

กระแสไฟฟา โดยน้ํามันเชื้อเพลงิไดมาจากกระบวนการกลั่นน้ํามันปโตรเลยีม จากนัน้ก็ถูกลําเลยีงออกจากโรงกลั่นแจกจายไป

ยังภูมิภาคตางๆ ดวยรถไฟและรถขนสงน้ํามัน ซึ่งในอดีตมีอุบัติเหตุจากรถขนสงน้ํามันเกิดขึ้นบอยครั้งจากสาเหตุสําคัญ คือ 

การใชแท็งกขนสงที่ไมไดมาตรฐานหรอืไมเปนไปตามหลักวิศวกรรม กอใหเกิดการรั่วไหลหรือแมกระทั่งการระเบิด อันนํามา

ซึ่งความเสยีหายตอชีวิตและทรัพยสินเปนอยางมาก แท็งกขนสงจึงมีความจําเปนที่จะตองทําการทดสอบความแข็งแรงของ

ผนังแท็งก ตามเกณฑที่กระทรวงพลังงานกําหนด (ราชกจิจานุเบกษา, 2559) ซึ่งครอบคลุมทัง้แท็งกใหมที่ตองทําการทดสอบ

กอนนํามาใชงาน และแท็งกเกาที่ผานการใชงานมาแลวเพื่อการตออายุใบอนุญาตประกอบกจิการขนสงน้ํามัน 

 การทดสอบดวยแรงดันน้ํา (Hydrostatic pressure testing) เปนวิธีการทดสอบหนึ่งที่ใชในการทดสอบความแข็งแรง

ของผนังแท็งกขนสงน้ํามัน ซึ่งในการทดสอบแท็งกเกาที่ผานการใชงานมาแลว น้ําที่ใชในการทดสอบดังกลาวจะกลายเปนน้ํา

เสยีปนเปอนน้ํามัน เนื่องจากมีคราบน้ํามันที่ตกคางอยูภายใน ซึ่งหากถูกปลอยทิ้งลงแหลงน้ําสาธารณะ คราบน้ํามันจะลอย

ปกคลุมเปนชั้นฟลมอยูเหนือผิวน้ําเนื่องจากน้ํามันมีความถวงจําเพาะระหวาง 0.81 ถึง 0.87 g/cm3 (ราชกิจจานุเบกษา, 

2550) ซึ่งเบากวาน้ํา หากคราบน้ํามันดังกลาวไมถูกกําจัด และมีการสะสมเปนเวลานาน จะสงผลใหปริมาณออกซิเจนในน้ํา

ลดลงเนื่องจากคราบไขมันเปนตัวปดกั้นอากาศซึ่งไมสามารถละลายผานชั้นฟลมไขมันลงไปในน้ําได ทําใหแหลงน้ํานั้นๆ มี

ออกซเิจนไมเพยีงพอตอสิ่งมีชวีติ ปญหาน้ําเสยีปนเปอนน้ํามันจึงนับวาเปนปญหาที่รายแรงเปนอยางมาก 

 จากการสุมเก็บตัวอยางน้ําทิ้งจากการทดสอบความแข็งแรงผนังแท็งกขนสงน้ํามันที่มีชองเก็บน้ํามันขนาด 3,000 L 

ดังตารางที่ 1 ซึ่งพบวาน้ําตัวอยางมีปริมาณน้ํามันและไขมันเกินกวาเกณฑมาตรฐานน้ําทิ้งไปถึง 18 เทา ซึ่งในปจจุบันการ

บําบัดน้ําเสยีปนเปอนน้ํามันดวยการแยกไขมันและน้ํามันออกจากน้ําทิ้งสามารถทําไดหลายวิธี เชน วิธีทางกายภาพ (Physical 

method) วธิทีางเคมี (Chemical method) และวธิทีางชวีวทิยา (Biological method) ซึ่งวิธีทางกายภาพเปนวิธีที่ไดรับความนิยม

ใชกันอยางแพรหลาย (สมทพิย และคณะ, 2541) เนื่องจากทําไดรวดเร็ว และมีขั้นตอนไมซับซอน เชน การใชถังดักไขมัน (Oil 

and grease trap) เพื่อดักไขมันตามครัวเรอืนและรานอาหาร การใชวัสดุดูดซับสังเคราะห เพื่อกําจัดน้ํามันรั่วไหลหรือปนเปอน

ตามทะเลและแมน้ํา ตัวอยางวัสดุ เชน โพลียูรีเทน โพลีเอทิลีน โพลีโพรพิลีน เปนตน ซึ่งทั้งถังดักไขมันและวัสดุดูดซับ

สังเคราะหมีราคาแพง บางชนดิตองนําเขาจากตางประเทศทําใหตนทุนในการกําจัดและแยกน้ํามันมีมูลคาคอนขางสูง (จิรายุ, 

2554) นอกจากนี้วธิกีารดังกลาวยังไมเหมาะกับการบําบัดน้ําเสยีปนเปอนน้ํามัน ที่เกิดจากการทดสอบความแข็งแรงของผนัง

แท็งกขนสงน้ํามัน เนื่องจากตองมีการเตรยีมบอพักขนาดใหญ และยังตองทิ้งชวงเวลาในการดูดซับคอนขางนาน 
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ตารางที่ 1 คุณภาพน้ําตัวอยางเทยีบกับคามาตรฐานน้ําทิ้งของกระทรวงอุตสาหกรรม 

คุณลักษณะของน้ํา เกณฑมาตรฐานน้ําทิ้ง 
คาที่วัดไดจากน้ํา

ตัวอยาง 
หนวย 

น้ํามันและไขมัน 

(Oil and grease) 
5 92.28 mg/L 

ซโีอดี 

(Chemical oxygen demand) 
120 670.4 mg/L 

ของแข็งแขวนลอยทัง้หมด 

(Total suspended solids) 
50 32.1 mg/L 

ความเปนกรดและดาง 

(pH) 
5.5 - 9 7.05 - 

ที่มา: ราชกจิจานุเบกษา (2560) 

 

 ดวยสภาพปญหาดังกลาวขางตน การศึกษาหาวิธีการบําบัดน้ําทิ้งที่ปนเปอนน้ํามันที่มีตนทุนต่ํา และเหมาะกับ

ลักษณะงานดังกลาวจึงเปนประเด็นที่นาสนใจ เนื่องจากผลสัมฤทธิ์ของงานวจัิยนี้ นาจะชวยลดปญหาน้ําเสียปนเปอนน้ํามันใน

แหลงน้ําสาธารณะไดอีกทางหนึ่ง จากการทบทวนวรรณกรรมพบวาแนวทางที่นาสนใจ คือ การนําวัสดุทางการเกษตรหรือ

วัสดุธรรมชาติซึ่งหาไดงายตามทองถิ่น และมีมูลคาต่ํา มาประยุกตใชเปนวัสดุดูดซับเพื่อทดแทนวัสดุดูดซับสังเคราะหซึ่งมี

ราคาสูง งานวจัิยฉบับนี้จึงไดทําการศกึษาหาวัสดุที่เหมาะสม และทําการออกแบบชุดแยกน้ําออกจากน้ํามันที่ปนเปอน เพื่อให

น้ําที่ปลอยทิ้งไมสงผลเสยีตอสิ่งแวดลอม 

 
วิธีดําเนนิการวิจัย 

ขัน้ตอนการดําเนนิงานวจัิยแบงออกเปน 2 สวน คือ (1) การศกึษาหาวัสดุและสภาวะที่เหมาะสมในการใชเปนวัสดุดูด

ซับ และ (2) การออกแบบชุดแยกน้ํากับน้ํามัน โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ คือ 

(1) การศกึษาหาวัสดุและสภาวะที่เหมาะสมในการใชเปนวัสดุดูดซับ 

วัสดุธรรมชาตทิี่ถูกนํามาพจิารณา จะตองมีคุณลักษณะทางกายภาพคลายวัสดุดูดซับสังเคราะห คือ เปนเสนใย มีรู

พรุน และมีน้ําหนักเบา จากการทบทวนวรรณกรรมพบวา ฝาย นุน และธูปฤาษี เปนวัสดุที่มีคุณสมบัติดังกลาว ทําใหวัสดุทั้ง

สามถูกนํามาใชเปนวัสดุดูดซับคราบน้ํามันในแหลงน้ําซึ่งไมมีการไหลของน้ํา (จงภรณ, 2555; จิรายุ, 2554) งานวิจัยนี้จึง

ทําการศึกษาความเปนไปไดที่จะใชวัสดุดังกลาว เพื่อดูดซับคราบน้ํามันที่เกิดจากการทดสอบความแข็งแรงของผนังแท็งก

ขนสงน้ํามันในขณะที่มีการไหลตอเนื่อง (Continuous flow) ทันทีที่เปดวาลวเพื่อระบายน้ําออก ซึ่งการบําบัดน้ําปลอยทิ้งใน

ลักษณะนี้มีความเหมาะสมมากกวา เนื่องจากไมตองมีการเตรยีมพื้นที่สําหรับพักน้ํา และใชเวลาในการบําบัดสัน้กวา 

การออกแบบการทดลองจึงไดถูกนํามาใชเพื่อศึกษาอิทธิพลของปจจัยที่เกี่ยวของที่มีผลตอประสิทธิภาพการดูดซับ

คราบน้ํามัน โดยทําการออกแบบการทดลองเชงิแฟคทอเรยีลแบบบางสวน (Fractional factorial design) เพื่อขจัดปจจัยที่ไมนา

มีผลตอประสทิธภิาพการดูดซับ และหาระดับปจจัยที่เหมาะสมที่สุดเพื่อนําไปใชกับชุดแยกน้ํากับน้ํามัน ปจจัยที่ทําการศึกษา

ดังตารางที่ 2 ประกอบไปดวย (1) ชนิดของวัสดุดูดซับ โดยนอกจากวัสดุดูดซับทั้ง 3 ชนิดแลว งานวิจัยนี้ไดทําการศึกษาถึง

ความเปนไปไดที่จะใชงานวัสดุ 2 ชนดิรวมกัน จากแนวคิดดังกลาวทําใหเกดิวัสดุดูดซับเพิ่มขึ้นอีก 3 ชนิด รวมเปน 6 ชนิด (2) 

ความหนาของชัน้วัสดุดูดซับ กําหนดไว 2 ระดับ คือ 30 และ 50 mm ของการกดอัดวัสดุน้ําหนักเดียวกันที่ 3 g และ(3) อัตรา
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การไหลเริ่มตนเม่ือเปดวาลว (แบบบอลวาลว ขนาด 1 นิ้ว) โดยกําหนดอัตราการไหลเริ่มตนไว 2 ระดับ คือ 0.09 L/s (เปด

วาลวครึ่งเดยีว 45o) และ 0.35 L/s (เปดวาลวเต็มหนา 90o) และอัตราการไหลจะลดลงเรื่อยๆ ตามระดับความสูงของน้ําใน

ภาชนะ 

การเตรียมวัสดุและอุปกรณมีรายละเอียดดังนี้ คือ (1) เตรียมวัสดุดูดซับโดยนําวัสดุทั้ง 3 ชนิด คือ ฝาย นุน และ

ธูปฤาษ ีอบในตูอบลมรอนที่อุณหภูมิ 150oC เปนเวลา 15 min จากนั้นเก็บใสในถุงซิปล็อคเพื่อปองกันความชื้น (2) เตรียมน้ํา

เสียสังเคราะหโดยชั่งน้ํามันดีเซลหนัก 5 g ผสมลงในน้ําเปลา 1 L (3) เตรียมอุปกรณสําหรับการทดลอง ดังภาพที่ 1 โดย

ประกอบไปดวย ภาชนะเก็บน้ําเสียสังเคราะหซึ่งมีวาลวเปดปดขนาด 1/2 in อยูที่ดานลาง ภาชนะทรงกระบอกขนาดเสนผาน

ศูนยกลาง 100 mm ที่ดานลางเปนตะแกรงสําหรับระบายน้ํา 

 

 
 

ภาพที่ 1 อุปกรณสําหรับการทดลอง 

 

1.1 การเตรยีมการศกึษาความเปนไปไดที่จะใชงานวัสดุ 2 ชนดิรวมกัน ซึ่งเปนการทดลองในเบื้องตน ชั่งน้ําหนักวัสดุ

ดูดซับทลีะชนดิ 3 g ใสลงในภาชนะทรงกระบอกแลวกดอัดที่ความหนา 30 และ 50 mm สภาวะการทดลองคลายกับตาราที่ 2 

เปดวาลวน้ําของภาชนะที่เก็บน้ําเสียสังเคราะหที่มีสวนผสมน้ํามันดีเซล 5 g ตอน้ํา 1 L ซึ่งเปนคาความเขมขนเริ่มตน (Ci) 

ปลอยใหน้ําไหลลงมาบนวัสดุดูดซับที่มีอัตราการไหลเริ่มตน 0.09 และ 0.35 L/s ในแตละสภาวะทําการทดลองซ้ํา จํานวน 3 

ครั้ง รวมทั้งสิ้น 3×2×2×3 = 36 การทดลอง จากนั้นนําวัสดุดูดซับไปอบในตูอบลมรอนที่อุณหภูมิ 150oC เปนเวลา 15 min 

เพื่อไลความชื้นของน้ําออกแลวชั่งน้ําหนัก เพื่อหาคาปริมาณน้ํามันที่วัสดุดูดซับสามารถซับได (Cef) โดยประสิทธิภาพการดูด

ซับคํานวณไดจากสมการที่ 1 และไดผลการทดลองในเบื้องตนดังภาพที่ 2 

 

 ประสทิธภิาพการดูดซับ (%) = ൬
Ci-Cef

Ci
൰ ×100   (1) 

 

เม่ือนําคาประสทิธภิาพการดูดซับของวัสดุดูดซับทัง้ 3 ชนดิมาเรยีงลําดับจากนอยไปมากพบวามีลําดับดังนี้ คือ ฝาย 

ธูปฤาษ ีและนุน จากนัน้ชั่งน้ําหนักวัสดุละ 1.5 g (น้ําหนักรวมวัสดุสองชนิด: 3 g) โดยนําวัสดุที่มีประสิทธิภาพการดูดซับนอย

วางไวดานบน สงผลใหไดวัสดุดูดซับใหม 3 ชนดิ คือ ธูปฤาษ ี+ นุน, ฝาย + ธูปฤาษ ีและ ฝาย + นุน 
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ภาพที่ 2 ผลการทดลองเบื้องตนเพื่อจัดอันดับประสทิธภิาพการดูดซับของวัสดุทัง้ 3 ชนดิ ในการศกึษาความเปนไปไดที่จะใช 

 งานวัสดุ 2 ชนดิรวมกัน 

 

 1.2 การศกึษาหาวัสดุและสภาวะที่เหมาะสม โดยนําวัสดุทัง้ 6 ชนดิๆ ละ 3 กรัม มาทําการทดลองในแตละสภาวะ ดัง

ตารางที่ 2 ที่คาความเขมขนของน้ําเสียสังเคราะห น้ํามันดีเซล 5 g ตอน้ํา 1 L ทําการทดลองซ้ําจํานวน 3 ครั้ง รวมทั้งสิ้น 

6×2×2×3 = 72 การทดลอง ในการทดลองจัดลําดับการทดลองแบบสุมเพื่อลดความคลาดเคลื่อนที่อาจเกิดจากปจจัยที่ไมได

ทําการควบคุม เม่ือคํานวณหาคาประสทิธิภาพการดูดซับแลวทําการวิเคราะหผลการทดลองขางตนดวยการวิเคราะหความ

แปรปรวน (Analysis of Variance: ANOVA) ในโปรแกรมทางสถติ ิMinitab 16 จนไดปจจัยและระดับที่เหมาะสมในการใชเปนดูด

ซับจะถูกนํามาทําการทดลองซ้ําเพื่อยืนยันผลอีกครัง้ 

1.3 เม่ือไดวัสดุและปจจัยที่เหมาะสมจากการออกแบบการทดลองแลว ปจจัยและระดับดังกลาวจะถูกนํามาทดลอง

เพื่อหาจุดสมดุลของการดูดซับ (Absorption equilibrium) เพื่อตรวจสอบการใชระยะเวลาในการดูดซับน้ํามันที่เพิ่มขึ้นจนถึงจุด

สมดุล (ไมสามารถดูดซับเพิ่ม) ของวัสดุดูดซับ โดยใชอุปกรณชุดเดิมในการทดลองขางตน แตจะเพิ่มความเขมขนของน้ํามัน

ดเีซลขึ้นครัง้ละ 30 g แลวทําการจับเวลาตั้งแตเปดวาลวจนกระทั่งน้ําเสียสังเคราะหไหลออกจนหมดภาชนะ ภายใตสภาวะ

เดยีวกัน ทําซ้ําจํานวน 3 ครัง้ 

(2) การออกแบบชุดแยกน้ํากับน้ํามัน 

 ชนดิของวัสดุและระดับปจจัยที่ทราบจากการทดลองขางตน ถูกนํามาใชในการออกแบบชุดแยกน้ํากับน้ํามัน โดยมี

เกณฑการออกแบบตามความตองการของผูใชงาน ซึ่งก็คือเจาหนาที่ที่ทําการทดสอบความแข็งแรงของผนังแท็งกขนสงน้ํามัน 

ไดแก ควรถอดประกอบไดงาย เบา และเคลื่อนยายไปยังสถานที่ปฏิบัตงิานไดสะดวกงายดาย โดยในการออกแบบไดนําทฤษฎี

การแกปญหาเชงิประดษิฐกรรม (Theory of inventive problem solving: TRIZ) ซึ่งเปนเครื่องมือที่ชวยในการแกปญหาเกี่ยวกับ

การออกแบบที่อาจมีขอจํากัดของความขัดแยงของตัวแปรตางๆ (สทิธโิชค, 2558; ธฤต และดํารงค, 2555) 
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ตารางที่ 2 ปจจัยและระดับของปจจัยที่ใชในการออกแบบการทดลอง 

ชนดิวัสดุดูดซับ ความหนา (mm) อัตราการไหลเริ่มตน (L/s) 

สัญลักษณ ชนดิ ต่ํา สูง ต่ํา สูง 

1 ฝาย 

30 50 0.09 0.35 

2 นุน 

3 ธูปฤาษี 

4 ธูปฤาษ ี+ นุน 

5 ฝาย + ธูปฤาษี 

6 ฝาย + นุน 

 

ผลการวิจัย 

(1) การศกึษาวัสดุและสภาวะที่เหมาะสมในการใชเปนวัสดุดูดซับ 

ผลการทดลองที่ไดจากสภาวะตางๆ แสดงดังตารางที่ 3 เม่ือนําผลการทดลองไปวิเคราะหดวยโปรแกรม Minitab 16 

ผลการตรวจสอบความถูกตองของรูปแบบการทดลอง ดังภาพที่ 3 แสดงใหเห็นวามีการกระจายตัวของคาสวนตกคาง 

(Residual) แบบแจกแจงปกต ิโดยมีลักษณะของสวนตกคางบนกราฟเรยีงตัวกันมีแนวโนมเปนเสนตรง ขอมูลมีความเปนอิสระ

ตอกันไมมีรูปแบบที่แนนอน มีการกระจายตัวอยางสมํ่าเสมอ ไมพบรูปแบบการกระจายตัวของสวนตกคางมีลักษณะเปน

แนวโนม ขอมูลมีความเสถยีรของความแปรปรวน เม่ือพจิารณาผลการวิเคราะหสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ (R-Sq) ในภาพที่ 4 

จะพบวาคา R-Sq มีคาเทากับ 81.72% และคาที่ไดรับการปรับคาแลว R-Sq(adj) มีคาเทากับ 72.96% ซึ่งเปนที่นาพอใจจึง

สามารถสรุปไดวาในผลการทดลองนี้มีความถูกตองและนาเชื่อถือได เม่ือพิจารณาการวิเคราะหความแปรปรวนของปจจัย

หลักและปจจัยรวมที่มีผลกระทบตอประสทิธภิาพการดูดซับ ที่ระดับนัยสําคัญ α = 0.05 หากคา P-Value ของปจจัยนั้นๆ มี

คานอยกวา 0.05 แสดงวาปจจัยนัน้มีผลกระทบตอประสทิธภิาพการดูดซับอยางมีนัยสําคัญ จากการวิเคราะหภาพที่ 4 พบวา

ปจจัยหลักที่สงผลกระทบ ไดแก ชนดิวัสดุ และความหนา เม่ือพจิารณากราฟแสดงอิทธพิลหลักของทั้ง 3 ปจจัย ของภาพที่ 5 

พบวาเม่ือคลายการกดอัดตัวของวัสดุเพื่อเพิ่มความหนาจาก 30 mm เปน 50 mm จะสงผลใหประสิทธิภาพการดูดซับของ

วัสดุทุกชนดิลดลง อัตราการไหลเริ่มตนเม่ือมีการเปลี่ยนระดับปจจัยพบวาประสิทธิภาพการดูดซับลดลงเพียงเล็กนอยและไม

แตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 สวนวัสดุดูดซับแบบผสมระหวาง 2 ชนิดรวมกันคือ ชนิดที่ 4 5 และ 6 มีคาเฉลี่ย

ประสทิธภิาพดูดซับต่ํากวาคาเฉลี่ยประสทิธภิาพโดยรวม ดังภาพที่ 5 

 จากตารางที่ 3 นุน (วัสดุชนดิที่ 2) ใหคาประสทิธภิาพการดูดซับเฉลี่ยโดยรวมสูงสุดที่ 90.40% จึงนําวัสดุดังกลาวมา

ทําการทดลองซ้ําเพื่อยืนยันผลอีกครัง้ โดยนํานุนที่ความหนา 30 mm สวนอัตราการไหลเริ่มตนใชอัตราการไหลที่ 0.09 L/s 

 มาทําการทดลองซ้ําเพื่อยืนยันผล โดยใชน้ําเสียสังเคราะหความเขมขนของน้ํามัน 5 g ตอน้ํา 1 L ทําการทดลองซ้ํา 15 ครั้ง 

ไดผลดังตารางที่ 4 คาเฉลี่ยประสิทธิภาพการดูดซับเทากับ 90.31% มีความใกลเคียงกับคาประสิทธิภาพการดูดซับเฉลี่ย

โดยรวมของตารางที่ 3 จึงสรุปไดวา นุน ที่ความหนา 30 mm คือ สภาวะที่เหมาะสมที่สุดสําหรับนํามาใชเปนวัสดุดูดซับ 

 วัสดุดูดซับที่ไดจากสภาวะที่เหมาะสมที่สุด ถูกนํามาใชทดลองเพื่อหาจุดสมดุลของการดูดซับ ดังภาพที่ 6 พบวา

สามารถดูดซับน้ํามันไดสูงสุด 89.58% ที่ความเขมขนของน้ํามัน 150 g/L กลาวคือ นุนน้ําหนัก 3 g สามารถดูดซับน้ํามันไดถึง 

50 เทา ซึ่งสามารถดูดซับน้ํามันไดหลายเทาตัวเม่ือเทยีบกับปรมิาณน้ํามันและไขมันในน้ําตัวอยางที่เกินเกณฑมาตรฐานน้ําทิ้ง

ไป 18 เทา อยางไรก็ตามจากการทดลองพบวาน้ําเสียสังเคราะห 1 L ใชเวลาในการไหลผานวัสดุดูดซับเพื่อบําบัดน้ําเสีย ใช
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เวลาเฉลี่ย 678 s หรอืกลาวคือ ในการบําบัดน้ําเสยีของชองเก็บน้ํามันขนาด 3,000 L จะตองใชเวลาถึง 558 hrs ซึ่งคอนขาง

นานมาก 

 

ตารางที่ 3 ผลการทดลองการศกึษาเพื่อหาวัสดุและสภาวะที่เหมาะสม 

ชนดิ ความหนา อัตราการไหล ประสทิธิภาพการดูดซับ (%) 

วัสดุดูดซับ (mm) (L/s) 1 2 3 คาเฉลี่ย S.D. คาเฉลี่ยโดยรวม 

1 

30 
0.09 73.8 79.2 75.6 76.20 2.75 

76.50 
0.35 79.8 76.4 74.2 76.80 2.82 

50 
0.09 76.8 72.6 74 74.47 2.14 

74.67 
0.35 75.6 70 79 74.87 4.54 

2 

30 
0.09 91 93.6 89.8 91.47 1.94 

90.40 
0.35 92.4 90.6 85 89.33 3.86 

50 
0.09 81.6 88.8 87.4 85.93 3.82 

86.10 
0.35 84.2 88.6 86 86.27 2.21 

3 

30 
0.09 91.2 84 82.6 85.93 4.61 

86.57 
0.35 85.6 88.2 87.8 87.20 1.40 

50 
0.09 84.2 83.6 80.8 82.87 1.81 

83.17 
0.35 87.8 79.4 83.2 83.47 4.21 

4 

30 
0.09 76.4 77.4 75.6 76.47 0.90 

76.70 
0.35 82.6 70.4 77.8 76.93 6.15 

50 
0.09 75 78.4 76.8 76.73 1.70 

76.43 
0.35 80.6 74.2 73.6 76.13 3.88 

5 

30 
0.09 73.2 81.8 74.8 76.60 4.57 

75.87 
0.35 73.4 76.8 75.2 75.13 1.70 

50 
0.09 76.4 74.8 74 75.07 1.22 

74.17 
0.35 74.4 71.8 73.6 73.27 1.33 

6 

30 
0.09 76.8 74.4 73.8 75.00 1.59 

75.57 
0.35 70.4 78.6 79.4 76.13 4.98 

50 
0.09 74.8 77.8 73.4 75.33 2.25 

74.87 
0.35 75 73.6 74.6 74.40 0.72 
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ภาพที่ 3 การตรวจสอบความถูกตองของรูปแบบการทดลอง 

 

 
 

ภาพที่ 4 การวเิคราะหความแปรปรวนของผลการทดลอง 

 

 
 

ภาพที่ 5 กราฟอิทธพิลหลักของปจจัยที่สงผลกระทบตอประสทิธภิาพการดูดซับของผลการทดลอง 
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ตารางที่ 4 ผลการทดลองการยืนยันผลของนุน ที่ความหนา 30 mm และใชอัตราการไหลเริ่มตน 0.09 L/s 

ครั้งที่ 
ประสทิธิภาพการดูดซับ 

(%) 
S.D. ครั้งที่ 

ประสทิธิภาพการดูดซับ 

(%) 
S.D. 

1 91.4 - 9 89.2 1.27 

2 93.6 1.56 10 90.8 1.13 

3 84.4 6.51 11 85.4 3.82 

4 91.2 4.81 12 90.6 3.68 

5 87.4 2.69 13 86 3.25 

6 94.2 4.81 14 93.6 5.37 

7 92.6 1.13 15 93.2 0.28 

8 91 1.13 เฉลี่ย 90.31 27.89 

 

 

 
 

ภาพที่ 6 กราฟความสัมพันธระหวางความเขมขนของน้ํามันกับประสทิธภิาพการดูดซับและเวลาที่ใชในการบําบัด 

 
(2) แบบชุดแยกน้ํากับน้ํามัน 

 การออกแบบของชุดแยกน้ํากับน้ํามันที่ออกแบบโดยใชโปรแกรม SolidWorks 2016 แสดงดังภาพที่ 7 ซึ่งประกอบไป

ดวย (ก) โครงฐานสําหรับรองถาดรับน้ํา (ข) ถาดรับน้ําชัน้บน (ค) ถาดรับน้ําชัน้ลาง (ง) ภาชนะใสวัสดุดูดซับ และ (จ) ทอน้ําขา

เขาและออก จากการความตองการของผูใชงานอุปกรณดังกลาว พบวามีขอขัดแยงของปจจัยตางๆ หลายประการ ไดแก (1) มี

การเดินทางไปปฏิบัติงานโดยเครื่องบิน แบบเชาไป-เย็นกลับ อุปกรณควรถอดแยกชิ้นสวนได นําไปประกอบยังสถานที่

ปฏิบัติงานไดงายและรวดเร็ว (2) มีน้ําหนักเบาสามารถเคลื่อนยายไดเพียงคนเดียว (3) การเคลื่อนยายตองทําไดงายและ

สะดวก (4) ปญหาจากการทดลอง คือ น้ําเสยีสังเคราะหใชเวลาไหลผานวัสดุดูดซับนาน 
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เม่ือทําการวเิคราะหในเมทริกซความขัดแยงตามทฤษฎีการแกปญหาเชิงประดิษฐกรรมดังแสดงในตารางที่ 5 โดย

ตารางจะแสดงคุณสมบัตทิี่ตองการปรับปรุงและคุณสมบัตทิี่ดอยลง ที่จุดตัดของคุณสมบัตทิี่ตองการปรับปรุงและคุณสมบัติที่

ดอยลงจะมีหมายเลขซึ่งเปนแนวทางการแกไขปญหา 40 หลักการของทฤษฎีการแกปญหาเชงิประดษิฐกรรม 

 
 

ภาพที่ 7 สวนประกอบของชุดแยกน้ํากับน้ํามัน 

 

ตารางที่ 5 การวเิคราะหเมทรกิซความขัดแยงของทฤษฎีการแกปญหาเชงิประดษิฐกรรม 

คุณสมบัตทิี่จะปรับปรุง คุณสมบัตทิี่ดอยลง แนวทางแกไข 

35.ความสามารถในการปรับเปลี่ยน 33.ความสะดวกในการใชงาน 15 34 1 16 

1.น้ําหนักของวัตถุเคลื่อนที่ 
14.ความแข็งแรง 28 27 18 40 

15.ความทนทานของวัตถุที่เคลื่อนที่ 5 34 31 35 

5.พื้นที่ของวัตถุที่เคลื่อนที่ 7.ปรมิาตรของวัตถุที่เคลื่อนที่ 7 14 17 4 

9.ความเร็ว 32.ความสามารถในการผลติได 35 13 8 1 

 

 จากการวเิคราะหเมทริกซความขัดแยงเลือกแนวทางการแกไขที่มีความใกลเคียงและมีความเปนไปไดมาใชในการ

ออกแบบ โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ คือ  

(1) ถอดประกอบงาย ทําการแบงสวนและใชหลักพลวัต โดยทําใหถาดรองรับน้ําเสีย อุปกรณสําหรับใสวัสดุดูดซับ 

ชองสําหรับใหน้ําเสยีไหลเขาและไหลออก รวมไปถงึโครงฐานใหมีความเปนอิสระจากกันสามารถถอดแยกและประกอบเขาหา

กันได โดยอาศัยสลักเกลยีวหรอืทําใหเปนเกลยีวเพื่อใหสวนประกอบตางๆ สามารถถอดประกอบไดงาย ดังภาพที่ 8 

(2) น้ําหนักเบา ใชหลักการ “ใชแลวทิ้ง” และใชวัสดุที่มีรูพรุน ซึ่งหลักการใชแลวทิ้ง คือ ใชวัตถุที่มีอายุสั้นหลายๆ 

ชิ้น หรอืแทนวัสดุราคาแพงดวยวัสดุราคาถูก โดยใชวัสดุที่มีราคาถูกเปนเหล็กแผนหนา 1.5 mm สําหรับทําถาดรองรับน้ําเสีย 

ซึ่งเหล็กแผนมีราคาไมแพง หากเม่ือเทียบกับวัสดุอ่ืนๆ ที่ความหนาเดียวกัน เชน เหล็กกลาไรสนิม ซึ่งมีความถวงจําเพาะ

ใกลเคียงกัน โดยที่เหล็กแผน (SS400) มีความถวงจําเพาะ 7.85 g/cm3 และเหล็กกลาไรสนมิ (SUS304) มีความถวงจําเพาะ 8 

(ก

(ข) 

(ค

(ง) 

(จ) 
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g/cm3 (ASTM, 2001) สวนโครงสําหรับรองถาดรับน้ําทําจากอลูมิเนยีมโปรไฟลรองวี ขนาดหนาตัด 20x20 mm2 ซึ่งมีลักษณะ

เปนรองยาวและแกนกลางของแทงอลูมิเนียมโปรไฟลเปนรูกลวงทําใหมีน้ําหนักเบา จากการคํานวณน้ําหนักรวมของชิ้นสวน

ทัง้หมดไดเทากับ 13.78 kg 

(3) เคลื่อนยายไดสะดวก ใชการซอนกันและการแปลงสูมิตใิหม โดยทําใหถาดรองรับน้ําเสยีมีขนาดตางกันสามารถ

นําถาดชัน้บนวางซอนลงในชัน้ลางได และทําเกลยีวในสําหรับทอน้ําเขาของถาดชั้นบนโดยยายมาไวผนังดานในเพื่อทําใหถาด

ชัน้บนซอนลงในถาดชัน้ลางได 

(4) น้ําเสยีใชเวลาในการไหลผานวัสดุดูดซับนาน ใชการแบงสวน โดยเพิ่มระดับของการแบงสวนยอยใหมากขึ้น

ซึ่งเปนการเพิ่มจํานวนชองสําหรับใสวัสดุดูดซับของถาดรับน้ําชัน้บนใหมากขึ้น เพื่อเปนการเพิ่มพื้นที่ในการไหลซึ่งจะชวยใหน้ํา

ไหลไดเร็วขึ้น ดังภาพที่ 9 จากการเพิ่มจํานวนชองสําหรับใสวัสดุดูดซับเพิ่มเปน 3 ชอง 

 

  
 

ภาพที่ 8 รูปแบบชิ้นสวนตางๆ ของชุดแยกน้ํากับน้ํามันที่มีความเปนอิสระตอกัน 

 

 
 

 

ภาพที่ 9 การเปรยีบเทยีบถาดรับน้ําชัน้บนกอนและหลังปรับปรุงแบบ 

 
การวิจารณผล 

 1. วัสดุดูดซับธรรมชาติ มีประสิทธิภาพในการดูดซับตางกันออกไปตามคุณสมบัติของวัสดุแตละชนิด เม่ือ ฝาย มี

คุณสมบัติดูดซับน้ํามัน แตเนื่องจากฝายดูดซับน้ําไดดีกวาน้ํามันจึงทําใหฝายมีคาประสิทธิการดูดซับนอยที่สุดเม่ือเทียบกับ

วัสดุอีกสองชนิด ธูปฤาษี มีคุณสมบัตินาโนสามารถดูดซับคราบน้ํามัน เพราะมีโครงสรางทางชีวภาพที่มีสวนประกอบจาก

คารบอนเชนเดียวกับน้ํามัน ซึ่งธูปฤาษีสามารถดูดซับน้ํามันไดดี (จิติ, 2556) แตตองกวนและใหเวลาสัมผัสธูปฤาษีเพื่อให

(ก) แบบกอนปรับปรุง    (ข) แบบหลังปรับปรุง 
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สัมผัสกับคราบน้ํามันจึงจะมีประสิทธิภาพสูง ซึ่งไมเหมาะกับการระบายน้ําทิ้งแบบน้ําไหลตอเนื่องที่ไมมีการกวนธูปฤาษี

ในขณะใชงาน และ นุน มีคุณสมบัตดิูดซับน้ํามันไดด ีแตไมดูดซับน้ําจึงสามารถดูดซับน้ํามันไดมากกวาฝายและธูปฤาษี 

 2. อิทธพิลของระดับความหนาของวัสดุ พบวาที่น้ําหนัก 3 g ของวัสดุหลักทัง้ 3 ชนิด มีปริมาณของวัสดุแตกตางกัน

มาก เนื่องจากวัสดุมีมวลไมเทากันวัสดุที่มีน้ําหนักมวลนอยจะมีปริมาณวัสดุมาก และวัสดุที่มีนําหนักมวลมากจะมีปริมาณ

วัสดุนอยที่น้ําหนักเดยีวกัน สงผลใหเม่ือทําการกดอัดวัสดุทัง้ 6 ชนดิ ที่ความหนา 30 และ 50 mm เม่ือทําการทดลองที่ความ

หนา 30 mm หากวัสดุที่มีปรมิาณเนื้อวัสดุมากเม่ือกดอัดจะมีความหนาแนนหรือชองวางภายในเนื้อวัสดุนอย จึงทําใหวัสดุดูด

ซับมีเวลาสัมผัสกับน้ํามันไดนานขึ้น กระบวนการดูดซับก็จะเกิดขึ้นไดดี และเม่ือทําการทดลองที่ความหนา 50 mm ในวัสดุ

ชนดิเดยีวกัน การกดอัดมีนอยชองวางภายในเนื้อวัสดุมีมาก การไหลผานของน้ําเสียสังเคราะหจึงไหนผานไดเร็ว เวลาสัมผัส

ของวัสดุกับน้ํามันมีนอยลง กระบวนการดูดซับก็จะเกดิขึ้นไดนอยตามไปดวยสงผลใหประสทิธภิาพการดูดซับลดลง 

 3. ในสวนของการเปดวาลวเพยีงครึ่งเดยีวที่ 45o และเปดวาลวใหน้ําไหลผานไดเต็มหนาวาลวที่ 90o เพื่อปรับอัตรา

การไหลเริ่มตนของน้ําที่ไหลลงมาในภาชนะใสวัสดุดูดซับ ไมสงผลตอประสทิธภิาพดูดซับเนื่องจากน้ําเสยีที่ไหลลงมาในภาชนะ

ใสวัสดุดูดซับมีอัตราการไหลเร็วหรอืชาเม่ือน้ําไหลผานวัสดุดูดซับที่มีความหนาแนนอัตราการไหลผานจะเปลี่ยนไป หากวัสดุ

ดูดซับมีความหนาแนนมากน้ําที่ไหลลงมายังภาชนะใสวัสดุดูดซับจะไหลผานไดชา น้ําก็จะเออนองเหนือวัสดุดูดซับและน้ํามันก็

จะลอยอยูเหนอืผวิน้ํา และเหตุการณดังกลาวไดเกิดขึ้นกับนุนเนื่องจากนุนมีน้ําหนักมวลนอย ปริมาณวัสดุจึงมีมากกวาวัสดุ

ชนิดอ่ืนเม่ือชั่งน้ําหนักเทากัน ชองวาภายในเนื้อวัสดุมีนอยการไหลผานของน้ําเสียสังเคราะห 1 L ในการทดลองเพื่อหาจุด

สมดุลของการดูดซับที่ความหนา 30 mm เม่ือทําการจับเวลาจึงพบวาใชเวลา 678 s 

 4. การศึกษาความเปนไปไดในการใชวัสดุ 2 ชนิดรวมกันของวัสดุชนิดที่  4 5 และ 5 จากภาพที่ 5 พบวามี

ประสิทธิภาพการดูดซับต่ํากวาคาเฉลี่ยของวัสดุทั้ง 6 ชนิด ซึ่งการใชวัสดุ 2 ชนิดรวมกันแสดงใหเห็นวา เปนการลด

ประสทิธภิาพการดูดซับของวัสดุชนดิแบบไมมีการผสมวัสดุที่มีประสทิธภิาพการดูดซับสูงใหลดลง จึงไมเหมาะสมที่จะนําการ

ผสมวัสดุมาใชงานจรงิ 

 5. เม่ือเปรยีบเทยีบวัสดุดูดซับสังเคราะหชนิดเสนใยโพลีโพรพิลีนที่จําหนายตามทองตลาด ขนาด 400x500x3 mm 

น้ําหนัก 75 g ราคา 24 บาท/แผน สามารถดูดซับน้ํามันได 1.04 L/แผน (ศริา เซฟตี้แอนดทูล, ม.ป.ป.) กับนุน (กโิลกรัมละ 180 

บาท) ที่น้ําหนัก 3 g สามารถดูดซับน้ํามันได 150 g หากน้ําหนักวัสดุเทากันที่ 75 g นุนจะสามารถดูดซับน้ํามันไดมากกวาและ

มีตนทุนที่ต่ํากวา 

 6. แนวทางการแกไขปญหาการออกแบบชุดแยกน้ํากับน้ํามันโดยใชทฤษฎีการแกปญหาเชงิประดิษฐกรรม พบวาชวย

แกปญหาขอขัดแยงตางๆ ไดด ีสามารถทําการออกแบบสวนประกอบของชุดแยกน้ํากับน้ํามันใหตอบสนองตอความตองการ

ของผูใชงานไดครบทุกปญหา สวนการแกปญหาขอขัดแยงจากการทดลองที่ทําการเพิ่มจํานวนชองสําหรับใสวัสดุดูดซับจาก 1 

ชอง เปน 3 ชองนัน้ อาจชวยใหความเร็วของน้ําเสยีไหลผานวัสดุดูดซับเพิ่มขึ้นแตไมมากนักเนื่องจากคุณสมบัติของนุนที่ไมดูด

ซับน้ํา รวมถงึความหนาของนุนที่ 30 mm ที่มีชองวางภายในเนื้อวัสดุใหน้ําเสยีไหลผานไดนอย 

 
การสรุปผล และขอเสนอแนะ 

งานวจัิยนี้ไดนําเสนอชุดแยกน้ํากับน้ํามันฐานชวีภาพเพื่อใชในการบําบัดน้ําปลอยทิ้งจากการทดสอบแท็งกรถบรรทุก

น้ํามันเชื้อเพลงิ โดยไดทําการศกึษาความเปนไปไดที่จะใชวัสดุธรรมชาตสิามชนดิที่มีตนทุนต่ํามาทําเปนวัสดุดูดซับคราบน้ํามัน

เพื่อทดแทนวัสดุดูดซับสังเคราะหซึ่งมีราคาสูง ผลจากการทดลองพบวาชิ้นวัสดุดูดซับที่ทําจากนุนน้ําหนัก 3 g ที่ความหนา 30 

mm สามารถดูดซับน้ํามันไดถงึ 50 เทาโดยน้ําหนัก มีประสทิธภิาพในการดูดซับสูงสุดเฉลี่ย 90.40% เพื่อประยุกตใชงานจริง

ชุดแยกน้ํากับน้ํามันจึงไดถูกออกแบบโดยพิจารณาถึงความตองการของผูใชงานและผลที่ไดจากการทดลอง ในเบื้องตนพบ

ปญหาในการออกแบบหลายประการ ประเด็นที่สําคัญ คือ เวลาที่ใชในการไหลผานนุนของน้ําที่คอนขางนาน จึงไดนําเอา
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ทฤษฎีการแกปญหาเชงิประดษิฐกรรมมาปรับปรุงแบบของชุดแยกน้ํากับน้ํามันทําใหไดแบบที่มีความเหมาะสมกับการใชงาน

จริงในทางปฏิบัติมากขึ้น การแกไขโดยเพิ่มจํานวนชองสําหรับใสวัสดุดูดซับเปน 3 ชอง การไหลผานของน้ําเสียอาจไมได

เพิ่มขึ้นเทาที่ควรเนื่องจากคุณสมบัตแิละความหนาของนุน ในการใชงานจริงเนื่องจากน้ํามันมีความถวงจําเพาะต่ําจึงลอยอยู

เหนอืผวิน้ํา อาจใชวธิปีลอยน้ําในแท็งกทิ้งไปบางสวนกอน เม่ือปรมิาณน้ําในแท็งกลดระดับลงจนใกลหมดจึงตอเขากับชุดแยก

น้ํากับน้ํามันเพื่อทําการบําบัด น้ําเสียปนเปอนน้ํามันก็จะไหลเขามาในถาดรับน้ํา และเกิดกระบวนการดูดซับพรอมกับน้ําที่

เหลอืกนแท็งก กลาวคือ ไมจําเปนตองตอชุดแยกน้ํากับน้ํามันตัง้แตเริ่มปลอยน้ําภายในแท็งกทิ้ง เพราะจะไมเกิดกระบวนการ

ดูดซับน้ํามันใดๆ ซึ่งแนวทางนี้จะชวยใหการบําบัดน้ําเสียปนเปอนน้ํามันที่ปลอยทิ้งใชเวลาลดลงอยางมีนัยสําคัญ และการนํา

นุนซึ่งเปนวัสดุธรรมชาตมิาใชเปนวัสดุดูดซับน้ํามันยังเปนการลดตนทุนในการบําบัดน้ําเสยีปนเปอนน้ํามัน 

 
กติตกิรรมประกาศ 

 ขอขอบคุณ บรษิัท ตะวันออก เทคนิคอล เซอรวสิ จํากัด เอ้ือเฟออุปกรณและสถานที่สําหรับการทดลอง และบรษิัท 

บดีับเบลิยู โลจิสตกิส เอนจิเนยีริ่ง แอนด ดไีซน จํากัด ใหคําแนะนําดานอุปกรณและชิ้นสวนของรถบรรทุกน้ํามันเชื้อเพลงิ 
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บทคัดยอ  

 ปจจุบันพบวาพอลิเมอรชีวภาพถูกนามาประยุกตใชงานกันอยางแพรหลาย รวมไปถึงการประยุกตใชทางดาน

การแพทย เนื่องจากพอลเิมอรชวีภาพมีคุณสมบัตคิวามเขากันไดทางดานชวีภาพ ไมเปนพิษตอมนุษยและสิ่งแวดลอม พอลิแล

คตกิแอซดิเปนพอลิเมอรชีวภาพชนิดหนึ่งที่สามารถผลิตไดจากวัตถุดิบที่เปนพืช เชน ขาวโพด และมันสาปะหลัง งานวิจัยนี้

มุงเนนศกึษาการเตรยีมฟลมชวีภาพจากพอลแิลคตกิแอซดิและพอลแิลคติกแอซิดผสมกับแวนโคมัยซินดวยวิธีการหลอขึ้นรูป

โดยใชตัวทําละลาย และลักษณะโครงสรางทางเคมีและอัตราการบวมตัวของฟลมชีวภาพ จากการทดลองพบวาแวนโคมัยซิน

จะไมเกดิปฏิกริยิาทางเคมีกับโมเลกุลของพอลแิลคตกิแอซดิ อัตราการบวมตัวของฟลมชีวภาพขึ้นอยูกับความเขมขนของแวน

โคมัยซินภายในฟลมพอลิแลคติกแอซิด โดยอัตราการบวมตัวเพิ่มขึ้นเม่ือความเขมขนของแวนโคมัยซินภายในฟลมชีวภาพ

เพิ่มขึ้น ทั้งนี้อาจเปนเพราะแวนโคมัยซินมีคุณสมบัติชอบนาจึงทําใหอัตราการบวมตัวสูงขึ้น นอกจากนี้ยังไดศึกษา

ความสามารถในการตานเชื้อแบคทีเรียของฟลมชีวภาพอีกดวย พบวาฟลมพอลิแลคติกแอซิดจะไมแสดงสมบัติการตานเชื้อ

แบคทเีรยี ในทางกลับกันพบวาฟลมชวีภาพของพอลแิลคตกิแอซิดผสมกับแวนโคมัยซินจะแสดงสมบัติการตานเชื้อแบคทีเรีย 

นอกจากนี้ยังพบวา คุณสมบัติในการตานเชื้อแบคทีเรียจะขึ้นอยูกับความเขมขนของแวนโคมัยซิน ความสามารถในการตาน

เชื้อแบคทเีรยีจะเพิ่มขึ้นเม่ือความเขมขนของแวนโคมัยซินเพิ่มขึ้น จากผลการทดลองเราเชื่อวาฟลมชีวภาพเหลานี้สามารถใช

เปนวัสดุสาหรับการประยุกตใชทางการแพทยได 

คําสําคัญ: พอลแิลคตกิแอซดิ แวนโคมัยซนิ ฟลมคอมโพสติชวีภาพ การตานเชื้อแบคทเีรยี วัสดุทางการแพทย 

Abstract  
 Nowadays, biopolymers are widely used in various applications, including can be applied in the biomedical 

application. Due to its biocompatible and nontoxic to human and environments. Poly (lactic acid) (PLA) is one of 

biopolymers which produced from a plant-based feedstock such as corn and cassava. Here, we intently to study 

fabricate the biofilms from PLA and PLA blended with Vancomycin (VCM) by using a solvent casting technique. The 

chemical structure and swelling ratio of biofilms were investigated. From the experimental data, we found that the VCM 

did not have any chemical reactions with PLA molecules. The swelling ratio of biofilms depended on the VCM content 

within PLA matrices. The swelling ratio of biofilms increased with increases in the VCM concentrations. This is possibly 

due to the VCM has hydrophilic properties. In addition, the antibacterial property of biofilms was also studied. As 

expected, we found the PLA film did not exhibit the antibacterial activity. On the one hand, the biofilms of PLA/VCM 
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showed good antibacterial property. Additionally, we also found the antibacterial properties also depended on the VCM 

concentrations. The antibacterial activity increased with increases in the concentration of VCM. From our results, we 

believed these biofilms can use as a material for biomedical application. 

Keyword:  Poly (lactic acid), Vancomycin, Biocomposite film, Antibacterial property, Biomedical materials 
 
บทนํา 

ปจจุบันมีงานวจัิยมากมายที่ไดทําการศกึษาและพัฒนาวัสดุปดแผล [1-3] เพื่อชวยในการรักษาบาดแผลและควบคุม

การตดิเชื้อบรเิวณบาดแผล [3] สมบัตขิองวัสดุปดแผลที่เลือกใชก็ควรที่จะดูดซับสารคัดหลั่งจากบาดแผลได [4] และไมเปน

พิษตอเนื้อเย่ือ [5] โดยวัสดุปดแผลนั้นสามารถผลิตไดจากพลาสติก แตเนื่องจากพลาสติกที่ใชกันในปจจุบันผลิตจากสาร

ปโตรเลยีม เปนที่ทราบกันดวีาพลาสตกิดังกลาวนี้ไมสามารถยอยสลายไดเองตามธรรมชาติและยังสงผลกระทบตอธรรมชาติ

อีกดวย [6]    

พอลแิลคตกิแอซดิ (PLA) ที่เปนพอลเิมอรชีวภาพชนิดหนึ่งที่สามารถผลิตไดจากวัตถุดิบที่เปนพืช เชน ขาวโพดและ

มันสําปะหลัง [7] และยังมีคุณสมบัติในเรื่องของการเขากันไดทางชีวภาพ ไมเปนพิษและสามารถยอยสลายไดเองตาม

ธรรมชาต ิ[8] และเพื่อเปนการเพิ่มสมบัตดิังกลาวใหแกฟลมชวีภาพ ปจจุบันพบวามีนักวิจัยจํานวนมากไดนําเอา PLA มาผสม

กับสารชนดิอ่ืน ๆ โดยเฉพาะอยางย่ิงผสมกับสารอินทรีย เนื่องจากมีสมบัติในการเขากัน (Compatibility) ไดดี นอกจากนี้แลว

ยังพบวามีการนํา PLA ผสมกับสารอินทรยีที่มีสมบัตพิเิศษ เชน สมบัตใินการตานเชื้อแบคทเีรยี เม่ือเร็ว ๆ นี้ Vert และคณะ [9] 

ไดทําการผสม PLA กับไกลโคลกิ แอซดิ (GA) เพื่อให PLA ดังกลาวมีสมบัติในการตานเชื้อแบคทีเรีย ทั้งนี้เพื่อใชผลิตเปนวัสดุ

ทางการแพทย นอกจากนี้ยังพบวา Poyner และคณะ [10] ไดทําการผสม PLA กับโทบามัยซินเพื่อผลิตเปนวัสดุขนสงยา 

นอกจากสารอินทรยีนี้ที่มีสมบัตใินการตานเชื้อแบคทเีรยีที่ไดกลาวมาแลวนั้น ยังพบวามีสารอินทรียอีกชนิดหนึ่งที่ไดรับความ

สนใจจากนักวิจัยจํานวนมาก คือ แวนโคมัยซิน (Vancomycin, VCM) เนื่องจากสารดังกลาวมีคุณสมบัติในการตานเชื้อ

แบคทเีรยี และชวยลดการอักเสบ [11] อีกทั้งยังมีความเปนพิษตอมนุษยต่ํา [12] ดังนั้นแลวหากนําสาร VCM มาผสมกับ PLA 

วัสดุที่ไดก็นาจะมีสมบัตพิเิศษในการตานเชื้อแบคทเีรยีไดดวย  

งานวิจัยนี้มุงเนนที่จะทําการเตรียมฟลมชีภาพจาก PLA และ PLA ผสมกับ VCM ที่ระดับความเขมขนตาง ๆ ดวย

วธิกีารหลอขึ้นรูปโดยใชตัวทําละลาย (Solvent casting technique) ฟลมชภีาพที่ไดมีการตรวจสอบโครงสรางเคมี และสมบัติใน

การบวมตัวดวยการทดสอบการบวมตัวในน้ํา นอกจากนี้แลวยังมีการทดสอบประสิทธิภาพการตานเชื้อแบคทีเรียดวยวิธี 

Inhibition zone เพื่อดูประสทิธภิาพของฟลมชวีภาพเพื่อประเมินคาในการนําไปประยุกตใชงาน 
 

วิธีดําเนนิการวิจัย 

สารเคมี 

พอลิแลคติกแอซิด (Polylactic acid, PLA) เกรด INGEO 2003D บริษัท Nature work ประเทศสหรัฐอเมริกา แวนโค

มัยซนิ (Vancomycin, VCM) เกรด Medical จากบริษัท Millimed ประเทศไทย คลอโรฟอรม(Chloroform) ความเขมขน 99.8% 

เกรด AR จากบรษิัท Carlo Erba ประเทศไทย 

การเตรยีมฟลมชีวภาพของ PLA 

เตรียมสารละลาย PLA ที่ความเขมขนรอยละ 10 โดยน้ําหนักในคลอโรฟอรม ลงในขวดแกวที่มีฝาปด ทําการกวน

สารละลายใหเปนเนื้อเดียวกัน เปนเวลา 2 ชั่วโมง ดวยเครื่องกวนสารใหความรอน (Hotplate stirrer) เทสารละลายลงใน

แมพมิพ จากนัน้ตัง้ไวที่อุณหภูมิหองใหจนตัวทําละลายระเหยจะไดเปนแผนฟลม 
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การเตรยีมฟลมคอมโพสติของ PLA กับ VCM 

เตรยีมสารละลาย PLA ที่ความเขมขนรอยละ 10 โดยน้ําหนัก ลงในขวดแกวที่มีฝาปด โดยใชคลอโรฟอรมเปนตัวทํา

ละลาย เม่ือไดสารละลาย PLA แลว ทําการเติม VCM ในปริมาณที่รอยละ 1 โดยน้ําหนักของ PLA ทําการกวนสารละลายให

เปนเนื้อเดียวกันดวย Hotplate stirrer โดยไมใหอุณหภูมิแกสารละลาย หลังจากนั้นเทสารละลายลง ในแมพิมพ ตั้งทิ้งไวที่

อุณหภูมิหองรอใหตัวทําละลายระเหยจะไดเปนแผนฟลม PLA/VCM-1 จากนั้นทําการเตรียมฟลม ชีวภาพ PLA ผสมกับ VCM 

ที่รอยละ 3 กับ 5 โดยนาหนักของ PLA ตามลําดับ โดยทําการเตรยีมเชนเดยีวกับ PLA/VCM-1 

โครงสรางทางเคมีของฟลมชีวภาพ 

โครงสรางและปฏิกิริยาทางเคมีที่เกิดขึ้นระหวาง PLA กับ VCM ตรวจสอบดวยเครื่อง Fourier transform infrared 

spectrophotometer (FT-IR) รุน FTIR-4100 บรษิัท Jasco ประเทศญี่ปุน โดยทําการเตรียมตัวอยางดวย เทคนิคฟลมบาง (Film 

casting) จากนัน้ทําการตรวจวัดที่ชวงเลขคลื่น (Wavenumber) ระหวาง 4,000 cm-1 ถงึ 400 cm-1 

การทดสอบการบวมตัวของฟลมชีวภาพ 

ผูวจัิยไดทําการศกึษาความสามารถในการบวมตัวของฟลมชีวภาพที่เตรียมได เนื่องจากตองการนําไป ประยุกตใช

เปนวัสดุทางการแพทย ดังนัน้ความสามารถในการบวมตัวของฟลมชวีภาพจึงจําเปนที่ตองทําการ ตรวจสอบ โดยทําการศึกษา

จากอัตราการบวมตัวของฟลมโดยมีการทดลองดังนี้ ทําการตัดฟลมชีวภาพใหเปน สี่เหลี่ยมที่มีขนาด 1×1 ตารางเซนติเมตร 

จากนัน้นําไปชั่งน้ําหนัก บันทกึน้ําหนักของฟลมชวีภาพที่สภาวะแหง (ระบุเปน Wd) จากนั้นนําฟลมชีวภาพดังกลาวไปแชในน้ํา

กลั่น ที่สภาวะอุณหภูมิหองในชวงเวลาตาง ๆ เม่ือถงึเวลาตามที่กําหนด แลวนําฟลมขึ้นจากน้ํา จากนั้นทําการซับน้ําสวนเกินที่

บรเิวณผวิหนาของฟลมออกดวยกระดาษกรองอยางรวดเร็ว แลวทําการชั่งน้ําหนักและบันทกึเปนน้ําหนักฟลมที่บวมตัวที่เวลา

ตาง ๆ (ระบุเปน Ws) จากนัน้คํานวณหารอยละการ บวมตัว (%Swelling ratio, %SR) ซึ่งคํานวณหาไดจากสมการ ดังนี้ 

 
กําหนด    Ws   คือ น้ําหนักของฟลมชวีภาพในสภาวะบวมตัวที่เวลาใด ๆ หนวยกรัม  

Wd   คือ น้ําหนักของฟลมชีวภาพในสภาวะแหง หนวยกรัม 

การทดสอบสมบัตกิารตานเช้ือแบคทเีรยี 

ดังที่ไดกลาวไปแลวในเบื้องตนนั้นวาวัสดุดังกลาว ผูวิ จัยมุงหวังจะใชเปนวัสดุในการผลิตผาปดแผล  ดังนั้น 

ความสามารถในการตานเชื้อแบคทเีรยีของฟลมชวีภาพที่เตรยีมไดจึงจําเปนที่ตองศึกษา โดยศึกษาดวยการนําฟลม ชีวภาพที่

เตรียมไดมาทําการทดสอบสมบัติการตานเชื้อ โดยใชเชื้อแบคทีเรีย 2 ชนิด คือ Staphylococcus aureus (S. aureus) เปน

ตัวแทนแบคทเีรยีแกรมบวก และ Escherichia coli (E. coli) เปนตัวแทนแบคทีเรียแกรมลบ โดยอันดับแรก จะตองมีการเตรียม

อาหารเลี้ยงเชื้อกอน ซึ่งสามารถเตรยีมดังนี้  

LB agar (ประกอบไปดวย อาหารเลี้ยงเชื้อทรปิโตน (Trypton) 1 กรัม ยีสต (Yeast) 0.5 กรัม โซเดียมคลอ ไรด (NaCl) 

0.5 กรัม วุนเจลาตนิ (Agar) 1.5 กรัม และน้ําปราศจากไอออน (Deionized water, DI-water) 100 มิลลลิิตร จากนั้นนําอาหาร

เลี้ยงเชื้อที่เตรยีมไดไปทําการฆาเชื้อโรคดวยการนําไปนึ่งในหมอฆาเชื้อ จากนั้นทําเทอาหารเลี้ยงเชื้อ LB agar ลงบนจานเพาะ

เชื้อใหทั่วจานแลวตั้งทิ้งไวใหเย็นที่อุณหภูมิหองหลังจากนั้นนําไปใชในการทดสอบสมบัติการตานเชื้อดวยเทคนิค Inhibition 

zone 
 

ผลการวิจัย 

โครงสรางทางเคมีของฟลมPLAผสมVCM 
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การศกึษาโครงสรางทางเคมีของฟลม PLA ผสม VCM เปนการศกึษาเพื่อยืนยันโครงสรางและปฏิกริยิาทางเคมีที่

เกดิขึ้นภายในฟลม PLA ผสม VCM 

 
ภาพที่ 1  FT-IR spectra ของ PLA VCM และ PLA/VCM 

 

จากการศกึษาโครงสรางทางเคมี ดังภาพที่ 1 กรณีของฟลม PLA จะพบวาปรากฏพีคที่ประมาณ 3502 cm-1 แสดง

ถึงหมู -OH stretching ภายในโครงสรางของ PLA [12] พีคที่ประมาณ 2995 cm-1 แสดงถึงหมู–CH3 asymmetric [13] พีคที่

ประมาณ 1744 cm-1 แสดงถึงหมู C=O stretching [14] พีคที่ประมาณ 1080 cm-1 แสดงถึงหมู C-O stretching ภายใน

โครงสรางทางเคมีของ PLA ตามลาดับ สวนโครงสรางทางเคมีของ VCM ปรากฏพีคขนาดกวาง (Broad band) เกิดขึ้นที่พีค

ประมาณ 3383 cm-1 แสดงถึงหมู -OH stretching [14] พีคที่ประมาณ 1650 cm-1 แสดงถึงหมู C=C ของสารประกอบอโร

มาตกิ และที่พคีประมาณ 1505 cm-1 แสดงถงึหมู amino (-NH2) ภายในโครงสรางทางเคมีของโมเลกุล VCM [15] ตามลาดับ 

นอกจากนี้แลวจากการศึกษาลักษณะโครงสรางทางเคมีของฟลม PLA/VCM พบวาพีคที่ปรากฎนั้นมีลักษณะของพีคที่

คลายคลงึกับพคีของ PLA และ VCM ซึ่งจะสังเกตไดวาจะไมมีพคีใหมเกดิขึ้น จากลักษณะดังกลาวนี้สามารถคาดคะเนไดวาจะ

ไมมีการเกดิปฏิกริยิาทางเคมีระหวางโมเลกุลของ PLA กับโมเลกุลของ VCM แตจะมีเพยีงแคแรงยึดเหนี่ยวระหวางโมเลกุลของ 

PLA กับ VCM เกิดขึ้นภายในโครงสรางของฟลมชีวภาพ ซึ่งลักษณะดังกลาวนี้จะลักษณะที่คลายคลึงกันกับผลการวิจัยของ 

Choi และคณะ [16] ที่ไดทําการศึกษาลักษณะโครงสรางทางเคมีระหวาง Polyamidoamine (PAMAM) กับ VCM ที่พบวาเกิด

การเชื่อมกันระหวางโมเลกุลของ PAMAM และ VCM ดวยแรงยึดเหนี่ยวระหวางโมเลกุลเทานัน้ 

ความสามารถในการบวมตัวของฟลมชีวภาพ 

ความสามารถในการบวมตัวของฟลมชีวภาพชนิดตาง ๆ โดยทําการเปรียบเทียบความสามารถในการบวมตัวของ

ฟลมชวีภาพ PLA PLA/VCM-1 PLA/VCM-3 และ PLA/VCM-5 ในนากลั่นที่อุณหภูมิหอง ซึ่งผลของการทดสอบแสดงดังภาพที่ 

2 ฟลมชวีภาพชนดิตาง ๆ เริ่มมีอัตราการบวมตัวสูงขึ้นในระยะเวลาแรก และจะเริ่มคงที่ในเวลาผานไป 90 นาที พบวาอัตรา

การบวมตัวที่สภาวะของฟลมชีวภาพ PLA ผสม VCM มีคาสูงกวารอยละ 1 เม่ือเปรียบเทียบอัตราการบวมตัวของฟลมแตละ

ชนดิจะพบวา ที่ PLA/VCM-5 จะมีอัตราการบวมตัวสูงกวา PLA/VCM-3 PLA/VCM-1 และ PLA ตามลาดับ (ดังภาพที่ 2) จาก

ผลการทดลองพบวาแวนโคมัยซนิจะมีผลคอนขางมากตอความสามารถในการบวมตัวของฟลมชีวภาพ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก

โมเลกุลของ VCM มีคุณสมบัติในความชอบน้ํา (Hydrophilicity property) ที่สูง [17] ซึ่งสามารถพิจารณาไดจากลักษณะ

โครงสรางทางเคมีของ VCM เนื่องจากโครงสรางทางเคมีของ VCM มีหมู -OH จํานวนมาก จึงสงผลทําใหมีอัตราการบวมตัว
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ของฟลมชวีภาพสูงขึ้น อีกทัง้ความสามารถในการบวมตัวยังเพิ่มขึ้นตามปรมิาณความเขมขนของแวนโคมัยซินที่อยูภายในฟลม

ชวีภาพ 

 
ภาพที่  2 รอยละการบวมตัวของฟลมชวีภาพ 10%PLA PLA/VCM-1 PLA/VCM-3 และ PLA/VCM-5 

 

สมบัตกิารตานเช้ือของฟลมชีวภาพ 

จากผลการทดสอบการตานเชื้อแบคทีเรียของฟลมชีวภาพ PLA และ PLA/VCM โดยใชเชื้อแบคทีเรียแกรมบวก S. 

aureus ผลการทดสอบของฟลมชีวภาพพบวาฟลมชีวภาพ PLA/VCM-1 PLA/VCM-3 และ PLA/VCM-5 มีขนาด Inhibition 

zone เฉลี่ยเทากับ 1.00 ±0.22 1.35 ±0.05 และ 1.50 ±0.13 เซนติเมตร ตามลําดับ จากนั้นทําการทดสอบการตานเชื้อ

แบคทเีรยีแกรมลบ E. coli โดยใชเทคนิคการวัด Inhibition zone ของฟลมชีวภาพ ผลการทดสอบของฟลมชีวภาพพบวาฟลม

ชีวภาพ PLA/VCM-1 PLA/VCM-3 และ PLA/VCM-5 มีขนาด Inhibition zone เฉลี่ยเทากับ 1.13 ±0.02 1.43 ±0.05 และ 1.60 

±0.10 เซนตเิมตร ตามลําดับ ดังตารางที่ 1 ซึ่งสามารถสรุปผลไดวา Inhibition zone จะกวางขึ้นตามปริมาณ VCM ที่เพิ่มมาก

ขึ้น เนื่องจาก VCM มีสมบัตใินการตานเชื้อแบคทเีรยี ในขณะที่ฟลมชีวภาพ 10%PLA ไมแสดง Inhibition zone ซึ่งแสดงใหเห็น

วาฟลมชวีภาพ PLA ไมมีสมบัตใินการตานเชื้อแบคทเีรยี  

เม่ือเปรยีบเทยีบสมบัติการตานเชื้อของฟลมชีวภาพชนิดตาง ๆ กับเชื้อ S. aureus และ E. coli จะสังเกตไดวา VCM 

จะมีสมบัติการตานเชื้อ E. coli ไดดีกวา S. aureus ดังภาพที่ 3 ทั้งนี้อาจมาจาก 2 เหตุผลดวยกัน คือ 1) เปนที่ทราบกันดีวา

ผนังเซลลของ S. aureus จะมีความหนามากกวาผนังเซลลของ E. coli ดังนั้นจึงทําใหเซลล S. aureus ในสภาวะ Oxidative 

stress นาจะเกิดการแตกของผนังเซลลไดยาก เม่ือเทียบกับผนังเซลลของ E. coli ที่มีผนังเซลลที่บางกวาผนังเซลลของ S. 

aureus [18] และ 2) หากพิจารณาลักษณะรูปรางของเชื้อแบคทีเรียทั้ง 2 ชนิด พบ S. aureus จะมีลักษณะเปนทรงกลมจับ

กลุมกันมีลักษณะคลายพวงองุน [19] ทําใหเซลลแบคทเีรยีที่อยูภายนอกทําหนาที่เปรยีบเสมือนเปนตัวปองกัน (Barrier) ใหกับ

เซลลแบคทเีรยีที่อยูดานในจากสารตานเชื้อแบคทเีรยี [20] จึงสงผลใหประสทิธิภาพจากการตานเชื้อแบคทีเรียนอยกวา E.coli 

ที่มีลักษณะรูปรางเปนแทง (Rod shape) [21] ที่มีพื้นที่ผวิสูงกวาทรงกลม ดวยเหตุผล 2 ประการนี้จึงทําใหประสิทธิภาพในการ

ตานเชื้อของ E. coli ดกีวาประสทิธภิาพในการตานเชื้อของ S. aureus 
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ภาพที่  3 แสดง Inhibition zone ของฟลมชวีภาพที่สงผลตอแบคทเีรยีแกรมบวก S. aureus และเชื้อแบคทเีรยีแกรมลบ E. coli 

 

ตารางที่  1  ขนาดของ Inhibition zone ที่เกดิจากฟลมชวีภาพชนดิตาง ๆ   

 
 

สรุปผลการวิจัย 

จากผลการศกึษางานวจัิยนี้พบวาสามารถทําการเตรียมฟลมชีวภาพไดจาก PLA และ PLA ผสม VCM ที่ระดับความ

เขมขนตาง ๆ ดวยเทคนิคการหลอขึ้นรูปโดยใชตัวทําละลาย (Solvent casting technique) ไดสําเร็จ จากการศึกษาลักษณะ

โครงสรางทางเคมีของฟลมชีวภาพ พบวาฟลมชีวภาพที่ไดจะไมเกิดปฏิกิริยาทางเคมีระหวางโมเลกุลของ PLA กับ VCM 

นอกจากนี้ยังพบวา PLA/VCM จะมีความสามารถในการบวมตัวที่สูงกวาฟลมของ PLA นอกจากนี้ยังพบวาปริมาณของ VCM 

จะสงผลกระทบโดยตรงกับความสามารถในการบวมตัวของฟลมชีวภาพที่ได เม่ือปริมาณ VCM เพิ่มมากขึ้นปริมาณการบวม

ตัวก็จะเพิ่มมากขึ้นดวย ทัง้นี้เนื่องจากสมบัตคิวามชอบน้ําของโมเลกุล VCM จากการศึกษาการตานเชื้อแบคทีเรียก็พบวาฟลม 

PLA จะไมแสดงสมบัตใินการตานเชื้อแบคทเีรยี แตฟลมชวีภาพที่เกดิจาก PLA/VCM จะมีสมบัติในการตานเชื้อแบคทีเรียทั้ง S. 

aureus และ E. coli นอกจากนี้ยังพบวาปรมิาณของ VCM ก็จะมีผลกระทบโดยตรงตอประสิทธิภาพการตานเชื้อของแบคทีเรีย

ทัง้ 2 ชนดิดวย อยางไรก็ดีจะพบวาที่สภาวะเดียวกันฟลมชีวภาพจะมีสมบัติการตานเชื้อแบคทีเรีย E.coli ไดดีกวา S. aureus 

ทัง้นี้อาจเนื่องจากความแตกตางกันของเย่ือหุมเซลลของแบคทีเรียแกรมบวกและแกรมลบ อยางไรก็ดีพบวาจากผลของการ

ทดลองทัง้หมดแสดงใหเห็นวาฟลมชวีภาพที่เตรยีมไดนี้สามารถนาไปประยุกตใชเปนวัสดุทางการแพทยไดอยางมีประสทิธภิาพ 
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บทคัดยอ 

 งานวิจัยนี้ศึกษาการจําลองการอพยพผูใชอาคารจากโรงงานผลิตยางรถยนต ซึ่งเปนอาคารชั้นเดียว มีพื้นที่รวม

ทัง้หมด 30,137.5 ตารางเมตร มีเสนทางหนไีฟจํานวน 5 เสนทาง โดยทําการวิเคราะหสมรรถนะของอาคารเปรียบเทียบกับ

มาตร NFPA 101 และวิเคราะหเชิง Performance-Based โดยจําลองสถานการณ มีผูใชอาคารทั้งหมด 428 คน คํานวณตาม

หลักเกณฑที่กําหนดในมาตรฐาน NFPA 101  โดยเวลาในการอพยพออกจากอาคารทั้งหมดตองไมเกิน 5 นาที ตามที่กําหนด

ในกฎกระทรวง กําหนดการจําลองสถานการณเพลิงไหม 3 สถานการณ ไดแก 1) เพลิงไหมจุดเก็บ gasoline แผนก Building  

2) เพลงิไหมพื้นที่เก็บยางรถยนต แผนก Warehouse และ 3) เพลงิไหมลังไมใสเครื่องจักร แผนก Maintenance ทําการจําลอง

การอพยพดวยโปรแกรม Pathfinder กําหนดใหทุกหองมีผูใชอาคารอยูในตําแหนงที่มีระยะสัญจรจากทางหนีไฟมากที่สุด ผูใช

อาคารที่เหลอืวางตําแหนงเปนแบบสุม กําหนดลักษณะการอพยพแบบ Steering และสมมุติใหอพยพผูใชอาคารทั้งหมดพรอม

กัน ผลการวิจัยพบวา การวิเคราะหสมรรถนะของอาคารเพียงพอเปนไปตามมาตรฐาน NFPA101 แตการวิเคราะหเชิง 

Performance-Based โดยการจําลองการอพยพ พบวา ในสถานการณที่ 1 ใชเวลาอพยพทั้งหมด 3.82 นาที  สถานการณที่ 2 

ใชเวลาอพยพทัง้หมด 5.12 นาท ีและสถานการณที่ 3 ใชเวลาอพยพทัง้หมด 3.69 นาที โดยสถานการณที่ 1 และสถานการณ

ที่ 3 เปนไปตามเกณฑที่กฎหมายกําหนด  สวนสถานการณที่ 2 เวลาอพยพไมเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด ผูวิจัยจึงทําการ

ปรับปรุงโดยการตดิตัง้ประตูหนไีฟขนาด 90 ซม.เพิ่มที่บริเวณแผนก Curing หลังจากเพิ่มประตูหนีไฟ พบวา การจําลองการ

อพยพหนไีฟในสถานการณที่ 2 ใชเวลาอพยพทัง้หมด  4.81  นาทซีึ่งเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด ดังนั้น ถาอาคารโรงงานมี

ลักษณะเดียวกับอาคารโรงงานผลิตยางรถยนต ควรทําการวิเคราะหทั้ง 2 รูปแบบ คือ การวิเคราะหสมรรถนะอาคารตาม

มาตรฐาน NFPA 101 และการวเิคราะหเชงิ Performance-Based โดยการจําลองการอพยพ 

คําสําคัญ: การจําลองการอพยพ  โรงงานผลติยางรถยนต โปรแกรม Pathfinder 

Abstract  

This research studied the evacuation simulation of people in a building at the tire production industry. The 

building is a single floor with the total areas around 30,137.50 square meters. There are 5 fire escape routes with 

analyze the performance of the building compare with the NFPA 101 and the analysis Performance-Based by simulation 

of Fire Evacuation Simulations. In this study, researcher simulate the situation with 428 people in the building are 

calculated in accordance with NFPA 101. For the time of evacuation, all occupants out of the buildings must not exceed 

5 minutes as prescribed in the ministerial regulations. According to the evacuation simulation of fire, there are 3 fire 

scenarios: 1) fire originated in the gasoline storage area at the building department, 2) fire originated in the tire store at 

the warehouse department, and 3) fire wooden crates that packing machine at the maintenance department. Pathfinder 
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program is used for simulations; every room determines that one occupant having maximum travel distance from the 

exits. The remaining occupants in the building are placed randomly. In this study, researcher defined the evacuation as 

Steering mode and assumed that all occupants can move out of the building. The research found that the adequacy of 

building performance analysis is following the standard of NFPA101. On the other hands, the results of three cases in the 

Performance-Based analysis by simulation of Fire Evacuation Simulations There are the results of three cases in this 

research. In the first case, the total time of all occupants can evacuate from the building was 3.82 minutes. For second 

case and the third case spent time for evacuation was 5.12 minutes and 3.69 minutes respectively. In the first and third 

case were in according with the legal requirements. On the other hand, the evacuation’s time of second case was not 

follow the legal requirements. In conclusion, the researcher solves the problem by installing 90 centimeters’ exit door to 

increase the space at the Curing Department. After adding exit door, the result of second case use the time to evacuate 

all people was 4.81 minutes which prescribed in the legal requirements. Therefore, the similar characteristic of the 

buildings should be analyzed in two ways: building performance analysis in accordance with NFPA 101 and analytical 

Performance-Based by simulation. 

Keyword: Evacuation simulations, Tire production Industry, Pathfinder program 

 

บทนํา 

โรงงานผลิตยางรถยนตจัดเปนโรงงานที่มีความเสี่ยงดานอัคคีภัยสูง เนื่องจากอาคารมีขนาดใหญ และมีจํานวน

พนักงานในการปฏิบัตงิานเปนจํานวนมาก ดังนั้นเสนทางหนีไฟถือเปนสิ่งสําคัญในการอพยพ เพราะโรงงานผลิตยางรถยนต

พื้นที่ในการอพยพคอนขางกําจัด เนื่องจากการวางอุปกรณเครื่องจักรที่สงผลกระทบใหเสนทางหนีไฟแคบลง ทําใหเวลาที่ใช

ในการอพยพหนไีฟมากขึ้น และอาคารโรงงานสวนใหญจะตดิตัง้ระบบแจงเหตุเพลงิไหมเพื่อใหเตอืนผูใชอาคารอพยพในกรณีที่

เกิดเหตุเพลิงไหม ซึ่งระบบแจงเหตุเพลิงไหมมีหลายรูปแบบ เชน ระบบแจงเตือนกอน (Pre Alarm System) โดยทําการแจง

เตอืนในการอพยพกอนจึงปลอยสัญญาณแจงเหตุแกโซนอ่ืนๆ ซึ่งเปนการอพยพแบบหนวงเวลาอพยพ (Staged Evacuation) 

เพื่อลดความวุนวายและความแออัดขณะทําการอพยพ และระบบแจงเตือนปกติ (Normal Evacuation) โดยใหระบบแจงเหตุ

เพลงิไหมแจงเตอืนทุกชั้นพรอมกัน เวลาที่ใชในการอพยพจะเริ่มตั้งแตเกิดการลุกไหมจนกระทั่งคนเริ่มอพยพออกจากอาคาร

ไปสูจุดที่ปลอดภัยโดยคํานวณไดจากสมการที่ 1 

         เวลาการอพยพ      =      เวลาลาชา + ชวงเวลาที่คนเริ่มอพยพจากพื้นที่ไปยังจุดที่ปลอดภัย                 (1) 

 โดยเวลาลาชาตามมาตรฐาน PD7974-6 : 2004 ,Part 6 Human Factor: Lift Safety Strategies  สามารถพิจารณา

ไดจากองคประกอบทัง้ 3 ดาน ดังนี้ ดานManagement Level (การบริหารจัดการ)  ดานAlarm Level (การติดตั้งอุปกรณแจง

เหตุ) และดานBuilding Complexity (ความซับซอนของอาคาร) ทั้งนี้การกําหนดระยะเวลาลาชาในการอพยพหนีไฟจะ

กําหนดคาโดยใชเวลาที่ผูใชอาคารกลุมแรกไดยินสัญญาณเตอืนภัย หรอื Δt pre (1st percentile) รวมกับเวลาที่ผูใชงานอาคาร

ทุกคนในอาคารไดยินเสยีงสัญญาณเตอืนภัยหรอื Δt pre (99th percentile) ดังสมการที่ 2 

       เวลาลาชาในการอพยพ =    Δt pre (1st percentile)+ Δt pre (99th percentile)                                (2) 

โปรแกรม Pathfinder เปนโปรแกรมการจําลองการเคลื่อนไหวในการหาทางออกของมนุษย สามารถใชวเิคราะหไดทั้ง

สองมิตแิละสามมิต ิโดยโปรแกรม Pathfinder ถูกสรางจากแนวคิดของการสรางพื้นที่ทาเดินเปนหลักรวมถึงสิ่งกีดขวางและ

บันไดตางๆ โดยรูปทรงเรขาคณิตที่เกดิขึ้นในแบบจําลองเกดิจากการสรางกรดิรูปสามเหลี่ยมติดกัน เรียกวา Navigation mesh
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และการเคลื่อนไหวของผูอพยพก็จะเกิดอยูในระบบนี้ดวย โปรแกรม Pathfinder สามารถจําแนกการเคลื่อนที่ไดทั้งหมด         

2 ลักษณะ ดังนี้ 1) The society of Fire Protection Engineers (SFPE) ความเร็วในการเคลื่อนที่จะพิจารณาจากความหนาแนน

ของคนที่อยูภายในแตละหอง และความเร็วของการเคลื่อนที่ผานประตูจะควบคุมโดยความกวางของประตู การเคลื่อนที่จะ

เปนลักษณะเสนตรง คือ จากจุดที่ยืนอยูในปจจุบันไปอีกตําแหนงหนึ่งจะใชเสนตรงเปนหลักจนกระทั่งถึงทางออก 2) Steering 

เปนลักษณะแกนบังคับเลี้ยวทําใหเกดิการเคลื่อนที่ที่ซับซอนมากขึ้น คือการเคลื่อนที่ที่มีความโคง โดยไดมากผลที่เกิดขึ้นของ

สมการของการเวนระยะระหวางมนุษยกับมนุษย และมนุษยกับสิ่งกีดขวาง และลักษณะของผูอพยพจะประกอบดวยขอมูล     

2 สวนหลัก คือ ลักษณะทางกายภาพของผูอพยพ และการเก็บรวบรวมตัวแปรที่สงผลตอการอพยพเพื่อควบคุมการมองเห็น 

ไหวพรบิในการอพยพ 

ซึ่งปจจุบันจะพบวานักวิจัยหลายทานไดนําโปรแกรม Pathfinder มาประเมินและวิเคราะหการอพยพหนีไฟของผูใช

อาคาร ดังนี้ ครรชิต (2554) ศึกษาการจําลองอพยพกรณีเกิดเหตุเพลิงไหมจากอาคารการผลิตของโรงงานแปรรูปอาหาร

ทะเลผลผลการวจัิยพบวา การจําลองเวลาอพยพมากกวา 600 วินาทีโดยพบสาเหตุที่ทางเดินมีความกวางเพียง 1.01 เมตร 

ทําใหเกดิวกิฤตลิักษณะที่เปนคอขวด แตเม่ือปรับความกวางเพิ่มขึ้นเปน 3.21 เมตร สามารถอพยพไดภายในเวลา 234 วินาท ี

ซึ่งสอดคลองตามที่กฎหมายกําหนด และในปตอๆมาก็มีการวจัิยเกี่ยวกับการจําลองการอพยพหนไีฟดังนี้ สุรพงษ (2556) การ

จําลองการอพยพหนไีฟของอาคารวศิวกรรมเครื่องกลดวยแบบจําลองPyrosim และ Pathfinder ผลการวจัิยพบวา เวลาที่ใชหนี

ไฟในกรณีที่บันไดหนไีฟใชไดเพยีงบันไดเดยีวจะใชเวลามากกวา ในกรณีที่บันไดหนีไฟสามารถใชไดทุกบันไดเนื่องจากจะเกิด

การรอคิวที่บันไดเนื่องจากบันไดหนีไฟไมเพียงตอผูใชอาคาร และวรมัน (2557) ศึกษาการอพยพหนีไฟของพนักงานที่

ปฏิบัตงิานอยูบนฐานผลติน้ํามันและกาซธรรมชาตนิอกชายฝงดวยระเบียบวิธีเชิงตัวเลข ผลการวิจัยพบวาเวลาที่อพยพไปยัง

จุดที่ปลอดภัยสามารถเดนิไปถงึจุดปลอดภัยไดโดยเวลาไมเกิน 5 นาที และในป 2560 ก็ยังมีนักวิจัยหลายทานนําโปรมแกรม 

Pathfinder มาใชประเมินประสิทธิภาพของขนาดเสนทางอพยพและการเปรียบเทียบเวลาในการอพยพดังนี้ ทวีศักดิ์ (2560) 

การประเมินประสิทธิภาพการอพยพหนีไฟบนแทนขุดเจาะกาซธรรมชาติจากปจจัยขนาดเสนทางอพยพและพฤติกรรมการ

อพยพดวยโปรแกรม Pathfinder ผลการวจัิยพบวา ขนาดเสนทางอพยพและพฤตกิรรมการอพยพมีผลกระทบโดยตรงตอเวลา

อพยพ เนตรนภา )2560  (การพัฒนาสมการคํานวณเวลาอพยพหนไีฟโดยผสานวิธี  Steering กับวิธี SFPE ผลการศึกษาพบวา 

ถาความหนาแนนของผูใชอาคารมากขึ้น ความเร็วในการอพยพก็จะต่ํา และผลการคํานวณเวลาในการอพยพมีคาใกลเคียงกัน

ซึ่งมีคาความแตกตางรอยละ 0.01 และกรทพิย (2560) การเปรยีบเทยีบเวลาในการอพยพหนีไฟระหวางการอพยพแบบปกติ

และการอพยพแบบหนวงเวลาดวยโปรแกรม Pathfinder ผลการวจัิยพบวา การอพยพแบบไมหนวงเวลาหรือแบบปกติจะทําให

เกดิการอพยพที่เร็วกวาในทุกกรณี ดังนั้นอาคารสูงจึงสามารถ  ติดตั้งระบบแจงเหตุเพลิงไหมไดตามปกติโดยไมตองทําการ

หนวงเวลาในการอพยพ จากการทบทวนผลงานวิจัยตางพบวาโปรแกรม Pathfinder เปนโปรแกรมที่นาเชื่อถือทําใหเรา

สามารถคาดการณเวลาในการอพยพหนีไฟได รวมถึงในกรณีที่เวลาอพยพเกินเวลาที่กฎหมายกําหนด เราสามารถเพิ่มเสน

เสนทางหนไีฟหรอืความกวางของเสนทางหนไีฟไดโดยไมตองไปทําการทดลองจากสถานที่จรงิซึ่งทําไดคอนขางยาก 

 ดังนั้นการวิจัยนี้จึงไดทําการจําลองการอพยพหนีไฟโดยใชโปรแกรม Pathfinder แบบหนวงเวลาในอาคาร

โรงงานผลิตยางรถยนต  ซึ่งถือเปนอาคารขนาดใหญพิเศษตามกกระทรวงฉบับที่ 33 พ.ศ. 2535 มีจํานวนผูใชงานอาคาร

ทัง้สิ้น 428 คน มาจากการคํานวณผูใชงานอาคารตามมาตรฐาน NFPA 101 โดยเวลาในการจําลองอพยพหนไีฟของผูใชอาคาร

ทัง้หมดตองออกจากอาคารไมเกนิ 5 นาท ีตามที่กําหนดในกฎกระทรวง เรื่องขอกําหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการและ

ดําเนินการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางานเกี่ยวกับการปองกันและระงับอัคคีภัย พ  .ศ.

2555 เพื่อความปลอดภัยของพนักงานที่ทํางานในโรงงานผลติยางรถยนต   

 

 



การประชุมวชิาการ และการประกวดนวัตกรรมบัณฑิตศกึษาระดับชาติและนานาชาติ 

ระหวางวันท่ี 17-18 พฤษภาคม 2561 

ณ ศูนยประชุมนานาชาติดิเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส เชยีงใหม 
 

355 

อุปกรณและวิธีการ / วิธีดําเนนิการวิจัย 

โรงงานผลิตยางรถยนตที่ใชเปนสถานที่ในการจําลองสถานการณ เปนอาคารชั้นเดียว มีพื้นที่รวมกันทั้งหมด 

30,137.5 ตารางเมตร มีเสนทางหนไีฟจํานวน 5  เสนทาง โดยเสนทางหนไีฟมีความกวางขนาด 3 เมตร มีประตูหนีไฟจํานวน 

5 ประตู โดยประตูหนไีฟดานทางเขาอาคาร(Exit door 1)กวาง 170 ซม. ประตูหนีไฟบริเวณแผนกซอมบํารุง (Exit door 2)

กวาง 780 ซม. และประตูหนีไฟแผนกผสมยาง(Exit door 3), แผนกวัตถุดิบ(Exit door 4), แผนกคลังสินคา(Exit door 5) 

กวาง 90 ซม. ลักษณะอาคารและเสนทางอพยพหนไีฟของโรงงานผลติยางรถยนต ดังแสดงในภาพที่ 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 ลักษณะอาคารและเสนทางการอพยพหนไีฟของโรงงานผลติยางรถยนต 
  

 ทําการวิเคราะหสมรรถนะของอาคารโรงงานผลิตยางรถยนตเปรียบเทียบกับมาตรฐาน NFPA101 โดยสิ่งที่นํามา

วิเคราะหประกอบดวย จํานวนประตูหนีไฟโดยพิจารณาจากจํานวนผูใชอาคารดังนี้ ผูใชอาคารนอยกวา 500 คน  ตองมี

เสนทางหนีไฟไมนอยกวา 2 เสนทาง ผูใชอาคารมากกวา 500 คน แตไมเกิน 1000 คน ตองมีเสนทางหนีไฟไมนอยกวา 3 

เสนทาง และผูใชอาคารมากกวา 1000 คน  ตองมีเสนทางหนไีฟไมนอยกวา 4 เสนทาง และความกวางของประตูหนไีฟเพื่อ 

วเิคราะหขดีความสามารถของประตูหนไีฟโดยคํานวณไดจากสมการที่ 3 

 

   ขดีความสามารถ  = 
ความกวางสวนประกอบทางหนไีฟขนาดพ้ืนที ่(ตร.ม.)

 
                              (3) 

 

ทําการวเิคราะหเชงิ Performance-Based จําลองการอพยพหนีไฟโดยใชโปรแกรม Pathfinder ซึ่งเปนโปรแกรมที่ถูก

นํามาใชในการอพยพหนีไฟคอนขางมากและนาเชื่อถือ ลักษณะเดนของโปรแกรม Pathfinder คือ การอพยพที่เปนระเบียบ     

มีการจําลองการอพยพสองรูปแบบ คือ  แบบ SFPE ลักษณะการเคลื่อนที่จะเปนเสนตรงตลอดทาง สวนความเร็วจะพิจารณา

จากความหนาแนนของผูใชอาคารตามเสนทางหนีไฟและความกวางของประตูจะกําหนดความเร็วของผูอพยพ และแบบ 

Steering ลักษณะการเคลื่อนที่สมดุลเพราะมีการเลี้ยวในแนวโคงเพื่อหลบหลีก ทําใหการเคลื่อนที่มีความซับซอนเวนระยะ

ระหวางคนกับสิ่งของและอพยพไปทางหนไีฟที่ใกลที่สุด ดังนัน้เพื่อความสมจรงิผูวจัิยจึงเลอืกศกึษาการอพยพแบบ Steering 

จํานวนผูใชอาคารคํานวณจากมาตรฐาน NFPA101 ซึ่งจะขึ้นอยูกับขนาดของพื้นที่และความจุของผูใชอาคารจาก

ตารางที่ 1 โดยสามารถคํานวณจํานวนผูใชงานอาคารไดจากสมการ (4) 

 

จํานวนผูใชงานอาคาร = 
ขนาดพ้ืนที่ (ตร.ม.)

ความจุของผูใชอาคาร (ตร.ม./คน)
      (4) 

Exit Door 3 

Width 90 cm. 

Exit Door 2 

Width 780 cm. 

Exit Door 5 

Width 90 cm. 

Exit Door 4  

Width 90 cm. 
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ตารางที่ 1 คาความจุของผูใชงานอาคารของอาคารกรณีศกึษา 

การใชงาน ความจุของผูใชงาน (ตร.ม/คน) 

ใชสําหรับโรงงานอุตสาหกรรม 

     -โรงงานทั่วไปและโรงงานที่มีอันตรายสูง 

     -โรงงานที่มีเครื่องจักรใหญๆ  คนนอย 

 

9.3 

NA 

ใชสําหรับการจัดเก็บสิ่งของ 

     -หองเก็บของ 

 

NA 

ใชสําหรับธุรกจิ 

     -หองสํานักงาน, หองโถง คนไมหนาแนน 

 

9.3 

 

จากตารางที่ 1 สามารถคํานวณจํานวนผูใชงานอาคาร โดยมีจํานวนผูใชงานอาคารทั้งสิ้น  428 คน ดังแสดงตาม

ตารางที่ 2 
 

ตารางที่ 2  จํานวนผูใชงานอาคารแบงออกเปนตามแผนก 

แผนก จํานวนคน/แผนก 

ผสมยาง 48 

วัตถุดบิ 38 

ขึ้นรูปชิ้นสวนยาง 42 

ประกอบยาง 31 

อบยางขึ้นดอกยาง & ตรวจความสมดุลยาง 44 

คลังสนิคา 125 

ซอมบํารุง 25 

ไฟฟา 24 

ทดสอบยาง 41 

สาธารณูปโภค 10 

 

เวลาลาชาในการอพยพหนีไฟตามมาตรฐาน PD7 974-6:2004, Part 6 Human Factor: Lift Safety Strategies ของ

โรงงานผลติยางรถยนต สามารถคํานวณเวลาลาชาในการอพยพหนไีฟไดเทากับ 1.5  นาท ีโดยพจิารณาจากตารางที่ 3 

ตารางที่ 3  เวลาลาชาตามมาตรฐาน PD7974-6:2004 

ลักษณะการใชอาคาร Δt pre 1st (นาท)ี Δt pre 99th (นาท)ี 

A : สํานักงาน หรอืโรงงานอุตสาหกรรม  

M1 B1-B2 A1-A2 

M2 B1-B2 A1-A2 

M3 B1-B2 A1-A3 

 

0.5 

1 

› 15 

 

1.0 

2 

›15 
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ในการจําลองการอพยพไดกําหนดเงื่อนไขไวดังนี้ 

กําหนดใหมีผูใชอาคารจํานวนทัง้หมด 428 คน โดยผูใชอาคารวางตําแหนงแบบสุม ลักษณะการอพยพแบบ Steering 

และสมมุตใิหอพยพผูใชอาคารทั้งหมดพรอมกัน กําหนดใหทุกหองมีผูใชอาคารอยูในตําแหนงที่มีระยะสัญจรจากทางหนีไฟ

มากที่สุด และการอพยพหนไีฟเปนแบบลาชาโดยใชเวลาทัง้หมด 1.5 นาท ีกําหนดการจําลองสถานการณเพลิงไหมออกเปน 3 

สถานการณ ไดแก 1) เพลงิไหมจุดเก็บแกสโซลนี แผนกประกอบยาง ทําใหผูใชอาคารไมสามารถใชเสนทางหนีไฟที่อยูบริเวณ

จุดเก็บแกสโซลีนที่อยูระหวางแผนกขึ้นรูปชิ้นสวนยางกับแผนกประกอบยางได  2) เพลิงไหมพื้นที่เก็บยางรถยนต แผนก

คลังสนิคา ทําใหผูใชอาคารไมสามารถใชทางหนไีฟของแผนกคลังสินคาได (Exit door 5) ซึ่งประตูหนีไฟกวาง 90 เซนติเมตร 

และ 3) เพลงิไหมลังไมใสเครื่องจักร แผนกซอมบํารุง ทําใหผูใชอาคารไมสามารถใชทางหนไีฟบริเวณแผนกซอมบํารุงได (Exit 

door 2) ซึ่งประตูหนไีฟกวาง 780 เซนตเิมตร 

  

ผลการวิจัย 

 จากการวิเคราะหสมรรถนะของอาคารโรงงานผลิตยางรถยนตที่มีผูใชอาคารทั้งหมด 428 คน เปรียบเทียบกับ

มาตรฐาน NFPA101 พบวา อาคารโรงงานผลติยางรถยนตตองมีประตูหนไีฟอยางนอยจํานวน 2 ประตูซึ่งเปนไปตามมาตรฐาน 

โดยอาคารโรงงานผลิตยางรถยนตมีประตูหนีไฟ 5 ประตู  โดยประตูหนีไฟดานทางเขาอาคาร(Exit door 1)กวาง 170 ซม. 

ประตูหนีไฟบริเวณแผนกซอมบํารุง (Exit door 2)กวาง 780 ซม. และประตูหนีไฟแผนกผสมยาง(Exit door 3), แผนก

วัตถุดบิ(Exit door 4), แผนกคลังสนิคา(Exit door 5) กวาง 90 ซม. และสามารถคํานวณขดีความสามารถของประตูหนีไฟได

ดังแสดงตามตารางที่ 4 

 

ตารางที่ 4 จํานวนผูใชอาคารที่ประตูหนไีฟสามารถรับได 

ประตูหนไีฟ ความกวาง (cm.) ขดีความสามารถ (คน) 

Exit door 1 170 340 

Exit door 2 780 1560 

Exit door 3, 4, 5 90 180 

 

 

จากตารางที่ 4 พบวา ประตูหนีไฟมีทั้งหมด  5 ประตู สามารถรองรับจํานวนผูใชอาคารไดทั้งหมด 2440 คน จาก

การวิเคราะหสมรรถนะของตัวอาคารโรงงานผลิตยางรถยนต พบวา อาคารโรงงานผลิตยางรถยนตเปนไปตามมาตรฐาน 

NFPA101 แสดงวาเสนทางหนไีฟของโรงงานผลติยางรถยนตเพยีงพอตอผูใชอาคาร 

จากการวิเคราะหเชิง Performance-Based โดยการจําลองการอพยพหนีไฟเพื่อศึกษาหาเวลาการอพยพของผูใช

อาคารที่ทํางานในโรงงานผลิตยางรถยนตดวยโปรแกรม Pathfinder ทั้ง 3 สถานการณ ไดแก 1) เพลิงไหมจุดเก็บ gasoline 

แผนก Building  2) เพลิงไหมพื้นที่เก็บยางรถยนต แผนก Warehouse และ 3) เพลิงไหมลังไมใสเครื่องจักร แผนก 

Maintenance สรุปผลการจําลองการอพยพหนไีฟไดดังแสดงในตารางที่ 5 
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ตารางที่ 5  แสดงระยะเวลาอพยพหนไีฟออกจากประตูหนไีฟของแตละกรณี มีจํานวนผูใชอาคาร 428 คน 

กรณทีี่ ประตูหนีไฟ 
เวลาที่คนแรกถงึ

จุดปลอดภัย (S) 

เวลาที่คนสุดทายถงึ

จุดปลอดภัย (S) 

จํานวนคนที่ใช

ประตูหนไีฟ 

คาเฉลี่ยอัตราการไหล 

(คน/นาท)ี 

1 Door exit 1 100.1 190.2 82 0.91 

 Door exit 2 92.7 189.9 73 0.75 

 Door exit 3 107.8 164.7 32 0.56 

 Door exit 4 96.6 196.7 100 0.99 

 Door exit 5 97.6 229.2 141 1.07 

2 Door exit 1   100.1 306.9 203 0.98 

 Door exit 2 92.7 189.9 73 0.75 

 Door exit 3 107.8 164.7 32 0.56 

 Door exit 4 95.6 216.4 120 0.99 

 Door exit 5 _ _ _ _ 

3 Door exit 1 100.1 211..3 141 1.27 

 Door exit 2 _ _ _ _ 

 Door exit 3 107.8 177.5 36 0.52 

 Door exit 4 95.6 213.8 120 1.01 

 Door exit 5 97.6 221.2 131 1.06 

 

โดยผลของการจําลองการอพยพหนไีฟ 3 สถานการณ ดังตอไปนี้ 

สถานการณที่ 1 เกดิเพลงิไหมจุดเก็บแกสโซลนี แผนกประกอบยาง ทําใหผูใชอาคารไมสามารถใชเสนทางหนีไฟที่อยู

บรเิวณจุดเก็บแกสโซลนีได ซึ่งเปนเสนทางหลักของแผนกขึ้นรูปชิ้นสวนยางกับแผนกประกอบยางที่ใชในการอพยพ แตประตู

หนไีฟทัง้ 5 ประตูยังสามารถใชงานไดตามปกต ิผลการจําลองอพยพ พบวา ผูใชอาคารจะเริ่มอพยพในชวงวินาทีที่ 90 เวลาที่

ผูใชอาคารคนแรกอพยพออกจากตัวอาคารคือวินาทีที่  92.7 และเวลาที่ผูใชอาคารคนสุดทายอพยพออกจากตัวอาคารคือ

วนิาททีี่ 229.2 ดังนัน้ ชวงเวลาที่คนเริ่มอพยพออกจากพื้นที่ไปยังจุดที่ปลอดภัยใชเวลาทัง้หมด 229.2 วนิาท ีหรอื 3.82 นาที 

 

 
 

ภาพที่ 2  แสดงการจําลองการอพยพหนไีฟในสถานการณที่ 1 เกดิเพลงิไหมจุดเก็บแกสโซลนี แผนกประกอบยาง 

เกดิเหตุเพลงิไหมบรเิวณจุด
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สถานการณที่ 2 เกิดเพลิงไหมพื้นที่เก็บยางรถยนต แผนกคลังสินคา ทําใหผูใชอาคารไมสามารถใชทางหนีไฟของ

แผนกคลังสนิคาได (Exit door 5) ซึ่งประตูหนีไฟกวาง 90 เซนติเมตร ทําใหประตูหนีไฟสามารถใชงานไดเพียง 4 ประตู ผล

การจําลองการอพยพ พบวา ผูใชอาคารจะเริ่มอพยพในชวงวนิาททีี่ 90 เวลาที่ผูใชอาคารคนแรกอพยพออกจากตัวอาคารคือ 

วนิาททีี่ 92.7 และเวลาที่ผูใชอาคารคนสุดทายอพยพออกจากตัวอาคารวินาทีที 306.9 ดังนั้น ชวงเวลาที่คนเริ่มอพยพออก

จากพื้นที่ไปยังจุดที่ปลอดภัยใชเวลาทัง้หมด 306.9 วนิาท ีหรอื 5.12 นาท ีดังแสดงในภาพที่ 3 และพบวาเวลาในการอพยพไม

เปนไปตามที่กฎหมายกําหนด ดังนัน้ ผูวจัิยจึงทําการปรับปรุงเสนทางและประตูในการอพยพหนีไฟใหม โดยการเพิ่มประตูหนี

ไฟใหมกวาง 90 cm. ที่บริเวณแผนกอบยางขึ้นดอก หลังจากเพิ่มประตูหนีไฟ พบวา การจําลองการอพยพหนีไฟใน

สถานการณที่ 2 ใชเวลาอพยพทัง้สิ้น  4.81  นาท ีซึ่งเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด 

 

 
 

ภาพที่ 3  แสดงการจําลองการอพยพหนไีฟในสถานการณที่ 2 เกดิเพลงิไหมพื้นที่เก็บยางรถยนต แผนกคลังสนิคา 

 

สถานการณที่ 3 เกดิเพลิงไหมลังไมใสเครื่องจักร แผนกซอมบํารุงทําใหผูใชอาคารไมสามารถใชทางหนีไฟบริเวณ

แผนกซอมบํารุงได (Exit door 2) ซึ่งประตูหนีไฟกวาง 780 เซนติเมตร ทําใหประตูหนีไฟสามารถใชงานได 4 ประตู ผลการ

จําลองอพยพ พบวา ผูใชอาคารจะเริ่มอพยพในชวงวนิาทีที่ 90 เวลาที่ผูใชอาคารคนแรกอพยพออกจากตัวอาคารคือวินาทีที่

95.6 และเวลาที่ผูใชอาคารคนสุดทายอพยพออกจากตัวอาคารคือวินาทีที่ 221.2 ดังนั้น ชวงเวลาที่คนเริ่มอพยพออกจาก

พื้นที่ไปยังจุดที่ปลอดภัยใชเวลาทัง้หมด 221.2 วนิาท ีหรอื 3.69 นาท ีดังแสดงในภาพที่ 4 

 

 
 

 

ภาพที่ 4 แสดงการจําลองการอพยพหนไีฟในสถานการณที่ 3 เกดิเพลงิไหมลังไมใสเครื่องจักร แผนกซอมบํารุง 

 

เกดิเหตุเพลงิไหมลังไมใส

เกดิเหตุเพลงิไหม

พื้นที่ 
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วิจารณผลการวิจัย 

 จากการวเิคราะหสมรรถนะของตัวอาคารโรงงานผลติยางรถยนต พบวา เสนทางหนีไฟของโรงงานผลิตยางรถยนต

เพยีงพอตอผูใชอาคาร และเสนทางหนไีปเปนไปตามมาตรฐาน NFPA101 เนื่องจากอาคารโรงงานผลติยางรถยนตเปนอาคารที่

ใหญ มีเครื่องจักรและรถเข็นขนาดใหญทําใหเสนทางหนีไฟมีขนาดกวาง และจํานวนผูใชอาคารมีจํานวนนอย ทําใหเสนทาง   

หนไีฟเพยีงพอตอผูใชอาคารและเปนไปตามมาตรฐาน และจากการวิเคราะหเชิง Performance-Based การจําลองการอพยพ

หนไีฟของผูใชอาคารในโรงงานผลติยางรถยนต โดยใชโปรแกรม Pathfinder ผลการศึกษาพบวา บางสถานการณเสนทางหนี

ไฟไมเพยีงพอหรอืเวลาที่ใชในการอพยพเกนิที่กฎหมายกําหนด โดยการจําลองการเกดิเพลงิไหมในสถานการณที่ 1 ใชเวลาใน

การอพยพ เปนอันดับสองคือ 3.82 นาที ไมมีการปดกั้นประตูหนีไฟ ทําใหยังสามารถใชประตูหนีไฟไดทั้ง 5  เสนทาง แต

เนื่องจากเพลงิไหมเกิดขึ้นบริเวณทางหนีไฟกลางอาคารบริเวณแผนกขึ้นรูปชิ้นสวนยางและแผนกประกอบยาง ทําใหปดกั้น

เสนทางหนีไฟที่เปนเสนทางหลักในการอพยพของทั้งสองแผนก ทําใหผูใชอาคารจํานวน 73 คน ตองเดินออมไปยังจุดที่

ปลอดภัย การจําลองการเกดิเพลงิไหมในสถานการณที่ 2 ใชเวลาในการอพยพมากที่สุดและไมเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด 

คือ 5.12 นาท ีเนื่องจากเกดิเพลงิไหมบรเิวณพื้นที่เก็บยางและไปปดกั้นประตูหนีไฟ ซึ่งมีความกวาง 90 cm. ทําใหผูใชอาคาร

บรเิวณแผนกคลังสนิคา จํานวน 125 คนเปลี่ยนเสนทางไปใชประตูทางเขาโรงงานหรือ (Door exit 1) เกือบทั้งหมดเนื่องจาก 

(Door exit 1) อยูใกลที่สุด และ การจําลองการเกิดเพลิงไหมในสถานการณที่ 3 ใชเวลาในการอพยพนอยที่ คือ 3.69 นาท ี

เนื่องจากเกิดเพลิงไหมบริเวณลังไมใสเครื่องจักรและไปปดกั้นประตูหนีไฟซึ่งมีความกวาง 780 cm. ทําใหผูใชอาคารที่อยู

บรเิวณแผนกซอมบํารุง จํานวน 25 คน เปลี่ยนเสนทางไปใชประตูทางเขาโรงงานหรือ (Door exit 1) เนื่องจาก (Door exit 1) 

อยูใกลที่สุด จากการจําลองอพยพหนีไฟทั้ง 3 สถานการณ พบวา จํานวนประตูหนีไฟไมมีผลตอเวลาอพยพหนีไฟของผูใช

อาคาร  และจากการจําลองการอพยพหนไีฟในสถานการณที่ 2 และในสถานการณที่ 3 พบวา ความกวางของประตูหนีไฟไม

มีผลตอเวลาการจําลองการอพยพหนไีฟ เนื่องจากสถานการณที่ 2 ประตูหนไีฟกวาง 90 cm. ถูกปดกั้น ใชเวลาในการจําลอง

การอพยพมากกวาในสถานการณที่ 3 ที่ประตูหนีไฟกวาง 780 cm. ถูกปดกั้น แตสวนที่สงผลตอเวลาการอพยพหนีไฟ คือ 

จํานวนของผูใชอาคารในแตละพื้นที่และระยะทางของประตูหนีไฟ เนื่องจากผูใชอาคารบริเวณแผนกคลังสินคามีจํานวน

มากกวาผูใชอาคารบรเิวณแผนกซอมบํารุง ในกรณีที่ประตูหนีไฟบริเวณที่แผนกใชไมไดผูใชอาคารซึ่งเลือกประตูหนีไฟที่ใกล

มากที่สุด ถาประตูหนไีฟอยูไกลเวลาที่ใชในการอพยพก็จะเพิ่มขึ้น  
 

สรุปผลการวิจัย 

 จากการวิเคราะหสมรรถนะของตัวอาคารโรงงานผลิตยางรถยนต พบวา เสนทางหนีไฟของอาคารเพียงพอและ

เปนไปตามมาตรฐาน NFPA101 และจากการวิเคราะหเชิง Performance-Based การจําลองการอพยพหนีไฟของโรงงานผลิต

ยางรถยนต พบวา บางสถานการณใชเวลาในการอพยพเกนิที่กฎหมายกําหนด โดยการจําลองการอพยพหนีไฟในสถานการณ

ที่ 1 และสถานการณที่ 3 เปนไปตามขอกําหนดในกฎกระทรวง เรื่องขอกําหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการและดําเนินการ

ดานความปลอดภัย อาชวีอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางานเกี่ยวกับการปองกันและระงับอัคคีภัย พ  .ศ . 2555 โดยเวลา

ในการอพยพของผูใชอาคารทั้งหมดออกจากอาคารตองไมเกิน 5 นาที สวนสถานการณที่ 2 เวลาอพยพไมเปนไปตาม

ขอกําหนดของกฎหมาย เนื่องจากกรณีที่ 2 ใชเวลาอพยพทั้งหมด 5.12 นาที ผูวิจัยจึงเพิ่มประตูหนีไฟขนาด 90 เซนติเมตรที่

แผนกอบยางขึ้นดอกยางดังแสดงในภาพที่ 5 ซึ่งสามารถใชเวลาในการอพยพไมเกิน 5 นาที ดังนั้นในกรณีที่อาคารโรงงานมี

ลักษณะเดยีวกับอาคารโรงงานผลิตยางรถยนต ควรเลือกทําการวิเคราะหทั้ง 2 รูปแบบ คือ การวิเคราะหสมรรถนะอาคาร

ตามมาตรฐาน NFPA 101 และการวิเคราะหเชิง Performance-Based Based การจําลองการอพยพเพราะบางครั้งการ

วเิคราะหสมรรถนะอาคารตามมาตรฐาน NFPA 101 อยางเดยีวอาจไมเพยีงพอ เนื่องจากจํานวนของผูใชอาคารในแตละพื้นที่มี

ไมเทากันและระยะทางของประตูหนไีฟยอมสงผลตอเวลาในการอพยพหนไีฟ 
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ภาพที่ 5 แสดงประตูหนไีฟที่ตดิตัง้เพิ่มบรเิวณแผนกอบยางขึ้นดอกยาง 
 

กติตกิรรมประกาศ 

 ขอขอบพระคุณอาจารยที่ปรกึษาวทิยานพินธหลัก และอาจารยที่ปรกึษาวทิยานพินธรวม ที่ไดใหความรูและขอชี้แนะ

ที่มีประโยชนตอการทําวทิยานพินธ และขอขอบคุณโรงงานผลติยางรถยนตที่สนับสนุนขอมูลในการทําวจัิย  
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บทคัดยอ  

 ผูวิ จัยไดศึกษาและลงสํารวจพื้นที่ถึงปญหาดานการควบคุมคุณภาพถานหินดวยวิธีการผสมถานหินของ              

กองปฏิบัตกิารระบบขนสงวัสดุ กฟผ. เหมืองแมเมาะ พบวา กฟผ. เหมืองแมเมาะสูญเสียรายไดเนื่องจากปญหาดานคุณภาพ

ถานหิน ซึ่งเกิดจากผูปฏิบัติงานใหมขาดองคความรูในการปฏิบัติงานและตัดสินใจ อีกทั้งระบบสารสนเทศที่ใชจัดเก็บองค

ความรูไมมีความสมบูรณ จากปญหาดังกลาว ผูวจัิยเลอืกใชทฤษฎีและเครื่องมือ ประกอบดวย วิธีการวิศวกรรมความรู ดวย

เครื่องมือ Common Knowledge Analysis and Data Structuring (Common KADS) ประกอบดวย วิธีการจับความรู การ

วเิคราะหความรู การสังเคราะหความรู และการนําความรูไปใช ทฤษฎีการเรียนรูขณะทํางาน โดยการสอบถามผูเชี่ยวชาญ 

และ การเรยีนรูจากประสบการณผูเชี่ยวชาญ นอกจากนั้น ผูวิจัยไดทําการพัฒนาระบบสารสนเทศฐานความรูดวยเว็บ 2.0 

สรางแบบบันทึกขณะปฏิบัติงาน และแบบบันทึกหลังการปฏิบัติงาน เพื่อเปนเครื่องมือชวยในการทํางาน โดยกําหนด

กลุมเปาหมาย คือ ผูปฏิบัติงานใหม กองปฏิบัติการระบบขนสงวัสดุ กฟผ.เหมืองแมเมาะ จํานวน 10 คน ผลการวิจัยพบวา 

ผูปฏิบัติงานใหมมีความรูความเขาใจในการควบคุมคุณภาพถานหินดวยวิธีการผสมถานหิน เนื่องจากมีระบบสารสนเทศ

สนับสนุนในการสืบคนความรูและแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางผูปฏิบัติงานและผูเชี่ยวชาญ ทําใหสามารถแกไขปญหาและ

ตัดสนิใจขณะปฏิบัตงิาน และสามารถลดความสูญเสยีรายไดของ กฟผ. เหมืองแมเมาะ โดยเปรียบเทียบกอนการทํากิจกรรม

แลกเปลี่ยนเรียนรู ซึ่งมีการสูญเสียรายไดเนื่องจากคาคุณภาพถานหินไมไดมาตรฐาน เดือน กันยายน พ.ศ. 2560 คิดเปน 

0.058% หรอื 964,601 บาท และหลังการทํากิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูโดยการใหผูปฏิบัติงานใชงานระบบสารสนเทศ ซึ่ง

พบวา กฟผ. เหมืองแมเมาะ        มีคาความสูญเสยี เดอืน ตุลาคม พ.ศ. 2560 คิดเปน 0.007% หรอื 115,588 บาท กลาวคือ 

สามารถลดการสูญเสยีรายไดเนื่องจากคุณภาพถานหนิได 88.01% หรอื 849,013 บาท 

คําสําคัญ: ระบบสารสนเทศฐานความรู  การผสมถานหนิ  วศิวกรรมความรู 

Abstract 

The researcher studied and surveyed the problem scope of coal quality control by coal blending at Material 

Handling System Operation Department EGAT Mae Moh Mine. It was found that EGAT Mae Moh Mine has lost the 

revenue due to carbon quality issues which was caused by the lack of operational and decision-making knowledge of 

new workers. Moreover, the knowledge stored in the existing information system is not complete. From such problems, 

the researcher used the theory and tools of Knowledge Engineering using Common Knowledge Analysis and Data 

Structuring (Common KADS) comprises Knowledge Capture, Knowledge Analysis, Knowledge Synthesis, and Knowledge 

Utilization, Learning in Action theory using Inquiry Learning and Experiential Learning. Apart from those, the researcher 
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developed Knowledge-based Information System (KBS) using Web 2.0, developed the forms of operational record and 

After Action Review report as tools for daily operational use. The target group was the 10 new workers of EGAT Mae 

Moh Mine. The results indicated that the new workers had better knowledge and understandings of the principles of 

coal quality control. With the support of KBS to search and exchange knowledge between new workers and experts, the 

new workers can solve problems and make decisions while working and the revenue loss of EGAT Mae Moh Mine was 

reduced. Comparing between before knowledge-exchange activities in September of 2017 and after knowledge-

exchange activities in October of 2017 by using Information System by exchange the learning activities of the workers, 

the revenue loss due to non-standard coal quality reduced from 0.058% or 964,601 baht to 0.007% or 115,588 baht. 

This means that the revenue loss of EGAT Mae Moh Mine due to coal quality reduced by 88.01% or 849,013 baht. 

Keyword:  Knowledge Based Information System, Coal Blending, Knowledge Engineering 

 
บทนํา 

การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.)  เหมืองแมเมาะ เปนหนวยงานหนึ่ งของ กฟผ. ประกอบดวย                

ฝายวางแผนและบรหิารเหมืองแมเมาะ และฝายการผลติเหมืองแมเมาะ กองปฏิบัตกิารระบบขนสงวัสดุ เปนหนวยงานหนึ่งใน

ฝายการผลติเหมืองแมเมาะ มีหนาที่และความรับผดิชอบเกี่ยวกับการโมและลําเลียงถานหินสงไปยังลานกองถานหิน ควบคุม

ลานกองถานหนิ และ จัดสงถานหนิจาก ลานกองถานหินไปยังโรงไฟฟาแมเมาะใหไดปริมาณและคุณภาพตามที่โรงไฟฟาแม

เมาะ ผูวจัิยไดศึกษาขอมูลจากรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานประจําป 2556-2558 และ ลงสํารวจพื้นที่ถึงปญหาดานการ

ควบคุมคุณภาพถานหนิดวยวธิกีารผสมถานหนิของกองปฏิบัตกิารระบบขนสงวัสดุ กฟผ. เหมืองแมเมาะ พบวา กฟผ. เหมือง

แมเมาะสูญเสยีรายไดเนื่องจากปญหาดานคุณภาพถานหิน ซึ่งเกิดจากผูปฏิบัติงานใหมขาดองคความรูในการปฏิบัติงานและ

ตัดสนิใจ อีกทัง้ระบบสารสนเทศที่ใชจัดเก็บองคความรูไมมีความสมบูรณ ดังนั้น ผูวิจัยจึงมีความตองการที่จะพัฒนาระบบ

สารสนเทศขึ้นใหม เพื่อสนับสนุนขั้นตอนกระบวนการทํางานในดานกระบวนการผสมถานหิน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ

จัดเก็บ แลกเปลี่ยน เผยแพรความรู และอํานวยความสะดวกในการสืบคน แลกเปลี่ยน เผยแพร องคความรูที่จําเปนในการ

ปฏิบัติงาน รวมถึงชวยสนับสนุนการแกไขปญหาที่เกิดขึ้นขณะปฏิบัติงานที่ตองมีการตัดสินใจในทันที และผูปฏิบัติงานใหม

สามารถเรยีนรูไดตลอดเวลา เพื่อหาวธิกีารหรอืเทคนคิในการแกไขปญหาใหมๆ  อยูเสมอ 

ดังนั้น การศึกษาวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อเก็บรวบรวมองคความรู เรื่อง “การควบคุมคุณภาพถานหินและ                

การผสมถานหนิ” จากผูเชี่ยวชาญ กองปฏิบัติการระบบขนสงวัสดุ การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (เหมืองแมเมาะ) ทํา

การจัดเก็บองคความรูในระบบสารสนเทศฐานความรู เพื่อใหพนักงานใหมดานการควบคุมคุณภาพและการผสมถานหิน

สามารถบันทกึ รวบรวม สบืคน แลกเปลี่ยน และเผยแพรความรูทีถู่กตองและมีประสทิธภิาพ 
 

ทบทวนวรรณกรรม 

วิศวกรรมความรู (Knowledge Engineering) 

(วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม) แบบจําลองความคิดหรือความรูของมนุษยใน              

การแกปญหา ตัดสินใจ และเรียนรู จากความรูที่ฝงลึก (Tacit Knowledge) และความรูชัดแจง (Explicit knowledge)               

ที่สามารถคนหาไดจากเอกสารงานวจัิย ทฤษฏี ฯลฯ นํามาสรางใหเกิดการแลกเปลี่ยนระหวางความรูทั้งสองดาน เพื่อใหเกิด

ความรูใหมอยางเปนระบบ และใชระบบสารสนเทศเปนเครื่องมือกระจายความรู จัดเก็บ รวบรวมความรูเพื่อประกอบการ

ตัดสนิใจ และแกปญหาในการทํางานของผูปฏิบัตงิานในองคกรโดยมีกระบวนการมาตรฐานของ CommonKADS : Knowledge 

Analysis and Data Structuring ประกอบดวย วิธีการจับความรู (Knowledge Capture) การวิเคราะหความรู (Knowledge 

Analysis) การสังเคราะหความรู (Knowledge Synthesis) และการนําความรูไปใช (Knowledge Utilization) เปนวิธีการ
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วศิวกรรมความรูที่เนนการวิเคราะหและการสังเคราะหความรู วิธีคิดสําคัญคือ   การสรางแบบจําลองความรู (Knowledge 

Model) ในการแกปญหา เปน 3 ระดับ 1. ระดับงาน (Task Level) คือความรูเกี่ยวกับเปาหมาย ของงานตางๆ 2. ระดับคิด 

(Inference Level) คือความรูในขัน้ตอนของการคิดที่ตองใชความรูสูง (Knowledge Intensive) สําหรับชวยในการแกปญหา หรือ

ตัดสินใจในงาน สามารถประยุกตใชการสัมภาษณ เพื่อจับความรู การวิเคราะห หรือการสังเคราะหแบบจําลองความรู 3. 

ระดับปญหา (Domain Level) คือความรูเกี่ยวกับปญหา หลักการที่เปนเหตุหรอืผลและความสัมพันธระหวางเหตุและผลที่ใชใน

การทํางาน แกปญหา และตัดสนิใจ  
 

ทฤษฎีการเรยีนรูขณะทํางาน (Learning in Action)  

(ทฤษฎีการจัดการความรู, มกราคม 2552) พัฒนาขึ้นโดย David Gavin เปนทฤษฎีที่ใชในงานที่จําเปนตองทําและเปน

โอกาสการฝกหัดพัฒนาทักษะในการเรียนรูขององคกร เปนทฤษฎีที่สามารถอธิบายพฤติกรรมการเรียนรูขององคกร 

(Organization Learning) แยกออกจากการเรยีนรูรายบุคคล (Individual Learning) ไดอยางชัดเจน ทฤษฎีนี้               ไมเนน

การเอาผูเชี่ยวชาญหรอืคนทํางานออกจากหนางานเพื่อมาฝกฝนการเรยีนรูหรอืทํากจิกรรมการจัดการความรู     แตเปนการ

เรยีนรูจากการปฏิบัตทิี่แตละบุคคลไดเรยีนรูรวมกันจากการทํางาน การเรยีนรูในลักษณะกลุมยอยซึ่งไมเนนผูเชี่ยวชาญหรือมี

ประสบการณในการทํางานดานนัน้มากอน แตเปนการเรยีนรูจากประสบการณจรงิในการทํางานโดยนําปญหาของงานมาเปน

โจทย โดยการแลกเปลี่ยนประสบการณกับผูรวมงาน แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ชวยกันหาวธิทีี่ดแีละเหมาะสมในการแกปญหา

งานไดเปนผลสําเร็จ แกปญหาไดจรงิโดยมีลักษณะการทํางานเปนทมี เพื่อใหงานบรรลุเปาหมาย หรอืวัตถุประสงค ทฤษฎีการ

เรยีนรูขณะทํางาน (Learning in Action) มีรูปแบบการเรยีนรู 4 รูปแบบ คือ 

1. การเรียนรูโดยการสืบความลับ (Intelligence learning) สามารถแบงออกเปน 3 ลักษณะ คือการเรียนรูโดยการ

สืบคน (Search) จากแหลงขอมูลหรือสารสนเทศสาธารณะ การเรียนรูโดยการสอบถามผู เชี่ยวชาญ ( Inquiry) ที่ มี

ประสบการณจรงิในเรื่องนัน้ๆ เพื่อใหไดหลักวธิกีารในการทํางาน เทคนคิพเิศษ การเฝาสังเกต (Observation) ตดิตามสอดแนม

ผูที่เกี่ยวของ โดยเฝาสังเกตพฤตกิรรมตางๆ เชน การทํางาน การแกไขปญหาในการทํางาน ตลอดจนผลลัพธ 

2.การเรียนรูจากประสบการณ ( Experiential Learning)  ภายหลังที่องคกรไดดําเนินการแกไขปญหาหรือ                   

การตัดสินใจเรื่องตางๆ ในอดีตวาไดผลหรือไม และในอนาคตควรจะดําเนินการอยางไร อาจจัดใหมีการทบทวนหลังการ

ทํางานมาใชเพื่อตรวจสอบ ทบทวนการทํางานและกิจกรรม เพื่อใหบรรลุตามวิสัยทัศน นโยบายของผูบริหาร ความตองการ

ของบุคลากรที่ปฏิบัตหินาที่ (กนกพร สัน้ศรี, 2554) 

3. การเรยีนรูโดยการทดลอง (Experimental Learning) การทดลองเพื่อเรียนรูหรือคนหาความรูจากการทดลอง เพื่อ

หาสาเหตุที่ทําใหเกดิผลตางๆ เปนการตัง้สมมุตฐิานและพสิูจนสมมุตฐิานตางๆ เพื่อใหเกดิความรูใหม  

4. การเรียนรู เพื่อนําการเรียนรู  ( Leading Learning) ในการดําเนินการกิจกรรมการเรียนรูในองคกรตางๆ                     

ที่กลาวมาแลวนั้น ผูบริหารองคกรตองไปนําในกิจกรรมการเรียนรูตางๆ จําเปนตองฝกทักษะในการเปนผูนําใน                 

การเรยีนรูรวมกัน 

ระบียบวิธีการศกึษาวิจัย 

 งานวิจัยนี้เปนงานวิจัยเชิงปฏิบัติการ โดยประยุกตใชวิธีการวิศวกรรมความรู (Knowledge engineering) ดวย

เครื่องมือ CommonKADS ในการเก็บรวบรวมความรูจากผูเชี่ยวชาญและนํามาวิเคราะห สังเคราะห เพื่อใหไดมาซึ่ง องค

ความรูดานการปฏิบัตงิานดานการควบคุมคุณภาพถานหนิและการผสมถานหิน ใชทฤษฎีการเรียนรูขณะทํางาน (Learning in 

Action) ในการออกแบบกจิกรรมการปฏิบัตงิานของพนักงานใหม เว็บ 2.0 ในการพัฒนาระบบสารสนเทศฐานความรู และการ

ทบทวนหลังการปฏิบัตงิาน (After Action Review) เพื่อวัดและประเมินผลลัพธงานวิจัย  โดยมีกลุมตัวอยาง คือ ผูปฏิบัติงาน

ใหม กองปฏิบัตกิารระบบขนสงวัสดุ กฟผ.เหมืองแมเมาะ จํานวน 10 คน ประกอบดวยแผนการดําเนนิงานและวธิวีจัิย ดังนี้ 
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ตารางที่ 1 แผนการดําเนนิงานและวิธีวิจัย 

ขั้นตอน ขอมูล/หลักฐาน สนับสนุน เครื่องมอื/ทฤษฎีท่ีใช Output 

1. สรางโมเดลความรู  

1.1 ตรวจสอบหัวขอความรู 

1.2 จับความรูผูเชี่ยวชาญ 

 

1.3 วเิคราะหและสังเคราะห

ความรู 

- ปญหาของงานวจิัย 

 

- วศิวกรรมความรู  

- แบบสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ 

 

- Keyword annotation 

- CommonKADS 

 

- องคความรูดานการ

ควบคุมคุณภาพถาน/ 

เทคนิค/ วธีิการ 

- Transcript 

- Knowledge Map 

2. พัฒนาระบบสารสนเทศใหม  

 

- องคความรูดานการควบคุม

คุณภาพถาน/ เทคนิค/ วธีิการ 

- Knowledge Map 

- Web 2.0 - ระบบสารสนเทศ

ฐานความรู 

3. นําระบบ KBS ไปใชงาน 

3.1 คนหา สอบถาม และ

แลกเปล่ียนความรู  

 

 

3.2 เรยีนรูจากประสบการณ 

ขณะทํางาน  

 

3.3 บันทึกขอมูลปญหา และการ

แกไขปญหาขณะทํางาน 

 

- ระบบสารสนเทศฐานความรู 

(Knowledge Base Information 

System) 

 

- ความรู เทคนิค วธีิการ แกปญหา 

ท่ีไดจากการคนหาและสอบถาม 

 

 

- KBS 

- LIA Theory 

(Intelligent learning : Search 

and Inquiry) 

- LIA Theory 

 (Experiential Learning) 

 

- แบบฟอรมท่ีตองใชในการ

ปฏบัิติงาน  

 

- องคความรูจากระบบ 

KMS – ความรู เทคนิค 

และวธีิการท่ีดี จาก

ผูเชี่ยวชาญ 

- แนวทางการแกไข

ปญหาหนางานได 

 

- แบบฟอรมตางๆ ท่ีมี

การบันทึกขอมูลขณะ

ทํางาน 

4. วัดและประเมนิผล 

 

 

- ขอมูลจากแบบฟอรมตางๆ ท่ีมี

การบันทึกไวแลวขณะทํางาน 

- AAR 

 

- ทักษะท่ีเพิ่มขึ้นของ

พนักงานใหม 

- ผลลัพธของงานมคีวาม

ถูกตองมากขึ้น 

 

ผลการศกึษา 

1. ผลการตรวจสอบหัวขอความรู 

ผลการตรวจสอบเพื่อระบุหัวขอความรูที่จําเปนในงานดานการควบคุมคุณภาพถานหินใหไดมาตรฐานดวยวิธีการผสม

ถานหิน โดยการสัมภาษณเพื่อจับความรูจากผูเชี่ยวชาญที่มีประสบการณดานการควบคุมคุณภาพถานฯ  จํานวน 3 คน 

ประกอบดวย หัวหนากอง หัวหนาแผนก และนายชางระดับ 4 กองปฏิบัติการระบบขนสงวัสดุ  กฟผ.(เหมืองแมเมาะ) พบวา 

งานควบคุมคุณภาพถานหินดวยวิธีการผสมถานหินมีกระบวนการทํางานอยู 5 ขั้นตอน คือ 1.ควบคุมคุณภาพถานหินใหได

มาตรฐาน เพื่อจัดสงโรงไฟฟาแมเมาะ 2.วธิคีวบคุม 3.วิธีผสมถานหิน 4.วิธีผสมถานหินใหไดคุณภาพตามแผนที่กําหนด โดย

ศูนยควบคุม (CCC) 5.การจัดสงถานหนิจากลานกองถานหนิไปยังโรงไฟฟาแมเมาะ องคความรูที่จําเปนในการควบคุมคุณภาพ

ถานหนิ จํานวน 17 องคความรู 

2. ผลการจับความรู 

 จากการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ 3 คน ตางมีความเห็นตรงกันวา กระบวนการทํางานหรือพันธกิจของกองปฏิบัติการ

ระบบฯ ประกอบดวย 1) โมและลําเลยีงถานหนิลกิไนตสงไปยังลานกองถานหนิ 2) ควบคุมคุณภาพถานหิน และจัดสงถานหิน
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จากลานกองถานหนิไปยังโรงไฟฟาแมเมาะใหไดปรมิาณและคุณภาพตามที่โรงไฟฟาแมเมาะกําหนด นอกจากนั้น ผลลัพธที่ได

จากการสกัดความรู ประสบการณ และเทคนคิตางๆ ในการปฏิบัตงิาน ดังแสดงในตารางที่ 2 
 

ตารางที่ 2 ความรูที่ไดจากการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ 

ผลที่ไดจากการสัมภาษณ 

ประเด็น 

การ

สัมภาษณ 

หัวหนากองปฏิบัตกิารระบบ 

ขนสงวัสดุ 

หัวหนาแผนกปฏิบัตกิาร 

ขนสงวัสดุกะ 1  

นายชางระดับ 4  

แผนกปฏิบัตกิารขนสงวัสดุกะ 

1 

ความรู

สําคัญระดับ

งาน (Task 

knowledge) 

- ความรูเกี่ยวกับที่มาและ

วัตถุประสงคขององคกร/

หนวยงาน  

- ความรูเกี่ยวกับหนาที่และ

ความรับผดิชอบของกอง

ปฏิบัตกิารระบบขนสงวัสดุ 

- ความรูเกี่ยวกับงานดานการ

ผสมถานหนิของเหมืองแมเมาะ

ใหไดคุณภาพตามที่โรงไฟฟาแม

เมาะกําหนด 

- ความรูเกี่ยวกับหลักการผสม

ถานหนิและขัน้ตอนการควบคุม 

 

- ความรูเกี่ยวกับขัน้ตอน/

เทคนคิ วธิกีารผสมถานหนิใน

ดานการควบคุมคุณภาพถาน

หนิ เพื่อใหไดคาคุณภาพถาน

ตรงตามคุณสมบัตทิี่โรงไฟฟา

ตองการ กอนดําเนนิ การสงให

โรงไฟฟา ใน 2 กรณี คือ 1) 

กรณีคุณภาพถานหนิในลาน

กองถานอยูในเกณฑที่กําหนด 

และ 2) กรณีคุณภาพถานหนิใน

ลานกองถานไมอยูในเกณฑที่

กําหนด 

การกําหนด 

ผูเช่ียวชาญ 

และผูปฏิบัติ 

(Community 

of Practice 

- หัวหนากองปฏิบัติการระบบ

ขนสงวัสดุ 

 

- หัวหนาแผนกปฏิบัตกิารขนสง

วัสดุกะ 1 กองปฏิบัตกิารระบบ

ขนสงวัสดุ 

 

- ชางระดับ4 แผนกปฏิบัตกิาร

ขนสงวัสดุกะ 1 กองปฏิบัตกิาร

ระบบขนสงวัสดุ 

 

ทัง้นี้ นายชางระดับ 4 ไดพูดถงึประสบการณในการแกปญหากรณีตางๆ โดยมีรายละเอียดเพิ่มเตมิ ดังนี้ 

กรณศีกึษาที่ 1 : กรณีคาคุณภาพถานหนิที่มีอยูปกต ิ มีขัน้ตอน/เทคนคิในการผสมถานหนิ ดังนี้ 

1. ตรวจสอบขอมูลชนดิถานหนิที่โมแตละกะจาก Web Operation 

2. เม่ือตรวจสอบแลวพบวาถานหนิในลานกองถาน มีคาคุณภาพหนิเปนไปตามเกณฑที่โรงไฟฟากําหนดใหดําเนินการ

โมถานหนิไดทันที 

3. ดําเนินการโมถานหิน โดยผูปฏิบัติงานในศูนยควบคุมเครื่องจักรในระบบสายพานลําเลียง (CCC) ทําการควบคุม

คุณภาพถานหนิขณะโม ซึ่งจะปอนขอมูลสูตรการผสมลงในโปรแกรม MS Excel เพื่อคํานวณคาประมาณคุณภาพถาน 

4. ประสานงานกับ Operator Crusher เพื่อใหดําเนนิการผสมถานตามสูตร 

5. จัดสงถานหนิจากลานกองถานหนิไปยังโรงไฟฟาแมเมาะ 
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6. ติดตามและตรวจสอบ คาคุณภาพให เปนไปตามขอกําหนดทุกครึ่ งชั่ ว โมง โดยมีคาที่ตองติดตาม คือ                  

ชนดิถาน คุณภาพถาน อัตราสวนผสม และน้ําหนักถาน (คาเฉลี่ย) ที่รถบรรทุกนํามาเทที่ Crusher 

กรณศีกึษาที่ 2 : กรณีคาคุณภาพถานหนิที่มีอยูไมเปนไปตามที่กําหนด มีขัน้ตอน/เทคนคิในการผสมถาน ดังนี้ 

1. ตรวจสอบขอมูลชนดิถานหนิที่โมแตละกะจาก Web Operation 

2. เม่ือตรวจสอบแลวพบวาถานหนิในลานกองถาน มีคาคุณภาพไมเปนไปตามเกณฑที่โรงไฟฟากําหนด 

3. ดําเนินการแกไขปญหาโดยปรับอัตราสวนถานหินที่โมในโปรแกรม MS Excel เพื่อคํานวณใหไดคุณภาพตามที่

กําหนด 

4. เม่ือปรับอัตราสวนผสมใน Microsoft Excel แลว คุณภาพถานหนิดขีึ้นและอยูในเกณฑที่กําหนด ใหดําเนินการโมถาน

หนิตามอัตราสวนผสมใหมโดยผูปฏิบัตงิานในศูนยควบคุมเครื่องจักรในระบบสายพานลําเลียง (CCC) 

5. ประสานงานกับ Operator Crusher เพื่อใหดําเนนิการผสมถานหนิตามสูตรใหม 

6. จัดสงถานหนิจากลานกองถานไปยังโรงไฟฟาแมเมาะ 

7. ติดตามและตรวจสอบคาคุณภาพให เปน ไปตามขอกํ าหนดทุกครึ่ งชั่ ว โมง โดยมีค าที่ตองติดตาม คือ                        

ชนดิถาน คุณภาพถาน อัตราสวนผสม และน้ําหนักถาน (คาเฉลี่ย) ที่รถบรรทุกนํามาเทที่ Crusher 

3. ผลการวิเคราะหและสังเคราะหความรู 

ผูวิจัยไดทําการสังเคราะหความรูงานดานการควบคุมคุณภาพถานฯ โดยใชเครื่องมือ CommonKADs ซึ่งเปนการ

วเิคราะหรายละเอียดของงานและองคความรูที่จําเปนตองใชในการทํางานที่รวบรวมไดจากผูเชี่ยวชาญ                 อยูใน

รูปแบบของแบบจําลององคความรูตางๆ ใน 3 ระดับ คือ ความรูระดับงาน (Task Knowledge) ความรูระดับความคิด 

(Inference Knowledge) และความรูระดับความสัมพันธเฉพาะ (Domain Knowledge) เปนดังนี้ 

แบบจําลองความรู (Knowledge Model) 

การสังเคราะหความรู  ของการควบคุมคุณภาพถานหินและจัดสงถานหินจากลานกองถานไปยังโรงไฟฟา                 

แมเมาะใหไดปริมาณและคุณภาพตามที่โรงไฟฟากําหนด ประกอบดวย 5 งานหลัก ไดแก 1) ควบคุมคุณภาพถานหินใหได

มาตรฐาน เพื่อจัดสงโรงไฟฟาแมเมาะ 2) วิธีควบคุม 3) วิธีผสมถานหิน 4) วิธีผสมถานหินใหไดคุณภาพตามแผนที่กําหนด 

โดยศูนยควบคุม (CCC) 5) จัดสงถานจากลานกองถานไปยังโรงไฟฟาแมเมาะ ดังรูปที่ 1 
 

 
 

ภาพที่ 1 งานสําคัญของการควบคุมคุณภาพถานและจัดสงถานจากลานกองถานไปยังโรงไฟฟาแมเมาะ 
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กรณงีานดานการควบคุมคุณภาพถานใหไดมาตรฐาน (T11) 

ผลการสังเคราะหความรูในงานการควบคุมคุณภาพถานหินใหไดมาตรฐาน พบวา ความรูระดับความคิด (Inference 

Knowledge) ในกระบวนการควบคุมคาคุณภาพถานหินเพื่อจัดสงใหโรงไฟฟาแมเมาะตามขอกําหนดตองคํานึงถึงหลักการ 

(Domain concept) ตางๆ ดังนี้ (ดูรูปที่ 2) 

1. คาความรอนของถาน (Kcal/kg) High Heating Value (HHV) 

2. คากํามะถันตอคาความรอน SPH (Sulphur per Heat) 

3. คา % CaO (Free So3) 

4. คา So2 in let 

5. สภาพถาน 

 

 
 

ภาพที่ 2 ระดับความคิด (Inference Knowledge) และระดับปญหา (Domain Level) ในกระบวนการควบคุมคาคุณภาพถานหนิ

ตามขอกําหนด 

 

กรณงีานหลักดานการผสมถานโดยศูนยควบคุม CCC (T14) 

การสังเคราะหความรูการควบคุมคุณภาพถานหินและจัดสงถานหินจากลานกองถานไปยังโรงไฟฟาแมเมาะ               

ใหไดปรมิาณและคุณภาพตามที่โรงไฟฟากําหนด ตามวิธี Common KADS โดย Task Knowledge คือ วิธีผสมถานหินโดยศูนย

ควบคุม CCC ซึ่งตองคํานงึถงึ (Inference knowledge) 1) วิธีผสมถานหินโดยศูนยควบคุม CCC กรณีคาคุณภาพถานหินที่มีอยู 

เปนไปตามขอกําหนด 2) วธิผีสมถานหนิโดยศูนยควบคุม CCC กรณีคาคุณภาพถานหินที่มีอยู ไมเปนไปตามขอกําหนด ดังรูป

ที่ 3 
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ภาพที่ 3 ความรูในงาน (Task knowledge) วธิผีสมถานหนิโดยศูนยควบคุม CCC และความรูระดับความคิด (Inference 

Knowledge) 

 
ตัวอยางเชน ความรูระดับความคิด (Inference Knowledge) ในกระบวนการผสมถานหินโดยศูนยควบคุม CCC กรณี

คาคุณภาพถานหินที่มีอยู เปนไปตามขอกําหนด ตองคํานึงถึง ความรูระดับหลักการ (Domain knowledge) ดังรูปที่ 4 และ

ความรูระดับความคิด (Inference Knowledge) ในกระบวนการผสมถานหนิโดยศูนยควบคุม CCC  กรณีคาคุณภาพถานหินที่มี

อยู ไมเปนไปตามขอกําหนด ตองคํานงึถงึ ความรูระดับหลักการ (Domain knowledge) ดังรูปที่ 5 

 

 
 

ภาพที่ 4 ระดับความคิด (Inference Knowledge) และระดับปญหา (Domain Level)  

ในกระบวนการผสมถานหนิโดยศูนยควบคุม CCC กรณีคาคุณภาพถานที่มีอยู เปนไปตามขอกําหนด 
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ภาพที่ 5 ระดับความคิด (Inference Knowledge) และระดับปญหา (Domain Level) 

ในกระบวนการผสมถานหนิโดยศูนยควบคุม CCC กรณีคาคุณภาพถานที่มีอยู ไมเปนไปตามขอกําหนด 

4. ผลการจัดเก็บองคความรูและแลกเปลี่ยนเรยีนรู 

ผูวจัิยไดใช CommonKADS Methodology ในการสรางแบบจําลองความรูดานการควบคุมคุณภาพถานหินดวยวิธีการ

ผสมถานหนิของพนักงานการไฟฟาฝายผลติแหงประเทศไทย (เหมืองแมเมาะ) และจัดเก็บไวในระบบสารสนเทศฐานความรู 

(KBS) (Url: kms.yogaprosperityprogram.com/index.php) ซึ่งประกอบไปดวยเมนูการทํางาน ดังนี้ 

1) มีระบบ Login สําหรับการเขาใชงาน ดาวนโหลดเอกสารที่จําเปน ผูปฏิบัตงิานตองใสหมายเลขประจําตัว และ

รหัสผานเพื่อ Login  

2) แผนที่ความรู (Knowledge Map)  

3) ดาวนโหลดเอกสาร  

4) การแลกเปลี่ยนเรยีนรู หรอื กระดานสนทนา (Web board)  

5) มีการรวบรวมลงิคที่เกี่ยวของกับ KBS เพื่อศกึษาเพิ่มเติม ดังแสดงในรูปที่ 6  
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ภาพที่ 6 จัดเก็บองคความรูและระบบสารสนเทศฐานความรู (KBS) 

 
5. สรุปผลการเรียนรูโดยการสบืความลับจากการใชงานระบบสารสนเทศ (KBS) การเรยีนรูจากประสบการณจาก

การใชแบบบันทกึการปฏิบัตงิาน และแบบทบทวนหลังการปฏิบัตงิาน (AAR) 

 จากการปฏิบัติงานประจําวันของผูปฏิบัติงานใหม โดยเริ่มจากผูปฏิบัติงานใหมรับแผนการผลิตถานประจําวัน 

ประกอบดวย ชนดิถาน คาคุณภาพถาน อัตราสวนผสม และน้ําหนักถาน เม่ือผูปฏิบัติงานใหมตรวจสอบคาคุณภาพถานแลว

พบวาคาคุณภาพถานที่มีอยูไมเปนไปตามขอกําหนดของโรงไฟฟาแมเมาะ ผูปฏิบัติงานใหมจะทําการบันทึกปญหาดานคา

คุณภาพถานไมเปนไปตามขอกําหนดที่พบในขณะปฏิบัติงาน ลงในแบบบันทึกการปฏิบัติงาน กรณีที่ตองใชองคความรู

ประกอบการตัดสนิใจเพื่อแกปญหา จะทําการ Login เขาสูระบบสารสนเทศ (KBS) เพื่อทําการสืบคน (Search) ความรู และ

หากจําเปนอาจสอบถาม (Inquiry) ผูเชี่ยวชาญผาน webboard แบบเรียลไทม เม่ือผูปฏิบัติงานใหมไดความรูจากการสืบคน 

และ/หรอื สอบถามผูเชี่ยวชาญถึงวิธีการ/เทคนิคพิเศษในการแกไขปญหางานแลวนั้น ผูปฏิบัติงานใหมจึงนําความรูที่ไดจาก

การใชงานระบบสารสนเทศไปใชในการแกไขปญหางาน และทําการบันทกึลงในแบบบันทกึการปฏิบัตงิานอีกครัง้ ภายหลังจาก

การที่ไดทําการแกไขปญหานัน้แลวเสร็จ เปนการเรยีนรูขณะทํางานจริงของผูปฏิบัติงาน ตัวอยางปญหาที่พบขณะปฏิบัติงาน

ประกอบดวย Cao สูงกวากําหนด จํานวน 1 ครัง้ SPH สูงกวากําหนด  จํานวน 1 ครัง้  และคาความรอนต่ํากวากําหนด จํานวน 

2 ครัง้ สามารถสรุปผลการเรยีนรูโดยการสบืความลับ จากการใชงานระบบสารสนเทศ (KBS) และการเรยีนจากประสบการณ

จากการใชแบบบันทกึการปฏิบัตงิาน ดังตารางที่ 3 

ตารางที่ 3 ผลการเรยีนรูโดยการสบืความลับจากการใชงานระบบสารสนเทศ (KBS) และแบบบันทกึการปฏิบัตงิาน 

ปญหาท่ีพบขณะปฏิบัติงาน ผลการเรยีนรูโดยการสบืคน (Search) ผลการเรยีนรูโดยการสอบถาม (Inquiry) 

Cao สูงกวากําหนด  

วันที่ 12 ตลุาคม 2560 

เวลา 08.00-16.00 น. 

ผูดําเนนิการแกไขปญหา 

นายธนากร มวงแกว 

หปว1-ช. กปร-ช. อผม. 

ความรูท่ีไดมาจากการ Search  

- องคความรูเรื่อง คาคุณภาพถานตาม

ขอกําหนดสําหรับโรงไฟฟา หนวยที ่4-7 

- องคความรูเรื่อง วิธคีวบคุม 

- องคความรูเรื่อง วิธผีสมถาน โดยศูนย

ควบคุม CCC กรณคีาคุณภาพถานที่มอียู 

ไมเปนไปตามที่กําหนด 

- องคความรูเรื่อง จัดสงถานจากลานกอง

ถานไปยังโรงไฟฟาแมเมาะ 

 

 

ความรูท่ีไดจากการสอบถามผูเชี่ยวชาญ 

การสอบถาม   

การผสมถานกรณ ีCaO สูงกวากําหนดเล็กนอย ในกรณ ี

Bay2/1 %CaO 30.82 

มวิีธแีกไขปญหาอยางไร 

วิธกีาร/เทคนคิพิเศษ ในการแกไขปญหาจาก

ผูเชี่ยวชาญ 

- แกไขโดยการลดคา CaO ลง ใหอยูในเกณฑที่ปรกตคิอื

คา CaO > 23, < = 30% โดยปลอยถานชนดิที่มคีา CaO 

< = 30% มากอน  เพื่อเปนการปรับคาคุณภาพถาน 

จนกวาคา CaO อยูในเกณฑที่ปรกต ิและตรวจสอบดูคา 
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CaO ของถานชนดิอ่ืนที่เขามาผสมใน Bay วามถีานชนดิ

ไหนที่มคีา CaO <30% และทําการปรบัคาใน Excel ดูอีก

ครัง้ จากนัน้จึงดาํเนนิการปลอยถานชนดินัน้มากอน เพื่อ

ปรับคุณภาพ 

SPH สูงกวากําหนด   

วันที่ 18 ตุลาคม 2560 

เวลา 16.00-00.00 น. 

ผูดําเนนิการแกไขปญหา 

นายเฉลมิพล วรรณการ 

หปว1-ช. กปร-ช. อผม. 

ความรูท่ีไดมาจากการ Search  

- องคความรูเรื่อง คาคุณภาพถานตาม

ขอกําหนดสําหรับโรงไฟฟา หนวยที ่4-7 

- องคความรูเรื่อง วิธผีสมถาน โดยศูนย

ควบคุม CCC กรณคีาคุณภาพถานที่มอียู 

ไมเปนไปตามที่กําหนด 

- องคความรูเรื่อง จัดสงถานจากลานกอง

ถานไปยังโรงไฟฟาแมเมาะ 

 

ความรูท่ีไดจากการสอบถามผูเชี่ยวชาญ 

การสอบถาม   

การผสมกรณ ี%SPH สูงกวากําหนด ในลักษณะคาความ

รอนต่ําในขณะที ่%SPH คงที่ มวิีธดีําเนนิการอยางไร 

วิธกีาร/เทคนคิพิเศษ ในการแกไขปญหาจาก

ผูเชี่ยวชาญ 

- แกไขโดยการงด หรอื ลด ถานที่มคีาความรอนต่ํา และ

ปรับเพิ่มถานที่มคีาความรอนสูง โดยคํานวณคาประมาณ

คุณภาพถาน และทําการทดลองปรับคาคุณภาพ โดย

ปรับจากสดัสวนการโมถาน และตดิตามคุณภาพให

เปนไปตามกําหนด ในกรณทีี่ไมสามารถสงถาน HS ได ให

ดําเนนิการสง Normal Sulphur แทน 

คาความรอนตํ่ากวากําหนด    

วันที่ 23 ตุลาคม 2560 

เวลา 16.00-00.00 น. 

ผูดําเนนิการแกไขปญหา 

นายเกียรตศิักดิ์ ตนัตระวิรยิะกูล  

หปว4-ช. กปร-ช. อผม. 

ความรูท่ีไดมาจากการ Search  

- องคความรูเรื่อง คาคุณภาพถานตาม

ขอกําหนดสําหรับโรงไฟฟา หนวยที ่4-7 

- องคความรูเรื่อง วิธผีสมถาน โดยศูนย

ควบคุม CCC กรณคีาคุณภาพถานที่มอียู 

ไมเปนไปตามที่กําหนด 

- องคความรูเรื่อง จัดสงถานจากลานกอง

ถานไปยังโรงไฟฟาแมเมาะ 

วิธกีารแกไขปญหา 

- แกไขโดยการตักสงเปนถาน HS สง Unit 

4-7 ปกต ิ

- 

คาความรอนตํ่ากวากําหนด 

วันที่ 28 ตลุาคม 2560 

เวลา 00.00-08.00 น. 

ผูดําเนนิการแกไขปญหา 

นายศวิพล ชัยประเทศ 

หปว4-ช. กปร-ช. อผม. 

ความรูท่ีไดมาจากการ Search 

- องคความรูเรื่อง คาคุณภาพถานตาม

ขอกําหนดสําหรับโรงไฟฟา หนวยที ่4-7 

- องคความรูเรื่อง วิธผีสมถาน โดยศูนย

ควบคุม CCC กรณคีาคุณภาพถานที่มอียู 

ไมเปนไปตามที่กําหนด 

- องคความรูเรื่อง จัดสงถานจากลานกอง

ถานไปยังโรงไฟฟาแมเมาะ 

 

ความรูท่ีไดจากการสอบถามผูเชี่ยวชาญ 

การสอบถาม   

การผสมถาน โดยที ่REC และ ST เขา PM ไมสามารถ

ผสมกับถาน High Sulphur โดยที่ คา Heat ต่ํากวาที่

กําหนด 2,700 Kcal/kg ทําใหไมสามารถสงถาน Bay 1/4 

ใหโรงไฟฟา Unit 4-7 ได และ REC.4,5 ST.3,4 เขา PM. 

ไมสามารถผสมกับถาน High Sulphur ได ควรแกไข

ปญหาอยางไร 

วิธกีาร/เทคนคิพิเศษ ในการแกไขปญหาจาก

ผูเชี่ยวชาญ 

-  แกไขปญหาในดานการผสมถานกรณทีี่ REC และ ST 

เขา PM ไมสามารถผสมกับถาน High Sulphur 

ผูเช่ียวชาญแนะนําใหตักผสมกับถานที่มคีา Heat >2,700 

Kcal/kg และสงเปนถาน High Sulphur ใหกับโรงไฟฟา 
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ตารางที่ 4 ความรูที่ไดจากการบันทกึแบบทบทวนหลังการปฏิบัตงิาน (AAR) 

สรุปความรูที่ไดจากการบันทกึแบบทบทวนหลังการปฏิบัตงิาน (AAR: After Action Review) 

ความรูที่ไดจากการ

ทํา บันทกึแบบ

ทบทวนหลังการ

ปฏิบัตงิาน (AAR) 

ครั้งที่ 1 

- ผูปฏิบัตงิานมีความรูความเขาใจในขัน้ตอนการผสมถาน สามารถแกไขปญหางานใน

ดานควบคุมคุณภาพถานดวยวธิกีารผสมถาน กรณีคา CaO สูงกวากําหนดได 

1. ความรูกรณคีา CaO สูงกวากําหนด 

ผูปฏิบัตงิานดําเนนิการแกไขโดยปรับลดถานที่มีคา CaO สูงลง หรอืเพิ่มสัดสวนถานที่มี

คา CaO ต่ํา 

ความรูที่ไดจากการ

ทํา บันทกึแบบ

ทบทวนหลังการ

ปฏิบัตงิาน (AAR) 

ครั้งที่ 2 

- ผูปฏิบัตงิานมีความรูความเขาใจในขัน้ตอนการผสมถาน สามารถแกไขปญหางานใน

ดานควบคุมคุณภาพถานดวยวธิกีารผสมถาน กรณีคาความรอนต่ํากวากําหนด และ  

คา SPH สูงกวากําหนดได 

1. ความรูกรณคีาความรอนต่ํากวากําหนด  

การแกไขกรณีคาความรอนต่ํากวากําหนด คือ ควรลดหรอืงด ถานที่มีคาความรอนต่ํา

และเพิ่มถานที่มีคาความรอนสูงเขามาผสม 

2. ความรูกรณคีา SPH สูงกวากําหนด 

กรณีคา SPH สูงกวากําหนด เกดิขึ้นได 2 คือ กรณีเกดิขึ้นจากคาความรอนต่ํา ในขณะที่ 

%SPH คงที่ และ กรณีคาความรอนคงที่ 

- กรณีเกดิขึ้นจากคาความรอนต่ํา ในขณะที่ %SPH คงที่ ผูปฏิบัตงิานดําเนนิการแกไข

โดยงดหรอืลดถานที่มีคาความรอนต่ําและปรับเพิ่มถานที่มีคาความรอนสูง 

- กรณีคาความรอนคงที่ ผูปฏิบัตงิานดําเนนิการแกไขโดยปรับลดหรอืงดชนดิถานที่มี 

%SPH สูงและเพิ่มสัดสวนถานที่มีคา %SPH ต่ํามาแทน 

 

อภปิรายผล 

 จากผลการวจัิยพบวา จากปญหาดานการปฏิบัตงิานของผูปฏิบัติงาน กองปฏิบัติการระบบขนสงวัสดุ กฟผ.(เหมือง

แมเมาะ) ผูวิจัยไดทําการแกปญหาโดยออกแบบระบบสารสนเทศขึ้นใหม (KBS) และจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูใหกับ

ผูปฏิบัตงิานใหม โดยผลการวจัิยมีประเด็นสําคัญดังนี้ 

ปจจัยที่หนึ่ง กองปฏิบัตกิารระบบขนสงวัสดุ มีองคความรูเรื่องการควบคุมคุณภาพถานดวยวิธีการผสมถาน เพื่อให

ผูปฏิบัตงิานใหมนําความรูไปปรับใชในการแกไขปญหางาน โดยผลการสังเคราะหความรู ดวยเครื่องมือ Common KADS ของ

งานดานการควบคุมคุณภาพถานและจัดสงถานจากลานกองถานไปยังโรงไฟฟาแมเมาะใหไดปริมาณและคุณภาพตามที่

โรงไฟฟากําหนด ประกอบดวย 5 งานหลัก ไดแก 1) ควบคุมคุณภาพถานใหไดมาตรฐาน เพื่อจัดสงโรงไฟฟาแมเมาะ  2) วิธี

ควบคุม  3) วธิผีสมถาน  4) วธิผีสมถานใหไดคุณภาพตามแผนที่กําหนด โดยศูนยควบคุม (CCC)  5) จัดสงถานจากลานกอง

ถานไปยังโรงไฟฟาแมเมาะ  

ปจจัยที่สอง ระบบสารสนเทศแบบเดมิ ผูดูแลระบบไมสามารถเขาไปปรับปรุง แกไข เพิ่มเติมองคความรูในระบบได 

เนื่องจากหนวยงานกลาง กฟผ. เปนผูดูแลระบบ ทําใหผูปฏิบัติงานไมสามารถสืบคน แลกเปลี่ยนเรียนรู หรือปรับปรุง แกไข 

เพิ่มเตมิ องคความรูได ผูวจัิยจึงไดออกแบบระบบสารสนเทศขึ้นใหม (KBS) โดยออกแบบใหสอดคลองกับแนวทางของเว็บ 2.0 

พบวาระบบสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นใหม ชวยสนับสนุนในดานการสืบคน แบงปนขอมูลและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวาง
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ผูปฏิบัตงิานและผูเชี่ยวชาญผานทางระบบแสดงความคิดเห็น ทําใหผูปฏิบัติงานนําความรูที่ไดรับไปปรับใชในการแกไขปญหา

งานได  

 ปจจัยที่สาม วธิกีารในการแลกเปลี่ยนเรียนรูของผูปฏิบัติงานใหมในกระบวนการควบคุมคุณภาพถานดวยวิธีการ

ผสมถานแบบเดมิ เม่ือผูปฏิบัตงิานใหมพบปญหาดานคาคุณภาพถานไมไดมาตรฐานขณะปฏิบัติงาน ผูปฏิบัติงานไมสามารถ

แกไขปญหาไดเนื่องจากไมมีความรูความเขาใจในการทํางานแตละขั้นตอน และตองรอใหผูเชี่ยวชาญมาดําเนินการแกไข ซึ่ง

แตกตางจากภายหลังที่ผูวิจัยไดจัดการแลกเปลี่ยนเรียนรูโดยใชทฤษฎีการเรียนรูขณะทํางาน (Learning in Action) มาเปน

กรอบในการแลกเปลี่ยนเรยีนรู โดยการสบืความลับ (Intelligent Learning) ดวยวิธีการสืบคน (Search) องคความรู และ การ

สอบถาม (Inquiry) ผู เชี่ยวชาญขณะทํางาน เพื่อใหไดมาซึ่งวิธีการ/เทคนิคพิเศษ และ การเรียนรูจากประสบการณ 

(Experiential Learning) จากผูเชี่ยวชาญ โดยการโตตอบ/แสดงความคิดเห็นผานระบบสารสนเทศ พัฒนาระบบสารสนเทศ

ฐานความรู (KBS) ขึ้นใหม ที่เปนเครื่องมือชวยใหผูปฏิบัติงานใหมมีประสิทธิภาพในดานการทํางานและการตัดสินใจ พัฒนา

ความรู ทักษะ ของผูปฏิบัตงิานใหมดานการควบคุมคุณภาพถานดวยวธิกีารผสมถาน 

 ปจจัยที่สี่ การนําแบบฟอรมไปใชในการทํางานจริง กระบวนการทํางานดานการควบคุมคุณภาพถานดวยวิธีการ

ผสมถานของผูปฏิบัติงานแบบเดิม คือไมมีแบบฟอรมบันทึกการปฏิบัติงานที่ใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานที่เปนรูปแบบ

ชัดเจน ทําใหผูปฏิบัตงิานไมสามารถบันทกึปญหา ที่พบขณะปฏิบัตงิานแตละครัง้ได ซึ่งแตกตางจากเม่ือมีการสรางแบบฟอรม

บันทึกการปฏิบัติงาน และ แบบฟอรมบันทึกทบทวนหลังการปฏิบัติงาน (AAR) ไปใชในการทํางานจริง ทําใหผูปฏิบัติงานมี

แนวทางในการปฏิบัติงานที่เปนรูปแบบเดียวกัน สามารถบันทึกปญหาที่พบขณะทํางาน ความรูที่ไดจากการสืบคน หรือ

สอบถามผูเชี่ยวชาญถึงวิธีการ/เทคนิคพิเศษ ผานระบบสารสนเทศ เพื่อนําองคความรูที่ไดไปปรับใชในการแกไขปญหางาน

บันทึกลงในแบบบันทึกการปฏิบัติงานแตละครั้งได อีกทั้งยังไดมีการมีบันทึกแบบทบทวนหลังการปฏิบัติงาน (AAR) ที่

ผูเชี่ยวชาญและผูปฏิบัตงิานใหม รวมกันวเิคราะหปญหาหรอืผลสําเร็จที่เกดิขึ้นในงานที่ทําสําเร็จไปแลวนั้น เพื่อนําความรูที่ได

ไปปรับใชในการทํางานในครัง้ตอไป เพื่อเปนแนวทางในการทํางานที่ดย่ิีงขึ้น 

สรุปผลการศกึษา 

จากการเก็บขอมูลคาความสูญเสีย เนื่องจากคุณภาพถานหิน  เดือน กันยายน พ.ศ. 2560 พบวา กฟผ.แมเมาะ            

มีคาความสูญเสียเทียบการผลิต คิดเปน 0.058% หรือ 964,601 บาท เนื่องจากผูปฏิบัติงานใหมขาดความรูความเขาใจใน

ดานการควบคุมคุณภาพถานกินดวยวิธีการผสมถานหิน ซึ่งเกิดจากการไมมีระบบสารสนเทศที่คอยสนับสนุนในดานการ

สบืคน แลกเปลี่ยนเรยีนรู เม่ือเกดิปญหาขึ้นขณะทํางาน และไมมีแบบฟอรมที่เปนแนวทางการปฏิบัต ิ  

จากปญหาที่กลาวมาขางตน ผูวจัิยจึงไดจัดทํากิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู เพื่อใหผูปฏิบัติงานใหมไดทราบถึงหลักการ 

เทคนคิ วธิกีาร ในการควบคุมคุณภาพถานหินดวยวิธีการผสมถานหิน โดยใหผูปฏิบัติงานใหมบันทึกขอมูลลงในแบบฟอรม

บันทึกการปฏิบัติงานทุกครั้งเม่ือเกิดปญหาดานคุณภาพถานหินไมไดมาตรฐาน ขณะปฏิบัติงาน และ การเขาใชงานระบบ

สารสนเทศของผูปฏิบัติงานขณะทํางาน เพื่อสืบคนองคความรู สอบถาม แลกเปลี่ยนเรียนรู ระหวางผูปฏิบัติ งานและ

ผูเชี่ยวชาญในระบบสารสนเทศ (KBS) จากนั้นใหหัวหนาแผนกและผูปฏิบัติงานใหมรวมกันบันทึกขอเสนอแนะ หรือสิ่งที่ตอง

ปรับปรุง-แกไข ในการทํางานครัง้ตอไปลงในแบบบันทกึทบทวนหลังการปฏิบัตงิาน   (1 ครั้ง/สัปดาห)  ตั้งแตวันที่ 12 ตุลาคม 

ถงึ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2560 พบวา ผูปฏิบัตงิานใหมมีความรูความเขาใจในหลักการดานการควบคุมคุณภาพถานหินดวยวิธีการ

ผสมถานหนิ เนื่องจากมีระบบสารสนเทศสนับสนุนในการสบืคน แลกเปลี่ยนเรยีนรู ระหวางผูปฏิบัตงิานและผูเชี่ยวชาญ ทําให

สามารถแกไขปญหางาน และสามารถลดความสูญเสยีได โดยเดือนตุลาคม พ.ศ. 2560 กฟผ.แมเมาะ มีคาความสูญเสีย คิด

เปน 0.007% หรอื 115,588 บาท ซึ่งสามารถ  ลดความสูญเสียรายได เนื่องจากคุณภาพถานหินได 849,013 บาท ทั้งนี้ คา
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ความสูญเสียในการผลิตที่ เกิดจากปญหาคาคุณภาพถานที่ เกิดขึ้น เนื่องจากอาจเกิดจากปจจัยอ่ืนๆ  ที่เกี่ยวของกับ

สภาพแวดลอมในการทํางาน เชน ลักษณะ  ที่แตกตางกันทางดานคุณภาพที่ขึ้นอยูกับ Seam ของถานและระยะทางในทิศ

เหนอื-ใต ของเหมือง คุณภาพถานหินบริเวณหลุมเจาะ สภาพอากาศ เชน ฝนตก ความรูความเขาใจของผูปฏิบัติงานใหมที่

ไดรับจากงานวจัิยจึงเปนเพยีงสวนหนึ่งของปจจัยที่สงผลใหคาคุณภาพถานมีมาตรฐานที่สูงขึ้น                 
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บทคัดยอ 

 งานวิจัยนี้เปนการออกแบบและสรางเครื่องอบแหงพลังงานแสงอาทิตยแบบครึ่งทรงกลมและศึกษาลักษณะการ

กระจายอุณหภูมิของอากาศรอนเพื่อเพิ่มศักยภาพของการอบแหง ซึ่งมีขนาดเสนผานศูนยกลาง 5.4 เมตร พัดลมที่ใชมี 2 ชนิด 

ไดแก พัดลมดูดอากาศ และพัดลมตกีวน โดยพัดลมดูดอากาศแตละตัวมีอัตราการไหลของอากาศที่ 9.2 ลูกบาศกเมตรตอนาท ี

มีจํานวน 4 ตัว โดยติดตั้งที่ผนังดานบนของเครื่องอบแหง และพัดลมตีกวนติดตั้งที่ดานบนสุดภายในเครื่องอบแหง ในการ

ทดลองแบงเปน 2 กรณี กรณีแรกใหเฉพาะพัดลมดูดอากาศทํางาน และกรณีที่สองใหพัดลมดูดอากาศทํางานรวมกับพัดลมตี

กวน การทดลองเก็บขอมูลเบื้องตนนี้ ไดวัดอุณหภูมิและรังสดีวงอาทติย เปนเวลา 8 วัน โดยใชสายเทอรโมคัปเปลชนดิ เค และ

เครื่องวัดความเขมรังสีดวงอาทิตย ตามลําดับ โดยมีการติดตั้งสายเทอรโมคัปเปลในตําแหนงตางๆ ภายในเครื่องอบแหง

พลังงานแสงอาทติย ขอมูลนี้จะถูกสงผานและบันทกึคาในเครื่องบันทกึขอมูลทุกๆ 10 นาที ตั้งแตเวลา 08.00 น. ถึง 16.00 น. 

ผลการทดลองพบวา การกระจายอุณหภูมิของอากาศรอนที่ใชพัดลมตีกวน มีคาใกลเคียงกันคืออยูในชวง 37-42 องศา

เซลเซยีส ซึ่งมีสวนตางของอุณหภูมิที่ 5 องศาเซลเซยีส ในทางตรงขาม การกระจายอุณหภูมิของอากาศรอนโดยไมใชพัดลมตี

กวนมีคาแตกตางกันคืออยูในชวง 30-45 องศาเซลเซยีส โดยที่ความเขมรังสดีวงอาทติยเฉลี่ยคือ 480 วัตตตอตารางเมตรตอ

วัน ในสวนประสทิธภิาพทางความรอนของเครื่องอบแหงพลังงานแสงอาทิตยมีคาประมาณ 20 เปอรเซ็นต ดังนั้นจึงสามารถ

กลาวไดวาการอบแหงแบบที่ใชพัดลมตกีวนมีผลทําใหการกระจายอุณหภูมิของอากาศรอนคอนขางกระจายอยางทั่วถึงภายใน

เครื่องอบแหงพลังงานแสงอาทติย ในงานวจัิยตอไปคาดวาการกระจายอุณหภูมิอยางทั่วถงึนี้จะสงผลตอการอบแหงวัตถุดบิ 

คําสําคัญ: เครื่องอบแหงพลังงานแสงอาทิตยแบบครึ่งทรงกลม  พัดลมตีกวน  การกระจายอุณหภูมิ  อากาศรอน  

ประสทิธภิาพทางความรอน 

Abstract  

This research was aimed to design and structure a hemispherical solar dryer and to demonstrate characteristics 

of drying air temperature distribution for drying enhancement. The dryer was of 5.4 m diameter. Electric fans used in 2 

types consisted of ventilation and circulation fans. Outlet air flow rate was 9.2 m3/min. Four ventilation fans were 

separately installed around the upper dryer wall and a circulation fan was mounted at the top inside dryer. In 

experiment, 2 different conditions were investigated. The first condition: only 4 ventilation fans were subsequently active 

and the second condition: the 4 ventilation fans were also subsequently active with a circulation fan was continuously 

active. Experimental data was primary measured in temperature and solar radiation within 8 days using thermocouples 

(Type K) and reference cell, respectively. Thermocouples were set up at various positions inside the dryer. The data was 

transferred and recorded every 10 mins during 08.00 am to 04.00 pm with a data logger. The results showed that the 
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drying air temperature distribution with circulation fan was nearly same as range of 37-42⸰C which the temperature 

difference was slightly 5⸰C. Contrastly, the temperature distribution without circulation fan was differently range of 30-

45⸰C. Average solar radiation was approximately 480 W/m3/day. As for thermal efficiency of the dryer was approximately 

20%. It could be said that drying condition with the circulation fan, the drying air was rather thoroughly distributed inside 

the dryer. Expected results and impacts of the temperature distribution will affect on the drying process of raw materials in 

advance. 

Keyword:  Hemispherical solar dryer,  Circulation Fan,  Temperature distribution,  Drying air,  Thermal Efficiency 

 
บทนํา 

จากปญหาการตากแหงผลติผลทางการเกษตรของกลุมวสิาหกิจชุมชนบานโซ อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ซึ่ง

ใชวธิกีารตากแหงโดยธรรมชาตเิปนการอบแหงระบบPassive คือการวางวัสดุไวที่กลางแจง อาศัยความรอนจากแสงอาทิตย

และกระแสลมในบรรยากาศในการระเหยความชื้นออกจากวัสดุ (อนิรุทธิ์, 2556) เกิดปญหาที่ควบคุมไดยากนั่นก็คือฝุน มด 

แมลง นก และหนู ที่สงผลกระทบตอคุณภาพของผลติภัณฑในกระบวนการแปรรูปตอไป ทางผูวิจัยจึงเล็งเห็นถึงความจําเปน

ในการสงเสรมิการใชพลังงานอยางเหมาะสมพรอมทั้งสนับสนุนการพัฒนาพลังงานทางเลือกตางๆ ใหเปน  “นวัตกรรม

ทางพลังงาน   ”เพื่อเปนแนวทางใหกับชุมชนในอนาคต ซึ่งชุมชนดังกลาวมีภาคเกษตรกรรมเปนพื้นฐาน ทําใหมีการ

พัฒนาพลังงานทดแทน เชน พลังงานชีวมวล พลังงานแสงอาทติย เปนตน ทัง้ยังชวยเพิ่มมูลคาใหแกผลติผลทางการเกษตร 

และชวยใหเกษตรกรมีรายไดเพิ่มขึ้น ที่สําคัญคอื เปนพลังงานหมุนเวียนที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม  จึงเรียกไดวาตอบโจทย

ทัง้ดานเศรษฐกจิ สังคม และสิ่งแวดลอม ตามแนวทางของการพัฒนาอยางย่ังยืน  

โดยพลังงานแสงอาทติยจัดเปนหนึ่งในพลังงานหมุนเวียนที่สะอาดไรมลภาวะ โดยทั่วไปสามารถใชประโยชนจาก

แสงอาทติยได 2 รูปแบบ คือ ผลติไฟฟาโดยใชเซลลแสงอาทติย สวนอีกรูปแบบหนึ่ง คือ  การใชพลังงานแสงอาทิตยเพื่อ

การผลิตความรอน  ทั้งในลักษณะของเทคโนโลยีอบแหง และการผลิตน้ํารอนดวยแสงอาทิตย (จักรพรรณ ,2557) ตลอด

หลายปมานี้ เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตยไดรับการพัฒนาจนถึงขั้นนํามาใชงานไดจริง งานวิจัยนี้จึงมุงเนนในสวนของ

เทคโนโลยีอบแหงโดยทําการออกแบบและสรางเครื่องอบแหงพลังงานแสงอาทิตยแบบครึ่งทรงกลม เปนการอบแหงระบบ 

Active คือระบบอบแหงที่มีเครื่องชวยใหอากาศไหลเวียนในทิศทางที่ตองการ เชน มีพัดลมติดตั้งในระบบเพื่อบังคับใหมีการ

ไหลของอากาศผานระบบ (อนิรุทธิ์, 2556)  ซึ่งไดมีการนําพัดลมตีกวนมาใชเพื่อทําการศึกษาการกระจายอุณหภูมิภายใน

ระบบโดยนําเสนอเปนคาประสทิธิภาพของเครื่องอบแหงพลังงานแสงอาทิตย และถึงแมวาตนทุนในการลงทุนเครื่องอบแหง

พลังงานแสงอาทิตยจะไมถูกนัก แตจัดเปนการลงทุนที่คุมคาในระยะยาวจากการใชเครื่องอบแหงในการผลิตความรอนใน

ชุมชนหรืออุตสาหกรรมตางๆ 

 

อุปกรณและวิธีการ / วิธีดําเนนิการวิจัย 

ในการดําเนินการวิจัย ผูวิจัยไดแบงการศึกษาเปน 2  สวน ในสวนแรกจะทําการออกแบบและสรางเครื่องอบแหง

พลังงานแสงอาทติยแบบครึ่งทรงกลม และทําการติดตั้งพัดลมตีกวนเพื่อทดสอบการไหลของอากาศแบบปนปวน โดยศึกษา

เรื่องของการกระจายอุณหภูมิและเก็บขอมูลเบื้องตนของเครื่องอบแหงพลังงานแสงอาทิตยแบบครึ่งทรงกลม อุปกรณที่ใชใน

การทดลอง ไดแก สายเทอรโมคัปเปลชนิดเค (K-type thermocouple) สําหรับวัดอุณหภูมิอากาศตามจุดตางๆ  ทั้งภายใน

เครื่องอบแหงฯ และอุณหภูมิแวดลอม จํานวน 8 เสน เครื่องวัดความเขมรังสีดวงอาทิตย (Reference cells) จํานวน 1  เครื่อง 

และเครื่องบันทกึขอมูล (Data logger) ย่ีหอ Yokogawa รุน DC100 จํานวน 1 เครื่อง 
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วิธีดําเนนิการวิจัย 

 1. การออกแบบและสรางเครื่องอบแหง 

ทําการออกแบบเครื่องอบแหงพลังงานแสงอาทิตยแบบครึ่งทรงกลมเปนภาพสามมิติดวยโปรแกรม SketchUp2017 

โดยอางอิงขนาดพื้นที่ผวิที่เทากันของเครื่องอบแหงพลังงานแสงอาทิตยแบบเรือนกระจก(เดิม) ซึ่งมีพื้นที่หนาตัดเปนสี่เหลี่ยม

ขนาด 3×4×2 เมตร และมีหลังคาโคงแบบพาราโบลาสูง 0.8 เมตร เสนโคงหลังคายาว 3.5 เมตร ซึ่งมีพื้นที่ผิวทั้งหมดเทากับ 

45.4 ตารางเมตร จากการคํานวณโดยกําหนดพื้นที่ผวิที่เทากันนี้ จึงไดเครื่องอบแหงพลังงานแสงอาทติยแบบครึ่งทรงกลม ที่มี

เสนผานศูนยกลาง 5.4 เมตร และมีความสูง (รัศมี) ยาว 2.7 เมตร วัสดุที่ใชในการรับแสงอาทิตยคือแผนโพลีคารบอเนต โดย

นํามาปดคลุมทุกสวนของเครื่องอบแหงพลังงานแสงอาทติยนี้ เชนเดยีวกับเครื่องอบแหงพลังงานแสงอาทิตยแบบเรือนกระจก

(เดมิ)ที่มีอยู เครื่องอบแหงพลังงานแสงอาทิตยแบบครึ่งทรงกลมประกอบดวยพัดลมดูดอากาศ 4 ตัว และพัดลมตีกวน 1 ตัว 

โดยเครื่องอบแหงพลังงานแสงอาทิตยแบบครึ่งทรงกลมนี้ไดทําการติดตั้งอยูที่ บานโซ ตําบลแมนาเรือ อําเภอเมือง จังหวัด

พะเยา 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 เครื่องอบแหงพลังงานแสงอาทติยแบบครึ่งทรงกลม 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2 ตําแนงพัดลมดูดอากาศและพัดลมตกีวน 
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ภาพที่ 3 จุดวัดอุณหภูมิของเครื่องอบแหงพลังงานแสงอาทติยแบบครึ่งทรงกลม (T1-T7 จุดวัดอุณหภูมิภายในเครื่องอบแหง 

และTamb จุดวัดอุณหภูมิแวดลอม) 

 
2. การทดสอบแบงเปน 2 กรณี 

 ทําการทดสอบเก็บขอมูลเบื้องตนเปนเวลา 8 วัน บันทึกขอมูลของคาอุณหภูมิและคาความเขมรังสีอาทิตยทั้ง

ภายนอกและภายใน ทุกๆ 10นาท ีตัง้แตเวลา 08.00-16.00 น. โดยไมมีการนําวัตถุดบิมาอบแหง ดังนี้ 

กรณทีี่ 1 วัดการกระจายอุณหภูมิโดยเปดเฉพาะพัดลมดูดอากาศ 

วันที่ 1 เปดพัดลมดูดอากาศ 1 ตัว (VF1) 

วันที่ 2 เปดพัดลมดูดอากาศ 2 ตัว (VF1+VF2) 

วันที่ 3 เปดพัดลมดูดอากาศ 3 ตัว (VF1+VF2+VF3) 

วันที่ 4 เปดพัดลมดูดอากาศ 4 ตัว (VF1+VF2+VF3+VF4) 

กรณทีี่ 2 วัดการกระจายอุณหภูมิโดยเปดพัดลมดูดอากาศรวมกับพัดลมตกีวน 

วันที่ 5 เปดพัดลมดูดอากาศ 1 ตัว และพัดลมตกีวน (VF1)+CF 

วันที่ 6 เปดพัดลมดูดอากาศ 2 ตัว และพัดลมตกีวน (VF1+VF2)+CF 

วันที่ 7 เปดพัดลมดูดอากาศ 3 ตัว และพัดลมตีกวน (VF1+VF2+VF3)+CF 

วันที่ 8 เปดพัดลมดูดอากาศ 4 ตัว และพัดลมตกีวน (VF1+VF2+VF3+VF4)+CF 

3. ประสทิธภิาพของเครื่องอบแหงพลังงานแสงอาทติย 

휂 = 풬
풬

   หรอื    휂 = ֯
 

เม่ือ 휂 = ประสทิธภิาพเครื่องอบแหง (%) 

푚 ֯ = อัตราการไหลของอากาศ (kg/s) 

퐶 = คาความจุความรอนจําเพาะอากาศ (kJ/kg.⸰C) 

∆푇 = สวนตางของอุณหภูมิ(⸰C) 

퐺 = คาความเขมรังสอีาทติย(W/m2) 

Α = พื้นที่ผวิเครื่องอบแหง (m2) 

ผลการวิจัย 

1. ผลการทดลองการศกึษาการกระจายอุณหภูมิของอากาศรอนของเครื่องอบแหงพลังงานแสงอาทิตยแบบครึ่งทรงกลม

แสดงความสัมพันธระหวางอุณหภูมิภายใน อุณหภูมิภายนอก และความเขมรังสีดวงอาทิตย แบงผลการทดลองเปน 2 กรณี  

กรณีที่ 1 วัดการกระจายอุณหภูมิโดยเปดเฉพาะพัดลมดูดอากาศ และกรณีที่ 2 วัดการกระจายอุณหภูมิโดยเปดพัดลมดูด
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อากาศรวมกับพัดลมตกีวน จะเห็นไดวากรณีที่เปดเฉพาะพัดลมดูดอากาศ คาอุณหภูมิภายในที่ตําแหนงชั้นบน ชั้นกลาง และ

ชัน้ลางมีการกระจายของอุณหภูมินอยกวากรณีที่เปดพัดลมดูดอากาศรวมกับพัดลมตีกวน โดยอุณหภูมิเฉลี่ยภายในเทากับ 

40.86 องศาเซลเซียส 37.02 องศาเซลเซียส และ 36.64 องศาเซลเซียส ตามลําดับ อุณหภูมิภายนอกเฉลี่ยเทากับ 24.91 

องศาเซลเซยีส และคาความเขมรังสดีวงอาทติยเฉลี่ยเทากับ 504 วัตตตอตารางเมตรตอวัน ดังภาพที่ 4 และเปรียบเทียบกับ

กรณีที่เปดพัดลมดูดอากาศรวมกับพัดลมตีกวน มีอุณหภูมิภายในที่ตําแหนงชั้นบน ชั้นกลาง และชั้นลางเฉลี่ยเทากับ 34.03 

องศาเซลเซียส 33.90 องศาเซลเซียส และ 34.19 องศาเซลเซียส ตามลําดับ อุณหภูมิภายนอกเฉลี่ยเทากับ 24.63 องศา

เซลเซยีส และคาความเขมรังสดีวงอาทติยเฉลี่ยเทากับ 492 วัตตตอตารางเมตรตอวัน ดังภาพที่ 5 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4 แสดงกราฟเปรยีบเทยีบความสัมพันธระหวางอุณหภูมิภายใน อุณหภูมิภายนอก และความเขมรังสีดวงอาทิตยของ

เครื่องอบแหงพลังงานแสงอาทติย (กรณีที่ 1) 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5 แสดงกราฟเปรยีบเทียบความสัมพันธระหวางอุณหภูมิภายใน อุณหภูมิภายนอก และความเขมรังสดีวงอาทติยของ

เครื่องอบแหงพลังงานแสงอาทติย (กรณีที่ 2) 

 
2. ผลการทดลองการศกึษาประสทิธภิาพทางความรอนภายในเครื่องอบแหงพลังงานแสงอาทิตยแบบครึ่งทรงกลม แสดง

ความสัมพันธระหวางประสทิธภิาพของกรณีที่เปดเฉพาะพัดลมดูดอากาศ กับประสิทธิภาพของกรณีที่เปดพัดลมดูดอากาศ

รวมกับพัดลมตกีวน ดังตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 คาประสทิธภิาพทางความรอนภายในเครื่องอบแหงระหวางเปดพัดลมตกีวนและไมเปดพัดลมตกีวน 

วธีิการทดสอบ ประสิทธิภาพทางความรอน (%) 

(VF1) 7.1 

(VF1+VF2) 11 

(VF1+VF2+VF3) 16 

(VF1+VF2+VF3+VF4) 21 

(VF1)+CF 6.5 

(VF1+VF2)+CF 11 

(VF1+VF2+VF3)+CF 14 

(VF1+VF2+VF3+VF4)+CF 20 



การประชุมวชิาการ และการประกวดนวัตกรรมบัณฑิตศกึษาระดับชาติและนานาชาติ 

ระหวางวันท่ี 17-18 พฤษภาคม 2561 

ณ ศูนยประชุมนานาชาติดิเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส เชยีงใหม 
 

381 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 6 คาประสทิธภิาพทางความรอนภายในเครื่องอบแหงระหวางเปดพัดลมตกีวนและไมเปดพัดลมตกีวน 
 

วิจารณผลการวิจัย 

การทดลองดําเนนิการตัง้แตวันที่ 18-25 มกราคม 2561 ในการทดลองครั้งนี้เปนชวงฤดูหนาวประกอบกับความกด

อากาศสูง หรอืมวลอากาศเย็นที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทําใหมีอุณหภูมิลดลง ที่อุณหภูมิแวดลอมต่ําสุดเทากับ 13 องศา

เซลเซยีส โดยเฉพาะวันที่ 22 มกราคม 2561 ซึ่งเปนวันที่ 5 ของการทดลอง ทองฟาปกคลุมดวยเมฆตลอดทั้งวันทําใหมีสภาพ

อากาศเย็น ความเขมรังสดีวงอาทติย มีคาสูงสุด 458 วัตตตอตารางเมตรตอวัน ตลอดชวงเวลาที่ทดสอบครั้งนี้แสดงในภาพที่ 

4 และ5  ความเขมรังสีดวงอาทิตยสูงสุดในตอนเที่ยงมีคา 961 วัตตตอตารางเมตร จะสังเกตเห็นวาเม่ือความเขมรังสีดวง

อาทติยดวงอาทติยลดลงในชวงเวลาบายแตอุณหภูมิยังคงมีคาสูงนัน้ เนื่องจากมีการสะสมความรอนในเครื่องอบแหงจึงสงผล

ใหคาอุณหภูมิสูงอยางตอเนื่องในเวลาถัดมา สําหรับอุณหภูมิภายในเครื่องอบแหงพลังงานแสงอาทิตย ชวงเชาจะมี

คาประมาณ 17 องศาเซลเซียส และจะคอยๆสูงขึ้นตามคาความเขมรังสีดวงอาทิตย โดยในชวงเวลา 10.00-15.00 น. 

อุณหภูมิจะแปรคาตามเวลาโดยมีคาอยูระหวาง 35-48 องศาเซลเซียส การทดสอบการกระจายอุณหภูมิของอากาศรอน

ภายในเครื่องอบแหงพลังงานแสงอาทติยแบบครึ่งทรงกลมทัง้ 2 กรณี ที่มีอุณหภูมิเฉลี่ยของการทดลองทั้งสิ้น 8 วัน และมีคา

ความเขมรังสดีวงอาทติยเฉลี่ยคือ 480 วัตตตอตารางเมตรตอวัน ผลการทดลองพบวา การกระจายอุณหภูมิของอากาศรอนที่

ใชพัดลมตกีวน มีคาใกลเคียงกันคืออยูในชวง 37-42 องศาเซลเซยีส ซึ่งมีสวนตางของอุณหภูมิเพียงแค 5 องศาเซลเซียส ดัง

แสดงในภาพที่ 5 มีการกระจายอุณหภูมิของอากาศรอนอยางทั่วถึง ที่ตําแหนงของอุณหภูมิชั้นบน ชั้นกลาง และชั้นลาง มีคา

อุณหภูมิใกลเคียงกัน ในทางตรงขาม การกระจายอุณหภูมิของอากาศรอนโดยไมใชพัดลมตีกวนมีคาสวนตางของอุณหภูมิ

มากกวาคืออยูในชวง 30-45 องศาเซลเซยีส ดังแสดงในภาพที่ 4 มีการกระจายอุณหภูมิของอากาศรอนไมทั่วถึง ที่ตําแหนง

ของอุณหภูมิชั้นบนมีคาสูงมากกวาชั้นกลางและชั้นลาง ในสวนของประสิทธิภาพทางความรอนของเครื่องอบแหงพลังงาน

แสงอาทติย ในกรณีที่ 1 (เปดเฉพาะพัดลมดูดอากาศ) มีคาใกลเคียงกับกรณีที่ 2 (เปดพัดลมดูดอากาศและพัดลมตีกวน) ซึ่ง

ประสทิธภิาพทางความรอนมีคาสูงสุดประมาณ 20 เปอรเซ็นต ดังแสดงในภาพที่ 6 จากคาประสิทธิภาพดังกลาวอุณหภูมิใน

กรณีที่ 2 มีคาต่ํากวากรณีที่ 1 เนื่องมาจาก พัดลมตกีวนทําใหผลการกระจายอุณหภูมิของอากาศรอนในตําแหนงตางๆ มีคา

เพิ่ม ทําใหเกดิการกระจายอุณหภูมิไดดี (สํารวย และวลัยรัตน, 2558) ดังนั้นการกระจายอุณหภูมิของอากาศกรณีที่ 1 ยอม

นอยกวากรณีที่ 2 ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ (ปยะพล และคณะ, 2559 และวสันต และคณะ, 2560) งานวิจัยนี้เปนเพียง

ผลการเก็บขอมูลเบื้องตน ซึ่งงานวิจัยที่จะดําเนินการตอไปคือการติดตั้งระบบควบคุมอัลกอริทึมโดยใชคาความเขมรังสีดวง

อาทติย อุณหภูมิ และความชื้น ในการกําหนดการเปดปดของพัดลมดูดอากาศและพัดลมตกีวน รวมถงึการนําวัตถุดิบทางการ

เกษตร เชน พรกิ มาทดสอบการอบแหงในเครื่องอบแหงพลังงานแสงอาทติยแบบครึ่งทรงกลม 
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สรุปผลการวิจัย 

การกระจายอุณหภูมิของอากาศรอนที่ใชพัดลมตกีวน มีคาใกลเคียงกันคืออยูในชวง 37-42 องศาเซลเซียส ซึ่งมีสวน

ตางของอุณหภูมิที่ 5 องศาเซลเซยีส ในทางตรงขาม การกระจายอุณหภูมิของอากาศรอนโดยไมใชพัดลมตกีวนมีคาแตกตางกัน

คืออยูในชวง 30-45 องศาเซลเซียส โดยที่ความเขมรังสีดวงอาทิตยเฉลี่ยคือ 480 วัตตตอตารางเมตรตอวัน ในสวน

ประสทิธภิาพทางความรอนของเครื่องอบแหงพลังงานแสงอาทิตยมีคาสูงสุดประมาณ 20 ดังนั้นจึงสามารถกลาวไดวาการ

อบแหงแบบที่ใชพัดลมตกีวนมีผลทําใหการกระจายอุณหภูมิของอากาศรอนคอนขางกระจายอยางทั่วถึงภายในเครื่องอบแหง

พลังงานแสงอาทติย โดยลักษณะของเครื่องอบแหงพลังงานแสงอาทติยแบบครึ่งทรงกลมนี้ มีพื้นที่รับแสงจากดวงอาทิตยมาก 

และยังมีลักษณะรูปทรงที่ลูเขาสูทางออกของชองระบายอากาศจึงทําใหอากาศรอนในเครื่องอบแหงพลังงานแสงอาทิตยไหล

ออกไดด ีในงานวจัิยตอไปคาดวาการกระจายอุณหภูมิอยางทั่วถงึนี้จะสงผลตอการอบแหงวัตถุดบิ 
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บทคัดยอ 

งานวิ จัยนี้ มีวัตถุประสงคหลักในการนําแนวทางเทคโนโลยีสะอาดมาใช ในการประเมินการปลอยกาซ

คารบอนไดออกไซด (CO2) ออกสูบรรยากาศในอุตสาหกรรมการผลิตพลาสติกแผน การดําเนินการวิจัยเริ่มตนจากศึกษา

กระบวนการผลติ แลวทําการประเมินปริมาณการใชทรัพยากรตางๆ พลังงานและปริมาณของเสียที่เกิดขึ้นในกิจกรรมการ

ดําเนนิงานของโรงงาน ทําการคัดเลอืกประเด็นปญหาสําคัญที่มีผลตอการสูญเสยีทางดานเศรษฐศาสตรและสงผลกระทบตอ

สิ่งแวดลอม ผลการตรวจประเมินพบวามีการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดเทียบเทา (CO2eq) 0.778 kgCO2eq/กิโลกรัม

พลาสตกิ ซึ่งเกดิจากการใชพลังงานไฟฟารอยละ 90.62 รองลงมาคือการใชกาซธรรมชาติรอยละ 4.95 และการกอใหเกิด

ขยะรอยละ 3.60 หลังจากดําเนินการปรับปรุงดวยการนําเทคโนโลยีการควบคุมการทํางานอัตโนมัติมาชวยลดการสูญเสีย

พลังงานไฟฟา ลดความรอนสูญเสยีความรอนจากการหุมฉนวน และลดของเสยีที่เกดิจากกระบวนการผลติ พบวาสามารถลด

การการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดเทยีบเทา 330.33 ตันCO2eq/ป คิดเปนรอยละ 2.96 และลดคาใชจายได 7,392,246 

บาท/ป 

คําสําคัญ: เทคโนโลยีสะอาด  พลาสตกิแผน  อนุรักษพลังงาน  การปลอยกาซคารบอนไดออกไซด 

Abstract  

The main objective of this research is apply the clean technology concept to assess carbon dioxide (CO2) 

emissions in the plastics industry. The research was conducted from the production process. Then evaluate the amount 

of resources, energy and solid waste generated in plant operations. From selected the major issues affecting the loss of 

the economy and the impact on the environment, the result showed that the plant generated 0.778 kgCO2eq/kg plastic 

product. In detail, 90.62 % of the emission generated by electricity consumption, followed by natural gas consumption 

4.95 %, and solid waste generation 3.60 %. After improvement, automatic control technology has been used to reduce 

the loss of electricity energy, reduce heat loss and reduce defect from the production process. Reduce carbon dioxide 

emissions 330.33 tonCO2eq/year, a reduction of about 2.96%   and cost saving 7,392,246 Bath/year. 

Keyword:  Clean Technology, Plastic Sheet, Energy Conservation, Carbon dioxide emission 
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บทนํา  

ปญหาภาวะโลกรอน (Global Warming) ที่เกิดขึ้นในปจจุบันนับเปนปญหาที่มีความสําคัญและกําลังทวีความรุนแรง

เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งเกดิจากการเพิ่มขึ้นของปรมิาณกาซเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศ ภาคอุตสาหกรรมไดรับการกลาวถึง

มากที่สุดในฐานะตนเหตุสําคัญที่กอใหเกิดปญหาสิ่งแวดลอม เนื่องจากมีสัดสวนการปลอยกาซคารบอนไดออกไซด (CO2) 

จากการใชพลังงานภายในประเทศสูงถงึรอยละ 27 (สํานักงานโยบายและแผนพลังงาน, 2560) ดังนัน้ภาคอุตสาหกรรมจึงตอง

มีการปรับปรุงพัฒนาแนวทางการดําเนนิงาน รวมถงึกจิกรรมการผลติสนิคาในดานตางๆ ใหสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอย

ที่สุด ปจจุบันแนวคิดการแกปญหาสิ่งแวดลอมที่ไดรับการยอมรับวาสามารถแกปญหาดานสิ่งแวดลอมที่ตนเหตุไดอยางมี

ประสิทธิภาพ คือ การใชเทคโนโลยีสะอาด (Clean Technology : CT) ซึ่งเปนการปรับปรุงพัฒนากระบวนการผลิตอยาง

ตอเนื่อง โดยกอใหเกดิผลกระทบหรอืความเสี่ยงตอมนุษยและสิ่งแวดลอมไดอยางมีประสทิธิภาพและเปนแนวทางปฏิบัติอยาง

ย่ังยืน (UNEP,1997) และที่สําคัญมีความคุมคาทางเศรษฐศาสตร งานวิจัยนี้จึงไดนําแนวทางเทคโนโลยีสะอาดมาใชในการ

ตรวจประเมินการปลอยกาซคารบอนไดออกไซด (Razuana Rahim, 2017) เพื่อกําหนดแนวทางการปรับปรุงพัฒนาการ

ดําเนินงานในการลดปริมาณการใชพลังงานและปริมาณของเสียที่เกิดขึ้นในอุตสาหกรรมผลิตพลาสติกแผนซึ่งเปนการลด

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ลดตนทุนการดําเนนิงานและการพัฒนากระบวนผลติที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
 

อุปกรณและวิธีการ / วิธีดําเนนิการวิจัย 

1. การประเมินเบ้ืองตน (Pre Assessment) 

1.1 การสํารวจพื้นที่และเก็บรวบรวมขอมูล 

ผูวจัิยไดทําการศกึษาโรงงานผลติพลาสตกิพวีซีแีผนในจังหวัดระยอง ปจจุบันมีพนักงานจํานวน 223 คน ดําเนินการ

ผลติประมาณ 360 วัน/ป 24 ชั่วโมง/วัน แบงการทํางานออกเปน 2 กะๆ ละ 12 ชั่วโมง ปริมาณการผลิตโดยเฉลี่ย 1,193.12 

ตันตอเดอืน ผลติภัณฑที่สงมอบใหลูกคาเพื่อนําไปแปรรูปเปนผลติภัณฑอ่ืนๆ เชน บัตรเครดติ บรรจุภัณฑสําหรับผลิตภัณฑยา 

ไพ เปนตน ทําการเก็บรวบรวมขอมูลพื้นฐานตางๆในรอบป 2560 ประกอบดวย แผนภาพกระบวนการผลิต ปริมาณการผลิต

ในแตละเดอืน รายละเอียดปรมิาณการใชทรัพยากร พลังงานรวมถงึคาใชจายและของเสยีที่เกดิขึ้นในกระบวนการผลติ  

1.2 การประเมินและการคํานวณการปลอยกาซคารบอนไดออกไซด 

การตรวจประเมินเพื่อกําหนดประเด็นปญหาที่สําคัญที่มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมโดยประยุกตใชหลักการคารบอน

ฟุตพริ้นท(Carbon Foot Print) เพื่อคํานวณหาปริมาณการปลดปลอยกาซเรือนกระจก ซึ่งคํานวณออกมาในรูปแบบของ

คารบอนไดออกไซดเทยีบเทา สามารถคํานวณไดจากสมการ (องคการบรหิารจัดการกาซเรอืนกระจก, 2554) 

Total CO2 emission (kgCO2eq) = ∑ (Activity data x Emission Factor )   

เม่ือ CO2 emission คือปรมิาณการปลดปลอยกาซเรอืนกระจก 

     Activity data คือขอมูลกจิกรรมที่กอใหเกดิกาซเรอืนกระจก 

     Emission Factor คือคาสัมประสทิธิ์ในการทําใหเกดิกาซเรอืนกระจกของกจิกรรม 

2. การประเมินละเอียด (Assessment) 

การประเมินละเอียดทําการศึกษาเก็บรวบรวมขอมูลเพิ่มเติมสําหรับประเด็นที่สนใจดําเนินการในการศึกษานี้แบง

ออกเปน 3 กลุมคือ 1. การลดปรมิาณพลังงานไฟฟาในการดําเนินงานโดยทําการตรวจประเมินและวิเคราะหปริมาณการใช

พลังงานไฟฟาแบงออกเปน 6 ระบบไดแก แสงสวาง ปรับอากาศ ทําความเย็น กระบานการผลิต เครื่องอัดอากาศ และอ่ืนๆ  

2. การลดการสูญเสยีความรอนในกระบวนการผลติโดยการตรวจวัดอุณหภูมิบรเิวณผวิทอ บาเรล และขนาดเพื่อคํานวณการ
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สูญเสยีความรอน 3. การลดการสูญเสยีในกระบวนการผลติโดยการตรวจประเมินของเสยีที่เกดิขึ้นในแตละกระบวนการ แลว

ประเมินหาสาเหตุการสูญเสยีทัง้ 3 กลุมและสรางขอเสนอเทคโนโลยีสะอาดเพื่อเปนทางเลือกในการดําเนนิปรับปรุง  

 

3. การศกึษาความเปนไปไดและการลงมือปฏิบัต ิ(Feasibility and Implementation) 

 การประเมินความเปนไปไดจะทําการประเมิน 3 ดาน คือ ดานเทคนิค ดานเศรษฐศาสตร และดานสิ่งแวดลอม โดย

ทําการวเิคราะหผลประโยชนของแตละดานที่ไดมาจากการขอเสนอทางเลือกหลังจากการประเมินผลละเอียด (กรมโรงงาน

อุตสาหกรรม, 2555) 

 การศกึษาความเปนไปไดดานเทคนิคจะทําการประเมินผลที่จะไดรับหลังจากการประเมินละเอียดเพื่อศึกษาความ

เปนไปไดทางดานวศิวกรรมและปรมิาณการสูญเสยีที่เกดิขึ้นของแตละขอเสนอทางเลอืก     

 การศกึษาความเปนไปไดดานเศรษฐศาสตรเปนการพจิารณาผลประโยชนที่ไดรับคืนมาในดานการลงทุนเนื่องมาจาก

ขอเสนอทางเลือกเทคโนโลยีสะอาด โดยคํานวณเปนจํานวนเงินที่ไดและคํานวณระยะเวลาคืนทุน การคํานวณระยะคืนทุน

สามารถหาไดจากสมการ 

  ระยะเวลาคืนทุน(ป) =  เงนิลงทนุในการดําเนนิงาน(บาท)
เงนิที่จะไดคืนมาหรอืการเพ่ิมผลกําไร(บาท/ป)

 

 

การศกึษาความเปนไปไดดานสิ่งแวดลอมเพื่อพิจารณาผลกระทบตอสิ่งแวดลอมจากขอเสนอทางเลือกเทคโนโลยี

สะอาด โดยการแกปญหาที่เกี่ยวกับพลังงานทําการประเมินผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่เกิดจากการใชพลังงาน การแกปญหา

ทางกระบวนการผลติทําการประเมินกระทบตอสิ่งแวดลอมที่เกดิจากกระบวนการผลติ  

ดําเนินการปรับปรุงประเด็นที่สนใจแบงออกเปน 3 กลุมคือ 1. การลดการสูญเสียพลังงานไฟฟา 2. การลดการ

สูญเสยีความรอนในกระบวนการผลติ และ 3. การลดการสูญเสยีในกระบวนการผลติ 

ผลการวิจัย 

การประเมินเบ้ืองตน (Pre Assessment) 

กระบวนการผลิตพลาสติกแผนแสดงดังภาพที่  1 ประกอบดวยการเตรียมวัตถุดิบ กระบวนการชั่งน้ําหนัก 

กระบวนการผสม  กระบวนการอัดหลอมพลาสติกเพื่อใหเปลี่ยนสถานะ กระบวนการรีดแผนเพื่อใหความกวาง ความยาว 

และความหนาตามตองการ แลวเขามวนหรือตัดแผน จากนั้นจะถูกแบงความกวางและความยาวของผลิตภัณฑ และในสวน

การตัดแผนจะถูกแบงความกวาง ความยาว มุมฉาก และน้ําหนักของผลติภัณฑ หลังจากนั้นจะทําการบรรจุภัณฑ(Packaging) 

และเก็บเขาสูคลังสนิคาสําเร็จรูป มีการดําเนนิการผลติโดยประมาณ 360 วัน/ป 24 ชั่วโมง/วัน ปรมิาณการผลิตพลาสติกแผน

โดยเฉลี่ย 14,317.46  ตันตอป หรือประมาณ 1,193.12 ตันตอเดือน การเก็บขอมูลของเสียจากกระบวนการผลิตที่ตองนํา

กลับไปทําซ้ํา (Rework) ในป 2560 พบมีของเสยีทัง้หมด 539.44 ตัน คิดเปนรอยละ 3.77 ของยอดการผลิตทั้งป และของเสีย

ที่เกิดขึ้นมากที่สุดเกิดขึ้นที่เครื่องตัดแผนความแมนยําสูงมีสัดสวนรอยละ 44.45 ของการของเสียทั้งหมด การดําเนินงานมี

ปรมิาณการใชและคาใชจายทางดานทรัพยากรและพลังงานดังแสดงในตารางที่ 1 เวลาการเดนิเครื่องจักรผลิตสินคาโดยเฉลี่ย

ประมาณ 17 ชั่วโมง/วัน เวลาที่สูญเสยีเกดิจากกจิกรรมการทําความสะอาดเครื่องเพื่อปรับเปลี่ยนผลิตภัณฑ การปรับสภาพ

ผวิลูกรดีและกจิกรรมการบํารุงรักษา การดําเนนิงานกอใหเกดิขยะมูลฝอยโดยประมาณ 108,514 กโิลกรัมตอป 
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ตารางที่ 1 ปรมิาณการใชและคาใชจายทางดานทรัพยากรและพลังงาน 

ทรัพยากร 

(Resource) 

หนวย 

(Unit) 

ปรมิาณการใชตอป 

(Annual consumption) 

ราคาตอหนวย

)บาท(  

คาใชจายทั้งป 

)บาท(  

น้ํา(Water) m3 46,674 18.00 840,132 

ไฟฟา(Electricity) kWh 16,574,642 3.35 55,525,050 

กาซธรรมชาต(ิNatural Gas) MMBTU 52,816 271.11 14,318,970 

น้ํามันดเีซล(Fuel-Diesel) Lite 15,606 23.24 362,661 

เชื้อเพลงิแอลพจีี(Fuel-LPG) kg 5,190 22.68 117,692 

รวม 71,164,504 

 

Ò«¹ Ȩ̈· ½Ç«¬Î«Ê°

(Raw material prepare)

ÇÚ๛̄ÛßÈÁ¯Ç๕

(Weighing scale)

² À· ¹ Ã̄ Ó»Æ² À· Ò̧ Ù̄

(Heating&Cooling Mixing)

Ò๘¹ ÍÚÃ๛ÃÇª Á»Ã·

(Extruder)

Ò๘¹ ÍÚÃ๛¹Ëª Ó² ¯

(Calendering)

Ò๘¹ ÍÚÃ๛Ò๖È· ½̄

(Winder)
Ò๘¹ ÍÚÃ๛«Çª Ó² ¯

(Cross Cutting online)

Ò๘¹ ÍÚÃ๛° ª Ó² ¯

(Crusher online)

Ò๘¹ ÍÚÃ๛Ó°๛· ½̄
(Slitter)

Ò๘¹ ÍÚÃ๛«Çª Ó² ¯๘½È· Ó· ¯¸ ßÈÀÏ๛
(Precision Cutting)

ÀÊ̄๘ÈÀßÈÒ¹Ù¹ Ï±

(Finish Good)

Ò๘¹ ÍÚÃ๛° ª Ó² ¯

(Crusher offline)

Ò¾
¿
Ó²
¯´
»È
À«
Ê๕̄
ßÈÖ
±¹
ËÖ¡
Ò๘
Ê»

¹Æ° ° Ó»๕Ò±»ËÚ̧̄

Ó»ÆÀ๛¬Ȩ̀ ๘½È· ¹Ã¯

Á· Ã«· ¯ÛßÈ· Ç̄¹Ã¯

(Boiler)

ฅญ¤̂ญท̂ơญີ(Input)

¯ÛßÈ

(Water )

๖̧ Æ

(Solid waste)

²πı¤ซÞ×
(Impact Output)

ÖµµÈ

(Electricity)

๕È¡ ®¹ ¹ · È«Ê
(Natural Gas)

¯ÛßÈ· Ç̄ª ËÒ¡ »

(Fuel-Diesel)

ÒÍÛÃÒ́ »Ê๛ÓÃ»´ ËË

(Fuel-LPG)

½Ç«¬Îª Ê°

(Raw material)

¯ÛßÈÒÀȨ̈

(Water waste)

· »¶È½Æ È๛ÃÈ๕È¾

(Air pollution)

๘½È· ¹Ã¯ÀÏ£ÒÀȨ̈

(Heat Loss)

 
 

ภาพที่ 1 แผนภาพสมดุลมวลของกระบวนการผลติพลาสตกิแผน 

 

การประเมินและการคํานวณการปลอยกาซคารบอนไดออกไซด 

 การประเมินการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดในการศึกษานี้ ทําการศึกษาในรูปแบบ Gate to Gate โดยสารขาเขา

วเิคราะหปรมิาณการใชทางดานทรัพยากรและพลังงาน สารขาออกวิเคราะหปริมาณการกอใหเกิดขยะ การคํานวณปลอย

กาซคารบอนไดออกไซดดวยการนําคาปริมาณการใชทางดานทรัพยากรและพลังงานดังแสดงตารางที่ 1 คูณกับคาสัมประ

สิทธการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดของสารขาเขาและสารขาออกดังแสดงตารางที่  2 ผลการคํานวณปลอยกาซ

คารบอนไดออกไซดดังแสดงตารางที่ 3 พบวามีการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดเทียบเทา 11,144.33 ตันCO2eq/ป หรือคิด

เปน 0.778 kgCO2eq/กโิลกรัมพลาสตกิ  โดยสัดสวนที่มีการปลอยมากที่สุดคือการใชพลังงานไฟฟารอยละ 90.62 รองลงมา

คือการใชจากกาซธรรมชาตริอยละ 4.95 และการกอใหเกดิขยะรอยละ 3.60 
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ตารางที่ 2 คาสัมประสทิธการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดของสารขาเขาและสารขาออก 

ทรัพยากรและขยะ 

(Resource and waste) 

คาสัมประสทิธ 

(kgCO2eq/หนวย) 

หนวย 

(Unit) 

แหลงขอมูลอางอิง 

(Reference) 

น้ํา(Water) 0.7043 kgCO2eq/m3 Thai National LCI Database/MTEC 

ไฟฟา(Electricity) 0.6093 kgCO2eq/kWh Thai National LCI Database/MTEC 

กาซธรรมชาต(ิNatural Gas) 0.0099 kgCO2eq/MJ  Ecoinvent 2.0 

น้ํามันดเีซล(Fuel-Diesel) 2.7446 kgCO2eq/L  IPCC 

เชื้อเพลงิแอลพจีี(Fuel-LPG) 3.1899 kgCO2eq/kg  IPCC 

ขยะ(Solid waste) 3.7000 kgCO2eq/kg (Murphy and McKeogh, 2004) 

 

ตารางที่ 3 การคํานวณปลอยกาซคารบอนไดออกไซด (Razuana Rahim, 2017) 

ทรัพยากรและขยะ การคํานวณปลอยกาซคารบอนไดออกไซด kgCO2eq/ป kgCO2eq/kg  

น้ํา(Water) 46,674 m3 X 0.7043 kgCO2eq/m3 32,872 0.002 

ไฟฟา(Electricity) 16,574,642 kWh X 0.609

3 

kgCO2eq/kWh 10,098,92

9 

0.705 

กาซธรรมชาต(ิNatural 

Gas) 

55,720,880 MJ X 0.009

9 

kgCO2eq/MJ 551,637 0.039 

น้ํามันดเีซล(Fuel-Diesel) 15,606 L X 2.7446 kgCO2eq/L 42,832 0.003 

เชื้อเพลงิแอลพจีี(Fuel-

LPG) 

5,190 kg X 3.1899 kgCO2eq/kg 16,556 0.001 

ขยะ(Solid waste) 108,514 kg X 3.700

0 

kgCO2eq/kg 401,502 0.028 

รวม 11,144,328 0.778 

1 MMBTU ของกาซธรรมชาต ิเทากับ 1055 MJ 
 

การประเมินผลละเอียด (Assessment) 

การตรวจประเมินการใชพลังงานไฟฟาโดยแบงออกเปน 6 ระบบไดแก ระบบแสงสวาง ปรับอากาศ ทําความเย็น 

กระบวนการผลติ เครื่องอัดอากาศ และอ่ืนๆ โดยที่แตละระบบมีสัดสวนการใชงานดังภาพที่ 2 เม่ือเปรียบเทียบตามสัดสวน

การใชงานพบวา กระบวนการผลติมีสัดสวนการใชงานสูงถงึรอยละ 59.3 จึงมุงเนนการตรวจวเิคราะหการใชพลังงานไฟฟาใน

กระบวนการผลิตโดยทําการศึกษาในกระบวนการอัดหลอมพลาสติก (Extruder) กระบวนการรีดแผน (Calendering) และ

ระบบแลกเปลี่ยนความรอน(Heat Exchanger) เนื่องจากมีสัดสวนการใชงานรอยละ 42.3 ของการใชพลังงานไฟฟาทั้งหมด 

หรอืมีสัดสวนการใชรอยละ 71.3 ของการใชพลังงานไฟฟาในกระบวนการผลิต ศึกษารูปแบบพฤติกรรมการใชพลังงานไฟฟา

พบวาระบบแลกเปลี่ยนความรอนทําหนาที่สงถายความรอนไปสูกระบวนการอัดหลอมและกระบวนการรีดโดยที่อุณหภูมิ

ความรอนที่ถูกสงถายมีอุณหภูมิตัง้แต 130 – 215 ºC มีรูปแบบพฤตกิรรมการใชพลังงานไฟฟาที่คงที่ตลอดเวลาทั้งในชวงเวลา

มีการผลติและไมมีการผลติทําใหเกดิการสูญเสยีพลังงานโดยเปลาประโยชน นอกจากนี้ยังพบวามีพัดลมดูดควันที่ทําหนาที่ดูด

ควันที่เกดิจากกระบวนการรดีมีพฤตกิรรมการใชพลังงานที่ลักษณะเหมือนกัน 
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การตรวจประเมินดานพลังงานความรอนเปนประเด็นปญหาที่สงผลกระทบตอพนักงานโดยตรง เนื่องจาก

กระบวนการอัดหลวมพลาสติก(Extruder) มีการใชอุณหภูมิความรอนสูงประมาณ 130 - 195 องศาเซลเซียส และ

กระบวนการรดีพลาสตกิแผนมีการใชอุณหภูมิความรอนสูงประมาณ 130 - 215 องศาเซลเซียส โดยไมมีการหุมฉนวนทอสง

(Pipe) และบาเรล(Barrel) ทําใหอุณหภูมิบริเวณพื้นที่ปฏิบัติงานของพนักงงานสูง สงผลโดยตรงตอประสิทธิการทํางานของ

พนักงานและยังทําใหเกดิการสูญเสยีพลังงานพลังงานความรอน 

การตรวจประเมินของเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตทําการวิเคราะหการสูญเสียที่เกิดจากเครื่องตัดแผนความ

แมนยําสูง เนื่องจากมีสัดสวนปรมิาณการสูญเสยีสูงถงึรอยละ 44.45 ของการสูญเสียทั้งหมด จากการทําสมดุลมวลสารของ

พบวามีปริมาณการตัดแผน 4,430,990 กิโลกรัม/ป มีปริมาณการเกิดของเสีย  239,798 กิโลกรัม คิดเปนรอยละ 5.41 ซึ่ง

ของเสียที่เกิดขึ้นเกิดจากการเผื่อขอบงานตัดแผนที่มากและนอยเกินคามาตรฐานที่กําหนด จากการระดมความคิดรวมกับ

พนักงานที่ปฏิบัตงิานเพื่อวเิคราะหหาสาเหตุของปญหาที่เกดิขึ้นพบวาระยะเครื่องจักรสงผลใหพลาสตกิแผนมีลักษณะเปนทรง

สี่เหลี่ยมขนมเปยกปูน วธิกีารวัด เครื่องมือวัด และทักษะการวัดสงผลใหเกิดความผิดพลาดและทําใหเผื่อขอบงานตัดแผนที่

มากและนอยเกนิไป 
 

 

ภาพที่ 2 สัดสวนการใชพลังงานไฟฟาในแตละระบบและกระบวนการผลติ 
 

การศกึษาความเปนไปไดและการลงมือปฏิบัต ิ(Feasibility and Implementation) 

 ขอเสนอทางเลือกเทคโนโลยีสะอาดกับประเด็นปญหาที่ 1 การปรับปรุงการควบคุมความเร็วรอบมอเตอรปมที่ทํา

หนาที่สงถายความรอนไปสูกระบวนการอัดหลอม(Extruder) และกระบวนการรดี (Calendering) ในชวงเวลาไมมีการผลิต ดวย

การตดิตัง้อุปกรณปรับลดความเร็วรอบมอเตอร (Inverter) (กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน, 2553)  ทํางาน

รวมกับอุปกรณควบคุม (PLC) ใหมีการปรับลดความเร็วมอเตอรลงเองอัตโนมัติในชวงเวลาไมมีการผลิตและตองควบคุม

อุณหภูมิใหไดตามที่กําหนด โดยการนําสัญญาณทางไฟฟาจากกระบวนการอัดหลอมและกระบวนการรีดมาควบคุมการปรับ

ลดหรอืปรับเพิ่ม(กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน, 2559)  จากการปรับปรุงพบวาสามารถลดการใชไฟฟาได 

232,193 kWh/ป คิดเปนมูลคา 777,846 บาทตอป ลดการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดเทียบเทา 141,475 kgCO2eq  

คาใชจายในการดําเนนิการปรับปรุง 680,000 บาท ระยะเวลาในการคืนทุน 0.87 ป 

 ขอเสนอทางเลือกเทคโนโลยีสะอาดกับประเด็นปญหาที่ 2 การปรับปรุงการควบคุมการทํางานพัดลมดูดควัน ให

ทํางานและหยุดทํางานเองโดยอัตโนมัติ โดยการนําสัญญาณทางไฟฟาจากกระบวนการรีดมาควบคุมการเปด-ปด จากการ

ปรับปรุงพบวาสามารถลดการใชไฟฟาได 159,768 kWh/ป คิดเปนมูลคา 535,223 บาทตอป ลดการปลอยกาซ
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คารบอนไดออกไซดเทยีบเทา 97,347 kgCO2eq  คาใชจายในการดําเนินการปรับปรุง 120,000 บาท ระยะเวลาในการคืนทุน 

0.22 ป 

 ขอเสนอทางเลอืกเทคโนโลยีสะอาดกับประเด็นปญหาที่ 3 ลดความรอนสูญเสียจากการหุมฉนวนทอสง(Pipe) ความ

รอนและบาเรล(Barrel) (กรมโรงงานอุตสาหกรรม, 2548) จากการปรับปรุงพบวาสามารถลดการใชกาซธรรมชาติได 1,830 

ลานบทียูี คิดเปนมูลคา 496,131บาทตอป ลดการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดเทียบเทา 19,113 kgCO2eq  คาใชจายในการ

ดําเนนิการปรับปรุง 200,000 บาท ระยะเวลาในการคืนทุน 0.40 ป 

 ขอเสนอทางเลอืกเทคโนโลยีสะอาดกับประเด็นปญหาที่ 4 ลดการเกิดของเสียในกระบวนการผลิตดวยการปรับตั้ง

ระยะเครื่องจักรและจัดทําอุปกรณในการตรวจวัดขนาดและมุมฉาก ทําใหลดการเกิดของเสียลง 93,051 กิโลกรัม ตนทุนการ

ผลิตโดยประมาณ 60 บาท/กิโลกรัม คิดเปนมูลคา 5,583,046 บาท/ป ลดการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดเทียบเทา 

72,393 kgCO2eq คาใชจายในการดําเนนิการปรับปรุง 25,000 บาท ระยะเวลาในการคืนทุน 0.0045 ป 
 

วิจารณผลการวิจัย 

ผลการดําเนนิการนําแนวทางเทคโนโลยีสะอาดมาใชในการประเมินการปลอยกาซคารบอนไดออกไซด (CO2) ออกสู

บรรยากาศในอุตสาหกรรมการผลิตพลาสติกแผน  พบวามีการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดเทียบเทา 11,144.33 

ตันCO2eq/ป หรอืคิดเปน 0.778 kgCO2eq/กโิลกรัมพลาสตกิ  ซึ่งเกดิจากการใชพลังงานไฟฟารอยละ 90.62 รองลงมาคือการ

ใชกาซธรรมชาตริอยละ 4.95 และการกอใหเกดิขยะรอยละ 3.60 การดําเนินการปรับปรุงดวยการนําเทคโนโลยีการควบคุม

การทํางานอัตโนมัติมาชวยปรับลดความเร็วรอบมอเตอรปมสงถายความรอนและการควบคุมการทํางานพัดลมดูดควันใน

ชวงเวลาไมมีการผลติทําใหลดการสูญเสยีพลังงานไฟฟา 391,961 kWh/ป  ลดความรอนสูญเสยีจากการหุมฉนวนทอสงความ

รอนและบาเรล (Barrel) ทําใหลดการใชกาซธรรมชาต ิ1,830 ลานบทียูี/ป และลดการเกดิของเสยีในกระบวนการผลิตดวยการ

ปรับตัง้ระยะเครื่องจักรและจัดทําอุปกรณในการตรวจวัดขนาดและมุมฉากเพื่อลดความผดิพลาดจากการวัดทําใหลดการเกิด

ของเสยีลง 93,051 กิโลกรัม/ป ผลจากการดําเนินการปรับปรุง 4 มาตรการทางเลือกเทคโนโลยีสะอาดดังแสดงตารางที่ 4 

สามารถลดการการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดเทียบเทา 330.33 ตันCO2eq/ป คิดเปนรอยละ 2.96 และลดคาใชจายได 

7,392,246 บาท/ป 
 

ตารางที่ 4 ผลการดําเนนิการตามหลักเทคโนโลยีสะอาด 

มาตรการเทคโนโลยสีะอาด 
เงนิลงทุน 

(บาท) 

ผลประหยัดตอป ลดการปลอย 

CO2 
(kgCO2eq) 

ระยะเวลา

คืนทุน )ป(  ไฟฟา 

(kWh) 

กาซธรรมชาติ

(MMBTU) 

ลดของ

เสีย(Kg) 

มูลคา 

(บาท) 

การควบคุมความเร็ว

มอเตอรปมนํ้ารอน 

680,000 232,193 - - 777,846 141,475 0.87 

การควบคุมการทํางานพัด

ลมดูดควัน 

120,000 

 

159,768 

 

- - 535,223 

 

97,347 0.22 

ลดการสูญเสียความรอน

จากการหุมฉนวน 

200,000 - 

 

1,830 

 

- 496,131 

 

19,113 0.40 

การลดการสูญเสียใน

กระบวนการผลิต 

25,000 - - 93,051 5,583,046 72,393 0.0045 

รวม 1,025,000 391,961 1,830 93,051 7,392,246 330,328 - 

ตนทุนการผลติโดยประมาณ 60 บาท/กโิลกรัม 



การประชุมวชิาการ และการประกวดนวัตกรรมบัณฑิตศกึษาระดับชาติและนานาชาติ 

ระหวางวันท่ี 17-18 พฤษภาคม 2561 

ณ ศูนยประชุมนานาชาติดิเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส เชยีงใหม 
 

390 

สรุปผลการวิจัย 

งานวจัิยนี้ไดนําแนวทางเทคโนโลยีสะอาดมาใชในอุตสาหกรรมการผลติพลาสตกิแผน สงผลใหชวยลดการปลอยกาซ

คารบอนไดออกไซดเทยีบเทาซึ่งเปนสาเหตุหลักที่ทําใหเกิดภาวะโลกรอนได 330.33 ตันCO2eq/ป คิดเปนรอยละ 2.96 และ

สามารถลดคาใชจายในเรื่องของการผลติเผื่อและลดการสูญเสยีทางดานพลังงานลงได 7,392,246 บาท/ป 
 

กติตกิรรมประกาศ 

ขอขอบพระคุณ บรษิัท ซพีพีซี ีจํากัด(มหาชน) คณะผูบริหารและพนักงานทุกทานที่ใหคําปรึกษาดานขอมูล รวมถึง

สนับสนุนสถานที่อุปกรณและเงนิลงทุนในการดําเนนิงานวจัิย 
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บทคัดยอ 
 งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาฟลมปรุงรสที่ผสมกรดธรรมชาติ  (น้ํามะขามเปยกและน้ํามะนาวเปน

องคประกอบ) รอยละ 26.6 ในสารละลายขึ้นรูปฟลม โดยใชมอลโตเด็กซตรนิเปนสารกอฟลมเพื่อใหมีสมบัติในการละลายน้ํา

และคืนรูปได และใชแซนแทนกัมเพื่อปรับปรุงสมบัติเชิงกลของฟลม งานวิจัยนี้จึงศึกษากรดธรรมชาติ 3 สูตร (สูตรน้ํา

มะขามเปยก สูตรน้ํามะนาว และสูตรผสม 50:50) และปริมาณแซนแทนกัม 3 ระดับ (รอยละ 0, 1 และ 2) ผลการทดลอง

พบวาคาความหนืด คา pH และปริมาณกรดของสารละลายขึ้นรูปฟลมทั้ง 9 สูตรมีความแตกตางกัน (p<0.05) โดยสูตรน้ํา

มะขาม มีคาความหนืดและคา pH สูงที่สุดแตมีปริมาณกรดต่ําที่สุด (p<0.05) ซึ่งตรงขามกับสูตรน้ํามะนาว และการเพิ่ม

ปรมิาณแซนแทนกัมทาใหสารละลายขึ้นรูปฟลมมีคาความหนดืและปริมาณกรดเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญ (p<0.05) เม่ือขึ้นรูป

ฟลมใหมีความหนา 0.352 ± 0.027 มิลลิเมตร พบวาฟลมสูตรน้ํามะขามมีคาความตานทานแรงดึงและคารอยละการยืดตัว

มากกวาแตมีปรมิาณความชื้นและคา aw ต่ํากวาสูตรผสม 50:50 และสูตรน้ํามะนาว ตามลําดับ (p<0.05) การเพิ่มปริมาณ

แซนแทนกัมทําใหฟลมมีคาความตานทานแรงดงึและคาความยืดหยุนเพิ่มขึ้นและชวยลดปริมาณความชื้นและคา aw (p<0.05) 

เม่ือพจิารณาคาสขีองฟลมทัง้ 9 สูตรพบวาฟลมมีเฉดสสีมเหลอืง โดยคา Hue ไมมีความแตกตางกัน แต chroma (ความอ่ิมตัว

ของสี) มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ (p<0.05) จากการทดสอบการละลายน้ําโดยใชฟลม 2 กรัม แชน้ํา 50 มิลลิลิตร

เปนเวลา 1 ถงึ 3 นาท ีพบวาฟลมสูตรน้ํามะขามมีคาการละลายน้ําต่ํากวาฟลมสูตรผสม 50:50 และสูตรมะนาว ตามลําดับ 

และเม่ือเพิ่มปรมิาณแซนแทนกัมสงผลใหฟลมมีคาการละลายลดลง ฟลมปรุงรสสูตรผสมน้ํามะขามและมะนาว (50:50) ที่ใส

แซนแทนกัมปรมิาณรอยละ 1 ละลายน้ําไดเร็วที่สุด และสูตรนี้ใหสมบัติเชงิกลที่ดเีหมาะตอการขึ้นรูป จึงสามารถเปนตัวอยาง

ในการพัฒนาตอไป 

คําสําคัญ:  ฟลมปรุงรส  ฟลมละลายเร็วฐานมอลโตเด็กซตรนิ  น้ํามะขาม  น้ํามะนาว  แซนแทนกัม 

Abstract  
This study aimed to develop fast-dissolving, maltodextrin-based seasoning film with natural acids (tamarind 

juice and lemon juice; 26.6% w/w casting solution) and to improve film’s mechanical properties with xanthan gum. Nine 

film formulations varied natural acids (tamarind juice, lemon juice and blend 50:50) and xanthan gum concentrations (0, 

1 and 2% w/w). The result showed that viscosity, pH and acidity of casting solutions were significantly different 

(p<0.05). The tamarind casting solution had the highest viscosity and pH, and the lowest acidity (p<0.05). Increasing 

xanthan gum significantly increased viscosity and acidity of the solutions (p<0.05). The films had well-controlled 

thickness of 0.352±0.027 mm. The tamarind films had significant higher tensile strength and elongation but lower 

moisture content (MC) and aw than the tamarindlemon blend films and the lemon films (p<0.05), respectively. Xanthan 

gum significantly improved mechanical properties and reduced MC and aw (p<0.05). Overall, the films appeared 
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yellow–orange with insignificant different hue (p>0.05). Although, the chroma indicated the difference in the color 

intensity (p<0.05). The water solubility test, dissolving 2 g film in 50 mL water for 1-3 mins, showed that the tamarind 

films had significant lower solubility than the blend films and the lemon films, respectively. Addition of xanthan gum 

lessened solubility of the film. The chosen film for further development was the tamarindlemon blend film containing 1% 

xanthan gum owing to its mechanical properties and the highest solubility.  

Keyword:  seasoning film, fast-dissolving maltodextrin-based film, tamarind juice, lemon juice, xanthan gum 

 

บทนํา 

ฟลมบริโภคได (edible film or sheet) เปนวัสดุบริโภคไดมีลักษณะเปนแผนบาง สามารถนํามาเคลือบหรือหอหุม

อาหารโดยตรง (coating) หรือเตรียมเปนแผนฟลมกอนแลวจึงนํามาใชกับอาหาร (film or sheet) โดยทั่วไปมีการนําฟลม

บริโภคไดมาใชปองกันการเปลี่ยนแปลงและยืดอายุอาหาร โดยฟลมบริโภคไดสามารถลดการแลกเปลี่ยนมวลสารระหวาง

องคประกอบของอาหาร หรอืระหวางอาหารและภาวะแวดลอมได นอกจากนี้สามารถประยุกตใชเพิ่มความสะดวกในการนํา

ผลิตภัณฑมาใช ลดการชั่งตวงวัดและความชํานาญของผูปรุงอาหาร เพิ่มความหลากหลายเปนผลิตภัณฑทางเลือกใหมได 

(Ket-on et al., 2016) มอลโตเด็กซตรนิ (maltodextrin) เปนคารโบไฮเดรตประเภทพอลิแซ็กคาไรดที่ไดจากการยอยโมเลกุล

ของสตารช (starch) บางสวนใหเปนโมเลกุลสายสั้น ๆ ของน้ําตาลกลูโคส มีคา dextrose equivalent ต่ํากวา 20 มอลโตเด็กซ

ตรินอาจอยูในรูปสารละลายเขมขนหรือผงสีขาว ไมมีกลิ่น ไมมีรสหวานหรือหวานเล็กนอย สามารถละลายในน้ําไดด ี

โดยทั่วไปนยิมใชเปนสารเพิ่มปรมิาณ ชวยปรับปรุงเนื้อสัมผัส และยืดอายุการเก็บรักษาในผลิตภัณฑ มีราคาไมแพงและหาซื้อ

ไดงาย (Siew Young et al., 2007) ฟลมจากเด็กซตรินสามารถละลายน้ําไดดี (Cilurzo et al., 2008) มีสมบัติปองกันการซึม

ผานไอน้ําและออกซิเจน (Koushki et al., 2015) กนกวรรณ และ นันทนภัส (2551) ศึกษาสมบัติทางกายภาพของฟลมเด็กซ

ตรนิ (Fiberose®) รวมกับแซนแทนกัมหรือเจลแลนกัม เปนสารกอฟลม โดยใชกลีเซอรอลรวมกับซอรบิทอลเปนพลาสติไซ

เซอร พบวาฟลมผลติจากเด็กซตรนิอยางเดยีวมีคุณสมบัติเปราะ และแตกหักงาย การเติมแซนแทนกัมหรือเจลแลนกัม และ

การเตมิกลเีซอรอลรวมกับซอรบทิอลจะใหฟลมที่มีความยืดหยุนมากขึ้น แซนแทนกัม เปนคารโบไฮเดรตประเภทพอลิแซ็กคา

ไรดที่ไดจากการสังเคราะหโดยแบคทเีรยี Xanthomonas campestris เกดิจากปฏิกริยิาของหมูอะซีทิลและหมูไพรูเวทในน้ําตาล

กลูโคส แมนโนส และกรดกลูคูโรนกิ มีขนาดโมเลกุลใหญ สามารถละลายไดทัง้ในน้ําเย็นและน้ํารอน แซนแทนกัมมีความหนืด

สูงเม่ือเปรียบเทียบกับไฮโดรคอลลอยดชนิดอ่ืน ๆ (Nussinovith, 1997) ทนตอภาวะที่มีน้ําตาลสูง มีความคงตัวตอการ

เปลี่ยนแปลงอุณหภูมิและความเปนกรดดาง สามารถใชแซน แทนกัมเปนสารชวยทาใหอาหารคงรูป (stabilizer) (Nisperos-

Carriedo, 1994) และสารกอโฟม (foaming agent) (Giannouli, 2000) การเติมวัตถุเจือปนอาหารลงในฟลมสามารถ

ปรับเปลี่ยนคุณภาพของฟลมได (Pena and Torres, 1991) สําหรับมะขาม และมะนาวมีกรดทารทาริกและกรดซิตริกซึ่งมี

สมบัตเิปนสารเชื่อมขวาง (cross-linking agent) หรือ พลาสติไซเซอรไดขึ้นอยูกับปริมาณในโครงสรางรางแหของฟลม (film 

matrix) จากการศกึษาของ Ghanbarzadeh et al. (2011) พบวาการเตมิกรดซติรกิที่ระดับความเขมขน 0 ถึง 10% ในฟลมแปง

ขาวโพดชวยปรับปรุงความตานทานแรงดงึและคาการซมึผานของไอน้ําอยางมีนัยสาคัญ (p<0.05) ขณะที่การเติมกรดซิตริกที่

ความเขมขน 10 ถึง 20% ลงในฟลมแปงขาวโพดทาใหความตานทานแรงลดลงแตความยืดหยุนเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญ 

(p<0.05) โดยการเตมิกรดซติรกิที่ความเขมขน 10% ใหฟลมที่มีความตานทานแรงดึงสูงสุดแตมีคาความยืดหยุนและคาการ

ซมึผานของไอน้ําต่ําสุด ผลมะขาม (Tamarindus indica L.) มีลักษณะเปนฝกประกอบดวยเนื้อ 55% เมล็ด 33% เปลือกและ

เสนใย 12% (Rao and Srivastava, 1974) โดยเฉพาะสวนเนื้อในฝกมะขามที่แกจัดที่เรียกวามะขามเปยก ชาวเอเชียนิยมผสม

เนื้อมะขามในแกง เครื่องดื่ม ซอส และน้ําพรกิ ภายในสวนเนื้อของฝกมะขามจะประกอบดวยกรดอินทรีย (8.7-11.1%) ที่ทําให

เกิดกลิ่นรสเฉพาะตัว และสารอาหารจําพวกคารโบไฮเดรต (70.8%) โปรตนี (3.1%) ไขมัน (0.4%) ใยอาหาร (3.0%) วิตามิน 
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(1%) และแรธาตุ (2.8%) (El-Siddig et al., 1999) มะขามถือเปนสวนประกอบสําคัญหนึ่งในการปรุงอาหาร แตการเตรียม

มะขามเปยกเพื่อเปนวัตถุดบิในการปรุงรสอาจมีความยุงยาก ไมสะดวก และหายากในบางทองถิ่น จากปญหาดังกลาวทําให

เกิดแนวคิดในการแปรรูปแผนฟลมบริโภคในรูปแบบแผนปรุงรสเพื่อเปนผลิตภัณฑทางเลือกหนึ่งสําหรับผูบริโภค มีความ

สะดวกในการพกพาและเปนการปรับปรุงขอจํากัดที่ใหดย่ิีงขึ้นอีกทั้งชวยสงเสริมการใชมะขามเปยกซึ่งเปนวัตถุดิบในประเทศ

มากขึ้น และมีสวนเพิ่มมูลคาใหกับผลติภัณฑ โดยแผนปรุงรสที่ไดมีความสามารถในการดูดน้ํากลับแลวคืนรูปในรูปแบบ paste 

หรอืของเหลวไดงาย เหมาะสําหรับนักเดนิทาง เชน เดินทางไปตางประเทศ หรือ เดินปา ดังนั้นงานวิจัยนี้สนใจศึกษาหาสูตร

และกระบวนการผลติแผนฟลมฟลมปรุงรสละลายเร็วฐานมอลโตเด็กซตรินที่เหมาะสมโดยศึกษาสมบัติทางกายภาพและเคมี

ของผลติภัณฑแผนฟลมปรุงรสโดยใชมอลโตเด็กซตรนิเปนวัตถุดบิหลักในการขึ้นรูปฟลมใหมีสมบัตเิหมาะสมในการปรุงรสคือ

ละลายน้ํากลับไดงาย 
 

อุปกรณและวิธีการ / วิธีดําเนนิการวิจัย 

1. ศกึษาอิทธิพลของสูตรและปริมาณแซนแทนกัมตอสมบัติทางกายภาพและเคมีของแผนฟลมที่ขึ้นรูปจากมอลโต

เด็กซตรนิ จากการเตรยีมสารละลายขึ้นรูปฟลม โดยแปรกรดธรรมชาติ 3 สูตร ไดแก สูตรน้ํามะขามเปยก (น้ํามะขามเปยก 

ตรา สวนวัง จากบรษิัท เอ็ม แอนด โค (ประเทศไทย) จากัด) สูตรน้ํามะนาว (น้ํามะนาวพาสเจอรไรส ตรา แกวตา จากบริษัท 

ไทยเลมอนฟูดส จากัด) และ สูตรผสม 50:50 (รอยละ 26.6 ในสารละลายขึ้นรูปฟลม) และแปรปริมาณแซนแทนกัม 3 ระดับ 

(รอยละ 0, 1 และ 2) โดยน้ําหนัก 

 
ตารางที่ 1 สวนผสมของสารละลายขึ้นรูปฟลม 

 

หมายเหตุ * ขอไมระบุ เนื่องจากตองการปกปดเพื่อการย่ืนขอจดสทิธบิัตร/อนุสทิธบิัตร 
 

2. วเิคราะหสมบัตทิางเคมีของสารละลายปรุงรสจากกรดธรรมชาติ 3 สูตร โดยกาหนด สวนที่เปนกรด (น้ํามะขาม

ตอน้ํามะนาว) รอยละ 26.6 และ อ่ืนๆ รอยละ 43.4 

2.1. วเิคราะหคาความเปนกรด-ดางของสารละลายปรุงรสดวยเครื่อง pH meter 

2.2. วเิคราะหปรมิาณกรดทัง้หมดของสารละลายปรุงรสตามวธิีของ AOAC (2000) 

2.3. วเิคราะหปรมิาณเพกตนิของสารละลายปรุงรสตามวธิขีอง (Shelukhina and Fedichkina, 1994) 

2.4. วเิคราะหปรมิาณของแข็งทัง้หมดที่ละลายน้ําไดทัง้หมด (total soluble solid, TSS) ของสารละลายปรุง 

รสดวยเครื่อง hand refractometer มีหนวยเปน °Brix (องศาบรกิซ) 

3. การผลติแผนฟลม 
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3.1. การเตรยีมสารละลายขึ้นรูปฟลม 

3.1.1 เตรยีมสารละลายขึ้นรูปฟลมตามสูตรที่แสดงดังตารางที่ 1 ดัดแปลงจากวธิขีอง (Cilurzo et 

al., 2010) โดยละลายมอลโตเด็กซตรนิในน้ําแลวนาไปใหความรอนบน hot plate ที่อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซยีส จนละลาย

หมด (พรอมกับทาการกวนตลอดเวลา) จากนัน้เติมแซนแทนกัมโดยแปรปรมิาณแซนแทนกัมรอยละ 0, 1 และ 2 โดยน้ําหนัก 

กวนผสมโดยใช magnetic stirrer ใหเขากันเปนเวลา 30 นาท ีตัง้ทิ้งไวที่อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซยีสเปนเวลา 15 นาท ีผสม

สารละลายปรุงรสในแตละสูตรกวนใหเขากันที่อุณหภูมิหอง เปนเวลา 5 นาที 

3.1.2. วเิคราะหสมบัตทิางกายภาพและเคมีของสารละลายขึ้นรูปฟลม 

 วเิคราะหคาความหนดืของสารละลายขึ้นรูปฟลม ดวยเครื่อง rotational rheometer (Brookfield 

Engineering Laboratories, USA) 

 วเิคราะหคาความเปนกรด-ดางของสารละลายขึ้นรูปฟลม ดวยเครื่อง pH meter 

 วเิคราะหปรมิาณกรดทัง้หมดของสารละลายขึ้นรูปฟลม ตามวธิขีอง AOAC (2000) 

เชนเดยีวกับขอ 2.2 

3.2. การขึ้นรูปแผนฟลม 

3.2.1. เทสารละลายขึ้นรูปฟลมที่เตรียมไดปรมิาตร 20 มิลลลิติร ลงบนถาดอะครลิคิขนาด15 X 

15 ตารางเซนตเิมตร 

3.2.2. นําสารละลายขึ้นรูปฟลมไปอบแหงที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส เปนเวลา 5 ชั่วโมง แลว

จึงลอกแผนฟลมที่ไดเก็บไวในเดซเิคเตอรที่ภาวะควบคุม อุณหภูมิ 25 ± 5 องศาเซลเซียส คาความชื้นสัมพัทธรอยละ 50 ± 5 

เปนเวลา 48 ชั่วโมง กอนนําฟลมไปวเิคราะหคุณสมบัต ิ

3.3. วเิคราะหสมบัตทิางกายภาพและเคมีของแผนฟลม 

3.3.1. วัดคาความหนาของแผนฟลมตัดตัวอยางฟลมเปนรูปทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาด 5 X 5 

ตารางเซนติเมตร วัดความหนาของฟลมดวย micrometer (Mitutoyo Corp., Japan) ทาการสุมวัดความหนาของฟลม 10 

ตําแหนงของฟลมรอบๆ แผนฟลม 

3.3.2. วัดสมบัติเชิงกลของแผนฟลม ไดแก คาความตานทานแรงดึง (Tensile strength), รอยละ

การยืดตัว (Percent of elongation) โดยใชเครื่อง Instron Universal Testing Machine (Illinois Tool Works, Inc., USA) ตามวธิี 

มาตรฐาน ASTM D882 (ASTM, 1989) ตัง้ระยะหางระหวางหัววัด (initial grip distance) 50 มิลลเิมตรความเร็วของหัววัด 

(crosshead speed) 5.0 มิลลเิมตร/นาที 

3.2.3. วเิคราะหคาความชื้นของแผนฟลมตามวธิขีอง AOAC (2000) 

3.2.4. วเิคราะหคาปรมิาณน้ําอิสระของแผนฟลม (aw) ดวยเครื่อง Aqua lab (Decagon Devices 

Inc., USA) 

3.2.5. วเิคราะหคาสขีองแผนฟลมในระบบสี CIELAB ดวยเครือ่ง Minolta Chroma Meter (CR 400 

series, Konica Minolta Inc., Japan) 

3.2.6. วิเคราะหคาการละลายน้ําของแผนฟลม (solubility) ดัดแปลงจากวิธี (Shojaee et al., 

2013) โดยตัดฟลม 2 กรัม ชั่งน้ําหนักเริ่มตนที่แนนอน แลวนําแผนฟลมที่ไดมาแชในถวยที่บรรจุน้ํากลั่นที่อุณหภูมิหองปริมาตร 

50 มิลลิลิตรสุมตัวอยางที่เวลา 1, 2 และ 3 นาที พรอมคนตัวอยาง จากนั้นนําชิ้นฟลมที่เหลือมาทําใหแหงอีกครั้งโดยอบที่

อุณหภูมิ 100 ± 5 องศาเซลเซยีส ทิ้งใหเย็นในเดซเิคเตอรกอนนําไปชั่งน้ําหนักทําซ้ําจนตัวอยางมีน้ําหนักคงที่ 

4. ทดสอบทางสถติ ิโดยการวเิคราะหคุณสมบัตขิองสารละลายปรุงรส (ขอ 2) และแผนฟลม (ขอ 3) วางแผนการ

ทดลองแบบ 3 x 3 factorial in completely randomized design (CRD) ทาการทดลอง 3 ซา รายงานผลเปนคาเฉลี่ย (mean) 
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และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ของแตละชุดขอมูล เปรยีบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ย ดวยวธิี Duncan’s 

Multiple Range Test ที่ระดับความเชื่อม่ัน 95% 

 

ผลการวิจัย 

1. สมบัตทิางเคมีของสารละลายปรุงรส 3 สูตร 

ตารางที่ 2 แสดงสมบัติทางเคมีของสารละลายปรุงรส 3 สูตรแตกตางกันอยางมีนัยสาคัญ (p<0.05) โดยสูตรน้ํา

มะนาวมีคา pH ตาที่สุดเทากับ 2.75 ± 0.02 และมีปริมาณกรดมากสุด เทากับรอยละ 1.44 ± 0.01 และสูตรน้ํามะขามมีคา 

pH สูงที่สุด เทากับ 3.31 ± 0.02 และมีปริมาณกรดนอยที่สุด เทากับรอยละ 0.83 ± 0.03 เม่ือพิจารณาปริมาณของแข็งที่

ละลายน้ําไดของสารละลายปรุงรสพบวามีความสอดคลองกับปริมาณเพคติน กลาวคือ สูตรน้ํามะขามมีปริมาณของแข็งที่

ละลายน้ําไดและปริมาณเพคตินมากกวาสูตรกรดผสม และสูตรน้ํามะนาว ตามลาดับ สูตรน้ํามะขามมีปริมาณของแข็งที่

ละลายน้ําไดเทากับ 22.00 ± 0.20o brix และปรมิาณเพคตนิรอยละ 0.77 ± 0.02 

ตารางที่ 2 สมบัตทิางเคมีของสารละลายปรุงรส 3 สูตร 

   
หมายเหตุ. แสดงผลเปน คาเฉลี่ย ± คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

a, b,c,… ตัวอักษรกํากับแตกตางกันมีความแตกตางกันอยางมีนัยสาคัญทางสถติ ิ(p<0.05) 

 
2. สมบัตกิายภาพและเคมีของสารละลายขึ้นรูปฟลม (casting solution) ปรุงรสฐานมอลโตเด็กซตริน ตารางที่ 3-5 แสดงวา

ความหนดืคา pH และปรมิาณกรดของสารละลายขึ้นรูปฟลมทั้ง 9 สูตรมีความแตกตางกัน (p<0.05) โดยมีอิทธิพลของสูตร

และอิทธพิลของปรมิาณแซนแทนกัมตอความหนดื คา pH และปรมิาณกรดของของสารละลายขึ้นรูปฟลม แตไมมีอิทธิพลรวม

ระหวางสูตรและปรมิาณแซนแทนกัม การเพิ่มปริมาณแซนแทนกัมทาใหสารละลายขึ้นรูปฟลมมีคาความหนืดเพิ่มขึ้นอยางมี

นัยสาคัญ (p<0.05) โดยสารละลาย ขึ้นรูปฟลมปรุงรสฐานมอลโตเด็กซตรนิที่ใสแซนแทนกัมปรมิาณรอยละ 2 มีคาความหนืด

สูงที่สุดในทุกสูตรของสารละลายปรุงรส โดยสูตรน้ํามะขามที่ใสแซนแทนกัมรอยละ 2 มีคาความหนืดสูงที่สุด (76.03 ± 0.60 

cp) และสูตรน้ํามะนาวที่ไมใสแซนแทนกัม มีคาความหนืดตาที่สุด (30.40 ± 0.40 cp) สวนคา pH และปริมาณกรดของ

สารละลายขึ้นรูปฟลม มีความสอดคลองกับสมบัตทิางเคมีของสารละลายปรุงรส โดยสูตรน้ํามะนาวทั้ง 3 ระดับแซนแทนกัม 

มีคา pH ตาที่สุดและมีปริมาณกรดมากสุด ซึ่งตรงขามกับสูตรน้ํามะขาม การใสแซนแทนกัม มีผลใหคา pH ลดลง และ

ปรมิาณกรดเพิ่มขี้น 

ตารางที ่3 คาความหนดื (cp) ของสารละลายขึ้นรูปฟลมปรุงรสฐานมอลโตเด็กซตรนิ 

 
หมายเหตุ. แสดงผลเปน คาเฉลี่ย ± คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
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a, b,c,… ตัวอักษรกากับแตกตางกันมีความแตกตางกันอยางมีนัยสาคัญทางสถติ ิ(p<0.05) 

A, B, C ตัวอักษรที่แตกตางกันในแนวนอน มีความแตกตางกันทางสถติอิยางมีนัยสาคัญทางสถติ ิ(p<0.05) 

X, Y, Z ตัวอักษรที่แตกตางกันในแนวตัง้ มีความแตกตางกันทางสถติอิยางมีนัยสาคัญทางสถติ ิ(p<0.05) 

 

ตารางที ่4 คา pH ของสารละลายฟลมปรุงรสน้ําจ้ิมแจวฐานมอลโตเด็กซตรนิ 

 
หมายเหตุ. แสดงผลเปน คาเฉลี่ย ± คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

a, b,c,… ตัวอักษรกากับแตกตางกันมีความแตกตางกันอยางมีนัยสาคัญทางสถติ ิ(p<0.05) 

A, B, C ตัวอักษรที่แตกตางกันในแนวนอน มีความแตกตางกันทางสถติอิยางมีนัยสาคัญทางสถติ ิ(p<0.05) 

X, Y, Z ตัวอักษรที่แตกตางกันในแนวตัง้ มีความแตกตางกันทางสถติอิยางมีนัยสาคัญทางสถติ ิ(p<0.05) 

 

ตารางที ่5 ปรมิาณกรด (%) ของสารละลายฟลมปรุงรสฐานมอลโตเด็กซตรนิ 

 
หมายเหตุ. แสดงผลเปน คาเฉลี่ย ± คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

a, b,c,… ตัวอักษรกากับแตกตางกันมีความแตกตางกันอยางมีนัยสาคัญทางสถติ ิ(p≤0.05) 

A, B, C ตัวอักษรที่แตกตางกันในแนวนอน มีความแตกตางกันทางสถติอิยางมีนัยสาคัญทางสถติ ิ(p≤0.05) 

X, Y, Z ตัวอักษรที่แตกตางกันในแนวตั้ง มีความแตกตางกันทางสถติอิยางมีนัยสาคัญทางสถติ ิ(p≤0.05) 

 

3. สมบัตทิางกายภาพและเคมีของฟลมปรุงรสฐานมอลโตเด็กซตรนิ 

ฟลมที่ขึ้นรูปแลวทุกสูตร มีค วามหนาไมค วามแตกตางอยางมีนัยสาคัญ (p>0.05) โดยความหนาเฉลี่ย 0.352 ± 

0.027 มิลลิเมตร ตารางที่6-7 แสดงคาความตานทานแรงดึงและคารอยละการยืดตัวฟลมทั้ง 9 สูตรมีความแตกตางกัน 

(p<0.05) และแสดงอิทธพลของปรมิาณแซนแทนกัมตอสมบัตเิชงิกลของฟลมอยางชัดเจน การเพิ่มปริมาณแซนแทนกัมทาให

คาความตานทานแรงดงึและคารอยละการยืดตัวของฟลมเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสาคัญ (p<0.05) โดยรวมฟลมสูตรน้ํามะขามมีคา

ความตานทานแรงดึงสูงกวาสูตรผสมน้ํามะขามและมะนาว (50:50) และฟลมสูตรน้ํามะนาว ตามลาดับ โดยฟลมสูตรน้ํา
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มะขามใสแซนแทนกัม 2 % มีคาความตานทานแรงดึงและคารอยละการยืดตัวมากที่สุด เทากับ 14.31 ± 0.06 MPa และ 

269.15 ± 1.08 ตามลาดับ ในขณะที่สูตรน้ํามะนาวที่ไมใสแซนแทนกัมฟลมมีความตานทานแรงดงึและความยืดหยุนนอยที่สุด 

เทากับ 3.39 ± 0.09 MPa และ 9.64 ± 0.08 ตามลําดับ 

 
ตารางที่ 6 คาความตานทานแรงดงึ (tensile strength)(MPa) ของแผนฟลมปรุงรสฐานมอลโตเด็กซตรนิ 

 
หมายเหตุ. แสดงผลเปน คาเฉลี่ย ± คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

a, b,c,… ตัวอักษรกากับแตกตางกันมีความแตกตางกันอยางมีนัยสาคัญทางสถติ ิ(p<0.05) 

A, B, C ตัวอักษรที่แตกตางกันในแนวนอน มีความแตกตางกันทางสถติอิยางมีนัยสาคัญทางสถติ ิ(p<0.05) 

X, Y, Z ตัวอักษรที่แตกตางกันในแนวตัง้ มีความแตกตางกันทางสถติอิยางมีนัยสาคัญทางสถติ ิ(p<0.05) 
 

ตารางที่ 7 คา% การยืดตัว (% elongation) ของแผนฟลมปรุงรสฐานมอลโตเด็กซตรนิ 

 
หมายเหตุ. แสดงผลเปน คาเฉลี่ย ± คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
a, b,c,… ตัวอักษรกากับแตกตางกันมีความแตกตางกันอยางมีนัยสาคัญทางสถติ ิ(p<0.05) 
A, B, C ตัวอักษรที่แตกตางกันในแนวนอน มีความแตกตางกันทางสถติอิยางมีนัยสาคัญทางสถติ ิ(p<0.05) 
X, Y, Z ตัวอักษรที่แตกตางกันในแนวตัง้ มีความแตกตางกันทางสถติอิยางมีนัยสาคัญทางสถติ ิ(p<0.05) 
 

จากตารางที่ 8-9 แสดงวาฟลมทั้ง 9 สูตรที่อบแหงที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส เปนเวลา 5 ชั่วโมงมีปริมาณ

ความชื้น (รอยละมาตรฐานเปยก) ตากวา 0.63 และความสอดคลองกับคาปริมาณน้ําอิสระ (aw) ซึ่งทุกสูตรมีคา aw ตากวา 

0.6 โดยฟลมสูตรน้ําขามมีปริมาณความชื้นและคา aw ตาที่สุดและสูตรน้ํามะนาวมีคาสูงสุดอยางมีนัยสาคัญ (p<0.05) ใน

ฟลมสูตรน้ํามะนาวและสูตรน้ํามะขาม:น้ํามะนาวที่ใสแซนแทนกัมพบแนวโนมปริมาณความชื้นและคา aw ตากวาเม่ือ

เปรยีบเทยีบกับฟลมที่ไมใสแซนแทนกัม 
 

ตารางที่ 8 คาความชื้น (% wet basis) ของแผนฟลมปรุงรสฐานมอลโตเด็กซตรนิ 
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หมายเหตุ. แสดงผลเปน คาเฉลี่ย ± คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

a, b,c,… ตัวอักษรกากับแตกตางกันมีความแตกตางกันอยางมีนัยสาคัญทางสถติ ิ(p<0.05) 

A, B ตัวอักษรที่แตกตางกันในแนวนอน มีความแตกตางกันทางสถติอิยางมีนัยสาคัญทางสถติ ิ(p<0.05) 

X, Y, Z ตัวอักษรที่แตกตางกันในแนวตั้ง มีความแตกตางกันทางสถติอิยางมีนัยสาคัญทางสถติ ิ(p<0.05) 

 

ตารางที่ 9 คาปรมิาณน้ําอิสระ(aw) ของแผนฟลมปรุงรสฐานมอลโตเด็กซตรนิ 

 
หมายเหตุ. แสดงผลเปน คาเฉลี่ย ± คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

a, b,c,… ตัวอักษรกากับแตกตางกันมีความแตกตางกันอยางมีนัยสาคัญทางสถิต ิ(p<0.05) 

A, B ตัวอักษรที่แตกตางกันในแนวนอน มีความแตกตางกันทางสถติอิยางมีนัยสาคัญทางสถติ ิ(p<0.05) 

X, Y, Z ตัวอักษรที่แตกตางกันในแนวตัง้ มีความแตกตางกันทางสถติอิยางมีนัยสาคัญทางสถติ ิ(p<0.05) 

 

คาความสวาง (L*) คาสแีดง (a*) และคาสเีหลอืง (b*) ของฟลม แสดงดังตารางที่ 10-12 พบวา ฟลมสูตรน้ํามะขาม

มีคาความสวาง L*ตากวาอีก 2 สูตร อยางมีนัยสาคัญ (p<0.05) สวนคาสีแดง (a*) ขึ้นกับอิทธิพลของปริมาณแซนแทนกัม

เปนหลัก โดยฟลมที่ใสแซนแทนกัมรอยละ 2 มีคา a* สูงที่สุด เม่ือพิจารณาคาสีเหลือง (b*) พบวาฟลมที่ใสแซนแทนกัมมาก

ขึ้นมีคา b* สูงขึ้นอยางมีนัยสาคัญ (p<0.05) ยกเวนในสูตรน้ํามะนาว เม่ือคานวณคาความอ่ิมตัวของสี (chroma) (ภาพที่ 13) 

พบวาใหผลสอดคลองกับคา b* แตคาเฉดส ี(hue angle) ของแผนฟลมปรุงรสฐานมอลโตเด็กซตริน 9 สูตรไมมีความแตกตาง

กัน โดยฟลมปรุงรสทัง้ 9 สูตรมีสสีมเหลอืง 

 

ตารางที่ 10 คาความสวาง (L*) ของแผนฟลมปรุงรสฐานมอลโตเด็กซตรนิ 

 
หมายเหตุ. แสดงผลเปน คาเฉลี่ย ± คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

a, b,c,… ตัวอักษรกากับแตกตางกันมีความแตกตางกันอยางมีนัยสาคัญทางสถติ ิ(p<0.05) 

NS ตัวอักษรที่แตกตางกันในแนวนอน มีความแตกตางกันทางสถติอิยางมีนัยสาคัญทางสถติ ิ(p<0.05) 

X, Y ตัวอักษรที่แตกตางกันในแนวตัง้ มีความแตกตางกันทางสถติอิยางมีนัยสาคัญทางสถติ ิ(p<0.05) 
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ตารางที่ 11 คาสแีดง (a*) ของแผนฟลมปรุงรสฐานมอลโตเด็กซตรนิ 

 
หมายเหตุ. แสดงผลเปน คาเฉลี่ย ± คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

a, b,c,… ตัวอักษรกากับแตกตางกันมีความแตกตางกันอยางมีนัยสาคัญทางสถติ ิ(p<0.05) 

A, B, ตัวอักษรที่แตกตางกันในแนวนอน มีความแตกตางกันทางสถติอิยางมีนัยสาคัญทางสถติ ิ(p<0.05) 

NS ตัวอักษรที่แตกตางกันในแนวตัง้ มีความแตกตางกันทางสถิตอิยางมีนัยสาคัญทางสถติ ิ(p<0.05) 

 

ตารางที่ 12 คาสเีหลอืง (b*) ของแผนฟลมปรุงรสฐานมอลโตเด็กซตรนิ 

 
หมายเหตุ. แสดงผลเปน คาเฉลี่ย ± คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

a, b,c,… ตัวอักษรกากับแตกตางกันมีความแตกตางกันอยางมีนัยสาคัญทางสถติ ิ(p<0.05) 

A, B ตัวอักษรที่แตกตางกันในแนวนอน มีความแตกตางกันทางสถติอิยางมีนัยสาคัญทางสถติ ิ(p<0.05) 

X, Y ตัวอักษรที่แตกตางกันในแนวตัง้ มีความแตกตางกันทางสถติอิยางมีนัยสาคัญทางสถติ ิ (p<0.05) 

 

ตารางที่ 13 คาเฉดส ี(Hue angle) ของแผนฟลมปรุงรสฐานมอลโตเด็กซตรนิ 

 
หมายเหตุ. แสดงผลเปน คาเฉลี่ย ± คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

NS ตัวอักษรกากับแตกตางกันมีความแตกตางกันอยางมีนัยสาคัญทางสถติ ิ(p<0.05) 
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ตารางที่ 14 คาความอ่ิมตัวของส ี(chroma) ของแผนฟลมปรุงรสฐานมอลโตเด็กซตรนิ 

 
หมายเหตุ. แสดงผลเปน คาเฉลี่ย ± คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

a, b,c,… ตัวอักษรกากับแตกตางกันมีความแตกตางกันอยางมีนัยสาคัญทางสถติ ิ(p<0.05) 

A, B ตัวอักษรที่แตกตางกันในแนวนอน มีความแตกตางกันทางสถติอิยางมีนัยสาคัญทางสถติ ิ(p<0.05) 

X, Y, ตัวอักษรที่แตกตางกันในแนวตัง้ มีความแตกตางกันทางสถติอิยางมีนัยสาคัญทางสถติ ิ(p<0.05) 

 

เม่ือหาคาการละลายน้ําของฟลม (ตารางที่ 15-17) พบวา การเพิ่มปรมิาณแซนแทนกัมทาใหฟลมมีคาการละลายน้ํา

ลดลงอยางมีนัยสาคัญ (p<0.05) เม่ือใชเวลาละลาย 1 นาที โดยรวมฟลมสูตรน้ํามะขามมีคาการละลายน้ําตากวาฟลมสูตร

ผสม 50:50 และสูตรน้ํามะนาว ตามลาดับ ฟลมสูตรน้ํามะนาวที่ไมใสแซนแทนกัมมีคาการละลายน้ําดีที่สุด เทากับ รอยละ 

88.11 ± 0.68 และฟลมสูตรน้ําขามที่ใสแซนแทนกัมรอยละ 2 มีคาการละลายน้ํานอยที่สุด เทากับ รอยละ 58.25 ± 2.35 

และเม่ือเวลาในการละลายน้ําเพิ่มขึ้นแผนฟลมทั้ง 9 สูตรสามารถละลายน้ําไดดีขึ้นโดยเม่ือใชเวลาละลาย 2 นาที พบวา คา

การละลายน้ําของสูตรผสม 50:50 และสูตรน้ํามะนาวไมแตกตางกันยกเวนเม่ือใสแซนแทนกัมรอยละ 2 เม่ือใชเวลาละลาย 3 

นาท ีพบวาทัง้ 9 สูตรสามารถละลายน้ําไดด ีมีคาการละลายมากกวารอยละ 90 ขึ้นไป 

 

ตารางที่ 15 คาการละลายน้ํา (%) ของแผนฟลมปรุงรสฐานมอลโตเด็กซตรนิที่เวลา 1 นาที 

 
หมายเหตุ. แสดงผลเปน คาเฉลี่ย ± คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

a, b,c,… ตัวอักษรกากับแตกตางกันมีความแตกตางกันอยางมีนัยสาคัญทางสถติ ิ(p<0.05) 

A, B ตัวอักษรที่แตกตางกันในแนวนอน มีความแตกตางกันทางสถติอิยางมีนัยสาคัญทางสถติ ิ(p<0.05) 

X, Y, Z ตัวอักษรที่แตกตางกันในแนวตัง้ มีความแตกตางกันทางสถติอิยางมีนัยสาคัญทางสถติ ิ(p<0.05) 
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ตารางที่ 16 คาการละลายน้ํา (%) ของแผนฟลมปรุงรสฐานมอลโตเด็กซตรนิที่เวลา 2 นาที 

 
หมายเหตุ. แสดงผลเปน คาเฉลี่ย ± คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

a, b,c,… ตัวอักษรกากับแตกตางกันมีความแตกตางกันอยางมีนัยสาคัญทางสถติ ิ(p<0.05) 

A, B, C ตัวอักษรที่แตกตางกันในแนวนอน มีความแตกตางกันทางสถติอิยางมีนัยสาคัญทางสถติ ิ(p<0.05) 

X, Y ตัวอักษรที่แตกตางกันในแนวตัง้ มีความแตกตางกันทางสถติอิยางมีนัยสาคัญทางสถติ ิ(p<0.05) 

 
ตารางที่ 17 คาการละลายน้ํา (%) ของแผนฟลมปรุงรสฐานมอลโตเด็กซตรนิที่เวลา 3 นาที 

 
หมายเหตุ. แสดงผลเปน คาเฉลี่ย ± คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

a, b,c,… ตัวอักษรกากับแตกตางกันมีความแตกตางกันอยางมีนัยสาคัญทางสถติ ิ(p<0.05) 

A, B, C ตัวอักษรที่แตกตางกันในแนวนอน มีความแตกตางกันทางสถติอิยางมีนัยสาคัญทางสถติ ิ(p<0.05) 

X, Y, Z ตัวอักษรที่แตกตางกันในแนวตัง้ มีความแตกตางกันทางสถติอิยางมีนัยสาคัญทางสถติ ิ (p<0.05) 

 

วิจารณผลการวิจัย 

จากการวิเคราะหสมบัติทางเคมีของสารละลายขึ้นรูปฟลม ใหผลสอดคลองกับสมบัติทางเคมีสารละลายปรุงรส 

กลาวคือ สารละลายขึ้นรูปฟลมสูตรน้ํามะขามเปยกมีคา pH สูงกวาและมีปริมาณกรดตากวาสารละลายขึ้นรูปฟลมสูตรน้ํา

มะนาว เนื่องจากสารละลายปรุงรสสูตรน้ํามะขามเปยกมีคา pH สูงกวาและมีปริมาณกรดตากวาสารละลายปรุงรสสูตรน้ํา

มะนาว เม่ือผสมสารละลายปรุงรสกับสารละลายมอลโตเด็กซตรินเพื่อนําไปขึ้นรูป พบวาสารละลายขึ้นรูปฟลมที่ไดมีคา pH 

เพิ่มขึ้นและปรมิาณกรดลดลง สารละลายขึ้นรูปฟลมสูตรน้ํามะขามมีคาความหนดืสูงสุดอยางมีนัยสาคัญ (p<0.05) เนื่องจาก

น้ํามะขามมีปรมิาณของแข็งทัง้หมดที่ละลายไดและปรมิาณเพคตนิซึ่งเปนพอลิแซ็กคาไรดชนิดหนึ่งที่มีสวนชวยเพิ่มความหนืด

และความคงตัวในผลติภัณฑเปนองคประกอบอยูสูงกวาน้ํามะนาว ในขณะที่การเพิ่มปริมาณแซนแทนกัมทาใหสารละลายขึ้น

รูปฟลมมีคาความหนดืและปรมิาณกรดเพิม่ขึ้นดวย  

เม่ือขึ้นรูปฟลมทุกสูตรโดยการอบแหงที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซยีส เปนระยะเวลา 5 ชั่วโมง พบวา ฟลมสูตรน้ําขาม

มีปริมาณความชื้นและคา aw ตาสุดอยางมีนัยสาคัญ (p<0.05) เนื่องจากฟลมสูตรน้ํามะขามมีปริมาณเพคตินมากที่สุด 

กลาวคือ การเชื่อมขาม (cross-link) ระหวางโมเลกุลเพคตนิลดโอกาสที่สายพอลิเมอรจะจับกับโมเลกุลน้ําลง สงผลใหฟลมมี

ปริมาณความชื้นลดลง (Nisara et al., 2018) ขณะที่ฟลมที่ใสแซนแทนกัมมีปริมาณความชื้นและคา aw ตากวาเม่ือ
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เปรยีบเทยีบกับฟลมฐานมอลโตเด็กซตรนิเพยีงอยางเดยีว เนื่องจากแซนแทนกัมทาใหเกิดการเชื่อมขามระหวางสายโพลิเมอร 

(intermolecular bonding) ลดการเกดิอันตรกริยิากับน้ําที่บรเิวณหมูไฮดรอกซลิ สงผลใหฟลมที่ไดมีความชื้นลดลง จากผลการ

ทดลองพบวา คา aw ของฟลมทุกสูตรมีคาตากวา 0.6 จัดผลิตภัณฑที่ไดอยูในกลุมอาหารแหงที่มีเสถียรภาพตอการเจริญ

ของจุลินทรีย เนื่องจากโดยทั่วไปแบคทีเรียไมสามารถเจริญเติบโตไดที่คา aw<0.9 และราจะไมเจริญเติบโตที่คา aw<0.7 

(Veiga-Santos et al., 2005) 

ในการทดลองนี้สามารถควบคุมการขึ้นรูปฟลมใหมีความหนาสมาเสมอ ไมแตกตางกันได โดยฟลมที่ไดมีความหนา

เฉลี่ย 0.352 ± 0.027 มิลลเิมตร จากการวิเคราะหสมบัติเชิงกลของฟลมพบวาเพกตินในน้ํามะขามเปนองคประกอบซึ่งชวย

เสริมความแข็งแรงใหกับโครงสรางรางแหของฟลมทาใหฟลมที่ไดมีความแข็งแรงมากกวาฟลมสูตรน้ํามะนาว การนําแซน

แทนกัมมาใชรวมกับฟลมมอลโตเด็กซตรินที่มีสมบัติเปราะและแตกหักงายจะใหฟลมที่มีสมบัติเชิงกลดีขึ้น (กนกวรรณ และ 

นันทนภัส, 2551; Melo et al., 2011) จากผลการทดลองพบวาเม่ือเพิ่มปริมาณแซนแทนกัมลงในฟลมฐานมอลโตเด็กซตริน 

ฟลมที่ไดมีคาความตานทานแรงดึงและความยืดหยุนมากขึ้นอยางมีนัยสาคัญ (p<0.05) เนื่องจากการเชื่อมขามของโมเลกุล

ภายในโครงสรางฟลมที่มีแซนแทนกัม ชวยเสริมความแข็งแรง (reinforce) ใหกับโครงสรางของฟลม (Melo et al., 2011; de 

Morais et al., 2017) โดยฟลมสูตรน้ํามะขามที่เติมแซนแทนกัมรอยละ 2 ใหฟลมที่มีความตานทานแรงดึงและความยืดหยุน

สูงสุดอยางมีนัยสาคัญ (p<0.05)  

เนื่องจากน้ํามะขามเปยกมีสโีทนน้ําตาลเขม และน้ํามะนาวมีสโีทนเหลอืงสวางกวา ดังนัน้คาสีของฟลมสูตรน้ํามะขาม

จะมีคา L* และ b* ตากวาอีก 2 สูตรอยางมีนัยสาคัญ (p<0.05) และจากงานวิจัย พบวา คาความอ่ิมตัวของสี (chroma) 

ใหผลสอดคลองกับคา b* โดยคาเฉดส ี(hue angle) ของฟลมทัง้ 9 สูตรไมมีความแตกตางกัน ฟลมมีเฉดสสีมเหลอืง 

เม่ือทดสอบหาคาการละลายน้ําของฟลม พบวาโดยรวมฟลมสูตรน้ํามะขามมีคาการละลายน้ําตากวาฟลมสูตรผสม 

50:50 และสูตรน้ํามะนาว ตามลาดับ เนื่องจากฟลมสูตรน้ํามะขามมีปริมาณเพคตินมากสุด กลาวคือการเชื่อมขามโมเลกุล

ของเพคตนิลดความสามารถในการจับในโมเลกุลน้ําของสายพอลิเมอรสงผลใหฟลมมีคาการละลายน้ําลดลง (Nisara et al., 

2018) และการเพิ่มปริมาณแซนแทนกัมสงผลใหฟลมมีคาการละลายน้ําลดลงเนื่องจากปริมาณแซนแทนกัมที่เพิ่มขึ้นทาให

โครงสรางของฟลมมีการจัดเรยีงตัวอยางหนาแนน โดยการละลายน้ําในเวลา 1 นาที ฟลมสูตรน้ํามะนาวที่ไมใสแซนแทนกัมมี

คาการละลายน้ําสูงสุดอยางมีนัยสาคัญ (p<0.05) และเม่ือเวลาในการละลายน้ําเพิ่มขึ้นแผนฟลมทัง้ 9 สูตรสามารถละลายน้ํา

ไดดขีึ้น โดยที่เวลา 2 นาทขีึ้นไปฟลมที่ไมใสแซนแทนกัมสูตรผสม 50:50 และสูตรน้ํามะนาวมีคาการละลายน้ําไมแตกตางกัน

ซึ่งฟลมทัง้ 2 สูตรนี้ใหคาการละลายน้ําไดดทีี่สุด 

 
สรุปผลการวิจัย 

จากการวเิคราะหคุณสมบัติทางกายภาพและเคมีของฟลมฐานมอลโตเด็กซตริน พบวา แผนฟลมฐานมอลโตเด็กซ

ตรนิที่ผสมกรดธรรมชาติสูตรน้ํามะขามใหฟลมที่มีสมบัติเชิงกล ปริมาณความชื้นและคา aw ดีกวาแผนฟลมสูตรน้ํามะนาว 

การเติมแซนแทนกัมลงในแผนฟลมใหฟลมที่มีสมบัติเชิงกลดีขึ้นและชวยลดปริมาณความชื้นและคา aw ของแผนฟลม โดย

ฟลมปรุงรสสูตรผสมน้ํามะขามและมะนาว (50:50) และใสแซนแทนกัมปริมาณรอยละ 1 ละลายน้ําไดเร็วที่สุด และสูตรนี้มี

สมบัตเิชงิกลที่ดเีหมาะตอการขึ้นรูปฟลม 

 
กติตกิรรมประกาศ 

งานวจัิยนี้ ผูวจัิยไดรับการสนับสนุนทุนวจัิยจาก ทุน 90 ป จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช 

 

 



การประชุมวชิาการ และการประกวดนวัตกรรมบัณฑิตศกึษาระดับชาติและนานาชาติ 

ระหวางวันท่ี 17-18 พฤษภาคม 2561 

ณ ศูนยประชุมนานาชาติดิเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส เชยีงใหม 
 

403 

เอกสารอางอิง 

กนกวรรณ ไตรพรวัฒนกุล และ นันทนภัส ฐากุลวรีนันท. 2551. การศกึษาสมบัตทิางกายภาพของฟลมเด็กซตรนิ. 

ปรญิญา เภสัชศาสตรบัณฑิตคณะเภสัชศาสตร. มหาวทิยาลัยมหดิล. 

AOAC. 2000. Official Methods of Analysis. The Association of Official Analytical Chemists.16th Ed. 

USA: Washington, DC. 

ASTM. 1989. Standard Test Method for Tensile Properties of Thin Plastic Sheeting (ASTM D882-88). In: 

annual book of ASTM standards. American Society for Testing and Materials. USA: Philadelphia. 

Cilurzo, F., Cupone, I.E., Minghetti, P., Selmin, F., and Montanari, L. 2008. Fast dissolving films made of 

maltodextrins. European. Journal of Pharmaceutics and Biopharmaceutics. 70: 895-900. 

Cilurzo, F., Cupone, I.E., Minghetti, P., Buratti, S., Selmin, F., Gennari, C.G.M., and Montanari, L. 2010. 

Nicotine fast dissolving films made of maltodextrins: A feasibility study. AAPS PharmSciTech. 11(4): 

1511-1517. 

de Morais, L.M., Carneiro L.C., Bianchini, D., Dias, A.R., Zavareze, E.D., Prentice, C., and Moreira, A.D. 

2017. Structural, Thermal, Physical, Mechanical, and Barrier Properties of Chitosan Films with the 

Addition of Xanthan Gum. Journal of Food Science. 82(3): 698-705. 

El-Siddig, K., Ebert, G., and Lüdders, P. 1999. Tamarind (Tamarindus indica L.): a review on a multipurpose 

tree with promising future in the Sudan. Journal of Applied Botany. 73: 202-205. 

Ghanbarzadeh, B., Almasi, H., and Entezami, A. A. 2011. Improving the barrier and mechanical properties 

of corn starch-based edible films: Effect of citric acid and carboxymethyl cellulose. Industrial 

Crops and Products. 33: 229–235. 

Giannouli, P., and Morris, E.R. 2000. Cryogelation of xanthan. Food Hydrocolloids. 17: 495 – 501. 

Ket-on, A., Pongmongkol, N., Somwanthanaroj, A., Janjarasskul, T., Tananuwong, K. 2016. Properties and 

storage stability of whey protein edible film with spice powders. Journal of Food Science and 

Technology. 53(7): 2933-2942. 

Koushki, M. R., Azizi, M. H., Azizkhani, M., and Koohy-Kamaly, P. 2015. Effect of different formulations on 

mechanical and physical properties of calcium alginate edible films. Journal of Food Quality 

and Hazards Control. 2: 45-50. 

Melo, C.B.M., Grossmann, M.E.G., Yamashita, F., Youssef, E.Y., Dall’Antonia, L.H. and Mali, S. 2011. Effect 

of manufacturing process and xanthan gum addition on the properties of cassava starch films. 

Journal of Polymers and the Environment. 19: 739–749. 

Nisperos-Carriedo, M.O. 1994. Edible coating and films based on polysaccharide. In J. M. Krochta; E. A. 

Baldwin; and M. O. Nisperos-Carriedo(eds.), Edible Coatings and Films to Improve Food Quality, 

pp. 305–335. New York: CRC Press. 

Nussinovith, A. 1997. Hydrocolliod application. London: Champman and Hall. 

Nisara, T., Wang, Z.C., Yang, X., Tian, Y., Iqbal, M., and Yurong, G. 2018. Characterization of citrus 

pectin films integrated with clove bud essential oil: Physical, thermal, barrier, antioxidant and 



การประชุมวชิาการ และการประกวดนวัตกรรมบัณฑิตศกึษาระดับชาติและนานาชาติ 

ระหวางวันท่ี 17-18 พฤษภาคม 2561 

ณ ศูนยประชุมนานาชาติดิเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส เชยีงใหม 
 

404 

antibacterial properties. International Journal of Biological Macromolecules. 106: 670–680. 

Pena, D.C., and Torres, J.A. 1991. Sorbic acid and potassium sorbate permeability of an edible 

methylcellulose–palmitic acid films water activity and pH effects. Journal of Food Science. 56: 

497–499. 

Rao, P S., and Srivastava, H. C. 1974. Tamarind. In R. L. Whistler., (ed.), Industrial Gums, pp. 370–441. New 

York: Academic press. 

Shelukhina, N. P., and Fedichkina, L. G. 1994. A rapid method for quantitative determination of pectic 

substances. Acta Botanica Neerlandica. 43(2): 205 - 207. 

Shojaee, A. S., Hosseini, S., Mohammadifar, M.A., Mohammadi, A., Ghasemlou, M., Ojagh, S.M., Hosseini, S. 

M., and Khaksar, R. 2013. Characterization of antioxidant-antimicrobial Kappa-Carrageenan films 

containing Satureja hortensis essential oil. International Journal of Biological Macromolecules. 

52: 116–124. 

Siew Young, Q., Ngan King, C., and Peter, S. 2007. The physicochemical properties of spray-dried 

watermelon powders. Chemical Engineering and Processing. 46: 386–392. 

Veiga-Santos, P., Oliveira, L.M., Cereda, M.P., Alves, A.J., and Scamparini, A.R.P. 2005. Mechanical 

properties, hydrophilicity and water activity of starch-gum films: effect of additives and 

deacetylated xanthan gum. Food Hydrocolloids. 19(2): 341–439. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประชุมวชิาการ และการประกวดนวัตกรรมบัณฑิตศกึษาระดับชาติและนานาชาติ 

ระหวางวันท่ี 17-18 พฤษภาคม 2561 

ณ ศูนยประชุมนานาชาติดิเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส เชยีงใหม 
 

405 

NGRC02010078 

การศกึษาระบบปดท่ีเหมาะสมตอการอนุบาลลูกปลานลิแดง (Oreochromis sp.) 

A Study on the optimal nursing closed system of Red tilapia (Oreochromis sp.) 

อลสิรา  ขันโท* และ จงกล  พรมยะ   

Alissara Khantho* and Jongkon Promya   

คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ํา มหาวทิยาลัยแมโจ เชยีงใหม 50290 

Faculty of Fisheries Technology and Aquatic Resources, Maejo University, Chiangmai 50290 

 *Corresponding author, e-mail: K.Alissara@hotmail.com 

บทคัดยอ 

 การศกึษาระบบปดที่เหมาะสมตอการอนุบาลลูกปลานิลแดง (Oreochromis sp.) โดยแบงการทดลองเปน 3 ชุดการ

ทดลองๆ ละ 3 ซ้ํา คือ อนุบาลในระบบปดแบบใชหัวทราย (T1) กรองหิน (T2) และ ระบบไบโอฟลอค (T3) ตามลําดับ โดย

ปลอยลูกปลานิลแดงที่มีน้ําหนักเริ่มตนเฉลี่ย 0.54±0.05 – 0.58±0.04 กรัม/ตัว อัตราการปลอย 50 ตัว/ตารางเมตรในบอ

ซเีมนตกลมขนาดเสนผาศูนยกลาง 1 เมตร สูง 0.3 เมตร อนุบาลเปนระยะเวลา 120 วัน อัตราการใหอาหาร 7 เปอรเซ็นต/

น้ําหนักตัว/วัน สุมลูกปลานลิแดงมาศกึษาน้ําหนักที่เพิ่มขึ้น อัตราการเจรญิเตบิโต (ADG) อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ (SGR) 

อัตราการรอดตาย อัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อ (FCR) และประสทิธภิาพการใชโปรตีน (PER) ทุก 15 วัน ผลการศึกษาพบ

ลูกปลานิลแดงที่อนุบาลในระบบปดแบบไบโอฟลอค อัตราการเจริญเติบโต (0.23±0.00 กรัม/ตัว/วัน), อัตราการรอดตาย 

(90.00±1.53 เปอรเซ็นต) อัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อ (2.06±0.17) และประสิทธิภาพการใชโปรตีน (0.91±0.02)  ดีกวา

ลูกปลานลิแดงที่อนุบาลในระบบปดแบบใชหัวทราย และกรองหิน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) แตน้ําหนักที่เพิ่มขึ้น 

และอัตราการเจรญิเตบิโตจําเพาะ ไมมีความแตกตางทางสถติ ิ(p>0.05) สําหรับคุณภาพน้ําในบอซีเมนตที่อนุบาลลูกปลานิล

ระบบปดแบบไบโอฟลอคพบปจจัยคุณภาพน้ําทางกายภาพ และเคมีที่เหมาะสมกวาระบบปดแบบใชหัวทราย และกรองหิน 

อยางมีนัยสําคัญทางสถติ ิ(p<0.05) สรุปไดวาการอนุบาลลูกปลานลิแดงในระบบปดแบบไบโอฟลอคมีความเหมาะสมดทีี่สุด 

คําสําคัญ:  ลูกปลานลิแดง  ระบบปด  ไบโอฟลอค  การเจรญิเตบิโต 

Abstract  

A Study on the optimal nursing closed system of Red tilapia (Oreochromis sp.) was conducted. The experiment 

was divided into 3 treatments, 3 replications each including nursing closed system using sand air stone (T1), rock 

filtration system (T2) and biofloc system (T3), respectively. At the beginning, fish weight was 0.54±0.05 to 0.58±0.04 

grams/fish. The releasing rate was 50 fishes/square meter in a circle cement pond with 1 meter in diameter high 0.3 

meter. Nursing had been carried out for 120 days. Feeding was at 7 percent /body weight/day. Fish were randomly 

collected every 15 days for weight gain, average daily growth(ADG), specific growth rate(SGR), survival rate, feed 

conversion rate(FCR), and protein efficiency ratio(PER). It was found that fish nursed in closed biofloc system  had 

average daily growth (0.23±0.00 grams/fish/day), survival rate (90.00±1.53 percent), feed conversion rate 

(2.06±0.17), and protein efficiency ratio (0.91±0.02); all were significantly better than the ones in closed system using 

sand air stone and rock filtration system (p<0.05). However, there was no statistical difference (p>0.05) in terms of 

weight gain and specific growth rate. Water quality in pond of nursing closed biofloc system had more proper than 

closed system using sand air stone and rock filtration system at a statistical significance p<0.05. It could be concluded 

that biofloc system provided the optimal nursing closed system of Red tilapia. 
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บทนํา 

 ปลานิลแดง หรือ Red tilapia (Oreochromis sp.) เปนปลาลูกผสมระหวางปลานิล (Oreochromis niloticus) กับปลา

หมอเทศ (Oreochromis mossambicus) มีลักษณะของโครโมโซมใกลเคียงกับปลานิล และปลาหมอเทศ ลักษณะภายนอกของ

ปลานลิแดง คือ มีปากเฉยีงขึ้นคลายปลาหมอเทศ และลักษณะลําตัวคลายปลานิล ซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามม

กุฏราชกุมารี ไดทรงพระราชทานชื่อปลาชนิดนี้วาปลานิลสีแดง แตมักจะเรียกกันวาปลานิลแดง (กองวิจัยและพัฒนา

พันธุกรรมสัตวน้ํา, 2558) ปลานลิแดงเปนปลาเศรษฐกจิ เนื่องจากเปนปลาที่เลี้ยงงาย ขยายพันธุไดดี และเปนที่ตองการของ

ตลาด นยิมบรโิภคกันอยางแพรหลาย เนื้อแนนมีรสชาตอิรอยกวาปลานิลธรรมดา มีสีขาวแดงเรื่อๆคลายทับทิม ซึ่งเม่ือนํามา

ประกอบอาหารจึงใหรสชาติ และคุณภาพเนื้อที่ดีกวาปลานิลธรรมดา ทั้งนี้ปลานิลแดงเปนปลาที่กินอาหารธรรมชาต ิ

โดยเฉพาะสาหราย และแพลงกตอน ซึ่งสามารถจัดระบบบอเลี้ยงปลาใหเปนระบบนเิวศนแบบปดได (กรมประมง, 2556) 

การอนุบาลลูกปลานิลแดงสามารถอนุบาลในระบบปดเพื่อเพิ่มผลผลิต ปองกันการติดโรค ลดผลกระทบตอ

สิ่งแวดลอมจากการปลอยน้ําทิ้งจากบอเลี้ยง และควบคุมคุณภาพน้ําได (Lam et al., 2008) การอนุบาลลูกปลาในบอซีเมนต

ในระบบปดจะชวยลดปญหาเรื่องสภาพแวดลอม คุณภาพของน้ํา และการดูแลลงไดหลายสวน (จําลอง, 2556) ผลการศึกษา

ตัวกรองชวีภาพตอคุณภาพน้ําในการเลี้ยงปลานลิแดงระบบปดในบอดิน พบวาตัวกรองชีวภาพสามารถชวยลดแอมโมเนียใน

น้ําของบอทดลอง ทําใหปริมาณแอมโมเนียในบอชุดทดลองต่ํากวาชุดควบคุมอยางมีนัยสําคัญ (p<0.05) ซึ่งเปนผลมาจาก

กระบวนการไนตริฟเคชัน (nitrification) (มุทิตา, 2546) แตการอนุบาลในระบบปดจะมีของเสียเกิดขึ้นอยางตอเนื่องทุกวัน 

เนื่องจากของเหลอืจากการใหอาหารในปรมิาณมาก การขับถายของปลา และการยอยสลายของโปรตีนในอาหารที่เหลือจาก

แบคทเีรยีในบอ (ชลฤทัย และคณะ, 2554) จึงมีแนวคิดในการพัฒนาระบบการอนุบาลลูกปลานลิแดงในระบบปดที่สามารถให

ผลผลติสูง และมีประสทิธภิาพ เพื่อใหเพยีงพอตอความตองการของผูบรโิภค 

 ไบโอฟลอค คือการนําตะกอนจุลนิทรยี (Biofloc) มาเปนอาหารธรรมชาติในบอเลี้ยงปลา เพราะมีกลุมจุลินทรียที่มี

ประโยชน และกลุมแพลงกตอนที่เปนแหลงอาหารธรรมชาติของสัตวน้ํา นอกจากนี้ไบโอฟลอคยังสามารถชวยในการกําจัด

ของเสยีที่เหลอืจากการบรโิภคของสัตวน้ํา และจากการขับถายของสัตวน้ําใหกลายเปนของดีที่มีประโยชนตอสัตวน้ําได การ

กําจัดของเสียขั้นตนสามารถทําไดโดยการกรองทางกายภาพ สวนของเสียที่ผานการกรองกายภาพจะถูกยอยสลายผาน

กระบวนการแอมโมนฟิเคชั่น และไนตรฟิเคชั่นดวยจลุนทรยี เกดิเปนสารประกอบไนโตรเจน เชนแอมโมเนีย และ ไนไตร ไบโอ

ฟลอคจึงเปนทางเลือกหนึ่งของการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําที่กําลังไดรับความสนใจ ซึ่งถือเปนการเลี้ยงที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

(อนุสรา, 2556) 

ดังนัน้ผูวจัิยจึงไดมีความสนใจในการศกึษาการอนุบาลลูกปลานลิแดงในระบบปดแบบไบโอฟลอคโดยเปรียบเทียบกับ

ระบบปดแบบใชหัวทราย และระบบปดแบบกรองหิน ศึกษาประสิทธิภาพการเจริญเติบโต และคุณภาพน้ําในบออนุบาล 

เพื่อใหไดระบบที่เหมาะสมที่สุดในการอนุบาลลูกปลานิลแดงในระบบปด และนําผลจากการศึกษาไปพัฒนาตอยอดงานวิจัย

ครัง้ตอไป 
 

อุปกรณและวิธีการ / วิธีดําเนนิการวิจัย 

1. การเตรยีมพื้นที่ และบอทดลอง 

 บอซเีมนตกลมขนาดเสนผาศูนยกลาง 1 สูง 0.3 เมตร จํานวน 9 บอ ที่คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทาง

น้ํา มหาวทิยาลัยแมโจ 
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2. การเตรยีมสัตวทดลอง 

 ลูกปลานลิแดง จากโรงเพาะฟกคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ํา น้ําหนักตัวเฉลี่ย 0.54-0.58 กรัม/

ตัว นํามาอนุบาลในบอซีเมนตกลม อัตราการปลอยลูกปลานิลแดง 50 ตัว/ตารางเมตร ใหอาหารเม็ดสําเร็จรูปบดผง 7 

เปอรเซ็นต/น้ําหนักตัว/วัน โปรตนี 30 เปอรเซ็นต วันละ 3  ครัง้ คือเวลา 08.30, 12.00 และ 15.30 น. 

3. การวางแผนการทดลอง  

 วางแผนการทดลองแบบสุมสมบูรณ (CRD) โดยแบงการทดลองเปน 3 ชุดการทดลอง ชุดละ 3 ซ้ํา ดังนี้ 

 ชุดการทดลองที่ 1 อนุบาลลูกปลานลิแดงในระบบปดแบบใชหัวทรายตอกับปมลมเพื่อใหอากาศในบอเลี้ยง  

 ชุดการทดลองที่ 2 อนุบาลลูกปลานิลแดงในระบบปดแบบกรองหิน โดยใชถังใสหินแมน้ํา จํานวน 4 ใบเพื่อใชเปน

กรอง และใหอากาศ โดยใหน้ําไหลผานชัน้หนิลงในบออนุบาลลูกปลา 

 ชุดการทดลองที่ 3 อนุบาลลูกปลานลิแดงในระบบปดแบบไบโอฟลอค โดยทําตะกอนไบโอฟลอคในบอซีเมนตกลมที่

เตรยีมไว ใสกากน้ําตาลปรมิาณ 0.4 กรัมตอลติร รําละเอียดปรมิาณ 0.2 กรัมตอลิตร อาหารเม็ดบดผงปริมาณ 0.2 กรัมตอ

ลติร โดโลไมทปรมิาณ 0.1 กรัมตอลติร และตะกอนดนิ 0.1 กรัมตอลติร คนสวนผสมใหเขากัน ใหอากาศโดยใชหัวทราย (เติม

กากน้ําตาลทุกๆ 3 วัน ปรมิาณ 0.06 กรัมตอลติร เปนเวลา 2 อาทติย) (Avnimelech, 2015) 

4. การเก็บรวบรวมขอมูล  

 4.1 ประสทิธภิาพการเจรญิเตบิโตของปลา สุมเก็บตัวอยางปลา 30 เปอรเซ็นตของปลาในบอ ชั่งน้ําหนักปลา ทุกๆ 

15 วัน เปนระยะเวลา 120 วัน (9 ครัง้) (13 กรกฏาคม 2559 – 15 พฤศจิกายน 2559) เก็บขอมูลประเมินคาน้ําหนักที่เพิ่มขึ้น 

(weight gain) อัตราการเจริญเติบโต (Average daily growth; ADG) อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ (specific growth rate; 

SGR) อัตราการรอดตาย (survival rate)  อัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อ (feed conversion ratio; FCR) และประสิทธิภาพการ

ใชโปรตนี (protein efficiency ratio; PER)  นําขอมลูที่ไดมาหาคาเฉลี่ยในแตละคา เพื่อใชในการคํานวณ ดังนี้ 

1. น้ําหนักเพิ่มขึ้น (Weight gain; เปอรเซ็นต) = (น้ําหนักปลาเม่ือสิ้นสุดการทดลอง-น้ําหนักปลาเริ่มตน) × 100 

                                                                                   น้ําหนักปลาเริ่มตน 

2. อัตราการเจรญิเตบิโต (Average Daily Growth; ADG; กรัม/ตัว/วัน)  

 ADG = น้ําหนักปลาเม่ือสิ้นสุดการทดลอง – น้ําหนักปลาเม่ือเริ่มทดลอง 

                                           จํานวนวันที่ทําการทดลอง 

3. อัตราการเจรญิเตบิโตจําเพาะ (Specific Growth Rate; SGR; เปอรเซ็นต/วัน) 

 SGR = In น้ําหนักเฉลี่ยเม่ือสิ้นสุดการทดลอง – In น้ําหนักเฉลี่ยเริ่มตน × 100 

                                                ระยะเวลาเลี้ยง (วัน) 

4. อัตราการรอดตาย (Survival Rate; เปอรเซ็นต) = จํานวนปลาที่สิ้นสุดการทดลอง × 100 

                                                                     จํานวนปลาที่เริ่มตนการทดลอง 

5.  อัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อ (Feed Conversion Ratio; FCR) = จํานวนน้ําหนักอาหารแหงที่ปลากนิ 

                                                                                             น้ําหนักปลาที่เพิ่มขึ้น 

6. ประสทิธภิาพการใชโปรตนี (Protein Efficiency Ratio; PER; หนวย) = น้ําหนักที่เพิ่มขึ้น 

                                                                                       ปรมิาณโปรตนีที่กนิ 

4.2 ปจจัยคุณภาพน้ําทางกายภาพและเคมี เก็บตัวอยางน้ําจากแตละระบบการอนุบาล ทุกๆ 15 วันเปนระยะเวลา 

120 วัน (9 ครั้ง) (13 กรกฏาคม 2559 – 15 พฤศจิกายน 2559) ตรวจสอบปจจัยคุณภาพน้ําทางกายภาพและเคมี ไดแก 

อุณหภูมิน้ํา อุณหภูมิอากาศ ความเปนกรด-ดาง(pH) ออกซิเจนที่ละลายในน้ํา (Dissolved oxygen) แอมโมเนียไนโตรเจน 
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(Ammonia nitrogen) ไนไตรไนโตรเจน (Nitrite nitrogen) ไนเตรทไนโตรเจน (Nitrate nitrogen) และออโธรฟอสเฟสฟอสฟอรัส 

(Orthophosphate phosphorus) ตามวธิขีองศริิเพ็ญ (2543) (Table.1) 
 

Table 1.  Water quality 

Parameters Methods Note 

Water temperature Thermometer  

Out door Air temperature Thermometer 

pH pH meter 

Dissolved oxygen Azide Modification  

 

Lab 

Ammonia nitrogen Direct Nesslerization 

Nitrite nitrogen Diazotization solutions 

Nitrate nitrogen Cadmium reduction 

Orthophosphate phosphorus Stannous chloride 
  

4.3 การวเิคราะหทางสถติ ิวเิคราะหคาเฉลี่ยของประสทิธภาพการเจริญเติบโต และคุณภาพน้ํา โดยวิเคราะหความ

แปรปรวน (analysis of variance; ANOVA) และเปรียบเทียบความแตกตางระหวางชุดการทดลอง โดย Tukey multiple range 

test ที่ระดับระดับนัยสําคัญ (p<0.05) ดวยโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS/PC 11.6.0 
 

ผลการวิจัย 

1. ประสทิธิภาพการเจรญิเติบโตของลูกปลานลิแดง 

 จากการอนุบาลลูกปลานลิแดงในระบบปดแบบใชหัวทราย กรองหิน และไบโอฟลอค โดยปลอยลูกปลานิลแดงที่มี

น้ําหนักเริ่มตนเฉลี่ย 0.54±0.05 – 0.58±0.04 กรัม/ตัว อัตราการปลอย 50 ตัว/ตารางเมตรในบอซีเมนตกลม เปนระยะเวลา 

120 วัน พบวาลูกปลานลิแดงที่อนุบาลในระบบปดแบบไบโอฟลอคมีน้ําหนักเฉลี่ยเม่ือสิ้นสุดการทดลอง เทากับ 27.85±0.27 

กรัม มากกวาลูกปลานลิแดงที่อนุบาลในระบบปดแบบใชหัวทราย และกรองหนิ (Figure 1)  

 
Figure 1. Average weight (g/fish) of Red tilapia (Oreochromis sp.) experimental period for 120 days 
 

อัตราการเจริญเติบโต เทากับ 0.23±0.00 กรัม/ตัว/วัน อัตราการรอดตาย เทากับ 90.00±1.53 เปอรเซ็นต อัตรา

การเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อ เทากับ 2.06±0.17 และประสิทธิภาพการใชโปรตีน เทากับ 0.91±0.02 ดีกวาลูกปลานิลแดงที่

อนุบาลในระบบปดแบบใชหัวทราย และกรองหิน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) แตน้ําหนักที่เพิ่มขึ้น และอัตราการ
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เจรญิเตบิโตจําเพาะของลูกปลานลิแดงที่อนุบาลในระบบปดแบบใชหัวทราย กรองหนิ และไบโอฟลอค ไมมีความแตกตางทาง

สถติ ิ(p>0.05) (Table 2) 

Table 2. Growth performance of Red tilapia (Oreochromis sp.) experimental period for 120 days 

Parameters Closed system 

Sand air stone system Rock filtration system Biofloc system 

Initial weight (g) 0.53±0.02 a 0.58±0.02 a 0.54±0.03 a 

Final weight (g) 23.00±0.44 a 24.16±0.63 a 27.85±0.27 b 

Weight gain  (%)  40.81±2.14 a 42.14±2.86 a 50.26±2.65 a 

Average Daily Growth (g/fish/day)  0.20±0.00 a 0.19±0.00 a 0.23±0.00 b 

Specific Growth Rate (%/day) 3.11±0.04 a 3.31±0.22 a 3.46±0.21 a 

Survival Rate (%) 85.67±0.67 ab 84.67±0.89 a 90.00±1.53 b 

Feed Conversion Rate (Units) 3.03±0.16 b 2.89±0.17 b 2.06±0.17 a 

Protein Efficiency Ratio (Units) 0.79±0.01 a 0.75±0.02 a 0.91±0.02 b 

Mean ± S.E. in the same row carrying different superscripts were significantly different (p<0.05). 
 

2. ปจจัยคุณภาพน้ําทางกายภาพและเคมี 

 ปจจัยคุณภาพน้ําทางกายภาพและเคมีในบออนุบาลลูกปลานิลแดงในระบบปดแบบใชหัวทราย กรองหิน และไบโอ

ฟลอค พบวาปจจัยคุณภาพน้ําทางกายภาพและเคมีในบออนุบาลลูกปลานิลแดงในระบบปดทั้งสามแบบ มีคาความเปนกรด-

ดาง เทากับ 8.10-8.23 ออกซเิจนที่ละลายในน้ํา เทากับ 6.93-7.38 มิลลกิรัม/ลิตร แอมโมเนียไนโตรเจน เทากับ 0.15-0.33 

มิลลกิรัม/ลติร ไนไตรไนโตรเจน เทากับ 0.35-0.63 มิลลกิรัม/ลติร ไนเตรทไนโตรเจน เทากับ 0.19-0.70 มิลลิกรัม/ลิตร และ

ออโธรฟอสเฟสฟอสฟอรัส เทากับ 0.27-0.58 มิลลกิรัม/ลติร แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถติ ิ(p<0.05)  แตอุณหภูมิน้ํา 

และอุณหภูมิอากาศ ไมมีความแตกตางทางสถติ ิ(p>0.05) (Table 3) อยางไรก็ตามปจจัยคุณภาพน้ําทางกายภาพและเคมีของ

ระบบปดทัง้สามแบบ มีคาอยูในเกณฑมาตรฐานการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 
  

Table 3. Water quality in pond experimental period for 120 days 

Parameters Closed system 

Sand air stone system Rock filtration system Biofloc system 

Water temperature (°C) 27.44±0.07 a 27.44±0.00 a 27.37±0.04 a 

Air temperature (°C) 29.00±0.00 29.00±0.00 29.00±0.00 

pH 8.23±0.02 b 8.11±0.03 a 8.10±0.01 a 

Dissolved oxygen (mg/L) 7.38±0.18 ab 7.83±0.09 b 6.93±0.18 a 

Parameters Closed system 

Sand air stone system Rock filtration system Biofloc system 

Ammonia nitrogen (mg/L) 0.18±0.01 a 0.33±0.01 b 0.15±0.00 a 

Nitrite nitrogen (mg/L) 0.63±0.01 a 0.94±0.11 a 0.35±0.08 b 

Nitrate nitrogen (mg/L) 0.45±0.06 a 0.70±0.58 b 0.19±0.20 a 

Orthophosphate phosphorus (mg/L) 0.27±0.05 a 0.39±0.12 a 0.58±0.22 b 

Mean ± S.E. in the same row carrying different superscripts were significantly different (p<0.05). 
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 วิจารณผลการวิจัย 

 ประสทิธภิาพการเจรญิเตบิโตของลูกปลานลิแดงที่อนุบาลในระบบปดแบบไบโอฟลอค พบวาน้ําหนักเฉลี่ยเม่ือสิ้นสุด

การทดลอง อัตราการเจรญิเตบิโต อัตราการรอดตาย อัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อ และประสิทธิภาพการใชโปรตีน ดีกวา

ลูกปลานิลแดงที่อนุบาลในระบบปดแบบใชหัวทราย และกรองหิน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) สอดคลองกับ

การศกึษาของ Ekasari et al., (2015) ไดศกึษาประสทิธภิาพของเทคโนโลยีไบโอฟลอคตอการเจริญเติบโต และความแข็งแรง

ของปลานลิวัยออน (Oreochromis niloticus) โดยเลี้ยงในระบบไบโอฟลอค และในระบบที่ไมใชไบโอฟลอค พบวาในระบบไบโอ

ฟลอคปลาวัยออนมีอัตราการรอดตาย 90 – 98 เปอรเซ็นต สวนในระบบที่ไมใชไบโอฟลอคปลาวัยออนมีอัตราการรอดตาย 

67 – 75 เปอรเซ็นต การเจรญิเติบโตของปลานิลวัยออนสูงขึ้นเม่ืออยูในระบบไบโอฟลอค การศึกษาผลของเทคโนโลยีไบโอ

ฟลอค (BFT) ในบอในที่รมตอคุณภาพน้ํา องคประกอบของไบโอฟลอค การเจริญเติบโต และการดํารงชีวิตของปลานิล 

(Oreochromis niloticus) โดยทําการทดลองเลี้ยงปลานิลในระบบไบโอฟลอคในถังที่ควบคุมแสง และระบบน้ําธรรมดา พบวา

คุณคาทางโภชนาการในถังระบบไบโอฟลอคมีคาเหมาะสมตอปลานลิ ปลามีอัตรารอด 100 เปอรเซ็นต ผลผลิตของปลาสูงถึง 

45 เปอรเซ็นต ในระบบไบโอฟลอค โดยที่ปลาใชประโยชนจากตะกอนฟลอค และอาหารที่ไดรับ (Azim and Little, 2008) 

เนื่องจากไบโอฟลอคมีการดงึไนโตรเจนมาใชเพื่อสรางเซลลใหม ซึ่งเนื้อเซลลใหมคือสารจําพวกพวกโปรตีน ซึ่งเม่ือสัตวน้ํากิน

กลุมฟลอคที่เปนโปรตนีจึงสงผลตอการเจรญิเตบิโตของสัตวน้ํา (อนุสรา, 2556) 

ปจจัยคุณภาพน้ําทางกายภาพและเคมีในบออนุบาลลูกปลานิลแดงในระบบปดแบบใชหัวทราย กรองหิน และไบโอ

ฟลอค พบวาแอมโมเนยีไนโตรเจน ไนไตรไนโตรเจน และไนเตรทไนโตรเจนในบออนุบาลลูกปลานิลแดงในระบบปดแบบไบโอ

ฟลอค มีคานอยกวาบออนุบาลลูกปลานิลระบบปดแบบใชหัวทราย และกรองหิน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) 

สอดคลองกับการศึกษาของวรรัตน (2552) ไดศึกษาการเลี้ยงสัตวน้ําในระบบปดโดยนําแนวคิดของระบบเทคโนโลยีไบโอ

ฟลอคมาใช พบวาน้ําในบอที่มีไบโอฟลอคสามารถควบคุมคุณภาพน้ําไดดีกวาการใชประปา และการเพาะเลี้ยงปลานิลควบคู

กัน พบวาการเติมแปงมันและอาหารปลานิลทุกวันลงในถังเพาะเลี้ยงในอัตราสวน C:N = 16:1 สามารถควบคุมปริมาณ

แอมโมเนยีไนโตรเจน และไนไตรไนโตรเจนไดดกีวาชุดควบคุมที่เตมิอาหารปลาอยางเดียว การศึกษาของมะลิวัลย (2559) ได

ทดลองสรางไบโอฟลอกจากจุลนิทรยีธรรมชาต ิไบโอฟลอคเปนกลุมตะกอนจุลนิทรียที่มีบทบาทในการบําบัดไนโตรเจนในบอ

เลี้ยงสัตวน้ํา โดยการเตมิสารอินทรยีคารบอน นอกจากนี้ยังไดทดลองสรางไบโอฟลอคโดยการผสมกับสาหรายสีเขียวแกมน้ํา

เงิน Spirulina sp. ในการทดลองมีการเติมคารบอน และไนโตรเจนสัดสวน 16:1 เปนประจําทุกวัน นาน 42 วัน พบวาไบโอ

ฟลอคทัง้ 2 แบบ มีขนาดและชนดิของจุลนิทรยีที่เปนองคประกอบคลายคลึงกัน และระหวางการบมไบโอฟลอค พบวามีการ

บําบัดแอมโมเนยีดวยกระบวนไนตรฟิเคชั่น (Nitrification) โดยอาศัยการทํางานของแบคทเีรยีกลุมไนตริไฟอิงเปลี่ยนแอมโมเนีย

เปนไนไตรท และเปลี่ยนจากไนไตรทเปนไนเตรท ซึ่งแบคทีเรียกลุมนี้จะใชคารบอนจากกาซคารบอนไดออกไซดเปนแหลง

พลังงานในการเปลี่ยนรูปแอมโมเนียซึ่งเปนพิษรุนแรงตอสัตวน้ําใหเปนไนเตรทที่มีความเปนพิษต่ํา (อนุสรา, 2556) ตะกอน

จุลินทรีย (biofloc) เปนกลุมของจุลินทรียจําพวกเฮทเทอโรโทรฟค (Heterotrophic bacteria) ที่มารวมตัวกันเปนตะกอน

แขวนลอย เม่ือมีการเตมิสารอาหารจําพวกคารโบไฮเดรตลงไป จะเกดิการกระตุนใหไบโอฟลอคดงึไนโตรเจน (แอมโมเนีย) มา

ใชในการสรางเซลลใหม ทําใหจํานวนจุลนิทรยีเพิ่มมากขึ้น ปรมิาณแอมโมเนยีในนํา้ลดลง เรยีกกระบวนการนีว้าดีไนตริฟเคชั่น 

(Denitrification) (Avnimelech, 2015) 

ออโธรฟอสเฟสฟอสฟอรัสในบออนุบาลลูกปลานิลแดงในระบบปดทั้งสามแบบ มีคา 0.27-0.58 มิลลิกรัมตอลิตร 

มากกวาคามาตรฐาน คามาตรฐานควรมีปรมิาณออโธรฟอสเฟสฟอสฟอรัสไมเกิน 0.03 มิลลิกรัมตอลิตร หากในแหลงน้ํามี

คามากกวา 0.01 มิลลิกรัมตอลิตร จัดวาแหลงน้ํานั้นมีอาหารธรรมชาติมาก แตไมควรเกิน 0.06 มิลลิกรัมตอลิตร เพราะ

แสดงวาแหลงน้ํานัน้มีปญหามลภาวะเปนมลพษิที่จะทําอัตรายตอสัตวน้ํา แตก็เปนการแสดงใหเห็นถึงความอุดมสมบูรณของ

แรธาตุในแหลงน้ํานัน้ (เวยีง, 2536)  
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อยางไรก็ตามปจจัยคุณภาพน้ําทางกายภาพและเคมีในบออนุบาลลูกปลานิลแดงในระบบปดแบบใชหัวทราย กรอง

หนิ และไบโอฟลอค บออนุบาลลูกปลานลิแดงในระบบปดทั้งสามระบบมีคา pH อยูในชวง 6.50-9.50 คาออกซิเจนที่ละลาย

ในน้ําไมต่ํากวา 5 มิลลิกรัมตอลิตร แอมโมเนียไนโตรเจน มีคาไมเกิน 3 มิลลิกรัมตอลิตร ไนเตรทไนโตรเจน มีคาไมเกิน 1 

มิลลกิรัมตอลติร จัดวาอยูในคามาตรฐานการเลี้ยงสัตวน้ํา (ประเทอืง, 2534) 
  

สรุปผลการวิจัย 

 จากการศกึษาวจัิยระบบปดที่เหมาะสมตอการอนุบาลลูกปลานิลแดง พบวาการอนุบาลลูกปลานิลแดงในระบบปด

แบบไบโอฟลอคมีประสทิธภิาพการเจรญิเตบิโต และปจจัยคุณภาพน้ําทางกายภาพและเคมี ดีกวาการอนุบาลลูกปลานิลแดง

ในระบบปดแบบใชหัวทราย และกรองหนิ สรุปไดวาการอนุบาลลูกปลานิลแดงในระบบปดแบบไบโอฟลอคมีความเหมาะสม

ที่สุด  
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บทคัดยอ 

 ขม้ินชันเปนสมุนไพรที่มีสรรพคุณและการนําไปใชที่หลากหลาย สามารถใชเปนสวนผสมของอาหาร ชวยบํารุง

ผิวพรรณและมีสรรพคุณทางยา โดยสารสีเหลืองของขม้ินชันคือสารประกอบฟนอลิก เรียกวาเคอรคิวมินอยด ซึ่งมี

องคประกอบหลักคือ curcumin (C), desmethoxycurcumin (DMC) และ bisdesmethoxycurcumin (BMDC) โดยมีฤทธิ์ในการ

ตานอนุมูลอิสระ ยับย้ังเชื้อราและเชื้อแบคทีเรียได งานวิจัยนี้ไดทําการศึกษาการตกตะกอนสารออกฤทธิ์สําคัญจากขม้ินชัน 

ดวยกระบวนการ Gas Anti-Solvent โดยใชคารบอนไดออกไซคที่สภาวะใกลจุดวิกฤตเปนตัวตานการละลาย และศึกษาปจจัย

ตาง ๆ ที่สงผลตอการตกตะกอน ไดแก ชนิดของตัวทําละลาย (เอทานอล เมทานอล และอะซิโตไนไตรล) อุณหภูมิในการ

ตกตะกอน (25-45 องศาเซลเซยีส) และอัตราการไหลของคารบอนไดออกไซด (4-12 มิลลิลิตรตอนาที) โดยใชการออกแบบ

การทดลองแบบ Box-Behnken และทําการวิเคราะหหาปริมาณสารออกฤทธิ์สําคัญดวยเทคนิค High Performance Liquid 

Chromatography และทดสอบความสามารถในการตานอนุมูลอิสระดวยวิธี DPPH Assay และ ABTS Assay จากการทดลอง

พบวา ชนดิของตัวทําละลายและอุณหภูมิสงผลตอปริมาณสารที่ตกตะกอนอยางมีนัยสําคัญ ที่ระดับความเชื่อม่ัน 95% และ

สภาวะที่เหมาะสมสําหรับการตกตะกอนสารเคอรคิวมินอยดใหไดมากที่สุดคือ การใช เอทานอลเปนตัวทําละลาย และทําการ

ตกตะกอนที่อุณหภูมิ 28 องศาเซลเซยีส อัตราการไหลของคารบอนไดออกไซด เทากับ 7.64 มิลลิลิตรตอนาที โดยสภาวะที่

เหมาะสมดงักลาว สามารถตกตะกอนสารเคอรคิวมินอยดออกมาได 25.58±0.25 มิลลิกรัม ซึ่งนอยกวาคาที่ทํานายไดจาก

แบบจําลองประมาณ 11 เปอรเซนต 

คําสําคัญ:  ขม้ินชัน คารบอนไดออกไซดที่สภาวะใกลจุดวกิฤต การตกตะกอน กระบวนการตานการละลาย 

Abstract  

 Turmeric (Curcuma Longa Linn.) has many beneficial properties and can be used in a wide range of 

applications, such as food ingredients, skin care and medicine. The yellow color of turmeric is due to polyphenolic 

pigments, known as curcuminoids, which consist of three main components namely, curcumin (C), desmethoxycurcumin 

(DMC) and bisdesmethoxycurcumin (BMDC). These active ingredients exhibit the antioxidant activity and can inhibit 

fungi and bacteria. The aim of this research was to precipitate the active ingredients from turmeric extracted solution 

using the Gas anti-solvent (GAS) process with the use of CO2 as an anti-solvent. The effects of solvent type (ethanol, 

methanol and acetonitrile), precipitation temperature (25-45 oC) and CO2 flow rate (4-12 mL/min) on the amount of 

precipitates were investigated using the Box-Behnken design of experiment. The obtained precipitates were analyzed 

for curcuminoid contents using HPLC and tested for antioxidant activity (via DPPH and ABTS assays). It was found that 

solvent type and temperature were significant variables at 95% level on the amount of precipitates. Using ethanol as a 
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solvent, a precipitation temperature of 28oC and CO2 flow rate of 7.64 mL/min were found to be the optimal conditions 

for achieving the highest amount of precipitates. At the optimal conditions, the amount of curcuminoid precipitates was 

found to be 25.58±0.25 mg, which was lower than the predicted value from the model by approximately 11 %. 

Keyword:   Curcuma Longa Linn., Dense CO2, Precipitation, Gas anti-solvent process 

 
บทนํา 

ขม้ินชัน จัดเปนพชืสมุนไพรชนดิหนึ่ง ที่คนไทยรูจักกันอยางแพรหลาย เนื่องจากมีการนําขม้ินชันมาผสมในอาหารเพื่อ

เพิ่มรสชาติหรือสีสันใหอาหารมีคุณคามากย่ิงขึ้น รวมทั้งยังไดมีการนําขม้ินชันมาใชทางดานความงามหรือผลิตเปนอาหาร

เสรมิ เนื่องจากในขม้ินชันมีสารออกฤทธิ์สําคัญที่มีคุณสมบัตทิางยามากมาย เชน เปนสารตานอนุมูลอิสระที่ดี มีฤทธิ์ตานเชื้อ

โรค (Wilson et al., 2005) ปองกันการเกิดโรคมะเร็ง (Kuttan et al., 1985) สมานแผลในกระเพาะอาหาร รักษาอาการ

ทองเสยี เปนตน ทําใหขม้ินชันไดรับความนิยมในการนํามาใชในแพทยทางเลือกมากย่ิงขึ้น (สํานักงานขอมูลสมุนไพร, 2552) 

โดยสารออกฤทธิ์ที่สําคัญในขม้ินชันเปนสารในกลุมสารประกอบฟนอลิก เรียกวาเคอรคิวมินอยด มีสาร 3 ชนิดเปน

องคประกอบหลักคือ เคอรคิวมิน (Curcumin) ดีเมท็อกซี่เคอรคิวมิน (Demethoxycurcumin) และ บิสดีเมท็อกซี่เคอรคิวมิน 

(Bisdemethoxycurcumin)  

ในปจจุบันการสกัดเฉพาะสารออกฤทธิ์สําคัญออกจากพชืสมุนไพรเปนที่นิยม โดยสารที่สกัดไดจะมีความบริสุทธิ์สูง 

สะดวกตอการบรโิภคและสามารถลดปรมิาณการบรโิภคสมุนไพรตอครัง้ลงได แตยังคงซึ่งประสิทธิภาพในการ ออกฤทธิ์ตาม

ตองการ ซึ่งในการสกัดสารออกฤทธิ์สําคัญจากขม้ินชันก็สามารถทําไดหลายวิธี เชน การสกัดโดยใช ตัวทําละลายอินทรีย 

(Conventional Soxhlet Extraction) การสกัดโดยการแชในตัวทําละลาย (Maceration) โดยกระบวนการที่กลาวมาในขางตนลวน

มีขอจํากัดที่สําคัญ เชน ปรมิาณสารออกฤทธิ์สําคัญที่ไดมีปรมิาณนอยและมีสารอ่ืนเจือปนในผลิตภัณฑมาก ไมสามารถเลือก

สกัดเฉพาะสารใดสารหนึ่งได จากงานวจัิยของ Martinez-Correa et al. (2017) ไดทําการสกัดสารออกฤทธิ์สําคัญจากขม้ินชัน

ดวยกระบวนการแชในตัวทําละลายเปรยีบเทยีบกับการสกัดโดยใชคารบอนไดออกไซดที่สภาวะเหนือจุดวิกฤต พบวาการสกัด

ดวยการแชในตัวทําละลาย ผลิตภัณฑที่ไดจะมีปริมาณ สารออกฤทธิ์สําคัญที่สนใจในสัดสวนที่นอยกวาเม่ือเปรียบเทียบกับ

สารเจือปนอ่ืนๆ ซึ่งทําใหสารสกัดที่ไดมีความบริสุทธิ์ต่ํา นอกจากนี้สารออกฤทธิ์สําคัญอาจมีการเสื่อมสภาพไดถามีการใช

อุณหภูมิสูงในระหวางกระบวนการการสกัดซึ่งสงผลตอประสิทธิภาพในการใชงานสารออกฤทธิ์สําคัญโดยตรง ดังนั้นใน

งานวจัิยนี้จึงสนใจหาวธิกีารหรอืกระบวนการอ่ืน ที่เหมาะสมสําหรับการตกตะกอนสารออกฤทธิ์สําคัญเพื่อไดปริมาณสารที่

สนใจออกมาไดมาก มีสารเจือปนนอยลง และใชอุณหภูมิในกระบวนการที่ไมสูง โดยทั่วไปกระบวนการตกตะกอนที่นิยม จะ

เปนกระบวนการการระเหยเพื่อแยก ตัวทําละลายออก เพื่อใหสามารถเก็บผลิตภัณฑเปนของแข็งได เชนการใชเครื่องกลั่น

ระเหยสารแบบหมุนภายใตสุญญากาศ (Rotary evaporator) หรอืการใชตูอบลมรอนสําหรับระเหยตัวทําละลาย แตวิธีลักษณะ

นี้มีการใหความรอนเพื่อใชในการแยกตัวทําละลายออกมา ซึ่งอาจสงผลตอคุณภาพของสารออกฤทธิ์สําคัญได งานวิจัยนี้จึง

เลือกใชกระบวนการ Gas Anti-Solvent (GAS) สําหรับการตกตะกอนสารออกฤทธิ์สําคัญจากขม้ินชันที่ละลายอยูในตัวทํา

ละลายอินทรยีดวยของไหลที่สภาวะใกลจุดวิกฤต ภายหลังการสกัดดวยวธิี maceration extraction โดยวธินีี้ใชของไหลที่สภาวะ

ใกลจุดวกิฤตเปนตัวตานการละลาย ทําใหสามารถตกตะกอนสารออกฤทธิ์สําคัญไดโดยไมตองใหความรอน ในกระบวนการ

การตะกอน วธินีี้เปนวธิทีี่มีความเหมาะสมสําหรับการตกตะกอนสารออกฤทธิ์สําคัญที่ละลายไดนอย ในของไหลที่สภาวะใกล

จุดวกิฤต โดยของไหลที่ใชในกระบวนการนัน้จะตองเปนสารที่หางาย ราคาถูก ไมเปนพษิ และ ไมสามารถละลายสารออกฤทธิ์

สําคัญที่ตองการได ซึ่งของไหลที่ใชกันอยางแพรหลายในขณะนี้คือ คารบอนไดออกไซด เพราะมีจุดวิกฤตต่ํา Pc =72.8 

บรรยากาศ และ Tc = 31.1 องศาเซลเซยีส ในสภาวะที่ใกลจุดวกิฤตนี้ คารบอนไดออกไซดจะมีคุณสมบัติเปนตัวทําละลายที่ด ี

สามารถละลายตัวทําละลายอินทรียและสามารถชะลางตัวทําละลายอินทรียออกจากผลิตภัณฑที่ตองการได และ
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คารบอนไดออกไซดเองสามารถแยกออกจากผลติภัณฑไดงายหลังจากสิ้นสุดกระบวนการที่อุณหภูมิและความดันบรรยากาศ 

ทําใหไมมีสารตกคางในผลติภัณฑ (มานพ, 2553) 

งานวิจัยนี้ทําการศึกษาการสกัดสารออกฤทธิ์สําคัญจากขม้ินชันในกลุมของ curcuminoids โดยการแชดวยตัวทํา

ละลาย 3 ชนิด ไดแก เอทานอล เมทานอล และอะซิโตไนไตรล ใชเวลาในการแช 24 ชั่วโมง และทําการตกตะกอนโดยใช

คารบอนไดออกไซดที่สภาวะใกลจุดวิกฤตเปนตัวตานการละลาย (Anti-Solvent) ดวยเทคนิค GAS ที่อุณหภูมิในชวง 25-45 

องศาเซลเซยีส และอัตราการไหลของคารบอนไดออกไซดในชวง 4-12 มิลลลิติรตอนาที โดยใชการออกแบบการทดลองดวย

วธิี Box - Behnken เพื่อหาสภาวะที่เหมาะสมที่สุดในการตกตะกอนสารออกฤทธิ์สําคัญใน ขม้ินชันใหไดปริมาณที่มากที่สุด 

โดยทําการวิเคราะหหาปริมาณสารสําคัญดวยเทคนิค High Performance Liquid Chromatography (HPLC) วิเคราะหสมบัติ

การตานสารออกซเิดชันดวยเทคนคิ DPPH Radical Scavenging Assay และ ABTS Radical Scavenging Assay 

 

อุปกรณและวิธีการ / วิธีดําเนนิการวิจัย 

วัตถุดบิและสารเคมีที่ใชในการทดลอง  

ผงขม้ินชันแหง (รานขายยาสมุนไพร สวนจตุจักร) เมทานอล เอทานอล และอะซโิตไนไตรล (บริษัท Carlo Erba ความ

บริสุทธิ์ 99.9%) กรดฟอสฟอริก (บริษัท Carlo Erba ความบริสุทธิ์ 85%) นําที่ผานการจัดประจุออกแลวหรือ นํา DI (De-

ionization, 18 MΩ/cm) คารบอนไดออกไซด (High Purity Grade บริษัท TIG) สารมาตรฐาน (HPLC Grade) ของสารเคอรคิว

มิน (บริษัท Sigma-Aldrich ความบริสุทธิ์ 65%) สารมาตรฐานโทรล็อกซ (Trolox; บริษัท Fluka) สาร 2,2-diphenyl-1-

picrylhydrazyl (DPPH; บริษัท Fluka) สาร 2,2-azion-bis-3-ethylbenzothiazo line-6-sulphonic acid (ABTS; บริษัท Fluka, 

HPLC Grade, ความบริสุทธิ์ 99%) โพแทสเซียมเปอรซัลเฟต (Potassium persulfate; K2S2O8, บริษัท Loba Chemie, ความ

บรสิุทธิ์ 98%) 

การสกัดผงขม้ินชันดวยวิธีการแช (Maceration) ดวยตัวทําละลายอินทรีย  

ชั่งนําหนักผงขม้ินชันแหง 5 กรัม ใสในขวดสีชาขนาด 75 mL จานวน 3 ขวด นําตัวทําละลาย เอทานอล เมทานอล 

และอะซโิตไนไตรล ปรมิาตรอยางละ 50 mL มาเทใสลงในขวดสชีาแตละขวดที่บรรจุผงขม้ินชันที่ชั่งไว เขยาใหสารผสมกันและ

นําไปสั่นที่เครื่องลางความถี่สูงเปนเวลา 30 นาที จากนั้นทําการแชทิ้งไวเปนเวลา 24 ชั่วโมง หลังจากนั้นกรองสารสกัดที่ได

จากการแชผงขม้ินชัน ดวยกระดาษกรอง Whatman No.4 เพื่อเอาตะกอนของผงขม้ินชันออกจาก สารสกัด และเก็บสารสกัด

ในตูเย็นโดยบรรจุในขวดสชีา 

การตกตะกอนสารออกฤทธ์ิสําคัญจากขม้ินชันโดยใชกระบวนการ Gas Anti-Solvent  

การตกตะกอนสารออกฤทธิ์สําคัญไดทําตามขั้นตอนของ Charoenchaitrakool et al. (2010) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

นําสารสกัดที่ไดปรมิาตร 5 mL บรรจุในหองตกตะกอน (Precipitator chamber) ในอุปกรณเครื่องมือ แสดงดังภาพที่ 1 ควบคุม

อุณหภูมิของน้ําในระบบดวย Heater เม่ือไดอุณหภูมิตามที่ตองการ ทําการเติมคารบอนไดออกไซดเขาสูปมความดันสูงทาง 

วาลว V-1 แลวทําการตัง้อัตราการไหลที่จะใชในการทดลอง จากนัน้เริ่มกระบวนการตกตะกอนโดยเปดวาลว V-2, V-3 และ 

V-4 เพื่อให คารบอนไดออกไซดไหลเขาสูทางดานลาง หองตกตะกอนเขาไปผสมกับสารสกัดที่อยูในหองตกตะกอน โดยเริ่มที่

ความดันประมาณ 60 บาร และความดันของระบบจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เม่ือคารบอนไดออกไซดไหลเขาไปไหลระบบมากขึ้น ซึ่ง

การที่ความดันเพิม่ขึ้นจะทําให สารละลายเกดิการขยายตัว มีผลทําใหความสามารถในการทําละลายของตัวทําละลายอินทรีย

ลดลง ตัวถูกละลายจึงตกตะกอนออกมา และทําการเพิ่มความดันของระบบจนถึง 90 บาร เพื่อใหสารเกิดการตกตะกอนเพิ่ม

มากขึ้น จากนัน้ทําการลางตัวทําละลายออกจาก Precipitator chamber เพื่อปองกันไมใหสารออกฤทธิ์สําคัญละลายกลับไปใน

ตัวทําละลาย โดยเปลี่ยนทิศทางการไหลของวาลว V-3 และ V- 4 เพื่อใหคารบอนไดออกไซดไหลลงจากดานบนของ 

Precipitator chamber ลงดานลาง และเปดวาลว (Metering valve) เพื่อใหคารบอนไดออกไซดและตัวทําละลายอินทรียไหล
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ออกจากระบบ โดยขัน้ตอนนี้ จะใชคารบอนไดออกไซด ปรมิาตร 80 mL ในการลาง โดยควบคุมอัตราการไหลของของไหลที่

ออกจากระบบประมาณ 1.2-1.5 mL/min 

 
ภาพที่ 1 กระบวนการตกตะกอนสารออกฤทธิ์สําคัญ (GAS Anti-Solvent process) 

 

การเก็บผลติภัณฑที่ไดจากการตกตะกอน  

ตะกอนของสารสกัดที่ไดจะติดอยูที่ตัวกรอง (Filter) ขนาด 0.5 ไมครอน และในตัว Precipitator chamber โดยมี

ลักษณะเปนผงของแข็งเหนียว สีเหลือง ซึ่งจะสามารถเก็บตะกอนของสารสกัดที่ไดดวยการกลั้วตัวกรองและ Precipitator 

Chamber ดวยเมทานอลปริมาตร 50 mL เก็บสารสกัดที่ไดในขวดสีชา ปดฝาใหสนิทและนําไปเก็บไวในตูเย็น เพื่อรอการ

วเิคราะหปรมิาณสารออกฤทธิ์ดวยเทคนคิ HPLC ตอไป  

การวิเคราะหสารออกฤทธ์ิสําคัญดวยเทคนคิ HPLC  

วิเคราะหหาปริมาณ สารประกอบเคอรคิวมินอยดจากสารสกัดขม้ินชันดวยเทคนิค HPLC โดยใชคอลัมน Reverse 

Phase Luna C18 (150×4.6 mm. I.D. 4.6 μm) และใชอะซิโตไนไตรลกับกรดฟอสฟอริก 0.1%ในน้ํา DI เปนเฟสเคลื่อนที่ดวย

อัตราการไหลที่ 1.5 mL/min ความยาวคลื่นในการวิเคราะห 425 nm และทําการฉีดสารตัวอยางในการวิเคราะหปริมาณ 20 

μL  

การทดสอบการตานการออกซเิดชันดวยวิธี DPPH Radical Scavenging Assay  

เตรียมสารมาตรฐาน Trolox ความเขมขน 0.125, 0.25, 0.5, 1, 2.5, 5 และ 10 μg/mL เตรียมสารละลาย DPPH 

(2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl ) ความเขมขน 0.04 มิลลิโมลาร โดยการชั่ง นําหนักสาร DPPH 0.0016 กรัม และปรับ

ปรมิาตรดวยเมทานอลใหเปน 100 mL นําสารสกัดที่ไดจากกระบวนการ GAS และจากการแชดวยตัวทําละลายอินทรียมาทํา

การเจือจางดวยน้ํา DI โดยเจือจางเปน 100 เทา สําหรับสารสกัดที่ไดจากกระบวนการ GAS และเจือจางเปน 800 เทาสําหรับ

สารสกัดที่ไดจากการแชดวยตัวทําละลายอินทรีย นําสารละลาย Trolox ที่ความเขมขนตางๆ และสารสกัดที่เจือจางแลวมา

อยางละ 1 mL ใสในหลอดทดลอง แลวทําการเตมิสารละลาย DPPH 3 mL ลงไปผสมใหเขากัน ตั้งทิ้งไวในที่มืดที่อุณหภูมิหอง 

เปนเวลา 30 นาทกีอนการนําไปตรวจสอบ สารละลายที่ไดจะตองมีสีมวงออน ถาสารละลายที่ได สีน้ําตาลมวงแสดงวา สาร

สกัดมีความเขมขนมากเกินไปตองนําสารสกัดนั้นไปเจือจางเพิ่มดวยน้ํา DI นําไปวัดคาการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 517 

nm ดวยเครื่อง UV Spectrophotometer คํานวณเปอรเซ็นตการตานอนุมูลอิสระจากสมการที่ 1 และนําคาที่ไดไปคํานวณหา

ปรมิาณ Trolox เทยีบเทาจากกราฟ Calibration curve 

DPPH Radical Scavenging Activity (%) 
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การทดสอบการตานการออกซเิดชันดวยวิธี ABTS Radical Scavenging Assay  

ในขัน้ตอนนี้ไดใชวธิกีารตาม Niamnuy et al. (2013) ซึ่งมีวธิกีารดังนี้ ขัน้แรกเตรยีมสารละลาย Trolox ที่ความเขมขน

ตาง ๆ โดยใชวิธีการเตรียมเดียวกันกับวิธี DPPH Assay จากนั้นทําการเตรียมสารละลาย ABTS (2,2-azion-bis-3-

ethylbenzothiazo line-6-sulphonic acid) ความเขมขน 7 มิลลโิมลาร โดยทําการชั่งสาร ABTS 0.0384 กรัม ลงใน volumetric 

flask 10 มิลลิลิตร และปรับปริมาตรดวยน้ํา DI ใหเปน 10 มิลลิลิตร และทําเตรียมสารละลายโพแทสเซียมเปอรซัลเฟต 

(Potassium persulfate) ความเขมขน 2.45 มิลลิโมลาร โดยทําการชั่งสารโพแทสเซียสเปอรซัลเฟต 0.0166 กรัม ลงใน 

volumetric flask 25 มิลลลิติร และปรับปรมิาตรดวยน้ํา DI เปน 25 มิลลิลิตร จากนั้นผสมสารละลาย ABTS และสารละลาย

โพแทสเซียมเปอรซัลเฟตในอัตราสวน 8:12 มิลลิลิตร นําไปเก็บไวในที่มืดเปนเวลา 12-16 ชั่วโมง เพื่อเปลี่ยน ABTS เปน 

ABTS+ ภายหลังไดสาร ABTS+ ทําการเจือจางสารละลาย ABTS+ ดวยเอทานอลอัตราสวนประมาณ 3:100 มิลลิลิตร จากนั้น

นําสารละลาย Trolox ที่ความเขมขนตาง ๆ และสารสกัดที่เจือจางแลวมาอยางละ 1 มิลลิลิตรใสในหลอดทดลอง แลวทําการ

เตมิสารละลายเจือจาง ABTS+ 6 มิลลลิติร ลงไปผสมใหเขากัน ตัง้ทิ้งไวที่อุณหภูมิหองเปนเวลา 15 นาที แลวนําไปวัดคาการ

ดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 734 นาโนเมตร คํานวณเปอรเซ็นตการตานอนุมูลอิสระ ABTS จากสมการที่ 2 และวิเคราะห

ปรมิาณ Trolox เทยีบเทาของสารสกัดที่ไดกับกราฟมาตรฐาน 

 
ABTS Radical Scavenging Activity (%) 

 
 

สภาวะที่ใชในการทดลอง  

งานวิจัยนี้ใชการออกแบบการทดลองดวยวิธี Box-Behnken เพื่อหาสภาวะที่เหมาะสมที่สุดในการตกตะกอน สาร

ออกฤทธิ์สําคัญในขม้ินชันใหไดปริมาณที่มากที่สุด โดยตัวแปรที่ใชในการศึกษาไดแก ชนิดตัวทําละลายที่ใชในขั้นตอน 

maceration (เอทานอล เมทานอล และ อะซิโตไนไตรล) ซึ่งเรียงตามลาดับความมีขั้วนอยไปมาก อุณหภูมิที่ใชใน การ

ตกตะกอน (25 35 และ 45 องศาเซลเซยีส) และอัตราการไหลของคารบอนไดออกไซด (4 8 และ 12 มิลลิลิตรตอนาที) โดย

ระดับของแตละตัวแปรในการทดลอง แสดงในตารางที่ 1 และสภาวะการทดลองที่ใชในการตกตะกอน สารออกฤทธิ์สําคัญจะ

มีจํานวนการทดลองทัง้หมด 15 การทดลอง 

 

ตารางที่ 1 ระดับของตัวแปรสําหรับออกแบบการทดลอง 

 
หมายเหตุ * ชนดิตัวทําละลาย (ตัวเลข = คาคงที่ไดอิเล็กทรกิ);  

EtOH = เอทานอล ; MeOH = เมทานอล; ACN = อะซโิตไนไตรล 
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ผลการวิจัยและวิจารณผลการวิจัย 

ผลของชนดิตัวทําละลายอินทรยีในข้ันตอน maceration  

เม่ือทําการสกัดผงขม้ินชันดวยการแชในตัวทําละลายเอทานอล เมทานอล และอะซิโตไนไตรล เปนเวลา 24 ชั่วโมง 

จํานวนทัง้หมด 3 ครัง้โดยใชผงขม้ินชันเดิม เพื่อใหสามารถสกัดสารเคอรคิวมินอยดออกมาใหมากที่สุด พบวาการสกัดดวย

การแชในตัวทําละลายเอทานอลสามารถทําการสกัดสารเคอรคิวมินอยดออกมาไดสูงสุดที่ 359.74 มิลลิกรัมตอปริมาณผง

ขม้ินชัน 5 กรัม หรือคิดเปน 7% ตอน้ําหนักผงขม้ินชัน โดยตัวทําละลายที่สามารถสกัดสารเคอรคิวมินอยด ออกมาไดมาก

ที่สุดคือ เอทานอล ถัดมาเปนเมทานอล และอะซโิตไนไตรล ตามลําดับ ซึ่งจะพบไดวาตัวทําละลายที่มีความมีขั้วต่ํา สงผลให

สามารถสกัดสารเคอรคิวมินอยดออกมาไดมาก ในขณะที่ตัวทําละลายที่มีความมีขั้วสูงกวาจะมีประสิทธิภาพในการสกัดสาร

เคอรคิวมินอยดออกมาไดลดนอยลงตามความมีขั้วที่เพิ่มขึ้น โดยเม่ือพิจารณาสัดสวนของเคอรคิวมินอยดที่สกัดออกมา

ไดเปรียบเทียบกับงานวิจัยของ Martinez-Correa et al. (2017) ที่ทําการสกัดสารเคอรคิวมินอยดดวยเอทานอล พบวามี

สัดสวนที่สกัดไดแตกตางกันเล็กนอยประมาณ 1-2% แสดงใหเห็นวาปรมิาณสารเคอรคิวมินอยดที่สกัดออกมาไดจากงานวิจัย

นี้มีความใกลเคียงกับปรมิาณสารเคอรคิวมินอยดที่สามารถสกัดออกมาไดสูงสุด และเพื่อเปนการลดเวลาและขั้นตอนในการ

ทําการทดลอง งานวจัิยนี้จะนําสารสกัดจากการแชในตัวทําละลายครัง้แรกไปทําการตกตะกอนตอไป เนื่องจากสัดสวนในการ

สกัดครัง้แรกมีสัดสวนที่สูงกวาสองครัง้หลังอยางชัดเจนหรือคิดเปนประมาณ 85% ของปริมาณสารสกัดทั้งหมด ซึ่งผลของ

การวเิคราะหหาปรมิาณสารเคอรคิวมินอยด สามารถแสดงในตารางที ่2  

 

ตารางที่ 2 ปรมิาณสารเคอรคิวมินอยดที่สกัดออกมาจากกระบวนการ maceration 

 
 

การตกตะกอนสารออกฤทธ์ิสําคัญจากสารสกัดขม้ินชันดวยกระบวนการ Gas Anti-Solvent  

ในการศึกษาการตกตะกอนสารออกฤทธิ์สําคัญจากสารสกัดขม้ินชันดวยกระบวนการ GAS ทําการศึกษาตัวแปร

เพิ่มขึ้นสองตัวคือ อุณหภูมิ และอัตราการไหลของคารบอนไดออกไซคในระบบ โดยแสดงปริมาณสารออกฤทธิ์สําคัญที่

ตกตะกอนไดในหนวยมิลลกิรัมกรัมตอปรมิาณสารสกัดที่ไดจากการแช 5 มิลลลิติร แสดงดังตารางที่ 3  
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ตารางที ่3 ปรมิาณเคอรคิวมินอยดที่ตกตะกอนไดและคาปรมิาณ Trolox เทยีบเทาจากการทดสอบฤทธิ์การตานอนุมูลอิสระ

ที่สภาวะตาง ๆ จากการออกแบบการทดลองดวยวธิี Box-Behnken 

 
 

จากตารางที่ 3 พบวาการตกตะกอนที่อุณหภูมิ 45 oC ใชอัตราการไหล 8 มิลลิลิตรตอนาที และใชอะซิโตไนไตรล 

เปนตัวทําละลาย สามารถตกตะกอนสารออกฤทธิ์สําคัญเคอรคิวมินอยดออกมาไดนอยที่สุดที่ 10.84 มิลลิกรัมตอสารสกัด 5 

มิลลลิิตร ในขณะที่การตกตะกอนที่อุณหภูมิ 35 oC ใชอัตราการไหล 4 มิลลิลิตรตอนาที และใชเอทานอลเปนตัวทําละลาย 

สามารถตกตะกอนสารออกฤทธิ์สําคัญเคอรคิวมินอยดออกมาไดมากที่สุดที ่ 27.55 มิลลกิรัมตอสารสกัด 5 มิลลลิติร 

การวิเคราะหผลทางสถติโิดยใชการออกแบบการทดลองแบบ Box-Behnken  

ในงานวจัิยนี้ไดทําการออกแบบการทดลองแบบ Box-Behnken และวเิคราะหผลดวยพื้นที่การตอบสนอง ซึ่งเปนวิธีที่

สามารถสรางสมการแสดงความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระและตัวแปรตอบสนอง โดยใชวิธีการวิเคราะห การถดถอยเพื่อ

หาคาที่เหมาะสมของปจจัยทีท่ําการศกึษา ซึ่งการวเิคราะหการถดถอยมีแบบจําลองอยูทั้งหมด 4 แบบ คือ แบบ Linear แบบ 

Linear + Square แบบ Linear + Interaction และแบบ Full Quadratic โดยในงานวิจัยนี้ศึกษาหาแบบจําลองที่เหมาะสมตอตัว

แปรตอบสนอง คือ สารออกฤทธิ์สําคัญเคอรคิวมินอยดและกําหนดตัวแปรอิสระ 3 ตัวแปร ไดแก ชนิดของตัวทําละลาย

อินทรยี อุณหภูมิ และอัตราการไหลของคารบอนไดออกไซด ซึ่งสามารถแบงปจจัยของ ตัวแปรอิสระแบงเปน 3 ระดับ ดังที่

ปรากฏในตารางที่ 1 เม่ือพจิารณาแบบจําลองทัง้ 4 แบบ โดยพจิารณาจากคาสัมประสทิธิ์ความนาเชือ่ถอื (R2) คาสัมประสิทธิ์

ความนาเชื่อถือที่ปรับคาแลว (R2 (adj)) และคาความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (S.E.) ของแตละแบบจําลอง เพื่อทําการ

เปรยีบเทยีบกันและเลือกแบบจําลองที่เหมาะสมสําหรับการตกตะกอน สารเคอรคิวมินอยด เพื่อใหสามารถอธิบายผลการ

ทดลองไดดทีี่สุด แสดงตามตารางที่ 4 
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ตารางที่ 4 คาสัมประสทิธิ์ความนาเชื่อถอืและคาความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในแตละแบบจําลอง 

 
 

หลักในการเลอืกแบบจําลองที่ดแีละเหมาะสม คือตองเลอืกแบบจําลองที่มีคาสัมประสทิธิ์การตัดสินใจ (R2) สูง มีคา

สัมประสทิธิ์การตัดสนิใจที่ปรับคาแลว (R2 (adj)) ใกลเคียงกับคา R2 และมีคาความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (S.E.) นอย จาก

ตารางที่ 4 พบวาแบบจําลอง Linear + Square มีคาสัมประสิทธิ์ความนาเชื่อถือสูงที่ 95.15 เปอรเซ็นต ซึ่งถึงแมวาจะตากวา

แบบจําลอง Full quadratic เล็กนอยแตเม่ือเปรียบเทียบที่คาสัมประสิทธิ์ความนาเชื่อถือที่ปรับคาแลวพบวาสูงกวาที่ 91.52 

เปอรเซ็นต ซึ่งมีคาใกลเคียงกับคา R2 มากกวาและเม่ือพิจารณาคาความคลาดเคลื่อนมาตรฐานพบวาแบบจําลอง Linear + 

Square ใหคานอยที่สุดคือ 1.74 จึงทําใหแบบจําลอง Linear + Square เปนแบบจําลองที่มีความเหมาะสมที่สุด ในการนํามา

เปนตัวแทนสําหรับใชอธบิายผลของตัวแปรอิสระตาง ๆ ที่สงผลตอปริมาณการตกตะกอนสารเคอรคิวมินอยด เม่ือทําการหา

คาสัมประสิทธิ์การถดถอยของแตละตัวแปรอิสระ (Xi) โดยใชวิธี Response Surface Regression ดวยแบบจําลอง Linear + 

Square จากโปรแกรม MINITAB 17 โดยสามารถแสดงผลลัพธการวเิคราะหดังตารางที่ 5 

 

ตารางที่ 5 คา F-value และ P-value จากแบบจําลอง Linear + Square 

 
 

จากโปรแกรม MINITAB 17 สามารถเขยีนสมการแสดงความสัมพันธระหวางปรมิาณการตกตะกอนของ สารเคอรคิว

มินอยดกับตัวแปรอิสระ (ตัวทําละลายอินทรีย อุณหภูมิ และอัตราการไหลของคารบอนไดออกไซด) ตามแบบจําลองแบบ 

Linear + Square ไดตามสมการที ่3  

ปรมิาณของเคอรคิวมินอยด (มิลลกิรัม) = -50.9 + 1.739 T + 1.162 F + 26.3 S - 0.03111 T*T - 0.0765 F*F  

                                                      - 3.38 S*S                                                                         (3)  

นอกจากนี้แบบจําลองแบบ Linear + Square สามารถนาไปสรางกราฟแสดงความสัมพันธระหวางปริมาณของ สาร

เคอรคิวมินอยดกับตัวแปรอิสระ (ตัวทําละลายอินทรยี อุณหภูมิ และอัตราการไหลของคารบอนไดออกไซด) แสดงดังภาพที่ 2 
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ภาพที่ 2 กราฟโครงสราง (Contour plot) แสดงถงึปจจัยตาง ๆ ที่มีผลตอปรมิาณเคอรคิวมินอยดที่ตกตะกอน 

 
จากกราฟโครงราง (Contour plot) ในภาพที่ 2 พบวาปริมาณของเคอรคิวมินอยดมีปริมาณลดลง เม่ือทําการเพิ่ม

อุณหภูมิการตกตะกอนใหสูงขึ้น ซึ่งเปนผลจากที่อุณหภูมิสูง สงผลใหเคอรคิวมินอยดละลายในตัวทําละลายอินทรียดีกวา ที่

อุณหภูมิต่ํา ทําใหสารตกตะกอนออกมาชากวาเม่ือเปรยีบเทยีบกับการตกตะกอนที่อุณหภูมิต่ํา ทําใหปริมาณสารที่ไดจึงลดลง 

โดยสามารถแสดงใหเห็นในภาพที่ 2ก เม่ือเพิ่มอุณหภูมิ ปริมาณเคอรคิวมินอยดที่ตกตะกอนไดลดลงตามลําดับ จากที่

สามารถตกตะกอนได 24 มิลลกิรัมที ่28 องศาเซลเซยีส แตถาทําการตกตะกอนที่ 40 องศาเซลเซียส ปริมาณที่ตกตะกอนได

ลดลงเหลอืเพยีง 18 มิลลกิรัม เม่ือพจิารณาภาพที ่2ข พบวา เม่ือทําการเลอืกตัวทําละลายที่มีขั้วต่ําลง จะสามารถตกตะกอน

สารเคอรคิวมินอยดออกมาไดมากกวาการเลอืกใชตัวทําละลายที่มีความมีขัว้สูง ซึ่งเม่ือพจิารณาปริมาณการสกัดสารเคอรคิว

มินอยดจากผงขม้ินดวยการแชจากตัวทําละลายในตารางที่ 2 พบวาการเลือกใชตัวทําละลายที่มีความมีขั้วต่ําจะสกัดสาร

ออกมาไดมากกวา ซึ่งอาจเปนเพราะวาสารเคอรคิวมินอยดมีความมีขั้วคอนขางต่ํา ทําให การเลือกตัวทําละลายที่มีขั้วต่ํา

เชนกัน สามารถสกัดสารเคอรคิวมินอยดไดมากกวา และมีผลใหปรมิาณ สารเคอรคิวมินอยดกอนทําการตกตะกอนมีปริมาณ

ที่สูงกวา จากภาพที่ 2ข พบวาการใชเอทานอลเปนตัวทําละลายสามารถสกัดสารเคอรคิวมินอยดออกมาไดมากกวา 25 

มิลลกิรัม ในขณะที่การใชอะซิโตไนไตรลเปนตัวทําละลายสามารถสกัดสารเคอรคิวมินอยดออกมาไดนอยกวา 15 มิลลิกรัม 

เม่ือพิจารณาภาพที่ 2ค แสดงใหเห็นวา การเลือกตัวทําละลายที่มีขั้วต่ําในการสกัดและใชอุณหภูมิต่ําในกระบวนการ

ตกตะกอนจะสามารถตกตะกอนสารเคอรคิวมินอยด ออกมาไดมาก (มากกวา 25 มิลลิกรัม) ในขณะที่การใชตัวทําละลายที่มี

ขัว้สูงและใชอุณหภูมิสูงในกระบวนการตกตะกอน จะตกตะกอนสารเคอรคิวมินอยดออกมาไดปริมาณนอยที่สุดที่ประมาณ 10 

มิลลกิรัมเทานัน้ ซึ่งผลของตัวแปรที่ใชในการตกตะกอนสอดคลองกับกราฟโครงสรางในภาพที่ 2ก และ 2ข ขางตน 

เม่ือพิจารณาคา F-value หรือ P-value จากแบบจําลองก็สามารถใชระบุไดวาตัวแปรใดมีผลตอปริมาณ สารที่

ตกตะกอนออกมา ซึ่งถาคา F-value มีคามากหรือคา P-value นอยกวา 0.05 แสดงวาตัวแปรนั้นสงผลตอปริมาณการ

ตกตะกอนอยางมีนัยสําคัญ จากตารางที่ 5 พบวาคา P-value ของอุณหภูมิ ชนิดตัวทําละลายมีคาเทากับ 0.000 และ

อุณหภูมิกําลังสองมีคา P-value ที่ 0.009 ซึ่งนอยกวา 0.05 ในขณะที่คา F-value ของทั้งสามคาที่กลาวมานั้นมี คาที่สูงกวา

ตัวแปรที่เหลอือยางชัดเจน แสดงใหเห็นวาผลของอุณหภูมิ ความมีขั้วของตัวทําละลาย และอุณหภูมิยกกําลังสอง สงผลตอ

ปรมิาณการตกตะกอนอยางมีนัยสําคัญ 

การวิเคราะหหาสภาวะที่เหมาะสมโดยใชโปรแกรม MINITAB  

การวิเคราะหหาสภาวะที่เหมาะสมโดยใชโปรแกรม MINITAB 17 เปนการนําเอาคา Desirability Functions มาใชใน

การวิเคราะหหาสภาวะที่เหมาะสม โดยสามารถแสดงคาสภาวะในการทดลองที่สามารถตกตะกอนสารเคอรคิวมินอยด 
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ออกมาไดมากที่สุด ซึ่งจากการวิเคราะหพบวาสภาวะที่เหมาะสมที่สุดในการตกตะกอนสารเคอรคิวมินอยดคือ เลือกใช       

เอทานอลเปนตัวทําละลาย ทําการตกตะกอนที่อุณหภูมิ 28.03 องศาเซลเซียส ใชอัตราการไหลของคารบอนไดออกไซคที่ 

7.64 มิลลลิติรตอนาท ีโดยสามารถแสดงในภาพที่ 3 ซึ่งโปรแกรมทําการคาดการณปริมาณสารเคอรคิวมินอยดที่ตกตะกอน

ออกมาที ่28.42 มิลลกิรัม และผลการทดลองในสภาวะที่เหมาะสมสามารถแสดงในตารางที่ 3 ในขางตน 

 
ภาพที่ 3 สภาวะที่เหมาะสมที่สามารถตกตะกอนสารเคอรคิวมินอยดออกมามากที่สุดจากแบบจําลอง Linear + Square 

จากตารางที่ 3 พบวาการตกตะกอนที่สภาวะที่เหมาะสมสามารถตกตะกอนสารเคอรคิวมินอยดออกมาได 

25.58±0.25 มิลลกิรัม โดยเม่ือเปรยีบเทยีบกับผลการคาดการณพบวาตกตะกอนออกมานอยกวาประมาณ 11 เปอรเซ็นต  

การวิเคราะหการตานปฏิกริยิาออกซเิดชันของสารสกัดขม้ินชันและผลติภัณฑที่ไดจากการตกตะกอนดวยเทคนคิ 

GAS  

การวิเคราะหการตานปฏิกิริยาออกซิเดชันดวยวิธี DPPH Radical Scavenging Assay และวิธี ABTS Radical 

Scavenging Assay ในงานวิจัยนี้ไดแสดงผลการทดสอบความสามารถในการตานอนุมูลอิสระของสารสกัดขม้ินชันและ

ผลติภัณฑที่ไดจากเทคนคิ GAS โดยรายงานผลการทดลองออกมาเปนปริมาณ Trolox เทียบเทา (Trolox Equivalent) ในหนวย

ไมโครกรัมตอปริมาณสารสกัด 5 มิลลิลิตร โดยผลของวิเคราะหการตานปฏิกิริยาออกซิเดชันของผลิตภัณฑที่ไดจาก

กระบวนการ GAS และสารสกัดขม้ินชันเม่ือแชในตัวทําละลายชนดิตางๆ สามารถแสดงในตารางที่ 3 และ 6 ตามลําดับ  

ตารางที่ 6 ผลการวเิคราะหการตานปฏิกริยิาออกซเิดชันของสารสกัดขม้ินชันเม่ือแชในตัวทําละลายชนดิตาง ๆ 

 
 

เม่ือพิจารณาตารางที่ 6 พบวาสารสกัดผงขม้ินชันจากวิธีการสกัดแชในตัวทําละลาย มีประสิทธิภาพในการ ตาน

ปฏิกิริยาออกซิเดชันที่ดี โดยสารสกัดจากการแชในอะซิโตไนไตรลมีประสิทธิภาพในการตานปฏิกิริยาออกซิเดชันจากการ

วิเคราะหดวยวิธี DPPH และวิธี ABTS ไดสูงสุดคือ ปริมาณ Trolox เทียบเทา 1100.24 ไมโครกรัม และ 2492.70 ไมโครกรัม 

ตามลาดับ เม่ือเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการตานปฏิกิริยาออกซิเดชันของสารสกัดที่แชครั้งเดียวกับผลิตภัณฑจากการ

ตกตะกอนดวยเทคนคิ GAS พบวา ตะกอนจากเทคนคิ GAS มีประสทิธภิาพในการตานปฏิกิริยาออกซิเดชันนอยกวาทั้งวิธีการ

วเิคราะหแบบ DPPH และ ABTS มีเพยีงบางการทดลองที่ใชอะซิโตไนไตรลในการทดลองเทานั้นที่มีประสิทธิภาพในการตาน
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ปฏิกริยิาออกซเิดชันจากการวเิคราะหแบบ DPPH สูงกวาสารสกัดจากการแช ทั้งนี้เปนเพราะ ตะกอนที่ไดจากเทคนิค GAS มี

สารออกฤทธิ์สําคัญเปนสารเคอรคิวมินอยดเพียงชนิดเดียว เม่ือเปรียบเทียบกับสารสกัดที่ไดจากการแชซึ่งมีสารอ่ืนเจือปน

มากกวา โดยสามารถพจิารณาไดจากภาพที่ 4 โดยสารอ่ืน ๆ ที่สกัดไดจากการแชดวยตัวทําละลายอินทรียเหลานี้ อาจมีฤทธิ์

ในการตานปฏิกริยิาออกซเิดชัน เชนเดียวกับสารเคอรคิวมินอยด ทําใหสารสกัดจาก maceration มีประสิทธิภาพในการตาน

ปฏิกริยิาออกซเิดชันสูงกวาผลติภัณฑจากเทคนคิ GAS อยางไรก็ด ีผลติภัณฑจากการตกตะกอนมีความบริสุทธิ์ของสารเคอร

คิวมินอยดที่สูงกวา ทําใหสามารถนําไปใชประโยชนในขอบเขต ที่เฉพาะเจาะจงไดดีกวา เนื่องจากมีสารเจือปนนอยกวา ซึ่ง

นับเปนขอดขีองผลติภัณฑจากการตกตะกอนดวยเทคนคิ GAS เม่ือเปรยีบเทยีบกับสารสกัดจากการแชในตัวทําละลายอินทรยี 

 
 

ภาพที่ 4 ตัวอยางโครมาโทแกรมการวเิคราะหสารออกฤทธิ์สําคัญในขม้ินชัน (ก) ผลติภัณฑจากการตกตะกอนดวยเทคนคิ 

GAS (ข) สารสกัดที่ไดจากการแชในตัวทําละลายอินทรยี (อะซิโตไนไตรล)  

หมายเหตุ พคีที่ 1 คือ Bisdesmethoxycurcumin; พคีที่ 2 คือ Methoxycurcumin; พคีที่ 3 คือ Curcumin 

จากตารางที่ 3 เม่ือพิจารณาประสิทธิภาพในการตานปฏิกิริยาออกซิเดชันของผลิตภัณฑจากการตกตะกอน ที่

สภาวะที่เหมาะสมพบวา มีประสทิธภิาพในการตานปฏิกริยิาออกซเิดชันไมสูงที่สุดเม่ือเปรยีบกับการทดลองทั้ง 15 สภาวะการ

ทดลอง ซึ่งเปนเพราะวาการหาสภาวะที่เหมาะสมในงานวิจัยนี้ไดทําการเลือกสภาวะที่สามารถตกตะกอน สารเคอรคิวมินอ

ยดออกมาใหมากที่สุดเทานัน้ ไมไดทําการหาสภาวะที่เหมาะสมสําหรับประสิทธิภาพในการตานปฏิกิริยาออกซิเดชัน โดยงาน

ในอนาคตอาจทําการหาสภาวะที่เหมาะสมเพิ่มเติม ที่ทําใหสามารถตกตะกอนสารเคอรคิวมินอยด ออกมาในปริมาณมาก 

และมีประสทิธภิาพในการตานปฏิกริยิาออกซเิดชันในระดับที่สูงสุดตอไป 

 

สรุปผลการวิจัย 

งานวจัิยนี้ศกึษาการตกตะกอนสารออกฤทธิ์สําคัญจากขม้ินชันดวยเทคนคิ GAS โดยใชคารบอนไดออกไซด ที่สภาวะ

ใกลจุดวกิฤตเปนตัวตานการละลาย และศึกษาปจจัยตาง ๆ ที่สงผลตอการตกตะกอน ไดแก ตัวทําละลายใน การสกัด (เอ

ทานอล เมทานอล และอะซโิตไนไตรล) อุณหภูมิ (25-45 องศาเซลเซียส) และอัตราการไหล ของคารบอนไดออกไซด (4-12 

มิลลลิติรตอนาท)ี และศกึษาหาสภาวะที่เหมาะสมตอการตกตะกอนสารออกฤทธิ์สําคัญ นอกจากนี้ยังศึกษาประสิทธิภาพใน

การตานปฏิกริยิาออกซเิดชันของสารสกัดที่ไดจากการแชดวยตัวทําละลายอินทรยีและผลิตภัณฑที่ไดจากการตกตะกอน จาก

การศกึษาพบวาแบบจําลอง Linear + Square มีความเหมาะสมในการวเิคราะห ผลการทดลอง โดยพบวา สภาวะที่เหมาะสม
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ตอการตกตะกอนสารออกฤทธิ์สําคัญจากขม้ินชันดวยกระบวนการ GAS คือที่สภาวะการแชผงขม้ินชันดวยเอทานอล ทําการ

ตกตะกอนที่อุณหภูมิ 28 oC และใชอัตราการไหลของ CO2 ที่ 7.64 mL/min โดยสามารถตกตะกอนสารเคอรคิวมินอยดได 

25.58±0.25 มิลลกิรัมตอสารสกัด 5 มิลลลิติร นอกจากนี้พบวา อุณหภูมิ ชนิดตัวทําละลายและอุณหภูมิยกกําลังสอง มีผล

ตอปรมิาณสารเคอรคิวมินอยดที่ตกตะกอนออกมาไดอยางมีนัยสําคัญ ในขณะที่ประสิทธิภาพในการตานปฏิกิริยาออกซิเดชัน

ของผลติภัณฑที่ไดจากการตกตะกอนมีประสทิธิภาพนอยกวาสารสกัดที่ไดจากการแชดวยตัวทําละลาย แตผลิตภัณฑที่ไดจาก

การตกตะกอนมีความบรสิุทธิ์ของ สารเคอรคิวมินอยดที่สูงกวาสารสกัดที่ไดจากการแชดวยตัวทําละลายอินทรยี 
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บทคัดยอ 

 งานวจัิยนี้ไดศกึษาเวลาในการอพยพของผูใชอาคารที่พักอาศัยแหงหนึ่งที่มีความสูง 29.95 เมตร พื้นที่อาคารรวม

ทัง้สิ้น 11,592 ตารางเมตร มีบันไดหนไีฟจํานวน 2 บันได และมีจํานวนผูใชงานอาคารทั้งสิ้น 722 คน คํานวณผูใชอาคารตาม

มาตรฐาน NFPA101,Lift Safety code  รวมถงึการจําลองสถานการณเพลิงไหม โดยกําหนด 3 สถานการณ ไดแก 1) ไฟไหม

หองพักอาศัย ชั้น 2  2) ไฟไหมหองเก็บของชั้น 1 และ 3) ไฟไหมหองพักอาศัยชั้น 9  ทําการจําลองการอพยพหนีไฟดวย

โปรแกรม Pathfinder กําหนดเงื่อนไขใหทุกหองมีผูใชอาคารอยูในตําแหนงที่มีระยะสัญจรจากทางหนีไฟไกลที่สุด ผูใชอาคารที่

เหลือวางตําแหนงเปนแบบสุม กําหนดลักษณะการอพยพแบบ Steering สมมุติใหอพยพผูใชอาคารทั้งหมดพรอมกัน  

ผลการวิจัยพบวาในทุกสถานการณผูใชอาคารสามารถอพยพออกจากอาคารภายในระยะเวลาไมเกิน 1 ชั่วโมง ตามที่

กฎหมายกําหนด และพบวาการอพยพเกิดการลาชาเนื่องจากบันไดหนีไฟที่มีขนาดเล็กกวา จึงเสนอแนะใหมีการจัดทําปาย

บอกทางหนไีฟ และกําหนดในแผนฉุกเฉินใหผูใชอาคารสวนมากในอาคาร อพยพผานบันไดหนีไฟที่มีขนาดใหญกวา ผลคือ

เวลาในการอพยพหนไีฟลดลง 

คําสําคัญ:  เวลาในการอพยพ  อาคารที่พักอาศัย  แผนการอพยพ  โปรแกรม Pathfinder 

Abstract  

This research studies the evacuation time used by the occupants in a residence building, which is 29.95 m.) 

high with 2 fire escape routes, and its total area is 11,592 m2. In this study, researcher defines 722 people in the 

building, which is calculated in accordance with NFPA 101, Life Safety Code, and also includes fire scenario. There are 3 

scenario; 1) Fire in a residence room on 2nd floor, 2) Fire in storage on 1st floor, and 3) Fire in a residence room on 9th 

floor.  In the evacuation simulation from Pathfinder program, the condition is set as that there is at least one occupant 

located with maximum to the exit travel distance and the rest is randomly placed. In this study, researcher defines the 

evacuation as Steering and made assumes that all occupant can move out of the building. The result is that, in all 

situations, all occupants in the building can evacuate within 1 hour following the laws.However, the evacuation is 

delayed due to one smaller fire escape staircase. The researcher then suggests that the fire escape sign should be 

placed in clear space and that the bigger staircase should be used as main route. After changing, the result better 

decrease in fire escape time. 

Keyword:  Evacuation time, private residence, Fire evacuation plan, Pathfinder program 
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บทนํา  

           ปจจุบันแนวโนมของอาคารที่พักอาศัยประเภท แมนชั่น คอนโดมิเนียม หอพัก มีการขยายจํานวนมาก ซึ่งการ

ออกแบบแผนผังตองอางอิงตามกฎหมาย และมาตรฐานที่เกี่ยวของ ซึ่งเปนเพียงมาตรฐานขั้นต่ําเทานั้น และการสรางอาคาร

ในปจจุบันนยิมสรางอาคารที่มีขนาดสูงเพื่อรองรับความตองการของประชาชนในเชิงพานิชณมากขึ้น ซึ่งในบรรดาความเสี่ยง

ของอาคารสูงการเกดิอัคคีภัยถอืเปนความเสีย่งที่รุนแรงที่มีการสูญเสยีทัง้ชวีติและทรัพยสินมากที่สุด และอาคาร 4 พักอาศัย

บุคลากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เปนอาคารตนแบบในการจําลองโมเดลเพื่อเปนตัวแทนของอาคารพักอาศัย ประเภท

อาคารสูงตามกฎกระทรวงฉบับที่ 33 (2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ของอาคารอ่ืนๆที่

เขาขายเดยีวกัน ซึ่งอาคารสูงดังกลาวถอืเปนอาคารที่มีโอกาสเกดิอัคคีภัยไดสูง เนื่องจากมีผูพักอาศัยที่เปนบุคคลากรที่สําคัญ

ของมหาวทิยาลัยพักอยูจํานวนมาก มีสาธารณูปโภคมากมาย เชน หองควบคุมไฟฟา หองซักรีด หองปมดับเพลิง หองประชุม 

หองครัว เปนตน หากเกดิเพลงิไหมขึ้นตองอพยพผูพักอาศัยออกจากอาคารภายใน 1 ชั่วโมงตามที่กฏหมายกําหนด โดยการ

จําลองการอพยพหนีไฟในการศึกษาครั้งนี้ใชโปรแกรม Pathfinder ในการจําลอง โดยที่โปรแกรมนี้สามารถแสดงผลการ

เคลื่อนที่ 2 ลักษณะคือ การเคลื่อนที่ในโหมด SFPE (The Society of Fire Protection Engineering) การเคลื่อนที่จะขึ้นอยูกับ

ความกวางของประตูและสิ่งกีดขวาง โดยมีลักษณะการเคลื่อนที่เปนเสนตรง และการเคลื่อนที่ในโหมด Steering เปนการ

จําลองโดยพจิารณาจากระยะหางระหวางบุคคลอยางเหมาะสมเพื่อมุงเนนไปยังเสนทางหนไีฟที่สั้นที่สุด  

         ในสวนของเวลาที่ใชในการอพยพมีผลโดยตรงตอความปลอดภัยของผูใชอาคารซึ่งอาคารสูงหลายอาคารก็มีการ

กําหนดการหนวงเวลาในการแจงเตอืนเหตุไวเพื่อลดความวุนวายในขณะอพยพ โดยเวลาในการอพยพหนีไฟจะเริ่มตั้งแตเกิด

การลุกไหมจนกระทั่งคนเริ่มอพยพออกจากอาคารไปยังจุดที่ปลอดภัยซึ่งประกอบดวย การหนวงเวลา และเวลาที่คนเริ่ม

อพยพจนกระทั่งถงึจุดปลอดถัย ดังแสดงในสมการที่ (1) 

เวลาการอพยพ      =     การหนวงเวลา + ชวงเวลาที่คนเริ่มอยพจากพื้นที่ไปยังจุด   

                                                            ที่ปลอดภัย                                             (1)  

 การหนวงเวลาในการอพยพตามมาตรฐาน PD7947-6:2004, Part 6 Human Factor: Lift Safety Strategies 

สามารถพจิารณาจากองคประกอบ 3 องคประกอบ ดังนี้ องคประกอบที่ 1 คือ การบริหารจัดการ (Management Level) ซึ่ง

ประกอบดวย M1หมายถงึ ผูใชงานอาคารรับการฝกอบรมการอพยพหนีไฟเปนอยางดี ทั้งพนักงานประจําและผูพักอาศัยใน

อาคาร M2 หมายถงึ ผูใชงานอาคารไมไดรับการฝกอบรมในการอพยพหนไีฟ แตมีพนักงานประจําในอาคารนอยกวา M1 และ 

M3 หมายถงึผูใชงานอาคารไมไดรับการฝกอบรมการอพยพหนีไฟและไมมีแผนฉุกเฉินดานอัคคีภัยองคประกอบที่ 2 คือ การ

ติดตั้งอุปกรณแจงเหตุ (Alarm Level) ซึ่งประกอบดวย A1 หมายถึง มีอุปกรณตรวจจับความรอนและตรวจจับควันทั่วทั้ง

อาคาร เม่ืออุปกรณตรวจจับไดจะสงสัญญาณเตอืนทั่วทัง้อาคาร A2 หมายถงึ มีอุปกรณตรวจจับความรอนและตรวจจับควัน

ทั่วทัง้อาคาร เม่ืออุปกรณตรวจจับไดจะสงสัญญาณเตอืนไปที่ตูควบคุมระบบ โดยตองมีเจาหนาที่เขาไปตรวจสอบกอนจึงทํา

การปลอยสัญญาณแจงเหตุ และ A3 หมายถึง สัญญาณกระดิ่งแจงเหตุจะแจงเตือนเฉพาะพื้นที่ที่เกิดเหตุเทานั้น และ 

องคประกอบที่ 3 คือ ความซับซอนของอาคาร (Building Complexity) ซึ่งประกอบดวย B1 หมายถึง อาคารชั้นเดียว รูปแบบ

งายๆแบบอาคารไมซับซอน  B2 หมายถึง อาคารมีหลายชั้น แบบของอาคารไมซับซอนมีลักษณะคลายกันทุกชั้น และ B3  

หมายถงึอาคารที่มีพื้นที่ขนาดใหญ มีชัน้เดยีวหรอืหลายชั้น และมีแบบอาคารที่ซับซอน ทัง้นี้การกําหนดระยะเวลาในการหนวง

การอพยพหนไีฟจะกําหนดคาโดยใชเวลาที่ผูใชงานอาคารกลุมแรกไดยินสัญญาณเตือนภัย หรือ Δtpre(1
stPercentile) รวมกับ

เวลาที่ผูใชงานอาคารทุกคนไดยินสัญญาณเตอืนภัย Δtpre(99thPercentile)  ดังสมการที่ (2) 
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การหนวงเวลาอพยพ  =  Δtpre(1
stPercentile) + Δtpre(99thPercentile)                   (2) 

          ซึ่งในการพจิารณาการหนวงเวลาการอพยพหนไีฟจาก 3 องคประกอบดังที่กลาวมาแลวนัน้ จะแสดงดังตารางที่ 1  

ตารางที่ 1  แสดงการหนวงเวลาอพยพตามมาตรฐาน PD7974-6:2004 

ลกัษณะการใชอาคาร                              Δtpre1
st  (นาท)ี                  Δtpre99th  (นาท)ี                           

มีระบบการจัดการ เชน หอพัก   

M1 B2 A1-A2                                              10                                  20 

M2 B2 A1-A2                                              20                                  20 

M3 B2 A1-A3                                           > 20                               > 20 

 
จากการพจิารณาจากองคประกอบทัง้ 3 ของเวลาในการหนวงเวลาการอพยพหนไีฟของอาคาร 4 พักอาศัยบุคลากร 

มีลักษณะการใชอาคารแบบ M3 B2 A1 ดังนัน้การหนวงเวลาในการอพยพ เม่ือแทนคาในสมการที่ (2) เทากับ 40 นาที ดังนั้น

การจําลองการอพยพหนีไฟในครั้งนี้จึงตองการหาที่เวลาในการอพยพของผูพักอาศัยในอาคารในสถานการณตางๆเพื่อหา

สมรรถนะของเสนทางหนีไฟที่มีอยูในอาคารเทียบกับเวลาตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 33 (2535) ออกตามพระราชบัญญัติ

ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ขอ 22 กําหนด ซึ่งมีสาระสําคัญดังนี้ อาคารสูงตองมีบันไดหนีไฟอยางนอย 2 บันได และบันไดหนี

ไฟตองสามารถอพยพผูคนที่อยูในอาคารออกนอกอาคารไดภายใน  1 ชั่วโมง ซึ่งอาคารดังกลาวมีบันไดหนีไฟจํานวน 2 บันได 

ตองอพยพผูคนที่อยูภายในอาคารออกนอกอาคารภายใน 1 ชั่วโมงรวมเวลาที่หนวง 40 นาที 

อุปกรณและวิธีการ / วิธีดําเนนิการวิจัย  

อาคาร 4 พักอาศัยบุคลากร มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร วทิยาเขตศรรีาชาเปนอาคารสูง 9 ชั้น มีบันไดหนีไฟจํานวน 

2 บันได โดยบันไดหนีไฟทั้ง 2 ฝงมีขนาดไมเทากัน คือ บันไดหนีไฟหมายเลข 1 มีความกวางของประตูเทากับ 0.97 เมตร 

ขนาดความกวางของบันไดหนไีฟเทากับ 1.10 เมตร และบันไดหมายเลข 2 ความกวางของประตูเทากับ 1.48 เมตร ความกวาง

ของบันไดหนไีฟเทากับ 1.50 เมตร ลักษณะอาคารที่พักอาศัย และ เสนทางการอพยพหนไีฟ ดังแสดงในภาพที่ 1  
                            

 
ภาพที่ 1 ลักษณะอาคาร 4 พักอาศัยบุคลากร และเสนทางหนไีฟ 

 
ในการจําลองการอพยพหนไีฟดวยโปรแกรม Pathfinder กําหนดเงื่อนไขใหทุกหองมีผูใชอาคารอยูในตําแหนงที่มีระยะ

สัญจรจากทางหนไีฟไกลที่สุด ผูใชอาคารที่เหลอืวางตําแหนงเปนแบบสุม กําหนดลักษณะการอพยพแบบ Steering สมมุติให

อพยพผูใชอาคารทัง้หมดพรอมกัน  ซึ่งมีการจําลองสถานการณ 3 สถานการณดังนี้   
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สถานการณที่ 1 เพลิงไหมหองพักชั้น 2 เปนหองที่มีเด็กพักอาศัยอยูมากที่สุดในอาคาร หองอยูใกลทางหนีไฟ

หมายเลข 2  ควันไฟไดทะลักเขาไปยังบันไดหนไีฟหมายเลข 2 ทางประตูหนไีฟซึ่งทําใหบันไดหนไีฟตั้งแตชั้นที่ 2 ลงมาชั้น 1 ไม

สามารถใชงานได แตชัน้อ่ืนยังสามารถใชงานไดปกตเินื่องจากระบบอัดอากาศในอาคารดังกลาวมีการเปาลมจากดานบนลงมา

ในบันไดหนไีฟ ควันจึงไมสามารถดันขึ้นไปยังชัน้บนได  และมีการดันควันไฟออกทางประตูหนไีฟที่ชัน้ 1 

สถานการณที่ 2  เพลงิไหมหองเก็บของชัน้ 1 ซึ่งอยูตดิกับทางหนไีฟหมายเลข 1 ควันไฟไดทะลักเขาไปยังบันไดหนีไฟ 

ทางประตูหนไีฟซึ่งเปดคางอยู และบันไดหนไีฟฝงนี้ไมมีระบบอัดอากาศ ทําใหควันไฟทะลักขึ้นไปทุกชั้นของบันไดหนีไฟ ทําให

ไมสามารถใชเสนทางนี้ในการอพยพหนไีฟได  

สถานการณที่ 3 เพลงิไหมหองพักชัน้ 9 เปนชัน้ที่มีระยะทางสัญจรมากที่สุด ทุกเสนทางหนไีฟสามารถใชไดทัง้หมด  

โดยที่สถานการณที่ 1 และ 3 มีการระบุเสนทางหนีไฟใหผูพักอาศัยสวนใหญอพยพลงบันไดหนีไฟหมายเลข 2 ที่มี

ขนาดใหญกวา ซึ่งการระบุเสนทางการอพยพในโปรแกรม  Pathfinder สามารถทําไดโดยการตดิตัง้ผนังกัน้เสนทางอพยพในจุด

เสนทางสํญจรภายในอาคาร ดังแสดงในภาพที่ 2  และทุกสถานการณมีการกําหนดเวลาหนวงที่ 40 นาที ตามประเภทของ

อาคารที่ทําการศกึษา 

 
ภาพที่ 2  แสดงลักษณะการกัน้เสนทางหนไีฟในโปรแกรม Pathfinder 

จํานวนผูใชงานอาคารคํานวนไดจากมาตรฐาน NFPA101,Lift Safety code.ซึ่งขึ้นอยูกับขนาดของพื้นที่ และความจุ

ของผูใชอาคารจากตารางที่ 2 ซึ่งสามารถนําคาความจุไปแทนคาในสมการที่ (3) 
 

จํานวนผูใชอาคาร              =           ขนาดพื้นที่ (ตารางเมตร)                     (3) 

                                                              ความจุของผูใชอาคาร (ตารางเมตรตอคน) 

 
ตารางที่ 2 แสดงความจุของผูใชอาคาร (Occupancy load factor)  

การใชงาน ความจุของผูใชงาน (ตร.ม /คน) 

ใชสําหรับพักอาศัย  

อาคารอพารทเมนท 18.6 

โรงแรมและหอพัก 18.6 

ใชสําหรับการจัดเก็บส่ิงของ  

หองเก็บของ NA 

 
 การแทนคาจากตารางที่ 2 ในสมการที่ (3) ไดจํานวนผูใชอาคารตามตารางที่ 3   
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ตารางที่ 3 แสดงจํานวนผูพักอาศัยในอาคาร 4 พักอาศัยบุคลากร  

ชั้นท่ี      จํานวนผูใชงาน (คน) 

  1 155 

  2 71 

  3 71 

  4 71 

  5 71 

  6 71 

  7 71 

  8 71 

  9 70 

รวมจํานวนผูใชอาคารท้ังส้ิน 722 

  
ผลการวิจัย  

จากการจําลองการอพยพหนไีฟเพื่อหาเวลาการอพยพในแตละสถานการณของอาคาร 4 พักอาศัยบุคลากร ซึ่งเปน

อาคารตนแบบของอารสูง ดวยโปรแกรม Pathfinder ผลการศกึษาทัง้ 3 สถานการณ ดังตอไปนี้ 

 สถานการณที่ 1 เพลงิไหมหองพักชัน้ 2 ซึ่งเปนหองพักที่มีเด็กอาศัยอยูจํานวนมากที่สุดในอาคาร หองอยูใกลทางหนี

ไฟหมายเลข 2  ทําใหไมสามารถใชเสนทางหนไีฟดังกลาวไดตัง้แตชัน้ 2 ลงไปไดผลการจําลองการอพยพในชวงเวลาที่คนเริ่ม

อพยพออกจากพื้นที่ไปยังจุดที่ปลอดภัยใชเวลา 816.8 วนิาที หรือ 13.61 นาที และหนวงเวลา 2,400 วินาที ดังนั้นใชเวลาใน

การอพยพทัง้หมด 3,216.8 วนิาท ีหรอื 53.61 นาท ีแตเม่ือมีการกําหนดใหผูอพยพสวนใหญใชทางออกหนีไฟหมายเลข 2 ผล

การจําลองการอพยพใชเวลา 821.3 หรือ 13.69 นาที และหนวงเวลา 2,400 วินาที ดังนั้นใชเวลาในการอพยพทั้งหมด 

3,221.3 วนิาท ีหรอื 53.67 นาท ีดังแสดงในภาพที่ 3 และ 4 ตามลําดับ 

 
   ภาพที่ 3 ผลการจําลองการอพยพที่ไมมี                ภาพที่ 4 ผลการจําลองการอพยพที่มีการ 

                การระบุเสนทางหนไีฟ                                          ระบุเสนทางหนไีฟ 

 
 สถานการณที่ 2 เพลงิไหมหองเก็บของชัน้ 1 ซึ่งอยูตดิกับทางหนีไฟหมายเลข 1 ทําใหไมสามารถใชเสนทางหนไีฟ

หมายเลย 1 ไดทุกชัน้ ผลการจําลองการอพยพในชวงเวลาที่คนเริ่มอพยพออกจากพื้นที่ไปยังจุดที่ปลอดภัยใชเวลา 536.3 

วนิาท ีหรอื 8.94 นาท ีและหนวงเวลา 2,400 วนิาท ีดังนัน้ใชเวลาในการอพยพทัง้หมด 2,936.3 วนิาท ีหรอื 48.94 นาท ีดัง

แสดงในภาพที่ 5 
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ภาพที่ 5 ผลการจําลองการอพยพหนไีฟ 

 
สถานการณที่ 3 เพลิงไหมหองพักชั้น 9 ซึ่งเปนชั้นที่มีระยะทางสัญจรมากที่สุด ทุกเสนทางหนีไฟสามารถใชได

ทัง้หมด ผลการจําลองการอพยพในชวงเวลาที่คนเริ่มอพยพออกจากพื้นที่ไปยังจุดที่ปลอดภัยใชเวลา 552.5 วินาที หรือ 9.20 

นาท ีและหนวงเวลา 2,400 วนิาท ีดังนัน้ใชเวลาในการอพยพทัง้หมด 2,952.5 วนิาท ีหรอื 49.21 นาท ีแตเม่ือมีการกําหนดให

ผูอพยพสวนใหญใชทางออกหนไีฟหมายเลข 2 ผลการจําลองการอพยพใชเวลา 427.8 วินาที หรือ 7.13 นาที และหนวงเวลา 

2,400 วนิาท ีดังนัน้ใชเวลาในการอพยพทัง้หมด 2,827.8 วนิาท ีหรอื 47.13 นาท ีดังแสดงในภาพที่ 6 และ 7ตามลําดับ 
 

 
   ภาพที่ 6 ผลการจําลองการอพยพที่ไมมี             ภาพที่ 7 ผลการจําลองการอพยพที่มี 

               การระบุเสนทางหนไีฟ                                        การระบุเสนทางหนไีฟ 
 

 จากการจําลองสถานการณทัง้ 3 สถานการณสามารถสรุปผลการจําลองดังแสดงในตารางที่ 4 

ตารางที่ 4  แสดงผลการจําลองการอพยพหนไีฟ 

รูปแบบ สถานการณ1 

วินาที    นาที 

สถานการณ2 

วินาที    นาที 

สถานการณ3 

วินาที     นาที 

1.ไมระบุเสนทางอพยพหนีไฟ 816.8   13.61 536.3   8.94 552.5    9.20 

2.ระบุเสนทางอพยพหนีไฟ 821.3   13.69         NA 427.8    7.13 

หมายเหตุ : การระบุเสนทางอพยพหนีไฟ หมายความวา การกําหนดใหผูพักอาศัยสวนใหญอพยพลง 

      เสนทางหนีไฟหมายเลข 2 ซ่ึงเปนเสนทางหนีไฟท่ีมขีนาดใหญกวา 

               : NA หมายถึง ในสถานการณท่ี 2 ไมมกีารระบุเสนทางใหคนสวนใหญอพยพลงบันไดหนีไฟ  

      หมายเลข 2 ไดเน่ืองจากบันไดหนีไฟอกีฝงถูกปดก้ันทุกชั้นแลว 
 

วิจารณผลการวิจัย 

 จากผลการจําลองการอพยพหนไีฟของอาคาร 4 พักอาศัยบคลากร ดวยโปรแกรม Pathfinder พบวาสถานการณที่ 1 

ใชเวลาในการอพยพมากกวาการจําลองในสถานการณอ่ืนเนื่องจากมีการปดกัน้บันไดหนไีฟหมายเลข 2 ซึ่งเปนบันใดที่มีขนาด

ใหญกวา ตัง้แตชัน้ 2 ใชไดเฉพาะชัน้ 3 ขึ้นไป ดังนัน้ผูอพยพเม่ือลงมาถงึชัน้ 3 จึงตองมีการเปลี่ยนเสนทางหนีไฟไปใชบันไดหนี
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ไฟหมายเลข 1 ซึ่งมีขนาดเล็กกวาจึงทําใหใชเวลาในการอพยพมากกวากรณีอ่ืน แตเม่ือเทียบในสถานการณเดียวกันระหวาง

การระบุเสนทางหนไีฟ และไมระบุเสนทางหนไีฟใหกับผูพักอาศัยสวนใหญตองอพยพลงบันไดหนไีฟหมายเลข 2 พบวาการระบุ

เสนทางอพยพใชเวลามากกวาการไมระบุเสนทางการอพยพเนื่องจากผูคนสวนใหญถูกกําหนดใหใชเสนทางหนีไฟหมายเลข 2 

ซึ่งเปนบันใดหนไีฟหลักเม่ือมาถงึชัน้ 3 ทําใหผูคนสวนใหญตองเปลี่ยนทศิทางการอพยพไปใชบันไดที่มีขนาดเล็กกวา จึงทําให

ใชเวลาในการอพยพมากกวาการไมระบุเสนทางหนีไฟการอพยพ ในสวนของสถานการณที่ 2 มีการปดกั้นบันไดหนีไฟ

หมายเลข 1 ทุกชั้น และสถานการณที่ 3 บันไดหนีไฟใชงานไดทุกบันได จะเห็นไดวา กรณีไมมีการระบุเสนทางหนีไฟ 

สถานการณที่ 2 ที่มีการปดกัน้บันไดหนไีฟหมายเลข 1 ซึ่งเปนบันไดที่มีขนาดเล็ก ใชเวลาในการอพยพนอยกวา สถานการณที่ 

3 ที่มีการเปดใชงานบันไดหนไีฟทุกตัวเนื่องจากบันไดหนไีฟหมายเลข 2 ซึ่งเปนบันไดที่มีขนาดใหญกวามีสมรรถนะที่จะอพยพผู

พักอาศัยไดทั้งอาคาร ดังนั้นในสถานการณที่ 2 จึงใชเวลาในการอพยพนอยกวา สถานการณที่ 3 ในกรณีที่ไมมีการระบุ

เสนทางหนไีฟผูคนจะอพยพไปทัง้ 2 บันไดในปรมิาณที่เทาๆ กัน แตเม่ือมีการระบุเสนทางหนีไฟใหคนสวนใหญลงบันไดหนีไฟ

หมายเลข 2 ซึ่งมีขนาดใหญปรากฏวาใชเวลาในการอพยพลดลง 
 

สรุปผลการวิจัย 

 จากการจําลองการอพยพหนไีฟของอาคาร 4 พักอาศัยบุคลากร ซึ่งเปนอาคารตนแบบสําหรับอาคารประเภทอาคาร

สูงตามกฎกระทรวงฉบับที่ 33 (2535) ออกตามความในพระราชบัญญัตคิวบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ของอาคารอ่ืนๆที่เขาขาย

เดยีวกัน พบวาการจําลองการอพยพหนไีฟในทุกสถานการณทัง้ที่ประตูหนไีฟใชไดทุกทาง และใชไมไดบางเสนทางเวลาในการ

อพยพไมเกนิ 1 ชั่วโมงตามที่กฏหมายกําหนด  และในกรณีที่มีการระบุเสนทางหนไีฟใหผูพักอาศัยสวนใหญอพยพลงบันไดหนี

ไฟหมายเลข 2 ซึ่งมีขนาดใหญใชเวลาในการอพยพนอยกวากรณีไมมีการระบุเสนทางหนไีฟ ยกเวนกรณีที่สงผลกระทบตอบัน

ใดหนไีฟหมายเลข 2 ที่มีขนาดใหญ ดังนั้นจึงไมมีความจําเปนที่จะตองมีการปรับปรุงแกไขเสนทางหนีไฟใหมเพราะสามารถ

อพยพผูพักอาศัยไดเพยีงพอ แตควรที่จะมีการปรับปรุงหรอืเพิ่มเตมิในสวนของปายบอกเสนทางหนไีฟที่ใหผูพักอาศัยสวนใหญ

อพยพลงบันใดหนีไฟหมายเลข 2 ที่มีขนาดใหญ และกําหนดไวในแผนการอพยพหนีไฟ นอกจากนี้ยังควรเพิ่มแผนการ

บํารุงรักษาระบบอัดอากาศภายในอาคารเพื่อปองกันควันไฟทะลักเขาในบันไดหนไีฟ  

 สําหรับอาคารพักอาศัยประเภทอาคารสูง อาคารอ่ืนๆ ที่เขาขายตามกฎกระทรวงฉบับที่ 33 (2535) ออกตามความ

ในพระราชบัญญัตคิวบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 กฎหมายไดกําหนดเวลาในการอพยพผูพักอาศัยออกจากอาคารภายในเวลาไม

เกนิ 1 ชั่วโมง รวมเวลาในการหนวงตามมาตรฐาน PD7974-6:2004.เรยีบรอยแลวแนะนําใหอพยพโดยการใชเสนทางหนีไฟ 2 

เสนทางเพื่อเพิ่มสมรรถนะในการอพยพหนไีฟ รวมถงึการกําหนดปายบอกเสนทางหนีไฟใหกับผูพักอาศัย พรอมทั้งกําหนดไว

ในแผนอพยพหนไีฟ 
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บทคัดยอ 
 งานวจัิยนี้ศกึษาคุณสมบัตทิางวศิวกรรมของจีโอพอลเิมอรเสรมิเสนใยที่สังเคราะหจากตะกอนประปา โดยใชตะกอน

ประปาจากโรงประปาบางเขนที่มีอัตราสวน SiO2/Ai2O3 คือ 1.67 และทําการกระตุนดวยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซดที่

อัตราสวน Na2O/SiO2 เทากับ 0.25 โดยทําการผสมเสนใยพอลิเอสทิลีน และเสนใยแกวที่ปริมาณ รอยละ 1 2 และ 3 โดย

น้ําหนักแหง และความยาวเสนใยที่ใช คือ 2.5 และ 5 เซนติเมตร จากนั้นนําตัวอยางไปทําการทดสอบกําลังอัด และดัด โดย

บมตัวอยางที่ 7 14 28 วันที่อุณหภูมิหอง ผลการศกึษาพบวาจีโอพอลิเมอรสังเคราะหที่ไมมีการผสมเสนใยมีคากําลังอัดมาก

ที่สุดเทากับ 70.79 กโิลกรัมตอตารางเซนตเิมตร ที่อายุการบม 28 วัน สวนผลการทดสอบกําลังดัดนั้น ไมสามารถรับแรงดัด

ไดทุกชวงอายุการบม เม่ือทําการวเิคราะหโครงสรางระดับจุลภาคดวยเทคนิค Scanning Electron Microscope (SEM) พบผลึก

ของ Sodium aluminum silicate hydrate ซึ่งมีลักษณะคลายเจลทั่วทั้งชิ้นงาน ดังนั้นวัสดุจีโอพอลิเมอรสังเคราะหจากตะกอน

ประปาสามารถใชเปนวัสดุกอสรางที่ไมตองการกําลังสูง เชน กําแพง หรอืงานตกแตงพื้นสวน 

คําสําคัญ:  จีโอพอลเิมอร  เสนใยพอลเิอสทลินี  เสนใยแกว  คากําลังอัด  คากําลังดัด 

Abstract  

This research studied the engineering properties of geopolymer synthesized from water treatment residue 

(WTR) reinforced with two types of fiber. WTR from Bang Khen Water Treatment Plant with an initial molar ratio of the 

SiO2/Ai2O3 equals to 1.67. The calcined WTR was then reacted with sodium hydroxide solution at Na2O/SiO2 molar 

ratio of 0.25. Polyethylene and glass fibers are added at 1%, 2%, and 3% dry weight basis and the length of both 

fibers was controlled at 2.5 and 5 cm. Compressive and flexural strengths of samples cured under ambient condition 

were tested at the age of 7, 14, and 28 days. Results showed that the control sample (without both fibers) has the 

highest compressive strength of 70.79 kg/cm2 at the age of 28 days. The value of flexural strength cannot be detected 

from all samples. Scanning Electron Microscope (SEM) micrographs reveals the presence of sodium aluminum silicate 

hydrate (NASH) in the form of gel which is diffuse over the sample. Accordingly, the geopolymer synthesized from WTR 

can be used for construction materials that do not need high strength such as wall or garden floor. 

Keyword:  Geopolymer, Polyethylene fiber, Glass fiber, Compressive strength, Flexural strength 
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บทนํา 

วัสดุจีโอพอลเิมอรสามารถสังเคราะหไดจากวัสดุที่มีองคประกอบของซลิกิอนไดออกไซด และ อะลูมิเนียม-ออกไซด 

เปนสวนประกอบหลัก  เชน เถาถานหิน ดินขาว ตะกอนประปา เปนตน จีโอพอลิเมอรเปนวัสดุที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

เนื่องจากจีโอพอลิเมอรมีสมบัติคลายปูนซีเมนตแตมีปฏิกิริยา และโครงสรางทางเคมีที่แตกตางกัน และไมใชความรอนใน

กระบวนการผลติที่สูงเหมือนการผลิตปูนซีเมนต และมีการปลอยแกสคารบอนไดออกไซดสูบรรยากาศสูงถึง 1 ตัน/ตันการ

ผลติ (ประมาณ รอยละ 5-8 ของแกสคารบอนไดออกไซดในโลก) (อุบลลักษณ รัตนศักดิ์, 2560) จีโอพอลเิมอรมีสมบัติคงทน

ตอกรดเกลอืมากกวาคอนกรตี เนื่องจากมีโครงสรางอะลูมิโนซลิเิกตที่แข็งแรง ทําใหสามารถใชในงานกอสรางบริเวณชายฝง

ไดด ีและทนตอการกัดกรอนไดดกีวา (อุบลลักษณ รัตนศักดิ์, 2560) นอกจากนัน้จีโอพอลเิมอรยังสามารถทนตอความรอนได

สูงกวาปูนซเีมนต (ทนเปลวไฟที่อุณหภูมิประมาณ 800-1000 องศาเซลเซยีส) 

ในกระบวนการผลติน้ําประปาที่โรงผลติน้ําประปาบางเขนจะมีตะกอนประปาที่ออกจากถังตกตะกอนประมาณปละ 

1-1.2 แสนตันตะกอนแหง (การประปานครหลวง, 2559) โดยที่ทางโรงงานผลิตไมมีวิธีการกําจัด หรือวิธีการใชประโยชน 

ดังนั้นโรงผลิตน้ําประปาจึงตองเสียคาใชจายในการกําจัดดินตะกอนประปาออกจากพื้นที่ของโรงประปา ซึ่งถือเปนการ

สิ้นเปลืองคาใชจายของทางหนวยงานเปนจํานวนมาก จากปญหาในการกําจัดตะกอนดินประปา และปญหาทางดาน

สิ่งแวดลอมจากการผลิตปูนซีเมนตที่ทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้น งานวิจัยนี้จึงเลือกใชดินตะกอนประปามาเปนวัสดุตั้งตนที่ใช

สังเคราะหเปนจีโอพอลเิมอร เนื่องจากตะกอนประปามีซลิกิา และอลูมิเนยีมเปนองคประกอบหลัก 

 

 
ภาพที่ 1 ตะกอนประปา 

 

งานวิจัยนี้มีการนําตะกอนประปามาสังเคราะหเปนวัสดุจีโอพอลิเมอร จึงชวยลดปญหาปริมาณตะกอนประปาที่

เกดิขึ้น และปญหาสิ่งแวดลอมที่เกดิจากการผลติปูนซเีมนตนอกจากนัน้ยังทําการปรับปรุงสมบัติทางวิศวกรรมในดานการรับ

กําลังดัดดวยการผสมเสนใย 2 ชนดิ คือพอลเิอสทลินี และเสนใยแกว ในอัตราสวนผสมระหวางตะกอนตอเสนใยที่รอยละ 1 2 

และ 3 โดยน้ําหนัก และนํากอนตัวอยางมาทําการทดสอบหาคากําลังรับแรงอัด แรงดัด และโครงสรางระดับจุลภาค 
 

อุปกรณและวิธีการ / วิธีดําเนนิการวิจัย 

ตะกอนประปา ที่ใชในการศึกษาไดมาจากตะกอนในถังตกตะกอนที่ผาน Filter press  จากโรงงานผลิตน้ําประปา-

บางเขน ซึ่งมีลักษณะเปนแผน และนํามาบดลดขนาดใหมีรอยละการผานตะแกรงเบอร 235 ตามมาตรฐาน ASTM C430 

หลังจากนัน้นําตะกอนไปเผาที่ 800 องศาเซลเซยีส เปนเวลา 2 ชั่วโมง (ขวัญเรอืน จันทวงษ, 2557) จากนั้นนําตะกอนประปา

ไปวเิคราะหหาองคประกอบของทางเคมีดวยเทคนคิ X-Ray- Fluorescence (XRF) ผลการวเิคราะหเปนดังตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 องคประกอบของธาตุในตะกอนประปา 

ธาตุ ปริมาณ (รอยละ) ธาตุ ปริมาณ (รอยละ) ธาตุ ปริมาณ (รอยละ) 

SiO2 53.3 TiO2 0.883 ZnO 0.0246 

Al2O3 31.8 P2O5 0.481 NiO 0.0219 

Fe2O3 8.54 MnO 0.225 CuO 0.0165 

K2O 2.28 Na2O 0.217 CaO 0.718 

MgO 0.956 Cr2O3 0.0892 SO3 0.302 
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จากตารางที่ 1 อัตราสวนของซลิกิาตออลูมินา (SiO2 : Al2O3) ของตะกอนประปาที่ใชศึกษามีคาเทากับ 1.67ตะกอน

ประปาที่ผานการเผาจะถูกผสมกับสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด โดยใชอัตราสวนในการสังเคราะหจีโอพอลิเมอรที ่ 

Na2O/SiO2 เทากับ 0.25 

เสนใยที่นํามาใชในการศกึษาในงานวจัิยนี้ คือ เสนใย พอลเิอสทิลนี และเสนใยแกวชนดิอี ในการทดลองจะใชเสนใยที่

มีความยาวขนาด 2.5 และ 5 เซนตเิมตร และใชปรมิาณในการผสมเสนใยในปรมิาณรอยละ 1 2 และ 3 โดยน้ําหนัก เสนใยที่

นํามาทําการศกึษาจะทําการวเิคราะหคาการดูดซมึน้ํา และสมบัตใินการรับแรงดงึของเสนใย โดยผลการศกึษาสมบัตขิองเสน

ใยแสดงในตารางที่ 2 

ตารางที่ 2 คากําลังรับแรงดงึของเสนใย 

ตัวอยาง สภาวะ แรงดงึสูงสุด (N/mm2) การดูดซมึน้ํา(รอยละ) รอยละการยืดตัว (รอยละ) 

พอลเิอสทลินี 
ปกติ 707 

0.043 
11 

แชเบส 698 11.2 

แกว 
ปกติ 563 

0.124 
4.29 

แชเบส 581 4.98 

 

ผลการทดสอบคาการดูดซึมน้ําของเสนใยพบวา คาการดูดซึมน้ําของเสนใยทั้ง 2 ชนิด มีคานอยมาก สวนผลการ

ทดสอบกําลังรับแรงดงึของเสนใยทัง้สองชนดิ มีคากําลังรับแรงดึงสูงสุดเทากับ 707 N/mm2 และ 563 N/mm2  และมีคาการ

ยืดตัวเทากับ 11 mm และ  4.29 mm ตามลําดับ 
 

การทดสอบคุณสมบัติทางวิศวกรรม 

 ในการศกึษาสมบัตทิางวศิวกรรมของจีโอพอลเิมอรสังเคราะหจากตะกอนประปาในงานวิจัยนี้จะทําการศึกษาสมบัติ

ในการรับกําลังอัด และกําลังรับแรงดงึ โดยทําการทดสอบคากําลังรับแรงอัดตามมาตรฐาน ASTM C 109 (American Society 

for Testing and Materials, 2001) โดยเตรยีมจีโอพอลเิมอรรูปทรงลูกบาศกขนาด 5x5x5 เซนติเมตร และทําการบมเปนเวลา 

7 14 และ 28 วันที่   อุณหภูมิหอง (ที่ 30-35 องศาเซลเซียส) ทําการหลอกอนตัวอยางจํานวน 6 กอนตอหนึ่งชุดตัวอยาง 

สวนการทดสอบกําลังดัดจะทําการทดสอบตามมาตรฐาน ASTM C78 (American Society for Testing and Materials, 2001) 

โดยทําการหลอแบบขนาด 1.5x10x35 เซนติเมตร (สัญญา บุรา, 2548; ศราวิน ปญจะผลินกุล, 2548) ทําการหลอกอน

ตัวอยางจํานวน 6 กอนตอชุดตัวอยาง จากนัน้ทําการบมเปนเวลา 7 14 และ 28 วันที่อุณหภูมิหอง (ที่ 30-35 องศาเซลเซยีส)  

นอกจากนัน้ทําการศกึษาโครงสรางระดับจุลภาคของ   จีโอพอลเิมอรที่มีและไมมีการผสมเสนใย ดวยกลองจุลทรรศนอิเล็กค

รอน (Scanning Electron Microscope)และเครื่องวิเคราะหปริมาณธาตุ (Energy Dispersive X-Ray Analyser) เพื่อดูโครงสราง

ระดับจุลภาคของจีโอพอลิ-เมอรที่สังเคราะหจากตะกอนประปา 
 

ผลการวิจัย 

ผลของความยาว และปรมิาณของเสนใยพอลเิอสทลินีตอการพัฒนากําลังของจีโอพอลเิมอรจากตะกอนประปา 
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ก) เสนใยพอลเิอสทลินี 2.5 เซนตเิมตร 

 

 
ข) เสนใยพอลเิอสทลินี 5 เซนตเิมตร 

ภาพที่ 2 การพัฒนากําลังอัดของจีโอพอลเิมอรจากตะกอนประปาที่มีการผสมเสนใยพอลเิอสทลินี ก)  2.5 

เซนตเิมตร  ข) 5 เซนตเิมตร 

 

 
ภาพที่ 3 ปรมิาณของเสนใยพอลเิอสทลินีที่สงผลตอกําลังอัด 

 

ผลของความยาวและปรมิาณของเสนใยแกวตอการพัฒนากําลังของจีโอพอลเิมอรจากตะกอนประปา 
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ก) เสนใยแกว 2.5 เซนตเิมตร 

 

 
ข) เสนใยแกว 5 เซนตเิมตร 

 

ภาพที่ 4 การพัฒนากําลังอัดของจีโอพอลเิมอรจากตะกอนประปาที่มีการผสมเสนใยแกว ก)  2.5 เซนตเิมตร 

ข) 5 เซนตเิมตร 

 

 
ภาพที่ 5 ปรมิาณของเสนใยแกวที่สงผลตอกําลังอัด 

 

ผลของชนดิเสนใยตอการเพิ่มขึ้นของกําลังอัด 
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ภาพที่ 6 ผลของชนดิเสนใยตอกําลังอัด ที่ความยาวเสนใย 2.5 เซนตเิมตร 

 

ผลการทดสอบโครงสรางระดับจุลภาค 

 

 
ก) ตัวอยางควบคุม 

 

 
ข) ผสมเสนใย PE รอยละ 2 

 

 
ค) ผสมเสนใยแกว รอยละ 2 

 

ภาพที่ 7 โครงสรางระดับจุลภาคของจีโอพอลเิมอรสังเคราะห 
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วิจารณผลการวิจัย 

ผลของความยาว และปริมาณของเสนใยพอลิเอสทิลีนตอการพัฒนากําลังของจีโอพอลิเมอรจากตะกอน

ประปา 

จากภาพที ่2 การพัฒนากําลังอัดของจีโอพอลิเมอรสังเคราะหจากตะกอนประปาที่มีและไมมีการเสริมเสนใย พอลิ

เอสทิลีนจะมีการพัฒนากําลังอัดเพิ่มขึ้น เม่ือระยะเวลาในการบมเพิ่มขึ้น โดยในชวง 7 วันแรก คากําลังอัดของทุกอัตรา

สวนผสมมีการพัฒนากําลังอัดอยางชา และหลังจาก 7 วัน คากําลังอัดของจีโอพอลิเมอรสังเคราะหจากตะกอนประปาที่ไมมี

การผสมเสนใยมีการพัฒนากําลังอัดอยางรวดเร็วจาก 22.4 เปน 60.3 กโิลกรัมตอตารางเซนติเมตร เม่ือระยะเวลาในการบม

เพิ่มจาก 7 วัน เปน 14 วัน และที่อายุการบม 28 วัน มีคากําลังอัดเทากับ 70.8 กโิลกรัมตอ-ตารางเซนติเมตร  และเม่ือมีการ

ผสมเสนใยพอลเิอสทลินีที่มีความยาว 2.5 เซนติเมตร ในปริมาณรอยละ 1 2 และ 3 โดยน้ําหนัก พบวา คากําลังอัดของจีโอ

พอลเิมอรสังเคราะหจากตะกอนประปาที่มีการผสมเสนใยพอลเิอสทลินีทุกอัตราสวนผสมมีคาต่ํากวาจีโอพอลิเมอรที่ไมมีการ

ผสม 

เม่ือเพิ่มความยาวของเสนใยพอลิเอสทิลีนจาก 2.5 เปน 5 เซนติเมตร (รูปที่ 2 ข) พบวาการพัฒนากําลังอัดของ      

จีโอพอลเิมอรมีคาเพิ่มขึ้น เม่ือระยะเวลาในการบมเพิ่มขึ้น แตคากําลังอัดของจีโอพอลิเมอรเสริมเสนใยพอลิเอสทิลีนที่มีความ

ยาว 5 เซนตเิมตร มีคาแตกตางจากการผสมเสนใยที่มีความยาว 2.5 เซนตเิมตร อยางไมมีนัยสําคัญ 

จากภาพที่ 3 แสดงใหเห็นวาปริมาณของเสนใยพอลิเอสทิลีนที่ความยาว 2.5 และ 5 เซนติเมตร ที่ผสมในจีโอพอลิ

เมอรสังเคราะหจากตะกอนประปาในปรมิาณรอยละ 2 โดยน้ําหนัก มีคากําลังอัดสูงที่สุด เนื่องจากเปนอัตราสวนที่เหมาะสม

ที่สุด  และจากงานวิจัยที่ผานมาพบวา (ทวีชัย สําราญวสนิช และคณะ, 2550; สัญญา บุรา, 2548; Harun Tanyildizi, and 

Yavuz Yonar, 2016) เสนใยแตละชนดิมีอัตราสวนที่เหมาะสมในการผสมที่แตกตางกันไปขึ้นอยูกับสมบัติของเสนใยชนิดนั้น ๆ 

แตปริมาณที่เหมาะสมของเสนใยพลาสติกคือรอยละ 2 โดยน้ําหนัก (Navid Ranjbar et al., 2016; Korniejenko et al., 2016)  

และเม่ือเพิ่มปรมิาณเสนใยเปนรอยละ 3 โดยน้ําหนัก พบวาคากําลังอัดของจีโอพอลเิมอรมีคาลดลง เนื่องจากปริมาณเสนใยที่

เพิ่มขึ้นจะมีการกระจายตัวไดไมทั่วถงึ ทําใหเกดิการพันกัน นอกจากนั้นเสนใยพอลิเอสทิลีนยังมีสมบัติการยึดติดกับจีโอพอลิ

เมอรไดไมด ีเนื่องจากสมบัตคิวามชอบน้ําของเสนใย (Hydrophilic) (Korniejenko et al., 2016)เปนผลทําใหเกิดชองวางภายใน

กอนตัวอยางทําใหคากําลังรับแรงอัดลดลง 

ผลของความยาวและปรมิาณของเสนใยแกว ตอการพัฒนากําลังของจีโอพอลเิมอรจากตะกอนประปา 

จากภาพที่ 4 เม่ือมีการผสมเสนใยแกวในจีโอพอลิเมอรสังเคราะหจากตะกอนประปาที่ความยาว 2.5 และ 5 

เซนตเิมตร ในปรมิาณรอยละ 1 2 และ 3 โดยน้ําหนัก พบวา คากําลังอัดของจีโอพอลิเมอรสังเคราะหจากตะกอนประปาที่มี

การผสมเสนใยทุกอัตราสวนผสมมีคาใกลเคียงกับจีโอพอล-ิเมอรที่ไมมีการผสม เนื่องจากเสนใยแกวสามารถยึดเกาะกับ จีโอ

พอลเิมอรไดด ีจึงทําให คากําลังอัดจึงใกลเคียงกับจีโอ-พอลิเมอรที่ไมมีการผสมเสนใยแกว สวนจีโอพอลิเมอรที่มีการผสม

เสนใยแกวในปริมาณรอยละ 3 โดยน้ําหนัก มีคากําลังอัดต่ําที่สุด และเม่ือเพิ่มความยาวของเสนใยแกวจาก 2.5 เปน 5 

เซนตเิมตร (รูปที่ 4 ข) พบวา การพัฒนากําลังอัดของจีโอพอลเิมอรจากตะกอนประปาที่มีและไมมีการผสมเสนใยแกวที่ความ

ยาว 5 เซนตเิมตร มีคาตางจากการผสมเสนใยที่มีความยาว 2.5 เซนตเิมตร อยางไมมีนัยสําคัญเชนกัน แสดงใหเห็นวา ความ

ยาวของเสนใยแกวที่ผสมใน   จีโอพอลิเมอรสังเคราะหจากตะกอนประปาไมมีผลตอการพัฒนากําลังอัด และเม่ือพิจารณา

ปรมิาณในการผสมเสนใยในจีโอพอลเิมอร  (ภาพที่ 5) พบวา ปรมิาณเสนใยแกวที่ผสมในจีโอพอลเิมอรสังเคราะหจากตะกอน

ประปา มีคากําลังอัดสูงสุดที่รอยละ 2 ทัง้จีโอพอลเิมอรที่ผสมเสนใยแกวความยาว 2.5 และ 5 เซนตเิมตร 
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ผลของชนดิเสนใยตอการเพิ่มข้ึนของกําลังอัด 

จากภาพที ่6 เม่ือทําการเปรยีบเทยีบผลของชนดิของเสนใยที่ใชในการผสมในจีโอพอลิเมอรที่สังเคราะหจากตะกอน

ประปา ที่มีการผสมเสนใยพอลเิอสทิลนี และเสนใยแกวที่ความยาว 2.5 และ 5 เซนติเมตร ในปริมาณรอยละ 2 โดยน้ําหนัก 

(ภาพที่ 6) พบวาคากําลังอัดของเสนใยแกวมีคาใกลเคียงกับจีโอพอ-ลเิมอรที่ไมมีการผสมเสนใย และมีคาสูงกวาการผสมเสน

ใย พอลเิอสทลินี เนื่องดวยคุณสมบัตขิองเสนใยพอลเิอสทลินี เปนเสนใยพลาสติกที่ไมชอบน้ํา และพื้นผิวของเสนใยเรียบกวา 

ทําใหการยึดเกาะกันระหวางจีโอพอลเิมอร และเสนใยเกดิขึ้นไดไมด ีสงผลใหคากําลังอัดเกิดขึ้นต่ําตามไปดวย (Navid Ranjbar 

et al., 2016) 

ผลการทดสอบกําลังดัด 

ผลการทดสอบคากําลังดัด และการโกงตัวของของจีโอ-พอลิเมอรเสรมิเสนใยพอลิเอสทิลีน และแกว พบวา ชิ้นงาน

เกดิการแตกหักอยางรวดเร็ว อาจจะเปนผลมาจากคากําลังอัดของจีโอพอลิเมอรที่สังเคราะหจากตะกอนประปาที่มีคาที่ต่ํา 

และเม่ือทําการทดสอบกําลังรับแรงดัด โดยการทดสอบแบบ Three-pointed bending รวมกับความเร็วในการใหแรงกด ทําให

จีโอพอลเิมอรที่สังเคราะหจากตะกอนประปาไมสามารถวัดคาได และเม่ือพจิารณาถงึองคประกอบทางเคมีของตะกอนประปา

พบวามีอัตราสวนของ SiO2/Ai2O3 คอนขางต่ํา   ซึ่งจากงานวจัิยที่ผานมา (ชาลนิ ีออนแสง, 2555) พบวาอัตราสวนที่เหมาะสม 

คือ SiO2/Ai2O3 เทากับ 2  จึงทําใหไมสามารถวัดคากําลังดัดของจีโอพอลเิมอรสังเคราะห เสรมิเสนใยได 

ผลการทดสอบโครงสรางระดับจุลภาค 

จากภาพที่ 7 แสดงลักษณะทางกายภาพในระดับโครงสรางระดับจุลภาคของจีโอพอลิเมอรที่มีและไมมีการผสมเสน

ใยพอลิเอสทิลีน และเสนใยแกว ที่อายุ 28 วัน จากภาพที่ 7 ก) พบลักษณะของเจล Sodium aluminum silicate hydrate  

(ขวัญเรอืน จันทวงษ, 2557) เกาะกันกระจายอยูทั่วพื้นผวิของกอนตัวอยาง ซึ่งเกิดจากเจลในขั้นตอนการทําปฏิกิริยาจีโอพอ

ลิ-เมอรไรเซชั่น ซึ่งเปนสาเหตุของการพัฒนากําลังอัดของจีโอพอลิเมอรและเม่ือมีการผสมเสนใยพอลิเอสทิลีนที่ความยาว 

2.5 เซนตเิมตร ในปรมิาณรอยละ 2 โดยน้ําหนัก (ภาพที่ 7 ข) พบเสนใยพอลิเอสทิลีน และเจลของจีโอพอลิเมอรอยูลอมรอบ

เสนใย ซึ่งแสดงใหเห็นวาจีโอพอลเิมอรที่สังเคราะหจากตะกอนประปาไมยึดเกาะกับเสนใยพอลิเอสทิลีน ซึ่งเปนสาเหตุใหการ

พัฒนากําลังอัด และกําลังดัดมีคาต่ํา สวนจีโอ-พอลเิมอรที่มีการผสมเสนใยแกวที่ความยาว 2.5 เซนตเิมตร ในปริมาณรอยละ 

2 โดยน้ําหนัก ซึ่งแสดงดัง ภาพที่ 7 ค) จากการศกึษาพบวาเสนใยแกวที่ผสมมีเจลจีโอพอลเิมอรสังเคราะหจากตะกอนประปา

เกาะรอบเสนใย แสดงใหเห็นวา จีโอพอลเิมอรสามารถยึดเกาะกับเสนใยแกวไดดีกวาเสนใยพอลิเอสทิลีน ซึ่งเปนสาเหตุใหคา

กําลังอัดของจีโอพอลเิมอรเสรมิเสนใยแกวมีคาสูงกวาจีโอพอลเิมอรที่ผสมเสนใยพอลเิอสทลินี  

 
สรุปผลการวิจัย 

จากผลการทดสอบกําลังอัดของการสังเคราะหจีโอพอลิเมอรจากตะกอนประปาเสริมดวยเสนใยพอลิเอสทิลีน และ

เสนใยแกวที่ความยาวเสนใย 2.5 และ 5 เซนตเิมตร ที่ปรมิาณการผสมรอยละ 1 2 และ 3 โดยน้ําหนัก พบวาคากําลังอัดของจี

โอพอลเิมอรที่ไมมีการผสมเสนใยมีคาสูงสุด โดยมีคาเทากับ 70.79 กิโลกรัมตอตารางเซนติเมตร  และเม่ือมีการผสมเสนใย

พอลเิอสทลิีนและเสนใยแกว พบวาความยาวและปริมาณเสนใยที่ผสมในจีโอพอลิเมอรไมมีผลกระทบตอคากําลังอัดอยางมี

นัยสําคัญ แตเสนใยแกวจะมีคากําลังอัดสูงกวาเสนใยพอลเิอสทลินี ซึ่งสอดคลองกับผลการศกึษาโครงสรางในระดับจุลภาคที่

พบวา เสนใยแกวมีปรมิาณเจลของจีโอพอลเิมอรเกาะมากกวาเสนใยพอลเิอสทลินี  ผลการทดสอบคากําลังรับแรงดัด จีโอพอ

ลเิมอรสังเคราะหจากตะกอนประปาสามารถสรางกําลังดัดไดนอยมาก และคาการโกงตัวเกิดขึ้นนอยมากกอนชิ้นงานจะเกิด

การวบิัต ิดังนัน้จากผลของงานวจัิยในครัง้นี้จีโอพอลิเมอรสังเคราะหจากตะกอนประปาเสริมดวยเสนใยนี้สามารถใชทดแทน

งานกอสรางที่รับกําลังไมมากนัก เชน งานกอกําแพง งานตกแตงพื้นสวน เปนตน โดยมีคากําลังรับแรงอัดใกลเคียงกับอิฐมวล

เบา แตจีโอพอลเิมอรสังเคราะหจากตะกอนประปามีน้ําหนักที่มากกวาอิฐมวลเบาอยูเล็กนอย จากปญหาเรื่องการกําจัดดิน
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ตะกอนประปาออกจากโรงงาน การนําดนิตะกอนประปามาทําการสังเคราะหเปนจีโอพอลิเมอรนั้นสามารถชวยแกไขปญหา 

และลดคาใชจายในการกําจัดตะกอนประปาออกจากโรงงานได นอกจากนี้ยังลดปญหาทางดานสิ่งแวดลอมจากการผลิต

ปูนซเีมนตอีกดวย 
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การพัฒนาเคร่ืองสรางฟองอากาศออกซเิจนระดบัไมโครและนาโนเมตรสําหรับการขนสงปลานลิ 
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บทคัดยอ 

 อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย เปนแหลงผลิตปลานิลในเชิงพาณิชยขนาดใหญในภาคเหนือ ในปจจุบันปลานิลของ

อําเภอพานสงออกสูตลาดวันละ 43 ตัน ทั่วจังหวัดภาคเหนือตอนบน ในระหวางการขนสงปลานิลสดทางรถยนต 

ผูประกอบการการขนสงตองเติมออกซิเจนจากถังสํารอง เพื่อปองกันการขาดออกซิเจนของปลานิลระหวางการเดินทาง 

อยางไรก็ตามในระหวางการขนสงระยะไกลและการบรรจุปลาในอัตราความหนาแนนสูง พบวา ปลานิลเริ่มออนแรงและบาง

ตัวตายระหวางการขนสงเนื่องจากออกซิเจนไมเพียงพอ ดังนั้นผูวิจัยไดพัฒนาเครื่องสรางฟองอากาศออกซิเจนระดับไมโคร

และนาโนเมตร (Micro/nano bubble generator) สําหรับการขนสงปลานิล ซึ่งควบคุมการทํางานดวยระบบอาดูโนอารทรี ใน

การทดสอบประสทิธภิาพของเครื่องพบวา สามารถเพิ่มปรมิาณออกซเิจนในน้ําไดถงึระดับ 30 mg/L ในถังขนาด 100 L ภายใน

เวลา 20 minute และจากการทดสอบเบื้องตนการจําลองการขนสงปลานลิในความหนาแนนสูง พบวาปลานิล 14 ตัว น้ําหนัก

รวม 10 kg สามารถอยูในน้ําปรมิาตร 100 L ที่มีฟองออกซเิจนระดับไมโครและนาโนเมตรในระดับ 20 mg/L โดยไมจําเปนตอง

เปดออกซเิจนไดนานถงึ 5 hr ดังนัน้นวัตกรรมนี้สามารถเปนหนึ่งในเทคโนโลยีในการเพิ่มประสทิธภิาพการขนสงปลาในอนาคต 

คําสําคัญ:  การขนสงปลานลิ เครื่องผลติฟองอากาศระดับไมโครและนาโนเมตร การละลายออกซเิจนในน้ํา อาดูโน 

Abstract  

Phan District, Chiang Rai Province is one of the biggest Tilapia fish farming area for business in the northern of 

Thailand. More than 43 tons of Tilapia fishes are exported per day to the northern area of Thailand. Recently, the use of 

pure oxygen gas for fish transport has become more commonplace. However, high stocking density of fish transportation 

in the long distance may lead Tilapia fish death because of stress and decreased dissolved oxygen (DO) level. 

Therefore, a compact oxygen micro/nano bubble generator for Tilapia fish transportation was developed and controlled 

by Arduino Uno R3. It was found that dissolve oxygen level in 100-liter water was increased up to 30 mg/L within 20 

minutes. In the preliminary study, we found that high stocking density of Tilapia fish (14 Tilapia fishes with 10 kg total 

weight) in 100 Litr-oxygen micro/nano bubble water (DO = 20 mg/L) were survived within 5 hours without oxygen 

supplement. Therefore, this innovation is a promising technology for fish transportations in the future. 

Keyword: Tilapia fish transportation, Micro/nano bubble generator, dissolved oxygen, Arduino 
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บทนํา  

 จังหวัดเชยีงรายเปนแหลงผลติพชืเศรษฐกจิที่สําคัญ  ไดแก ขาว ขาวโพด  ลําไย  ลิ้นจ่ี  ยางพาราและพืชผัก  อ่ืนๆ 

อีกทัง้ยังมีมีการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืดโดยเฉพาะในเขตอําเภอพาน ซึ่งเปนแหงผลิตปลานิลที่ใหญที่สุดของภาคเหนือตอนบน 

โดยเกดิจากการรวมตัวของกลุมเกษตรกรที่มีอาชพีเลี้ยงปลานิลในบอดินในและตั้งกลุมเลี้ยงในเชิงพาณิชย ปจจุบันมีสมาชิก

จํานวน 450  ราย  ซึ่งทําใหมีผลผลิตออกสูตลาดวันละ 43 ตัน คิดเปนมูลคา 900 ลานบาทตอป โดยจําหนายในจังหวัด

เชยีงราย และจังหวัดภาคเหนอืตอนบน  เชน เชยีงใหม ลําพูน ลําปาง แพร พะเยา และนาน 

 

ภาพที่ 1 การขนสงปลาในอําเภอพาน จังหวัดเชยีงราย 

 ในระหวางกอนการขนสงพบวามีการพักปลาที่ไดจากบอ เพื่อเตรียมไวสําหรับการนําขนสงลูกคาในตางจังหวัดเชน 

จังหวัดแพร นาน เชยีงใหม ซึ่งเกดิปญหาปลาตายเปนบางสวนขณะรอการเคลื่อนยาย รวมถงึความออนแรงของปลาขณะอยูที่

บอพัก เนื่องจากปรมิาณออกซเิจนไมเพยีงพอ เม่ือถงึกระบวนการขนสงยังพบวาปลาเกิดการตายระหวางการขนสงบางสวน 

ดังนัน้ในการขนสงปลาสดทางรถยนต จะมีการเติมออกซิเจนอยูตลอดระหวางการเดินทาง อีกทั้งยังตองรีบขนสง เพื่อไมให

ปลาขาดออกซเิจนระหวางทาง แตอยางไรก็ตามพบวา ถึงแมจะมีการเติมออกซิเจนใหกับปลาในระหวางการเดินทาง แตยัง

ประสบปญหาปลาตายเกดิขึ้น (สหกรณประมงพาน จํากัด, 2560) 

 

ภาพที่ 2 การคงอยูของฟองอากาศขนาดตางๆ ในน้ํา (เทคโนโลยีไมโครนาโนบับเบิ้ล, 2560) 

 ในประเทศญี่ปุนไดมีการคนพบเทคโนโลยีไมโครนาโนบับเบิ้ล หรอืการผลิตฟองอากาศหรือฟองออกซิเจนขนาดเล็ก

มากๆ เม่ือเปรียบเทียบกับฟองอากาศธรรมดาในการผลิตของหัวทรายพบวา ฟองอากาศนี้มีขนาดเล็กกวา 1,000 – 

1,000,000 เทา เนื่องจากฟองอากาศมีขนาดเล็กมาก จึงมีพื้นที่ผิวของอากาศจํานวนมหาศาล ทําใหสามารถละลายหรือ
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แทรกตัวในตัวกลางที่เปนของเหลว เชน น้ํา ไดมากกวาสภาวะปกติหลายเทาตัว และทําใหมีแรงลอยตัวต่ํา ซึ่งทําใหการลอย

ขึ้นสูผวิน้ําชากวาฟองอากาศทั่วไป ดังภาพที่ 2 (เทคโนโลยีไมโครนาโนบับเบิ้ล, 2560) 

 ในประเทศญี่ปุนไดมีผูทดลองทําการขนสงปลาดวยการใชเทคโนโลยีนาโนบับเบิ้ลรวมกับกาซคารบอนไดออกไซดซึ่ง

เปนที่ทราบกันดวีากาซชนดินี้มีฤทธิ์กอใหเกดิอาการชาไดในหลายรูปแบบ ซึ่งขอดีของการใชกาซคารบอนไดออกไซดคือไมมี

สารพษิใดที่ยังคงเหลอือยูในสิ่งมีชวีติที่ไดทําใหสลบ ดังนั้นผูวิจัยชาวญี่ปุนจึงใชกาซคารบอนไดออกไซดรวมกับเทคโนโลยีนา

โนบับเบิ้ลซึ่งจะทําใหปลาเกดิการสลบไดนานถงึ 22 hr และสามารถตื่นขึ้นภายใน 2-3 hr หลังจากลดปริมาณกาซคารบนได

ออกไซด (เคนจิ คุกโิน และชซิูกะ ทามารุม, 2559) ดังภาพที่ 3  

 

 

ภาพที่ 3  (a) อาการของปลาหลังถูกทําใหสลบ (b) อาการของปลาหลังการสลบ (เคนจิ คุกโิน และชซิูกะ ทามารุม, 2559) 

 และในปเดยีวกันประเทศไทยก็ไดมีการศกึษาหาชวงความเขมขนที่เหมาะสมของน้ํามันกานพลูในควบคุมการสลบใน

ระยะแรกของลูกปลาดุกแอฟริกาขนาด 2.32±0.51 g ความเขมขนที่เหมาะสมที่ควบคุมใหลูกปลาดุกแอฟริกาสลบอยูใน

ระยะแรกมีคาความเขมขนที่ 15 mg/L จะใชเวลาในการแสดงอาการสลบระยะแรกที่เวลา 37.44 min และมีระยะเวลาที่ทําให

ฟนตัวในน้ําสะอาดอยูที่ 1.27 min จึงไดนําลูกปลาดุกมาจําลองการขนสง เปนเวลา 16 hr พบวาอัตรารอดในกลุมควบคุม และ

กลุมที่ใชสารละลายน้ํามันกานพลูความเขมขน 15 mg/L ไมมีความแตกตางกันทางสถิติ อีกทั้งกลุมที่ใชสารละลายน้ํามันกาน

พลูสามารถลดปรมิาณแอมโมเนยีในน้ําระหวางการขนสงได 

 ในงานวิจัยนี้ไดมีการพัฒนาเครื่องสรางฟองอากาศออกซิเจนระดับไมโครและนาโนเมตร (oxygen micro/nano 

bubble generator) สําหรับการขนสงปลานลิ โดยเครื่องสามารถเคลื่อนยายไดงายและและมีระบบอาดูโนอารทรีรวมกับโซลิ

นอยดวาลวในการ ควบคุมการทํางานของเครื่อง นอกจากนี้ไดทําการออกแบบและสรางเครื่องติดตามคา คาความเปนกรด

ดาง(pH) และอุณหภูมิในน้ําที่ทําการขนสงปลานลิดวยเซ็นเซอรโดยมีการแสดงคา pH และคาอุณหภูมิในน้ําแสดงผานจอ LCD 

และใชดาตาล็อคเกอรเปนการเก็บขอมูลตลอดระยะทางที่ทําการขนสงปลานลิซึ่งขอมูลจะเก็บไวใน SD card ซึ่งสามารถนําไป

วเิคราะหขอมูลตอไป 

 

วิธีดําเนนิการวิจัย  

 2.1 ข้ันตอนการดําเนนิงาน  

 ในงานวจัิยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาเครื่องสรางฟองอากาศออกซิเจนระดับไมโครและนาโนเมตรที่สามารถใชงาน

และเคลื่อนที่ไดงาย อีกทัง้ยังมีการออกแบบเครื่องติดตามคาความเปนกรดเปนดางและอุณหภูมิในถังขนสงปลา ซึ่งสามารถ

อธบิายในรูปของ แผนภาพดังนี้ 

 

(a) (b) 
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ภาพที่ 4 แผนภาพการดําเนนิงานวจัิย 

2.2 การออกแบบเครื่องสรางฟองอากาศออกซเิจนระดับไมโครและนาโนเมตร 

 

 
 

ภาพที่ 5 เครื่องสรางฟองอากาศออกซเิจนระดับไมโครและนาโนเมตร 
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 ในการออกแบบเครื่องสรางฟองอากาศออกซิเจนระดับไมโครและนาโนเมตร (O2 MNB generator) อันดับแรกได

ออกแบบใหเครื่องเคลื่อนที่ไดงาย โดยใชโครงสรางที่เปนเหล็กซึ่งมีความสูง 1.17 m และกวาง 0.345 m และโครงสรางมีลอ 2 

ลอ ดังรูปที่ 5 และในการสรางฟองอากาศใหมีขนาดเล็ก ผูวจัิยไดเลือกใชปมน้ําชนิดหอยโขงหลายใบพัดขนาด 900 W และมี

ทอตอถังออกซเิจนขนาด 1500 L ในการจายกาซออกซิเจนเขาไปในปม ดังรูปที่ 5  ซึ่งเครื่องมีระบบการควบคุมดวยอาดูโน

อารทร ีในการสั่งการทํางานของเครื่องและโซลนิอยดในการเปดปดออกซเิจนดังรูปที่ 6  

ในระบบควบคุมเครื่อง O2 MNB generator จะใชอาดูอิโนเปนตัวประมวลผลที่รับคําสั่งจากสวิทซเพื่อที่จะสั่งการ

ทํางานรเีลยโดยมีแหลงจายไฟฟากระแสสลับ 220 V ในการจายใหกับปม และแหลงจายไฟกระแสตรง 5-12 V ในการเลี้ยง

บอรดอาดูอิโน ซึ่งรเีลยจะทําหนาที่คลายสวทิซเพื่อสั่งการทํางานของเครื่องและโซลนิอยดวาลว โดยสวิทซ 1 มีหนาที่สั่งใหปม

ทํางาน สวนสวทิซ 2 ทําหนาที่สั่งใหโซลินอยดวาลวทํางาน เพื่อที่จะจายออกซิเจนใหเขากับเครื่อง และสวิทซ 3 ทําการตัด

วงจรการทํางานทัง้หมด ในกรณีเม่ือใชงานเสร็จ ดังรูปที่ 6  

 

 
ภาพที่ 6 ระบบควบคุมการทํางานของ O2 MNB generator โดยใชอาดูโนอารทรี 

 

2.3 การหาสภาวะที่เหมาะสมในการผลติฟองอากาศใหไดปรมิาณการละลายออกซเิจนในระดับสูง 

 ในการทดสอบเพื่อหาสภาวะที่เหมาะสมในการผลติฟองอากาศใหไดปริมาณการละลายออกซิเจนในระดับสูง ผูวิจัย

ไดทําการทดสอบเครื่องผลติฟองอากาศในน้ําประปาปริมาตร 100 L ซึ่งมีปริมาณการละลายออกซิเจนโดยเฉลี่ยอยูที่ 4.63 

mg/L เปนเวลา 20 minute โดยทดสอบที่ระดับแรงดันน้ํา 3 ระดับคือ 4.00 bar 4.50 bar และ 5.00 bar โดยทุกๆ แรงดันจะใช

ปรมิาณการไหลของออกซเิจนที่ตาง 3 ระดับ คือ 0.10 L/min 0.15 L/min และ 0.25 L/min จากนั้นทําการสังเกตลักษณะของ

ฟองอากาศที่เกิดขึ้นและวัดปริมาณการละลายออกซิเจนในน้ํา โดยใชเครื่องวัด Horiba รุน U-50 Multiparameter Water 

Quality Meter  

2.4 ออกแบบเครื่องตดิตามคุณภาพน้ําในระหวางการขนสง 
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ภาพที่ 7 วงจรเครื่องตดิตามคุณภาพน้ํา 

 

ในการติดตามคุณภาพน้ําในระหวางการขนสง ผูวิจัยไดทําการติดตั้งเซนเซอรวัดคาความเปนกรดดาง (pH) ย่ีหอ 

Haoshi และเซ็นเซอรวัดอุณหภูมิในน้ําโดยใชเปนแบบ Sensor Probe DS18B20 โดยใชดาตาล็อกเกอรในการเก็บขอมูล

อัตโนมัตติามชวงเวลาที่ไดเขยีนคําสั่งไวในบอรดอาดูโนอารทรี ซึ่งจะทําการรับคาที่ไดจากเซนเซอรแลวสงผลมายังบอรดอา

ดูโนอารทร ีอีกทัง้ยังแสดงผลผานจอแอลซดีตีลอดเวลาที่ทําการเปดเครื่อง และเก็บขอมูลไปไวยังเอสดีการด โดยใชแบตเตอรี่

สํารองเปนแหลงจายใหกับบอรดซึ่งสามารถใชงานไดถงึ 14 hr 

2.5 ทดสอบคามาตรฐานเครื่องตดิตามคุณภาพน้ําในระหวางการขนสง 

กอนที่จะนําเครื่องตดิตามคุณภาพน้ําในระหวางการขนสงไปใชงานจริง ผูวิจัยไดทําการทดสอบความเที่ยงตรงของ

เซ็นเซอร โดยการนําหัววัดอุณหภูมิไปสอบเทียบกับเครื่อง Horiba รุน U-50 Multiparameter Water Quality Meter ซึ่งมี

ฟงกชั่นในการวัดอุณหภูมิในน้ํา และสอบเทียบคาความเปนกรดเปนดาง (pH) ของเซ็นเซอรโดยการใชน้ํายาทดสอบคา

มาตรฐาน โดยใชน้ํายามาตรฐาน Buffer Solution ของ Thermo Scientific ที่มีคา 4.01 และ 7.00 ดังภาพที่ 8 โดยเซนเซอรทั้ง

สองไดทําการทดสอบเทยีบเปนจํานวน 3 ครั้ง และทําการหาคาความผดิพลาดเทยีบกับเครื่องมือวัดที่ไดมาตรฐาน 

 
ภาพที่ 8 ทดสอบคามาตราฐานหัวเซนเซอรที่ pH เทากับ 4.01 
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2.6 ทดสอบการจําลองขนสงปลา 

 ในงานวิจัยนี้ไดทําการทดสอบการจําลองการขนสงปลานิลที่ระดับความหนาแนนสูง โดยเปดเครื่อง O2 MNB 

generator ในถัง จนปรมิาณออกซเิจนละลายน้ําสูงถงึ 20 mg/L หลังจากนั้นใสปลานิล จํานวน 14 ตัว น้ําหนักโดยรวม 10 kg

ลงในถังขนาด 100 L ซึ่งมีน้ําปริมาตร 100 L หลังจากนั้นจําลองการเดินทางเปนเวลา 7 hr วัดปริมาณออกซิเจนละลายน้ํา 

ดวยเครื่อง Horiba รุน U-54G Multiparameter Water Quality Meter  ทุก 1 hr วัดคาอุณหภูมิและความเปนกรดดาง ทุก 10 

minute สังเกตอาการและลักษณะภายนอกของปลาจนเสร็จสิ้นการทดลอง 
 

 
 

ภาพที่ 9 การจําลองการขนสงปลาในน้ําที่มีปรมิาณการละลายออกซเิจนสูง 

 
ผลการวิจัย  

3.1 เครื่องสรางฟองอากาศออกซเิจนระดับไมโครและนาโนเมตรและเครื่องตดิตามคุณภาพน้ําในระหวางการขนสง 

 จากการออกแบบและพัฒนาเครื่องสรางฟองอากาศออกซิเจนระดับไมโครและนาโนเมตรไดลักษณะโครงสราง

ออกมาดังภาพที่ 10 และมีเครื่องตดิตามคุณภาพน้ําในระหวางการขนสงดังภาพที่ 11 

 
ภาพที่ 10 เครื่องสรางฟองอากาศออกซเิจนระดับไมโครและนาโนเมตรสําหรับขนสงปลานลิ 
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ภาพที่ 11 (a) วงจรควบคุมการทํางานของเครื่อง O2 MNB generator และ (b) โซลนิอยดวาลวสําหรับออกซเิจน 
 

 
ภาพที่ 12 เครื่องตดิตามคุณภาพน้ําระหวางการขนสงปลานลิ 

3.2 การหาสภาวะที่เหมาะสมในการผลติฟองอากาศใหไดปรมิาณการละลายออกซเิจนในระดับสูง 

 จากการทดสอบเพื่อหาสภาวะท่ีเหมาะสมในการผลิตฟองอากาศใหไดปริมาณการละลายออกซเิจนในระดับสูงในนํ้าประปาซึ่ง

มปีริมาณการละลายออกซเิจนโดยเฉล่ียอยูท่ี 4.63 mg/L ปริมาตร 100 L เปนเวลา 20 minute พบวาแรงดันนํ้าและอัตราการไหลของ

ออกซเิจนมผีลตอการผลิตฟองอากาศและปริมาณออกซเิจนท่ีละลายในนํ้า สามารถสรุปไดในตารางท่ี 1  
 
ตารางการทดลองที่ 1 การหาสภาวะที่เหมาะสมในการผลติฟองอากาศใหไดปรมิาณการละลายออกซเิจนในระดับสูง  

แรงดันน้ํากอนเปดออกซเิจน 

(bar) 

อัตราการไหลของออกซเิจน 

(L/min) 

แรงดันน้ําหลังจากเปด

ออกซเิจน (bar) 

ปรมิาณออกซเิจนท่ีละลาย

ในน้ํา (mg/L) 

4.00 0.10 3.40 29.54 

4.00 0.15 2.40 26.14 

4.00 0.25 0.00 25.34 

4.50 0.10 4.10 29.92 

4.50 0.15 4.10 31.69 

4.50 0.25 0.00 32.43 

5.00 0.10 4.60 25.95 

5.00 0.15 0.00 24.81 

5.00 0.25 0.00 17.70 

*หมายเหตุ ที่ระดับแรงดันน้ําหลังจากเปดออกซเิจนเทากับ 0 หมายถงึเครื่องหยุดการทํางานเนื่องจากไมสามารถดูดน้ําได 
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 จากผลการทดลอง ในระดับแรงดันน้ําที่ 4.5 bar และระดับปริมาณออกซิเจนที่ 0.15 L/min เปนสภาวะที่เหมาะสม

ที่สุดในการผลติฟองอากาศ ซึ่งจากการสังเกตดวยตาเปลาดังภาพที่ 14 พบวา น้ํามีลักษณะขาวขุนและมีขี้ตะกอนภายในน้ํา

ลอยขึ้นมาอยูบนผิวน้ําอยางชัดเจน โดยเครื่องทํางานไดตามปกติและมีปริมาณการละลายออกซิเจนในระดับที่สูงที่สุดคือ 

31.69 mg/L ดังตารางที่ 1  
 

 
ภาพที่ 13 กราฟแสดงปริมาณการละลายออกซเิจนในนํ้า ในสภาวะท่ีแรงดันนํ้าตางกัน โดยอัตราการไหลออกซเิจน 0.15 mg/L 

 

 
 

ภาพที่ 14 ลักษณะของน้ําไมโครนาโนบับเบิ้ล (ระดับแรงดัน 4.5 bar อัตราการไหลของออกซเิจน 0.15 L/min) 

3.3 การทดสอบคามาตรฐานเครื่องตดิตามคุณภาพน้ําในระหวางการขนสง 

ตารางการทดลองที่ 2 ทดสอบเครื่องตดิตามคุณภาพน้ําในระหวางการขนสง  

ครั้งที่  

เครื่อง 

cyberscan 

pc300 

เครื่องที่

สรางเอง  
เครื่อง Horiba 

เครื่องที่สราง

เอง 

เปอรเซ็นตความผดิพลาด 

(%) 

pH อุณหภูมิ (oC)   pH อุณหภูมิ (oC)   

1 7.47 7.57 29.36 29.50 1.34 0.48 

2 7.70 7.69  26.03 25.90 0.13 0.50 

3 7.74 7.72 23.21 22.98 0.26 0.99 

คาเฉลี่ย 7.64 7.66 26.20 26.13 0.26 0.27 
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 จากการทดสอบคามาตรฐานเครื่องติดตามคุณภาพน้ํา โดยสอบเทียบคาความเปนกรดดาง (pH) กับเครื่อง 

cyberscan pc300 และอุณหภูมิของน้ํากับเครื่อง Horiba รุน U-50 Multiparameter Water Quality Meter จํานวน 3 ครั้ง โดย

หาคาเฉลีย่และคํานวณหาความผดิพลาด พบวา หัววัดคา pH มีความผิดพลาด 0.26 % และหัววัดอุณหภูมิมีความผิดพลาด 

0.27 % ซึ่งถอืวาเครื่องตดิตามคุณภาพน้ําในระหวางการขนสงมีเปอรเซ็นตความผิดพลาดอยูในเกณฑที่ยอมรับได ซึ่งไมเกิน 

1% ที่คาดหวังไว 

 

3.4 การจําลองการขนสงปลา 

จากการจําลองการขนสงปลานิลความหนาแนนสูงในน้ําที่มีฟองอากาศออกซิเจนไมโครนาโนบับเบิ้ล คา DO = 20  

mg/L โดยบรรจุปลานิล จํานวน 14 ตัว น้ําหนักรวม 10 kg  ในถัง 100 L เปนเวลา 7 hr ดังตารางการทดลองที่ 4  ปริมาณ

ออกซเิจนละลายน้ํา อุณหภูมิและคาความเปนกรดดางมีคาเริ่มตนเทากับ 20 mg/L, 23.12 oC และ 7.74 ตามลําดับ ภายหลัง

เสร็จสิ้นการจําลองการขนสงเปนเวลา 7 hr พบวาปริมาณออกซิเจนละลายน้ําและความเปนกรดดางมีคาลดลงเหลือเพียง 

0.71 mg/L และ 6.54 ตามลําดับ ในระหวางการทดลองการขนสง ปริมาณออกซิเจนละลายน้ําในชั่วโมงที่ 1-4 มีคาระหวาง 

20.0-6.50mg/L แตในชั่วโมงที่ 5-7 ปรมิาณออกซเิจนละลายน้ําลดลงมากมีคา 2.08-0.71 mg/L ซึ่งอยูในระดับต่ํามาก  

 การสังเกตลักษณะอาการภายนอกของปลานลิในการจําลองการขนสงเปนเวลา 7 hr พบวา ในชั่วโมงที่ 1-4 ปลานิล

วายน้ําปกติ โดยวายน้ําอยูบริเวณดานลางของถังและมีอาการสงบนิ่ง เนื่องจากปริมาณออกซิเจนละลายน้ําอยูในชวงที่

เหมาะสม (DO>4 mg/L) ในชั่วโมงที่ 4 เขาสูชั่วโมงที่ 5 ปลานิลสวนใหญวายน้ําปกติอยูดานลางของถัง แตมีปลาบางตัวเริ่มมี

อาการเสยีการทรงตัวเล็กนอย แตยังไมพบการตาย สีน้ําเริ่มขุนเล็กนอยเนื่องจากปลาขับถายออกมา ในชั่วโมงที่ 5 ปลาบาง

ตัวมีอาการวายน้ําขึ้นมาฮุบอากาศบนผวิน้ํา เพื่อรับออกซิเจนจากอากาศ เนื่องจากปริมาณออกซิเจนในน้ํามีไมเพียงพอและ

คาความเปนกรดดางลดลงเรื่อย ๆ (DO<3.0 mg/L) และเม่ือถึงชั่วโมงที่ 6 ลักษณะสีน้ําขุนมากขึ้น ปลายังวายน้ําอยูดานลาง

ของถัง และปลาบางตัวหงายทองนอนนิ่งอยูที่ดานลางของถัง และตายในที่สุด พบมีจํานวน 2 ตัวปริมาณออกซิเจนละลายน้ํา

และความเปนกรดดางลดลงเรื่อย ๆ แตในชั่วโมงที่ 6 ปลานลิในถังสวนมากเริ่มวายน้ําขึ้นมาบนผิวน้ํามากขึ้นกวาเดิม และเม่ือ

ครบ 7 hr พบปลาตายจํานวน 6 ตัว คิดเปนอัตราการรอดตายรอยละ 57.14 

จากภาพที่ 15 กราฟความสัมพันธระหวางปริมาณออกซิเจนละลายน้ํา และความเปนกรดดางในน้ําประปาที่มี

ฟองอากาศไมโครและนาโนเมตร ปริมาตร 100 L ที่บรรจุปลาในความหนาแนนสูงเปนเวลา 7 hr พบวาปริมาณออกซิเจน

ละลายน้ําในชั่วโมงที่ 1-4 มีคามากกวา 6 mg/L  ซึ่งอยูในระดับที่เหมาะสม โดยแหลงน้ําทั่วไประดับออกซิเจนละลายน้ําไมควร

ต่ํากวา 3 mg/L ในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําที่ดีควรมีอยางนอย 5 mg/L สัตวน้ําจึงจะมีชีวิตอยูไดอยางปกติ (Boyd, 1990) แตใน

ชั่วโมงที่ 5-7 ปรมิาณออกซเิจนในน้ําลดต่ําลงนอยกวา 2 mg/L อยางไรก็ตามในสภาพบอตามธรรมชาติปริมาณออกซิเจนที่

ต่ํากวา 1 สวนในลานสวน ปลานิลสามารถมีชีวิตอยูได แตถาต่ํากวานี้จะมีชีวิตอยูรอดในชวงระยะเวลาสั้น ๆ ซึ่งในบอที่มี

ปรมิาณออกซเิจนในน้ําต่ําปลาจะวายขึ้นผิวน้ํา แลวฮุบอากาศที่ผิวน้ํา (สมปอง และคณะ ,2536) นอกจากนี้ในการขนสงยัง

พบวาความเปนกรดดางลดลง เนื่องจากปลาใชออกซิเจนในการหายใจโดยแลกเปลี่ยนแกสออกซิเจนที่บริเวณเหงือก ซึ่งจะ

เห็นไดวาปรมิาณออกซเิจนละลายน้ํามีแนวโนมลดลงตามระยะเวลาที่ใชในการขนสง และเม่ือปลาหายใจเอาออกซิเจนเขาไป

แลวจะปลอยกาซคารบอนไดออกไซด (CO2) ออกมา เม่ือคารบอนไดออกไซด (CO2) รวมตัวกับน้ํา (H2O) ทําใหเกิดกรดคารบอ

นิก (H2CO3) จึงสงผลทําใหคา pH ลดลง แตอยางไรก็ตาม การเติมน้ําที่มีฟองอากาศขนาดเล็กและมีปริมาณออกซิเจนที่

ละลายน้ําในปรมิาณที่สูง สามารถทําใหปลาอยูไดนานถงึ 5 hr โดยไมจําเปนตองเติมออกซิเจนลงในถังขนสงปลาตลอดเวลา 

ซึ่งในอนาคตสามารถนําเทคโนโลยีนี้ไปประยุกตใชในการขนสงปลาในระยะไกล ซึ่งสามารถลดปริมาณการเติมออกซิเจนจาก

ถังแกสและเพิ่มความหนาแนนในการขนสงปลาตอไปในอนาคต 
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ตารางการทดลองที่ 3 จําลองการขนสงปลาความหนาแนนสูงในน้ําที่มีออกซเิจนไมโครนาโนบับเบิ้ลปริมาตร 100 ลติร  

เวลา (hr) DO (mg/L) Temperature (oC) pH ลักษณะปลา 

0 20.00 23.12 7.74 

 

1 18.05 23.00 6.99 

 

2 14.12 23.19 6.88 

 

3 10.59 23.50 6.74 

 

4 6.50 23.81 6.65 

 

5 2.08 24.35 6.58 

 

6 1.80 24.65 6.56 

 

7 0.71 24.83 6.54 
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ภาพที่ 15 กราฟความสัมพันธระหวางปรมิาณการละลายออกซเิจน (DO) และคา pH ในเวลา 7 hr 

 

สรุปผลการวิจัย  

 การพัฒนาเครื่องสรางฟองอากาศออกซิเจนระดับไมโครและนาโนเมตรสําหรับขนสงปลานิล มีวัตถุประสงคเพื่อ

สรางฟองอากาศออกซเิจนที่มีขนาดไมโครและนาโนเมตร และออกแบบใหเครื่องสามารถใชงานไดงายโดยใชบอรดอาดูอิโน

อารทรเีปนตัวควบคุมสวทิซสั่งการเปดปดเครื่องใหทํางานและออกแบบโครงสรางใหสามารถเคลื่อนที่ได จากการทดลองเพื่อ

หาสภาวะที่เหมาะสมในการผลติฟองอากาศใหไดปริมาณการละลายออกซิเจนในระดับที่สูง พบวาควรปรับแรงดันน้ําที่ 4.5 

bar และใชปรมิาณการไหลของออกซิเจนอยูที่ 0.15 bar โดยสามารถผลิตฟองอากาศในน้ําประปาปริมาตร 100 L ใหมีการ

ละลายออกซิเจนสูงถึง 31.69 mg/L ภายในเวลาเพียง 20 minute จากการทดสอบเครื่องวัดคุณภาพน้ําระหวางการขนสง

พบวา เครื่องติดตามคาความเปนกรดเปนดาง (pH) และอุณหภูมิในน้ํามีคาความผิดพลาดเฉลี่ยอยูที่ 0.26 % และ 0.27 % 

ตามลําดับ 

 จากการทดสอบประสทิธภิาพของน้ําไมโครนาโนบับเบิ้ล ปรมิาตร 100 L ซึ่งมีคาการละลายออกซิเจนในน้ํา 20 mg/L 

พบวา ปลาจํานวน 14 ตัว น้ําหนักรวม 10 kg สามารถมีชวีติอยูได โดยไมมีการเตมิออกซเิจนเปนเวลา 5 hr และจากการวัดคา 

DO และ pH พบวา เม่ือเวลาผานไป คา DO และ pH ลดลงเปนอยางมาก เนื่องจากปลาเกิดความเครียดและใชออกซิเจนใน

การหายใจและปลอยออกมาเปนคารบอนไดออกไซด ซึ่งจากการวิจัยเครื่องสรางฟองอากาศออกซิเจนไมโครและนาโนเมตร

สามารถเปนหนึ่งทางเลอืกในการเพิ่มประสทิธภิาพการขนสงปลานลิในอนาคต 

 

กติตกิรรมประกาศ  

 ผูวจัิยขอขอบคุณ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา เชียงราย ที่ไดอนุเคราะหเวลา สถานที่ในการจัดทํางาน

โครงงานฉบับนี้สําเร็จลุลวงไปดวยดี 

 งานวจัิยสําเร็จไดดวยความกรุณาของอาจารยที่ปรึกษาโครงงาน อาจารย เพลิน จันทรสุยะ  ผศ.ดร.รัตนาพร นร

รัตน  และ อาจารยสุรยิงค ประชาเขยีว อาจารยที่ปรกึษารวม และขอขอบคุณอาจารยรุงระวี ทองดอนเอ ในการใหคําปรึกษา

เกี่ยวกับการขนสงปลานลิและเปนผูใหขอคิดเห็นและคําแนะนําในการทําโครงงานนี้มาโดยตลอด อีกทัง้งานวจัิยนี้ยังไดรับไดรับ
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ทุนอุดหนุนวิจัยจาก "มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนาและสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ซึ่งผูวิจัย

ขอขอบพระคุณเปนอยางสูง ณ โอกาสนี้ 

 นอกจากนี้ผูวิจัยจึงใครขอกราบขอบพระคุณ คณาจารยสาขาวิศวกรรมไฟฟาทุกทาน ที่ไดถายทอดความรู ทักษะ

และประสบการณที่เปนประโยชนในการทําวจัิยฉบับนี้ 

 สุดทายนี้ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณครอบครัวที่คอยใหการสนับสนุนและเปนกําลังใจใหแกผูวิจัยมาโดยตลอดจน

สําเร็จการศกึษา รวมถงึคณาจารยทุกทานที่ใหการอบรมสั่งสอนมาจนสามารถนําความรูตางๆ มาประยุกตใชใหเกิดประโยชน

ไดและทานอ่ืนๆ ที่มีความเกี่ยวของแตมิไดกลาวนาม ณ ที่นี้ใหความชวยเหลอืสนับสนุนเปนอยางดี 
            
                 คณะผูจัดทํา 

            นายธนฉัตร อุปถัมภานันท 

                       นายอัครพนธ ชัยรัตน  
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บทคัดยอ 

 นวัตกรรม คือ สิ่งประดษิฐ บรกิาร หรอื ระบบการจัดการซึ่งเกิดขึ้นใหม หรือ เกิดจากการพัฒนาอยางตอเนื่อง ซึ่ง

ถูกนําไปใชงานจรงิ และ มีประโยชนอยางมีนัยสําคัญ โดยในการสรางนวัตกรรมจะพบปญหาและอุปสรรคมากมาย แตยังมี

นวัตกรรมเกิดขึ้นมาเสมอ ในปจจุบันประเทศไทยมีการสงเสริมใหเกิดนวัตกรรม เพื่อชวยผลักดันเศรษฐกิจ ทั้งยังเพิ่มขีด

ความสามารถใหธุรกิจในประเทศแขงกันไดในระดับสากล องคกรตาง ๆ ตองการที่จะพัฒนานวัตกรรมในองคกร แตมีทั้งที่

ประสบความสําเร็จ และ ไมประสบความสําเร็จ การศกึษาวจัิยนี้ตองการระบุปญหาและอุปสรรคในการพัฒนานวัตกรรมวัสดุ

ในอุตสาหกรรมการกอสรางในประเทศไทย โดยการสัมภาษณ นวัตกรที่สามารถพัฒนานวัตกรรมกลุมนี้ไดสําเร็จจํานวน 7 

นวัตกรรม ซึ่งสามารถสรุปเปนกระบวนการพัฒนา 6 ขั้นตอนไดแก 1. ชวงศึกษาความรูจากภายนอก (Existing Know How  

Phase) 2. ชวงสรุปแนวคิด (Ideation Phase)  3. ชวงพัฒนานวัตกรรม (Development Phase) 4. ชวงผลิตนวัตกรรม 

(Production Period) 5. ชวงใชงานนวัตกรรม (Implementation Phase) และ 6. ชวงติดตามนวัตกรรม (Feedback Phase) ซึ่งใน

แตละขั้นตอนของการพัฒนาจะพบปญหาและอุปสรรคทั้งหมด 5 ดานไดแก 1. ดานเทคนิค (Technical Barriers) 2. ดาน

การเงนิ (Financial Barriers) 3. ดานกระบวนการผลติ (Production Process Barriers) 4. ดานมาตรฐานและกฎหมาย (Regulars 

Barriers) 5. ดานผูบรโิภค (Customer Barriers) โดยปญหาทัง้ 5 ดานจะพบกลยุทธการแกปญหาในแตละชวงของ 6 ขั้นตอนใน

การพัฒนานวัตกรรม 

คําสําคัญ:  นวัตกรรม  วัสดุกอสราง  สถาปตยกรรม 

Abstract  

Innovation can be product, service or process, which has been developed and implemented Successfully in the 

industry. Despite difficulties in the innovation development, we continue to observe innovations in the market. 

Government has a policy to increase the number of innovations. Since innovation is a key strategy to help raise business 

competitiveness and improve economy.  Organizations want to develop innovation but few have been successful. The 

purpose of this research is to find success factors and barriers in the development process of innovations in the Thai 

building industry by investigating successful incremental innovations. A total of seven case studies were included this 

study of Six phases of incremental innovation development process in the Thai building industry are Highlighted : (1) 

Seek/Aware Phase where Innovators imported technologies and adapted to the Thai contexts; (2) Ideation phase when 

innovators take a specific direction or technology;   (3) Development Phase where industrial process are involved in the 

knowledge gathering and experimentation; (4) Production Phase which involves development innovation to 

commercialization; (5) Launch phase, publicize and diffusion of innovation to customers; and (6) Feedback Phase, gather 
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feedback from users and develop product upgrade to new products. This study also categorized 5 groups of barriers in 

the development process: (1)Technical,  (2) Financial, (3) Production, (4) Regulars and (5) Customer Receptivity. 

Keyword:  Innovation, Building Material, Architecture 

 
บทนํา 

นวัตกรรม คือ สิ่งประดษิฐ บรกิาร หรอื ระบบการจัดการซึ่งเกดิขึ้นใหมหรอืเกดิจากการพัฒนาอยางตอเนื่อง ซึ่งถูก

นําไปใชงานจรงิและมีประโยชนอยางมีนัยสําคัญ ซึ่งในการสรางนวัตกรรมนัน้ จะพบปญหาตาง ๆ ทั้ง ปญหาทางดานการเงิน 

ปญหาดานผูรวมงาน ปญหาดานองคความรู และ ปญหาดานระยะเวลา เปนตน ถึงแมจะมีปญหาและอุปสรรคมากมาย แตก็

ยังมีนวัตกรรมเกดิขึ้นมาเสมอ ซึ่งจากงานวิจัยของ Màire Geoghegan-Quinn (2014) เกี่ยวกับองคกรในประเทศกลุมสหภาพ

ยุโรป (European Union) พบวา หนวยงานที่สามารถสรางนวัตกรรมไดนัน้ มีปจจัยหนึ่งที่สําคัญ คือ โครงสรางของหนวยงานมี

สวนงาน R & D (Research and Development) ที่สนับสนุนดานขอมูลและชวยเพิ่มประสทิธภิาพของหนวยงานในการแขงขัน  

 ในปจจุบัน ประเทศไทยมีการสงเสรมิใหเกดินวัตกรรม ซึ่งเปนปจจัยหนึ่งที่ชวยในการผลักดันเศรษฐกิจ ทั้งยังเพิ่มขีด

ความสามารถใหธุรกจิในประเทศแขงกันไดในระดับสากล โดยในประเทศไทย มีหนวยงานที่สนับสนุนในการพัฒนานวัตกรรม

โดยตรง ไดแก สํานักงานนวัตกรรมแหงชาต ิ(สนช.) ซึ่งใหความสําคัญตอการพัฒนานวัตกรรมในทุกระดับ โดย สิงห (2002) 

ไดจัดระดับความใหมของนวัตกรรมเปน 5 ระดับ คือ 1) นวัตกรรมในระดับองคกร 2) นวัตกรรมในระดับประเทศ 3) นวัตกรรม

ในระดับภูมิภาค 4) นวัตกรรมในระดับอุตสาหกรรม และ 5) ที่ถูกใชงานครัง้แรก ในประเทศไทยนัน้องคกรตาง ๆ ตองการที่จะ

ทําใหเกดินวัตกรรม แตในแตละองคกรมีทั้งที่ประสบความสําเร็จ และไมประสบความสําเร็จ ซึ่ง ณรงคฤทธิ์  (2551) พบวา

ปญหาในระดับองคกรที่ไมมีจัดการความรูอยางเปนระบบ ทําใหองคความรูที่สําคัญถูกละเลย  

อุตสาหกรรมการกอสรางถอืเปนอุตสาหกรรมหนึ่งที่มีนวัตกรรม แตนอยมากเม่ือเทียบกับอุตสาหกรรมประเภทอ่ืน 

ซึ่ง นติ ิ(2553) ไดทําการศกึษานวัตกรรมในธุรกจิอสังหารมิทรัพย พบวาธุรกจิอสังหารมิทรัพยไดนํานวัตกรรมเขามาใชในการ

กอสรางนอยมาก อีกทัง้ยังเปนนวัตกรรมกระบวนการ มากกวานวัตกรรมวัสดุถึง 2 ใน 3 ของนวัตรรมที่ถูกนําไปใชในอาคาร 

โดยที่แนวโนมนวัตกรรมในป 2016 ไดแก ธุรกจิในรูปแบบของ การกระจายสินคา บริการทางดานการเงิน ภาคอุตสาหกรรม 

กจิกรรมสาธารณะ และธุรกจิสื่อและการสื่อสาร (พันธพงศ, 2015) เนื่องจากอุตสาหกรรมการกอสรางใชระยะเวลาที่นานใน

การพัฒนา และคากอสรางอาคารที่สูงกวาปกติประมาณ 10-15 เปอรเซ็นต ในอาคารขนาดใหญที่มีพื้นที่อาคารไมเกิน 

10,000 ตารางเมตร (พรรณวดี, 2013) และ 32–40 เปอรเซ็นต ในอาคารขนาดกลางที่มีพื้นที่อาคารไมเกิน 10,000 ตาราง

เมตร (บุญชัย, 2015) อีกทัง้ยังมีปจจัยเสี่ยงดานการเงนิ ดานเทคนคิ ดานการยอมรับนวัตกรรม และ ดานการเสียชื่อเสียง ซึ่ง

มีผลตอการตัดสนิในเลอืกนวัตกรรมเขามาใชในการกอสรางอาคาร (มนตรี, 2006) 

 เพื่อสงเสริมการพัฒนานวัตกรรมในระดับประเทศ งานวิจัยนี้ศึกษากลุมตัวอยางที่ทําการพัฒนาจนสามารถนํา

นวัตกรรมไปใชจรงิในอุตสาหกรรมการกอสราง รวมทัง้ตอยอดทางธุรกจิ วามีปจจัย หรอือุปสรรคที่เกิดในชวงของการพัฒนา

ใดบาง รวมทัง้ไดรับการแกไขอยางไร เพื่อเปนองคความรูในการพัฒนานวัตกรรมระดับประเทศตอไป 
 

แนวคดินวัตกรรม 

 นวัตกรรม (Innovation) คือ ผลิตภัณฑ เทคโนโลยี บริการ หรือ ระบบการจัดการซึ่งเกิดขึ้นใหมหรือ เกิดจากการ

พัฒนาตอเนื่อง และถูกนําไปใชงานจริง ทําใหมีผลกระทบตอสิ่งเดิมที่มีอยูอยางมีนัยสําคัญ ไมวาจะเปนทางดานของความ

ปลอดภัย รนระยะเวลา ใชทรัพยากรที่นอยลง เพิ่มประสิทธิภาพใหเพิ่มมากขึ้น หรือแมกระทั่งอาจจะทําใหเกิดสายการผลิต

ใหมที่ตางจากเดิมโดยสิ้นเชิง สําหรับนิยามของ “นวัตกรรม” (Innovation) ไดมีการใหความหมายไวอยางหลากหลาย โดย 

สํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ (2549) ไดกําหนดความหมายของนวัตกรรมไววา “สิ่งที่เกิดขึ้นใหมจากการใชความรู และ
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ความคิดสรางสรรคที่มีประโยคตอเศรษฐกจิและสังคม”  ซึ่งสิ่งที่เกดิขึ้นใหมเปนไดทั้ง ผลิตภัณฑ หรือ กระบวนการ ที่องคกร

เปนผูคิดคนและนําออกสูตลาด (David J.TEECE , 1986) ซึ่ง  สมนกึ เอ้ือจิระพงษพันธ (2553) กลาวถงึคุณลักษณะสําคัญของ

นวัตกรรมไว 3 ประเด็นไดแก 1. ความใหม (Newness) 2. ประโยชนในเชงิเศรษฐกจิ (Economic Benefits) 3. การใชความรูและ

ความคิดสรางสรรค (Knowledge and Creativity Idea)  

ระดับของนวัตกรรมจะเปนหนึ่งในตัวชี้วัดถึงบริบทในการพัฒนานวัตกรรม ซึ่งตองการทรัพยากรทั้ง เทคโนโลยี 

บุคลากร และ งบประมาณ ซึ่งแตละระดับของนวัตกรรมมีอุปสรรค และ ระยะเวลาในการพัฒนาที่แตกตางกัน  โดยในการ

คิดคนนวัตกรรมในระดับที่สูงขึ้น จะพบอุปสรรค และ ระยะเวลาในการพัฒนาที่มากขึ้น ทําใหตองใชการ บูรณาการองค

ความรูที่หลากหลายมาก โดยระดับของนวัตกรรมแบงเปน 5 ระดับ(Intrachooto 2002)  

1. นวัตกรรมระดับองคกร คือ การคิดคนใหมภายในองคกร ซึ่งนวัตกรรมที่ เกิดขึ้นนี้อาจเปนการคิดคนเพื่อเพิ่มขีด

ความสามารถทางการแขงขันใหทัดเทยีมกับคูแขงที่มีองคความรูที่ใกลเคียงกัน  

2. นวัตกรรมระดับประเทศ คือ การคิดคนนวัตกรรม หรอื การนําเขานวัตกรรมมาจากตางประเทศ แตมีบริบทที่แตกตางกัน

ทัง้ บุคลากร  วัตถุดบิ  เครื่องจักร ซึ่งอาจจะทําใหประเทศพัฒนาไปอยางกาวกระโดด  

3. นวัตกรรมระดับภูมิภาค คือ การคิดคนนวัตกรรมในระดับภูมิภาคเปนนวัตกรรมที่ยังไมมีการใชงานในภูมิภาคนั้น ๆ เปน

นวัตกรรมที่ชวยพัฒนาขดีความสามารถของประเทศเพื่อการแขงขันในภูมิภาค  

4. นวัตกรรมระดับอุตสาหกรรม คือ การนําเทคโนโลยี หรือกระบวนการ จากที่มีอยูแลวในอุตสาหกรรมหนึ่ง ไปยัง อีก

อุตสาหกรรมหนึ่ง ที่ยังไมเคยมีการนําเทคโนโลยี หรือกระบวนการนั้นมาใช ทําใหเกิดรูปแบบของนวัตกรรมขึ้นใหมใน

อุตสาหกรรมที่แตกตาง 

5. นวัตกรรมที่ถูกใชงานครัง้แรก คือ นวัตกรรมที่เกดิใหมโดยยังไมเคยมีการคนพบมากอน ซึ่งนวัตกรรมในระดับโลกจะนําไปสู

การเกดิธุรกจิใหม สรางรายไดซึ่งทําใหเกดิผลกระทบในวงกวาง 

 

 

รูปที่ 1 ระดับความใหมของนวัตกรรม 

นวัตกรรมในอุตสาหกรรมการกอสราง 

 อุตสาหกรรมกอสรางถือเปนอุตสาหกรรมพื้นฐานในการพัฒนาประเทศ ไมวาจะเปนอาคาร หรือระบบ

สาธารณูปโภค อีกทั้งในอุตสาหกรรมกอสรางนั้นยังใชบุคลากรจํานวนมากทั้ง วิศวกร สถาปนิก รวมถึงชางฝมือตางๆ 

บุคลากรในอุตสาหกรรมการกอสรางมีมากถึง 364,694 คน ซึ่ง ศูนยวิจัยกสิกรไทยประเมินมูลคาตลาดวัสดุกอสราง

ภายในประเทศ ป 2556 อยูที่ราว 590,000 – 601,000 ลานบาท  โดยในกระบวนการกอสรางนั้นแบงได 3 ชวงหลักๆ คือ 1.

ชวงการออกแบบ 2.ชวงการกอสราง และ 3.ชวงการบํารุงรักษาหลังเปดใชอาคาร ซึ่งมีคาใชจายที่สูงจึงทําใหผูประกอบการมี

ความตองการลดตนทุนในการทํางานไมวาจะเปนเรื่อง คาวัสดุและเครื่องมือ ระยะเวลาการกอสราง จนถึงคาบํารุงรักษา

อาคาร  
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 โดยในอุตสาหกรรมกอสรางในประเทศไทยพบวามีการนํานวัตกรรมมาใชกับอาคารเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ

แขงขันโดย นิติ รัตนปรีชาเวช (2553) ไดศึกษาถึงแนวคิดนวัตกรรมในธุรกิจอสังหาริมทรัพยจํานวน 410 โครงการจาก 10 

บริษัททางดานการพัฒนาอสังหาริมทรัพย พบวาแนวคิดนวัตกรรมที่ไดการประยุกตใชงานในธุรกิจอสังหาริมทรัพยโดย

สามารถแบงได 2 ประเภทคือ นวัตกรรมกระบวนการ และ นวัตกรรมผลิตภัณฑ แตกลับไมไดนํานวัตกรรมมาเปนจุดขาย

ใหกับโครงการ โดยจุดขายจะเนนไปที่ทําเล ที่ตัง้ และแนวคิดในการออกแบบ 
 

วิธีดําเนนิการวิจัย 

งานศึกษาวิจัยนี้ มุงเนนที่จะสรุปแนวทาง และ กระบวนการในพัฒนานวัตกรรมวัสดุในอุตสาหกรรมกอสรางใน

ประเทศไทย โดยศกึษานวัตกรรมวัสดุที่ไดนําไปใชในอุตสาหกรรมการกอสรางแลว โดยงานวิจัยนี้จะเนนการสรุปปญหาและ

อุปสรรคในการพัฒนานวัตกรรมวัสดุ ควบคูกับการสรุปแนวทางในการแกไขปญหาที่นําไปสูความสําเร็จในการพัฒนา

นวัตกรรมวัสดุในอุตสาหกรรมการกอสรางในประเทศไทย เนื่องจากปจจุบันในอุตสาหกรรมการกอสรางมีนวัตกรรมเกิดขึ้น

หลากหลาย ในงานวจัิยนี้ จะเลอืกกรณีศกึษาที่เปนนวัตกรรมวัสดุที่ถูกพัฒนาขึ้นมาในชวงระยะเวลา 5 ป (พ.ศ.2553–2557) 

ที่ผานมาในอุตสาหกรรมกอสราง โดยจะเปน วัสดุตกแตงภายใน วัสดุตกแตงอาคาร หรือ วัสดุกอสราง โดยมีระดับเปน

นวัตกรรมระดับองคกร หรอื นวัตกรรมระดับประเทศ 

วธิดีําเนนิการวจัิย 

1) สํารวจนวัตกรรมในอุตสาหกรรมกอสรางในประเทศไทยโดยเลือกกรณีศึกษาประเภท นวัตกรรมวัสดุ จากกลุม

บรษิัทที่มีนวัตกรรม วัสดุกอสราง วัสดุตกแตงภายใน หรอื วัสดุตกแตงอาคาร ที่พัฒนาในชวงระยะเวลา 5 ปที่ผานมา (พ.ศ.

2553-2557) 

2) รวบรวมขอมูลเบื้องตนเพื่อตรวจสอบถึงการเกิดนวัตกรรมในอุตสาหกรรมการกอสรางและทําการคัดเลือก

นวัตกรรมเพื่องานวจัิย หลังจากไดนวัตกรรมที่ผานการตรวจสอบแลวจึงทําหนังสือเพื่อขอเขาเก็บขอมูลจากกรณีศึกษา โดย

สามารถเก็บขอมูลไดทัง้หมด 7 นวัตกรรม  

3) เก็บขอมูลภาคสนามและทําบันทกึการสัมภาษณบุคคลที่มีสวนรวมโดยการอัดเสียง เพื่อใหทราบกระบวนการใน

การพัฒนานวัตกรรม โดยสัมภาษณ 1-2 คน ประมาณ 30 นาที ถึง 2 ชั่วโมง เพื่อใหทราบถึงกระบวนการในการพัฒนา 

ปญหา อุปสรรค และแนวทางในการแกปญหาตลอดกระบวนการพัฒนานวัตกรรมจนมาถงึการใชงานจรงิ 

4)  ถอดเทปการสัมภาษณเก็บขอมูล ของแตละนวัตกรรมออกมาเปนบทสัมภาษณ โดยเรียงลําดับของ

กระบวนการพัฒนานวัตกรรมตัง้แตตนของการพัฒนา เพื่อใหทราบถงึปญหาและอุปสรรคที่พบในกระบวนการพัฒนา รวมไป

ถงึแนวทางการแกไขปญหาและอุปสรรค และทําการสรุปบทสัมภาษณของนวัตกรในแตละนวัตกรรม 

5) วเิคราะหและประเมินผลขอมูลในแตละกรณีศกึษาโดยวเิคราะหและวจิารณรูปแบบของการพัฒนานวัตกรรม และ

สรุปมาเปนกระบวนการพัฒนานวัตกรรม (Innovation’s Development Process: IDP) เพื่อใหทราบถึงปญหาและแนวทาง

แกปญหาในแตละชวงของการพัฒนานวัตกรรม 

6) นําปญหาและอุปสรรคที่พบในกระบวนการพัฒนา รวมไปถงึทางแกปญหาและอุปสรรคมาสรุปเปนแผนผังแสดง

ปญหาอุปสรรค และแนวทางการแกปญหา (Innovation’s Barriers and Solution : IBS) โดยใชรูปแบบของแผนภาพ (Diagram) 

แสดงความสัมพันธของปจจัย ในการเกดินวัตกรรมในอุตสาหกรรมการกอสรางในประเทศไทย 

7) วเิคราะหและสรุปผลของการศกึษากระบวนการเกดินวัตกรรมในประเทศไทย โดยระบุถึงปญหาที่มักจะพบในแต

ละชวงของการพัฒนานวัตกรรม และแนวทางในการแกปญหาที่มีประสิทธิภาพจากกรณีศึกษาเพื่อสรุปเปนแนวทางที่มี

ประสทิธภิาพในการแกปญหาและอุปสรรคในการพัฒนานวัตกรรม 
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ผลงานวิจัย 

จากงานวจัิยนี้พบวา การพัฒนานวัตกรรมวัสดุในอุตสาหกรรมการกอสรางในประเทศไทย นัน้พบวาทัง้ 7 กรณีศึกษา 

เปนนวัตกรรมประเภทคอยเปนคอยไป(Incremental Innovation)โดย มีรูปแบบของการพัฒนาสวนใหญเปน Technology Push 

โดยพบได 5 จาก 7 กรณีศกึษา และ พบวาเปนรูปแบบของ Market Pull และ The Coupling of R&D and Marketing Model อีก

อยางละ 1 กรณีศกึษา โดยการพัฒนานวัตกรรมวัสดุในอุตสาหกรรมในประเทศไทยมี 2 ลักษณะในการเริ่มตนนวัตกรรม คือ 

1.เกิดจากการนําเขานวัตกรรมที่ประสบความสําเร็จอยูแลวในตางประเทศมาตอยอดในประเทศไทย โดยพบ 4 จาก 7 

กรณีศกึษา และ 2.เกดิจากการเล็งเห็นปญหาและความตองการในการแกไขปญหาของนวัตกร ซึ่งพบ 3 จาก 7 กรณีศึกษา 

ซึ่งปญหาที่เกิดขึ้นทั้ง 5 ดาน คือ 1.ปญหาดานเทคนิค 2.ปญหาดานการเงิน 3.ปญหาดานกระบวนการผลิต 4.ปญหาดาน

กฎหมายและมาตรฐาน  5.ปญหาดานลูกคา นัน้จะพบในชวงเวลาที่แตกตางกันในกระบวนการพัฒนานวัตกรรม โดยจากการ

งานวจัิยนี้สามารถสรุปขัน้ตอน และ แบงขัน้ตอนในการพัฒนานวัตกรรมออกเปนกระบวนการหลักได 6 ขั้นตอนไดแก 1.ชวง

ศึกษาความรูจากภายนอก (Existing Know how Phase) 2.ชวงเสนอแนวคิด (Idea Phase) 3.ชวงการพัฒนานวัตกรรม 

(Development Phase) 4.ชวงการผลิตนวัตกรรม (Production Phase) 5.ชวงการใชงานนวัตกรรม (Launch Phase) 6.ชวงการ

ตดิตามนวัตกรรม(Follow up Phase) ซึ่งในแตละนวัตกรรมมีความแตกตางกันบาง โดยจากกรณีศึกษาพบวา มี 2 กรณีศึกษา

ที่มีการสํารวจตลาด และขอคําปรกึษาจากผูเชี่ยวชาญ กอนเริ่มการพัฒนานวัตกรรม(Pre-Development Phase) แลวพบวามี 

1 กรณีศึกษาที่มีการทดสอบ ภายหลังจากชวงพัฒนานวัตกรรม(Post-Production Phase) เพื่อใหเกิดการทดลองใชงานจริง

กอนการนําออกเผยแพร ซึ่งชวงกอนการพัฒนานวัตกรรม (Pre-Development Phase) และ ชวงหลังจากการพัฒนานวัตกรรม

(Post-Production Phase) นัน้เกดิเปนปญหา หรอืมีอุปสรรคในกระบวนการพัฒนานวัตกรรม แตเปนการเพิ่มประสิทธิภาพใน

การพัฒนานวัตกรรมกอนที่จะทําการพัฒนาในขัน้ตอนตอไป 

 

 
รูปที่ 2 แสดงกระบวนการพัฒนานวัตกรรมทัง้ 7 นวัตกรรม 

กรณีศึกษาในงานวิจัยนี้พบวามีรูปแบบของการพัฒนาสวนใหญเปน Technology Push โดยพบได 5 จาก 7 

กรณีศึกษา และ พบวาเปนรูปแบบของ Market Pull และ The Coupling of R&D and Marketing Model อีกอยางละ 1 

กรณีศกึษา โดยการพัฒนานวัตกรรมวัสดุในอุตสาหกรรมในประเทศไทยมี 2 ลักษณะในการเริ่มตนนวัตกรรม คือ 1.เกิดจาก

การนําเขานวัตกรรมที่ประสบความสําเร็จอยูแลวในตางประเทศมาตอยอดในประเทศไทย โดยพบ 4 จาก 7 กรณีศึกษา และ 
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2.เกดิจากการเล็งเห็นปญหาและความตองการในการแกไขปญหาของนวัตกร ซึ่งพบ 3 จาก 7 กรณีศึกษา โดยสามารถสรุป

ขัน้ตอน และ แบงขัน้ตอนในการพัฒนานวัตกรรมออกเปนกระบวนการหลักได 6 ขัน้ตอนไดแก  

1.ชวงศกึษาความรูจากภายนอก (Existing Know how Phase) จากกรณีศกึษาพบวา 4 จาก 7 กรณีศกึษา เริ่มตนจาก

ชวงศึกษาความรูจากภายนอก ซึ่งนวัตกรนําเขานวัตกรรมที่มีอยูในตางประเทศมาพัฒนาตอยอด หรือมีการปรับเปลี่ยนให

เหมาะสมกับบรบิทในประเทศไทย  

2.ชวงเสนอแนวคิด (Idea Phase) จากกรณีศกึษาพบวา 3 จาก 7 กรณีศึกษา จะเริ่มตนดวยการนําเสนอความคิดซึ่ง

มาจากการเล็งเห็นปญหา หรือ ความตองการในการแกไขปญหาของนวัตกร แลวจึงไดนําความตองการแกปญหานั้นมาตอ

ยอด 

การศกึษาพบวา ชวงศกึษาความรูจากภายนอก (Existing Know how Phase) และ ชวงการสรุปแนวคิด (Idea phase) 

สามารถเปนการเริ่มตนในการพัฒนานวัตกรรมวัสดุในอุตสาหกรรมการกอสรางในประเทศไดทั้งคู ซึ่งหลังจากผานทั้ง 2 ชวง 

แลวจึงจะเขาสูชวงการพัฒนานวัตกรรม (Development Phase) ตอไป 

3.ชวงการพัฒนานวัตกรรม (Development Phase) หลังจากมีการเก็บรวบรวมขอมูลตาง ๆ แลว จึงเริ่มการพัฒนา

นวัตกรรมโดยเนนการทดลอง และ พัฒนาตนแบบของนวัตกรรม ซึ่งเปนชวงที่ใชเวลานานที่สุด แตอาจสามารถรนระยะเวลา

ไดดวยการรับการชวยเหลอืจากภายนอก เชน การจัดจางที่ปรึกษาผูเชี่ยวชาญ การขอความชวยเหลือกับหนวยงานรัฐ หรือ 

มหาวทิยาลัย เปนตน หรอื การจัดทมีงานวจัิยและพัฒนา(Research & Development) ภายในองคกร 

4.ชวงการผลตินวัตกรรม (Production Phase) เม่ือไดตนแบบมาแลว ในชวงการผลิตนวัตกรรมจะมีการปรับเปลี่ยน

จากตนแบบ ใหเปนนวัตกรรมที่สามารถนําไปใชงานในการกอสรางไดสะดวกย่ิงขึ้น และ สามารถผลิตจํานวนมากได ซึ่งตองมี

การปรับรูปแบบของนวัตกรรมใหเหมาะสม อาจจะพบปญหาในการปรับเปลี่ยน ซึ่งอาจจะปรับเพยีงเล็กนอย จนไปถึงปญหาที่

ตองกลับเขาไปสูชวงการพัฒนานวัตกรรมอีกครัง้ 

5.ชวงการใชงานนวัตกรรม (Launch Phase) นวัตกรรมที่สามารถผลิต และ นําออกสูตลาดไดแลว ไมไดเปนการ

รับประกันวานวัตกรรมจะประสบความสําเร็จ ยังมีอุปสรรคในการแพรกระจายของนวัตกรรม ทั้งในเรื่องของ ราคาที่สูง และ

ความเชื่อม่ันของลูกคาในการที่จะเลือกใชนวัตกรรม อีกทั้งยังมีอุปสรรคดานกฎหมายและมาตรฐานตาง ๆ ในการนํา

นวัตกรรมเขาไปใชงานในอาคาร  

6.ชวงการตดิตามนวัตกรรม(Follow up Phase) การตดิตามผลของนวัตกรรมจากผูบริโภค ถือเปนปจจัยหนึ่งที่จะทํา

ใหนวัตกรสามารถรูขอบกพรอง ขอผิดพลาดของนวัตกรรม และความตองการของลูกคา ทําใหสามารถรวบรวมขอมูลมา

พัฒนานวัตกรรมใหดีขึ้น โดยเปนการเก็บขอมูลผานการพบปะ พูดคุย และ สอบถาม กับทางผูบริโภคหลังจากมีการใชงาน

นวัตกรรม และนําขอมูลที่ไดมาพัฒนานวัตกรรมที่มีอยูใหดขีึ้น จนสามารถพัฒนาเปนนวัตกรรมใหมได  
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รูปที่ 2 กระบวนการพัฒนานวัตกรรมในอุตสาหกรรมกอสรางในประเทศไทย 

ปญหาและอุปสรรคในการพัฒนานวัตกรรมวัสดุในอุตสาหกรรมการกอสรางในประเทศไทย 

การพัฒนานวัตกรรมจะปญหาและอุปสรรคอยูเสมอโดย Roy Morladge (2011) ไดศึกษาถึงปญหาและอุปสรรคใน

อุตสาหกรรมการกอสรางในสหราชอาณาจักร โดยระบุถงึจุดออนที่เกดิขึ้นกับผูประกอบการ ปญหาในการเลือกใชนวัตกรรม 

และปญหาในกระบวนการพัฒนานวัตกรรม และ Amnon Frenkel (2010) ไดศึกษาถึงปญหาที่เกิดขึ้นในชวงการพัฒนา

นวัตกรรมในอุตสาหกรรมไวถงึ 17 ปญหา 

จากงานวิจัยนี้พบวากรณีศึกษาทั้ง 7 กรณี ซึ่งเปนนวัตกรรมวัสดุในอุตสาหกรรมการกอสรางในประเทศไทย พบ

ปญหา และ อุปสรรคที่เกิดในกระบวนการพัฒนานวัตกรรมโดยสามารถแบงได 5 ดานไดแก 1.ดานเทคนิค (Technical 

Barriers) 2.ดานการเงิน (Financial Barriers) 3.ดานกระบวนการผลิต (Production Barriers) 4.ดานมาตรฐานและกฎหมาย 

(Regulars Barriers) 5.ดานผูบรโิภค (Customer Barriers) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

1. ปญหาดานเทคนิค เปนปญหาที่เกี่ยวกับความรูทางดานเทคโนโลยี  ระยะเวลา และทรัพยากรบุคคล ซึ่งปญหา

เหลานี้เปนอุปสรรคดานความรูที่นวัตกรจะพบ และตองแกไขเพื่อทําใหการพัฒนานวัตกรรมสามารถดําเนินไปได ซึ่งปญหา

ทางดานเทคนิคแมจะเปน Incremental Innovation และซื้อเทคโนโลยีเขามาก็จะพบไดทุกการพัฒนานวัตกรรม แตมีความ

แตกตางกันในรายละเอียด 

2. ปญหาดานการเงนิ ในการพัฒนานวัตกรรม ตองมีงบประมาณสนับสนุนเพื่อการศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีใหม

อยางตอเนื่อง ซึ่งหลายองคกรไมมีการจัดเตรียมงบประมาณไวลวงหนาทําใหการใชเงิน ไมมีการกําหนดอยางเปนแบบแผน 

นอกจากงบประมาณในการศกึษาและพัฒนาเทคโนโลยีแลว ยังมีงบประมาณในการลงทุนในการผลติที่ตองใชงบประมาณที่สูง 

ซึ่งตองประเมินความคุมคาในการผลติสูตลาด ซึ่งอาจตองมีการปรับเปลี่ยนแนวทางการใชงบประมาณใหเหมาะสม 

3. ปญหาทางดานการผลิต เม่ือการพัฒนานวัตกรรมประสบความสําเร็จ และตองการผลิตจํานวนมาก มักจะพบ

อุปสรรคในการขยายการผลติ จึงตองการเครื่องมือ หรอืเครื่องจักรเพิ่มเพื่อขยายการผลิต หรือการจัดการทรัพยากรในดาน

เพื่อทําใหสามารถผลตินวัตกรรมไดอยางตอเนื่อง  
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4. ปญหาดานมาตรฐานและกฎหมาย การพัฒนานวัตกรรมตองมีความเหมาะสมตอการใชงานในการกอสรางอาคาร

ในประเทศไทย ซึ่งจําเปนตองการการรับรองจากหนอยงานที่ควบคุมมาตรฐานอุตสาหกรรมกอสราง ทําใหเปนอุปสรรคใน

การนํานวัตกรรมไปใชงานจริง แมเทคโนโลยีมีความพรอมแลวก็ตาม ซึ่งในหลาย ๆ นวัตกรรม ตองมีการขอการรับรอง

มาตรฐานอุตสาหกรรมกอนที่จะมีการจัดจําหนาย 

5. ปญหาทางดานผูบรโิภค ปญหาที่พบเกดิจากความไมม่ันใจในนวัตกรรม เนื่องจากนวัตกรรมเปนสิ่งใหมที่ยังไมมี

การใชงานอยางแพรหลาย อยางไรก็ตามเม่ือผูใชงานสามารถมองเห็นประโยชนจากนวัตกรรมก็จะเกดิการใชงาน แมจะมีราคา

สูงกวาสนิคาประเภทเดยีวกันที่มีในทองตลาด อีกทัง้การพัฒนานวัตกรรมบางนวัตกรรมไมไดคิดถงึกลุมเปาหมายของผูบริโภค

ทําใหประสบปญหาในการแพรกระจายนวัตกรรมไปยังผูบรโิภค 

ตารางที่ 1 แสดงปญหาและอุปสรรคที่พบในกระบวนการพัฒนานวัตกรรมในอุตสาหกรรมกอสรางในประเทศไทย 

ลําดับของ

ปญหา 

ปญหาและอุปสรรคในการพัฒนา

นวัตกรรม 

จํานวนนวัตกรรมท่ี

ประสบปญหา 

จํานวนครั้งท่ี

พบปญหา 

จํานวนทางเลือก

การแกปญหา 

1 ขาดแคลนเครื่องมอื/เครื่องจักร 7 8 2 

2 เมื่อผลิตมาแลวยังไมมกีลุมลูกคา 7 7 3 

 ตองการความรูในการพัฒนาเทคโนโลยี 7 7 3 

3 ตองการทีมงาน 5 7 3 

4 ตองการการรับรองจากหนวยงาน 5 5 2 

 ทีมงานยังไมมคีวามรูความเชี่ยวชาญ 5 5 2 

5 ลูกคาไมมคีวามมั่นใจในสินคา 4 4 6 

6 สินคามรีาคาสูงกวาสินคาประเภทเดียวกัน 4 4 3 

7 ตองการผลิตภัณฑรูปแบบใหม 4 4 2 

8 ตองการนําเขานวัตกรรมแตยังไมรู

รายละเอยีด 

4 4 1 

9 ไมมคีวามรูในการผลิต 3 3 3 

10 ไมมกีารพัฒนาเปนระยะเวลานาน 3 3 2 

 ไมมงีบในการลงทุนธุรกิจ 3 3 2 

11 ขนาดแคลนวัตถุดิบ 3 3 1 

12 งบประมาณ R & D มจีํากัด 2 2 2 

 ขนาดยังไมเหมาะสมกับการใชงานจรงิ 2 2 2 

13 งบประมาณ R & D เกินงบประมาณ 2 2 1 

 งบประมาณ R & D ท่ีแนนอน 2 2 1 

 มเีศษเหลือจํานวนมาก 2 2 1 

14 เครื่องจักรไมมกีารบํารุงรักษา 1 1 1 

 ยังไมมกีารทดสอบ 1 1 1 

 ตนทุนการผลิตสูง 1 1 1 

 ไมมสีายการผลิต 1 1 1 

 คาใชจายในการขอการรับรองสูง 1 1 1 

15 ไมมกีารถายถอดความรูระหวางทีมงาน 1 1 0 
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การกาวขามปญหาและอุปสรรคสูการพัฒนานวัตกรรม 

จากกรณีศึกษาทั้ง 7 กรณีศึกษาทําใหพบวา กระบวนการพัฒนานวัตกรรมวัสดุในอุตสาหกรรมการกอสรางใน

ประเทศไทย เปนนวัตกรรมประเภทคอยเปนคอยไป(Incremental Innovation) นวัตกรมักจะพบปญหาและอุปสรรคที่คลายคลึง

กันในชวงเดยีวกันของกระบวนการพัฒนานวัตกรรม โดยสามารถจัดกลุมปญหาได 5 ดานดังที่ไดกลาว โดยรูปแบบของการ

พบปญหาที่เกดิขึ้นมี 2 ประเภท คือ 1.ปญหาที่พบเหมือนกันในชวงเวลาเดียวกันในกระบวนการ พัฒนา และ 2.ปญหาที่พบ

เหมือนกันแตพบไดในหลายชวงของกระบวนการพัฒนา ซึ่งปญหาดานเทคนิคเปนปญหาที่เปนอุปสรรคอยางมากในการเริ่ม

พัฒนานวัตกรรม เนื่องจากนวัตกรไมสามารถพัฒนาเทคโนโลยีไดในชวงเริ่มตน เพราะการขาดความรู ความเชี่ยวชาญ และ 

ขาดประสบการณที่เกี่ยวของกับนวัตกรรม ดังนัน้ความรูเชงิเทคนคิมีความสําคัญอยางมาก แมจะเปนนวัตกรรมประเภทคอย

เปนคอยไป(Incremental Innovation) และ มีความใหมระดับองคกร ในการที่นวัตกรจะสามารถกาวขามอุปสรรคในชวงการ

เริ่มตน และ สามารถพัฒนานวัตกรรมไดอยางตอเนื่อง โดยนวัตกรตองการความชวยเหลือจากผูเชี่ยวชาญภายนอก ไมวาจะ

เปนการขอความชวยเหลือจากหนวยงานภาครัฐ และ เอกชน เชน มหาวิทยาลัย สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) 

เปนตน การรวมมือกับทีมงานที่มีประสบการณในเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับนวัตกรรม หรือ การรวมงานกับที่ปรึกษาเฉพาะทาง 

โดยการจัดจางที่ปรึกษาเฉพาะทางบอยครั้งทําใหสามารถแกไขปญหาหลายดานไดพรอมกัน เชน การขาดความรูทาง

เทคโนโลยีที่เกี่ยวของกับนวัตกรรม การตองการทมีงานที่มีประสบการณ การชวยรนระยะเวลาในการพัฒนา เปนตน ซึ่งการ

จัดจางที่ปรกึษาเฉพาะดาน นอกจากจะแกปญหาดานเทคนิคแลว ในบางกรณีศึกษาพบวายังแกไขปญหาทางดานการผลิต 

และ ทางดานกฎหมายและมาตรฐานอีกดวย  

นอกจากนี้ในการพัฒนานวัตกรรมวัสดุในอุตสาหกรรมการกอสรางในประเทศไทย การสนับสนุนทางดานการเงินเปน

สิ่งที่ตองมีการจัดการ ในงานวจัิยนี้พบวาปญหาทางดานการเงินสามารถพบไดตลอดทั้งกระบวนการพัฒนา โดยชวงที่จะพบ

ปญหาทางการเงนิมากที่สุด คือชวงการพัฒนานวัตกรรม (Development Phase)  เนื่องจากตองการงบประมาณในการทําวิจัย

และพัฒนา (Research and Development) ซึ่งใชงบประมาณสูงทําใหเปนอุปสรรคสําคัญ เชน การที่ไมมีงบประมาณในการ

วจัิยและพัฒนาที่แนนอน การมีงบประมาณในการวจัิยและพัฒนาที่จํากัด การใชงบประมาณที่เกินกวาที่จัดสรรมาให เปนตน 

คณะทํางานตองสามารถปรับเปลี่ยนงบประมาณใหตอบสนองตอกิจกรรม ทั้งการของบประมาณสนับสนุนงานวิจัยจาก

ภายนอก อาทิ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) หรือ การจัดสรรงบประมาณจากยอดขายเพื่อทําการวิจัยและ

พัฒนา ซึ่งตองมีการจัดสรรงบประมาณที่ตอเนื่องตอบสนองตอกิจกรรม รวมไปถึงการใชงบประมาณในการลงทุนใน

กระบวนการผลติ ซึ่งเม่ือตองขยายการผลิตจํานวนมากจะตองมีการลงทุนในเครื่องมือและเครื่องจักร โดยปญหาที่พบมาก

ที่สุดในดานการผลติ คือการขาดแคลนเครื่องมือและ ซึ่งลวนแตตองเตรยีมงบประมาณทัง้สิ้น 

หลังจากการพัฒนานวัตกรรมเพื่อนําเขาไปใชงานในอุตสาหกรรมการกอสราง การที่นวัตกรรมเปนสินคาใหมจึงไมได

รับความเชื่อม่ันจากผูบริโภค ซึ่งเปนอุปสรรคในการแพรกระจายนวัตกรรม จากงานวิจัยนี้ยังพบวา นวัตกรรมวัสดุใน

อุตสาหกรรมการกอสรางในประเทศไทยนั้น นวัตกรมักจะไมไดมีกลุมเปาหมายของผูบริโภคตั้งแตเริ่มตนของการพัฒนา

นวัตกรรม โดยพบจาก 6 ใน 7 กรณีศกึษา ซึ่งหลังจากมีการผลิตนวัตกรรมจนเสร็จจึงทําการประชาสัมพันธนวัตกรรม โดย

ชองทางที่มีประสทิธภิาพที่สุดของนวัตกรรมวัสดุในอุตสาหกรรมการกอสรางในประเทศไทย คือการออกงานสถาปนิก ซึ่งเปน

การประชาสัมพันธไปยังผูกลุมผูใชงานโดยตรงทําใหเปนจุดประชาสัมพันธที่มีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ในแตละนวัตกรรมยังมี

ชองทางอ่ืน ๆ ในการประชาสัมพันธนวัตกรรม เชน การลงตีพิมพในนิตยสารวิชาการ การขายสินคาทางหางคาปลีก การนํา

นวัตกรรมมาใชเอง เปนตน ซึ่งแนวทางในการแกปญหาของนวัตกรจะมีความแตกตางกันตามประสบการณของนวัตกร 

อยางไรก็ดนีวัตกรรมวัสดุในอุตสาหกรรมการกอสรางในประเทศไทยมักมีปญหาทางดานกฎหมายและมาตรฐานซึ่งเปนปญหา

ที่เกี่ยวของกับกฎหมายควบคุมอาคารโดยตรง ทําใหตองมีการทดสอบ และ รับรองตาง ๆ ตามที่กฎหมายกําหนด เชน การ
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ปองกันการลามไฟ การผานมาตรฐานอุตสาหกรรม การทดสอบความแข็งแรง เปนตน ซึ่งการขอการรับรองนอกจากจะ

สามารถนําไปใชภายในอาคารไดแลว ยังจะชวยเพิ่มความม่ันใจใหกับผูบรโิภคในการตัดสนิใจได 

ตารางที่ 2 แสดงทางเลือกในการแกปญหาและอุปสรรคที่พบในกระบวนการพัฒนานวัตกรรมวัสดุในอุตสาหกรรมการ

กอสรางในประเทศไทย 

ลําดับของ

ทางเลือก 

ทางเลือกในการแกปญหาและ

อุปสรรคในการพัฒนานวัตกรรม 

จํานวนนวัตกรรมท่ี

ใชงานทางเลือก 

จํานวนครั้งท่ีมี

การใชงาน 

จํานวนปญหาท่ี

สามารถแกไขได 

1 จัดจางท่ีปรกึษาเฉพาะดาน 7 12 5 

2 จัดหาเครื่องมอื /เครื่องจักรใหม  7 9 3 

3 ใชทีมงานท่ีมีประสบการณ 6 11 4 

4 ขอการรับรอง 5 5 3 

5 ออกงานแสดงสินคา /งานสถาปนิก  5 5 3 

6 ปรับรูปแบบของนวัตกรรมใหเหมาะสม 5 8 4 

7 ขอความรวมมอืจากหนวยงานรัฐ/

มหาวทิยาลัย 

4 7 3 

8 นําเขานวัตกรรมจากตางประเทศ 4 4 1 

9 จัดสรรงบประมาณจากยอดขาย 3 3 3 

 ประชุมเพื่อแกไขปญหา 3 4 3 

10 ออกผลิตภัณฑใหม จากขอมูลท่ีเก็บรวบรวม

จากผูบรโิภค 

3 5 2 

11 หาวัตถุดิบทดแทน 3 4 1 

12 สรางทีมงานขึ้นมารับรอง 2 3 2 

 แสดงจุดแข็งใหกับลูกคา 2 2 2 

13 กูกับธนาคาร 2 3 2 

14 นําเศษเหลือมาพัฒนาเปนผลิตภัณฑ 2 2 1 

 สรางสายการผลิต 2 1 1 

15 ระดมทุนจากผูถือหุน 1 1 1 

 ลดตนทุนการผลิต 1 1 1 

 ของบประมาณจากหนวยงานรัฐ 1 1 1 

 ขายสินคาทาง Modern Trade )ศูนยกระจาย

สินคา(  

1 1 1 

 จัดรอบดูแลอุปกรณ 1 1 1 

 ติดต้ัง Mock Up  1 1 1 

 นํามาใชงานจรงิ 1 1 1 

 

สรุปผลงานวิจัย 

โดยสรุปแลวการประสบความสําเร็จในการพัฒนานวัตกรรมวัสดุในอุตสาหกรรมการกอสรางในประเทศไทย นวัตกร

ตองสามารถแกไขปญหาที่กลาวมาแลวทัง้ 5 กลุม โดยปญหาที่นวัตกรจะตองพบในกระบวนการพัฒนานวัตกรรม คือ 1.การ

ขาดแคลนความรูเชงิเทคนคิในการพัฒนา 2.การขาดแคลนทรัพยากรบุคคล 3.การขาดแคลนเครื่องมือและเครื่องจักรในการ

ขยายการผลติ 4.การขาดชวงของงบประมาณในกระบวนการพัฒนานวัตกรรม 5.การขอการรับรองใหไดตามกฎหมายควบคุม
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อาคารจากหนวยงานที่เกี่ยวของ 6.ปญหาในการสื่อสารกับผูบริโภคในการประชาสัมพันธนวัตกรรม การใหความมั่นใจใน

นวัตกรรม  

ซึ่งการแกไขปญหาและอุปสรรคที่มีประสิทธิภาพในกระบวนการพัฒนานวัตกรรม คือ 1.การหาที่ปรึกษาจาก

ภายนอกไมวาจะเปน บุคคล หรอื หนวยงานตาง ๆ มาชวยเหลอืเชงิเทคนคิที่ทางนวัตกรยังไมสามารถแกไขได 2.การบริหารงบ

การวจัิยและพัฒนาซึ่งสามารถทําไดหลายทางเพื่อใหการพัฒนานวัตกรรมไมหยุดชะงัก 3.การจัดหาเครื่องมือและเครื่องจักร

เพื่อรองรับการผลิตเปนจํานวนมากเพื่อการจําหนาย 4.การขอการรับรองเพื่อใหผานตามกฎหมายควบคุมอาคารและ

มาตรฐานอ่ืน ๆ ที่จําเปนในการใชงานในอาคาร 5.การประชาสัมพันธนวัตกรรมในงานสถาปนกิ หรืองานแสดงสินคาอื่น ๆ ที่มี

จุดประสงคในงานเพื่อประสาสัมพันธเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการกอสราง เชน งานบานและสวน งานแสดงสินคาตกแตงบาน

ตาง ๆ เปนตน   

ปญหาและอุปสรรคตลอดจนการแกไขปญหาในกระบวนการพัฒนานวัตกรรมวัสดุในอุตสาหกรรมการกอสรางใน

ประเทศไทยไดสรุปออกมาเปนแผนผังแสดงความสัมพันธระหวางปญหาและแนวทางแกไข ดังแผนภาพที่ 2 โดยปญหาที่มักจะ

พบในกระบวนการ พัฒนาซึ่งพบ 4 กรณีศกึษาขึ้นไปจะแสดงดวยสแีดง ซึ่งทําใหสามารถคาดการไดวาในการพัฒนานวัตกรรม

วัสดุอ่ืน ๆ ก็จะพบปญหาเหลานี้เชนเดยีวกัน และ แนวทางการแกไขปญหาที่นยิมใชจะแสดงดวยสีฟาโดยพบ 4 กรณีศึกษาขึ้น

ไป นอกจากนี้แนวทางการแกไขปญหาที่มีประสทิธภิาพจะแสดงดวยสเีหลอืง ซึ่งแนวทางการแกไขปญหาเหลานี้สามารถแกไข

ได อยางนอย 3 ปญหาขึ้นไป จึงเปนทางเลอืกที่เหมาะสมเม่ือตองการพัฒนานวัตกรรมวัสดุแลวนวัตกรพบปญหาและอุปสรรค

ในระหวางการพัฒนา 

 

รูปที่ 2 แสดงความสัมพันธระหวางปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไขในกระบวนการพัฒนานวัตกรรมวัสดุใน

อุตสาหกรรมการกอสรางในประเทศไทย 
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Development of air-micro/nano bubble system for nursery Tilapia fish pond 
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บทคัดยอ 

 งานวจัิยนี้ไดทําการพัฒนาระบบไมโครนาโนบับเบิ้ล micro/nano bubble (MNB) system สําหรับการอนุบาลปลานิล

ในบอคอนกรตี ขนาด 2 x 5 x 1 m3 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปรยีบเทยีบอัตราการเจรญิเติบโตของลูกปลานิลระหวางระบบไม

โครนาโนบับเบิ้ลกับระบบใหอากาศแบบหัวทราย (กลุมควบคุม) จากผลการวัดคาปริมาณออกซิเจนที่ละลายน้ําในบอไมโคร 

นาโนบับเบิ้ล (3.48 mg/L) มีระดับที่สูงกวาบอที่เตมิอากาศดวยหัวทราย (2.74 mg/L) และอัตราการเจริญเติบโตของลูกปลา

นลิในบอไมโครนาโนบับเบิ้ล (0.17±0.03 g/day) สูงกวาลูกปลานิลในบอ control (0.12±0.02 g/day) จากงานวิจัยนี้สรุปไดวา

ระบบไมโครนาโนบับเบิ้ลสามารถเพิ่มประสทิธภิาพในการอนุบาลปลานลิ โดยเพิ่มปรมิาณออกซิเจนที่ละลายในน้ําและยังชวย

เพิ่มอัตราการเจรญิเตบิโตของลูกปลานลิ 

คําสําคัญ:  การอนุบาลปลานิล  เครื่องผลิตฟองอากาศระดับไมโครและนาโนเมตร  อัตราการเจริญเติบโต  ปริมาณ
ออกซเิจนที่ละลายในน้ํา 

Abstract  

This research we developed air-micro/nano bubble (MNB) system which generate tiny bubble for nursery 
Tilapia fish in a concrete fish pond (2x5x1 m3). The objective of this study is whether air-micro/nano bubble system can 
affect the growth rate of Tilapia fly when compared with aeration system (control). It was found that the dissolved 
oxygen level (DO) in the MNB nursery fish pond (3.48 mg/L) is higher than control (2.74 mg/L). Moreover, the average 
daily growth rate of Tilapia fly in air-micro/nano bubble water (0.17±0.03 g/day) was higher than Tilapia fly in normal 
water (0.12±0.02 g/day). Therefore, air-micro/nano bubble may be potentially effective tools for Tilapia nursery by 
enhancing dissolved oxygen and accelerate the growth rate of Tilapia fly. 

Keyword:  Nursery Tilapia fish, micro/nano bubble generator, growth rate, dissolved oxygen (DO) 
 
 
บทนํา  

โดยทั่วไปการเลี้ยงปลานิลจะใชเวลาประมาณ 7 เดือน เริ่มตั้งแตการอนุบาลปลาไปจนถึงขั้นตอนการจับปลาออก

จากบอ การอนุบาลปลานลิใหแข็งแรงและคุณภาพดจึีงมีความสําคัญอยางมาก เพราะวาเปนกระบวนการแรกๆ ในการเลี้ยง

ปลานลิ ซึ่งคุณภาพน้ําเปนปจจัยหนึ่งที่มีความสําคัญตอการเจริญเติบโตของปลา จากการลงพื้นที่และสอบถามเกษตรกรผู

เลี้ยงปลานลิในเขต อ. พาน พบวา การเลี้ยงปลานลิใหไดคุณภาพ เกษตรกรตองมีความจําเปนในการอนุบาลปลานิล จากปลา

ขนาดน้ําหนักเฉลี่ย 1 g ใหไดน้ําหนักเฉลี่ยประมาณ 20 – 40 g ภายในระยะเวลาประมาณ 5 – 8 สัปดาห กอนนําไปปลอย

เลี้ยงในบอปลา ชวงระยะเวลาในการอนุบาลปลานลิ พบวาเกษตรกร มีปญหาในการอนุบาลปลานลิ เนื่องจากมีอัตราการรอด
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เพยีงเฉลี่ยประมาณ 80% ลูกปลานลิที่ฟกเปนตัวไปจนถงึระยะอนุบาลใชเวลาประมาณ  1 เดอืน ลูกปลาที่อนุบาลไวจะตายลง

ประมาณรอยละ 20 ของลูกปลาทั้งหมดที่ถูกปลอยลงในบอและเกษตรกรมักปลอยลูกปลาความหนาแนนสูง ทําใหลูกปลา

เจรญิเตบิโตคอนขางชา ซึ่งผูเลี้ยงปลาตองจายคาตนทุนในการเลี้ยงปลาสูงขึ้นตามไปดวย 

 

ภาพที่ 1 การอนุบาลลูกปลานิลในบอซเีมนต ในอ.พาน จ.เชยีงราย 

ประเทศญี่ปุนเปนประเทศแรกที่ไดคิดคนเทคโนโลยีไมโครนาโนบับเบิ้ลหรือการผลิตฟองอากาศขนาดเล็กมากๆ เม่ือ

เปรียบเทียบกับฟองอากาศธรรมดา พบวา ฟองอากาศนี้มีขนาดเล็กกวา 1,000 – 1,000,000 เทา เนื่องจากฟองอากาศมี

ขนาดเล็กมากจึงมีคุณสมบัตทิี่โดดเดน คือ มีพื้นที่ผวิของอากาศจํานวนมหาศาลทําใหมีประสิทธิภาพในการเพิ่มคาออกซิเจน

ในน้ําและสามารถคงตัวอยูในน้ําไดนาน มีประจุลบลอมรอบทําใหสามารถจับกับสิ่งปฏิกูลตางๆ ในน้ํา ลอยขึ้นมาอยูดานบน 

ทําใหลดปรมิาณการเปลี่ยนถายน้ํา อีกทัง้ยังลดระยะเวลาในการเลี้ยงแตละรอบ อีกทัง้เนื่องจากฟองอากาศขนาดเล็กมากๆ นี้ 

สามารถอยูบริเวณกนบอไดนาน ทําใหปริมาณออกซิเจนระดับกนบอและผิวน้ํามีปริมาณใกลเคียงกัน (เทคโนโลยีไมโครนา

โนบับเบิ้ล, 2560) 

 

ภาพที่ 2 การเปรยีบเทียบประสทิธภิาพการยกพาตะกอนใหลอยสูผวิน้ํา (เทคโนโลยีไมโครนาโนบับเบิ้ล, 2560) 

จากการศึกษางานวิจัยในการนําประโยชนของไมโครนาโนบับเบิ้ลไปประยุกตใชในตางประเทศ พบวา Masayoshi 

Takahashi ไดทําการทดลองเลี้ยงปลาสองบอ คือ บอ control (เติมอากาศโดยใชหัวทราย) และบอ MNB เพื่อศึกษาการ

เจรญิเตบิโตและอัตราการรอดของปลา จากการทดลองเปนเวลา 4 เดือน พบวา ในชวงแรกปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ํา

ของบอ control (8.23 mg/L) ซึ่งมีคามากกวาบอ MNB (7.24 mg/L) แตปลาในบอ MNB มีจํานวนปลาที่ตายมากกวาบอ control 

เม่ือเวลาผานไป 6 สัปดาห ปลาในบอไมโครนาโนบับเบิ้ลมีจํานวนปลาที่ตายลดลง สวนบอ control มีจํานวนปลาตายเทาเดิม 
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และเม่ือผานไป 4 เดอืน ปลาที่เลี้ยงในบอไมโครนาโนบับเบิ้ลมีน้ําหนักเฉลี่ย 75.8 g ซึ่งมากกวาบอ control ที่มีน้ําหนักเฉลี่ย 

51.5 g (Masayoshi Takahashi, 2017) 

 

ภาพที่ 3 การทดสอบการเลี้ยงปลาโดยใชไมโครนาโนบับเบิ้ล (Masayoshi Takahashi, 2017) 

นอกจากนี้ Kosuke Ebina และคณะ ไดศกึษาเปรยีบเทยีบการเลี้ยงปลา 2 แบบ คือ  กลุมที่เติมน้ํานาโนบับเบิ้ล และ 

กลุมควบคุมหรอืเลี้ยงแบบปกต ิโดยเลี้ยงปลา 2 ชนิด คือ Sweetfish และ Rainbow trout เลี้ยงเปนระยะเวลา 3 สัปดาห และ 

6 สัปดาห ตามลําดับ จากการทดลอง พบวา ปลา Sweetfish ที่เลี้ยงทัง้สองบอมีน้ําหนักเริ่มตนที่ 3 Kg และเม่ือเวลาผานไป 3 

สัปดาห ปลาที่เลี้ยงแบบปกติ (6.4 Kg) มีน้ําหนักนอยกวาปลาบอที่เลี้ยงดวยน้ํานาโนบับเบิ้ล (10.2 Kg) สวนปลา Rainbow 

trout เลี้ยงทัง้สองบอมีน้ําหนักเริ่มตนที่ 50 Kg และเม่ือเวลาผานไป 6 สัปดาห ปลาที่เลี้ยงดวยวิธีปกติ (129.5 Kg) มีน้ําหนัก

นอยกวาปลาบอที่เลี้ยงดวย น้ํานาโนบับเบิ้ล (148.0 Kg) (Kosuke et al., 2013) 

อยางไรก็ตามในประเทศไทยยังไมมีงานวิจัยในการนําเอาเครื่องไมโครนาโนบับเบิ้ลไปประยุกตใชในการเพิ่ม

ประสทิธภิาพในการอนุบาลปลานลิ ซึ่งทางทมีวจัิยไดเริ่มพัฒนาเครื่องไมโครนาโนบับเบิ้ลเพื่อใชในบออนุบาลปลานิล โคยใช

เครื่อง MNB ขนาด 20 L/min และออกแบบใหมีถังบําบัดน้ํา ขนาด 200 L จํานวน 3 ถัง 

 

วิธีดําเนนิการวิจัย  

2.1 ข้ันตอนการดําเนนิงาน 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อออกแบบและพัฒนาระบบไมโครนาโนบับเบิ้ลสําหรับการอนุบาลปลานิล โดย

เปรียบเทียบคาการละลายออกซิเจนในน้ําและอัตราการเจริญเติบโตของลูกปลานิลระหวางบอคอนกรีตที่เติมน้ําไมโครนา

โนบับเบิ้ลกับบอคอนกรตีที่ใหเตมิอากาศดวยหัวทราย ซึ่งสามารถอธิบายในรูปแบบแผนภาพการดําเนนิงานได ดังนี้ 
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ภาพที่ 4 แผนภาพการดําเนนิงานวจัิย 

2.2 การออกแบบระบบไมโครนาโนบับเบ้ิลสําหรับบออนุบาลปลานลิ 

 

ภาพท ี5 บล็อกไดอะแกรมการทํางานของระบบไมโครนาโนบับเบิ้ล 

ในการออกแบบระบบไมโครนาโนบับเบิ้ล หรือเครื่องผลิตฟองอากาศขนาดไมโครและนาโนเมตร (micro/nano 

generator (MNB)) สําหรับบออนุบาลปลานลิ ประกอบไปดวย 2 สวน คือ สวนของการผลิตฟองอากาศโดยเครื่อง MNB และ 

สวนของการบําบัดน้ําซึ่งประกอบไปดวยถังขนาด 200 L จํานวน 3 ถัง ดังแสดงในบล็อกไดอะแกรมภาพที่ 5 ผูวิจัยไดติดตั้งปม

น้ําหอยโขงขนาด 500 W ดูดน้ําผานทอขนาด 1 inch จากบอเลี้ยงลูกปลานิลขนาด 2x5x1 m3 เขามาในตัวปมน้ํา ใน

ขณะเดียวกันนั้นเครื่องก็จะดูดอากาศจากภายนอกผานทอที่เจาะไว โดยมีวาลวปรับปริมาณอากาศที่ไหลเขาเครื ่อง โดยมี

แรงดันน้ํา 0.4 MPa ทางทอปลอยออกจากเครื่อง เม่ือเครื่องดูดน้ํากับอากาศเขามาในตัวเครื่อง ใบพัดในตัวเครื่องก็จะปนน้ํา
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กับอากาศผสมกัน จากนัน้น้ําก็จะไหลผานทอน้ําขาปลอยซึ่งมีขนาด ¾ inch เขาถังบําบัดน้ําที่ 1 โดยตรงปลายทอปลอยจะมี

หัว Nozzle จํานวน 2 หัว ซึ่งสามารถทําใหเกดิน้ําที่มีฟองระดับไมโครและนาโนเมตรมากขึ้น ซึ่งระบบนี้มีกําลังในการผลิตน้ําที่

มีฟองอากาศขนาดเล็กที่อัตรา 20 L/min นอกจากนี้ผูวิจัยไดออกแบบ ถังบําบัดน้ําขนาด 100 L จํานวน 3 ถัง โดยมีทอเชื่อม

ขนาด ½ inch ตอถงึกัน และออกแบบทอปลอยน้ําอัตโนมัตอิอกจากถังบําบัดนี้ที่ 3 ขนาด ½ inch แยกออกเปนขอตอสามทาง 

เพื่อทําปลอยน้ําที่มีฟองอากาศขนาดเล็กใตน้ําลกึ 30 cm ดังภาพที่ 6 

 

ภาพที่ 6 การออกแบบระบบไมโครนาโนบับเบิ้ลสําหรับบออนุบาลปลานลิ  

2.3 การทดสอบประสทิธิภาพระบบไมโครนาโนบับเบ้ิล 

 

ภาพที่ 7 จุดที่ทําการวัดประสทิธภิาพระบบไมโครนาโนบับเบิ้ล  

 ในการทดสอบประสทิธภิาพของระบบไมโครนาโนบับเบิ้ล ไดแบงออกเปน 2 สวนคือ สังเกตลักษณะของฟองอากาศ

ที่เกิดขึ้นในถังที่ 1 และวัดปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ํา (Dissolved oxygen, DO) โดยใชเครื่อง Horiba Multi-parameter 

Water Quality Meters  จํานวน 3 จุด ไดแก ถังบําบัดน้ําที่ 1 บอที่ติดตั้งระบบไมโครนาโนบับเบิ้ล และบอ control  

ดังรูปภาพที่ 4 โดยวัดทุกๆ 15 นาที ระหวางที่เครื่องทํางานเปนเวลา 60 นาที หลังจากนั้นปดเครื่องและทําการวัดปริมาณ

ออกซเิจนที่ละลายน้ําทุกๆ 15 นาท ีเปนระยะเวลา 120 นาท ีรวมเวลาในการวัดคา DO เปน 180 นาที บันทึกคาและวิเคราะห

ผลการทดลอง 

2.4 เปรยีบเทยีบอัตราการเจรญิเตบิโตของลูกปลานลิระหวางบอที่ตดิตั้งระบบ MNB และบอ control 

 ในการเปรยีบเทยีบอัตราการเจรญิเตบิโตของลูกปลานลิระหวางบอที่ทําการตดิตั้งระบบไมโครนาโนบับเบิ้ลและบอที่

ไมไดติดตั้ง MNB (บอ control) ผูวิจัยไดปลอยลูกปลานิลขนาดใบมะขาม (น้ําหนักเฉลี่ย 1.6 g) จํานวน 5,000 ตัว ลงในบอ

ซเีมนตขนาด 5 x 2 m2 โดยใชน้ําบาดาลปริมาณ 10 m3 ในแตละบอ โดยทั้ง 2 บอ ติดตั้งปมหัวทรายจํานวน 3 หัว และเปด

ตลอดเวลา (เนื่องจากปลอยลูกปลานลิในความหนาแนนคอนขางสูง) และบอที่ตดิตัง้ระบบ MNB เคริ่องทํางานอัตโนมัติจํานวน 

12 ครัง้ ครัง้ละ 1 ชม และพักเครื่อง 1 ชม การใหอาหาร จะใหจนอ่ิมวันละ 3 ครัง้ เวลาเชา 08.00-09.00 น . กลางวัน 11.00-
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12.00 น. และเย็นเวลา 16-17.00 น . โดยอาหารที่ใหคือไฮเกรด 9961 จากนั้นในแตละสัปดาห จะสุมลูกปลานิลจํานวน 30 

ตัว/บอ โดยจะทําการชั่งน้ําหนักโดยใชเครื่องชั่ง OHAUS CS SERIES 2,000g และวัดความยาวของปลา โดยใชไมบรรทัด ความ

ละเอียด 0.05 cm ดังภาพที่ 5 เปนจํานวน 5 สัปดาห และนํามาหาอัตราการเจริญเติบโต (Average daily growth, ADG) ดัง

สมการที่ 1  
  

     ADG = (น้ําหนักสุดทาย – น้ําหนักเริ่มตน)   (1) 

                                               ระยะเวลาในการทดลอง(วัน) 

 

ภาพที่ 8 (a) การชั่งน้ําหนัก (b) วัดความยาวของลูกปลานลิ  
 

ผลการวิจัย 

3.1 ประสทิธิภาพของระบบไมโครนาโนบับเบ้ิล 

จากการทดสอบประสทิธภิาพของระบบไมโครนาโนบับเบิ้ลพบวา เม่ือเปดเครื่อง น้ํามีลักษณะที่ขาวขุนและมีตะกอน

ลอยขึ้นมาในถังที่ 1 ซึ่งเปนคุณลักษณะเฉพาะของฟองอากาศที่มีขนาดเล็ก (ฟองจะมีลักษณะขาวขุนและเนื่องจากฟองอากาศ

ระดับไมโครและนาโนเมตร มีสภาพประจุเปนลบ ซึ่งสามารถจับกับตะกอนขี้ปลาและอาหารปลาที่เหลอื) จากการสังเกตพบวา 

ถังบําบัดน้ําที่ 1 จะมีตะกอนขี้ปลามากที่สุด และ ถังบําบัดที่ 2 และถังบําบัดที่ 3 น้ําจะมีลักษณะที่ใสขึ้น ดังภาพที่ 9  

 
ภาพที่ 9 ถังบําบัดน้ําที่ 1 2 และ 3 

ผลการวัดปรมิาณออกซิเจนที่ละลายในน้ําในชวงเชามืด (เพื่อลดปจจัยการผลิตออกซิเจนจากการสิ่งเคราะหแสง) 

พบวา กอนเปดเครื่องปรมิาณออกซเิจนที่ละลายในน้ําทัง้ 2 บอ มีคาอยูที่ 2.8 mg/L เม่ือเปดเครื่องพบวา คา DO ในถังบําบัด

น้ําที่ 1 มีคาเพิ่มขึ้นจนถึง 5.1 mg/L เม่ือเวลาผานไป 60 นาที และเม่ือวัดคา DO ในบอ MNB พบวาคา DO เพิ่มขึ้นจาก 2.8 

mg/L เปน 3.48 mg/L ภายในเวลา 60 นาท ีซึ่งมากกวาบอที่ไมไดเตมิน้ําไมโครนาโนบับเบิ้ล (2.74 mg/L) หลังจากเครื่อง MNB 

หยุดทํางานเปนเวลา 120 นาท ีพบวา ปรมิาณออกซเิจนในน้ําที่อยูในถังบําบัดน้ําที่ 1 ลดลงเหลือ 3.85 mg/L และในบอ MNB 
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2.75 mg/L อยางไรก็ตามจะเห็นวาระบบไมโครนาโนบับเบิ้ลขนาด 20 L/min สามารถเพิ่มปริมาณออกซิเจนในบออนุบาลลูก

ปลานลิที่มีปรมิาตรน้ํา 10 m3 

 

ภาพที่ 10 กราฟความสัมพันธระหวางปรมิาณออกซเิจนที่ละลายน้ํา (dissolved oxygen, DO) ตอเวลา 

หมายเหต ุระบบไมโครนาโนบับเบิ้ลทํางานชวงเวลา 0 – 60 นาท ีและหยุดทํางาน 60 – 180 นาที 

3.2 เปรยีบเทยีบอัตราการเจรญิเตบิโตของลูกปลานลิระหวางบอที่ตดิตั้งระบบ MNB และบอ control 

ผลการวัดอัตราการเจรญิเตบิโตของลูกปลานลิใน 5 สัปดาห ซึ่งแสดงในภาพที่ 7 และ 8 พบวา สัปดาหแรกลูกปลา

นิลทั้งสองบอมีน้ําหนักตัวเฉลี่ย 1.6±0.72 g และความยาวเฉลี่ยของลูกปลาของบอที่ติดตั้งระบบไมโครนาโนบับเบิ้ลอยูที่ 

4.17±0.59 cm สวนบอ control มีความยาวเฉลี่ยอยูที่ 3.73±0.55 cm หลังจากนัน้สองสัปดาห น้ําหนักและความยาวเฉลี่ยของ

ลูกปลามีคาใกลเคียงกัน แตเม่ือถงึสัปดาหที่ 5 คาน้ําหนักและความยาวเฉลี่ยของลูกปลามีความแตกตางกัน โดยบอที่ติดตั้ง

ระบบไมโครนาโนบับเบิ้ลมีคาน้ําหนักและความยาวเฉลี่ย 6.80±0.76 g และ 7.22±0.52 cm ตามลําดับ สวนบอ control มีคา

น้ําหนักและความยาวเฉลี่ย 5.30±1.26 g และ 6.65±0.51 cm ตามลําดับ โดยอัตราการเจริญเติบโตของลูกปลานิลในบอไม

โครนาโนบับเบิ้ล (0.17±0.03 g/day) สูงกวา ลูกปลานิลในบอ control (0.12±0.03 g/day)  นอกจากนี้จากการสังเกตเวลาให

อาหารลูกปลานลิพบวา บอที่ตดิตัง้ MNB จะมีการกนิอาหารไดดกีวาและวายน้ําแข็งแรงกวาบอ control 

ตารางที่ 1 เปรยีบการเจรญิเตบิโตของบอ control กับบอ MNB 

 บอ control บอ MNB 

น้ําหนักเร่ิมตน (g) 1.6±0.72 1.6±0.66 

ความยาวเร่ิมตน (cm) 3.73±0.55 4.17±0.59 

น้ําหนักสดุทาย (g) 5.30±1.26 6.80±0.76 

ความยาวสุดทาย (cm) 6.65±0.51 7.22±0.52 

อัตราการเจริญเตบิโต (g/day) 0.12±0.02 0.17±0.03 

สรุปผลการวิจัย 

การพัฒนาระบบไมโครนาโนบับเบิ้ลสําหรับบออนุบาลปลานลินี้ มีวัตถุประสงคเพื่อเพิ่มปริมาณออกซิเจนที่อยูในบอ

อนุบาลปลานลิและเปรยีบเทยีบอัตราการเจรญิเตบิโตระหวางบอที่ตดิตัง้ระบบไมโครนาโนบับเบิ้ลกับบอ control โดยระบบไม

โครนาโนบับเบิ้ลสามารถผลติน้ําที่มีฟองอากาศขนาดเล็กและมีปรมิาณการละลายออกซเิจนในน้ําปริมาตร 200 L ในถังบําบัด

น้ําที่ 1 สูงถึง 5.1 mg/L โดยใชเวลา 60 นาที นอกจากนี้คา DO ในบอที่ติดตั้งระบบ MNB เพิ่มขึ้นจาก 2.8 mg/L เปน 3.48 

mg/L ภายในเวลา 60 นาท ีซึ่งมากกวาบอที่ไมไดเตมิน้ําไมโครนาโนบับเบิ้ล (2.74 mg/L)  การวัดอัตราการเจริญเติบโตของลูก
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ปลานลิใน 5 สัปดาห พบวา อัตราการเจริญเติบโตของบอที่ติดตั้งไมโครนาโนบับเบิ้ล (0.17±0.03 g/day) สูงกวาบอ control 

(0.12±0.02 g/day) จากงานวจัิยสรุปไดวาระบบไมโครนาโนบับเบิ้ลสําหรับบออนุบาลปลานลิสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการ

อนุบาลปลานลิ โดยเพิ่มปรมิาณออกซเิจนที่ละลายในน้ําและยังชวยเพิ่มอัตราการเจรญิเตบิโตของลูกปลานลิ  
 

กติตกิรรมประกาศ 

 งานวจัิยสําเร็จไดดวยความกรุณาของอาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธ อาจารยเพลิน จันทรสุยะ  ผศ.ดร.รัตนาพร 

นรรัตน  อาจารยสุรยิงค ประชาเขยีว และอาจารยสรายุธ บุญชวย อาจารยที่ปรกึษารวมและเปนผูใหขอคิดเห็นและคําแนะนํา

ในการทํางานวิจัยมาโดยตลอด และขอขอบคุณ ผศ.ดร.วิษณุ ทองเล็ก ที่ใหคําปรึกษาเกี่ยวกับระบบไมโครนาโนบับเบิ้ล 

อาจารยรุงระวี ทองดอนเอ ในการใหคําปรึกษาเกี่ยวกับการเลี้ยงปลานิล อีกทั้งงานวิจัยนี้ดรับทุนอุดหนุนวิจัยจาก 

"มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนาและสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และ "ความเห็นในรายงานวิจัย

ผลการวิจัยเปนของผูรับทุน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนาและสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ไม

จําเปนตองเห็นดวยเสมอไป" ซึ่งผูวจัิยขอขอบพระคุณเปนอยางสูง ณ โอกาสนี้ 

นอกจากนี้ผูวิจัยขอขอบพระคุณ คณาจารยสาขาวิศวกรรมไฟฟาและคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร 

ทุกทานที่ไดถายทอดความรูทักษะและประสบการณที่เปนประโยชนในการทําวจัิยฉบับนี้ 

ผูวจัิยขอขอบคุณ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา เชยีงราย และบอปลาของกลุมวิสาหกิจชุมชน ชมรมปลา

เชยีงราย ที่ไดอนุเคราะหเวลา สถานที่ในการจัดทํางานวจัิยฉบับนี้สําเร็จลุลวงไปดวยดี 

ขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา ที่ไดมอบความรักความอบอุนและสนับสนุนผูจัดทําในการทํางานวิจัยตลอดจน

เพื่อนทุกคนที่ไดคอยชวยเหลอืใหกําลังใจและแลกเปลี่ยนความรู สนับสนุนการทําวจัิยจนสําเร็จลุลวงไปดวยด ี 
     

                 คณะผูจัดทํา 

            นายอุดมศักดิ์ ทําด ี

                       นายณัฐพงษ วงศฝน 
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การพัฒนาระบบไมโครนาโนบบัเบิ้ลสําหรับบอเลี้ยงปลานลิ 

Development of Air-micro/nano Bubble System for Tilapia Fish Pond 
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บทคัดยอ 

งานวจัิยนี้ไดทําการพัฒนาระบบไมโครนาโนบับเบิ้ล micro/nano bubble (MNB) system หรือเทคโนโลยีฟองอากาศ

ขนาดเล็ก สําหรับการเพิ่มปรมิาณออกซเิจนและบําบัดน้ําจากบอเลี้ยงปลานิล จากการทดสอบประสิทธิภาพของระบบพบวา 

คาปรมิาณออกซเิจนที่ละลายอยูในน้ํา (Dissolve oxygen, DO) ในถังน้ํา 1000 ลติร สามารถเพิ่มขึ้นจาก 2.07 mg/L เปน 4.89 

mg/L หลังจากเปดเครื่องเปนเวลา  60 นาท ีนอกจากนี้พบวาระบบนี้สามารถลดปริมาณของเสียในน้ําบอปลาโดยการชวยให

สิ่งปฏิกูลตางๆ เชน อาหารปลาที่เหลอื ขี้ปลาและอินทรยีวัตถุ ลอยตัวขึ้นมาดานบนของน้ําและไหลลงไปในทอระบายของเสีย

ที่ออกแบบไว นอกจากนี้ไดทําการติดตั้งเครื่องบันทึกคาความเปนกรดและดาง (pH) และวัดคาอุณหภูมิของน้ําไมโครนา

โนบับเบิ้ล (MNB) แบบอัตโนมัต ิในถังพักที่ 2 เพื่อวัดคุณภาพน้ํากอนที่จะปลอยน้ํา MNB ลงสูประชังปลานลิตอไป 

คําสําคัญ:  การเลี้ยงปลานลิ  เครื่องผลติฟองอากาศระดับไมโครและนาโนเมตร  การละลายออกซเิจนในน้ํา  การบําบัดน้ํา 

Abstract  

This research has developed micro/nano bubble system which generate a fine bubble for enhancing dissolved 

oxygen of the water from Tilapia fish pond and water treatment. It was found that the dissolved oxygen level of 1000 L 

was increased from 2.07 mg/L to 4.89 mg/L within 60 minutes. In addition, we observed that this system can remove 

the contaminants in water by flotation include uneaten feed, faeces and organic matter. Moreover, temperature and pH 

of the micro/nano bubble were recorded automatic for monitoring the water quality of the 2nd tank before transferring to 

the fish pond. 

Keyword: Tilapia fish farming, Micro/nano bubble generator, dissolved oxygen, water treatment 

 

บทนํา  

ปจจุบันพบวาอําเภอพาน จังหวัดเชยีงราย ถอืเปนแหลงเพาะเลี้ยงปลานลิใหญที่สุดแหงหนึ่งของประเทศ จุดเดนของ

ปลานิลของอําเภอพานนั้นอยูที่ "ไมมีกลิ่นดินกลิ่นโคลน" เนื่องมาจากวา สารสําคัญที่กอใหเกิดกลิ่นโคลนในปลานิล คือ จี

ออสมิน และ 2-เมททิลไอโซบอนีออล สารทั้งสองชนิดนี้เปนสารเมทาบอไลทที่ผลิตจากสาหรายสีเขียวแกมนํ้าเงิน และ

แบคทีเรียบางสายพันธุ ดังนั้นปลานิลที่เลี้ยงในบอดินที่มีสาหรายและแบคทีเรียที่กลาวมาขางตนมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิด

ปญหาการปนเปอนของกลิ่นโคลน (Johnsen PB :1996) แตพบวาสาหรายและแบคทีเรียที่กลาวมาไมสามารถเจริญเติบโตได
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ในแหลงน้ําที่ใชในการเลี้ยงปลานิลในอําเภอพาน จึงทําใหปลานิลที่เลี้ยงไดนั้นไมมีกลิ่นโคลนเหมือนที่อื ่น ทําใหปลานิลที่

เพาะเลี้ยงจาก อําเภอพาน มีชื่อเสยีงเปนที่รูจักกันอยางแพรหลาย มีการจับปลานิลสงจําหนายเฉลี่ยไมต่ํากวา 34 ตันตอวัน 

โดยมีตลาดหลักอยูในจังหวัดตางๆ ทางภาคเหนอืและกรุงเทพมหานคร ในปจจุบันมีบอปลานลิทั้งหมดไมต่ํากวา 2,000 บอใน

ทั่วทัง้อําเภอ (สุรัตน, 2554) สรางรายไดจํานวนมากใหกับผูเลี้ยงปลานลิ 
 

        
 

ภาพที่ 1 การเพาะเลี้ยงปลานลิอําเภอพาน 
 

อยางไรก็ตาม ผูเลี้ยงปลานลิยังประสบปญหาปลานอคเนื่องจากน้ําในบอเลี้ยงปลาขาดออกซเิจน สรางความเสียหาย

อันมหาศาลแกผูเลี้ยงปลานิล โดยเฉพาะในชวงฤดูรอนและกําลังจะเขาสูฤดูฝนเปนชวงเวลาที่ผูเลี้ยงปลาตองเฝาระวังเปน

อยางมาก เนื่องจากในชวงเวลานี้การไหลเวียนอากาศเกิดขึ้นไดนอย น้ําในบอเลี้ยงปลาจะคอนขางนิ่งปริมาณออกซิเจนที่

ละลายลงไปในน้ําจะเกิดขึ้นไดนอยลงดวย และถาหากสภาพอากาศมืดครึ้มเหมือนฝนจะตกจะทําใหพืชน้ําที่อยูในบอไม

สามารถสังเคราะหแสงได เม่ือถงึชวงเวลากลางคืนโดยเฉพาะเวลาหลังเที่ยงคืนเปนตนไปจนถงึรุงเชากอนพระอาทิตยขึ้น ปลา

มักจะตายเปนจํานวนมากเนื่องมาจากปริมาณออกซิเจนลดลงอยางรวดเร็ว ปจจุบันผูเลี้ยงปลานิลที่มีรายไดคอนชางสูงมัก

นยิมตดิตัง้เครื่องกังหันตีน้ํา โดยมักจะเปดชวงหลังเที่ยงคืนหรือชวงที่อากาศมืดครึ้มเพื่อผลิตออกซิเจนใหเพียงพอตอความ

ตองการของปลานลิ ดังภาพที่ 2 
 

 

ภาพที่ 2 กังหันตนี้ําสําหรับเพิ่มออกซเิจนใหกับบอปลานลิในอ.พาน จ.เชียงราย 
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การใชกังหันตีน้ําทั้งแบบผิวน้ําหรือในระดับใตน้ําหรือการนําน้ํามาผสมกับอากาศแลวเปาลงไปในบอเลี้ยงสัตวน้ํา 

วธิกีารตางๆ ที่กลาวมาขางตนมีจุดประสงคเดียวกันคือการเพิ่มปริมาณออกซิเจน แตขอเสียของวิธีการที่ไดกลาวมาขางตน 

ออกซเิจนไมสามารถอยูไดนาน เนื่องจากฟองอากาศมีขนาดใหญเม่ือเวลาผานไป ฟองอากาศดังกลาวจะลอยขึ้นมาบนผิวน้ํา 

ทําใหปลาจําเปนตองวายขึ้นใกลผิวน้ําเพื่อฮุบออกซิเจนซึ่งหากน้ําบนผิวน้ําและใตน้ํามีอุณหภูมิตางกัน ดังภาพที่ 3 อาจเปน

สาเหตุทําใหปลาเกิดการน็อค เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิได ซึ่งแตกตางจากการใชเครื่องไมโครนาโนบับเบิ้ล 

(Micro/Nano bubble generator, (mnb) ซึ่งผลติฟองอากาศขนาดเล็กกวาฟองอากาศธรรมดา ถึง 1,000 – 1,000,000 เทา ซึ่ง

สามารถทําใหฟองอากาศที่มีออกซเิจนลอยอยูบริเวณใตน้ําไดนาน ทําใหปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ําระหวางกนบอและ

ผวิน้ํามีระกับใกลเคียงกัน ดังภาพที่ 4 
 

 

ภาพที่ 3 ปรมิาณของ Dissolve Oxygen (DO) ในระดับตางๆ เม่ือใชกังหันตนี้ํา(Micro bubble machine,2009) 

 

 

ภาพที่ 4 ปรมิาณของ Dissolve Oxygen (DO) ในระดับตางๆ เม่ือใชเครื่อง MNB (Micro bubble machine,2009) 
 

จากการศกึษางานวจัิยในตางประเทศพบวา (Hengzhen et. Al, 2014) ทําการทดสอบประสิทธิภาพของเทคโนโลยีไม

โครนาโนบับเบิ้ลในการบําบัดน้ํา พบวาเนื่องจากฟองอากาศชนิดนี้ มีขนาดเล็กระดับไมโครเมตร ทําใหสามารถเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการเติมออกซิเจนไดดีกวาฟองอากาศธรรมดาซึ่งขนาดมิลลิเมตร โดยปริมาณออกซิเจนที่ละลายน้ํา 

(Dissolved oxygen, DO) สูงกวาน้ําที่มีฟองอากาศธรรมดาถงึ 3 เทา และคงคา DO ไดนานกวา 16 เทา นอกจากนี้ระบบไมโคร
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นาโนบับเบิ้ลสามารถบําบัดน้ําและลดปริมาณสิ่งปฏิกูลตางๆ ในน้ําเชน อาหารปลาที่เหลือ ขี้ปลาและอินทรียวัตถุ ลอยตัว

ขึ้นมาดานบนของน้ํา (Akimi Serizawa,2017) ดังภาพที่ 5 เนื่องจากฟองอากาศขนาดเล็กสามารถทําใหสิ่งปฏิกูลตางๆ ลอย

ขึ้นมาตรงบรเิวณดานหนาของผวิน้ําได  
 

 

ภาพที่ 5 การบําบัดน้ําในบอปลาโดยใชเทคโนโลยีไมโครนาโนบับเบิ้ลในประเทศญี่ปุน (Akimi Serizawa,2017) 

 

วิธีดําเนนิงาน 

2.1 ขัน้ตอนดําเนนิงาน 

งานวจัิยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อออกแบบและพัฒนาระบบไมโครนาโนบับเบิ้ลสําหรับบอเลี้ยงปลานิล โดยเปรียบเทียบ

คาการละลายออกซเิจนในน้ําและกอนและหลังการทํางานของเครื่อง โดยมีการออกแบบระบบระบายสิ่งปฏิกูลหลังจากบําบัด

น้ํา และวัดความเปนกรดดางและอุณหภูมิของน้ําที่ทําการบําบัดกอนเติมลงไปในบอปลานิล ซึ่งสามารถอธิบายในรูปแบบ

แผนภาพการดําเนนิงานไดดังนี้ 
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ภาพที่ 6 วธิกีารดําเนนิงาน  

 

2.2 การออกแบบระบบไมโครนาโนบับเบ้ิลสําหรับบอปลานลิ 

 
ภาพที่ 7 บล็อกไดอะแกรมหลักการทํางาน 

 

ภาพที่ 8 การออกแบบระบบไมโครนาโนบับเบิ้ลสําหรับบอปลานลิ 
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ในการออกแบบเครื่องผลติฟองอากาศขนาดไมโครและนาโนเมตร (micro/nano bubble generator (MNB)) สําหรับบอ

ปลานลิ ประกอบไปดวย 2 สวน คือ สวนของการผลิตฟองอากาศโดยเครื่อง MNB และ สวนของการบําบัดน้ําและระบายสิ่ง

ปฏิกูลแบบน้ําลน ดังแสดงในภาพที่ 8 ผูวจัิยไดติดตั้งเครื่องไมโครนาโนบับเบิ้ลขนาด 1500 วัตต 220 โวลต จํานวน 1 เครื่อง 

โดยตดิตัง้ทอดูดน้ําขาเขาขนาด 3/4 นิ้ว และดานปลายทอไดตดิตัง้หัวกะโหลกเพื่อปองกันน้ําไหลยอนกลับและตาขายละเอียด

เพื่อปองกันโคลนหรอืขี้ตะกอนขนาดใหญเขาไปในเครื่อง โดยอัตราการไหลของน้ําบริเวณขาเขาเปน  50 L/min เครื่อง MNB 

สามารถทํางานไดอัตโนมัติโดยการติดตั้ง timer และ Magnetic switch เพื่อปองกันการกระชากไฟจากการเปดเครื่อง อีกทั้ง

ดานฝงทอน้ําขาออกจากเครื่องไดตดิตัง้ Ball vale เพื่อปรับแรงดันน้ําใหไดระดับ 0.7 MPa เม่ือเครื่องดูดน้ํากับอากาศเขามาใน

ตัวเครื่อง ใบพัดในตัวเครื่องก็จะปนน้ําผสมกับอากาศ จากนั้นน้ําก็จะไหลผานทอน้ําขาปลอยซึ่งมีขนาด 3/4 นิ้ว เขาถังบําบัด

น้ําที่ 1 โดยตรงปลายทอปลอยจะมีหัว Nozzle จํานวน 2 หัว ซึ่งสามารถทําใหเกดิน้ําที่มีฟองระดับไมโครและนาโนเมตรมากขึ้น  

2.3 ออกแบบระบบบําบัดน้ําและระบายสิ่งปฏิกูล 

 
ภาพที่ 9 ระบบบําบัดน้ําและระบายสิ่งปฏิกูลแบบน้ําลน 

 

 
ภาพที่ 10 เซนเซอรวัดความเปนกรดดางและอุณหภูมิของน้ําในถังที่ 2 กอนปลอยลงในบอ 

 

เนื่องจากฟองอากาศระดับไมโครและนาโนเมตร สามารถทําใหสิ่งปฏิกูลตางๆ เชน อาหารปลาที่เหลือ ขี้ปลาและ

อินทรยีวัตถุ ลอยตัวขึ้นมาดานบนของน้ํา ดังนัน้ทางผูวจัิยไดออกแบบระบบบําบัดน้ําและระบายสิ่งปฏิกูลแบบน้ําลน โดยการ

ตดิตัง้ถังน้ําขนาด 1,000 L จํานวน 2 ถัง โดยมีทอขนาด 1.5 นิ้ว ตอระหวางทอถังน้ําทัง้สอง โดยถังแรกมีหนาที่ในการทําน้ําที่มี

ฟองอากาศระดับไมโครและนาโนเมตรและแยกสิ่งปฏิกูลที่ลอยอยูบนบรเิวณดานบนของถังน้ําออกจากถังที่ 1 เม่ือเครื่อง MNB 

ทํางานได 70 นาท ีน้ําดานบนของถังจะมีสิ่งปฏิกูลลอยอยูดานหนาและไหลลงมาตามกรวยขนาดเสนผานศูนยกลาง 0.30 m 

และไหลลงทอขนาด 1.5 นิ้ว ลงไปในบอพักน้ําตอไป สวนถังที่ 2 มีหนาที่กักเก็บน้ําที่มีคาการละลายออกซิเจนในน้ําสูง โดยมี

การตดิเครื่องตรวจวัดคาอุณหภูมิและความเปนกรดดาง HAOSHI รุน H-101 ของน้ําในถังทั้งสองและเก็บขอมูลโดยอัตโนมัติ

และเก็บบันทึกใน SD card ซึ่งมีระบบควบคุมการทํางานผานอะดูโน พรอมแสดงผลผานหนาจอ LCD ดังภาพที่ 10 เพื่อให
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แนใจวาน้ําที่อยูในถังมีคุณภาพดีกอนปลอยลงสูบอปลานิลตอไป อีกทั้งยังมีการติดตั้งปมน้ํา HS รุน HS-750S ขนาด 750 

วัตต 220 โวลต สูบน้ําจากถังที่ 2 ฉดีลงไปในบอปลานลิลกึลงไปจากผวิน้ํา 100 cm 

2.4 การทดสอบประสทิธิภาพระบบไมโครนาโนบับเบ้ิลสําหรับบอปลานลิ 

ในการทดสอบประสทิธภิาพระบบไมโครนาโนบับเบิ้ล ไดแบงออกเปน 2 สวนคือ สังเกตลักษณะของฟองอากาศที่

เกดิขึ้นและวัดคาความขุนของน้ํา ในถังที่ 1 และถังที่ 2 โดยใชเครื่อง Horiba Multi-parameter Water Quality Meters รุน U-

54G   สวนที่ 2 ทําการวัดปรมิาณออกซเิจนที่ละลายในน้ํา (Dissolved oxygen, DO) โดยใชเครื่อง Horiba Multi-parameter 

Water Quality Meters  จํานวน 4 จุด ไดแก บรเิวณทอดูดน้ํา ถังที่ 1 ถังที่ 2 และทอปลอยน้ํา MNB ดังรูปภาพที่ 11 โดยจะทํา

การวัดทุกๆ 30 นาท ีระหวางที่เครื่องทํางานเปนเวลา 60 นาท ีหลังจากนัน้ปดเครื่องและทําการวัดคา DO ทุกๆ 30 นาท ีเปน

ระยะเวลา 120 นาท ีรวมเปนเวลา 180 นาท ีบันทกึคาและวเิคราะหผลการทดลอง  

 
ภาพที่  11 ตําแหนงการวัดปรมิาณออกซเิจนที่ละลายในน้ํา  

ผลการวิจัย  

3.2 การทดสอบประสทิธิภาพระบบไมโครนาโนบับเบ้ิลสําหรับบอปลานลิ 

 
ภาพที่ 12 ระบบไมโครนาโนบับเบิ้ลขนาด 50 L/min พรอมระบบบําบัดน้ําและระบายสิ่งปฏิกูล 

ภาพที่ 12 แสดงการตดิตัง้ระบบไมโครนาโนบับเบิ้ลขนาด 50 L/min พรอมระบบบําบัดน้ําและระบายสิ่งปฏิกูล ทาง

ผูวิจัยไดทดสอบประสิทธิภาพของระบบ MNB โดยวัดคาออกซิเจนที่ละลายน้ําบริเวณหนาทอดูดน้ํา, ถังที่ 1, ถังที่ 2 และ

ดานหนาทอปลอยน้ํา MNB ปรากฏผลดังแสดงในตารางที่ 1 โดยไดทําการวัดปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ําในชวงเชามืด 

(เพื่อลดปจจัยการผลติออกซเิจนจากการสังเคราะหแสง) พบวา กอนเปดเครื่อง MNB ปริมาณออกซิเจนที่ละลายน้ําบริเวณ

ทอน้ําดูด มีคาต่ํามาก (DO = 2.07 mg/L) ภายหลังจากเปดเครื่องMNB เปนเวลา 60 นาท ีพบวาคา DO ในถังที่ 1 ถังที่ 2 มีคา
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เพิ่มขึ้น 4.89 mg/L และ 4.82 mg/L ตามลําดับ แตเม่ือทําการวัดคา DO ของน้ําในบริเวณทอปลอยน้ํา MNB พบวาคา DO 

ลดลงเหลือ 2.23 mg/L เนื่องจากปริมาตรน้ําในกระชังในบอปลานิล ซึ่งมีขนาด 2 ไร คิดเปนน้ําปริมาณ 6,400 m3 ซึ่งมี

ปรมิาตรที่มากกวาน้ําที่ปลอยออกมา (1 m3 ตอครัง้) ประมาณ 6400 เทา ซึ่งทําใหไมสามารถเพิ่มปริมาณออกซิเจนในบอได

อยางทั่วถงึ อยางไรก็ตาม จากคา DO ที่วัดไดในถังที่ 1 และ 2 แสดงใหเห็นวาระบบไมโครนาโนบับเบิ้ลสามารถเพิ่มปริมาณ

ออกซเิจนที่ละลายในน้ําได แตขึ้นอยูกับปรมิาตรน้ําที่ปลอยลงไปในบอและขนาดความกวางของบอ 

ตารางที่ 1 ปรมิาณออกซเิจนที่ละลายในน้ํา (mg/L) ในเวลา 180 นาที 

 0 นาที 30 นาท ี 60 นาที 90 นาที 120 นาที 150 นาท ี 180 นาท ี

หนาทอดูดน้ํา 2.07 2.07 2.61 1.9 2.11 1.92 1.84 

ถังที่1 4.25 4.3 4.89 4.31 4.45 4.15 4.12 

ถังที่2 4.57 4.74 4.82 4.44 4.4 - - 

หนาทอปลอยน้ํา 

MNB 2.22 2.22 2.23 2.42 2.1 2.1 1.94 

หมายเหต ุระบบ MNB ทํางานในชวง 0-60 นาท ีและเครื่องหยุดทํางานที่นาทีที่ 60 

 
 

ภาพที่ 13 ปรมิาณออกซเิจนที่ละลายในน้ํา (mg/L) เทยีบกับเวลา (minute) 

3.2 การทดสอบระบบระบายสิ่งปฏิกูลและถังบําบัดน้ํา 

จากการทดสอบการทํางานของระบบไมโครนาโนบับเบิ้ล พบวา เม่ือเครื่อง MNB เริ่มทํางาน น้ําที่ออกจากหัว nozzle 

ในถังที่ 1 มีลักษณะขาวขุนและมีสิ่งปฏิกูลตาง ๆ ลอยขึ้นมาบนผิวน้ํา ดังภาพที่ 14 (a) และเม่ือทําการวัดคาความขุนของน้ํา

หลังจากเครื่อง MNB ทํางานครบ 30 นาท ีพบวาความขุนของน้ําในถังที่ 1 มีคาเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ จนถึง 417 NTU และเม่ือเครื่อง 

MNB ทํางานครบ 60 นาท ีพบวาคาความขุนในถังที่ 1 มีคาลดลงเทากับ 220 NTU เนื่องจากสิ่งปฏิกูลที่ลอยอยูที่ผิวหนาของ

น้ําไดไหลไปตามกรวยระบายน้ําเสยีและน้ําที่ไดรับการบําบัดในบรเิวณดานลางของถังที่ 1 ไดไหลเขาสูถังที่ 2 ดังภาพที่ 14 (b) 

โดยคาความขุนในถังที่ 2 เทากับ 71.79 NTU และเม่ือเวลาผานไป 90 นาท ีน้ําในถังที่ 1 และ ถังที่ 2 มีลักษณะใสขึ้นอยางเห็น

ไดชัด โดยคาความขุนเทากับ 71.4 NTU และ 61.9 NTU ตามลําดับ เนื่องจากสิ่งปฏิกูลตาง ๆ ในถังที่ 1 ไดระบายลงไปในบอพัก
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น้ําทัง้หมด และจากการตรวจสอบคุณภาพน้ําในถังที่ 2 เปนเวลา 24 ชม. พบวา  คาความเปนกรดดาง (pH) เฉลี่ยเทากับ 7.59 

และอุณหภูมิเฉลี่ยของน้ํา 26.95 °C และจากการสังเกตน้ํามีลักษณะใสและมีคา DO สูงถึง 4.4 mg/L ซึ่งจากขอมูลที่ไดกลาว

มาขางตน สามารถสรุปไดวา น้ําในถังที่ 2 ไดรับการบําบัดและมีคา DO ซึ่งสามารถปลอยลงในบอปลานลิได 

 
ภาพที่ 14 (a) สิ่งปฏิกูลที่เกดิการลอยตัวในถังที่ 1 (b) ลักษณะน้ําที่เกดิขึ้นในถังที่ 2 

ตารางที่ 2 ความขุนของน้ํา (NTU) ในถังที่ 1 และ 2  

  0 นาที 30 นาที 60 นาที 90 นาที 120 นาที 150 นาที 180 นาที 

ถังที่1 256 417 220 71.4 68.2 71.1 65.6 

ถังที่2 214 198 71.9 61.9 71.7  - -  

หมายเหตุ ระบบ MNB ทํางานในชวง 0-60 นาท ีและเครื่องหยุดทํางานที่นาทีที่ 60 

 

 
                      หมายเหตุ ระบบ MNB ทํางานในชวง 0-60 นาท ีและเครื่องหยุดทํางานที่นาททีี่ 60 

ภาพที่ 15 คาความขุนของน้ําในถังบําบัดน้ํา 
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ภาพที่ 16 คาความเปนกรด-ดางและอุณหภูมิของน้ําในถังที่ 2 เทยีบกับเวลา  

สรุปผลการวิจัย  

การพัฒนาระบบไมโครนาโนบับเบิ้ลสําหรับบอเลี้ยงปลานลิ มีวัตถุประสงคเพื่อเพิ่มปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ํา

และลดปริมาณของเสียในถังบําบัด จากการทดสอบประสิทธิภาพของระบบ MNB ในถังน้ํา 1,000 ลิตร พบวาสามารถเพิ่ม

ปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ําจาก 2.07 mg/L เปน 4.89 mg/L หลังจากเปดเครื่องเปนเวลา  60 นาที นอกจากนี้ ระบบ 

MNB สามารถบําบัดน้ําและลดปรมิาณสิ่งปฏิกูลตางๆ ในน้ํา เนื่องจากฟองอากาศมีขนาดเล็กมากทําใหสิ่งปฏิกูลตางๆ ลอย

ขึ้นมาตรงบรเิวณดานหนาของผวิน้ําและไหลลงไปในทอระบายของเสยีที่ออกแบบไว โดยพบวาน้ําที่ไดรับการบําบัดและเก็บไว

ในถังที่ 2 มีคาความเปนกรดดาง (pH) เฉลี่ยเทากับ 7.59 อุณหภูมิเฉลี่ย 26.95 °C และ DO สูงถึง 4.4 mg/L ซึ่งสามารถปลอย

ลงในบอปลานลิได อยางไรก็ตามระบบไมโครนาโนบับเบิ้ลจําเปนตองพัฒนาตอไปเพื่อใหเหมาะสมกับขนาดของบอปลานิลที่

เลี้ยงในปจจุบัน  
 

กติตกิรรมประกาศ  

 งานวจัิยสําเร็จลุลวงไปดวยด ีเพราะไดรับความกรุณาอยางสูงจาก อาจารย เพลนิ จันทรสุยะ ผศ. ดร.รัตนาพร 

นรรัตน อาจารย กนกพงษ ศรเีที่ยง ซึ่งเปนผูใหขอคิดเห็นและคําแนะนําในการทํางานวจัิยมาโดยตลอด ผศ.ดร.วษิณุ ทองเล็ก 

ในการใหคําปรกึษาเกี่ยวกับระบบไมโครนาโนบับเบิ้ล และอาจารยรุงระว ีทองดอนเอ ในการใหคําปรกึษาเกี่ยวกับการเลี้ยง

ปลานลิ ขอกราบขอบพระคุณอยางสูงไว ณ โอกาสนี้ 

 งานวจัิยนี้ไดรับทุนอุดหนุนจาก มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนาและสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวจัิย 

(สกว.)" และ "ความเห็นในรายงานวจัิยผลการวจัิยเปนของผูรับทุน มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนาและสํานักงาน

กองทุนสนับสนุนการวจัิย (สกว.) ไมจําเปนตองเห็นดวยเสมอไป" ขอขอบพระคุณทาง น้ําหนึ่งฟารม ที่ไดอนุเคราะห

งบประมาณเวลาสถานที่ในการจัดทํางานวจัิยฉบับนี้สําเร็จลุลวงไปดวยดี 

 นอกจากนี้ผูวจัิยจึงใครขอกราบขอบพระคุณ คณาจารยสาขาวศิวกรรมไฟฟาทุกทาน ที่ไดถายทอดความรู ทักษะ

และประสบการณที่เปนประโยชนในการทําวิจัยฉบับนี้ 

 สุดทายนี้ผูวจัิยขอกราบขอบพระคุณครอบครัวที่คอยใหการสนับสนุนและเปนกําลังใจใหแกผูวจัิยมาโดยตลอดจน

สําเร็จการศกึษา รวมถงึคณาจารยทุกทานที่ใหการอบรมสั่งสอนมาจนสามารถนําความรูตางๆ มาประยุกตใชใหเกดิประโยชน

ไดและทานอ่ืนๆ ที่มีความเกี่ยวของแตมิไดกลาวนาม ณ ที่นี้ใหความชวยเหลอืสนับสนุนเปนอยางดี 
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บทคัดยอ 

 ปญหาการเกดิอุบัตเิหตุรถชนสัตวปาในเขตอุทยานแหงชาตเิขาใหญ (ชนะชัย, 2559) พบวา สัตวปาที่เสี่ยงตอการถูก

รถชนไดแก ลงิ เกง กวาง แมวดาว และชางปา เนื่องจากสัตวปาเหลานี้มีเสนทางการออกหาอาหารที่ตองเดินทางผานและขาม

ถนนที่อยูในเสนทางหากินของสัตวปา ซึ่งเขตอุทยานฯ มีถนนเสนหลักพาดผานผืนปาระหวางจังหวัดปราจีนบุรี นครนายก 

นครราชสีมา และสระบุรี โดยอุทยานแหงชาติเขาใหญเปนแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติที่เดินทางมาไดสะดวกทําให

นักทองเที่ยวนิยมเขามาในอุทยานฯ เปนจํานวนมาก และเปนสาเหตุที่ทําใหสัตวปาถูกรบกวนและเกิดอุบัติเหตุถูกรถชน  

แมมีขอบังคับจํากัดความเร็วการขับขี่ยานพาหนะในเขตอุทยานฯ และขอหามการใหอาหารสัตวปา ยังพบวามีการฝาฝนสงผล

ใหเกิดอุบัติเหตุรถชนสัตวปาอยูบอยครั้ง การนําเทคโนโลยี Internet of Things มาประยุกตใชงานรวมกับอุปกรณควบคุม

ไมโครคอนโทรลเลอร โดยนําเซนเซอรตาง ๆ ที่สามารถใชงานรวมกันไดมาใชในการพัฒนาระบบตรวจจับและแจงเตือนสัตว

ปาขามถนน เม่ือระบบตรวจพบการเคลื่อนไหวของสัตวปาในบริเวณจุดที่ติดตั้งระบบฯ อุปกรณตรวจจับการเคลื่อนไหว 

จะสงสัญญาณไปใหตัวรับสัญญาณ จากนั้นระบบจะทําการแจงเตือนผานเว็บในอุปกรณสมารทโฟนเพื่อระบุตําแหนงที่มี 

การตรวจพบสัตวปาบรเิวณนัน้ โดยมีระดับการแจงเตอืนเปน 3 ระดับสัญญาณ คือ 1)สัญญาณสีเขียว ในกรณีมีสัตวเดินผาน 

ไมเกิน 5 นาที 2)สัญญาณสีสมในกรณีมีสัตวเดินผานไมเกิน 15 นาที และ 3) สัญญาณสีแดง ในกรณีมีสัตวเดินผาน 

เกิน 20 นาที เพื่อใหเจาหนาที่ทราบทันทีเม่ือตรวจพบสัตวปาในบริเวณดังกลาวและแจงเตือนนักทองเที่ยวที่ขับขี่รถยนต 

โดยใชสัญญาณไซเรนในบริเวณที่ตรวจพบสัตวปาขามถนน การพัฒนาครั้งเปนแนวคิดพัฒนาเพื่อปองกันอันตราย 

ที่อาจเกดิขึ้นกับสัตวปาหรือนักทองเที่ยวในเขตอุทยานฯ และเพื่อแจงเตือนใหประชาชนที่ใชเสนทางสัญจรผานเขตอุทยานฯ  

ไดทันทวงทแีละเปนแนวทางการพัฒนาตอไป 

คําสําคัญ:  ไมโครคอนโทรลเลอร  เซนเซอร  Internet of Things  สัตวปา  ตรวจจับการเคลื่อนไหว 

Abstract  

The problem of wildlife car crash in Khao Yai National Park (2016). Wildlife at risk to car crashes that a 
monkey, barking deer, deer, leopard cat and the elephants. Because of these wildlife, there are paths for food to travel 
through and across the roads in the wildlife paths. Khao Yai National Park’s main road covering areas between Prachin 
Buri, Nakhon Nayok, Nakhon Ratchasima and Saraburi. Khao Yai National Park's natural tourist attraction that makes it 
easy for tourists to come to the park and cause a wildlife disturbance and accident car crashed. Although regulations are 
driving the speed limit in the park and the prohibition of feeding wild animals. It has also been found that there are 
frequent violations of wildlife car accidents. Implementing Internet of Things technology with microcontroller controllers. 
By bringing together sensors that can be used together to develop wildlife detection and alert systems across the road. 
When the system detected wildlife’s movement the motion detector send signals to the receiver. The web-based alert 
sent to the smartphone to say where the wildlife located. There are three levels of alert: 1) green signal in the case of 
wildlife not exceeding 5 minutes. 2) orange signal in the case of wildlife not exceeding 15 minutes and 3) red signal in 



การประชุมวชิาการ และการประกวดนวัตกรรมบัณฑิตศกึษาระดับชาติและนานาชาติ 

ระหวางวันท่ี 17-18 พฤษภาคม 2561 

ณ ศูนยประชุมนานาชาติดิเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส เชยีงใหม 
 

487 

the case of wildlife passing more than 20 minutes. Officers will be notification to immediately find the wildlife in the 
area. And alert travelers with siren signals in areas where wildlife is detect. The concept of development to prevent and 
protect against possible harm to wildlife or visitors within the park. And to alert people to use route through the park. To 
be prompt and guide development. 

Keyword:  Microcontroller, Sensor, Internet of Things, Wildlife, Detection 
 
บทนํา 

อุทยานแหงชาตเิขาใหญ เปนแหลงทองเที่ยวที่ไดรับความนยิมจากนักทองเที่ยวเปนจํานวนมาก จากการศึกษาขอมูล

สัตวปาถูกรถชน บนอุทยานแหงชาตเิขาใหญนัน้ จากการศกึษาขอมูลของโพสตทูเดย (อินทรชัน, 2557) พบวาสัตวปาถูกรถชน 

เกงนอยนอนจมกองเลือดกลางถนนบนอุทยานแหงชาติเขาใหญ หลังถูกรถยนตที่แลนมาดวยความเร็วสูงชนเขาอยางจัง 

ไดสรางความสะเทอืนใจใหแกนักทองเที่ยวพบเห็นเปนอยางย่ิง  ในวันที่ความเจริญรุกคืบ ถนนหนทางถูกสรางตัดผานผืนปา 

ภูเขาแปรเปลี่ยนเปนอุทยานแหงชาติใหนักทองเที่ยวหลั่ง ไหลกันเขามาชื่นชม ความงดงามของธรรมชาติ สัตวปา 

ที่เปรยีบเสมือนเจาของบานจึงถูกรบกวนโดยแขกผูมาเยือนนัน้คือมนุษย อยางหลกีเลี่ยงไมได ผลกระทบของถนนที่ตัดผานปา

ตอการสูญเสยีสัตวปามีกระดูกสันหลังในพื้นที่เขตรักษาพันธุสัตวปาเขาอางฤาไน (ไสว และกัลยาณี 2544) ระบุวา ถนนสาย 

3259 ชวงตัดผานเขตรักษาพันธุสัตวปาเขาอางฤาไน อ.ทาตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา ระหวางกิโลเมตรที่ 15-30 นั้น มีสัตวปา 

ถูกรถชนตายปละกวา 1.4 หม่ืนตัว และไดมีการรายงานตดิตามผลโดยเก็บขอมูลที่ยานพาหนะแลนผานถนนสาย 3259 ในชวง

เวลา 05.00 – 21.00 น. (บุญชู, 2558) ซึ่งสอดคลองกับขอมูลอุทยานแหงชาตเิขาใหญ พบวาเพื่อใหสัตวปาโดยเฉพาะชางปา

ไดอยูอาศัยตามธรรมชาตขิองสัตวปาและเพื่อเปนการปองกันอันตรายหรอืความเสยีหายที่เกดิขึ้นตอรางกายและทรัพยสินของ

นักทองเที่ยวหรือผูเขามาใชบริการในอุทยานแหงชาติเขาใหญ จึงไดเปลี่ยนกําหนดเวลาหามเขาในเขตอุทยานฯ จากเดิม 

21.00-06.00 น. เปน 18.00-06.00 น. ดังนั้นผูวิจัยจึงมีแนวคิดในการนําเทคโนโลยี Internet of Things มาประยุกต 

กับอุปกรณเซนเซอรตรวจจับการเคลื่อนไหวของสัตวปาในบริเวณถนน ซึ่งการทํางานของระบบ คือเม่ือมีสิ่งมีชีวิตเดินผาน 

แนวตรวจจับของเซนเซอรจะทําการแจง เตือนไปยังอุปกรณสมารทโพนของเจาหนาที่และมีไฟไซเรนแจงเตือน 

เพื่อใหนักทองเที่ยวที่กําลังขับรถยนตใหระมัดระวังและลดความเร็วในการขับขี่ยานพาหนะเพื่อไมใหเปนอันตรายตอสัตวปา

ละแวกนั้น ผูวิจัยจึงไดมีแนวคิดพัฒนาระบบตรวจจับและแจงเตือนสัตวปาขามไวเพื่อบอกตําแหนงที่สัตวปาออกมา 

ตรงจุดเสี่ยงใหกับเจาหนาที่และผูสัญจรในเสนทางนั้นทราบโดยวัตถุประสงคก็เพื่อลดจํานวนของการเกิดอุบัติเหตุรถยนต

นักทองเที่ยวชนสัตวปาและเพื่อตระหนักถงึความสําคัญของสัตวปาตอระบบนเิวศในเขตอุทยานแหงชาติเขาใหญ ซึ่งการวิจัยนี้

สามารถพัฒนาตอยอดนําไปใชไดกับอุทยานแหงชาติหรือแหลงทองเที่ยวอ่ืน ๆ ได จากการศึกษางานวิจัยเรื่อง เทคนิคการ

จัดการปญหาความขัดแยงระหวางคนกับชาง (เพชร, 2550) พบวา ชางปาเอเชยีถูกจัดวาเปนสัตวปาที่อยูในภาวะใกลสูญพันธุ

ในระดับโลก แมยังคงมีรายงานการแพรกระจายอยูเปนหยอม  ๆ  ในหลายพื้นที่ตลอดทั่วทั้งแนวเขตการแพรกระจายดั้งเดิม 

ทวาประชากรของชางปาเอเชยีก็ถูกคุกคามอยางหนักจากการลดลงของพื้นที่ถิ่นที่อยูอาศัย การลา และปญหาความขัดแยง

ระหวางคนกับชางที่กลายเปนปญหาสําคัญตอวงการอนุรักษในปจจุบัน เนื่องจากจํานวนประชากรมนุษยที่เพิ่มขึ้นอยาง

ตอเนื่องทําใหความตองการใชที่ดินขยายตัวขึ้นเรื่อย  ๆ ในขณะที่ถิ่นที่อยูอาศัยตามธรรมชาติของชางมีขนาดเล็กลง 

และถูกแบงแยก จากภาวะดังกลาวทําใหคนกับชางปามีโอกาสเผชิญหนากันมากขึ้นและปญหาความขัดแยงระหวางกัน 

ก็ทวีความรุนแรงย่ิงขึ้น มีรายงานปญหาความขัดแยงระหวาง คนกับชางเกิดขึ้นในทุกประเทศตลอดแนวการแพรกระจาย 

ของชางปา ตัง้แต อินเดยี เนปาล ภูฎาณ จีน บังคลาเทศ ศรีลังกา พมา ลาวกัมพูชา มาเลเซีย อินโดนีเซีย และประเทศไทย  

ซึ่งในหลายประเทศปญหาดังกลาวไดกลายเปนปญหาที่มีความสําคัญอยางย่ิงในเรื่องของการจัดการสัตวปาและพื้นที่อนุรักษ 
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วิธีดําเนนิการวิจัย 

การพัฒนาระบบตรวจจับและแจงเตือนสัตวปาขามถนนดวย Internet of Things คณะผูจัดทําไดศึกษางานวิจัย 

ที่เกี่ยวของ พบวาการแกไขปญหาความขัดแยงระหวางคนและชางปา ในพื้นที่เขตรักษาพันธุสัตวปาภูหลวง จังหวัดเลย  

ดวยกระบวนการศกึษาวจัิย (สมหญงิ, 2555) ไดสํารวจประสทิธภิาพความสําเร็จของแนวรั้วไฟฟา ตั้งแตเดือนกุมภาพันธ ถึง 

เดอืนกันยายน 2554 พบวาสามารถปองกันชางปาออกนอกพื้นที่ไดอยางมีประสทิธิภาพ สอดคลองกับงานวิจัยเรื่อง คูกันชาง 

(ศุภกจิ, 2557) โดยคูกันชางเปนอีกหนึ่งในวธิทีี่หลายประเทศไดนําไปใช โดยการขุดคูที่กวางและลึกพอ จนชางไมสามารถขาม

ผานไปได และจากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของและทฤษฎีของอุปกรณเซนเซอรตรวจจับการเคลื่อนไหว และการศึกษา

พฤตกิรรมของชางปาเกี่ยวกับการปรับตัวในการดํารงชวีติในเขตอุทยานฯ เพื่อเปนการศกึษาความเปนไปไดที่จะนํา Internet of 

Things มาประยุกตใชในการพัฒนาระบบตรวจจับและแจงเตอืนสัตวปาขามถนนดวย Internet of Things ได 

 การวเิคราะหออกแบบระบบตรวจจับและแจงเตือนการขามถนนของสัตวปานั้น เลือกใชการสงสัญญาณในรูปแบบ

คลื่นวิทยุความถี่ต่ํา ในการจัดทําอุปกรณสามารถอธิบายองคประกอบการทํางานของอุปกรณไดดังนี้ คือ อุปกรณ

ประกอบดวย 4 เสา ประกอบดวย 1) เสาสําหรับเซนเซอรตรวจจับการเคลื่อนไหว 2) เสาตัวกลางที่จัดการรับ-สงขอมูล  

3) เสารับสัญญาณ 4) เสาสัญญาณไซเรน โดยการทํางานจะเริ่มตนเม่ือมีสัตวปาเดนิผาน และสงสัญญาณไปให เสาตัวกลางที่

ทําหนาที่จัดการรับ-สงขอมูล และสงตอไปใหเสารับสัญญาณเพื่อควบคุมการแจงเตือนดวยสัญญาณไซเรนเพื่อแจงเตือน  

ซึ่งการพัฒนาระบบตรวจจับและแจงเตือนสัตวปาขามถนนดวย Internet of Things นี้ มีขั้นตอนการพัฒนาระบบตามทฤษฎี 

Systems Development Life Cycle ดังนี้ 1) กําหนดปญหา (Problem Definition) สํารวจพื้นที่ในเขตอุทยานแหงชาติเขาใหญ 

โดยศกึษาจากขอมูลที่ไดจากการบันทึกของเจาหนาที่อุทยานฯ ของบริเวณที่มีการชนสัตวปาบอยครั้ง หรือจุดที่มีความเสี่ยง 

ในการเกิดอุบัติเหตุตอสัตวปาและในบริเวณจุดอับสัญญาณโทรศัพทเคลื่อนที่ จากนั้นสํารวจพฤติกรรมของสัตวปา อาท ิ 

ชางปา โดยตองการศกึษาเสนทางการหาอาหารที่ชางตองเดนิขามถนน เพื่อกําหนดจุดติดตั้งอุปกรณตรวจจับการเคลื่อนไหว 

และการสงสัญญาณแจงเตือนได โดยตองทําการทดสอบอุปกรณเซนเซอรตรวจจับการเคลื่อนไหวเพื่อหาระยะที่เหมาะสม 

2) วิเคราะห (Analysis) นําขอมูลที่ไดจากการสํารวจมาเพื่อวิเคราะหหาวิธีการทํางานของระบบโดยเลือกอุปกรณที่ใช 

ในระบบตองสามารถรับ-สงขอมูลระหวาง Node ได โดยไมตองอาศัยสัญญาณเครือขายโทรศัพทหรืออินเทอรเน็ต  

และเซนเซอรตรวจจับการเคลื่อนไหวตองสามารถตรวจจับการเคลื่อนไหวของสัตวปาในบริเวณที่กําหนดไดในระยะหาง 

ที่เหมาะสมกับสภาพแวดลอมจรงิ 3) การออกแบบระบบ (System Design) วงจรรับ-สงสัญญาณ และวงจรการแจงเตือน

เม่ือตรวจพบสัตวปาขามถนนดวยสัญญาณไซเรน 4) การพัฒนา (Development) ดานการทํางานของอุปกรณจะเปนการสง

สัญญาณเม่ือไดรับการตอบสนองจากเซนเซอรและสงขอมูลมาให Coordinator และ ทําการสงสัญญาณไปใหอุปกรณไซเรน

แจงเตือนและสงขอมูลไปยังอินเทอรเน็ตเพื่อแจงใหเจาหนาที่ทราบผานอุปกรณสมารทโฟน 5) การทดสอบ (Testing) 

ทดสอบการสงสัญญาณของวงจร และ ทดสอบระยะหางระหวางเซนเซอรกับสัตวปา เพื่อหาระยะที่ เหมาะสม  

โดยทดสอบที่ระยะหาง 3 เมตร , 5 เมตร และ 7 เมตร  6) การติดตั้ง (Implementation) การติดตั้งการพัฒนาอุปกรณ

เซนเซอรและอุปกรณแจงเตอืน โดยเม่ือทําการทดสอบไดผลตามที่ตองการแลว สามารถนําไปติดตั้งเพื่อทดสอบในพื้นที่จริง 

ในเขตอุทยานแหงชาตเิขาใหญตอไป 7) การนําไปใชและการบํารุงรักษา (Operation and Support) เม่ือไดทําการติดตั้ง

อุปกรณในพื้นที่จรงิแลว คณะผูจัดทําจะทําการปรับปรุงตามขอเสนอแนะของเจาหนาที่อุทยานฯ และติดตามผลการทํางาน

ตอไป 

 



การประชุมวชิาการ และการประกวดนวัตกรรมบัณฑิตศกึษาระดับชาติและนานาชาติ 

ระหวางวันท่ี 17-18 พฤษภาคม 2561 

ณ ศูนยประชุมนานาชาติดิเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส เชยีงใหม 
 

489 

อุปกรณและวิธีการ 

 
ภาพที่ 1 แสดง Diagram การทํางานของระบบแจงตรวจจับและแจงเตือนสัตวปาขามถนนดวย Internet of Things 

 

สวนการนําเขาขอมูล  (INPUT) ทําหนาที่สงขอมูลเม่ือตรวจพบการเคลื่อนไหว โดยใช Grove-PIR Motion Sensor 

(thaieasyelec, 2017) เพื่อตรวจจับความความเคลื่อนไหว โดยเม่ือสิ่งมีสัตวปาที่เดินผานเซนเซอรในระยะตรวจจับของ

เซนเซอรนั้น ก็สงขอมูลไปใหกับบอรดหลัก คือ Microcontroller Arduino Uno R3 (thaieasyelec, 2017) เปนอุปกรณควบคุม

การทํางานของเซนเซอร ซึ่งทําหนาที่รับคาจากเซนเซอรเขามาประมวลผลของสวนรับขอมูล และการสื่อสารใชอุปกรณรับสง 

ขอมูลไรสาย XBee PRO Series 2 (Farnell, 2007) เพื่อใหสามารถติดตอสื่อการกับ XBee ของจุดรับสัญญาณ ดวยเครือขาย 

Zigbee Mesh (inkymanstudio, 2011)  

 

สวนการประมวลผล (PROCESS) ทําหนาที่รับคาจากวงจร Input และสงไปยังฐานขอมูล โดยใช Raspberry pi 2 

(Raspberrypi, 2015) ซึ่งเปนอุปกรณบอรดคอมพวิเตอรขนาดเล็กและสามารถควบคุมอุปกรณอิเล็กทรอนิกสที่เชื่อมตอกันได

หนาที่ควบคุมอุปกรณเพื่อสงขอมูลในรูปแบบคลื่นวทิยุความถี่ต่ํา โดยทําหนาที่สงขอมูลใหกับวงจรแสดงผล  

 

สวนการแสดงผล  (OUTPUT) ทําหนาที่แสดงผลการแจงเตือนเปนสัญญาณไซเรนแบบไฟหมุนเม่ือตรวจพบสัตวปา 

ขามถนนในระยะการตรวจจับของเซนเซอร โดยใช Microcontroller Arduino Mega 2560 (thaieasyelec, 2017) เพื่อควบคุม

และสั่งการใหอุปกรณ Siren Warning Light แจงเตอืนในรูปแบบไฟหมุน  

 

สวนการจายไฟ (Power) ใช Solar Cell (sanook, 2556) เปนอุปกรณสําหรับการเปลี่ยนพลังงานแสงใหเปนพลังงานไฟฟา 

การเก็บพลังงานไฟฟาใชแบตเตอรี่ 12v จัดเก็บพลังงานเพื่อไวใชในอุปกรณและวงจร Input, Output, Process โดยมีวงจร 

Charge Controller (Solarsmaileknowledge, 2013) เปนอุปกรณที่ทําหนาที่ประจุไฟใหกับแบตเตอรี่ 12v และ Voltage 

Regulator (phukphan, 2017) เปนอุปกรณที่ทําหนาที่ปรับระดับแรงดันไฟฟา  
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ภาพที่ 2 แสดงวงจรและการเชื่อมตอเซนเซอรตรวจจับการเคลื่อนไหว 

 

เม่ือตรวจพบการเคลื่อนไหว วงจรรับคาจาก PIR Motion Sensor และสงขอมูลผานอุปกรณคลื่นวิทยุความถี่ต่ําดวย

อุปกรณรับสงขอมูลไรสาย XBee PRO Series 2 ใหสามารถสื่อสารกับ XBee ตัวอ่ืน ๆ ดวยเครือขาย Zigbee Mesh ตอกับ

บอรดควบคุมหลัก Arduino Uno  
 

 
ภาพที่ 3 แสดงวงจรและอุปกรณสัญญาณไซเรนสําหรับแจงเตือนเม่ือตรวจพบสัตวปา 

 

ตารางที่ 1 เตรยีมความพรอมของอุปกรณ 

ขั้นตอนการทดสอบ 

ลําดับ รายละเอยีดงาน ผลท่ีคาดวาจะไดรับ ผลลัพธท่ีเกิดขึ้นจรงิ ผลการทดสอบ 

1  ติดต้ังเสาตามระยะเวลาท่ีกําหนด ไดระยะท่ีกําหนด ไดระยะท่ีกําหนด ผาน 

2  ตอสายไฟท้ังหมดเขาแบตเตอรี่ อุปกรณทํางาน อุปกรณทํางาน ผาน 

3  ตอสายไฟไซเรนเขารเีลย อุปกรณควบคุมทํางาน อุปกรณควบคุมทํางาน ผาน 

4  
รออุปกรณเซตตัวประมาณ  

2 นาที 
อุปกรณท้ังหมดทํางาน อุปกรณท้ังหมดทํางาน ผาน 

5  เช็คการทํางานของบอรด pi บอรด pi ทํางาน บอรด pi ทํางาน ผาน 

6  เช็คการทํางานของบอรด Arduino บอรด Arduino ทํางาน บอรด Arduino ทํางาน ผาน 

7  
เช็ค Aircard 3G ถาไฟขึ้น 

สีฟาคางไว แสดงวาเชื่อมตอได 

Aircard 3G ทํางาน Aircard 3G ทํางาน ผาน 

8  
เช็คการทํางานของ Xbee  

ถาเชื่อมตอกัน จะขึ้นไฟสีเขยีว 

Xbee เชื่อมตอกัน Xbee เชื่อมตอกัน ผาน 

9  

เช็คการทํางานโดยรวม 

ถาเซนเซอรทํางาน  

ไฟไซเรนจะหมุน 

อุปกรณท้ังหมดทํางานได

ถูกตอง 

อุปกรณท้ังหมดทํางานไดถูกตอง ผาน 
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จากตารางที่  1   การเตรียมความพรอมของอุปกรณจะไมซับซอนมากแคตอสายไฟทั้ งหมดเขาแบตเตอรี่ 

และตอสายไฟเขาอุปกรณควบคุมการทํางาน (Relay) แลวรอการทํางานของอุปกรณทํางานเปนเวลา 2 นาทีโดยประมาณ  

โดยทําการกําหนดขัน้ตอนในการเตรยีมอุปกรณทัง้หมดและตองตรวจสอบไดวาทําตามลําดับขัน้ตอนที่ไดกําหนดไว 

ผลการวิจัย 

ผลการวจัิยของการพัฒนาระบบตรวจจับและแจงเตือนสัตวปาขามถนนดวย Internet of Things ไดจากการทดสอบ

ระยะการตรวจจับของเซนเซอรตรวจจับการเคลื่อนไหว โดยทําการทดสอบดวยการกําหนดใหระยะหางระหวางเซนเซอร 

กับวัตถุในระยะ 3 เมตร , 5 เมตร และ 7 เมตร เพื่อนําผลที่ไดเปนขอมูลกอนนําไปทดสอบในพื้นที่เขตอุทยานแหงชาตเิขาใหญ 

 

ตารางที่ 2 ทดลองระยะการทํางานของเซนเซอร 

ข้ันตอนการทดสอบ ทดลองระยะการทํางานของเซนเซอรและไฟแจงเตือน 

ลําดับ รายละเอียดงาน  

(รวมถงึขอมูล) 
ผลที่คาดวาจะไดรับ ผลลัพธที่เกดิข้ึนจรงิ 

ผลการ

ทดสอบ 

1  
ทดลองระยะการทํางานของเซนเซอร 

ที่ระยะ 3 เมตร 
เซนเซอรทํางาน เซนเซอรทํางาน ผาน 

2  
ทดลองระยะการทํางานของเซนเซอร 

ที่ระยะ 5 เมตร 
เซนเซอรทํางาน เซนเซอรทํางาน ผาน 

3  
ทดลองระยะการทํางานของเซนเซอร 

ที่ระยะ 7 เมตร 
เซนเซอรไมทํางาน เซนเซอรไมทํางาน ไมผาน 

4  ทดลองการแสดงผลของไฟแจงเตอืน ไฟทํางาน ไฟทํางาน ผาน 

  

จากตารางที่ 2 การทดลองระยะการทํางานของเซนเซอรตรวจจับการเคลื่อนไหว เซนเซอรสามารถทํางานไดดีใน

ระยะหางจากวัตถุที่ระยะ 3-5 เมตร และเม่ือเซนเซอรทํางานจะสงสัญญาณไปใหตัวรับสัญญาณและสั่งการใหสัญญาณ

ไซเรนที่ตัง้อยูหางไป 40 เมตร ทําการแจงเตอืนได แตเม่ือทดสอบที่ระยะหาง 7 เมตร พบวา เซนเซอรไมสามารถตรวจพบการ

เคลื่อนไหวของวัตถุ 

การประเมินประสิทธิภาพระบบตรวจจับและแจงเตือนสัตวปาขามถนนดวย Internet of Things ใชแบบ

ประเมินผลประสิทธิภาพโดยประเมินคา แบบ Rating Scale 5 ระดับ  โดยวิเคราะหหาคาเฉลี่ย (    ) และคาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน ( S.D.) โดยสรุปผลเปนตารางแสดงการประเมินเพื่อหาประสทิธภิาพซึ่งสามารถวิเคราะหขอมูลโดยใชกระบวนการ

ทางสถติไิดจากคาสถติทิี่ใชในการหาคาดัชนคีวามสอดคลองของขอคําถามกับวัตถุประสงคของแบบทดสอบและแบบประเมิน

ดังนี้    
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  1) การหาคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

1N

)X(X
S.D

2


 


 

เม่ือ  S.D  แทน  ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 X  แทน  คะแนนแตละตัวในกลุมตัวอยาง 

    แทน  คะแนนเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง 

  N  แทน  จํานวนคนในกลุมตัวอยาง 

2) คาเฉลี่ย (Median) 

   N
X

X   

เม่ือ    แทน  คะแนนเฉลี่ย 

   แทน  ผลรวมของคะแนนทัง้หมด 

   N แทน  จํานวนขอมูล 

 

โดยเกณฑการยอมรับการประเมินประสทิธภิาพนัน้ พิจารณาจากคะแนนเฉลี่ยของผูทดสอบโดยตองมีคะแนนเฉลี่ย

ตั้งแต 4 ขึ้นไป จึงสามารถยอมรับวามีประสิทธิภาพของการพัฒนาระบบฯ สําหรับการใชงานในสภาพการทํางานจริงได  

ซึ่งสามารถแบงเกณฑระดับออกเปน 5 ระดับ ดังตอไปนี้ 

 

ตารางที่ 3  เกณฑการแปลความหมายคาเฉลี่ย ( x ) 

ชวงของคาเฉลี่ย ระดับความเหมาะสม 

4.50 – 5.00 มากที่สุด 

3.50 – 4.49 มาก 

2.50 – 3.49 ปานกลาง 

1.50 – 2.49 นอย 

1.00 – 1.49 นอยที่สุด 
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ตารางที่ 4  แสดงผลการประเมินประสทิธภิาพระบบระวังภัยสัตว 

ลําดับ  รายละเอียดเนื้อหา        S.D. 

1. ความเหมาะสมของรูปแบบการใชงาน     4.66 0.57 

2. ความถูกตองของการประมวลผล     4.00 0.00 

3. ความรวดเร็วในการตอบสนองของอุปกรณ     4.33 0.57 

4. ความงายของการเขาใชงาน      4.66 0.57 

5. ระยะเวลาของการแจงเตอืน      4.33 0.57 

6. ความสวยงาม ความทันสมัย และนาสนใจของระบบ   5.00 0.00 

7. ความรวดเร็วในการใหบรกิารและแกไขปญหา    4.00 0.00 

8. ดานประสทิธภิาพในการทํางานของระบบโดยรวม    4.00 0.00 

9. มีความเสถยีร (คงที่ ม่ันคง ไมเปลี่ยนแปลง)    4.00 0.00 

10. เอกสาร/คูมือประกอบการใชงานมีความชัดเจนเขาใจงาย   4.00 0.00 

                          คาเฉลี่ยรวม      4.29 0.22  

จากตารางที่ 4 ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบตรวจจับและแจงเตือนสัตวปาขามถนนดวย Internet of Things 

จากผูเชี่ยวชาญ 3 คน  

วิจารณผลการวิจัย 

จากการพัฒนาระบบตรวจจับและแจงเตือนสัตวปาขามถนนดวย Internet of Things มีผลการประเมินประสิทธิภาพ

ของระบบจากผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 คน พบวา 1) ดานความเหมาะสมของรูปแบบการใชงาน มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.66  

และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.57 มีประสิทธิภาพอยูในระดับมากที่สุด 2) ดานความถูกตองของการประมวลผล 

มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.00 และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.00 มีประสิทธิภาพอยูในระดับมาก 3) ดานความรวดเร็วในการ

ตอบสนองของอุปกรณ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.33 และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.57 มีประสิทธิภาพอยูในระดับมาก  

4) ดานความงายของการใชงาน มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.66 และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.57 มีประสิทธิภาพอยูในระดับ

มาก 5) ดานระยะเวลาของการแจงเตอืน มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.33 และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.57 มีประสิทธิภาพอยูใน

ระดับมาก 6) ดานความสวยงาม ความทันสมัย และนาสนใจของระบบ มีคาเฉลี่ยเทากับ 5.00 และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

เทากับ 0.00 มีประสิทธิภาพอยูในระบบมากที่สุด 7) ดานความรวดเร็วในการใหบริการและแกไขปญหา มีคาเฉลี่ย 

เทากับ 4.00 และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.00 มีประสทิธิภาพอยูในระดับมาก  8) ดานประสิทธิภาพในการทํางานของ

ระบบโดยรวม มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.00 และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.00 มีประสิทธิภาพอยูในระดับมาก 9) ดานความ

เสถียร (คงที่ ม่ันคง ไมเปลี่ยนแปลง) มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.00 และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.00 มีประสิทธิภาพ 

อยูในระดับมาก 10) ดานเอกสาร/คูมือประกอบการใชงาน มีความชัดเจนเขาใจงาย มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.00 และคาเบี่ยงเบน

มาตรฐานเทากับ 0.00 มีประสทิธภิาพอยูในระดับมาก 
 

สรุปผลการวิจัย 

จากผลการวิจัยทําใหทราบวาระยะการทํางานของเซนเซอรตรวจจับการเคลื่อนไหวที่เหมาะสม โดยเซนเซอร

สามารถทํางานไดเม่ือมีระยะหางจากวัตถุภายในระยะ 3-5 เมตร โดยในการลงพื้นที่อุทยานแหงชาติเขาใหญเพื่อทดลองกับ

พื้นที่จรงิพบวา สามารถตรวจจับการเคลื่อนไหวของสัตวปาได และการแจงเตือนไปยังเจาหนาที่อุทยานฯ สามารถระบุพื้นที่ 
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ที่ติดตั้งอุปกรณเซนเซอรไปยังอุปกรณสมารทโฟนของเจาหนาที่ได และสัญญาณไซเรนที่ติดตั้งในระยะหางจากเซนเซอร 

ที่ระยะ 40 เมตรนัน้ สามารถแจงเตอืนผูที่ขับขี่พาหนะไดหยุดรถเม่ือเห็นสัญญาณไซเรน ซึ่งเปนการปองกันอุบัติเหตุการณขับ

รถชนสัตวปาในบรเิวณที่ตดิตัง้ระบบตรวจจับและแจงเตอืนสัตวปาขามถนนดวย Internet of Things ได โดยผลจากการทดลอง

ใชในพื้นที่จรงิ สามารถทํางานไดอยางมีประสทิธภิาพตามขัน้ตอนการทํางาน ไดอยางครบถวนทุกขั้นตอนที่กําหนด และผูใชมี

ความสนใจและมีความพึงพอใจกับโครงงานการรั้วระวังภัยสัตวนี้เปนอยางดี โดยมีผลการประเมินดานประสิทธิภาพในการ

ทํางานของระบบโดยรวม จากผูเชี่ยวชาญ 3 คน มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.00 และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.00 โดยสามารถ

สรุปไดวา การพัฒนาระบบตรวจจับและแจงเตอืนสัตวปาขามถนนดวย Internet of Things มีประสทิธภิาพอยูในระดับมาก 

อยางไรก็ตามพื้นที่ในเขตอุทยานแหงชาติเขาใหญมีขอจํากัดในการดําเนินการทดลองเนื่องจากในจุดติดตั้งนั้น 

เปนจุดอับสัญญาณโทรศัพท ดังนั้นการรับสงขอมูลไมสามารถสงขอมูลได จึงตองใชการติดตอสื่อสารระหวาง Node ดวย

คลื่นวทิยุ จึงทําใหขอมูลไมสามารถ update ลงในฐานขอมูลไดทันท ีอีกทั้งการพลังงานหลักที่จายใหกับระบบนั้นใชแบตเตอรี่ 

ที่มีความจุในการเก็บกระแสไฟอยางจํากัด อีกทัง้ในการตดิตัง้อุปกรณของระบบฯ ตองคํานงึกรณีชางปาหรือสัตวปาอาจสราง

ความเสยีหายใหกับอุปกรณของระบบฯ อีกดวย  

 

กติตกิรรมประกาศ 

การพัฒนาระบบตรวจจับและแจงเตือนสัตวปาขามถนนดวย Internet of Things จัดทําขึ้นเพื่อไมใหเปนอันตราย 

ตอสัตวปาและบอกตําแหนงที่สัตวออกมาตรงจุดเสี่ยงใหกับเจาหนาที่และนักทองเที่ยวผูสัญจรในเขตอุทยานแหงชาติเขาใหญ 

ไดเพิ่มความระมัดระวังเพื่อความปลอดภัยตอทั้งสัตวปาและมนุษย ผูวิจัยตองขอขอบคุณทุกคน ที่ไดใหการชวยเหลือมาโดย

ตลอด และตองขอขอบพระคุณ อาจารยนพเกา ทองใบ ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุพิน สรรพคุณ และเจาหนาที่อุทยานฯ ที่ได

ใหความกรุณาใหคําปรกึษา รวมทัง้คณาจารย ภาควชิาเทคโนโลยีสารสนเทศ ทายที่สุดนี้ ผูวิจัยขอนอมรําลึกถึงพระคุณของ

บดิา มารดา ผูซึ่งมีพระคุณสูงสูดที่ได ใหความอุปการะผูจัดทําตลอดมา จึงใครขอขอบพระคุณเปนอยางสูงมา ณ โอกาสนี้ 
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บทคัดยอ 

 งานวจัิยนี้นําเสนอแบบจําลองทางคณิตศาสตรแบบหลายวัตถุประสงค สําหรับการจัดสรรโควตาการเพาะปลูกพืช 

ประกอบไปดวยวัตถุประสงค 4 ขอ ไดแก 1. เพื่อใหเกษตรกรมีรายไดหลังหักคาใชจายโดยรวมมากที่สุด 2. เพื่อใหผูรวบรวม

ผลผลติมีรายไดหลังหักคาใชจายโดยรวมมากที่สุด 3. เพื่อใหมีการใชทรัพยากรน้ําในการเพาะปลูกโดยรวมนอยที่สุด และ 4. 

เพื่อใหเกษตรกรที่มีรายไดนอยที่สุด มีระดับรายไดมากที่สุด โดยใชโปรแกรมเปาหมาย (Goal Programming) ในการ

แกปญหา จากการทดสอบแบบจําลองทางคณิตศาสตรสําหรับการจัดสรรโควตาการเพาะปลูกพืชใหเกษตรกรของงานวิจัยนี้ 

ไดทดสอบโดยการกําหนดชุดขอมูล สําหรับการวางแผนการปลูกผัก 2 ชนดิ เกษตรกร 10 ราย ใน 3 ชวงเวลา โดยกําหนดคา

น้ําหนักในแตละสมการวัตถุประสงคแตกตางกัน พบวาเม่ือใหคาน้ําหนักกับรายไดหลังหักคาใชจายโดยรวมของเกษตรกรมาก

ที่สุด ผลของการจัดสรรโควตาที่ไดจากแบบจําลองก็จะทําใหเกษตรกรแตละรายไดรับโควตาการเพาะปลูกมากที่สุดเทาที่จะ

เปนได หากใหคาน้ําหนักกับรายไดหลังหักคาใชจายโดยรวมของศูนยรวบรวมผลผลิตมากที่สุด ก็จะสงผลใหเกษตรกรรายที่มี

ความสามารถในการเพาะปลูกผักสูงจะไดรับโควตาการเพาะปลูกมากกวาเกษตรกรรายที่มีความสามารถในการเพาะปลูกต่ํา

กวา  แตถาหากใหคาน้ําหนักกับปรมิาณการใชทรัพยากรน้ําในการเพาะปลูกโดยรวมนอยที่สุด จะสงผลใหเกษตรกรที่มีการใช

ทรัพยากรน้ําในการเพาะปลูกนอยที่สุดไดโควตาการเพาะปลูกมากที่สุด โดยรายไดหลังหักคาใชจายของเกษตรกรโดยรวม 

และศูนยรวบรวมผลผลติจะลดลง และหากใหคาน้ําหนักกับการที่เกษตรกรที่มีรายไดนอยที่สุด จะตองมีระดับรายไดมากที่สุด 

ก็จะมีผลใหเกษตรกรที่มีรายไดนอยที่สุดแตไมขาดทุนจะไดรับโควตาการเพาะปลูกเพิ่มขึ้น เพื่อเพิ่มรายไดของเกษตรกรรายนั้น

ใหมีมากขึ้น ทัง้นี้จํานวนโควตาการเพาะปลูกที่ไดเพิ่มขึ้นมานั้น จะสงผลกระทบตอเกษตรกรรายอ่ืนที่มีความสามารถในการ

เพาะปลูกต่ําคือจํานวนโควตาที่เกษตรกรดังกลาวเคยไดรับก็จะลดลงไป เนื่องจากตองปรับจํานวนโควตาการเพาะปลูกให

สมดุลกับความตองการสนิคานั่นเอง 

คําสําคัญ:  การตัดสนิใจแบบหลายวัตถุประสงค  การวางแผนการเพาะปลูกพชื  โปรแกรมเปาหมาย 
Abstract 

This paper presents a multi-criteria mathematical model for crop allocation. We consider 4 objectives: 1.) 
maximizing net income of agriculturists, 2.) maximizing net income of a collector, 3.) minimizing the total of water used 
and 4.) maximizing the lowest agriculturist’s net income and this model is solved using goal programming technique. 
We illustrate the applicable of this mathematical model by setting the data set for 2 types of vegetables, 10 
agriculturists, 3 cultivation periods with known demand. The results show that if the weight of the first objective is the 
highest then the allocation decision allows each agriculturist to receive the crop quotas as much as possible; if the 
weight of the second objective is the highest then the allocation decision allows the agriculturists who have high 
capability to cultivate vegetables to receive more crop quotas than others; if the weight of the third objective is the 
highest then the allocation decision  allows agriculturists with the low water usage get more crop quotas than others but 
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net income of agriculturists and net income of collector will decrease and if the weight of the fourth objective is the 
highest then the allocation decision tends to leverage crop quotas to low – income agriculturists in order to increase 
their income. According to the amount of quotas has been increased, this will affect other agriculturists who are less 
able to cultivate by the amount of their quotas will be reduced in order to adjust the amount of cultivation quotas to 
balance with the demand. 

Keyword:  Multiple – criteria optimization model, Crop allocation, Goal Programming 
 
 
บทนํา 

การจัดการโซ อุปทาน  (Supply  Chain  Management)  คือ ประมวลการวางแผนและการจัดการกิจกรรมทั้งหมดที่

เกี่ยวของกับการเสาะหาและจัดหาการแปลงสภาพสนิคา และกจิกรรมการจัดการโลจิสตกิสทัง้หมด  รวมถึงการประสานงาน

และความรวมมือกับชองทางคูคา ตัง้แตผูคา ตัวกลาง ผูใหบรกิารบุคคลที่สามจนถงึลูกคา โดยองคประกอบในหวงโซ อุปทาน

ของการเพาะปลูกที่สามารถพบไดบอย ไดแก ผูผลติ (เกษตรกรรายยอยผูปลูกผัก) ผูรวบรวมผลผลิต และปจจัยทรัพยากรที่

ใชในการเพาะปลูก  โดยในหวงโซ อุปทานสินคา เกษตรนั้น สิ่งสําคัญที่ควรคํานึงถึง คือ การใชทรัพยากรธรรมชาต ิ 

โดยเฉพาะทรัพยากรน้ํา ซึ่งการเกษตรสวนใหญ ยังคงอาศัยน้ําฝนและใช น้ําจากแมน้ําลําธารตามธรรมชาติเปนหลัก ป ใดที่มี 

ฝนตกโดยเฉลี่ยด ีตลอดฤดูกาลเพาะปลูก  ก็จะทําให การเพาะปลูกในป นัน้ได รับผลด ีตามไปดวย  แต ถาหากป ใดมีฝนตก

นอย หรอืไมมี ในเวลาที่พชืตองการ การเพาะปลูกในปนัน้ก็จะไดรับความเสียหายหรือไมไดรับผลิตผลดีเทาที่ควร เปนเหตุให 

เกษตรหลายทองที่ไดรับความเดือดรอนเพราะไมมี น้ําสําหรับปลูกพืชอยูเสมอๆ (ณัฐชนน เบญจมานุกูล, 2558) ซึ่งเดิมนั้น

ความสัมพันธ ของผูมีสวนเกี่ยวของและองคประกอบตางๆ ยังไมไดมีความสัมพันธ ที่ได รับผลประโยชน รวมกันทุกฝาย

เทาที่ควรมากนัก ทําใหมีเพียงฝายใดฝายหนึ่งไดเปรียบ สวนอีกฝายจะเสียเปรียบเสมอ เช น ผูรวบรวม หรือผูจําหน ายผล

ผลติไม คํานงึถงึ ความสัมพันธ กับเกษตรกรผูปลูก ผลที่เกิดขึ้นทําใหเกษตรกรสวนใหญ มีความยากจน  ถูกพอคาคนกลาง

เอารัดเอาเปรยีบ เปนต น ซึ่งหากเปนเช นนี้ ตอไป ก็จะทําใหผูมีสวนได สวนเสยีและองคประกอบในระบบเกษตรกรรม ตั้งแต 

ส วนของต นน้ํา (Upstream)  ไปจนถึ งปลายน้ํา (Downstream) นั้นขาดความย่ังยืน และสมดุล ปจจุบันนี้มีการพิจารณาถึง

ผลประโยชน ของเกษตรกรผูปลูก และผูรวบรวมรวมกันมากมาย หมายความวาหากเกษตรกรรายใดปลูกผักไดคุณภาพดี ผูที่

ให โควตาการเพาะปลูกก็จะให โควตาแกเกษตรกรรายนัน้มากตามไปดวย เพราะฉะนัน้จํานวนโควตาการเพาะปลูกสวนใหญก็

จะไปตกอยูกับเกษตรกรเพยีงกลุมใดกลุมหนึ่ง แตถาหากพจิารณาเพยีงผลประโยชน ของเกษตรกรผูปลูกและผูรวบรวมเชนนี้ 

เรื่องความสมดุลในเรื่องของการกระจายรายไดใหเกษตรกร และเรื่องของปริมาณการใช ทรัพยากรน้ํา  ซึ่งนับวาเปน

องคประกอบส วนที่สําคัญไมแพกันก็จะถูกเพกิเฉยไป ทําใหภายหลังนัน้ องคประกอบในหวงโซอุปทานของการเพาะปลูกเชน 

ผูผลิต ผูรวบรวมผลผลติ และปจจัยทรัพยากรที่ใชในการเพาะปลูกอาจจะขาดความสมดุล จนเปนเหตุใหเกิดความไมย่ังยืนใน

การทําการเกษตร จึงเปนที่มาของงานวจัิยนี้ โดยจะออกแบบแบบจําลองทางคณิ ตศาสตร เพื่อแกปญหาความไมสมดุลของผู 

มีสวนไดสวนเสยีและองคประกอบตางๆ ที่สําคัญในการทําเกษตรกรรม ใหไดรับผลประโยชนรวมกันทุกฝาย เพื่อใหหวงโซ

อุปทานการเกษตรนัน้มีความย่ังยืนตอไป 

รายรับของผูรวบรวมผลผลิต และเกษตรกรนั้นจะแตกตางกันไปในแตละชวงเวลาในการเพาะปลูก   และตาม

ประสทิธภิาพของเกษตรกรวาจะสามารถควบคุมคุณภาพของพชืผักในแตละชนดิที่เพาะปลูกไดดีเทาใด จากสาเหตุนี้ทําให ทั้ง

ผูรวบรวมผลผลติ และเกษตรกรมีความเสี่ยงที่จะไดรับผลประกอบการที่นอยไปจนถึงสามารถขาดทุนได  หากไมมีการวาง

แผนการเพาะปลูกที่ดแีละมีประสทิธภิาพมากพอ (ศกุนต มูลสาร, 2558) การวางแผนการเพาะปลูกจึงนับได วามีความสําคัญ

กับการบรหิารงานผูรวบรวมผลผลติเปนอยางมากเพราะจะเปนเครื่องมือสําคัญในการแก ไขปญหาตางๆ เช น การขาดแคลน

สนิคาที่จะจัดส งใหลูกคา ปญหาการจัดการกับสนิคาคงคลังที่มีจํานวนมาก  หรอืนอยเกนิไป เปนต น   ในงานวิจัยนี้ ผูวิจัยได

คํานงึถงึผูมีสวนไดสวนเสยีทัง้หมด 3 สวน ไดแก ผูผลติ (เกษตรกรรายยอยผูปลูกผัก) ผูรวบรวมผลผลติ และลูกคา  เพราะวา
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ผูรวบรวมผลผลตินั้นจะเปนผูวางแผนการจัดสรรโควตาให เกษตรกรวาแต ละรายจะได รับโควตาปลูกผักเทาไหร ในรอบการ

ปลูกนี้ จากนัน้จะทําการเพาะกลาผักเพื่อจําหนายให เกษตรกร แลวนํากลาผักนั ้นไปเพาะปลูก  เม่ือปลูกได ถึงระยะการเก็บ

เกี่ยวก็จะทําการเก็บเกี่ยวผลผลติแลวนํามาจําหนายใหกับผูรวบรวมผลผลติ จากนัน้จะสงผลผลติไปยังโรงคัดแยก เพื่อทําการ

คัดแยกผักที่ผานเกณฑมาตรฐานออก จากผักที่ไมผานเกณฑมาตรฐาน  เพื่อนําไปบรรจุล งในบรรจุภัณฑ และจัดจําหนายผัก

ใหกับลูกคาตอไป  ดังตัวอยางภาพที่ 1 

 
ภาพที่  1 หวงโซอุปทานของผูรวบรวมผลผลติ 

 

การใชแบบจําลองทางคณิตศาสตร เพื่อเปนเครื่องมือที่ชวยในการตัดสินใจนั้ น คื อการนําเอาหลักการทาง

คณิตศาสตรมาใช ในการจําลองสถานการณที่เกดิขึ้นจรงิ ในปจจุบันนั ้น มีการนําเทคโนโลยีมากมายที่สามารถนํามาประยุกต 

ใช กับแบบจําลอง เชน การนําซอฟตแวรคอมพิวเตอรเขามาชวยใหการประมวลผลนั้นทําใหมีความสะดวกและงายมากขึ้น  

(นภดล รมโพธิ์ , 2554) ในงานวจัิยนี้จะใชแบบจําลองคณิตศาสตรโดยใชโปรแกรมเปาหมายในการแกปญหา ซึ่งโปรแกรมเชิง

เปาหมายเปนเทคนิคหนึ่งของการวิจัยดําเนินงาน  โดยพัฒนามาจากโปรแกรมเชิงเสน  ซึ่งโปรแกรมเชิงเสนจะใชในการแก 

ปญหาหรอืจัดระบบงานที่มีเปาหมายเพียงเปาหมายเดียว แตโดยทั่วไปในทางปฏิบัติเปาหมายของการจัดการมักมี มากกวา

หนึ่งเปาหมาย  ซึ่งโปรแกรมเชงิเปาหมายจะพยายามใหผลลัพธ นั้นบรรลุ ทุกวัตถุประสงค ตามเงื่อนไขให มากที่สุดเทาที่จะ

เปนไปได  ดังแสดงแผนผังกระบวนการไดในภาพที่ 2 
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ภาพที  2 แผนผงักระบวนการในการตัดสนิใจโดยใช้แบบจําลองทางคณิตศาสตร์ 

ในปจจุบันมี จํานวนประชากรโลกที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ทําใหมีความตองการอาหารและทรัพยากรที่ มากขึ้น  เพื่อให

เพยีงพอตอการยังชพีของมนุษย ในขณะที่ทรัพยากรตางๆ ของโลกที่ยังคงปรมิาณเทาเดิม และกําลังลดลงในทุกๆ วัน ซึ่งสิ่งที่

จะสามารถนําพาใหกาวขามปญหานี้ไปได คื อ   การวางแผนการผลติในภาคของการเกษตร   โดยทําใหมีผลผลติเพียงพอเพื่อ

ตอบสนองปรมิาณความตองการอาหารจากการเพิ่มขึ้นของประชากร  (กาญจนา เศรษฐนันท,  2558)  ซึ่งในการวางแผนการ

ผลตินัน้ตองคํานงึถงึการใชพื้นที่และทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัดใหเกิดประโยชนมากที่สุด  โดยพิจารณา จากทั้งหมด  3 มิติ

ไดแก มิตดิานเศรษฐกจิ ดานสังคม และดานสิ่งแวดลอม (Demartini et al., 2015) เพื่อใหเกิดความย่ังยืนทางการเกษตร และ

ในการเพาะปลูกนั้นมีหลายปจจัยตางๆ ที่มีผลตอประสิทธิภาพทางการทําการเกษตร  เชน ลักษณะของดิน การชลประทาน

ตนทุน ราคาขาย ความตองการ รายได ของเกษตรกร  การใช ประโยชนจากพื้นที่ของเกษตร ชวงเวลาการเพาะปลูก  ความ

หลากหลายของพชืที่ปลูก และอ่ืนๆ ที่มี ความสัมพันธกับการเพาะปลูก   (ทินรัตน พิทักษพงศเจริญ,  2558) ซึ่งขอมูลปจจัย

เหลานี้สามารถปรับเปลี่ยนขอมูลไปตามทองถิ่นและชวงเวลาที่แตกตางกันได (สหรัตน อารรีาษฎร, 2553) 

ป จจุบันได มี การพัฒนาแบบจําลองทางคณิตศาสตร ของการคัดเลือกและจัดสรรโควตาให เกษตรกรเปนการ

นําเสนอแนวทางของการวางแผนการเพาะปลูกพชืโดยการใชแบบจําลองคณิตศาสตร แบบหลายวัตถุประสงค  และพิจารณา

ผักชนดิเดยีวที่มี มูลคาการสงออกสูงที่สุดคือ ผักกาดหอมหอ โดยใช กรณี ศึกษาขอมูลจากโครงการหลวง  (ณัฐชนน เบญจ

มานุกูล , 2558)   ซึ่งจากการพจิารณาขอมูลดังกลาว  อาจทําให แบบจําลองคณิ ตศาสตร นี้ ยังไม สะทอนผลลัพธ ออกมา

ตามความเปนจร ิงที่เก ิดขึ้ นเทาที่ควร  เนื่องจากในความเปนจริ ง   ศูนยพัฒนาโครงการหลวงมี การจําหน ายมากกว า  1  

ชนิด จากเหตุผลดังกลาวผูศึกษาจึงตองการพัฒนาแบบจําลองนี้ขึ้นใหม โดยทําการพิจารณา ผักมากกวา 1 ชนิด เพิ่มการ

พจิารณาในเรื่องของการลดช องวางของรายได เกษตรกรใหนอยลง  และเพิ่มขอจํากัดในเรื่องของการใช ประโยชน พื้นที่การ

เพาะปลูกให คุมค ที่สุด เพื่อใหแบบจําลองทางคณิตศาสตร ที่พัฒนาขึ้นมานั้ น   ใหคาผลลัพธการจัดสรรโควตาการ

เพาะปลูกพืช ที่ครอบคลุมถึงประโยชนของทุกฝายมากที่สุด โดยวัตถุประสงคของงานวิจัยนี้พัฒนาขึ้นเพื่อออกแบบ และ

พัฒนาแบบจําลองทางคณิตศาสตรแบบหลายวัตถุประสงค สําหรับการจัดสรรโควตาการเพาะปลูกพืชให เกษตรกร  โดย

ทดสอบกับขอมูลที่อางอิงที่มีลักษณะคลายกับโครงการหลวง เพื่อที่จะสามารถนําผลลัพธที่ไดไปใชในการวิเคราะห และ

วางแผนการเพาะปลูกเบื้องตน เพื่อสงเสรมิใหเกดิการวางแผนพัฒนาประสทิธภิาพการจัดสรรโควตาการเพาะปลูกไดนั่นเอง 
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อุปกรณ และวิธีการ / วิธีดําเนนิการวิจัย 

ผูวจัิยไดนําเสนอวธิกีารดําเนนิงานวจัิย ซึ่งจะประกอบไปดวยการกําหนดคาน้ําหนักของวัตถุประสงคแตละขอ และ

การออกแบบแบบจําลองทางคณิตศาสตรแบบหลายวัตถุประสงค สําหรับการจัดสรรโควตาการเพาะปลูกพืชให เกษตรกร  

ในการวจัิยในครัง้นี้   เนื่องจากปญหาการคัดเลอืกและจัดสรรโควตา การเพาะปลูกพชืให กับเกษตรกร   เปนแบบจําลองทาง

คณิตศาสตรที่มี ทั ้งหมด 4  วัตถุประสงค  หากเราใช แบบจําลองที่เปน  Single  Objective  ในการแกปญหาจะทําให เราจะ

สามารถหาคําตอบที่ด ีที่สุดของแต ละวัตถุประสงค ไดเพยีงวัตถุประสงค เด ียวเทานั ้น จากขอจํากัดดังกลาวของแบบจําลอง

ประเภทนี้ จะสงผลใหแบบจําลองไม สามารถที่จะประมวลผลและหาคาผลลัพธ ที่มี คาที่ เหมาะสมที่สุดของทั้ง 4 

วัตถุประสงคได ในเวลาเดยีวกัน   ผูวจัิยจึงเล ือกใชแบบจําลองประเภท โปรแกรมเปาหมาย ในการหาคําตอบในการจัดสรร

โควตาให กับเกษตรกร   โดยใช โปรแกรม   Lingo  รุ นที่ 17.0 เพื่อหาคําตอบที่ดี ที่สุดที่ได จากการพิ จารณาวัตถุประสงค 

ทัง้หมด  4 วัตถุประสงค โดยในงานวจัิยนี้ จะทําการกําหนดชุดคาน้ําหนักของแตละวัตถุประสงค (Objective Weight) ออกเปน 

3 รูปแบบดวยกัน เพื่อใชเปรียบเทียบความแตกตางของผลลัพธที่ไดจากแบบจําลอง  เม่ือถูกประมวลผลดวยคาน้ําหนักที่

ตางกัน โดยแบบจําลองมีวัตถุประสงคทัง้หมด 4 วัตถุประสงคดังนี้ 

วัตถุประสงคที่  1  เพื่อใหเกษตรกรทั้งหมดมีรายไดหลังหักคาใชจายโดยรวมมากที่สุด   

วัตถุประสงคที่  2  เพื่อใหผูรวบรวมมีรายไดหลังหักคาใชจายโดยรวมมากที่สุด  

วัตถุประสงคที่  3  เพื่อใหมีการใชทรัพยากรน้ําในการเพาะปลูกโดยรวมนอยที่สุด  

วัตถุประสงคที่  4  เพื่อใหเกษตรกรที่มีรายไดนอยที่สุด มีระดับรายไดสูงสุด 

โดยการกําหนดคาน้ําหนักของวัตถุประสงคในแตละขอนัน้จะใช วธิกีารจัดอันดับ  โดยที่หลักเกณฑ ที่สําคัญที่สุดจะมี 

ค ามากที่สุด และมีคาลดลงมาตามลําดับความสําคัญของแตละวัตถุประสงค โดยคาน้ําหนักทัง้ 3 รูปแบบมีดังนี้  

รูปแบบที่  1  คือใหทุกวัตถุประสงคมีคาน้ําหนักเทากันที่ 0.25  

รูปแบบที่  2  คือใหวัตถุประสงคที่ 1 และ 2 มีความสําคัญมากที่สุด และมีคาน้ําหนักที่  0.3 สวน 

วัตถุประสงคที่  3-4 ใหมีคาน้ําหนักเทากันที่  0.2  

รูปแบบที่  3   คือใหวัตถุประสงคที่ 1, 2 และ 4 มีความสําคัญมากที่สุด และมีคาน้ําหนักที่  0.3 สวน 

วัตถุประสงคที่  3 มีคาน้ําหนักที่  0.1  

ซึ่งรายละเอียดของดัชนี  ขอมูลนําเขา  ตัวแปรตัดสินใจ  สมการวัตถุประสงค  สมการเงื่อนไข  และขอจํากัดของ

แบบจําลอง  ที่ใชในการประมวลผลลัพธในแบบจําลองทางคณิตศาสตรแบบหลายวัตถุประสงค  สําหรับการจัดสรรโควตา

การ 

เพาะปลูกพชืใหเกษตรกร มีดังตอไปนี้ 

ดัชนี 

 

ข้อมลูนําเข้า 
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ตัวแปรตัดสนิใจ 

 

 

สมการวัตถุประสงค เพื่อหาคาที่นอยที่สุดของสวนเบี่ ยงเบนของแตละวัตถุประสงคเปาหมายที่ตัง้ไว (1) 
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สมการเงื่อนไข 

 

โดยที่รายไดรวมของเกษตรกรหาไดดังนี้ 
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15.  ผลของวัตถุประสงครายไดหลังหักคาใชจายของเกษตรกรโดยรวม  +  ตัวแปรความเบี่ยงเบน  ที่มีคาเปนลบ  และเปน

บวก ของรายไดหลังหักคาใชจายของเกษตรกรโดยรวม เทากับ 1 
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เนื่องจากสมการเงื่อนไขที่ 31  –  34  คือคาของแต ละวัตถุประสงครวมกับตัวแปรความเบี่ยงเบนที่มี คาเปนลบและ

บวกของแต ละสมการเงื่อนไข  จะเท ากับคาในอุดมคติ ของแตละวัตถุประสงค  (Single  Objective  Problem)  เพื่อหาคาที่ด ี

ที่สุด   มีขอสังเกตวาเนื่องจากทัง้ 4 วัตถุประสงคมีหนวยไมเทากัน ดังนัน้จึงตองมี การปรับค า (Normalization) โดยการนําคา

ของแตละวัตถุประสงคหารดวยคาในอุดมคต ิดังแสดงในสมการที่  31 – 34 

ผลการวิจัย 

ผูวจัิยทําการทดสอบแบบจําลองทางคณิตศาสตร สําหรับการจัดสรรโควตาการเพาะปลูกพืชให เกษตรกร   ภายใต

ปรมิาณความตองการสนิคาที่แนนอน โดยเริ่มแรกจะทําการทดสอบแบบจําลองเปนแบบแตละวัตถุประสงค ซึ่งจะทําให ได 

คาวัตถุประสงคในอุดมคตมิา จากการทดสอบสามารถสรุปไดดังนี้ คําตอบที่ดทีี่สุดของวัตถุประสงค ที่ 1 รายได หลังหักคาใช 

จายของเกษตรกรโดยรวมมากที่สุดคือ  311,594 บาท  คําตอบที่ด ีที่สุดของวัตถุประสงค ที่ 2  รายได หลังหักคาใชจายของ

ศูนยพัฒนาโครงการหลวงรวมมากที่สุดคือ 366,344  บาท  คําตอบที่ ด ีที่สุดของวัตถุประสงค ที่ 3  การใช ทรัพยากรน้ําใน

การเพาะปลูกโดยรวมน อยที่สุดคื อ  7,288 ลูกบาศก เมตร คําตอบที่ดี ที่สุดของวัตถุประสงค ที่ 4  เกษตรกรที่มี รายได 

นอยที่สุด   มีรายไดเพิ่มขึ้นใหมากที่สุดคือ 43,264 บาท ดังแสดงในตารางที่ 1 

 

ตารางที่  1 ผลของคาผลลัพธของแตละวัตถุประสงคที่ไดจากการทดสอบแบบจําลองกับวัตถุประสงคในแตละขอ 

 

จากผลการทดสอบแบบแต ละวัตถุประสงค พบว าค าของ ค าตอบที่ ได นั้ นจะ ได ค าผลลัพธ ของแต ละ

วัตถุประสงค ที่แตกตางกันออกไป เนื่องมาจากในการทดสอบแบบจําลองของแตละวัตถุประสงคจะตองพิจารณาให 

ความสําคัญของปจจัยในดานที่แตกตางกัน ซึ่งจะเห็นวาหากทําการทดสอบแบบจําลองแบบ  Single  Objective  จะให 

ผลลัพธ ที่ด ีที่ สุดของแต ละวัตถุประสงค แต ไม ได ให ค าที่เหมาะสมที่สุดกับทุกวัตถุประสงค ผูวิจัยจึงนําผลลัพธ ที่ดี ที่สุด
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ของแต ละวัตถุประสงค ดังกล าว นําเขาเปนคาในอุดมคตขิองโปรแกรมเปาหมาย เพื่อหาคาผลลัพธที่เหมาะสมที่สุด ที่ไดจาก

การพจิารณาทัง้ 4 วัตถุประสงค ไปพรอมๆ กัน ซึ่งในการทดสอบ ผูวจัิยจะกําหนดใหคาน้ําหนักที่แตกตางกัน 3 รูปแบบ ดังที่

กลาวไวในวธิกีารดําเนนิงานวจัิยผลที่ไดจากการทดสอบแบบจําลองกับคาน้ําหนักวัตถุประสงคในรูปแบบที่ 1 พบวา คาของ

วัตถุประสงคที่  1 รายไดหลังหักคาใชจายของเกษตรกรโดยรวม   306,150  บาท  ห างจากค าในอุดมคติ อยู  5,444  บาท  

คื อเปน  98.25  เปอร เซ็นตความสําเร็จ คาของวัตถุประสงค ที่  2 รายได หลังหักคาใช จายของศูนย พัฒนาโครงการหลวง  

357,623  บาท หางจากคาในอุดมคต ิอยู 8,721 บาท คิดเปน 97.62  เปอรเซ็นต คาของวัตถุประสงค ที่ 3 การใช ทรัพยากร

น้ํา 7,752 ลูกบาศก เมตร หางจากคาในอุดมคตอิยู 464 ลูกบาศกเมตร คิดเปน 94.01 เปอรเซ็นต และคาของวัตถุประสงค ที่ 

4 รายได ของเกษตรที่น อยที่สุด 43,264 บาท มีคาหางจากคาในอุดมคติอยู 0 บาท คิดเปน 100 เปอรเซ็นต ซึ่งแสดงไวใน

ตารางที่ 2 

ตารางที่  2 ผลของคาวัตถุประสงคที่ไดจาการทดสอบแบบจําลองแบบหลายวัตถุประสงค (คาน้ําหนักรูปแบบที่ 1) 

 

ผลที่ได จากการทดสอบแบบจําลองกับค าน้ําหนักวัตถุประสงค ในรูปแบบที่  2  พบว า ค าของวัตถุประสงค ที่ 1 

รายไดหลังหักคาใช จายของเกษตรกรโดยรวม   309,746  บาท หางจากคาในอุดมคต ิอยู 1,848  บาท คื อเปน 99.41  เปอร 

เซ็นตความสําเร็จ  คาของวัตถุประสงค ที่ 2 รายได หลังหักคาใชจายของศูนยพัฒนาโครงการหลวง 362,267  บาท หางจาก

คาในอุดมคต ิอยู 4,077  บาท คิ ดเปน 98.89  เปอร เซ็นต คาของวัตถุประสงค ที่ 3 การใช ทรัพยากรน้ํา 7,916  ลูกบาศก 

เมตร หางจากคาในอุดมคตอิยู 628 ลูกบาศกเมตร คิดเปน 92.07 เปอรเซ็นต และคาของวัตถุประสงคที่  4 รายไดของเกษตร

ที่นอยที่สุด 43,180 บาท มีคาหางจากคาในอุดมคตอิยู 84 บาท คิดเปน 99.81 เปอรเซ็นต ซึ่งแสดงไวในตารางที่ 3 

 

ตารางที่  3 ผลของคาวัตถุประสงคที่ไดจาการทดสอบแบบจําลองแบบหลายวัตถุประสงค (คาน้ําหนักรูปแบบที่ 2) 

 

ผลที่ได จากการทดสอบแบบจําลองกับค าน้ําหนักวัตถุประสงค ในรูปแบบที่  3  พบวา คาของวัตถุประสงค ที่ 1 

รายไดหลังหักคาใช จายของเกษตรกรโดยรวม   311,178  บาท  หางจากคาในอุดมคติ อยู  416บาท  คื อเปน  99.87  เปอร 

เซ็นตความสําเร็จ คาของวัตถุประสงค ที่  2 รายได หลังหักคาใช จ ายของศูนย พัฒนาโครงการหลวง  366,086  บาท ห า

งจากคาในอุดมคตอิยู 258 บาท คิดเปน 99.93 เปอรเซ็นต คาของวัตถุประสงค ที่ 3 การใช ทรัพยากรน้ํา 8,168 ลูกบาศก 

เมตร หางจากคาในอุดมคติ อยู 880 ลูกบาศก เมตร คิดเปน 89.23  เปอรเซ็นต และคาของวัตถุประสงค ที่ 4 รายได ของ

เกษตรที่นอยที่สุด 43,264 บาท มีคาหางจากคาในอุดมคตอิยู 0 บาท คิดเปน 100 เปอรเซ็นต ซึ่งแสดงไวในตารางที่ 4 
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ตารางที่  4 ผลของคาวัตถุประสงคที่ไดจาการทดสอบแบบจําลองแบบหลายวัตถุประสงค (คาน้ําหนักรูปแบบที่ 3) 

 

ซึ่งผลลัพธของการจัดสรรโควตาการเพาะปลูก จากการทดสอบแบบจําลองการจัดสรรโควตาการเพาะปลูกพืชแบบ

หลายวัตถุประสงคของทัง้ 3 รูปแบบคาน้ําหนักสามารถแสดงโควตาของเกษตรกรแตละรายไดในตารางที่ 5, 6 และ 7 ดังนี้ 

ตารางที่  5 ผลการทดสอบแบบจําลองการจัดสรรโควตาการเพาะปลูกพชืแบบหลายวัตถุประสงค (คาน้ําหนักรูปแบบที่ 1) 
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ตารางที่  6 ผลการทดสอบแบบจําลองการจัดสรรโควตาการเพาะปลูกพชืแบบหลายวัตถุประสงค (คาน้ําหนักรูปแบบที่ 2) 
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ตารางที่  7 ผลการทดสอบแบบจําลองการจัดสรรโควตาการเพาะปลูกพชืแบบหลายวัตถุประสงค (คาน้ําหนักรูปแบบที่ 3) 

 

จากผลลัพธ ที่ได สามารถวเิคราะห ลักษณะการจัดสรรโควตา ไดดังนี้ หากให ความสําคัญกับวัตถุประสงคที่ 1 การ

จัดสรรโควตาใหกับเกษตรกรจะคํานึงถึงเรื่องการให โควตาการเพาะปลูกแก เกษตรกรแตละราย  โดยใหโควตามากที่สุด

เทาที่จะเปนไปได เพราะหากย่ิงไดโควตามากเทาไร ก็แสดงวาเกษตรกรจะมีปริมาณผลผลิตที่มากตามไปดวย ซึ่ งหากมี

ผลผลติมากก็จะสามารถสรางรายไดที่มากดวยเชนกัน หากใหวัตถุประสงค ที่ 2 สําคัญ การจัดสรรโควตาให กับเกษตรกรจะ

คํานงึถงึเรื่องการให โควตาการเพาะปลูกแก เกษตรกรรายที่มี ความสามารถในการเพาะปลูกที่มากได ทําการปลูก มากกวา

รายอ่ืน เพราะรายไดของศูนยพัฒนาโครงการหลวง ขึ้นอยูกับปรมิาณและคุณภาพของผลผลติที่จะขายใหลูกคา การใหโควตา

กับเกษตรกรที่มีความสามารถสูง จะสงผลให สามารถเพาะปลูกผลผลิตไดมาก  และมีคุณภาพตามไปดวย ย่ิงผลผลิตมี 

คุณภาพ ก็ย่ิงขายไดราคาสูง  ฉะนั้นศูนยพัฒนาโครงการหลวงก็จะมีรายได ที่เพิ่มมากขึ้น   หากใหความสําคัญกับ

วัตถุประสงค ที่   3 การจัดสรรโควตาให กับเกษตรกรจะคํานึงถึงเรื่องการให โควตาการเพาะปลูกกับเกษตรกรที่ มี 

ความสามารถในการเพาะปลูกสูง   และมีปริมาณการใชน้ําในการเพาะปลูกที่นอยกวา ไดโควตามากกวารายอ่ืน  เพราะ

ทรัพยากรน้ําในบางพื้นที่มี ปร ิมาณจํากัด เราจึงควรใหความสําคัญของการใชน้ําใหเกดิประโยชนและมีประสทิธิภาพมากที่สุด  

และหากเนนความสําคัญไปทางวัตถุประสงค ที่4 การจัดสรรโควตาใหกับเกษตรกรจะคํานึงถึงเรื่องการใหโควตาการ

เพาะปลูกกับเกษตรกรที่มีรายไดที่นอยที่สุด ใหมี รายไดดีขึ้น โดยการได รับโควตาการเพาะปลูกเพิ่ม  เพื่อลดชั้นความหาง

ของรายได เกษตรกร   และทําให เกษตรกรมี ชวีิตที่ดขีึ้นจากรายไดที่เพิ่มขึ้น   
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วิจารณผลการวิ จัย 

งานวิจัยฉบับนี้ พิจารณาเพียงแค ขอมูลปริมาณความตองการสินคาที่มี คาแนนอน แต ในความเปนจริงปริมาณ

ความตองการสนิคานัน้อาจมีคาที่ไมแนนอน ขึ้นอยูกับปจจัยหลายๆ ดาน เชน ชวงเวลา เปนตน ทําให ผลลัพธ นั้นอาจยังไม 

สะทอนถงึความเปนจรงิที่เกดิขึ้นเทาที่ควรในมิตขิองการพิจารณาความไมแนนอนของขอมูลปริมาณความตองการสินคา อีก

ทั้งเนื่องจากงานวิจัยนี้มีขอจํากัดของเรื่องของขอมูลที่ตองทําการกําหนดคาขึ้นเพราะขอมูลบางอยางยังไมได มีการบันทึก

เอาไว เชน ขอมูลตนทุนการเพาะปลูกของเกษตรกรแตละราย และขอมูลการใชทรัพยากรน้ํา  เปนตน แตผูวิ จัยก็ได 

ทําการศกึษาขอมูลที่จะใช ในการกําหนดคาจากแหลงความรู ต างๆ ที่นา เชื่อถือกอนทําการกําหนดคา เพื่อให ผลลัพธ ของ

แบบจําลองให คาที่ใกลเคียงกับความเปนจรงิมากที่สุด 

 

สรุปผลการวิจัย 

จากผลลัพธ ที่ได จาก การทดสอบแบบจําลองทางคณิตศาสตร เพื่อจัดสรรโควตาการเพาะปลูกพื ชให เกษตรกร

แบบหลายวัตถุประสงค ภายใตปรมิาณความตองการสนิค าที่แนนอน ในสถานการณ ที่มีการให คาน้ําหนักที่แตกต างกัน 3 

รูปแบบนั ้น สามารถวเิคราะห ได วาการใหคาน้ําหนักของแต ละวัตถุประสงค ที่แตกตางกันทําให  ผลลัพธ ของการจัดสรร

โควตาการเพาะปลูกพ ืชของเกษตรกรที่ได จากแบบจําลองนั้ นมี ความแตกต างกัน ตามไปด วย ซึ่งสามารถสรุปลักษณะ

ของการจัดสรรโควตาการเพาะปลูกพื ชได ดังนี้  ผลของการจัดสรรโควตาที่ได จะเปนไปในแนวทางที่เกษตรกรรายที่มี 

ความสามารถในการเพาะปลูกสูง มี การใช ปร ิมาณน าในการเพาะปลูกน อย และมี อัตราของเสี ยที่เกิ ดจากการคัดแยกน 

อยจะได รับผลกระทบของการถูกปรับเปลี่ยนโควตาการเพาะปลูกน อยกว าเกษตรกรรายใดที่ความสามารถในการเพาะปลูก

ปานกลาง  หรอืต่ํา มีการใชปร ิมาณน้ําในการเพาะปลูกปานกลางไปจนถึ งมาก  และมีอัตราของเสียที่เกิดจากการคัดแยก

ปานกลางมาก  ซึ่งคือไมวาจะมีการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค ใด โควตาที่เกษตรกรกลุมนี้ จะได รับก็จะยังคงมากที่สุด

เชนเดมิเสมอ แตสําหรับเกษตรกรรายอ่ืน ๆ ไมวาจะมีการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค ใดๆ  โควตาที่เกษตรกรกลุมนี้ จะได รับ

จะมีการเปลี่ยนแปลงขึ้น ลงอยูตลอด  ขึ้นกับเงื่ อนไขตางที่กําหนด  เพื่อใหผลผลิตที่ ไดสมดุลกับความตองการสินคานั้นๆ 

เชนกัน   และใน การนําแบบจําลองทางคณิตศาสตรสําหรับการจัดสรรโควตาการเพาะปลูกพ ืชให เกษตรกร นี้ไปประยุกต ใน

การใช งานจร ิง นั ้น ไม มี รูปแบบตายตัวที่ดีที่สุด หากแตขึ้นอยูกับวาผูใชใหความสําคัญกับนโยบายการจัดสรรโควตาการ

เพาะปลูกพชือยางไร หากวัตถุประสงค ใดสําคัญมาก หรอืวัตถุประสงคใดสําคัญนอย ก็สามารถทําการกําหนดคาน้ําหนักไป

ตามล าดับความสําคัญนั ้นๆ ได เพื่อให ได ผลลัพธ ที่เหมาะสมกับนโยบายการวางแผนการเพาะปลูกของแตละราย  ซึ่งจาก

เดมิหากเราพจิารณาวัตถุประสงคเพยีงขอใดขอหนึ่ง  เชน ผู รวบรวมได รับกําไรสูงสุด  เพ ียงข อเด ียว  ผลประโยชน ที่จะได 

ก็จะเอนเอียงไปทางผูรวบรวม เพยีงฝายเดยีว  แต ถาหากเราพิจารณาทั้ง 4 วัตถุประสงค กําไรของฝายใดฝายหนึ่งก็อาจจะ

ลดลงเล็กนอย แตจากการพจิารณาเหลานั ้นจะทําให ผู มีสวนไดสวนเสยีทุกฝายไดรับประโยชนรวมกันทัง้หมด 

 

กติตกิรรมประกาศ 

งานวิจัยฉบับนี้ได รับการสนับสนุนสวนหนึ่งจากกองทุน  มจธ.  เนื่องในโอกาสครบรอบ  55  ป มหาวิ ทยาลัย

เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 
 

เอกสารอางอิง 

กาญจนา เศรษฐนันท, 2558, เมตะฮิวรสิตกิส และการประยุกต ใช ในอุตสาหกรรม, โรงพ ิมพ คลังนานาวิ ทยา , ขอนแก น, 

หน า 210-218. 
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บทคัดยอ 

 การศกึษาเทคนคิการสกัดน้ํามันจากกากกาแฟดวยคลื่นอัลตราโซนิครวมกับตัวทําละลายเฮกเซนเพื่อวิเคราะหหา

ปจจัยที่มีผลตอปรมิาณน้ํามันที่สกัดไดจากกากกาแฟ (%Yield) รวมกับการวิเคราะหพื้นที่การตอบสนอง (Response Surface 

Methodology : RSM) โดยการจําลองการทดลองดวย Central Composite Design (CCD) ชนิด 3 ปจจัยไดแก อัตราสวน

ระหวางตัวทําละลายและกากกาแฟ, อุณหภูมิ (°C) และเวลาที่เหมาะสมในการสกัด (นาที) กําหนดคาความคลาดเคลื่อนไม

เกนิ 5% ผลการศกึษาพบวา ปรมิาณน้ํามันที่สกัดไดสูงสุด 12.41% ซึ่งใชอัตราสวนตัวทําละลายตอกากกาแฟ 5:1 อุณหภูมิที่

เหมาะสมในการสกัด 60 °C ระยะเวลาที่เหมาะสมในการสกัด 65 นาที ทําการเปรียบเทียบปริมาณน้ํามันที่สกัดไดจาก

หองปฏิบัตกิารกับการจําลองการทดลองดวยสมการความสัมพันธระหวางอิทธิพลของตัวแปรตาง ๆ พบวา ปริมาณน้ํามันสูง

ที่สุดไดจากการทดลองในหองปฏิบัติการ เทากับ 12.40% (R2 = 98.56) เม่ือนําน้ํามันที่สกัดไดมาวิเคราะหชนิดและ

องคประกอบของกรดไขมันดวยเครื่อง Gas Chromatography – Flame Ionization Detector (GC - FID) พบวา องคประกอบ

ของกรดลิโนเลอิค(C18:2) 43.71% และ กรดปาลมเมติก (C16:0) 35.25% สําหรับปริมาณกรดไขมันอิสระ พบวา ที่อัตรา

สวนตัวทําละลายตอกากกาแฟ 5:1 มีปริมาณกรดไขมันอิสระ 5.18% หากจะนําน้ํามันจากกากกาแฟไปผลิตเปนไบโอดีเซล

จะตองทําการลดปริมาณกรดไข มันอิสระในน้ํ ามันลงดวยการทํ าปฏิกิริ ยา Esterification กอนที่ จะทํ าปฏิกิริ ยา 

Transesterification เพื่อผลติเปนไบโอดเีซลตอไป การนํากากกาแฟมาสกัดน้ํามันดวยคลื่นอัลตราโซนิกสเปนการจัดการวัสดุ

เหลอืทิ้งใหเกดิประโยชนและเพิ่มมูลคาของเสยีอีกทางเลอืกหนึ่งสําหรับหวงโซอุปทานของการผลติกาแฟ 

คําสําคัญ:  น้ํามันจากกากกาแฟ  สกัดดวยอัลตราโซนกิส  การวเิคราะหพื้นที่การตอบสนอง การใชประโยชนของเสยี 

Abstract 

Spend Coffee Ground (SCG) crude biofuel extracted by ultrasonic technique using hexane as a solvent was 

conducted for study the variable factors that affected on the amount of crude biofuel (%Yield) from SCG couple with 

Response Surface Methodology (RSM) under less than 5% the configuration error experimental design of Central 

Composite Design (CCD) 3 parameters i) the ratio of solvent and SCG ii) optimized extraction temperature (C) and iii) 

optimized reaction time (min). The maximum crude biofuel of 12.40 (%Yield) was obtained by the ratio of 5:1 solvent 

and SCG at 65 °C for 60 min. The comparison of crude biofuel amount in laboratory and RSM model experiments, it 

was revealed that the highest amount of crude biofuel was found in laboratory experiment with 12.40 %Yield (R2 

=98.56).  Gas Chromatography-Flame Ionization Detector (GC-FID) was applied for fatty acid composition analysis of 

crude biofuel. The result indicated that there were 43.71% of Linoleic acid (C18:2), 35.25% of Palmitic acid (16:0) and 

5.18% of free fatty acid in the component of crude biofuel from SCG. Thus, in biodiesel synthesis from crude biofuel 

SCG; in the esterification process, the amount of free fatty acid must be reduced before turning to the transesterification 
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process. Crude biofuel from SCG extracted by ultrasonic was the one of alternative method for waste utilization and 

value-added for spend coffee supply chain. 

Keyword:  Spent coffee ground crude biofuel, Ultrasonic extraction, Response surface methodology (RSM),                    

Waste Utilization 

 
บทนํา 

 ปจจุบันกาแฟเปนเครื่องดื่มที่ไดรับความนยิมทั่วโลก โดยประเทศที่มีการผลิตกาแฟมากที่สุดไดแกบราซิล ซึ่งเปนผู

สงออกกาแฟอาราบิกา (Arabica) และโรบัสตา (Robusta) รายใหญของโลก สําหรับเอเชียในชวงไมกี่ปที่ผานมาเวียดนาม

กลายเปนผูผลติเมล็ดกาแฟโรบัสตารายใหญที่สุดในภูมิภาค ความนยิมบริโภคกาแฟสดทําใหเกิดกากกาแฟ (Coffee grounds) 

หลังจากการชงเปนจํานวนมาก องคประกอบของกากกาแฟมีน้ํามันที่สามารถนํามาผลติไบโอดเีซลได น้ํามันที่สกัดไดจากกาก

กาแฟ (spent coffee grounds, SCG) เปนอีกทางเลอืกหนึ่งในการลดการใชพลังงานเชื้อเพลิงจากฟอสซิลซึ่งเปนสาเหตุหลักใน

การเกิดภาวะเรือนกระจก และจากการศึกษาของนักวิชาการได พบวาในกากกาแฟนั้นมีองคประกอบของน้ํามัน 10-20 % 

ขึ้นอยูกับสายพันธุของเมล็ดกาแฟ ซึ่งกากกาแฟที่เหลือหลังจากการสกัดน้ํามันสามารถนํามาขึ้นรูปเปนเชื้อเพลิงอัดแทงที่

สามารถนํามาใชเปนพลังงานทางเลอืกได 

พลังงานเปนปจจัยสําหรับกระบวนการผลติควรพจิารณาถงึการใชพลังงานอยางประหยัดและใชอยางคุมคา เชน การ

ใชพลังงานหมุนเวยีนเปนพลังงานที่ใชแลวไมหมดไป สามารถนํากลับมาใชใหมได มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอยมาก เปน

แหลงพลังงานสําคัญที่จะนํามาใชทดแทนพลังงานจากเชื้อเพลงิฟอสซลิ ซึ่งเปนแหลงพลังงานที่มีอยูอยางจํากัดและกอใหเกิด

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมเปนอยางมาก แหลงพลังงานหมุนเวยีนที่สําคัญไดแก พลังงานแสงอาทิตย พลังงานลม พลังน้ํา และ

พลังงานชวีมวล เปนตน ควรมีการนําของเสียที่เกิดจากกระบวนผลิตมาสรางพลังงาน เชน การผลิตกาซชีวภาพ หรือการรี

ไซเคิลของเสยีเพื่อนํากลับมาใชใหมเปนการจัดการพลังงานและสิ่งแวดลอมอยางย่ังยืน (จิตลดา หมายม่ัน, 2556)  

 จาก นโยบาย Energy 4.0 พบวาสถานะดานพลังงานในปจจุบันประเทศไทยประสบปญหาทางดานเชื้อเพลิงที่ใช

สําหรับภาคขนสง 132 ลานลติรตอวัน ซึ่งรัฐบาลตองการเพิ่มสัดสวนการใชเชื้อเพลิงชีวภาพโดยใชน้ํามัน B100 ใหได 4 ลาน

ลติรตอวันและเอทานอล 3.5 ลานลติรตอวัน โดยมีมาตรการสําคัญในป 2560-2561 คือ ศึกษาตนทุนและกําหนดแนวทางใน

การใชเชื้อเพลงิชวีภาพอยางย่ังยืน เพิ่มสัดสวนการใชงานโดยการพัฒนาเทคโนโลยี ซึ่งเปาหมายในป 2579 ตองการลดการใช

พลังงานเชื้อเพลงิในภาคขนสงใหได 46% และเพิ่มศักยภาพการผลติ สัดสวนการใชเชื้อเพลิงชีวภาพ B100 ใหได 14 ลานลิตร

ตอวัน และเอทานอล 11 ลานลติรตอวัน (กระทรวงพลังงาน, 2559) 

 การสกัดน้ํามันจากเมล็ดพืชน้ํามันนิยมใชวิธีการหลัก ๆ 2 วิธีไดแก การสกัดเชิงกล  (Mechanical extraction) และ

การสกัดโดยใชตัวทําละลาย (Solvent extraction)  ซึ่งวิธีที่ไดเลือกมาทําการศึกษาวิจัยคือ การสกัดดวยตัวทําละลายดวย

คลื่นอัลตราโซนคิ เหมาะสําหรับการผลติน้ํามันพชืเพราะใหปรมิาณน้ํามันที่สูงกวาวธิกีารสกัดเชิงกล ตัวทําละลายที่นิยมใชใน

การสกัดไดแก ปโตรเลยีมอีเทอร  ,อะซิโทน และเฮกเซน  เม่ือสกัดเสร็จแลวก็นําของเหลวที่สกัดไดไประเหยเอาตัวทําละลาย

ออกการสกัดดวยวธินีี้จึงมีน้ํามันตดิที่กากเพยีงเล็กนอย คือประมาณรอยละ 0.5 (ดารณี, 2554)  
 

อุปกรณและวิธีดําเนนิการวิจัย 

 1. การเตรยีมกากกาแฟ 

 นํากากกาแฟที่ไดจากรานขายเครื่องดื่มมาคลุกเคลารวมกันจนเปนเนื้อเดียวกัน ผึ่งแดดเพื่อลดความชื้นของกาก

กาแฟลง นํากากกาแฟเขาตูอบความรอนที่อุณหภูมิ 105 °C เปนเวลา 24 ชั่วโมงเก็บกากกาแฟที่อบเสร็จแลวเก็บไวในภาชนะ

ปองกันความชื้นเขาเพื่อไมใชกากกาแฟชื้น 
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ภาพที่ 1  ขัน้ตอนการเตรยีมกากกาแฟ 

 2. การสกัดน้ํามันจากกากกาแฟ 

  2.1 นํากากกาแฟที่เตรยีมไวและมีความชื้นไมเกนิ 10% ชั่งกากกาแฟและตวงตัวทําละลายเฮกเซนตามอัตรา

สวนตัวทําละลายตอกากกาแฟที่ศกึษาไดแก 3:1, 4:1 และ 5:1 ตามลําดับ 

  2.2 ผสมตัวทําละลายและกากกาแฟที่เตรียมไว ลงในขวดรูปชมพูปรมิาณ 250 ml ปดปากขวด 

  2.3 เครื่องอัลตราซาวดคลื่นอัลตราโซนคิความถี่ 35 kHZ ที่อุณหภูมิ 60, 65 และ 70 ºC 

  2.4 ศกึษาระยะเวลาที่ใชในการสกัด 55, 60 และ 65 นาทตีามลําดับ 
 

 

ภาพที่ 2  ขัน้ตอนการสกัดน้ํามันจากกากกาแฟ 

 3. การวิเคราะหชนดิของกรดไขมันในสารสกัดจากกากกาแฟ 

  การศกึษาชนดิของกรดไขมัน (Fatty acid) ในสารสกัดที่ไดจากกากกาแฟดวยเครื่อง Gas Chromatography-

Flame Ionization Detector (GC-FID) สภาวะที่ใชดังนี้ 

  สภาวะการทดลองดวยเครื่อง Gas Chromatography 

  อุณหภูมิทางเขา : 290 ºC 

  อุณหภูมิดเีทคเตอร : 300 ºC 

  อุณหภูมิเตาอบ : 210 ºC 

  อุณหภูมิสุดทาย : 250 ºC 
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  อัตราการไหลของแกสฮีเลียม : 1 ml/min 

  อัตราการไหลของแกสไฮโดรเจน : 30 ml/min 

  อัตราการไหลของอากาศ : 300 ml/min 

  อัตราการไหลของแกสไนโตรเจน : 25 ml/min 

คอลัมน : ยาว 30 m,เสนผานศูนยกลาง 320 µm ,ความหนาของฟลม 0.25 µm 

 

 4. ข้ันตอนการวิเคราะหหาคากรดไขมันอิสระ (Free Fatty Acid) 

  4.1 ชั่งน้ํามันตัวอยาง 2 g ในขวดรูปชมพูขนาด 250 ml 

4.2 เตรยีมสารละลายเมทานอล(CH3OH) กับโทลูอีน(C6H5CH3) ในอัตราสวน 1:1 ปริมาณ 50 mlและหยดฟ

นอฟทาลนีอินดเิคเตอร 3 – 5 หยด เขยารวมกันในขวดรูปชมพู 

4.3 เตรยีมสารละลายโพแทสเซยีมไฮดรอกไซต (KOH) ละลายในเมทานอล(CH3OH) ความเขมขน 0.1 N ใส

บวิเรท พรอมเปดไลอากาศออกเพื่อใหพรอมใชงานและบันทกึคาเริ่มตนเอาไว 

4.4 หยดสารละลายโพแทสเซยีมไฮดรอกไซด (KOH) จากบวิเรทลงในขวดรูปชมพูพรอมเขยาใหเขากัน 

4.5 ไตเตรทสารละลายตัวอยางดวยดวยโพแทสเซยีมไฮดรอกไซต 0.1 N ขณะไตเตรทตองเขยาอยางแรงจน

กระทัง้ไดสารละลายสชีมพูคงที่ประมาณ 1 นาที 

4.6 คํานวณหาปรมิาณกรดไขมันอิสระจากสูตร 
 

ปรมิาณกรดไขมันอิสระรอยละ 
 

=
ปรมิาณดางที่ใช(ml) xความเขมขนดาง(N)xน้ําหนักมวลโมเลกุลของกรดไขมัน(g)

น้ําหนักน้ํามันตัวอยาง (g)
 

 

 

ภาพที่ 3  ขัน้ตอนการผลติไบโอดเีซล 

กรดไขมันอิสระจะทําปฏิกิริยาสะพอนิฟเคชันกับตัวเรงปฏิกิริยาอัลคาไลอยางรวดเร็ว ดังนั้นในการทําปฏิกิริยาท

รานสเอสเทอรฟิเคชันโดยใชดางเปนตัวเรงปฏิกริยิาควรมีคาความเปนกรด (Acid value) ไมเกิน 4 มิลลิกรัมโพแทสเซียมไฮดร

อกไซดตอกรัม 
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 1) การจําแนกประเภทในการแบงคุณภาพน้ํามันดวยกรดไขมันอิสระ 

  1.1) FFA < 1.5% สามารถทําปฏิกริยิาทรานสเอสเทอรฟิเคชันไดทันที 

  1.2) FFA ระหวาง 1.5-4% ตองทําการลดกรดไขมันอิสระโดยการทําปฏิกริยิาสะเทนิกับดาง และเขาสู

กระบวนการผลติแบบ 2 ขัน้ตอน 

  1.3) FFA > 4% ตองผานกระบวนการเอสเทอรฟิเคชันกอนแลวตามดวยทรานสเอสเทอรฟิเคชัน 

 5. การวิเคราะหพื้นผวิตอบสนอง (Response surface methodology, RSM) 

  การออกแบบพื้นที่ตอบสนอง (Response surface methodology, RSM) คือ การรวบรวมเอาเทคนิคทั้ง

คณิตศาสตร และทางสถติทิี่มีประโยชนตอการสรางแบบจําลอง การวิเคราะหปญหา การเพิ่มประสิทธิภาพ และการหาจุดที่

เหมาะสมของกระบวนการ ซึ่ง RSM ประกอบขึ้นมาจากผลของตัวแปรอิสระซึ่งอาจจะมีตัวแปรเดียว หรือหลายตัวแปรซึ่งผล

การทดลองจะถูกนํามาสรางเปนสมการทางคณิตศาสตร 

Y  =f )x1, x2 + (  

โดยที่ ε คือคาความผดิพลาดของ Y ที่เปนผลมาจากการทดลอง 
 

ผลการศกึษาและอธิปรายผล 

1. การออกแบบพื้นที่ตอบสนอง (Response surface methodology, RSM)  

 ผลจากการศึกษาการสกัดน้ํามันจากกากกาแฟดวยคลื่นความถี่สูงดวยตัวทําละลายเฮกเซนดวยการจําลองการ

ทดลองดวย CCD ชนดิ 3 ปจจัย จํานวน 20 การทดลอง ประกอบดวย 

ตัวแปรอิสระ ไดแก อัตราสวนตัวทําละลายตอกากกาแฟ (Ratio), อุณหภูมิที่ใชในการสกัด (°C) และเวลาที่ใชในการ

สกัด (นาท)ี และ ตัวแปรตาม ไดแก ปรมิาณน้ํามันที่สกัดได (%Yield) 

ตารางที่ 1 แสดงการออกแบบการทดลองการสกัดน้ํามันจากกากกาแฟ 

 Run. Order Ratio Temp 

°C 

Time 

(นาที) 

1 3:1 60 55 

2 5:1 70 55 

3 5:1 60 65 

4 3:1 70 65 

5 4:1 65 60 

6 4:1 65 60 

7 5:1 60 55 

8 3:1 70 55 

9 3:1 60 65 

10 5:1 70 65 

11 4:1 65 60 

12 4:1 65 60 

13 3:1 65 60 

14 5:1 65 60 

15 4:1 60 60 

16 4:1 70 60 

17 4:1 65 55 

18 4:1 65 65 

19 4:1 65 60 

20 4:1 65 60 
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 เม่ือนําขอมูลของตัวแปรอิสระแตละตัว (Xi) ที่สัมพันธกับขอมูลของตัวแปรตาม (Yi) มาสรางเปนแบบจําลองทาง

คณิตศาสตร โดยกําหนดใหอยูในรูปของรหัส (Code) ซึ่งในการดาํเนนิการนี้จะตองทราบคาสูงสุด และคาต่ําสุดของตัวแปร

อิสระแลวทําการแปลงคารหัส 

xCode= 
xActual-(xHi-xlow)/2

(xHi-xlow)/2
 

 

   เม่ือ  X Code  คอื Coded Variables 

     X Actual   คอื คาจรงิ 

     X Hi  คอื คาสูงสุดของตัวแปรอิสระ 

                       X low   คอื คาต่ําสุดของตัวแปรอิสระ 

ตารางที่ 2 แสดงการแปลงรูปรหัส Code ของตัวแปรตนสําหรับการการสกัดน้ํามันจากกากกาแฟ 

X code Ratio X code Temp X code Time Observed 

%yield 

Predicted 

%yield 

2 

4 

4 

2 

3 

3 

4 

2 

2 

4 

3 

3 

2 

4 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

11 

13 

11 

13 

12 

12 

11 

13 

11 

13 

12 

12 

12 

12 

11 

13 

12 

12 

12 

12 

10 

10 

12 

12 

11 

11 

10 

10 

12 

12 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

10 

12 

11 

11 

9.09 

11.80 

12.40 

8.93 

10.89 

10.89 

11.83 

9.63 

9.55 

11.29 

10.89 

10.89 

9.39 

11.56 

11.42 

11.21 

10.01 

10.66 

10.89 

10.89 

8.98 

11.64 

12.35 

8.99 

10.83 

10.83 

11.63 

9.52 

9.56 

11.25 

10.83 

10.83 

9.26 

11.71 

11.46 

11.18 

10.30 

10.39 

10.83 

10.83 

 และเม่ือนําผลของตัวแปรอิสระตาง ๆ ที่ไดจากการทดลองมาแสดงผลในรูปแบบของสมการความสัมพันธระหวาง

อิทธพิลของตัวแปรตาง ๆ ดังสมการ 

Y = -23.4 +4.5A-8.48B+14.02C-0.345A2+0.492B2-0.488C2-0.1337AB +0.0365AC-0.2789BC 

โดยที่  Y คือ ปรมิาณรอยละของน้ํามันที่สกัดได (%yield) 
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A คือ X code ของอัตราสวนตัวทําละลายเฮกเซนตอกากกาแฟ 

B คือ X code ของอุณหภูมิที่ใชในการสกัด (°C) 

C คือ X code ของเวลาที่ใชในการสกัด (นาท)ี 

จากสมการความสัมพันธสามารถนํามาออกแบบพื้นที่การตอบสนองไดดังตอไปนี้  

 

ภาพที่ 4  แสดงพื้นผิวการตอบสนองซึ่งอธิบายผลกระทบของอัตราสวนของตัวทําละลายตอกากกาแฟและอุณหภูมิที่ใชใน

การสกัด 

ภาพที่ 4  แสดงพื้นผวิการตอบสนองซึ่งอธบิายผลกระทบของอัตราสวนของตัวทําละลายตอกากกาแฟและอุณหภูมิที่

ใชในการสกัด โดยพื้นที่สีเขียวคือพื้นที่ตอบสนองที่ใหผลกระทบที่ดีที่สุด เม่ือพิจารณาผลกระทบของอัตราสวนของตัวทํา

ละลายตอกากกาแฟและเวลาที่ใชในการสกัดน้ํามัน ที่ใชเวลาในการสกัด 55 นาที (X code Time เทากับ 11.0) พบวา %yield 

สูงสุดคือ 12.5% อยูในชวงอัตราสวนของตัวทําละลายตอกากกาแฟ 5:1 (X code Ratio เทากับ 4) ที่อุณหภูมิที่ใชในการสกัด

ระหวาง 60 ถงึ 62.5 °C (X code Temp เทากับ 11.0 ถงึ 11.5) 

 

ภาพที่ 5  แสดงพื้นผวิการตอบสนองซึ่งอธบิายผลกระทบของอัตราสวนของตัวทําละลายตอกากกาแฟและเวลาที่ใชในการ

สกัด 

 ภาพที่ 5  แสดงพื้นผวิการตอบสนองซึ่งอธบิายผลกระทบของอัตราสวนของตัวทําละลายตอกากกาแฟและเวลาที่ใช

ในการสกัด โดยพื้นที่สเีขยีวคือพื้นที่ตอบสนองที่ใหผลกระทบที่ดีที่สุด เม่ือพจิารณาผลกระทบของอัตราสวนของตัวทําละลาย
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ตอกากกาแฟและอุณหภูมิที่ใชในการสกัดน้ํามันที่อุณหภูมิ 60 °C (X code Temp เทากับ 11) พบวา %yield สูงสุดคือ 12.5% อยู

ในชวงอัตราสวนตัวทําละลายตอกากกาแฟ 5:1 ( X code Ratio เทากับ 4) และ เวลาที่ใชในการสกัดระหวาง 55 ถึง 60 นาที ( X 

code Time ระหวาง 11.0 ถงึ 12.0) 

 

ภาพที่ 6  แสดงพื้นผวิการตอบสนองซึ่งอธบิายถงึผลกระทบของเวลาและอุณหภูมิที่ใชในการสกัด 

ภาพที่ 6  แสดงพื้นผวิการตอบสนองซึ่งอธิบายถึงผลกระทบของเวลาและอุณหภูมิที่ใชในการสกัด โดยพื้นที่สีเขียว

คือพื้นที่ตอบสนองที่ใหผลกระทบที่ดทีี่สุด เม่ือพจิารณาผลกระทบของอุณหภูมิกับเวลาที่ใชในการสกัดน้ํามันที่อัตราสวนตัวทํา

ละลาย 5:1 ( X code ratio เทากับ 4) พบวา %yield สูงสุด คือ 12.6 % อยูในชวงอุณหภูมิ 60 °C (X code Temp เทากับ 11.0) และ

อยูในชวงเวลาที่ใชในการสกัดระหวาง 57.5 ถงึ 65 นาท ี( X code Time ระหวาง 10.5 ถงึ 12.0) 

 

ภาพที่ 7  แสดงผลการพจิารณาอิทธพิลของตัวแปรตน 

 และที่ P-value < α; α = 0.05 พบวาตัวแปรที่มีอิสระตอกัน ไดแก อัตราสวนตัวทําละลายตอกากกาแฟและ

อุณหภูมิที่ใชในการสกัดซึ่งอัตราสวนตัวทําละลายตอกากกาแฟมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญย่ิง 99% และอุณหภูมิที่ใชใน

การสกัด มีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญ 95% และตัวแปรที่ไมมีอิสระตอกัน ไดแกเวลาที่ใชในการสกัด ซึ่งตัวแปรที่มี

ความสัมพันธตอกัน ไดแก อัตราสวนตัวทําละลายกับอุณหภูมิที่ใชในการสกัดและอุณหภูมิกับเวลาที่ใชในการสกัด 
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2. การวิเคราะหชนดิของกรดไขมันที่สกัดจากกากกาแฟ 

 การวเิคราะหผลชนดิของกรดไขมันที่มีอยูในน้ํามันที่สกัดไดจากกากกาแฟดวย Gas Chromatography - FIDพบวามี

กรดลโินเลอิก (Linoleic acid) 43.71% ,กรดปาลมเมติก (Palmitic acid) 35.25%, กรดโอเลอิ (Oleic acid) 8.32%, กรดสเตีย

ริก (Stearic acid) 7.12%, Arachidic acid 2.83%, Linolenic acid 1.33%, Behenic acid 0.62%, Eicosenoic acid 0.30%, 

Lignoceric acid 0.25%, Heptadecanoic acid 0.11%, Myristic acid 0.07% , Palmitoleic acid 0.03%, Pentadecanoic acid 

0.03% และกรดไขมันชนดิอ่ืน ๆ 1.43%  

 

ภาพที่ 8 แสดงการวเิคราะหชนดิของกรดไขมันดวย GC-FID 

3. การวิเคราะหหาคากรดไขมันอิสระ (Free Fatty Acid) 

 ในการผลิตไบโอดี เซลปริมาณกรดไขมันอิสระที่ มีอยู ในน้ํามันจะเปนปจจัยสําคัญมาก ในกระบวนการ 

Transesterification ปรมิาณกรดไขมันอิสระไมควรสูงเกนิ 4%  

ตารางที่ 3 แสดงปรมิาณกรดไขมันอิสระของน้ํามันที่สกัดไดจากกากกาแฟ 

 

วิจารณผลการวิจัย 

ลักษณะทางกายภาพของกากกาแฟ  

กากกาแฟที่ใชเปนวัตถุดิบในการศึกษาจะมีสวนผสมที่ประกอบดวยกาแฟสายพันธุอราบิกา (Arabica) ซึ่งลักษณะ

ของกากกาแฟที่ผานการสกัดดวยเครื่องชงกาแฟ จะเปนผงหยาบ สีน้ําตาลดํา และมีกลิ่นฉุน เม่ือผานการสกัดดวยตัวทํา

ละลายจะพบวา สขีองกากกาแฟจะเปลี่ยนเปนสนี้ําตาล 
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การศกึษาการสกัดน้ํามันจากกากกาแฟ 

 ปจจัยที่ไดทําการศกึษาเบื้องตนถงึประสทิธภิาพในการสกัดน้ํามันจากกากกาแฟ จากการศึกษา Hexane เปนสาร ที่

มีคาความเปนขั้วต่ําที่สุด ซึ่งสอดคลองกับโมเลกุลของน้ํามันที่ มีคาความเปนขั้นต่ําดวยเชนเดียวกัน ดังนั้น จึงทําใหมี

ประสทิธภิาพในการสกัดน้ํามันจากกากกาแฟไดดซีึ่งสอดคลองกับผลการทดลองของ Zayed Al-Hamamre และคณะ (2012) 

การศกึษาปรมิาณกรดไขมันอิสระในน้ํามันกากกาแฟ  

ปรมิาณกรดไขมันอิสระที่มีอยูในน้ํามันจัดเปนปจจัยที่สําคัญมากปจจัยหนึ่งสําหรับกระบวนการผลิตไบโอดีเซล ดวย

ปฏิกริยิาทรานสเอสเทอริฟเคชั่น โดยปริมาณกรดไขมันอิสระที่สูงกวา 1 % จะลดประสิทธิภาพในการทําปฏิกิริยากลาวคือ

กรดไขมันที่มีอยูจะเกิดปฏิกิริยากับตัวเรงปฏิกิริยาเกิดเปนสบูจนทําใหปริมาณของตัวเรงปฏิกิริยาภายในระบบมีปริมาณ

นอยลงทําใหปฏิกริยิาเกดิไมสมบูรณอีกทัง้ปรมิาณของสบูที่เกดิขึ้นก็จะสงผลตอความสามารถในการแยกชั้นของผลิตภัณฑที่

เกดิขึ้นอีกดวย โดยผลการวเิคราะหปรมิาณกรดไขมันอิสระในน้ํามันจากกากกาแฟเปนดังแสดงในตารางที่ 3  

การศกึษาองคประกอบของน้ํามันที่สกัดไดจากกากกาแฟ  

จากการวิเคราะหองคประกอบของน้ํามันที่สกัดไดจากกากกาแฟดวยเทคนิค GC-FID พบวาน้ํามันที่สกัดได มี

องคประกอบของกรดไขมันมากที่สุดในน้ํามันกากกาแฟคือ Linoleic acid (C18:2) 43.71%  รองลงมาคือ Palmitic acid (C16:0) 

35.25% และประกอบดวยกรดไขมัน ชนิดตาง ๆ ดังแสดงในภาพที่ 8 โดยผลที่ไดจากการวิเคราะหน้ํามันกากกาแฟดวย

เทคนคิ GC-FID พบวามีปรมิาณของกรดไขมันที่ไดสอดคลองกับงานวจัิยของ โชคชัย เหมือนมาศ และรวมพร นคิม 

 

สรุปผลการวิจัย 

จากการศึกษาเบองตนเกี่ยวกับความเปนไปไดของการใชน้ํามันที่สกัดไดจากกากกาแฟมาเปนวัตถุดิบสําหรับการ

ผลติไบโอดีเซล พบวาปริมาณของน้ํามันที่สกัดไดเทากับ 12.41% โดยน้ําหนัก ที่อุณหภูมิ 60 °C โดยใชเวลาในการสกัด 65 

นาทแีละปรมิาณของกรดไขมันอิสระจะแปรผันโดยตรงกับอัตราสวนตัวทําละลายตอกากกาแฟ โดยพบวาที่อัตราสวนตัวทํา

ละลายตอกากกาแฟ 3:1 มีปริมาณกรดไขมันอิสระนอยที่สุดคือ 4.39% และที่อัตราสวนตัวทําละลายตอกากกาแฟ 5:1 มี

ปรมิาณกรดไขมันอิสระสูงสุด คือ 5.18% ซึ่งยังเปนปรมิาณกรดไขมันอิสระที่สูง ถาหากจะนําน้ํามันที่สกัดไดไปผลิตเปนไบโอ

ดีเซลจะตองทําการลดปริมาณกรดไขมันอิสระที่อยูในน้ํามันลงดวยการทําปฏิกิริยา Esterification กอนที่จะทําปฏิกิริยา 

Transesterification เพื่อผลติเปนไบโอดเีซลตอไป   
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ผลของการเสริม Super premix (SP) ตอการเจริญเตบิโต และคุณภาพเนื้อ 

ของปลาลูกผสมบกึสยามแมโจ 

Effect of supplementary super premix (SP) on growth performance, and meat qualities of 

Maejo Buksaim hybrid catfish (P. gigas x P. hypophthalmus) 
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บทคัดยอ 

 การศกึษาผลการเสรมิอาหารปลาดวยหนังและกระดูกของปลาหนังลูกผสมน้ําจืด (Super Premix, SP)        ซึ่งเปน

ผลพลอยไดจากแปรรูปปลาแลเนื้อตอการเจรญิเตบิโต และคุณภาพเนื้อของปลาลูกผสมบึกสยามแมโจ       (ปลาบึก x ปลา

สวาย) อาหารปลาที่เสรมิ 3 สูตร 1) อาหารเสรมิ SP 0% (ชุดควบคุม) 2) SP 5% และ 3) SP 10% พบวาอาหารที่มีการเสริม 

SP 10% มีปริมาณกรดไขมัน Linoleic acid  Linolenic acid  โอเมกา 9 โอเมกา 6 และแคลเซียม สูงที่สุด เทากับ 1.25 0.08 

1.20  0.25 g/100g และ 75.03 g/kg ตามลําดับ ผลการอนุบาล พบวาปลาที่เลี้ยงดวยอาหารเสรมิ SP 10% มีน้ําหนักที่เพิ่มขึ้น 

และอัตราการรอดตายสูงกวากลุมที่เสริม SP 5% และกลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) สวนการเลี้ยงปลา

ลูกผสมบึกสยามฯ ในกระชังใหไดขนาดตลาด พบวาปลาที่เลี้ยงดวยอาหารทั้ง 3 กลุม มีคาน้ําหนักเพิ่มขึ้น อัตราการ

เจรญิเตบิโตตอวัน และอัตราการเจรญิเตบิโตจําเพาะ ไมมีความแตกตางทางสถิติ (p>0.05) ตลอดจนคุณภาพเนื้อไมมีความ

แตกตางกันทางสถติ ิ(p>0.05) จากผลการศึกษาครั้งนี้ การเสริม SP 10% ในอาหารปลาสามารถอนุบาลปลาใหมีน้ําหนักที่

เพิ่มขึ้นและอัตราการรอดตายสูง 

คําสําคัญ:  ปลาลูกผสมบกึสยามแมโจ  อาหารปลา  คุณภาพเนื้อ  Super premix 
 

Abstract 
The supplemented fish feed were made from meat, skins and bone of fresh water hybrid catfish which is a 

by-product from processing of fish fillets (Super Premix, SP). The effects supplemented fish feed were analyzed on 

growth performance and meat qualities of Maejo Buksaim hybrid catfish (P. gigas x P. hypophthalmus). The fish feed 

supplemented of 3 treatments 1) supplemented 0% SP (control), treatment 2) 5% SP and treatment 3) 10% SP. The 

linoleic acid, linolenic acid, omega 9, omega 6 fatty acids and calcium of fish feed with 10% SP supplemented were the 

highest as 1.25, 0.08, 1.20, 0.25 g/100g and 75.03, g/kg respectively. The weight gain and survival rate on the 

nursing of fish feed with 10% SP supplemented were higher than the 5% SP and control with significantly different 

(p<0.05). The Maejo Buksaim hybrid catfish were reared in the cage to market size. The weight gain, weight average 
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daily gain (ADG)  specific growth rate (SGR) and fresh meat qualities of fish feed with 3 treatments were not 

significantly different (p>0.05). The results of this study, 10% SP supplement in fish feed can be used in nursing to 

increase weight gain and survival rate. 

Keyword:  Maejo Buksaim hybrid catfish, Fish feed, Meat qualities, Super premix 
 
 
บทนํา  

การเลี้ยงปลาน้ําจืดในประเทศไทยมีศักยภาพสูง เนื่องจากปลาน้ําจืดเปนแหลงโปรตนีที่สําคัญ เพราะปจจุบันคนไดให

ความสนใจในเรื่องสุขภาพมากขึ้น โดยเฉพาะเนื้อของปลาในกลุมปลาหนังที่อุดมไปดวยโปรตีนที่ยอยงาย กรดไขมันชนิดไม

อ่ิมตัวกลุมโอเมกา 3 6 และ 9 จึงกอใหเกิดอุตสาหกรรมการแปรรูปปลาหนัง ซึ่งในกระบวนการแปรรูปปลาแลเนื้อ (fillet) มี

ผลพลอยได เชน สวนของหัว กระดูก เครื่องใน และหนังของปลา โดยสวนมากจะกําจัดโดยการทิ้งเปนของเสียซึ่งกอใหเกิด

มลพิษตอสิ่งแวดลอม ดังนั้นจึงควรมีวิธีการในการนําสวนเหลานี้ไปใชใหเกิดประโยชนซึ่ง สอดคลองกับ สุทธวัฒน (2551) 

กลาววาการใชประโยชนผลพลอยไดจากการแปรรูปสัตวน้ําสามารถพัฒนาใหเปนผลติภัณฑมูลคาเพิ่มจากการแปรรูปสัตวน้ํา 

มีรายงานของ สิทธิกรณ และคณะ (2558) เรื่องการใชประโยชนของการสกัดน้ํามันปลาจากกอนไขมันที่เปนผล

พลอยไดจากการแปรรูปปลาหนังน้ําจืดเสริมในอาหารเม็ดสําหรับเลี้ยงปลาพบวา การเสริมน้ํามันปลาน้ําจืดในปลาหนังที่

ระดับ 5% มีศักยภาพในการนํามาใชเปนอาหารเสรมิในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําได สวน วรวุมิ และปรีดา (2558) ใชผลพลอยได

จากปลาขางเหลอืงซึ่งประกอบดวยหัวและเครื่องในจากโรงงานแปรรูปสัตวน้ํามาผานกระบวนการหมักดวยจุลลินทรียอีเอ็ม 

(EM) ผสมในสูตรอาหารปลานลิแดงในสัดสวน 30% มีผลตออัตราการแลกเนื้อ (FCR) และประสิทธิภาพการใชโปรตีน (PER) 

ดังนั้น ผลพลอยไดจากกระบวนการแลเนื้อปลาหนังลูกผสมที่มีทั้ง หัว โครงกระดูก และหนังปลา เม่ือวิเคราะหคุณคาทาง

โภชนาการเบื้องตน พบวา มีระดับโปรตนี 28.64% แคลเซยีม 5.09% ฟอสฟอรัส 2.52% พลังงาน 6,110 แคลอรี่ตอกรัม และ

กรดไขมันที่จําเปนตอ  การเจริญเติบโตในปลาน้ําจืด เชน Oleic acid Linolenic acid โอเมกา 6 และ 9 สอดคลองกับรายงาน

การวิจัยของ สุพิศ (2535) พบวากรดไขมันที่มีความสําคัญจําเปนตอรางกายสัตวน้ํา คือ Linoleic acid (18:2n-6) และ 

Linolenic acid (18:3n3) เนื่องจากรางกายไมสามารถสังเคราะหเองไดตองไดจากอาหารเทานั้น แตสามารถสรางกรดไขมันโอ

เมกา 3 และ 6 ไดจากอาหารโดยการสังเคราะหกรดไขมันที่มีสายยาวดวยการเพิ่มคารบอนคูเพิ่มขึ้นกรดไขมันที่เปนสารตั้งตน 

คือ Linoleic acid 18:2n-6 และ 18:3n-3 Linolenic acid เพื่อนําไปใชในการการสังเคราะหกรดไขมันชนิดอ่ืนๆ ฟอสฟอรัสสวน

ใหญทําหนาที่เปนสวนประกอบของกระดูกและเกล็ดของปลา เชนเดียวกับแคลเซียมโดยกับในกระดูกและเกล็ดมีประมาณ 

85-90% ของฟอสฟอรัสทัง้หมดในรางกาย ปลามีฟอสฟอรัสเปนสวนประกอบประมาณ 0.4-0.5% ของน้ําหนักตัว (Li and 

Mathias, 1994) แคลเซยีมที่พบในกระดูกและเกล็ดปลารวมกันประมาณ 99% ของแคลเซียมทั้งหมดในรางกาย สวนอีก 1% 

พบในเลอืดและเนื้อเย้ือ หรอือาจกลาวไดวาปลามีแคลเซียมเปนสวนประกอบประมาณ 0.5-1% ของน้ําหนักตัวปลา  (เวียง, 

2542)  

ดังนั้นผูวิจัยมีวัตถุประสงคในการนํา SP เสริมในอาหารปลาที่ใชเลี้ยงปลาลูกผสมบึกสยามฯ เพื่อศึกษาการ

เจรญิเตบิโต และคุณภาพเนื้อ เพื่อเปนขอมูลในการเพิ่มมูลคาผลพลอยไดจากการแปรรูปปลาไดในอนาคต  

 
อุปกรณและวิธีการ 

การเตรยีม Super premix (SP) 

นําผลพลอยจากกระบวนการแลเนื้อปลาลูกผสมบกึสยามฯ ที่ประกอบดวยสวนหัว เครื่องใน โครงกระดูก และหนัง

ปลามาสับใหมีขนาดชิ้นเล็กลง จากนั้นลางทําความสะอาดดวยน้ําเปลา และนําไปตมในหมอนึ่งความดันนาน 3 ชั่วโมง เม่ือ
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ครบ 3 ชั่วโมง ปนละเอียดดวยเครื่องปน ทําใหแหงโดยการอบในเตาอบอุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส นาน 72 ชั่วโมงนํามาปน

ใหละเอียดก็จนไดเปนผงปลาปน SP 

 
การเตรยีมสูตรอาหาร 

 นําผงปลาปน SP มาใชผสมอาหารปลาที่ มีระดับโปรตีน 27% โดยทุกสูตรมีไขมันอยูที่  5.32% วัตถุดิบหลัก

ประกอบดวยปลาปน กากถั่วเหลอืง ปลายขาว รําละเอียด (ตารางที่ 1) อัตราอาหารที่ใหตลอดการทดลอง 3 เปอรเซ็นตของ

น้ําหนักตัว/วัน ใหวันละ 2 ครั้ง และวิเคราะหคุณคาทางโภชนาการ ตามวิธีของ AOAC (2000) และกรดไขมันในอาหารปลา 

ตามวธิขีอง AOAC official method 996.06 fat (2012) 

 

ตารางที่ 1 วัตถุดบิในการผลติอาหารปลาสําหรับการทดลอง 

วัตถุดบิ ชุดควบคุม อาหารเสรมิ SP 5% อาหารเสรมิ SP 10% 

ปลาปน 15 15 15 

กากถั่วเหลอืง 37 33 30 

ปลายขาว 32 32 30 

รําละเอียด 15 15 15 

น้ํามันพชื 1 0 0 

super premix - 5 10 

รวม )กก(.  100 100 100 

โปรตนี (%) 27 27 27 

 
ปลาทดลอง 

 ปลาหนังลูกผสมรุนที่ 2 (พอปลาบึก x แมปลาสวาย) ขนาดปลาเริ่มตน 4 กรัม เลี้ยงในตูกระจกขนาด 40x50x35 

เซนตเิมตร จํานวน 9 ตูๆ  ละ 10 ตัว นาน 1 เดือน สวนการเลี้ยงในกระชังใหไดขนาดตลาดใชปลาขนาด 1,000 กรัม เลี้ยงใน

กระชังขนาด 4x4x2 เซนตเิมตร จํานวน 3 กระชังๆ ละ 60 ตัว สถานที่เลี้ยงไดรับความอนุเคราะหจากฟารมเกษตรกร บริษัท 

บานนอกคอกนา ตําบลแมแฝก อําเภอสันทราย จังหวัดเชยีงใหม เลี้ยงนาน 4 เดอืน 

 
ศกึษาการเจรญิเตบิโต 

วางแผนการทดลองแบบ Completely Randomized Design (CRD) แบงการทดลองเปน 3 หนวยการทดลองๆ ละ 3 

ซ้ํา โดยศกึษาระดับการเสรมิ Super premix ในอาหารปลาที่มีระดับตางกัน ดังนี้ 

หนวยการทดลองที่ 1 อาหารชุดควบคุม 

หนวยการทดลองที่ 2 อาหารเสรมิ Super premix 5% (SP 5%) 

หนวยการทดลองที่ 3 อาหารเสรมิ Super premix 10% (SP 10%) 

ประเมินการเจรญิเตบิโตของปลา เชน น้ําหนักที่เพิ่มขึ้น ความยาวที่เพิ่มขึ้น อัตราการเจริญเติบโตตอวัน อัตราการ

เจรญิเตบิโตจําเพาะ อัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อ ประสทิธภิาพการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อ และอัตรา    การรอดตายทั้งใน

ตูกระจกและในกระชัง โดยแสดงการคํานวณตามสูตรดังนี้ (Bagenal, 1978; Panase and Tipdacho, 2018)  
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น้ําหนักที่เพิ่มขึ้น   = น้ําหนักสิ้นสุดการทดลอง -  น้ําหนักเริ่มตนการทดลอง 

 
ความยาวที่เพิ่มขึ้น  = ความยาวสิ้นสุดการทดลอง - ความยาวเริ่มตนการทดลอง 

อัตราการเจรญิโตตอวัน (Average daily gain, ADG) = น้ําหนักสิ้นสุดการทดลอง -  น้ําหนักเริ่มตน 

            จํานวนวันที่เลี้ยง 

อัตราการเจรญิเตบิโตจําเพาะ (Specific growth rate, SGR) 

= (ln น้ําหนักสิ้นสุดการทดลอง – ln น้ําหนักเริ่มตน) x 100 

        จํานวนวันที่เลี้ยง 

อัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อ  (Feed conversion rate, FCR) = น้ําหนักอาหารที่ให (กรัม) 

                            น้ําหนักที่เพิ่มขึ้น (กรัม)  

 

ประสทิธภิาพการใชโปรตนี (Food conversion efficiency or food efficiency, FCE)  

=   น้ําหนักที่เพิ่มขึ้น x 100 

                       จํานวนวันที่เลี้ยง 

อัตราการรอดตาย  = จํานวนปลาที่เหลือรอด x 100 

           จํานวนปลาทัง้หมด 

 

ศกึษาคุณภาพเนื้อ 

วิเคราะหคุณภาพเนื้อ โดยการนําเนื้อปลาลูกผสมฯ จํานวน 9 ตัว/กระชัง ชําแหละแยกชิ้นสวนตางๆ ไดแก  โครง

กระดูก เครื่องใน เนื้อขางลําตัว เนื้อทอง เนื้อคาง และกอนไขมัน ชั่งน้ําหนักและคํานวณขอมูลเปนเปอรเซ็นต ตามสูตร 

น้ําหนักชิ้นสวน x 100/ น้ําหนักกอนชําแหละ และวิเคราะหคาสีเนื้อของปลา โดยใชเครื่องวัดสีของ Chroma Meter CR-400 

(KONICA MINOLTA, Japan) แสดงคาเปน L* หมายถึง คาความสวาง (Lightness) a* หมายถึง คาสีแสง (Redness) และ b* 

หมายถงึ คาสเีหลอืง (Yellowness) 

 

ผลการวิจัย 

คุณคาทางโภชนาการของอาหารปลา พบวาโปรตนีในอาหารทัง้ 3 หนวยการทดลอง มีคาใกลเคียงกันโดยมีคาเฉลี่ย 

เทากับ 27.69 มีปรมิาณกรดไขมันกลุมโอเมกา 3 6 9 และปรมิาณแคลเซยีม ในสูตรอาหารปลา ดังแสดงคาในตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1 องคประกอบคุณคาทางโภชนาการและกรดไขมันในอาหารปลา 3 สูตร 

องคประกอบของสารอาหาร 
อาหารชุดควบคุม 

(g/100g) 

อาหารเสรมิ SP 5% 

(g/100g) 

อาหารเสรมิ SP 10% 

(g/100g) 

เถา  6.13 8.39 10.35 

คารโบไฮเดรต 49.64 47.13 46.22 

เย่ือใย 7.58 7.19 6.55 

ไขมัน 5.08 5.13 5.76 

ความชื้น 11.54 11.54 11.03 

โปรตีน  27.61 27.81 27.64 

Calcium (g/kg) 12.00 35.01 75.03 

Linoleic acid (18:2n-6) 0.05 0.64 1.25 

Oleic acid (18:1n-9) 0.68 3.14 6.28 

Linolenic acid(18:3n-3) 0.03 0.04 0.08 

Eicosapantaenoic acid(EPA; 20:5n-30) 0.05 0.02 0.04 

Docosahexaenoic acid (DHA; 22:6n-3) 0.09 0.03 0.06 

Omega 9  0.32 0.64 1.20 

Omega 6  0.13 0.22 0.25 

Omega 3 0.11 0.085 0.045 

 

การเจรญิเตบิโต 

ปลาลูกผสมบึกสยามฯ ที่เลี้ยงในตูกระจก 

ปลาลูกผสมบกึสยามฯ ที่เลี้ยงในตูกระจก พบวาความยาวที่เพิ่มขึ้น อัตราการเจรญิเตบิโตตอวัน  อัตราการเจริญเติบโต

จําเพาะ อัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อ และประสทิธภิาพการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อ ไมมีความแตกกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิต ิ

(p>0.05) โดยน้ําหนักที่เพิ่มขึ้นและอัตราการรอดตายของปลาที่เลี้ยงดวยอาหารเสริม SP 10 และ 5% สูงกวาชุดชุดควบคุม 

ตามลําดับ โดยมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถติ ิ(p<0.05) ดังตารางที่ 2 

 
ตารางที่ 2 การเจรญิเตบิโตของปลาลกูผสมบกึสยามฯ ที่เลี้ยงในตูกระจก 

การเจรญิเติบโต อาหารชุดควบคุม อาหารเสรมิ SP 5% อาหารเสรมิSP 10% 

น้ําหนักเริ่มตน (กรัม) 4.36±0.14 4.36±0.28 4.03±0.23 

น้ําหนักที่เพิ่มขึ้น (กรัม) 0.91±0.05a 2.12±0.51b 2.51±0.21b 

ความยาวที่เพิ่มขึ้น (เซนตเิมตร) 1.24±0.25 1.53±0.21 1.86±0.05 

อัตราการเจรญิเตบิโตตอวัน (กรัม/ตัว/วัน) 0.01±0.003 0.02±0.003 0.02±0.000 

อัตราการเจรญิเตบิโตจําเพาะ (%) 0.26±0.06 0.13±0.07 0.37±0.17 

อัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อ 1.98±0.10 1.97±0.06 1.94±0.02 

ประสทิธภิาพการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อ (%) 13.48±3.47 15.86±3.37 18.56±0.81 

อัตราการรอดตาย (%) 78.33±4.41a 98.33±1.67b 98.33±1.67b 

หมายเหต ุ: ขอมูลแสดงคาเฉลี่ย ± ความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (mean ± SE) 
 a,b,c ตัวอักษรที่ตางกันคือความแตกตางระหวางขนาด อยางมีในนัยสําคัญทางสถติ ิ(p<0.05) 
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การเลี้ยงปลาลูกผสมบึกสยามในกระชัง 

 การเลี้ยงปลาลูกผสมบึกสยามฯ ในกระชังใหไดขนาดตลาด พบวาน้ําหนักที่เพิ่มขึ้น ความยาวที่เพิ่มขึ้น อัตราการ

เจรญิเตบิโตตอวัน อัตราการเจรญิเตบิโตจําเพาะ และอัตราการเปลี่ยนอาหารเนื้อในกลุมที่เลี้ยงดวยอาหารเสริม SP 5 และ 

10% มีแนวโนมสูงกวาปลาที่กนิอาหารชุดควบคุม แตไมมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถติ ิ (p>0.05) ดังตารางที่ 3 

 

ตารางที่ 3 การเจรญิเตบิโตของปลาลูกผสมบกึสยามในกระชัง 

การเจรญิเติบโต อาหารชุดควบคุม อาหารเสรมิSP 5% อาหารเสรมิSP 10% 

น้ําหนักเริ่มตน (กรัม) 1,001.90±67.64 1,037.14±38.65 940.95±65.03 

น้ําหนักที่เพิ่มขึ้น (กรัม) 184.29±42.16 222.38±37.56 313.33±71.74 

ความยาวที่เพิ่มขึ้น (เซนตเิมตร) 2.26±0.42 2.85±1.31 2.99±0.57 

อัตราการเจรญิเตบิโตเฉลี่ยตอวัน (กรัม/ตัว/วัน) 1.53±0.35 1.85±0.31 2.61±0.59 

อัตราการเจรญิเตบิโตจําเพาะ (%) 0.14±0.04 0.16±0.03 0.24±0.06 

อัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อ 3.50±0.13 3.34±0.14 3.21±0.15 

อัตราการรอดตาย (%) 100.00±0.00 100.00±0.00 100.00±0.00 

หมายเหต ุ: ขอมูลแสดงคาเฉลี่ย ± ความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (mean ± SE) 

 

คุณภาพเนื้อ 

 คุณภาพเนื้อปลาลูกผสมบึกสยามฯ ที่เลี้ยงในกระชังดวยอาหารเสริม SP 5 และ 10% เปรียบเทียบกับอาหารชุด

ควบคุมที่ไมเสรมิ SP พบวา เปอรเซ็นตโครงกระดูก เนื้อขางลําตัว เครื่องใน เนื้อทอง และเนื้อคาง ไมมีความแตกตางอยางมี

นัยสําคัญทางสถติ ิ(p>0.05) สวนกอนไขมันในปลาที่เลี้ยงดวยอาหารเสรมิ SP 5% มีความแตกกันทางสถติกิับอาหารเสริม SP 

10% แตไมมีความแตกตางกันกับชุดควบคุม (ตารางที่ 4)  

 

ตารางที่ 4 คุณภาพซากปลาลูกผสมบกึสยามฯที่เลี้ยงดวยอาหารทัง้ 3 สูตร 

คุณภาพซาก (เปอรเซ็นต) ชุดควบคุม อาหารเสรมิ SP 5% อาหารเสรมิ SP 10% 

โครงกระดูก 32.23±0.80 31.23±0.57 34.33±0.90 

เครื่องใน 7.27±0.08 7.06±0.33 6.80±0.73 

เนื้อขางลําตัว 2 ขาง 40.45±0.56 39.63±0.40 40.26±1.08 

เนื้อทอง 14.97±0.72 16.44±0.05 14.06±0.68 

เนื้อคาง 1.15±0.10 1.06±0.12 1.09±0.23 

กอนไขมัน 3.75±0.03ab 4.43±0.27b 3.27±0.36a 

หมายเหต ุ: คาที่แสดง คือ คาเฉลี่ย (mean) ± คาคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (SE), n = 27 

  a, b, c ตัวอักษรที่ตางกันในแถวหมายถงึมีความแตกตางกันทางสถติทิี่ (p<0.05) 
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ผลการศึกษาสีเนื้อ พบวา ไมมีความแตกตางกันทางสถิตติ (p>0.05) โดยคาความสวางของสีเนื้อ (L*) ของปลาที่

เลี้ยงดวยอาหารชุดควบคุมคาสูงที่สุด รองลงมา คือ อาหารเสริม SP 10% และอาหารเสริม SP 5% โดยมีคาระหวาง 

47.26±2.55-48.71±0.02 สวนคาสีแดง (a*) ระหวาง 5.27±0.23-9.58±1.97 และคาสีเหลือง (b*) ระหวาง 3.24±0.34-

5.13±0.00 ดังตารางที่ 5 

 

ตารางที่ 5 สเีนื้อปลาลูกผสมบกึสยามฯ ที่เลี้ยงดวยอาหารแตกตางกัน 

 

การวัดสเีนื้อ ชุดควบคุม อาหารเสรมิ SP 5% อาหารเสรมิ SP 10% 

L* (คาความสวาง) 48.71±0.02 47.26±2.55 47.62±0.77 

a* (คาสีแดง) 5.27±0.23 9.58±1.97 6.61±0.56 

b* (คาสเีหลอืง) 3.24±0.34 5.13±0.00 3.60±0.43 

 

หมายเหตุ : คาที่แสดง เปนคาเฉลี่ย ± คาคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (SE) 

 

วิจารณผลการวิจัย 

การเจรญิเติบโต 

ผลของการเสริม SP ในอาหารปลาลูกผสมบึกสยามฯ ที่อนุบาลในตูกระจกและเลี้ยงในกระชัง โดยมีไขมันรวมใน

อาหารเฉลี่ยทั้ง 3 สูตร เทากับ 5.32% ซึ่งมีองคประกอบของกรดไขมัน Oleic acid Linoleic acid Linolenic acid Omega 9 

Omega 6 Omega 3 มีผลทําใหน้ําหนักที่เพิ่มขึ้นและอัตราการรอดตายสูงในปลาที่อนุบาลในตูกระจกดวยอาหารเสริม SP 

10% มีความแตกตางทางสถิติกับชุดควบคุม แตการเจริญเติบโตของปลาที่เลี้ยงในกระชัง ไมมีความแตกตางทางสถิต ิ

สอดคลองกับรายงานการวิจัยของ สุทิน และวิชิต (2557) พบวาปริมาณไขมันและกรดไขมันที่จําเปนในอาหารตอการ

เจรญิเตบิโตของปลาโมง อาหารที่มีไขมัน 6-9% ในสูตรอาหาร และกรดไขมันที่จําเปน 2-4% ของไขมันทั้งหมด ทําใหการ

เจรญิเตบิโตโดยน้ําหนักของปลาโมงสูงกวาอาหารที่มีไขมัน 12% ในสูตรอาหาร (p<0.05) ประสิทธิภาพการใชประโยชนจาก

อาหาร อัตราการแลกเนื้อ และอัตราการรอดตายของปลาโมง (Pangasius conchophilus ) ไมมีความแตกตางกันทางสถิต ิ

(p>0.05) นอกจากนี้ สุพิศ (2535) กลาววากรดไขมันที่มีความสําคัญจําเปนตอรางกายสัตวน้ํา คือ 18:2n-6 และ 18:3n3 

เนื่องจากรางกายไมสามารถสังเคราะหไดเอง จําเปนตองรับจากอาหารที่กินเขาไปเทานั้น แตสามารถสรางกรดไขมันโอเมกา 

3 และ 6 ไดจากอาหาร การสังเคราะหกรดไขมันที่มีสายยาวโดยการเพิ่มคารบอนคูเพิ่มขึ้นโดยใชกรดไขมันที่เปนสารตั้งตน 

คือ 18:2n-6 และ 18:3n-3 เพื่อนําไปใชในการการสังเคราะหกรดไขมันชนิดอ่ืนๆ ในการวิเคราะหองคประกอบกรดไขมัน

เบื้องตนในอาหารปลาที่เสริม SP 10% พบวามีปริมาณกรดไขมัน Oleic acid สูงสุด เทากับ 6.28 g/100g ซึ่งปลาลูกผสมบึก

สยามฯ ที่อนุบาลในตูกระจกดวยอาหารที่เสรมิ SP 10% มีน้ําหนักที่เพิ่มขึ้นสูงที่สุด เทากับ 2.51 กรัม ซึ่งสอดคลองกับ สุภาวด ี

และคณะ (2558) พบวาอัตราการเจริญเติบโตของลูกปลาการตูนลายปลอง (Amphiprion clarkii) โดยใหอาหารประเภทฮาร

แพคทคิอยโคพพีอดชนดิตางๆ 5 ชนิด ไดแก Tigriopus sirindhornae, T.thailandensis, T. japonicus, Paramphiascellachoi และ 

Nitokra karanovici ไดพบ Palmitic acid (C16:0) และ Oleic acid (C18:1(n-9)) (Omega–9) ในตัว Tigriopus ทัง้ 3 ชนดิ ซึ่งแมวา                   

T. sirindhornae มีชนดิของกรดไขมันนอยกวาT. thailandensis และ T. Japonicus แตก็เพียงพอและใหผลดีตอการเจริญเติบโต

ของลูกปลา นอกจากนี้มีรายงานน้ําหนักตัวสุดทาย น้ําหนักที่เพิ่มขึ้น อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะของ ปลาซงวัยออน 

(Aristichthys nobilis) เพิ่มขึ้นเม่ือระดับแคลเซียมในอาหารสูงขึ้นถึง 1.26% และหลังจากนั้นมีแนวโนมลดลงขณะที่อัตราการ
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เปลี่ยนอาหาร มีแนวโนมการกลับกัน (Hualiang Liang et al., 2018) การศึกษาการเจริญเติบโตของปลาที่เลี้ยงในกระชังไม

แตกตางกันทางสถิติ ซึ่งสอดคลอดกับการรายงานของ ภาสกร และรัชนีกรณ (2553) เลี้ยงปลาสังกะวาดเหลืองในกระชัง

ขนาด 1x1x1.5 ลูกบาศกเมตร จํานวน 12 กระชัง โดยใชอัตราการปลอย 100 ตัว/กระชัง พบวาปลาสังกะวาดเหลืองมีนํ้าหนัก

เฉลี่ยที่เพิ่มขึ้น ความยาวเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้น นํ้าหนักเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้นตอวัน อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ อัตราการรอดตายและ

อัตราแลกเนื้อมีคาไมแตกตางกันทางสถติ ิ (P>0.05) 

 

คุณภาพเนื้อปลา  

 ผลการศกึษาคุณภาพเนื้อปลาลูกผสมบกึสยามฯ ที่เลี้ยงในกระชังดวยอาหารเสริม SP 5 และ 10% เปรียบเทียบกับ

อาหารชุดควบคุมที่ไมเสรมิ SP พบวา เนื้อขางลําตัวสองขางไมแตกตางกันทางสถิติ มีรายงานการวิจัยของ อมรินทร (2556) 

ศกึษาเปอรเซ็นตเนื้อของปลา Siberian sturgeon ที่มีน้ําหนัก 3 4 และ 5 กิโลกรัม พบวา เปอรเซ็นตเนื้อมีแนวโนมสูงขึ้นตาม

น้ําหนักตัว โดยทั่วไปลักษณะคุณภาพซากของปลาจะแตกตางกันไปตามชนดิ และสายพันธุปลา นอกจากนี้ยังขึ้นอยูกับสุขภาพ 

อายุ ขนาดตัว และการเขาสูวัยเจรญิพันธุของปลา (Paltenea et al., 2007) สวนสีเนื้อของปลาปลาลูกผสมบึกสยามฯ ที่เลี้ยง

ในกระชัง ไมมีความแตกตางกันทางสถติต ิ(p>0.05) โดย    ปลาที่มีไขมันต่ําจะทําใหเนื้อปลามีองคประกอบของน้ําสูง สงผล

ใหเนื้อปลามีสขีาว สวนปลาที่มีไขมันสูงจะมีการสะสมไขมันไวในกลามเนื้อ ทําใหเนื้อมีสีเหลือง เทา ชมพู และอ่ืนๆ (Feeley et 

al., 1972) 

 
สรุปผลการวิจัย 

ผลของการเสรมิ Super premix ในอาหารปลาลูกผสมบกึสยามฯ สามารถเพิ่มปริมาณกรดไขมันในกลุม     โอเมกา 

6 และ 9 ตลอดจนแรธาตุโดยเฉพาะแคลเซียมที่จําเปนตอลูกปลาวัยออนในชวงอนุบาล ที่ระดับ 10% สามารถชวยใหปลามี

น้ําหนักที่เพิ่มขึ้น และอัตราการรอดตายสูง สวนปลาที่เลี้ยงในกระชังใหไดขนาดตลาด มีการเจรญิเตบิโต และคุณภาพเนื้อของ

ปลาทัง้สามกลุมไมมีความแตกตางทางสถติ ิ  
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บทคัดยอ 

 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพของสูตรผลิตภัณฑจุลินทรียสําหรับสงเสริมการ

เจรญิเตบิโตและควบคุมโรคใบขีดของขาวโพดที่เกิดจาก Acidovorax avenae subsp. avenae (Aaa) การใชแบคทีเรียปฏิปกษ

ตางสายพันธุที่มีกลไกยับย้ังเชื้อโรคและสงเสริมการเจริญเติบโตของพืช โดยการเลี้ยงในอาหารเลี้ยงเชื้อ แบบเดี่ยวและผสม

หลายสายพันธุ  การทดสอบในหองปฏิบัติการโดยวิธี paper disc diffusion และ seed treatment พบวาแบคทีเรีย 

Pseudomonas aeruginosa C3F1 และ Bacillus licheniformis P38 สามารถยับย้ังการเจริญของ Aaa ไดดี สวน 

Stenotrophomonas maltophilia E82 โดดเดนดานสงเสริมการเจริญเติบโตเม่ือใชในการคลุกเม็ดรวมกับการพนใบ 3 ครั้งใน

สภาพโรงเรือนทดลอง เม่ือทดสอบการเลี้ยงรวมกันระหวางแบคทีเรียทั้ง 3 สายพันธุ พบวาทุกคูผสมไมสามารถเจริญใน

อาหารเลี้ยงเชื้อรวมกันได แตเม่ือศกึษาประสทิธภิาพในการสงเสรมิการเจริญเติบโตของขาวโพดหวาน และควบคุมโรคใบขีด

ในเรอืนทดลอง โดยใชแบคทเีรยีปฏิปกษแบบเดี่ยวและแบบผสมที่ความเขมขน 108 CFU/ml คลุกเมล็ดรวมกับการพน 2 และ 3 

ครัง้ กอนปลูกเชื้อ Aaa ที่ 24 ชั่วโมง พบวาเมล็ดขาวโพดที่คลุกดวยแบคทีเรียปฏิปกษผสม 3 สายพันธุ(C3F1, P38, E82) มี

อัตราการงอกสูงสุด และตนกลามีความแข็งแรงสูงสุดทัง้ ความยาวราก ความสูงตน น้ําหนักสด และน้ําหนักแหง นอกจากนี้

การคลุกเมล็ดรวมกับการพนกอนปลูกเชื้อโรค 3 ครัง้ดวยแบคทีเรียปฏิปกษผสม 3 สายพันธุดังกลาว ยังแสดงประสิทธิภาพ

ลดความรุนแรงของโรคใบขดีแบคทเีรยีไดสูงที่สุดดวย 

คําสําคัญ:  สภาวะการเลี้ยงแบคทเีรยี  กลไกการสงเสรมิการเจรญิเตบิโต  กลไกการควบคุมโรคโดยชวีวธิ ี ชวีภัณฑ 

Abstract 

The objective of this study were developed and increased potential of microbial formula product for promoting 

growth and controlling leaf streak disease caused by Acidovorax avenae subsp. avenae (Aaa) of corn seedling. The 

applications of different bacterial antagonistic strains that showed different mechanisms on disease control and plant 

growth promotion by individual and mix strains in culture media were evaluated. The results of paper disc diffusion 

method under laboratory conditions showed that Pseudomonas aeruginosa C3F1 and Bacillus licheniformis P38 were 

highly effective on inhibiting growth of Aaa. In green house conditions, Stenotrophomonas maltophilia E82 was effective 

on promoting plant growth with seed treatment and 3 times foliar spray. Co-cultures of these 3 bacterial strains in NB 

showed that they cannot grow together. On the other hand, the enhance seedling vigor and controlling leaf streak 

disease of sweet corn under greenhouse conditions were evaluated by using a single strain or mixed strain at 108 
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CFU/ml treated seed and sprayed with 2 and 3 times at 24 hours before Aaa inoculation. The results showed that 

treatment of seed treated with a mixture of 3 strains (C3F1, P38, E82) was the most effective on increasing seed 

germination rate and enhance seedling vigor (root length, shoot height, dry weight and root weight). Moreover, the 

applied of those 3 strains by seed treatment together with 3 times foliar spray also showed the best result in disease 

severity reduction. 

Keyword: Bacterial culture conditions  plant growth promoting mechanisms  biological control mechanisms  microbial 

formulation 

 
บทนํา 

เชื้อสาเหตุ Acidovorax avenae subsp. avenae เปนโรคที่มีความสําคัญตอพืชเศรษกิจหลายชนิด เชน ขาวโอต ขาว

สาล ีขาวโพด ออย ขาวฟาง และ ขาวเจา โดยโรคใบขีดแบคทีเรียที่เกิดจากเชื้อ A. avenae subsp. avenae ในขาวโพดมีการ

รายงานวาพบการระบาดในบรเิวณภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยครั้งแรกในป พ.ศ. 2547 (สุดฤดี 

และคณะ 2547) ซึ่งเชื้อนี้สามารถเขาทําลายขาวโพดไดตั้งแตระยะตนกลาไปจนถึงระยะออกฝก หากเกิดการระบาดอยาง

รุนแรง ตนกลาอาจเกิดอาการไหมและตายได โดยมีรายงานวาสามารถสรางความเสียหายไดมากถึง 30% ของผลผลิต 

(Techati, 2008) การควบคุมโดยสารเคมียังไมมีประสทิธภิาพเทาที่ควรและอาจสงผลระยะยาวตอการดื้อสารเคมีของเชื้อหาก

ใชสารเคมีนัน้ตอเนื่อง (Georghiou, 2012) มีรายงานการใชแบคทีเรียปฏิปกษที่มีคุณสมบัติสงเสริมการเจริญเจริญเติบโต ชัก

นําใหพืชเกิดความตานทานตอการติดเชื้อตาง ๆ ในพืชหลายชนิดรวมถึงขางโพดดวย (Pal and Gardener, 2006) อยางไรก็

ตามการใชชีววิธีควบคุมโรคมีขอจํากัดหลายประการ เชน กลไกของเชื้อปฏิปกษ ไมครอบคลุมทุกโรค การปรับตัวใน

สภาพแวดลอม หรือการเจริญบนพืชของเชื้อปฏิปกษ มีงานวิจัยหลายเรื่องพบวาการใชแบคทีเรียปฏิปกษมากกวา 1 ชนิด

รวมกันสามารถชวยสงเสรมิการเจรญิเตบิโตและลดการเกดิโรคไดดกีวาการใชเชื้อปฏิปกษแบบเดี่ยว (Raupach and Kloepper, 

1998) แตการที่จุลนิทรยีแตละชนิดจะสามารถอยูรวมกันและเกิดประสิทธิภาพรวมกันไดนั้นจะตองผานขั้นตอนการทดสอบ

การเลี้ยงเชื้อรวมกันและการสงเสรมิประสทิธภิาพซึ่งกันและกันเม่ือใชบนพชื การศกึษาวจัิยนี้จึงมีเปาหมายเพื่อ ศึกษาแนวทาง

การใชแบคทเีรยีปฏิปกษตางสายพันธุ ในการควบคุมโรคใบขีดแบคทีเรียในขาวโพดที่เกิดจากเชื้อ A. avenae subsp. avenae 

และการสงเสรมิการเจรญิเตบิโตของขาวโพดหวานพันธุอินทรี2 โดยการเลี้ยงแบบผสมเพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาและเพิ่ม

ประสทิธภิาพสูตรผลติภัณฑแบคทเีรยีตอไป 
 

อุปกรณและวิธีการ / วิธีดําเนนิการวิจัย 

1. สายพันธุแบคทเีรยีและการเตรียมเช้ือที่ใชในการทดสอบ 

 สายพันธุแบคทเีรยีที่ใชในการทดลองประกอบดวย แบคทเีรยีสาเหตุโรคใบขีดของขาวโพดหวาน Acidovorax avenae 

subsp. avenae สายพันธุ C39 แบคทีเรียปฏิปกษ Pseudomonas aeruginosa สายพันธุ C3F1 Bacillus licheniformis สายพันธุ 

P38 และ Stenotrophomonas maltophilia สายพันธุ E82 ที่แยกไดจากรากขาวโพดและผานการทดสอบคุณสมบัติในดานการ

สงเสรมิการเจรญิเตบิโตและการควบคุมโรคใบขดีขาวโพดแลว (สุพจน และคณะ, 2555, ฐาปนี และคณะ, 2557) โดยนําเชื้อ

ดังกลาวจาก stock culture ภาควชิาโรคพชื คณะเกษตร มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร ที่เก็บดวยกลเีซอรอล 20% ภายใตสภาพ

อุณหภูมิต่ํา -20 องศาเซลเซียส มาเลี้ยงบนอาหาร nutrient agar (NA) โดยวิธี cross streak และยายโคโลนีเดี่ยวไปเลี้ยงบน

อาหาร NA ใหมเพื่อใหไดเชื้อบรสิุทธิ์กอนในไปใชในการทดลองขัน้ตอไป 
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2. การทดสอบความสามารถในการยับย้ังโรคใบขีดแบคทเีรียและการอยูรวมกันของแบคทเีรียปฏิปกษในสภาพ

หองทดลองดวยวิธี paper disc diffusion 

 2.1 การทดสอบความสามารถในการยับย้ังโรคใบขีดแบคทเีรยี 

โดยเลี้ยงแบคทเีรยีปฏิปกษทัง้ 3 สายพันธุ และแบคทีเรยีเชื้อสาเหตุโรค A. avenae subsp. avenae สายพันธุ C39 

แยกกันบนอาหาร NA ใหไดโคโลนเีดี่ยวอายุ 24 ถงึ 36 ชั่วโมง จากนัน้ใช loop ที่ผานการลนไฟแตะโคโลนเีดี่ยวของแบคทเีรยี

แตละโคโลนแียกใสใน test tube ที่มีอาหาร NB ปรมิาตร 5 มิลลลิติร เลี้ยงบนเครื่องเขยาที่ความเร็ว 150 รอบ/นาท ีเปนเวลา 

18 ชั่วโมง แลวจึงปรับคาความขุนของ suspension ดวยน้ํากลั่นนึ่งฆาเชื้อใหมีคาเทากับ 0.2 (ประมาณ 108 cfu/ml) ที่ความยาว

คลื่น 600 นาโนเมตร ดวยเครื่อง spectrophotometer จากนัน้ปายแบคทเีรยีเชื้อสาเหตุโรค A. avenae subsp. avenae สาย

พันธุ C39 ลงบนอาหาร NA โดยใชกานไมพันสําลทีี่นึ่งฆาเชื้อรอใหแหง แลวนํากระดาษกรอง เบอร 1 เสนผาศูนยกลาง 5 

มิลลเิมตรที่หยดแบคทีเรยีปฏิปกษ 10 ไมโครลติรวางลงบนอาหารที่เตรยีมไว และมีชุดควบคุมคือกระดาษกรองที่หยดน้ําเปลา

ที่ผานการนึ่งฆาเชื้อแลวหรอืสารเคมี Bactrol (2% gentamicin sulfate + 6% oxytetracycline) ความเขมขน 60 กรัมตอน้ํา 20 

ลติร เก็บไวที่อุณหภูมิหองเปนเวลา 72 ชั่วโมงจากนัน้วัดบรเิวณยับย้ังทัง้หมด และความกวางโคโลนขีองเชื้อ โดยวัดจากบนลง

ลางและซายไปขวาจากนัน้จึงหาคาเฉลี่ยของบรเิวณยับย้ังทัง้หมดและความกวางของโคโลนใีนแตละหนวยการทดลอง โดยทํา

ทัง้หมด 3 ซ้ํา จากนัน้จึงหาคาบรเิวณยับย้ังจากสมการ  

บรเิวณยับย้ัง = คาเฉลี่ยของบรเิวณยับย้ังทัง้หมด – ความกวางของกระดาษกรอง 

2.2 การทดสอบการอยูรวมกันของแบคทเีรยีปฏิปกษ 

โดยเตรยีมแบคทเีรยีปฏิปกษเชนเดยีวกับขอ 2.1 จากนัน้ swap แบคทีเรียปฏิปกษ B. licheniformis สายพันธุ P38 ลง

บนอาหาร NA โดยใชกานไมพันสําลทีี่นึ่งฆาเชื้อแลวรอใหหนาอาหารแหง แลวนํากระดาษกรอง เบอร 1 เสนผานศูนยกลาง 5 

มิลลเิมตรที่หยดแบคทเีรียปฏิปกษชนิดอ่ืน 10 ไมโครลิตรวางลงบนอาหารที่เตรียมไว ทําการเปรียบเทียบกับชุดการทดลอง

ควบคุมที่หยดน้ําเปลาที่ผานการนึ่งฆาเชื้อแลว เก็บไวที่อุณหภูมิหองเปนเวลา 72 ชั่วโมง ทําเชนเดียวกันกับแบคทีเรียปฏิปกษ

อีก 2 ชนดิที่เหลอื จากนัน้ดูการสรางบรเิวณยับย้ัง 

 
3. การทดสอบประสทิธิภาพของแบคทเีรยีปฏิปกษแบบเดี่ยวและแบบผสมหลายสายพันธุตอการเจริญเตบิโตและ

การควบคุมโรคใบขีดแบคทเีรยีของขาวโพดในสภาพโรงเรอืน 

 3.1 การทดสอบประสทิธิภาพตอการเจริญเตบิโตของขาวโพด 

เปรียบเทียบประสิทธิภาพแบคทีเรียปฏิปกษตอการสงเสริมการเจริญเติบโตของขาวโพด โดยเตรียมแบคทีเรีย

ปฏิปกษเชนเดยีวกับขอ 2.1 โดยมีการวางแผนการทดลองแบบ completely randomized design CRD 15 กรรมวิธี (ตารางที่ 1) 

กับเมล็ดขาวโพดพันธุอินทร2ี ปลูกในกระถางขนาดเสนผาศูนยกลาง 5 นิ้ว กระถางละ 3 ตน ทําทั้งหมด 5 ซ้ํา รดน้ําทุก ๆ 2 

วัน เก็บผลวันที่งอก ประสทิธภิาพการสงเสรมิการเจรญิเตบิโตประเมินจากความสูงตน ความยาวราก น้ําหนักสดตน น้ําหนัก

แหงตน น้ําหนักสดราก และน้ําหนักแหงราก เม่ือขาวโพดมีอายุ 21 วันหลังจากงอก วิเคราะหสถิติโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป 

SPSS โดยวธิ ีAnova ที่ระดับความเชื่อม่ัน 95% 

 3.2. การทดสอบประสทิธิภาพตอการควบคุมโรคใบขีดแบคทเีรยีของขาวโพดในสภาพโรงเรอืน 

เปรียบเทียบประสิทธิภาพแบคทีเรียปฏิปกษตอการควบคุมโรคใบขีดแบคทีเรียของขาวโพด โดยเตรียมแบคทีเรีย

ปฏิปกษเชนเดยีวกับขอ 2.1 วางแผนการทดลองแบบ CRD ประกอบดวย 31 กรรมวธิ ี(ตารางที่ 2) กับเมล็ดขาวโพดพันธุอินทรี

2 ปลูกในกระถางขนาดเสนผาศูนยกลาง 5 นิ้ว กระถางละ 3 ตน ทําทัง้หมด 5 ซ้ํา รดน้ําทุก ๆ 2 วัน เม่ือขาวโพดมีอายุ 17 วัน

หลังงอกพนแบคทเีรยีสาเหตุโรค A. avenae subsp. avenae สายพันธุ C39 และบันทกึผลการทดลองในวันที่ 21 โดยพิจารณา
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จากความรุนแรงของโรค โดยประยุกตจากหลักการของ Duveiller (Duveiller, 1994.) วิเคราะหสถิติโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป 

SPSS โดยวธิ ีAnova ที่ระดับความเชื่อม่ัน 95% 

 

ตารางที่ 1 แสดงกรรมวธิกีารทดลองการทดสอบประสทิธภิาพของแบคทเีรยีปฏิปกษแบบเดี่ยวและแบบผสมหลายสายพันธุ

ตอการสงเสรมิการเจรญิเตบิโตของขาวโพดในสภาพโรงเรอืน 

กรรมวิธี รายละเอียด 

Tr1 พนแบคทเีรยีปฏิปกษ C3F1 เม่ือขาวโพดอายุ 7 และ 14 วัน 

Tr2 คลุกเมล็ดรวมกับพนแบคทเีรยีปฏิปกษ C3F1 เม่ือขาวโพดอายุ 7 และ 14 วัน 

Tr3 พนแบคทเีรยีปฏิปกษ P38 เม่ือขาวโพดอายุ 7 และ 14 วัน 

Tr4 คลุกเมล็ดรวมกับพนแบคทเีรยีปฏิปกษ P38 เม่ือขาวโพดอายุ 7 และ 14 วัน 

Tr5 พนแบคทเีรยีปฏิปกษ E82 เม่ือขาวโพดอายุ 7 และ 14 วัน 

Tr6 คลุกเมล็ดรวมกับพนแบคทเีรยีปฏิปกษ E82 เม่ือขาวโพดอายุ 7 และ 14 วัน 

Tr7 พนแบคทเีรยีปฏิปกษ C3F1 และ P38 เม่ือขาวโพดอายุ 7 และ 14 วัน 

Tr8 คลุกเมล็ดรวมกับพนแบคทเีรยีปฏิปกษ C3F1 และ P38 เม่ือขาวโพดอายุ 7 และ 14 วัน 

Tr9 พนแบคทเีรยีปฏิปกษ C3F1 และ E82 เม่ือขาวโพดอายุ 7 และ 14 วัน 

Tr10 คลุกเมล็ดรวมกับพนแบคทเีรยีปฏิปกษ C3F1 และ E82 เม่ือขาวโพดอายุ 7 และ 14 วัน 

Tr11 พนแบคทเีรยีปฏิปกษ P38 และ E82 เม่ือขาวโพดอายุ 7 และ 14 วัน 

Tr12 คลุกเมล็ดรวมกับพนแบคทเีรยีปฏิปกษ P38 และ E82 เม่ือขาวโพดอายุ 7 และ 14 วัน 

Tr13 พนแบคทเีรยีปฏิปกษ C3F1 P38 และ E82 เม่ือขาวโพดอายุ 7 และ 14 วัน 

Tr14 คลุกเมล็ดรวมกับพนแบคทเีรยีปฏิปกษ C3F1 P38 และ E82 เม่ือขาวโพดอายุ 7 และ 14 วัน 

Control คลุกเมล็ดรวมกับพนน้ําเปลานึ่งฆาเชื้อ เม่ือขาวโพดอายุ 7 และ 14 วัน 
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ตารางที่ 2 แสดงกรรมวธิกีารทดลองการทดสอบประสทิธภิาพของแบคทเีรยีปฏิปกษแบบเดี่ยวและแบบผสมหลายสายพันธุ

ตอการควบคุมโรคใบขดีแบคทีเรยีของขาวโพดในสภาพโรงเรอืน 

 

กรรมวิธี รายละเอียด1,2 กรรมวิธี รายละเอียด 

Tr1 พนแบคทเีรยีปฏิปกษ C3F1 2 ครัง้ Tr2 คลุกเมล็ดรวมกับพนแบคทเีรยีปฏิปกษ 

C3F1 2 ครัง้ 

Tr3 พนแบคทเีรยีปฏิปกษ C3F1 3 ครัง้ Tr4 คลุกเมล็ดรวมกับพนแบคทเีรยีปฏิปกษ 

C3F1 3 ครัง้ 

Tr5 พนแบคทเีรยีปฏิปกษ P38 2 ครัง้ Tr6 คลุกเมล็ดรวมกับพนแบคทเีรยีปฏิปกษ P38 

2 ครัง้ 

Tr7 พนแบคทเีรยีปฏิปกษ P38 3 ครัง้ Tr8 คลุกเมล็ดรวมกับพนแบคทเีรยีปฏิปกษ P38 

3 ครัง้ 

Tr9 พนแบคทเีรยีปฏิปกษ E82 2 ครัง้ Tr10 คลุกเมล็ดรวมกับพนแบคทเีรยีปฏิปกษ 

E82 2 ครัง้ 

Tr11 พนแบคทเีรยีปฏิปกษ E82 3 ครัง้ Tr12 คลุกเมล็ดรวมกับพนแบคทเีรยีปฏิปกษ 

E82 3 ครัง้ 

Tr13 พนแบคทเีรยีปฏิปกษ C3F1 และ P38 2 

ครัง้ 

Tr14 คลุกเมล็ดรวมกับพนแบคทเีรยีปฏิปกษ 

C3F1 และ P38 2 ครัง้ 

Tr15 พนแบคทเีรยีปฏิปกษ C3F1 และ P38 3 

ครัง้ 

Tr16 คลุกเมล็ดรวมกับพนแบคทเีรยีปฏิปกษ 

C3F1 และ P38 3 ครัง้ 

Tr17 พนแบคทเีรยีปฏิปกษ C3F1 และ E82 2 

ครัง้ 

Tr18 คลุกเมล็ดรวมกับพนแบคทเีรยีปฏิปกษ 

C3F1 และ E82 2 ครัง้ 

Tr19 พนแบคทเีรยีปฏิปกษ C3F1 และ E82 3 

ครัง้ 

Tr20 คลุกเมล็ดรวมกับพนแบคทเีรยีปฏิปกษ 

C3F1 และ E82 3 ครัง้ 

Tr21 พนแบคทเีรยีปฏิปกษ P38 และ E82 2 

ครัง้ 

Tr22 คลุกเมล็ดรวมกับพนแบคทเีรยีปฏิปกษ 

P38 และ E82 2 ครัง้ 

Tr23 พนแบคทเีรยีปฏิปกษ P38 และ E82 3 

ครัง้ 

Tr24 คลุกเมล็ดรวมกับพนแบคทเีรยีปฏิปกษ 

P38 และ E82 3 ครัง้ 

    

 

 



การประชุมวชิาการ และการประกวดนวัตกรรมบัณฑิตศกึษาระดับชาติและนานาชาติ 

ระหวางวันท่ี 17-18 พฤษภาคม 2561 

ณ ศูนยประชุมนานาชาติดิเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส เชยีงใหม 
 

536 

ตารางที่ 2 แสดงกรรมวธิกีารทดลองการทดสอบประสทิธภิาพของแบคทเีรยีปฏิปกษแบบเดี่ยวและแบบผสมหลายสายพันธุ

ตอการควบคุมโรคใบขดีแบคทีเรยีของขาวโพดในสภาพโรงเรอืน (ตอ) 

 

กรรมวิธี รายละเอียด1,2 กรรมวิธี รายละเอียด 

Tr25 พนแบคทเีรยีปฏิปกษ C3F1 P38 และ E82 

2 ครัง้ 

Tr26 คลุกเมล็ดรวมกับพนแบคทเีรยีปฏิปกษ 

C3F1 P38 และ E82 2 ครัง้ 

Tr27 พนแบคทเีรยีปฏิปกษ C3F1 P38 และ E82 

3 ครัง้ 

Tr28 คลุกเมล็ดรวมกับพนแบคทเีรยีปฏิปกษ 

C3F1 P38 และ E82 3 ครัง้ 

Negative control คลุกเมล็ดรวมกับพนน้ําเปลาที่ผานการนึ่ง

ฆาเชื้อแลว 

Chemical 

control 

พนสารเคมี Bactrol 3 ครัง้  

Non Treated 

treatment 

ไมคลุกหรอืพนสารใดเลย   

 
1 พนแบคทเีรยีปฏิปกษ 2 ที่ 7 และ 14 วันหลังงอก 
2 พนแบคทเีรียปฏิปกษ 3 ครัง้ ที่ 7 14 และ 21 วันหลังงอก 

 

ผลการวิจัย 

1. ความสามารถของแบคทเีรยีปฏิปกษในการยับย้ังโรคใบขีดแบคทเีรยีใน หองปฏิบัตกิาร 

จากการนําแบคทีเรียปฏิปกษทั้ง 3 สายพันธุมาทดสอบการยับย้ังเชื้อสาเหตุโรคใบขีดแบคทีเรียของขาวโพด A. 

avenae subsp. avenae  พบวาแบคทีเรียปฏิปกษ P. aeruginosa สายพันธุ C3F1 สามารถสรางบริเวณยับย้ังไดมากที่สุดคือ 

2.47 เซนตเิมตร รองลงมาคือ B. licheniformis สายพันธุ P38 1.88 เซนติเมตร และ S. maltophilia สายพันธุ E82 ไมสามารถ

สรางบรเิวณยับย้ังไดเลย ในขณะที่การใชสาร Bactrol สามารถสรางบรเิวณยับย้ังได 2.34 เซนตเิมตร  

2. การอยูรวมกันของแบคทเีรียปฏิปกษในสภาพหองทดลอง 

 จากการทดสอบการอยูรวมกันของแบคทเีรยีปฏิปกษแตละสายพันธุโดยวธิี paper disc พบวาแบคทีเรียปฏิปกษทั้ง 3 

สายพันธุไมสามารถอยูรวมกันได โดย P. aeruginosa สายพันธุ C3F1 สรางบริเวณยับย้ังตอทั้ง B. licheniformis สายพันธุ P38 

และ S. maltophilia สายพันธุ E82 B. licheniformis สายพันธุ P38 สรางบรเิวณยับย้ังตอ S. maltophilia สายพันธุ E82 และ S. 

maltophilia สายพันธุ E82 ไมสรางบรเิวณยับย้ังตอแบคทเีรยีปฏิปกษสายพันธุอ่ืน (ผลไมไดแสดง) 

3. การทดสอบประสทิธิภาพของแบคทีเรยีปฏิปกษแบบเดี่ยวและแบบผสมหลายสายพันธุตอการเจริญเตบิโตของ

ขาวโพดในสภาพโรงเรอืน 

 ผลการทดสอบประสทิธภิาพของแบคทเีรียปฏิปกษรวมกับวิธีการใชพบวา เม่ือคลุกเมล็ดขาวโพดพันธุอินทรี2 ดวย

แบคทีเรียปฏิปกษแบบผสม 3 สายพันธุพบวามีอัตราการงอกสูงที่สุดคือ 93.33% 3 วันหลังปลูก ซึ่งเพิ่มขึ้นจากกรรมวิธีที่

คลุกเมล็ดดวยน้ําเปลานึ่งฆาเชื้อ 7.68 % และเม่ือทดสอบการเจรญิเตบิโตของขาวโพดเม่ือมีอายุ 21 วันหลังงอกโดยมีตัวชี้วัด

คือ ความสูงตน ความยาวราก น้ําหนักสดตน น้ําหนักแหงตน น้ําหนักสดราก และน้ําหนักแหงราก พบวา การคลุกเมล็ดดวย

แบคทีเรียปฏิปกษ 3 สายพันธุรวมกับการพนใบ 2 ครั้งที่ 7 และ 14 วันหลังงอก สามารถสงเสริมใหตนขาวโพดมีการ
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เจริญเติบโตสูงที่สุดทั้งความสูงตน ความยาวราก น้ําหนักสดตน น้ําหนักแหงตน น้ําหนักสดราก และน้ําหนักแหงราก คือ 

53.60 เซนตเิมตร 25.27 เซนตเิมตร 3.63 กรัม 0.12 กรัม 0.72 กรัม และ 0.56 กรัม ตามลําดับ (ตารางที่ 2) และกรรมวิธีที่

ใหผลการทดลองรองลงมาคือการใชแบคทีเรียปฏิปกษ B. licheniformis สายพันธุ P38 และ S. maltophilia สายพันธุ E82 

รวมกันดวยกรรมวธิกีารคลุกรวมกับการพนใบ (ตารางที่ 2)  

 เปนที่นาสนใจอยางย่ิงเม่ือพิจารณาประสิทธิภาพในการสงเสริมการเจริญเติบโตระหวางกรรมวิธีคลุกและไมคลุก

แบคทเีรยีปฏิปกษกอนปลูกรวมกับการพนเชื้อ พบวาการคลุกเมล็ดกอนปลูกสามารถเพิ่มการเจริญเติบโตของขาวโพดไดใน

ทุกตัวชี้วัด 

 

ตารางที่ 3 แสดงประสทิธภิาพของแบคทเีรียปฏิปกษแบบเดี่ยวและแบบผสมหลายสายพันธุตอการเจรญิเตบิโตของขาวโพดใน

สภาพโรงเรอืน 

กรรมวิธี1 
อัตราการงอก 

(%)2 

ความสูงตน

(ซม.) 

ความยาวราก

(ซม.) 

น้ําหนักสดตน 

(กรัม) 

น้ําหนักแหง

ตน (กรัม) 

น้ําหนักสด

ราก (กรัม) 

น้ําหนักแหง

ราก (กรัม) 

Tr1 86.67a 46.14cd 21.81b 3.14ab 0.43abc 0.59ab 0.10abc 

Tr2 86.67 a 48.69abc 23.63ab 3.43ab 0.41bc 0.61ab 0.12ab 

Tr3 86.67 a 49.51abc 23.45ab 3.30ab 0.52abc 0.61ab 0.11abc 

Tr4 80.00 a 50.74abc 24.15ab 3.58ab 0.56ab 0.65ab 0.11abc 

Tr5 80.00 a 47.90bc 23.93ab 3.34ab 0.61a 0.64ab 0.11abc 

Tr6 93.33 a 52.20ab 24.07ab 3.57ab 0.56ab 0.65ab 0.10abc 

Tr7 93.33 a 48.17abc 22.37ab 3.27ab 0.52abc 0.59ab 0.11ab 

Tr8 86.67 a 48.45abc 22.40ab 3.43ab 0.50abc 0.56ab 0.08bc 

Tr9 86.67 a 48.88abc 22.39ab 3.24ab 0.45abc 0.59ab 0.09abc 

Tr10 86.67 a 48.95abc 22.56ab 3.58ab 0.49abc 0.63ab 0.09abc 

Tr11 86.67 a 48.85abc 23.99ab 3.16ab 0.44abc 0.68ab 0.08bc 

Tr12 80.00 a 52.58ab 25.52ab 3.87a 0.62a 0.72a 0.10abc 

Tr13 86.67 a 49.95abc 22.25ab 3.22ab 0.43abc 0.58ab 0.09abc 

Tr14 93.33 a 53.60a 25.60a 3.78a 0.56ab 0.68ab 0.13a 

Control 86.67 a 42.89d 18.16b 2.75b 0.35c 0.49b 0.07c 

 
1 กรรมวธิอีางอิงจากตารางที่ 1 
2 คาเฉลี่ยของแตละกรรมวธิี 5 ซ้ํา ซ้ําละ 3 ตน และตัวอักษรแสดงความแตกตางทางสถติ ิโดยคาเฉลี่ยที่ใชตัวอักษรเดยีวกัน

ถอืวา ไมมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถติ ิที่ระดับความเชื่อม่ัน 95 % 

4. การทดสอบประสทิธิภาพของแบคทีเรยีปฏิปกษแบบเดี่ยวและแบบผสมหลายสายพันธุตอการควบคุมโรคใบขีด

แบคทเีรียของขาวโพดในสภาพโรงเรอืน 

 เม่ือคลุกเมล็ดและพนแบคทเีรยีปฏิปกษ 3 สายพันธุ 3 ครัง้พบวาสามารถลดการเกิดโรคใบขีดแบคทีเรียในขาวโพด

หวานพันธุอินทรี2 ไดมากที่สุดโดยมากกวาการไมใชแบคทีเรียปฏิปกษ 68.89% และการใชสารเคมี Bactrol 46.15% เม่ือ

เปรยีบเทยีบการใชแบคทเีรยีปฏิปกษรวมกันมากกวา 1 ชนดิกับการใชแบคทเีรียปฏิปกษเพียงชนิดเดียวพบวาการใชแบคทีเรีย

ปฏิปกษรวมกันสามารถลดความรุนแรงของโรคไดในทุกกรรมวิธี เม่ือพิจารณาการคลุกหรือไมคลุกเมล็ดกอนปลูกพบวาใน

กรรมวธิทีี่ใชเชื้อปฏิปกษเพียงสายพันธุเดียวหรือผสม 2 สายพันธุ ไมมีความแตกกัน และเม่ือเปรียบเทียบการพนแบคทีเรีย



การประชุมวชิาการ และการประกวดนวัตกรรมบัณฑิตศกึษาระดับชาติและนานาชาติ 

ระหวางวันท่ี 17-18 พฤษภาคม 2561 

ณ ศูนยประชุมนานาชาติดิเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส เชยีงใหม 
 

538 

ปฏิปกษ 2 หรือ 3 ครัง้พบวาการพนแบคทเีรยีปฏิปกษ 3 ครัง้สามารถลดการเกดิโรคไดมากกวาการพนเพียงแค 2 ครั้งในบาง

กรรมวธิ ี(ตารางที่ 3) 

 

ตารางที่ 4 แสดงประสทิธภิาพของแบคทเีรยีปฏิปกษแบบเดี่ยวและแบบผสมหลายสายพันธุตอการควบคุมโรคใบขดีแบคทีเรยี

ของขาวโพดในสภาพโรงเรอืน 

กรรมวิธี1 
ความรุนแรงของ

โรค2 (%) 

การยับย้ังโรค3 

(%) 
กรรมวิธี 

ความรุนแรงของ

โรค (%) 

การยับย้ังโรค 

(%) 

Tr1 36ab 60.00 Tr2 38abc 57.78 

Tr3 38abc 57.78 Tr4 38ab 57.78 

Tr5 56def 37.78 Tr6 52cde 42.22 

Tr7 54de 40.00 Tr8 56def 37.78 

Tr9 68f 24.44 Tr10 64ef 28.89 

Tr11 66ef 26.67 Tr12 62ef 31.11 

Tr13 38ab 57.78 Tr14 34a 62.22 

Tr15 34a 62.22 Tr16 34a 62.22 

Tr17 34a 62.22 Tr18 30a 66.67 

Tr19 34a 62.22 Tr20 32a 64.44 

Tr21 52cde 42.22 Tr22 38ab 57.78 

Tr23 50d 44.44 Tr24 34a 62.22 

Tr25 34a 62.22 Tr26 34a 62.22 

Negative control 90g  Chemical control 52def 42.22 

Non Treated 

treatment 

0     

1 กรรมวธิอีางอิงจากตารางที่ 2 
2 คาเฉลี่ยของแตละกรรมวธิ ี5 ซ้ํา ซ้ําละ 3 ตน และตัวอักษรแสดงความแตกตางทางสถติ ิโดยคาเฉลี่ยที่ใชตัวอักษรเดยีวกัน

ถอืวา ไมมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถติ ิที่ระดับความเชื่อม่ัน 95 % 
3 การยับย้ังโรค = [ความรุนแรงโรคเม่ือพนดวยน้ําเปลา (%) - ความรุนแรงของโรค (%)] * 100/ ความรุนแรงโรคเม่ือพนดวย

น้ําเปลา (%) 
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วิจารณผลการวิจัย 

แบคทีเรียปฏปิกษ P. aeruginosa สายพันธุ C3F1 และ B. licheniformis สายพันธุ P38 มีความสามารถในการยับยั้งการเจริญ

ของเช้ือ A. avenae subsp. avenae C39 โดยแบคทีเรียปฏปิกษท้ัง 2 สายพันธุสามารถสรางบริเวณยับยัง้ไดในหองทดลองโดยพบวา P. 

aeruginosa สายพันธุ C3F1 สามารถยับยัง้การเจริญของ A. avenae subsp. avenae และเช้ือปฏิปกษชนิดอื่นไดโดยการสรางสารทุติย

ภูมเิน่ืองจากมกีารปรากฏของ clear zone บนอาหาร (ผลไมไดแสดง) ซึ่งมรีายงานกอนหนาน้ีวา P. aeruginosa สามารถสรางสารทุติย

ภูมิเชน phenazines, pyrrolnitrin-type antibiotics, pyo compounds, indol derivates, peptides, glycolipids, lipids และ aliphatic 

compounds (Leisinger and Margraff, 1979) นอกจากน้ียังพบสารท่ีสงผลตอการเกิด quorum sensing ของแบคทีเรียชนิดอื่นไดอีกดวย 

(Spago, et al., 2014) ในขณะท่ี B. licheniformis สายพันธุ P38 มกีลไกการเปนเช้ือปฏปิกษโดยการแขงขันเน่ืองจากมีการเจริญปกคลุม

เช้ือสาเหตุโรคและ S. maltophilia สายพันธุ E82 ได ท้ังน้ีมรีายงานกอนหนาน้ีพบวาเช้ือปฏิปกษท้ัง 2 มีความสามารถในการยับยั้งการ

เจริญของ A. avenae subsp. avenae ในระดับหองปฏบัิติการ (สุพจน และคณะ, 2555, ฐาปนี และคณะ, 2557 ) 

นอกจากน้ียังพบกลไกการสงเสริมการเจริญเติบโตของพชืและการควบคุมโรคใบขีดขาวโพดท่ีเกดิจากแบคทีเรียจากแบคทีเรีย

ปฏปิกษท้ัง 3 สายพันธุ ท้ังน้ีมงีานวิจัยกอนหนาน้ีพบวา P. aeruginosa C3F1 สามารถละลายฟอสเฟสใหอยูในรูปฟอสฟอรัสท่ีละลายได

โดยการทดสอบในอาหาร Pikovskaya’s (PVK) และสามารถผลิต IAA โดยพบวาสามารถผลิต IAA ไดถงึ 1.85 มลิลิกรัมตอมิลลิลิตรของ

อาหารเล้ียงเช้ือ (ฐาปนี และคณะ,  2557) นอกจากน้ียังสามารถชักนําใหพืชสราง peroxidase หลังพนไดอีกดวย (ฐาปนี และคณะ, 

2558) ในขณะท่ี B. licheniformis สายพันธุ P38 สามารถเพิ่มผลผลิตของขาวโพดหวานสายพันธุอินทรี2 ได 16.6% (สุดฤดี และคณะ, 

2556) และยังสามารถลดความรุนแรงโรคในขาวโพดไดถึง 7 ชนิดคือใบจุด Curvularia (Curvularia sp.) ใบไหมแผลใหญ (Exseohilum 

turcicum) ใบไหมแผลเล็ก (Bipolaris maydis) ไวรัส (SCMV) ใบขีดแบคทีเรีย (A. avenae subsp. avenae) ราสนิม (Puccinia polysora) 

และรานํ้าคาง (Peronosclerospora sorgi) ในขาวโพดพันธุอินทรี2 (สุดฤดี และคณะ, 2556) และใน S. maltophilia สายพันธุ E82 มี

งานวิจัยพบวาเมื่อคลุกและพนแบคทีเรียปฏปิกษดังกลาวสามารถสงเสริมการเจริญเติบโตของขาวโพดหวานสายพันธุอินทรี2 ท้ังความ

ยาวราก ลําตน นํ้าหนักสด และนํ้าหนักแหงเพิ่มมากข้ึน อกีท้ังยังพบกลไกการสราง IAA การละลายฟอสเฟสใหอยูในรูปฟอสฟอรัส และ

การชักนําใหพชืเกดิความตานทานโดยพบวาพชืท่ีถูกพนดวย S. maltophilia สายพันธุ E82 มีระดับของ peroxidase เพิ่มมากข้ึน (ฐาปนี 

และคณะ, 2558) 

เปนท่ีนาสนใจวาการใชแบคทีเรียปฏปิกษรวมกันสามารถสงเสริมการเจริญเติบโตของพชืไดมากกวาท้ังในดานของความสูงตน 

ความยาวราก นํ้าหนักสดตน นํ้าหนักแหงตน นํ้าหนักสดราก และนํ้าหนักแหงราก และยังลดความรุนแรงของโรคไดมากกวาการใช

แบคทีเรียปฏปิกษเพยีงชนิดเดียว ท้ังน้ีอาจเน่ืองมาจากความสัมพันธในลักษณะ mutualism โดยเมื่อเล้ียงแบคทีเรียปฏิปกษรวมกันอาจมี

การสรางสารทุติยภูมิบางอยางเพิ่มมากข้ึน หรือแบคทีเรียชนิดหน่ึงอาจกระตุนใหแบคทีเรียอีกชนิดหน่ึงมีการเจริญเติบโตท่ีดีข้ึน 

สอดคลองกับงานวิจัยมากมายกอนหนาน้ีเชน มีการทดสอบการใชจุลินทรียปฏิปกษรวมกัน 3 สายพันธุ โดยการคลุกเมล็ดแตงกวา 

พบวาตนแตงกวาท่ีผานคลุกเมล็ดดวยจุลินทรียปฏิปกษท้ัง 3 ชนิดสามารถเจริญเติบโตไดดีกวาตนแตงกวาที่ผานการคลุกเมล็ดดวย

จุลินทรียปฏปิกษเพยีงชนิดใดชนิดหน่ึงอยางมาก และสามารถลดการเกดิโรคจากเช้ือสาเหตุ Colletotrichum orbiculare, P. syringae pv. 

lachrymans และ Erwinia tracheiphila ไดอกีดวยในขณะท่ีการใชจุลินทรียปฏปิกษเพียงสายพันธุใดสายพันธุหน่ึงไมสามารถลดการเกิด

โรคจากจุลินทรียสาเหตุโรคท้ัง 3 ชนิดได ท้ังน้ีอาจเน่ืองมาจากการผสมผสานคุณสมบัติเดนของเช้ือท้ัง 3 ชนิดรวมกัน (Raupach and 

Kloepper, 1998) นอกจากน้ีมรีายงานวาการใชเช้ือปฏปิกษรวมกัน 2 ชนิดสามารถกระตุนการสรางสารควบคุมการเจริญเติบโตในกลุม 

Auxin (IAA, IBA, IPA) (Lim and Kim, 2009) และในกลุม Gibberellin (GA3) เพิ่มมากข้ึน และยังสามารถกระตุนใหพืชสรางเอ็นไซม

สําหรับการปองกันตัวเอง (defense enzyme) ไดแก phenylalanine ammonia lyase, peroxidase, polyphenol oxidase และ β-1,3-

glucanase เพิ่มมากข้ึนดวย (Kumar, S. M. et al., 2015)  
 

สรุปผลการวิจัย 

 แบคทเีรยีปฏิปกษ P. aeruginosa สายพันธุ C3F1 และ B. licheniformis  สายพันธุ P38 สามารถยับย้ังการเจริญของ 

A. avenae subsp. avenae C39 ไดในระดับหองทดลอง แต S. maltophilia สายพันธุ E82 ไมสามารถสรางบริเวณยับย้ังไดเลย 

นอกจากนี้แบคทเีรยีปฏิปกษทัง้ 3 ชนดิไมสามารถเลี้ยงรวมกันในอาหารเดยีวกันได อยางไรก็ตามจากงานทดลองพบวาการใช
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แบคทีเรียปฏิปกษ 3 สายพันธุรวมกันกับการคลุกเมล็ดและพน 2 ครั้งเม่ือขาวโพดอายุ 7 และ 14 วันสามารถสงเสริมการ

เจรญิเตบิโตในดานของ การงอกของเมล็ด ความสูงตน ความยาวราก น้ําหนักสด และน้ําหนักแหง ไดมากที่สุดนอกจากนี้เม่ือ

ใชแบคทเีรยีปฏิปกษรวมกันทัง้ 3 ชนดิโดยกรรมวธิคีลุกเมล็ดรวมกับการพน 3 ครัง้สามารถลดการเกดิโรคใบขดีแบคทีเรียของ

ขาวโพดหวานไดมากที่สุด งานวจัิยนี้สามารถใชเปนแนวทางในการพัฒนาสูตรผลิตภัณฑเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของแบคทีเรีย

ปฏิปกษในการควบคุมโรคและสงเสรมิการเจรญิเตบิโตของขาวโพดตอไป 
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บทคัดยอ 

 โรคใบจุดนูนถั่วเหลืองเกิดจากเชื้อแบคทีเรีย Xanthomonas axonopodis pv. glycines (Xag) เปนปญหาที่สําคัญของการ

ปลูกถั่วเหลืองในประเทศไทย ยีนในระบบการใชฟอสเฟต (Phosphate uptake system) ของแบคทีเรียสาเหตุโรคพืชหลายชนิดมี

ความสําคัญในการกอใหเกดิโรคกับพชือาศัย แตอยางไรก็ตามการศึกษาบทบาทของระบบ phosphate uptake system ตอการเกิด

โรคใบจุดนูนถั่วเหลอืงยังไมมีรายงานที่ชัดเจนในเชื้อ Xag ดังนั้นงานทดลองนี้จึงศึกษาบทบาทของยีนในระบบ phosphate uptake 

system ของเชื้อ Xag สายพันธุ 12-2 ในการกอโรคใบจุดนูนถั่วเหลอืง  โดยสรางเชื้อสายพันธุกลายบริเวณยีน phoB และ phoU ซึ่ง

เปนยีนในระบบ phosphate uptake system ของเชื้อ Xag 12-2 ดวยวิธี deletion mutagenesis  พบวาแบคทีเรียสายพันธุกลาย

บรเิวณยีน phoB มีความรุนแรงโรคลดลง และไมสามารถเจรญิเพิ่มปรมิาณในถั่วเหลืองพันธุออนแอไดอยางมีนัยสําคัญ อยางไรก็

ตามความสามารถในการกอโรคและการเจริญของเชื้อในถั่วเหลืองของเชื้อสายพันธุกลายยีน phoU ไมมีความแตกตางเม่ือ

เปรยีบเทยีบกับเชื้อสายพันธุดั้งเดิม (Xag 12-2 wildtype) นอกจากนั้นพบวาการแสดงออกของยีน phoB มีปริมาณเพิ่มสูงขึ้นเม่ือ

เลี้ยงเซลล Xag 12-2 wildtype ในอาหารที่ไมมีฟอสเฟต เม่ือเปรียบเทียบกับเซลลที่เลี้ยงในอาหารที่มีฟอสเฟตสูง แสดงใหเห็นวา

ยีนเหลานี้ตอบสนองตอปรมิาณความเขมขนของฟอสเฟต การทดลองเหลานี้แสดงใหเห็นวา ยีน phoB เปนยีนที่เกี่ยวของกับระบบ 

phosphate uptake system โดยตอบสนองตอปริมาณฟอสเฟตในสภาพแวดลอมและจําเปนตอการเกิดโรคใบจุดนูนถั่วเหลืองของ

เชื้อ Xag 

คําสําคัญ:   โรคใบจุดนูนถั่วเหลอืง  การตอบสนองตอฟอสฟอรัส 
 

Abstract 

Bacterial pustule disease of soybean is caused by Xanthomonas axonopodis pv. glycines (Xag). Xag has become a 

serious problem to soybean production in Thailand. Phosphate uptake system is important for virulence and pathogenicity of 

several bacterial plant pathogens. However, phosphate uptake system on virulence of Xag are poorly understood. Thus, the role 

of phosphate uptake system genes on virulence was investigated. The functions of genes phoU and phoB which are coding for 

phosphate uptake system in Xag   12-2 were modified by deletion mutagenesis. The virulence of  phoB mutants was 

completely impaired on susceptible soybean, and bacterial growth in soybean was significantly reduced. However, the virulence 

and growth in soybean of phoU mutant was not reduced when compared with that of the Xag wildtype. Expression of phoB 

was increased in phosphorus free minimal medium (Pi 0) when compared with that in high phosphorus medium, 

suggesting that these genes are response to phosphorus concentration. These results suggesting that phoB is  involved in 

phosphate uptake system,response to phosphorus concentration in the environment and critical for full virulence of Xag. 

Keyword:  phosphate uptake system, bacterial pustule, virulence gene 
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บทนํา  

 ถั่วเหลือง (Glycines max.) เปนพืชน้ํามันที่สําคัญที่ทางเศรษฐกิจในหลายประเทศทั่วโลกปลูกถั่วเหลืองเพื่อการ

บริโภคและสงออก เปนพืชที่สรางรายไดใหกับประเทศ การบริโภคถั่วเหลืองนั้นสามารถบริโภคเปนฝกสดหรือแปรรูปเปน

สนิคาตางๆ เชน เตาหู แปง ซอส นม น้ํามัน และอ่ืนๆ อีกมากมาย นอกจากนั้นยังถูกนํามาเปนสวนประกอบหลักในอาหาร

สัตว (Sinclair and Vadez, 2012) ประเทศไทยมีความตองการถั่วเหลอืงสูง และไมสามารถผลิตไดเพียงพอตามความตองการ 

อีกทัง้การปลูกจนกระทั่งถงึเก็บเกี่ยวมีตนทุนสูง หนึ่งปจจัยที่สําคัญคือการจัดการโรคพืช จึงตองทําการนําเขาถั่วเหลืองจาก

ตางประเทศ เชน สหรัฐอเมริกา และแคนาดา แนวโนมการนําเขาในแตละปยังคงสูงขึ้นอยางตอเนื่อง (Office of Agricultural 

Economics[OAE], 2017) พันธุถั่วเหลอืงในประเทศไทย หลายพันธุยังคงออนแอตอโรค โดยเฉพาะโรคที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย 

Xanthomonas axonopodis pv. glycines (Xag) ซึ่งแพรระบาดทั่วโลกในแหลงที่ปลูกถั่วเหลือง รวมไปถึงประเทศไทยที่มีสภาพ

อากาศรอนชื้น สงเสรมิการเจริญและการเขาทําลายถั่วเหลือง สงผลตอคุณภาพและปริมาณของผลผลิต (Prathuangwong, 

1983) พันธุถั่วเหลอืงจํานวนหนึ่งถูกปรับปรุงใหตานทานโรค เชน นครสวรรค 1 สจ.4 และสจ .5 แตยังไมมีสายพันธุที่ตานทาน

โรคใบจุดนูนถั่วเหลอืง ฟอสฟอรัสเปนธาตุอาหารที่สําคัญสําหรับสิ่งมีชวีิตทุกชนดิ ในสภาพพื้นที่เพาะปลูกโดยทั่วไปมีปริมาณ

ธาตุฟอสฟอรัสต่ํา (กรมพัฒนาที่ดนิ, มปป.) ดังนัน้จึงมีการปรับปรุงดนิโดยการใสปุยฟอสฟอรัส ซึ่งการที่สภาพแวดลอมขาด

ธาตุฟอสฟอรัสที่สามารถใชประโยชนไดเปนปจจัยหนึ่งที่มีอิทธิพลตอแบคทีเรีย มีรายงานยีนที่เกี่ยวของกับการตอบสนอง

ฟอสเฟตในแบคทเีรยีสาเหตุโรคพชืมีการแสดงออกเพิ่มมากขึ้น และพบความรุนแรงของโรคมากขึ้นในสภาพที่มีฟอสเฟตจํากัด

ในแบคทีเรียโรคพืชหลายชนิด (Lamarche et al., 2008) เชน แบคทีเรียสาเหตุโรคปุมปม (crown gall) ซึ่งเกิดจากเชื้อ 

Agrobacterium tumefaciens พบยีนที่เกี่ยวของกับการตอบสนองตอฟอสเฟตคือ phoR/phoB two component system 

แสดงออกเพิ่มขึ้นในสภาวะที่มีความเขมขนของฟอสเฟตต่ําสงผลใหเชื้อแบคทเีรยีสรางไบโอฟลม ซึ่งชวยในการยึดติดผิวใบพืช

มากขึ้น (Danhorn et al., 2004) อีกทั้งการศึกษาเกี่ยวกับเชื้อแบคทีเรียสาเหตุโรคใบจุดนูนถั่วเหลืองพบวา สายพันธุกลาย 

phoU-pstSCAB ซึ่งเปนยีนที่เกี่ยวของกับการขนสงฟอสเฟตในแบคทเีรยีชนดินี้ มีความรุนแรงของโรคลดลงอยางมีนัยสําคัญใน

ถั่วเหลอืง แตไมไดทําการศกึษาเชงิลกึเกี่ยวกับความสัมพันธของระบบการตอบสนองตอฟอสเฟตตอการกอใหเกิดโรคใบจุด

นูนถั่วเหลอืง(Chatnaparat et al., 2016) ปจจุบันยังไมมีรายงานการศึกษาเพื่อเชื่อมโยงระหวางระบบการตอบสนองฟอสเฟต

ในเชื้อแบคทีเรีย X. axonopodis pv. glycines ตอความรุนแรงของโรค ดังนั้นการศึกษานี้จึงไดสํารวจยีนที่เกี่ยวของกับระบบ

ดังกลาว และบทบาทตอความรุนแรงโรค เพื่อเปนขอมูลในการจัดการโรคพชืตอไป 

 

อุปกรณและวิธีการ 

การสรางสายพันธุกลายยีนที่เกี่ยวของกับการขนสงธาตุฟอสฟอรัสของ X. axonopodis pv. glycines    

 คนหาตําแหนงของยีน phoB ซึ่งคาดวาหนาที่  regulatory protein ในการตอบสนองตอปริมาณฟอสเฟตใน

สภาพแวดลอม (PhoR/PhoB two-component regulatory system) และ phoU ซึ่งทําหนาที่เปน negative regulatory protein 

ของ pho operon  ของเชื้อ X. axonopodis pv. glycines 12-2 ซึ่งเปนเชื้อสาเหตุโรคสายพันธุรุนแรงของประเทศไทย  จาก

ฐานขอมูล  GenBank และ  JGI IMG/M ทําการตัดยีนเปาหมายดวยวิธี site-directed mutagenesis (Heckman and Pease, 

2007)  โดยออกแบบไพรเมอรบริเวณยีนกอนหนา(upstream) และหลัง (downstream) ของยีนเปาหมาย (Datsenko and 

Wanner, 2000) (ตารางที่ 2) เพิ่มจํานวนยีนเหลานั้นและเชื่อมเขากันดวยยีนที่ตานทานตอสารปฏิชีวนะ  Kanamycin  (pKD13) 

แทนที่ยีนเปาหมายโดย Overlapping Extension PCR จากนัน้โคลนชิ้นยีนที่ไดเขากับพลาสมิด pTok2SacB โดยใช Quick ligation 

(New England Biolabs Inc.)      ชักนําพลาสมิดเขาไปในเชื้อแบคทีเรีย  E. coli สายพันธุ  Top10 (ตารางที่ 1) และถายทอด 

พลาสมิดเขาสู Xag   12-2 สายพันธุดัง้เดมิ ดวยเทคนิค tri-parental mating คัดเลือกบนอาหารเลี้ยงเชื้อ Nutrient Agar (NA) 

เติมสารปฏิชีวนะ Cephalexin 50 µg/ml และ Kanamycin 50 µg/ml ตรวจสอบการปรากฏของยีนเปาหมายโดยใชไพรเมอร
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จําเพาะบรเิวณภายในยีนเปาหมาย (ตารางที่ 2)  สําหรับแบคทีเรียสายพันธุ complementary เพิ่มจํานวนยีน phoB และ phoU 

โคลนชิ้นยีนที่ไดเขากับ พลาสมิด pBBR1-MCS5 ชักนําพลาสมิดเขาสูแบคทีเรียสายพันธุ phoB และ phoU mutant ดวย

กระแสไฟฟา (Electroporation) คัดเลอืกบนอาหาร NA เตมิสารปฏิชวีนะ Kanamycin 50 µg/ml และ Gentamycin 15 µg/ml  
 

 

ภาพที่ 1 ขัน้ตอนชักนําการกลายพันธุที่ใหในการศกึษานี้ (deletion mutagenesis) (Datsenko and Wanner, 2002) 

 

ตารางที่ 1 สายพันธุแบคทเีรีย และพลาสมิด  

สายพันธุแบคทีเรยี และพ

ลาสมดิ 

ลักษณะท่ีเก่ียวของ แหลงท่ีมา หรืออางองิ 

X.axonopodis pv. glycines 12-

2 

Wildtype, soybean pathogen (Thawthumpitak et al., 

2008) 

phoB mutant  Kmr, ΔphoB::Kan, 12-2derivative This study 

phoU mutant  Kmr, ΔphoU::Kan, 12-2derivative This study 

phoB+ phoB mutant complemented with pBBR:: phoB This study 

phoU+ phoU mutant complemented with pBBR:: phoU This study 

E. coli TOP10  Host for cloning Invitrogen 

Plasmids   

pKD13  FRT-Kmr-FRT, oriR6K, Apr, Kmr (Datsenko and Wanner, 

2000) 

pTok2SacB Tetr, suicide vector with SacB gene, Tcr (Chen et al., 2010) 

pBBR1-MCS5 Broad-host- vector with a Plac promoter, Gmr (Kovach et al., 1995) 

Kmr, kanamycin resistance; tetr, tetracyclin resistance; Gmr, gentamycin resistance 

การทดสอบความรุนแรงในการเกดิโรคบนพชืถั่วเหลอืง 

 ทดสอบความสามารถของเชื้อในการกอใหเกิดโรคโดยนําเซลลแบคทีเรีย Xag 12-2 (Wild type) และเชื้อสายพันธุ

กลาย ประกอบดวย  phoB mutant และ phoU mutant รวมทั้งแบคทีเรียสายพันธุ complementary   phoB+  และ phoU+ 

ละลายในน้ําที่ผานการฆาเชื้อ ปรับความเขมขนใหมีปรมิาณเซลลประมาณ 108 cell/ml พนลงบนตนถั่วเหลืองพันธุ Spencer ที่

อายุประมาณ 4 สัปดาห จํานวน 3 กระถางตอ 1 สายพันธุ บมเชื้อโดยการคลุมดวยถุงพลาสติก เปนเวลา 24 ชั่วโมง จากนั้น
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นําตนถั่วเหลอืงที่ไดรับการปลูกเชื้อออกจากถุงพลาสตกิ หลังจาก 7 วันที่ทําการปลูกเชื้อ อาการของโรคจะแสดงออกชัดเจน 

จึงทําการสุมเก็บตัวอยาง 3 ใบตอกระถาง ในบริเวณสวนบน สวนกลาง และสวนลางของลําตน ประเมินผลโดยการนับจุด

แผลโรคใบจุดนูน (Prathuangwong et al., 1993) วเิคราะหความรุนแรงโรคของแตละสายพันธุดวยวิธี Duncan Multiple range 

test ที่ระดับความเชื่อม่ัน 95 เปอรเซ็นต โดยใชโปรแกรม IBM SPSS Statistics version 22.0 

ทดสอบการเจรญิของเช้ือแบคทีเรยีในพชืถั่วเหลือง 

 ทดสอบการเจริญของแบคทีเรีย Xag 12-2 (Wild type) phoB และ phoU mutant แบคทีเรียสายพันธุ 

complementary phoB+ และ phoU+ ในพชืถั่วเหลอืง โดยนําเซลลแบคทเีรยีแตละสายพันธุละลายในน้ําที่ผานการฆาเชื้อ ปรับ

ความเขมขนใหมีปริมาณเซลลเทากับ 106 cell/ml ทําการฉีดเซลลแขวนลอยเขาใบถั่วเหลืองพันธุ Spencer โดยระบบ

สุญญากาศ (Vacuum infiltration) (Chatnaparat et al., 2012) วัดประชากรแบคทเีรยีทุกๆ 24 ชั่วโมง เปนเวลา 7 วัน ติดตอกัน 

โดยการสุมเก็บใบถั่วเหลอืง 3 ใบตอหนึ่งชวงเวลาตอหนึ่งสายพันธุ บดใบถั่วเหลอืงแตละใบในน้ําที่ผานการฆาเชื้อ 9 มิลลิลิตร

ดวยโกรง และทําการเจือจาง 10 serial dilution จากนั้นเพาะเลี้ยงเชื้อโดยเทคนิค spread plate ลงบนอาหาร NA ที่เติมสาร

ปฏิชวีนะ Cephalexin 50 µg/ml และ Natamycin 21.6 µg/ml (Pedersen, 1992) 

การศกึษาการแสดงออกของยีนแบคทเีรยีในสภาวะขาดฟอสเฟต  

เลี้ยงเชื้อแบคทเีรยี X. axonopodis pv. glycines 12-2 (Wild type) ในอาหารเลี้ยงเชื้อที่ถูกจํากัดปริมาณฟอสเฟต โดย

ใชอาหารเลี้ยงเชื้อ 3-Morpholinopropane-1-sulfonic acid (MOPS) ประกอบดวย 40mM MOPS 20mM KOH 20mM NH4Cl 

100mM NaCl 2mM MgSO4 1.2mM CaCl2 15mM Glucose ดัดแปลงจาก (Chatnaparat et al., 2016) เติม 50µM KH2PO4 เพื่อ

จําลองสภาวะปริมาณฟอสเฟตต่ํา (low Pi) และเติม 500 µM KH2PO4 สภาวะฟอสเฟตอยางเพียงพอ (high Pi) (Danhorn, 

2014) และไมเตมิ KH2PO4  ซึ่งจําลองสภาวะไมมีฟอสเฟต (0 Pi) จากนัน้เก็บเซลลแบคทีเรียที่เลี้ยงในอาหาร 0 Pi และ high Pi 

ที่อายุ 6 ชั่วโมง และเซลลในอาหาร low Pi และ high Pi ที่อายุ 24 ชั่วโมง มาใชศึกษาการแสดงออกของยีน โดยเติม RNA 

Protect Cell Reagent ลงในเซลลแบคทเีรยีที่เลี้ยงในแตละสภาวะในอัตราสวน 2:1 มาตกตะกอนเซลลโดยการปนเหวี่ยงดวย

ความเร็วรอบ 5,000 g เปนเวลา 10 นาที นําตะกอนเซลลแบคทีเรียที่ไดทั้งหมดมาสกัด RNA โดย Qiagen RNAeasy minikit 

ตามกรรมวธิทีี่บรษิัทแนะนํา วัดปริมาณ RNA ดวยเครื่องวัดปริมาณสารพันธุกรรม Nanodrop 2000 (Thermo Scientific Inc.) 

หลังจากนั้นเปลี่ยน 1   µg RNA ใหเปน cDNA โดยใช RevertAid First Strand Synthesis cDNA Kit (Thermo Scientific Inc.) และ 

random hexamers primer ตามกรรมวิธีของบริษัท ตรวจสอบการแสดงออกของยีนโดยใช 5X HOT FIREPol EvaGreen qPCR 

Mix Plus (Solis BioDyne Inc.) และไพรเมอรจําเพาะในบรเิวณ phoB gene (ตารางที่ 2) 

 

ตารางที ่2 ไพรเมอรที่ใชในการศกึษานี้ 

ไพรเมอร ลําดับนิวคลีโอไทด (5’      3’) วัตถุประสงค 

PhoBKO_F1 GTGCTGACGACCTCGGTG Amplified upstream of phoB 

PhoBKO_R1 gaagcagctccagcctacacaGAATGCGTTTCTGCACGC Amplified upstream of phoB 

PhoBKO_F2 ggtcgacggatccccggaatCGTTTTTCTTCGGCGACC Amplified downstream of phoB 

PhoBKO_R2 GTTGGAGCCGAGCAGGTC Amplified downstream of phoB 

 

ตารางที ่2 ไพรเมอรที่ใชในการศกึษานี้ (ตอ) 

ไพรเมอร ลําดับนิวคลีโอไทด (5’      3’) วัตถุประสงค 
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PhoUKO_F1 GCTGGTGCTGACCGTGTT Amplified upstream of phoU 

PhoUKO_R1 gaagcagctccagcctacacaGTCGTTGAGGTGCTGGTTC Amplified upstream of phoU 

PhoUKO_F2 ggtcgacggatccccggaatGCAGTACCGGCGTCGTCT Amplified downstream of phoU 

PhoUKO_R2 GGTGATTTCCAGCGACTTCG Amplified downstream of phoU 

PhoBBamHI-F AGTAGGATCCAGCAGGCCAGCAAGGAGT Amplified phoB gene 

PhoBBamHI-R      AGTAGGATCCAGGTAGGCAGCCACCCGG Amplified phoB gene 

PhoUBamHI-F AGTAGGATCCGCTGGTGCTGACCGTGTTC Amplified phoU gene 

PhoUBamHI-R AGTAGGATCCTGCACGGTAGAAGTTTCAAGC Amplified phoU gene 

PhoB RT-F ATATCGGCTGCTGCACTTTT RT-PCR primer for phoB 

PhoB RT-R GTCGCCGAAGAAAAACGATA RT-PCR primer for phoB 

PhoU RT-F    TACAGGCGTATCGCAACAAG RT-PCR primer for phoU 

PhoU RT-R   ACCAGGAACCACACGTTCTC RT-PCR primer for phoU 

 

ผลการวิจัย 

ตําแหนงยีน phoB/R และ phoU และการกลายพันธุเช้ือ 

 จากฐานขอมูล Genbank และJGI IMG/M พบตําแหนงยีน PhoR/PhoB two-component regulatory system และ phoU  

ของเชื้อแบคทเีรยี X. axonopodis pv. glycines ดังภาพที่ 2 การสรางแบคทเีรยีสายพันธุกลายยีน phoB และ phoU  ที่เกี่ยวของ

กับการขนสงธาตุฟอสฟอรัสของ X. axonopodis pv. glycines และสายพันธุ phoB และ phoU complementary พบวาเชื้อ

แบคทีเรียทุกสายพันธุสามารถเจริญบนอาหารเลี้ยงเชื้อ NA และมีลักษณะโคโลนีไมแตกตางจากสายพันธุดั้งเดิม โดยมี

ลักษณะโคโลนสีเีหลอืง กลม นูน ขอบเรยีบ  

 
ภาพที่ 2 แผนที่แสดงบริเวณยีนเปาหมาย phoB และphoU ของเชื้อแบคทีเรีย Xanthomonas axonopodis pv. glycines 12-2 

phoB mutant (A) phoU mutant (B) (Carpenter et al., 2017) 

 

การทดสอบผลความรุนแรงในการเกดิโรค 

 จากการทดสอบความรุนแรงในการเกดิโรคใบจุดนูน เชื้อสายพันธุ phoB  mutant มีความรุนแรงของโรคลดลงอยางมี

นัยสําคัญ เม่ือเปรยีบเทยีบกับสายพันธุ wildtype คาเฉลี่ยของจุดแผลเทากับ 21.89 จุด ในขณะที่เชื้อสายพันธุ phoU mutant 

มีคาเฉลี่ยของจุดแผลเทากับ 178.55 จุด ซึ่งมีความรุนแรงของโรคไมแตกตางจากเชื้อแบคทีเรียสายพันธุ wildtype อยางมี

นัยสําคัญ (ภาพที่ 3) แสดงใหเห็นวา phoB และ phoU สงผลตอความรุนแรงในการกอใหเกดิโรคใบจุดนูนแตกตางกัน และเม่ือ

นําโคลนยีน phoB และ phoU กลับเขาสูเซลลของเชื้อสายพันธุ mutant เพื่อสรางเปนเชื้อสายพันธุ  phoB และ phoU  

complementary และนําทดสอบความสามารถในการกอโรคพบวาเชื้อ phoB+ และ phoU+ มีความสามารถในการกอเกิดโรค

ไดดเีทยีบเทาสายพันธุ wildtype   
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ภาพที่ 3 ความรุนแรงของโรคใบจุดนูน (คาเฉลี่ยจํานวนจุดแผล) ของเชื้อแบคทีเรียสายพันธุ X. axonopodis pv. glycines 12-

2 (Wild type) phoB phoU mutant และสายพันธุ complementary  หลังจากการปลูกเชื้อเปนเวลา   7 วัน คา error bar ที่

ปรากฏแทนคา standard deviation (SD) และวิเคราะหความแตกตางระหวางกลุมดวยวิธีทางสถิติ Duncan's Multiple Range 

Test (DMRT) ที่ระดับนัยสําคัญทางสถติ ิ(α) เทากับ 0.05 
 

การเจรญิของเช้ือในพชืถั่วเหลอืง 

 การทดสอบการเจริญของเชื้อแบคทีเรีย X. axonopodis pv. glycines 12-2 (Wild type) phoB และphoU mutant ใน

พชืถั่วเหลอืง พบวา ประชากรของเชื้อแบคทเีรยีสายพันธุ phoB mutant มีการเจรญิในพชืลดลงอยางแตกตางเม่ือเปรียบเทียบ

กับเชื้อสายพันธุ wild type โดยมีปรมิาณเซลลที ่168 ชั่วโมง log 5.88 เม่ือเปรียบเทียบกับ Xag wild type ที่มีปริมาณเทากับ 

log 10.19 แสดงใหเห็นวายีน phoB จําเปนตอการเจริญของเชื้อ Xag ในพืชถั่วเหลืองในทางตรงกันขามเชื้อแบคทีเรีย phoU 

mutant มีการเจรญิในพชืถั่วเหลอืงไมแตกตางจากสายพันธุ wild type โดยพบประชากรที่ 168 ชั่วโมง เทากับ log 9.86 แสดง

ใหเห็นวา phoU ของเชื้อ Xag อาจจะไมจําเปนตอการเจรญิของแบคทเีรยีในพชืถั่วเหลือง (ภาพที่ 4A) การเจริญเชื้อแบคทีเรีย

สายพันธุ phoB และphoU complementary ในพชืถั่วเหลอืง พบวาประชากรของเชื้อไมแตกตางกับสายพันธุ wildtype อยางมี

นัยสําคัญ แสดงใหเห็นวายีนเปาหมายฟงกชั่นและสงผลตอการเจริญภายในพืชและสอดคลองกับความรุนแรงในการเกิดโรค 

(ภาพที่ 4B) 

 

ภาพที่ 4 ประชากรของเชื้อแบคทีเรียสายพันธุ X. axonopodis pv. glycines 12-2 (Wild type) (diamonds), phoB mutant 

(triangles) และ phoU mutant (circles) (A) และประชากรของเชื้อแบคทีเรียสายพันธุ complementary phoB+(triangles) และ 

phoU+(circles) (B) ในเวลาที่แตกตางกัน คา error bar ที่ปรากฏแทนคา standard deviation (SD) 

การศกึษาการแสดงออกของยีน  

A 
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 จากการศึกษาการแสดงของยีน phoB ในเชื้อแบคทีเรีย X. axonopodis pv. glycines 12-2 สายพันธุ wild type ดวย

วธิ ีqRT-PCR พบวา การแสดงออกของยีน phoB เม่ือเลี้ยงในอาหาร MOPS ที่ไมมีฟอสเฟต (0 pi) มีการแสดงออกเพิ่มขึ้น 104 

เทา เม่ือเปรียบเทียบกับอาหาร MOPS ที่มีฟอสเฟตความเขมขน 500 µM KH2PO4 (high Pi) (ภาพที่ 5A) แสดงใหเห็นวา ยีน 

phoB ตอบสนองตอปรมิาณของฟอสเฟตในสภาพแวดลอมและมีการแสดงออกของยีนเพิ่มขึ้นอยางสูงเม่ืออยูในสภาวะที่ขาด

ฟอสเฟต  ในขณะที่ไมพบความแตกตางของการแสดงออกของยีน phoB เม่ือเลี้ยง Xag12-2 ในอาหารที่มีปริมาณฟอสเฟต 

(KH2PO4) ที่ 50 µM และ  500 µM KH2PO4 เปนเวลา 24 ชั่วโมง ซึ่งมีการแสดงออกเทากับ 1.46 เทา เม่ือเปรียบเทียบกับใน

อาหารเลี้ยงเชื้อ MOPS ที่มีความเขมขน 500 µM KH2PO4  แสดงใหเห็นวา สภาวะที่จะกระตุนการแสดงออกยีน phoB จะตอง

มีความเขมขนของฟอสเฟตต่ํากวา 50 µM Pi  (ภาพที่ 5B) และไมพบการแสดงออกของยีน phoU ในสายพันธุ phoU mutant 

และการแสดงออกของยีน phoB ในสายพันธุ phoB mutant แสดงใหเห็นวาเชื้อทั้งสองสายพันธุไมมีการแสดงออกของยีน

ดังกลาว (ไมแสดงขอมูล) 

 
ภาพที่ 5 ระดับการแสดงออกของยีน phoB ของเชื้อแบคทีเรีย Xanthomonas axonopodis pv. glycines 12-2 สายพันธุ wild 

type ที่เจรญิในอาหารที่ไมมีฟอสเฟต (MOPS 0 Pi) และอาหารที่มีปริมาณฟอสเฟตสูง (MOPS 500 µM KH2PO4) เปนเวลา 6 

ชั่วโมง (A) และในอาหารฟอสเฟตต่ํา (MOPS 50 µM KH2PO4) เปรยีบเทยีบกับอาหาร MOPS 500 µM KH2PO4 ที่อายุเซลล 24 

ชั่วโมง วเิคราะหความแตกตางทางสถติ ิStudent’s T-Test (แทนดวยเครื่องหมายดอกจัน, *) ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ  (α) 

เทากับ 0.05 

 

วิจารณผลการวิจัย 

 แบคทเีรยีสาเหตุโรคพชืมีหลายปจจัยที่กระตุนใหเชื้อแบคทีเรียมีความสามารถในการกอใหเกิดโรครุนแรง เชน การ

อยูสภาวะเครยีดเนื่องจากขาดธาตุอาหารในสภาพแวดลอม ซึ่งการขาดธาตุฟอสฟอรัสที่อยูในรูปของสาร อนินทรียชนิดตางๆ 

เปนปจจัยหนึ่งที่สงผลตอความรุนแรงของโรค (Lamarche et al., 2008) ในเชื้อแบคทีเรีย X. axonopodis pv. glycines 12-2 

พบยีนที่เกี่ยวของกับระบบการตอบสนองตอปริมาณฟอสเฟตในฐานขอมูล Genbank และ  JGI IMG/M ยีนกลุมนี้มีการ

แสดงออกเพิ่มสูงขึ้นเม่ืออยูในระหวางการเขาทําลายพชื (Chatnaparat et al., 2016) ผลการทดลองนี้พบวาเม่ือทําการชักนําให

เกดิการกลายพันธุยีน phoB และ phoU  ของเชื้อแบคทเีรยี   X. axonopodis pv. glycines 12-2 พบวา phoB จําเปนตอการเกิด

โรคและการเจรญิภายในตนถั่วเหลอืง ในทางตรงกันขามเชื้อแบคทเีรยีสายพันธุ phoU mutant มีความรุนแรงและการเจริญใน

พืชถั่วเหลืองไมแตกตางจากสายพันธุดั้งเดิม แตทวาจากงานวิจัยกอนหนา เชื้อแบคทีเรียสายพันธุ phoU-pstSCAB mutant 

พบวา ความรุนแรงของโรคใบจุดนูนลดลงอยางมีนัยสําคัญเม่ือเปรียบเทียบกับสายพันธุดั้งเดิม (Chatnaparat et al., 2016) 

แสดงใหเห็นวาการกอโรคในพชืนาจะขึ้นอยูกับการทํางานของยีน pstSCAB  เปนสําคัญ และการชักนําใหเกิดกลายพันธุยีนใน

บรเิวณ pstB ของเชื้อแบคทเีรยี Xanthomonas citri subsp. citri พบวาความรุนแรงของโรคแคงเกอร ทัง้อาการฉ่ําน้ํา เซลลตาย
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และ hyperplasia และการเจริญในพืชลดลงอยางมีนัยสําคัญ ในพืชอาศัยทั้งสองพันธุคือ Citrus sinensis และ Citrus limonia 

แสดงใหเห็นวา ยีน phoU ที่ซึ่งอยูใน pstSCAB operon ไมไดเปนยีนที่สงผลใหความรุนแรงของโรคใบจุดนูนลดลง แตเปนผลมา

จากยีน pstSCAB  โดยยีน phoU ทําหนาที่เปน negative phosphate uptake regulator ซึ่งทําหนาที่ยับย้ังการกระตุน Pho 

regulon ในสภาวะที่มีฟอสเฟตอยางเพียงพอ  (Wanner, 1996) ซึ่งมีหนาที่การทํางานในระบบการตอบสนองตอปริมาณ

ฟอสเฟตที่แตกตางจาก phoB ซึ่งพบวาทํางานในสภาวะที่ขาดฟอสเฟตและจําเปนตอการแสดงออกของยีน pstSCAB ทําหนาที่

เปน ABC transport system for uptake of phosphate (Van Dien & Keasling, 1998)  

รายงานการวิเคราะหโปรตีน (proteomic analysis) ของเชื้อ X. citri subsp. citri พบวากระบวนการ phosphate 

metabolism เปนกระบวนการพื้นฐานที่เชื้อแบคทเีรยีใชในการครอบครองพื้นที่ในเนื้อเย่ือพชืระหวางการชักนําในการกอใหเกิด

โรค โดยกระบวนการนี้สงผลเกี่ยวของกับการเคลื่อนที่ การสรางไบโอฟลมของเชื้อแบคทีเรียสาเหตุโรคพืช (Moreira, L. M. et 

al., 2015; Danhorn, 2014) ซึ่งยีน phoB ของเชื้อ Xag 12-2 อาจจะเกี่ยวของกับกระบวนการครอบครองผิวใบพืช และเปน

ปจจัยสําคัญในการกอโรคนี้โดยตรง สําหรับแบคทีเรียในกลุม Xanthomonas ระบบ Type III secretion ซึ่งควบคุมโดยยีน hrp 

เปนยีนที่สําคัญในการกอโรค การศกึษานี้พบวาความสามารถของ phoB ในการกอโรคไมเกี่ยวของกับการทํางานของยีน hrp 

เนื่องจากพบวาเชื้อแบคทเีรยีทุกสายพันธุที่ทําการทดสอบเกิดปฏิกิริยาตอบสนองอยางฉับพลัน (HR) แสดงอาการเซลลตาย

บนพชืทดสอบที่ไมใชพชือาศัย บงชี้วายีนเหลานี้ไมสงผลตอการทํางานของยีน hrp ซึ่งเปนยีนที่เกี่ยวของกับการกอใหเกิดโรค

ผานระบบ Type III secretion (Lamarche et al., 2008) การศึกษานี้พบวายีน phoB มีการแสดงออกเพิ่มสูงขึ้นอยางมากเม่ือ

เซลลเจรญิในอาหารที่ไมมีฟอสเฟตที่อายุ 6 ชั่วโมง ซึ่งแสดงใหเห็นวายีนนี้ตอบสนองตอสภาวะการขาดฟอสเฟตอยางรวดเร็ว 

เชนเดียวกับการแสดงออกของยีนนี้ในพืชถั่วเหลือง ที่พบการแสดงออกเพิ่มสูงขึ้นภายในระยะเวลา 3 ชั่วโมง เม่ือเชื้อนี้เขา

ทําลายพชื (Chatnaparat et al., 2016) ดังนัน้จึงสามารถอธบิายพฤตกิรรมการเกิดโรคของเชื้อนี้ไดในเบื้องตนวาเม่ือเจริญอยู

ภายในพืช ซึ่งมีปริมาณฟอสเฟตที่ต่ํามากยีนเหลานี้จึงมีการแสดงออกเพื่อสามารถเจริญและกอใหเกิดโรคได ซึ่งตอง

ทําการศกึษาเชงิลกึตอไป และเชนเดยีวกับการศกึษาในเชื้อ Xanthomonas oryzae pv. oryzae สาเหตุโรคขอบใบแหงขาว โดย

พบการแสดงออกของยีน phoB เพิ่มขึ้น 17 เทา ในเวลา 5 นาที ในอาหารที่ผสมใบขาวพันธุออนแอ (Kim et al.,2016) แต

อยางไรก็ตามการศกึษาครัง้นี้พบวาการแสดงออกของยีน phoB  ในเชื้อ Xag เม่ือเจริญในอาหาร MOPS minimal medium ที่มี

การเติม KH2PO4 ที่ความเขมขน 50 µM มีระดับการแสดงออกไมแตกตางจากเซลลที่เลี้ยงในอาหารที่เติม KH2PO4 ที่ความ

เขมขน 500 µM (สภาวะที่มีปริมาณฟอสเฟตเพียงพอ)  ซึ่งแตกตางจากเชื้อ Agrobacterium tumefaciens สาเหตุโรคปุมปม 

(Crown gall) ที่พบวาการแสดงออกของยีนที่เกี่ยวของ phosphate uptake จะมีการแสดงออกเพิ่มสูงขึ้นเม่ือเลี้ยงในสภาวะ

ฟอสเฟตต่ํา(ความเขมขน 50 µM Pi) ซึ่งเปนสภาวะที่ขาดฟอสเฟต และยีนที่แสดงออกดังกลาวในเชื้อ Agrobacterium 

tumefaciens เกี่ยวของกับการสรางไบโอฟลมมากขึ้น แสดงใหเห็นวาระดับความเขมขนของฟอสเฟต 50 µM Pi ยังไมต่ําเพียง

พอที่จะกระตุนการแสดงของยีน phoB ในเชื้อแบคทีเรีย X. axonopodis pv. glycines ซึ่งชี้ใหเห็นวาเชื้อแบคทีเรียแตละชนิด

ตอบสนองตอความเขมขนของปรมิาณฟอสเฟตในสภาวะแวดลอมที่แตกตางกัน ซึ่งสามารถอธบิายพฤติกรรมในการกอโรคใน

พชือาศัยที่แตกตางกัน ซึ่งจะตองศกึษาในรายละเอียดตอไป   

 

สรุปผลการวิจัย 

การศึกษานี้ใชเทคนิคระดับโมเลกุลเพื่อศึกษาหนาที่ของยีนของแบคทีเรียสาเหตุโรคพืชที่เกี่ยวของกับ phosphate 

uptake system โดยใชแบคทเีรยี X. axonopodis pv. glycines สาเหตุโรคใบจุดนูนถั่วเหลืองเปนโมเดลในการศึกษา รายงานนี้

พบวายีน phoB และ phoU เปนยีนที่เกี่ยวของในระบบการตอบสนองตอปริมาณฟอสเฟต โดยที่ phoB มีการแสดงออกที่เพิ่ม

มากขึ้นในสภาวะที่ขาดฟอสเฟต 0 Pi หรอืปริมาณฟอสเฟตที่นอยกวา 50 µM  และที่สําคัญยีน phoB จําเปนตอการเจริญใน

พชืถั่วเหลอืง และการกอโรคใบจุดนูนถั่วเหลอืง การศกึษานี้แสดงใหเห็นถงึพฤตกิรรมของแบคทเีรยีในการกอใหเกิดโรคกับพืช
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อาศัย โดยปรมิาณฟอสเฟตที่จํากัดภายในพชืเปนอีกหนึ่งปจจัยสําคัญในการกระตุนความสามารถในการกอโรคของแบคทีเรีย 

ซึ่งสามารถประยุกตใชเปนแนวทางในการปรับกลยุทธการควบคุมโรคพชืไดตอไป  
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บทคัดยอ 

วัตถุประสงคของงานวจัิยนี้เพื่อศกึษาอิทธิพลของเสนใยเซลลูโลสที่มีผลตอสมบัติทางความรอน สมบัติเชิงกล และ

สมบัติทางกายภาพของโฟมแปงที่ขึ้นรูปดวยกระบวนการอบ โดยแปรปริมาณเสนใยเซลลูโลสในชวงระหวาง 0 ถึง 10 

เปอรเซ็นตโดยน้ําหนัก พบวาเม่ือปริมาณเสนใยเซลลูโลสเพิ่มขึ้นคาการดูดซับความชื้นของโฟมแปงมีแนวโนมลดลงอยางมี

นัยสาคัญ และพบวาโฟมแปงที่ผสมเสนใยเซลลูโลส 10 เปอรเซ็นตโดยน้ําหนักแปง สามารถปรับปรุงคาการตานทานตอการ

หักงอของโฟมแปงเพิ่มขึ้นเปน 6.20 เมกกะปาสคาล จากการศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาพบวาโฟมแปงผสมเสนใย

เซลลูโลสมีขนาดเซลที่ใกลเคียงกันและมีผนังเซลลที่หนากวาโฟมแปงที่ไมผสมเสนใยเซลลูโลส นอกจากนี้พบวาเสนใย

เซลลูโลสสามารถปรับปรุงเสถยีรภาพทางความรอนของโฟมแปง จากผลการทดลองพบวาเสนใยเซลลูโลสมีประสิทธิภาพใน

การปรับปรุงสมบัตขิองโฟมแปง เนื่องจากการยึดเกาะกันที่แข็งแรงระหวางเสนใยเซลลูโลสและเนื้อพื้นของแปง 

คําสําคัญ:  โฟมแปง  เสนใยเซลลูโลส  สมบัตเิชงิกล 
 

Abstract 

 The aim of this research is to investigate the effect of cellulose fiber (CL) on the thermal, mechanical and 

physical properties of starch foams prepared by a baking process. The cellulose fiber contents of the starch foams 

ranged from 0 wt.% to 10 wt.%. The starch foams adsorbed significantly less water after the addition of the cellulose 

fiber. The flexure stress at maximum load increased to 6.20 MPa at the highest cellulose fiber content (10 wt%). The 

morphology of the starch/CL foam composite, revealed by scanning electron microscopy, presented a more ordered 

distribution of cell sizes with thicker cell walls than the pure starch foam presented. Moreover, cellulose fiber improved 

the thermal stability of the starch foam. These effects could be related to the strong adhesion between the cellulose 

fiber and starch matrix. 

Keyword:   Starch foam, Cellulose fiber, Mechanical properties 

 

บทนํา 

ปจจุบันบรรจุภัณฑจากพลาสตกิสังเคราะหมีการใชงานอยางกวางขวาง เนื่องจากมีขอดหีลายประการ เชน ราคาถูก 

น้ําหนักเบา และมีความคงทนตอสภาวะแวดลอม แตอยางไรก็ตามพลาสติกสังเคราะหเหลานี้ไมสามารถยอยสลายไดดวย

จุลินทรียในธรรมชาติ จึงกอใหเกิดปญหาขยะที่ เปนผลกระทบตอสิ่งแวดลอมอยางมากในปจจุบัน (สุภิญญา, 2556; 
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กรรณิการ, 2548) โฟมจากพลาสตกิสังเคราะหเปนหนึ่งในบรรจุภัณฑที่นิยมนํามาใชงานในงานดานบรรจุภัณฑอาหาร โดย

โฟมพลาสตกิสังเคราะหสวนใหญผลติมาจากพอลสิไตรนี (Polystyrene: PS) เนื่องจากมีความหนาแนนต่ํา เปนฉนวนกันความ

รอนที่ดี งายตอการขึ้นรูป ราคาถูก มีความแข็งแรงที่เหมาะสม และตานทานน้ําสูง (Kaisangsri et al., 2014; Mello et al., 

2014; Soykeabkaew et al., 2004) แตโฟมพลาสติกสังเคราะหมีขอเสีย เชน มีการปลดปลอยสารกอมะเร็งที่เปนผลกระทบ

ตอสุขภาพ อีกทั้งยังเปนผลกระทบตอสิ่งแวดลอมเนื่องจากไมสามารถยอยสลายไดตามธรรมชาติและกระบวนการรีไซเคิล 

(Recycle) ทาไดยาก ดวยเหตุนี้หนวยงานดานสิ่งแวดลอมไดรณรงคใหเลิกใชโฟมจากพอลิสไตรีน (สุภิญญา, 2556) จาก

ปญหาดังกลาวพอลเิมอรธรรมชาตจึิงเปนอีกทางเลอืกหนึ่งที่ไดรับความสนใจอยางมากในปจจุบันเพื่อทดแทนการใชพลาสติก

สังเคราะห โดยพอลเิมอรธรรมชาติสวนใหญเปนพอลิเมอรที่ไดจากพืช เชน มันสําปะหลัง ขาว มันฝรั่งและขาวโพด เปนตน 

แปงเปนวัตถุดิบที่สามารถเตรียมเปนพลาสติกชีวภาพได ซึ่งมีขอดีคือ เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ไมเปนพิษและสามารถยอย

สลายไดดวยจุลินทรียในธรรมชาติ ดังนั้นโฟมแปงถือเปนอีกทางเลือกหนึ่งที่สามารถนํามาใชทดแทนโฟมจากพลาสติก

สังเคราะห แตอยางไรก็ตามโฟมแปงยังมีขอจากัดในการใชงาน คือ มีสมบัติเชิงกลที่ต่ํา ทนความรอนต่ํา และไวตอความชื้น 

(Kaisangsri et al., 2014) โดยมีงานวจัิยมากมายสนใจปรับปรุงสมบัติของโฟมแปงโดยผสมสารตัวเติม (Filler) หลายชนิด เชน 

แปงดัดแปรชนดิแปงครอสลงิค (Cross-linked starch) (Pornsuksomboon et al., 2014) กลูเตนขาวสาลี (Gluten) เสนใยทะลาย

ปาลมน้ํามัน (Oil palm fiber) (อังศุมา, 2554) ฟางขาวบารเลย (Barlay straw fiber) เสนใยองุน (Grape wastes) (Lopez-Gil et 

al., 2015) เสนใยปอกระเจา (Jute) เสนใยปาน (Flax) (Soykeabkaew et al., 2004 ) ไคโตซาน (Chaitosan) (Kaisangsri et al., 

2014) กากงา (Sesame cake) (Machado et al., 2017) เคโอลิน (Kaolin) ซังขาวโพด (Corn husk fiber) (Polat et al., 2013) 

แคลเซียมคารบอเนต (Calcium carbonate) (ชลิกา, 2559) ชานออย (Sugarcane bagasse) และมอนทมอริลโลไนท

(Montmorillonite) (Vercelheze et al., 2012) เปนตน 

โดยทั่วไปเสนใยธรรมชาติประกอบดวยองคประกอบหลัก 3 ชนิด คือ เซลลูโลส (Cellulose) เฮมิเซลลูโลส 

(Hemicellulose) และลกินนิ (Lignin) แตอยางไรก็ตามผวิของเสนใยธรรมชาตมัิกถูกปกคลุมดวย แว็กซ (Wax) เพกติน (Pectins) 

และน้ํามันธรรมชาต ิ(Natural oils) (Saetun et al., 2017) ซึ่งมีผลทําใหเสนใยธรรมชาตไิมสามารถเขากันไดกับเนื้อพื้นของแปง 

จึงมีหลายงานวิจัยนี้สนใจเตรียมโฟมแปงผสมเสนใยเซลลูโลส (Cellulose fiber) ที่ผานกระบวนการกําจัดองคประกอบอ่ืนๆ

เพื่อใหไดเสนใยเซลลูโลสที่มีความบริสุทธิ์สูง เพื่อเพิ่มความเขากันไดกับเนื้อพื้นของแปง แมวา Salgado และคณะ (2008) 

รายงานวาเสนใยเซลลูโลสสามารถปรับปรุงสมบัตเิชงิกลของโฟมแปง แตเสนใยเซลลูโลสไมมีประสทิธภิาพในการลดการไวตอ

ความชื้นของโฟมแปงที่เตรยีมได และจากการสบืคนงานวจัิยยังไมมีการศกึษาอิทธิพลของเสนใยเซลลูโลสตอสมบัติทางความ

รอนของโฟมแปง ดังนัน้งานวจัิยนี้สนใจศกึษาอิทธพิลของเสนใยเซลลูโลสที่มีผลตอสมบัติทางความรอน สมบัติเชิงกล การไว

ตอความชื้น และสมบัตทิางกายภาพของโฟมแปง 

 

อุปกรณและวิธีการ / วิธีดําเนนิการวิจัย 

การเตรยีมโฟมแปง 

อบแปงมันสาปะหลังชนิดแปงดิบและเสนใยเซลลูโลสที่อุณหภูมิ 105 องศาเซลเซียส เปนเวลา 24 ชั่วโมง เก็บใน

กลองดูดความชื้นจนกวาจะนําไปใชงาน ผสมแปงมันสาปะหลัง กัวรกัม (2 เปอรเซ็นตโดยน้ําหนักแปง) แมกนิเซียม สเตียเรท 

(4 เปอรเซ็นตโดยน้ําหนักแปง) และแปรปริมาณเสนใยเซลลูโลส (ขนาด 50 ไมโครเมตร) เทากับ 0, 3, 5, 7 และ 10 

เปอรเซ็นตโดยน้ําหนักแปง ตามลาดับ โดยผสมสวนผสมทัง้หมดในเครื่องผสมอเนกประสงคจนเปนเนื้อเดียวกัน ตอมาผสมน้ํา 

(100 เปอรเซ็นตโดยน้ําหนักแปง) และกลเีซอรอล (10 เปอรเซ็นตโดยน้ําหนักแปง) ในเครื่องผสมอเนกประสงคจนไดของผสมที่

เปนเนื้อเดยีวกัน นําไปขึ้นรูปดวยวธิกีารกดอัดทางความรอน (Compression molding) ที่อุณหภูมิ 200 องศาเซลเซียส เปนเวลา 

5 นาท ีเก็บตัวอยางไวที่ความชื้นสัมพัทธรอยละ 65 (%RH) เปนเวลา 7 วันกอนนําศกึษาสมบัตติางๆ 
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การศกึษาสมบัตขิองโฟมแปง  

1. การทดสอบสมบัตเิชิงกล (Mechanical property)  

สมบัตเิชงิกลทดสอบตามมาตรฐาน ASTM D790 โดยเตรยีมชิ้นทดสอบใหมีความกวาง 30 มิลลเิมตร ความยาว 150 

มิลลิเมตร จานวน 6 ชิ้น ทดสอบดวยเครื่อง Universal testing machine Instron 3365 ระยะทดสอบ (Support span) 80 

มิลลเิมตร ใชแรงขนาด 100 นวิตัน และอัตราการใหแรงที่ 2.5 มิลลเิมตรตอนาท ี 

2. การทดสอบความหนาแนน  

เตรยีมชิ้นทดสอบใหมีความกวาง×ยาว เทากับ 12.7 × 63.5 มิลลิเมตร ตัวอยางหนึ่งสูตรจะใชชิ้นตัวอยางทดสอบ 10 ชิ้น วัด

ขนาดของชิ้นทดสอบ และชั่งน้ําหนัก โดยความหนาแนนคานวณไดจากสมการที่ (1) 

 
เม่ือ m คือ น้ําหนักของตัวอยาง มีหนวยเปน g  

v คือ ปรมิาตรของตัวอยาง มีหนวยเปน cm3 

 

3. การทดสอบการดูดซับน้ํา  

เก็บตัวอยางไวเปนเวลา 10 วัน ที่อุณหภูมิหองที่ %RH = 65% ตัดชิ้นตัวอยางใหมีขนาด 30×30 มิลลิเมตร ทาการชั่ง

น้ําหนักตัวอยางกอนอบและหลังอบ ที่อุณหภูมิ 105 องศาเซลเซียส เปนเวลา 24 ชั่วโมง นาน้ําหนักที่ไดมาทาการคานวณหา

คา Water adsorption (%) ตามสมการที่ (2) 

 
เม่ือ W1 คือ น้ําหนักของโฟมแปงกอนอบ มีหนวยเปน g  

      W2 คือ น้ําหนักของโฟมแปงหลังอบ มีหนวยเปน g 

 

4. การทดสอบสมบัตทิางความรอน  

วเิคราะหสมบัตทิางความรอนของโฟมแปงดวยเครื่อง Thermogravimetic Analyzer (TGA) โดยอัตราความรอนเทากับ 

10 องศาเซลเซยีสตอนาท ีและอุณหภูมิ 50 -700 องศาเซลเซยีส ภายใตสภาวะแกสไนโตรเจน 

5. การทดสอบลักษณะทางสัณฐานวิทยา  

ศกึษารอยแตกหักที่บริเวณผิวหนา (Surface fracture) ของโฟมแปงดวยกลองจุลทรรศนอิเล็กตรอนแบบสองกราด 

(SEM) (Quanta 400, FEI) โดยตดิชิ้นตัวอยางบน stub และเคลอืบตัวอยางดวยทองกอนนาไปทดสอบที่กาลังขยายตางๆ 

 

ผลและวิจารณผลการวิจัย 

ภาพที่ 1 แสดงอิทธพิลของเสนใยเซลลูโลสที่มีผลตอคาความตานทานตอการหักงอของโฟมแปง พบวาโฟมแปงไม

ผสมเสนใยเซลลูโลสมีคาการตานทานตอการหักงอเทากับ 2.95 เมกกะปาสคาล และเม่ือปริมาณเสนใยเซลลูโลสเพิ่มขึ้น

สงผลใหคาการตานทานตอการหักงอเพิ่มขึ้น โดยพบวาที่ปรมิาณเสนใยเซลลูโลส 10 เปอรเซ็นตโดยน้ําหนักแปง สงผลใหคา

การตานทานตอการหักงอของโฟมแปงเพิ่มขึ้นเปน 6.20 เมกกะปาสคาล เนื่องจากการยึดเกาะกันที่ดีระหวางเนื้อพื้นของแปง

และเสนใยเซลลูโลสสงผลใหการถายโอนแรงจากเนื้อพื้นของแปงไปยังเสนใยเซลลูโลสเกิดไดดี (Kaisangsri et al.,2014) ซึ่งผล

การทดลองที่ไดสอดคลองกับผลการดูดซับน้ําของโฟมแปงดังแสดงในภาพที่ 2 เห็นไดวาเม่ือปริมาณของเสนใยเซลลูโลส

เพิ่มขึ้นคาการดูดซับน้ํามีแนวโนมลดลงอยางมีนัยสาคัญ และพบวาเสนใยเซลลูโลสที่ปริมาณ 10 เปอรเซ็นตโดยน้ําหนักแปงมี

คาการดูดซับน้ําลดลงอยางเห็นไดชัด เนื่องจากการเสนใยเซลลูโลสสามารถเขากันไดดีกับเนื้อพื้นของแปงทาใหสามารถ
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ขัดขวางการซมึผานของน้ําเขามายังโฟมแปงได โดยการยึดเกาะกันที่ดีระหวางเนื้อพื้นของแปงและเสนใยเซลลูโลสยืนยันจาก

ลักษณะทางสัณฐานวิทยาดังแสดงในภาพที่ 3 ที่แสดงใหเห็นวาสวนผสมทั้ง 2 มีความเขากันไดดี เนื่องจากแปงและเสนใย

เซลลูโลสมีโครงสรางทางเคมีที่คลายคลึงกัน (Soykeabkaew et al.,2015) ซึ่งหมูไฮดรอกซิล (-OH) ในโครงสรางของเสนใย

เซลลูโลสสามารถเกดิอันตรกริยิาไดดกีับหมูไฮดรอกซลิในโครงสรางของแปง 

 

 

 
ภาพที่ 1 อิทธพิลของเสนใยเซลลูโลสที่มีผลตอคาความตานทานตอการหักงอของโฟมแปง 

 

 
ภาพที่ 2 อิทธพิลของเสนใยเซลลูโลสที่มีผลตอคาการดูดซับน้ําของโฟมแปง 
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นอกจากนี้พบวาเสนใยเซลลูโลสสามารถปรับปรุงสมบัติทางความรอนของโฟมแปง โดยผลการทดลองดังแสดงใน

ภาพที่ 4 พบวาในชวงอุณหภูมิ 100-250 องศาเซลเซียสของทุกตัวอยางมีพฤติกรรมการสลายตัวทางความรอนที่เหมือนกัน 

ซึ่งเปนผลจากการสลายตัวขององคประกอบของน้ําและกลเีซอรอลที่อยูในโฟมแปง (Chiarathanakrit et al., 2018) และพบวา

โฟมแปงผสมเสนใยเซลลูโลส 10 เปอรเซ็นตโดยน้ําหนักแปงมีคาอุณหภูมิทีน่้ําหนักหายไปมากที่สุดเทากับ 335 องศาเซลเซียส 

ซึ่งมีคาสูงกวาโฟมแปงไมผสมเสนใยเซลลูโลส 10 องศาเซลเซยีส 

 
 

ภาพที่ 3 ลักษณะทางสัณฐานวทิยาของโฟมแปงผสมเสนใยเซลลูโลส 

 

 
ภาพที่ 4 กราฟ TGA ของโฟมแปงไมผสมเสนใยเซลลูโลสและโฟมแปงผสมเสนใยเซลลูโลสที่ปรมิาณ 5 และ 10เปอรเซ็นตโดย

น้ําหนักแปง 

 

ภาพที่ 5 แสดงลักษณะทางสัณฐานวทิยาของโฟมแปงไมผสมเสนใยเซลลูโลส (a) และโฟมแปงผสมเสนใยเซลลูโลส

ปรมิาณ 10 เปอรเซ็นตโดยน้ําหนักแปง (b) พบวาโฟมแปงไมผสมเสนใยเซลลูโลสมีขนาดเซลลโฟมที่แตกตางกันและผนังเซลล
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โฟมบาง แตโฟมแปงผสมเสนใยเซลลูโลสมีขนาดเซลลโฟมสมํ่าเสมอ และผนังเซลลหนากวาโฟมแปงไมผสมเสนใยเซลลูโลส 

เนื่องจากเสนใยเซลลูโลสอาจแสดงสมบัติเปนสารกอผลึก (Nucleating agent) ที่สงผลใหการเกิดเซลลโฟมและการขยายตัว

ของเซลลโฟมเกดิไดงาย (Lopez-Gil et al., 2015) ภาพที่ 6 แสดงอิทธิพลของเสนใยเซลลูโลสที่มีผลตอคาความหนาแนนของ

โฟมแปง พบวาโฟมแปงไมผสมเสนใยเซลลูโลสมีคาความหนาแนนเทากับ 0.2683 กรัมตอลูกบาศกเซนติเมตร และโฟมแปงมี

คาความหนาแนนเพิ่มขึ้นเล็กนอยเม่ือเสนใยเซลลูโลสมีปริมาณเพิ่มมากขึ้น 

 

 
 

ภาพที่ 5 ลักษณะทางสัณฐานวทิยาของโฟมแปง (a) และโฟมแปงผสมเสนใยเซลลูโลสปรมิาณรอยละ 10 โดยน้ําหนัก (b) 

 

 
ภาพที่ 6 อิทธพิลของเสนใยเซลลูโลสที่มีผลตอคาความหนาแนนของโฟมแปง 
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สรุปผลการวิจัย 

จากการศกึษาพบวาเม่ือผสมเสนใยเซลลูโลสที่ปริมาณ 10 เปอรเซ็นตโดยน้ําหนักแปง สามารถปรับปรุงสมบัติการ

ตานทานตอการหักงอของโฟมแปงไดดทีี่สุด โดยมีคาเทากับ 6.20 เมกกะปาสคาล เนื่องจากเกิดการถายโอนแรงจากเนื้อพื้น

ของแปงไปยังเสนใยไดด ีและคาการดูดซับน้ําของโฟมแปงมีแนวโนมลดลงอยางมีนัยสาคัญ นอกจากนี้พบวาเสนใยเซลลูโลส

สามารถปรับปรุงเสถียรภาพทางความรอนของโฟมแปงไดเชนเดียวกัน ทั้งนี้เสนใยเซลลูโลสแสดงสมบัติเปนสารกอผลึก ที่

สงผลใหเกดิเซลลโฟมและการขยายตัวของเซลลโฟมเกดิไดงาย ดังนัน้การเตรียมโฟมแปงผสมเสนใยเซลลูโลสจากงานวิจัยนี้ 

สามารถเปนแนวทางในการพัฒนาโฟมยอยสลายไดเพื่อใชทดแทนโฟมที่ผลิตจากพลาสติกสังเคราะห ซึ่งตองใชเวลาในการ

ยอยสลายหลายรอยป 
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บทคัดยอ 

 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสถานการณคุณภาพน้ําของลําหวยผาลาดชวงที่ไหลผานชุมชนดอยสุเทพ 

และแนวทางการจัดการน้ําเสยีที่เหมาะสําหรับชุมชนดอยสุเทพ ผลการศึกษาพบวา คุณภาพน้ําของลําหวยผาลาดชวงที่ไหล

ผานชุมชนดอยสุเทพมีความเสื่อมโทรมเพิ่มขึ้นตามทิศทางการไหลผานชุมชนดอยสุเทพ มีคาดัชนีคุณภาพน้ํา เทากับ 86 28 

และ 23 ตามลําดับ จากคาดัชนคุีณภาพน้ําจะเห็นวาที่จุดเก็บตัวอยางที่ 1 (กอนถึงชุมชน) คุณภาพน้ําอยูในเกณฑดี ในขณะที่

จุดเก็บตัวอยางที่ 2 (ระหวางชุมชน) และจุดเก็บตัวอยางที่ 3 (หลังผานชุมชนหรือบริเวณน้ําตกรับเสด็จ) มีคุณภาพน้ําอยูใน

เกณฑเสื่อมโทรมมากและไมเหมาะที่จะนําไปใชประโยชนใดๆ สําหรับแนวทางการจัดการน้ําเสียที่เหมาะสมกับชุมชนดอยสุ

เทพ คือ การจัดการน้ําเสียแบบมีสวนรวมโดยคนดอยสุเทพใหความรวมมือในการจัดการน้ําเสียจากแหลงกําเนิดดวยการ

ตดิตัง้ถังดักไขมันในครัวเรอืนและสถานประกอบการ และใชภูมิปญญาทองถิ่น ความเชื่อ ในการบริหารจัดการและอนุรักษลํา

หวยผาลาดเพื่อสรางจิตสํานึกใหเห็นความสําคัญของปญหาน้ําเสีย และหนวยงานราชการควรมีการอบรมใหความรูในการ

จัดการน้ําเสียอยางเนื่องและผลักดันใหมีการกอสรางระบบบําบัดน้ําเสียแบบรวมกลุมอาคารแบบตะกอนเรง (Activated 

Sludge) รองรับน้ําเสยีจากชุมชนดอยสุเทพในระยะยาว 

คําสําคัญ:  ชุมชนดอยสุเทพ  การจัดการน้ําเสยี 

Abstract 

 The purposes of this research are to study the water quality situation of Phalad creek passing to Doi Suthep 

community and study to the appropriate guideline are wastewater management for Doi Suthep community.  

 The result indicates that water quality of Palad creek further deteriorates as along the stream flows. The water 

quality index (WQI) are 86, 28, and 23, respectively. From the water quality index results, it is clear that the water quality 

at the sampling point 1 (upstream of the community) is good while at the sampling point 2 (middle of the creek between 

the community) and sampling point 3 (after the community or waterfall), the quality of water were very poor and not 

suitable for use. The appropriate to wastewater management approach for Doi Suthep community is Participatory 

Wastewater Management by Doi Suthep People cooperate in the management of wastewater from its source by 

installing grease trap in households and establishments and use of local wisdom, belief in management and conservation 

of Phalat creek to create conscious mind of the importance of wastewater. And government agencies should be to 

trainer in the knowledge of waste management and push on the construction of a Cluster wastewater treatment by 

system Activated Sludge to support wastewater from the Doi Suthep community in the long terms. 

Keyword:  Doi Suthep Community, Wastewater Management 
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บทนํา 

 ปญหาน้ําเสยีชุมชน มีความสําคัญและสงผลกระทบตอระบบนิเวศ สิ่งแวดลอม และสุขภาพอนามัย  รวมทั้งการใช

ประโยชนจากแหลงน้ําของประชาชน จากขอมูลกรมควบคุมมลพิษ พบวา ในป พ  .ศ . 2558 ประเทศไทยมีน้ําเสียชุมชนเกิดขึ้น 

ประมาณ 9.5 ลานลูกบาศกเมตรตอวัน แตมีระบบบําบัดน้ําเสียรองรับไดเพียง 2.85 ลานลูกบาศกเมตรตอวัน หรือคิดเปน

รอยละ 34 เทานัน้ เฉพาะจังหวัดเชยีงใหม มีน้ําเสยีเกดิขึ้นประมาณ 206,505 ลูกบาศกเมตรตอวัน และมีระบบบําบัดน้ําเสียที่

ใหบริการเฉพาะพื้นที่บางสวนของเทศบาลนครเชียงใหม ขนาด 55,000 ลูกบาศกเมตรตอวัน หรือคิดเปนรอยละ 29 (กรม

ควบคุมมลพษิ, 2559) จะเห็นวาในระยะที่ผานมาปญหาน้ําเสยีชุมชนไดรับการจัดการนอยมากเม่ือเทียบกับปรมิาณที่เกดิขึ้น 

 ชุมชนดอยสุเทพ หมู 9 ตําบลสุเทพ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ตั้งอยูบนระดับความสูง 900-980 เมตร จาก

ระดับน้ําทะเลปานกลาง อยูระหวางหุบเขาบรเิวณลานจอดรถของวัดพระธาตุดอยสุเทพวรวิหาร ซึ่งอยูในเขตอุทยานแหงชาติ

ดอยสุเทพ – ปุย หางจากตัวเมืองเชียงใหม 14 กิโลเมตร ปจจุบันมีประชากร ทั้งหมด 670 คนหรือ 217 หลังคาเรือน  ชุมชน

ดอยสุเทพมีลําหวยผาลาดไหลผานพื้นที่ชุมชน ซึ่งมีตนกําเนดิมาจาก “ลําหวยปนปกปาย (ปปป.)” ที่ไหลมาจากเทือกเขาดอย

สุเทพบรเิวณดานหลังพระตําหนักภูพงิคราชนเิวศน ชุมชนดอยสุเทพเปนชุมชนที่ไดรับอิทธิพลจากการทองเที่ยวสงผลใหมีการ

ขยายตัวของชุมชน อาคารบานเรือน สถานประกอบการรานอาหารเพิ่มขึ้น และที่สําคัญพื้นที่ชุมชนดอยสุเทพจัดเปนพื้นที่ลุมน้ํา

ชัน้ 1A เปนพื้นที่ที่มีลักษณะเปนตนน้ําลําธารที่ยังมีสภาพปาไมที่มีความอุดมสมบูรณและควรสงวนรักษาไว (กรมอุทยานแหงชาต ิ

สัตวปาและพันธพชื, 2560) แตสภาพชุมชนที่มีความหนาแนนและไมมีระบบจัดการน้ําเสียรองรับจากกิจกรรมของชุมชน จึง

สงผลกระทบตอคุณภาพน้ําของลําหวยผาลาดที่ไหลผานพื้นที่ชุมชนอยางมีนัยสําคัญ 

 สําหรับลําหวยผาลาด เปนตนน้ําของ “น้ําตกรับเสด็จ” ซึ่งตัง้อยูบรเิวณถนนศรวีชิัยชวง กม.ที่ 13 หรอื 1 กโิลเมตรกอน

ถงึวัดพระธาตุดอยสุเทพวรวหิาร ลําหวยผาลาดไหลผานอุทยานแหงชาติดอยสุเทพ-ปุย ผานมหาวิทยาลัยเชียงใหม รวมกับ

หวยแกว หวยขุนชางเค่ียน และรวมกับคลองแมขาในตัวเมืองเชยีงใหมและไหลลงแมน้ําปงในที่สุด ปญหาน้ําเสียจากชุมชนดอย

สุเทพที่ผานมายังไมมีการจัดการที่มีประสทิธภิาพจึงสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและระบบนเิวศ โดยเฉพาะพื้นที่ดังกลาวมีความ

ออนไหวเนื่องจากเปนตนน้ําและเขตปาอนุรักษในการดูและของอุทยานแหงชาตดิอยสุเทพ-ปุย นอกจากปญหาสิ่งแวดลอมแลว

ยังสงผลกระทบตอภาพลักษณการบรหิารจัดการแหลงทองเที่ยวของจังหวัดเชยีงใหม แมในระยะที่ผานมาเทศบาลตําบลสุเทพ

และหนวยงานราชการไดใหความสําคัญตอปญหาดังกลาวแตยังไมเกดิการบูรณาการรวมกันของทุกภาคสวนอยางเปนรูปธรรม

ที่จะทําใหเกดิการแกไขปญหาอยางย่ังยืน 

 จากปญหาดังกลาว ผูวจัิยจึงมีความสนใจศกึษาสถานการณคุณภาพน้ําของลําหวยผาลาดชวงที่ไหลผานชุมชนดอย 

สุเทพ และแนวทางการจัดการน้ําเสียที่เหมาะสําหรับชุมชนดอยสุเทพ ขอมูลที่ไดจากการศึกษาจะนําเสนอตอหนวยงาน

ราชการที่เกี่ยวของเพื่อใชเปนแนวทางในการบูรณาการการแกไขปญหาน้ําเสียที่เกิดขึ้นในชุมชนรวมกันระหวางชุมชน สถาน

ประกอบการ วัดพระธาตุดอยสุเทพวรวิหารและหนวยงานราชการแบบมีสวนรวม รวมทั้งเปนการสรางความตระหนักและ

สงเสรมิการอนุรักษสิ่งแวดลอมใหคนดอยสุเทพไดเห็นความสําคัญของปญหาน้ําเสยีชุมชนนําไปสูการจัดการน้ําเสียที่เกิดขึ้นใน

พื้นที่อยางย่ังยืนตอไป 

 

วิธีดําเนนิการวิจัย  

การกําหนดขอบเขตการศกึษา 

  กําหนดพื้นที่วจัิย คือ ชุมชนดอยสุเทพ หมู 9 ตําบลสุเทพ อําเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม  

  การกําหนดจุดเก็บตัวอยางน้ําจากลําหวยผาลาดชวงที่ไหลผานชุมชนดอยสุเทพ กําหนด 3 จุด ไดแก กอนถึงชุมชน 

หรือจุดอางอิง จุดระหวางชุมชน และหลังผานชุมชนหรือบริเวณน้ําตกรับเสด็จ ทําการเก็บตัวอยางชวงเดือนพฤศจิกายน            

ซึ่งเปนชวงฤดูกาลทองเที่ยวมีนักทองเที่ยวเขามาในพื้นที่จํานวนมากและเปนชวงที่ฝนนอยทําใหความเขมขนของน้ําเสียที่
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ระบายออกชุมชนเห็นไดชัดขึ้น โดยทําการเก็บตัวอยางเวลา 10.00-12.00 น. สวนน้ําเสียที่ระบายออกจากชุมชนดอยสุเทพ            

ทําการเก็บ 1 ตัวอยาง บรเิวณปลายทอที่ระบายออกสูลําหวย (ภาพที่ 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1. Sample point of the Palad Creek passing Doi Suthap community 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

  1.การเก็บตัวอยางน้ําจากลําหวยผาลาดดวยวิธีการแบบจวง (Grab Sampling) และรักษาตัวอยางที่อุณหภูมิที่ 4 

องศาเซลเซยีส และสงหองปฏิบัตกิารวเิคราะหคุณภาพน้ํา สําหรับการตรวจวัดคุณภาพน้ํามี  2 วธิ ีดังนี้  

  1.1 การตรวจวัด ณ จุดเก็บเปนการตรวจวัดลักษณะทางกายภาพ ไดแก สี(Color) และกลิ่น (Odor) ทําการ

ตรวจวัดดวยวิธีภาคสนามดวยวิธีการสังเกต สวนอุณหภูมิ (Temperature) คาพีเอช (pH) และความขุน (Turbidity) ทําการ

ตรวจวัดโดยใชเครื่องวัดคุณภาพน้ําชนดิพกพาย่ีหอ WTW รุน Multi 3430 และเครื่องวัดความขุน(Turbidity Meter) ย่ีหอ HACH  

รุน 2100N และใชแบบฟอรมบันทกึการเก็บตัวอยางน้ําภาคสนามในการบันทกึขอมูล 

  1.2 การตรวจวิเคราะหในหองปฏิบัติการเปนตรวจวัดลักษณะทางเคมีและชีวภาพ โดยสงตัวอยางน้ําใหกับ

หองปฏิบัติการที่ไดมาตรฐานและทําการวิเคราะหดวยวิธีที่กําหนดในมาตรฐานคุณภาพน้ําผิวดิน จํานวน 5 พารามิเตอร ไดแก 

ออกซเิจนละลาย (Dissolved Oxygen: DO) ความสกปรกในรูปสารอินทรีย (Biochemical Oxygen Demand: BOD) แอมโมเนียในรูป

ไนโตรเจน (Ammonia: NH3-N) แบคทีเรียกลุมโคลิฟอรมทั้งหมด (Total Coliform Bacteria: TCB) และแบคทีเรียกลุมฟคอลโคลิ

ฟอรม (Fecal Coliform Bacteria: FCB) 

 1.3 น้ําเสยีที่ระบายออกจากชุมชนดอยสุเทพ ทําการตรวจวัด จํานวน 4 พารามิเตอร ไดแก คาพีเอช (pH) ความ

สกปรกในรูปสารอินทรีย (Biochemical Oxygen Demand: BOD) ของแข็งแขวนลอย (Suspended Solid) และไขมันและน้ํามัน (Fat 

Oil and Grease: FOG) 

 2. ขอมูลนําเขาเพื่อศึกษาแนวทางการจัดการน้ําเสียและวิธีการบําบัดน้ําเสียที่เหมาะสมกับชุมชนดอยสุเทพ 

ประกอบดวย ขอมูลเชงิพื้นที่ สภาพทั่วไปของชุมชนดอยสุเทพ การใชประโยชนที่ดนิ ขนาดพื้นที่วาง ลักษณะภูมิประเทศ ระบบ

รวบรวมน้ําเสยีที่มีอยูเดมิ ปรมิาณน้ําเสยีที่เกดิขึ้นตอวันและคุณภาพน้ําเสยีออกจากชุมชน ซึ่งไดจากการลงพื้นที่สํารวจขอมูล

และสัมภาษณสวนที่เกี่ยวของ 
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การวิเคราะหขอมูล 

 1. การวเิคราะหขอมูลคุณภาพน้ําลําหวยผาลาด ทําการวิเคราะหโดยใชสถิติเชิงพรรณนาเปรียบเทียบแตละจุดเก็บ

ตัวอยาง และนําผลวเิคราะหดัชนคุีณภาพน้ําทางกายภาพ เคมีและชีวภาพ มาเปรียบเทียบกับเกณฑมาตรฐานคุณภาพน้ําผิว

ดนิโดยใชเกณฑการประเมินดัชนคุีณภาพน้ํา (Water Quality Index :WQI) จากดัชนคุีณภาพน้ํา จํานวน 5 พารามมิเตอร ไดแก 

ออกซเิจนละลาย (Dissolved Oxygen: DO) ความสกปรกในรูปสารอินทรีย (Biochemical Oxygen Demand: BOD) แอมโมเนีย

ในรูปไนโตรเจน (Ammonia: NH3-N) แบคทีเรียกลุมโคลิฟอรมทั้งหมด (Total Coli form Bacteria: TCB) และแบคทีเรียกลุมฟ

คอลโคลฟิอรม (Fecal Coli form Bacteria: FCB) 

 2. การวเิคราะหขอมูลปรมิาณน้ําเสยีที่เกดิขึ้นและคุณภาพน้ําเสยีเพื่อใชในการคํานวณขนาดระบบบําบัดน้ําเสยี 

 3. การวเิคราะหแนวทางการจัดการน้ําเสียที่เหมาะสําหรับชุมชนดอยสุเทพ โดยใชขอมูลสภาพทั่วไปของชุมชนดอย  

สุเทพ ปรมิาณน้ําเสยีที่เกดิขึ้นตอวันและคุณภาพน้ําเสยีออกจากชุมชน นํามาวเิคราะหหาแนวทางและเสนอรูปแบบวิธีการและ

ขัน้ตอนการบําบัดน้ําเสยีที่เหมาะสม ตัง้แตระดับครัวเรอืนไปจนถงึระบบบําบัดน้ําเสยีรวมชุมชนแบบรวมกลุมอาคารขนาดเล็ก 

(Cluster) และนําขอมูลที่ไดจากการศกึษามาออกแบบภาพจําลองสามมิตเิสมือนจรงิดวยโปรแกรมสําเร็จรูป 

 

ผลการวิจัย  

 1.สถานการณคุณภาพน้ําของลําหวยผาลาดชวงที่ไหลผานชุมชนดอยสุเทพ 

  จากการเก็บตัวอยางน้ําจากลําหวยผาลาดชวงที่ไหลผานชุมชนดอยสุเทพในวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ.2559 เวลา 

10.00-12.00 น. จากผลการวเิคราะหคุณภาพน้ําในชวงเวลาดังกลาว พบวา 

  1.1 คุณภาพน้ําบริเวณกอนถึงชุมชน หรือ จุดอางอิง ตั้งอยูบริเวณฝายชะลอน้ําของชุมชนริมถนนศรีวิชัยชวง 

กม .ที่ 15 หางจากชุมชนดอยสุเทพไปดานทิศเหนือ ประมาณ 150 เมตร บริเวณดังกลาวไมมีกิจกรรมของมนุษยที่กอใหเกิด

ผลกระทบตอคุณภาพน้ํา ลักษณะทั่วไปของตัวอยางน้ํามีสีใส ไมมีกลิ่น และไมมีตะกอน ผลการตรวจวัดทางกายภาพ พบวา 

คาอุณหภูมิ เทากับ 18.8 องศาเซลเซยีส คาความขุน เทากับ 5.15 NTU คาพเีอช เทากับ 7.3 และคาการนําไฟฟา 49.1 ไมโคร

ซเีมนตตอเซนตเิมตร และผลการวิเคราะหคุณภาพน้ําทางเคมีและชีวภาพ พบวา มีคาออกซิเจนละลาย (Dissolved Oxygen: 

DO) เทากับ 7.66 มิลลิกรัมตอลิตร คาความสกปรกในรูปสารอินทรีย (Biochemical Oxygen Demand: BOD) เทากับ 0.76 

มิลลิกรัมตอลิตร คาแอมโมเนียในรูปไนโตรเจน (Ammonia: NH3-N) เทากับ 0.08 มิลลิกรัมตอลิตร คาแบคทีเรียกลุมโคลิ

ฟอรมทั้งหมด (Total Coli form Bacteria: TCB) เทากับ 2,600 MPN/100 มิลลิลิตร และคาแบคทีเรียกลุมฟคอลโคลิฟอรม 

(Fecal Coliform Bacteria: FCB) เทากับ 400 MPN /100 มิลลิลิตร สถานการณของคุณภาพน้ําโดยรวมของจุดเก็บที่ 1 พบวา 

ทุกพารามิเตอรอยูในเกณฑมาตรฐาน มีคาดัชนีคุณภาพน้ํา (Water Quality index :WQI) เทากับ  86 จัดอยูในเกณฑดีหรืออยู

ในแหลงน้ําผวิดนิประเภทที่ 2 (ตารางที่ 1) 
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Table 1 The water quality of the Palad Creek passing Doi Suthap community 

Parameter Units 
Point of Sampling Standard Value for Class1/ 

SU01 SU02 SU03 Class1 Class2 Class3 Class4 Class5 

Color - Transparent Blown Light White Light n n’ n’ n’ - 

Ordor - Non Positive Positive n n’ n’ n’ - 

sediment 2/ - Non Positive Positive - - - - - 

Temperature OC 18.8 19.0 19.6 n n’ n’ n’ - 

 pH - 7.38 6.72 7.77 n 5-9 5-9 5-9 - 

Turbidity2/ NTU 5.15 14.3 23.5 - - - - - 

Electrical Conductivity 2/ µs/cm 49.1 80.3 118.0 - - - - - 

Dissolved Oxygen (DO) mg/l 7.66 6.44 6.91 n >6.0 >4.0 >2.0 - 

Biochemical Oxygen Demand 

(BOD) 

mg/l 0.76 4.51 5.20 n <1.5 <2.0 <4.0 - 

Ammonia (NH3-N) mg/l 0.08 0.94 1.34 n 0.5 0.5 0.5 - 

Total Coli form Bacteria (TCB) MPN/ 

100 ml 

2,600 >160,000 160,000 n <5,00

0 

<20,00

0 

- - 

Fecal Coli form Bacteria (FCB) MPN/ 

100 ml 

400 54,000 92,000 n <1,000 <4,000 - - 

Water Quality Index (WQI) 0-100 86 28 23      

Class - 2 5 5      

Standard Value - Good Very poor Very poor      

Remark: 1/  Reference to Notification of the National Environmental Board, No. 8, B.E. 2537 (1994), issued under the 

Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992) , published in the Royal 

Government Gazette, Vol. 111, Part 16, dated February 24, B.E.2537 (1994). (Pollution Control Department, 2012)  2/ not 

available of Surface Water Quality Standards 

  1.2 คุณภาพน้ําบรเิวณกลางน้ําหรอืระหวางชุมชน บรเิวณบานเลขที่ 9/5 จุดนี้เปนจุดที่ผานชุมชนดานทิศเหนือ

ซึ่งมีกจิกรรมตางๆ ไดแก รานอาหาร รานขายของที่ระลกึ รานกาแฟสด บานพักอาศัยและการเลี้ยงไกชน ลักษณะทั่วไปของ

ตัวอยางน้ํามีสนี้ําตาลใส มีกลิ่น และมีตะกอน ผลการตรวจวัดทางกายภาพ พบวา  คาอุณหภูมิ เทากับ 19.0 องศาเซลเซียส 

คาความขุน เทากับ 14.3 NTU คาพีเอช เทากับ 6.72 และคาการนําไฟฟา 80.3 ไมโครซีเมนตตอเซนติเมตร และผลการ

วเิคราะหคุณภาพน้ําทางเคมีและชวีภาพ พบวา มีคาออกซเิจนละลาย (Dissolved Oxygen: DO) เทากับ 6.44 มิลลิกรัมตอลิตร 

คาความสกปรกในรูปสารอินทรีย (Biochemical Oxygen Demand: BOD) เทากับ 4.51 มิลลิกรัมตอลิตร คาแอมโมเนียในรูป

ไนโตรเจน (Ammonia: NH3-N) เทากับ 0.94 มิลลิกรัมตอลิตร คาแบคทีเรียกลุมโคลิฟอรมทั้งหมด (Total Coli form Bacteria: 

TCB) มากกวา 160,000 MPN/100 มิลลิลิตร และคาแบคทีเรียกลุมฟคอลโคลิฟอรม (Fecal Coliform Bacteria: FCB) เทากับ 

54,000 MPN/100 มิลลลิติร สถานการณของคุณภาพน้ําโดยรวมของจุดเก็บที่ 2 มีความสกปรกเพิ่มขึ้นหลังจากที่ไดรับน้ําเสีย

จากกิจกรรมของชุมชน คา WQI เทากับ 28 จัดอยูในเกณฑเสื่อมโทรมมากหรืออยูในแหลงน้ําผิวดินประเภทที่ 5 สําหรับ

พารามิเตอรที่เปนปญหาไดแก BOD NH3-N TCB และ FCB ซึ่งมีคาเกนิมาตรฐานคุณภาพน้ําในแหลงน้ําผวิดนิ 

  1.3) คุณภาพน้ําหลังผานชุมชนหรือบริเวณน้ําตกรับเสด็จ อยูหางจากชุมชนดอยสุเทพไปดานทิศตะวันออก

ประมาณ 120 เมตร ตัง้อยูรมิถนนศรวีชิัยชวง กม.ที่ 13 สําหรับน้ําตกรับเสด็จเปนจุดที่ไดรับน้ําทิ้งทั้งหมดจากชุมชนดอยสุเทพ 

จากการเก็บตัวอยาง พบวา ลักษณะตัวอยางน้ํามีสีน้ําตาลใส มีกลิ่น และมีตะกอน ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ําทางกายภาพ 
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พบวา คาอุณหภูมิ เทากับ 19.6 องศาเซลเซยีส คาความขุน เทากับ 23.5 NTU คาพเีอช เทากับ 7.77 และคาการนําไฟฟา 118 

ไมโครซีเมนตตอเซนติเมตร และผลการวิเคราะหคุณภาพน้ําทางเคมีและชีวภาพ พบวา มีคาออกซิเจนละลาย (Dissolved 

Oxygen: DO) เทากับ 6.91 มิลลกิรัมตอลติร คาความสกปรกในรูปสารอินทรีย (Biochemical Oxygen Demand: BOD) เทากับ 

5.2 มิลลกิรัมตอลติร คาแอมโมเนยีในรูปไนโตรเจน (Ammonia: NH3-N) เทากับ 1.34 มิลลิกรัมตอลิตร คาแบคทีเรียกลุมโคลิ

ฟอรมทัง้หมด (Total Coli form Bacteria: TCB) เทากับ 160,000 MPN/100 มิลลิลิตร และคาแบคทีเรียกลุมฟคอลโคลิฟอรม (Fecal 

Coliform Bacteria: FCB) เทากับ 92,000 MPN /100 มิลลิลิตร สถานการณของคุณภาพน้ําโดยรวมของจุดเก็บที่ 3 มีความสกปรก

เพิ่มขึ้นจากจุดเก็บที่ 2 คา WQI ลดลงเทากับ 23 จัดอยูในเกณฑเสื่อมโทรมมากหรืออยูในแหลงน้ําผิวดินประเภทที่ 5                    

สําหรับพารามิเตอรที่เปนปญหาไดแก BOD NH3-N TCB และ FCB ซึ่งมีคาเกนิมาตรฐานคุณภาพน้ําในแหลงน้ําผวิดนิ 

  2. แนวทางการจัดการน้ําเสยีที่เหมาะสําหรับชุมชนดอยสุเทพ จากการศกึษามีรายละเอียด ดังนี้ 

   2.1 สภาพทั่วไปของชุมชนดอยสุเทพ ตั้งอยูบนเทือกเขาดอยสุเทพบนความสูง 900-980 เมตร จาก

ระดับน้ําทะเลปานกลาง ลักษณะภูมิประเทศของชุมชนดอยสุเทพตั้งอยูบนเชิงเขาลาดเทมายังลําหวยผาลาดที่ไหลผานชุมชน

และถนนศรวีชิัย ชุมชนดอยสุเทพสวนใหญประกอบอาชพีคาขายและบรกิารนักทองเที่ยวที่มาเที่ยวชมและสักการะวัดพระธาตุ

ดอยสุเทพ ในป พ.ศ.2528 องคการบรหิารสวนจังหวัดเชยีงใหมไดทําการกอสรางอาคารที่พักอาศัย จํานวน 97 หลัง เพื่อจัด

ระเบียบชุมชนที่อยูกระจัดกระจายบริเวณชายปาและริมถนนศรีวิชัยใหอยูรวมกัน (ขวัญชัย เชื้อเมืองพาน, 2551) แตการ

กอสรางอาคารในครั้งนั้นไมไดมีการออกแบบระบบบําบัดน้ําเสียรองรับไว สงผลใหมีปญหาน้ําเสียจากกิจกรรมและสถาน

ประกอบการรานคา รานอาหารภายในชุมชนเกดิขึ้นมาโดยตลอด โดยเฉพาะชวงหนาแลงที่ปริมาณน้ําในลําหวยผาลาดมีนอย 

ทําใหความเขมขนของน้ําเสยีจากชุมชนดอยสุเทพเพิ่มขึ้น ในดานการระบายน้ําเสยีหรอืระบบรวบรวมน้ําเสียเดิมของชุมชนดอย 

สุเทพไดมีการออกแบบทอระบายน้ํารับน้ําเสียจากอาคารตางๆ รวบรวมและระบายลงสูลําหวยผาลาดบริเวณหัวสะพาน

ทางเขาชุมชนกอนไหลลงน้ําตกรับเสด็จ สวนที่ไมอยูในแนวเสนทอระบายน้ําจะระบายลงลําหวยผาลาดโดยตรงและบางสวน

ระบายใหซมึลงดนิ  

  2.2 ลักษณะน้ําเสียจากชุมชนดอยสุเทพ มีแหลงที่มา 3 แหง ไดแก (1) น้ําเสียจากอาคารที่พักอาศัย โดยมี

จํานวนประชากรในชุมชน 670 คน คํานวณปรมิาณน้ําเสยีโดยใชคาสัมประสทิธิ์ปรมิาณน้ําเสยีเฉลี่ยในอัตรา 150 ลิตร/คน-วัน 

(กรมควบคุมมลพษิ, 2555) มีปรมิาณน้ําเสยีเกดิขึ้น 100.50 ลูกบาศกเมตรตอวัน (2) น้ําเสยีจากสถานประกอบการรานอาหาร 

จากขอมูลเทศบาลตําบลสุเทพ พ.ศ. 2559 มีจํานวน 14 ราน มีพื้นที่ใชสอยรวม 254 ตารางเมตร คํานวณปริมาณน้ําเสียโดยใช

คาสัมประสิทธิ์ปริมาณน้ําเสียเฉลี่ยในอัตรา 27 ลิตร/ตารางเมตร-วัน (กรมควบคุมมลพิษ, 2556) มีน้ําเสียเกิดขึ้น 6.86 

ลูกบาศกเมตรตอวัน และ (3) น้ําเสยีจากหองน้ําใหบรกิารสาธารณะ คํานวณจากจํานวนเฉลี่ยของผูมาใชบริการ 156 คนตอ

วัน                ในอัตราการใชน้ําคนละ 20 ลติร/คน-วัน (กรมควบคุมมลพษิ, 2555) มีปริมาณน้ําเสียเกิดขึ้น 3.12 ลูกบาศก

เมตรตอวัน ดังนัน้ มีปริมาณน้ําเสียที่เกิดขึ้นจากทุกกิจกรรมภายในชุมชนดอยสุเทพ ทั้งหมด 110.48 ลูกบาศกเมตรตอวัน และ

จากเก็บตัวอยางน้ําทิ้งบรเิวณปลายทอที่ระบายออกจากชุมชน (ภาพที่ 1) พบวา มีคาพีเอช เทากับ 6.67 คาความสกปรกในรูป

สารอินทรยีหรอืบีโอดี เทากับ 155.4 มิลลิกรัมตอลิตร คาของแข็งแขวนลอย เทากับ 97 มิลลิกรัมตอลิตร และคาไขมันและ

น้ํามัน เทากับ 26 มิลลกิรัมตอลติร (ตารางที่ 2)  
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Table 2 The quality of wastewater from the Doi Suthep community 

Parameter Units Result 

pH - 6.76 

Biochemical Oxygen Demand : BOD mg/l 155.4 

Suspended Solids : SS mg/l 97 

Fat Oil and Grease : FOG mg/l 26 

   

  2.3 การวเิคราะหแนวทางการจัดการน้ําเสยีที่เหมาะสําหรับชุมชนดอยสุเทพ ไดเสนอแนวทาง 4 ระดับ คือ  

   2.3.1 การจัดการน้ําเสียจากแหลงกําเนิดหรือในครัวเรือนหรือสถานประกอบการ โดยคนในชุมชนดอย      

สุเทพและผูประกอบการรานคาตางๆ มีสวนรวมในการจัดการน้ําเสียของตนเอง ดวยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดการกอ         

น้ําเสยีจากการกจิกรรมๆ โดยการประยุกตใชแนวทาง 3Rs ไดแก (1) การลดของเสยี (Reduce) ดวยการประหยัดน้ํา การใชน้ํา

อยางคุมคา และครอบคลุมไปถงึการลดความสกปรกดวยการแยกเศษอาหารกอนลางภาชนะบรรจุอาหาร (2) การใชน้ําซ้ํา 

(Reuse) ดวยการนําน้ําที่ผานกจิกรรมตางๆ ที่ยังมีสภาพดีมาใชอีกรอบ เชน นําน้ําลางผัก น้ําลางแกวมารดน้ําตนไม เปนตน 

และ (3) การนําน้ํากลับมาใชใหม (Recycle) หรือการนําน้ําที่ผานการปรับปรุงคุณภาพน้ําแลวกลับมาใชใหม เชน มารดน้ํา

ตนไมหรอืนํามาลางพื้นหรือถนน เปนตน และใชเทคโนโลยีอยางงายในการบําบัดน้ําเสียเบื้องตน เชน การติดตั้งถังดักไขมัน 

และเพิ่มประสิทธิภาพของบอเกรอะบอซึมที่มีอยูเดิมดวยการเปลี่ยนเปนถังกรองไรอากาศที่มีประสิทธิภาพสูงกวา และ

ตรวจสอบการทํางานของระบบอยูเปนระยะ 

   2.3.2 การจัดการน้ําเสียในระดับชุมชน ปญหาน้ําเสียของชุมชนดอยสุเทพจะไมประสบความสําเร็จหาก

ไมไดรับความรวมมือจากคนในชุมชน สถานประกอบการตางๆ และหนวยงานราชการที่เกี่ยวของ ซึ่งการจัดการน้ําเสียใน

ระดับนี้คนในชุมชนอาจตองมีการใชกลไกของชุมชนมาชวยขับเคลื่อน เชน ผูนําชุมชน คณะกรรมการชุมชน แกนนําและ

เครอืขายเยาวชน เปนตน โดยกจิกรรมสามารถขับเคลื่อนดวยแนวคิดและภูมิปญญาทองถิ่นในลักษณะของเครือขาย เชน การ

รณรงค การสบืชะตาลําหวย การเลี้ยงผีขุนน้ํา เพื่อใหเกิดสํานึกรวมในการอนุรักษลําน้ําซึ่งหลอเลี้ยงคนในชุมชนดอยสุเทพ 

นอกจากนี้ สามารถขยายผลไปขับเคลื่อนประเด็นสิ่งแวดลอมอ่ืนภายในชุมชน ทําใหเกิดความเขมแข็งและเปนการสงเสริมให

คนในชุมชนมีสวนรวมมากย่ิงขึ้น ในสวนของหนวยงานราชการควรมีมาตรการทางกฎหมายในการควบคุมสถานประกอบการ 

เชน การออกเทศบัญญัตติดิตัง้ถังดักไขมัน นอกจากนี้มีการประชาสัมพันธ รวมถงึการอบรมใหความรูเพื่อสรางความตระหนัก

ใหคนในชุมชนรับรูถงึความสําคัญของปญหาน้ําเสยีในพื้นที่อยางตอเนื่อง  

   2.3.3 แนวทางหนึ่งที่สามารถผลักดันใหเกดิการแกไขปญหาน้ําเสยีอยางย่ังยืน คือ การกอสรางระบบบําบัด

น้ําเสยีรวมชุมชนแบบรวมกลุมอาคารขนาดเล็ก (Cluster) เพราะสภาพชุมชนดอยสุเทพมีขอจํากัดของ “ขนาดพื้นที่” เนื่องจาก

ชุมชนดอยสุเทพตัง้อยูพื้นที่ราบหุบเขาพื้นที่วางสวนใหญเปนสิ่งปลูกสรางและลานจอดรถที่มีการเทพื้นคอนกรีต และจากการ

ออกแบบอาคารที่พักอาศัยเดมิไมไดออกแบบระบบบําบัดน้ําเสยีรองรับแตละอาคารไว จึงเปนปญหาไมสามารถผลักดันใหแต

ละครัวเรือนสรางระบบบําบัดน้ําเสียดวยตนเองได โดยแนวคิดคือการรวบรวมน้ําเสียที่เกิดขึ้นทั้งหมดในชุมชนผานระบบ

รวบรวมน้ําเสยีมาบําบัดในที่เดียวกัน ในการศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยเสนอแนวคิดการเลือกแนวทางการบําบัดน้ําเสียใหสอดคลอง

และเหมาะสมกับสภาพชุมชนดอยสุเทพ และสามารถเปนแหลงสันทนาการหรือสถานที่พักผอนหยอนใจ และเปนตนแบบการ

จัดการน้ําเสยีกับพื้นที่อ่ืนที่มีลักษณะคลายคลงึกัน  
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 การบําบัดน้ําเสียแบบตะกอนเรง (Activated Sludge) เปนแนวทางการบําบัดน้ําเสียที่เหมาะสมกับชุมชนดอยสุเทพ

เพราะใชพื้นที่ในการกอสรางนอยและมีประสิทธิภาพในการบําบัดน้ําเสียใหเปนไปตามมาตรฐานตามที่กฎหมายกําหนด ซึ่ง

ผูวิจัยไดออกแบบระบบรองรับน้ําเสียในปริมาณ 120 ลูกบาศกเมตรตอวัน (ซึ่งเพียงพอตอปริมาณน้ําเสียของชุมชนดอย          

สุเทพในปจจุบัน และอีก 20 ปขางหนา) โดยหลักการทํางานของระบบบัดน้ําเสียระบบตะกอนเรง เปนการบําบัดน้ําเสียดวย

กระบวนการทางชวีภาพโดยอาศัยสิ่งมีชวีติพวกจุลนิทรยีทัง้หลายในการยอยสลาย ดูดซับ หรอืเปลี่ยนรูปของมลสารตางๆ ที่มี

อยูในน้ําเสียใหมีคาความสกปรกนอยลง โดยวิธีเลียนแบบธรรมชาติและมีการเติมอากาศเพื่อเรงปฏิกิริยาใหจุลินทรียใชใน           

การยอยสลายสารอินทรยีเร็วย่ิงขึ้น  

 สําหรับขอมูลในการออกแบบเบื้องตน กําหนดใหปรมิาณน้ําเสยีเขาระบบ (Q)  120 ลูกบาศกเมตรตอวัน  น้ําหนักบีโอ

ดีกอนเขาระบบ (BOD Loading) =18 กิโลกรัมบีโอดีตอวัน ประสิทธิภาพในการกําจัดบีโอดีที่ 90 เปอรเซ็นต หรือน้ําทิ้งที่

ระบายออกมีคาบโีอดไีมเกนิคามาตรฐาน 20 มิลลกิรัมตอลติร กําหนดใหบโีอดเีขาระบบ (Co)   = 150 มิลลิกรัมตอลิตร  บีโอดี

ออกระบบ (Ce) = 15 มิลลกิรัมตอลติร (Std. = 20 มิลลกิรัมตอลติร) อายุสลัดจ (θc) = 20 วัน (เกณฑแนะนํา 20-30)        คา

ความเขมขนตะกอนจุลนิทรยีในถังเตมิอากาศ (XMLSS) = 3,000  มิลลิกรัมตอลิตร (เกณฑแนะนํา 3,000-5,000) คาความเขมขน 

(MVLSS) = 2,400 มิลลกิรัมตอลติร คาสัดสวนอาหารตอปริมาณจุลินทรีย (F/M ratio) = 0.2 กิโลกรัมบีโอดี /กิโลกรัม MLSS 

(เกณฑแนะนํา 0.2-0.4) ระยะเวลากักเก็บ (Retention Time) = 20 วัน (เกณฑแนะนํา 20-30 วัน) คาสัมประสิทธิ์การสลายตัว

จําเพาะ (Kd) = 0.05 วัน -1 คาสัมประสทิธิ์ประมาณผลิต (Yg) = 0.5 (เกณฑแนะนํา 0.3-0.7) สัดสวนระหวางอัตราสูบสลัดจเวียน

กลับกับอัตราไหล, Qr/Q = 0.5 และคาของแข็งคงตัว (XFs) = 8.0  

   (1) การหาปรมิาตรถังเตมิอากาศ (Aeration tank) โดยใชเกณฑของกรมควบคุมมลพษิ (2546) แทนคาจาก 

สูตร (θc.Q/XMLSS) [Yg(Co- Ce)/( 1+  θcKd))+XFS] = 33.4 ลูกบาศกเมตร ดังนั้น กําหนดขนาดถังเติมอากาศ กวาง 3 เมตร ยาว 3 

เมตร ลึก 2.5 เมตร มีปริมาตรรวม 37.5 ลูกบาศกเมตร  (มากกวา 33.4 ลูกบาศกเมตร) และมีระยะเวลาเก็บกัก เทากับ 7.5 

ชั่วโมง (เกณฑแนะนํา 6-12 ชั่วโมง) 

   (2) การหาปริมาณออกซิเจนที่ตองการ หาไดจากสูตร 1.4 คูณดวย บีโอดีที่ถูกกําจัด หรือ 1.4 คุณดวย          

(Co-Ce)*QMax/ 1000   = 0.95 กิโลกรัมออกซิเจนตอชั่วโมง ดังนั้น จึงมีการเติมอากาศดวยเครื่องเติมอากาศแบบพนอากาศ          

ใตน้ํา (Submersible ejector) ขนาด 0.5 แรงมา จํานวน 2 ตัว ใหปริมาณออกซิเจนตัวละ เทากับ 1.3-1.5 กิโลกรัมออกซิเจน

ตอชั่วโมง ซึ่งเพยีงพอตอความตองการของระบบ  

   (3) น้ําที่ผานการเตมิอากาศในระยะเวลาที่เหมาะสมจะถูกแยกน้ําใสและตะกอนจุลินทรียในถังตกตะกอน 

(Clarifier Tank) แบบสี่เหลี่ยม กวาง 2.5 เมตร ยาว 2.5 เมตร สูง 2 เมตร ขนาด 12.5 ลูกบาศกเมตร มีขนาดพื้นที่ผิวของถัง

ตกตะกอนเทากับ 6.3 ตารางเมตร มีระยะเวลาเก็บกัก 2.5 ชั่วโมง และภายในถังจะมีปมสูบน้ําแบบจุมสูบตะกอนยอนกลับ 

(Return Sludge) ในอัตราสูบ 2.14 ลูกบาศกเมตรตอชั่วโมง ไปยังถังเติมอากาศอีกครั้งเพื่อรักษาปริมาณจุลินทรียในระบบ               

สวนตะกอนสวนเกนิ (Excess Sludge) ที่เกดิขึ้น จํานวน 55 กโิลกรัมตอวัน จะนําไปกําจัดในลานตากตะกอนตอไป สําหรับน้ําใส

ที่ผานการบําบัดแลวจะไหลไปยังถังพักตามแรงโนมถวงและฆาเชื้อโรคโดยการเติมคลอรีนและน้ําทิ้งที่ไดมาตรฐานจะระบาย

ออกสูธรรมชาตแิละสวนหนึ่งจะเวยีนมาใชในการรดน้ําตนไมภายในชุมชน สําหรับขนาดพื้นที่ที่ตองการในการกอสรางระบบใน

รูปแบบนี้ตองมีพื้นที่วาง ขนาด 34.75 ตารางเมตร รวมพื้นที่กันชน 20 เปอรเซ็นต รวมทั้งหมดเทากับ 41.7 ตารางเมตร 

(0.026 ไร)  

แนวทางการบําบัดน้ําเสยีระบบตะกอนเรง (Activated Sludge) เปนรูปแบบที่เหมาะสมและมีความเปนไปไดมากที่สุด

ในการแกไขปญหาน้ําเสยีจากชุมชนดอยสุเทพ รูปแบบนี้สามารถกอสรางไดทั้งบนดินและใตดินซึ่งสอดคลองกับสภาพชุมชน

ดอยสุเทพ โดยพื้นที่ที่สามารถวางระบบและมีขนาดเหมาะสมในการกอสรางระบบบัดน้ําเสียรูปแบบนี้ได ไดแก ลานจอดรถ

ใหญดานหลังชุมชน และลานจอดรถขางสะพานทางเขาชุมชน ซึ่งผูวิจัยไดเสนอใหกอสรางบริเวณลานจอดรถขางสะพาน
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ทางเขาชุมชนเนื่องจากอยูใกลจุดรวบรวมน้ําเสยีและจุดระบายน้ําเสยี แตการกอสรางควรควบคุมการวางฐานรากเพื่อปองกัน

การพังทลายเพราะพื้นที่ดังกลาวอยูใกลไหลเขาที่มีความลาดชันสูง (ภาพที่ 3, 4, 5 และ 6) 

  2.3.4 ระดับนโยบาย หนวยงานราชการที่เกี่ยวของควรผลักดันใหเกิดการแกไขปญหาน้ําเสียชุมชนดอย             

สุเทพเปนวาระเรงดวน ดวยการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน การใหความรูความเขาใจในการจัดการน้ําเสีย                 

การสนับสนุนงบประมาณในการศึกษาและการกอสรางระบบบําบัดน้ําเสีย และงบประมาณในการทํากิจกรรมตามแผนงาน

ชุมชน ซึ่งจะทําใหการแกไขปญหาเกดิการบูรณาการและเกดิความย่ังยืน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3 Parking area  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 4 Wastewater treatments for Doi Suthep community 
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Figure 5 Process of Wastewater treatments by activated sludge process for Doi Suthep community 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 4 Diagram of wastewater treatment for Doi Suthep community 

 

วิจารณผลการวิจัย  

 สถานการณคุณภาพน้ําของลําหวยผาลาดชวงที่ไหลผานพื้นที่ชุมชนดอยสุเทพ ณ ชวงเวลาที่ทําการเก็บตัวอยางเม่ือ

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 พบวา คุณภาพน้ําของลําหวยผาลาดมีแนวโนมเสื่อมเพิ่มขึ้นดูไดจากคา Water Quality Index : 

WQI หรือคาดัชนีคุณภาพน้ํามีคาลดลงเรื่อยๆ เทากับ 86 28 และ 23 ตามลําดับ แสดงถึงความสกปรกเพิ่มขึ้นตามทิศ

ทางการไหลผานชุมชนดอยสุเทพ โดยเฉพาะจุดเก็บตัวอยางน้ําที่ 2 และจุดที่ 3 ซึ่งไดรับผลกระทบจากน้ําเสียจากกิจกรรม

ของชุมชนจัดอยูในเกณฑเสื่อมโทรมมากหรืออยูในแหลงน้ําในประเภทที่ 5 ไมสามารถนําไปใชประโยชนในการอุปโภคและ

บริโภค รวมทั้งการสันทนาการได สําหรับสาเหตุสําคัญของปญหาน้ําเสียนั้นเกิดจากกิจกรรมหลักของชุมชน ซึ่ง ไดแก 

กจิกรรมของสถานประกอบการ รานอาหาร และอาคารบานเรอืน ซึ่งสอดคลองกับ ชัยศร ีธาราสวัสดิ์และคณะ(2544) ที่ไดทํา

การศึกพัฒนาแนวทางการจัดการน้ําเสียแบบชุมชนมีสวนรวมของตลาดน้ําวัดลําพญา อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ที่

พบวากจิกรรมที่กอใหเกดิปญหาน้ําเสยีมาจากการประกอบการคาขายและหารใชบริการหองน้ําในพื้นที่ โดยเฉพาะปญหาคา



การประชุมวชิาการ และการประกวดนวัตกรรมบัณฑิตศกึษาระดับชาติและนานาชาติ 

ระหวางวันท่ี 17-18 พฤษภาคม 2561 

ณ ศูนยประชุมนานาชาติดิเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส เชยีงใหม 
 

570 

โคลิฟอรแบคทีเรีย (TCB) และคาฟคอลแบคที่เรีย (FCB) ที่ตรวจวัดมีคาเกินมาตรฐานในปริมาณที่สูงในจุดเก็บที่ 2 และ 3 

แสดงใหเห็นวาบรเิวณดังกลาวไดรับการปนเปอนจากหองน้ําและการขับถายของมนุษยรวมทั้งจากสัตวเลือดอุน ซึ่งสิทธิชัย 

ตันธนะสฤษดิ์ (2549) ไดอธิบายความสําคัญของแบคทีเรียกลุมนี้วาเปนสาเหตุใหเกิดโรคเกี่ยวกับทางเดินอาหาร และการ

ตรวจพบแบคทเีรยีกลุมนี้ยืนยันไดวาไดรับการปนเปอนจากชุมชนและมักตรวจพบในแหลงน้ําที่ไหลผานชุมชนโดยตรง 

 สําหรับดานแนวทางการจัดการน้ําเสยีแบบมีสวนรวม ในระยะสั้นดวยการสงเสริมการมีสวนรวมการจัดการน้ําเสีย

ของคนภายในชุมชนดอยสุเทพซึ่งจะตองมีกิจกรรมภายในชุมชนดวยการนําหลักการและแนวคิดภูมิปญญา ความเชื่อ 

มาตรการทางสังคม มาประยุกตใช เพื่อใหคนในชุมชนมีสวนรวมทุกระดับ และทําใหเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและเกิด

ความตระหนัก และสํานึกถึงความสําคัญของปญหาน้ําเสียที่เกิดขึ้นในชุมชนที่สงผลตอภาพลักษณของชุมชนและแหลง

ทองเที่ยวอันเปนแหลงสรางรายไดใหคนในชุมชน สําหรับหนวยงานราชการที่เกี่ยวของ เชน เทศบาลตําบลสุเทพ อาจมี

โครงการใหความรูในการจัดการน้ําเสยีจากแหลงกําเนดิอยางตอเนื่อง รวมถึงออกมาตรการทางกฎหมายที่บังคับใชกับสถาน

ประกอบการหรือรานอาหารในการบําบัดน้ําเสียขั้นตนกอนปลอยออกสูสิ่งแวดลอม และศึกษาแนวทางการกอสรางระบบ

บําบัดน้ําเสยีรวมชุมชนแบบรวมกลุมอาคาร ทัง้นี้ กจิกรรมตางๆ ควรสงเสริมใหคนในชุมชนเขามามีสวนรวมในทุกระดับ ดังที่ 

อรทัย กกผล (2552) อธบิายปจจัยที่มีผลตอการมีสวนรวม 3 ประการ ประกอบดวย 1) การมีสวนรวมตองเกิดจากความเต็ม

ใจและความตัง้ใจที่จะเขารวม 2) กระบวนการมีสวนรวมนัน้ตองตัง้อยูบนพื้นฐานของความเสมอภาคและขีดความสามารถของ

แตละบุคคลที่จะเขามามีสวนรวม 3) หนวยงานราชการตองสงเสริมใหคนในชุมชนมีสวนรวมในทุกระดับตั้งแตระดับการรับรู

ขอมูลขาวสาร การมีสวนรวมในระดับรับฟงความคิดเห็น ระดับการเขามามีบทบาท ระดับการสรางความรวมมือ และสุดทาย

เปนระดับการเสริมการมีสวนรวมอาจใหกับประชาชนที่เขามามีบทบาทซึ่งเปนระดับสูงสุดของการมีสวนรวมซึ่ งหนวยงาน

ราชการจะเปนผูนําผลการตัดสนิในของประชาชนไปกําหนดเปนนโยบาย  
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บทคัดยอ 

 สารกึ่งตัวนําอลูมิเนยีมแอนตโินไนดไดรับการพัฒนาเปนวัสดุตัง้ตนของอุปกรณอิเล็กทรอนิกสทางแสงอยางตอเนื่อง 

โดยนอกจากนี้ฟลมบางอลูมิเนยีมแอนตโินไนดไดรับการพัฒนาเพื่อนําไปประยุกตใชในงานสําหรับการตรวจวัดรังสีไดอีกดวย 

ดังนัน้งานวจัิยนี้จึงมุงพัฒนาอุปกรณตรวจวัดรังสีจากวัสดุอลูมิเนียมแอนติโนไนดที่ปลูกสังเคราะหไดโดยเทคนิคที่ไมซับซอน

มากและราคาตนทุนไมสูงนัก โดยทําการปลูกดวยเทคนคิการสปตเตอริ่ง และมีกระจกแกวเปนฐานรอง ในสภาวะบรรยากาศ

อารกอนที่ความดัน 10-2 mbar ที่กําลัง 250 วัตต โดยมีอัตราสวนของสารตั้งตนอลูมิเนียมบริสุทธิ์และแอนติโมนีที่ 95:5 และ

มีการเจือทองแดงและซลิกิอนเพื่อใหไดฟลมอลูมิเนียมแอนติโนไนด n-type และ p-type ที่มีอัตราสวนของอลูมิเนียมบริสุทธิ์ 

แอนตโิมนแีละสารเจือประมาณ 90:5:5 จากการศกึษาฟลม AlSb บนกระจกแกวดวยเทคนิค XRD แสดงใหเห็นวาฟลม AlSb 

มีระนาบที่ (111) คาคงที่แลตทชิ 6.1305 Å ขนาดผลกึ 50.85 nm. สําหรับฟลม AlSb:Si มีคาคงที่แลตทิช 6.1042 Å และฟลม 

AlSb:Cu ที่มีคาคงที่แลตทชิ 6.1402 Å การศกึษาลักษณะเชงิพื้นผวิดวย AFM บนพื้นที่ 5x5 m2 พบวา AlSb มีคาความขรุขระ 

2.13 nm. AlSb:Si มีคาความขรุขระ 2.85 nm. และ AlSb:Cu 3.81 nm. ไดผิวหนาที่ขรุขระนอยที่สุดสําหรับชิ้นงานที่เจือ Cu = 

1% และ Si = 4% จากการวัดคุณสมบัตทิางไฟฟาดวยเทคนคิ I-V พบวาฟลมบาง AlSb:Cu ที่มีความตานทานไฟฟานอยที่สุด 

2.55 m-cm และฟลม AlSb:Si และ AlSb  มีคา 4.23 และ 199.84 m-cm ตามลําดับ นอกจากนี้ทําการวิเคราะหดวย

เทคนิค Hall-effect measurement แสดงผลชัดเจนถึงลักษณะของฟลม AlSb ชนิด n-type และ p-type ไดจากการเจือดวย 

Cu และ Si โดยมีคาความหนาแนนของตัวนําประจุ -2.7572x1017 และ 2.4381x1018 cm-2 ตามลําดับ และสุดทายฟลมเหลานี้

ไดถูกพัฒนาเปนอุปกรณอิเล็กทรอนิกสโครงสรางไดโอดบนฐานรองซิลิกอน จากการศึกษาคุณสมบัติทางไฟฟาดวย I-V 

พบวามีการแสดงคุณสมบัตเิปนไดโอด ในอนาคตฟลมอลูมิเนียมแอนติโนไนดนี้จะถูกพัฒนาตอไปเพื่อใชเปนอุปกรณสําหรับ

การตรวจวัดรังสี 
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คําสําคัญ:  วัสดุสารกึ่งตัวนําหมู สาม-หา  การวัดคุณสมบัติไฟฟาแบบ IV  การวัดปรากฏการณฮอลล  อุปกรณ

อิเล็กทรอนกิสทางแสง  การตรวจวัดรังสี 

Abstract 
Aluminum antimonide (AlSb) semiconductors have been continuously developed as electronics materials for 

optical electronic devices. Alternatively, AlSb films have been also applied for radiation detectors. Therefore, this 

research aims to develop AlSb-based optoelectronic devices for radiation measurements by using the quite simple and 

inexpensive method. The AlSb films were grown on a glass substrate in argon atmosphere at a pressure of 10-2 mbar 

by RF-Magnetron Sputtering at 250 watts. The precursor ratio of pure aluminium and antimony is 95:5. Copper and 

silicon were doped in order to obtain the n-type and p-type AlSb films. The ratio of pure Al, Sb and dopants are about 

90:5:5. The study of AlSb films on glass by XRD shows that the AlSb films has a (111)-orientated cubic structure with a 

lattice constant of 6.1305 Å, a crystal size of 50.85 nm. AlSb:Si has a lattice constant of 6.1042 Å and AlSb:Cu with a 

lattice constant of 6.1402 Å. The surface morphology has studies by AFM measurements on 5x5 m2 showing a 

roughness of 2.13 nm of undoped AlSb, a roughness of 2.85 nm of AlSb:Si and 3.81 nm of AlSb:Cu. The smoothest 

doped Alsb films were achieved with Cu doping of 1% and Si doping of 4%. The electrical conductivity was measured 

by IV characteristics.  For the best AlSb:Cu, AlSb:Si and undoped AlSb films, their electrical resistivities were 2.55, 4.23 

and 199.84 m-cm, respectively. Characterization of n-type and p-type AlSb films by Cu and Si doping have been 

performed by Hall-effect measurements. The sheet carrier concentrations are about -2.7572x1017 and 2.4381x1018 cm-

2 of AlSb:Cu and AlSb:Si films, respectively. Finally, AlSb-based diode structures have been developed on Si substrates. 

Their electrical properties by I-V measurements demonstrates the I-V characteristics of diode devices. In the next 

investigation, AlSb-based devices will be developed as the radiation detection devices. 

Keyword:  Semiconductor III-V Materials,  IV Measurement,  Hall-Effect Measurement,  Optoelectronic Devices,  
Radiation Detection 

 
บทนํา 

 ในปจจุบันเทคโนโลยีนวิเคลยีรไดถูกนํามาใชงานในดานตางๆ อยางมากมาย เชน ดานการแพทย ดานเกษตรกรรม 

เทคโนโลยีอาหาร ดานอุตสาหกรรม ดานวัสดุศาสตร และดานเทคโนโลยีพลังงาน เปนตน ในการนําเทคโนโลยีนิวเคลียรมาใช

งานนัน้ จําเปนอยางย่ิงที่ตองมีระบบการตรวจวัดรังสทีี่มีประสทิธภิาพและแมนยํา เพื่อใหทราบถึงความแรงรังสี และปองกันผู

ปฏิบัติการและคนรอบขางจากการไดรับปริมาณรังสีเกินกวาปริมาณขีดจํากัด สําหรับหัววัดรังสีที่มีสถานะเปนแข็งแบงได 

2 ประเภท คือ หัววัดรังสแีบบซนิทลิเลชันเปนหัววัดรังสทีี่อาศัยการเรอืงแสงของผลกึหลังจากที่มีรังสีเขามาตกกระทบแลวทํา

อันตรกิริยากับผลึกเรืองแสงนั้นและสําหรับหัววัดรังสีสารกึ่งตัวนําเปนหัววัดรังสีที่มีการทํางานโดยอาศัยการแยกกันของอิ

เล็ดตรอน-โฮล[1] โดยทั่วไปหัววัดรังสีชนิดนี้มีโครงสรางไดโอดแบบ PIN หรือ PN วัสดุกึ่งตัวนําของธาตุหมูสาม-หา 

ตัวอยางเชน อลูมิเนียมไนไตรด (AlN) แกลเลียมไนไตรด (GaN) แกลเลียมแอนติโมไนด (GaSb) และอลูมิเนียมแอนติโมไนด

(AlSb) ซึ่งไดถูกนํามาประยุกตใชงานในหลากหลายดานไมวาจะเปนอุปกรณอิเล็กทรอนิกสทางแสง (Optoelectronic Devices) 

และอุปกรณในการตรวจวัดรังส ีเชน ไดโอดเปลงแสง (LEDs) ตัวเก็บแสง (Optical Storages) และหัววัดรังสีชนิดสารกึ่งตัวนํา 

(Semiconductor Detectors) [2,3,4,5] สําหรับหัววัดรังสีชนิดสารกึ่งตัวนําเปนหัววัดรังสีชนิดหนึ่งที่ถูกนํามาใชงานในการ

ตรวจวัดรังสอียางมาก หัววัดรังสชีนดิสารกึ่งตัวนํามีหลายแบบ เชน หัววัดแบบเซอรเฟซ-แบรอิอร หัววัดรอยตอแบบการแพร 

หัววัดรังสชีนดิสารกึ่งตัวนํานี้มีขอไดเปรยีบกวาหัววัดรังสชีนดิอ่ืนๆ คือ การตอบสนองในชวงกวางของพลังงาน มีประสิทธิภาพ
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การทําอันตรกริยิาตอขนาดปรมิาตรวัสดุสูงกวาวัสดุชนิดอ่ืนเนื่องจากมีความหนาแนนของวัสดุสูงมากกวา อีกทั้งยังสามารถ

ถูกจัดเปนรูปทรงเชงิเรขาคณิตแบบพเิศษได ใชเวลาการขึ้นสัญญาณพัลสไดรวดเร็ว สามารถทํางานในสภาวะสุญญากาศได 

และไมมีความไวแปรเปลี่ยนตอสนามแมเหล็กมากนัก [1] สําหรับสารประกอบกึ่งตัวนําอลูมิเนียมแอนติโมไนด มีคุณสมบัติที่

เปนสารกึ่งตัวนําชนดิ p-type ที่มีพลังงานแถบชองวางคือ 1.62 eV [6] ปจจุบันนี้อลูมิเนียมแอนติโมไนดไดถูกนํามาใชเปนตัว

ดูดกลืนแสงสําหรับเซลลแสงอาทิตย โฟโตไดโอด และอุปกรณอิเล็กทรอนิกสทางแสง [2,7] ทั้งนี้ยังมีงานวิจัยเพื่อพัฒนา

อลูมิเนยีมแอนตโิมไนดไปใชเปนวัสดุตัง้ตนของการประดษิฐอุปกรณสําหรับการตรวจวัดรังสทีี่อุณหภูมิหองดวยเชนกัน [7,8,9] 

 ในการตรวจวัดรังสนีัน้หัววัดรังสถีอืวาเปนสวนสําคัญอยางมาก และเพื่อใหการตรวจวัดมีความแมนยําจําเปนตองมี

หัววัดรังสทีี่มีประสทิธภิาพ ซึ่งหัววัดรังสีสารกึ่งตัวนํามีขอไดเปรียบกวาหัววัดชนิดอ่ืนๆ รวมถึงวิธีการสปตเตอริงจะทําใหได

ผลึกที่มีขนาดบางระดับนาโนเมตรซึ่งบางมากเม่ือเทียบกับหัววัดรังสีชนิดกอนผลึก นําไปสูการผลิตอุปกรณขนาดเล็กและ

ราคายอมเยา และเม่ือมุงหวังพัฒนาใหเปนอุปกรณตรวจวัดรังสีที่ใชงานที่อุณหภูมิหอง จึงเปนที่มาที่ทําใหโครงการวิจัยนี้

เล็งเห็นถงึความสําคัญของการพัฒนาสารกึ่งตัวนําอลูมิเนยีมแอนตโิมไนดดวยวธิสีปตเตอริงสําหรับใชเปนสวนหนึ่งในอุปกรณ

การวัดรังสี 

 
วิธีดําเนนิการวิจัย 

 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาอุปกรณการวัดรังสีจากวัสดุกึ่งตัวนําอลูมิเนียมแอนติโมไนด (AlSb) เปนวัสดุ

อิเล็กทรอนกิสตัง้ตน โดยวธิีการปลูกฟลมบางแบบสปตเตอรงิประเภท RF-Magnetron Sputtering ซึ่งการสังเคราะหฟลมบาง

อลูมิเนยีมแอนตโิมไนดใหมีคุณภาพและคุณสมบัตทิี่เหมาะสมตอการเปนอุปกรณการวัดรังสีนัน้ ตองมีการวิเคราะหตรวจสอบ

คุณลักษณะของฟลมบางที่ปลูกได นัน้คือ คุณภาพเชงิโครงสราง คุณสมบัตทิางแสง และคุณสมบัตทิางไฟฟา โดยเฉพาะอยาง

ย่ิงการตรวจสอบคุณสมบัตทิางไฟฟาของโครงสรางฟลมแบบหลายชั้นของอุปกรณอิเล็กทรอนิกสเพื่อการวัดรังสี งานวิจัยนี้

เริ่มตนโดยทําการศึกษาหาเงื่อนไขการปลูกฟลมบางอลูมิเนียมแอนติโมไนดที่เหมาะสม โดยมีกระจกแกวเปนฐานรอง ใน

สภาวะบรรยากาศอารกอนที่ความดัน 10-2 mbar ที่มีอัตราสวนของอลูมิเนยีมบรสิุทธิ์และแอนติโมนีที่ 95:5 ซึ่งทําการทดลอง

ศกึษากําลังการเคลอืบในชวง 150 - 250 วัตต และเม่ือไดเงื่อนไขกําลังการเคลือบที่เหมาะสมแลว ซึ่งมีอัตราการปลูกฟลม

บางประมาณ 200 nm.ตอชั่วโมง ดังนัน้จึงทําการเจือทองแดงและซิลิกอน เพื่อใหไดฟลมอลูมิเนียมแอนติโนไนดชนิด n-type 

และ p-type ตามลําดับ  โดยมีอัตราสวนของอลูมิเนยีมบรสิุทธิ์ แอนตโิมนแีละสารเจือประมาณ 90:5:5 สําหรับการศึกษาการ

เจือสารที่เหมาะสมโดยการปรับเปลี่ยนอัตราสวนการเจือสาร คือ อัตราสวนการเจือทองแดงที่อัตราสวน 0.8% - 4% และ

สําหรับการเจือซลิกิอนที่อัตราสวนการเจือที่ 2% - 4% สําหรับวัสดุฐานรองแกวตองทําความสะอาดในอะซีโตนในเครื่องอัลต

ราโซนิกสเปนเวลา 5 นาที เพื่อทําการตรวจสอบวิเคราะหคุณลักษณะเฉพาะของฟลมที่ปลูกไดนี้ โดยการวิเคร าะห

คุณลักษณะเชิงโครงสรางดวยเทคนิคการเลี้ยวเบนรังสีเอ็กซ (X-Ray Diffractometer) และวิเคราะหลักษณะเชิงพื้นผิวดวย

กลองจุลทรรศนแรงอะตอม(Atomic Force Microscope, AFM) ขนาดพื้นที่สแกน 5x5 m2  และทําการวิเคราะหคุณสมบัติ

ทางไฟฟาดวยเทคนิคการวัดทางไฟฟาของกระแสไฟฟากับศักยไฟฟา (I-V Measurement) และเทคนิคการวัดทางไฟฟาโดย

ปรากฎการณฮอลล(Hall–Effect Measurement) และเม่ือวเิคราะหถงึคุณสมบัตติางๆ แลวทําใหสามารถทราบเงื่อนไขการปลูก

ฟลมที่เหมาะสมที่จะไดฟลมที่ปลูกขึ้นนัน้มีคุณสมบัตทิี่ดตีามตองการ ตอจากนั้นจึงทําการพัฒนาปลูกฟลมแบบหลายชั้นแบบ

โครงสรางไดโอดชนิด PIN, PN, NIP และ NP บนฐานรองซิลิกอนที่มีระนาบ 111 (Si(111)) ชนิด n-type มีคาสภาพความ

ตานทานไฟฟา (Resistivity) อยูในชวง 100-3000 cm.  โดยฐานรองซิลิกอนนี้จะถูกทําความสะอาดดวยโพรพานอล 

(Propanol) ในเครื่องอัลตราโซนกิสเปนเวลา 2 นาที เพื่อกําจัดฝุนละอองที่อยูบนผิวหนา หลังจากนั้นกําจัดสารอินทรียและชั้น

ออกไซดที่เกิดบนผิวหนาดวยสารละลายกรดโดยเทคนิคทางเคมี โดยฟลมแบบหลายชั้นที่มีโครงสรางไดโอดบนฐานรอง
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ซลิกิอนนี้ถูกปลูกขึ้นนี้เพื่อพัฒนาเปนอุปกรณออปโตอิเล็กทรอนกิส และฟลมแบบหลายชั้นบนฐานรองซิลิกอนเหลานี้ไดนําไป

วเิคราะหถงึคุณสมบัตทิางไฟฟาดวยเทคนคิ I-V Measurement 

 
ผลการวิจัยและวิจารณผลการวิจัย 

การศกึษาคุณสมบัตเิชิงโครงสรางโดยเทคนคิการเลี้ยวเบนรังสเีอ็กซ (X-Ray Diffractometer) 

 การปลูกฟลมอลูมิเนียมแอนติโมไนดใหมีคุณภาพและคุณสมบัติที่ดีนั้น เริ่มตนจากการทราบเงื่อนไขการปลูกที่

เหมาะสม โดยที่เครื่องสปตเตอรริ่งนี้มีปจจัยหลักที่สามารถปรับคาไดคือ คากําลังการสปตเตอริ่ง โดยในงานวิจัยนี้ไดทดลอง

ปลูกฟลมบางที่กําลังสปตเตอริ่งตั้งแตระดับ 150 - 250 วัตต ดังนั้นจึงนําฟลมเหลานี้มาวิเคราะหโครงสรางโดยเทคนิคการ

เลี้ยวเบนรังสีเอ็กซ ไดผลการวิเคราะห ดังแสดงในภาพที่ 1 จากผลการวิเคราะหพบวา ที่กําลังการสปตเตอริ่ง 250 วัตต 

เทานัน้ จึงไดฟลมบางที่มีโครงสรางของสารประกอบอลูมิเนียมแอนติโมไนดแบบโครงสรางลูกบาศก ที่มีการจัดเรียงอะตอม

หลายแบบ แตมีโครงสรางที่โดเดนคือ  AlSb(111) และพบฟลมบางของอลูมิเนียมบริสุทธิ์ที่มีโครงสราง Al(111) และ Al(200) 

แตเม่ือทําการปลูกที่กําลังที่ต่ํากวา พบวาฟลมที่ปลูกไดนัน้ไมไดเปนฟลมอลูมิเนยีมแอนติโมไนด ผลการสแกนของ XRD นั้นไม

ปรากฏ โครงสราง AlSb ซึ่งมีเพยีงแต โครงสรางของแอนตโิมนคืีอ Sb(012) เทานัน้ จากผลการวเิคราะหที่ไดนี้ เม่ือไปคํานวณ

ตามสมการ Bragg’s Law และ Scherrer’s Formula ทําใหไดคาคงที่แลตทชิของโครงสรางผลกึของAlSb นี้ คือ  6.1305 Å และ

ขนาดผลกึ 50.85 nm โดยเม่ือเปรยีบกับคากําหนดทางทฤษฎีนัน้ซึ่งมีคาคงที่แลตทชิ 6.1355 Å แสดงวามีคาคลาดเคลื่อนจาก

ทฤษฏี 0.081% โดยที่คาแลตทชิของฟลมที่ปลูกไดนี้มีคานอยกวา นั้นแสดงวา ฟลมที่ปลูกไดนี้เปนฟลมที่มีความเคนในฟลม

แบบหดตัว โดยสรุปแลว การปลูกฟลมอลูมิเนยีมแอนตโิมไนดนัน้ตองทําการปลูกที่กําลังการสปตเตอริ่ง 250 วัตต เม่ือตั้งคา

ต่ํากวานี้จะเปนเพยีงฟลมบางหรอืการเคลอืบฝุนผงของแอนตโิมนเีทานัน้  

 

ภาพที่ 1 /2โดย X-Ray Diffractometer ของฟลมอลูมิเนยีมแอนตโิมไนดที่กําลังการเคลือบ 150-250 วัตต 

ตอมาเพื่อมุงหวังพัฒนาใหไดฟลมอลูมิเนยีมแอนตโิมไนดที่มีคุณสมบัตกิารนําไฟฟาที่ด ีจึงทําการศึกษาการปลูกฟลม

อลูมิเนยีมแอนติโมไนดที่มีการเจือสารปริมาณนอย นั้นคือทําการเจือทองแดง หรือ ฟลม AlSb:Cu เพื่อใหไดฟลมอลูมิเนียม

แอนตโิมไนดชนดิ n-type และทําการเจือซลิกิอนหรอืฟลม AlSb:Si เพื่อใหไดฟลมอลูมิเนียมแอนติโมไนดชนิด p-type โดยได

ทดลองเจือทองแดงที่อัตราสวนตางๆ คือ 0.8% 1.0% 1.5% 3% และ 4% พบวา เม่ือมีปริมาณการเจือทองแดงมากขึ้น มี

แนวโนมของคุณภาพของโครงสรางฟลมอลูมิเนยีมแอนตโิมไนดแยลง  และยังคงพบวาเม่ือทําการปลูกฟลมดวยอัตราสวนการ



การประชุมวชิาการ และการประกวดนวัตกรรมบัณฑิตศกึษาระดับชาติและนานาชาติ 

ระหวางวันท่ี 17-18 พฤษภาคม 2561 

ณ ศูนยประชุมนานาชาติดิเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส เชยีงใหม 
 

576 

เจือทองแดงที่ 4% จากผลการวเิคราะหนัน้ บนฟลมที่ปลูกนั้นมีปรากฏโครงสรางของสารประกอบทองแดงอลูมิเนียม (CuAl) 

เกดิขึ้น ทัง้นี้อาจเนื่องจากมีปรมิาณของทองแดงมากเกนิจึงทําใหไปสรางพันธะกับอลูมิเนียมเกิดเปนสารประกอบ CuAl ขึ้นได 

แตเม่ือมีอัตราสวนทองแดงที่ต่ํากวา 4% ไมมีผลแสดงถงึสารประกอบดังกลาว สําหรับคาคงที่แลตทิชของฟลมเจือทองแดงมี

คาอยูในชวง 6.12574 Å - 6.1619 Å และสําหรับกรณีการปลูกฟลมอลูมิเนยีมแอนตโิมไนดเจือซิลิกอน หรือ ฟลม AlSb:Si ทํา

การทดลองเจือซิลิกอนที่อัตราสวน 2% 3.5% และ 4% ผลการวิเคราะหโดยเทคนิคการเลี้ยวเบนรังสีเอ็กซ พบวา ฟลม

ทั้งหมดที่มีการเจือซิลิกอนนั้นไมปรากฏผลที่แสดงโครงสรางที่ตางกันมากนัก และฟลม AlSb:Si มีคาคงที่แลตทิชในชวง 

6.1042 Å - 6.1595 Å  โดยมีภาพเปรียบเทียบสเปกตรัมการสแกน /2โดยเทคนิคการเลี้ยวเบนรังสีเอ็กซของฟลม

อลูมิเนยีมแอนตโิมไนดแบบไมเจือสาร ชนดิแบบเจือทองแดง และชนดิแบบเจือซลิกิอน ดังแสดงในภาพที่ 2 

 

ภาพที่ 2 /2โดย X-Ray Diffractometer ของฟลม AlSb, AlSb:Cu, AlSb:Si 

 
การศกึษาลักษณะเชิงพื้นผวิหนาดวยกลองจุลทรรศนแรงอะตอม (Atomic Force Microscope, AFM) 

 ลักษณะพื้นผิวหนาของฟลมอลูมิเนียมแอนติโมไนดแบบไมเจือสาร โดยกลองจุลทรรศนแรงอะตอม พบวามีขนาด

ผลกึเฉลี่ยประมาณ 136.9832.40 nm. บนพื้นผวิการสแกนขนาด 5x5 m2 มีคาความขรุขระ (RMS) 2.13 nm. และเม่ือนํา

ฟลมอลูมิเนียมแอนติโมไนดแบบเจือสารเม่ือมีอัตราสวนการเจือสารที่เทากันที่ 4% นั้น มาศึกษาถึงลักษณะพื้นผิวหนาของ

ฟลม AlSb:Si และ AlSb:Cu พบวามีคาความขรุขระ (RMS) 2.85 nm. สําหรับกรณีของฟลม AlSb:Si และ 3.97 nm. สําหรับ

กรณีฟลม AlSb: Cu และสําหรับการศึกษาถึงขนาดผลึกเฉลี่ยไดผลดังนี้ ฟลม AlSb:Si มีคาขนาดผลึกประมาณ 

156.7950.29 nm. และสําหรับฟลม AlSb: Cu มีขนาดผลกึที่ใหญกวาอยูที่ประมาณ 176.9246.28 nm. และยังพบวาฟลม

ที่มีการเจือนี้มีคาความขรุขระที่มากกวาฟลม AlSb ที่ไมมีการเจือสารเล็กนอย และลักษณะผิวหนาที่มีความขรุขระนอยที่สุด

สําหรับชิ้นงานที่เจือทองแดง คือที่อัตราสวนการเจือทองแดงที่ 1% และ สําหรับกรณีซลิกิอนที่อัตราสวนการเจือซิลิกอนที่ 4% 

โดยที่มีฟลม AlSb:Si มีคาความขรุขระนอยกวา 2.85 nm. และฟลม AlSb:Cu มีความขุรขระมากที่สุด 3.81 nm. สวนสําหรับ

ฟลม AlSb ที่ไมมีการเจือสาร มีคาความขรุขระนอยที่สุด 2.13 nm. ภาพเปรียบเทียบลักษณะพื้นผิวของฟลมดังกลาวที่ไดจาก

การวเิคราะหดวยกลองจุลทรรศนแรงอะตอม แสดงดังภาพที่ 3 
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ภาพที่ 3 ภาพเปรยีบเทยีบลักษณะพื้นผวิหนาของ (a) ฟลม AlSb ที่ไมมีการเจือ (b) ฟลม AlSb:Si ปรมิาณ 4%  

และ (c) ฟลม AlSb:Cu ปรมิาณ 1% 

 

การศกึษาคุณสมบัตทิางไฟฟา โดยเทคนคิการวัดทางไฟฟา I-V Measurement และเทคนคิการวัดทางไฟฟาโดย

ปรากฎการณฮอลล (Hall–Effect Measurement) 

 เม่ือปลูกฟลมที่มีการเจือสาร หรอื ฟลม AlSb:Si และ AlSb:Cu แลวจึงตองทําการวิเคราะหคุณสมบัติทางไฟฟาของ

ฟลมที่ปลูกไดเหลานี้ โดยใชเทคนิคการวัดความสัมพันธของกระแสไฟฟากับความตางศักยไฟฟา หรือ I-V measurement 

พบวา  ลักษณะความสัมพันธของ I-V เปลี่ยนแปลงไปเม่ือเทยีบกันระหวางฟลม AlSb ที่ไมมีการเจือสาร ฟลมที่มีการเจือสาร 

คือ AlSb:Si และ AlSb:Cu ผลการวัดสัญญาณไฟฟา พบวา ฟลมที่มีการเจือสาร หรอื ฟลม AlSb:Si และ AlSb:Cu มีคุณสมบัติ

ทางไฟฟาที่ดกีวาโดยมีความตานทานไฟฟาต่ํากวา ผลทางไฟฟาที่ไดจากการวัดความสัมพันธของ I-V นั้นทําใหสามารถทราบ

ถงึคาความตานทานของแตละชิ้นงาน ซึ่งไดผลวิเคราะหดังนี้ 3.585 k สําหรับฟลม AlSb ที่ไมมีการเจือสาร และ  2.756 

k ของฟลม AlSb: Si และ 0.123 k ของฟลม AlSb: Cu ซึ่งมีคาต่ําที่สุดหมายถึงนําไฟฟาไดดีที่สุด ดังแสดงในภาพที่ 4 

และเม่ือทําการทดลองวัดสภาพความตานทานเชิงเสน คือมีการควบคุมขนาดพื้นที่การวัดของชิ้นงานเทาๆกัน พบวา ผลการ

ทดลองมีความสอดคลองกัน คือ ฟลมบาง AlSb:Cu ที่มีสมบัติไฟฟาดีที่สุด โดยมีคาสภาพความตานทานไฟฟานอยที่สุดคือ 

2.55 m-cm และสําหรับฟลม AlSb:Si และ ฟลม AlSb ที่ไมเจือสาร มีคาเทากับ 4.23 และ 199.84 m-cm ตามลําดับ 

นั้นคือ ฟลมที่ไมมีการเจือสารมีสมบัติทางไฟฟาแยที่สุด และเม่ือทําการวัดทางไฟฟาดวยเทคนิคการวัดทางไฟฟาโดย

ปรากฎการณฮอลล เพื่อทําการยืนยันชนดิการนําไฟฟาของฟลมที่มีการเจือสารแตละชนดิ ซึ่งไดผลการวัดที่แสดงผลชัดเจนถึง

ลักษณะของฟลม AlSb ชนดิ n-type และ p-type ที่ไดจากการเจือดวยทองแดงและซลิกิอน โดยมีคาความหนาแนนของตัวนํา

ไฟฟาในฟลม คือ -2.7572x1017 และ 2.4381x1018 cm-2 ตามลําดับ เม่ือเปรยีบเทยีบคุณภาพฟลมที่ปลูกไดกับผลงานวิจัยของ 

Wu Lili และคณะ [10] ซึ่งไดปลูกฟลมบางอลูมิเนียมแอนติโมไนดที่มีโครงสรางผลึกแบบพหุสัณฐานที่เจือดวยทองแดงโดย

เทคนิคการสปตเตอริ่งเชนเดียวกันนั้น เห็นไดวาผลงานวิจัยมีสอดคลองกันดี คือ ฟลมบางแบบเจือและไมเจือสารนั้นมี

โครงสรางผลกึแบบคิวบกิและมีระนาบที่เดนชัดคือระนาบ 111 โดยที่ฟลมบางนั้นมีสภาวะความเคนแบบขยายตัวและมีคาเพิ่ม

มากขึ้นเม่ือมีการเจือดวยทองแดง และที่อัตราการเจือทองแดงในชวง 0.15%–0.36% ไดผลวา ฟลมบางนั้นแสดงสมบัติทาง

ไฟฟาเปนวัสดุกึ่งตัวนําชนดิ n-type เชนเดยีวกันกับผลการวเิคราะหในงานวจัิยนี้ 

Roughness (rms) = 2.85 nm. 

Roughness (rms) = 3.81 nm. 

Roughness (rms) = 2.13 nm. 
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ภาพที่ 4 แสดงลักษณะทางไฟฟา I-V ของ ฟลม AlSb ที่ไมมีการเจือ ฟลม AlSb:Si และฟลม AlSb:Cu 

การศกึษาคุณสมบัตทิางไฟฟาของฟลมอลูมิเนยีมแอนตโิมไนด 

 ดังนั้น เม่ือไดเงื่อนไขที่เหมาะสมในการปลูกฟลม AlSb ที่มีคุณภาพฟลมที่ดีและมีสมบัติทางไฟฟาที่เหมาะสมแลว 

ดังนั้นจึงทําการออกแบบการปลูกฟลม AlSb แบบหลายชั้นที่มีโครงสรางไดโอดแบบ PIN PN NIP และ NP บนแผนฐานรอง

ซิลิกอนระนาบ 111 ซึ่งเม่ือนําฟลมที่ปลูกไดเหลานี้มาวิเคราะหคุณสมบัติทางไฟฟาดวยการวัดความสัมพันธของ I-V ของ

ชิ้นงานที่มีโครงสรางแบบ NP และ NIP บนฐานรองซิลิกอน แสดงดังภาพที่ 5 และ คุณสมบัติทางไฟฟาของชิ้นงานที่มี

โครงสรางแบบ PN และ PIN บนฐานรองซลิกิอนมีลักษณะไมแตกตางกัน ดังแสดงในภาพที่ 6 ซึ่งเห็นไดวา ชิ้นงานเหลานี้แสดง

คุณสมบัติของไดโอด โดยมีคา turn on Voltage อยูที่ประมาณ 9.0 V ของการจายไฟแบบดานไฟบวก (forward bias) และ

สําหรับการจายไฟแบบดานไฟลบ (reverse bias) ที่คา -9.0 V และเม่ือมีการทําขัว้ไฟฟาโดยการเคลือบดวยทองคําบางที่หนา

เพยีง 5 nm ไดผลการวัดทางไฟฟาที่เปลี่ยนแปลงไป ดังแสดงในภาพที่ 7 และ ภาพที่ 8 โดยกราฟ I-V ของชิ้นงานเหลานี้แสดง

ถึงลักษณะไดโอดทั้งดานไฟบวกและดานไฟลบเชนกัน โดยชิ้นงานที่มีโครงสราง NP พบวา มีคา turn-on Voltage ของการ

จายไฟดานบวกอยูที่ประมาณ 5.0 V และ การจายไฟดานลบมีคาอยูที่ -4.0 V  และชิ้นงานที่มีโครงสราง NIP พบวา มีคา 

turn-on Voltage ของการจายไฟดานบวกอยูที่ประมาณ 1.0 V และ การจายไฟดานลบมีคาอยูที่ -1.0 V และชิ้นงานที่มี

โครงสราง PIN พบวา มีคา turn-on Voltage ของการจายไฟดานบวกอยูที่ประมาณ 1.5 eV และ การจายไฟดานลบมีคาอยูที่ 

-1.0 V  ซึ่งชิ้นงานทั้งสามชิ้นเม่ือมีการเคลือบดานทองคําบางทําใหคา turn-on Voltage ต่ําลง แสดงใหเห็นวาขั้วไฟฟาเปน

ปจจัยสําคัญสงผลตอสมบัติทางไฟฟาของอุปกรณอิเล็กทรอนิกส จึงตองมีการศึกษาเพิ่มเติมในหัวขอตอไป ซึ่งผลการวัด

สมบัติทางไฟฟาทั้งหมดนี้เปนเพียงการศึกษาเบื้องตนที่แสดงใหเห็นถึงศักยภาพของฟลม AlSb แบบหลายชั้นที่มีโครงสราง

แบบไดโอดที่ปลูกขึ้นโดยเครื่องสปตเตอริ่งระบบนี้สามารถมีแนวโนมที่จะเปนวัสดุอิเล็กทรอนิกสตั้งตนสําหรับการพัฒนาเปน

อุปกรณออปโตอิเล็กทรอนิกสชนิดวัสดุอลูมิเนียมแอนติโมไนดในอนาคตโดยเฉพาะอยางย่ิงสําหรับการใชเปนสวนหนึ่งใน

อุปกรณตรวจวัดรังสี นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยที่ศึกษาโดย E.I. Vaughan และคณะ [9] ที่ตองการพัฒนาอุปกรณวัดรังสีจาก

ฟลมบางอลูมิเนยีมแอนตโิมไนด โดยออกแบบและพัฒนาโครงสรางอุปกรณแบบไดโอดชนิด PIN บนแผนแกลเลียมอารเซไนด 

คือ p-GaSb/undoped-AlSb/GaSb buffer/n-GaAS Sububstrate ซึ่งปลูกฟลมบางโดยเทคนิคการปลูกฟลมบางแบบอีพิแท็กซี่

หรือ เทคนิค MBE (Molecular Beam Epitaxy) โดยโครงสรางหลายชั้นของฟลมบางนี้แสดงคุณสมบัติทางไฟฟาของอุปกรณ

ไดโอด โดยมีคา turn-on Voltage อยูที่ประมาณ 0.25 V ของการจายไฟดานไฟบวก และคา -2.0 V สําหรับการจายไฟดานไฟ
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ลบ และเม่ือทําการทดลองนําอุปกรณที่พัฒนาไดดังกลาวมาทดสอบในการวัดรังสีแอลฟาที่มีพลังงานตางกัน คือ 5.486  

6.118 และ 5.156 MeV จากแหลงกําเนิดรังสี 241Am 252Cf และ 239Pu ตามลําดับ นั้น ซึ่งผลแสดงใหเห็นวา สามารถวัด

สเปกตรัมพลังงานของอนุภาคแอลฟาเหลานี้ไดจริง จากผลการวิจัยนี้แสดงใหเห็นถึงความสําเร็จในการพัฒนาไดโอดเพื่อ

การจตรวจวัดรังสจีากโครงสรางหลายชัน้ของฟลมบางอลูมิเนยีมแอนตโิมไนดไดจริง ดังนั้นจึงมีความเปนไปไดที่งานวิจัยนี้จะ

ประสบความสําเร็จในการพัฒนาตอไปในอนาคตเพื่อการพัฒนาวัสดุอลูมิเนียมแอนติโมไนดสําหรับอุปกรณการตรวจวัดรังสี

โดยเทคนคิที่ไมซับซอนมากและราคาตนทุนไมสูงมากนัก 

 

ภาพที่ 5 แสดงลักษณะทางไฟฟา I-V ของ ฟลม AlSb หลายชัน้ในโครงสราง NP และ NIP บนแผน Si(111) ชนดิ n-type 

 

ภาพที่ 6 แสดงลักษณะทางไฟฟา I-V ของ ฟลม AlSb หลายชัน้ในโครงสราง PN และ PIN บนแผน Si(111) ชนดิ n-type 
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ภาพที่ 7 แสดงลักษณะทางไฟฟา I-V ของ ฟลม AlSb แบบหลายชัน้ในโครงสราง NP และ NIP บนแผน Si(111) ชนดิ n-type 

ที่มีการเคลือบทองคํา 5 nm. 
 

 

ภาพที่ 8 แสดงลักษณะทางไฟฟา I-V ของ ฟลม AlSb แบบหลายชัน้ในโครงสราง PIN บนแผน Si(111) ชนดิ n-type  

ที่มีการเคลือบทองคํา 5 nm. 

 

สรุปผลการวิจัย 

 ภายใตสภาวะเงื่อนไขการปลูกฟลมที่เหมาะสมโดยเทคนคิการปลูกแบบการสปตเตอร ทําใหไดฟลมอลูมิเนียมแอนติ

โมไนดที่มีคุณภาพด ีมีคาคงที่แลตทชิ 6.1305 Å และขนาดผลึกเฉลี่ย 50.85 nm. สําหรับฟลมที่ไมมีการเจือสาร และมีแสดง

คุณสมบัตเิปนสารกึ่งตัวนําชนดิ p-type มีความเขมขนความหนาแนนของตัวนําประจุเชิงพื้นที่ 1.266x1015 cm-2 มีสภาพความ

ตานทานไฟฟา 199.84 mcm สําหรับฟลมอลูมิเนียมแอนติโมไนดนําไฟฟาชนิด n-type และ p-type จากการเจือดวย

ทองแดงปริมาณ 1% มีสภาพความตานทานต่ําลงคือ 2.55 mcm และฟลมที่เจือซิลิกอนปริมาณ 4% มีคา 4.23 mcm 

โดยมีความหนาแนนของตัวนําไฟฟาเชิงพื้นที่เพิ่มขึ้นเปน -2.7572x1017 และ2.4381x1018 cm-2 และมีความขรุขระของพื้นที่

สแกน 5x5 m2 ของพื้นผิวหนาฟลมเทากับ 2.85 nm. ของฟลม AlSb:Si และ 3.81 nm. ของฟลม AlSb:Cu และ 2.15 nm. 

สําหรับฟลม AlSb ที่ไมมีการเจือสาร กรณีการปลูกฟลมบนฐานรองซิลิกอนของฟลมที่มีโครงสรางไดโอดชนิด PIN PN และ 
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NIP NP ผลการวเิคราะหทางไฟฟาแสดงลักษณะไดโอดอยางชัดเจน โดยฟลมโครงสรางเหลานี้เม่ือวัดสัญญาณทางไฟฟาแบบ

ที่ยังไมมีขั้วไฟฟามีคา turn-on Voltage อยูที่ประมาณ 9.0 V (Forward Bias) และ -9.0 V (Reverse Bias) และเม่ือมีการ

เคลอืบดวยทองคําของกรณีชิ้นงานโครงสราง PIN มีคา turn-on Voltage ลดลงที่คาประมาณ 1.5 V (Forward Bias) และ -1.0 

V (Reverse Bias) อยางไรก็ตามผลการศกึษาทัง้หมดแสดงใหเห็นวา วัสดุอลูมิเนยีมแอนติโมไนดนี้สามารถพัฒนาเปนอุปกรณ

ออปโตอิเล็กทรอนกิสโครงสรางไดโอดชนิด PN-junction หรือ PIN-junction ที่มีคุณภาพที่ดีเหมาะสมตอการพัฒนาออกแบบ

เพื่อใชเปนหรอืเปนสวนหนึ่งของอุปกรณสําหรับการตรวจวัดรังสสีําหรับงานวจัิยตอไปในอนาคตได 
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บทคัดยอ 

 พารามิเตอรไฮเปอรอิลาสติก และวิสโคอิลาสติก ของยางทางวิศวกรรม สามารถหาไดจากการทดลองการผอน

คลายความเคน ภายใตการเปลี่ยนแปลงขนาดแบบอัดที่ 10% ถึง 50% ของความเครียดสูงสุด และนําไปใชในการวิเคราะห

ดวยระเบยีบวธิไีฟไนตเอลเิมนต เพื่อทํานายการตอบสนองของความเคนภายใตการเปลี่ยนแปลงขนาดแบบอัด ของชิ้นทดสอบ

ที่มีรูปราง และการเปลี่ยนแปลงขนาดแบบอัดตาง ๆ โดยพบวาความเคนอัดที่คํานวณได มีความใกลเคียงกับผลจากการ

ทดลอง ผลที่ไดเปนแนวทางสําหรับวศิวกรในการประเมิน ผลกระทบของความเครียด และรูปราง ที่มีตอการผอนคลายความ

เคนอัดของยางทางวศิวกรรม 

คําสําคัญ:  การผอนคลายความเคน ยางทางวศิวกรรม ไฟไนตเอลเิมนต ไฮเปอรอิลาสตกิ วสิโคอิลาสตกิ 

Abstract 

 Hyperelastic and viscoelastic parameters of engineering rubber were experimentally evaluated from 

compressive stress relaxations tests, i.e., 10% to 50% peak strains. These parameters were used for the finite element 

analysis (FEA) to predict the compressive stress responses under various applied strains and geometries. Numerical 

predictions, i.e., stress relaxation, were in good agreement with those of experiments. These findings provided some 

guidelines to numerically evaluate the influences of applied strain and geometry on the stress relaxation within 

engineering rubber. 

Keyword:  stress relaxation, engineering rubber, finite element analysis, hyperelastic, viscoelastic 

 
บทนํา 

ยางวัลกาไนส (vulcanized rubbers) สามารถใชเพื่อดูดซับพลังงาน ในสวนประกอบตาง ๆ ทางวิศวกรรม ดวยการ

เปลี่ยนแปลงขนาด  ยางสามารถใชงานภายใตการเปลี่ยนแปลงขนาดแบบอัดที่รุนแรง และสามารถกลับคืนรูปเดิมไดอยาง

รวดเร็ว เม่ือนําภาระออก  แรงตานของยางภายใตการเปลี่ยนแปลงขนาดแบบอัด จะลดลงตามเวลา เหตุการณนี้ เรียกวา การ

ผอนคลายความเคน (stress relaxation) (A. Gent, 2012) ในการใชงาน การเปลี่ยนแปลงขนาดแบบอัดของยาง เกิดจากการ

เปลี่ยนแปลงขนาดจากภาระแบบสถิต เชน น้ําหนักของสวนประกอบ แรงที่ เกิดจากการประกอบ เปนตน และ การ

เปลี่ยนแปลงขนาดจากภาระแบบพลวัต เชน แรงกระแทก แรงสั่นสะเทอืน เปนตน  

ภายใตภาระแบบสถิต ความสัมพันธของความเคน และความเครียดของยาง เปนแบบยืดหยุนไมเปนเชิงเสน (non-

linear elastic) ไอโซทรอปก (isotropic) และ ไมสามารถอัดตัวได (incompressible) แบบจําลองทางคณิตศาสตร ดวยฟงกชัน

พลังงานความเครยีด (strain energy function) แสดงพฤตกิรรมแบบไฮเปอรอิลาสติก (hyperelasticity)  สามารถนํามาอธิบาย
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พฤติกรรมของความเคน และความเครียดของยางได  ตัวอยางของแบบจําลองกลุมนี้ ไดแก แบบจําลองของมูนนี่-ริฟลิน  

(Mooney-Rivlin model) (M. mooney, 1940), แบบจําลองของอ็อกเดน (Ogden model) (R.W. Ogden, 1972), แบบจําลองของ

โยห (Yeoh model) (O.H. Yeoh, 1993) 

อยางไรก็ตาม ยางสามารถแสดงพฤตกิรรมที่ขึ้นกับ อัตราเปลี่ยนแปลงของความเครยีด (strain rate) หรอื พฤติกรรม

แบบวิสโคอิลาสติก (viscoelasticity)  ถาความเครียดเปนสัดสวนเชิงเสนกับอัตราการเปลี่ยนแปลงของความเครียด ยางจะ

แสดงพฤตกิรรมแบบวสิโคอิลาสตกิเชงิเสน (linear viscoelastic) ตัวอยางของแบบจําลองกลุมนี้ ไดแก  แบบจําลองของแมกซ

เวล (Maxwell model) (N.W. Tschoegl, 1989), แบบจําลองของเคลวิน-วอยต (Kelvin-Voigt model) (J.D. Ferry, 1989) ทั้งนี้

พฤตกิรรมแบบไฮเปอรอิลาสติกและวิสโคอิลาสติกของยาง สามารถหาไดจากการทดสอบการผอนคลายความเคนของยาง 

โดยบันทึกความเคนเปลี่ยนไปของยาง ระหวางรับการเปลี่ยนแปลงขนาดแบบอัด (ASTM D6147, 2002) Bradley และคณะ 

(G.L. Bradley et al., 2001) พบวา พลังงานความเครียดของอ็อกเดน (Ogden strain-energy density function) สามารถใช

คํานวณความเคนและความเครียดแนวระนาบ จากผลการทดสอบแบบแกนเดียวได Karen และคณะ (I. Karen et al., 2010) 

ใชขอมูลจากการทดลอง เพื่อสรางแบบจําลองไฮเปอรอิลาสตกิและวสิโคอิลาสตกิ ดวยระเบียบวิธีไฟไนตเอลิเมนตแบบไมเปน

เชงิเสน (non-linear finite element analysis) ของชิ้นสวนยาง แบบจําลองที่ไดถูกใชในการออกแบบ ชิ้นสวนยางลักษณะตาง ๆ 

เพื่อใหมีความแข็งตงึ (stiffness) สูงสุด Kim และคณะ (W.D. Kim et al., 2005) ไดนําชิ้นสวนยางของระบบสงกําลังในรถยนต 

มาทดสอบการดงึแบบแกนเดยีว (uni-axial tensile test) ทดสอบการดึงแบบสองแกน (bi-axial tensile test) และทดสอบการ

เฉอืน (pure shear test) ผลที่ไดถูกนําไปใชสรางแบบจําลองของมูนนี่-รฟิลนิ  ความแข็งตงึแบบพลวัต (dynamic stiffness) ของ

ชิ้นสวนยางรองของระบบสงกําลังในรถยนต ไดถูกทํานายดวยระเบียบวิธีไฟไนตเอลิเมนต ผลที่ไดมีความใกลเคียงกับผลจาก

การทดลอง Ghoreishy (M.H.R. Ghoreishy, 2012) ใชแบบจําลองไฮเปอรอิลาสติก รวมกับสมการโพรนี่ (Prony equation) 

อธบิายพฤตกิรรมแบบไฮเปอรอิลาสตกิ-วสิโคอิลาสตกิของยาง ภายใตการดึงแบบแกนเดียว  พารามิเตอรของโพรนี่ที่ได ยัง

สามารถใชในการจําลองพฤตกิรรมของชิ้นงานแบบอ่ืน ๆ Suh และ Kelly (J.B. Suh et al., 2015) ไดทําการศึกษาโมดูลัสการ

อัดของยางรูปทรงสี่เหลี่ยม ดวยการทดสอบภายใตความเครียดอัด 10% พื้นผิวของยางดานหนึ่งถูกยึดติดกับแผนแข็งเกร็ง 

สวนอีกดานสัมผัสกับพื้นผวิกดดวยความเสยีดทาน  โมดูลัสการอัดของยางรูปทรงสี่เหลี่ยม ที่มีปจจัยรูปราง (shape factors) 

ตั้งแต 1 ถึง 6 ถูกวิเคราะหดวยระเบียบวิธีไฟไนตเอลิเมนตแบบ 2 มิติ และเปรียบเทียบกับผลการทดลอง  พบวา คา

สัมประสทิธิ์แรงเสยีดทาน (friction coefficient) มีผลกระทบตอ โมดูลัสการอัดของยางรูปทรงสี่เหลี่ยม 

แมวามีงานวจัิยจํานวนมาก ไดศึกษาพฤติกรรมของวัสดุประเภทไฮเปอรอิลาสติกและวิสโคอิลาสติก แตมีงานวิจัย

จํานวนนอย ที่ศึกษาและทํานายพฤติกรรมการผอนคลายความเคนของยาง ภายใตการเปลี่ยนแปลงขนาดแบบอัด ดวย

ระเบยีบวธิไีฟไนตเอลิเมนตแบบ 3 มิติ ในยางภายใตความเครียดอัดสูงถึง 50% ดังนั้นในงานวิจัยนี้ การเปลี ่ยนแปลงขนาด

แบบไฮเปอรอิลาสตกิและวสิโคอิลาสตกิของยาง ไดถูกตรวจวัดดวยการทดสอบการผอนคลายความเคน ภายใตความเครียด

อัด 10% ถงึ 50% ผลที่ไดถูกนําไปสรางแบบจําลองทางคณิตศาสตร และนําไปใชในการทํานายการผอนคลายความเคนอัด

ของยางที่มีความเครยีดและรูปรางตาง ๆ ผลที่ไดถูกเปรียบเทียบกับผลการทดลอง  ความเขาใจที่ไดจากงานวิจัยนี้ สามารถ

นําไปใชในการออกแบบและปรับปรุงชิ้นสวนยางทางวศิวกรรม เชนยางรองแทนเครื่องจักรหรอืปะเก็นยางตาง ๆ ได 

 

วิธีดําเนนิการวิจัย 

1. ยาง 

ยาง Nitrile butadiene (NBR) ที่มีความหนา 8 มิลลเิมตร ไดถูกนํามาใชวิเคราะหสมบัติทางกลเชิงไดนามิก (dynamic 

mechanical analysis หรือ DMA) ภายใตมาตรฐาน ASTM D4065 ดวยเครื่อง Mettler Toledo DMA/SDTA 861e โดยการ

ทดสอบไดใหภาระอัดที่ความถี่ 1, 5 และ 10 Hz โดยเพิ่มอุณหภูมิในการทดสอบจาก -100 ถงึ 150 ºC ดวยอัตรา 2 ºC/min คา 
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Elastic compressive modulus (E’), viscous compressive modulus (E’’) และสัมประสทิธิ์ความหนวง (tan θ = E’’/E’) ถูกแสดง

ในภาพที่ 1 

 

 

ภาพที่ 1 สมบัตทิางกลเชงิไดนามิก (dynamic mechanical analysis, DMA) ของยาง 

 

2. การทดลองการผอนคลายความเคนอัด 

การทดลองการผอนคลายความเคนอัด แบงออกเปน 2 ชวง คือ ชวงไฮเปอรอิลาสติก และ ชวงวิสโคอิลาสติก  ใน

ชวงไฮเปอรอิลาสตกิ ชิ้นทดสอบถูกอัดดวยการเปลี่ยนแปลงขนาดคงที่ ภายใตเวลาที่กําหนด อุปกรณวัดแรง (load cell) ถูกใช

วัดแรงตานของยาง กําหนดใหความเคนอัดคํานวณไดจาก สัดสวนระหวางแรงตานกับพื้นที่รับแรงเริ่มตน การตอบสนองของ

ความเคนอัด ขึ้นอยูกับขนาดความเครียดอัด ความสัมพันธระหวางความเคนอัดสูงสุด กับ ความเครียดอัดสูงสุดที่ 10% ถึง 

50% ถูกใชแสดงการตอบสนองยืดหยุน (elastic response) ของยาง ในขณะที่ชวงวสิโคอิลาสติกเกิดขึ้นเม่ือ คงคาความเครียด

อัดสูงสุดไว เม่ือเวลาผานไปจะเกิดการผอนคลายความเคนอัด ทําใหความเคนที่วัดไดมีคาลดลง ซึ่งแสดงถึงผลกระทบของ

ความหนดื (viscous effects) ในยาง  

การทดลองการผอนคลายความเคนอัด ทําตามมาตรฐาน ASTM D6147 โดยใชชิ้นทดสอบ 2 ประเภท คือ ชิ้น

ทดสอบทรงกระบอก และชิ้นทดสอบทรงโดนัท  ดังแสดงในภาพที่ 2 ขนาดของชิ้นงาน และอัตราสวนของพื้นที่สัมผัสตอพื้นที่

ผิวที่ไมไดรับความเคน หรือ ตัวประกอบรูปทรง (shape factor) กอนรับภาระ แสดงในตารางที่ 1  พารามิเตอรของไฮเปอร

อิลาสตกิและวสิโคอิลาสตกิแบบไมเปนเชงิเสน จากการทดลองการผอนคลายความเคนอัด ของชิ้นทดสอบทรงกระบอก A ถูก

นําไปใชในการทํานายการผอนคลายความเคนอัด ดวยระเบียบวิธีไฟไนตเอลิเมนต ของชิ้นทดสอบทรงกระบอก B และชิ้น

ทดสอบทรงโดนัท ผลที่ไดถูกนําไปเปรยีบเทยีบกับผลการทดลอง เพื่อตรวจสอบความถูกตองของพารามิเตอรเหลานี้ 
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ภาพที่ 2 ชิ้นทดสอบ (a) ทรงกระบอก และ (b) โดนัท (หนวยเปน มม.) 

 

ตารางที่ 1 ขนาดของชิ้นทดสอบ 

 

ชิ้นงานทดสอบ 

ขนาด (มม.)  

ปจจัยรูปรางเริ่มตน เสนผาน

ศูนยกลาง (D) 

เสนผานศูนยกลาง

รอบนอก (D0) 

เสนผานศูนยกลาง

ภายใน (Di) 

ทรงกระบอก A 12.7 - - 0.40 

ทรงกระบอก B 25.0 - - 0.78 

โดนัท - 25.0 12.7 2.4 

ขนาดความหนาของชิ้นทดสอบคือ 8 มม. 

 

แผนกดพื้นผิวเรียบ จํานวน 2 ชิ้น ถูกใชสรางการเปลี่ยนแปลงขนาดแบบอัดกับชิ้นทดสอบ ดังแสดงใน ภาพที่ 3a 

แผนกดพื้นผวิเรยีบสรางจากโลหะผสมอะลูมิเนยีมเกรด 6061  แรงเสียดทานระหวางชิ้นทดสอบ กับแผนกด ถูกทดสอบดวย

เครื่องไตรโบมิเตอร (Anton Paar: TRB-S-DE) ตามมาตรฐาน ASTM G115 สัมประสิทธิ์แรงเสียดทานของคูลอมบ (Coulomb 

friction coefficient) เปน 0.24 และความเคนเฉอืนวกิฤต ิ(critical shear stress) เปน 21.6 kPa  การทดลองการผอนคลายความ

เคนอัด ใชเครื่องทดสอบสมบัตทิางกลของวัสดุ (Instron: 5969) โดยใชอุปกรณวัดแรงขนาด 5 kN ทดลองในอุณหภูมิ 25 ºC 

ความชื้นสัมพัทธ 55% ชิ้นทดสอบไดรับการอัดใหถงึความเครยีดที่ตองการภายใน 30 วนิาท ีแลวทําการคงคาความเครียดนั้น

ไวเปนเวลา 120 นาท ีดังแสดงในภาพที่ 3b แรงตานตอการอัดของยางถูกบันทกึดวยความถี่ 1 Hz โดยมีความละเอียดของการ

วัดแรง 0.01 N การทดลองการผอนคลายความเคนอัด ทําที่ความเครียด 10% ถึง 50% การทดลองที่ความเครียดตาง ๆ 

กระทําซ้ํา 3 ครัง้ กอนนําผลเฉลี่ยมาคํานวณพารามิเตอรไฮเปอรอิลาสตกิและพารามิเตอรวสิโคอิลาสตกิ 
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ภาพที่ 3 (a) การทดลองการผอนคลายความเคนอัด และ (b) ความสัมพันธระหวางความเครยีดอัดกับเวลา 

3. Parallel rheological framework model 

ในงานวจัิยนี้ พฤตกิรรมแบบไฮเปอรอิลาสตกิและวสิโคอิลาสติก ไดถูกจําลองโดยใช parallel rheological framework 

(PRF) โดย PRF นี้ประกอบดวยแบบจําลองของไฮเปอรอิลาสตกิ และวสิโคอิลาสติก ดังแสดงในภาพที่ 4  ไฮเปอรอิลาสติกนั้น

แสดงดวยสปรงิเชงิเสน ในแบบจําลองชุดที่ 0 ถงึ n สวนวสิโคอิลาสตกิแสดงดวยกระบอกสูบ ใน แบบจําลองชุดที่ 1 ถึง n การ

ตอบสนองของไฮเปอรอิลาสตกิ อธบิายโดยใชศักยของพลังงานความเครยีด (strain energy potential) ในขณะที่การตอบสนอง

ของวสิโคอิลาสตกิ อธบิายโดยใชกฎการไหล และศักยการคืบ (creep potential) ผลการทดลองของการผอนคลายความเคน

อัด ของชิ้นทดสอบทรงกระบอก A ใชคํานวณพารามิเตอรไฮเปอรอิลาสติกและวิสโคอิลาสติก โดยใชโปรแกรม Abaqus ผลที่

ไดนําไปใชทํานาย พฤติกรรมแบบไฮเปอรอิลาสติกและวิสโคอิลาสติกของยางที่มีความเครียด และรูปรางที่ตางกัน โดย

รายละเอียดแสดงไดดังนี้ 

 
ภาพที่ 4 แบบจําลองของไฮเปอรอิลาสตกิ และวสิโคอิลาสตกิ 

3.1 พฤตกิรรมแบบไฮเปอรอิลาสตกิ 

แบบจําลองของไฮเปอรอิลาสติกของวัสดุประเภทยาง หรือวัสดุอิลาสโตเมอร เกือบอัดตัวไมได  ( nearly 

incompressible elastomer) แสดงดวยศักยของพลังงานความเครียด หรือพลังงานความเครียดที่สะสมอยูในเนื้อวัสดุตอหนึ่ง

หนวยปรมิาตร โดยพลังงานความเครยีดนี้ อยูในฟงกชันของความเครยีด  แบบจําลองนี้สามารถใชอธิบายพฤติกรรมของยาง

ภายใตความเครยีดอิลาสตกิสูง (large elastic strain) ในงานวจัิยนี้ไดกําหนดใหยางมีความเปน  ไอโซทรอปก (isotropic) เกือบ

อัดตัวไมได และมีอัตราสวนของปวซองเทากับ 0.495 แบบจําลองพหุนามลดรูป หรอื แบบจําลองของโยห (O.H. Yeoh, 1993)  

ถูกใชแสดงศักยของพลังงานความเครยีด (U) ดังนี้ 
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เม่ือ n = 3, Ci0 และ Di คือ พารามิเตอรของวัสดุ, Jel คือ อัตราสวนการยืดหยุนเชงิปรมิาตร และ 1I  คือ first deviatoric  

invariant โดยที่ 
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เม่ือ i คือ การยืดหลัก (principle stretch) และ J คือ อัตราสวนปริมาตรทั้งหมด (total volume ratio) กําหนดใหไมมี

ผลกระทบจากการขยายตัวจากความรอน ดังนัน้อัตราสวนปรมิาตรยืดหยุน เปนอัตราสวนปรมิาตรทัง้หมด สําหรับการเปลี่ยน

ขนาดแบบแกนเดยีว  i   คือ 
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เม่ือ U  คือ การยืดในทศิทางการอัด และ U  คือ ความเครยีดตัง้ฉากในทศิทางการอัด 

3.2 พฤตกิรรมแบบวสิโคอิลาสตกิ  

การตอบสนองหนืด (viscous response) จากแบบจําลองวิสโคอิลาสติก (แบบจําลองชุดที่ 1 ถึง n) ถูกอธิบายดวย

อนุกรมของโพรนี่ (Prony series expansion) ดังนี้ 

  0(t) Y(t)                  (6) 

เม่ือ (t)  คือ ความเคนในฟงกชันของเวลา, 0  คือ ความเครยีดสูงสุด และ Y(t) คือ ฟงกชันการผอนคลาย  ซึ่งแสดงไดดวย

สมการตอไปนี้ 
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ฟงกชันการผอนคลาย ที่จุดเริ่มตน (t = 0) และการผอนคลายสมบูรณ ( t = ) แสดงไดดังนี้ 
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เม่ือ pi คือคาคงที่ของโพรนี่  τi  คือ เวลาในการผอนคลาย (relaxation time) และ E0 คือ โมดูลัสที่เวลาใด ๆ (instantaneous 

modulus)  

3.3 ระเบยีบวธิไีฟไนตเอลเิมนต 
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การเปลี่ยนแปลงขนาดแบบไฮเปอรอิลาสติก และวิสโคอิลาสติกของชิ้นทดสอบทรงกระบอก A ไดถูกตรวจวัดดวย

การทดสอบการผอนคลายความเคน ภายใตความเครียดอัดที่หลากหลาย (10% ถึง 50%)  ผลที่ไดถูกนําไปคํานวณ

คาพารามิเตอรไฮเปอรอิลาสตกิและวสิโคอิลาสตกิ และสรางแบบจําลองทางคณิตศาสตรเพื่อทํานายการผอนคลายความเคน

อัด ของยางที่มีความเครียดและรูปรางที่ตางกัน ดวยระเบียบวิธีไฟไนตเอลิเมนต  สําหรับชิ้นทดสอบทรงกระบอก A ใช

แบบจําลองแบบ 2 มิติ ครึ่งเดียวของชิ้นทดสอบมาใชคํานวณ  และทําการกวาดแบบจําลองรอบแกนกลางจํานวน 180 ขั ้น 

จาก 0 องศา ถึง 360 องศา เพื่อสรางแบบจําลองแบบ 3 มิติ การคํานวณใชเอลิเมนต (element) แบบ 4-node bilinear, 

reduce integration with hour glass control, hybrid with constant pressure elements หรือ CAX4RH กําหนดใหแผนกดเปน

แผนแข็งเกร็ง (rigid plate)  ผวิสัมผัสกําหนดดวย master-slave algorithm ใหผิวสัมผัสของแผนแข็งเกร็งเปน master surface 

และผวิสมัผัสของชิ้นทดสอบเปน slave surface กําหนดสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานของคูลอมบเปน 0.24 และความเคนเฉือน

วกิฤตเิปน 21.6 kPa โดยการไถลของผวิสัมผัสเกดิขึ้นเม่ือ 

                             C n                        (10) 

เม่ือ C  คือ ความเคนเฉอืนวกิฤต ิและ n  คือ ความเคนตัง้ฉาก 

เงื่อนไขขอบเขตของระเบยีบวธิไีฟไนตเอลเิมนต  กําหนดใหแผนกดดานลางใหอยูกับที่ และแผนกดดานบนเคลื่อนที่ได

ในแนวดิ่งเทานัน้ สวนแกนกลางของยางกําหนดใหเคลื่อนที่ไดในแนวดิ่งเทานั้น ดังแสดงในภาพที่ 5  ความเครียดอัดเพิ่มจาก

ศูนย ถึงความเครียดอัดสูงสุดภายใน 30 วินาที โดยความเคนตานไดถูกคํานวณ 30 ขั้น โดยแตละขั้นใชเวลาเทากัน 

ความเครยีดสูงสุดถูกคงคาไว เปนเวลา 120 นาที  ในระหวางนี้ ความเคนตานไดถูกคํานวณเชนกัน  โดยการคํานวณกระทํา

ทุก ๆ 1 วนิาท ี เพื่อลดผลกระทบของขนาดของเอลิเมนต ตอผลการคํานวณ ขนาดของเอลิเมนตไดถูกปรับจนกระทั่งขนาด

ของความเคนหลักสูงสุดเสถยีร โดยเอลเิมนตของชิ้นทดสอบทรงกระบอก A และ B กอนการกวาดรอบแกนกลาง มีขนาดของ

เอลิเมนตที่เล็กที่สุดขนาด 64 µm จํานวน 10,000 เอลิเมนต ในขณะที่ชิ้นทดสอบโดนัท มีเอลิเมนตขนาดเล็กสุด 40 µm 

จํานวน 3,896 เอลเิมนต 

 
ภาพที่ 5 ระเบยีบวธิไีฟไนตเอลเิมนตของชิ้นทดสอบทรงกระบอก 

ผลและวิจารณผลการวิจัย 

1. พารามิเตอรไฮเปอรอิลาสตกิ 

ความเคนอัดของชิ้นทดสอบทรงกระบอก A ในชวงไฮเปอรอิลาสติกที่เวลาตาง ๆ แสดงดังภาพที่ 6a การอัดชิ้น

ทดสอบดวยความเครยีด 10% ถงึ 50% ภายในเวลา 30 วนิาท ีสงผลใหมีอัตราการใหความเครียด 3.33x10-3 ถึง 1.67x10-2 
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ตอวนิาท ีความสัมพันธระหวางความเคนอัดกับความเครยีดอัด ของชิ้นทดสอบทรงกระบอก A ในชวงไฮเปอรอิลาสติก แสดง

ดังภาพที่ 6b พบวา อัตราการใหความเครยีด 3.33x10-3 ถงึ 1.67x10-2 ตอวนิาท ีไมสงผลกระทบตอพฤติกรรมไฮเปอรอิลาส

ตกิของยาง โดยความเคนอัดในชวงไฮเปอรอิลาสตกิ ขึ้นกับความเครยีดเทานัน้  

ความสัมพันธระหวางความเคนอัดสูงสุดกับความเครียดอัดสูงสุด ของชิ้นทดสอบทรงกระบอก A ในชวงไฮเปอร

อิลาสตกิ แสดงดังภาพที่ 7 แบบจําลองพหุนามแบบลดรูป (reduced polynomial model) และแบบจําลองของโยห (สมการที่ 1) 

ถูกนํามาใชประมาณพารามิเตอรไฮเปอรอิลาสตกิ ดวยโปรแกรม Abaqus โดยพารามิเตอรไฮเปอรอิลาสติกของยาง แสดงดัง

ภาพที่ 7 เม่ือเปรยีบเทยีบความสัมพันธระหวางความเคนอัดสูงสุดกับความเครยีดอัดสูงสุด ของชิ้นทดสอบทรงกระบอก A ใน

ชวงไฮเปอรอิลาสตกิ ที่สรางจากแบบจําลองของโยหกับผลที่ไดจากการทดลองพบวามีความใกลเคียงกัน โดยความแตกตาง

สูงสุด < 5% ซึ่งแสดงวาพารามิเตอรไฮเปอรอิลาสติกที่ประมาณไดมีความถูกตอง และแบบจําลองของโยหสามารถนําไปใช

แสดงพฤตกิรรมแบบไฮเปอรอิลาสตกิของยางได 

 
ภาพที่ 6 ชวงไฮเปอรอิลาสตกิของการผอนคลายความเคนโดยใชชิ้นทดสอบทรงกระบอก A: (a) ความเคนกับเวลา และ (b) 

ความเคนอัดกับความเครยีดอัด 

 

 
ภาพที่ 7 ความเคนอัดสูงสุดกับความเครยีดอัดสูงสุดในชวงไฮเปอรอิลาสตกิการผอนคลายความเคนโดยใชชิ้นทดสอบ

ทรงกระบอก A และพารามิเตอรของไฮเปอรอิลาสตกิ 

2. พารามิเตอรวสิโคอิลาสตกิ 

ความเคนอัดของชิ้นทดสอบทรงกระบอก A ในชวงวสิโคอิลาสติกที่ความเครียดอัดและเวลาตาง ๆ แสดงดัง  ภาพที่ 

8 การผอนคลายความเคนอัดเกดิขึ้นอยางรวดเร็วในชวงเริ่มตนและลดลงจนเสถยีรภายหลังเวลาประมาณ 500 วินาที อนุกรม

โพรนี่ของแบบจําลอง n = 3 (สมการที่ 7) ถูกใชประมาณพารามิเตอรวสิโคอิลาสตกิ ดวยโปรแกรม Abaqus พารามิเตอรวิสโค



การประชุมวชิาการ และการประกวดนวัตกรรมบัณฑิตศกึษาระดับชาติและนานาชาติ 

ระหวางวันท่ี 17-18 พฤษภาคม 2561 

ณ ศูนยประชุมนานาชาติดิเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส เชยีงใหม 
 

590 

อิลาสตกิที่ประมาณได ในแตละความเครียดอัดสูงสุด แสดงดังภาพที่ 9 เม่ือเปรียบเทียบการผอนคลายความเคนอัดของชิ้น

ทดสอบทรงกระบอก A ที่สรางจากอนุกรมโพรนี่กับผลที่ไดจากการทดลอง แสดงดังภาพที่ 10 พบวามีความใกลเคียงกัน โดย

ความแตกตางสูงสุด < 5% ซึ่งแสดงวาพารามิเตอรวิสโคอิลาสติกที่ประมาณไดมีความถูกตอง และอนุกรมโพรนี่สามารถ

นําไปใชทํานายพฤตกิรรมแบบวสิโคอิลาสตกิของยางได 

3. การทํานายพฤตกิรรมของการผอนคลายความเคนอัด ดวยระเบยีบวธิไีฟไนตเอลเิมนต 

พารามิเตอรไฮเปอรอิลาสติกและวิสโคอิลาสติก ที่ประมาณจากการทดลองการผอนคลายความเคนอัด ของชิ้น

ทดสอบทรงกระบอก A  ถูกใชในการทํานายความเคนอัด ของชิ้นทดสอบทรงกระบอก B และชิ้นทดสอบโดนัท      ที่

ความเครยีดอัดและเวลาตาง ๆ แสดงดังภาพที่ 11  พบวา ความเคนอัดของชิ้นทดสอบทั้งสอง ที่ทํานายดวยระเบียบวิธีไฟไนต

เอลิเมนต สอดคลองกับผลจากการทดลอง โดยมีความแตกตาง < 5% ซึ่งแสดงวาระเบียบวิธีไฟไนต  เอลิเมนต สามารถ

ทํานายพฤตกิรรมการผอนคลายความเคนอัดของยางได 

 
ภาพที่ 8 ความเคนอัดกับเวลาในชวงวสิโคอิลาสตกิของการผอนคลายความเคนโดยใชชิ้นทดสอบทรงกระบอก A 

 

 
ภาพที่ 9 พารามิเตอรวสิโคอิลาสตกิกับความเครยีดอัดสูงสุด ของชิ้นทดสอบทรงกระบอก A 
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ภาพที่ 10 การเปรยีบเทียบระหวางความเคนอัดกับเวลาในชวงวิสโคอิลาสตกิของชิ้นทดสอบทรงกระบอก A ระหวางการ

ประมาณคาโดยใชอนุกรมโพรนี่กับผลการทดลอง 

 

 
ภาพที่ 11 การเปรยีบเทยีบระหวางการผอนคลายความเคนอัดของชิ้นทดสอบทรงกระบอก B และชิ้นทดสอบโดนัทระเบยีบวธิี

ไฟไนตเอลเิมนตกับผลการทดลอง 
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สรุปผลการวิจัย 

การเปลี่ยนแปลงขนาดแบบไฮเปอรอิลาสติกและวิสโคอิลาสติกของยาง ไดถูกตรวจวัดดวยการทดสอบการผอน

คลายความเคน ภายใตความเครยีดอัดที่หลากหลาย (10% ถงึ 50%) ผลที่ไดถูกนําไปสรางแบบจําลองทางคณิตศาสตร และ

นําไปใชในการทํานายการผอนคลายความเคนอัด ของยางที่มีความเครียดและรูปรางตาง ๆ ผลที่ไดถูกนําไปเปรียบเทียบกับ

ผลการทดลอง พบวา 

• อัตราการใหความเครยีด 3.33x10-3 ถึง 1.67x10-2  ตอวินาที ไมสงผลกระทบตอพฤติกรรมไฮเปอรอิลาสติกของยาง โดย

ความเคนอัดในชวงไฮเปอรอิลาสตกิ ขึ้นกับความเครยีดเทานัน้ 

• ความสัมพันธระหวางความเคนอัดสูงสุดกับความเครียดอัดสูงสุดของยาง ในชวงไฮเปอรอิลาสติก ที่สรางจากแบบจําลอง

ของโยห กับ ผลที่ไดจากการทดลอง มีความใกลเคียงกัน  พารามิเตอรไฮเปอรอิลาสติกที่ประมาณได มีความถูกตอง และ

แบบจําลองของโยหสามารถนําไปใชแสดงพฤตกิรรมแบบไฮเปอรอิลาสตกิของยางได 

• การผอนคลายความเคนอัดของยาง ที่สรางจากอนุกรมโพรนี่ กับผลที่ไดจากการทดลอง มีความใกลเคียงกัน  พารามิเตอร

วสิโคอิลาสตกิที่ประมาณไดมีความถูกตอง และอนุกรมโพรนี่สามารถนําไปใชแสดงพฤตกิรรมแบบวสิโคอิลาสตกิของยางได 

• การทํานายความเคนอัดดวยระเบยีบวธิไีฟไนตเอลเิมนต ของชิ้นทดสอบทรงกระบอก B และชิ้นทดสอบโดนัท ที่ความเครียด

อัดและเวลาตาง ๆ สอดคลองกับผลจากการทดลอง ซึ่งแสดงวาระเบยีบวธิไีฟไนตเอลเิมนต สามารถแสดงพฤติกรรมการผอน

คลายความเคนอัดของชิ้นสวนยางได 
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บทคัดยอ 

 ชิ้นสวนทางวศิวกรรมมักถูกใชงานภายใตภาระแบบซ้ําไปซ้ํามา สงผลใหเกิดการสะสมของตําหนิ การเกิดรอยราว 

การขยายของรอยราว และการแตกหักในที่สุด ความเสยีหายนี้เรยีกวา การลา และจํานวนรอบภาระที่วัสดุเกิดความเสียหาย 

เรยีกวา อายุการลา ซึ่งไดจากการทดสอบการลาของวัสดุ การลาของวัสดุแสดงดวยกราฟความสัมพันธระหวางอายุการลา 

และแอมพลจูิดของความเคน ซึ่งนําไปใชในการออกแบบ และกําหนดการใชงานชิ้นสวนทางวศิวกรรม  งานวิจัยนี้มีจุดประสงค

เพื่อออกแบบ และสรางเครื่องทดสอบการลาแบบดัดดวยการหมุนของมวล โดยถูกหมุนที่ปลายอิสระของชิ้นทดสอบ ดวย

ความเร็วรอบ 400 รอบตอวินาที สงผลใหเกิดแรงเหวี่ยง และความเคนดัดแบบวงรอบที่ปลายยึดของชิ้นทดสอบ การลาจะ

เกิดขึ้นที่ตําแหนงความเคนดัดแบบวงรอบสูงสุด และสามารถนํามาสรางกราฟความสัมพันธระหวางอายุการลา และ 

แอมพลจูิดของความเคน เพื่อนําไปใชในการออกแบบชิ้นสวนทางวศิวกรรมตอไป 

คําสําคัญ:  การลา  การดัด  เครื่องทดสอบ 

Abstract 

 Engineering components are usually operated under cyclic load. Microscopic damage can be accumulated with 

the number of cycle, eventually, these damages become cracks. Cracks coalesce to be a main crack, which propagates 

until complete fracture. This failure is fatigue, and cyclic stress vs number of cycle to failure (fatigue life) is S-N curve, 

which can be used as a guideline for the design and usage of engineering components. The objective of this work is to 

design and construct a fatigue testing machine using rotational-mass configuration. At a frequency of 400 Hz, the 

rotating movement of mass in the plane perpendicular to the longitudinal axis of specimen caused the centrifugal force 

at the free end of specimen, and consequently the maximum cyclic bending stress near the fixed end of specimen. 

Location of fatigue crack occurred at the location of maximum amplitude of cyclic bending stress. Plot between the 

amplitude of cyclic stress and fatigue life was the S-N curve. 

Keyword:  fatigue, bending, testing machine 

 
บทนํา 

ชิ้นสวนทางวศิวกรรมสวนใหญ ถูกใชงานภายใตภาระแบบซ้ําไปซ้ํามา สงผลใหเกิดตําหนิระดับจุลภาค ตําหนิเหลานี้มี

จํานวนเพิ่มขึ้นตามจํานวนรอบภาระ โดยเฉพาะที่บรเิวณที่มีความเคนสูง ตําหนเิหลานี้สามารถพัฒนาเปนรอยราว ซึ่งสามารถ

ขยายตัวตามจํานวนรอบภาระ และเกดิการแตกหักของชิ้นสวนทางวศิวกรรมในที่สุด ความเสยีหายนี้ เรยีกวาการลา (fatigue) 

[1] 
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จํานวนรอบของภาระที่ทําใหเกิดการลา หรืออายุการลา (fatigue life) ของวัสดุทางวิศวกรรม ขึ้นกับขนาดของความ

เคน วัสดทุางวศิวกรรมที่รับความเคนแบบวงรอบสูง จะมีอายุการลาต่ํา โดยความเคนแบบวงรอบสูงสุด ที่ไมทําใหเกิดการลา 

เรียกวาขีดจํากัดการลา (fatigue limit) ความสัมพันธระหวางความเคนแบบวงรอบกับอายุการลา บนแกนลอการิทึม-

ลอการิทึม หรือ แผนภาพของ Wöhler [2] ถูกใชแสดงความตานทานการลาของวัสดุทางวิศวกรรม ซึ่งสามารถใชออกแบบ 

กําหนดอายุการใชงาน และปรับปรุงชิ้นสวนทางวิศกรรม ความสัมพันธระหวางความเคนแบบวงรอบกับอายุการลาของวัสดุ

ทางวิศวกรรม ไดจากการทดสอบการลาเทานั้น โดยรูปแบบของการทดสอบการลา ขึ้นกับการใหภาระแบบวงรอบ (cyclic 

loading) ซึ่งแบงประเภทไดดังนี้ 

ภาระแบบวงรอบจากการหมุนของมอเตอร [3-8]:  ชิ้นทดสอบถูกหมุนดวยมอเตอรในแนวระดับ โดยมีแรงจากน้ําหนัก

ของมวล หรอืแรงสปรงิกระทําในแนวดิ่ง ในทศิตัง้ฉากกับแกนกลางของชิ้นทดสอบ การหมุนของชิ้นทดสอบสงผลใหเกิดแรง

แบบวงรอบบนชิ้นทดสอบ การหมุนของมอเตอรยังสามารถใชสั่นระบบมวลและสปรงิ ที่ตดิตัง้อยูบนชิ้นงานโดยตรง เพื่อใหเกิด

แรงแบบวงรอบบนชิ้นงาน นอกจากนี้ การหมุนของมอเตอรยังสามารถใชในการควบคุมขอตอทางกล ที่ตออยูกับชิ้นทดสอบที่

อยูนิ่ง สงผลใหเกดิการเปลี่ยนแปลงขนาดแบบวงรอบกับชิ้นงาน ความถี่ของภาระแบบวงรอบขึ้นกับความเร็วรอบของมอเตอร 

โดยทั่วไปมีความถี่ประมาณ 3,000 รอบตอนาท ีหรอื 50  Hz 

ภาระแบบวงรอบจากระบบเซอรโวไฮดรอลกิ [9-12]:  ปลายชิ้นทดสอบถูกยึดกับโครงสรางของเครื่องทดสอบ ในขณะ

ที่อีกปลายชิ้นทดสอบยึดกับแอคชูเอเตอร การเคลื่อนที่ของแกนแอคชูเอเตอร สงผลใหเกิดภาระแบบวงรอบบนชิ้นทดสอบ 

โดยความดันของน้ํามันไฮดรอลิกที่ใชขับเคลื่อนแกนแอคชูเอเตอร ถูกควบคุมดวยปมไฮดรอลิกและลิ้นไฮดรอลิก  ตาม

สัญญาณควบคุมที่อาจเปนแรงหรอืการเคลื่อนที ่ถาควบคุมแรงแบบวงรอบ เรยีกวา การทดสอบการลาแบบควบคุมแรง และ

ถาควบคุมการเปลี่ยนแปลงขนาดแบบวงรอบ เรียกวา การทดสอบการลาแบบควบคุมการเปลี่ยนแปลงขนาด ความถี่ของ

ภาระแบบวงรอบของการทดสอบการลาแบบเซอรโวไฮดรอลิก ขึ้นกับความสามารถของลิ้นไฮดรอลิก โดยทั่วไปมีความถี่

ประมาณ 50Hz  

ภาระแบบวงรอบจากการสั่นสะเทอืน [13-17]:  ปลายชิ้นทดสอบถูกยึดกับโครงสรางของเครื่องทดสอบ ในขณะที่อีก

ปลายชิ้นทดสอบยึดกับแหลงกําเนิดการสั่นสะเทือน ซึ่งอาจเปนการสั่นสะเทือนจากคลื่นแมเหล็กไฟฟาหรือคลื่นเหนือเสียง 

สามารถสรางความถี่ของภาระแบบวงรอบไดสูงถงึ 500,000 Hz โดยทั่วไปเปนการทดสอบการลาแบบควบคุมแรง แตใหแรง

ไดนอยกวาแรงจากการหมุนของมอเตอร หรือแรงจากระบบเซอรโวไฮดรอลิก สวนมากจะใชในการทดสอบการลาที่ขนาด

ความเคนต่ํา ที่อายุการลามากกวา 107 รอบภาระ 

การทดสอบการลาเปนกระบวนการที่ใชเวลานาน ชิ้นทดสอบที่รับความเคนแบบวงรอบขนาดปานกลาง จะมีอายุการ

ลาจะอยูระหวาง 106 ถงึ 107   รอบภาระ  สําหรับเครื่องทดสอบการลาแบบเซอรโวไฮดรอลิก ที่ความถี่ 50 Hz จะใชเวลาใน

การทดสอบประมาณ 5 ถึง 55 ชั่วโมง โ ดยการสรางความสัมพันธระหวางความเคนแบบวงรอบกับอายุการล า จําเปนตอง

ทดสอบการลากับชิ้นทดสอบ อยางนอย 6 ชิ้น  ดังนัน้วัตถุประสงคของงานวจัิยนี้คือ ออกแบบและสรางเครื่องทดสอบการลา

แบบดัดดวยการหมุนของมวล ที่สามารถสรางความเคนแบบวงรอบที่มีขนาดและความถี่สูง ในการทดสอบการลาแบบดัดดวย

การหมุนของมวล ชิ้นทดสอบถูกวางในแนวดิ่ง โดยปลายชิ้นทดสอบดานลางถูกยึดติดกับพื้น ในขณะที่ปลายอิสระถูกกระทํา

จากแรงแบบวงรอบ ที่สรางจากการหมุนเหวี่ยงของมวลในแนวระดับ ความเคนดัดแบบวงรอบเกิดขึ้นที่บริเวณดานลางของชิ้น

ทดสอบที่ถูกยึดตดิกับพื้น ความเสยีหายจากการลาจะเกดิขึ้น ที่ตําแหนงที่มีขนาดความเคนดัดแบบวงรอบสูงสุด เพื่อลดเวลา

ในการทดสอบการลา มอเตอรไฟฟากระแสตรงแบบไรแปรงถาน ซึ่งสามารถใหความเร็วรอบไดถึง 30,000 รอบตอนาที หรือ 

400 Hz ถูกใชในการหมุนเหวี่ยงมวลที่ตดิตัง้อยูที่ปลายชิ้นทดสอบดานอิสระ แนวคิดของการทดสอบการลาแบบดัดดวยการ

หมุนของมวล ไดจากการทดสอบการลาของเพลารถไฟ [18] โดยเพลาดานหนึ่งถูกสวมอัดกับลอรถไฟ และยึดติดอยูกับฐานใน
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แนวดิ่ง ในขณะที่มีการหมุนเหวี่ยงของมวลอยูที่ปลายดานอิสระ เนื่องจากการทดสอบการลาของเพลารถไฟ จําเปนตองใช

มอเตอรไฟฟาที่มีแรงบดิสูง แตความเร็วรอบต่ํา ความถี่ในการทดสอบจึงจํากัดอยูที่ประมาณ 5 Hz 

การออกแบบและวเิคราะหความเคนของชิ้นสวนตาง ๆ ของเครื่องทดสอบการลาแบบดัดดวยการหมุนของมวล ทําดวย

ระเบยีบวธิไีฟไนตเอลเิมนต โดยขนาดของความเคนแบบวงรอบของชิ้นสวนตาง ๆ ของเครื่องทดสอบการลา ถูกควบคุมใหต่ํา

กวาขดีจํากัดการลาของวัสดุ แตตองสามารถสรางความเคนแบบวงรอบกับชิ้นทดสอบ จนชิ้นทดสอบเกิดความเสียหายจาก

การลาได  ความเครยีดสูงสุดที่บรเิวณปลายดานลางของชิ้นทดสอบ ถูกวัดดวยเกจวัดความเครยีด แปลงเปนความเคนดวยกฎ

ของฮุก และใชเปนตัวแปรควบคุมสําหรับการทดสอบความลา เพื่อตรวจสอบความถูกตองของการออกแบบและวิเคราะห

ความเคนของเครื่องทดสอบการลาแบบดัดดวยการหมุนของมวล ความเคนบนชิ้นทดสอบที่ไดจากการคํานวณดวยระเบียบวิธี

ไฟไนตเอลเิมนต ถูกเปรยีบเทยีบกับความเคนบนชิ้นทดสอบที่ไดจากเกจวัดความเครียด ผลที่ไดจากงานวิจัยนี้สามารถใชเปน

ทางเลอืกในทดสอบการลาของวัสดุทางวศิวกรรม 

การออกแบบและการวิเคราะหความเคนดวยระเบียบวิธีไฟไนตเอลเิมนต 

1. การออกแบบ 

เครื่องทดสอบการลาแบบดัดดวยการหมุนของมวลแบงไดเปน 4 สวน คือ (i) กลไกการสรางแรงและชิ้นทดสอบ, (ii) 

อุปกรณควบคุม, (iii) อุปกรณวัดความเคน นับจํานวนรอบ และตัดการทํางาน และ (iv) อุปกรณสงผานแรง ซึ่งมีแนวคิดการ

ออกแบบดังนี้ 

(i) กลไกการสรางภาระและชิ้นทดสอบ 

มอเตอรไฟฟากระแสตรงทั่วไป มีแปรงและตัวสลับขั้วกระแสไฟฟา แตในมอเตอรแบบไรแปรงถาน จะถูกแทนที่ดวย

อุปกรณควบคุมทางอิเล็กทรอนิก การใชอุปกรณควบคุมทางอิเล็กทรอนิกทําใหมอเตอรหมุนไดเร็วถึง 30,000 รอบตอนาท ี

หรอื 500 Hz นอกจากนี้ การที่ไมมีแปรงถานในตัวมอเตอร ชวยลดการไถลของผิวสัมผัส ทําใหอายุการใชงานของมอเตอร

แบบไรแปรงถานนานกวามอเตอรไฟฟากระแสตรงทั่วไป 

ในงานวจัิยนี้ มอเตอรแบบไรแปรงถาน ที่สามารถปรับความเร็วรอบได 10,000 ถึง 30,000 หรือ 166 ถึง 500 Hz ถูก

นํามาใชในการหมุนเหวี่ยงมวลในแนวระดับ เพื่อสรางแรงเหวี่ยงในระนาบตั้งฉากกับแกนกลางของชิ้นทดสอบ แรงเหวี่ยงนี้จะ

อยูที่ปลายดานอิสระของชิ้นทดสอบ ในขณะที่ปลายอีกดานของชิ้นทดสอบถูกยึดไว แผนภาพสวนประกอบตาง ๆ ของเครื่อง

ทดสอบการลาแบบดัดดวยการหมุนของมวล แสดงดัง ภาพที่ 1 แรงเหวี่ยงนี้จะทําใหเกิดความเคนดัดแบบวงรอบบนชิ้น

ทดสอบ ขนาดความเคนดัดที่สูงที่สุดจะอยูที่บริเวณใกล ๆ กับปลายดานที่ยึดไวของชิ้นทดสอบ ซึ่งจะเปนจุดที่เกิดความ

เสยีหายเนื่องจากการลา ชิ้นทดสอบสําหรับการทดสอบการลาแบบดัดดวยการหมุนของมวล ถูกออกแบบตามคําแนะนําของ 

ASTM E466 [19] แสดงดัง ภาพที่ 2 
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ภาพที่ 1 สวนประกอบตาง ๆ ของเครื่องทดสอบการลาแบบดัดดวยการหมุนของมวล 

 

ภาพที่ 2 ชิ้นทดสอบการลาแบบดัดดวยการหมุนของมวล 

 เครื่องทดสอบการลา ถูกออกแบบใหสรางความเคนดัดสูงสุดมากกวา 500 MPa ที่อัตราสวนความเคน -1 ความถี่ 

166 ถงึ 400 Hz ระยะจากแกนกลางชิ้นทดสอบ ถงึจุดศูนยกลางมวลที่ใชในการเหวี่ยง 14.5 มม. ระยะจากจุดศูนยกลางมวลที่

ใชในการเหวี่ยง ถงึจุดที่เกดิความเคนดัดสูงสุด 97 มม. ขนาดของมวลรวมที่ใช ประมาณ 4.2 กรัม ซึ่งสงผลใหเกิดแรงเหวี่ยงมี

ขนาดประมาณ 384 นวิตัน โดยแอมพลิจูดความเคนดัดแบบวงรอบ สามารถประมาณจากสมการความเคนดัด โดยมีขนาด

ประมาณ 1750 MPa 

(ii) อุปกรณควบคุม 

การปรับขนาดแอมพลจูิดความเคนดัด มวลรวมไดถูกแบงออกเปนมวลยอยจํานวน 2 ชิ้น  ขนาดชิ้นละ 2.1 กรัม แอม

พลจูิดความเคนดัดจะมีขนาดสูงสุด เม่ือตําแหนงของมวลทั้งสอง อยูในทิศทางเดียวกัน และ แอมพลิจูดความเคนดัดจะเปน

ศูนย เม่ือตําแหนงของมวลทัง้สอง อยูในทศิตรงกันขามกั น แสดงดังภาพที่ 3   
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ภาพที่ 3 การปรับขนาดแอมพลจูิดความเคนดัด ดวยการปรับตําแหนงของมวล 

 

เนื่องจากระยะจากมวลชิ้นบน ถึงตําแหนงแอมพลิจูดความเคนดัดสูงสุด มีระยะมากกวา ระยะจากมวลชิ้นลาง ถึง

ตําแหนงแอมพลิจูดความเคนดัดสูงสุด น้ําหนักของมวลชิ้นลาง จึงมากกวาชิ้นบนเล็กนอย เพื่อใหแอมพลิจูดความเคนดัด

สูงสุดเปนศูนย เม่ือตดิตัง้มวลในทศิทางตรงขามกัน นอกจากนี้ การปรับขนาดแอมพลิจูดความเคนดัดสูงสุด ยังสามารถทําได

ดวยการปรับความเร็วรอบการหมุนของมอเตอร ตัง้แต 166 ถงึ 400 Hz โดยเพิ่มไดครัง้ละประมาณ 20 Hz  

(iii) อุปกรณวัดความเคน นับจํานวนรอบ และตัดการทํางาน 

เกจวัดความเครียดขนาด 0.3 มม. ถูกติดที่บริเวณที่เกิดแอมพลิจูดความเคนดัดสูงสุด แสดงดัง ภาพที่ 1 เพื่อวัด

ความเครยีดแบบวงรอบขณะทําการทดสอบการลา และแปลงเปนความเคนดัดแบบวงรอบ ดวยกฎของฮุก สัญญาณความเคน

ดัดแบบวงรอบ สามารถนําไปนับเพื่อตรวจสอบความถี่ และจํานวนรอบภาระ ระหวางการทดสอบการลา ลิมิตสวิตชถูกใชใน

การตรวจจับ การแตกหักของชิ้นทดสอบ และตัดการทํางานของมอเตอร อายุการลา คือ จํานวนรอบภาระกอนการแตกหัก

ของชิ้นทดสอบ 

(iv) อุปกรณสงผานภาระ 

แรงเหวี่ยงจากการหมุนของมวล ถูกสงผานไปยังชิ้นทดสอบ ดวยเพลา ตลับลูกปน และอุปกรณสงผานภาระ ความเคน

แบบวงรอบบนเพลา ตลับลูกปน และอุปกรณสงผานภาระ ถูกควบคุมใหต่ํากวาขดีจํากัดการลาของวัสดุ อุปกรณสงผานภาระ

ไดรับการออกแบบ และวเิคราะหดวยระเบยีบวธิไีฟไนตเอลเิมนต เพื่อยืนยันวา การกระจายความเคนบนชิ้นทดสอบ ไมไดรับ

ผลกระทบจากอุปกรณสงผานภาระ 

น้ําหนักรวมของมวลดานบนของบรเิวณที่เกดิแอมพลจูิดความเคนดัดสูงสุด มีคาประมาณ 200 กรัมสงผลใหเกิดความ

เคนอัด 0.07 MPa เพิ่มขึ้นกับแอมพลจูิดความเคนดัดสูงสุด แตเม่ือคิดเทยีบกับแอมพลิจูดความเคนดัดที่ใชในการทดสอบจริง 

ของเหล็กกลาคารบอนกลาง (ขีดจํากัดการลา 260 MPa) พบวา ความเคนอัดที่เกิดเพิ่มเปนเพียง 0.03 % เทานั้น ซึ่งตาม

มาตรฐาน ASTM E466 [19] กําหนดให ความแปรผันของแอมพลจูิดความเคนดัด ไมควรเกนิ 2% 

เนื่องจากฐานตองรองรับชิ้นสวนทั้งหมดของเครื่องทดสอบ จึงตองออกแบบใหมีน้ําหนักมากพอ ที่จะรองรับการ

สั่นสะเทอืนระหวางการทดสอบการลา โดยฐานมีขนาด 600 x 600 x 60 มม. มีน้ําหนัก 300 กก. มีการใชยางรองระหวาง

ฐานกับโตะวาง และระหวางโตะกับพื้น เพื่อลดการสั่นสะเทอืน 

.2  การวเิคราะหความเคนดวยระเบยีบวธิไีฟไนตเอลเิมนต 

การวเิคราะหความเคนของชิ้นสวนตาง ๆ ของเครื่องทดสอบการลาแบบดัดดวยการหมุนของมวล ดวยระเบียบวิธีไฟ

ไนตเอลเิมนต กระทําเพื่อยืนยันวา ชิ้นสวนที่รับภาระสถติ เชน กลไกการสรางภาระ มีความเคนสูงสุดไมเกินคาความเคนคราก 

และเพื่อใหชิ้นสวนที่รับภาระวงรอบ เชน เพลา ตลับลูกปน อุปกรณสงผานภาระ และฐาน มีแอมพลิจูดความเคนดัดไมเกิน

ขดีจํากัดการลาของวัสดุ 
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การวิเคราะหความเคนดวยระเบียบวิธีไฟไนตเอลิเมนต ทําดวยแบบจําลองยืดหยุนเชิงเสนสามมิติ ในโปรแกรม 

Abaqus [20] แบบจําลองสําหรับการวเิคราะหความเคน ดวยระเบียบวิธีไฟไนตเอลิเมนต แสดงดัง ภาพที่ 4  เงื่อนไขขอบเขต

ของระเบียบวิธีไฟไนตเอลิเมนต กําหนดที่บริเวณผิวลางของฐาน  สมบัติทางกลของวัสดุ แสดงดังตารางที่ 1 การวิเคราะห

ความเคน ดวยระเบยีบวธิไีฟไนตเอลเิมนต ใชมวลขนาด 2.1 กรัม จํานวน 1 ชิ้น และกําหนดความเร็วรอบการหมุนเปน 400 Hz 

 

ภาพที่ 4  แบบจําลองระเบียบวธิไีฟไนตเอลเิมนตสําหรับการวเิคราะหความเคนของการทดสอบการลาแบบดัดดวยการหมุน

ของมวล (a) เพลา (b) ชุดมวล (c) อุปกรณสงผานภาระ (d) ฐาน และ (e) ชิ้นทดสอบ  

ตารางที่ 1 สมบัตทิางกลของวัสดุ  

Component Material 
Density 

(kg/m3) 

Elastic Modulus 

(GPa) 

Yield strength 

(MPa) 

Fatigue limit 

(MPa) 

เพลา S45C steel 7121 210 600 260 

ตัวจับมวล Ti-6v-4al alloy 3975 115 880 510 

มวล S45C steel 7121 210 600 260 

อุปกรณสงผานภาระ 5083 Al alloy 2377 70 228 159 

ฐาน S45C steel 7121 210 600 260 

ชิ้นทดสอบ S45C steel 7121 210 600 260 

 

 ผวิสัมผัสของแตละชิ้นสวน กําหนดดวย master-slave algorithm โดยสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานของคูลอมบ (µ) เปน 

0.3 โดยการไถลของผวิสัมผัสเกดิขึ้นเม่ือ  

  C n            (1) 

เม่ือ C  คือ ความเคนเฉอืนวกิฤต ิและ n  คือ ความเคนตั้งฉาก ในการวิเคราะหความเคน ดวยระเบียบวิธีไฟไนตเอลิเมนต 

ความเร็วรอบการหมุนจะเพิ่มขึ้นทลีะ 20 Hz เริ่มจาก 0 ถงึ 400 Hz แรงเหวี่ยงที่เกดิขึ้นในแตละเอลิเมนต ถูกใชในการคํานวณ
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การกระจายความเคนบนชิ้นสวนตาง ๆ ของเครื่องทดสอบการลาแบบดัดดวยการหมุนของมวล ชิ้นทดสอบ ขนาดของ 

เอลเิมนตของแตละชิ้นสวน ถูกปรับจนการกระจายความเคนรอบจุดวกิฤตมีความเสถยีร เพื่อลดผลกระทบของขนาดเอลิเมนต 

ตอการคํานวณการกระจายความเคน ชนดิ ขนาด และจํานวนเอลเิมนต ของชิ้นสวนตาง ๆ แสดงดังตารางที่ 2 

ตารางที่ 2  ชนดิ ขนาด และจํานวนเอลเิมนต ของชิ้นสวนตาง ๆ  

Component Element type 
Minimum Element 

size (mm.) 

Number of 

Element 

Number of 

Node 

เพลา 8-node linear brick, 

reduce integration(C3D8R) 

0.146 6420 7539 

มวล 8-node linear brick, 

reduce integration(C3D8R) 

0.188 4685 6222 

อุปกรณสงผานภาระ 8-node linear brick, 

reduce integration(C3D8R) 

0.202 14832 17976 

ฐาน 8-node linear brick, 

reduce integration(C3D8R) 

1.37 100772 122326 

ชิ้นทดสอบ 8-node linear brick, 

reduce integration(C3D8R) 

0.283 13824 16385 

 

การกระจายความเคนบนชุดมวลและเพลา แสดงดังภาพที่ 5 โดยความเคนสูงสุดที่เกิดขึ้นบนมวลเปน 48.55 MPa ซึ่ง

คิดเปน 8.09% ของคาความเคนคราก โดยตัวจับมวลทําจากโลหะผสมไทเทเนียม และมวลทําจากเหล็กกลาคารบอนปาน

กลางและ ความเคนบนเพลา มีคา 7.5 MPa แตในการใชงานจริง เพลาอาจรับภาระจากมวลยอยจํานวน 2 ชิ้น ในขณะที่การ

คํานวณดวยระเบยีบวธิไีฟไนตเอลเิมนต คํานวณจากมวลยอยจํานวน 1 ชิ้น ดังนั้นความเคนบนเพลาในการใชงานจริง จึงคิด

เปน 2 เทาของความเคนที่ไดจากการคํานวณดวยระเบียบวิธีไฟไนตเอลิเมนต ซึ่งมีขนาดเปน 15 MPa เม่ือเทียบกับความ

แข็งแรงของเพลา (เหล็กกลาคารบอนปานกลาง) พบวาเปน 2.5% ของคาความเคนคราก จากระเบียบวิธีไฟไนตเอลิเมนต ยัง

พบวา มีแรงขนาด 150 N กระทํา ดังนัน้ ตลับลูกปน NHK 567 ซึ่งสามารถใชงานไดถึง 109 รอบภาระ ภายใตแรง 192 N โดย

ไมเกดิความเสยีหาย จึงถูกเลอืกใชในงานวจัิยนี้ การกระจายความเคนบนอุปกรณสงผานภาระ แสดงดังภาพที่ 6 

 

ภาพที่ 5 การกระจายความเคนบนเพลาและมวล 
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ภาพที่ 6   กระจายความเคนบนอุปกรณสงผานภาระ 

 ขนาดความเคนสูงสุดเปน 54.67 MPa ซึ่งคาความเคนมีคาเพียง 34.38% ของขีดจํากัดการลา (โลหะผสม

อลูมิเนยีม) จากการวเิคราะหความเคน ทําใหม่ันใจวาชิ้นสวนตาง ๆ ของเครื่องทดสอบการลาแบบดัดดวยการหมุนของมวล 

สามารถทํางานโดยไมเกิดความเสียหายจากการคราก และการลา การกระจายความเคนบนชิ้นทดสอบเหล็กกลาคารบอน

ปานกลาง (JIS S45C steel) แสดงดัง ภาพที่ 7 

 

ภาพที่ 7 กระจายความเคนบนชิ้นทดสอบเหล็กกลาคารบอนกลาง (JIS S45C steel) 

 ขนาดความเคนสูงสุดเปน 769.95 MPa ซึ่งคาความเคนนี้ สูงกวาขดีจํากัดการลาของเหล็กกลาคารบอนปานกลาง ทํา

ใหม่ันใจวา ความเคนแบบวงรอบที่สรางจากมวลยอยจํานวน 1 ชิ้น สามารถสรางการลาใหกับชิ้นทดสอบเหล็กกลาคารบอน

ปานกลางได  

การตรวจสอบความถูกตอง 

1. ความเคนบนชิ้นทดสอบ 

เพื่อตรวจสอบความถูกตองของเครื่องทดสอบการลาแบบดัดดวยการหมุนของมวล มวลของเครื่องทดสอบ ถูกแทน

ดวยแรงดงึ ที่สรางจากน้ําหนักมาตรฐาน ขนาด 5 ถงึ 50 N เกจวัดความเครียดขนาด 0.3 มม. ถูกติดบริเวณที่เกิดความเคน

ดัดสูงสุด เพื่อวัดความเครยีดของชิ้นทดสอบ เหล็กกลาคารบอนปานกลาง (JIS S45C steel) และแปลงเปนความเคนดัดดวย

กฎของฮุก การทดสอบนี้ เรยีกวาการทดสอบการดัดดวยภาระสถิต แสดงดังภาพที่ 8 ความสัมพันธระหวางความเคนดัดกับ



การประชุมวชิาการ และการประกวดนวัตกรรมบัณฑิตศกึษาระดับชาติและนานาชาติ 

ระหวางวันท่ี 17-18 พฤษภาคม 2561 

ณ ศูนยประชุมนานาชาติดิเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส เชยีงใหม 
 

602 

ภาระสถติ ที่ไดจากการทดสอบ ถูกเปรยีบกับผลจากระเบยีบวธิีไฟไนตเอลิเมนต แสดงดัง ภาพที่ 9 พบวา ผลทั้งสองมีความ

ใกลเคียงกัน ซึ่งแสดงวาเครื่องทดสอบการลาแบบดัดดวยการหมุนของมวล ที่สรางขึ้นมีความถูกตอง 

 

 

ภาพที่ 8  การทดสอบการดัดดวยภาระสถติ 

  

 

ภาพที่ 9 ความสัมพันธระหวางความเคนดัดกับภาระสถติ จากการทดสอบการดัดดวยภาระสถติ 

2. ความเคนแบบวงรอบบนชิ้นทดสอบ 

เครื่องทดสอบการลาแบบดัดดวยการหมุนของมวล ถูกใชงานกับชิ้นทดสอบเหล็กกลาคารบอนกลาง (JIS S45C 

steel) ดวยมวลขนาด 2.1 กรัม ความเร็วรอบการหมุน 400 Hz แสดงใน ภาพที่ 10 โดยความสัมพันธระหวางความเคนและ

เวลา แสดงใน ภาพที่ 11 พบวา ความเคนแบบวงรอบไมมีสัญญาณรบกวน ความเคนแบบวงรอบมีลักษณะเปนคลื่นไซนที่

สมบูรณ มีความถี่ 400 Hz และ แอมพลจูิดของแตละลูกคลื่นคงที่ อยางไรก็ตาม ความเคนแบบวงรอบที่วัดไดจากการทดสอบ 

อาจแตกตางจากคาที่ใชในการออกแบบอยูบาง  เนื่องจากมีผลกระทบจากการผลิต และความซับซอนของชิ้นสวนของเครื่อง

ทดสอบ ดังนัน้ ความเคนแบบวงรอบที่วัดไดจากเกจวัดความเครยีด จึงถูกใชเปนตัวแปรหลักในการควบคุมการทดสอบ 
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ภาพที่ 10  เครื่องทดสอบการลาแบบดัดดวยการหมุนของมวล 

 

 

ภาพที่ 11 ความเคนแบบวงรอบ จากการทดสอบการลาแบบดัดดวยการหมุนของมวล 

สรุป 

เครื่องทดสอบการลาแบบดัดดวยการหมุนของมวลไดถูกออกแบบและสราง โดยสามารถสรางความเคนแบบวงรอบที่

มีขนาดและความถี่สูงในการทดสอบการลา ชิ้นทดสอบถูกวางในแนวดิ่ง โดยปลายชิ้นทดสอบดานลางถูกยึดติดกับพื้น ในขณะ

ที่ปลายอิสระถูกกระทําจากแรงแบบวงรอบที่สรางจากการหมุนเหวี่ยงของมวลในแนวระดับ ความเคนดัดแบบวงรอบเกิดขึ้นที่

บริเวณดานลางของชิ้นทดสอบที่ถูกยึดติดกับพื้น ความเสียหายจากการลาจะเกิดขึ้นที่ตําแหนงที่มีขนาดความเคนดัดแบบ

วงรอบสูงสุด เพื่อลดเวลาในการทดสอบการลา มอเตอรไฟฟากระแสตรงแบบไรแปรงถาน ซึ่งสามารถใหความเร็วรอบไดถึง 

30,000 รอบตอนาท ีหรอื 400 Hz ถูกใชในการหมุนเหวี่ยงมวลที่ตดิตัง้อยูที่ปลายชิ้นทดสอบดานอิสระ 

จากการการทดสอบการดัดดวยภาระสถิต และการวิเคราะหความเคนดวยระเบียบวิธีไฟไนตเอลิเมนต  พบวา 

ความสัมพันธระหวางความเคนดัดกับภาระสถิตที่ไดจากการทดสอบ สอดคลองกับผลจากระเบียบวิธีไฟไนตเอลิเมนต ซึ่ง

แสดงวาเครื่องทดสอบการลาแบบดัดดวยการหมุนของมวลที่สรางขึ้นมีความถูกตอง เม่ือใชเครื่องทดสอบการลาแบบดัดดวย
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การหมุนของมวลกับ ชิ้นทดสอบเหล็กกลาคารบอนกลาง (JIS S45C steel) พบวาความเคนแบบวงรอบที่ไดจากการทดลอง ไม

มีสัญญาณรบกวน มีลักษณะเปนคลื่นไซนที่สมบูรณ และ มีความถี่ 400  Hz แอมพลิจูดของแตละลูกคลื่นคงที่ ดังนั้น ความ

เคนแบบวงรอบที่วัดไดจากเกจวัดความเครยีด จึงถูกใชเปนตัวแปรหลักในการควบคุมการทดสอบ 
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บทคัดยอ 

 หนองน้ําและแหลงน้ําธรรมชาติที่พบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยคือหลักฐานสําคัญที่เกิดจากการ

ละลายของชัน้เกลอืหนิระดับตื้น การทราบถงึความลกึ ลักษณะการวางตัวของชัน้เกลือหิน มีความจําเปนสําหรับการวางแผน

พัฒนาพื้นที่ และปองกันปญหาที่จะเกิดขึ้นจากผลกระทบของเกลือหินไดอยางเหมาะสม การประยุกตใชการวัดคลื่นไหว

สะเทอืนแบบหักเหและการวัดคาความตานทานไฟฟาแบบ 2 มิต ิเพื่อศกึษาการวางตัวและความตอเนื่องของชั้นเกลือหินระดับ

ตื้น โดยทําการสํารวจวัดคลื่นไหวสะเทือนแบบหักเหผานพื้นที่หนองบอ และสํารวจวัดคาความตานทานไฟฟาแบบ 2 มิต ิ

ระหวางหนองบอ และหนองโปง อําเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ผลการศึกษาการวัดคลื่นไหวสะเทือนแบบหักเหพบวา  

ชัน้เกลอืหนิมีคาความเร็วคลื่นปฐมภูมิอยูในชวง 3,400-4,500 เมตรตอวินาที ที่ระดับความลึกตั้งแต 10 เมตร จากระดับผิว

ดนิ และวางตัวอยูใตอางเก็บน้ําหนองบอ ผลการศึกษาการวัดคาความตานทานไฟฟาแบบ 2 มิติ พบคาความตานทานไฟฟา  

0.01-2 โอหม-เมตร ไมพบชัน้เกลอืหนิระดับตื้น ระหวางอางเก็บน้ําหนองบอและหนองโปง ซึ่งเปนไปไดวาเกลือหินระดับตื้น

วางอยูตัวใตหนองน้ําธรรมชาติ 

คําสําคัญ:  โดมเกลอื  การวัดคลื่นไหวสะเทอืนแบบหักเห  การวัดความตานทานไฟฟาแบบ 2มิต ิ

Abstract 

 The evidence of rock salt dissolving is found as reservoir and pond in northeast of Thailand. A good 

understanding of rock salt depth and extension are necessary for providing basic information for making land 

management decision. In this study, seismic refraction and 2D electrical resistivity tomography techniques were applied 

to characterize shallow rock salt in Borabue district, Maharasarakham province. Seismic refraction survey was conducted 

through Nong Bo reservoir and 2D electrical resistivity tomography survey was conducted between Nong Bo and Nong 

Pong reservoir. Seismic refraction results showed rock salt with P-velocity ranging from 3,400-4,500 m/s found 

underneath Nong Bo reservoir at a depth greater than 10 meters from the surface level. Electrical resistivity tomography 

results showed electrical resistivity values ranging from 0.01 to 2 Ohm-meter, the shallow rock salt was not found 

between Nong Bo and Nong Pong. According to the measurement results, it is believed that the individual salt dome is 

located underneath the reservoir. 

Keyword:  the individual salt dome, Seismic refraction survey, 2D Electrical resistivity survey 
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บทนํา 

 ปญหาดนิเค็มและการทรุดตัวของผิวดินในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีสาเหตุมาจากเกลือหินใตผิวดิน ซึ่งเกลือหิน 

ในประเทศไทยสวนใหญพบอยูใตที่ราบสูงโคราชในภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื จัดอยูในหมวดหินมหาสารคาม ซึ่งประกอบดวย 

เกลือหินสามชั้นแทรกสลับกับชั้นหินดินเหนียว (กรมทรัพยากรธรณี,2552) และชั้นเกลือหินมีระดับความลึกจากผิวดิน 

ที่ไมแนนอน เนื่องจากไดรับอิทธพิลจากธรณีแปรสัณฐานในชวง 55-65 ลานปกอน (นเรศ และ ทรงภพ,2540) ทําใหเกลือหิน

แทรกดันตัวเกิดเปนโครงสรางรูปแบบตางๆ (ภาพที่ 1) เชน เกลือหินปูดรูปประทุน (salt anticline) มวลเกลือหินเพดาน  

(salt canopy) โดมหนิเกลอื(salt dome) เสาหนิเกลอื (salt stock) (Hudec and Jackson, 2007)น้ําบาดาลเปนปจจัยหลักในการละลาย

ของชัน้เกลอืหิน โดยผลจากการละลายนี้ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทําใหพื้นที่ดังกลาวกลายเปนหนองน้ําธรรมชาต ิ

เม่ือสังเกตจากภาพถายทางอากาศ โดยลักษณะดังกลาวกระจายตัวทั่วภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เชน หนองหาร 

อําเภอกุมภวาป จังหวัดสกลนคร (ปกรณ, 2552) 

 
ภาพที่ 1 แสดงลักษณะของโครงสรางเกลอืหนิชนดิตางๆ (Hudec and Jackson,2007) 

 หนองบอ อําเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม มีพื้นที่ประมาณ 2.359 ตารางกิโลเมตร เกิดจากทรุดตัวของ 

ชัน้โดมเกลอืเนื่องจากการละลายของน้ําบาดาล (ธิดารัตน,2546) และการสูบน้ําเค็มเพื่อทํานาเกลือ ซึ่งในอดีตเคยเปนพื้นที่

แหลงผลิตเกลือสินเธาวแหลงใหญในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (วัฒนสาร,2536) ความลึกของชั้นเกลือหินพบที่ระดับ  

30-90 เมตรจากผวิดนิ (เพยีงตา และคณะ, 2547) และยังพบหนองน้ําลักษณะคลายคลงึกับหนองบอ ที่อําเภอบรบือ จังหวัด

มหาสารคาม โดยหนองน้ํามีลักษณะการวางตัวในแนวทิศตะวันออกเฉียงเหนือ-ตะวันตกเฉียงใตโดยระยะหางระหวาง 

หนองน้ํามีระยะ3-6 กโิลเมตร (กรมแผนที่ทหาร, 2542) ซึ่งคาดวาอาจจะเกดิจากการละลายของโครงสรางเกลือหินระดับตื้น

เชนเดยีวกับหนองบอและมีความตอเนื่องกันตามแนวการวางตัวของหนองน้ํา และลักษณะของเกลอืหนิเปนแบบผนังเกลอื 

 การประยุกตการสํารวจธรณีฟสิกสไดรับความนิยมในการศึกษาโดมเกลือ เชน สํารวจวัดความโนมถวง  

(Jallouli et al, 2005; Santolaria et al, 2014) การวัดสนามแมเหล็ก (Boubaya et al, 2011; Kosaroglu et al, 2016) การวัด

ความตานทานไฟฟาแบบ 2 มิติ (เพียงตา และคณะ, 2548; Land, 2012; Yaramanci, 2000) และการวัดคลื่นไหวสะเทือน 

(Ezersky, 2005; Baykulov et al.2009) ในงานวจัิยนี้ไดนําการประยุกตการสํารวจธรณีฟสิกสดวยวิธีการวัดคลื่นไหวสะเทือน

แบบหักเห และการวัดคาความตานทานไฟฟาแบบ 2 มิติ มาใชเพื่อศึกษาชั้นเกลือหินระดับตื้น และนําขอมูลที่ไดแปลความ

รวมกับขอมูลการเจาะสํารวจ เพื่อหาความตอเนื่องของชั้นเกลือหินระหวางแองน้ําในพื้นที่อําเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม 

และกรณีศกึษาสําหรับการศกึษาความตอเนื่องของชัน้โดมเกลอื 

 
วิธีดําเนนิการวิจัย 

 พื้นที่วจัิยตัง้อยูที่อําเภอบรบอื จังหวัดมหาสารคาม (ภาพที่ 2) ตามแผนที่ภูมิประเทศมาตราสวน 1:50,000 ระวาง

แผนที่ 5641III อําเภอบรบอื L7018 ครอบคลุมพื้นที่ 71,166 ตารางกิโลเมตร พื้นที่ศึกษามีลักษณะภูมิประเทศแบบที่เนินรอน
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ลาดลูกฟูก มีความสู งตั้ งแต  150-200 เมตรจากระดับน้ํ าทะเล  พบลักษณะแองน้ํ าธรรมชาติ วางตั ว ในแนว 

ทศิตะวันออกเฉยีงเหนอื-ตะวันตกเฉยีงใต ลักษณะทางธรณีวทิยาของพื้นที่ประกอบดวยหมวดหินในกลุมหินโคราช 2 หมวดหิน 

คือ หมวดหินมหาสารคาม ซึ่งมีลักษณะทางธรณีวิทยาประกอบดวย ชั้นเกลือหินสามชั้นแทรกสลับกับชั้นหินดินเหนียว 

โดยมีชัน้แอนไฮไดรตเปนชั้นหินฐาน วางตัวบนชั้นหินโคกกรวด ประกอบดวยหินทรายแทรกสลับกับหินทรายแปง หินโคลน 

และตะกอนตะพักลําน้ําซึ่งประกอบดวย ตะกอนดนิ และทรายแปง โดยลักษณะของชัน้โดมเกลอืนัน้ มีลักษณะการแทรกดันตัว

ขึ้นมาในหมวดหนิภูทอก (ศูนยวจัิยน้ําบาดาล มหาวทิยาลัยขอนแกน, 2543) 

 

ภาพที่ 2 แผนที่ธรณีวิทยาของพื้นที่ศึกษา อําเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม และแนวการสํารวจวัดคลื่นไหวสะเทือน 

 แบบหักเหและแนวการสํารวจวัดคาความตานทานไฟฟาแบบ 2 มิต ิ(ดัดแปลงจากกรมทรัพยากรธรณี,2552) 

 จากการศึกษาขอมูลธรณีวิทยาของจังหวัดมหาสารคาม และภาพถายทางอากาศ สามารถวางแนวการสํารวจ 

ธรณีฟสิกส (ภาพที่ 3ก-3ง) โดยใชการวัดคลื่นไหวสะเทือนแบบหักเห 4 แนว ในแนวสํารวจที่ 1 มีระยะทาง 1,130 เมตร 

ในแนวสํารวจที่ 2 มีระยะทาง 980 เมตร ในแนวสํารวจที่ 3 มีระยะทาง เทากับ 940 เมตร และแนวสํารวจที่ 4 มีระยะทาง 

400 เมตร โดยการสํารวจวัดคลื่นไหวสะเทือนใชเครื่อง Geometrics รุน StrataVisor NZXPII จํานวน 48 ชองรับสัญญาณ  

และตัวรับคลื่น 48 ตัว ในการสํารวจและกําหนดระยะระหวางตัวรับสัญญาณ 10 เมตร และใชตุมถวงน้ําหนัก 75 กิโลกรัม  

สําหรับกําเนดิคลื่น ลักษณะการสํารวจแบบไปทางเดียวตลอด กําหนดใหระยะหางระหวางตัวกําเนิดคลื่น กับตัวรับคลื่นตัว

แรกเทากับ20 เมตร ลักษณะการเก็บขอมูลเปนการวัดคาเวลาที่คลื่นที่ใชเคลื่อนที่จากจุดกําเนิดคลื่นลงสูใตผิวดิน และหักเห

กลับขึ้นสูผวิดนิ และนําขอมูลที่ไดมาหาคาความเร็วคลื่นและสรางภาพตัดขวางโดยโปรแกรม Plotrefa 

การวัดคาความตานทานไฟฟาแบบ 2 มิต ิ3 แนว (ภาพที่ 3จ-3ฉ) ประกอบดวยแนวสํารวจที่ 5 วางแนวสํารวจเพื่อ

เปรียบเทียบผลการสํารวจคลื่นไหวสะเทือนแบบหักเหในแนวการสํารวจที่ 1 มีระยะทางการสํารวจเทากับ 475 เมตร  

แนวสํารวจที่ 6 มีระยะทาง 720 เมตร และแนวสํารวจที่ 7 มีระยะทาง 600 เมตร โดยใชเครื่องมือวัดความตานทานไฟฟาของ 

Iris Instrument รุน SYSCAL PRO และใชการจัดขัว้ไฟฟาแบบ ไดโพล-ไดโพล ในแนวการสํารวจที่ 5 และโพล-โพล ในแนวการ

สํารวจที่ 6 และ 7 เพื่อใหไดผลสํารวจในระดับลกึ โดยกําหนดใหระยะหางระหวางขั้วไฟฟา 5 เมตร เก็บขอมูลโดยการวัดคา

ศักยไฟฟาจากการปลอยกระแสไฟฟาลงสูใตผิวดินของเครื่อง SYSCAL PRO และนําคาที่ไดมาประมวลผลดวยโปรแกรม 

RES2DINVเพื่อใหไดภาพตัดขวางความตานทานไฟฟา โดยผลการสํารวจทัง้ 2 วธินีี้แปลความหมายรวมกับผลการเจาะสํารวจ

เกลอืหนิในพื้นที่ (ตารางที่ 1) และคาความเร็วคลื่นและคาความตานทานไฟฟาของวัตถุทางธรณี (Loke, 2000; Telford et al, 1990( 
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ภาพที่ 3 แสดงพื้นที่ศกึษาตามแนวการสํารวจธรณีฟสกิส ภาพที่ 2ก-2ง แสดงแนวการสํารวจคลื่นไหวสะเทือน 

   แบบหักเหแนวสํารวจที่ 1-4 ตามลําดับ ภาพที่ 2จ-2ฉ แสดงแนวการสํารวจวัดคาความตานทานฟาแบบ 2 มิติ ใน 

    แนวการสํารวจที่ 6 และ 7 

ตารางที่ 1 แสดงขอมูลหลุมเจาะสํารวจเกลือในอําเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม(ศูนยวิจัยน้ําบาดาล มหาวิทยาลัยขอนแกน

,2543) 

ชื่อหลุม 

เจาะสํารวจ 

ระดับความลกึที่พบ 

เกลอืหนิ (เมตร) 

พกิัด 

ตะวันออก เหนอื 

IW1 22 300300 1772300 

IW2 22 300400 1772400 

K0066 793.7 299200 1773800 

K0089 472.23 296800 1770500 

OW2 18 300200 1773300 

OW3 32.5 299000 1773000 

TW1 18 300200 1773400 

TW2 33 299000 1773000 

TW3 22 300300 1772200 

TW4 22 300300 1772400 

TW5 20 300300 1772600 

TWD-2/30 20 298441  1772455 

ผลการวิจัย 
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ผลจากการวัคคลื่นไหวสะเทือนแบบหักเหของแนวการสํารวจที่ 1 และ 2 (ภาพที่ 4ก-4ข) สามารถแบงชวงคา

ความเร็วของคลื่นโดยเทียบเคียงคาความเร็วคลื่นจากการศึกษาของ เพียงตา และคณะ (2547) และ Telford et al (1990)  

ได 3 ชวงไดแก 1. คาความเร็วคลื่นอยูในชวง 400-800 เมตรตอวนิาท ีแปลความหมายเปนชัน้ตะกอนดิน พบที่ระดับความลึก

ตัง้แต 0-20 เมตรจากผวิดนิ 2. คาความเร็วคลื่นอยูในชวง 1,400-2,400 เมตรตอวนิาท ีแปลความหมายเปนชั้นหินดินเหนียว 

พบที่ระดับความลกึตัง้แต 20 เมตรลงไปจากผิวดิน และมีความหนาไมแนนอน 3. คาความเร็วคลื่นอยูในชวง 3,400-4,500 

เมตรตอวินาที แปลความหมายเปนชั้นเกลือหิน พบที่ระดับความลึกตั้งแต 10 เมตร ลงไปจากระดับผิวดิน โดยในแนวการ

สํารวจที่ 1 พบชัน้เกลอืหนิที่ระยะ 500 เมตรเปนตนไป สวนผลการสํารวจในแนวการสํารวจที่ 3 และ 4 (ภาพที่ 4ค-4ง) พบ

เพยีงชัน้ของตะกอนดนิที่ระดับความลกึ 0-15 เมตร จากระดับผวิดนิ และชัน้หนิดนิเหนยีวที่ระดับความลกึ 15 เมตร เปนตนไป

จากระดับผวิดอนและไมพบชัน้เกลอืหนิในระดับตื้น 

 
ภาพที่ 4 แสดงผลการแปลความหมายการสํารวจวัดคลื่นไหวสะเทอืนแบบหักเหในแนวการสํารวจที่ 1 2 3 และ 4 ตามลําดับ 

ผลการวัดความตานทานไฟฟาแบบ 2 มิต ิของแนวการสํารวจที่ 5, 6 และ 7 (ภาพที่ 5ก-5ค) เม่ือเปรียบเทียบกับผล

การศึกษาของเพียงตา และคณะ (2547) และ Loke (2000) สามารถแบงคาความตานทานไฟฟาได 2 ชวง คือ 1.คาความ

ตานทานไฟฟาที่อยู ในชวง 0.01-2 โอหม-เมตร แปลความเปนชั้นน้ําเ ค็ม พบที่ระดับความลึกตั้ งแต 100 เมตร 

ลงไปจากผิวดิน ที่ระยะตั้งแต 0- 280 เมตร ในแนวการสํารวจที่ 6 และพบที่ความลึกตั้งแต 140 เมตร ลงไปจากผิวดิน  

ที่ระยะ 0-200 เมตร และ 2.คาความตานทานไฟฟาในชวง 9-22.9 โอหม-เมตร แปลความเปนชั้นหินดินเหนียว และพบชั้น

เกลอืหนิในแนวการสํารวจที่ 5 จากการแปลผลการสํารวจเปรยีบเทยีบกับการสํารวจคลื่นไหวสะเทือนพบวาชั้นเกลือหินมีคา

ความตานทานไฟฟาอยูในชวง 7.96-43.4 โอหม-เมตร และพบเกลือหินที่ระดับความลึก ตั้งแต 30 เมตร ลงไปจากระดับผิว
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ดิน สวนบริเวณที่มีคาความตานทานไฟฟาต่ําในชวง 0.1-0.62 โอหม-เมตร สามารถแปลความเปนชั้นตะกอนที่อ่ิมตัวดวย

น้ําเค็ม 

 
ภาพที่ 5 แสดงผลการแปลความหมายการสํารวจวัดคาความตานทานไฟฟาแบบ 2 มิติ ในแนวการสํารวจที่ 5 6 และ7  

  ตามลําดับ 

 
วิจารณผลการวิจัย  

ผลการสํารวจธรณีฟสิกสดวยวิธีการวัดคลื่นไหวสะเทือนแบบหักเห สามารถบงบอกตําแหนงของชั้นเกลือหินได

ชัดเจน โดยชวงความเร็วคลื่น 3,800-4,500 เมตรตอวนิาที อยูในชวงความเร็วของชั้นเกลือหิน โดยชั้นเกลือหินที่พบในพื้นที่

นัน้ จากการแปลความผลการสํารวจรวมกับผลการเจาะสํารวจพบชั้นเกลือหินที่หนองบอมีผิวบนของชั้นเกลือหินมีลักษณะ

ขรุขระเนื่องจากเกลอืหนิถูกละลายดวยน้ําบาดาล และเกลอืหนิที่พบอยูในระดับความลกึตัง้แต 10 เมตรจากผิวดิน มีความลึก

เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ทางทศิตะวันออก และทางทศิใต จากลักษณะดังกลาวคาดวาชัน้เกลอืหนิที่หนองบอมีโครงสรางเปนแบบโดมเกลอื  

จากผลการสํารวจวัดคาความตานทานไฟฟาแบบ 2 มิติ ในพื้นที่หนองบอซึ่งแนวการสํารวจวางซอนอยูบนแนวการ

สํารวจคลื่นไหวสะเทอืนพบชัน้เกลอืหนิที่ตําแหนงเดียวกัน แตในบริเวณพื้นที่ทางทิศเหนือของหนองบอและบริเวณหนองโปง 

ไมพบชั้นเกลือหิน พบเพียงชั้นน้ําเค็มที่ระดับความลึก 150 เมตร คาดวาน้ําเค็มเกิดจากการละลายของชั้นเกลือหินที่อยูใน

ระดับที่ลกึกวาชัน้น้ําเค็ม เนื่องจากคาความตานทานไฟฟาซึ่งบงบอกวาเปนเกลือหินที่พบในแนวการสํารวจที่ 5 นั้น ยังพบใน

แนวการสํารวจที่ 6 และ 7 แตการแปลความหมายทางธรณีแตกตางกันเนื่องจากการแปลความหมายขอมูลธรณีฟสิกสตอง

แปลความใหสอดคลองกับลักษณะทางธรณีวทิยาที่เปนไปได ในแนวการสํารวจที่ 5 คาความตานทานของเกลือหินมีคาต่ําลง

เกดิจากการไหลของกระแสไฟฟาในบริเวณที่มีความสามารถยอมกระแสไฟฟาไหลผานแตกตางกันมาก เชน เกลือหิน และ 

น้ําเค็ม กระแสไฟฟาจะเดินทางสูบริเวณที่เปนน้ําเค็มงายกวาบริเวณที่เปนเกลือหินเนื่องจากมีคาความตานทานที่มากกวา  
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(คาความตานทานไฟฟาของน้ําเค็มอยูในชวง 0.1-2 โอหม-เมตร สวนคาความตานทานเกลือหินอยูในชวง 106-1012 โอหม-เมตร)  

ทําใหเกลอืหนิซึ่งลอมรอบดวยน้ําเค็มหรอืบรเิวณที่มีชัน้ตะกอนที่อ่ิมตัวดวยน้ําเค็ม มีคาความตานทานไฟฟาต่ํากวาความเปน

จรงิมาก ซึ่งคาความตานทานไฟฟาต่ําที่ลอมรอบชั้นเกลือหินนั้นเกิดจากน้ําบาดาลละลายชั้นเกลือเกิดเปนน้ําเค็มขึ้น สวนใน

บรเิวณหนองโปงไมพบลักษณะคาความตานทานไฟฟาต่ําลอมรอบจึงแปลความไดวาไมพบชัน้เกลือหนิในบรเิวณดังกลาว 

ดังนัน้เนื่องจากไมพบชัน้เกลอืหนิที่บรเิวณหนองโปงซึ่งมีความเปนไปไดวาแนวการสํารวจไมไดวางบนยอดของชั้นโดม

เกลอื และจากผลการสํารวจธรณีฟสิกสสามารถบอกไดวาเกลือหินระดับตื้นในพื้นที่อําเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ไมมี

ลักษณะการวางตัวตอเนื่องยาวตามแนวการวางตัวของแองน้ํา 

 
สรุปผลการวิจัย 

จากผลการสํารวจธรณีฟสิกสดวยวิธีการวัดคลื่นไหวสะเทือนแบบหักเห และการวัดคาความตานทานไฟฟาแบบ 

2 มิติ และแปลความหมายรวมกับขอมูลผลการเจาะสํารวจพบวา ลักษณะของชั้น เกลือหินในพื้นที่ อําเภอบรบือ  

จังหวัดมหาสารคาม ไมไดมีลักษณะโครงสรางเปนผนังเกลอืตามลักษณะการวางตัวของหนองน้ําในพื้นที่ แตเปนลักษณะโดม

เกลือ สังเกตไดจากบริเวณหนองบอไมพบชั้นเกลือหินวางตัวตอเนื่องกันในทางทิศใต และไมพบชั้นเกลือหินในระดับตื้นใน

บรเิวณหนองโปง 
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บทคัดยอ 

  การเปลี่ยนแปลงขนาดและการลาของรางรถไฟที่เชื่อมดวยวธิกีารเชื่อมชนวาบ ถูกทดสอบตามมาตรฐาน EN14587 

ในขณะที่ระเบียบวิธีไฟไนตเอลิเมนตถูกใชในการทํานายการดัดและการลาของรางรถไฟที่เชื่อมดวยวิธีการเชื่อมชนวาบ ซึ่ง

พบวา ผลการทํานายใกลเคียงกับผลจากการทดสอบ โดยผลที่ไดเปนแนวทางในการประเมินและปรับปรุง การดัดและการลา

ของรางรถไฟที่เชื่อมดวยวธิกีารเชื่อมชนวาบ 

คําสําคัญ:  รางรถไฟ  การลา  การเชื่อมชนวาบ 

Abstract 

 Deformation and fatigue tests of flash-butt welded rail were performed in accordance with EN 14587 standard. 

On the other hand, the finite element analysis (FEA) was applied to predict the deformation and fatigue life. It was 

found that FEA results corresponded to the experiment results. The finding can be used as a guideline for the numerical 

determinations of bending and fatigue resistance of flash-butt welded rail, and also for the improvement of bending and 

fatigue resistance of flash-butt welded rail. 

Keyword:  rail, fatigue, flash-butt welding 
 

 บทนํา 
  รอยเชื่อมที่ใชกับรางรถไฟเปนปจจัยสาคัญ ที่มีผลตอความปลอดภัยของรางรถไฟโดยตรง รางรถไฟถูกเชื่อมตอกัน

โดยใชวธิกีารเชื่อมที่หลากหลาย ในการสรางทางรถไฟ และซอมรางรถไฟที่เกาหรือชํารุด วิธีการเชื่อมรางรถไฟที่นิยมใชใน

ปจจุบันคือ การเชื่อมชนวาบ (flash-butt welding) และการเชื่อมอะลูมิโนเทอรมิก (aluminothermic welding) โดยการเชื่อมชน

วาบ ใชหลักการเดียวกันกับการเชื่อมไฟฟา สวนการเชื่อมอะลูมิโนเทอรมิก คือการเชื่อมที่ใชการหลอมโลหะ และเติมใน

ชองวางระหวางปลายของราง การเชื่อมชนวาบมีอัตราการเกิดความเสียหายจากการเชื่อมต่ํากวาการเชื่อมอะลูมิโนเทอรมิก 

นอกจากนี้การเชื่อมชนวาบใชเวลาในการเชื่อมนอยกวาการเชื่อมอะลูมิโนเทอรมิก [1] ในการเชื่อมชนวาบ รางรถไฟทั้งสองถูก

ยึดดวยทองแดงที่ระบายความรอนดวยน้ํา ซึ่งทําหนาที่เปนขัว้ไฟฟาโดยปลายของรางรถไฟทั้งสองถูกวางหางกันเล็กนอย และ 

กระแสไฟฟาแรงสูงถูกปลอยผานรางรถไฟ สงผลใหเกิดความรอนจน ปลายของรางรถไฟทั้งสองอยูในสถานะเกือบหลอม

ละลาย จากนัน้กดรางรถไฟทัง้สองเขาหากัน แลวปลอยใหเย็นตัว [1, 2]  

ปจจุบันไดมี การศึกษาความสัมพันธของรอยเชื่อมจากการเชื่อมชนวาบของรางรถไฟ และตําหนิที่เกิดขึ้น เชน 

Cannon และคณะ [3] อธบิายตําหนทิี่เกดิขึ้นกับรางรถไฟ และตําแหนงการเกดิตําหนินั้น ๆ Ozakgul และคณะ [4] ได ทดสอบ

การลาแบบการดัด 4 จุด (4 point bending fatigue test) กับรางรถไฟที่ผานการเชื่อมชนวาบ และนาอายุการ ลา (fatigue life) 
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ของรางรถไฟแบบ 49E1 และ 60E1 มาเปรียบเทียบกับอายุการลาของรางรถไฟแบบ 60E1 ที่ไดจาก ทดสอบการลาของ 

European Commission [5] Beretta และคณะ [6] ไดศึกษาการเกิดรอยราวลา และการขยายตัว ของรอยราวลาในรางรถไฟ 

โดยพบวา รอยราวลาเกิดขึ้นในรูปแบบการเฉือน (shearing mode or mode II) และ เปลี่ยนเปนรูปแบบการเปด (opening 

mode or mode I) เม่ือรอยราวลาขยายตัวยาวขึ้น Beretta และ Desimone [7] ได ศึกษาการขยายตัวของรอยราวลาในราง

รถไฟ จากตําหนิเริ่มตนในแนวแกนบรเิวณรอยเชื่อม ดวยชิ้นทดสอบรูป ทรงกระบอกกลวง รับแรงบิดแบบวงรอบรวมกับแรง

ในแนวแกนแบบวงรอบ (แรงดึง/แรงกด) พบวา การขยายตัวของรอยราวลา สอดคลองกับการขยายตัวของรอยราวลาจริง 

บริเวณรอยเชื่อมของรางรถไฟ โดยการขยายตัวของรอย ราวลาเกิดขึ้นในรูปแบบการเฉือน (shearing mode or mode II) 

Skyttebol และคณะ [8] ไดศกึษาผลกระทบของความเคนตกคาง (residual stress) ตอการขยายตัวของรอยราวลาบริเวณรอย

เชื่อม โดยพบวา ความเคนตกคางที่คํานวณ จากระเบยีบวธิไีฟไนตเอลเิมนต สอดคลองกับความเคนตกคางจากการวัด และที่

บรเิวณหัวราง รอยราวที่ผวินัน้มีความอันตรายกวารอยราวใตผวิ โดยรอยราวที่ผิวขนาด 5-10 ตารางมิลลิเมตร สงผลใหเกิด

ความเสยีหายจากการลา ไดในเวลาไมกี่ป 

เนื่องจากตําหนใินรอยเชื่อม สงผลใหความตานทานการลาของรางรถไฟลดลง ตําหนิ เหลานี้ อาจเกิดระหวาง การ

เชื่อมชนวาบ และ/หรือ ระหวางการใช งาน ดังนั้น The British Standard and European Standard กําหนดใหมีการควบคุม

คุณภาพของรางที่ผานการเชื่อมชนวาบ ตามมาตรฐาน BS EN 14587 [2] หนึ่งในขอกําหนดในมาตรฐาน คือ การทดสอบการ

ลาแบบการดัด 4 จุดกับรางรถไฟที่ผานการเชื่อมชนวาบ โดยควบคุมพสิัยความเคน (stress range) ที่ดานลางของตีนราง การ

ทดสอบการลานี้แยกได 2 ประเภท คือ การทดสอบแบบ past-the-post และ การทดสอบ แบบ staircase โดยการทดสอบ

แบบ past-the-post ใชพิสัยความเคนเพียงคาเดียว โดยทดสอบจนภาระวงรอบครบ 5 ลานรอบ หรือเกิดความเสียหายขึ้น

กอน ในขณะที่การทดสอบแบบ staircase ใชพิสัยความเคนหลายคา แตละชิ้น ทดสอบจะไดรับพิสัยความเคนที่ตางกัน การ

ทดสอบจะยุติลงเม่ือเกิดความเสียหายหรือภาระวงรอบถึง 5 ลานรอบ พิสัยความเคนที่ไมสงผลใหเกิดความเสียหาย เม่ือ

ทดสอบครบ 5 ลานรอบ เปนขดีจากัดความลา (fatigue limit) ความสัมพันธระหวางพิสัยความเคนกับจํานวนรอบของภาระที่

ทําใหเกดิความเสยีหาย (อายุการลาหรือ fatigue life) แสดงบนกราฟลอการิทึม-ลอการิทึม โดยแกนตั้งแสดงพิสัยความเคน 

และแกนนอนแสดงอายุการลา ความสัมพันธนี้ เรยีกวา แผนภาพการลา (S-N curve) ซึ่งสามารถใชอธบิายความตานทานการ

ลา และอายุของการลาของรางรถไฟที่ ผานการเชื่อมชนวาบได  

อยางไรก็ตาม การทดสอบการลาของรางรถไฟที่ผานการเชื่อมชนวาบ จําเปนตองใชอุปกรณเฉพาะ และใช 

ระยะเวลาทดสอบนาน จากมาตรฐาน BS EN 14587 [2] กําหนดใหการทดสอบการลาของรางรถไฟที่ผานการเชื่อมชนวาบ 

ตองทดสอบดวยเครื่องทดสอบการลาที่มีขนาดของกระบอกไฮดรอลิกที่สามารถสรางแรงกดไดประมาณ 500 ถึง 1000 กิโล

นวิตัน (50 ถงึ 100 ตัน) และกําหนดใหการทดสอบกระทําที่5 รอบตอวินาที ซึ่งตองใช เวลานานถึง 280 ชั่วโมง สําหรับราง

รถไฟที่ผานการเชื่อมชนวาบ 1 ชิ้นในการรับภาระวงรอบ 5 ลานรอบ นอกจากนี้ การสรางแผนภาพ การลาตองใชชิ้นทดสอบ

อยางนอย 6 ชิ้น ดังนัน้จุดประสงคของงานวจัิยนี้คือ การทํานายอายุการลาของรางรถไฟที่ผานการเชื่อมชนวาบ เม่ือทดสอบ

การลาแบบการดัด 4 จุด ดวยระเบยีบวธิไีฟไนตเอลเิมนต ผลจากการทํานายจะถูกเปรยีบเทยีบกับผลที่ไดจาการทดสอบ ตาม

มาตรฐาน BS EN 14587 [2] โดยงานวิจัยนี้ สามารถใชเปนแนวทาง (1) ลดจํานวนครั้งในการทดสอบ และ (2) อธิบายและ

ปรับปรุง ความตานทานการลา และอายุของการลาของรางรถไฟที่ผานการเชื่อมชนวาบได 

 
อุปกรณและวิธีการ 

การเชื่อมชนวาบทําบนรางขนาด 54E1 [9] ตามมาตรฐาน BS EN 14587 [2] ความเครียดและความเคนบนรางรถไฟ

ที่ผานการเชื่อมชนวาบถูกวัดจากการทดสอบการดัด 4 จุด (4 point bending test) และถูกคํานวณดวยระเบียบวิธีไฟไนตเอลิ

เมนต ผลจากระเบยีบวธิไีฟไนตเอลเิมนต ถูกเปรยีบเทยีบกับผลจากการทดสอบ เพื่อตรวจสอบความถูกตองของระเบียบวิธีไฟ
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ไนตเอลิเมนต การทํานายอายุการลาของรางรถไฟที่ผานการเชื่อมชนวาบ ทําโดยกําหนดรอยราวเริ่มตนแบบครึ่งวงกลม 

(semi-circular crack) ซึ่งมีตําแหนงสอดคลองกับรอยราวที่พบในรางรถไฟจริง [4] ขนาดเล็กที่สุดของรอยราวเริ่มตน ที่

สามารถขยายตัวไดตามภาระแบบวงรอบ ประมาณจากหลักการกลศาสตรการแตกหักแบบยืดหยุนเชิงเสน (linear-elastic 

fracture mechanics) การกระจายของความเคนและคาตัวประกอบความเขมของความเคน (stress intensity factor) ตามแนว

รอยราว (crack front) ถูกคํานวณดวยระเบยีบวธิไีฟไนตเอลิเมนต อายุการลาหลังเกิดรอยราวลา หรือ อายุการขยายตัวของ

รอยราวลา ถูกประเมินจากแผนภาพการขยายตัวของรอยราวลา (fatigue crack growth curve หรือ FCG curve) รายละเอียด

ของขัน้ตอนการวจัิยแสดงไดดังนี้ 

1. รางรถไฟที่ผานการเชื่อมชนวาบ  

รางรถไฟที่ใชในการเชื่อมชนวาบ เปนราง 54E1 [9] แสดงในภาพที่ 1 การเชื่อมแบบชนวาบทําตามมาตรฐาน BS EN 

14587 [2] รอยเชื่อมที่ไดมีความกวาง 20 ± 2 มม. องคประกอบทางเคมีของรางรถไฟและรอยเชื่อม ถูกประเมินดวยเครื่อง

สเปกโตรมิเตอร (Spectrolab: M10) ในสามตําแหนง โดยคาเฉลี่ยแสดงในตารางที่ 1 องคประกอบทางเคมีของตัวรางรถไฟและ

รอยเชื่อมสอดคลองกับเหล็กกลา R260 [9] ดังนัน้มอดุลัสยืดหยุน (E) เปน 210 GPa และ อัตราสวนปวซองของเหล็ก (휈) เปน 

0.3 ถูกใชในงานวจัิยนี้ 

 

ภาพที่ 1 รางรถไฟที่ผานการเชื่อมชนวาบ 

ตารางที่ 1 องคประกอบทางเคมีของรางรถไฟและรอยเชื่อม (wt%) 

 

2. สมบัตกิารลาของเหล็กกลารางรถไฟ  

การลาของวัสดุขึ้นอยูกับพสิัยความเคน เม่ือพสิัยความเคนสูงขึ้น อายุการลาจะลดลง ความสัมพันธระหวางพสิัย

ความเคนกับอายุการลาที่ไดจากชิ้นทดสอบผวิเรยีบ สามารถแสดงดวยสมการ Basquin [10] 

 

โดย Δσ คือ พสิัยความเคน, Δσf คือ สัมประสทิธิ์การลา และ n เปนคายกกาลังของการลา คาพสิัยความเคนที่ชิ้นทดสอบ

ไมเกดิความเสยีหาย เม่ือรับภาระ 5 ลานรอบ เปน ขดีจากัดความลา (Δσe) Iwafuchi และ คณะ [11] พบวา ขดีจากัดความ

ลา (Δσe) ของเหล็กกลารางรถไฟ เปน 450 MPa  

ในระหวางการใชงาน รอยราวลาอาจเริ่มตนจากตําหนิภายในชิ้นสวนทางวิศวกรรม เชน ขอบกพรองระหวางการ

ผลติ ตําหนิที่เกดิระหวางการใชงานหรอืรูปรางที่ซับซอนของชิ้นสวนทางวศิวกรรม จากกลศาสตรการแตกหักแบบยืดหยุนเชิง

เสน (linear-elastic fracture mechanics) อัตราการขยายตัวของรอยราวลา (da/dN) ขึ้นกับพิสัยของตัวประกอบความเขมของ

ความเคน (ΔK) ถา ΔK ตากวาขอบเขตคาพสิัยตัวประกอบความเขมของความเคน (ΔKth) คา da/dN เขาใกลศูนย หรือรอย



การประชุมวชิาการ และการประกวดนวัตกรรมบัณฑิตศกึษาระดับชาติและนานาชาติ 

ระหวางวันท่ี 17-18 พฤษภาคม 2561 

ณ ศูนยประชุมนานาชาติดิเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส เชยีงใหม 
 

617 

ราวลาไมขยายตัว ความสัมพันธระหวางอัตราการขยายตัวของรอยราวลา (da/dN) กับพิสัยของตัวประกอบความเขมของ

ความเคน (ΔK) สามารถแสดงดวยสมการ Paris [10] 

 

โดย da/dN คือ อัตราการขยายตัวของรอยราวลา, C คือ คาสัมประสิทธิ์ของการขยายตัวของรอยราวลา และ m คือเลขชี้

กําลังของการขยายตัวของรอยราวลา Maya-Johnson และ คณะ [12] พบวา ขอบเขตคาพิสัยตัวประกอบความเขมของความ

เคน (ΔKth) ของเหล็กกลารางรถไฟ เปน 11 MPa.m1/2 

3. การทดสอบการลาของรางรถไฟที่ผานการเชื่อมชนวาบ  

การทดสอบการลาแบบการดัด 4 จุด (4 point bending fatigue test) กับรางรถไฟที่ผานการเชื่อมชนวาบ ทําตาม

มาตรฐาน BS EN 14587 [2] แสดงดังภาพที่ 2 สวนประกอบทัง้หมดของชุดทดสอบการลาแบบการดัด 4 จุด ทําจากเหล็กกลา

คารบอนกลาง S45C ความเครียดตามแนวยาวของรางถูกวัดดวยเกจวัดความเครียด (strain gage, TML: FRA-3-11) ที่

กึ่งกลางของรอยเชื่อม โดยเกจวัดความเครียด มีระยะเกจ 3 มม. โดยตําแหนงของเกจวัดความเครียด (휀A, B, C, D) 

แสดงในภาพที่ 3 

 

ภาพที่ 2 การทดสอบการลาของรางรถไฟที่ผานการเชื่อมชนวาบ (ขนาดเปน มม.) 

 

ภาพที 3 ตําแหน่งของเกจวัดความเครียด (ขนาดเป็น มม.) 
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การทดสอบการเปลี่ยนแปลงขนาดแบบการดัด 4 จุด และการทดสอบการลาแบบการดัด 4 จุด ทําดวยการควบคุม

แรง ดวยเครื่องทดสอบการลาแบบเซอรโวไฮดรอลิก (MTS: 244.22 with 500-kN load cell) การทดสอบการเปลี่ยนแปลง

ขนาดแบบการดัด 4 จุด กระทําดวยแรงกดแบบสถติ โดยมีขนาดสูงสุดเปน 220 kN ในขณะที่การทดสอบการลาแบบการดัด 4 

จุด กระทําดวยแรงแบบวงรอบมีลักษณะเปนคลื่นไซน ความถี่ 5 Hz ความเครียดตามยาวบริเวณใตราง (εA) ถูกแปลงเปน

ความเคน (σA) ดวยกฎของฮุก และ ใชเปนตัวแปรควบคุมสาหรับการทดสอบการลา ระหวางการทดสอบการลา คาพิสัย

ความเคนบรเิวณใตราง (ΔσA) ถูกควบคุมระหวาง 15 ถึง 150 MPa ซึ่งเกิดจากแรงกด 20 ถึง 240 kN การเปรียบเทียบกับ

ผลจากระเบียบวิธีไฟไนตเอลิเมนต การทดสอบการลากระทําที่อุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ 30±2 oC และ 60±5% 

ตามลําดับ การทดสอบการลากระทําจนภาระวงรอบครบ 5 ลานรอบ หรอืเกดิความเสยีหายขึ้นกอน  

4.ระเบยีบวธิไีฟไนตเอลเิมนต  

การกระจายของความเคนบนรอยเชื่อม คํานวณดวยระเบียบวิธีไฟไนตเอลิเมนตแบบสามมิติ ดวยโปรแกรม 

Abaqus/Standard [13] กําหนดใหการเปลี่ยนแปลงขนาดของรางรถไฟที่ผานการเชื่อมชนวาบ เปนแบบอิลาสติกเชิงเสน 

แบบจําลองที่ใชในการคํานวณประกอบดวย รางรถไฟที่ผานการเชื่อมชนวาบ และชุดทดสอบการลาแบบการดัด 4 จุด แสดง

ดังภาพที่ 4 เอลิเมนตของรางเปนแบบ linear hexahedral elements (C3D8R) เอลิเมนตของชุดทดสอบการลาแบบการดัด 4 

จุด เปนแบบ linear hexahedral elements (C3D8R) และแบบ linear wedge elements of type (C3D6) กาหนดให รางรถไฟที่

ผานการเชื่อมชนวาบ และ ชุดทดสอบการลาแบบการดัด 4 จุด มีมอดุลัสยืดหยุน (E) เปน 210 GPa และ อัตราสวนปวซอง (휈) 

เปน 0.3 บรเิวณสัมผัสระหวางรางรถไฟที่ผานการเชื่อมชนวาบ และชุดทดสอบการลาแบบการดัด 4 จุด มีสัมประสิทธแรง

เสยีดทาน (μ) เปน 0.3 โดยการไถลเกดิขึ้น เม่ือความเคนเฉอืน (휏) มากกวาความเคนเฉอืนวกิฤต ิ(C) 

 
โดย σn คือ ความเคนตัง้ฉาก  

กําหนดเงื่อนไขขอบเขตใหดานลางของชุดทดสอบการลาแบบการดัด 4 จุด ไมเคลื่อนที่ และไมหมุนในทุกทิศทาง 

ดานบนของชุดทดสอบการลาแบบการดัด 4 จุด สามารถเคลื่อนที่ไดในแนวดิ่ง หรอืทิศทาง y เทานั้น กําหนดใหมีการคํานวณ

ทัง้หมด 150 ระดับ จากแรงเปนศูนยถงึแรงสูงสุด เพื่อลดผลกระทบของขนาดเอลเิมนตตอการคํานวณ ขนาดเอลเิมนตถูกปรับ

จนกระทั่ง คาความเคนสูงสุดบนรางรถไฟไมไดรับผลกระทบจากขนาดเอลิเมนต โดยเอลิเมนตของรางรถไฟแบบ linear 

hexahedral elements (C3D8R) มีจํานวน 55,080 ชิ้น เอลิเมนตของชุดทดสอบการลาแบบการดัด 4 จุดแบบ linear 

hexahedral elements (C3D8R) มีจํานวน 18,368 ชิ้น และ แบบ linear wedge elements of type (C3D6) มีจํานวน 2,624 ชิ้น 

 

ภาพที่ 4 แบบจําลองการทดสอบการลาแบบการดัด 4 จุด ของรางรถไฟที่ผานการเชื่อมชนวาบ 
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ผลการวิจัยและวิจารณผลการวิจัย 

1. การกระจายของความเคนบนรางรถไฟที่ผานการเชื่อมชนวาบ  

การกระจายของความเคนตามแนวแกนของรางรถไฟที่ผานการเชื่อมชนวาบเม่ือรับแรงสูงสุด แสดงดังภาพที่ 5 โดย

พบวา ความเคนบริเวณดานบนของแกนสมดุล (neutral axis) เปนความเคนอัด ในขณะที่ความเคนบริเวณดานลางของแกน

สมดุล (neutral axis) เปนความเคนดึง บริเวณความเคนดึงเปนบริเวณที่รางมีโอกาสเสียหายจากการลา ซึ่งสอดคลองกับ

พฤตกิรรมความเสยีหายของรางจากความเคนดัดแบบวงรอบ ซึ่งเกดิจากน้ําหนักของรถไฟที่กดรางผานลอรถไฟ 

 

ภาพที่ 5 การกระจายของความเคนตามแนวแกน ของรางรถไฟที่ผานการเชื่อมชนวาบ เม่ือรับแรงสูงสุด 

ความสัมพันธระหวางแรงที่กระทําตอชุดทดสอบการเปลี่ยนแปลงขนาดแบบการดัด 4 จุด กับความเคนตามแนวแกน

ของราง แสดงดังภาพที่ 6 พบวา ความเคนเพิ่มขึ้นตามแรงที่กระทํา โดยแสดงความสัมพันธเชิงเสนตรง บริเวณดานลางของ

แกนสมดุล (σA และ σB) หรอืบรเิวณตนีราง เกดิความเคนดงึ ในขณะที่บรเิวณดานลางของแกนสมดุล (σD) หรือบริเวณหัว

ราง เกดิความเคนอัด และในบรเิวณแกนสมดุล (σC) หรอืบรเิวณเอวราง พบวา ความเคนเขาใกลศูนย เม่ือเปรียบเทียบความ

เคนจากการวัด กับความเคนที่ไดจากการคํานวณดวยระเบียบวิธีไฟไนตเอลิเมนต พบวา มีความสอดคลองกัน โดยมีความ

แตกตางของความเคนที่แรงสูงสุด นอยกวา 5% ในทุกตําแหนง ดังนั้นการคํานวณดวยระเบียบวิธีไฟไนตเอลิเมนตมีความ

ถูกตอง และสามารถใชคํานวณความเคนทีต่ําแหนงอ่ืน ๆ นอกเหนอืจากตําแหนง A, B, C และ D ได 

 
ภาพที่ 6 ความสัมพันธระหวางแรงที่กระทําตอชุดทดสอบการลาแบบการดัด 4 จุด กับความเคนตามแนวแกนของราง 

 

2. อายุการลาของรางรถไฟที่ผานการเชื่อมชนวาบ  

การทดสอบการลาของรางรถไฟที่ผานการเชื่อมชนวาบ ทําโดยใชรางรถไฟ จํานวน 2 ราง ภายใตคาพิสัยความเคน

บรเิวณใตราง (ΔσA) ถูกควบคุมที่ 15 ถึง 150 MPa พบวา รางรถไฟทั้งสองไมเกิดการลา เม่ือไดรับภาระวงรอบถึง 5 ลาน

รอบ ผลที่ไดสอดคลองกับขดีจํากัดการลาของเหล็กกลารางรถไฟ (R260 steel) การเตรียมรางรถไฟที่ผานการเชื่อมชนวาบ 

ตามมาตรฐาน BS EN 14587 [2] ซึ่งกาหนดใหขัดและเจียระไนรอยเชื่อมกอนการทดสอบการลา ภายใตความเคนสูงสุด
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บริเวณใตรางระหวางการทดสอบ เปน 150 MPa ซึ่งตากวาขีดจากัดความลา (Δσe) ของเหล็กกลารางรถไฟ (450 MPa) 

ดังนัน้รางรถไฟทัง้สองจึงไมเกดิการลา  

อยางไรก็ตาม ตําหนิในรอยเชื่อมอาจเกิดระหวางการใชงาน ซึ่งอาจสงผลใหความตานทานการลาของรางรถไฟที่

ผานการเชื่อมชนวาบลดลง และอาจกอใหเกดิความเสยีหายได Ozakgul และคณะ [4] ไดทดสอบการลาแบบการดัด 4 จุดกับ

รางรถไฟ 60E1 ที่ผานการเชื่อมชนวาบและถูกใชงานจรงิมาแลว ตามมาตรฐาน BS EN 14587 [2] โดยตําแหนงหัวกดดานบนมี

ระยะหางกัน 240 มม. และตําแหนงหัวกดดานลาง มีระยะหางกัน 1000 มิลลเิมตร ขนาดของพิสัยความเคนบริเวณใตราง ถูก

ควบคุมที ่19 ถงึ 190 MPa พบวา รอยราวลาเกิดขึ้นบริเวณดานลางของตีนราง ขยายตัวผานความหนาของตีนลาง และเกิด

การแตกหักในที่สุด เม่ือรอยราวลามีความลกึประมาณ 20 มม. ดังภาพที่ 7 โดยรับภาระแบบวงรอบ จํานวน 2,144,180 รอบ

กอนการแตกหัก ดังนัน้การลาที่เกดิขึ้นกับรางรถไฟนี้ ถูกใชเปนตนแบบในการทํานายอายุการลาดวยระเบยีบวธิไีฟไนตเอลิเมต 

โดยรายละเอียดแสดงในหัวขอตอไป 

 
ภาพที่ 7 ความเสยีหายจากการลารางรถไฟ 60E1 ที่ผานการเชื่อมชนวาบ เม่ือทดสอบการลาแบบการดัด 4 จุด [4] 

3. การทํานายอายุการลาของรางรถไฟที่ผานการเชื่อมชนวาบ  

3.1 ขนาดเริ่มตนของรอยราวแบบครึ่งวงกลม  

ความตานทานการลามีความสัมพันธแบบผกผันกับขนาดของตําหนิ Kitagawa และ Takahashi [14] พบวา เม่ือขนาด

ของตําหนิลดลง ความตานทานการลาจะเพิ่มขึ้น จนเม่ือตําหนิมีขนาดเล็กกวาขนาดรอยราววิกฤติ (ao) ตัวประกอบความเขม

ของความเคนทีป่ลายรอยราว มีขนาดตากวาขอบเขตคาพิสัยตัวประกอบความเขมของความเคน (ΔKth) รอยราวจะมีอัตรา

การขยายตัวที่ชามาก หรือหยุดขยายตัว ดังนั้นความตานทานการลาของชิ้นสวนทางวิศวกรรมที่มีขนาดตําหนิที่ผิวเล็กกวา

ขนาดรอยราววกิฤต ิ(ao) จึงใกลเคียงกับขีดจํากัดความลา (Δσe) ที่ไดจากชิ้นทดสอบผิวเรียบ ในทางตรงกันขาม ถาขนาด

ของตําหนิที่ผวิใหญกวาขนาดของรอยราววกิฤต ิ(ao) คาตัวประกอบความเขมของความเคน จะมีขนาดสูงกวาขอบเขตคาพิสัย

ตัวประกอบความเขมของความเคน สงผลใหรอยราวลาขยายตัว และเกดิความเสยีหายจากการลาได ขนาดของรอยราววิกฤต ิ

(ao) สามารถประมาณไดจาก [10] 

 
โดย F คือ ฟงกชันรูปราง (geometry function)  

จากขอบเขตคาพิสัยตัวประกอบความเขมของความเคน (ΔKth) ของเหล็กกลารางรถไฟ (11 MPa.m1/2) ขีดจากัด

ความลา (Δσe) ของเหล็กกลารางรถไฟ (450 MPa) และ F = 1 พบวา ขนาดของรอยราววิกฤติ (ao) เปน 0.2 มม. แตรอย
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ราววกิฤตขินาด 0.2 มม. นี้เปนขนาดที่ไดตามทฤษฎี (F=1) สําหรับรางรถไฟที่มีรูปรางซับซอน และมีรอยราวที่ผิวดานลางของ

ตนีราง ขนาดของรอยราววกิฤตไิมสามารถคํานวณ ไดจากทฤษฎีกลศาสตรการแตกหักโดยตรง ดังนั้นรอยราวรูปครึ่งวงกลม 

มีความลกึ 0.5 มม. ถูกกาหนดเปนรอยราวเริ่มตนรูปครึ่งวงกลม (ai) เพื่อทํานายขนาดของรอยราววิกฤติ (ao) ของรางรถไฟ 

60E1 ที่ผานการเชื่อมชนวาบ เม่ือทดสอบการลาแบบการดัด 4 จุด [4] โดยทําการเพิ่มขนาดรอยราวเริ่มตนรูปครึ่งวงกลม (ai) 

และคํานวณคาพิสัยตัวประกอบความเขมของความเคน จนกระทั่งคาพิสัยตัวประกอบความเขมของความเคนมีคามากกวา 

ΔKth (ΔK > ΔKth ) รอยราวสามารถขยายตัวได โดยรอยราวที่ขยายตัวไดเปนรอยราววกิฤต ิ(a0)  

แบบจําลองการทดสอบการลาแบบการดัด 4 จุด ของรางรถไฟ 54E1 ที่ผานการเชื่อมชนวาบ (ภาพที่ 4) ถูกปรับเปน

รางรถไฟ 60E1 และเพิ่มรอยราวเริ่มตนรูปครึ่งวงกลม (ai) มีความลึก 0.5 มม. ในตําแหนงดังที่ปรากฏตามภาพที่ 7 คาพิสัย

ตัวประกอบความเขมของความเคน (ΔK) ตามแนวรอยราว (crack front) ถูกคํานวณดวยระเบียบวิธีไฟไนตเอลิเมนต ถา ΔK 

< ΔKth รอยราวลาไมขยายตัว ดังนัน้ขนาดของรอยราวเริ่มตนรูปครึ่งวงกลม (ai) จะถูกเพิ่มขึ้นเปน ai + Δa โดยที่ Δa เปน 

0.5 มม. และทําการคํานวณคาพสิัยตัวประกอบความเขมของความเคน (ΔK) ใหม กระบวนการนี้กระทําซา จนกระทั้ง ΔK = 

ΔKth ซึ่งขนาดของรอยราวเริ่มตนรูปครึ่งวงกลม เปนขนาดของรอยราววกิฤต ิ(ao) รอยราวลาขยายตัว และรางรถไฟสามารถ

เกดิการลาได  

การคํานวณคาพสิัยตัวประกอบความเขมของความเคนที่ถูกตอง ขนาดของเอลิเมนตตามแนวรอยราว (crack front) 

จําเปนตองมีขนาดเล็ก และการคํานวณจะทําใหมเม่ือรอยราวขยายตัว แมวาการคํานวณจะใชเวลามาก แตเพื่อผลลัพธที่

แมนยํา จึงใชระเบียบไฟไนตเอลิเมนตแบบจําลองขนาดเต็ม (full model) ในการคํานวณ โดยใชเงื่อนไขขอบเขตเชนเดียวกับ

แบบจําลองขนาดเต็มที่ใชในการคํานวณการกระจายความเคนบนรางรถไฟ (ภาพที่ 4) แบบจําลองระเบียบวิธีไฟไนตเอลิเมนต

ของการทดสอบการลาแบบดัด 4 จุด ของรางรถไฟ 60E1 ที่ผานเชื่อมชนวาบ แสดงดังภาพที่ 8 แรงที่ถูกใชในการคํานวณดวย

ระเบยีบวธิไีฟไนตเอลเิมนต ถูกเพิ่มจนกระทั่งความเคนที่แนวแกนบรเิวณรอยเชื่อมชนวาบที่ตีนราง เทากับ 211.11 MPa [4] เอ

ลเิมนตโดยรอบปลายรอยราวเปนแบบ 20-node quadratic brick, reduced integration (C3D20R) และเอลเิมนตบริเวณตัวราง

รถไฟเปนแบบ 10 node tetrahedral element (C3D10) เพื่อลดผลกระทบของขนาดเอลิเมนตตอการคํานวณตัวประกอบความ

เขมของความเคน ขนาดของเอลิเมนตถูกปรับจนกระทั่ง คาตัวประกอบความเขมของความเคนที่แนวรอยราว (crack front) 

ไมไดรับผลกระทบจากขนาดของเอลเิมนต โดยพบวา จํานวนเอลเิมนตของแบบจําลองเสมือนจริงเปน 79,189 ชิ้น และขนาดที่

เล็กที่สุดของเอลเิมนตตลอดแนวรอยราวคือ 0.18 มม. 

 
ภาพที่ 8 แบบจําลองขนาดเต็มระเบียบวิธีไฟไนตเอลิเมนตของการทดสอบการลาแบบการดัด 4 จุด ของรางรถไฟ 60E1 ที่

ผานการเชื่อมชนวาบ 
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รอยราวเริ่มตนรูปครึ่งวงกลมขนาดตาง ๆ แสดงดังภาพที่ 9a และคาตัวประกอบความเขมของความเคนตามแนว

รอยราว แสดงดังภาพที่ 9b เนื่องจากความเคนดัดสูงสุด เกิดขึ้นบริเวณดานลางของตีนราง ดังนั้นบริเวณที่มีคาตัวประกอบ

ความเขมของความเคนสูงสุดบนแนวรอยราว อยูบริเวณใกลกับผิวดานลางของตีนราง และ พบวาคาพิสัยตัวประกอบความ

เขมของความเคน (ΔK) ตลอดแนวรอยราว มีขนาดเทากับขอบเขตคาพิสัยตัวประกอบความเขมของความเคน (ΔKth) ของ

เหล็กกลารางรถไฟ ที่ความลกึ 3 มม. ดังนัน้รอยราวเริ่มตนรูปครึ่งวงกลมลึก 3 มม. ดังแสดงในภาพที่ 9a เปนรอยราววิกฤต ิ

(ao) ซึ่งสามารถขยายตัวได และถูกใชในการทํานายอายุการลาของรางรถไฟ 60E1 ที่ผานการเชื่อมชนวาบ เม่ือทดสอบการลา

แบบการดัด 4 จุด [4] 

 

 
ภาพที่ 9 ผลการวเิคราะหไฟไนตเอลเิมนตของรางรถไฟ 60E1 ที่ผานการเชื่อมชนวาบ เม่ือทดสอบการลาแบบการดัด 4 จุด 

(a) แนวรอยราวเริ่มตน และ (b) คาตัวประกอบความเขมของความเคนบรเิวณแนวรอยราวเริ่มตน 

 

3.2 การขยายตัวของรอยราวลาของรางรถไฟ 60E1 ที่ผานการเชื่อมชนวาบ เม่ือทดสอบการลาแบบการดัด 4 จุด  

คาตัวประกอบความเขมของความเคนตามแนวรอยราว ถูกคํานวณตามแนวรัศมีที่ 180 ตําแหนง ( θ = n흅/180, n 

= 1, 2, .., 180) ดังแสดงในภาพที่ 10a อัตราการขยายตัวของรอยราวลา (da/dN) ที่ตําแหนงตางๆ บนแนวรอยราวถูก

ประมาณจากสมการ Paris (สมการ 2) การขยายตัวของรอยราว (Δa) ที่ตําแหนงตาง ๆ จะถูกคํานวณจากอัตราการขยายตัว

ของรอยราวลา (da/dN) ทุก 5x105 รอบภาระ และนําไปใชสรางขนาดและรูปรางของรอยราวใหม กระบวนการนี้ถูกทําซ้ํา

จนกระทั่งคาตัวประกอบความเขมของความเคนสูงสุด (Kmax) ตามแนวรอยราวเทากับคาวิกฤติของตัวประกอบความเขมของ

ความเคน (KC) โดยจํานวนรอบภาระทัง้หมดที่ใชในการขยายตัว คืออายุการขยายตัวสูงสุดของรอยราวของรางรถไฟ 60E1 ที่

ผานการเชื่อมชนวาบ เม่ือทดสอบการลาแบบการดัด 4 จุด  
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การทํานายการขยายตัวของรอยราวของรางรถไฟ 60E1 ที่ผานการเชื่อมชนวาบ เม่ือทดสอบการลาแบบการดัด 4 

จุด แสดงในภาพที่ 10b เนื่องจากความเคนดัดสูงสุด เกดิขึ้นบรเิวณผวิดานลางของตนีราง ดังนั้นคาพิสัยตัวประกอบความเขม

ของความเคน และอัตราการขยายตัวของรอยราวลา บริเวณผิวดานลางของตีนรางสูงกวาที่ความลึกของแนวรอยราว ดังนั้น

รอยราวรูปครึ่งวงกลมเปลี่ยนรูปรางเปนรอยราวรูปครึ่งวงรี เม่ือรอยราวลาขยายตัว ซึ่งสอดคลองกับลักษณะที่พบบนพื้นผิว

การแตกหักของรางรถไฟ 60E1 ที่ผานการเชื่อมชนวาบ เม่ือทดสอบการลาแบบการดัด 4 จุด (ภาพที่ 7) การขยายตัวของรอย

ราวลา สงผลใหคาตัวประกอบความเขมของความเคนเพิ่มขึ้น จนในที่สุดคาตัวประกอบความเขมของความเคนสูงสุด (Kmax) 

ตามแนวรอยราว เทากับคาวกิฤตขิองตัวประกอบความเขมของความเคน (KC) โดยขนาดของรอยราวเม่ือเกิดการแตกหักจาก

การลาเปน 21.569 มม. และจํานวนรอบภาระทัง้หมดที่ใชในการขยายตัวของรอยราว คือ 2,650,000 รอบ ซึ่งสูงกวาอายุการ

ขยายตัวของรอยราวของรางรถไฟ 60E1 ที่ผานการเชื่อมชนวาบ เม่ือทดสอบการลาแบบการดัด 4 จุด (2,144,180 รอบ) [4] 

ความแตกตางนี้อาจเกดิจากการที่รอยราวเริ่มตนในรางรถไฟจริง เกดิขึ้นบรเิวณรอยกัดกรอนที่ดานลางของตีนราง [4] ขนาด

ของรอยกัดกรอนนี้ ไมไดถูกรายงานในงานในงานวจัิยของ Ozakgul และคณะ [4] แตเปนไปไดที่ขนาดของรอยกัดกรอนนี้ อาจ

มีขนาดใหญกวาขนาดของรอยราววิกฤติ (a0=3 มม.) ที่ใชในการคํานวณระเบียบวิธีไฟไนตเอลิเมนตในงานวิจัยนี้ ดังนั้น 

จํานวนรอบภาระของการขยายตัวของรอยราวที่ทํานายดวยระเบียบวธิไีฟไนตเอลเิมนตจึงสูงกวาผลจากการทดลอง [4] 

 

สรุปผลการวิจัย 

การเปลี่ยนแปลงขนาดและการลาของรางรถไฟที่เชื่อมดวยวิธีการเชื่อมชนวาบ ถูกทดสอบตามมาตรฐาน EN14587 

ในขณะที่ระเบียบวิธีไฟไนตเอลิเมนตถูกใชในการทํานายการดัดและการลาของรางรถไฟที่เชื่อมดวยวิธีการเชื่อมชนวาบ ซึ่ง

พบวา ความเคนที่ไดจากการคํานวณดวยระเบยีบวธิไีฟไนตเอลเิมนต เทากับความเคนที่วัดจาก 4 ตําแหนงบนรางรถไฟที่เชื่อม

ดวยวธิกีารเชื่อมชนวาบ ภายใตการทดสอบการเปลี่ยนแปลงขนาดแบบการดัด 4 จุด ดังนัน้การคํานวณดวยระเบียบวิธีไฟไนต

เอลเิมนตมีความถูกตอง และสามารถใชคํานวณความเคนทีต่ําแหนงอ่ืน ๆ บนรางรถไฟที่เชื่อมดวยวิธีการเชื่อมชนวาบได ราง

รถไฟที่เชื่อมดวยวธิกีารเชื่อมชนวาบไมเกิดการลา เม่ือไดรับภาระวงรอบถึง 5 ลานรอบ เนื่องจากความเคนสูงสุดบริเวณใต

รางระหวางการทดสอบต่ํากวา ขดีจากัดความลาของเหล็กกลารางรถไฟ ตําหนิในรอยเชื่อมอาจเกดิระหวางการใชงาน ซึ่งอาจ

สงผลใหความตานทานการลาของรางรถไฟที่ผานการเชื่อมชนวาบลดลง และอาจกอใหเกิดอันตรายตอชีวิตและทรัพยสินได 

ระเบยีบวิธไีฟไนตเอลเิมนตสามารถใชทํานายการลาของรางรถไฟที่เชื่อมดวยวิธีการเชื่อมชนวาบ ผลการทํานายใกลเคียงกับ

ผลจากการทดสอบ ซึ่งสามารถใชเปนแนวทางในการประเมินและปรับปรุง การดัดและการลาของรางรถไฟที่เชื่อมดวยวิธีการ

เชื่อมชนวาบได 
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ภาพที่ 10 ผลการวเิคราะหไฟไนตเอลเิมนตของรางรถไฟ 60E1 ที่ผานการเชื่อมชนวาบ เม่ือทดสอบการลาแบบการดัด 4 จุด 

(a) คาตัวประกอบความเขมของความเคนบรเิวณแนวรอยราว และ (b) การทํานายการขยายตัวของรอยราว 
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บทคัดยอ 

 งานวจัิยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลของสารประกอบฟนอลที่ปนเปอนในน้ําเสียอุตสาหกรรมสกัดน้ํามันปาลมที่

สงผลตอกิจกรรมการทํางานของกลุมจุลินทรียผลิตกาซชีวภาพ โดยทําการศึกษาศักยภาพการผลิตกาซมีเทนของน้ําเสีย

อุตสาหกรรมสกัดน้ํามันปาลมและทําการเปรยีบเทยีบผลการยับย้ังกจิกรรมของกลุมจุลนิทรยีผลิตกาซชีวภาพในกระบวนการ

ไฮโดรไลซสี อะซโิดเจนนซีสี และเมทาโนเจนนซีสี โดยสารประกอบฟนอล 2 ชนดิ ไดแก กรดคาเฟอิกและฟนอล กําหนดความ

เขมขนซโีอดเีริ่มตนเทากับ 2 g/L จากผลการทดลองพบวาน้ําเสยีอุตสาหกรรมสกัดน้ํามันปาลม มีศักยภาพการผลิตกาซมีเทน

เทากับ 96.038.27 mLCH4/gCODadded ซึ่งนอยกวาคาทางทฤษฎีที่มีคา 700 mLCH4/gCODadded และเม่ือเปรียบเทียบฤทธิ์การ

ยับย้ังกจิกรรมการทํางานของจุลนิทรยี พบวา กรดคาเฟอิกมีฤทธการยับย้ังสูงกวาฟนอล โดยศักยภาพการผลิตกาซชีวภาพ

เม่ือมีกรดคาเฟอิกและฟนอลมีคา 583.421.17 และ 609.321.79 mL/gacetic acid ตามลําดับ  ซึ่งนอยกวาชุดควบคุมที่มีคา 

720.7615.12 mL/gacetic acid รอยละการยับย้ังของกรดคาเฟอิกและฟนอลตอกิจกรรมไฮโดรไลซีส อะซิโดเจนนีซีส และเมทา

โนเจนนซีสีเทากับ 14.850.83, 51.102.43, 19.050.16 และ 5.151.18, 42.911.53, 15.460.25 ตามลําดับ 

คําสําคัญ:  สารประกอบฟนอล กรดคาเฟอิก น้ําเสยีอุตสาหกรรมสกัดน้ํามันปาลม  กิจกรรมการทํางานของกลุมจุลินทรียไร

อากาศ กาซชวีภาพ 

Abstract 

 The objective of this research was to study the effects of phenolic compounds contaminated in palm oil mill 

effluent (POME) which affect anaerobic microbial activities. Start on bio-methane potential (BMP) production of palm oil 

mill effluent and comparison of the two types of phenolic compounds, caffeic acid and phenol, on the inhibition of 

anaerobic microbial activities. Hydrolysis activity, acidogenesis activity and methanogenesis activity were investigated 

using cellulose, glucose and acetic acid as the substrates, respectively. The initial COD concentration was adjusted to 2 
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g/L. The results showed that the wastewater from the palm oil mill effluent had the methane potential of 96.038.27 

mL/gCODadded, which is less than the theoretical value of 700 mLCH4/gCODadded. In comparison with the inhibitory 

anaerobic microbial activity, it was found that caffeic acid had higher inhibition than phenol. The biogas potential 

production with caffeic acid and phenol were 583.421.17 and 609.321.79 mL/gacetic acid, respectively, which was less 

than the control at 720.7615.12 mL/gacetic acid. Percentages of inhibitory effect of caffeic acid and phenol on hydrolysis 

activity, Acidogenesis activity and Methanogenesis activity were 14.850.83, 51.102.43, 19.050.16 and 5.151.18, 

42.911.53, 15.460.25, respectively. 

Keyword:  Phenolic compounds, Caffeic acid, Palm oil mill effluent, Anaerobic microbial activities, Biogas 
 

 

บทนํา  

เทคโนโลยีการจัดการของเสยีดวยกระบวนการบําบัดแบบไรอากาศในปจจุบันนี้มีหลากหลายรูปแบบ ไดกาซชีวภาพ

ที่มีกาซมีเทนเปนองคประกอบหลักเพื่อใชเปนพลังงานทดแทนซึ่งเปนผลลัพธที่ไดจากกระบวนการบําบัดน้ําเสีย กาซชีวภาพที่

ผลติไดเกดิจากกระบวนการยอยสลายสารอินทรยีแบบไรอากาศดวยจุลนิทรยี ซึ่งมีกระบวนการเมทาบอลิซึมแตกตางกันเพื่อ

เปลี่ยนสารอินทรยีเปนกาซมีเทน โดยจุลนิทรยี 3 กลุม คือ จุลนิทรยีกลุมไฮโดรไลตกิ (Hydrolytic bacteria), จุลินทรียกลุมอะซิ

โดเจนนกิ (Acidogenic bacteria) และจุลนิทรยีกลุมเมทาโนเจนนิก (Methanogenic bacteria) ตามลําดับ การผลิตกาซชีวภาพ

นัน้ มีพารามิเตอรตางๆ เปนตัวบงชี้ใหเห็นถึงประสิทธิภาพการทํางานของระบบ ไดแก ความเปนกรด-ดาง (pH) กรดไขมัน

ระเหยงาย (Volatile Fatty Acids : VFAs) สภาพความเปนดาง (Alkalinity) และสารยับย้ังตางๆ ที่สงผลตอการทํางานของ

จุลินทรีย เชน ไขมัน แอมโมเนีย และสารประกอบฟนอล เปนตน (Deublein and  Steinhauser, 2011) โดยเฉพาะอยางย่ิง

สารประกอบฟนอลที่สงผลทําใหกลุมจุลินทรียสรางมีเทนมีความออนไหวตอสารที่มีความเปนพิษเม่ือเทียบกับจุลินทรียกลุม

อ่ืน ซึ่งหากมีสารยับย้ังอยูจะสงผลตอประสทิธภิาพในการผลติกาซมีเทนลดลง (Autenrieth et al., 1991) 

น้ําเสียจากโรงงานสกัดน้ํามันปาลมมีปริมาณสารอินทรียในรูปคาซีโอดี (Chemical Oxygen Demand : COD) 

คอนขางสูง ประมาณ 15,000 - 100,000 mg/L (Lam and  Lee, 2011) ซึ่งในกระบวนการสกัดน้ํามันปาลมมีการใชความรอน

เพื่อทําใหผลปาลมสุก กอใหเกิดการสลายตัวของลิกนินใน ผลปาลมกลายเปนสารประกอบฟนอลปะปนในน้ําเสีย มีคาอยู

ในชวง 1,206-1,503 mg/L (พันธธิดา, 2557) เม่ือนําน้ําเสียเขาสูระบบบําบัดน้ําเสีย พบวาเสถียรภาพไมดีเทาที่ควร จาก

การศกึษาของ Camarillo and  Rincón (2009) พบวาสารยับย้ังการยอยสลายแบบไรอากาศในน้ําเสียจากโรงงานผลิตไวนและ

โรงงานสกัดน้ํามันมะกอกที่มีการปนเปอนของน้ํามันมะกอก ไมสงผลตอการผลิตกาซชีวภาพ แตสารเอทานอล 250 mg/L 

และสารฟนอล (phenol) 150 mg/L ทําใหเกิดการยับย้ังการทํางานของจุลินทรียกลุมสรางกรดและจุลินทรียกลุมผลิตกาซ

มีเทน รวมไปถึงทําใหการกําจัด COD และประสิทธิภาพการผลิตกาซชีวภาพลดลง ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ  

Hernandez and  Edyvean (2008) และ Sayadi et al. (2000) ที่พบวา สารฟนอล และ กรดคาเฟอิก (Caffeic acid) สามารถ

ยับย้ังการผลติกาซมีเทนของจุลนิทรยีกลุม Methanogen และ Acidogen เนื่องจากกลุมสารประกอบฟนอลดังกลาวมีความเปน

พิษตอการยอยอาหารของจุลินทรีย โดยจะทําใหสูญเสียความสมบูรณของเย่ือหุมเซลล และรบกวนการทํางานของเย่ือหุม

เซลล รวมทัง้ยับย้ังการทําหนาที่ของโปรตีนที่เย่ือหุมเซลล สงผลใหจุลินทรียตายเม่ือความเขมขนของสารประกอบฟนอลสูง 

อีกทัง้เม่ือมีการปนเปอนในกากตะกอนของระบบผลิตกาซชีวภาพ จะทําใหประสิทธิภาพในการผลิตกาซมีเทนของจุลินทรีย

ลดลง รวมไปถึงการศึกษาของ(Chen et al. (2008))ที่ทําการศึกษาผลของสาร Chlorophenols ที่มีตอการยอยสลายแบบไร
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อากาศพบวา Pentachlorophenol (PCP) เปนพษิมากที่สุดในจุลินทรียกลุม acetogens และ methanogens ที่ระดับความเขมขน

ประมาณ 0.5-10 mg/L สงผลใหกาซมีเทนมีคาลดลง  

ดังนั้นการทดลองในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลของสารประกอบฟนอลที่มีตอกิจกรรมการทํางานของกลุม

จุลนิทรยีผลติกาซชวีภาพ ผลที่ไดจากการศกึษาครัง้นี้จะเปนอีกแนวทาง สําหรับการเพิ่มศักยภาพการผลติพลังงานทดแทน 

 

อุปกรณและวิธีการ / วิธีดําเนนิการวิจัย 

1) หัวเชื้อตะกอนจุลินทรียที่ใชในการศึกษาศักยภาพการผลิตกาซมีเทนมาจากโรงงานสกัดน้ํามันปาลมระบบผลิต

กาซชวีภาพไรอากาศ จ.สตูล และหัวเชื้อตะกอนจุลนิทรยีที่ไมคุนชนิกับสภาพแวดลอมที่มีสารประกอบฟนอลใชในการทดลอง

การยับย้ังของสารประกอบฟนอลที่มีตอกจิกรรมการทํางานของกลุมจุลินทรียผลิตกาซชีวภาพ โดยเลือกใชตะกอนจุลินทรีย

จากระบบผลติกาซชวีภาพไรอากาศ จากอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารทะเล จ.สงขลา  

 2) การศกึษาศักยภาพการผลติกาซมีเทนโดยใชสารตัง้ตน น้ําเสยีจรงิจากโรงงานสกัดน้ํามันปาลมใหรักษาสภาพใน

อุณหภูมิ 4 ๐C หากไมสามารถทําไดทันทีหลังเก็บตัวอยาง โดยเตรียมขวดเซรั่มขนาด 120 mL ปริมาตรใชงาน (Working 

volume) เทากับ 60 mL แลวเตมิหัวเชื้อตะกอนจุลนิทรียปริมาณของแข็งระเหยงายเทากับ 15 gVS/L ที่เก็บมาจากระบบผลิต

กาซชีวภาพ จากอุตสาหกรรมสกัดน้ํามันปาลม จ.สตูล เติมสารละลาย Stock nutrient solution 1% (v/v) (Raposo et al., 

2006) ประกอบดวย NH4Cl, 1.4 g/L; K2HPO4, 1.25 g/L; MgSO4·H2O, 0.5 g/L; CaCl2·2H2O, 0.05 g/L; yeast extract, 0.5 

g/L; trace element solution, 5 mL/L โดยที่ Trace element solution ประกอบดวย FeCl2·4H2O, 2000 mg/L; H3BO3, 50 mg/L; 

ZnCl2, 50 mg/L; CuCl2·2H2O, 38 mg/L; MnCl2·4H2O, 500 mg/L; (NH4)6Mo7O24·4H2O, 50 mg/L; AlCl3·6H2O, 90 mg/L; 

CoCl2·6H2O, 2000 mg/L.เตมิสารละลายโซเดียมไบคารบอเนต (NaHCO3) เขมขน 50 g/L ที่สัดสวน 10% (v/v) ปรับปริมาตร

โดยใชน้ําปราศจากไอออน (Deionized water : DI water) จนครบปรมิาตรใชงาน 60 mL และปรับ pH ใหอยูในชวง 6.8 - 7.2 

ดวยกรดไฮโดรคลอริก (HCL) เขมขน 10 %หรือ NaOH เขมขน 10% ไลอากาศในขวดเซรั่มดวยกาซไนโตรเจนเพื่อใหอยูใน

สภาวะไรอากาศ ประมาณ 1 นาที ใช septum แคป (Cap) ปดฝาขวดเซรั่มดวยอะลูมิเนียม แลวนําขวดไปบมเขยาดวยเครื่อง 

Incubator Shaker ที่ความเร็วรอบ 150 rpm อุณหภูมิ 35 °C ทําการวัดปริมาตรและองคประกอบกาซชีวภาพที่เกิดขึ้นเปน

ประจํา จนครบ 114 ชม. สําหรับชุดควบคุมโดยใชน้ําปราศจากไอออนแทนสารตัง้ตน ซึ่งทําการทดลองตัวอยางละ 3 ซ้ํา  

3) การศึกษาการยับย้ังของสารประกอบฟนอลที่มีผลกระทบตอกิจกรรมการทํางานของกลุมจุลินทรียผลิตกาซ

ชวีภาพ (Anaerobic Toxicity assay; ATA) (Owen et al., 1979) โดยวิธีการในการทดลองคลายกับขอ 2) ซึ่งมีขอแตกตางดังนี้ 

การศกึษากจิกรรมการทํางานของจุลนิทรยีไรอากาศ ประกอบดวย กิจกรรมไฮโดรไลซีส อะซิโดเจนนีซีส และ เมทาโนเจนนี

ซีส เติมอาหารตั้งตน ไดแก เซลลูโลส (amorphous cellulose) น้ําตาลกลูโคส (glucose) และ กรดอะซิติก (acetic acid) ที่

จําเพาะตอกจิกรรมการทํางานของจุลนิทรยีกลุม Hydrolytic, Acidogenic และ Methanogenic ตามลําดับ ที่ระดับความเขมขน

ซีโอดี 2 g/L (Angelidaki et al., 2009) การทดสอบเปรียบเทียบความเปนพิษของสารประกอบฟนอล 2 ชนิดที่พบในน้ําเสีย

อุตสาหกรรมสกัดน้ํามันปาลมเปนหลัก ไดแก กรดคาเฟอิก และฟนอลที่ระดับความเขมขน 109 และ 78 mg/L 

จากนัน้นําคาที่ไดไปคํานวณในสมการ Gompertz (Lay et al., 1997) (สมการที่ 1) เพื่อหาคาคงที่ H, Rm และ λ ใช 

least square method ดวย solver function 

H(t) = H x exp { -exp [
e.Rm

H
 (  - 1 ) + 1] }                                (1) 

เม่ือ   H(t)   =  ปรมิาณกาซมีเทนสะสมที่เกดิขึ้น (mLCH4/gVS) 

e      =   exp (1); 2.71828 

Rm    =   อัตราการผลติกาซมีเทนสูงสุด (mL/hr) 
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H      =   ศักยภาพในการผลติกาซมีเทน (mLCH4/gVS) 

  λ    =   ระยะเวลาที่จุลนิทรยีใชในการปรับตัว (hr) 

สมการคํานวณคาการยับย้ังการผลติกาซชวีภาพ (Prabhu et al., 2008) (สมการที่ 2) สําหรับกจิกรรมไฮโดรไลซสี  

และ เมทาโนเจนนซีสี จะใชปรมิาณกาซมีเทนสะสมที่เกดิขึ้นในการคํานวณ แตกตางจากกจิกรรมอะซโิดเจนนซีสีจะใชปรมิาณ

น้ําตาลที่ถูกใชไป (น้ําตาลรดีวิซ) ในการคํานวณ 

                                                            I = (1 -
CH4test

CH4control
) x

เม่ือ   I                  = เปอรเซ็นการยับย้ังการผลติกาซมีเทน 

CH4test         = ปรมิาตรกาซมีเทนสะสมที่เตมิสารทดสอบ (mL) 

CH4control     = ปรมิาตรกาซมีเทนสะสมที่ไมเตมิสารทดสอบ (mL) 

 

วิธีการวิเคราะหตัวอยาง และวิเคราะหขอมูล 

หัวเชื้อตะกอนจุลนิทรีย วิเคราะหหาของแข็งทั้งหมด (Total Solids : TS) วิเคราะหตามวิธี Standard method (APHA 

et al., 2005) โดยหาปรมิาณสารที่เหลอือยูในภาชนะภายหลังจาก ระเหยน้ําออกจากตัวอยางจนหมด แลวนําไปอบที่อุณหภูมิ 

103-105 °C จนน้ําหนักคงที่ แลวปลอยใหเย็นลงในเดซเิคเตอร ชั่งน้ําหนักของแข็งในภาชนะจะไดปริมาณของแข็งทั้งหมด และ 

ของแข็งระเหยงาย (Volatile Solids : VS) ซึ่งมีวิธีคลายกับ TS แตกตางกันที่อุณหภูมิในการระเหยกลายเปนไอไดที่อุณหภูมิ 

550 ± 50 °C การวิเคราะหปริมาณของออกซิเจนทั้งหมดที่ตองการ (TCOD) โดยใชวิธีการทดลองคือ (Closed Reflux, 

Colorimetric Method) (APHA et al., 2005) ใชปริมาณตัวอยาง 2.5 mL เติมสารละลายโพแทสเซียมไดโครเมท (K2Cr2O7) 

ปรมิาตร 1.5 mL จากนัน้เตมิกรด Sulfuric acid reagent ปริมาตร 3.5 mL นําตัวอยางยอยอุณหภูมิสูง 150±2 oC เปนเวลา 2 

hr นําไปวัดคาการดูดกลนืแสงดวยเครื่อง Spectrophotometer ย่ีหอ Merck ที่ความยาวคลื่น 443 nm ในสวนของการวิเคราะห

องคประกอบกาซชีวภาพ CH4 ดวยเครื่อง gas chromatography (GC 7820A Agilent Technologies) คอลัมน Hayesep Q 

(Agilent, USA) โดยใช Thermal conductivity detector (TCD) สําหรับการวเิคราะหหาปรมิาณสารประกอบฟนอลทัง้หมดโดยใช

วธิ ีFolin-Ciocalteau reagent (Ergül et al., 2010) โดยเตรยีมตัวอยางน้ําเสียทําโดยปนเหวี่ยงที่ความเร็วรอบ 7,500 rpm เปน

เวลา 10 min เพื่อกําจัดตะกอนของแข็ง เติมตัวอยางน้ําสวนใส 0.2 mL ลงในสารละลาย Folin–Ciocalteau ที่เจือจาง 25% 

ปริมาตร 1 mL ทิ้งไว 5 min จึงเติมสารละลายโซเดียมคารบอเนตความเขมขน 200 g/L 1 mL ทิ้งไว 30 min ที่อุณหภูมิหอง

แลวนําไปวัดคาการดูดกลนืแสงดวยเครื่อง Spectrophotometer ย่ีหอ Merck ที่ความยาวคลื่น 750 nm โดยใชกรดแกลลิคเปน

สารมาตรฐานในการวเิคราะห 

 

ผลการวิจัยและวิจารณผลการวิจัย 

 การศกึษาคุณลักษณะของน้ําเสยีจากอุตสาหกรรมสกัดน้ํามันปาลม 

จากผลการทดลองน้ําเสยีจากโรงงานสกัดน้ํามันปาลม ที่นํามาใชในการทดลองนั้นเปนน้ําเสียจากโรงงานสกัดน้ํามัน

ปาลมแหงหนึ่ง ตัง้อยูในจังหวัดสตูล ทางภาคใตของประเทศไทย ซึ่งมีลักษณะน้ําเสีย คือ มีสีขุน สีน้ําตาลเขมจนถึงดํา มีกลิ่น

เหม็น ลักษณะน้ําเสยีแสดงดังตารางที่ 1 พบวามีคาพเีอชอยูในชวง 4.36 – 4.47 สําหรับคาของซีโอดีทั้งหมดอยูในชวงระหวาง

55,768 – 70,293 mg/L ซึ่งมีคาคอนขางสูง เนื่องมาจากกระบวนการผลิตมีการหีบอัดผลปาลมทําใหของแข็งแขวนลอยหลุด
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ออกมาเปนจํานวนมากทําใหน้ํามีคาความสกปรกสูงมาก และสารประกอบฟนอลที่พบอยูในชวงประมาณ 1,186 – 1,398 

เนื่องจากกระบวนการสกัดน้ํามันปาลมมีการใชความรอนสูงในการสกัดน้ํามัน สงผลใหสารลิกนินเกิดการแตกตัวกลายเปน

สารประกอบฟนอลเปนจํานวนมาก 

 

ตารางที่ 1 คุณลักษณะของน้ําเสยีจากอุตสาหกรรมสกัดน้ํามันปาลม 

 

พารามิเตอร หนวย คาที่ได 

พเีอช - 4.410.04 

ซโีอดทีัง้หมด mg/L 62,025.604,742.30 

ซโีอดลีะลายน้ํา mg/L 24,727.982,661.27 

กรดไขมันระเหยงาย  mg/L of CH3COOH 1,023.81119.94 

ความเปนดาง mg/L of CaCO3 3,154.76395.43 

ของแข็งแขวนลอยทัง้หมด mg/L 18,511.433,519.86 

สารประกอบฟนอลทัง้หมด mg/L 1,261.1067.96 

 

เม่ือนําน้ําเสยีมาทําการทดสอบหาศักยภาพการผลติมีเทน (BMP) ดังแสดงในภาพที่ 1 พบวา ศักยภาพการผลิตกาซ

มีเทนของน้ําเสยีอุตสาหกรรมสกัดน้ํามันปาลมระยะเวลาการทดลอง 24 วันอยูเทากับ 96.038.27 mLCH4/gCODadded อัตรา

การผลิตกาซมีเทนสูงสุดเทากับ 46.853.78 mLCH4 /gCODadded และระยะเวลาที่ จุลินทรียใชในการปรับตัวเทากับ 

0.960.04  hr ซึ่งเม่ือเปรยีบเทยีบผลผลติกาซมีเทนกับคาทางทฤษฎีเทากับ 0.35 LCH4/gCOD พบวาผลที่ไดจากการทดลอง

นัน้มีคาต่ํากวาคาทางทฤษฎีที่มีคา 700 mLCH4/gCODadded (Speece, 2007) ซึ่งหนึ่งในปจจัยสําคัญที่ทําใหศักยภาพการผลิต

มีเทนเกดิขึ้นนอย คาดวาเนื่องจากในน้ําเสยีจากโรงงานสกัดน้ํามันปาลมมีสารประกอบฟนอลที่เปนสารพิษมีฤทธิ์ในการยับย้ัง

การผลติกาซชวีภาพ ซึ่งสอดคลองกับงานวจัิยของ Chantho et al. (2016) ที่นําน้ําเสียจากโรงงานสกัดน้ํามันปาลมที่ผานการ

บําบัดดวยแบคทีเรียทนรอน Bacillus thermoleovorans สายพันธุ A2 ที่มีกระบวนการยอยสลายเริ่มตนจากการเกิดปฏิกิริยา

ออกซจิิเนชัน โดยอาศัยเอนไซมฟนอลไฮดรอกซเิลส (เติมหมูไฮดรอกซิล (–OH) ที่ตําแหนงเมทาเพื่อเปลี่ยนฟนอลใหอยูในรูป

ของสารตัวกลาง คือ เคตคิอล (Catechol) จากนัน้จะเขาสูปฏิกริยิาการแตกวง (Ring cleavage) ซึ่งมี 2 วถิ ีคือ วถิเีมทา และวิถี

ออโทที่ไดผลติภัณฑสารตัวกลางที่แตกตางกัน เชน เบนซนี ไซโคลเฮกซะโนน ไซโคลเฮกซีน และ ไซโคลเฮกเซน เปนตน) มา

ทําการทดสอบหาศักยภาพการผลติมีเทนพบวาอัตราการผลติกาซมีเทนเพิ่มขึ้น 1.7 ถงึ 10.8 เทา เม่ือเปรียบเทียบกับน้ําเสียที่

ไมผานการบําบัด โดยมีประสิทธิภาพในการกําจัดสารประกอบฟนอลเทากับรอยละ 61.1 และอัตราการยอยสลาย

สารประกอบฟนอลเทากับ 4.03 mg/L.hr ซึ่งจากผลการทดลองทําใหทราบไดวา สารประกอบฟนอลสงผลกระทบตอ

กระบวนการผลติกาซชวีภาพ 
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ภาพที่ 1 ปรมิาณกาซมีเทนสะสมของน้ําเสียอุตสาหกรรมสกัดน้ํามันปาลมที่ใชในการทดลองภายใตสภาวะการทดลองที่

อุณหภูมิ 35 oC 

 

 ผลของการยับย้ับการผลติกาซมีเทนของสารประกอบฟนอล 

จากผลการทดลองพบวา สารประกอบทัง้สองชนดิที่เตมิลงไปในการทดลองตางก็สามารถมีบทบาทในการกอใหเกิด

ผลการยับย้ังการผลิตกาซมีเทน ดังแสดงในภาพที่ 2 ไมวาจะเปน กิจกรรมไฮโดรไลซีสที่ใชเซลลูโลสเปนสารตั้งตน มีกลุม

จุลนิทรยี Hydrolytic bacteria ที่ยอยสลายโมเลกุลเชิงซอนใหเปนโมเลกุลเดี่ยว กิจกรรมอะซิโดเจนนีซีสใชกลูโคสเปนสารตั้ง

ตน มีกลุมจุลนิทรยี Acidogenic bacteria เปลี่ยนสารอินทรยีโมเลกุลขนาดเล็กใหกลายเปนกรดไขมันสายสั้นขนาดที่มีคารบอน

ไมเกนิ 5 อะตอม และ กจิกรรมเมทาโนเจนนซีสีใชกรดอะซติกิเปนสารตัน้ตน มีกลุมจุลนิทรีย Aceticlastic bacteria ที่ใชอาหาร

จากกรดไขมันระเหยงายเพื่อผลติกาซชวีภาพ (CH4 และ CO2) (Nayono, 2010) และจะเห็นไดวากิจกรรมเมทาโนเจนนีซีส เปน

กิจกรรมที่ไดรับผลกระทบจากการยับย้ังของสารประกอบฟนอลทั้งสองชนิดมากที่สุด โดยมีคาการยับย้ังสูงถึง ร อยละ 

19.050.16 จากกรดคาเฟอิกซึ่งเปนรูปแบบอนุพันธของกรดกรดไฮดรอกซีซินนามิก (Hydroxycinnamic) ประกอบดวย 1 

วงอะโรมาตกิ 3 โซคารบอน มีลักษณะเปนของแข็งสเีหลอืง พบในพชืทุกชนิดเพราะเปนตัวกลางสําคัญในการสังเคราะหลิกนิ

นซึ่งเปนองคประกอบสําคัญของชีวมวล และรอยละ 15.46 จากสารฟนอล โดยที่กิจกรรมไฮโดรไลซีสและกิจกรรมอะซิโด

เจนนีซีสของกรดคาเฟอิกและสารฟนอล มีคาการยับย้ังรอยละ 14.8, 5.1 และ 51.1, 43  ตามลําดับ ซึ่งสอดคลองกับการ

ทดลองของ Hernandez and  Edyvean (2008) กลาววา สารประกอบฟนอลชนดิกรดคาเฟอิกและฟนอล ความเขมขนที่ 1 g/L 

สามารถทําใหระบบการหมักแบบไรอากาศเกดิการยับย้ังการผลิตกาซมีเทนขึ้นไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P  0.05) และ 

Camarillo and  Rincón (2009) พบวา ผลของสารยับย้ังการยอยสลายแบบไรอากาศในน้ําเสยีจากโรงงานผลติไวน และโรงงาน

สกัดน้ํามันมะกอกที่มีการปนเปอนของสารฟนอล 150 mg/L และสารเอทานอล 250 mg/L ในน้ําเสีย ทําใหเกิดการยับย้ังการ

ทํางานของจุลินทรียสรางกรด (acidogenic bacteria) และจุลินทรียผลิตกาซมีเทน (methanogenic bacteria) รวมไปถึงทําให

การกําจัด COD และประสทิธภิาพการผลติกาซชวีภาพลดลง และ Borja et al. (1997) รายงานวา ในน้ําเสียจากโรงงานน้ํามัน

มะกอกพบสารประกอบฟนอลหลักคือกรดคาเฟอิก สารนี้สงผลกระทบในทางลบตอกิจกรรมเมทาโนเจนนีซีส จากสมการ

คํานวณแสดงใหเห็นวามีคาคงที่การอ่ิมตัวของการยับย้ัง อยูที่ 65 mg/L เนื่องจากกรดคาเฟอิกมีโครงสรางโมเลกุลของ

อนุพันธรูปแบบ Ortho-diphenols ซึ่งเปนสารยับย้ังของกลไกการยับย้ังเอนไซมแบบไมแขงขัน (noncompetitive inhibition 

mechanisms) สงผลตอการทํางานของเอนไซมทําใหเกิดการขัดขวางการสรางสารผลิตภัณฑขึ้นได และ จากผลการทดลอง

การหมักแบบไรอากาศโดยใชวัสดุในการหมัก คือ ขยะจากชุมชน เชน เศษอาหาร และวัสดุเหลือทิ้งจากครัวเรือน และซากซัง

ขาวโพดเปนสวนหนึ่งของขาวโพดซึ่งเหลอืจากการสเีมล็ดขาวโพดออกไป มีองคประกอบหลักไดแก ลิกนิน เซลลูโลส และเฮมิ
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เซลลูโลส ซึ่งวัสดุมีสารประกอบตางๆมากมาย หนึ่งในนัน้ คือ สารประกอบฟนอล เชน กรดคาเฟอิกพบไดในพืชผัก และผลไม 

เปนตน เม่ือทําการทดลองเปรยีบเทยีบระหวางวัสดุหมักอยางเดียว กับ วัสดุหมักที่ทําการปรับสภาพเรงปฏิกิริยาดวย H2O2 

(ไฮโดรเจนเปอรออกไซด) ที่เปนสารออกซไิดซ (Oxidizer) (กระตุนการยอยสลายขึ้นที่หมูไฮดรอกซลิกอน ไดสารผลติภัณฑเปน

พารา-เบนโซควโินน (p-Benzoquinone) จากนั้นจะเขาสูปฏิกิริยาการแตกวงพารา-เบนโซควิโนน ไดสารประกอบ 2 ตัว คือ 

กรดมาเลอิค (Maleic acid) และกรดออกซาลคิ (Oxalic acid) กอนจะเขาสูเมทาบอลิซึมทั่วไปของสิ่งมีชีวิต) พบวา วัสดุหมักที่

ผานการปรับสภาพแลวนั้นสามารถเพิ่มประสิทธิภาพของการอัตราผลิตกาซชีวภาพและอัตราการผลิตกาซมีเทน ประมาณ

รอยละ 46.0 และ 36.6 ตามลําดับ ซึ่งเปนผลมาจากการทําลายสารที่สงผลตอกระบวนการผลิตกาซชึวภาพนั้นรวมไปถึง 

สารประกอบฟนอลที่ถูกกําจัดไปดวย เปนผลงานวจัิยของ (Surra et al., 2018) 

 

 
ภาพที่ 2 ผลของกรดคาเฟอิกและฟนอลที่มีตอปรมิาณกาซมีเทนสะสมในแตละกระบวนการของการผลติกาซชวีภาพ 

 

 การเปรยีบเทยีบศักยภาพการผลติกาซชวีภาพระหวางการเตมิสารประกอบฟนอล 2 ชนดิ ตอกจิกรรมการทํางานของกลุม

จุลนิทรยี 

จากผลการทดสอบกิจกรรมไฮโดรไลซีส กิจกรรมอะซิโดเจนนีซีส และกิจกรรมเมทาโนเจนนีซีสดวยการเติมกรด

คาเฟอิกและฟนอล พบวาชุดการทดลองที่เตมิกรดคาเฟอิกสงผลใหอัตราการผลติกาซมีเทนมีคาลดลงมากกวาชุดการทดลอง

ที่เตมิฟนอลในทุกขัน้ตอนของกระบวนการผลิตมีเทน ซึ่งในกิจกรรมไฮโดรไลซีสและกิจกรรมเมทาโนเจนนีซีสเม่ือไดรับกรด

คาเฟอิกมีคาเทากับ 645.386.27 และ 718.888.91 mLCH4/gVSadded ตามลําดับ และในกรณีที่ไดรับฟนอลมีคาเทากับ 

583.421.17, 609.321.79 mLCH4/gVSadded ตามลําดับ  

สําหรับกจิกรรมอะซโิดเจนนซีสีที่ใชคาปรมิาณน้ําตาลรดีวิซในการคํานวณคาการยับย้ัง พบวาในชั่วโมงที่ 10 เปนชวง

ที่สารประกอบฟนอลมีฤทธิ์ยับย้ังการผลิตกาซมีเทนมากที่สุด กลาวคือ น้ําตาลกลูโคสจะถูกใชเปนแหลงพลังงานของ

กระบวนการเมทาบอลซิมึภายในเซลล โดยที่จุลนิทรยีใช Fermentation pathway ซึ่งไดกรดอะซติกิเปนสารอาหาร จากนั้นเม่ือ

จุลนิทรยีกลุม Aceticlastic methanogens ยอยสารอาหารที่ไดรับ ผลติภัณฑที่ไดคือ CH4 และ CO2 ซึ่งผลการทดสอบนี้มีความ

สอดคลองกับงานวิจัยอ่ืนๆ ที่แสดงใหเห็นวาสารประกอบฟนอลนั้นสงผลกระทบตอการผลิตกาซชีวภาพ ไดแก Li et al. 

(2018) จากการทดลองผลกระทบของการยับย้ังจากสารประกอบฟนอลที่อยูในน้ําเสียจากโรงงานแปรสภาพถานหิน เม่ือนํา

น้ําเสยีมาใชเปนสารอาหารตัง้ตนในการเดนิระบบหมักไรอากาศแบบบอกรองชวีภาพ ระยะเวลาในการเดินระบบ 180 วัน เม่ือ

ปอนน้ํ าเสียที่ มีความเขมขนของสารฟนอลเทากับ 100 mg/L พบวาอัตราการผลิตกาซมีเทนลดลงประมาณ 25 

mLCH4/gCOD.d และจากการทดลองของ Serrano et al. (2017) กลาววา การปรับสภาพกากมะกอกจากโรงงานสกัดน้ํามัน

มะกอก (Olive mill solid waste) ดวยกระบวนการใหความรอนสูง 170 oC ดวยไมโครเวฟ และใชไฮโดรเจนเปอรออกไซดตัวเรง 
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เปนเวลา 60 min เพื่อใชในการกําจัดสารประกอบฟนอลนั้น ชวยเพิ่มใหปริมาณกาซมีเทนมีคาเพิ่มขึ้นรอยละ 44.1 และทําให

อัตราการผลติกาซมีเทนมีคาเพิ่มขึ้น จากเดมิ 2 เทาเม่ือเทยีบกับกากมะกอกที่ไมผานการปรับสภาพ 

 

 
 

 

 
 

ภาพที่ 3 ปรมิาณกาซมีเทนสะสมของกรดคาเฟอิก และฟนอล ในกจิกรรมไฮโดรไลซสี (a), กจิกรรมอะซโิดเจนนซีสี (b),  และ

กจิกรรมเมทาโนเจนนซีสี (c) 

 

 

สรุปผลการวิจัย 
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ผลการศกึษาพบวาน้ําเสยีจากอุตสาหกรรมสกัดน้ํามันปาลมมีศักยภาพในการผลิตกาซมีเทน เทากับ 96.038.27 

mLCH4/gCODadded สําหรับการยับย้ังของสารประกอบฟนอลทั้งสองชนิดไดแก กรดคาเฟอิกและสารฟนอลตอกิจกรรมการ

ทํางานของกลุมจุลนิทรยีผลติกาซชวีภาพทัง้กจิกรรมไฮโดรไลซีส อะซิโดเจนนีซีส และเมทาโนเจนนีซีส โดยที่กรดคาเฟอิกมี

ฤทธิ์ยับย้ังมากกวาสารฟนอลในทุกกิจกรรม และมีคารอยละการยับย้ัง 14.8, 51.1, 19 ตามลําดับ งานวิจัยในครั้งนี้สามารถ

นําไปสูการพัฒนาวิธีการกําจัดสารประกอบฟนอลที่ปนเปอนอยูในน้ําเสียอุตสาหกรรมสกัดน้ํามันปาลม และน้ําเสียจาก

อุตสาหกรรมอ่ืนๆเพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลติกาซชวีภาพใหสูงขึ้น 
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Hemp paving block for Water Retention property 
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บทคัดยอ 

 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค เพื่อนําเอาตนกัญชงที่เปนหนึ่งในเศษวัสดุเหลอืใชทางการเกษตรในประเทศไทย จึงไดนํามา

ศกึษาเพื่อพัฒนาเปนวัสดุบล็อกปูพื้นทางเดินภายนอกอาคาร เพื่อเพิ่มคุณสมบัติในการหนวงน้ําทดแทนพื้นที่ดาดแข็งในงาน

ภูมิสถาปตยกรรม เปนการพัฒนาวัสดุผสมใหมที่ยังไมมีการพัฒนาและวิจัยมากอน การวิจัยนี้ไดทําการศึกษาอัตราสวนผสม

ของวัสดุมวลหยาบคือปูนซีเมนต ตอหินในอัตราสวนผสม 1:4 และ 2:4 โดยมี อัตราสวนผสมของกัญชงตามอัตราสวนผสม

รอยละ 10, 15, 20 และ 25 ของน้ําหนัก จากผลการทดสอบอัตราสวนผสมของวัสดุมวลหยาบที่เหมาะสมคือ 1:4 (ปูนซีเมนต:

หนิ) อัตราสวนน้ําตอซเีมนตรอยละ 35-40 จากนั้นนําสวนผสมกัญชงบดผานตะแกรงลอนขนาด 6.3 มม. แชน้ํามาแลว 24 

ชม. ในอัตรารอยละ 15 ของน้ําหนักหิน ที่มีคาการรับกําลังแรงอัดเฉลี่ย  27.24 kg/cm² และมีคาการดูดซึมน้ําอยูที่รอยละ 

10.64 บมที่อายุ 28 วันแลวทําการผลติชิ้นงานตนแบบขนาด 300x300x60 มม. ซึ่งเปนอัตราสวนผสมที่เหมาะสมและตรงตาม

วัตถุประสงคของงานวจัิยนี้มากที่สุด 

คําสําคัญ:  หนวงน้ํา   บล็อกปูพื้น   กัญชง 

Abstract 

 This research’s objective is to utilize hemps, which are one of the agricultural waste in Thailand. Thus, these 

properties are studied and developed in order to produce paving blocks for exterior usage aiming to retain water from 

hardscape area in landscape architecture. Furthermore, hemp water retention block is a new composite material that 

has not been developed and researched previously. This research aims to study mixing ratios of coarse aggregates 

which in this case are cement and stones as follows: 1:4 and 2:4 In  addition, the mixing ratios of hemps are  10,  15,  

20  and 25  percent  of  the  gross  weight. From  the  testing  result, the appropriate  ratio  of  coarse aggregates or 

cement and stones was 1:4 and the ratio of water and cement was 35 -  40 percent. This results inthe compressive 

strength average of 27.24 kg/cm² and the water absorption average of 10.64 percent. Plus, the hemps, in the ratio of 

15 percent of the stone weight, have to be soaked for 24 hours and then filtered through a 6.3-millimeter sieve with 

the rest of the material. Afterwards, the mixture is cured for 28 days in order to produce the prototype with the 

dimensions of 300 x 300 x 60 millimeters. The aforementioned mixing ratio is considered the most suitable ratio which 

best meets the requirements and objective of this research. 

Keyword:  Water Retention, Paving block, Hemp 
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บทนํา 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

 จากความตองการพื้นที่สเีขยีวที่เพิ่มมากขึ้น สบืเนื่องมากจากปจจุบันมีพื้นที่ดาดแข็งที่มากมายที่เกิดจากงานกอสราง 

เพื่อนําพื้นที่ดังกลาวมาใชในกจิกรรมตาง ๆ ของมนุษยจึงสงผลใหเกดิปญหาตาง ๆ มากมาย ซึ่งปญหาเหลานั้น สงผลกระทบ

ทั้งทางตรงและทางออมตอมนุษยเอง ดังจะเห็นไดจากผลกระทบที่เกิดจากสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลง เชน น้ําทวม

กรุงเทพมหานครในป 2554 และจากแบบจําลองการคาดคะเนเรื่องอุณหภูมิโลกจะสูงขึ้นประมาณ 1.1 ถึง 6 องศาตั้งแตป 

2544 – 2643 (ภาวะโลกรอน, 2558) ซึ่งสาเหตุหนึ่งที่ทําใหอุณหภูมิโลกสูงขึ้นนั้นก็มาจากปรากฏการณที่เรียกวา เกาะความ

รอน (Heat Island) ที่มาจากการเพิ่มขึ้นของพื้นที่ดาดแข็งและเมืองนั้นเอง ถึงแมวาปจจุบันจะมีกฎหมายผังเมืองและกฎหมาย

ดานสิ่งแวดลอมใชเพื่อกําหนดใหการออกแบบและการกอสรางตองมีพื้นที่สีเขียวใหเหมาะสมตามสัดสวนของพื้นที่กอสราง

อาคารที่กําหนดไวในกฎหมายเพื่อชวยลดผลกระทบดานสิ่งแวดลอมนัน้ (พระราชบัญญัตคิวบคุมอาคาร, 2558) ซึ่งก็เพียงแค

จํากัดกรอบไดเฉพาะโครงการที่มีขนาดใหญที่เขาเกณฑเทานัน้ ยังไมสามารถแกปญหาที่ตนเหตุที่แทจริงได เพราะสาเหตุหลัก

คือกลุมผูบรโิภคยังไมสามารถเขาถงึวัสดุที่ใชเพื่อลดปญหาดังกลาวได นัน้คือวัสดุปูพื้นเพื่อใชลดพื้นที่ดาดแข็ง และหนวงน้ําที่

ปจจุบันมีผูผลติที่นอยรายและตนทุนวัสดุดังกลาวสูงมาก จนทําใหผูออกแบบและเจาของโครงการลมเลิกความคิดในการใช

วัสดุชนดิดังกลาวลงไป 

 ประเทศไทยเองเปนประเทศที่มี พื้นฐานดานการเกษตรในหลากหลายดาน โดยเฉพาะการเพาะปลูก ทําใหเกดิเศษ 

วัสดุที่เหลอืจากการเกษตรอยางมากมาย ซึ่งรอยละ 60 นําไปทิ้งและทําลายโดยที่เหลอืนําใชประโยชนเพื่อเปนอาหารสัตว 

และกจิกรรมทางการเกษตรเพยีงเล็กนอยเทานัน้ (ขอมูลการผลติสนิคาเกษตร, 2559) ซึ่งหนึ่งในพชืเศรษฐกจิใหมที่ ภาครัฐ 

กําลังใหความสนใจและสงเสรมิใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการเพาะปลูกมากขึ้นนั้นคือ “ตนกัญชง” โดยพบวาตนกัญชง

เปนพืชที่โตเร็วใชเวลาในการเพาะปลูกเพียง 3-4 เดือนก็สามารถเก็บเกี่ยวผลิตได มีอัตราการกักเก็บคารบอน (Carbon 

sequestration) สูงถึง 1.36 KgCO²e ตอกิโลกรัม (สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง, 2558) ผลผลิตที่ไดจากตนกัญชงเอง

สามารถนําไปใชงานไดแทบทุกสวนตัง้แตใบจนถงึลําตน ปจจุบันมีการนํากัญชงไปพัฒนาเปนวัตถุดบิในหลายอุตสาหกรรม  

ทั้งอุตสาหกรรมสิ่งทอที่ไดจากเปลือกจากลําตน สวนใบที่นําไปใชในอุตสาหกรรมกระดาษมวนยาสูบ แมกระทั้งเมล็ดของ   

กัญชงเองก็สามารถนําไปใชประโยชนในดานการผลิตอาหารไดเพราะมีปริมาณของโปรตีนสูงกวาเมล็ดถั่วเหลืองนั้นเอง 

โดยเฉพาะลําตนของตนกัญชงซึ่งจากการศกึษาพบวามีคุณสมบัติในการดูดซับน้ําและกลิ่นไดดี อีกทั้งยังระบายความชื้นไดด ี

โดยเฉพาะคุณสมบัติในการระบายน้ําที่ดีดังกลาวทําใหเปนพืชที่มีความนาสนใจในแงการนํามาพัฒนาเพื่อเปนวัสดุปูพื้นที่

สามารถชวยระบายน้ําได  

ดังนัน้หากนําคุณสมบัตขิองลําตนกัญชงดังกลาวมาพัฒนาเปนวัสดุปูพื้น มาพัฒนาเพื่อเปนบล็อกปูพื้นใหสามารถรับ

น้ําหนักไดมากขึ้นตามมาตรฐานของ มอก. และ ASTM. ที่สามารถรองรับการใชงานเพื่อเปนวัสดุปูพื้นที่สามารถซึมผานน้ําได 

ก็จะสามารถชวยลดผลกระทบของปญหาการทวมขังของน้ํา ทําใหใหผูออกแบบ เจาของโครงการและประชาชนทั่วมีโอกาส

เขาถงึวัสดุชนดิดังกลาวไดมากขึ้นจากตนทุนในการผลติที่ลดลง โดยเปนการนําเศษวัสดุเหลือใชมาพัฒนาเพื่อปรับเปลี่ยนการ

ใชงานใหมีประโยชนสูงสุดอีกทางหนึ่ง โดยมีวัตถุประสงคของการศกึษาดังนี้ 

1. เพื่อพัฒนาคอนกรตีพรุนที่สัดสวนของการผสมจากตนกัญชงในอัตราสวนตางๆ ในการผลิตรูปแบบบล็อกปูพื้นชนิด

น้ําซมึผานไดจากตนกัญชง เพื่อใชสําหรับงานภูมิสถาปตยกรรม 

2. เพื่อทดสอบคุณสมบัตขิองการรับแรงและคุณสมบัตขิองการซมึผานน้ําของบล็อกปูพื้นจากตนกัญชง 
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อุปกรณและวิธีการ / วิธีดําเนนิการวิจัย 

อุปกรณประกอบการวิจัย 

1. ปูนซเีมนตปอรตแลนด ประเภทที่ 1 

2. หนิเกล็ดขนาด 3/8” 

3. กัญชงบดผานตะแกรงรอนขนาด 6.3 มม. 

4. เครื่องชั่งน้ําหนักดจิิตอลคาละเอียดถงึ 0.001 กรัม 

5. เครื่องมือวัดขนาด 

6. ถังผสมคอนกรตี, ถังน้ําสะอาด 

7. แบบหลออะครลีกิกอนตัวอยางขนาด 50x50x50 มม. และขนาด 200x200x50 มม. 

8. เครื่องทดสอบการรับกําลังแรงอัด Universal Testing Machine (UTM) ขนาด 20 ตัน ของ Chun Yen 

Testing Machines Co., Ltd รุน CY-6040a4 คาความคลาดเคลื่อน ± 1% 

วิธีดําเนนิการวิจัย 

1. จัดเตรยีมวัสดุกัญชงบดผานตะแกรงรอนขนาด 6.3 มิลลเิมตร ปูนซเีมนตปอรตแลนดประเภทที่ 1, หิน

เกล็ดขนาด 3/8”, น้ําสะอาด 

2. นํากัญชงบดแชน้ําทิ้งไว 24 ชั่วโมง เพื่อใหกัญชงเกิดการอ่ิมน้ํากอน ไปใชเปนสวนผสมกับซีเมนตและ

หนิ 

3. นําสวนผสมทัง้หมดตามอัตราสวนมาผสมกันในกระบะผสม โดยการผสมปูนซีเมนตหิน และกัญชงให

เขากัน เม่ือผสมเขากันดีแลวเติมน้ําตามอัตราสวนใหเนื้อคอนกรีตมีความเลวที่เหมาะสม คือเกาะตัว

กันดไีมแหงหรอืเย้ิมเกนิไป แลวนําสวนผสมเทใสบล็อกตัวอยางตามขนาดที่ตองการทําการทดสอบ ใน

การเทคอนกรตีใหเทเปนชัน้ๆ ชัน้ละ 1.5-2 ซม. แลววัสดุเปนทอนยาวกระทุงใหสวนผสมแนนตัว จนได

ความหนาที่ตองการ และนําแผนพลาสติกมาคลุมทันที เม่ือแบบหลออายุครบ 24 ชั่วโมง ใหแกะจาก

แบบหลอนําไปบมดวยวธิบีมน้ําและบมแหง 

4. ทดสอบคุณสมบัติของกอนตัวอยางคอนกรีตพรุนผสมกัญชง ดานคาการรับแรงอัดและคาน้ําหนัก 

ขนาดกอนทดสอบ 50x50x50 มม. ทําการบมที่อายุ 7, 14 และ 28 วัน, คาการดูดซึมน้ําและ

ตรวจสอบพื้นผวิของกอนตัวอยางขนาด 200x200x50 มม. ทําการบมที่อายุ 28 วัน 

5. ทําการออกแบบแมพมิพแบบอาคีริคสําหรับทําแผนคอนกรีตปูพื้นชนิดน้ําซึมผานไดจากกัญชง ขนาด 

300x300x60 มม. แลวหลอขึ้นรูปแผนคอนกรตีปูพื้นตัวอยาง ทําการบมที่อายุ 28 วัน 

6. ทดสอบคุณสมบัตขิองแผนคอนกรตีปูพื้นชนดิน้ําซมึผานไดจากกัญชงบด ที่อายุการบม 28 วัน ดานคา

การดูดซมึน้ําตาม มอก. 826-2531 
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ผลการวิจัย 

1. ตารางแสดงผลการทดสอบกําลังแรงอัดตัวอยางอัตราสวน 1:4 คือปูนซีเมนตปอรตแลนด : หิน และมีสวนผสมของ

กัญชง (Hemp) รอยละ 10,15,20 และ 25 ของน้ําหนักหนิที่อายุบม 28 วัน 

 

อัตราสวน 1:4 

สวนผสมกัญชงรอยละ

อายุบม 

28 วัน

รับแรงอัด 

(kgf)

รับแรงอัดเฉลยี 

(kgf)

 กําลังอัดประลัยเฉล่ีย 

(kgf/cm²)

 แรงอัดเฉล่ีย 

(Mpa)

กอนที่ 1 304

กอนที่ 2 203

กอนที่ 3 160

กอนที่ 4 208

กอนที่ 5 214

กอนที่ 1 336

กอนที่ 2 329

กอนที่ 3 206

กอนที่ 4 304

กอนที่ 5 247

กอนที่ 1 202

กอนที่ 2 1,044

กอนที่ 3 504

กอนที่ 4 875

กอนที่ 5 865

กอนที่ 1 660

กอนที่ 2 691

กอนที่ 3 447

กอนที่ 4 580

กอนที่ 5 838

คอนกรตีพรุน 142                           13.92           

15% 698 27.24                        2.67             

10% 643 24.18                         2.37             

20% 284 10.95                        1.07             

25% 218 8.33                         0.82             
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2. ตารางแสดงผลการทดสอบกําลังแรงอัดตัวอยางอัตราสวน 2:4 คือปูนซเีมนตปอรตแลนด : หนิ และมีสวนผสมของ

กัญชง (Hemp) รอยละ 10,15,20 และ 25 ของน้ําหนักหนิที่อายุบม 28 วัน 

 

อัตราสวน 2:4 

สวนผสมกัญชงรอยละ

อายุบม 

7 วัน

รับแรงอัด 

(kgf)

รับแรงอัดเฉลีย 

(kgf)

 กําลังอัดประลัยเฉล่ีย 

(kgf/cm²)

 แรงอัดเฉล่ีย 

(Mpa)

กอนที่ 1 569

กอนที่ 2 399

กอนที่ 3 432

กอนที่ 4 861

กอนที่ 5 842

กอนที่ 1 998

กอนที่ 2 899

กอนที่ 3 732

กอนที่ 4 617

กอนที่ 5 641

กอนที่ 1 701

กอนที่ 2 863

กอนที่ 3 746

กอนที่ 4 952

กอนที่ 5 533

กอนที่ 1 652

กอนที่ 2 727

กอนที่ 3 1282

กอนที่ 4 1121

กอนที่ 5 1408

คอนกรตีพรุน 142                           13.92           

20% 777 29.02                        2.85            

25% 621 23.54                        2.31             

15% 759 28.55                        2.80             

10% 1,038 38.93                       3.82            
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ตัวอยางกอนคอนกรตีที่มีอัตราสวนผสมตางๆ กัน 

 

แผนภูมิแสดงสรุปการเปรยีบเทยีบผลการทดสอบการรับกําลังแรงอัดตัวอยางอัตราสวน 1:4 และ 2:4 ที่มีสวนผสม

ของกัญชงรอยละ 10,15,20 และ 25 ของน้ําหนักหิน ทุกอายุบมเปรียบเทียบกับคอนกรีตพรุน (ชาญชัย, 2550) จากการ

ทดสอบพบวาการรับแรงอัดประลัยของกอนตัวอยางคอนกรีตชนิดน้ําซึมผานไดผสมกัญชง ที่อายุบม 28 วัน ผลจากการ

ทดสอบ พบวากอนตัวอยางที่มีสวนผสมของกัญชงที่มากขึ้นตามอัตราสวนผสมรอยละ 10, 15, 20 และ 25 มีคาเฉลี่ยการรับ

แรงอัดที่ลดลงตามลําดับทั้ง 2 สูตรการผสม คือ 1:4 และ 2:4 ในอัตราสวนผสมปูนซีเมนตและหิน 1:4 มีคาการรับกําลัง

แรงอัดเฉลี่ยตัง้แต 24.18, 27.24, 10.95 และ 8.33 kg/cm² ตามลําดับและในอัตราสวนผสมปูนซีเมนตและหิน 2:4 มีคาการ

รับกําลังแรงอัดเฉลี่ยตั้งแต 38.93, 28.55, 29.02 และ 23.54 kg/cm² ตามลําดับ โดยทั้ง 2 สูตรผสมมีคาการรับแรงอัด

ประลัยต่ํากวาคาการรับแรงอัดประลัยของคอนกรีตพรุนที่มีคาเทากับ 142 kg/cm² และต่ํากวาเกณฑมาตรฐาน มอก. 827-

2531 ที่มีคาการรับแรงอัดประลัยที่ 350 kg/cm² แตผานเกณฑมาตรฐาน มอก.58-2530 ที่มีคาการรับแรงอัดประลัยที่ 

25.49 kg/cm²   
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3. ตารางแสดงผลการทดสอบคาการดูดซึ มน้ําจากกอนตัวอยางที่มีสวนผสมของกัญชง ( Hemp) รอยละ 10,15,20 

และ 25 ของน้ําหนักหนิที่อายุบม 28 วัน 

 

อัตราสวนผสม 

ปูนซีเมนต : หนิ

สัดสวนกัญชง 

รอยละตอ

นํ้าหนักหนิ

ความกวาง 

(mm)

ความยาว 

(mm)

ความหนา 

(mm)

 น้ําหนัก (g) 

กอนแช W1

 นํ้าหนัก (g) 

หลังแชนํ้า 24 

ชม. W2

ผลตาง (g)

 W2-W1

คาการดูด

ซึมนํ้า %

25% 201 203 5.04 2,826.70      3,236.10       409.40 14.48

20% 202 204 5.05 2,863.30      3,294.00      430.70 15.04

15% 198 201 5.16 2,937.50      3,250.00      312.50 10.64

10% 203 201 5.04 3,221.40       3,475.90      254.50 7.90

25% 199 205 5.03 3,062.80      3,349.50      286.70 9.36

20% 198 204 5.04 3,552.80      3,800.60      247.80 6.97

15% 201 200 5.04 3,679.80      3,874.90      195.10 5.30

10% 201 198 5.05 3,843.40      4,010.90       167.50 4.36

≤ 10

1 : 4

2 : 4

การหนวงนํ้าของเน้ือไมชนิดตาง ๆ
 

 

 
 

แผนภูมิแสดงผลการทดลองคาการดูดซมึน้ํากอนตัวอยางอัตราสวน 1:4 และ 2:4 ที่มีสวนผสมของกัญชงรอยละ 10, 

15, 20 และ 25 ของน้ําหนักหนิ ทุกอายุบม 28 วันเปรยีบเทยีบกับคอนกรตีพรุน จากผลการทดลองพบวาคาการดูดซึมน้ําของ

กอนตัวอยางทั้ง 2 อัตราสวนผสมคือ 1:4 และ 2:4 ที่มีสวนผสมกัญชง (Hemp) อยูรอยละ 10, 15, 20 และ 25 โดยอัตรา

สวนผสม 1:4 มีคาการดูดซมึน้ําอยูที่รอยละ 7.90, 10.64, 15.04 และ 14.48 ตามลําดับ และอัตราสวนผสม 2:4 มีคาการดูด

ซมึน้ําอยูที่รอยละ 4.36, 5.30, 6.97 และ 9.36 ตามลําดับ ซึ่งผลการทดลองคาการดูดซึมน้ําแสดงใหเห็นวาอัตราสวนผสม 

1:4 มีอัตราคาการดูดซมึน้ําดกีวาอัตราสวนผสม 2:4 จากการศกึษามาตรฐานการหนวงน้ําของประเทศไทยยังไมมีเกณฑหรือ

ขอกําหนดที่ชัดเจน การอางอิงมาตรฐานเพื่อใชเปนอัตราการหนวงน้ําเบื้องตนไดใชผลการทดสอบคาการหนวงน้ําของเนื้อไม
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ชนดิตาง ๆ (SCAN-test Methods, 2012) ที่มีอัตราการหนวงน้ําอยูที่รอยละ 5 ถึงรอยละ10 เปนการกําหนดเกณฑมาตรฐาน

การหนวงน้ําของกอนตัวอยาง เนื่องจากงานวจัิยนี้ตองการพัฒนาวัสดุบล็อกปูพื้นเพื่อชวยเรื่องการหนวงน้ําเปนหลัก ดังนั้นจึง

เลือกใชคาการหนวงน้ําที่คามาตรฐานมากกวารอยละ 10 จากผลการทดสอบกอนตัวอยางที่ผานเกณฑคาการหนวงน้ําคือ

อัตราสวนผสม 1:4 ที่มีกัญชงผสมอยูรอยละ 15, 20 และ 25 ของน้ําหนักหิน มีคาการหนวงน้ํามากกวารอยละ 10 ที่ผาน

เกณฑการทดสอบมาตรฐานการหนวงน้ํา 

 
4. ตารางแสดงผลการทดสอบน้ําหนักและความหนาแนนจากกอนตัวอยางที่มีสวนผสมของกัญชง (Hemp) รอยละ 10, 

15, 20 และ 25 ของน้ําหนักหนิที่อายุบม 28 วัน  

กอนที่ 1 กอนที่ 2 กอนที่ 3

25% 185.1 182.7 176.8 181.53              1,452.27              

20% 190.8 206.5 212.4 203.23             1,625.87              

15% 218.5 226.7 216.5 220.57             1,764.53              

10% 204.6 219.2 218.4 214.07              1,712.53               

25% 235.7 239.7 214.5 229.97             1,839.73              

20% 249.1 250.6 250.7 250.13             2,001.07               

15% 274.8 278.7 265.5 273.00             2,184.00              

10% 276.5 276.8 285.7 279.67             2,237.33             

 คาความหนาแนน 

(Kg./M²)

1 : 4

2 : 4

กอนตัวอยางขนาด 50x50x50 มม.สัดสวนกัญชง

 รอยละตอ

อัตราสวนผสม 

ปูนซีเมนต : หนิ

 คานํ้าหนักเฉลี่ย 

 (g)

 
 

จากการทดลองหาคาความหนาแนนและน้ําหนักของกอนตัวอยางทดลอง อัตราสวน 1:4 และ 2:4 ที่มีสวนผสมของ

กัญชงรอยละ 10, 15, 20 และ 25 ของน้ําหนักหนิ ทุกอายุบม 28 เพื่อนํามาวเิคราะห ผลการทดลองพฤตกิรรมการรับน้ําหนัก

และการดูดซมึน้ํา แสดงใหเห็นวาเม่ือมีการเพิ่มปูนซีเมนตที่มากขึ้นทําใหความหนาแนนเพิ่มขึ้น  ซึ่งตรงกับพฤติกรรมการรับ

น้ําหนักที่สามารถรับแรงกดไดมากขึ้น แตที่เม่ือมีกัญชงผสมมากขึ้นทําใหความหนาแนนลดลงก็ทําใหพฤตกิรรมการดูดซึมน้ําด ี

ขึ้นเชนกัน ดั่งนั้นผลการทดลองคาความหนาแนนของกอนตัวอยางจึงแสดงให เห็นวาเม่ือเพิ่มกัญชงมากขึ้นทําให ความ

หนาแนนต่ําการดูดซึ่มน้ําจึงดขีึ้น แตเม่ือเพิ่มปูนซเีมนตมากขึ้นทําให ความหนาแน นสูงขึ้นการรับแรงอัดจึงมากขึ้นตามไปดวย  

 

วิจารณผลการวิจัย 

จากผลการทดสอบแสดงใหเห็นวาเม่ือผสมกัญชงบดที่มากขึ้นทําใหคุณสมบัติของการรับแรงอัดสูงสุดของบล็อก

คอนกรตีที่พัฒนาลดลง  แตในขณะเดยีวกันทําใหคุณสมบัตใินการหนวงและการซมึผานน้ําเพิ่มขึ้นดวยและมีน้ําหนักลดลงตาม

ปรมิาณการเพิ่มขึ้นของกัญชงบดดวย จากผลการทดสอบทัง้2 สูตรผสมที่แสดงใหเห็นวามีคาการรับแรงอัดประลัยต่ํากวาคา

การรับแรงอัดประลัยของคอนกรตีพรุนที่มีคาเทากับ142  kg/cm²  (ชาญชัย,  2550)  แตผานเกณฑมาตรฐานบล็อกคอนกรีต

ไมรับแรง  มอก.58-2530  ที่มีคาการรับแรงอัดประลัยที่  25.49  kg/cm²  ซึ่งพอจะสามารถนําไปใชเปนวัสดุปูพื้นทางเดิน

ภายนอกอาคารในพื้นที่ไมมีการรับน้ําหนักมากหนักได  แตจากการทดสอบดานคุณสมบัติการหนวงและการซึมผานน้ํามี

คุณสมบัตเิปนไปในทศิทางที่ด ี แตเนื่องจากยังไมมีเกณฑมาตรฐานใดรองรับดานนี้จึงพิจารณาเลือกกําหนดใหคุณสมบัติดาน

นี้มีคามาตรฐานเฉลี่ยอยูที่ตองมากกวารอยละ  10  ของน้ําหนักที่อยูในเกณฑพิจารณา  โดยที่อัตราสวนผสมของวัสดุมวล
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หยาบที่เหมาะสมคือ  1:4  (ปูนซีเมนต:หิน)  อัตราสวนน้ําตอซีเมนตรอยละ  35-40  จากนั้นนําสวนผสมกัญชงบดผาน

ตะแกรงลอนขนาด  6.3  มม. แชน้ํามาแลว  24  ชม.  ในอัตรารอยละ  15  ของน้ําหนักหินบมที่อายุ  28  วันแลวทําการผลิต

ชิ้นงานตนแบบขนาด  300x300x60  มม.  ซึ่งเปนอัตราสวนผสมที่เหมาะสมและตรงตามวัตถุประสงคของงานวิจัยนี้มากที่สุด 

ซึ่งมีคุณสมบัตทิี่ดทีัง้ในดานการรับแรงและคุณสมบัตใินดานการหนวงน้ํา 

 

สรุปผลการวิจัยและขอเสนอแนะ 

การทดลองกอนตั วอยางคอนกรตีชนดิน้ําซมึผานไดผสมกัญชงบดในที่นี้หมายถึง “คอนกรีตพรุน” ซึ่งเปนตัวแปรใน

การศึกษาไดแก ปูนซีเมนตปอรตแลนด (C) : หิน (G) : กัญชง (H) 1:4 และ 2:4 น้ําสะอาด (W) ของปริมาณน้ําตอน้ําหนัก

ปูนซเีมนต จะไดอัตราสวนผสมดังนี้ C : G (น ารอยละ 40-50) และปริมาณกัญชง ในอัตรารอยละ 10,15  20 และ 25 ของ

น้ําหนักหนิ  คือมวลรวมหยาบที่ถูกเคลอืบดวยซีเมนตเพลสอยางทั่วถึง ไมแหงหรือเปยกเกินไปโดยเทสวนผสมทั้งหมดลงใน

บล็อคอะครลีกิขนาดตางๆ ที่บมอายุ 28 วัน 

จากการทดสอบคุณสมบัติดานเชิงกลของกอนตัวอยางการรับแรงอัดประลัย  พบวากอนตัวอยางที่มีสวนผสมของ

กัญชงที่มากขึ้นตามอัตราสวนผสมรอยละ  10 , 15 , 20  และ  25 มีคาเฉลี่ยการรับแรงอัดที่ลดลงตามลําดับทั้ง  2  สูตรการ

ผสม คือ  1:4  และ  2:4  ในอัตราสวนผสมปูนซเีมนตและหนิ  1:4  มีคาการรับกําลังแรงอัดเฉลี่ยตัง้แต  24.18, 27.24, 10.95 

และ  8.33  kg/cm²  ตามลําดับ  และในอัตราสวนผสมปูนซเีมนตและหิน  2:4  มีคาการรับกําลังแรงอัดเฉลี่ยตั้งแต  38.93, 

28.55,  29.02  และ  23.54  kg/cm²  ตามลําดับ  โดยทั้ง  2  สูตรผสมมีคาการรับแรงอัดประลัยต่ํากวาคาการรับแรงอัด

ประลัยของคอนกรตีพรุนที่มีคาเทากับ  142  kg/cm²  และต่ํากวาเกณฑมาตรฐาน  มอก.  827-2531  ที่มีคาการรับแรงอัด

ประลัยที่ 350 kg/cm² จากการทดลองแสดงใหเห็นวาเม่ือเพิ่มปูนซเีมนตในสวนผสมที่ มากขึ้นทําใหคาการรับแรงอัดเพิ่มขึ้นใน

ขณะที่ หากเพิ่มวัสดุเสนใยคือกัญชงเพิ่มขึ้นทําใหคาการรับแรงอัดลงลงเชนกัน 

จากการทดสอบคุณสมบัตคิาการดูดซมึน้ําของกอนตัวอยางทัง้  2  อัตราสวนผสมคือ  1:4  และ  2:4  ที่มีสวนผสม

กัญชง (Hemp) อยูรอยละ  10, 15, 20  และ 25  โดยอัตราสวนผสม  1:4  มีคาการดูดซมึน้ําอยูที่รอยละ  7.90, 10.64, 15.04 

และ 14.48 ตามลําดับ และ อัตราสวนผสม 2:4 มีคาการดูดซมึน้ําอยูที่รอยละ 4.36, 5.30, 6.97 และ 9.36 ตามลําดับ ซึ่งผล

การทดลองคาการดูดซึมน้ําแสดงใหเห็นวาอัตราสวนผสม  1:4  มีอัตราคาการดูดซึมน้ําดีกวาอัตราสวนผสม  2:4  แต

เนื่องจากมาตรฐานมอก.  827-2531  ไดระบุคาการดูดซึมน้ําคามาตรฐานเฉลี่ยตองนอยกวารอยละ  5  โดยน้ําหนัก  ซึ่ง

การศึกษานี้ตองการพัฒนาวัสดุบล็อกปูพื้นเพื่อชวยการซึมผานน้ํา  ดังนั้นจะใชคาการดูดซึมผานน้ําที่คามาตรฐานเฉลี่ย

มากกวารอยละ 10 ของน้ําหนัก สรุปไดวาผลการทดสอบกอนตัวอยางที่ผานเกณฑคาการดูดซึมน้ําคืออัตราสวนผสม 1 : 4 ที่

มีกัญชงผสมอยูรอยละ 15, 20 และ 25 ของน้ําหนักหนิ 

สรุปผลการทดลองพบวาอัตราสวนผสมของการพัฒนาบล็อกปูพื้นจากตนกันชงเพื่อคุณสมบัติในการหนวงน้ํา  ที่

เหมาะสมคือ  1:4  (ปูนซเีมนต:หนิ) อัตราสวนน้ําตอซเีมนต  W/C  รอยละ  35-40  จากนัน้นําสวนผสมกัญชงบดผานตะแกรง

ลอนขนาด 6.3 มม. แชน้ํามาแลว 24 ชม. ในอัตรารอยละ 15 ของน้ําหนักหิน และบมที่อายุ 28 วัน ซึ่งเปนอัตราสวนผสมที่มี

คุณสมบัติดานการรับแรงอัดประลัยอยูที่  27.24  kg/cm²  และคาคุณสมบัติคาการดูดซึมน้ําอยูที่รอยละ  10.64  ซึ่งเปน

สวนผสมตนแบบที่มีคุณสมบัตทิี่สอดคลองกับวัตถุประสงคของการศึกษาและสามารถนําไปตอยอดวิจัยในเชิงพาณิชยตอไป  

โดยถอืวาเปนวัสดุทางเลอืกที่สามารถเปนบล็อกปูพื้นภายนอกอาคารที่ไมรับน้ําหนักมากหนัก  แตมุงเนนการระบายน้ําที่ดีไม

กอใหเกดิการทวมขัง  อีกทัง้ยังเปนวัสดุที่มีสวนผสมมาจากขยะทางการเกษตรที่นํามารีไซเคิล  เปนการลดภาระตนทุนและ

สรางมูลคาเพิ่มใหกับขยะทางการเกษตรไดอีกทางหนึ่ง 

ขอเสนอแนะการวจัิย เนื่องจาก งานวิจัยนี้ มุงเนนการนําวัสดุทางการเกษตรที่เปนวัสดุเหลือใช มาผสมเพื่อให เกิด

วัสดุแนวทางใหม โดยการนําตนกัญชงมาเปนสวนผสมในการผลิตบล็อกชนิดน้ําซึมผานได เนื่องจากเปนวัสดุที่มีเสนใยอยูสูง
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ทําใหอัตราการดูดซึมน้ําจึงสูงตามไปดวย เพราะฉะนั้นการนํามาใช ตองควบคุมความชื้นอุณหภูมิในการผสมและการบม

คอนกรตีตองระมัดระวังเปนพิเศษ และเนื่องจากวัสดุดังกลาวไมมี สวนผสมของวัสดุมวลละเอียดทําให การเทซีเมนตลงสูแบบ

ตองควบคุมเปนพเิศษ ทัง้ปรมิาณโพรงใหอยูในชวงที่เหมาะสมและตองไมใหซเีมนตเพลสไหลจมลงดานลางมากเกินไป เพราะ

มีผลกับการรับแรงอัดของแผนบล็อกชนดินี้ 
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บทคัดยอ 

 โครงงานนี้ทําการปรับปรุงเทคนิคการสงผานรังสีแกมมาสองพลังงานเพื่อการวิเคราะหปริมาณเถาในถานหิน โดย

นําเสนอแนวทางใหมในการใชหัววัดรังสแีกมมาชนดิบทิมัสเจอรมาเนต (BGO) แทนการใชหัววัดรังสีแกมมาชนิดโซเดียมไอโอ

ไดด(ทัลเลยีม) (NaI(Tl)) เม่ือศึกษาถึงประสิทธิภาพการวัดรังสีแกมมาของหัววัดรังสี BGO เปรียบเทียบกับ หัววัดรังสี NaI(Tl) 

พบวา หัววัดรังส ีBGO มีประสทิธภิาพการวัดรังสแีกมมาพลังงาน 662  keV ไดมากกวาราว 2-3   เทา แสดงใหเห็นถึงขอดีใน

การเลอืกใชหัววัดรังสี  BGO ทําใหสามารถลดเวลาการวัดรังสีและลดความแรงรังสีของตนกําเนิดรังสีพลังงานสูงที่ใชงานได 

ทําใหมีความปลอดภัยในการใชงานมากขึ้น เม่ือตรวจวเิคราะหตัวอยางถานหนิมาตรฐานที่ทราบปรมิาณเถาในถานหินแลวโดย

เทคนิคการวัดรังสีแกมมาสองพลังงาน คือ ระดับพลังงาน 59.6 และ 662 keV และไดสมการความสัมพันธเชิงเสนของ

อัตราสวนของอัตราการทะลุผานของรังสแีกมมาพลังงานต่ําตออัตราการทะลุผานของรังสแีกมมาพลังงานสูง กับ  ปริมาณเถา

ในถานหิน   ( 
( )

( )
 vs %Ash ) เพื่อสําหรับการปรับเทียบหาปริมาณเถาในถานหินของตัวอยางถานหินจากแหลง

ตางๆ และเม่ือนําผลการวเิคราะหที่ไดจากเทคนคิที่พัฒนาขึ้น มาเปรยีบเทยีบกับผลวเิคราะหจากวธิกีารทางเคมีตามมาตรฐาน 

ASTM 3174  ผลวเิคราะหยังคงมีคาความแตกตางกันคอนขางสูง แตเม่ือทําการวิเคราะหตัวอยางถานหินจากแหลงเดียวกันใน

รูปแบบลักษณะตัวอยางที่หลากหลายพบวา ผลการวิเคราะหมีคาใกลเคียงกันและแมนยํามากขึ้น จึงถือไดวาเทคนิคที่

พัฒนาขึ้นนี้สามารถนําใชในการวเิคราะหปรมิาณเถาในถานหนิบนสายพานที่ตองการทราบผลวเิคราะหทันทไีดอยางดี 

คําสําคัญ:  ปรมิาณเถาในถานหนิ เทคนคิทางนวิเคลยีร การสงผานรังสแีกมมาสองพลังงาน 

Abstract 
 In this project, the nuclear technique to determine the coal ash has been improved by using the dual-energy 

gamma-ray transmission. The new approach has been here investigated by using BGO detector instead of NaI(Tl) 

detector for gamma-ray measurements. According to the experimental results, the efficiency of radiation detection by 

using BGO detector is about 2-3 times higher than that of NaI(Tl) detector in case of the higher-energy gamma 

radiation of 662 keV. This means to more safety by using higher efficient detectors due to decreasing a source 

radioactivity or a lower measuring time. To determine the coal ash by using the dual-energy gamma-ray transmission 

of 59.6 and 662 keV, the calibration linear equation of  
( )

( )
 and %Ash was achieved by the prepared coal 

standards with known %ash contents. Subsequently, the coal samples from different sources have been determined the 

coal ash in samples by this technique and this calibration equation with a quite high difference from the results by the 

chemical technique of ASTM3174 method. However, the coal ash in the coal samples from the same source has been 
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determined with a small deviation even in the different physical forms. This indicates that this developed nuclear 

technique is a promising approach to determine the coal ash in real time or on-belt analysis. 

Keyword:  Determination of Coal ash, Nuclear Technique, Dual-energy gamma-ray transmission 
 

บทนํา 

ถานหนิ จัดเปนหนิตะกอนประเภทหนึ่งเกดิมาจากซากพชื มีลักษณะแข็ง แตเปราะ มีสี น้ําตาลถึงดํา มีทั้งผิวดําและ

ผวิดาน ธาตุองคประกอบหลักของถานหนิไดแก ธาตุคารบอน,ไฮโดรเจน,ออกซิเจน, ไนโตรเจน และกํามะถัน และอาจมีธาตุ

อ่ืน ๆ ปะปนอยู เชน ปรอท สารหนู ซีลิเนียม โครเมียม นิกเกิล ทองแดง และแคดเมียม ถานหินใชระบบมาตรฐานในการ

จําแนกถานหนิของ American Society for Testing and Materials  (ASTM) (http://www.astm.org) ได 4 ลําดับชั้น คือ ลิกไนต 

ซับบทิูมินัส บทิูมินัส และแอนทราไซต สวนพตีไมจัดเปนถานหนิมาตรฐาน ASTM (พธิา ศรบีุศยดี,  2552)    

การวิเคราะหคุณภาพถานหินเปนสิ่งสําคัญอยางหนึ่งในการศึกษา สํารวจและพัฒนา เพื่อนําไปสูการตัดสินใจ

นํามาใช เหมาะสมและคุมคา โดยถานหนิที่ไดจากแหลงตาง ๆ จะมีคุณสมบัติและคุณภาพตางกัน ทั้งทางดานกายภาพ ดาน

เคมี และดานการเผาไหม  การวเิคราะหเถาของถานหินในทางเคมีนั้นตองอาศัยเวลาในการวิเคราะห หลายขั้นตอน สารเคมี

หลายชนิด และตัวอยางไมสามารถกลับมาวิเคราะหซ้ําได จึงมีการพัฒนานําเทคนิคทางนิวเคลียร (C.G. Clayton and M.R. 

Wormald, 1983) มาใชวเิคราะหเถาถานหนิสามารถยนระยะเวลาในการวิเคราะห ขั้นตอนวิธีการนอยลง สามารถนําตัวอยาง

เดิมกลับมาวิเคราะหหลายๆ ครั้งได เทคนิคที่ใชนี้คือ เทคนิคการสงผานรังสีแกมมา 2 พลังงาน   (B.D. Sowerby and J.S. 

Watt, 1990)โดยใชตนกําเนิดรังสีแกมมาสงผานถานหิน ทําใหความเขมของร ังสีแกมมาที่ผานออกมามีความเขมลดลง ตาม

ปรมิาณและสัมประสทิธิ์การดูดกลนืจากสวนประกอบของธาตุตางๆ ในถานหนิ 

การวิเคราะหถานหินโดยใชเทคนิคการสงผานรังสีแกมมาสองพลังงาน (M. Yazdia and S.A. Esmaeilnia,  2003) 

ตองใชตนกําเนิดรังสีที่มีความแรงรังสีสูง เพื่อใหสามารถทะลุผานถานหินไปได ซึ่งสงผลตอการปองกัน ควบคุม และความ

ปลอดภัยในการทํางาน เพื่อความปลอดภัยในการทํางานควรมีระยะเวลาในการทํางานกับตนกําเนิดรังสีใหนอยลง จึงได

เลอืกใชหัววัดรังสีบิทมัสเจอรมาเนต (BGO) ในการวิเคราะหถานหิน แทนที่หัววัดรังสีโซเดียมไอโอไดด (NaI) ที่นิยมนํามาใช 

และดวยหัววัดรังสบีทิมัสเจอรมาเนต (BGO) มีประสทิธภิาพที่ดกีวาหัววัดรังสโีซเดียมไอโอไดด (NaI) ในระดับพลังงานของตน

กําเนดิรังสีแกมมาที่พลังงานไมเกิน 1 MeV จึงสามารถใชตนกําเนิดรังสีแกมมาที่มีความแรงนอยลง เวลาที่ใชในการทํางาน

ลดลง ปองกันอันตรายงายขึ้น และมีความเสี่ยงกับการทํางานดานรังสีลดลงไปดวย เม่ือรังสีแกมมาผานตัวกลางใดๆ ความ

เขมของรังสีจะถูกลดทอนลงโดยตัวกลางที่รังสีผาน โดยประกอบไปดวย สัมประสิทธิ์การลดทอนเชิงเสน (µ) ของตัวกลาง 

ความหนาของตัวกลาง (cm) ทําใหรังสทีะลุผานตัวกลางจะมีความเขมลดลง เราสามารถหาความสัมพันธจาก 
 

I  =  I  푒         (1) 
 

Ix และ I0 คือ ความเขมของรังสทีี่ทะลุผานตัวกลาง และ ความเขมของรังสกีอนทะลุผานตัวกลาง 

 คือ คาสัมประสิทธิ์การลดทอนเชงิเสนของตัวกลาง (cm-1) 

X  คือ ความหนาของตัวกลาง (cm) 
 

 เม่ือมีการสองผานดวยรังสแีกมมาของสองระดับพลังงานผานตัวกลางตัวเดยีวกันนั้น คาอัตราการทะลุผานของรังสี

ทัง้สองพลังงาน มีคาสัมพันธถงึคาอัตราสวนของสัมประสทิธิ์การลดทอนเชิงเสนของถานหิน นั้นคือ 
( / )
( / )

=  
  ดังนัน้ เม่ือสรางความสัมพันธของอัตราสวนของความเขมรังสีแกมมาที่ทะลุผานตัวกลางกับปริมาณเถาในถานหิน 

จะสามารถเขยีนเปนสมการความสัมพันธได ดังนี้ 
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%퐶 = 푀( ( / )
( / )

) + 퐶                       (4)  

 

%CAsh คือ รอยละปรมิาณเถาในถานหนิ    

 M และ C  คือ คาคงที่ของสมการเสนตรงสําหรับการปรับเทยีบหาปรมิาณเถาในถานหนิ    

 
อุปกรณและวิธีการ / วิธีดําเนนิวิจัย 

ในงานวจัิยนี้ เลอืกทําการศกึษาถงึขอดขีองหัววัดรังสบีทิมัสเจอรมาเนต (BGO) ในการใชงานแทนหัววัดรังสีโซเดียมไอโอไดด(ทัล

เลยีม) โดยการทดลองเปรยีบเทยีบถงึประสทิธภิาพการตรวจวัดรังส ี โดยการเปรยีบเทยีบจากผลการตรวจวัดรังสจีากตนกําเนดิรังสมีาตรฐาน 

Am-241 และ Cs-137 ที่มีระดับพลังงาน 59.6 และ 661.7 keV  จากนัน้จึงทําการทดลองเปรยีบเทยีบถงึประสิทธิภาพการตรวจวัดรังสีแกมมา

สองพลังงาน 59.6 และ 661.7 keV สําหรับการใชงานในเทคนคิการสงผานรังสแีกมมาสองพลังงาน โดยทีร่ะบบการวเิคราะหปรมิาณเถาใน

ถานหนิโดยเทคนคิการสงผานรังสแีกมมาสองพลังงาน ไดออกแบบระบบการจัดวางระบบการตรวจวัดรังสีแกมมาในแนวตั้ง 

ดังแสดงในภาพที่ 1  สําหรับการเตรยีมตัวอยางถานหนิและคัดแยกถานหนิบางสวนที่บดแลวมาทดสอบหาปรมิาณเถาถานหนิดวยวธิีทาง

เคมีตามวธิมีาตรฐาน ASTM 3174 เลอืกตัวอยางถานหนิที่ทราบปรมิาณเถาแลวจากวธิมีาตรฐาน คือ ถานหนิที่มีปรมิาณเถารอยละ 7.87 และ 

37.1 นํามาตรวจวัดรังสดีวยเทคนคิการทะลุผานของรังสพีลังงานเดยีว โดยดําเนินการวัดดวยตนกําเนิดรังสีทั้งสองพลังงาน เพื่อนําผลการ

วเิคราะหที่ไดไปเปรยีบเทยีบกับผลที่ไดจากเทคนคิการสงผานรังสีแกมมาสองพลังงาน  และเพื่อสําหรับการพฒันาเทคนิคเพื่อสําหรับการ

ประมาณปรมิาณเถาในตัวอยางถานหนิใด  ๆจึงตองมีการเตรยีมตัวอยางถานหนิมาตรฐาน ที่ทราบคาปรมิาณเถาโดยที่มีสารประกอบของเถา

นัน้มีความใกลเคียงกัน มาทําการทดลองวัดหาความสัมพันธของอัตราสวนคาฟงกชั่นล็อกของการทะลุผานของรงัสีพลังงานสูงและพลังงาน

ต่ํากับปรมิาณเถาถานหนิที่ทราบคา ( 
( )

( )
 vs %Ash)  หรอืสมการปรับเทยีบของการวเิคราะหปรมิาณเถาในถานหนิ เพื่อความ

สะดวกรวดเร็วในการวเิคราะหปรมิาณเถาในถานหนิไดดวยเทคนคินี้ตอไปสําหรับตัวอยางถานหนิอ่ืน ๆ  ได 

 
ภาพที่ 1   ระบบวเิคราะหถานหนิ  

ผลการวิจัย 

1.  ผลการเปรยีบเทยีบประสทิธิภาพการวัดรงัสขีองหัววัดรังส ีBGO กับ หัววัดรังส ีNaI(Tl) 

เม่ือทําการทดลองเปรยีบเทยีบประสทิธภิาพของหัววัดรังสแีกมมาชนดิโซเดยีมไอโอไดด (ทัลเลยีม) : NaI(Tl) กับหัววัดรังสแีกมมาชนดิ

บิทมัสเจอรมาเนต (BGO) ที่มีขนาด  2 นิ้ว x 2 นิ้ว เทากัน โดยทําการตรวจวัดรังสีแกมมาที่ระดับพลังงาน  59.6 และ 661.7  keV จาก
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แหลงกําเนดิรังสมีาตรฐาน ซึ่งเปนระดับพลังงานที่จะประยุกตใชในการวัดเถาถานหนิดวยเทคนคิการสงผานรังสีแกมมาสองพลังงาน  ไดผล

การทดลอง ดังแสดงในตารางที่ 1 
 

ตารางที่ 1  ผลการเปรยีบเทยีบประสทิธภิาพการวัดรงัสขีองหวัวัดรงัส ีNaI(Tl) กับหัววัดรังส ีBGO ขนาด 2 นิ้ว x 2 นิ้ว เทากัน ที่การวัดรังสี

แกมมาที่ระดับพลงังาน 59.6, และ 661.7 keV  

  Eff คือ ประสทิธภิาพการวัดของหัววัดรังสแีกมมา 

    Resolution คือ การจําแนกพลังงานของหัววัดรังสแีกมมา 

จากตารางที่ 1 แสดงถงึคาประสทิธภิาพการวัดรังสแีกมมาของหัววัดรังสแีกมมา 2 ชนดิ  ที่ระดับพลังงานต่ํา 59.6 keV หัววัดรังส ี

NaI(Tl) มีประสทิธภิาพการวัดรังสไีดดกีวาหัววัดรังส ีBGO เพยีงเล็กนอย แตสําหรับการวัดรังสทีี่ระดับพลังงานสูง  661.7 keV  หัววัดรังส ีBGO 

มีประสทิธภิาพการวัดรังสไีดดกีวาหัววัดรังส ีNaI(Tl)  ดกีวาประมาณ 2 เทา ซึ่งนี้ถอืเปนขอดขีองการใชงานของหัววัดรังส ีBGO ถงึแมวาทั้งนี้ 

หัววัดรังส ีNaI(Tl)  จะมีคาความสามารถการจําแนกระดับพลังงานรังสไีดดกีวาหัววัดรังส ีBGO   

สําหรับการสงผานรังสแีกมมาดวยเทคนคิการสงผานรังสแีกมมาสองพลังงานจากตนกําเนดิรังสีแกมมา Am-241  ที่มีรังสีแกมมา

ระดับพลังงาน 59.6 keV และตนกําเนดิรังสีแกมมา Cs-137 ที่มีระดับรังสีแกมมาพลังงาน 661.7 keV และเม่ือใชหัววัดรังสี NaI(Tl)   วัดการ

สงผานรังสแีกมมาสองพลังงานไมผานคอลเิมเตอรเขาสูหัววัดรังส ีปรากฏสเปกตรัมของ Ba X-ray ที่ระดับพลังงาน 30.97 keV ที่ตําแหนงชิด

กับสเปกตรัมของรังสแีกมมาที่ระดับ 59.6 keV แตไมพบสเปกตรัมพลังงาน 30.97 keV นี้ เม่ือใชหัววัดรังส ีBGO  ซึ่งนี้ก็ถอืวาเปนขอดขีองการ

ใชงานของหัววัดรังสชีนดินี้อีกขอหนึ่ง โดยสเปกตรัมของการวัดแบบไมผานคอลเิมเตอรดังแสดงในภาพที่ 2 

 

ภาพที ่2  สเปกตรัมของรังสแีกมมาจากตนกําเนดิรังสแีกมมาสองพลงังาน คือ Am-241 และ Cs-137  เม่ือวัดดวยเทคนคิการสงผาน

 รังสแีกมมา 2 พลงังาน โดยไมผานคอลเิมเตอรเขาสูหัววดัรังส ีBGO กับหัววัดรังส ีNaI(Tl) ขนาด 2 นิ้ว x 2 นิ้ว เทากนั 

หัววัดรังสี 
%Eff % Resolution  

E=59.6 keV E=661.7 keV E=59.6 keV E=661.7 keV 

NaI(Tl)  18.88 6.19 15.92 7.10 

BGO  16.75 13.76 36.11 11.03 
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แตเนื่องดวยการทดลองวัดการสงผานรังสแีกมมาสองพลังงานไมผานคอลิเมเตอรเขาสูหัววัดรังสี ทําใหมีรังสีภูมิหลังสูงมากซึ่ง

ไดมาจากรังสกีระเจิงจากที่ตาง ๆ  เขาสูหัววัดรังส ีดังนัน้จึงออกแบบใหมีคอลเิมเตอรครอบหัววัดรังสเีพื่อปองกันการรบกวนจากรังสีกระเจิง

ดังกลาว   และไดขอมูลการทดลองดังแสดงในตารางที่ 2 

ตารางที่ 2  ขอมูลของสเปกตรัมของรังสแีกมมาที่ระดับพลังงาน 59.6 และ 661.7 keV พลงังานเม่ือวัดกับหัววัดรังสรีงัส ี(BGO) 

เปรยีบเทยีบกับหัววดัรงัส ีNaI(Tl)   ขนาด 2 นิ้ว x 2 นิ้ว เทากัน โดยวดัผานคอลเิมเตอร  

 

Counts     คือ อัตราการนับรังสใีน 300 วนิาท ี 

Resolution  คือ การจําแนกพลังงานของหัววัดรังสแีกมมา โดยจํานวนนอยกวาแสดงถงึการจําแนกพลังงานได

มากกวา 

 จากตารางที่ 2 แสดงถงึอัตราการนับรังสขีองหัววัดรังส ีBGO กับหัววัดรังสี NaI(Tl) ขนาด 2 นิ้ว x 2 นิ้ว เทากัน โดยวัดผานคอลิเม

เตอร และแสดงคา % Resolution ของหัววัดรังสี NaI(Tl) คา % Resolution นอยแสดงถึงการจําแนกสเปกตรัมพลังงานของรังสีแกมมาได

ดกีวา โดยแสดงเปนภาพสเปกตรัมในภาพที่ 3 

 

ภาพที ่3  สเปกตรัมของรังสแีกมมาจากตนกําเนดิรังสแีกมมาสองพลงังาน คือ Am-241 และ Cs-137  เม่ือวัดดวยเทคนคิการสงผาน

 รังสแีกมมา 2 พลงังาน โดยผานคอลเิมเตอรเขาสูหัววดัรังส ีBGO กับหัววัดรังส ีNaI(Tl) ขนาด 2 นิ้ว x 2 นิ้ว เทากัน 

 
จากภาพที่ 3 การสงผานรังสแีกมมาดวยเทคนคิการสงผานรังสีแกมมาสองจากตนกําเนิดรังสีแกมมา Am-241  ที่มี

รังสแีกมมาระดับพลังงาน 59.6 keV และตนกําเนดิรังสแีกมมา Cs-137 ที่มีระดับรังสแีกมมาพลังงาน 661.7 keV โดยผานคอ

ลเิมเตอรเขาสูหัววัดรังสแีกมมา เม่ือใชหัววัดรังสี NaI(Tl) วัดการสงผานรังสีแกมมาสองพลังงานพบสเปกตรัมของ Ba X-ray ที่

ระดับพลังงาน 30.97 keV ซึ่งตดิกับสเปกตรัมของรังสแีกมมาที่ระดับ 59.6 keV โดยไมพบสเปกตรัมรังสีรบกวนนี้เม่ือใชหัววัด

รังส ีBGO เชนเดยีวกับการทดลองที่ผานมาดังกลาวแลวนัน้ พคีพลังงานของหัววัดรังส ีBGO ต่ํากวาหัววัดรังสี NaI(Tl)  ที่รังสีแกมมา

หัววัดรังสแีกมมา

ชนดิ 

รังสแีกมมาระดับพลังงาน 59.6 keV รังสแีกมมาระดับพลังงาน 661.67 keV 

Counts(300s) % Resolution Counts(300s) % Resolution 

NaI(Tl)  318878±1803 14.11 41472±370 6.89 

BGO  397584±729 34.45 86845±1433 10.49 
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ระดับพลังงาน 59.6 keV และพคีพลังงานของหัววัดรังสแีกมมาชนดิบทิมัสเจอรมาเนต (BGO) สูงกวาหัววัดรังสีแกมมาชนิดโซเดียมไอโอ

ไดด (ทัลเลยีม) ที่รังสแีกมมาระดับพลังงาน 661.7 keV ตามรายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 2   

2.  การวิเคราะหปรมิาณเถาในถานหนิโดยเทคนคิการสองผานรงัสแีกมมาพลังงานเดยีวโดยการใชหัววัดรังส ีBGO 

นําตัวอยางถานหินที่ทราบปริมาณเถามาวัดดวยเทคนิคการสงผานรังสีแกมมา 2 พลังงาน ผานคอลิเมเตอรเขาสูหัววัดรังสี

แกมมาชนดิบทิมัสเจอรมาเนต (BGO) ผลการวเิคราะหของตัวอยางถานหนิที่มีปรมิาณเถา รอยละ 7.87 แสดงผลในตารางที่ 3 และ ถานหินที่

มีปรมิาณเถา รอยละ 37.1 แสดงผลในตารางที่ 4  

 
ตารางที่ 3 ขอมูลอัตราสวนความเขมของรังสแีกมมาสองพลังงานทะลุผานตัวอยางถานหนิที่มีปริมาณเถา รอยละ 7.87  

ความหนาแนนเชิง

พื้นที่ 

ของถานหนิ 

(g/cm2) 

อัตราสวนความเขมของรังสทีะลุผานถานหนิ อัตราสวนฟงกช่ันล็อกการทะลุ

ผานของ 

รังสแีกมมาพลังงานต่ํา 

ตอพลังงานสูง 

푳풏
(퐈/퐈ퟎ)퐋퐨퐰

(퐈/퐈ퟎ)퐇퐢퐠퐡
 

(퐈/퐈ퟎ)퐋퐨퐰 (퐈/퐈ퟎ)퐇퐢퐠퐡 

2.91 0.5743 0.7742 2.1668 

4.36 0.4415 0.6863 2.1716 

5.81 0.3479 0.6263 2.2568 

7.27 0.2669 0.5602 2.2794 

8.72 0.1957 0.5245 2.5284 

10.17 0.1479 0.4525 2.4102 

11.62 0.1029 0.3892 2.4092 

13.08 0.0802 0.3630 2.4902 

14.53 0.0636 0.3366 2.5295 

 

(I/I )  คือ อัตราสวนทะลุผานของรังสแีกมมาระดับพลังงาน 59.6 keV 

(I/I )  คือ อัตราสวนทะลุผานของรังสแีกมมารังสแีกมมาระดับพลังงาน 661.7 keV 

 

จากตารางที่ 3 เม่ือเพิ่มความหนาแนนเชงิพื้นที่ของถานหินที่มีปริมาณเถารอยละ 7.87 มากขึ้น พบวาการทะลุผาน

รังสีแกมมาที่ระดับพลังงาน 59.6 keV มีคานอยกวาการทะลุผานรังสีแกมมาที่ระดับพลังงาน 661.7  keV ในชวงความ

หนาแนนเชงิพื้นที่ของถานหนิ 2.91 ถงึ 8.72 g/cm2 คาอัตราสวนการทะลุผานของรังสีแกมมาพลังงานต่ําตอพลังงานสูง เปน

ชวงที่มีการเปลี่ยนแปลงมาก ตางจากความหนาแนนเชิงพื้นที่ของถานหินชวง 8.72 ถึง 14.53 g/cm2 เปนชวงที่มีการ

เปลี่ยนแปลงนอย จากอัตราทะลุผานของถานหนิของรังสแีกมมาระดับพลังงานต่ํากับพลังงานสูงมาสรางกราฟความสัมพันธ

ของอัตราสวนการทะลุผานของรังสแีกมมาตอความหนาเชงิพื้นที่ของถานหนิ ดังแสดงในภาพที่ 4 
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ภาพที่ 4 กราฟแสดงความสัมพันธของอัตราสวนการทะลุผานของรังสีแกมมาตอความหนาแนนเชิงพื้นที่ของถานหินที่มี

ปรมิาณเถาของถานหนิ รอยละ 7.87 

จากภาพที่ 4 เม่ือนําคาอัตราสวนการทะลุผานของรังสีแกมมามาสรางกราฟความสัมพันธกับคาความหนาแนนเชิง

พื้นที่ของตัวอยางถานหนินี้ ซึ่งทําใหไดคาสัมประสทิธิ์การลดทอนเชงิพื้นที่ (/) ของรังสแีกมมาที่พลังงาน 59.6 keV ซึ่งมีคา

เทากับ 0.194 cm2/g และเชนเดียวกัน คาสัมประสิทธิ์การลดทอนเชิงพื้นที่ (/) ของรังสีแกมมาที่พลังงาน 661.7 keV  

เทากับ 0.078 cm2/g และเม่ือนําคาทั้งสองนี้เพื่อหาอัตราสวนของคาสัมประสิทธิ์การลดทอนเชิงพื้นที่พลังงานต่ําตอ

สัมประสิทธิ์การลดทอนเชิงพื้นที่ของพลังงานสูง คือมีคาเทากับ 2.4359 เม่ือนําคาอัตราสวนความเขมรังสีทะลุผานของ

พลังงานต่ําตอคาอัตราสวนความเขมรังสทีะลุผานของพลังงานสูงกับคาความหนาแนนเชงิพื้นที่มาสรางกราฟความสัมพันธ ดัง

แสดงในภาพที่ 5 และเม่ือนํามาหาคาเฉลี่ย ไดคาเทากับ 2.3602 ±0.1453  

 

ภาพที่ 5 กราฟแสดงความสัมพันธของอัตราสวนการทะลุผานของรังสีแกมมาต่ําตอรังสแีกมมาพลังงานสูงตอความหนาเชงิพื้นที่ของถานหนิ ซึง่

ถานหนิมีปรมิาณเถา รอยละ 7.87 
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ตารางที่ 4 ขอมูลอัตราสวนความเขมของรงัสแีกมมาสองพลังงานทะลุผานตัวอยางถานหนิที่มีปรมิาณเถา รอยละ 37.1 

ความหนาแนนเชิง

พื้นที่ของถานหนิ 

(g/cm2) 

อัตราสวนความเขมของรังสทีะลุผานถานหนิ อัตราสวนฟงกช่ันล็อกการทะลุผาน 

ของรังสแีกมมาพลังงานต่ํา 

ตอพลังงานสูง 

푳풏
(퐈/퐈ퟎ)퐋퐨퐰

(퐈/퐈ퟎ)퐇퐢퐠퐡
 

(퐈/퐈ퟎ)퐋퐨퐰 (퐈/퐈ퟎ)푯풊품풉 

2.91 0.5476 0.7873 2.5187 

4.36 0.3742 0.6745 2.4962 

5.81 0.2970 0.6325 2.6497 

7.27 0.2126 0.5570 2.6456 

8.72 0.1581 0.5276 2.8850 

10.17 0.1063 0.4561 2.8548 

11.62 0.0840 0.4280 2.9181 

13.08 0.0590 0.3725 2.8652 

14.53 0.0374 0.3303 2.9668 

 
(I /I )  คือ อัตราการทะลุผานของรังสแีกมมาระดับพลังงาน 59.6 keV 

(I /I )  คือ อัตราการทะลุผานของรังสแีกมมารังสแีกมมาระดับพลังงาน 661.7 keV 

 

จากตารางที่ 4 เม่ือความหนาเชิงพื้นที่ของถานหินที่มีปริมาณเถา รอยละ 37.1 มีการเพิ่มขึ้น การทะลุผานรังสีแกมมาที่ระดับ

พลังงาน 59.6 keV มีคานอยกวาการทะลุผานรังสีแกมมาที่ระดับพลังงาน 661.7  keV ในชวงความหนาเชิงพื้นที่ของถานหิน 2.91 ถึง 8.72 

g/cm2 อัตราสวนการทะลุผานของรังสแีกมมาพลังงานต่ําตอพลังงานสูง เปนชวงที่มีการเปลี่ยนแปลงมาก ตางจากความหนาแนนเชงิพื้นที่ของ

ถานหนิชวง 8.72 ถึง 14.53 g/cm2 เปนชวงที่มีการเปลี่ยนแปลงนอย จากอัตราทะลุผานของถานหินของรังสีแกมมาระดับพลังงานต่ํากับ

พลังงานสูงกับคาความหนาเชงิพื้นที่มาสรางกราฟความสัมพันธไดในภาพที่ 6  

 

 
ภาพที่ 6 กราฟแสดงความสัมพันธของอัตราสวนการทะลุผานของรังสแีกมมาตอความหนาแนนเชงิพื้นที่ของถานหนิที่มี

ปรมิาณเถาของถานหนิ รอยละ 37.1 
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จากภาพที่ 6 เม่ือนําคาอัตราสวนการทะลุผานของรังสีแกมมามาสรางกราฟความสัมพันธกับคาความหนาเชิงพื้นที่

ของตัวอยางถานหนินี้ ซึ่งทําใหไดคาสัมประสทิธิ์การลดทอนเชงิพื้นที่ (µ/) ของรังสแีกมมาที่ระดับพลังงาน 59.6 keV ซึ่งมีคา

เทากับ 0.224 cm2/g และเชนเดยีวกัน คาสัมประสทิธิ์การลดทอนเชิงพื้นที่ (µ/) ของรังสีแกมมาที่ระดับพลังงาน 661.7 keV  

เทากับ 0.072 cm2/g และเม่ือนําคาทั้งสองนี้เพื่อหาอัตราสวนของคาสัมประสิทธิ์การลดทอนเชิงพื้นที่ของพลังงานต่ําตอ

สัมประสทิธิ์การลดทอนเชงิพื้นที่ของพลังงานสูง คือมีคาเทากับ 3.1111 เม่ือนําคาอัตราสวนความเขมรังสทีะลุผานของพลังงาน

ต่ําตอคาอัตราสวนความเขมรังสทีะลุผานของพลังงานสูงกับคาความหนาแนนเชิงพื้นที่มาสรางกราฟความสัมพันธ แสดงใน

ภาพที่ 7  และเม่ือนํามาหาคาเฉลี่ย ไดคาเทากับ 2.7556 ±0.1790 

 
ภาพท ี7 กราฟแสดงความสัมพันธของอัตราสวนการทะลุผานของรังสแีกมมาพลังงานต่ําตอรังสแีกมมา

 พลังงานสูงตอความหนาแนนเชงิพื้นที่ของถานหนิ ซึ่งถานหนิมีปรมิาณเถา รอยละ 37.1 

 

จากภาพที่ 4 และ 6 ที่แสดงกราฟความสัมพันธของอัตราสวนการทะลุผานของรังสีแกมมาพลังงานเดียวตอความ

หนาแนนเชงิพื้นที่ของถานหนิ 2 ตัวอยาง เม่ือนําผลการทดลองมาเปรยีบเทยีบกัน จะเห็นไดวา คาสัมประสิทธิ์การลดทอนเชิง

พื้นที่ (µ/) ของรังสแีกมมาที่ระดับพลังงาน 59.6 keV ของถานหนิที่มีปรมิาณเถารอยละ 7.87 มีคานอยกวาคาของถานหินที่

มีปรมิาณเถารอยละ 37.1  คือมีคา 0.190 และ 0.224 cm2/g ตามลําดับ สวนคาสัมประสิทธิ์การลดทอนเชิงพื้นที่ (µ/) ของ

รังสีแกมมาที่ระดับพลังงาน 661.7  keV ของถานหินที่มีปริมาณเถารอยละ 7.87 มีคาใกลเคียงกันกับคาของถานหินที่มี

ปรมิาณเถารอยละ 37.1 คือ 0.078 และ 0.072 cm2/g ซึ่งแสดงใหเห็นวา การวเิคราะหถงึปรมิาณเถาในถานหินนั้น สําหรับคา

ความไวของการตรวจวัดโดยการสองผานรังสแีกมมาพลังงานต่ํานัน้แสดงผลไดดกีวาการใชรังสแีกมมาพลังงานสูง  

 

3.  การวิเคราะหปรมิาณเถาในถานหนิโดยเทคนคิการสองผานรังสแีกมมาสองพลงังานโดยการใชหัววัดรังส ีBGO 
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ตารางที่ 5 ขอมูลผลการทดลองของถานหนิที่ทราบปรมิาณเถาในถานหนิที่แนนนอนวัดดวยเทคนิคกาสงผานรังสแีกมมาสอง

พลังงานโดยวัดรังสผีานคอลเิมเตอรเขาสูหัววัดรังสแีกมมาชนดิบทิมัสเจอรมาเนต (BGO) 

 
(I /I )  คือ อัตราการทะลุผานของรังสแีกมมาระดับพลังงาน 59.6 keV 

(I /I )  คือ อัตราการทะลุผานของรังสแีกมมารังสแีกมมาระดับพลังงาน 661.7 keV 

 

จากตารางที่ 5  ขอมูลจาการวัดรังสแีกมมาที่ทะลุผานถานหนิดวยเทคนคิการสงผานรังสแีกมมา 2 พลังงาน ใชหัววัด

รังสแีกมมาชนดิบทิมัสเจอรมาเนต (BGO) ขนาด 2 นิ้ว x 2 นิ้ว ในการวัดถานหิน 7 ตัวอยางที่มีปริมาณเถาในถานหิน รอยละ 2.72 – 

42.1 มีความหนาแนนเชงิพื้นที่ 8.72 g/cm2 ที่ไดจากการนําถานหนิที่ทราบคาปรมิาณเถาในถานหนิ รอยละ 7.87 และ 42.1 มา

ผสมกันทําใหมีถานหนิที่มีปรมิาณเถาในถานหนิ รอยละ 11.3, 14.72, 19.67 และ 26.13  จากขอมูลในตารางที่ 5 สรางกราฟ

ความสัมพันธของอัตราสวนการทะลุผานของรังสแีกมมาพลังงานต่ําตอพลังงานสูงตอปรมิาณเถาในถานหิน แสดงในภาพที่ 8  

ไดสมการเชงิเสน %Ash  = (50.311xLog Ratio)  - 120.99 โดยมี R2 เทากับ 0.981 เพื่อสําหรับเปนสมการปรับเทียบในการ

วเิคราะหหาปรมิาณเถาในถานหินที่ไดจากคาอัตราสวนฟงกชั่นล็อกของอัตราการทะลุผานของรังสีสองพลังงาน ซึ่งผลการ

วเิคราะหตัวอยางถานหนิอ่ืน ๆ จํานวน 6 ตัวอยาง ที่ไดจากเทคนคินี้แสดงในตารางที่ 6  

 
ภาพที่ 8 กราฟความสัมพันธของอัตราสวนของรังสทีะลุที่ผานถานหนิของรังสแีกมมาพลังงานต่ําตอ รังสแีกมมาพลังงานสูง

กับปรมิาณเถาในถานหนิ 

ถานหนิ 

ลําดับที่ 

ปรมิาณเถาใน

ถานหนิ 

อัตราความเขมรังสทีะลุผาน อัตราสวนฟงกช่ันล็อกของการทะลุ

ผานของรังสแีกมมาพลังงานต่ําตอ

พลังงานสูง 

  푳풏 (퐈/퐈ퟎ)퐋퐨퐰

(퐈/퐈ퟎ)퐇퐢퐠퐡
 

(퐈퐱/퐈ퟎ)퐋퐨퐰 (퐈퐱/퐈ퟎ)퐇퐢퐠퐡 

1 2.72 0.1909 0.5109 2.4661 

2 7.87 0.1841 0.5211 2.5964 

3 11.30 0.1688 0.5049 2.6029 

4 14.72 0.1767 0.5289 2.7217 

5 19.67 0.1654 0.5174 2.7305 

6 26.13 0.1577 0.5355 2.9572 

7 42.10 0.1271 0.5284 3.2336 
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ตารางที่ 6 ผลการทดลองวัดหาปรมิาณเถาในถานหนิตัวอยางจากเทคนคิที่พัฒนาขึ้นเปรยีบเทยีบกับผลที่ไดจากวธิมีาตรฐาน 

ถานหนิ

ลําดับที่ 

อัตราความเขมรังสทีะลุผาน 

푳풏
(퐈/퐈ퟎ)퐋퐨퐰

(퐈/퐈ퟎ)퐇퐢퐠퐡
 

ปรมิาณเถา

จาก 

เทคนคิสอง

พลังงาน 

A1 

ปรมิาณเถา

จากวิธีเคมี 

A2 

A   

(รอยละ    คา

ความ

แตกตาง) 

(퐈
/퐈ퟎ)퐋퐨퐰 

(퐈
/퐈ퟎ)퐇퐢퐠퐡 

1 0.1474 0.5287 3.0047 30.18  34.8 14 

2 0.1183 0.5325 3.3861 49.37 49 1 

3 0.1263 0.5476 3.4351 51.83 41.9 21 

4 0.1306 0.5361 3.2653 43.29 49.5  13 

5 0.1106 0.5257 3.4233 51.24 64 22 

6 0.1139 0.5205 3.3277 46.43 42.2 10 

 

(I /I )   คือ อัตราการทะลุผานของรังสแีกมมาระดับพลังงาน 59.6 keV 

(I /I )   คือ อัตราการทะลุผานของรังสแีกมมารังสแีกมมาระดับพลังงาน 661.7 keV 

푳풏 (퐈/퐈ퟎ)퐋퐨퐰

(퐈/퐈ퟎ)퐇퐢퐠퐡
  คือ อัตราสวนการทะลุผานของรังสแีกมมาพลังงานต่ําตอพลังงานสูง 

A1   คือ ผลวเิคราะหดวยเทคนคิทางรังสแีกมมาที่พัฒนาขึ้น (รอยละ) 

A2   คือ ผลวเิคราะหปรมิาณเถาในถานหนิดวยวธิมีาตรฐาน ASTM 3174 (รอยละ) 

A  คือ รอยละของผลตางการวเิคราะหดวยเทคนิคทางรังสตีอการวเิคราะหดวยวธิมีาตรฐาน  

          ไดจาก  ((A1- A2 )/ (A1+A2/2))x100 

 จากตารางที่ 6 ขอมูลการวิเคราะหปริมาณเถาของถานหิน 6 ตัวอยาง โดยเทคนิคการสงผานรังสีแกมมาสอง

พลังงาน ซึ่งไดผลการวเิคราะหปรมิาณเถาในถานหนิรอยละ 30.18 ถงึรอยละ 51.83 และเม่ือเปรยีบเทยีบกับผลวิเคราะหดวย

วธิมีาตรฐาน ASTM 3174  พบวา มีคาความแตกตางเฉลี่ยของผลการวเิคราะหรอยละ 13.5 

 

วิจารณผลการวิจัย 

เม่ือเปรยีบเทยีบประสทิธภิาพการวัดรังสีแกมมาของหัววัดรังสีแกมมาชนิดโซเดียมไอโอไดด (ทัลเลียม) มีประสิทธิภาพมากกวา

หัววัดรังสแีกมมาชนดิบทิมัสเจอรมาเนต (BGO) ที่รังสแีกมมามีระดับพลังงาน 59.6 keV  และหัววัดรังสแีกมมาชนดิบทิมัสเจอรมาเนต (BGO) มี

ประสทิธภิาพมากกวาหัววัดรังสแีกมมาชนดิโซเดียมไอโอไดด (ทัลเลียม) ที่รังสีแกมมามีระดับพลังงาน 661.7 keV  เม่ือทําการวัดรังสีดวย
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เทคนคิการสงผานรังสแีกมมาสองพลังงาน โดยไมผานคอลิเมเตอรเขาสูหัววัดรังสีแกมมา ผลการวัดแสดงสเปกตรัมรังสีแกมมาที่มีระดับ

สเปกตรัมพลังงาน 59.6 และ 661.7 keV  และยังพบสเปกตรัมรังสแีกมมาที่มีระดับพลังงาน 30.97 keV   จากการใชหัววัดรังสี NaI(Tl) แตเม่ือใช

หัววัดรังส ีBGO ไมพบสเปกตรัมรบกวนนี้ เม่ือทําการเพิ่มคอลเิมเตอรในระบบวัดเทคนิคการสงผานรังสีแกมมาสองพลังงาน พบวา สาํหรับ

หัววัดรังส ีNaI(Tl) ก็ยังคงพบสเปกตรัมของรังสแีกมมาที่ระดับพลังงาน 30.97 keV     นอกเหนือจากสเปกตรัมรังสีแกมมาที่มีระดับพลังงาน 

59.6 และ 661.7 keV โดยไมพบเม่ือวัดดวยหัววัดรังส ีBGO เชนเดยีว จึงเปนเหตุผลในการเลอืกใชหัววัดรงัส ีBGO ในการวเิคราะหปรมิาณเถาใน

ถานหนิดวยวธิกีารสงผานรังสแีกมมา 2 พลังงาน เม่ือทําการวัดการทะลุผานของรังสแีกมมาดวยเทคนคิการสงผานรังสแีกมมาพลังงานเดียว

ดวยหัววัดรังส ีBGO ผานตัวอยางถานหนิที่มีปรมิาณเถา รอยละ 7.87 และ 37.1  มีคาอัตราฟงกชั่นล็อกของการทะลุผานของรังสีแกมมา

พลังงานต่ําตอพลังงานสูง เทากับ 2.436 และ 3.11 ตามลําดับ ซึ่งเม่ือนํามาเปรยีบเทยีบกับคาอัตราสวนเดียวกันนี้ที่ไดจากเทคนิคการสงผาน

รังสแีกมมาสองพลังงาน พบวามีคาใกลเคียงกัน จึงแสดงใหเห็นวา สามารถใชเทคนคิสองพลังงานทดแทนการวเิคราะหดวยเทคนคิแบบสงผาน

พลังงานเดยีวไดเพื่อลดความยุงยากในการเตรยีมตัวอยางที่มีความหนาตางกันจํานวนหลายตัวอยางและตองใชเวลาในการวัดรงัสหีลายครัง้กบั

หลายตัวอยาง เม่ือนําถานหนิตัวอยางมาตรฐาน 7 ตัวอยาง ที่มีคาปรมิาณเถาในถานหนิรอยละ 2.72 – 42.1 มาสรางกราฟความสัมพันธเชิง

เสน ไดสมการเชงิเสนคอนขางมีความสัมพันธดคืีอมี R2 เทากับ 0.981 สําหรับเปนสมการปรับเทยีบการวิเคราะหหาปริมาณเถา และผลการ

วเิคราะหถานหนิจากแหลงตาง ๆ  จํานวน 6 ตัวอยาง โดยการปรับเทยีบคาอัตราการทะลุผานของรังสีแกมมาพลังงานต่ําตอพลังงานสูงของ

ถานหนิกับสมการความสัมพันธเชงิเสนที่ไดนัน้ ไดผลคอนขางดมีีความแตกตางกับผลวเิคราะหปรมิาณเถาในถานหนิดวยวธิมีาตรฐาน ASTM 

3174  มีคาความแตกตางเฉลี่ยของผลการวเิคราะหรอยละ 13.5 แตเม่ือวิเคราะหผลการทดลองที่ไดจากการวัดเทคนิคสองผานสอง

พลังงานโดยตัวอยางมีความหนาที่แตกตางกัน จะเห็นไดวาคาอัตราสวนการทะลุผานนัน้มีความแปรปรวนต่ํา สิ่งนี้แสดงใหเห็นวาถามีการนํา

เทคนคิสองผานสองพลังงานนี้ไปใชงานในการวเิคราะหถานหินที่มีจากแหลงกําเนิดเดียวกันซึ่งจะมีคาสารประกอบที่ใกลเคียงกันก็จะเกิด

ความแมนยําในการวเิคราะหปรมิาณเถามากขึ้น  

 
สรุปผลการวิจัย  

หัววัดรังสแีกมมาชนดิบทิมัสเจอรมาเนต (BGO) มีความเหมาะสมตอการวัดรังสีแกมมาที่มีระดับพลังงานสูงมากกวา

หัววัดรังสีแกมมาชนิดโซเดียมไอโอไดด (ทัลเลียม) แตประสิทธิภาพในการวัดรังสีที่ระดับพลังงานต่ําดอยกวา จึงเปนอีก

ทางเลือกหนึ่งในการใชวัดรังสีแกมมาเพื่อลดความเสี่ยงตอการทํางานรวมกับรังสีแกมมาที่มีพลังงานสูง  การตรวจวัดรังสี

แกมมาสองพลังงานทะลุผานตัวอยางถานหนิทําใหทราบถงึอัตราการทะลุผานของรังสีแกมมาสองพลังงานมีความสัมพันธกับ

ปรมิาณเถาในถานหนิ คือ คาอัตราการทะลุของรังสตี่ําแสดงวามีปรมิาณเถาสูง คาอัตราการทะลุสูงแสดงวามีปริมาณเถาต่ํา 

โดยเฉพาะรังสีแกมมาพลังงานต่ํานั้นมีคาความไวการวัดไดดีกวา ซึ่งอัตราสวนของอัตราการทะลุผานของรังสีแกมมาสอง

พลังงานที่ผานถานหนิสามารถวเิคราะหไดถึงปริมาณเถาในถานหิน เทคนิคทางนิวเคลียรที่พัฒนาขึ้นนี้ยังตองอาศัยตัวอยาง

ถานหินที่ทราบคาปริมาณเถาที่แนนอนจากผลการวิเคราะหถานหินดวยวิธีมาตรฐานสําหรับสมการการปรับเทียบคา

ความสัมพันธ ตัวอยางถานหินที่ตองการทราบคาปริมาณเถาสามารถนําเทคนิคการสงผานรังสีแกมมาสองพลังงานมาใช

วเิคราะหหาปรมิาณเถาไดโดยมีขัน้ตอนการวเิคราะหไมยุงยาก รวดเร็ว และสามารถนํามาใชกับตัวอยางที่มีปริมาณมาก ๆ ได 

และที่สําคัญคือตัวอยางที่นํามาวเิคราะหนัน้ไมถูกทําลาย 

 

กติตกิรรมประกาศ  

การวจัิยครัง้นี้ไดรับการสนับสนุนจากกองทุน 90 ป จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย 
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บทคัดยอ 

 ปจจุบันการรักษาสิ่งแวดลอมเปนปญหาที่สําคัญของโลก กระบวนการกลั่นน้ํามันปาลมเปนหนึ่งในอุตสาหกรรมที่

กอใหเกิดของเสียเชนสารฟอกสีน้ํามันปาลม ซึ่งจะเปนภาระอยางสูงใหกับบริษัทสําหรับการกําจัด การใชสารฟอกสีน้ํามัน

ปาลมสําหรับการทํากระเบื้องบุผนังแบบไมเคลอืบเปนวธิกีารบรรเทาปญหานี้ นอกจากนี้กระบวนการผลิตน้ําประปายังสราง

ดนิตะกอนจากการตกตะกอน จึงไดมีการนํามาผสมเขาดวยกับสารฟอกสนี้ํามันปาลมสําหรับการผลติกระเบื้องบุผนังเปนวิธีที่

นําเสนอ นอกจากนี้การชวยลดการใชพลังงานในกระบวนการเผาของผลิตภัณฑเซรามิกจะตองไดรับการแกไข เศษแกวสีชา

เปนหนึ่งในวัสดุทางเลอืก ดังนัน้งานนี้ไดนําเสนอกระเบื้องบุผนังเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมจากการผสมวัสดุเหลือใชทั้งหมดซึ่ง

เปน สารฟอกสีน้ํามันปาลม ดินตะกอนและเศษแกวสีชา งานนี้สามารถผลิตกระเบื้องบุผนังแบบไมเคลือบและสรางเนื้อสี

น้ําตาลแดงของผลติภัณฑเซรามิก สามารถสรุปไดวากระเบื้องบุผนังแบบไมเคลอืบของงานวิจัยนี้สามารถสงเสริมการปกปอง

ดานสิ่งแวดลอมและการพัฒนาผลติภัณฑอยางย่ังยืน 

คําสําคัญ:  สารฟอกสนี้ํามันปาลม  ดนิตะกอน  กระเบื้องบุผนังแบบไมเคลอืบ 

Abstract 
 Currently, environmental protection is the critical issue of the world. Palm oil refinery process is one of 

industries generating wastes such as Spent Bleaching Earth (SBE). It leads the high burden to the company for 

eliminating them. Utilizing SBE for making unglazed wall tiles is the way for alleviating this problem. In addition, water 

supply treatment process also generates sediment soil from the sedimentation stage. Mixing them with SBE for 

producing wall tiles is the proposed way. Moreover, reducing energy consumption in firing process of ceramic product is 

needed to be solved. Cullet glass is one of the alternative materials. Therefore, this work has proposed the 

environmentally friendly wall tiles from mixing all waste materials which are SBE, sediment soil and cullet glass. This 

work can produce the unglazed wall tiles and create the new texture of reddish brown of ceramic products. It can be 

summarized that unglazed wall tiles of this research can promote protecting environmental and sustainable products. 

Keyword:  Spent Bleaching Earth, Sediment Soil, Unglazed Wall Tiles 
 
 
บทนํา  

ในปจจุบันประเทศไทย ไดมีแผนการมุงเนนสงเสรมิการพัฒนาอุตสาหกรรมภายในประเทศเพิ่มมากขึ้น สงผลทําใหมี

โรงงานอุตสาหกรรมเกิดขึ้นเปนจํานวนมาก จึงเกิดมลพิษหรือของเสียที่เกิดจากโรงงานที่เพิ่มขึ้น การนําของเสียที่เกิดจาก
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กระบวนการผลติจากภาคอุตสาหกรรมไปทําการกําจัดทําใหตองเสยีคากําจัดของเสยีที่มหาศาลและสวนที่กําจัดไมไดจะนําไป

ฝงกลบ ทําใหสิ้นเปลอืงเนื้อที่และสงผลใหเกดิปญหาทางดานสภาพแวดลอมในบรเิวณนัน้ (คงวุฒ ิยอดพยุง, 2551) 

อุตสาหกรรมการผลิตน้ํามันปาลมเปนหนึ่งในอุตสาหกรรมที่สําคัญของประเทศไทยเนื่องจากสามารถนําไปเปน

พลังงานทดแทนไดผลผลติที่สูงมากกวาน้ํามันอ่ืนๆ ประเทศไทยเปนหนึ่งในผูผลิตน้ํามันปาลมรายใหญของโลก เปนประเทศ

ผูผลติน้ํามันปาลมอันดับ 3 ของโลก (Foreign Agricultural Service, 2012) ในกระบวนการกลั่นน้ํามันปาลมทําใหเกิดของเสีย

เชนสารฟอกสีน้ํามันปาลม (Spent Bleaching Earth : SBE) ดูดซับสารที่ทําใหเกิดสีในน้ํามัน ที่มีการใชงานถึง 0.2-8 % ตอ

ปรมิาณน้ํามันปาลมที่กลั่นได (ศริกิานต สัตถวชิยพชิญ, 2558) มีคาใชจายที่สูงในการกําจัดซึ่งเปนภาระอยางมากของโรงงาน 

นอกจากนี้ในกระบวนการผลติน้ําประปายังทําใหเกดิของเสยีในขัน้ตอนตกตะกอนคือดนิตะกอนน้ําประปาเปนจํานวนมาก โดย

โรงงานผลิตน้ําประปาบางเขน(กรรมวิธีผลิตน้ําประปาบางเขน,2560) มีกําลังการผลิตที่สูงที่สุดสามารถผลิตน้ําประปาได

ประมาณ 3,600,000 ลบ.ม/วัน ทําใหเกดิดนิตะกอนประมาณ 90-126 ตัน/วัน จนเกนิพื้นที่กักเก็บตองเสยีคาขนนําไปทิ้งอยาง

มหาศาล (กรรมวธิผีลติน้ําประปาบางเขน, 2553), (ดวงกมล  สุรยิฉัตร, 2547) และยังมีเศษแกวทิ้งเปนขยะอยูประมาณปละ 

40,000 ตัน (จักกฤษณ สุนทรานุรักษ, 2557), (วรรณา ต.แสงจันทร, 2552) ซึ่งไมไดนํากลับไปใชในกระบวนการผลติแกวและ

นับวันจะมีปรมิาณขยะเศษแกวเพิ่มมากขึ้นซึ่งอาจสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมในอนาคต (วรพงษ เทียมสอน. 2553) แกวที่มี

การใชมากที่สุดคือแกวสชีาใชเปน 70 % ของแกวทัง้หมดเพราะเปนที่นยิมในการบรรจุสารที่ไมสามารถกระทบแสงมากได 

ในงานวจัิยนี้จะใชสารฟอกสีน้ํามันปาลมสําหรับการทํากระเบื้องบุผนังแบบไมเคลือบ ผสมกับดินตะกอนน้ําประปา 

ลดการใชพลังงานในกระบวนการเผาของผลติภัณฑเซรามิกดวยเศษแกวสชีา เปนอีกทางเลือกในการนําวัตถุดิบที่เปนของเสีย

กลับมาใชใหเกดิประโยชน เปนการลดตนทุนวัตถุดบิในกระบวนการผลิต ลดการสรางมลภาวะทางสิ่งแวดลอม และเพื่อการ

พัฒนาผลติภัณฑอยางย่ังยืน 

 

วิธีดําเนนิการวิจัย 

1. วัตถุดบิที่ใชดําเนนิการวิจัย 

   1.1 สารฟอกสนี้ํามันปาลม (spent bleaching earth : SBE) สามารถดูดซับสารที่ทําใหเกดิสใีนน้ํามัน สามารถดูดซับ

สารคลอโรฟลดและสารมีสีอ่ืนๆ รวมถึงฟอสโฟลิพิดและกรดไขมันอิสระที่อาจเกิดระหวางกระบวนการฟอกสีออกได(D. 

Eliche-Quesada, 2014) 

   1.2 ดนิตะกอนน้ําประปา คุณสมบัตใินการเปนตัวเชื่อมประสานที่ด ีเปนตัวชวยสามารถทําใหวัสดุมีการเชื่อมกันได

อยางมีประสทิธภิาพมากขึ้น ธาตุองคประกอบ เชน ซลิกิา เหล็ก อลูมินา ทําใหมีความแข็งแกรงย่ิงขึ้นเม่ือนําไปอบ 

   1.3 แกวสีชา เปนแกวชนิดโซดาไลมเปนแกวที่ผลิตจากไลม (Calcium Oxide, CaO) โซดา(soda) และทรายเปน

สวนผสมหลักโดยใชโซดาหรือโพแทส (potash) ผสมเปนสารชวยหลอมละลายเพื่อลดจุดหลอมใหต่ําลงลดความหนืดให

สะดวกในการขึ้นรูป นอกจากนี้ยังมี แมกนีเซียมออกไซด (Magnesium Oxide, MgO) และอะลูมิเนียมออกไซด (Aluminium 

Oxide, Al2O3) ปนอยูเล็กนอย (วรรณา ต.แสงจันทร, 2552) 

องคประกอบทางเคมีของสารตัวอยางทัง้ 3 ชนดิ วเิคราะหที่สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียรแหงชาติดวยวิธีการ  X-ray 

Fluorescence (XRF) โดย K2O, CaO, Na2O เปน Fluxing Agent แสดงในตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1 สวนประกอบทางเคมีชองวัตถุดบิที่ใชในการทดลอง 

สารประกอบ สารฟอกสนี้ํามันปาลม ดนิตะกอนน้ําประปา แกวสีชา 

SiO2 61 60 72.1 

Al2O3 26 10.5 1.6 

Fe2O3 6.22 6.16 0.1 

K2O 1.93 1.36 0.2 

Na2O 0.33 0.43 12.9 

CaO 0.91 5.58 2.4 

MgO 1.41 2.2 0.05 

TiO2 0.85 1.23 0.05 

MnO 0.18 0.11 0.15 

P2O5 0.46 8.5 - 

SO3 0.33 3.64 0.15 

Rb2O 0.02 0.01 - 

ZnO 0.03 0.03 - 

ZrO2 - 0.08 - 

SrO 0.02 0.05 - 

Cr2O3 0.01 0.05 - 

NiO 0.01 0.01 - 

CuO 0.01 0.01 - 

As2O3 0.01 0.01 - 

หมายเหตุ วเิคราะหดวยวธิกีาร  X-ray Fluorescence (XRF) 

 

2. การเตรยีมวัตถุดบิ 

    2.1 สารฟอกสนี้ํามันปาลม (spent bleaching earth : SBE) นําไปอบแหงที่อุณหภูมิ 180 องศาเซลเซียลนําไป

รอนผานตะแกรง 20 เมซ (อนุภาคที่ผานไดขนาดนอยกวา 841 ไมครอน)                                            

    2.2 ดนิตะกอนน้ําประปา นําไปบดดวยเครื่องบด (Ball mill) เปนเวลา 2 ชั่วโมง แลวนํามารอนผานตะแกรง 50 

เมซ (อนุภาคที่ผานไดขนาดนอยกวา 297 ไมครอน) 

    2.3 แกวสชีา นําไปบดดวยเครื่องบด(Ball mill) เปนเวลา 3 ชั่วโมง แลวนํามารอนผานตะแกรง 50 เมซ (อนุภาค

ที่ผานไดขนาดนอยกวา 297 ไมครอน) 

3. วิธีการทดลอง  

    3.1 กําหนดสัดสวนของสูตรการทดลอง พิจารณาจากแผนภาพสามแกนโดยใชสารฟอกสีอยางนอยรอยละ 30 

แกวสชีาไมเกนิรอยละ 40 เหตุผลของการกําหนดปรมิาณการใชวัตถุดิบนี้เพื่อใชสารฟอกสีน้ํามันปาลมในสัดสวนที่มาก และ

แกวสชีารอยละ 40 เนื่องจากตองการใหชิ้นงานมีความแข็งแรงในการเผาอุณหภูมิที่ต่ําเพื่อลดการใชพลังงาน 
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ตารางที่ 2 สูตรการทดลอง 15 สูตร 

สูตร สารฟอกสใีชแลว ดนิตะกอนน้ําประปา แกวสีชา 

A1 50 10 40 

A2 40 20 40 

A3 30 30 40 

B1 60 10 30 

B2 50 20 30 

B3 40 30 30 

B4 30 40 30 

C1 60 20 20 

C2 50 30 20 

C3 40 40 20 

C4 30 50 20 

D1 60 30 10 

D2 50 40 10 

D3 40 50 10 

D4 30 60 10 

    

หมายเหตุ สูตรไดจากแผนภาพ 3 แกน แบงเปนสูตรการทดลอง 4 กลุม จากเปอรเซ็นตแกวสชีา 

 

               3.2 การขึ้นรูป ผสมวัตถุดิบตามสูตรสเปรยน้ํา 8% กาวน้ําใส 1% ของน้ําหนักวัตถุดิบและรอนผานตะแกรง 20 

เมซ(อนุภาคที่ผานไดขนาดนอยกวา 841 ไมครอน) ทําการอัดขึ้นรูปดวยยเครื่องอัดขึ้นรูปทางเดียวดวยแรงดัน 100 บาร ได 

ชิ้นงานขนาด 50×100×8 มิลลิเมตร นําชิ้นงานไปอบไลความชื้น 3 ชั่วโมง ที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียล วัดความยาวกับ

น้ําหนักของชิ้นงาน และเผาชิ้นงานดวยอัตรา 100 องศาเซลเซียลตอชั่วโมง ยืนไฟที่อุณหภูมิสูงสุด 950 องศาเซลเซียล เปน

เวลา 2 ชั่วโมง     

               3.3 เปอรเซ็นตการหดตัวหลังการเผา (%Shrinkage)          

         %shrinkage = ×100 

                     Lo คือ ยาวกอนเผา (mm) 

                     L  คือ ความยาวหลังเผา (mm) 

               3.4 เปอรเซ็นตน้ําหนักที่สูญเสียหลังการเผา(%Weight Loss) 

                     %Weight Loss = 
W1- W2 

×100 

                      W1 คือน้ําหนักกอนเผา (g)      

                      W2  คือน้ําหนักหลังเผา (g)                                               
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               3.5 ทดสอบความตานแรงดัด (Bending Strength) หนวยเมกาปาสคาล (MPa) 

                     Bending Strength  =   

                     P คือ แรงกดที่ทําใหแทงทดสอบหัก (N) 

                     L คือ ความกวางของบารอง (mm) 

                     b คือ ความกวางของแทงทดสอบบรเิวณที่หัก (mm) 

                     d คือ ความหนาของแทงทดสอบบรเิวณที่หัก (mm) 

               3.6 ทดสอบความหนาแนน (Density) 

                     ρ   =
M 

V
 

                         ρ คือความหนาแนนรวม (g/cm3)                                                                                                                         

                     M คือน้ําหนักตัวอยาง (g) 

                     V คือปรมิาตรของตัวอยาง (cm3 ) 

               3.7 เปอรเซ็นตการดูดซมึน้ํา(%Water Absorption) 

                    %Water Absorption   = ×100              

                     Ww  คือน้ําหนักกอนตม (g)                                                                                                                                                                     

                     Wd  คิอน้ําหนักหลังตม (g) 

 

ผลการวิจัยและวิจารณผล 

 ในงานวิจัยนี้คุณสมบัติทางกายภาพของการทดสอบทดลองนี้แบงออกเปน 4 กลุมตามสูตรของกลุม ภาพที่ 1-6 

แสดงใหเห็นถึง ผลรวมปริมาณ fluxing agent ในแตละสูตร เปอรเซ็นตการหดตัวหลังการเผา เปอรเซ็นตน้ําหนักที่สูตรเสีย

หลังการเผา ทดสอบความตานแรงดัด ทดสอบความหนาแนนและเปอรเซ็นตการดูดซมึน้ําของกลุม A, B, C และ D ตามลําดับ 

 1. ผลรวมปรมิาณ fluxing agent 

    Fluxing Agent คือ ธาตุหรอืออกไซดที่มีธาตุในกลุม อัลคาไลนหรืออัลคาไลนเอิรท เชน K2O, CaO, Na2O ซึ่งมีจุด 

หลอมตัวต่ํา ดังนัน้วัตถุดบิใดที่มีธาตุเหลานี้จะทําใหอุณหภูมิในการเผาต่ําลงหรอืเพิ่มคาความตานทานแรงดัด ในอุณหภูมิเทา

เดมิ (Beth Peterson, 2017) พบวาการลดปริมาณแกวกลุม A ถึงกลุม D ทําใหคา Fluxing Agent ต่ําลง คาสูงสุดคือ 9.36% 

ในสูตร A3 คาต่ําสุดคือ 5.66 % ในสูตร D1 แสดงในภาพที่ 1  
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ภาพที่ 1 ผลรวมปรมิาณ fluxing agent ในแตละสูตร 

 

 2. เปอรเซ็นตการหดตัวหลังการเผา(%Shrinkage)          

     ทําเพื่อนําไปใชในการออกแบบแมพิมพเพื่อใหไดขนาดชิ้นงานหลังเผาใกลเคียงกับขนาดชิ้นงานที่ตองการผลิต 

พบวาปรมิาณสารฟอกสนี้ํามันปาลมที่ลดลงมีผลตอคาการหดทําใหลดลง(D. Eliche-Quesada, 2014) เพราะภายในสารฟอก

สนี้ํามันปาลมที่ใชแลวทําใหมีน้ํามันตกคางอยูถงึ 20-40% จากน้ําหนัก (วรินิทร กติตธิรรมวงศ, 2558)  หลังจากขึ้นตอนการ

เผาทําใหน้ํามันระเหยออกไปหมดทําใหชิ้นงานมีขนาดหดตัวลง และดินตะกอนน้ําประปามีสวนทําใหเกิดการหดตัวที่มากขึ้น

ตามปรมิาณที่ใช มีการหดตัวมากที่สุดในสูตรกลุม D คือสูตร D1 มีคา 7.61% คาต่ําที่สุดคือ 7.14% ในสูตร A1 แสดงในภาพที่ 

2   

 

 
 

ภาพที่ 2 เปอรเซ็นตการหดตัวหลังการเผา 

 

3. เปอรเซ็นตน้ําหนักที่สูญเสียหลังการเผา(%Weight Loss) 

     การใชสารฟอกสนี้ํามันปาลมที่ลดลง พบวาทําใหเปอรเซ็นตน้ําหนักที่สูญเสียหลังการเผามีคาลดลง (D. Eliche-

Quesada, 2014) เนื่องจากน้ํามันที่อยูในสารฟอกสีน้ํามันปาลมระเหยออกแปรผันตรงตามเปอรเซ็นตการหดตัวหลังการเผา 

คามากที่สุดคือ 27.88% ในสูตร D1 คาต่ําที่สุดคือ 16.08% ในสูตร A3 แสดงในภาพที่ 3 ซึ่งใหผลคลายกับคาการหดตัวใน

ภาพที่ 2 

8.52 8.94 9.36
7.29 7.71 8.13 8.55

6.48 6.90 7.32 7.74
5.66 6.08 6.50 6.92

0.00
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
7.00
8.00
9.00

10.00
A1 A2 A3 B1 B2 B3 B4 C1 C2 C3 C4 D1 D2 D3 D4

% Fluxing agent

7.50

7.35

7.14

7.53 7.52
7.47

7.38

7.60 7.57 7.53
7.46

7.61 7.59 7.58
7.53

6.90
7.00
7.10
7.20
7.30
7.40
7.50
7.60
7.70

A1 A2 A3 B1 B2 B3 B4 C1 C2 C3 C4 D1 D2 D3 D4

% Shrinkage



การประชุมวชิาการ และการประกวดนวัตกรรมบัณฑิตศกึษาระดับชาติและนานาชาติ 

ระหวางวันท่ี 17-18 พฤษภาคม 2561 

ณ ศูนยประชุมนานาชาติดิเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส เชยีงใหม 
 

665 

 

 
 

ภาพที่ 3 เปอรเซ็นตน้ําหนักที่สูตรเสยีหลังการเผา 

 

 4. ทดสอบความตานแรงดัด (Bending Strength) 

    คาความตานทานแรงดัดในกลุม A มีคาความตานทานแรงดัดที่สูงที่สุดมีแกวสชีามาที่สุดถึง 40 % แกวสีชามีธาตุ 

SiO2 ถงึ 72.1% เปนธาตุที่ชวยเพิ่มความแข็งแรงแลวดินตะกอนน้ําประปาเปนตัวเชื่อมประสานที่ดีเปนตัวชวยสามารถทําให

วัสดุมีการเชื่อมกันไดอยางมีประสทิธภิาพมากขึ้น ธาตุองคประกอบ เชน ซลิกิา เหล็ก อลูมินา ทําใหมีความแข็งแกรงย่ิงขึ้นเม่ือ

นําไปอบ ทําใหสูตรที่มีปริมาณดินตะกอนน้ําประปาและแกวสีชามากมีคาตานทานแรงดัดที่สูงและผลที่ไดแปรผันตรงตาม

ปรมิาณ Fluxing Agent ทมีีสวนชวยเพิ่มคาความตานทานแรงดัดในแตละสูตร  คามากที่สุดคือ 5.229 MPa ในสูตร A3 คาต่ํา

ที่สุดคือ 0.717 MPa ในสูตร D1 แสดงในภาพที่ 4  

 

 
 

ภาพที่ 4 คาความตานทานแรงดัดของสูตรการทดลองทัง้ 4 กลุม 

5. ทดสอบความหนาแนน (Density) 

     การลดปรมิาณของสารฟอกสีน้ํามันปาลมและแกวสีชาทําใหคาความหนาแนนมีคาที่สูงขึ้น คามีความหนาแนน

ตางกันนอยมากทําใหมีความเปนนัยสําคัญตอคาอ่ืนนอยมาก คามากที่สุดคือ 2.34 g/cm3 ในสูตร D4 คาต่ําที่สุดคือ 2.264 

g/cm3  ในสูตร A1 แสดงในภาพที่ 5 
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ภาพที่ 5 ความหนาแนน 

 

 6. เปอรเซ็นตการดูดซมึน้ํา (%Water Absorption) 

     การใชดนิตะกอนน้ําประปาและสารฟอกสนี้ํามันปาลมที่เพิ่มขึ้นทําใหเปอรเซ็นตการดูดซึมน้ําที่สูงขึ้น แปรผกผัน

กับคาความตานทานแรงดัดและคาความหนาแนน คามากที่สุดคือ 23.68% ในสูตร D1 คาต่ําที่สุดคือ 16.13% ในสูตร A3 

แสดงในภาพที่ 6 

 

 
 

ภาพที่ 6 เปอรเซ็นตการดูดซมึน้ํา 

 

สรุปผลการวิจัย 

ผลจากการทดลองพบวาสารฟอกสนี้ํามันปาลมสามารถนํามาผลิตเปนกระเบื้องบุผนังแบบไมเคลือบได สารฟอกสี

น้ํามันปาลมมีผลตอคาการหดตัวย่ิงมีปริมาณที่มากคาหดตัวก็มากตามแปรผันตรงกับคาน้ําหนักที่สูญเสียหลังการเผา คา 

Fluxing Agent มีผลทําใหมีความตานทานแรงดัดที่สูงขึ้นคาความหนาแนนแปรผันตามปรมิาณดินตะกอนน้ําประปา โดยสูตรที่

ดทีี่สุดคือสูตร A3 มีคา Fluxing Agent 9.36% เปอรเซ็นตการหดตัวหลังการเผา 7.14% เปอรเซ็นตน้ําหนักที่สูญเสียหลังการ

เผา 16.08% ความตานแรงดัด 5.229 MPa  คาความตานทานแรงดัด 2.32 g/cm3 เปอรเซ็นตการดูดซึมน้ํา 16.13% ถึงแมคา

ความตานทานแรงดัดจะยังต่ําแตสามารถเพิ่มไดจากการเพิ่มอุณหภูมิในการเผาในการทดลองตอไปได 
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บทคัดยอ 

 อุตสาหกรรมการผลติแปงมันสําปะหลังเปนอีกอุตสาหกรรมหนึ่งซึ่งกอใหเกดิของเสยีเนื่องจากการผลิต กรณีที่มีการ

จัดการไมเหมาะสมจะกอใหเกดิผลกระทบทางดานสิ่งแวดลอม จากปญหาดังกลาว พบวาสิ่งที่เปนของเสียของอุตสาหกรรม

การผลติแปงมันสําปะหลังนัน้มีดวยกัน 6 ชนดิ แตที่เปนปญหาดานสิ่งแวดลอมมี 3 ชนดิ คือ เศษเปลอืกมันปนดิน (เปลือกดิน) 

กากมันสําปะหลัง และเถาแกลบ  ซึ่งตรงตามที่ระบุไวในสาระสําคัญของ ISO 14001 ของเสียอุตสาหกรรมที่เกิดขึ้นเหลานี้ถา

ไมมีการจัดการทีเ่หมาะสมก็จะสงผลกระทบในดาน การสงออกสนิคาซึ่งจะทําใหสงออกตางประเทศไดในปริมาณนอย หรือไม

สามารถสงออกตางประเทศไดเลย อีกทัง้ยังสรางผลกระทบดานสิ่งแวดลอมตอชุมชน ดังนั้นความสําคัญของงานวิจัยนี้จึงเปน

การแนะนําแนวทางการจัดการของเสียทั้ง 3 ชนิด ซึ่งไดวางแนวทางในการจัดการ โดยยึดความถูกตองตามกฎหมาย

ขอกําหนด กรอบ และสาระสําคัญของระบบ ISO 14001 โดยมีแนวทางในการจัดการของเสียอุตสาหกรรมไว 2 กรณี ดังนี้ 1.

การจัดการของเสยีโดยการลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมดวยการย่ืนขออนุญาตนําออกนอกโรงงานผานทางเกษตรกรผูขอใช 

เนื่องจากของเสยีในอุตสาหกรรมการผลติแปงมันสําปะหลังนัน้จะใชในทางการเกษตรซึ่งเปนอาหารในการเลี้ยงโคนม แตไมมี

หนวยงานที่ขึ้นทะเบยีนเปนผูกําจัด 2.ไดเสนอแนวทางที่เปนการสรางมูลคาใหกับของเสีย โดยการทําแปลงทดลองดวยการนํา

ของเสียของโรงงานมาเปนสวนผสมในแปลงปลูกผัก ปลูกไมกระถางเพื่อเพิ่มมูลคา และการเพาะเห็ดฟางเพื่อเปนแนวทาง

สําหรับผูที่นําไปประกอบอาชพี ซึ่งเม่ือโรงงานเขาสูมาตรฐาน ISO 14001 สิ่งที่จะไดจากการไดรับรองระบบนั้นคือ สามารถที่

จะสงออกผลติภัณฑไปยังตางประเทศไดอยางกวางขวางเปนที่นาเชื่อถอื รวมทัง้สามารถลดผลกระทบจากปญหาสิ่งแวดลอม

และสรางประโยชนตอชุมชนได 

คําสําคัญ:  โรงงานผลติแปงมันสําปะหลัง  การจัดการของเสยีอุตสาหกรรม  ISO 14001 

Abstract 

 Tapioca starch industry is one of the industries that produce waste from its production. In case of improper 

handling, it will cause an environmental impact. The waste of the tapioca starch industry has six types, But that is the 

environmental problems have three types is cassava residue, soil crust, and rice husk ash, as specified in the ISO 

14001. The problem from an industrial waste and no good management will affect the factory in the export of products 

to foreign countries in small quantities or cannot export. It also has an environmental impact on the community. 

Therefore, the key of this research is to introduce the three types of waste management, which have set the 

management guidelines based on its legality, criteria and framework of ISO 14001. There are two ways to deal with 

industrial wastes. The first case is waste management by reducing the environmental impact by applying for out-of-

plant approval through farmers who apply. Since the waste in the tapioca starch industry is used in agriculture as a 
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feed for dairy cows, however there is no agency registered as the eliminator. Another case is to propose ways to create 

value for waste by using waste from the production as an ingredient in a vegetable garden, plant potted plants to add 

value, the mushroom cultivation to use as a guide for those who lead a career. When enters the ISO 14001 standard, 

the factory will be able to export its products to foreign countries widely and reliably. Moreover, it can reduce the 

impact of environmental problems and create benefits for the community. 

Keyword:  Tapioca starch factory, Industrial waste management, ISO 14001 
 

บทนํา 

 ปจจุบันประเทศไดมีการพัฒนาในดานเศรษฐกิจและทางดานอุตสาหกรรม ซึ่งการพัฒนาดังกลาวมักจะสงผลให

เกดิปญหาสิ่งแวดลอมตามมา ซึ่งปญหาดังกลาวจะมีความสัมพันธกันกับความสามารถการแขงขันในอุตสาหกรรม โดยตองมี

การดําเนนิงานที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม หลักการดังกลาวสามารถใชในการอางอิงตอรองทางการคาของภาคอุตสาหกรรมได 

ซึ่งอุตสาหกรรมการผลติแปงมันสําปะหลังเปนอุตสาหกรรมหนึ่งขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศอีกทางหนึ่ง รวมทั้งเปนแหลงที่

แปรรูปผลผลติทางการเกษตรที่สําคัญอีกทางหนึ่งดวย โดยการผลติแปงมันสําปะหลังมักเกิดของเสียเนื่องจากการผลิต หาก

ไมมีการจัดการที่เหมาะสมจะกอใหเกิดผลกระทบทางดานสิ่งแวดลอมทั้งในเรื่องของกลิ่นและปริมาณของเสีย โดยของเสีย

หลักของโรงงานผลติแปงมันสําปะหลัง คือ เศษเปลือกมันปนดิน(เปลือกดิน) กากมันสําปะหลัง และเถาแกลบ สิ่งที่เปนของ

เสยีอุตสาหกรรมซึ่งเปนปญหาหากไมมีการจัดการที่เหมาะสมก็จะสงผลกระทบตอโรงงานในเรื่องของการสงออกและการ

แขงขันทางการคาโดยสินคาสามารถสงไปยังตางประเทศไดในปริมาณนอยหรือไมสามารถที่จะสงออกไปยังตางประเทศได

หากไมมีระบบการจัดการปญหาสิ่งแวดลอมที่มาจากของเสยีจากการผลติที่ดีพอ ในกรณีที่มีปลอยใหมีการรั่วไหลหรือสงกลิ่น

เหม็นฟุงกระจายออกสูภายนอก ของเสยีอุตสาหกรรมเหลานี้ก็จะกอใหเกดิผลกระทบสิ่งแวดลอมและชุมชน และไมสามารถที่

จะดําเนินการตามมาตรฐาน ISO 14001 ได โดยการดําเนินการเพื่อใหเปนไปตามมาตรฐาน ISO 14001 ซึ่งมีขอกําหนด

ทางดานกฎหมายไดกําหนดวิธีการจัดการไว แตมีความซับซอนตอการดําเนิน ดวยหลักเกณฑ และวิธีการในการจัดการสิ่ง

ปฏิกูลหรอืวัสดุที่ไมใชแลว ภายในบรเิวณโรงงานตองดําเนนิการตามขอกําหนดเชน การฝงกลบใหดําเนินการฝงกลบ โดยจัด

ใหมีระบบกันซมึ ระบบการตรวจสอบการรั่วไหล ระบบระบายกาซและระบบบําบัดน้ําเสียตามความเหมาะสมของชนิดและ

ประเภทของสิ่งปฏิกูลหรอืวัสดุที่ไมใชแลวนัน้โดยไมสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ทั้งนี้ตองไดรับความเห็นชอบจากกรมโรงงาน

อุตสาหกรรม การเผาสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวที่มีคุณสมบัติไมเปนของเสียอันตราย ใหดําเนินการเผาโดยควบคุมคา

มาตรฐานของมลภาวะที่ปลอยออกจากปลอง ใหเปนไปตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม เรื่อง 

กําหนดมาตรฐานควบคุมการปลอยทิ้งอากาศเสยีจากเตาเผามูลฝอย ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2540 หามเผาสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่

ไมใชแลวที่มีคุณสมบัตเิปนของเสยีอันตราย เวนแตจะไดรับความเห็นชอบจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม และการจัดการโดยวิธี

อ่ืนๆ เชน การหมักทําปุย การถมที่ การนํากลับไปใชประโยชนอีก เปนตน  จะตองไดรับความเห็นชอบจากกรมโรงงาน

อุตสาหกรรม ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องการกําจัดสิ่งปฏิกูลหรอืวัสดุที่ไมใชแลว พ.ศ. 2548 โดยขอกําหนดทาง

กฎหมายดังกลาวอาจมีขั้นตอนที่ซับซอนและยากที่จะเขาใจ ผูวิจัยจึงไดมีแนวทางในการปฏิบัติตามขอกําหนดของกฎหมาย

เพื่อเปนประโยชนและแนวทางในการเขาสูระบบ ISO 14001 และลดปรมิาณของเสยีในอุตสาหกรรมการผลติแปงมันสําปะหลัง

อีกทางหนึ่ง โดยความสําคัญของการวจัิยนี้จึงเปนการศกึษาแนวทางการแนะนําการจัดการของเสีย 3 ชนิด คือ เศษเปลือกมัน

ปนดนิ (เปลอืกดนิ) กากมันสําปะหลัง และเถาแกลบ โดยใชกฎหมายวาดวยการจัดการของเสียอุตสาหกรรมของกรมโรงงาน

อุตสาหกรรมเปนขอมูลอางอิงไปสูแนวทางการจัดการของเสยีอุตสาหกรรมที่พรอมจะเขาสูระบบ ISO 14001 มาตรฐานระบบ

การจัดการสิ่งแวดลอม รวมทัง้ขอกําหนดของระบบ ISO 14001 มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดลอม อยางมีประสิทธิภาพ

และมีระบบการจัดการสิ่งแวดลอมอยางย่ังยืน 
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วิธีการดําเนนิการวิจัย 

 ผูวิจัยไดทําการแบงขั้นตอนการวิจัยในการศึกษาแนวทางการพัฒนาของระบบบริหารการจัดการของเสีย

อุตสาหกรรมของโรงงานผลติแปงมันสําปะหลังเพื่อเขาสูมาตรฐาน ISO 14001 โดยใชการวจัิยตามขัน้ตอน ดังนี้ 

 

ภาพที่ 1 ขัน้ตอนในการดําเนนิงานวจัิย 

 ขัน้ตอนที่ 1 ศกึษาขอมูลของโรงงานผลติแปงมันสําปะหลัง โดยสามารถแยกออกเปน 2 ขัน้ตอนยอยคือ 

 1.1 ศกึษาเกี่ยวกับสภาพพื้นที่โดยทั่วไปของโรงงานผลิตแปงมันสําปะหลังโดยวิธีการลงพื้นที่สํารวจและจากการ

สอบถามของพนักงานในโรงงาน 

 1.2 ศึกษากระบวนการผลิต วัตถุดิบ จุดกําเนิดของเสีย ชนิดของเสีย ปริมาณของเสียและการจัดการในปจจุบัน 

โดยศกึษาดวยการลงพื้นที่สํารวจ ไดแก โรงงานแปงมันสําปะหลัง บรษิัท เค.เอส.จันทบุร ีจํากัด 

 ขั้นตอนที่ 2 ศึกษากฎหมาย ขอบังคับที่เกี่ยวของกับมาตรฐาน ISO 14001  โดยศึกษาสาระสําคัญของกฎหมาย 

รวบรวมขอมูลจากเอกสารกฎหมายที่เกี่ยวของ ศึกษากรอบ ขอบเขตของการจัดทําระบบ เอกสารจากหนวยงานที่ใหการ

รับรองระบบ ISO 14001 เอกสารจากแนวคิด ทฤษฎี วารสารอ่ืนๆ ที่สามารถนํามาใชในโรงงานผลิตแปงมันสําปะหลังที่

ทําการศกึษา 

 ขัน้ตอนที่ 3 เสนอแนวทางในการจัดการของเสียจากการผลิตแปงมันสําปะหลัง โดยแบงเปน 2 แนวทาง คือการ

จัดการของเสียโดยการลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม และ การจัดการของเสียโดยการสรางมูลคาใหกับของเสีย จากนั้นนํา

ขอมูลและแนวทางในการจัดการของเสียมาวิเคราะหเพื่อสรุปเปนขอมูลและแนวโนมในการลดของเสียตามมาตรฐาน ISO 

14001 เพื่อใหโรงงานผลติแปงมันสําปะหลังสามารถนําแนวทางไปใชได 
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 ขัน้ตอนที่ 4 วเิคราะหขอมูลและสรุปผลจากแนวทางในการจัดการของเสยี ตามมาตรฐาน ISO 14001  

ผลการวิจัย 

ข้ันตอนที่ 1 ขอมูลพื้นฐานและระบบการผลติของโรงงานผลิตแปงมันสําปะหลัง 

 จากการวจัิยในการศกึษาขอมูลพื้นฐานและระบบการผลติพบวาโรงงานผลิตแปงมันสําปะหลัง เปนโรงงานที่ตั้งอยู

ในพื้นที่โลงและมีพื้นที่วางเปลา มีพื้นที่อาคาร และบอน้ํา พื้นที่จะประกอบดวยตัว อาคารผลิต อาคารโกดังเก็บสินคา อาคาร

สํานักงาน อาคารซอมบํารุง  บอบําบัดน้ําเสีย บอกักเก็บน้ําดิบเพื่อใชในกระบวนการผลิต และพื้นที่วางเปลา อยูหางจาก

ชุมชนประมาณ 1-2 กโิลเมตร มีระบบน้ําประปา แหลงน้ําเปนแหลงน้ําดิบหรือแหลงน้ําธรรมชาติที่อยูรอบบริเวณโรงงาน ซึ่ง

สูบน้ําในชวงฤดูฝนเขามากักเก็บในบอเก็บน้ําที่อยูดานหลังของโรงงาน ซึ่งจะมีพื้นที่การจัดเก็บประมาณ 5 บอ ระบบผลิต

น้ําประปากอนนํามาใชเปนแบบใหตกตะกอนในบอปูนแลวเติมสารคลอรีนเพื่อปรับสภาพ  ในสวนวัตถุดิบที่สําคัญของ

โรงงานผลติแปงมันสําปะหลัง คือ หัวมันสําปะหลังสด น้ํา แกลบ ในสวนของหัวมันสําปะหลังสดในแตละชวงเวลาจะมีสภาพ

แตกตางกันออกไปเชน ขนาดหัวมันสําปะหลัง สิ่งที่ปนเปอน เปอรเซ็นตเชื้อแปง เปนตน 

 

 

 หัวมันสําปะหลังสด   แกลบ    น้ํา 

ภาพที่ 2 วัตถุดบิสําคัญของโรงงานผลติแปงมันสําปะหลัง 

 จากการเก็บขอมูลของโรงงาน ป 2560 มีปรมิาณการใชวัตถุดบิตามขอมูลของโรงงานผลติแปงมันสําปะหลังดังนี้ 

1. หัวมันสําปะหลังสด จํานวน 52,787 ตัน 

2. แกลบ จํานวน 5,175 ตัน 

3. น้ํา จํานวน 26.7 ลูกบาศกเมตร 

 

ภาพที่ 3 ปรมิาณการใชวัตถุดบิในโรงงานผลติแปงมันสําปะหลัง 
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จากขอมูลของวัตถุดิบแตละชนิด จากกระบวนการผลิตขั้นตอนแรกจนถึงขั้นตอนสุดทายจะทําใหไดผลิตภัณฑคือแปงมัน

สําปะหลังที่ความชื้นไมเกิน 13 % และของเสียที่เกิดจากกระบวนการแตละขั้นตอน ทั้งหมด 6 ชนิด เศษเปลือกมันปนดิน 

(เปลือกดิน) กากมันสําปะหลัง เถาแกลบ น้ําเสีย ฝุนละออง และตะกอนทราย [2] ซึ่งของเสียแตละชนิดจะมีการจัดการที่

แตกตางออกไป กระบวนการผลติของโรงงานผลติแปงมันสําปะหลัง แบงเปน 12 ขัน้ตอน กระบวนการผลิตเปนแบบระบบปด

ตัง้แตตนกระบวนการผลติจนถงึปลายกระบวนการผลิต มีการควบคุมเครื่องจักรดวยระบบคอมพิวเตอร โดยมีกระบวนการ

ดังนี้ 

ตาราง 1 กระบวนการผลติ ผลผลติและของเสยีที่เกดิขึ้น 

ลําดับ กระบวนการ การดําเนินการ ผลผลิต ของเสียท่ีเกิดขึ้น 

1 รับหัวมัน 

(Dumper) 

เทหัวมันลงในฮอบเปอรใหไหลตาสายพานเขาสู

เครื่องรอน ดิน ทราย 

หัวมันสะอาด เ ศ ษ เ ป ลื อ ก มั น ป น ดิ น 

(เปลือกดิน) 

2 เก็บหัวมันในบอแช ลําเลียงหัวมันตามสายพานเก็บลงในบอปริมาณ

บอละ 50-80 ตัน 

- เศษหัวมันตกหลน 

3 ลา งหั วมั น-บ อล า ง

(บอดักหิน) 

หัวมันลําเลียงตามรางดวยแรงดันนํ้า เขาสูบอ

ลาง ท่ีมี นํ้าไหลและใบพายพัดตลอดเวลามี

อุปกรณเสรมิในการดักเศษหิน 

หัวมันสะอาด เปลือกมัน นํ้าเสีย  

เศษหิน 

4 สั บ บ ด ล ะ เ อี ย ด 

(ลูกโม/ใบมดีสับ) 

หัวมันถูกลําเลียงทางสายพาน เพื่อเขาสูเครื่อง

สับหัวมันใหเปนชิ้นเล็กๆ เมื่อไดเปนชิ้นเล็กๆแลว

จะปอนเขาสูเครื่องโมทําการบดละเอยีด 

มันละเอยีด - 

5 คั้น นํ้าแปง ( เทอร โบ

กากหยาบ/ เทอร โบ

กากออน) 

มันละเอียดลําเลียงเขาเครื่องเทอรโบเพื่อเขาสู

การคัน้แยกนํ้าแปงออกจากกากมันสําปะหลัง 

นํ้าแปงขุน สีนํ้าตาล

ออน 

กากมันสําปะหลัง 

6 ทําแปงใหขั้น (ไฮโดร

ไซโคลน) 

นํ้าแปงจากเครื่องเทอรโบไหลเขาเครื่องไฮโดร

ไซโคลนเพื่อแยกสารตกคาง สารเคมี ในนํ้าแปง

ดวยแรงเหวี่ยง 

นํ้าแปงสีขาว นํ้าเสีย 

7 สลัดแปงใหหมาด นํ้าแปงเขาสูเครื่องสลัดนํ้าออกดวยแรงเหวี่ยง แปงหมาดความ 

ชื้นประมาณ 35-

36% 

นํ้าเสีย 

8 อบแปงใหแหง แปงท่ีความชื้น 35-36% ไหลผานทออบลมรอน

(ไอนํ้าจากบอยเลอร)แลวไหลผานทออบเย็น(พัด

ลม) 

แปงแหงความชื้นไม

เกิน 13 % 

ฝุนละออง 

 

9 เก็บแปงเขาไซโล แปงแหงผานตะแกรงรอนขนาด 150 ไมคอน แปงละเอยีด ฝุนละออง 

10 บรรจุแปง แปงแหงถูกปลอยผานหัวบรรจ ุ ผลิตภัณฑ ฝุนละออง 

11 เผาแกลบสตรมีไอนํ้า 

(บอยเลอร) 

รอนทําความสะอาดแกลบ ลําเลียงเขาสูเตาเผา ไอนํ้า เถาแกลบ 

12 ตกตะกอนทราย 

(บอดักทราย)  

ทําการกักเก็บในบอนํ้าจากกระบวนการตางๆ 

เพื่อรอการตกตะกอน 

นํ้าเสียท่ีมีตะกอน

นอย 

ตะกอนดิน ทราย 

 จากตาราง 1 เม่ือมันสําปะหลังที่ไดเขาสูโรงงานผลติแปงมันสําปะหลังจะผานขัน้ตอนตางๆ ซึ่งจะทําใหไดทั้งผลผลิต

ที่ตองการและของเสียที่เกิดขึ้นในแตละขั้นตอน โดยสิ่งที่ตองการกําจัดคือของเสียซึ่งสามารถจําแนกไดเปน 6 ชนิดคือ เศษ

เปลอืกมันปนดนิ (เปลอืกดนิ) กากมันสําปะหลัง เถาแกลบ น้ําเสยี ฝุนละออง และตะกอนทราย แสดงดังตาราง 2   
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ตาราง 2 รายการของเสยีแตละชนดิและการจัดการ 

ลําดับ รายการของเสีย การจัดการ ปญหาที่เกดิ 

1 เศษเปลอืกมันปนดนิ (เปลอืกดนิ) -ขายใหเกษตร 

 

 

-ทําปุยหมัก 

-ขัน้ตอนในการรวบรวมเอกสาร

การขออนุญาตนําออกมีความ

ซับซอนเนื่องดวยเกี่ยวของกับ

หลายหนวยงาน 

2 กากมันสําปะหลัง -ขายใหเกษตร 

 

 

-ทําปุยหมัก 

-ขัน้ตอนในการรวบรวมเอกสาร

การขออนุญาตนําออกมีความ

ซับซอนเนื่องดวยเกี่ยวของกับ

หลายหนวยงาน 

3 น้ําเสยี นํ า เ ข าร ะบบบํ าบัด  ผลิต แก็ ส

ชวีภาพ นําไปผลติกระแสไฟฟา 

ไมพบปญหา 

4 ฝุนละออง ปลอยออกเนื่องจากมีปริมาณนอย

ไมสงผลกระทบตอชุมชน 

ไมพบปญหา 

5 เถาแกลบ แจกใหเกษตรกร -ขัน้ตอนในการรวบรวมเอกสาร

การขออนุญาตนําออกมีความ

ซับซอนเนื่องดวยเกี่ยวของกับ

หลายหนวยงาน 

6 ตะกอนทราย ทําปุยหมัก ไมพบปญหา 

 
จากการเก็บขอมูลป  2560 ของเสยีที่มีปญหา 3 ชนดิ มีปรมิาณแตละชนดิ ดังนี้ 

 

 

 จากตาราง 2 พบวาของเสียบางชนิดที่ทางโรงงานผลิตแปงมันสําปะหลังสามารถดําเนินการกําจัดไดอยางเปน

ระบบเชน น้ําเสยี โดยมีระบบบําบัดน้ําทิ้งโดยมีหลักการคือ น้ําเสียจะผานการกรองแลวไหลเขาสูบอดักตะกอนทรายจากนั้น

ปลอยน้ําไหลเขาระบบบําบัดที่เปนระบบ Cover Lagoon (ภาพที่ 4 ขัน้ตอนการบําบัดน้ําเสยี) 

 

30,822.40 

16,320.80 
2,446.92 

ปรมิาณของเสยี 3 ชนิด ในโรงงานผลติแป้งมนั
สําปะหลงัปี 2560 หน่วย (ตนั)

เปลอืกดนิ กากมนัสําปะหลงั เถา้แกลบ
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ภาพที่ 4 ขั้นตอนการบําบัดน้ําเสยี 

 โดยน้ําเสยีจากโรงงานจะมีการเก็บตัวอยางเพื่อนําไปวัดหาคาซึ่งน้ําเสยีที่ยังไมไดรับการบําบัดมีคา pH=4.5-5.5 ,  

BOD = 7,500-17,500 mg/l, COD= 10,000-30,000 mg/l จากนัน้ปลอยน้ําเขาบอบําบัดที่1 บอไบโอแก็สเปนบอหมักแบบไม

ใชออกซิเจน (Anaerobic) จะไดกาซชีวภาพเพื่อนําไปผลิตกระแสไฟฟา มีคา pH = 7.0-7.5, BOD=500-1500 mg/l, COD= 

300-1200 mg/l แลวปลอยเขาบอที่ 2 เปนบอตกตะกอน/เติมอากาศ บําบัดแบบใชออกซิเจน (Aerobic) โดยเติมอากาศดวย

Blower น้ําที่ผานกระบวนการจะม่ีคา pH = 7.0-7.5, BOD=60-120 mg/l, COD= 100-400 mg/l และสุดทายปลอยเขาสูบอ

พักความจุของบอประมาณ 40,000 ลบ.ม.น้ําที่เขาสูบอสุดทายจะมีคุณภาพน้ําตามมาตรฐาน ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 

เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากโรงงาน พ.ศ. 2560 [4] น้ําที่ผานการบําบัดจะถูกนํากลับมาใชใน

กระบวนการผลติ คือลางทําความสะอาดหัวมันสําปะหลัง ลางพื้นอาคารผลิต รดน้ําตนไมรอบบริเวณโรงงาน ไมมีการปลอย

ลงสูคลองสาธารณะ Zero discharge โดยน้ําเสยีที่มีการใชงานในโรงงานผลติแปงมันสําปะหลังจะมีระบบการบําบัดและไมพบ

ปญหาในการกําจัดดังกลาว 

ข้ันตอนที่ 2 ศกึษากฎหมาย ขอบังคับที่เกี่ยวกับมาตรฐาน 14001 

 จากผลการสํารวจพบวาทางโรงงานประสบปญหาในการกําจัดคือ เศษเปลือกมันปนดิน (เปลือกดิน) กากมัน

สําปะหลัง และเถาแกลบ ซึ่งปญหาจากของเสียของโรงงานผลิตแปงมันสําปะหลังจะตองกําจัดโดยวิธีการที่ถูกตองตาม

กฎหมายและขอกําหนดตางๆ ในสาระสําคัญของกฎหมายที่เกี่ยวของ กรอบ ขอบเขตของการจัดทําระบบ ISO 14001  พบวา 

กฎหมายที่เกี่ยวของในเรื่องการจัดการกากอุตสาหกรรม กรมโรงงานอุตสาหกรรม(สํานักบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม, 

ม.ป.ป)ไดจัดทําคูมือการจัดการกากอุตสาหกรรมโดยจําแนกประเภทและชนดิกากอุตสาหกรรมที่เกดิจากโรงงานอุตสาหกรรม 

การกําหนดรหัสของชนดิประเภทสิ่งปฏิกูลหรอืวัสดุที่ไมใชแลวจะใชเลขรหัสของเสีย  6 หลัก (XX YY ZZ) [1] โดยการจําแนก

ของเสยี สามารถจําแนกไดตามรหัสดังนี้คือ เศษเปลือกมันปนดิน (เปลือกดิน) รหัสของเสียคือ 02 03 01  กากมันสําปะหลัง 

รหัสของเสยีคือ 02 03 01 เถาแกลบ รหัสของเสียคือ 10 01 01 ซึ่งตัวเลขดังกลาวสามารถ อธิบายไดตามรหัสดังนี้ เลข 02 

คือหมวด สิ่งปฏิกูลหรอืวัสดุที่ไมใชแลวจาการเกษตรกรรม การเพาะปลูกพชืสวน การเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา การทําปาไม การลา

สัตว การประมง การแปรรูปอาหารตางๆเลข 03 คือ หมูของเสยีจากการเตรียมและแปรรูปผลไม ผัก ธัญพืช น้ํามันที่บริโภค

ได โกโก กาแฟ ชา ยาสูบ(รวมทั้งของเสียจากการดองหรือหมัก) ของเสียจาการผลิตและสกัดยีสต การเตรียมและหมัก
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กากน้ําตาล (โมลาส)เลข 01 คือ หมูยอยตะกอนจากการลาง การทําความสะอาด การปอกเปลือก การเหวี่ยงแยก และการ

แยก เถาแกลบ รหัสของเสยี คือ 10 01 01 เลข 10 คือ หมวดของเสียจากกระบวนการใชความรอน เลข 01 คือ หมู ของเสีย

จากการผลติไฟฟาและโรงงานที่มีกระบวนการเผาไหม (ที่ไมใชของเสยีรหัส 19) เลข 01 คือ หมูยอย เถาหนัก ตะกรัน และฝุน

จากหมอไอน้ํา ซึ่งผูวิจัยไดมองถึงแนวทางในการจัดทําระบบการจัดการสิ่งแวดลอมตามมาตรฐาน ISO 14001 [3] เพื่อ

ปรับปรุงกระบวนการผลิตของโรงงานแปงมันสําปะหลังใหเกิดมลพิษนอยที่สุด เพื่อควบคุมและปองกันการเกิดมลพิษทั้งใน

ปจจุบันและในอนาคต รวมทัง้เพื่อเปนการอนุรักษสภาพแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ  

 ระบบการจัดการดานสิ่งแวดลอมจําแนกออกเปน 5 ขัน้ตอน  

 1. จัดทํานโยบายดานสิ่งแวดลอมซึ่งสาระสําคัญของนโยบายดานสิ่งแวดลอมจะมุงในเรื่องความหวงใยและคํานึงถึง

ความสําคัญดานสิ่งแวดลอม 

 2.  วางแผนการดําเนินงาน โดยจัดทําลักษณะปญหาสิ่งแวดลอม จัดทําทะเบียนกฎหมายและกฎระเบียบดาน

สิ่งแวดลอม จัดทําลักษณะปญหาสิ่งแวดลอมโดยการประเมินลักษณะปญหาสิ่งแวดลอมโรงงานและไดกําหนดใหคลอบคลุม

ทุกกจิกรรมหลักตลอดจนกจิกรรมสนับสนุนกระบวนการผลติ จากนัน้กําหนดหลักเกณฑการพิจารณาในการประเมินเพื่อหา

ลักษณะปญหาสิ่งแวดลอมที่สําคัญโดยพิจารณาจากนัยสําคัญและผลกระทบตอสิ่งแวดลอมในดานผลกระทบทางมลภาวะ

และทบทวนประเด็นปญหาสิ่งแวดลอมอันเกดิจากกจิกรรม (ความรุนแรงและโอกาสในการเกดิ) 

 3.  การนําไปปฏิบัติและดําเนินการ ไดมีการกําหนดโครงสรางหนาที่ความรับผิดชอบ การอบรม การสื่อสาร

ประชาสัมพันธ การควบคุมเอกสาร การควบคุมการดําเนนิงาน การเตรยีมความพรอมและตอบสนองตอสถานการณฉุกเฉนิ 

 4.การตรวจสอบและแกไขปรับปรุง ไดมีการวางแนวประกอบดวยการปองกันและแกไขเบื้องตน การตรวจวัด และ

การตรวจสอบระบบการจัดการสิ่งแวดลอม การบันทกึขอมูล  

 5. ทบทวนโดยผูบรหิาร ไดมีการกําหนดการทบทวนของฝายบรหิารไวปละ 2 ครั้ง โดยหัวหนางานแตละฝายเปนผู

รวบรวมขอมูล เชนเปาหมายของฝาย ผลการดําเนินงาน อุปสรรค ปญหาในการดําเนินงาน ในการดําเนินการทบทวนฝาย

บริหารยังพิจารณาทบทวนถึงระเบียบปฏิบัติงานเพื่อนํามาปรับปรุงนโยบายสิ่งแวดลอม วัตถุประสงคสิ่งแวดลอม และ

เปาหมายขององคกร ทั้งยังไดกําหนดใหทําการบันทึกรายงานการทบทวนฝายบริหารไวเปนลายลักษณอักษร และลงนาม

อนุมัตผิลการทบทวนฝายบรหิารโดยผูบรหิารขององคกร [5]  

 ซึ่งจากทั้ง 5 ขั้นตอนจะสามารถนํามาปรับใชในโรงงานผลิตแปงมันสําปะหลัง โดยมีการติดตามและตรวจสอบ

รวมทัง้ยังมีการทําแปลงสาธติในการใชของเสยีใหเกดิประโยชนและลดจํานวนของเสยีในโรงงานผลิตแปงมันไดอีกดวย เพื่อให

โรงงานสามารถเขาสูมาตรฐาน ISO 14001 ตอไป  

ข้ันตอนที่ 3 แนวทางในการจัดการของเสยีของโรงงานผลิตแปงมันสําปะหลัง 

 การเสนอแนะแนวทางการจัดการของเสยีโดยจะมุงเนนแนวทางในการปฏิบัตทิี่ไมซับซอนและสามารถดําเนินการได

งายสามารถเผยแพรความรูสูชุมชนโดยรอบบรเิวณโรงงานไดและเปนการแกปญหาอยางย่ังยืนตอโรงงาน โดยมีการแบงเปน 2 

แนวทาง คือการจัดการของเสยีโดยการลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม และ การจัดการของเสียโดยการสรางมูลคาใหกับของ

เสยี  
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ŀ×ćþḑ̌ń×̂ ďİ˝ĎÝ̂ďİ˜Ă̧Ŀđęğ̃ Ă̧Ńİ¸¸ď×³şĘýŀ² Ī̧ĞĎ×đśď² ą̄ şḐ̌

ŀ×ćþḑ̌þęŔ 1 
ˆďİ˝ĎÝ̂ďİ˜Ă̧ĿđęğŃÝğşÝ³ş̂ İąþ¹ýĮĂđĘŖ́ŀćÝşįĂĞ

ŀ×ćþḑ̌þęŔ 2 
ˆďİ˝ĎÝ̂ďİ˜Ă̧ĿđęğŃÝğ̂ ďİđİįḑ̌Ğĺş̆ Įďń̄ į̂ Ď¹˜Ă̧Ŀđęğ

ğěŔ×̃ ĂĂ×ĹŠďý×śďĂĂ̂˝ď̂Ńİ¸ď× ˝ĎÝþśďČĺ×ğĶ̂ďİĿİęğ×İĺįþḑ̌ˆďİĿ̂čýİ

Ğę̆ćďĞŁĎ¹ŁįĂ×ń×̂ ďİğěŔ×̃ ĂĂ×ĹŠďý
×śď̃Ă̧ĿđęğĂĂ̂˝ď̂Ńİ¸¸ď× đďĞďİÞ̂śď̋ĎÝ̃ Ă̧ĿđęğŇÝįÝįćğý×ĿĂ̧ŀşąĿ²ļ×

ˆďİđİ įḑ̌Ğĺş̆ ĮďŀˆĮ̃ Ă̧Ŀđęğń×Ńİ¸¸ď×²şĺ̂ ³Ď̂
ŇĞį̂ İąÞḑ̌ Ŀ¼ďąĿ̄őÝ¾ḑ̌

 

ภาพที่ 5 แนวทางในการจัดการของเสยีของโรงงานผลติแปงมันสําปะหลัง 

 แนวทางที่ 1 การจัดการของเสียโดยการลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม เนื่องจากยังไมมีหนวยงานหรือบริษัทที่ขึ้น

ทะเบยีนเปนผูรับกําจัดตามกฎหมาย ของเสยีในอุตสาหกรรมการผลติแปงมันสําปะหลังนั้นสามารถนําไปใชในทางการเกษตร

ได เชน เปนอาหารในการเลี้ยงโคนม ปลูกพชื จากการศกึษาจึงมีแนวทาง คือ ย่ืนขออนุญาตนําออกนอกโรงงานโดยผานทาง

เกษตรกรผูขอใช โดยรวบรวมเอกสารเกษตรกรประกอบไปดวย สําเนาบัตรประชาชน สําเนาบัตรเกษตรกร ภาพถายฟารมที่ใช

เศษเปลือกมันปนดิน (เปลือกดิน) กากมันสําปะหลัง และเถาแกลบเปนอาหารในการเลี้ยงสัตว เพาะเห็ด แปลงปลูกตนไม  

และหนังสือคํารองขอใชของเสียหรือกากอุตสาหกรรมจากเกษตรกรโดยระบุปริมาณที่ตองการใช   เอกสารของโรงงาน

ประกอบดวย สําเนาหนังสอืรับรอง สําเนา รง.4 (ลงชื่อรับรองโดยผูมีอํานาจลงนาม) และนําขอมูลที่ไดจากเกษตรกรลงบันทึก

ในแบบฟอรมของกรมโรงงาน จากการย่ืนเอกสารโดยยังอยูในขั้นตอนพิจารณาเนื่องดวยมีการรองขอเอกสารหนังสือรับรอง

จากหนวยงานราชการเพื่อรับรองตัวตนของเกษตรกร  

 แนวทางที่ 2 เปนการจัดการของเสียโดยการสรางมูลคาใหกับของเสีย โดยการวางแนวทางจัดทําศูนยการเรียนรู

ทางการเกษตร เปนกิจกรรม CSR ของโรงงาน โดยการทําแปลงทดลองดวยการนําของเสียของโรงงานมาเปนสวนผสมใน

แปลงปลูกผัก ปลูกไมกระถางเพื่อเพิ่มมูลคา และใชสําหรับประดับตกแตงสถานที่ การเพาะเห็ดฟางเพื่อเปนแนวทางสําหรับผู

ที่จะนําไปประกอบอาชีพ แปลงทดลองการปลูกพืชชนิดใบ ชนิดหัวในดิน ชนิดไมยืนตน และไมกระถาง  ไดนําของเสียของ

โรงงานทั้ง 3 ชนิด คือ เศษเปลือกมันปนดิน (เปลือกดิน) กากมันสําปะหลัง และเถาแกลบ มาทําการหมักผสม (โดยมีเถา

แกลบเปนหลัก) ในอัตรา 1:1:3 ตามลําดับ ระยะเวลาในการหมักประมาณ 1-2 สัปดาห นํามาพรวนผสมกับดินในพื้นที่ที่จะ

ปลูกพชืตากแดดทิ้งไวประมาณ 2-3 วัน ผลที่ไดคือพชืมีการเตบิโตเร็วและลดการใสปุยเคมี บางแปลงไมมีการใสปุยเคมี ซึ่งจะ

เหมาะกับพชืยืนตนหรอืตนไมยืนตน ไมกระถาง และแปลงสาธติที่ใชเฉพาะเถาแกลบผสมกับดิน ในอัตราสวน 3:1 ตามลําดับ 

ซึ่งจะเหมาะกับพืชชนิดใบและชนิดหัวในดินที่ตองการดินที่รวนซุย จะใชของเสีย(เศษเปลือกมันปนดิน (เปลือกดิน) กากมัน

สําปะหลัง และเถาแกลบ)ประมาณ 49.5 : 49.5 : 150 ตัน ตามลําดับ หรือประมาณ 0.64:1.21:28.61  % ของของเสีย ตอ

พื้นที่การปลูก 1 ไร ในกรณีดนิมีความเสื่อมสภาพมากก็สามารถเพิ่มปรมิาณไดตามความเหมาะสม หรอืสามารถใชทดแทนดิน

ได 100 % ดังนัน้หากมีการปลูกมากขึ้นก็จะชวยลดปรมิาณของเสยีที่จะตองนําออก โดยสภาพพื้นที่ของโรงงานที่เปนพื้นที่วาง
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เปลาถามีการนําของเสียไปใชประโยชนอยางเต็มพื้นที่ก็สามารถจะทําใหลดปริมาณของเสียภายในโรงงานและสรางความ

ย่ังยืนใหเกดิภายในโรงงานไดอีกวธิหีนึ่งโดยโรงงานสามารถทําไดดวยตนเอง  

 

 

ลักษณะของเถาแกลบผสมดนิ 

 

ลักษณะ เศษเปลือกมันปนดนิ (เปลือกดนิ) ผสมกากมันสําปะหลังและเถาแกลบ 

ภาพที่ 6 ลักษณะดนิที่หมักนํามาทําแปลงสาธติ 

 

     

 

ภาพที่ 7 ผักและไมกระถางจากแปลงสาธติจากศูนยการเรยีนรูทางการเกษตร 
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ข้ันตอนที่ 4 การวิเคราะหขอมูลและสรุปแนวทางในการจัดการของเสีย ทั้ง3 ชนดิที่มีปญหา 

 จากกระบวนการผลติแปงมันสําปะหลังจะมีของเสียที่เกิดขึ้นทั้งหมด 6 ชนิดมีของเสีย 3 ชนิดที่พบปญหา จากการ

วเิคราะหแนวทางที่ทําการนําเสนอของเสยีทัง้ 3 ชนดิที่มีปญหา ไดมีแนวทางการจัดการ 2 แนวทาง ไดผลการจัดการ ดังนี้ 

 แนวทางที่ 1 การจัดการของเสยีโดยการลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ย่ืนขออนุญาตนําออกนอกโรงงาน จะสามารถ

จัดการของเสยี ไดดังนี้ กากมันสําปะหลัง 4,780.88 ตัน เปลอืกดิน 12,388.59 ตัน และเถาแกลบ 356.23 ตัน เปรียบเทียบ

กับปริมาณของเสียทั้งหมด กากมันสําปะหลังได คิดเปน 75.9 % เปลือกดินคิดเปน 15.51 %และเถาแกลบคิดเปน 14.6 % 

แสดงไดดังนี้ 

        

  

 แนวทางที่ 2 เปนการจัดการของเสียโดยการสรางมูลคาใหกับของเสีย สามารถจัดการของเสียใหเกิดประโยชนใน

โรงงานผลิตแปงมันสําปะหลัง จากการเริ่มตนเพื่อเปนตนแบบในการทดลองใชประโยชนในแปลงแปลงสาธิตจากศูนยการ

เรยีนรูทางการเกษตรจะสามารถจัดการของเสยี ในพื้นที่ทดลองขนาด 1 ไร  ไดดังนี้ เศษเปลือกมันปนดิน(เปลือกดิน) 198 ตัน 

กากมันสําปะหลัง 198 ตัน และเถาแกลบ 700 ตัน เปรียบเทียบกับปริมาณของเสียทั้งหมด เศษเปลือกมันปนดิน(เปลือกดิน) 

คิดเปน 0.64 % กากมันสําปะหลัง คิดเปน 1.21 % และเถาแกลบคิดเปน 28.61 %  
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สรุปผลการวิจัย 

  การจัดการของเสียโดยการลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม และ การจัดการของเสียโดยการสรางมูลคาใหกับของ

เสียเปนการจัดการของเสียอุตสาหกรรมโรงงานแปงมันสําปะหลังที่ไมขัดตอกฎหมายและมีความสอดคลองกับขอกําหนด 

กรอบ สาระสําคัญของระบบ ISO 14001 ซึ่งเม่ือโรงงานสามารถจัดการของเสียแตละชนิดอยางถูกตองโรงงานก็จะสามารถ

เขาสูระบบ ISO 14001 ได เม่ือโรงงานเขาสูมาตรฐาน ISO 14001 สิ่งที่จะไดจากการไดรับรองระบบนั้น คือ สามารถที่จะสอง

ออกผลติภัณฑไปยังตางประเทศไดอยางกวางขวางเปนที่นาเชื่อถอื อีกทัง้ยังสามารถที่จะลดผลกระทบจากปญหาสิ่งแวดลอม

และสามารถสรางประโยชนตอชุมชนได ซึ่งเปนแนวทางการในการสรางสภาพสิ่งแวดลอมที่ดี ทําใหมีการใชทรัพยากรอยาง

คุมคาและย่ังยืน อีกทัง้เปนการควบคุมปองกันไมใหเกดิมลพษิหรอืลดมลพษิใหเหลอืนอยที่สุด  
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บทคัดยอ 

 แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกป 2558-2579 (AEDP 2015) ไดมีนโยบายสงเสริมการผลิต

พลังงานไฟฟาจากพลังงานทดแทน โดยพลังงานแสงอาทิตยถูกตั้งเปาหมายในป พ.ศ. 2579 สูงถึง 6,000 MW ปจจุบันการ

ติดตั้งระบบโซลารเซลลในรูปแบบติดตั้งบนพื้นดิน มีจํานวน 2,753 MW (กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน. 

2558) ยังคงเหลอืที่ตองตดิตัง้อีก 2,623 MW การผลิตพลังงานไฟฟาใหไดประสิทธิภาพนั้นมีปจจัยเกี่ยวของ 2 อยาง ปจจัย

แรกสามารถควบคุมได เชน การออกแบบ การเลอืกใชวัสดุในการกอสราง และปจจัยที่สองไมสามารถควบคุมได เชน ความ

รอน ความเขมแสง ความเร็วลม เปนตน ความรอนที่เกดิขึ้น ไมวาจะมาจากแสงแดดหรืออุณหภูมิโดยรอบพื้นที่ที่ติดตั้ง สงผล

ใหแผงเซลลแสงอาทติยมีอุณหภูมิสูงขึ้น การเพิ่มสูงขึ้นของอุณหภูมิแผงเซลลแสงอาทติย ทําใหประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟา

ลดลง งานวจัิยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อวิเคราะหประสิทธิภาพกําลังไฟฟา ของแผงเซลลแสงอาทิตย ที่มีปจจัยจากความเร็วลม

และทิศทางลมที่สงผลตออุณหภูมิแผงเซลลแสงอาทิตยในพื้นที่ขนาดใหญ ที่จังหวัดนครปฐม ประเทศไทย จัดเรียงแผงบน

พื้นดิน 125 ไร กําลังการผลิต 12 MW โดยพิจารณาการจัดการเรียงเซลลตามแนวทิศเหนือไปใต เปรียบเทียบกับการเรียง

เซลลตามแนวทศิตะวันออกไปทิศตะวันตกจากสถานที่จริงในพื้นที่เดียวกัน ศึกษาที่ความเร็วลมในชวง 2-5 m/s พัดจากทิศ

ตะวันตกเฉียงใตและทิศตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งเปนลมมรสุมที่เกิดเปนสวนใหญตลอดทั้งปที่สงผลตออุณหภูมิแผงเซลล

แสงอาทติย  การศึกษาที่แบงตามการเรียงเซลลตามแนวทิศเหนือไปใต จํานวน 28 Array เทากับ 3,292.8 kW ตามแนวทิศ

ตะวันออกไปทศิตะวันตกจํานวนเทากัน ผลการเก็บขอมูลการผลิตไฟฟาชวงเวลา 10.00-14.00 น. เปนเวลา 1 ป พบวาการ

เรียงตัวของเซลลตามแนวทิศตะวันออกไปตะวันตกใหประสิทธิภาพของการผลิตไฟฟาสูงกวาการเรียงตัวของเซลลในแนว

เหนอืไปใต 0.395% 

คําสําคัญ:  ความเขมแสง  ความเร็วลม  ทศิทางลม  อุณหภูมิ  แผงเซลลแสงอาทติย 
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Abstract 

 The Alternative Energy Development Plan, 2015-2036 (AEDP, 2015). There is a policy on the promotion of 

electricity generating from the renewable energy in which the solar energy is a policy as set to be in 2036 is 6,000 

MW. Presently, the installation of the solar cell system on the ground accounts for 2,753 MW (Department of Alternative 

Energy Development and Efficiency, 2016) and the rest (2,623 MW) will be installed later. There are 2 concerned 

factors for effective electrical energy generating: control factor – design and material choosing and uncontrol factor – 

heat, light intensity, wind speed, etc. Heat due to sunlight or temperature around the installation has an effect on 

increased temperature of the solar cell. An increase in the temperature of the solar cell has an effect on decreased 

efficiency in electricity generating. This study aims to analyze wind speed and direction having an effect on the 

temperature of the solar cells in a big area, Nakhon Pathom province, Thailand. The solar cells are placed on the ground 

covering an area of 125 rai with the electricity generating capacity of 12 MW. The wind speed factor at 2-5 m/s which 

it has an effect on the temperature of the solar cells is investigated (blowing from south-west and northeast). The study 

which divided based on cell lining up, north to south with a number of 28 arrays which was equivalent to 3,292.8 kW. 

Also lining up from east to west with the same number. Regarding data collection on electricity generating during 10.00 

a.m.-2.00 p.m. for 1 year, it was found that cell lining up from east to west resulted in higher efficiency in electricity 

generating than that of north to south for 0.395 percent. 

Keyword:  Light intensity,  Wind speed,  Wind direction, Temperature  

 
 
บทนํา 

ประเทศไทยเปนประเทศที่มีศักยภาพดานพลังงานแสงอาทิตย และยังไดรับการสงเสริมจากกระทรวงพลังงาน ที่

สนับสนุนการผลติไฟฟาดวยพลังงานแสงอาทติย เพื่อขายไฟฟาใหกับการไฟฟา จึงสงผลใหเกดิการกระตุนเศรษฐกจิการลงทุน

ทัง้ดานผูลงทุน ดานผูออกแบบ ดานจัดซื้อจัดจาง รวมถึงการซอมบํารุงรักษา เพื่อใหระบบผลิตไฟฟายังสามารถจายไฟฟา 

อยางมีประสทิธภิาพไดอยางตอเนื่อง 

ดังนัน้ในดานการศกึษา และเก็บรวมรวบขอมูล เพื่อใชในการออกแบบกอนเริ่มโครงการนั้น มีความจําเปนไมนอยที่

จะทําใหผูลงทุนสามารถประหยัดคาใชจาย และผูรับตดิตัง้ระบบสามารถเดินเครื่องไดอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ระบบไฟฟาที่

ผลติจากพลังงานแสงอาทติยนัน้ไมไดมีระบบที่ยุงยากซับซอน เพียงแตมีปจจัยหลักในการผลิตไฟฟา เพียงไมกี่ปจจัยที่สงผล

กระทบตอการผลติไฟฟา เม่ือแผงเซลลแสงอาทิตยตองการพลังงานแสงอาทิตยเพิ่มมากขึ้น ปจจัยที่แปรผันตามคืออุณหภูมิ

ของแผงเซลลที่เพิ่มขึ้น สงผลใหประสิทธิภาพลดลง จึงมีแนวคิดและวิธีการตางๆ ที่จะลดปจจัยเนื่องจากอุณหภูมินี้ใหลดลง

เม่ือพลังงานแสงอาทติยเพิ่มขึ้น  

วธิกีารลดอุณหภูมิของแผงเซลลแสงอาทติย มีวธิกีารหลายวธิ ีเชน การใชน้ําในการระบายความรอน (Jomhori et al., 

2008) หรอืการใชลมระบายความรอนใหกับแผงเซลลแสงอาทติย จากการทดลองในระดับหองปฏิบัติการ โดยทําการทดลอง

นําแผงเซลลขนาดเล็กขนาดกวาง 34 mm. และยาว 44 mm. จํานวน 6 แผง ศึกษาผลของลมจากการเปาแบบทิศทางเดียว 

พบวาผลตางของความเร็วลมที่เพิ่มขึ้น ทําใหอุณหภูมิแผงเซลลแสงอาทิตยลดลง แปรผันตรงกับความเร็วลม และจุดที่อยูตน

ลมหรือ Upwind edge จะมีอุณหภูมิต่ํากวาหรือเปลี่ยนแปลงมากกวาดานที่อยูปลายลม หรือจุด (Downwind edge)  

(Hans et al., 2015) 
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งานวจัิยฉบับนี้ไดเก็บรวบรวมขอมูล ความเร็วลม ทศิทางลม พลังงานแสงอาทิตย ในโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยที่

ตดิตัง้เสร็จแลว มาประเมินทศิทางของลมประจําถิ่นตลอดทั้งป ที่พัดผานบริเวณติดตั้งแผงวา ขณะที่มีลมประจําถิ่นพัดผาน 

จะทําใหประสิทธภิาพของระบบที่จะอยูใน Array นัน้มีประสทิธภิาพตางกันอยางไร เม่ือการจัดวางไปตามแนวเหนือ-ใต เทียบ

กับ แนวที่จัดวางไปตามแนวตะวันออก-ตก ดังนัน้ งานวจัิยนี้จะเปนแนวทางในการจัดเรยีงแผงเซลลแสงอาทิตยแบบ Array ใน

การจะเริ่มโครงการในอนาคตเม่ือทราบวา ลมประจําถิ่นหากพัดตามแนวตะวันตกเฉียงใต และการจัดเรียงArray แนว

ตะวันออก-ตก จะทําใหประสทิธภิาพภายใน Array มีมากกวาการจัดเรยีงในรูปแบบ 

 

อุปกรณและวิธีการ/วิธีดําเนนิการวิจัย 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

อุปกรณในการวัดและบันทกึผลตามมาตรฐาน IEC 61724 และ IEC 62446 หลังจากที่ติดตัง้เสร็จและดําเนินการจาย

ไฟฟาเขาระบบ ในระดับแรงดันไฟฟา 115kV บันทกึขอมูลดวยระบบ Supervisory control and data acquisition (SCADA) ทุก 1 

นาท ีตัง้แต เวลา 06.00-18.59 น.ทุกวัน บันทกึขอมูล 780 ขอมูลตอจุดตอวัน จํานวน 356 วัน ดังแสดงในตารางที่ 1 

 

ตารางที่ 1 แสดงอุปกรณวัดสภาพอากาศและอุณหภูมิแผง 

อุปกรณ จํานวนตดิตั้ง 

ความเขมแสงอาทติย (W/m2) ที่วัดในแนวระนาบ 1 จุด 

คาความเขมแสงอาทติย วัดในระดับ 12 o ทํามุมกับพื้นราบ (มุมเดยีวกับแผง) 2 จุด 

อุณหภูมิโดยรอบ 1 จุด 

คาทศิทางลม (Wind  direction) 1 จุด 

คาความเร็วลม (Wind speed) 1 จุด 

คาอุณหภูมิแผงเซลลแสงอาทติย (Module temperature) 6 จุด 

Power Monitoring at Array junction box  65 จุด 

 

การจัดการขอมูล 

ขอมูลกําลังไฟฟาทัง้หมด 28 Array และสภาพภูมิอากาศที่จุด Reference ถูกโปรแกรม Pentaho data integration 

จําแนกขอมูล โดยกําหนดเงื่อนไขในสภาวะเดยีวกัน ดังแสดงในตารางที่ 2 
 

ตารางที่ 2 เงื่อนไขสําหรับการพจิารณาขอมูล 

 

รายละเอียด เงื่อนไข 

แสงแดด 800-850 W/m2 

เวลา  10.00-14.00 น. 

ความเร็วลม 2-5 m/s 

Ambient temperature 30 oC - 35 oC 

ทศิทางลมตะวันตกเฉยีงใต 213.749o-258.749o 
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ลมที่ใชทําการวเิคราะห คือ พัดจากทศิตะวันตกเฉียงใต ซึ่งเปนลมมรสุมที่เกดิเปนสวนใหญตลอดทัง้ป เกดิขึ้นในชวง

เดอืนพฤษภาคม-ตุลาคม ดังภาพที่ 1 

 

 
 

ภาพที่ 1 ทศิทางลมมรสุมตะวันตกเฉยีงใต เปนทิศทางที่ลมพัดผานโครงการมากที่สุด 

 

กําลังไฟฟาแตละ Array ในชวงที่มีลม ถูกคํานวณหาประสทธิภิาพ ตามสมการที่ 1  

Power Efficiency  = Power output / Power installation (STC)     (1) 

ประสทิธภิาพกําลังไฟฟาทัง้หมด 28 Array ถูกจัดเปน 2 ชุด A และ B เพื่อจะหาคา เฉลี่ยใหอยูในรูปทรง Array ที่วาง

ตอเนื่องกัน แตเนื่องดวยความยาวการวาง Array จากตะวันออก-ตะวันตก ดังภาพที่ 2 (ก) และแนวเหนอื-ใต ดังภาพที่ 2 (ข)  

มีความยาวตอเนื่องที่ตางกัน จึงพิจารณา ในรูปแบบของ Group ที่เรยีงแบบ 2 Array, 3 Array, 4 Array และ 5 Array 

ตามลําดับ 

 

   
      (ก)             (ข) 

 

ภาพที่ 2 การเรยีงแผงเซลลแสงอาทติยรูปแบบ Array ตอเนื่องในแนว (ก) ทศิตะวันออก-ตะวันตก และ (ข) ทศิเหนอื-ใต 
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ผลการวิจัย 

ประสิทธิภาพกําลังไฟฟาของแผงเซลลแสงอาทิตย 2 รูปแบบ คือ 1) การเรียงแผงเซลลตามแนวทิศตะวันออก-

ตะวันตก และ 2) การเรียงแผงเซลลตามแนวทิศเหนือ-ใต เม่ือถูกคํานวณเปนคาเฉลี่ย ดังนั้น สภาพอากาศที่มีผลตอ

ประสทิธภิาพการผลติ คาดังนี้ 

Average Irradiance  820.82  W/m2 

Average Ambient temperature  32.265 oC 

Average Wind speed  3.711  m/s 

Average Module temperature  45.438 oC 

การเรยีงแผงเซลลตามแนวทศิตะวันออก-ตะวันตก 

ผลการคํานวณประสิทธิภาพในแตละ Group ที่วางตอเนื่องในแนวตะวันออก-ตะวันตก ในแตละ Group มี

ประสทิธภิาพเฉลี่ย 0.687% แสดงในภาพที่ 3 (ก) และผลการคํานวณประสิทธิภาพในแตละ Group ที่วางในแนวเหนือ-ใต ใน

แตละ Group มีประสทิธภิาพเฉลี่ย 0.683% แสดงในภาพที่ 3 (ข) 

 

  
  (ก)        (ข) 

ภาพที่ 3 ประสทิธิภาพในแตละ Group ที่วางในแนว (ก) ตะวันออก-ตะวันตก เฉลี่ย 0.687 และ (ข) เหนือ-ใต ใน

เฉลี่ย 0.683 

  

เปรยีบเทยีบประสทิธภิาพการผลติกําลังไฟฟาการเรยีงแผงเซลลตามแนวทศิเหนอื-ใตกับการเรยีงแผงเซลลตามแนว

ทศิตะวันออก-ตะวันตก แสดงในภาพที่ 4 

 

 

 
 

ภาพที่ 4 เปรยีบเทยีบประสทิธิภาพการผลติกําลังไฟฟาการเรยีงแผงเซลลตามแนวทิศเหนอื-ใตกับการเรยีงแผงเซลลตาม

แนวทศิตะวันออก-ตะวันตก 
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วิจารณผลการวิจัย 

การเปรยีบเทยีบประสทิธภิาพการผลติพลังงานไฟฟาที่ไดรับผลกระทบจากลมในรูปแบบที่จัดเรียงเปน Array ในแนว

เหนอื-ใตเทยีบกับตะวันออก-ตะวันตก จากโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยขนาดใหญ จังหวัดนครปฐม ประเทศไทย จัดเรียง

แผงบนพื้นดนิ 125 ไร กําลังการผลติ 12 MW จัดเรยีงแผงเซลลรูปแบบ Array รูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผา วางตอเนื่องกัน มีปจจัย

ของลมมรสุมตะวันตกเฉยีงใต ในชวงเวลา 10.00-14.00 น. 365 วัน ตัง้แตวันที่ 1 มกราคม 2558 ถงึ 31 ธันวาคม 2558 ดวย

ความเร็วลมเฉลี่ย 3.711 m/s ผลทําใหประสิทธิภาพกําลังไฟฟาในแนวตะวันออก-ตะวันตกเฉลี่ย 0.687  และประสิทธิภาพ

กําลังไฟฟาในแนวเหนอื-ใตเฉลี่ย 0.683 ดังนัน้ การจัดเรยีงในแนวทศิตะวันออก-ตะวันตก มากกวา แนวเหนอื-ใต 0.395% 

 

สรุปผลการวิจัย 

ประสิทธิภาพกําลังไฟฟาของเซลลแสงอาทิตยที่ถูกจัดเรียงในรูปแบบ Array ในรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผาวางเรียง

ตอเนื่องกัน บนพื้นดนิของโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยขนาดใหญที่จังหวัดนครปฐม มีปจจัยจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต 

สงผลกระทบตอประสิทธิภาพกําลังไฟฟาที่เรียงแผงเซลลในแนวทิศตะวันออก-ทิศตะวันตก ดีกวาการเรียงแผงเซลลใน

รูปแบบ Array ในแนวเหนอื-ใต ซึ่งปจจัยหลักที่มีผลกระทบตอการผลิตไฟฟาของแผงเซลลแสงอาทิตยคือ อุณหภูมิแผงที่ไม

สามารถควบคุมไดนี้จะถูกลดทอนดวยอิทธพิลของลมที่พัดมาดวยความเร็วตอเนื่อง สงผลใหประสิทธิภาพของแผงเซลลดีขึ้น 

ผลจากการวเิคราะหประสิทธิภาพกําลังไฟฟา ที่อาศัยลมมรสุมชวยระบายความรอนใหกับแผงนี้สามารถ นําไปประยุกตใน

การออกแบบโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทติยที่แบบตดิตัง้บนพื้นดนิ ในอนาคตที่มีพื้นที่ตดิตัง้เพยีงพอตอการจัดเรียงแผงเซลลใน

รูปแบบ Array โดยอาศัยการจัดเรยีงแผงเซลลใหเหมาะสมกับทศิทางของลม 
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บทคัดยอ 

 ภาครัฐมีนโยบายผลักดันการใชพลังงานทดแทนสงผลใหภาคเอกชนสนใจลงทุนในอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน

อยางมาก พลังงานแสงอาทติยเปนพลังงานทดแทนชนดิหนึ่งที่ภาคเอกชนใหความสนใจเปนอันดับตนๆ ในป 2560 มีการลงทุน

ในพลังงานแสงอาทติย 2,692.26 เมกะวัตต (กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน (พพ.), 2560) หรือ 26% จาก

พลังงานทดแทนทั้งหมด โรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยทั่วไปมีการติดตั้ง 2 แบบ คือแบบติดตั้งบนพื้นดินและแบบติดตั้งบน

หลังคา ประสทิธภิาพการผลติไฟฟาของแผงเซลลแสงอาทติยขึ้นกับความเขมแสงจากดวงอาทติยตกกระทบแผงโดยตรง หาก

แผงไดรับแสงมากเทาไหรปรมิาณการผลิตไฟฟาก็มากขึ้นเทานั้น ปญหาสําคัญที่สงผลตอกําลังการผลิตไฟฟา คือ อุณหภูมิ

ของแผงและการมีเงาบังแผง ซึ่งใบไมกับนกที่เกาะสงผลใหเกิดเงาบังบนแผง ทําใหการผลิตไฟฟาไมเปนไปตามเปาหมายที่

คาดการณไว หากใบไมหรอืมูลของนกอยูบนแผงเปนเวลานานโดยไมไดรับการทําความสะอาดจะนําไปสูการเกิดจุดรอนถาวร

บนเซลลในแผงและทําลายโครงสรางแผงใหเสียหายในระยะยาว ประสิทธิภาพการผลิตไฟฟาของระบบลดลง (S. Abhishek 

and J. Prashant, 2016) ปญหาเงาบังนี้มีการแกปญหาไมเหมือนกัน หากเปนนกการขับไลใหออกจากแผงดวยวิธีการตางๆ 

ขึ้นกับแตละพื้นที่เห็นสมควรแตมูลนกหรอืใบไมจะตองทําการหยิบหรือลางออก งานวิจัยนี้เสนอการจําแนกนกกับสิ่งไมมีชีวิต

โดยการประมวลผลภาพดวยวิธีการหาอัตราสวนระหวางคาสวนตางกับคาเฉลี่ยของจํานวนพิกเซลเม่ือเทียบกับภาพเดิม  

เนื่องจากนกเปนสิ่งมีชวีติจึงมีการเคลื่อนไหวอยางตอเนื่องทําใหเกดิการเปลี่ยนแปลงปรมิาณพกิเซล อัตราสวนระหวางคาสวน

ตางกับคาเฉลี่ยของจํานวนพิกเซลจะมีคามากกวา 0.41 ซึ่งมากกวาใบไมที่มีอัตราสวนนอยกวา 0.02 เม่ือตรวจพบวัตถุ

แปลกปลอมบนแผงและสามารถคัดแยกวาเปนนกหรอืใบไมแลวก็จะสามารถหาวธิดิําเนนิการกับวัตถุนัน้ไดอยางเหมาะสม 

คําสําคัญ:  นก  ใบไม  แผงเซลลแสงอาทติย  การประมวลผลภาพ  พกิเซล 
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Abstract 

 The public sector has a policy on renewable energy using for the public which makes the private sector is 

interested in it so much. In 2017, there was the investment on solar energy for 2,692.26 MW (Department of 

Alternative Energy Development and Efficiency, 2017) or 26 percent of the whole renewable energy. Generally, they 

are 2 types of installation in the solar energy plant: on the ground and on the roof. Efficiency in electricity generating of 

solar module depends on sunlight intensity directly goes straight to the solar module. That is, the more it gets sunlight 

the more It can generate electricity. However, an important problem effecting the power of electricity generating is 

temperature of the solar module and shade. Leaves and birds on the solar module cause shade on it, making electricity 

generating performance cannot be as expected. In the case of leaves and birds are on the solar module for a long time, 

there it will have permanent heat ignition which destroys or damages the solar module results in decreased efficiency in 

electricity generating (S. Abhishek and J. Prashant, 2016). Solving the shade problem is in different methods. To drive 

away birds from the solar module can be done in many ways, depending on each area but bird dung and leaves must 

be removed. This study presents classification of birds from inorganism by using image processing with the ratio 

between the difference and the average of pixels compared to the original image. Since birds are organism so it can 

move continually making change in the ratio of pixel more than 0.41. This is different from that of leaves which the ratio 

less than 0.02. When foreign matters are found on the solar cell module and it can be detected birds or leaves then an 

appropriate way to manage the foreign matters will be used. 

Keyword:  birds, leaves, solar module, image processing, pixel 

 

บทนํา 

ภาครัฐมีนโยบายผลักดันการใชพลังงานทดแทนสงผลใหภาคเอกชนสนใจลงทุนในอุตสาหกรรมพลังงานทดแทนอยาง

มาก พลังงานแสงอาทติยเปนพลังงานทดแทนชนิดหนึ่งที่ภาคเอกชนใหความสนใจเปนอันดับตนๆ ในป 2560 มีการลงทุนใน

พลังงานแสงอาทติย 2,692.26 เมกะวัตต (กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน, 2560) หรือ 26% จากพลังงาน

ทดแทนทัง้หมด จึงมีบรษิัทเกี่ยวกับธุรกจิตดิตัง้พลังงานแสงอาทิตยมากมาย ซึ่งโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยทั่วไป เม่ือแบบ

ตามพื้นที่ตดิตัง้ จะแบงได 2 แบบ คือแบบตดิตัง้บนพื้นดนิและแบบตดิตัง้บนหลังคา ในการสรางโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย

ขนาด 1 MW ตองใชพื้นที่ประมาณ 12 ไร ซึ่งเปนพื้นที่ในการตดิตัง้แผงเซลลแสงอาทติยและหองควบคุมระบบ ดวยความกวาง

ของพื้นที่ตดิตัง้นี้ทําใหเม่ือเกดิปญหาในโรงไฟฟาผูดูแลระบบจะไมสามารถตรวจสอบและแกปญหาอยางทันทีได 

ประสทิธภิาพการผลติไฟฟาของแผงเซลลแสงอาทติยนัน้ขึ้นกับความเขมแสงจากดวงอาทติยที่ตกกระทบแผงโดยตรง 

หากแผงไดรับแสงมากปรมิาณการผลติไฟฟาก็มากเชนกัน ปญหาสําคัญที่สงผลตอกําลังการผลิตไฟฟา คือ อุณหภูมิของแผง

และการมีเงาบังแผง โดยประสิทธิภาพการทํางานของแผงเซลลแสงอาทิตยจะลดลง 0.5% ทุกๆ อุณหภูมิแผงที่เพิ่มขึ้น 1 oC 

(K. Sopian et al., 1996) เปนผลตอการผลิตไฟฟาของแผงโดยตรงกอใหเกิดการสูญเสียกําลังการผลิตในโรงไฟฟาพลังงาน

แสงอาทติย 

ใบไมที่รวงและหลนลงบนแผง นกที่เกาะแผงในเวลากลางวันที่มีการผลิตไฟฟาและมูลนกที่อยูบนแผง สิ่งเหลานี้คือ

ปญหาเฉพาะหนาที่เกดิขึ้นจรงิในโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทติย จะสงผลใหเกดิเงาบังบนแผง ทําใหการผลติไฟฟาไมเปนไปตาม
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เปาหมายที่คาดการณไว ภาพที่ 5 (ก) คือภาพที่กลุมนกพิราบเกาะบริเวณขอบแผงเซลลแสงอาทิตย ทําใหเกิดปญหาเงาบัง

ขณะที่แผงกําลังผลติไฟฟา ภาพที่ 5 (ข) เปนภาพมูลนกบนแผง ซึ่งหากใบไมหรือมูลของนกอยูบนแผงเปนเวลานานโดยไมได

รับการทําความสะอาดจะนําไปสูการเกดิจุดรอนที่เรยีกวา Hotspot ดังภาพที่ 5 (ค) เกิดเปนจุดรอนแบบถาวรในเซลลบนแผง

และทําลายโครงสรางแผงใหเสยีหาย ทําใหประสทิธภิาพการผลติไฟฟาของระบบลดลง (S. Abhishek and J. Prashant, 2016)  

ซึ่งการแกไขปญหานี้คือตองทําการเปลี่ยนแผงใหมเทานัน้ นอกจากประสิทธิภาพการผลิตไฟฟาที่ลดลงอาจเกิดอุบัติเหตุแผง

ไหมไดเพราะจุดรอนนี้จะกลายเปนภาระทางไฟฟาในขณะที่ระบบผลิตไฟฟาทํางาน เม่ือเกิดการสะสมของความรอนมากขึ้น

เรื่อยๆ จึงเกดิการไหมของแผง เกดิความเสยีหายดานทรัพยสนิและเปนอันตรายตอผูดูแลระบบได  

 

   
  (ก)            (ข)                (ค) 

 

ภาพที่ 5 (ก) การเกาะขอบแผงเซลลแสงอาทิตยของกลุมนกพิราบ (BIRD BARRIER AMERICA, INC., no date) (ข) มูล

นกพิราบบนแผงเซลลแสงอาทิตยที่ติดตั้งบนหลังคา (Clean solar solution (AUS), 2016) และ (ค) ภาพถายความ

รอนจากจุดที่มีมูลนกบนแผง (Clean solar solution (AUS), 2016) 

  

จากที่กลาวมาขางตนทําใหทราบวาปญหาเงาบังนี้เปนที่มาของปญหาใหญเฉพาะหนาที่เกิดกับโรงไฟฟาพลังงาน

แสงอาทติย ดังนัน้การปองกันเพื่อไมใหเกดิปญหาที่หนักตามมา ผูวิจัยนําเสนอบทความในการแกปญหาเงาบังในแตละกรณี 

ซึ่งจะมีการแกปญหาที่ไมเหมือนกัน หากเงาบังเกดิจากนกเกาะ จะใชวธิขีับไลนกใหออกจากแผงดวยวิธีการตางๆ ขึ้นกับแตละ

พื้นที่เห็นสมควร เชนใชน้ําฉดีไลหรอืใชเสยีงไลนก หากเปนมูลนกหรือใบไมซึ่งเปนสิ่งไมมีชีวิต จะไมสามารถใชวิธีเดียวกันกับ

การไลสิ่งมีชวีติได จะตองทําการหยิบหรือลางออกเทานั้น ซึ่งสวนมากผูประกอบการจะใชวิธีการลางแผงดวยน้ํา แตการทํา

ความสะอาดนี้จะมีระยะเวลาของการทําความสะอาดที่แตกตางกัน ขึ้นกับสถานที่และสภาพแวดลอม เชน ในฤดูรอนหรือฤดู

หนาวทําความสะอาดทุก 1-2 เดอืน สวนในฤดูฝนระยะเวลาในการทําความสะอาดจะหางขึ้นเนื่องจากน้ําฝนสามารถชําระลาง

ฝุนละอองไดบางสวน การลางแผงที่เกิดจากมูลนกหรือใบไมนี้ถือวาเปนเหตุการณที่ไมอยูในรอบทําความสะอาดโดยปกต ิ

เนื่องจากสิ่งที่เกดิขึ้นเปนการบังเงาแบบ 100% จะสงผลเสยีตอแผงและระบบการผลติไฟฟา 

จากการศกึษางานวจัิยในอดตี ความเสยีหายที่เกดิกับแผงเซลลแสงอาทติยจากปญหาเงาบังมีดังตอไปนี้ 

Mohammad Reza Maghami et al. (2016). ทําการศกึษาการสูญเสียกําลังการผลิตไฟฟาเนื่องจากความสกปรกบน

แผงเซลลแสงอาทติย ในการทดลองจะแบงลักษณะของความสกปรกเปนความสกปรกที่เกิดจากฝุนจํานวนเล็กนอยกับความ

สกปรกที่เกดิจากฝุนจํานวนมาก ซึ่งความฝุนมากนี้จะนับเปนปญหาเงาบัง ในกรณีฝุนเล็กนอยจะสงผลตอการผลิตไฟฟาคือทํา

ใหแรงดันไฟฟาของระบบต่ําลง อินเวอรเตอรในระบบผลิตไฟฟาจะทําหนาที่ปรับแรงดันของระบบใหอยูในสภาวะปกติได แต

หากฝุนหนาแนนจะทําใหแรงดันไฟฟาของระบบลดต่ําลงมากๆ อินเวอรเตอรในระบบผลิตไฟฟาไมสามารถปรับแรงดันของ

ระบบใหอยูในสภาวะปกติได สรางความเสียหายใหกับระบบและลดประสิทธิภาพการผลิตไฟฟา  ในงานวิจัยจึงมีการติดตั้ง 
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micro-inverter ใหกับแตละ string ของการตดิตัง้แผง แตวธิกีารนี้ก็ยังมีราคาที่สูงและตองใช micro-inverter จํานวนมากจึงจะ

ครอบคลุมระบบผลติไฟฟาทัง้หมด อีกทัง้ประสทิธภิาพของวธิกีารนี้ยังต่ําจึงไมเปนที่นยิม 

N. G. Dhere et al. (2015). ทําการศกึษาผลกระทบจากเงาบังบนแผงเซลลแสงอาทติยในสภาวะจริงที่ผานการใชงาน

กวา 12 ป พบวา กําลังไฟของระบบผลิตไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยจะลดลงเม่ือมีเงาบังทั้งหมดหรือเงาบังบางสวน เงาบัง

ทัง้หมดอาจเกดิขึ้นเนื่องจากมีเมฆปกคลุม บดบังแสงอาทติย ในขณะที่เงาบังบางสวนเกิดขึ้นเนื่องจากวัตถุใกลเคียง เชนรมไม

หรอืใบไมที่รวงบนแผง การตอเซลลในแผงเซลลแสงอาทติยแบบ thin film นัน้จะไมมีบายพาสไดโอด (bypass diodes) ในแตละ

เซลล ทําใหเกดิความเสี่ยงตอเซลลนัน้ๆ เม่ือมีปญหาเงาบังเกดิขึ้นบนแผง ปญหาเงาบังนี้มีผลตอการลดลงของการผลิตไฟฟา

หรอืทําใหเซลลในแผงเสยีหายอยางถาวร และสงผลตอดานความปลอดภัย เงาบังที่เกดิขึ้นเปนเวลานาน จะพัฒนาเปนจุดรอน

บนแผง ดังแสดงในภาพที่ 6 ทําใหเกดิการสูญเสยีพลังงานโดยรวมประมาณ 45%  

 

  
                      (ก)                    (ข) 

 

ภาพที่ 6 (ก) แผงเซลลแสงอาทติยที่ถูกเงาบังบางสวนในตอนกลางวัน และ (ข) จุดรอนบนแผงเซลลแสงอาทิตยชนิด thin film 

(N. G. Dhere et al., 2015) 

 

งานวจัิยนี้นําเสนอการจําแนกนกกับสิ่งไมมีชวีติโดยการประมวลผลภาพดวยวิธีการนับคาพิกเซลของวัตถุ เนื่องจาก

นกเปนสิ่งมีชวีติจึงมีการเคลื่อนไหวอยางตอเนื่องทําใหเกดิการเปลี่ยนแปลงปรมิาณพกิเซล ซึ่งมีความแตกตางมากกวาใบไมที่

มีการเปลี่ยนแปลงปรมิาณพกิเซลนอยกวาเม่ือเทยีบกับภาพเดิม เปรียบเทียบจํานวน 2 รอบเพื่อความถูกตองในการตรวจหา

วัตถุแปลกปลอมบนแผงและสามารถคัดแยกวาเปนนกหรอืใบไม นําไปสูการหาวธิดิําเนนิการกับวัตถุนัน้ไดอยางเหมาะสม 

 

อุปกรณและวิธีการ / วิธีดําเนนิการวิจัย 

งานวจัิยนี้เปนการจําแนกนกซึ่งเปนสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไมมีชีวิตไมวาจะเปนใบไมหรือมูลนกดวยวิธีการประมวลผลภาพ 

ในการทดลองใชนกจําลองที่มีสัดสวนรูปทรงเสมือนจริง และใบไมจริง อยางละ 3 ขนาด ไดแก ขนาดใหญ ขนาดกลาง และ

ขนาดเล็ก ดังภาพที่ 3 โดยใชกลอง Sony Cyber-shot รุน HX200V  ความละเอียด 18.2-megapixel CMOS Exmor R sensor 

ในการเก็บขอมูลภาพ 

 

 
 

ภาพที่ 7 ตัวอยางนกจําลองเหมือนจรงิและใบไมอยางละ 3 ขนาด 
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ขัน้ตอนการเก็บขอมูลภาพคือ ตั้งกลองหางจากนกใหอยูในระยะที่สามารถเก็บภาพขนาดของนกไดทั้งหมด ในการ

ทดลองตัง้กลองหางจากนกเปนระยะ 135 เซ็นตเิมตร สูง 45 เซ็นติเมตร ติดนกไวกับฐานหมุนสูง 25 เซ็นติเมตร ดังภาพที่ 4 

เม่ือทําการเปลี่ยนขนาดนก ตองใชระยะหางและสวนสูงของทุกอุปกรณที่เทาเดิมกันภาพชุดแรก เพื่อใหภาพที่ไดเปนภาพมุม

เดยีวกัน เม่ือทดสอบภาพในระบบประมวลผลภาพจะทําใหภาพมีขนาดตางกันตามขนาดนกจําลองจริง แลวถายภาพนกทีละ

ขนาด โดยนกแตละขนาดทําการหมุนนกทลีะ 10 องศา ตัง้แต 0-360 องศา เนื่องจากนกเปนสิ่งมีชีวิต จะเกิดการเคลื่อนไหว

ทาทางตางๆ จะไดภาพนกในแตละมุมที่มีขนาดแตกตางกันแตยังเปนนกตัวเดมิ ดังภาพที่ 5 ในหนึ่งตัวอยางทดสอบ เก็บขอมูล

จํานวน 37 คาขอมูล สวนใบไมทําการถายภาพดานหนาและดานหลังใบเนื่องจากใบไมที่รวงหลนตามธรรมชาติจะอยูใน

ลักษณะแบนราบไปบนแผง จึงทําการเก็บขอมูลภาพหนาและหลังของใบไม จํานวน 4 ภาพตอหนึ่งตัวอยาง จากนั้นนําภาพ

ขอมูลทัง้หมดเขาสูกระบวนการประมวลผลภาพเพื่อหาขนาดของพกิเซลในแตละภาพ 

 

    
 

ภาพที่ 8 ระยะหางและการตัง้คาเริ่มตนนกกับอุปกรณในการเก็บภาพขอมูล 

 

 
 

ภาพที่ 9 ตัวอยางการหมุนนกจําลองในองศาตางๆ 

 

 นอกจากนี้ผูวจัิยไดทําการศกึษาพฤตกิรรมของนกพิราบจริง เพื่อกําหนดชวงเวลาที่เหมาะสมในการเก็บภาพขอมูล 

โดยจับภาพเม่ือนกพิราบมีการเคลื่อนไหว หันหัวหรือขยับปก ใชขอมูลจากวิดีโอของ Asian animals Daily และ PE Daily HD 

พบวานกพริาบมีการเคลื่อนไหวเฉลี่ย 1 ครั้ง/วินาที จึงทําการเก็บภาพขอมูลจากทั้งสองวิดีโอ และนําภาพขอมูลเขาสูระบบ

ประมวลผลภาพหาจํานวนพกิเซลเพื่อใชเปรยีบเทยีบกับผลการทดลองที่ได  

 

ผลการวิจัย 

จากการทดสอบระบบประมวลผลภาพเพื่อจําแนกนก (สิ่งมีชีวิต) กับใบไม (สิ่งไมมีชีวิต) ใชนกจําลองเหมือนจริง 3 

ขนาด นกแตละขนาดมีขอมูลภาพในการทดสอบ 37 ภาพขอมูล ใบไม 3 ขนาด แตละใบมีขอมูลภาพในการทดสอบ 4 ภาพ

ขอมูล รวมทัง้สิ้น 123 ภาพขอมูล ผลการทดสอบหาจํานวนพกิเซลของวัตถุตัวอยางแตละชนดิแสดงดังตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1 ผลการทดสอบจํานวนพกิเซลวัตถุตัวอยาง 

 

ตัวอยางทดสอบ 
จํานวนพกิเซล (พกิเซล) 

คามาก คานอย สวนตาง คาเฉลี่ย สวนตาง / คาเฉลี่ย 

นกใหญ 209418.0 107764.0 101654.0 158591.0 0.64 

นกกลาง 86985.0 55798.0 31187.0 71391.5 0.44 

นกเล็ก 36143.0 21127.0 15016.0 28635.0 0.52 

ใบไมใหญ 305652.0 304008.0 861.5 304830.0 0.01 

ใบไมกลาง 63898.0 62605.0 650.3 63251.5 0.02 

ใบไมเล็ก 41024.0 40206.0 402.0 40615.0 0.02 

 

จากการศกึษาขอมูลวดิโีอของ Asian animals Daily เก็บภาพขอมูลได 21 ภาพขอมูล ในเวลา 20 วนิาท ีและขอมูล

วดิโีอของ PE Daily HD เก็บภาพขอมูลได 9 ภาพขอมูล ในเวลา 7 วนิาที รวมทัง้สิ้น 30 ภาพขอมูล ผลการทดสอบหาจํานวน

พกิเซลของนกจรงิแสดงดังตารางที่ 2 

 

ตารางที่ 2 ผลการทดสอบจํานวนพกิเซลนกจรงิ 

ตัวอยางทดสอบ 
จํานวนพกิเซล (พกิเซล) 

คามาก คานอย สวนตาง คาเฉลี่ย สวนตาง / คาเฉลี่ย 

นกจรงิ 1 83904.0 55188.0 28716.0 69546.0 0.41 

นกจรงิ 2 11823.0 1081.0 10742.0 6452.0 1.66 

 

 จากตารางที่ 1 และ 2 ผลการทดสอบแสดงคาจํานวนพิกเซลของนกจําลองเสมือนจริง ใบไม และนกจริงจากวิดีโอ 

พบวาหากเปนสิ่งมีชีวิตจะมีอัตราสวนระหวางคาสวนตางกับคาเฉลี่ยของจํานวนพิกเซลมากกวา 0.41 เม่ือเปรียบเทียบกับ

สิ่งไมมีชีวิตพบวามีคาอัตราสวนนอยกวา 0.02 ซึ่งถือวาแตกตางกันมาก จึงสามารถใชคาอัตราสวนนี้เปนตัวบอกความ

แตกตางระหวางสิ่งมีชวีติกับสิ่งไมมีชวีติได  

 

  
        (ก)            (ข)  

ภาพที่ 10 การทดสอบหาจํานวนพกิเซลของวัตถุตัวอยาง (ก) สิ่งมีชวีติ และ (ข) สิ่งไมมีชวีติ 
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 จากภาพที่ 6 เปนกราฟแสดงจํานวนพกิเซลของสิ่งมีชวีติและไมมีชวีติเทยีบกับจํานวนครัง้ที่ทําการทดสอบโดยแกน y 

เปนจํานวนพิกเซลที่นับได และแกน x เปนองศาหรือครั้งที่จับภาพ ภาพที่ 6 (ก) เปนกราฟจํานวนพิกเซลสิ่งมีชีวิตคือ นก

จําลองทัง้ 3 ขนาด โดยหมุนนกจําลองทลีะ 10 องศา ตัง้แต 0-360 องศา เริ่มตนภาพขอมูลที่ 0 องศา นกหันหนาตรงเขาฉาก

ถายภาพ จากการหมุนจนครบ 360 องศา จํานวนพิกเซลของขอมูลจะขึ้น ลง ตามพื้นที่ที่มองเห็นตัวนก ซึ่งถือวาเปนการ

เคลื่อนไหวที่เปนไปไดของนก ภาพที่ 6 (ข) เปนกราฟจํานวนพกิเซลสิ่งไมมีชวีติคือใบไม 3 ขนาด ที่จํานวนพกิเซลมีคาใกลเคียง

กันแมวาจะมีการหมุนใบไม  

 

วิจารณผลการวิจัย 

การทดสอบหาจํานวนพิกเซลของสิ่งมีชีวิตและไมมีชีวิตโดยการเปรียบเทียบกับภาพกอนหนา จากการทดสอบนก

จําลองจํานวน 3 ขนาด และนกจริงจากวิดีโอ 2 คลิป พบวาสิ่งมีชีวิตนั้นมีการเคลื่อนไหว ไมวาจะเปนการหัวซาย-ขวา การ

หมุนตัว ทําใหมีจํานวนของพกิเซลไมเทากันในแตละทวงทาของการเคลื่อนไหว ย่ิงนกมีขนาดใหญจํานวนพิกเซลก็จะมีคาสวน

ตางมาก ถานกมีขนาดเล็กคาสวนตางจํานวนพิกเซลก็จะนอยลง แตยังมากกวาใบไมซึ่งเปนสิ่งไมมีชีวิต การทดสอบใบไม

จํานวน 3 ขนาด พบวาจํานวนพกิเซลมีคาใกลเคียงกันมากแมวาจะมีการหมุนใบไม โดยปจจัยที่ทําใหจํานวนพิกเซลของภาพ

สิ่งไมมีชวีติแตกตางกันคือเม่ือนําภาพขอมูลเขาระบบประมวลผลภาพแสงหรอืเงาที่ตกกระทบวัตถุในขณะเก็บขอมูลภาพมีการ

เปลี่ยนแปลง ทําใหผลการนับจํานวนพิกเซลแตกตางจากภาพกอนหนาเล็กนอย ทั้งนี้จากคาพิกเซลที่เปลี่ยนไปสามารถ

คํานวณหาอัตราสวนระหวางคาสวนตางกับคาเฉลี่ยของจํานวนพิกเซล หากคาอัตราสวนนี้มีคามากแสดงวาชุดขอมูลภาพที่

นําเขาประมวลผลเปนชุดขอมูลภาพของสิ่งมีชีวิต หากคาอัตราสวนมีคานอยมากจนเกือบเปนศูนย แสดงวาชุดขอมูลภาพที่

นําเขาประมวลผลเปนชุดขอมูลภาพของสิ่งไมมีชวีติ 

 

สรุปผลการวิจัย 

งานวจัิยการจําแนกนกกับสิ่งไมมีชวีติดวยวธิกีารประมวลผลภาพนี้ สามารถจําแนกสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไมมีชีวิตได โดยใช

คุณสมบัตทิี่แตกตางกันของสองสิ่งคือ สิ่งมีชวีติจะมีการเคลื่อนไหวทําใหอัตราสวนระหวางคาสวนตางกับคาเฉลี่ยของจํานวน

พกิเซลมีคามากถงึ 0.41 ขึ้นไป สวนสิ่งไมมีชวีติไมมีการเคลื่อนไหวทําใหอัตราสวนนี้มีคานอยมากเม่ือเทียบกับสิ่งมีชีวิต คือมี

คานอยกวา 0.02  ผลของการจําแนกวัตถุสงผลใหสามารถกําหนดวิธีการจัดการกับ 2 สิ่งที่ไมเหมือนกันนี้ไดอยางเหมาะสม 

เชนเม่ือตรวจพบใบไมบนแผงเซลลแสงอาทติย ตองทําการหยิบออก หากตรวจพบนกพริาบเกาะแผงอาจใชวิธีฉีดน้ําไลหรือใช

เสยีงไลเพื่อใหไมเกดิปญหาเงาบังขณะที่โรงไฟฟาพลังงานแสงอาทติยกําลังทําการผลติไฟฟา 

นอกจากนี้ ยังสามารถประยุกตใชหลักการนี้กับงานดานความปลอดภัยอ่ืนที่มีลักษณะงานในสถานการณที่ตางกันได 

เชน การตรวจจับทารก ผูสูงอายุ ซึ่งมีการเคลื่อนไหวตามชวงเวลาเฉพาะของแตละตัวอยาง เพื่อแสดงสัญญาณเตือนเม่ือ

สิ่งมีชวีติเหลานี้มีการนิ่งเกนิกวาเวลาที่กําหนด 
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Increasing Wind Power Generation Efficiency by using Wind Signal Processing from Weather 
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บทคัดยอ 

 ปจจุบันประเทศไทยมีการผลิตพลังงานไฟฟาจากพลังงานลมเพิ่มมากขึ้นตามแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและ

พลังงานทางเลือกของรัฐบาล ซึ่งในการบวนการผลิตไฟฟาดวยพลังงานลมนั้นมีปจจัยหลายอยางที่สงผลกระทบตอ

กระบวนการผลิต อยางเชน เงื่อนไขการทํางานของกังหันลม ความเร็วลมที่ต่ําหรือสูงเกินไปและขาดความตอเนื่องไม

สมํ่าเสมอของความเร็วลมทําใหไมสามารถผลิตไฟฟาไดตามที่คาดหวัง โดยทั่วไปแลวกังหันลมจะมีระบบทําการตรวจวัด

ความเร็ว ทศิทางและความตอเนื่องของลมเพื่อประมวนผลสําหรับการเริ่มกระบวนการผลิตไฟฟา เนื่องจากกังหันลมที่ใชใน

การศกึษานี้เปนกังหันลมขนาดใหญ มีกําลังการผลิต 2.5 MW ตอตน ตองใชความเร็วลม 3 m/s มีความตอเนื่องเปนเวลา 3 

นาที และตองใชเวลาสําหรับหมุนกังหันใหตรงกับทศิของลมจึงจะเริ่มกระบวนการผลติไฟฟา สงผลใหในระหวางที่เตรียมความ

พรอมเพื่อเขาสูการผลติไฟฟานัน้ใชเวลานานเกนิไปหรือผลิตไดไมเต็มประสิทธิภาพ งานวิจัยนี้นําเสนอการเพิ่มประสิทธิภาพ

การผลิตไฟฟาพลังงานลมดวยการประมวลสัญญาณจากสถานีพยากรณอากาศรอบกังหันลมเพื่อควบคุมการผลิตไฟฟา 

เพื่อใหสถานพียากรณอากาศที่อยูขางหนาตนกังหันลมสงสัญญาณมายังระบบควบคุมกังหันลม ใชการคํานวณระยะเวลาและ

ทิศทางที่ลมจะมาถึงตนกังหันลมวามีความสามารถในการผลิตไฟฟาหรือไม ถาลมมีศักยภาพพอ ใหกังหันลมเตรียมความ

พรอมสําหรับการผลติไฟฟา โดยไมตองตรวจวัดความเร็วลมและทศิทางลมในแบบเดมิ สงผลใหการผลติพลังงานไฟฟาเปนไป

อยางมีประสทิธภิาพและสามารถผลติไดทันการณกับลมที่พัดมาในเวลานั้นในหนึ่งครั้งของการเริ่มระบบผลิตไฟฟา สามารถ

เพิ่มกําลังการผลติได 57.96 MWh 

คําสําคัญ:  กังหันลม  ทศิทางลม  สถานพียากรณอากาศ 

Abstract 

 Today, Thailand is generating more electricity from renewable energy according to the Alternative Energy 

Development Plan. In wind power generation there are many factors that affect the production process such as the 

operating conditions of wind turbines, wind speed is too low or too high and lack of continuity it cannot produce 

electricity as expected. Generally, wind turbines will have measurement system of wind speed, wind direction and 

continuity of the wind for start of electricity generating. The wind turbine due to its big size. (2.5 MW electricity 
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generating per wind turbine) requires a wind speed of 3 m/s continuously for 3 minutes and it takes time to rotate the 

wind turbine to match wind direction for starts electricity generating. As a result, while preparing for the electricity 

generating, it takes too long time or is not fully efficient. This study present increased efficiency in electricity generating 

by the processing of signals from the weather forecast stations around the wind turbine. It aims to control the electricity 

generating and make the weather forecast station ahead of the wind turbine to send the signal to the wind turbine 

control system. There is the computation of time span and wind direction blowing to the wind turbine to check if it can 

generate the electricity. This is on the basic of adequate wind potential and readiness of the wind turbine to generate 

the electricity. This will have an effect on the efficiency in electricity generating. At one time of startup can increase 

power 57.96 MWh. 

Keyword:  Wind turbine, wind direction, the weather forecast station 
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เชื้อเพลงิชวีภาพ พลังงานเหลานี้เรยีกโดยรวมวา พลังงานสะอาด มีแหลงที่มาของพลังงานรวมถงึที่ตัง้ของแหลงสรางพลังงาน

และกระบวนการเกดิพลังงานเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ชวยลดผลกระทบของมลพิษในสิ่งแวดลอม เปนแหลงพลังงานอนาคต

เขามาแทนที่ “พลังงานดัง้เดมิ” จากเชื้อเพลงิฟอสซลิและกาซธรรมชาตทิี่ใชในการผลติพลังงานไฟฟา  

ประเทศไทยตัง้อยูในเขตเสนศูนยสูตร ลมที่เกี่ยวของกับภูมิอากาศของไทย ไดแก 1) ลมประจําป เปนลมที่พัดอยูเปน

ประจําตลอดทัง้ปในภูมิภาคสวนตางๆ ของโลกมีความแตกตางกันไปในแตละเขตละติจูดของโลก เนื่องจากประเทศไทยอยูใน

บรเิวณเขตศูนยสูตรอิทธพิลของลมประจําปจึงไมมีประโยชนในการนํามาใช 2) ลมประจําฤดู เปนลมที่พัดเปลี่ยนทิศทางตาม

ฤดูกาล เรยีกวา ลมมรสุม ไดแก ลมมรสุมฤดูรอน พัดในแนวทศิใต ทิศตะวันตกเฉียงใต ในชวงเดือนมิถุนายน-สิงหาคม และ

ลมมรสุมฤดูหนาว พัดในแนวทศิเหนอื ทศิตะวันออกเฉยีงเหนือในชวงเดือนธันวาคม-กุมภาพันธ 3) ลมประจําเวลา เปนลมที่

เกดิขึ้นเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงความกดอากาศระหวาง 2 บรเิวณในระยะเวลาสัน้ๆ ไดแก ลมบก ลมทะเล ลมภูเขา และลม

หุบเขา (Thailand Renewable Energy for Community Association (TRECA), ม.ป.ป.) 

จากการศกึษางานวจัิยในอดตี พบวา 

A. Mohamed and K. Young-Chon (2013). บทความนี้นําเสนอระบบการสื่อสารระหวางเครื่องกังหันลม เพื่อเพิ่ม

ประสทิธภิาพและอายุการใชงาน ระบบสื่อสารระหวางเครื่องกังหันลมแบงออกเปน 3 กลุม 1) การสื่อสารภายในกังหันลม 2) 

การสื่อสารในกลุมกังหันลม 3) การสื่อสารระหวางศูนยควบคุม ซึ่งรวมถึงการสื่อสารขอมูลกับอุตุนิยมวิทยา พบวาแตละ

กังหันลมสามารถตัดสินใจดําเนินงานในเวลาจริง เพื่อเพิ่มการผลิตไฟฟาและยืดอายุการใชงานของกังหันลมได ดังแสดงใน

ภาพที่ 1 

 
ภาพที่ 11 การสื่อสารแบบ M2M (A. Mohamed and K. Young-Chon, 2013) 
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Károly และ Sándor (2011). เก็บขอมูลความเร็วลมเฉลี่ยรายชั่วโมง ของสถานตีรวจอากาศประเทศฮังการ ี3 สถาน ี

รอบบรเิวณตดิตัง้กังหันลมผลติไฟฟา และขอมูลความเร็วลมจากเครื่องวัดความเร็วลมบนตัวกังหันเอง จัดทําฐานขอมูล

สําหรับการวเิคราะหทางสถติเิพื่อประมาณการความเร็วลมรายชั่วโมงที่จะเกดิขึ้น ทํานายชวงเวลาที่ลมจะมีศักยภาพเพียงพอ

สําหรับการผลติไฟฟา วางแผนสําหรับการทํางานของกังหันลมใหทํางานทัง้วันหรอืหยุดเปนระยะเพื่อลดการสูญเสยีพลังงาน  

M.S. Roulston และคณะ (2003). ศกึษาการปรับปรุงการผลติไฟฟาจากพลังงานลมโดยการพยากรณความเร็วลม

และกําลังการผลติไฟฟาจากพลังงานลม แบบ medium-rangeใช Numerical Weather Prediction (NWP) Computer model 

ไดแก European Centre for Medium Range Weather Forecasting (ECMWF) และ Ensemble forecast พบวาการพยากรณโดย

ใช ECMWF สามารถเพิ่มรายไดจากการผลิตไฟฟาจากพลังงานลมไดถงึ 75% และการพยากรณโดยใช Ensemble forecast 

สามารถเพิ่มรายไดถงึ 20% เนื่องจากสามารถลดความสูญเสียในระบบที่เกดิขึ้นชวงเดนิเครื่อง  

การประมวลสัญญาณจากสถานี เปนวิธีการหนึ่งที่จะชวยใหกังหันลมผลิตไฟฟาไดอยางมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 

หากมีการรายงานผลจากสถานกีอนที่ลมจะมาถงึกังหันลม จะเปนการเพิ่มระยะเวลาเพื่อใหกังหันลมหันไปยังทิศทางของลม 

และกางใบพัดรอลมได ลดการใชพลังงานไฟฟาของกันหันลมในการหันตามทศิทางลมไมใหสูญเปลา เนื่องจากการหันเปลี่ยน

ทศิของกังหันลมแตละครั้งในการหันหนารับลมเพื่อผลิตไฟฟา มีการใชไฟฟาเพื่อจายใหแกระบบควบคุมตางๆ งานวิจัยนี้จึง

นําเสนอการเพิ่มประสทิธภิาพการผลติไฟฟาพลังงานลมดวยการประมวลสัญญาณจากสถานีพยากรณอากาศรอบกังหันลม

เพื่อควบคุมการผลติไฟฟา เพื่อใหสถานพียากรณอากาศที่อยูขางหนาตนกังหันลมสงสัญญาณมายังระบบควบคุมกังหันลม ใช

การคํานวณระยะเวลาและทศิทางที่ลมจะมาถึงตนกังหันลมวามีความสามารถในการผลิตไฟฟาหรือไม ถาลมมีศักยภาพพอ 

ใหกังหันลมเตรยีมความพรอมสําหรับการผลติไฟฟา โดยไมตองตรวจวัดความเร็วลมและทิศทางลมในแบบเดิม สงผลใหการ

ผลติพลังงานไฟฟาเปนไปอยางมีประสทิธิภาพและสามารถผลิตไดทันการณกับลมที่พัดมาในเวลานั้น ผลการศึกษาในครั้งนี้

สามารถนําไปประยุกตใชเปนแนวทางในการวางแผนการดําเนนิการของโครงการผลติไฟฟาจากพลังงานลมในประเทศไทยได 

 

ทฤษฎีที่เกี่ยวของ 

 การเคลื่อนที่ของลม 

ระยะทางการเคลื่อนที่ของลม หาไดจากสมการที่ 1 

           S = V/t      (1) 

เม่ือ  V  คือ อัตราเร็วของการเคลื่อนที่ (m/s) 

  S  คือ ระยะทางที่เคลื่อนที่จรงิ (m) 

  t  คือ เวลาที่เคลื่อนที่จรงิ (s) 

 

การเปลี่ยนพลังงานลมเปนพลังงานไฟฟา 

การทํางานของกังหันลมผลิตไฟฟานั้น มีหลักการทํางานคือ เม่ือกังหันลมตรวจวัดความเร็วลมไดเกิน 3 m/s เปน

เวลา 3 นาทตีอเนื่อง กังหันลมจะเริ่มหมุนหาทศิทางของลม พลกิใบเพื่อรับลม เม่ือลมพัดผานใบกังหัน พลังงานจากลมจะทํา

ใหใบพัดของกังหันเกดิการหมุน เกดิเปนพลังงานกล จากนัน้พลังงานกลจากแกนหมุนของกังหันลมจะถูกสงไปที่เครื่องกําเนิด

ไฟฟาที่เชื่อมตออยูกับแกนหมุนของกังหันลม เปลี่ยนรูปเปนพลังงานไฟฟา จายกระแสไฟฟาผานระบบควบคุมไฟฟา และจาย

กระแสไฟฟาเขาสูระบบสายสงตอไป โดยปรมิาณไฟฟาที่ผลติไดจะขึ้นอยูกับความเร็วของลม ความยาวของใบพัด และสถานที่

ตดิตัง้กังหันลม 
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การทํางานของกังหันลม 

การทํางานในระบบปฏิบัติการกังหันลมมีขั้นตอนการเตรียมกอนการทํางานของระบบ จนถึงขั้นตอนที่กังหันลม

สามารถผลติไฟฟาและจายไฟเขาสูระบบได ดังแสดงในภาพที่ 2 

 

 
 

ภาพที่ 12 โหมดการทํางานของกังหันลม (P. Koetket et al., 2018) 

Standby - กังหันลมปรับใบพัดเปนมุม 75 องศา เตรียมพรอมสําหรับการผลติไฟฟา 

Start  -  กังหันลมปรับทศิทางของ Nacelle ไปตามทศิทางของลม 

Online -  กังหันลมผลติไฟฟาและจายไฟเขาสูระบบ 

Stopping -  กังหันลมเริ่มหยุดการทํางาน 

Stop -  กังหันลมหยุดทํางานและปรับใบพัดเปนมุม 90 องศา 

 

อุปกรณและวิธีการ / วิธีดําเนนิการวิจัย 

 การเพิ่มประสทิธภิาพการผลติไฟฟาพลังงานลมดวยการประมวลสัญญาณจากสถานีพยากรณอากาศรอบกังหันลม

เพื่อควบคุมการผลติไฟฟา ทําการศกึษาขอมูลโครงการผลติไฟฟาจากพลังงานลมที่จังหวัดชัยภูมิ ประเทศไทย ใชกังหันลมที่มี

กําลังการผลติไฟฟาตนละ 2.5 MW จํานวน 32 ตน รายรอบสถานพียากรณอากาศ ดังแสดงในภาพที่ 3 
 

 
ภาพที่  13 แผนผังกังหันลมรอบสถานพียากรณอากาศ 

 

งานวิจัยนี้ ใชขอมูลกังหันลมหมายเลขที่ WTG23 เทียบกับสถานีพยากรณอากาศ โดยพื้นที่ติดตั้งกังหันลมมีภูมิ

ประเทศเปนหุบเขาและภูเขาลอมรอบ ภาพที่ 4 เปนภาพถายทางอากาศที่แสดงระยะหางระหวางสถานีพยากรณอากาศกับ

กังหันลมหมายเลข WTG23 มีระยะหางกันเทากับ 2.165 km. 
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ภาพที่  14 ภาพถายทางอากาศ 

 

ภาพที่ 5 เปนภาพตัดขวางจากภาพถายทางอากาศระหวางสถานีพยากรณอากาศกับกังหันลมหมายเลข WTG23 

แสดงลักษณะภูมิประเทศและระยะความสูงของอุปกรณวัดลมกับตนกังหันลม พบวามีระดับความสูงตางกัน เทากับ 5.5 msl 

ระยะทางหางกัน 2.165 km. และมีลักษณะพื้นที่ระหวางทางเปนเนนิเขา 2 ลูก 

 

 
ภาพที่  15 ภาพตัดขวางจากภาพถายทางอากาศ 

 

 ขอมูลลมสถานีพยากรณอากาศจากการเก็บขอมูลตลอดทั้งป 2560 จะเห็นไดวาลมแบงเปน 2 กลุม กลุมที่ 1 

ระหวางเดอืนมีนาคมถงึเดอืนกันยายน เปนลมที่พัดมาจากทศิตะวันตกเฉยีงใต ดังแสดงในภาพที่ 6 

 

 

 

ภาพที่  16 ลมในชวงเดอืนมีนาคม-กันยายน 

 

 กลุมที่ 2 ระหวางเดอืนตุลาตมถงึเดือนกุมภาพันธ เปนลมที่พัดมาจากทศิตะวันออกเฉยีงเหนือ ดังแสดงในภาพที่ 7 
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ภาพที่  17 ลมในชวงเดอืนตุลาตม-กุมภาพันธ 

 

 งานวจัิยนี้ใชขอมูลลมของกังหันลมหมายเลข WTG23 ตลอดป พ.ศ.2560 (มกราคม-ธันวาคม) ซึ่งจะเปนลมที่พัดมา

จาก 2 ทิศทางหลักตามลมมรสุมในประเทศไทยเชนเดียวกับสถานีพยากรณอากาศ คือตะวันตกเฉียงใตและทิศ

ตะวันออกเฉยีงเหนอื โดยมีความเร็วลมเฉลี่ยอยูที่ 3-8 m/s ดังภาพที่ 8 เปนกราฟทิศทางและความเร็วลม กราฟมีลักษณะ

เปนวงกลม รอบวงกลมใชแทนการบอกทิศของลม 0 และ 360 องศา แทนทิศเหนือ 90 องศาแทนทิศตะวันออก 180 องศา 

แทนทศิใต 270 องศาแทนทศิตะวันตก ความยาวของแทงกราฟใชบอกคาเฉลี่ยความถี่ของลมที่ความเร็วตางๆ ดังแสดงในภาพ

ที่ 8 

 

 

 
 

ภาพที่  18 ทศิทางลมภายในป พ.ศ.2560 ของ WTG23 

 

 การเก็บขอมูลลมจากสถานพียากรณอากาศกับขอมูลจากตนกังหันลมหมายเลข WTG23 พบวาลมที่ผานจากสถานี

พยากรณอากาศเปนลมชุดเดยีวกับที่พัดผานตนกังหันลม จากการคํานวณระยะทางที่ลมเดินทางจากสถานีพยากรณอากาศ

มาถึงตนกังหันลม เม่ือนํามาสรางกราฟความสัมพันธระหวางความเร็วลมในชวงเวลาตางๆ พบวาความเร็วลมทั้งสอง

คลายคลงึกัน จึงบอกไดวาเปนความเร็วลมเดยีวกัน แสดงในภาพที่ 9  
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ภาพที่  19 กราฟระหวางความเร็วลมกับเวลา ของสถานพียากรณอากาศและกังหันลมหมายเลข WTG23 

 

จากภาพที่ 9  ลักษณะของกราฟระหวางความเร็วลมกับเวลาของสถานีพยากรณอากาศกับกังหันลมหมายเลข 

WTG23 มีลักษณะไปในทศิทางเดยีวกัน คือเม่ือความเร็วลมจากสถานีพยากรณอากาศเพิ่มขึ้นหรือลดลง ความเร็วลมที่วัดได

จากกังหันลมหมายเลข WTG23 ก็จะเพิ่มขึ้นหรอืลดลงตามไปดวยในคาที่ใกลเคียงกันดวย 
 

ผลการวิจัย 

จากขอมูล จํานวนครัง้การผลติไฟฟาและกําลังการผลติเฉลี่ยในแตละเดอืน ของกังหันลมหมายเลข WTG23 ตลอดป 

พ.ศ.2560 ตัง้แตเดอืนมกราคมถงึเดอืนธันวาคม แสดงผลดังตารางที่ 1 และสามารถคํานวณการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

ไฟฟาไดจากสมการที่ 2 

พลังงานที่ผลิตได = (เวลาวัดความตอเนื่อง 3 นาท ี+ เวลาหมุนหาลม) × กําลังการผลติในชวงเวลานัน้ๆ  (2) 

ตารางที่ 1 แสดงการทํางานระบบผลติไฟฟาของกังหันลม 

เดอืน จํานวนการผลติไฟฟา (คร้ัง) 
ความเร็วลมเฉลี่ย 

(m/s) 

กําลังการผลติเฉลี่ย 

(kW) 
กําลังการผลติท่ีเพ่ิมข้ึน (kWh) 

มกราคม 170.00 5.26 517.38 4,397.73 

กุมภาพันธ 201.00 4.57 597.62 6,006.08 

มีนาคม 385.00 4.04 494.55 9,520.09 

เมษายน 302.00 4.20 541.82 8,181.48 

พฤษภาคม 370.00 3.55 392.69 7,264.77 

มิถุนายน 169.00 4.67 636.64 5,379.61 

กรกฎาคม 66.00 5.32 842.58 2,780.51 

สงิหาคม 181.00 4.23 541.76 4,902.93 

กันยายน 149.00 3.32 325.78 2,427.06 

ตุลาคม 150.00 3.55 385.40 2,890.50 

พฤศจิกายน 53.00 4.89 674.45 1,787.29 

ธันวาคม 74.00 4.56 655.50 2425.35 

Total 57,963.40 

จากตารางที่ 1 จะเห็นไดวางานวิจัยนี้สามารถ เพิ่มกําลังการผลิตไฟฟาจากกังหันลมหมายเลข WTG23 ได 57.96 

MWh ซึ่งการเพิ่มกําลังการผลติไฟฟานี้เกดิจากการลดเวลาการวัดความตอเนื่องของลมและเวลาหมุนหาทิศลมของกันหันลม 

จึงสามารถหันหนารับลมและกางใบพัดรับลมไดทันลมที่สามารถผลติไฟฟาได 

วิจารณผลการวิจัย 

 การเก็บขอมูลลมจากสถานีพยากรณอากาศรอบกังหันลม โครงการผลิตไฟฟาจากพลังงานลมที่จังหวัดชัยภูมิ  

ประเทศไทยและขอมูลลมจากตนกังหันลมหมายเลข WTG23 นําขอมูลแสดงคาเปนแผนภูมิทิศทางและความเร็วลม (Wind 
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rose) ทัง้สองขอมูลมีลักษณะของลมตรงตามทศิมรสุมของประเทศไทย คือ ระหวางเดือนมีนาคมถึงเดือนกันยายนจะเปนลมที่

พัดมาจากทศิตะวันตกเฉียงใต และระหวางเดือนตุลาตมถึงเดือนกุมภาพันธ จะเปนลมที่พัดมาจากทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 

เม่ือคํานวณระยะทางที่ลมเดนิทางจากสถานพียากรณอากาศมาถงึตนกังหันลม พบวาความเร็วลมที่ผานจากสถานีพยากรณ

อากาศเปนลมชุดเดยีวกับที่พัดผานตนกังหันลม เนื่องจากความเร็วลมในชวงเวลาตางๆ ใกลเคียงกันมาก จึงสามารถใชผลของ

ลมจากสถานพียากรณนี้ทํานายความเร็วและทิศทางลม ทําใหประหยัดเวลาในการเตรียมระบบของกังหันลมกอนการผลิต

ไฟฟา ระบบสามารถผลติไฟฟาไดทันทเีม่ือลมมาถึง เพื่อใหกังหันลมสามารถผลิตพลังงานไฟฟาไดอยางมีประสิทธิภาพและ

ทันการณกับลมที่พัดมาในเวลานัน้ 
 

สรุปผลการวิจัย 

งานวจัิยนี้สามารถเพิ่มประสทิธภิาพของการผลิตไฟฟาดวยพลังงานลมในประเทศไทยไดจริง โดยเฉพาะบริเวณที่มี

ลมไมสมํ่าเสมอ ซึ่งเปนลกัษณะของลมในประเทศไทย สงผลใหกังหันลมตองหยุดการผลิตแตยังมีการใชพลังงานในการเลี้ยง

ระบบควบคุมภายในตัวกังหัน เกิดการสูญเสียพลังงาน วิธีดังกลาวจึงสามารถเพิ่มโอกาสในการผลิตพลังงานไฟฟา และ

สามารถทราบวาลมที่พัดผานมาในแตละเวลาเหมาะสมตอการผลิตพลังงานไฟฟาหรือไม ผลของงานวิจัยแสดงถึงการเพิ่ม

ประสทิธภิาพในการผลติ ซึ่งถาระบบการผลิตมีการเดินระบบย่ิงนอยมากเทาไหร แนวทางดังกลาวก็ย่ิงมีประสิทธิภาพมาก

เทานัน้ และงานวจัิยนี้สามารถนําไปใชในโครงการอ่ืนที่มีปญหาเดยีวกันได 
 

กติตกิรรมประกาศ 

งานวจัิยนี้นี้สําเร็จลุลวงดวยด ีโดยไดรับเงนิสนับสนุนการทําวทิยานพินธจากวิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัย

แมโจ เอ้ือเฟอสถานที่สําหรับการวจัิยโดยศูนยบรกิารวชิาการที่ 7 (เชยีงใหม) และบริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จํากัด ที่ใหความ

อนุเคราะหขอมูลในการทํางานวจัิยครัง้นี้ 
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บทคัดยอ 
 งานวิจัยนี้ศึกษาวิธีการปลูกผลึกซีเซียมไอโอไดดโดยกระบวนการปลูกผลึกตามวิธีของบริดจแมน-สต็อกบารเกอร 

(Bridgman-Stockbarger) โดยมีการควบคุมการเปลี่ยนแปลงเกรเดยีนทอุณหภูมิของโซนปลูกผลึกของเตาเพื่อทําการควบคุมใหได

อัตราการปลูกผลกึหรอืตกผลกึที่อัตรา 1.23 มม./ช่ัวโมง สําหรับผลกึ CsI(Tl) และที่อัตรา 1.44 มม./ช่ัวโมง ของผลึก CsI(Ca) ศึกษา

การปลูกผลกึ CsI ที่ถูกเจือดวยแคลเซียม (Ca) หรือ CsI(Ca) เม่ือนําผลึก CsI ไปตรวจสอบคุณภาพผลึกโดยเทคนิคการเลี้ยวเบน

รังสีเอกซ (XRD) และตรวจสอบคุณสมบัติทางแสงโดยเทคนิคโฟโตลูมิเนสเซนซ (Photoluminescence: PL)  และเทคนิค UV-Vis 

Spectrometry สารตัง้ตนที่เลอืกใชในการปลูก คือ ผง CsI ที่มีความบรสิุทธิ ์99.9% และสารเจือ คือ TlI และ CaI โดยมีสัดสวนการ

ผสม CsI ตอสารเจือ คือ 99.97 : 0.03 โดยใชทอปลูกผลกึชนดิแกวควอตซ ควบคุมการปลูกผลึกภายใตความดันบรรยากาศของ

กาซอารกอน ผลกึ CsI(Tl) และผลกึ CsI(Ca) ที่ปลูกไดนัน้มีความใส เม่ือนําไปตรวจวัดคุณสมบัตทิางแสง พบวา ผลึก CsI(Ca) มีการ

เปลงแสงที่ความยาวคลื่นประมาณ 425 นาโนเมตร และสําหรับกรณีผลึก CsI(Tl)  เปลงแสงที่ความยาวคลื่นประมาณ 590 นาโน

เมตร และ เม่ือนําไปวัดการสองผานแสงของผลกึดวยเทคนคิ UV-Vis Spectrometry พบวา ผลึก CsI(Ca) มีจุดเริ่มตนการโปรงแสง

ที่ความยาวคลื่น  430 nm  และเกิดสภาวะโปรงแสงเต็มที่ที่ความยาวคลื่น 240 nm ความสัมพันธถึงคา Eg = 2.95 eV และเม่ือ

เทยีบกับผลกึ CsI(Tl) มีจุดเริ่มตนการโปรงแสงที่ความยาวคลื่น  560 nm และเกิดสภาวะโปรงแสงเต็มที่ที่ความยาวคลื่น 320 nm 

โดยสัมพันธถงึคา Eg = 2.21 eV และเม่ือนํามาทดสอบการตรวจวัดสเปกตรัมของรังสีแกมมาระดับพลังงาน 122 keV พบวา ผลึก 

CsI(Ca) มีประสทิธภิาพการวัดรังสี 82% และผลึก CsI(Tl) มีประสิทธิภาพการวัดรังสี 81%  โดยผลึกซีเซียมไอโอไดด(แคลเซียม) 

นัน้ยังคงตองพัฒนาปรับปรุงคุณภาพและวิธกีารใชงานในการตรวจวัดรังสตีามยานความยาวคลื่นที่เหมาะสมตอไปในอนาคต 

คําสําคัญ:  การตรวจวัดสเปกตรัมรังสแีกมมา  ผลกึเรอืงแสงซเีซยีมไอโอไดด(ทัลเลยีม)  ผลกึเรอืงแสงซเีซยีมไอโอไดด(แคลเซียม)  

เทคนคิการปลูกผลกึแบบบรดิจแมน-สต็อกบารเกอร  การปลูกผลกึ 

Abstract 

 This research aims to investigate the growth process of CsI crystal by modified homemade Bridgman-Stockbarger 

technique. In order to control the growth rate at 1.23 mm/hr for CsI(Tl), the rate of temperature changing is controlled at  2.7 

ºC/hr and the temperature gradient at 2.43 ºC/mm in the growth zone of oven and the growth rate at 1.44 mm/hr for 

CsI(Ca). The precursors to grow the CsI crystals are the CsI powder having a very high purity of 99.9% and TlI powder and 



การประชุมวชิาการ และการประกวดนวัตกรรมบัณฑิตศกึษาระดับชาติและนานาชาติ 

ระหวางวันท่ี 17-18 พฤษภาคม 2561 

ณ ศูนยประชุมนานาชาติดิเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส เชยีงใหม 
 

703 

CaI powder were precursors for each doping by a content of 0.03%. Under the optimized growth conditions, the growth of 

CsI crystals with Ca doping and Tl doping has investigated within the Argon atmosphere in the quartz tube. The grown 

crystals were characterized for the crystal structure and its quality by x-ray diffraction, the optical properties by 

photoluminescence measurements and UV-VIS spectrophotometer and eventually the efficiency of radiation detection were 

performed. By PL measurement with an excitation of 250 nm, the light emission from the CsI(Ca) crystals was obtained at 

the wavelength of ~425 nm and ~590 nm from the Csl(Tl) crystal by an excitation of 350 nm.  Moreover, UV-Vis 

spectrophotometer was employed to analyze the absorbance and transparence of CsI(Tl) and CsI(Ca) crystals. For CsI)Ca) 

crystal, the starting point to be transparent crystal is at about 420 nm and 560 nm for CsI(Tl) crystal. This means to optical 

absorption energy gap of CsI(Ca) and 2.21 eV of CsI(Tl). By coupling with a photomultiplier tube (PMT), the CsI(Ca) crystal is 

exhibited a detection efficiency of 82%  at 122 keV and 81 % of CsI(Tl) crystal. In summary, to utilize the CsI(Ca) crystal for 

gamma spectrometry, it needs to optimize the growth conditions and the radiation detection system in the next investigation. 

Keyword:  Gamma Spectrometry, CsI(Tl) scintillator, CsI(Ca) scintillator, Bridgman-Stockbarger technique, crystal 

growth 

 
บทนํา  

โดยปกตแิลวรังสทีี่อยูในสิ่งแวดลอมเกดิขึ้นเองตามธรรมชาต ิและเกิดจากกิจกรรมของมนุษย เนื่องจากในปจจุบันมี

การใชประโยชนจากพลังงานนิวเคลียรในหลายๆดาน ไมวาจะเปนดานการแพทย การเกษตร วิศวกรรมการทหาร 

อุตสาหกรรม และผลติกระแสไฟฟา และยังรวมไปถึงการทดลองอาวุธนิวเคลียร ซึ่งถามีการรั่วไหลของกัมมันตภาพรังสีจะ

สงผลใหเปนอันตรายตอมนุษย และระบบนเิวศ โดยหลักสากลแลวประเทศที่มีการใชพลังงานนิวเคลียรจะมีการตรวจวัดรังสี

ในบรเิวณที่ใชและใกลเคียงอยางตอเนื่อง เนื่องจากอุบัตเิหตุทางรังสสีามารถที่จะฟุงกระจายตามกระแสลมที่พัดออกสูบริเวณ

ใกลเคียงตามสภาวะอากาศได (ดวงชวีัน จันเครื่อง. 2552) 

  หัววัดรังสีชนิดซินทิลเลชัน (Scintillation detector) เปนหัววัดรังสีชนิดหนึ่งที่นํามาใชในกระบวนการตรวจวัดรังสีใน

ดานตางๆ ไดแก งานที่เกี่ยวกับการสรางภาพถายรังสใีนอุตสาหกรรมและการแพทย งานตรวจวัดรังสภีาคสนาม งานวิเคราะห

คุณสมบัตวิัสดุดวยเทคนคิทางนวิเคลยีร และระบบควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑทางอุตสาหกรรมดวยเทคนิคนิวเคลียร เปนตน 

หัววัดรังสปีระเภทนี้ประกอบดวยสวนประกอบสําคัญ 2 สวน คือ ผลกึวัดรังสแีละอุปกรณไวแสงชนิดหลอดทวีคูณอิเล็กตรอน 

(PMT) โดยผลึกวัดรังสีจะตองเลือกใชใหเหมาะสมกับคุณสมบัติของรังสี (มานิตย จิตรภักดี, 2546) ซึ่งในปจจุบันหลาย

งานวิจัยไดมีการปลูกผลึกจากสารที่หลากหลาย และมีการเจือสารตางๆ ลงไปเพื่อทําใหผลึกที่ปลูกขึ้นมา มีคุณสมบัติ

ตอบสนองตอการวัดรังสีได เชน CsCaI3:Eu, CsCaCl3:Eu, CsI:Tl, LaCl3:Ce, Ba2CsI5:Tl (Mariya Zhuravleva, Bonnie Blalock, 

Kan Yang, Merry Koschan, CharlesL, 2012; มานติย จิตรภักดี, 2552) เพื่อใหไดงานวิจัยในการปลูกผลึกที่มีสารใหมเกิดขึ้น 

จึงมีความสนใจที่จะปลูกผลึกขึ้นมาใหมจากกระบวนการปลูกผลึกอยางงายในหองปฏิบัติการ โดยจะเปนผลึก CsI(Tl) และ 

CsI(Ca) ซึ่งจะใชผลึก CsI(Tl) ที่มี CsI ชนิดผงความบริสุทธิ์ 99.9% และ TI ชนิดผงความบริสุทธิ์ 99.999% เปนผลึกอางอิง 

โดยมีผลกึเปรยีบเทยีบ คือ CsI(Ca)  

 
อุปกรณและวิธีการ / วิธีดําเนนิการวิจัย  

สารที่ใชในการปลูก : ผลึกที่ทําการปลูกครั้งนี้เปนผลึก CsI(Tl), CsI(Ca) โดยสารที่ตองเตรียมมี CsI, TlI, CaI ซึ่งมีจุด

เดอืด (Boiling point) กับจุดหลอมเหลว (Melting point) ดังนี้ สาร CsI : จุดหลอมเหลว = 626๐C ,จุดเดือด = 1280๐C ,สาร TlI 

: จุดหลอมเหลว = 442๐C ,จุดเดอืด = 823๐C และสาร CaI : จุดหลอมเหลว = 784 ๐C ,จุดเดอืด = 1,100 ๐C 
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ภาพที่ 1 แผนผังสวนประกอบของเตาปลูกผลกึที่พัฒนามาจากเตาแบบบรดิจแมน-สตอกบารเกอร โดยใชวิธีการควบคุมเกร

เดยีนทของอุณหภูมิ 

กระบวนการปลูกผลกึ : ในกระบวนการปลูกผลกึโดยวธิีการปลูกผลึกแบบบริดจแมน-สตอกบารเกอร แบบวิธีการ

ควบคุมเกรเดยีนทของอุณหภูมิมีสวนประกอบที่สําคัญดังภาพที่ 1 มีดังนี้  

1) ชุดเตาหลอม : ระบบเตาหลอม 2 โซน คือ โซนอุณหภูมิรอน (High Temp) และโซนอุณหภูมิต่ํา (Low Temp) กั้น

ดวยฉนวนกันความรอน ซึ่งควบคุมอุณหภูมิสูง และอุณหภูมิต่ําใหมีอิสระตอกันดวยระบบควบคุมอุณหภูมิ  

2) เทอโมคัปเปล : ใชวัดอุณหภูมิของระบบเตาหลอม ซึ่งถูกจัดตําแหนงไวสามตําแหนง คือ วัดตําแหนง High temp, 

Middle temp และ Low temp 

3) ระบบบันทกึขอมูล : ใชบันทกึขอมูลที่วัดคาไดจากเทอโมคัปเปลในภาพแบบไมโครคอมพวิเตอร  

4) ภาชนะปลูกผลกึ (Crucible) : มีลักษณะเปนแทงทรงกระบอกยาว 42 cm แบบปลายแหลมหนึ่งดาน และอีกดาน

เปนปลายเปดเสนผานศูนยกลาง 1 cm สําหรับใสสาร  และตอกับทอสูบสุญญากาศพรอมความดันกาซอารกอน  

5) ระบบปมสุญญากาศและระบบควบคุมความดันกาซอารกอน : ใชสําหรับปมอากาศภายในระบบ และปมกาซ

อารกอนเขาไปในระบบ เพื่อใหในระบบมีความดันของกาซอารกอน 

การปลูกผลกึเริ่มตนดวยการหาเสนโปรไฟลอุณหภูมิ (Temperature Profiles) ที่แสดงความสัมพันธระหวางตําแหนงกายภาพ

ของเตาและระดับอุณหภูมิแตละตําแหนง  ซึ่งเปนปจจัยเงื่อนไขที่สําคัญในการควบคุมการปลูกผลกึ ดังนั้นเพื่อหาตําแหนงการ

วางหลอดภาชนะปลูกผลกึและระดับของอุณหภูมิที่เหมาะสมในการปลูกของสารประกอบแตละชนิดโดยการกําหนดคาจะตอง

สูงกวาจุดหลอมเหลว และต่ํากวาจุดเดือดของสารที่จะทําการปลูก สําหรับผลึก CsI(Tl) ที่ตองการปลูกในครั้งนี้ กําหนดให

แหลงจายความรอนแกระบบเตาที่โซน High Temp ที่ 780๐C และโซน Low Temp ที่ 450๐C เพื่อควบคุมใหอุณหภูมิการปลูกที่

บรเิวณโซนตรงกลาง (Middle temp) เริ่มตนที ่660๐C  และกําหนดเงื่อนไขใหมีอัตราการปลูกคือ 1.12 มม./ชั่วโมง และสําหรับ

การปลูกผลึก CsI(Ca) กําหนดใหแหลงจายความรอนแกระบบที่โซน High Temp ที่ 900๐C และที่โซน Low Temp ที่ 540๐C 

เพื่อควบคุมใหอุณหภูมิการปลูกที่บรเิวณโซนตรงกลางเริ่มตนที่อุณหภูมิ 790๐C ซึ่งมีอัตราการปลูก 1.44 มม./ชั่วโมง โดยการ

ปลูกผลกึหรอืตกผลกึสารประกอบนั้น เริ่มตนจากการใหความรอนที่ระดับอุณหภูมิการปลูก โดยขั้นตอนนี้จะทําใหเกิดการ

หลอมละลายของสารประกอบนั้นที่สภาวะอุณหภูมิที่พรอมสําหรับการปลูกคงที่ไวนานกวา 11-12 ชั่วโมง เพื่อใหเกิดการ
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หลอมละลายของสารตัง้ตนไดอยางสมบูรณ หลังจากนั้นจึงทําการลดอุณหภูมิของเตาหลอมลงอยางชาๆ ดวยอัตราการลด

อุณหภูมิประมาณ 0.05°C ตอนาท ีซึ่งขัน้ตอนนี้เปนการเขาสูกระบวนการตกผลกึของสารประกอบ ซึ่งอาจจะใชเวลานานมาก

บางครัง้อาจจะใชเวลาประมาณ 2 สัปดาห หรือจนถึงประมาณ 1 เดือน สําหรับกระบวนการตกผลึกอยางชาๆ เม่ือมีการตก

ผลกึอยางสมบูรณแลว  จึงนําผลกึที่ปลูกไดนี้ไปทําการวเิคราะหคุณภาพและคุณสมบัติดีเพียงพอสําหรับการนําไปใชงานดาน

ตางๆ ตอไป โดยทําการวเิคราะหโครงสรางผลกึและคุณภาพของผลึกดวยเทคนิคการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ (XRD)   และทําการ

วิเคราะหสมบัติเชิงแสงของผลึกไดโดยการวิเคราะหความวาวแสงหรือการเรืองแสงของผลึกดวยเทคนิคโฟโตลูมิเนสเซนต 

และโดยการวิเคราะหสองผานแสงภายในผลึกโดยใชเครื่อง UV-VIS spectrophotometer สุดทายทําการทดสอบคุณภาพใน

การวเิคราะหพลังงานของรังสแีกมมา คือ คาประสิทธิภาพการวัดรังสีและการจําแนกระดับพลังงานของผลึกทั้งสอง โดยนํา

ผลึกทั้งสองมาประกอบเขากับอุปกรณไวแสง คือ หลอดไวแสงชนิดทวีปริมาณอิเล็กตรอน (PMT) และตอเขากับระบบ

วเิคราะหสเปกตรัมพลังงานของรังสตีอไป ซึ่งเวลาในการวเิคราะหพลังงานของรังสแีกมมาคือ  600 วนิาที  

การหาประสทิธิภาพของการวัดรังสี  

นําผลกึ CsI(Tl) และ CsI(Ca) ประกบกับหลอด PMT โดยกําหนดระยะจากแหลงกําเนดิรังสกีับหัววัดรังสี 5 เซนติเมตร 

แหลงกําเนดิรังสแีกมมาที่ใชวิเคราะหคือ 57Co (122 keV) เม่ือบันทึกสเปกตรัมรังสีแกมมาดวยเครื่องวิเคราะหสัญญาณชนิด

หลายชอง (Multichannel Analyzer : MCA) แลว คํานวณคาประสิทธิภาพของการวัดรังสี ( Intrinsic peak efficiency : Eip) จาก

สมการ ดังนี้ (จักรพงษ แกวขาว และวรีะพงศ จ๋ิวประดษิฐกุล, 2548 และ G.F. Knoll,1990) 

Eip =                                                            (1) 

                                                 
เม่ือ N คือ จํานวนรังสทีี่วัดได (Counts per second ; cps) 

      S คือ ความแรงของรังสใีนเวลาปจจุบันจากแหลงกําเนดิรังส ี(dps)  

      Ω คือ มุมตันในกรณีตนกําเนดิรังสเีปนจุด (dot source) หรอื ระยะที่ d ≫ a  จะไดวา  Ω ≅     โดยที่ 

      d คือ ระยะหางจากหัววัดรังสถีงึแหลงกําเนดิรังสี 

      a คือ รัศมีของหัววัดรังสี 

การแจกแจงพลังงาน (Energy resolution) (มานติย จิตรภักด,ี 2552 และ G.F. Knoll, 1990) 

คาการแจกแจงพลังงานของหัววัดรังสเีปนคาที่บงบอกถงึความแปรปรวนของพลังงานรังสทีี่หัววัดสามารถวัดได หรือ

เปนความสามารถในการแจกแจงการวัดพลังงานของรังสทีี่มีคาใกลเคียงกัน โดยคาการแจกแจงพลังงานสําหรับหัววัดรังสีนั้น

เริ่มตนวเิคราะหไดจากการหาความกวางของพคี (Full Width at Half Maximum : FWHM) และสามารถหาไดคาจากสมการ 

 

% Energy resolution (FWHM) =  
oH

PHFWHM
x100                                        (2) 

 
เม่ือ FWHMPH = เปนคาความแตกตางซาย-ขวาที่ไดจากตําแหนงครึ่งหนึ่งของโฟโตพคี (Photopeak) 

              H0 = คาพลังงานที่ตําแหนงโฟโตพคี 
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คา % FWHM ย่ิงนอยแสดงวาคาการแจกแจงพลังงานย่ิงด ีโดยทั่วไปแลวคาคาแจกแจงพลังงาน ของหัววัดรังสีชนิด 

NaI(Tl) จะอางอิงกับ Cs-137 ซึง่จะมีคาแจกแจงพลังงาน ระหวาง 6-7% ของ Cs-137 

 

              

ภาพที่ 2 (ซาย) แสดงมุมตันสําหรับการหาประสทิธภิาพการวัดรังสใีนกรณีแหลงกําเนดิรังสเีปนจุด หรอื ระยะ d ≫ a และ  

(ขวา) แสดงการหาคาการแจกแจงพลังงานรังสขีองหัววัดรังสจีากโฟโตพคีของสเปกตรัมพลังงานรังสแีกมมา 

(G.F. Knoll, 1990) 

 

ผลการวิจัย 

ผลการวจัิยในโครงการนี้ ไดแบงออกเปน 6 หัวขอ ดังตอไปนี้ 

1. ผลการทดสอบคุณลักษณะของเตาปลูกผลกึ 

 ผลการทดสอบคุณลักษณะของเตาปลูกผลกึแบงออกเปน 2 สวน ดังนี้ 

1.1. ผลการทดสอบการตอบสนองการเพิ่มอุณหภูมิกอนเขาสูสภาวะเสถยีร 

สําหรับเตาที่จะใชปลูกผลกึ CsI(Tl) มีอัตราการเพิ่มของอุณหภูมิที่เขาสูสภาวะเสถยีรเร็วที่สุดในเวลา 7 ชั่วโมง และ 5 

ชั่วโมง สําหรับผลกึ CsI(Ca) ดังแสดงในภาพที่ 3 และ 4 

 

 

ภาพที่ 3 กราฟผลตอบสนองการเขาสูสภาวะเสถยีรของอุณหภูมิเตาปลูกผลกึ CsI(Tl) 
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ภาพที่ 4 กราฟผลตอบสนองการเขาสูสภาวะเสถยีรของอุณหภูมิเตาปลูกผลกึ CsI(Ca) 

1.2. ผลการวัดแกรเดยีนทของอุณหภูมิ (Temperature gradient)  

แกรเดยีนทของอุณหภูมิเกดิจากการตัง้คาความแตกตางของอุณหภูมิตําแหนงอุณหภูมิสูง (High temp) และตําแหนง

อุณหภูมิต่ํา (Low temp) จากการกําหนดอุณหภูมิสําหรับปลูกผลกึ CsI(Tl), CsI(Ca) ทําใหไดแกรเดียนทของอุณหภูมิ คือ 2.43 
๐C/mm และ 2.08 ๐C/mm ตามลําดับ และเม่ือหาควบคุมการตกผลกึดวยอัตรา 0.05 ๐C/min โดยคํานวณหาจากโปรไฟลของ

อุณหภูมิ (Temperature profile) ให พบวาอัตราการตกผลกึของ CsI(Tl) คือ 1.23 มม./ชั่วโมง และ CsI(Ca) คือ 1.44 มม./ชั่วโมง 

ดังแสดงในภาพที่ 5 และ 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5 โปรไฟลของอุณหภูมิของเตาที่จะใชปลูกผลกึCsI(Tl) โดยมีอัตราการตกผลกึดวยอัตรา 1.23 มม./ชั่วโมง 
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ภาพที่ 6 โปรไฟลของอุณหภูมิของเตาที่จะใชปลูกผลกึCsI(Ca) โดยมีอัตราการตกผลกึดวยอัตรา 1.44 มม./ชั่วโมง 

3.ผลการวิเคราะหโครงสรางผลกึ  

 จากการนําผลกึ CsI(Tl) และผลกึ CsI(Ca) ไปวเิคราะหโครงสรางผลกึดวยเทคนคิการเลี้ยวเบนรังสเีอกซ (XRD) ผล

การวเิคราะหพบวาทัง้สองผลกึมีโครงสรางผลกึแบบพหุสัณฐานหรอืมีโครงสรางปนกันหลายแบบของผลกึชนดิเดียวกันของ

โครงสรางการจัดเรยีงอะตอมแบบคิวบกิและโครงสรางที่โดดเดนชัดเจน คือ โครงสรางผลกึระนาบ (110) ดังแสดงในภาพที่ 7 

และ 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 7 ผลวเิคราะหจากเทคนคิ XRD ของผลกึ CsI(Tl) แสดงถงึโครงสรางผลกึแบบพหุสัณฐานที่มีโครงสรางเดนชัดของ

ระนาบ (110) 
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ภาพที่ 8 ผลวเิคราะหจากเทคนิค XRD ของผลกึ CsI(Ca) แสดงถงึโครงสรางผลกึแบบพหุสัณฐานที่มีโครงสรางเดนชัดของ

ระนาบ (110) และระนาบ (211) 

4. ผลการวิเคราะหความเรอืงแสงของผลกึ 

การวิเคราะหสมบัติแสงของผลึกถึงประสิทธิภาพการเรืองแสงเม่ือไดรับพลังงานกระตุน โดยเทคนิคโฟโตลูมิเนส

เซนต ซึ่งทําการทดลองโดยการสองแสงกระตุนที่ความยาวคลื่น 450 nm ผานแผนฟลมกรองความยาวคลื่น 500 nm กอนตก

กระทบมายังกอนผลกึ จากนัน้เม่ือผลกึไดรับการกระตุนระดับพลังงานและเม่ือกลับสูภาวะพื้นก็จะมีการเปลงแสงออกมาซึ่งนี้

เปนคุณสมบัตเิฉพาะของแตละสารประกอบ ซึ่งไดผลการวิเคราะหสเปกตรัมการเปลงแสงหรือการเรืองแสงของผลึก พบวา 

ผลึก CsI(Tl) มีการเปลงแสงที่ความยาวคลื่นประมาณ 590 nm และสําหรับกรณีผลึก CsI(Ca) โดยการสองแสงกระตุนที่มี

ความยาวคลื่น 200 nm และใหมีการผานแผนฟลมกรองความยาวคลื่น 450 nm ผลึกมีการเปลงแสงลักษณะพีคหลายพีค

ในชวง 420-450 nm โดยมีพคีที่เดนชัดที่ความยาวคลื่นประมาณ 425 และ 450 nm แสดงใหเห็นไดวา มีการเปลงแสงออกมา

หลายความยาวคลื่น ซึ่งอาจมาจากการที่ผลกึมีโครงสรางแบบพหุผลกึชัดเจนกวาผลึก CsI(Tl) ดังผลที่วิเคราะหไดจากเทคนิค 

XRD โดยที่สเปกตรัมการเรอืงแสงของผลกึทัง้สองโดยเทคนคิโฟโตลูมิเนสเซนต ดังแสดงในภาพที่ 9 และ 10 

 

 

ภาพที่ 9 ผลวเิคราะหจากเทคนคิโฟโตลูมิเนสเซนตแสดงคุณลักษณะการเรอืงแสงของผลกึ CsI(Tl) 
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ภาพที่ 10 ผลวเิคราะหจากเทคนคิโฟโตลูมิเนสเซนตแสดงคุณลักษณะการเรอืงแสงของผลกึ CsI(Ca) 

5. ผลการวิเคราะหสองผานแสงภายในผลกึ 

 การวเิคราะหสมบัตแิสงของผลกึถงึการตอบสนองการสองผานหรือการดูดกลืนแสงของผลึกสําหรับความยาวคลื่น

ในแตละยานดวยเทคนิค UV-Vis Spectrometry พบวา ผลึก CsI(Tl) มีจุดเริ่มตนการโปรงแสงที่ความยาวคลื่น  320 nm และ

เกดิสภาวะโปรงแสงเต็มที่เพยีงประมาณ 30% ที่ความยาวคลื่นประมาณ 560 nm ซึ่งมีความสัมพันธถึงคา Eg = 2.21 eV และ

เม่ือนําผลกึ CsI(Ca) มาทําการวเิคราะห พบวา มีจุดเริ่มตนการโปรงแสงที่ความยาวคลื่น  240 nm และสภาวะโปรงแสงเต็มที่

เพยีงประมาณ 40% ที่ความยาวคลื่น 430 nm ซึ่งสัมพันธถงึคา Eg = 2.95 eV ดังแสดงในภาพที่ 11   ซึ่งนี้แสดงใหเห็นวาผล

การวิเคราะหสมบัติแสงทั้งสองเทคนิคนี้มีความสอดคลองกัน  โดยสรุปไดวา ผลึก CsI(Ca) ที่ปลูกนี้มีสมบัติแสงที่มีการ

ตอบสนองไดดใีนยานความคลื่นประมาณ 420-430 nm  หรอืคลื่นแสงใกลยานแสงยูวี  สวนผลึก CsI(Tl) ปลูกนี้มีสมบัติแสงที่

มีการตอบสนองไดดใีนยานความยาวคลื่นประมาณ 550-600 nm ซึ่งเปนสมบัตเิฉพาะของผลกึ CsI(Tl) ที่ใชงานทั่วไป  

 

 

ภาพที่ 11 การสองผานแสงในผลึก CsI(Tl), CsI(Ca) ซึ่งมีจุดเริ่มตนการโปรงแสงที่ความยาวคลื่น  320 nm และ 240 nm 

ตามลําดับ 
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6. ผลการทดสอบประสทิธิภาพการวัดรังสขีองผลกึ  

การทดสอบประสทิธภิาพการวัดรังสขีองผลกึ โดยนําผลกึที่ปลูกไดนี้ทําการตัดผลึกเปนทรงกระบอกขนาด 1 cm x 1 

cm แลวนํามาประกบกับหลอดทวีคูณแสง และตอเขากับระบบการวิเคราะหสเปกตรัมรังสีแกมมาระดับพลังงาน 122 keV 

จากแหลงกําเนิดรังสี Cs-57 ผลทดสอบนี้ พบวา ผลึก CsI(Ca) มีประสิทธิภาพการวัดรังสี 82% และผลึก CsI(Tl) มี

ประสทิธภิาพการวัดรังส ี81%โดยยังคงมีคาความจําแนกระดับพลังงานที่ยังคอนขางสูง เนื่องดวยยังมีการตัดและการขัดผลึก

ที่ไมสมบูรณ โดยเฉพาะอยางย่ิงตัวผลกึ CsI(Ca) นี้เองยังคงมีสภาวะเงื่อนไขการปลูกผลกึที่ยังคงตองปรับปรุงเพิ่มมากขึ้น โดย

สเปกตรัมรังสแีกมมาพลังงาน 122 keV ที่วัดดวยหัววัดผลกึ CsI(Tl) และ CsI(Ca) ที่ปลูกไดนี้ ดังแสดงในภาพที่ 12  

 

 

ภาพที่ 12 สเปกตรัมของรังสแีกมมาระดับพลังงาน 122 keV จากผลกึวัดรังส ีCsI(Tl) และ Cs(Ca) 

วิจารณผลการวิจัย 

1. เนื่องจากผลกึ CsI(Ca) ที่ปลูกไดนี้มีการเปลงแสงอยูในยานความยาวคลื่นที่ยังไมคอยเหมาะสมในการที่จะประกอบ

กับหลอดทวคูีณแสง หรอื หลอด PMT ที่มีอยูเพื่อใชในการวัดรังสี ปญหานี้จําเปนตองไดรับการแกไขโดยการเจือสารอ่ืนรวม

ดวย เพื่อใหการเปลงแสงขยับอยูในยานการเปลงแสงที่เหมาะสม 

2. จุดหลอมเหลวของสารที่นํามาเจือ คือ CaI กับ TlI มีคาจุดหลอมเหลวที่ตางกันมาก จึงทําใหเกิดการระเหยออก

จากผวิหนาของ CsI ซึ่งมีผลตอปรมิาณสารเจือในเนื้อผลกึแมวาระบบจะเปนระบบปดแลวก็ตาม ปญหานี้จึงจําเปนตองมีการ

ออกแบบภาชนะปลูกผลกึใหปรมิารตรที่เพยีงพอตอการปลูก โดยคํานงึถงึความดันของภายในภาชนะปลูกในขณะทําการปลูก 

ใหเหมาะสมที่จะไมทําใหภาชนะเกดิการแตกระหวางทําการปลูกผลกึ  
 

สรุปผลการวิจัย  

ผลการวิจัยครั้งนี้ พบวา การทดสอบคุณลักษณะของเตาปลูกพบวาเตาปลูกผลึกมีการตอบสนองตออุณหภูมิที่ด ี

โดยเวลาเขาสูสภาวะเสถยีรมีความแตกตางกันขึ้นอยูกับคุณสมบัตขิองสาร ซึ่งผลกึ CsI(Tl) มีอัตราการเพิ่มของอุณหภูมิที่เขาสู

สภาวะเสถยีรเร็วที่สุดในเวลา 7 ชั่วโมง และ 5 ชั่วโมง สําหรับผลึก CsI(Ca) ซึ่งผลจากการวัดแกรเดียนทของอุณหภูมิทําให

ทราบคาอัตราการเกิดผลึก โดยมีอัตราการตกผลึกของ CsI(Tl) และ CsI(Ca) คือ 1.23 มม./ชั่วโมง และ 1.44 มม./ชั่วโมง 

ตามลําดับ ผลกึทัง้สองที่ปลูกนี้มีโครงสรางผลึกแบบพหุสัณฐาน และโครงสรางการจัดเรียงอะตอมที่เดนชัด คือ โครงสราง

ผลกึระนาบ (110) สําหรับประสิทธิภาพการเรืองแสงของผลึก พบวา ผลึก CsI(Tl), CsI(Ca)  มีการเปลงแสงที่ความยาวคลื่น

ประมาณ 590 nm, 425 nm ตามลําดับ และสมบัตกิารสองผานแสง พบวา ผลึก CsI(Tl) มีการตอบสนองทางแสงไดดีที่ความ

ยาวคลื่นประมาณ 560 nm ซึ่งมีความสัมพันธถงึคา Eg = 2.21 eV และเม่ือนําผลึก CsI(Ca) มาทําการวิเคราะห พบวา มีการ
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ตอบสนองทางแสงไดดทีี่ความยาวคลื่น 430 nm ซึ่งสัมพันธถงึคา Eg = 2.95 eV หลังจากนัน้ทําการทดสอบประสิทธิภาพการ

วัดรังสขีองผลกึ โดยใชสเปกตรัมรังสแีกมมาระดับพลังงาน 122 kev พบวา ผลกึ CsI(Ca) มีประสทิธภิาพการวัดรังส ี82% และ

ผลกึ CsI(Tl) มีประสทิธภิาพการวัดรังส ี81% ถงึแมยังคงมีคาความจําแนกระดับพลังงานที่ยังคอนขางสูง แตมีแนวโนมในการ

พัฒนาปรับปรุงคุณภาพได รวมถึงการศึกษาถึงวิธีการหรือการประยุกตใชงานในการตรวจวัดรังสีตามยานความยาวคลื่นที่

เหมาะสมตอไปในอนาคต 
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บทคัดยอ 

 วอเตอรฟุตปริ้นท (Water footprint, WF) เปนเครื่องมือที่ถูกนํามาใชในการประเมินปรมิาณน้ําที่ใชในการเพาะปลูกพืช

ซึ่งเปนการประเมินคาปรมิาณน้ําทัง้ทางตรงและทางออมที่ใชในกระบวนการการผลิตและบริการตางๆ รวมทั้งสามารถใชเพื่อ

การวางแผนการบรหิารจัดการน้ําอยางมีประสทิธภิาพ การเพาะปลูกพชืในบรเิวณพื้นที่ลุมน้ําที่สูงสวนใหญอาศัยแหลงน้ําจาก

น้ําฝนซึ่งมักจะเกิดปญหาดานความไมสมดุลของความตองการใชน้ําและสวนที่สามารถนํามาใชประโยชนไดไมเพียงพอ 

การศกึษานี้จึงมีวัตถุประสงคเพื่อประเมินและเปรยีบเทยีบคาวอเตอรฟุตปริ้นทของการเพาะปลูกพืชตางชนิด บริเวณพื้นที่ลุมน้ําที่

สูง จังหวัดนาน ประกอบดวย ขาวโพดเลี้ยงสัตวยางพารา และสัก ตั้งแต ป พ.ศ. 2550-2559 และทําการศึกษางบดุลน้ําเชิงพื้นที่โดยใช

หลักการของสมการสมดุลน้ํา วเิคราะหความแตกตางของขอมูลทางสถิติดวย One-Way ANOVA ผลการศึกษา พบวา ปริมาณวอ

เตอรฟุตปริ้นทเฉลี่ยรายปของการเพาะปลูกพชืตางชนดิบรเิวณพื้นที่ลุมน้ําที่สูงจังหวัดนาน มีคาความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง

สถติ ิ(p ≤ 0.05) โดยปรมิาณวอเตอรฟุตปริ้นทเฉลี่ยรายปของการเพาะปลูกสักมีคานอยที่สุด เทากับ 528.64 ลบ.ม./ตัน ในขณะที่

ปรมิาณวอเตอรฟุตปริ้นทเฉลี่ยรายปของการเพาะปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวและยางพารามีคาเทากับ 1,300.70 และ 4,101.40 ลบ.ม./ตัน 

ตามลําดับ ซึ่งพบวาปริมาณวอเตอรฟุตปริ้นทของการเพาะปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวและยางพารามีคามากถึง 2 และ 8 เทาของการ

เพาะปลูกสัก และการศึกษางบดุลของน้ําเชิงพื้นที่ของพืชแตละชนิด พบวา บริเวณพื้นที่ที่มีการเพาะปลูกยางพารามีภาวะของ

การขาดดุลน้ํา ในขณะที่บริเวณพื้นที่มีการเพาะปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวและสักพบวามีภาวะของน้ําที่มากเกินดุล ซึ่งจากผล

การศกึษานี้ การเพาะปลูกยางพาราจึงไมเหมาะสมในบรเิวณพื้นที่ลุมน้ําที่สูงที่มีขอจํากัดของแหลงน้ําที่ใชในการเพาะปลูก แต

อยางไรก็ตามการศกึษาปรมิาณวอเตอรฟุตปริ้นทและสมดุลน้ําเชงิพื้นที่ของพชืแตละชนิดสามารถนําไปชวยเพิ่มประสิทธิภาพ

ในการวางแผนการใชประโยชนที่ดนิอยางย่ังยืน โดยเฉพาะการเลอืกชนดิพชืที่เพาะปลูกในบรเิวณพื้นที่ลุมน้ําที่สูงของประเทศไทย 

คําสําคัญ:  วอเตอรฟุตปริ้นท ขาวโพดเลี้ยงสัตว ยางพารา สัก พื้นที่ลุมน้ําที่สูง 

Abstract 

 The water footprint (WF) has been used to assess water consumption of crop cultivation which is assessed the 

amount of direct and indirect fresh water used for product or service process and useful for efficiency water 

management policies making. Rainfall is the main fresh water resource for crop cultivation in highland watershed which 

is constrained by imbalanced demands and its availability. The aim of this study was to evaluate and compared the 

water footprint (WF) of various crop cultivation in highland watershed, Nan Province consist of maize, rubber cultivation 

and teak plantation during 2007 to 2016. This study also analyzed the spatial variation of water balance using the 

water balance equation. ANOVA analysis was used to compare means. The results of this study show that the annual 

average WF of various crop cultivation in highland watershed was significantly different at p ≤ 0.05. The lowest annual average 

WF of teak plantation was 528.64 m3/ ton, while the annual average WF of maize and rubber cultivation were 1,300.70 
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m3/ ton and 4,101.40 m3/ ton, respectively which higher 2 and 8 times than that of teak plantation. Besides, the spatial 

of water balance analysis revealed that imbalance water budget in term of water deficit in rubber cultivation whereas, 

excessive water in this area was found in maize cultivation and teak plantation. This result indicated rubber was not 

suitability cultivated in highland watershed which limited by water resources. Therefore, the spatial distribution of WF 

and water balance in each crop can help for enhancing sustainable land use planning especially the selection of crop 

cultivation in highland watershed of Thailand. 

Keyword:  water footprint, maize, rubber, teak, highland watershed 

 

บทนํา 

 การเปลี่ยนแปลงการใชที่ดนิบรเิวณพื้นที่ลุมน้ําที่สูงทวคีวามรุนแรงสูงขึ้น จากอดตีที่เคยถูกปกคลุมดวยพื้นที่ปาไมได

เปลี่ยนสภาพเปนพื้นที่เกษตรกรรม และทําการเพาะปลูกอยางตอเนื่องจนเปลี่ยนสภาพเปนพื้นที่เขาหัวโลน เห็นไดชัดเจนใน

พื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทย โดยเฉพาะอยางย่ิงในจังหวัดนาน ที่มีพื้นที่ปาและภูเขาคิดเปนรอยละ 85 ของพื้นที่ทั้งหมด 

และจากการเติบโตทางดานเศรษฐกิจของประเทศทําใหเกษตรกรเริ่มบุกรุกพื้นที่ปาไม ขยายพื้นที่เพื่อการเพาะปลูกพืช

เศรษฐกจิที่ไดรับผลตอบแทนสูง เชน การเพาะปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตว และยางพารา ทัง้นี้ขาวโพดเลี้ยงสัตวเปนพืชเศรษฐกิจที่

มีสําคัญตออุตสาหกรรมการผลิตอาหารสัตว และเปนพืชเชิงเดี่ยวที่มีชวงเวลาในการเพาะปลูกระยะสั้นจึงใหผลผลิตและ

คาตอบแทนที่รวดเร็ว แตกลับสรางปญหาและสงผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอมในพื้นที่ ในขณะที่ยางพารา

เริ่มเขามาเปนมีบทบาทตอการทดแทนการเพาะปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวจากสภาวะที่โลกมีความตองการน้ํายางพาราสูงอยาง

ตอเนื่อง ทําใหเกษตรกรบางสวนหันมาปลูกยางพาราเพิ่มสูงขึ้น รวมทั้งการสงเสริมใหเกษตรกรทําการเพาะปลูกสักในพื้นที่

ของตนเองเพื่อทดแทนพืชเชิงเดี่ยวและฟนฟูพื้นที่ปาธรรมชาติใหดีย่ิงขึ้น แตดวยปจจัยแวดลอมที่ไมเอ้ืออํานวยตอพืชทําให

ความสามารถในการผลิตสินคาหรือบริการลดประสิทธิภาพลง ปจจัยที่สําคัญอยางย่ิงในการเพาะปลูกพืชคือ น้ําที่พืชใชใน

กระบวนการเจรญิเตบิโตซึ่งมีความตองการน้ําที่แตกตางกันตามแตละชนดิ โดยการเพาะปลูกพืชบนพื้นที่ลุมน้ําที่สูงสวนใหญ

อาศัยแหลงน้ําจากน้ําฝนในการเจรญิเตบิโต ซึ่งหากตองมีการขยายพื้นที่เพาะปลูกพืช หรือจัดการที่ดินบนพื้นที่ลุมน้ําที่สูง จึง

จําเปนตองมีการจัดการทรัพยากรน้ําที่มีอยูใหเหมาะสมสูงที่สุด โดยแนวคิดวอเตอรฟุตปริ้นท (Water Footprint; WF) ไดถูก

นํามาใชในการประเมินปรมิาณน้ําทัง้ทางตรงและทางออมที่ใชในกระบวนการการผลติและบรกิารตางๆ รวมทั้งสามารถใชเพื่อ

การวางแผนการบริหารจัดการน้ําอยางมีประสิทธิภาพ เม่ือพิจารณาวอเตอรฟุตปริ้นทจากแหลงที่มาของน้ําสามารถแบง

ออกเปน 3 สวนคือ กรนีวอเตอรฟุตปริ้นท (Green Water Footprint; WFgreen) คือ ปรมิาณการใชน้ําจากน้ําฝนที่ตกลงสูพื้นดิน

แลวซมึลงไปในดนิซึ่งอยูในรูปของความชื้นในดิน หรืออยูบนดินชั่วคราวแลวถูกพืชนําใชในการเจริญเติบโต บลูวอเตอรฟุตป

ริ้นท (Blue Water Footprint; WFblue) คือ ปริมาณการใชน้ําที่มาจากแหลงน้ําธรรมชาติทั้งน้ําผิวดินและใตดิน และเกรยวอ

เตอรฟุตปริ้นท (Grey Water Footprint; WFgrey) คือ ปริมาณน้ําที่ใชในการเจือจางน้ําเสียที่เกิดจากการใชปุยและสารเคมีให

กลับมามีคุณภาพน้ําที่ดีตามคามาตรฐานที่กฎหมายกําหนด หากจัดประเภทของวอเตอรฟุตปริ้นทตามแหลงที่มาจะพบวา 

กรนีวอเตอรฟุตปริ้นท (WFgreen) และบลูวอเตอรฟุตปริ้นท (WFblue) เปนปริมาณน้ําที่พืชใช (water consumption) สวนเกรย

วอเตอรฟุตปริ้นท (WFgrey) จัดเปนปรมิาณน้ําเสยี (water pollution) (Hoekstra et al., 2011) แนวคิดเรื่องวอเตอรฟุตปริ้นทเริ่ม

เปนที่สนใจในประเทศไทยเม่ือไมกี่ปที่ผานมาจึงทําใหมีการศกึษาคอนขางนอย สวนใหญอยูในภาคการเกษตรเกี่ยวกับพืชเศรษ

กจิเชน ขาวโพดเลี้ยงสัตว ยางพารา ขาว เปนตน ซึ่งเปนสินคาสงออกสูงที่สุดในประเทศไทย (ทิพยปภา, 2555; นิมมานรดี, 

2556; มาณพ, 2557; ณรงคศักดิ์, 2557; ภัทรวส ีและคณะ, 2559) และภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของกับพืชที่นํามาใชในการ

ผลติพลังงานทดแทนหรอืพลังงานทางเลอืก เชน ปาลมน้ํามัน ออย มันสําปะหลัง เปนตน (ชนิาธปิกรณ และ ธํารงรัตน, 2554; 

ลัคนาพร และคณะ, 2555; อนัตยา และคณะ, 2557; Kongboon and Sampattagul, 2012; Kaewjampa et al., 2016) ใน
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ขณะเดยีวกันการนําแนวคิดวอเตอรฟุตปริ้นทมาใชเพื่อการประเมินงบดุลน้ํา (Water Budget) เชิงพื้นที่ ซึ่งอาศัยหลักการของ

สมดุลน้ําเพื่อใชในการเพิ่มประสิทธิภาพในการวางแผนการใชประโยชนที่ดินบริเวณพื้นที่ลุมน้ําที่สูงยังมีนอยในประเทศไทย 

ดังนัน้ในการศกึษาครัง้นี้มีวัตถุประสงคเพื่อประเมินและเปรยีบเทยีบคาวอเตอรฟุตปริ้นทของการเพาะปลูกพชืตางชนิด บริเวณ

พื้นที่ลุมน้ําที่สูง จังหวัดนาน ประกอบดวย ขาวโพดเลี้ยงสัตวยางพารา และสัก ตั้งแต ป พ.ศ. 2550-2559 และทําการศึกษา

งบดุลน้ําเชงิพื้นที่โดยใชหลักการของสมการสมดุลน้ํา 

 

อุปกรณและวิธีการ / วิธีดําเนนิการวิจัย 

1. พื้นที่ศกึษา 

 พื้นที่ศึกษาตั้งอยูในบริเวณพื้นที่ลุมน้ําหวยผาตั้งบานเชตะวัน ตําบลสันทะ อําเภอนานอย จังหวัดนานตั้งอยูระบบ

พิกัด 100°34’58’’E และ 18°16’20’’N เปนลุมน้ําขนาดเล็กมีพื้นที่ประมาณ 0.95 ตร.กม.หรือ 595 ไร (ภาพที่ 1)การใช

ประโยชนที่ดินสวนใหญเพื่อการเกษตร รองลงมาคือ ปาไม ชุมชน และพื้นที่อ่ืนๆ (กรมพัฒนาที่ดิน, 2560) ทําการสํารวจ

ขอมูลและกําหนดขอบเขตพื้นที่ในการประเมินวอเตอรฟุตปริ้นทของการเพาะปลูกพืชตางชนิด ไดแก การเพาะปลูกขาวโพด

เลี้ยงสัตว การเพาะปลูกยางพารา และการเพาะปลูกสักโดยใชเปนตัวแทนของพื้นที่ปาปลูก โดยพิจารณาตั้งแต ขั้นตอนการ

เตรยีมดนิ ขัน้ตอนการเพาะปลูก ขั้นตอนการดูแลรักษา และขั้นตอนการเก็บเกี่ยว โดยพบวาบริเวณพื้นที่เพาะปลูกขาวโพด

เลี้ยงสัตวสวนใหญญอยูในบรเิวณที่มีความลาดชันสูง สวนตอนกลางของพื้นที่มีการเพาะปลูกยางพาราที่มีอายุ 10 ป และการ

เพาะปลูกสัก 

 

ภาพที่ 1 พื้นที่ศกึษาบรเิวณลุมน้ําหวยผาตัง้ บานเชตะวัน ตําบลสันทะ อําเภอนานอย จังหวัดนาน 

 

2. การเก็บรวบรวมขอมูล 

2.1 ขอมูลสภาพภูมิอากาศ (Climate data) ประกอบดวย อุณหภูมิเฉลี่ยต่ําสุดและสูงสุด คาความชื้นสัมพัทธ 

ความเร็วลม ความยาวนานแสงแดด และปริมาณน้ําฝนรายเดือน โดยใชขอมูลจากสถานีวิจัยตนน้ําขุนสถาน และสถานี

อุตุนยิมวทิยาจังหวัดนาน ตัง้แต ป พ.ศ. 2550-2559 ดังแสดงในตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1 สถติขิอมูลสภาพภูมิอากาศเฉลี่ยรายปบรเิวณพื้นที่ศกึษา (ขอมูลปพ.ศ. 2550 – 2559) 

ป 
อุณหภูม ิ(องศาเซลเซยีส) ความชื้นสัมพัทธ 

(รอยละ) 

ความเร็วลม 

(กม./ วัน) 

ความยาวนาน

แสงแดด (ชม.) 
ปรมิาณน้ําฝน (มม.) 

สูงสุด ตํ่าสุด 

2550 23.0 16.2 89.2 62.2 6.2 1721.6 

2551 22.3 16.1 93.7 56.7 6.0 2580.6 

2552 23.1 16.4 93.5 51.2 6.0 1968.3 

2553 24.5 17.5 89.0 53.6 6.2 1957.4 

2554 22.2 15.7 96.1 61.7 6.2 2981.6 

2555 23.1 16.9 92.9 66.7 6.2 2676.8 

2556 22.9 16.2 91.2 60.9 5.6 2066.9 

2557 22.9 16.3 91.8 63.1 5.7 1795.1 

2558 23.2 16.5 98.5 60.8 5.8 2011.4 

2559 23.5 16.7 98.1 56.7 6.4 2101.5 

เฉล่ีย 23.1 16.5 93.4 59.4 6.0 2186.1 

 

ที่มา: สถานวีจัิยตนน้ําขุนสถาน สํานักอนุรักษและจัดการตนน้ํา กรมอุทยานแหงชาติสัตวปา และพันธุพืช (2560) และสถานี

อุตุนยิมวทิยาจังหวัดนาน (กลุมงานอากาศเกษตร) (2560) 

 2.2 ขอมูลพืช (Crop Parameter) ประกอบดวย ชนิดพืช วันปลูกและวันเก็บเกี่ยว และคาสัมประสิทธิ์พืช (Crop 

Coefficient; Kc) (ตารางที่ 2) ชวงเวลาในการเจรญิเตบิโตของพชืตอปการเพาะปลูก (Crop Development Stage) ความยาวของ

รากพืช (Root Depth) ระดับการขาดน้ํา (Depletion Level) คาปจจัยการตอบสนองตอผลผลิต (Yield Response Factors; Ky) 

และความสูง () 

ตารางที่ 2 คาสัมประสทิธิ์ของพชืในแตละชวงการเจริญเตบิโตของขาวโพดเลี้ยงสัตว ยางพารา และสัก 

พชื Kc initial Kc mid Kc late ที่มา 

ขาวโพดเลี้ยงสัตว 0.63 1.48 0.91 สวนการใชน้ําชลประทาน (2554) 

ยางพารา 0.48 0.98 0.63 สมเจตน (2543) 

สัก 0.9 1.1 0.9 FAO (2009) 

หมายเหต:ุ Kc initial : สัมประสทิธิ์การใชน้ําของพชืระยะเริ่มตน 

  Kc mid  : สัมประสทิธิ์การใชน้ําของพชืระยะกลาง 

  Kc late  : สัมประสทิธิ์การใชน้ําของพชืระยะสุดทาย 

2.3 ขอมูลดิน (Soil Data) ประกอบดวย ชนิดดินจากการวิเคราะหเนื้อดินในพื้นที่ศึกษาพบวา เปนดินประเภทดิน

เหนียว (Clay) ปริมาณน้ําในดินทั้งหมดที่เปนประโยชน (Total Available Soil Moisture) เทากับ 200 มม./ ม.อัตราการซึมน้ํา

ผานผิวดินสูงสุด (Maximum Rain Infiltration Rate) เทากับ 40 มม./ วัน ความยาวของรากพืชที่ลงไปได (Maximum Rooting 

Depth) เทากับ 900 ซม. และปรมิาณน้ําเริม่ตนในดนิที่พชืใชได (Initial Available Soil Moisture) เทากับ 200 มม./ ม. เม่ือมีคา

เริ่มตนการสูญเสยีน้ําจากดนิ (Initial Soil Moisture Depletion) เทากับศูนย (FAO, 2009) 
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 2.4 ขอมูลผลผลิตตอเนื้อที่รายปของขาวโพดเลี้ยงสัตว ยางพารา และสัก จากสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

(ตารางที่ 3) รวมทัง้ขอมูลการใชปุยไนโตรเจนของแตละการเพาะปลูกพืชในพื้นที่ โดยรวบรวมขอมูลจากเอกสารที่เกี่ยวของ 

และจากการสอบถามขอมูลเบื้องตนกับเกษตรกรในพื้นที่ 

 
ตารางที่ 3 ผลผลติตอเนื้อที่ของขาวโพดเลี้ยงสัตว ยางพารา และสัก ในชวงปพ.ศ. 2550 - 2559 

ป 
ผลผลติตอเนื้อที่เก็บเกี่ยว (ตัน/ไร) 

ขาวโพดเลี้ยงสัตว ยางพารา สัก 

2550 0.74 0.23 - 

2551 0.79 0.32 - 

2552 0.76 0.32 1.87 

2553 0.68 0.15 2.09 

2554 0.83 0.64 1.81 

2555 0.88 0.40 2.65 

2556 0.61 0.34 3.17 

2557 0.85 0.33 2.69 

2558 0.58 0.06 1.87 

2559 0.66 0.09 2.09 

 
ที่มา: ผลผลติตอเนื้อที่เก็บเกี่ยวของขาวโพดเลี้ยงสัตวและยางพาราจาก สํานักงานเศษฐกิจการเกษตร (2560) และผลผลิต

ตอเนื้อที่เก็บเกี่ยวของสักจาก สวนปาแมเมาะ องคการอุตสาหกรรมปาไมเขตลําปาง (2560) 

หมายเหตุ: ขอมูลผลผลติตอเนื้อที่เก็บเกี่ยวของสักในปพ.ศ. 2550 -2551 ขาดการบันทกึขอมูล 

3. การประเมินวอเตอรฟุตปริ้นท 

 วอเตอรฟุตปริ้นทของการเพาะปลูกพืชตางชนิดคํานวณตามคูมือ "The Water Footprint Assessment Manual" โดย 

Hoekstra et al. (2011) โดยวอเตอรฟุตปริ้นทคํานวณจากผลรวมของบลูวอเตอรฟุตปริ้นท (WFblue) กรีนวอเตอรฟุตปริ้นท 

(WFgreen) และเกรยวอเตอรฟุตปริ้นท (WFgrey) ตามสมการที่ 1 และมีหนวยเปน ลบ.ม./ ตัน แตเนื่องจากพื้นที่ศึกษาอยูนอกเขต

ชลประทานจึงอาศัยน้ําฝนเปนหลักในการเจริญเติบโตของพืชและในพื้นที่ไมมีขอมูลการสํารวจแหลงน้ําผิวดิน จึงกําหนดให

คาบลูวอเตอรฟุตปริ้นท (WFblue) ในการศกึษาครัง้นี้มีคาเทากับ ศูนย ดังนัน้จึงมีรูปแบบในการคํานวณตามสมการที่ 2 

 

    WF= WFblue + WFgreen + WFgrey     (1) 

     WFgreen = 0       

         WF= WFgreen + WFgrey      (2) 

 การประเมินคากรนีวอเตอรฟุตปริ้นท (WFgreen) คํานวณจากความตองการการใชน้ําของพืช (Crop Water Use; CWU) 

มีหนวยเปน ลบ.ม./ ไร ตอผลผลิตของพืช (Yield; Y) มีหนวยเปน ตัน/ ไร ในการหาคาความตองการใชน้ําของพืชสามารถ

คํานวณไดจากผลรวมของการคายระเหยน้ําของพชื (Evapotranspiration; ET) หรือปริมาณการใชน้ําของพืชที่มีแหลงที่มาจาก
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น้ําฝน (ETgreen) ตลอดระยะเวลาการเจริญเติบโตในขั้นตอนการเพาะปลูกประกอบดวยชวงเวลาการเตรียมดินชวงเวลาการ

เพาะปลูกชวงเวลาการดูแลรักษาและชวงเวลาการเก็บเกี่ยว สามารถคํานวณไดตามสมการที่ 3 และ 4  

 

     WFgreen =      (3) 

    CWUgreen = 10 *  * ∑ 퐸푇푔푟푒푒푛    

     = 10 * 0.16 * ∑ 퐸푇푔푟푒푒푛   (4) 

 

 เม่ือ 10 คือคาพารามิเตอรในการแปลงหนวยของคาการคายระเหยน้ําของพืชที่มีแหลงที่มาจากน้ําฝน (Green Water 

Evapotranspiration; ETgreen) จากหนวย มม./ วัน เปน ลบ.ม./ วัน 0.16 คือคาพารามิเตอรในการแปลงหนวยของพื้นที่จาก

หนวยเฮกแตรเปนหนวยไร d คือ ลําดับวันทีเพาะปลูก (day; d) และ lgp คือระยะเวลาการเจริญเติบโตของพืช (Length of 

Growing Period; lgp) แตละชนิด ซึ่งระยะเวลาของการเพาะปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวในแตละปเพาะปลูกมีระยะเวลา 125 วัน 

และสําหรับระยะเวลาของการเพาะปลูกหรอืการผลติยางพาราและสักในแตละปการผลติมีระยะเวลา 365 วัน และปริมาณการ

ใชน้ําของพชืที่มีแหลงที่มาจากน้ําฝน (ETgreen) คํานวณไดตามสมการที่ 5 และ 6 

 

 ETgreen= min (ETc, Peff)     (5) 

             ETc=ETo x Kc      (6) 

 

เม่ือ ETgreen หาจากคาที่นอยกวาระหวาง ETc คือคาการคายระเหยน้ําของพืช (Actual Crop Evapotranspiration; ETc, 

มม./วัน) และ Peff คือปรมิาณฝนที่พืชนําไปใชประโยชนได (Effective Rainfall; Peff, มม./วัน) ซึ่งคํานวณคาจากการคายระเหย

น้ําของพชือางอิง (ETo) โดยขึ้นอยูกับขอมูลทางดานภูมิศาสตร และขอมูลภูมิอากาศในพื้นที่ศึกษารวมทั้งการจัดการพื้นที่ใน

พื้นที่ กับคาสัมประสิทธิ์ของพืช (Kc) ในการศึกษานี้ใชโปรแกรม CROPWAT 8.0 ของ Food and Agriculture Organization of 

the United Nations (FAO) – 56 (Allen et al., 1998) ใชในการหาปริมาณการใชน้ําของพืชหรือคาการคายระเหยน้ําของพืช

อางอิง (ETo) และคาความตองการใชน้ําของพชื ซึ่งมีวธิกีารคํานวณตามสมการ Penman –Monteith และคํานวณปริมาณฝนที่

พชืนําไปใชประโยชนได (Peff) ตามวธิกีารของ United States Department of Agriculture (USDA) Soil Conservation Service 

การประเมินคาเกรยวอเตอรฟุตปริ้นท (WFgrey) คํานวณจากปริมาณการใชปุยไนโตรเจนในขั้นตอนการเพาะปลูกที่มี

การตกคางและซึมลงสูน้ําใตดินหรือถูกชะลางลงสูแหลงน้ํา ซึ่งไมสามารถวัดคาไดโดยตรง สามารถคํานวณไดจากผลคูณ

ระหวางสัดสวนของปุยไนโตรเจนจากการชะลาง (leaching-run-off; α) เนื่องจากในที่นี้ไมมีคาจากภาคสนามจึงกําหนดใหมี

คาเทากับรอยละ 10 ของปรมิาณการใชปุยไนโตรเจนที่เกดิขึ้น (Allen et al.,1998) กับปรมิาณการใชปุยไนโตรเจนในพื้นที่ตอไร 

(chemical application rate per rai; AR) โดยพิจารณาเฉพาะปุยแอมโมเนีย-ไนโตรเจน ซึ่งกรมควบคุมมลพิษ (2553) ได

กําหนดปรมิาณความเขมขนสูงสุดที่ยอมรับได (Cmax) ของไนโตรเจนที่สามารถปลอยลงสูแหลงน้ําเทากับ 5 มก./ ลิตร ตาม

คามาตรฐานของแมน้ําลําคลองและคุณภาพของน้ําในแหลงน้ําประเภท 2 และคาความเขมขนตามธรรมชาติ (Cnatural) 

เทากับศูนย  และผลผลติของพืช (Yield; Y) มีหนวยเปน ตัน/ไร ตามสมการที่ 7 (Mokonnen and Hoekstra,2011) 

 

   WFgrey= 
(∝× )÷( )

     (7) 
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จากนัน้ทําการวเิคราะหความแตกตางของขอมูลปรมิาณวอเตอรฟุตปริ้นทของพชืแตละชนดิโดยวธิวีเิคราะหดวย 

One-Way ANOVA ดวยโปรแกรมวเิคราะหสถติสิําเร็จรูป  

 

4. การคํานวณงบดุลน้ําเชงิพื้นที่ 

 การคํานวณงบดุลน้ําเชงิพื้นที่โดยใชหลักการของสมดุลน้ํา (Water Balance) โดยพิจารณาถงึปรมิาณน้ําไหลเขา 

(Inflow) และปรมิาณน้ําไหลออก (Outflow) จากขอบเขตพื้นที่ที่พจิารณา ซึ่งกําหนดใหพื้นที่ศกึษามีปรมิาณน้ําไหลเขาในพื้นที่

เพื่อการเพาะปลูกมาจากน้ําฝน (Rainfall) โดยปรมิาณน้ําฝนที่ตกลงมามีปรมิาณเทากันครอบคลุมทั่วพื้นที่ ซึ่งถูกแปรสภาพ

เปนปรมิาณวอเตอรฟุตปริ้นท (WF) ทัง้หมด โดยในการศกึษาครัง้นี้วเิคราะหในระดับลุมน้ําขนาดเล็ก (Small watershed Level) 

ดังสมการที่ 8 (Molden, 1997) 

 

     Σ Inflow - Σ Outflow = ∆푆    (8) 

  เม่ือ ∆푆   คือ การเปลี่ยนแปลงปรมิาณน้ําในพื้นที่ (มม.) 

   Σ Inflow   คือ ผลรวมปรมิาณน้ําไหลเขา คือ ปรมิาณน้ําฝน (มม.) 

   Σ Outflow คือ ผลรวมปรมิาณน้ําไหลออก คือ คาวอเตอรฟุตปริ้นทของพชืแตละชนดิ (มม.) 

 
 วเิคราะหงบดุลน้ําเชงิพื้นที่ในรูปแบบกรดิ (Grid) ขนาด 40 x 40 ม. ดวยระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร (Geographic 

Information System; GIS) และนําชัน้ขอมูลทัง้สองมากระทํากันโดยใชคําสั่ง Map Algebra ดังแสดงขั้นตอนในภาพที่ 2 โดยคา

งบดุลน้ําในแตละกรดินี้ หากมีคาตดิลบหมายความวามีการขาดแคลนน้ําในพื้นที่ลุมน้ํา และหากมีคาเปนบวกหมายถึงปริมาณ

น้ําที่มากเกนิศักยภาพในการรองรับของพื้นที่ลุมน้ํา จากนั้นจัดชั้นขอมูล (Reclassify) ของงบดุลน้ําเชิงพื้นที่ของพืชแตละชนิด 

โดยแบงชัน้ของงบดุลน้ําของพื้นที่ลุมน้ําเปน 9 ชัน้ ไดแก 1) สมดุล 2) น้ําเกนิงบดุลน้ําระดับนอยที่สุด 3) น้ําเกินงบดุลน้ําระดับ

นอย 4) น้ําเกนิงบดุลน้ําระดับปานกลาง 5) น้ําเกนิงบดุลน้ําระดับมาก 6) น้ําขาดงบดุลน้ําระดับนอยที่สุด 7) น้ําขาดงบดุลน้ํา

ระดับนอย 8) น้ําขาดงบดุลน้ําระดับปานกลาง และ 9) น้ําขาดงบดุลน้ําระดับมาก จากนัน้ทําการสรางแผนที่แสดงขอมูล 

 

   
 
ภาพที่ 2 ขัน้ตอนการวเิคราะหสมดุลน้ําเชงิพื้นที่โดยในรูปแบบกรดิ (Grid) ขนาด 40 x 40 ม. ดวย GIS 

ผลการวิจัย 

1. ปรมิาณและแนวโนมของวอเตอรฟุตปริ้นทของการเพาะปลูกพชืตางชนดิ 

 การประเมินคาวอเตอรฟุตปริ้นทของการเพาะปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวในชวงป พ.ศ. 2550 – 2559 พบวา ปริมาณวอ

เตอรฟุตปริ้นททั้งหมดมากที่สุดในปพ.ศ. 2556 เทากับ 1,611.44 ลบ.ม./  ตัน โดยแบงเปน กรีน และเกรย 

วอเตอรฟุตปริ้นท เทากับ 1,205.28 และ 406.17 ลบ.ม./ ตัน ตามลําดับ และปริมาณวอเตอรฟุตปริ้นททั้งหมดนอยที่สุดในป

พ.ศ. 2555 เทากับ 908.70 ลบ.ม./ตัน โดยแบงเปน กรนี และเกรยวอเตอรฟุตปริ้นท เทากับ 640.49 และ 268.21ลบ.ม./ ตัน 

ตามลําดับ ดังแสดงในภาพที่ 3 

ชัน้ขอมูลปรมิาณนํ้าฝน (มม.) 

ชัน้ขอมูลวอเตอรฟุตปริ้นทของการเพาะปลูกพชืตางชนิด (มม.) 
สมดุลนํ้าเชิงพื้นท่ีของพชืแตละชนิด (มม.) 
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ภาพที่ 3 วอเตอรฟุตปริ้นทของการเพาะปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตว ในชวงป พ.ศ. 2550 – 2559 

 

 การประเมินคาวอเตอรฟุตปริ้นทของการเพาะปลูกยางพาราในชวงป พ.ศ. 2550 – 2559 พบวา ปริมาณ 

วอเตอรฟุตปริ้นททั้งหมดมากที่สุดในปพ.ศ. 2558 เทากับ 18,614.69 ลบ.ม./ ตัน โดยแบงเปน กรีน และเกรยวอเตอรฟุตป

ริ้นท เทากับ 13,777.80 และ 4,836.89 ลบ.ม./ ตัน ตามลําดับ และปรมิาณวอเตอรฟุตปริ้นททัง้หมดนอยที่สุดในปพ.ศ. 2554 

เทากับ 2,538.08 ลบ.ม./ตัน โดยแบงเปน กรีน และเกรยวอเตอรฟุตปริ้นท เทากับ 2,064.18 และ 473.90ลบ.ม./ ตัน 

ตามลําดับ ดังแสดงในภาพที่ 4 

 
ภาพที่ 4 วอเตอรฟุตปริ้นทของการเพาะปลูกยางพารา ในชวงป พ.ศ. 2550 – 2559 

 

 การประเมินคาวอเตอรฟุตปริ้นทของการเพาะปลูกสักในชวงป พ.ศ. 2552 – 2559 พบวา ปริมาณวอเตอรฟุตปริ้นท

ทั้งหมดมากที่สุดในปพ.ศ. 2554 เทากับ 775.31 ลบ.ม./ ตัน โดยแบงเปน กรีน และเกรยวอเตอรฟุตปริ้นท เทากับ 730.22 

และ 45.08 ลบ.ม./ ตัน ตามลําดับ และปริมาณวอเตอรฟุตปริ้นททั้งหมดนอยที่สุดในปพ.ศ. 2556เทากับ 356.09ลบ.ม./ตัน 

โดยแบงเปน กรนี และเกรยวอเตอรฟุตปริ้นท เทากับ 330.34 และ 25.75 ลบ.ม./ ตัน ตามลําดับ ดังแสดงในภาพที่ 5 

 
 

ภาพที่ 5 วอเตอรฟุตปริ้นทของการเพาะปลูกสัก ในชวงป พ.ศ. 2552 – 2559 
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2. เปรยีบเทยีบคาวอเตอรฟุตปริ้นทของการเพาะปลูกพืชตางชนดิ 

 เม่ือทําการเปรยีบเทยีบปรมิาณวอเตอรฟุตปริ้นทเฉลี่ยของการเพาะปลูกพชืตางชนดิ พบวาปรมิาณวอเตอรฟุตปริ้นท

ของพชืทัง้ 3 ชนดิ มีคาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p ≤ 0.05) โดยพบวา คาวอเตอรฟุตปริ้นทเฉลี่ยรายปของการ

เพาะปลูกยางพารามีคามากที่สุด เทากับ 4,101.41 ลบ.ม./ ตัน โดยมีคากรนี และเกรยวอเตอรฟุตปริ้นท เทากับ 3,063.81 และ 

1,037.59 ลบ.ม./ ตัน ตามลําดับ เม่ือคิดเปนรอยละคาเฉลี่ยของกรนี และเกรยวอเตอรฟุตปริ้นทตอวอเตอรฟุตปริ้นททั้งหมดของ

การเพาะปลูกยางพารามีสัดสวนเทากับรอยละ 75 และ 25 ตามลําดับ รองลงมาคือ ขาวโพดเลี้ยงสัตว มีคาเฉลี่ยรายป 

เทากับ 1,300.67 ลบ.ม./ ตัน โดยมีคากรีน และเกรยวอเตอรฟุตปริ้นท เทากับ 971.65 และ 329.02 ลบ.ม./ ตัน ตามลําดับ 

เม่ือคิดเปนรอยละคาเฉลี่ยของกรนี และเกรยวอเตอรฟุตปริ้นทตอวอเตอรฟุตปริ้นททัง้หมดของการเพาะปลูกยางพารามีสัดสวน

เทากับรอยละ 75 และ 25 ตามลําดับ และสัก มีคาวอเตอรฟุตปริ้นทเฉลี่ยรายปนอยที่สุด เทากับ 528.64 ลบ.ม./ ตัน โดยมีคา

กรนี และเกรยวอเตอรฟุตปริ้นท เทากับ 493.18 และ 35.46 ลบ.ม./ ตัน ตามลําดับ เม่ือคิดเปนรอยละคาเฉลี่ยของกรีน และ

เกรยวอเตอรฟุตปริ้นทตอวอเตอรฟุตปริ้นททัง้หมดของการเพาะปลูกยางพารามีสัดสวนเทากับรอยละ 93 และ 7 ตามลําดับ 

(ตารางที่ 3) 

ตารางที่ 3 คาเฉลี่ยวอเตอรฟุตปริ้นทของการเพาะปลูกพชืตางชนดิ ในชวงป พ.ศ. 2550 – 2559 

ชนดิพชื 

คาเฉลี่ยวอเตอรฟุตปริ้นท (ลบ.ม./ตัน) 

WFgreen WFgrey WFtotal 

(คาเฉลี่ย ± คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน) 

ขาวโพดเลี้ยงสัตว 971.65 329.02 1,300.7 ± 71.16b 

ยางพารา 3,063.81 1,037.59 4,101.4 ± 584.29a 

สัก 493.18 35.46 528.64 ± 43.66b 

หมายเหตุ: คาอักษรภาษาอังกฤษที่แตกตางกัน แสดงถงึความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถติ ิ (p ≤ 0.05) 

 

3. งบดุลน้ําเชงิพื้นที่ 

 ปริมาณวอเตอรฟุตปริ้นทของการเพาะปลูกพืชตางชนิด นํามาใชในการหางบดุลน้ําเชิงพื้นที่  โดยใชขอมูล

ประกอบดวย ปรมิาณน้ําฝนที่เขาสูพื้นที่ลุมน้ําเฉลี่ย 10 ป เทากับ 2,186.12 มม./ ป และคาวอเตอรฟุตปริ้นทของการเพาะปลูก

ขาวโพดเลี้ยงสัตว ยางพารา และสัก เทากับ 812.92 2,563.38 และ 330.40 มม./ป ตามลําดับ และกําหนดชวงชั้นระดับ

ความรุนแรงของการเกดิน้ําสวนเกนิและน้ําสวนขาดในระบบ เปนทัง้หมด 9 ระดับ ดังแสดงในตารางที่ 4   

 จากผลการศกึษา พบวา บรเิวณพื้นที่ลุมน้ําหวยผาตั้ง จังหวัดนาน สวนใหญอยูในชวงขาดงบดุลน้ํา โดยพื้นที่มีการขาดงบ

ดุลน้ําสวนใหญเปนพื้นที่ที่มีการใชประโยชนที่ดนิเพื่อการเพาะปลูกยางพารา ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด 0.34 ตร.กม.คิดเปนรอยละ  

35 ของพื้นที่ลุมน้ํา ในขณะที่พื้นที่ที่การเพาะขาวโพดเลี้ยงสัตว และสักกลับอยูในชวงน้ําเกินดุลในระดับมาก และมากที่สุด 

ครอบคลุมพื้นที่ทัง้หมด  0.21 ตร.กม. คิดเปนรอยละ  22 และ 0.07 คิดเปนรอยละ  8 ตามลําดับ (ภาพที่ 6)  
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ตารางที่ 4 การกําหนดชวงชัน้ขอมูลของงบดุลน้ําเชงิพื้นที่ 

ลําดับท่ี ชวงชั้นขอมูล ความหมาย 

1 1501 - 2000 เกินดุลระดับมาก 

2 1001 - 1500 เกินดุลระดับปานกลาง 

3 501 - 1000 เกินดุลระดับนอย 

4 1 - 500 เกินดุลระดับนอยท่ีสุด 

5 0 สมดุล 

6 -500 - -1 ขาดดุลระดับนอยท่ีสุด 

7 -1000 - -501 ขาดดุลระดับนอย 

8 -1500 - -1001 ขาดดุลระดับปานกลาง 

9 -2000 - -1501 ขาดดุลระดับมาก 

 

 
 
ภาพที่ 6 งบดุลน้ําเชงิพื้นที่ของการเพาะปลูกพืชตางชนิด บริเวณพื้นที่ลุมน้ําหวยผาตั้ง บานเชตะวัน ตําบลสันทะ อําเภอนา

นอย จังหวัดนาน 

วิจารณผลการวิจัย 

 จากผลการประเมินคาวอเตอรฟุตปริ้นทของการเพาะปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตว ยางพารา และสัก ในชวงป พ.ศ. 2550 

– 2559 พบวา การเพาะปลูกพืชทุกชนิดมีปริมาณกรีนวอเตอรฟุตปริ้นทสูงกวาเกรยวอเตอรฟุตปริ้นท โดยในพื้นที่การ

เพาะปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวและยางพารามีคากรนีวอเตอรฟุตปริ้นทสูงกวาเกรยวอเตอรฟุตปริ้นทถึง 3 เทา และในพื้นที่การ

เพาะปลูกสักมีคากรนีวอเตอรฟุตปริ้นทสูงกวาเกรยวอเตอรฟุตปริ้นทถงึ 14 เทา แสดงใหเห็นถึงประสิทธิภาพของน้ําฝนที่เปน

ปจจัยสําคัญในขัน้ตอนการเพาะปลูกพชืโดยเฉพาะบรเิวณพื้นที่ลุมน้ําที่สูง 

 คาวอเตอรฟุตปริ้นทของพืชแตละชนิดมีความแตกตางกันขึ้นอยูกับ ชนิดพืช ชวงเวลาการเจริญเติบโต และปจจัย

แวดลอมตางๆ ของพื้นที่ทําการเพาะปลูกพืช รวมทั้งปริมาณผลผลิต ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้พบวา คาวอเตอรฟุตปริ้นทเฉลี่ย

ของการเพาะปลูกยางพารามีสูงกวาขาวโพดเลี้ยงสัตวและสัก เนื่องจากปริมาณน้ําในชวงเริ่มเพาะปลูกยางพารามีความ

ตองการใชน้ํานอย และจะเพิ่มขึ้นตามอายุของการเจริญเติบโตจนกระทั้งเจริญเติบโตเต็มที่ ซึ่งยางพาราเปนไมยืนตนที่มีอายุ

มากกวา 1 ป มากกวาขาวโพดเลี้ยงสัตวที่เปนพืชอายุสั้น และทนทานตอความแหงแลง จึงมีความตองการใชน้ํานอยและ
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สามารถสรางผลผลติในปรมิาณที่สูงและรวดเร็วกวายางพารา และในการเพาะปลูกสัก ซึ่งเปนไมยืนตนที่มีอายุมากกวา 1 ป

เชนกัน แตมีปรมิาณผลผลติที่มากวายางพารา รวมทัง้ในการขัน้ตอนการดูแลรักษาเกษตรกรสวนใหญเลือกใชปุยคอกในการ

บํารุงพชื ทําใหคาเกรยวอเตอรฟุตปริ้นทมีนอยกวายางพาราดวย  

 เม่ือเปรยีบเทยีบคาเตอรฟุตปริ้นทของการเพาะปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวจากการศึกษาครั้งนี้กับงานวิจัยของ ทิพยปภา 

(2555) ศกึษาวอเตอรฟุตปริ้นทของขาวโพดเลี้ยงสัตวในประเทศไทยอยางละเอียดโดยใชขอมูลผลผลิตเปนรายเดือน ขอมูล

อุตุนยิมวทิยารายวัน และคาสัมประสิทธิ์พืชของขาวโพดเลี้ยงสัตวที่ทําการศึกษาในประเทศไทย พบวา คาวอเตอรฟุตปริ้นท

ของขาวโพดเลี้ยงสัตวนอกเขตพื้นที่ชลประทานเฉลี่ยทั้งประเทศเทากับ 1,123 ลบ.ม./ตัน คิดเปนกรีน และเกรยวอเตอรฟุตป

ริ้นทเทากับ 899 และ 230 ลบ.ม./ตัน ตามลําดับ ซึ่งมีคาต่ํากวาคาวอเตอรฟุตปริ้นทของการเพาะปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวจาก

การศกึษาครัง้นี้ และเม่ือเปรยีบเทยีบกับผลการศกึษาของ Mekonnen et al. (2010) ซึ่งทําการศกึษาคาเฉลี่ยวอเตอรฟุตปริ้นท

โดยการคัดเลอืกพชืกลุมพชืหลักที่พบสูงที่สุดของโลก ในชวงป ค.ศ.1996 - 2005 พบวา คาวอเตอรฟุตปริ้นทของการศึกษานี้

มีคาสูงกวาคาวอเตอรฟุตปริ้นทเฉลี่ยทั่วโลกที่มีคาเทากับ 1,222ลบ.ม./ ตัน สําหรับคาวอเตอรฟุตปริ้นทของการเพาะปลูก

ยางพาราจากการศึกษาครั้งนี้เทียบกับงานวิจัยของ นิมมานรดี (2556) ที่ทําการประเมินวอเตอรฟุตปริ้นทผลิตภัณฑไม

ยางพาราแปรรูป บริเวณพื้นที่ศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดจันทบุรีผลการประเมินวอเตอรฟุตปริ้นทใน

กระบวนการเพาะปลูกยางพาราพบวาคา     วอเตอรฟุตปริ้นทของน้ํายางสดดวยวิธี All Water in Process System ของจังหวัด

นครศรีธรรมราชและจังหวัดจันทบุรีมีคาเทากับ 3,861 และ 4,262 ลบ.ม./ ตัน ตามลําดับ ซึ่งคาวอเตอรฟุตปริ้นทของ

การศึกษานี้มีคาต่ํากวาคาวอเตอรฟุต ปริ้นทจังหวัดจันทบุรีแตสูงกวาจังหวัดนครศรีธรรมราช และเม่ือเปรียบเทียบผล

การศกึษานี้กับผลการศกึษาของ Mekonnen et al. (2010) พบวา คาวอเตอรฟุตปริ้นทของการศึกษานี้มีคาต่ํากวาคาวอเตอร

ฟุตปริ้นทของโลก ความแตกตางนี้เปนผลจากหลายปจจัยเชน ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ขอมูลดิน ปริมาณ

ผลผลติตอพื้นที่ ปรมิาณการใชปุย และคาสัมประสทิธิ์การใชน้ําของพชื เปนตน รวมทัง้ปญจพัชรภร (2558) รายงานวา ปจจัย

ที่เปนตัวกําหนดคาวอเตอรฟุตปริ้นทของแตละประเทศคือ ปริมาณการใชน้ํา รูปแบบการใชน้ํา สภาพภูมิอากาศ ระบบการ

จัดการทางการเกษตร 

 การประเมินงบดุลน้ําเชงิพื้นที่โดยใชหลักการของสมการสมดุลน้ําพบวา การเพาะปลูกยางพารามีภาวะของน้ําอยูใน

ระดับขาดดุลเล็กนอย หมายความวา การเพาะปลูกยางพารามีความตองการใชน้ําเปนจํานวนมากในการสรางผลผลิต อุดม

เกยีรต ิและคณะ (2551) รายงานวา ยางพารามีปรมิาณการใชน้ํานอยที่สุดเม่ืออยูในชวงเพาะปลูกใหม และจะเพิ่มขึ้นตามอายุ

ของการเจรญิเตบิโตจนกระทัง้เจรญิเตบิโตเต็มที่ แตดวยขอจํากัดของแหลงน้ําในการเพาะปลูกบริเวณพื้นที่ลุมน้ําที่สูงที่อาศัย

น้ําฝนเปนหลักในการเพาะปลูก แสดงใหเห็นวา ยางพาราไมเหมาะสมในการเพาะปลูกบรเิวณพื้นที่ลุมน้ําที่สูง ในขณะที่บริเวณ

พื้นที่ที่มีการเพาะปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวและสักมีภาวะของน้ํามากเกนิดุล เนื่องจากขาวโพดเลี้ยงสัตวเปนพืชเชิงเดี่ยว ทนแลง 

ชาญชัย และคณะ (2556) รายงานวา การเพาะปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวบนพื้นที่สูงมีความตองการใชน้ํานอย มีการจัดการพื้นที่

นอยแตใหผลผลิตตอหนวยน้ําสูง แตอยางไรก็ตามการเพาะปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวกอใหเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมเชน 

ปญหาหมอกควันที่เกิดจากเผาเพื่อเตรียมพื้นที่เพาะปลูก การพังทลายของหนาดิน ความอุดมสมบูรณของดินเสื่อมสภาพ 

คุณภาพน้ําที่ไหลลงสูพื้นที่ตอนลางมีการปนเปอนสารเคมี เปนตน ดังนั้นการจัดการพื้นที่บริเวณพื้นที่ลุมน้ําที่สูงจึงควรเลือก

เพาะปลูกพชืใหเหมาะสมและสอดคลองกับสภาพแวดลอมในพื้นที่ การเพาะปลูกสักและยางพาราจึงเปนทางเลือกหนึ่งในการ

เพาะปลูกพชืทดแทนในพื้นที่ลุมน้ําที่สูง แมวาการปลูกยางพารามีความตองการใชน้ํามากในการสรางผลผลิต จากรายงาน

ของกรรณิการ และคณะ (2558) ศกึษาลักษณะโครงสรางและสมบัตบิางประการของระบบวนเกษตรแบบปายางพาราในพื้นที่

เสื่อมโทรมภาคเหนอื ประเทศไทยพบวา การปลูกยางพาราระบบวนเกษตรในรูปแบบของปายางพาราทําใหเกิดโครงสรางของ

สังคมพชืหลายชัน้เรอืนยอดคลายคลงึปาธรรมชาต ิสงผลใหมีความหลากหลายทางชีวภาพ เพิ่มปริมาณอินทรียวัตถุในดิน มี

ความหนาแนนของดนินอย และทัง้คาความพรุนมากกวาการปลูกในรูปแบบยางพาราเชงิเดี่ยว 
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สรุปผลการวิจัย 

 การประเมินคาวอเตอรฟุตปริ้นทของการเพาะปลูกพืชตางชนิดประกอบดวย ขาวโพดเลี้ยงสัตว ยางพารา และสัก 

บรเิวณพื้นที่ลุมน้ําที่สูง จังหวัดนาน ในชวงปพ.ศ. 2550 – 2559 พบวา ปริมาณวอเตอรฟุตปริ้นทเฉลี่ยรายปของการเพาะปลูก

ยางพารามีคามากที่สุด เทากับ 4,101.40 ลบ.ม./ตัน รองลงมาคือ ขาวโพดเลี้ยงสัตว และสัก มีคาเทากับ 1,300.70 และ 528.64 ลบ.ม./

ตัน ตามลําดับ ซึ่งคาวอเตอรฟุตปริ้นทของการเพาะปลูกยางพารามีคามากกวาขาวโพดเลี้ยงสัตวและสักถึง 2 และ 8 เทา ตามลําดับ 

ทัง้นี้ปรมิาณกรนีวอเตอรฟุตปริ้นทมีคามากกวาเกรยวอเตอรฟุตปริ้นทในทุกการเพาะปลูก และการวเิคราะหงบดุลน้ําเชิงพื้นที่พบวา 

การเพาะปลูกยางพารามีภาวะของการขาดงบดุลน้ํา ครอบคลุมพื้นที่มากถึงรอยละ 35 ของพื้นที่ลุมน้ําทั้งหมด ในขณะที่

บรเิวณพื้นที่มีการเพาะปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวและสักพบวามีภาวะของน้ําที่มากเกินดุลครอบคลุมพื้นที่รอยละ  30 ของพื้นที่

ลุมน้ําทัง้หมด ผลการศกึษาปรมิาณวอเตอรฟุตปริ้นทและงบดุลน้ําเชิงพื้นที่ของพืชแตละชนิดสามารถนําไปใชในการกําหนด

พื้นที่เพาะปลูกใหสอดคลองกับสภาพแวดลอมในพื้นที่ และเพิ่มประสทิธภิาพในการวางแผนการใชประโยชนที่ดนิอยางย่ังยืน  
 

กติตกิรรมประกาศ 

งานวิจัยนี้ไดรับทุนอุดหนุนการทํากิจกรรมสงเสริมและสนับสนุนการวิจัย แผนพัฒนาศักยภาพบัณฑิตวิจัยรุนใหม 

จากสํานักงานคณะกรรมการวจัิยแหงชาต ิประจําป 2561 และขอขอบพระคุณกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช กรม

อุตุนยิมวทิยา สํานักงานเศรษฐกจิการเกษตร กรมพัฒนาที่ดนิ และสวนปาแมเมาะ องคการอุตสาหกรรมปาไมเขตลําปาง และ

เกษตรกรบานเชตะวัน ที่เอ้ือเฟอขอมูลเพื่องานวจัิยครัง้นี้ 
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บทคัดยอ 

 การตัดสินใจในการเลือกเสื้อผาใหเหมาะสมกับบุคคลและโอกาสดวยเหมืองขอมูลนั้นเปนการวิจัยเพื่อหาเสื้อผาที่

เหมาะสมกับรูปรางตรงกับไลฟสไตลที่ผูใชงานชื่นชอบและยังเหมาะสมกับงานพิธีตางๆของไทยตามขนมธรรมเนียมเชนงาน

แตงงานไปวัดทําบุญ หรือไปเที่ยวตางจังหวัด ซึ่งจะชวยเสริมสรางภาพลักษณของผูใชใหดีและนามองมากยิ่งขึ้นสงผลตอ

ความรูสกึที่ดตีอตัวเองกอใหเกดิความม่ันใจและมีทัศนคตทิี่ดตีอตัวเองมากขึ้นโดยทางคณะผูวิจัยไดนําขอมูลที่อางอิงจากการ

เก็บรวบรวมขอมูลมาจากแบบสอบถามของบุคคลทั่วๆไป มาทําการวเิคราะหหาโมเดลการตัดสินใจแยกเพศชายและเพศหญิง 

และใชเทคนคิการจัดกลุม (Clustering) หาลักษณะเดนของกลุมผูตัดสนิใจเพื่อหาคําตอบรูปแบบเสื้อผาตามแตละโอกาส ทําให

เกิดกลุมยอย โดยอาศัยปจจัยจากไลฟสไตล สีผิว ชวงอายุ รูปรางภาคที่อยูอาศัย รูปแบบชุด รูปแบบเสื้อลักษณะคอเสื้อ 

ลักษณะความยาวแขนเสื้อ ลักษณะรูปทรงของกางเกงหรือกระโปรง ลักษณะความยาวของกางเกงหรือกระโปรง และใช

อัลกอริธึมตนไมตัดสินใจ (Algorithm Decision Tree) คือ C4.5 (J48) เพื่อหาโมเดลที่มีคาความถูกตองมากที่สุด(Correctly 

Classified Instances) เม่ือทดสอบกับกลุมขอมูลสําหรับการเรียนรู (Training Data) จํานวน 600 ชุด ไดคาเฉลี่ยรวมเทากับ 

90.2% ซึ่งเปนคาเฉลี่ยที่อยูในระดับดีสามารถนําโมเดลที่ไดไปพัฒนาระบบตอไป 

คําสําคัญ:  ระบบตัดสนิใจ  แฟชั่น  เหมืองขอมูล 

Abstract 

 The decision to choose the clothes which is suitable for a particular person, occasion, or place. this project in 

order to choose the clothes that suit a person’s shape, lifestyle and situation such as marriage ceremony, religious 

ceremony or for traveling to enhanced the appearance of users to make the confidence and attitude for themselves. The 

production team gathered data from questionnaires then divided the information into 2 sections as male and female. 

After that, each section is divided by occasion. This project uses clustering technique to classify into subdivisions based 

on lifestyle, color, age, shape, residence, or cloth style. Thereafter compare with model that generate from decision tree 

algorithm C4.5 (J48) in order to find the model which is the most accuracy. The outcome of this project is model that is 

generated by decision tree algorithm C4.5 (J48). The model is train by dataset of 600. The average total is 90.2%.The 

average is quite high. This model canto the development of the system. 

Keyword:  Decision Support System,  Fashion,  Data Mining 
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บทนํา 

หากพจิารณาตลาดเครื่องแตงกายสําเร็จรูปในประเทศไทยแลว จะพบวาเปนตลาดที่มีขนาดใหญ  และดวยรูปแบบ

สังคมที่เปลี่ยนแปลง สงผลใหพฤตกิรรมของผูบรโิภคในปจจุบันเปลี่ยนแปลงไปการที่จะแตงกายใหดูสวยงามตามแฟชั่นจึงทํา

ใหผูบรโิภคเลอืกไมถูกวารูปแบบไหนถงึจะกับเหมาะสมกับตัวเอง และย่ิงชวงที่มีงานเกี่ยวกับประเพณีและวัฒนธรรมหรือพิธี

ตางๆ ผูบรโิภคก็ตองการที่จะแตงกายใหดูดีและเหมาะสมกับงานนั้นๆแตผูบริโภคอาจจะขาดความรูความเขาใจ จึงตองมีตัว

ชวยในการตัดสนิใจวาใสแบบไหนถงึจะเหมาะสมกับรูปรางและงานพธิตีางๆ ซึ่งถาเลอืกรูปแบบและสีที่ไมเหมาะกับตัวเองก็จะ

กลายเปนการเพิ่มจุดดอยใหกับตัวเอง ทําใหขาดความม่ันใจที่จะใสชุดนั้นทําใหเสียเงินและเสียเวลาโดยเปลาประโยชน จาก

ปญหาที่กลาวมาขางตนผูจัดทําจึงคาดวาการสรางระบบชวยตัดสนิใจเลอืกเสื้อผาใหเหมาะสมกับบุคคลและโอกาสนั้นจะชวย

ใหผูที่ตัดสนิใจซื้อเสื้อผาที่ผูบรโิภคตองการอีกทัง้เหมาะสมกับรูปรางและโอกาสหรืองานพิธีตางๆของไทย ที่ตองการไดอยาง

เหมาสมและตรงตามหลักขนบธรรมเนยีมประเพณีไทยโดยคณะผูจัดไดทําการเก็บรวบรวมขอมูลตางๆที่เกี่ยวของกับรางกาย

ในดานตางๆ ทั้งไลฟสไตล ชวงวัย ชวงอายุ เพศ สีผิว และรูปราง จากผูมีความรูทางดานนี้ เพื่อทําการวิเคราะหและ

ประมวลผลรวมกับระบบตัดสนิใจเพื่อหาชุดแตงกาย ที่เหมาะสมกับไลฟสไตล วัย อายุ เพศ สีผิวและรูปรางและโอกาส หรือ

งานพธิตีางๆที่ตรงตามหลักขนบธรรมเนยีมประเพณีไทยของแตละบุคคล 

 

งานวิจัยและทฤษฎีที่เกี่ยวของ 

2.1 การทําเหมืองขอมูล (Data Mining) 

 Data Mining คือ การวเิคราะหขอมูลจากขอมูลจํานวนมาก (big data) เพื่อหาความสัมพันธของขอมูลที่ซอนอยูโดย

ทําการจําแนกประเภท รูปแบบ เชื่อมโยงขอมูลที่มีความสัมพันธกัน และหาความนาจะเปนที่จะเกดิขึ้น เพื่อใหไดองคความรู

ใหม ที่สามารถนําไปใชประกอบการตัดสนิใจในดานตางๆ เชน ตลาดหลักทรัพยทางธุรกจิ, ทางดานการแพทย, ยุทธศาสตร

ทหาร เปนตน 

2.2 เทคนคิการจัดกลุม (Clustering) 

การวเิคราะหกลุม (Clustering) เปนเทคนคิที่ใชจําแนกหรอืแบง Case (อาจจะเปน คน สัตว หรอื สิ่งของ ฯลฯ) โดยจะ

จัด Case ที่มีลักษณะที่เหมือนกันหรอืคลายกันใหอยูดวยกัน สวน Case ที่มีลักษณะที่ไมคลายหรือเหมือนกันใหอยูอีก Case 

นงึ ซึ่งเทคนคิ Cluster Analysis แบงเปนหลายประเภทโดยเทคนิคที่เราใช คือ 

2.2.1 การวเิคราะหกลุมแบบไมเปนขัน้ตอน  (  NonhierarchicalCluster Analysis หรอืบางครัง้ เรยีกวา K – Means 

 Cluster  Analysis ) เปนเทคนคิการจําแนก Case ออกเปนกลุมยอย จะใชเม่ือมีจํานวน Case มากโดยจะตองกําหนดจํานวน

กลุมหรอืจํานวน Cluster ที่ตองการ สามารถสรุปขัน้ตอนของการวเิคราะหได 4 ขัน้ตอนดังนี้ 

 ขัน้ที่ 1 จัดกลุมขอมูลเปน k กลุม ซึ่งมีการแบงไดหลายวธิดีังนี้ 

- แบงอยางสุม 

- แบงดวยผูศกึษาเอง 

ขัน้ที่ 2 คํานวณหาจุดกึ่งกลางกลุมของแตละกลุม เชน จุดกลางกลุมของกลุมที่ C คือ 

ขัน้ที่ 3 มีวธิกีารพจิารณา 2 แบบ โดยจะคํานวณ. 

  แบบที่ 1 คํานวณหาระยะหางจากแตละหนวยไปยังจุดกลางกลุมของทุกกลุมและจะพจิารณายายหนวยไป

ยังกลุมที่มีระยะหางต่ําสุด 

  แบบที่ 2 คํานวณระยะหางกําลังสองของแตละหนวยไปยังจุดกลางกลุมที่หนวยนัน้อยู โดยให ESSZ(Error 

Sum Square) เทากับระยะหางกําลังสองของแตละหนวยไปยังจุดกลางกลุม ดังสมการที่ 1 
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퐸푆푆 = ∑ (푥 − x̄ ( ))(푥 − x̄ ( ))    (1) 

 โดยที่    C (i )  หมายถงึ  กลุมของหนวยที่i 

 ESS = ผลบวกของระยะหางจากแตละหนวยในกลุมไปยังจุดกลางกลุมรวมทุกกลุม กลุมใดที่มีคา  ESSต่ํา แสดงวา

หนวยที่อยูในกลุมนัน้มีความคลายคลงึกัน 

 ขัน้ที่ 4 การพจิารณายายกลุม จะใชเกณฑการยายตามคาที่คํานวณไดในขัน้ที่ 3 

 แบบที่ 1  จะทําการยายหนวยที่iไปยังกลุมที่ทําใหระยะหางจากหนวยที่iไปยังจุดกลางกลุมมีคาต่ําสุด 

 แบบที่ 2  จะทําการยายหนวยที่iไปยังกลุมที่ทําใหคา ESS มีคาต่ําสุดถาขัน้ที่ 4 ไมมีการยายกลุมอีกแลว แสดงวา

กลุมที่แบงไดนัน้เหมาะสมแลว แตถาในขัน้ที่ 4 มีการยายกลุมกลุมที่มีหนวยยายเขาหรอืยายออกจะตองทําการคํานวณหาจุด

กลางกลุมใหมนั่นคือตองกลับไปทําขัน้ที่ 2 

2.3 เทคนคิตนไมการตัดสนิใจ (Decision Tree) 

เทคนคิตนไมตัดสนิใจ เปนโครงสรางขอมูลชนดิเปนลําดับชัน้ ( hierarchy ) ใชสนับสนุนการตัดสนิใจโดยจะมีลักษณะ

คลายตนไมจรงิกลับหัว ที่มีโหนดรากอยูดานบนสุด และโหนดใบอยูลางสุดของตนไมภายในตนไมประกอบไปดวยโหนด  ( 

node )  แตละโหนดจะมีคุณลักษณะเปนตัวทดสอบกิ่งของตนไมแสดงคาที่เปนไปไดของคุณลักษณะที่ถูกเลือกทดสอบและใบ  

( leaf )  ซึ่งเปนสิ่งที่อยูลางสุดของตนไมตัดสนิใจแสดงถงึกลุมของขอมูล  ( class ) หรอืนั่นก็คือ ผลลัพธที่ไดจากการทํานาย 

โหนดบนสุดของตนไม เรยีกวา โหนดราก ( root node )  

 2.2.2 ขัน้ตอนวธิตีนไมตัดสนิใจ C4.5  เปนวธิกีารที่มีชื่อเสยีงและเปนที่รูจักอยางกันแพรหลาย   พัฒนาโดย   Ross   

Quinlan   (1993)  โดยพัฒนาตอมาจาก ขัน้ตอนวธิ ีID3 ที่เขาได 

พัฒนาขึ้น ( Ross Quinlan, 1986) ซึ่งขัน้ตอนวธินีี้ใชเพื่อสรางตนไมตัดสนิใจสําหรับจัดแบงกลุมขอมูล และมีการใชหลักการ

ของ information gain เชนเดียวกับ ID3 แตจะมีสวนเพิ่มเตมิจากID3 เขามา ซึ่งสามารถแกไขจุดดอยของ ID3 ไดเปนอยางด ี

ดังนี้ 

1. สามารถใชงานไดทัง้ขอมูลแบบตอเนื่อง  (  Continuous data) และแบบไมตอเนื่อง (Discrete data) โดยในสวน

ของขอมูลแบบตอเนื่องนัน้ C4.5 จะสรางจุดแบง (Threshold) แยกคุณลักษณะนัน้ออกเปน 2 สวน คือ สวนที่มี

คามากกวากับนอยกวาเทากับคาที่ใชในการสรางจุดเริ่ม 

 2. สามารถใชกับชุดขอมูลทดสอบ ที่มีคาขอมูลขาดหายได  (missing data) โดยจะแทนคาดวย “?” และไมนําคานัน้

มาคํานวณในกฎของความรูจากทฤษฏีสารสนเทศ  

 3. สามารถใชกับชุดขอมูลทดสอบที่มีคาปกตหิรอืมีความเสียหายได 

 4. สามารถทําการตัดกิ่งตนไมตัดสนิใจในขณะสรางได โดยไมทําใหความถูกตองลดลง 

 การเลอืกคุณลักษณะที่ใชเปนโหนดรากหรอืโหนดบนตนไมตัดสินใจนัน้ขัน้ตอนวธิ ี ID3 จะใชคาเกนเปนหลักในการ

เลอืก แตขัน้ตอนวธิ ีC4.5 นัน้ไดเพิ่มการใชคามาตรฐานอัตราสวนเกนิ (Gainratio criterion ) ในการตัดสนิใจเลอืกคุณลักษณะ 

เนื่องจากคาเกนจะมีการเอนเอียง อยางมากกับขอมูลที่ประกอบดวยคุณลักษณะที่มีคาเปนไปไดจํานวนมากๆ 

 การแกไขความเอนเอียงของคาเกนสามารถทําไดโดยการปรับคามาตรฐานเกนใหถูกตองโดยใชคาสารสนเทศของ

การแบงแยก (Split information) ของคุณลักษณะแตละตัวคาสารสนเทศของการแบงแยกสามารถเขยีนในรูปสมการที่ 2 

 

푆푝푙푖푡퐼푛푓표(퐴) =  − ∑
| | × 푙표푔 (

| |
)     (2) 
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คาสารสนเทศของการแบงแยกนี้จะแสดงถงึระดับการกระจายของขอมูลเม่ือนําคานี้ไปหารคาเกนจะไดคามาตรฐาน

อัตราสวนเกนสามารถเขยีนในรูปสมการที่ 3 

 

퐺푎푖푛푅푎푡푖표(퐷) =  ( )
( )

         (3) 

 

 คามาตรฐานอัตราสวนแกนชวยแกไขความเอนเอียงของคาเกนไดโดยทําใหคามาตรฐานอัตราสวนเกนในการแบงดวย

คุณลักษณะที่มีการกระจายสูงถูกปรับลดลง ดังนัน้คามาตรฐานอัตราสวนแกนในคุณลักษณะที่มีการกระจายตัวของขอมูลสูง

ดังที่กลาวมาจึงไมมีคาสูงที่สุดเสมอ 

 
วิธีดําเนนิการวิจัย 

การชวยตัดสนิใจเลอืกเสื้อผาใหเหมาะสมกับบุคคลและโอกาส โดยจะชวยตัดสนิใจเลอืกเสื้อผาที่เหมาะสมกับรูปราง

ของบุคคลและโอกาส หรอืงานพธิตีางๆ ของไทย จะซึ่งแบงออกเปน 5 โอกาส ไดแก งานอุปสมบท งานแตงงาน ไปวัดทําบุญ 

ไปเที่ยวตางจังหวัด งานอวมงคล โดยทําการเก็บแบบสอบถามโดยเราจะทําการแยกเก็บขอมูลออกเปน 2 สวน คือ สวนของ

ผูหญงิและสวนของผูชายจํานวน 600 ชุดจากผูที่มีความรูและบุคคลทั่วๆไป หลังจากนัน้จะนําขอมูลมาแยกออกเปนโอกาสแต

ละโอกาสอีกท ีและจึงนําขอมูลมาประมวลผลดวยโปรแกรมWeka 3.9 โดยเทคนิคการวเิคราะหกลุม (Clustering) มาใชในการ

จัดกลุมออกเปนกลุมยอยๆอีกท ี โดยอาศัยปจจัยจากไลฟสไตล สผีวิ ชวงอายุ รูปราง ภาคที่อยูอาศัย รูปแบบชุด รูปแบบเสื้อ 

ลักษณะคอเสื้อ ลักษณะความยาวแขนเสื้อ ลักษณะรูปทรงของกางเกงหรอืกระโปรง ลักษณะความยาวของกางเกงหรอื

กระโปรง และชอบใสเสื้อตัว 2 ตัวหรอืไม กอนที่จะนํามาทําการเปรยีบเทยีบโมเดลที่ถูกสรางขึ้นจากอัลกอรธิมึตนไมตัดสนิใจ 

(Algorithm Decision Tree) โดยใช C4.5 (J48) เพื่อหาโมเดลที่มีคาความถูกตองมากที่สุด โดยการเก็บรวบรวมขอมูลที่ใชในการ

วเิคราะหขอมูล ในชวงเดอืน ตุลาคม 2560 – กุมภาพันธ 2561 เพื่อนํามาสรางเปน model ขอมูลแยกเพศ ชายหญงิ 

เพศชาย ขอมูลประวัตสิวนตัว 

1. อายุ 

2. ระบุลักษณะสผีวิ 

3. ไลฟสไตลการแตงกาย 

4. ภาคที่อยูอาศัย 

5. ลักษณะรูปราง 

6. รูปแบบเสื้อ 

7. ลักษณะคอเสื้อ 

8. ลักษณะความยาวแขนเสื้อ 

9. ลักษณะขากางเกง 

10. ลักษณะความยาวกางเกง 

11. รูปแบบการแตงกายที่ชื่นชอบ 

โอกาสที่ไปประกอบดวย 

1. รูปแบบการแตงกายไปงานอุปสมบท 

2. รูปแบบการแตงกายไปวัดทําบุญ 

3. รูปแบบการแตงกายไปงานอวมงคล 

4. รูปแบบการแตงกายไปงานแตง 



การประชุมวชิาการ และการประกวดนวัตกรรมบัณฑิตศกึษาระดับชาติและนานาชาติ 

ระหวางวันท่ี 17-18 พฤษภาคม 2561 

ณ ศูนยประชุมนานาชาติดิเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส เชยีงใหม 
 

730 

5. รูปแบบการแตงกายไปเที่ยวตางจังหวัด 

เพศหญงิขอมูลประวัตสิวนตัว 

1. อายุ 

2. ลักษณะสผีวิ 

3. ไลฟสไตลการแตงกาย 

4. ภาคที่อยูอาศัย 

5. ระบุลักษณะรูปราง 

6. เสื้อผาที่ชอบ 

7. รูปแบบเสื้อ 

8. ลักษณะคอเสื้อ 

9. ลักษณะความยาวแขนเสื้อ 

10. ลักษณะขากางเกงหรอืกระโปรง 

11. ความยาวกางเกงหรอืกระโปรง 

12. รูปแบบการแตงกายที่ชื่นชอบ 

โอกาสที่ไปประกอบดวย 

1. รูปแบบการแตงกายไปงานอุปสมบท 

2. รูปแบบการแตงกายไปวัดทําบุญ 

3. รูปแบบการแตงกายไปงานอวมงคล 

4. รูปแบบการแตงกายไปงานแตง 

5. รูปแบบการแตงกายไปเที่ยวตางจังหวัด 

 

ผลการวิจัย 

จากการเก็บแบบสอบถามโดยเราจะทําการแยกเก็บขอมูลออกเปน 2 สวน คือสวนของผูหญงิและสวนของผูชาย

จํานวน 600 ชุดทําการแยกเก็บขอมูลออกเปน 2 สวน คือ สวนของผูหญงิแบงเปนจํานวนTraining Data500 ชุดTesting Data 

100 ชุด และสวนของผูชายแบงเปนจํานวนTraining Data500 ชุดTesting Data 100 ชุด จากผูที่มีความรูและบุคคลทั่วๆไป 

หลังจากนัน้จะนําขอมูลมาแยกออกเปนโอกาสแตละโอกาส ดังตอไปนี้ 

- งานอุปสมบถ  ทัง้ผูหญงิและผูชายจะแบงเปนจํานวนTraining Data500 ชุดTesting Data 100 ชุด 

- งานแตงงาน  ทัง้ผูหญงิและผูชายจะแบงเปนจํานวน Training Data500 ชุดTesting Data 100 ชุด 

- ไปวัดทําบุญ  ทัง้ผูหญงิและผูชายจะแบงเปนจํานวน Training Data500 ชุดTesting Data 100 ชุด 

- ไปเที่ยวตางจังหวัด  ทัง้ผูหญงิและผูชายจะแบงเปนจํานวน Training Data500 ชุดTesting Data 100 ชุด 

- งานอวมงคล  ทัง้ผูหญงิและผูชายจะแบงเปนจํานวน Training Data500 ชุดTesting Data 100 ชุด 

และจึงนําขอมูลมาประมวลผลดวยโปรแกรม Weka 3.9 โดยเทคนคิการวเิคราะหกลุม )Clustering  (มาใชในการจัด

กลุมออกเปนกลุมของแตละโอกาสใหยอยอีกท ีซึ้งจะอาศัยปจจัยจากไลฟสไตล สผีวิ ชวงอายุ รูปราง ภาคที่อยูอาศัย รูปแบบ

ชุด รูปแบบเสื้อ ลักษณะคอเสื้อ ลักษณะความยาวแขนเสื้อ ลักษณะรูปทรงของกางเกงหรอืกระโปรง ลักษณะความยาวของ

กางเกงหรอืกระโปรง และชอบใสเสื้อตัว2 ตัวหรอืไมโดยแตในแตละโอกาส ไดนําเทคนิคการวเิคราะหกลุม(Clustering) มาใชใน

การจัดกลุมออกเปนกลุมยอยๆซึ่งจะแบงยอยโอกาสละ 5 กลุม ดังนี้ ขอมูลที่แบงยอยและจะมีจํานวนTraining Data100 ชุด
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Testing Data 20 ชุด กอนที่จะนํามาทําการเปรยีบเทียบโมเดลที่ถูกสรางขึ้นจากอัลกอรธิมึตนไมตัดสนิใจ )Algorithm Decision 

Tree (โดยใช C4.5 )J48ดังรูป 

 

 

ภาพที่ 1 ตัวอยางโมเดลที่ไดจาก Algorithm Decision Tree 

 

 

 

ภาพที่ 2 ตัวอยางโมเดลที่ไดจาก Algorithm Decision Treeของเพศชายกลุมที่1 โอกาสรูปแบบการแตงกายไปงานอุปสมบท 
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ภาพที่ 3 ตัวอยางโมเดลที่ไดจาก Algorithm Decision Treeของเพศชายกลุมที่2 โอกาสรูปแบบการแตงกายไปงานอุปสมบท 

 

 

ภาพที่ 4 ตัวอยางโมเดลที่ไดจาก Algorithm Decision Treeของเพศหญงิกลุมที่ 1 โอกาสรูปแบบการแตงกายไปงานอุปสมบท 

 

ภาพที่ 5 ตัวอยางโมเดลที่ไดจาก Algorithm Decision Treeของเพศหญงิกลุมที่ 2 โอกาสรูปแบบการแตงกายไปงานอุปสมบท 
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สรุปผลการวิจัย 

พฤตกิรรมของผูบรโิภคในปจจุบันเปลี่ยนแปลงไปการที่จะแตงกายใหดูสวยงามตามแฟชั่นจึงทําใหผูบรโิภคเลือกไม

ถูกวารูปแบบไหนถงึจะกับเหมาะสมกับตัวเอง และย่ิงชวงที่มีงานเกี่ยวกับประเพณีและวัฒนธรรมหรอืพธิตีางๆ แตผูบรโิภค

อาจจะขาดความรู ความเขาใจจึงตองมีตัวชวยในการตัดสนิใจวาใสแบบไหนถงึจะเหมาะสมกับรูปรางและงานพธิตีางๆ จึงไดมี

การพัฒนาระบบ ชวยตัดสนิใจเลือกเสื้อผาใหเหมาะสมกับบุคคลและโอกาสขึ้นมา โดยไดมีทําการสํารวจเก็บแบบสอบถาม

จํานวน 600 ชุดจากผูที่มีความรูและ บุคคลทั่วๆไป หลังจากนัน้นําขอมูลที่ไดมาเขากระบวนการ Clustering และใช Model 

Decision Tree เพื่อทําการวเิคราะหขอมูลโดยมีคาความถูกตอง เฉลี่ยเทากับ 90.2% นอกจากนัน้ยังสามารถนํา Model ที่ไดมา

จัดทําเปน Web Application เพื่อเปนการเพิ่มความสะดวกสบายและงายตอการใชงานไดอีกดวย 
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บทคัดยอ 

 การศกึษาการปลดปลอยปรมิาณแอมโมเนยีมและไนเทรตในดินจากชนิดของปุยไนโตรเจนที่ตางกันในสภาพการบม

ดนิที่มีอุณหภูมิตางกันของชุดดินกําแพงแสน วางแผนการทดลองแบบสมบูรณสุมบูรณ จํานวน 4 ซ้ํา และ 8 ตํารับทดลอง 

กลาวคือ ไมใสปุยไนโตรเจน (ตํารับควบคุม) ปุยยูเรีย  และปุยไนโตรเจนละลายชา 5 ชนิด ไดแก IBDU, CDU,  Floranid Turf, 

Floranid Twin,  และ  Floranid Eco  ในสภาพการบมดินที่มีอุณหภูมิตางกัน 3 ระดับคือ 25°C, 30°C และ 35°C ผลการทดลอง

พบวา ปุยไนโตรเจนในสภาพการบมดนิที่อุณหภูมิ  35°C และ 30°C ใหปริมาณการปลดปลอยแอมโมเนียมและไนเทรตในดิน

มากกวาที่อุณหภูที ่25°C ขณะที่ปุยไนโตรเจนละลายชากลุม Floranid ใหการปลดปลอยแอมโมเนียมและไนเทรตในดินออกมา

ไดในปรมิาณมากและระยะเวลานานกวาเม่ือเทยีบกับปุยยูเรยี 

คําสําคัญ:  ปุยไนโตรเจนละลายชา  ชุดดนิกําแพงแสน  แอมโมเนยีม  ไนเตรต 

Abstract 

 Releases of ammonium and nitrate from different types of nitrogen fertilizers under different incubation 

temperature in Kamphaen Saen Soil Series were investigated .The experimental design was completely randomized 

design (CRD) with 4 replications and 7 treatments, namely, no nitrogen fertilizers (control), urea fertilizers and 5 slow -

release nitrogen fertilizers (IBDU, CDU, Floranid Turf, Floranid Twin and Floranid Eco) in 3 different temperature, 25°C, 

30°C and 35°C.The results showed that the nitrogen fertilizer incubated under the temperature of 35°C and 30°C  gave 

the ammonium and nitrate into soil higher than temperature 25°C. In addition, floranid fertilizer types gave the highest 

release of ammonium and nitrate  and release of nutrients is longer than urea fertilizer. 

Keyword:  Slow-release nitrogen fertilizers, Kamphaen Saen Soil Series, Ammonium, Nitrate 
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บทนํา  

ปุยละลายชา (slow–release fertilizers) คือ  ปุยที่มีการปลดปลอยธาตุอาหารออกมาชากวาปุยเคมีทั่วไป แตไม

สามารถควบคุมอัตราและชวงเวลาในการปลดปลอยอาหารไดมากนัก เนื่องจากอัตราการปลดปลอยขึ้นอยูกับปจจัยภายนอก 

เชน ความชื้นของดนิ คาปฏิกิริยาดิน อุณหภูมิดิน และขนาดของเม็ดปุย เปนตน (ยงยุทธ และคณะ,2554) โดยปุยไนโตรเจน

ละลายชาเปนปุยเคมีที่สังเคราะหขึ้นใหมจากปุยยูเรยีที่มีสภาพละลายน้ําไดสูงเปลี่ยนแปลงมาเปนปุยยูเรียที่มีสภาพละลายน้ํา

ไดต่ํา และปลดปลอยไนโตรเจนออกมาชาตามสภาพการละลายน้ํา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใชปุยไนโตรเจน และลดการ

สูญเสยีไนโตรเจนออกจากในดนิ ทัง้นี้เนื่องจากปุยไนโตรเจนเม่ือใสลงในดิน พชืสามารถนําไปใชในปริมาณ 50-60%   ของปุยที่

ใสลงไปเทานัน้ สวนที่เหลอืจะถูกยึดไวในดนิหรือเปลี่ยนเปนรูปที่พืชใชประโยชนไมได หรือสูญหายไปโดยการชะละลาย การ

กรอนของดิน และการกลายเปนกาซ (ยงยุทธ และคณะ,2554) อีกทั้งยังสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม เชน การมีไนเทรตใน

แหลงน้ํามากเกนิขึ้น รวมทัง้การเกดิกาซเรอืนกระจก สงผลใหอุณหภูมิโลกเพิ่มสูงขึ้น (Neeteson, 1999) อยางไรก็ตามประเทศ

ไทยตัง้อยูในเขตรอนใกลเสนศูนยสูตร ทําใหภูมิอากาศของประเทศมีลักษณะเปนแบบรอนชื้น และมีอุณหภูมิเฉลี่ยระหวาง 19-

38 องศาเซลเซยีส รวมทัง้ปจจุบันอุณหภูมิโลกมีแนวโนมอุณหภูมิที่สูงขึ้น ซึ่งอุณหภูมิดนิเปนปจจัยหนึ่งซึ่งสงผลกระทบตอการ

ปลดปลอยธาตุอาหารจากเม็ดปุย และยังมีขอมูลงานวจัิยในสวนของอุณหภูมิดินตอการปลดปลอยธาตุอาหารจากปุยละลาย

ชานอย จึงไดมีการศกึษาผลของอุณหภูมิดนิตอการปลดปลอยแอมโมเนยีมและไนเทรตจากปุยไนโตรเจนละลายชา ซึ่งจะเปน

แนวทางการใชประโยชนของปุยละลายชาในการปลูกพชื ลดตนทุนการผลติ และเพิ่มประสทิธภิาพการใชปุยใหดขีึน้ 

อุปกรณและวิธีการ / วิธีดําเนนิการวิจัย  

การทดลองนี้ใชชุดดินกําแพงแสนเปนชุดดินทดสอบ จัดเปนดินลึก ดินบนเปนดินรวนปนทรายแปงหรือดินรวน สี

น้ําตาลหรอืน้ําตาลเขม ปฏิกริยิาดนิเปนดางออน (pH 8.0) ดนิบนตอนลางเปนดนิรวนปนทรายแปงหรอืดินรวนเหนียวปนทราย

แปงหรอืดนิรวน สนี้ําตาลหรอืสนี้ําตาลปนเหลอืง ปฏิกริยิาดนิเปนกลางถงึดางออน (pH 7.0-8.0) ดินลางตอนลางเปนดินรวน

เหนยีวปนทรายแปง สนี้ําตาลถงึสนี้ําตาลเขม การระบายน้ํา ด ีการไหลบาของน้ําบนผวิดนิ ปานกลางถึงชา และสภาพซึมผาน

ไดของน้ํา ปานกลาง วางแผนการทดลองเปนแบบสมบูรณสุมบูรณ (completely randomized design, CRD) จํานวน 4 ซ้ํา และ 

8 ตํารับทดลอง คือ  

ตํารับที่ 1 ไมใสปุยไนโตรเจน (control)  

ตํารับที่ 2 ปุยurea  ) 46%N (0.03 กรัม/100 กรัมแหงของดนิ  

ตํารับที่ 3 ปุย ยไนโตรเจนละลายชา IBDU )30%N (0.05 กรัมกรัม/100 กรัมแหงของดนิ  

ตํารับที่ 4 ปุยไนโตรเจนละลายชา CDU )30%N (0.05 กรัม/100 กรัมแหงของดนิ  

ตํารับที่ 5 ปุยไนโตรเจนละลายชา Floranid-Twin )20%N (0.075 กรัม/100 กรัมแหงของดนิ  

ตํารับที่ 6 ปุยไนโตรเจนละลายชา Floranid-Eco )20%N (0.075 กรัม/100 กรัมแหงของดนิ  

ตํารับที่ 7 ปุยไนโตรเจนละลายชา Floranid-Turf )20%N (0.075 กรัม/100 กรัมแหงของดนิ  

ตํารับที่ 8 ปุยไนโตรเจนละลายชา Enforce )15%N (0.1 กรัม/100 กรัมแหงของดนิ  

แตละตํารับการทดลองผสมดนิกําแพงแสนน้ําหนัก 100 กรัมดนิแหง กับปุยชนิดตางๆเขาดวยกันใสลงในถุงพลาสติก 

แลวเตมิน้ํา 20 มิลลเิมตร หลังจากนั้นปดดวยฟองน้ําดานบน แลวนําตัวอยางดินแตละถุงไปชั่งน้ําหนัก เพื่อควบคุมความชื้น

ของดนิใหเทากับคา Fc ของดิน  นําตัวอยางดินในถุงพลาสติกไปบมใน growth chamber ที่อุณหภูมิ 25°C , 30°C และ 35°C  

เปนเวลา 80  วัน โดยเก็บตัวอยางดนิทุกๆ 10 วัน  จํานวน 8 ครัง้ เพื่อวิเคราะหหาปริมาณแอมโมเนียมในดินดวย colorimetric 
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nitropusside methods (Anderson et al., 1989) และปริมาณไนเทรตในดินดวย colorimetric by the hydrazine reduction 

(Hayashi et al., 1997) 

 

ผลการวิจัยและวิจารณผลการทดลอง  

1. ปรมิาณแอมโมเนียมในดนิ 

 ชนดิของปุยไนโตรเจนที่ตางกันสงผลใหการปลดปลอยแอมโมเนยีมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญย่ิงทางสถิติในสภาพ

การบมดินที่มีพีเอชดินตางกัน (figure 1) โดยปุยไนโตรเจนที่บมในสภาพบมดินที่อุณหภูมิ 35°C  และ 30°C ปลดปลอยให

ปริมาณแอมโมเนียมในดินมากกวาสภาพบมดินอุณหภูมิ 25°C อาจเนื่องมาจากอุณหภูมิในดินสูง สงผลใหอัตราการ

ปลดปลอยธาตุอาหารเร็วขึ้น และพอเหมาะกับอัตราการเจริญเติบโตของพืชที่เพิ่มขึ้นเม่ืออุณหภูมิสูงขึ้น (ยงยุทธและคณะ

,2554)เม่ือพจิารณาชนดิของปุยไนโตรเจนนัน้ พบวายูเรยีปลดปลอยใหแอมโมเนียมในดินออกมาในปริมาณมากอยางรวดเร็ว

ในชวง 10 วันแรกของการบมดิน หลังจากนั้นจะลดลงอยางตอเนื่องจนถึง 80 วันหลังบมดิน (figure 1) ซึ่งสอดคลองกับ

รายงานของ Zhou et al., (2006) พบวาปุยยูเรยีละลายน้ําไดรวดเร็ว และปลดปลอยใหแอมโมเนียมออกมาภายใน 1-2 ชั่วโมง

หลังการใสปุย ขณะที่การปลดปลอยใหแอมโมเนยีมในดนิจากปุยไนโตรเจนละลายชานั้น สามารถแบงกลไกลการปลดปลอย

ออกได 2 กลุม คือ กลุม IBDU และ CDU และกลุม Floranid โดยกลุม IBDU และ CDU คอยๆปลดปลอยใหแอมโมเนียมในดิน 

และปลดปลอยใหแอมโมเนียมในดินสูงสุดในชวง 20-60 วันหลังบมดิน หลังจากนั้นการปลดปลอยใหแอมโมเนียมในดินจะ

คอยๆลดลงจนถึง 80 วันหลังบมดิน (figure 1) อยางไรก็ตามมีขอสังเกตพบวา IBDU ปลดปลอยใหแอมโมเนียมในดินได

มากกวา CDU ทั้งนี้อาจจะเนื่องมาจากกลไกการละลายของ IBDU และ CDU มีความแตกตางกัน โดย IBDU การละลาย

ปลดปลอยธาตุอาหารขึ้นอยูกับ pH และอุณหภูมิของดิน (ยงยุทธและคณะ,2554)   สวน  CDU นั้นการละลายปลดปลอยธาตุ

อาหารขึ้นอยูกับ pH  อุณหภูมิของดนิ ความชื้นในดิน และกิจกรรมของจุลินทรียในดิน (ยงยุทธและคณะ, 2554) ขณะที่กลุม 

Floranid นัน้ การปลดปลอยใหแอมโมเนยีมในดนิสูงในชวง 30 วันแรกหลังบมดิน  หลังจากนั้นคอยๆลดลงจนถึง 80 วันหลัง

บมดิน (figure 1) เนื่องมาจากกลุม Floranid เปนปุยละลายชาที่มีสวนผสมของปุยไนโตรเจนทั่วไปในรูปแอมโมเนียมและไน

เทรต-ไนโตรเจนผสมกับปุยไนโตรเจนละลายชาในรูป IBDU CDU และ MU (methylene diurea) อยางไรก็ตามเม่ือพิจารณาปุย

แตละชนิดในกลุม Floranid พบวา Floranid-Twin และ Floranid-Eco มีแนวโนมปลดปลอยใหแอมโมเนียมในดินสูงกวา 

Floranid-Turf  เพราะ Floranid-Twin มีสวนผสมของปุยไนโตรเจนละลายชาอยูในรูป IBDU กับ CDU และFloranid-Eco 

สวนผสมของปุยไนโตรเจนละลายชาอยูในรูป MU ซึ่งปุย MU นั้น การปลดปลอยใหธาตุอาหารพืชมีกลไกคลายกับ CDU 

(Nardi et a.l,2017) สําหรับ Floranid-Turf สวนผสมของปุยไนโตรเจนละลายชาอยูในรูป IBDU อยางเดยีว 
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Figure 1. Ammonium and nitrate content in soil affected by nitrogen slow-released fertilizer under temperature 

differences in soil incubation condition at 10-80 days.  

 
2 .ปริมาณไนเทรตในดนิ  

ชนดิของปุยไนโตรเจนที่ตางกันสงผลใหการปลดปลอยใหไนเทรตในดินมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญย่ิงทาง

สถติใินสภาพการบมดนิที่มีพเีอชดนิตางกัน (figure 1) 35 โดยปุยไนโตรเจนที่บมในสภาพที่อุณหภูมิ °C  และ 30°C  ปลดปลอย

ใหปริมาณไนเทรตในดินมากกวาสภาพบมดินอุณหภูมิ 25°C ทั้งนี้เพราะสภาพดินอุณหภูมิ 35°C  และ 30°C  มีปริมาณไน

เทรตในดนิสูงกวาดนิอุณหภูมิ 25°C จึงเปลี่ยนแอมโมเนยีมในดินใหเปนไนเทรตในดินไดสูงจากกระบวนการ nitrification (จารุ

วรรณ และคณะ,2556)  เม่ือพจิารณาชนิดของปุยไนโตรเจน พบวา กลุมปุยไนโตรเจนละลายชาใหปริมาณไนเทรตในดินสูง

กวายูเรีย (figure 1) โดยยูเรียใหปริมาณไนเทรตในดินสูงชวง   10 แรกของการบมดิน ซึ่งใหผลการทดลองเชนเดียวกันกับ

ปรมิาณแอมโมเนยีมในดนิ หลังจากนัน้ปรมิาณไนเทรตคอยๆลดลงอยางตอเนื่องจนถึง 80 วันหลังจากการบม(figure) 1  สวน

ปุยไนโตรเจนละลายชา IBDU และ CDU ใหปรมิาณไนเทรตในดิน เริ่มปลดปลอยสูงขึ้นตั้งแต 20 วัน หลังจากนั้นคอยๆลดลง

จนถงึ 80 วันหลังบมดนิ ขณะที่ปุยไนโตรเจนละลายชากลุม Floranid ใหปรมิาณไนเทรตในดนิสูงในชวง 10  วันหลังบมดิน และ

ลดลงจนถงึชวง 30-40 วันหลังบมดนิ ใหปรมิาณไนเทรตในดนิเพิ่มสูงขึ้นอีกครัง้ แลวจึงลดลงจนถึง 80 วันหลังบม อยางไรก็

ตามมีขอสังเกตพบวา ปรมิาณไนเทรตในดนิมีคอนขางสูงในทุกตํารับของปุยไนโตรเจน โดยเฉพาะอยางย่ิงการบมดินในสภาพ

ดนิอุณหภูมิ 35°C แสดงวาแอมโมเนยีมในดนิมีปรมิาณสูง สงผลใหแอมโมเนยีมเปลี่ยนเปนไนเทรตไดสูงตามไปดวย นอกจากนี้

การบมดนิในสภาพความชื้นดนิที่ระดับ 100% FC อาจทําใหไนเทรตในดนิสูญเสยีหรอืเปลี่ยนไปเปนรูปของกาซไนโตรเจน (NO2, 

NO, N2O หรอื N2) ดวยกระบวนการ denitrification (มะลวิัลย และสรวศิ,2555)  
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บทคัดยอ 

 น้ําเปนปจจัยสําคัญตอการดํารงชีวิตเนื่องจากทุกชีวิตตองพึ่งพาอาศัยน้ําเปนหลักสําคัญ แตในปจจุบันแหลงน้ําใน

ประเทศไทยกับประสบปญหาวัชพืชไปกีดขวางการไหลของน้ํา ซึ่งวัชพืชที่ไปกีดขวางการไหลของน้ํามากที่สุดคือผักตบชวา 

การกดีขวางการไหลของน้ําของผักตบชวา ทําใหการไหลของน้ําชาลงและนํามาซึ่งปญหาน้ําทวงขังสวนการเก็บและการกําจัด

วัชพืช เชน ผักตบชวา ในปจจุบันนั้นไมมีรูปแบบการปฏิบัติที่ชัดเจนแตสวนใหญดําเนินการแบบการกะเกณฑดวยสายตา 

จากนัน้จึงดําเนนิการใชบุคคล เขาไปดําเนนิการเก็บผักตบชวาออกมาจากลําคลอง  สงผลใหจะตองมีการจัดเตรียมทรัพยากร

เอาไวเปนจํานวนมากทําใหเกดิการสิ่งเปลอืง 

การวจัิยมีวัตถุประสงคเพื่อการแยกภาพของน้ําออกจากภาพของผักตบชวา เพื่อนําไปประยุกตใชในการแยกภาพถาย

จากลําคลองหรือแมน้ําและสามารถนําภาพที่ไดนั้น มาทําการวิเคราะหและแยกองคประกอบของภาพได ในการศึกษาที่

นําเสนอนี้เปนการใชหลักการโครงขายประสาทเทียมแบบสังวัตนาการตามหลักทฤษฎีการเรียนรูเชิงลึกสําหรับแยกภาพของ

ผักตบชวากับภาพของน้ํา โดยมีการนําภาพถายของผักตบชวามาจาก 3 แหลงที่มา คือ ภาพถายผักตบชวาจากอินเตอรเน็ต 

จํานวน 81 ภาพ ,ภาพถายผักตบชวาที่ถายดวยตนเอง จํานวน 179 ภาพ และภาพถายผักตบชวาที่ใหผูอ่ืนถายจํานวน 145 

ภาพ รวมภาพถายของผักตบชวาที่นํามาวเิคราะหทัง้สิ้น 405 ภาพ จากนัน้นําภาพทัง้ 3 แหลงที่มา เขาสูกระบวนการโครงขาย

ประสาทเทยีมแบบสังวัตนาการตามหลักทฤษฎีการเรยีนรูเชงิลกึ ซึ่งมีอยู 2 ขั้นตอน โดยในขั้นตอนแรกเปนขั้นตอนการฝกหัด 

ซึ่งจะไดคาความถูกตองของแบบจําลองขอมูลเขาใกล 1 แสดงถึงความนาจะเปนที่ชุดวินิจฉันนี้จะใหผลถูกตองตามความเปน

จรงิ ตามหลักการคํานวณบรเิวณใตเสนโคงและไดคาคุณลักษณะสําคัญจํานวน 65536 จุด ไดคามิติอยูที่ 45285 และมีรอบ

การคํานวณ 900 รอบ จากนั้นจะเขาสูขั้นตอนที่ 2 คือกระบวนการทดสอบตามหลักทฤษฎีการเรียนรูเชิงลึกซึ่งเม่ือเสร็จสิ้น

กระบวนการทัง้ 2 ขัน้ตอน จะทําใหโปรแกรมสามารถเรียนรูและแยกไดวาภาพผักตบชวาเพื่อตรวจสอบผักตบชวาที่เกิดกีด

ขวางแหลงน้ําตางๆ 

คําสําคัญ:  วทิยาศาสตร  การทําเหมืองขอมูล  การเรยีนรูเชงิลกึ  โครงขายประสาทเทยีมแบบสังวัตนาการ 

Abstract 

 Water is an important factor for human life in order to use water to consume in every day. Nowadays, a water 

sources in Thailand faced a problem with weeds that they obstruct watercourse which is hyacinth. The obstruct of 

hyacinth is a cause of flooding because of water could not flow. The method to disposal hyacinth have not customarily 

plan, there are only exact by using eyesight. After that, they will use human resource to operate and sweep hyacinth 
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out of the canal and it have to prepare many of resource that cause of wastage. This project created to show purpose 

to split water out of hyacinth in order to adapt in separation perspective image taken from canal or river and use that 

image to analyze and separate element. In this project present by using principle of convolutional neural networks follow 

by deep learning for separate image of hyacinth and image of water. Their images are from 3 resources: 1. Image of 

hyacinth from internet 81 pictures. 2. Image of hyacinth that taken by members in group 179 pictures and 3. Image of 

hyacinth that taken from other people 145 pictures. Total of image is 405 pictures. After that, using all pictures to 

analyze by using 2 steps principle of convolutional neural networks follow by deep learning. First step is a practice 

method to accuracy in model 1 and get 65536 dots and get 45285 dimensions. Then, in second step is a testing 

method by deep learning. After that, program will available for use, they could identify and sort out of hyacinth. 

Keyword:  Science, Data Mining, Deep Learning, Convolutional Neural Networks 

 

บทนํา 

 เนื่องจากผักตบชวาสรางปญหาใหระบบงานชลประทานอยางมากกีดขวางการไหลของน้ํา มีการแพรระบาดอยาง

รวดเร็วและมักจะไหลไปกดีขวางการไหลของน้ํา  การกดีขวางการไหลของน้ําของผักตบชวาสงผลใหการไหลของน้ําชาลง เม่ือ

น้ํามีปรมิาณมากขึ้นแตปรมิาณการไหลของน้ําชาลง จึงนํามาซึ่งสาเหตุของการเกิดน้ําทวมขัง เนื่องจากน้ําสามารถระบายได

ชาลง (บุญชัย  งามวทิยโรจน สมทรง เจรญิภัณฑูรย , ธรีะเดช คุรุวุฒิและพงษพัฒน เสมอคํา, 2555)  สวนการเก็บและการ

กําจัดวัชพชื เชน ผักตบชวา ในปจจุบันนัน้ไมมีรูปแบบการปฏิบัตทิี่ชัดเจน แตสวนใหญดําเนนิการแบบการกะเกณฑดวยสายตา 

จากนั้นจึงดําเนินการใชบุคคลคน เขาไปดําเนินการเก็บผักตบชวาออกมาจากลําคลอง  สงผลใหจะตองมีการจัดเตรียม

ทรัพยากรเอาไวเปนจํานวนมาก ทัง้ รถ  และคน รวมทัง้อุปกรณอ่ืน ๆ ที่เอาไวในการจัดเก็บผักตบชวา ซึ่งอาจจะทําใหเกิดการ

สิ่งเปลอืงได 

 ดังนั้นโครงงานฉบับนี้จึงถูกสรางขึ้นและมีวัตถุประสงคเพื่อการแยกแยะภาพของผักตบชวาเพื่อชวยตรวจสอบ

ผักตบชวาบนผนืน้ํา โดยมีลักษณะเปนโครงงานเชงิโมเดล เพื่อสําหรับนําไปประยุกตใชในการแยกภาพถายจากลําคลองหรือ

แมน้ําและสามารถนําภาพที่ไดนัน้ มาทําการวเิคราะหและแยกองคประกอบของภาพได  เพื่อใหสามารถบอกไดวาภาพที่ไดนั้น

มีผักตบชวาอยูในอัตราสวนเทาใดของภาพซึ่งจะทําใหการกําหนดชวงเวลาในการจัดเก็บ การลงมือจัดเก็บและกําจัดผักตบชวา 

สามารถทําไดงายขึ้น  เนื่องจากทราบชนดิและปรมิาณของของวัชพชืและสิ่งกดีขวางบนลําน้ํา 

 

งานวิจัยและทฤษฎีทีเ่กี่ยวของ 

 การเรยีนรูของเครื่อง (Machine Learning) เปนศาสตรแขนงหนึ่งที่ทําใหคอมพวิเตอรมีความสามารถในการเรยีนรู

ดวยตนเอง เม่ือมีขอมูลเขาสามารถทํานายหรอืตัดสนิใจได โดยปราศจากการทํางานตามลําดับคําสั่งโปรแกรม หรอืก็คือ

คอมพวิเตอรสามารถคิดไดดวยตนเองนั่นเองโดยการเรยีนรูของเครื่อง (Machine Learning) สามารถจําแนกประเภท ไดเปน

เปน 4 ประเภท และมีวธิกีารเรยีนรู 10 วธิกีารเรยีนรู(Nuttavut,2016) 

ประเภทของการเรยีนรูของเครื่อง(Machine Learning) 

1. การเรยีนรูแบบไมมีผูสอน (unsupervised learning) 

 เปนการเรยีนรูที่ไมมีการระบุผลที่ตองการหรอืประเภทเอาไวกอน การเรียนรูแบบนี้จะพิจารณาวัถตุเปนเซตของตัว

แปรแบบสุม แลวจึงสรางโมเดลิความหนาแนนรวมของขอมูล การเรียนรูแบบไมมีผูสอนสามารถนําไปใชรวมกับการอนุมาน

แบบเบย (การคาดคะเนตามหลักเหตุผล) เพื่อหาความนาจะเปนแบบมีเงื่อนไขของตัวแปรสุมโดยกําหนดตัวแปรที่เกี่ยวของให 

นอกจากนี้ยังสามารถนําไปใชในการบบีอัดขอมูล (data compression) 
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2. การเรยีนรูแบบมีผูสอน (supervised learning) 

 เปนเทคนิคการเรียนรูของเครื่องซึ่งสรางฟงกชันจากขอมูลสอน (training data) ขอมูลสอนประกอบดวยวัตถุเขา 

(มักจะเปนเวกเตอร) และผลที่ตองการผลจากการเรยีนรูจะเปนฟงกชันที่อาจจะใหคาตอเนื่อง (จะเรยีกวธิกีารวาการถดถอย -

- regression) หรอืใชทํานายประเภทของวัตถุ (การแบงประเภท -- classification) ภารกจิของเครื่องเรยีนรูแบบมีผูสอนคือการ

ทํานายคาของฟงกชันจากวัตถุเขาที่ถูกตองโดยใชตัวอยางสอนจํานวนนอย (training examples) 

3. การเรยีนรูแบบเสรมิกําลัง (Reinforcement Learning) 

 การเรยีนรูที่คอมพวิเตอรจะสนใจตอสิ่งแวดลอมเปนพเิศษหรอื คอมพิวเตอรมีปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอมที่เปลี่ยนไป

ตลอดเวลาหรอื คอมพวิเตอรกําหนดการกระทําของระบบจากสิ่งที่สังเกตุไดโดยคอมพิวเตอรจะตองทํางานบางอยางโดยที่ไม

มีผูสอน คอยบอกอยางจรงิจังวาวธิกีารที่ทําอยูนัน้เขาใกลเปาหมายแลวหรอืยัง เชน Alpha Go ของ Google 

4. การเรียนวิธีการเรียน (Learning to learn, Meta-learning) เปนวิธีที่จะเรียนวิธีการเรียนรูของตนเอง โดยปรับปรุง 

inductive bias ที่เปนขอสมมตฐิานที่อัลกอรทิมึใชในการเรยีนรูจากประสบการณที่ผานมา 

วธิกีารเรยีนรูของการเรยีนรูของเครื่อง(Machine Learning) 

1. การเรยีนรูโดยใชตนไมตัดสนิใจ(decision tree learning)  

2. การเรียนรูโดยใชกฎความสัมพันธ(association rule learning)  

3. การเรยีนรูโดยใชโครงขายประสาทเทยีม (artificial neural networks)  

4. การเรยีนรูโดยใชการโปรแกรมตรรกะเชงิอุปนัย (inductive logic programming)  

5. การเรยีนรูโดยใชซัพพอรตเวกเตอรแมชชนี (support vector machines)  

6. การเรยีนรูโดยใชการแบงกลุมขอมูล (clustering)  

7. การเรยีนรูโดยใชเครอืขายแบบเบย(Bayesian networks)  

8. การเรยีนรูโดยใชการเรยีนรูดวยการแทน (representation learning)  

9. การเรยีนรูโดยใชการเรยีนรูดวยความคลาย (similarity and metric learning)  

10. การเรยีนรูโดยใชขันตอนวธิเีชงิพันธุกรรม (genetic algorithms) 

 

การเรยีนรูโดยใชโครงขายประสาทเทยีม(artificial neural networks) 

 โครงขายประสาทเทยีมเปนอัลกอรทิมึที่ไดแรงบันดาลใจมาจากโครงสรางและการทํางานของเซลลประสาทในสมอง 

การคํานวณของโครงขายประสาทเทยีมถูกสรางเปนโครงสรางของการเชื่อมตอของประสาทเทียมแตละตัว ประมวลผลขอมูล

โดยหลักการการเชื่อมตอ โครงขายประสาทเทียมสมัยใหมเปนเครื่องวิเคราะหทางสถิติที่ไมเปนเชิงเสน มักใชในการจําลอง

ความสัมพันธที่ซับซอนระหวางขอมูลขาเขาและขาออก เพื่อหารูปแบบจากขอมูล หรือเพื่อหาโครงสรางทางสถิติระหวางตัว

แปรที่สํารวจ 

ประเภทของขายงานประสาทเทยีม 

1. เพอรเซ็ปตรอนหลายชัน้(multi-layer perceptron) 

2. ขายงานฮอปฟลด (Hopfield network) 

ทฤษฏีการเรยีนรูเชิงลกึ(Deep Learning) (วารสาร @POST, 2559) 

 ทฤษฏีการเรยีนรูเชิงลึกเปนชุดคําสั่งที่ถูกสรางขึ้นมา เพื่อทําใหเครื่องจักรหรือเครื่องคอมพิวเตอร สามารถเรียนรู

และเขาใจไดเหมือนกับมนุษย โดยชุดคําสั่งนี้จะทําใหตัวเครื่องจักรสามารถประมวลผลขอมูลจํานวนมาก และมีการจําลอง
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เครอืขายประสาทแบบเดยีวกันกับในสมองของมนุษย ซึ่งทฤษฏีการเรยีนรูเชงิลกึ(Deep Learning) เปนสาขาหนึ่งของการเรียนรู

ของเครื่อง (Machine Learning) ซึ่งการเรยีนรูเชงิลกึมี 4ประเภท 

1. โครงขายประสาทเทยีมแบบลกึ(Deep Artificial Neural Networks) 

2. โครงขายประสาทเทยีมแบบสังวัตนาการ (Convolutional Neural Networks) 

3. โครงขายความเชื่อแบบลกึ(Deep Belief Networks) 

4. โครงขายประสาทเทยีมแบบวนซ้ํา(Recurrent Neural Network) 

 

 

ภาพที่ 1 แผนภาพที่แสดงวาทฤษฏีการเรยีนรูเชงิลกึเปนสาขาหนึ่งของการเรยีนรูของเครื่อง 

โครงขายประสาทเทยีมแบบสังวตนาการ (Convolutional NeuralNetworks) 

 เปนเครอืขายประสาทเทยีม (Neural Network) ที่ประกอบดวยชัน้ convolution โดยชั้น convolution นั้นกลาวโดยยอได

วาเปนการตรวจจับลักษณะเฉพาะ (local feature) บนรูปนําเขา โดยลักษณะเฉพาะเหลานี้ก็คือ convolution kernel บน layer 

 
จุดเดนของโครงขายประสาทเทยีมแบบสังวัตนาการ 

(1) ลักษณะเฉพาะเหลานี้ถือเปนสวนหนึ่งของเครือขายประสาทเทียมที่จะถูกปรับไปพรอม ๆ กับสวน classifier ดังนั้น

หลังจากการปอนขอมูลเขาไปในโปรแกรมเพื่อประมวลผลจําแนกขอมูลและนําไปจัดเก็บไว(Training) จะไดกระบวนการแปลง

ขอมูลใหอยูในรูปแบบ ที่สามารถนําไปใชงานไดใน Machine Learning (feature extractor) ที่เหมาะสมกับงาน 

(2) ลักษณะเฉพาะเหลานี้ถูก applied ที่ตําแหนงตางๆ บนรูปนําเขา (เปนการทํา weight sharing แบบหนึ่ง) ดังนั้นเม่ือเรา

คํานวณเกรเดยีนตยอนกลับ เราตองทําการรวมคาที่ไดจากตําแหนงทั้งหมดนี้ดวย ดังนั้นขนาด (amplitude) ของคาที่ไดจึงมี

ขนาดใหญพอในการปรับ kernel เหลานี้ที่มักอยูใน layer ลางๆ 

 
กระบวนการทํางานของโครงขายประสาทเทยีมแบบสังวัตนาการ 

(1) Convolution Layer : CONV 

เปนขัน้ตอนที่ทําการปรับฟลเตอรใหภาพดวยฟลเตอรหลายแบบเพื่อใหไดภาพในหลาย ๆคุณลักษณะ 

(2) Rectified Linear Unit : RELU 

เปนการนํา output จาก ขัน้ตอนการ Convolution มาคํานวณ จากนัน้ผลลัพธที่ไดซึ่งคาของน้ําหนักใหม 

(3) Pooling Layer : POOL 

ทําการเลอืกคาที่มากสุดจากขนาดเมทริกซ ที่เลือกไวอออกมา เพื่อปรับขนาดใหรูปภาพเล็กลง และไดคุณลักษณะที่สําคัญ

ของขอมูลออกมา 
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ภาพที่ 2สรุปการกระบวนการทํางานของโครงขายประสาทเทียมแบบสังวัตนาการ 

 

วิธีการดําเนนิการวิจัย 

โครงงานนี้มีการนําภาพถายของผักตบชวามาจาก 3 แหลงที่มา คือ 1.ภาพถายผักตบชวาจากอินเตอรเน็ต จํานวน 

81 ภาพ 2.ภาพถายผักตบชวาที่ถายดวยตนเอง จํานวน 179 ภาพ 3.ภาพถายผักตบชวาที่ใหผูอ่ืนถาย จํานวน 145 ภาพ รวม

ภาพถายของผักตบชวาที่นํามาวเิคราะหทัง้สิ้น 405 ภาพ จากนัน้นําภาพทัง้ 3 แหลงที่มา เขาสูกระบวนการโครงขายประสาท

เทยีมแบบสังวัตนาการตามหลักทฤษฎีการเรยีนรูเชงิลกึ ซึ่งมีอยู 2 ขัน้ตอน 

ขัน้ตอนการการเรยีนรูเชงิลกึประกอบไปดวย 2 ขัน้ตอน(ชนนกิานต   และ ปฏิญญา, 2559) 

1. การฝกหัด (Training) เปนขัน้ที่มีการปอนขอมูลเขาไปในโปรแกรม เพื่อประมวลผลจําแนกขอมูลและนําไปจัดเก็บไว 

เพื่อใชในขัน้ตอนการทดสอบ (Test)ตอไป 

 

 
ภาพที่ 3 กระบวนการฝดหัด 

 

โดยกอนที่จะนํารูปภาพเขาสูขัน้ตอนของกระบวนการฝกหัด(Training)นัน้  จะตองมีการเตรียมขอมูลที่มีการรวบรวม

มาแลวใหอยูในลักษณะที่สะดวกตอการประมวลผลกอน โดยขึ้นตอนการเตรยีมขอมูลเบื้องตนสามารถทําไดโดยการคัดเลือก

แยกรูปภาพที่ไมสมบูรณออก เชน รูปภาพที่ไมคมชัด รูปภาพที่มีขนาดเล็ก รูปภาพที่ไมเกี่ยวของหรือไมตรงกับความตองการ

ของงานวจัิย เปนตน ซึ่งการเตรยีมขอมูลที่ดจีะสงผลทําใหประหยัดเวลาและเนื้อที่ในการประมวลผลใหนอยลงได 
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ภาพที่ 4 ขัน้ตอนการเตรยีมภาพ 

 
หลังจากการเตรยีมขอมูลแลวก็จะเขาสูขัน้ตอนการจัดทําเปนโมเดลิหรอืรูปแบบการเรยีนรูเพื่อเก็บไวเปนขอมูลที่จะ

นําไปใชในการทดสอบ (Test) โดยในที่นี้เราใชกระบวนการ Convolutional Neural Networks  :CNN ในการประมวลผลรูปภาพ 

เพื่อทําใหการจําแนกขอมูลงายขึ้น และสามารถจัดเก็บได    

 
ภาพที่ 5 กระบวนการฝกหัด (Training) ทัง้หมด 

 

2. การทดสอบ (Test) เปนขั้นที่ผูใชปอนขอมูลใหมเขาไปในโปรแกรมเพื่อใหโปรแกรมทําการประมวลผลและทํานาย

ออกมาวา จัดเปนขอมูลในประเภทใด โดยการทํานายนั้นโปรแกรมจะนําขอมูลไปเปรียบเทียบกับขอมูลที่ไดจาก

ขัน้ตอนการฝกหัด (Training) 

 

 
ภาพที่ 6 กระบวนการทดสอบ 
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โครงขายประสาทเทียมแบบสังวตนาการ (Convolutional NeuralNetworks) 

 เปนเครอืขายประสาทเทยีม (Neural Network) ที่ประกอบดวยชัน้ convolution โดยชั้น convolution นั้นกลาวโดยยอได

วาเปนการตรวจจับลักษณะเฉพาะ (local feature) บนรูปนําเขา โดยลักษณะเฉพาะเหลานี้ก็คือ convolution kernel บน layer 

จุดเดนของโครงขายประสาทเทยีมแบบสังวัตนาการ 

(3) ลักษณะเฉพาะเหลานี้ถือเปนสวนหนึ่งของเครือขายประสาทเทียมที่จะถูกปรับไปพรอม ๆ กับสวน classifier ดังนั้น

หลังจากการปอนขอมูลเขาไปในโปรแกรมเพื่อประมวลผลจําแนกขอมูลและนําไปจัดเก็บไว(Training) จะไดกระบวนการแปลง

ขอมูลใหอยูในรูปแบบ ที่สามารถนําไปใชงานไดใน Machine Learning (feature extractor) ที่เหมาะสมกับงาน 

(4) ลักษณะเฉพาะเหลานี้ถูก applied ที่ตําแหนงตางๆ บนรูปนําเขา (เปนการทํา weight sharing แบบหนึ่ง) ดังนั้นเม่ือเรา

คํานวณเกรเดยีนตยอนกลับ เราตองทําการรวมคาที่ไดจากตําแหนงทั้งหมดนี้ดวย ดังนั้นขนาด (amplitude) ของคาที่ไดจึงมี

ขนาดใหญพอในการปรับ kernel เหลานี้ที่มักอยูใน layer ลางๆ 

กระบวนการทํางานของโครงขายประสาทเทยีมแบบสังวัตนาการ 

(4) Convolution Layer : CONV 

เปนขั้นตอนที่ทําการปรับฟลเตอรใหภาพดวยฟลเตอรหลายแบบเพื่อใหไดภาพในหลาย ๆคุณลักษณะ 

(5) Rectified Linear Unit : RELU 

เปนการนํา output จาก ขัน้ตอนการ Convolution มาคํานวณ จากนัน้ผลลัพธที่ไดซึ่งคาของน้ําหนักใหม 

(6) Pooling Layer : POOL 

ทําการเลอืกคาที่มากสุดจากขนาดเมทริกซ ที่เลือกไวอออกมา เพื่อปรับขนาดใหรูปภาพเล็กลง และไดคุณลักษณะที่สําคัญ

ของขอมูลออกมา 

 
ภาพที่ 6สรุปการกระบวนการทํางานของโครงขายประสาทเทยีมแบบสังวัตนาการ 

 

วิธีการดําเนนิการวิจัย 

โครงงานนี้มีการนําภาพถายของผักตบชวามาจาก 3 แหลงที่มา คือ 1.ภาพถายผักตบชวาจากอินเตอรเน็ต จํานวน 81 

ภาพ 2.ภาพถายผักตบชวาที่ถายดวยตนเอง จํานวน 179 ภาพ 3.ภาพถายผักตบชวาที่ใหผูอ่ืนถาย จํานวน 145 ภาพ รวม

ภาพถายของผักตบชวาที่นํามาวเิคราะหทัง้สิ้น 405 ภาพ จากนัน้นําภาพทัง้ 3 แหลงที่มา เขาสูกระบวนการโครงขายประสาท

เทียมแบบสังวัตนาการตามหลักทฤษฎีการเรียนรูเชิงลึก ซึ่งมีอยู 2 ขั้นตอน โดยในขั้นตอนที่ 1 เปนขั้นตอนการฝกหัด เพื่อ

ประมวลผลจําแนกขอมูลและคุณลักษณะสําคัญของภาพ นําไปจัดเก็บไว 



การประชุมวชิาการ และการประกวดนวัตกรรมบัณฑิตศกึษาระดับชาติและนานาชาติ 

ระหวางวันท่ี 17-18 พฤษภาคม 2561 

ณ ศูนยประชุมนานาชาติดิเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส เชยีงใหม 
 

746 

 
 

ภาพที่ 7ตัวอยางภาพถายของผักตบชวามาจาก 3 แหลงที่มา คือ ภาพถายผักตบชวาที่ใหผูอ่ืนถาย,ภาพถายผักตบชวาที่ถาย

ดวยตนเองและภาพถายผักตบชวาจากอินเตอรเน็ต 

 
 โดยในขัน้ตอนที่ 1 เปนขัน้ตอนการฝกหัด เพื่อประมวลผลจําแนกขอมูลและคุณลักษณะสําคัญของภาพ นําไปจัดเก็บ

ไว ซึ่งจากกระบวนการฝดหัดนี้จะไดคาความถูกตองของแบบจําลองขอมูล (accuracy) มีคาเขาใกล 1 และไดคาคุณลักษณะ

สําคัญจํานวน 65536 จุด ไดคามิต ิ(dimension) อยูที ่45285มีจํานวนรอบการจดจํา (score) อยูที่ 900 

 

ภาพที่ 8 ภาพแบบจําลองขอมูลที่ไดมาจากการนําภาพจาก 3 แหลงที่มา เขาสูกระบวนการฝกหัด 

ซึ่งจากภาพแบบจําลองของขอมูลเราจะเห็นวาขอมูลในแบบจําลองขอมูลที่ไดมาจากการนําภาพผักตบชวาจาก 3 

แหลงที่มาเขาสูกระบวนการฝกหัด ตามหลักทฤฎีการเรยีนรูเชงิลกึขอมูลมีการจับกลุมกันอยางชัดเจน 

 

ภาพที่ 9 ภาพกราฟแสดงคาความถูกตองของแบบจําลองขอมูลที่ไดมาจากการนําภาพจาก 3 แหลงที่มามาเขาสูกระบวนการ

ฝกหัด 

ตัววัดประสทิธิภาพของโมเดล ClassificationArea under the curve (AUC)  

 สามารถใชโปรแกรมทางสถติคํิานวณออกมาไดโดยมีการแบงคาที่ออกมาไดดังนี้(sit, 2015) 
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ตารางที่ 1 ตารางแสดงการแบงคาประสิทธภิาพของโมเดล 

คาแกน Y ความหมาย 

0.9-1.0 ดมีาก (very good) 

08-0.9 ด ี(good) 

0.7-0.8 พอใช (fair) 

0.6-0.7 ต่ํา (poor) 

0.5-0.6 ต่ํามาก (fail) 

<0.5 ใชการไมได 

(Worthless test) 

 

Better roll the dice ย่ิงคา AUC เขาใกล 1 ย่ิงแสดงถงึความถูกตองของการทดสอบ (test accuracy) ที่มาก เพราะมัน

แสดงถงึความนาจะเปนที่ชุดตรวจวนิจิฉัยนัน้ๆ จะใหผลถูกตองตามความเปนจรงิ  ซึ่งจากกราฟที่ไดจากแบบจําลองขอมูลที่มี

การนําภาพถายของผักตบชวาจาก 3 แหลงที่มาเขาสูกระบวนการฝกหัดเราจะเห็นวากราฟมีลักษณะเขาใกล 1 ซึ่งถือวา

แบบจําลองนี้คอนขางที่จะถูกตอง ซึ่งจากกราฟที่ไดจากแบบจําลองขอมูลที่มีการนําภาพถายของผักตบชวาจาก 3 แหลงที่มา

เขาสูกระบวนการฝกหัดเราจะเห็นวากราฟมีลักษณะเขาใกล 1 ซึ่งถือวาแบบจําลองนี้คอนขางที่จะถูกตองตามหลักของตัววัด

ประสิทธภิาพของโมเดล ClassificationArea under the curve (AUC) 

นอกจากนี้ผูวจัิยยังไดมีการทดสอบ โดยการนําภาพจากแหลงที่มาเดียวมาทําการทดลองในขั้นตอนการฝกหัด ซึ่ง

ภาพจากแหลงที่มาเดยีวดังกลาวเปนภาพจากอินเตอรเน็ตจํานวน 512 ภาพ ซึ่งเปนภาพถายเดียวกันกับภาพถายผักตบชวา

จากอินเตอรเน็ตที่ทําการทดลองมาแลวในการทดลองที่ 1 (ภาพที่ 7)ซึ่งผลปรากฏวาภาพจากแหลงที่มาเดียวดังกลาวมีคา

ความถูกตองของแบบจําลองอยูที่ 0.071 ซึ่งจัดอยูในเกณฑที่ใชการไมได ตามตัววัดประสิทธิภาพโมเดล (Area under the 

curve) ไดคาคุณลักษณะสําคัญจํานวน 65536 จุด ไดคามิตอิยูที่ 62452มีจํานวนรอบการจดจํา (score) อยูที่ 550 

 

ภาพที่ 10 ภาพแบบจําลองขอมูลที่ไดมาจากการนําภาพจากแหลงที่มาเดียวมาเขาสูกระบวนการฝกหัด 

 

ภาพที่ 11  ภาพกราฟแสดงคาความถูกตองของแบบจําลองขอมูลที่ไดมาจากการนําภาพจากแหลงที่เดียวมาเขาสู

กระบวนการฝกหัด 
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ซึ่งจากผลการทดลองทัง้ 2 แบบ คือ การสรางแบบจําลองจากภาพ 3 แหลงที่มา และการสรางแบบจําลองโดยใช

ภาพหรือขอมูลจากแหลงที่มาเดียว จะเห็นไดวาการสรางแบบจําลองโดยใชภาพหรือขอมูลจาก 3 แหลงที่มา ลักษณะของ

แบบจําลองจะมีการเกาะกลุมกันของขอมูลที่มากกวาและมีคาความถูกตองของแบบจําลองขอมูลที่มากกวา จากนั้นจะเขาสู

ขั้นตอนที่ 2 คือกระบวนการทดสอบ ตามหลักทฤษฎีการเรียนรูเชิงลึก ซึ่งเม่ือเสร็จสิ้นกระบวนการทั้ง 2 ขั้นตอน จะทําให

โปรแกรมสามารถเรยีนรูและแยกไดวาภาพดังกลาวที่ปอนเขาสูระบบภาพใด เปนภาพของผักตบชวา และภาพใดไมใชภาพของ

ผักตบชวา 

 

ภาพที่ 12 ภาพจากกระบวนการทดสอบ 

หลังจากดําเนินงานในขั้นตอนที่สองเสร็จสิ้นแลวโปรแกรมจะสามารถเรียนรูและแยกไดวาภาพที่ปอนเขาสูระบบ

ดังกลาวภาพใด เปนภาพของผักตบชวา และภาพใดไมใชภาพของผักตบชวา ซึ่งถอืวาเปนการเสร็จสิ้นกระบวนการทฤษฎีการ

เรยีนรูเชงิลกึ 

 
ซอฟแวรที่เกี่ยวของ 

1. TensorFlowเปนไลบรารสีําหรับใชพัฒนาการเรยีนรูดวยเครื่อง (machine learning) เปนโปรแกรมที่สามารถดัดแปลง 

แกไข ได (Open source) เขยีนดวยภาษาไพทอน (Python) ที่พัฒนาโดยกูเกลิ โดยกูเกลิไดปลอย TensorFlowซึ่งเปน

ไลบรารสีําหรับใชพัฒนาการเรยีนรูดวยเครื่อง (machine learning) ที่ใชงานกันในกูเกลิเอง ใหกลายเปนโปรแกรมที่

สามารถดัดแปลง แกไข ได (Open source) และมาพรอมกับ TensorBoardซึ่งเปนโปรแกรมจําลองการทํางานของ

กระบวนการเรยีนรู (Learning) ของ TensorFlow 

2. TensorBoardโปรแกรมที่เปนชุดเครื่องมือสําหรับสรางภาพ สรางกราฟ รวมถงึการแสดงขอมูลเพิ่มเตมิ เพื่อใหงายตอ

การทําความเขาใจและแกปญหา และเพิ่มประสทิธภิาพโปรแกรม TensorFlow ที่สรางโดยกูเกลิ 

3. CUDA and CuDNNCUDA ใชสําหรับ คํานวนบน GPU เชน การคํานวณแบบขนาน(Matrix parallel computing) 

 cuDNNใชสําหรับ รันโครงขายประสาทเทยีม แบบสังวัตนาการ (convolution neural networks) 

4. TensorFlow-gpuเปนระบบจัดการเนื้อหา(Backend) สําหรับทําการเรยีนรูเชงิลกึ (Deep Neural Network) 

5. jupyter notebookโปรแกรม jupyter Notebook เปนโปรแกรมที่ถูกสรางขึ้นมาสําหรับใชเขยีนและรันภาษาไพทอน 

(python) ซึ่งมีลักษณะการทํางานในลักษณะการรันโคตทลีะกลุม (block) ซึ่งจะทําใหเราสามารถทราบผลไดโดยทันท ี

และสามารถแกไขความผดิพลาดไดงาย อีกทัง้ยังสามารถ อิมพอตไรบารี่มาไดหลายตัว 

 
ผลการวิจัย 

การวจัิยครัง้นี้เปนการสรางโมเดลิสําหรับนํามาประมวลผลและจําแนกขอมูลรูปภาพของผักตบชวา ตามหลักทฤษฎี

การเรียนรูเชิงลึกโดยใชกระบวนการโครงขายประสาทเทียมแบบสังวัตนาการผลการวิจัยพบวาการนําภาพถายมาจาก 3 
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แหลงที่มา หรอื ขอมูลที่มีความหลายหลายใหคาความถูกตองของแบบจําลองขอมูล (accuracy) เขาใกล 1 มากกวาขอมูลที่

ไดมาจากแหลงเดยีว ซึ่งคาที่เขาใกลหนึ่ง ดังกลาวของแบบจําลองขอมูลที่มีการนําภาพถายมาจาก 3 แหลงที่มา ถือไดวาเปน

แบบจําลองนี้คอนขางถูกตอง มีความนาเชื่อถอืของแบบจําลองเพราะแสดงถึงความนาจะเปนที่ชุดตรวจวินิจฉัยนั้นๆ จะใหผล

ถูกตองตามความเปนจรงิ 

 
วิจารณและสรุปผลการวิจัย 

 งานวจัิยนี้กวาจะดําเนนิการไดเสร็จสิ้นตองใชความรู ตลอดจนทรัพยากรตาง ๆ เปนจํานวนมาก อาทิเชน การจัดหา

ผักตบชวา เพื่อนํามาเพาะเลี้ยงสําหรับใชเปนประกอบเปนขอมูลสําหรับทําการวิจัย การหาและคัดแยกรูปถายผักตบชวาจาก

อินเตอรเน็ต ที่มีปริมาณที่นอยแตมีรูปภาพที่ไมตองตอความตองการเปนจํานวนมาก นอกจากนี้ยังตองมีการใชอุปกรณ

คอมพวิเตอรที่มีประสทิธภิาพ เพื่อใหสามารถประมวลผลขอมูลจํานวนมากไดอยางถูกตองและใชเวลาในการประมวลผลที่ไม

มากจนเกดิไปนอกจากนี้ยังประสบปญญาอ่ืน ๆ อาทเิชน ในขั้นตอนการลงโปรแกรม เนื่องจากเปนโปรแกรมที่มีลักษณะการ

ทํางานที่ตองการการเชื่อมตอกัน จึงทําใหในขัน้ตอนการลงโปรแกรมทําไดดวยความยากลําบาก 

 จากการวิจัยพบวาการนําขอมูลที่มาจากหลายแหลงที่มา มีความครบคลุม มีความเกี่ยวเนื่องกันของขอมูล และมี

ปรมิาณมากเพยีงพอ จะทําใหไดคาความถูกตองและความนาเชื่อถอืของแบบจําลองมากกวาแบบจําลองที่ถูกสรางขึ้นมาจาก

การนําขอมูลมาจากแหลงที่มาเดยีวและมีปริมาณของขอมูลที่นอยและสามารถนําแบบจําลองดังกลาวไปประยุกตใชสําหรับ

การทํานายและตรวจหาผักตบชวาได นอกจากนี้ยังและสามารถนําแนวคิดจากการวิจัยนี้ไปเพื่อประยุกตใชในการสราง

แบบจําลองอ่ืน ๆ ได 

 โดยจากการทดลองขางตนเราจะเห็นไดวาแบบจําลองขอมูลที่มีคาความถูกตองของแบบจําลองอยูที่ 0.071  ซึ่งจัด

อยูในเกณฑที่ใชการไมไดตามหลักการวัดประสทิธภิาพของโมเดล ClassificationArea under the curve (AUC) นั้น เนื่องมาจาก

ที่มีขอมูลที่นํามาทําการวเิคราะหนอยเกนิไป แมขอมูลที่นํามาทําการวเิคราะหจะเปนขอมูลเดียวกันกับแบบจําลองขอมูลที่มีคา

ความถูกตองของแบบจําลองของขอมูลอยูที่ เขาใกล 1 ซึ่งถือวาแบบจําลองนี้คอนขางที่จะถูกตองตามหลักของตัววัด

ประสิทธิภาพของโมเดล ClassificationArea under the curve (AUC)  ก็ตาม แตแบบจําลองขอมูลที่มีคาความถูกตองของ

แบบจําลองอยูที่เขาใกล 1 นัน้ นอกจากจะมีภาพถายผักตบชวาจากอินเตอรเน็ต ซึ่งเหมือนกันกับแบบจําลองขอมูลที่จัดอยูใน

เกณฑที่ใชการไมไดแลว ยังมีภาพถายผักตบชวาที่ใหผูอ่ืนถายภาพถายผักตบชวาที่ถายดวยตนเอง มาทําการวิเคราะหรวมกัน

ดวย จึงทําใหแบบจําลองอยูที่เขาใกล 1 มีคาความถูกตองของแบบจําลองมากกวาแบบจําลองขอมูลที่จัดอยูในเกณฑที่ใชการ

ไมได 
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บทคัดยอ 

 เนื่องจากในปจจุบันเทคโนโลยีไดพัฒนาไปอยางรวดเร็วสิ่งที่เปนธรรมชาติถูกแทนที่ดวยสิ่งกอสรางการเดินทางนั้นก็

เปลี่ยนเปนใชรถยนตกันเปนจํานวนมากและยังมีโรงงานอุตสาหกรรม ทําใหเกิดมลพิษทางอากาศเปนจํานวนมาก อาจทําให

มนุษยไดรับผลกระทบจากมลพษิทางอากาศ ดังนัน้ผูวจัิยจึงพัฒนาโปรแกรมที่ชวยในการพยากรณคุณภาพอากาศ เพื่อใหเรา

ตรวจสอบไดวาอากาศมีคุณภาพอากาศเปนอยางไรโดยการนําขอมูลกาซในอากาศที่เก็บไดในชวง 10-20  ป ทําการพยากรณ

คากาซซึ่งมีผลตอคุณภาพอากาศมีจํานวน 4 ชนดิคือ SO2 ,.NO2 , CO และO3 ระบบจะแสดงคาพยากรณบนเว็บไซต ซึ่งขอมูล

ที่แสดงนั้นจะมีทั้งผลตัวเลข ,กราฟและGoogle Map Api  โดยระบบนี้มีการพัฒนาเปนWebsite ดวยโปรแกรมVisual Studio 

2015 และ Microsoft SQL Sever 2012 โดยใช asp.net และvb.net เปนภาษาในการพัฒนาระบบ สวนของการพยากรณจะมี

การใชโปรแกรม Weka version 3.9 ในการวิเคราะหแนวโนมของขอมูลที่ไดนํามาวิเคราะหโดยใชอัลกอริทึม Time series ใน

การวิเคราะหและพยากรณแนวโนมของคุณภาพอากาศในอนาคต โดยอัลกอริทึม Time series นั้นขอมูลหรือคากาซที่

เปลี่ยนแปลงไปตามลําดับเวลาที่เกิดขึ้นอยางตอเนื่อง ขอมูลเหลานี้ถูกเก็บรวบรวม ณ ชวงเวลารายเดือนและจึงทํามา

วเิคราะหโดยมีจํานวนของขอมูลที่มากพอสมควรเพื่อใหผลการวเิคราะหมีความแมนยํามากย่ิงขึ้น โดยเม่ือทําการวิเคราะหแลว

นัน้จะแสดงผลเปนกราฟเสนตรง(Linear Regression) เพื่อใหงายตอการดูและเห็นความแตกตางหรือผลการวิเคราะหไดชัดเจน

มากที่สุด 

คําสําคัญ:  วเิคราะหพยากรณคุณภาพอากาศ  เหมืองขอมูล  อนุกรมเวลา 

Abstract 
 The technology evolves rapidly, the natural things are replaced by the construction of the journey, which has 

cars and industrial plants are a lot. Cause air pollution is a lot. May cause human affected to air pollution. 

This concept is an incentive for developers to devise programs that help in air quality forecasting. To let people 

know that in the coming years there will be better or worse air quality. This program bring the gas data collected in the 

last 10-20 years come to forecast. Which the gas is forecasted to have four types of gas: SO2 ,NO2 ,CO and O3 after 

the forecast, it will bring the value to display on the website Graph and Google Map API. This project has two programs 

to be developed in two parts that Website and the forecast of the Website will be developed with Visual Studio 2015 

and Microsoft SQL Sever2012 using asp.net VB.net as a development language. Weka version 3.9 is used for analyzing 

the trend of data that is analyzed using the Time series algorithms for analyzing and predicting future air quality trends. 

Time series alters data or gas values that change over time. These data are collected at monthly intervals and are 

analyzed with a amount of data to make the analysis more accurate. When analyzed, it will be displayed as a linear 

graph (Linear Regression) to easily see and see the difference or the most obvious results. 
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บทนํา 

เนื่องจากในปจจุบันพื้นที่บริเวณจังหวัดชลบุรีและระยองมีการตั้งโรงงานอุตสาหกรรมและมีการเจริญเติบโตอยาง

รวดเร็วมีการใชพลังงานและการปลอยมลพษิจากการผลติของโรงงานอุตสาหกรรมและจากการใชชีวิตของประชากร จึงอาจ

เปนผลกับสภาพอากาศและมลพิษทางอากาศที่เปลี่ยนแปลงทัง้จากการปลอยจากภาคอุตสาหกรรมและการใชชีวิตของผูคนที่

มีการปลอยมลพิษสูอากาศมากย่ิงขึ้นโดยในการตรวจวัดจะมีการเก็บขอมูลดังนี้ กาซซัลเฟอรไดออกไซด ( SO2 ), กาซ

ไนโตรเจนไดออกไซด ( NO2 ), กาซโอโซน ( O3 ), กาซคารบอนมอนออกไซด ( CO ) ในชวงเวลา10ปดังนั้นการทํา Datamining 

เกี่ยวกับคุณภาพอากาศจะเปนการวเิคราะหแนวโนมของสภาพอากาศที่จะเกดิขึ้นในอนาคตเพื่อเปนประโยชนในการพิจารณา

จัดทําแผนการจัดการและควบคุมมลพษิใหอยูในมาตรฐานและปลอดภัย 

ดังนัน้จึงไดจัดทําระบบวเิคราะหและพยากรณคุณภาพอากาศขึ้นมาและเล็งเห็นความสําคัญถงึคุณภาพอากาศที่มีผล

ตอการดํารงชีวิตของมนุษย แตเดิมปญหาไมสามารถคํานวณหรือคาดการณลวงหนาสําหรับการเปลี่ยนแปลงของคุณภาพ

อากาศวาอยูในเกณฑใดและเพื่อเปนการเตรยีมความพรอมใหกับผูใชงานใหสามารถเตรยีมตัวรับมือ 

 

งานวิจัยและทฤษฎีที่เกี่ยวของ 

1.การทําเหมืองขอมูล(Data Mining) 

 การทําเหมืองขอมูล(Data Mining)คือ การวิเคราะหขอมูล เพื่อแยกประเภท จําแนกรูปแบบและความสัมพันธของ

ขอมูลที่อยูในฐานขอมูลขนาดใหญที่มีความซับซอน เพื่อนําความรูที่ไดไปใชประโยชนในการตัดสินใจ การทําเหมืองขอมูล

ประกอบดวยการนํากระบวนการทางสถิติและเรียนรูผานระบบคอมพิวเตอร เพื่อสรางตัวแบบ กฎเกณฑ รูปแบบ และการ

พยากรณ จากฐานขอมูล 

2. Time Series Algorithm 

 เปนวธิีการพยากรณแบบขอมูลอนุกรมเวลา algorithm นี้ก็จะเนนไปในเรื่องการพยากรณ ก็คือ การประมาณหรือ 

การคาดคะเนวาอะไรจะเกดิขึ้นในอนาคต เชน การพยากรณยอดขายของ 3 ปขางหนา การพยากรณมีบทบาทสําคัญกับทุด

ดาน ทัง้หนวยงานของรัฐบาล และเอกชน รัฐบาลตองประมาณ หรือ พยากรณรายได รายจายในปหนา เพื่อนํามาวางแผน 

เอกชนตองพยากรณยอดขาย เพื่อนํามาวางแผนการผลติ สนิคาคงคลัง แรงงาน เปนตน 

3.งานวิจัย 

ชไมพร ทองขาว และ มาลรีัตน โสดานลิ ไดทําการวิจัยเรื่อง “ระบบแนะนํา สถานที่ ทองเที่ยว อุทยานแหงชาติทาง

ภาคใตของประเทศไทย”โดยใชกูเกิ้ลแมพ (Google map API) และใชเทคนิค Collaborative Filtering เพื่อกลั่นกรองผูสนใจดวย

รสนยิม รวมกับ K-Mean ในการแบงกลุม มาชวยในการ แนะนําขอมูลจากชิ้นขอมูล นิตยา เกิดแยม ไดทําการวิจัยเรื่อง “กา

รพยากรณปรมิาณการใชบัตรเครดติเพื่อการใชจาย โดยใชการ วเิคราะหอนุกรมเวลาดวยเทคนคิเหมืองขอมูล” การพยากรณ

ปริมาณการใชบัตรเครดิตเพื่อการใชจาย โดยใช การวิเคราะหอนุกรมเวลาดวยเทคนิคเหมืองขอมูล Time Series เพื่อ

เปรยีบเทยีบประสทิธภิาพ และเลอืก เทคนิควิธีที่เหมาะสมในการวิเคราะหขอมูลอนุกรมเวลาของปริมาณการใช บัตรเครดิต

เพื่อการใชจายสรางรูปแบบการพยากรณปริมาณการใชบัตรเครดิตเพื่อการใชจายดวยวิธีการวิเคราะหอนุกรมเวลาดวย

เทคนคิเหมืองขอมูล 
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อุปกรณและวิธีการ / วิธีดําเนนิการวิจัย 

อุปกรณและเครื่องมือที่ใชประกอบดวย 

1.Visual Studio 2015 

2.Microsoft SQL Server 2012 

3.Microsoft office 2016 

4.Weka 3.9 

5.IIS Server 

ข้ันตอนการดําเนนิการวิจัย 

1.ทําการเก็บรวบรวมขอมูลคุณภาพอากาศจากกรมมลพิษทางอากาศ ขอมูลยอนหลังตั้งแต 2539-2559  ซึ่ง

แหลงที่มาของขอมูลมาจาก “กรมมลพษิทางอากาศ” http://www.pcd.go.th/ โดยคากาซซึ่งมีผลตอคุณภาพอากาศมีจํานวน 4 

ชนดิคือ SO2 , NO2 , CO และO3  จากขอมูลเสาวัดสภาพอากาศ  9 เสาใน 2 จังหวัด โดยจัดรูปแบบในขั้นเตรียมขอมูลสูการ

วเิคราะหขอมูล 

2.ใชโปรแกรม Weka เปดขอมูลที่เก็บรวบรวมไวมาทําการ ReplaceMissingValues เพื่อทําการเฉลี่ยหาคาที่หายไปใน

ขอมูลเนื่องจากขอมูลที่ไดมานัน้อาจมีบางกาซหรอืบางเดอืนที่ขอมูลไมไดถูกบันทกึไวหรอืสูญหายจึงตองมีการทํากระบวนการ 

ReplaceMissingValues เพื่อใหขอมูลครบถวน 

3.จากนั้นจะทําการ Forecast เปนชวงเดือนทั้งหมด12เดือน โดยใช Algorithm Time series เปน Algorithm ในการ

ประมวลผลคาและพยากรณคาที่ไดทําการบันทกึไว 

4.นําผลการพยากรณมาทําการตรวจสอบอัตราความคลาดเคลื่อนของขอมูล 

5.สราง database โดยใช Microsoft SQL Sever 2012 เก็บขอมูลคาธาตุในอากาศ ขอมูลเจาของเว็บและขอมูล

ผูใชงาน 

6.ใชโปรแกรม visual studio2015 พัฒนาเว็บโดยใชภาษา asp.net และvb.net 

7.พัฒนา Web Application นําผลการพยากรณเผยแพรบน Website โดยจะนําขอมูลที่พยากรณไดมาแสดงลงเว็บโดย

จะแสดงบน (Google Map API) เพื่อใหผูใชไดตรวจสอบสภาพอากาศรวมถึงดูแนวโนมของสภาพอากาศในอนาคตไดซึ่งการ

พยากรณโดยพยากรณออกมาทัง้หมด 12 เดอืน  
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ภาพที่1 แสดงการวเิคราะหเพื่อทํานายขอมูล NO2 

 
จากภาพที่ 1  แสดงกราฟ คาNO2 เสนทึบเปนคาที่เก็บจนถึงปจจุบัน  และ.สวนเสนปะแสดงคาNO2-predicted เปน

คาที่พยากรณได 

 
ผลการวิจัย 

1.ระยะเวลาและจํานวนขอมูลที่ใชในการพยากรณนี้อยูในชวง10-20ปยอนหลังเพื่อความถูกตองและแมนยําเนื่องจาก

การนําขอมูลมาพยากรณนั้นย่ิงขอมูลมีปริมาณมากจะสามารถอิงขอมูลนั้นมาประมวลการพยากรณไดย่ิงมีขอมูลมากการ

พยากรณและการเปรยีบเทยีบจะมีประสทิธภิาพมากขึ้น 

2.คาที่พยากรณออกมานัน้เม่ือนํามาเทยีบกับคาจริงในอดีตพบวายังมีความผิดพลาด จากการวิเคราะห Model ของ

เสาวัดสภาพอากาศ อ.ศรรีาชา จ.ชลบุร ีในป2560 

 กาซ NO2   Mean absolute error =9.73  Root mean squared error = 13.10% 

กาซ O3   Mean absolute error =17.77  Root mean squared error = 23.92% 

กาซ SO2   Mean absolute error =16.61  Root mean squared error = 21.32% 

กาซ CO   Mean absolute error =0.60  Root mean squared error = 1.13% 
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ภาพที่2 แสดงการการเปรยีบเทยีบผลการวิเคราะหการพยากรณคาปริมาณกาซ NO2 ของเสาวัดสภาพอากาศ  อ.ศรีราชา 

จ.ชลบุร ีในป2560 กับคาที่วัดไดจรงิ 
 

ผลการพัฒนาWeb Application เพื่อให user ไดใชงานและการแสดงผลการพยากรณสภาพอากาศของกาซบน Web 

ดังตัวอยางภาพที่ 3-6 

 
ภาพที่3 แสดงหนาLoginของเว็บ 

 
ภาพที่4 แสดงหนาจอผูใชงานดูขอมูลสวนตัวได 
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ภาพที่5 แสดงหนาผูดูแลสามารถดูขอมูลคุณภาพอากาศได 

 

 
ภาพที่6 แสดงจุดพกิัดเสาอากาศและสภาพอากาศ 

 
วิจารณและสรุปผลการวิจัย 

ระยะเวลาและปรมิาณของขอมูลนั้นมีผลตอการพยากรณรวมถึงอัตราความคลาดเคลื่อนและความถูกตองของผล

การพยากรณย่ิงจํานวนขอมูลมีปรมิาณมากย่ิงเปนผลดีกับผลการพยากรณเนื่องจากที่ไดทําการพยากรณจากขอมูลที่ไดมา

นัน้พบวามีความใกลเคียงกับคาที่เกดิขึ้นจริงในปกอนหนาที่ไดทําการพยากรณและนํามาเปรียบเทียบพบวามีความใกลเคียง

สามารถนํามาใชงานไดแตยังมีความผดิพลาดอยู เชน จากการวเิคราะห Model ของกาซ NO2ของเสาที่ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี มี

คา Root mean squared error = 13.1047% จากผลการเปรยีบเทยีบคาพยากรณและคาที่บันทึกผลการวัดคาจริงนั้นมีทิศทาง

แนวโนมของคาใกลเคียงกันหรอืทศิทางเดยีวกัน 

สามารถพยากรณคาคุณภาพอากาศในอนาคตไดแตคาที่ไดเม่ือเทียบกับคาความจริงอาจยังมีคาความคลาดเคลื่อน

อยูในระดับหนึ่งแตผลการพยากรณนัน้สามารถชวยในการตัดสนิใจใหแกผูใชไดเพื่อเตรียมการรับมือและทราบถึงสภาวะกาซ

ในอากาศวาอยูในเกณฑใดปลอดภัยหรือไมอยางไรดังนั้นผลที่ไดจากการพยากรณดวยกระบวนการของ Time series 

Algorithm สามารถนํามาใชงานไดจรงิเม่ือนํามาเปรียบเทียบกับคาที่ตรวจวัดไดและหากขอมูลที่นํามาใชมีปริมาณที่เยอะและ
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มากความแมนยําของการพยากรณจะย่ิงมีสูงมากย่ิงขึ้นตามไปดวย สวน Web Applicationที่ไดพัฒนานั้นใชงานไดเปนอยางดี

โดย User มีความพงึพอใจในระดับดแีละสามารถแสดงผลการวเิคราะหให User สามารถสอบถามผานทาง Web Site ได 
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Decision Support system for choosing shoes 

สุรารักษ  โกรพมิาย  หนึ่งฤทัย กาวีจันทร และ สุพาพร  บรรดาศักดิ์* 

Surarak Kropimai, Nuengruthai Kaveejun and Supaporn Bundasak* 

Department of Computer Science and Information Technology, Faculty of Science at Sriracha, Kasetsart University 

Sriracha Campus, Chonburi, Thailand, 20230 

*Corresponding author, e-mail: jumbundasak@hotmail.com 

บทคัดยอ 

 ปจจุบันรองเทาถอืเปนอยางหนึ่งที่ตองใชในชวีติประจําวันจึงจําเปนเปนอยางมากในการสวมใส เพราะจะชวยในการ

ลดการบาดเจ็บปกปองจากสิ่งปนเปอนและเชื้อโรค ฉะนั้นการสวมใสรองเทาจึงเปนสิ่งสําคัญมาในการดําเนินชีวิต ซึ่งการ

เลอืกซื้อรองเทานัน้ก็เปนสิ่งสําคัญอยางหนึ่งหากเราซื้อรองที่ตนเองชอบแตใสออกมาแลวไมเหมาะสมกับรูปรางของตนซึ่งจะ

ทําใหตนเองไมอยากสวมใสรองเทาคูนัน้อีกทําใหเสยีเงนิและเสยีเวลา จากปญหาที่กลาวมาจึงคาดวาการสรางระบบตัดสินใจ

การเลอืกซื้อรองเทาใหเหมาะสมนั้นจะชวยใหผูคนที่ตัดสินใจซื้อรองเทาตามประเภทที่ตนตองการและเหมาะสมกับลักษณะ

รูปรางของผูสวมใสได โดยทางผูจัดทําไดทําการเก็บขอมูลเริ่มจากการสงแบบสอบถามจากบุคคลทั่วไป โดยเก็บขอมูลจําพวก 

สผีวิ รูปราง ดัชนมีวลกาย สไตล ประเภทเทา รูปแบบแตละแบบของรองเทา และนําขอมูลที่ไดจากการทําแบบสอบถามจาก

กลุมตัวอยางมาใชวิเคราะหรวมกับระบบชวยตัดสินใจ(Decision Support System   :DSS) โดยใชอัลกอริธึมตนไมตัดสินใจ 

(Algorithm Decision Tree) ดูการเปรียบเทียบของโมเดล ตัวที่ใชคือ C4.5 (J48) ไดใชขอมูลจํานวน 400 ชุด ไดคาเฉลี่ยอยูที่ 

74.02 % ซึ่งก็ถอืวาอยูในเกณฑที่สามารถนําไปพัฒนาระบบตอไปได 

คําสําคัญ:  วทิยาศาสตร ระบบชวยตัดสนิใจ เหมืองขอมูล รองเทา 

Abstract 

 Current shoe is one that must be used on a daily basis, so it is very essential to wear. It will help to reduce 

injuries, protection from contaminants and pathogens. Therefore, shoes it is important to wear shoes in lifestyle. The 

shoes, it is an important one if we buy shoes but not appropriate out the shapes of their own which will make not want 

to wear shoes. Make it a waste of time and a waste of money. From the above problem, therefore, is expected to 

create a system for deciding to buy the shoes will help people decide to buy shoes based on their type and suit the 

shape of the wearer. The organizer collected the information from the questionnaire from the public. Skin color, shape, 

body mass index, style, foot type, pattern of shoes. The questionnaire from the sample was analyzed with Decision 

Support System (DSS) using the Decision Tree Algorithm. C4.5 (J48) has 400 data sets, with an average of 74.02%, 

which is considered to be the basis for further development. 

Keyword:  Science, Decision Support System, Data Mining, Shoes 
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บทนํา 

ปจจุบันรองเทาถอืเปนอยางหนึ่งที่ตองใชในชีวิตประจําวันจึงจําเปนเปนอยางมากในการสวมใส ซึ่งบางคนอาจจะมี

มากกวาหนึ่งคู  รองเทามีทัง้ทําจากวัสดุที่หางาย  ราคาถูก  เชน  ฟาง  ผักตบ หนังวัว หนังควาย นอกจากนี้ยังมีรองเทาที่ทํา

จากพลาสติก  ไฟเบอร  และอ่ืนๆ การสวมใสรองเทาจะชวยทําใหปองกันสิ่งแปดเปอนและลดการบาดเจ็บใหแกเทา  เปน

อุปกรณที่ทําใหสามารถเคลื่อนไหวไดสะดวก เพราะพื้นผวิของพื้นตางๆที่เราใชเทาไปสัมผัสนัน้อาจมีเศษหิน ดิน หรือ เศษแกว 

อยูบรเิวณนัน้ๆ ซึ่งจะทําใหเทาที่ไปสัมผัสโดนเศษเหลานัน้อาจเกดิการเสยีดสีและเกิดเปนบาแผลได ฉะนั้นการสวมใสรองเทา

จึงเปนสิ่งสําคัญมาในการดําเนนิชวีติ ซึ่งการเลอืกซื้อรองเทานัน้ก็เปนสิ่งสําคัญอยางหนึ่งหากเราเลอืกซื้อรองเทาที่มีขนาดเล็ก

หรอืใหญเกนิไปอาจจะทําใหเกดิอาการบาดเจ็บได การเลือกซื้อรองเทาแตละประเภทจะมีคุณสมบัติการใชงานที่แตกตางกัน

ออกไป เชน รองเทาที่ใชกับประเภทกีฬาตางๆ รองเทาเสริมบุคลิก  รองเทาเครื่องแบบ รองเทาสําหรับผูปวยเฉพาะโรค 

รองเทาที่เปนเครื่องประดับแสดงถึงรสนิยม และ รองเทาสําหรับผูสูงอายุ หากเราซื้อรองที่ตนเองชอบแตใสออกมาแลวไม

เหมาะสมกับรูปรางของตนซึ่งจะทําใหตนเองไมอยากสวมใสรองเทาคูนั้นอีกทําใหเงินและเสียเวลา และหากไปซื้ออีกครั้งอาจ

เกดิเหตุการณแบบเดมิก็เปนไปได จากปญหาที่กลาวมาจึงคาดวาการสรางระบบตัดสนิใจการเลือกซื้อรองเทาใหเหมาะสมนั้น

จะชวยใหผูคนที่ตัดสนิใจซื้อรองเทาตามประเภทที่ตนตองการและเหมาะสมกับลักษณะรูปรางของผูสวมใส 

 โดยการเก็บขอมูลจะเริ่มจากการสงแบบสอบถามจากบุคคลทั่วไป  และนําขอมูลที่ไดจากการทําแบบสอบถามจาก

กลุมตัวอยางมาใชวเิคราะหรวมกับระบบชวยตัดสินใจ (Decision Support System : DSS) เลือกซื้อรองเทาที่มีขนาดเหมาะสม

กับประเภทการใชงานและเหมาะกับรูปราง ซึ่งจะมีประโยชนกับบุคคลที่ไมทราบวาควรจะตองเลือกซื้อรองเทาลักษณะใดที่

เหมาะสมกับการใชงานแบบใด ซึ่งจะทําใหงายตอการตัดสนิใจเลอืกซื้อรองเทา และลดปญหาการเลือกซื้อรองเทาผิดประเภท

และทราบวารองเทาแบบใดเหมาะกับตน 

 ทัง้นี้โดยตัวระบบจะมีการนําสารสนเทศที่เปนประโยชนรวมไปถงึไดนําเทคนิคการทําเหมืองขอมูล (Data Mining) มา

ใชในการวเิคราะหเพื่อหากฎความสัมพันธตางๆ ของขอมูลซึ่งมีผลลัพธเปนที่นาพอใจ ดังนั้นเราจึงเลือกใชแบบที่สรางขึ้นโดย

เทคนคิตนไมตัดสนิ (Decision Tree) 

 

งานวิจัยและทฤษฎีที่เกี่ยวของ 

ฐิตมิาชวงชัย (2016) [1] ไดทําการวจัิยเรื่อง “การวเิคราะหหารูปแบบการเรียนรูโดยใชเหมืองขอมูลของนักศึกษาตอ

การจัดทําปริญญานิพนธ”หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีการผลิตและสารสนเทศวิทยาลัย

เทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือกรุงเทพมหานครทางคณะผูจัดทําไดเห็น

ความสําคัญของการจัดทําปรญิญานพินธเนื่องจากการจัดกลุมทําปรญิญานพินธไดเองทําใหความถนัดและความสามารถของ

แตละบุคคลไมเทากันทําใหอาจเกิดความเบื่อหนายหรืออาจจะทําไมเปนไมถนัดทางดานนั้นๆทําใหนักศึกษาหลายคนไม

สามารถจัดทําปรญิญานพินธไดตามระยะเวลาที่กําหนดทางคณะผูจัดทําจึงไดทําการศึกษารูปแบบความถนัดของนักศึกษา

โดยจะอาศัยทฤษฎีตามหลักการเรยีนรูแบบเดวดิคอลบที่มีการแบงรูปแบบออกเปน 4 รูปแบบคือ 

1) แบบอเนกนัยเปนรูปแบบการเรยีนจากประสบการณจรงิเชงิรูปธรรมกับการเรยีนรูจากการสังเกตและไตรตรอง 

2) แบบดูดซมึเปนแบบที่ผสมผสานระหวางรูปแบบการเรยีนจากการคิดเชงินามธรรมกับการเรยีนจากการสังเกตและ

ไตรตรองที่เต็มไปดวยความคิด 

3) แบบเอกนัยเปนรูปแบบการเรยีนรูที่ผสมระหวางการเรยีนจากการคิดเชงินามธรรมกับการทดลองและปฏิบัติ 

4) แบบปรับปรุงเปนรูปแบบการเรียนรูที่ผสมผสานระหวางรูปแบบจากประสบการณจริงเชิงรูปธรรมกับการเรียน

จากการทดลองและปฏิบัตจิรงิ 
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เครื่องมือที่ใชสาหรับการวจัิยคือการทําเหมืองขอมูลจากแบบสอบถามเพื่อการประเมินรูปแบบการเรียนรูของผูเรียน

ตามแบบเดวิดคอลบโปรแกรมExcel สาหรับบันทึกขอมูลใหอยูในรูปแบบของไฟล .csv เพื่อนําไปวิเคราะหผลดวยโปรแกรม

Weka เลือกวิธีวิเคราะหผลดวยรูปแบบRule Based Classification ดวยวิธีDecision Table, JripและPART และรูปแบบDecision 

Tree Classification ดวยวิธี LMT, J48 และRandom Tree พรอมกับวิเคราะหตัวแปรดานเพศและชั้นปดวยวิธี Random Tree 

เพื่อดูผลการคัดแยกจากโมเดลแผนภาพตนไมจากการวิเคราะหผลทั้งหมดพบวารูปแบบของDecision Tree ดวยวิธีการ

Random Tree ใหคาความถูกตองสูงสุด (100%) 

ณรงคศักดิ์จายางกูรอโศกศรสีวัสดิ์และจิตตมิาศีลประชาวงศ (2014) [2] ไดทําการวิจัยเรื่อง “การใชเทคนิคเหมือง

ขอมูลเพื่อพัฒนาระบบการจัดเก็บและสืบคนภูมิปญญาทองถิ่นภาคใตในพื้นที่จังหวัดสุราษฎรธานี”อาจารยสาขาวิชา

เทคโนโลยีสารสนเทศคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎรธานีเนื่องดวยจากสถาบันการศึกษา

อยากจะดํารงอยูของวัฒนธรรมทองถิ่นภูมิปญญาทองถิ่นของทองถิ่นภาคใตใหอยูคูกับประเทศไปนานๆและนํามาใชใหเกิด

ประโยชนสูงสุดและทางภาคใตก็มีคนอาศัยหลายสัญชาตทิี่อยูรวมกันแตพื้นที่ขาดการรวบรวมขอมูลอยางเปนระบบทางคณะ

ผูจัดทําไดเล็งเห็นความสําคัญนี้และไดจัดทําระบบเพื่อจัดเก็บขอมูลและคนหาขอมูลภูมิปญญาทองถิ่นภาคใตโดยการทํา

เทคนคิเหมืองขอมูล(Data Mining) มาชวยในการวเิคราะหและวเิคราะหหมวดหมูภูมิปญญาทองถิ่นภาคใตจากสถิติการสืบคน

ดวยอัลกอรทิมึเคมีนคลัสเตอรรงิ (K-means Clustering Algorithm) และการวเิคราะหความสัมพันธ (Association Rule) 

รุงอรุณศรธนู (2011) [3] ไดทําการวจัิยเรื่อง “ปจจัยดานประชากรศาสตรที่สงผลตอสวนประสมทางการตลาดผูซื้อ

รองเทาในเขตกรุงเทพมหานคร”โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถติเิปนเครื่องมือในการวิเคราะหขอมูลและทดสอบสมมติฐาน

ทางพรรณนา (Descriptive Statistics) คือการวเิคราะหผลทางสถติแิบบรอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Arithmetic Mean) และ

คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ทําการตรวจสอบรายคูโดยจะใชวิธีFisher’s Least Significant Difference (LSD) 

โดยการทําแบบสอบถามในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครจํานวน 10 เขตผูตอบแบบสอบถามไดสนใจเรื่องราคาตองมีความ

เหมาะสมกับคุณภาพของสนิคาเปนสวนใหญมีลักษณะรูปแบบหลากหลายไมจําเจสวนมากที่เลือกซื้อก็เลือกซื้อรองเทาที่จับ

ตองไดสามารถลองสวมใสได 

จันทมิาเอกวงษ, ศจีมาจณวเิชยีรและชูชาตหิฤไชยะศักดิ์ [4] ไดทําการวิจัยเรื่อง “การวิเคราะหรายงานการประเมิน

คุณภาพภายนอกสถานศกึษาอาชวีศกึษาดวยการทําเหมืองขอมูล”ดวยทางสถานศึกษาอาชีวศึกษาเปนหนวยงานที่ทําหนาที่

ผลิตบุคลากรที่เปนทรัพยากรสําคัญตอการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมของประเทศแตดวยรายงานการประเมินคุณภาพ

ภายนอกนัน้มีขอมูลเปนจํานวนมากรวมทัง้ขอมูลมีลักษณะที่มีโครงสรางและไรโครงสรางทําใหยากแกการนําไปวิเคราะหจึงได

นําเทคนคิเหมืองขอมูล(Data Mining) เขามาชวยในการวเิคราะหและใชการจัดหมวดหมูขอมูลโดยจะใชโปรแกรม(Weka)เขามา

เปนเครื่องมือสําคัญในการวจัิยรวมถงึการคนหากฎความสัมพันธและการจัดลําดับความสัมพันธของแอทริบิวตทําใหสามารถ

วเิคราะหขอมูลไดเร็วและมีประสทิธภิาพสูงสุด 
 

1.การทําเหมืองขอมูล (Data Mining) 

 การทําเหมืองขอมูลคือการวเิคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมWEKA 3.8เพื่อแยกประเภทจําแนกรูปแบบและ

ความสัมพันธเพื่อคนหารูปแบบแนวทางและความสัมพันธที่ซอนอยูในชุดขอมูลนั้นโดยอาศัยหลักสถิติการรูจําการเรียนรูของ

เครื่องและหลักคณิตศาสตรเพื่อสรางกฎเกณฑรูปแบบการพยากรณจากฐานขอมูลการทําเหมืองขอมูล (Data Mining) 

เปรยีบเสมือนววิัฒนาการหนึ่งในการจัดเก็บและตคีวามหมายขอมูลจากเดมิที่มีการจัดเก็บขอมูลอยางงายๆมาสูการจัดเก็บใน

รูปแบบฐานขอมูลที่สามารถดงึขอมูลสารสนเทศมาใชจนถงึการทําเหมืองขอมูลที่สามารถคนพบความรูที่ซอนอยูในขอมูล 
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2.เทคนคิการจําแนกขอมูล (Classification) 

เปนเทคนิคหนึ่งที่สําคัญของการสืบคนความรูบนฐานขอมูลขนาดใหญ (Knowledge Discovery from very large 

Database: KDD) หรอืดาตาไมนนงิ (Data Mining)  เทคนคิการจําแนกประเภทขอมูลเปนกระบวนการสรางโมเดลจัดการขอมูล

ใหอยูในกลุมที่กําหนดมาใหจากกลุมตัวอยางขอมูลที่เรียกวาขอมูลสอนระบบ ( training data) ที่แตละแถวของขอมูล

ประกอบดวยฟลดหรอืแอทรบิวิทจํานวนมากแอทรบิวิทนี้อาจเปนคาตอเนื่อง (continuous) หรือคากลุม (categorical) โดยจะมี

แอทริบิวทแบง (classifying attribute) ซึ่งเปนตัวบงชี้คลาสของขอมูลจุดประสงคของการจําแนกประเภทขอมูลคือการสราง

โมเดลการแยกแอทริบิวทหนึ่งโดยขึ้นกับแอทริบิวทอ่ืนโมเดลที่ไดจากการจําแนกประเภทขอมูลจะทําใหสามารถพิจารณา

คลาสในขอมูลที่ยังมิไดแบงกลุมในอนาคตไดเทคนิคการจําแนกประเภทขอมูลนี้ไดนําไปประยุกตใชในหลายดานเชนการจัด

กลุมลูกคาทางการตลาด, การตรวจสอบความผิดปกติและการวิเคราะหทางการแพทยเปนตนแนวทางการจําแนกประเภท

ขอมูลโดยใชวิธีการสรางตนไมชวยในการตัดสินใจเปนวิธีการจําแนกประเภทขอมูลที่ไดรับความนิยมอยางแพรหลาย

ประสทิธิผลของวธิกีารจําแนกประเภทขอมูลแบบนี้ไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่องโดยเฉพาะอยางย่ิงในเรื่องของความถูกตอง

ในการจําแนกประเภทขอมูลและความเร็วในการจําแนกประเภทขอมูลแตนอกเหนือจากแนวทางการพัฒนาขีดความสามารถ

ของการจําแนกประเภทขอมูลทัง้สองดานที่ไดกลาวมายังมีการพัฒนาอีกรูปแบบหนึ่งคือการพัฒนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ

ของอัลกอรทิมึเพื่อใหสามารถรองรับขอมูลที่ซับซอนไดงานวิจัยชิ้นนี้จึงเริ่มขึ้นเพื่อพัฒนาใหเทคนิคการจําแนกประเภทขอมูล

สามารถรองรับความสัมพันธของขอมูลในรูปแบบซับซอนของขอมูลเชงิวัตถุได 

3.เทคนคิตนไมตัดสินใจ (Decision tree) 

เรียกอีกชื่อวาClassification tree  เปนเทคนิคแบบSupervised Learning เปนวิธีเรียนรูที่ไมซับซอนมากนักโดยมี

โครงสรางเปนตนไมแตกแขนงไปตามเงื่อนไขหรอืขอมูลที่ไดคาดคะเนไววาจะเกดิขึ้น 

3.1โครงสรางของDecision tree จะประกอบดวย 

– ใบ (Leaf) เปนสวนของผลลัพธที่ได 

– กิ่ง (Branch) เปนตัวเชื่อมระหวางโหนด 

– ราก (Root) เปนจุดเริ่มตนของเหตุการณ 

3.2เอนโทรป (Entropy) 

ID3นัน้สรางตนไมการตัดสนิใจจากบนลงลางดวยการถามวาลักษณะใดควรจะเปนรากของตนไมการตัดสินใจตนนี้

และถามซ้ําๆไปเรื่อยๆเพื่อหาตนไมทัง้ตนดวยการเขยีนโปรแกรมดวยความสัมพันธแบบเวยีนเกดิโดยในการเลือกวาลักษณะใด

ดทีี่สุดนั้นดูจากคาของลักษณะเรียกวาเกนความรู (Information gain) กอนที่จะรูจักเกนความรูจะตองนิยามคาหนึ่งที่ใชบอก

ความไมบรสิุทธิ์ของขอมูลกอนเรยีกวาเอนโทรป (Entropy) โดยนยิามเอนโทรปของตนไมการตัดสินใจในตัวในเซตของตัวอยาง

S คือE (S) ดังนี้ 

-S คือตัวอยางที่ประกอบดวยชุดของตัวแปรตนและตัวแปรตามหลายๆกรณี 

-Ps (j) คืออัตราสวนของกรณีในS ที่ตัวแปรตามหรอืผลลัพธมีคาj 

โดยสําหรับตนไมการตัดสนิใจที่มีผลลัพธเปนแคเพียงคาตรรกะ (Boolean) ใชกับไมใชเหมือนกับที่ยกมาตอนตนของ

บทความนัน้จะมีเอนโทรปคือ 

เม่ือพิจารณาเอนโทรปแลวจะเห็นวาเอนโทรปจะมีคาอยูระหวาง0กับ1โดยจะมีคาเปนศูนยเม่ือทุกๆกรณีมีผลลัพธ

เพยีงแบบเดยีวเชนใชทัง้หมดหรอืไมใชทั้งหมดและจะมีคามากขึ้นเม่ือเริ่มมีคาที่แตกตางกันมากขึ้นหรือจะพูดอีกนัยหนึ่งก็คือ

เอนโทรปจะมีคามากขึ้นหากขอมูลไมบรสิุทธิ์และจะตัดสนิใจไดวาผลลัพธจะเปนอะไรเม่ือเอนโทรปเปน0เทานัน้ 

3.3เกนความรู (Information Gain) 
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ซึ่งจากการนยิามเอนโทรปขางตนทําใหเราสามารถนิยามลักษณะของตัวแปรตนที่ดีไดโดยตัวแปร A จะเปนตัวแปร

ตนที่ดกี็ตอเม่ือหากวาแบงขอมูลตัวอยาง (Example) ออกเปนชุดๆ มีจํานวนชุดตามจํานวนคาของ A ที่เปนไปไดเพื่อใหแตละ

กรณี (Instance) ในชุดนัน้มีคา A เพยีงคาเดยีวและคาเฉลี่ยของเอนโทรปของชุดขอมูลที่ถูกแบงออก (partition) มานั้นต่ําที่สุด

เรยีกคาคาดหวังของการลดลงของเอนโทรปหลังจากขอมูลถูกแบงดวย A วาเกนความรูของ A นยิามโดย 

-S คือตัวอยางที่ประกอบดวยชุดของตัวแปรตนและตัวแปรตามหลายๆกรณี 

-E คือเอนโทรปของตัวอยาง 

-A คือตัวแปรตนที่พจิารณา 

-value (A) คือเซตของคาของAที่เปนไปได 

-Sv คือตัวอยางทีA่ มีคาv ทัง้หมด 

หากเกนความรูของ A ย่ิงมากแสดงวาหลังจากแบงตัวอยาง S ดวย A แลวในแตละชุดที่แบงไดจะมีEntropy เขาใกล

ศูนยมากย่ิงขึ้นทําใหใกลที่จะตัดสนิใจไดมากขึ้นเกนความรูจึงเปนคาที่ดทีี่จะบอกความดขีองตัวแปรตนที่นํามาพจิารณา 

 
วิธีการดําเนนิการวิจัย 

ระบบตัดสินใจในการเลือกซื้อรองเทาจะชวยในการตัดสินใจเลือกซื้อรองเทาตามประเภทของรองเทาแบบตางๆ 

แบงเปน 8 ประเภทดวยกัน คือ รองเทาสุขภาพ รองเทาเฉพาะโรคเบาหวาน รองเทาสําหรับผูสูงอายุ รองเทาลําลอง รองเทา

ผาใบ รองเทาบูท รองเทาแฟชั่น รองเทาวิ่ง โดยจะทําการเก็บแบบสอบถามจากบุคคลทั่วไป เม่ือไดขอมูลตามที่ตองการแลว

นํามาวเิคราะหโดยใชโปรแกรม Weka3.8จากอัลกอรธิมึตนไมตัดสนิใจ (Algorithm Decision Tree)ดูการเปรียบเทียบของโมเดล 

ตัวที่ใชคือ C4.5 (J48)เพื่อใหคามีความถูกตองมากที่สุด ไดใชขอมูลจากการเก็บขอมูลแบบสอบถามจากผูใช ใชระยะเวลา

ประมาณ กุมภาพันธ – มีนาคม ไดขอมูลจํานวน 400 ชุด ซึ่งประกอบดวยขอมูลดังตารางตอไปนี้ 

ขอมูลตารางที่ 1. ขอมูลทั่วไปของผูใช 

ลําดับ ตัวแปร ชื่อขอมูล 

1 Sex เพศ 

2 SkinColor สีผิว 

3 BMI คา BMI 

4 FootType ประเภทของเทา 

5 Style สไตล 

 DecisionBuyShoes ปจจัยการเลือกซ้ือแตละครัง้ 

ขอมูลตารางที่ 2. ประเภทของรองเทา 

ลําดับ ตัวแปร ชื่อขอมูล 

1 HealthShoes รองเทาสุขภาพ 

2 DiabeticFootwear รองเทาเฉพาะโรคเบาหวาน 

3 ElderlyPeople รองเทาผูสูงอายุ 

4 CasualShoes รองเทาลําลอง 

5 Sneakers รองเทาผาใบ 

6 Boots รองเทาบูท 

7 Fashion รองเทาแฟชั่น 

8 RunningShoes รองเทาวิ่ง 
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ขอมูลตารางที่ 3. รองเทาตามโอกาส 

ลําดับ ตัวแปร ชื่อขอมูล 

1  Sacred งานมงคล 

2 WorkingAge วัยทํางาน 

3 EveningJob งานราตร ี

4  Travel  ไปเท่ียว 

5  Unfortunate  งานอวมงคล 

 
หลังจากนัน้ทําการสรางเว็บแอพพลิเคชั่น (Web Application) เขียนดวยภาษา ASP.NET และฐานขอมูล SQL Server 

2012 ซึ่งกระบวนการทํางานดังภาพดานลางนี้ 

 

 
 

ภาพที่ 1 การทํางานของผูใชงานทั่วไป 

 

 
 

ภาพที่ 2 การทํางานของสมาชกิ 

 

 
ภาพที่ 3การทํางานของผูดูแลระบบ 
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ผลการดําเนนิการวิจัย 

ผลการวิเคราะหเพื่อหา Model ในการตัดสินใจจากโปรแกรมweka โดยใชอัลกอริธึมตนไมตัดสินใจ (Algorithm 

Decision Treeได Model ดังนี้ 

 

ภาพที่ 4.  ภาพโมเดลของอัลกอรธิมึตนไมตัดสนิใจ (Algorithm Decision Tree) C4.5 (J48) 

 
 เม่ือไดคาถูกตองจากการเปรยีบเทยีบของ Model แลว ทางคณะผูจัดทําไดทํา Web Application ในการตัดสินใจเลือก

ซื้อรองเทาไดเพิ่มความสะดวกสบาย งายตอการใชงานของผูใชสามารถเขาถงึไดงายขึ้น 

 

 

ภาพที่ 5 หนาทั่วไปผูคนทั่วไปสามารถเขามาดูขอมูลตางๆของเว็บไซตได หากอยากใชโปรแกรมก็สามารถลงทะเบียนเปน

สมาชกิได 

 

ภาพที่ 6 หนาลงทะเบยีนสําหรับผูที่สนใจอยากเปนสมาชกิและอยากใหโปรแกรมแนะนํารองเทา 
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ภาพที่ 7 เปนการเขาสูหนาที่แอดมินสามารถ คนหา ลบ แกไข เพิ่ม ขอมูลของผูใช และขอมูลรองเทาได 

 

 

ภาพที่ 8 ระบบทําการประมวลผลเพื่อหารองเทาที่เหมาะสม 

 

 

ภาพที่ 9 ระบบประมวลผลและแนะนํารองเทาที่เหมาะสม 

 
สรุปผลการวิจัย 

 รองเทาไดกลายเปนสวนสําคัญของชวีติประจําวันของเรา รองเทาไดรับการออกแบบมาเพื่อปองกันเทาของเราจาก

สภาพอากาศหนาวเย็นวัตถุที่แหลมคมและพื้นผวิที่ไมสะดวก รวมถึงรองเทานั้นมีหลากหลายโอกาสและหลากหลายรูปแบบ

ของการใชงานตามแตสถานการณของผูใช ดังนั้นจึงจําเปนตองมีเครื่องมือที่ชวยในการตัดสินใจเลือกซื้อรองเทาเพื่อให

เหมาะสมเขากับสถานการณ ไดทําการสํารวจเก็บแบบสอบถามจากผูใชงานทั่วไปจํานวน 400 ชุดนําขอมูลวิเคราะหรวมกับ

ระบบชวยตัดสินใจ (Decision Support System     : DSS) โดยใชอัลกอริธึมตนไมตัดสินใจ (Algorithm Decision Tree) ดูการ

เปรยีบเทยีบของโมเดล ตัวที่ใชคือ C4.5 (J48) ไดคาเฉลี่ยอยูที่ 74.02 % ซึ่งก็ถือวาอยูในเกณฑที่สามารถนําไปพัฒนาระบบ

และทํา Web Application ในการตัดสนิใจเลอืกซื้อรองเทาไดเพิ่มความสะดวกสบาย งายตอการใชงานของผูใชสามารถเขาถึง

ไดงายขึ้น 
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การผลติเอนไซม และคุณสมบัตขิองเอนไซมไซลาเนสชอบดางจากเช้ือรา Neosartorya spinosus 

UZ-2-11 ท่ีเพาะเลี้ยงดวยการหมักแบบอาหารแข็ง 
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บทคัดยอ 

 การศกึษานี้มีวัตถุประสงคเพื่อศกึษาปจจัยที่มีผลตอการผลติเอนไซมไซลาเนสชอบดางจากเชื้อรา Neosartorya spinosus 

UZ-2-11 ภายใตสภาวะการหมักแบบอาหารแข็งทีละปจจัย และตรวจสอบคุณสมบัติของเอนไซม จากการศึกษาพบวาเชื้อรา

สามารถผลติเอนไซมไซลาเนสไดสูงสุดเม่ือบมที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซยีส ความชื้นเริ่มตน 65 เปอรเซ็นต ที่ pH 10.0 เม่ือใชฟาง

ขาว และ NaNO3 ความเขมขน 1.75 เปอรเซ็นต เปนแหลงคารบอน และแหลงไนโตรเจน ตามลําดับ การตรวจสอบคุณสมบัติของ

เอนไซมไซลาเนสพบวา เอนไซมมีกิจกรรมสูงสุดที่ pH 10.0 และอุณหภูมิ 45 องศาเซลเซียส และมีกิจกรรมของเอนไซมคงเหลือ

มากกวา 80 เปอรเซ็นต ที่ pH 7-11 หลังการบมที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซยีส เปนเวลา 24 ชั่วโมง และมากกวา 50 เปอรเซ็นต หลัง

การบมที่ 40 องศาเซลเซยีส เปนเวลา 90 นาท ี

คําสําคัญ:  การหมักแบบอาหารแข็ง  ไซลาเนส  ฟางขาว  แอสโคมายซสีต 

Abstract 

 The present study optimized the alkaliphilic xylanase production from Neosartorya spinosus UZ-2-11. Single factor 

experiments were employed to screen for the most significant factor affecting xylanase production. The result showed that the 

maximum xylanase was produced at 30 ºC, 65% initial moisture content, pH 10.0 when rice straw and 1.75% (w/v) NaNo3 were 

used as carbon and nitrogen source, respectively. The maximum xylanase acitivity was found at pH 10.0 and retained over 80% of 

the original activity in range of pH 7-11 after incubation at 4 ºC for 24h. The optimum temperature of the crude xylanase was 45 ºC. 

As for thermal stability, xylanase activity was retained more than 50% of the original activity after incubation at 40 ºC for 90 min. 

Keyword:  Ascomycetes, Rice straw, Solid state fermentation, xylanase 

 

บทนํา 

ปจจุบันไดมีการศึกษาและนําเอนไซมไซลาเนสไปประยุกตใชกับกระบวนการในระบบอุตสาหกรรมใหญๆ อยาง

แพรหลาย เชน ประยุกตใชในขัน้ตอนการฟอกเย่ือ (Bleaching process) ของอุตสาหกรรมเย่ือและกระดาษ เปนการฟอกเพื่อกําจัด

ลกินนิ เฮมิเซลลูโลส และไซแลนออกจากเย่ือกระดาษ ทําใหปริมาณการใชคลอรีนลดลง โดยเอนไซมที่มีคุณสมบัติเหมาะสําหรับ

การฟอกเย่ือกระดาษนี้ตองเปนเอนไซมที่สามารถทํากจิกรรมไดดีในสภาพดาง ซึ่งมี pH 8.0 – 10.0 และอุณหภูมิสูง 60-90 องศา

เซลเซยีส นาน 3-5 ชั่วโมง (Techapun et al., 2003) นอกจากนี้ยังนําเอนไซมไปใชในอุตสาหกรรมสิ่งทอ เพื่อชวยกําจัดเสนใยบรเิวณ

พื้นผิวผาฝาย ทําใหผานุมขึ้น อุตสาหกรรมขนมปงและขนมอบ เพื่อปรับสภาพโด (Dough) ทําใหงายตอการนวดสัมผัส ชวยให

โครงสรางภายในขนมดีขึ้น และอุตสาหกรรมน้ําผลไม ไวน เบียร และการกลั่น โดยการเติมเอนไซมลงไปเพื่อลดปริมาณ 
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เฮมิเซลลูโลสในน้ําผลไม ทําใหน้ําผลไมใส มีความหนืดลดลง เปนตน (ปราณี, 2556) จากความสําคัญของเอนไซมดังที่กลาวมา

ขางตน งานวจัิยนี้จึงเล็งเห็นความสําคัญของการใชประโยชนจากเอนไซมไซลาเนสในอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอุตสาหกรรมที่ตองใช

เอนไซมไซลาเนสชอบดาง เชน อุตสาหกรรมฟอกเย่ือกระดาษ ซึ่งไดมุงเนนในการคัดเลอืกเชื้อรากลุมแอสโคมายซสีต (ascomycetes) 

ซึ่งกอนหนานี้ไดมีการศึกษาคุณสมบัติของเอนไซมชอบดางจากเชื้อรา Neosartorya tatenoi ที่สามารถนําไปประยุกตใชใน

อุตสาหกรรมฟอกเย่ือกระดาษได (Seemakram et al., 2016) ดังนั้นในการวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อหาสภาวะที่เหมาะสมตอ

การผลิตเอนไซม และศึกษาคุณลักษณะบางประการของเอนไซม จากเชื้อรา Neosartorya spinosus UZ-2-11 ที่ มี

ประสทิธภิาพในการผลติเอนไซมไซลาเนสชอบดางไดสูง เพื่อประโยชนตอการนําไปประยุกตใชในอุตสาหกรรมฟอกเย่ือกระดาษ 

หรอือุตสาหกรรมอ่ืนๆ ตอไปในอนาคต อีกทัง้ขอมูลที่ไดยังเปนฐานขอมูลที่สําคัญของเชื้อรากลุมแอสโคมายซสีตที่ผลติเอนไซมชอบ

ดางในประเทศไทยอีกดวย  

 

วิธีดําเนนิการวิจัย 

1.  การผลติเอนไซมไซลาเนสภายใตสภาวะการหมักแบบอาหารแข็ง  

 เพาะเลี้ยงเชื้อรา N. spinosus UZ-2-11 ที่คัดแยกไดจากดนิปาไมในพื้นที่ปกปกษพันธุกรรมพชื สวนสัตวอุบลราชธานี บน

อาหารเลี้ยงเชื้อ PDA pH 7.0 ที่อุณหภูมิหอง (25±2 ºC) เปนเวลา 7 วัน จากนั้นเจาะชิ้นวุนที่มีโคโลนีเชื้อราขนาดเสนผาศูนยกลาง 

0.5 เซนติเมตร จํานวน 5 ชิ้น เพาะลงในฟลาสกขนาด 250 มิลลิลิตร ที่บรรจุฟางขาว 5 กรัม ปรับความชื้นเริ่มตนเทากับ 70 

เปอรเซ็นต ดวย mineral solution pH 7.0 ((NH4)2SO4;(0.5 g/l), KH2PO4;(0.1 g/l), CaCl2;(0.1 g/l), MgSO4;(0.1 g/l)) ปริมาตร 11 

มิลลลิติร บมที่อุณหภูมิหอง เปนเวลา 7 วัน จากนั้นสกัดเอนไซมดวย 0.1M McIlvaine buffer pH 7.0 ปริมาตร 50 มิลลิลิตร (1:10 

w/v) บมเขยาที่ความเร็ว 150 รอบตอนาท ีนาน 1 ชั่วโมง นํามากรองดวยผาขาวบาง และปนเหวี่ยงที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส ที่

ความเร็ว 6,000 รอบตอนาท ีนาน 20 นาท ีทําการเก็บรักษาสวนใสเพื่อใชเปนครูดเอนไซม (crude enzyme) 

2.  การศกึษาปจจัยที่มีผลตอการผลติเอนไซมทลีะปจจัย 

ตรวจหาปจจัยที่มีผลตอการผลติเอนไซมไซลาเนสภายใตสภาวะการหมักแบบอาหารแข็งทลีะปจจัย ไดแก แหลงคารบอน 

แหลงไนโตรเจน ความเขมขนของแหลงไนโตรเจน ความชื้นเริ่มตนของอาหารเลี้ยงเชื้อ pH เริ่มตนของอาหารเลี้ยงเชื้อ และอุณหภูมิ  

3.การตรวจสอบกจิกรรมของเอนไซมไซลาเนส 

ผสมครูดเอนไซมปริมาตร 500 ไมโครลิตร กับ 1% beechwood xylan ที่ละลายใน 0.1M McIlvaine buffer pH 7.0 บมที่

อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซยีส เปนเวลา 15 นาท ีแลวหยุดปฏิกิริยาโดยการแชในน้ําเดือดนาน10 นาที  จากนั้นวิเคราะหหาปริมาณ

น้ําตาลรีดิวซดวยวิธี Somogyi Nelson (Nelson, 1994) โดยกําหนดให 1 ยูนิตของเอนไซม หมายถึง ปริมาณของเอนไซมที่เรงให

เกดิปฏิกริยิายอยสลายสับเสตรทไดเปนน้ําตาลรดีวิซ 1 ไมโครโมลตอมิลลลิติร ในเวลา 1 นาท ีภายใตสภาวะที่กําหนด 

 4.  การศกึษาคุณลักษณะของครูดเอนไซมไซลาเนส 

     4.1  การตรวจหา pH และอุณหภูมิที่เหมาะสมตอกจิกรรมของครูดเอนไซมไซลาเนส  

ตรวจหา pH ที่ เหมาะสมต อกิ จกรรมของครู ดเอนไซม ไซลาเนส โดยการบมครู ดเอนไซม 

ไซลาเนส ปรมิาตร 500 ไมโครลติร กับ 1% Beechwood xylan ที่ละลายในบัฟเฟอรที่ pH 3.0-12.0 ไดแก McIlvaine buffer pH 3.0-

8.0, Tris-HCl buffer pH 8.0-9.0, Glycine-NaOH buffer pH 9.0-10.0 และ Na2HPO4-NaOH buffer pH 10.0-12.0 ปริมาตร 500 

ไมโครลติร ภายใตสภาวะมาตรฐาน และวเิคราะหปรมิาณน้ําตาลรดีวิซ สวนการตรวจสอบอุณหภูมิที่เหมาะสมตอกจิกรรมของครูด

เอนไซมไซลาเนส ทําโดยนําครูดเอนไซมมาผสมกับ 1% Beechwood xylan ที่ละลายในบัฟเฟอร pH ที่เหมาะสม แลวนําไปบมที่

อุณหภูมิ 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65 และ 70 องศาเซลเซยีส จากนัน้จึงหยุดปฏิกริยิาดวยการแชในน้ําเดอืดนาน 10 นาท ีแลว

นําไปวเิคราะหปรมิาณน้ําตาลรดีวิซ  

 4.2  การตรวจสอบความคงทนตอ pH และอุณหภูมิของครูดเอนไซมไซลาเนส 
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ผสม ครู ด เ อน ไ ซม ไ ซ ลา เ นส กั บ บั ฟ เ ฟอ ร ที่  pH แ ตกต า ง กั น  ไ ด แก  McIlvaine buffer pH  

3.0-8.0, Tris-HCl buffer pH 8.0-9.0, Glycine-NaOH buffer pH 9.0-10.0 และ Na2HPO4-NaOH buffer pH  

10.0-12.0 ในอัตราสวน 1:1 (v/v) บมที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส เปนเวลา 24 ชั่วโมง แลวจึงวิเคราะหหากิจกรรมของครูด

เ อ น ไ ซ ม ไ ซ ล า เ น ส ที่ เ ห ลื อ อ ยู ภ า ย ใ ต ส ภ า ว ะ ม า ต ร ฐ า น  แ ล ว วิ เ ค ร า ะ ห ป ริ ม า ณ น้ํ า ต า ล รี ดิ ว ซ  

สวนการตรวจสอบความคงทนตออุณหภูมิ ทําการบมครูดเอนไซมไซลาเนสที่อุณหภูมิ 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65 และ 70 

องศาเซลเซยีส เปนเวลา 90 นาท ีจากนัน้วเิคราะหกจิกรรมของเอนไซมไซลาเนสที่เหลอือยูภายใตสภาวะมาตรฐาน และวเิคราะหหา

ปรมิาณน้ําตาลรดีวิซ 

  

ผลการวิจัย 

 1.  ผลของความชื้นเริ่มตนในอาหารเลี้ยงเชื้อตอการผลติเอนไซมไซลาเนส 

                นําเชื้อรามาตรวจหาความชื้นเริ่มตนที่เหมาะสมตอการผลติเอนไซมไซลาเนสในสภาพการหมักแบบอาหารแข็ง โดยปรับ

ใหอาหารเลี้ยงเชื้อมีความชื้นที่ระดับตางๆ ไดแก 55, 60, 65, 70, 75 และ 80 เปอรเซ็นต  

 นําไปบมที่อุณหภูมิหอง เปนเวลา 7 วัน จากนั้นตรวจสอบกิจกรรมของเอนไซมไซลาเนส พบวาความชื้นเริ่มตนของ

อาหารเลี้ยงเชื้อที่ 65 เปอรเซ็นต ใหกจิกรรมของเอนไซมสูงสุดเทากับ 15.18 ยูนติตอกรัมน้ําหนักแหง (ภาพที่ 1) 

 

  
ภาพที่ 1  ความชื้นเริ่มตนในอาหารเลี้ยงเชื้อที่เหมาะสมตอการผลติเอนไซมไซลาเนสจากเชื้อรา N. spinosus UZ-2-11  

  

 2.  ผลของอุณหภูมิตอการผลติเอนไซมไซลาเนส 

      นําเชื้อรามาตรวจหาอุณหภูมิที่เหมาะสมตอการผลติเอนไซมไซลาเนสในสภาพการหมักแบบอาหารแข็ง โดยการ

บมที่อุณหภูมิ 25, 30, 35, 40, 45 และ 50 องศาเซลเซยีส จากนัน้ตรวจสอบกิจกรรมของเอนไซมไซลาเนส พบวาเชื้อราสามารถ

ผลติเอนไซมไดสูงสุด 15.62 ยูนติตอกรัมน้ําหนักแหง เม่ือบมที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซยีส (ภาพที่ 2) 
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ภาพที่ 2  อุณหภูมิที่เหมาะสมตอการผลติเอนไซมไซลาเนสจากเชื้อรา N. spinosus UZ-2-11 

 

 3.  ผลของแหลงคารบอนตอการผลติเอนไซมไซลาเนส 

              นําเชื้อรามาตรวจหาแหลงคารบอนที่เหมาะสมตอการผลติเอนไซมไซลาเนส โดยใช รําขาว แกลบ ชานออย ฟาง

ขาว ซังขาวโพด รําขาวและแกลบ (1:1 w/w) รําขาวและชานออย (1:1 w/w) รําขาวและฟางขาว (1:1 w/w) และรําขาวและซังขาวโพด 

(1:1 w/w) เปนแหลงคารบอนในสภาพการหมักแบบอาหารแข็ง บมที่อุณหภูมิหอง เปนเวลา 7 วัน จากนั้นตรวจสอบกิจกรรมของ

ครูดเอนไซมไซลาเนส พบวาแหลงคารบอนที่เหมาะสมตอการผลติเอนไซมไซลาเนสดวยการหมักแบบอาหารแข็ง คือ ฟางขาว โดยมี

กจิกรรมของเอนไซมไซลาเนสสูงสุด 18.19 ยูนติตอกรัมน้ําหนักแหง (ภาพที่ 3) 

 

 
ภาพที่ 3   แหลงคารบอนที่เหมาะสมตอการผลติเอนไซมไซลาเนสจากเชื้อรา N. spinosus UZ-2-11  

 ก; แกลบ, อ; ชานออย, ฟ; ฟางขาว, ขพ; ซังขาวโพด, และ ร; รําขาว  

 

 4.  ผลของแหลงไนโตรเจน และความเขมขนของแหลงไนโตรเจนตอการผลติเอนไซมไซลาเนส 

      นําเชื้อรามาตรวจหาแหลงไนโตรเจน (0.35 เปอรเซ็นตของ NaNO3, NH4Cl, Yeast extract, Peptone, (NH4)2SO4 

และ Beef extract ) ที่เหมาะสมตอการผลติเอนไซมไซลาเนสในสภาวะการหมักแบบอาหารแข็ง บมที่อุณหภูมิหอง เปนเวลา 7 วัน 

แลวตรวจสอบกจิกรรมของเอนไซมไซลาเนส พบกจิกรรมของครูดเอนไซมไซลาเนสสูงสุดเทากับ 17.01 ยูนิตตอกรัมน้ําหนักแหง 

เม่ือใช NaNO3 เปนแหลงไนโตรเจน (ภาพที่ 4) จากนัน้ทําการตรวจสอบความเขมขนของ NaNO3 ตอการผลิตเอนไซมที่ระดับความ
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เขมขน 0.35, 0.70, 1.05, 1.40, 1.75, 2.10, 2.45 เปอรเซ็นต ซึ่งผลการทดลองพบวา NaNO3 ที่ระดับความเขมขน 1.75 เปอรเซ็นต 

ใหกจิกรรมของเอนไซมไซลาเนสสูงสุดเทากับ 33.21 ยูนติตอกรัมน้ําหนักแหง (ภาพที่ 5) 

  

 

 

ภาพที่ 4   แหลงไนโตรเจนที่เหมาะสมตอการผลติเอนไซมไซลาเนสจากเชื้อรา N. spinosus UZ-2-11 

  

 
 

ภาพที่ 5   ความเขมขนแหล ง ไนโตร เจนที่ เหมาะสมตอการผลิต เอนไซม ไซลาเนสจากเชื้ อรา N. spinosus  

                  UZ-2-11 

 

 5.  ผลของ pH เริ่มตนของอาหารเลี้ยงเช้ือตอการผลติเอนไซมไซลาเนส 

      นําเชื้อรามาตรวจหา pH ที่เหมาะสมตอการผลิตเอนไซมไซลาเนสในสภาพการหมักแบบอาหารแข็ง โดย

ปรับใหอาหารเลี้ยงเชื้อมี pH 3.0-12.0 โดยบมที่อุณหภูมิหอง เปนเวลา 7 วัน จากนัน้ตรวจสอบกจิกรรมของเอนไซมไซลาเนส 

พบวา pH ที่เหมาะสมตอการผลติเอนไซมไซลาเนสดวยการหมักแบบอาหารแข็ง คือ pH 10.0 โดยใหกิจกรรมของเอนไซม

สูงสุดเทากับ 35.14 ยูนติตอกรัมน้ําหนักแหง (ภาพที่ 6) 
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ภาพที่ 6    ระดับ pH ที่เหมาะสมตอการผลติเอนไซมไซลาเนสจากเชื้อรา N. spinosus UZ-2-11 

 

 6.  ผลของ pH และอุณหภูมิที่เหมาะสมตอกจิกรรมของครดูเอนไซมไซลาเนส 

      จากการตรวจหา pH ที่เหมาะสมตอกิจกรรมของครูดเอนไซมไซลาเนส พบวา pH ที่เหมาะสมตอกิจกรรมของ

เอนไซมไซลาเนส คือ Na2HPO4-NaOH buffer pH 10.0 (ภาพที่ 7) และพบวาอุณหภูมิที่เหมาะสมตอกิจกรรมของเอนไซมไซลาเนส 

คือ 45 องศาเซลเซยีส (ภาพที่ 8)  

 

  
 

ภาพที่ 7   pH ที่เหมาะสมตอการทํางานของครูดเอนไซมไซลาเนสจากเชื้อรา N. spinosus UZ-2-11 
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ภาพที่ 8   อุณหภูมิที่เหมาะสมตอการทํางานของครูดเอนไซมไซลาเนสจากเชื้อรา N. spinosus UZ-2-11 

 

 7.  ผลของความคงทนตอ pH และอุณหภูมิของครูดเอนไซมไซลาเนส 

      นําครูดเอนไซมไซลาเนสมาตรวจหาความคงทนตอ pH ของครูดเอนไซมไซลาเนส โดยการบมครูดเอนไซมกับ

สารละลายบัฟเฟอรที่ pH แตกตางกัน ภายใตอุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส เปนเวลา 24 ชั่วโมง และตรวจหากิจกรรมของเอนไซมที่

เหลอือยู จากผลการทดลองพบวา ครูดเอนไซมไซลาเนสมีกจิกรรมเอนไซมไซลาเนสเหลือมากกวา 80 เปอรเซ็นต ที่ pH 7.0-11.0 

(ภาพที่ 9) สวนการตรวจสอบความคงทนตออุณหภูมิ ตรวจสอบโดยนําครูดเอนไซมไซลาเนสไปบมที่อุณหภูมิตางๆ แลวตรวจสอบ

กจิกรรมของเอนไซมไซลาเนสที่เหลอือยูภายใตสภาวะมาตรฐาน ผลการทดลองพบวา ครูดเอนไซมไซลาเนสมีกิจกรรมเอนไซมไซ

ลาเนสเหลอืมากกวา 50 เปอรเซ็นต หลังจากบมที่อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซยีส เปนเวลา 90 นาท ี(ภาพที่ 10) 

 

  
 

ภาพที่ 9   ความคงทนตอ pH ของครูดเอนไซมไซลาเนสจากเชื้อรา N. spinosus UZ-2-11 
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ภาพที่ 10   ความคงทนตออุณหภูมิของครูดเอนไซมไซลาเนสจากเชื้อรา N. spinosus UZ-2-11 

 

สรุปผลการวิจัย 

ทําการคัดเลอืกเชื้อรา N. spinosus UZ-2-11 มาใชในการตรวจหาสภาวะที่เหมาะสมตอการผลิตเอนไซมไซลาเนสใน

การหมักแบบอาหารแข็งทลีะปจจัย ไดแก การตรวจหาแหลงคารบอน แหลงไนโตรเจน pH เริ่มตนของอาหารเลี้ยงเชื้อ ความชื้น

เริ่มตนของอาหารเลี้ยงเชื้อ และอุณหภูมิที่เหมาะสม จากการทดลองพบวา เชื้อราสามารถใชแหลงคารบอนจากฟางขาวไดดี

ที่สุด โดยใหกจิกรรมของเอนไซมไซลาเนสที่ 18.19 ยูนิตตอกรัมน้ําหนักแหง แหลงไนโตรเจนที่เหมาะสมตอการผลิตเอนไซม 

คือ NaNO3 พบคากิจกรรมของเอนไซมเทากับ 17.01 ยูนิตตอกรัมน้ําหนักแหง และสามารถผลิตเอนไซมไดสูงขึ้นเม่ือใชแหลง

ไนโตรเจนที่เหมาะสมที่ระดับความเขมขน 1.75 เปอรเซ็นต โดยมีคากิจกรรมของเอนไซมสูงถึง 33.21 ยูนิตตอกรัมน้ําหนักแหง  

ในสวนของ pH ความชื้นเริ่มตนของอาหารเลี้ยงเชื้อ และอุณหภูมิที่เหมาะสม พบวาเชื้อราผลติเอนไซมไดสูงเม่ืออาหารเลี้ยงเชื้อมี pH 

เทากับ 10.0 (35.14 ยูนติตอกรัมน้ําหนักแหง) ที่ระดับความชื้นเริ่มตนเทากับ 65 เปอรเซ็นต (15.18 ยูนิตตอกรัมน้ําหนักแหง) และ

บมที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซยีส (15.62 ยูนติตอกรัมน้ําหนักแหง) ตามลําดับ ซึ่งผลการทดลองดังกลาวสอดคลองกับงานวิจัย

ของ Kang et al. (2004) พบวาเชื้อรา Aspergillus niger KK2 ที่เพาะเลี้ยงดวยวิธีการหมักแบบอาหารแข็งโดยใชฟางขาวเปน

สับสเตรทเพยีงอยางเดยีว สามารถใหคากจิกรรมของเอนไซมไซลาเนส ไดสูงถึง 5070 ยูนิตตอกรัมน้ําหนักแหง ซึ่งโดยทั่วไป

เชื้อราจะไมสามารถเจริญไดดีในวัสดุเพียงชนิดเดียว อยางนอยตองผสมดวยรําขาว ซึ่งเปนแหลงวิตามิน และไนโตรเจน 

รวมกับวัสดุที่ใชเปนอาหารสําหรับการเพาะเลี้ยงเชื้อราดวย อีกทั้งจากผลการศึกษาของ Ferriera et. al. (2010) พบวา  

เชื้อรา N. spinosa isolate P2D19 สามารถผลติเอนไซมไซลาเนสไดสูง (15.10 ยูนติตอมิลลลิติร) เม่ือใชรําขาวสาลเีปนสับสเตรทเพยีง

อยางเดียวเชนกัน นอกจากนี้ Saha and Ghosh (2014) ไดศึกษาการผลิตเอนไซมไซลาเนสจากเชื้อรา Penicillium citrinum 

xym2 โดยใช NaNO3 ที่ระดับความเขมขน 0.09 เปอรเซ็นต (w/v) พบวาเชื้อราสามารถผลิตเอนไซมไซลาเนสไดสูงสุดเทากับ 

1,102 ยูนติตอมิลลลิติร และเจรญิไดดใีนอาหารเลี้ยงเชื้อที่มีคาความเปนกรดดางเริ่มตนเทากับ 5.0 

การศึกษาคุณสมบัติของครูดเอนไซมไซลาเนสจากเชื้อรา N. spinosus UZ-2-11 โดยตรวจสอบ pH และอุณหภูมิที่

เหมาะสมตอกจิกรรมของครูดเอนไซมไซลาเนส พบวา pH และอุณหภูมิที่เหมาะสมตอกจิกรรมของครูดเอนไซมไซลาเนสคือ 0.05M 

Na2HPO4-NaOH buffer pH 10.0 และ 45 องศาเซลเซยีส นอกจากนี้ เม่ือตรวจสอบความคงทนตอ pH และอุณหภูมิของครูดเอนไซม

ไซลาเนสพบวา มีกิจกรรมของเอนไซมไซลาเนสเหลือมากกวา 80 เปอรเซ็นต ที่ชวง pH 7.0-11.0 และมีกิจกรรมของเอนไซมไซ

ลาเนสคงเหลอืมากกวา 50 เปอรเซ็นต หลังจากบมที่อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซยีส เปนเวลา 90 นาท ีสอดคลองกับผลการศกึษาของ  

Pal and Khanum (2011) ไดรายงานวาเอนไซมไซลาเนสจากเชื้อรา Aspergillus niger DFR-5 สามารถทนอุณหภูมิไดสูงสุดที่ 40 องศา
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เซลเซยีส ในขณะที่มีความคงทนตอความเปนกรดดางเทากับ 5.0 จากผลการศึกษาดังกลาว แสดงใหเห็นวาครูดเอนไซมไซลาเน

สจากเชื้อรา N. spinosus UZ-2-11 มีคุณสมบัติทนตออุณหภูมิ และดางไดสูง สามารถนําไปประยุกตใชในอุตสาหกรรมฟอกเย่ือ

กระดาษ และชวยลดปรมิาณการใชสารเคมีในกระบวนการอุตสาหกรรมลงได ซึ่งจําเปนตองมีการศกึษาตอไปในอนาคต 
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บทคัดยอ 

 งานวิจัยนี้เปนการศึกษารูปแบบปญหาการจัดตารางการผลิตในระบบการผลิตที่เปนเครื่องจักรแบบขนานที่ไม

เกี่ยวของกัน (Unrelated Parallel Machines) ภายใตขอจํากัดการผลิตของเครื่องจักร (Machine Eligibility Constraints) 

กรณีศกึษาอุตสาหกรรมอาหารกระปอง ในฝายคลังสนิคาซึ่งขัน้ตอนการทํางานคือ นําปลากระปองที่ยังไมไดผลิตฉลากสินคา

มาทําการปดฉลาก ระบบการผลติที่พจิารณาเปนขัน้ตอนการปดฉลากกระปองซึ่งประกอบไปดวย งานที่ตองการผลิตในแตละ

วัน N งาน เครื่องจักร M เครื่อง และ ขนาดกระปอง SZ ขนาด โดยปญหาที่พบคือโรงงานกรณีศึกษาไมมีการจัดตารางการ

ผลติที่เปนมาตรฐาน ซึ่งสงผลใหมีงานลาชาเกดิขึ้นอยูบอยครัง้ วัตถุประสงคของงานวจัิยเพื่อใหเวลาแลวเสร็จของงานต่ําที่สุด 

โดยพัฒนารูปแบบทางคณิศาสตรคณิตศาสตร (Mathematical Programming) การจัดตารางการผลิตโดยใชกําหนดการเชิง

เสน (Linear Programming: LP) และโปรแกรม Lingo Version 17.0 ในการแกไขปญหา จากการทดลองพบวา ผลลัพธที่ไดจาก

แบบจําลองคณิตศาสตรนัน้ใหคาระยะเวลาแลวเสร็จเทากับ 451 นาที แตสําหรับการทํางานจริงของบริษัทกรณีศึกษาใหคา

ระยะเวลาแลวเสร็จเทากับ 520 นาที ซึ่งจากผลลัพธดังกลาวสรุปไดวาการใชแบบจําลองคณิตศาสตรเขามาชวยในการจัด

ตารางการผลติในโจทยของบรษิัทกรณีศกึษานัน้ ทําใหคาระยะเวลาแลวเสร็จของงานลดลง 13.27% คิดเปนเวลา 71 นาที 

คําสําคัญ:  แบบจําลองคณิศาสตร  การจัดตารางการผลติ  เครื่องจักรขนานที่ไมสัมพันธกัน  ปญหาการจัดตารางการผลิต

เครื่องจักรขนานที่ไมสัมพันธกัน 

Abstract 

 This research addresses the scheduling problem in an unrelated parallel machines environment 

under machine eligibility constraints. The considered in this research is the testing work process in 

warehouse department. In this department activity is label can. There is n job on 3 machines and on 

totally can size in this work process. In this case study company found problem were not have the 

standard scheduling. This often results in delays. The purpose of the research is to minimize the complete 

time. Develop mathematical models, Linear Programming (LP) and use Lingo Version 17.0 to find out the 

results. The experiment showed that the results obtained from the mathematical model provided a time 
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of 451 minutes. However, for the actual operation of the company, the case study was completed at 520 

minutes. As a result, the complete time of the job was reduced by 13.27% or 71 minutes. 

Keyword:  mathematical model, scheduling production, unrelated parallel machines, problem of scheduling unrelated 

parallel machines 

 

บทนํา 

การดําเนนิธุรกจิในปจจุบันมีการแขงขันสูง ไมวาจะเปนในเรื่องของทางดานตนทุนการผลิต คุณภาพของผลิตภัณฑ 

การบรกิารและรวมถงึความรวดเร็วในการสงมอบ ลวนเปนปจจัยตอการแขงขันทัง้สิ้น การจัดตารางการผลิตเปนสิ่งสําคัญใน

ระบบการผลติทุกอุตสาหกรรม ซึ่งการจัดตารางการผลิตจะมีผลสําคัญอยางมาก ซึ่งอาจกลาวไดวาเปนตัวที่จะบงบอกถึง

ประสทิธภิาพของระบบการผลติทัง้หมด (ชาตนิักรบ และดร.กาญจนา 2553) ดังนั้นจึงจําเปนตองมีการวางแผนการผลิตเพื่อ

เพิ่มความสามารถในการแขงขันและการจัดตารางการผลิตก็เปนอีกบทบาทหนึ่งในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและเพิ่ม

ประสทิธภิาพในการใชทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัด การลดเวลาการทํางาน และลดเวลาในการสงมอบงาน เพื่อเพิ่มโอกาสใน

การแขงขันและตอบสนองความตองการของลูกคา บริษัทกรณีศึกษาเปนผูผลิตปลาทูนากระปองสงออกตางประเทศ โดย

บรษิัทเปนผูผลติและบรรจุสนิคาตามคําสั่งซื้อของลูกคา เชน ลูกคา A สั่งทําปลาทูนากระปองย่ีหอ John West ขนาด 120 กรัม 

สูตรปลาทูนาในน้ําเกลอื จํานวน 1,000 ลัง โดย 1 ลัง จํานวน 36 กระปอง ตองการสนิคาภายใน 60 วัน ขนสงทางเรือ เปนตน 

กระบวนการผลติปลาทูนากระปอง ดังภาพที่ 1 

 

 
 

ภาพที่ 1 กระบวนการผลติปลาทูนากระปอง 

 

เม่ือทางบรษิัทไดรับคําสั่งซื้อจะมีการวางแผนในการจัดซื้อจัดหาวัตถุดิบและบรรจุภัณฑตางๆ และวางแผนการผลิต

เพื่อใหเสร็จทันเวลาที่ลูกคาตองการสินคา ซึ่งผูวิจัยไดรับโอกาสในการเขาไปศึกษางานในสวนของแผนกคลังสินคาของทาง

บรษิัทกรณีศกึษา โดยแผนกคลังสนิคาจะมีหนาที่หลักๆคือ จัดทําการปดฉลากสนิคา พมิพรหัสวันผลิตและวันหมดอายุ บรรจุ

สนิคาลงลัง จัดเรยีงสนิคาขึ้นพาเลตเตรยีมพรอมสงสนิคาใหกับลูกคา และ จัดเก็บสินคาสตอก ภาพที่ 2 กระบวนการทํางาน

ในแผนกสนิคาบรษิัทกรณีศกึษา 
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ภาพที่ 2 กระบวนการทํางานในแผนกสนิคาบรษิัทกรณีศกึษา 

 

ผูวจัิยพบปญหาของแผนกคลังสนิคา คือ ไมสามารถผลติสนิคาไดทันเวลาที่กําหนดอยูบอยครัง้ จึงสงผลใหมีการเพิ่ม

เวลาในการทํางาน สงผลใหบรษิัทมีตนทุนในการผลติที่สูงขึ้น ทําใหกําไรที่ควรจะไดรับอาจนอยลง และ ทําใหลูกคาขาดความ

เชื่อมัความไววางใจที่จะซื้อสนิคากับทางบรษิัทในอนาคต ซึ่งจากปญหาดังกลาวผูวิจัย พบวาที่มาของปญหาดังกลาวเกิดจาก

การจัดตารางการผลิตของแผนกคลังสินคา ปจจุบันการจัดตารางการผลิตยังไมมีมาตรฐานในการจัดตารางการผลิตที่เปน

กจิลักษณะ ผูที่ทําหนาที่ในการจัดตารางการผลติจะอาศัยเพยีงแคประสบการณในการจัดตารางการผลติเทานัน้ 

 วิธีการหาคําตอบที่ดีที่สุดสําหรับระบบเครื่องจักรขนาน แบงออกเปน 3 วิธี ไดแก วิธีการใชกําหนดการเชิง

คณิตศาสตร วธิกีารแจงนับ บรบิูรณ และวิธีการแตกกิ่งและจํากัดเขต (ธีรเดช วุฒิพรพันธ 2559) ซึ่งการใชกําหนดการเชิง

คณิตศาสตรในการจัดตารางการผลติก็เปนอีกหนึ่งวธิกีารที่สามารถนํามาใชเปนเครื่องมือในการหาคําตอบ 

(กัญชลา สุดตาชาต ิ2551) เสนอการจัดลําดับการผลิตเครื่องจักรทํางานแบบขนานกัน เพื่อใหเวลาในการผลิตของ

ระบบมีคาต่ําที่สุด และมีขอจํากัดของเครื่องจักร คือ งานบางงานไมสามารถดําเนินการบนเครื่องจักรบางเครื่องได รูปแบบ

ทางคณิตศาสตรไดถูกพัฒนาขึ้นจากพื้นฐานของปญหาการจัดเสนทางการขนสง โดยใชโปรแกรมม่ิงเชิงจํานวนเต็มและได

นําเสนอฮิวรสิตกิสําหรับปญหาขนาดใหญ จากผลการทดลองพบวา ฮิวริสติกมีประสิทธิภาพดี โดยใหคําตอบที่แตกตางจาก

คําตอบที่ดทีี่สุดเทากับ 7.6% 

โดยวัตถุประสงคของงานวิจัยนี้จัดทําขึ้นเพื่อศึกษาวิธีการจัดตารางการผลิตที่เหมาะสมกับอุตสาหกรรมอาหาร

กระปองโดยการสรางแบบจําลองทางคณิตศาสตรและกําหนดขอจํากัดตางๆใหเพื่อลดระยะเวลาแลวเสร็จของงานใหมีคาต่ํา

ที่สุดโดยใชโปรแกรมคอมพวิเตอรเขามาชวยในการหาคําตอบและจัดตารางการผลติ  

(เวน ขนาด 14) 

อุปกรณและวิธีการ / วิธีดําเนนิการวิจัย 

ผูวจัิยไดนําเสนอวธิกีารดําเนนิงานวจัิย ซึ่งจะประกอบไปดวย การศกึษาสภาพปญหา ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

โดยสภาพปญหาเกดิมาจากทางบรษิัทกรณีศกึษายังไมมีวธิกีารหรอืมาตรฐานการจัดตารางการผลิตที่ชัดเจน ผูจัดตารางการ

ผลติจะอาศัยเพยีงแคประสบการณในการจัดตารางการผลติเทานัน้ ซึ่งสงผลใหในบางครั้งมีการสงงานไมทันตามกําหนด ทํา

ใหเกดิการลาชาของการสงมอบสนิคา ซึ่งจะสงผลใหลูกคาขาดความเชื่อม่ัน จากปญหาดังกลาวผูวิจัยจึงศึกษาวิธีการแกไข

ปญหาโดยใช วิธีการหาคําตอบโดยการจัดตารางการผลิตโดยใชกําหนดการเชิงคณิตศาสตร (Mathematical Programming) 

หรอืกําหนดการเชงิเสน (Linear Programming: LP) เพื่อหาเวลาแลวเสร็จนอยที่สุดในระบบเครื่องจักรขนาน โดยผูวิจัยจะนํา
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แบบจําลองทางคณิตศาสตรที่ไดไปหาคําตอบโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรคือ Lingo Version 17.0 และใช คอมพิวเตอร 

MacBook Air Intel® Core™ i5 CPU @ 1.40GHz RAM 4.00 GB ผูวิจัยไดเขาไปเก็บขอมูลจากโรงงานกรณีศึกษาโดยการ 

เรยีนรูวธิกีารทํางาน วธิกีารปฏิบัตงิาน และทําการเก็บรวบรวมขอมูล  ผูวจัิยไดนําขอมูลการทํางานจริง ดังตารางที่ 1-4 ของ

บรษิัท คือ 

ตารางที่ 1 ตารางแสดงขอมูลงานของบรษิัทกรณีศกึษาที่ผูวจัิยนําใชทดสอบแบบจําลองคณิตศาสตร(ใชเปนโจทยตัวอยาง) 

งาน ขนาดกระปอง 
เวลาที่ใชในการผลติ(หนวยเปนนาท)ี 

เครื่องจักรที่ 1 เครื่องจักรที่ 2 เครื่องจักรที่ 3 

1 211 204 9999999 204 

2 300 4 4 4 

3 307 5 3 5 

4 307 252 169 252 

5 307 229 154 229 

6 307 65 44 65 

7 307 162 109 162 

8 307 71 48 71 

9 307 16 11 16 

10 307 124 83 124 

11 401 9999999 4 13 

12 603 9999999 9999999 358 

 

ตารางที่ 2 ตารางแสดงขอมูลความสามารถของแตละเครื่องวาสามารถผลติงานที่มีกระปองขนาดอะไรบาง 

ขนาดกระปอง 
ความสามารถของเครื่องจักร 

เครื่องจักรที่ 1 เครื่องจักรที่ 2 เครื่องจักรที่ 3 

211 ได ไมได ได 

300 ได ได ได 

307 ได ได ได 

401 ไมได ได ได 

603 ไมได ไมได ได 
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ตารางที่ 3 ตารางแสดงขอมูลความเร็วของแตละเครื่องจักรในการผลติงานในแตละขนาดกระปอง 

ขนาดกระปอง 
ความเร็วของเครื่องจักร(กระปอง/นาท)ี 

เครื่องจักรที่ 1 เครื่องจักรที่ 2 เครื่องจักรที่ 3 

211 320 0 320 

300 235 235 235 

307 235 350 235 

401 0 300 96 

603 0 0 25 

 

ตารางที่ 4 ตารางแสดงขอมูลเวลาตดิตัง้เครื่องจักรของแตละเครื่องจักรในแตละขนาดกระปอง 

ขนาดกระปอง 
เวลาตดิตั้งเครื่องจักร(มีหนวยเปนนาท)ี 

เครื่องจักรที่ 1 เครื่องจักรที่ 2 เครื่องจักรที่ 3 

211 5 0 15 

300 10 10 10 

307 10 1 10 

401 0 10 10 

603 0 0 15 

 

จากการทํางานจรงิของบรษิัทกรณีศกึษา ในการจัดตารางการผลติของวันที่ผลติงานตามขอมูลตารางที่ 1 ขางตน 

แสดงดังภาพที่ 3 จะเห็นไดวา คาระยะเวลาการทํางานรวมของการทํางานจรงิของบรษิัทกรณีศกึษา 푐 = 520 นาที 

 

 
 

ภาพที่ 3 Gantt Chart แสดงการจัดตารางการผลติของกรณีศกึษาขอมูลจรงิ ณ ก.ย 2559 

ผูวจัิยนําขอมูลดังกลาวขางตน และขอจํากัดตาง ๆ ในการทํางานของแตละเครื่องจักร เชน ขนาดกระปองบางขนาด

ไมสามารถผลิตบนบางเครื่องจักรได บางขนาดสามารถทําไดแคเครื่องจักรเดียวเทานั้น ความเร็วในการผลิตของแตละ

เครื่องจักรในแตละขนาดกระปองไมเทากัน ระยะเวลาการติดตั้งเครื่องจักรของกระปองแตละขนาดในแตละเครื่องจักรที่ไม

เทากัน และถาในกรณีที่เครื่องจักรเดยีวกันผลติงานที่มีขนาดเดยีวกันตอเนื่องกันใหคิดคาตดิตัง้เครื่องจักรเพียงแคครั้งเดียวไม

ตองคิดซ้ํา เปนตนนํามาสรางเปนแบบจําลองคณิตศาสตรได ดังนี้ 
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แบบจําลองคณิตศาสตรเพื่อจัดตารางการผลิตเครื่องจักรแบบขนานที่ไมเกี่ยวของกันภายใตขอจํากัดการผลิตของ

เครื่องจักร กรณีศกึษาอุตสาหกรรมอาหารกระปอง 

Indices (ดัชน)ี 

푖 แทนดัชนขีองเครื่องจักร (เครื่องปดฉลาก) โดยที่ 푖 = 1, … ,3 

푗 แทนดัชนขีองงาน (ปลากระปองที่ยังไมไดปดฉลาก) โดยที่ 푗 = 1, … ,12 

푧 แทนดัชนขีองขนาดกระปองในแตละงาน โดยที่ 푧 = 1, … ,5 

푧  = งานที่มีขนาดกระปอง 211 

푧  = งานที่มีขนาดกระปอง 300 

푧  = งานที่มีขนาดกระปอง 307 

푧  = งานที่มีขนาดกระปอง 401 

푧  = งานที่มีขนาดกระปอง 603 

 
Input Parameters (พารามิเตอร) 

푡  คือ เวลา(time)ที่ใชในการทํางาน 푗 บนเครื่องจักร 푖 มีหนวยเปน “ นาท ี” 

푠  คือ เวลาตดิตัง้เครื่องจักร(setup time) ของงานที่มีขนาดกระปอง 푧 อยางนอย 1 งาน บนเครื่องจักร 푖  

มีหนวยเปน “ นาท ี” 

푐  คือ เวลาที่เครื่องจักร 푖 ไดเสร็จสิ้นการทํางานทัง้หมด มีหนวยเปน “ นาท ี” 

 
Decision Variable (ตัวแปรตัดสนิใจ) 

푥  คือ ตัวแปรตัดสนิใจวางานแตละงานจะถูกมอบหมายใหทําบนเครื่องจักรใด โดย 

ถา 푥 = 1 หมายถงึ งานที่ 푗 ถูกมอบหมายใหทํางานบนเครื่องจักรที่ 푖 

ถา 푥 = 0 หมายถงึ งานที่ 푗 ไมถูกมอบหมายใหทํางานบนเครื่องจักรที่ 푖 

푦  คือ ตัวแปรตัดสนิใจวาเม่ืองานใดๆ ขนาดใดๆ ถูกมอบหมายใหทําบนเครื่องจักรใดๆ  

จะตองมีการคํานวณเวลาตดิตัง้เครื่องจักร โดย 

ถา 푦 = 1 หมายถงึ เม่ือเครื่องจักรที่ 푖 ถูกมอบหมายใหทํางานที่มีขนาด 푧 อยางนอย 1 งาน 

จะตองมีการคํานวณเวลาตดิตัง้เครื่องจักร 

ถา 푦 = 0 เม่ือเครื่องจักรที ่푖 ไมถูกมอบหมายใหทํางานที่มีขนาด 푧 จึงไมตองมีการคํานวณ 

เวลาตดิตัง้เครื่องจักร 

 
Objective Function (สมการเปาหมาย) เพื่อหาเวลาปดงานนอยที่สุดในระบบเครื่องจักรขนานไมเกี่ยวของกันภายใตขอจํากัด

การผลติของเครื่องจักร 

푀푖푛푖푚푖푧푒  푐  
 

Constraint (ขอจํากัด) 

ขอจํากัดที่ 1 เวลารวมของเครื่องจักรแตละเครื่องจักร จะมีคาเทากับ ผลรวมของเวลาการทํางานของแตละเครื่องจักร และ

เวลาตดิตัง้เครื่องจักรของงานทุกขนาดกระปองของแตละเครื่องจักร 
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ขอจํากัดที่ 2 กําหนดใหเวลารวมของแตละเครื่องจักรจะตองมีคานอยกวาหรือเทากับเวลาปดงานของระบบ 

 
ขอจํากัดที่ 3 กําหนดใหงานทุกงานจะตองถูกมอบหมายใหทําบนเครื่องจักร 

 
ขอจํากัดที่ 4 กําหนดใหงานแตละงานจะตองถูกมอบหมายใหทําบนเครื่องจักรใดเครื่องจักรหนึ่งเทานัน้ 

 
ขอจํากัดที่ 5 กําหนดใหเม่ือเครื่องจักร 푖 ถูกมอบหมายใหทํางานที่มีขนาด 푧  คืองานที่มีขนาดกระปอง 211 อยางนอย 1 งาน

จะตองมีการคํานวณเวลาตดิตัง้เครื่องจักร 

 
ขอจํากัดที่ 6 กําหนดใหเม่ือเครื่องจักร 푖 ถูกมอบหมายใหทํางานที่มีขนาด 푧  คืองานที่มีขนาดกระปอง 300 อยางนอย 1 

งานจะตองมีการคํานวณเวลาตดิตัง้เครื่องจักร 

 
ขอจํากัดที่ 7 กําหนดใหเม่ือเครื่องจักร 푖 ถูกมอบหมายใหทํางานที่มีขนาด 푧  คืองานที่มีขนาดกระปอง 307 อยางนอย 1 งาน

จะตองมีการคํานวณเวลาตดิตัง้เครื่องจักร 

 
ขอจํากัดที่ 8 กําหนดใหเม่ือเครื่องจักร 푖 ถูกมอบหมายใหทํางานที่มีขนาด 푧  คืองานที่มีขนาดกระปอง 307 อยางนอย 1 งาน

จะตองมีการคํานวณเวลาตดิตัง้เครื่องจักร 

 
ขอจํากัดที่ 9 กําหนดใหเม่ือเครื่องจักร 푖 ถูกมอบหมายใหทํางานที่มีขนาด 푧  คืองานที่มีขนาดกระปอง 307 อยางนอย 1 งาน

จะตองมีการคํานวณเวลาตดิตัง้เครื่องจักร 

 
ขอจํากัดที่ 10 กําหนดใหเม่ือเครื่องจักร 푖 ถูกมอบหมายใหทํางานที่มีขนาด 푧  คืองานที่มีขนาดกระปอง 307 อยางนอย 1 

งานจะตองมีการคํานวณเวลาตดิตัง้เครื่องจักร 

 
ขอจํากัดที่ 11 กําหนดใหเม่ือเครื่องจักร 푖 ถูกมอบหมายใหทํางานที่มีขนาด 푧  คืองานที่มีขนาดกระปอง 307 อยางนอย 1 

งานจะตองมีการคํานวณเวลาตดิตัง้เครื่องจักร 
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ขอจํากัดที่ 12 กําหนดใหเม่ือเครื่องจักร 푖 ถูกมอบหมายใหทํางานที่มีขนาด 푧  คืองานที่มีขนาดกระปอง 307 อยางนอย 1 

งานจะตองมีการคํานวณเวลาตดิตัง้เครื่องจักร 

 
ขอจํากัดที่ 13 กําหนดใหเม่ือเครื่องจักร 푖 ถูกมอบหมายใหทํางานที่มีขนาด 푧  คืองานที่มีขนาดกระปอง 307 อยางนอย 1 

งานจะตองมีการคํานวณเวลาตดิตั้งเครื่องจักร 

 
ขอจํากัดที่ 14 กําหนดใหเม่ือเครื่องจักร 푖 ถูกมอบหมายใหทํางานที่มีขนาด 푧 คืองานที่มีขนาดกระปอง 307 อยางนอย 1 งาน

จะตองมีการคํานวณเวลาตดิตัง้เครื่องจักร 

 
ขอจํากัดที่ 15 กําหนดใหเม่ือเครื่องจักร 푖 ถูกมอบหมายใหทํางานที่มีขนาด 푧 คืองานที่มีขนาดกระปอง 401 อยางนอย 1 งาน

จะตองมีการคํานวณเวลาตดิตัง้เครื่องจักร 

 
ขอจํากัดที่ 16 กําหนดใหเม่ือเครื่องจักร 푖 ถูกมอบหมายใหทํางานที่มีขนาด 푧 คืองานที่มีขนาดกระปอง 603 อยางนอย 1 

งานจะตองมีการคํานวณเวลาตดิตัง้เครื่องจักร 

 
ขอจํากัดที่ 17 กําหนดให 푥  มีคาเปน Binary 

 
ขอจํากัดที่ 18 กําหนดให 푦 มีคาเปน Binary 

 
 

ผลการวิจัย  

ผูวจัิยทําการทดลองแบบจําลองคณิตศาสตรสําหรับการจัดตารางการผลิตเครื่องจักรแบบขนานที่ไมเกี่ยวของกัน

ภายใตขอจํากัดการผลติของเครื่องจักร กรณีศึกษาอุตสาหกรรมอาหารกระปอง โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรเขามาชวยใน

การหาคําตอบ ซึ่งผูวิจัยใชโปรแกรม Lingo Version 17.0 และ MacBook Air Intel® Core™ i5 CPU @ 1.40GHz RAM 4.00 GB 

จากการทดสอบ ผลที่ไดเปนดังตอไปนี้ คาระยะเวลาการทํางานรวมของโจทยตัวอยาง 푐 = 451 นาที โดยมี

รายละเอียดของการจัดตารางการผลติ ดังภาพที่ 4 

 
 

ภาพที่ 4 Gantt Chart แสดงผลลัพธการจัดตารางการผลติที่ไดจากการหาคําตอบโดยใชโปรแกรม Lingo  Version 17.0 
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 จากภาพที่ 4 ตารางการผลติที่ไดสามารถอธบิายไดดังนี้ 

เครื่องจักรที่ 1 ถูกมอบหมายใหทํางาน จํานวน 6 งาน และ มีงานขนาดที่แตกตางกัน 3 ขนาด ดังนี้ 

ลําดับที่ 1 งาน 1 เวลา 204 นาที ขนาด 211 เวลาตดิตัง้เครื่องจักร 5 นาที 

ลําดับที่ 2 งาน 2 เวลา 4 นาที ขนาด 300 เวลาตดิตัง้เครื่องจักร 10 นาที 

ลําดับที่ 3 งาน 3 เวลา 5 นาที ขนาด 307 เวลาตดิตัง้เครื่องจักร 10 นาที 

ลําดับที่ 4 งาน 8 เวลา 71 นาที ขนาด 307 เวลาตดิตัง้เครื่องจักร 0 นาที 

ลําดับที่ 5  งาน 9 เวลา 16 นาที ขนาด 307 เวลาตดิตัง้เครื่องจักร 0 นาที 

ลําดับที่ 6 งาน 10 เวลา 124 นาที ขนาด 307 เวลาตดิตัง้เครื่องจักร 0 นาที 

เวลาการทํางานรวมกับเวลาตดิตัง้เครื่องจักร ของเครื่องจักรที่ 1  รวมทัง้สิ้น                               449  นาที 

เครื่องจักรที่ 2 ถูกมอบหมายใหทํางาน จํานวน 4 งาน และ มีงานขนาดที่แตกตางกัน 2 ขนาด ดังนี้ 

ลําดับที่ 1 งาน 4 เวลา 169 นาที ขนาด 307 เวลาตดิตัง้เครื่องจักร 5 นาที 

ลําดับที่ 2 งาน 5 เวลา 154 นาที ขนาด 307 เวลาตดิตัง้เครื่องจักร 0 นาที 

ลําดับที่ 3 งาน 7 เวลา 109 นาที ขนาด 307 เวลาตดิตัง้เครื่องจักร 0 นาที 

ลําดับที่ 4 งาน 11 เวลา 4 นาที ขนาด 401 เวลาตดิตัง้เครื่องจักร 10 นาที 

เวลาการทํางานรวมกับเวลาตดิตัง้เครื่องจักร ของเครื่องจักรที่ 2  รวมทัง้สิ้น             451  นาที 

เครื่องจักรที่ 3 ถูกมอบหมายใหทํางาน จํานวน 2 งาน และ มีงานขนาดที่แตกตางกัน 2 ขนาด ดังนี้ 

ลําดับที่ 1 งาน 3 เวลา 65 นาที ขนาด 307 เวลาตดิตัง้เครื่องจักร 10 นาที 

ลําดับที่ 2 งาน 12 เวลา 358 นาที ขนาด 603 เวลาตดิตัง้เครื่องจักร 25 นาที 

เวลาการทํางานรวมกับเวลาตดิตัง้เครื่องจักร ของเครื่องจักรที่ 2  รวมทัง้สิ้น                          448  นาที 

จากผลลัพธที่ไดจากการทดสอบแบบจําลองคณิตศาสตรเพื่อจัดตารางการผลติเครื่องจักรแบบขนานที่ไมเกี่ยวของ

กันภายใตขอจํากัดการผลติของเครื่องจักร กรณีศกึษาอุตสาหกรรมอาหารกระปอง ดังตารางที่ 5 จะเห็นไดวาผลลัพธที่ได

จากการทดสอบแบบจําลองคณิตศาสตร ใหผลลัพธที่ดกีวา การทํางานจรงิของบรษิัทกรณีศกึษา 

ตารางที่ 5 ตารางเปรยีบเทยีบคาระยะเวลาการทํางานรวมที่มากที่สุด(푐 )ระหวางแบบจําลองคณิศาสตรกับขอมูลการ

ทํางานจรงิของบรษิัทกรณีศกึษา 

เครื่องจักร 

ผลลัพธจากแบบจําลอง

คณติศาสตร 

(มีหนวยเปนนาท)ี 

ขอมูลการทํางานจรงิของบรษิัท

กรณศีกึษา(มีหนวยเปนนาท)ี 

เครื่องจักรที่ 1 449 390 

เครื่องจักรที่ 2 451 520 

เครื่องจักรที่ 3 448 396 
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จากตารางที่ 5 สามารถวเิคราะหไดวา การจัดตารางการผลตินัน้สงผลตอระยะเวลาในการทํางาน ซึ่งจากการทํางานจริงของ

บรษิัทกรณีศกึษา จะเห็นไดวา งานสวนใหญจะไปกองอยูที่ เครื่องจักรที่ 2 มากที่สุดเนื่องจาก เครื่องจักรที่ 2 นั้นมีความเร็วใน

การผลิตงานที่มีกระปองขนาด 307 ไดเร็วที่สุด จึงมอบหมายงานที่มีกระปองขนาด 307 ที่มีจํานวนการผลิตที่เยอะ ใหกับ

เครื่องจักรที่ 2 แตผลลัพธที่ไดจากจากการทดสอบแบบจําลองคณิตศาสตรนั้น มีการจัดตารางการผลิตใหมีความสมดุลและ

เหมาะสมกับขอจํากัดตาง ๆที่ไดนํามาสรางแบบจําลองและคํานวณผลมากที่สุด โดยที่ไมมีงานไปกองอยูที่เครื่องจักรใด

เครื่องจักรหนึ่งเลย ซึ่งสงผลใหระยะเวลาในการทํางานของแตละเครื่องจักรนั้นใกลเคียงกันมาก นั่นหมายความวาทุก

เครื่องจักรจะทํางานพรอมกันอยูตลอดจะไมมีการปลอยใหเครื่องจักรใดเครื่องจักรหนึ่งมีเวลาวางงาน  

 (เวน ขนาด 14) 

วิจารณผลการวิจัย 

งานวิจัยฉบับนี้ พิจารณาเพียงแคขอมูลการทํางานใน 1 วันของบริษัทกรณีศึกษา และจํานวนงานที่ตายตัว แตใน

ความเปนจริงแลว จํานวนงานหรือขนาดของกระปอง อาจจะมีมากหรือนอยกวาในโจทยตัวอยางที่ผูวิจัยนํามาสราง

แบบจําลองคณิตศาสตร ทําใหผลลัพธที่ไดนัน้อาจจะไมครอบคลุมถงึความเปนจริงมากเทาที่ควร ซึ่งแบบจําลองคณิตศาสตร

ที่ผูวจัิยสรางขึ้นนัน้ จะเหมาะสมกับจํานวนงาน 12 งาน และมีขนาดกระปอง 5 ขนาดเทานั้น ซึ่งมีความจํากัดมากตามโจทย

ตัวอยาง แตสามารถนําแบบจําลองคณิตศาสตรที่ผูวจัิยสรางขึ้นไปปรับใชกับจํานวนงานหรอืจํานวนขนาดกระปองที่มากกวานี้ 

(เวน ขนาด 14) 

สรุปผลการวิจัย 

จากผลลัพธที่ไดจากการทดสอบแบบจําลองคณิตศาสตรเพื่อจัดตารางการผลิตเครื่องจักรแบบขนานที่ไมเกี่ยวของ

กันภายใตขอจํากัดการผลิตของเครื่องจักร กรณีศึกษาอุตสาหกรรมอาหารกระปอง ดังตารางที่ 5 จะเห็นไดวาผลลัพธที่ได

จากการทดสอบแบบจําลองคณิตศาสตร ใหผลลัพธที่ดกีวา การทํางานจรงิของบรษิัทกรณีศกึษา ซึ่งจะเห็นไดวาการจัดตาราง

การผลิตโดยใชแบบจําลองคณิตศาสตรสงผลใหระยะเวลาในการทํางานของแตละเครื่องจักรนั้นใกลเคียงกันมาก นั ่น

หมายความวาทุกเครื่องจักรจะทํางานพรอมกันอยูตลอดจะไมมีการปลอยใหเครื่องจักรใดเครื่องจักรหนึ่งมีเวลาวางงาน แต

ในทางกลับกันการทํางานจริงนั้น มีการปลอยเครื่องจักรใหวางอยู 2 เครื่องจักร ซึ่งทําใหสูญเสียเวลาการทํางานและเพิ่ม

ตนทุนในการผลติ ในขณะเดยีวกันงานก็ไปกองอยูที่เครื่องจักรเดยีว ทําใหคาระยะเวลาการทํางานรวมที่มากที่สุด(푐 )ของ

ผลลัพธที่ไดจากจากการทดสอบแบบจําลองคณิตศาสตรมีคาต่ํากวา 13.27% คิดเปนเวลา 71 นาที ซึ่งจะเห็นไดวาผลที่ได

สอดคลองกับวัตถุประสงคของงานวิจัยคือ ศึกษาวิธีการจัดตารางการผลิตที่เหมาะสมกับอุตสาหกรรมอาหารกระปองโดย

การสรางแบบจําลองทางคณิตศาสตรและกําหนดขอจํากัดตางๆใหเพื่อลดระยะเวลาแลวเสร็จของงานใหมีคาต่ําที่สุด 

 (เวน ขนาด 14) 

กติตกิรรมประกาศ 

ในการจัดงานวจัิยฉบับนี้ ผูวจัิยขอกราบขอบพระคุณ ผศ.ดร.ชุมพล มณฑาทิพยกุล อาจารยที่ปรึกษาวิจัย เปนอยาง

สูงที่ใหคําแนะนํา แนวคิดตางๆ รวมทั้งแกไขขอบกพรองงานวิจัยฉบับนี้ ขอขอบคุณ ผศ.ดร.สรวิชญ เยาวสุวรรณไชย ผูที่

อนุเคราะหความรูในเรื่องของแนวทางในการแกไขขอผิดพลาดในโปรแกรม LINGO  ขอบกราบขอบพระคุณคณะกรรมการ

สอบ คณาจารยทุกทาน ที่ใหคําแนะนําในจุดที่เห็นสมควรวาตองเพิ่มหรือลดในจุดไหนบาง ขอขอบคุณผูสนับสนุนดานขอมูล 

บรษิัทผลติและสงออกปลาทูนากระปอง จ.สมุทสาคร ขอขอบพระคุณบดิา มารดา และบุคคลในครอบครัวซึ่งเปนกําลังสําคัญ

ที่คอยผลักดัน ผูวจัิยตลอดมา ตลอดจนเพื่อนๆ ที่ใหคําแนะนํารวมถงึความชวยเหลือในจุดที่เราติดขัดและที่คอยใหกําลังใจให

เสมอมา 

(เวน ขนาด 14) 
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บทคัดยอ 

 งานวจัิยนี้เปนการพัฒนาแบบจําลองทางคณิตศาสตรเพื่อชวยในการเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานภายในคลังสินคา

และวางแผนการเลือกตําแหนง (Location) ในการจัดเก็บสินคาที่เหมาะสมภายในคลังสินคา โดยมีวัตถุประสงคคือพัฒนา

แบบจําลองทางคณิตศาสตรเพื่อเปนแนวทางในการลดระยะทางในการทํางานและหาตําแหนงในการจัดเก็บสินคาที่เหมาะสม

แก บรษิัทที่มีความสนใจในดานนี้  โดยใชหลักการตัวแบบโปรแกรมเชิงเสน (Linear Programming Method) ตามทฤษฎีสินคา

เคลือ่นไหวเร็ววางไวใกลประตู (Fast Mover Closest to the Door) รวมกับโปรแกรมดวยภาษา Visual Basic for Application ใน

โปรแกรม Microsoft Excel เพื่อคํานวณหาคาของตัวแปรนําเขาโดยอัตโนมัติและใชโปรแกรม Lingo รุนที่ 17.0 ในการหา

คําตอบทีเ่หมาะสมที่สุดของการจัดวางสินคาจากการจัดวางตําแหนงสินคาใหมสงผลใหประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ

คลังสินคาเพิ่มขึ้น จากการทดสอบแบบจําลองทางคณิตศาสตรของงานวิจัยนี้ ไดทดสอบโดยการกําหนดชุดขอมูลเบื้องตน

พบวาผลที่ไดใชโปรแกรม Lingo รุนที่ 17.0 คือ มีการเลอืกตําแหนงในการจัดวางสินคาที่ตรงกับการคํานวณตามทฤษฎีสินคา

เคลือ่นไหวเร็ววางไวใกลประตู (Fast Mover Closest to the Door) และยังมีการคํานวณหาระยะทางที่สั้นที่สุดไดระยะทาง 102 

เมตร 

คําสําคัญ:  แบบจําลองทางคณิตศาสตร   คลังสนิคา   การจัดวางสนิคา  โปรแกรม Lingo 

Abstract 

 This research is about development of mathematical model to help increase operation efficiency in a warehouse 

and to assign the right location for storing products in the warehouse with the aims of creating a mathematical model as 

a guideline of shortening travel distance and finding the right location to store products for companies who are interested 

in this area. The study implemented a linear programming model based on the theory of Fast Mover Closest to the Door 

by using Visual Basic for Application in Microsoft Excel to automatically calculate a value of inputs and Lingo version 17.0 

to seek for the best solution of location assignment. The new location assignment resulted in an increased efficiency of 

warehouse management. From testing this research’s mathematical model with data set and Lingo version 17.0, 

location assignment for storing products was in line with calculation based on the theory of Fast Mover Closest to the 

Door and also the shortest path was calculated as 102 meters. 

Keyword:  Mathematical model, Warehouse, Storage, Lingo Programming, Fast Mover Closest to the Door 
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บทนํา  

 การจัดการคลังสนิคา (Warehouse Management) เปนการจัดการในการรับ การจัดเก็บ การจัดสงสินคาใหผูรับเพื่อ 

กจิกรรมการขายเปาหมายหลักในการบริหารดําเนินธุรกิจ ในสวนที่เกี่ยวของกับคลังสินคาก็เพื่อใหเกิดการดําเนินการเปน 

ระบบให คุมกับการ ลงทุน การควบคุมคุณภาพของการเก็บ การหยิบสินคา การปองกัน ลดการสูญเสียจากการ ดําเนินงาน

เพื่อใหตนทุนการดําเนินงานต่ําที่สุด และการใชประโยชนเต็มที่จากพื้นที่ เพื่อใหพนักงานสามารถทํางานไดอยางสะดวก  

รวดเร็ว ไมตองเสยีเวลาในการคนหาสนิคา การจัดเก็บสนิคาหรอืการจัดวางสนิคา เพราะฉะนัน้การจัดการวางแผนตําแหนงใน

การจัดวางสนิคาที่เหมาะสมจึงมีความสําคัญเพื่อใหสามารถลดระยะเวลาเขาออกสินคา และเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน 

ของพนักงานได (ชุมพล มณฑาทพิยกุล, 2552)  

 บรษิัทกรณีศกึษาเปนบรษิัทผลติอาหารทะเลบรรจุกระปองและอาหารสัตวบรรจุกระปองสงออกตางประเทศ โดยมี  

จํานวนพนักงานเฉลี่ย 1,000 คน และสามารถผลติสนิคาไดกวา 100 ตันตอกะการทํางานของพนักงาน คลังสินคาที่ใชในการ 

จัดเก็บสนิคาและวัตถุดบิทัง้หมดจํานวน 6 คลัง จากการศึกษาขั้นตอนการปฏิบัติงานภายในคลังสินคาของบริษัทกรณีศึกษา   

พบวาในปจจุบันการปฏิบัติงานภายในคลังสินคาของบริษัทกรณีศึกษาพนักงานที่ปฏิบัติงานภายในคลังสินคานั้นไมมีการ  

วางแผนในการจัดวางสนิคาที่เหมาะสม โดยมีการจัดวางสินคาตามความสะดวก ทําใหสินคาที่มีการเคลื่อนยายเขาออกบอย  

จัดอยูในตําแหนงที่ไมเหมาะสม สงผลทําใหเสยีเวลาในการคนหาสนิคาเม่ือมีความตองการสนิคาและการเคลื่อนยายสินคาเขา  

และออก    

 จากขอมูลขางตนของความสําคัญในการจัดการคลังสินคาและปญหาที่พบภายในคลังสินคาของบริษัทกรณีศึกษา     

ผูวจัิยเห็นวาควรใหความสําคัญในการจัดการกําหนดตําแหนงในการจัดวางสนิคาที่เหมาะสม คือ ในการเลือกตําแหนงการจัด

วางสินคานั้นควรมีการจัดวางใหเหมาะสมกับการเคลื่อนยายสินคา เพื่อใหเกิดการทํางานที่มีประสิทธิภาพ พนักงานที่    

ปฏิบัตงิานสามารถทํางานไดสะดวกรวดเร็วมากขึ้น ลดความผิดพลาด ละระยะเวลาในการทํางาน เพื่อชวยลดตนทุนในการ 

ดําเนนิงานภายในคลังสนิคาอีกดวย    

วัตถุประสงคของงานวจัิย  

 เพื่อศึกษารูปแบบการจัดวางสินคาและการหยิบสินคาภายในปจจุบันของคลังสินคาที่จัดเก็บอาหารทะเลบรรจุ  

กระปองและอาหารสัตวบรรจุกระปองของบรษิัทกรณีศึกษา ศึกษาแนวทางในการลดระยะทางในการเคลื่อนยายการจัดเก็บ 

และพัฒนาแบบจําลองทางคณิตศาสตรในการวางแผนตําแหนงการจัดวางสินคาที่เหมาะสม  เพื่อเปนแนวทางในการเพิ่ม

ประสทิธภิาพการทํางานในคลังสนิคา   

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ   

 ทําใหทราบถงึขึ้นตอนในการปฏิบัตงิานตางๆรวมถงึปญหาหรอืความตองการตางๆภายในคลังสินคาที่จัดเก็บอาหาร 

ทะเลบรรจุกระปองและอาหารสัตวบรรจุกระปองของบริษัทกรณีศกึษา เปนแนวทางในการหาตําแหนงจัดเก็บสินคาลวงหนาที่

เกดิขึ้นภายในคลังสนิคาที่และการพัฒนาการจัดการคลังสนิคาใหมีประสทิธภิาพมากขึ้น 

  

อุปกรณและวิธีการ / วิธีดําเนนิการวิจัย   

 ผูวจัิยไดจัดทํางานวจัิยนี้เพื่อพัฒนาแบบจําลองทางคณิตศาสตรมาชวยเปนแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพการ  

ทํางานภายในคลังสินคาในการเลือกตําแหนง(Location) ในการจัดวางสินคาใหมีความเหมาะสมภายในคลังสินคาที่จัดเก็บ 

อาหารทะเลบรรจุกระปองและอาหารสัตวบรรจุกระปองของบริษัทกรณีศึกษา โดยสภาพการทํางานปจจุบันของบริษัท  

กรณีศึกษามีปญหาในการเลือกตําแหนงในการจัดวางสินคาคือ ไมมีการเลือกตําแหนงในการจัดวางสินคาตามอัตราการ 

หมุนเวียนสินคา และไมมีการวางแผนตําแหนงในการจัดวางสินคาลวงหนาเพื่อใหเกิดความเหมาะสมในการทํางาน โดน  

พนักงานภายในคลังสินคาเปนผูพิจารณาการวางตําแหนงสินคาแบบรายวันเทานั้น โดยขาดการวางแผนกอนและพิจารณา 
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ตําแหนงในการวางสนิคาเฉพาะหนาเทานัน้ งานวจัิยฉบับนี้จึงไดพัฒนานําแบบจําลองทางคณิตศาสตรมาชวยเปนแนวทางใน  

การปรับปรุงประสทิธภิาพการทํางานภายในคลังสนิคาในการเลอืกตําแหนงการจัดวางสินคาลวงหนาใหมีความเหมาะสมตาม 

อัตราการหมุนเวียนสินคาเพื่อใหคลังสินคามีการทํางานใหมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยใชโปรแกรม Visual Basic for  

Applications (VBA) เปนการเขยีนคําสั่งเพื่อสั่งงานบนโปรแกรมMicrosoft Excel และโปรแกรม Lingo รุนที่ 17.0 เพื่อหาคําตอบ

ที่ดทีี่สุดที่ไดจากการพจิารณาวัตถุประสงคของงานวจัิยนี้  

ขอบเขตงานวิจัย   

 ผูวจัิยทําการศกึษาการจัดการคลังสนิคาภายในคลังสินคาที่จัดเก็บอาหารทะเลบรรจุกระปองและอาหารสัตวบรรจุ

กระปองของบริษัทกรณีศึกษา หลังจากนั้นทําการพัฒนาแบบจําลองคณิตศาสตรในการวางแผนในการเลือกตําแหนงที่

เหมาะสมใหกับสนิคาภายในคลังสินคาดวยแนวทาง Fastest Mover Closet to the Door ศึกษาและพัฒนาตอยอดแบบจําลอง

ทางคณิตศาสตรงานวจัิยเรื่อง การพัฒนาแบบจําลองทางคณิตศาสตรเพื่อชวยกําหนดตําแหนงการจัดวางสินคาที่เหมาะสมใน

คลังสินคาของบริษัทที่ผลิตเครื่องแกวสําเร็จรูปของ (ชนิกานต กมลสุข, 2554) และการวางแผนลวงหนาในการกําหนด

ตําแหนงที่เหมาะสมใหกับสนิคาในคลังสนิคากรณีศกึษาผูใหบริการโลจิสติกสครบวงจรของ (วิทวัส เจียรวัชระมงคล, 2556) 

เพื่อเปนแนวทางในการแกปญหาของงานวจัิยนี้ได 

 แบบจําลองคณิตศาสตรในการวางแผนการเลือกตําแหนงที่เหมาะสมใหกับสินคาภายในคลังสินคาที่จัดเก็บอาหาร

ทะเลบรรจุกระปองและอาหารสัตวบรรจุกระปองของบรษิัทกรณีศกึษาดวยแนวทาง Fastest Mover Closet to the Door 

 
ดัชน ี 

 풊 ดัชนขีอง Location ภายในคลังสนิคา 

 풋 ดัชนขีองสนิคาที่เขามาในคลังสนิคา 

 풌 ดัชนขีองสนิคาเกาที่ตกคางอยูในคลังสนิคากอนหาคําตอบ   

 풂풌 ตัวแปรนําเขาระบุดัชนขีอง Location ที่สนิคาเกา ที่ตกคางอยูใน Location กอนหาคําตอบ  

 
ขอมูลนําเขา 

 풎 จํานวนทัง้หมดของ Location (푖 = 1, … , 푚)  

 풏 จํานวนของสนิคาที่เขามาใหมกอนหาคําตอบ (푗 = 1, … , 푛)   

 풑 จํานวนสนิคาเกาที่ตกคางอยูในคลังสนิคากอนหาคําตอบ  

 풇풋 อัตราการหมุนเวยีนของสนิคา 풋   

 푫풊 ระยะทางในการเคลื่อนยายสนิคาเขาและออกของ Location 풊 (หนวย: เมตร)   

 푺풋ퟏ풋ퟐ  ตัวแปรนําเขาที่ระบุวาคูสนิคา 풋ퟏ풋ퟐ ใดๆ มีวันเขาและออกทับซอนกันไหม   

 ถา 푺풋ퟏ풋ퟐ  เทากับ 0 แสดงวาในวันเขาและวันออกของสนิคา 풋ퟏ และสนิคา 풋ퟐ  ทับซอนกัน   

 ถา 푺풋ퟏ풋ퟐ  เทากับ 1 แสดงวาในวันเขาและวันออกของสนิคา 풋ퟏ และสนิคา  풋ퟐ ไมทับซอนกัน   

     
ตัวแปรตัดสนิใจ     

푿풊풋 ตัวแปรตัดสนิใจในการเลอืกตําแหนงสนิคา 풋 ของ Location 풊     

 ถา 푿풊풋  เทากับ 0 แสดงวาสนิคา 풋  ไมเลอืก Location 풊      

 ถา  푿풊풋 เทากับ 1 แสดงวาสนิคา  풋 เลอืก Location 풊       
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สมการวัตถุประสงค เพื่อหาระยะทางที่สัน้ที่สุดในการเคลื่อนยายสนิคาเขาและออกภายในคลังสนิคา     

 푴풊풏 ∑ ∑ ퟐ풇풋(풅풊ퟏ + 풅풊ퟐ)풙풊풋
풏
풋 ퟏ

풎
풊 ퟏ                                             (1)   

       
สมการเงื่อนไข    

∑ 푥 = 1,    푓표푟 푗 = 1, … , 푛 + 푃,     (2)    

푥  +  푥  ≤ +푆 ,   푓표푟 푗 = 1, … , 푛 + 푃, 푓표푟 푗 = 1, … , 푛 + 푃,  

      푤ℎ푒푟푒 푗  < 푗 , 푓표푟 푖 = 1, … , 푚,   (3)  

푥 = 1,        푓표푟 푘 = 푛 + 1, … , 푛 + 푃,   (4)  

푥  ∈  {0,1},        푓표푟 푖 = 1, … , 푚, 푓표푟 푗 = 1, … , 푛 + 푃, (5)  

   
โดยแตละสมการอธบิายไดดังนี้     

สมการที่ 1 คือสมการเปาหมายที่ตองการหาคําตอบที่มีระยะทางรวมในการเคลื่อนยายสนิคาต่ําที่สุด (หนวย: เมตร)     

สมการที่ 2 กําหนดใหในแตละสนิคาตองมี Location ใหวางเทากับ 1 Location พอดี    

สมการที่ 3 กําหนดวาถาหากสนิคา 푗 และ 푗  มีวันที่เขาและวันที่ออกทับซอนในวันเดียวกันจะไมสามารถวางอยูใน Location    

เดยีวกันได   

สมการที่ 4 เปนสมการที่กําหนดใหตัวแปรตัดสนิใจของสนิคาเกาที่คงคางอยูในคลังสินคาจะตองเลือก Location ที่สินคานั้นคง   

คางอยูใน Location กอนเริ่มหาคําตอบ  

สมการที่ 5 กําหนดใหตัวแปรตัดสนิใจมีคาเปนไดแค 0 หรอื 1 เทานัน้  

  

ผลการวิจัย    

ผูวจัิยทําการทดสอบแบบจําลองทางคณิตศาสตรที่ตองอาศัยเครื่องมือ Linear Programming เพื่อหาระยะทางที่สั้น   

ที่สุดในการเคลื่อนยายสินคาเขาและออกภายในคลังสินคา ไดพัฒนาดวยโปรแกรมดวยภาษา Visual Basic in Application 

(VBA) ในโปรแกรม Microsoft Excel เพื่อใชหาคาตัวแปรนําเขาของแบบจําลอง โดยมีการกําหนดใหมีสินคาคงคางอยู1ชิ้น(Item 

Dummy)  

 
ตารางที่ 1 แสดงจํานวนขอมูลตางๆ  

 

 
แสดงขอมูลจํานวนของสนิคาและจํานวนของตําแหนงในการจัดวางสนิคา 

 

 

 

All Item 4

Item 3

Locations 3

Item Dummy 1
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ตารางที่ 2 แสดงวันที่สนิคาเขา-ออก  

 
แสดงขอมูลวันเขา-ออกของสนิคาแตละชนดิวามีการเขา-ออกวันใดบาง 

 

โดยคาของตัวแปรนําเขา 푆  จากโปรแกรม    Visual Basic for Applications (VBA) ที่ระบุวาคูสินคาใดๆมีวันเขา

และออกทับซอนกันหรือไมจากแบบจําลองคณิตศาสตรอยางงาย เม่ือไดคา 푆 จึงทําการจัดวางสินคาตามแนวทาง 

Fastest Mover Closest to the Door ซึ่งตัวแปรนําเขา푆  จะระบุ   วาคูสินคา ใดๆมีวันเขาและออกทับซอนกันหรือไม โดย

กําหนดวาถาหากสนิคาและมีวันที่เขาและวันที่ออกทับซอนในวันเดียวกันจะไมสามารถวางอยูใน Location เดยีวกันได  

 

ตารางที่ 3 แสดงคา푺풋ퟏ풋ퟐ  จากโปรแกรม Visual Basic for Applications (VBA) 

 

 
 

แสดงคาของ푆 วาคูสนิคาใดๆมีวันเขาและออกทับซอนกันหรอืไม 

 

จากนัน้เม่ือไดคา푆  จะนําคาตัวแปรนี้ไปใชในการวางแผนลวงหนาทั้ง   7 วันดวยแบบจําลองทางคณิตศาสตร

จากโปรแกรม Lingo รุนที่ 17.0  

 

 

 

 

เขา ออก

j=1 A 1 3

j=2 B 1 2

j=3 C 2 4

j=4 ก 1 3

Item สินคา

3 5 1 0

j=1 j=2 j=3 j=4

A B C ก

j=1 A 0 0 0 0

j=2 B 0 0 1 0

j=3 C 0 1 0 0

j=4 ก 0 0 0 0

(f)ความถี่

Itemสินคา
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ตารางที่ 4 แสดงผลจากโปรแกรม Lingo รุนที่ 17.0 ดวยแบบจําลองทางคณิตศาสตร 

 
แสดงผลจากการวเิคราะหจากโปรแกรม Lingo รุนที่ 17.0 ดวยแบบจําลองทางคณิตศาสตรวาควรจัดวางสนิคาชนดิใดลง

ตําแหนงใดเพื่อลดระยะทางในการเคลื่อนยาย 

 
ไดผลการทดลองในการวางแผนลวงหนาคือ ในตําแหนงที่1วันที่1สินคาที่ถูกจัดวางคือ สินคาB ตําแหนงที่2วันที่1

สนิคาที่ถูกจัดวางคือ สนิคา ก ตําแหนงที่3วันที่1สินคาที่ถูกจัดวางคือ   สินคา A และตําแหนงที่1วันที่2สินคาที่ถูกจัดวางคือ 

สนิคา C (เพราะสนิคา B ไดออกจากตําแหนงนี้แลว) ตําแหนงที่1วันที่2สนิคาที่ถูกจัดวางคือ สนิคา ก ตําแหนงที่3วันที่2สินคาที่

ถูกจัดวางคือ  สนิคา A ตามลําดับ  

 
ตารางที่ 5 แสดงผลการจัดวางตําแหนงลวงหนา 

 
แสดงผลการจัดวางสนิคาลวงหนาที่ไดจากการวเิคราะหดวยโปรแกรม Lingo รุนที่ 17.0 

 
นอกจากนี้โปรแกรม Lingo รุนที่ 17.0 ยังสามารถทราบไดถึงระยะทางที่ใชจากการวางแผนอีกดวยวาใชระยะทาง

เทาใด ดังโจทยนี้มีผลรวมระยะทางในการดําเนนิงานเทากับ 102 เมตร  

 
ภาพที่ 1 แสดงผลการวเิคราะหดวยโปรแกรม Lingo รุนที่ 17.0 

All Item

Locations

i=1 0 1 1 0

i=2 0 0 0 1

i=3 1 0 0 0

j=1 j=2 j=3 j=4

วันที่ Location1 Location2 Location3

1 B ก A

2 C ก A

3

4

5

6

7
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วิจารณผลการวิจัย     

งานวจัิยฉบับนี้ผูวิจัยมีจุดประสงคเพื่อพัฒนาแบบจําลองทางคณิตศาสตรเพื่อสามารถนํามาใชเปนแนวทางในการ   

วางแผนหาตําแหนงที่ตัง้สนิคาใหมีความเหมาะสมกับสินคาในการทํางานของพนักงานภายในคลังสินคา โดยแบบจําลองทาง

คณิตศาสตรนี้ใชเพียงแตขอมูลที่จํากัด ซึ่งพิจารณาเพียงวันเขา-ออกของสินคาและอัตราความถี่ในการเคลื่อนยายเทานั้น  

ดังนั้นหากมีการนําแนวทางนี้ไปใชควรมีการพิจารณาหรือศึกษาขอมูลเพิ่มเติม ยกตัวอยางเชน การพิจารณาในเรื่องของ

รูปแบบวิธีการหยิบสินคา งานวิจัยนี้ไดเสนอวิธีการวางแผนการเลือกตําแหนงหรือ Location ใหกับสินคาในคลังสินคาโดย

พจิารณาตามแนวทางของ Fastest Mover Closest to the Door คือพยายามจัดวางสินคาที่มีอัตราหมุนเวียนมากไวใน Location 

ที่มีระยะทางนอยหรืออยูใกลประตูเขาออกของคลังสินคามากที่สุด โดยใช โปรแกรม Lingo ซึ่งสามารถแกปญหา Linear 

Programming ไดหาคาตัวแปรนําเขาของแบบจําลองหลังจากทําการทดลองพบวาสอดคลองกับงานวิจัยการวางแผนลวงหนา

ในการกําหนดตําแหนงที่เหมาะสมใหกับสนิคาในคลังสนิคากรณีศกึษาผูใหบริการโลจิสติกสครบวงจรของ (วิทวัส เจียรวัชระ

มงคล, 2556) โดยสามารถหาระยะทางที่สัน้และเหมาะสมในการทํางานเลอืกตําแหนงวางสนิคาภายในคลังสินคาไดและยังทํา

ใหทราบระยะทางในการทํางานในแตละครัง้ทําใหประหยัดทรัพยากรภายในคลังสินคาได เชน ประหยัดน้ํามันหรือกาซในการ

ใชรถโฟลคลฟิท ประหยัดเวลาสามารถไปทํางานตอไปไดเร็วขึ้น เปนตน 

 

 สรุปผลการวิจัย   

 งานวจัิยนี้ไดทําการศึกษาเพื่อหาตําแหนงในการจัดวางสินคาใหมีความเหมาะสมภายในคลังสินคาที่จัดเก็บอาหาร  

ทะเลบรรจุกระปองและอาหารสัตวบรรจุกระปองของบรษิัทกรณีศึกษา โดยสภาพการทํางานปจจุบันของบริษัทกรณีศึกษามี 

ปญหาในการเลอืกตําแหนงในการจัดวางสินคาคือ ไมมีการเลือกตําแหนงในการจัดวางสินคาตามอัตราการหมุนเวียนสินคา  

และไมมีการวางแผนตําแหนงในการจัดวางสินคาลวงหนาเพื่อใหเกิดความเหมาะสมในการทํางาน โดนพนักงานภายใน 

คลังสนิคาเปนผูพจิารณาการวางตําแหนงสนิคาแบบรายวันเทานัน้โดยขาดการวางแผนกอนและพิจารณาตําแหนงในการวาง  

สนิคาเฉพาะหนาเทานั้น ผูวิจัยจึงหาวิธีการวางแผนการเลือกตําแหนง ใหกับสินคาในคลังสินคาโดยพิจารณาตามหลักการ  

แนวทางของ Fastest Mover Closest to the Door คือ การจัดวางสนิคาที่มีอัตราหมุนเวยีนมากวางในตําแหนง ที่มีระยะทางสั้น

ใกลประตูเขา-ออกของคลังสินคามากที่สุด นอกจากนี้ยังเปนวิธีการวางแผนลวงหนาที่อาศัยขอมูลวันที่สินคาจะเขาและ   

ออกมาใชในการเลอืกตําแหนงใหกับสนิคา ทําใหสามารถสํารองตําแหนงที่เหมาะสมใหกับสินคาที่มีอัตราหมุนเวียนสูงกวาแต 

มีกําหนดเขาคลังชากวาสนิคาที่มากอนได โดยมีการใชโปรแกรม Visual Basic for Applications (VBA) เปนการเขียนคําสั่งเพื่อ   

สั่งงานบนโปรแกรมMicrosoft Excel และโปรแกรม Lingo รุนที่ 17.0 มาชวยในการหาคําตอบและเม่ือไดคําตอบผูวิจัยจึงนํา 

คําตอบที่ไดมาเปรียบเทียบกับการคํานวณมือ ซึ่งผลลัพธที่ไดตรงกันจึงม่ันใจไดวาแบบจําลองทางคณิตศาสตรสามารถหา 

ตําแหนงในการจัดวางสนิคาได และยังสามารถหาระยะทางในการดําเนนิงานภายในคลังสนิคาอีกดวย   

กติตกิรรมประกาศ   

 งานวิจัยเลมนี้จะไมสามารถสําเร็จไดหากไมไดรับคําปรึกษาจากบุคคลมากมาย ผูวิจัยขอขอบพระคุณอาจารยที ่ 

ปรกึษางานวจัิยนี้คือ ผศ.ดร.ชุมพล มณฑาทพิยกุล ที่ใหคําปรกึษาและคําแนะนําแนวทางในการทํางานตางๆ ขอขอบพระคุณ

ผศ.ดร.สรวชิญ เยาวสุวรรณไชย ที่ใหคําปรกึษาและความรูในเรื่องของแนวทางในการแกไขขอผิดพลาดในโปรแกรม LINGO 

สุดทายที่ขาดไมไดคือ ขอบคุณกําลังใจและคําปรกึษาจาก บิดา มารดา ครอบครัวสันตสัมพันธกุล และบุคคลรอบขางที่คอย 

เปนแรงผลักใหกับผูวจัิยจนเกดิงานวจัิยนี้ออกมา ขอบคุณเจาหนาที่บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีเพระจอมเกลาธนบุรทีี่ใหความชวยเหลอืและอํานวยความสะดวกทุกดาน หากงานวจัิยนี้มีความผิดพลาดประการใด 

ผูวจัิยขอนอมรับคําตชิมและขอเสนอแนะเพื่อนําไปปรับปรุงและพัฒนางานวิจัยตอไป   



การประชุมวชิาการ และการประกวดนวัตกรรมบัณฑิตศกึษาระดับชาติและนานาชาติ 

ระหวางวันท่ี 17-18 พฤษภาคม 2561 

ณ ศูนยประชุมนานาชาติดิเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส เชยีงใหม 
 

794 

เอกสารอางอิง   

ชุมพล มณฑาทิพยกุล , 2552, ความรูสําหรับการจัดการสินค าคงคลัง Version 1  [Online], Available:  

 http://logisticscorner.com 

ชนิกานต กมลสุข, 2554, การพัฒนาแบบจําลองทางคณิตศาสตรเพื่อชวยกําหนดตําแหนงการจัดวางสินคาที่เหมาะสมใน

 คลังสินคาของบริษัทที่ผลิตเครื่องแกวสําเร็จรูปกรณีศึกษาบริษัทผลิตเครื่องแกวสําเร็จรูป, วิทยานิพนธปริญญา

 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการโลจิสติกส บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม มหาวิทยาลัย

 เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี.  

วทิวัส เจียรวัชระมงคล, 2556, การศกึษาการวางแผนลวงหนาในการกําหนดตําแหนงที่เหมาะสมใหกับสนิคาในคลังสนิคา  

 กรณีศกึษาผูใหบรกิารโลจิสตกิสครบวงจร, วทิยานพินธปรญิญาวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการโลจิ

 สตกิส บัณฑิตวทิยาลัยการจัดการและนวัตกรรม มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การประชุมวชิาการ และการประกวดนวัตกรรมบัณฑิตศกึษาระดับชาติและนานาชาติ 

ระหวางวันท่ี 17-18 พฤษภาคม 2561 

ณ ศูนยประชุมนานาชาติดิเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส เชยีงใหม 
 

795 

NGRC02010253 
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บทคัดยอ 

 การศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพื่อประมาณชวงความเชื่อม่ันสําหรับคาเฉลี่ยของการแจกแจงล็อกปรกติ  ในกรณีที่

พารามิเตอรมีขอบเขต โดยปรับการประมาณคาดวยการเลอืกตัวอยางซ้ําโดยวิธีบูตสแตรป  และเปรียบเทียบชวงความเชื่อม่ัน

กับชวงความเชื่อม่ัน 3 วธิไีดแก วธิขีอง Krishnamoorthy และ Mathew (2003) วธิขีอง Maiklad (2008)  และวิธีของ Niwitpong 

(2013) โดยใชเกณฑความนาจะเปนคุมรวมและความกวางของชวงเฉลี่ยในการเปรยีบเทียบประสิทธิภาพของชวงความเชื่อม่ัน

ทัง้หมด 

ผลการศกึษาจากการจําลองพบวา ที่ระดับความเชื่อม่ัน 90% และ 95% ชวงความเชื่อม่ันวิธี Generalized confidence 

interval ของ Krishnamoorthy และ Mathew (2003) ชวงความเชื่อม่ันวิธี t-Generalized ของ Maiklad (2008) และชวงความ

เชื่อม่ันที่นําเสนอ ใหคาความนาจะเปนคุมรวมสอดคลองกับระดับความเชื่อม่ันที่กําหนดในทุกกรณี นอกจากนี้ความกวางของ

ชวงเฉลี่ยของชวงความเชื่อม่ันที่นําเสนอแคบที่สุด และจากการศึกษาจากขอมูลจริงพบวา ชวงความเชื่อม่ันที่นําเสนอใหคา

ความกวางของชวงแคบที่สุด 

คําสําคัญ:  พารามิเตอรมีขอบเขต  วธิบีูตสแตรป  ชวงความเชื่อม่ัน  การแจกแจงล็อกปรกต ิ

Abstract 

 This study aims to propose estimate the confidence intervals for the mean of lognormal distribution in case of 

bounded parameter by adjusted point estimators by the Bootstrap method. The proposed confidence intervals are 

compared with three methods that is the method of Krishnamoorthy and Mathew (2003), the method of Maiklad 

(2008) and the method of Niwitpong (2013). The coverage probability and average interval width are criterion to 

compare the efficient of those confidence intervals.  

The results of a simulation study show that the confidence levels of 90% and 95%, the Generalized confidence 

interval of Krishnamoorthy and Mathew (2003), t-Generalized of Maiklad (2008), and the proposed confidence intervals 

have coverage probability corresponding to confidence levels in all cases. Moreover, the proposed confidence intervals 

have the smallest average interval width. For the real data, the proposed confidence interval has the smallest interval 

width. 

Keyword:  bounded parameter, bootstrap method, confidence interval, lognormal distribution 
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บทนํา  

การแจกแจงล็อกปรกติ (Lognormal distribution) เปนการแจกแจงของขอมูลแบบเบขวาที่ถูกนํามาใชอยางกวางขวาง

สําหรับการอธบิายลักษณะการแจกแจงของขอมูล เชน ขอมูลดานการประกันภัยซึ่งนําไปใชอธิบายเกี่ยวกับคาสินไหมทดแทน 

ขอมูลทางดานการแพทยโดยนําไปอธบิายเกี่ยวกับระยะเวลาการแพรกระจายของเชื้อโรคในผูปวย ขอมูลทางดานบริหารและ

เศรษฐกจิซึ่งนําไปใชอธิบายเกี่ยวกับระยะเวลาการจางงาน (Smith and Merceret, 2000) ขอมูลทางดานอุตุนิยมวิทยาซึ่งจะ

นําไปใชอธิบายเกี่ยวกับระดับความสูงของน้ําในแมน้ํา และขอมูลทางดานธรณีวิทยานําไปใชอธิบายเกี่ยวกับระดับความ

สั่นสะเทอืนของแผนดนิไหว (จตุพร กัลยากติตกิุล, 2548) เปนตน สําหรับการแจกแจงล็อกปรกตนิี้ กําหนดให X  เปนตัวแปร

สุมที่มีการแจกแจงล็อกปรกตทิี่มีพารามิเตอร 2 ตัว คือ    และ 2  เขียนแทนโดย 2( , )X LN  �  ซึ่งมีฟงกชันความ

หนาแนนความนาจะเปนคือ 
2

2
2

1 (ln( ) )( ; , ) exp
22
xf x

x
 

 
 

  
 

 เม่ือ 0x  ,      และ 2 0   

โดยคาเฉลี่ยของ X  คือ 2exp( 2)   และ ความแปรปรวนของ X  คือ 2exp(2 )   2exp( ) 1   

เมื่อกําหนดให lnY X  แลว Y  จะมกีารแจกแจงปรกติโดยท่ีคาเฉล่ียของ Y  คือ   และความแปรปรวนของ Y  คือ 2  

สําหรับการประมาณคาพารามิเตอรเปนวธิกีารสรุปขอเท็จจรงิจากตัวอยางซึ่งสุมจากประชากรเพื่อไปสรุปคุณลักษณะ

ตางๆของประชากรที่สนใจศึกษาที่ถูกกําหนดโดยพารามิเตอร ( ) นั้นๆ ซึ่งในทางปฏิบัติไมทราบคาพารามิเตอร จึง

จําเปนตองหาวิธีการมาเพื่อประมาณคาพารามิเตอร โดยการประมาณคาพารามิเตอรแบงออกไดเปน  2 ประเภท คือ การ

ประมาณคาแบบจุด (Point estimation) และการประมาณคาแบบชวง (Interval estimation) สําหรับการประมาณคาแบบจุด

เปนการประมาณคาพารามิเตอรดวยคาประมาณที่มีเพียงคาเดียวเทานั้น และการประมาณคาแบบชวงเปนการประมาณ

คาพารามิเตอรดวยคาประมาณที่มีคาเปนชวง ดวยระดับความเชื่อม่ัน  (Level of confidence; 1- ) ซึ่งชวงของคาประมาณจะ

บอกถงึขอบเขตที่ครอบคลุมคาของพารามิเตอรซึ่งประกอบไปดวย ขอบเขตลาง (Lower bound: L ) และขอบเขตบน (Upper 

bound: U ) ที่สอดคลองกับ ( ) 1P L U      จะไดวาคาพารามิเตอร   จะมีคาอยูระหวาง L  และ U  ดวยความ

นาจะเปน 1-  หรอืชวงระหวาง L  และ U  คือชวงความเชื่อม่ัน (1 )100%  ของพารามิเตอร   

ในงานวจัิยนี้ทําการศกึษาการประมาณแบบชวงของคาเฉลี่ยของการแจกแจงล็อกปรกติสําหรับหนึ่งประชากร เม่ือสุม

ตัวอยางขนาด n  นั่นคือ 1 2, , ..., nx x x  มาจากประชากรที่มีการแจกแจงล็อกปรกต ิโดยกําหนดให *  เปนคาเฉลี่ยของการ

แจกแจงล็อกปรกตทิี่อยูในรูปของ 2* exp( 2)     ซึ่งมีผูวจัิยไดทําการเสนอชวงความเชื่อม่ันสําหรับคาเฉลี่ยของการ

แจกแจงล็อกปรกตอิยางกวางขวาง เชน ในป 1972 Land ไดเสนอชวงความเชื่อม่ันสําหรับคาเฉลี่ยของการแจกแจงล็อกปรกต ิ

ซึ่งชวงความเชื่อม่ันนี้ถูกแนะนําโดย Professor D.R.  Cox จึงเรียกชวงความเชื่อม่ันวิธีนี้วาวิธี Cox ตอมาในป 1988 Angus ได

เสนอชวงความเชื่อม่ันสําหรับคาเฉลี่ยของการแจกแจงล็อกปรกติ ซึ่งเรียกชวงความเชื่อม่ันนี้วาวิธี Angus’s conservative และ

หลังจากนัน้ในป 1994 Angus ไดนําวธิบีูตสแตรปมาหาชวงความเชื่อม่ันสําหรับคาเฉลี่ยของการแจกแจงล็อกปรกติ โดยนําวิธ ี

percentile t มาประยุกตใชกับ approximate pivotal statistic ซึ่งเรียกชวงความเชื่อม่ันนี้วาวิธี parametric bootstrap และจาก

ชวงความเชื่อม่ันที่กลาวมาขางตน Zhou และ Gao ในป 1997 ไดนําชวงความเชื่อม่ันมาทําการเปรยีบเทียบกัน ไดแก ชวงความ

เชื่อม่ันของวิธี Cox วิธี Angus’s conservative วิธี parametric bootstrap และวิธี Naive ที่ถูกกลาวถึงใน Zhou และ Gao ในป 

1997 พบวาชวงความเชื่อม่ันของวิธี Cox มีประสิทธิภาพดีที่สุด ตอมาในป 2003 Krishnamoorthy และ Mathew ไดเสนอตัว

แปรทดสอบนัยทั่วไป (Generalized test variable) สําหรับการหาชวงความเชื่อม่ันสําหรับคาเฉลี่ยของการแจกแจงล็อกปรกต ิ

โดยไดนําแนวคิด Generalized p -value ของ Tsui และ Weerahandi (1989) ซึ่งเปนแนวคิดทั่วไปของการทดสอบสมมติฐาน
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และแนวคิด Generalized confidence interval ของ Weerahandi (1993) โดยเปนแนวคิดทั่วไปของชวงความเชื่อม่ัน มาหาชวง

ความเชื่อม่ันสําหรับคาเฉลี่ยของการแจกแจงล็อกปรกติ ซึ่งเรียกวาวิธี Generalized confidence interval ของ Krishnamoorthy 

และ Mathew หลังจากนั้นในป 2005  Olsson ไดนําวิธี Cox มาปรับปรุง ซึ่งปรับคาสถิติที่มีการแจกแจงปรกติมาตรฐานเปน

คาสถติทิี่มีการแจกแจงท ีและจากการปรับปรุงนี้ทําใหชวงความเชื่อม่ันมีประสิทธิภาพดีขึ้นจึงไดวิธีใหมที่เรียกวาวิธี Modified 

Cox และในป 2008 Maiklad ไดนําเสนอตัวแปรทดสอบนัยทั่วไปใหมสําหรับนําไปใชกับวิธี Generalized confidence interval ซึ่ง

ใชในการหาชวงความเชื่อม่ัน และเรยีกชวงความเชื่อม่ันแบบนี้วา t-Generalized ของ Maiklad และตอมาในป 2009 Zou และ

คณะไดนําเสนอวิธีอยางงายในการหาชวงความเชื่อม่ันสําหรับคาเฉลี่ยของการแจกแจงล็อกปรกติ ซึ่งชวงความเชื่อม่ันที่

นําเสนอนี้มีรูปแบบปดและงายตอการคํานวณ หลังจากนั้นในป 2013 ดนุพล ทองคํา และคณะ ไดนําวิธี Generalized 

confidence interval ของ Krishnamoorthy และ Mathew (2003) และวิธี Modified Cox  (2005) มาปรับปรุง ซึ่งทําการปรับตัว

ประมาณคาแบบจุดในแตละชวงความเชื่อม่ัน ดวยตัวประมาณที่ไดจากการเลือกตัวอยางซ้ําดวยวิธีแจ็คไนฟและตัวประมาณ

เบยเซียน ซึ่งพบวาวิธี Generalized confidence interval ของ Krishnamoorthy และ Mathew  (2003) ที่ปรับดวยการเลือก

ตัวอยางซ้ําดวยวธิแีจ็คไนฟ ใหคาความนาจะเปนคุมรวมสอดคลองกับระดับความเชื่อม่ันที่กําหนดและใหคาความกวางของ

ชวงเฉลี่ยแคบที่สุด 

ตอมาไดมีผูวจัิยศกึษาเกี่ยวกับชวงความเชื่อม่ันสําหรับคาเฉลี่ยของการแจกแจงล็อกปรกตโิดยกําหนดใหพารามิเตอรมี

ขอบเขต คือ ในป 2013 Niwitpong ไดเสนอชวงความเชื่อม่ันสําหรับคาเฉลี่ยของการแจกแจงล็อกปรกติโดยนําชวงความ

เชื่อม่ันของวธิ ีCox (1972) และชวงความเชื่อม่ันของ Zou และคณะ (2009) มาทําการกําหนดใหพารามิเตอรมีขอบเขตโดยใช

แนวคิดของ Wang (2008) ซึ่ง Wang (2008) ไดศกึษาการหาชวงความเชื่อม่ันสําหรับคาเฉลี่ยของการแจกแจงปรกติ กรณีที่

พารามิเตอรมีขอบเขต ซึ่งขอมูลจรงิที่ Wang ใชคือ การศึกษาอายุเฉลี่ยของขาราชการที่เกษียณอายุราชการ โดยอายุเฉลี่ยจะ

อยูในชวง 55-65 ป และในกรณีที่พารามิเตอรมีขอบเขต Wang กําหนดให a = 55 และ b  = 65 เปนขอบเขตของคาเฉลี่ยใน

แตละชวงความเชื่อม่ันที่นําเสนอ ดังนั้น Niwitpong จึงใชแนวคิดนี้มาสรางชวงความเชื่อม่ันสําหรับคาเฉลี่ยของการแจกแจง 

ล็อกปรกติในกรณีที่พารามิเตอรมีขอบเขต ซึ่งพบวาชวงความเชื่อม่ันของ Zou และคณะ (2009) มีประสิทธิภาพดีกวาชวง

ความเชื่อม่ันของวธิ ีCox (1972) 

ดังนัน้ในการวจัิยนี้จึงทําการนําเสนอชวงความเชื่อม่ันสําหรับคาเฉลี่ยของการแจกแจงล็อกปรกติ โดยปรับปรุงจากชวง

ความเชื่อม่ันวิธี Generalized confidence interval ของ Krishnamoorthy และ Mathew (2003) และวิธี t-Generalized ของ 

Maiklad (2008) โดยทําการปรับตัวประมาณแบบจุดดวยการเลือกตัวอยางซ้ําดวยวิธีบูตสแตรป ซึ่งการเลือกตัวอยางซ้ํา

วธิบีูตสแตรปเปนวธิกีารเลอืกตัวอยางซ้ําดวยการเลอืกตัวอยางชุดใหมจากตัวอยางเพยีงชุดเดยีว และกําหนดใหพารามิเตอรมี

ขอบเขต โดย a  คือของเขตลางของ *  และ b  คือของเขตบนของ *  นั่นคือ *0 a b    ในแตละชวงความเชื่อม่ันที่

นําเสนอ และทําการเปรียบเทียบชวงความเชื่อม่ันที่นําเสนอกับชวงความเชื่อม่ันวิธี Generalized confidence interval ของ 

Krishnamoorthy และ Mathew (2003) ชวงความเชื่อม่ันวิธี t-Generalized ของ Maiklad (2008) และชวงความเชื่อม่ันของ 

Niwitpong (2013) โดยใชเกณฑความนาจะเปนคุมรวม (Coverage probability) และความกวางของชวงเฉลี่ย (Average 

interval width) 

 
วิธีดําเนนิการวิจัย 

จากชวงความเชื่อม่ันวิธี Generalized confidence interval ของ Krishnamoorthy และ Mathew (2003) ชวงความ

เชื่อม่ันวิธี t-Generalized ของ Maiklad (2008) และชวงความเชื่อม่ันของ Niwitpong (2013) ซึ่งมี 2 ชวงความเชื่อม่ัน ไดแก 

rcoxCI  และ rrovCI  มีดังนี้ 
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1. ชวงความเชื่อม่ันวิธี Generalized confidence interval ของ Krishnamoorthy และ Mathew (2003) โดย

กําหนดใหตัวแปรทดสอบนัยทั่วไป คือ  

2

22 /( 1)/ 1
Z s sT y

U nU n n
  

  

โดยที่ Z  คือ ตัวแปรสุมที่มีการแจกแจงปรกตมิาตรฐาน 

U  คือ ตัวแปรสุมที่มีการแจกแจงไคกําลังสองที่มีองศาเสร ี n -1 

การหาชวงความเชื่อม่ันมีอัลกอรทึมึ (Algorithm) ดังนี้ 

1. สําหรับชุดขอมูล 1,..., nx x  ทําการแปลงขอมูล ซึ่งกําหนดให ln( )i iy x  โดยที่ 1,...,i n   

2. คํานวณ 
1

1 n

i
i

y y
n 

   และ 2 2

1

1 ( )
( 1)

n

i
i

s y y
n 

 
    

3. คํานวณหา T  โดยสราง (0,1)Z N�  และ 2 2
1nU  �  

4. ทําซ้ําในขัน้ตอน 1- 3 จะได jT  โดยที่ 1,...,j m   

5. เรียงลําดับคาของ jT  จากนอยไปหามาก กําหนดให LT  และ UT  คือตําแหนงเปอรเซ็นตไทลที่ 

( 2)100%  และ  (1 2)100%  ตามลํ าดับ  ดั งนั้ น ช ว งความ เชื่ อ ม่ั น  (1 )100%  สํ าหรั บ  *  เ ม่ื อ 
* 2exp( 2)     คือ (exp( ),exp( ))L UT T  

2. ชวงความเชื่อม่ันวธิ ีt-Generalized ของ Maiklad )2008(  โดยกําหนดใหตัวแปรทดสอบนัยทั่วไปใหม คือ 

 
2

*
22 / 1

s sT y T
U nn

  


 

โดยที่ T  คือ ตัวแปรสุมที่มีการแจกแจงททีี่มีองศาเสร ี n -1 

U  คือ ตัวแปรสุมที่มีการแจกแจงไคกําลังสองที่มีองศาเสร ี n -1 

การหาชวงความเชื่อม่ันมีอัลกอรทึมึ (Algorithm) ดังนี้ 

1. สําหรับชุดขอมูล 1,..., nx x  ทําการแปลงขอมูล ซึ่งกําหนดให ln( )i iy x  โดยที่ 1,...,i n   

2. คํานวณ 
1

1 n

i
i

y y
n 

   และ 2 2

1

1 ( )
( 1)

n

i
i

s y y
n 

 
    

3. คํานวณหา *T  โดยสราง (0,1)Z N�  และ 2 2
1nU  �  

4. ทําซ้ําในขัน้ตอน 1- 3 จะได *
jT  โดยที่ 1,...,j m   
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5. เรยีงลําดับคาของ *
jT  จากนอยไปหามาก และกําหนดให *

LT  และ *
UT  คือตําแหนงเปอรเซ็นตไทลที่ 

( 2)100%  และ  (1 2)100%  ตามลํ าดับ  ดั งนั้ น ช ว งความ เชื่ อ ม่ั น  (1 )100%  สํ าหรั บ  *  เ ม่ื อ 
* 2exp( 2)     คือ * *(exp( ),exp( ))L UT T  

 

3. ชวงความเชื่อม่ัน rcoxCI  ของ Niwitpong (2013) คือ 

(max( , exp( )),min( , exp( )))cox coxa l b u   

โดยที่ 
2 2 4

1 22 2( 1)cox
S S Sl Y z

n n

 
     

 และ 
2 2 4

1 22 2( 1)cox
S S Su Y z

n n

 
     

 

 

4. ชวงความเชื่อม่ัน rrovCI  ของ Niwitpong (2013) คือ 

(max( , exp( )),min( , exp( )))a L b U  

โดยที่ 2 2
1 2 1 1 2 2
ˆ ˆ ˆ ˆ( ) ( )L l l         , 2 2

1 2 1 1 2 2
ˆ ˆ ˆ ˆ( ) ( )U u u         ,  

2 2

1 1 1 2 1 2( , ) ,S Sl u Y z Y z
n n  

 
    
 

 และ 
2 2

2 2 2 2
1 2, 1 2, 1

( 1) ( 1)( , ) ,
2 2n n

n S n Sl u
    

  
   
 

 

ในการวิจัยนี้ไดนําเสนอชวงความเชื่อม่ันสําหรับคาเฉลี่ยของการแจกแจงล็อกปรกติ 2 ชวง โดยปรับปรุงจากชวง

ความเชื่อม่ันวิธี Generalized confidence interval ของ Krishnamoorthy และ Mathew (2003) และวิธี t-Generalized ของ 

Maiklad )2008 (  โดยตัวประมาณแบบจุดในตัวแปรทดสอบนัยทั่วไปในแตละชวงความเชื่อม่ัน จะถูกประมาณดวยการเลือก

ตัวอยางซ้ําดวยวธิบีูตสแตรป และกําหนดใหพารามิเตอร *( )  มีขอบเขต ซึ่งมีขอบเขตคือ *0 a b    เม่ือ a  และ b
คือคาคงที่ โดยที่ , 0a b   และ a b  จากนั้นทําการเปรียบเทียบชวงความเชื่อม่ันที่นําเสนอกับชวงความเชื่อม่ันวิธ ี

Generalized confidence interval ของ Krishnamoorthy และ Mathew (2003) ชวงความเชื่อม่ันวิธี t-Generalized ของ Maiklad 

(2008) ชวงความเชื่อม่ัน rcoxCI  ของ Niwitpong (2013) และชวงความเชื่อม่ัน rrovCI  ของ Niwitpong (2013) โดยใชเกณฑ

ความนาจะเปนคุมรวม (Coverage probability) และความกวางของชวงเฉลี่ย (Average interval width) ซึ่งมีขั้นตอนในการ

ดําเนนิการวจัิย ดังตอไปนี้ 

1. สรางชวงความเช่ือม่ันสําหรับคาเฉลี่ยของการแจกแจงล็อกปรกต ิ ในกรณพีารามิเตอรมีขอบเขต 

การสร าง ช ว งความ เชื่ อ ม่ัน   1 100%  สํ าห รั บค า เ ฉลี่ ย ของการแจกแจงล็ อกปร กติ  *  เ ม่ื อ 
* 2exp( 2)     โดยกําหนดให *  มีขอบเขตคือ *0 a b     

1.1 ชวงความเชื่อม่ันวธิ ีGeneralized confidence interval ของ Krisnhmoorthy และ Mathew  (2003) โดยทําการ

ปรับปรุงตัวแปรทดสอบนัยทั่วไป นั่นคือ 
2

22 ( 1)1
Z s sT y

U nU n n
  


 มีขัน้ตอนการปรับปรุงดังนี้ 

1. สรางตัวอยางสุม 1 2, ,..., nx x x  จากประชากรที่มีการแจกแจงล็อกปรกต ิดวยพารามิเตอร   และ 2  
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2. ทําการแปลงขอมูล ซึ่งกําหนดให ln( )i iy x  ; 1,2,...,i n  ไดตัวอยางสุม 1 2, ,..., ny y y  

3. สรางตัวอยางสุมบูตแสรปจาก 1 2, ,..., ny y y  โดยการสุมซ้ําแบบใสคืน และทําการปรับคาประมาณ y  

และ 2s  ดวยการเลอืกตัวอยางซ้ําดวยวธิบีูตสแตรปจากการทําซ้ํา B  ครัง้ โดย 

ครั้งที่ 1 ทําการสุมตัวอยางทีละ 1 คาแบบใสคืนที่ จํานวน n ครั้ง จากชุดของตัวอยาง จะได 
* * *
1 2, ,..., ny y y  แลวคํานวณคา *

1y  และ 2*
1s  

ครั้งที่ 2 ทําการสุมตัวอยางทีละ 1 คาแบบใสคืนที่ จํานวน n ครั้ง จากชุดของตัวอยาง จะได 
* * *
1 2, ,..., ny y y  แลวคํานวณคา *

2y  และ 2*
2s  

และทําเชนนี้ไปเรื่อยๆ จนถงึ ครัง้ที่ B  ทําการสุมตัวอยางทลีะ 1 คาแบบใสคืนที่ จํานวน n ครัง้ จากชุดของตัวอยาง จะได 
* * *
1 2, ,..., ny y y  แลวคํานวณคา *

By   และ 2*
Bs   

ดวยการทําซ้ําดังกลาวจํานวน B  ครัง้ จะไดคา * * *
1 2, ,..., By y y  และ 2* 2* 2*

1 2, ,..., Bs s s   

4. จากคาประมาณของ *
iy  และ 2*

is  ของการทําซ้ําจํานวน B  ครัง้จะทําใหไดตัวประมาณแบบจุดในตัว

แปรทดสอบนัยทั่วไปดวยการเลือกตัวอยางซ้ําดวยวธิบีูตสแตรป คือ *

1

1 B

B i
i

y y
B 

   และ 2 2*

1

1 B

B i
i

s s
B 

   

5. จากตัวแปรทดสอบนัยทั่วไปวธิ ีGeneralized confidence interval ของ Krisnhmoorthy และ Mathew 

(2003) ที่ปรับปรุงดวยการเลอืกตัวอยางซ้ําดวยวธิบีูตสแตรป กําหนดให 
2

22 ( 1)1
B B

B
s sZGK y

U nU n n
  


 

โดยที่ Z  คือ ตัวแปรสุมที่มีการแจกแจงปรกตมิาตรฐาน 

U  คือ ตัวแปรสุมที่มีการแจกแจงไคกําลังสองที่มีองศาเสร ี n -1 

By  คือ คาเฉลี่ยที่ไดจากการประมาณดวยการเลอืกตัวอยางซ้ําดวยวธิบีูตสแตรป  
2
Bs  คือ ความแปรปรวนที่ไดจากการประมาณดวยการเลอืกตัวอยางซ้ําดวยวธิบีูตสแตรป 

6. ทําซ้ําในขัน้ตอน 1-5 จํานวน m  ครัง้ จะได jGK  โดยที่  1, 2,...,j m   

7. นําคา jGK  มาเรยีงจากนอยไปมากจากนั้นหาคาที่ตําแหนงเปอรเซ็นไทลที่ 100( 2)  กําหนดใหเปน 

BLGK  และคาที่ตําแหนงเปอรเซ็นไทลที่ 100(1 2)  กําหนดใหเปน BUGK  จะไดชวงความเชื่อม่ัน (1 )100%  

สําหรับ *  คือ (exp( ),exp( ))BL BUGK GK  และกําหนดให *  มีขอบเขตคือ *0 a b    ดังนั้นจะไดชวงความ

เชื่อม่ัน  1 100%  สําหรับ *  ในกรณีพารามิเตอรมีขอบเขต คือ (max( ,exp( )),min( ,exp( )))BL BUa GK b GK  

เรยีกวา 1rCI  

 
1.2 ชวงความเชื่อม่ันวิธี t-Generalized ของ Maiklad (2008) โดยทําการปรับปรุงตัวแปรทดสอบนัยทั่วไป นั่น

คือ 
2

*
22 / ( 1)

s sT y T
U nn

  


 มีขัน้ตอนการปรับปรุงดังนี้ 

1. สรางตัวอยางสุม 1 2, ,..., nx x x  จากประชากรที่มีการแจกแจงล็อกปรกติ ดวยพารามิเตอร   และ 

2  

2. ทําการแปลงขอมูล ซึ่งกําหนดให ln( )i iy x  ; 1, 2,...,i n  ไดตัวอยางสุม 1 2, ,..., ny y y  

3. สรางตัวอยางสุมบูตแสตรปจาก 1 2, ,..., ny y y  โดยการสุมซ้ําแบบใสคืน และทําการปรับคาประมาณ 

y  และ 2s  ดวยการเลอืกตัวอยางซ้ําดวยวธิบีูตสแตรปจากการทําซ้ํา B  ครัง้ โดย 
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ครั้งที่ 1 ทําการสุมตัวอยางทีละ 1 คาแบบใสคืนที่ จํานวน n ครั้ง จากชุดของตัวอยาง จะได 
* * *
1 2, ,..., ny y y  แลวคํานวณคา *

1y  และ 2*
1s  

ครั้งที่ 2 ทําการสุมตัวอยางทีละ 1 คาแบบใสคืนที่ จํานวน n ครั้ง จากชุดของตัวอยาง จะได 
* * *
1 2, ,..., ny y y  แลวคํานวณคา *

2y  และ 2*
2s  

และทําเชนนี้ไปเรื่อยๆ จนถงึ ครัง้ที่ B  ทําการสุมตัวอยางทลีะ 1 คาแบบใสคืนที่ จํานวน n ครัง้ จากชุดของตัวอยาง จะได 
* * *
1 2, ,..., ny y y  แลวคํานวณคา *

By   และ 2*
Bs   

ดวยการทําซ้ําดังกลาวจํานวน B  ครัง้ จะไดคา * * *
1 2, ,..., By y y  และ 2* 2* 2*

1 2, ,..., Bs s s   

4. จากคาประมาณของ *
iy  และ 2*

is  ของการทําซ้ําจํานวน B  ครัง้จะทําใหไดตัวประมาณแบบจุดในตัว

แปรทดสอบนัยทั่วไปดวยการเลือกตัวอยางซ้ําดวยวธิบีูตสแตรป คือ *

1

1 B

B i
i

y y
B 

   และ 2 2*

1

1 B

B i
i

s s
B 

    

5. จากตัวแปรทดสอบนัยทั่วไปวธิี t-Generalized ของ Maiklad (2008) ที่ปรับปรุงดวยการเลอืกตัวอยางซ้ํา

ดวยวธิบีูตสแตรป กําหนดให 
2

22 ( 1)
B B

B
s sTM y T

U nn
  


 

โดยที่ T  คือ ตัวแปรสุมที่มีการแจกแจงททีี่มีองศาเสร ี n -1 

U  คือ ตัวแปรสุมที่มีการแจกแจงไคกําลังสองที่มีองศาเสร ี n -1 

By  คือ คาเฉลี่ยที่ไดจากการประมาณดวยการเลอืกตัวอยางซ้ําดวยวธิบีูตสแตรป  
2
Bs  คือ ความแปรปรวนที่ไดจากการประมาณดวยการเลอืกตัวอยางซ้ําดวยวธิบีูตสแตรป 

6. ทําซ้ําในขัน้ตอน 1-5 จํานวน m  ครัง้ จะได jTM  โดยที่  1, 2,...,j m  

7. นําคา  jTM  มาเรียงจากนอยไปมากจากนั้นหาคาที่ตําแหนงเปอรเซ็นไทลที่ 100( 2)  กําหนดให

เปน BLTM  และคาที่ตําแหนง เปอรเซ็นไทลที่  100(1 2)  กําหนดให เปน BUTM  จะไดชวงความเชื่อ ม่ัน 

(1 )100%  สําหรับ *  คือ (exp( ),exp( ))BL BUTM TM  และกําหนดให *  มีขอบเขตคือ *0 a b    ดังนั้น

จ ะ ไ ด ช ว ง ค ว า ม เ ชื่ อ ม่ั น  (1 )100%  สํ า ห รั บ  *  ใ น ก ร ณี พ า ร า มิ เ ต อ ร มี ข อ บ เ ข ต  คื อ 

(max( ,exp( )),min( ,exp( )))BL BUa TM b TM  เรยีกวา 2rCI  

2. เปรยีบเทยีบคาความนาจะเปนคุมรวมและคาความกวางของชวงเฉลี่ยจากการจําลองขอมูล 

จําลองขอมูลใหมีการแจกแจงล็อกปรกติ โดยใชเทคนิควิธีการจําลองแบบมอลติคารโล ดวยโปรแกรม R ซึ่งมี

ขัน้ตอนดังนี้ 

1. กําหนดขนาดตัวอยาง n คือ 30, 50, 100, 1000 และคาพารามิเตอร 2 2    โดยที่ 2  = 0.1, 0.5, 1, 

5, 10 และ 20 การทําซ้ํา (m ) 1,000 รอบ การทําซ้ําดวยวธิบีูตสแตรป ( B )  1,000 รอบ ระดับความเชื่อม่ัน 90% และ 95% 

จากการกําหนดคา   และ 2  แลวพบวา * 1   ดังนัน้จึงกําหนดคา a  = 0.5 และ b  = 5  

2. สรางตัวแปรสุม 1 2, ,..., nx x x  ที่มีการแจกแจงล็อกปรกต ิที่มีพารามิเตอร   และ 2  

3. ทําการแปลงขอมูล 1 2, ,..., nx x x  ใหเปน 1 2, ..., ny y y  โดยกําหนดให ln( )i iy x  

4. หาคาของ y  และ 2s  ดวยการเลอืกตัวอยางซ้ําดวยวธิบีูตสแตรป นั่นคือ By  และ 2
Bs  ตามลําดับ 

5. คํานวณชวงความเชื่อม่ันที่ระดับความเชื่อม่ัน 90% และ 95% ของชวงความเชื่อม่ันทัง้ 6 ชวง ไดแก 

1. ชวงความเชื่อม่ันวธิ ีGeneralized confidence interval ของ Krisnhmoorthy และ Mathew (2003)  

2. ชวงความเชื่อม่ันวธิ ีt-Generalized ของ Maiklad (2008) 
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3. ชวงความเชื่อม่ัน rcoxCI  ของ Niwitpong )2013(  

4. ชวงความเชื่อม่ัน rrovCI  ของ Niwitpong )2013(  

5. ชวงความเชื่อม่ัน 1rCI  

6. ชวงความเชื่อม่ัน 2rCI  

6. นับจํานวนครัง้ที่ชวงความเชื่อม่ันครอบคลุมคาพารามิเตอร *  โดยทําซ้ํา 1,000 รอบ  

7. คํานวณคาความนาจะเปนคุมรวมและความกวางของชวงเฉลี่ยจาก 

ความนาจะเปนคุมรวม   
จํานวนครัง้ที่ชวงครอบคลุมคาพารามิเตอร

1,000  
  

และ 

ความกวางของชวงเฉลี่ย 
 

1,000

1

1,000

i i
i

U L






  

โดยที่ iU  คือ ขอบเขตบนของชวงความเชื่อม่ัน 

iL  คือ ขอบเขตลางของชวงความเชื่อม่ัน 

8. เปรยีบเทียบความนาจะเปนคุมรวมและความกวางของชวงเฉลี่ย 

การเปรยีบเทยีบชวงความเชื่อม่ันโดยคาความนาจะเปนคุมรวมมีคาใกลเคียงกับระดับความเชื่อม่ันที่กําหนด โดย

ความนาจะเปนคุมรวมที่ระดับความเชื่อม่ัน 90% และ 95% ควรอยูในชวง [0.8814, 0.9186] และ [0.9365, 0.9635] 

ตามลําดับ และคาความกวางของชวงเฉลี่ยแคบที่สุด จะเปนชวงความเชื่อม่ันที่ดทีี่สุด 

3. ตัวอยางเชิงตัวเลข 

ขอมูลจริงจาก Ajibade และคณะ (2013) ขอมูลระดับความดันโลหิตไดแอสโตลิค (Diastolic blood pressure) ของ

ผูปวยความดันโลหติสูงจากโรงพยาบาล University College Hospital, Ibadan ที่ทําการรักษาระหวางวันที่ 23 กรกฎาคม 2551 

ถงึวันที่ 19 สงิหาคม 2551 ทัง้หมด 30 คนไดแก 88, 90, 90, 94, 102, 102, 70, 90, 92, 102, 110, 100, 100, 90, 100, 88, 

90, 106, 110, 70, 74, 90, 110, 82, 50, 100, 60, 80, 110, 102 (หนวย: มิลลเิมตรปรอท) โดยนํามาคํานวณความกวางของ

ชวงความเชื่อม่ันสําหรับ *  เม่ือ * 2exp( 2)     ของชวงความเชื่อม่ันทั้ง 6 ชวง ซึ่งกําหนดคา a  = 80 และ b  = 

100 

 

ผลการวิจัย 

1. ชวงความเช่ือม่ันที่นําเสนอ 

1.1 ชวงความเชื่อม่ันวิธี Generalized confidence interval ของ Krisnhmoorthy และ Mathew  (2003) โดย

ปรับปรุงตัวประมาณแบบจุดในตัวแปรทดสอบนัยทั่วไปดวยการเลือกตัวอยางซ้ําดวยวิธีบูตสแตรป โดยชวงความเชื่อม่ัน 

(1 )100%  สําหรับ *  ในกรณีพารามิเตอรมีขอบเขต คือ (max( ,exp( )),min( ,exp( )))BL BUa GK b GK  เรียกวา 

1rCI  

1.2 ชวงความเชื่อม่ันวิธี t-Generalized ของ Maiklad (2008) โดยปรับปรุงตัวประมาณแบบจุดในตัวแปร

ทดสอบนัยทั่วไปดวยการเลือกตัวอยางซ้ําดวยวิธีบูตสแตรป โดยชวงความเชื่อม่ัน (1 )100%  สําหรับ *  ในกรณี

พารามิเตอรมีขอบเขต คือ (max( ,exp( )),min( ,exp( )))BL BUa TM b TM  เรยีกวา 2rCI   

2. ความนาจะเปนคุมรวมและความกวางของชวงเฉลี่ยจากการจําลองขอมูล 
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 ความนาจะเปนคุมรวมและความกวางของชวงเฉลี่ยจากการจําลองขอมูล ที่ระดับความเชื่อม่ัน 90% และ 95% 

แสดงดังตารางที่ 1 – ตารางที่ 4 ตามลําดับ 

จากตารางที่ 1 และ 3 พบวาชวงความเชื่อม่ันวิธี Generalized confidence interval ของ Krishnamoorthy และ 

Mathew (2003) ชวงความเชื่อม่ันวธิ ีt-Generalized ของ Maiklad (2008) ชวงความเชื่อม่ัน 1rCI  และชวงความเชื่อม่ัน 2rCI  

ใหคาความนาจะเปนคุมรวมใกลเคียงกับระดับความเชื่อม่ัน 90% และ 95% ที่กําหนดเกอืบทุกกรณี ตามลําดับ 

เม่ือพจิารณาตามขนาดตัวอยาง ( n ) พบวา เม่ือ n  มีขนาดเพิ่มมากขึ้นคาความกวางของชวงเฉลี่ยมีคาลดลงใน

ทุกกรณีของชวงความเชื่อม่ัน และพจิารณาตามความแปรปรวน ( 2 ) พบวา เม่ือ 2  มีคาเพิ่มมากขึ้น จะใหคาความกวาง

ของชวงเฉลี่ยมีคากวางมากขึ้นตามลําดับ ในทุกกรณีของชวงความเชื่อม่ัน 

 
ตารางที่ 1 คาความนาจะเปนคุมรวมที่ระดับความเชื่อม่ัน 90%  

n  วิธี 2  
 0.1 0.5 1 5 10 20 

 Generalized confidence interval ของ Krishnamoorthy และ 

Mathew (2003) 

0.893
* 

0.884
*
 0.894

*
 0.894

*
 0.890

*
 0.893

*
 

 t-Generalized ของ Maiklad (2008) 0.887
*
 0.893

*
 0.895

*
 0.884

*
 0.889

*
 0.895

* 

30 
rcoxCI  ของ Niwitpong (2013) 0.874 0.900

* 
0.897

*
 0.891

*
 0.900

* 
0.882

*
 

 
rrovCI  ของ Niwitpong (2013) 0.305 0.457 0.543 0.875 0.945 0.950 

 
1rCI  0.887

*
 0.885

*
 0.894

*
 0.897

*
 0.886

*
 0.892

*
 

 
2rCI  0.882

*
 0.894

* 
0.899

* 
0.899

* 
0.891

* 
0.894

* 

 Generalized confidence interval ของ Krishnamoorthy และ 

Mathew (2003) 

0.895
*
 0.895

*
 0.890

*
 0.900

*
 0.890

*
 0.888

*
 

 t-Generalized ของ Maiklad (2008) 0.892
*
 0.897

*
 0.874 0.899

* 
0.882

*
 0.893

*
 

50 
rcoxCI  ของ Niwitpong (2013) 0.890

*
 0.902

*
 0.909

*
 0.903

*
 0.913

*
 0.907

*
 

 
rrovCI  ของ Niwitpong (2013) 0.264 0.421 0.489 0.812 0.952 0.948 

 
1rCI  0.898

*
 0.895

*
 0.895

*
 0.899

* 
0.899

*
 0.897

*
 

 
2rCI  0.899

* 
0.901

* 
0.897

* 
0.899

* 
0.895

*
 0.894

*
 

 Generalized confidence interval ของ Krishnamoorthy และ 

Mathew (2003) 

0.896
*
 0.897

*
 0.888

*
 0.889

*
 0.897

*
 0.890

*
 

 t-Generalized ของ Maiklad (2008) 0.891
*
 0.891

*
 0.883

*
 0.890

*
 0.884

*
 0.901

*
 

100 
rcoxCI  ของ Niwitpong (2013) 0.916

*
 0.888

*
 0.900

*
 0.885

*
 0.893

*
 0.908

*
 

 
rrovCI  ของ Niwitpong (2013) 0.237 0.393 0.442 0.686 0.917

*
 0.946 

 
1rCI  0.896

*
 0.894

*
 0.896

*
 0.895

*
 0.892

*
 0.892

*
 

 
2rCI  0.899

*
 0.898

*
 0.897

*
 0.897

*
 0.895

*
 0.900

*
 

 Generalized confidence interval ของ Krishnamoorthy และ 

Mathew (2003) 

0.883
*
 0.895

*
 0.900

*
 0.895

*
 0.897

*
 0.889

*
 

 t-Generalized ของ Maiklad (2008) 0.892
*
 0.887

*
 0.886

*
 0.900

*
 0.897

*
 0.888

*
 

1000 
rcoxCI  ของ Niwitpong (2013) 0.880 0.909

*
 0.901

*
 0.907

*
 0.895

*
 0.897

*
 

 
rrovCI  ของ Niwitpong (2013) 0.144 0.303 0.359 0.517 0.645 0.813 

 
1rCI  0.898

*
 0.896

*
 0.900

*
 0.896

*
 0.901

*
 0.896

*
 

 
2rCI  0.896

*
 0.897

*
 0.899

*
 0.900

*
 0.899

*
 0.898

*
 

หมายเหตุ *คาความนาจะเปนคุมรวมที่อยูในชวง [0.881, 0.919]  
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ตารางที่ 2 คาความกวางของชวงเฉลี่ยที่ระดับความเชื่อม่ัน 90% 

n  วธิี 2  
 0.1 0.5 1 5 10 20 

 Generalized confidence interval 

ของ Krishnamoorthy และ Mathew 

(2003) 

0.285 0.666 1.204 10.842 84.798 7046.834 

 t-Generalized ของ Maiklad (2008) 0.183 0.449 0.782 5.439 30.114 1509.232 

30 rcoxCI  ของ Niwitpong (2013) 0.194 0.484 0.793 2.788 3.476 3.656 

 rrovCI  ของ Niwitpong (2013) 0.050 0.222 0.494 3.113 3.883 4.086 

 1rCI  0.181 0.430 0.719 3.121 3.657 3.879 

 2rCI  0.180 0.434 0.738 3.233 3.666 3.900 

 Generalized confidence interval 

ของ Krishnamoorthy และ Mathew 

(2003) 

0.226 0.520 0.878 4.797 29.308 382.409 

 t-Generalized ของ Maiklad (2008) 0.144 0.348 0.596 2.939 11.408 115.956 

50 rcoxCI  ของ Niwitpong (2013) 0.151 0.372 0.601 2.249 3.251 3.684 

 rrovCI  ของ Niwitpong (2013) 0.033 0.147 0.315 2.337 3.628 4.034 

 1rCI  0.146 0.315 0.557 2.413 3.666 3.733 

 2rCI  0.143 0.341 0.577 2.515 3.674 3.770 

 Generalized confidence interval 

ของ Krishnamoorthy และ Mathew 

(2003) 

0.149 0.408 0.608 2.474 6.947 48.708 

 t-Generalized ของ Maiklad (2008) 0.100 0.248 0.373 1.627 3.444 23.564 

100 rcoxCI  ของ Niwitpong (2013) 0.107 0.263 0.414 1.613 2.737 3.548 

 rrovCI  ของ Niwitpong (2013) 0.019 0.088 0.184 1.453 2.938 3.814 

 1rCI  0.098 0.264 0.394 1.376 2.642 3.779 

 2rCI  0.100 0.245 0.369 1.505 2.786 3.721 

 Generalized confidence interval 

ของ Krishnamoorthy และ Mathew 

(2003) 

0.048 0.114 0.174 0.597 1.259 2.851 

 t-Generalized ของ Maiklad (2008) 0.031 0.074 0.125 0.422 0.819 1.736 

1000 rcoxCI  ของ Niwitpong (2013) 0.033 0.082 0.127 0.449 0.862 1.746 

 rrovCI  ของ Niwitpong (2013) 0.004 0.021 0.043 0.255 0.627 1.659 

 1rCI  0.031 0.074 0.115 0.408 0.809 1.635 

 2rCI  0.031 0.075 0.125 0.421 0.814 1.635 
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ตารางที่ 3 คาความนาจะเปนคุมรวมที่ระดับความเชื่อม่ัน 95%  

n  วธิี 2  
 0.1 0.5 1 5 10 20 

 Generalized confidence interval ของ 

Krishnamoorthy และ Mathew (2003) 

0.944* 0.940* 0.945* 0.942* 0.950* 0.945* 

 t-Generalized ของ Maiklad (2008) 0.949* 0.944* 0.947* 0.947* 0.949* 0.944* 

30 rcoxCI  ของ Niwitpong (2013) 0.944* 0.938* 0.949* 0.923 0.924 0.923 

 rrovCI  ของ Niwitpong (2013) 0.370 0.514 0.639 0.950* 0.967 0.972 

 1rCI  0.948* 0.947* 0.951* 0.948* 0.950* 0.951* 

 2rCI  0.949* 0.949* 0.949* 0.949* 0.950* 0.950* 

 Generalized confidence interval ของ 

Krishnamoorthy และ Mathew (2003) 

0.944* 0.943* 0.940* 0.946* 0.951* 0.941* 

 t-Generalized ของ Maiklad (2008) 0.948* 0.945* 0.950* 0.948* 0.949* 0.940* 

50 rcoxCI  ของ Niwitpong (2013) 0.947* 0.938* 0.938* 0.945* 0.948* 0.930 

 rrovCI  ของ Niwitpong (2013) 0.330 0.456 0.562 0.925 0.971 0.973 

 1rCI  0.949* 0.949* 0.949* 0.948* 0.951* 0.949* 

 2rCI  0.950* 0.949* 0.950* 0.949* 0.950* 0.950* 

 Generalized confidence interval ของ 

Krishnamoorthy และ Mathew (2003) 

0.939* 0.942* 0.945* 0.946* 0.949* 0.948* 

 t-Generalized ของ Maiklad (2008) 0.947* 0.948* 0.950* 0.949* 0.946* 0.951* 

100 rcoxCI  ของ Niwitpong (2013) 0.946* 0.949* 0.952* 0.945* 0.934 0.938* 

 rrovCI  ของ Niwitpong (2013) 0.275 0.434 0.475 0.835 0.973 0.977 

 1rCI  0.949* 0.949* 0.950* 0.950* 0.949* 0.951* 

 2rCI  0.949* 0.949* 0.951* 0.951* 0.950* 0.951* 

 Generalized confidence interval ของ 

Krishnamoorthy และ Mathew (2003) 

0.947* 0.946* 0.947* 0.936* 0.949* 0.950* 

 t-Generalized ของ Maiklad (2008) 0.949* 0.945* 0.944* 0.949* 0.949* 0.947* 

1000 rcoxCI  ของ Niwitpong (2013) 0.946* 0.947* 0.947* 0.951* 0.958* 0.946* 

 rrovCI  ของ Niwitpong (2013) 0.198 0.333 0.398 0.628 0.775 0.920 

 1rCI  0.950* 0.949* 0.949* 0.949* 0.949* 0.950* 

 2rCI  0.949* 0.949* 0.949* 0.949* 0.949* 0.949* 

หมายเหตุ *คาความนาจะเปนคุมรวมที่อยูในชวง [0.937, 0.964] 
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ตารางที่ 4 คาความกวางของชวงเฉลี่ยที่ระดับความเชื่อม่ัน 95% 

n  วธิี 2  
 0.1 0.5 1 5 10 20 

 Generalized confidence interval ของ 

Krishnamoorthy และ Mathew 

(2003) 

0.343 0.917 1.645 16.233 735.45 64192 

 t-Generalized ของ Maiklad (2008) 0.250 0.701 1.065 8.779 180.19 9839.3 

30 rcoxCI  ของ Niwitpong (2013) 0.231 0.590 0.943 3.107 3.666 3.909 

 rrovCI  ของ Niwitpong (2013) 0.063 0.292 0.640 3.547 4.105 4.265 

 1rCI  0.251 0.644 1.043 3.871 4.130 4.092 

 2rCI  0.246 0.670 1.012 3.891 4.166 4.089 

 Generalized confidence interval ของ 

Krishnamoorthy และ Mathew 

(2003) 

0.255 0.675 1.078 10.011 59.913 1009.74 

 t-Generalized ของ Maiklad (2008) 0.206 0.475 0.802 5.353 23.898 471.605 

50 rcoxCI  ของ Niwitpong (2013) 0.179 0.450 0.712 2.664 3.686 3.875 

 rrovCI  ของ Niwitpong (2013) 0.041 0.187 0.398 2.937 4.034 4.210 

 1rCI  0.194 0.477 0.774 3.476 4.059 4.249 

 2rCI  0.203 0.465 0.772 3.548 4.094 4.236 

 Generalized confidence interval ของ 

Krishnamoorthy และ Mathew 

(2003) 

0.179 0.434 0.696 3.255 13.259 136.126 

 t-Generalized ของ Maiklad (2008) 0.133 0.318 0.536 2.530 6.916 56.967 

100 rcoxCI  ของ Niwitpong (2013) 0.126 0.311 0.495 1.906 3.212 3.791 

 rrovCI  ของ Niwitpong (2013) 0.023 0.109 0.229 1.844 3.488 4.073 

 1rCI  0.126 0.322 0.515 2.113 3.728 4.109 

 2rCI  0.132 0.315 0.529 2.317 3.774 4.114 

 Generalized confidence interval ของ 

Krishnamoorthy และ Mathew 

(2003) 

0.055 0.137 0.212 0.770 1.562 3.567 

 t-Generalized ของ Maiklad (2008) 0.041 0.107 0.166 0.567 1.053 2.376 

1000 rcoxCI  ของ Niwitpong (2013) 0.040 0.098 0.152 0.528 1.030 2.141 

 rrovCI  ของ Niwitpong (2013) 0.005 0.026 0.052 0.312 0.793 2.127 

 1rCI  0.041 0.106 0.159 0.564 1.061 2.287 

 2rCI  0.041 0.107 0.166 0.566 1.043 2.207 
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จากตารางที่ 2 และ 4 เม่ือพิจารณาชวงความเชื่อม่ันวิธี Generalized confidence interval ของ Krishnamoorthy และ 

Mathew (2003) ชวงความเชื่อม่ันวธิ ีt-Generalized ของ Maiklad (2008) ชวงความเชื่อม่ัน 1rCI  และชวงความเชื่อม่ัน 2rCI  

ซึ่งคาความนาจะเปนคุมรวมใกลเคียงกับระดับความเชื่อม่ัน 90% และ 95% ที่กําหนดแลวพบวา ชวงความเชื่อม่ัน 1rCI  และ

ชวงความเชื่อม่ัน 2rCI  ใหคาความกวางของชวงเฉลี่ยแคบกวาชวงความเชื่อม่ันวิธี Generalized confidence interval ของ 

Krishnamoorthy และ Mathew (2003) ชวงความเชื่อม่ันวธิ ีt-Generalized ของ Maiklad (2008) 

จากตารางที่ 5 และ 6 พบวาที่ระดับความเชื่อม่ัน 90% และ 95% ชวงความเชื่อม่ัน 1rCI  ใหคาความกวางของชวง

แคบที่สุด ซึ่งสอดคลองกับการศกึษาการจําลองขอมูล 

ตารางที่ 5 คาความกวางของชวงสําหรับขอมูลจรงิที่ระดับความเชื่อม่ัน 90% 

วธิี ขอบเขตลาง ขอบเขตบน ความกวาง 

Generalized confidence interval ของ 

Krishnamoorthy และ Mathew 

(2003) 

89.618 90.322 0.703 

t-Generalized ของ Maiklad (2008) 89.369 90.894 1.525 

rcoxCI  ของ Niwitpong (2013) 86.579 96.865 10.286 

rrovCI  ของ Niwitpong (2013) 90.649 92.595 1.945 

1rCI  89.582 90.221 0.639 

2rCI  89.341 90.776 1.435 

 

ตารางที่ 6 คาความกวางของชวงสําหรับขอมูลจรงิที่ระดับความเชื่อม่ัน 95% 

วธิี ขอบเขตลาง ขอบเขตบน ความกวาง 

Generalized confidence interval ของ 

Krishnamoorthy และ Mathew 

(2003) 

88.654 88.846 0.191 

t-Generalized ของ Maiklad (2008) 91.433 93.098 1.665 

rcoxCI  ของ Niwitpong (2013) 85.653 97.912 12.259 

rrovCI  ของ Niwitpong (2013) 90.472 92.868 2.396 

1rCI  88.693 88.837 0.144 

2rCI  91.387 92.932 1.545 
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วิจารณผลการวิจัย 

จากการศึกษา พบวา ชวงความเชื่อม่ันวิธี Generalized confidence interval ของ Krishnamoorthy และ Mathew 

(2003) และชวงความเชื่อม่ันวิธี t-Generalized ของ Maiklad (2008) ใหคาความนาจะเปนคุมรวมสอดคลองกับระดับความ

เชื่อม่ันที่กําหนด แตเม่ือระบุขอบเขตของพารามิเตอรที่เปนไปไดทําใหความกวางเฉลี่ยแคบลง ดังแสดงจากชวงความเชื่อม่ันที่

ไดนําเสนอ 

 

สรุปผลการวิจัย  

ชวงความเชื่อม่ันที่นําเสนอสําหรับคาเฉลี่ยของการแจกแจงล็อกปรกต ิมี 2 ชวงความเชื่อม่ัน ไดแก 

1. ชวงความเชื่อม่ันที่ปรับปรุงจากวิธี Generalized confidence interval ของ Krisnhmoorthy และ Mathew  (2003) 

แ ล ะ กํ า ห น ด ใ ห  *  มี ข อ บ เ ข ต คื อ  *0 a b    ซึ่ ง ช ว ง ค ว า ม เ ชื่ อ ม่ั น  (1 )100%  คื อ

(max( ,exp( )),min( ,exp( )))BL BUa GK b GK  เรยีกวา 1rCI   

2. ชวงความเชื่อม่ันที่ปรับปรุงจากวิธี t-Generalized ของ Maiklad (2008) และกําหนดให *  มีขอบเขตคือ 
*0 a b    ซึ่ งชวงความเชื่อ ม่ัน (1 )100%  คือ (max( ,exp( )),min( ,exp( )))BL BUa TM b TM  เรียกวา 

2rCI  

ผลการศกึษาจากการเปรยีบเทยีบคาความนาจะเปนคุมรวมและคาความกวางของชวงเฉลี่ยจากการจําลองขอมูล ซึ่ง

กําหนดขอบเขตของพารามิเตอร ( * ) คือ a  = 0.5 และb  = 5 พบวา ที่ระดับความเชื่อม่ัน 90% และ 95% ชวงความ

เชื่อม่ันวิธี Generalized confidence interval ของ Krishnamoorthy และ Mathew (2003) ชวงความเชื่อม่ันวิธี t-Generalized 

ของ Maiklad (2008) ชวงความเชื่อม่ัน 1rCI  และชวงความเชื่อม่ัน 2rCI  ใหคาความนาจะเปนสอดคลองกับระดับความ

เชื่อม่ันที่กําหนด แตชวงความเชื่อม่ัน 1rCI  และชวงความเชื่อม่ัน 2rCI  ใหคากวางของชวงเฉลี่ยแคบที่สุดในทุกกรณี ดังนั้น

เม่ือทราบขอบเขตที่เปนไปไดของพารามิเตอร สามารถนําชวงความเชื่อม่ันที่นําเสนอไปใชได 

ผลการศึกษาขอมูลจริงจาก Ajibade และคณะ (2013) ซึ่งเปนขอมูลระดับความดันโลหิตไดแอสโตลิค (Diastolic 

blood pressure) ของผูปวยความดันโลหิตสูงจากโรงพยาบาล University College Hospital, Ibadan โดยกําหนดขอบเขต a  = 

80 และ b  = 100 ที่พจิารณาจากระดับความดันโลหติไดแอสโตลคิ (Diastolic blood pressure) ของผูปวยความดันโลหิตสูงซึ่ง

มีคาอยูระหวาง 80 ถึง 100 พบวา ที่ระดับความเชื่อม่ัน 90% และ 95% ชวงความเชื่อม่ัน 1rCI  ใหคาความกวางของชวง

แคบที่สุด 
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บทคัดยอ 

 บทความฉบับนี้นําเสนอการพัฒนาแอปพลิเคชันนําทางสําหรับตลาดนัดจตุจักร เพื่อใชในการนําทางไปยังตําแหนง

ของรานคา ซึ่งปจจุบันมีเพยีงแอปพลเิคชันที่ชวยคนหารานคาหรือแสดงสินคาตางๆ และบอกที่ตั้งของรานคา แตไมสามารถ

นําทํางไปยังรานคาที่ตองการได อีกทั้งแอปพลิเคชันยังมีความไมสมบูรณและยังมีขอจํากัดอีกมาก ทางผูวิจัยจึงไดคิดแกไข

ปญหาโดยการใช ไอโอนิคเฟรมเวิรกซึ่งใชภาษา HTML, CSS, JavaScript เปนพื้นฐานในการพัฒนาแอปพลิเคชัน โดยจัดเก็บ

ขอมูลของรานคาภายในตลาดนัดจตุจักรใหอยูในรูปแบบเครื่องแมขาย และใชบริการของ Google Map API ในการชวยพัฒนา

ฟงกชันการนําทางของแอปพลเิคชันนี้ เพื่อรองรับการทํางาน บนระบบปฏิบัตกิาร Android และ iOS ซึ่งการทดสอบแอปพลิเค

ชันแบงยอยเปน 5 ฟงกชัน ไดแก 1) การทํางานของฟงกชันคนหาของเมนูหนาแรก 2) การทํางานของฟงกชันเลือกประเภทสิน

คํ้า 3) การทํางานของฟงกชันแผนที่ 4) การทํางานของฟงกชันรานคาแนะนํา และ 5) การทํางานของฟงกชันอ่ืนๆ ผลลัพธคือ

แอปพลเิคชันสามารถทํางาน ไดถูกตองตามฟงกชันที่กําหนดทัง้หมด จากการประเมินผลการใชงานแอปพลิเคชันจากผูใชงาน

จํานวน 150 คน พบวาระดับความพึงพอใจในการใชงานของแอปพลิเคชันมีคํ่าเฉลี่ยเทากับ 4.20 โดย อยูในเกณฑมาก ซึ่ง

แสดงใหเห็นวาแอปพลเิคชันที่พัฒนาขึ้นมามีอินเตอรเฟสที่ใชงานสะดวก สามารถแสดงขอมูลตลาดนัดจตุจักร และทํางานตาม

ฟงกชันตางๆ ไดอยางถูกตอง ดังนั้นแอปพลิเคชันนี้สามารถใชเปนชองทางการประชําสัมพันธการทองเที่ยวของตลาดนัด

จตุจักร และเปนการสนับสนุน ในดานการคาเสรรีวมกับประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีนไดอีกทางหนึ่ง 

คําสําคัญ:  ตลาดนัดจตุจักร  แอปพลเิคชันนําทาง  ไอโอนคิเฟรมเวริก 

Abstract 

 This paper presents the Jatujak weekend market guide application development that can navigate user to each 

store in the market area. Currently, there are some applications can help you to find stores or show some locations but 

cannot lead you to that place and also have incomplete and restricted things in applications. Therefore, we had solved 

problems by using HTML, CSS, and JavaScript Language as a basis of our application by keeping information on all 

stores in market in server. We also used the Google Maps API to develop us navigate function for support operating 

system Android and iOS. And we had divided application testing into 5 functions. 1)Searching in home menu 2) 

Selecting of item category 3) Map 4) Recommended store and 5) Others. The result after tested, it shows that 

application can run correctly in all required functions. The evaluation of application by user total number of 150 people, 

the levels of satisfaction of the application was good and these mean for the application developed with easy to use 

interface. The application can run according to various functions correctly. Therefore, it could be an advertisement for 

Jatujak market and be another way to support trading with the ASEAN Economic Community (AEC). 
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บทนํา 

 ประเทศไทยเปนประเทศที่มีความหลากหลายในการเลอืกซื้อสินคา ที่ชาวไทยหรือชาวตางชาติใหความสนใจกันเปน

อยางมาก และในปจจุบันประเทศไทยไดเขารวมประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน (ASEAN  Economic  Community: AEC) ถือวาเปน

การเปดเสรดีานการคาและบริการ  ซึ่งแตละประเทศก็จะมีจุดเดนแตกตางกันออกไป (ดวงกมล โลหศรีสกุล, 2557) โดยที่

ประเทศไทยจะมีจุดเดนเรื่องสาขาการทองเที่ยว และสาขาการบนิ หนึ่งในสถานทองเที่ยวที่โดนเดนของไทยในเรื่องการคาขาย 

คือตลาดนัดจตุจักรหรอืตลาดนัดสวนจตุจักรเปนอีกหนึ่งสถานที่ที่นักทองเที่ยวรูจักเปนอยางด ีเพราะเปนตลาดนัดที่ใหญที่สุด

ในโลก มีสนิคาที่หลากหลายใหเลือกสรรไมวาจะเปน เสื้อผา เครื่องประดับแฟชั่น รองเทา กระเปา อุปกรณอิเล็กทรอนิกส 

ฯลฯ เนื่องจากตลาดนัดจตุจักรมีพื้นที่กวางและมีรานคาจํานวนมาก จึงทําใหยากตอการคนหาตําแหนงที่ตั้งของรานคาที่

ตองการเพราะขาดความชัดเจนของแผนที่ตั้งราน จากการลงพื้นที่ศึกษาขอมูลพบวา บริเวณตลาดนัดจตุจักรมีมากกวา 

10,000 แผงคา แบงเปน 28 โครงการ ซึ่งจะกระจายกันออกไป ทําใหยากตอการคนหาสําหรับนักทองเที่ยวใหมที่เพิ่งเคยมา

แมวาจะมีแผนที่ใหก็ตาม ซึ่งแผนที่จะระบุเพยีงตําแหนงของแตละโครงการและโครงการนั้นคือสินคาประเภทใด จึงทําใหเกิด

ปญหาอีกหลายอยาง เชน สนิคาประเภทหัตถกรรมจะกระจายไปอีกหลายโครงการ ซึ่งไมตรงตามประเภทที่ระบุไวในโครงการ 

ทําใหนักทองเที่ยวเกดิความสับสน 

ในปจจุบันไดมีการนําโทรศัพทมือถอืแบบสมารทโฟน ที่มีทั้งระบบปฏิบัติการ Android, iOS และอ่ืนๆ นํามาใชในการ

แกปญหาเหลานี้ เพื่อเพิ่มความสะดวกในการคนหาตําแหนงที่ตั้งของรานคาที่ตองการ ซึ่งในปจจุบันไดมีแอปพลิเคชันอํานวย

ความสะดวกมากมาย เชน JJ APP, Jatujak, Chatuchak Market iPad Edition ซึ่งเปนแอปพลิเคชันที่ชวยคนหารานคาหรือ

สนิคาตางๆ พรอมโชวแผนที่ภายในตลาดนัดจตุจักร และบอกที่ตั้งของโครงการตางๆ แตยังไมสมบูรณ เนื่องจากบางแอป-

พลเิคชันไมสามารถนําทางไปยังรานคาไดหรือแสดงขอมูลของรานคาตางๆ จากแผนที่ได ไมมีการจัดหมวดหมูตามประเภท

ของสนิคา ไมมีการพัฒนาตอ ไมรองรับการทํางานออนไลน และรองรับเฉพาะภาษาอังกฤษเทานัน้ 

ดังนัน้คณะผูวจัิยจึงไดคิดแนวทางในการแกปญหาเหลานี้ โดยการพัฒนาแอปพลเิคชันสําหรับการคนหาตําแหนงที่ตั้ง

ของรานคาตามที่ตองการ เพื่อเปนชองทางใหสามารถเขาถึงรานคาที่ตองการไดโดยงาย สามารถคนหาชื่อรานคา แสดง

ประเภทของสนิคา รูปภาพสนิคา รายละเอียดของรานคาและโปรโมชันของรานคานัน้ๆ แอปพลิเคชันสามารถนําเสนทางไปยัง

รานคาที่ตองการ โดยมีระบบนําทาง แสดงเสนทางการเดนิทางจากจุดเริ่มตนไปยังเปาหมายไดถูกตอง และรวดเร็ว สามารถ

เพิ่มความสะดวกสบายใหแกนักทองเที่ยวที่มาเลอืกซื้อสินคาที่ตลาดนัดจตุจักร โดยวัตถุประสงคคือ สามารถรวบรวมขอมูล

ของรานคาตางๆ ภายในตลาดนัดจตุจักร และจัดการขอมูลของรานคาใหอยูในรูปแบบเครื่องแมขาย เพื่อแสดงผลบนแอป

พลเิคชันได สามารถสรางแอปพลเิคชันที่ใชงานไดบนระบบปฏิบัตกิาร Android และ iOS ได 

 

อุปกรณและวิธีการ / วิธีดําเนนิการวิจัย 

วธิกีารเนนิการวจัิยประกอบดวย 1) การออกแบบภาพรวมของแอปพลิเคชัน 2) การจัดการขอมูลของแอปพลิเคชัน 

3) การออกแบบฟงกชันการทํางานของแอปพลิเคชัน และ 4) วิธีการทดสอบการทํางานของแอปพลิเคชัน โดยมีรายละเอียด

ดังตอไปนี้ 

1. การออกแบบภาพรวมของแอปพลเิคชัน  

 การออกแบบภาพรวมของแอปพลิเคชันนําทางสําหรับตลาดนัดจตุจักร การทํางานของแอปพลิเคชันจะเริ่มตั้งแต

ระบบฐานขอมูลไปจนถงึแอปพลเิคชันบนสมารทโฟน แสดงดังภาพที่ 1 ผูใชแอปพลเิคชันเลอืกใชงานฟงกชันใดๆ บนแอปพลิเค
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ชัน ระบบจะทําการรองขอไปยังเว็บเซริฟเวอรเพื่อเรยีกใชขอมูลที่ถูกรองขอโดยผานทาง API เม่ือเว็บเซิรฟเวอรมีการตอบรับ

การรองขอ จึงจะสงขอมูลกลับไปใหแอปพลเิคชันและแสดงผลขอมูลตามฟงกชันนัน้ๆ  

 

 
ภาพที่ 1 การออกแบบภาพรวมของแอปพลเิคชัน 

 

 2. การจัดการขอมูลของแอปพลเิคชัน  

 จากการวิเคราะหขอมูลของตลาดนัดจตุจักรมีจํานวนมาก แตไมมีความซับซอน เชน เงื่อนไขและความสัมพันธ

ระหวางขอมูล จึงทําใหงาย ตอการจัดการระบบฐานขอมูล ขอมูลสําคัญของตลาดนัดจตุจักรประกอบไปดวย โครงการ ซอย 

เลขที่ แผงคา ชื่อรานคา ประเภทของสินคา และตําแหนงที่อยูของรานคา ในการจัดการฐานขอมูล คณะผูวิจัยใชภาษา PHP 

สําหรับการพัฒนาระบบฐานขอมูลบนโปรแกรมระบบจัดการฐานขอมูล MySQL โดยสามารถออกแบบความสัมพันธของขอมูล 

ความสัมพันธระหวางเอนทิตี shop type จะประกอบไปดวยแอตทริบิวตตางๆ ซึ่ง shoptype_id ทําหนาที่เปน Primary Key 

และ shop type_i18n เอนทิตีจะประกอบไปดวย แอตทริบิวต shoptype_id ทําหนาที่เปน Foreign Key ทั้งสองเอนทิตีมี

ความสัมพันธแบบ 1 : M โดยความสัมพันธนี้เปนการจัดเก็บขอมูลของประเภทรานคาที่มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดย

สามารถแสดงแบบจําลอง E-R Diagram ดังภาพที่ 2 

ภาพที่ 2 แบบจําลอง E-R Diagram ของเอนทติ ีshop type และ shop type_i18n 

 3. การออกแบบฟงกชันการทํางานของแอปพลเิคชัน  

 การออกแบบจะมุงเนน ความสะดวกสบายแกผูใชงาน เชน ฟงกชันตองไมซับซอน มีประสิทธิภาพในการนําทางไปยัง

รานคาที่ผูใชตองการ มีความเร็วในการประมวลผล สามารถรองรับระบบปฏิบัติการ Android และ iOS มีทั้งภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษเพื่อรองรับผูใชจากประเทศในประชาคม เศรษฐกจิอาเซยีน 

 ฟงกชันการทํางาน ไดแก 1) แถบเมนู (Menu) ประกอบไปดวยเมนู หนาแรก หนารานคา หนาแผนที่ หนารานคา

แนะนํา และหนาอ่ืนๆ สวนภาษาอังกฤษคือ Home, Shop, Map, Recommend และ More ตามลําดับ สวนดานบนจะเปนปุม

เลื่อนเปลี่ยนภาษา มี 2 ภาษาคือภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 2) หนาแรก (Home) ประกอบไปดวยแถบคนหา โดยผูใชจะ

สามารถคนหาสนิคาตางๆ ไดจากแถบคนหานี้ ถัดมาจะเปนไอคอนประเภทของสนิคาซึ่งจะแสดงตามที่กําหนด ดังภาพที่ 3 

shop_type shop type_i18n 

shoptype_i

icon 

creat

updat
local

nam

shoptype_i

Ha
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ภาพที่ 3 แถบเมนูและหนาแรกของแอปพลิเคชัน 

 
 3) ฟงกชันคนหา ผูใชสามารถคนหาสินคาที่ตองการไดอยางรวดเร็ว โดยผูใชจะตองพิมพชื่อสินคาที่ตองการคนหา 

เม่ือทําการคนหาสินคาแลวแอปพลิเคชันจะแสดงหนาจอลําดับของโครงการทั้งหมดที่มีสินคานั้นอยู เม่ือเลือกโครงการที่

ตองการแลวแอปพลิเคชันจะแสดงหนาจอรานคาที่มีสินคาดังกลาว หลังจากที่ผูใชเลือกรานคาที่ตองการ แอปพลิเคชันจะ

แสดงขอมูลของรานคาที่ถูกเลอืก ซึ่งจะมีรายละเอียดดังนี้ ลําดับของโครงการ ซอย และแผงคา เชน โครงการที่ 1 ซอย 35 

แผงคาที่ 001 เปนตน และยังสามารถกดไอคอน รูปหมุดแผนที่ เพื่อใหแอปพลเิคชันนําทางไปยังรานคา การทํางานของฟงกชัน

คนหาแสดงดังภาพที่ 4 

 

 

ภาพที่ 4 แผนผังการทํางานของฟงกชันคนหา 

 4) หนารานคา (Shop) แสดงประเภทของสนิคา โดยแบงประเภทของสนิคาออกเปน 13 ประเภทดังภาพที่ 5 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5 หนาเมนูรานคาของแอปพลเิคชัน 
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 การทํางานของหนารานคาจะแตกตางจากหนาแรกคือไมมีแถบคนหา ผูใชจะตองเลือกประเภทของสินคาที่แสดงอยู 

และเม่ือเลอืกประเภทของสินคาแลว แอปพลิเคชันจะแสดงหนาจอลําดับของโครงการทั้งหมดที่มีสินคานั้นอยู เม่ือผูใชเลือก

โครงการ ที่ตองการ แอปพลิเคชันจะแสดงหนาจอรานคาที่มีสินคาดังกลาว หลังจากที่ผูใชเลือกรานคาที่ตองการแลว แอป

พลเิคชันจะแสดงขอมูลของรานคาที่ถูกเลอืกและสามารถกดไอคอนรูปหมุดแผนที่ เพื่อใหแอปพลิเคชันนําทางไปยังรานคาได 

โดยสามารถแสดงแผนผังการทํางานฟงกชันเลอืกประเภทสนิคาไดดังภาพที่ 6 

 

 
 

ภาพที่ 6 แผนผังการทํางานฟงกชันเลอืกประเภทสนิคา 

 
 5) หนาแผนที่ (Map) เปนหนาจอที่แสดงแผนที่ของตลาดนัดจตุจักร โดยแสดงจาก Google Maps สามารถขยายใกล

หรอืไกลได สามารถแสดงตําแหนงปจจุบันของผูใชได ในกรณีที่ผูใชงานอยู นอกพื้นที่ตลาดนัดจตุจักรในระยะทางมากกวา 5 

กิโลเมตร จะแสดงเสนทางจากตําแหนงที่ผูใช อยูในปจจุบันไปยังตลาดนัดจตุจักรดวย Google Maps และในกรณีที่ผูใชอยู

ภายในพื้นที่ตลาดนัดจตุจักรในระยะทางไมเกิน 5 กิโลเมตร ดังภาพที่ 7 หนาแผนที่จะสามารถนําทางผูใชไปยังรานคา ที่

ตองการได โดยการเขาใชฟงกชันจากหนาแรกหรอืหนารานคาหรอืหนารานคาแนะนํา 

 
ภาพที่ 7 หนาเมนูแผนที่ของแอปพลเิคชัน 

 
 อัลกอรทิมึที่ใชในฟงกชันการทํางานของแผนที่ ไดกําหนดตําแหนงบนแผนที่ตลาดนัดจตุจักรเพื่อจําลองเสนทาง และ

ผนวกรวมกันกับบริการแผนที่ของ Google ในการพัฒนาฟงกชันการนําทางของแอปพลิเคชัน การทํางานของฟงกชันจะถูก

แบงเปนฝงตําแหนงปจจุบัน และฝงตําแหนงของรานคา โดยขอมูลที่ใชประกอบการคํานวณหาเสนทาง ดังภาพที่ 8 

ประกอบดวย node คือ จุดที่ถูกกําหนดไวเพื่อจําลองเสนทางบนแผนที่ของตลาดนัดจตุจักรโดยกําหนดไวจํานวน 89 จุด n คือ 

ลําดับของ Node ที่ไดกําหนดไว near1 คือ ตําแหนงของ node ที่ใกล node[n] มากที่สุด near2 คือ ตําแหนงของ Node ที่ใกล 

node[n] เปนลําดับถัดมา lat (Latitude) และ lng (Longitude) คือ คาของละติจูดและลองติจูด โดยจุดศูนยกลางของตลาดนัด
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จตุจักรจะใชคาละติจูดและลองติจูดคือ 13.799864, 100.550807 mark คือ ตําแหนงที่ถูกกําหนดใหเปนจุดนาเสนทางจาก

ตําแหนงของผูใชไปยังรานคาที่ตองการ สําหรับแผนผังการทํางานของฟงกชันแผนที่แสดงดังภาพที่ 9 เริ่มตนจากการทํางาน

ของฟงกชัน ทําการรับคาละตจูิดและลองตจูิดจากตําแหนงปจจุบันของผูใช 

 

 
 

ภาพที่ 8 ตัวอยางการกําหนดคาใหกับตําแหนงตางๆ 

 

 

 
 

ภาพที่ 9 แผนผังการทํางานของฟงกชันแผนที่ 

 

 6) หนารานคาแนะนํา (Recommend) เปนหนาจอที่แสดงรานคาที่แนะนําหรือเปนสินคาที่กําลัง ไดรับความนิยมจาก

ผูใชหรือผูประกอบการรานคาแนะนํา โดยจะแสดงเปนลําดับรานคาใหผูใชเลือกรานคาที่ตองการ เม่ือผูใชเลือกรานคาที่

ตองการ จะนําทางผูใชไปยังรานคานัน้ๆ และสามารถแสดงแผนผังการทํางานฟงกชันรานคาแนะนํา ดังภาพที่ 10 
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ภาพที่ 10 หนาเมนูรานคาแนะนําของแอปพลเิคชัน และแผนผังการทํางานฟงกชันรานคาแนะนํา 

 
 7) หนาอ่ืนๆ (More) ประกอบไปดวยขอมูลตางๆ ของตลาดนัดจตุจักร เชน ประวัติความเปนมา ที่ตั้งของตลาดนัด

จตุจักร การเดินทางมายังตลาดนัดจตุจักร เบอรโทรติดตอฉุกเฉิน เม่ือเกิดเหตุราย หองสุขา รวมไปถึงการใหบริการของ

สถาบันการเงนิตางๆ  ดังภาพที่ 11 

 

ภาพที่ 11 หนาเมนูอ่ืนๆ ของแอปพลเิคชัน 

 

 8) หองสุขา เมนูหองสุขาจะแสดงหองสุขาที่มีอยูในแตละจุดภายในตลาดนัดจตุจักร ซึ่งปจจุบันมีทั้งหมด 7 จุด ซึ่ง

สามารถกดที่หมุดแผนที่ เพื่อนําทางไปยังหองสุขาที่ตองการได ดังภาพที่ 12 
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ภาพที่ 12 หองสุขา และแผนผังการทํางานการใชงานฟงกชันหองสุขา 

 9) การเดนิทางมายังตลาดนัดจตุจักร แอปพลิเคชันจะแนะนํา การเดินทางดวยแท็กซี่ ผูใชสามารถเลือกใชบริการ

แท็กซี่แบบปกตหิรอื Grab Taxi ได การเดนิทางโดย รถประจําทางขององคการขนสงมวลชนกรุงเทพ (ขสมก) การเดินทางดวย

รถไฟฟาบทีเีอส (BTS) สถานปีลายทางคือสถานหีมอชติ การเดินทางดวยรถไฟฟาใตดินเอ็มอารที (MRT) สถานีปลายทางคือ

สถานจีตุจักรหรอืกําแพงเพชรดังภาพที่ 13 

 

ภาพที่ 13 การเดนิทางมายังตลาดนัดจตุจักร 

 

10) การใหบรกิารทางการเงนิ ภายในตลาดนัดจตุจักรดังภาพที่ 14 จะประกอบไปดวยธนาคาร 6 แหง คือ ธนาคาร

ออมสนิ ธนาคารกสกิรไทย ธนาคารทหารไทย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย และธนาคารไทยพาณิชย นอกจากนี้ยังมีจุด

บรกิารเอทเีอ็มอีก 2 แหง โดยแอปพลเิคชันสามารถนําทางผูใชไปยังธนาคารได ดังแผนผังการทํางานดังภาพที่ 14 
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ภาพที่ 14 ธนาคารภายในตลาดนัดจตุจักร และแผนผังการทํางานการใชงานฟงกชันธนาคาร 

 11) เบอรโทรฉุกเฉิน จะประกอบไปดวยเบอรโทรตํารวจทองเที่ยว เบอรโทรศูนยบริการการแพทยฉุกเฉิน

กรุงเทพมหานคร )ศูนยเอราวัณ) และเบอรโทรแจงเหตุดวน -เหตุราย  

 12) ขอมูลทั่วไปของตลาดนัดจตุจักร เชน ประเภทของสนิคาที่มีจําหนายภายในตลาดนัดจตุจักร เวลาเปด-ปดตลาด

นัด เปนตน 

4 วิธีการทดสอบการทํางานของแอปพลเิคชัน 

 ในการทดสอบประสิทธิภาพการทํางานของฟงกชันตางๆ เลือกใชอุปกรณสมารทโฟนที่มีระบบปฏิบัติการ Android 

เวอรชัน 6.0 และระบบปฏิบัตกิาร iOS เวอรชัน 8.0 ขึ้นไป โดยจะทําการทดสอบประสิทธิภาพการทํางานของฟงกชันทั้งหมด 

5 ฟงกชันและเก็บผลการทดสอบเปนคาเฉลี่ยดานความพึงพอใจของผูใชงานจํานวน 150 คน โดยแบงออกเปนผูใชชาวไทย

จํานวน 50 คน ชาวตางชาต ิ50 คนและประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน 50 คน ซึ่งจะบันทกึการประมวลผลความพึงพอใจของแต

ละฟงกชันลงในตาราง จากนั้นนําผลการทดสอบมาเปรียบเทียบประสิทธิภาพการใชงานฟงกชันของแอปพลิเคชันนําทาง

สําหรับตลาดนัดจตุจักร การทดสอบมีดังนี้ 

1) การทดสอบฟงกชันคนหาโดยการใชอักขระ ดวยการพมิพคําในแถบคนหา โดยการพมิพคําวา และกดปุม “สรอย” 

GO เพื่อใหระบบทําการประมวลผลจากนัน้หนาจอของแอปพลิเคชันจะแสดงโครงการที่มีสินคาชื่อวา “สรอย” ขึ้นมาทั้งหมด 

จากนัน้เลอืกโครงการที่ตองการคือ โครงการ “2” หนาจอจะแสดงรายการรานคาที่มีวา “สรอย” ขึ้นมาทั้งหมดที่อยูภายใน

โครงการ 2 เม่ือเลอืกรานคาที่ตองการคือ “สรอยเงิน แหวนเงิน” ก็จะแสดงหนาจอรายละเอียดของรานคาคือ โครงการที่ 2 

ซอย 41/2 แผงคาที่ 291 สรอยเงนิ แหวนเงนิ รูปภาพประกอบของรานคาและไอคอนรูปหมุดแผนที่ เม่ือกดที่ไอคอนหมุดแผนที่

จะแสดงเสนการนําทางไปยังรานสรอยเงนิ แหวนเงนิ ดังภาพที่ 15 

 

ภาพที่ 15 การใชฟงกชันคนหาดวยการพิมพขอความในแถบคนหาและรายการรานคาและหนารายละเอียดของรานคาจาก

ฟงกชันคนหา และแสดงการนําทางไปยังรานสรอยเงนิ แหวนเงนิ 
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 2) ทดสอบฟงกชันคนหาดวยการใชตัวเลข ดวยการพิมพคําในแถบคนหา โดยการพิมพตัวเลข “12” และกดปุม GO 

เพื่อใหระบบทําการประมวลผลจากนัน้หนาจอของแอปพลเิคชันจะแสดงโครงการที่มีตัวเลข “12” ขึ้นมาทัง้หมด ดังภาพที่ 16 

 

ภาพที่ 16 การใชฟงกชันคนหาดวยการพมิพตัวเลขในแถบคนหาและรายการรานคาและหนารายละเอียดของรานคาจาก

ฟงกชันคนหา และแสดงการนําทางไปยังราน 

จากนัน้เลอืกโครงการที่ตองการคือ “โครงการ 12” หนาจอจะแสดงรายการรานคาที่มีตัวเลข “12” ขึ้นมาทั้งหมดที่

อยูภายในโครงการ 12 เม่ือเลอืกรานคาที่ตองการคือ “เสื้อยืดผูชาย” ก็จะแสดงหนาจอรายละเอียดของรานคา คือ โครงการที่ 

12 ซอย 21/1 แผงคาที่ 258-259 เสื้อยืดผูชาย รูปภาพประกอบของรานคา และไอคอนรูปหมุดแผนที่ เม่ือกดที่ไอคอนหมุด

แผนที่จะแสดงเสนการนําทางไปยังราน เสื้อยืดผูชาย 

ผลการวิจัย 

 จากการทดสอบฟงกชันการทํางาน ของแอปพลเิคชันทั้งหมด 5 ฟงกชัน บนระบบปฏิบัติการ Android และ iOS โดย

ประกอบไปดวย การทดสอบการทํางานของฟงกชันคนหาของเมนูหนาแรก การทดสอบการทํางานของฟงกชันเลือกประเภท

สนิคา การทดสอบการทํางานของฟงกชันแผนที่ การทดสอบการทํางานของฟงกชันรานคาแนะนํา และการทดสอบการทํางาน

ของฟงกชันอ่ืนๆ โดยจะแบงเปนการทดสอบดานความถูกตองสมบูรณของขอมูลดังตารางที่ 1 ดานความสามารถในการใชงาน

ฟงกชันดังตารางที่ 2 เครื่องหมาย  หมายถงึสามารถทํางานไดถูกตองตรงตามฟงกชัน 

ตารางที่ 1 ผลการทดสอบการใชงานฟงกชันของแอปพลเิคชันดานความถูกตองสมบูรณของขอมูล 

ผลการทดสอบดานความถูกตองสมบูรณของขอมูล 

ลําดับ ฟงกชันที่ทดสอบ 
สมารทโฟน 

Android 

แท็บเล็ต 

Android 
iPhone iPad 

1. ฟงกชันคนหาของเมนูหนาแรก     

2. ฟงกชันเลอืกประเภทสนิคา     

3. ฟงกชันแผนที่     

4. ฟงกชันรานคาแนะนํา     

5. ฟงกชันอ่ืนๆ     
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ตารางที่ 2 ผลการทดสอบการใชงานฟงกชันของแอปพลเิคชันดานความสามารถในการใชงานฟงกชัน 

ผลการทดสอบดานความสามารถในการใชงานฟงกชัน 

ลําดับ ฟงกชันที่ทดสอบ 
สมารทโฟน 

Android 

แท็บเล็ต 

Android 
iPhone iPad 

1. ฟงกชันคนหาของเมนูหนาแรก     

2. ฟงกชันเลอืกประเภทสนิคา     

3. ฟงกชันแผนที่     

4. ฟงกชันรานคาแนะนํา     

5. ฟงกชันอ่ืนๆ     

 

การทดสอบความพงึพอใจของผูใชงานสามารถแบงออกเปน 3 การทดสอบ คือ การทดสอบดานกระบวนการติดตั้ง

และความเขาใจในการใชงานแอปพลเิคชันดังตารางที่ 3 การทดสอบดานรูปแบบและภาพรวมของแอปพลิเคชันดังตารางที่ 4 

และการทดสอบดานการใชงานแอปพลเิคชันดังตารางที่ 5 

ตารางที่ 3 ผลการประเมินความพงึพอใจของผูใชดานกระบวนการตดิตัง้และความเขาใจในการใชงานแอปพลเิคชัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากตารางที่ 3 การทดสอบความพงึพอใจของผูใชดานกระบวนการตดิตัง้และความเขาใจในการใชงานแอปพลิเคชัน 

พบวามีผูใชเลอืกคะแนนระดับ 5 จํานวน 238 ครัง้ เลือกคะแนนระดับ 4 จํานวน 189 ครั้ง และเลือกคะแนนระดับ 3 จํานวน 

23 ครัง้ มีคาเฉลี่ยระดับคะแนนเทากับ 4.48 คะแนน และคา S.D. เทากับ 0.48 

 

 

ความพงึพอใจของผูใชดานกระบวนการตดิตั้ง และความเขาใจในการใชงานแอปพลเิคชัน 

ลําดับ รายการประเมิน 
คะแนนความพงึพอใจ ความพงึพอใจโดยรวม 

5 4 3 2 1 คาเฉลี่ย S.D. 

1. 

กระบวนการในการตดิตัง้

แอป-พลเิคชันงายและ

เหมาะสม 

102 43 5  -  - 4.65 0.55 

2. 

ทานสามารถเขาใจและใช

งาน               แอปพลเิค

ชันไดอยางรวดเร็ว 

71 69 10  -  - 4.41 0.61 

3. 

ทานมีความพงึพอใจระดับ

ใดกับความนาสนใจในแอป

พลเิคชัน 

65 77 8  -  - 4.83 0.59 

 รวม 238 189 23  -  - 4.48 0.48 
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ตารางที่ 4 ผลการประเมินความพงึพอใจของผูใชดานการใชงานแอปพลเิคชัน 

 
ตารางที่ 4 การทดสอบความพึงพอใจของผูใชงานดานรูปแบบและภาพรวมของแอปพลิเคชัน พบวามีผูใชเลือก

คะแนนระดับ 5 จํานวน 265 ครัง้ เลอืกคะแนนระดับ 4 จํานวน 360 ครั้ง เลือกคะแนนระดับ 3 จํานวน 124 ครั้ง และเลือก

คะแนนระดับ 2 จํานวน 1 ครัง้ มีคาเฉลี่ยระดับคะแนนเทากับ 4.19 คะแนน และคา S.D. เทากับ 0.57 

ตารางที่ 5 ผลการประเมินความพงึพอใจของผูใชดานการใชงานแอปพลเิคชัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลการประเมนิความพึงพอใจของผูใชดานรูปแบบและภาพรวมของแอปพลิเคชัน 

ลําดับ รายการประเมนิ 
คะแนนความพึงพอใจ ความพึงพอใจโดยรวม 

5 4 3 2 1 คาเฉล่ีย S.D. 

1. 
แอปพลิเคชันสามารถแสดงผลไดอยาง

ถูกตอง 
56 73 21 - - 4.23 0.68 

2. 
ขนาดของตัวอักษรภายในแอป-พลิเคชัน

มคีวามเหมาะสมมากนอยเพยีงใด 
56 73 21 - - 4.23 0.68 

3. 
รูปแบบของตัวอักษรภายใน แอปพลิเค

ชันมคีวามเหมาะสมมากนอยเพยีงใด 
53 70 26 1 - 4.17 0.73 

4. 
สีสันของตัวอักษรภายในแอป-พลิเคชันมี

ความเหมาะสมมากนอยเพียงใด 
55 65 30 - - 4.17 0.74 

5. 
ความทันสมัยของรูปแบบแอป-พลิเคชัน

ทานมคีวามพงึพอใจในระดับใด 
45 79 26   4.13 0.68 

 รวม 265 360 124 1 - 4.19 0.57 

ผลการประเมนิความพึงพอใจของผูใชดานการใชงานแอปพลิเคชัน 

ลําดับ รายการประเมนิ 
คะแนนความพึงพอใจ ความพึงพอใจโดยรวม 

5 4 3 2 1 คาเฉล่ีย S.D. 

1. 

แอปพลิเคชันสามารถทํางานได

ถูกตอง ผูใชมคีวามพงึพอใจใน

ระดับใด 

46 64 40 - - 4.04 0.76 

2. 

ผูใชมคีวามพงึพอใจในการนําทาง

ไปยังรานคาภายในตลาดนัดจตุจักร

ของแอปพลิเคชันมากนอยเพียงใด 

26 55 57 12 - 3.63 0.86 

3. 

ผูใชมคีวามพงึพอใจในความเร็วของ

ในการตอบสนองของแอป-พลิเค

ชันมากนอยเพยีงใด 

31 59 44 16  3.7 0.92 

4. 
แอปพลิเคชันมปีระโยชนตอทาน

มากนอยเพยีงใด 
35 83 32 - - 4.02 0.67 

5. 
โดยรวมทานมคีวามพงึพอใจในการ

ใชแอปพลิเคชันในระดับใด 
44 76 29 1 - 4.1 0.71 

6. 

ทานมแีนวโนมจะแนะนําบุคคลอื่น

ใหใชแอปพลิเคชันน้ีมากนอย

เพยีงใด 

34 91 25 - - 4.06 0.63 

 รวม 216 428 227 29  3.92 0.60 
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ตารางที่ 5 การทดสอบความพงึพอใจของผูใชดานการใชงานแอปพลิเคชัน พบวามีผูใชเลือกคะแนนระดับ 5 จํานวน 

216 ครัง้ เลอืกคะแนนระดับ 4 จํานวน 428 ครัง้ เลอืกคะแนนระดับ 3 จํานวน 227 ครัง้ และเลอืกคะแนนระดับ 2 จํานวน 29 

ครัง้ มีคาเฉลี่ยระดับคะแนนเทากับ 3.92 คะแนน และคา S.D. เทากับ 0.60 

วิจารณผลการวิจัย 

 เนื่องจากรานคาภายในตลาดนัดจตุจักรมีจํานวนมาก จึงทําใหตองใชเวลานานในการเก็บขอมูลและรายละเอียด

สนิคาของแตละรานแผงคาในตลาดนัดจตุจักรอาจมีการเปลี่ยนแปลงประเภทของสนิคา สงผลใหในอนาคตขอมูลจริงกับขอมูล

ภายในแอปพลิเคชันไมตรงกันสถานที่ของตลาดนัดจตุจักร ไมสามารถใชการบริการของ Google Maps ไดโดยตรง ซึ่งพื้นที่

ภายในไมถูกจัดวาเปนเสนทาง บางรานคาภายในตลาดนัดจตุจักรมีการขายสินคาที่ละเมิดลิขสิทธิ์ จึงทําใหยากตอการเก็บ

ภาพและขอมูลของสนิคา 

 
สรุปผลการวิจัย 

 บทความนี้ไดนําเสนอแอปพลเิคชันนําทางสําหรับตลาดนัดจตุจักร โดยทําการพัฒนาแอปพลิเคชันไอโอนิคเฟรมเวิรก

ซึ่งใชภาษา HTML, CSS, JavaScript เพื่อใหมีฟงกชันการนําทางผูใชงานไปยังรานคาตางๆ ภายในตลาดนัดจตุจักร และอํานวย

ความสะดวกใหกับนักทองเที่ยวในตลาดนัดจตุจักรมากขึ้น ในการทดสอบประสิทธิภาพการทํางานของแอปพลิเคชันจะใช

สมารทโฟนที่มีระบบปฏิบัตกิาร Android เวอรชัน 6.0 ขึ้นไป แท็บเล็ตที่มีระบบปฏิบัติการAndroid เวอรชัน 6.0 ขึ้นไป สมารท

โฟนที่มีระบบปฏิบัติการ iOS เวอรชัน 8.0 ขึ้นไป แท็บเล็ตที่มีระบบปฏิบัติการ iOS เวอรชัน 8.0 ขึ้นไป และการบริการ

อินเตอรเน็ตของ 3BB Fiber ความเร็ว 200/50 Mbps โดยทดสอบกับฟงกชันทั้งหมด 5 ฟงกชัน คือ การทํางานของฟงกชัน

คนหาของเมนูหนาแรก การทํางานของฟงกชันเลือกประเภทสินคา การทํางานของฟงกชันแผนที่ การทํางานของฟงกชัน

รานคาแนะนํา และการทํางานของฟงกชันอ่ืนๆ สําหรับการทดสอบบรรลุผลตามวัตถุประสงคที่ตองการ คือ สามารถรวบรวม

ขอมูลของรานคาตางๆ ภายในตลาดนัดจตุจักร และจัดการขอมูลของรานคาใหอยูในรูปแบบเครื่องแมขาย เพื่อแสดงผลบน

แอปพลิเคชันได สามารถสรางแอปพลิเคชันที่ใชงานไดบนระบบปฏิบัติการ Android และ iOS ได และจากการทดสอบนี้

สามารถนําไปศกึษาเพื่อพัฒนาตอในอนาคตได 

 
กติตกิรรมประกาศ  
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บทคัดยอ 

 เงนิดจิิทัลไดรับความนยิมในปจจุบันอยางมาก ไดแก บติคอยน หรอือีเธอรเลยีม โดยใชหลักทํางานของบล็อกเชน ซึ่ง

จะตองใชคอมพวิเตอรที่มีประสทิธภิาพการประมวลผลสูงมาขุดเหมืองเงนิดจิิทัล ดังนัน้บทความนี้จึงนําเสนอ การเปรียบเทียบ

ประสทิธภิาพของแพลตฟอรมที่มีตัวประมวลผลหลายชนดิสําหรับอีเธอรเลยีม โดยมีวัตถุประสงค 2 ประการคือ 1)เพื่อศึกษา

วิเคราะหหลักการทํางานของบล็อกเชน อีเธอรเลียม และแพลตฟอรมที่มีตัวประมวลผลหลายชนิด 2)ออกแบบและสราง

แพลตฟอรมที่มีตัวประมวลผลหลายชนดิ 2 แพลตฟอรม และประเมินประสทิธภิาพในดานการใชพลังงาน ตนทุน และผลกําไร

ในการนําแพลตฟอรมไปประยุกตใชงานกับการขุดเหมืองเงนิดจิิทัล แลวเปรยีบเทียบกับแพลตฟอรมพื้นฐานจากโรงงานทั่วไป

อีก 2 แพลตฟอรม แพลตฟอรมที่มีตัวประมวลผลหลายชนดิทัง้สองที่ไดนําเสนอเลือกใชงานตัวประมวลผลหลัก Intel Celeron 

สําหรับรันระบบปฏิบัติการวินโดวส 10 ที่รองรับสถาปตยกรรม 64 บิต สวนหนวยประมวลผลกราฟกเลือกใชงาน NVIDIA 

GTX1060 และ AMD RX470 ตามลําดับ ผลทดสอบจากการขุดเหมืองเงนิดจิิทัลดวยอีเธอรเลียมเปนเวลา 1 วัน แพลตฟอรมที่

ใชหนวยประมวลผลกราฟก NVIDIA มีประสิทธิภาพดีที่สุดในสองดาน ไดแก ดานการใชพลังงานใชเพียง 245W และดาน

ตนทุนคาไฟฟาที่อัตรา 3.83 บาทตอหนวยคิดเปน 22.52 บาทตอวัน และแพลตฟอรมที่ใชหนวยประมวลผลกราฟก AMD มี

ประสทิธภิาพดทีี่สุดในดานผลกําไรโดยรายไดหลังหักคาไฟฟา (1 ETH = 30,000 บาท) คิดเปน 111.11 บาทตอวัน 

คําสําคัญ:  บลอกเชน  อีเธอรเลยีม แพลตฟอรมที่มีตัวประมวลผลหลายชนดิ  

Abstract 

 Today, the digital currency is popular such as Bitcoin or Ethereum. Both are using the blockchain technique 

running on high performance computer for digital currency mining. This paper presents a performance comparison of 

heterogeneous platforms for Ethereum. There are two objectives: 1) study and analysis blockchain process, Ethereum, 

and heterogeneous platform 2) design and build of two heterogeneous platforms, three evaluations: performance, 

energy, and cost and benefit. An implemented on heterogeneous platforms for digital currency mining and comparison 

between two standard manufacture platforms. There are two heterogeneous platforms we proposed using: Intel Celeron 

is a main processor for running Windows 10 x64 operating systems, the GPU are NVIDIA GTX1060 and AMD RX470 

respectively. The experimental results from a day of Ethereum digital currency mining as shown the heterogeneous 

platforms using NVIDA GPU is the best 245W of energy and 22.52 Baht/day of cost (ratio is 3.83 Baht/day). AMD GPU 

in heterogeneous platforms is the best benefit which minus electricity bill payment. The benefit of AMD GPU is 111.11 

Baht/day (1 Ethereum = 30,000 Baht). 

Keyword:  Blockchain, Ethereum, Heterogeneous Platform 
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บทนํา 

 เทคโนโลยีเขามามีบทบาทและมีอิทธพิลอยางมากในโลกดิจิทัลแทบจะทุกธุรกิจอยางหลีกเลี่ยงไมได ทําใหทุกธุรกิจ

ตื่นตัว กอใหเกดิการปรับเปลี่ยนแผนการดําเนนิธุรกจิตลอดเวลา โดยเฉพาะธุรกจิดานการเงนิ การลงทุน เปนกลุมธุรกิจแรกๆ 

ที่นําเอาเทคโนโลยีเขามาประการดําเนนิงานดานธุรกจิใหมีความสะดวกรวดเร็ว ปลอดภัย และมีประสทิธิภาพมากย่ิงขึ้น ทําให

เกดิการเปลี่ยนแปลงพฤตกิรรมผูบรโิภค เชน การจายเงนิออนไลนการซื้อหุนออนไลน หรือการระดมทุนออนไลน หรือที่รูจัก

กันในชื่อ ฟนเทค (Fintech) เปนเทคโนโลยีที่เกี่ยวของกับการเงิน หรือการนําเทคโนโลยีมาประยุกตใชในธุรกิจการเงิน การ

ลงทุน โดยเทคโนโลยีหนึ่งของ ฟนเทค ที่ถูกกลาวถึงเปนอยางมากในขณะนี้  เพราะกําลังจะเขามาเพื่อเปลี่ยนแปลง

อุตสาหกรรมการเงนิ การลงทุน นัน้ก็คือ บล็อกเชน (Blockchain) และการขุดเหมืองเงนิดจิิทัล ที่ไดรับความนิยมในปจจุบัน คือ 

บิตคอยน และ อีเธอรเลียม โดยใชหลักทํางานของบล็อกเชน  คือ การทํางานทั้งหมดไมมีองคกรกลางใดๆควบคุม แตใช

คอมพวิเตอรหลายๆ เครื่องที่มาเชื่อมตอกับเครอืขายในการเก็บบันทกึและตรวจสอบขอมูลกันเอง และเนื่องจากบิตคอยนและ 

อีเธอรเลยีม ใชการยืนยันจากคอมพวิเตอรหลายๆ เครื่องมาตรวจสอบกันเอง โดยจะประยุกตใชสมการคณิตศาสตรชั้นสูงเขา

กับขอมูลในบล็อก แปลงใหมันเปน ลายเซ็นอิเล็กทรอนกิสเพื่อความปลอดภัย เรียกวา แฮช และเอาแฮชมาตอทายบล็อกเชน 

นอกจากนี้ยังเอาแฮชจากบล็อกสุดทายในเชนที่กอนจะถึงบล็อกปจจุบัน มาสรางแฮชใหมเชนกัน แฮชจึงเปรียบเปน ครั่งผนึก

จดหมายถาเปลี่ยนขอมูลในบล็อกเพยีงตัวอักษรตัวเดยีว แฮชก็จะเปลี่ยนไปทั้งหมด ในแงนี้แฮชจึงชวยยืนยันวาธุรกรรมลาสุด

เกดิขึ้นจรงิ และยืนยันวาธุรกรรมหลังจากนี้ทั้งหมดถูกตองดวยเชนกัน ความสําเร็จของบิตคอยและ อีเธอรเลียม นี้จึงขึ้นอยู

โดยตรงกับจํานวนคอมพวิเตอรที่เขามารวมในเครอืขาย ถงึแมการเปดคอมพิวเตอรไวใหทํางานจะไมตองใชแรงงานหรือเวลา

ของมนุษย แตตองใชไฟฟาเปนพลังงานในการขับเคลื่อนและเครื่องคอมพวิเตอรเสื่อมประสิทธิภาพเร็วขึ้น เพื่อเปนแรงจูงใจให

นําเครื่องเขามารวมเครอืขายผูคิดคนจึงสรางแรงจูงใจทางเศรษฐศาสตรโดยกําหนดไวในโปรแกรมวา ผูที่เปดเครื่องมายืนยัน

ธุรกรรมบติคอยนจะไดบติคอยนเปนรางวัล และเพื่อปองกันการโกง จึงมีเกณฑวา ผูที่จะไดรางวัลในแตละรอบ จะตองแขงกัน

แกปรศินา ใครไดคําตอบกอนจะเปนผูไดเงินรางวัลไป ซึ่งการแขงกันแกปริศนานี้ เปนสวนหนึ่ง ของการขุดเหมือง (Mining) 

(สาครรัตน, 2560) โดยการขุดเหมืองที่นยิมในปจจุบันนยิมใชแพลตฟอรมที่มีตัวประมวลผลหลายชนดิที่ถูกออกแบบใหรองรับ

การจัดการขอมูลที่มีปรมิาณมหาศาล รองรับการประมวลผลแบบขนาน ซึ่งตัวประมวลผลแตละชนิดนั้นสามารถประมวลผล

รวมกัน เพื่อจัดการการทํางานที่แตกตางกันตามตัวประมวลผลไป โดยมีการใชภาษาระดับสูงเชน CUDA และ OpenCL มา

จัดการการทํางานแพลตฟอรมที่มีตัวประมวลผลหลายชนดิ ใหสามารถทํางานดวยกันไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น บริหาร

จัดการทรัพยากรไดอยางเหมาะสม ลดขั้นตอนและเวลาในการพัฒนาโปรแกรม และทําใหแพลตฟอรมที่มีตัวประมวลผล

หลายชนดิไดพรอมกันอยางไมมีปญหา (เศรษฐกาล,2559) 

 ดัง้นัน้จึงทําการเลอืกใชอีเธอรเลยีมและแพลตฟอรมที่มีตัวประมวลผลหลายชนดิเพื่อศึกษาวิเคราะหหลักการทํางาน

ของบล็อกเชน อีเธอรเลียม และแพลตฟอรมที่มีตัวประมวลผลหลายชนิดและ ออกแบบและสรางแพลตฟอรมที่มีตัว

ประมวลผลหลายชนิด 2 แพลตฟอรม และประเมินประสิทธิภาพในดานการใชพลังงาน ตนทุน และผลกําไรในการนํา

แพลตฟอรมไปประยุกตใชงานกับการขุดเหมืองเงนิดจิิทัล แลวเปรยีบเทยีบกับแพลตฟอรมพื้นฐานจากโรงงานทั่วไปตลอดจน

ผลลัพทที่คุมคาที่สุดในการขุดเหมืองดจิิทัล และยังเปนประโยชนแกผูสนใจขุดเหมืองดจิิทัลในอนาคต  

 

อุปกรณและวิธีการ / วิธีดําเนนิการวิจัย 

วธิกีารดําเนนิการวจัิยของ การเปรยีบเทยีบประสทิธภิาพของแพลตฟอรมที่มีตัวประมวลผลหลายชนิดสําหรับอีเธอร

เลยีม ประกอบดวย 4 ขัน้ตอน ดังภาพที่ 1 ขัน้ตอนที่ 1 ออกแบบแพลตฟอรมที่มีตัวประมวลผลหลายชนิด แบงเปน AMD และ 

NVIDIA ขัน้ตอนที่ 2 สราง และพัฒนาโปรแกรมลงแพลตฟอรมที่มีตัวประมวลผลหลายชนิดทั้งสอง ขั้นตอนที่ 3 ทดสอบการ

ทํางานรวมกันโดยแบงเปน การทดสอบแบบคาพื้นฐานโรงงานและ ปรับตัวคูณสัญญานาฬิกาและ ปรับความถี่แบนดวิดทของ
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หนวยความจํา และทดสอบความเสถียร โดยแบงเปน การทดสอบดวย MSI Kombustor Hwinfo64 และ Logfile Claymore's 

Dual Ethereum และขัน้ตอนที่ 4 เปรยีบเทยีบ ประสทิธภิาพราคาแพลตฟอรมและ ผลกําไร 

 

 
ภาพที่ 1 ขัน้ตอนการดําเนนิการ 

 
1) การออกแบบแพลตฟอรมที่มีตัวประมวลผลหลายชนดิสําหรับอีเธอรเลียม 

 การออกแบบไดศกึษาการพัฒนาฮารดแวรชวยประมวลผลภายในสถาปตยกรรมที่มีตัวประมวลผลหลายชนิด โดย

สถาปตยกรรมที่มีตัวประมวลผลหลายชนดิ (Heterogeneous System Architecture: HSA) (เศรษฐกาล. 2 559  ( ดังภาพที่ 2 ถูก

ออกแบบใหรองรับการจัดการขอมูลที่มีปริมาณมหาศาล รองรับการประมวลผลแบบขนาน ซึ่งตัวประมวลผลแตละชนิดนั้น

สามารถประมวลผลรวมกัน หรอืเลอืกใชงานตัวประมวลผลที่มีความเหมาะสมกับงานได ดวยซอฟตแวรที่ทําหนาที่จัดสรรงาน

ตางๆ เชน OpenCL และ CUDA เปนตน อยางไรก็ตามนอกจากสถาปตยกรรมที่มีตัวประมวลผลหลายชนิด ที่ประกอบดวยตัว

ประมวลผลกลาง และหนวยประมวลผลกราฟกหลายๆ ตัว แลวยังมีหนวยประมวลผลชนิดอ่ืนๆ เขามารวมดวย สําหรับการ

ออกแบบการออกแบบแพลตฟอรมที่มีตัวประมวลผลหลายชนิดสําหรับอีเธอรเลียมนั้น สวนของฮารดแวรจะประกอบดวย 2 

สวน คือ การออกแบบโครงสรางภายนอกของแพลตฟอรม และการออกแบบโครงสรางภายในของแพลตฟอรมที่มี ซีพียู 

(Central Processing Unit: CPU) หนวยความจํา (Random Access Memory: RAM) ฮารดดิสก (Solid State Disk: SSD) พาว

เวอรซัพพลาย (Power Supply) และ เมนบอรด (Mainboard) โดยจะมีการเชื่อมตอกับหนวยประมวลผลกราฟก (GPU) ผานไร

เซอร (Riser) ที่ทําหนาที่เปนสถาปตยกรรมบัส (Bus Architecture) ตามหลักการของการออกแบบสถาปตยกรรมที่มีตัว

ประมวลผลหลายชนดิ ดังภาพที่ 3 

 

 
ภาพที่ 2 สถาปตยกรรมที่มีตัวประมวลผลหลายชนดิ (เศรษฐกาล. 2559) 
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ภาพที่ 3 การออกแบบโครงสรางภายในของแพลตฟอรม 

 
การออกแบบโครงสรางภายนอกของแพลตฟอรม โดยโครงสรางเปนตองพิจารณาวัสดุที่ใชประกอบเปนชิ้นสวน

เพื่อใหเครื่องขุดมีความสมดุลและระบายอากาศไดดี การออกแบบดวยการเขียนภาพแบบไอโซเมตริกประกอบดวยแกนสาม

แกน ทํามุมกัน 120 องศา แกนแรกเขยีนในแนวดิ่ง และแกนที่เหลือสองแกนเขียนไปทางซายและขวาโดยทํามุม 30 องศากับ

เสนแนวนอนโดย โครงสรางที่ออกแบบจะมีคุณสมบัติดังนี้ มีความแข็งแรงสามารถทนตอน้ําหนักของอุปกรณได มีระยะหาง

ของอุปกรณอยางพอด ีเพื่อระบายอากาศไดด ีมีจุดศูนยถวงอยูตรงกลางพอ เพื่อใหเกิดความสมดุลทางโครงสรางไมหนักไป

หาใดขางหนึ่ง โครงสรางภายนอกของเครื่องขุดที่จัดทําขึ้น ดังภาพที่ 4 โดยจะเลือกใชวัสดุอลูมิเนียม มีความหนา 1.5 

มิลลเิมตร เปนวัสดุในการสราง 

 

 

ภาพที่ 4 การออกแบบโครงสรางภายนอกของเครื่องขุดเงนิดจิิทัล 

2) การสรางแพลตฟอรมที่มีตัวประมวลผลหลายชนดิ 

การสรางแพลตฟอรมที่มีตัวประมวลผลหลายชนดิหรอืการสรางระบบนัน้ทัง้ 2 ระบบ การเลือกใชอุปกรณฮารดแวร

ในแตละแพลตฟอรมนัน้มีความสําคัญเปนอยางมาก โดยเฉพาะหนวยประมวลผลกราฟก ตองเปรยีบเทยีบความคุมคาของแรง

ขุดตอราคาจากคาพื้นฐานจากโรงงาน แสดงดังตารางที่ 1 เพื่อไดรุนที่เหมาะสมที่สุดกอนการนําไปปรับปรุงตัวคูณสัญญาณ

นาฬกิา หรอืปรับความถี่แบนดวดิทของหนวยความจํา 
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ตารางที่ 1 การเปรยีบเทยีบหนวยประมวลผลกราฟก และความคุมคาของแรงขุดตอราคา 

รุ น ข อ ง ห น ว ย

ประมวลผลกราฟก 
แรงขุด MH/S 

แรงขุด MH/S หลังจาก 

OC/ Flash 

ราคา 

(ดอลลา) 

พลังงานท่ีใช 

(Watt) 

ความคุมราคาของ

แรงขุดตอราคา 

RX 470 4GB 22.00 28.50 275 120 9.65 

RX 480 4GB 26.40 29.50 306 150 10.37 

GTX 1060 3GB 18.15 23.00 222 120 9.65 

GTX 1060 6GB 20.13 23.50 319 120 13.57 

GTX 1070 28.50 32.00 545 150 17.03 

 

จากตารางที่ 1 พบวา AMD RX470 4GB และ NVIDIA GTX1060 3GB นั้นมีความคุมราคาของแรงขุดถูกที่สุดและใช

พลังงานนอยที่สุดเพียง 120W ดังนั้นการสรางแพลตฟอรม คณะผูวิจัยจึงเลือกใชหนวยประมวลผลกราฟกทั้ง 2 รุนในการ

ทดสอบ โดยแสดงเปนขอมูลกราฟดังภาพที่ 5 

 

 

ภาพที่ 5 ผลการเปรยีบเทยีบความคุมคาตอราคา 

 
นอกจากนี้การเลือกใชซีพียู หนวยประมวลผลกราฟก หนวยความจํารุนเดียวกัน และขนาดความจุเทากัน ตองมี

ความสามารถเพียงพอตอการประมวลผล และมีอินเตอรเฟส (Interface) ที่รองรับการเชื่อมตออยางเพียงพอแกอุปกรณ

เชื่อมตอตางๆ เพื่อใหผลการเปรยีบเทยีบ การทดลองออกมาไดอยางยุตธิรรม และไมคลาดเคลื่อน สวนประกอบของการสราง

แพลตฟอรมแรก คือ การสรางแพลตฟอรมที่มีตัวประมวลผลหลายชนดิ ที่เลอืกใชหนวยประมวลผลกราฟก NVIDIA แสดงดัง

ตารางที่ 2 และรายละเอียดการสรางแพลตฟอรมที่มีตัวประมวลผลหลายชนิด ที่เลือกใชหนวยประมวลผลกราฟก AMD 

แสดงดังตารางที่ 3 และภาพของแพลตฟอรมที่ไดสรางขึ้น ดังภาพที่ 6 และ 7 ตามลําดับ 
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ตารางที่ 2 สวนประกอบของแพลตฟอรมที่มีตัวประมวลผลหลายชนดิ ที่เลอืกใชหนวยประมวลผลกราฟก NVIDIA 

รายการ จํานวน ตอหนวย 

         CPU Celeron 2.8GHz 1 ชิ้น 

         DDR-RAM 4GB 1 ชิ้น 

         M/B Biostar tb250-BTC+ 1 ชิ้น 

         SSD 120GB  1 ชิ้น 

         Power Supply 750W 2 หนวย 

         โครงอลูมิเนยีม  1 ชิ้น 

         สายพวง Power Supply 1 เสน 

         VGA GTX 1060 3GB 8 ชิ้น 

         Riser  

         OpenCL  

8 

1 

ชิ้น 

โปรแกรม 

 

 
 

ภาพที่ 6 แพลตฟอรมที่มีตัวประมวลผลหลายชนดิ ที่เลอืกใชหนวยประมวลผลกราฟก NVIDIA 

 

ตารางที่ 3 สวนประกอบของแพลตฟอรมที่มีตัวประมวลผลหลายชนดิ ที่เลอืกใชหนวยประมวลผลกราฟก AMD 

รายการ จํานวน ตอหนวย 

         CPU Celeron 2.8GHz 1 ชิ้น 

         DDR-RAM 4GB 1 ชิ้น 

         M/B Biostar tb85-BTC+ 1 ชิ้น 

         SSD 120GB  1 ชิ้น 

         Power Supply 750W 2 หนวย 

         โครงอลูมิเนยีม  1 ชิ้น 

         สายพวง Power Supply 1 เสน 

         VGA RX 470 4GB  6 ชิ้น 

         Riser  

         OpenCL  

6 

1 

ชิ้น 

โปรแกรม 
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สําหรับจํานวนของหนวยประมวลผลกราฟก ของทัง้ 2 แพลตฟอรมมีจํานวนที่แตกตางกันนัน้ โดยคณะผูวจัิยตองการ

ใหทัง้สองแพลตฟอรมมีขนาดความจุของหนวยความจําที่เทากันและมีตนทุนที่ใกลเคียงกัน 

 

 
ภาพที่ 7 แพลตฟอรมที่มีตัวประมวลผลหลายชนดิ ที่เลือกใชหนวยประมวลผลกราฟก AMD 

 

3) การทดสอบ 

 การทดสอบการทํางานรวมกันของแพลตฟอรมที่มีตัวประมวลผลหลายชนดิ และความเสถียรของแพลตฟอรมที่มีตัว

ประมวลผลหลายชนิด สําหรับการเปรียบเทียบการประสิทธิภาพ พลังงาน และผลกําไร เพื่อการประเมินผลของทั้ง 2 

แพลตฟอรมนัน้ ประกอบดวย การเปรียบเทียบระหวาง คาพื้นฐานโรงงาน การปรับตัวคูณสัญญานาฬิกา การปรับความถี่

แบนดวดิทของหนวยความจํา ดวยการขุดเหมืองอีเธอรเลยีมเปนเวลา 1 วันแลวเปรยีบเทยีบ ประสทิธิภาพ การใชพลังงาน ผล

กําไร และเก็บบันทกึผล  

โดยการปรับตัวคูณสัญญานาฬกิาของหนวยประมวลผลกราฟก และการปรับความถี่แบนดวิดทของหนวยความจํามี

ความสําคัญเปนอยางมาก การทํางานรวมกันของแพลตฟอรมตองมีความสเถยีรภาพ ไมมีอาการคาง โดยจะแบงการทดสอบ

ดวย 3 โปรแกรมที่นยิมใชในการทดสอบ คือ MSI Kombustor, Hwinfo64 และ Logfile Claymore's Dual Ethereum ดังนี้ 

 

 

ภาพที่ 8 การทดสอบดวยโปรแกรม MSI Kombustor 
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 1) ทดสอบดวย MSI Kombustor จากภาพที่ 8 เปนซอฟตแวรที่ออกแบบมาใหเราสามารถทําการทดสอบความสเถียร

ของหนวยประมวลผลกราฟก โดยผลลัพธจากการทดสอบนั้น ตองไมมีอาการภาพแตก หรือจอฟา จอดํา หรือดับได และ

สามารถทดสอบไดจนจบโปรแกรม 

 2) ทดสอบดวย Hwinfo64 เปนซอฟตแวรที่ออกแบบมาเพื่อสามารถตรวจสอบฮารดแวรไดอยางละเอียด เชนซีพียู 

หนวยประมวลผลกราฟก เมนบอรด หนวยความจํา รวมไปถึงเซนเซอร (Sensors) ตรวจสอบอุณหภูมิการทํางานตาง ๆ ของ

ฮารดแวร โดยการทดสอบนั้นการปรับตัวคูณสัญญานาฬิกาตองไมมีการแจงหนวยความจําผิดพลาด (Memory Errors) ดัง

ภาพที่ 9 

 

 

ภาพที่ 9 การทดสอบดวยโปรแกรม hwinfo64 

 3) ทดสอบดวย Logfile Claymore's Dual Ethereum โดยการทดสอบนั้น ตองไมมีการแจงเตือนหนวยประมวลผล

กราฟกจัดสรรหนวยความจําผิดพลาด (GPU got incorrect share. If you see this warning often, make sure you did not 

overclock it too much!) ซึ่งเกดิจากการปรับคาแบนดวดิทของหนวยความจํา ดังภาพที่ 10 

 

ภาพที่ 10 การทดสอบดวย logfile Claymore's Dual Ethereum 
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ผลการวิจัย 

จากการทดสอบการทํางานรวมกันของแพลตฟอรมที่มีตัวประมวลผลหลายชนิด และความเสถียรของแพลตฟอรมที่

มีตัวประมวลผลหลายชนดิ ไดผลลัพธออกมาแสดงดังตารางที่ 4 

 
ตารางที่ 4 ผลการทดสอบการทํางานรวมกันและความเสถยีรของแพลตฟอรมที่มีตัวประมวลผลหลายชนดิ 

รุน 
GPU Clock / 

Mem Clock 

พลังงานที่ใช 

(Watt) 

โ ป ร แ ก ร ม 

hwinfo64 

โ ป ร แ ก ร ม 

MSI 

Kombustor 

Logfile ขอ ง

โ ป ร แ ก ร ม 

Claymore's 

RX 470 1350/2150 125 ไมผาน ไมผาน ไมผาน 

RX 470 1100/2125 75 ผาน ผาน ไมผาน 

RX 470 1100/2100 75 ผาน ผาน ผาน 

GTX 1060 1950/4600 115 ไมผาน ไมผาน ไมผาน 

GTX 1060 1500/4500 72 ผาน ผาน ไมผาน 

GTX 1060 1500/4450 70 ผาน ผาน ผาน 

 

จากการทดสอบเปรยีบเทยีบการประสทิธภิาพ พลังงาน และผลกําไร ดังตารางที่ 5 พบวาหนวยประมวลผลกราฟก 

NVIDIA นัน้คาปรับตัวคูณสัญญานาฬกิานัน้ใหผลลัพธที่ดกีวาแบบคาพื้นฐานโรงงาน คือ ดานประสิทธิภาพทําไดถึง 21.08% 

ดานพลังงานประหยัดไฟฟา 26.86% และดานผลกําไร 33.06% แสดงดังตารางที่ 3 และ หนวยประมวลผลกราฟก AMD นั้น

คาความถี่แบนดวิดทของหนวยความจํานั้นใหผลลัพธที่ดีกวาแบบคาพื้นฐานโรงงาน ดานประสิทธิภาพถึง 22.8% ดาน

พลังงานประหยัดไฟกวาถงึ 27.77% และดานผลกําไร 37.98% แสดงดังตารางที่ 6 

 

ตารางที่ 5 ผลทดสอบเปรยีบเทยีบประสทิธภิาพ พลังงาน และผลกําไรของหนวยประมวลผลกราฟก NVIDIA 

การทดลอง 

GPU 

Clock/ 

Mem 

Clock 

ประสิทธภิาพ 

จํานวน

เหรียญ

ที่ขุดได 

(ETH) 

การใชพลังงาน

ของหนวย

ประมวลผล

กราฟก (W) 

 

การใช

พลังงานท้ัง

แพลตฟอรม 

(W) 

คา

ไฟฟา 

3.83฿/

หนวย 

รายไดหลัง

หักคาไฟ 

(ETH= 

30,000฿) 

คาพ้ืนฐาน

โรงงาน  

 

1875/3800 

 

36.30 

 

0.0028 

 

230 

 

335 

 

30.79 

 

53.20 

ปรับตัวคูณ

สัญญานาฬกิา 

 

1500/4450 

 

46.00 

 

0.0034 

 

140 

 

245 

 

22.52 

 

79.48 
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ตารางที่ 6 ผลทดสอบเปรยีบเทยีบประสทิธภิาพ พลังงาน และผลกําไรของหนวยประมวลผลกราฟก AMD 

การทดลอง 

GPU Clock 

/  Mem 

Clock 

ประสทิธิ 

ภาพ 

 

จํานวน

เหรียญ

ที่ ขุดได 

(ETH) 

ก า ร ใ ช

พลังงานของ

ห น ว ย

ประมวลผล

กราฟก (W) 

 

ก า ร ใ ช

พลังงานทั้ง

แพลตฟอรม 

(W) 

ค า

ไฟฟา 

3.83฿/

หนวย 

รา ย ไ ด

หลังหัก

คาไฟ 

( ETH= 

30,000

฿) 

ค า พื้ น ฐ า น

โรงงาน  

 

1275/1750 

 

44.00 

 

0.0034 

 

250 

 

360 

 

33.09 

 

68.91 

ป รั บ ตั ว คู ณ

สัญญานาฬิกา 

 

1100/2100 

 

49.60 

 

0.0039 

 

150 

 

260 

 

23.89 

 

93.11 

ป รั บ ค ว า ม ถี่

แบนดวิดทของ

หนวยความจํา 

 

1100/2100 

 

57.00 

 

0.0045 

 

150 

 

260 

 

23.89 

 

111.11 

 

วิจารณผลการวิจัย 

 มีการอภิปรายผลโดยอยางชัดเจนตามจุดประสงคของงานวจัิยและสะทอนใหเห็นวาผลการวิจัยเปนไปตามที่คาดหวัง 

เพราะการปรับตัวคูณสัญญานาฬกิาและการปรับความถี่แบนดวดิทของหนวยความจําใหผลที่ดกีวาแบบคาพื้นฐานโรงงาน 

 

สรุปผลการวิจัย 

 การศกึษาการเปรยีบเทยีบประสทิธภิาพของแพลตฟอรมที่มีตัวประมวลผลหลายชนิดสําหรับอีเธอรเลียมที่บทความ

นี้ไดนําเสนอ มีเปาหมายคือการเปรียบเทียบ ประสิทธิภาพ การใชพลังงาน ผลกําไร ของการขุดเหมืองอีเธอรเลียมจาก

การศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของตาง ๆ ไดสรางแพลตฟอรมมาทั้งสองแพลตฟอรมไดแก AMD แพลตฟอรม และ NVIDIA 

แพลตฟอรม ขึ้นมาเพื่อทําการทดสอบแลวเปรียบเทียบ ประสิทธิภาพ พลังงาน ราคาของแพลตฟอรมและ ผลกําไร โดยจะ

เห็นไดวาหนวยประมวลผลกราฟก NVIDIA นัน้การปรับตัวคูณสัญญานาฬกิานัน้ใหผลลัพธที่ดกีวาแบบคาพื้นฐานโรงงาน ดาน

ประสิทธิภาพถึง 21.8% ดานพลังงานประหยัดไฟฟากวาถึง 26.86% และดานผลกําไร 33.06% และ หนวยประมวลผล

กราฟก AMD นัน้การปรับความถี่แบนดวดิทของหนวยความจํานัน้ใหผลลัพธที่ดกีวาแบบคาพื้นฐานโรงงาน ดานประสิทธิภาพ

ถงึ 22.8% ดานพลังงานประหยัดไฟกวาถงึ 27.77% และดานผลกําไร 37.98% 

 

กติตกิรรมประกาศ 

ขอขอบคุณทุนสนับสนุนการวิจัยจากคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาและนางสาว

นวรัตน อินทุโสภณ นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีความปลอดภัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาที่ไดใหคําแนะนํา และ

ขอเสนอแนะในการเขยีนบทความจนสําเร็จ 

สุดทายนี้ ผูวจัิยขอขอบพระคุณบิดามารดา และครอบครัวซึ่งเปนที่รักและเคารพอยางย่ิงตลอดจนถึงครูอาจารยที่

เคารพทุกทานที่ไดประสทิธิ์ประสาทวชิาความรู และถายทอดประสบการณที่ดใีหแกคณะผูจัดทํา 
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บทคัดยอ 

 เม่ือคนเราอายุ 30 ปขึ้นไป รางกายจะเสื่อมถอยลง การทํางานตางๆ ในรางกายที่เคยทํางานไดดี ก็จะทํางานไดลดลง

และเม่ืออายุ 45 ปขึ้นไป รางกายก็จะเสื่อมโทรมลงอยางรวดเร็ว ทําใหสังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงดานรางกายอยางเห็นได

ชัด รวมไปถงึเริ่มมีอาการเจ็บปวยไดงาย และสุขภาพไมแข็งแรงในดานตางๆ และเริ่มผิดปกติจากอาการและสภาวะความชรา

ที่เกิดขึ้น  ผูสูงอายุ ผูที่มีอายุตั้งแต 60 ปขึ้นไปสวนใหญมีศักยภาพทางกายลดลงมีปญหาสุขภาพ เชน กระดูกและขอ 

เคลื่อนไหวรางกายไมสะดวก อาการการเสื่อมของประสาทตา การใชแรงจากกลามเนื้อ กําลังของขอมือลดลง ตลอดจนการ

ใชงานควบคุมการจับถอื ยานับวาเปนสิ่งสําคัญสําหรับผูสูงอายุ โดยเฉพาะผูสูงอายุที่มีโรคประจําตัวตางๆ ซึ่งหากขาดยาไป 

หรอืทานยาไมครบ ก็อาจทําใหอาการเจ็บปวยไมสามารถบรรเทา หรอืรักษาใหหายได เม่ือยามีความสําคัญ ผูสูงอายุจึงไมควร

ลมืทานยาอยางเด็ดขาด แตผูสูงอายุสวนใหญมักมีนสิัยหลงๆ ลืมๆตามภาวะความชรา ซึ่งเปนอุปสรรคตอการทานยาใหครบ 

และตรงตามที่แพทยสั่ง ผลิตภัณฑยาสามัญประจําบานเอง ถือวาเปนยาขั้นพื้นฐาน ที่มีการใชงานไดดวยตนเอง เปนยาที่

กระทรวงสาธารณสุขไดพจิารณาคัดเลอืกวาเปนยาที่เหมาะสมที่จะใหประชาชนหาซื้อมาใชไดดวยตนเองและผูสูงอายุเองนั้นมี

พื้นฐานประสบการณตรงจากการหยิบใชงานยาสามัญประจําบานมาเปนเวลาชวงหนึ่งจนอายุเพิ่มเขาสูการเปนผูสูงวัย การใช

ความชํานาญ การแยกแยะประเภทยา ส ีขวด และการเปดใชงานของยาสามัญประจําบานมีการเปลี่ยนรูปแบบไปจากเดิมเปน

ระยะ ตลอดจน ดวยตัวยาแตละชนดิมีคําเตอืนและขอหามในการบรโิภคยานัน้ๆ 

  เนื่องดวยปจจุบันประชากรผูสูงอายุมีจํานวนมากขึ้น โดยในประชากร 5 คนจะเปนผูสูงอายุ 1 คนและบางสวนก็

อาศัยอยูเองตามลําพัง งานวจัิยนี้เปนการศกึษา การออกแบบบรรจุภัณฑยาสามัญประจําบานเพื่อผูสูงอายุ ผูสูงอายุคือผูที่มี

อายุตั้งแต 60 ขึ้นไป ผูสูงอายุสวนใหญมีศักยภาพทางกายลดลง เชน การเสื่อมของประสาทตา กําลังของขอมือลดลง 

ผูสูงอายุควรไดอยูในสภาพแวดลอมที่ปลอดภัยยาสามัญประจําบานเปนยาที่เหมาะสมที่จะหาซื้อมาใชไดดวยตนเอง เพื่อการ

ดูแลรักษาอาการเจ็บปวยแตดวยตัวยาแตละชนิด มีคําเตือนและขอหามในการบริโภคยานั้นๆจึงควรใหความสําคัญในการ

ออกแบบบรรจุภัณฑ จากการสํารวจกลุมตัวอยางผูสูงอายุ ที่มีอายุตัง้แต 60 ปขึ้นไป ที่บรโิภคยาสามัญประจําบานจํานวน 30 

คน ทัง้ชายและหญงิ พบวา สวนใหญใชยาสามัญประจําบานดวยตัวเอง และมีโรคประจําตัว รอยละ 63 ซึ่งเปนโรคที่อาจไดรับ

ผลขางเคียงจากการใชยา ดังนัน้ จึงควรออกแบบฉลาก ใหมีตัวอักษรขนาดใหญเพื่อใหสามารถอานไดงายขึ้นควรจัดเรียงและ

คํานึงถึงระยะหางของขอความในแตละบรรทัดในแตละหัวขอใหมีการแบงออกอยางชัดเจนมีระยะหางที่เหมาะสม การใชสี 

ความหนาของตัวอักษร ก็มีสวนชวยทําใหอานไดงายขึ้น  

 การรับรูขอมูลสําคัญบนฉลากในการใชงานยาไดอยางถูกตอง ชัดเจน อาท ิวธิกีารใชงาน ขนาดในการรับประทานยา 

สรรพคุณ ขอควรระวัง วันหมดอายุ และเพื่อความปลอดภัยในการใชงาน รูปแบบฝาเกลียวของบรรจุภัณฑแบบขวด เดิมเปน

ฝาทรงกลม ถูกปรับเปลี่ยนรูปทรง จากทรงกลม เปนรูปทรงที่มีความโคงและเวาเหมาะกับการบิดเกลียวที่ใชแรงบิดนอยลงน

สภาพปจจุบันพบวาผูสูงอายุที่มีกจิกรรมเพิ่มมากขึ้น และมีการใชยาขณะอยูนอกบาน จึงเกิดปญหาในการพก ยาประเภทน้ํา 
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โดยบรรจุภัณฑยาประเภทน้ําเดิม เปนรูปแบบขวดเพียงอยางเดียวปรับใหมีรูปแบบซองเพื่อพกพาและน้ําหนักเบาไมตองวัด

ตวงเพราะ 1 ซองบรรจุ สําหรับ 1 ครั้งเพื่อใหเกิดความสะดวกมากขึ้น แตซองพกพา ดวยขนาดที่เล็กทําใหมีพื้นที่ในการวาง

ขอมูลนอยและตัวหนังสอืขนาดเล็กผูวจัิยจึงหาความเหมาะสมดานบรรจุภัณฑแบบซอง ขนาด และไดรับการออกแบบใหม ใน

ดานพื้นที่ในการใสขอมูลมากย่ิงขึ้น แตยังคงมีขนาดที่เหมาะแกการพกพา เพื่อปองกันการใชยาผิดประเภทและสะดวกในการ

พกพามากขึ้นจากเดมิอีกดวย 

คําสําคัญ:  บรรจุภัณฑยาสามัญประจําบาน  ผูสูงอายุ  บรรจุภัณฑยา  นวัตกรรมบรรจุภัณฑ 

Abstract 

 When people over 30 years old, the body will decay. Work In the body that worked not well. It will work down 

and when the age of 45 years, the body will quickly deteriorate. Noticeably noticeable changes in the body. And to get 

sick easily. Elder people over 60 years of age have the most reduced physical potential, health problems such as bones 

and joints, body movements are not easy. Symptoms of optic nerve degeneration muscle strength. The strength of the 

wrist  it can not to use of the same to control .Medication is important for the elderly. Especially the elderly with various 

diseases. If the lack of medicines or not fully medicated. It can cause illness cannot be Diminished. Or cure When drugs 

are important Elderly should not forget to take medications at all. But most elderly people have a poor memory. Forget 

by the old age This is a barrier to complete medication. Home Medicine products. Considered as a basic medicine. The 

simple manual to used and medicine that the Ministry of Health has selected as a suitable use that will be purchased by 

the people themselves and the elderly themselves have the basic experience of used in home for a period of time until 

the old age. Into the elderly Use of expertise Identification of bottle colors and activation of home remedies has changed 

over time. We are getting aged society nowadays. There is 1 old person in 5 of population and some people living by 

themselves. This is a medicine packaging design thesis for older persons. Older persons who is least 60 years old of 

age. Most older persons has degeneration of physical ability such as eyesight, wrist trouble. Older persons should be 

able to live in environments that are safe. Household remedy befits people to take by themselves but each of the 

household remedy has warning so we should pay attention to medicine packaging design. A survey by the 30 peoples 

found 63 percent. They have chronic health conditions and take the medicine by themselves. Maybe they can have any 

side-effects. We should create text, size, color and interval suitable for old person. 

 Significant perception of important information on the label in the use of drugs, such as how to use. Size of the 

drug, properties, caution, expiration date and safety of use. Screw cap design of bottle packaging The original is a 

spherical cap. Modified from round shape to curved and concave shape, suitable for twisting with less torque.  

At present, the elderly have more activities. And used medicine outside home . There is a problem with carrying water 

type drugs by packaging the original water. It is a bottle only, adjustable to carry and light weight, do not measure the 

measure because one pack for a time to make it more convenient ,but the pocket size is small. With little data and small 

text, the researcher looked for a suitable package size and was redesigned. In terms of space to put more data. and still 

the size is good ideal for design graphic on label for to support to use medicine and more convenient to carry from the 

same as well. 

Keyword:  Homeopathic ,  Elderly,  Medicine packaging,  Packaging Innovation 
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บทนํา  

ในภูมิภาคอาเซยีน สงิคโปร รวมทัง้ไทยและเวยีดนาม มีการเพิ่มขึ้นของจํานวนผูสูงอายุ เพิ่มขึ้นคอนขางรวดเร็วกวา

ประเทศอ่ืนๆ ปจจุบันประเทศไทยนับเปน 1 ใน 2 ประเทศในภูมิภาคอาเซยีน ที่กาวเขาสูสังคมผูสูงอายุตอจากประเทศสิงคโปร 

โดยในป 2557 ประเทศไทยมีผูสูงอายุที่อายุเกนิ 60 ปถงึ 10,014,699 คน หรือประมาณรอยละ 15 และจะมีผูสูงอายุเพิ่มขึ้น

ประมาณ 600,000 คนตอป ทําใหคาดวา 2,021 ไทยจะมีผูสูงอายุเพิ่มขึ้นเปนรอยละ 20 ของประชากรทัง้ประเทศ และคาดวา

อีก 20 ปประชากรผูสูงอายุจะเพิ่มขึ้นเปนรอยละ 30 และจากการสํารวจพบวาในป 2557 สัดสวนของผูสูงอายุที่อยูตามลําพัง

คนเดยีวไดเพิ่มมากขึ้นเปนเกอืบรอยละ จํานวน 8.8 แสนคนและมีแนวโนมที่จะตายตามลําพัง 4.7 หม่ืนคนตอป รายละเอียด

ตามตาราง จึงควรสงเสรมิหาวธิกีารเพื่อใหผูสูงอายุดูแลตนได 

 

ภาพที่ 1 การสํารวจประชากรผูสูงอายุในประเทศไทย 2557 

ที่มา: https://www.matichon.co.th/news/773713 

ปจจุบันประเทศไทยเองเปลี่ยนสภาพสังคมดานความเปนอยูในครอบครัวเปลี่ยนไปจากอดีตโดยสมาชิกในครอบครัว

ตองทํางานนอกบานเปนหลัก ในขณะที่ผูสูงอายุจะอาศัยอยูภายในบานโดยไมมีผูดูแลอยางใกลชิด เปนสภาพที่อาจกอใหเกิด

ปญหาในการดําเนินกิจกรรมประจําวันสําหรับผูสูงอายุดานการบริโภคยาสามัญประจําบานได การสรางและศึกษาสภาพ

ปญหาจรงิเพื่อลดความเสี่ยงในการบรโิภคยาสามัญในการดูแลตนเองเบื้องตนนั้นเปนแนวคิดที่เตรียมพรอมรับการเขาสูการ

เปนสังคมผูสูงวัย  ทางคณะผูวจัิยจึงเห็นความสําคัญที่จะวิเคราะหสภาพปญหาการใชงานผลิตภัณฑยาและสรางแนวทางใน

การสรางสรรคนวัตกรรมการออกแบบบรรจุภัณฑยาสามัญประจําบานเพื่อผูสูงอายุใหสามารถสื่อสาร ประเภทยาสามัญ ไดมี

ประสทิธภิาพและมีความสะดวกในการใชงานมากย่ิงขึ้น  ผูวจัิยจึงดําเนนิการวจัิยเรื่อง แนวทางออกแบบบรรจุภัณฑยาสามัญ

ประจําบานเพื่อสูงอายุ 1) ศกึษาและพัฒนารูปแบบของบรรจุภัณฑยาสามัญประจําบาน 2) ศึกษาพฤติกรรมการใชยาสามัญ

ประจําบานของผูสูงอายุ  3) ออกแบบบรรจุภัณฑยาสามัญประจําบานเพื่อผูสูงอายุ ตามขอบเขตการใชยาที่บานดวยตนเอง 

การใชยาประเภทขวด ซอง ดานการเปดใชงาน และขอบเขตกราฟกดานตัวอักษร ภาพประกอบ และสีที่สงผลดานสายตาของ

ผูสูงอายุ  

 

อุปกรณและวิธีการ / วิธีดําเนนิการวิจัย 

วิธีดําเนนิการวิจัย 

 ในการวิเคราะหปญหาและเอกสารที่เกี่ยวของกับการออกแบบเพื่อผูสูงอายุนั้นมีวิธีการดําเนินการวิจัย 9 ขั้นตอน 

เพื่อใหไดแนวทางในการออกแบบบรรจุภัณฑยาสามัญประจําบานเพื่อผูสูงอายุ ดังนี้  1) รวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของ               

2) วเิคราะหหาความสัมพันธของขอมูล 3) ออกแบบและสรางเครื่องมือในการวจัิยแบบทดสอบและแบบสอบถาม  4) ทดสอบ

ชุดขอมูล 5) ทดลองกับกลุมเปาหมาย 6) แกไขผลงานการออกแบบ 7) สรุปผลวิเคราะห  8) อภิปรายผล เสนอแนะแนวทาง

การออกแบบ 9) สรางตนแบบบรรจุภัณฑยาสามัญประจําบานเพื่อผูสูงอายุ โดยในสวนการเก็บขอมูลประเภทการใชงาน

รวมกับการวเิคราะหโจทยในการออกแบบ 
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 การวเิคราะหขอมูลในการออกแบบบรรจุภัณฑยาสามัญประจําบานเพื่อผูสูงอายุ ผูวิจัยไดทําการศึกษาและรวบรวม

ขอมูลตางๆที่เกี่ยวของแลวนํามาสรุปแนวทางในการออกแบบ และไดดําเนินการทําแบบสอบถามขึ้นมาดวยตนเองจํานวน 30 

คน ซึ่งวเิคราะหตามลําดับไดดังตอไปนี้  ผลวเิคราะหขอมูลภาคเอกสาร  ผลวเิคราะหขอมูลภาคแบบสอบถาม   สรุปขอมูลที่ได

จากแบบสอบถาม  สรุปผลงานดานการออกแบบ  โจทยการออกแบบ Design Brief ดังนี้ 

 

ตารางที่ 1 วิเคราะหโจทย (Analysis) 

 

การใชงาน (Usability) หนาที่ (Mission) 

ออกแบบบรรจุภัณฑยาสามัญประจําบาน  

ประเภทยาน้ํา ยาเม็ด  

สื่อสารขอมูลของตัวยาไดอยางชัดเจน  

กลุมเปาหมายคือผูสูงที่มีอายุ 60 ป อานงาย ใชสายตาอานขอมูลไดถูกตอง 

ยาสามัญประจําบานที่มีอยูตามบานเรอืนทั่วไป 

ลักษณะภาพและการสื่อสารพื้นฐานที่ทําใหรูสึกเปน

มิตรกับผูใชและบงชี้ลักษณะยา 

ผูสูงอายุสามารถใชงานไดสะดวก เปดได 

สื่อสารทางตรงโดยใชภาพ pictorial และอักษร 

ชนดิตัวอักษร Type Style 

 

กําหนดวัตถุประสงคการออกแบบ (Design Objective) 

ออกแบบบรรจุภัณฑยาสามัญประจําบานเพื่อ การใชงานที่สะดวกและสามารถสื่อสารกับผูสูงอายุไดอยางมี

ประสทิธภิาพจากผลการศกึษาสภาพปญหาพบการใชงานที่มีความสัมพันธของขอมูลสายตาและความออนแรงของกลามเนื้อ

ตามความถดถอยของกลามเนื้อที่ใช บดิ ถอื ฉีก  

ขอมูลและศกึษางานตัวอยาง 

 1.ศกึษาขอมูลตัวเกี่ยวกับตัวยา และปญหาในการใชงาน ยาสามัญประจําบาน 

 การจัดประเภทของยาการจัดแบงประเภทยา ตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ.2510 แมวาจะไมมีการกําหนดในตัว

พระราชบัญญัตวิามีการแบงอยางไร แตเบื้องตนขอแบงประเภทยาตามแนวทางดังนี้  ตามศาสตรการรักษาสามารถแบงออก

ไดเปนยาแผนปจจุบันและยาแผนโบราณ โดย  ยาแผนปจจุบัน หมายความวา ยาที่มุงหมายสําหรับใชในการประกอบวิชาชีพ

เวชกรรม การประกอบโรคศลิปะแผนปจจุบัน หรอืการบําบัดโรคสัตว ยาแผนโบราณ หมายความวา ยาที่มุงหมายสําหรับใชใน

การประกอบโรคศลิปะแผนโบราณหรอืการบําบัดโรคสัตว ซึ่งอยูในตํารายาแผนโบราณที่รัฐมนตรีประกาศ หรือยาที่รัฐมนตรี

ประกาศเปนยาแผนโบราณ หรอืยาที่ไดรับอนุญาตใหขึ้นทะเบยีนตํารับยาเปนยาแผนโบราณ ตาม (พระราชบัญญัตยิา.2510)  

 2.แนวทางการพัฒนาบรรจุภัณฑเพื่อสังคมผูสูงอายุตัวอยางที่อุตสาหกรรมตองเปลี่ยนแปลง  

 แนวคดิในการออกแบบบรรจุภัณฑสําหรับผลติภัณฑยาและเครื่องสําอางผลติภัณฑยาและเครื่องสําอาง         

เปนผลติภัณฑอีกกลุมหนึ่งที่ผูประกอบการตองใหความสําคัญในการออกแบบบรรจุภัณฑเพื่อผูสูงอายุเปนอยางย่ิง โดยเฉพาะ

ในดานของความชัดเจน ขอแนะนําในการใชงาน และการแยกแยะประเภทของผลิตภัณฑ ผูสูงอายุบางทานตองทานยา ที่

หลากหลายเปนประจําและตอเนื่อง       บางทานมีปญหาการหลงลืม บรรจุภัณฑจึงตองมีการออกแบบเพื่อชวยย้ําเตือนใน

การรับประทานและอํานวยความสะดวกในการติดตามรักษา การใชคําอธิบายประกอบอยางเดียวอาจไมเพียงพอ การ

ออกแบบวธิกีารสื่อสารและใหขอมูลบน บรรจุภัณฑและองคประกอบทั้งหมดจึงตองดาเนินการบนพื้นฐานของความชัดเจน

และสะดวก   

 3.ปญหาดานความไมสะดวกในการใชบรรจุภัณฑและแนวทางการแกปญหา  
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 ดานของปญหาการยก หยิบ จับ ที่ไมสะดวก ปญหาการใชงาน การเท การฉีด การตวง ที่ไมสะดวกนั้นเปนเรื่อง

สําคัญ ผูสูงอายุสวนใหญมีศักยภาพทางกายลดลง กําลังของขอมือลดลง บางครั้งไมสามารถหยิบยก บรรจุภัณฑที่มีขนาด

ใหญหรอืปรมิาตรบรรจุมากๆ ได ผูปวยสูงอายุบางคนตองจิบน้ําบอยๆ จําเปนตองใชบรรจุภัณฑประเภทซองพลาสติกตั้งได

ขนาดเล็กที่มีจุกดื่มแบบฝาเกลยีวแทนขวดน้ํา เนื่องจากหยิบยกไดสะดวกมากกวามีน้ําหนักเบาสามารถจิบและดื่มเครื่องดื่ม

โดยผลิตภัณฑไมหกเลอะ หรือสําลัก นอกจากนี้ ความสะดวกในการปดผนึกซ้ํา หรือปดฝาซ้ํา ในกรณีรับประทานหรือใช

ผลิตภัณฑไมหมด เปนสิ่งจาเปนที่จะชวยรักษาคุณภาพผลิตภัณฑ ลดโอกาสการปนเปอน หรือชวยรักษากลิ่นรสของ

ผลิตภัณฑใหไดตามที่ผูประกอบการตองการ การหยิบจับที่สะดวกอาจตองอาศัยการออกแบบรูปทรงของบรรจุภัณฑที่

เหมาะสมชวยใหความสะดวกในการยกหรือเท บรรจุภัณฑมีผิว สัมผัสที่ชวยลดการลื่นในการหยิบ หรือบรรจุภัณฑและฝาที่

ชวยควบคุมปรมิาณการใชผลติภัณฑในระหวางการเทใหไดตามตองการโดยไมตองอาศัยเครื่องมือชวยในการตวงอีกตอไป 

 4. การศกึษาการออกแบบสัญลักษณกราฟก และจิตวิทยาสทีี่มีผลตอการรับรูและความเขาใจ ของผูสูงอายุ 

เพื่อนํามาใชในการออกแบบบนบรรจุภัณฑยา 

 ยารักษาโรคเปนปจจัยสี่ที่มีความจําเปนในการดํารงชวีติ โดยเฉพาะกับผูสูงอายุที่ตองอาศัยยารักษาโรคในการรักษา

โรคประจําตัวตางๆ จากปญหาในการเสื่อมถอยตามอายุขัยที่มากขึ้นของผูสูงอายุผูสูงอายุเปนกลุมประชากรที่ใชยามากกวา

กลุมประชากรวัยอ่ืน เนื่องจากผูปวยกลุมนี้มักมีโรคเรื้อรัง ทําใหมีโอกาสรักษากับแพทยหลายคนและไดรับยาหลายชนิด ซึ่ง

กลุมยาที่ใชบอยในผูสูงอายุ ไดแก กลุมยารักษาโรคประจําตัว อาทิ ยาลดความดันโลหิต กลุมยานอนหลับและยาคลายกังวล 

กลุมยาแกปวดและยาคลายกลามเนื้อ กลุมยาวติามิน อาหารเสริม และสมุนไพร ดังนั้นการใชยาในผูสูงอายุอาจทําใหเกิดผล

ขางเคียงไดงาย เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางสรรีวทิยาตามวัย นอกจากนัน้ผูสูงอายุซึ่งมีปญหาดานสายตา และความจํายังมี

ความเสี่ยงที่จะใชยาผดิไดมากอีกดวย ซึ่งมักเกดิจากบรรจุภัณฑหรอืซองยาที่มีลักษณะเหมือนกันและคลายคลึงกัน อาจทําให

เกดิความสับสนและอาจเกดิความผดิพลาดในการใชยาไดบางกรณีอาจไดรับอันตรายรายแรงถงึชวีติ  

 ดังนัน้การ ออกแบบจะตองคิดคนรูปแบบของบรรจุภัณฑ โดยอาศัยหลักการพื้นฐานของการออกแบบ โดยเฉพาะ

การใชรูปภาพเปนสัญลักษณกราฟก และจิตวทิยาสทีี่มีผลตอการรับรูและความเขาใจของผูสูงอายุ ที่สามารถสื่อสารใหเขาใจ

ไดงายการวจัิยครัง้นี้มีวัตถุประสงคในการวจัิย คือ ศกึษาปจจัยตางๆ ที่เกี่ยวของในการใชยา ไดแก ชนิดของยา คุณสมบัติของ

ตัวยาจํานวน และเวลาในการใชยา วธิกีารใชยา (ที่นอกเหนอืจากการรับประทาน) ที่มีผลตอการรับรู ศึกษาปจจัยสวนบุคคล

ของผูสูงอายุดานการรับรูและเขาใจตอสัญลักษณกราฟก และจิตวทิยาส ีศกึษาปจจัยดานสัญลักษณกราฟก และจิตวิทยาสี ที่

มีผลตอการรับรูและความเขาใจของผูสูงอายุ เพื่อเสนอแนะแนวทางการออกแบบสัญลักษณกราฟก และจิตวิทยาสีที่มีผลตอ

การรับรูและความเขาใจของผูสูงอายุ เพื่อนํามาใชในการออกแบบบนบรรจุภัณฑยาจากผลการศึกษาปจจัยดานสัญลักษณ

กราฟก และจิตวทิยาสบีนบรรจุภัณฑ ที่มีผลตอการรับรูและความเขาใจของผูสูงอายุ  

 แนวทางการออกแบบสัญลักษณกราฟก และจิตวิทยาสี เพื่อนํามาใชในการออกแบบบนบรรจุภัณฑยานั้น พบวา

ปจจัยดานการออกแบบ เกี่ยวกับสขีองกราฟกที่ใชควรมีสสีัน ทําใหผูสูงอายุสามารถรับรูได กอใหเกิดความสวยงาม และชวย

ทําใหเกิดความสะดุดตา เห็นไดชัดเจนมากย่ิงขึ้น สวนภาพกราฟกตองมีขนาดใหญ หรือไมนอยกวาขนาด 0.70 x 0.70 นิ้ว 

เพื่อบงบอกถงึประเภทและประโยชนใชสอยของยานั้นๆ สงผลทําใหผูสูงอายุสามารถแยกแยะประเภทของยาได และไมทําให

เกดิอันตรายตอผูสูงอายุ ลักษณะของภาพที่สื่อใหผูสูงอายุรับรูไดควรอยูในรูป แบบ 3 มิติ เพื่อความใกลเคียงกับภาพของจริง

มากที่สุด มีการออกแบบใหสะดุดตา มีจุดเดนกอใหเกิดการจดจําไดชัดเจน สวนความซับซอนของภาพกราฟก ควรมี

รายละเอียดมาก กลาวคือ มีทั้งภาพและตัวหนังสือ เพื่อขยายความหมายของภาพ และสื่อไดชัดเจนเพิ่มมากขึ้นกวาการใช

ภาพเพยีงอยางเดยีว 
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ภาพที่ 2  ลักษณะภาพและการสื่อสารกลุมอาการของประเภทยา ยาระบาย และยาแกปวดทองที่อาจสื่อสารและผิดพลาดใน

การใชงาน 

แหลงที่มา  : https://www.pobpad.com 

 
 5. ศกึษางานตัวอยางเพื่อทดสอบและวิเคราะหแนวทางในการออกแบบ ภาพ ส ีตัวอักษร จิตวิทยาส ี 

 พลังสสีามารถชวยในการบําบัดโรคได นักจิตวทิยาเชื่อวาสมีีความสัมพันธกับรางกาย จิตใจ อารมณของเราทุกคน สี

บอกความเปนตัวตน สโีทนรอนเชนสแีดง สสีม สเีหลอืง สมีวง ใหความรูสกึที่ตางจากสีโทนเย็นเชนสีขาว สีเขียว สีฟา สีชมพู 

เปนตน สโีทนรอนหรอืสโีทนเย็นจะไปกระตุนตอมไพเนยีล ซึ่งจะสงผลถงึฮอรโมน ความรูสกึ จิตใจอารมณของแตละบุคคลเชน 

 สแีดง  เปนสีแหงอํานาจแสดงถึงการมีพลัง และความทะเยอทะยานจึงชวยพิชิตความคิดเห็นในทางลบหรือการ

มองโลกในแงราย อยางไรก็ตามสเีฉดนี้อยูในกลุมของโทสะและการฉุนเฉยีวดวยหากเรานําสีแดงเขาสูกระบวนการรักษามาก

เกินไปจะทําใหผูถูกบําบัดรูสึกอึดอัด ไมสบายตัว หุนหันพลันแลนและขาดความอดทนเพราะสีแดงเปนสีที่กระตุนระบบ

ประสาทไดรุนแรงที่สุดใหความรูสกึเราใจ ตื่นเตน ทาทาย 

 สชีมพ ู เปนสทีี่มีลักษณะปลอบประโลมใหจิตใจและความรูสึกตางๆสงบลง ลงในขณะเดียวกันก็ใหความรูสึกของ

การมีน้ําใจดี จิตใจกวางขวาง อบอุนและทะนุถนอมซึ่งตรงกันขามกับสีแดงถาหากมีสีชมพูอยูรายรอบจะทําใหรูสึกถึงการ

ปกปอง 

 สสีม เปนสแีหงความเบกิบานและความรื่นเริงเปนความรูสึกที่อิสระและไดรับการปลดปลอย ละวางจากความ

สงสารหรือสมเพชตนเอง ลดการเห็นแกตัวและยินดีที่จะใหหรือแบงปน เปนความรูสึกที่เกิดจากกนบึ้งของจิตใจที่ตองการ

ปรับปรุงชวีติให 

 สเีขียว เปนสีที่มีความสัมพันธอยางเนนเฟนกับธรรมชาติ ชวยใหเรามีอารมณรวมกับสิ่งอ่ืนๆตลอดจนธรรมชาติ

ตางๆ รอบตัวเราไดงาย สเีขยีวจะชวยสรางสรรคบรรยากาศของความสบาย ผอนคลายสงบ กอใหเกิดความรูสึกสันโดษ วาง

เปลา สมดุลและละวาง แตถาเปนสเีขยีวเขม มีความหมายของการหลุดพน ความพอดีและถอมตน เปนสีที่ปฏิเสธตอความรัก

และความสนุกสนาน ในขณะที่สเีขยีวมะกอกจะมีผลตอรางกายและความรูสกึ จนอาจทําใหรางกายปวยได สีเหลือง-เขียว จัด

อยูในกลุมของความอิจฉา อารมณความรษิยา ขุนของหมองใจ คับแคนใจ ตลอดจนเปนการแสดงถึงความรูสึกที่ปรารถนาจะ

ครอบครอง สดใส สสีมเปนสแีหงความสรางสรรค อบอุนสดใสมีสติปญญาเต็มเปยมไปดวยการทะเยอทะยาน มีพลัง แตก็มี

การระมัดระวังตน สสีมเปนสทีี่นํามาบําบัดอาการทางกลามเนื้อ ประสาทหรอือาการปวดกดประสาท หรอืชวยในการยกระดับ

จิตใจของคน 

 สนี้ําเงนิ  เปนความหมายของการสงบเย็น สุขุมเยือกเย็น หนักแนนและละเอียดรอบคอบสีน้ําเงินเปนสีที่ มี

ความหมายเกี่ยวโยงกับจิตใจไดสูงกวาสเีหลอืง มีความหมายถงึกลางคืนจึงทําใหเรารูสกึสงบไดลกึกวาและผอนคลายกวา เรา

จะย่ิงเขาสูความสงบและสงัดไดอยางลุมลกึเม่ือสัมผัสกับสนี้ําเงนิที่เขมขึ้นแตถาเปนสีน้ําเงินออน จะทําใหเรารูสึกปกปองจาก

ภารกจิตลอดจนกจิกรรมที่เกดิขึ้นในแตละวัน ดังนัน้สนี้ําเงนิจึงมักนํามาบําบัดคนที่นอนไมหลับ เปนสขีองหองนอน 
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 สีฟา  เปนสีที่ใหความรูสึกสงบเยือกเย็น เปนอิสระ ปลอดโปรงสบาย ปลอดภัย ใจเย็นและสามารถระงับความ

กระวนกระวายในใจไดดวยพลังของสีฟามีคุณสมบัติในการรักษาอาการของโรคปอด ลดอัตราเผาผลาญพลังงาน รักษา

อาการเจ็บคอและทําใหชพีจรเตนเปนปกติ 

 สมีวง เปนสีการดูแลและปลอบโยนชวยใหจิตใจสงบและอดทนตอความรูสึกที่โศกเศราหรืสูญเสียที่มากระทบ

จิตใจและประสาท สมีวงเฉดตางๆ ยังชวยสรางสมดุลของจิตใจใหฟนกลับมาจากภาวะตกต่ําหรือความเศราที่ครอบงําอยู สี

ครามจะเปนสีที่มีพลังมากเปนสีที่ไปกระตุนสมองใหมีความฮึกเหิม กระตุนใหเกิดความคิดสรางสรรคและสัญชาตญาณ สี

ครามเปนสทีี่เขาไปครอบงําประสาทไดเปนอยางด ีสมีวงเปนสีที่เขาไปเปลี่ยนแปลงการสื่อสารระดับลึกเขาไปแทนที่และตอสู

กับความกลัวและความตกใจเขาไปชําระลางสิ่งที่รบกวนอยูในสมองซึ่งสมีวงมักเขาไปเชื่อมโยงกับสื่อแขนงอ่ืนๆ ศิลปะ  ดนตร ี

และความลกึลับเปนสทีี่มีอิทธพิลตอความรูสกึทางดานความสวยงาม เปนตน 

 ชนดิตัวอักษร Type Style 

             กอนที่จะลงมือนําตัวอักษรมาใชในเว็บไซตของเรานั้น ชนิดของตัวอักษร หรือตัวหนังสือเปนสิ่งแรกที่เรา

ตองทําความรูจักเสียกอน ซึ่งชนิดของตัวอักษรนั้น สวนใหญที่เรารูจักกัน นั่นก็คือ ฟอนต (Font) ชนิดของตัวอักษร เราแบง

ตามที่เราทํางานกันอยูทุกวันเปนหลัก โดยแบงออกได 2 ประเภท คือ อักษรภาษาอังกฤษ กับอักษรภาษาไทย 

ตัวอักษรภาษาอังกฤษ English Letter งานออกแบบกราฟกที่เราเห็นกันอยูทุกวันนี้ เต็มไปดวยตัวอักษรภาษาอังกฤษ ถึงแมวา

เราจะเปนคนไทยก็ตาม แตเราก็นยิมนําภาษาอังกฤษมาใชในเว็บไซตของเราเสียเปนสวนใหญ โดยตัวอักษรภาษาอังกฤษที่ใช

ในการออกแบบนัน้ มีอยูหลายชนดิ เชน  Serif  หรอืตัวอักษรแบบโรมัน San Serif    หรอืตัวอักษรแบบ Gothic เปนตัวอักษรที่

มีพื้นฐานมาจากแบบ Serif แตดัดแปลงเอาหัวและเทาออก ใหดูเรยีบ ใหความรูสึกถึงความทันสมัยกวา Script   เปนตัวอักษร

ที่เลยีนแบบลายมือ ตัวเขยีน ตัวอักษรมีความหนาบางทัง้แบบพอๆ กัน เหมือนเขยีนดวยตัวอักษรดินสอ และตางกันเหมือนเรา

เอาปากกาคอแรงเขียนตัวหนังสือตัวอักษรชนิดนี้ใหความรูสึกไมเปนทางการ อิสระ เสนสายของตัวอักษรใหความรูสึก 

สนุกสนาน ไรกฎเกณฑ Display Type หรอืตัวประดษิฐ เปนตัวอักษรที่ ไดรับการตกแตงใหโดดเดน บางตัวก็เปนภาสัญลักษณ

ซึ่งเราสามารถนํามาประกอบใชในงานไดเชนกัน ตัวอักษรแบบนี้มีรูปแบบที่หลากหลาย ยากที่จะจํากัดความ การเลือกใชก็สุด

แลวแตนักออกแบบจะเอาไปใชในงานอะไร ตัวอักษรภาษาไทย Thai Letter ตัวอักษรที่เปนภาษาไทยอาจจะจัดวางยากกวา

ตัวอักษรภาษาอังกฤษอยูบาง เนื่องจากมีสระและวรรณยุกต ซึ่งบางครัง้ก็ยุงยากในการจัดวางใหลงตัว หรอืใหดูสวยงามได 

แบงเปน 1. Thai Letter แบบดั้งเดิม 2. เปนแบบมีหัว แบบหัวตัด 3. แบบลายมือ 4.แบบคัดลายมือ หรือเรียกกันวาแบบ

อาลักษณ เปน 5.แบบประดษิฐ  เปนตัวอักษรที่ดัดแปลงเพื่อใหเขากับงานตางๆ ที่จะออกแบบ 

 6. การกําหนดโจทยทางการออกแบบการออกแบบบรรจุภัณฑยาสามัญประจําบานเพื่อผูสูงอายุ  

โดยผูวจัิยออกแบบตามตารางที่ 1 ตารางวเิคราะหโจทย (Analysis) วเิคราะหสภาพปญหางานวิจัยที่เกี่ยวของขางตนโดยผูวิจัย

ไดกําหนดโจทยทางความคิดรวบยอดไดดังนี้  (Design Brief( 

ปญหา  การใชงานที่ไมสะดวก อานยาก โดยศกึษาจากบทความ พฤตกิรรมการใชงาน การสังเกต  

วัตถุประสงค เพื่อพัฒนาใหบรรจุภัณฑสามารถใชงานไดอยางสะดวกและเหมาะสมกับผูสูงอายุ 

กลุมเปาหมายหลัก  ผูสูงอายุที่มีอายุ 60 ปขึ้นไป 

กลุมเปาหมายรอง  บุคคลทั่วไปทัง้เพศชาย หญงิ ที่มีอายุ 60 ปขึ้นไปทั้งที่ใชงานดวยตัวเอง และบอกใหคนใกลชิด

ใชงานแทน 

แนวความคดิ  เรยีบงาย  

สนับสนุน  สามารถเปดใชงานไดงาย อานไดชัดเจนสะดวกสบาย จับถอื บดิ เปด ไดถนัดมือมากย่ิงขึ้นดังภาพที่ 3-5 
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ภาพที่ 3  ปญหาจากการ บดิ เทยาประเภทน้ําของผูสูงอายุ 

แหลงที่มา(ซาย) : http://www.samedanltd.com/magazine/15/issue/157/article/3017 

แหลงที่มา(ขวา) :  https://f1.media.brightcove.com/8/1078702682/1078702682_2955578428001_55cd8ce5-

58c1-402c-9ad5-4ec0ff802bd0-still.jpg?pubId=1078702682&videoId=2955580595001 

 

 
ภาพที่ 4 การแกปญหาจากการเทยาประเภทน้ําของผูสูงอายุในลักษณะ การใชยาน้ําที่สามารถกําหนดปริมาณยาในการ

ใชตอครัง้  

แหลงที่มา : https://m.blog.naver.com/PostView.nhn?blogId=hoochoo402&logNo 

=220669805480&proxyReferer=https%3A%2F%2Fwww.google.co.th%2F 

 
ภาพที่ 5 ตัวอยางการใชกราฟกในการบอกเวลาทานยา ตัวอยางบรรจุภัณฑยาน้ําแบบ1 หนวย 

วธิกีารแกปญหาจากการลืมยาเชา -เย็น กอนอาหาร-หลังอาหาร และการอานขอความตัวอักษร การแปลภาษาภาพ ของ

ผูสูงอายุในปจจุบัน แหลงที่มา : https://www.pinterest.com/pin/321374123386571410/ 
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ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 ประชากรในงานวิจัยนี้คือ กลุมผูสูงอายุที่มีอายุมากกวา 60 ปทั้งเพศชายหญิง กลุมตัวอยางในงานวิจัยนี้คือ 

ผูสูงอายุที่มีอายุมากกวา 60 ปที่บรโิภคยาสามัญประจําบานจํานวน 30 คนในเขตกรุงเทพมหานคร ใชแบบสอบถามเกี่ยวกับ

ความคาดหวังในการออกแบบบรรจุภัณฑยาสามัญประจําบานสําหรับผูสูงอายุ และระดับความเห็นในการออกแบบวิเคราะห

ขอมูลประเมินโดยการใชคารอยละ สถติทิี่ใชในงานวจัิยคือ 

คารอยละ   รอยละ = จํานวนที่เลอืก (ความถี)่ x 100 

     จํานวนผูตอบ 

 

ผลการวิจัยและอภปิราย 

 ในการวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถาม เพื่อใหไดแนวทางในการออกแบบบรรจุภัณฑยาสามัญประจําบานเพื่อ

ผูสูงอายุ ที่ใชงานไดงาย อานไดชัดเจนสะดวกสามารถตอบโจทยกลุมหมายไดเปนอยางดี เปนการทําขึ้นเพื่อสอบถาม

กลุมเปาหมายคือผูสูงอายุชายหญงิที่มีอายุ 60 ปขึ้นไป จํานวน 30 ชุด ซึ่งสามารถสรุปไดดังนี้ 

 ดานขอมูลทั่วไป ผูสูงอายุเปนเพศชาย จํานวน 12 คิดเปนรอยละ 40 และเพศหญิง จํานวน 18 คิดเปนรอยละ 60 

ความสามารถในการบรโิภคยาสามัญประจําบานดวยตัวเองของกลุมตัวอยางดวยตัวเองเปนผูที่บริโภคยาสามัญประจําบาน

ดวยตัวเองมีจํานวน 28 คน คิดเปนรอยละ 93.3  และเปนผูที่ไมสามารถบริโภคยาสามัญประจําบานดวยตัวเองจํานวน 2 คน 

คิดเปนรอยละ 6.7 กลุมตัวอยางพบวามีผูสูงอายุไมมีโรคประจําตัว 11 คน และมีโรคประจําตัวทั้งหมด 19 คนโดยอันดับหนึ่ง

เปนโรคความดันจํานวน 11 คน คิดเปนรอยละ 36.7 อันดับสองเปนโรคหัวใจ 4 คน คิดเปนรอยละ 13.3 และอันดับสามเปน

โรคไต 2 คนคิดเปนรอยละ 6.7 และโรคอ่ืนๆอีก 2 คนคิดเปนรอยละ 6.7 วิเคราะหขอมูลจํานวนสมาชิกครอบครัว รอยละ 

46.7 จะอยูเปนครอบครัวใหญอาศัยอยูกับลูกหลานจํานวนสมาชกิ 5 คนขึ้นไป   

 การใชงานยาสามัญของผูสูงอายุ   ดานวิเคราะหขอมูลความผิดพลาดในการบริโภคมีพฤติกรรมการบริโภคยา

สามัญประจําบานผดิประเภทนัน้จากแบบสอบถามพบ จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 6.7 และ รอยละ 93.3 ใชงานไดถูกตอง  

พฤตกิรรมการอานคําเตอืนกอนการใชยาพบวาครึ่งหนึ่งของผูทําแบบสอบถามจะอานคําเตือนทุกครั้งกอนบริโภค คนคิดเปน

รอยละ 50 รองมาผูที่อานบางครั้งรอยละ 40 และมีผูที่ไมอานจํานวน รอยละ 10 ความสามารถในการอานฉลากยามี

ความสามารถในการอานฉลากไดชัดเจนรอยละ 26.7 พออานไดบาง รอยละ 70  และ ไมสามารถอานไดเลยรอยละ 3.3 

 ดานการออกแบบกราฟก 

 ความพงึพอใจในการใชงานบรรจุภัณฑยาสามัญประจําบานที่มีวางจําหนายอยูทั่วไป โดยวเิคราะหขอมูลความงายใน

การเปดใชงานบรรจุภัณฑยาสามัญประจําบานแบบขวดทั่วไปที่เคยใชดานที่ชวยใหเปดใชงานสะดวก พบวาใชงานงายปาน

กลางรอยละ 60 เปดใชงานไดงายระดับนอยคิดเปนรอยละ 20 นอยสุดพบวาขวดสามารถใชงานงายมากรอยละ 26.67 ขอมูล

ขนาดของตัวอักษรบนบรรจุภัณฑยาสามัญประจําบานที่มีจําหนายทั่วไปตามทองตลาด มีขนาดที่เหมาะสม สามารถอานได

อยางชัดเจน พบวาตามทองตลาดนัน้มีขนาดของตัวอักษรบนบรรจุภัณฑมีความชัดเจนเหมาะสม สองอันดับแรกเห็นวาใชงาน

ไดเหมาะสมปานกลางถึงนอยมีจํานวนรอยละ 33.33 และ 26.67 ซึ่งมีความสอดคลองไปในทิศทางเดียวกันกับดานความ

ชัดเจนขอมูลการแสดงคําเตอืนบนฉลาก และวันหมดอายุ การเลือกใชโครงสีที่เหมาะสมกับฉลากบนบรรจุภัณฑพบวาสีเอก

รงคเหมาะกับการใชงาน มากที่สุดคิดเปนรอยละ 40 ประเภทของภาพเปนภาพถาย สัดสวนการจัดวางภาพและอักษร ภาพ 

70 และ อักษร 30  
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ตารางที่ 2 สรุปแนวทางการแกปญหาจาก ผลการศกึษารูปแบบเดมิบรรจุภัณฑยาสามัญประจําบาน 

ยาสามัญประจําบาน รูปแบบเดมิ ยาสามัญประจําบาน รูปแบบใหมเพื่อผูสูงอายุ 

รูปแบบฝาเกลยีวของบรรจุภัณฑแบบขวด เดมิเปนฝาทรงกลม ปรับเปลี่ยนรูปทรง จากทรงกลม เปนรูปทรงที่มี 

ความโคงและเวาเหมาะกับการบดิเกลยีว 

ซองพกพา ดวยขนาดที่เล็กทําใหมีพื้นที่ในการวางขอมูลนอยและ

ตัวหนังสอืขนาดเล็ก 

 

บรรจุภัณฑไดรับการออกแบบใหม มีพื้นที่ในการใส

ขอมูลมากย่ิงขึ้น แตยังคงมีขนาดที่เหมาะแกการพกพา 

บรรจุภัณฑยาประเภทน้ําเดมิ เปนรูปแบบขวดเพยีงอยางเดยีว 

 

ขนาดอักษรที่เล็ก 

ปรับใหมีรูปแบบซองเพื่อพกพาและน้ําหนักเบา 

ไมตองวัดตวงเพราะ 1 ซองบรรจุ สําหรับ 1 ครัง้ 

ปรับใหมีขนาดใหญขึ้นอานไดสะดวกขึ้น 

 

 ขอบเขตของยาที่คัดเลือกมาใชเปนแนวทางการศึกษาจึงเปนยาสามัญประจําบาน ที่ผูมีอายุเกิน 60 ปนั้นมี

ประสบการณในการใชยาบางชนิดมาบางแตก็อาจจะยังไมเคยใชยาสามัญบางประเภท จึงทําใหเกิดความคาดเคลื่อนในการ

ทดสอบการใชงานตามวัตถุประสงค ตองระวังเรื่องสุขภาพการเดนิ การถอื การใชแรงในการประกอบกิจกรรมเปนพิเศษ ควร 

ใหถูกตองและถูกวธิเีพื่อความปลอดภัย การออกแบบบรรจุภัณฑยาสามัญประจําบานเพื่อผูสูงอายุ  

 ในงานวิจัยนี้พบวาผลิตภัณฑประเภทยาน้ําขวดแกว ดังภาพที่ 6 7 8 และ 9 ในสวนขวดที่มีฝา กระปุกที่มีฝาเปด  

ควรมีรูปทรงที่ใชงานไดงายขึ้นในขณะใชแรงบดิฝาเปดออก ตลอดจนควร มีสวนย่ืนในสวนฝาเพื่อกําหนดดานบิด และชวยให

จับถนัดขึ้น เสรมิแรงในการจับ ถอื ยก ฉกีดัวย ดังภาพที่ 7 ยาบรรจุซองยาธาตุน้ําแดง  แบบซองพกพา 15 มิลิลิตร และ ภาพ

ที่ 8 ซองฉกีคาลาไมน 

  ดานฉลากควรมีอักษรที่อานไดชัดเจนมากขึ้นแบงชองวาง ขนาด  ตัวอักษรในฉลากยา ดังภาพที่ 6 7 8 9  ควรเพิ่ม

เทคนคิที่ชวยทําใหผูสูงอายุสามารถรับรูขอมูลสําคัญบนฉลากในการใชงานยาไดอยางถูกตอง ชัดเจนในสวนคําเตือนที่สําคัญ

ในการใชปรมิาณยาและผลตอโรคที่เกดิกับผูสูงอายุในบางโรคใหชัดเจนและเนนเปนสําคัญ รวมถงึ วิธีการใชงาน ขนาดในการ

รับประทานยา สรรพคุณ ขอควรระวัง วันหมดอายุ เพื่อออกแบบมารองรับกลุมเปาหมายนี้ในอนาคต ดานความปลอดภัยใน

การใชงานและสะดวกในการพกพาเม่ือผูสูงอายุมีสุขภาพยืนยาวและมีกิจกรรรมเพิ่มมากขึ้นกวาการนอนติดเตียง โดย

การศดึษาดังกลาวกอใหเกดิรูปแบบการออกแบบตนแบบบรรจุภัณฑดังนี้ 

 
ภาพผลงานแนวทางการออกแบบบรรจุภัณฑยาสามัญประจําบานเพื่อผูสูงอายุ 

 

 
ภาพที่ 6 ภาพผลงานจรงิในการออกแบบบรรจุภัณฑยาบรรเทาปวด แบบกระปุก 100 เม็ด แบบกลองบรรจุ 10 แผง  แบบ

แผงพกพา 4 เม็ด 
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ภาพที่ 7 ภาพผลงานจรงิในการออกแบบบรรจุภัณฑยาธาตุน้ําแดง แบบขวด 150 มิลลิติร แบบกลองบรรจุ 10 ซอง  แบบซอง

พกพา 15 มิลลิติร 

 

ภาพที่ 8 ภาพผลงานจรงิในการออกแบบบรรจุภัณฑคาลาไมน แบบขวดและซองฉกี 

 

ภาพที่ 9 ภาพผลงานจรงิในการออกแบบบรรจุภัณฑยาแกแพ แบบกระปุก 100 เม็ด แบบกลองบรรจุ 10 แผง  แบบแผงพกพา 

4 เม็ด 
 

สรุปผลการวิจัย  

จากการที่ผูวจัิยไดศกึษาและทดลองจนไดงานออกแบบบรรจุภัณฑยาสามัญประจําบานเพื่อผูสูงอายุไดพบวา การ

ออกแบบบรรจุภัณฑประเภทขวดหรอืกระปุก มีลักษณะของฝาเกลียวแบบใหมที่จับถนัดมือทําใหสามารถเปดใชงานไดอยาง

สะดวกแงะงายมากย่ิงขึ้น บรรจุภัณฑแบบซองพกพา มีการออกแบบขนาดซองที่ขนาดพอดีมือ บรรจุภัณฑที่ไดออกแบบมา

ทัง้หมด มีพื้นที่มาขึ้นในการจัดวาง คําเตอืน ขอควรระวังและขอมูลตางๆที่สําคัญ มีการจัดวางอยางเปนสัดสวนที่ชัดเจน บรรจุ

ภัณฑแบบซองสําหรับยาชนดิน้ํา เปนรูปแบบที่สามารถพกพาติดตัวและใชงาย มีน้ําหนักเบาและมีขนาดบรรจุที่พอดีกับการ

บริโภคตอครั้งมากขึ้น มีการใชสีในการแบงชนิดของยาไดชัดเจน ขนาดของตัวอักษรที่มีขนาดใหญมากขึ้นกวาปกติ เพื่อให

มองเห็นไดชัดเจนขึ้น และไดพบวา มีรูปทรงที่ใชงานไดงายขึ้นมีความสวยงามและใชงานไดสะดวกและทําใหผูสูงอายุสามารถ

รับรูขอมูลในการใชงานยาไดอยางถูกตอง  เชน วธิกีารใชงานขนาดในการรับประทานยา สรรพคุณ ขอควรระวัง วันหมดอายุ  

เนื่องดวยในการวจัิยเปนเพยีงการทดสอบเพื่อหาแนวทางการออกแบบเพื่อสนับสนุนและสรางความสะดวกในการใช

ยาตลอดจนลดภาวะเสียงในการจําสีและประเภทของยาของผูสูงอายุ มีการอภิปรายผลโดยอยางงาย ตามจุดประสงคของ

งานวจัิยที่ ลดความเสี่ยง ในการใชยาสมํ่าเสมอดวยตนเองอยางถูกวิธี สงผลอันเปนประโยชนในการทําตนแบบผูวิจัยจึงสรุป  

วเิคราะหปญหาและไดขอเสนอแนะแนวทางการออกแบบไวดังนี้ 
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ขอเสนอแนะของ โครงการออกแบบบรรจุภัณฑยาสามัญประจําบานเพื่อผูสูงอายุ  

 1) ควรมีตัวอักษรขนาดใหญขึ้นเพื่อใหสามารถอานไดงายขึ้น และควรจัดเรียงและคํานึงถึงระยะหางของขอความใน

แตระบรรทัด และในแตและหัวขอ ใหมีการแบงกันออกอยางชัดเจน ระยะหางที่เหมาะสมจะมีสวนชวยทําใหอานไดงายขึ้นและ

ใชงานไมผดิประเภท 

 2) ควรคํานงึถงึการจัดวางองคประกอบของสวนตางๆของบรรจุภัณฑอยางละเอียด เพื่อจะไดไมมีปญหาในสวนของ

การตัด และพับขึ้นรูปบรรจุภัณฑยาแบบซองควรมี การคํานึงถึงลักษณะพื้นที่ฉีกที่ชัดเจน และปรุรอยใหขาดไดงายโดยไม

จําเปนตองเพงอานตังอักษรเพื่อหาพื้นที่เปดซอง 

 3) ควรออกแบบกราฟกใหมีความสวยงาม และคํานงึถงึประโยชนการใชงานควบคูกันระหวางภาพและตัวอักษรควร

สัมพันธกันชัดเจน สทีี่ใชสามารถบงชี้ถงึความเปนอันตราย ความปลอดภัย ใหสัมพันธกับโรคที่เกิดขึ้นในผูสูงอายุ อาทิ ความ

ดัน เพื่อใหไดงานออกแบบที่สมบูรณทัง้รูปลักษณะ และการใชงานปลอดภัยมากขึ้นในยาสามัญประจําบาน 

 
กติตกิรรมประกาศ  

 งานวิจัยฉบับนี้สําเร็จลุลวงลงไดดวยดี เนื่องจากไดรับความความกรุณาอยางสูงจากอาจารยที่ปรึกษางานวิจัย ที่

กรุณาใหคําแนะนําปรกึษาตลอดจนปรับปรุงขอบกพรองตางๆ ดวยความเอาใจใส อาจารยที่ปรึกษา อาจารยปฏิญญาณ แสง

อรุณ ขอขอบพระคุณบุคคลที่ทําใหวิจัยเลมนี้สําเร็จไดดวยดีทุกทาน ที่แนะนําแนวทางและการแกไขปญหาตางๆ และ

ขอขอบคุณผูสูงอายุทุกทาน ที่ใหขอมูลใหโอกาสและเอ้ืออารีการแสดงการใชงานยาที่เปนอยู ที่เอ้ือตอการทําวิจัย จนทําให

งานวิจัยนี้สําเร็จลุลวงดวยดีผูวิจัยหวังวา งานวิจัยฉบับนี้จะมีประโยชนอยูไมนอย จึงขอมอบสวนดี ทั้งหมดนี้ใหแกเหลา

คณาจารยที่ไดประสทิธปิระสาทวชิาจนทําใหผลงานวจัิยเปนประโยชนตอผูที่เกี่ยวของและขอมอบความกตัญูกตเวทิตาคุณ 

แดบดิา มารดา และผูมี พระคุณทุกทาน สําหรับขอบกพรองตาง ๆ ที่อาจจะเกดิขึ้นนัน้ ผูวจัิยขอนอมรับไว และยินดีที่จะรับฟง

คําแนะนําจากทุกทานที่ไดเขามาศกึษา เพื่อเปนประโยชนใน การพัฒนางานวจัิยตอไป 
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บทคัดยอ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อหาตัวแบบพยากรณที่เหมาะสมกับปริมาณงานไปรษณียภัณฑธรรมดาในพื้นที่

กรุงเทพมหานครของบรษิัท ไปรษณียไทย จํากัด ขอมูลที่ใชในการวิจัยเปนขอมูลปริมาณการรับฝากไปรษณียภัณฑธรรมดา

ยอนหลังแบงเปนขอมูลป 2557-2559 ใชเปนขอมูลสําหรับการพยากรณจากตัวแบบพยากรณ 2 ประเภท รวม 5 ตัวแบบ 

และขอมูลป 2560 ใชสําหรับเปนตัวเปรยีบเทยีบผลการพยากรณ 

 ตัวแบบ 2 ประเภทประกอบดวย (1) ตัวแบบพยากรณที่ขอมูลอนุกรมเวลาไมมีองคประกอบแนวโนมและฤดูกาล 

จํานวน 3 ตัวแบบ ไดแก คาเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบงาย คาเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบถวงน้ําหนัก และการปรับเรยีบแบบเอ็กซโปแนนเชียล

ครั้งเดียวแบบงาย (2) ตัวแบบพยากรณที่ขอมูลอนุกรมเวลามีองคประกอบแนวโนมและฤดูกาล จํานวน 2 ตัวแบบ ไดแก 

คาเฉลี่ยแบบเคลื่อนที่คู และการปรับเรยีบแบบเอ็กซโปเนนเชยีลซ้ําสองครั้งแบบแนวโนม การวัดความคลาดเคลื่อนจํานวน 6 

ตัวแบบ คือ คาความคลาดเคลื่อนรวม คาความคลาดเคลื่อนเฉลี่ย คาความคลาดเคลื่อนที่แทจริงเฉลี่ย คาเฉลี่ยของรอยละ

ความคลาดเคลื่อนสมบูรณ คาเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนกําลังสอง และคาสัมฤทธิ์ผลของการพยากรณ 

 ผลการพยากรณพบวา ตัวแบบพยากรณที่เหมาะสมกับปรมิาณงานไปรษณียภัณฑธรรมดาในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ของบริษัท ไปรษณียไทย จํากัด ไดแก คาเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบงายที่คาคงที่ 3SMA มีคาความคลาดเคลื่อนเฉลี่ยต่ําที่สุดมีคา

เทากับ -0.04 

คําสําคัญ:  การพยากรณ   ไปรษณียภัณฑธรรมดา   คาความคลาดเคลื่อนของการพยากรณ 

Abstract 

 This research aims to find a model that fits the forecast workload, conventional injection in Bangkok of a 

company. Thailand post office limited information used in research as a postal depository data of conventional reverse 

split is the year 2014-2016 used as data for the forecast from the subject category 2 types include 5 model and data 

year is the 2017 used for comparing the results forecast.  

 The model consists of two types include: (1) The forecasting model for time series data was not the trend, and 

season at were 3 models include Simple Moving Average, Weighted Moving Average, and Single Exponential 

Smoothing. (2) The forecasting model for time series data was the trends and season at were 2 models include Double 

Moving Average and Exponential smoothing Adjusted for trend, Holt's Method, 6 forecasting error models used as to. 

Cumulative Forecast error, Mean Forecast Error, Mean Absolute Deviation, Mean Absolute Percentage Error, Mean 

Square Error, and Tracking signal. 
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 The prediction results showed that the forecast model which suited for predicted the ordinary latter-post items 

in Bangkok of Thailand Post Company Limited. Simple Moving Average Post Company Limited at a constant 3SMA the 

mend forecast error the lowest value is equal to-0.04. 

Keyword:  Forecasting, Ordinary latter-post items, Forecast error 

 

บทนํา 

 การสื่อสารเปนกระบวนการถายทอดขอมูล ความรู จากผูสงสารโดยผานสื่อตางๆ ไปยังผูรับสาร โดยมีวัตถุประสงค

ใหเกิดการรับรูรวมกันและมีปฏิกิริยาตอบสนองตอกัน บริบททางการสื่อสารที่เหมาะสมเปนปจจัยสําคัญที่จะชวยใหการ

สื่อสารสัมฤทธิ์ผล (วทิยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทยและสาธารณสุขกาญจนาภิเษก, 2560) การสื่อสารในยุคปจจุบันไดชื่อ

วาเปนยุคของการสื่อสารอยางแทจริง การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ตลอดจนความกาวหนาทาง

เทคโนโลยีทุกๆ ดาน ทําใหการสื่อสารกลายเปนปจจัยที่มีความสําคัญอยางมาก ทั้งในระดับชุมชน ระดับประเทศหรือระดับ

โลก ในสภาพสังคมที่มีการตดิตอสื่อสารกันมากขึ้นในปจจุบัน การสื่อสารจึงมีความสําคัญหลายดาน ทั้งในชีวิตประจําวัน ที่

แตละคนจะตองสื่อสารกับตัวเองและสื่อสารกับผูอ่ืนตลอดเวลารวมทั้งในการทํางาน ในการปกครอง  เศรษฐกิจ รวมทั้ง

เอกลักษณและวัฒนธรรมลวนแลวแตใชการสื่อสารทัง้สิ้น (ณภัทร ธนเตชาภัทร, 2550) 

 ถงึแมวาเทคโนโลยีจะทันสมัยมากขึ้นอยางไร แตการสงเอกสาร หรือสงพัสดุไปยังผูรับก็ยังมีความสําคัญอยูอยาง

ตอเนื่อง ในปจจุบันการจัดสงพัสดุและเอกสารพัฒนาไปไกลมาก การสงพัสดุและเอกสารในประเทศหรอืระหวางประเทศไมวา

จะอยูหางไกลเพียงใดก็สามารถสงไปไดอยางรวดเร็ว และปลอดภัยถึงมือผูรับอยางสบายใจ ซึ่งบริการเสริมอยางหนึ่งที่ใน

ปจจุบันนี้ใชกันอยู และชวยสรางความนาเชื่อถือ รวมไปถึงอํานวยความสะดวกใหกับผูที่ทําการจัดสงพัสดุไดมากไดแก การ

ตดิตามสถานะในการจัดสง (WordPress, 2017)  

 บรษิัท ไปรษณียไทย จํากัด เปนบรษิัทแรกในประเทศไทยที่ทําการจัดสงพัสดุและจดหมายและปจจุบันเปนหนวยงาน

หลักในการรับฝากสงจดหมายและพัสดุของคนไทย โดยมีเครอืขายไปรษณียในประเทศไทยมากถึง 1,270 แหง เพื่อตอบสนอง

ความตองการของลูกคาที่มีเพิ่มมากขึ้นในปจจุบัน หัวหนาแผนกรับฝากไปรษณียไทยไดกลาววาปจจุบันไปรษณียไทยแตละ

แหงมีลูกคาเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ จากการเปดเผยของฝายควบคุมคุณภาพ บรษิัท ไปรษณียไทย จํากัด พบวาปริมาณงานการรับ

ฝากไปรษณียภัณฑธรรมดาในรอบ 5 ปที่ผานมามีปริมาณเพิ่มขึ้นในทุกปโดย ในป พ.ศ. 2555 มีจํานวนปริมาณงานการรับ

ฝากไปรษณียภัณฑธรรมดา 1,863.64 ลานชิ้น เพิ่มขึ้นเปนจํานวน 7,895.96 ลานชิ้น ในปตอมาและมีการเพิ่มขึ้นอยาง

ตอเนื่อง ในป พ.ศ. 2557 จํานวน 1,947.01 ลานชิ้น ในป พ.ศ. 2558 จํานวน 2,010.37 ลานชิ้น และในป พ.ศ. 2559 จํานวน 

2,027.25 ลานชิ้น ตามลําดับ ทั้งนี้การเติบโตของรายไดจากลูกคาใหมประมาณรอยละ 15 (บริษัท ไปรษณียไทย จํากัด, 

2560) 

 การปฏิบัตงิานดานไปรษณียเพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาที่เพิ่มมากขึ้นอาจทําใหเกิดความเสียหายตอพัสดุ

ที่จัดสง ไมวาดวยสาเหตุจากการปฏิบัตงิานของพนักงานหรือการขนสง และเนื่องดวยสาเหตุนี้จึงทําใหมีการรองเรียนปญหา

ตางๆ เขามาที่ศูนยรองเรียนไปรษณียไทย โดยมีสถิติการรองเรียนเรื่องการบริการไปรษณียรอยละ 51.97 แบงเปนการ

รองเรียนปญหาที่มาจากการปฏิบัติหนาที่หรือพฤติกรรมของผูปฏิบัติงานรอยละ 29.34 การบริการที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ

ไปรษณียรอยละ 8.16 การจัดซื้อจัดจางของไปรษณียไทยรอยละ 0.26 และกรณีอ่ืนๆ รอยละ 10.26 (บริษัท ไปรษณียไทย 

จํากัด, 2560) 

 จากปรมิาณงานการรับฝากไปรษณียภัณฑที่มีเพิ่มมากขึ้นในทุกป ดังนัน้ผูวจัิยจึงทําการพยากรณโดยมีวัตถุประสงค

เพื่อหาตัวแบบพยากรณที่เหมาะสมกับปรมิาณงานไปรษณียภัณฑธรรมดาในพื้นที่กรุงเทพมหานครของบริษัท ไปรษณียไทย 
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จํากัด ผลของการพยากรณปริมาณงานบริการการรับฝากไปรษณียภัณฑธรรมดาในพื้นที่กรุงเทพมหานครของบริษัท 

ไปรษณียไทย จํากัดผูบรหิารสามารถนําไปพยากรณขอมูลปริมาณงานรับฝากไปรษณียธรรมดาและนําผลที่ไดไปชวยในการ

วางแผนและตัดสนิใจในการดําเนนิงานใหบรรลุเปาหมายที่กําหนด สามารถไปใชในการบริหารทรัพยากรมนุษย โดยการจัด

กําลังคนใหสอดคลองกับปรมิาณการผลติที่พยากรณไวแตละชวงเวลาของบริษัท ไปรษณียไทย จํากัด และยังสามารถนําผล

ของการวจัิยไปใชในการวางแผนสงเสริมการจัดจําหนายใหกับลูกคาไดอยางมีประสทิธภิาพตอไป 

 

วิธีดําเนนิการวิจัย  

 1. ขอมูลที่ใชในการพยากรณ ไดแก จํานวนงานบริการการรับฝากไปรษณียภัณฑธรรมดาของบริษัท ไปรษณียไทย 

จํากัด เปนขอมูลรายเดอืน (คาบเวลา) จํานวน 36 คาบเวลา (มกราคม 2557-ธันวาคม 2559) และขอมูลที่ใชสําหรับทดสอบ

ความแมนยําของคาพยากรณจํานวน 10 คาบเวลา (มกราคม-ตุลาคม 2560) 

 2. ขัน้ตอนการวจัิย 

 2.1 วเิคราะหขอมูลเพื่อพจิารณาลักษณะของขอมูล นํามาใชตัดสนิใจเพื่อการพยากรณ โดยหาคาเฉลี่ยของขอมูล

รายเดอืนและนําเสนอดวยกราฟเสน 

 2.2 พยากรณขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป Microsoft Excel® และใชตัวแบบในการพยากรณ 5 ตัวแบบ 

แบงเปน 2 ประเภท ดังนี้ 

 2.2.1 ตัวแบบพยากรณที่ขอมูลอนุกรมเวลาไมมีองคประกอบแนวโนมและฤดูกาล จํานวน 3 ตัวแบบ ไดแก 

  1) Simple Moving Average (SMA) ที่คาคงที่ (q) ระหวาง 3-12  

  2) Weighted Moving Average (WMA) ที่คาคงที่ (q) ระหวาง 3-12 และคาน้ําหนัก ระหวาง 0.1-0.8 

  3) Simple Exponential Smoothing (SES) ที่คาคงที่ (q) ระหวาง 3-12 และคา α ระหวาง 0.1-0.9 

 2.2.2 ตัวแบบพยากรณที่ขอมูลอนุกรมเวลามีองคประกอบแนวโนมและฤดูกาล จํานวน 2 ตัวแบบ ไดแก 

  1) Double Moving Average (DMA) ที่คาคงที่ (q) ระหวาง 3-5 

  2) Exponential Smoothing Adjusted for Trend หรอื Holt’s Method ที่คา α และ β ระหวาง 0.1-

0.9 

 2.3 วัดความคลาดเคลื่อนของตัวแบบพยากรณโดยใชตัวแบบในการวัดความคลาดเคลื่อน 6 ตัวแบบ คือ  

  1) Cumulative Forecast Error (CFE) 

   CFE= ∑ et 
  2) Mean Forecast Error (MFE) 

   MFE= 
At-Ft

n
 

  3) Mean Absolute Deviation (MAD)  

   MAD= 
∑ At-Ft

n
 

   

  4) Mean Absolute Percentage Error (MAPE) 

   MAPE= 
∑ et

At
100

n
 

  5) Mean Square Error (MSE) 
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    MSE= 
At-Ft

2

n
 

  6) Tracking signal 

   Tracking Signal=
CFE

MAD
 

 โดยที่ 

          Ft = จํานวนที่พยากรณไวในคาบเวลา t 

   n  =  จํานวนคาบเวลาที่นํามาหาคาเฉลี่ย 

   At= จํานวนที่เกดิขึ้นจรงิในคาบเวลา t              

            |  |=เครื่องหมายแสดงคาสัมบูรณที่ไมคํานงึวาจะเปนบวกหรอืลบ                 

            ∑ = ผลรวมของจํานวน 

 2.4 เลอืกตัวแบบในการพยากรณและคาคงที่ที่มีความคลาดเคลื่อนในการพยากรณต่ําที่สุด 

 

ผลการวิจัย  

 1. จากการวเิคราะหขอมูลพบวา ขอมูลปรมิาณงานบรกิารการรับฝากไปรษณียภัณฑธรรมดาในป 2557 ถงึป 2559 

ดังตารางที่ 1 มีลักษณะความเคลื่อนไหวของขอมูลไปในทศิทางเดยีวกัน แตใน ป 2560 ขอมูลมีความเหวี่ยงสูง โดยพบวา

ในชวงเดอืนมีนาคมและเดือนกรกฎาคมมีปริมาณงานมากผดิปกตจิากป 2557-2559 ดังภาพที่ 1 ผูวจัิยจึงไดใชขอมูลป 2557 

ถงึป 2559 มาพยากรณ และลักษณะขอมูลที่ศกึษามีคาสถติพิรรณนาดังตารางที่ 2 

 
ตารางที่ 1 ขอมูลปรมิาณงานบรกิารการรับฝากไปรษณียภัณฑธรรมดาในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 

       หนวยลานชิ้น 

เดอืน 2557 2558 2559 2560 คาเฉลี่ย 

มกราคม 147.13 153.93 157.75 155.43 153.56 

กุมภาพันธ 106.18 140.44 127.85 119.54 123.50 

มีนาคม 118.48 122.06 124.66 142.83 127.01 

เมษายน 99.87 114.94 131.71 116.88 115.85 

พฤษภาคม 108.60 121.86 133.65 124.71 122.21 

มิถุนายน 107.04 126.77 115.73 108.36 114.48 

กรกฎาคม 123.63 124.39 116.31 150.26 128.65 

สงิหาคม 129.85 127.97 127.33 115.37 125.13 

กันยายน 111.82 121.79 129.96 103.78 116.84 
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ตารางที่ 1 ขอมูลปรมิาณงานบรกิารการรับฝากไปรษณียภัณฑธรรมดาในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (ตอ) 

       หนวยลานชิ้น 

เดอืน 2557 2558 2559 2560 คาเฉลี่ย 

ตุลาคม 117.80 124.26 108.67 109.01 114.94 

พฤศจิกายน 117.65 114.65 113.55   115.28 

ธันวาคม 122.79 134.55 127.59   128.31 

 

 

ภาพที่ 1 ขอมูลและคาเฉลี่ยของขอมูลปรมิาณการรับฝากไปรษณียภัณฑธรรมดา 

 

ตารางที่ 2 คาสถติเิชงิพรรณนาของขอมูลที่ใช 

  2557-2560 2557 2558 2559 

Max 157.75 147.13 153.93 157.75 

Min 99.87 99.87 114.65 108.67 

Average 123.70 117.57 127.30 126.23 

 

 2. ผลการพยากรณและหาคาความคลาดเคลื่อน เม่ือพิจารณาคาความคลาดเคลื่อนโดยวิธีการหาคาความ

คลาดเคลื่อนเฉลี่ย (Mean Forecast Error; MFE) ของผลการพยากรณจากตัวแบบพยากรณทั้ง 5 ตัวแบบดวยคาคงที่ที่

แตกตางกัน มีผลการพยากรณดังนี้ 



การประชุมวชิาการ และการประกวดนวัตกรรมบัณฑิตศกึษาระดับชาติและนานาชาติ 

ระหวางวันท่ี 17-18 พฤษภาคม 2561 

ณ ศูนยประชุมนานาชาติดิเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส เชยีงใหม 
 

852 

     2.1 จากตัวแบบพยากรณและคาคงคงที่ที่มีความแมนยําที่สุดเม่ือนํามาเปรียบเทียบกับปริมาณการรับฝากจริง

ของป 2560 จํานวน 10 เดอืน แสดงตามภาพที่ 2 และมีสมการพยากรณดังนี้ 

 

ภาพที่ 2 กราฟแสดงการเปรยีบเทียบคาปรมิาณงานจรงิป 2560 กับคาพยากรณจาก 5 ตัวแบบ 

 

  2.1.1 การพยากรณโดยใชวธิคีาเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบงาย (Simple Moving Average; SMA) ที่คาคงที่ 3 

(3SMA) มีสมการพยากรณ คือ           

     Ft+1=
At+At-1+At-2

3
      (1)  

  2.1.2 การพยากรณโดยใชวธิคีาเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบถวงน้ําหนัก (Weighted Moving Average; WMA) ที่

คาคงที่ 3 (3WMA) คาน้ําหนักเทากับ 0.5, 0.3, 0.2 มีสมการพยากรณ คือ  

     Ft+1 = 0.5At+0.3At-1+0.2At-2    (2) 

  2.1.3 การพยากรณโดยใชวธิปีรับเรยีบแบบเอ็กซโปเนนเชียลแบบงาย (Simple Exponential Smoothing; 

SES) ที่คาคงที่ α = 0.5 มีสมการพยากรณ คือ  

     Ft+1 = 0.5At+0.5Ft         (3) 

  2.1.4 การพยากรณโดยใชวธิคีาเฉลี่ยแบบเคลื่อนที่คู (Double Moving Average; DMA) ที่คาคงที่ 3 (3DMA) 

มีสมการพยากรณ คือ  

     Ft+P = α+βP      (4) 

    เม่ือ  α = 2Mt-M'
t      (5) 

      β = Mt-M'
t      (6) 

      Mt = 3SMA =
At+At-1+At-2

3
     (7) 

      M't = 3DMA = 
Mt+Mt-1+Mt-2

3
    (8) 
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  2.1.5 การพยากรณโดยใชวธิปีรับเรยีบแบบเอ็กซโปเนนเชียลดวยแนวโนมตามวธิขีอง Holt’s ที่คา α และคา 

β เทากับ 0.7 มีสมการพยากรณ คือ  

     Ft+1 = Lt+Tt      (9) 

  เม่ือ   Lt = 0.7At + 0.3(Lt-1+Tt-1)     (10) 

     Tt = 0.7(Lt+Lt-1) + 0.3Tt-1     (11) 

โดยที่  

 Ft+1 หมายถงึ  คาพยากรณของปรมิาณงานการรับฝากไปรษณียภัณฑธรรมดาของเดอืนที่  

   ตองการพยากรณ 

 Ft หมายถงึ  คาพยากรณของปรมิาณงานการรับฝากไปรษณียภัณฑธรรมดาของเดอืน  

    กอนเดอืนที่ตองการพยากรณ 1 เดอืน 

 At  หมายถงึ  ปรมิาณงานการรับฝากไปรษณียภัณฑธรรมดาของเดือนกอนเดือนที่  

    ตองการพยากรณ 1 เดอืน 

 At-1  หมายถงึ  ปรมิาณงานการรับฝากไปรษณียภัณฑธรรมดาของเดือนกอนเดือนที่  

    ตองการพยากรณ 2 เดือน 

 At-2  หมายถงึ  ปรมิาณงานการรับฝากไปรษณียภัณฑธรรมดาของเดือนกอนเดือนที่  

    ตองการพยากรณ 3 เดือน  

 P หมายถงึ  จํานวนเดอืนในอนาคตที่ตองการพยากรณ 

 Mt  หมายถงึ  คาเฉลี่ยเคลื่อนที่ในระดับที่ 1 

 M’t  หมายถงึ  คาเฉลี่ยเคลื่อนที่ในระดับที่ 2 

 Lt  หมายถงึ  คาเฉลี่ยอนุกรมเวลา ณ เวลา t ปรับเรยีบดวยเอ็กซโปเนนเชียล 

 Tt  หมายถงึ  คาเฉลี่ยแนวโนม ณ เวลา t ปรับเรยีบดวยเอ็กซโปเนนเชยีล 

 t หมายถงึ  คาบเวลาที่ศกึษารายเดอืนระหวางป 2557-2560 นั่นคือ t=1 คือ มกราคม 2557, t=2 

    คือ กุมภาพันธ 2557,…, t=36 คือ ตุลาคม 2560 

 

 2.2 ผลการพยากรณโดยใชตัวแบบพยากรณที่ขอมูลอนุกรมเวลาไมมีองคประกอบแนวโนมและฤดูกาล จํานวน 3 

ตัวแบบ ไดแก คาเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบงาย (Simple Moving Average; SMA) คาเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบถวงน้ําหนัก (Weighted 

Moving Average; WMA) และการปรับเรยีบแบบเอ็กซโปเนนเชียลครัง้เดยีวแบบงาย (Single Exponential Smoothing Method; 

SES) ตัวแบบที่แมนยําที่สุดคือ คาเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบงาย (Simple Moving Average; SMA) ที่คาคงที่ 3SMA มีคาความ

คลาดเคลื่อนเฉลี่ย (Mean Forecast Error; MFE) เทากับ -0.04 ดังแสดงตามตารางที่ 3 
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ตารางที่ 3 แสดงการเปรยีบเทยีบคาคลาดเคลื่อนเฉลี่ย (Mean Forecast Error; MFE) ของตัวแบบที่ขอมูลอนุกรมเวลาไมมี      

องคประกอบแนวโนมและฤดูกาล 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 2.3 ผลการพยากรณโดยใชตัวแบบพยากรณที่ขอมูลอนุกรมเวลามีองคประกอบแนวโนมและฤดูกาล จํานวน 2 

แบบ ไดแก คาเฉลี่ยแบบเคลื่อนที่คู (Double Moving Average; DMA) และการปรับเรยีบแบบเอ็กซโปเนนเชียลซ้ําสองครั้งแบบ

แนวโนม (Exponential Smoothing Adjusted for Trend, Holt’s Method) ตัวแบบที่แมนยําที่สุดคือ การปรับเรียบแบบเอ็กซ

โปเนนเชยีลซ้ําสองครัง้แบบแนวโนม (Exponential smoothing Adjusted for Trend, Holt’s Method) ที่คา α เทากับ 0.7 และ β 

เทากับ 0.7 มีคาความคลาดเคลื่อนเฉลี่ย (Mean Forecast Error; MFE) เทากับ -0.06 ดังแสดงตามตารางที่ 4 

 

ตารางที่ 4 แสดงการเปรยีบเทยีบคาคลาดเคลื่อนเฉลี่ย (Mean Forecast Error; MFE) ของตัวแบบที่ขอมูลอนุกรมเวลามี    

   องคประกอบแนวโนมและฤดูกาล 

 

 

 

 

วิจารณผลการวิจัย  

 จากผลการพยากรณทัง้ 5 ตัวแบบ เม่ือพจิารณาคาความคลาดเคลื่อนเฉลี่ย (Mean Forecast Error; MFE) พบวาการ

พยากรณดวยตัวแบบ 3SMA แมนยํามากที่สุด (MFE= -0.04) แสดงใหเห็นวา ตัวแบบพยากรณที่ขอมูลอนุกรมเวลาไมมี

องคประกอบแนวโนมและฤดูกาลมีความแมนยํากวาตัวแบบพยากรณที่ขอมูลอนุกรมเวลามีองคประกอบแนวโนมและฤดูกาล 

ทัง้นี้เม่ือพจิารณาขอมูลปรมิาณการรับฝากไปรษณียภัณฑธรรมดาของบริษัท ไปรษณียไทย จํากัด ในป 2557-2559 ที่เปน

ขอมูลอนุกรมเวลา (Time series data) ซึ่งรูปแบบเปนแนวระดับ (horizontal pattern) และพบวาคอนขางคงที่มีการเคลื่อนไหว

ขึ้นลงนอย (Stability) ทําใหการพยากรณดวยคาคงต่ํา (q ต่ํา) มีความเหมาะสม และแมนยํามากกวาในทางตรงกันขามหาก

ขอมูลอนุกรมเวลาที่จะนํามาใชในการพยากรณมีความเคลื่อนไหวขึ้นลงมาก (Responsiveness) ก็ควรใชคา q สูง (ฤดี นิยม

รัตน, 2560) 

 จากผลการพยากรณพบวา 3SMA มีคาความคลาดเคลื่อนเฉลี่ย (Mean Forecast Error; MFE) เทากับ -0.04 และ 

3WMA ที่คา α = 0.5, 0.3, 0.2 มีคาความคลาดเคลื่อนเฉลี่ย (Mean Forecast Error; MFE) เทากับ 0.04 ซึ่งมีคาเทากันใน

ตัวแบบ คาคงที่  CFE MFE MAD MAPE MSE 
Tracking 

Signal 

SMA 3SMA -0.98 -0.04 11 8.85 203.61 -0.09 

WMA 
3WMA ที่คา α = 

0.5, 0.3, 0.2 
0.92 0.04 11 8.28 191.47 -0.09 

SES α =0.5 7.94 0.33 10 7.91 177.3 0.78 

ตัวแบบ คาคงที่  CFE MFE MAD MAPE MSE 
Tracking 

Signal 

DMA 3DMA -7.10 -0.30 21 16.36 698.34 -0.34 

Holt's α = 0.7, β = 0.7 -1.50 -0.06 14 10.90 289.84 -0.11 
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ทางบวกและในทางลบ หมายถงึ ผลของการพยากรณมีความตางหรอืความคลาดเคลื่อนจากคาจริงในทางตรงขามกัน ไดแก 

3SMA มีผลของการพยากรณ (Ft) มากกวาคาจรงิ (At) ดังนัน้คาความคลาดเคลื่อนจึงเปนลบ (et = At-Ft) สวน 3WMA (α = 

0.5, 0.3, 0.2) มีคาพยากรณนอยกวาคาจริง สงผลใหผูวิจัยเลือกตัวแบบพยากรณ 3SMA ที่คาพยากรณมากกวาคาจริง 

เนื่องจากในความเปนจรงิปรมิาณการรับฝากไปรษณียภัณฑธรรมดาเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องทุกป 

 

สรุปผลการวิจัย  

 ในการวิจัยครั้งนี้ใชขอมูลจํานวน 46 เดือน เปนเวลา 3 ป ซึ่งเปนขอมูลตอเนื่องที่เชื่อได แตหลังจากการพยากรณ

สิ้นสุดลง บรษิัท ไปรษณียไทย จํากัด ควรมีการเก็บขอมูลตอ และเตรียมบุคลากรเพื่อใหสามารถหาคาพยากรณในอนาคต

จากขอมูลหรอืคาสังเกตใหมไดและการวิจัยมีการใชตัวแบบทั้งหมด 5 ตัวแบบ ที่คาคงที่แตกตางกัน รวมทั้งใชวิธีการวัดคา

ความคลาดเคลื่อนอีก 6 ชนดิ ดังนัน้ในการนําผลการวิจัยไปใชงาน สามารถเลือกตัวแบบอ่ืนไดจากคาความคลาดเคลื่อนอ่ืน

ตามความเขาใจและความตองการขององคกรเพื่อนําไปพยากรณตอไดและสามารถนําตัวแบบพยากรณไปประยุกตใชกับ

ขอมูลอนุกรมเวลาที่มีความเคลื่อนไหวคลายกันแตควรจะตองมีการวเิคราะหขอมูลกอนนํามาพยากรณเสมอ 

 จากการพยากรณพบวาตัวแบบพยากรณที่เหมาะสมกับปรมิาณงานไปรษณียภัณฑธรรมดาในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ของบริษัท ไปรษณียไทย จํากัด คือ คาเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบงาย (Simple Moving Average; SMA) ที่คาคงที่ 3SMA มีคาความ

คลาดเคลื่อนเฉลี่ย (Mean Forecast Error; MFE) เทากับ -0.04  

 
กติตกิรรมประกาศ  
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บทคัดยอ 

 การวจัิยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาพฤติกรรมความปลอดภัยในการทํางานของบุคลากร และเพื่อเปรียบเทียบ

พฤติกรรมความปลอดภัยในการทํางานของบุคลากรหางหุนสวนจํากัด เขมรัฐวิศวกรรม จําแนกตามสถานภาพของบุคคล 

ประชากรที่ใชในการวจัิยครัง้นี้ คือ บุคลากรหางหุนสวนจํากัด เขมรัฐวิศวกรรม โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บ

รวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง 52 คน สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลไดแก คาความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน สถติทิดสอบที สถติทิดสอบเอฟ (one-way ANOVA) และ Scheffe ผลการวจัิย พบวา พฤติกรรมความปลอดภัยใน

การทํางานของบุคลากร ดานรางกายและจิตใจมีคาเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมาคือดานการจัดการความปลอดภัย และต่ําที่สุดคือ

ดานสภาพแวดลอมในการทํางาน ผลการเปรยีบเทยีบพฤตกิรรมความปลอดภัยในการทํางานของบุคลากร พบวา บุคลากรที่มี

เพศตางกันมีพฤตกิรรมความปลอดภัยในการทํางานดานการปฏิบัตงิานและในภาพรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่

ระดับ .05 บุคลากรที่มีระดับการศึกษาตางกันมีพฤติกรรมความปลอดภัยในการทํางานดานรางกายและจิตใจแตกตางกัน

อยางมีนัยสําคัญทางสถติทิี่ระดับ .05 บุคลากรที่มีฝายและประสบการณการทํางานตางกันมีพฤติกรรมความปลอดภัยในการ

ทํางานดานสภาพแวดลอมในการทํางานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และบุคลากรที่มีประสบการณเกิด

อุบัตเิหตุตางกันมีพฤตกิรรมความปลอดภัยในการทํางานดานการปฏิบัตงิานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถติิที่ระดับ .05 

คําสําคัญ:  พฤตกิรรมความปลอดภัยในการทํางาน  กจิการผลติหลังคาเมทัลชที  พนักงานฝายผลติและฝายซอมบํารุง 

Abstract 

 This research aims to study the safety behavior of personnel and to compare safety behaviors in the work of 
This research aims to study the safety behavior of personnel and to compare safety behaviors in the work of personnel 
limited partnership Khemmarut engineering classified by status of person. The population in this study was limited 
personnel. Khemmarut engineering the questionnaire was used to collect data from a sample of 52 statistical methods 
used to analyze data were frequency, percentage, mean, standard deviation, a statistical t-test, F-test (one-way 
ANOVA) and Scheffe. The research found that the safety behavior in the work of staff. The body and mind has the 
highest mean score. The management of safety and the lowest is in the work environment. The comparison between 
the behavior of the security personnel find work. Personnel with different gender behaviors in safe work practices and a 
whole different level of statistical significance 05. Personnel with educational level have safety behavior performance 
and no statistically significant 05. Personnel with parties and work experience different behavior of work safety in the 
working environment, working with no statistically significant 05. And experienced personnel accident safety behavior in 
different working performance with no statistically significant 05. 

Keyword:  Safety behavior in the work, Metal sheet roofing business, Production and maintenance personnel 
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บทนํา 

 อุบัติเหตุมักเกิดจากการกระทําของบุคคลที่มาจากการไมปฏิบัติตามกฎระเบียบดานความปลอดภัย ขาด

ประสบการณในการทํางาน รวมถงึปจจัยสวนบุคคลของผูปฏิบัติงานที่มักเกี่ยวของกับสติปญญา เพศ อายุ ระดับการศึกษา 

และสถานภาพสมรส หรอือาจเกดิจากการปฏิบัตงิาน การใชเครื่องมือและอุปกรณ สภาพแวดลอมการทํางาน ความผิดพลาด

ของการบรหิารจัดการความปลอดภัย และรางกายและจิตใจของผูปฏิบัตงิานที่อาจสงผลใหพนักงานเสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุ

ได (ประภาเพ็ญ สุวรรณ, 2536, หนา 16) 

 ผลกระทบที่เกิดจากความไมปลอดภัยในการทํางานนั้นเปนปญหาของการสูญเสียทางดานรางกายและทรัพยสิน 

รวมถงึการสูญเสยีที่สงผลกระทบตอสมาชกิในครอบครัวของผูเสยีชวีติ สงผลตอสังคมที่ตองสูญเสยีกําลังการผลิตที่สําคัญไป 

และสงผลตอผูประกอบธุรกจิที่ตองสูญเสยีแรงงานมีฝมือ ตองฝกหัดแรงงานใหมขึ้นมาทดแทน โดยองคกรตองตระหนักและ

ใสใจตลอดเวลา (ชัยเสฏฐ พรหมศรี, 2555, หนา 68) การบรหิารความปลอดภัยจึงเปนการจัดการอุบัติเหตุและความเสี่ยงให

ลดลง สามารถควบคุมใหอยูในขีดจํากัด ซึ่งเปนความสามารถของผูบริหารที่ดําเนินการตามแผนนโยบายความปลอดภัยที่

กําหนดขึ้นใหบรรลุผลสําเร็จ ชวยใหผูปฏิบัติงานเกิดความปลอดภัยในการทํางาน ลดความเสี่ยงจากการเกิดอันตรายและ

อุบัตเิหตุ นําไปสูการสรางคุณภาพชวีติที่ด ีและผลผลติที่สูงขึ้นขององคกร (วทิยา เมฆขํา, 2559, หนา 15) 

 หางหุนสวนจํากัด เขมรัฐวศิวกรรม ประกอบกจิการผลติหลังคาเมทัลชีท เปนธุรกิจการผลิตที่นําเทคโนโลยีทันสมัย

มาใชงานในการออกแบบกระบวนการผลติ ซึ่งมีความซับซอนและมีความเสี่ยงที่บุคลากรจะไดรับอันตรายจากการปฏิบัติงาน

ได หากบุคลากรมีพฤตกิรรมในการทํางานที่ไมปลอดภัย การใชเครื่องมือ อุปกรณไมตรงลักษณะงาน รวมทั้งหากพื้นที่การ

ทํางานไมมีการทําความสะอาดมีโอกาสเสี่ยงเกิดอันตรายจากการทํางานได ในป พ.ศ. 2560 พบวาสาเหตุของการเกิด

อุบัตเิหตุของบุคลากรหางหุนสวนจํากัด เขมรัฐวศิวกรรม อันดับหนึ่งมาจากสภาพแวดลอมในการทํางาน รอยละ 19 รองลงมา

คือ การปฏิบัตงิาน รอยละ 18 และการใชเครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณ รอยละ 17 (หางหุนสวนจํากัด เขมรัฐวิศวกรรม, 

2560)  

 แมบริษัทมีการจัดการความปลอดภัยที่มีการวางแผนในภาพรวมไวชัดเจน มีการอบรมใหมีความรูเรื่องความ

ปลอดภัย สรางจิตสํานกึใหทุกคนตระหนักถงึความปลอดภัยไวเปนอยางดี แตในการปฏิบัติงานยอมเกิดความเสี่ยงจากความ

ประมาทขึ้นไดเสมอ ดังนั้นการศึกษาเรื่องพฤติกรรมความปลอดภัยในการทํางานของบุคลากรหางหุนสวนจํากัด เขมรัฐ

วศิวกรรม ที่เปนพนักงานฝายผลิตและพนักงานฝายซอมบํารุงที่เสี่ยงตอการทํางาน อาจเกิดอุบัติเหตุหรือความสูญเสียจาก

การทํางานไดงาย จะไดขอมูลที่ใชเปนแนวทางในการปองกันเพื่อใหเกดิความปลอดภัยสูงสุดในการปฏิบัติงานของบุคลากร ซึ่ง

จะนําไปสูการลดความเสี่ยงของการเกดิอุบัตเิหตุจากการปฏิบัตงิานไดอยางมีประสิทธิภาพ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ

ศกึษาพฤตกิรรมความปลอดภัยในการทํางานของบุคลากรและเพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมความปลอดภัยในการทํางานของ

บุคลากรหางหุนสวนจํากัด เขมรัฐวศิวกรรม จําแนกตามสถานภาพของบุคคล การทําวจัิยครัง้นี้ผูบรหิารสามารถนําขอมูลที่ได

จากการวจัิยไปเปนแนวทางปองกันอุบัตเิหตุและลดความสูญเสยีอันเนื่องมาจากความไมปลอดภัยในการทํางาน และบุคลากร

หรือพนักงานสามารถนําขอมูลที่ไดจากการวิจัยมาเสนอแนะมาตรการวางแผนเพื่อสนับสนุนใหเกิดการบริหารงานอยาง

ปลอดภัย ซึ่งจะนําไปสูการลดความเสี่ยงของการเกดิอุบัตเิหตุจากการปฏิบัตงิานไดอยางมีประสิทธภิาพ 

 
วิธีดําเนนิการวิจัย 

 1. ประชากรที่ใชในการวจัิยครัง้นี้ คือ บุคลากรหางหุนสวนจํากัด เขมรัฐวศิวกรรม จํานวน 95 คน โดยกลุมตัวอยางที่

ใชในการวจัิยครัง้นี้ คือ พนักงานฝายผลติทัง้หมดจํานวน 47 คน และพนักงานฝายซอมบํารุงทั้งหมดจํานวน 5 คน รวมทั้งสิ้น

จํานวน 52 คน ที่เสี่ยงตอการทํางาน อาจเกดิอุบัตเิหตุจากการทํางานไดงายเพราะตองทํางานรวมกับเครื่องจักรที่ทันสมัย มี

ความเสี่ยงที่จะไดรับอันตรายมากกวาพนักงานในฝายอ่ืนๆ 
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 2. ตัวแปรอิสระ ไดแก สถานภาพของบุคคล ประกอบดวย เพศ อายุ ระดับการศกึษา ฝาย ประสบการณการทํางาน 

และประสบการณการเกดิอุบัตเิหตุ ตัวแปรตาม ไดแก พฤตกิรรมความปลอดภัยในการทํางาน จําแนกออกเปน 5 ดาน ไดแก 

ดานการปฏิบัติงาน ดานการใชเครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณ ดานสภาพแวดลอมในการทํางาน ดานการจัดการความ

ปลอดภัย และดานรางกายและจิตใจ 

 3. สถานที่ดําเนนิการวจัิยไดแก หางหุนสวนจํากัด เขมรัฐวศิวกรรม ตัง้อยูที่ เลขที่ 49/1 หมูที่ 3 ตําบลบัวลอย อําเภอ

หนองแค จังหวัดสระบุร ี18230 ใชระยะเวลาในการดําเนนิการวจัิยคือ ตัง้แตเดอืนธันวาคม พ.ศ. 2560 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 

2561 เปนเวลาทัง้สิ้น 4 เดอืน 

 4. เครื่องมือที่ใชในการวจัิยแบงเปน 2 ตอน คือ ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามขอมูลสถานภาพของบุคคล จํานวน 6 ขอ 

ลักษณะการตอบแบบสอบถามเปนแบบตรวจสอบรายการ (check list) ตอนที่ 2 แบบสอบถามพฤติกรรมความปลอดภัยใน

การทํางาน จํานวน 30 ขอ ลักษณะการตอบเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (rating scale) จํานวน 5 ระดับคะแนน (Likert, 

1981)  แตละระดับมีความหมาย ดังนี้ 4 คะแนน หมายถึง ปฏิบัติทุกครั้ง 3 คะแนน หมายถึง ปฏิบัติบอยครั้ง 2 คะแนน 

หมายถงึ ปฏิบัตบิางครัง้ 1 คะแนน หมายถงึ ปฏิบัตินอยครั้ง และ 0 คะแนน หมายถึง ไมเคยปฏิบัติ มีคาสัมประสิทธิ์แอลฟา

ของคอรนบาซ (α) ไดความเชื่อม่ันของแบบสอบถามเทากับ 0.830 (Cronbach, 1951, p. 297) 

 5. การวเิคราะหขอมูล 

     5.1 วเิคราะหขอมูลสถานภาพของบุคคล โดยใชคาสถติคิวามถี่ และรอยละ 

     5.2 วิเคราะหขอมูลพฤติกรรมความปลอดภัยในการทํางานของบุคลากร โดยใชคาสถิติการหาคาเฉลี่ยและคา

เบี่ยงเบนมาตรฐานรายขอ รายดาน และในภาพรวม เกณฑการแปลผลคาเฉลี่ยของเบสท (Best, 1981, pp. 179-187) ที่แบง

เกณฑตามระดับคะแนน 5 ระดับดังนี้ คาเฉลี่ย 3.50-4.00 หมายถึง พฤติกรรมความปลอดภัยในการทํางานระดับมากที่สุด 

คาเฉลี่ย 2.50-3.49 หมายถึง พฤติกรรมความปลอดภัยในการทํางานระดับมาก คาเฉลี่ย 1.50-2.49 หมายถึง พฤติกรรม

ความปลอดภัยในการทํางานระดับปานกลาง คาเฉลี่ย 0.50-1.49 หมายถงึ พฤตกิรรมความปลอดภัยในการทํางานระดับนอย 

คาเฉลี่ย 0.00-0.49 หมายถงึ พฤตกิรรมความปลอดภัยในการทํางานระดับนอยที่สุด 

     5.3 เปรยีบเทยีบพฤตกิรรมความปลอดภัยในการทํางานของบุคลากรที่มีสถานภาพของบุคคลแตกตางกันโดยใช

คาสถิติทดสอบที สถิติทดสอบเอฟ โดยวิธี one-way analysis of variance (one-way ANOVA) และหากพบความแตกตาง

อยางมีนัยสําคัญทางสถติทิี่ระดับ .05 ทดสอบความแตกตางเปนรายคูดวยวธิขีอง Scheffe (Scheffe, 1959) 

 

ผลการวิจัย 

 1. บุคลากรหางหุนสวนจํากัด เขมรัฐวศิวกรรม มีผูตอบแบบสอบถามจํานวน 52 คน สวนมากเปนเพศชาย (รอยละ 

75.0) มีอายุระหวาง 21-30 ป (รอยละ 40.4) สําเร็จการศกึษาระดับการศกึษามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6 หรือ ปวช.) (รอย

ละ 48.1) เกือบทั้งหมดทํางานในฝายผลิต (รอยละ 90.4) มีประสบการณการทํางาน 1-5 ป (รอยละ 40.4) สามในสี่ไมเคย

ประสบอุบัตเิหตุในระยะเวลา 30 วัน ที่ผานมา (รอยละ 75.0) 
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ภาพที่ 1 แสดงคารอยละสูงสุดของขอมูลสถานภาพของบุคคลที่แตกตางกัน 

 2. บุคลากรมีพฤตกิรรมความปลอดภัยในการทํางานโดยรวมอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 3.34 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

0.73) โดยพบวาทุกดานอยูในระดับมาก เรยีงตามลําดับคือ พฤติกรรมความปลอดภัยในการทํางานดานรางกายและจิตใจ มี

คาเฉลี่ยสูงที่สุด (คาเฉลี่ย 3.46 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.68) รองลงมาคือ พฤติกรรมความปลอดภัยในการทํางานดานการ

จัดการความปลอดภัย (คาเฉลี่ย 3.38 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.69) ดานการใชเครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณ (คาเฉลี่ย 

3.32 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.72) ดานการปฏิบัติงาน (คาเฉลี่ย 3.30 คาเบี่ยง เบนมาตรฐาน 0.79) และต่ําที่สุดคือ 

พฤติกรรมความปลอดภัยในการทํางานดานสภาพแวดลอมในการทํางาน (คาเฉลี่ย 3.25 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.76) 

ตามลําดับ เม่ือพจิารณาเปนรายดานมีขอคนพบ ดังนี้ 

 

ภาพที่ 2 แสดงคาเฉลี่ยของพฤตกิรรมความปลอดภัยในการทํางานในภาพรวม 

3.34

3.46

3.38

3.25

3.32

3.30

รวม

ดานรางกายและจิตใจ

ดานการจัดการความปลอดภัย

ดานสภาพแวดลอมในการทํางาน

ดานการใชเครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณ

ดานการปฏิบัตงิาน
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     2.1 พฤติกรรมความปลอดภัยในการทํางานดานการปฏิบัติงานโดยรวมอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 3.30 คา

เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.79) โดยพบวาทัง้ 7 ขอ อยูในระดับมาก สามลําดับแรกคือ บุคลากรปฏิบัติงานตามวิธีการหรือขั้นตอน

การปฏิบัตงิาน มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด (คาเฉลี่ย 3.36 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.79) รองลงมาคือ บุคลากรไมทํากิจกรรมอ่ืนรวม

ดวยในขณะปฏิบัติงาน (คาเฉลี่ย 3.34 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.71) และบุคลากรคํานึงถึงความปลอดภัยในการทํางานของ

เพื่อนรวมงาน (คาเฉลี่ย 3.33 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.73) ตามลําดับ 

 

ภาพที่ 3 แสดงคาเฉลี่ยของพฤตกิรรมความปลอดภัยในการทํางานดานการปฏิบัตงิาน 

     2.2 พฤตกิรรมความปลอดภัยในการทํางานดานการใชเครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณโดยรวมอยูในระดับมาก 

(คาเฉลี่ย 3.32 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.72) โดยพบวาอยูในระดับมากที่สุด 1 ขอ สวนอีก 5 ขอ อยูในระดับมาก สามลําดับ

แรกคือ บุคลากรตรวจสอบความสมบูรณของเครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณกอนและหลังการใชงาน มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด 

(คาเฉลี่ย 3.52 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.64) รองลงมาคือ บุคลากรสวมใสอุปกรณปองกันสวนบุคคลที่ทางโรงงานเตรียมให 

(คาเฉลี่ย 3.48 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.70) และบุคลากรดูแลรักษาและเก็บเครื่องมือ อุปกรณที่ใชงานแลวใหเรียบรอย 

(คาเฉลี่ย 3.37 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.69) ตามลําดับ 

 

ภาพที่ 4 แสดงคาเฉลี่ยของพฤตกิรรมความปลอดภัยในการทํางานดานการใชเครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณ 
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     2.3 พฤตกิรรมความปลอดภัยในการทํางานดานสภาพแวดลอมในการทํางานอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 3.25 คา

เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.76) โดยพบวา ทัง้ 6 ขอ อยูในระดับมาก สามลําดับแรกคือ บุคลากรปฏิบัติงานในที่ที่ไมมีเสียงรบกวน

หรอืดังเกนิไป มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด (คาเฉลี่ย 3.40 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.66) รองลงมาคือ บุคลากรดูแลพื้นที่ปฏิบัติงานให

เปนระเบียบเรียบรอย (คาเฉลี่ย 3.33 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.83) และบุคลากรปฏิบัติงานในที่ที่มีอากาศถายเทสะดวก 

(คาเฉลี่ย 3.29 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.70) ตามลําดับ 

 

ภาพที่ 5 แสดงคาเฉลี่ยของพฤติกรรมความปลอดภัยในการทํางานดานสภาพแวดลอมในการทํางาน 

     2.4 พฤติกรรมความปลอดภัยในการทํางานดานการจัดการความปลอดภัยโดยรวมอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 

3.38 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.69) โดยพบวา ทั้ง 6 ขอ อยูในระดับมาก สามลําดับแรกคือ บุคลากรเขารวมกิจกรรมความ

ปลอดภัยที่โรงงานจัดขึ้น เชน ซอมหนีไฟ ซอมดับเพลิง มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด (คาเฉลี่ย 3.46 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.67) 

รองลงมาคือ บุคลากรสามารถแกไขสถานการณไดเม่ือเกิดอุบัติเหตุขึ้น (คาเฉลี่ย 3.42 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.70) และ

บุคลากรแลกเปลี่ยนความคิดเห็นดานความปลอดภัยกับหัวหนางาน (คาเฉลี่ย 3.40 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.72) ตามลําดับ 

 

ภาพที่ 6 แสดงคาเฉลี่ยของพฤตกิรรมความปลอดภัยในการทํางานดานการจัดการความปลอดภัย 

3.38

3.40

3.35

3.42

3.31

3.35

3.46

รวม

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นดานความ… 

รายงานหัวหนาเม่ือพบความบกพรอง … 

สามารถแกไขสถานการณไดเม่ือเกดิ… 

ตรวจสุขภาพประจําปตามที่โรงงานได… 

เขารับการอบรมความรูเรื่องกฎ … 

เขารวมกจิกรรมความปลอดภัยที่… 
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     2.5 พฤติกรรมความปลอดภัยในการทํางานดานรางกายและจิตใจโดยรวมอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 3.46 คา

เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.68) โดยพบวาอยูในระดับมากที่สุด 1 ขอ สวนอีก 4 ขอ อยูในระดับมาก สามลําดับแรกคือ บุคลากรไม

สูบบุหรี่ขณะปฏิบัติงาน มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด (คาเฉลี่ย 3.62 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.53) รองลงมาคือ บุคลากรพักผอน

เพยีงพอกอนเริ่มปฏิบัติงาน (คาเฉลี่ย 3.46 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.70) และบุคลากรไมดื่มสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล

ระหวางปฏิบัตงิาน (คาเฉลี่ย 3.44 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.75) ตามลําดับ 

 

ภาพที่ 7 แสดงคาเฉลี่ยของระดับพฤตกิรรมความปลอดภัยในการทํางานดานรางกายและจิตใจ 

 3. ผลการเปรยีบเทยีบพฤตกิรรมความปลอดภัยในการทํางานของบุคลากรที่มีสถานภาพของบุคคลแตกตางกันมีขอ

คนพบดังนี้ และแสดงตามตารางที่ 1 

     3.1 บุคลากรเพศชายและเพศหญิงมีพฤติกรรมความปลอดภัยในการทํางานดานการปฏิบัติงานและในภาพรวม

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถติทิี่ระดับ .05 (p = 0.040 และ p = 0.048 ตามลําดับ)  

     3.2 บุคลากรที่มีระดับการศกึษาตางกันมีพฤตกิรรมความปลอดภัยในการทํางานดานรางกายและจิตใจแตกตาง

กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (p = 0.022) โดยบุคลากรที่มีระดับการศึกษาต่ํากวา ม.3 มีพฤติกรรมความ

ปลอดภัยในการทํางานต่ํากวาจากบุคลากรที่มีระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย/ม.6 หรือ ปวช. อยางมีนัยสําคัญทาง

สถติทิี่ระดับ .05 (p = 0.0504)  

     3.3 บุคลากรฝายผลิตและฝายซอมบํารุงมีพฤติกรรมความปลอดภัยในการทํางานดานสภาพแวดลอมในการ

ทํางานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถติทิี่ระดับ .05 (p = 0.046) 

     3.4 บุคลากรที่มีประสบการณการทํางานตางกันมีพฤตกิรรมความปลอดภัยในการทํางานดานสภาพแวดลอมใน

การทํางานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถติทิี่ระดับ .05 (p = 0.010) โดยบุคลากรที่มีประสบการณการทํางานต่ํากวา 1 

ป และบุคลากรที่มีประสบการณการทํางาน 1-5 ป มีพฤตกิรรมความปลอดภัยในการทํางานต่ํากวาบุคลากรที่มีประสบการณ

การทํางาน 6-10 ป อยางมีนัยสําคัญทางสถติทิี่ระดับ .05 (p = -0.0465 และ p = -0.0397 ตามลําดับ)  

     3.5 บุคลากรที่มีประสบการณการเกิดอุบัติเหตุตางกันมีพฤติกรรมความปลอดภัยในการทํางานดานการ

ปฏิบัติงานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (p = 0.015) โดยบุคลากรที่ไมเคยมีประสบการณการเกิด

อุบัตเิหตุและบุคลากรที่มีประสบการณการเกดิอุบัตเิหตุ 1-2 ครัง้ มีพฤตกิรรมความปลอดภัยในการทํางานสูงกวาบุคลากรที่

มีประสบการณการเกิดอุบัติเหตุมากกวา 4 ครั้ง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (p = 0.0493 และ p = 0.0466 

ตามลําดับ) 

     3.6 บุคลากรที่มีอายุตางกันมีพฤตกิรรมความปลอดภัยในการทํางานรวมทุกดาน และในภาพรวมไมแตกตางกัน

อยางมีนัยสําคัญทางสถติทิี่ระดับ .05 

3.46

3.62

3.44

3.40

3.37

3.46

รวม

ไมสูบบุหรี่ขณะปฏิบัตงิาน

ไมดื่มสุราหรอืเครื่องดื่มแอลกอฮอล… 

เม่ือรูสกึเม่ือยลาจากการปฏิบัตงิานจะ… 

ปฏิบัตงิานอยางมีสต ิสมาธ ิและรอบคอบ

พักผอนเพยีงพอกอนเริ่มปฏิบัตงิาน
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ตารางที่ 1 แสดงผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมความปลอดภัยในการทํางานของบุคลากรที่มีขอมูลสถานภาพของบุคคล

แตกตางกัน 

หมายเหต ุ *   หมายถงึ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถติทิี่ระดับ .05 

  ns  หมายถงึ ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถติทิี่ระดับ .05 

 

วิจารณผลการวิจัย 

 จากการวิจัยพบวา พฤติกรรมความปลอดภัยในการทํางานทั้ง 5 ดาน และในภาพรวมอยูในระดับมาก และเม่ือ

พจิารณาเปนรายขอพบวา บุคลากรไมสูบบุหรี่ขณะปฏิบัตงิานอยูในระดับมากที่สุดและสูงที่สุดในรายขอ (คาเฉลี่ย 3.62) อาจ

เนื่องมาจากงานที่ปฏิบัติเปนงานที่มีความละเอียดออน ประณีต หามเกิดประกายไฟที่ทําใหเกิดความเสียหาย ประกอบกับ

บรษิัทมีนโยบายปองกันการเกดิอัคคีภัย นอกจากนี้ผลการวิจัยพบวา บุคลากรมีการตรวจสอบความสมบูรณของเครื่องจักร 

เครื่องมือและอุปกรณอยูในระดับมากที่สุดและสูงที่สุดในดานเครื่องจักร เครื่องมือละอุปกรณ (คาเฉลี่ย  3.52) อาจ

เนื่องมาจากการปฏิบัตงิานทุกครัง้มีความจําเปนตองใชเครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณเขามาใชในกระบวนการผลิตและการ

ซอมบํารุงจึงตองมีการตรวจสอบสภาพความพรอมกอนและหลังใชงานอยูเสมอ ทั้งนี้การดูรักษาสภาพโรงงานใหปราศจาก

อุบัติเหตุ โดยจัดแบงพื้นที่ทํางานอยางเปนระเบียบเพื่อการทํางานที่สะดวก สะอาด เรียบรอย การใชเครื่องมือใหตรงกับ

ลักษณะงาน รวมทัง้การดูแลรักษาสภาพเครื่องมือและอุปกรณใหมีสภาพการใชงานที่ยาวนาน เพื่อเปนการทํานุบํารุงรักษา

เครื่องมือและอุปกรณอยูสมํ่าเสมอ ตองอาศัยความรวมมือของพนักงานทุกคนในการปฏิบัติงานตามกฎระเบียบความ

ปลอดภัยทีโ่รงงานจัดขึ้น (วทิยา เมฆขํา, 2559, หนา 11) 

 จากการวจัิยพบวา บุคลากรที่มีประสบการณการทํางานแตกตางกันมีพฤติกรรมความปลอดภัยในการทํางานดาน

สภาพแวดลอมในการทํางานแตกตางกัน โดยบุคลากรที่มีประสบการณการทํางาน 6-10 ป มีพฤตกิรรมความปลอดภัยในการ

ทํางานเฉลี่ยสูงกวาบุคลากรที่มีประสบการณการทํางานต่ํากวา 6 ป และสูงกวาบุคลากรที่มีประสบการณการทํางานมากกวา 

10 ป ทัง้นี้อาจเนื่องจากบุคลากรที่มีประสบการณการทํางาน 6-10 ป มีการทํางานรอบคอบกวาบุคลากรที่มีประสบการณ

การทํางานต่ํากวา 6 ป เพราะมีความรู ทักษะการทํางานเฉพาะทางมาเปนระยะเวลานาน และมีความกระตือรือรน สนใจงาน

ที่ไดรับมอบหมาย มีความขยันและตื่นตัวกับงานที่ไดปฏิบัต ิซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ วรรณธชัย เมืองทอง และสิทธิศักดิ์ 

พันแพง (2560) ศกึษาเรื่องพฤตกิรรมความปลอดภัยในการทํางานของพนักงานฝายผลติ บริษัท ซีเอ็นเอสพารทแมนูแฟคเจอ

ริ่ง ที่พบวา พนักงานที่มีระดับการศกึษา ประสบการณทํางาน และประสบการณการไดรับอุบัติเหตุแตกตางกันมีพฤติกรรม

ความปลอดภัยในการทํางานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถติทิี่ระดับ .05 

พฤติกรรมความปลอดภัยในการทํางาน 

สถานภาพ          ดานการ     ดานการใชเครื่องจักร     ดานสภาพแวดลอม     ดานการจัดการ     ดานรางกาย      รวม 

ของบุคคล         ปฏบัิติงาน   เครื่องมอืและอุปกรณ        ในการทํางาน          ความปลอดภัย       และจิตใจ 

เพศ                       *                     ns                           ns                         ns                    ns             * 

อายุ                       ns                   ns                           ns                         ns                    ns              ns 

ระดับการศกึษา        ns                    ns                           ns                         ns                    *              ns  ฝาย                       

ns                   ns                           *                           ns                    ns             ns   

ประสบการณ           ns                   ns                           *                           ns                    ns             ns   การทํางาน 

ประสบการณ           *                     ns                           ns                        ns                     ns             ns            

การเกิดอุบัติเหตุ 
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สรุปผลการวิจัย 

 พฤติกรรมความปลอดภัยในการทํางานของบุคลากรพบวา ดานรางกายและจิตใจมีคาเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมาคือ

ดานการจัดการความปลอดภัย ดานการใชเครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณ ดานการปฏิบัติงาน และต่ําที่สุดคือดาน

สภาพแวดลอมในการทํางาน ผลการเปรยีบเทยีบพฤตกิรรมความปลอดภัยในการทํางานของบุคลากรจําแนกตามสถานภาพ

ของบุคคล พบวา บุคลากรที่มีเพศ ระดับการศกึษา ฝาย ประสบการณการทํางาน และประสบการณการเกิดอุบัติเหตุตางกัน

มีพฤตกิรรมความปลอดภัยในการทํางานแตกตางกัน สวนบุคลากรที่มีอายุตางกันมีพฤตกิรรมความปลอดภัยในการทํางานไม

แตกตางกัน 

 หางหุนสวนจํากัด เขมรัฐวิศวกรรมควรศึกษาเกี่ยวกับการบริหารงานดานความปลอดภัย ระบบความปลอดภัยใน

หนวยงานที่ไดมาตรฐานเพื่อยกระดับมาตรฐานและคุณภาพดานความปลอดภัยใหสูงขึ้น รวมทั้งศึกษาสภาพของงานที่

แตกตางกันในแตละฝาย เพื่อเปนการวัดความรูความสามารถของงานที่ไดมอบหมายใหปฏิบัติ เปนการเพิ่มทักษะการทํางาน

ใหมีความเทาเทยีมกัน สรางพื้นฐานการทํางานใหมีความเขาใจตรงกัน แมจะปฏิบัติงานตางฝายกันหรือไมเคยมีประสบการณ

การทํางานที่มีความละเอียด ประณีต และเฉพาะทางมากอน 
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บทคัดยอ 

 การวจัิยครัง้นี้เปนการวจัิยเชิงปฏิบัติการ มีวัตถุประสงคเพื่อเพิ่มผลผลิตเห็ดภูฐาน โดยวิธี QC Story เครื่องมือที่ใช 

ไดแก ใบตรวจสอบ แผนภูมิแทง แผนผังกางปลา แผนภูมิแกนท และ 5W1H ผลการศกึษาชวงกอนการปรับปรุง พบวาผลผลิต

ดอกเห็ดรวม 1,643.8 กโิลกรัม มีดอกเห็ดเสยี 98.8 กโิลกรัม คิดเปนอัตราของเสียรอยละ 6.01 จากการศึกษาปญหา พบวา

ลักษณะของเสียจากการสังเกตรูปลักษณภายนอกมากที่สุด ไดแก ดอกเห็ดเนาเหลืองและเปนราดํา  จึงนํามาสูการแกไข

ปญหาโดยกําหนดคาเปาหมายเปนอัตราการเสยีของเห็ดมีคาไมเกนิรอยละ 2 หลังจากการวิเคราะหสาเหตุของปญหาเนาเสีย

ของดอกเห็ด พบวา มีจํานวน 5 สาเหตุ ไดแก ขาดการอบรมและการสอนงาน ขาดคูมือปฏิบัตงิาน ขาดการดูแลรักษาโรงเรือน 

ขาดการระบายอากาศ และขาดการดูแลรักษากอนเชื้อเห็ด หลังจากการปรับปรุงเพื่อลดของเสีย พบวา จากผลผลิตดอกเห็ด

รวม 1,655 กโิลกรัม มีของเสยีจํานวน 12.6 กโิลกรัม คิดเปนอัตราของเสยี รอยละ 0.76 ซึ่งดกีวาคาเปาหมายที่ตัง้ไว 

คําสําคัญ:  การเพิ่มผลผลติ  ลดของเสยี  เห็ดภูฐาน  คิวซตีอรี ่

Abstract 

 This research was an action research. It aims to increase productivity of Bhutan mushroom production by QC 

Story method.  Tools used in this study include check sheet, bar chart, fishbone diagrams, Gantt chart, and 5W1H matrix. 

The results before improvement showed that there are 98.8 Kg. defects out of total 1,643.8 Kg. Bhutan mushroom 

production.  Major Defects noticed from appearance were problems from yellow-rotten and black fungus.  The targeted 

defective rate was set to be not more than 2 percented.  After analyzing the causes of defectives, it was found that the 

five main causes are lack of training and coaching, no operation manuals, lack of mushroom house’s maintenance, 

improper ventilation, and improper care of mushroom chunks.  The results after improvement review that there were 

12.6 Kg. defects out of total 1,655 Kg. Bhutan mushroom production; which was better than the targeted value. 

Keyword:  Productivity, Waste reduction, Bhutan mushroom, QC story 

 

บทนํา  

 ในปจจุบันการเพาะเห็ดเปนธุรกิจที่ขยายตัวเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว เนื่องจากการเพาะเห็ดใหผลผลิตเร็ว และเปน

อาชพีที่สามารถทํารายไดตลอดป อีกทั้งประเทศไทยมีสภาพดินฟาอากาศที่เหมาะสมกับการทําอาชีพเสริมทําใหเกษตรกร
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ผูสนใจเพาะเห็ดเพิ่มขึ้นเปนจํานวนมาก (มัณฑนา และคณะ, 2552) โดยเฉพาะเห็ดภูฐานซึ่งเปนเห็ดเศรษฐกิจที่นาสนใจเพราะ

ปลูกงาย และมีผลผลติทัง้ป ราคาขายไมสูงมาก มีตลาดรองรับ การเพาะเห็ดใหไดผลผลิตที่ดีมีคุณภาพตองเริ่มจากสายพันธุ

เห็ดที่นํามาเพาะเลี้ยง การพัฒนาวิธีการเพาะเห็ดที่เหมาะสมในแตละพื้นที่ และการศึกษาความหลากหลายของเห็ดใน

ธรรมชาตเิปนสิ่งจําเปนที่จะตองดําเนนิ การ (จรยิา, 2543) 

 โดยทั่วไปผูผลิตพยายามรักษาระดับคุณภาพของผลผลิตที่ดี หรือควบคุมปริมาณของเสียเกิดขึ้นจึงมีการแกไข

ปญหาที่หนวยการผลติ แผนการตรวจสอบที่ปลายสายการผลติ เพื่อใหการควบคุมกระบวนการไดคุณภาพ (ฤดี, 2551) การ

เพิ่มคุณภาพหรอืปรมิาณผลผลติ ไมจําเปนตองเพิ่มปรมิาณการผลิต แตอาจเปนการลดตนทุนหรือความสูญเสียระหวางการ

ผลิต กระบวนการแกปญหาอยางมีระบบ มีเหตุมีผล โดยใหหลักการของกระบวนการบริหารของวงจรเดมม่ิง (P-D-C-A) 

สามารถแกปญหาไปถึงตนตอสาเหตุได โดยผานเครื่องมือจัดการคุณภาพ วิธี QC Story มีขั้นตอนเปนกระบวนการ การ

แกปญหาเปนเรื่องราว โดยจะสื่อสารในรูปของภาพ เพื่อใหเกิดความเขาใจงาย ตั้งแตการคัดเลือกปญหา เขาใจสถานการณ

ของปญหา การกําหนดเปาหมาย การวางแผนการวิเคราะหการวัดผล ตลอดจนการควบคุมและจัดทํามาตรฐานหลังจาก

แกปญหานัน้แลวเพื่อไมใหปญหาเกดิซ้ําอีก (สุทธิ, 2553) 

 โรงเพาะเห็ดภูฐานตําบลหนองรี อําเภอบอพลอย จังหวัดกาญจนบุรี เปนโรงเห็ดขนาดใหญ มีผลผลิตทั้งหมด 2 

ชนดิ คือ ผลติกอนเชื้อเห็ดภูฐาน กําลังการผลติกอนเชื้อ 1,560 กอนตอวัน และชนิดดอกเห็ดภูฐานซึ่งมีเทากับ 650 กิโลกรัม

ตอเดอืน โดยมีโรงเรอืนสําหรับผลติดอกเห็ด 6 โรงเรอืน ในการวจัิยครัง้นี้ ผูวจัิยสนใจเพิ่มผลผลติเฉพาะในสวนของดอกเห็ดภู

ฐาน จากขอมูลในอดตีพบวา ผลผลติเห็ดเสยีเฉลี่ยรอยละ 5 หรอืมากกวา 10 กโิลกรัมตอสัปดาห ดังนั้น วิจัยในครั้งนี้จึงมีเปา 

หมายในการเพิ่มผลผลติเห็ด โดยการวเิคราะหหาสาเหตุและแกไข เพื่อลดเห็ดเสยีโดยใชวธิ ีQC Story  

 การวจัิยครัง้นี้มีวัตถุประสงคของการวิจัย เพื่อเพิ่มผลผลิตของเห็ดภูฐานโรงเพาะเห็ดภูฐาน ตําบลหนองรี อําเภอ

บอพลอย จังหวัดกาญจนบุร ีโดยใชวธิ ีQC story ประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการวิจัย เพื่อเปนแนวทางในการเพิ่มจํานวน

ผลผลติเห็ดภูฐาน โดยลดจํานวนการเนาเสยีของเห็ดภูฐานตลอดจนนําแนวทางไปประยุกตกับเห็ดชนดิอ่ืนๆ รวมถึงกิจการอ่ืนๆ 

ที่คลายกันได  
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4. เครื่องมือที่ใชในการวจัิย ไดแก ใบตรวจสอบ แผนภูมิแทง แผนภูมิแกนท แผนผังกางปลา และ 5W1H 
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1. ขั้นตอนกําหนดหัวขอปญหาจากการเก็บขอมูลที่โรงเพาะเห็ดภูฐาน ตําบลหนองรี อําเภอบอพลอย จังหวัด

กาญจนบุร ีพบวาผลผลติเห็ดเปนดอกเห็ดดีจํานวน 191 กิโลกรัมตอสัปดาห และดอกเห็ดเสีย 14.5 กิโลกรัมตอสัปดาห คิด

เปนของเสยีรอยละ 7.06 จึงนําไปสูการกําหนดหัวขอปญหาคือ “ลดเห็ดเสยีจากกระบวนการผลติของเห็ดภูฐาน” 
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2. ขั้นตอนสํารวจสภาพปจจุบันและตั้งเปาหมาย ภายหลังการศึกษาสภาพกระบวนการผลิตเห็ดเปนเวลา 8 

สัปดาห (ตัง้แตวันที่ 4 กันยายน-30 ตุลาคม พ.ศ.2560) พบวาจากกําลังการผลิตทั้งหมด 1,643.8 กิโลกรัม เกิดดอกเห็ดดี

จํานวนทัง้ หมด 1,545 กโิลกรัม มีการเกิดดอกเห็ดเสียจํานวนทั้งหมด 98.8 กิโลกรัม คิดเปนของเสียรอยละ 6.01 จากการ

สังเกตลักษณะของเสยีทัง้หมดจากรูปลักษณภายนอกพบวา ดอกเห็ดเสยีเกดิจากปญหาดอกเห็ดเนาเหลือง และดอกเห็ดเปน

ราดํา 60.8 กโิลกรัม (รอยละ 61.53)  โดยผูวจัิยตัง้คาเปาหมายในการลดของเสีย จากปญหาดอกเห็ดเนาเหลือง และปญหา

ดอกเห็ดเปนราดํา มีคาไมเกนิ (รอยละ 2) ดังแสดงตามภาพที่ 1 

 
ภาพที่ 1 คาเฉลี่ยของเสยีกอนปรับปรุงแกไข 

3. ขัน้ตอนวางแผนการดําเนนิกจิกรรม โดยใชแผนภูมิแกนท มีการกําหนดแผนการดําเนนิงานตัง้แตวันที่ 31 

สงิหาคม พ.ศ. 2560-23 กุมภาพันธ พ.ศ.2561 ดังแสดงตามตารางที่ 1 

 
ตารางที่ 1 แสดงแผนการดําเนนิงาน 

 

 

4. ขัน้ตอนวเิคราะหสาเหตุ จากการระดมสมองของพนักงานที่ทําหนาที่เพาะเห็ดในกระบวนการผลิต จํานวน 2 คน 

เพื่อหาสาเหตุของการเกิดดอกเห็ดเนาเหลือง และดอกเห็ดเปนราดํา หลังจากนั้นนําเสนอสาเหตุของปญหาและผลการ

วเิคราะหดวยแผนภูมิกางปลา ดังแสดงตามภาพที่ 2 

 

ขัน้ตอนการดําเนนิงาน 

 

ชวงเวลาดําเนนิงาน 

31 ส.ค.-2 

ก.ย. 2560 

4 ก.ย.-30 

ต.ค. 2560 

17-23 พ.ค. 

2560 

10-24 ธ.ค. 

2560 

25 ธ.ค. 2560

-18 ก.พ.2561

20-23 ก.พ 

2561 

1. กําหนดหัวขอปญหา       

2. สํารวจสภาพปจจุบันและ

ตัง้เปาหมาย 

      

3. วเิคราะหสาเหตุของ

ปญหาและกําหนดแผนการ

แกไขปญหา 

      

4. ปฏิบัตติามแผน       

5. ตดิตามผล            *    *        *  

6. สรุปผลการแกไขปญหา       
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ภาพที่ 2 แผนผังกางปลาแสดงสาเหตุของปญหาดอกเห็ดเนาเหลอืงและดอกเห็ดเปนราดํา 

5. ขั้นตอนกําหนดมาตรการตอบโตและนํามาตรการตอบโตมาปฏิบัติ จากการวิเคราะหสาเหตุโดยใชแผน ภูมิ

กางปลาจึงนําสาเหตุหลักที่เกิดจาก พนักงาน วิธีการ วัตถุดิบและอุปกรณ และสิ่งแวดลองและศัตรูพืช มาทําการแกไข

ปรับปรุง โดยกําหนดแผนในการปฏิบัตดิวย 5W1H ดังแสดงตามตารางที่ 2  

 
ตารางที่ 2 แสดงมาตรการตอบโต 5W1H สําหรับปญหาดอกเห็ดเนาเหลอืงและดอกเห็ดเปนราดํา 

 

สาเหตุ What Who Where When How Why ผลที่ไดรับ 

ขาดการ

อบรมและ

ไมไดรับ

การสอน

งาน 

เรื่องการ

อบรม

ศัตรูพชื

และการ

สอนงาน

ใหกับ

พนักงาน 

หัวหนา

พนัก 

งาน 

โรงเพาะเห็ด

ภูฐาน 

นํามาตรการ

ตอบโตมา

ปฏบัิติ 

ใหแกพนักงานใหม เพื่อใหพนักงานมี

ความรู และ

สามารถปฏบัิติ 

งานไดถูกตองและ

ทราบขัน้ตอนใน

การปฏบัิติงาน

อยางครบถวน 

พนักงานรูทัน

ขาวสารเก่ียวกับ

โรคและศัตรูพชื 

สภาพปจจุบันใน

ชวงเวลาน้ันได

ทันทีและรับรูท่ัวท้ัง

สถานประกอบการ 

   

 

    พนักงานท่ีเขามา

ปฏบัิติงานใหม

สามารถปฏบัิติงาน

และลําดับขัน้ตอน

การปฏบัิติงาน

อยางถูกตอง 

ขาดคูมอื

ปฏบัิติ 

งาน 

จัดทําคูมอื

ในการ

ปฏบัิติ 

งาน 

หัวหนา

พนัก 

งาน 

กระบวน 

การผลิตเห็ด

ภูฐาน 

นํามาตรการ

ตอบโตมา

ปฏบัิติ 

จัดทําคูมอืในการ

ปฏบัิติงานใหกับ

พนักงานใหไดรับ 

ทุกคน 

เพื่อใหพนักงาน

ปฏบัิติงานได

ถูกตอง 

ทําใหพนักงาน

สามารถศกึษา

กระบวนการ

ทํางานใหละเอยีด

รอบคอบผานคูมอื

ปฏบัิติงานได 
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ตารางที่ 2 แสดงมาตรการตอบโต 5W1H สําหรับปญหาดอกเห็ดเนาเหลอืงและดอกเห็ดเปนราดํา (ตอ)  

 

สาเหตุ What Who Where When How Why ผลที่ไดรับ 

ขาดการ

ดูแลรักษา

โรง 

เรอืน 

ดูแลรักษา

ความ

สะอาด

โรงเรอืน 

พนัก 

งาน 

กระบวน 

การผลิตเห็ด

ภูฐาน 

นํามาตรการ

ตอบโตมา

ปฏบัิติ 

ทําความสะอาดพื้น 

ผนัง ซอกมุมจาก 

และฉีดพน

เชื้อจุลินทรยีเชื้อบีที

ผสมกับไทเกอรเฮริบ 

อาทิตยละ 1 ครัง้  

เพื่อใหโรงเรอืน

สะอาดทําใหแมลง

ศัตรูพชืลดนอยลง 

ทําใหแมลงศัตรูพชื

ลดนอยลงจรงิ 

ขาดการ

ระบาย

อากาศ 

การระบาย

อากาศ

ภายใน

โรงเรอืน 

พนัก 

งาน 

กระบวน 

การผลิตเห็ด

ภูฐาน 

นํามาตรการ

ตอบโตมา

ปฏบัิติ 

เปดโรงเรอืน

ประมาณ 5-10 นาที 

ในเวลากลางคนืทุก

ครัง้ท่ีอุณหภูมสูิงขึ้น 

เพื่อระบายอากาศ

ภายในโรงเรอืน

ออกไป 

เพื่อลดอุณหภูมท่ีิ

สูงเกินไปภายใน

โรงเรอืน 

ทําใหการเจรญิ

ของเสนใยดีขึ้น 

และชวยใหการชัก

นําอาหารใหดอก

เห็ดการออกดอก

เห็ดดีขึ้น 

ขาดการ

ดูแลรักษา

กอนเชื้อ 

ตรวจ 

สอบ 

กอนเชื้อ

ภายใน

โรงเรอืน 

พนัก 

งาน 

กระบวน 

การผลิตเห็ด

ภูฐาน 

นํามาตรการ

ตอบโตมา

ปฏบัิติ 

หมั่นตรวจสอบกอน

เชื้อเห็ดอยูเสมอ 

หากพบเห็นกอนเชื้อ

เปนราหรอืถูก

ศัตรูพชืทําลาย ให

เก็บแยกออกจาก

โรงเรอืนทันที 

เพื่อปองกันการติด

เชื้อ ไมใหแพรเขาสู

กอนเชื้อเห็ดอื่นๆ 

ชวยลดปรมิาณ

กอนเชื้อเห็ดท่ีเปน

เชื้อรา และศัตรูพชื

จะทําลายกอนเชื้อ

เห็ดอื่นๆ 

 

6. ขั้นตอนติดตามผล ภายหลังการนํามาตรการตอบโตไปสูการปฏิบัติโดยเฉพาะ มีการจัดเก็บขอมูล 8 สัปดาห 

(ตัง้แต 25 ธันวาคม 2560-18 กุมภาพันธ 2561) พบวาเกดิดอกเห็ดดจํีานวน 1,655 กโิลกรัม จากการสังเกตลักษณะของเสีย

ทั้งหมดจากรูปลักษณภายนอกพบวา ดอกเห็ดเสียเกิดจากปญหาดอกเห็ดเนาเหลืองและดอกเห็ดเปนราดํา จํานวน 12.6 

กโิลกรัม คิดเปนของเสยีรอยละ 0.76 เม่ือนําผลการดําเนินงานตามมาตรการตอบโตมาเปรียบเทียบขอมูลกอนและหลังการ

ปรับปรุง ดังแสดงคาเปาหมายตามภาพที่ 3 
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ภาพที่ 3 การเปรยีบเทยีบอัตราคาเฉลี่ยดอกเห็ดเนาเหลือง และดอกเห็ดเปนราดํา กอน-หลังการปรับปรุงแกไข 

7. ขัน้ตอนกําหนดเปนมาตรฐาน โดยการจัดทําวธิปีฏิบัตงิาน (Work instruction) ใชเปนเครื่องมือในการปฏิบัตงิาน

จรงิ 

 

วิจารณผลการวิจัย  

1. จากการวจัิยพบวา ในการแกไขปญหาการเพิ่มผลผลิตจากการลดของเสียของกระบวนการผลิตเห็ดภูฐาน โดย

วธิี QC Story ซึ่งจากการเลือกวิธีดังกลาวมาปรับปรุงแกไขปญหา ผานการคิดอยางเปนระบบ มีเหตุผลโดยใชหลักการของ

กระบวนการบริหารงาน โดยวงจรเดมม่ิง (P-D-C-A) ผาน 7 ขั้นตอนของการแกไขปญหา จากการเก็บขอมูลหลังปรับปรุง

สามารถลดจํานวนดอกเห็ดเสยี เพิ่มผลผลติดอกเห็ดด ีโดยบรรลุคาเปาหมาย 

2. จากการวจัิยพบวา ปญหาที่เกดิขึ้นในกระบวนการผลติมีสาเหตุหลักมาจาก พนักงาน วัตถุดิบ อุปกรณ วิธีการ 

สิ่งแวดลอม และศัตรูพชื อาจเนื่องมาจากพนักงานขาดการอบรม ขาดการสอนงาน ขาดคูมือปฏิบัติงาน ขาดการดูแลรักษา

โรงเรอืน ขาดการระบายอากาศ และขาดการดูแลรักษากอนเชื้อ ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาของ ปาริ ษา และธีระพันธุ 

(2560) ศึกษาการลดจํานวนของเสียของกระบวนการผลิตเห็ดนางฟา โดยวิธี  QC Story มีสาเหตุหลักมาจาก พนักงาน 

วิธีการ วัตถุดิบ อุปกรณ สิ่งแวดลอม และศัตรูพืช สอดคลองกับทฤษฎีการบริ หารทรัพยากร 4MS ไดแก คน (Man) 

เครื่องจักร (Machine) วัตถุดบิ (Material) และวธิกีารปฏิบัต ิ(Method) เพื่อลดการสูญเสยีจากการผลติ (ฤดี, 2551) 

 

สรุปผลการวิจัย   

การเพิ่มผลผลติโดยการลดของเสยีของกระบวนการผลิตเห็ดภูฐาน โดยวิธี QC Story ไปปฏิบัติแลวมีผลการแกไข

ปญหา คือ มีการเกดิดอกเห็ดด ี1,655 กโิลกรัม มีดอกเห็ดเสยีจากปญหาดอกเห็ดเนาเหลอืงและดอกเห็ดเปนราดํา มีของเสีย

รวมทัง้หมดจํานวน 12.6 กิโลกรัม (เฉลี่ย 1.58 กิโลกรัมตอสัปดาห) คิดเปนของเสียรอยละ 0.76 เม่ือเปรียบเทียบกอน และ

หลังทําการปรับปรุงแกไข คาเฉลี่ยดอกเห็ดเสยีลดลง 6.02 กโิลกรัมตอสัปดาห ถอืวาบรรลุเปาหมายที่กําหนด 

 

กติตกิรรมประกาศ 

สารนิพนธฉบับนี้สําเร็จลงไดดวยดี ผูวิจัยจึงขอขอบคุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา คณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม และอาจารย ดร. ไสว  ศิริทองถาวร ที่ปรึกษาการทําวิจัย ที่ชวยในการ
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ตรวจสอบขอมูล ขอขอบพระคุณ คุณอรทัย พลสนิธ เจาของโรงเพาะเห็ด ตําบลหนองร ีอําเภอบอพลอย จังหวัดกาญจนบุรี ที่

ใหความรวมมือและอํานวยความสะดวกในการศกึษา และเก็บขอมูลที่เอ้ือตอการทําสารนพินธ 
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บทคัดยอ 

 การเลือกใชความเขมขนในระดับที่เหมาะสมของวัสดุ และพลาสติไซเซอรเปนสิ่งจําเปนเพื่อใหไดคุณสมบัติทาง

กายภาพ และสมบัติทางกลที่ดีของฟลมบริโภคไดสําหรับใชเปนบรรจุภัณฑและการถนอมรักษาอาหาร งานวิจัยนี้มี

วัตถุประสงคเพื่อศกึษาคุณสมบัตทิางกายภาพและสมบัติทางกลของฟลมบริโภคไดจากถั่วแดงหลวงและถั่วเหลืองที่ใชกลีเซ

อรอลเปนพลาสตไิซเซอรที่ความเขมขนตางๆ คือ รอยละ 0 10 20 30 และ 40 (w/w) พบวาโปรตีนไอโซเลตจากถั่วแดงและ

ถั่วเหลืองมีปริมาณโปรตีนเทากับรอยละ 84.24 และ 83.25 ตามลําดับ ความหนาของฟลมทั้งสองเพิ่มขึ้นเม่ือระดับความ

เขมขนของกลเีซอรอลเพิ่มขึ้น (p<0.05) อยางไรก็ตามคาความตานทานแรงดงึ (Ts) และคาโมดูลัสของสภาพการยืดหยุน (EM) 

ลดลง ในขณะที่คาการยืดตัว ณ จุดขาด (EAB) เพิ่มขึ้นเม่ือระดับความเขมขนของกลีเซอรอลของฟลมโปรตีนทั้งสองชนิด

เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ฟลมไอโซเลตจากถั่วเหลืองและถั่วแดงหลวงมีคาการะลายที่สูงที่สุดที่ระดับความเขมขนของกลีเซอรอล

เขมขนรอยละ 10 และ 30 ตามลําดับ อีกทั้งคาการซึมผานของไอน้ํา และความสวาง (L*) ของฟลมทั้งสองชนิดนี้ยังมีคา

เพิ่มขึ้นเม่ือระดับกลเีซอรอลสูงขึ้น ดังนัน้ความเขมขนของกลเีซอรอลที่ระดับความเขมขนรอยละ 30 เปนระดับความเขมขนที่ดี

และเหมาะสมที่สุดในงานวจัิยนี้สําหรับการเตรยีมฟลมโปรตนีไอโซเลตจากถั่วแดงหลวงและถั่วเหลือง 

คําสําคัญ:  โปรตนีไอโซเลต  ฟลมบรโิภคได  ถั่วแดง  ถั่วเหลอืง  พลาสตไิซเซอร 

Abstract 

 Appropriate concentration of base material and plasticizer is required to obtain good physical and mechanical 

properties of edible film for food packaging with preservation functions. This research aimed to study on physical and 

mechanical properties of edible film from red kidney and soy bean protein isolates using glycerol as plasticizer at 

different concentrations of 0, 10, 20, 30 and 40% (w/w). The result showed that protein isolate from red kidney bean 

and soy bean contained protein content of 84.24 and 83.25%, respectively. Thickness of both films increased as 

increasing glycerol concentration (p<0.05). However, tensile strength (Ts) and elastic modulus (EM) decreased, while 

elongation at break (EAB) increased as glycerol concentration increased for both protein isolate film. Nevertheless, films 

from soy bean and red kidney bean isolate using glycerol concentration of 10 and 30% (w/w) respectively had the 

highest solubility. Furthermore, water vapor permeability value and lightness (L*) of both film increased with increasing 

glycerol concentration. Thus, the best concentration of glycerol in this study was 30% for edible film preparation from 

red kidney and soy bean protein isolates. 

Keyword:  protein isolate, edible film, red kidney bean, soy bean, plasticizer 
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บทนํา  

ปจจุบันการใชบรรจุภัณฑประเภทพลาสติกเปนปญหาที่สําคัญที่กอใหเกิดมลภาวะตอสิ่งแวดลอมเนื่องจากยอย

สลายยากและยังสงผลกระทบตอผูบริโภคโดยตรงซึ่งกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพอันเนื่องมาจากในกระบวนการผลิต

พลาสตกิจะมีการใชสารเคมีตางๆในการขึ้นรูปพลาสติกซึ่งเปนสารมีอันตรายซึ่งถาผูบริโภคขาดความรู เกี่ยวกับการใชงาน

พลาสตกิเหลานี้อาจทําให สารเคมีที่เปนอันตรายจากผลติภัณฑพลาสตกิถูกชะออกมาและปนเปอนลงสูอาหารและผลิตภัณฑ

อาหารไดซึ่งอาจสงผลกระทบโดยตรงตอสุขภาพของผูบรโิภคโดยจะทําใหเกิดโรคมะเร็งไดซึ่งเปนโรคที่มีอัตราการฆาชีวิตคน

ในปรมิาณที่สูงในแตละป  จึงทําใหมีการคิดคนหาวัสดุบรรจุภัณฑเพื่อนํามาใชในการทดแทนบรรจุภัณฑพลาสติกสังเคราะห 

เพื่อใหมีความปลอดภัยตอผูบริโภค ซึ่งฟลมบริโภคได (edible film) เปนทางเลือกหนึ่งที่นาสนใจเนื่องจากรับประทานไดและ

ยอยสลายไดอยางงายดายในธรรมชาต ิฟลมที่รับประทานได หมายถึง วัสดุแผนบางที่รับประทานได นํามาใชกับอาหารดวย 

วธิกีารตางๆ เชน การหอหุมอาหาร (enrobing) การจุม (dipping) การแปรง (brushing) เพื่อปองกันไมให แกส ไอระเหยผาน

เขาออกได (มณฑาทพิย, 2535) ปจจุบันโปรตนีจากแหลงตางๆกําลังไดรับความนิยมผลิต เปนฟลมบริโภคได ซึ่งฟลมโปรตีน

เปนฟลมที่เกดิจากสมบัตเิชงิหนาที่ของโปรตนี โปรตนีจากแหลงตางๆที่นิยมนํามาผลิต เปนฟลมบริโภคได ไดแก โปรตีนจาก

พืช และสัตว เชน โปรตีนไขขาว (egg white) (Lim et al., 1995) เจลาติน (gelatin) (Sobral et al., 2001)  เคซีน (Casein) 

(Yoshida et al., 2004) เวยโปรตนี (whey protein) (Yoshida et al., 2004) โปรตีนขาวโพด (zein protein) ( Yang et al., 2009)   

โปรตีนขาวสาลี (wheat gluten protein) (Gontard et al., 1992) โปรตีนจากเมล็ดพืชน้ํามัน (oilseed protein) ( Moure et al., 

2006)  และโปรตีนนม (milk protein) (Oussalah et al., 2006) ซึ่งฟลมโปรตีนมีขอไดเปรียบกวาฟลมชนิดอ่ืนๆในการใชใน

อาหารคือมีความแข็งแรงมีความหยืดหยุนสูง สามารถปองกันการปนเปอนจากจุลนิทรยี และสารอ่ืนๆ รวมทั้งสามารถลดการ

เสยีหายจากการขนสงโดยคงคุณภาพตลอดอายุการเก็บ แตก็มีขอเสยีคือมีความสามารถในการปองกันการซึมผานไอน้ําไดต่ํา 

(Ayranci et al., 2001) ดังนัน้การปรับปรุงสมบัตทิางกายภาพและสมบัติเชิงกลของฟลมโปรตีนใหมีลักษณะที่ดีและเหมาะสม

ตอการใชกับผลติภัณฑอาหารนั้นคือ การปรับปรุงหรือการเพิ่มคุณสมบัติการซึมผานไอน้ําของฟลม จะชวยทําใหชะลอการ

เปลี่ยนแลงคุณภาพของอาหารและยืดอายุการเก็บรักษาของอาหารใหยาวนาน 

ถั่วแดงหลวง (Phaseolus vulgaris L.) เปนพชืถั่วที่มีความสําคัญตอเศรษฐกิจของประเทศบนพื้นที่สูงชนิดหนึ่งที่ปลูก

ทดแทนฝน ใชไดผลในการลดพื้นที่ปลูกฝนบนพื้นที่สูงของภาคเหนอืที่มีอากาศหนาวเย็น เชน จังหวัดเชียงใหม เชียงราย นาน 

และแมฮองสอน เปนตน ถั่วแดงหลวงมีคุณคาทางอาหารสูง นิยมบริโภคเมล็ดแหง ซึ่งทําเปนอาหารคาว และหวาน ยังเปน

อาหารสําหรับผูที่ลดความอวนและผูปวยโรคเบาหวานไดดีเนื่องจากมีโปรตีนและใยอาหารสูง และมีราคาที่ถูก (กิโลกรัมละ 

35) (สุมินทร สมุทคุปติ์ 2538) ในขณะที่ถั่วเหลอืง (Glycine max (L.) Merrill) เปนพืชลมลุก เปนพืชตระกูลถั่ว (Leguminosae) 

เมล็ดแหงจากถั่วเหลอืงจัดเปนถั่วเมล็ดแหง (legume) ซึ่งอยูในกลุมพืชน้ํามัน (oil crop) นําไปใชเปนวัตถุดิบ เพื่อการสกัดเปน

น้ํามันถั่วเหลอืง และยังนํามาแปรรูป (food processing) เปนผลติภัณฑอาหารไดหลากหลาย เพื่อเปนแหลงโปรตีน เชน โปรตีน

เกษตร เตาหู เตาเจียว ซีอ้ิว นมถั่วเหลือง เปนตน (Ayranci et al., 2001).ดังนั้น ถั่วแดงและถั่วเหลืองเปนพืชที่เปนแหลงของ

โปรตนีที่สําคัญ จึงเหมาะสมที่จะนํามาใชเปนวัตถุดบิในการผลติฟลมบรโิภคได เพื่อเพิ่มมูลคาใหกับสินคาทางการเกษตร และ

ชวยลดปญหาสิ่งแวดลอม ซึ่งพัฒนาเปนบรรจุภัณฑอาหาร งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสมบัติทางกายภาพ และ

สมบัตเิชงิกลของฟลมโปรตนีจากถั่วแดงหลวง และถั่วเหลอืงโดยใชกลเีซอรอลเปนพลาสตไิซเซอร และศกึษาสัดสวนกลเีซอ- 

-รอลที่ระดับความเขมขนตางๆตอสมบัติทางกายภาพ และสมบัติทางกลของฟลมเพื่อพัฒนาเปนบรรจุภัณฑตนแบบที่มี

ประสทิธภิาพที่จะนําไปใชหอหุมอาหารตอไป 

 

วิธีดําเนนิการวิจัย  

ตอนที่ 1  องคประกอบทางเคมีของถั่วแดงหลวงและถั่วเหลอืง 
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   1.1 การเตรยีมวัตถุดบิ 

          นําถั่วแดงหลวง และถั่วเหลอืงที่ซื้อมาจากตลาดสดในตําบลหนองหาร  อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม ที่ผานการ

คัดเลือกมาแลว มาผานกระบวนการบดดวยเครื่องบดแหง (ModelMx-12CN, National, Taipic, Taiwan) จะไดเปนผงถั่วเพื่อ

นําไปวเิคราะหองคประกอบทางเคมีตอไป 

   1.2 การวิเคราะหองคประกอบทางเคมี 

        ทําการวเิคราะหหาองคประกอบทางเคมีตางๆของถั่วแดงและถั่วเหลือง คือ วิเคราะหปริมาณ ความชื้น  โปรตีน เถา 

และไขมัน ดวยวธิมีาตรฐาน (AOAC, 2000)  

ตอนที่ 2 การสกัดและสมบัตทิางเคมีของโปรตนีไอโซเลตจากถั่วแดงหลวงและถั่วเหลือง     

    2.1 การสกัดโปรตนีไอโซเลตจากถั่วแดงและถั่วเหลอืง 

         สกัดโปรตนีไอโซเลตจากถั่วแดงหลวงและถั่วเหลืองโดยดัดแปลงวิธีของ Kudre และคณะ (2013) โดยนําถั่วแดงหลวง

และถั่วเหลอืงมาแชน้ําเปนเวลา 12 ชั่วโมงจนนิ่มจึงทําการปลอกเปลือก และนําถั่วแดงหลวง และถั่วเหลืองที่ผานการปลอก

เปลอืกไปอบแหงดวยเครื่องอบแหงลมรอน (Memmert, Schwabach, Genmany) ที่อุณหภูมิ  60 องศาเซลเซียส เปนเวลา 6 

ชั่วโมง จึงนําถั่วแดงหลวง และถั่วเหลืองที่ผานการอบมาบดใหละเอียดดวยเครื่องบด (T.C., Motor, Thailand) จะไดถั่วแดง

หลวงและถั่วเหลอืงผงจึงนํามาละลายดวยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซม (NaOH) เขมขน 0.2% (w/v) (pH 12) ในอัตราสวน

ตัวอยางตอสารละลาย 1:10 (w/v) กวนอยางตอเนื่องทิ้งไวเปนเวลา 1 ชั่วโมงดวยเครื่องกวนสาร (Overhead stirrer) (model 

W20.n, IKA®-Werke GmbH & CO.KG, Stanfen, Germany) แลวนําตัวสารละลายถั่วแดงไปหมุนเหวี่ยงดวยเครื่องเซนติฟวส 

(Centrifuge) (SORVALL Rc-5C PL, N.Y.R.Co.,Ltd., Germany) ดวยความเร็ว 8,000 xg ที่อุณหภูมิ 25  องศาเซลเซียสเปน

เวลา 30 นาท ีจะไดสวนที่ละลาย (เฟสน้ํา)  และไมละลาย (ตะกอน) จึงนําสวนที่ละลาย (เฟสน้ํา)  ไปปรับคาพีเอช ดวยพีเอช

มิเตอร (Retsch, VS 1000, Haan, Germany) ใหได pH 4.5 โดยใชกรดไฮโดรลกิ (HCl) เขมขน 2 N แลวนําตัวอยางที่ปรับพีเอช

ไปหมุนเหวี่ยงดวยเครื่องเซนตรฟิวสอีกครัง้ที่ความเร็ว 8,000 xg ที่อุณหภูมิ 25  องศาเซลเซียสเปนเวลา 30  นาที จะไดสวน

ที่ละลาย (เฟสน้ํา)  และไมละลาย (ตะกอน) จึงนําตัวอยางที่ไมละลาย (ตะกอน) มาละลายน้ําเล็กนอยปรับคาพีเอชใหได

เทากับ 7 แลวนําไปทําใหแหงดวยเครื่องทําแหงแบบแชเยือกแข็ง จะไดโปรตนีไอโซเลตจากถั่วแดงหลวง และถั่วเหลือง จากนั้น

ทําการวเิคราะหหาองคประกอบทางเคมีดังที่ไดกลาวมาแลวขางตนตอไป 

ตอนที่ 3 การเตรยีมฟลมโปรตนีไอโซเลตจากถั่วแดงหลวง และถั่วเหลอืงโดยใชกลเีซอรอลที่ระดับความเขมขนตางๆ

เปนพาสตไิซเซอร  

   3.1 การเตรยีมฟลมโปรตนีไอโซเลตจากถั่วแดงหลวง และถั่วเหลอืง 

            เตรยีมฟลมโปรตนีไอโซเลตจากถั่วแดงหลวงและถั่วเหลอืงซึ่งดัดแปลงวิธีของ  Tongnuanhan และคณะ (2013) โดย

นําโปรตีนไอโซเลตจากถั่วแดงหลวงและถั่วเหลืองมาละลายน้ํากลั่นใหไดความเขมขนโปรตีนสุดทายเทากับ 5% (w/v) ที่

อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซยีส กวนอยางตอเนื่องเปนเวลา 10 นาท ีตัง้สารละลายใหเย็นที่อุณหภูมิหอง (25-28 องศาเซลเซียส)  

เตมิกลเีซอรอลลงไปในสารละลายโปรตีนไอโซเลตที่ระดับความเขมขน 10, 20, 30, 40 และ 50% (น้ําหนัก/น้ําหนักโปรตีน) 

จะไดเปนสารละลายฟลมโปรตนีไอโซเลต จากนัน้จึงนําสารละลายปรมิาณ  4  กรัม เทขึ้นรูปฟลมลงในเพลทอาหารเลี้ยงเชื้อ

พลาสติกขนาดเสนผาศูนยกลาง 8 เซนติเมตร และใชลมเปาจากพัดลมที่อุณหภูมิหองเปนเวลา 12 ชั่วโมง แลวนําไปบมใน

โถดูดความชื้นที่อ่ิมตัวไปดวยแอมโมเนยีมไนเตรต (ความชื้นสัมพัทธเทากับ 50%) กอนนําไปเก็บที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส 

เปนเวลา 48 ชั่วโมงในตูควบคุมอุณหภูมิและนําฟลมที่ไดไปวเิคราะหสมบัตทิางกายภาพและทางกล   

   3.2 การวิเคราะหสมบัตทิางกายภาพและสมบัตทิางเคมีของฟลมโปรตนีจากถั่วแดงหลวงและถั่วเหลือง 

3.2.1 ความหนาของแผนฟลม 
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ความหนาของฟลมโปรตีนไอโซเลตถั่วแดงหลวงและถั่วเหลืองโดยใช micrometer (Mitutoyo. Model ID-C112PM, 

Serial No.00320, Mitutoyo Corp., Japan) โดยสุมวัดบริเวณตางๆบนฟลม 5 บริเวณของแผนฟลมจํานวน 10 แผน และนํา

คาที่ไดมาหาคาเฉลี่ย  

3.2.2 คาความตานทานการดงึของฟลม (Tensile strength; Ts) 

หาคาความตานทานการดงึ (Tensile strength) ของตัวอยางแผนฟลมจากถั่วแดงหลวง และถั่วเหลืองโดยดัดแปลงวิธี

ของ Iwata และคณะ (2000) โดยใชเครื่อง Universal Testing Machine  (Lloyd  Instrument, Hampshire, UK ) ซึ่งใช คา Load 

cell 100 นิวตัน ใชตัวอยางฟลม (2×5 cm2) หนีบกับตัวหนีบความยาว 3 เซนติเมตร และเซทความเร็วของหัวอัดที่ 30 

มิลลเิมตร/นาท ี

3.2.3 คาโมดูลัสของสภาพการยืดหยุน (Elastic modulus, EM) 

คาโมดูลัสของสภาพการยืดหยุน (Elastic modulus) ของตัวอยางแผนฟลมจากถั่วแดงหลวง และถั่วเหลืองโดย

ดัดแปลงวธิขีอง Iwata และคณะ(2000) โดยใชเครื่อง Universal Testing Machine ซึ่งใช คา Load cell 100 นิวตัน ใชตัวอยาง

ฟลม (2×5 cm2) หนบีกับตัวหนบีความยาว 3 เซนตเิมตร และเซทความเร็วของหัวอัดที่ 30 มิลลเิมตร/นาท ี

3.2.4 คาการยืดตัวของฟลม ณ จุดขาด (Elongation at break, EAB) 

การวัดคาการยืดตัวของฟลม ณ จุดขาด (Elongation at break) ของตัวอยางแผนฟลมจากถั่วแดงหลวง และถั่ว

เหลอืงโดยดัดแปลงวิธีของ Iwata และคณะ (2000) โดยใหแรงดึงกับตัวอยางที่ใชทดสอบดวยอัตราเร็วในการดึงที่คงที่และ

บันทกึคาแรงดงึ (Tension force) ที่เปลี่ยนไปตามระยะการยืดตัว (Deformation) ของฟลม โดยขณะที่ฟลมยืดออกจะมีแรงตาน 

ซึ่งแรงตานของฟลม จะมีผลทําใหตัววัดแรงสามารถวัดแรงออกมาไดแรงที่วัดออกมามีหนวยเปนกิโลกรัม (kg) หรือนิวตัน (N) 

การทดสอบจะตองดงึแผนฟลมจนฟลมที่ใชทดสอบขาดออกจากกัน ซึ่งแรงตานสูงสุดของฟลมเปนผลที่ไดจากการวัดแรงที่

เกดิขึ้น 

  3.2.5 คาส ี(Color) 

คาสขีองตัวอยางวัดโดยเครื่องวัดส ี(Colorimeter) และรายงานในรูป L* (คาความสวาง), a* (สีแดง/สีเขียว) และ b* 

(สเีหลอืง/สนี้ําเงนิ) รวมถงึคาความตางส ี(∆E*) 

3.2.6 คาการซมึผานไอน้ําของฟลม (Water vapor permeability; WVP) 

การวัดอัตราการซึมผานของไอน้ํา (water vapor transmission rate) ตามวิธีของASTM method (American Society 

for  Testing & Materals,1989) และดัดแปลงจากวิธีการ Shikv และคณะ (2001) ใชถวยอลูมิเนียมเสนผาน ศูนยกลาง 3.6 

เซนตเิมตร ลกึ 1.5 เซนตเิมตร ที่ทราบน้ําหนัก ที่แนนอน นํามาบรรจุซลิกิาเจลแหง 20 กรัม (ความชื้นสัมพัทธ 0%) ปดผนึกให

สนทิดวย ฟลมที่ตองการทดสอบ ชั่งน้ําหนักอีกครั้ง จากนั้นนําไปวางในเดซิเคเตอรที่มีน้ํากลั่นที่อุณหภูมิหอง (25-28 องศา

เซลเซยีส) และชั่งน้ําหนักดวยอลูมิเนยีมที่ปดผนกึดวยฟลมทุกๆ 1 ชั่วโมง 

หาคา WVP โดยใชสูตรคํานวณดังนี้ 

WVP = (gm-1s-1Pa-1) = wIA-1t-1 (P2-P1)-1 

โดยที่ w=  น้ําหนักถวยอะลูมิเนียม (กรัม); I คือ ความหนาของฟลม(m); A คือ พื้นที่ของฟลม (m2); t คือ เวลาที่ใชทดสอบ 

(วนิาท)ี ; P2-P1 คือ คาความแตกตางความดันไอดานตรงขาม (Pa) คา WVP รายงานในหนวย gm-1s-1Pa-1         

3.2.7 คาการละลายของฟลม (film solubility) 

การวัดความสามารถในการละลายน้ําของฟลม (film solubility) ดัดแปลงตามวิธีการของ Tao และคณะ (2013)  โดย

ทําการละลายฟลมที่ระดับ pH ที่ตางกันคือ 3, 5, 7, 9 และ 11 แลวนําไปหมุนเหวี่ยงดวยเครื่องเซนติฟวสที่ความเร็ว 5,000 

xg ณ อุณหภูมิ 20  องศาเซลเซียสเปนเวลา 20 นาที ความเขมขนของสารละลายโปรตีนวัดโยวิธีของ Lowry  และคณะ 

(1951) โปรตนีที่ละลายไดคํานวณเปนเปอรเซ็นตโปรตนีทัง้หมด 
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   4. การวิเคราะหทางสถติิ 

        ทําการทดลอง 3 ซ้ําในแตละปจจัยที่ศึกษาวางแผนการทดลองแบบสุมสมบูรณ (Completely Randomized Design; 

CRD) วเิคราะหความแปรปรวนของขอมูลดวย ANOVA เปรยีบเทยีบความแตกตางระหวางปจจัยดวย Duncan’s multiple Rang 

Test วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จเพื่อประมวลผลทางสถิติ SPSS (SPSS 10.0 for windows, SPPSS 

Inc.Chicago,ll,USA) ที่ระดับความเชื่อม่ันรอยละ 95% 

 

ผลการวิจัย 

1. องคประกอบทางเคมีของโปรตนีไอโซเลตจากถั่วแดงหลวงและถั่วเหลือง 

 องคประกอบทางเคมีของถั่วแดงหลวงและถั่วเหลืองและโปรตีนไอโซเลตจากถั่วแดงหลวงและถั่วเหลือง แสดงดัง

ตารางที่ 1 โปรตีนไอโซเลตจากถั่วแดงหลวงและถั่วเหลืองมีปริมาณโปรตีนสูงถึง  84.24 และ 83.25% ตามลําดับ และมี

ปรมิาณโปรตนีมากกวาถั่วแดงและถั่วเหลอืง ซึ่งมีปริมาณโปรตีนเทากับ 20.13 และ 34.62%ตามลําดับ (p<0.05) แตถั่วแดง

หลวงและถั่วเหลอืงมีปรมิาณ ความชื้น เถา และไขมันสูงกวาโปรตนีไอโซเลตจากถั่วแดงหลวงและถั่วเหลอืง นอกจากนี้โปรตีน

ไอโซเลตจากถั่วเหลอืง มีปรมิาณไขมันเหลอือยูสูงถงึ 6.27% จากถั่วเหลอืงเริ่มตน (15.52%) 

Table 1 Physiochemical composition of red kidney and soy bean and its protein isolates 

 

Samples (wet basis) Moisture (%) Ash (%) Fat (%) Protein (%) 

Red kidney  bean 30.81±0.99*a** 14.50±0.18b 1.21±0.05c 20.13±0.71c 

Soy bean 16.07±0.05b 15.46±0.51a 15.52±0.31a 34.62±0.60d 

Red kidney  bean protein  isolate 11.55±0.03c 4.87±0.57c 0.36±0.07d 84.24±0.41a 

Soy bean protein isolate 7.93±0.35d 2.21±0.19d 6.27±0.55b 83.25±0.55b 

*Means ± SD (n=3)  

*Different letter superscripts with in same column indicate significant difference (p<0.05) 

 

Table 2 Color valves of red kidney and soy bean and its protein isolates 

 
Sample L* a* b* 

Red kidney  bean 71.73±0.00*c** 1.82±0.03a 9.43±0.04d 

Soy bean 73.13±0.01a -1.54±0.06c 23.38±0.09b 

Red kidney bean protein isolate 69.97±0.03d 1.11±0.07b 14.15±0.09c 

Soy bean protein isolate 72.92±0.01b -1.57±0.03d 24.22±0.03a 

*Means ± SD (n=3)  

*Different letter superscripts with in same column indicate significant difference (p<0.05) 
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2.คาสขีองถั่วแดงหลวงและถั่วเหลอืง และโปรตนีไอโซเลตจากถั่วแดงหลวงและถั่วเหลือง 

คาสขีองถั่วแดงและถั่วเหลือง และโปรตีนไอโซเลตจากถั่วแดงหลวงและถั่วเหลืองแสดงดังตารางที่ 2 โปรตีนไอโซ

เลตที่สกัดจากถั่วทั้งสองชนิดมีคาความสวาง (L*) และคาความเปนสีแดงลดลง (p<0.05) เม่ือเปรียบเทียบกับถั่วแดงหลวง

และถั่วเหลอืง ขณะที่คาความเปนสเีหลอืง (b*) ของโปรตนีไอโซเลตจากถั่วทัง้สองชนดิมีคาสูงขึ้นจากเริ่มตน (p<0.05) 

3.สมบัตทิางกลของฟลม 

   3.1 ความหนาของฟลม 

 ความหนาของฟลมโปรตนีไอโซเลตจากถั่วแดงหลวงและถั่วเหลืองที่ระดับกลีเซอรอลเขมขนรอยละ 0-40 แสดงดัง

ตารางที่ 3 ความหนาเฉลี่ยของฟลมจากถั่วทั้งสองชนิดอยูในชวง 0.06-0.11 มิลลิเมตร อยางไรก็ตาม ฟลมทั้งสองชนิดมีคา

ความหนาของฟลมลดลงเม่ือระดับความเขมขนของกลเีซอรอลเพิ่มขึ้น (p<0.05) 

Table 3 Thickness of protein isolate from red kidney bean and soy bean with different glycerol concentration  

*Means ± SD (n=3)  

*Different letter superscripts with in same column indicate significant difference (p<0.05) 

  
  3.2 คาความตานทานแรงดงึของฟลม 

 คาความตานทานแรงดึงของฟลมโปรตีนไอโซเลตจากถั่วแดงหลวงและถั่วเหลืองที่เติมกลีเซอรอลที่ระดับความ

เขมขนรอยละ 10-40 (w/w)  แสดงดังรูปที่ 1  พบวาคาความตานทานแรงดงึของฟลมโปรตีนไอโซเลตจากถั่วทั้งสองชนิดมีคา

ลดลง เม่ือระดับความเขมขนของกลีเซอรอลเพิ่มขึ้นจนถึงรอยละ 40 (p<0.05) และฟลมไอโซเลตจากถั่วแดงมีคาความ

ตานทานแรงดงึไมแตกตางจากฟลมไอโซเลตจากถั่วเหลือง (p<0.05) 

  

Film samples Glycerol concentration (%, w/w) Thickness (mm) 

Red kidney  bean 0 0.11±0.01*a** 

 10 0.07± 0.01 d 

 20 0.06± 0.01cd 

 30 0.08± 0.01bc 

 40 0.07± 0.01bc 

Soy bean 0 0.10±0.01ab 

 10 0.07± 0.01bc 

 20 0.10± 0.04b 

 30 0.08± 0.01bc 

 40 0.10± 0.01ab 
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 3.3 คาโมดูลัสของสภาพการยืดหยุนของฟลม 

 คาโมดูลัสของสภาพการยืดหยุน (EM) ของฟลมโปรตีนไอโซเลตจากถั่วแดงหลวงและถั่วเหลืองที่เติมกลีเซอรอลที่

ระดับความเขมขนรอยละ 10 ถงึ 40 (w/w)  แสดงดัง รูปที่ 2 ฟลมโปรตีนไอโซเลตจากถั่วแดงหลวงและถั่วเหลืองที่เติมกลีเซ

อรอลเขมขนรอยละ 10 (w/w)  มีคา EM สูงที่สุดเทากับ 723.08 MPa และมีคานอยสุดเทากับ 263.857 MPa เม่ือเติมกลีเซ

อรอลที่ระดับความเขมขนรอยละ 40 (p<0.05) ฟลมทัง้สองชนิดมีคา EM ลดลงเม่ือระดับความเขมขนของกลีเซอรอลเพิ่มขึ้น

จาก 10 ถงึ 40% (w/w) (p<0.05) 

 
Figure1. Tensile strength (Ts) of edible film from red kidney and soy bean protein isolates with glycerol at different 

concentration. Bars represent the SD (n=3). Different letter superscripts with in same parameter indicate significant 

difference (p<0.05). 

    

 
Figure2. Elasticity modulus (EM) of edible film from red kidney and soy bean protein isolates with glycerol at different 

concentration. Bars represent the SD (n=3). Different letter superscripts with in same parameter indicate significant 

difference (p<0.05). 

 
Figure3. Elongation at break (EAB) of edible film from red kidney and soy bean protein isolates with glycerol at different 

concentration. Bars represent the SD (n=3). Different letter superscripts with in same parameter indicate significant 

difference (p<0.05). 
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   3.4 คาการยืดตัว ณ จุดขาดของฟลม 

 คาการยืดตัว ณ จุดขาด (EAB) ของฟลมโปรตีนไอโซเลตจากถั่วแดงหลวงและถั่วเหลืองที่เติมกลีเซอรอลที่ระดับ

ความเขมขนรอยละ 10-40 (w/w) แสดงดังรูปที่ 3  คา EAB ของฟลมโปรตีนไอโซเลตจากถั่วทั้งสองชนิดโดยใชกลีเซอรอลที่

ระดับความเขมขนรอยละ 10-40% (w/w) อยูในชวง 2.91 ถึง 92.67% อยางไรก็ตาม คา EAB ของฟลมโปรตีนไอโซเลตจาก

ถั่วทัง้สองชนดิจะสูงขึ้นเม่ือระดับความเขมขนของกลเีซอรอลเพิ่มขึ้น (p<0.05) นอกจากนี้ฟลมโปรตนีไอโซเลตจากถั่วเหลืองที่

ระดับความเขมขนของกลเีซอรอล 30 และ 40% (w/w)จะมีคา EAB สูงกวาฟลมโปรตนีไอโซเลตจากถั่วแดงหลวง (p<0.05) 

4.สมบัตทิางกายภาพของฟลม 

   4.1 คาการละลายของฟลม 

คาการละลายของฟลมไอโซเลต จากถั่วแดงหลวงและถั่วเหลืองที่เติมกลีเซอรอลที่ระดับความเขมขนตางๆแสดงดัง

รูปที่ 4 พบวา คาการละลายของฟลมจากถั่วทัง้สองชนดิอยูในชวง 5.968 ถึง 41.764% ฟลมไอโซเลตจากถั่วเหลืองมีคาการ

ละลายสูงขึ้นเม่ือเตมิกลเีซอรอลเพิ่มขึ้นถงึระดับรอยละ 10 แตจะคอยลดลงอยางตอเนื่อง เม่ือระดับกลีเซอรอลเพิ่มขึ้นจนถึง 

40% (w/w) ในขณะที่ฟลมโปรตนีไอโซเลตจากถั่วแดงหลวงจะมีคาการละลายเพิ่มสูงขึ้นเม่ือใชกลีเซอรอลที่ระดับความเขมขน

ถงึรอยละ 30 และจะลดลงเม่ือเตมิกลเีซอรอลที่ระดับความเขมขน 40% (w/w) 

 

 
Figure4. % solubility of edible film from red kidney and soy bean protein isolates with glycerol at different 

concentration. Bars represent the SD (n=3). Different letter superscripts with in same parameter indicate significant 

difference (p<0.05). 

   4.2 คาการซมึผานไอน้ําของฟลม 

คาการซมึผานของไอน้ํา (WVP) ของฟลมโปรตนีไอโซเลตจากถั่วแดงหลวงและถั่วเหลือง เม่ือเติมกลีเซอรอลที่ระดับ

ความเขมขนตางๆ (0-40%) แสดงดังตารางที่ 4 พบวา เม่ือเพิ่มความเขมขนของกลีเซอรอลจาก 0 ถึง 40% (w/w) คา WVP  

ฟลมมีคาเพิ่มขึ้น เม่ือระดับกลีเซอรอลสูงขึ้นอยางไรก็ตามที่ระดับความเขมขนของกลีเซอรอลเดียวกันฟลมไอโซเลตจากถั่ง

แดงหลวงมีคา WVP สูงกวาฟลมไอโซเลตจากถั่วเหลอืง (p<0.05) 

   4.3 คาสขีองฟลม 

 คาสขีองฟลมไอโซเลตจากถั่วแดงหลวงและถั่วเหลืองที่เติมกลีเซอรอลที่ระดับความเขมขนที่ระดับความเขมขนรอย

ละ 0-40% (w/w) แสดงดังตารางที่ 5 คาความสวาง (L*) ของฟลมไอโซเลตของถั่วทัง้ 2 ชนดิ เพิ่มขึ้น เม่ือเพิ่มระดับกลเีซอ- 

รอลเพิ่มขึ้น (p<0.05) คาความเปนสีแดง (a*) ของฟลมไอโซเลตจากถั่วทั้งสองลดลงเม่ือความเขมขนของกลีเซอรอลสูงขึ้น 

(p<0.05) อยางไรก็ตามคาความเปนสเีหลอืง (b*) ของฟลมไอโซเลตจากถั่วแดงหลวงเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง แตคาความเปนสี

เหลอืงของฟลมไอโซเลตของถั่วเหลอืงลดลงอยางตอเนื่อง เม่ือเตมิระดับกลเีซอรอลเพิ่มขึ้น 
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Table 4: Water vapor permeability of protein isolates films from red kidney bean and soy bean at different glycerol 

concentration 

*Means ± SD (n=3)   

*Different letter superscripts with in same column indicate significant difference (p<0.05) 

Table 5: Color values of protein isolate films from red kidney and soy beans at different glycerol concentration 

Film samples Glycerol 

concentration 

 (%, w/w) 

 

L* 

 

a* 

 

b* 

Red kidney  bean 0 1.40±0.08*j** 0.21±0.15bc -1.07±0.03e 

 10 18.00±0.60f -0.27±0.05cd -1.76±0.49f 

 20 18.52±0.10e 0.66±0.22ab 0.88±0.18c 

 30 33.59±0.16a 0.47±0.03b 2.06±0.27b 

 40 6.09±0.15i 1.12±0.60a -1.99±0.57f 

Soy bean 0 29.05±0.19b -1.80±0.40f 5.88±0.04a 

 10 27.78±0.14c -0.19±0.02cd 0.76±0.12c 

 20 20.47±0.10d -1.04±0.26e -0.46±0.14d 

 30 13.51±0.26g -0.06±0.01cd -1.50±0.27ef 

 40 8.81±0.37h -0.56±0.19d -1.76±0.73f 

*Means ± SD (n=3)  

*Different letter superscripts with in same column indicate significant difference (p<0.05) 

 

วิจารณผลการวิจัย 

จากผลการทดลองขางตนพบวาถั่วแดงหลวงมีปรมิาณโปรตีนสูงกวาถั่วเหลือง ปริมาณเถาและรอยละไขมันของถั่ว

เหลอืงมีคาสูงกวาถั่วแดงหลวง ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของ Audu และ Aremu (2011) ที่ศึกษาองคประกอบทางเคมีของ

ถั่วแดงหลวงซึ่งพบวามีปรมิาณโปรตนีที่ใกลเคียงกัน โดยมีปริมาณโปรตีนอยู 15.3% (Audu et al., 2011) ความหนาของฟลม

Film samples Glycerol concentration (%) WVP (×10-11gm-1s-1Pa-1) 

Red kidney bean 0 12.41 ± 0.26*g** 

 10             13.8 ± 0.22e 

 20             15.54 ± 0.41c 

 30             17.18 ± 0.06a 

 40             18.03 ± 0.09a 

Soy bean 0             12.1 ± 0.07g 

 10             13.32 ± 0.18f 

 20             14.81 ± 0.11d 

 30             16.35 ± 0.06b 

 40             17.38 ± 0.29a 
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บรรจุภัณฑเปนสิ่งสําคัญสําหรับการปองกันผลิตภัณฑอาหาร ความสามารถในการซึมผานของกาซและความตานทานตอ

แมลงศัตรูของฟลมที่อาจลดลงเม่ือความหนาของฟลมมีคาลดลง (Allahvaisi et al., 2012) นอกจากนี้ Allahvaisi และคณะ 

(2012) ยังพบวาคาความหนาของฟลมโปรตนีไอโซเลตทัง้สองชนดิมีแนวโนมที่ลดลงเม่ือความเขมขนของกลีเซอรอลสูงขึ้น ซึ่ง

ระดับความหนาของฟลมดังกลาวมีคาสูงกวาในฟลมบรรจุภัณฑเชิงพาณิชย (polyethylene) ซึ่งมีคาอยูระหวาง 25-75 

ไมโครเมตร (Allahvaisi et al., 2012) เม่ือศกึษาสมบัตทิางกายภาพและสมบัติทางกลของฟลมบริโภคไดจากถั่วแดงหลวงและ

ถั่วเหลอืงพบวาความตานทานแรงดงึ (Ts) และคามอดุลัสของสภาพยืดหยุน (EM) ของฟลมโปรตีนไอโซเลตถั่วแดงหลวง มีคา

สูงกวาฟลมโปรตนีไอโซเลตจากถั่วเหลอืง (p<0.05) นอกจากนี้ยังพบวาฟลมทัง้สองชุดการทดลองเม่ือเพิ่มระดับความเขมขน

ของกลเีซอรอลสูงขึ้นจะทําใหคา Ts และคา EM ลดลง ซึ่งตรงกันขามกับคาการยืดตัว ณ จุดขาด (EAB) ซึ่งฟลมโปรตีนไอโซ

เลตถั่วเหลืองมีคาสูงที่สุด และคา EAB ที่มีแนวโนมเพิ่มขึ้นเม่ือระดับความเขมขนกลีเซอรอลเพิ่มขึ้นเนื่องมาจากพลาสติไซ

เซอรจะเพิ่มความคลองตัวของสายโซพอลิเมอร ทําใหฟลมมีลักษณะที่ยืดออกและยืดหยุนมากขึ้น (Sothornvit and Krochta, 

2001) และเหตุผลดังกลาวยังสามารถอธบิายสาเหตุที่คา Ts และคา EM ของฟลมลดลงเม่ือระดับความเขมขนกลีเซอรอลเพิ่ม

สูงขึ้น แตพบวาที่ระดับความเขมขนกลเีซอรอล 40% (w/w) ฟลมทัง้สองมีคา EAB ที่ลดลง ซึ่งใหผลการศึกษาที่คลายคลึงกัน

กับงานวิจัยของ Ramos และคณะ (2013) ที่รายงานวาฟลม whey protein isolate (WPI) และ whey protein concentrate 

(WPC) ที่มีแนวโนมของคาการยืดตัว ณ จุดขาดลดลงเม่ือระดับความเขมขนของกลีเซอรอลถึง 60% (w/w) เปนผลมาจาก

ความอ่ิมตัวของฟลมเมทรกิซกับกลเีซอรอลซึ่งหมายความวาที่ความเขมขนสูงกวา 50% (w/w) กลเีซอรอลจะไมทําใหเกิดการ

เชื่อมประสานกันทางโครงสรางกับโมเลกุลโปรตนีเพื่อสรางพันธะโควาเลนต ดังนัน้ จํานวนของกลุมไฮดรอกซลิอสิระของกลี- 

เซอรอลจะเพิ่มขึ้นแตไมสามารถเพิ่มคา EAB ได (Ramos et al, 2013) 

จากการศกึษาสมบัตกิารละลายของฟลมโปรตนีไอโซเลตทั้งสองชนิดพบวา ฟลมโปรตีนถั่วเหลืองมีคาการละลายที่

สูงกวาฟลมโปรตนีถั่วแดงหลวง จากผลการทดลองสาเหตุของการเพิ่มขึ้นและลดลงของคาการละลายของโปรตีนทั้งสองชนิด

อาจมีเหตุผลมาจากความแตกตางขององคประกอบภายในฟลม เชน ชนิดของโปรตีน และสัดสวนของพลาสติไซเซอรที่เปน

องคประกอบ (Kokoszka et al., 2010) นอกจากนี้ยังพบวาคาความสามารถในการซึมผานไอน้ําของฟลมโปรตีนไอโซเลตของ

ถั่วเหลอืงมีคานอยกวาฟลมโปรตนีไอโซเลตของถั่วแดงหลวง และยังพบวา คาการซมึผานของไอน้ํามีแนวโนมที่เพิ่มมากขึ้นเม่ือ

ระดับความเขมขนของกลเีซอรอลสูงขึ้น ซึ่งสอดคลองกับรายงานการวิจัยของ Anker และ Herman (2000) ที่พบวาคาการซึม

ผานของไอน้ําของฟลมจากโปรตีนเวยมีคาสูงมากขึ้นเม่ือระดับความเขมขนของกลีเซอรอลเพิ่มสูงขึ้น (p≤0.05) เนื่องมาจาก

การดูดความชื้นของพลาสติไซเซอรจะเพิ่มปริมาณความชื้นของฟลม ทําใหคาสัมประสิทธิ์การแพรของไอน้ําในฟลมเพิ่มขึ้น 

สงผลใหอัตราการถายเทไอน้ําในฟลมเพิ่มขึ้น (Anker et al., 2000) และเม่ือศกึษาคุณสมบัตคิาส ีพบวาฟลมฟลมไอโซเลตจาก

ถั่วเหลอืงมีคา L* และ b* ที่สูงกวาฟลมฟลมไอโซเลตจากถั่วแดงหลวง ขณะที่ฟลมฟลมไอโซเลตจากถั่วแดงหลวงมีคา a* สูง

กวาฟลมไอโซเลตจากถั่วเหลอืง สวนฟลมโปรตนีไอโซเลตถั่วแดงหลวงมีคา L* และคา a* สูงที่สุด อยางไรก็ตามโปรตีนไอโซ

เลตถั่วเหลอืงมีคา b* ที่สูงที่สุด จากผลดังกลาวจะสังเกตไดวาสขีองวัตถุดบิเริ่มตนมีแนวโนมเดียวกันกับคาสีของฟลมโปรตีน

จากถั่วชนดิเดียวกัน เนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติทางสีของฟลมอาจเกิดจากความแตกตางของวัตถุดิบเริ่มตนที่

นํามาใช (shevkanik, 2015) 

 

สรุปผลการวิจัย 

จากการทดลองพบวา ถั่วแดงหลวงและถั่วเหลืองเปนธัญพืชที่อุดมไปโดยโปรตีน  ฟลมบริโภคไดจากถั่วแดงหลวง

และถั่วเหลอืงมีคุณสมบัตทิางกายภาพที่ดสีามารถนําไปพัฒนาและตอยอดใหเปนวัสดุหอหุมอาหารได เนื่องจากมีคาการซึม

ผานของไอน้ํา (WVP) และคาการยืดตัว ณ จุดขาด (EAB) อยูในชวงที่เหมาะสมตอการขึ้นรูปเปนวัสดุหอหุมอาหาร ระดับความ
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เขมขนของกลเีซอรอลที่เหมาะสมตอฟลมโปรตนีไอโซเลตจากถั่วเหลืองและถั่วแดงหลวงคือ 30% และฟลมบริโภคไดจากถั่ว

เหลอืงเปนฟลมที่มีประสทิธภิาพดกีวาฟลมจากถั่วแดงหลวงเม่ือใชกลเีซอรอลเปนพลาสตไิซเซอรที่ระดับความเขมขนเดียวกัน 
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บทคัดยอ 

 งานวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงคเพื่อหาตัวแบบพยากรณที่เหมา  จํานวน 36 เดือน ตั้งแตเดือนมกราคม จากป พ.ศ. 

2557 - พ.ศ. 2559 ในการสรางตัวแบบพยากรณและใชขอมูล 10 เดือนในการตรวจสอบความคลาดเคลื่อน ตัวแบบในการ

พยากรณทัง้หมด 5 ตัวแบบ คือ คาเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบงาย คาเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบถวงน้ําหนัก คาเฉลี่ยแบบเคลื่อนที่คู การปรับ

เรยีบแบบเอ็กซโปแนนเชยีลแบบงาย และการปรับเรยีบแบบเอ็กซโปเนนเชยีลดวยแนวโนมตามวิธีของ Holt’s โดยใชตัวแบบใน

การวัดคาความคลาดเคลื่อน 5 ตัวแบบ คือ คาความคลาดเคลื่อนเฉลี่ย คาเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ คาเฉลี่ย

ความคลาดเคลื่อนกําลังสองเฉลี่ย คาเฉลี่ยของรอยละความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ คาสัมฤทธิ์ผลของการพยากรณ 

ผลการวจัิยพบวาตัวแบบคาเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบคูที่มีคาคงที่ 5DMA มีคาความผิดพลาดเฉลี่ยที่ เทากับ -0.05 จึงมีคาความ

คลาดเคลื่อนต่ําที่สุด 

คําสําคัญ:  การพยากรณ   บัตรชมภาพยนตร   โรงภาพยนตร 

Abstract 

 This research aims to find the predictive model for forecasting the number of buyers of SF Cinema tickets. The 

number of movie ticket buyers from January 2014 to October 2017 data used for predict was the 5 models of 

forecasting were: Simple Moving Average, Weighted Moving Average, Double Moving Average, Simple Exponential 

Smoothing, and Exponential Smoothing Adjusted for Trend or Holt’s Method. The 5 forecasting error model as to Mean 

Forecast Error, Mean Absolute Deviation, Mean Square Error, Mean Absolute Percentage Error, and Tracking Signal. The 

results of this study showed that, The Double Moving Average (DMA) model with the forecast of 5 with the Mean 

Forecast Error at -0.05 was the lowest error. 

Keyword:  Forecasting,  Movie ticket,  Cinema 

 

บทนํา 

 บรษิัท เอส เอฟ ซนีมีา ซติี้ (SF CINEMA CITY CO., LTD.) เริ่มตนกอตัง้ประมาณป พ.ศ. 2512 นายสมาน ทองรมโพธิ์ 

ไดเริ่มตนกจิการ "ศรตีราดรามา" ที่จังหวัดตราด ซึ่งเปนโรงภาพยนตรทันสมัยแหงแรกของ จังหวัดตราด นายสมานทํากิจการ

นี้ไดเพยีง 13 ปก็ตองประสบอุบัตเิหตุเสยีชวีติ จึงทําให นายสุวัฒน ทองรมโพธิ์ รับหนาที่ดูแลกิจการตอ และนําพาใหโรงหนัง

ขยายสาขาครอบคลุมทัง้ภาคตะวันออก ตัง้แต ชลบุร ีระยอง จันทบุรี ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา นครนายก และสระแกว พรอม

กับที่กจิการสายหนัง สมานฟลมก็ไดเปนตัวแทนจากคายหนังทุกคาย และทําใหเกิดเปนโรงภาพยนตรมัลติเพล็กซ SF Cinema 

City (SF ยอมาจาก สมานฟลม) โดยใชประสบการณจากความสําเร็จของธุรกิจโรงภาพยนตรในภาคตะวันออก จึงทําให
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มองเห็นโอกาสของการขยายกิจการและตลาดความบันเทิงดานโรงภาพยนตรมาสูกรุงเทพมหานคร โดยเริ่ มตนที่

หางสรรพสินคามาบุญครอง ชั้น 7 (ปจจุบันคือเอ็มบีเค ฮอลล) เปนที่แรกในเดือนเมษายน พ.ศ.2542 ดวยพื้นที่ 25,000 

ตารางเมตร ลงทุนกวา 600 ลานบาท ภายใตแนวคิด “One Floor Entertainment” คือครบครันทุกความบันเทิงในพื้นที่เดียวกัน 

ประกอบดวยโรงภาพยนตรมาตรฐานโลกมีจํานวนสาขาทัง้สิ้น 10 สาขา ภายใตชื่อ “SF Cinema City”, “SFX” และ “SF World 

Cinema” มีจํานวนโรงภาพยนตรทั้งสิ้น 90 โรง และยังมีโบวลิ่งสมบูรณแบบ 28 เลน รานอาหารชั้นนํา และรานคานําสมัย

มากมาย และยังไดขยายสายธุรกจิใหมในรูปแบบของ เอส เอฟ มิวสคิ ซติี้ โมเดรินคาราโอเกะแหงแรกในประเทศไทยเพื่อเติม

ความสมบูรณของพื้นที่อยางแทจรงิ (โรงภาพยนตร เอส เอฟ ซนีมีา สาขาเซ็นทรัลพลาซารัตนาธเิบศร, 2560) 

การขยายตัวของโรงภาพยนตร เอส เอฟ ที่เพิ่มขึ้นนัน้ สงผลใหการแขงขันในธุรกจิโรงภาพยนตรทวีความรุนแรงมากขึ้น

ตามไปดวย จนผูประกอบการแตละราย โดยเฉพาะผูประกอบการรายใหญในตลาดตางเรงปรับปรุงและพัฒนาการใหบริการ

ใหทันสมัย เพื่อสามารถตอบสนองความตองการของผูบริโภคที่มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอยูตลอดเวลา นอกจากนั้นยังได

นํากลยุทธทางการตลาดตางๆ มาใชเพื่อขยายและหรือรักษาสวนแบงตลาดของตนเองไว และเปนการเพิ่มศักยภาพในการ

แขงขันใหเหนอืคูแขง นอกจากการแขงขันในธุรกิจโรงภาพยนตร ผูประกอบการในธุรกิจโรงภาพยนตร ยังตองแขงขันกับสื่อ

บันเทงิในรูปแบบอ่ืนๆ เชน วีซีดี ดีวีดี และเคเบิ้ลทีวี ทั้งแบบถูกตองตามกฎหมายและผิดกฎหมาย ซึ่งปจจุบันมีการขยายตัว

อยางตอเนื่อง จากพฤติกรรมของผูบริโภคที่เริ่มหันมานิยมกิจกรรมความบันเทิงในบานมากขึ้น การเติบโตของธุรกิจ Home 

Entertainment ประกอบกับแผนวีซีดีและแผนดีวีดีมีราคาลดลงอยางมาก สามารถหาซื้อไดงายขึ้น ทั้งยังมีการออกวาง

จําหนายในเวลาที่ใกลเคียงกับการเขาฉายในโรงภาพยนตรมากขึ้น จึงเปนสาเหตุหนึ่งที่ทําใหผูบริโภคบางกลุมเลือกที่จะรอชม

ภาพยนตรจากการเชาหรอืซื้อในรูปแบบวซีดีแีละแผนดวีดีแีทนการเขาไปชมในโรงภาพยนตร นอกจากนั้นยังมีการดาวนโหลด

ภาพยนตรผานสื่ออินเทอรเน็ตที่เริ่มเปนที่นยิมของผูบรโิภคเนื่องจากระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยมากขึ้น สงผลใหสามารถดาวน

โหลดไดในปรมิาณมากโดยใชเวลาในการดาวนโหลดนอยลงเหลานี้ ไดกลายเปนคูแขงสําคัญในการดึงกลุมผูบริโภคไปจาก

ธุรกจิโรงภาพยนตร (พรีญา เรอืงกจิภิญโญกุล, 2555) 

อุตสาหกรรมธุรกจิโรงภาพยนตรในประเทศไทยมีรูปแบบทางธุรกจิคอนขางที่จะผูกขาดมีผูใหบริการแบบนอยราย โดย

ปจจุบันผูใหบรกิารธุรกจิโรงภาพยนตรเปนผูประกอบการรายใหญ โรงภาพยนตรในเครือเอสเอฟ ซีเนมา ซิตี้ สวนที่เหลือเปน

ผูประกอบการธุรกิจโรงภาพยนตรทองถิ่นในแตละจังหวัด ซึ่งมีจํานวนไมมากนัก ทําใหธุรกิจโรงภาพยนตรมีการแขงขันที่

รุนแรง เพื่อแยงชงิสวนแบงการตลาดมาเปนของตนเองใหไดมากที่สุด ผูประกอบการธุรกิจโรงภาพยนตรรายใหญตางคิดกล

ยุทธออกมาอยางตอเนื่อง มุงหวังชวงชิงผูบริโภคหรือผูชมภาพยนตร ทั้งรอบวันธรรมดา รอบวันหยุดเสารอาทิตย รอบ

กลางคืน และชวงเทศกาลตางๆ เพื่อสรางรายไดจากการจําหนายบัตรชมภาพยนตรใหไดสูงที่สุด (ฐิติภูมิ บํารุงไทยชัยชาญ, 

2559) 

โรงภาพยนตร เอส เอฟ ซนีมีา สาขาเซ็นทรัลพลาซารัตนาธเิบศร ตั้งอยูที่ ถนนรัตนาธิเบศร ตําบลบางกระสอ อําเภอ

เมือง จังหวัดนนทบุร ีกอตัง้เม่ือป พ.ศ. 2550 มีโรงภาพยนตรทัง้หมด 7 โรง รวม 320 ที่นั่ง ประเภทที่นั่งแบงเปน 3 ประเภท 

ไดแก VIP, Premium และ Deluxe มีราคาจําหนายตั๋วที่นั่งในแตละวัน แตละประเภทที่แตกตางกัน ไดแก วันธรรมดา (วัน

จันทร-วันศุกร) ที่นั่งประเภท VIP ราคา 400-500 บาท, ที่นั่งประเภท Premium ราคา 160-180 บาทและ ที่นั่งประเภท 

Deluxe ราคา 140-160 บาท วันหยุด (วันเสาร อาทิตย และวันหยุดนักขัตฤกษ) ที่นั่งประเภท VIP ราคา 550 บาท, ที่นั่ง
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ประเภท Premium ราคา 200 บาทและ ที่นั่งประเภท Deluxe ราคา 180 บาท มีชองทางการจัดจําหนายโดยตรงทาง

เคานเตอร และตู kios เพื่อเพิ่มความสะดวกในการจัดจําหนายและลดเวลาในการตอคิวหนาเคานเตอร อีกทั้งยังมีการจําหนาย

ออนไลนทางแอพพลเิคชั่น SF และ เว็ปไซต https://www.sfcinemacity.com (ธรีะพล จิระสมหวัง, 2560) 

จากปรมิาณจํานวนผูซื้อบัตรชมภาพยนตรโรงภาพยนตร เอส เอฟ ซนีมีา ในเดอืนมกราคม พ.ศ. 2557 ถึงเดือนตุลาคม 

พ.ศ 2560 ในชวงเดือนเมษายน ถึงเดือนมิถุนายนมีปริมาณผูซื้อบัตรชมภาพยนตรเพิ่มขึ้นในทุกป ดังนั้นผูวิจัยจึงทําการ

พยากรณเพื่อหาตัวแบบพยากรณที่เหมาะสมกับปริมาณจํานวนผูซื้อบัตรภาพยนตรโรงภาพยนตร เอส เอฟ ซีนีมา และ

สามารถนําผลจากการพยากรณในไปบรหิารเพื่อทรัพยากรการบรกิารไดในอนาคตได และไปใชในการวางแผนและตัดสินใจใน

การดําเนนิงานใหบรรลุตามเปาหมายที่กําหนด และยังสามารถนําผลของการวจัิยไปใชในการวางแผนสงเสริมการจัดจําหนาย

ใหกับลูกคาไดอยางมีประสทิธภิาพตอไป 

 
วิธีดําเนนิการวิจัย  

1. วเิคราะหขอมูลพยากรณโดยการพจิารณาหาคาเฉลี่ยและความเคลื่อนไหวของขอมูลดวยกราฟเสนตรง 

2. การพยากรณขอมูลโดยใชตัวแบบหาคาเฉลี่ย 5 ตัวแบบ คือ 

  2.1 ตัวแบบพยากรณที่ขอมูลอนุกรมเวลาไมมีองคประกอบแนวโนมและฤดูกาล จํานวน 3 ตัวแบบ ไดแก 

    1) คาเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบงาย (Simple Moving Average; SMA) 

    2) คาเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบถวงน้ําหนัก (Weighted Moving Average; WMA) 

    3) วธิปีรับเรยีบแบบเอ็กซโปเนนเชยีลแบบงาย (Simple Exponential Smoothing; SES) 

  2.2 ตัวแบบพยากรณที่ขอมูลอนุกรมเวลามีองคประกอบแนวโนมและฤดูกาล จํานวน 2 ตัวแบบ ไดแก 

    1) คาเฉลี่ยแบบเคลื่อนที่คู (Double Moving Average; DMA) 

    2) วิธีปรับเรียบแบบเอ็กซโปเนนเชียลดวยแนวโนมตามวิธีของ Holt’s (Exponential Smoothing Adjusted for 

Trend, Holt’s Method) 

3. วัดความคลาดเคลื่อนของตัวแบบพยากรณโดยใชตัวแบบในการวัดความคลาดเคลื่อน 5 ตัวแบบ คือ 

  3.1 คาความคลาดเคลื่อนเฉลี่ย (Mean Forecast Error หรอื MFE) 

  3.2 คาเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ (Mean Absolute Deviation หรอื MAD) 

  3.3 คาเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนกําลังสองเฉลี่ย (Mean Square Error หรอื MSE) 

  3.4 คาเฉลี่ยของรอยละความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ (Mean Absolute Percentage Error หรือ MAPE) 

  3.5 คาสัมฤทธิ์ผลของการพยากรณ (Tracking Signal) 

 

ผลการวิจัย  

 1. จากการวเิคราะหขอมูลของปริมาณจํานวนผูซื้อบัตรชมภาพยนตรโรงภาพยนตร เอส เอฟ ซีนีมา มีขอจํานวน 36 

เดอืน ตัง้แตเดอืนมกราคม พ.ศ. 2557 ถึงเดือนตุลาคม พ.ศ. 2559 และคาเฉลี่ยของจํานวนผูซื้อบัตรชมภาพยนตรแสดงดัง

ตารางที่ 1 และภาพที่ 1 
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ตารางที่ 1 จํานวนผูซื้อบัตรชมภาพยนตรโรงภาพยนตร เอส เอฟ ซนีมีา สาขาเซ็นทรัลพลาซารัตนาธเิบศร (หนวย: หม่ืนคน) 

   
เดอืน 2557 2558 2559 2560 Average 

มกราคม 15.879 1.260 12.870 17.003 11.75 

กุมภาพันธ 20.557 23.791 19.802 15.198 19.84 

มีนาคม 27.191 16.743 24.165 21.176 22.32 

เมษายน 36.891 42.058 38.396 30.976 37.08 

พฤษภาคม 28.997 38.322 27.766 20.681 28.94 

มิถุนายน 25.013 30.116 23.145 24.732 25.75 

กรกฎาคม 19.738 28.701 22.655 21.857 23.24 

สงิหาคม 20.875 20.781 21.071 10.328 18.26 

กันยายน 17.521 16.905 14.753 14.272 15.86 

ตุลาคม 19.788 20.108 17.603 10.428 16.98 

พฤศจิกายน 16.791 17.897 13.607 - 16.10 

ธันวาคม 20.173 19.735 17.212 - 19.04 

 

 

ภาพที่ 1 กราฟเสนแสดงขอมูลและคาเฉลี่ยของจํานวนผูซื้อบัตรชมภาพยนตรโรงภาพยนตร เอส เอฟ ซีนีมา สาขาเซ็นทรัล

   พลาซา รัตนาธเิบศร 

เม่ือพจิารณาขอมูลพบวาขอมูลมีลักษณะของเปนการเพิ่มขึ้นในชวงเดอืนเมษายน ถงึพฤษภาคม ของทุกป ซึ่งมีโอกาสที่

จะเปนขอมูลที่มีอิทธผิลของฤดูกาล (Seasonal data) ดังแสดงตามภาพที่ 2 
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ภาพที่ 2 กราฟเสนแสดงขอมูลจํานวนผูซื้อบัตรชมภาพยนตรของโรงภาพยนตร เอส เอฟ ซนีมีา สาขาเซ็นทรัลพลาซา 

   รัตนาธเิบศรตอเนื่องตัง้แต พ.ศ. 2557 ถงึ พ.ศ. 2560 

 

2. ผลการพยากรณเม่ือพิจารณาพบวาคาความคลาดเคลื่อนเฉลี่ย (Mean Forecast Error; MFE) ตัวแบบที่แมนยํา

สําหรับการพยากรณขอมูลจํานวนผูซื้อบัตรชมภาพยนตรเอส เอฟ ซนีมีา โรงภาพยนตร เอส เอฟ ซนีมีา สาขาเซ็นทรัลรัตนาธิ

เบศร มีดังนี้ 

  2.1 ผลการพยากรณโดยใชตัวแบบพยากรณที่ขอมูลอนุกรมเวลาไมมีองคประกอบแนวโนมและฤดูกาล จํานวน 3 

ตัวแบบ ไดแก คาเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบงาย (Simple Moving Average; SMA) คาเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบถวงน้ําหนัก (Weighted 

Moving Average; WMA) และการปรับเรยีบแบบเอ็กซโปเนนเชียลครั้งเดียวแบบงาย (Single Exponential Smoothing Method; 

SES) ตัวแบบที่แมนยําที่สุดคือ คาเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบงาย (Simple Moving Average; SMA) ที่คาคงที่ 8SMA มีคาความ

คลาดเคลื่อนเฉลี่ย (Mean Forecast Error; MFE) เทากับ -0.23 ดังแสดงตามตารางที่ 2 และภาพที่ 3 

 

ตารางที่ 2 แสดงการเปรยีบเทยีบคาความคลาดเคลื่อนเฉลี่ย (Mean Forecast Error; MFE) ของตัวแบบที่  

   ขอมูลอนุกรมเวลาไมมีองคประกอบแนวโนมและฤดูกาล 

 

ตัวแบบ คาคงที่ คาความคลาดเคลื่อน (MFE) 

SMA 8SMA -0.23 

WMA 3WMA ที่คา α = 0.5, 0.3, 0.2 -0.30 

SES α = 0.6 0.46 
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ภาพที่ 3 กราฟแสดงการเปรยีบเทยีบคาคลาดเคลื่อนเฉลี่ย (Mean Forecast Error; MFE) ของตัวแบบที่ขอมูล  

   อนุกรมเวลาไมมีองคประกอบแนวโนมและฤดูกาล 

 

  2.2 ผลการพยากรณโดยใชตัวแบบพยากรณที่ขอมูลอนุกรมเวลามีองคประกอบแนวโนมและฤดูกาล จํานวน 2 

แบบ ไดแก คาเฉลี่ยแบบเคลื่อนที่คู (Double Moving Average; DMA) และการปรับเรียบแบบเอ็กซโปเนนเชียลดวยแนวโนม

ตามวิธีของ Holt’s (Exponential smoothing Adjusted for Trend, Holt’s Method) ตัวแบบที่แมนยําที่สุดคือ คาเฉลี่ยแบบ

เคลื่อนที่คู (Double Moving Average; DMA) ที่คาคงที่ 5DMA มีคาความคลาดเคลื่อนเฉลี่ย (Mean Forecast Error; MFE) 

เทากับ -0.05 ดังแสดงตามตารางที่ 3 และภาพที่ 4 

 

ตารางที่ 3 แสดงการเปรียบเทียบคาความคลาดเคลื่อนเฉลี่ย (Mean Forecast Error; MFE) ของตัวแบบที่ขอมูลอนุกรมเวลา

   มีองคประกอบแนวโนมและฤดูกาล 

 

ตัวแบบ คาคงที่ คาความคลาดเคลื่อน (MFE) 

DMA 5DMA -0.05 

Holt's α = 0.9, β = 0.9 -0.07 
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ภาพที่ 4 กราฟแสดงการเปรยีบเทยีบคาความคลาดเคลื่อนเฉลี่ย (Mean Forecast Error; MFE) ของตัวแบบที่ขอมูลอนุกรม 

  เวลามีองคประกอบแนวโนมและฤดูกาล 

 

  2.3 จากตัวแบบพยากรณและคาคงที่ที่มีความแมนยําที่สุดเม่ือนํามาเปรียบเทียบป 2560 จํานวน 10 เดือน แสดง

ตามภาพที่ 5 และมีสมการพยากรณดังนี้ 

 

 

ภาพที่ 5 กราฟแสดงการเปรยีบเทยีบคาปรมิาณงานป 2560 กับคาพยากรณ 
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    2.3.1 การพยากรณโดยใชวิธีคาเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบงาย (Simple Moving Average; SMA) ที่คาคงที่ 8SMA มี

สมการพยากรณ คือ 

 

     Ft+1=
At+At-1+At-2+At-3+At-4+At-5+At-6+At-7

8
 (1) 

    2.3.2 การพยากรณโดยใชวธิคีาเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบถวงน้ําหนัก (Weighted Moving Average; WMA) ที่คาคงที่ 

4WMA ที่คา α = 0.5, 0.3, 0.2 ซึ่งมีสมการพยากรณ คือ  

 

     Ft+1 = 0.5At  + 0.3At-1+0.2At-2 (2) 

 

    2.3.3 วธิปีรับเรยีบแบบเอ็กซโปเนนเชียลแบบงาย (Simple Exponential Smoothing; SES) ที่คาคงที่ α = 0.6 

มีตัวแบบสมการพยากรณ คือ  

 

     Ft+1 = 0.6At  + 0.4Ft (3) 

 

    2.3.4 การเฉลี่ยแบบเคลื่อนที่คู (Double Moving Average; DMA) ที่คาคงที่ 5DMA มีตัวแบบสมการพยากรณ 

คือ  

  Ft+P = α+βp (4) 

   เม่ือ α = 2Mt-Mt
'   (5) 

     β = 
1

2
(Mt+Mt

') (6) 

       

     Mt = 5SMA =
At+At-1+At-2+At-3+At-4

5
 (7)  

      

     M't =  5DMA = 
Mt+Mt-1+Mt-2+Mt-3+Mt-4

5
 (8)  

 

    2.3.5 การพยากรณโดยใชวธิปีรับเรยีบแบบเอ็กซโปเนนเชียลดวยแนวโนมตามวิธีของ Holt’s ที่คา α และคา 

β เทากับ 0.9 มีสมการพยากรณ คือ  

   Ft+1 = Lt+Tt (9) 

   เม่ือ Lt = 0.9At + 0.1(Lt-1 T+ t-1) (10) 

    Tt = 0.9 (Lt-Lt-1)   + 0.1Tt-1 (11) 
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โดยที่  

  Ft+1  หมายถงึ คาพยากรณของปรมิาณจํานวนผูซื้อบัตรชมภาพยนตรของเดือนที่ตองการพยากรณ 

  Ft  หมายถงึ คาพยากรณของปรมิาณจํานวนผูซื้อบัตรชมภาพยนตรของเดือนกอนเดือนที่ตองการพยากรณ  

     1 เดอืน   

  At   หมายถงึ คาพยากรณของปรมิาณจํานวนผูซื้อบัตรชมภาพยนตรของเดือนกอนเดือนที่ตองการพยากรณ  

     1 เดอืน 

  At-1, At-2, At-3, At-4, At-5, At-6, At-7 หมายถึง คาพยากรณของปริมาณจํานวนผูซื้อบัตรชมภาพยนตรของเดือน

กอนที่      ตองการพยากรณ 2 เดือน, 3 เดือน, 4 เดือน, 5 เดือน, 6 เดือน, 7 เดือน, และ 8 เดือน 

ตามลําดับ 

  Mt   หมายถงึ คาพยากรณของปรมิาณจํานวนผูซื้อบัตรชมภาพยนตรของเดือนกอนเดือนที่ตองการพยากรณ  

     1 เดอืน   

  Mt   หมายถงึ คาเฉลี่ยเคลื่อนที่ระดับที่ 1 

  Mt
'  หมายถงึ คาเฉลี่ยเคลื่อนที่ในระดับที่ 2 

  Lt   หมายถงึ คาเฉลี่ยอนุกรมเวลา ณ เวลา t ปรับเรยีบดวยเอ็กซโปเนนเชยีล  

  Tt   หมายถงึ คาเฉลี่ยแนวโนม ณ เวลา t ปรับเรยีบดวยเอ็กซโปเนนเชยีล 

  p  หมายถงึ จํานวนเดอืนในอนาคตที่จะพยากรณ   

  
วิจารณผลการวิจัย 

  จากผลการพยากรณทั้ง 5 ตัวแบบ เม่ือพิจารณาคาความคลาดเคลื่อนเฉลี่ย (Mean Forecast Error; MFE) พบวา 

5DMA แมนยํามากที่สุด (คาความคลาดเคลื่อน = -0.05) แสดงใหเห็นวา ตัวแบบพยากรณที่ขอมูลอนุกรมเวลามี

องคประกอบแนวโนมและฤดูกาลมีความแมนยํากวาตัวแบบพยากรณที่ขอมูลอนุกรมเวลาไมมีองคประกอบแนวโนมและ

ฤดูกาล ทัง้นี้เม่ือพจิารณาขอมูลปรมิาณจํานวนผูซื้อบัตรชมภาพยนตร ในป 2559-2560 พบวาในชวงเดือนเดือนเมษายน ถึง

เดือนมิถุนายน ของทุกปมีขอมูลที่เพิ่มขึ้นที่ใกลเคียงกัน เดือนกรกฎาคม ถึงเดือนธันวาคม มีขอมูลที่ลดลงตามลําดับ ซึ่ง

ลักษณะของขอมูลที่มีอิทธพิลฤดูกาล (Seasonal data) (ฤด ีนยิมรัตน, 2560) 

 

สรุปผลการวิจัย  

   ผลการวิจัยพบวาจากการเปรียบเทียบตัวแบบพยากรณทั้ง 5 ตัวแบบ ตัวแบบคาเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบคู (Double 

Moving Average หรอื DMA) ที่มีคาคงที่ 5DMA หาคาผดิพลาดเฉลี่ยที่ เทากับ -0.05 จึงมีคาความคลาดเคลื่อนต่ําที่สุด โดย

มีขอเสนอแนะดังนี้ 

 1. ในการวิจัยครั้งนี้ใชขอมูลเปนเวลา 4 ปซึ่งเปนขอมูลตอเนื่องที่เชื่อถือได แตหลังจากการพยากรณสิ้นสุดลง โรง

ภาพยนตร เอส เอฟ ซนีมีา สาขาเซ็นทรัลพลาซารัตนาธเิบศร ควรมีการเก็บขอมูลตอ และเตรียมบุคลากรเพื่อใหสามารถหา

คาในอนาคตจากขอมูลได 

 2. ในการวจัิยมีการใชตัวแบบทัง้หมด 5 ตัวแบบ ที่คาคงที่แตกตางกันเปน 2 กลุม และพบวาการพยากรณดวยตัวแบบที่

ขอมูลอนุกรมเวลามีองคประกอบแนวโนมและฤดูกาลมีความแมนยํากวา ดังนั้นสามารถพิจารณาเลือกใชตัวแบบพยากรณที่
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นอกเหนือจากการพยากรณนี้เพื่อใชงาน เชน ตัวแบบของวินเทอร (Winter model) ตัวแบบพยากรณฤดูกาล (Multiplicative 

Seasonal Method) รวมทัง้แบบแยกสวนประกอบ (Decomposition Method) 

กติตกิรรมประกาศ  

  ขอขอบคุณมหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ที่สนับสนุนการนําเสนอผลการวิจัย 

ขอขอบคุณอาจารยที่ปรกึษาวจัิยและอาจารยประจําหลักสูตรทุกทานที่ใหความชวยเหลือใหดําเนินงานวิจัยสําเร็จลุลวง และ

ขอขอบคุณโรงภาพยนตร เอส เอฟ ซนีมีา เซ็นทรัลพลาซารัตนาธเิบศร ที่ใหขอมูลในการวจัิยครั้งนี้ 
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บทคัดยอ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อเพื่อหาตัวแบบพยากรณที่เหมาะสมกับปริมาณยอดขายแผงกระดาษของหาง

หุนสวนจํากัดเสกสรรคพาณิชยที่หนวย : แสนบาท โดยใชขอมูลยอดขายแผงกระดาษยอนหลังป 2557-2560 ตัวแบบที่ใชใน

การพยากรณทั้งหมด 5 ตัวแบบ แบงออกเปน 2 ประเภท ไดแก (1) ตัวแบบพยากรณที่ขอมูลอนุกรมเวลาไมมีองคประกอบ

แนวโนมและฤดูกาล จํานวน 3 ตัวแบบไดแก คาเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบงาย คาเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบถวงน้ําหนัก และการปรับเรียบ

แบบเอ็กซโปแนนเชยีลครั้งเดียว  (2) ตัวแบบพยากรณที่ขอมูลอนุกรมเวลามีองคประกอบแนวโนมและฤดูกาล จํานวน 2 ตัว

แบบ ไดแก คาเฉลี่ยแบบเคลื่อนที่คู และการปรับเรยีบแบบเอ็กซโปเนนเชยีลซ้ําสองครัง้ ใชตัวแบบในการวัดความคลาดเคลื่อน 

6 ตัวแบบ คือ คาความคลาดเคลื่อนรวม คาความคลาดเคลื่อนเฉลี่ย คาความคลาดเคลื่อนที่แทจริงเฉลี่ย คาเฉลี่ยของรอยละ

ความคลาดเคลื่อนสมบูรณ คาเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนกําลังสอง และคาสัมฤทธิ์ผลของการพยากรณ  ผลการพยากรณ

พบวาตัวแบบที่แมนยําที่สุดคือ ตัวแบบคาเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบงาย ที่คาคงที่ 8  มีคาความคลาดเคลื่อนเฉลี่ยเทากับ 0.14 

คําสําคัญ:  พยากรณ   ยอดขายแผงกระดาษ  คาความคลาดเคลื่อนของการพยากรณ 

Abstract 

 The purpose of this research was to find the predictive models that were suitable for the paper board sales 

volume of the Sekson Commercial Limited Partnership. Using the sales data for the year 2013-2017. There were 5 

types of forecasting models, divided into 2 types (1) forecasting model on the time series data did not trending and 

seasonal components were 3 models: Simple Moving Average, Weighted Moving Average, and Simple Exponential 

Smoothing (2) forecasting model on the time series data had trending and seasonal components were 2 models: Double 

Moving Average, and Holt’s Method. Six models of forecasting error were used: Cumulative Forecast Error, Mean 

Forecast Error, Mean Absolute Deviation, Mean Absolute Percentage Error, Mean Square Error, and Tracking Signal. 

Forecasting results show that the most accurate model was Simple Moving Average (SMA) at the constant of 8 and had 

the MFE = 0.14. 

Keyword:  Forecasting, Paper board sales, Forecast error 
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บทนํา  

 

ธุรกจิในปจจุบันนี้มีสภาวะการแขงขันทางธุรกจิเปนไปอยางรุนแรงและมีการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยที่รวดเร็ว ดังนั้น

หลายๆ องคกรจึงตองมีการหาหลักการหรอืวธิกีารบรหิารจัดการหนวยงานในองคกรใหสามารถอยูรอดในธุรกิจ ทั้งสามารถ

สรางจุดแข็งและเพิ่มศักยภาพการแขงขันใหเหนอืกวาคูแขงได แตยังคงคํานงึถงึผลกําไรและความพงึพอใจสูงสุดของลูกคาเปน

สําคัญ ซึ่งเทคนคิการพยากรณเปนวธิกีารหนึ่งที่ใชหลักการทางคณิตศาสตรและสถิติมาประยุกตใชสําหรับการวางแผนและ

ตัดสนิใจในการดําเนนิงานทั้งระยะสัน้และระยะยาว นอกจากนัน้ การพยากรณยังเปนเครื่องมืออยางหนึ่งที่จะชวยใหไดขอมูล

สําหรับการผลติหรอืยอดขายในอนาคต ดังนัน้ การพยากรณจึงมีบทบาทสําคัญทัง้ในงานของภาครัฐและภาคเอกชน โดยการ

พยากรณแตละวธิีหากเปนวธิทีี่มีประสทิธภิาพ สามารถพิจารณาจากคาความคลาดเคลื่อนที่นอยที่สุดจากการพยากรณ ซึ่ง

การเลือกวิธีการพยากรณที่เหมาะสมสามารถพิจารณาจากหลายปจจัย เชน ชวงการพยากรณที่ตองการ เวลาที่ใชในการ

พยากรณ ลักษณะขอมูลอนุกรมเวลา และขนาดอนุกรมเวลา เปนตน สําหรับวธิกีารพยากรณอนุกรมเวลาที่นิยมใชมีหลายวิธ ี

ไดแก วธิีคาเฉลี่ยอยางงาย วธิีการปรับเรียบ และการวิเคราะหการถดถอย แตเนื่องจากการเก็บรวบรวมขอมูลแบบอนุกรม

เวลา (time series data) จากขอมูลที่เกิดขึ้นในอดีต อาจจะไดขอมูลที่ไมครบถวน ขอมูลไมแนนอน หรือขอมูลมีความ

คลุมเครอื สงผลทําใหเกดิความคลาดเคลื่อนในการพยากรณสูงจึงจําเปนตองพิสูจนผลการพยากรณตามวิธีการตางๆ ดวย

การหาคาความคลาดเคลื่อนทางการพยากรณ (ลักขณา ฤกษเกษม, 2556) 

ในการดําเนนิธุรกจิใดๆ เปาหมายยอดขายหรอืเปาหมายการเจรญิเตบิโตทางธุรกิจจะเปนจุดเริ่มตนของการกําหนด

เครื่องมือและสิ่งตางๆ ไมวาจะเปนการกําหนดสินคาคงคลัง การเปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิต การลงทุนในกําลังการผลิต 

การขนสง งบประมาณในดานตางๆ และการสงเสรมิการขาย ดังนัน้การกําหนดเปาหมายของยอดขายจึงมีความสําคัญตอการ

ดําเนนิธุรกจิโดยรวมของกจิการ แมวาความถูกตองของการกําหนดยอดขายในอนาคตจะขึ้นอยูกับความตองการที่แทจริงของ

ลูกคาและปจจัยภายนอกที่ไมสามารถควบคุมได แตก็สามารถกําหนดยอดขายโดยใชหลักการทฤษฎีการวิเคราะหขอมูลทาง

สถติเิขามาชวยในการพยากรณยอดขาย เพื่อใหคาที่พยากรณไกลเคียงกับความตองการจริงของลูกคามากที่สุด (กิตติพงศ 

อินทรทอง, 2556) 

หางหุนสวนจํากัดเสกสรรพาณิชย ไดเริ่มกอตัง้ธุรกจิที่ดําเนนิการผลติกระดาษแผงประมาณป พ.ศ.2544 และดําเนิน

กจิการมาอยางตอเนื่อง จวบจนปจจุบัน พ.ศ.2560 โรงงานผลติตัง้อยูที่ถนนสุขุมวทิ ตําบลทายบานใหม อําเภอเมืองฯ จังหวัด

สมุทรปราการ ประกอบการผลิตแผงกระดาษโดยมีกําลังการผลติและสงออกมากกวา 20 ตันตอเดือน ซึ่งแผงกระดาษไดแก

แผนกระดาษที่ใชเปนบรรจุภัณฑขัน้ที่สองของขนมประเภทถั่วและของเลน เปนตน จากปริมาณยอดขายแผงกระดาษของหาง

หุนสวนจํากัดเสกสรรคพาณิชยที่มีประมาณการสั่งซื้อแผงกระดาษเพิ่มและลดลงในแตละเดือนอยางไมคงที่ และพบวาเม่ือ

พจิารณาเปนรายปมีปรมิาณยอดขายลดลงอยางตอเนื่อง เชน ในป 2557 มียอดขายแผงกระดาษมูลคา 4,059,000 บาท, ป 

2558 มีมูลคายอดขายแผงกระดาษมูลคา 3,095,600 บาท และในป 2559 มียอดขายแผงกระดาษมูลคา 2,302,000 บาท 

ดังนั้นหากมีการหาตัวแบบพยากรณที่เหมาะสมกับยอดขายแผงกระดาษของหางหุนสวนจํากัดเสกสรรคพาณิชยในจังหวัด

สมุทรปราการ ผูบรหิารสามารถนําขอมูลไปพยากรณยอดขายแผงกระดาษและนําผลที่ไดไปชวยในการวางแผนและตัดสินใจ

ในการดําเนนิงานใหบรรลุเปาหมายที่กําหนด สามารถไปใชในการบริหารทรัพยากรมนุษย โดยการจัดกําลังคนใหสอดคลอง

กับปริมาณการผลิตที่พยากรณไวแตละชวงเวลาของทางหางหุนสวนจํากัด และยังสามารถนําผลของการวิจัยไปใชในการ

วางแผนจัดสรรวัตถุดบิและกระบวนการผลติไดอยางมีประสทิธภิาพตอไป  
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วิธีดําเนนิการวิจัย  

 

 1. ขอมูลที่ใชในการพยากรณ ไดแกยอดขายแผงกระดาษของหางหุนสวนจํากัดเสกสรรคพาณิชยตั้งแตเดือนมกราคม 

ป 2557 ถงึเดอืนตุลาคม ป 2560 คิดเปนรายเดอืน จํานวน 46 เดอืน 

 2. ขัน้ตอนการวจัิย มีดังนี้ 

 2.1 วเิคราะหขอมูลเพื่อพจิารณาลักษณะของขอมูล นํามาใชตัดสนิใจเพื่อการพยากรณ โดยหาคาเฉลี่ยของขอมูล

รายเดอืนและนําเสนอดวยกราฟเสน 

 2.2 พยากรณขอมูลโดยใชตัวแบบในการพยากรณ 5 ตัวแบบ แบงเปน 2 ประเภท ดังนี้ 

 2.2.1 ตัวแบบพยากรณที่ขอมูลอนุกรมเวลาไมมีองคประกอบแนวโนมและฤดูกาล จํานวน 3 ตัวแบบ ไดแก 

  1) Simple Moving Average (SMA) ที่คาคงที่ (q) ระหวาง 3-12  

  2) Weighted Moving Average (WMA) ที่คาคงที ่(q) ระหวาง 3-12 และคาน้ําหนักระหวาง 0.1-0.8 

  3) Simple Exponential Smoothing (SES) ที่คาคงที่ (q) ระหวาง 3-12 และคา α ระหวาง 0.1-0.9 

 2.2.2 ตัวแบบพยากรณที่ขอมูลอนุกรมเวลามีองคประกอบแนวโนมและฤดูกาล จํานวน 2 ตัวแบบ ไดแก 

  1) Double Moving Average (DMA) ที่คาคงที่ (q) ระหวาง 3-5 

  2) Exponential Smoothing Adjusted for Trend, Holt’s Method ที่คา α และ β ระหวาง 0.1-0.9 

 2.3 วัดความคลาดเคลือ่นของตัวแบบพยากรณโดยใชตัวแบบในการวัดความคลาดเคลื่อน 6 ตัวแบบ คือ  

  1) Cumulative Forecast Error (CFE) 

  2) Mean Forecast Error (MFE) 

  3) Mean Absolute Deviation (MAD)  

  4) Mean Absolute Percentage Error (MAPE) 

  5) Mean Square Error (MSE)  

  6) Tracking Signal 

 2.4 เลอืกตัวแบบในการพยากรณและคาคงที่ที่มีความคลาดเคลื่อนในการพยากรณต่ําที่สุด 

 

ผลการวิจัย  

 

1. จากการวเิคราะหขอมูลป 2557-2560 พบวาคาของขอมูลมีความเคลื่อนไหวขึ้น-ลงมากโดยเฉพาะป 2558 แตก็

ยังคงมีลักษณะของขอมูลที่มีรูปแบบเปนแนวราบ (Horizontal pattern)  

 

ตารางที่ 1 ขอมูลปรมิาณยอดขายแผงกระดาษของหางหุนสวนจํากัดเสกสรรพาณิชย 

          หนวย : แสนบาท 

เดอืน 2557 2558 2559 2560 คาเฉลี่ย 

มกราคม 321 230 182.4 126 214.85 

กุมภาพันธ 426 252 162 162 250.50 

มีนาคม 319 324 252 207 275.50 
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ตารางที่ 1 ขอมูลปรมิาณยอดขายแผงกระดาษของหางหุนสวนจํากัดเสกสรรพาณิชย (ตอ) 

          หนวย : แสนบาท 

เดอืน 2557 2558 2559 2560 Average 

เมษายน 283 324 180 81 217.00 

พฤษภาคม 298 291.6 246.4 164 250.00 

มิถุนายน 387 144 188.8 182.4 225.55 

กรกฎาคม 351 252 189 140 233.00 

สงิหาคม 324 180 243 230 244.25 

กันยายน 316 342 158.4 190 251.60 

ตุลาคม 311 108 160 180 189.75 

พฤศจิกายน 359 360 169 - 296.00 

ธันวาคม 364 288 171 - 274.33 

 

 
 

ภาพที่ 1 กราฟเสนแสดงขอมูลและคาเฉลี่ยของขอมูลยอดขายแผงกระดาษ 

 

2. ผลการพยากรณและหาคาความคลาดเคลื่อนที่ เม่ือพิจารณาคาความคลาดเคลื่อนโดยวิธีการหาคาความ

คลาดเคลื่อนเฉลี่ย (Mean Forecast Error; MFE) ของผลการพยากรณจากตัวแบบพยากรณทั้ง 5 ตัวแบบดวยคาคงที่ที่

แตกตางกัน มีผลการพยากรณดังนี้ 
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 2.1 ผลการพยากรณโดยใชตัวแบบพยากรณที่ขอมูลอนุกรมเวลาไมมีองคประกอบแนวโนมและฤดูกาล จํานวน 3 

ตัวแบบ ไดแก คาเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบงาย (Simple Moving Average; SMA) คาเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบถวงน้ําหนัก (Weighted 

Moving Average; WMA) และการปรับเรยีบแบบเอ็กซโปเนนเชียลครั้งเดียวแบบงาย (Single Exponential Smoothing Method; 

SES) ตัวแบบที่แมนยําที่สุดคือ คาเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบงาย (Simple Moving Average; SMA) ที่คาคงที่ 8SMA มีคาความ

คลาดเคลื่อนเฉลี่ย (Mean Forecast Error; MFE) เทากับ 0.14 ดังแสดงตามตารางที่ 2 

 

ตารางที่ 2 แสดงการเปรยีบเทยีบคาคลาดเคลื่อนเฉลี่ย (Mean Forecast Error; MFE) ของตัวแบบที่ขอมูลอนุกรมเวลาไมมี      

องคประกอบแนวโนมและฤดูกาล 

 

 

 

 

 

 

 2.2 ผลการพยากรณโดยใชตัวแบบพยากรณที่ขอมูลอนุกรมเวลามีองคประกอบแนวโนมและฤดูกาล จํานวน 2 

แบบ ไดแก คาเฉลี่ยแบบเคลื่อนที่คู (Double Moving Average; DMA) และการปรับเรยีบแบบเอ็กซโปเนนเชียลซ้ําสองครั้งแบบ

แนวโนม (Exponential Smoothing Adjusted for Trend, Holt’s Method) ตัวแบบที่แมนยําที่สุดคือ การปรับเรียบแบบเอ็กซ

โปเนนเชยีลซ้ําสองครัง้แบบแนวโนม (Exponential smoothing Adjusted for Trend, Holt’s Method) ที่คา α เทากับ 0.9 และ β 

เทากับ 0.9 มีคาความคลาดเคลื่อนเฉลี่ย (Mean Forecast Error; MFE) เทากับ -0.81 ดังแสดงตามตารางที่ 3 

 

ตารางที่ 3 แสดงการเปรยีบเทยีบคาคลาดเคลื่อนเฉลี่ย (Mean Forecast Error; MFE) ของตัวแบบที่ขอมูลอนุกรมเวลามี    

    องคประกอบแนวโนมและฤดูกาล 

 

ตัวแบบ คาคงที่ คาความคลาดเคลื่อนเฉลี่ย (MFE) 

DMA 3DMA 7.53 

Holt's α = 0.9, β = 0.9 -0.81 

 

   2.3 จากตัวแบบพยากรณและคาคงคงที่ที่มีความแมนยําที่สุดเม่ือนํามาเปรียบเทียบกับปริมาณยอดขายของป 

2560 จํานวน 10 เดอืน แสดงตามภาพที่ 2 และมีสมการพยากรณดังนี้ 

ตัวแบบ คาคงที่ คาความคลาดเคลื่อนเฉลี่ย (MFE) 

SMA 8SMA 0.14 

WMA 3WMA ที่คา α = 0.5, 0.3, 0.2 -3.52 

SES α =0.6 0.46 
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ภาพที่ 2  กราฟแสดงการเปรยีบเทียบคาปริมาณยอดขาย 2560 กับคาพยากรณ จาก 5 ตัวแบบ 

 

  2.3.1 การพยากรณโดยใชวิธีคาเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบงาย (Simple Moving Average; SMA) ที่คาคงที่ 8 

(8SMA) มีสมการพยากรณ คือ          

    Ft+1=
At+At-1+At-2+At-3+At-4+At-5+At-6+At-7

8
      (1) 

 

  2.3.2 การพยากรณโดยใชวิธีคาเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบถวงน้ําหนัก  (Weighted Moving Average; WMA) ที่

คาคงที่ 3 (3WMA) ที่คา α = 0.5, 0.3, 0.2 มีสมการพยากรณ คือ  

    Ft+1 = 0.5At + 0.3At-1  + 0.2At-2       (2) 

 

  2.3.3 วิธีปรับเรียบแบบเอ็กซโปเนนเชียลแบบงาย (Simple Exponential Smoothing; SES) ที่คาที่ α = 0.6 

มีตัวแบบสมการพยากรณ คือ  

    Ft+1 = 0.6At   + 0.4Ft       (3) 

 

  2.3.4 การเฉลี่ยแบบเคลื่อนที่คู (Double Moving Average; DMA) ที่คาคงที่ 3 (3DMA) มีตัวแบบสมการ

พยากรณ คือ  

    Ft+p = α + βp        (4) 
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   เม่ือ  α = 2Mt - M'
t        (5)

     β = Mt- M'
t        (6) 

     Mt = 3SMA =  
At+At-1+At-2

3
       (7) 

     M't = 3DMA = 
Mt+Mt-1+Mt-2

3
       (8) 

 

  2.3.5 การพยากรณโดยใชวธิปีรับเรียบแบบเอ็กซโปเนนเชียลดวยแนวโนมตามวิธีของ Holt’s ที่คา α และ

คา β เทากับ 0.9 มีสมการพยากรณ คือ  

    Ft+1 = Lt+Tt        (9) 

  เม่ือ  Lt = 0.9 At + 0.1 (Lt-1+Tt-1)                 (10) 

    Tt = 0.9 (Lt-Lt-1) + 0.1 Tt-1       (11) 

 

โดยที่  

Ft+1 หมายถงึ  คาพยากรณของยอดขายแผงกระดาษของเดอืนที่ตองการพยากรณ 

Ft หมายถงึ  คาพยากรณของยอดขายแผงกระดาษของเดอืนกอนเดือนที่ตองการพยากรณ 

At  หมายถงึ  ปรมิาณยอดขายแผงกระดาษของเดอืนกอนเดือนที่ตองการพยากรณ 

At-1, At-2, At-3, At-4, At-5, At-6, At-7, At-8 

 หมายถงึ ปรมิาณยอดขายแผงกระดาษของเดอืนกอนเดือนที่ตองการพยากรณ 2 เดอืน, 3 เดอืน,  

  4 เดอืน, 5 เดอืน, 6 เดอืน, 7 เดอืน, 8 เดอืนและ 9 เดอืนตามลําดับ 

p หมายถงึ จํานวนเดอืนในอนาคตที่จะพยากรณ 

Mt  หมายถงึ  คาเฉลี่ยเคลื่อนที่ในระดับที่ 1 

M’t  หมายถงึ  คาเฉลี่ยเคลื่อนที่ในระดับที่ 2  

Lt  หมายถงึ  คาประมาณระดับมูลคาใหม ที่ปรับเรยีบดวยเอ็กซโปเนนเชยีล 

Tt หมายถงึ  คาประมาณการแนวโนม 

  

วิจารณผลการวิจัย  

  

 จากผลการพยากรณทัง้ 5 ตัวแบบ เม่ือพจิารณาคาความคลาดเคลื่อนเฉลี่ย (Mean Forecast Error; MFE) พบวาการ

พยากรณดวยตัวแบบ 8SMA แมนยํามากที่สุด (MFE= 0.14) แสดงใหเห็นวา ตัวแบบพยากรณที่ขอมูลอนุกรมเวลาไมมี

องคประกอบแนวโนมและฤดูกาลมีความแมนยํากวาตัวแบบพยากรณที่ขอมูลอนุกรมเวลามีองคประกอบแนวโนมและฤดูกาล 

ทั้งนี้เม่ือพิจารณาขอมูลยอดขายแผงกระดาษของหางหุนสวนจํากัดเสกสรรพาณิชยพบวามีการเคลื่อนไหวขึ้นลงมาก

(Responsiveness) ทําใหการพยากรณดวยคาคงที่สูง (q สูง) มีความเหมาะสมและแมนยํามากกวา ในทางตรงกันขามหาก

ขอมูลอนุกรมเวลาที่จะนํามาใชในการพยากรณมีความเคลื่อนไหวขึ้นลงนอย (Stability) ก็ควรใชคาคงที่ต่ํา (ฤดี นิยมรัตน, 

2560)  
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สรุปผลการวิจัย  

 จากการพยากรณพบวาตัวแบบพยากรณที่เหมาะสมกับยอดขายแผงกระดาษของหางหุนสวนจํากัดเสกสรรค

พาณิชย คือ คาเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบงาย (Simple Moving Average; SMA) ที่คาคงที่ 8SMA มีคาความคลาดเคลื่อนเฉลี่ย (Mean 

Forecast Error; MFE) เทากับ 0.14 ในการนําผลการวิจัยไปใชงานนั้นแมขอมูลที่ใชจะเปนผลขอมูลรายเดือนของ 4 ป ซึ่งเปน

ขอมูลตอเนื่องที่เชื่อได แตหลังจากการพยากรณสิ้นสุดลง หางหุนสวนจํากัดเสกสรรคพาณิชย ควรมีการเก็บขอมูลตอ เพื่อให

สามารถหาคาพยากรณในอนาคตจากขอมูลหรอืคาสังเกตใหมได นอกจากนี้หางหุนสวนจํากัดเสกสรรพาณิชยสามารถนําคา

ความคลาดเคลื่อนอ่ืนตามความเขาใจและความตองการขององคกรเพื่อนําไปพยากรณตอไดและสามารถนําตัวแบบพยากรณ

ไปประยุกตใชกับขอมูลอนุกรมเวลาที่มีความเคลื่อนไหวคลายกันแตควรจะตองมีการวเิคราะหขอมูลกอนนํามาพยากรณเสมอ 

 นอกจากนี้ควรพสิูจนตัวแบบพยากรณลวงหนาทุกเดอืน เพื่อทดสอบความแมนยํากอนตัดสินใจนําผลการพยากรณ

ไปใชในการวางแผนดานการผลติ ดานวัสดุ และบุคลากรใหเหมาะสมตอไป 

กติตกิรรมประกาศ  

 ขอขอบคุณคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาที่สนับสนุนการนําเสนอผลงานวิจัย

ขอบคุณอาจารยที่ปรกึษาวจัิยและอาจารยประจําหลักสูตรทุกทานที่ใหความชวยเหลอืใหการดําเนินงานวิจัยสําเร็จลุลวง และ

ขอบคุณหางหุนสวนจํากัดเสกสรรพาณิชย ที่เอ้ือเฟอขอมูลในการทําวจัิยครัง้นี้ 
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บทคัดยอ 

 ปจจุบัน ผลการศกึษาและงานวจัิยเรื่องอภิวัสดุ แสดงใหเห็นความกาวหนาของการนําวัสดุนี้มาประยุกต เพื่อพัฒนา

อุปกรณใหมีประสทิธภิาพ เปนไปตามวัตถุประสงคของงาน เชน การสื่อสาร การตรวจวัดและทดสอบวัสดุ เปนตน บทความ

ทางวชิาการในระดับสากลที่เกี่ยวของกับงานวจัิยอภิวัสดุดานเสียง แสดงใหเห็นถึงแนวโนมการนําศักยภาพของวัสดุดังกลาว 

ไปประยุกตเพื่อพัฒนางานดานเสยีงใหมีประสิทธิภาพดีขึ้น เชน การขยายระดับสัญญาณเสียงในน้ํา หรือ ในอากาศ เปนตน 

คุณลักษณะดังกลาวสามารถนํามาประยุกตใชในงานตรวจวัดดานอัลตราซาวด งานตรวจวัดคาระดับเสียงรบกวนใน

สิ่งแวดลอม ตามวัตถุประสงคของงานได ดวยเหตุผลดังกลาว จึงไดสรางอภิวัสดุดานเสยีง อางอิงตามบทความทางวิชาการใน

ระดับสากล เพื่อพัฒนาและเสริมสรางทักษะดานตางๆ ไดแก การประดิษฐอภิวัสดุ กระบวนการวัดระดับความดันเสียงใน

สนามเสยีงอิสระดวยไมโครโฟนมาตรฐาน การวัดการตอบสนองของอภิวัสดุดานเสียงตอระดับความดันเสียงในยานความถี่ 

31.5 Hz ถงึ 20,000 Hz โดยกําหนดคุณสมบัติอภิวัสดุดานเสียง ใหมีการขยายระดับความดันเสียงที่คาสูงสุด 13 dB ในชวง

ความถี ่630 Hz ถงึ 2,000 Hz ผลลัพธจากการวัดระดับความดันเสียงในสนามเสียงอิสระที่ความถี่ 630 Hz, 800 Hz, 1,000 

Hz, 1,250 Hz, 1,600 Hz และ 2,000 Hz พบวา อภิวัสดุดานเสยีงมีการขยายระดับความดันเสยีง เทากับ 2.5 dB, 4.6 dB, 8.8 

dB, 13.6 dB, 10.2 dB และ 3.1 dB ตามลําดับ นอกจากนี้ ผูดําเนนิการยังไดสรางกลองกั้นเสียง เพื่อสาธิตการขยายคาระดับ

ความดันเสยีงของอภิวัสดุดานเสยีง ผลลัพธจากการสาธิตเม่ือเทียบกับผลลัพธจากการวัดระดับความดันเสียงในสนามเสียง

อิสระ มีความสอดคลองกัน 

คําสําคัญ:  อภิวัสดุดานเสยีง  สภาวะสนามเสยีงอิสระ  ระดับการตอบสนองความดันเสยีง  กลองกัน้เสยีง 

Abstract 

 Nowadays, the research on metamaterial has shown the progress on various applications to enhance the 

efficiency of measurement in each field of work such as telecommunication, material testing, etc. The international 

academic articles, particularly those that demonstrate the results of the research on acoustic metamaterial have pointed 

out the applications of this material to enhance the efficiency of acoustic work. For example, the amplification of signal 

levels of sound in the air and underwater. These characteristics can be applied for the measurement using ultrasound 

imaging techniques or for the monitoring of environmental noise based on work requirements. With these reasons, we 

have made an acoustic metamaterial based on the international academic articles with the aim of developing and 

enhancing skills in various aspects, for example, the creation of metamaterial, the measuring process of sound pressure 
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level in free-field conditions using standard microphone and the measuring of sound pressure response levels of acoustic 

metamaterial at the frequency range of 31.5 Hz to 20,000 Hz. The acoustic metamaterial was made with the expected 

specification that the maximum amplification of sound pressure level is at the value of 13 dB in the frequency range 

from 630 Hz to 2,000 Hz. The measuring results indicated that the amplification of sound pressure levels are at the 

value of 2.5 dB, 4.6 dB, 8.8 dB, 13.6 dB, 10.2 dB and 3.1 dB at the frequency of 630 Hz, 800 Hz, 1,000 Hz, 1,250 

Hz, 1,600 Hz and 2,000 Hz respectively. Besides, we have also built the sound insulation box to demonstrate the above 

characteristics. The results derived from two measuring aspects are relevant. 

Keyword:  acoustic metamaterial, free-field condition sound, pressure response level, sound insulation box 

 

บทนํา 

เสียง คือพลังงานที่เกิดจากการสั่นสะเทือนในโมเลกุลของตัวกลางชนิดตางๆ เชน อากาศ หรือ ตัวกลางอ่ืนที่เปน

ของเหลวและของแข็งที่อยูใกลแหลงกําเนิดเสียงนั้น แลวโมเลกุลของตัวกลางจะเกิดแรงอัด (compression) และขยาย 

(rarefaction) สลับกันไป ทําใหเกดิความดันบรรยากาศสูงขึ้นและต่ําลงตามลักษณะแรงอัดและขยายของโมเลกุลดังกลาว เกิด

ลักษณะเปนคลื่น เรยีกวาคลื่นเสยีง (sound wave) เม่ือคลื่นเสยีงผานเขาหูและอวัยวะภายในหู จะทําใหเกิดการไดยินเสียงขึ้น 

(วไิลวรรณ  โกยทอง และ คณะ, 2545) 

เครื่องมือวัดปรมิาณเสยีงที่ใชในปจุบันไดแก มาตรระดับเสยีง (Sound Level Meter) เปนเครื่องมือที่ใชตรวจวัดระดับ

ความดันเสยีงจากแหลงกําเนดิตาง ๆ เชน เสยีงรบกวนตอสภาวะแวดลอม เสียงที่เกิดจากผลิตภัณฑและเครื่องใชสอยตาง ๆ 

เสยีงที่มีผลกระทบตอสุขภาวะอนามัยของผูปฏิบัตงิาน เปนตน ในการตรวจวัดบางกรณี ผูตรวจวัดอาจเผชญิกับขอจํากัดที่เกิด

จากสาเหตุนานัปการ เชน  จากแหลงกําเนดิเสยีง จากเครื่องมือวัดและจากสภาวะแวดลอมที่ทํากาตรวจวัด เปนตน ตัวอยาง

ขอจํากัดที่มีสาเหตุจากแหลงกําเนดิเสยีง ไดแก แหลงกําเนิดของระดับเสียงพื้นฐาน (background noise) ขณะทําการประเมิน

คาระดับเสยีงรบกวนในสิ่งแวดลอม คาระดับเสยีงพื้นฐานที่ตรวจวัด มีคาต่ํากวาหรอืใกลเคียงพสิัยของอุปกรณ เชน เครื่องมือ

วัด หรือ หัวตรวจวัด (transducer) ผูตรวจวัดไมสามารถแยกแยะไดวา สัญญาณที่ปรากฏ เปนสัญญาณรบกวน หรือ เปน

สัญญาณที่ตองการวัด ขอจํากัดนี้อาจเกดิไดกับกจิกรรมการวัดตาง ๆ ที่ดําเนินการในสนามเสียงอิสระ (free-field condition) 

ขณะตรวจวัดเพื่อการประเมินผลเสยีงรบกวนจากแหลงกําเนดิใด ๆ 

คณะผูดําเนินการไดสรางอภิวัสดุดานเสียง (Acoustic metamaterial) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาและเสริมสราง

ทักษะดานตางๆ ไดแก การประดษิฐอภิวัสดุ การวัดระดับความดันเสียงในสนามเสียงอิสระดวยไมโครโฟนมาตรฐาน การวัด

การตอบสนองของอภิวัสดุดานเสยีงตอระดับความดันเสยีงในยานความถี่ 31.5 Hz ถึง 20,000 Hzและตรวจวัดคุณสมบัติดาน

การขยายสัญญาณเสยีงที่คาความถี่ 630 Hz, 800 Hz, 1 kHz, 1.25 kHz, 1.6 kHz และ 2 kHz โดยคาดหวังวา คุณสมบัติดาน

การยกระดับสัญญาณเสยีง อาจชวยสนับสนุนกจิกรรมตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการตรวจวัดเสียง เชน การตรวจสอบสมรรถนะ

ของมาตรระดับเสยีง การลดขอจํากัดการวัดคาระดับเสยีงพื้นฐานเพื่อประเมินเสยีงรบกวนในสภาวะแวดลอม การประเมินคา

เสยีงรบกวนที่เกดิจากผลติภัณฑ เปนตน นอกจากการหาคุณสมบัตดิานการขยายสัญญาณเสียง คณะผูดําเนินการไดทําการ

ทวนสอบอัตราการขยายสัญญาณของอภิวัสดุดานสียง ณ ความถี่ ที่สอดคลองกับงานสอบเทียบมาตรระดับเสียงตาม

มาตรฐานทางมาตรวิทยาเสียงและการสั่นสะเทือน และไดศึกษาหลักพื้นฐานของอภิวัสดุดานเสียง เพื่อนําไปพัฒนาใหเกิด

ประโยชนสูงสุดในอนาคต 

อภวัิสดุดานเสยีง (acoustic matematerial) 

อภิวัสดุดานเสยีง เปนวัสดุที่ออกแบบเพื่อใช ควบคุม ปรับทิศทางและปรับคาตัวแปรของคลื่นเสียงที่เกิดในกาซ ใน

ของเหลวและในของแข็งใหเหมาะสมกับการนําไปประยุกตใชในงานดานเสียง อภิวัสดุดานเสียงกอกําเนิดจากงานวิจัยอภิวัสดุ 
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(metamaterial) ในดานตาง ๆ เริ่มตนจากการนําเสนอวัสดุชนิดใหมในป ค.ศ. 1967 โดย Victor Veselago (Slyusar V.I., 2009) 

และนักวทิยาศาสตรไดตระหนักถึงความสําคัญของวัสดุดังกลาว ภายหลังการนําเสนอมาแลว 33 ป และในชวงปลาย ค.ศ. 

1990 John Pendry ไดผลิต ชิ้นงานที่เปนพื้นฐานของอภิวัสดุ ในป ค.ศ. 2000 – 2001 (Slyusar V.I., 2009) ตอมา มีการนํา

ชิ้นงานของเขามาประกอบเปน วัสดุที่มีดัชนีเปนลบ (negative index material) เปนครั้งแรก (Srinivas Sridhar and John 

Derov, 2003) เกดิวัสดุที่สรางการหักเหของคลื่นเปนลบ และนําไปประยุกตใชในงานดานการขยายยานการตอบสนองของแสง

และวัสดุใหกวางมากขึ้น ตอมาเริ่มมีงานวจัิยอภิวัสดุดานเสียง โดยมีวัตถุประสงคคลายคลึงกัน คือ การขยายการตอบสนอง

ของวัสดุตอคลื่นเสยีงใหกวางมากย่ิงขึ้น โดยที่ การศกึษาการวัดปรมิาณเสยีง ในชวงตน จะเกี่ยวของกับการหาวิธีลดคาเสียงที่

ไมพงึประสงค การควบคุมเสยีงรบกวน การหาวธิใีชเสยีงที่เปนประโยชน เพื่อชวยในการวนิจิฉัยโรค การสรางระบบหาวัตถุใต

น้ําดวยคลื่นเสยีง การทําใหเกดิเสยีงและการใชเสยีงเพื่อการตรวจวัดคุณสมบัตทิางฟสกิสในสาขาวิชาตางๆ ปจจุบัน มีการนํา

อภิวัสดุดานเสยีงมาประยุกตเพื่อควบคุม ปรับทศิทางและปรับคาดัชนหีักเหของคลื่นเสียงในตัวกลาง กอใหเกิดการตื่นตัวทาง

การศกึษาคนควาครอบคลุมวัสดุศาสตรและการปรับคาตัวแปรทางฟสกิส ที่เกี่ยวของกับการตรวจวัดเสยีงมากย่ิงขึ้น 

พื้นฐานทางทฤษฎี (Basic Principle)  

การตอบสนองโดยรวมขออภิวัสดุ ถูกกําหนดโดยรูปทรงทางเลขาคณิตของหนวยเซลลแตละหนวย ซึ่งการตอบสนอง

ดังกลาวจะมีความแตกตางจากการตอบสนองของวัสดุที่ประกอบเปนตัวมัน กลาวอีกนัยหนึ่ง คือ การตอบสนองของอภิวัสดุ 

เปนการตอบสนองของวัสดุชิ้นใหม ไมเหมือนกับ ชิ้นโลหะ เสนลวดหรอื เซลามิค ที่ใชทํามันขึ้นมา อภิวัสดุจึงเปรียบเสมือนเปน

ตัวกลางประสิทธิผลที่ถูกสรางขึ้นมาใหม นั่นเอง (Hou-Tong Chen, John F. O'Hara, Abul K. Azad, Antoinette J. Taylor, 

Richard D. Averitt, David B. Shrekenhamer & Willie J. Padilla, 2008) 

การขยายระดับความดันเสยีงโดยอภิวัสดุดานเสยีง เกดิจากการนําคุณสมบัติของอภิวัสดุมาประยุกตทําเปนอุปกรณ

ปดกั้น จํากัดอาณาเขตใหคลื่นเสียงอยูในบริเวณที่มีการขยายสัญญาณเกิดขึ้นในปริมาตรเล็กๆ มีมิติอยูในชวง sub-

wavelength ของคลื่นเสยีง อุปกรณที่เปนตัวปดลอมและมีการขยายสัญญาณภายในตัวมัน ตองมีคุณลักษณะสําคัญ คือ มีคา

ความตานทานและคาดัชนีหักเหสูง (high impedance Z and high index of refraction n) จึงสงผลตอประสิทธิภาพของการ

จํากัดบรเิวณพลังงานเสียง และทําใหอุปกรณมีขนาดเล็กอีกดวย แตในทางธรรมชาติ เราไมสามารถพบวัสดุหรืออุกรณที่มี

คุณสมบัตคิรบทัง้สองประการ เนื่องจาก ความเร็วเสียง (c) ในวัสดุใด ๆ จะเพิ่มปริมาณตามความหนาแนน (ρ) ของวัสดุนั้น 

อภิวัสดุดานเสียงจึงเปนอุกรณทางเลือกที่สามารถแกปญหาขอจํากัดดังกลาวได จากการศึกษาผลงานวิจัยในระดับสากล 

พบวา นักวจัิยสามารถประดษิฐวัสดุที่มีโครงสรางเปนองคประกอบชิ้นสวนลักษณะซ้ํา ๆ (periodic parts) เพื่อใชควบคุมการ

กระจายคลื่นเสยีง ทั้งนี้ ตัวอยางผลสําเร็จจากการของคนพบคุณสมบัติตาง ๆ ในตัวอภิวัสดุ ไดแก ความหนาแนนเปนศูนย 

(zero density) ความหนาแนนเปนลบ (negative density) คา bulk modulus และคาดัชนีหักเห เปนลบ เปนตน ละจากตัวอยาง

บทความทางวิชาการเรื่อง Sound Pressure Level Gain in Acoustic Metamaterial (Kyungjun Song, Kiwon Kim, Shin Hur, 

Jun-Hyuk Kwak, Jihyun Park, Jong Rak Yoon & Jedo Kim, 2014) ผูทําการวจัิยไดออกแบบโครงสราง และทําการทดลองกับ

อภิวัสดุดานเสียง ที่ใชวัสดุเปนอลูมิเนียม มีคาความหนาแนน (density) เทากับ 2.7 x 10  kg/m  คา Young’s modulus 

เทากับ 70 x 10  Pa จํานวน 3 ชิ้น มีความกวางของชองอากาศ (air gap) แตกตางกัน 3 ขนาด ไดแก 1 เซนติเมตร 2 

เซนตเิมตร และ 3 เซนตเิมตร มีมิติภายนอก เทากับ 10 x 4.2 x 13 เซนติเมตร และขนาดของหนวยเซลล เทากับ 1 x 1 x 13 

เซนตเิมตร การทดลองมีการการปรับเปลี่ยนคาระยะความยาวของแนวผานเสียงภายในหนวยเซลลขนาดตาง ๆ (part-length 

adjustment ) โดยการเพิ่มหรอืลดขนาดของขาวัสดุรูปตัว F (flange) 2 ชิ้น ที่นํามาประกอบขึ้นรูปเปนหนวยเซลล ผลปรากฏวา 

คาประสทธผิลของความตานทาน (푧 ) และดัชนีหักเห (푛 ) มีคาสูง ซึ่งขึ้นอยูกับ ความยาวของเสนทางประดิษฐ ที่เปน

ทางผานของคลื่นเสยีง และอภิวัสดุดานเสยีงสามารถควบคุมบรเิวณและกําเนดิความถี่กําธร (resonant frequency)ได โดยการ

ออกแบบที่เหมาะสม ซึ่งเกดิผลลัพธตรงตามสมมตฐิาน 
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อภิวัสดุดานเสยีงที่ประดษิฐขึ้นโดยคณะผูดําเนนิการ ใชวัสดุเปนอลูมิเนยีม ปรับแตงดวยเครื่องจักร ใหไดรูปทรงทาง

กายภาพเปนชิ้นงานรูปตัว F (flange) 2 ชิ้น นํามาประกอบสลับขางเขาหากัน เกดิชิ้นงานที่เปนชองทางผาน (channel) ของคลื่น

เสยีง เรยีกวา หนวยเซลล (unit cells) จากนั้น นําแตละหนวยเซลลมาตอเรียงกันเปนแนวผนังอภิวัสดุ ลักษณะของผนังจึงมี

ลักษณะโครงสรางประกอบดวยหนวยเซลลที่มีรูปแบบซ้ํา ๆ กัน ตามที่แสดงในภาพที่ 1 คณะผูดําเนินการไดเลือกประดิษฐอภิ

วัสดุดานเสยีงที่มีความกวางของชองอากาศ (air gap) ขนาด 3 เซนตเิมตร โดยกําหนดใหมีรูปแบบและโครงสรางเปนไปตามที่

ระบุในบทความ เรื่อง Sound Pressure Level Gain in Acoustic Metamaterial (Kyungjun Song, Kiwon Kim, Shin Hur, Jun-

Hyuk Kwak, Jihyun Park, Jong Rak Yoon and Jedo Kim, 2014) แตใชวิธีการวัดการขยายระดับสัญญาณเสียงที่แตกตางกัน 

ไดแก อภิวัสดุติดตั้งอยูบนฐานรองรับในตําแหนงอยูกับที่ การตรวจวัดคาระดับความดันเสียงดําเนินการโดยใชไมรโครโฟน

มาตรฐานชนิด pressure-field ระยะการติดตั้งจากแหลงกําเนิดเสียงในสนามเสียงอิสระเทากับ1.20 เมตร การจําลองสนาม

เสียงอิสระดําเนินการในหองไรเสียงสะทอนที่มี cut-off frequency 50 Hz เปนตน มีวัตถุประสงคของการดําเนินการ เพื่อ

พัฒนา และเสริมสรางทักษะดาน การประดิษฐอภิวัสดุ ดานกระบวนการวัดระดับความดันเสียงในสนามเสียงอิสระดวย

ไมโครโฟนมาตรฐาน ดานการวัดการตอบสนองของอภิวัสดุดานเสียงตอระดับความดันเสียงในยานความถี่ 31.5 Hz ถึง 

20,000 Hz และกําหนดคุณสมบัตอิภิวัสดุดานเสียง ใหมีการขยายระดับความดันเสียงที่คาสูงสุด 13 dB ในชวงความถี่ 630 

Hz ถงึ 2,000 Hz นอกจากนี้ ผูดําเนินการยังไดสรางกลองกั้นเสียงโดยมีวัตถุประสงค เพื่อการศึกษาและเพื่อการสาธิตการ

ขยายคาระดับความดันเสยีงของอภิวัสดุดานเสียงในโอกาสที่เหมาะสม 

 

อุปกรณและวิธีการ / วิธีดําเนนิการวิจัย 

การสรางอภวัิสดุดานเสยีง 

กระบวนการทําอภิวัสดุดานเสยีง เริ่มตนจากการเลอืกใชวัสดุอลูมิเนียม เชนเดียวกับวัสดุที่ใชในงานวิจัยในบทความ

ทางวิชาการระดับสากล ผูดําเนินการเลือกอลูมิเนียมเกรด 6063 ซึ่งเปนเกรดที่นิยมใชในภาคอุตสาหกรรม เนื่องจากมี

คุณสมบัตขิองการนํามากัดขึ้นรูปทรงตามตองการไดงาย ขัน้ตอนสรางอภิวัสดุดานเสยีงมีกระบวนการ ดังนี้ 

1. จัดหาอลูมิเนยีมเกรด 6063 ซึ่งมี 2 แบบ คือ  

- อลูมิเนียมเสนสี่เหลี่ยม (Aluminum Square Bar) ขนาด กวาง 12.7 มิลลิเมตร ยาว 12.7 มิลลิเมตร 

และสูง 1,000 มิลลเิมตร จํานวน 6 เสน 

- อลูมิเนยีมเสนแบน (Aluminum Flat Bar) ที่มีขนาด กวาง 63.5 มิลลิเมตร ยาว 1,000 มิลลิเมตร และ

สูง 6.35 มิลลเิมตร จํานวน 1 เสน 

2. ปรับขนาดของอลูมิเนียมเสนสี่เหลี่ยม (Aluminum Square Bar) โดยใชเครื่องกัด (Milling Machine) ใหได

ขนาด กวาง 8 มิลลเิมตร ยาว 11 มิลลเิมตร และสูง 100 มิลลิเมตร และปรับขนาดของอลูมิเนียมเสนแบน 

(Aluminum Flat Bar) ใหไดขนาด กวาง 58 มิลลเิมตร ยาว 136 มิลลเิมตร และสูง 6 มิลลเิมตร 

3. ปรับขนาดของอลูมิเนยีมเสนสี่เหลี่ยม (Aluminum Square Bar) ในขอ 2 โดยใชเครื่องกัด (Milling Machine) 

ไดอลูมิเนยีมกลงึสําเร็จ รูปตัว F หรอื “แฟงก” (Fang) ตามที่ปรากฏในภาพที่ 2 

4. ปรับขนาดของอลูมิเนียมเสนแบน (Aluminum Flat Bar) ในขอ 2 โดยใชเครื่องกัด (Milling Machine) ได

อลูมิเนยีมกลงึสําเร็จ เรยีกวัสดุชิ้นนี้วา “เฟรม” (Frame) ตามที่ปรากฏในภาพที่ 3 

5. การประกอบชิ้นงานดําเนนิการโดยใชกาวชนดิพเิศษทําการตดิยึดแฟงกรูปตัว F เขากับ เฟรม ลักษณะการ

ติดยึด กระทําโดยการประกอบแฟงกรูปตัว F 2 ชิ้นแบบขนานและสลับหัวทายเขาหากันเปนหนวยเซล 

ระหวางการติดยึดตองใชความระมัดระวังเปนพิเศษ เพื่อใหไดระยะหางเปนไปตามขอกําหนดของระยะที่

ระบุในแบบ ตามที่ปรากฏในภาพที่ 4 
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6. หลังประกอบหนวยเซลเขากับเฟรมแลวจะไดชิ้นงานที่เรยีกวา “อภิวัสดุดานเสยีง” ตามที่ปรากฏในภาพที่ 5 

การวัดคาระดับความดันเสยีงในหองไรเสยีงสะทอน 

การดําเนนิการทดลองเพื่อหาประสทิธภิาพของอภิวัสดุดานเสียง  ผูทําการทดลองไดนําอภิวัสดุดานเสียงมาตรวจวัด

คาตางๆ ในหองไรเสียงสะทอน  โดยมีคณะผูดําเนินการและนักมาตรวิทยาชํานาญการ  จากสถาบันมาตรวิทยาแหงชาติ  ทํา

การตรวจวัดคาระดับความดันเสยีงที่เกดิขึ้นภายในอภิวัสดุดานเสียง ซึ่งมีขัน้ตอนการดําเนนิการ ดังนี้ 

อุปกรณที่ใชในการวัด 

1. Measurement Microphone ขนาด ½ นิ้ว ย่ีหอ Bruel & Kjaer, model. 4180 

2. Preamplifier ย่ีหอ Bruel & Kjaer, model. 2673 

3. Sound Calibrator ย่ีหอ Bruel & Kjaer, model. 4231 

4. Lan Xl sound Analyzer ย่ีหอ Bruel & Kjaer, Type 3160-A-042 

5. Power Amplifier (Noise Source) ย่ีหอ Norsonic, model Nor280 

6. ลําโพงแบบ multi-core ขนาดเสนผานศูนยกลาง 12 นิ้ว 

7. หองไรเสยีงสะทอน cut-off frequency 50 Hz ณ หองปฏิบัตกิารเสยีง สถาบันมาตรวทิยาแหงชาติ 

 

การทํางานของอุปกรณที่ใชในการวัด 

 ตดิตัง้อุปกรณที่ใชในการวัด หมายเลข 1 ถงึ 6 ภายในหองไรเสียงสะทอน โดยผูตรวจวัดทําการควบคุม ปอนขอมูล

และบันทกึผลผาน computer ภายนอกหองไรเสียงสะทอน โดยมี Power Amplifier (Noise Source) เปนอุปกรณจายสัญญาณ 

(white noise) ที่กําหนด ผาน ลําโพง และมี Measurement Microphone ซึ่งตออยูกับ Preamplifier เปนตัวรับและขยาย

สัญญาณสงตอมายัง Lan Xl sound Analyzer ซึ่งเปนเครื่องบันทกึ คํานวณและวเิคราะหขอมูลที่สั่งการโดย computer 

การตดิตั้งอุปกรณ 

1. ตดิตัง้ไมรโครโฟน ชุดขาตัง้แผนเพลตรับวัสดุและอภิวัสดุดานเสียงที่ตําแหนงรับเสียง ปรับระยะติดตั้ง ให

ตําแหนงศูนยกลางไมโครโฟน อยูที่ตําแหนงกึ่งกลางภายในชองวางของอภิวัสดุดานเสียง ปรับตําแหนง

ศูนยกลางไมโครโฟน เทยีบกับ ตําแหนงศูนยกลางลําโพงใหไดระยะหางเทากับ 1 เมตร และเทียบกับระดับ

พื้น ใหไดความสูง เทากับ 1.20 เมตร ตอสายไมโครโฟนเขากับ Lan XI Sound Analyzer และอุปกรณที่ใชใน

การวัดคาระดับความดันเสยีง ตามที่ปรากฏในภาพที่ 6 

2. นําอภิวัสดุดานเสียงและชุดขาตั้งแผนเพลตรับวัสดุออกจากตําแหนงรับเสียง โดยการเคลื่อนยายตองไม

สงผลกระทบตอตําแหนงตดิตัง้ไมโครโฟน 

3. นําอภิวัสดุดานเสียงออกจากแผนเพลตชุดขาตั้งวัสดุ โดยการเคลื่อนยายตองไมสงผลกระทบตอตําแหนง

ตดิตัง้ไมโครโฟน ตามที่ระบุในขอ 1 
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4. จัดวางอภิวัสดุดานเสียงบนแผนเพลตชุดขาตั้งตําแหนงเดิม โดยการเคลื่อนยายตองไมสงผลกระทบตอ

ตําแหนงตดิตัง้ไมโครโฟน ตามที่ระบุในขอ 1 

วิธีการวัด 

1. การวัดคาระดับความดันสยีงเริ่มตน 

ใช Sound Calibrator เปนแหลงกําเนดิเสยีงอางอิง ปรับคาความไวของไมโครโฟนดวยโปรแกรมควบคุมการ

วัดจากเครื่อง Lan Xl sound Analyzer ติดตั้งอุปกรณ ตามที่ระบุในขอ 2 ปรับ Power Amplifier (Noise 

Source) เพื่อจายสัญญาณ White Noise ใหกับลําโพง เม่ือระดับสัญญาณเสถยีร จึงเริ่มวัดคาระดับความดัน

เสยีงตอเนื่องเปนเวลา 1 นาท ีบันทกึคา ตามตัวอยางที่แสดงในภาพที่ 7 และทําการวัดซ้ําอีก 4 ครัง้ 

2. การวัดคาระดับความดันสยีงขณะตดิตัง้เฉพาะชุดขาตัง้แผนเพลตรับวัสดุ 

ติดตั้งอุปกรณตามที่ระบุใน ขอ 3 ปรับ Power Amplifier (Noise Source) เพื่อจายสัญญาณ White Noise 

ตามคาที่ไดทําการบันทึกไวในขอที่ 1 ใหกับลําโพง เม่ือระดับสัญญาณเสถียร จึงเริ่มวัดคาระดับความดัน

เสยีงตอเนื่องเปนเวลา 1 นาท ีบันทกึคาและทําการวัดซ้ําอีก 4 ครัง้ 

3. การวัดคาระดับความดันสยีงขณะมีอภิวัสด ุ

ติดตั้งอุปกรณตามที่ระบุใน ขอ 4 ปรับ Power Amplifier (Noise Source) เพื่อจายสัญญาณ White Noise 

ตามคาที่ไดทําการบันทึกไวในขอที่ 1 ใหกับลําโพง เม่ือระดับสัญญาณเสถียร จึงเริ่มวัดคาระดับความดัน

เสยีงตอเนื่องเปนเวลา 1 นาท ีบันทกึคาและทําการวัดซ้ําอีก 4 ครัง้ 

4. คํานวณหาคาความแตกตางระหวาง ระดับความดันเสยีงเริ่มตน ระดับความดันสียงขณะติดตั้งเฉพาะชุดขา

ตัง้แผนเพลตรับวัสดุ (ขณะไมมีอภิวัสดุวัสด)ุ ระดับความดันสยีงขณะมีอภิวัสดุวัสดุ ผลลัพธที่ได คือ คาการ

ขยายระดับความดันเสยีงในอภิวัสดุดานเสยีง 

ผลการวัดเชิงสถติิ 

 การสรางความเชื่อม่ันในผลการวัดสามารถแสดงใหเห็นในรูปของ คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) 

และคาความไมแนนอนของผลการวัด (measurement uncertainty)ในระบบเครื่องมือวัด ทั้งนี้ จํานวนตัวอยาง (ผลการวัด) 

ประกอบดวยการดําเนนิการ ดังนี้ 

1. การวัดผลกระทบของตําแหนงการตดิตัง้อภิวัสดุดานเสยีงบนแผนรองรับ จํานวน 10 ครัง้ 

2. การวัดผลกระทบของแผนรองรับอภิวัสดุดานเสยีง จํานวน 10 ครัง้ 

3. การวัดคาระดับความดันเสยีง ในชวงความถี่แบบ 1/3 octave จํานวน 10 ครั้ง และทวนสอบดวยการวัดคาระดับ

ความดันเสยีง ในชวงความถี่แบบ linear จํานวน 10 ครัง้ 

4. แหลงกําเนดิความไมแนนอนของการวัด (Source of uncertainty) ในระบบเครื่องมือวัด ประกอบดวย 

4.1 Repeatability  จากคา standard deviation ของการวัดซ้ํา 

4.2 Lan XI  สําหรับ SPL measurement : จาก Spect ของเครื่องมือ 

- Overall frequency response : ±0.1 dB 

- Amplitude linearity 80-100 dB : ±0.2 dB 

- Absolute amplitude precision : ±0.05 dB 

4.3 Sound calibrator  4231   

- Accuracy : ±0.2 dB ; uSC = 0.115 dB 

4.4 Rounding error : 0.01dB/2  = 0.005 dB ; uRD = 0.0029 dB 
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คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) และคาความไมแนนอนของผลการวัด (measurement uncertainty) ในระบบ

เครื่องมือวัด มีคา นอยกวา 0.3 dB และ 0.2 dB ตามลําดับ 

การวัดคาระดับความดันเสยีงในกลองกั้นเสยีง 

วัตถุประสงค เพื่อหาสมรรถนะดานการขยายระดับความดันเสียงของอภิวัสดุในกลองกั้นเสียง ดําเนินการ

เชนเดยีวกับการวัดเปรยีบเทยีบในหองไรเสยีงสะทอน อุปกรณที่ทําการวัดประกอบดวย มาตรระดับเสียง (sound level meter) 

แหลงกําเนิดเสียงอางอิง (sound calibrator) แหลงกําเนิดสัญญาณเสียง (Signal Generator) และแหลงกําเนิดเสียง (ลําโพง

ขนาดเสนผานศูนยกลาง 4 นิ้ว) ผูดําเนนิการในโครงงานไดประดษิฐกลองกัน้เสยีงเพื่อสาธิตการขยายระดับความดันเสียงของ

อภิวัสดุ ในสภาวะแวดลอมที่ตางจากการวัดในสนามเสยีงอิสระ (ในหองไรเสียงสะทอน) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อการหาขอมูล

การวัดที่อาจเกิดขึ้นในสภาวะการปฏิบัติงานภาคสนาม ซึ่งผลการวัดดังกลาวอาจนํามาวิเคราะหและประยุกตวิธีการวัดให

สอดคลองกับกจิกรรมการวัดในภาคสนามตามวัตถุประสงคของผูทําการวัดในโอกาสตอไป 

รายละเอียดของอุปกรณที่ใชในกลองกั้นเสียงมีดังนี้ 

1. มาตรระดับเสยีง (Sound Level Meter: Digital Sound Level Meter) 

2. แหลงกําเนดิเสยีงอางอิง (Sound Calibrator) 

3. Function Generator 

4. แหลงกําเนดิเสยีง (Load Speaker) 

เก็บขอมูล 

การเก็บขอมูลดําเนนิการโดยเจาหนาที่ชํานาญการของฝายมาตรวิทยาเสียงและการสั่นสะเทือน จากสถาบันมาตร

วิทยาแหงชาติ ซึ่งทําหนาที่ตรวจวัด วิเคราะห และรายงานผลการตรวจวัดคาระดับความดันเสียงของ อภิวัสดุดานเสียง 

(Acoustic Metamaterial) ดังตัวอยาง ตามแบบที่ปรากฏใน ภาพที่ 7 

 

ผลการวิจัย 

การทํางานวิจัยอภิวัสดุดานเสียง มีวัตถุประสงคเพื่อจัดสรางอภิวัสดุดานเสียงและพิสูจนทราบสมรรถนะดานการ

ขยายสัญญาณที่คาความถี่ตางๆ การตรวจวัดคาระดับความดันเสียงของอภิวัสดุ เพื่อหาสมรรถนะดานการขยายระดับความ

ดันเสยีงของอภิวัสดุในหองไรเสยีงสะทอน (Anechoic Room) ของฝายมาตรวทิยาเสยีงและการสั่นสะเทือน สถาบันมาตรวิทยา

แหงชาติ โดยสมรรถนะของหองไรเสียงสะทอน มีคา cut-off frequency อยูที่ 50 Hz คาระดับเสียงพื้นฐาน (background 

noise) ต่ํากวา 20 dBA 

สรุปผลการวัดในหองไรเสยีงสะทอน โดยใชไมโครโฟนมาตรฐานในการตรวจวัดคาระดับความดันเสียงในแตละยาน

ความถี่ ปรากฏผลการขยายสัญญาณเสยีงเพิ่มขึ้น เปนไปตามวัตถุประสงคที่กําหนดไวดังนี้ ที่ยานความถี่ 630 Hz, 800 Hz, 1 

kHz, 1.25 kHz, 1.6 kHz และ 2 kHz การขยายระดับความดันเสียงมีคา เทากับ 2.5 dB, 4.6 dB, 8.8 dB, 13.6 dB, 10.2 dB 

และ 3.1 dB ตามลําดับ ดังที่แสดงในตารางที่ 1 และตารางที่ 2 

การทวนสอบอัตราการขยายสัญญาณของอภิวัสดุดานสียง ในกลองกั้นเสียง ณ ความถี่ ที่สอดคลองกับงานสอบ

เทยีบมาตรระดับเสยีง ดําเนนิการโดยใชมาตรระดับเสยีงที่มีความถูกตองในระดับการใชงานภาคสนาม ใหผลลัพธที่สอดคลอง

กับการตรวจวัดในหองไรเสยีงสะทอน คาการขยายสัญญาณระดับความดันเสียงที่ความถี่ 1.25 kHz มีคาสูงถึง 21.9 dBA ผล

การวัดคาระดับความดันเสยีงในกลองกัน้เสยีง แสดงใน ตารางที่ 3 ถงึ ตารางที่ 6 

คาความเชื่อม่ันในผลการวัด ประเมินจาก สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) จากตัวอยางผลการวัดแตละ

ครัง้ ในกรณีที่ทําการวัดในหองไรเสยีงสะทอน มีคานอยกวา 0.3 dBA คาความไมแนนอนของการวัดที่เกิดจากระบบเครื่องมือ
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วัด มีคานอยกวา 0.2 dBA ในกรณีที่ทําการวัดในกลองกั้นเสียง สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) มีคานอยกวา 

1.5 dBA  คาความไมแนนอนของการวัดที่เกดิจากระบบเครื่องมือวัด มีคานอยกวา 1.0 dBA 
 

วิจารณผลการวิจัย 

ปจจัยหลักที่สงผลกระทบตอคุณลักษณะของอภิวัสดุดานเสยีง ไดแก 

1. มิตขิองโครงสรางทางกายภาพ  

การประดิษฐอภิวัสดุดานเสียงในครั้งนี้ ผูดําเนินงานใหความสําคัญกับความแมน และความที่ยงในการปรับตั ้ง

เครื่องจักรเพื่อประดิษฐชิ้นงานใหมีมิติตรงตามแบบที่เลื่อกมาศึกษา อยางไรก็ตาม เม่ือเปรียบเทียบกับเครื่องจักร

และวิธีการที่ใชประดิษฐวัสดุตามที่ปรากฏในบทความวิชาการในระดับสากล เครื่องจักรที่ใชประดิษฐชิ้นงานมีขีด

ความสามารถดานความแมนต่ํากวา ( ± 0.01 mm) และวธิีการประกอบชิ้นสวนแตละเซลลใหเปนชิ้นงานที่สมบูรณ

ที่แตกตางกัน อาจกอใหเกดิความคลาดเคลื่อนเพิ่มมากขึ้นได 

2. วธิกีารวัดคาการขยายระดับความดันเสยีงในอภิวัสดุดานเสยีง 

การวัดคาการขยายระดับความดันเสยีงในอภิวัสดุดานเสยีง ดําเนินการที่สถาบันมาตรวิทยาแหงชาติ ในหองไรเสียง

สะทอน (anechoic room) ที่มีคา cut-off frequency 50 Hz การวัดคาระดับความดันเสียง ดําเนินการโดยใช

ไมโครโฟนมาตรฐาน ทําการวัดในลักษณะที่ติดตั้ง อภิวัสดุดานเสียงอยูกับที่ (แตกตางจากวิธีการที่ปรากฏใน

บทความวชิาการในระดับสากล) ผลลัพธที่ไดมีความนาเชื่อถอืตามวธิกีารที่กําหนด 

3. วธิกีารทดสอบประสทิธภิาพของอภิวัสดุดานเสยีงดวยกลองกัน้เสยีง 

มาตรระดับเสยีงที่ใชวัดคาการขยายระดับความดันสียงภายในกลองกั้นเสียง เปนเครื่องมือระดับที่ใชในงานสํารวจ

สภาวะเสียงรบกวน อยางไรก็ตาม ผูดําเนินการไดทําการสอบเทียบคากับมาตรฐานอางอิง ไดผลลัพธตามเกณฑ

ขอกําหนดจําเพาะของผลติภัณฑ คาความแตกตางระหวางระดับเสยีงพื้นฐาน กับ ระดับเสียงที่จายเพื่อการตรวจวัด

ในกลองกัน้เสยีงมีคามากวา 10 dBA ซึ่งเปนปรมิาณที่มากพอที่จะใชกลองกัน้เสยีงดังกลาวเปนอุปกรณการวัดได 
 

สรุปผลการวิจัย 

จากการวเิคราะหผลการวัดคาระดับความดันเสียงตลอดยานความถี่ที่กําหนด พบวา อภิวัสดุดานเสียงมีสมรรถนะ

การขยายระดับความดันเสยีงตลอดยานความถี่ที่กําหนด โดยระดับความดันเสยีงที่ขยายมีคาตัง้แต 1.1 dB ถึง 14.6 dB ขณะที่

ทําการวัดภายในหองไรเสยีงสะทอน เม่ือการสาธติการขยายระดับความดันเสยีงของอภิวัสดุโดยการวัดคาระดับความดันเสียง

ในกลองกัน้เสียง พบวา การขยายระดับความดันเสียงของอภิวัสดุตลอดยานความถี่ที่กําหนดมีคาสอดคลองกับคาที่ไดจาก

การวัดในหองไรเสยีงสะทอน โดยระดับความดันเสียงที่ขยายมีคาตั้งแต 0.4 dB ถึง 21.9 dB คาการขยายสัญญาณความดัน

เสยีงในกลองกัน้เสียง มีคาระดับที่สูงกวา สาเหตุหลักของสัญญาณที่สูงขึ้น ไดแก คาระเสียงพื้นฐาน (background noise) ที่

เกดิในสภาวะแวดลอมขณะทําการวัดนั่นเอง 

ในกิจกรรมการตรวจวัดใด ๆ สิ่งที่คาดหวังจากการตรวจวัด คือ ความนาเชื่อถือหรือความเชื่อม่ันในผลการวัด 

โดยเฉพาะอยางย่ิง ในกรณีที่ตองนําผลการวัดนัน้ไปใชประกอบการพจิารณา ตัดสินขอพิพาทตามขอบังคับหรือตามกฎหมาย 

การแสดงความเชื่อม่ันในผลการวัดนอกจากความพยายามเอาชนะขอจํากัดดังกลาวขางตนแลว อาจกระทําโดยการตรวจเช็ค

ความถกูตองของอุปกรณกอนและหลังการใชงาน เชน การตรวจเช็คความถูกตองของมาตรระดับเสียง ดวยแหลงกําเนิดเสียง

อางอิง (sound calibrator) ที่มีความแมนและถูกตองสูง ในทางปฎิบัต ิปจจัยที่สงผลกระทบตอความแมนและความถูกตองของ

ระดับเสยีงอางอิง ไดแก ลักษณะจําเพาะดานรูปทรงและมิตขิอง แหลงกําเนดิเสยีงอางอิง การใชแหลงกําเนิดเสียงอางอิงจาก

แหลงผลติที่ตางกัน นํามาตรวจเช็คมาตรระดับเสียง ผูตรวจวัดตองทราบขอมูลคาปรับแก (correction) ของแตละผูผลิต แลว

นํามาคํานวณคาระดับเสยีงอางอิงที่แทจรงิ เปนการลดปจจัยความผดิพลาดในการตรวจเช็คมาตรระดับเสียง การลดปจจัยที่
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สงผลกระทบตอความแมนและความถูกตองของระดับเสยีงอางอิง อาจทําไดโดยการพัฒนาวิธีการตรวจเช็คมาตรระดับเสียง

ในสภาวะแวดลอมทั่วไป ซึ่งอาจตองอาศัยอุปกรณยกระดับสัญญาณที่เหมาะสม เพื่อใหเกดิความเชื่อม่ันในผลการตรวจวัดนัน้ 

คุณสมบัตดิานการยกระดับสัญญาณเสยีงของอภิวัสดุ อาจชวยสนับสนุนกจิกรรมตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการตรวจวัด

เสยีง เชน การตรวจสอบสมรรถนะของมาตรระดับเสยีง การลดขอจํากัดการวัดคาระดับเสยีงพื้นฐานเพื่อประเมินเสียงรบกวน

ในสภาวะแวดลอม การประเมินคาเสยีงรบกวนที่เกดิจากผลติภัณฑ เปนตน 
 

กติตกิรรมประกาศ 

ผลงานวจัิยฉบับนี้ สําเร็จลุลวงไดเนื่องจากความกรุณาจาก อาจารยวริัตน ปลั่งแสงมาศ  อาจารยที่ปรึกษาโครงการ 

อาจารยวรีะ ตุลาสมบัต ิอาจารยที่ปรกึษารวมโครงการ นางสุรัตน ลีอุดมวงษ ดร.ญาดา จันทรภาโส เจาหนาที่ชํานาญการ

พเิศษของสถาบันมาตรวทิยาแหงชาต ิและเจาหนาที่ของศูนยวทิยาศาสตรเพื่อการศกึษาแหงชาติ 

คณะผูจัดทําขอขอบพระคุณอาจารยสาขามาตรวิทยาและระบบคุณภาพทุกทานรวมถึงบุคลากรที่กลาวถึงขางตนที่

ใหการสนับสนุนในดานตางๆ ไดแก การสรางการทดสอบอภิวัสดุ การใหคําปรกึษาแนะนําการอานและตรวจแกไขขอบกพรอง

ตางๆ ตลอดจนใหขอคิดที่เปนประโยชน และดูแลใหกําลังใจแกคณะผูจัดทําดวยความเอาใจใสอยางดีย่ิงเสมอมา คณะผูจัดทํา

รูสกึซาบซึ้งในความกรุณาและขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงมา ณ โอกาสนี้ 

ทายสุดนี้ ขอกราบขอบพระคุณ บดิา และมารดาที่ไดใหการชวยเหลือในดานทุนทรัพยและเปนกําลังใจใหแกผูจัดทํา

ผลงานวจัิยฉบับนี้ จนสําเร็จลุลวงไดดวยด ีคณะผูจัดทําจึงขอขอบพระคุณไว  ณ ที่นี้ 
 

ขอมูลตาราง 

ผลการตรวจวัดคาระดับความดันเสยีงของอภวัิสดุดานเสยีงในหองไรเสียงสะทอน 

ตารางที่ 1 ผลการวัดคาระดับความดันเสยีง ในชวงความถี่แบบ 1/3 Octave 
 

ความถี ่(Hz) 

ระดับความดันสียง

ขณ ะไ ม มี อ ภิ วั ส ดุ 

(dB) 

ระดับความดันสียง

ขณะมีอภิวัสด ุ

(dB) 

ระดับความดันสียง

ขณะตดิตัง้เฉพาะชุด

ขาตัง้แผนเพลต (dB) 

คาการขยายระดับ

ความดันเสียงของ

อภิวัสด ุ(dB) 

630 77.81 80.31 0.02 2.48 

800 78.92 83.59 0.04 4.63 

1000 79.82 88.70 0.03 8.85 

1250 81.89 95.61 0.08 13.64 

1600 82.76 93.19 0.24 10.19 

2000 83.93 87.55 0.51 3.12 

 

 

 

 



การประชุมวชิาการ และการประกวดนวัตกรรมบัณฑิตศกึษาระดับชาติและนานาชาติ 

ระหวางวันท่ี 17-18 พฤษภาคม 2561 

ณ ศูนยประชุมนานาชาติดิเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส เชยีงใหม 
 

912 

ตารางที่ 2 ผลการวัดคาระดับความดันเสยีง ในชวงความถี่แบบ Linear 

 

ความถี ่(Hz) 

ระดับความดันสียง

ขณ ะไ ม มี อ ภิ วั ส ดุ 

(dB) 

ระดับความดันสียง

ขณะมีอภิวัสด ุ

(dB) 

ระดับความดันสียง

ขณะตดิตัง้เฉพาะชุด

ขาตัง้แผนเพลต (dB) 

คาการขยายระดับ

ความดันเสียงของ

อภิวัสด ุ(dB) 

608 74.25 76.47 0.01 2.21 

800 74.31 78.87 0.03 4.53 

1056 74.12 84.10 0.03 9.95 

1248 73.42 88.12 0.06 14.64 

1632 71.68 79.56 0.36 7.53 

2016 76.97 80.39 0.42 2.99 

 

ผลการตรวจวัดคาระดับความดันเสยีงของอภวัิสดุดานเสยีงในกลองกั้นเสยีง 

 

ตารางที่ 3 ผลการวัดคาระดับความดันเสยีงในกลองกัน้เสยีง วัดระดับความดันเสยีงพื้นฐาน ในหนวย dBA 

 

ความถี่ (Hz) 
ระดับเสยีงพื้นฐาน 

ครัง้ที่1 ครัง้ที่2 ครัง้ที่3 คาเฉลี่ย SD 

630 45 45.1 45.2 45.1 0.10 

800 45.2 45.8 45.9 45.6 0.38 

1000 46.2 45.1 45.3 45.5 0.59 

1250 45.4 44.2 44.3 44.6 0.67 

1600 46.7 47 46.9 46.9 0.15 

2000 45.9 46.3 46.1 46.1 0.20 
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ตารางที่ 4 ผลการวัดคาระดับความดันเสยีงในกลองกัน้เสยีง วัดระดับความดันเสยีงขณะที่ไมมีอภิวัสดุ หนวย dBA 

 

ความถี่ (Hz) 
ไมมีอภิวัสด ุ

ครัง้ที่1 ครัง้ที่2 ครัง้ที่3 คาเฉลี่ย SD 

630 69.7 70.1 69.3 69.7 0.40 

800 75.6 75.7 76.3 75.9 0.38 

1000 72.8 72.3 72.7 72.6 0.26 

1250 66.1 66.1 63.6 65.3 1.44 

1600 77.9 78.7 77.1 77.9 0.80 

2000 76.2 76.9 76.1 76.4 0.44 

 

ตารางที่ 5 ผลการวัดคาระดับความดันเสยีงในกลองกัน้เสยีง วัดระดับความดันเสยีงขณะที่มีอภิวัสดุ หนวย dBA 

 

ความถี่ (Hz) 
มีอภิวัสด ุ

ครัง้ที่1 ครัง้ที่2 ครัง้ที่3 คาเฉลี่ย SD 

630 73.2 73.7 72.9 73.3 0.40 

800 78.7 78.8 79.4 79.0 0.38 

1000 80.3 79.8 80.2 80.1 0.26 

1250 88 88 85.5 87.2 1.44 

1600 86.2 86.7 84.7 85.9 1.04 

2000 76.6 77.3 76.5 76.8 0.44 
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ตารางที่ 6 ผลความแตกตางระหวางคาระดับความดันเสยีงขณะที่มีกับขณะที่ไมมีอภิวัสดุในกลองกัน้เสียง หนวย dBA 
 

ความถี่ (Hz) 
คาที่วัดไดขณะไมมี

อภิวัสดุ (dBA) 

คาที่วัดไดขณะมีอภิ

วัสดุ (dBA) 

ก า ร ข ย า ย ร ะ ดั บ

ความดันเสยีง (dBA) 

608 69.7 73.3 3.6 

800 75.9 79.0 3.1 

1056 72.6 80.1 7.5 

1248 65.3 87.2 21.9 

1632 77.9 85.9 8.0 

2016 76.4 76.8 0.4 

 

ขอมูลภาพ 

 

 
 

 
ภาพที่ 2 อลูมิเนยีมแบบเสนสี่เหลี่ยมที่กลงึสําเร็จ รูปตัว F หรอื “แฟงก (Fang) 
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ภาพที่ 3 อลูมิเนยีมแบบเสนแบนที่กลงึสําเร็จ เรยีกวัสดุชิ้นนี้วา “เฟรม” (Frame) 

 

 

ภาพที่ 4 แบบเขยีนอภิวัสดุดานเสยีง 

 

ภาพที่ 5 อภิวัสดุดานเสยีง 
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ภาพที่ 6 แสดงการตดิตัง้ ไมรโครโฟน ชุดขาตัง้แผนเพลตรับวัสดุ 

และอภิวัสดุดานเสยีง ที่ตําแหนงรับเสยีง 

 

 

ภาพที่ 7 ตัวอยางแสดงตารางการบันทกึขอมูล ในการวัดแตละครัง้ 
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ภาพที่ 8 การขยายระดับความดันเสยีงในหองไรเสยีงสะทอน (dBA) 
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ภาพที่ 9 การขยายระดับความดันเสยีง ในกลองกัน้เสยีง (dBA) 
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ผลของความเขมขนและเวลาในการเกดิเจลของเฉากวยข้ึนรูปแบบทรงกลม 

Effect of concentration and time to produce black jelly ball 
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บทคัดยอ  

 เฉากวยเปนผลิตภัณฑที่นิยมอยางมากโดยเฉพาะเวลาอากาศรอน ซึ่ง มีสรรพคุณในการดับความรอน  

ขับปสสาวะ และใหความรูสกึชุมคอ วัตถุประสงคของงานวจัิยนี้เพื่อพัฒนาผลติภัณฑเฉากวยโดยใชเทคนิคการขึ้นรูปทรงกลม

แบบยอนกลับ ในการศกึษาครัง้นี้เตรยีมตัวอยางเฉากวยทรงกลมโดยเติมแคลเซียมแลคเตทลงในเฉากวยจากนั้นปลอยลงใน

สารละลายโซเดยีมอัลจิเนต เกดิเปนทรงกลมของเฉากวย ทําการศึกษาความสัมพันธระหวางความเขมขนของแคลเซียมแลค

เตท (รอยละ 1, 1.5) และเวลา (5, 10 นาที) ที่ใชในการเกิดเจลของเฉากวยทรงกลมดวยการทดลองแบบแฟคทอเรีย (2*2) 

และทดสอบความชอบของผลติภัณฑโดยวธิ ีRanking for perference test จากผลการทดลองพบวาความเขมขนของแคลเซียม

แลคเตท และเวลาที่ใชในการเกิดเจลของเฉากวยทรงกลมมีผลตอลักษณะทางกายภายของเฉากวยทรงกลม โดยเม่ือเพิ่ม

ความเขมของแคลเซียมแลคเตทและระยะเวลาในการแช เปนผลใหความหนาของแผนฟลมมากที่สุด ในขณะที่น้ําหนักและ

ขนาดของเฉากวยลดต่ําลง (p<0.05) ทั้งนี้ไมพบความแตกตางของคาสี (L*, a* and b*) ในทุกตัวอยางของเฉากวยที่ทําการ

ทดลอง จากผลการทดสอบความชอบโดยรวมของผลิตภัณฑโดยการจัดอันดับ พบวาสูตรที่ใชแคลเซียมแลคเตทรอยละ 1 

และเวลาในการแช 5 นาท ีไดรับคะแนนความชอบมากที่สุด 

คําสําคัญ: เฉากวย  การขึ้นรูปแบบทรงกลมแบบยอนกลับ  การเกดิเจล 

Abstract  

Black jelly is the most popular dessert especially in hot weather, which benefits of black jelly are the heat 

diuretic and feels cool taste. The objective of this study was to develop black jelly using reverse spherification technique. 

In this study, black jelly ball samples were prepared by adding calcium lactate and submerging in the bath of sodium 

alginate in order to form a sphere. The ratio of calcium lactate concentration (1, 1.5%) and time (5, 10 min) to soaking 

were evaluated using factorial designs (2*2). In addition, the black jelly ball samples were further studies for sensory 

evaluation using ranking for preference test method. The results showed that concentration of calcium lactate and 

soaking time had effected to physical properties of black jelly ball. Increasing the concentration of calcium lactate and 

soaking time revealed higher film thickness and lower weight and size of sample (p<0.05). No marked differences in 

color value (L*, a* and b*) was observed in all sample (p>0.05).  The ranking focused on overall of black jelly ball was 

calcium lactate 1% and soaking time 5 min which preference scores. 

Keyword:  Black jelly, Reverse spherification, Gelation 
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บทนํา 

 เฉากวย เปนพืชในวงศม้ินท (Lamiaceae) วงศเดียวกับสะระแหน กระเพราะ และแมงลัก มีชื่อวิทยาศาสตรวา 

Mesona chinensis Bentham ภาษาอังกฤษจะเรยีกวา Black Jelly เฉากวยเปนผลติภัณฑที่ไดจากการตมหญาเฉากวย เพื่อสกัด

เอากลิ่น รสชาต ิและวุนจากหญาเฉากวย หลังจากนัน้ทําใหเขมขนโดยการระเหยน้ําแลวทิ้งใหเย็นตัวลงและจับตัวเปนกอนวุน 

(อรทัย, 2555) ปจจุบันการบริโภคเฉากวยเปนที่นิยมอยางมาก โดยเฉพาะเวลาอากาศรอนเนื่องจากมีรสชาติอรอย มี

สรรพคุณในการดับความรอนในตับ ดับความรอนในปอด ขับปสสาวะ ใหความรูสกึเย็นชุมคอ (สุวรรณี, 2534) การขึ้นรูปทรง

กลมแบบยอนกลับ (Reverse spherification) เปนเทคนิคของโมเลคิวลารแกสโตรมี (Molecular gastronomy) (Navarro et al., 

2012) สามารถทําไดโดยจุมของเหลวที่มีสวนผสมของแคลเซยีมในสารละลายโซเดยีมอัลจิเนต เย่ือหุมเซลลของทรงกลมที่ไดมี

ความหนา สามารถหยุดการเกิดเจลไดเม่ือนํามาลางน้ํา (วรรณวิมล, 2558) เจลของโซเดียมอัลจิเนตเกิดไดเม่ืออยูใน

สารละลายที่มีไอออนของโลหะที่เกดิเปนขอบเขตรอยตอหรอื junction zone ที่เชื่อมโครงขายไว และมีน้ําอยู ทําใหมีโครงสราง

ที่แข็งแรง (Nussinovitch, 1997) งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑเฉากวยดวยวิธีการขึ้นรูปทรงกลมแบบ

ยอนกลับ โดยเตมิแคลเซยีมแลคเตทลงในเฉากวย จากนัน้ปลอยลงในสารละลายโซเดียมอัลจิเนต ทําการศึกษาความสัมพันธ

ระหวางความเขมขนของแคลเซยีมแลคเตท และระยะเวลาที่ใชในการเกดิเจลของเฉากวยทรงกลม และทดสอบความชอบของ

ผลติภัณฑ ซึ่งผลิตภัณฑ “เฉากวยทรงกลม” สามารถเปนผลิตภัณฑที่สรางความแปลกใหมใหกับผูบริโภค เกิดรูปลักษณที่

แปลกใหมในขนมไทย และเปนการเพิ่มทางเลอืกใหกับกลุมผูบริโภค โดยยังคงรสชาติ และความอรอยในรูปแบบของเฉากวย

ตนตํารับตอไป  

 
อุปกรณและวิธีการ 

 วัตถุดบิ และสารเคมี 

 เฉากวย ตราชากังราว บรษิัท เฉากวยชากังราว จํากัด สารโซเดยีมอัลจิเนต (Sodium alginate) food grade จาก

บรษิัทคิมิคา คอรปอเรชั่น จํากัด ประเทศญี่ปุน และแคลเซยีมแลคเตท (Calcium lactate) food grade จากบรษิัท นวิตรชิั่น 

จํากัด ประเทศไทย 

การเตรยีมผลติภัณฑเฉากวยทรงกลม 

 นําเนื้อเฉากวย 150 กรัม มาหั่นสี่เหลี่ยมลูกเตาขนาด 0.50.5 เซนติเมตร จากนั้นนําไปพาสเจอไรซที่อุณหภูมิ 80 

องศา เซล เซียส  นาน  1 น าที  พั กทิ้ ง ไ ว ใ ห ส ะ เด็ ดน้ํ า  ทํ าการ เตรียมน้ํ า เ ฉ าก ว ย โ ดยการ ผสมแคล เซี ยม 

แลตเตท จากนัน้นําเนื้อและน้ําเฉากวยเทลงพมิพลูกแกวทรงกลม นําไปแชแข็งที่อุณหภูมิประมาณ -8 องศาเซลเซียส นาน 24 

ชั่วโมง นําเฉากวยทรงกลมที่ไดปลอยลงในสารละลายโซเดียมอัลจิเนต โซเดียมอัลจิเนตจะทําปฏิกิริยากับแคลเซียมแลคเตท

เ กิ ด เ ป น เ จ ล ห อ หุ ม ข อ ง เ ห ล ว ไ ว ภ า ย ใ น ท ร ง ก ล ม  แ ล ะ แ ช ใ น ส า ร ล ะ ล า ย โ ซ เ ดี ย ม อั ล จิ เ น ต  จ า ก นั้ น 

ลางดวยน้ํา และพาสเจอรไรซที่อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซยีสเปนเวลา 1 นาท ีไดเปนผลติภัณฑ “เฉากวยทรงกลม”  

 ศกึษาความเขมขนและเวลาที่มีผลตอการเกดิเจลของเฉากวยทรงกลม 

 เตรยีมเฉากวยทรงกลมตามวธิกีารขางตน โดยกําหนดความเขมขนของแคลเซยีมแลคเตท รอยละ 1.0 และ 1.5 เวลา

ที่ใชในการแชสารละลายโซเดียมอัลจิเนตที่ 5 และ 10 นาที ทําการวิเคราะหลักษณะทางกายภาพของเฉากวยทรงกลมโดย

การชั่ ง น้ํ าหนักด วยเครื่ องชั่ ง ดิ จิตอล ,  วัด ขนาดด วย Digital Vernier Caliper,  วิ เคราะหสี โดยการวัดค า 

ความสวาง (L*) คาสีแดง (a*) และคาสีน้ําเงิน (b*) ดวยเครื่องวัดสี (Hunter Lab) และวัดความหนาของแผนฟลมดวย

ไมโครมิเตอร วิเคราะหความแตกตางทางสถิติของขอมูลตามแผนการทดลองแบบแฟคทอเรีย (2*2) เปรียบเทียบ 

คาความแตกตางของคาเฉลี่ยโดยวธิ ีDuncan’s New Multiple Range Test ที่ระดับความเชื่อม่ันรอยละ 95 
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 ศกึษาความชอบของผลติภัณฑเฉากวยทรงกลม 

 นําเฉากวยทรงกลม 4 สูตร มาทําการทดสอบความชอบโดยรวมของผลิตภัณฑดวยวิธีการจัดลําดับ (Ranking for 

preference test) เรยีงลําดับความชอบโดยชอบมากที่สุดคือ 4 คะแนน และชอบนอยที่สุด 1 คะแนน ใชผูทดสอบชิมจํานวน 25 

คน  

 
ผลการวิจัย 

 ความเขมขนและเวลาที่มีผลตอการเกดิเจลของเฉากวยทรงกลม 

 จากการวเิคราะหลักษณะทางกายภาพของเฉากวยทรงกลมที่เตรียมได เม่ือใชความเขมขนของแคลเซียมแลคเตท

และระยะเวลาในการแชสารละลายที่แตกต างกัน คือ กํ าหนดความเขมขนของแคลเซียมแลคเตทและเวลา 

ที่ 1.0:5, 1.0:10, 1.5:5 และ 1.5:10 ผลการทดลองแสดงดังตารางที่  1 พบวา การเพิ่มความเขมขนของแคลเซียม 

แลคเตทและระยะเวลาในการแชสารละลาย สงผลใหลักษณะทางกายภาพของเฉากวยทรงกลมแตกตางกัน โดยความเขมขนที่

เพิ่ มขึ้นส งผลใหขนาดและน้ํ าหนักของ เฉากวยทรงกลมมีแนวโนมลดลงอย างมีนัยสํ าคัญทางสถิติ  ( p<0 .05)  

แตคาความหนาของแผนฟลมมีแนวโนมเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) ทั้งนี้ไมพบความแตกตางของคาสี 

ในทุกตัวอยางของเฉากวยทรงกลม 

 
ตารางที่ 1  แสดงผลการวเิคราะหลักษณะทางกายภาพของเฉากวยทรงกลม 

 

 
 

หมายเหตุ : a-c หมายถงึ คาเฉลี่ยของขอมูลในแนวตัง้แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถติ ิ (p<0.05)  
ns  หมายถงึ ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถติิ 

คาเฉลี่ย ± SD จากการทดลอง 3 ซ้ํา 

 

 ผลการทดสอบความชอบของผลติภัณฑ 

 ผลการทดสอบความชอบโดยรวมของผลติภัณฑเฉากวย ทัง้ 4 ตัวอยาง โดยการจัดลําดับความชอบ พบวา เฉากวย

ทรงกลมที่ไดรับคะแนนความชอบมากที่สุด คือ สูตรที่ใชแคลเซยีมแลคเตท รอยละ 1.0 และระยะเวลาในการแชสารละลาย 5 

นาท ีไดรับคะแนนความชอบมากที่สุด (ภาพที่ 1) 

 

นํ้าหนัก ขนาด ความหนาของฟลม

(รอยละ : เวลา) (กรัม) (มิลลิเมตร) (มิลลเิมตร) คาความสวาง (L*) คาสแีดง (a*) คาสนํ้ีาเงนิ (b*)

1 : 5 นาที 15.97±0.54
c

3.11±0.04
b

0.03±0.01
a

10.08±0.78
ns

0.58±0.14
ns

0.18±0.10
ns

1 : 10 นาที 14.75±0.27
b

2.89±0.00
ab

0.14±0.01
b

8.72±1.46
ns

0.67±0.07
ns 0.06±0.05

ns

1.5 : 5 นาที 14.37±0.18
b

2.83±0.04
a

0.05±0.02
a

9.56±1.23
ns

0.85±0.06
ns

0.07±0.24
ns

1.5 : 10 นาที 12.13±0.07
a

2.71±0.15
b

0.17±0.01
b

8.79±1.41
ns

0.63±0.14
ns 0.41±0.43

ns

คาสี

คุณลักษณะทางกายภาพ
แคลเซยีมแลคเตท:เวลา



การประชุมวชิาการ และการประกวดนวัตกรรมบัณฑิตศกึษาระดับชาติและนานาชาติ 

ระหวางวันท่ี 17-18 พฤษภาคม 2561 

ณ ศูนยประชุมนานาชาติดิเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส เชยีงใหม 
 

922 

 
 

ภาพที่ 1  การทดสอบทางประสาทสัมผัสดวยวธิกีารจัดลําดับความชอบโดยรวมของเฉากวยทรงกลม 

 

วิจารณผลการวิจัย 

 การศึกษาความเขมขนของแคลเซียมแลคเตทและระยะเวลาในการแชสารละลายตอลักษณะทางกายภาพของ

เฉากวยทรงกลม พบวาเม่ือความเขมขนของแคลเซยีมแลคเตท และระยะเวลาในการแชเพิ่มขึ้นจะสงใหขนาดและน้ําหนักของ

เฉากวยทรงกลมมีแนวโนมลดลง ในขณะที่ความหนาของแผนฟลมเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) แตไมมีความ

แตกตางในดานของส ีซึ่งการเพิ่มความเขมขนของแคลเซยีมและระยะเวลาในการแชสารละลาย จะทําใหเจลสามารถเกิดขึ้นได

ทันที และดําเนินไปอยางรวดเร็ว (Lee and Rogers, 2012) เนื่องจากเฉากวยทรงกลมเปนการเตรียมโดยใชเทคนิคการขึ้น

รูปทรงกลมแบบยอยกลับ โดยเกิดเปนเย่ือหุมของเหลวที่มีลักษณะหนาและกอตัวขึ้นเรื่อย ๆ จากการทําปฏิกิริยาของ

แคลเซียมไออนและโซเดียมอัลจิเนตไดเปนแคลเซียมอัลจิเนต (Fundueanu et al., 1999) โดยการเพิ่มความเขมขนของ

แคลเซยีมแลคเตท และระยะเวลาในการแชทําใหแคลเซียมแลคเตทสามารถแตกตัวเปนแคลเซียมไอออนไดมาก จึงสามารถ

เขาทําปฏิกริยิากับโซเดยีมอัลจิเนตไดมากขึ้น ทําใหกระบวนการเกิดเจลมีมากขึ้น (Xie et al., 2003) เปนผลทําใหความหนา

ของแผนฟลมเพิ่มมากขึ้น เกิดเปนทรงกลมไดดี สงผลใหน้ําหนักและขนาดของเฉากวยทรงกลมลดลง ผลการศึกษาการ

ยอมรับของเฉากวยทรงกลมโดยวิธีการทดสอบทางประสาทสัมผัส พบวา สูตรที่ใชแคลเซียมแลคเตท รอยละ 1.0 และ

ระยะเวลาในการแชสารละลาย 5 นาท ีไดรับคะแนนความชอบมากที่สุด 

 

สรุปผลการวิจัย 

 การทดลองผลของความเขมขนของแคลเซียมแลคเตทและระยะเวลาในการแชสารละลาย สามารถสรุปไดวา การ

เพิ่มความเขมขนของแคลเซียมแลคเตทและระยะเวลาในการแชสารละลาย สงผลใหขนาดและน้ําหนักของเฉากวยทรงกลม

ลดลง ในขณะที่ความหนาของแผนฟลมเพิ่มขึ้น และเฉากวยทรงกลมที่ไดรับคะแนนความชอบมากที่สุด คือ ความเขมขนของ

แคลเซยีมแลคเตท รอยละ 1.0 และระยะเวลาในการแชสารละลาย 5 นาท ี 
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บทคัดยอ 

 ในงานวิจัยนี้ไดทําการออกแบบและพัฒนาหัวสปตเตอริง โดยเทคนิคสปตเตอริงทําขึ้นมาจากแหลงกําเนิดไฟฟา

กระแสตรงโวลตสูง ใชสําหรับสรางสนามไฟฟาขึ้นระหวางขัว้อิเล็กโทรดที่มีแรงเคลื่อนไฟฟาสูงสุดประมาณ 2.3 กโิลโวลต โดย

ขัว้แคโทดที่เปนเปาทําดวยแผนบางกลมของทองแดง มีขนาดเสนผานศูนยกลางเทากับ 5.2 เซนติเมตร หนา   0.3 เซนติเมตร 

อนุภาคพลังงานสูงสําหรับกระบวนการสปตเตอรงิในการทดลองนี้ คือ อิออน ของแกสอารกอน ในโกลวดสิชารจความดันแกส

อารกอนในภาชนะสุญญากาศถูกควบคุมใหคงที่ดวยการปรับวาลวรูเข็ม ที่ความดันต่ําสุดในภาชนะสุญญากาศมีคาประมาณ 

5 ทอร พบวาประสทิธภิาพของคากระแสไฟฟามีคาเพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ  20 % เม่ือเทยีบกับหัวสปตเตอรงิแบบเดิม 

คําสําคัญ:  ระบบสปตเตอรงิ  วัสดุเคลอืบผวิ  เครื่องเคลอืบในสุญญากาศ 

Abstract  

In this research, a sputtering target by sputtering technique was designed and developed. A high voltage D.C. 

power supply used for generating the electric field between electrodes has a maximum voltage of about  2.3 kV. The 

target cathode was made of a circular sheet of copper with a diameter of 5.2 cm and thickness of 0.3cm. Energetic ions 

for the sputtering process in this experiment were argon ions in the glow discharge. The argon pressure in the vacuum 

chamber was kept constant by controlling a needle valve. The lowest pressure in the chamber was about 5 torr. It was 

found that the efficiency of current as 20 % when compared to originally sputtering target. 

Keyword:  sputtering system, coating materials, vacuum coating machine 

 

 

บทนํา 

ในปจจุบันเทคโนโลยีการเคลอืบผวิวัสดุมีวัตถุประสงคเพื่อเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงสมบัติของวัสดุใหเปนไปตามที่

ตองการ เพื่อใหวัสดุที่เคลือบมีความคงทนใชงานไดยาวนานมากขึ้นจากปญหาดานสภาพแวดลอมตาง ๆ เชน การเกิดสนิม 

การสึกกรอนจากความรอน ความชื้น และสารตัวละลายมากไปกวานั้นยังชวยเพิ่มคุณสมบัติของชิ้นงานใหมีคุณสมบัติทาง

กายภาพเพิ่มขึ้นและเคลอืบวัสดุใหมีความสวยงามมากขึ้น 

ในอดตีการเคลอืบผวิชิ้นงานสวนใหญนยิมใชวธิทีางเคมี เชน การเคลอืบดวยไฟฟา การเคลือบผิดดวยความรอน แต

การเคลอืบผวิโดยวธิกีารเหลามีขอเสยีคือคุณภาพของผวิเคลอืบต่ํา อีกทัง้ยังมีปญหาดานสิ่งแวดลอม จึงมีการวิจัยและพัฒนา

เทคนิคการเคลือบผิวแบบใหมทดแทน ไดแก การเคลือบในสุญญากาศ (Vacuum Coating) เนื่องจากการเคลือบนี้เกิดขึ้น

เฉพาะในสุญญากาศและไมใชสารเคมีที่ทําใหเกดิปญหาสิ่งแวดลอมในกระบวนการเคลือบ (สรพงษ และคณะ, 2556) 
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การเคลอืบผวิดวยกระบวนการสปตเตอริง (Sputtering Processes) หรือ ที่เรียกกันในวงการอุตสาหกรรมดานการ

เคลือบวาแบบ PVD (Physical Vapor Deposition : PVD) การเคลือบดวยกระบวนการสปตเตอริงเปนเคลือบดวยพลาสมา

เทคนคิหนึ่ง ที่อาศัยการชนของไอออนพลังงานสูงจากพลาสมาของแกสอารกอนเกิดจากการ (โกลวดิสชารจ) บนผิวหนาของ

เปาสารเคลอืบแลวเกดิการถายเทโมเมนตัมระหวางไอออนพลังงานสูงกับอะตอมที่ผวิหนาของสารเคลอืบ จนเกิดกระบวนการ

สปตเตอรงิแลวทําใหสารเคลอืบหลุดออกมาในรูปของไอซึ่งฟุงกระจายไปจับตดิบนชิ้นงาน แลวเกิดการควบแนนเปนฟลมบาง

หรือชั้นเคลือบบนชิ้นงานในที่สุด เนื่องจากพลังงานของไอออนจากพลาสมาที่เขาชนเปาสารเคลือบในกระบวนการการ

สปตเตอรงิมีคาสูงมาก ทําใหไอสารเคลอืบจากกระบวนการสปตเตอริงมีพลังงานสูงดวยกรณีนี้ทําใหฟลมบางหรือชั้นเคลือบที่

ไดมีการยึดตดิกับชิ้นงานหรอืวัสดุรองรับดมีาก (สุชาต ิและคณะ, 2558) 

พลาสมาที่ใชในกระบวนการปรับปรุงผวิวัสดุทําอันตรกิริยา (Interaction) เฉพาะอะตอมที่มีลักษณะเปนชั้นบาง ๆ ที่

อยูบรเิวณผวิหนาของวัสดุเพื่อใหมีสมบัติตามตองการเทานั้น โดยพลาสมาที่ใชในกระบวนการไมมีผลตอวัสดุทั้งชิ้นที่สําคัญ

กระบวนการปรับปรุงผิววัสดุดวยพลาสมาเปนกระบวนการที่ไมจําเปนตองใชความรอนที่อาจสงผลตอสมบัติโดยรวมของ

ชิ้นงาน และที่สําคัญการปรับปรุงผวิวัสดุดวยพลาสมาเปนกระบวนการที่ไมมีการใชสารเคมีที่กอใหเกิดปญหาสิ่งแวดลอมดวย

โดยพลาสมาที่ใชในกระบวนการปรับปรุงผิววัสดุสามารถสรางขึ้นจากวิธีการ ที่หลากหลายและการเคลือบผิวดวยพลาสมา

เปนการปรับปรุงผิววัสดุวิธีหนึ่งของการปรับปรุงผิววัสดุดวยกระบวนการพลาสมาซึ่งมีอยูหลายวิธีแตวิธีหนึ่งซึ่งเริ่มเปนที่

ยอมรับในวงการอุตสาหกรรม (คมกฤช และคณะ, 2555) 

ในงานวจัิยครัง้นี้เปนการออกแบบหัวแมกนตีรอนคาโทดดีซีสปตเตอริงขึ้นมาใหมและเปรียบเทียบประสิทธิภาพของ

กระแสไฟฟา และในการออกแบบนี้จะทําใหหัวแมกนตีรอนคาโทดดซีสีปตเตอริงมีระบบระบายความรอนดวยน้ําที่อุณหภูมิไม

เกิน 25 องศาเซลเซียส เพื่อไมใหหัวแมกนีตรอนคาโทดดีซีสปตเตอริงบริเวณที่เกิดแสงพลาสมา มีความรอนสูงจนเกินไป 

เพราะความรอนมีผลทําใหแมเหล็กถาวร ขนิดนีโอไดเมียม เสื่อมสภาพความเปนแมเหล็กไดทําใหแสงพลาสมาที่เกิดขึ้นมี

พลังงานนอยลง และเปนผลใหมีประสทิธภิาพในการเคลอืบนอยลง 

 

วิธีดําเนนิการวิจัยและอุปกรณ 

เวน ขนาด 14 

2.1 ข้ันตอนการดําเนนิงาน 

ในงานวจัิยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อออกแบบและพัฒนาหัวแมกนตีรอนคาโทดดีซีสปตเตอริงสําหรับการเคลือบฟลมบาง

ดวยเทคโนโลยีแม็กนตีรอนคาโทคดซีสีปตเตอรงิ และเพื่อทดสอบประสิทธภิาพของหัวแมกนตีรอนคาโทดดีซีสปตเตอริงที่มีผล

ตอการเคลอืบฟลมบาง ซึ่งสามารถอธบิายขัน้ตอนดําเนนิการวจัิยในรูปของ แผนภาพดังนี้ 
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ภาพที่ 1 แผนภาพการดําเนนิงานวิจัย 

 

2.2 การออกแบบและพัฒนาหัวแมกนตีรอนคาโทดดซีสีปตเตอรงิ 

การออกแบบสวนประกอบของหัวแมกนตีรอนคาโทดดีซีสปตเตอริง ทั้งขนาดและวิธีจับยึดชิ้นสวนตาง ๆ ที่เปนสวน

หัวคาโทคทั้งวัสดุที่เปนเปาทองแดง วัสดุสแตนแลส และชุดระบายความรอนทําใหตองไดรับการออกแบบและสรางให

เหมาะสมในเรื่องขนาดของหัวแมกนตีรอนคาโทดดซีสีปตเตอรงิ เพื่อที่จะสามารถนําไปใชกับเครื่องแม็กนีตรอนสปตเตอริงได 

ทําใหตองออกแบบใหสามารถรองรับเปา (Target) ขนาดมาตรฐานได หัวแมกนีตรอนคาโทดดีซีสปตเตอริงที่สรางขึ้น

ประกอบดวย 3 สวนไดแก 

 

2.2.1  สวนของแมเหล็ก 

 
เวน ขนาด 14ภาพที่ 1 แมกนตีรอนสปตเตอรงิ 
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เวน ขนาด 14จากภาพที่ 1 แมกนีตรอนสปตเตอริง (ก) คือโครงสรางแมกนีตรอนสปตเตอริงแบบดีซี (ข) คือ ทิศทางของ

สนามไฟฟา E

 ที่ตัง้ฉากกับเปาทองแดง (Target) รวมกับสนามแมเหล็กในทิศทางตั้งฉากกับสนามไฟฟาและขนานกับพื้นผิว

ของเปาสารทองแดง (ค) คือ อิเล็กตรอนถูกกักกันโดยสนามแมเหล็กทําใหเคลื่อนที่อยูเหนือพื้นผิวของเปาทองแดงขึ้นไป

เล็กนอย ผลของการกักกันอิเล็กตรอนเหลานี้ สงผลทําใหเกดิพสาสมาที่มีความหนาแนนสูงบรเิวณของเปาทองแดง ดังนั้นการ

ใชสนามแมเหล็กรวมกับระบบดีซีสปตเตอริงสงผลทําใหระบบทั้งสองมีประสิทธิภาพสูงขึ้น ผลของสนามไฟฟารวมกับ

สนามแมเหล็กที่ตั้งฉากกันสงผลอิเล็กตรอนเคลื่อนที่ในทิศทางภาพที่ 1 (ง) รวมกับการเคลื่อนที่แบบ cycloidal (cycloidal 

motion) ดังในภาพที่ 1 (ค) และ (ง) ขนาดของสนามไฟฟาและสนามแมเหล็กจึงมีสวนสําคัญตอการกักกันอิเล็กตรอนไวเหนือ

เปาทองแดง เปนวธิทีี่ใชในระบบ ดีซแีมกนตีรอนสปตเตอรงิ 

2.2.2 สวนซนีครอบแมเหล็กและเปาทองแดง 

ซีนครอบแมเหล็กจะเปนสวนที่มีไวสําหรับใสแมเหล็กเขาไปดานใน เพื่อที่จะใหเกิดสนามแมเหล็กขึ้นตรง

บริ เวณเปา (Target)  เพื่อที่จะเก็บอิเล็กตรอนใหอยูบริเวณหนาเปา ( Target) ใหรวมกันอยูที่ เดียวกันตาม

สนามแมเหล็ก 

เวน ขนาด 14 

 
เวน ขนาด 14 

ภาพที่ 2 ซนีครอบแมเหล็ก 

 

ซนีครอบแมเหล็กจะออกแบบใหมีพื้นที่ภายในวางเหมือนในรูปเพื่อที่เปนชองวางสําหรับ เปนทางผานของน้ําหลอเย็น

ที่มาระบายความรอนใหกับแมเหล็ก และวัสดุที่ใชในการออกแบบคือ สแตนเลสรหัส SS304 ซึ่งมีสวนผสมของโครเม่ียม 18-

20 % และนิกเกิลอยางนอย 8-10.5 % โครเม่ียมเปนสวนผสมที่ชวยในการปองกันการเกิดสนิม และนิกเกิล ชวยในการ

ปองกันการกัดกรอน จากสิ่งตาง ๆ และแมเหล็กดูดไมตดิอีกดวยจึงใชสแตนเลสชนดินี้ในการออกแบบในการสราง 

เวน ขนาด 14) 

2.2.3  สวนชุดระบายความรอนหัวแมกนตีรอนคาโทดดซีสีปตเตอรงิ 

ชุดระบายความรอนจะทําหนาที่ระบายความรอนใหกับตัวหัวแมกนตีรอนคาโทดดซีสีปตเตอริง ซึ่งน้ําเย็นจะ

ไหลเขาไปสวนของซนีครอบแมเหล็กเพื่อระบายความรอนไมใหเกิดความรอนสะสมบริเวณซีนครอบแมเหล็ก เพราะ

ถาเกิดความรอนมากเกินไปจะทําใหแมเหล็กที่อยูดานในเสื่อมสภาพลงได และจะทําใหไมสามารถเก็บอิเล็กตรอน

บรเิวณหนาเปา (Target) ได 



การประชุมวชิาการ และการประกวดนวัตกรรมบัณฑิตศกึษาระดับชาติและนานาชาติ 

ระหวางวันท่ี 17-18 พฤษภาคม 2561 

ณ ศูนยประชุมนานาชาติดิเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส เชยีงใหม 
 

928 

 
เวน ขนาด 14ภาพที่ 3 ระบบการทํางานของน้ําหลอเย็น 

เหตุผลที่ใชเพลเทยีรในการทําชุดระบายความรอนเพราะ ซึ่งคุณสมบัตขิองเพลเทยีรนั้นเม่ือปอนไฟฟากระแสตรงเขา

ตัวเพลเทียร จะทําใหเกิดการถายเทพลังงานความรอนขึ้นทําใหดานหนึ่งรอนและอีกดานหนึ่งเย็นซึ่งดานรอนจะรอนถึง 90 

องศาเซลเซยีส ดังนัน้จึงควรมีแผนระบายความรอนเพื่อไมใหมันรอนเกนิจนเกดิความเสียหายขึ้นได สวนดานเย็นจะเย็นจนติด

ลบ ( -5 ถงึ -10 ) องศาเซลเซยีส ขึ้นอยูที่ขนาดและกําลังของแผนเพลเทยีร เนื่องจากเปนการทําความเย็นที่ไมยุงยากซับซอน

ไมตองใชน้ํายาทําความเย็นจึงมีการนํามาใชงานการทาความเย็น หลอเย็นตาง ๆ มากมาย และที่ใชในการทําชุดหลอเย็นนี้คือ

เพลเทยีรรหัส TEC1-12706 ซึ่งใช 4 แผน 

เ2.3 วิธีดําเนนิการวิจัย 

หลังจากการพัฒนาหัวแมกนตีรอนคาโทดดซีสีปตเตอรงิเสร็จแลว จะทําการทดสอบระบบดซีแีมกนีตรอนสปตเตอริง

กอนที่จะดําเนนิการทดลองจรงิ ในการทดสอบนัน้จะใชแรงดันไฟฟา 0 ถงึ 1.9 กโิลโวลต และระยะหางของขัว้คาโทด อยูที่ 4.5 

เซนตเิมตร ที่ความดัดสุญญากาศ 3 บาร เพื่อใหทราบวา เกิดกระบวนการดิสชารจในกระบวนการสปตเตอริงหรือไม จึงทํา

การทดลอง ในการทดลองจริงจะใชรูปแบบการทดลองอยู 2 แบบ คือ การเปรียบเทียบคากระแส และ การเคลือบชิ้นงาน

โลหะ รายระเอียดการทดลองจะเปนไปตามตารางที่ 1 และตารางที่ 2 

ตารางที่ 1 สภาวะการทดลองของระบบดซีแีมกนตีรอนสปตเตอรงิเพื่อเปรยีบเทียบคาของกระแส 

สภาวะของระบบ คาสภาวะการทดลอง 

ขนาดแหลงจายกําลังไฟฟา 0-1.9 กโิลโวลต 

คาแรงดันของปม/เวลา 2.5 ลติร/นาที 

คากระแสที่ขัว้คาโทด 400 และ 500 มิลลแิอมป 

ระยะหางของขัว้ไฟฟา 4.5 เซนตเิมตร 

ความดันสุญกาศในหองเคลือบ 3 บาร (bar) 

อุณหภูมิน้ําหลอเย็น 12 องศาเซลเซยีส  

อัตราการปลอยแกส  - 

ตารางที่ 2 สภาวะการทดลองเคลอืบฟลมบางบนโลหะของระบบดซีแีมกนตีรอนสปตเตอรงิ 
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สภาวะของระบบ คาสภาวะการทดลอง 

ขนาดแหลงจายกําลังไฟฟา 1.3 กโิลโวลต 

คาแรงดันของปม/เวลา 2.5 ลติร/นาที 

คากระแสที่ขัว้คาโทด 400  มิลลแิอมป 

ระยะหางของขัว้ไฟฟา 4.5 เซนตเิมตร 

ความดันสุญญากาศในหองเคลือบ 3 บาร (bar) 

อุณหภูมิน้ําหลอเย็น 12 องศาเซลเซยีส  

อัตราการปลอยแกส 5 มิลลลิติร/นาที 

 

เวน ขนาด 14ขนาด 14 

 
(เวน ขนาด 14) 

ภาพที่ 4 ลักษณะการตอเครื่องดซีแีมกนตีรอนสปตเตอรงิ 

                 

(เวน ขนาด 14)ภาพที่ 5 เครื่องดซีแีมกนตีรอนสปตเตอรงิ 

ผลการวิจัยและวิจารณผลการวิจัย 
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เวน ขนาด 14คากระแสไฟฟาและระยะเวลาในการเคลอืบจะมีผลตอความหนาของฟลมย่ิงมีเวลาที่เคลือบนานเทาไรคาความ

หนาเพิ่มขึ้นตามคาและเวลาในการเคลอืบที่นาน และย่ิงกระแสไฟฟาสูงเทาไรก็ทําใหความหนาของฟลมมากขึ้นเชนกัน มวล

ของฟลมสงผลใหมีความหนาของฟลมในการเคลือบที่มากขึ้นในแตละครั้งของเวลา แตถาหากกระแสไฟฟาไมคงที่ก็จะทําให

มวลของฟลมและความหนาของฟลมนอยลงเชนกันหากใชเวลาเทากัน (วรวัฒน และ สทิธพิล, 2559) 

ดังนัน้จึงทําการวเิคราะหหาประสทิธภิาพในการเคลอืบจากคากระแส 400 mA และ 500  mA เทยีบกับเวลาที่ 0-30 

นาทจีะเห็นดังภาพที่ 6 และ ภาพที่ 7 

เวน ขนาด 14 

 

เวน ขนาด 14ภาพที่ 6 กราฟความสําพันธระหวางเวลากับกระแสที่ 400 mA 

 

ภาพที่ 7 กราฟความสําพันธระหวางเวลากับกระแสที่ 500  mA 
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จากการทดลองเปรยีบเทยีบคากระแสตามตารางที่ 1  เม่ือทําการเปรยีบเทียบระหวางภาพที่ 6 และ ภาพที่ 7 จะพบ

ลักษณะการลดลงของกระแสของหัวแมกนตีรอนคาโทดสปตเตอริง (หัวเกา) และจะลดลงมากขึ้นเมือเวลาผานไป เปนผลมา

จากสนามแมเหล็กจะเก็บอิเล็กตรอนขณะทําการสปตเตอริงไวที่เดียวกัน และมีพลังงานสูงขึ้นตามคากระแสแลวทําใหเกิด

ความรอนประมาณ 150 องศาเซลเซยีส ทําใหคาความตานทานของหัวแมกนตีรอนคาโทดเพิ่มขึ้น และทําใหคาของกระแสของ

หัวแมกนตีรอนคาโทดสปตเตรงิ (หัวเกา) ลดลง และหากมีความรอนมากขึ้นก็จะสงผลกระทบโดยตรงกับแมเหล็กที่ใชในการ

เก็บอิเล็กตรอน ทําใหสนามแมเหล็กลดลงและเก็บอิเล็กตรอนไดนอยลงจึงทําใหประสทิธภิาพไมดเีทาที่ควร 

ตารางที่ 3 คากระแสเฉลี่ยของหัวแมกนตีรอนคาโทดดซีสีปตเตอรงิ 

คาที่กําหนด คากระแสเฉลี่ยขณะ

สปตเตอรงิ (เกา) 

(mA) 

คากระแสเฉลี่ยขณะ

สปตเตอรงิ (ใหม) 

 (mA) 

400 359.52 400.87 

500 407.97 499.03 

 

(เวน ขนาด 8)จากการคํานวณคาเฉลี่ยเพื่อหาประสทิธภิาพขณะทําการสปตเตอรงิที่กระแส 400 mA และ 500 mA นั้นจะเห็น

ไดวาคากระแสของหัวแมกนตีรอนสปตเตอรงิ (หัวใหม) นัน้มีประสทิธภิาพเพิ่มขึ้นถงึ 15-20 % เม่ือเทยีบกับหัวเกาในเวลาการ

ทําสปตเตอรงิที่ 0-30 นาทเีทาเดยีวกัน 

 จากการทดลองเครือบฟลมบางบนชิ้นงานโลหะตามตารางที่ 2 จะทําใหทราบวา เม่ือจายแรงดันไฟฟาใหกับขั้ว

คาโทดหรอืหัวแมกนตีรอนสปตเตอรงิประมาณ 1.67 กโิลโวลต ก็จะเกดิการดสิชารจและเริ่มมองเห็นแสงพราสมาสีมวงออนๆ 

บรเิวณหนาเปาทองแดง (Target) พอปรับคากระแสใหคงที่ ที่ 400 mA ตามตารางที่ 2 แลว เม่ือปลอยแกส Argon ที่อัตราการ

ไหล 5 มิลลิลิตร /นาที จะสังเกตไดจากแสงสีสมเขียวที่ประทุออกมาจากเปาทองแดง (Target) ซึ่งเกิดจากการชนหรือการ

กระแทกของแกส Argon เปนกระบวนการที่อะตอมผิวหนาของเปาทองแดง (Target) ถูกทําใหหลุดออกมาดวยการชนของ

อนุภาคพลังงานสูง ระหวางอนุภาคที่วิ่งชนกับอะตอมที่ผิวหนาของ Target และตกลงบนวัตถุรองรับ ซึ่งวัตถุรองรับในที่นี่ใช

เปนเหลยีนโลหะตามภาพที่ 8 ดังนัน้จึงสรุปไดวาหัวแมกนีตรอนคาโทดดีซีสปตเตอริงที่พัฒนาขึ้นมาใหมนี้ สามารถใชงานได

จรงิและมีประสธิทภิาพเพิ่มขึ้นตามวัตถุประสงคที่วางเอาไว 

 

 
(เวน ขนาด 14) 

ภาพที่ 8 ตัวอยางวัสดุโลหะที่นํามาเคลือบ 

เวสรุปผลการวิจัย 

(เวน ขนา การเคลอืบผวิวัสดุมีวัตถุประสงคเพื่อเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงสมบัตขิองวัสดุใหเปนไปตามที่ตองการ เพื่อใหวัสดุที่

เคลอืบมีความคงทนใชงานไดยาวนานมากขึ้น ที่เกดิจากปญหาดานสภาพแวดลอมตาง ๆ เชน การเกิดสนิม การสึกกรอนจาก
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ความรอน ความชื้น และสารตัวละลายมากไปกวานัน้ยังชวยเพิ่มคุณสมบัตขิองชิ้นงานใหมีคุณสมบัติเพิ่มขึ้นและเคลือบวัสดุให

มีความสวยงามมากขึ้น 

ในปจจุบันการเคลือบผิววัสดุมีมีการเคลือบผิววัสดุในอุตสาหกรรมการชุบเคลือบโลหะภายในประเทศที่เปนอยูใน

ปจจุบันอาศัยวิธีการชุบเคลือบดวยไฟฟา ทั้งสิ้นซึ่งอุตสาหกรรมที่อาศัยวิธีนี้แบงเปน 2 ดานใหญ ๆ คือ การชุบเคลือบสิ่ง

ประดับหรอืชิ้นสวนของใช การชุบแข็งแบบ hard chrome สําหรับลูกกลิ้งชนดิตาง ๆ และแมพมิพโลหะ อยางไรก็ตามวิธีการชุบ

เคลอืบโลหะดวยไฟฟาตามที่โรงงานอุตสาหกรรมภายในประเทศโดยทั่วไปใชอยูนัน้ ไดกอปญหาตอสิ่งแวดลอม เนื่องจากการ

ปลอยน้ํายาเคมีทิ้งลงตามแหลงน้ํา และกอใหเกิดมลพิษย่ิงกวานั้นคนงานที่ทํางานในโรงงานอุตสาหกรรมเหลานั้นเปน

เวลานาน ก็จะไดรับสารพษิเนื่องจากการระเหยของสารเคมีเขาไปในรางกาย ทําใหสุขภาพของการทํางานแยลง 

ดังนั้นจึงมีการวิจัยและคิดคนวิธีการเคลือบผิวดวยวิธีการสปตเตอริง กระบวนการสปตเตอริงคือการชนหรือการ

กระแทกเปนกระบวนการที่อะตอมผวิหนาของสารเคลอืบที่ตองการทําฟลมบาง ถูกทําใหหลุดออกมาดวยการชนของอนุภาค

พลังงานสูงระหวางอนุภาคที่วิ่งชนกับอะตอมที่ผวิสารเคลอืบดังกลาว กระบวนการนี้อนุภาคที่วิ่งเขาชนอาจเปนกลางทางไฟฟา 

หรอื มีประจุก็ได แตเนื่องจากการทําใหอนุภาคที่เปนกลางทางไฟฟาใหมีพลังงานสูงเพื่อใชในกระบวนการสปตเตอริงทําไดได

คอนขางยาก จึงนิยมใชวิธีเรงอนุภาคที่มีประจุภายใตสนามไฟฟาซึ่งยังสามารถควบคุมระดับพลังงานของไอออน ไดตาม

ตองการอนุภาคพลังงานสูงนี้สามารถถูกผลติขึ้นอยางตอเนื่อง เพื่อใหกระบวนการเคลือบสารเกิดขึ้นตอเนื่องจนไดความหนา

ของฟลมตามตองการ จึงนยิมใชกระบวนกานโกลวดสิชารจ 

ฟลมบางคือ สารเคลอืบที่ตดิอยูบนผวิชิ้นงานหรอืวัสดุที่ทําการเคลอืบฟลมเปนชัน้บาง ๆความหนาของฟลมที่เคลือบ

บนชิ้นงานหรือวัสดุที่ทําการเคลือบความหนาอยูในระดับนาโนเมตรถึง ไมโครเมตร การเคลือบแบบฟลมบางทําใหไ ด

คุณสมบัตขิองสารเคลอืบที่นํามาเปนสารเคลือบที่บริสุทธิ์ เนื่องจากกระบวนการเคลือบเปนการเคลือบในระบบสุญญากาศ 

จึงไมมีมวลสารอ่ืนอยูในกระบวนการเคลอืบ 

กระบวนการโกลวดสิชารจ จะเกดิขึ้นโดยการปอนแรงดันไฟฟาใหขั้วอิเล็กโทรดทั้ง 2 ขั้วที่วางหางกัน ภายใตความ

ดันสุญญากาศ เม่ือเริ่มตนความตางศักยไฟฟา กระแสไฟฟาเกิดจากอิเล็กตรอนและ ไอออนบวก ซึ่งไดจากการแตกตัวกาซ 

เนื่องจากเกิดการชนกันเองหรือถูกชนโดยทําใหอิเล็กตรอนวิ่งเขาหาขั้วบวก (Anode) และไอออนบวกจะวิ่งเขาหาขั้วลบ 

(Cathode) ซึ่งทําใหเกดิกระแสไฟฟาไหลผานระหวางขั้วไฟฟาทั้งสองแตกระแสไฟฟาที่เกิดขึ้นนี้จะมีคาต่ํามากเม่ือทําการเพิ่ม

ศักยไฟฟาระหวาง อิเล็กโทรดจนถงึแรงดันพังทลาย (Breakdown Voltage) พลังงานของประจุจะถูกเรงภายใตสนามไฟฟาจนมี

คาสูงขึ้น สามารถชนกับโมเลกุลของกาซเฉื่อยที่อยูในภาชนะสุญญากาศ ทําใหโมเลกุลของกาซเกดิการแตกตัวเปนอิเล็กตรอน

และไอออนบวกเรยีกวาการไอออไนซของกาซ โดยไอออนบวกจะวิ่งหาขั้วคาโทดที่ติด Target ไวดานบนทําใหอิเล็กตรอนชุดที่

สองและอะตอมที่ผวิหนาของ Target ที่ถูกชนจะฟุงกระจายภายในระบบสุญญากาศ ซึ่งพรอมที่จะตกลงบนแผนรองรับ 

ผลการศึกษาในการวิจัย การพัฒนาและออกแบบหัวเคลือบแคโทดิกสปตเตอริงสําหรับเคลือบชิ้นงานโลหะดวย

แม็กนตีรอนแคโทคดซีสีปตเตอรงิ และการทดสอบประสทิธิภาพของหัวเคลือบแคโทดิกสปตเตอริงที่มีผลตอการเคลือบฟลม

บาง ซึ่งสามารถสรุปผลงานวจัิยนี้ 

คากระแสขณะสปตเตอรงิที่กระแส 400 mA และ 500 mA ก็จะเห็นไดวาคาของกระแสของหัวแมกนีตรอนคาโทดดีซี

สปตเตอรงิเกาและใหม พบวาหัวใหมมีความเสถียรภาพมากกวาขณะทําการสปตเตอริงดูไดจากภาพที่ 6 และภาพที่ 7 เกิด

จากการออกแบบใหมโดยมีชุดระบายความรอนทําใหไมเกดิความเสยีหายแกแมเหล็ก ซึ่งหัวแมกนีตรอนคาโทดดีซีสปตเตอริง

หัวเกานัน้ขณะทําการสปตเตอรงิคากระแสจะลดลงตามระยะเวลาที่นานขึ้น  เนื่องจากขณะทําการสปตเตอริงตรงบริเวณหัว

แมกนตีรอนคาโทดดซีสีปตเตอรงิจะมีพลังงานสูงและสะสมกันอยูที่เดียวจนทําใหเกิดความรอนขึ้น และทําใหความตานทาน

สูงขึ้นทําใหคากระแสขณะกระบวนการสปตเตอริงนอยลง อีกทั้งความรอนนั้นจะสงผลโดยตรงกับแมเหล็กที่อยูดานใจหัว

แมกนีตรอนคาโทดดีซีสปตเตอริง ซึ่งจะทําใหแมเหล็กเสื่อมสภาพและทําใหเก็บอิเล็กตรอนไดนอยลง จากการวิเคราะห
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ประสทิธภิาพของกระแสขณะทําการสปตเตอรงิพบวา หัวแมกนตีรอนคาโทดดซีสีปตเตอรงิที่ออกแบบและพัตนาขึ้นมานี้ ขณะ

กระบวนการสปตเตอริงมีความเสถียรภาพมากกวาหัวแมกนีตรอนคาโทดดีซีสปตเตอริง (เกา) ดูจากตารางคาเฉลี่ยของ

คากระแสเม่ือเทยีบกับเวลาที่เทาเดยีวกันนัน้จะเห็นวาประสิทธภิาพที่เพิ่มขึ้นมีประมาณ 20  % 

ขอดขีองหัวแมกนตีรอนคาโทดดซีสีปตเตอรงิที่ออกแบบและพัฒนาขึ้นคือ สามารถทํางานในระยะเวลาที่นานขึ้น ชวย

ปองกันแมเหล็กถาวรไมใหเสยีหายจากความรอนขณะกระบวนการสปตเตอริง ทําใหแมเหล็กที่ใชมีอายุการใชงานไดยาวนาน

ขึ้น และมีความเสถียรภาพของคากระแสที่ดีขึ้น ขณะกระบวนการสปตเตอริงกระแสจะไมลดลงทําใหมีอัตราการเคลือบที่

ดกีวา 

ขอเสยีของหัวแมกนตีรอนคาโทดดซีสีปตเตอรงิที่ออกแบบและพัฒนาขึ้นคือ ชิ้นสวนตางๆ ของหัวแมกนีตรอนคาโทด

ดีซีสปตเตอริงมีจํานวนมากและยากในการประกอบ และการมีระบบหลอเย็นดวยน้ําทําใหมีการแบงขั้วของหัวคาโทดดีซี

สปตเตอรงิทําไดยากขึ้น เพราะน้ําจะเปนตัวนํากระแสไฟฟาใหทั่วถงึกันจะเปนเหตุใหในการออกแบบมีความยุงยาก 

เวน  

กติตกิรรมประกาศ 

(เวน  ปริญญานิพนธฉบับนี้สําเร็จลุลวงไปดวยความชวยเหลือแนะนําอยางดีย่ิงการศึกษา การพัฒนาระบบคาโทดดีซี

สปตเตอรงิที่มีผลตอการเคลอืบฟลมบาง ผูชวยศาสตราจารย นติพิงษ สมไชยวงค และ อาจารย จิรพัฒนพงษ เสนาบุตร ซึ่ง

เปนอาจารยที่ปรกึษาปรญิญานพินธฉบับนี้ไดแนะนํา และใหคําปรึกษาตาง ๆ ดวยความเอาใจใสทุกขั้นตอน ทําใหโครงงานนี้

ออกมาสําเร็จลุลวงไปดวยดี 

 ขอบคุณบุคคลที่ชวยแลกเปลี่ยนความรูความคิด และใหกําลังใจในการศึกษาคนควา ในการทําปริญญานิพนธให

ผูเขยีนตลอดมาจนคนควาหาขอมูลในการจัดทําปรญิญานพินธของผูเขยีนครัง้นี้สําเร็จลุลวงไปดวยดี 

 สุดทายนี้ผูวจัิยใครขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา และครอบครัวที่คอยใหกําลังใจ และสนับสนุนในดานการเงิน

แกผูจัดทําตลอดจนสําเร็จ และขอขอบคุณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา เชียงราย ที่ใหความอนุเคราะห ใหใช

สถานที่ ดานการใชหองปฏิบัตกิาร และเครื่องมือ จึงขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ 
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บทคัดยอ 

 งานวิจัยนี้ไดนําเสนอการควบคุมมอเตอรกระแสตรงแบบไรแปรงถาน (BLDCM) แบบวงรอบปด โดยใช ไอซี

สําเร็จรูป L6235PD เปนตัวรับสัญญาณ จากอุปกรณตรวจจับตําแหนงของโรเตอร ที่ทํามุมตางกัน 120 องศา นํามาสราง

สัญญาณควบคุม สําหรับกําหนดการทํางานของอุปกรณอิเล็กทรอนิกสกําลัง ในวงจรอินเวอรเตอร แบบบริดจ ซึ่งผลที่ได

สามารถลดความยุงยากในการสรางสัญญาณควบคุม แบบดัง้เดมิ และยังสามารถควบคุมทิศทางการหมุน และความเร็วของ

มอเตอรกระแสตรงไรแปรงถานไดงาย และแกปญหาการเกดิการหลุดวงโคจรซงิโครนัส ทําใหแกนโรเตอรหยุดหมุน หรือเกิด

การล็อคโรเตอร 

คําสําคัญ:  มอเตอรกระแสตรงไรแปรงถาน  ฮอลลเอฟเฟค  แอล6235พดี ี

 

Abstract  
This researched presentation of Brushless DC motor controls (BLDCM) by ready made IC L6235PD As a 

receiver from the rotor position detection device. The different angle is 120 degrees construct a control signal. For the 
electronic work schedule control in the circuit inverter as a bridge system. This can be reducing the complexity of the 
traditional control signals. And It also easy to controls the rotation direction and the speed of the brushless DC motor.  It 
can also solve the problems of synchronous orbit can be making the rotor axis stop or rotor rotating. 

Keyword:  Brushless DC Motor, Hall Effect, L6235PD 

 

บทนํา  

ปจจุบันการพัฒนาเทคโนโลยีชุดควบคุมการขับเคลื่อนเครื่องกลไฟฟา ใหไดประสิทธิภาพสูงสุดนับไดวามีความ

จําเปนอยางสูงในภาวะที่โลกผจญกับวกิฤตพิลังงาน ในภาคอุตสาหกรรมการพยายามลดตนทุนดานพลังงานในการผลิตสินคา

ถอืเปนความจําเปนอยางย่ิง ทัง้นี้เครื่องกลไฟฟาเปนสวนหนึ่งของเครื่องจักรในการผลติในกระบวนการผลติ ดังนั้นการเลือกใช

เครื่องกลไฟฟาที่มีประสทิธภิาพสูงเปนปจจัยที่สําคัญในการลดตนทุนในการผลติเชนกัน มอเตอรไฟฟากระแสตรงแบบไรแปรง

ถาน(Brushless DC Motor) ที่เปนนยิมในปจจุบัน เนื่องจากมีคุณลักษณะขอดีหลายประการเม่ือเทียบกับการใชมอเตอรไฟฟา

ชนดิอ่ืน เชน ประสทิธภิาพในการใชงานซึ่งจะใหคาอัตราแรงบิด/ขนาดพิกัดมอเตอร (Torque/Size) คอนขางสูง และจากการ

รบกวนสนามแมเหล็ก (Electromagnetic emissions) ขณะใชงานก็มีคาต่ํา การตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงความเร็วคอนขาง

ด ีมีอายุการใชงานยาวนาน และไมเกดิประกายไฟขณะทํางานจากการ Commutate ทางกล 
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เนื่องจากในการขับเคลื่อนมอเตอรไฟฟากระแสตรงแบบไรแปรงถาน(BrushlessDCMotor)จําเปนตองใชอุปกรณ

อิเล็กทรอนิกสกําลังคืออินเวอรเตอร ในการควบคุมการหมุนของมอเตอรกระแสตรงแบบไรแปรงถาน ซึ่งเปนการสราง

แมเหล็กหมุนในขดลวดสเตเตอร ใหสัมพันธกับตําแหนงของโรเตอร โดยการตรวจจับตําแหนงของโรเตอร หลักการตรวจจับ

ตําแหนงของโรเตอร ในปจจุบันมี 2 วธิคืีอ การตรวจจับโดยใช Hall Sensor ในการตรวจจับการเปลี่ยนแปลงของสนามแมเหล็ก 

และการตรวจจับจุดกําเนิดของแรงดันไฟฟาตานกลับ (Back EMF) ในขดลวดสเตเตอร ซึ่งทั้งสองวิธีก็มีความยุงยากและ

ซับซอนของวงจรขับเกตมากเชนกัน 

การเรงหรอืลดความเร็ว สามารถทําไดโดยการบิดและผอนคันเรงซึ่งเปนคาสั่งให ไอซี MC33033 ไปขับมอสเฟต 

(Mosfets) ทําหนาที่เปนอุปกรณสวติชวงจรมอสเฟต (Mosfets) แบบ 3 เฟส โดยใชมอสเฟต (Mosfets) จํานวน 6 ตัว เพื่อ

จับคูทํางาน ( 6 ควอแดรนท ) สวนในการเลี้ยวอาศัยการปรับสัญญาณ  PWM(Pulse Width Modulation) ใหลดลง ทําให

มอเตอร อีกตัวหมุน ชาลงโดยการใชตัวตานทานที่ปรับคาไดชนดิมีแท็ปกลางทําหนาที่ลดทอนแรงดันแลวนําคําสั่งที่ไดสงไปยัง

ไอซ ีMC 33033เพื่อไปขับมอสเฟต (Mosfets) (กติศิักดิ์ หมึกแดง และอดศิักดิ์ คามพนิจิ, 2553) 

รถจักรยานไฟฟา ขับเคลื่อนดวยมอเตอรไฟฟากระแสตรงแบบไรแปรงถาน วงจรแปลงผันกําลังไฟฟาใชมอสเฟต

เบอร IRF3205 เปนสวิตซ โดยสวิตซที่ความถี่ 10 kHz การควบคุมความเร็วของมอเตอรใชไอซีเบอร MC33033 ทําหนาที่

ปรับความกวางของสัญญาณขับนําสวติซ ในวงจรแปลงผันกําลังไฟฟา ใหสอดคลองกับการบิดคันเรงและสัญญาณตําแหนง

ของมอเตอรจาก เอนโคดเดอร (วทิวัส ปานแดง และสันต ิพุกทาไม, 2556) 

ชุดควบคุมความเร็วรอบของมอเตอรกระแสตรงแบบไมมีแปรงถาน (BLDCM) โดยนําบอรด Arduino มาพัฒนา

รวมกับโปรแกรม Matlab&Simulink เพื่อลดความยุงยากในการสรางวงจรทางอิเล็กทรอนิกส โดยใชโปรแกรม

Matlab&Simulink จําลองสัญญาณรูปคลื่นไซน 3 เฟส และสัญญาณรูปคลื่น 3 เหลี่ยม นําสัญญาณทั้งสองเปรียบเทียบกัน

ไดสัญญาณ พดีับเบิ้ลยูเอ็ม (PWM) 3 สัญญาณ จากนัน้ทําการถายขอมูลลงบอรด Arduino เพื่อนําสัญญาณที่ไดผานวงจร

เดดไทม วงจรขับเกต และภาควงจรกําลัง (สกนธ ใจเงี้ยวคา และคณะ, 2559) 

ทางผูวจัิยจึงมีแนวคิดในการออกแบบและสรางระบบควบคุมแบบปอนกลับสําหรับมอเตอรกระแสตรงแบบไรแปรง

ถานโดยใชไอซสีําเร็จรูป L6235PD ซึ่งเปนการควบคุมแบบปอนกลับโดยใช Hall Sensor เพื่อไมใหมอเตอรกระแสตรงแบบไร

แปรงถานหลุดวงโครจรซงิโครนัส ทําใหแกนโรเตอรของมอเตอรหยุดหมุน หรอืเกดิการล็อคโรเตอร และลดความซับซอนของ

วงจรควบคุมของมอเตอรกระแสตรงแบบไรแปรงถาน 

 

วิธีดําเนนิการวิจัย  

การทํางานของ BLDCMจะทํางานโดยอาศัยหลักการแรงดูด(attraction) และแรงผลัก(repulsion) ระหวางขั้วแมเหล็กที่

อาศัยหลักการเดยีวกับมอเตอรไฟฟากระแสสลับแบบซงิโครนัสดังรูปที่ 1โดยมีขัน้ตอนการเริ่มหมุน เม่ือกระแสไหลผานขดลวด

ชุดที่หนึ่งของชุดขดลวดที่สเตเตอร ทัง้สาม และสรางขั้วแมเหล็กนั้นเปนแรงดูดใหสนามแมเหล็กครบรอบของขั้วที่ตางกัน โร

เตอรจะเคลื่อนที่ไปถากระแสเลื่อนไปที่ชุดขดลวดที่ตดิกัน เกดิลําดับการเปลี่ยนแปลงแตละชุดขดลวดทาใหโรเตอรติดตามการ

เคลื่อนที่ของสนามแมเหลก็หมุน จะแสดงลักษณะการหมุนดังภาพที่ 1 

 

ภาพที่ 1 การหมุนของ BLDCM 
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จากภาพที่ 1 การเคลื่อนที่ของมอเตอรไฟฟากระแสตรงไรแปรงถานจะอาศัยการทํางานครัง้ละสองเฟส ผลลัพธคือ

จะทําใหเกดิแรงบดิมาก ดวยเหตุที่เฟสที่สามหยุดทํางานซึ่งเปนขอดขีองระบบขับเคลื่อนทางกลที่ตองการแรงบดิมาก สําหรับ

การควบคุมการทํางานแบบสองเฟส 

 

ภาพที่ 2 ลักษณะการคอมมิวเตชั่น 

จากภาพที่ 2 เปนลักษณะของรูปคลื่นสัญญาณที่ทําการสวติชใหกับแตละเฟสของ BLDCMแบบ 3 เฟสใน 1 ไซเคิล 

ซึ่งไดจากไอซสีําเร็จรูป L6235PD 

การควบคุม BLDCMจะถูกใชงานในโหมดของการสวติชซึ่งก็หมายความวาการทํางานของอุปกรณสวิตชกําลัง (IGBT) 

จะทํางานในลักษณะสวติชไมเปดก็ปดตลอดเวลาซึ่งสามารถควบคุมโดยการควบคุมอัตราสวนของเวลาหรือการควบคุมดิวตี้

ไซเคิลคือ ทําการ เปด-ปด อุปกรณสวติชกําลัง ที่ความถี่สูงแลวควบคุมคากระแสเฉลี่ยโดยใชความสัมพันธชวงเวลาเปดและ

ปด ซึ่งเราจะเรียกวงจรสวิตชกําลัง โครงสรางมีลักษณะเปนวงจรบริดจ 3 เฟสแสดงดังภาพที่ 3 ในสวนของการควบคุม

ความเร็วของมอเตอรจะใชวิธีควบคุมดวยอุปกรณสวิตชกําลังของวงจรแปรผันกําลังไฟฟากระแสตรง โดยการควบคุมดวย

สัญญาณพดีับเบิ้ลยูเอ็ม (PWM) ซึ่งเกิดจากการมอดูเลตสัญญาณสองสัญญาณเขาดวยกัน คือสัญญาณฟนเลื่อย(Saw tooth) 

และสัญญาณรูปคลื่นไซน (Sine wave) 

 

ภาพที่ 3 วงจรบรดิจสามเฟสควบคุมมอเตอร 

จากภาพที่ 3 แสดงลักษณะการวางไอจีบทีใีนวงจรกําลังกับแหลงจายไฟฟา Vdc  ไอจีบทีตีัวที่ 1และ2 จะรับสัญญาณ

AกับA’จะจับคูกันและตัวที่ 3, 4 เปน B,B’ตัวที่ 5, 6 เปน C, C’ ตามลําดับ การทํางานนั้นคูเดียวกันจะไมทํางานพรอมกัน จะ

ทํางานทลีะ 2 เฟส เชน A-B’,  A-C’, B-C’เปนตน 

ผูวจัิยไดเลือกใชโปรแกรม Matlab&Simulink ในการเปรียบเทียบสัญญาณในชวงการทํางานตาง ๆ ของอุปกรณใน

ไอซสีําเร็จรูป L6235PD  
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ภาพที่ 4 แบบจําลองระบบในโปรแกรม Matlab&Simulink 

 จากภาพที่ 4 แบบจําลองระบบประกอบดวย บล็อกสรางสัญญาณHall effect ตอเขากับบล็อกตัวสรางสัญญาณที่จะ

นําไปขับ IGBT ตอไป ซึ่ง IGBT ทัง้หมด 6 ตัว ตอกับแบบบริดจสามเฟส และจายใหกับโหลด RL ที่ตอกันแบบเดลตาที่จําลอง

มาจากมอเตอรกระแสตรงแบบไรแปรงถาน 

 

ภาพที่ 5 สัญญาณฮอลลเอฟเฟคที่จําลองในโปรแกรม Matlab&Simulink 

 

ภาพที่ 6  วงจรภายในของบล็อกตัวสรางสัญญาณ 

 จากภาพที่ 6 วงจรภายในของบล็อกตัวสรางสัญญาณประกอบดวย NOT GAT,AND GATซึ่งจะรับสัญญาณ INPUT 

คือ H1,H2และH3 หรอืสัญญาณฮอลลเอฟเฟค จากบล็อก Hall effect และสัญญาณเอาตพุตของบล็อกตัวสรางสัญญาณคือ 

OUT1 ถงึ OUT6 การทํางานของOUT1คือจะมีสัญญาณออกจาก OUT1 ไดกอตอเม่ือH1เปน 1และ H2เปน 0เทานั้น จะมีสัญญาณ

ออกจาก OUT2 ไดกอตอเม่ือ H2 เปน 1และ H3 เปน 0เทานั้น จะมีสัญญาณออกจาก OUT3 ไดกอตอเม่ือ H3 เปน 1และ  H1 เปน

0เทานัน้ OUT4 จะมีการทํางานสลับกับ OUT3 ก็คือจะมีสัญญาณออกจาก OUT4 ไดกอตอเม่ือ H1 เปน 1และ  H3 เปน 0เทานั้น  

OUT5 จะมีการทํางานสลับกับ OUT2 ก็คือจะมีสัญญาณออกจาก OUT5ไดกอตอเม่ือH3เปน 1และ  H2 เปน 0เทานั้น และ  OUT6 

จะมีการทํางานสลับกับ OUT1 ก็คือจะมีสัญญาณออกจาก OUT6 ไดกอตอเม่ือ H2 เปน 1และ H1 เปน 0เทานัน้  
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ภาพที่ 7 สัญญาณOUT1ถงึOUT6ของบล็อกตัวสรางสัญญาณ 

 

 จากภาพที่ 7 สัญญาณOUT1ถงึOUT6 ของบล็อกตัวสรางสัญญาณเรียงจากบนลงลางจะเห็นวาOUT1จะตรงขามกับ

OUT6 OUT 2ตรงขามกับ OUT5 และOUT3ตรงขามกับOUT4 

        

ภาพที่ 8 วงจรบรดิจสามเฟสในโปรแกรม Matlab&Simulink 

จากภาพที่ 8 วงจรบริดจสามเฟสประกอบดวยIGBTทั้งหมด6ตัวซึ่ง IGBT1 จะรับสัญญาณจากOUT1, IGBT2 รับ

สัญญาณOUT2, IGBT3รับสัญญาณ OUT3, IGBT4 รับสัญญาณOUT6, IGBT5รับสัญญาณOUT5 และ IGBT6 รับสัญญาณ 

OUT4 ของวงจรสรางสัญญาณ 

 

ภาพที่ 9 สัญญาณขับมอเตอรในโปรแกรม Matlab&Simulink 

จากภาพที่ 9 สัญญาณขับมอเตอรซึ่งสัญญาณที่ไดเหมือนลักษณะการคอมมิวเตชั่นจากภาพที่ 2 ซึ่งไดจากวงจร

บรดิจสามเฟสจากภาพที่ 8  

 

ผลการวิจัย 

จากการทดสอบระบบควบคุมแบบปอนกลับสําหรับมอเตอรกระแสตรงแบบไรแปลงถานโดยใชไอซีสําเร็จรูป 

L6235PD ในสภาวะที่ไมมีโหลด หมุนตามเข็มนาฬิกาและทวนเข็มนาฬิกา โดยการปรับเพิ่มความถี่ เฮิรตซ(Hz) จากบอรด

สําเร็จรูป L6235PD ตัง้แต 50 ถงึ 300 เฮิรตซ(Hz) ตามตารางที่ 1 และ 2 
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ตารางที่ 1 มอเตอรหมุนตามเข็มนาฬกิา 

ความถี่ Hz 
กระแส U 

แอมแปร(A) 

กระแส V 

แอมแปร(A) 

กระแส W 

แอมแปร(A) 

แรงดัน  

(V) 

จํานวนรอบ  

(RPM) 

50 0.280 0.266 0.263 24 748 

60 0.313 0.300 0.302 24 897 

70 0.345 0.322 0.342 24 1057 

80 0.371 0.366 0.384 24 1213 

90 0.386 0.385 0.41 24 1347 

100 0.396 0.397 0.429 24 1498 

200 0.434 0.393 0.485 24 2986 

300 0.418 0.334 0.421 24 4543 

 

ตารางที่ 2 มอเตอรหมุนทวนเข็มนาฬกิา 

  ความถี่ Hz 
กระแส U 

แอมแปร(A) 

กระแส V 

แอมแปร(A) 

กระแส W 

แอมแปร(A) 

แรงดัน  

(V) 

จํานวนรอบ 

(rpm.) 

50 0.321 0.328 0.324 24 754 

60 0.343 0.356 0.355 24 890 

70 0.361 0.380 0.383 24 1056 

80 0.368 0.402 0.403 24 1199 

90 0.368 0.410 0.414 24 1342 

100 0373 0.421 0.432 24 1493 

200 0.336 0.347 0.356 24 2989 

300 0.289 0.298 0.266 24 4523 
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ภาพที่ 10 สัญญาณฮอลลเอฟเฟคของ 

 จากภาพที่ 10 สัญญาณฮอลลเอฟเฟคที่ไดจากมอเตอรกระแสตรงแบบไรแปลงถาน มอเตอรหมุนตามเข็ม จะเห็นรูป

คลื่นสัญญาณนัน้มีขนาดแรงดันที่วัดไดเทากับ 5 โวลตโดยแตละเฟสมีขอแตกตางกันคือ เม่ือทํางานขาขึ้นมีมุมที่ตางกัน 120 

องศาทางไฟฟา รูปคลื่นสัญญาณมีการเรยีงลําดับเฟสกันสังเกตจากขาขึ้นที่มีการขึ้นและลงสลับกันอยางตอเนื่องเม่ือสังเกตใน

ออสซลิโลสโคปที่คา V / dv เทากับ 3 โวลตตอชองและเวลาที่ 1 mS ตอชอง แสดงเวลาการทํางานขาขึ้นและขาลงอยูที่ 5 mS 

 

 
 

ภาพที่ 11 สัญญาณVuv 

 

 จากภาพที่ 11 เปนคลื่นสัญญาณที่ไดจากการวัดเฟส U กับเฟส V ของมอเตอรขณะที่ทํางานดวยความถี่ที่ 300 

เฮิรตซ โดยการปรับแรงดัน VRFF ของไอซสีําเร็จรูป L6235PD  

 

 
 

ภาพที่ 12 สัญญาณVvu 
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 จากภาพที่ 12 เปนคลื่นสัญญาณที่ไดจากการวัดเฟส V กับเฟส W ของมอเตอรขณะที่ทํางานดวยความถี่ที่ 300 

เฮิรตซ โดยการปรับแรงดัน VRFF ของไอซสีําเร็จรูป L6235PD  

 

 
 

ภาพที่ 13 สัญญาณVwu 

 

 จากภาพที่ 13 เปนคลื่นสัญญาณที่ไดจากการวัดเฟส W กับเฟส U ของมอเตอรขณะที่ทํางานดวยความถี่ที่ 300 

เฮิรตซ โดยการปรับแรงดัน VRFF ของไอซสีําเร็จรูป L6235PD  

 

 
 

ภาพที่ 14 กราฟความเร็วรอบมอเตอรขณะหมุนตามเข็มนาฬกิา 

 

จากภาพที่ 14 แสดงถงึคาความเร็วที่เกดิขึ้นจากการวัดในตารางที่ 1 แลวนํามาพล็อตกราฟเปรียบเทียบกับความถี่ที่

ทําการวัดเริ่มตัง้แต 50 เฮิรตซ ไปจนถึง 300 เฮิรตซ เปนการทดสอบความเร็วของมอเตอรไฟฟากระแสตรงแบบไมมีแปรง

ถาน ในทิศหมุนตามเข็มนาฬิกา เพื่อใหเห็นถึงความแตกตางระหวางความเร็วในแตละความถี่ จะเห็นไดวาเม่ือทําการปรับ

ความถี่เพิ่มขึ้น มีผลทําใหความเร็วในการหมุนของมอเตอรมีความเร็วที่เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆตามตําแหนงทีเ่สนกราฟแสดง  

จากผลการทดลอง การควบคุมความเร็วรอบมอเตอรกระแสตรงแบบไมมีแปรงถานโดยการปรับคาความถี่ในการ

เพิ่มความเร็วรอบมีความสอดคลองกับทฤษฎีการควบคุมความเร็วมอเตอร ความเร็วของมอเตอรสามารถหาไดจากสูตร
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ความเร็วรอบ  N  =  {[120 * ความถี่ f (Hz)] / จํานวนขัว้ P} *  (1-S) เม่ือความถี่ของแหลงจายไฟ เปลี่ยนแปลงไปก็มีผลทําให

มอเตอรมีความเร็วเปลี่ยนแปลงไดดวย  

 
 

ภาพที่ 15 กราฟกระแสมอเตอรขณะหมุนตามเข็มนาฬกิาในแตละเฟส 

 

จากภาพที่ 15 แสดงถงึคากระแสที่เกดิขึ้นจากการวัดในตารางที่ 1 แลวนํามาพล็อตกราฟเปรียบเทียบกับความถี่ที่ทํา

การวัดเริ่มตัง้แต 50 เฮิรตซ ไปจนถงึ 300 เฮิรตซ เปนการวัดคากระแสของแตละเฟสแลวนําคาไดไดในแตละยานความถี่มา

พล็อตกราฟเพื่อแสดงใหเห็นวามอเตอรที่นํามาทดสอบใชกระแสในแตละเฟสเทาใดหรอืดูความสมดุลเฟสเพื่อนําคามากําหนด

ขนาดของสายไฟหรืออุปกรณปองกันมอเตอรจากกราฟพบวากระแสเฟสมีความไมสมดุลเนื่องจากคาความตานทานของ

มอเตอรที่ใชทําการทดสอบแตละเฟสไมเทากัน 

  

 
 

ภาพที่ 16 กราฟแรงดันไลนของมอเตอรขณะหมุนตามเข็มนาฬิกา 

 

จากภาพที่ 16 แสดงถึงคาแรงดันที่เกิดขึ้นจากการวัดเริ่มตั้งแต 50 เฮิรตซ ไปจนถึง 300 เฮิรตซ เปนการวัดคา

แรงดันไลนของมอเตอรขณะหมุนตามเข็มนาฬกิา โดยทําการวัดแรงดันที่เฟส U เทยีบ V, V เทียบ W, W เทียบ U เพื่อใหทราบ
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คาแรงดันไลน ที่เกิดขึ้นจากกราฟแสดงใหเห็นวาแรงดันไลน เฟส U, V มีแรงดันที่มาก สวน เฟส V, W และ W, U มีคา

ใกลเคียงกันเนื่องจากเฟส W มีคาแรงดันเฟสที่ต่ําที่สุดทําใหเฟสที่นํามาจับคูมีคาแรงดันต่ําไปดวยและมีคาใกลเคียงกันทั้ง 2 

เสน ผลการทดลองเม่ือทําการวัดคาแรงดันไลนของมอเตอรขณะหมุนตามเข็มนาฬิกาจะสังเกตไดวาคาแรงดันมีการ

เปลี่ยนแปลงคอนขางนอยเม่ือทําการปรับคาความถี่ คาแรงดันที่เกดิขึ้นมีแนวโนมไปใน  ทิศทางเดียวกัน ในการจับคูเฟสนั้น คู

ที่มีเฟส W อยูดวยจะมีคานอยลง เนื่องจากเกิดความผิดปกติที่เฟส W  คาความตานทานของขดลวดมีคานอยที่สุดจึงทําให

ไดผลดังกราฟ 

  

วิจารณผลการวิจัย  

จากวัตถุประสงคในการออกแบบและสรางระบบควบคุมแบบปอนกลับสําหรับมอเตอรกระแสตรงแบบไรแปลงถาน

โดยใชไอซีสําเร็จรูป L6235PD มาพัฒนารวมกับโปรแกรม Matlab&Simulink เพื่อลดความยุงยากในการสรางวงจรทาง

อิเล็กทรอนกิส โดยใชโปรแกรม Matlab&Simulink จําลองระบบประกอบดวย บล็อกสรางสัญญาณHall effect ตอเขากับบล็อก

ตัวสรางสัญญาณที่จะนําไปขับ IGBT ตอไป ซึ่ง IGBT ทั้งหมด  6 ตัว ตอกับแบบบิตสามเฟส และจายใหกับโหลด RL ที่ตอกัน

แบบเดลตาที่จําลองมาจากมอเตอรกระแสตรงแบบไรแปรงถาน จากนั้นทําการทดลองจริงโดยใชไอซีสําเร็จรูป L6235PD ใน

การรับสัญญาณHall effectจากมอเตอรกระแสตรงแบบไรแปรงถาน มาสรางสัญญาณขับมอเตอรกระแสตรงแบบไรแปรงถาน 

จากผลการดําเนนิการขางตนพบวาในสวนของการจําลองในโปรแกรม Matlab&Simulink ผลที่ไดเปนไปตามทฤษฎีที่ออกแบบ

ไว แตเม่ือทําการทดลองจริงโดยใชไอซีสําเร็จรูป L6235PD ในการรับสัญญาณ Hall effect จากมอเตอรกระแสตรงแบบไร

แปรงถาน เปนไปตามที่ออกแบบไว แตวงจรสรางสัญญาณดังภาพที่ 6 ไมสามารถทําการวัดไดเนื่องวงจรสรางสัญญาณ

ดังกลาวอยูในตัวของตัวไอซ ีL6235PD จึงทําการวัดสัญญาณดังกวางไมได เม่ือวัดสัญญาณขับมอเตอร พบวาสัญญาณที่มี

รูปรางที่ใกลเคียงกับสัญญาณขับมอเตอรในโปรแกรม Matlab&Simulink ตามที่ไดออกแบบไว ปญหาที่พบอีกอยางที่สําคัญคือ

ตัวของไอซสีําเร็จรูป L6235PD สามารถปรับความถี่ไดสูงกวา เนมเพลทมอเตอรที่กําหนดไว ซึ่งอาจทําใหมอเตอรเกิดการ

เสยีหายได จึงไดแกปญหาโดยการปรับตัวไอซีสําเร็จรูป L6235PD ใหสัญญาณที่เขาขา VRFF ของไอซี L6235PD ใหมีขนาด

แรงดันที่ต่ําลง จนทําใหไอซสีําเร็จรูป L6235PD สามารถปรับความถี่ไดสูงสุดแคเนมเพลทมอเตอร 

 

สรุปผลการวิจัย  

จากผลทดสอบระบบควบคุมแบบปอนกลับสําหรับมอเตอรกระแสตรงแบบไรแปลงถานโดยใชไอซีสําเร็จรูป 

L6235PD มาทดแทนวงจรทางอิเล็กทรอนกิส สามารถนํามาใชไดจรงิโดยการนําไปตอเขากับมอเตอรกระแสตรงแบบไรแปลง

ถานไดโดยตรงโดยใชไอซสีําเร็จรูป L6235PD สามารถปรับคาความถี่สัญญาณควบคุมที่ 50 ถึง 300เฮิรตซ ผลการทดสอบ

เปนไปตามตารางที่ 1 และ ตารางที่ 2 โดยทําการทดสอบแบบการหมุนตามเข็มนาฬกิาและทวนเข็มนาฬิกา ซึ่งเม่ือทําการปรับ

ความถี่ ใชแรงดันคงที่ 24 โวลต จะเห็นไดวา ความเร็วรอบของมอเตอรเพิ่มขึ้นตามความถี่ที่แปรผันแรงดัน(V/F) ตรงตาม

ทฤษฎีหากตองการเพิ่มความถี่ก็สามารถเปลี่ยนคาดิวตี้ไซเคิลใหมีคาสูงขึ้นไดเชนกัน ขอสังเกตการณใช ไอซีสําเร็จรูป 

L6235PD พัฒนารวมกับโปรแกรม Matlab&Simulink ในกรณีจําลองระบบประกอบดวย บล็อกสรางสัญญาณHall effect ตอ

เขากับบล็อกตัวสรางสัญญาณที่จะนําไปขับ IGBT ตอไป ซึ่ง IGBT ทั้งหมด  6 ตัว ตอกับแบบบริดจสามเฟส และจายใหกับ

โหลด RL ที่ตอกันแบบเดลตาที่จําลองมาจากมอเตอรกระแสตรงแบบไรแปรงถาน กับความรูปคลื่นที่ไดจากเอาตพุตไอซี

สําเร็จรูป L6235PD และผลที่ไดจากการจําลองดวยโปรแกรม Matlab&Simulink ไมสามารถใชทดสอบการขับเคลื่อน BLDCM 

ได 
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กติตกิรรมประกาศ 

ปรญิญานพินธฉบับนี้สําเร็จลุลวงไปดวยความชวยเหลือแนะนําอยางดีย่ิง การศกึษาการออกแบบและสรางระบบ

ควบคุมแบบปอนกลับ สําหรับมอเตอรกระแสตรงแบบไรแปลงถานโดยใชไอซสีําเร็จรูป L6235PD ผูชวยศาสตราจารย นติิ

พงษ สมไชยวงค ซึ่งเปนอาจารยที่ปรกึษาปรญิญานพินธฉบับนี้ไดแนะนํา และใหคําปรกึษาตาง ๆ ดวยความเอาใจใสทุก

ขัน้ตอน ทําใหโครงงานนี้ออกมาสําเร็จลุลวงไปดวยดี 

 ขอบคุณบุคคลที่ชวยแลกเปลี่ยนความรูความคิด และใหกําลังใจในการศกึษาคนควา ในการทําปรญิญานพินธให

ผูเขยีนตลอดมาจนคนควาหาขอมูลในการจัดทําปรญิญานพินธของผูเขยีนครัง้นี้สําเร็จลุลวงไปดวยดี 

 สุดทายนี้ผูวจัิยใครขอกราบขอบพระคุณบดิา มารดา และครอบครัวที่คอยใหกําลังใจ และสนับสนุนในดานการเงนิ

แกผูจัดทําตลอดจนสําเร็จ และขอขอบคุณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา เชียงราย ที่ใหความอนุเคราะหใหใช

สถานที่ ดานการใชหองปฏิบัตกิาร และเครื่องมือ จึงขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ 
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บทคัดยอ 

 การศกึษาวจัิยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาเทคนิคการถายภาพดวยรังสีเอกซโดยใชกลองถายภาพดิจิทัลสําหรับคัด

กรองของเหลวตดิไฟจากการหาคาสัมประสทิธิ์การลดทอนรังส ีระบบถายภาพดวยรังสปีระกอบดวยกลองถายภาพดิจิทัลรวม

ดวยแผนเรืองรังสีเปนฉากรับภาพถายรังสีและควบคุมกลองดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรผาน USB ภาพถายดวยรังสีของ

ของเหลวชนิดตาง ๆ ที่บรรจุในขวดพลาสติกบางทรงเหลี่ยมความกวาง 6 เซนติเมตร โดยใชคาความตางศักยของเครื่อง

กําเนดิรังสเีอกซระหวาง 90 -160 กโิลโวลต ภาพถายดวยรังสีถูกวิเคราะหดวยซอฟตแวรคอมพิวเตอรที่พัฒนาขึ้นมา ซึ่งใช

เทคนคิการคํานวณหาคาและเปรยีบเทยีบคาสัมประสทิธิ์การลดทอนรังสขีองของเหลวใด ๆ เทยีบกับของน้ําที่ถูกถายภาพดวย

ปรมิาณรังสเีอ็กซดวยเงื่อนไขเดยีวกัน จากผลการทดลองพบวา เทคนคิการถายภาพและซอฟตแวรที่พัฒนาขึ้นสามารถใชคัด

แยกของเหลวชนดิตดิไฟและของเหลวชนดิที่ไมตดิไฟไดเปนอยางดี ซึ่งสามารถนําเทคนิคนี้ไปพัฒนาตอยอดในงานดานรักษา

ความม่ันคงปลอดภัยใหเกดิความรวดเร็วมากย่ิงขึ้นได 

คําสําคัญ:  การถายภาพดวยรังสเีอกซ  การคัดกรองของเหลว  สัมประสทิธิ์การลดทอนรังส ี การพัฒนาเทคนคิถายภาพดวย
รังสเีอกซ 
 

Abstract 
This study aims to Development of X-ray imaging techniques by using digital camera for screening of 

flammable liquids by attenuation coefficient. The image viewing system was composed of a digital camera coupled with 
an x-ray fluorescent screen. The camera was equipped with software to control setting of the camera via a USB cable, 
which allows the images to be captured of various liquids contained in a 6 cm thickness of plastic bottle. Using the 
voltage of the X-ray generator between 90-160 kV, radiographic images were analyzed by developed computer 
software. By applied the normalization technique, to calculate the attenuation coefficient of any liquids compared to the 
water being processed in the same exposure condition. The results of the experiment, improved shooting techniques 
and software can be distinguished between flammable liquids and non-flammable liquids. This technique can be used to 
improve the security of your work faster. 

Keyword:  X-ray radiography, Liquid screening, Attenuation coefficient, Development of X-ray imaging techniques 
 
 
บทนํา 

การใชประโยชนจากนวิเคลียรและรังสีในงานดานความม่ันคงปลอดภัย (security) ไดรับความนิยมเปนอยางมากใน

ปจจุบันในการใชภาพถายรังสีเอกซเพื่อตรวจสอบรูปรางและคุณลักษณะจําเพาะของวัตถุหากเปนวัตถุของแข็งจะอาศัย
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หลักการวเิคราะหลักษณะรูปรางทางกายภาพเปนสําคัญ สวนวัตถุของเหลวนั้นจะสามารถระบุไดเพียงวาเปนของเหลวแตไม

สามารถระบุไดวาเปนของเหลวชนดิใดหรอืเปนของเหลวอันตรายหรอืไม ซึ่งในทางกายภาพนั้นของเหลวอันตรายหลายชนิดมี

ลักษณะคลายคลึงกับของเหลวทั่วไป ไมสามารถแยกแยะไดดวยตาเปลาหรือจากภาพถายทางรังสี จึงตองมีวิธีตรวจสอบ

เพิ่มเตมิอ่ืน ๆ เชน การทดสอบทางเคมี การทดสอบหาสัมประสิทธิ์การลดทอนรังสีโดยใชตนกําเนิดรังสีพรอมระบบวัดรังส ี

เปนตน ในการทดสอบเพิ่มเตมิเหลานัน้จําเปนตองมีการเพิ่มกระบวนการ เครื่องมือและเวลาในการทดสอบเพิ่มเติม ซึ่งในบาง

กรณีอาจจะไมสะดวก 

หลักการพื้นฐานของการถายภาพดวยรังส ี(radiography) นัน้อาศัยคุณสมบัตกิารทะลุผานวัตถุของรังสี ซึ่งวัตถุแตละ

ชนดิมีความหนาแนนแตกตางกันจึงสามารถลดทอนรังสไีดแตกตางกันทําใหรังสทีะลุผานวัตถุไดในปริมาณที่ไมเทากันในแตละ

บรเิวณ ลํารังสีที่ทะลุผานวัตถุออกมานัน้ถูกรับดวยอุปกรณรับภาพเกิดเปนภาพถายดวยรังสี (radiographic image) การสราง

ภาพถายดวยรังสสีามารถทําไดหลายเทคนคิ ไดแก เทคนคิฟลม เทคนิคแผนสรางภาพ (imaging plate) เทคนิคการสรางภาพ

แบบดจิิทัล (digital radiography) 

คาสัมประสิทธิ์การลดทอนรังสี (attenuation coefficient) คือ คาจากการวัดปริมาณของรังสีที่ถูกดูดกลืนโดยวัสดุ

ตัวกลางที่มีความหนาคาหนึ่ง คาสัมประสทิธิ์การลดทอนรังสเีชงิเสน (linear attenuation coefficient) เขียนแทนดวยสัญลักษณ

อักษรภาษากรกี “µ” เปนคาที่บงบอกถงึการเปลี่ยนแปลงไปของความเขมรังสีในวัสดุตัวกลางความหนาใด ๆ อันเนื่องมาจาก

อันตรกริยิาของรังสกีับอะตอมของวัสดุตัวกลางนัน้ ๆ มีหนวยตอความหนา เชน ตอเซนติเมตร (cm-1) เปนตน โดยทั่วไปแลว

ความหนาดังกลาวใชหนวยเซนติเมตรหรือมิลลิเมตรแตอัตราการลดทอนรังสียังสามารถเขียนในรูปความสัมพันธระหวาง

น้ําหนักของวัสดุตัวกลางกับโฟตอน (Photons) ไดอีกดวย เรียกวา “สัมประสิทธิ์การลดทอนเชิงมวล” (mass attenuation 

coefficient) โดยคาดังกลาวมาจากการหารคาสัมประสิทธิ์การลดทอนรังสีเชิงเสนดวยความหนาแนนของวัสดุตัวกลางที่รังสี

ทะลุผาน เขยีนแทนดวยสัญลักษณ “/” มีหนวยเปน ตอกรัมตอตารางเซนตเิมตร เขยีนไดเปน cm2/g 

ปจจัยที่สงผลตอการลดทอนรังสบีางสวนขึ้นอยูกับคุณสมบัตขิองลํารังส ีนั่นคือพลังงานของลํารังสี จํานวนโฟตอนที่

ตกกระทบวัสดุตัวกลาง และสวนอ่ืน ๆ ไดแก ความหนาแนนของวัสดุตัวกลาง เลขอะตอมของธาตุที่เปนวัสดุตัวกลาง โดย

ความหนาที่มากขึ้นจะสามารถลดทอนรังสีไดมากขึ้น และเลขอะตอมของตัวกลางที่มีคามากจะสามารถลดทอนรังสีได

มากกวา นอกจากนี้ความแตกตางของชนดิวัสดุตัวกลางและสถานะของวัสดุก็มีผลตอคุณสมบัตกิารลดทอนรังสดีวยเชนกัน 

จากการศึกษาและทดลองวัดการลดทอนของรังสี เอกซพลังงานเดี่ยวและรังสีแกมมา มีผลลดลงแบบ 

เอกซโพเนนเชยีล ซึ่งสามารถเขยีนเปนสมการความสัมพันธระหวางความเขมรังสตีกกระทบและทะลุผานไดดังนี้ 

 

    퐼 = 퐼 푒      (1) 

 

โดย  I0  คือ ความเขมรังสเีม่ือไมมีวัตถุตัวกลาง 

  I   คือ ความเขมรังสเีม่ือมีวัตถุตัวกลาง 

x  คือ ความหนาของตัวกลาง 

e  คือ ฐานของ natural logarithm 

µ  คือ สัมประสทิธิ์การลดทอนรังสี 

 

อุปกรณและวิธีการ / วิธีดําเนนิการวิจัย 

ใในงานวิจัยนี้ไดเลือกใชเทคนิคการถายภาพดวยรังสี แบบเรียลไทม (real time) โดยใชแผนเรืองรังสี (fluorescent 

screen) ระบบถายภาพประกอบดวยเครื่องกําเนิดรังสีเอกซ Rigaku รุน RF-200EGM2 มีระบบรับและบันทึกภาพ โดยสราง
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กลองไมปดทบึรูปฉากบุดวยแผนตะกั่วหนา 3 มิลลเิมตรรอบดานเพื่อปองกันการกระเจิงของรังสีเอกซและปองกันการรบกวน

การทํางานของอุปกรณรับภาพในกลองดจิิทัล ดานหนากลองติดแผนอลูมิเนียมบางอยูชั้นนอกและแผนเรืองรังสีอยูชั้นในเพื่อ

ทําหนาที่เปลี่ยนรังสเีอกซใหกลายเปนแสงสวาง เนื่องจากกลองเปนรูปฉากดังนั้นกระจกเงาจะทําหนาที่สะทอนแสงจากแผน

เรอืงรังสสีูกลองดจิิทัล Cannon 1100D ซึ่งถูกควบคุมโดยคอมพวิเตอรผานสาย USB เพื่อบันทกึภาพจากแผนเรืองรังสีเปนไฟล

ภาพดิจิทัล (digital photos) ลงในคอมพิวเตอร จากนั้นใชโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นมาอานคาความเขมของภาพ คํานวณคา

สัมประสทิธิ์การลดทอนรังสี 

 
 

ภาพที่ 1 แผนผังการถายภาพดวยรังสเีอกซโดยใชกลองถายภาพดจิิทัล 

 
การเตรยีมตัวอยาง 

 ในการศึกษาวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาเทคนิคในการถายภาพดวยรังสีและคัดกรองของเหลว ซึ่งอาจจะเปน

ของเหลวอันตรายชนดิที่ตดิไฟได ดังนัน้จึงใชของเหลวที่สามารถหาไดโดยทั่วไปมาทําการศึกษาวิจัยทั้งชนิดที่ติดไฟได ไดแก 

น้ํามันเชื้อเพลงิแกสโซฮอล 91 แกสโซฮอล 95 น้ํามันดเีซล น้ํามันดีเซลพรีเมียม เอทานอล 95% และของเหลวทั่วไปซึ่งไมติด

ไฟ ไดแก น้ํามันพืช น้ําดื่ม น้ําเกลือลางแผล น้ําผึ้งแท และน้ําปลา เปนตน ตัวอยางทั้งหมดบรรจุใสขวดพลาสติกบางทรง

เหลี่ยมความกวางของขวด 6 เซนตเิมตร (ความหนาของตัวอยางในการถายภาพ)  

การถายภาพดวยรังสี 

 กระบวนการถายภาพทัง้หมดทําในหองเอกซเรยซึ่งมีการปองกันอันตรายจากรังสอียางถูกตองและไดมาตรฐาน จาก

แผนผังในรูปที่ 1 ขวดของเหลวตัวอยางถูกวางไวดานหนากลองไมระหวางตนกําเนดิรังสเีอกซกับฉากเรอืงรังสี กลองดิจิทัลถูก

เชื่อมตอกับคอมพิวเตอรซึ่งอยูภายนอกหองเอกซเรยดวยสาย USB เม่ือตนกําเนิดรังสีเอกซปลอยรังสี รังสีจะทะลุผานขวด

บรรจุของเหลวตัวอยางและอากาศโดยรอบผานแผนอลูมิเนียมบางและทําอันตรกิริยากับแผนเรืองรังสี เกิดเปนภาพสวางขึ้น 

จากนัน้จึงใชกลองดจิิทัลบันทกึภาพไวในคอมพวิเตอรในรูปแบบภาพดจิิทัลไดทันที 

ถายภาพตัวอยางแตละชนดิใชการตัง้คาพารามิเตอรของเครื่องเอกซเรยดังนี้ ความตางศักยตั้งแต 90-160 กิโลโวลต 

(kV) ตัง้คากระแสเปนโหมด STD (2 mA ตามสเปกเครื่องเอกซเรย) การถายภาพแตละครัง้ฉายรังสเีปนเวลา 6 วนิาที 

 
ภาพที่ 2 การถายภาพของเหลวตัวอยางและการบันทกึภาพถาย 
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การเก็บบันทกึภาพถายดวยรังสี 

 ในการบันทกึภาพถายที่เกดิขึ้นบนแผนเรอืงรังสนีัน้ สามารถใชกลองดจิิทัลจับภาพจากแผนเรืองรังสี ซึ่งควบคุมดวย

คอมพวิเตอรจากดานนอกหองเอกซเรย โดยตัง้คาพารามิเตอรของกลองดิจิทัลเปนคาเดียวกันทุก ๆ การฉายรังสีตัวอยางแต

ละครั้งดังนี้ คาความเร็วชัตเตอรเทากับ 1” ความกวางของรูรับแสง F เทากับ 4.0 ความไวแสง ISO เทากับ 800 และ

บันทกึภาพเปนแบบขาวดําขนาด S3 ซึ่งเปนคาความละเอียดที่สอดคลองกับโปรแกรมคอมพิวเตอรที่พัฒนาขึ้นสําหรับอานคา

ความเขมภาพ 

 

 
 

ภาพที่ 3 ตัวอยางหนาจอโปรแกรมคอมพวิเตอรสําหรับควบคุมกลองดจิิทัล 

 

การวิเคราะหและประมวลผลภาพ 

 ภาพที่บันทกึไดจากกระบวนการถายภาพดวยรังสจีะถูกนําไปอานคาความเขมของภาพดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรที่

พัฒนาขึ้นมา ซึ่งคาความเขมของภาพจะแปรผันตรงกับปริมาณรังสีที่ตกกระทบแผนเรืองรังสี จึงสามารถใชคํานวณหาคา

สัมประสทิธิ์การลดทอนรังสแีบบคราว ๆ ได โดยแตละภาพในกระบวนการตองมีการปรับแกคา (normalization) กับภาพอ่ืน ๆ 

อันเนื่องมาจากความไมสมํ่าเสมอในการผลติรังสเีอกซของเครื่องกําเนดิรังสอีีกดวย 

 1.การอานคาความเขมเริ่มตน (I0) 

 การทํางานเริ่มตนของโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นคือ การวัดความเขมของภาพที่ถูกถายโดยไมมีวัตถุหรือของเหลวตัวอยาง

ใด ๆ อยูในภาพ เพื่อเก็บคาไวเปนปรมิาณความเขมเริ่มตน (I0) และจะใชคาความเขมจากภาพนี้ทําการปรับแกคา กับภาพอ่ืนๆ 

ในกระบวนการตอไป เทคนคิการอานคาความเขมนั้นอาศัยการวัดคาเฉลี่ยเฉดสีเทา (gray scale) ของจุดภาพบริเวณที่สนใจ

ซึ่ง แทนคาความมืด-สวางของภาพที่ถายดวยพารามิเตอรหนึ่ง ๆ และจะใชภาพที่ถายจากพารามิเตอรเดียวกันนี้มาใชใน

กระบวนการถัดไปอีกดวย  

2.การอานคาความเขมของภาพถายขวดเปลา (Ibottle) 

การวัดความเขมของภาพถายขวดเปลาที่พารามิเตอรเดยีวกันกับขอ 1 เพื่อใชปรับแกคาและลดผลกระทบจากการใช

ขวดที่ไมใชขวดเดยีวกัน ทัง้นี้จะมีการปรับแกคาใหสอดคลองกับภาพแรก บันทกึคาเปนตัวแปร Ibottle 

3.การอานคาความเขมของภาพถายน้ําดื่ม (Iwater) 

การวัดความเขมของภาพถายขวดบรรจุน้ําดื่มที่พารามิเตอรเดียวกันกับขอ 1 และมีการปรับแกคาใหสอดคลองกับ

ภาพในขอที่ 1 คํานวณคาสัมประสิทธิ์การลดทอนรังสีโดยใชสมการที่ (1) เพื่อใชเปนคาอางอิงในการหาขอสรุปวาของเหลว

ตัวอยางที่จะถูกอานคาความเขมในขัน้ตอนตอไปนัน้เปนของเหลวชนดิตดิไฟไดหรอืไมเม่ือเปรยีบเทียบกับน้ํา 
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4.การอานคาความเขมของภาพถายของเหลวตัวอยาง (Iliquid) 

การอานคาความเขมจากภาพถายของเหลวตัวอยางบันทึกคาเปนตัวแปร Iliquid และมีการปรับแกคาใหสอดคลองกับ

ภาพในขอที่ 1 คํานวณคาสัมประสทิธิ์การลดทอนรังสโีดยใชสมการที่ (1)  

การอานคาความเขมจากภาพของโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นใชการหาคาเฉลี่ยจุดภาพสามบริเวณ ไดแก ดานขางซายและ

ขวาของบรเิวณที่เปนภาพขวดบรรจุของเหลวและตรงกึ่งกลางขวด การทํางานของโปรแกรมประกอบดวย 4 เมนู ไดแก เมนู

อานคา I0 เมนูอานคา Ibottle เมนูอานคา Iwater และเมนูอานคา Iliquid พรอมสรุปผลการวเิคราะห 

ตัวอยางหนาจอโปรแกรมเมนูอานคา I0 ดังภาพที่ 4 เปนการถายภาพอากาศที่ความตางศักย 120 กิโลโวลต ความ

เขมของจุดภาพที่สนใจสามบริเวณ โดยบรเิวณดานซายและขวาคาความเขมจะถูกนํามาเฉลี่ยกัน ภาพที่ 5 แสดงการถายภาพ

ขวดเปลาโดยใชพารามิเตอรเดียวกันกับการถายภาพอากาศในครั้งแรก ภาพที่ 6 เปนการถายภาพน้ําดื่มที่ใชพารามิเตอร

เดยีวกันอีกเชนกัน โปรแกรมจะสามารถคํานวณคาสัมประสทิธิ์การลดทอนรังสีของน้ําได ในเมนูการอานคา Iliquid และสรุปผล 

โปรแกรมจะใชกระบวนการเหมือนการอานคาน้ําดื่ม แตเพิ่มการทํางานในสวนของการเปรียบเทียบผลคาสัมประสิทธิ์ของน้ํา

เทยีบกับของเหลวตัวอยาง ซึ่งในตัวอยางนี้ใชน้ํามันเชื้อเพลงิแกสโซฮอล 91 โดยมีความหนาแนนนอยกวาน้ําจึงทําใหความเขม

ภาพที่ถายไดนอยกวาน้ําดื่ม สําหรับภาพของของเหลวที่มีคาความเขมใกลเคียงกันมากอาจจะไมสามารถแยกแยะไดดวยตา

เปลา แตโปรแกรมจะสามารถอานคาความเขมและเปรยีบเทียบได 

 

 
 

ภาพที่ 4 เมนูการอานคา I0 

 

การแสดงผลคา

ความเขมภาพ

จากสามบรเิวณ 
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ภาพที่ 5 เมนูการอานคา Ibottle  

 
 

ภาพที่ 6 เมนูการอานคา Iwater 

การ

แสดงผลคา

สัมประสทิ

การ

แสดงผลคา

ความเขม

การ

แสดงผลคา

ความเขม

ภาพที่ผาน
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ภาพที่ 7 เมนูการอานคา Iliquidและสรุปผล ในตัวอยางเปนการถายน้ํามันเชื้อเพลงิแกสโซฮอล-91 

 

 เนื่องจากวัสดุแตละชนดิมีสัมประสทิธิ์การลดทอนรังสี (µ1) แตกตางกัน ดังนั้นรังสีที่ทะลุผานตัวกลางใด ๆ ออกมา 

(Ix) จะมีคาแตกตางกนั ทัง้นี้ขึ้นอยูกับความหนาแนนและความหนา (x) ของวัตถุดวย อีกประการหนึ่งปรมิาณรังสีที่ออกมาจาก

หลอดรังสีเอกซมีความเขมไมเทากันในทุกการฉายแตละครั้งได จึงมีการปรับแกคาปริมาณรังสีใหสอดคลองกันในทุก ๆ 

ภาพถายที่เกดิขึ้นจากการฉายรังสแีตละครัง้ การแกคา Ix ใหสอดคลองกันตามสมการที่ (2) 

 

퐼 ( ) = 퐼     (2) 

 
เม่ือ  퐼 ( )  คือ ปรมิาณความเขมรังสทีี่ทะลุผานของเหลวหลังการปรับแกคาแลว 

 퐼   คือ ปรมิาณความเขมรังสทีีท่ะลุผานของเหลวกอนการปรับแกคา 

 퐼   คือ ความเขมบรเิวณดานขางของภาพที่ 1 

 퐼   คือ ความเขมบรเิวณดานขางของภาพที่ 2 

  

และเพื่อขยายขดีจํากัดของการใชขวดไดหลากหลายจึงเพิ่มการปรับแกผลกระทบของขวดซึ่งมีสัมประสิทธิ์การลดทอนรังส ี 

(µ2) ดวยแฟกเตอร 푒  ซึ่งหาไดจากการทดลอง การคํานวณหาคาสัมประสิทธิ์การลดทอนรังสีของของเหลวตัวอยาง

ดังสมการที่ (3) 

 

휇 =  ln
 ( )

    (3)  

 

เม่ือ  휇   คือ คาสัมประสทิธิ์การลดทอนรังสขีองของเหลว 

x1  คือ ความหนาของของเหลว 

I0  คือ คาความเขมตําแหนงกึ่งกลางภาพขณะไมมีขวดของเหลว 

 푒   คือ แฟกเตอรในการแกคาผลกระทบของขวด 

 NormIx(liquid)คือ คาความเขมตําแหนงกึ่งกลางภาพขณะที่มีขวดของเหลวและปรับแกคาเรยีบรอยแลว 
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 คาสัมประสิทธิ์การลดทอนรังสีเอกซของของเหลวตาง ๆ ไมคอยมีการศึกษาทดลองเพื่อทําการเก็บไวเปนคา

มาตรฐานมากนัก เนื่องจากวาคาสัมประสทิธิ์การลดทอนรังสขีองวัตถุใด ๆ นอกจากขึ้นอยูกับชนดิของวัตถุนัน้ ๆ แลวยังขึ้นอยู

กับพลังงานของรังสเีปนสําคัญ การระบุคาสัมประสทิธิ์การลดทอนรังสทีี่แนนอนนัน้ตองระบุสําหรับพลังงานรังสีที่มีคาแนนอน

เทานัน้ แตสําหรับรังสเีอกซมีคาพลังงานในรูปแบบสเปกตรัมตอเนื่องการบอกคาพลังงานของรังสีเอกซจะบอกในรูปแบบของ

พลังงานสูงสุด คือ กโิลโวลตพคี (kVp) ดังนัน้ในการศกึษาวจัิยนี้จึงไดคาสัมประสทิธิ์การลดทอนรังสีเอกซโดยคราว ๆ เทานั้น 

จึงใชวธิกีารเปรยีบเทยีบกันระหวางของเหลวสองชนดิเพื่อใชเปนขอสรุปในการคัดกรองของเหลวโดยเบื้องตนได สําหรับการ

ประยุกตใชงานโดยวธิกีารที่การศกึษาวจัิยนี้ไดนําเสนอสามารถทําได โดยการเก็บคาสัมประสทิธิ์การลดทอนรังสขีองของเหลว

ตาง ๆ ไวเปนฐานขอมูลของตนเองกอน จากนัน้จึงใชการเปรยีบเทยีบคาในการนําไปใชงานจรงิกับของเหลวตัวอยางอ่ืน ๆ ที่ไม

ทราบชนิดตอไป แตการใชงานในลักษณะนี้ก็อาจจะไมสามารถจําแนกของเหลวที่มีคาสัมประสิทธิ์การลดทอนรังสีที่มีคา

ใกลเคียงกันมาก ๆ ได เพราะกระบวนการตาง ๆ นับตั้งแตการผลิตรังสีเอกซของหลอดกําเนิดรังสีเอกซ คุณสมบัติของฉาก

เรืองรังสีในกระบวนการถายภาพ ขีดความสามารถของกลองดิจิทัล ความคลาดเคลื่อนในระบบการวัด และคาความ

แปรปรวนของขอมูล มีคาแปรผันไดทั้งสิ้นจึงสงผลตอขีดความสามารถของการทดลองโดยตรง จากการคนควางานวิจัยที่

เกี่ยวของที่ไดนําเสนอคาสัมประสทิธิ์การลดทอนรังสเีอกซของน้ําที่ความตางศักยตาง ๆ ไว มีคาดังตารางที่ 1 

                            ตางรางที่ 1 คาสัมประสทิธิ์การลดทอนรังสเีอกซของน้ํา 

คาความตางศักย (kV) คาสัมประสทิธิ์การลดทอนรังส ี(cm-1) 

100 0.1670 

110 0.1634 

120 0.1598 

130 0.1562 

140 0.1526 

150 0.1490 

160 0.1464 

170 0.1438 

180 0.1412 

190 0.1386 

200 0.1360 

 

  
ผลการวิจัย 

 จากการทดลองหาคาสัมประสิทธิ์การลดทอนรังสีของของเหลวตัวอยาง 10 ชนิด ที่คาความตางศักย 100 130 

และ160 kVp ความหนาของของเหลว 6 เซนตเิมตร ดวยโปรแกรมคอมพวิเตอรที่พัฒนาขึ้นพบวา คาสัมประสิทธิ์การลดทอน

รังสขีองของเหลวชนดิตาง ๆ ที่ไดจากการคํานวณสามารถแบงของเหลวออกเปนสองกลุม ไดแก ของเหลวชนิดติดไฟได และ

ของเหลวชนดิไมตดิไฟ โดยของเหลวชนดิตดิไฟทุกชนดิมีคาสัมประสิทธิ์การลดทอนรังสีต่ํากวาน้ําและของเหลวชนิดไมติดไฟ

ทุกชนดิมีคาสัมประสทิธิ์การลดทอนรังสมีากกวาน้ํา  

 หากพจิารณาที่ความเขมแสง (ความสวาง) ของภาพถายของเหลว พบวาภาพถายของเหลวที่มีคาสัมประสิทธิ์การ

ลดทอนรังสตี่ํามีความสวางของภาพมากกวาของเหลวที่มีคาสัมประสิทธิ์การลดทอนรังสีสูง ทั้งนี้ความสวางของภาพแปรผัน

ตรงกับความเขมรังส ี(Intensity) ที่ตกกระทบแผนเรอืงรังส ีตัวอยางของภาพถายรังสขีองของเหลวชนดิตาง ๆ ดังภาพที่ 8  
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 ภาพถายดวยรังสขีองของเหลวชนดิตาง ๆ ถูกนําไปอานคาความสวางของภาพและคํานวณหาคาสัมประสิทธิ์การ

ลดทอนรังสโีดยโปรแกรมคอมพวิเตอรที่ถูกพัฒนาขึ้น เม่ือโปรแกรมเปรยีบเทยีบคาสัมประสิทธิ์การลดทอนรังสีของของเหลว

กับน้ําแลวจะสามารถสรุปไดวาเปนของเหลวชนดิตดิไฟหรอืไมตดิไฟ เปนการคัดกรองของเหลวในเบื้องตนใหเกิดความรวดเร็ว

มากกวาการตรวจสอบคุณสมบัติทางเคมี นอกจากนี้ยังสามารถประเมินไดอยางคราว ๆ วาของเหลวชนิดนั้นมีโอกาสเปน

ของเหลวชนดิใดหรอืมีคุณสมบัตทิางรังสใีกลเคียงกับของเหลวชนดิใดไดอีกดวย อยางเชนผลการทดลองดังตอไปนี้ 

 จากการทดลองถายภาพของเหลวที่ไมไดอยูในรายการทดสอบขางตนสามชนิด ไดแก Unknown 1 Unknown 2 

และ Unknown 3 ซึ่ง Unknown 1 เปนน้ํามันกาด (Kerosene)  Unknown 2 เปนแอลกอฮอล 70% สําหรับลางแผล และ 

Unknown 3 เปนเครื่องดื่มอัดลมย่ีหอหนึ่ง โปรแกรมที่พัฒนาขึ้นสามารถแยกแยะ คัดกรอง ของเหลวทั้งสามชนิดวาเปน

ของเหลวติดไฟไดหรือไมโดยเปรียบเทียบกับน้ํา ผลที่ไดคือ Unknown 1 และ 2 โปรแกรมสามารถระบุไดวามีโอกาสเปน

ของเหลวขนดิตดิไฟ และ Unknown 3 โปรแกรมระบุวาไมเปนของเหลวชนดิตดิไฟ  

 
ภาพที่ 8 ตัวอยางภาพถายดวยรังสขีองของเหลวตัวอยางที่ความตางศักย 130 kVp 
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ภาพที่ 9 กราฟแสดงคาสัมประสทิธิ์การลดทอนรังสขีองตัวอยาง ที่ความตางศักย 100 kVp 

 

 
 

ภาพที่ 10 กราฟแสดงคาสัมประสิทธิ์การลดทอนรังสขีองตัวอยาง ที่ความตางศักย 130 kVp 
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ภาพที่ 11 กราฟแสดงคาสัมประสทิธิ์การลดทอนรังสขีองตัวอยาง ที่ความตางศักย 160 kVp 

 

 
ภาพที่ 12 ผลการทดลองถายภาพและคํานวณคาสัมประสทิธิ์การลดทอนรังสขีองตัวอยาง Unknown 1-3 

 

วิจารณผลการวิจัย 

 จากผลการทดลองคาสัมประสิทธิ์การลดทอนรังสีของของเหลวชนิดตาง ๆ มีคาใกลเคียงกันและเปนคาที่ละเอียด

มาก ดังนัน้ดวยขอจํากัดของคุณสมบัตขิองรังสเีอกซ รวมทัง้อุปกรณและระบบการวัดทําใหไดคาสัมประสิทธิ์การลดทอนรังสี

ไมสามารถใชหาคาสัมปประสทิธิ์การลดทอนรังสทีี่แทจรงิสําหรับรังสเีอกซพลังงานเดี่ยวได แตขอมูลจากการทดลองเพียงพอ

ตอการประยุกตใชงานตอไปไดด ีโดยปรับปรุงวธิกีารใชงานใหเหมาะสม คือการวัดแบบเปรยีบเทยีบ (relative) 
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การหาคาสัมประสทิธิ์การลดทอนจากภาพถายดวยรังสีเอกซนี้เปนเพียงคาที่เกิดตามหลักการวัดเทานั้น ใชสําหรับ

การวัดแบบเปรยีบเทยีบเทานัน้ไมใชคาสัมประสิทธิ์การลดทอนรังสีที่แทจริงตามพลังงานรังสี เนื่องจากรังสีเอกซที่ใชในการ

ทดลองไดมาจากหลอดกําเนิดเอกซเรยมีสเปกตรัมพลังงานที่ตอเนื่องไมเปนรังสีเอกซที่มีพลังงานเดี่ยวเหมือนรังสีเอกซที่เกิด

จากวัสดุกัมมันตรังสี คาสัมประสิทธิ์การลดทอนรังสีที่ระบุสัมพันธกับคาความตางศักยในการผลิตรังสีเอกซในงานวิจัยนี้

สามารถใชอางอิงสําหรับการทดลองนี้หรอืการทดลองในลักษณะเดยีวกันนี้เทานัน้  

สําหรับแนวทางการพัฒนาตอไปในอนาคตไดแกการเลอืกใชรังสเีอกซจากตนกําเนิดรังสีที่ใหรังสีเอกซพลังงานเดี่ยว

แทนหลอดเอกซเรย เพื่อศกึษาคาสัมประสทิธิ์การลดทอนรังสเีอกซที่แทจรงิและนําไปสูการพัฒนาวธิคัีดกรองขั้นสูงที่สามารถ

ระบุชนิดของของเหลวไดอยางแมนยําตอไป 

 

สรุปผลการวิจัย 

 การพัฒนาเทคนคิถายภาพดวยรังสโีดยใชกลองดจิิทัลสามารถประยุกตใชในการคัดกรองของเหลวชนิดที่ติดไฟและ

ไมติดไฟได แตอาจจะไมสามารถระบุชนิดของของเหลวที่แนชัดได แตสามารถใชในการประมาณการคาดเดาชนิดหรือ

คุณสมบัตขิองของเหลวตองสงสัยได ดังนัน้การประยุกตใชวิธีการในการวิจัยนี้กับงานดานการรักษาความม่ันคงปลอดภัยจึง

สามารถทําใหลดตนทุนการถายภาพและเพิ่มความรวดเร็วไดเปนอยางดี กลาวคือ สามารถใชกลองดิจิทัลทั่วไปในการ

ถายภาพไดและใชโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นมาอานคาความเขมภาพแลวคํานวณคาสัมประสิทธิ์การลดทอนรังสีอยางคราว ๆ ได

และสามารถคัดกรองของเหลวชนดิตดิไฟออกจากของเหลวชนดิไมตดิไฟอ่ืน ๆ ไดโดยไมตองใชหัววัดรังสีพรอมระบบวัดรังสีที่

มีราคาคอนขางสูงและมีใชในงานเฉพาะดานไมสะดวกแกการใชงานโดยทั่วไป  

ดังนัน้การใชเทคนิคถายภาพดวยรังสีรวมกับกลองดิจิทัลและโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นมานี้ สามารถใชเปนแนวทางใน

การพัฒนาปรับปรุงระบบตรวจสอบของเหลวใหรวดเร็วย่ิงขึ้นไดในราคาตนทุนต่ํา เปนการสนับสนุนงานดานการรักษาความ

ม่ันคงปลอดภัยไดเปนอยางด ี
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บทคัดยอ 

 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาหาสัมประสิทธิ์การกระดอนของวัสดุเม็ดกลม และวัดมุมมองในธรรมชาติของ

ฟสิกส  เม่ือปลอยวัสดุเม็ดกลมที่มีความหนาแนน 0.1-0.9 g/cm3 ลงบนวัสดุพื้น 2 ชนิด(พื้นไม, พื้นเซรามิก) ที่มีความ

หนาแนน 0.7 และ 2.6 g/cm3 ตามลําดับ  ผลการวิจัยพบวาคาสัมประสิทธิ์การกระดอนของวัสดุเม็ดกลมที่ตกกระทบและ

กระดอนบนวัสดุพื้นไมมีคาสัมประสทิธิ์การกระดอนมากกวาวัสดุพื้นเซรามิก ดังนัน้วัสดุพื้นไมมีความยืดหยุนกวาวัสดุพื้นเซรา

มิก และนํารูปแบบการทดลองมาอธบิายพรอมกับการสอนสอดแทรกเนื้อหาทางฟสิกสสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 

โรงเรยีนแมทาวทิยาคม จังหวัดลําพูน จํานวน 20 คน โดยใหทําแบบวัดมุมมองธรรมชาติของฟสิกสกอน และหลังเรียนแลว

วเิคราะหคารอยละโดยแบงออกเปน 4 ดานคือ มุมมองที่สอดคลองกับมติประชาคมวิทยาศาสตร  มุมมองปรับเปลี่ยนระยะ  

มุมมองที่ไมสอดคลองกับมตปิระชาคมวทิยาศาสตร และไมสามารถจัดกลุมได  พบวาการวัดมุมมองธรรมชาติของฟสิกสหลัง

เรียนนักเรียนมีการพัฒนามุมมองธรรมชาติของฟสิกสทุกดานโดยเฉพาะดานที่เดนที่สุดคือ ดานมุมมองที่สอดคลองกับมติ

ประชาคมวทิยาศาสตร 

คําสําคัญ:  สัมประสทิธิ์การกระดอน  วัสดุเม็ดกลม  มุมมองธรรมชาตขิองฟสกิส 
 

Abstract 
The purpose of this research were to study on the restitution coefficient of the spherical pellets and to review in 

the natural physics perspective. When the spherical pellets with density 0.1-0.9 g/cm3 released on the 2 different floor 
maternal (wood and ceramic), which had density 0.7 and 2.6 g/cm3 respectively. The research findings found that the 
restitution coefficient of the spherical pellets and the speed at the incident on the wooden floor material was higher than 
on the ceramic floor maternal. The conclusion was the wooden floor materials had the flexibility than the ceramic floor. 
After applying this research finding to explain in the content of physics subject for 20 grade 11  students via experiments 
Maethawittayakom School, Lamphun Province. By measuring in the physics characteristics perspective before and after 
learning in experiment and analyses in percentage. There measurements were divided in to 4 aspects composed of the 
physical perspective with relevant to informed view, to transition view, to native view and to the not categorized. The 
results found that the measuring in physics characteristics perspective after learning this experiments, the students had 
the physics characteristics perspective improved in all aspects especially in inform view. 

Keyword:  Restitution Coefficient  Spherical Pellets  Views of Nature of Physics 

 
 
บทนํา  

วัสดุเม็ดเปนวัสดุที่เปนของแข็งรวมตัวกันเปนกลุมมีชองวางระหวางวัสดุที่ถูกแทรกดวยของไหลไมวาจะเปนน้ําหรือ

อากาศ  อนุภาคจะมีการปฏิสัมพันธระหวางแรงยึดเหนี่ยวระหวางอนุภาค  แรงยืดหยุน  แรงเสียดทานและแรงอ่ืน ๆ ที่สัมผัส

กันแลวทําใหอนุภาคนั้นมีการจัดเรียงตัวใหม (Cambou, Jean & Radjaï, 2009)  ในการศึกษาวัสดุเม็ดนั้นมีการศึกษามามา
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ตั้งแตยาวนานและไดพัฒนามาจากทฤษฎีในทางธรณีฟสิกส จนมีการพัฒนามาอยางตอเนื่องซึ่งใชประโยชนอยางมากใน

ชวีติประจําวันและทางดานอุสาหกรรม  วัสดุเม็ดเม่ือปลอยใหเกิดการเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ  สองมิติ  เกิดการชนเปนแบบไม

ยืดหยุนเปนการชนกันของวัตถุแลวรูปรางมีการเปลี่ยนแปลง  นักฟสกิสนยิมนําเสนอการชนแบบไมยืดหยุนโดยใช พารามิเตอร 

เรยีกชื่อวา สัมประสทิธิ์การกระดอน (Coefficient of restitution) 

สัมประสิทธิ์การกระดอน( )  สําหรับการชนในหนึ่งมิติถูกนิยามเปน “อัตราสวนของอัตราเร็วหลังการชนกับ

อัตราเร็วกอนชน” ซึ่ งมีเงื่อนไขระหวาง 0 ถึง 1  (0< <1) โดยที่  =0 หมายถึง การชนกันแบบไม ยืดหยุนสมบูรณ  

 =1 หมายถงึ การชนกันเปนแบบยืดหยุนสัมบูรณมีความยืดหยุนที่ดีที่สุด (Aryaei, Hashemnia, &  Jafarpur, 2010) ในการชน

แบบไมยืดหยุนนัน้จากผลงานวจัิยการศกึษาทางวชิาฟสกิสจะพบวา สัมประสทิธิ์การกระดอนมีความสําคัญสําหรับการศึกษา

โดยเฉพาะการศกึษาระบบหลายวัตถุ  และยังมีประโยชนทัง้ดานอุสาหกรรม  และดานการศึกษาซึ่งสามารถนํามาประยุกตใน

การเรยีนเกี่ยวกับการชนในหนึ่งมิติ สองมิต ิและการตกอยางอิสระ ในทางฟสกิสได 

ในทางธรรมชาติของการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร คือ เปนการผสมผสานระหวางการศึกษากับการ

เปลี่ยนแปลงทางวทิยาศาสตรทัง้ประวัตวิทิยาศาสตร ปรัชญาทางวทิยาศาสตร  สังคมทางวทิยาศาสตร และหลักจิตวิทยาทาง

วิทยาศาสตร  มีการศึกษาอยางเปนระบบซึ่งเปนพื้นฐานในการพัฒนาเทคโนโลยีสมัยใหมในทางสรางสรรคสังคม และ

สิ่งแวดลอม (Mccomas, 2000) ธรรมชาติของวิทยาศาสตรจะชวยใหนักเรียนเกิดกระบวนการเรียนรูผานการทําการทดลอง

เพื่ออธบิายปรากฏการณทางธรรมชาตทิี่เกดิขึ้นในชีวิตประจําวัน โดยผูเรียนตองสามารถสรางคําอธิบายปรากฏการณ จาก

การแสวงหาความรูไดดวยตนเอง เพื่อกอใหเกิดความคิดสรางสรรคงานและมีการพัฒนาศักยภาพของตนเองรวมกับการใช

เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาศักยภาพผูเรยีนในศตวรรษที่ 21 ในการเขาใจธรรมชาติทางวิทยาศาสตรจะชวยพัฒนาคุณลักษณะของ

ผูเรยีนวทิยาศาสตร   

ฟสิกสจัดวาเปนวิทยาศาสตรแขนงหนึ่งที่ใชในการศึกษาเรื่องปรากฏการณทางธรรมชาติโดยสวนมากอธิบาย

เกี่ยวกับ แรงและการเคลื่อนที่ ปรากฏการณคลื่น งานและพลังงาน  ไฟฟาและแมเหล็ก เปนตน ความเขาใจในธรรมชาติของ

ฟสกิสจะชวยใหนักเรยีนตระหนักถงึคุณคาของการศึกษาวิชาฟสิกส  และพัฒนาความคิดรวบยอด(concept) เกี่ยวกับเนื้อหา

ฟสิกสใหดีขึ้น  ซึ่งการที่นักเรียนจะเขาใจในธรรมชาติของฟสิกส  จําเปนอยางย่ิงที่ครูตองจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่

เกี่ยวของกับปรากฏการณที่เกิดขึ้นในธรรมชาติเพื่อใหผูเรียนสามารถสรางคําอธิบายปรากฏการณที่เกิดขึ้น และยังพัฒนา

กระบวนการทางวทิยาศาสตรที่เกดิขึ้นกับผูเรยีนผานกระบวนการการทําการทดลอง และเปนการจัดการเรียนรูผานกระบวน

ทําการทดลองจะสามารถพัฒนาเจตคตติอการเรยีนวชิาฟสกิสอีกดวย   

จากเหตุผลดังกลาวในการวจัิยนี้ผูวจัิยจะทําการวัดคาสัมประสทิธิ์การกระดอนของวัสดุเม็ดกลมรวมกับการวัดความ

เขาใจในธรรมชาตขิองฟสกิส โดยการทําการทดลองเพื่อหาคาสัมประสทิธิ์การกระดอนของวัสดุเม็ดกลมทําการศึกษาความสูง

ของการปลอยวัสดุเม็ดกลมและความเร็วของวัสดุเม็ดกลมเพื่อหาความสัมพันธของคาสัมประสิทธิ์การกระดอน จากนั้นทํา

การจัดการเรยีนรูเกี่ยวกับหัวขอการตกอยางอิสระ  โมเมนตัมการชนและทําแบบทดสอบเกี่ยวกับมุมมองธรรมชาติของฟสิกส

ดวยแบบวัดมุมมองธรรมชาติของวิทยาศาสตรที่ปรับปรุงมาจาก VNOS-C ของ Lederman et al. (2002) โดยทําการทดสอบ

กอนการจัดการเรยีนรูและหลังการจัดการเรยีนรูจากแบบสอบถาม และนําขอมูลมาวิเคราะหคารอยละจําแนกตามมุมมอง 4 

ดานคือ มุมมองที่สอดคลองกับมตปิระชาคมวทิยาศาสตร มุมมองในระยะปรับเปลี่ยน มุมมองที่ไมสอดคลองกับมติประชาคม

วทิยาศาสตร และไมสามารถจัดกลุมได 

 

วิธีดําเนนิการวิจัย  

 วิธีการวิจัยวัสดุที่ใชในการทดลองเปนวัสดุเม็ดกลม ขนาดเสนผานศูนยกลาง 10 mm  จํานวน 8 ชนิดที่มีความ

หนาแนนแตกตางกันมีคา 0.1-0.9 g/cm3 วัสดุพื้นที่ใชคือ พื้นไม  พื้นเซรามิก ที่มีความหนาแนน  0.7 และ 2.6 g/cm3 ทําการ
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ตรวจจับโดยใชกลองวดีโีอความเร็วสูง  ปลอยวัสดุเม็ดกลมตกลงมาจากความสูง 10 cm ลงบนพื้นไมบันทึกการตรวจจับวัสดุ

เม็ดดวยกลองวดีโีอความเร็วสูง ทําการทดลองทัง้หมด 5 ซ้ํา เปลี่ยนวัสดุพื้นจากพื้นไมเปนพื้นเซรามิก และทําการวิเคราะหผล

การทดลองหาคาสัมประสิทธิ์การกระดอนระหวางวัสดุเม็ดกลมกับวัสดุพื้นจากความสูงการกระดอน และความเร็วการ

กระดอนของวัสดุเม็ดกลมโดยใชโปรแกรม Tracker version 4.9  ทําการคํานวณหาคาสัมประสทิธิ์การกระดอนจากสมการ (1) 
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และทําการศึกษามุมมองธรรมชาติของฟสิกสโดยแบบวัดมุมมองธรรมชาติของฟสิกสที่ดัดแปรงมาจาก VNOS-C 

ของ Lederman et al. (2002) ทําการทดสอบโดยการใชแบบสอบถามนักเรียนจํานวน 20 คนจากวิธีการเลือกแบบเจาะจง  

วเิคราะหขอมูลโดยใชคารอยละมุมมองจากการทําแบบสอบถามกอนและหลังเรียนดานฟสิกสเรื่องการตกอยางอิสระ  และ

โมเมนตัมการชน โดยแบงออกเปน 4 ดานคือ มุมมองที่สอดคลองกับมติประชาคมวิทยาศาสตร  มุมมองในระยะปรับเปลี่ยน  

มุมมองที่ไมสอดคลองกับมตปิระชาคมวทิยาศาสตร  และไมสามารถจัดกลุมได (อังคณา  ปทมพงศา, 2555)  

เม่ือปลอยใหวัสดุเม็ดกลมขนาดความหนาแนน 0.1-0.9 g/cm3 ตกลงมาอยางอิสระกระทบวัสดุพื้นไม และพื้นเซรา

มิกคํานวณหาคาสัมประสทิธิ์การกระดอน ( ) มีคาอยูระหวาง 0 ถึง 1 ซึ่ง 0 หมายถึง การชนกันแบบไมยืดหยุนสมบูรณ 1 

หมายถงึ การชนกันเปนแบบยืดหยุนสัมบูรณมีความยืดหยุนที่ดทีี่สุด นําการทดลองจากการปลอยวัสดุเม็ดตกอยางอิสระ และ

มีการกระดอนกลับโดยมีคาของสัมประสทิธิ์การกระดอนของวัสดุเม็ดไปวัดมุมมองของธรรมชาติของฟสิกสโดยใหนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนแมทาวิทยาคม ลําพูนในเรื่องการตกอยางอิสระ และกระดอนแบบยืดหยุน ทําแบบสอบถามที่

ปรับเปลี่ยนจากมุมมองธรรมชาติของวิทยาศาสตร โดยแบงการศึกษา 4 ดาน คือ มุมมองที่สอดคลองกับมติประชาคม

วทิยาศาสตร(Informed view)  มุมมองปรับเปลี่ยนระยะ(Transition view)  มุมมองที่ไมสอดคลองกับมติประชาคมวิทยาศาสตร

(Naive view) และไมสามารถจัดกลุมได(Not categorized)  จากนั้นนําผลที่ไดมาเขียนในรูปของกราฟความสัมพันธและ

วเิคราะหเปรยีบเทยีบกันตอไป 

 

ผลการวิจัย  

เม่ือทําการปลอยวัสดุเม็ดกลมตกลงมาในความสูง 10 cm บนวัสดุพื้นตางชนิดกันคือ  พื้นไม  และพื้นเซรามิก  เม่ือ

วัสดุเม็ดกลมที่ใชมีความหนาแนน 0.1-0.9 g/cm3 ตรวจจับดวยกลองวีดีโอความเร็วสูง  ทําการบันทึกวีดีโอ และติดตามวัสดุ

เม็ดโดยใชโปรแกรม Tracker version 4.9   ผลการศึกษาหาคาสัมประสิทธิ์การกระดอนของวัสดุเม็ดกลม พิจารณาระหวาง

อัตราสวนความหนาแนนของวัสดุเม็ดกลมกับความหนาแนนของวัสดุพื้นคาสัมประสิทธิ์การกระดอนที่ตําแหนงความสูงแสดง

ไดดังรูปที่ 2 และพจิารณาที่ความเร็วในการกระดอนของวัสดุเม็ดกลมแสดงไดดังรูปที่ 3 
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รูปที่ 2 แสดงคาสัมประสทิธิ์การกระดอนของวัสดุเม็ดกลมกับอัตราสวนความหนาแนนที่ตําแหนงความสูงของการกระดอนบน

วัสดุพื้นไม และพื้นเซรามิก 
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รูปที่ 3 แสดงคาสัมประสิทธิ์การกระดอนของวัสดุเม็ดกลมกับอัตราสวนความหนาแนนที่ความเร็วของการกระดอน 

บนวัสดุพื้นไม และพื้นเซรามิก 

พจิารณาคาสัมประสทิธิ์การกระดอนของวัสดุเม็ดกลมจากตําแหนงความสูงตกกอนกระทบและหลังการกระดอนบน

วัสดุพื้นตางชนิดกันจากรูปที่ 2 พบวาเม่ืออัตราสวนของความหนาแนนขึ้นคาสัมประสิทธิ์การกระดอนของวัสดุเม็ดกลมมี

แนวโนมลดลง  โดยคาสัมประสิทธิ์การกระดอนของวัสดุเม็ดกลมบนพื้นไมเฉลี่ยมีคาสูงกวาพื้นเซรามิก  พิจารณาจาก

ความเร็วกอนตกกระทบและหลังการกระดอนดังรูปที่ 3 พบวาเม่ืออัตราสวนความหนาแนนเพิ่มขึ้นคาสัมประสิทธิ์การ

กระดอนของวัสดุเม็ดกลมบนพื้นไมมีคาเพิ่มขึ้น  สําหรับพื้นเซรามิกมีแนวโนมของคาสัมประสิทธิ์การกระดอนของวัสดุเม็ด

กลมลดลง  ดังนัน้แสดงใหเห็นวาคาความหนาแนนของวัสดุเม็ดที่แตกตางกัน  และพื้นที่ตางชนดิกันมีผลตอคาสัมประสิทธิ์การ

กระดอนระหวางวัสดุเม็ดกลมกับพื้น   
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 จากการวัดมุมมองธรรมชาติของฟสิกสโดยใชแบบวัดมุมมองที่ปรับปรุงมาจาก VNOS-C ของ Lederman et al. 

(2002) ปรากฏผลการวเิคราะหขอมูลดังรูปที่ 4 และ 5 
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รูปที่ 4 แสดงคารอยละมุมมองธรรมชาตขิองฟสกิสกอนเรียน 
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รูปที่ 5 แสดงคารอยละมุมมองธรรมชาตขิองฟสกิสหลังเรยีน 

 เม่ือพจิารณาจากรูปที่ 4 และ 5 จะเห็นไดวานักเรยีนมีการพัฒนาความเขาใจธรรมชาติของฟสิกสมากขึ้นหลังจากที่

ไดเรยีนรูโดยใชสื่อการเรยีนรูจากการทดลองจรงิโดยการตกอยางอิสระของวัสดุเม็ดกลม และกระชนแบบยืดหยุน อีกทั้งยังมี

การสอดแทรกประเด็นความรูทางฟสกิสทัง้มุมมองทางฟสิกส  กฎ  ทฤษฏี  สังคม และวัฒนธรรมที่มีความแตกตางเกี่ยวกับ

วิทยาศาสตรฟสิกส  นักเรียนมีพัฒนาการมุมมองธรรมชาติของฟสิกสที่เดนชัดมากที่สุดคือดานมุมมองที่สอดคลองกับมติ

ประชาคมวิทยาศาสตร(Informed view) และดานมุมมองปรับเปลี่ยนระยะ(Transition view)  ดังนั้นการจัดการเรียนรูโดยวัด

มุมมองธรรมชาตขิองฟสกิสสามารถพัฒนาความเขาใจธรรมชาติของฟสิกสของนักเรียนไดในทุกดาน  อาจจะมากหรือนอย

ขึ้นอยูกับความสามารถของนักเรยีน และบรบิทของครูผูสอน 
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วิจารณผลการวิจัย  

งานวิจัยนี้ไดทําการทดลองเพื่อศึกษาหาสัมประสิทธิ์การกระดอนของวัสดุเม็ดกลม และวัดมุมมองธรรมชาติของ

ฟสกิสโดยวัสดุเม็ดกลมที่ใชคือ เม็ดที่มีลักษณะเปนทรงกลม มีความหนาแนนแตกตางกัน วัสดุเม็ดกลมจะถูกปลอยตกลงมา

อยางอิสระกระทบกับวัสดุพื้นไม และพื้นเซรามิกที่ความสูงในการปลอยตก 10 cm ผลการศึกษาพบวาวัสดุเม็ดกลมที่ตก

กระทบพื้นไมมีคาสัมประสทิธิ์การกระดอนมากกวาพื้นเซรามิก  จากการศึกษานี้สิ่งที่นาสนใจคือคาสัมประสิทธิ์การกระดอน

ในการศกึษาของ(Haron & Ismail, 2012)  ที่พบวาเม่ือปลอยลูกกีฬาลงบนพื้นที่แข็งและนุม ปลอยตกลงมาอยางอิสระที่ความ

สูงลดลง คาสัมประสทิธิ์การกระดอนของลูกกฬีาจะมีคาที่แตกตางกันความความแข็งของลูกกฬีาและพื้นที่ตกกระทบ 

เม่ือศึกษามุมมองธรรมชาติของฟสิกสโดยแบบวัดมุมองธรรมชาติของฟสิกสที่ปรับปรุงจากมุมมองธรรมชาติของ

วทิยาศาสตร VNOS-C ของ Lederman et al. (2002) จากแบบสอบถามกอนและหลังเรียนเรื่องการตกอยางอิสระ และการ

กระดอนแบบโมเมนตัมจากการทําการทดลองและผลของคาสัมประสิทธิ์การกระดอนในขอคําถาม 10 ขอตามแบบ VNOS-C 

ที่ปรับปรุง  พจิารณาวัดมุมมอง 4 ดาน พบวานักเรียนมีการพัฒนามุมมองธรรมชาตขิองฟสิกสดานมุมมองที่สอดคลองกับมติ

ประชาคมวทิยาศาสตรไดดทีี่สุด การอิงหลักฐานเชงิประจักษของความรูทางวทิยาศาสตรการสังเกต ลงความเห็นและ ความมี

ตัวตนตามทฤษฎีทางวิทยาศาสตร จินตนาการและความคิดสรางสรรคของความรูทางวิทยาศาสตร และวิธีการทาง

วิทยาศาสตรยังใหเห็นผลการพัฒนามุมมองธรรมชาติทางวิทยาศาสตรที่ไมชัดเจนนักเปนที่นาสังเกตวาในดานการอางอิง

หลักฐานเชงิประจักษของความรูทางวทิยาศาสตร การสังเกต การลงความเห็นและความมีตัวตันตามทฤษฏีทางวิทยาศาสตร

และจินตาการและความคิดสรางสรรคของความรูทางวิทยาศาสตรนั้น ครูมีโอกาสในการสอนแบบบงชี้หลายครั้ง แตยังไมมี

ผลการพัฒนามุมมองธรรมชาติทางวิทยาศาสตรของนักเรียนไมมากนัก ทั้งนี้อาจเปนเพราะใน 1 คาบครูมีธรรมชาติของ

วทิยาศาสตรที่บงชี้หลายดานอีกทัง้ใชเวลาในการทํากิจกรรมที่สอนเนื้อหาคอนขางมาก ทําใหไมสามารถอภิปรายธรรมชาติ

ของวทิยาศาสตรไดทุกดานไดอยางลกึซึ้ง เห็นไดจากการอนุทินรายคาบของนักเรียนที่มักจะเขียนความเปนวิทยาศาสตรที่ได

เรียนรูอยางผิวเผิน ซึ่งการสอนธรรมชาติของวิทยาศาสตรแบบบงชี้นั้น กาญจนา มหาลี (2553) ใหความเห็นวาครูควรให

ความสําคัญกับการสอนธรรมชาติของวิทยาศาสตรเทียบเทากับเนื้อหาวิชาและเปดโอกาสใหผูเรียนไดสะทอนความเขาใจ

ธรรมชาตขิองวทิยาศาสตรอยางสมํ่าเสมอ จึงสามารถพัฒนามุมมองธรรมชาติของวิทยาศาสตรของนักเรียนไดดี  และยังมี

บางสวนที่มีมุมมองที่ไมสอดคลองกับมติประชาคมวิทยาศาสตรอยูบางซึ่งสอดคลองกับวิจัยของ สุทธิดา จํารัส และคณะ 

(2552) นักเรียนเขาใจวาวิทยาศาสตร เปนขอเท็จจริง เปนรูปธรรม และดานมุมมองปรับเปลี่ยนระยะดังนั้นในการจัดการ

เรยีนรูโดยวัดมุมมองธรรมชาติของฟสิกสสามารถพัฒนาความเขาใจธรรมชาติของฟสิกสของนักเรียนไดในทุกดาน  อาจจะ

มากหรอืนอยขึ้นอยูกับความสามารถของนักเรียน และบรบิทของครูผูสอน 

 

สรุปผลการวิจัย 

  จากผลการวิจัย  พบวาวัสดุเม็ดกลมที่มีความหนาแนนตางกัน  ปลอยตกลงบนวัสดุพื้นตางชนิดมีผลทําใหคา

สัมประสทิธิ์การกระดอนของวัสดุเม็ดกลมมีคาที่แตกตางกัน  โดยวัสดุพื้นไมมีคาสัมประสทิธิ์การกระดอนมากกวาพื้นเซรามิก

ทัง้ที่ตําแหนงความสูง  และความเร็ว แสดงใหเห็นวาพื้นไมมีความยืดหยุนสูงกวาพื้นเซรามิกเม่ือคาสัมประสิทธิ์การกระดอน (

 ) มีคาอยูระหวาง 0 ถงึ 1 ซึ่ง 0 หมายถงึ การชนกันแบบไมยืดหยุนสมบูรณ 1 หมายถงึ การชนกันเปนแบบยืดหยุนสัมบูรณมี

ความยืดหยุนที่ดีที่สุด(Aryaei, Hashemnia, & Jafarpur, 2010) เม่ือศึกษามุมมองธรรมชาติของฟสิกสโดยแบบวัดมุมอง

ธรรมชาตขิองฟสกิสที่ปรับปรุงจากมุมมองธรรมชาตขิองวทิยาศาสตรวัดมุมมอง 4 ดาน จากแบบสอบถามกอนและหลังเรียน

จํานวน 10 ขอคารอยละเฉลี่ยคะแนนจากแบบสอบถามเปรียบเทียบระหวางกราฟที่ 4 และ 5 พบวาคารอยละมุมมองหลัง

เรยีนนักเรยีนมีการพัฒนามุมมองธรรมชาตขิองฟสกิสดานมุมมองที่สอดคลองกับมตปิระชาคมวทิยาศาสตรไดดีที่สุด และยังมี
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บางสวนที่มีมุมมองที่ไมสอดคลองกับมติประชาคมวิทยาศาสตรอยูบาง  ดังนั้นในการจัดการเรียนรูโดยวัดมุมมองธรรมชาติ

ของฟสกิสสามารถพัฒนาความเขาใจธรรมชาตขิองฟสกิสของนักเรยีนไดในทุกดาน   

 

กติตกิรรมประกาศ  

ขอขอบคุณหองปฏิบัติการ Nonlinear Physics ภาควิชาฟสิกสและวิทยาศาสตรทั่วไป คณะวิทยาศาสตรและ 

เทคโนโลยี มหาวทิยาลัยราชภัฏเชยีงใหม ที่ใหความอนุเคราะหสนับสุนนในดานสถานที่ อุปกรณ และเครื่องมือเพื่อใชในการ

ทดลองในครัง้นี้ 
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 ผลแรงเสยีดทานผนังของพฤตกิรรมการพาบนกลุมวัสดุเมด็ภายใตการส่ันในแนวดิง่  

Effects of wall friction on Convection Behavior in Granular Media under Vertical Vibration 
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บทคัดยอ 

 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลของแรงเสียดทานของพฤติกรรมการพาบนกลุมวัสดุเม็ดภายใตการสั่นใน

แนวดิ่ง ขัน้ตอนแรกศึกษาแรงเสียดทานจากการหาสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานของวัสดุผนังกับวัสดุเม็ด ขั้นตอนที่สองศึกษา

พฤตกิรรมการพาของวัสดุที่มีผลมาจากแรงเสียดทานของผนัง ไดแก อะคริลิคกับไม ผากามะหย่ีกับไม และกระดาษทราย

เบอร 320 กับไม ซึ่งการวจัิยจะใชความเรงไรหนวยเทากับ 3 แอมพลจูิดเทากับ 0.005 เมตร และความถี่เทากับ 12.21 เฮิรตซ 

และนํามาวเิคราะหดวยโปแกรม Teacker version 4.92  

ผลการวจัิยพบวา สัมประสทิธิ์แรงเสยีดทานระหวาง อะครลิคิกับไม ผากํามะหย่ีกับไม และกระดาษทรายเบอร 320

กับไม มีคา 0.432 0.515 และ 0.760 ตามลําดับ สาหรับการศกึษาพฤติกรรมการพาของวัสดุเม็ด พบวาวัสดุเคลื่อนที่วนเปน

รอบๆ โดยวัสดุเม็ดจะเคลื่อนที่เร็วบรเิวณดานขางของภาชนะ และจะเคลื่อนที่ชาบริเวณกลางภาชนะเนื่องจากแรงเสียดทาน

ระหวางเม็ดกับผนังภาชนะจะลากอนุภาคใกลผนังดานขางลง ดังนัน้ผนังกระดาษทรายเบอร 320 ทําใหวัสดุเม็ดเกิดพฤติกรรม

การพาไดเร็วที่สุด สวนผนังอะครลิคิทําใหวัสดุเม็ดจะเกดิพฤตกิรรมการพาชาที่สุด 

คําสําคัญ:  วัสดุเม็ด  พฤติกรรมการพา  สัมประสทิธิ์แรงเสยีดทาน  แรงเสยีดทานผนัง 

Abstract 

  The research aimed to study was to effects of the wall friction on the convection behavior in granular media 

under vertical vibration. First, study in the friction from calculating the coefficients between wall material and granular 

material. Secondly, study of convection between wall material to granular material. Samples were acrylic to wood, 

flannel to wood and no.320 ,sandpaper to wood respectively. The research used a dimensionless acceleration ( ) of 3, 

amplitude (A) of 0.005 m and vibration frequency (f) of 12.210 Hz. Finally, analyzed with Tricker program, version 4.92.   

The findings reveal that the friction of coefficients between the acrylic- to- wood, the flannel- to- wood and 

no. 320, the sandpaper– to- wood were 0. 432, 0. 515 and 0. 760, respectively. The convection behavior of granular 

material that move around two loops. The granular materials which stay near the side walls moved very quickly but 

moved very slowly in the middle of the container because the friction between the granules and the container walls that 

drags down the particles near side walls to initiate the convection motion. The no. 320, sandpaper wall took the fastest 

convection behavior and acrylic wall took the slowest. 

Keyword:   granular material, convection behavior, coefficient of friction, wall friction 
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บทนํา 

วัสดุเม็ด (Granular material) คือวัสดุที่ประกอบไปดวยวัสดุแข็งเม็ดเล็กๆ มากมาย โดยชองวางระหวางวัสดุเม็ดเล็กๆ

นี้จะถูกแทรกดวยของไหล (เชน น้ํา หรือ อากาศ) วัสดุเม็ดนี้ถือวาเปนวัสดุชนิดหนึ่งที่นาทําการศึกษาพฤติกรรมของมัน 

เนื่องจากวัตถุดบิสวนใหญที่ถูกใชในกระบวนการตางๆ ในทางอุตสาหกรรมอยูในรูปของวัสดุเม็ด เชน ทราย เม็ดพลาสติก และ

อาหารเม็ด ในกระบวนการผลิตนั้นวัตถุดิบตางๆ ก็อาจจะถูกนําไปผานกระบวนการสั่นเพื่อใหผสมกัน หรือเพื่อแยกตัวออก

จากกัน สําหรับวัสดุประเภทนี้เม่ือถูกนํามาสั่นหรอืเขยาแลวจะเกิดปรากฏการณหลายๆ อยางที่นาสนใจและทําการศึกษาขึ้น

ภายในระบบ เชน การกอตัว(Arching), การกอง(Heaping), การแยก(Segregation), คลื่นผิว(Surface waves) การพา 

(Convection) ฯลฯ (สกนธ คลองบุญจิต, 2553) ปจจุบันมีวัตถุดบิอยูมากมายที่ใชในขั้นตอนการผลิตโดยการสั่นหรือการหมุน

ภายใตการทํางานของเครื่องจักรเพื่อคัดแยกวัตถุดิบที่มีขนาด น้ําหนัก สี คุณภาพที่แตกตางกันออกไป เพื่อตอบสนองความ

ตองการของผูบรโิภคและเพื่อเพิ่มมูลคาของวัตถุดบิ อยางไรก็ดีสิ่งที่จะทําการศึกษาในครั้งนี้ คือ ผลของแรงเสียดทานที่มีตอ

พฤติกรรมการพาภายใตการสั่นในแนวดิ่ง ซึ่งการพา (Convection) จะหมายถึงการที่เม็ดวัสดุในระบบเกิดการเคลื่อนที่ใน

ลักษณะหมุนเปนวงปด 2 วงในระบบที่กําลังสั่นอยู แมจะมีการศึกษาถึงปรากฏการณการพาโดยนักวิจัยหลายๆ ทานก็ตาม 

และยังมีสันนิฐานวา แรงเสียดทานระหวางเม็ดวัสดุกับผนังภาชนะจะลากอนุภาคใกลผนังดานขางลง (Chaiworn, Chung, 

&Liaw, 2014) แตการศกึษายังไมมีผูใดตอบไดวา แรงเสียดทานระหวางเม็ดวัสดุกับผนังที่มีคามากหรือนอย มีผลตอการเกิด

การพาอยางไร ดังนัน้ ผูวจัิยไดศกึษาการทดลองหาความสัมพันธสัมประสทิธิ์แรงเสยีดทานกับวัสดุผนังภาชนะชนิดตางๆ โดย

ใชวัสดุหลายชนิด ไดแก อะคริลิค ผากํามะหย่ี และกระดาษทรายเบอร 320 ผูวิจัยคาดหวังวางานวิจัยนี้จะสามารถนําไป

ประยุกตใหเกดิประโยชนตอไปในอนาคต ทัง้ในดานอุตสาหกรรม การอธบิายธรรมชาตทิี่ซับซอน 

 

วิธีดําเนนิการวิจัย 

ขัน้ตอนแรกศกึษาคาสัมประสทิธิ์แรงเสยีดทานระหวางวัสดุผนังภาชนะกับวัสดุเม็ด โดยตัดวัสดุที่ใชเปนผนังใหมีความ

กวาง 15 เซนติเมตร ความยาว 15 เซนติเมตร นําวัสดุผนังมาติดที่บริเวณที่ 1 ดังภาพที่1 ตัดไมฮิโนกิขนาดความกวาง 6 

เซนตเิมตร ความยาว 6 เซนตเิมตร นํามาวางไวบนวัสดุผนัง ทับดวยลูกเหล็ก จากนั้นหมุนเชือกที่อยูบริเวณที่ 2 ดังภาพที่ 1 

จนกวาวัสดุเม็ดเริ่มตก หยุดหมุน ถายภาพ แลวนําไปวเิคราะหมุมโดยโปรแกรม Image j  

ขัน้ตอนที่สองนําวัสดุที่ใชเปนผนังภาชนะตดิบรเิวณดานขางของภาชนะที่มีรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผาที่ทํามาจากอะคริลิค 

มีความยาว 3 เซนตเิมตร ความกวาง 6 เซนตเิมตร และความสูง 30 เซนติเมตร จากนั้นนําวัสดุเม็ดที่ทําจากไมฮิโนกิ (Hinoki 

wood) ชนดิแหง (dry granular) และ ผวิเรยีบ (smooth surface) ลักษณะเปนอนุภาคทรงกระบอก ความหนาแนน 0.414 กรัม

ตอลูกบาศกเซนตเิมตร ใชสองขนาด คือ เสนผานศูนยกลาง 0.6 เซนติเมตร ยาว 6 เซนติเมตร และ เสนผานศูนยกลาง 1.2 

เซนตเิมตร ยาว 6 เซนตเิมตรเมตร ดังภาพที่ 2 
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ภาพที่1 แสดงเครื่องมือทดสอบสัมประสทิธิ์แรงเสยีดทาน 

 

 

ภาพที่ 2 แสดงวัสดุเม็ดที่ทําจากไมฮิโนกริูปทรงกระบอก 

บรรจุลงในภาชนะแบบสุม ทําการสั่นโดยโดยกําหนดความเรงไรหนวยเทากับ 3 แอมพลิจูดเทากับ 0.005 เมตร 

ความถี ่12.21 เฮิรตและความเรงเนื่องจากแรงโนมถวงของโลก 9.81 เมตรตอวนิาท2ี บันทึกวิดีโอดวยกลองวิดีโอ เริ่มจับเวลา

เม่ือเริม่ทําซ้ําขัน้ตอนที่สอง เปลี่ยนชนิดของผนังภาชนะ ซึ่งการบรรจุวัสดุเม็ดในการเริ่มตนการทดลองจะเหมือนกันทุกการ

ทดลอง สุดทายทําการวเิคราะหผลโดยใชโปรแกรม Tracker version4.9 

ผลการวิจัย 

งานวจัิยนี้เปนการศกึษาผลแรงเสยีดทานผนังของพฤตกิรรมการพาบนกลุมวัสดุเม็ดภายใตการสั่นในแนวดิ่ง ขัน้ตอน

แรกศกึษาคาสัมประสทิธิ์แรงเสยีดทานของวัสดุผนังกับวัสดุเม็ด ไดแก อะครลิคิกับไม ผากํามะหย่ีกับไม และกระดาษทราย

เบอร 320 กับไม พบวาสัมประสทิธิ์แรงเสยีดทานระหวางกระดาษทรายเบอร 320 กับไมมีคามากที่สุด และสัมประสทิธิ์แรง

เสยีดทานระหวางอะครลิคิกับไม มีคานอยสุด แสดงดังภาพที่ 3 
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ภาพที่ 3 แสดงสัมประสทิธิ์แรงเสยีดทานของวัสดุผนังกับวัสดุเม็ด 

ขัน้ตอนที่สองศกึษาพฤตกิรรมการพาของวัสดุที่มีผลมาจากแรงเสยีดทานของผนัง แสดงการพาของวัสดุเม็ดผนังกระดาษ

ทรายเบอร 320 ดังภาพที่ 4 

 

ก.) t= 0 s        ข.) t= 6 s 

 

ค.) t= 20 s                                                                    ง.) t= 90 s 

ภาพที่ 4 แสดงลักษณะการพาของวัสดุเม็ดกับผนังกระดาษทรายเบอร 320 ณ เวลา ก.) 0 s ข.) t= 6 s ค.) t= 20 s ง.) t= 90 s 

จากภาพที่ 2 แสดงใหเห็นวาเม็ดวัสดุจะอยูดานบนสุดของกลุมวัสดุเม็ด หลังจากนัน้เม็ดวัสดุจะคอยๆเคลื่อนที่มา

ทางดานขางของภาชนะ (ข.) แลวเคลื่อนที่มาบรเิวณกลางภาชนะ (ค.) และจะเคลื่อนที่สูดานบนของภาชนะอีกครัง้ (ง.) เปน
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การเคลื่อนที่ครบ 1 รอบ การเคลื่อนที่ของวัสดุเม็ดใน 1 รอบ เม่ือแอมพลจูิด 0.005 เมตร ความถี่ 12.210 รอบตอวนิาท ีและ

ความไรเรงหนวย เทากับ 3 การเคลื่อนที่ภายในภาชนะจะเกดิการมวนการพาของวัสดุเม็ดและเคลื่อนที่เปนรอบๆ มีเสนทางซา

กัน โดยวัสดุเม็ดจะเคลื่อนที่ลงบรเิวณดานขางของภาชนะ จากนัน้เคลื่อนที่ขึ้นบรเิวณกลางภาชนะ จนถงึบรเิวณดานบนอีกครัง้ 

เกดิการพาครบ 1 รอบ ดังแสดงการเคลื่อนที่ของวัสดุเม็ดในภาพที่ 5, 6 และ7 

 

ภาพที่ 5 แสดงพฤตกิรรมการพาของวัสดุเม็ดกับผนังอะครลิคิ 

 

ภาพที่ 6 แสดงพฤตกิรรมการพาของวัสดุเม็ดกับผนังผากามะหย่ี 
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ภาพที่ 7 แสดงพฤตกิรรมการพาของวัสดุเม็ดกับผนังกระดาษทรายเบอร 320 

 

จากภาพที่ 5-7 พบวา การพาของวัสดุเม็ดกับผนังดานขางของภาชนะแตละชนิด จะเกิดมวนการพา (convection 

rolls) 2 มวน เนื่องมาจากแรงเสยีดทานที่ผนังดานขางของภาชนะ (Frank & Ralf, 2009) ซึ่งบริเวณที่มีจุดหางกันเปนบริเวณที่

เม็ดวัสดุเคลื่อนที่เร็ว สวนบริเวณที่มีจุดใกลกันเปนบริเวณที่เม็ดวัสดุเคลื่อนที่ชา จึงทาใหการพาระหวางวัสดุเม็ดกับ

ผนังอะครลิคิเกดิไดชา และวัสดุเม็ดกับผนังกระดาษทรายเบอร 320 สามารถเกดิการพาไดเร็วที่สุด โดยความเร็วเฉลี่ยในการ

เกดิการพาของวัสดุเม็ดกับผนังและชนดิ แสดงไดดังภาพที่ 8 

 

 

ภาพที่ 8 แสดงความสัมพันธระหวางความเร็วเฉลี่ยกับชนดิผนังภาชนะที่ทาใหเกดิการพา 1 รอบ 

 

วิจารณผลการวิจัย 

งานวจัิยนี้ไดทาการทดลองเพื่อศึกษาผลแรงเสียดทานผนังของพฤติกรรมการพาบนกลุมวัสดุเม็ดภายใตการสั่นใน

แนวดิ่ง โดยกลุมวัสดุเม็ดที่ใชคือวัสดุเม็ดที่ทําจากไมฮิโนก ิเสนผานศูนยกลาง 0.6 เซนตเิมตรและ1.2 เซนติเมตร กลุมวัสดุเม็ด

ถูกบรรจุลงในภาชนะรูปทรงสี่เหลี่ยมผนืผาแบบสุม หลังจากนัน้จะถูกสั่นดวยแอมพลิจูด 0.005 เมตร ความถี่ 12.210 รอบตอ

วนิาท ีและความไรเรงหนวย เทากับ 3 เทากันแตจะใชวัสดุผนังที่แตกตางกัน ไดแก อะคริลิค ผากามะหย่ี และการะดาษทราย

เบอร 320 พบวาวัสดุเห็นวาเม็ดวัสดุจะอยูดานบนสุดของกลุมวัสดุเม็ด หลังจากนั้นเม็ดวัสดุจะคอยๆเคลื่อนที่มาทางดานขาง
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ของภาชนะ แลวเคลื่อนที่มาบริเวณกลางภาชนะ และจะเคลื่อนที่สูดานบนของภาชนะอีกครั้ง เปนการเคลื่อนที่ครบ 1 รอบ 

(สกนธ คลองบุญจิต, 2553) วัสดุเม็ดเคลื่อนที่เร็วบรเิวณดานขางผนังภาชนะและจะเคลื่อนที่ชาบริเวณกลางภาชนะ โดยวัสดุ

เม็ดจะเกดิการพาไดเร็วหรอืชาเปนผลมาจากแรงเสียดทานระหวางวัสดุเม็ดกับผนังภาชนะโดยแรงเสียดทานระหวางเม็ดกับ

ผนังภาชนะจะลากวัสดุเม็ดที่ใกลผนังดานขางลงและและถาแรงเสียดทานมีคามากจะทาใหเกิดมวนการพา 2 วง (Chaiworn, 

Chung, &Liaw, 2014) 

 

สรุปผลการวิจัย 

จากการวจัิยพบวา การพาจะเกดิขึ้นเม่ือวัสดุเม็ดเคลื่อนที่จากดานบนของระบบ แลวจึงเคลื่อนที่ไปดานขางสูดานลาง 

จากนัน้เคลื่อนที่ผานบรเิวณตรงกลางและเคลื่อนที่ขึ้นดานบนอีกครั้ง เปนการพาครบ 1 รอบ โดยที่บริเวณดานขางของผนัง

ภาชนะวัสดุเม็ดเคลื่อนที่เร็วเพราะแรงเสยีดทานระหวางวัสดุเม็ดกับผนังภาชนะ สวนบริเวณกลางภาชนะวัสดุเม็ดจะเคลื่อนที่

ชา อีกทั้งแรงเสียดทานระหวางวัสดุเม็ดกับผนังภาชนะทั้งสองดานทาใหเกิดมวนการพา 2 มวน และพบวาสัมประสิทธิ์แรง

เสียดทานระหวางผนังอะคริลิคกับวัสดุเม็ดมีคานอยที่สุดและยังทําใหเกิดการพาชาที่สุด สวนสัมประสิทธิ์แรงเสียดทาน

ระหวางผนังกระดาษทรายเบอร 320 กับวัสดุเม็ดมีคามากที่สุด ทําใหเกิดการพาเร็วที่สุด ดังนั้นแรงเสียดทานระหวางผนัง

ภาชนะกับวัสดุเม็ดมีผลตอการเกดิการพาของวัสดุเม็ด 
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บทคัดยอ 

  “ตมยํา” เปนอาหารไทยที่มีรสชาตจัิดจานถูกปากทัง้ชาวไทยและชาวตางชาต ิเพราะมีเอกลักษณที่โดดเดนของกลิ่น

และรสชาตเิฉพาะตัวที่ไดจากสมุนไพรพื้นบานของไทย อาทิ พริกขี้หนู มะนาว ตะไคร ขา และใบมะกรูด โดยสมุนไพรแตละ

ชนิดจะมีองคประกอบทางเคมีที่แตกตางกัน ซึ่งนาไปสูเอกลักษณดานของรสชาติและกลิ่นของอาหาร โดยทั่วไปรสชาติทั้ง

ความเปรี้ยว เค็ม ขม หวาน ความเผ็ดรอนหรอืแมแตความอรอย ลวนเปนการรับรูรสสัมผัสของมนุษยที่ไดจากกลุมสารระเหย

ยาก ซึ่งสวนใหญ ไดแก สารประกอบจาพวกกรดอินทรยี กรดอะมิโน และสารประกอบฟนอลิก ปจจุบันอุตสาหกรรมอาหาร

ไดมีการพัฒนาสูตรตมยําสาเร็จรูปเพื่อตอบโจทยความตองการดานรสชาติอาหารที่คลายคลึงกับสูตรตนตารับ งานวิจัยนี้

ศกึษาสารระเหยยากทัง้หมด 39 ชนิด ซึ่งเปนสารสาคัญในสมุนไพรที่เปนสวนประกอบหลักของซุปตมยํา โดย ใชเทคนิคอัล

ตราไฮเพอรฟอรแมนซลคิวดิโครมาโทกราฟ-แทนเดมแมสสเปกโทรเมตรี โดยมีสวนวิเคราะหสัดสวนมวลตอประจุเปนชนิด 

triple quadrupole (QqQ) กลุมสารระเหยงายดังกลาวถูกแยกโดยใชคอลัมน Core-Shell C18 (4.6 x 100 มิลลิเมตร, 2.7 

ไมโครเมตร) ในระบบการชะแบบเกรเดยีน A:B ที่อัตราการไหล 0.3 มิลลลิติรตอนาท ีเฟสเคลื่อนที่ A ประกอบดวย 0.1% โดย

ปรมิาตรของกรดฟอรมิกในนา และ B ประกอบดวย 0.1% โดยปริมาตรของกรดฟอรมิกในเมทานอล วิธีการเตรียมตัวอยาง

อาศัยการสกัดดวยน้ําที่อุณหภูมิสูง จากนัน้สารละลายตัวอยางถูกเจือจางและกรองกอนการฉีดวิเคราะหเนื่องจากทราบชนิด

ของกลุมสารระเหยยากที่สนใจจึงเลือกใชโหมดการวิเคราะหมวลแบบ Multiple reaction monitoring (MRM) ซึ่งมีสภาพไวใน

การตรวจวัดทัง้โหมด positive และ negative การวเิคราะหผลจะเปนแบบสารมาตรฐานภายในโดยเปรียบเทียบเชิงปริมาณกับ

กลุมสารระเหยยากทั้ง 39 ชนิดในตัวอยางตมยําที่ทาจากสมุนไพรสดและเครื่องปรุงสาเร็จรูป โดยเลือกใชสารมาตรฐาน

ภายใน ไดแก 3-Amino-4-methylbenzoic acid และ 3,5 – difluorobenzoic acid ในโหมด positive และ negative ตามลาดับ 

พบวา ขีดจากัดของวิธีตรวจวัดอยูในชวง 0.414 – 31.0 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม และขีดจากัดของวิธีตรวจวัดเชิงปริมาณอยู

ในชวง 1.26 – 94.0 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม การเปรียบเทียบทางดานชนิดและปริมาณของสารระเหยยากในสมุนไพรที่เปน

สวนประกอบหลักของตมยําและตมยําทัง้ที่ปรุงเองและตมยํากึ่งสาเร็จรูปจะถูกรายงานโดยละเอียด 

คําสําคัญ:  ตมยํา  สารระเหยยาก  ไฮเพอรฟอรแมนซลคิวดิโครมาโทกราฟ  แมสสเปกโทรเมตรี 

 

 



การประชุมวชิาการ และการประกวดนวัตกรรมบัณฑิตศกึษาระดับชาติและนานาชาติ 

ระหวางวันท่ี 17-18 พฤษภาคม 2561 

ณ ศูนยประชุมนานาชาติดิเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส เชยีงใหม 
 

973 

Abstract 

 “Tom Yum” is sour and spicy Thai soup typically made from main ingredients such as chili, lime, lemongrass, 
galangal and kaffir lime leaves. These ingredients lead to unique taste and aroma. Generally, taste is contributed by 
non-volatile compounds in the original and cooked ingredients. Therefore, this study aims to quantify 39 targeted non-
volatile compounds, especially organic acids, amino acids and phenolic compounds in Tom Yum soup and Tom Yum 
pastes by using liquid chromatography-tandem mass spectrometry (LC-MS/MS) with a triple quadrupole (QqQ) mass 
analyzer. The analytes were separated on a Core-Shell C18 column (4.6 x 100 mm, 2.7 μm) using a gradient elution of 
A:B mobile phase at a flow-rate of 0.3 mL/min, where A consisted of 0.1%v/v formic acid in water and B consisted of 
0.1%v/v formic acid in methanol. According to the Tom Yum recipe, the samples of Tom Yum paste and soup were 
extracted by using a hot water extraction technique and were then filtered and diluted. Multiple reaction monitoring 
(MRM) was performed in both positive and negative modes to detect targeted non-volatile compounds using an internal 
calibration method with 3-amino-4-methylbenzoic acid and 3,5 – difluorobenzoic acid used as internal standards (IS) in 
positive and negative modes, respectively. The results show the method detection limit in ranges of 0.414 – 31.0 mg/kg 
and the method quantitation limit in ranges of 1.26 – 94.0 mg/kg. The types and amounts of non-volatile compounds in 
original ingredients and cooked Tom Yum soup made from fresh and commercial pastes will also be compared and 
discussed in details. 
Keyword:  Tom Yum, Non-volatile compounds, ultra-high performance liquid chromatography, mass spectrometry 
 

บทนํา 
ตมยํา เปนเมนูอาหารไทยที่แสดงเอกลักษณดานรสชาติเฉพาะตัวของเครื่องเทศ อันประกอบไปดวย พริกขี้หนู 

มะนาว ขา ตะไคร และใบมะกรูด โดยสมุนไพรแตละชนดิจะมีองคประกอบทางเคมีที่แตกตางกัน นําไปสูรสชาติและกลิ่นของ

อาหาร โดยทั่วไปรสชาตทิัง้ความเปรี้ยว เค็ม ขม หวาน ความเผ็ดรอนหรือความอรอยถูกปากลวนเปนการรับรูรสสัมผัสของ

มนุษยที่ไดจากกลุมสารระเหยยาก (non-volatile compounds) ไดแก กรดอะมิโน กรดอินทรยี น้ําตาล กรดไขมัน แอลคาลอยด 

และวิตามิน เปนตน ปจจุบันวงการอุตสาหกรรมอาหารไดตอบโจทยความตองการของผูบริโภคในวงกวางทั้งในและ

ตางประเทศ โดยการผลติเครื่องปรุงตมยําสาเร็จรูปในรูปแบบตางๆ ใหมีความใกลเคียงทางดานกลิ่นและรสชาติเทียบเคียงกับ

สูตรตนตารับ ดังนั้นการวิเคราะหองคประกอบทางเคมีจึงมีความสาคัญในดานการพัฒนาสูตรอาหารสาเร็จรูปใหมีความ

ใกลเคียงกับสูตรตนตารับ รวมถึงความสามารถในการหาความตางในเชิงปริมาณขององคประกอบทางเคมีในผลิตภัณฑ

เครื่องปรุงสาเร็จรูปที่จําหนายโดยทั่วไปดวย  

การเตรยีมตัวอยางสาหรับวเิคราะหองคประกอบทางเคมีในเครื่องเทศมีหลายวิธี โดยสวนใหญเปนการสกัดดวยตัว

ทาละลายอินทรยี เชน เอทานอล เฮกเซน เมทานอล เปนตน ทัง้นี้ขึ้นอยูกับสมบัตกิารละลายของสารแตละชนิด (Eng Shi Ong, 

2004; Sasidharan et al., 2011; Azwanida, 2015) วธิกีารหาองคประกอบทางเคมีของสารระเหยยากที่พบในพืชที่ใชกันอยาง

แพรหลายคือเทคนคิทางโครมาโทกราฟ ไดแก ไฮเพอรฟอรแมนซลิควิดโครมาโทกราฟ (Prijo and Jorma, 2002; Proestos, C. 

et al., 2005) ไฮเพอรฟอรแมนซลคิวดิโครมาโทกราฟ-แทนเดมแมสสเปกโทรเมทร ี (Fischer et al., 2011; Faik et al., 2005)  

ซึ่งเปนเครื่องมือวเิคราะหที่มีประสทิธิภาพสูง ประกอบดวยหนวยวิเคราะหมวลชนิดตางๆ เชน triple quadrupole (QqQ) และ 

quadrupole-time of flight (Q-TOF) เปนตน ทาใหสามารถพิสูจนทราบมวลโมเลกุลและสูตรโครงสรางทางเคมีของสารได

อยางถูกตองและใหขอมูลที่นาเชื่อถอื การวเิคราะหหาสารระเหยยากในเครื่องเทศที่เปนสวนผสมหลักของตมยํา ไดมีงานวิจัย

ที่ทาการศกึษาองคประกอบทางเคมี ดังน 

มะนาว (Citrus aurantifolia (Christm.) Swingle.) เปนผลไมตระกูลสมมีผลสีเขียว เปลือกบาง จัดเปนผลไมที่ใหรส

เปรี้ยว องคประกอบหลักของกรดอินทรยีที่พบในมะนาว คือ กรดซิตริกและกรดมาลิก รวมทั้งกรดอินทรียชนิดอ่ืน เชน กรด

ทารทาริก, กรดเบนโซอิก,กรดออกซาลิก และ กรดซัคซินิค (Nour et al., 2010) คุณสมบัติเดนดานกลิ่นและรสชาติของ

มะนาวถูกนามาประยุกตใชในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม แตพบปญหาจากสารใหรสขมที่สาคัญ ไดแก ลิโมนิน 
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(limonin) ซึ่งเปนสาร tetranortriterpenoid ที่ไมละลายน้ํา เกิดจากสารตั้งตนที่ไมมีรสขม คือ limonoate A-ring lactone ซึ่งจะ

ถูกเปลี่ยนใหเปนลโิมนนิเม่ือถูกกระตุนดวยความรอนและกรด (Moufida and Marzouk, 2003)  

พรกิขี้หนูสวน (Capsicum frutescens L.) เปนทัง้เครื่องเทศและสมุนไพรที่ใหความเผ็ดรอนและมีกลิ่นฉุน ผลของพริก

นิยมใชปรุงอาหาร องคประกอบทางเคมีของพริก ไดแก สารกลุมฟลาโวนอยด, ฟนอล, แคโรทีนอยด และ แคปไซซินนอยด 

โดยพบแคปไซซินมากถึง 90% พริกแตละสายพันธุจะมีองคประกอบทางเคมีที่มีความแตกตางกัน ขึ้นอยูกับถิ่นกาเนิดและ

สภาพภูมิประเทศในบรเิวณที่ทาการเพาะปลูกดวย (Masi et al, 2007; Garces-Claver et al, 2007)  

ขา (Alpinia galanga L.) จัดเปนสมุนไพรที่ มีองคประกอบของสารตานอนุมูลอิสระคอนขางสูง มีสรรพคุณทางยา

และมีคุณสมบัตใินการรักษาโรคกระเพาะ, ตานการอักเสบ, ตานเซลลมะเร็ง เปนตน (Nampoothiri et al., 2015) องคประกอบ

หลักของขา ไดแก acetoxy chavichol acetate (ACA) และ hydroxyl chavicol acetate (HCA) ใหความเผ็ดรอนและมีกลิ่นฉุน

เฉพาะตัว เหงาของขานยิมใชในการปรุงอาหารเพราะสามารถดับกลิ่นคาวของเนื้อสัตวไดอยางดี ปจจุบันสารสาคัญในขาถูก

นามาประยุกตใชในอุตสาหกรรมเครื่องดื่มดวย (Kose et al., 2015)  

ตะไคร (Cymbopogon citratus DC. Stapf) มีถิ่นกาเนดิมาจากประเทศศรลีังกาและอินเดีย ใบมีกลิ่นหอมเฉพาะ นิยม

ปลูกไวเพื่อใชเปนสวนประกอบในการปรุงอาหาร มีรสปรา มีฤทธิ์ชวยขับลมในลาไส และชวยใหเจริญอาหาร ตะไครสด

ประกอบดวยน้ําประมาณ 80% และสารที่เปนน้ํามันระเหยงายประมาณ 0.2-0.4% นอกนั้นเปนกลุมสารที่ระเหยยาก เชน 

caffeic acid, chlorogenic acid, p-coumaric acid, cymbopogenol เปนตน (Figueirinha et al, 2006; Cheel et al, 2005) 

มะกรูด (Citrus hystrix DC.) มะกรูดเปนพืชในวงศสมเชนเดียวกับมะนาว ใบมะกรูดมีกลิ่นหอมใชเปนเครื่องเทศ 

สามารถใชไดทัง้ใบ อาจซอยหรอืฉกีเพื่อนามาปรุงอาหาร เชน ตมยํา และแกงเผ็ดตางๆ มีรายงานพบสารสาคัญในใบมะกรูด 

ไดแก flavanone glycosides เชน narirutin-4'-glucoside, hesperidin เปนตน (Siripongvutikorn et al, 2005)  

จากงานวิจัยที่ผานมาพบวามีการศึกษาสารที่เปนองคประกอบหลักของเครื่องเทศแตละชนิด แตยังไมพบรายงาน

การศกึษาสารระเหยยากเชงิปรมิาณในตัวอยางที่เปนเมนูอาหารไทย ดังนัน้งานวจัิยนี้จึงสนใจวิเคราะหปริมาณสารระเหยยาก

ทัง้หมด 39 ชนดิ ในตมยําและเครือ่งปรุงตมยําสาเร็จรูป โดยใชเทคนิคอัลตราไฮเพอรฟอรแมนซลิควิดโครมาโทกราฟ-แทน

เดมแมสสเปกโทรเมตร ีที่มีสวนวเิคราะหสัดสวนมวลตอประจุเปนชนิด triple quadrupole (QqQ) เนื่องจากสามารถระบุรีเทน

ชันไทมของสารแตละชนดิและสามารถตรวจวัดมวลโมเลกุล รวมทั้งมวลของโครงสรางที่แตกตัวใน QqQ ที่จะนามาใชในการ

พสิูจนทราบตัวตนของสารไดอยางมีประสทิธภิาพ นอกจากนี้ยังสามารถทาการวิเคราะหผลเชิงปริมาณที่มีความแตกตางกัน

ของตมยําที่ปรุงขึ้นเองกับเครื่องปรุงตมยําสาเร็จรูปเพื่อพสิูจนความแตกตางกันทัง้ชนดิและปรมิาณของสารระเหยยากที่พบใน

แตละตัวอยางอีกดวย 

 
อุปกรณและวิธีการ / วิธีดาเนนิการวิจัย 

สารเคมี  

น้ําบริสุทธิ์, เมทานอล LC-MS reagent (J.T. Baker), กรดฟอรมิก (Fisher scientific, 98%), กรดแอสคอรบิก 

(≥99%), กรดอะมิโน 23 ชนดิ ไดแก อะลานนี (≥98%), อารจีนีน (≥98%), ซิสเทอีน (≥98%), กรดแอสปารติก (≥98%), กร

ดกลูตามิก (≥99%), ฟนลิอะลานนี (≥98%), เมตไทโอนนี (≥98%), แอสปาราจีน (≥98%), โพรลนี (≥99%), ไฮดรอกซีโพรลีน

(≥98.5%), ไลซนี (≥98%), ลวิซนี (≥98%), ไอโซลวิซนี (≥98%), กลูตามีน (≥98%), เซอรนี(≥99%), ทรโีอนนี (≥98%), วาลีน 

(≥98%), ทรปิโตแฟน (≥98%), ไทโรซนี (≥98%), ทรโีอนนี (≥98%), ฮิสตดินี (≥98%), ซสิตนี (≥98%), กลูตาไธโอน (≥98%), 

กรดอินทรยี ไดแก กรดมาลกิ (≥99%), กรดซติรกิ (≥95%), กลุมสารประกอบฟนอลกิ ไดแก เควอเซตนิ (≥95%), กรดพาราคู

เมอรรกิ (≥98%), กรดคลอโรจีนกิ (≥95%), กรดแคฟเฟอิก (≥98%), กรดโรสมารินิก (96%), แคปไซซิน (≥99%), ไดไฮโดร
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แคปไซซนิ (≥97%), คาเทชิน (≥97%), ลิโมนิน (≥95%), นารินจิน (95%), เมทิลซินนาเมต (99%), อะซิทอคซีคาวิคอลอะซิ

เตต (≥98%) และแคมฟอร (95%) สั่งซื้อสารเคมีทัง้หมดจาก Sigma Aldrich 

การเตรยีมตัวอยางตมยํากุงจากเครื่องเทศสด  

1) เตรยีมตัวอยางสมุนไพรทัง้ 5 ชนดิ ไดแก พรกิขี้หนู มะนาว ขา ตะไคร ใบมะกรูด และเครื่องปรุงรส ไดแก น้ําปลา  

2) ชั่งสวนผสมจากขอ 1) มาในอัตราสวนดังนี 

สวนผสม อัตราสวนที่ใช น้ําหนัก 

ตะไครหั่นแฉลบ 2 ตน 15 กรัม 

ขาหั่นบาง 6 แวน 10 กรัม 

น้ําปลา 2 ชอนโตะ 15 กรัม 

ใบมะกรูด 2 ใบ 2 กรัม 

น้ํามะนาว 3 ชอนโตะ 25 กรัม 

พรกิขี้หน ู 6 เม็ด 4 กรัม 

 

จากนัน้นาสวนผสมที่ชั่งน้ําหนักตามสูตรมาปนละเอียด แลวทาการชั่งสวนผสมที่ปนละเอียดแลวมา 50 กรัม นาไป

ตมในน้ําเดอืด 250 มิลลลิติร ทาการตมเปนเวลา 5 นาท ีเม่ือครบเวลาแลวนาออกจาก hot plate ทิ้งไวใหเย็นที่อุณหภูมิหอง  

3) เจือจางสารละลายตัวอยาง 10 เทา โดยเตรยีม 50:50 เมทานอล:น้ํา ปรมิาณ 3.6 มิลลลิติรและปเปตสารละลายตัวอยาง  

น้ําตมยําปรมิาณ 400 ไมโครลติร  

4) บรรจุสารละลายในขอ 3) ปรมิาตร 2 มิลลลิติร ลงใน disposable syringe ที่มี filter (Nylon, 13 mm, 0.2 μm) จาก  

นัน้ปเปตสารละลายที่ผาน filter แลวลงใน vial ขนาด 2 มิลลลิติรปรมิาณ 950 ไมโครลติรและปเปตสารละลายมาตรฐาน  

ภายในผสมปรมิาณ 50 ไมโครลติร จากนัน้นาไปวเิคราะหดวย UHPLC-MS/MS 

การเตรยีมตัวอยางตมยํากุงจากเครื่องปรุงสาเร็จรูป  

1) ชั่งตัวอยางเครื่องปรุงตมยําสาเร็จรูป 5 ย่ีหอ ตัวอยางละ 50 กรัม นาไปตมในน้ําเดอืด 250 มิลลลิติร ทาการตมเปนเวลา 5 

นาท ีเม่ือครบเวลาแลวนาออกจาก hot plate ทิ้งไวใหเย็นที่อุณหภูมิหอง  

2) เก็บตัวอยางน้ําตมยํามาบรรจุในหลอดเซนตรฟิวจขนาด 50 มิลลลิติร นาหลอดสารตัวอยางเขาเครื่องปนเหวี่ยงใชความเร็ว 

ในการหมุน 5000 รอบตอนาท ีเปนเวลา 15 นาท ีที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซยีส  

3) เจือจางสารละลายตัวอยาง 10 เทา โดยเตรยีม 50:50 เมทานอล:น้ํา ปริมาณ 3.6 มิลลิลิตรและปเปตสารละลายตัวอยาง 

น้ําตมยําปรมิาณ 400 ไมโครลติร  

4) บรรจุสารละลายในขอ 3) ปรมิาตร 2 มิลลลิติร ลงใน disposable syringe ที่มี filter (Nylon, 13 mm, 0.2 μm) จาก  

นัน้ปเปตสารละลายที่ผาน filter แลวลงใน vial ขนาด 2 มิลลลิติรปรมิาณ 950 ไมโครลติรและปเปตสารละลายมาตรฐาน  

ภายในผสมปรมิาณ 50 ไมโครลติร จากนัน้นาไปวเิคราะหดวย UHPLC-MS/MS 

การวิเคราะหดวย UHPLC-MS/MS  

สารระเหยยากไดถูกวเิคราะหโดยใชเครื่อง UHPLC-MS/MS (Ultra-high performance liquid chromatograph-  

tandem mass spectrometer) ที่ถูกตดิตัง้ดวยสวนวิเคราะหมวล ชนิด Agilent 6490 Triple quadrupole เครื่องสูบฉีดของเหลว

ชนิด Agilent 1290 Binary pump และระบบฉีดสารตัวอยางชนิด Agilent 1290 Infinity autosampler ตัวอยางปริมาตร 2 

ไมโครลิตร ถูกฉีดเขาเคริ่อง จากนั้นสารถูกแยกโดยคอลัมน Poroshell 120 SB-C18 (4.6x100 mm, 2.7 μm) ที่อุณหภูมิ 30 

องศาเซลเซียส ดวยอัตราการไหลของเฟสเคลื่อนที่ 0.3 มิลลิลิตรตอนาที เฟสเคลื่อนที่ A และ B ที่ใชคือกรดฟอรมิกในน้ํา 
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0.1% โดยปรมิาตรตอปรมิาตร และ กรดฟอรมิกในเมทานอล 0.1% โดยปรมิาตรตอปรมิาตร ตามลาดับ สวนผลิตไอออนของ 

MS ที่ใชในการวิเคราะหจะเปนชนิด electrospray ionization (ESI) ซึ่งทางานทั้งในโหมด positive และ negative เพื่อที่จะ

สามารถตรวจวัดทัง้ประจุบวกและลบ 

การหาความใชไดของวิธีวิเคราะห (Method validation)  

- ชวงความเปนเสนตรงของการวเิคราะหเชงิปรมิาณ (calibration curve)  

งานวจัิยนี้ตองการหาปรมิาณของสารระเหยยากที่พบในตัวอยางตมยําดวยวิธี Internal standard calibration โดยการ

นาสารมาตรฐานผสม 37 ชนดิมาจานวน 7 ความเขมขน วิเคราะหดวยเทคนิค UHPLC-MS/MS และสรางกราฟมาตรฐานขึ้น

ใหแกน y แสดงขอมูลพื้นที่ใตพกี (peak area) และแกน x แสดงความเขมขนของสาร (ไมโครกรัมตอลิตร) นากราฟมาตรฐาน

ของสารละลายมาตรฐานผสมชวงความเขมขนตาสุด 4 ความเขมขน มาใชในการคานวณตามสูตร 

- ขดีจากัดตาสุดของการตรวจวัด (Limit of detection, LOD) 

 

 
 

- ขดีจากัดตาสุดในการตรวจวัดเชงิปรมิาณ (Limit of quantitation, LOQ) 

 

 
 

Sx/y คือ The residual standard deviation  

A คือ ความชันของกราฟสอบเทียบ  

I คือ จานวนสารที่นามาทา calibration curve  

h0 คือ The leverage for the blank sample 

 

ผลการวิจัย 

การหาสภาวะที่เหมาะสมในการแยกกลุมสารระเหยยากดวย UHPLC-MS/MS  

วิธีการหาสภาวะในการแตกตัวของสารแตละตัวคือ การทา MS Optimization โดยใชโปรแกรม MassHanter 

Optimizer ตัวแปรที่สาคัญ คือ precursor ion, product ion และ collision energy โดยจะทาการวเิคราะหไอออนทั้ง 2 โหมด คือ 

negative และ positive ไดคาดังแสดงในตาราง ก.1 จากนัน้จึงทาการกาหนดคาตัวแปรดังกลาวโดยพิจารณาเลือก product ion 

ที่ใหคา abundance สูงที่สุด เพื่อความเหมาะสมในการวเิคราะหเชงิปริมาณ เนื่องจากจะใหพีกที่มีพื้นที่ใตพีกสูง และเลือกคา 

product ion อีกคาหนึ่งที่มีคา abundance ลาดับรองลงมาเพื่อใชยืนยัน สารละลายมาตรฐาน โดยรายละเอียดการเลือกตัวแปร

ที่เหมาะสม แสดงดังตารางที่ 1  
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ตารางที ่1 คาของตัวแปรที่ไดจาก MS optimization ของสารละลายมาตรฐาน 39 ชนดิ เพื่อนาไปใชในการแยกกลุมสารระเหย

ยาก 
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เลอืก product ion จากสารมาตรฐานทุกตัวมา 2 คา เพื่อทาปริมาณวิเคราะหและยืนยันสาร ยกเวน อะลานีน ที่ให

คาที่เหมาะสมเพยีงคาเดยีว คือ product ion m/z = 44 เนื่องจากคาอ่ืนใหคา abundance ที่ตามากจึงไมใหสัญญาณ 

 
สภาวะที่ใชในการแยกกลุมสารระเหยยากดวย UHPLC-MS/MS  

ในการแยกสารระเหยยากทัง้ 39 ชนดิ ปริมาณสารที่ฉีดเขาเครื่อง UHPLC-MS/MS คือ 2 ไมโครลิตร ใชเฟสเคลื่อน

ในระบบการชะแบบเกรเดยีน A:B ที่อัตราการไหล 0.3 มิลลลิติรตอนาท ีเฟสเคลื่อนที่ A ประกอบดวย 0.1% โดยปริมาตรของ

กรดฟอรมิกในน้ํา และ B ประกอบดวย 0.1% โดยปริมาตรของกรดฟอรมิกในเมทานอล และเพื่อประสิทธิภาพการแยกที่

เหมาะสมจึงตองทาการหาอัตราสวนที่เหมาะสมของเฟสเคลื่อนที่ และไดอัตราที่เหมาะสมดังตารางที่ 2 และรูปที่ 1  

 

ตารางที ่2 อัตราสวนที่เหมาะสมของเฟสเคลื่อนที่ตอเวลา 
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ภาพที่ 1 โครมาโทแกรมแสดงลาดับการแยกของสารละลายมาตรฐานผสม 39 ชนดิ โดยโหมดการวเิคราะหมวลแบบ 

Multiple reaction monitoring (MRM) 

 
จากโครมาโทแกรมภาพที่ 1 สรุปลาดับการแยก และได retention time (tR) ของสารละลายมาตรฐาน 39 ชนดิ ไดดังนี 

พกีท่ี 1 :  ไลซนี  tR = 3.05  พกีท่ี 2 :  ฮสิติดีน  tR = 3.12  

พกีท่ี 3 :  อารจนีิน  tR = 3.17  พกีท่ี 4 :  ซสิตีน  tR = 3.30  

พกีท่ี 5 :  เซอรีน  tR = 3.35  พกีท่ี 6 :  แอสปาราจีน  tR = 3.36  

พกีท่ี 7 :  อะลานีน  tR = 3.42  พกีท่ี 8 :  กรดแอสปาร

ติก  

tR = 3.42  

พกีท่ี 9 :  กลูตามนี  tR = 3.42  พกีท่ี 10 :  ทรีโอนีน  tR = 3.47  

พกีท่ี 11 :  ไฮดรอกซโีพ

รลีน  

tR = 3.49  พกีท่ี 12 :  กรดกลูตามกิ  tR = 3.53  

พกีท่ี 13 :  โพรลีน  tR = 3.79  พกีท่ี 14 :  กรดมาลิก  tR = 4.61  

พกีท่ี 15 :  วาลีน  tR = 4.66  พกีท่ี 16 :  กรด

แอสคอรบิก  

tR = 4.71  

พกีท่ี 17 :  เมไทโอนีน  tR = 5.46  พกีท่ี 18 :  กลูตาไธโอน  tR = 5.47  

พกีท่ี 19 :  กรดซติริก  tR = 6.77  พกีท่ี 20 :  ไอโซลิวซนี  tR = 8.01  

พกีท่ี 21 :  ไทโรซีน  tR = 8.51  พกีท่ี 22 :  ลิวซนี  tR = 8.64  

พกีท่ี 23 :  ฟนิลอะลานีน  tR = 12.02  พกีท่ี 24 :  คาเทชนิ  tR = 13.73  

พกีท่ี 25 :  ทริปโตแฟน  tR = 13.74  พกีท่ี 26 :  AMBZA  tR = 13.67  

พกีท่ี 27 :  กรดคลอโรจี

นิก  

tR = 14.36  พกีท่ี 28 :  กรดแคฟเฟอกิ  tR = 15.33  

พกีท่ี 29 :  กรดพาราคู

เมอรริก  

tR = 16.61  พกีท่ี 30 :  นารินจนิ  tR = 16.78  

พกีท่ี 31 :  กรดโรสมาริ

นิก  

tR = 17.12  พกีท่ี 32 :  เควอเซติน  tR = 18.74  

พกีท่ี 33 :  ลิโมนิน  tR = 18.91  พกีท่ี 34 :  DFBZA  tR = 19.52  

พกีท่ี 35 :  อะซทิอคซคีาวิ

คอลอะซเิตต  

tR = 19.99  พกีท่ี 36 :  เมทิลซนินา

เมต  

tR = 20.85  

พกีท่ี 37 :  แคมฟอร  tR = 21.02  พกีท่ี 38 :  แคปไซซนิ  tR = 21.33  

พกีท่ี 39 :  ไดไฮโดรแคปไซซนิ  tR = 21.85  
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การวิเคราะหตัวอยางตมยําวัตถุดิบที่เลือกใชคัดเลือกมาจากตลาดสามยานโดยขั้นตอนการทาเมนูตมยําผูวิจัยถูก

อบรมโดยผูเชี่ยวชาญดานการทาอาหารไทยจากมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิตและเครื่องปรุงตมยําสาเร็จรูป 4 ย่ีหอ เปน

ตัวอยางที่คัดเลอืกมาจาก Gourmet Market สยามพารากอน กรุงเทพฯ 

ตารางที ่3 สมการเสนตรงของสารละลายมาตรฐาน คา LOD และคา LOQ 
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ตารางที ่4 ปรมิาณสารระเหยยากที่ตรวจพบในตัวอยางตมยําที่ปรุงขึ้นเองและตัวอยางเครื่องปรุงตมยําสาเร็จรูปจานวน 4 

ย่ีหอ 
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วิจารณผลการวิจัย 

จากผลการวเิคราะหสารระเหยยากในตัวอยางตมยําและเครื่องปรุงตมยําสาเร็จรูป โดยการสุมตัวอยางมาสกัดดวย

น้ําที่อุณหภูมิสูง 100±5 ͦC เชนเดยีวกับกรรมวิธีการปรุงอาหารเปนเวลา 10 นาที และทาการวิเคราะหสารระเหยยากทั้ง 39 

ชนิด พบวา สารระเหยยากกลุมของกรดอินทรียถูกพบในปริมาณที่สูงที่สุด ไดแก กรดซิตริก และกรดมาลิก ซึ่งเปนกรด

อินทรยีที่พบมากในมะนาวและเปนสารที่ใหรสเปรี้ยว รองลงมาคือกลุมของกรดอะมิโน เปนกลุมสารที่พบมากในน้ําปลา และ

กลุมสารประกอบฟนลิกิ สารกลุมนี้ไมไดเปนสารที่พบในปรมิาณมากแตเปนกลุมสารที่เปนองคประกอบสาคัญของเครื่องเทศ

ที่ใช ซึ่งตรวจพบวาเครื่องปรุงสาเร็จรูปบางตัวอยางไมพบสารที่เปนการบงชี้วามีสารระเหยยากจากสมุนไพรอยู ผลการ

วิเคราะหในองคประกอบทางเคมีของตัวอยางนั้นคอนขางมีความคลายคลึงกัน แตจากการวิเคราะหเชิงปริมาณพบวาใน

ตัวอยางตมยําที่มีการปรุงขึ้นเองดวยเครื่องเทศตามสูตรตนตารับนั้นมีสารสาคัญเพียง 5 ชนิดที่ไมถูกตรวจพบในตัวอยาง

เครื่องปรุงตมยําสาเร็จรูป ไดแก ไฮดรอกซโีพรลนี ซสิตนี นารนิจิน แคมฟอร และไดไฮโดรแคปไซซนิ เม่ือเปรียบเทียบปริมาณ

ของสารสาคัญในตมยําจากสมุนไพรสดเม่ือเทยีบกับตมยําสาเร็จรูปพบสารบางตัวที่ตางกัน เชน อะซิทอคซีคาวิคอลอะซิเตต 

ซึ่งเปนสารสาคัญในขา จากการตรวจสอบสวนประกอบพบวาเครื่องปรุงสาเร็จรูปตัวอยางที่ 2, 3 และ 4 ไมพบปริมาณสารนี้ 

แสดงใหเห็นถึงสวนผสมของสมุนไพรบางตัวที่ไมไดเปนสวนประกอบในตัวอยางตามทองตลาดทุกย่ีหอ นอกจากนี้ การ

วเิคราะหตรวจไมพบลโิมนนิและนารนิจินในตมยําสาเร็จรูป ซึ่งเปนสารใหความขมที่มีเฉพาะในตมยําปรุงขึ้นเอง ซึ่งการตรวจ

ไมพบนี้อาจเปนการพัฒนาปรับปรุงรสชาตเิพื่อตอบสนองตอผูบรโิภคโดยการไมเตมิสารใหความขมในผลิตภัณฑเครื่องปรุงตม

ยําสาเร็จรูป ดังนั้นจึงสามารถสรุปในเบื้องตนไดวาผลิตภัณฑสาเร็จรูปตามทองตลาดนั้นมีองคประกอบทางเคมีที่มีความ

ใกลเคียงกับตมยําสูตรตนตารับเทานั้นยังไมมีความเทียบเทาในเชิงปริมาณของสารระเหยยากที่พบในสมุนไพรสดจากสูตร

ดัง้เดมิ ซึ่งในอนาคตอาจเพิ่มการประเมินทางประสาทสัมผัส (Sensory test) โดยใชผูเชี่ยวชาญในการชิมดวยเพื่อพิจารณาถึง

ความแตกตางของแตละตัวอยางในแงของกลิ่นหรอืรสชาตเิปรยีบเทยีบกันเพื่อประโยชนตอการพัฒนาสูตรเครื่องปรุงสาเร็จรูป

ตอไป 

สรุปผลการวิจัย 

งานวจัิยนี้สามารถวเิคราะหกลุมสารระเหยยากในตมยําทัง้หมด 39 ชนดิ ซึ่งประกอบไปดวยกรดอินทรีย กรดอะมิโน 

และสารประกอบฟนอลิกที่เปนกลุมสารที่พบมากในเครื่องเทศและสมุนไพรไทยที่เปนองคประกอบสาคัญในตมยําและ

เครื่องปรุงตมยําสาเร็จรูป สภาวะที่เหมาะสมในการแยกสาร คือ ระบบเกรเดียนทอีลูชันมีเฟสเคลื่อนที่ A คือ 0.1% โดย

ปรมิาตรของกรดฟอรมิกในน้ํา และเฟสเคลื่อนที ่B ประกอบดวย 0.1% โดยปริมาตรของกรดฟอรมิกในเมทานอลที่อัตราการ

ไหล 0.3 มิลลิลิตรตอนาที พบวาสารมาตรฐานทั้งหมด 39 ชนิดสามารถแยกโดยใชคอลัมน Core-Shell C18 (4.6 x 100 

มิลลิเมตร, 2.7 ไมโครเมตร) โดยใชเวลาในการแยกสารเพียง 25 นาทีรวมกับ Tandem mass spectrometry โดยมีสวน

วิเคราะหสัดสวนมวลตอประจุเปนชนิด triple quadrupole (QqQ) และโหมดการวิเคราะหมวลแบบ Multiple reaction 

monitoring (MRM) พบวา เปนวธิวีเิคราะหที่มีประสิทธิภาพสูง สามารถวิเคราะหผลไดทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ อีกทั้ง

ยังใหขอมูลที่นาเชื่อถอืมีความถกูตองและแมนยาสูง เม่ือพิจารณากราฟเสนตรงของสารละลายมาตรฐานพบวา กราฟใหคา

สหสัมพันธเชิงเสน (R2) มากกวา 0.9918 แสดงวาวิธีที่ใชสาหรับการวิเคราะหสารระเหยยากทั้ง 39 ชนิดมีชวงความเปน

เสนตรงที่ด ี 

ผลการวเิคราะหสารระเหยยากในตมยําและเครื่องปรุงตมยําสาเร็จรูปพบวา วธิกีารวเิคราะหสารระเหยยากในตมยํา

จะชวยใหสามารถพิสูจนทราบองคประกอบทางเคมีที่ใหเอกลักษณดานรสชาติของอาหารไทยได และสามารถวิเคราะห
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ปรมิาณชนดิของสารระเหยยากที่พบในเครื่องเทศแตละชนดิซึ่งนาองคความรูที่ไดพัฒนาตอยอดในวงการอุตสาหกรรมในการ

พัฒนาสูตรเครื่องปรุงสาเร็จรูปใหมีรสชาติใกลเคียงเทียบเทากับการปรุงอาหารแบบหลายขั้นตอน ซึ่งในอนาคตสามารถ

ศกึษาวจัิยในเมนูอาหารไทยอ่ืนๆ เพื่อตอบโจทยการสงออกเมนูอาหารไทยสูครัวนานาชาติ 

กติตกิรรมประกาศ  

ขอขอบคุณทุนวิจัยกองทุนรัชดาภิเษกสมโภช (GCURP_59_02_23_01) สาหรับเงินทุนวิจัยและโครงการสรางเสริม

พลังจุฬาฯ กาวสูศตวรรษที่ 2 สาหรับเครื่องมือวิเคราะห และขอขอบคุณภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณ

มหาวทิยาลัย ที่เอ้ือเฟอสถานที่ในการทาวจัิย  
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บทคัดยอ 

 น้ํามันเมล็ดกัญชง (Cannabis sativa L. subsp. Sativa) เปนน้ํามันไมระเหยซึ่งประกอบดวยกรดไขมันที่จําเปนตอ

รางกายในปริมาณสูงเชน linoleic acid, oleic acid, palmitic acid และ stearic acid เปนตน โดยพบวาสัดสวนของกรดไขมัน

ตางๆ คลายคลงึกับที่มีอยูในผวิหนังมนุษย จึงนาสนใจที่นํามาพัฒนาเปนผลิตภัณฑขัดผิว งานวิจัยนี้ไดทดลองสกัดน้ํามันจาก

เมล็ดกัญชงโดยวิธีการสกัดแบบตอเนื่องดวยเฮกเซนเปนตัวทําละลาย และการบีบเย็นดวยเครื่องบีบชนิดสครูเพรส พบวา

ผลผลติของการสกัดน้ํามันเมล็ดกัญชงดวยการบบีเย็น (%yield) เทากับ 7.41% คุณสมบัติทางกายภาพและองคประกอบทาง

เคมีของน้ํามันเมล็ดกัญชงที่สกัดโดยวธิกีารบบีใหน้ํามันสเีขยีวเขม มีกลิ่นธรรมชาติเฉพาะตัวและเหมาะสมกับการเตรียมเปน

ผลิตภัณฑครีมขัดผิวมากที่สุด โดยใชน้ํามันเมล็ดกัญชงเปนสวนประกอบระหวาง 8.50-10.92%  พบวาครีมพื้นที่ดี

ประกอบดวย น้ํามันเมล็ดกัญชง 8.50% ผสมกับสารขัดผิว polyethylene powder 7% และสารแตงกลิ่น lavandin และ 

escafawa อยางละ 2.4% และ 1% ครมีขัดผวิคุณสมบัตทิางกายภาพอยูในเกณฑดีและจากการทดสอบการคงสภาพเบื้องตน

ที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซยีส สลับกับ 45 องศาเซลเซยีส พบวาผลติภัณฑขัดผวิมีลักษณะเหลวลงเล็กนอย แตสามารถกลับคืน

สภาพกึ่งแข็งที่อุณหภูมิหอง ดังนั้นจะเห็นวาน้ํามันเมล็ดเมล็ดกัญชงสามารถนํามาพัฒนาเปนผลิตภัณฑที่มีมูลคาเพิ่มขึ้นได  

อยางไรก็ดคีวรทําการศกึษาในเรื่องการทดสอบการระคายเคืองและความพึงพอใจของผูใชรวมทั้งการดูดซึมทางผิวหนังเพื่อ

เปนขอมูลกอนที่จะดําเนนิการในเชงิพาณิชยตอไป 

คําสําคัญ:  น้ํามันเมล็ดเมล็ดกัญชง  ครมีขัดผวิ 
 

Abstract 

Hemp seed oil (Cannabis sativa L. subsp. Sativa) is non- volatile oil composed of high amount of essential 

fatty acids such as linoleic acid, oleic acid, palmitic acid and stearic acid. Proportion of fatty acids existing in hemp seed 

oil is similar to that present in human skin fatty acids. Thus, it is interesting to develop hemp seed oil to be body scrub 

cream. Hemp seed oil was extracted by different methods including continuous extraction with hexanes and cold 

expression with screw press machine. Hemp seed oil yield by cold compression (% yield) was 7.41%. The oils obtained 

by different extraction methods have different physical properties and also different chemical compositions. Cold 

expressed hemp seed oil has dark green color with natural odour. Hemp oil from cold pressed was used as an 

ingredient in body scrub cream. These products contained hemp oil between 8.50-10.92%. The body scrub cream 

composed of hemp seed oil 8.50% and polyethylene powder 7% as cream base and favoring with lavandin 2.4% and 

escafawa 1%. This formula showed the best appearance and good stability from freeze-thaw cycles at 4ºC and 45ºC. It 

was found that this cream became slightly liquid and recovered to normal at room temperature. Hemp seed oil could be 
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preliminary developed to value added products. Irritation test, skin permeation and satisfaction of customer will be done 

in the future study. 

Keyword:  Hemp seed oil, Scrub cream 
 
 
บทนํา 

สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ ไดพระราชทานพระราชดําริในโอกาสตางๆ ที่เสด็จพระราชดําเนินเย่ียม

ราษฎรชาวเขาในพื้นที่ภาคเหนอื ทรงมีพระราชประสงคจะสนับสนุนใหมีการศกึษาและสงเสรมิใหปลูกกัญชงสําหรับเปนอาชีพ

แกราษฎรชาวเขา เพื่อใหสามารถนําไปใชผลติผาใยกัญชงสําหรับเปนเครื่องนุมหมภายในครอบครัวและจําหนายสูตลาด โดย

ในป พ.ศ.2547 มูลนธิโิครงการหลวงไดเล็งเห็นถงึประโยชนและความสําคัญดังกลาว จึงไดมีการศึกษาและรวบรวมพันธุกัญ

ชงและนํามาทดลองปลูกตามพื้นที่ตางๆ โดยไดขออนุญาตปลูกอยางถูกตองตามกฎหมายจากสํานักงานคณะกรรมการอาหาร

และยา กระทรวงสาธารณสุข ตอมาคณะรัฐมนตรีไดมีมติเม่ือวันที่ 1 มีนาคม 2548 มอบใหสํานักงานคณะกรรมการ

พัฒนาการเศรษฐกจิและสังคมแหงชาต ิหารอืกับหนวยงานที่เกี่ยวของ ไดแก มูลนิธิโครงการหลวง สํานักพัฒนาเกษตรที่สูง 

(ปจจุบันคือสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง) กรมวิชาการเกษตร และมหาวิทยาลัยแมโจ เพื่อศึกษาและพัฒนาแนวทางการ

สงเสรมิการปลูกกัญชงใหเกดิความชัดเจนในดานตางๆ เชน ความแตกตางทางกายภาพระหวางตนกัญชงและกัญชา การหา

พันธุกัญชงที่มีสาร Tetrahydrocannabinol (THC) ต่ํา การกําหนดระยะเวลาปลูกเพื่อหลีกเลี่ยงการออกดอก ทั้งนี้เนื่องจากมี

การศกึษาเบื้องตน พบวาในชวงของการออกดอกกัญชงจะมีปริมาณสารเสพติดสูง การควบคุมแหลงผลิตเพื่อกําหนดพื้นที่

ปลูกตามความเหมาะสมและสามารถควบคุมการผลติได เปนตน 

ในฤดูปลูก ป 2548 และป 2549 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ไดสนับสนุน

งบประมาณใหแกมูลนธิโิครงการหลวง และสถาบันวจัิยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) โดยมีการปลูกกัญชงในเขตพื้นที่

ของศูนยพัฒนาโครงการหลวงที่มีความสูงจากระดับน้ําทะเลตางกัน และทดสอบรูปแบบการเขตกรรม จากนั้นไดนําตัวอยาง

ใบมาวเิคราะหหาปรมิาณสาร THC ทําใหไดขอมูลในการศึกษารวมทั้งบทเรียนจากการปลูกกัญชงดานตางๆ ซึ่งจะเปนขอมูล

เบื้องตนในการสนับสนุนการพัฒนาและสงเสรมิการปลูกกัญชงใหแกชุมชนชาวเขา และเปนขอมูลในการผลิตและพัฒนาสาย

พันธุกัญชงใหมีการรับรองใหมีการปลูกไดอยางถูกตองตามกฎหมาย อยางไรก็ตามยังมีความจําเปนที่จะตองมีการศึกษาวิจัย

เกี่ยวกับกัญชงอยางตอเนื่อง เพื่อพัฒนาการปลูกกัญชงสูงานสงเสริมตอไปในอนาคต  รวมทั้งการใชประโยชนสวนอ่ืนๆของ

กัญชง เชน เมล็ด ซึ่งมีน้ํามันไมระเหยในปรมิาณสูง เพื่อพัฒนาเปนผลิตภัณฑที่มีมูลคาเพิ่ม (อาคม, 2550) โดยเฉพาะในสวน

ของน้ํามันจากเมล็ดกัญชง (Hemp seed oil) สามารถนํามาใชประโยชนทําเปนเครื่องสําอาง เชน สบู แชมพู ครีม โลชั่น โดย

น้ํามันเมล็ดกัญชง (hemp seed oil)  ประกอบดวยกรดไขมันที่จําเปนตอรางกาย (essential fatty acids) ในปริมาณสูง   กรด

ไขมันที่เปนองคประกอบหลักไดแก linoleic acid (Omega6) และ alpha-linolenic acid (Omega3) ซึ่งเปนกรดไขมันที่มีคุณคา

ทางอาหาร นอกจากนัน้ยังมีกรดไขมันอ่ืนๆ เชน gamma-linolenic acid, oleic acid, palmitic acid, stearic acid, ฯลฯ  ดังแสดง

ในตารางที่ 1 (Callaway, 2004; ประภัสสร และคณะ, 2551)  
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ตารางที่ 1 ชนดิและปรมิาณของกรดไขมันที่มีอยูในน้ํามันเมล็ดกัญชง   

 

กรดไขมัน ปรมิาณ (รอยละ) 

linoleic acid (Omega6) 56.9 

alpha-linolenic acid (Omega3) 18.9 

oleic acid 12.0 

gamma-linolenic acid (GLA) 1.7 

palmitic acid 6.1 

stearic acid 2.1 

อ่ืน ๆ 2.3 

 

สัดสวนของกรดไขมันตาง ๆ ที่มีอยูในน้ํามันเมล็ดกัญชงนั้นคลายคลึงกับกรดไขมันที่มีอยูในผิวหนังของมนุษย  

นอกจากนัน้ยังพบสารอ่ืน ๆ ที่มีประโยชนตอรางกายเปนองคประกอบอยู ในน้ํามันเมล็ดกัญชงดวย เชน vitamin E, carotene, 

phytosterols, phospholipid  และ chlorophyll   ที่นาสนใจสําหรับอุตสาหกรรมเครื่องสําอางคือ vitamin E และ carotene  เปน

สารที่มีฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระ  ทําใหน้ํามันเมล็ดกัญชงนอกจากจะมีคุณ คาทางอาหารแลวยังมีการนํามาใชในผลิตภัณฑ

เครื่องสําอางหลายชนดิ (Kolodziejczyk, 2012) เนื่องจากนี้ยังมีขอมูลยืนยันวาน้ํามันเมล็ดกัญชงมีคุณสมบัติ ชวยใหผิวหนังชุม

ชื้น ซมึผานเขาสูผวิหนังไดด ี ชะลอการเหี่ยวยนของผวิหนัง และ มีคุณสมบัตใินการบํารุงผมอีกดวย  

น้ํามันเมล็ดกัญชงมีลักษณะใส  สเีขยีว  คุณภาพของน้ํามันเมล็ดกัญชงอาจมีความแตกตางกันทั้งทางดานกายภาพ

และดานเคมี   ทัง้นี้ขึ้นกับชวงเวลาในการเก็บเกี่ยวพชืและขบวนการสกัดน้ํามัน  ในการพัฒนาผลติภัณฑที่ใชน้ํามันเมล็ดกัญชง  

จะตองมีการตรวจสอบคุณภาพของน้ํามัน ซึ่งไดแก ลักษณะ  สี  กลิ่น  ความใส  ความหนาแนน  ความถวงจําเพาะ และ

คาคงที่ทางเคมีตาง ๆ เชน acid value, ester value, saponification value,ฯลฯ  เพื่อใชเปนขอมูลเบื้องตนในการตั้งตํารับ

ผลติภัณฑ  การตรวจสอบคุณภาพของน้ํามันเมล็ดกัญชงอาศัยหลักเกณฑและวธิกีารที่ใชกับไขมันและน้ํามันไมระเหยที่ใชทาง

เภสัชกรรม  (pharmaceutical fat and fixed oils) คณะผูวิจัยจึงนาสนใจที่นํามาพัฒนาเปนผลิตภัณฑขัดผิว โดยใชน้ํามันจาก

การสกัดเมล็ดกัญชงดวยวธิกีารสกัดแบบตอเนื่องโดยใชเฮกเซนเปนตัวทําละลาย และวิธีการบีบเย็นดวยเครื่องบีบชนิดสครู

เพรส วัตถุประสงคในการวจัิยครั้งนี้ เพื่อศึกษาวิธีการสกัดน้ํามันกัญชงและคุณลักษณะของน้ํามันกัญชง รวมถึงการพัฒนา

เปนผลติภัณฑขัดผวิ (เพิ่มเติมจากโครงการพัฒนากัญชงเชิงเศรษฐกิจเพื่อสนับสนุนการสรางมูลคา : การศึกษาพัฒนาการ

ปลูกกัญชงเชงิเศรษฐกจิและการพัฒนาผลติภัณฑเพื่อเพิ่มมูลคาเมล็ดกัญชง ปงบประมาณ 2550) 

 

อุปกรณและวิธีการ / วิธีดําเนนิการวิจัย 

เตรยีมการสกัดน้ํามันเมล็ดกัญชงโดยการบบีเย็นดวยเครื่องบีบแบบสครูเพรส (screw pressed machine) เตรียมการ

สกัดน้ํามันเมล็ดกัญชงดวยเฮกเซนแบบเย็นโดยการแช (maceration) เตรียมการสกัดน้ํามันเมล็ดกัญชงดวยเฮกเซนแบบรอน

โดยใช Soxhlet apparatus และ heating mantle และเตรยีมการสกัดน้ํามันเมล็ดกัญชงดวยเฮกเซนแลวนํามาระเหยดวยเครื่อง

ระเหยภายใตความดันต่ํา (Rotary evaporator under reduced pressure) จนกระทั่งปราศจากเฮกเซน  
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ตรวจสอบคุณภาพของน้ํามันเมล็ดกัญชงโดยวธิกีารตรวจสอบลักษณะปรากฏทางกายภาพ คาความถวงจําเพาะ คา

ความหนืด คาester คาความเปนกรด และsaponification number จากนั้นทดลองตั้งตํารับครีมขัดผิวพื้นฐานเพื่อการพัฒนา

ผลติภัณฑขัดผวิโดยเตรยีมครมีพื้นที่มีสวนประกอบ  ดังแสดงในตารางที่ 2 หลอมสารตางๆ รวมกันบนหมออังไอน้ํา ยกเวน 

น้ํามันกัญชง Cyclomethicone, Phenyl trimethicone และ Cyclomethicone and Dimethicone crosspolymer  เม่ือสารอ่ืนๆ 

หลอมละลายแลวจึงเติมน้ํามันกัญชง และ Cyclomethicone, Phenyl trimethicone และ Cyclomethicone and Dimethicone 

crosspolymer ที่ผสมรวมกันแลว และยกลงจากหมออังไอน้ํา คนใหเขาเปนเนื้อเดียวกัน เลือกครีมพื้นที่ดีเพื่อนําไปเติมสารขัด

ผวิตอไป  

 

ตารางที่ 2   แสดงสวนประกอบและปรมิาณสารในครมีพื้น 

 

Ingredients 

 

Concentration in formulation (% w/w) 

1 2 3 4 5 

น้ํามันกัญชง 8.5 8.5 8.5 8.5 8.50 

Squalane 3.6 3.6 6.1 6.1 6.07 

Triethylhexanoin 4.1 4.1 6.6 6.6 6.55 

Shear butter 7.3 8.5 8.5 8.5 8.50 

Cetyl alcohol 10.9 8.5 7.3 7.3 8.50 

Steary alcohol 9.7 8.5 7.3 7.3 8.50 

Ceteareth-20 1.5 1.5 1.5 2.4 2.43 

Mineral oil, light 17.5 15.0 -  -  -  

Soft paraffin 24.8 29.6 42.2 37.4 34.95 

Span 60 0.7 0.7 0.7 1.2 1.21 

Cyclomethicone 3.9 3.9 3.9 3.9 3.88 

Phenyl trimethicone -   -  - -  - 

Cyclomethicone and  

Dimethicone crosspolymer 4.9 4.9 4.9 7.3 7.28 

Tocopherol 0.7 0.7 0.7 0.7 0.73 

PEG -hydrogenated castor oil 1.5 1.5 1.5 2.4 2.43 

Span 80 0.5 0.5 0.5 0.5 0.49 

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.00 
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ตารางที่ 2 (ตอ)    แสดงสวนประกอบและปรมิาณสารในครมีพื้น 

 

Ingredients 

 

Concentration in formulation (% w/w) 

6 7 8 9 10 

น้ํามันกัญชง 8.50 8.50 8.50 10.92 10.92 

Squalane 6.07 7.77 7.77 7.77 7.77 

Triethylhexanoin 6.55 8.25 8.25 5.83 5.83 

Shear butter 8.50 8.50 8.50 8.50 8.50 

Cetyl alcohol 8.50 9.22 9.22 9.22 9.22 

Steary alcohol 8.50 9.22 9.22 9.22 9.22 

Ceteareth-20 2.43 2.43 2.43 3.33 3.33 

Mineral oil, light  - -   - -  -  

Soft paraffin 34.95 30.10 30.10 27.31 27.18 

Span 60 1.21 1.21 1.21 1.67 1.67 

Cyclomethicone 3.88 3.88 3.88 3.88 3.88 

Phenyl trimethicone - - - 2.43 2.43 

Cyclomethicone and  

Dimethicone crosspolymer 7.28 7.28 7.28 4.85 4.85 

Tocopherol 0.73 0.73 0.73 1.09 1.21 

PEG -hydrogenated castor oil 2.43 2.43 2.43 3.33 3.33 

Span 80 0.49 0.49 0.49 0.66 0.66 

Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
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ตารางที่ 2 (ตอ)    แสดงสวนประกอบและปรมิาณสารในครมีพื้น 

 

Ingredients 
Concentration in formulation (% w/w) 

11 12 13 14 15* 

น้ํามันกัญชง 10.92 10.92 10.92 8.50 8.50 

Squalane 7.77 7.77 7.77 7.77 7.80 

Triethylhexanoin 5.83 5.83 5.83 8.25 8.30 

Shear butter 8.50 8.50 8.50 8.50 7.50 

Cetyl alcohol 9.22 9.71 9.22 9.22 9.40 

Steary alcohol 9.22 9.71 9.22 9.22 9.40 

Ceteareth-20 3.33 3.33 3.33 2.43 2.40 

Mineral oil, light -  -  -  -  - 

Soft paraffin 24.76 23.79 27.18 30.10 30.70 

Span 60 1.67 1.67 1.67 1.21 1.20 

Cyclomethicone 3.88 3.88 3.88 3.88 3.90 

Phenyl trimethicone 2.43 2.43 2.43 - - 

Cyclomethicone and  

Dimethicone crosspolymer 7.28 7.28 4.85 7.28 7.30 

Tocopherol 1.21 1.21 1.21 0.73 0.70 

PEG -hydrogenated castor oil 3.33 3.33 3.33 2.43 2.40 

Span 80 0.66 0.66 0.66 0.49 0.50 

Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

 

ขั้นตอนการคัดเลือกสารขัดผิว โดยเตรียมครีมพื้นปริมาณ 50 กรัม เตรียมครีมพื้นที่มีสวนประกอบ  ดังแสดงใน

ตารางที่ 2 หลอมสารตางๆ รวมกันบนหมออังไอน้ํา ยกเวน น้ํามันกัญชง Cyclomethicone, Phenyl trimethicone และ 

Cyclomethicone and Dimethicone crosspolymer  เม่ือสารอ่ืนๆ หลอมละลายแลวจึงเติมน้ํามันกัญชง และ Cyclomethicone, 

Phenyl trimethicone และ Cyclomethicone and Dimethicone crosspolymer ที่ผสมรวมกันแลว และยกลงจากหมออังไอน้ํา คน

ใหเขาเปนเนื้อเดยีวกันเม่ือครมีพื้นอุณหภูมิลดลงถงึประมาณ 30 – 35 องศาเซลเซยีส จึงเติมสารขัดผิว ดังแสดงในตารางที่ 3 

ผูวจัิยทําการทดสอบลักษณะทางกายภาพ การทดลองทาลงบนผิว ความเหนียวเหนอะหนะ จึงทําการคัดเลือกครีมสูตรที่ 4 

และ 8  
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ตารางที่ 3    แสดงชนดิและปรมิาณสารขัดผวิ 

 

Ingredients Concentration in formulation (gm) 

1 2 3 4* 5 6 7 8* 9 

Cream base 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

Salt 10 12 15 20 30 - - -  

Polyethylene powder - - - - - 2.5 3 3.5 4 

 

จากนั้นทําการคัดเลือกน้ํามันหอมระเหยและน้ําหอมที่มีกลิ่นเหมาะสมสําหรับครีมขัดผิว ผสมกลิ่นหอมเพื่อคัด

เลอืกใชในครมีขัดผวิ เตรยีมครมีพื้นปรมิาณ 50 กรัม โดยเตรยีมครมีพื้นปรมิาณ 50 กรัม เตรยีมครมีพื้นที่มีสวนประกอบ  ดัง

แสดงในตารางที่ 2 หลอมสารตางๆ รวมกันบนหมออังไอน้ํา ยกเวน น้ํามันกัญชง Cyclomethicone, Phenyl trimethicone และ 

Cyclomethicone and Dimethicone crosspolymer  เม่ือสารอ่ืนๆ หลอมละลายแลวจึงเติมน้ํามันกัญชง และ Cyclomethicone, 

Phenyl trimethicone และ Cyclomethicone and Dimethicone crosspolymer ที่ผสมรวมกันแลว และยกลงจากหมออังไอน้ํา คน

ใหเขาเปนเนื้อเดยีวกันเม่ือครมีพื้นอุณหภูมิลดลงถึงประมาณ 30 – 35 องศาเซลเซียส จึงเติมสารขัดผิวตามสูตรที่ 4 และ 8 

เม่ือครมีพื้นอุณหภูมิลดลงถงึประมาณ 30 – 35 องศาเซลเซียส จึงเติมสารขัดผิวโดยเลือกใช polyethylene powder จากนั้น

จึงเตมิสารแตงกลิ่นดังแสดงในตารางที่ 4   

 

ตารางที่ 4   แสดงชนดิและปรมิาณสารแตงกลิ่น 

 

Ingredients Concentration in formulation (gm) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10* 

Cream base 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

Rosemary 0.6 0.6 0.6 0.1 0.5 - - - - - 

Lavender 0.3 0.3 - - 0.3 - - 0.6 - - 

Lavandin - - - 0.6 - 0.8 0.7 - 0.9 1.2 

Fresh breeze - 0.1 - - 0.2 - - - - - 

Escafawa - - 0.5 0.3 - 0.2 0.3 0.4 0.4 0.5 

 

การเตรียมครีมขัดผิวโดยหลอมสารตางๆ ในตารางที่  2 รวมกันบนหมออังไอน้ํ ายกเวน  น้ํามันกัญชง 

Cyclomethicone, Phenyl trimethicone และ Cyclomethicone and Dimethicone  crosspolymer  เม่ือสารอ่ืนๆหลอมละลายแลว

จึงเติมน้ํามันกัญชงและ Cyclomethicone, Phenyl trimethicone และ Cyclomethicone and Dimethicone crosspolymer ที่ผสม

รวมกันแลว และยกลงจากหมออังไอน้ํา คนใหเขาเปนเนื้อเดยีวกัน เม่ืออุณหภูมิลดลงถึงประมาณ 30 – 35 องศาเซลเซียสจึง

เตมิ polyethylene powder  และ Lavandin ที่ผสมกับ Escafawa แลว และคนใหเขากัน เทใสภาชนะบรรจุที่เหมาะสม 

จากนัน้ทดสอบความคงสภาพเบื้องตนโดยเก็บผลติภัณฑขัดผวิที่บรรจุในภาชนะที่ปดสนทิ ที่อุณหภูมิหอง ในตูเย็น (4 

องศาเซลเซียส) และที่อุณหภูมิ 45 องศาเซลเซียสเปนเวลา 40 วัน  อีกสวนหนึ่งทดสอบความคงสภาพโดยวิธี Heating-

cooling cycle โดยเก็บผลิตภัณฑขัดผิวที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียสเปนเวลา 48 ชั่วโมง สลับกับเก็บที่อุณหภูมิ 45 องศา

เซลเซยีสเปนเวลา 48 ชั่วโมง นับเปน 1 รอบ ทําการทดสอบทัง้หมด 8 รอบ 
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ผลการวิจัย 

จากการสกัดน้ํามันกัญชงโดยวิธีการตางๆ  คือ การบีบโดยใชเครื่องบีบแบบสครูเพรส (screw pressed machine)  

การสกัดดวยเฮกเซนแบบเย็นและรอน ผลการทดลองพบวาเปอรเซ็นผลผลติของสกัดน้ํามันเมล็ดกัญชงจากการสกัดดวย 

เฮกเซนรอนมีเปอรเซ็นสูงที่สุด คือ 25.57 % ดังแสดงในตารางที่ 5 

 
ตารางที่ 5     ผลการสกัดน้ํามันเมล็ดกัญชงโดยวธิกีารตางๆ 

วิธีการสกัด ผลผลติ (%) ผลผลติรวม (%) 

(1) การบบีเย็น* 7.41*  

(2) การสกัดกากเมล็ดกัญชงที่เหลือจากการบีบ

ดวย เฮกเซนเย็น 

5.07 12.48** 

(3) การสกัดกากเมล็ดกัญชงที่เหลือจากการบีบ

ดวยเฮกเซนรอน 

14.46 21.87*** 

(4) การสกัดเมล็ดกัญชงดวยเฮกเซนเย็น* 14.07*  

(5) การสกัดเมล็ดกัญชงดวยเฮกเซนรอน* 25.57*  

(6) การสกัดเมล็ดกัญชงดวยเฮกเซนเย็นและตาม

ดวยเฮกเซนรอน 

26.95  

*ขอมูลที่มาจากรายงานป2550 นํามาใสไวเพื่อใหรายงานของการสกัดสมบูรณขึ้น 

**ผลผลติรวมของการสกัดโดยการบบีเย็นและตามดวยการสกัดดวยเฮกเซนเย็น 

***ผลผลติรวมของการสกัดโดยการบบีเย็นและตามดวยการสกัดดวยเฮกเซนรอน 

 
ผลการตรวจสอบคุณภาพของน้ํามันเมล็ดกัญชงจากลักษณะปรากฏของน้ํามันกัญชงพบวามีความแตกตางกันตาม

วธิกีารสกัดทัง้ ความใส ความหนดื ส ีดังแสดงในตารางที่ 6 และภาพที่ 1 

ตารางที่ 6 ผลการศกึษาลักษณะปรากฏ ของน้ํามันกัญชงที่สกัดดวยวธิกีารตาง ๆ 

วิธีการสกัด ลักษณะปรากฏ 

(1) การบบีเย็น น้ํามันใส หนดื สเีขยีวเขม 

(2) การสกัดกากเมล็ดกัญชงที่เหลอืจากการบบีดวยเฮกเซนเย็น น้ํามันใส หนดื สเีขยีว-เหลอืง 

(3) การสกัดกากเมล็ดกัญชงที่เหลอืจากการบบีดวยเฮกเซนรอน น้ํามันใส หนดื สเีขยีว-เหลอืงเขม 

(4) การสกัดเมล็ดกัญชงดวยเฮกเซนเย็น น้ํามันใส หนดื สเีขยีว-เหลอืง 

(5) การสกัดเมล็ดกัญชงดวยเฮกเซนรอน น้ํามันหนดื สเีขยีว 

(6) การสกัดเมล็ดกัญชงดวยเฮกเซนเย็นและตามดวยเฮกเซนรอน น้ํามันหนดื สเีขยีวเขม 



การประชุมวชิาการ และการประกวดนวัตกรรมบัณฑิตศกึษาระดับชาติและนานาชาติ 

ระหวางวันท่ี 17-18 พฤษภาคม 2561 

ณ ศูนยประชุมนานาชาติดิเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส เชยีงใหม 
 

993 

                                                    

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 แสดงลักษณะตางๆ ของน้ํามันกัญชง 1) สกัดกากเมล็ดกัญชงที่เหลอืดวยการบบีเย็น 2) สกัดกากเมล็ดกัญชงที่เหลอื

จากการบบีดวยเฮกเซนเย็น 3) สกัดกากเมล็ดกัญชงที่เหลอืจากการบบีดวยเฮกเซนรอน และ 4) สกัดเมล็ดกัญชงดวยเฮกเซน

เย็นและตามดวยเฮกเซนรอน 

                
ความถวงจําเพาะของน้ํามันกัญชงที่สกัดดวยวิธีการตางๆ พบวาน้ํามันมีคาความถวงจําเพาะอยูในชวง 0.91-0.93 

ไมมีความแตกตางกันในแตละวธิกีารสกัด ดังแสดงในตารางที่ 7 

 ตารางที่ 7   ความถวงจําเพาะของน้ํามันกัญชงที่สกัด ดวยวธิกีารตางๆ 

วิธีการสกัด ความถวงจําเพาะ 

(1)  การบบีเย็น 0.9116-0.9200* 

(2)  การสกัดกากเมล็ดกัญชงที่เหลอืจากการบบีดวยเฮกเซนเย็น 0.9120 

(3)  การสกัดกากเมล็ดกัญชงที่เหลอืจากการบบีดวยเฮกเซนรอน 0.9083 

(4)  การสกัดเมล็ดกัญชงดวยเฮกเซนเย็น 0.9174 

(5)  การสกัดเมล็ดกัญชงดวยเฮกเซนรอน 0.9238 

(6) การสกัดเมล็ดกัญชงดวยเฮกเซนเย็นและตามดวยเฮกเซนรอน  0.9200 

(7)น้ํามันกัญชงที่ไดจากการบบีเย็นจากประเทศแคนนา          0.9233 

*ขอมูลที่มาจากรายงานป2550  

การหาคาความหนดื (viscosity) ของน้ํามันกัญชงที่สกัดดวยวธิกีารตางๆ พบวา น้ํามันที่ไดจากการบีบเย็นมีคาความ

หนดืแตกตางกันตามแหลงที่มาของวัตถุดบิ โดยตัวอยางที่ไดจาก รศ. อาคม กาญจนประโชตมีิคาความหนืดอยูที่ 17.86 เซนติ

พอยท ซึ่งต่ํากวาอีก 2 แหลง และพบวาน้ํามันกัญชงสกัดจากกากที่ผานการบบีมาแลวดวยเฮกเซนรอนมีคาความหนืดต่ํากวา

การบบีดวยเฮกเซนเย็น ดังแสดงในตารางที่ 8       
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ตารางที่ 8   คาความหนดื(viscosity)ของน้ํามันกัญชง ที่สกัด ดวยวธิกีารตางๆ 

ตัวอยางน้ํามันกัญชง ค า ค ว า ม ห นื ด  

(เซนตพิอยท) 

หมายเหต ุ

(1) น้ํามันกัญชง(บบีเย็น) 25.94 ตัวอยางเมล็ดจากอ. พบพระ จ. ตาก 

(2) น้ํามันกัญชง(บบีเย็น) 17.86 ไดจาก รศ. อาคม กาญจนประโชติ 

(3) น้ํามันกัญชง(บบีเย็น) 26.09 ตัวอยางน้ํามันกัญชงจากประเทศแคนนาดา 

(4) น้ํามันกัญชงสกัดดวยเฮกเซนเย็น 24.83 ตัวอยางเมล็ดจาก อ. พบพระ จ. ตาก 

(5) น้ํามันกัญชงสกัดจากกากที่ผาน

การบบีมาแลวดวยเฮกเซนรอน 

18.24 ตัวอยางเมล็ดจาก อ. พบพระ จ. ตาก 

(6) น้ํามันกัญชงสกัดจากกากที่ผาน

การบบีมาแลวดวยเฮกเซนเย็น 

25.25 ตัวอยางเมล็ดจาก อ. พบพระ จ. ตาก 

(7) การสกัดเมล็ดกัญชงดวยเฮกเซน

เย็นและตามดวยเฮกเซนรอน 

23.55 ตัวอยางเมล็ดจาก อ. พบพระ จ. ตาก 

 

การตรวจองคประกอบทางเคมีของน้ํามันกัญชงผลการวิเคราะหน้ํามันกัญชงโดยวิธีแกสโครมาโตกราฟควบ

กับแมสสเปกโตรเมตรแีสดงชนดิและปรมิาณขององคประกอบทางเคมีของน้ํามันกัญชงที่ไดจากการบีบและน้ํามันกัญชงที่ได

จากการสกัดดวยเฮกเซน พบสารบางชนดิแตกตางกัน โดยพบ 2,4- heptadienal และ Gamma-sististerol เฉพาะน้ํามันกัญชง

ที่ไดจากการบบี สวน Methyl cyclopentane และ 2- Methyl cyclopentane พบเฉพาะในน้ํามันกัญชงที่ไดจากการสกัดดวยเฮ

กเซน แสดงในตารางที่  9 

     ตารางที่ 9   ชนดิและปรมิาณขององคประกอบทางเคมีในน้ํามันกัญชง 

ชื่อสารเคม ี
ปรมิาณท่ีมอียู (%) 

น้ํามันกัญชงท่ีไดจากการบีบ น้ํามันกัญชงท่ีไดจากการสกัดดวยเฮกเซน 

1. Hexanal 0.82 0.55 

2. 2-Heptanal 5.50 0.59 

3. 2,4- heptadienal 1.16 - 

4. 2-Decenal 1.37 0.17 

5. 2,4-Decadienal 7.77 0.90 

6. Palmitinic acid 6.97 11.62 

7.  Linoleic acid 40.93 63.59 

8.  Oleic acid 14.81 10.95 

9. Steric acid 3.58 4.95 

10. 4,4-Dimethyl-13-alpha-androst-5-ene 1.70 0.72 

11. Delta-9-Tetrahydrocannabinol 6.25 1.30 

12. Gamma-sististerol 8.60 - 

13. Methyl cyclopentane - 0.50 

14. 2- Methyl cyclopentane - 0.45 

 



การประชุมวชิาการ และการประกวดนวัตกรรมบัณฑิตศกึษาระดับชาติและนานาชาติ 

ระหวางวันท่ี 17-18 พฤษภาคม 2561 

ณ ศูนยประชุมนานาชาติดิเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส เชยีงใหม 
 

995 

การหาคา Acid value, Ester value และ Saponification value หลังจากทําการสกัดผูวิจัยเลือกน้ํามันกัญชงที่ไดจาก

การบีบเย็นมาพัฒนาตอยอดเปนผลิตภัณฑจึงทําการหาคา Acid value โดยคิดเปนมิลลิกรัมโพแทสเซียมไฮดรอกไซด ตอ

น้ํามันหรือไขมัน 1 กรัม พบวาน้ํามันกัญชงที่ไดจากการบีบเย็น มีคา Acid value เทากับ 1.34 นอกจากนี้ไดทําการวิเคราะห 

Ester value ไดเทากับ 201.79 และ Saponification value มีคาเทากับ 203.13 มิลลิกรัมโปแตสเซียมไฮดรอกไซดตอน้ํามัน 1 

กรัม 

ผลการทดสอบความคงสภาพเบื้องตนของผลติภัณฑขัดผวิที่นํามาทดสอบความคงสภาพเบื้องตนโดยเก็บที่ 4 องศา

เซลเซยีสและอุณหภูมิหอง  มีความคงตัวดมีาก  สวนครมีที่เก็บที่ 45 องศาเซลเซยีส เย้ิมเหลวที่อุณหภูมิดังกลาว และกลับคืน

สภาพกึ่งแข็งเม่ือนํามาเก็บที่อุณหภูมิหอง แตการกระจายของ polyethylene powder ไมสมํ่าเสมอ โดยที่ผิวมีปริมาณของ 

polyethylene powder นอยกวากนภาชนะบรรจุ และครีมขัดผิวมีสีเขมขึ้นเล็กนอยเม่ือเปรียบเทียบกับครีมที่เก็บที่ 4 องศา

เซลเซียสและอุณหภูมิหอง ดังแสดงในภาพที่ สวนกลิ่นของผลิตภัณฑขัดผิวที่เก็บไวที่อุณหภูมิตางๆ ไมมีความแตกตางที่

สังเกตได ครมีพื้นที่นําไปแตงกลิ่นดวยน้ํามันหอมระเหยและน้ําหอมกลิ่นตางๆ ดังแสดงในตารางที่ 4 และนําไปทดสอบความ

พึงพอใจดานกลิ่นเบื้องตนพบวาครีมพื้นสูตรที่แตงกลิ่นดวย Lavandin และ Escafawa ตามสูตรที่ 10 ไดรับการยอมรับมาก

ที่สุด ผลติภัณฑขัดผวิที่นํามาทดสอบความคงสภาพเบื้องตน คือครีมพื้นตํารับที่ 15 ผสมดวย polyethylene powder จํานวน 

3.5 กรัมตอครมีพื้น 50 กรัม และแตงกลิ่นดวย lavandin 1.2 กรัมและ escafawa 0.5 กรัม 

 
 

 

 

ภาพที่ 2 ผลติภัณฑขัดผวิที่เก็บที่ 4 องศาเซลเซยีส อุณหภูมิหอง และ 45 องศาเซลเซยีส 

 หลังจากนัน้วเิคราะหความคงตัวดวยวิธี Heating-cooling cycle โดยเก็บที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส เปนเวลา 48 

ชั่วโมง สลับกับเก็บที่อุณหภูมิ  45 องศษเซลเซยีส เปนเวลา 48   ชั่วโมง นับเปน 1   รอบ ทําการทดสอบทั้งหมด 8 รอบ พบวา

เนื้อครมีมีความคงสภาพด ีแตสเีขมขึ้นเล็กนอย เชนเดยีวกับครมีที่เก็บที ่45 องศาเซลเซยีส ดังแสดงในภาพที่ 3  

 

 

 

 

ภาพที่ 3 ผลติภัณฑที่ผานทดสอบความคงสภาพโดยวธิ ีHeating-cooling cycle 

 
วิจารณผลการวิจัย 

การสกัดน้ํามันไมระเหยจากเมล็ดกัญชงโดยการบบีเย็นใหผลผลติ 7.41% ในขณะที่การสกัดกากเมล็ดกัญชงที่เหลือ

จากการบบีดวยเฮกเซนเย็นและการสกัดกากเมล็ดกัญชงที่เหลอืจากการบบีดวยเฮกเซนรอนใหผลผลิต 5.07 % และ 14.46% 

ตามลําดับ  ดังนัน้ผลผลติรวมของการบบีเย็นและตามดวยการสกัดกากเมล็ดกัญชงที่เหลือจากการบีบดวยเฮกเซนเย็นและเฮ
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กเซนรอนคือ 12.48% และ 21.87% ตามลําดับ  สวนการสกัดเมล็ดกัญชงดวยเฮกเซนเย็นและเฮกเซนรอนใหผลผลิต 14.07% 

และ 25.57% ตามลําดับ ในขณะที่การสกัดเมล็ดกัญชงดวยเฮกเซนเย็นและตามกวยเฮกเซนรอนใหผลผลติ 26.95%    

ลักษณะปรากฏของน้ํามันกัญชงพบวาวธิกีารสกัดแบบบบีเย็นใหน้ํามันหนดืสเีขยีวเขมเชนเดียวกับการสกัดกากเมล็ด

กัญชงที่เหลอืจากการบบีดวยเฮกเซนเย็นและเฮกเซนรอน สวนการสกัดเมล็ดกัญชงดวยเฮกเซนเย็นอยางเดียวใหน้ํามันหนืดสี

เขยีวเหลอืงโดยน้ํามันที่ไดครัง้แรกจะมีสเีหลอืง เนื่องจากสารคลอโรฟลลจากเมล็ดกัญชงยังไมถูกสกัดออกมาดวย  โดยทั่วไป

การสกัดน้ํามันไมระเหยจากเมล็ดพชืที่ใชเปนอาหาร และวัตถุดบิในการผลติยาและเครื่องสําอางนยิมใชวิธีบีบเย็น เนื่องจากไม

ทําลายสารที่มีประโยชนในน้ํามัน แตผลผลติจะต่ํากวาการสกัดโดยใชตัวทําละลาย(เฮกเซน)  แตการเตรียมผลิตภัณฑที่ใชทา

ผวิหนัง เชน น้ํามันบํารุงผวิ โลชั่นทาผวิ น้ํามันนวดตัว และผลติภัณฑขัดผวิควรใชน้ํามันที่สกัดโดยการบบีเย็น  การสกัดโดยวิธี

ที่ตางกันมีผลทําใหคาคงที่ทางกายภาพและองคประกอบทางเคมีของน้ํามันกัญชงแตกตางกันเล็กนอย  อยางไรก็ดีความหนืด

ที่แตกตางกันจะมีผลตอการเตรียมผลิตภัณฑจําพวกครีมและขี้ผึ้ง  ดังนั้นกอนที่จะใชน้ํามันกัญชงเพื่อผลิตเครื่องสําอางค

จําเปนจะตองตรวจหาคาเหลานี้ดวย เพื่อใชในการปรับสูตรผลติภัณฑใหเหมาะสม  

การพัฒนาผลติภัณฑขัดผวิในรูปของครมีมีน้ํามันกัญชงเปนสวนประกอบ 8.50-10.92 % และครีมพื้นของผลิตภัณฑ

ขัดผวิที่เหมาะสมที่สุด (ตํารับที่ 15) มีน้ํามันกัญชง 8.50 % เปนสวนประกอบ และในตํารับของผลิตภัณฑขัดผิวมีสารขัดผิว 

polyethelene powder ในปริมาณ 7% และสารแตงกลิ่น lavandin และ escafawa อยางละ 2.4% และ 1 % ของครีมพื้น 

ตามลําดับ (ตํารับผลิตภัณฑขัดผิวที่เหมาะสมที่สุดมีน้ํามันกัญชง 8.22 %, polyethelene powder 6.77%, lavandin 2.32%, 

และ escafawa 0.97% และสารอ่ืนๆในตํารับครีมพื้นที่ 15 ,ตารางที่ 2,  หนา 11, จนครบ100%)   ผลการทดสอบความคง

สภาพเบื้องตน ที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซยีสและอุณหภูมิหอง ผลติภัณฑขัดผวิมีความคงสภาพด ีในขณะที่ที่อุณหภูมิ 45 องศา

เซลเซียส ผลิตภัณฑขัดผิวมีลักษณะเย้ิมเหลวและกลับคืนสภาพกึ่งแข็ง เม่ือนํามาเก็บที่อุณหภูมิหอง แตการกระจายของ 

polyethylene powder ไมสมํ่าเสมอ โดยที่ผวิมีปรมิาณของ polyethylene powder นอยกวากนภาชนะบรรจุ และครีมขัดผิวมีสี

เขมขึ้นเล็กนอยเม่ือเปรียบเทียบกับครีมที่เก็บที่ 4 องศาเซลเซียสและอุณหภูมิหอง สวนกลิ่นของผลิตภัณฑขัดผิวที่เก็บไวที่

อุณหภูมิตางๆไมมีความแตกตางที่สังเกตได  

 

สรุปผลการวิจัย 

น้ํามันกัญชงสามารถพัฒนาเปนผลติภัณฑเครื่องสําอางไดหลากหลายชนิด อยางไรก็ดีจะตองมีการควบคุมคุณภาพ

ของน้ํามันเมล็ดกัญชง เนื่องจากน้ํามันเมล็ดกัญชงที่มาจากแหลงที่แตกตางกัน มีคุณภาพแตกตางกัน ซึ่งจะสงผลใหผลิตภัณฑ

เครื่องสําอางที่ไดไมคงที่ วิธีการสกัดก็มีผลกระทบตอคุณภาพของน้ํามันกัญชงเชนกัน จากงานวิจัยนี้ ผูวิจัยไดเลือกน้ํามัน

เมล็ดกัญชงจากการสกัดโดยการบบีเย็นใหผลผลติ 7.41% และใหลักษณะปรากฏใส หนืด สีเขียวเขม ไมมีสีอ่ืนเจือปน ซึ่งเปน

การสกัดบริสุทธิ์ที่เหมาะแกการใชในผลิตภัณฑครีมขัดผิวจากน้ํามันเมล็ดกัญชง การพัฒนาสารในครีมพื้นสูตรที่ 15  ซึ่งมี

น้ํามันกัญชง 8.50 % เปนสวนประกอบ และในตํารับของผลิตภัณฑขัดผิวมีสารขัดผิว polyethelene powder ในปริมาณ 7% 

และสารแตงกลิ่น lavandin และ escafawa อยางละ 2.4% และ 1 % ของครีมพื้น ตามลําดับ (ตํารับผลิตภัณฑขัดผิวที่

เหมาะสมที่สุดมีน้ํามันกัญชง 8.22 %, polyethelene powder 6.77%, lavandin 2.32%, และ escafawa 0.97% และสารอ่ืนๆ

ในตํารับครมีพื้นที่ 15 ,ตารางที่ 2,  หนา 11, จนครบ100%) มีความคงสภาพดเีม่ือทดสอบดวยวธิ ีHeating-cooling cycle    

 

กติตกิรรมประกาศ 

 งานวจัิยฉบับนี้มีจุดมุงหมายเพื่อศกึษาวิธีการสกัดน้ํามันกัญชงและคุณลักษณะของน้ํามันกัญชง รวมถึงการพัฒนา

เปนผลติภัณฑขัดผวิ คณะผูวจัิยขอขอบคุณ  การสนับสนุนจากมูลนธิโิครงการหลวง    ที่ไดสนับสนุนทุนการวิจัยครั้งนี้  การ
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ดําเนินการวิจัยมิอาจสําเร็จลุลวงไปไดหากปราศจากความรวมมือของคณาจารยในวิทยาลัยการแพทยแผนตะวันออก 

มหาวทิยาลัยรังสติที่ไดใหคําปรกึษาและขอมูล จนโครงการนี้สําเร็จลุลวงไปดวยดี 
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บทคัดยอ 

   ตมยําเปนหน่ึงในอาหารไทยท่ีมกีล่ินรสท่ีเปนเอกลักษณและเปนท่ีรูจักในหลายประเทศ เครื่องเทศท่ีเปนสวนประกอบพื้นฐาน

หลักของตมยํา ไดแก ตะไคร ใบมะกรูด พรกิขี้หนู นํ้าปลา และนํ้ามะนาว ซ่ึงเครื่องเทศเหลาน้ีลวนทาใหเกิดกล่ินท่ีเปนเอกลักษณจาเพาะของตมยํา 

ซ่ึงเปนผลมาจากองคประกอบทางเคมีประเภทสารระเหยงายท่ีมีอยูในเครื่องเทศ ดังน้ันงานวิจัยน้ีจึงมีความสนใจท่ีจะวิเคราะหเปรียบเทียบสาร

ระเหยงายในตมยําท่ีปรุงขึ้นเองและตมยําก่ึงสาเร็จรูปท่ีวางจาหนายตามหางสรรพสินคาดวยเทคนิค เฮดสเปซโซลิดเฟสไมโครเอกซแทรกชัน-แกส

โครมาโทกราฟ-แมสสเปกโทรเมตรี/โอแฟกโทเมตรี (HS-SPME-GC-MS/O) โดยใชคอลัมนชนิด HP-5MS และสวนวิเคราะหและตรวจวัด

สัดสวนมวลตอประจุเปน quadrupole MS โดยทาการตรวจวัดใน scan mode สภาวะการสกัดท่ีเหมาะสมสาหรับ HS-SPME คือท่ีอุณหภูมิ

การสกัด 40 องศาเซลเซียส เปนเวลา 50 นาที จากการเปรยีบเทียบ MS spectra ของสารระเหยงายในตมยําปรุงเองและตมยําก่ึงสาเร็จรูปกับ

ฐานขอมูลของ National Institute of Standards and Technology (NIST) และการเปรียบเทียบคา retention indices จากการทดลองและ

คาอางองิ พบสารระเหยงาย 77-96 ชนิด ประกอบดวยสารจาพวก terpenes, alcohols, aldehydes, esters และ ketones สารระเหยงาย

หลักท่ีพบในปรมิาณมากท้ังในตมยําท่ีปรุงขึ้นเองและตมยําก่ึงสาเร็จรูป ไดแก D-limonene, geranial, neral และ β-linalool อีกท้ังยังพบสาร

ระเหยงายตางชนิดกันของแตละตัวอยาง นอกจากน้ีสารท่ีใหกล่ินของแตละตัวอยางจะมขีอมูลทางโอแฟกโทเมตรีเขามารวมในการประมวลผลดวย 

ผลการทดลองท่ีเสร็จสมบูรณจะนาเสนออยางละเอยีดตอไป 

คําสําคัญ:  ตมยํา  สารระเหยงาย  เฮดสเปซโซลิดเฟสไมโครเอกซแทรกชัน  แกสโครมาโทกราฟแมสสเปกโทรเมตร ี 

โอแฟกโทเมตรี 

Abstract 

 Tom Yum, spicy and sour soup, is one of the Thai food types that shows authentic flavor and has been well-

known in many countries. Tom Yum ingredients typically include lemongrass, kaffir lime leaf, chili, fish sauce and lime 

juice that show impressive aroma. Aroma is especially resulted from volatile compounds in either original or cooked 

ingredients. In this work, volatile compounds in the Tom Yum soup made from fresh and commercial pastes were 

determined by headspace-solid phase microextraction-gas chromatography-mass spectrometry/olfactometry (HS-

SPME-GC-MS/O). Using an HP-5ms capillary column and a single quadrupole mass analyzer with a full scan mode, the 
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following optimal conditions of HS-SPME were obtained: extraction temperature 40 °C and extraction time 50 min. By 

comparing mass spectra of volatile compounds found in Tom Yum soup made from fresh and commercial pastes with 

those in National Institute of Standards and Technology (NIST) library and linear retention indices, 77-96 compounds 

including terpenes, alcohols, aldehydes, esters and ketones were identified. Major constituents found in all samples were 

D-limonene, geranial, neral and β-linalool but difference types and comparative amounts of some volatile compounds 

were observed. Otherwise aroma compounds were also evaluated by olfactometry. The results will be further presented 

in details. 

Keyword:  Tom Yum soup,  volatile compounds,  HS-SPME  GCMS,  Olfactometry 

 

บทนํา 

ตมยํา เปนหนึ่งในอาหารไทยที่ขึ้นชื่อและไดรับความนยิมในหลายประเทศทั่วโลก เนื่องจากตมยํามีกลิ่นและรสชาติที่

เปนเอกลักษณ และมีประโยชนมากมายที่ไดจากเครื่องเทศตางๆ ที่นามาเปนสวนประกอบ อาทิเชน ตะไคร ใบมะกรูด น้ํา

มะนาว และพรกิขี้หนู เปนตน กลิ่นที่เปนเอกลักษณเฉพาะของตมยํามาจากองคประกอบทางเคมีประเภทสารระเหยงายที่มีอยู

ในเครื่องเทศที่นํามาเปนสวนประกอบ เชน สารจาพวกกลุม alcohols, aldehydes, esters ether ketones and terpenes 

(Zachariah et al., 2012) เทคนิคที่นิยมใชในการศึกษาองคประกอบทางเคมีประเภทสารระเหยงาย คือ GC MS เนื่องจาก

สามารถทํานายชนดิขององคประกอบที่มีอยูในสารตัวอยางไดอยางคอนขางแมนยํา ประกอบกับการศึกษาองคประกอบดาน

กลิ่น ที่จะนยิมใชเทคนิค GC olfactometry (Wardencki et al., 2013) มาใชในการประมวลผลรวมกันเพื่อพิสูจนทราบกลิ่นที่

รับรูไดมาจากองคประกอบทางเคมีชนิดใด เทคนิคการเตรียมตัวอยางที่นิยมใชกับ  GC MS ไดแก solid phase 

microextraction (SPME) เนื่องจากเปนเทคนคิการเตรยีมตัวอยางและสกัดสารที่สะดวก งายและรวดเร็ว ทั้งสองกระบวนการ

รวมอยูในขั้นตอนเดียว อีกทั้งไมตองอาศัยตัวทาละลายจึงทาใหเกิดของเสียนอย เทคนิคที่นิยมใชควบคูกับ SPME คือ 

Headspace (HS) ซึ่งเปนการเลอืกสกัดสารจาเพาะที่อยูในรูปไอระเหยเทานัน้ใหมาดูดซับที่ไฟเบอรโดยตรง เปนเทคนิคที่ทําได

งายและรวดเร็ว ลดขัน้ตอนความซับซอนในการเตรียมสาร (Vas and Vekey, 2004) ตัวอยางงานวิจัยกอนหนาที่มีการศึกษา

สารระเหยงายที่ใหกลิ่นในอาหารดวยเทคนิค HS-SPME-GC MS/O เชน ซอสถั่วเหลือง (Feng et al., 2017) ไวน (Xiao et 

al., 2017) ชาเขยีว (He et al., 2016) และน้ําปลา (Pham et al., 2008) เนื่องจากขอมูลจาพวกการวเิคราะหสารระเหยงายจะ

ใหขอมูลจํานวนมากและมีความซับซอน ดังนัน้การพจิารณาและประมวลผลขอมูลจะอาศัยเทคนิคทางเคโมเมทริกซมาชวยใน

การจําแนกขอมูล ซึ่งเปนเทคนิคที่อาศัยวิธีการทางสถิติที่เกี่ยวของกับหลายตัวแปร เพื่อจะใชในการจัดแบงกลุมตามความ

เหมือนและความตางกันของสวนประกอบทางเคมีของสารตัวอยาง โดยเทคนิคเฉพาะที่นิยมใชในการจัดแบงกลุม ไดแก 

เทคนิค hierarchical cluster analysis (HCA) และ principle component analysis (PCA) (Kumar et al., 2014) ตัวอยางงานวิจัย

กอนหนาที่มีการศกึษาการจัดแบงกลุมโดยใชเทคนิคทางเคโมเมทริกซ เชน Bayberry (Cheng et.al., 2015) กะป (Wittanalai 

et.al., 2011) และมะเขอืเทศ (Marković et.al., 2007) จากงานวจัิยกอนหนายังไมมีการศกึษาสารระเหยงายในตมยํา ดังนั้นใน

งานวจัิยนี้จึงมีความสนใจที่จะวเิคราะหเปรียบเทียบสารระเหยงายในตมยําที่ปรุงขึ้นเองและตมยํากึ่งสาเร็จรูปที่วางจําหนาย

ตามหางสรรพสนิคาดวยเทคนคิ HS-SPME-GC MS/O เพื่อดูความเหมือนและความแตกตางทั้งในเชิงองคประกอบทางเคมี

ประเภทสารระเหยงายและสารระเหยงายที่ใหกลิ่น และใชเทคนิคทางเคโมเมทริกซมาชวยในการประมวลผลและวิเคราะห

ขอมูล 
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อุปกรณและวิธีการ / วิธีดาเนนิการวิจัย 

1. เครื่องเทศที่เปนสวนประกอบพื้นฐานของตมยําและตมยํากึ่งสาเร็จรูป  

ซื้อตะไคร ใบมะกรูด พรกิขี้หนู มะนาว น้ําปลา และตมยากึ่งสาเร็จรูป 3 ย่ีหอ มาจากหางสรรพสินคา โดยเก็บสี่สวนประกอบ

แรกไวในตูเย็นที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซยีส  

2. สารเคมี  

ซื้อสารเคมีผสม n-alkanes (C8-C20) มาจากบริษัท Sigma Aldrich (St. Louis, MO) เพื่อใชในการคานวณหาคา linear 

retention index (LRI)  

3. การเตรยีมตัวอยางตมยาและตมยากึ่งสาเร็จรูป  

การเตรยีมตัวอยางตมยา ลางตะไคร ใบมะกรูด พรกิขี้หนู และมะนาวใหสะอาดและผึ่งใหแหง หลังจากนั้นหั่นตะไคร

เปนชิ้นบางๆ ฉีกแกนกลางของใบมะกรูดออก และฉีกแบงครึ่ง บุพริกขี้หนูพอแตก และค้ันเอาแตน้ํามะนาว ตมน้ําปริมาตร 

300 มิลลลิติรใหเดอืดบนเตา แลวใสตะไคร น้ําปลา ใบมะกรูด พรกิขี้หนู และน้ํามะนาว ตามลาดับ ลงในน้ําเดือด จากนั้นใชป

เปตดูดเฉพาะสวนน้ําตมยามา 2 มิลลลิติรใสขวดบรรจุขนาด 20 มิลลลิติร แลวปดขวดดวยฝาอะลูมิเนียม การเตรียมตัวอยาง

ตมยากึ่งสาเร็จรูป ตมน้ําปรมิาตร 300 มิลลลิติรใหเดอืดบนเตา หลังจากนัน้ใสตมยากึ่งสาเร็จรูป (50 กรัม) ลงในน้ําเดือด จับ

เวลาตามที่ฉลากแนะนา หลังจากนั้นใชปเปตดูดเฉพาะสวนน้ําตมยามา 2 มิลลิลิตรใสขวดบรรจุขนาด 20 มิลลิลิตรแลวปด

ขวดดวยฝาอะลูมิเนยีม 

4. HS-SPME  

ไฟเบอรที่ใชในการสกัด คือ SPME 50/30 μm DVB/CAR/PDMS และ holder ย่ีหอ Supelco (Sigma-Aldrich, 

Bellefonte, PA) กอนสกัดตัวอยางจริง ตองทาการฉีด Blank (ไฟเบอรเปลา) เพื่อเช็ค impurity ของไฟเบอรกอนทุกครั้ง ขวด

บรรจุขนาด 20 มิลลลิติรที่บรรจุน้ําตมยาจะถูกนาไปใหความรอนดวยเครื่องใหความรอนที่อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส เปน

เวลา 50 นาที โดยระหวางใหความรอนใชอุปกรณ HS-SPME สาหรับดูดซับสารระเหยงาย และปลดปลอยสารในสวน

ปลดปลอยสารของเครื่อง GC-MS เปนเวลา 5 นาท ีแตละตัวอยางทาการทดลอง 3 ซา  

5. GC-MS/O  

การวเิคราะหสารระเหยงายที่ใหกลิ่นโดยใช GC-MS (7890A-7000, Agilent technologies Inc.) ที่ตอเขากับ olfactory 

detection port (ODP3; Gerstel) กาหนดสภาวะของเครื่อง GC ดังนี้ คอลัมนชนิด HP-5 MS (30 m x 0.25 mm i.d., 0.25 μm 

film thickness; J&W Scientific, USA) แกสที่ใชพาสารเขาสูคอลัมนคือ ฮีเลยีมที่มีความบรสิุทธิ์ 99.999% ดวยอัตราการไหล 2 

มิลลิลิตรตอนาที อุณหภูมิของสวนฉีดสาร คือ 250 องศาเซลเซียส และ Split ratio 1:10 อุณหภูมิเริ่มตนของเตาอบ คือ 50 

องศาเซลเซียส และเพิ่มไปจนถึง 200 องศาเซลเซียส ดวยอัตราการเพิ่มอุณหภูมิ 3 องศาเซลเซียสตอนาที สารที่ถูกแยก

ออกมาทางปลายคอลัมนจะถูกแยกออกเปนสองทาง โดยอุปกรณการแบงสารที่เรียกวา T-junction แกสที่ออกมา 1 สวนจะ

ถูกตรวจวัดดวย MS อีก 4 สวน จะถูกตรวจวัดดวย ODP กาหนดสภาวะของ MS ดังนี้ อุณหภูมิของแหลงกาเนิดไอออน 230 

องศาเซลเซียส พลังงานแหลงกาเนิดไอออน 70 อิเล็กตรอนโวลต (eV) ชวงแมสที่ตรวจวัด 35-300 ดอลตัน (m/z) การ 

ประเมินสารระเหยงายที่ใหกลิ่นโดยผูไดรับการฝกดม 3 คน (อายุ 24-26 ป เพศหญิง) โดยแตละคนทาการดม 1 ครั้งตอหนึ่ง 

ตัวอยาง การกาหนดสารระเหยงายสาคัญที่ใหกลิ่น ไดพิจารณาจากการใหคะแนนที่จะใหตามปุมกดความเขมกลิ่นที่มีระดับ 

1-4 โดยระดับ 1 คือ ความเขมกลิ่นนอยที่สุดไปจนถึงระดับ 4 คือความเขมกลิ่นมากที่สุด คาเฉลี่ยความเขมกลิ่นคิดจากการ

ดม ทัง้หมด 3 ครัง้ (โดยใชผูไดรับการฝกดม 3 คน) ของแตละตัวอยางมาหาคาเฉลี่ย และพิจารณาจากจานวนผูไดรับการฝก

ดมใน การดมกลิ่นตองดมไดกลิ่นที่ร ีเทนชันไทมนั ้นๆ 2 ใน 3 คน 
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6. การวเิคราะหขอมูล  

การระบุชนิดสารดูจาก Mass spectra เทียบกับ NIST library และดูจากคา LRI การทดลองเทียบกับคา LRI อางอิง 

โดยคานวณคา LRI จากสมการที่(1) (Jiang et al., 2015) สาหรับการหาพื้นที่ใตพกีใชโปรแกรม MassHunter ซึ่งขอมูล พื้นที่ใต

พกีจะถูกนาไปคานวณเชงิปรมิาณในรูปของ %Relative area normalization โดยคิดจากสมการที่(2) และขอมูลทาง สถิติไดถูก

วเิคราะหแบบ PCA ซึ่งจะศกึษาถงึความแปรผันของขอมูล (Variation) โดยจะนาขอมูล %Relative area normalization ไปใชใน

การประมวลผลโดยใชโปรแกรม XLSTAT 2017 

 
โดย tR = รเีทนชันไทมของพกีสาร n หรอื n+1  

n และ n+1 = สาร n-alkanes ที่มีจานวนคาร บอน n และ n+1 ตามลาดับ 

 
 

ผลการวิจัย 

จากการวิเคราะหเปรียบเทียบสารระเหยงายในตมยาที่ปรุงขึ้นเองและตมยากึ่งสาเร็จรูปที่วางจาหนายตาม 

หางสรรพสนิคาดวยเทคนิค HS-SPME-GC-MS/O (ภาพที่1) ตามสภาวะการทดลองที่ไดกลาวขางตน ไดมีการตรวจพบสาร 

ระเหยงายในแตละตัวอยางดังแสดงในตารางที่ 1 

 
ภาพที่ 1 GC-MS chromatograms ของ (ก) ตมยาที่ปรุงขึ้นเอง, (ข) ตมยากึ่งสาเร็จรูปย่ีหอ 1, (ค) ตมยากึ่งสาเร็จรูปย่ีหอ 2 

และ (ง) ตมยากึ่งสาเร็จรูปย่ีหอ 3 
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ตารางที่ 1 Tentative compound ที่พบในตมยาที่ปรุงขึ้นเองและตมยากึ่งสาเร็จรูป 3 ย่ีหอ 
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จากการวิเคราะหขอมูลทางสถิติ PCA จะสามารถแยกขอมูลไดเปนสองขอมูลโดยมีชื่อวา Score plot (ภาพที่ 2) 

แสดงถงึขอมูลตัวอยาง (Samples) กับ Loading plot (ภาพที่ 3) แสดงถงึขอมูลตัวแปร (Variables) แกน F1 (53.40%) หมายถึง

คาความแปรผันของขอมูลที่สูงที่สุด และแกน F2 (37.00%) หมายถงึคาความแปรผันของขอมูลที่สูงรองลงมาจาก F1 (คเณศ, 

2555) ซึ่งในการทดลองนี้ Score plot (ภาพที่ 2) แสดงถึงการแบงกลุมของตมยาที่ปรุงขึ้นเองและตมยากึ่งสาเร็จรูป 3 ย่ีหอ 

ออกเปน 4 กลุมอยางชัดเจนซึ่งสามารถอธิบายไดวาตมยาที่ปรุงขึ้นเองและตมยากึ่งสาเร็จรูป 3 ย่ีหอมีความแตกตางกัน สา

หรับ Loading plot แสดงถงึสารระเหยงายที่พบในตมยาที่ปรุงขึ้นเองและตมยากึ่งสาเร็จรูป 3 ย่ีหอ และภาพที่ 4 Biplot แสดง

ถงึความสัมพันธของ Score plot และ loading plot ซึ่งแสดงใหเห็นอยางชัดเจนวาแตละกลุมตัวอยางที่แบงไดจาก Score plot มี

สารระเหยสาคัญใดบางที่พบในแตละกลุมตัวอยางนั้น เชน ตมยาที่ปรุงขึ้นเองพบ β-Pinene, D-limonene และ Geraniol ตม

ยากึ่งสาเร็จรูปย่ีหอ 1 พบ α-Cubebene ตมยากึ่งสาเร็จรูปย่ีหอ 2 พบ α-Terpineol และ ตมยากึ่งสาเร็จรูปย่ีหอ 3 พบ Rose 

furan เปนตน 

 
ภาพที่ 2 Score plot แสดงถงึการแบงกลุมของตมยาที่ปรุงขึ้นเองและตมยากึ่งสาเร็จรูป 
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ภาพที่ 3 Loading plot แสดงถงึความสัมพันธของสารระเหยงายที่พบในตมยาที่ปรุงขึ้นเองและตมยากึ่งสาเร็จรูป 

 

 
ภาพที่ 4 Biplot แสดงถงึความสัมพันธของ Score plot และ loading plot 

ขอมูลจากการโอแฟกโทเมตรพีบสารระเหยงายที่ใหกลิ่นในตมยาที่ปรุงขึ้นเองและตมยากึ่งสาเร็จรูปดังแสดงในตารางที่ 2  
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ตารางที่ 2 สารระเหยงายที่ใหกลิ่นที่พบในตมยาที่ปรุงขึ้นเองและตมยากึ่งสาเร็จรูป 3 ย่ีหอ 

 

   
 

*ลักษณะกลิ่นอางอิงจาก http://www.flavornet.org/flavornet.html (5 พฤศจิกายน 2560)  

LRIexp คือ คา LRI การทดลอง  

LRIlit คือ คา LRI อางอิงจาก http://webbook.nist.gov/ (5 พฤศจิกายน 2560) มีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานไมเกนิ ±10  

 

วิจารณผลการวิจัย  

ขอมูลจาก GC-MS พบวาตมยาที่ปรุงขึ้นเอง (ภาพที่ 1ก) มีสารระเหยงายทั้งหมด 96 ชนิด สารระเหยงายหลักที่พบ 

คือ D-limonene (26.6%) และ geranial (25.4%) ซึ่งมาจากเครื่องเทศ คือ น้ํามะนาว และตะไคร สารระเหยงายอ่ืนๆ ที่พบ 
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ไดแก α-muurolene (6.27%), β-pinene (4.79%) และ γ-terpinene (4.46%) ซึ่งมาจากเครื่องเทศ ไดแก น้ํามะนาว ตมยา

กึ่งสาเร็จรูปย่ีหอ 1 (ภาพที่ 1ข) มีสารระเหยงายทั้งหมด 70 ชนิด สารหลักที่พบ คือ iso-isopulegol (12.2%), D-limonene 

(10.8%), β-myrcene (9.97%), Isopulegol (9.01%) และ geranial (5.88%) ในขณะที่สารระเหยงายรองที่พบไดแก 

caryophyllene (4.72%), p-mentha-3,8-diene (4.54%) และ β-Citral (4.38%) ตมยากึ่งสาเร็จรูปย่ีหอ 2 (ภาพที่ 1ค) มีสาร

ระเหยงายทั้งหมด 66 ชนิด สารระเหยงายหลัก 4 ชนิดที่พบ ไดแก geranial (30.1%), β-citral (18.9%), caryophyllene 

(6.82%) และ geranyl acetate (5.81%) สารระเหยงายชนดิอ่ืนๆ ที่พบ คือ γ-gurjunene (1.95%), β-myrcene (1.86%) และ 

(Z,E)-α-farnesene (1.80%) ตมยากึ่งสาเร็จรูปย่ีหอ 3 (ภาพที่ 1ง) มีสารระเหยงายหลักคือ iso-isopulegol (11.5%), 

isopulegol (11.3%), β-myrcene (10.8%) และ D-limonene (10.8%) ในขณะที่สารระเหยงายรองที่พบ คือ geranial (5.99%), 

β-citral (5.41%) และ β-linalool (5.02%)  

จากการเปรียบเทียบสารระเหยงายที่พบในตมยาที่ปรุงขึ้นเองและตมยากึ่งสาเร็จรูป 3 ย่ีหอ พบวาสารระเหยงาย

สวนใหญในตมยากึ่งสาเร็จรูป 3 ย่ีหอ มีความใกลเคียงกับตมยาที่ปรุงขึ้นเอง ยกเวน สารระเหยงาย 30 ชนิดที่พบเฉพาะในตม

ยากึ่งสาเร็จรูป เชน dimethyl disulfide, hexanal, furfural, 2-acetylfuran, methyl 1-propenyl disulfide, benzaldehyde, 

dimethyltrisulfide, diallyl disulphide, 3-carene, (E,E)-2,4-heptadienal, eucalyptol, benzeneacetaldehyde และ β-

citronellal และสารอ่ืนๆ ตามตารางที่ 1  

ขอมูลจาก PCA พบวา ตมยาที่ปรุงขึ้นเองและตมยากึ่งสาเร็จรูป 3 ย่ีหอแยกกลุมออกจากกันชัดเจนเปน 4 กลุม 

(ภาพที่ 2 score plot) ซึ่งแสดงใหเห็นวา ตมยาที่ปรุงขึ้นเอง ตมยากึ่งสาเร็จรูปย่ีหอ 1, 2 และ 3 มีความแตกตางกัน ซึ่งเปนผล

มาจากชนดิและปรมิาณสารระเหยงายจากเครื่องเทศของแตละย่ีหอที่นามาเปนสวนประกอบมีความแตกตางกัน จึงสงผลให

เกดิสารระเหยที่แตกตางกันดังแสดงในภาพที่ 3 loading plot และ ภาพที่ 4 Biplot  

ขอมูลสารระเหยงายที่ใหกลิ่น (ตารางที่ 2) พบวา สารระเหยงายที่ใหกลิ่นเดนชัดในตมยาที่ปรุงขึ้นเอง ไดแก 3-

(methylthio)propanal (ซึ่งใหกลิ่นประเภท Potato), β-Citral (Citrus), β-linalool (Flower, lavender) และ Geranial (Floral) ซึ่ง

มาจากเครื่องปรุงคือ น้ําปลา และเครื่องเทศ คือ ตะไคร ใบมะกรูด และน้ํามะนาว สารระเหยงายที่ใหกลิ่นเดนชัดในตมยากึ่ง

สาเร็จรูปย่ีหอ 1 คือ 2-isobutyl-3-methoxypyrazine (Paprika, green, earthy), 3-(methylthio)propanal (Potato) และ 

dimethyl trisulfide (Sulfur, fish and cabbage) นอกจากนี้ ยังพบเฉพาะ β-citronellol (rose aroma) ในตมยากึ่งสาเร็จรูปย่ีหอ 

1 เทานั้น สารระเหยงายที่ใหกลิ่นเดนชัดในตมยากึ่งสาเร็จรูปย่ีหอ 2 ไดแก isopinocamphone (Cedar camphoreous) และ 

geranyl acetate (Floral) สาหรับ D-limonene (citrus and mint) และ β-citral (citrus) เปนสารระเหยงายที่ใหกลิ่นที่พบเฉพาะ

ในตมยากึ่งสาเร็จรูปย่ีหอ 2 เทานั้น สารระเหยงายที่ใหกลิ่นเดนชัดในตมยากึ่งสาเร็จรูปย่ีหอ 3 คือ 3-(methylthio)propanal 

(Potato), isopinocamphone (Cedar camphoreous), 2-isobutyl-3-methoxypyrazine (Paprika, green, earthy) และ β-

linalool (Flower, lavender) นอกจากนี้สารระเหยงายที่ใหกลิ่นที่พบเฉพาะในตมยากึ่งสาเร็จรูปย่ีหอ 3 คือ 3-methylbutanoic 

acid (vomit-like, cheesy และ sweaty)  

จากการเปรยีบเทยีบสารระเหยงายที่ใหกลิ่นของตมยาที่ปรุงขึ้นเองและตมยากึ่งสาเร็จรูป 3 ย่ีหอ พบวามีสารระเหย

งายที่ ใหกลิ่น 9 ชนิด ที่พบทั้งในตมยาที่ปรุงขึ้นเองและตมยากึ่งสาเร็จรูป คือ 3-methylbutanoic acid, 3-

(methylthio)propanal ซึ่งมาจากน้ําปลา 6-methyl-5-hepten-2-one มาจากตะไคร β-linalool, geraniol และ geranyl 

acetate มาจากเครื่องเทศ ไดแก ตะไคร ใบมะกรูด และน้ํามะนาว α-Terpineol มาจากเครื่องเทศ ไดแก ใบมะกรูด และน้ํา

มะนาว 2-isobutyl-3-methoxypyrazine มาจากพริกขี้หนู และ β-citral มาจากตะไคร และน้ํามะนาว นอกจากนี้สารระเหย

งายที่ใหกลิ่น 6 ชนิดที่ไมพบในตมยาที่ปรุงที่ขึ้นเอง ไดแก dimethyl trisulfide, β-pinene, D-limonene, nonanal, 

isopinocamphone และ β-citronellol โดยที่ dimethyl trisulfide อาจมาจากเครื่องเทศ คือ กระเทียม (Kimbaris et al., 2006) 



การประชุมวชิาการ และการประกวดนวัตกรรมบัณฑิตศกึษาระดับชาติและนานาชาติ 

ระหวางวันท่ี 17-18 พฤษภาคม 2561 

ณ ศูนยประชุมนานาชาติดิเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส เชยีงใหม 
 

1009 

และหัวหอม (Soto et al., 2015) β-pinene, nonanal และ isopinocamphone มาจากเครื่องเทศ คือ น้ํามะนาว D-limonene มา

จากเครื่องเทศ คือ ตะไคร ใบมะกรูด และน้ํามะนาว และ β-citronellol มาจากเครื่องเทศ คือ ใบมะกรูด 

 

สรุปผลการวิจัย 

HS-SPME-GC-MS/O เปนเทคนคิที่มีประสิทธิภาพในการวิเคราะหเปรียบเทียบสารระเหยงายในตมยาที่ปรุงขึ้นเอง

และตมยากึ่งสาเร็จรูปที่วางจาหนายตามหางสรรพสินคา สภาวะการทดลองที่เหมาะสมตอการวิเคราะหคือใชคอลัมนชนิด 

HP-5MS และสวนวเิคราะหและตรวจวัดสัดสวนมวลตอประจุเปน quadrupole MS โดยทาการตรวจวัดใน scan mode สภาวะ

การสกัดที่เหมาะสมสาหรับ HS-SPME คือที่อุณหภูมิการสกัด 40 องศาเซลเซยีส เปนเวลา 50 นาท ีจากการเปรียบเทียบ MS 

spectra ของสารระเหยงายในตมยาปรุงที่ขึ้นเองและตมยากึ่งสาเร็จรูปกับฐานขอมูลของ NIST library และการเปรียบเทียบคา 

LRI จากการทดลองและคา LRI อางอิง ไดมีการตรวจพบสารระเหยงาย 77-96 ชนิด ประกอบดวยสารจาพวก terpenes, 

alcohols, aldehydes, esters และ ketones เนื่องจากสารระเหยงายสวนใหญที่พบในตมยากึ่งสาเร็จรูป 3 ย่ีหอมีความใกลเคียง

กับที่พบในตมยาที่ปรุงขึ้นเองจึงตองมีขอมูลทางสถติิ PCA มาชวยในการประมวลผล ซึ่งผลการทดลองจาก PCA สามารถแยก

กลุมตัวอยางออกเปน 4 กลุมไดอยางชัดเจน แสดงวาตมยาที่ปรุงขึ้นเอง ตมยากึ่งสาเร็จรูปย่ีหอ 1, 2 และ 3 มีความแตกตาง

กัน เนื่องมาจากชนิดและปริมาณสารระเหยงายที่พบของแตละตัวอยางมีความแตกตางกัน นอกจากนี้ขอมูลทางดานกลิ่น 

พบวามีสารระเหยงายที่ใหกลิ่น 9 ชนดิ ที่ตรวจวัดไดในทัง้ตมยากึ่งสาเร็จรูป และในตมยาที่ปรุงขึ้นเอง 
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บทคัดยอ 

 ปจจุบันไดมีการใชงานสารกัมมันตรังสอียางแพรหลาย โดยเฉพาะอยางย่ิงในภาคอุตสาหกรรมและโรงพยาบาลตางๆ 

ที่ไดมีการนําเขาสารกัมมันตรังสทีี่มีพลังงานและความแรงรังสทีี่สูงเพื่อนํามาใชงาน เม่ือผูปฏิบัติงานทางรังสีตองเขาไปทําการ

ตรวจวัดสารกัมมันตรังสจึีงทําใหเปนเรื่องยากที่จะปองกันการไดรับรังสเีหลานี้ ดังนั้นเพื่อใหเกิดความปลอดภัยและหลีกเลี่ยง

การไดรับรังสโีดยไมจําเปนของผูปฏิบัติงานทางรังสี คณะผูวจัิยจึงมีแนวคิดในการพัฒนารถหุนยนตควบคุมระยะไกลสําหรับใช

ตดิตัง้ระบบตรวจวัดรังสแีกมมาเพื่อชวยใหผูปฏิบัตกิารทางรังสสีามารถอยูหางจากแหลงกําเนิดรังสีไดขณะปฏิบัติงานในพื้นที่ 

ซึ่งรถหุนยนตควบคุมระยะไกลที่พัฒนาขึ้นนี้ไดถูกออกแบบใหเคลื่อนที่ไดในหลายทศิทางโดยไมตองทําการเลี้ยวรถดวยกลไกล

ดวยหลักการทํางานของลอแมคคานุม (Mecanum wheel) การทํางานของรถหุนยนตมีโหมดการควบคุม 2 โหมดผานทาง

อุปกรณรับสงคลื่นวทิยุยานความถี่ 2.4 กกิะเฮิรตซ ไดแก โหมดควบคุมโดยคน (Manual mode) ดวยจอยสติก (Joy stick) เพื่อ

นําตัวรถใหเขาใกลบรเิวณพื้นที่ทํางาน จากนัน้โหมดการทํางานจะถูกเปลี่ยนเปนแบบอัตโนมัติโดยผูควบคุม ซึ่งในโหมดนี้เปน

การทํางานรวมกันระหวางไมโครคอนโทรเลอรกับระบบโซนาร 4 ชุดในการตรวจจับสิ่งกีดขวาง จึงทําใหรถหุนยนตสามารถ

เคลื่อนที่หลบหลกีสิ่งกดีขวางและเคลื่อนที่ไปยังตําแหนงที่ตองการไดอยางถูกตอง 

ผลจากการวจัิยพบวาการควบคุมการเคลื่อนที่ของรถหุนยนตระยะไกลสามารถทําไดในระยะที่ไกลถึง 60 เมตรโดยไมมี
ขอผดิพลาด สวนการเคลื่อนที่แบบอัตโนมัตสิามารถหลบหลกีสิ่งกดีขวางในแตละดานของตัวรถจากคาที่ตั้งไว 20 เซ็นติเมตร
มีคาผดิพลาดไมเกิน 4 เซ็นติเมตร อัตราการสิ้นเปลืองกําลังของระบบขับเคลื่อนรถนอยกวา 18 วัตตตอชั่วโมง ที่ความเร็ว
สูงสุด (2km/hr) 

คําสําคัญ:  รถหุนยนต  หุนยนต อุปกรณวัดรังสแีกมมา  อุปกรณวัดรังสี 

Abstract 
Nowadays, the radioactive materials are widely used. Especially in the industrial and hospital sectors imported 

radioactive material with high energy and intensity for use. When radiation workers are required to perform radioactive 

measurements, it is difficult to prevent these radiation exposures. In order to achieve safety and avoid unnecessary 

radiation exposure of the radiation workers, the researcher team has an idea to develop a remote-controlled robot car 

for use in the installation of gamma ray detection system. To help the radiation workers stay away from the radiation 

source while working in the area. The development of remote controlled robot car has been designed to move in many 

directions without having to turn the car with the mechanics and principles of the mecanum wheel. The robotic car has 

two modes of control via a 2.4 GHz radio transceiver, including manual mode with a Joy stick to bring the car closer 

working area. Then the operating mode will change to automatic control mode by operator. In this mode, the 

microcontroller works together with 4 sonar systems to detect obstacles. Then the robot car can move avoid obstacles 

and move to the desired position correctly. 

The results of the research shown that the remote control of the robot car can be performed at distances up to 

60 meters without error. An automatic movement control can avoid obstacles on each side of the robot car from  setting 
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value 20 centimeters, with an error  not more than 4 centimeters. The power consumption of this robot car is less than 

18 Watt at maximum speed (2km/hr). 

Keyword:  Robot Car, Robotic, Gamma Radiation Detection Device, Radiation Detection 
 

บทนํา 

ปจจุบันมนุษยไดมีการศึกษาและประยุกตใชงานสารกัมมันตรังสีทั้งในดานวิทยาศาสตร การแพทย อุตสาหกรรม 

และเกษตรกรรม อยางแพรหลาย นอกจากสารกัมมันตรังสทีี่มนุษยนํามาใชงานแลวนั้น มนุษยเรายังไดรับกัมมันตภาพรังสีใน

ธรรมชาตจิากการดํารงชวีติอยูตลอดเวลา มนุษยจึงไมสามารถหลกีเลี่ยงการไดรับรังสีได สารกัมมันตรังสีมีทั้งประโยชนและ

โทษตอมนุษย ถารางกายมนุษยไดรับรังสใีนปรมิาณที่มากเกนิไปอาจจะสงผลเสยีตอรางกายได สําหรับการดําเนินชีวิตของคน

ปรกติโดยทั่วไปแทบจะไมมีโอกาสไดรับรังสจีนถงึขัน้อันตรายเลย แตกับผูที่ปฏิบัตงิานทางดานรังสแีลวคงไมสามารถหลีกเลี่ยง

การไดรับรังสไีด ดังนัน้การจํากัดการไดรับปรมิาณรังสเีขาสูรางกายไมใหเกนิคามาตรฐานที่กําหนดไวจึงมีความสําคัญอยางย่ิง

ตอทัง้ผูที่ปฏิบัติงานทางดานรังสแีละผูเกี่ยวของ เพื่อใหไดตระหนักถึงปริมาณรังสีที่ไดรับกับผลกระทบที่มีตอรางกายมนุษย

การไดรับรังสเีกดิขึ้นไดทั้งจากแหลงกําเนิดรังสีภายในและภายนอกรางกาย ซึ่งการไดรับรังสีจากภายนอกรางกายไดมีการ

กําหนดเปนหลักการ คือ “As Low As Reasonably Achievable (ALARA)” ซึ่งเปนหลักความปลอดภัยพื้นฐานเพื่อให

ผูปฏิบัตงิานทางดานรังสไีดรับปรมิาณรังสอียางสมเหตุสมผลจากการปฏิบัติงาน โดยอาศัยการกําหนดชวงระยะเวลาในการ

ปฏิบัตงิาน (Time) เพื่อใหผูปฏิบัติงานทางดานรังสีไดรับรังสีในชวงเวลาที่สั้นที่สุด การรักษาระยะหางจากแหลงกําเนิดรังสี 

(Distance)  เพื่อใหผูปฏิบัติงานทางดานรังสีอยูหางจากแหลงกําเนิดรังสีใหมากที่สุด และการปองกันดวยการกําบังรังส ี

(Shielding) เพื่อลดทอนปรมิาณรังสทีี่ตกกระทบกับผูปฏิบัตงิานทางดานรังสใีหเหลอืนอยที่สุด 

ในปจจุบัน เทคโนโลยีทางดานหุนยนตควบคุมระยะไกลมีความเจรญิกาวหนาและเปดกวางในการศึกษาเพื่อประยุกต

และพัฒนาในการใชงานมากขึ้น จึงทําใหคณะผูวจัิยมีแนวคิดในการพัฒนารถหุนยนตตนแบบที่สามารถควบคุมการทํางานได

ในระยะไกลสําหรับนํามาประยุกตใชในการตดิตัง้อุปกรณวัดรังสแีกมมา ซึ่งจะชวยใหผูปฏิบัติงานทางดานรังสีสามารถทําการ

ตรวจวัดคาของปรมิาณรังสโีดยไมจําเปนตองเขาไปอยูใกลกับแหลงกําเนิดรังสีนั้นๆ จึงทําใหผูปฏิบัติงานทางดานรังสีมีความ

ปลอดภัยมากย่ิงขึ้น เปนไปตามหลักความปลอดภัยในเรื่องการรักษาระยะหางจากแหลงกําเนดิรังส ี (Distance) 

 
อุปกรณและวิธีการวิจัย 

รถหุนยนตควบคุมระยะไกลสําหรับติดตั้งระบบตรวจวัดรังสีแกมมาที่พัฒนาขึ้น ควบคุมการทํางานดวยการบังคับ

จอยสตกิ โดยใชโมดูลรับสงคลื่นวทิยุยานความถี่ 2.4 GHz ในการสื่อสารการรับสงขอมูลระหวางรถหุนยนตกับจอยสติก และ

ไมโครคอนโทรลเลอรชวยในการประมวลผลขอมูลแลวเปลี่ยนเปนสัญญาณสําหรับขับเคลื่อนมอเตอรแตละลอผานบอรด

ควบคุมมอเตอร ซึ่งรถหุนยนตควบคุมระยะไกลที่พัฒนาขึ้นประกอบดวยสองสวนหลัก คือ สวนรถหุนยนต และสวนจอยสตกิ 

1. การออกแบบและพัฒนาสวนรถหุนยนต 

ในสวนรถหุนยนตประกอบดวย ลอแมคคานุม (Mecanum wheel) 4 ลอพรอมมอเตอร ติดตั้งบนโครงอลูมิเนียม โดย

แตละลอสามารถควบคุมความเร็วรอบและทิศทางไดอยางอิสระดวยบอรดควบคุมมอเตอร (Motor Controller Board)  แบบ

เฮชบริดจ (H Bridge) 4 แชนแนล (Channel) โดยมีไมโครคอนโทรลเลอร Arduino Mega 2560 ทําหนาที่ตรวจรับสัญญาณ

ขอมูลจากชุดโมดูลรับสงคลื่นวทิยุรุน nRF24L01 ยานความถี่ 2.4 GHz แลวทําการประมวลผลและสงสัญญาณดิจิตอลควบคุม

ทศิทางและสัญญาณ PWM ไปยังบอรดควบคุมมอเตอร นอกจากนี้ที่ตัวรถหุนยนตยังไดติดตั้งโมดูลโซนาร (Sonar Module) 

สําหรับตรวจจับสิ่งกดีขวาง 4  ดาน เพื่อใชสําหรับโหมดการเคลื่อนที่แบบอัตโนมัต ิไดอะแกรมของรถหุนยนตที่พัฒนาขึ้นแสดง

ดังภาพที่ 1 และชุดอุปกรณควบคุมการทํางานของรถหุนยนตแสดงดังภาพที่ 2  
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ภาพที่ 1 ไดอะแกรมของรถหุนยนต 

 

แหลงพลังงานของรถหุนยนตใชแบตเตอรี่ลเิธยีมไอออนแรงดันไฟฟา 12.6 V และจายกระแสไฟฟาไดสูงสุด 13.6 Ah 

โมดูลแบตเตอรรี่สําหรับรถหุนยนตแสดงดังภาพที่ 3 สวนประกอบของรถหุนยนตที่พัฒนาขึ้นแสดงดังภาพที่ 4 และภาพที่ 5 

แสดงรถหุนยนต มุมมองจากดานหนาและหลัง 

 

 
 

ภาพที่ 2 ชุดอุปกรณควบคุมการทํางานของรถหุนยนต 
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1. Arduino Mega 2560 ไมโครคอนโทรลเลอรบอรด, 2. โมดูล nRF24L01 อุปกรณสงสัญญาณวิทยุยานความถี่ 2.4 GHz, 3. 

บอรดมอเตอรคอนโทรล, 4. แผนวงจรตอเชื่อมระหวางโมดูล, 5. สวิตชเปด/ปด, 6. ขั้วตอสําหรับตอเขากับแบตเตอรรี่ 

แรงดันไฟฟา 8.4 V, 7. ขัว้ตอสําหรับตอเขากับแบตเตอรรี่ แรงดันไฟฟา 12.6 V, 8. แผงวงจรรเีลยสําหรับเปด/ปดอุปกรณ, 9-

12. ขัว้ตอสําหรับตอเขากับมอเตอร Channel 1, 2, 3, 4 ตามลําดับ 

 

 
 

ภาพที่ 3 โมดูลแบตเตอรรี่ 

1. แบตเตอรรี่ลเิธยีมไอออน, 2. แผงวงจรสําหรับชารจไฟแบตเตอรรี่, 3. ขัว้ตอสําหรับจายไฟฟาใหกับไมโครคอนโทรลเลอร,  

4. ขัว้ตอสําหรับจายไฟฟาใหกับบอรดควบคุมมอเตอร 

 

 
ภาพที่ 4 สวนประกอบของรถหุนยนต 

 

1. ชุดอุปกรณควบคุมการทํางานของรถหุนยนต, 2. ลอแบบแมคคานุม, 3. โมดูลโซนาร 
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มุมมองจากดานหนา มุมมองจากดานหลัง 

 

ภาพที่ 5 รถหุนยนต มุมมองจากดานหนาและดานหลัง 

 

2. การออกแบบและพัฒนาสวนจอยสตกิ 

สวนจอยสติกควบคุมรถหุนยนต ใชไมโครคอนโทรลเลอร Arduino Mega 2560 อานคาสัญญาณอนาล็อกจากปุม

สติกสองชุด และอานคาดิจิตอลจากสวิตชหนึ่งชุด มีโมดูลรับสงคลื่นวิทยุรุน nRF24L01 ยานความถี่ 2.4 GHz ทําหนาที่สง

สัญญาณขอมูลควบคุมไปยังรถหุนยนต ซึ่งไดอะแกรมของจอยสตกิแสดงดังภาพที่ 6 ในการพัฒนานี้ไดใชปุมสติกแบบ 2 แกน 

จํานวน 2 ชุด โดยปุมสตกิชุดแรกจะอานคาสัญญาณอนาล็อกแกน x1 และแกน y1 เพื่อนํามาประมวลผลสําหรับควบคุมการ

เคลื่อนที่ในแนวระนาบ สวนปุมสติกชุดที่สองจะอานคาสัญญาณอนาล็อกแกน x2 สําหรับควบคุมการหมุนของรถหุนยนต 

และมีสวติชสําหรับเลอืกโหมดการทํางานของรถหุนยนตเปนโหมดควบคุมโดยคนหรือโหมดอัตโนมัติ  แหลงจายพลังงานของ

จอยสตกิใชแบตเตอรี่ลเิธยีมไอออนแรงดันไฟฟา 8.4 V และจายกระแสไฟฟาไดสูงสุด 1300 mAh จอยสติกที่พัฒนาขึ้นแสดง

ดังภาพที่ 7  

 

 
ภาพที่ 6 ไดอะแกรมของจอยสตกิ 
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ภาพที่ 7 จอยสตกิที่พัฒนาขึ้น 

1. สวิตชเปด/ปด, 2. สวิตชเลือกโหมดการทํางาน, 3. ไมโครคอนโทรลเลอร Arduino Mega 2560 , 4. ปุมสติกชุดที่หนึ่ง

สําหรับควบคุมการเคลื่อนที่ในแนวระนาบ, 5. ปุมสติกชุดที่สองสําหรับควบคุมการหมุน, 6. โมดูลรับสงสัญญาณวิทยุรุน 

nRF24L01 ยานความถี่ 2.4 GHz, 7. แผนวงจรตอเชื่อมระหวางโมดูล, 8. LED แสดงสถานะการทํางาน, 9. LED แสดงโหมด

การทํางาน 

 

3. วธิกีารทํางานของรถหุนยนต 

3.1 วธิกีารทํางานของรถหุนยนต 

เนื่องจากคุณสมบัติพิเศษของลอแบบแมคคานุมสามารถเคลื่อนที่ไปยังทิศทางใดๆ บนพื้นราบโดยไมจําเปนตอง

บังคับเลี้ยวลอ การควบคุมทศิทางในการเคลื่อนที่ของรถหุนยนตจะใชวธิคีวบคุมความเร็วและทิศทางการหมุนของมอเตอรใน

แตละลอใหสัมพันธกัน ดังนัน้เพื่อใหสะดวกในการควบคุมจึงไดเขียนโปรแกรมกําหนดลักษณะการเคลื่อนที่ของลอใหเปนไป

ตามรูปแบบของการควบคุมปุมสติก โดยการทํางานของแตละลอจะตองสัมพันธกับตําแหนงและทิศทางของปุมสติก ตาม

ตัวอยางดังนี้ 

 เม่ือบังคับปุมสติกไปขางหนา (รถหุนยนตเคลื่อนไปทางดานหนา) ลอทุกลอจะหมุนไปดานหนา โดยลอทาง

ดานซายจะหมุนตามเข็มนาฬกิา (กําหนดทศิทางเปนบวก) สวนลอทางดานขวาจะหมุนทวนเข็มนาฬิกา (กําหนด

ทศิทางเปนลบ) เม่ือบังคับปุมสตกิไปขางหลังทศิทางการหมุนของลอจะกลับทศิ รถหุนยนตจะถอยหลัง 

 เม่ือบังคับปุมสตกิไปดานขางซาย (รถหุนยนตเคลื่อนไปทางดานซาย) ลอ 1 และ ลอ 3 จะหมุนทวนเข็มนาฬิกา 

(ทศิทางเปนลบ) สวนลอ 2 และ ลอ 4 จะหมุนตามเข็มนาฬิกา (ทิศทางเปนบวก) เม่ือบังคับปุมสติกไปดานขวา 

ทศิทางการหมุนของลอจะหมุนกลับทศิ รถหุนยนตจะเคลื่อนไปทางดานขวา 

 เม่ือบังคับปุมสติกเฉียง 135 องศา (รถหุนยนตเคลื่อนเฉียงทางดานหนาซาย) ลอ 2 จะหมุนตามเข็มนาฬิกา 

(ทศิทางเปนบวก) ลอ 3 จะหมุนทวนเข็มนาฬกิา (ทศิทางเปนลบ) สวนลอ 1 และ 4 จะหยุดหมุน 

 

ภาพที่ 8 แสดงแผนผังการทํางานของลอที่สัมพันธกับทิศทางของปุมสติก เม่ือวิเคราะหการทํางานของแตละลอที่

สัมพันธกับตําแหนงและทิศทางของปุมสตกิ พบวาในทุกๆ ลอจะมีแนวที่การหมุนของลอเปนศูนยตามแนวเสน Zero Line ของ
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แตละลอ ดังนัน้จึงสามารถกําหนดรูปแบบการทํางานของลอโดยรวมได โดยทําเปนไดอะแกรมวิเคราะหการทํางานของแตละ

ลอสัมพันธกับปุมสตกิดังแสดงในภาพที่ 9 

 
ภาพที่ 8 การทํางานของลอสัมพันธกับจอยสตกิ 

 

 

 
ภาพที่ 9 ไดอะแกรมวเิคราะหการทํางานของลอสัมพันธกับปุมสตกิ 

 



การประชุมวชิาการ และการประกวดนวัตกรรมบัณฑิตศกึษาระดับชาติและนานาชาติ 

ระหวางวันท่ี 17-18 พฤษภาคม 2561 

ณ ศูนยประชุมนานาชาติดิเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส เชยีงใหม 
 

1019 

3.2 วธิกีารทํางานของจอยสตกิ 

การทํางานของจอยสตกิไดแยกออกเปนสองสวน คือ สวนควบคุมการเคลื่อนที่ในแนวระนาบ และสวนควบคุมการ

หมุน การควบคุมการเคลื่อนที่ในแนวระนาบจะถูกควบคุมดวยปุมสติกชุดแรก โดยขอมูลจากปุมสติกชุดแรกจะถูกอาน

สัญญาณแกน x1 และแกน y1 แลวจึงนําคาที่ไดมาคํานวณเปนคารัศมี (ซึ่งมีเฉพาะคาบวก) และคามุมจากจุดเริ่มตน (0,0) ซึ่ง

คาที่ไดจะนํามาคํานวณตําแหนงของปุมสตกิเพื่อนํามากําหนดการทํางานของลอแตละชุดตามไดอะแกรมภาพที่ 9 ตอไป สวน

การควบคุมการหมุนจะถูกควบคุมดวยปุมสติกชุดที่สอง โดยขอมูลจากปุมสติกชุดที่สองจะถูกอานสัญญาณแกน x2 เพื่อ

นํามาแปลงเปนคา PWM(2) ที่ใชสําหรับหมุนรถหุนยนต ซึ่งคาที่ไดนี้จะมีทั้งคาที่เปนบวกและลบสําหรับการหมุนตามเข็มและ

ทวนเข็มนาฬกิาตามลําดับ 

การสงสัญญาณจากจอยสติกจะสงขอมูลทั้งหมด 4 คา คาแรกเปนโหมดการทํางานของรถหุนยนต (Auto or 

Manual) คาที่สองและสามเปนคารัศมี (R) และคามุม (Theta) จากปุมสติกชุดแรก และคาที่สี่เปนคาที่ใชในการคํานวณการ

หมุน PWM(2) จากปุมสตกิชุดที่สอง การสงขอมูลจะนําคาทั้งสี่คานํามารวมเปนชุดขอมูลเดยีวกันแลวจึงสงครั้งเดียว เนื่องจาก

หากแยกสงขอมูลแตละครัง้ เบื้องตนพบวารถหุนยนตไดขอมูลไมครบ (ขึ้นกับปรมิาณของชุดขอมูล ย่ิงจํานวนชุดขอมูลมากย่ิง

ผิดพลาดมาก) ดังนั้นจึงแกปญหาดวยการรวมขอมูลเปนชุดเดียวโดยใชคําสั่ง struct แลวจึงสงขอมูล วิธีนี้ทําใหรถหุนยนต

ไดรับขอมูลครบถวน 

3.3 วธิกีารทํางานของรถหุนยนต 

รถหุนยนตจะทํางานเฉพาะเม่ือไดรับสัญญาขอมูลจากจอยสตกิเทานัน้ โดยขัน้แรกจะทําการตรวจสอบสถานะวาอยูใน

โหมดการทํางานอะไร  (โหมดควบคุมโดยคน หรอืโหมดอัตโนมัติ) ในกรณีที่อยูในโหมดควบคุมโดยคน ไมโครคอนโทรลเลอร

จะนําคารัศมี (R) และคามุม (Theta) จากปุมสตกิชุดแรกมาคํานวณหาคา PWM(1) และกําหนดทศิทางการหมุนในแตละลอ ซึ่ง

ทศิทางการหมุนทําใหคา PWM(1) มีคาเปนไปไดทัง้บวกและลบ จากนัน้จึงนําไปรวมกับคาการหมุน PWM(2) จากปุมสติกชุดที่

สอง ผลรวมที่ไดจะเปนคา PWM(F)  ที่ใชในการกําหนดทิศทางและความเร็วในการหมุนของลอแตละลอตอไป กรณีที่อยูใน

โหมดอัตโนมัต ิไมโครคอนโทรลเลอรจะทํางานตามลําดับขัน้ตอนที่ไดโปรแกรมเอาไว โดยจะทําการสงสัญญาณโซนารเพื่อใช

ตรวจจับสิ่งกดีขวางทัง้สี่ดาน ประกอบดวย ดานหนา ดานหลัง ดานซาย และดานขวา ถาดานหนาไมมีสิ่งกีดขวางอยูในระยะที่

กําหนด (20ซม.) รถหุนยนตจะเคลื่อนที่ไปดานหนาเรื่อยๆ ในการเคลื่อนที่แบบอัตโนมัติทําไดโดยกําหนดคาตัวแปรเริ่มตน

สําหรับโปรแกรมนําไปใชคํานวณ คือคารัศมี (R) โดยกําหนดคา PWM(1) เปน 255 และกําหนดคามุม (Theta) เปน 90 องศา 

และกําหนดการหมุนโดยกําหนดคา  PWM(2)  เปน 0 แตถาเ ม่ือไหรที่ดานหนามีสิ่ งกีดขวางอยูในระยะที่กําหนด 

ไมโครคอนโทรลเลอรจะทําการตรวจสอบระยะสิ่งกดีขวางดานหลัง ถาดานหลังไมมีสิ่งกีดขวางอยูในระยะที่กําหนด (20ซม.)  

รถหุนยนตจะเคลื่อนที่ถอยไปดานหลังพรอมทัง้หมุนไปทางดานขวา กําหนดคารัศมี (R) โดยกําหนดคา PWM(1) เปน 127 และ

กําหนดคามุม (Theta) เปน 270 องศา และกําหนดการหมุนโดยกําหนดคา PWM(2) เปน 127 หลังจากนั้นจะทําการเริ่มตนวน

ลูปโปรแกรมเพื่อเช็คสิ่งกีดขวางดานหนาใหมอีกครั้ ง แตถาดานหนาและดานหลังมีสิ่งกีดขวางในระยะที่กําหนด 

ไมโครคอนโทรลเลอรจะทําการตรวจสอบสิ่งกีดขวางทางดานขวา ถาดานขวาไมมีสิ่งกีดขวางอยูในระยะที่กําหนด (20ซม.)   

รถหุนยนตจะสไลดไปทางดานขวา กําหนดคารัศมี(R) โดยกําหนดคา PWM(1) เปน 255 และกําหนดคามุม (Theta) เปน 0 

องศา และกําหนดการหมุนโดยกําหนดคา PWM(2) เปน 0  ในกรณีที่ทัง้ดานหนา ดานหลัง และดานขวามีสิ่งกีดขวางในระยะที่

กําหนด ไมโครคอนโทรลเลอรจะทําการตรวจสอบสิ่งกีดขวางทางดานซาย ถาดานซายไมมีสิ่งกีดขวางอยูในระยะที่กําหนด 

(20ซม.) รถหุนยนตจะสไลดไปทางดานซาย กําหนดคารัศมี(R) โดยกําหนดคา PWM(1) เปน 255 และกําหนดคามุม(Theta) 

เปน 180 องศา และกําหนดการหมุนโดยกําหนดคา PWM(2) เปน 0  แตถาทุกดานมีสิ่งกีดขวางอยูในระยะที่กําหนด รถ

หุนยนตจะหยุดนิ่งอยูกับที่ กําหนดคารัศมี (R) โดยกําหนดคา PWM(1) เปน 0 คามุม (Theta) ไมนิยาม (จะกําหนดใหเปน
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เทาไหรก็ได) และกําหนดการหมุนโดยกําหนดคา PWM(2) เปน 0 หลังจากนัน้โปรแกรมจะวนลูปไปเรื่อยๆ จนกวาทิศทางดาน

ใดดานหนึ่งจะไมมีสิ่งกดีขวาง 

4. วธิกีารทดสอบการทํางานของรถหุนยนต 

A. ทดสอบระยะทางในการรับสงสัญญาณระหวางจอยสตกิและรถหุนยนต 

ทําการทดสอบควบคุมรถหุนยนตจากที่ระยะตางๆ เริ่มตัง้แต 5 เมตรไปเรื่อยๆ จนกวาจอยสตกิจะไมสามารถควบคุม

รถหุนยนตได 

B. ทดสอบการเคลื่อนที่ของรถหุนยนต 

B.1. ทดสอบการหมุนของรถหุนยนตในแตละรอบของโปรแกรม โดยกําหนดคาการหมุนและระยะเวลาในการ

ทํางานใหกับรถหุนยนต โดยกําหนดคา PWM(2) เปน 255 (duty cycle 100%) และชวงเวลาทํางาน 100 

msec 

B.2. ทดสอบการเคลื่อนที่ไปทางดานหนาในแตละรอบของโปรแกรม โดยกําหนดคา PWM เปน 128, มุม (theta) 

90 องศา และชวงเวลาทํางาน 200 msec 

B.3. ทดสอบการเคลื่อนที่ไปทางดานขางในแตละรอบของโปรแกรม โดยกําหนดคา PWM เปน 128, มุม (theta) 

0 หรอื 180 องศา และชวงเวลาทํางาน 200 msec 

B.4. ทดสอบการเคลื่อนที่เฉียงในแตละรอบของโปรแกรม โดยกําหนดคา PWM เปน 128, มุม (theta) 45 หรือ 

135 องศา และชวงเวลาทํางาน 200 msec 

C. ทดสอบความแมนยําและมุมประสิทธผิล (Effective angle) ของระบบโซนาร 

C.1. ในแนวตัง้ฉากกับผนัง 

C.2. ในมุมเฉยีงกับผนัง 0 – 45 องศา 

D. ทดสอบการเคลื่อนที่ของรถหุนยนตในโหมดอัตโนมัติ 

D.1. ทดสอบใหรถหุนยนตเคลื่อนที่เขาหาสิ่งกดีขวางเพื่อดูระยะที่รถหยุดจรงิ 

D.2. ทดสอบวางตัวรถหุนยนตใหดานหนาหางจากสิ่งกดีขวางนอยกวา 20 เซนตเิมตร ดานอ่ืนๆ ไมมีสิ่งกดีขวาง 

D.3. ทดสอบวางตัวรถหุนยนตใหดานหนาและดานหลังหางสิ่งกดีขวางจากนอยกวา 20 เซนติเมตร ดานที่เหลือ

ไมมีสิ่งกดีขวาง 

D.4. ทดสอบวางตัวรถหุนยนตใหดานหนา ดานหลัง และดานขวาหางสิ่งกีดขวางจากนอยกวา 20 เซนติเมตร 

ดานซายไมมีสิ่งกดีขวาง 

D.5. ทดสอบวางตัวรถหุนยนตใหทุกดานมีสิ่งกดีขวางนอยกวา 20 เซนตเิมตร 

D.6. ทดสอบวางตัวรถหุนยนตใหดานหนาหางจากสิ่งกดีขวางมากกวา 20 เซนตเิมตร ดานอ่ืนๆ ไมมีสิ่งกดีขวาง 

 

ผลการวิจัย 

ผลการทดสอบการทํางานของรถหุนยนต แสดงดังตอไปนี้ 

A. ผลการทดสอบระยะทางในการรับสงสัญญาณระหวางจอยสตกิและรถหุนยนต 

จากการทดสอบพบวาระยะทางที่รถหุนยนตสามารถรับสัญญาณจากจอยสติกโดยไมมีสิ่งกีดขวางไดไกล

สุด 60 เมตร 

B. ผลการทดสอบการเคลื่อนที่ของรถหุนยนต 
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B.1. การหมุนของรถหุนยนตในแตละรอบของโปรแกรม คา PWM(2) เปน 255 (duty cycle 100%) และชวงเวลา

ทํางาน 100 msec รถหุนยนตจะหมุนไดประมาณ 9.35 องศาตอหนึ่งรอบของโปรแกรม ในการหมุน 360 

องศาจะใชรอบโปรแกรม 38.5 รอบ 

B.2. การเคลื่อนที่ไปทางดานหนาในแตละรอบของโปรแกรม โดยกําหนดคา PWM เปน 128, มุม (theta) 90 

องศา และชวงเวลาทํางาน 200 msec รถหุนยนตจะเคลื่อนที่ไดระยะทางประมาณ 10 เซนตเิมตร 

B.3. การเคลื่อนที่ไปทางดานขางในแตละรอบของโปรแกรม โดยกําหนดคา PWM เปน 128, มุม (theta) 0 หรือ 

180 องศา และชวงเวลาทํางาน 200 msec รถหุนยนตจะเคลื่อนที่ไดระยะทางประมาณ 10 เซนตเิมตร 

B.4. การเคลื่อนที่เฉียงในแตละรอบของโปรแกรม โดยกําหนดคา PWM เปน 128, มุม (theta) 45 หรอื 135 

องศา และชวงเวลาทํางาน 200 msec รถหุนยนตจะเคลื่อนที่ไดระยะทางประมาณ 10 เซนตเิมตร 

C. ผลทดสอบความแมนยําและมุมประสทิธผิล (Effective angle) ของระบบโซนาร 

C.1. ในแนวตัง้ฉากกับผนัง ผลจากการทดสอบระบบโซนารปรากฏวามีความแมนยําในระยะแนวตรงตั้งฉากดัง

ตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 คาที่ไดจากการทดสอบระบบโซนารแนวตรงตั้งฉากกับผนัง 

 

 คาระยะที่อานได 

ระยะหางจากผนัง ดานหนา ดานซาย ดานขวา ดานหลัง 

10 ซม. 11 10 10 10 

20 ซม. 20 20 20 21 

30 ซม. 30 30 29 30 

40 ซม. 39 40 39 40 

50 ซม. 49 49 49 50 

 

C.2. ในมุมเฉียงกับผนัง 0 – 45 องศา ผลการทดสอบสําหรับการวัดความแมนยําในระยะมุมเฉียงตางๆ ดัง

ตารางที่ 2 

ตารางที่ 2 คาที่ไดจากการทดสอบระบบโซนารตามมุมตางๆ เม่ือวางตําแหนงศูนยกลางรถหางจากผนัง 42 ซม. 

 

มุมองศา คาระยะที่อานได 

0 องศา 20 ซม. 

15 องศา 22 ซม. 

30 องศา 27 ซม. 

35 องศา 107 ซม. 

40 องศา 117 ซม. 

45 องศา 117 ซม. 

 

D. ผลการทดสอบการเคลื่อนที่ของรถหุนยนตในโหมดอัตโนมัติ 



การประชุมวชิาการ และการประกวดนวัตกรรมบัณฑิตศกึษาระดับชาติและนานาชาติ 

ระหวางวันท่ี 17-18 พฤษภาคม 2561 

ณ ศูนยประชุมนานาชาติดิเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส เชยีงใหม 
 

1022 

D.1. ผลทดสอบใหรถหุนยนตเคลื่อนที่เขาหาสิ่งกดีขวางเพื่อดูระยะที่รถหยุดจรงิ 

ในการทดสอบการเคลื่อนที่แบบอัตโนมัต ิรถหุนยนตสามารถหยุดกอนถงึสิ่งกดีขวางในแตละดานของตัวรถ

จากคาที่ตั้งไว 20 เซนติเมตรในแนวตรงมีคาผิดพลาดไมเกิน 4 เซนติเมตร เนื่องจากแรงเฉื่อยของตัวรถ 

ตามภาพที่ 10 

 

 
 

ภาพที่ 10 ระยะหยุดคลาดเคลื่อน 

 

D.2., D.3., D.4., D.5., D.6.ในการทดสอบโหมดอัตโนมัตอ่ืินๆ รถหุนยนตสามารถทํางานไดตามที่โปรแกรม

ไวแตเนื่องจากมุมประสิทธิผลของโซนารอยูที่ 30 องศา (15 องศาจากกึ่งกลางซายขวา) ดังนั้นเม่ือสิ่งกีดขวางอยูนอกมุม

ประสทิธผิล ทําใหรถหุนยนตมองวาไมมีสิ่งกีดขวางอยูบริเวณนั้น นอกจากนั้นแลวเม่ือแนวระนาบของสิ่งกีดขวางวางทํามุม

เฉยีงจากแนวของโซนารเกินกวา 30 องศา คลื่นเสียงโซนารจะไมสะทอนกลับเขามายังอุปกรณรับ ทําใหรถหุนยนตมองวา

ดานหนาไมมีสิ่งกดีขวางหรอืมีสิ่งกดีขวางไกลกวาระยะที่เปนจรงิ ดังแสดงในภาพที่ 11และ12 

 

 
 

ภาพที่ 11 จุดบอดของระบบโซนาร บรเิวณมุม 
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ภาพที่ 12 จุดบอดของระบบโซนาร ในมุมเฉยีง 

 

วิจารณผลการวิจัย 

ในการทํางานแบบอัตโนมัตริูปแบบการเคลื่อนที่เปนเหมือนการหาขอบเขตของบรเิวณ เนื่องจากรถหุนยนตจะเปลี่ยน

ทศิทางการเคลื่อนที่เม่ือเจอสิ่งกีดขวาง การทํางานในรูปแบบนี้จะไมมีวันสิ้นสุดจนกวาจะเปลี่ยนโหมดการทํางานหรือแหลง

พลังงานหมดลง ดังนั้นหากตองการใหรถหุนยนตทํางานไดอยางสมบูรณมีจุดมุงหมาย จึงจะตองติดตั้งเพิ่มระบบวัดรังสี

แกมมา เพื่อกําหนดหนาที่การทํางานใหกับรถหุนยนต นอกจากนั้นแลวยังจําเปนในการแกไขจุดบอดของเซนเซอร ในกรณีนี้

สามารถทําไดโดยแกไขโปรแกรมการทํางานหรอืปรับปรุงระบบโซนารใหสามารถสแกนบรเิวณจุดบอดได 

การกําหนดการทํางานของมอเตอรแตละลอใหสัมพันธกับรูปแบบของการบังคับจากปุมสติก ทําใหงายตอการแกไข

การทํางานของรถหุนยนต ซึ่งทําไดโดยกําหนดขนาดและทศิทางที่ตองการใหรถหุนยนตเคลื่อนที่ไป 

 

สรุปผลการวิจัย 

การทํางานของรถหุนยนตสามารถควบคุมการทํางานไดตามตองการ และสามารถเลือกโหมดการทํางานไดทั้งโหมด

ควบคุมโดยคนและโหมดอัตโนมัต ิรถหุนยนตที่พัฒนาขึ้นมีระยะควบคุมดวยจอยสติกไดไกลสูงสุด 60 เมตร    สามารถนําไป

ตดิตัง้ระบบวัดรังสแีกมมาเพื่อชวยใหผูปฏิบัตกิารทางรังสสีามารถอยูหางจากแหลงกําเนิดรังสีขณะปฏิบัติงานในพื้นที่ไดตาม

วัตถุประสงคของการวจัิย 
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บทคัดยอ 

  “ไวนไทย” เปนทางเลอืกใหมของเครื่องดื่มที่นิยมบริโภค ซึ่งมีหลากหลายประเภท ไดแก ไวนลิ้นจ่ี ไวนมังคุด และ

ไวนแดง โดยทั่วไปสารระเหยยากจะสงผลกับรสชาติของไวน ไวนที่ทาจากผลไมตางชนิดกันจะมีชนิดเเละปริมาณของสาร

ระเหยยากที่ตางกัน ดังนัน้ในงานวิจัยนี้มีจุดประสงคเพื่อเปรยีบเทยีบสารระเหยยาก โดยเฉพาะกรดอินทรียและสารประกอบฟ

นอลกิในไวนไทยโดยใชอัลตราไฮเพอรฟอรแมนซลคิวิดโครมาโทกราฟ – แทนเดมแมสสเปกโทรเมตรี (UHPLC/MS-MS) การ

เตรยีมตัวอยางไวนไทยใชวธิกีารเจือจางโดยใชสารละลาย 50% โดยปริมาตร ของเมทานอลในน้ําและการกรองตัวอยางดวย

ตัวกรองชนิดไนลอน การวิเคราะหนี้ใชคอลัมน Core-Shell C18 ในการแยกสารระเหยยากจานวน 25 ชนิด โดยระบบเฟส

เคลื่อนที่ที่ใชเปนการชะแบบเกรเดียน ซึ่ง A และ B เปน 0.1% โดยปริมาตร ของกรดฟอรมิกในน้ํา และ 0.1% โดยปริมาตร 

ของกรดฟอรมิกในเมทานอล ตามลาดับ ภายในระยะเวลา 20 นาท ีสารระเหยยากจะถูกแยกเเละตรวจวัดดวยโหมด multiple 

reaction monitoring (MRM) ในเครื่องแมสสเปกโทรมิเตอร ที่มีหนวยวเิคราะหสัดสวนมวลตอประจุแบบทริปเปลควอดดรูโพล 

(QqQ) สาหรับการหาปริมาณของสารระเหยยากใชวิธีการวิเคราะหแบบสารมาตรฐานภายในโดยใช  3-amino-4 

methylbenzoic acid และ 3,5-difluorobenzoic acid เปนสารมาตรฐานในการอางอิง เพื่อใชในการศึกษาเชิงเปรียบเทียบชนิด

และปรมิาณของสารระเหยยากในไวนลิ้นจ่ี ไวนมังคุด และไวนแดง 

คําสําคัญ:  ไวนไทย  สารระเหยยาก  ไฮเพอรฟอรแมนซลิควดิโครโทกราฟ – แทนเดมแมสสเปกโทรเมตร ี(HPLC/MS-MS) 

Abstract 

 “Thai wine” is alternative favor beverage for consumers. There are several types such as lychee, mangosteen 

and red wine. Generally, taste is contributed by non-volatile compounds. Different types of fruits result in the different 

amount of non-volatile compounds. In this work, the aim is to compare the targeted non-volatile compounds, especially 

organic acids and phenolic compounds in Thai wine using ultra-high performance liquid chromatography-tandem mass 

spectrometry (UHPLC-MS/MS). Sample preparation for Thai wine is dilution using 50% v/v methanol in water and 

filtration by using a nylon syringe filter. The 25 targeted non-volatile compounds were separated on a Core-Shell C18 

HPLC column with a gradient A: B mobile phase, where A is 0.1% v/v formic acid in water and B is 0.1% v/v formic acid 

in methanol. Within 20 min, the analytes were detected in a multiple reaction monitoring mode (MRM) by a triple 
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quadrupole mass spectrometer (QqQMS). The targeted analytes were quantified according to calibration curves using 

3-amino-4-methylbenzoic acid and 3,5-difluorobenzoic acid as the internal standards. The types and amounts of non-

volatile compounds in lychee, mangosteen and red wines be compared and discuss. 

Keyword:   Thai wines, Non-volatile compounds, Ultra-high performance liquid chromatography-tandem mass 

spectrometry (UHPLC-MS/MS) 

 

บทนํา 

ไวนเปนเครื่องดื่มที่ไดรับความนิยมในการบริโภคในหลายประเทศทั่วโลก เนื่องจากรสชาติที่ดีและมีสารตานอนุมูล

อิสระที่เปนประโยชนตอสุขภาพของผูบริโภค (Jaitz, 2010) โดยปกติการผลิตไวนจะเริ่มจากกระบวนการหมักผลไมประเภท

องุนโดยใชยีสตชวยในการเปลี่ยนน้ําตาลในองุนใหเปนเอทิลแอลกอฮอล โดยทั่วไปไวนจะสามารถถูกแบงไดเปน 2 ประเภท

หลัก ตามกระบวนการหมัก ไดแก ไวนแดงและไวนขาว สิ่งที่แตกตางของไวน 2 ประเภทนี้ คือ ไวนแดงผลิตจากองุนแดงทั้ง

เปลือกและไวนขาวใชเฉพาะสวนน้ําองุน อุณหภูมิที่ใชในการหมักและเวลาในการบมของไวนขาวก็จะนอยกวาไวนแดง 

(Suvimom, 2558 ; Matt, 2560) นอกจากองุนยังมีไวนที่ผลิตจากผลไมชนิดอ่ืนๆ เชน ไวนที่ผลิตจากขาว ลิ้นจ่ี มังคุด และ

สับปะรด (IFRPD, 2556) ซึ่งมีกระบวนการผลิตที่ตางจากกระบวนการหมักไวนแดงปกติเล็กนอย คือ จะมีการตม (boiling) 

กอนการปรับกรดและน้ําตาลของน้ําผลไมกอนการหมักเพื่อทาลายเชื้อจุลินทรียในผลไม (ธีรวัลย, 2559) เนื่องจากไวนแตละ

ชนดิผลติจากผลไมตางชนดิกัน จึงมีผลทาใหมีองคประกอบทางเคมีที่แตกตางกันออกไป  

องคประกอบทางเคมีที่อยูในไวนมีจานวนมากและซับซอน ประกอบดวยโมเลกุลทั้งขนาดใหญและขนาดเล็ก หาก

จาแนกประเภทขององคประกอบทางเคมีตามความสามารถของการกลายเปนไอจะแบงไดเปน 2 กลุม ไดแก สารระเหยงาย 

(volatile compounds) และสารระเหยยาก (non-volatile compounds) ชนิดและปริมาณขององคประกอบทางเคมีเหลานี้จะมี

อิทธพิลตอคุณสมบัติทางประสาทสัมผัส (organoleptic properties) (Hufnagel and Hofmann, 2008; Hufnagel and Hofmann, 

2008) โดยเฉพาะสารระเหยยากจะสงผลตอรส ส ีและเปนสารตัง้ตน (precursors) สาคัญที่ทาใหเกดิกลิ่นอีกดวย (Sagratini et 

al., 2012) 

สารระเหยยากจานวนมากประกอบดวยเมทาบอไลตปฐมภูมิ (primary metabolites) ไดแก น้ําตาล กรดอะมิโน กรด

อินทรยี และไขมัน และเมทาบอไลตทุตยิภูมิ (secondary metabolites) ไดแก ฟนอลกิ อัลคาลอยด สเตอรอล ลิกแนน เทอรพีน 

และกรดไขมัน (Arbulu et al., 2015) แตโมเลกุลที่พบมากในไวน ไดแก กรดอินทรยีและกรดฟนอลิก (Arbulu et al., 2015) ซึ่ง

ไวนแตละชนดิก็จะมีปรมิาณสารระเหยยากที่แตกตางกัน ดังนั้นการตรวจวิเคราะหเพื่อหาปริมาณของสารระเหยยากในไวน

ชนดิตางๆจะชวยใหทราบความแตกตางของปรมิาณสารระเหยยากที่มีอยูจรงิในไวนแตละชนดิ  

การตรวจวเิคราะหสารระเหยยากสามารถทาไดหลายวิธี ไดแก คะพิลลารีอิเล็กโทรฟอริซิส (capillary electropho- resis; CE) 

รวมกับการตรวจวัดดวย photo diode array (CE-PDA) หรือแมสสเปกโทรเมตรี (CE-MS) ลิควิดโครมาโทกราฟ (liquid 

chromatography; LC) รวมกับการตรวจวัดดวย PDA (LC-PDA) MS (LC-MS) หรอืแทนเดมแมสสเปกโทรเมตรี (tandem mass 

spectrometry; LC-MS/MS) ซึ่งการวิเคราะหดวย LC-MS หรือ LC-MS/MS มีขอดี คือ มีความจาเพาะและความไวในการ

ตรวจวัดสูง สามารถตรวจวัดสารในปริมาณที่ตาถึงระดับหนึ่งสวนในพันลานสวน (ppb) พิสูจนทราบมวลโมเลกุลและระบุ

ตรวจวัดไดทั้งเชิงคุณภาพและปริมาณ โดยสวนของการตรวจวัดประกอบดวยหนวยวิเคราะหสัดสวนมวลตอประจุ (mass 

analyzer) ที่นิยมใช ไดแก ควอดดรูโพล (quadrupole; Q) (Wang et al., 2002) ทริปเปลควอดดรูโพล (triple quadrupole; 

QqQ) (Jaitz, 2010; Flores et al., 2012; Cui, 2012; Sapozhnikova, 2014; Gruz et al., 2008) ควอดดรูโพล - ไอออนแทรป 

(quadrupole-ion trap; Q-Trap) (Hufnagel and Hofmann, 2008; Hufnagel and Hofmann, 2008) ควอดดรูโพลไทมออฟ

ไฟลท (quadrupole-time of flight; Q-TOF) (Vaclavik et al., 2011; Arbulu et al., 2015) และออรบิแทรป (orbitrap) 
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(Vallverdu-Queralt, 2015) ซึ่งการตรวจวิเคราะหเพื่อหาปริมาณในตัวอยางที่มีสารกลุมเปาหมายในการตรวจวิเคราะห 

Targeted analysis เชน สารโมเลกุลขนาดเล็กที่ทราบชนดิในไวน ไดแก กรดฟนอลิก กรดอินทรีย และน้ําตาล เปนตน นิยมใช

ลคิวดิโครมาโทกราฟที่ตรวจวัดดวยแมสสเปกโทรมิเตอรชนิด QqQ และ Q-Trap เนื่องจากมีความจาเพาะตอสารเปาหมาย

และมีความไวในการตรวจวัดสูง นอกจากนี้การเตรยีมตัวอยางดวยวธิกีารที่งายและชวยกาจัดสิ่งรบกวนที่มีในไวนไดดีจะทาให

การวเิคราะหมีประสทิธภิาพมากขึ้น  

การเตรียมตัวอยางเพื่อวิเคราะหสารระเหยยากในไวนสามารถทาไดหลายวิธี ไดแก solid-phase extraction (SPE) 

(Capone et al., 2010), liquid-liquid extraction (LLE) (Rodríguez-Delgado et al., 2002) supercritical fluid extraction (SFE) 

(Herrero et al., 2010) และ Cloud-point extraction (CPE) (Vichapong et al., 2014) แตสาหรับการวเิคราะหดวย LC-MS นิยม

เจือจางและกรองแลวกอนนาไปตรวจวัด เนื่องจากเปนวธิทีี่งาย สะดวก รวดเร็ว ประหยัด และอาจลดผลของเมทริกซ (matrix 

effect) ได (Sagratini et al., 2012; Jaitz, 2010; Arbulu et al., 2015; Manns and Mansfield, 2012) 

 

อุปกรณและวิธีการ / วิธีดาเนนิการวิจัย 

สารเคมี  

สารมาตรฐาน Malic acid (≥99%), Tartaric acid (≥99%), Succinic acid (≥99%), Lactic acid (90%), Citric acid 

(≥99.5%), Caffeic acid (≥98%), Caftaric acid (≥98%), (+)-catechin (≥98%), Chlorogenic acid (≥95%), Coumaric acid 

(≥98%), (-)-epicatechin (≥97%), Ferulic acid (99%), Gallic acid (≥97.5%), p-Hyroxybenzoic acid (99%), Rutin (≥95%), 

Syringic acid (≥95%), Vanillic acid (≥97%), Kaempferol (≥97%), Quercetin (≥95%), Protocatechuic acid (≥99%), 

Gentistic acid (≥99%), Gallic acid ethyl ester (≥96%), Protocatechuic acid ethyl ester (≥97%), Resveratrol (≥99%), 3-

amino-4-methylbenzoic acid (≥99%), 3,5-difluorobenzoic acid (≥99%) จาก Sigma-aldich (St. Louis, MO, USA) และ 

Myricetin (≥99%) จาก Toronto Research Chemicals (North York, Canada)  

สารละลายมาตรฐานเขมขน เตรยีมโดยเจือจางดวยสารละลาย 50% เมทานอลในน้ําที่ความเขมขน 1,000 มิลลิกรัม

ตอลติร (mg/L) สาหรับ 3-amino-4-methylbenzoic acid และ 3,5-difluorobenzoic acid เจือจางใหไดความเขมขนเทากับ 100 

mg/L เพื่อใชในการเตมิลงในตัวอยางและสารละลายมาตรฐานผสมที่ความเขมขนตางๆเพื่อเปนสารละลายมาตรฐานภายใน  

 

วิธีดาเนนิการวิจัย  

การเตรยีมตัวอยาง 

- ไวนไทยจานวน 50 L ถูกเจือจางดวยสารละลาย 50% โดยปริมาตรตอปริมาตร (v/v) เมทานอลในน้ํา จานวน 4500 L 

จากนัน้เขยาดวยเครื่องเขยาสารใหเขากัน  

- กรองดวยตัวกรองไนลอน ขนาด 0.22 m และเก็บสารละลายที่ผานการกรองแลวไวประมาณ 2500 L  

- เตมิสารมาตรฐานภายในผสม 2 ชนดิ ที่มีความเขมขน 100 mg/L จานวน 50 L ลงในสารละลายตัวอยางจานวน 950 L 

แลววเิคราะหดวยเครื่อง UHPLC-MS/MS 

การเตรียมสารละลายมาตรฐานสาหรับการหาปริมาณของสารระเหยยากโดยการสรางกราฟมาตรฐานภายใน 

(internal standard calibration curve)  

- เตรยีมสารละลายมาตรฐานผสม 25 ชนดิ จากสารละลายมาตรฐานเขมขน 1,000 mg/L จานวน 7 ระดับ ความเขมขนตั้งแต 

0.0100 - 200 mg/L ซึ่งมีชวงความเปนเสนตรงครอบคลุมปริมาณสารที่พบในตัวอยาง โดยใช 3-amino-4 methylbenzoic 



การประชุมวชิาการ และการประกวดนวัตกรรมบัณฑิตศกึษาระดับชาติและนานาชาติ 

ระหวางวันท่ี 17-18 พฤษภาคม 2561 

ณ ศูนยประชุมนานาชาติดิเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส เชยีงใหม 
 

1027 

acid และ 3,5-difluorobenzoic acid เปนสารมาตรฐานภายในสาหรับการวิเคราะหสารละเหยยากโหมดบวก (positive mode) 

และโหมดลบ (negative mode) เขมขน 5 mg/L สาหรับการวเิคราะหดวยเครื่อง UHPLC-MS/MS  

ภาวะที่ใชในการวิเคราะห  

- การหามวลของไอออนที่เหมาะสมในการตรวจวัด (MS/MS optimization)  

เพื่อคัดเลือกไอออนตั้งตน (Precursor ion) และไอออนผลิตภัณฑ (Product ion) และคาพลังงานการชน (collision 

energy) และโหมดการตรวจวัดที่เหมาะสมในการตรวจวัด โดยฉีดสารละลายมาตรฐานเดี่ยว 25 ชนิด รวมทั้งสารละลาย

มาตรฐานภายใน 2 ชนิด ไดแก 3-amino-4-methylbenzoic acid และ 3,5-difluorobenzoic acid แบบตรงที่มีความเขมขน 20 

mg/L โดยโหมดวเิคราะหที่ใชในการตรวจวัดเปนแบบ multiple reaction monitoring (MRM) ในเครื่องแมสสเปกโทรมิเตอร ที่มี

หนวยวเิคราะหสัดสวนมวลตอประจุแบบทรปิเปลควอดดรูโพล (QqQ)  

- การหาภาวะที่เหมาะสมของการแยก  

การแยกทางโครมาโทกราฟ ใชเครื่อง UHPLC-MS/MS ประกอบดวย Agilent 1290 Infinity LC system (Agilent 

Technologies, Santa Clara, CA, USA) และเครื่องตรวจวัด Agilent 6490 ทริปเปลควอดดรูโพล แมสสเปกโทรมิเตอร โดยใช

สวนผลติไอออนเปน electrospray (ESI)  

คอลัมน : InfinityLab SB120 Poroshell (Core-Shell) C18 (2.1x 150 mm, 2.7 m)  

เฟสเคลื่อนที่ : เฟสเคลื่อนที่เปนแบบการชะแบบเกรเดียน โดย A คือ 0.1 % v/v กรดฟอรมิกในน้ํา และ B คือ 0.1% v/v กรด

ฟอรมิกในเมทานอล  

ปรมิาตรสารตัวอยางที่ฉดี : 2 L  

อุณหภูมิของคอลัมน : 30 C  

 

ผลการวิจัย 

การหามวลของไอออนที่เหมาะสมในการตรวจวัด (MS/MS optimization) จะไดไอออนตั้งตน ไอออน

ผลติภัณฑ คา collision energy และโหมดการวเิคราะหของกรดอินทรยีและสารประกอบฟนอลกิที่เหมาะสม แสดงดังตาราง  

 

ตารางที ่1 ไอออนตัง้ตน ไอออนผลติภัณฑ คา collision energy และโหมดการวเิคราะหที่เหมาะสมในการตรวจวัดของกรด

อินทรยีและสารประกอบฟนอลกิ 
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IS = สารละลายมาตรฐานภายใน (internal standard) 

การหาภาวะที่เหมาะสมของการแยก  

จากการปรับอัตราสวนเฟสเคลื่อนที่ B และอัตราการไหลตัง้แต 0.2 -0.4 mL/min เพื่อใหแยกสารระเหยยากได ไดภาวะที่

เหมาะสมในการวเิคราะหสารระเหยยาก ดังนี้  

อัตราการไหล 0.4 mL/min  

ปรมิาตรสารตัวอยางที่ฉดี : 2 L  

เฟสเคลื่อนที่ : เฟสเคลื่อนที่เปนแบบการชะแบบเกรเดยีน โดย A คือ 0.1 v/v กรดฟอรมิกในน้ํา  

และ B คือ 0.1% v/v กรดฟอรมิกในเมทานอล  

อัตราสวนของเฟสเคลื่อนที่ที่เหมาะสมในการแยกดังนี้  

ตารางที ่2 อัตราสวนของเฟสเคลื่อนที่ที่เหมาะสมในการแยกในเวลา 20 นาที 

 

 
ภาพที่ 1 โครมาโทแกรมของสารละลายมาตรฐาน 25 ชนดิ 
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การหาปรมิาณของสารระเหยยากโดยการสรางกราฟมาตรฐานภายใน (internal standard calibration curve)  

จะไดปรมิาณสารระเหยยากในตัวอยางไวนลิ้นจ่ี ไวนมังคุด และไวนแดง แสดงดังตาราง  

ตารางที ่3 สมการเสนตรงของกราฟมาตรฐานของชนดิตางๆ คา LOD และ LOQ ที่วเิคราะหโดย UHPLC-MS/MS 
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ตารางที ่4 ปรมิาณสารระเหยยากที่พบในไวนลิ้นจ่ี ไวนมังคุด และไวนแดงไทย 

 

 
N/A = ปรมิาณสารที่พบในตัวอยางอยูระหวางคา LOD และ LOQ  

ND = ปรมิาณสารที่พบในตัวอยางตากวาคา LOD  

 

วิจารณผลการวิจัย  

การหามวลของไอออนที่เหมาะสมในการตรวจวัด (MS/MS optimization) จะไดไอออนตั้งตน ไอออน

ผลติภัณฑ และคา collision energy ที่เหมาะสม ดังตารางที่ 1 โดยไอออนผลติภัณฑที่เลอืกใชในการยืนยันสารและวิเคราะหหา

ปรมิาณจะพจิารณาจากไออนผลติภัณฑที่มีคาพื้นที่ใตพกีสูง 2ลาดับแรก สารประกอบสวนใหญสามารถหาไอออนผลิตภัณฑ

ไดตัง้แต 2 ไอออนขึ้นไป แตสารประกอบบางชนดิจะพบไอออนผลติภัณฑเพยีงไอออนเดียวเทานั้น เนื่องจากมวลไอออนตั้งตน
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มีขนาดเล็กมาก จึงไมสามารถแตกตัวใหไอออนผลติภัณฑที่มีคาใตพกีสูงๆได ดังนัน้ สาหรับสารประกอบที่มีไอออนผลิตภัณฑ 

2 ชนิด นอกจากสามารถยืนยันสารไดดวยรีเทนชันไทมแลว ยังยืนยันดวยคาสัดสวนไอออน ( ion ratio) ระหวางไอออน

ผลติภัณฑทัง้ 2 ไอออน และยังไดโหมดการวเิคราะหสาหรับแตละสารประกอบโดยพิจารณาเลือกจากไอออนผลิตภัณฑจาก

โหมดที่มีคาพื้นที่ใตพกีสูง ซึ่งทาใหการวเิคราะหในตัวอยางมีความไวสูง 

การหาภาวะที่เหมาะสมของการแยก เฟสเคลื่อนที่ที่ใชในการวิเคราะหนี้ คือ 0.1% v/v กรดฟอรมิกในน้ํา และ

0.1% v/v กรดฟอรมิกในเมทานอล ซึ่งมีการเติมสารเพิ่มการกลายเปนไออน (ionization boosting agent) เพื่อทาใหรูปรางพีก

ของสารและทาใหสารประกอบเกิดการเปลี่ยนเปนไออน (ionization) ดวยแหลงผลิตไอออน (ion source) ไดดีขึ้น ซึ่งการเติม 

0.1% v/v กรดฟอรมิกในเฟสเคลื่อนที่ทัง้สองทาใหไดโครมาโทแกรมที่มีรูปรางพีกที่ดีและมีความไวในการวิเคราะหสูง อัตรา

การไหลของเฟสเคลื่อนที่ที่เหมาะสมเทากับ 0.4 mL/min ดวยอัตราสวนของเฟสเคลื่อนที่ ดังตารางที่ 2 การวิเคราะหดวย

ภาวะนี้สารระเหยยากถูกชะออกมาภายในเวลา 20 นาที โดยมีลาดับการชะดังตารางที่ 1 เม่ือพิจารณาโครมาโทแกรมของ

สารละลายมาตรฐานผสม 25 ชนดิแลวพบวา สารประกอบแตละชนิดแยกกันไดดี baseline นอยมาก เนื่องจากการวิเคราะห

ดวย UHPLC/MS-MS ดวยโหมดการวิเคราะหแบบ dynamic MRM (DMRM) มีความจาเพาะตอสารประกอบแตละชนิดมาก 

ทาใหผลการวเิคราะหมีสิ่งรบกวนนอยและความไวสูง  

การหาปริมาณของสารระเหยยากโดยการสรางกราฟมาตรฐานภายใน (internal standard calibration 

curve) เม่ือพิจารณากราฟมาตรฐานซึ่งเปนความสัมพันธระหวางพื้นที่ใตพีกสัมพัทธและความเขมขนสัมพัทธ (คาสัดสวน

พื้นที่ใตพกีของสารระเหยยากตอพื้นที่ของสารมาตรฐานภายในและคาสัดสวนความเขมขนของสารระเหยยากตอความเขมขน

ของสารมาตรฐานภายใน) พบวามีความเปนเสนตรงในชวงความเขมขนของสารประกอบแตละชนิดมีคา R2 อยูระหวาง 

0.9158 -1.000 ดังตารางที่ 3 เม่ือพจิารณาปรมิาณสารระเหยยากที่พบในไวนแตละชนดิ ดังตารางที่ 4 พบวา สารระเหยยาก

ที่พบปรมิาณมากที่สุด ในไวนลิ้นจ่ีและไวนมังคุด คือ Lactic acid ยกเวนไวนมังคุด 1 ที่พบ Malic acid ในปริมาณมากที่สุด ซึ่ง

สารระเหยยากหลักที่พบเปนสารในกลุมกรดอินทรยีทัง้หมด นอกจากนี้กรดอินทรยีตัวอ่ืนๆก็ยังคงพบในปรมิาณที่สูงซึ่งมีความ

เขมขนระหวาง 8.03 – 111 mg/L สาหรับสารประกอบฟนอลิกพบในปริมาณที่ตาซึ่งมีความเขมขนระหวาง 0.0292– 70.2 

mg/L และสาหรับสารระเหยยากที่ไมตรวจพบในตัวอยางเลย ไดแก Syringic acid ดังนั้นองคประกอบสารระเหยยากของไวน

แตละชนดิมีความแตกตางเชงิปริมาณในสารประกอบแตละชนิด แตกลุมสารที่พบในปริมาณมากเปนสารประกอบกลุมกรด

อินทรยีเหมือนกัน  

สรุปผลการวิจัย 

งานวิจัยนี้สามารถวิเคราะหสารระเหยยากเชิงปริมาณทั้ง 25 ชนิด ประกอบดวยสารกลุมกรดอินทรียและ

สารประกอบฟนอลกิ ซึ่งเปนองคประกอบสาคัญในไวนที่ทาจากผลไมชนดิตางๆ ไดภาวะที่เหมาะสมในการวเิคราะห คือ ระบบ

เฟสเคลื่อนที่เปนแบบการชะแบบเกรเดียน โดยเฟสเคลื่อนที่ A คือ 0.1 v/v กรดฟอรมิกในน้ํา และ B คือ 0.1% v/v กรดฟอร

มิกในเมทานอล อัตราการไหล 0.4 มิลลิเมตรตอนาที แยกโดยเฟสนิ่ง Coreshell C18 (2.1x 150 mm, 2.7 m) ซึ่งมี

ประสทิธภิาพในการแยกสูง และอุณหภูมิของคอลัมน 30 oC โดยใชเวลาในการแยกและวเิคราะหสารระเหยยากเพียง 20 นาที

รวมกับการตรวจวัดดวยแทนเดมแมสสเปกโทรเมตรีที่มีหนวยวิเคราะหสัดสวนมวลตอประจุชนิด triple quadrupole (QqQ) 

และโหมดการวเิคราะหมวลแบบ Multiple Reaction Monitoring (MRM) พบวา เปนวธิวีเิคราะหที่มีความจาเพาะและความไวสูง 

สามารถวเิคราะหผลไดทัง้เชงิคุณภาพและเชงิปรมิาณ ใหขอมูลที่ถูกตองและแมนยาสูง เม่ือพิจารณากราฟมาตรฐานพบวา มี

ความเปนเสนตรงที่ดี (R2 > 0.9) เม่ือวิเคราะหตัวอยางไวนทั้ง 5 ตัวอยาง ประกอบดวย ไวนลิ้นจ่ี ไวนมังคุด และไวนแดง 

พบวาสามารถวเิคราะหหาปรมิาณสารระเหยยากทัง้สองกลุมได โดยกรดอินทรยีจะพบในปรมิาณที่มากกวาสารประกอบฟนอ

ลกิ 
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บทคัดยอ 

 การวจัิยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศกึษากระบวนการพัฒนาเครอืขาย ปจจัยที่เอ้ือใหเกดิกระบวนการพัฒนาเครือขายกลุม

ผูใชน้ํา และเพื่อวิเคราะหผลที่เกิดจากเครือขายกลุมผูใชน้ําในเขตลุมน้ําแมงัดตอนบน อําเภอพราว จังหวัดเชียงใหม โดย

กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม ใชวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ ดวยวิธีการสัมภาษณ การสนทนากลุม การ

สังเกตการณแบบมีสวนรวม และการถอดบทเรยีนจากกลุมผูใชน้ํา เกษตรกร องคกรปกครองสวนทองถิ่นในพื้นที่ลุมน้ําแมงัด

ตอนบน และหนวยงานที่เกี่ยวของกับการจัดการน้ําในพื้นที่ลุมน้ําแมงัดตอนบน และวิเคราะหเนื้อหา ในพื้นที่ 4 ตําบล ไดแก 

ตําบลปาไหนตําบลสันทราย ตําบลบานโปง และตําบลเขื่อนผาก อําเภอพราว จังหวัดเชียงใหม ใชเวลาดําเนินการ

วจัิยและเก็บขอมูล 2 ป  จากการศกึษา พบวา กระบวนการพัฒนาเพื่อนําไปสูเครือขายกลุมผูใชน้ําในเขตลุมน้ําแมงัดตอนบน 

ได 4 ขั้นตอนหลัก คือ 1  ) การรับฟงปญหา  ความตองการ   2) การรวบรวมขอมูล 3)  ระดมความคิดเห็นและวางแผนการ

ดําเนนิงาน 4) การดําเนนิงาน ตามแผนงานระยะสัน้ โดยอาศัยปจจัยเอ้ือใหเกดิกระบวนการพัฒนา คือ 1) ปจจัยภายนอก จาก

การสนับสนุนของหนวยงานภาครัฐ การสนับสนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใน และการหนุนเสรมิของสถาบันอุดมศึกษา

ดานการวิจัยและพัฒนา   2) ปจจัยภายใน คือ การมีสวนรวมในทุกกิจกรรม โอกาสเขารวมศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนการ

บรหิารจัดการน้ําเครอืขายลุมน้ํา และมีแผนการดําเนนิงานชัดเจน สงผลใหเกิดเครือขายกลุมผูใชน้ําลุมน้ําแมงัด อําเภอพราว 

จังหวัดเชยีงใหม มีคณะกรรมการสําหรับการขับเคลื่อนงาน ควบคุมวางแผนการใชน้ําชวงฤดูแลง การจัดตั้งกิจกรรมประเพณี

รวมภายในเครือขายผูใชน้ําฯ คือ การอนุรักษทรัพยากรปาตนน้ํา การเลี้ยงผีขุนน้ําแมงัด และการจัดทําสื่อสิ่งพิมพสําหรับ

เผยแพรกระบวนการพัฒนาเครอืขายผูใชน้ําในเขตลุมน้ําแมงัดตอนบน อําเภอพราว จังหวัดเชยีงใหม 

คําสําคัญ:  กระบวนการพัฒนา  เครอืขาย  กลุมผูใชน้ํา 

Abstract 

   This study aimed to research for the factors that establish the development process and analyze the result of 
Development Process of the Upper Mae Ngad Water User Network in Phrao District, Chiang Mai Province. The research 
was conducted with participation action and qualitative research. The data collection methods used were interviews 
focus-group observations lesson-learned from representatives such as water user, communities, local administration, 
water management agency. In 4 sub district in Phrao District such as Pa Nai sub district, San Sai sub district, Ban Pong 
sub district and Khuean Phak sub district. The time to collect data and research is about 2 years.The analysis from this 
research find out that there are four steps that contribute to the development process. They are 1) Listening to the 
problems and needs. 2) Data collections 3) Brainstorming and planning 4) Plan implementation process. That supported 
by external factor such as Government, Local administration, Universities and internal factor such as participation, 
chance of observation of the water management, clear plans. These aforementioned above contribute to establish water 
user network, the committee that control water usage in Dry season, traditional event with in water user network such 



การประชุมวชิาการ และการประกวดนวัตกรรมบัณฑิตศกึษาระดับชาติและนานาชาติ 

ระหวางวันท่ี 17-18 พฤษภาคม 2561 

ณ ศูนยประชุมนานาชาติดิเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส เชยีงใหม 
 

1036 

as forest conservation spirits water and media publication about Development Process of the Upper Mae Ngad Water 
User Network in Phrao District, Chiang Mai Province. 
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บทนํา  

พื้นที่อําเภอพราว จังหวัดเชยีงใหม มีสภาพพื้นที่ปกคลุมดวยภูเขาที่สลับซับซอนกัน ราษฎรของอําเภอพราวสวนใหญ

ประกอบอาชพีทางการเกษตร คือ ทํานา ทําสวน ทําไร มีพื้นที่เพาะปลูกประมาณ 165,429.55 ไร เปนพื้นที่ทํานาประมาณ 

49,090.58 ไร พชืไร/ไมผลที่ทําการเพาะปลูกสวนมาก ไดแก ขาวจาว ขาวเหนียว ขาวโพด ออย ถั่วลิสง มีลุมน้ําสําคัญ คือ 

ลุมน้ําแมงัดตอนบน ครอบคลุมในเขตพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลหรือองคการบริหารสวนตําบล จํานวน  4 ตําบล ไดแก 

ตําบลปาไหนตําบลสันทราย ตําบลบานโปง และตําบลเขื่อนผาก อําเภอพราว จังหวัดเชียงใหม  (สํานักงานจังหวัดเชียงใหม. 

2553: ออนไลน) 

จากการลงพื้นที่เพื่อสํารวจแหลงน้ําและจัดประชุมกลุมยอยเบื้องตน พบวา ในพื้นที่ 4 ตําบลดังกลาว มีแหลงกักเก็บ

น้ํา ทัง้หมด 8 ฝาย สามารถเรยีงลําดับตําแหนงที่ตัง้จากตนน้ํา จนถงึปลายน้ํา ดังนี้  ฝายกิ่วนก ฝายผาตัง้ ฝายหนองครก ฝาย

ทุงสวนออย ฝายหนองปลามัน ฝายบานดง ฝายทุงโปง และฝายเขื่อนผาก การใชประโยชนจากแหลงน้ําในรอบ 1 ป ใชในภาค

การเกษตร ไดแก การปลูกขาวนาป  การปลูกขาวนาปรัง ถั่วเหลอืง ขาวโพดหวาน ขาวโพดเลี้ยงสัตว มันฝรั่ง และผักสวนครัว 

นอกจากนี้มีการเลี้ยงปศุสัตวและสัตวน้ํา เชน ปลา ไก หมู และวัว การบริหารจัดการการใชน้ําแมงัดตอนบน มีการดูแลโดย

กลุมชาวบานในพื้น มีการบรหิารจัดการภายในกลุมของตน รับผิดชอบตามฝายกักเก็บน้ํา  การบริหารจัดการน้ําแบบดั้งเดิม 

โดยใชภูมิปญญาทองถิ่นบรหิารจัดการน้ํา คือ มีการแตงตัง้หัวหนาผูดูแลน้ําที่เรยีกวา “แกฝาย” และ รองหัวหนา เรียกวา “แก

เหมือง”  โดยทัง้สองตําแหนงมีบทบาทในการจัดสรรปนสวนน้ํา มีการแบงชวงเวลาในการผันน้ําใหกับสมาชิกผูใชน้ํา มีการผัน

น้ําเปนไปตามรอบเวร เริ่มจากผันน้ําเขาในพื้นที่นาบริเวณตนน้ํา กลางน้ํา จนถึงปลายน้ํา  นอกจากนี้ใน1รอบการผลิต จะมี

การประชุมระหวางแกฝาย แกเหมือง และสมาชิกเพื่อทบทวนกฎระเบียบ พรอมทั้งบทลงโทษในกรณีที่สมาชิกไมปฏิบัติตาม

กฎระเบยีบที่กําหนดไว อยางไรก็ตามในพื้นที่ยังประสบปญหาการใชน้ําและการเกษตรหลายประการ การขาดแคลนน้ําในชวง

ฤดูแลง แหลงน้ําตื้นเขนิ/ชํารุดเสยีหาย โรคแมลงและศัตรูพชื และปญหาที่สําคัญ คือ ความขัดแยงระหวางฝาย การจัดสรรน้ํา

ที่ไมมีประสทิธภิาพ  

ดวยเหตุผลดังกลาวผูวิจัยจึงมีความเห็นวา กลุมผูใชน้ําลุมน้ําแมงัดตอนบนมีศักยภาพในการแกไขปญหาการใชน้ํา

เพื่อการเกษตรอยางมีประสิทธิภาพ แตยังขาดการสนับสนุนจากหนวยงานภาครัฐ สถาบันอุดมศึกษา เพื่อนําไปสูการวาง

แผนการบริหารจัดการกลุมอยางเปนรูปธรรมจากฐานภูมิปญญาทองถิ่นบริหารจัดการน้ํา ผนวกกับ รูปแบบการบริหาร

จัดการน้ําชลประทาน พรอมกับการสรางเครอืขายกลุมผูใชน้ําในเขตลุมน้ําแมงัดตอนบน ใหมีการบริหารจัดการกลุมและการ

จัดสรรน้ําอยางมีประสทิธภิาพ รองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่สงผลตอปรมิาณน้ําสําหรับการเกษตรไดอยางย่ังยืน 

โดยมีวัตถุประสงค ดังตอไปนี้ 

วัตถุประสงคที่ 1 เพื่อตองการทราบถงึขัน้ตอนและกระบวนการพัฒนาเครอืขายกลุมผูใชน้ําในเขตลุมน้ําแมงัดตอนบน 

อําเภอพราว จังหวัดเชยีงใหม  

วัตถุประสงคที่ 2 เพื่อตองการทราบถงึปจจัยที่เอ้ือใหเกดิกระบวนการพัฒนาเครือขายกลุมผูใชน้ําในเขตลุมน้ําแมงัด

ตอนบน อําเภอพราว จังหวัดเชยีงใหม  

วัตถุประสงคที่  3  เพื่อตองการทราบถึงผลที่เกิดจากกระบวนการพัฒนาเครือขายกลุมผูใชน้ําในเขตลุมน้ําแมงัด

ตอนบน อําเภอพราว จังหวัดเชยีงใหม  
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วิธีการศกึษา 

 การวจัิยนี้เปนการวจัิยเชงิปฏิบัตกิารแบบมีสวนรวม (Participatory Action Research: PAR) เพื่อพัฒนาทุนทางสังคม 

วัฒนธรรมอยางมีสวนรวมของภาครัฐ ประชาชน สถาบันอุดมศกึษา และองคกรปกครองสวนทองถิ่นตําบลสันทราย ตําบลปา

ไหน ตําบลน้ําแพร และตําบลเขื่อนผาก อําเภอพราว จังหวัดเชียงใหม อําเภอพราว เพื่อตอบวัตถุประสงคของการวิจัย 3 

ประเด็น คือ 

วัตถุประสงคที่ 1 มีวิธีการศึกษา โดยการสังเกตการณทั้งแบบมีสวนรวมและไมมีสวนรวม การสนทนากลุม การ

สัมภาษณ และการเก็บขอมูลทุตยิภูมิ จากศกึษาเอกสารงานวจัิยที่เกี่ยวของกับการพัฒนาเครอืขาย กลุมผูใชน้ํา และเครือขาย

ในการบรหิารจัดการน้ําชลประทาน และงานวจัิยที่เกี่ยวของ ประสานงานเจาหนาที่ชลประทานเชยีงใหม สํานักชลประทานที่ 1 

แกนนํากลุมผูใชน้ํา องคกรทุกภาคสวนที่เกี่ยวของในพื้นที่ จัดประชุมกลุมเพื่อสรางความเขาใจและชี้แจงวัตถุประสงคในการ

ทําวจัิย โดยขัน้ตอนการดําเนนิงานแบงออกได 5 ขัน้ตอน 

วัตถุประสงคที่ 2 มีวิธีการศึกษา โดยการสังเกตการณทั้งแบบมีสวนรวมและไมมีสวนรวม เพื่อนําไปสูการสรุป

บทเรยีน และวเิคราะหขัน้ตอน กระบวนการพัฒนาเครอืขายกลุมผูใชน้ําลุมน้ําแมงัดตอนบนฯ   

วัตถุประสงคที่ 3 มีวธิกีารศกึษา โดยการสังเกตการณทั้งแบบมีสวนรวมและไมมีสวนรวม เพื่อนําไปสูสรุปบทเรียน 

และการวเิคราะหสังเคราะหจากเครอืขายกลุมผูใชน้ําลุมน้ําแมงัดตอนบนฯ  

กลุมตัวอยาง ประกอบดวย กลุมผูใชน้ําในเขตลุมน้ําแมงัดตอนบน อําเภอพราว จังหวัดเชียงใหม ในระดับ

คณะกรรมการกลุม และบุคคลสําคัญ (Key Informants) จากภาครัฐ ภาคประชาชนในพื้นที่อําเภอพราว จังหวัดเชียงใหม 

ภาครัฐ ภาคการศกึษาทีเ่กี่ยวของกับการจัดการทรัพยากรน้ําในพื้นที่ลุมน้ําแมงัดตอนบน ไดแก เกษตรกร แมบาน ผูสูงอายุ 

ผูนําชุมชน ผูบริหาร เจาหนาที่สมาชิกองคกรปกครองสวนทองถิ่น เจาหนาที่โครงการชลประทานเชียงใหม สํานักงาน

ชลประทานที่ 1 จังหวัดเชยีงใหม บุคลากรมหาวทิยาลัยเชยีงใหม โดยใชวธิกีารเจาะจง (Purposive Sampling) และวิธีการบอก

ตอ (Snowball Sampling) 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก เครื่องมือวเิคราะหชุมชนแบบมีสวนรวม การถอดบทเรียน การจัดเวทีและประชุม

กลุมยอย เพื่อใหเกดิกระบวนการเรยีนรูรวมกันทุกภาคสวน อุปกรณบันทึกเสยีงและบันทกึภาพ เพื่อทําใหการเก็บบันทึกขอมูล

มีความละเอียดและครบถวน พรอมทัง้แสดงหลักฐานเชงิประจักษ        

วิธีการเก็บขอมูล โดยการสังเกตการณทัง้แบบมีสวนรวมและไมมีสวนรวม การสนทนากลุม การสัมภาษณ และการ

เก็บขอมูลทุตยิภูมิ ใชเวลาดําเนนิการวจัิยและเก็บขอมูล 2 ป  ระหวางเดอืนตุลาคม 2558 ถงึ  กันยายน 2560   

การวิเคระหขอมูล โดยวธิกีารวเิคราะหเนื้อหา (Content Analysis) ตามประเด็นที่ไดกําหนดไว และตรวจสอบขอมูล

ดวยวธิกีารสามเสา (Triangulation Technique) ทัง้การตรวจสอบดานขอมูล การตรวจสอบดานผูวิจัย และ การตรวจสอบดาน

แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวของ  

 

ผลการศกึษา 

 ผูวจัิยนําเสนอผลการวจัิยตามวัตถุประสงค 3 วัตถุประสงค ดังตอไปนี้ 

 1. กระบวนการพัฒนาเครอืขายกลุมผูใชน้ําในเขตลุมน้ําแมงัดตอนบน อําเภอพราว จังหวัดเชียงใหม พบวา มี

กระบวนการพัฒนาเพื่อนําไปสูความเปนเครอืขายกลุมผูใชน้ําฯ ทัง้หมด 4 ขัน้ตอนหลัก ดังนี้  

  ข้ันตอนที่ 1 การรับฟงปญหา ความตองการ คือ การเริ่มตนของการดําเนินงาน เพื่อรับฟงสถานการณ

ปญหา ความตองการเบื้องตนจากแกนนํากลุมผูใชน้ํา เพื่อหาแนวทางพัฒนาสถานการณไปสูทิศทางที่ดีขึ้น รวมกับเจาหนาที่

โครงการชลประทานเชยีงใหม เจาหนาที่มหาวทิยาลัยเชยีงใหม  
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 ข้ันตอนที่ 2 รวบรวมขอมูล แบงออกเปน 2 รูปแบบ คือ 1) การรวบรวมขอมูลการบริหารจัดการน้ํา โดยใช

เครื่องมือวเิคราะหชุมชนแบบมีสวนรวม ดังนี้ ก) ขอมูลประวัตศิาสตร เหตุการณที่สอดคลองกับการบริหารจัดการตั้งแตอดีต 

จนถงึปจจุบัน สถานการณปญหา และความตองการของกลุม โดยประชุกตใชเครื่องมือเสนทางประวัติศาสตร (Timeline) 

พบวา การบรหิารจัดการการใชน้ําแมงัดตอนบน มีการดูแลโดยกลุมชาวบานในพื้น มีการบริหารจัดการภายในกลุมของตน 

รับผดิชอบตามฝายกักเก็บน้ํา  การบรหิารจัดการน้ําแบบดั้งเดิม โดยใชภูมิปญญาทองถิ่นบริหารจัดการน้ํา คือ มีการแตงตั้ง

หัวหนาผูดูแลน้ําที่เรยีกวา “แกฝาย” และ รองหัวหนา เรียกวา “แกเหมือง”  โดยทั้งสองตําแหนงมีบทบาทในการจัดสรรปน

สวนน้ํา มีการแบงชวงเวลาในการผันน้ําใหกับสมาชิกผูใชน้ํา มีการผันน้ําเปนไปตามรอบเวร เริ่มจากผันน้ําเขาในพื้นที่นา

บรเิวณตนน้ํา กลางน้ํา จนถงึปลายน้ํา  นอกจากนี้ใน1รอบการผลติ จะมีการประชุมระหวางแกฝาย แกเหมือง และสมาชิกเพื่อ

ทบทวนกฎระเบยีบ พรอมทั้งบทลงโทษในกรณีที่สมาชิกไมปฏิบัติตามกฎระเบียบที่กําหนดไว สถานการณที่สําคัญ คือ การ

ขาดแคลนน้ําในชวงฤดูแลง แหลงน้ําตื้นเขนิ/ชํารุดเสยีหาย ความขัดแยงระหวางฝาย การจัดสรรน้ําที่ไมมีประสทิธภิาพ    

ข) ขอมูลบรบิทพื้นที่ แสดงเสนทางการไหลของน้ํา สถานที่สําคัญของกลุม โดยใชเครื่องมือแผนที่รอบนอก  ค) ขอมูลการใช

ประโยชนจากลุมน้ําแมงัด กิจกรรม ประเพณีที่ดําเนินการของกลุม โดยประยุกตใชเครื่องมือปฏิทินฤดูกาล ดําเนินการจัด

ประชุมในพื้นที่กลุมยอยทั้งสิ้น 8 กลุม พบวา ทุกกลุมมีการจัดกิจกรรม “เลี้ยงผีฝาย” เพื่อบูชาแหลงน้ําใหมีน้ําเพียงพอ 

การเกษตร ไดแก การปลูกขาวนาป  การปลูกขาวนาปรัง ถั่วเหลอืง ขาวโพดหวาน ขาวโพดเลี้ยงสัตว มันฝรั่ง และผักสวนครัว 

นอกจากนี้มีการเลี้ยงปศุสัตวและสัตวน้ํา เชน ปลา ไก หมู และวัว 2) การรวบรวมขอมูลการไหลของน้ํา และตําแหนงที่ตั้งของ

ฝาย ทําใหทราบความกวางและความลึกของฝาย พรอมทั้งจับพิกัดแสดงตําแหนงที่ตั้งของฝายทั้งหมด ทั้ง 8 ฝาย เพื่อนํา

ขอมูลไปใชประโยชนสําหรับการคํานวณอัตราการไหลของน้ํา และปรมิาณน้ําเพื่อการวางแผนการเกษตรในอนาคต และคนหา

พื้นที่การตดิตัง้เครื่องวัดสภาพภูมิอากาศ โดย โครงการ OASYS Research คณะวศิวกรรมศาสตร มหาวทิยาลัยเชยีงใหม 

. 

ภาพที่ 1 แผนที่แสดงตําแหนงที่ตัง้ ฝายกิ่วนก ฝายผาตัง้ ฝายหนองครก ฝายทุงสวนออย ฝายหนองปลามัน ฝายบานดง ฝาย

ทุงโปง และฝายเขื่อนผาก  

 

ข้ันตอนที่ 3 ระดมความคดิเห็นและวางแผนการดําเนนิงาน หลังจากรวบรวม และวเิคราะหขอมูลใน ขั้นตอนที่ 2 

ไดมีการคืนขอมูลใหกับกลุมผูใชน้ํา และผูบรหิาร เจาหนาที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นไดทราบ เพื่อนําไปสูการวางแผนการ
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ดําเนนิงาน กําหนดแผนการดําเนนิงานไว 3 ระยะ โดยเลอืกจากการจัดลําดับความเรงดวน และความสําคัญ ทัง้นี้เรื่องเรงดวน

สําคัญ และเปนแผนการดําเนินงานระยะสั้น คือการพัฒนาคณะกรรมการระดับเครือขาย และระดับฝาย 8 กลุม เพื่อสราง

กิจกรรม สรางขอตกลงในการบริหารจัดการน้ํา เชื่อวาคณะกรรมการเปนตัวกลางสําหรับการประสานงาน เชื่อมโยง

หนวยงานภาครัฐ เอกชนเขามามีสวนรวมในการพัฒนาแหลงน้ํา สําหรับการดําเนนิงานระยะปานกลาง คือ การวางแผนการใช

น้ําในการเกษตรกรรม เพื่อสอดคลองกับการจัดสรรน้ําอยางเปนระบบ ระยะยาว คือ การดําเนินการเสนอโครงการ ติดตาม

กอสรางเขื่อนในพื้นที่ลุมน้ําแมงัดตอนบน กรมชลประทาน 

 ข้ันตอนที่ 4 การดําเนินงาน ตามแผนงานระยะสั้น คือ การพัฒนาคณะกรรมการ สรางขอตกลงการบริหาร

จัดการน้ํา รวมถงึการออกแบบกจิกรรมรวมระหวางเครอืขายผูใชน้ําฯ ดังนี้  

  1) การจัดตั้ง “กลุมบรหิารการใชน้ําชลประทาน” ทั้งหมด 8 กลุมตามรายฝายที่ดูแลรับผิดชอบเพื่อให

การบริหารการใชน้ําชลประทาน เปนไปตามวัตถุประสงคของการชลประทาน และเพื่อใหเกษตรกรผูใชน้ํารูจักคุณคาของ

วธิกีารใชน้ําอยางประหยัดและ ถูกหลักวิชาการชลประทาน ตลอดจนรวมกันดูแลรักษาอาคารบังคับน้ําและสิ่งกอสรางอ่ืนๆ

เชน คลองสงน้ํา คลองระบายน้ํา เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดกับกลุมผูใชน้ําชลประทาน ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร

ราชการแผนดิน พุทธศักราช 2534 มาตรา 62  ประกอบมาตรา 65  และพระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที่ 2457

ดําเนนิการโดยโครงการชลประทานเชยีงใหม สํานักงานชลประทานที่ 1  

  2) การจัดตั้ง คณะกรรมการเครือขายผูใชน้ําลุมน้ําแมงัดตอนบน ตามมติที่ประชุมเห็นชอบให

ดําเนนิการจัดตัง้คณะกรรมการ เพื่อใหผูไดรับการแตงตัง้มีหนาที่ดูแลและควบคุม การบรหิารการใชน้ําของสมาชิกกลุมตลอด

ถึงการดูแลสอดสอง และรักษาความสะอาดบริเวณรอบโครงการ ภายใตขอบเขตขอบังคับของกลุมผูใชน้ํา ซึ่งมีโครงสราง

เครอืขายกลุมผูใชน้ําฯ ดังนี้ ก) ประธาน ข) รองประธาน ค) เลขานุการ ง) เหรัญญกิ จ) กรรมการ ประกอบดวย แกนนํากลุม

ผูใชน้ําฝายกิ่วนก ฝายหนองครก ฝายทุงสวนออย ฝายหนองปลามัน ฝายบานดง ฝายทุงโปง และฝายเขื่อนผาก ฉ) ที่ปรึกษา 

ประกอบดวย นายอําเภอพราว, ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น, ผูใหญบานหมู 1 ผูใหญบานหมู 2 ผูใหญบานหมู 10 

ตําบลสันทราย, ผูใหญบานหมู 7 ผูใหญบานหมู 8 ตําบลบานโปง, ผูใหญบานหมู 1 ตําบลน้ําแพร, ผู ใหญบานหมู10 ตําบล

เขื่อนผาก ดําเนินการโดยโครงการชลประทานเชียงใหม สํานักงานชลประทานที่ 1 ตามพระราชบัญญัติการจัดตั้ง “กลุม

บรหิารการใชน้ําชลประทาน” 

โดยเครงครดั 

  3) การศกึษาดูงาน และอบรม หนึ่งในแผนการดําเนินงานของคณะกรรมการเครือขายผูใชน้ําฯ เพื่อเปด

มุมมอง การแลกเปลี่ยนเรยีนรูในการบรหิารจัดการเครอืขายผูใชน้ํา และแนวทางการจัดสรรน้ํา เพื่อนําไปปรับใชในพื้นที่ลุมน้ํา

แมงัดตอนบน จากภาคีเครอืขายกรมชลประทานเชยีงใหม และมหาวทิยาลัยเชยีงใหม ดังนี้ ก) การศกึษาดูงานเครือขายผูใชน้ํา

ฝายเหมืองหลวง ฝายเหมืองใหม และกลุมผูใชน้ําประตูระบายน้ําแมสอย อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม ทํา ให

คณะกรรมการเครอืขายผูใชน้ําลุมน้ําแมงัดตอนบน แกนนํากลุมบรหิารการใชน้ําชลประทานไดเรยีนรูมุมมอง กลไกการบริหาร

จัดการเครอืขาย การบรหิารจัดการน้ํา แนวทางแกไขปญหาที่เกดิขึ้น และกจิกรรมภายใตบริบทของเครือขาย รวมถึงการวาง

แผนการจัดสรรน้ําประตูระบายน้ําแมสอย ข) การจัดอบรมโครงการมูลนิธิอุทกพัฒน โดยสงตัวแทนเขารวม 3 กลุม ไดแก 

ฝายเขื่อนผาก ฝายบานดง และฝายหนองครก ทําใหไดเรียนรูกระบวนการบริหารจัดการใชน้ํา ของเครือขายมูลนิธิอุกพัฒน

ภาคเหนอื และกระบวนการวางแผนการผันน้ําจากฝายสูพื้นที่การเกษตร ค) การอบรมการใชระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุน

การบริหารจัดการน้ําโดยการมีสวนรวมของชุมชน อบรมโดย  OASYS Research Group คณะวิศวรกรรมศาสตร 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม นําเสนอการประยุกตใชเครื่องมือระบบสารสนเทศกับการบริหารจัดการน้ําชุมชน ในพื้นที่อําเภอแมจัน 

จังหวัดเชยีงราย ไดแก สถานตีรวจวัดระดับน้ํา และ สถานตีรวจวัดสภาพภูมิอากาศ เพื่อนํามาติดตั้งและปรับใชในบริเวณลุม

น้ําแมงัดตอนบน     
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4) พัฒนามาตรการ และกฎระเบียบ เพื่อกําหนดแนวทางแกไขปญหา การควบคุมการบริหารจัดการ

เครอืขายกลุมผูใชน้ําเขตลุมน้ําแมงัดตอนบน เบื้องตนที่ประชุมไดเสนอมาตรการการจัดการแกไขปญหาเรงดวนในชวงภัยแลง 

90 วัน ตั้งแตเดือน กุมภาพันธ ถึง พฤษภาคม ใหมีการจัดประชุมคณะกรรมการกอนเริ่มฤดูการผลิต เพื่อจัดสรรน้ําให

เพยีงพอในทุกพื้นที่ ทัง้นี้การกําหนดกฎระเบยีบ ใหยืดถอืปฏิบัตติามระเบยีบขอบังคับของกลุมนัน้ๆ   

5) การจัดกิจกรรม ประเพณี  มีแนวทางในการดําเนินงานรวมของเครือขายกลุมผูใชน้ําฯใหมีความ

สอดคลองกับประเพณี วัฒนธรรม วถิชีวีติและชวงเวลาของประชาชนในพื้นที่อําเภอพราว ดังนี้ ก) กิจกรรมเลี้ยงผีขุนน้ําแมงัด 

เพื่อรวมจิตใจของกลุมผูใชน้ํา เกษตรกร และเคารพตอตนกําหนดของลําน้ําแมงัด ใหมีน้ําเพียงพอ ชวงเวลาที่เหมาะสมไดแก 

เดอืนพฤษภาคม – มิถุนายน เนื่องจากเปนชวงกอนการเริ่มปลูกขาว ข) กิจกรรมอนุรักษทรัพยากรปาไม และแหลงน้ํา ไดแก 

การบวชปา เพื่อปองกันตนไมในพื้นที่คงอยูสบืไป การปลูกปาเพื่อทดแทนตนไมที่สูญเสีย อีกทั้งชวยเพิ่มพื้นที่ปาไมใหมีความ

อุดมสมบูรณ และการปลอยปลาบรเิวณตนลําน้ําแมงัดและ 8 ฝาย เพื่อสรางความย่ังยืนแหลงน้ํา 

2. ปจจัยที่เอ้ือใหเกิดกระบวนการพัฒนาเครือขายกลุมผูใชน้ําในเขตลุมน้ําแมงัดตอนบน อําเภอพราว 

จังหวัดเชียงใหม ประกอบดวย 2 ปจจัยหลัก ไดแก 

  1) ปจจัยภายใน 

  ก) โอกาสของการแลกเปลี่ยน เรยีนรู ของเครอืขายผูใชน้ําลุมน้ําอ่ืนๆ การที่แกนนําผูใชน้ําในพื้นที่ลุม

น้ําแมงัดตอนบน ไดมีการแลกเปลี่ยนเรยีนรูการบรหิารจัดการของเครอืขายอ่ืนๆ ทําใหเปดโลกทัศนใหม ไดมีโอกาสรู มีโอกาส

เห็นของเครอืขายอ่ืนๆ ไดแก การเขารวมเวทมูีลนธิิอุทกพัฒนเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู รับฟงการดําเนินงานดานการจัดการน้ํา

ของเครอืขายอุทกพัฒนภาคเหนอื และไดมีโอกาสไปศกึษาดูงานและแลกเปลี่ยนการดําเนินงานเครือขาย ณ ฝายเหมืองหลวง 

ตําบลขวงเปา อําเภอจอมทอง จังหวัดเชยีงใหม สามารถนําองคความรูการบรหิารจัดการน้ํา การกําหนดขอตกลงสําหรับการ

ใชน้ํามาปรับใชในการดําเนินงานของฝายและการพัฒนาของเครอืขายได 

  ข) การมีสวนรวมของคณะกรรมการเครอืขายฯ และสมาชิกผูใชน้ํา การที่คณะกรรมการเครือขายและ

สมาชิกผูใชน้ํา ไดเขารวมการประชุมอยูบอยครั้ง ก็เปนปจจัยหนึ่งที่เอ้ือใหเกิดกระบวนการพัฒนา เนื่องจากการประชุมมี

รูปแบบในการระดมความคิดเห็นเพื่อหาแนวทางการพัฒนา หาแนวทางการแกไขปญหา ทําใหคณะกรรมการและสมาชิกได

แสดงความคิดเห็น และรูสกึตนเองมีบทบาทและเปนสวนหนึ่งของโครงการ 

   ค) มีการสรางเครือขายการดําเนินงานที่ชัดเจน การสรางความเขาใจตอการดําเนินงานในพื้นที่ เพื่อ

พัฒนาสูรูปแบบเครอืขายผูใชน้ําตัง้แตเริ่มตนของโครงการ มีการดําเนนิที่ชัดเจนคลอบคลุมพื้นที่การใชน้ําตัง้แตตนน้ํา กลางน้ํา 

และปลายน้ํา ซึ่งเครอืขายดังกลาวมีการประชุมหารือรวมกันทุกภาคสวน มีจัดเวทีเพื่อสรางกระบวนการมีสวนรวมระหวาง

แกนนําในชุมชน ตัวแทนชุมชน และหนวยงานในพื้นที่ 

  ง) ความเช่ือ ความศรัทธา เปนปจจัยหนึ่งที่สําคัญ เอ้ือใหเกิดการรวมตัวกันของคนในชนบท โดยเฉพาะ

กลุมเกษตรกรผูใชน้ําที่มีการสรางวถิปีระเพณี เชน การเลี้ยงผีฝาย เพื่อแสดงความขอบคุณผีขุนน้ําที่ปกปกรักษาปาไมที่เปน

ตนน้ําลําธาร ใหเกษตรกรมีน้ําเพื่อใชในการทําการเกษตร และเพื่อเปนการรวมตัว พบปะของเกษตรกรผูใชน้ํา บางฝายมีการ

จัดประชุมเกษตรกรผูใชน้ําทัง้หมดเพื่อหารอืการจัดสรรน้ํา บางฝายก็นัดหมายขุดลอกเหมืองฝายพรอมกับการเลี้ยงผขีุนน้ํา 

  2) ปจจัยภายนอก  

  ก) การสนับสนุนของหนวยงานภาครัฐ ปจจัยสําคัญที่เอ้ือใหเกิดกระบวนการพัฒนาเครือขายผูใชน้ํา 

โดยเฉพาะโครงการชลประทานเชียงใหม สํานักงานชลประทานที่ 1  มีบทบาทโดยตรงในการจัดการน้ํา การจัดสรร

งบประมาณสําหรับการปรับปรุงโครงสรางทางชลประทาน อีกทั้งมีบทบาทสําคัญในการดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการ

ระดับฝายและระดับเครอืขาย เพื่อผลักดันใหกลุมผูใชน้ําในพื้นที่มีอํานาจในการตอรองกับหนวยงานที่เกี่ยวของได นอกจากนี้
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หนวยงานภาครัฐการเปนกรรมการที่ปรึกษาของคณะกรรมการ ไดแก ที่วาการอําเภอพราว สํานักงานเกษตรอําเภอพราว 

และหนวยงานพัฒนาการอําเภอพราว 

  ข) การสนับสนุนของแกนนําและองคกรปกครองสวนทองถิ่นในพื้นที่ มีบทบาทในการสนับสนุน

อุปกรณ เครื่องจักรกลเกษตรสําหรับขุดลอกลําเหมือง การสนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณสําหรับการ

ซอมแซมฝาย เชน กระสอบทราย ไมหลัก แผนกัน้ทางประตูระบายน้ํา เปนตน อีกทั้งในกระบวนการพัฒนาเครือขาย แกนนํา

ในพื้นที่ เชน ผูบริหารขององคกรปกครองสวนทองถิ่นทั้ง 4 ตําบล กํานัน ผูใหญบานทีการรับรูและไดมีบทบาทในการ

สนับสนุนดานนโยบาย สนับสนุนใหเกิดการดําเนินงานในพื้นที่ เชน สถานที่สําหรับจัดประชุม อํานวยความสะดวกในพื้นที่

ระหวางการดําเนนิงานวจัิย เปนตน  

  ค) การหนุนเสรมิดานการวิจัยและพัฒนาของสถาบันการศกึษา การเขามาหนุนเสรมิดานการวิจัยและ

พัฒนาเปนอีกปจจัยหนึ่งที่ทําใหเกดิกระบวนการพัฒนาเครอืขาย มีสถาบันการศึกษาที่เขามาดําเนินงานกับกลุมในชวงเวลาที่

ผูวจัิยเขาศกึษา 2 สถาบัน ไดแก งานวจัิยที่ไดรับการสนับสนุนทุนวิจัยจากโครงการพราวโมเดล ภายใตโครงการจัดตั้งหนวย

สนับสนุนวชิาการรับใชสังคม มหาวทิยาลัยเชยีงใหม รวมกับ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวจัิย (สกว.) ซึ่งเปนโครงการที่เอ้ือ

ในดานการรวบรวมขอมูล การถอดองคความรู การสนับสนุนดานงบประมาณสําหรับประชุม พูดคุย การลงพื้นที่ของผูวิจัย

และแกนนํา รวมทั้งเอ้ือใหเกิดบรรยากาศการแลกเปลี่ยนเรียนรูของแกนนําที่เกี่ยวของ พรอมทั้ง คณะทํางานจากคณะ

วศิวกรรมศาสตร ในการเขามารวมเก็บขอมุลเชิงปริมาณเพื่อคํานวณอัตราการไหลของน้ํา นําไปสูการวิเคราะหปริมาณน้ํา

ตลอดทัง้ลําน้ําแมงัดตอนบนพรอมทั้งติดตั้งเครื่องวัดระดับน้ําเพื่อเตือนภัย กรณีน้ําปาไหลหลาก และ มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เชียงใหม ภายใตโครงการ “การเก็บขอมูลเพื่อจัดทําแผนที่ทางภูมิศาสตรในเขตลุมน้ําแมงัดตอนบน อําเภอพราว จังหวัด

เชยีงใหม” ชวยเอ้ือขอมูลทางดานภูมิศาสตร ในการระบุพิกัดทางภูมิศาสตรแสดงตําแหนงฝายบนแผนที่    

 3. ผลที่เกดิข้ึนจากกระบวนการพัฒนาเครอืขายกลุมผูใชน้ําในเขตลุมน้ําแมงัดตอนบน อําเภอพราว จังหวัด

เชียงใหม  

กระบวนการพัฒนาเครือขายผูใชน้ําฯ มีทั้งหมด 4 ขั้นตอนหลัก เริ่มตนจากการรับฟงปญหา ความตองการ การ

รวบรวมขอมูล การระดมความคิดเห็น วางแผนการดําเนินงาน และ การดําเนินงาน ตามแผนงาน มีปจจัยภายใน และปจจัย

ภายนอก ที่เอ้ือใหเกดิเครอืขายผูใชน้ําฯ ทัง้นี้มีผลลัพธสรุปไดดังนี้  

1) กลุมผูใชน้ํา กลุมเกษตรกร มีความสนใจเขารวมการดําเนนิงานในรูปแบบเครอืขายผูใชน้ําฯเพื่อรวมหาแนวทางการ

แกไขปญหาน้ํา และมีความตระหนักการจัดการน้ําอยางเปนระบบมากขึ้น เนื่องจากการเขารวมกิจกรรมทําใหรับความรู

เพิ่มเตมิจากการศกึษาดูงาน การเขารวมอบรมในดานการบรหิารจัดการกลุม การจัดสรรน้ําเพิ่มมากขึ้น ซึ่งสามารถสังเกตได

จากการจัดกจิกรรมทกุครัง้กลุมผูใชน้ําใหความสนใจเขารวมดวยความเต็มใจ รวมเสนอความคิดเห็น รวมใหขอมูลสมํ่าเสมอ  

2) เกิดภาคีเครือขายสนับสนุนงานบริหารจัดการน้ําของเครือขายกลุมผูใชน้ําฯ ที่ เปนหนวยงานของรัฐ ไดแก 

โครงการชลประทานเชียงใหม สํานักงานชลประทานที่ 1 ที่วาการอําเภอพราว องคกรปกครองสวนทองถิ่น และหนวยงาน

สถาบันอุดมศกึษา ไดแก มหาวทิยาลัยเชยีงใหม  

3) เกดิเครอืขายดานการบรหิารจัดการน้ําภายนอกพื้นที่อําเภอพราวมากขึ้น ไดแก เครือขายผูใชน้ําฝายเหมืองหลวง 

กลุมผูใชน้ําประตูน้ําแมสอย อําเภอจอมทอง จังหวัดเชยีงใหม และเครอืขายมูลนธิอุิกพัฒน 

4) เกดิเครอืขายผูใชน้ําในเขตลุมน้ําแมงัดตอนบน อําเภอพราว จังหวัดเชียงใหม เพื่อขับเคลื่อนดูแลและควบคุม การ

บรหิารการใชน้ําของสมาชกิกลุมตลอดถงึการดูแลสอดสองรักษาความสะอาดบริเวณรอบโครงการ ภายใตขอบเขตขอบังคับ

ของกลุมผูใชน้ํา ตามพระราชบัญญัตกิารจัดตัง้ “กลุมบรหิารการใชน้ําชลประทาน” และดําเนนิการจัดกจิกรรม ประเพณี เพื่อ

ขับเคลื่อนงานเครอืขายผูใชน้ําฯอยางตอเนื่อง  
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ภาพที่ 2 ผลที่เกดิขึ้นจากกระบวนการพัฒนาเครอืขายกลุมผูใชน้ําลุมน้ําแมงัดตอนบน อําเภอพราว จังหวัดเชยีงใหม  

 
อภปิรายผลการศกึษา 

จุดเริ่มตนการดําเนนิงานของเครือขายกลุมผูใชน้ําลุมน้ําแมงัดตอนบน เริ่มจากสภาพปญหาและความตองการของ

กลุมผูใชน้ําในพื้นที่ลุมน้ําแมงัดตอนบน ทั้งหมด 8 ฝาย จากปญหาภัยแลง ปริมาณน้ํามีไมเพียงพอตอการผลิต คนตนน้ําไม

แบงน้ําใหกับคนปลายน้ํา และปญหาที่สําคัญ คือ พื้นที่ลุมน้ําแมงัดตอนบนไมมีแหลงกักเก็บน้ํา ไมมีอางเก็บน้ําเพื่อสํารองน้ํา

ไวใชในฤดูแลง จึงเกดิความรวมมือที่อยางจะพัฒนาและแกไขปญหาเหลานี้ ซึ่ง“เครอืขาย”  เปนกระบวนการทางสังคมอันเกิด

จากการสรางความสัมพันธระหวางบุคคล ระหวางกลุม และสถาบัน โดยแตละกลุมนั้นมีเปาหมาย วัตถุประสงค และความ

ตองการบางอยางรวมกัน เพื่อรวมกันดําเนินกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งใหบรรลุเปาหมายรวมกัน (เสรี พงศพิศ, 2548) การ

ดําเนนิงานภายใตเครือขายลุมน้ําแมงัดตอนบนมีภาคีสนับสนุน ไดแก โครงการชลประทานเชียงใหม มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

และองคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยมีการสรางความเขาใจ การรับรูมุมมองรวมกัน และรวมกันออกแบบกิจกรรมเพื่อให

เกดิผลประโยชน ระหวางกลุมผูใชน้ําและภาคีสนับสนุนกอนการดําเนนิงาน โดยการประชุมแลกเปลี่ยนสถานการณการใชน้ํา 

และการประชุมชี้แจงแนวทาง และออกแบบการดําเนินงานเพื่อแกไขปญหาและความตองการของพื้นที่ลุมน้ําแมงัดตอนบน   

ซึ่งสอดคลองกับ (เกรยีงศักดิ์ เจริญวงศศักดิ์, 2543) กลาวถึงองคประกอบที่สําคัญของเครือขายวามี 7 ประการไดแก การ

รับรูมุมมองรวมกัน การมีวสิัยทัศนรวมกัน การมีผลประโยชนและความสนใจรวมกัน การมีสวนรวมของสมาชิกเครือขายอยาง

กวางขวาง กระบวนการเสริมสรางซึ่งกันและกัน การพึ่งพิงรวมกัน และ การปฏิสัมพันธเชิงแลกเปลี่ยน นอกจากนี้ สํานัก

สงเสรมิการมีสวนรวมของประชาชน กรมชลประทาน ไดอธิบายวา การบริหารจัดการชลประทานโดยเกษตรกรทีสวนรวม 

เพื่อจุดประสงคใหเกดิความย่ังยืนในงานชลประทาน ในแตละโครงการชลประทานจะมีองคกรและเครือขายที่มีสวนรวมในการ

บรหิารจัดการน้ําชลประทาน ประกอบดวย กรมชลประทาน, องคกรผูใชน้ําชลประทาน, คณะกรรมการจัดการชลประทาน 

และ องคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งสอดคลองกับภาคีสนับสนุนของเครอืขายผูใชน้ําลุมน้ําแมงัดตอนบน (สํานักสงเสริมการมี

สวนรวมของประชาชน กรมชลประทาน, 2548) 
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หลังจากที่กลุมผูใชน้ําและภาคีสนับสนุนไดออกแบบกจิกรรมรวมกันเพื่อขับเคลื่อนงานภายใตงานเครือขายผูใชน้ําลุม

น้ําแมงัดตอนบน ไดมีการแตงตัง้กลุมบรหิารการใชน้ําชลประทาน และการจัดตั้งคณะกรรมการเครือขายผูใชน้ําฯ เพื่อใหการ

ทํางานเปนไปตามกฎหมาย ซึ่งสอดคลองกับ โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาลุมน้ําปากพนังตอนบน (คลังความรู สํานัก

สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน กรมชลประทาน, 2556) ไดอธิบายวา การจัดตั้งกลุมผูใชน้ําชลประทาน น้ํา คือ 

เกษตรกรซึ่งไดรับประโยชนจากแหลงน้ํา เชน อางเก็บน้ํา ฝาย ฯลฯ รวมตัวกันขึ้นเปนกลุมผูใชน้ํา เพื่อดําเนินการในการสงน้ํา 

และการใชประโยชนจากน้ําชลประทาน การดูแลรักษาระบบชลประทานภายใตกฎ ระเบียบ ขอบังคับของกลุมฯ  มี

วัตถุประสงคเพื่อจัดสรรแบงปนน้ําระหวางสมาชิกในกลุมไดเพียงพอ ยุติธรรม และรวดเร็ว เพื่อดูแล บํารุงรักษาอาคาร

ชลประทาน ใหอยูในสภาพดี มีคณะกรรมการบริหารงานของกลุมผูใชน้ํา ประกอบดวย ประธาน รองประธาน เลขานุการ 

เหรัญญกิ นายทะเบยีน และปฏิคิม มีหนาที่ปฏิบัตติามกฎ ระเบียบ ขอบังคับของกลุม และยอมรับคําตัดสินของประธานกลุม 

สอดสอง ตรวจตรา รายงาน ความเสียหายของระบบชลประทานใหกรรมการกลุมผูใชน้ําทราบ ชวยกันดูแล ปองกันความ

เสยีหาย และรวมมือบํารุงรักษาระบบชลประทานใหใชงานไดดอียูเสมอ 

ปจจัยภายในที่เอ้ือใหเกดิกระบวนการพัฒนาเครือขายกลุมผูใชน้ํา ไดแก โอกาสของการแลกเปลี่ยน เรียนรูรวมกับ

เครอืขายผูใชน้ําลุมน้ําอ่ืนๆ จากการศกึษาดูงานระหวางเครอืขาย การมีสวนรวมของคณะกรรมการเครือขาย และสมาชิกผูใช

น้ํา มีการสรางเครอืขายการดําเนนิงานที่ชัดเจน โดยการจัดตั้งคณะกรรมการที่เปนรูปธรรม และความเชื่อ ความศรัทธา โดย

การจัดกจิกรรมบวชปา ปลูกปาตนน้ํา ปลอยปลาในพื้นที่ลุมน้ําแมงัดตอนบน  

นอกจากนี้ปจจัยปจจัยภายนอกที่เอ้ือใหเกิดกระบวนการพัฒนาเครือขายกลุมผูใชน้ํา ไดแก การสนับสนุนของ

หนวยงานภาครัฐ คือ โครงการชลประทานเชยีงใหม ใหการสนับสนุนเพื่อเชื่อมประสานระหวางกรมชลประทาน เพื่อสนับสนุน

โครงสรางระบบสงน้ําชลประทาน การสนับสนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในพื้นที่ ที่ใหความสําคัญสนับสนุน

งบประมาณในการจัดการ และการหนุนเสรมิดานการวจัิยและพัฒนาของสถาบันการศึกษา ใหการสนับสนุนองคความรู การ

เก็บขอมูล การเอ้ือใหอํานวยใหเกิดการแลกเปลี่ยนพูดคุย ซึ่งปจจัยที่เอ้ือใหเกิดกระบวนการพัฒนาเครือขายกลุมผูใชน้ําทั้ง

ภายในและภายนอก ทั้งนี้ปจจัยที่มีผลในการจัดการน้ําของโครงการประสพผลสําเร็จดังตอไปนี้ ปจจัยดานการจัดการ มี

โครงการที่จัดองคกรด ีไดรับการสนับสนุนดานงบประมาณในการบรหิารโครงการมากพอ มีกฎหมายรองรับกฎเกณฑตาง  ๆ   

เกี่ยวกับงานจัดสรรน้ํา ปจจัยดานสังคมและเศรษฐกจิ มีกลุมผูใชน้ําหรอืสมาคมผูใชน้ําที่เขมแข็ง  และผูนํากลุมที่เสียสละ ผูใช

น้ํามีสวนรวมในการวางแผนการสงน้ํา  การแบงน้ํา  และการบํารุงรักษาๆระบบสงน้ํา โครงการใหความสําคัญตอการ

พัฒนาการใชน้ําและการใหความรูเกษตรกรในเรื่องของการใชน้ําอยางถูกตอง  และการเพิ่มผลผลิตเพื่อใหเกษตรกรมีรายได

สูงขึ้น มีความรวมมือกันอยางเขมแข็งในระหวางหนวยงานฝายสนับสนุนที่เกี่ยวของโดยเฉพาะอยางย่ิงในเรื่องของการสงเสริม

การเกษตร (วบิูลย  บุญยธโรกุล, 2526) 

 
สรุปผลการศกึษา 

บทสรุปกระบวนการพัฒนาเครือขายกลุมผูใชน้ําลุมน้ําแมงัดตอนบน อําเภอพราว จังหวัดเชียงใหมแยกตาม

วัตถุประสงคไดดังนี้  

วัตถุประสงคที่ 1 กระบวนการพัฒนาเครือขายผูใชน้ํา เริ่มตนจากการรับฟงปญหา  ความตองการของกลุมผูใชน้ํา 

การรวบรวมขอมูล ทัง้ในสวนการบรหิารจัดการน้ํา โดยใชเครื่องมือวเิคราะหชุมชนแบบมีสวนรวม  และการรวบรวมขอมูลการ

ไหลของน้ํา และตําแหนงที่ตัง้ของฝาย เม่ือไดขอมูลจากการรวบรวมแลวไดระดมความคิดเห็นและมีวางแผนการดําเนินงาน 3 

ระยะ  

ประกอบดวย ระยะสั้น พัฒนาคณะกรรมการเครือขายผูใชน้ําฯ ระยะกลาง การวางแผนการใชน้ําและการเกษตร 

ระยะยาว ตดิตามการกอสรางเขื่อน โดยไดดําเนนิงาน ตามแผนงานระยะสั้น ประกอบดวย การจัดตั้ง “กลุมบริหารการใชน้ํา
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ชลประทาน” การจัดตั้งคณะกรรมการเครือขายผูใชน้ําลุมน้ําแมงัดตอนบน การศึกษาดูงาน และอบรม พัฒนามาตรการ

กฎระเบยีบ และการจัดกจิกรรม ประเพณี   

วัตถุประสงคที่ 2 ปจจัยเอ้ือตอกระบวนการพัฒนาเครือขายกลุมผูใชน้ําฯ คือ ปจจัยภายใน ไดแก โอกาสของการ

แลกเปลี่ยน เรียนรู ของเครือขายผูใชน้ําลุมน้ําอ่ืนๆ การมีสวนรวมของคณะกรรมการเครือขายฯ และสมาชิกผูใชน้ํา มีการ

สรางเครอืขายการดําเนินงานที่ชัดเจน ความเชื่อ  ความศรัทธา และปจจัยภายนอก ไดแก การสนับสนุนของหนวยงาน การ

สนับสนุนของผูบริหารเจาหนาที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นในพื้นที่  การหนุนเสริมดานการวิจัยและพัฒนาของ

สถาบันการศกึษา และงบประมาณสนับสนุน  

วัตถุประสงคที่ 3 ผลที่เกิดขึ้นจากกระบวนการพัฒนาเครือขายกลุมผูใชน้ําฯ แบงออกได 3 ระยะ ประกอบดวย 1) 

ผลผลติ เกดิรูปแบบการพัฒนาเครอืขายกลุมผูใชน้ําในเขตลุมน้ําแมงัดตอนบน อําเภอพราว จังหวัดเชียงใหม 2) ผลลัพธ เกิด

ภาคีความรวมมือจากหนวยงานภาครัฐ มหาวทิยาลัยเชยีงใหมอยางเปนรูปธรรม การมีสวนรวมของกลุมผูใชน้ํา และเกษตรกร

ในพื้นที่ มีการอนุรักษประเพณีทองถิ่น คือ “การเลี้ยงผีขุนน้ํา” เกิดเครือขายดานการบริหารจัดการน้ําภายนอกพื้นที่อําเภอ

พราว และไดคูมือกระบวนการสรางเครอืขายผูใชน้ําฯ สําหรับการเผยแพร 3) ผลกระทบ ไดแก องคกรปกครองสวนทองถิ่น มี

นโยบายสนับสนุนงบประมาณ บุคลากรใหกับเครอืขายผูใชน้ํา โดยมีแนวทางบรรจุเขาในแผนทองถิ่นเพื่อใหเกิดความคลองตัว

และย่ังยืน  
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บทคัดยอ 

 การใชสารกําจัดศัตรูพชืที่เปนอันตรายตอผูบริโภคถือเปนปญหาสําคัญประการหนึ่งที่พบในการทําการเกษตรของ

ประเทศไทย ดังนั้นการศึกษาในครั้งนี้จึงพยายามแกปญหาดังกลาว โดยการคัดแยกและคัดเลือกแบคทีเรียสงเสริมการ

เจรญิเตบิโตของพชืที่สามารถผลติสารไซเดอรโรฟอรซึ่งจะไปชวยปกปองพชืจากเชื้อที่กอโรคได โดยการคัดแยกแบคทีเรียเอน

โดไฟตจากผักบุงทะเล (Ipomoea pes-caprae Sweet) ที่เก็บตัวอยางในจังหวัดชลบุรแีละจังหวัดตราดครั้งนี้ ใชวิธีการฟอกฆา

เชื้อที่พื้นผวิ ผลการคัดแยกและทําใหเชื้อบรสิุทธิ์บนอาหาร Mannital soya agar (MS) พบวาไดเอนโดไฟติกแอคติโนมัยสีทจําน

วน 13 ไอโซเลต จากนัน้จึงตรวจสอบการสรางสารไซเดอรโรฟอรของเอนโดไฟติกแอคติโนมัยสีททั้ง 13 ไอโซเลตบนอาหาร

แข็ง Chrome azurol S (CAS) ไอโซเลตที่สรางไซเดอรโรฟอรจะปรากฏวงใสสสีมรอบ ๆ โคโลนแีละเปรยีบเทยีบขนาดวงใสสีสม

รอบ ๆ โคโลนกีับแบคทีเรีย Pseudomonas putida ATCC 17484 พบวามีถึง 10 ไอโซเลตที่ปรากฏวงใสสีสมที่มีขนาดเสนผาน

ศูนยกลางตัง้แต 0.1-2.62 เซนตเิมตร ในขณะที่ P. putida ATCC 17484 นัน้สามารถสรางวงใสสีสมขนาด 1.5 เซนติเมตร ผล

การศกึษาครัง้นี้แสดงใหเห็นวา เอนโดไฟตกิแอคตโินมัยสที BBUU500 สามารถผลติไซเดอรโรฟอรไดดีที่สุด การจัดจําแนกไอ

โซเลต BBUU500 โดยใชลักษณะทางสัณฐานวทิยาและการสรางแผนภูมิวิวัฒนาการชาติพันธุจากลําดับดีเอ็นเอของยีน 16S 

rRNA ขนาด 1,440 นิวคลีโอไทดพบวา BBUU500 มีวิวัฒนาการชาติพันธุรวมกับสมาชิกของแอคติโนมัยสีทในสกุล 

Streptomyces และมีคาความเหมือนสูงสุด 98.06% กับ Streptomyces lanatas NBRC 12787 

คําสําคัญ:  ไซเดอรโรฟอร ผักบุงทะเล แอคตโินมัยสที เอนโดไฟต 

Abstract 

 The use of harmful pesticides to consumers is one of the most serious problems in agriculture of Thailand. This 
study attempted to solve such problems by isolating and screening of plant growth-promoting bacteria which produce 
siderophore that protect plants from phytopathogens. The surface-sterilized method was used for the isolation of 
endophytes. A total of 13 endophytic actinomycetes were obtained from beach morning-glory (Ipomoea pes-caprae 
Sweet) collected from Chonburi and Trad provinces. Mannital soya agar (MS) media was used for purification. To 
compare the siderophore production of the endophytes and Pseudomonas putida ATCC 17484, Chrome azurol S (CAS) 
agar plates were prepared. The orange halo zone around bacterial colonies on CAS agar media was considered positive 
for the production. Ten isolates showed diameter of orange halo zone range from 0.1-2.62 centimeters while P. putida 
ATCC 17484 showed orange halo zone diameter of 1.5 centimeters. The results indicated that endophytic actinomycete 
BBUU500 is the most effective producer of siderophore. The isolate BBUU500 was identified by using morphological 
characters and phylogenetic tree analysis based on 16S rRNA gene. The isolated forms a distinct clade within the 
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member of the genus Streptomyces and share 98.06% identity (1,440 nucleotides) to Streptomyces lanatas NBRC 
12787. 

Keyword:  actinomycetes, beach morning-glory, endophytes, siderophore 
 

บทนํา 

แบคทีเรียสงเสริมการเจริญเติบโตของพืช (Plant growth promoting bacteria, PGPB) เปนกลุมแบคทีเรียที่มี

คุณสมบัติในการสงเสริมและปองกันพืชจากความเครียดตาง ๆ เชน ความเค็ม เชื้อกอโรคพืช รวมทั้งการใชปุยเคมีเรงการ

เจรญิเตบิโตของพชื โดยผานกลไกทัง้ทางตรงและทางออม กลไกเหลานี้ ไดแก ผลิตฮอรโมนพืช ละลายธาตุอาหาร ควบคุม

การดูดซึมสารอาหาร ชักนําระบบความตานทานในพืช และผลิตไซเดอรโรฟอร (Siderophore) เพื่อจับเหล็กในสิ่งแวดลอม 

นอกจากนี้ยังสามารถผลติสารควบคุมทางชวีภาพที่มีฤทธิ์ยับย้ังการกอเกดิโรคในพืช เชน การผลิตสารปฏิชีวนะ หรือเอนไซม

ไคตโินไลตกิ (Chitinolytic enzyme) ที่ชวยยับย้ังการเจริญของเชื้อรา (Cao et al., 2005; Dimkpa et al., 2008; El-Tarabily et 

al., 2009; Sadeghi et al., 2012) PGPB กลุมที่อาศัยอยูบริเวณรอบ ๆ รากพืช เรียกวา ไรโซแบคทีเรีย (Rhizobacteria) และ

กลุมที่เขาไปอาศัยภายในระหวางเนื้อเย่ือของพชื เรยีกวา เอนโดไฟต (Endophytes) โดยไมสรางความเสียหายใหแกพืช และไม

ทําใหโครงสรางพชืเปลี่ยนแปลงไป (Kunoh 2002; Hasegawa et al., 2006) แมวาความสัมพันธหรอืปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นระหวาง

เอนโดไฟตกับพชืยังคงไมทราบแนชัด แตมีรายงานวาเอนโดไฟตหลายชนิดผลิตสารเมแทบอไลทที่ปองกันเชื้อกอโรคใหกับพืช

และสารเมแทบอไลตที่พบยังสามารถยับย้ังเชื้อกอโรคในคนและสัตวไดอีกดวย (Strobel et al., 2004) PGPB ที่สามารถผลิตไซ

เดอรโรฟอรไดจะไปแยงจับธาตุเหล็กกับจุลนิทรยีกอโรคพชื สงผลใหจุลนิทรียกอโรคไมสามารถเจริญได เนื่องจากขาดแคลน

ธาตุเหล็กซึ่งเปนแรธาตุที่สําคัญในการเจรญิ (Neilands, 1995) ไซเดอรโรฟอรยังมีสวนชวยในการละลายและขนสงธาตุเหล็ก

ไปยังพชื และยังมีผลทางออมในการกระตุนการสังเคราะหสารตานจุลชีพ (Antimicrobial compounds) โดยทําใหสารประกอบ

เหลานี้งายตอการนําไปใช (Dikin et al., 2007) มีงานวจัิยจํานวนมากที่ศกึษาและอธิบายเกี่ยวกับความสามารถของไซเดอรโร

ฟอรที่ไดจากจุลนิทรยีในการยับย้ังและควบคุมจุลนิทรยีกอโรคพชื ไมวาจะเปนการศกึษาแบบชีววิธีตอเชื้อราและแบคทีเรียกอ

โรคพชื โดยการใช P. putida ที่อาศัยอยูตามธรรมชาตบิรเิวณรากพชื พบวา สามารถผลติไซเดอรโรฟอรไดในปริมาณมากและ

เพิ่มระดับการจับธาตุเหล็กใหกับจุลินทรียไดอยางมีประสิทธิภาพ (Loper and Henkels, 1999) และยังสามารถสงเสริมการ

เจรญิเตบิโตของพชืไดอีกดวย (Leong, 1986) ดังนัน้ในการศกึษาครัง้นี้ ผูวจัิยจึงทําการศกึษาการผลติไซเดอรโรฟอรของแอคติ

โนมัยสทีกับ P. putida ATCC 17484 โดยคัดแยกและคัดเลอืกแบคทเีรยีสงเสริมการเจริญเติบโตของพืชที่สามารถผลิตสารไซ

เดอรโรฟอรซึ่งจะไปชวยปกปองพชืจากเชื้อที่กอโรคได 

 

อุปกรณและวิธีการ / วิธีดําเนนิการวิจัย 

 1. ตัวอยางพืช 

   เก็บตัวอยางพืชสมุนไพรผักบุงทะเล (Ipomoea pes-caprae Sweet) จากจังหวัดชลบุรี และ จังหวัดตราด 

และนําตัวอยางพชืศกึษาลักษณะอนุกรมวธิานเพื่อระบุชนดิตามคูมืออนุกรมวธิานพชืของ พเยาว  อินทสุวรรณ (2548)  

 2. การคัดแยกแบคทเีรยีแอคตโินมัยสทีจากตัวอยางพชืสมุนไพรผักบุงทะเล 

   ลางตัวอยางพืชจนสะอาด เก็บไวที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส 1-2 สัปดาห เพื่อลดปริมาณของเชื้อ

แบคทเีรยี และรา ที่อยูที่พื้นผวิของเนื้อเย่ือพชื จากนัน้จึงตัดแบงเปนสวนของ ราก ใบ ลําตน โดยตัดใหมีขนาดประมาณ 2-3 

เซนติเมตร และทําการฟอกฆาเชื้อที่พื้นผิวตามวิธีการของ Indananda และคณะ (2010) โดยแตละสวนของตัวอยางพืชลาง

ดวย 95 % EtOH เปนเวลา 10 นาที แลวแชใน 1 % NaClO เปนเวลา 10 - 20 นาที โดยเวลาในการฟอกขึ้นอยูกับชนิดของ

ตัวอยางพชื แลวจึงลางดวยน้ํากลั่นฆาเชื้อ อยางนอย 3 ครั้ง หลังจากนั้นแชใน 10% NaHCO3 อยางนอย 10 นาที ตัวอยางที่
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ถูกฟอกฆาเชื้อที่พื้นผวิแลวจะถูกตากใหแหงในตูปลอดเชื้อ เม่ือแหงแลวนําแตละตัวอยางบดในโกรงที่มี Ringer’s solution อยู 

นําสารละลายที่ไดทั้งหมดไปเกลี่ยในจานเพาะเชื้อที่มีอาหารสูตร humic acid-vitamin agar (HV), starch casein agar (SCA) 

และสูตร water agar (WA) ซึ่งในอาหารใสยาปฏิชีวนะ cyclohexamide และ ampicillin นอกจากนี้น้ํากลั่นน้ําสุดทายที่ใชลาง

ตัวอยาง จะถูกนําไปเกลี่ยในจานเพาะเชื้อดวย เพื่อยืนยันวาขั้นตอนการฟอกฆาเชื้อที่พื้นผิวสมบูรณ รวมทั้งชิ้นสวนของ

ตัวอยางพชืที่บดแลวจะถูกวางเรียงบนจานอาหารดวยเชนกัน แลวจึงนําจานเพาะเชื้อบมที่อุณหภูมิหองเปนเวลาตั้งแต 1-12 

สัปดาห แอคตโินมัยสทีที่ปรากฏบนอาหาร จะนําไปทําใหบรสิุทธิ์ (purification) บนอาหาร MS ในระหวางการทําใหบริสุทธิ์จะ

คัดเลอืกเฉพาะโคโลนทีี่แตกตางกันและใหรหัสเปน BBUU (Biology Burapha University) 

  3. การคัดเลอืกแอคตโินมัยสทีที่สามารถผลติไซเดอรโรฟอรในอาหาร CAS  

   นําเชื้อแอคตโินมัยสทีที่คัดแยกไดที่ผานขัน้ตอนการทําใหบริสุทธิ์แลวในอาหารแข็งสูตร MS และ P. putida 

ATCC 17484 มาทดสอบการผลิตไซเดอรโรฟอร ดวยวิธี Agar plug diffusion โดยเจาะชิ้นวุน (เสนผานศูนยกลาง 0.6 

มิลลเิมตร) บริเวณที่มีเชื้อเจริญหนาแนน นําชิ้นวุนไปวางในจานเพาะเชื้อที่มีอาหารแข็ง CAS ทําอยางนอย 3 ซ้ํา แลวจึงนํา

จานเพาะเชื้อไปบมที่อุณหภูมิ 29 องศาเซลเซยีส เปนเวลา 3-7 วัน จากนัน้ตรวจสอบการเกดิวงใสสสีมรอบ ๆ ชิ้นวุน โดยการ

วัดขนาดของวงใส 

 4. การวเิคราะหลักษณะทางสัณฐานวทิยา 

   ศกึษาลักษณะทางสัณฐานวทิยาของไอโซเลต BBUU500 โดยนํามาเลี้ยงในอาหารสูตร ISP medium No.2, 

ISP medium No.3, ISP medium No.4, โดยทํา 2 ซ้ํา และบมไวที่อุณหภูมิหองหรือที่ 27 องศาเซลเซียส เปนเวลา 3 สัปดาห 

บันทึกลักษณะของ  mycelium และ soluble pigment สีของไอโซเลต สีของสปอร และศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาของ

สปอรดวยกลองจุลทรรศนอิเล็กตรอนแบบสองกราด (SEM)  

 5. การวเิคราะหลักษณะโดยการหาลําดับเบสของยีน 16S rRNA 

   สกัดดีเอ็นเอโดยใชชุดสําเร็จ TIANamp Genomic DNA Kit (TIANGEN Biotech (Beijing) Co.,LTD., ประเทศ

จีน) ดีเอ็นเอที่ไดนําไปเพิ่มปริมาณสวนของยีน 16S rRNA ของวิธีพีซีอาร โดยอาศัยไพรเมอรที่มีความจําเพาะ STR1F (5-
TCACGGAGAGTTTGATCCTG-3) และ STR1530R (5-AAGGAGATCCAG CCGCA-3) โดยปฏิกิริยาพีซีอารเริ่มที่ 94 องศา

เซลเซยีส 4 นาที, 94 องศาเซลเซยีส 1 นาที, 55 องศาเซลเซยีส 1 นาท ีและ 72 องศาเซลเซียส 1 นาที ทั้งหมด 35 รอบ และ

รอบสุดทายที่ 94 องศาเซลเซยีส 1 นาท ีผลติภัณฑพซีอีาร (PCR product) ทําใหบริสุทธิ์โดยชุด QIAquick PCR Purification Kit 

(QIAGEN, Germany) แลวจึงสงผลติภัณฑพซีอีารหาลําดับนวิคลโีอไทด จากนั้นนําขอมูลลําดับนิวคลีโอไทดไปเปรียบเทียบกับ

ลําดับนวิคลโีอไทดในฐานขอมูลของ EZbiocloud (https://www.ezbiocloud.net/identify) 

 6. การสรางแผนภูมิววิัฒนาการชาตพิันธุ 

             ขอมูลลําดับนวิคลโีอไทดของไอโซเลต BBUU500 จะนํามาสรางแผนภูมิววิัฒนาการชาตพิันธุ (phylogenetic 

tree) โดยนําลําดับนวิคลโีอไทดมาทํา multiple alignment ดวย โปรแกรม CLUSTALX 2.1 แลวจึงตามดวย โปรแกรม MEGA 

7.0.14 คํานวณตามวธิ ีneighbor-joining ดวยคา bootstrap 1,000 ครัง้ ระยะทางที่แสดงความสัมพันธทางววิัฒนาการใชวธิี 

Kimura 2-parameter 

 

ผลและวิจารณผลการวิจัย 

1. การคัดแยกแบคทเีรียแอคตโินมัยสทีจากตัวอยางพชืสมุนไพรผักบุงทะเลและทําใหเชื้อบรสิุทธิ์ 

การคัดแยกและทําใหเชื้อบรสิุทธิ์ พบวา สามารถคัดแยกแบคทีเรยีที่มีลักษณะแตกตางกันได 13 ไอโซเลต   

โดยมีจํานวน 6 ไอโซเลต คัดแยกไดจากผักบุงทะเลจากจังหวัดชลบุร ีและอีกจํานวน 7 ไอโซเลต คัดแยกไดจากผักบุงทะเล

จากจังหวัดตราด (ตารางที่1) และผลการตรวจสอบประสทิธภิาพการฟอกฆาเชื้อที่พื้นผวิ พบวา เม่ือนําน้ําสุดทายที่ลางชิ้นราก
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ไปเกลี่ยบนอาหารคัดแยกนัน้ไมมีการเจรญิของแบคทเีรยีบนอาหารเลี้ยงเชื้อเลย ดังนัน้ จะเห็นไดวาวธิกีารฟอกฆาเชื้อที่พื้นผวิ

สามารถใชกําจัดแบคทเีรยีที่พื้นผวิไดหมด และแอคตโินมัยสทีที่แยกไดจึงเปนเอนโดไฟต 

 

ตารางที่ 1 รายชื่อแบคทเีรยีแอคตโินมัยสที ใหรหัสเปน BBUU (Biology Burapha University) 

 

BBUU แหลงคัดแยก พื้นที่ จํานวน (ไอโซเลต) 

500, 913, 914, 915, 916, 917 
รากผักบุงทะเล 

ชลบุรี 6 

903, 904, 905, 906, 907, 908, 909 ตราด 7 

รวม   13 

 

2. การคัดเลอืกแอคตโินมัยสทีที่สามารถผลติไซเดอรโรฟอรในอาหาร CAS agar 

จากการคัดเลอืกแอคตโินมัยสีทที่สามารถผลติไซเดอรโรฟอร พบวา มีถงึ 10 ไอโซเลตที่ปรากฏวงใสสสีมที่ 

มีขนาดเสนผานศูนยกลางตัง้แต 0.1-2.62 เซนตเิมตร และแอคตโินมัยสที BBUU500 สามารถสรางวงใสสสีมมีขนาดเสนผาน

ศูนยกลาง 2.62 เซนตเิมตร ในขณะที่ P. putida ATCC 17484 สามารถสรางวงใสสสีมมีขนาดเสนผานศูนยกลาง 1.5 

เซนตเิมตร  (ภาพที่ 1) จะเห็นไดวา แอคตโินมัยสที BBUU500 มีความสามารถในการสรางไซเดอรโรฟอรไดดกีวา P. putida 

ATCC 17484 

 

 

 

 

 

 

    

 

ภาพที่ 1 (ก) การสรางไซเดอรโรฟอรของแอคตโินมัยสที BBUU500 (ขนาดวงใสสีสม 2.62 เซนติเมตร) และ (ข) การสรางไซ

เดอรโรฟอรของ P. putida ATCC 17484 (ขนาดวงใสสสีม 1.5 เซนตเิมตร) 

 

3. การวเิคราะหลักษณะทางสัณฐานวิทยา 

การวเิคราะหลักษณะโดยใชลักษณะทางสัณฐานวทิยาของแอคตโินมัยสที BBUU500 พบวา สามารถเจรญิ 

ไดดีและสปอรมีสีขาวและไมสรางรงควัตถุ บนอาหารสูตร ISP2, ISP3 และ ISP4 ลักษณะสปอรเม่ือตรวจดวยกลอง 

จุลทรรศนอิเล็กตรอนแบบสองกราด  (SEM) พบสปอรมีลักษณะเปนรูปแทงสั้น ๆ เรียงตัวเปนเสนยาว ผิวสปอรเรียบ ขนาด

ประมาณ 0.9 ไมโครเมตร (ภาพที่ 2) 



การประชุมวชิาการ และการประกวดนวัตกรรมบัณฑิตศกึษาระดับชาติและนานาชาติ 

ระหวางวันท่ี 17-18 พฤษภาคม 2561 

ณ ศูนยประชุมนานาชาติดิเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส เชยีงใหม 
 

1049 

 

ภาพที่ 2 ลักษณะของสปอรจากกลองจุลทรรศนอิเล็กตรอนแบบสองกราด (SEM) ของแอคตโินมัยสที BBUU500 บนอาหาร

เลี้ยงเชื้อ ISP3 agar บมที่อุณหภูมิ 27 องศาเซลเซียส 3 สัปดาห สปอรมีลักษณะเปนรูปแทงสัน้ ๆ เรยีงตัวเปนเสนยาว ผวิ

สปอรเรยีบ ขนาดประมาณ 0.9 ไมโครเมตร 

 

 4. การวเิคราะหลักษณะโดยการหาลําดับเบสของยีน 16S rRNA และการสรางแผนภูมิววิัฒนาการชาตพิันธุ 

ผลการนํานวิคลโีอไทดขนาด 1,440 ของยีน 16S rRNA ของแอคตโินมัยสที BBUU500 ไปเปรยีบเทียบกับ 

ลําดับนวิคลโีอไทดในฐานขอมูลของ EZbiocloud (https://www.ezbiocloud.net/identify) พบวา แอคตโินมัยสที BBUU500 มีคา

ความเหมือนสูงสุด 98.06% กับ Streptomyces lanatas NBRC 12787 (ตารางที่ 2) และมีววิัฒนาการชาตพิันธุรวมกับสมาชกิ

ของแอคตโินมัยสทีในสกุล Streptomyces (ภาพที่ 3) 

 

ตารางที่ 2 คาความเหมือนของแอคตโินมัยสที BBUU500 กับสมาชกิแอคตโินมัยสทีสุกล Streptomyces โดยใชลําดับดเีอ็นเอ

ของยีน 16S rRNA ในการวเิคราะห 

ไอโซเลต แบคทเีรีย คาความเหมือน (%) ลําดับฐานขอมูล 

 Streptomyces lanatus 98.06 AB184845 

 Streptomyces gilvifuscus 98.05 KM229362 

 Streptomyces filipinensis 97.99 AB184198 

 Streptomyces lannensis 97.99 AB562508 

BBUU500 Streptomyces durhamensis 97.92 JNXR01000068 

(1,440 bp) Streptomyces curacoi 97.92 KQ948008 

 Streptomyces panaciradicis 97.92 KF971876 

 Streptomyces caeruleatus 97.92 KQ948975 

 Streptomyces actinomycinicus 97.85 LC069046 

 Streptomyces yaanensis 97.84 JQ307192 

 Streptomyces echinatus 97.70 AB184126 
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ภาพที่ 3 แผนภูมิววิัฒนาการชาตพิันธุ โดยใช Neighbor-Joining method ของแอคตโินมัยสที BBUU500 กับ Streptomyces 

สายพันธุตาง ๆ และใช Kitasatospora niigatensis SK−3406T เปนสิ่งมีชวีติที่อยูนอกกลุม (outgroup) ใชคา bootstrap (%) 

1,000 ครัง้ ระยะหางของการแทนที่ของลําดับนวิคลโีอไทดเทากับ 0.005 

สัญลักษณ  • หมายถงึ ตําแหนงซ้ํากับ Maximum Likelihood method และ Maximum Parsimony method 

 

สรุปผลการวิจัย 

 การคัดแยกและทําใหเชื้อบริสุทธิ์บนอาหาร MS พบวา ไดเอนโดไฟติกแอคติโนมัยสีทจํานวน 13 ไอโซเลต และ

สามารถผลติไซเดอรโรฟอรบนอาหารแข็ง CAS ไดมากกวา P. putida ATCC 17484  จํานวน 10 ไอโซเลต โดยเอนโดไฟติกแอ

คติโนมัยสีท BBUU500 สามารถผลิตไซเดอรโรฟอรไดดีที่สุด สามารถสรางวงใสสีสมขนาด 2.62 เซนติเมตร ในขณะที่ P. 

putida ATCC 17484 นัน้สามารถสรางวงใสสสีมขนาด 1.5 เซนตเิมตร การวเิคราะหลักษณะทางสัณฐานวิทยาของแอคติโนมัย

สที BBUU500 พบวา สามารถเจริญไดดี สปอรมีสีขาวและไมสรางรงควัตถุ บนอาหารสูตร ISP2, ISP3 และ ISP4 ลักษณะ

สปอรเม่ือตรวจดวยกลองจุลทรรศนอิเล็กตรอนแบบสองกราด (SEM) พบสปอรมีลักษณะเปนรูปแทงสั้น ๆ เรียงตัวเปนเสน

ยาว ผวิสปอรเรียบ ขนาดประมาณ 0.9 ไมโครเมตร และมีลําดับดีเอ็นเอของยีน 16S rRNA ขนาด 1,440 นิวคลีโอไทด มีคา

ความเหมือนสูงสุด 98.06% กับ Streptomyces lanatas NBRC 12787 และมีวิวัฒนาการชาติพันธุรวมกับสมาชิกของแอคติโน

มัยสทีในสกุล Streptomyces  

จากผลการศึกษาในครั้งนี้แอคติโนมัยสีทที่ผลิตไซเดอรโรฟอรได จะมีการศึกษาความสามารถชวยสงเสริมการ

เจรญิเตบิโตของพชืและปกปองพชืจากเชื้อที่กอโรคไดตอไปในอนาคต  
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บทคัดยอ 

 ในปจจุบันไดมีการประยุกตใชพลาสมาเย็นแบบเจ็ตกับงานทางการแพทยในหลายดาน ไดแก การรักษาบาดแผล

เรื้อรัง การฟอกสีฟน และ การหามเลือด เปนตน ซึ่งจากการศึกษาการทํางานของระบบพลาสมาเย็นแบบเจ็ต พบวามี

โครงสรางหลักที่ประกอบดวยแหลงจายไฟฟาแรงดันสูงและโพรบ  แหลงจายไฟฟาแรงดันสูงที่นิยมนํามาใชงานกับระบบ

พลาสมาเย็นแบบเจ็ตมีทัง้ชนดิที่ใชหลักการของไฟฟากระแสตรงและกระแสสลับ  โดยทั่วไปมีราคาแพงและยากตอการซอม

บํารุง ดังนัน้คณะผูวจัิยจึงไดทําการพัฒนาแหลงจายไฟฟาแรงดันสูงความถี่สูงชนิดกระแสสลับที่มีโครงสรางการทํางานเปน

แบบฟลายแบค ( Fly – back ) ดวยวัสดุและอุปกรณที่หาไดในประเทศ นอกจากนี้ยังไดออกแบบใหสามารถปรับตั้งคาความถี่

และดิวตี้ไซเคิลผานทางไมโครคอนโทรลเลอรไดในชวง 20 ถึง 40 กิโลเฮิรต และ 20 ถึง 70 เปอรเซ็นตตามลําดับ เพื่อให

สามารถใชงานไดกับพลาสมาโพรบหลายขนาด สวนการปรับตัง้คาของไฟฟาแรงดันสูงเปนการปรับดวยมือไดตัง้แต 0.1 ถึง 30 

กโิลโวลตพคีทูพคี      

ผลการทดลองพบวาเปอรเซ็นตความผิดพลาดของการปรับตั้งคาความถี่และดิวตี้ไซเคิลเปน 2.78  และ 2.86 

เปอรเซ็นตตามลําดับ   สวนประสิทธิภาพการทํางานของแหลงจายไฟฟาแรงดันสูงขณะทํางานเต็มกําลังมีคาเทากับ 82.6 

เปอรเซ็นต นอกจากนี้ยังไดทําการทดสอบกับพลาสมาโพรบที่พัฒนาขึ้นเองอยางงายและพบวาสามารถกําเนิดพลาสมาเย็น

แบบเจ็ตไดผลเปนที่นาพอใจ 

คําสําคัญ:  พลาสมาเย็น  พลาสมาระบบเจ็ต  แหลงจายไฟฟาแรงดันสูงความถี่สูง 

Abstract 

 Currently, there are many applications of cold plasma jet in medical fields such as chronic wound treatment, 

tooth whitening and blood coagulation. From the study of cold plasma jet system, there are two main parts which 

consist of high voltage power supply and plasma probe. High voltage power supplies that are commonly used in cold 

plasma jet systems are direct current type and alternating current type. Generally, these high voltage and high 

frequency power supplies are more expensive and difficult to maintenance. Therefore, our research team has developed 

a high voltage and high frequency alternating current power supply in a fly-back structure with the usage of materials 
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and devices that are available locally. It was designed to adjust the frequency and duty cycle through microcontroller in 

the range of 20 to 40 kHz and 25 to 70 percent, respectively. To be compatible with a variety of plasma probes, the 

high voltage can be manually adjusted from 0.1 to 30 kV Peak to Peak. 

          The results showed that the error percentage of frequency and duty cycle adjustment were 2.78 and 2.86 

percent, respectively. The efficiency at full load of the high voltage power supply equaled 82.6 percent. It has also been 

tested with a simple developed plasma probe and found that it can produce a satisfying cold plasma jet. 

Keyword:  cold plasma, plasma Jet, High voltage and high frequency power supply 

 

บทนํา 

เทคโนโลยีพลาสมาเย็นไดถูกพัฒนาขึ้นเพื่อนํามาประยุกตใชในงานดานตางๆ เชน  ทางการแพทย การปรับปรุง

พื้นผวิของวัสดุ และการบําบัดน้ําเสยี เปนตน จากการศึกษางานวิจัยทางการแพทย กอนหนาพบวามีการใชพลาสมาเย็นเปน

แบบ Floating– Electrode Dielectric Barrier Discharge (FE - DBD) ชวยเรงการแข็งตัวเปนลิ่มเลือด (Fridman et al., 2006) ใช

พลาสมาเย็นชวยเรงกระบวนการฟนตัวของบาดแผลในผูปวยที่มีบาดแผลเรื้อรัง(Isbary et al., 2013) และยังพบวาการใช

พลาสมาเย็นรักษาปลอดภัยไมกอใหเกิดการกลายพันธุ (Wende et al., 2016) และจากการศึกษาการทํางานของระบบ

พลาสมา งานวิจัยตางๆ ไดมีการประยุกตใชแหลงจายไฟฟาแรงดันสูงความถี่ ในชวงที่แตกตางกันเพื่อการกระตุนใหเกิด

พลาสมา เชน  แหลงกําเนดิไฟฟาเม่ือตอกับแหลงกําเนิดพลาสมาที่พัฒนาขึ้นที่ 30 kVpp มีชวงความถี่ตอบสนองอยูระหวาง 

67.8 – 74kHz และที่ 20 kVpp มีชวงระหวาง 56.28 – 76.65 kHz  (ลีดา มิตรายนและคณะ  2555)  ใชแหลงจายไฟจาก

เครื่องกําเนดิไฟฟาแรงดันสูงแบบพัลสย่ีหอ Redline รุน G2000 ที่สามารถจายคาแรงดันสูงได 20 กิโลโวลตพีคทูพีคและปรับ

คาความถี่ไดในชวง 4 ถึง 500 กิโลเฮิรต (Benabbas et al., 2014) การนําแหลงจายไฟฟาสําหรับหลอดนีออนมาประยุกตใช

เพื่อลดตนทุนของแหลงกําเนดิความถี่คลื่นวทิยุ ซึ่งแหลงจายไฟฟาสําหรับหลอดนีออนสามารถใหแรงดันสูง 10 กิโลโวลต 30 

มิลลแิอมป และความถี่ 20 กโิลเฮิรตซึ่งเปนความถี่ต่ําในชวงวทิยุ ซึ่งขอดขีองพลาสมาเย็นระบบเจ็ตที่ออกแบบไมตองใชระบบ

หลอเย็น และ ระบบสุญญากาศ (Lotfy 2017) การสรางพลาสมาแบบ  ไดอิเล็กทริกแบริเออรที่ความดันบรรยากาศและใช

ความถี่เสยีง ชวง 5 – 20 kHz และมีอัตราการไหลของกาซอารกอน 200 ลิตรตอชั่วโมง  ในการทําใหเกิดเปลวพลาสมาที่มี

ความยาว 1.5 cm. (Xu et al., 2006) และการศกึษาเรื่องพลาสมาเจ็ตที่ความดันบรรยากาศ ที่มีแหลงกําเนิดแบบไดอิเล็กทริก

แบรเิออร โดยใชความถี่ 34 kHz รูปคลื่นไซน ซึ่งสามารถใหแรงดันสูงสุด 2 กิโลโวลต ที่มีกําลังไฟฟาหลายสิบวัตต จากกาซ

อารกอน (Gui-Min et al., 2008) 

ซึ่งจะเห็นไดวาแหลงจายไฟฟาสําหรับกําเนิดพลาสมาเย็นระบบเจ็ตตามงานวิจัยตางๆที่นํามาใชงานโดยทั่วไปเปน

แหลงจายไฟฟาแรงดันสูงแบบกระแสตรงหรือกระแสสลับที่ใหแรงดันไฟฟาประมาณ 10 ถึง 20 กิโลโวลตพีคทูพีค และชวง

ความถี่ที่นิยมใชในการกระตุนใหเกิดพลาสมาไดแก ชวงความถี่คลื่นวิทยุ, ชวงความถี่ไมโครเวฟ และ ชวงความถี่ต่ํา 

(ประมาณ 20 กโิลเฮิรต) เปนตน ซึ่งการใชความถี่ไมโครเวฟจําเปนจะตองระบบหลอเย็นทําใหตนทุนในการผลิตแหลงจายไฟ

ในการกระตุนการเกดิสถานะพลาสมาเพิ่มสูงขึ้น 

ในงานวจัิยนี้จึงสนใจเปนการพัฒนาแหลงจายไฟฟาแรงดันสูงและความถี่สูงชนดิกระแสสลับที่มีโครงสรางการทํางาน

เปนแบบฟลายแบค (Fly-back) ดวยวัสดุและอุปกรณที่หาไดในประเทศ นอกจากนี้ยังไดออกแบบใหสามารถปรับตั้งคาความถี่

และดวิตี้ไซเคิลผานทางไมโครคอนโทรลเลอรไดในชวงตัง้แต 20 ถงึ 40 กโิลเฮิรต และ 20 ถงึ 70 เปอรเซ็นตตามลําดับ เพื่อให

สามารถใชงานไดกับพลาสมาโพรบหลายขนาด สวนการปรับตัง้คาของไฟฟาแรงดันสูงเปนการปรับดวยมือไดตัง้แต 0.1 ถึง 30 

กโิลโวลตพคีทูพคี 

 (เวน ขนาด 14) 
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อุปกรณและวิธีการ / วิธีดําเนนิการวิจัย 

 ในการออกแบบแหลงจายไฟฟาแรงดันสูงความถี่สูงชนิดกระแสสลับสําหรับใชงานกับระบบพลาสมาเย็นแบบเจ็ต 

คณะผูวจัิยไดพยายามออกแบบวงจรที่ไมซับซอนเพื่องายตอการซอมบํารุงดวยวัสดุ อุปกรณอิเล็กทรอนิกสที่สามารถหาไดใน

ประเทศและราคาถูก โดยโครงสรางและหลักการทํางานของแหลงจายไฟฟาแรงดันสูงความถี่สูงชนดิกระแสสลับประกอบดวย

สวนสําคัญตางๆ ดังนี้ วงจรแหลงจายไฟฟาแรงดันต่ําชนดิปรับคาได หมอแปลงไฟฟาแรงดันสูงความถี่สูง วงจรขับหมอแปลง

ไฟฟาแบบฟลายแบคคอนเวอรเตอร (Fly-back converter) วงจรกําเนิดความถี่ และไมโครคอนโทรลเลอรสําหรับควบคุมการ

ทํางานและการแสดงผล ดังแสดงในแผนภาพที่ 1 

 
ภาพที่ 1 แผนภาพหลักการทํางานของแหลงจายไฟฟาแรงดันสูงความถี่สูงที่พัฒนาขึ้น 

(เวน ขนาด 14)  

1.หมอแปลงไฟฟาแรงดันสูงความถี่สูง 

ในงานวิจัยนี้เลือกใชแกนหมอแปลงไฟฟาแบบเฟอรไรตรูปทรงตัวยู (U-Shape) เนื่องจากสามารถใชไดดีกับงานที่

ตองการแรงดันไฟฟาและความถี่สูง สวนบอบบนิ (Bobbin) ทําจากพลาสตกิ เอบเีอส (ABS) ปริ้นตขึ้นรูปดวยเครี่องพิมพ 3 มิต ิ

โดยออกแบบและพันขดลวดใหมีอัตราสวนจํานานรอบ (Turn ratio) ของขดลวดดานปฐมภูมิ (Primary) และ ขดลวดทุติยภูมิ 

(Secondary) เทากับ 1 ตอ 70 ดวยสายไฟชนิด VSF ซึ่งเปนสายออนทองแดงฝอยเบอร 26 และลวดทองแดงอาบน้ํายาเบอร 

38 ตามลําดับ ซึ่งการใชสายไฟชนิด VSF ของขดลวดดานปฐมภูมิจะชวยลดผลกระทบที่ผิว (Skin effect) ที่ความถี่สูงขณะ

ทํางาน หมอแปลงไฟฟาแรงดันสูงความถี่สูงที่พันขดลวดและประกอบเสร็จเรยีบรอยแสดงดังภาพที่ 2  

 

ภาพที่ 2 หมอแปลงไฟฟาแรงดันสูงความที่สูงที่พัฒนาขึ้น 

(เวน ขนาด 14)  
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2. วงจรขับหมอแปลงแรงดันสูงความถี่สูงแบบฟลายแบคคอนเวอรเตอร   

งานวิจัยนี้ไดออกแบบวงจรขับหมอแปลงเปนแบบฟลายแบคคอนเวอรเตอร เพื่อประหยัดชิ้นสวนอุปกรณทําให

สามารถลดขนาดและราคาของเครื่องมือที่ทําการพัฒนาลงได นอกจากนี้ยังเปนวงจรที่มีประสิทธิภาพในการทํางาน (Typical 

efficiency ) ที่สูง เม่ือเปรียบเทียบกับการตอวงจรขับหมอแปลงรูปแบบอ่ืน  ซึ่งวงจรฟลายแบคคอนเวอรเตอรไดใชเพาเวอร

มอสเฟต (MOSFET) เบอร IPA60R190C6  ทําหนาที่เปนอุปกรณขับ (Drive) หมอแปลงไฟฟาแรงดันสูงความถี่สูงที่พัฒนาขึ้น

เพราะมีคาอัตราทนแรงดันและกระแสไฟฟาที่เหมาะสมกับการใชงานอีกทั้งยังมีสวิตชิงไดโอดความเร็วสูงตออยูที่ขาเดรน 

(Drain) และ ขาซอส (Source) เพื่อทําหนาที่ปองกันการเสยีหายของอุปกรณเม่ือเกิดกระแสไหลยอนกลับจากหมอแปลง  การ

ทํางานของวงจรเริ่มจากการปอนสัญญาณจากวงจรกําเนดิสัญญาณคลื่นรูปเหลี่ยมขนาดความสูง 5 โวลตทางดานเกต (Gate) 

ของมอสเฟส ผานทางวงจรอารซ ี(RC circuit) ที่ทําหนาที่แบงแรงดันและเพิ่มความเร็ว (Speed-up) ในการทํางานใหกับวงจร 

จึงทําใหมอสเฟตที่ทําหนาที่ขับหมอแปลงสามารถทํางานที่ความถี่ที่สูงขึ้นและลดการผิดเพี้ยนของสัญญาณดานทางออกของ

หมอแปลงไฟฟาแรงดันสูงความถี่สูง โครงสรางของวงจรขับหมอแปลงแบบฟลายแบคคอนเวอรเตอรที่ออกแบบใชงานแสดง

ดังในภาพที่ 3 

 

ภาพที่ 3 โครงสรางของวงจรขับหมอแปลงแบบฟลายแบคคอนเวอรเตอร 

3.การออกแบบวงจรกําเนดิสัญญาณคลื่นรูปเหลี่ยม 

วงจรกําเนดิสัญญาณคลื่นรูปเหลี่ยมเปนวงจรที่เปนแหลงจายสัญญาณควบคุมใหกับมอสเฟตของวงจรขับหมอแปลง

แบบฟลายแบคคอนเวอรเตอรในภาพที่ 3 การออกแบบวงจรไดออกแบบใหสามารถปรับคาความถี่ไดตั้งแต 20 ถึง 40         

กโิลเฮิรต และดวิตี้ไซเคิล (Duty cycle) ไดตัง้แต 20 ถงึ 70 เปอรเซ็นต ดวยไอซไีทมเมอรเบอร 555 ทํางานรวมไอซีที่ทําหนาที่

เปนตัวตานทานปรับคาไดแบบดิจิตอล (Digital potentiometer)ขนาด 8 บิต เบอร MCP421010 ที่ควบคุมการทํางานดวย

ไมโครคอนโทรลเลอรจากบอรด Arduino Mega 2560 ผานการสื่อสารดวยระบบ SPI เพื่อใชปรับคาความถี่และเปอรเซ็นต

ดวิตี้ไซเคิลใหเหมาะสมกับการใชงาน นอกจากนี้เพื่อใหงายและสะดวกตอการใชงานจึงไดออกแบบวิธีการปรับคาความถี่และ

เปอรเซ็นตดวิตี้ไซเคิลดวยสวติชแบบปุมกดที่ตดิตัง้อยูที่หนาปดเครื่อง 
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ภาพที่ 4 วงจรกําเนดิสัญญาณคลื่นรูปเหลี่ยมที่ควบคุมการทํางานดวยไมโครคอนโทรลเลอร 

4. การออกแบบวงจรอานคาและแสดงผลความถี่ ดวิตี้ไซเคิล และไฟฟาแรงดันสูง 

เพื่อใหผูศกึษาและวจัิยดานพลาสมาสามารถใชประโยชนจากแหลงจายไฟฟาแรงดันสูงความถี่สูงชนิดกระแสสลับได

หลากหลายมากย่ิงขึ้น ผูวจัิยจึงไดออกแบบวงจรอานคาและแสดงผลความถี่ ดิวตี้ไซเคิล และไฟฟาแรงดันสูงขึ้น ซึ่งจะทําให

ผูใชงานไดเห็นคาตางๆ เหลานี้ไดขณะทําการปรับเปลี่ยนพารามิเตอรและนําไปใชเปนขอมูลในการทําวิจัยได ในการอานและ

แสดงผลคาความถี่และดิวตี้ไซเคิล ไมโครคอนโทรลเลอรจะอานคาของคาบสัญญาณ ON (Htime) และ OFF (Ltime) ที่ไดมา

จากเอาตพุตของไอซ ี555 ผานโปรแกรมฟงกชัน pulseIn() แลวนํามาคํานวณหาคาเวลา 1 ไซเคิล (Ttime) เพื่อใหไดคาความถี่ 

และนํามาคํานวณคาเปอรเซ็นตดวิตี้ไซเคิลจากสมการ [1]  

% Duty cycle = ( Htime / Ttime)  100%             …… [1] 

โดยคาความถี่และคาเปอรเซ็นตดิวตี้ไซเคิลที่ไดจะถูกแสดงผลผานหนาจอแอลซีดีสี (Color LCD) สวนการอานคา

ไฟฟาแรงดันสูงอาศัยการทํางานของวงจรแบงแรงดัน (Voltage Divider) เพื่อลดคาไฟฟาแรงดันสูงจากเอาตพุตของหมอแปลง

จาก 0 ถงึ 15 กโิลโวลตอารเอ็มเอส ใหเปน 0 ถึง 5 โวลต และมีวงจรกรองสัญญาณผานไดโอดและคาปาซิสเตอรเพื่อใหได

แรงดันไฟฟาที่เรียบขึ้นสําหรับปอนใหกับขาอนาลอกอินพุทของไมโครคอนโทรลเลอร Arduino Mega 2560 เพื่ออานคา

แรงดันไฟฟาผานโปรแกรมฟงกชัน analogRead() และเขยีนโปรแกรมแสดงผลคาไฟฟาแรงดันสูงผานหนาจอ ซึ่งวงจรแสดงผล

คาความถี่ ดวิตี้ไซเคิล และคาไฟฟาแรงดันสูง แสดงดังภาพที่ 5 

 
 

ภาพที่ 5 วงจรแสดงผลคาความถี่ ดวิตี้ไซเคิล และคาไฟฟาแรงดันสูงผานหนาจอแอลซดีสีี 
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5. แหลงจายไฟฟากระแสตรงแรงดันต่ํา 

แหลงจายไฟฟากระแสตรงแรงดันต่ําที่ออกแบบใชงานเปนแหลงจายไฟฟากระแสตรงชนิดปรับคาไดตั้งแต 1.25 ถึง 

30 โวลตที่ประกอบดวย หมอแปลงไฟฟาที่ทําหนาที่แปลงแรงดันไฟฟากระแสสลับ 220 โวลต 50 เฮิรตใหเปน 24 โวลต 2 

แอมป  วงจรเรียงกระแสแบบเต็มคลื่นแบบบริดจ (Bridge rectifier) คาปาซิสเตอรกรองสัญญาณ และไอซีเรกูเลเตอร 

(Regulator) เบอร LT1083 ที่สามารถใหกระแสไฟฟาไดสูงสุด 7.5 แอมป ดังแสดงในภาพที่ 6 ซึ่งแหลงจายไฟฟากระแสตรง

แรงดันต่ํานี้จะใชสําหรับควบคุมการปรับตัง้คาไฟฟาแรงดันสูงขณะใชงาน ซึ่งคาแรงดันเอาตพุตสามารถคํานวณไดจากสมการ

[2]  

 Vout = 1.25 (1+ R1/P1 )             …… [2] 

 

 

ภาพที่ 6 วงจรแหลงจายไฟฟากระแสตรงแรงดันต่ําชนดิปรับคาได 

 

ผลการวิจัย  

ในงานวจัิยนี้แบงการทดลองออกเปน 5 สวนคือ  

สวนที่ 1 การทดสอบการตอบสนองความถี่ของหมอแปลงไฟฟาแรงดันสูงความถี่สูงที่พัฒนา  

เพื่อหาคาความถี่และประสทิธภิาพการทํางานที่เหมาะสมสําหรับการใชงาน โดยใชเครื่องกําเนิดสัญญาณความถี่และ

แหลงจายไฟฟากระแสตรงการปอนใหกับวงจรดังแสดงในภาพที่ 7 จากนัน้ตัง้คาแรงดันไฟฟากระแสตรง (Vdd) เปน 20 โวลต 

และปรับความถี่ตัง้แต 15 ถงึ 50 กโิลเฮิรตครัง้ละ 5 กโิลเฮิรต โดยคงคาดิวตี้ไซเคิลไวที่ 50 เปอรเซ็นต ผลการทดสอบแสดง

ดังตารางที่ 1 และกราฟที่ 1  

 
 

ภาพที่ 7 แผนภาพการจัดอุปกรณเพื่อทดสอบการตอบสนองความถี่ของหมอแปลงที่พัฒนาขึ้น 
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ตารางที1่ แสดงการตอบสนองความถี่ของหมอแปลงไฟฟาแรงดันสูงความถี่สูงที่พัฒนา 

ความถี่ (กโิลเฮิรต) 

ไฟฟาแรงดันสูง (กโิลโวลต) ไฟฟาแรงดันต่ํา  

Vrms Vpp กระแสไฟฟา (มิลลแิอมป) กําลังไฟฟา (วัตต) 

15 10.30 29.14 71 14.2 

20 8.80 24.89 40 8.0 

25 7.20 20.37 24 4.8 

30 7.20 20.37 22 4.4 

35 9.40 26.59 56 11.2 

40 8.70 24.61 66 13.2 

45 7.60 21.50 56 11.2 

50 7.80 22.07 50 10.0 

 

 

กราฟที่ 1 แสดงความสัมพันธระหวางคาไฟฟาแรงดันสูงและคาความถี่ 

 

สวนที่ 2 ทดสอบความเปนเชงิเสนของคาตัวตานทานปรับคาไดแบบดจิิตอล  

การทดสอบความเปนเชงิเสนของคาตัวตานทานปรับคาไดแบบดจิิตอล เพื่อศกึษาความเปนไปไดที่จะนําไปใชควบคุม

การปรับคาความถี่และดิวตี้ไซเคิลดวยไมโครคอนโทรลเลอรของวงจรกําเนิดสัญญาณคลื่นรูปเหลี่ยม ในการทดสอบได

เลอืกใชความถี่ 3 คาที่ครอบคลุมชวงความถี่ที่จะใชงานจรงิคือ 20, 30 และ 40 กโิลเฮิรต โดยจัดระบบการทดสอบดังแสดงใน

ภาพที่ 8 จากนั้นโปรแกรมตั้งคาตัวตานทานปรับคาไดแบบดิจิตอลตามระดับของเลขฐาน 2 ซึ่งคือคา (2n) ผานทาง

ไมโครคอนโทรลเลอร Aruduino Mega 2560 และวัดสัญญาณที่ไดดวยออสซิลโลสโคป SIGLENT รุน SHS810 แลวนําไป

คํานวณคาเปอรเซ็นตดิวตี้ไซเคิลแลวนําคาที่ไดไปพลอตกราฟความสัมพันธระหวางเปอรเซ็นตดิวตี้ไซเคิลและระดับของตัว
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ตานทานปรับคาไดแบบดจิิตอลตามกราฟที่ 2 จากนัน้ศกึษาความสัมพันธระหวางคาเปอรเซ็นตดิวตี้ไซเคิลกับคาไฟฟาแรงดัน

สูงแสดงผลการทดลองในกราฟที่ 3  

 

 
 

ภาพที่ 8 แผนภาพการจัดอุปกรณเพื่อทดสอบความเปนเชงิเสนของคาตานทานปรับคาไดแบบดจิิตอล 

 

 
 

กราฟที่ 2 แสดงความสัมพันธระหวางเปอรเซ็นตดวิตี้ไซเคิลและระดับของตัวตานทานปรับคาไดแบบดจิิตอลเม่ือกําหนดให

ความถี่คงที่ 20 30 และ 40 กโิลเฮิรต  

 

0

20

40

60

80

100

0 100 200 300

%
 D

UT
Y 

CY
CL

E

ระดับตัวตานทานปรับคาไดแบบดจิิตอล

20kHz

30kHz

40kHz

เชิงเส้น (20kHz)

เชิงเส้น (30kHz)

เชิงเส้น (40kHz)



การประชุมวชิาการ และการประกวดนวัตกรรมบัณฑิตศกึษาระดับชาติและนานาชาติ 

ระหวางวันท่ี 17-18 พฤษภาคม 2561 

ณ ศูนยประชุมนานาชาติดิเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส เชยีงใหม 
 

1060 

 

กราฟที่ 3 แสดงความสัมพันธระหวางคาแรงดันสูงและคาเปอรเซ็นตดวิตี้ไซเคิล 

 

สวนที่ 3 การทดสอบความแมนยําระบบวัดคาและแสดงผลความถี่ ดวิตี้ไซเคิล  

เปนการทดสอบระบบวัดคาความถี่ เปอรเซ็นตดวิตี้ไซเคิล ไฟฟาแรงดันสูงและการแสดงผลบนหนาจอแอลซีดีสี โดย

ทําการปรับตัง้คาความถี่ตัง้แต 20 ถึง 40 กิโลเฮิรตดวยการปรับระดับตัวตานทานปรับคาไดแบบดิจิตอลที่ใชเปนตัวควบคุม

การปรับความถี่แลวพลอตกราฟเปรยีบเทยีบคาที่อานไดจากระบบวัดที่พัฒนาขึ้นกับคาที่อานไดจากออสซิลโลสโคปไดผลการ

ทดลองเปนไปตามกราฟที่ 4  แลวนํามาคํานวณเปอรเซ็นตความผิดพลาด การทดสอบการปรับคาเปอรเซ็นตดิวตี้ไซเคิลโดย

การปรับระดับของตัวตานทานปรับคาไดแบบดจิิตอลที่ใชเปนตัวควบคุมการปรับเปอรเซ็นตดวิตี้ไซเคิลตั้งแตระดับ 50 ถึง 250 

แลวพลอตกราฟเปรยีบเทยีบคาที่อานไดจากระบบวัดที่พัฒนาขึ้นกับคาที่อานไดจากออสซิลโลสโคปไดผลการทดลองเปนไป

ตามกราฟที่ 5   และคํานวณเปอรเซ็นตความผดิพลาด 

 

 
 

กราฟที่ 4 คาความถี่ที่อานไดจากระบบวัดที่พัฒนาเปรยีบเทียบกับคาที่อานไดจากออสซลิโลสโคปที่ความถี่ตางๆ 
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กราฟที่ 5 คาดิ้วตี้ไซเคิลที่อานไดจากระบบวัดที่พัฒนาเปรยีบเทยีบกับคาที่ไดจากออสซลิโลสโคปเม่ือปรับระดับของตัว

ตานทานปรับคาไดแบบดจิิตอล 

 

สวนที่ 4 การทดสอบประสทิธภิาพของแหลงจายไฟฟาแรงดันสูงความถี่สูงชนดิกระแสสลับ   

การทดสอบการทดสอบประสทิธภิาพของแหลงจายไฟฟาแรงดันสูงความถี่สูงกระแสสลับมีการจัดระบบการทดสอบ

ดังแสดงในภาพที่ 9 จากนัน้ปรับคาของไฟฟาแรงดันสูงของแหลงจายไฟฟาแรงดันสูงความถี่สูงชนิดกระแสสลับที่พัฒนาเปน

คาสูงสุดที่ 30 กโิลโวลตพคีทูพคีแลวตอโหลดที่มีคาความตานทาน 6.5 เมกกะโอหมซึ่งเปนคาที่ไดจาการทดลองกอนหนาโดย

ไมทําใหคาไฟฟาแรงดันสูง 30 กโิลโวลตพีคทูพีคลดลงแลวคํานวณหาคากระแสและกําลังที่เกิดขึ้นทางเอาตพุตซึ่งไดคาเปน 

462 ไมโครแอมปและ 13.77 วัตต ตามลําดับ จากนัน้ทําการวัดคาแรงดันไฟฟาและกระแสไฟฟาที่จายใหกับวงจรดานอินพุต

ไดคาเปน 30 โวลตและ 560 มิลลแิอมป ตามลําดับและเม่ือนําไปคํานวณหาคากําลังไฟฟาที่จายใหกับวงจรมีคาเทากับ 16.80 

วัตตและประสิทธิภาพของแหลงจายไฟฟาแรงดันสูงความถี่สูงชนิดกระแสสลับเทากับ 81.9 เปอรเซ็นต  แหลงจายไฟฟา

แรงดันสูงความถี่สูงชนดิกระแสสลับที่พัฒนาขึ้นมีลักษณะเปนดังภาพที่ 10 

 
ภาพที่ 9 การจัดระบบการทดสอบประสทิธภิาพของแหลงจายไฟฟาแรงดันสูงความถี่สูงกระแสสลับ 

 
ภาพที่ 10 แหลงจายไฟฟาแรงดันสูงความถี่สูงกระแสสลับที่พัฒนาขึ้น 
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สวนที่ 5 การทดสอบการกระตุนการเกิดพลาสมา 

 เปนการทดสอบเบื้องตนวาแหลงจายไฟฟาแรงดันสูงความถี่สูงชนิดกระแสสลับที่พัฒนาสามารถใชเปนแหลงจาย

ใหกับระบบพลาสมาไดหรอืไม ดังนั้นคณะผูวิจัยจึงพัฒนาพลาสมาโพรบอยางงายขึ้นเองและพบวาสามารถกําเนิดพลาสมา

เย็นแบบเจ็ตไดผลเปนที่นาพอใจดังแสดงในภาพที่ 11 

 
ภาพที่ 11 พลาสมาเย็นแบบเจ็ตที่ถูกกระตุนจากแหลงจายไฟฟาแรงดันสูงความถี่สูงที่พัฒนาขึ้น 

 

วิจารณผลการวิจัย  

สวนที่ 1 การทดสอบการตอบสนองความถี่ของหมอแปลงไฟฟาแรงดันสูงความถี่สูงที่พัฒนา  พบวาหมอแปลง

สามารถตอบสนองตอความถี่ไดดทีี่  15 กโิลเฮิรต แตเนื่องจากที่ความถี่นี้เปนความถี่เสยีง ทําใหขณะทํางานอาจรบกวนสมาธิ

ของผูใชงาน และใชกําลังไฟฟาเยอะ จึงเลอืกใชคาเลอืกใชความถี่ 35 กิโลเฮิรตที่ใชกําลังไฟฟานอยกวาในการออกแบบวงจร

ขับหมอแปลงที่พัฒนาขึ้น  

 สวนที่ 2 ทดสอบความเปนเชิงเสนของคาตัวตานทานปรับคาไดแบบดิจิตอลตามกราฟที่ 2 แสดงใหเห็นวา เม่ือ

ความถี่ที่ใชคงที่ คาดวิตี้ไซเคิลเปลี่ยนไปตามระดับของตัวตานทานปรับคาไดแบบดิจิตอลโดยกราฟที่ไดมีแนวโนมเปนเชิงเสน 

และสามารถนํามาใชในการปรับคาความถี่และเปอรเซ็นตดวิตี้ไซเคิลผานระบบไมโครคอนโทรลเลอรของวงจรกําเนิดสัญญาณ

คลื่นรูปเหลี่ยมได โดยเม่ือคาความถี่มีคามากขึ้น ความชันของกราฟจะย่ิงเพิ่มขึ้น ทําใหทราบวาถาตองการควบคุมคาความถี่ 

และดวิตี้ไซเคิลใหคงที่เพื่อใหไดคาตรงตามที่ตองการตองเปลี่ยนทั้งคาระดับของตัวตานทานปรับคาไดแบบดิจิตอลที่ควบคุม

การปรับคาความถี่และระดับของตัวตานทานปรับคาไดแบบดจิิตอลที่ควบคุมคาดวิตี้ไซเคิล  

สวนที่ 3 การทดสอบความแมนยําระบบวัดคาและแสดงผลความถี่และดวิตี้ไซเคิล ตามกราฟที่ 4 พบวา คาความถี่ที่

อานไดจากระบบวัดที่พัฒนาเปรียบเทียบกับคาที่อานไดจากออสซิลโลสโคปที่ความถี่ตางๆ มีเปอรเซ็นตความผิดพลาดของ

การปรับตัง้คาความถี่ 2.78 เปอรเซ็นต โดยที่ความถี่ 35 กโิลเฮิรตเปนตนไปมีคาเปอรเซ็นตความผิดพลาดสูง ตามกราฟที่ 5 

พบวา คาดวิตี้ไซเคิลที่อานไดจากระบบวัดที่พัฒนาเปรยีบเทยีบกับคาที่ไดจากออสซิลโลสโคปที่ระดับของตัวตานทานปรับคา

ได มีเปอรเซ็นตความผดิพลาด 2.86 เปอรเซ็นต โดยที่ระดับของตัวตานทานปรับคามีคานอยมีคาเปอรเซ็นตความผิดพลาดสูง 

แตถามีการพัฒนาโปรแกรมในการวัดคาความถี่และเปอรเซ็นตดวิตี้ไซเคิลใหม อาจทําใหสามารถอานคาไดแมนยํามากขึ้น 

สวนที่ 4 การทดสอบประสิทธิภาพของแหลงจายไฟฟาแรงดันสูงความถี่สูงชนิดกระแสสลับ พบวามีประสิทธิภาพ

ของแหลงจายไฟฟาแรงดันสูงความถี่สูงชนิดกระแสสลับเทากับ 81.9 เปอรเซ็นต ซึ่งบงบอกไดวาแหลงจายไฟฟาแรงดันสูง

ความถี่สูงที่พัฒนาขึ้นมีประสทิธภิาพสูง 

สวนที่ 5 การทดสอบการกระตุนการเกิดพลาสมา เม่ือทําการทดสอบแหลงจายไฟฟาแรงดันสูงความถี่สูงชนิด

กระแสสลับกับพลาสมาโพรบที่พัฒนาขึ้นเองอยางงายพบวาสามารถกําเนดิพลาสมาเย็นแบบเจ็ตไดผลเปนที่นาพอใจ 

 
สรุปผลการวิจัย 

แหลงจายไฟฟาแรงดันสูงและความถี่สูงควบคุมดวยไมโครคอนโทรลเลอรที่พัฒนาขึ้นมีเปอรเซ็นตความผิดพลาดของ

การปรับตัง้คาความถี่และดวิตี้ไซเคิลเปน 2.78  และ 2.86 เปอรเซ็นตตามลําดับ   สวนประสทิธภิาพการทํางานของแหลงจาย
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ไฟฟาแรงดันสูงขณะทํางานเต็มกําลังมีคาเทากับ 82.6 เปอรเซ็นต นอกจากนี้ยังไดทําการทดสอบกับพลาสมาโพรบที่

พัฒนาขึ้นเองอยางงายและพบวาสามารถกําเนดิพลาสมาเย็นแบบเจ็ตไดผลเปนที่นาพอใจ 
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บทคัดยอ 

 ปญหาดนิเค็มเปนปญหาสําคัญในการทําการเกษตรในประเทศไทยประการหนึ่ง ซึ่งความเค็มของดินจะสงผลใหพืช

ชะงักการเจรญิเตบิโตและสงผลใหผลผลติของพชืตกต่ําลง กลยุทธหนึ่งที่จะชวยพืชใหทนทานตอสภาวะความเค็มของดินนั้น

คือการมุงคัดเลอืก หาแบคทเีรยีสงเสรมิการเจรญิเตบิโตของพชืที่สามารถผลิตเอนไซม 1-aminocyclopropane-1-carboxylate 

deaminase (ACCD) ได ดังนั้นการศึกษาครั้งนี้ จึงไดเก็บตัวอยางมูลไสเดือนดินจากศูนยศึกษาการพัฒนาเขาหินซอนอัน

เนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดฉะเชิงเทรา มาคัดแยกแอคติโนมัยสีท ซึ่งคัดแยกไดแอคติโนมัยสีทจํานวน 30 ไอโซเลตจึง

สกัดดเีอ็นเอและคัดกรองการมียีน ACC deaminase (acdS) ซึ่งเปนยีนที่ควบคุมการสรางเอนไซม ACCD โดยการเพิ่มปริมาณ

ชิ้นยีน acdS ดวย degenerate primers ATT082F และ ATT082R ซึ่งไพรเมอรนี้จะสามารถเพิ่มปรมิาณชิ้นยีนไดขนาดประมาณ 

600 นวิคลโีอไทด ผลการเพิ่มปรมิาณชิ้นยีน acdS พบ 10 ไอโซเลตสามารถเพิ่มปรมิาณไดและเปนแถบเดียวที่มีขนาดระหวาง 

618-664 นวิคลโีอไทด และเม่ือนําผลติภัณฑ PCR ทั้งหมดนี้หาลําดับนิวคลีโอไทดและนําลําดับนิวคลีโอไทดที่ไดไปเทียบกับ

ลําดับนวิคลโีอไทดในฐานขอมูล GenBank พบวามีคาความคลายคลงึ 93-99% กับเอนไซม ACCD ที่พบในแอคติโนมัยสีทสกุล 

Streptomyces นอกจากนี้เม่ือนําทัง้ 10 ไอโซเลตเลี้ยงในอาหารที่ใชตรวจสอบการสรางเอนไซม ACCD พบวาทั้ง 10 ไอโซเลต

สามารถเจริญเติบโตได ผลการศึกษานี้แสดงใหเห็นวาทั้ง 10 ไอโซเลตควรจะเปนแบคทีเรียแอคติโนมัยสีทที่สามารถสราง

เอนไซม ACCD ได 

คําสําคัญ:  แอคตโินมัยสที มูลไสเดอืนดนิ เอนไซม ACC deaminase ยีน acdS 

Abstract 
 Soil salinity is a serious problem in agriculture of Thailand which suppresses the productivity of crop plants. A 

research strategy to help plants to tolerate saline soils is aimed to screening the plant growth-promoting bacteria which 

produce 1-aminocyclopropane-1-carboxylate deaminase (ACCD). In this study, vermicast of earthworms were collected 

from Khaohinsorn Royal Development Study Center, Chachoengsao province. Thirty isolates were gained and used for 

DNA extraction. To screen ACCD, ACC deaminase gene (acdS) was amplified by using the degenerate primers ATT082F 

and ATT082R. This allows for the amplification of a fragment approximately 600 nucleotides. The results revealed that 

10 isolates were able to amplify and showed unique band range from 618-664 nucleotides. The PCR products of acdS 

were directly sequenced and the nucleotide sequences were compared with acdS in GenBank database. Ten isolates 

shared 93-99% identity to the ACCD of genus Streptomyces. The isolates were able to grow in the minimum media 

supplemented with ACC as a sole nitrogen sources. These results indicated that 10 isolates should be ACC deaminase-

producing actinomycetes. 
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บทนํา  

ปญหาสําคัญประการหนึ่งของการเกษตรในประเทศไทยคือการมีพื้นที่ปลูกพชืเปนพื้นที่ดนิเค็ม ซึ่งการแกปญหาดิน

เค็มนัน้เกษตรกรนัน้อาจใชวธิกีารทางวศิวกรรมเพื่อออกแบบการไหลของกระแสน้ําใตดิน หรือใชวิธีการใชสารเคมีเชนใชปูน

ขาว ปูนมารล ยิปซั่ม หรือใชวิธีการทางชีวภาพโดยใหหนาดินชุมชื้นและมีสิ่งปกคลุมอยูตลอดเวลา ซึ่งวิธีการเหลานี้ยุงยาก

และอาจมีตนทุนคอนขางสูง แตหากไมแกไขความเค็มของดิน เม่ือปลูกพืชในพื้นที่ดินเค็ม พืชมักจะมีลําตนแคระแกร็น การ

เจรญิเตบิโตนอยผลผลิตลดลงตามสภาพความเค็มของดินที่เพิ่มขึ้น ดังนั้นเกษตรกรมักมีการใชปุยเคมีและฮอรโมนเรงการ

เจรญิในปรมิาณมาก และเม่ือมีการเก็บเกี่ยวผลผลติสารเคมีตาง ๆ จึงยังคงตกคางในพืชผล เพื่อหาวิธีการแกปญหาพื้นที่ดิน

เค็มและสารพษิตกคางในพชืผลทางการเกษตร กลยุทธหนึ่งที่นาจะชวยแกปญหานี้ไดคือการคนหาผลติภัณฑทางธรรมชาติที่มี

ผลชวยปรับสภาพความเค็มของดนิและชวยสงเสริมการเจริญเติบโตของพืช โดยแบคทีเรียกลุมสงเสริมการเจริญเติบโตของ

พืช (Plant Growth Promoting Bacteria; PGPB) เปนกลุมแบคทีเรียที่ไมกอใหเกิดโรคแกพืชและมีกลไกสนับสนุนการ

เจรญิเตบิโตของพชืทัง้ทางตรงและทางออม มีคุณสมบัตชิวยใหพชืเจรญิเติบโตและทนทานตอสภาวะแวดลอมที่ไมเอ้ืออํานวย

ตอการเจริญเติบโต เชน ภาวะดินเค็ม ภาวะน้ําทวมขัง (Compant et al.,  2005;  Lugtenberg and Kamilova,  2009; Glick, 

2012) และเปนที่ทราบกันมานานแลววาประมาณรอยละ 70 ของยาหรอืสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ (bioactive compounds) ที่ใช

ทางการแพทยและทางการเกษตรไดมาจากแอคติโนมัยสีท (Actinomycetes) แบคทีเรียกลุมนี้จึงมีความสําคัญในการเปน

ผูผลติสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพที่นํามาใชทั้งทางดานการแพทย และดานการเกษตร (Nolan and Cross, 1988; Baltz, 1998; 

Castillo et al., 2002; Butler et al., 2003, Berdy, 2005) ดังนั้นในเบื้องตนคณะผูวิจัยจึงเลือกคัดแยกแอคติโนมัยสีทจากมูล

ของไสเดอืนดนิ โดยพบวาในมูลไสเดอืนดนิมีธาตุไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โปแตสเซยีม (NPK) สูงกวาปุยอินทรียทั่วไปและยังเปน

แหลงของแบคทีเรียกลุมสงเสริมการเจริญเติบโต (Subler et al., 1998; Atiyeh et al., 2000; Arancon et al., 2004; Yasir et 

al., 2009; Pathma and Sakthivel, 2012) แลวจึงคัดกรองคนหาไอโซเลตที่มียีนควบคุมการสรางเอนไซม 1-amino-

cyclopropane-1-carboxylate deaminase (ACCD) เนื่องจากแบคทีเรียที่สามารถสรางเอนไซม ACCD ไดจะชวยพืชทนทานตอ

สภาวะเครยีดตาง ๆ เชนดนิเค็ม โดยมีคุณสมบัตไิปลดปรมิาณฮอรโมนเอทิลีน  (ethylene) ที่ทําใหพืชชะงักการเจริญเติบโตได 

(Glick, 2012) ซึ่งผลการศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยคาดหวังวาจะสามารถพบแบคทีเรียแอคติโนมัยสีทที่มีคุณสมบัติดังกลาวเพื่อจะ

นําไปใชชวยลดตนทุนการทําการเกษตรของไทยในอนาคตได 

 

อุปกรณและวิธีการ / วิธีดําเนนิการวิจัย 

1. ตัวอยางมูลไสเดอืนดนิ 

เก็บตัวอยางมูลไสเดอืนดนิจากศูนยศกึษาการพัฒนาเขาหนิซอนอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิจังหวัดฉะเชงิเทรา 

2. การคัดแยกแอคตโินมัยสทีและทําใหบรสิุทธิ์ 

การคัดแยกแอคตโินมัยสทีทําโดยใช 1 กรัมของมูลไสเดือนดนิมาละลายและทําการเจือจางที่ระดับความเขมขนตาง ๆ 

และเกลี่ยแตละระดับความเขมขนบนอาหารอาหารสูตร starch casein agar (SCA) และสูตร water agar (WA) ซึ่งในอาหารใส

ยาปฏิชวีนะ cycloheximide และ ampicillin จากนัน้นําเพลทอาหารไปบมที่อุณหภูมิ 28 °C เปนเวลา 1-8 สัปดาห แอคตโินมัย

สทีที่ปรากฏบนอาหาร จะนําไปทําใหบรสิุทธิ์ (purification) บนอาหาร MS (Mannitol-Soybean) และในระหวางการทําให

บรสิุทธิ์จะคัดเลอืกเฉพาะโคโลนทีี่แตกตางกันใหชื่อเปน BBUU (Biology Burapha University) 

3. การเพิ่มปรมิาณยีน ACC deaminase (acdS) 
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การคัดกรองการมียีน ACC deaminase (acdS) ซึ่งเปนยีนควบคุมการสรางเอนไซม ACCD ทําโดย สกัดดเีอ็นเอดวย

ชุดสกัดสําเร็จรูป TIANamp Genomic DNA Kit ดเีอ็นเอที่ไดนําไปเพิ่มปรมิาณสวนของยีน acdS ดวยวิธพีซีอีารใช Degenerate 

Primer ATT082F และ ATT082R  และวธิกีารของ Indananda (2013) โดยปฏิกริยิานี้มีสารเคมีประกอบดวยดเีอ็นเอปรมิาตร 

2.0 µl 2x PCR บัฟเฟอร MgCl2 0.6 mM Primer ATT082F และ ATT082R อยางละ 0.5  µM dNTP mixture 0.4 mM Taq 

DNA polymerase 0.1 Unit Dimethyl-sulfoxide (DMSO) และปรับปรมิาตรสุทธใิหเปน 20 µl  ปฏิกริยิาพซีีอารประกอบดวย 

รอบที่ 1 ขัน้ Denaturation 94 °C 4 นาท ีรอบที่ 2 ถงึ 34 ขัน้ Denaturation 94 °C 1 นาท ีขัน้ Annealing 60 °C 1 นาท ีขัน้ 

Extension 72 °C 1 นาท ีและรอบสุดทายเปน ขั้น Denaturation 94 °C 1 นาท ีขัน้ Annealing 60 °C 1 นาท ีขัน้ Extension 72 °C 

4 นาท ีจากนัน้นําผลติภัณฑพซีีอาร (PCR product) ทําใหบรสิุทธิ์โดยชุด QIAquick PCR Purification Kit (QIAGEN, Germany) 

แลวจึงสงผลติภัณฑพซีอีารหาลําดับนวิคลโีอไทด (บรษิัท Frist BASE Laboratories Sdn Bhd ประเทศมาเลเซีย) จากนัน้นํา

ขอมูลลําดับนวิคลโีอไทดไปเปรยีบเทยีบกับลําดับกรดอะมิโนในฐานขอมูล NCBI (www.ncbi.nih.gov/blast) 

4. การทดสอบการเจรญิเตบิโตของแอคตโินมัยสทีในอาหารอาหารเหลว 

 ตรวจสอบการสราง ACCD ในอาหารเหลวที่มี ACC เปนแหลงไนโตรเจนเพยีงแหลงเดียวโดยขูดเซลลในเพลทอาหาร 

ที่เจรญิดทีี่สุด 1 ลูปมาเลี้ยงในอาหารเหลว Minimal medium (Hopwood, 1967) Minimal medium ที่เตมิ (NH4)2SO4 และ 

Minimal medium ที่เตมิ ACC (ทํา 3 ซ้ํา) บมหลอดบนเครื่องเขยาที่ความเร็วรอบ 250 rpm ที่อุณหภูมิหองเปนเวลา 30 วัน

แลวจึงเก็บเซลลนําไปลางดวย 0.9% Normal Saline และใชเซลล 50 µl ไปเลี้ยงซ้ําในอาหารแบบเดิมอีกครัง้ (ทํา 3 ซ้ํา) และ

คัดเลอืกแบคทเีรยีไอโซเลตที่สามารถเจรญิไดในอาหารเหลว Minimal medium ที่เตมิ ACC (El-Tarabily, 2008)  
 

ผลการวิจัยและวิจารณผลการวิจัย  

1. ผลการคัดแยกแอคตโินมัยสทีและทําใหบรสิุทธิ์ 

การคัดแยกแอคตโินมัยสทีทําโดยใช 1 กรัมของมูลไสเดือนดนิมาละลายและทําการเจือจางที่ระดับความเขมขนตาง ๆ 

และเกลี่ยแตละระดับความเขมขนบนอาหารสูตร starch casein agar (SCA) และสูตร water agar (WA) ในครัง้นี้นัน้สามารถ

คัดแยกไดจํานวน 30 ไอโซเลตและใหชื่อเปน BBUU โดยสามารถคัดแยกไดจากอาหาร SCA จํานวน 21 ไอโซเลตและที่เหลอื

คัดแยกไดจากอาหาร WA โดยทัง้ในอาหาร SCA และ WA ระดับการเจือจางที่เหมาะสมสําหรับการคัดแยกคือที่ 10-4 ในการ

คัดแยกครัง้นี้พบเชื้อราสามารถเจรญิไดดกีวาแบคทเีรยีแอคตโินมัยสทีแมวาในการคัดแยกในครัง้นี้ไดใชยาปฎิชวีนะ

cycloheximide สําหรับยับย้ังการเจรญิของเชื้อราแลวก็ตาม 

2. การเพิ่มบรมิาณยีน acdS 

ผลการเพิ่มปรมิาณชิ้นยีน acdS พบ 10 ไอโซเลตสามารถเพิ่มปรมิาณไดและเปนแถบเดยีวที่มีขนาดประมาณ 600  

นวิคลโีอไทด ดังภาพที่ 1 และเม่ือนําผลติภัณฑ PCR ของทัง้ 10 ไอโซเลตนี้หาลําดับนวิคลโีอไทดพบวาหาลําดับนวิคลโีอไทดได

ขนาดระหวาง 618-664 นวิคลโีอไทด เม่ือนําลําดับนวิคลโีอไทดที่ไดไปเทยีบกับลําดับนวิคลโีอไทดในฐานขอมูล GenBank 

พบวามีคาความคลายคลงึ 93-99% กับเอนไซม ACCD ที่พบในแอคตโินมัยสทีสกุล Streptomyces (ตารางที่ 1) จากผลนี้จึง

ตองทําการตรวจสอบตอไปโดยนําทัง้ 10 ไอโซเลตไปตรวจสอบการสรางเอนไซม ACCD ในอาหารเหลวที่มี ACC เปนแหลง

ไนโตรเจนเพยีงแหลงเดยีว 
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ภาพที่ 1 ผลการตรวจสอบผลติภัณฑพซีีอารของยีน  acdS ดวยเทคนคิอะกาโรสเจลอิเล็กโตรโฟรซีสี 

ชองที่ 1 คือ ดเีอ็นเอมาตรฐาน 1 Kb Ladder 

ชองที่ 2 คือ ผลติภัณฑพซีีอารของไอโซเลต BBUU105 

ชองที่ 3 คือ ผลติภัณฑพซีีอารของไอโซเลต BBUU114  

ชองที่ 4 คือ ผลติภัณฑพซีีอารของไอโซเลต BBUU118 

ชองที่ 5 คือ ผลติภัณฑพซีีอารของไอโซเลต BBUU134 

 

ตารางที่ 1 คาความคลายคลงึของยีน acdS ของแอคตโินมัยสทีทัง้ 10 ไอโซเลตเม่ือเปรยีบเทยีบกับลําดับกรดอะมิโนของ 

เอนไซม ACCD ในฐานขอมูล NCBI โดยใช BLASTX 

ไอโซเลต ความยาว คาความ

คลายคลึง 

แบคทีเรยี ลําดับฐานขอมูล 

นวิคลีโอไทด กรดอะมโิน 

BBUU105  663 338     99% Streptomyces 

diastaticus 

WP_102927227.1 

BBUU114 628 338 99% Streptomyces sp. NRRL 

WC-3753 

KPC74208.1 

BBUU118 657 338 99% Streptomyces sp. 

CCM_MD2014 

WP_061445412.1 

BBUU134 662 338 94% Streptomyces sp. CC71 WP_062138637.1 

BBUU144 648 338 94% Streptomyces sp. 

MBT28 

WP_046250179.1 

BBUU145 659 342 97% Streptomyces 

durhamensis 

WP_031166018.1 

BBUU157 618 338 93% Streptomyces sp. NRRL 

WC-3795 

WP_031017214.1 

BBUU168 664 341 94% Streptomyces 

griseoruber 

WP_055633434.1 

BBUU179 661 344 93% Streptomyces 

afghaniensis 

WP_020274037.1 

BBUU187 661 350 94% Streptomyces 

swartbergensis 

WP_086604037.1 
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3. ตรวจสอบการสรางเอนไซม ACCD  

ตรวจสอบการสราง ACCD ในอาหารเหลวที่มี ACC เปนแหลงไนโตรเจนเพียงแหลงเดียว ผลการนําทั้ง 10 ไอโซเลต

เลี้ยงในอาหารที่ใชตรวจสอบการสรางเอนไซม ACCD พบวาทัง้ 10 ไอโซเลตสามารถเจรญิเตบิโตไดดังตัวอยางในภาพที่ 2 โดย

ในหลอดที่ 1 เปนตัวอยางของ BBUU144 ที่เลี้ยงในอาหาร Minimal medium (Hopwood, 1967) ที่พบการเจริญเพียงเล็กนอย

เทานั้น ในขณะที่ในหลอดที่ 2 ไอโซเลต BBUU144 ที่เลี้ยงในอาหาร Minimal medium ที่มี  ACC เปนแหลงไนโตรเจนเพียง

แหลงเดยีวสามารถเจรญิไดดกีวาในหลอดที่ 1 มาก แสดงใหเห็นวา BBUU144 สามารถเปลี่ยน ACC โดยใชเอนไซม ACCD ให

เปนแอมโมเนยีและ Ketobutyrate และนําไปใชเพื่อดํารงชวีติและเจริญได ดังภาพที่ 3 ซึ่งผลการศึกษานี้แสดงใหเห็นวาทั้ง 10 

ไอโซเลตควรจะเปนแบคทเีรยีแอคตโินมัยสทีที่สามารถสรางเอนไซม ACCD ได 

 

 

ภาพที่ 2 การเจรญิเตบิโตของเชื้อแอคตโินมัยสทีไอโซเลต BBUU144 ในอาหาร Minimal medium 1) Minimal medium และ 2) 

Minimal medium ที่มี ACC     

      

 
 

ภาพที่ 3 การสรางเอนไซม ACC deaminase ของแบคทเีรยี (Glick, 2014) 

 

 สรุปผลการวิจัย  

แอคตโินมัยสทีคัดแยกไดจากมูลไสเดอืนดนิไดแอคตโินมัยสีทจํานวน 30 ไอโซเลต และในจํานวนนี้พบวามี 10 ไอโซ

เลต ไดแก BBUU105, BBUU114, BBUU118, BBUU134, BBUU144, BBUU145, BBUU157, BBUU168, BBUU179 และ BBUU 

187 สามารถเพิ่มปรมิาณชิ้นยีน acdS ดวย degenerate primers ATT082F และ ATT082R ขนาดประมาณ 600 นิวคลีโอไทด 

และเม่ือนําผลิตภัณฑ PCR ทั้งหมดนี้หาลําดับนิวคลีโอไทดและนําลําดับนิวคลีโอไทดที่ไดไปเทียบกับลําดับนิวคลีโอไทดใน

ฐานขอมูล GenBank พบวามีคาความคลายคลึง 93-99% กับลําดับนิวคลีโอไทดของยีน acdS ที่พบในแอคติโนมัยสีทสกุล 

Streptomyces และทัง้ 10 ไอโซเลตเม่ือเลี้ยงในอาหาร Minimal medium ที่มี ACC สามารถเจริญเติบโตไดเปนการบงบอกถึง

ความสามารถในการสรางเอนไซม ACCD ได 

1) Minimal medium 2) Minimal medium + ACC 
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บทคัดยอ 

 เม่ือไมนานมานี้พบวาแบคทเีรยีแอคตโินมัยสทีสามารถเขาไปอาศัยอยูภายในพืชโดยไมทําอันตรายกับพืชใหอาศัยซึ่ง

แบคทเีรยีเหลานี้ถอืเปนแหลงผูผลติสารออกฤทธิ์ที่นํามาใชประโยชนทางการแพทยและทางการเกษตร  ในการศึกษาครั้งนี้ได

ทําการเก็บตัวอยางพืชสมุนไพรไทย ประกอบดวย ผักบุงทะเล (Ipomoea pes-caprae Sweet) ทับทิม (Acanthus ilicifolius L.) 

และเหงอืกปลาหมอดอกมวง (Punica granatum L.) จากพื้นที่ในจังหวัดชลบุรี เพื่อนํามาคัดแยกแอคติโนมัยสีทโดยใชวิธีการ

ฟอกฆาเชื้อที่พื้นผวิและอาหารสูตรที่ใชในการคัดแยกคือสูตร humic acid-vitamin agar (HV), starch casein agar (SCA) และ

สูตร water agar (WA) โคโลนขีองแบคทเีรยีที่ปรากฏบนอาหารเหลานี้จะถูกนําไปทําใหบริสุทธิ์บนอาหารสูตร Mannital soya 

agar (MS) ผลการคัดแยกและทําใหเชื้อบรสิุทธิ์พบวา สามารถคัดแยกแบคทีเรียได 17 ไอโซเลต ในจํานวนนี้มี 8 ไอโซเลตได

จากอาหารสูตร HV และ 4 ไอโซเลตไดจากอาหารสูตร SCA และไอโซเลตที่เหลือแยกไดจากอาหารสูตร WA สําหรับการ

วิเคราะหลักษณะโดยใชลักษณะทางสัณฐานวิทยาและการวิเคราะหแผนภูมิวิวัฒนาการชาติพันธุนั้น ไอโซเลต BBUU504 

(Biology Burapha University 504) ถูกเลอืกเพื่อวเิคราะหเปนไอโซเลตแรก สวนที่เหลอืจะทําการวเิคราะหในลําดับตอไป ไอโซ

เลต BBUU504 ที่คัดแยกจากลําตนของทับทิม สามารถเจริญไดดีและสรางรงควัตถุสีเหลืองบนอาหารสูตร ISP2, ISP3 และ 

ISP4 ลักษณะสปอรเม่ือตรวจดวยกลอง SEM พบสปอรเปนสายยาวมีรูปรางเปนทอนสั้น ๆ ขนาดประมาณ 1 ไมโครเมตร ผิว

สปอรเรียบ การสรางแผนภูมิวิวัฒนาการชาติพันธุจากลําดับดีเอ็นเอของยีน 16S rRNA ขนาด 1,386 นิวคลีโอไทด พบวา 

BBUU504 มีวิวัฒนาการชาติพันธุรวมกับสมาชิกของแอคติโนมัยสีทในสกุล Streptomyces และมีคาความเหมือนสูงสุด 

99.93% กับ Streptomyces parvulus NBRC 13193 

คําสําคัญ:  แอคตโินมัยสที เอนโดไฟต พชืสมุนไพรไทย Streptomyces 

Abstract 

 Recently, many species of actinomycetes have been found that they are able to colonize inside living plants 

and do not harm the host plants. These are a valuable source of medically and agriculturally useful compounds. In this 

study, Thai medicinal plants, including beach morning-glory (Ipomoea pes-caprae Sweet), pomegranate (Punica 

granatum L.) and sea holly (Acanthus ilicifolius L.) were collected from Chonburi province. The surface-sterilized method 

was used for isolation. All isolates that appeared on humic acid-vitamin agar (HV), starch casein agar (SCA) and water 

agar (WA) media were purified on Mannital soya agar (MS) media. After purification, there are seventeen endophytic 

actinomycetes of which 8 isolates were gained from HV, 4 isolates from SCA and the rest was obtained from WA 

media. For characterization by using morphological characters and phylogenetic tree analysis, the isolate BBUU504 



การประชุมวชิาการ และการประกวดนวัตกรรมบัณฑิตศกึษาระดับชาติและนานาชาติ 

ระหวางวันท่ี 17-18 พฤษภาคม 2561 

ณ ศูนยประชุมนานาชาติดิเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส เชยีงใหม 
 

1071 

(Biology Burapha University 504) was firstly selected and the rest will be analyzed in the future. The strain BBUU504 

isolated from stem of pomegranate grows well and produces yellow soluble pigment on ISP2, ISP3 and ISP4. SEM 

observation showed short rod spore chains with smooth surface on aerial mycelia and one micrometer is the average of 

spore size. The result of phylogenetic tree analysis based on 16S rRNA gene showed that the isolate formed a distinct 

clade within the member of the genus Streptomyces and share 99.93% identity (1,386 nucleotides) to Streptomyces 

parvulus NBRC 13193. 

Keyword:  actinomycetes, endophytes, Thai medicinal plants, Streptomyces 

 

บทนํา 

สารออกฤทธิ์ทางชวีภาพ (bioactive compounds) ที่ใชทางการแพทยและทางการเกษตรที่ใชอยูในปจจุบันนี้สวนใหญ

แยกหรอืสกัดมาจากแบคทีเรียกลุมแอคติโนมัยสีทเปนจํานวนมาก ดังนั้นแบคทีเรียกลุมนี้จึงมีความสําคัญในการเปนผูผลิต

สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ (Okami and Hotta, 1988; Lam, 2006) แตอยางไรก็ตามการพัฒนาของเชื้อกอโรคไดมีพัฒนาไป

อยางรวดเร็วจนมีความสามารถในการตอตานฤทธิ์ของยาหรือตอตานสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพที่ใชกันอยูในปจจุบันนี้ได 

(Strobel, 2003) ดังนัน้จึงมีความพยายามที่จะมุงหาสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพชนิดใหมๆ กลยุทธหนึ่งที่ถูกเลือกมาใชคือ การ

คนหาสายพันธุใหม ๆ ของผูผลติสารออกฤทธิ์ทางชวีภาพ โดยการไดมาซึ่งสายพันธุ/สปชีส/สกุลใหม อาจนํามาซึ่งการคนพบ

สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพชนิดใหมดวย (Strobel, 2003; Igarashi, 2004; Mehdi et al., 2006) โดยปกติแลวผูผลิตสารออก

ฤทธิ์ทางชวีภาพซึ่งเปนสมาชกิของแบคทเีรยีในกลุมแอคตโินมัยสีท สามารถคัดแยกไดจากดิน (Williams et al., 1984) แตการ

จะคนหาสายพันธุใหมจําเปนตองหาจากแหลงที่อยูใหมๆดวย และเม่ือไมนานมานี้พบวาแบคทีเรียแอคติโนมัยสีทสามารถเขา

ไปอาศัยอยูภายในพชืโดยไมทําอันตรายกับพชืใหอาศัยเรยีก แอคตโินมัยสีทพวกนี้วา เอนโดไฟติกแอคติโนมัยสีท (endophytic 

actinomycetes) ซึ่งการอาศัยอยูในเนื้อเย่ือพชืจะไมทําอันตรายและไมกอใหเกดิโรคกับพชืที่เปนผูใหอาศัยแตมักใหประโยชนกับ

พืชผูใหอาศัย (Coombs and Franco, 2003; Hallmann et al., 1997; Strobel et al., 2004)  ตัวอยางหนึ่งของเอนโดไฟติกแอ

คตโินมัยสีทคือ Streptomyces munumbi ซึ่งไดมาจากพืชสมุนไพร snakevine (Kennedia nigriscans) ที่ชาวพื้นเมืองชนเผาอะ

บอรจิินในประเทศออสเตรเรยีใชน้ําค้ันจากใบทาบาดแผลตดิเชื้อ เม่ือนํา snakevine มาคัดแยกแบคทีเรียพบวาได แอคติโนมัย

สีท S. munumbi ซึ่งสามารถสรางสารปฏิชีวนะ munumbicins ที่ออกฤทธิ์ตอตานแบคทีเรียกอโรควัณโรคสายพันธุที่ดื้อยา 

รวมทั้งออกฤทธิ์ตอตานปาราสิตที่กอโรคไขจับสั่น ที่กอใหเกิดโรคในมนุษยไดเปนตน (Castillo et al., 2002)  ดังนั้นใน

การศึกษาครั้งนี้จึงไดทําการเก็บตัวอยางพืชสมุนไพรไทย ประกอบดวย ผักบุงทะเล (Ipomoea pes-caprae Sweet) ทับทิม 

(Acanthus ilicifolius L.) และเหงอืกปลาหมอดอกมวง (Punica granatum L.) เพื่อนํามาคัดแยกแอคติโนมัยสีทและจัดจําแนกไว

เบื้องตนเพื่อจะนําแบคทีเรียกลุมที่คัดแยกไดนี้ไปตรวจสอบหาสารออกออกฤทธิ์ทางชีวภาพที่จะนํามาใชประโยชนตอไปใน

อนาคต 

อุปกรณและวิธีการ / วิธีดําเนนิการวิจัย 

1. ตัวอยางพชื 

 เก็บตัวอยางพชืสมุนไพรจากพื้นที่ในจังหวัดชลบุร ีผักบุงทะเล (Ipomoea pes-caprae Sweet) บริเวณชายหาดวอน

นภา ทับทิม (Acanthus ilicifolius L.) เก็บตัวอยางจากภายในมหาวิทยาลัยบูรพา และเหงือกปลาหมอดอกมวง (Punica 

granatum L.) เก็บตัวอยางจากปาชายเลน  

2. การคัดแยกแบคทเีรยีแอคตโินมัยสทีจากพชืตัวอยาง 

 พชืตัวอยางที่เก็บไดจะลางจนสะอาดแลวจึงเก็บไวที่ 4 °C ประมาณ 1-2 สัปดาหเพื่อลดปริมาณของเชื้อแบคทีเรีย 

และรา ที่อยูที่พื้นผวิของเนื้อเย่ือพชื จากนัน้จึงตัดแบงเปนสวนของ ราก ใบ ลําตน โดยตัดใหมีขนาดประมาณ 2-3 เซนติเมตร  
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และทําการฟอกฆาเชื้อที่พื้นผิวตามวิธีการของ Indananda และคณะ (2010) โดยแตละสวนของพืชตัวอยางลางดวย 95 % 

EtOH เปนเวลา 10 นาที จากนั้นแชตัวอยางใน 1 % NaClO เปนเวลา 10 - 20 นาทีโดยเวลาในการฟอกขึ้นอยูกับชนิดของ

ตัวอยาง แลวจึงลางดวยน้ํากลั่นฆาเชื้อ โดยลางอยางนอย 3 ครั้ง หลังจากนั้นจึงแชตัวอยางใน 10% NaHCO3 เปนเวลาอยาง

นอย 10 นาท ีตัวอยางที่ถูกฟอกฆาเชื้อที่พื้นผวิแลวจะถูกตากใหแหงในตูปลอดเชื้อ 

 ตัวอยาง ใบ ราก ลําตน ที่ปลอดเชื้อและตากจนกระทั่งแหงแตละตัวอยางจะถูกบดในโกรงที่มี Ringer’s solution อยู 

สารละลายที่ไดทั้งหมดนําไปเกลี่ยในจานเพาะเชื้อที่มีอาหารสูตร humic acid-vitamin agar (HV), starch casein agar (SCA) 

และสูตร water agar (WA) ซึ่งในอาหารใสยาปฏิชีวนะ 50 µg/ml cyclohexamide และ 50 µg/ml ampicillin นอกจากนี้น้ํากลั่น

น้ําสุดทายที่ใชลางตัวอยางจะถูกเกลี่ยในจานเพาะเชื้อดวย (Goudjal et al., 2013) เพื่อยืนยันวาขัน้ตอนการฟอกฆาเชื้อที่พื้นผิว

สมบูรณ และชิ้นสวนของตัวอยางที่บดแลวจะถูกวางเรียงบนจานอาหารดวยเชนกัน แลวจึงนําจานเพาะเชื้อบมที่อุณภูมิหอง

เปนเวลาตั้งแต 1- 12 สัปดาห แอคติโนมัยสีทที่ปรากฏบนอาหาร จะนําไปทําใหบริสุทธิ์ (purification) บนอาหาร MS 

(Mannitol-Soybean) และในระหวางการทําใหบริสุทธิ์จะคัดเลือกเฉพาะโคโลนีที่แตกตางกันใหชื่อเปน BBUU (Biology 

Burapha University) 

3. การวเิคราะหลักษณะทางสัณฐานวทิยา 

 ศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยา โดยแตละ ไอโซเลตที่ไดนํามาเลี้ยงในอาหารสูตร ISP medium No.2, ISP 

medium No.3, ISP medium No.4, โดยทํา 2 ซ้ํา และบมไวที่   อุณภูมิหองหรือที่ 27 °C เปนเวลา 3 สัปดาห และบันทึก

ลักษณะของ  mycelium และ soluble pigment และสีของไอโซเลต สีของสปอร และ ศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาของ

สปอรดวยกลอง SEM 

4. การวเิคราะหลักษณะโดยการหาลําดับเบสของยีน 16S rRNA 

 สกัดดีเอ็นเอดวยชุดสกัดสําเร็จรูป TIANamp Genomic DNA Kit ดีเอ็นเอที่ไดนําไปเพิ่มปริมาณสวนของยีน 16S 

rRNA ดวยวิธีพีซีอารโดยอาศัยไพรเมอรจําเพาะ STR1F (5’-TCACGGAGAGTTTGATCCTG-3’) และ STR1530R (5’-

AAGGAGATCCAG CCGCA-3’) โดยปฎิกิริยาพีซีอารทําที่: 94 °C   4 นาที; 35 cycles ของ 94 °C  1 นาที, 55 °C  1 นาที และ 

72 °C 1 นาที และรอบสุดทายที่ 94 °C 1 นาที ผลิตภัณฑพีซีอาร (PCR product) ทําใหบริสุทธิ์โดยชุด QIAquick PCR 

Purification Kit (QIAGEN, Germany) แลวจึงสงผลติภัณฑพซีอีารหาลําดับนวิคลีโอไทด จากนั้นนําขอมูลลําดับนิวคลีโอไทดไป

เปรยีบเทยีบกับลําดับนวิคลโีอไทดในฐานขอมูลของ EZbiocloud (https://www.ezbiocloud.net/identify) 

5. การสรางแผนภูมิววิัฒนาการชาตพิันธุ 

 ขอมูลลําดับนวิคลโีอไทดของไอโซเลตจะนํามาสรางแผนภูมิววิัฒนาการชาตพิันธุ (phylogenetic tree) โดยนําลําดับ   

นิวคลีโอไทดมาทํา multiple alignment ดวย โปรแกรม CLUSTALX 2.1 แลวจึงสรางแผนภูมิวิวัฒนาการชาติพันธุ ดวย

โปรแกรม MEGA 7.0.26 คํานวณตามวิธี neighbor-joining ดวยคา bootstrap 1,000 ครั้ง ระยะทางที่แสดงความสัมพันธทาง

ววิัฒนาการใชวธิี Kimura 2-parameter  

 
ผลการวิจัยและวิจารณผลการวิจัย 

1. การคัดแยกแบคทเีรยีแอคตโินมัยสทีจากพชืตัวอยางและทําใหบรสิุทธิ์ 

 การคัดแยกและทําใหเชื้อบริสุทธิ์พบวา สามารถคัดแยกแบคทีเรียที่มีลักษณะแตกตางกันได 17 ไอโซเลต ใน

จํานวนนี้มี 8 ไอโซเลตไดจากอาหารสูตร HV และ 4 ไอโซเลตไดจากอาหารสูตร SCA และไอโซเลตที่เหลือแยกไดจากอาหาร

สูตร WA (ตารางที่1) และผลการตรวจสอบประสทิธภิาพการฟอกฆาเชื้อที่พื้นผวิ พบวา เม่ือน้ําสุดทายที่ลางชิ้นรากไปเกลี่ยบน

อาหารคัดแยกไมพบการเจรญิของแบคทเีรยีบนอาหารเลี้ยงเชื้อเลย จึงพิสูจนใหเห็นวาวิธีการฟอกฆาเชื้อที่พื้นผิวสามารถใช

กําจัดแบคทเีรยีที่พื้นผวิไดหมด ดังนัน้แอคตโินมัยสทีที่แยกไดจึงเปนเอนโดไฟต 
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ตารางที่ 1 รายชื่อแบคทเีรยีแอคตโินมัยสที 

BBUU แหลงคัดแยก อาหารคัดแยก 
จํานวน 

(ไอโซเลต) 

401, 403 รากผักบุงทะเล SCA 2 

409, 410, 417, 419, 420, 431, 435, 458 รากผักบุงทะเล HV 8 

415, 442, 449, 451, 453 รากผักบุงทะเล WA 5 

504 ลําตนทับทิม SCA 1 

600 รากเหงอืกปลาหมอดอกมวง SCA 1 

รวม 17 

 
2. การวเิคราะหลักษณะทางสัณฐานวทิยา 

 สําหรับการวเิคราะหลักษณะโดยใชลักษณะทางสัณฐานวทิยาและการวเิคราะหแผนภูมิววิัฒนาการชาติพันธุนั้น ไอ

โซเลต BBUU504 (Biology Burapha University 504) ถูกเลอืกเพื่อวเิคราะหเปนไอโซเลตแรก สวนที่เหลือจะทําการวิเคราะห

ในลําดับตอไป ไอโซเลต BBUU504 ที่คัดแยกจากลําตนของทับทิม สามารถเจริญไดดีและสรางรงควัตถุสีเหลืองบนอาหาร

สูตร ISP2, ISP3 และ ISP4 ลักษณะสปอรเม่ือตรวจดวยกลอง SEM พบสปอรเปนสายยาวมีรูปรางเปนทอนสั้น ๆ ขนาด

ประมาณ 1 ไมโครเมตร ผวิสปอรเรยีบ (ภาพที่ 1)  

3. การวเิคราะหลักษณะโดยการหาลําดับเบสของยีน 16S rRNA และสรางแผนภูมิววิัฒนาการชาตพิันธุ 

 ผลการนํา นวิคลโีอไทดขนาด 1,386 ของ ของยีน 16S rRNA ของ BBUU504ไปเปรียบเทียบกับลําดับนิวคลีโอไทด

ในฐานขอ มูลของ  EZbiocloud ( https: / /www.ezbiocloud.net/ identify)  พบว า มีค าความเห มือนสูงสุด  99.93% กับ 

Streptomyces parvulus NBRC 13193 (ตารางที่ 2) และเม่ือนําขอมูลนิวคลีโอไทดมาสรางแผนภูมิวิวัฒนาการชาติพันธุพบวา 

BBUU504 มีววิัฒนาการชาตพิันธุรวมกับสมาชกิของแอคตโินมัยสทีในสกุล Streptomyces  (ภาพที่ 2)  

 
ตารางที่ 2 คาความเหมือนระหวาง BBUU504 กับ Streptomyces ชนดิตางๆ 

 

ไอโซเลท แบคทีเรยี คาความเหมอืน (%) ลําดับฐานขอมูล 

BBUU504 

Streptomyces parvulus 99.93 AB184326 

Streptomyces malachitospinus 99.92 AB249954 

Streptomyces olivaceus 99.18 JOFH01000101 

Streptomyces pactum 99.18 AB184398 

Streptomyces lomondensis 99.18 AB184673 

Streptomyces luteogriseus 99.03 AB184379 

Streptomyces coerulescens 99.03 AY999720 

Streptomyces bellus 99.03 AJ399476 

Streptomyces coeruleorubidus 99.03 AJ306622 

Streptomyces tendae 98.96 D63873 
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ภาพที่ 1 ลักษณะของสปอรจากกลอง SEM ของเชื้อแอคติโนมัยสีท BBUU504 บนอาหารเลี้ยงเชื้อ ISP2 agar บมที่อุณหภูมิ 

29 องศาเซลเซยีส 3 สัปดาห พบสปอรเรียงตัวเปนสายยาวมีรูปรางเปนทอนสั้น ๆ ขนาดประมาณ 1 ไมโครเมตร ผิวสปอร

เรยีบ 

 

ภาพที่ 2  แผนภูมิวิวัฒนาการชาติพันธุ  โดยใช Neighbor-Joining method จากแผนภูมิวิวัฒนาการชาติพันธุ  โดยใช 

Neighbor-Joining method พบวา BBUU504 มีวิวัฒนาการชาติพันธุรวมกับสมาชิกของแอคติโนมัยสีทในสกุล Streptomyces 

และมีความใกลชดิกับ Streptomyces parvulus NBRC 13193 มากที่สุด  

(    จุดที่ซ้ํากับ Maximum Likelihood method และ Maximum Parsimony method ) 
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สรุปผลการวิจัย 

 จากการแยกเอนโดไฟตกิแอคตโินมัยสทีจากพชืสมุนไพรไทย 3 ชนดิ พบวาสามารถแยกเอนโดไฟติกแอคติโนมัยสีท

ไดทัง้หมด 17 ไอโซเลท แยกไดจากผักบุงทะเลมากที่สุด 15 ไอโซเลท ทับทมิ 1 ไอโซเลท และเหงือกปลาหมอดอกมวง 1 ไอโซ

เลท สําหรับการวเิคราะหลักษณะโดยใชลักษณะทางสัณฐานวทิยาและการวเิคราะหแผนภูมิววิัฒนาการชาติพันธุนั้น ไอโซเลต 

BBUU504 (Biology Burapha University 504) ถูกเลือกเพื่อวิเคราะหเปนไอโซเลตแรก ไอโซเลต BBUU504 ที่คัดแยกจากลํา

ตนของทับทมิ สามารถเจรญิไดดแีละสรางรงควัตถุสเีหลอืงบนอาหารสูตร ISP2, ISP3 และ ISP4 ลักษณะสปอรเม่ือตรวจดวย

กลอง SEM พบสปอรเปนสายยาวมีรูปรางเปนทอนสั้น ๆ ขนาดประมาณ 1 ไมโครเมตร ผิวสปอรเรียบ การสรางแผนภูมิ

ววิัฒนาการชาตพิันธุจากลําดับดเีอ็นเอของยีน 16S rRNA ขนาด 1,386 นวิคลโีอไทด พบวา BBUU504 มีวิวัฒนาการชาติพันธุ

รวมกับสมาชิกของแอคติโนมัยสีทในสกุล Streptomyces และมีคาความเหมือนสูงสุด 99.93% กับ Streptomyces parvulus 

NBRC 13193  

การศึกษาตอไปจะทําการจัดจําแนกไอโซเลตที่เหลือและนําทุกไอโซเลตตรวจสอบการเปนแบคทีเรียสงเสริมการ

เจรญิเตบิโตพชืรวมทัง้ตรวจสอบการสรางสารออกฤทธิ์ทางชวีภาพ 
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บทคัดยอ 

 การประเมินที่ดินมีวัตถุประสงคเพื่อหาพื้นที่เสี่ยงตอการขาดน้ําของลําไย ในเขตตําบลแมปง อําเภอพราว จังหวัด

เชียงใหม ประยุกตใชแนวทางการประเมินที่ดินตามหลักของ FAO ที่ไดเสนอไวในป 1983 โดยใชระบบสารสนเทศทาง

ภูมิศาสตร ซึ่งนําปจจัยทางกายภาพ ปริมาณน้ําฝน แหลงน้ํา คุณสมบัติดินและทิศดานลาดของแสง ที่เกี่ยวของกับการ

เจรญิเตบิโตของลําไยในฤดู จากผลการศกึษา พบวา พื้นที่ปลูกลําไยตําบลแมปง ในป 2559 มีทั้งหมด 15,832 ไร ของพื้นที่

ทําการเกษตรทัง้หมด ผลการประเมินความเสี่ยงตอการขาดน้ําของลําไย พบวา สวนใหญมีความเสี่ยงตอการขาดน้ําในระดับ

เสี่ยงนอยที่สุด คิดเปนรอยละ 58 (9,199 ไร) รองลงมามีความเสี่ยงในระดับเสี่ยงปานกลาง คิดเปนรอยละ 17 (2,749 ไร) 

ระดับเสี่ยงมากที่สุด รอยละ 16 (2,471 ไร) ระดับเสี่ยงนอย รอยละ 8 (1,283 ไร) ตามลําดับ และความเสี่ยงตอการขาดน้ําที่

ระดับเสี่ยงมาก คือ รอยละ 1 (130 ไร) 

คําสําคัญ:  ทศิดานลาดของแสง  พื้นที่อาศัยน้ําฝน  ลําไยในฤดู  และการประเมินความเสี่ยง 

Abstract 

 The objective of this land evaluation for risk assessment water deficit of longan in Mae Pang sub-district, Phrao 

district, Chiang Mai province; which the criteria for land evaluation was adapted FAO in 1983. The physical factors used 

in GIS were climate conditions, rainfall, water resource, soil properties, and aspect of agricultural areas that related to 

the plant growth. According to the results, the area of Mae Pang Sub - district longan plantation in Tambon in 2016 was 

15,832 rai of total agriculture area. The result of assessment water deficit risk of longan was very low risk was 58 

percent (9,199 rai). Second, the medium risk was 17 percent (2,749 rai) the high risk was 16 percent (2,471 acres) the 

low risk was 8 percent (1,283 rai) respectively. And the very high risk was 1 percent (130 hectares). 

Keyword:  Aspect, Rainfed area, In-season longan and Risk assessment 

 

บทนํา 

 ปจจุบันปญหาภัยแลงถือวาเปนปญหาที่สําคัญของประเทศไทยที่ทําความเสียหายทางเศรษฐกิจและสังคม ทั้ง

ทางดานการขาดแคลนน้ําเพื่อการอุปโภคบรโิภค และดานผลติผลทางการเกษตรที่ตองพึ่งพาแหลงน้ําจากธรรมชาติ ประกอบ

กับประเทศไทยเปนประเทศที่สงออกสนิคาเกษตรและผลติภัณฑแปรรูปทางการเกษตรที่สําคัญในตลาดโลก ดังนั้น ภัยแลงจึง
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มีผลกระทบโดยตรงตอการลดลงของผลผลิตทางดานการเกษตรของไทย โดยเฉพาะในป 2558 ถือไดวารุนแรงมากที่สุดใน

รอบ 15 ป เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศแบบเอลนีโญที่ทําใหประเทศไทยฝนตกชาและมีปริมาณน้ํานอย 

สงผลใหปรมิาณน้ําในเขื่อนทั่วประเทศอยูในระดับวกิฤต ไมสามารถเพาะปลูกในชวงฤดูแลงได 

 ลําไยเปนผลไมเศรษฐกจิสําคัญที่สรางรายไดใหกับประเทศผลผลติลําไยนอกจากจะจําหนายภายในประเทศแลว ยัง

สงออกในลักษณะตาง ๆ เปนจํานวนมาก ทั้งลําไยสด ลําไยอบแหง ลําไยแชแข็งและผลิตภัณฑลําไย ตั้งแตป พ.ศ. 2556 - 

2559 เปนจํานวนรวม 2,067,069 ตัน (ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย โดยความ

รวมมือจากกรมศุลกากร, 2559) ขณะที่ตลาดสงออกลําไยสดที่สําคัญ ไดแก จีน อินโดนีเซีย ฮองกง เวียดนาม แคนาดา 

มาเลเซีย สิงคโปร และฟลิปปนส สวนลําไยอบแหงมีตลาดใหญที่สุด คือ ฮองกง และจีน โดยมีพื้นที่ปลูกมากที่สุดในเขต

ภาคเหนอืตอนบน ไดแก จังหวัดเชียงใหม ลําพูน เชยีงราย พะเยา ลําปาง นาน และตาก สวนใหญเปนการผลิตแบบในฤดู ซึ่ง

จะเก็บเกี่ยวผลผลติในชวงเดอืนกรกฎาคม - สงิหาคม ของทุกป อยางไรก็ตามในปจจุบันการผลติลําไยประสบปญหามากมาย

โดยเฉพาะผลผลติที่มีแนวโนมลดลงอยางตอเนื่องตั้งแตป 2557 - 2559 คิดเปนรอยละ 27.47 (ศูนยสารสนเทศการเกษตร

สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2559) เนื่องจากสภาพภูมิอากาศที่แปรปรวนในหลายพื้นที่ อาทิ จังหวัดเชียงใหม ลําพูน 

เชยีงราย และพะเยา ซึ่งประสบกับภัยแลงอยางรุนแรง ฝนทิ้งชวงเปนเวลานานหลายเดือน เกษตรกรขาดแคลนน้ําสําหรับการ

เพาะปลูก โดยเฉพาะในชวงเดอืนมีนาคม - พฤษภาคม ซึ่งเปนระยะที่ผลลําไย (ในฤดูกาล) กําลังเจริญเติบโต ทําใหดอกและ

ผลลําไยรวงเปนจํานวนมาก อีกทัง้ในบางพื้นที่มีการขาดน้ําอยางรุนแรง จนตนลําไยบางสวนเกดิความเสยีหายและยืนตนตาย  

 ซึ่งพื้นที่การผลติลําไยบนที่ดอนอาศัยน้ําฝนจะเปนพื้นที่ที่ไดรับผลกระทบจากสภาวะภัยแลงมากที่สุด ปญหาของการ

ปลูกลําไยจึงมักเกดิขึ้นกับพื้นที่ดอนที่มีปรมิาณน้ําฝนไมสมํ่าเสมอ ทําใหเกดิปญหาลําไยขาดน้ํา อยางไรก็ตามปจจัยที่สงผลตอ

การขาดน้ําของลําไยไมไดมีเฉพาะเรื่องของน้ําอยางเดียว ยังคงมีองคประกอบอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของทําใหเกษตรกรบางรายไดรับ

ผลกระทบที่รุนแรงแตกตางกัน ดังนัน้การวจัิยในครัง้นี้จึงมีวัตถุประสงคในประเมินความเสี่ยงการขาดน้ําของลําไยพื้นที่อาศัย

น้ําฝนตําบลแมปง โดยใชเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ชวยในการบูรณาการขอมูล เพื่อชวยสนับสนุนการตัดสนิใจ หรือวางแผนใน

การบรหิารจัดการน้ําสําหรับทําการเพาะปลูกในปถัดไป 

 
อุปกรณและวิธีการ 

 1.  พัฒนาฐานขอมูลพื้นที่ปลูกลําไยอาศัยน้ําฝน ในตําบลแมปง โดยการซอนทับกันระหวางชั้นขอมูลการใชประโยชน

ที่ดินป 2553 (กรมพัฒนาที่ดิน) และ ภาพถายดาวเทียมบน web site google earth และตรวจสอบและแกไขพื้นที่การใช

ประโยชนที่ดนิที่มีการระบุวาเปนพื้นที่ลําไยจากป 2553 ใหมีความเปนปจจุบัน  

 2.  พัฒนาฐานขอมูลเชงิพื้นที่ที่เปนปจจัยที่เกี่ยวของกับการเจรญิเตบิโตและการใหผลผลิต และการขาดน้ําของลําไย

อาศัยน้ําฝน โดยรวบรวมไวในรูปแบบของคุณภาพที่ดนิ (Land Quality) ซึ่งแตละคุณภาพของดนิ ประกอบไปดวยปจจัยวินิจฉัย 

(Diagnostic Factor) ประเภทเดียวหรือหลายประเภท ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้พิจารณาเฉพาะ 2 ชั้นคุณภาพที่ดิน ชั้นคุณภาพ

ที่ดนิไดประยุกตใชหลักการประเมินของ FAO (1983) ไดแก น้ําที่เปนประโยชนตอพืช (m) ปจจัยที่เอ้ือตอการเกิดภัยแลง (d) 

ดังตารางที่ 1 และในการประเมินใชหนวยแผนที่ดนิของกรมพัฒนาที่ดนิ โดยเลอืกเฉพาะปรมิาณน้ําตลอดปที่ลําไยตองการ ทิศ

ดานลาดของแสง เนื้อดนิ ระยะหางจากเสนทางน้ํา และในการประเมิน 

 3.  ประเมินความเสี่ยงการขาดน้ําสําหรับการปลูกลําไย ในตําบลแมปง โดยพิจารณาฐานขอมูลเชิงพื้นที่สําหรับการ

ปลูกลําไยอาศัยน้ําฝน โดยประยุกตใชเกณฑการประเมินที่ดินขององคการอาหารและเกษตรแหงสหประชาชาติ หรือ FAO 

(1983) โดยอาศัยหลักการวเิคราะหที่ดนิทางกายภาพ ดวยระบบสารสนเทศภูมิศาสตรเพื่อประเมินความเสี่ยงในภาพรวม ซึ่ง

ใชวธิกีารทางคณิตศาสตรเชงิพื้นที่ซอนทับ (Overlay) แบบคูณ ผลการประเมินจะถูกจัดแบงเปน 5 ระดับ โดยการแบงอันตร

ภาคชัน้ (Interval method) คือ (1) ชัน้ที่มีความเสี่ยงนอยที่สุด (Very low risk) (2) ชั้นที่มีความเสี่ยงนอย (Low risk) (3) ชั้นที่มี
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ความเสี่ยงปานกลาง (Medium risk) (4) ชัน้ที่มีความเสี่ยงมาก (High risk) และ (5) ชัน้ที่มีความเสี่ยงมากที่สุด (Very High risk) 

ดังตารางที่ 1 

 
ตารางที่ 1 การกําหนดคาคะแนนของแตละปจจัยที่มีผลตอการประเมินความเสี่ยงการขาดน้ําสําหรับการปลูกลําไย 

Crop requlrements ลําดับการใหคะแนน (Factor Rating) 

Land quality 

ปจจัยวินิจฉัย 

(Diagnostic 

factor) 

Very 

low risk 
Low risk Medium risk High risk 

Very High 

risk 

ความชื้นที่พืชตองการ 

ปรมิาณน้ําฝน 

2559 

(Rain 2559) 

(mm/year) 

> 1,200 1,000 - 1,200 1,000 - 1,100 - < 1,000 

ปจจัยที่เกี่ยวของกับภัย

แลง 

ลักษณะเนื้อดนิ 

(Soil texture) 
- Clay 

Clay loam, 

Silty loam 

Loamy 

sand, 

Sandy 

loam 

- 

ระยะหางจาก

เสนทางน้ํา 

(Near river) (m) 

50 100 150 200 > 200 

ทศิดานลาดของ

แสง 

(Aspect) 

North 

east 

North, Flat, 

North west, 

East 

South east 
South 

west, West 
South 

การชะลางพังทะลาย

ของดนิ 

ความลาดชัน 

(Slope) (%) 
2 5, 12 20 35 > 35 

 

สําหรับปจจัยวินจิฉัยที่นํามาประเมินความเสี่ยงในการขาดน้ําของลําไยอาศัยน้ําฝน มีดังตอไปนี้ 

 1.  ลักษณะเนื้อดิน ประเมินโดยใชลักษณะการระบายน้ําของดิน โดยดินที่มีอัตราการระบายน้ําดีความสามารถใน

การอุมน้ํามีนอยจะสงผลตอการเกดิความแหงแลง ในขณะที่ดนิที่มีการระบายน้ําไดไมด ีการอุมน้ําจะสูงจะทําใหเกิดการแชขัง

ของน้ํา การระบายน้ําของดนิพจิารณาจากขอมูลชุดดนิของกรมพัฒนาที่ดนิ (2549) น้ําที่พืชใชประโยชนของดินแตกตางกันไป

ตามความหยาบละเอียดของดนิ โดยทั่วไปแลวปรมิาณน้ําเปนความลึกของน้ําที่พืชใชประโยชนไดที่ดินที่สามารถกักเก็บใหพืช

ใชในความลกึ 40 เซนตเิมตรตอการใหน้ําหนึ่งครัง้ คือ 1) เนื้อดนิรวนทราย อุมน้ําไวใหพชืใช 4.0 เซนตเิมตร 2) เนื้อดินรวน อุม

น้ําไวใหพชืใช 6.0 เซนตเิมตร 3) เนื้อดินรวนเหนียวและเหนียว อุมน้ําไวใหพืชใช 6.5 เซนติเมตร 4) เนื้อดินเหนียวและรวนสี

แดงในที่ดอน อุมน้ําไวใหพชืใช 5.0 เซนตเิมตร เปนตน เม่ือใหน้ําครัง้หนึ่ง โดยวิธีทางผิวดิน ดินในความลึก 40 เซนติเมตร จะ

อุมน้ําไวใหพชืคอย ๆ ใชไดหลายวันจึงตองใหน้ําครัง้ใหม จะตองใหน้ําครั้งใหมภายในกี่วันขึ้นอยูกับฤดูกาลและเนื้อดินที่อุมน้ํา

ไวไดมากนอยไมเทากัน ในฤดูรอนที่กลางวันยาวและอากาศรอนพืชมีการใชน้ํามากกวาในฤดูหนาวที่กลางวันสั้นและอากาศ

เย็น ดนิที่อุมน้ําไวไดนอย เชน ดนิรวนปนทรายยอมตองใหน้ําถี่กวาดนิที่อุมน้ําไวไดมาก เชน ดนิเหนยีว (สมชาย, 2548) 
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 2.  ระยะหางจากเสนทางน้ําที่มีน้ําไหลผานตลอดทั้งป มีผลตอการปลูกลําไยอาศัยน้ําฝน กลาวคือ เกษตรกร

สามารถเลอืกผลติลําไยในหรอืนอกฤดูได ในกรณีที่ทําการปลูกลําไยในฤดู แลวประสบปญหาภัยแลง ฝนทิ้งชวง เกษตรกรที่มี

พื้นที่ปลูกลําไยใกลแหลงน้ําจะมีความเสี่ยงในการขาดน้ํานอยกวาลําไยที่มีพื้นที่ปลูกอยูไกลแหลองน้ํา สําหรับพื้นที่ปลูกลําไย

ในที่ดอนตองใชน้ําบาดาลและใหน้ําโดยทอและสายยาง ในกรณีนี้เกษตรกร จําเปนตองคํานวณปริมาณและอัตราการใหน้ําตอ

เวลาตอตน การประหยัดน้ําเปนสิ่งจําเปนสําหรับสวนเชนนี้ เพราะตนทุนสูงกวาสวนในที่ลุมที่อยูใกลเสนทางน้ําและน้ํามีจํากัด 

(สมชาย, 2548) 

 3.  ทศิดานลาดของแสง ทศิทางการหันของพื้นผวิภูมิประเทศเขาหาดวงอาทิตย โดยคํานวณจากทิศเหนือที่ 0 องศา 

เปนหลักตามเข็มนาฬกิามาทางทศิตะวันออก คือ 90 องศา ลงมาทางทิศใต คือ 180 องศา และทางตะวันตก 270 องศา ซึ่ง

แตละทศิก็จะไดรับปรมิาณความรอนจากดวงอาทิตยแตกตางกัน เชน ดานลาดที่หันไปทางทิศเหนือ แสงอาทิตยที ่ตกลงบน

ดานลาดทศินี้จะกระจายบนเนื้อที่ที่กวางทําใหความรุนแรงของแสงแดดที่ตกบนพื้นดินนอยลง โดยเฉพาะอยางย่ิงในชวงที่มี

แดดจัด ดานลาดที่หันไปทางทศิใต จะไดรับแสงแดดในแนวที่เกือบตั้งฉากกับแสงอาทิตย ทําใหดานลาดในทิศที่รอนและแหง

แลงกวา ดานลาดที่หันไปทางทิศตะวันตก ไดรับแสงแดดที่รอนจัดจึงรอนและแหงแลง ดานลาดที่หันไปทางทิศตะวันออก 

ไดรับแสงแดดชวงเชาที่ไมรอนจัดจึงชุมชื้นและเย็น (ขวัญกนก และคณะ, 2559) 

 4.  ความลาดชันที่เกี่ยวของในแงของการซมึทราบของน้ําในดนิในประเทศไทยมีลักษณะภูมิประเทศเปนภูเขา มีความ

ลาดชัน และเปนลูกคลื่นลอนลาด มีเนื้อที่ครอบคลุมเปนสัดสวนถงึรอยละ 35 ของพื้นที่ทั้งหมด ปรากฏในภาคเหนือและภาค

ตะวันตกของประเทศไทยเปนสวนใหญ สําหรับในภาคเหนอืนัน้มีพื้นที่เปนภูเขาอยูถงึรอยละ 85 ของพื้นที่ทั้งหมด ระบบการใช

ที่ดนิเพื่อทําไรเลื่อนลอยจนถงึการปลูกพชืหมุนเวยีนและทําไรถาวรบนพื้นที่ลาดชัน ทําใหเกดิความเสยีหายกับพื้นที่เพาะปลูกที่

ทวคีวามรุนแรงมากขึ้นเรื่อย ๆ โดยเฉพาะการใชที่ดนิทําการเกษตร ดนิที่ถูกชะกรอนไหลบาบนผวิหนาดนิที่มีความลาดชันลงสู

แมน้ํา ลําธาร กอใหเกดิการตกตะกอนตามแหลงน้ํา เปนเหตุใหอางกักเก็บน้ํา เขื่อนและแมน้ําตาง ๆ ตื้นเขิน ซึ่งสงผลใหน้ํา

ทวมและไหลบามากขึ้นในฤดูฝนและน้ํามีปรมิาณไมพอใชในหนาแลง (มัตตกิา, 2547)  

 5.  ปรมิาณน้ําฝน ในแหลงผลติลําไยของไทยชวงระยะที่ผลลําไยมีการเจรญิพัฒนาอยางรวดเร็วและเขาสูระยะลําไย

ผลแกมักมีฝนตกอยูตลอดเวลา จึงไมจําเปนตองใหน้ําเวนแตในกรณีฝนทิ้งชวงหรือถาหากปริมาณน้ําฝนมีนอยกวา 100 

มิลลเิมตรตอเดือน ในชวงที่ลําไยออกดอกติดผลตองมีการใหน้ําเพื่อใหการติดผลดีขึ้น ชวงเวลาที่สําคัญ ที่ควรใหน้ําแกตน

ลําไย มี 2 ชวงคือ 1) ระยะการเจรญิทางกิ่งใบ ซึ่งตรงกับชวงฤดูฝน การใหน้ําจึงไมคอยมีความจําเปนแตถาฝนทิ้งชวงจะตองมี

การใหน้ําเพื่อไมใหลําไยชะงักการเจรญิเตบิโต ในชวงเดอืนพฤศจิกายนถงึธันวาคม เกษตรกรชาวสวนลําไยจะงดการใหน้ําเพื่อ

ปองกันการผลใิบออน 2) ระยะการออกดอกตดิผล จะตรงกับชวงฤดูหนาวตอกับฤดูรอนระยะนี้ความชื้นในดินและในอากาศ

ต่ํา การใหน้ําควรเริ่มใหเม่ือลําไยแทงชอดอกยาวประมาณ 3 - 4 นิ้ว การใหน้ํา ครัง้แรกควรใหแตเพียงเล็กนอย จากนั้นจึงให

ในปรมิาณเพิ่มขึ้นตามความตองการของลําไย (สมชาย, 2548)  

 

ผลและวิจารณผลการวิจัย 

1. ฐานขอมูลเชิงพื้นที่ พื้นที่ปลูกลําไยอาศัยน้ําฝน และปจจัยในการเจริญเติบโตใหผลผลติในตําบลแมปง 

 1.1  ลักษณะเนื้อดนิ ที่มีความเสีย่งมากในการปลูกลําไย คือ ทรายปนดนิรวน (Loamy sand) จํานวน 330 ไร และดิน

รวนปนทราย (Sandy loam) จํานวน 2,852 ไร คิดเปน รอยละ 20 ของพื้นที่ทั้งหมด โดยสวนใหญในพื้นที่ปรากฏเนื้อดินที่มี

ความเสี่ยงนอยเปนสวนใหญ ไดแก ดนิเหนยีว (Clay) จํานวน 8,586 ไร คิดเปน รอยละ 54 ของพื้นที่ทัง้หมด ดังตารางที่ 2 

 1.2  การประเมินระยะหางระหวางที่ดนิที่ตดิกับแหลงน้ํา พบวา พื้นที่ที่มีระยะหางจากแหลงน้ําและมีประสิทธิภาพใน

การปลูกลําไยมากที่สุดหรอืมีปรมิาณความเสี่ยงนอยที่สุด คือ ระยะหาง 50 เมตร จํานวน 696 ไร คิดเปน รอยละ 4 ของพื้นที่

ทัง้หมด รองลงมา คือ ระยะหาง 100 เมตร ที่มีความเสี่ยงนอย จํานวน 905 ไร คิดเปน รอยละ 6 ของพื้นที่ทั้งหมด และพบวา
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โดยสวนใหญในพื้นที่ปรากฏระยะหางที่มีความเสี่ยงมากที่สุด คือ ระยะหางมากวา 200 เมตร จํานวน 12,304 ไร คิดเปน รอย

ละ 78 ของพื้นที่ทัง้หมด ดังตารางที่ 2 

 1.3  การวิเคราะหขอมูลทิศดานลาดของแสง โดยโปรแกรม (Digital Elevation Model, DEM) ที่สงผลตอการปลูก

ลําไย พบวา ทิศทางของแสงที่ มีประสิทธิภาพมากที่สุดในการปลูกลําไยหรือมีปริมาณความเสี่ยงนอยที่สุด คือ ทิศ

ตะวันออกเฉียงเหนือ (North east) จํานวน 1,607 ไร คิดเปน รอยละ 10 ของพื้นที่ทั้งหมด รองลงมา คือ ทิศเหนือ (North) 

จํานวน 1,336 ไร ทศิราบ (Flat) จํานวน 13 ไร ทศิตะวันตกเฉยีงเหนอื (North west) จํานวน 1,482 ไร และทศิตะวันออก (East) 

จํานวน 1,729 ไร เปนทศิที่มีความเสี่ยงนอย คิดเปน รอยละ 29 ของพื้นที่ทัง้หมด และพบวาโดยสวนใหญในพื้นที่ปรากฏทิศที่

มีระดับความเสี่ยงมาก ไดแก ทศิตะวันตกเฉยีงใต (South west) จํานวน 2,779 ไร และทิศตะวันตก (West) จํานวน 2,198 ไร 

คิดเปน รอยละ 31 ของพื้นที่ทัง้หมด ดังตารางที่ 2 

 1.4  ความลาดชันของพื้นที่ที่มีผลตอการปลูกลําไยที่มีความเสี่ยงนอย คือ ระดับ 2 % จํานวน 624 ไร คิดเปนรอยละ 

4 ของพื้นที่ทั้งหมด และความลาดชันของพื้นที่ที่มีผลตอการปลูกลําไยที่มีความเสี่ยงมาก คือ ระดับมากกวา 35 % จํานวน 

588 ไร คิดเปนรอยละ 4 ของพื้นที่ทัง้หมด และพบวาโดยสวนใหญในพื้นที่พบความลาดชันที่มีความเสี่ยงนอย ในระดับความ

ลาดชัน 5 % จํานวน 3,333 ไร และระดับความลาดชัน 12 % จํานวน 5,985 ไร คิดเปนรอยละ 59 ของพื้นที่ทั้งหมด ดัง

ตารางที่ 2 

 1.5  ปริมาณน้ําฝน การผลิตลําไยในฤดูในพื้นที่ ต.แมปง อ.พราว จ.เชียงใหม โดยสวนใหญอาศัยน้ําฝนเปนหลัก 

พบวา มีปริมาณน้ําฝนรวมตลอดทั้งฤดูกาลการผลิต ตั้งแตเดือนสิงหาคม 2559 – เดือนกรกฎาคม 2560 รวม 1,553.1 

มิลลิเมตร จํานวนฝนตกรวม 134 วัน ตามชวงปฏิทินการผลิตลําไย ปริมาณน้ําฝนที่มีมากที่สุด คือ ระยะที่ผลลําไยกําลัง

เจรญิเตบิโตไปจนถงึผลแก ตัง้แตชวงเดอืนพฤษภาคมและมิถุนายน มีปริมาณน้ําฝนรวม 603.2 มิลลิเมตร จํานวนฝนตกรวม 

41 วัน และ พบวาหลังจากใหสารโพแทสเซยีมคลอเรด (เดอืนพฤศจิกายน - ธันวาคม) ฝนเริ่มทิ้งชวงมากเกนิไป ซึ่งอยูในชวงที่

ลําไยเริ่มแทงชอดอก และเริ่มออกดอกตัวผูและตัวเมีย ตั้งแตสัปดาหที่ 3 ของเดือนมกราคม ไปจนถึงสัปดาหที่ 3 ของเดือน

มีนาคม รวม 8 สัปดาห (2 เดือน) เปนจังหวะที่ลําไยตองการน้ําอยางสมํ่าเสมอปริมาณน้ําที่ใหคอย ๆ เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ (ศูนย

เครอืขายวจัิยและพัฒนาลําไยแมโจ-สกว., 2553) ซึ่งการขาดปรมิาณน้ําในชวงนี้ อาจสงผลกระทบตอผลผลิตของลําไยในฤดู 

ป พ.ศ. 2559 ดังภาพที่ 1 
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ตารางที่ 2 ผลคาคะแนนของแตละปจจัยที่มีผลตอการประเมินความเสี่ยงการขาดน้ําสําหรับการปลูกลําไย 

ฐานขอมูล 

ระดับความเส่ียง 
อื่นๆ 

เส่ียงนอยท่ีสุด เส่ียงนอย เส่ียงปานกลาง เส่ียงนอยท่ีสุด เส่ียงนอย 

จํานวน % จํานวน % จํานวน % จํานวน % จํานวน % จํานวน % 

เนื้อดนิ - - 
Clay  

(8,586 ไร) 
54 

Clay loam  

(242 ไร),  

Silt loam  

(633 ไร) 

6 

Loamy sand  

(330 ไร),  

Sandy loam  

(2,852 ไร) 

20 - - 

ชุดดินท่ี 

62 

(2,988 

ไร), 

แหลงนํ้า 

และ

ชุมชน 

(198 ไร) 

20 

ระยะหางจาก

แหลงน้ํา 

50 m 

(696 ไร) 
4 

100 m  

(905 ไร) 
6 

150 m  

(964 ไร) 
6 

200 m  

(963 ไร) 
6 

> 200 m  

(12,304 

ไร) 

78 - - 

ทิศดานลาด

ของแสง 

North 

east 

(1,607 

ไร) 

10 

North  

(1,336 ไร), 

Flat (13 ไร), 

North west 

(1,482 ไร), 

East  

(1,729 ไร) 

29 
South east  

(1,768 ไร) 
11 

South west  

(2,779 ไร),  

West  

(2,198 ไร) 

31 
South  

(2,916 ไร) 
18 - - 

ความลาดชัน 
2 % 

(624 ไร) 
4 

5 %  

(3,333 ไร), 

12 %  

(5,985 ไร) 

59 
20 %  

(3,384 ไร) 
21 

35 %  

(1,918 ไร) 
12 

> 35 %  

(588 ไร) 
4 - - 

ปรมิาณน้ําฝน 

ป 2559 

(1,553.1 

มม.) 

-   - -   -  -  - -   - -  - - 
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ภาพที่ 1 ปรมิาณน้ําฝน สถานโีหลงขอด ตําบลโหลงขอด อําเภอพราว จังหวัดเชยีงใหม 50190 เดอืนสงิหาคม 2559 – เดอืน

กรกฎาคม 2560 

 

2. ผลการประเมินการขาดน้ําลําไยในฤดูที่อาศัยน้ําฝน 

 พื้นที่การปลูกลําไยใน ต.แมปง มีพื้นที่ทัง้หมด 15,832 ไร เม่ือประเมินความเสี่ยงตอการขาดน้ําในพื้นที่ พบวา พื้นที่ที่

มีความเสี่ยงมาก พบเปนจํานวนนอยที่สุด คือ 130 ไร คิดเปนรอยละ 1 ของพื้นที่ทั้งหมด พื้นที่ที่มีความเสี่ยงนอย พบเปน

จํานวนมากที่สุด คือ 9,199 ไร คิดเปนรอยละ 58 ของพื้นที่ทั้งหมด และพบพื้นที่ที่มีความเสี่ยงปานกลางและเสี่ยงมากที่สุด 

ในจํานวนใกลเคียงกัน คือ พื้นที่ที่มีความเสี่ยงปานกลาง 2,749 ไร คิดเปนรอยละ 17 ของพื้นที่ทั้งหมด พื้นที่ที่เสี่ยงมากที่สุด 

2,471 ไร คิดเปนรอยละ 16 ของพื้นที่ทัง้หมด ตามลําดับ ดังภาพที่ 2 

 

 
ภาพที่ 2 จํานวนพื้นที่ที่เสี่ยงตอการขาดน้ําของพื้นที่ปลูกลําไย ใน ต.แมปง อ.พราว จ.เชยีงใหม 

 

สรุปผลการวิจัยและขอเสนอแนะ 

 ผลการประเมินความเสี่ยงตอการขาดน้ําของการผลติลําไยในฤดู ในพื้นที่ ต.แมปง อ.พราว จ.เชียงใหม โดยสวนใหญ

อาศัยน้ําฝนเปนหลัก พบวา พื้นที่ปลูกลําไยในตําบลแมปง สวนใหญมีความเสี่ยงในระดับเสี่ยงนอยที่สุด คือ พื้นที่จํานวน 

9,199 คิดเปนรอยละ 58 ของพื้นที่ทัง้หมด และพบวาดนิในแปลงปลูกลําไยอาศัยน้ําฝน สวนใหญเปนดินเหนียวซึ่งมีศักยภาพ

ในการอุมน้ําไดสูง จากรายงานของสมชาย (2548) แนะนําใหมีการใหน้ําตอครั้งสําหรับลําไยที่มีเสนผานศูนยกลางทรงพุม

ขนาด 3-6 เมตร ใหน้ํา 400-1,610 ลติร โดยในชวงเดอืนมกราคม –มีนาคม ถอืวาเปนชวงฤดูแลงซึ่งลําไยในพื้นที่อาศัยน้ําฝน

มีความเสี่ยงตอการขาดน้ําสูง ควรมีการใหน้ําทุก 7-10 วัน แตหากเปนดนิรวนปนทราย ควรมีการเพิ่มความถี่ในการใหน้ํามาก

ย่ิงขึ้น แตลดปริมาณการใหแตละครั้งนอยลง โดยคําแนะนําสําหรับการใหน้ําลําไยในพื้นที่ปลูกที่มีเนื้อดินรวนปนทราย คือ 

250-690 ลติร โดยในชวงฤดูแลงควรใหน้ําทุก 5-7 วัน โดยในความตองการของลําไย ในชวงเวลาดังกลาวเพยีง ซึ่งหากแปลง

58%

8%

17%

1%

16%

เสี่ยงนอยที่สุด

เสี่ยงนอย

เสี่ยงปานกลาง

เสี่ยงมาก

เสี่ยงมากที่สุด
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ปลูกลําไยของเกษตรกรอยูใกลแหลงน้ํา ที่สามารถใชน้ําจากแหลงน้ําผวิดนิในชวงเวลาดังกลาว ก็จะสามารถลดความเสี่ยงตอ

การขาดน้ําของลําไยได อีกทัง้หากเกษตรมีแหลงเก็บกักน้ําในพื้นที่เพาะปลูกของตนเอง และเรียนรูเทคนิคการใหน้ําระบบน้ํา

หยด ซึ่งเปนเทคโนโลยีการใชน้ําอยางมีประสทิธภิาพและประหยัดน้ํา เนื่องจากระยะเวลาวิกฤตที่ลําไยมีโอกาสขาดน้ําและจะ

สงผลกระทบตอผลผลิตมีเพียง 3 เดือน ซึ่งหากพื้นที่ปลูกเปนดินเหนียวมีความจําเปนในการใหน้ําเพียง 9 ครั้งเทานั้น หาก

เกษตรกรมีการลงทุนเรื่องการกักเก็บน้ําและระบบการใหน้ําที่มีประสทิธิภาพจะชวยลดปญหาการขาดน้ําของลําไยในพื้นที่ได 

เนื่องจากในพื้นที่มีปรมิาณและความถี่ของฝนถอืวาอยูในเกณฑสูง อยางไรก็ตามในปจจุบันเกษตรกรผูปลูกลําไยในพื้นที่ศึกษา

ยังขาดองคความรูเกี่ยวกับการจัดการน้ําในแปลงปลูกลําไย ซึ่งหากมีภาครัฐหรอืหนวยงานในพื้นที่สามารถเขามีใหความรูภาค

การปฏิบัตแิละสามารถเปรยีบเทยีบตนทุน - ผลตอบแทนจากการจัดทําระบบน้ําในแปลงได จะชวยลดความเสี่ยงจากการขาด

น้ําของลําไยไดโดยการจัดการของเกษตรกรเอง 
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ผลของการเคลือบเมล็ดดวยสารสงเสรมิการเจรญิของพืชจากแอคติโนแบคทีเรยีตอการเจรญิของขาวโพด 

Effect of coating seed with actinobacteria plant growth promoting substance on growth of maize 

กติตพิงษ  ปุณณานนท1,*  อภิชาต ิ ชิดบุรี2  นารลีักษณ นาแกว1 และ ศริพิรรณ  สารนิทร1  

Kittiphong Poonnanont1,*, Aphichat Chidburee2, Nareeluk Nakaew1 and Siripun Sarin1 
1 ภาควชิาจุลชวีวทิยาและปรสติวทิยา คณะวทิยาศาสตรการแพทย มหาวทิยาลัยนเรศวร จ.พษิณุโลก ประเทศไทย 65000 
1 Department of Microbiology and Parasitology, Faculty of Medical Science, Naresuan University, Phitsanulok, Thailand, 
Province 65000 
2 สถาบันวจัิยเทคโนโลยีเกษตร มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา จ.ลําปาง ประเทศไทย 52000 
2 Agricultural Technology Research Institute, Rajamangala University of Technology Lanna, Lampang Province 52000 

*Corresponding author, e-mail: kittiphg@gmail.com 

บทคัดยอ 

 งานวจัิยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศกึษาผลของการใชสารสงเสรมิการเจริญของพืชจากแอคติโนแบคทีเรีย Streptomyces 

sp. TM32 ตอการสงเสริมการเจริญและปองกันเชื้อราในดินในระยะตนกลาของขาวโพดดวยวิธีการเคลือบเมล็ด จากการ

ทดลองพบวา เมล็ดขาวโพดที่ปลูกในทุกกรรมวธิมีีอัตราการงอกของเมล็ดมากกวารอยละ 95 โดยมีความสูงเฉลี่ยของลําตน

ตลอดวันที่ 3 ถึงวันที่  7 มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P ≤ 0.01) แตพบวาความสูงของลําตนไมมี

ความสัมพันธกับความเขมขนของน้ําหมักที่ใสเพิ่มขึ้น โดยหลังจากปลูกเปนเวลา 7 วัน เมล็ดขาวโพดที่ทําการเพาะในดิน

ปราศจากเชื้อตามกรรมวธิทีี่ 1 ถงึ 4 มีความสูงเฉลี่ยของลําตนใกลเคียงกันและใหผลใกลเคียงกับเมล็ดขาวโพดที่ทําการเพาะ

ในดนิไมปราศจากเชื้อตามกรรมวธิคีวบคุมที่ 13 และ 14 โดยในแตละกรรมวิธีโดยสวนใหญไมพบการการปนเปอนเชื้อราจาก

ดนิ และพบวา กรรมวธิทีี่มีการเคลอืบเมล็ดขาวโพดดวยน้ําหมักที่ปลูกในตัวอยางดินทั้งสองแบบ ตนขาวโพดใหคาความเขียว

ของใบสูงกวากรรมวิธีควบคุมที่ 8 และ 16 ที่ไมมีการเคลือบดวยน้ําหมัก และตนขาวโพดที่ปลูกในดินไมปราศจากเชื้อตาม

กรรมวิธีที่ 9 ใชน้ําหมักที่ระดับเขมขนเทากับ 2.61 มิลลิลิตรตอลิตร มีจํานวนแขนงมากที่สุดเทากับ 6.13 รากตอตนและมี

ความยาวรากมากที่สุดเทากับ 22.43 เซนตเิมตร ซึ่งใกลเคียงกับกรรมวธิทีี่ 13 และ 14 นอกจากนี้ยังพบวา ตนขาวโพดที่ปลูก

ในดนิที่ปราศจากเชื้อตามกรรมวธิทีี่ 5 ใชน้ําหมักที่ระดับเขมขนเทากับ 13.05 มิลลิลิตรตอลิตร มีน้ําหนักแหงเฉลี่ยมากที่สุด 

เทากับ 0.311 กรัมตอตน ผลการทดลองทัง้หมดแสดงใหเห็นวา การเคลอืบเมล็ดดวยสารสงเสริมการเจริญของพืชจากแอคติ

โนแบคทีเรีย Streptomyces sp. TM32 สามารถสงเสริมการเจริญของขาวโพดได โดยกรรมวิธีที่ใชน้ําหมักจากแอคติโน

แบคทีเรีย Streptomyces sp. TM32 ในชวงปริมาตร 7.83 ถึง 13.05 มิลลิลิตรตอลิตร เปนปริมาตรที่เหมาะสมในการใช

สงเสรมิการเจรญิและการพัฒนาของขาวโพดโดยเฉพาะในระยะตนกลา 

คําสําคัญ:  Streptomyces sp. TM32, การเคลอืบเมล็ด, Zea mays, เชื้อรากอโรคในดนิ, การควบคุมโดยวธิชีวีภาพ 

Abstract 

 The objective of this research was to investigate the effect of plant growth promoting substances produced by 

Streptomyces sp. TM32 on growth of Zea mays by using seed coating method. The result showed that all coating seed 

treatment had the germination rate more than 95%. There was a significant difference (P ≤ 0.01) between the 

treatments in the height of stem since sowing from day 3 to day 7, but there was no relation between increasing in the 

concentration of fermentation broth and the height of stem. After planting 7 days, the seeds coated with fermentation 

broth and grown in the sterile soil treatments from no. 1 to no. 4 had the plant height closely to the control treatments of 

no. 13 and no. 14. There was a little fungal contamination in the non-sterile soil treatments of no. 11 and no.14. The 
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result also revealed that the leaf greenness due to chlorophyll measurement of the fermentation broth coating seed 

treatments was higher than the control treatments of no. 8 and no. 16. In the seeds from treatment no. 9 coated with 

the fermentation broth of 2.61 ml/L had 6.13 lateral roots per stem with the longest root length of 22.43 cm. which was 

similar to the root quantity of the control treatments no. 13 and no. 14. The highest dry weight (0.311 g/plant) was 

obtained from the treatment no. 5 when seeds were coated with the fermentation broth of 13.05 ml/L. It can be 

concluded that the plant growth promoting substances produced by Streptomyces sp. TM32 in the optimal 

concentrations of fermentation broth ranging from 7.83 to 13.05 ml/L can be used as an alternative technique to 

promote growth and development of Zea mays especially, on the young seedling stage. 

Keyword:  Streptomyces sp. TM32, Seed coating, Zea mays, Soil-borne fungal pathogens, Biocontrol 

 

บทนํา 

ขาวโพด (Zea mays L.) เปนธัญพชืทางเศรษฐกิจที่ปลูกและมีการบริโภคกันอยางแพรหลายทั่วโลก ซึ่งสามารถพบ

ผลติภัณฑที่ผลติจากขาวโพดตางๆ ไดมากมายในรูปแบบของอาหารหลักโดยเฉพาะในกลุมประเทศกําลังพัฒนา นอกจากนี้

สําหรับประเทศที่พัฒนาแลวขาวโพดยังถูกใชในการเลี้ยงปศุสัตวและการผลิตแอลกอฮอลอีกดวย (Fox and Manley, 2009; 

Scanes, 2010) สําหรับประเทศไทยขาวโพดประมาณ 65% ของผลผลิตถูกใชบริโภคภายในประเทศในรูปแบบที่เปนวัตถุดิบ

ใหแกโรงงานอาหารสัตวและอุตสาหกรรมอ่ืนๆ สวนที่เหลอืทําการสงออกในรูปแบบของขาวโพด ขาวโพดบด และแปงขาวโพด 

(โชคชัยและเกตุอร, 2553) โดยแหลงปลูกขาวโพดที่สําคัญอยูในภาคเหนอืซึ่งมีพื้นที่ปลูกมากกวาครึ่งของประเทศ สวนที่เหลือ

กระจายปลูกในทุกภาค จังหวัดที่ปลูกขาวโพดที่สําคัญ ไดแก เพชรบูรณ นครราชสมีา เลย ลพบุรี และนครสวรรค แมวาพื้นที่

เพาะปลูกจะเพิ่มขึ้นทุกป แตผลผลติเฉลี่ยทัง้ประเทศคงที่อยูที่ประมาณ 370  กโิลกรัมตอไร ดังนั้นการเพิ่มผลผลิตตอพื้นที่ให

ไดมากที่สุดจึงมีความสําคัญอยางย่ิงตอการผลติขาวโพด ซึ่งการเพิ่มผลผลติขึ้นอยูกับพันธุที่ใชปลูก ความอุดมสมบูรณของดิน 

สภาพอากาศ ปรมิาณน้ํา และการดูแลรักษา (นวพล, 2554) ในชวงหลายทศวรรษที่ผานมา ปุยเคมี ยากําจัดศัตรูพืช และสาร

จํากัดเชื้อราถูกนํามาใชอยางกวางขวางทั่วโลกเพื่อเพิ่มผลผลิต โดยผานการกระบวนการเคลือบเมล็ด ซึ่งเปนวิธีที่ มี

ประสทิธภิาพอยางย่ิงในการปองกันเชื้อรา การเพิ่มผลผลติ และการเก็บรักษาเมล็ดพันธุชนดิตางๆ ไวดวยสารเคมี 

การเคลอืบเมล็ดเปนวธิกีารที่นยิมใชอยางแพรหลายในการเตรียมเมล็ดกอนลงปลูก เพื่อเพิ่มคุณภาพเมล็ดพันธุโดย

การเพิ่มฮอรโมนหรอืธาตุอาหาร นอกจากนี้ในระหวางกระบวนการปลูกเพื่อชวยใหงายตอการมองเห็นและเพื่อใหสารเคมีที่

ปรมิาณนอยไมหลุดรวงจึงมีการเคลอืบดวยสทีี่มีลักษณะใหเห็นเดนชัดหรอืวัสดุที่ชวยใหสารที่ผสมลงไปยึดติดดี อีกทั้งยังชวย

ลดการฟุงกระจายของสารเคมีที่อาจเปนอันตรายตอเกษตรกรผูใชเมล็ดพันธุ ซึ่งสามารถลดขัน้ตอนในการเตรียมเมล็ดพันธุได

โดยการคลุกสารที่ตองการกอนปลูก ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บรักษาเมล็ดพันธุโดยการเคลือบดวยฮอรโมนพืชบาง

ชนดิและสามารถชวยยืดอายุการเก็บรักษาเมล็ดพันธุได (Kaufman, 1991) การเคลือบเมล็ดเปนการตรึงวัสดุจากภายนอกให

ยึดติดกับบริเวณผิวหนาของเมล็ด โดยสารที่เคลือบดานนอกจะติดอยูกับเมล็ดไมถูกชะออกดวยน้ํา นอกจากนี้การเคลือบ

เมล็ดยังเปนวธิกีารปองกันไมใหจุลนิทรยีในดนินําสารที่เคลอืบไวไปใชในการเจรญิไดอีกดวย แตการใชปุยเคมี ยากําจัดศัตรูพืช 

และสารกําจัดเชื้อรานัน้สามารถกอใหเกดิความเสื่อมโทรมของดนิในระยะยาว เกดิปญหาการปนเปอนตอสิ่งแวดลอมและหวง

โซอาหารผานระบบทางน้ําใตดิน และสุดทายสารพิษเหลานั้นก็จะกลับมาสะสมยังตัวมนุษยทําใหเกิดปญหาทางสุขภาพทั้ง

แบบเรื้อรังและแบบเฉียบพลัน ในปจจุบันไดมีการสั่งหามการใชสารกําจัดศัตรูพืชหลายชนิดในหลายประเทศแลวก็ตาม แต

ยังคงมีการใชปุยเคมี ยากําจัดศัตรูพืช และสารกําจัดเชื้อราในกลุมเกษตรรายยอย (Álvarez et al., 2012) ดังนั้นเพื่อ

การเกษตรที่ย่ังยืนการใชสารจากธรรมชาตจึิงเปนอีกทางเลอืกหนึ่งที่นาสนใจเพื่อใชทดแทนปุยเคมี ยากําจัดศัตรูพืช สารกําจัด
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เชื้อราและชวยลดปญหาตางๆ ที่เกดิขึ้น ซึ่งจุลินทรยีในกลุมแอตโินแบคทเีรยี (Actinobacteria) ไดถูกนํามาใชอยางกวางขวางใน

ภาคการเกษตรในหลายปที่ผานมา เนื่องจากเปนมิตรตอพชืและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

แอคตโินแบคทเีรยี เปนกลุมของแบคทเีรยีที่พบไดในดนิทั่วในธรรมชาตโิดยมีมากหลายกลุม แตกลุมของเชื้อที่มีความ

หลากหลายของสารประกอบจากธรรมชาติมากที่สุดคือ เชื้อในกลุมของสเตรปโตมัยสีท (Streptomycetes) ซึ่งพืชสามารถได

ประโยชนจากการมีความสัมพันธตอแบคทเีรยีกลุมนี้ เชื้อในกลุมสเตรปโตมัยสทีสามารถพบไดทั่วไปที่รากพืช ทั้งภายในเซลล

รากพชื บรเิวณผวิสวนนอกของรากพชื และบรเิวณรอบๆ รากพชื (Inbar et al., 2005) โดยจากการศึกษาเชื้อสเตรปโตมัยสีท

ในมะเขอืเทศและกลวยพบวา เชื้อสามารถสงเสรมิการเจรญิของพืช และยังสามารถชวยเพิ่มความตานทานโรคใหแกพืช โดย

จะทําหนาที่กระตุนระบบภูมิคุมกันของพืชใหมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น (Cao et al., 2004) และจากการศึกษาของ Tian et al. 

(2004) รายงานวาแอคตโินแบคทเีรยีในกลุมสเตรปโตมัยสทีที่แยกไดจากขาวกวา 50% เปนศัตรูตอเชื้อกอโรคในพืช และจาก

การศึกษาเม่ือไมนานมานี้พบวา แอคติโนแบคทีเรียสายพันธุ Streptomyces sp. TM32 ที่คัดแยกไดจากบริเวณรอบราก 

(rhizosphere) ของตนขม้ินชัน พบวามีความสามารถในการสรางสารสงเสริมการเจริญของพืชในกลุมฮอรโมนออกซินชนิด 

Indole-3-acetic acid (IAA) และสารยับย้ังเชื้อรา โดยสามารถยับย้ังโรครากขาวที่เกดิจากเชื้อ Rigidoporus sp. ในตนยางพารา 

(Hevea brasiliensis) โดยมีระดับความเขมขนที่สามารถยับย้ังการเจริญของเชื้อราขาวไดรอยละ 50 (ED50) เทากับ 2.61 

มิลลลิติรตอลติร และสามารถสราง IAA ไดประมาณ 54 ไมโครกรัมตอมิลลลิติร (Nakaew et al., 2015) จากความสามารถใน

การสงเสรมิการเจรญิของพชืของแอคตโินแบคทเีรยีสายพันธุดังที่กลาวมาขางตน ผูวิจัยจึงมีความสนใจในการประยุกตใชน้ํา

หมักจากการเพาะเลี้ยงแอคติโนแบคทีเรีย Streptomyces sp. TM32 เพื่อสงเสริมการเจริญของขาวโพดดวยวิธีการเคลือบ

เมล็ด 

 

อุปกรณและวิธีการ / วิธีดําเนนิการวิจัย 

1. การเพาะเลี้ยงและเตรยีมน้ําหมักจากแบคทเีรยี Streptomyces sp. TM32  

นําแบคทีเรีย Streptomyces sp. TM32 จากกลาเชื้อบริสุทธิ์จํานวน 1 ลูป ใสลงในอาหารเหลว International 

Streptomyces project 2 (ISP2) broth ปริมาตร 100 มิลลิลิตร ที่บรรจุในฟลาสกขนาด 250 มิลลิลิตร จากนั้นนําไปบมบน

เครื่องเขยาแบบควบคุมอุณหภูมิทีอั่ตราการเขยา 120 รอบตอนาที อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส เปนเวลา 7 วัน นําไปวัดคา

การดูดกลนืแสงดวยเครื่องวัดคาการดูดกลนืแสงที่ความยาวคลื่น 600 นาโนเมตร โดยปรับความขุนของเชื้อดวยอาหารเหลว 

ISP2 ปราศจากเชื้อใหมีคาการดูดกลนืแสงประมาณ 0.5 เพื่อใชเปนกลาเชื้อ (Starter) นํากลาเชื้อแบคทีเรีย Streptomyces sp. 

TM32 ปรมิาตร 5 มิลลลิติร ใสลงในอาหารเหลว ISP2 ปรมิาตร 95 มิลลิลิตร ที่บรรจุในฟลาสกขนาด 250 มิลลิลิตร บมบน

เครื่องเขยาแบบควบคุมอุณหภูมิที่อัตราการเขยา 120 รอบตอนาท ีอุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส เปนเวลา 7 วัน จากนั้นนําไป

ปนเหวี่ยงดวยเครื่องหมุนเหวี่ยงแบบควบคุมอุณหภูมิที่อัตราความเร็ว 10,000 รอบตอนาที อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส เปน

เวลา 15 นาที นําสารละลายสวนใส (Supernatant) ไปกรองผานชุดกรองแบคทีเรียที่มีรูของแผนเซลลูโลสเทากับ 0.20 

ไมโครเมตร จากนั้นนําสวนใสที่ไดใสลงในขวดสีชาปราศจากเชื้อ และเก็บไวที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส (Nakaew et al., 

2015) 

2. การเตรยีมเมล็ดพันธุ อุปกรณที่ใชปลูกขาวโพด และการเตรยีมดนิในโรงเรอืนเพาะกลา    

เมล็ดพันธุขาวโพดถูกทําใหปราศจากเชื้อดวยสารละลายคลอรอกซ (Clorox) 10% เปนเวลา 10 นาท ีจากนั้นลางออก

ดวยน้ํากลั่นที่ปราศจากเชื้อ 3 ครัง้ ทําการเพาะปลูกในกระถางพลาสตกิปากกลมขนาด 3 นิ้ว ความสูง 3 นิ้ว โดยกระถางจะ

ถูกทําใหปราศจากเชื้อดวยหมอนึ่งความดันไอที่ความดัน 15 ปอนดตอตารางนิ้ว อุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส เปนเวลา 15 

นาที (Viruel et al., 2014) โดยใชดินหลังเก็บเกี่ยวจากแปลงปลูกขาวโพด จากสุมเก็บตัวอยางดินใหกระจายครอบคลุมทั่ว

แปลงที่ผานการปลูกขาวโพดมาแลว จากนัน้นําดนิที่รวบรวมมาผสมใหเปนเนื้อเดยีวกัน แลวนําไปรอนผานตะแกรงที่มีรูขนาด 
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4 ตารางมิลลเิมตร ทําการแบงดนิเปน 2 สวนเทาๆ กัน โดนสวนที่หนึ่งนําไปทําใหปราศจากเชื้อดวยหมอนึ่งความดันไอที่ความ

ดัน 15 ปอนดตอตารางนิ้ว อุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส เปนเวลา 15 นาที และสวนที่สองเก็บเปนตัวอยางดินหลังการเก็บ

เกี่ยวแบบไมปราศจากเชื้อ 

3. การศกึษาระดับความเขมขนของสารชวยสงเสริมการเจริญจากแอคติโนแบคทีเรีย Streptomyces sp. TM32 ตอ

การเจรญิของขาวโพดดวยวิธีการเคลอืบเมล็ด  

นําเมล็ดขาวโพดที่ผานการทําใหปราศจากเชื้อจากขอ 2 มาเคลือบดวยสวนผสมของน้ําหมักจาก Streptomyces sp. 

TM32 ที่ระดับความเขมขนแตกตางกันและใชสารกําจัดศัตรูพชืชนดิแคปแทน (Captan) ในกรรมวิธีควบคุม ลงปลูกในดินทั้ง 2 

ตัวอยาง ดังแสดงตารางที่ 1 โดยการวางแผนการทดลองเปนแบบสุมสมบูรณที่มีทั้งหมด 16 กรรมวิธีๆ ละ 6 ซ้ํา และซ้ําละ 4 

เมล็ด รวมทั้งสิ้น 384 ตัวอยาง โดยในแตละกรรมวิธีจะทําการแชเมล็ดขาวโพดในสวนผสมตางๆ ทิ้งไวเปนเวลา 30 นาท ี

จากนัน้นําไปอบแหงดวยอุณหภูมิ 45 องศาเซลเซยีส เปนเวลา 2 ชั่วโมง เพื่อใหเมล็ดแหงกอนนําไปทําการพาะปลูกในตัวอยาง

ดนิที่เตรยีมไว 

ทําการบรรจุตัวอยางดินของแตละกรรมวิธีลงไปในกระถางพาสติกปราศจากเชื้อใหมีปริมาตร ¾ ของกระถาง 

จากนัน้นําเมล็ดขาวโพดของแตกรรมวธิมีาปลูกลงในกระถาง โดยฝงเมล็ดใหลึกจากผิวดินประมาน 2.5-3.5 เซนติเมตร และ

แตละเมล็ดหางกันประมาณ 5 เซนตเิมตร รดน้ําดวยน้ํากลั่นปราศจากเชื้อปรมิาตร 20 มิลลติรตอกระถาง จากนั้นนํากระถาง

ที่เพาะเมล็ดแลวไปบมในโรงเรือนเพาะกลาเปนเวลา 7 วัน ที่อุณภูมิในโรงเรือนเพาะกลา และรดน้ําทุกวันดวยน้ํากลั่น

ปราศจากเชื้อที่ปรมิาตร 20 มิลลลิติร เพื่อรักษาระดับความชื้นในดนิ ทําการบันทกึขอมูลความสูงของลําตน (เซนติเมตร) โดย

วัดความสูงจากโคนตนขอที่ 1 ไปจนถงึปลายยอด หลังจากครบเวลา 7 วัน ทําการวิเคราะหปริมาณคลอโรฟลลทั้งหมด (total 

Chlorophyll) โดยนําใบแรกของตนขาวโพดหลังการแตกใบมาวัดคาดัชนคีวามเขยีวดวยเครื่อง chlorophyll meter  (SPAD-502) 

และใหทําการลางดนิออกจากรากขาวโพดเพื่อวัดความยาวของรากที่ยาวที่สุด (เซนตเิมตร) โดยวัดจากโคนตนไปถึงปลายราก 

และนับจํานวนรากโดยนับจํานวนรากแขนงทั้งหมดตอตน ทําการชั่งน้ําหนักสดตนขาวโพด สวนน้ําหนักแหงทําโดยนําตน

ขาวโพดไปอบดวยตูอบลมรอนที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซยีส เปนเวลา 24-48 ชั่วโมง 

ตารางที่ 1 แสดงการวางแผนการทดลองในกรรมวธิตีางๆ  

กรรมวธีิ ตัวอยางดนิ *น้ําหมัก (มลิลลิติรตอลติร) แคปแทน (กรัมตอลติร) น้ํากลั่นปราศจากเช้ือ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

ดนิปราศจากเช้ือ 

ดนิปราศจากเช้ือ 

ดนิปราศจากเช้ือ 

ดนิปราศจากเช้ือ 

ดนิปราศจากเช้ือ 

ดนิปราศจากเช้ือ 

ดนิปราศจากเช้ือ 

ดนิปราศจากเช้ือ 

ดนิหลังการเก็บเกีย่ว 

ดนิหลังการเก็บเกีย่ว 

ดนิหลังการเก็บเกีย่ว 

ดนิหลังการเก็บเกีย่ว 

ดนิหลังการเก็บเกีย่ว 

ดนิหลังการเก็บเกีย่ว 

ดนิหลังการเก็บเกีย่ว 

ดนิหลังการเก็บเกีย่ว 

2.61 

5.22 

7.83 

10.44 

13.05 

**ความเขมขนเร่ิมตน 

- 

- 

2.61 

5.22 

7.83 

10.44 

13.05 

**ความเขมขนเร่ิมตน 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

2.6 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

2.6 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

+ 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

+ 

หมายเหตุ: *น้ําหมักจาก Streptomyces sp. TM32, **เปนการเคลอืบดวยน้ําหมักโดยไมทําการเจือจาง 
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ขอมูลที่บันทกึไดนําไปทําการวเิคราะหขอมูลทางสถติขิองผลการทดลองดวยโปรแกรม SPSS Statistic รุน 17.0 โดย

การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของขอมูลดวยวิธีการใชสถิติเปรียบเทียบ (t-test) และการวิเคราะหความแปรปรวน (Analysis  of  

variance : ANOVA) 
 

ผลการวิจัย 

ในการทดลองนี้ไดเพาะปลูกเมล็ดขาวโพดลงดินที่ผานการฆาเชื้อและดินจากแปลงหลังการเก็บเกี่ยวในเรือนเพาะ

กลา โดยเคลอืบเมล็ดขาวโพดน้ําหมักที่มีสารชวยยับย้ังเชื้อราและสงเสรมิการเจรญิของพชืชนดิ IAA ที่ผลิตจาก Streptomyces 

sp. TM032 เพื่อศกึษาความสัมพันธระหวางความเขมขนของน้ําหมักตอความสามารถในการสงเสริมการเจริญและยับย้ังเชื้อ

รา โดยกระบวนการเคลอืบเมล็ดมีความเขมขนและกรรมวธิแีตกตางกันไป 16 กรรมวธิ ีผลการทดลองพบวา เมล็ดขาวโพดใน

กรรมวธิทีี่ปลูกในดนิหลังการเก็บเกี่ยวแบบไมปราศจากเชื้อมีรอยละอัตราการงอกดีกวากรรมวิธีที่ปลูกในดินแบบปราศจาก

เชื้อ แตในทุกกรรมวธิมีีอัตราการงอกของเมล็ดมากกวารอยละ 95 ในกรรมวิธีที่ปลูกในดินหลังการเก็บเกี่ยวมีรอยละอัตรา

การงอกดีกวากรรมวิธีที่ปลูกในดินแบบปราศจากเชื้อ สําหรับการเจริญเติบโตตลอดระยะเวลา 7 วัน พบวายอดออนของ

ขาวโพดโผลพนดนิเม่ือเขาสูวันที่ 3 โดยมีความสูงเฉลี่ยของลําตนตลอดวันที่ 3 ถงึวันที่ 7 มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถติ ิ(P ≤ 0.01) แตพบวาความสงูของลําตนไมมีความสัมพันธกับความเขมขนของน้ําหมักที่ใสเพิ่มขึ้น โดยหลังจากปลูก

เปนเวลา 7 วัน เมล็ดขาวโพดที่ทําการเพาะในดินปราศจากเชื้อตามกรรมวิธีที่ 1 ถึง 4 ซึ่งมีระดับความเขมขนของน้ําหมัก

เทากับ 2.61, 5.22, 7.83 และ 10.44 มิลลิลิตรตอลิตร มีความสูงเฉลี่ยของลําตนใกลเคียงกันและใหผลใกลเคียงกับเมล็ด

ขาวโพดที่ทําการเพาะในดินไมปราศจากเชื้อตามกรรมวิธีควบคุมที่ 13 และ 14 ซึ่งมีระดับความเขมขนของน้ําหมักเทากับ 

13.05 มิลลลิติรตอลติร และที่ระดับความเขมขนเริ่มตน ดังแสดงในตารางที่ 2 

 
ตารางที่ 2 อัตราการงอกของเมล็ดขาวโพดหลังจากปลูกเปนเวลา 3 วันและความสูงเฉลี่ยของตนในแตละกรรมวธิี 

กรรมวิธ ี
อัตราการงอก 

(รอยละ) 

ความสูงของลําตนจากโคนถึงปลายยอด (ซม.) 

วันท่ี 3 วันท่ี 4 วันท่ี 5 วันท่ี 6 วันท่ี 7 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

100 

100 

95 

95 

95 

95 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

95 

100 

100 

100 

1.22±0.18 def 

1.21±0.14 ef 

1.54±0.19 cdef 

1.74±0.14 bcd 

1.35±0.14 def 

1.44±0.22 cdef 

1.64±0.23 bcdef 

1.24±0.21 def 

2.29±0.15 a 

2.04±0.20 ab 

1.97±0.26 abc 

1.14±0.16 f 

1.70±0.20 bcde 

1.45±0.19 cdef 

1.26±0.15 def 

1.58±0.21 bcdef 

5.16±0.23 f 

5.35±0.26 ef 

6.35±0.25 bcd 

5.74±0.32 def 

5.74±0.25 def 

5.15±0.42 f 

5.86±0.40 cdef 

5.30±0.34 f 

7.86±0.17 a 

6.77±0.25 b 

6.62±0.35 bc 

5.71±0.28 def 

6.63±0.22 bc 

5.70±0.34 def 

6.34±0.29 bcd 

6.17±0.35 bcde 

10.69±0.28 d 

10.65±0.27 d 

11.55±0.25 bcd 

11.19±0.39 bcd 

10.82±0.29 d 

9.37±0.66 e 

11.53±0.37 bcd 

10.88±0.36 cd 

12.71±0.20 a 

11.90±0.23 abc 

11.98±0.33 ab 

10.65±0.49 d 

12.11±0.23 ab 

11.08±0.41 bcd 

11.27±0.56 bcd 

11.53±0.32 bcd 

15.43±0.43 fg 

15.98±0.45 cdefg 

17.28±0.42 abc 

16.91±0.50 bcde 

16.76±0.41 bcdef 

15.07±0.81 g 

16.88±0.52 bcde 

16.49±0.49 bcdef 

18.63±0.24 a 

17.45±0.36 ab 

17.18±0.48 bcd 

15.60±0.61 efg 

16.90±0.39 bcde 

16.37±0.50 bcdefg 

15.87±0.67 defg 

16.55±0.48 bcdef 

24.13±0.41 ab 

24.57±0.38 a 

24.48±0.24 a 

24.39±0.44 a 

23.07±0.44 bcdef 

22.14±0.57 ef 

23.89±0.51 abc 

23.74±0.38 abcd 

23.52±0.46 abcd 

22.93±0.42 bcdef 

22.47±0.52 def 

22.82±0.55 cdef 

23.30±0.46 abcdef 

23.33±0.38 abcde 

22.05±0.63 f 

22.75±0.43 cdef 

LSD ** ** ** ** ** 

หมายเหตุ: ตัวอักษรภาษาอังกฤษที่แตกตางกันในคอลัมนเดยีวกันแสดงความแตกตางที่ระดับนัยสําคัญ P ≤ 0.01 
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 จากการศกึษาทดลองปลูกเปนเวลา 7 วัน พบวา ในแตละกรรมวธิโีดยสวนใหญไมพบการการปนเปอนเชื้อราจากดิน 

มีเฉพาะตนขาวโพดที่ปลูกในดนิหลังการเก็บเกี่ยวแบบไมปราศจากเชื้อตามกรรมวิธีที่ 11 และ 13 โดยมีรอยละการปนเปอน

เชื้อราจากดินที่ต่ํา และจากการวเิคราะหคาความเขียวของใบพบวา เม่ือเพิ่มความเขมขนของน้ําหมักจากแอคติโนแบคทีเรีย 

Streptomyces sp. TM032 ในปรมิาณที่สูงขึ้นไมสงผลตอคาความเขียวของใบตามกรรมวิธีที่ 1-7  และตามกรรมวิธีที่ 9-13  

แตพบวา กรรมวธิทีี่มีการเคลอืบเมล็ดขาวโพดดวยน้ําหมักที่ปลูกในตัวอยางดนิทัง้สองแบบตนขาวโพดใหคาความเขียวของใบ

สูงกวากรรมวธิคีวบคุมที่ 8 และ 16 ที่ไมมีการเคลอืบดวยน้ําหมัก และพบวาตนขาวโพดที่ปลูกในดินหลังการเก็บเกี่ยวแบบไม

ปราศจากเชื้อตามกรรมวธิทีี่ 9-14 ซึ่งมีการเคลือบเมล็ดดวยน้ําหมักมีจํานวนรากแขนงและความยาวเฉลี่ยของรากมากกวา

ตนขาวโพดที่ปลูกในดินปราศจากเชื้อ และตนขาวโพดที่ปลูกในดินหลังการเก็บเกี่ยวแบบไมปราศจากเชื้อพบวามีความยาว

เฉลี่ยของรากมากกวากรรมวธิทีี่ใชดนิที่ปราศจากเชื้อในทุกกรรมวิธี โดยกรรมวิธีควบคุมที่ 9 มีจํานวนแขนงมากที่สุดเทากับ 

6.13 รากตอตน และมีความยาวรากมากที่สุดเทากับ 22.43 เซนตเิมตร ซึ่งใกลเคียงกับกรรมวิธีที่ 13 และ 14 ที่มีระดับความ

เขมขนของน้ําหมักเทากับ 13.05 มิลลลิติรตอลติรและระดับความเขมขนเริ่มตน นอกจากนี้ยังพบวาตนขาวโพดที่ปลูกในดินทั้ง

สองแบบใหน้ําหนักสดเฉลี่ยตอตนที่ใกลเคียงกัน แตพบวาตนขาวโพดที่ปลูกในดินที่ปราศจากเชื้อตามกรรมวิธีที่ 5 ซึ่งใชน้ ํา

หมักความเขมขน 13.05 มิลลลิติรตอลติร มีน้ําหนักแหงเฉลี่ยมากที่สุด เทากับ 0.311 กรัมตอตน ดังแสดงในตารางที่ 3 

 

ตารางที่ 3 รอยละของการปนเปอนเชื้อราจากดิน คาความเขียวของใบ จํานวนราก ความยาวราก น้ําหนักสด และน้ําหนัก

แหงในแตละกรรมวธิี 

 

กรรมวิธ ี
การปนเปอนเชื้อรา ความเขยีวของใบ จํานวนราก ความยาวราก น้ําหนักสด น้ําหนักแหง 

(รอยละ) (SPAD) (แขนง) (ซม.) (กรัมตอตน) (กรัมตอตน) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

4.16 

0 

4.35 

0 

0 

0 

21.0±0.44 abcd 

21.94±0.48 a 

20.78±0.37 abcde 

20.07±0.61 def 

20.34±0.54 cdef 

21.72±0.46 ab 

20.34±0.52 cdef 

20.03±0.49 def 

19.45±0.31 f 

17.80±0.33 g 

20.95±0.41 abcd 

20.50±0.49 bcdef 

21.57±0.42 abc 

20.26±0.36 def 

21.93±0.54 a 

19.54±0.44 ef 

5.17±0.16 d 

5.46±0.17 cd 

5.71±0.14 abc 

6.00±0.20 ab 

5.50±0.26 bcd 

5.54±0.17 bcd 

5.45±0.19 cd 

5.63±0.20 abcd 

6.13±0.16 a 

5.42±0.13 cd 

5.83±0.25 abc 

5.54±0.16 bcd 

5.91±0.14 abc 

6.13±0.20 a 

5.83±0.18 abc 

5.54±0.16 bcd 

15.89±0.59 g 

17.58±0.79 efg 

17.24±0.84 fg 

17.90±0.78 

defg 

17.02±0.74 fg 

17.47±0.68 efg 

18.78±0.87 cdef 

17.44±0.80 fg 

22.43±0.82 a 

20.59±0.84 abc 

20.34±0.70 abc 

19.54±0.59 cde 

20.55±0.65 abc 

21.75±0.81 ab 

19.85±0.65 bcd 

20.40±0.89 abc 

3.43±0.13 ab 

2.66±0.07 de 

3.08±0.07 c 

3.25±0.07 abc 

 3.21±0.09 

abc 

3.09±0.13 c 

2.96±0.16 cd 

3.16±0.12 bc 

3.16±0.10 bc 

3.08±0.12 c 

3.14±0.16 bc 

3.13±0.14 bc 

3.120±0.14 bc 

3.51±0.14 a 

3.06±0.13 c 

2.53±0.09 e 

0.280±0.02 b 

0.277±0.01 bc 

0.282±0.00 b 

0.280±0.01 bc 

0.311±0.01 a 

0.235±0.01 ef 

0.266±0.01 bcd 

0.267±0.00 bcd 

0.228±0.01 ef 

0.247±0.00 def 

0.250±0.01 cde 

0.257±0.01 bcde 

0.228±0.01 ef 

0.220±0.01 f 

0.272±0.01 bcd 

0.245±0.00 def 

LSD ** ** ** ** ** 

 

หมายเหตุ: ตัวอักษรภาษาอังกฤษที่แตกตางกันในคอลัมนเดยีวกันแสดงความแตกตางที่ระดับนัยสําคัญ P ≤ 0.01 
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วิจารณผลการวิจัย 

จาการศึกษาผลของการเคลือบเมล็ดดวยสารสงเสริมการเจริญของพืชจากแอคติโนแบคทีเรีย Streptomyces sp. 

TM32 ตอการเจรญิของขาวโพด พบวากรรมวธิกีารทดลองที่ลงปลูกโดยใชดนิหลังการเก็บเกี่ยวทั้งแบบที่ไมปราศจากเชื้อและ

แบบปราศจากเชื้อมีอัตราการงอกไมนอยกวารอยละ 95 แสดงใหเห็นวาการเคลือบเมล็ดดวยน้ําหมักหรือสารเคมีตางๆ อาจ

สงผลเพียงเล็กนอยตอการงอกของเมล็ด แตยังสามารถทําใหพืชเจริญเติบโตไดดี นอกจากนี้ยังพบวา เมล็ดขาวโพดตาม

กรรมวธิทีี่ลงปลูกโดยใชดนิหลังการเก็บเกี่ยวแบบปราศจากเชื้อมีความสูงของลําตนเฉลี่ยมากกวากรรมวิธีที่ปลูกในดินแบบไม

ปราศจากเชื้อ เนื่องจากในดนิธรรมชาตถิงึแมจะผานการฆาเชื้อ แตยังคงมีสารอาหารที่ชวยสงเสรมิการเจรญิของพืชที่เกิดการ

ยอยสลายตามธรรมชาตแิละจากน้ําหมักของแอคตโินแบคทเีรยี Streptomyces sp. TM32 ที่เคลอืบเมล็ดอยู อยางไรก็ตามการ

นําดินดังกลาวไปฆาเชื้อดวยความรอนอาจทําใหสารประกอบฟนอล (phenolic compounds) ซึ่งพบอยูในสวนของชองวาง

ภายในเซลล (cell vacuole) ในสวนตางๆ ของพืช เปนสารที่ถูกสรางขึ้นเพื่อประโยชนในกระบวนการเจริญเติบโตและการ

ขยายพันธุของพืชแตละชนิดจะถูกทําลายดวยความรอน และอยูในรูปที่พืชไมสามารถนําไปใชประโยชนได ซึ่งสารประกอบ     

ฟนอลที่มีผลตอการเจรญิของพชืสามารถแบงออกไดเปน 2 กลุมคือกลุมที่กระตุนการสลายตัว  IAA ไดแก p-coumaric acid, 

p-hydroxybenzoic acid, vanillic acid , syringic acid phloretic acid เปนตน และกลุมที่ยับย้ังการสลายตัวของ IAA 

ตัวอยางเชน chIorogenic acid ,caffeic acid, ferulic acid และ protocatechuic acid เปนตน (Ishikura et al., 2001) ซึ่งพืช

จําเปนตองสรางสารประกอบฟนอลขึ้นมาเองโดยใชสารอาหารและพลังงานที่เก็บไวในเมล็ด การสูญเสียสารอาหารและ

พลังงานจึงทําใหขาวโพดมีรอยละอัตราการงอกต่ํากวากรรมวธิกีารทดลองที่ปลูกโดยใชดินหลังการเก็บเกี่ยวที่ไมผานการฆา

เชื้อ ซึ่งมีสารอาหารที่ชวยสงเสรมิการเจรญิของพชืและมีแบคทเีรยีชนดิอ่ืนๆ ที่มีประโยชนตอพืชและทําใหพืชเจริญเติบโตไดดี 

(Ah-Na Kim et al.,2017) แตโดยภาพรวมพบวากรรมวิธีที่ มีการเคลือบเมล็ดดวยน้ําหมักจากแอคติโนแบคทีเรีย 

Streptomyces sp. TM32 สามารถสงเสริมการเจริญและการพัฒนาของขาวโพดในระยะตนกลาที่ปลูกในดินตัวอยางทั้งสอง

แบบไดมากกวากรรมวธิคีวบคุมที่ไมไดเคลอืบเมล็ดดวยน้ําหมัก ทัง้นี้อาจเนื่องจากระดับความเขมขนของฮอรโมนออกซินชนิด 

IAA ที่มีอยูในน้ําหมักจากแอคติโนแบคทีเรีย มีผลตอการเจริญและพัฒนาของพืช เพราะ IAA เปนสารสงเสริมที่กระตุนการ

เจรญิและพัฒนาของเนื้อเย่ือเจริญบริเวณปลายราก ลําตน ใบ ดอก และผล ใหมีการขยายขนาดของเซลล และการยืดยาว

ของเซลล ทําใหการชักนําใหเกิดการยืดยาวของรากและความสูงของลําตนขึ้นอยูกับระดับความเขมขนของ IAA ที่เหมาะสม 

โดยความเขมขนของ IAA ปริมาณต่ํากระตุนการยืดยาวของรากไดดี แตถาความเขมขนของ IAA ปริมาณสูงจะยับย้ังการยืด

ยาวของรากและกระตุนการยืดยาวของลําตนแทน (ลิลลี่ กาวีตะและคณะ, 2556) ดังนั้นเม่ือเพิ่มปริมาตรของน้ําหมักจากแอ

คตโินแบคทเีรยี Streptomyces sp. TM32 จะทําใหมีระดับความเขมขนของ IAA สูงขึ้นดวย จึงสงผลทําใหการเจริญและพัฒนา

ของตนขาวโพดลดลง ในขณะที่จํานวนรากแขนงที่มีจํานวนเฉลี่ยใกลเคียงกันในทุกกรรมวธิไีมไดถูกกระตุนดวยปริมาณ IAA ที่

สูงขึ้นเนื่องจากพืชยังคงอยูในระยะตนกลาและยังมีการเจริญเติบโตไมเต็มที่ สําหรับผลการทดลองวัดคาความเขียวของใบ

พบวา กรรมวธิทีี่มีการเคลอืบเมล็ดขาวโพดดวยน้ําหมักที่ปลูกในตัวอยางดนิทัง้สองแบบ ตนขาวโพดใหคาความเขียวของใบสูง

กวากรรมวธิคีวบคุมที่ 8 และ 16 ที่ไมมีการเคลือบดวยน้ําหมัก ทั้งนี้อาจเปนเพราะในอาหารเลี้ยงเชื้อ ISP2 ที่ประกอบดวย 

Yeast extract และ Malt extract สารทั้ง 2 ชนิดนี้มีปริมาณแมกนีเซียมที่สูง (Lidia et al.,2016; Poreda et al., 2015) ซึ่ง

แมกนเีซยีมเปนสวนประกอบของคลอโรฟลลที่เปนสวนสเีขยีวในสวนตางๆ ของพืช ทําใหพืชสรางรงควัตถุไดมากขึ้นและชวย

เสรมิสรางใหพชืสังเคราะหแสงไดดี 

สําหรับผลการศกึษาความสามารถในการยับย้ังเชื้อราในดนิที่ผานการเก็บเกี่ยวขาวโพดพบวา ในแตละกรรมวิธีโดย

สวนใหญไมพบการการปนเปอนเชื้อราจากดินแสดงใหเห็นวาน้ําหมักจากแอคติโนแบคทีเรีย Streptomyces sp. TM32 มี

ประสทิธภิาพที่สามารถยับย้ังการเจรญิของเชื้อราได มีเฉพาะตนขาวโพดที่ปลูกในดินหลังการเก็บเกี่ยวแบบไมปราศจากเชื้อ

ตามกรรมวธิทีี่ 11 และ 13 โดยมีรอยละการปนเปอนเชื้อราจากดนิที่ต่ํา ซึ่งการปนเปอนที่เกิดขึ้นอาจเนื่องมาจากดินในแปลงที่
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ผานการปลูกมาหลายครั้งจะมีการใชสารจํากัดเชื้อราชนิดเดิมทําใหเกิดการดื้อยาของเชื้อรานั้นมักจากการกลายพันธุโดย

ธรรมชาติ (Zeng et al., 2015) และเม่ือใชสารจํากัดเชื้อราชนิดเดิมอีกซ้ําๆ จะเปนการทําลายเชื้อราที่มีความไวตอยา และ

คัดเลอืกใหเหลอืแตเชื้อราที่สามารถดื้อตอยาไดซึ่งเปนการชวยลดการแขงขันของเชื้อรา และทําใหปริมาณเชื้อราดื้อยาเพิ่ม

มากขึ้น นอกจากนี้ปรมิาณเชื้อราในดนิตัวอยางอาจมีปรมิาณมากเกนิกวาคาความสามารถในการยับย้ัง (ED50) ที่น้ําหมักจาก

แอคตโินแบคทเีรยี Streptomyces sp. TM32 จะยับย้ังได ประกอบกับจุลินทรียบางชนิดที่อยูในดินที่ผานการเก็บเกี่ยวขาวโพด

สามารถนําสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพไปใชเปนแหลงคารบอนใหแกเซลลเพื่อใหในการเจริญจึงทําใหความเขมขนสําหรับการ

ยับย้ังลดลงและไมสามารถยับย้ังได นอกจากนี้เชื้อราบางกลุมยังมีกลไกในการดื้อตอสารจํากัดเชื้อรา โดยมีกลไกคลายกับ

กลไกการดื้อยาปฏิชวีนะของแบคทเีรยี (Beckerman, 2013) ซึ่งทําใหสารออกฤทธิ์ทางชวีภาพไมสามารถทําปฏิกิริยาตอเชื้อรา

กอโรคในดนิได นอกจากนี้เชื้อราในดนิที่ปนเปอนมาอาจไมมีความจําเพาะตอสารตอตานเชื้อราที่ผลิตจากแอคติโนแบคทีเรีย 

Streptomyces sp. TM32 และอาจจะมีความทนทานตอสารดังกลาวอีกดวย 

 

สรุปผลการวิจัย 

การศึกษาวิจัยนี้สามารถสรุปไดวา การเคลือบเมล็ดดวยสารสงเสริมการเจริญของพืชจากแอคติโนแบคทีเรีย 

Streptomyces sp. TM32 สามารถสงการเจริญของขาวโพดได  โดยกรรมวิธีที่ ใชน้ําหมักจากแอคติโนแบคทีเรีย    

Streptomyces sp. TM32 ในชวงปริมาตร 7.83 ถึง 13.05 มิลลิลิตรตอลิตร เปนปริมาตรที่เหมาะสมในการใชสงเสริมการ

เจรญิและการพัฒนาของขาวโพดในระยะตนกลาไดโดยเฉพาะในดินเพาะปลูกทั่วไป ซึ่งจะทําใหขาวโพดสามารถเจริญเติบโต

ไดเร็วเพื่อสรางภูมิคุมกันตอโรคตางๆ และอาจสามารถนํามาทดแทนสารสงเสริมการเจริญของพืชที่เปนสารสังเคราะหไดใน
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บทคัดยอ 

 บทความนี้นําเสนอการออกแบบและสรางเครื่องอัดถานควบคุมดวยไมโครคอนโทรลเลอรอารดูโนอารทรี  โดย

ออกแบบโครงสรางของเครื่องมีขนาด สูง 100 เซนตเิมตร กวาง 50 เซนตเิมตร และยาว 70 เซนตเิมตร สงกําลังดวยสายพาน 

2 เสน กําลังอัดสูงดวยมอเตอรไฟฟาเหนี่ยวนําขนาด 5 แรงมา แบบ 3 เฟส แรงดัน 400 โวลต มีวงจรซอฟทสตารทในการ

สตารทมอเตอร ควบคุมระบบดวยอาดูดโินอารทร ีมีกระแสขณะสตารทแบบ Direct Starter 18.74 แอมแปร มีกระแสสตารท

แบบ Soft Starter 8.55 แอมแปร สามารถลดกระแสสตารทไดถงึ 54.38 เปอรเซ็นต มีเซ็นเซอรอินฟราเรดในการตัดแทงถาน

ในการควบคุมนวิเมตกิส มีการขนสงถานที่ตัดโดยใชระบบขนสงสายพานลําเลียงโดยใชมอเตอรไฟฟากระแสตรง 12 โวลต มี

กระแส 0.32 แอมแปร แทงถานมีขนาดเสนผานศูนยกลาง 4.5 เซนติเมตร. มีเสนผานศูนยกลางรูกลาง 1.5 เซนติเมตร. 

สามารถปรับความยาวในการตัดถานได 10-18 เซนตเิมตร. และมีปรมิาณการผลติ 10-12 แทง/นาท ี

คําสําคัญ:  เครื่องอัดถาน  มอเตอรไฟฟาเหนี่ยวนํา  ซอฟทสตารท 

Abstract 

 This paper reports on the results of the construction of a charcoal briquette compression machine. The machine 

measured 100 centimeter in height, 50 centimeter in width and 70 centimeter in length. Compression was controlled 

with an Arduino R3 microcontroller. Power was transmitted from 3 phase, 5 horsepower electric induction motor by a 

double set of pulleys and belts. The microcontroller allowed soft starts for the electric induction motor reducing the amps 

needed for direct starting down from 18.74 A to 8.55 A. This is a reduction of 54.38 % in the current needed when 

starting. An infrared sensor controlled the automatic, pneumatic cutter so that the briquettes were cut at the desired 

length. A conveyer belt driven by a 12 VDC, 0.32 A, motor was used for the transportation system with in the machine. 

Results from testing show that briquettes, measuring between 10 to 18 centimeter in length and 4.5 centimeter in 

diameter with a 1.5 centimeter center hole, can be produced at rate of 10-12 pieces/minute. The production rate 

decreased when longer briquettes were produced. 

Keyword:  charcoal briquette compressing machine, motor, soft start 

 

บทนํา 

ประเทศไทยเรารูจักใชฟนและถานไมมาเปนเวลานานแลว โดยนํามาเปนเชื้อเพลิงใหความรอนดานตางๆ โดยเฉพาะ

การประกอบอาหารแตโดยที่การใชฟนนัน้จะมีปญหาทางดานความและความสกปรกที่มีมากกวาถานจึงทําใหผูที่ใชฟนหันมา

ใชถานกันมากโดยเฉพาะในสวนของครัวเรอืน แมตอมาจะไดมีการเอาแกสมาจะไดมีการเอาแกสมาใชในการหุงตม ซึ่งใหความ

รอนไดดกีวาถานทําใหการใชถานไมในครัวเรอืนลดนอยลงแตอยางไรก็ตามปจจุบันการใชถานไมก็ยังคงมีบทบาทที่สําคัญอยู
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ในครัวเรอืนตามชนบท และการทําอาหารประเภทปงยางในสังคมเมือง ซึ่งนอกจากถานไม ไดมีการใชภายในประเทศแลวยัง

เปนสนิคาสงออกที่ทํารายไดใหกับประเทศ ความตองการใชถานทั้งในประเทศและตางประเทศมีแนวโนมที่จะใชถานมากขึ้น

ถานมักนยิมทําอาหารดวยการ ปง ยาง เปนตน ถานมีความตองการในปริมาณการใชมากย่ิงขึ้น เนื่องจากทรัพยากรปาไมมี

จํานวนลดลงจึงไมเพยีงพอกับความตองการ จึงตองมาคิดหาทางที่จะนําเศษวัสดุเหลือใชมาผลิตเปนถานเพื่อใชในครัวเรือน 

ปอนเขาสูตลาด ที่ในอนาคต ถานจะเริ่มขาดแคลนและหายากมากขึ้น ประเทศไทยมีการทําเกษตรเปนจํานวนมาก 

เนื่องมาจากเศษวัสดุที่เหลือจากการเกษตรใชไดหลากหลายชนิดโดยไมรูจะนําไปใชอยางไร บางพื้นที่ก็นําไปทิ้งอยางไมรู

คุณคาบางพื้นที่ก็นํามาใชใหเปนประโยชนแตยังไมมากเทาที่ควร จนตอมาเศษวัสดุจากการเกษตรมีการทิ้งกันเปนจํานวนมาก

ขึ้นจนเปนปญหาจึงคิดวธิกีารกําจัดเศษวัสดุเหลานี้เพื่อนํากลับมาใชประโยชนใหม นพพร สุดใจธรรม, 2546 เชื้อเพลิงอัดแทง

จากกากกาแฟ งานวจัิยนี้มีวัตถุประสงคหลักเพื่อศกึษาความเปนไปไดในการผลติเชื้อเพลิงอัดแทงจากกากกาแฟโดยใชเครื่อง

อัดเย็น  

สังเวย  เสวกวิหารี, 2555 นําเปลือกมังคุดมาผลิตเปนเชื้อเพลิงถานอัดแทง ซึ่งแทนการใชฟนและถานไมจากปา

ธรรมชาต ิโดยมีกาวแปงเปยกเปนตัวผสาน ธนาพล  ตันติสัตยกุล และ สุริฉาย  พงษเกษม (2558) นําทางมะพราวมาผลิต

เปนเชื้อเพลงิชวีมวลอัดแทง อัดขึ้นรูปดวยวธิอัีดเย็น อัตราสวนผสม ทางมะพราว 1 กิโลกรัม ตอแปงมันสําปะหลัง 1.25 ลิตร 

แตพบปญหาเรื่องการเริ่มเดนิมอเตอรที่มีกระแสสูง 5-10 เทา ซึ่งมีผลเสยีอยางมากตออายุการใชงานของมอเตอร Corral and 

Antonino (2016) ไดนําการเริ่มเดินมอเตอรแบบ Soft-starters ไปใชในอุตสาหกรรมเพื่อลดคาใชจายในการซอมบํารุงรักษา

เครื่องจักร Borba and Eben (2016) มีการนําเอา Soft-starters และแพลตฟอรม Arduino เพื่อลดทักษะในการเขียนโปรแกรม

ที่ตองการการควบคุมอัลกอรทิมึ มาใชในการควบคุม 

ดังนัน้ผูวจัิยจึงนําเสนอวธิกีารอัดวัสดุจากถานดําดวยระบบเกลียวอัด โดยออกแบบใหใชมอเตอรไฟฟากระแสสลับ

ขนาด 5 แรงมา แรงดัน 400 โวลต ควบคุมระบบทัง้หมดดวยบอรดอาดูโน มีอุปกรณโซลิตสเตตรีเลยสําหรับความคุมกระแส

สตารทของมอเตอรตนกําลัง และระบบนวิเมตกิสสําหรับตัดถาน และกําหนดผลผลติที่ออกมามีขนาดเสนผานศูนยกลางขนาด 

4.5 เซนตเิมตร ยาว 10-18 เซนตเิมตร รูตรงกลางมีเสนผานศุนยกลางขนาด 1.5 เซนตเิมตร สําหรับเปนเชื้อเพลงิชวีมวล 

 

อุปกรณและวิธีการ 

หลักการอัด 

เกลยีวอัด ประกอบไปดวย ตัวสงกําลังหรอืเพลาขับหมุนความเร็วสูงอยูหลังเกลียวในกระบอกพิมพหกเหลี่ยมอยูใน

แนวนอน วัตถุปอนจะถูกอัดดวยเกลยีวอัดผานออกมาทางกระบอกพมิพหกเหลี่ยมที่มีเสนผานศูนยกลาง 4.5 เซนติเมตร วัตถุ

ที่ถูกอัดจนแนนไหลออกมาผานเซ็นเซอร ถูกตัดโดยนิวเมติกส ความหนาแนนของวัตถุที่ถูกอัดขึ้นอยูกับระยะเกลียวอัดกับ

กระบอกพมิพทรงหกเหลี่ยม ความสามารถของการอัดสามารถอัดไดเกือบทุกชนิดที่ถูกบดและมีความชื้นเพียงพอตอการอัด 

ขึ้นอยูกับตนกําลังที่ใหกับเกลยีวอัด 

หลักการควบคุมการสตารมอเตอรโดยใชโซลติสเตตรเีลย  

 โซลิตสเตตรีเลย (SSR) โครงสรางจะประกอบดวยขั้วทางดานอินพุต 2 ขั้วสําหรับปอนสัญญาณควบคุม ไดทั้ง

สัญญาณที่อยูในรูปแบบของกระแสไฟฟา และแรงงดันไฟฟา และอีก 2 ขั้วทางดาน เอาตพุตที่จะถูกควบคุมโดยอินพุตใหเปด

หรอืปดวงจร จะทํางานเม่ือมีสัญญาณ input ตามยานของแรงดันควบคุมเขามา โดย รีเลย จะสั่งให output สงสัญญาณ on 

ออกไป และ เม่ือไมมีสัญญาณ Input ตามยานแรงดันเขามา รเีลย จะทําการหยุดสง output ออกไป ซึ่งภายในตัวรีเลยนั้น จะ

ประกอบไปดวย เซมิคอนดักเตอร (Semiconductor) ทําใหไมมีชิ้นสวนที่เคลื่อนที่ เพื่อลดเสียงรบกวนที่เกิดขึ้น และเพิ่ม

ประสทิธภิาพในการใชงานระยะยาว 
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รูปที่ 1 วงจรภายในและการตอใชงานของเอาตพุตแบบแรงดันขับโซลติสเตตรเีลยทํางานขับมอเตอร 3 เฟส 

 

 จาก รูปที่ 1 แสดงวงจรภายใน และการตอใชงานของเอาตพุตแบบแรงดันขับโซลิตสเตตรีเลย นิยมใชกับงานที่

ตองการความเที่ยงตรงในการควบคุมสูง และปริมาณเอาตพุตจะแปรเปลี่ยนไปตามเปอรเซ็นต ที่ตัวควบคุมคํานวณได 

ยกตัวอยาง ถาเอาตพุตเปนแบบกระแสะ 4-20 มิลลิแอมแปร เอาตพุตที่ตัวควบคุมจายออกมาที่ 0 เปอรเซ็นต จะเทากับ 4 

มิลลิแอมแปร ในขณะที่ 100 เปอรเซ็นต จะเทากับ 20 มิลลิแอมแปร เปนตน อนาล็อกเอาตพุตแบงออกเปน 2 แบบ คือ

เอาตพุตแรงดันจะมีแรงดันในชวงมาตรฐานคือ 0-5 โวลต, 1-5 โวลต, 0-10 โวลต และ ± 10 โวลต นําไปใชกับโหลดแบบ ปด/

เปด เปนสัดสวนกับเอาตพุตที่ไดรับไป เชน Proportional Value และเอาตพุตกระแสจะเปนกระแสมาตรฐาน 0-20 มิลลิ

แอมแปร และ 4-20 มิลลแิอมแปร นยิมใชกับ Proportional Value Phase Control หรือ Inverter เพื่อควบคุมความเร็วรอบของ

มอเตอร 

หลักการการหาขนาดของมอเตอร 

 มอเตอรไฟฟา เปนเครื่องกลไฟฟาทําหนาที่เปลี่ยนพลังงานไฟฟาเปนพลังงานกล โดยการใชงานจะตอแกนมอเตอร

เขากับมูเลย หรอืลอสายพาน เพื่อสงแรงบิดไปยังยังเครื่องจักรกล ความเร็วของมอเตอร มีหนวยเปน รอบ/นาที (rpm) การ

กําหนดขนาดของมอเตอรตองคํานงึถงึแรงที่จะชนะแรงเคนเฉอืนในการอัดถาน สามารถหากําลังของมอเตอรไดจากสมการที่ 

(1), (2), (3), (4) และ(5) 

การคํานวณหาขนาดของลอสายพาน 

 

1 1 2 2N D N D                      (1) 

 

เม่ือ 1N  คือ ความเร็วรอบของลอขับ (รอบ/นาท)ี 

2N  คือ ความเร็วรอบของลอตาม (รอบ/นาท)ี 

1D  คือ ขนาดเสนผาศูนยกลางของลอขับ (มิลลเิมตร) 

2D  คือ ขนาดเสนผาศูนยกลางของลอตาม (มิลลเิมตร) 

 จากสมการ(1)   1 1
2

2

N DN
D

  

 แทนคา          = (1435x2.5)/16 

           =224  รอบ/นาที 
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           =224/60 

             =3.74 รอบ/วนิาที 

การคํานวณอัตราเร็วเชงิมุม 

ω = 2휋푓             (2) 

 เม่ือ 푓 คือ รอบมอเตอรตอนาททีี่ผานหนามูเลย (รอบ/วนิาท)ี 

  จากสมการ(2)   ω = 2휋푓 

แทนคา    휔 = 2휋 × 3.74 

    = 23.50 รอบ/วนิาที 

    = 7.48 π    รอบ/วนิาที 

การคํานวณหาแรงที่มูเลย 

 

          퐹 = 푚휔 푟                             (3) 

เม่ือ 푚 คือ น้ําหนักของแกนอัด (กโิลกรัม) 

 휔 คือ อัตราความเร็วเชงิมุม (รอบ/วนิาท)ี 

 푟 คือ รัศมีของมูเลยตัวตาม (เมตร) 

จากสมการ(3)   퐹 = 푚휔 푟 

แทนคา         = 1x(7.48π)²x0.41 

             = 226.40 นวิตันเมตร 

 

การคํานวณหาแรงบดิแกนอัด 

휏 = 푟 × 퐹                       (4) 

เม่ือ 푟 คือ รัศมีของมูเลยตัวตาม (เมตร) 

   퐹 คือ แรงที่มูเลย 

 จากสมการ(4)   휏 = 푟 × 퐹 

 แทนคา       = 0.41x226.40 

        = 92.82 นวิตันเมตร 

 

การคํานวณหากําลังไฟฟา 

 

      푃 =  휏 × 휔                        (5) 

 

เม่ือ 휏 คือ แรงบดิแกนอัด (นวิตัน-เมตร) 

   휔 คือ อัตราความเร็วเชงิมุม (รอบ/วนิาท)ี 

  จากสมการ(5)   푃 =  휏 × 휔 

แทนคา           = 92.82x7.48π 
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        = 2181.19 วัตต 

      1 แรงมา = 746    วัตต 

       = 2181.19/746 

       = 2.92         แรงมา 

       1 ชั่วโมง = 60  นาที 

        = 60x2181.19 

         = 130.87 kWh. 

             
หลักการทํางานของเซนเซอรแบบใชแผนสะทอน 

เซนเซอรแบบใชแผนสะทอนแสง เซนเซอรแบบนี้จะรวมตัวสงและตังรับสัญญาณไวในตัวเดยีวกัน และใชแผนสะทอน

แสงเปนอุปกรณชวยในการสะทอนแสง ในสภาวะปกติตัวรับสัญญาณแสงจะไมสงสัญญาณไฟฟา เวนแตจะมีชิ้นงานตัดผาน

แสง 

 
รูปที่ 2 เซนเซอรแบบใชแผนสะทอนแสง 

 

การออกแบบโครงสราง 

 โครงสรางของเครื่องอัดถานเปนแบบเกลียวอัด ประกอบไปดวยกระบอกอัดถาน, เกลียวอัด, ฮอปเปอร, สายพาน

ลําเลยีง, มอเตอร, ระบบตัดถาน แสดงตาม รูปที่ 3 

 
รูปที่ 3 โครงสรางของเครื่องอัดถาน 
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 จาก รูปที่ 3 แสดงโครงสรางของเครื่องอัดถาน ในสวนของเกลียวอัดไดทําการเลือกเอาเกลียวอัดขนาดเสนผาน

ศูนยกลาง 10 เซนตเิมตร ยาว 45 เซนตเิมตร ในสวนของตนกําลังหาไดจากสมการที่ (1)–(5) 

 
รูปที่ 4 เกลยีวอัด 

 

 จาก รูปที่ 4 แสดงเกลยีวอัดที่ไดทําการเลอืกมาใชมีเพลาขับยาว 47 เซนติเมตร เสนผานศูนยกลาง 3.2 เซนติเมตร 

เปนเหล็กหลอที่มีการขึ้นรูปเรยีวขึ้นไปทางดานหนา 

 
รูปที่ 5 กระบอกอัดพมิพหกเหลี่ยม 

 
 จาก รูปที่ 5 แสดงกระบอกอัดพมิพหกเหลี่ยม ประกอบดวยกระบอกเสนผานศูนยกลางขนาด 4.5 เซนติเมตร ยาว 

20.5 เซนตเิมตร และกระบอกอัดยาว 58 เซนตเิมตร 

 

การออกแบบวงจรควบคุมมอเตอรและระบบตัด 

 การออกแบบวงจรควบคุมมอเตอรและระบบตัด ประกอบดวย บอรด Arduino uno R3, โซลิตสเตตรีเลย, Power 

Supply 24V, Power Suppply 12V, Module Voltage to Current, Relay, Infrared Photoelectric Switch, Solenoid Valve, 

Relay, Switch, Adapter AC 220 V to DC 12 V, Pneumatics, Motor แสดงดังไดอะแกรมวงจรควบคุมมอเตอรและระบบตัดดัง 

รูปที่ 6 

 
 

รูปที่ 6 ไดอะแกรมวงจรควบคุมมอเตอรและระบบตัด 
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รูปที่ 7 วงจรควบคุมมอเตอรและระบบตัด 

 

 จาก รูปที่ 7 บอรดอาดูโนเริ่มทํางาน เพิ่มคาแรงดันไฟฟากระแสตรงแบบไดทําการปรับรูปคลื่น PWM โดยทํางาน

เปนขัน้บันไดจาก 0-5 โวลต เพิ่มขึ้นทลีะ 0.25 โวลต แตเริ่มตนที่ 0.50 โวลต ผานไปยังวงจรแปลงแรงดันใหเปนกระแส 4-20 

มิลลแิอมแปร เพื่อมาควบคุมโซลติสเตตรเีลยแบบ เฟส คอนโทรล เพื่อไปสตารทมอเตอรแบบซอฟสตารท ซึ่งจะทําใหแรงดัน

คอยเพิ่มขึ้นจาก 0-400 โวลต ในระยะเวลา 5 วนิาท ีนับจากบอรดอาดูโนเริ่มทํางาน ในระบบตัดไดมีการหนวงเวลา 10 วินาท ี

เพื่อใหวงจรซอฟสตารททํางานจนเสร็จระบบตัดจึงจะสามารถทํางานได เริ่มจาก Infrared Photoelectric Switch มีวัตถุมาบังก็

จะทํางาน เม่ือถานที่อัดออกมาจากกระบอกอัดพมิพหกเหลี่ยมผานเซ็นเซอรอินฟราเรด เซ็นเซอรอินฟราเรดจะสงผลใหบอรด

อาดูโนประมวลผล เพื่อจะสั่งรเีลยทํางานทําการสั่งโซลนิอยด จึงมีแรงดันลมผานโซลนิอยดไปยังกระสูบตัดทํางาน 

 

การออกแบบระบบควบคุมมอเตอร 

 ระบบควบคุมเครื่องอัดถาน ประกอบดวย บอรด Arduino uno R3, โซลติสเตตรเีลยสําหรับควบคุมกระแสในชวงเริ่ม

เดนิมอเตอร แสดงใน รูปที่ 8 

 
รูปที่ 8 บล็อกไดอะแกรมระบบการควบคุมมอเตอร 

 
รูปที่ 9 วงจรระบบการควบคุมมอเตอร 
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จาก รูปที่ 9 วงจรระบบการควบคุมมอเตอร กดสวิทชกระแสไฟฟาผานอะแดปเตอรแปลงไฟฟากระแสสลับเปน

กระแสตรง 12 โวลต เพื่อจายไฟไปยังบอรดอาดูโน บอรดอาดูโนเริ่มทํางาน เพิ่มคาแรงดันไฟฟากระแสตรงแบบไดทําการปรับ

รูปคลื่น PWM โดยทํางานเปนขัน้บันไดจาก 0-5 โวลต เพิ่มขึ้นทลีะ 0.25 โวลต แตเริ่มตนที่ 0.50 โวลต ผานไปยังวงจรแปลง

แรงดันใหเปนกระแส 4-20 มิลลิแอมแปร เพื่อมาควบคุมโซลิตสเตตรีเลยแบบ เฟส คอนโทรล เพื่อไปสตารทมอเตอรแบบ

ซอฟสตารท ซึ่งจะทําใหแรงดันคอยเพิ่มขึ้นจาก 0-400 โวลต ในระยะเวลา 5 วนิาท ีแรงดันจะถึงจุดสูงสุดที่ 400 โวลต จึงทํา

ใหเกดิกระแสสตารทที่ลดลงไดถงึ 54.38 เปอรเซ็นต 

 

 

รูปที่ 10 บล็อกไดอะแกรมระบบตัด 
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รูปที่ 11 วงจรระบบตัด 

 
จาก รูปที่ 11 วงจรระบบตัดควบคุม เม่ือถานที่อัดออกมาจากกระบอกอัดพิมพหกเหลี่ยมผานเซ็นเซอรอินฟราเรด 

เซ็นเซอรอินฟราเรดจะสงผลใหบอรดอาดูโนประมวลผล เพื่อจะสั่งรีเลยใหโซลินอยดทํางาน จึงมีแรงดันลมผานโซลินอยดไป

ยังกระสูบตัดทํางาน ทําการตัดถาน ซึ่งจะสามารถเลอืกความยาวของถานที่อัดไดโดยทําการเลื่อนเซ็นเซอรอินฟราเรดได 
 

วิธีการทํางานของเครื่อง 

 การควบคุมเครื่องอัดถานทําการจายกระแสไฟฟาใหแกวงจรในตูคอนโทรลดัง รูปที่ 7 สวติชอยูในตําแหนง OFF 

สถานะไฟ STOP แสดงขึ้นเปนสสีมดัง รูปที่ 12 เม่ือตองการจะเปดใชงาน ใหทําการบดิสวติชไปยังตําแหนง ON ไฟสถานะ 

START แสดงขึ้นเปนสเีขยีว เครื่องอัดถานจะเริ่มทํางาน โดยจะถูกควบคุมการทํางานทัง้หมดที่ถูกประมวลผลผาน Arduino R3 

 
รูปที่ 12 สถานะแสดงเม่ือเครื่องยังไมทํางาน 
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ผลการวิจัย 

 ทําการทดสอบผลของเครื่องอัดถาน โดยทดลองอัดถานผลติจากถานดําจํานวน 4 กโิลกรัม โดยใชสวนผสมถานดํา 4 

กโิลกรัม แปงมันสําปะหลัง 400 กรัม และน้ํา 600 มิลลลิติร ซึ่งถานมีขนาดเสนผานศูนยกลางขนาด 4.5 เซนติเมตร ยาว 10 

เซนตเิมตร เสนผานศูนยกลางของรูกลางขนาด 1.5 เซนตเิมตร โดยที่เครื่องอัดถานสามารถอัดถานได 60 กิโลกรัมตอชั่วโมง 

สวนผสมน้ําหนัก 1 กโิลกรัม สามารถอัดถานไดประมาณ 10 กอน 

 
รูปที่ 12 ถานที่อัดโดยเครื่องอัดถาน 

 
 จาก รูปที่ 11 ถานที่อัดโดยเครื่องถาน มีความหนาแนนโดยที่ตกจากสะพานลําเลยีงแลวไมมีรอยแตกราว 

 
ตารางการทดลองที่ 1  แสดงการเปรยีบเทียบเวลาและกระแสในการสตารทแบบ Soft Starter และ Direct Starter 

เวลา 

(วินาที) 

แรงดัน  

(DC) 

แรงดัน 

Direct Starter(V) 

แรงดัน 

Soft Starter (V) 

กระแสสตาร 

Direct Starter (A) 

กระแสสตาร 

Soft Starter (A) 

0 0 0 0 0 0 

0.5 0.50 400 40.0 18.74 0.57 

1.0 0.75 400 77.6 10.93 0.80 

1.5 1.00 400 102.4 1.17 1.71 

2.0 1.25 400 130.0 1.17 2.85 

2.5 1.50 400 196.7 1.21 3.99 

3.0 1.75 400 262.0 1.21 5.13 

3.5 2.00 400 225.4 1.21 6.84 

4.0 2.25 400 335.0 1.21 8.55 

4.5 2.50 400 374.2 1.21 1.12 

5.0 2.75 400 400.0 1.21 1.12 

5.5 3.00 400 400.0 1.21 1.12 

6.0 3.25 400 400.0 1.21 1.12 

6.5 3.50 400 400.0 1.21 1.12 

7.0 3.75 400 400.0 1.21 1.12 

7.5 4.00 400 400.0 1.21 1.12 

8.0 4.25 400 400.0 1.21 1.12 

8.5 4.50 400 400.0 1.21 1.12 

9.0 4.75 400 400.0 1.21 1.12 

9.5 5.00 400 400.0 1.21 1.12 

10.0 5.00 400 400.0 1.21 1.12 
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 จาก ตารางการทดลองที่ 1 แสดงการเปรยีบเทียบเวลาและกระแสในสตารทแบบ Soft Starter และ Direct Starter 

จะเห็นไดวาการเริ่มเดนิมอเตอรโดยตรง (Direct Starter) จะมีคากระแสที่สูงเพราะวาแรงดันที่จายใหกับมอเตอรนั้นไมไดมีการ

ปรับ และจะเห็นไดวาการสตารทมอเตอรแบบ Soft Starter จะมีคากระแสที่ต่ํากวาเพราะวาแรงดันที่จายใหกับมอเตอรนั้น

คอยๆจายใหกับมอเตอร จึงทําใหลดกระแสสตารทมอเตอรไดถงึ 54.38 เปอรเซ็นต 

 

รูปที่ 13 แสดงการเปรยีบเทียบเวลาและกระแสในสตารทแบบ Soft Starter และ Direct Starter 

 

จาก รูปที่ 13 พบวาการเดนิมอเตอรแบบโดยตรง Direct Starter จะมีคากระแสสตารทสูงสุดเทากับ 18.74 แอมแปร 

ซึ่งมีผลตอคาพลังงานที่ใช อายุการใชงานของมอเตอร และระบบขอเหวี่ยงทางกล จึงทําใหการติดตั้งโซลิตสเตตรีเลยทํางาน

แบบ Soft Starter ทําการลดกระแสสตารทเริ่มเดินมอเตอรสูงสุดเหลือ 8.55 แอมแปร และมอเตอรจะคอยๆ หมุนจาก

ความเร็วรอบต่ําไปจนถงึพกิัดสูงสุด จึงลดปญหาทางกลของขอเหวี่ยงตางๆ ได ดังนั้นการเริ่มเดินมอเตอรแบบ Soft Starter 

สามารถลดคากระแสลดคากระแสตอนสตารทได 54.38 เปอรเซ็นต และลดปญหาที่เกดิขึ้นกับทางกลในขณะเริ่มเดินมอเตอร

แบบโดยตรงได 

 

 

รูปที่ 14 แสดงการเปรยีบเทยีบเวลาและ 
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 จาก รูปที่ 14 พบวาแรงดัน Direct Starter จะเปนเสนตรงตัง้แตเริ่มเดนิมอเตอรที่แรงดัน 0-400 โวลต ในแนวตรงขึ้น

ไป โดยที่แรงดัน Soft Starter เริ่มจาก 0-400 โวลต แบบสมูทขึ้นไป 

 

วิจารณผลการวิจัย 

 จากการที่ไดทดลองเพื่อลดกระแสสตารทมอเตอรของเครื่องใหไดมากที่สุดจากการทดลองในตารางที่ 1 คาการ

ทดลอง มอเตอรมีโหลดสายพาน คาการทดลองจึงเปนคาการเดนิเครื่องเปลาที่มีโหลดสายพานแตยังไมไดใสวัสดุสวนผสม ซึ่ง

อาจจะทําใหมอเตอรเกดิความเสยีหายจากการตดิขัดของวัสดุสวนผสมได 

 

สรุปผลการวิจัย 

 จากการออกแบบเครื่องอัดถาน ทดลองโดยถานดํา 4 กโิลกรัม ทําการทดลองจาก รูปที่ 11  ซึ่งถานมีขนาดเสนผาน

ศูนยกลางขนาด 4.5 เซนตเิมตร ยาว 10 เซนตเิมตร เสนผานศูนยกลางของรูกลางขนาด 1.5 เซนติเมตร โดยใชสวนผสมถาน

ดํา 4 กิโลกรัม แปงมันสําปะหลัง 400 กรัม และน้ํา 600 มิลลิลิตร โดยที่เครื่องอัดถานสามารถอัดถานได 60 กิโลกรัมตอ

ชั่วโมง สวนผสมน้ําหนัก 1 กโิลกรัม สามารถอัดถานไดประมาณ 10 กอน 

จากการทดสอบตาม ตารางการทดลองที่ 1 พบวาการเริ่มเดินมอเตอรโดยตรงจะมีคากระแสสูงสุดเทากับ 18.74 

แอมแปร ซึ่งสามารถแกไขไดโดยการเพิ่มวงจรโซลิตสเตตรีเลยทํางานแบบ Soft Starter สามารถลดคากระแสตอนสตารได 

54.38 เปอรเซ็นต และลดปญหาที่เกดิขึ้นกับทางกลในขณะเริ่มเดนิมอเตอรแบบโดยตรงได  

 

กติกิรรมประกาศ 

ผูวิจัยขอขอบคุณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา เชียงราย ที่ไดอนุเคราะหเวลา สถานที่ในการจัดทํา

งานวจัิยฉบับนี้สําเร็จลุลวงไปดวยดี 

งานวจัิยสําเร็จไดดวยความกรุณาของอาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธ เพลิน จันทรสุยะ อาจารยที่ปรึกษารวมซึ่ง

เปนผูใหขอคิดเห็นและคําแนะนําในการทํางานวจัิยมาโดยตลอด ผูวจัิยขอขอบพระคุณเปนอยางสูง ณ โอกาสนี้ 

นอกจากนี้ผูวิจัยจึงใครขอกราบขอบพระคุณ คณาจารยสาขาวิศวกรรมไฟฟาทุกทาน ที่ไดถายทอดความรู ทักษะ

และประสบการณที่เปนประโยชนในการทําวจัิยฉบับนี้ 

สุดทายนี้ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณครอบครัวที่คอยใหการสนับสนุนและเปนกําลังใจใหแกผูวิจัยมาโดยตลอดจน

สําเร็จการศกึษา รวมถงึคณาจารยทุกทานที่ใหการอบรมสั่งสอนมาจนสามารถนําความรูตางๆ มาประยุกตใชใหเกิดประโยชน

ไดและทานอ่ืนๆ ที่มีความเกี่ยวของแตมิไดกลาวนาม ณ ที่นี้ใหความชวยเหลอืสนับสนุนเปนอยางดี 

            

                คณะผูจัดทํา 

   นายไชยวุฒ ิ ปนตา 

นายธนาดล  จีระประภา 
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บทคัดยอ 

 หัวแกนตะวันเปนแหลงของอินูลิน ซึ่งสามารถใชเปนใยอาหารเสริมในผลิตภัณฑอาหาร แตหัวแกนตะวันมีอายุการ

เก็บรักษาสั้น การทําแหงเปนกระบวนการที่ดีที่ใชในการถนอมอาหาร แตวิธีการทําแหงอาจมีผลตอคุณภาพของอาหาร 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลของวิธีการทําแหงตอสมบัติทางเคมีกายภาพของแกนตะวันผง โดยนําหัวแกนตะวัน   

สายพันธุ JA 102 มาฝานบาง (ไมปอกเปลอืก) และนําไปลวกในน้ําเดอืดกอนนําไปทําแหงดวยวธิกีารตากแดด การทําแหงดวย

ลมรอน และการทําแหงแบบแชเยือกแข็ง แลวนําไปบดใหละเอียด ผลการทดลองพบวาวิธีการตากแดดและการทําแหงแบบ 

แชเยือกแข็งใชเวลาในการทําแหงนานกวาการทําแหงดวยลมรอนทําใหแกนตะวันผงมีสีคล้ํา ในขณะที่การทําแหงดวยลมรอน

และการทําแหงแบบแชเยือกแข็งทําใหแกนตะวันผงมีความสวางกวา (p<0.05) นอกจากนี้วิธีการทําแหงยังมีผลตอปริมาณ

โปรตนี ไขมัน เถา และใยอาหาร ผลจากกลองจุลทรรศนอิเล็กตรอนแบบสองกราด (SEM) พบวาโครงสรางของแกนตะวันผง 

ที่ไดจากการทําแหงแบบแชเยือกแข็งมีความเปนรูพรุนชัดเจนเม่ือเปรยีบเทยีบกับแกนตะวันผงจากการตากแดดและการทําแหง

ดวยลมรอน ซึ่งมีความสัมพันธกันกับปริมาณใยอาหารที่ละลายน้ําได อยางไรก็ตามวิธีการตากแดดใหปริมาณอินูลินชนิด   

ฟรุกแทน ใยอาหารที่ไมละลายน้ํา และใยอาหารทั้งหมดมากกวาการทําแหงแบบแชเยือกแข็งและการทําแหงดวยลมรอน 

(p<0.05) ดังนัน้การตากแดดเปนวธิกีารที่เหมาะสมสําหรับการผลติแกนตะวันผง โดยรักษาปรมิาณใยอาหารไดมากกวาและมี

ตนทุนในการผลติต่ํากวาการทําแหงดวยลมรอนและการทําแหงแบบแชเยือกแข็ง 

คําสําคัญ:  แกนตะวัน  การตากแดด  การทําแหงดวยลมรอน  การทําแหงแบบแชเยือกแข็ง  สมบัตทิางเคมีกายภาพ 

Abstract 

 Jerusalem artichoke tubers are a potential source of inulin, which can be used in food as a dietary fibre 

supplement, but the tubers have a short shelf life. Drying is a good process used to preserve foods, but the different 

drying methods may affect the quality of foods. The objective of this study was to analyze the effects of drying methods 

on physicochemical properties of Jerusalem artichoke powders. Jerusalem artichoke tubers (JA 102 cultivars) were 

pretreated by non-peeling/slicing and blanching prior to sun drying, hot air drying and freeze drying and milling into fine 

powder. It was found that sun drying and freeze drying required a longer drying time than hot air drying. The colour of 

sun dried Jerusalem artichoke powders was darker, while the hot air dried Jerusalem artichoke powders and the freeze 

dried Jerusalem artichoke powders were lighter (p<0.05). In addition, the drying methods affected on the contents of 

protein, fat, ash and dietary fibre. From scanning electron microscopy (SEM), the porous structure of the freeze dried 

Jerusalem artichoke powders was clearly observed and compared with sun dried Jerusalem artichoke powders and          
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hot air dried Jerusalem artichoke powders, which correlated with soluble dietary fibre content. However, sun drying 

resulted in higher contents of inulin-type fructan, insoluble dietary fibre and total dietary fibre than freeze drying and    

hot air drying (p<0.05). Therefore, sun drying was the most suitable drying method to retain the dietary fibre contents 

for Jerusalem artichoke powders. Moreover, the costs of sun drying were lower than the costs of hot air drying and 

freeze drying. 

Keyword:  Jerusalem artichoke powders,  sun drying,  hot air drying,  freeze drying,  physicochemical properties 

 

บทนํา  

แกนตะวัน หรือ Jerusalem artichoke (Helianthus tuberosus L.) มีถิ่นกําเนิดในทวีปอเมริกา มีลักษณะทาง

พฤกษศาสตรที่มีดอกคลายกับทานตะวันและมีหัว (tubers) เก็บสะสมอาหารเหมือนมันฝรั่ง แกนตะวันเปนแหลงสะสมอินูลิน 

(Inulin) อินูลนิเปนโพลแีซคคารไรดชนดิหนึ่งในกลุมฟรุกแทน (fructan) ประกอบดวยน้ําตาลฟรุกโตสที่เชื่อมตอกันเปนสายยาว

จํานวน 2 ถึง 60 หนวย (Degree of polymerization, DP 2-60) ดวยพันธะ β-(2-->1) (Hoebregs, 1997; Coussement, 

1999) มีคุณสมบัติคลายใยอาหารที่ละลายน้ําได (soluble dietary fibre) (Rodovanovic et al., 2015) และจัดเปนพรีไบโอติก 

(prebiotic) (Spiller, 2001) ทัง้นี้สามารถบรโิภคแกนตะวันไดทั้งหัวสดและปรุงสุก แตหัวแกนตะวันสดมีอายุการเก็บรักษาสั้น

เพียง 4-7 วัน ที่อุณหภูมิ 29±2 องศาเซลเซียส (สมพิศ และคณะ, 2553) การทําแหงเปนวิธีการหนึ่งที่ชวยยืดอายุการเก็บ

รักษาผลผลิตทางการเกษตรไดโดยการลดปริมาณน้ําอิสระ (water activity, aw) ยับย้ังการเจริญของจุลินทรีย และการ

เกดิปฏิกริยิาเคมี     ที่ไมพงึประสงค วธิกีารทําแหงมีหลายวิธี เชน การทําแหงแบบดั้งเดิมดวยการตากแดดเปนวิธีการที่งาย 

การทําแหงดวย      ลมรอนเปนวิธีการที่สะดวกรวดเร็ว สวนการทําแหงแบบแชเยือกแข็งเปนวิธีการที่ชวยรักษาคุณคาทาง

อาหาร Lewicki และ Jakubczyk (2004) พบวาการทําแหงแอปเปลดวยลมรอนที่อุณหภูมิในชวงระหวาง 50-80 องศา

เซลเซียส ใชเวลาในการ      ทําแหงนาน 168-319 นาที เพื่อทําใหคา aw ลดลงต่ํากวา 0.4 สวนงานวิจัยของ Arslan และ 

Özcan (2010) พบวาวธิกีาร       ตากแดด ทําใหหอมสไลดแหงมีคาความสวาง (L*) ไมแตกตางกันกับหอมสไลดสด แตการ

ทําแหงดวยลมรอนที่อุณหภูมิ 50 และ 70 องศาเซลเซียส ทําใหหอมสไลดแหงมีสีคล้ํา Khuenpet และคณะ (2015) พบวา

วธิกีารทําแหงแกนตะวันดวยลมรอนทําใหแกนตะวันมีลักษณะปรากฏที่ดี โดยใหคาความสวาง (L*) มากกวาแกนตะวันที่ได

จากการทําแหงดวยไอน้ํายวดย่ิงที่มี     สีคล้ํามาก ในขณะที่ Samoticha และคณะ (2016) รายงานวาผลโช็คเบอรี่ที่ผานการ

ทําแหงแบบแชเยือกแข็งมีฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระ ปรมิาณฟนอลิคทั้งหมด และแอนโทไซยานินสูงกวาผลโช็คเบอรี่ที่ผานการทํา

แหงดวยลมรอน อยางไรก็ตามยังไมมีขอมูลงานวิจัยที่ศึกษาเปรียบเทียบวิธีการทําแหงที่มีตอคุณภาพของแกนตะวัน แตมี

งานวิจัยที่มีการศึกษาผลของอุณหภูมิ     ในการทําแหงตอคุณภาพของแกนตะวัน โดยงานวิจัยของ Rittilert และ Nisuntia 

(2017) พบวาอุณหภูมิการทําแหงดวยลมรอนมีผลตอคุณภาพทางเคมี ทางกายภาพ ปริมาณอินูลินชนิดฟรุกแทน และสมบัติ

เชงิหนาที่ของแกนตะวันผงที่ผลิตได สวนงานวิจัยของ วิภาวี และ จันทนี (2551) ทําการสกัดอินูลินจากแกนตะวัน แลวนําอิ

นูลินที่สกัดไดมาทําแหงดวยการทําแหง     แบบพนฝอย และการทําแหงแบบแชเยือกแข็ง พบวาวิธีการทําแหงไมมีผลตอ

ปรมิาณอินูลนิ จากขอมูลดังกลาวจึงนํามาสูวัตถุประสงคของงานวจัิยนี้เพื่อศกึษาผลของวิธีการทําแหงดวยการตากแดด การ

ทําแหงดวยลมรอน และการทําแหงแบบ     แชเยือกแข็งตอสมบัติทางเคมีกายภาพของแกนตะวันผง เพื่อเปนแนวทางในการ

ผลติแกนตะวันผงไปใชในผลติภัณฑอาหารตอไป 

  

วิธีดําเนนิการวิจัย  

1. วัตถุดบิและการเตรยีมวัตถุดบิ  
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นําหัวแกนตะวันสายพันธุ JA 102 ที่ผลิตไดจากสถานีวิจัยเพชรบูรณ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จังหวัด

เพชรบูรณ มาคัดเลือกหัวที่สมบูรณ ไมมีการเนาเสีย รอยแผลหรือตําหนิ นํามาลางสิ่งสกปรกออกโดยใชน้ําประปา และ       

ใชพัดลมเปาใหสะเด็ดน้ํา หั่นเปนชิ้นหนา 5 มิลลิเมตร โดยไมปอกเปลือก แลวนําไปลวกในน้ําเดือดตามวิธีการของ Takeuchi 

และ Nagashima (2011) เปนเวลานาน 30 วนิาท ีแลวนําไปทําแหงทั้งหมด 3 วิธี ไดแก การตากแดด การทําแหงดวยลมรอน 

และการทําแหงแบบแชเยือกแข็ง  

2. วิธีการและสภาวะการทําแหง 

2.1  การตากแดด (sun drying) โดยการตากแดดในชวงเดือนเมษายน-เดือนตุลาคม ที่ มีอุณหภูมิเฉลี่ย                      

32 องศาเซลเซยีส (อุณหภูมิต่ําสุด-อุณหภูมิสูงสุดอยูที่ 28-36 องศาเซลเซยีส) 

2.2  การทําแหงดวยลมรอน (hot air drying) โดยใชเครื่องทําแหงแบบถาด (Tray dryer) (กลวยน้ําไท, ประเทศไทย)    

ที่อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซยีส (Rittilert and Nisantia, 2017) ความเร็วลมเฉลี่ย 4.2 เมตรตอวนิาท ี 

2.3  การทําแหงแบบแชเยือกแข็ง (Freeze drying) โดยนําตัวอยางไปแชแข็งที่อุณหภูมิ -38±2 องศาเซลเซียส เปน

เวลา 24 ชั่วโมง แลวนําไปทําแหงดวยเครื่องทําแหงแบบระเหิด (freeze dryer) รุน FreeZone6plus (LABCONCO, Germany)       

ที่อุณหภูมิ -80 องศาเซลเซยีส ความดัน 0.133 มิลลบิาร  

นําตัวอยางที่ผานการทําแหงแลวไปบดละเอียด รอนผานตะแกรงขนาด 100 เมช เก็บรักษาตัวอยางในถุงลามิเนต

อลูมิเนยีมฟอยลปดสนทิ แลวนําไปวเิคราะหสมบัตทิางเคมีกายภาพ 

3. การวิเคราะหสมบัตทิางเคมีกายภาพ  

3.1 คาสใีนระบบ CIE L*, a* และ b* ดวยเครื่อง Color reader รุน CR-10 (Minoita, Japan) 

3.2  องคประกอบทางเคมี ไดแก ปริมาณความชื้น โปรตีน (Nx6.25) ไขมัน เย่ือใย เถา (AOAC, 2000) และคํานวณ

ปรมิาณคารโบไฮเดรตโดยใชผลตาง  

3.3  ปรมิาณความชื้นอิสระ ดวยเครื่อง Aqua Lab รุน 3 (Decagon, USA) 

3.4  ลักษณะทางกายภาพของแกนตะวันผง โดยการสองดวยกลองจุลทรรศนอิเล็กตรอนแบบสองกราด (Scanning 

Electron Microscope, SEM) เพื่อศกึษาโครงสรางพื้นผวิของแกนตะวันผง 

3.5  ปรมิาณอินูลนิชนดิฟรุกแทน ในวธิกีารที่ 997.08 (AOAC, 2005; Joye and Hoebregs, 2000)  

3.6  ปริมาณเสนใยทั้งหมดในวิธีการที่ 985.29 เสนใยที่ไมละลายน้ําในวิธีการที่ 991.42 และเสนใยที่ละลายน้ําได      

ในวธิกีารที่ 991.43 (AOAC, 2016) 

4. การวิเคราะหขอมูลทางสถติิ 

งานวิจัยนี้วางแผนการทดลองแบบสุมอยางสมบูรณ (Completely randomized design, CRD) วิเคราะหความ

แปรปรวนและเปรยีบเทยีบความแตกตางของคาเฉลี่ยดวยวธิ ีLeast significant difference (LSD) ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 

 

ผลการวิจัย 

จากผลการวิเคราะหสมบัติทางเคมีกายภาพของแกนตะวันผงดังแสดงในตารางที่  1 พบวาแกนตะวันผงมี         

ปริมาณความชื้นอยูในชวงระหวางรอยละ 6.21 ถึง 7.16 โดยน้ําหนักเปยก และมีปริมาณน้ําอิสระ (aw) อยูในชวงระหวาง    

0.19 ถึง 0.42 (p<0.05) วิธีการตากแดดใชเวลาในการทําแหงนานกวาวิธีการทําแหงแบบแชเยือกแข็ง และการทําแหง        

ดวยลมรอน นอกจากนี้วิธีการทําแหงมีผลตอคาสี โดยพบวาวิธีการตากแดดทําใหแกนตะวันผงสีคล้ํามากกวาการทําแหง   

แบบแชเยือกแข็ง และการทําแหงดวยลมรอนอยางมีนัยสําคัญทางสถติ ิ (p<0.05)  
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จากการศึกษาโครงสรางพื้นผิวของแกนตะวันผงดวยเครื่อง Scanning Electron Microscope พบวาแกนตะวันผง        

มีลักษณะของพื้นผวิที่แตกตางกันในดานรูพรุน โดยแกนตะวันผงที่ไดจากวิธีการตากแดดและการทําแหงดวยลมรอนมีรูพรุน

ขนาดเล็กกวาเม่ือเปรยีบเทยีบกับวธิกีารทําแหงแบบแชเยือกแข็ง ดังภาพที่ 1 

 
ตารางที่ 1 สมบัตทิางเคมีกายภาพของแกนตะวันผงที่ไดจากวธิกีารทําแหงดวยการตากแดด การทําแหงดวยลมรอน และการ

ทําแหงแบบแชเยือกแข็ง  

 

สมบัติทางเคมกีายภาพ การตากแดด การทําแหง               

ดวยลมรอน 

การทําแหง              

แบบแชเยอืกแข็ง 

ปรมิาณความชื้น (รอยละโดยน้ําหนักเปยก) 6.52±0.57ab 7.16±0.31a 6.21±0.12c 

ปรมิาณน้ําอสิระ (aw) 0.42±0.02a 0.36±0.03b 0.19±0.02c 

เวลาในการทําแหง (นาที) 2,880 360 1,440 

คาสี    

คาความสวาง (L*) 54.23±0.94c 64.40±1.21b 67.36±0.21a 

คาสีแดง (a*) 6.10±0.30a 3.60±0.40b 2.30±0.40c 

คาสีเหลือง (b*) 27.76±0.49a 24.36±1.75b 23.30±0.75b 

หมายเหต ุ: a b c ตัวอักษรตางกันในแนวนอนแสดงวามีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถติ ิ(p<0.05) 

 

   

ภาพที่ 1 ลักษณะโครงสรางพื้นผวิของแกนตะวันผงที่ไดจากวิธี A) การตากแดด B) การทําแหงดวยลมรอน และ C) การทํา

แหงแบบแชเยือกแข็งโดยสองดวยกลองจุลทรรศนแบบสองกราดที่กําลังขยาย 200 เทา  

 

จากการศกึษาองคประกอบทางเคมีของแกนตะวันผง (ตารางที่ 2) พบวาวธิกีารทําแหงมีผลตอปริมาณโปรตีน ไขมัน 

และเถาของแกนตะวันผงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) โดยแกนตะวันผงมีปริมาณโปรตีน ไขมัน และเถาอยูในชวง       

2.46-3.13, 0.20-0.29 และ 4.05-4.42  กรัมตอ 100 กรัมน้ําหนักแหง ตามลําดับ ซึ่งวิธีการทําแหงแบบแชเยือกแข็ง             

มีปรมิาณโปรตนีมากกวาวธิกีารทําแหงดวยลมรอนและการตากแดด นอกจากนี้พบวาแกนตะวันผงเปนแหลงของใยอาหารที่ด ี         

โดยแกนตะวันผงมีปริมาณอินูลินชนิดฟรุกแทนอยูระหวาง 60.02-61.55 กรัมตอ 100 กรัมน้ําหนักแหง มีปริมาณใยอาหาร    

ที่ไมละลายน้ํา ใยอาหารที่ละลายน้ําได และใยอาหารทั้งหมดอยูในชวง 11.83-12.60, 3.79-5.16 และ 76.23-79.16         

กรัมตอ 100 กรัมน้ําหนักแหง ตามลําดับ แกนตะวันผงที่ไดจากวิธีการตากแดด การทําแหงดวยลมรอน และการทําแหง     

แบบแชเยือกแข็งมีอัตราสวนของใยอาหารที่ละลายน้ําไดตอใยอาหารที่ไมละลายน้ําโดยประมาณ เทากับ 1:2.51, 1:3.28 และ 

1:2.29 ตามลําดับ ปริมาณใยอาหารที่เหมาะสมที่ใชเปนสวนผสมในอาหารควรมีอัตราสวนของใยอาหารที่ละลายน้ําได        

ตอใยอาหารที่ไมละลายน้ําโดยประมาณ 1:2 (Schneeman, 1987)  

 

A B C 
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ตารางที่ 2 องคประกอบทางเคมีของแกนตะวันผงที่ไดจากวิธีการทําแหงดวยการตากแดด การทําแหงดวยลมรอน และการ

ทําแหงแบบแชเยือกแข็ง  

องคประกอบทางเคม ี       (กรัมตอ

100 กรัมน้ําหนักแหง) 

การตากแดด การทําแหง                  ดวยลม

รอน 

การทําแหง              แบบ

แชเยอืกแข็ง 

โปรตีน    2.46±0.05c 2.73±0.13b 3.13±0.14a 

ไขมัน 0.29±0.01a 0.24±0.02b 0.20±0.01c 

เยื่อใย ns 8.71±0.71 8.43±0.82 8.94±0.97 

เถา 4.05±0.11b 4.42±0.06a 4.12±0.11b 

คารโบไฮเดรต ns 84.48±0.74 84.18±0.88 83.61±0.96 

อนิูลินชนดิฟรุกแทน  61.55±0.11a 60.02±0.14c 60.39±0.04b 

ใยอาหารท่ีไมละลายน้ํา  12.60±0.33a 12.42±0.06ab 11.83±0.16b 

ใยอาหารท่ีละลายน้าํได 5.02±0.13a 3.79±0.03b 5.16±0.03a 

ใยอาหารท้ังหมด  79.16±0.08a 76.23±0.23c 77.38±0.23b 

หมายเหต ุ: ns ไมมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถติ ิ(p<0.05) 
    a b c ตัวอักษรตางกันในแนวนอนแสดงวามีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถติ ิ (p<0.05) 

จากการทําแหงแกนตะวันดวยวิธีการตากแดด การทําแหงดวยลมรอน และการทําแหงแบบแชเยือกแข็ง พบวามี    

รอยละผลผลติเทากับ 15.80, 14.97 และ 13.77 ตามลําดับ ซึ่งในกระบวนการทําแหงวัตถุดบิจะเกิดการเปลี่ยนแปลงปริมาตร 

เชน การหดตัว (shrinkage) การพองตัว (expansion) และการยุบตัว (collapse) ในระหวางการสูญเสียน้ํา (Tian et al., 2016) 

ทําใหปรมิาณรอยละผลผลติที่ไดแตกตางกัน (p<0.05) การทําแหงแบบแชเยือกแข็งมีรอยละผลผลิตที่ไดนอย เนื่องจากการ   

ทําแหงแบบแชเยือกแข็งมีขัน้ตอนการระเหดิน้ําใหเปนไอออกจากผลติภัณฑจึงทําใหน้ําในผลิตภัณฑนั้นหมดไปและมีคา aw ต่ํา

กวาการตากแดดและการทําแหงดวยลมรอน เม่ือเปรียบเทียบตนทุนการผลิตแกนตะวันผง 1 กิโลกรัม พบวาวิธีการทําแหง

แบบแชเยือกแข็งมีตนทุนการผลติแกนตะวันผงสูงที่สุดเม่ือเปรยีบเทยีบกับวธิกีารทําแหงดวยลมรอนและการตากแดด (ตาราง

ที่ 3)  

ตารางที่ 3 เปรยีบเทยีบตนทุนการผลติแกนตะวันผง 

 

รายการ 

 

หนวย 

วิธกีาร 

การตากแดด การทําแหง          ดวย

ลมรอน 

การทําแหง          แบบ

แชเยอืกแข็ง 

ปรมิาณผลผลิต (รอยละ) 15.80±1.23a 14.97±0.24ab 13.77±0.25b 

จํานวนหัวแกนตะวันสด*  (กิโลกรัม) 6.32 6.68 7.26 

จํานวนแกนตะวันผง  (กิโลกรัม) 1 1 1 

ตนทุนวัตถุดบิ  (บาท) 632 668 726 

ตนทุนคาเชื้อเพลิง**  

(น้ํา กาซหุงตม และไฟฟา)  

(บาท) 126.4 133.6 145.2 

ตนทุนรวม  (บาท) 758.4 801.6 871.2 
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หมายเหต ุ: *  หัวแกนตะวันสดกโิลกรัมละ 100 บาท 
    ** การคํานวณโดยคิดเปนรอยละ 20 ของคาวัตถุดบิ 
    a b c ตัวอักษรตางกันในแนวนอนแสดงวามีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถติ ิ (p<0.05) 

 

วิจารณผลการวิจัย  

ผลของวิธีการทําแหงตอสมบัติทางเคมีและทางกายภาพของแกนตะวันผงแสดงในตารางที่ 1 พบวาวิธีการทําแหง    

มีผลตอปรมิาณความชื้นและคา aw ซึ่งการทําแหงดวยลมรอนและการตากแดดนั้นเปนการทําแหงดวยความรอนเพื่อระเหย  

น้ําออกและลดปริมาณน้ําอิสระ สวนการทําแหงแบบแชเยือกแข็งนั้นเปนการทําแหงภายใตอุณหภูมิและความดันต่ํา           

โดยมีขัน้ตอนของการระเหดิน้ําใหเปนไอออกจากผลิตภัณฑ จึงทําใหปริมาณน้ําอิสระหมดไปสงผลใหมีปริมาณความชื้นและ

คา aw ต่ํา วธิกีารตากแดดนัน้ใชเวลาในการลดความชื้นนานมากกวาการทําแหงแบบแชเยือกแข็งและการทําแหงดวยลมรอน 

สอดคลองกับงานวิจัยของ อรรถวิทย (2556) พบวาการทําแหงมันสําปะหลังเสนดวยพลังงานแสงอาทิตยใชเวลา 3-5 วัน     

จึงสามารถลดความชื้นไดประมาณรอยละ 13-15 อยางไรก็ตามจากการทําแหงดวยวิธีการดังกลาวสามารถลดคา aw          

ไดต่ํากวา 0.6 ที่จุลินทรียจะใชในการเจริญเติบโตได (Sagrin and Chong, 2013) นอกจากนี้วิธีการทําแหงมีผลตอคาสีของ  

แกนตะวันผง โดยวธิกีารตากแดดทําใหแกนตะวันผงมีสคีล้ํา เนื่องจากใชเวลานาน 2 วัน ในการทําแหง ทําใหแกนตะวันสัมผัส

กับอากาศรอนเปนเวลานานและทําใหเกดิปฏิกริยิาสนี้ําตาลแบบไมใชเอนไซม (non enzymatic browning) ในขณะที่การทําแหง

แบบแชเยือกแข็งเปนกระบวนการทําแหงภายใตสภาวะอุณหภูมิและความดันต่ํา จึงชวยชะลอการเกิดปฏิกิริยาเมลลารด 

(maillard reaction) ทําใหสีของแกนตะวันผงนั้นมีคาความสวาง (L*) มากกวาการทําแหงดวยลมรอนและการตากแดด       

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) เม่ือพิจารณาลักษณะพื้นผิวของแกนตะวันผงดังภาพที่ 1 พบวาแกนตะวันผงที่ผาน       

การทําแหงแบบแชเยือกแข็งมีลักษณะโครงสรางที่มีรูพรุนคลายฟองน้ําและมีขนาดใหญ เนื่องจากเกิดแรงดันไอน้ําออกมา    

ทําใหผนังเซลลเหี่ยวยนนอยลง การลดความดันทําใหความแตกตางของความดันภายในและภายนอกชิ้นตัวอยางสูงขึ้น ไอน้ํา

เคลื่อนที่ออกรวดเร็วและเกิดโครงสรางที่มีความพรุน (porosity) สวนการทําแหงดวยลมรอนและการตากแดดมีลักษณะ

โครงสรางที่แนนกวา  

จากตารางที่ 2 พบวาวิธีการทําแหงมีผลตอปริมาณโปรตีน ไขมัน และเถาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05)        

ในทํานองเดียวกับงานวิจัยของ Wu (2015) ศึกษาเปรียบเทียบวิธีการทําแหงผลสมมือ (finger citron) ดวยการทําแหง          

ดวยลมรอน การทําแหงแบบแชเยือกแข็งและการทําแหงสุญญากาศ พบวาวิธีการทําแหงมีผลตอปริมาณโปรตีนและเถา     

โดยมีปรมิาณโปรตนีเทากับรอยละ 4.40, 3.97 และ 4.45 ปรมิาณเถาเทากับรอยละ 3.46, 3.06 และ 3.19 น้ําหนักตอน้ําหนัก 

ตามลําดับ สวนปริมาณเถาแสดงถึงปริมาณแรธาตุที่เปนองคประกอบ ซึ่งจากงานวิจัยของ Arslan และ Özcan (2010) 

รายงานวาหอมสไลดที่ผานการทําแหงดวยลมรอนที่อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส มีปริมาณแรธาตุมากกวาหอมสไลดที่ผาน

การทําแหงดวยการตากแดดและการทําแหงดวยไมโครเวฟ เพราะเกิดการเปลี่ยนแปลงความเขมขนของแรธาตุในระหวาง

กระบวนการ   ทําแหง โดยพบวาปรมิาณแรธาตุนัน้ขึ้นกับวธิกีารทําแหงและอุณหภูมิที่ใชในการทําแหงอีกดวย อยางไรก็ตาม        

องคประกอบทางเคมีของแกนตะวันผงที่ศกึษามีปรมิาณไมสอดคลองกันกับงานวิจัยของ ดวงใจ และคณะ (2556) รายงานวา

แกนตะวันผงมีปริมาณโปรตีน ไขมัน และเถาเทากับ 8.14, 0.30 และ 4.23 กรัมตอ 100 กรัมน้ําหนักแหง ตามลําดับ สวน

งานวจัิยของ Rittilert และ Nisantia (2017) พบวาแกนตะวันผงที่ผานการทําแหงดวยลมรอนมีปริมาณโปรตีน ไขมัน และเถา   

อยูในชวง 6.71-7.56, 0.34-0.50 และ 5.44-5.77 กรัมตอ 100 กรัมน้ําหนักแหง ตามลําดับ ทั้งนี้องคประกอบทางเคมีที่พบ

ในแกนตะวันที่แตกตางกันยังอาจเปนผลมาจากปจจัยอ่ืนๆ ได เชน สายพันธุ การเพาะปลูก ฤดูกาลในการเพาะปลูกและ     

การเก็บเกี่ยว เปนตน สวนปรมิาณเย่ือใยและคารโบไฮเดรตไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถติ ิ (p>0.05) 
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วธิกีารทําแหงมีผลตอปรมิาณอินูลนิชนดิฟรุกแทน (p<0.05) โดยการทําแหงดวยลมรอนเปนการทําแหงที่อุณหภูมิสูง

กวาการตากแดดและการทําแหงแบบแชเยือกแข็ง โดยอุณหภูมิสูงอาจไปยอยสายโซของคารโบไฮเดรตไดเปนน้ําตาลสายสั้นๆ   

ทําใหมีผลตอปริมาณอินูลินชนิดฟรุกแทน ซึ่ง Narvávez-Zapata และ Sânchez-Teyer (2009) รายงานวาอากาเว (agave)        

มีปรมิาณน้ําตาลฟรุกแทนสูงและประกอบไปดวยน้ําตาลฟรุกโทสเปนหลักจับตอกับโมเลกุลของน้ําตาลซูโครส ซึ่งสามารถ   

ถูกยอยไดงายดวยความรอนและเอนไซมไดเปนน้ําตาลอิสระ ดังนั้นสายโซของน้ําตาลฟรุกแทนหรือระดับการเกิดพอลิเมอร 

(degree of polymerization; DP) ของอินูลินจึงอาจเกิดการเปลี่ยนแปลงได เนื่องจากโครงสรางของอินูลินที่เชื่อมตอกันดวย

พันธะ β-(2-->1) ไกลโคซดิกิ ไมสามารถยอยเปนน้ําตาลสายสัน้ ๆ ดวยเอนไซมในรางกายได แตไมทนตอการยอยดวยกรด

และความรอน นอกจากนี้วิธีการทําแหงยังสงผลตอปริมาณใยอาหารที่ไมละลายน้ํา ใยอาหารที่ละลายน้ําได ทําใหปริมาณ   

ใยอาหารทัง้หมดซึ่งเปนผลรวมของปรมิาณอินูลนิชนดิฟรุกแทน ใยอาหารที่ไมละลายน้ํา และใยอาหารที่ละลายน้ําไดแตกตาง

อยางมีนัยสําคัญ (p<0.05) อยางไรก็ตามการทําแหงแบบแชเยือกแข็งทําใหลักษณะของแกนตะวันผงมีความเปนรูพรุนมาก

อาจสงผลตอปรมิาณใยอาหารที่ละลายน้ําไดที่มีคามากกวาวธิกีารตากแดดแตไมแตกตางอยางมีนัยสําคัญ (p>0.05) 

จากตารางที่ 3 พบวาการแปรรูปแกนตะวันผงดวยวธิกีารตากแดดมีตนทุนการผลติต่ํากวาวธิีการทําแหงดวยลมรอน

และการทําแหงแบบแชเยือกแข็ง สอดคลองกับการศึกษาของ วันไชย และคณะ (2560) พบวาตนทุนการแปรรูปสับปะรด    

แชอ่ิมอบแหงดวยวธิกีารใชโรงเรอืนอบแหงดวยรังสแีสงอาทิตยต่ํากวาตนทุนการแปรรูปสับปะรดแชอ่ิมอบแหงดวยวิธีการใช

เครื่องอบแหงแบบลมรอน  

 

สรุปผลการวิจัย  

วิธีการทําแหงที่แตกตางกันสงผลตอสมบัติทางเคมีกายภาพของแกนตะวันผง คือ การใชวิธีตากแดดทําแหง         

แกนตะวันใชเวลานานกวาการทําแหงแบบแชเยือกแข็งและการทําแหงดวยลมรอน จึงทําใหแกนตะวันผงมีสีคล้ํา ลักษณะ

โครงสรางของแกนตะวันผงที่ผานการทําแหงแบบแชเยือกแข็งมีรูพรุนที่ มีขนาดใหญกวาการทําแหงดวยลมรอนและ           

การตากแดดที่ มีลักษณะโครงสรางของแกนตะวันผงที่แนนกวา วิธีการทําแหงยังมีผลตอองคประกอบทางเคมีของ            

แกนตะวันผง โดยการทําแหงแบบแชเยือกแข็งสามารถรักษาปริมาณโปรตีนไดมากกวาการทําแหงดวยลมรอนและ            

การตากแดด สวนปริมาณใยอาหาร ไดแก อินูลินชนิดฟรุกแทน ใยอาหารที่ไมละลายน้ํา ใยอาหารที่ละลายน้ําได และใย

อาหารทัง้หมด พบวาวธิกีารตากแดดชวยรักษาปรมิาณอินูลนิชนดิฟรุกแทน ใยอาหารที่ไมละลายน้ํา และใยอาหารทั้งหมดได

มากกวาการทําแหงแบบแชเยือกแข็งและการทําแหงดวยลมรอน ในขณะที่การทําแหงแบบแชเยือกแข็งมีปริมาณใยอาหารที่

ละลายน้ํามากกวาการตากแดดแตไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ดังนั้นการทําแหงแกนตะวันดวยการตากแดดจึง

เปนวธิกีาร     ที่เหมาะสม เนื่องจากสามารถรักษาปรมิาณใยอาหารที่สําคัญของแกนตะวันผงไดมากกวาการทําแหงแบบแช

เยือกแข็งและการทําแหงดวยลมรอน นอกจากนี้วิธีการตากแดดยังมีตนทุนการผลิตที่ต่ํา สามารถนําไปใชในการผลิตแกน

ตะวันผง เพื่อใชเปนสวนผสมในอาหารที่มีหนาที่เฉพาะ (functional food) หรอืใชในขั้นตอนการเตรียมกอนการสกัดอินูลินจาก

แกนตะวันได  

 
กติตกิรรมประกาศ  

ขอขอบคุณสถาบันวจัิยและพัฒนา มหาวทิยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ที่สนับสนุนทุนในการ

วิจัยงบประมาณแผนดินครั้งนี้ และขอขอบคุณคณะเทคโนโลยีการเกษตร ที่ใหความอนุเคราะหอุปกรณและเครื่องมือ           

ในการวจัิย  
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บทคัดยอ 

 บทความนี้นําเสนอการออกแบบและสรางระบบสูบน้ําพลังงานแสงอาทติยสําหรับปลูกพืชผักในแปลงโดยใชมอเตอร  

กระแสตรง DC 24 V และปมชักในการสูบน้ํา โดยจะใชวงจรลดระดับแรงดันในการลดแรงดัน 24 โวลต ใหเหลือ 9 โวลต และ 

15 โวลต เพื่อใชในการขับปมชัก โดยใชเซลลแสงอาทิตย 300 วัตต และใชแบตเตอรี่ 12 โวลต 20Ah จํานวน 2 หมอ ตอ

อนุกรมกันในการเก็บประจุไฟฟาจากแผงโซลาเซลลสําหรับเปนแหลงจายพลังงานดานอินพุตของวงจรลดระดับแรงดัน ซึ่ง

ไดผลการทดสอบที่สําคัญดังนี้ ทําการทดสอบทางไฟฟาโดยวงจรลดระดับแรงดันสามารถคงคาแรงดันเอาตพุตที ่9 โวลต และ 

15 โวลตได ทําการทดสอบทางกลสามารถนําแรงดันเอาตพุตที่ไดจากวงจรลดระดับแรงดันไปขับมอเตอรปมน้ําทดสอบได 

สวนการควบคุมระบบแบบอัตโนมัติจะใชไมโครคอนโทรลเลอรอารดูโนอารทธี  ในการควบคุมความชื้นที่เหมาะสมกับขนาด

ของพชืผัก เพื่อใหพชืผักมีการเจรญิเตบิโตเต็มที่ และก็ยังสามารถใชน้ําใหเกิดประโยชนสูงสุดอีกดวย และในการทดลองนี้ได

ทําการทดสอบการกระจายน้ําใหเหมาะสมสําหรับพชืผัก โดยจะแบงระยะการกระจายน้ําอยู 2 ระยะ ที่เหมาะสมสําหรับพืชผัก

ขนาดตนเล็ก และพชืผักขนาดตนใหญ คือ 1) ระยะการกระจายน้ําในรัศมี 100 เซนติเมตร มอเตอร DC จะกินแรงดันมอเตอร

อยูที่   9 โวลต และกนิกระแสอยูที่ 5 แอมป (สําหรับพชืผักตนเล็ก) 2) ระยะการกระจายน้ําในรัศมี 200 เซนติเมตร มอเตอร 

DC จะกนิแรงดันมอเตอรอยูที่ 15 โวลต และกนิกระแสอยูที่ 5 แอมป (สําหรับพชืผักตนใหญ) โดยจะใชวงจรบัคคอนเวอรเตอร

ในการลดแรงดันในการกระจายน้ํา 

คําสําคัญ:  พชืผัก  พลังงานแสงอาทติย  วงจรบัคคอนเวอรเตอร  ไมโครคอนโทรลเลอร  ความชื้น 

Abstract 

 This article investigate to Solar-Cell Water Pump System for Planting by  using Microcontroller Arduino R3 to 

suitable temperature and  humidity control for the growth of plant especially in case of high quality product to achieve 

the water for most effective goal. This project consist of 2 parts of water irregration and suitable for small plant and 

large plant is 1) water irregration system for small plant  100 cm 2) water irregration system for large plant  200 cm  

are used microcontroller buck Converter to step down pressure water irregration. 

Keyword:  Vegetable, Solar energy Peter, Buck converter circuit board, Microcontrollers, moisture 

 

บทนํา  

 การสูบน้ําถือไดวาเปนสิ่งสําคัญและจําเปนมากสําหรับประเทศไทย ทั้งนี้เพื่อตอบสนองความตองการพื้นฐาน

ทางดานและเกษตรกรรม โดยเฉพาะการสงแรงดันน้ําไปยังพื้นที่เกษตรบางพื้นที่จะเปนพื้นที่มีระยะทางการสงน้ําไกล ทําใหมี

แรงดันน้ําไปถงึปลายทางนอยทําใหพชืที่ปลูกไดรับน้ําที่นอยเกนิไป อาจทําใหพชืเจรญิเตบิโตชา และในการสูบน้ําของบางพื้นที่
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ในการเกษตรจะมีการสงแรงดันน้ําในระยะตนทางแรงเกินไป อาจทําใหพื้นที่การเกษตรนั้นเสียหายได เชน การปลูกพืชใน

ระยะแรกควรจะมีการกําหนดการจายน้ําออกมาใหเหมาะสมกับพชื เพราะถาจายแรงดันน้ําออกมามากเกินไปจะทําใหพืชตาย

และเสยีหายทางการเกษตรได และในปจจุบันสวนใหญมักจะพบปญหาของการ ไมมีเวลาในการรดน้ําพืชผัก และในประเทศ

ไทยเราเปนเมืองที่อยูในเขตุรอนชื้น บวกกับการพบปญหาฝนไมตกตามฤดูกาล การทําสวนเกษตรกรรม สวนใหญของ

เกษตรกร มีการใหน้ําแกพชืไมทั่วถงึ ทําใหผลผลติออกมาไมไดตามที่ตองการการใหน้ําพชืเพื่อใหเกดิประโยชน จะมีระยะเวลา

และปรมิาณน้ําในการใหน้ําที่แตกตางกันออกไป ซึ่งการใหน้ําพชืในปจจุบันสวนใหญมักจะใชทรัพยากรบุคคลในการเปด- ปด

วาลวน้ําทําใหเกนิการสูญเสยีเวลาในการเปด-ปดวาลวน้ํา  และในปจจุบันเกษตรกรสวนมากจะใชเครื่องสูบน้ําดีเซลเปนสวน

ใหญในสูบน้ํา เพราะการสูบน้ําดวยไฟฟามีขอจํากัดเฉพาะบริเวณที่มีสายสงถึงสวนบริเวณที่ไมมีสายสงถึง ที่เปนบริเวณ

การเกษตรหางไกลไฟฟาหลายกโิลเมตรและมีความตองการน้ํา จะไมสามารถสูบน้ําดวยไฟฟาได ในปจจุบันเทคโนโลยีการสูบ

น้ําดวยพลังงานทดแทนดังกลาวไดรับการพัฒนา จนอยูในระดับที่สามารถนําไปใชประโยชนได 

 ณรงค แกวทรัพย และ เอกพงษ วงษฟาเลื่อน (2553) เครื่องปมน้ําพลังงานแสงอาทิตยซึ่งประกอบดวยวงจรทบ

ระดับแรงดันควบคุมแบบปอนกลับดวยเทคนคิพัลสวดิธมอดูเลชั่น เพื่อทบระดับแรงดันไฟฟาจาก 10 โวลตถึง 17.5 โวลต เปน 

24 โวลต เพื่อใชในการขับปมน้ําที่ขนาดพกิัด 24 โวลต 60 วัตต โดยใชเซลลแสงอาทิตย 50 วัตต จํานวน 2 แผงตอขนานเปน

แหลงจายพลังงานดานอินพุตของวงจรทบระดับแรงดัน  ธีรวัฒน คามาก (2555) เครื่องสั่งงานโซลินอยดวาลวโดยมีการใช

ไมโครคอนโทรลเลอรในการควบคุม โดยทํางาน ภายใตเงอืนไขความชื้นสัมพัทธที่เหมาะสมในปรมิาณที่พืชตองการ ซึ่งอานคา

อุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธจาก Sensor รุน SHT11 มีติดตั้งโซลินอยดวาลว 3 จุด ตอการใชปมสูบน้ํา 1 ตัว  ณัฐกร ปนท

รายมูล และ เตสทิธิ์ วงศจันทรดา (2556) เครื่องควบคุมความชื้นในดนิจัดทําขึ้นเพื่อตองการใหพชืไดรับปรมิาณน้ําที่เหมาะสม

เพื่อใหพชืไดเจรญิเตบิโตอยางสมบูรณอีกทัง้ยังชวยประหยัดเวลาในการรดน้ําพชือีกดวย โดยสวนประกอบหลักของเครื่องจะมี

อยู 2 สวนคือ ชุดSensor และชุดควบคุม โดยชุด Sensor นั้นไดทําการวัดคาไฟฟาของดินและนํามาเปรียบเทียบคาความชื้น

จรงิแลวคํานวณออกมาตามสามารถเสนตรงเพื่อใหความแมนยําในการวัดสูงขึ้น สวนชุดควบคุมจะทําหนาที่รับคาความชื้นที่

ไดจากชุด Sensorเพื่อทําการประมวลผลและสั่งการใหมีการรดน้ําพชื โดยพจิารณาจากคาความชื้นที่ไดปรับตัง้ไว 

 ดังนัน้ผูทดลองจึงเสนอการออกแบบและสรางระบบสูบน้ําพลังงานแสงอาทิตยสําหรับปลูกพืชผักในแปลงควบคุม

ความชื้นดวยอาดูโนอารธร ีโดยใชแผงโซลาเซลล 300 วัตตและแบตเตอรี่รถยนต 12 โวลต 2 หมอ อนุกรมกันในการเก็บประจุ

ไฟฟา และสําหรับเปนแหลงจายพลังงานดานอินพุตใหกับวงจรลดระดับแรงดัน เพื่อใหมอเตอรสูบน้ําทํางานตามระยะของ

ขนาดแปลงผักที่เหมาะสม โดยจะใชวงจรบัคคอนเวอรเตอรในการลดระดับแรงดันลงเพื่อแบงระยะการกระจายน้ําที่เหมาะสม

ใหแกพชืผัก  เพื่อใหพชืผักเจรญิเตมิโตเต็มที่โดยจะมีการแบงระยะการกระจายน้ําอยู 2 ระยะ คือ ใชวงจรบคคอนเวอรเตอรใน

การลดระดับแรงดันออกมาอยูที่ 9 โวลต จะมีการกระจายน้ําออกมาในระยะรัศมี 100 เซนติเมตร. (สําหรับแปลงผักขนาด

เล็ก) และใชวงจรบัคคอนเวอรเตอรในการลดระดับแรงดันออกมาอยูที ่15 โวลต จะมีการกระจายน้ําออกมาในระยะรัศมี 200 

เซนตเิมตร. (สําหรับแปลงผักขนาดใหญ) โดยจะใชไมโครคอนโทรลเลอรอาดูโนอารธรใีนควบคุมอุณหภูมิความชื้นใหเหมาะสม

กับขนาดแปลงผักขนาดเล็ก และแปลงผักผักขนาดใหญ โดยมีเซนเซอรวัดความชื้นในดินเปนตัวสั่งการใหมอเตอรสูบทํางาน 

และมีโซลนิอยดวาลวเปนตัวควบคุมการเปด-ปด น้ําของแปลกผักขนาดเล็กและแปลงผักขนาดใหญใหทํางานคนละเวลา โดย

ไมสามารถทํางานพรอมกันไดทัง้ 2 แปลง 
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อุปกรณและหลักการทํางาน  

บลอกไดอะแกรมหลักการทํางาน 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

รูปที่ 1 บล็อกไดอะแกรมการทํางาน 

 เม่ือ Sensor ไดรับคา Digital จากดนิแลว จะทําการสงขอมูลไปยัง Microcontroller โดย Microcontroller นั้นจะทําการ

แปลงคาจากคา Digital ใหเปนคาความชื้นโดยใชหลักการเปรียบเทียบคา Digital กับคาความชื้นจริง จากนั้นก็ทําการสงคา

ความชื้นไปยัง Microcontroller จากนั้น Microcontroller ก็จะทําการสงคา Logic 1 ไปยัง Solenoid Vale โดยจะสงตามระดับ

ความชื้นที่ไดปรับตัง้ไวคือ ถาหากคาความชื้นมีคาที่นอยกวา 20% Microcontrollerก็จะทําการสงคา Logic 1 แตถาเม่ือไหรที่คา

ความชื้นมากกวา 70% Microcontroller ก็จะทําการสงคา Logic 0 

 

อุปกรณควบคุมการกระจายน้ํา 

 วงจรบัคคอนเวอรเตอร 

 วงจร Buck Converter หรอื วงจร Step down converter เปนวงจรที่ลดแรงดันไฟฟาใหต่ําลงเพื่อ เหมาะสมตอ

การใชงาน โครงสรางของวงจรจะประกอบดวยสวทิชที่สามารถสั่งให "ON" หรอื "OFF" ไดทุกขณะตาม ความตองการในทาง

ปฏิบัตสิวทิชที่ใชในวงจรจรงิคืออุปกรณสวทิชชิ่งเชน BJT,MOSFET นอกจากนี้ยังมีสวนประกอบ อ่ืนๆอีกเชน 

Condenser , Inductance และ Diode เปนตน  

 

 
รูปที่ 2 วงจรบัคคอนเวอรเตอร 

 

 หลักการควบคุมการกระจายน้ํา 

  ใชวงจรบัคคอนเวอรเตอรในการลดระดับแรงดันของมอเตอรลงใหไดระดับน้ําที่เหมาะสมกับขนาดของ

 แปลงพชืผัก โดยการปรับคา Duty cycle ของ วงจรบัคคอนเวอรเตอรลง ใหไดระยะการกระจายน้ําที่เหมาะสมกับ

เซนเซอร์วดัความชืน 1 

เซนเซอร์วดัความชืน 2 

อาดโูน่อาร์ธรี 
วงจรบคัคอนเวอร์เตอร์ 1 

วงจรบคัคอนเวอร์เตอร์ 2 

มอเตอร์ 

โซลินอยด์วาลว์ 1 

โซลินอยด์วาลว์ 2 
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 ขนาดพชืผัก โดยจะแบงการกระจายอยู 2 ระยะ คือ ในระยะรัศมี 100 เซนตเิมตร (ขนาดพชืผักตนเล็ก) และ ในระยะ

 รัศมี 200 เซนตเิมตร (ขนาดพชืผักตนใหญ) 

 สูตรคําหาคา 

   - คา  
[ ]
1O S
DV V
D


  

 

   - สมาการของวงจรในชวง switch opened 

     

(1 )( ) O
L open

V D Ti
L


 
 

 

   - สมาการของวงจรในชวง switch closed 

     
( ) S

L closed
V DTi
L

 
 

   - คา D (duty) 

     
ontD
T


 

 

   - คา L สูงสุดที่จะทําใหกระแสไหลตอเนื่อง คาตัวเหนี่ยวนําที่เล็กที่สุด 

     
max 2 (1 ) 2

S SL
L

V D V DTiI I
R D L


   

  
 

   - คาตัวเหนี่ยวนําที่เล็กที่สุด 

     

2

max
(1 )

2
D RL
f




 
 
อุปกรณควบคุมการสั่งงาน 

 ไมโครคอนโทรลเลอร (อารดูโนอารทธี) 

  อารดูโนอารทธี เปนบอรดไมโครคอนโทรเลอรตระกูล AVR ที่มีการพัฒนาแบบ Open Source คือมีการ

 เปดเผยขอมูลทั้งดาน Hardware และ Software ตัว บอรด Arduino ถูกออกแบบมาใหใชงานไดงาย ความงายของ

 บอรด Arduino ในการตออุปกรณเสรมิตางๆ คือผูใชงานสามารถตอวงจรอิเล็กทรอนิคสจากภายนอกแลวเชื่อมตอ

 เขามาที่ขา I/O ของบอรด 

 จุดเดนที่ทําใหบอรด Arduino  

  - งายตอการพัฒนา มีรูปแบบคําสั่งพื้นฐาน ไมซับซอนเหมาะสําหรับผูเริ่มตน 

  - Open Hardware ทําใหผูใชสามารถนําบอรดไปตอยอดใชงานไดหลายดาน 

  - ราคาไมแพง 

  - Cross Platform สามารถพัฒนาโปรแกรมบน OS ใดก็ได 

 หลักการควบคุมการสั่งงาน 

  อารดูโนอารทธี จะเปนตัวหลักในการสั่งงานของระบบควบคุม โดยจะสั่งทํางานก็ตอเม่ือ เซนเซอรวัด

 ความชื้นตัวที่ 1 มีคานอยกวาคาที่ตัง้ไวคือ  20% จะทําใหอารดูโนอารทธีสั่งงานใหโซลินอยดวาลวตัวที่ 1 เปด และ
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สั่งงานใหวงจรบัคคอนเวอรเตอรทํางานโดยลดระดับแรงดันลงเหลอื 15 V และไปสั่งใหมอเตอรทํางาน จะไดระยะการกระจาย

น้ําในรัศมี 200 ซม (สําหรับแปลงขนาดใหญ) และอารดูโนอารธรจีะสั่งใหมอเตอรหยุดทํางานก็ตอเม่ือเซนเซอรวัดความชื้นมี

คามากกวา 70% และสั่งเซนเซอรวัดความชื้นตัวที่ 2 ทํางานก็ตอเม่ือมีคานอยกวาคาที่ตัง้ไว คือ 20% จะทําใหอารดูโนอารทธี

สั่งงานใหโซลนิอยดวาลวตัวที่ 2 เปด และสั่งงานใหวงจรบัคคอนเวอรเตอรทํางานโดยลดระดับแรงดันลงเหลือ 9 V และไปสั่ง

ใหมอเตอรทํางาน จะไดระยะการกระจายน้ําในรัศมี 100 ซม (สําหรับแปลงขนาดเล็ก) และอารดูโนอารธรีจะสั่งใหมอเตอร

หยุดทํางานก็ตอเม่ือเซนเซอรวัดความชื้นมีคามากกวา 70%  โดยเซนเซอรวัดความชื้นตัวที่ 1 และ ตัวที่ 2 จะไมสามารถ

ทํางานพรอมกันได 

 หลักการทํางานเซนเซอรวัดความช้ืน  

  ในการวัดคาความชื้นในดนินัน้ จะตองนําเอาแทงอิเล็กโทรดปกลงไปในดนิที่ตองการวัดซึ่งก็จะสามารถอาน

 คาความชื้นของดินได หลักการ คือ การวัดคาความตานทานระหวางอิเล็กโทรด 2 ขางในกรณีที่อานคาความ

 ตานทานไดนอย ก็แปลวามีความชื้นในดนิมาก หรือดินชุมชื้นไมตองรดน้ํา ในกรณีที่อานคาความตานทานไดมาก ก็

 แปลวามีความชื้นในดนินอย หรอืดนิแหงอาจจะตองรดน้ํา 

 

 
 

รูปที่ 3 วงจรควบคุมความชื้น   รูปที่ 4 เซนเซอรวัดความชื้นในดนิ 

 

วิธีการดําเนนิการ 

การออกแบบระยะของแปลงผัก 

 แปลงผักจะแบงออกเปน 2 แปลง คือ แปลงขนาดใหญและแปลงขนาดเล็ก โดยจะแบงการรดน้ําอยู 2 ชวง คือ ระยะ

รัศมี 100 ซม (แปลงเล็ก) จะประกอบดวย โซลนิอยดวาลว 1 อัน สปรงิเกอร 4 อัน และระยะรัศมี 200 ซม (แปลงใหญ) จะ

ประกอบดวย โซลนิอยดวาลว 1 อัน สปรงิเกอร 3 อัน 
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รูปที่ 5 การออกแบบระบบการกระจายน้ําสําหรับปลูกผักในแปลงขนาดเล็กและขนาดใหญ 

 แปลงผักที่ทําการทดสอบระยะการกระจายน้ําในรัศมี 100 ซม แปลงเล็ก และรัศมี 200 ซม แปลงใหญ 

 

 
 

รูปที่ 6 แปลงผักขนาดเล็กและแปลงผักขนาดใหญ 

 

การออกแบบระบบควบคุมการทํางาน 

 ระบบควบคุมจะใชอาดูโนอารธรใีนการออกคําสั่ง ไปสั่งยังโซลนิอยดวาลว เปด – ปด และไปสั่งงานวงจรบัคคอน

เวอรเตอรพรอมกับสั่งใหมอเตอรทํางาน 

 

 
 

รูปที่ 7 วงจรควบคุมการทํางานการกระจายน้ําสําหรับแปลงผักขนาดเล็กและแปลงผักขนาดใหญ 

 เม่ือเซนเซอรวัดความชื้นมีคามากกวา 70% จะทําใหอาดูโนอารธรสีั่งงานใหโซลนิอยดวาลวเปด และวงจรบัคคอน

เวอรเตอรจะลดระดับแรงดันลงเหลอื 9V และทําใหมอเตอรทํางาน และจะหยุดทํางานก็ตอเม่ือเซนเซอรวัดความชื้นมีคาต่ํา

กวา 20% (แปลงขนาดเล็ก) 
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รูปที่ 8 รัศมีการกระจายน้ํา ในแปลงผักขนาดเล็ก 

 

 เม่ือเซนเซอรวัดความชื้นมีคามากกวา 70% จะทําใหอาดูโนอารธรสีั่งงานใหโซลินอยดวาลวเปด และวงจรบัคคอน

เวอรเตอรจะลดระดับแรงดันลงเหลอื 15V และทําใหมอเตอรทํางาน และจะหยุดทํางานก็ตอเม่ือเซนเซอรวัดความชื้นมีคาต่ํา

กวา 20% (แปลงขนาดใหญ) 

 

 
รูปทึ่ 9 รัศมีการกระจายน้ํา ในแปลงผักขนาดใหญ 

 

ผลการวิจัย  

 1. ทดสอบการทํางานของวงจรบัคคอนเวอรเตอร ขณะ NO – LOAD โดยการปรับ Duty Cycle จาก 10 – 90 แลว  

สังเกตคา ( แรงดัน กระแส ) 

 
รูปที่ 10 กราฟแสดงแรงดันและกระแสวงจรบัคคอนเวอรเตอร ขนาด NO-LOND 
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 2. ทดสอบการทํางานของวงจรบัคคอนเวอรเตอร ขณะ ON – LOAD โดยการปรับ Duty Cycle จาก 10 – 90 แลว  

สังเกตคา ( แรงดัน กระแส ) 

 
รูปที่ 11 กราฟแสดงแรงดันและกระแสวงจรบัคคอนเวอรเตอร ขนาด ON-LOND 

 
 3. บันทกึคาความชื้น 1 วัน โดยใชเวลาในการบันทกึคา 12 ชั่วโมง (พชืผักตนใหญ) โดยใชวงจรบัคคอนเวอรเตอรลด

ระดับแรงดันอยูที่ 15 V 

 
รูปที่ 12 กราฟแสดงเวลาและความชื้นใน 1 วัน ของพชืผักตนใหญ 

 
 4. บันทกึคาความชื้น 1 วัน โดยใชเวลาในการบันทึกคา 12 ชั่วโมง (พืชผักตนเล็ก) โดยใชวงจรบัคคอนเวอรเตอรลด

ระดับแรงดันอยูที่ 9 V 

 
รูปที่ 13 กราฟแสดงเวลาและความชื้นใน 1 วัน ของพชืผักตนเล็ก 
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 5. บันทกึคาความชื้น 7 วัน โดยแตละวันใชเวลาในการบันทกึคา 12 ชั่วโมง (พชืผักตนใหญ) โดยใชวงจรบัคคอนเวอร

เตอรลดระดับแรงดันอยูที่ 15 V (รัศมี 200 ซม) 

 
รูปที่ 14 กราฟแสดงเวลาและความชื้นใน 1 สัปดาห ของพชืผักตนใหญ 

 

 6. บันทกึคาความชื้น 7 วัน โดยแตละวันใชเวลาในการบันทกึคา 10 ชั่วโมง (พืชผักตนเล็ก) โดยใชวงจรบัคคอนเวอร

เตอรลดระดับแรงดันอยูที่ 9 V (รัศมี 100 ซม) 

 

 
 

รูปที่ 15 กราฟแสดงเวลาและความชื้นใน 1 สัปดาห ของพชืผักตนเล็ก 

  

 7. บันทึกคาแรงดันและกระแส ขณะวงจรควบคุมสั่งงานในแตละวันจะเห็นไดวาชวงการกระจายน้ําจะอยูในชวง      

11 – 15 นาฬกิา และคาแรงดันจะอยูประมาณ 15 V และคากระแสจะอยูประมาณ 5 A ดูจากตารางที่ 1 

 

  

 

 

 

ค่าความชืน 

เวลา/ชัวโมง 
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ตารางที่ 1 แสดงการทํางานของเซนเซอรวัดความชื้น  

วัน/เวลา แรงดัน(V) กระแส(A) ความชื้น 

1/11.00 15.76 5.43 505 

1/15.00 15.45 5.11 508 

2/11.00 15.87 5.76 513 

2/15.00 15.44 5.35 510 

3/12.00 15.89 5.21 514 

3/14.00 15.24 5.76 508 

4/11.00 15.98 5.84 517 

4/14.00 15.23 5.22 503 

5/12.00 15.87 5.13 504 

5/15.00 15.33 5.21 511 

6/12.00 15.79 5.20 504 

6/15.00 15.40 5.56 502 

7/11.00 15.96 5.84 519 

7/14.00 15.44 5.37 503 

 

 
 

รูปที่ 16 กราฟแสดงแรงดันและกระแสในชวงการกระจายน้ํา (สําหรับพชืผักตนใหญ) 

 

 8. บันทึกคาแรงดันและกระแส ขณะวงจรควบคุมสั่งงานในแตละวันจะเห็นไดวาชวงการกระจายน้ําจะอยูในชวง      

11 – 15 นาฬกิา และคาแรงดันจะอยูประมาณ 9 V และคากระแสจะอยูประมาณ 5 A ดูจากตารางที่ 2 

 

วนั/เวลา 

แรงดนักบักระแส 
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 ตารางที่ 2 แสดงการทํางานของเซนเซอรวัดความชื้น 

วัน/เวลา แรงดัน(V) กระแส(A) ความชื้น 

1/11.00 9.43 5.34 512 

1/15.00 9.65 5.54 514 

2/11.00 9.58 5.21 503 

2/15.00 9.18 5.64 508 

3/12.00 9.69 5.44 507 

3/14.00 9.46 5.39 516 

4/11.00 9.21 5.44 502 

4/14.00 9.30 5.23 515 

5/12.00 9.45 5.11 515 

5/15.00 9.56 5.67 502 

6/12.00 9.44 5.02 516 

6/15.00 9.23 5.21 513 

7/11.00 9.19 5.14 504 

7/14.00 9.57 5.31 511 

 

 
 

รูปที่ 17 กราฟแสดงแรงดันและกระแสในชวงการกระจายน้ํา (สําหรับพชืผักตนเล็ก) 
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การกระจายนาํใน 1 สัปดาห์ (พืชผกัขนาดเลก็)

แรงดนั(V) กระแส(A) วนั/เวลา 

แรงดนักบักระแส 
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วิจารณผลการวิจัย  

 จากการทดลองจะเห็นวาเม่ือเริ่มการกระจายน้ําในแปลงขนาดใหญ น้ําที่ออกจากสปงเกอรตนทางจะมีแรงดันน้ําที่

แรงทําใหการกระจายน้ําในชวงตนทางมีระยะการกระจายน้ําที่กวางกวาระยะการกระจายน้ํากลางทางและปลายทางและการ

แกปญหาแปลงขนาดใหญจะตองลดขนาดทอน้ําที่ปลายทางลงใหเล็กกวาเพื่อใหน้ํามีแรงดันมากจะทําใหกระจายน้ําไดเทาๆกัน

แตการกระจายน้ําในแปลงขนาดเล็กจะดกีวาการกระจายน้ําในแปลงใหญเพราะมีการกระจายน้ําออกมาในรัศมี แตถาแปลง

ผักมีระยะทางการสงน้ําที่ไกลควรลดขนาดทอลงเพื่อเพิ่มแรงดันน้ําไหลใหมากขึ้นจึงจะทําใหมีการกระจายน้ําออกมาในรัศมี

เทาๆกัน 

 
สรุปผลการวิจัย  

 จากผลการทดลองจะเห็นไดวาในการกระจายน้ําสําหรับแปลงผักขนาดเล็ก (ในรัศมีการกระจายน้ํา 100 เซนตเิมตร) 

จะใชวงจรบัคตอนเวอรเตอรในการลดระดับแรงดันที่คา Duty cycle 40 จะมีแรงดันออกมาอยูที่ 9 โวลต และกระแสที่ใช คือ 5 

แอมป และ ในการกระจายน้ําสําหรับแปลงผักขนาดใหญ (ในรัศมีการกระจายน้ํา 200 เซนตเิมตร) จะใชวงจรบัคตอนเวอร

เตอรในการลดระดับแรงดันที่คา Duty cycle 70 จะมีแรงดันออกมาอยูที่ 15 โวลต และกระแสที่ใช คือ 5 แอมป โดยในชวง

เวลาการกระจายน้ําจะอยูในชวงเวลา 11.00-15.00 นาฬกิา จะเปนชวงที่ความชื้นของเซนเซอรจะต่ําและมีคานอยกวา 20% 

จึงทําใหอาดูโนอารธรสีั่งการทํางานในชั่งเวลานี้โดยการสั่งใหโซลนิอยดวาลวเปด และวงจรบัคคอนเวอรเตอรจะลดระดับ

แรงดันลงไปสั่งใหมอเตอรทํางานกะจายน้ําออกมาในรัศมี 100เซนตเิมตร (แปลงขนาดเล็ก) และ 200 เซนตเิมตร (แปลงขนาด

ใหญ) และเซนเซอรวัดความชื้นจะหยุดทํางานก็ตอเม่ือ ความชื้นในดนิมีคามากกวา 70%   และเซนเซอรวัดความชื้นจะไม

ทํางานในชวงเชาเวลากอน 10  และชวงเย็น 16.00 น เปนตนไป เพราะมีความชื้นมาก 

 
กติตกิรรมประกาศ  

ผูวจัิยขอขอบคุณ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา เชยีงราย ที่ไดอนุเคราะหงบประมาณเวลาสถานที่ในการ

จัดทํางานวจัิยฉบับนี้สําเร็จลุลวงไปดวยดี 

งานวจัิยสําเร็จไดดวยความกรุณาของอาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธ เพลิน จันทรสุยะ อาจารยที่ปรึกษารวมซึ่ง

เปนผูใหขอคิดเห็นและคําแนะนําในการทํางานวจัิยมาโดยตลอด ผูวจัิยขอขอบพระคุณเปนอยางสูง ณ โอกาสนี้ 

นอกจากนี้ผูวิจัยจึงใครขอกราบขอบพระคุณ คณาจารยสาขาวิศวกรรมไฟฟาทุกทาน ที่ไดถายทอดความรู ทักษะ

และประสบการณที่เปนประโยชนในการทําวจัิยฉบับนี้ 

สุดทายนี้ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณครอบครัวที่คอยใหการสนับสนุนและเปนกําลังใจใหแกผูวิจัยมาโดยตลอดจน

สําเร็จการศกึษา รวมถงึคณาจารยทุกทานที่ใหการอบรมสั่งสอนมาจนสามารถนําความรูตางๆ มาประยุกตใชใหเกิดประโยชน

ไดและทานอ่ืนๆ ที่มีความเกี่ยวของแตมิไดกลาวนาม ณ ที่นี้ใหความชวยเหลอืสนับสนุนเปนอยางดี 

 

                         คณะผูจัดทํา 

   นายพูนลาภ   ถิ่นสบื 

   นายวรีชาต ิ  ตุยกาศ 
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เอกสารอางอิง  

สุรสทิธิ์ แสนทอน  ณรงคฤทธิ์ พมิพคําวงศ  ณรงค แกวทรัพย  และ เอกพงษ วงษฟาเลื่อน 2553 เครื่องปมนํ้าพลังงาน

 แสงอาทติย. มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ตาก 109 หนา 

อุเทน คานาน และ ธรีวัฒน  คามาก 2555 ควบคุมปมน้ําโดยใชชุดอุณหภูมิสัมพัทธ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

 ลานนาเขตภาคพายัพ เชียงใหม 97 หนา 

วชิาญ จันที  ณัฐกร ปนทรายมูล และ เตสทิธิ์ วงศจันทรดา 2556 เครื่องควบคุมความช้ืนในดนิ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยี

 ราชมงคลลานนา 63 หนา 

สมยศ แซลี  และ ดนัย เจรญิกังวานไกร 2557 โครงการเครื่องสูบน้ําพลังงานแสงอาทติย โรงเรยีนอัสสัมชัญเทคนคิ

 นครพนม 63 หนา 
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ผลของความเขมขนไนโตรเจนและแสงตอการเจริญและกจิกรรมตานอนมุูลอิสระของสาหราย 

Spirulina platensis 

Effects of nitrogen concentration and light on growth and antioxidant activity of  

Spirulina platensis 
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บทคัดยอ 

 ในการวจัิยครัง้นี้มีวัตถุประสงคเพื่อศกึษาผลของไนโตรเจนและแสงตอการเจริญและการสรางสารตานอนุมูลอิสระ

ของสาหรายสไปรูลนิา เพื่อใชเปนขอมูลเบื้องตนสําหรับใชเปนแนวทางในการคิดคนสูตรอาหารในการเพาะเลี้ยงสาหรายสไปรู

ลนิาในระดับอุตสาหกรรม เม่ือทําการเพาะเลี้ยงสาหรายสไปรูลนิาในอาหารที่แตกตางกันคือ อาหารสูตรปกติและอาหารสูตร

ลดไนโตรเจนเพื่อสังเกตผลของไนโตรเจนตอการเจริญและกิจกรรมการตานอนุมูลอิสระของสาหราย ทําการเพาะเลี้ยง

สาหรายโดยใหอากาศตลอดเวลาและใหแสงตามธรรมชาติ เปนเวลา 21 วัน พบวาสาหรายที่เพาะเลี้ยงในอาหารสูตรปกติ

สามารถเจรญิไดดกีวาสาหรายที่เพาะเลี้ยงในอาหารขาดไนโตรเจน และเม่ือนําไปทดสอบการตานอนุมูลอิสระดวยวิธี DPPH 

Radical Scavenging  พบวาสารสกัดจากสาหรายที่เพาะเลี้ยงในอาหารสูตรปกติมีคา IC50 และฤทธิ์การตานอนุมูลอิสระ

เทากับ 0.9519 และ 3.5443 µg gallic acid/g extract ตามลําดับ ซึ่งมีคามากกวาสารสกัดจากสาหรายที่เพาะเลี้ยงในอาหาร

สูตรลดไนโตรเจนที่มีคา IC50 และฤทธิ์การตานอนุมูลอิสระเทากับ 2.3122 และ 1.4591 µg gallic acid/g extract ตามลําดับ 

ในขณะที่การเพาะเลี้ยงในอาหารสูตรปกติที่สภาวะแสงสีมวง ไมพบการเจริญของสาหราย จึงไมสามารถนําสารสกัดจาก

สาหรายไปทดสอบฤทธิ์การตานอนุมูลอิสระโดยวธินีี้ได 

คําสําคัญ:  สารตานอนุมูลอิสระ แสง แหลงไนโตรเจน สไปรูลนิา 

Abstract 

 The aim of this research is to study the effect of nitrogen and light on growth and antioxidant activity of 

Spirulina platensis. The formulation of algal medium from this preliminary experiments will be developed in industrial 

scale. Spirulina was cultured in different medium that were normal medium and nitrogen-reduced medium to test for 

the effects of nitrogen on growth and antioxidant activity. The experiments were performed under natural light with 

airlift agitators. After 21 days of incubation, the results showed that the algae that was cultured in normal medium grew 

better than in nitrogen-reduced medium. The DPPH radical scavenging test showed that the extraction of algae cultured 

in normal medium had IC50 (0.9519) and antioxidant activity (3.5443 µg gallic acid/g extract) higher than in nitrogen-

reduced medium (IC50= 2.3122, antioxidant activity = 1.4591 µg gallic acid/g extract). While, there was no growth of 

algae that was cultured under purple light, therefore, the antioxidant activity test was not performed. 

Keyword:  Antioxidant, Light, Nitrogen source, Spirulina 
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บทนํา 

 จากสภาพแวดลอมและการดําเนนิชวีติในปจจุบัน ทําใหมนุษยเราตองเผชิญกับสารพิษมากขึ้น สารพิษที่ไดรับเขาไป

จะทําใหเกิดอนุมูลอิสระแกรางกายซึ่งอนุมูลอิสระคือ โมเลกุลที่ไมเสถียรเนื่องจากขาดอิเล็กตรอน เม่ือรางกายสูญเสีย

อิเล็กตรอนจากการที่ถูกอนุมูลอิสระแยงจับ จะทําใหโมเลกุลของเซลลภายในรางกายขาดความสมดุล ทําใหเซลลรางกายเกิด

ความเสยีหายได ดังนัน้เม่ือรางกายไมสามารถผลติหรอืไดรับสารตานอนุมูลอิสระอยางเพยีงพอจึงนําไปสูการเกิดโรคภัยตางๆ 

รวมไปถงึการแกกอนวัยอันควร สารตานอนุมูลอิสระจึงมีความสําคัญในการเขาไปปองกันหรือแยงที่จับกับอนุมูลอิสระและนํา

อนุมูลอิสระไปทิ้งนอกเซลล ดวยเหตุนี้ทําใหสารตานอนุมูลอิสระเปนที่ตองการของทองตลาด โดยเฉพาะสารตานอนุมูลอิสระ

ที่มาจากธรรมชาต ิเนื่องจากมีความปลอดภัยและไมเปนพษิตอรางกาย (วัชรี, 2549; สุภามาศ, 2547; สุพร, 2549) 

 สาหรายสไปรูลนิา เปนสาหรายที่ไดรับความนยิมในการนํามาใชเปนแหลงผลิตสารตานอนุมูลอิสระ เนื่องจากมีการ

สรางสารตานอนุมูลอิสระเพื่อปองกันไมใหอนุมูลอิสระทําอันตรายแกเซลล อีกทัง้ยังเปนแหลงของโปรตีน กรดอะมิโนที่จําเปน

ตอรางกาย วิตามิน B12, B1, E โดยเฉพาะอยางย่ิงวิตามิน A ที่เปนสารตานอนุมูลอิสระชนิดหนึ่ง (Engelkirk & Duben-

Engelkirk, 2011) นอกจากนี้ยังเปนสาหรายที่สามารถเพาะเลี้ยงและเก็บเกี่ยวผลผลติไดงาย ในทางอุตสาหกรรมจึงจําเปนตอง

คิดหาวธิทีี่จะทําใหไดสาหรายปรมิาณมากโดยใชอาหารนอย เพื่อใหเกดิผลกําไรสูงสุด ซึ่งปจจัยหนึ่งที่สําคัญตอการเจริญของ

สาหรายคือ ธาตุอาหาร โดยธาตุอาหารที่สาหรายตองการแบงได 2 ประเภทคือ ธาตุที่อาหารที่เปนองคประกอบโครงสราง

เซลลและธาตุอาหารที่สวนประกอบของโมเลกุลที่สําคัญ นอกจากนี้ปจจัยหนึ่งที่สําคัญคือ แสง สาหรายจะมีรงควัตถุในการ

ดูดกลนืแสงหลายชนดิ เชน คลอโรฟลลเอ แคโรทนีอยด และไฟโคบลินิ โดยรงควัตถุเหลานี้จะมีความสามารถในการรับความ

ยาวคลื่นแสงคนละชวงกัน ทําใหสาหรายสามารถเจริญไดในหลายพื้นที่ เพราะสามารถใชแสงไดหลายชวงคลื่นแสงนั่นเอง 

(ยุวด,ี 2546) 

 ในการศกึษาครัง้นี้จึงทําการศกึษาสภาวะที่เหมาะสมในการเพาะเลี้ยงสาหราย ซึ่งไดแก ผลของธาตุไนโตรเจนตอการ

ผลติสารตานอนุมูลอิสระจากสาหรายสไปรูลนิา โดยทําการเพาะเลี้ยงสาหรายสไปรูลินาในอาหารที่มีธาตุไนโตรเจนปกติและ

ในอาหารที่มีการลดปรมิาณไนโตรเจน เพื่อศึกษาวาไนโตรเจนมีผลตอการสรางสารตานอนุมูลหรือไม นอกจากนี้ ไดทําการ

เพาะเลี้ยงสาหรายสไปรูลินาในที่ความเขมแสง 2 แบบ คือเพาะเลี้ยงในที่สภาวะแสงปกติ กับสภาวะที่ใหแสงสีมวง  นํามา

เปรยีบเทยีบกันเพื่อทดสอบผลของแสงตอกิจกรรมการสรางสารตานอนุมูลอิสระ ในการศึกษาทั้งสองสภาวะดังกลาว เปน

ขอมูลเบื้องตนสําหรับใชเปนแนวทางในการคิดคนสูตรอาหารในการเพาะเลี้ยงสาหรายสไปรูลินาใหมีปริมาณสารตานอนุมูล

อิสระปรมิาณมากเพื่อนําไปใชประโยชนในดานยารักษาโรค อาหารเสรมิ เครื่องสําอางและอุตสาหกรรมตางๆ  

 

อุปกรณและวิธีการ / วิธีดําเนนิการวิจัย  

 สายพันธุสาหราย 

 สาหราย Spirulina platensis (Arthrospora platensis) จากหองปฏิบัติการวิจัยสาหรายประยุกต ภาควิชาชีววิทยา 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม 

 สถานที่ทําวิจัย 

 หองปฏิบัติการ จุลชี ววิทยา โครงการ จัดตั้ งภาควิชาจุลชีววิทยา คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร วทิยาเขตกําแพงแสน 

 การเพาะเลี้ยงและการวัดการเจรญิสาหราย 

 ผลของแหลงไนโตรเจนตอการเจรญิของสาหราย 

เพาะเลี้ยงสาหรายลงในอาหารเลี้ยงเชื้อสูตรปกติ (NaHCO3 0.85%, NaNO3 0.15%, K2HPO4 0.05%, ปุย N:P:K = 

16:16:16 0.06%) เปนเวลา 5-7 วัน เพื่อใชเปนหัวเชื้อ เตรียมอาหารสูตรปกติและสูตรลดปริมาณไนโตรเจน (NaHCO3 
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0.85%, NaNO3 0.5%, K2HPO4 0.05%, ปุย N:P:K = 16:16:16 0.06%) ปริมาตร 1 L เติมหัวเชื้อลงไป 10% ของปริมาตร

อาหารที่เตรยีม เพาะเลี้ยงสาหรายในตูเพาะเลี้ยงสาหราย ตอสายยางจากเครื่องใหอากาศลงไปในตูเพาะเลี้ยงและใหแสงตาม

ธรรมชาต ิเก็บตัวอยางน้ําเลี้ยงเชื้อสาหรายทุกๆ 3 วัน เปนเวลา  21 วัน โดยปเปตตัวอยางครั้งละ 10 mL วัดคาการดูดกลืน

แสงที่ความยาวคลื่นแสง 560 nm โดยใชอาหารเลี้ยงเชื้อของแตละสูตรอาหารเปน blank จากนั้นเทน้ําเลี้ยงเชื้อทั้งหมด (10 

mL) ลงบนกระดาษกรอง ทิ้งใหแหงแลวนําไปอบในตู 50oC นํากระดาษกรองที่มีสาหรายอบแหงแลวไปชั่งน้ําหนัก คํานวณหา

น้ําหนักแหงของสาหราย ดังสมการ 

น้ําหนักแหงของสาหราย = น้ําหนักกระดาษกรองที่มีสาหรายอบแหง – น้ําหนักกระดาษกรอง 

   นําคาที่ไดเขยีนกราฟแสดงความสัมพันธระหวางน้ําหนักแหงและคาการดูดกลนืแสง (ยุวดี, 2546) 

 ผลของแสงตอการเจรญิของสาหราย 

 เพาะเลี้ยงสาหรายลงในอาหารเลี้ยงเชื้อสูตรปกติ เปนเวลา 5-7 วัน เพื่อใชเปนหัวเชื้อ เตรียมอาหารสูตรปกติ

ปรมิาตร 1 L เตมิหัวเชื้อลงไป 10% ของปริมาตรอาหารที่เตรียม เพาะเลี้ยงสาหรายในตูเพาะเลี้ยงสาหราย ตอสายยางจาก

เครื่องใหอากาศลงไปในตูเพาะเลี้ยงและใหแสงตามธรรมชาต ิสําหรับการทดลองแสงที่สภาวะปกติ สวนที่สภาวะแสงสีมวงทํา

การเพาะเลี้ยงสาหรายในตูเพาะเลี้ยงสาหรายโดยเปลี่ยนหลอดไฟที่ใหแสงสีมวง เก็บตัวอยางน้ําเลี้ยงเชื้อสาหรายทุกๆ 3 วัน 

เปนเวลา  21 วัน โดยปเปตตัวอยางครัง้ละ 10 mL วัดคาการดูดกลนืแสงที่ความยาวคลื่นแสง 560 nm โดยใชอาหารเลี้ยงเชื้อ

ของแตละสูตรอาหารเปน blank จากนัน้เทน้ําเลี้ยงเชื้อทัง้หมด (10 mL) ลงบนกระดาษกรอง ทิ้งใหแหงแลวนําไปอบในตู 50oC 

นํากระดาษกรองที่มีสาหรายอบแหงแลวไปชั่งน้ําหนัก คํานวณหาน้ําหนักแหงของสาหราย ดังสมการ 

น้ําหนักแหงของสาหราย = น้ําหนักกระดาษกรองที่มีสาหรายอบแหง – น้ําหนักกระดาษกรอง 

   นําคาที่ไดเขยีนกราฟแสดงความสัมพันธระหวางน้ําหนักแหงและคาการดูดกลนืแสง (ยุวดี, 2546)  

  การตานอนุมูลอิสระของสารสกัดสาหรายโดยวิธี DPPH radical scavenging 

 นําตัวอยางน้ําเลี้ยงเชื้อสาหรายจากการทดลองขางตนมาทดสอบการตานอนุมูลอิสระ โดยทําการเตรียมสารละลาย 

2, 2-diphenyl-1-picrylhydrazy radical (DPPH) ความเขมขน 0.1 mM โดยใช 99.9% เมทานอล เปนตัวทําละลาย หอดวย

กระดาษอลูมิเนยีมฟอยล เพื่อไมใหโดนแสง จากนั้นเตรียมสารสกัดจากสาหรายที่ความเขมขนตางๆ ปริมาตร 0.5 mL ลงใน

หลอดทดลอง โดยมีวธิสีกัดสารตานอนุมูลอิสระจากสาหรายดังนี้ 

 เตรยีมสาหรายใหไดความเขมขน 10 mg/mL, 1 mg/mL และ 0.1 mg/mL  ในสารละลายเมทานอล จากนั้นนําไปบมใน

อางน้ําควบคุมอุณหภูมิ (water bath) ที่ 70oC เปนเวลา 2 นาที ปนเหวี่ยงที่ความเร็วรอบ 3500 rpm  (หรือปนใหเซลล

ตกตะกอน) นําสารละลายสวนใสดานบนที่เรียกวา crude extract มาทดสอบการตานอนุมูลอิสระ โดยเติมสารละลาย DPPH 

ความเขมขน 0.1 mM ปริมาตร 1.5 mL ผสมใหเขากับสารสกัดจากสาหรายขางตน บมในที่มืดเปนเวลา 20 นาที วัดคาการ

ดูดกลนืแสงที่ 517 nm (A517) ดวยเครื่อง spectrophotometer โดยใช 99.9% เมทานอล เปนตัวปรับคาศูนย และใช gallic acid 

ความเขมขน 0.001- 0.01 mg/mL เปนสารละลายมาตรฐาน หากสารสกัดสาหรายสามารถยับย้ังการเกิดอนุมูลอิสระได

สารละลายจะเปลี่ยนจากสมีวงเปนสเีหลอืง นําคาที่ไดมาคํานวณหาคารอยละการยับย้ัง ดังสมการ 

 Inhibition (%)  =  [(A517control - A517sample)/ A517control] x 100 

 คํานวณฤทธิ์การตานอนุมูลอิสระที่ไดเทียบกับ gallic acid (gallic acid equivalent antioxidant capacity , GAE) ซึ่ง

คํานวณไดจากกราฟมาตรฐานของ gallic acid แสดงในหนวย mg/g extract ดังสมการ 

ฤทธิ์การตานอนุมูลอิสระ  =  IC50 ของสารมาตรฐาน gallic acid/ IC50 ของสารตัวอยาง 

หมายเหต ุA517 หมายถงึ คาการดูดกลนืแสงที่ความยาวคลื่น 517 nm 

             IC50 หมายถงึคาความเขมขนของสารมาตรฐานหรือสารตัวอยางที่มีความสามารถในการตานอนุมูลอิสระที่ 50 % 

(Slinkard and Singleton, 1997)   
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ผลการวิจัยและวิจารณผลการวิจัย 

 การวัดการเจรญิของสาหราย 

 ผลของแหลงไนโตรเจนตอการเจรญิของสาหราย 

 จากการทดลองเพาะเลี้ยงสาหรายในอาหารสูตรปกตแิละในอาหารสูตรลดไนโตรเจนในตูเพาะเลี้ยงที่มีการใหอากาศ

ตลอดเวลาและใหแสงตามธรรมชาติ โดยใสหัวเชื้อ 10% ของปริมาตรอาหารที่เตรียม ทําการเพาะเลี้ยงเปนเวลา 21 วัน วัด

การเจรญิโดยการวัดคาการดูดกลนืแสงที่ 540 นาโนเมตรและชั่งหาน้ําหนักแหง พบวาในวันที่ 0 ของการเพาะเลี้ยงสาหรายใน

อาหารสูตรปกตแิละอาหารสูตรลดไนโตรเจนมีปรมิาณสาหรายใกลเคียงกัน โดยมีคาเทากับ 0.455 (ภาพที่ 1) และ 0.4 (ภาพ

ที่ 2) และในวันที่ 21 ของการเพาะเลี้ยงสาหรายในอาหารสูตรปกตแิละอาหารสูตรลดไนโตรเจนมีปริมาณสาหรายแตกตางกัน 

โดยมีคาเทากับ 8.181 (ภาพที่ 1) และ 5.454 (ภาพที่ 2) แสดงใหเห็นวา สาหรายที่เพาะเลี้ยงในอาหารสูตรปกติสามารถเจริญ

ไดดกีวาสาหรายที่เพาะเลี้ยงในอาหารลดไนโตรเจน ซึ่งสาหรายที่เพาะเลี้ยงในอาหารปกตมีิชวง lag phase อยูในชวงวันที่ 0-6 

และมีชวง log phase อยูในชวงวันที่ 6-9 ของการเพาะเลี้ยง 

 จากผลการทดลองแสดงใหเห็นวาแหลงไนโตรเจน (nitrogen source) ซึ่งเปนแหลงอาหารและพลังงานพื้นฐานของ

จุลนิทรยี มีความสําคัญตอการเจรญิเตบิโตของสาหราย โดยแหลงไนโตรเจนเปนสวนประกอบที่สําคัญของเซลล โดยเฉพาะ

อยางย่ิง โปรตนี จากการศกึษาโครงสรางของสาหรายสไปรูลินา พบวา มีการสะสมโปรตีนมากกวา 50% ของน้ําหนักเซลล

แหง (ยุวด,ี 2546) ดังนัน้เม่ือมีการลดสวนประกอบของไนโตรเจนในอาหารเลี้ยงเชื้อสาหรายชนดิ จะมีผลทําใหอัตราการเจริญ

ของสาหรายลดลง มีรายงานการวิจัยเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนความเขมขนของไนโตรเจนตอการเจริญของสาหราย ดังการ

ทดลองของ Can et al. (2017) ที่ไดทดลองปรับเปลี่ยนความเขมขนของ sodium nitrate ซึ่งพบวาความเขมขนของ sodium 

nitrate สูงสุด 2.5 g/l จะไดชวีมวลของสาหรายสูงสุด เม่ือเปรียบกับอาหารที่ไมมีแหลงโตรเจน ดวยเหตุนี้ ในการพัฒนาสูตร

อาหารเลี้ยงเชื้อเพื่อใชในการเพาะเลี้ยงสาหรายสไปรูลนิาในระดับอุตสาหกรรม จําเปนตองคํานึงแหลงไนโตรเจน โดยอาจหา

แหลงไนโตรเจนที่มีปรมิาณมากในทองตลาดหรอือาจเปนสิ่งเหลอืในจากโรงงานอุตสาหกรรมหรือการเกษตร เพื่อใหไดแหลง

โตรเจนที่เพยีงพอตอการเจรญิและมีตนทุนราคาถูก 

 

 
 

ภาพที่ 1 แสดงความสัมพันธระหวางน้ําหนักแหงของสาหรายและคาการดูดกลนืแสงในการเพาะเลี้ยงดวยอาหารสูตรปกติ 
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ภาพที่ 2 แสดงความสัมพันธระหวางน้ําหนักแหงของสาหรายและคาการดูดกลืนแสงในการเพาะเลี้ยงดวยอาหารสูตรลด

ไนโตรเจน 

 

 ผลของแสงตอการเจรญิของสาหราย 

 จากการทดลองเพาะเลี้ยงสาหราย Spirulina platensis ที่สภาวะแสงปกติและสภาวะแสงสีมวง โดยเลี้ยงในตู

เพาะเลี้ยงสาหรายที่มีการใหออกซิเจนตลอดเวลา พบวาการเจริญของสาหรายในสภาวะแสงปกติมีการเจริญดี (ภาพที่ 3) 

และ เม่ือเพาะเลี้ยงในสภาวะแสงสีมวง (ภาพที่ 4) พบน้ําหนักเซลลแหงสูงในชวงแรกแตในชวงหลังไมพบการเจริญ ซึ่งการ

เจรญิในชวงแรกอาจเปนเซลลของหัวเชื้อสาหรายและปุยเคมีที่ใสลงไปเพื่อเพาะเลี้ยง  โดยสาเหตุที่ไมพบการเจริญในสภาวะ

แสงสมีวงนัน้อาจเกดิจากแสงสมีวงที่นํามาทําการทดลองมีความเขมแสงที่นอยไปทําใหสาหรายสังเคราะหแสงไดไมดีจึงไมพบ

การเจรญิของสาหรายในสภาวะแสงสมีวง ดังนัน้ในการทดลองจึงไมอาจเปรยีบเทียบการเจริญดวยการสังเกตคาการดูดกลืน

แสงและน้ําหนักแหงได เนื่องจากในสภาวะแสงสีมวง คาการดูดกลืนแสงและน้ําหนักแหงลดลงเปนอยางมากในระยะเริ่มตน

ของการเพาะเลี้ยง ในการทดลองตอไป อาจทําการปรับเปลี่ยนความยาวคลื่นหรอืความเขมแสงในระดับตางๆ เพื่อใหสามารถ

เปรยีบเทยีบการเจรญิของสาหรายสไปรูลนิาแบบตางๆได 
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ภาพที่ 3 แสดงความสัมพันธระหวางน้ําหนักแหงของสาหรายและคาการดูดกลืนแสงในการเพาะเลี้ยงที่สภาวะแสงปกติเม่ือ

เพาะเลี้ยงเปนเวลา 8 วัน 

 

 
 

ภาพที่ 4 แสดงความสัมพันธระหวางน้ําหนักแหงของสาหรายและคาการดูดกลืนแสงในการเพาะเลี้ยงที่สภาวะแสงสีมวงเม่ือ

เพาะเลี้ยงเปนเวลา 8 วัน 
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 การตานอนุมูลอิสระดวยวิธี DPPH radical scavenging 

 เม่ือนําสารสกัดสาหรายมาศึกษาฤทธิ์การตานอนุมูลอิสระโดยวิธี DPPH radical scavenging คํานวณหาเปอรเซ็นต

การตานอนุมูลอิสระ นําผลที่ไดไปสรางกราฟความสัมพันธระหวางความเขมขนของสารสกัดและเปอรเซ็นตการตานอนุมูล

อิสระ คํานวณคา IC50 จากสมการที่ได และนําคา IC50 ที่ไดมาคํานวณฤทธิ์การตานอนุมูลอิสระพบวา สารสกัดจากสาหรายที่

เพาะเลี้ยงในอาหารสูตรปกตใินสภาวะแสงปกต ิมีฤทธิ์การตานอนุมูลอิสระสูงกวาสารสกัดจากสาหรายที่เพาะเลี้ยงในอาหาร

สูตรลดไนโตรเจน โดยสารสกัดจากสาหรายที่เพาะเลี้ยงในอาหารสูตรปกติมีคา IC50 และฤทธิ์การตานอนุมูลอิสระเทากับ 

0.9519 และ 3.5443 µg gallic acid/g extract ซึ่งมีคามากกวาสารสกัดจากสาหรายที่เพาะเลี้ยงในอาหารสูตรลดไนโตรเจนที่

มีคา IC50 และฤทธิ์การตานอนุมูลอิสระเทากับ 2.3122 และ 1.4591 µg gallic acid/g extract ในขณะที่การเพาะเลี้ยงในอาหาร

สูตรปกติที่สภาวะแสงสีมวง ไมพบการเจริญของสาหราย จึงไมสามารถนําสารสกัดจากสาหรายไปทดสอบฤทธิ์การตาน

อนุมูลอิสระโดยวธินีี้ได  

 จากการศกึษาครัง้นี้แสดงใหเห็นวา สารสกัดจากสาหรายที่เพาะเลี้ยงในอาหารสูตรปกติมีฤทธิ์การตานอนุมูลอิสระ

ดีกวาสารสกัดจากสาหรายที่เพาะเลี้ยงในอาหารสูตรลดไนโตรเจน ซึ่งอาจเปนผลมาจากการที่ไนโตรเจนเปนแรธาตุที่เปน

องคประกอบของเซลลหรอืเปนองคประกอบของสารที่มีฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระ โดยในทางนิเวศวิทยาเชื่อวาสาหรายสรางสาร

ตานทานอนุมูลอิสระเพื่อปกปองเซลลจากรังสียูวี (ยุวดี, 2546) นอกจากวิธี DPPH  radical scavenging ที่ใชในการทดสอบ

การตานอนุมูลอิสระแลวยังมีอีกหลายวธิทีี่ควรนํามาทดสอบเพิ่มเติมเพื่อวาอาจจะไดแหลงของสารตานอนุมูลอิสระเพิ่มขึ้น 

 ในการศกึษาผลของแสงตอกิจกรรมการตานอนุมูลอิสระของสาหราย Spirulina platensis พบวา ปจจัยในเรื่องของ

แสงมีความสัมพันธกับการเจรญิของสาหรายเปนอยางมาก เพราะจากการทดลองเพาะเลี้ยงสาหรายที่สองสภาวะ คือสภาวะ

แสงปกตแิละสภาวะแสงสมีวง พบการเจรญิของสาหราย Spirulina platensis ที่แสงปกตดิกีวาแสงสีมวง ดังนั้นจึงถือไดวาแสง

เปนปจจัยที่มีผลตอการเจรญิของสาหรายชนิดนี้ ในการเจริญของสาหราย จําเปนตองใชรงควัตถุในการดูดกลืนแสงที่ความ

ยาวคลื่นที่เหมาะสม จึงจะสามารถสรางแหลงพลังงานสําหรับการเจริญเติบโตได ในธรรมชาติ สาหรายชนิดนี้มีคลอโรฟลด

เปนรงควัตถุหลักสําหรับปฏิกริยิาสังเคราะหแสง ดังนัน้เม่ือใหแสงสมีวง ซึ่งคลอโรฟลดไมสามารถดูดกลืนแสงความยาวคลื่น

ดังกลาวได สาหรายจึงไมเจริญ ดวยเหตุนี้ จึงตองเลือกแสงที่ความยาวคลื่นที่เหมาะสม จึงจะสามารถทําใหสาหรายชนิดนี้

เจรญิเตบิโตไดด ีสามารถสรางสารออกฤทธิ์การตานอนุมูลอิสระไดดตีามได 

 มีหลายรายงานการวจัิยทีมี่การปรับเปลี่ยนปจจัยตางๆเพื่อทดสอบการสรางสารตางๆของสาหรายสไปรูลินา ดังเชน

การทดลองของ Can et al. (2017) พบวา สภาวะที่ทําใหสาหรายมีปรมิาณชวีมวลและปรมิาณไขมันที่เหมาะสมคือ การเจริญที่

อุณหภูมิ 35ºC ในอาหารที่มีความเขมขนของ sodium nitrate เปน 1.25 g/l ในขณะที่สาหรายจะผลิตไขมันปริมาณสูงสุด 

(4.70±0.067% น้ําหนักแหง) เม่ือเพาะเลี้ยงในอาหารปราศจากไนโตรเจน ดังนั้นในการพัฒนาวิธีการเพาะเลี้ยงสาหรายใหได

ปรมิาณเซลลและปริมาณสารสําคัญที่ตองการ จึงจําเปนตองมีการศึกษาหาสภาวะและสูตรอาหารที่เหมาะสมกับสาหราย

ดวย 

 

สรุปผลการวิจัย 

 ความเขมขนของแหลงไนโตรเจนมีผลตอการเจรญิและกจิกรรมการตานอนุมูลอิสระของสาหราย Spirulina platensis 

โดยความเขมขนของไนโตรเจนแปรผันตรงกับการเจริญและกิจกรรมการตานอนุมูลอิสระ ดังนั้นในการพัฒนาสูตรอาหาร

สําหรับเพาะเลี้ยงสาหรายใหเจรญิเตบิโตไดดแีละมีคาการตานอนุมูลอิสระสูง จึงตองคํานึงถึงความเขมขนหรือชนิดของแหลง

ไนโตรเจน นอกจากนี้ สภาวะที่สําคัญตอการเจริญของสาหรายอีกประการหนึ่งคือการใหแสง เนื่องจากรงควัตถุที ่มีอยูใน

เซลลสาหรายจะสามารถดูดกลืนแสงและสรางพลังงานจากปฏิกิริยาสังเคราะหแสงได จากการทดลองพบวา แสงสีมวงมี
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ความยาวคลื่นแสงไมเหมาะสมตอการเจรญิของสาหรายชนิดนี้ หากตองการพัฒนาสภาวะหรือปจจัยที่สงเสริมตอการเจริญ

และกจิกรรมตานอนุมูลอิสระ จึงควรมีการศกึษาชวงความยาวคลื่นอ่ืนๆในอนาคตตอไป    
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บทคัดยอ  

การวจัิยครัง้นี้มีวัตถุประสงคเพื่อศกึษาระดับความสมรรถภาพทางกาย และเพื่อสรางเกณฑปกต ิ ของสมรรถภาพ

ทางกาย ของนักเรียนนายรอย โรงเรยีนนายรอยพระจุลจอมเกลา ชัน้ปที่ 1 ชัน้ปที่ 2 ชัน้ปที่ 3 และชัน้ปที่ 4 ปการศกึษา 2559 

จํานวน 857 คน ไดทําการศกึษาสมรรถภาพทางกายในดาน ความอดทนของกลามเนื้อ ความแข็งแรงของกลามเนื้อ ความ

อดทนของระบบไหลเวียนเลือดและหายใจ พลังของกลามเนื้อ ความแข็งแรงของกลามเนื้อขา แขนและหลัง ความยืดหยุน 

ความเร็ว ความคลองแคลววองไว รอยละของไขมัน และดัชนีมวลกาย โดยใชแบบทดสอบ10 รายการเปนเครื่องมือในการ

ทดสอบ อันประกอบดวย การดงึขอ ลุกนั่ง2 นาท ีดันพื้น 1 นาที วิ่งระยะทาง 2 ไมค วายน้ํา นั่งงอตัว ดันพื้น วิ่งออมหลัก แรง

บบีมือ และวิ่ง 50 เมตร 

ผลการศกึษาพบวา นักเรยีนนายรอยชัน้ปที่ 1 มีสมรรถภาพทางกายสูงกวาในดานความอดทนของกลามเนื้อ ความ

แข็งแรงของกลามเนื้อขา แขน และหลัง ความยึดหยุน โดยเกณฑปกต ิ 80นักเรยีนนายรอยชัน้ปที่ 2 มีสมรรถภาพสูงกวาใน

ดานความคลองแคลววองไว ความเร็ว โดยเกณฑปกต ิ82นักเรยีนนายรอยชัน้ปที่ 3 มีสมรรถภาพทางกายสูงกวาในดานความ

อดทนของกลามเนื้อ ความแข็งแรงของกลามเนื้อ พลังของกลามเนื้อ และความอดทนของระบบไหลเวยีนเลือดและระบบ

หายใจ โดยเกณฑปกต ิ 81 นักเรยีนนายรอยชัน้ปที่ 4 มีสมรรถภาพทางกายสูงกวาในดานความอดทนของกลามเนื้อ ความ

แข็งแรงของกลามเนื้อ แขน ขา และหลัง ความอดทนของระบบไหลเวยีนเลอืดและหายใจ โดยเกณฑปกต ิ82 

คําสําคัญ: สมรรถภาพทางกาย นักเรยีนนายรอยโรงเรยีนนายรอยพระจุลจอมเกลา 

Abstract  

This research was conducted to improve physical fitness and to establish normal criteria of physical fitness of 

857 first year, second year, and third year cadets of Chulachomklao Royal Military Academy in Academic Year of 2016. 

This research was conducted to study on physical fitness regarding muscle endurance, muscle strength, 

cardiorespiratory endurance, muscle power, strength of legs, arms, and back’s muscle, flexibility, speed, agility, body 

fats, and body mass index. The research tools were 10 tests including pull-up, sit-up for 2 minutes, push-up for 1 

minute, running for 2 miles, swimming, sit and reach test, push-up, zig-zag running, grip strength, and 50 meter 

running.   

The results revealed that the first year cadets had higher level of physical fitness on muscle 

endurance,strength of legs, arms, and back’s muscle, and flexibility with normal criteria at 80. The second year cadets 

had higher level of physical fitness on agility and speed with normal criteria at 82. The third year cadets had higher 

level of physical fitness on muscle endurance, muscle strength, muscle power, and cardiorespiratory endurance with 

normal criteria at 81. The fourth year cadets had higher level of physical fitness on muscle endurance, strength of leg, 

arm, and back’s muscle, andcardiorespiratory endurance with normal criteria at 82. 

Keywords: Physical Fitness  Chulachomklao Royal Military Academy 
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บทนํา 

 โรงเรยีนนายรอยพระจุลจอมเกลา เปนนามที่ไดรับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอ

ดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ พระราชทาน พระบรมราชานุญาต ขนานนามโรงเรียนนายรอยทหารบกใน

กระทรวงกลาโหมเปน “โรงเรยีนนายรอยพระจุลจอมเกลา” เพื่อเปนการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา

จุฬาลงกรณ พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 5 องคพระผูพระราชทานกําเนิดสถาบันการศึกษาแหงนี้ ซึ่งเปน

สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของกองทัพบก ที่มุงผลิตนายทหารสัญญาบัตร ใหเปนนายทหารหลักของกองทัพบกที่

เพยีบพรอมดวยคุณลักษณะ ดังนี้ มีความรูทางวิชาการระดับปริญญาตรี ตามเกณฑมาตรฐานของทบวงมหาวิทยาลัย และ

ตามความตองการของกองทัพบก เพื่อใหนักเรียนที่สําเร็จการศึกษาเปนนายทหารแลว สามารถปฏิบัติหนาที่ไดอยางมี

ประสิทธิภาพ มีความรูทางดานการทหาร สามารถเปนผูบังคับบัญชาหนวยทหารในระดับหมวดได มีรางกาย พลานามัยที่

สมบูรณแข็งแรง อดทนตอความยากลําบาก สมกับเปนผูนําหนวยที่ดี มีความรูทางดานการกีฬา สามารถนําไปฝกสอนให

ทหารได เปนผูมีคุณธรรม มีความซื่อสัตยสุจรติ  มีความจรงิใจ ไมประพฤติตนผิดศีลธรรม มีความจงรักภักดีตอชาติ ศาสนา 

และพระมหากษัตรยิ  

 โรงเรยีนนายรอยพระจุลจอมเกลา นอกจากจะใหการศกึษาเพื่อมุงไปสูความมีสตปิญญารอบรูเชนเดียวกับการศึกษา

ในระดับอุดมศกึษาแลว โรงเรยีนนายรอยพระจุลจอมเกลา ยังจะตองฝกและอบรมนักเรียน เพื่อเปนนายทหารสัญญาบัตรที่มี

บทบาทที่สําคัญย่ิงตอกองทัพบก และประเทศชาติในอนาคต ดังนั้น การศึกษาในโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา จะไม

เพงเล็งในดานหลักสูตรหรือความรูเฉพาะวิชาแตเพียงอยางเดียว คําวา “ศึกษา”  จึงหมายถึง คุณสมบัติ และคุณลักษณะ

ทั้งหมด ไมวาจะเปนทางดานรางกายหรือจิตใจ ที่ผูศึกษาจะไดรับจากการเรียนรู การฝกสอนหรืออบรม (โรงเรียนนายรอยพระ

จุลจอมเกลา. 2549 : 1)  โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลาไดตระหนักถึงความสําคัญอยางย่ิงของการกําหนดใหมีวิชาพล

ศกึษาจัดอยูในหลักสูตรของโรงเรยีนนายรอยพระจุลจอมเกลา ซึ่งนักเรยีนจะตองเรียนวิชาพลศึกษา จํานวน 8 หนวยกิต ตามที่

ไดกําหนดไวในหลักสูตรของโรงเรยีนนายรอยพระจุลจอมเกลา พุทธศักราช 2545 (ฉบับปรับปรุงครัง้ที่ 1 พุทธศักราช 2549) ซึ่ง

มุงเนนใหนักเรยีนเปนผูที่มีรางกายสมบูรณแข็งแรง คลองแคลววองไว เลนกีฬาเปน ดูกีฬาเปน เขาใจในระเบียบ และกติกาการ

เลน มีใจรักในการกฬีา รูจักการเลนกฬีาเพื่อเสรมิสรางสุขภาพ และสังคม มีคุณธรรม มีน้ําใจเปนนักกฬีา รูจักการเปนผูแพ และ

เปนผูชนะ สามารถพัฒนา และดํารงความเขมแข็งของสมรรถภาพทางกาย ทั้งของตนเอง และเสริมสรางใหกําลังพลในหนวย

ของตนได 

 จากการสํารวจขอมูลพบวาโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลายังไมมีการประเมินสมรรถภาพทางกายที่จําเปน

สําหรับนักเรียนโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา สงผลใหการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาพลศึกษา ไมมีการพัฒนา

สมรรถภาพทางกายที่สอดคลองกับที่เปนจริงได และไมสามารถที่จะพัฒนานักเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลาใหบรรลุขีด

ความสามารถสูงสุดตามหลักสูตรได  เพื่อแกไขปญหาดังกลาว ผูวิจัยจึงมีแนวคิดในการประเมินสมรรถภาพทางกายของ

นักเรยีนนายรอยโรงเรยีนนายรอยพระจุลจอมเกลา ทั้งนี้เนื่องจากผลการวิจัยใชเปนสาระสนเทศในการฝกนักเรียนนายรอย

พระจุลจอมเกลาใหมีสุขภาพแข็งแรงดํารงความเขมแข็งของสมรรถภาพทางกายในอนาคตตอไป   

 

วัตถุประสงค 

 1.  เพื่อศกึษาระดับสมรรถภาพทางกายของนักเรยีนนายรอยพระจุลจอมเกลา  ในปที่ 1 - 4 

 2.  เพื่อสรางเกณฑปกตขิองสมรรถภาพทางกายของนักเรยีนนายรอยพระจุลจอมเกลาเปนรายชัน้ป 

 

ตัวแปรที่ศกึษา 

 ตัวแปรที่ศกึษาประกอบดวย 
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 1.  ระดับสมรรถภาพทางกายของนักเรยีนนายรอย โรงเรยีนนายรอยพระจุลจอมเกลา ประกอบดวย 

  1.1) ความอดทนของกลามเนื้อ 

  1.2) ความแข็งแรงของกลามเนื้อ 

  1.3) ความอดทนของระบบไหลเวยีนเลอืดและระบบหายใจ 

  1.4) พลังของกลามเนื้อ 

  1.5) ความแข็งแรงของกลามเนื้อขา แขน และหลัง (ในสวนที่เปน maximum strength) 

  1.6) ความยืดหยุน 

  1.7) ความเร็ว 

  1.8) ความคลองแคลววองไว 

  1.9) รอยละของไขมัน   

  1.10) ดัชนมีวลกาย 

 2.  เกณฑปกตขิองสมรรถภาพทางกายในแตละดาน จําแนกตามรายชัน้ป 

 

นยิามศัพทเฉพาะ 

นักเรยีนนายรอย หมายถงึ ผูที่กําลังศกึษาในโรงเรยีนนายรอยพระจุลจอมเกลา ตัง้แตระดับชัน้ปที่ 1 2 3  และ 4 ป

การศึกษา 2559  

สมรรถภาพทางกาย  หมายถงึ  ความสามารถของรางกายในการประกอบกจิกรรม หรอืการทํางานอยางหนึ่งอยาง

ใดไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยไมเหนื่อยออนจนเกินไปและรางกายสามารถกลับคืนสูสภาพปกติไดในระยะเวลาอันสั้น 

สมรรถภาพทางกายจะเกดิขึ้นไดก็ตอเม่ือรางกายมีการเคลื่อนไหวหรอืออกแรงมากกวาปกติที่ใชในชีวิตประจําวันเทานั้น ซึ่ง

องคประกอบของสมรรถภาพนัน้ ประกอบดวย 

ความอดทนของกลามเนื้อ หมายถงึ ความสามารถของกลามเนื้อที่จะออกแรงทําใหวัตถุเคลื่อนที่ติดตอกันไดเปน

เวลานานๆ หรอืหลายครัง้ตดิตอกันได 

ความแข็งแรงของกลามเนือ้ หมายถงึ ความสามารถในการหดตัวของกลามเนื้อในชวงระยะเวลาหนึ่ง 

ความอดทนของระบบไหลเวียนเลือดและระบบหายใจ หมายถึง ความสามารถของหัวใจ หลอดโลหิต โลหิต 

และระบบหายใจที่จะลําเลยีงเชื้อเพลงิ โดยเฉพาะออกซเิจนไปยังกลามเนื้อในระหวางการออกกําลังกาย 

พลังของกลามเนื้อ หมายถงึ ความสามารถของกลามเนื้อที่จะเคลื่อนไหวไดอยางเฉยีบพลันทันทใีนเวลาอันสัน้ที่สุด 

ความแข็งแรงของกลามเนื้อขา แขน และหลัง หมายถึง ความสามารถของกลามเนื้อในการออกแรงยก ดัน ดึง 

บบีวัตถุที่มีแรงตานใหวัตถุนัน้สามารถเคลื่อนที่ไปไดตามแรงที่บังคับของกลามเนื้อนัน้ 

ความยืดหยุน หมายถงึ ระยะการเคลื่อนไหวของขอ เครื่องมือที่ใชวัดอาจจะเปนเครื่องมืองายๆ เชน ไมโปรแทรค

เตอร เปนตน 

ความเร็ว หมายถงึ ความสามารถในการเคลื่อนที่หรอืเคลื่อนไหวจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งโดยใชเวลานอยที่สุด 

ความคลองแคลววองไว หมายถงึ ความสามารถในการเคลื่อนไหวและเปลี่ยนทศิทางไดอยางรวดเร็ว 

รอยละของไขมัน  หมายถงึ  รอยละของสารประกอบหลายชนิดซึ่งมีลักษณะรวมกันคือ ละลายไดในตัวทําละลาย

อินทรยี แตไมละลายน้ํา 
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 ดัชนีมวลกาย หมายถึง การแสดงคาความสัมพันธระหวางน้ําหนักกับสวนสูงของบุคคล นั้น ซึ่งผูที่มีคา BMI 

ระหวาง 23.5-28.4 คือบุคคลที่ถูกจัดอยูในกลุมผูมีน้ําหนักมากกวาปกตหิรอืน้ําหนักเกนิ ในขณะที่ผูมีคา BMI ตั้งแต 28.5 ขึ้น

ไปจะถูกจัดอยูในกลุมคนอวน 

 เกณฑปกติ หมายถึง มาตรฐานที่กําหนดไวในเรื่องของการทดสอบสมรรถภาพทางกายของนักเรียนนายรอย 

โรงเรยีนนายรอยพระจุลจอมเกลา ตัง้แตระดับชัน้ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3  และ ปที่4 ปการศกึษา 2559  

 ดําเนนิการตามข้ันตอนดังนี้ 

 1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 2. เครื่องมือที่ใชในการวจัิย 

 3. รูปแบบการวจัิย 

 4. การเก็บรวบรวมขอมูล 

 5. การวเิคราะหขอมูล 

 

รูปแบบการวิจัย 

 เปนการวจัิยเชงิคนหาบุกเบกิ (Exploratory Research) ในตอนตนของการวจัิยมีรายละเอียดของการวจัิย ดังนี้ 

 

ประชากร และกลุมตัวอยาง 

 ประชากร / กลุมตัวอยาง 

 กลุมตัวอยาง ไดแก นักเรียนนายรอย โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลาปที่ 1 - 4 โดยเก็บจากทุกหนวยของ

ประชากร (CENSUS POPULATION) โดยจําแนกเปน 4 ชัน้ป ของปการศกึษา 2559 ดังนี้ 

ตาราง 10  จํานวนประชากร และกลุมตัวอยาง 

นักเรยีนโรงเรยีน 

นายรอยพระจุลจอมเกลา 
ประชากร 

ชัน้ปที่ 1 230 

ชัน้ปที่ 2 217 

ชัน้ปที่ 3 214 

ชัน้ปที่ 4 196 

รวม 857 

 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

 ในการทดสอบสมรรถภาพทางกายของนักเรียนนายรอย โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลาครั้งนี้ ใชแบบทดสอบ

สมรรถภาพสําหรับนักเรียนนายรอย โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา ของจักรกฤช  ศิริสัมพันธ (2544) ซึ่งประกอบดวย

แบบทดสอบแตละรายการ ซึ่งผูวจัิยไดพจิารณาคัดเลอืกเครื่องมือสําหรับเก็บรวบรวมขอมูลดังตอไปนี้ 

1.  รายการวัดความหนาของไขมันใตผวิหนัง 

2.  นั่งงอตัวไปขางหนา (Sit and Reach) 

3.  ดันพื้น 1 นาท ี(1 Minute Push-Ups) 

4.  ลุกนั่ง 2 นาท ี(2 Minute Sit-Ups) 
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5.  วิ่งออมหลัก (Zig-Zag Run) 

6.  วิ่งะระยะทาง 1 ไมล (1 Mile Run) 

7.  ในการทําวจัิยนี้ ผูวจัิยตองกรศึกษาสมรรถภาพทางกาย 10 ดาน ดั้งนั้นจึงไดเพิ่มเครื่องมือทดสอบสมรรถภาพ 

ทางกาย อีก 5 รายการ ดัง้นี้  

 1. ดงึขอ 

 2. วายน้ํา ระยะทาง 100 เมตร 

 3. แรงบบีมือ 

 4.วิ่ง ระยะทาง 50 เมตร 

 5. ดันพื้น 2  นาที 

 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

 1. เตรียมและศึกษารายละเอียดที่เกี่ยวกับสถานที่ อุปกรณ และวิธีการทดสอบสมรรถภาพทางกาย กําหนดวัน 

เวลา นัดหมายในการเก็บรวบรวมขอมูล 

 2.  ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ถึงผูบัญชาการโรงเรียนนายรอยพระ

จุลจอมเกลา เพื่อขออนุญาต และขอความรวมมือในการเก็บรวบรวมขอมูล  

 3. ขอความอนุเคราะหผูชวยในการเก็บรวบรวมขอมูล พรอมทั้งอธิบายและสาธิตวิธีการปฏิบัติตางๆ ในการเก็บ

ขอมูลใหเขาใจ 

 4.  จัดเตรยีมอุปกรณ  สถานที่  และใบบันทกึผลการทดสอบ 

 5.  กอนการทดสอบ ผูวิจัยและผูชวยทําการวิจัย ชี้แจงวัตถุประสงค สาธิตวิธีการทดสอบใหผูเขารับการทดสอบ

เขาใจอยางละเอียด 

 6.  กอนการเก็บขอมูลใหกลุมผูเขารับการทดสอบอบอุนรางกายอยางนอย 10 นาที 

  7.  ทําการทดสอบเก็บรวบรวมขอมูลในรายการทดสอบแตละรายการจนครบพักระหวางรายการอยางนอย 10 

นาที 

 8. จัดทําใบบันทกึคะแนนการทดสอบของกลุมตัวอยางเปนรายบุคคล แลวนําขอมูลไปบันทกึรวมเพื่อหาคาสถติ ิ

และแปรผลตอไป 

 9.  ผูวจัิยเปนผูควบคุมการทดสอบ และบันทกึผลการทดสอบดวยตนเอง  

 10. นําแบบทดสอบที่ทําการทดสอบ มาตรวจสอบความสมบรูณถูกตอง แลวนําไปวเิคราะหขอมูลตอไป 

 

การวิเคราะหขอมูล 

 1. ตรวจสอบความสมบูรณถูกตองของแบบทดสอบสมรรถภาพที่ไดจากการทดสอบ และตรวจใหคะแนนตาม

น้ําหนักของตัวเลอืกในแตละขอ 

 2. นําแบบทดสอบ ขอมูลสวนตัวของผูทดสอบมาแจกแจงความถี่ และหาคารอยละ แลวนําเสนอในรูปตาราง

ประกอบความเรยีง 

 3. นําแบบทดสอบสมรรถภาพทางกายของนักเรียนนายรอย โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลาที่มีตอการฝกวิชา

ทหาร ปการศกึษา 2559 มาหาคาเฉลี่ย () และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) แลวนําเสนอในรูปตารางประกอบความเรยีง 

             4.  ทําการวเิคราะหสมรรถภาพเพื่อสรางเกณฑปกต ิดวยการ วเิคราะหคะแนนท ี(T-Score) 
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ผลการวิจัย 

คาเฉลี่ย คาแจกแจงความถี่ และคารอยละของน้ําหนัก สวนสูง และเปอรเซ็นตไขมันของกลุมตัวอยาง จํานวน 857 

คน พบวาผลการวจัิยมีดังนี้ 

1. น้ําหนัก สวนสูง และเปอรเซ็นตไขมัน 

ผลการศกึษา พบวา นักเรยีนนายรอยมีน้ําหนักเฉลี่ยเทากับ 66.22 กโิลกรัม มีสวนสูงเฉลี่ย 172.14 เซนตเิมตร และมี

เปอรเซ็นตไขมัน มีคาเฉลี่ยเทากับ 15.95 มิลลเิมตร 

2. สมรรถภาพทางกาย 

ผลการศกึษาสมรรถภาพทางกาย พบวา นักเรยีนนายรอยมีสมรรถนะ ดังนี้ 

1) การทดสอบการดงึขอ มีคาเฉลี่ย เทากับ 12.35 และ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 4.15 

2) การทดสอบการลุกนั่ง มีคาเฉลี่ย เทากับ 73.79 และ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 12.56 

3) การทดสอบดันพื้น 2 นาท ีมีคาเฉลี่ย เทากับ 54.60 และ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ8.87 

4) การทดสอบวิ่งระยะทาง 2 ไมล มีคาเฉลี่ย เทากับ 16.20 และ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 54.97 

5) การทดสอบวายน้ํา มีคาเฉลี่ย เทากับ 1.71 และ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ .64 

6) การทดสอบนั่งงอตัว มีคาเฉลี่ย เทากับ 15.61 และ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 5.08 

7) การทดสอบดันพื้น มีคาเฉลี่ย เทากับ 52.39 และ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 9.89 

8) การทดสอบวิ่งออมหลัก มีคาเฉลี่ย เทากับ 17.06 และ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 5.21 

9) การทดสอบแรงบบีมือ มีคาเฉลี่ย เทากับ 42.87 และ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 5.84 

10) การทดสอบวิ่ง 50 เมตร มีคาเฉลี่ย เทากับ 7.28 และ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ .19 

3. การเปรยีบเทยีบสมรรถภาพทางกายจากคะแนน T-Score ผลการศกึษา พบวา 

1. ชัน้ปที่ 1 เทากับ 80%  2. ชัน้ปที่ 2 เทากับ 82%  3. ชัน้ปที่ 3 เทากับ 81%  4. ชัน้ปที่ 4 เทากับ 82% 

 

อภปิรายผล 

 จากการศกึษาสมรรถภาพของนักเรยีนโรงเรยีนนายรอยพระจุลจอมเกลา ชัน้ปที่ 1 ชัน้ปที่ 2 ชัน้ปที่ 3 และชั้นปที่ 4 ป

การศกึษา 2559 จํานวน 859 คน ไดวัดสมรรถภาพทางกายในดาน ความอดทนของกลามเนื้อ ความแข็งแรงของกลามเนื้อ 

ความอดทนของระบบไหลเวยีนเลอืดและระบบหายใจ พลังของกลามเนื้อ ความแข็งแรงของกลามเนื้อขา แขนและหลัง ความ

ยืดหยุน ความเร็ว ความคลองแคลววองไว และดัชนีมวลกาย โดยใชแบบทดสอบจํานวน 10 รายการ เปนเครื่องมือในการ

ทดสอบ ประกอบดวย การดงึขอ การลุกนั่ง 2 นาท ีการดันพื้น 2 นาท ีการวิ่งระยะทาง 2 ไมล การวายน้ํา การนั่งงอตัว การ

ดันพื้น การวิ่งออมหลัก แรงบบีมือ และการวิ่ง 50 เมตร  

ผลการศกึษาพบวา สมรรถภาพทางกายที่มีความแตกตางกันคือสมรรถภาพของความอดทนของกลามเนื้อ ความ

แข็งแรงของกลามเนื้อ ความอดทนของระบบไหลเวยีนเลือด และระบบหายใจ โดยดูจากผลของการวิ่งระยะทาง 2 ไมล การ

ลุกนั่ง และดันพื้น 2 นาท ีไดสอดคลองกับงานวจัิยอิชโิกะ (Nikolaidis T, 2013) ไดวจัิยในป 1969 วาประเทศไทย มีสมรรถภาพ

ต่ํา ซึ่งเปนผลมาจาก อุณหภูมิและความชื้น 

สมรรถภาพที่มีความแตกตางนอยคือ สมรรถภาพดานพลังของกลามเนื้อแขน ขา โดยดูไดจากผลของการวิ่ง 50 

เมตร การวายน้ํา และการดงึขอ และสมรรถภาพที่ไมมีความแตกตางกันคือ สมรรถภาพทางดานพลังของกลามเนื้อ ความวาง

ไว และความออนตัวดูไดจาก คาการทดสอบการนั่งงอตัว การวิ่งอมหลัก แรงบบีมือ และการดงึขอ ซึ่งคลายกับงานวจัิยของ 

(พศิมัย, 2550) ที่ทําการศกึษาเรื่องสมรรถภาพทางกายโดยมีการทดสอบ การดันพื้น การลุกนั่ง และการนั่งงอตัว และคาดัชนี

มวลกาย เพื่อดูสมรรถภาพของนักเรยีนกองบนิที่ไมมีความแตกตางกัน  
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ในดานของสมรรถภาพทางกายของนักเรยีนนายรอยที่เปนเกณฑปกต ิจากการวเิคราะหดวยคะแนนทสีกอร มีผลคือ

ชัน้ปที่ 2 และชัน้ป4 มีคาสูงสุด โดยสาเหตุมาจากการวัดสมรรถภาพดานความอดทน ที่มีความสมบูรณของสมรรถภาพทาง

กายมากกวาชัน้ปที่ 1 และชัน้ปที่ 3 เกดิจากระยะเวลาในการทดสอบที่ตอเนื่องจากการฝกประจําปของนักเรียนทหาร  

 

ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป 

ควรทําการศกึษาสมรรถภาพทางกาย และสรางเกณฑปกต ิของนักเรยีนสถาบันการทหารอ่ืนเพื่อเอามาเปรียบเทียบ

กันจะไดทราบถงึผลการวจัิยที่หลากหลายเพิ่มมากขึ้น 
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บทคัดยอ  

ปจจุบันสังคมไทยมีการเปลี่ยนแปลงทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรมและสภาพแวดลอม ซึ่ง

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงมีอํานาจในการกําหนดบทบาท หนาที่และคุณภาพชวีติ คุณภาพชวีติที่ดทีําใหคนทํางานอยางมี

ประสิทธิภาพสงผลใหองคกรประสบความสําเร็จตามเปาหมายที่กําหนดไว การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาเชิงปริมาณ มี

วัตถุประสงคเพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคล ปจจัยดานครอบครัว และปจจัยดานที่ทํางานที ่ มีตอ

องคประกอบคุณภาพชีวิตบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิจัย โดยใชขอมูลทุติยภูมิจากแบบสอบถาม กลุม

ตัวอยางจํานวน 300 คน ผลการศึกษาพบวา คุณภาพชีวิตบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยโดยรวมอยูใน

ระดับมาก (풙 = 3.69 ) สวนปจจัยที่มีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยนั้น 

พบวา อายุ ระดับการศึกษา อายุการปฏิบัติงาน รายไดตอเดือน สายงาน สภาพแวดลอมกายภาพที่บาน การสนับสนุนทาง

สังคมจากครอบครัว รายไดของสมาชิกในครอบครัว สภาพแวดลอมกายภาพที่บาน และการสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อน

รวมงาน มีความสัมพันธกับคุณภาพชวีติบุคลากรมหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยดังนั้น เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของ

บุคลากรมหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรวีชิัยจึงควรปรับสภาพความเปนอยูกลาวคือ 1) ควรมีแผนปองกันความเสี่ยงและ

ระบบความปลอดภัยจากอันตรายตางๆที่อาจจะเกิดขึ้นขณะปฏิบัติงาน 2) ควรมีการชี้แนะแนวทางใหบุคลากรบริหารการ

จัดการรายไดที่ไดมาในแตละเดือนใหเพียงพอกับการใชจายตามรายไดในแตละเดือนของบุคลากรและครอบครัว 3)ควรจัด

กจิกรรมที่สรางความสัมพันธใหบุคลากรไดมีความรูสกึผูกพันมากขึ้น  

คําสําคัญ:   คุณภาพชวีติ  สภาพแวดลอมทางกายภาพ  การสนับสนุนทางสังคม  มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรวีชิัย  

Abstract  

Nowadays, Thai society has changed in terms of economy, society, politics, culture and environment which the 

impact of change has its power to define rules, duties and quality of life. Therefore, having a good quality of life enables 

a person to work effectively and, as a result, the organization achieves its goals. This study was conducted as 

quantitative research with the purpose of investigating the relationship between personal factors, family factor, and 

work factors with the quality of life. The study was carried out using servey questionnaires gathered from  300 staff 

members at Rajamangala University of Technology Srivijaya. The results of the study showed that life quality among 

staff members at Rajamangala University of Technology Srivijaya was high level (풙 = 3.69 ). Factors correlation the 

quality of life of personnel at Rajamangala University of Technology Srivijaya were age, education degree, working age, 
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monthly income, line work, physical environment at home, home social support from the family, income of family 

members, physical environment at work and social support from peers, denoting statistical significance at 0.05 and 0.01 

levels respectively. 

 The result of this study indicated the quality of life of staff members at Rajamangala University of Technology 

Srivijaya and it will be used as a guideline for creating strategies to improve and develop performance of the personnel 

to be more effective. 

Keywords:   Quality of life,  Physical environment,  Social support,  Rajamangala University of Technology Srivijaya 

 
บทนํา  

 คุณภาพชวีติเปนสิ่งที่มีคุณคาสําคัญตอบุคคลและสังคม ดวยคุณภาพชีวิตเปนสิ่งที่มนุษยสามารถกําหนดการสราง

เกณฑมาตรฐานเพื่อใหมีระดับคุณภาพชวีติที่ดไีด ทําใหมนุษยเกิดการแสวงหาใหไดมาในสิ่งที่ทําใหตนเองพัฒนาไมวาจะเปน 

แนวคิด เจตคติที่ดี การรูจักตนเอง ความเอ้ืออาทร อาชีพ รายได คุณธรรม และศีลธรรม และอ่ืนๆ หากทุกคนในสังคม

สามารถปฏิบัตไิดเชนนี้  เทากับสามารถยกระดับตนเองและสังคม ดังนั้นประเทศตางๆ จึงพยายามที่จะพัฒนาและปรับปรุง

คุณภาพชวีติใหสูงขึ้นจนถงึระดับมาตรฐานที่สังคมตองการเพื่อใหทุกคนมีความอยูดีกินดีมีความสุขสมบูรณ (สําราญ  จูชวย 

และคณะ. 2555) คุณภาพชีวิตนั้นนอกจากสงผลตอตนเองแลวยังสงผลตอสังคมดวย กลาวคือ 1) คนที่มีคุณภาพชีวิตจะใช

ชีวิตในงานที่ดี ไมกอใหเกิดปญหาทั้งตอตนเองและผูอ่ืน  2) คนที่มีคุณภาพชีวิตจะปรับปรุงตนเอง สังคม และสิ่งแวดลอม

อยางสรางสรรค  3)คนที่มีคุณภาพชวีติจะใชสตปิญญา เหตุผล และสันตใินการแกไขปญหา  4) คนที่มีคุณภาพชีวิตจะยอมรับ

ในคุณคาของตนเองผูอ่ืน และสิ่งแวดลอม จึงทําใหอยูรวมกับคนอ่ืนๆ และสิ่งแวดลอมอยางราบรื่นปราศจากอคติ  5) คนที่มี

คุณภาพชวีติจะทําใหเกดิความสงบสุขในครอบครัว สังคม และทําใหครอบครัวสังคมเจริญกาวหนา มีความมันคง ปลอดภัย 

และเปนระเบยีบเรยีบรอย (ทพิยวัลย  เรอืงขจร, 2554) 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยจัดตั้งขึ้นตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ เม่ือ พ.ศ.2497 เพื่อ

วางรากฐานการขยายความเจรญิและความเปนอยูที่ดีขึ้นของประชาชน ดวยการจัดการเรียนการสอนที่มีประวัติอันยาวนาน

รวมถงึเปนแหลงบมเพาะเมล็ดพันธุที่ปอนสูสังคมทัง้ภาคอุตสาหกรรม และภาคธุรกจิ ดังนัน้การศกึษาระดับและความสัมพันธ

ของคุณภาพชวีติบุคลากรในมหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรวีชิัยในองคประกอบดานสุขภาพ ดานครอบครัว และดานการ

ทํางาน เพื่อผลที่ไดจากการวิจัย ทําใหทราบระดับคุณภาพชีวิตของบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยและ 

ความสัมพันธปจจัยสวนบุคคล ปจจัยดานครอบครัวและปจจัยดานที่ทํางานกับคุณภาพชีวิต ตลอดจนนําผลการวิจัยเปนแนว

ทางการสรางกลยุทธในการปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัตงิานของบุคลากรใหมีประสทิธภิาพ 

 
วรรณกรรม 

 คุณภาพชีวิตเปนสิ่งที่มนุษยกําหนดสรางเกณฑมาตรฐานเพื่อใหมีระดับคุณภาพชีวิตที่ดีได ทําใหมนุษยเกิดการ

แสวงหาเพื่อใหไดมาในสิ่งที่ทําใหพัฒนาตนเอง  คุณภาพชีวิตของแตละบุคคลขึ้นอยูกับบริบททางสังคม วัฒนธรรม และ

คานยิม ในชวงนัน้ๆ ซึ่งมีความสัมพันธกับจุดมุงหมาย ความคาดหวัง และมาตรฐานแตละคนกําหนดขึ้นเอง ซึ่งประกอบดวย  

4 มิต ิ1) ดานสุขภาพกาย (Physical) 2) ดานสุขภาพจิต (Psychological) 3) ดานความสัมพันธทางสังคม (Socail Relationships) 

4) ดานสภาพแวดลอม (Environment) (World Health Organization Quality of Life, 1995) 

 ในการศึกษาคุณภาพชีวิตบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ศึกษาเฉพาะดานที่สําคัญตอ

ชวีติประจําวันของบุคลากร ไดแก  1) ดานสุขภาพ  2) ดานครอบครัว  3) ดานการทํางาน  

  



การประชุมวชิาการ และการประกวดนวัตกรรมบัณฑิตศกึษาระดับชาติและนานาชาติ 

ระหวางวันท่ี 17-18 พฤษภาคม 2561 

ณ ศูนยประชุมนานาชาติดิเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส เชยีงใหม 
 

1146 

คุณภาพชีวิตดานสุขภาพ 

 ความหมายของคุณภาพชีวิตดานสุขภาพ ตามแนวคิดของนักสังคมวิทยา สุขภาพ หมายถึง ภาวะความสามารถที่

พอเหมาะของแตละปจเจกบุคคลที่สามารถแสดงบทบาทและทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพในสังคมที่ เข าอยู   

(วสุธร  ดันวัฒนกุล. 2542 : 1) สอดคลองกับ จุฑารัตน  ฉิมเรือง (2557 : 24) กลาววา คุณภาพชีวิตดานสุขภาพจัดเปน

คุณภาพชวีติดานหนึ่งของบุคคล เกดิจากการที่บุคคลประเมินวถิชีวีติของตนเองเกี่ยวกับสุขภาพ 

 สุชาต ิ โสมประยูร(2544 : 1) สุขภาพสามารถแบงออกไดเปน 1)สุขภาพกาย หมายถึง สภาพของรางกายที่มีความ

เจรญิเตบิโตและพัฒนาการสมกับวัย สะอาดแข็งแรงสมบูรณ ปราศจากโรคภัยไขเจ็บและทุพพลภาพ  2)สุขภาพจิต หมายถึง 

ความสามารถในการปรับตัวของคนเราใหเขากับสถานการณปจจุบันรวมทัง้สถานการณในอดตีและอนาคต  โดยองคประกอบ

คุณภาพชวีติดานสุขภาพตามแนวคิด แวรและโคสอินสกี (Ware and Kosinski. 1996) คุณภาพชีวิตดานสุขภาพ ประกอบดวย 

ดานความสามารถในการทําหนาที่ดานรางกาย บทบาทที่ถูกจํากัดอันเนื่องจากปญหาทางดานรางกาย ความเจ็บปวดทางกาย 

บทบาทที่ถูกจํากัดอันเนื่องจากปญหาทางดานอารมณ ความกระฉับกระเฉง และความคิดเห็นดานสุขภาพทั่วไป  

 ดังนัน้อาจสรุปไดวาคุณภาพชวีติดานสุขภาพ และองคประกอบคุณภาพชีวิตดานสุขภาพหมายถึง ความสมบูรณของ

สุขภาพทางกายและสุขภาพทางจิตใจ ซึ่งองคประกอบหลัก 2 ดานคือ ดานรางกายและดานจิตใจ ซึ่งสามารถพิจารณาไดจาก

สมรรถภาพการทํางานของรางกายที่สามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ หางไกลความเจ็บปวย และสามารถจัดการกับ

อารมณ ความรูสกึไดในขณะมีภาวะแรงกดดันจากสภาพแวดลอมภายนอก ตามกรอบของสังคม 

 คุณภาพชีวิตดานครอบครัว 

 ความหมายของคุณภาพชีวิตดานครอบครัว เบอรเกสสและล็อกก (Burgess and Locke) ใหคําจํากัดความไววา 

ครอบครัวจะตองมีลักษณะที่สําคัญ 4 อยาง คือ  1) ครอบครัวจะตองประกอบดวยบุคคลที่มาอยูรวมกันโดยการแตงงาน หรือ

ผูกผันทางสายเลอืด หรอื การมีบุตรบุญธรรม  2) สมาชกิของครอบครัวเหลานี้อยูรวมกันในครัวเรือนเดียวกันหรือในบางครั้ง

อาจจะแยกกันอยู  3) ครอบครัวเปนหนวยของการกระทําระหวางกัน ตองมีปฏิกริยิาเชงิสัมพันธตอกัน  4)ครอบครัวถายทอด

และรักษาวัฒนธรรม (สุพัตรา  สุภาพ. 2543 : 36 ; อางอิงจาก Burgess and Locke)  

 ทพิยวัลย  สุรนิยา (2549 : 101) ศกึษาเรื่องปจจัยที่สงเสริมความเขมแข็งของครอบครัวไทย ไดใหองคประกอบของ

คุณภาพชวีติครอบครัวที่เขมแข็ง ประกอบไปดวย  1) ภูมิหลังของครอบครัว คือ รายไดตอเดือนของครอบครัว จํานวนบุตร 

จํานวนสมาชิกในครอบครัว จํานวนผูพักพิง สภาพการเงินของครอบครัว การจดทะเบียนสมรส ประเภทของครอบครัว 

ลักษณะของบาน กรรมสิทธิ์การครอบครองของบาน สภาพแวดลอมทางกายภาพของบาน เครื่องใชอํานวยความสะดวก 

สภาพทางสังคมรอบๆบาน  2) สุขภาพจิตของครอบครัว  3) ความสัมพันธภายในครอบครัว 4) การสนับสนุนทางสังคมของ

ครอบครัว  

 ดังนั้นอาจสรุปไดวาคุณภาพชีวิตดานครอบครัวและองคประกอบคุณภาพชีวิตดานครอบครัว หมายถึงการมี

ความสัมพันธที่ดรีะหวางสมาชกิในครอบครัว การมอบความรักแกกันภายในครอบครัว การแสดงความคิดเห็นและการมีสวน

รวมในการตัดสนิใจในเรื่องสําคัญๆ และบทบาทหนาที่ในครอบครัวรวมไปถงึความขัดแยงในครอบครัว 

 คุณภาพชีวิตดานการทํางาน 

 ความหมายของคุณภาพชวีติดานการทํางาน ศิรินันท  กิตสุขาสถิต และคณะ (2557 : 25) พบวาคุณภาพชีวิตการ

ทํางานมักใหความสําคัญที่ทรัพยากรมนุษย เปนหลัก ไมวาจะเปนสภาพแวดลอมในสถานที่ทํางาน สวัสดิการ บทบาทหนาที่

ในการทํางาน ความพึงพอใจในชีวิต โอกาสการมีสวนรวมในการตัดสินใจที่เกี่ยวกับงาน การพัฒนาและใหความสําคัญตอ

ทรัพยากรมนุษยจะสงผลตอกระบวนการผลติ สอดคลองกับ ทัศนยี  ชาตไิทย (2559 : 12) กลาววา คุณภาพชีวิตการทํางาน 

คือความรูสกึพงึพอใจของบุคลากรในการปฏิบัตงิานในองคการ โดยวัดจากองคประกอบในการชี้วัดคุณภาพชีวิตการทํางานใน 

8 ดาน คือ 1) ดานคาตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม  2) ดานสภาพแวดลอมในการทํางานที่ปลอดภัยและสงเสริมสุขภาพ  
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3) ดานโอกาสในการพัฒนาความสามารถของบุคคล  4) ดานความม่ันคงและความกาวหนาในงาน  5) ดานบูรณาการ

ทางดานสังคมหรอืการทํางานรวมกัน  6) ดานประชาธปิไตยในองคการ  7) ดานความสมดุลระหวางชีวิตงานกับชีวิตดานอ่ืนๆ 

และ8)ดานลักษณะงานที่เปนประโยชนตอสังคม   

 องคประกอบคุณภาพชวีติดานทํางานตามแนวคิดของ วอลทตัน (Walton. 1973: 12 – 16) พิจารณาจากคุณลักษณะ

ของบุคคลเกี่ยวกับคุณภาพชวีติ เนนแนวทางความเปนมนุษย (Humanistic) ศึกษาสภาพแวดลอมตัวบุคคลและสังคมที่สงผล

ทําใหการทํางานประสบความสําเร็จ ผลผลติที่ไดรับตอบสนองความตองการ และความพึงพอใจของบุคคลในการทํางานโดย

ไดชี้ใหเห็นปจจัยที่มีผลตอการสรางคุณภาพชวีติในการทํางานนัน้วาประกอบไปดวยเงื่อนไขตาง ๆ อยู 8 ประการ ดังนี้ 

1)  การไดรับคาตอบแทนในการทํางานที่เพียงพอและมีความยุติธรรม (Adequate and fair compensation)  2) สภาพการ

ทํางานที่คํานงึถงึความปลอดภัยและสงเสรมิสุขภาพ (Safe and healthy working condition)  3) ความม่ันคงและความกาวหนา

ในงาน (Growth and security)  4) โอกาสในการพัฒนาความสามารถของบุคคล (Development of human capacities) 5) 

การบูรณาการทางสังคม หรือ การทํางานรวมกัน (Social integration) 6) ประชาธิปไตยในองคการ (Constitutionalism) 7)  

ความสมดุลระหวางงานกับชวีติสวนตัว (Total life space)  8)  ลักษณะงานที่เปนประโยชนตอสังคม (Social relevance) ๆ 

 ดังนั้นอาจสรุปไดวาคุณภาพชีวิตการทํางาน คือ ความรูสึกพึงพอใจของผูปฏิบัติงานที่ไดรับการตอบสนองความ

ตองการจากองคกร ซึ่งมีผลใหการปฏิบัตงิานและองคกรบรรลุเปาหมายวัตถุประสงคตามที่องคการไดกําหนดไว ประกอบไป

ดวยองคประกอบหลัก ดังนี้  1) คาตอบแทนที่เพยีงพอและยุตธิรรม  2) ความปลอดภัยในการปฏิบัตงิานที่สงผลตอสุขภาพ   

3) ความม่ันคง และโอกาสในการพัฒนาเพื่อมุงสูความกาวหนาในอนาคต  4) ความสัมพันธระหวางเพื่อนรวมงาน และหัวหนา

งาน  5) ความสมดุลของชวีติระหวางงานและครอบครัว  6)การบรหิารงานอยางเปนธรรมและเสมอภาค  7) ความภาคภูมิใจ

ในองคกร 

 

วิธีดําเนนิการวิจัย  

 การวจัิยครัง้นี้เปนการวจัิยเชงิปรมิาณโดยใชแบบสอบถามในการจัดเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางที่คํานวณจากสูตร

ของ ทาโร ยามาเน (Taro Yamane) จํานวน 254 คนจากประชากร 698 คน ดังนี้ 

 ประชากร ที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ ไดแก บุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ตําบลบอยาง อําเภอ

เมือง จังหวัดสงขลา ดวยเปนพื้นที่หลักในการจัดการเรียนการสอนและจํานวนบุคลากร จํานวนของนักศึกษาที่มีจํานวน

มากกวาทุกพื้นที่จัดการเรยีนการสอน และขอมูลบุคลากร ณ วันที่ 6 เมษายน 2560 จํานวนทัง้สิ้น 698 คน  

 กลุมตัวอยางจากประชากรที่เปนบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ซึ่งมีทั้งสิ้น 698 คนเม่ือใช

สูตรในการคํานวณหาขนาดกลุมตัวอยางดวยสูตรของ ทาโร ยามาเน (Taro Yamane) กลุมตัวอยางตองไมนอยกวา 254 คน 

แตดวยผูวจัิยตองการเปรยีบเทยีบและใชหลักทางสถติใินการวเิคราะหขอมูลซึ่งขอตกลงเบื้องตนในการวิเคราะหขอมูลนั้นกลุม

ตัวอยางแตละกลุมจําเปนตองมีขนาดที่เทากันหรอืใกลเคียงกันจึงจะสามารถทําการวิเคราะหไดผูวิจัยจึงกําหนดกลุมตัวอยาง 

300 คน และแบงตามสายงานเปนบุคลากรสายสนับสนุน 150 คน และบุคลากรสายวชิาการ 150 คน 

 ดานระยะเวลา ผูวิจัยทําการศึกษาปจจัยตางๆ ที่คาดวาจะมีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตบุคลากรมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลศรวีชิัย โดยแจกแบบสอบถามและรวบรวมขอมูลในชวงเดือนตุลาคม – พฤศจิกายน 2560 และนําขอมูล

มาวเิคราะหเพื่อหาความสัมพันธ ในเดอืน ธันวาคม 2560 – มกราคม 2561 

 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

 เครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อการวจัิยเปนแบบสอบถามประกอบดวย 5 ตอนดังนี้  

 ตอนที่ 1 ขอมูลลักษณะสวนบุคคล ไดแก อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อายุการปฏิบัติงาน รายไดตอเดือน  

สายงาน จํานวนสมาชกิในครัวเรอืน จํานวนสมาชกิที่มีรายได รายไดของสมาชกิในครัวเรอืน  
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 ตอนที่ 2 ขอมูลคุณภาพชวีติ ประกอบไปดวย 3 ดานคือ  1) ดานสุขภาพ  2) ดานครอบครัว และ 3) ดานการทํางาน 

แบบมาตรประมาณคา 5 ระดับ ขอคําถามแบบเลือกตอบเรื่องคุณภาพชีวิตบุคลากรในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี

วชิัย จํานวน 35 ขอ  

 ตอนที่ 3 ขอคําถามเกี่ยวกับสภาพแวดลอมกายภาพ ซึ่งไดแบงออกเปน 2 ประเภทคือ  1) สภาพแวดลอมกายภาพที่

บาน 2)สภาพแวดลอมกายภาพที่ทํางาน  แบบมาตรประมาณคา 5 ระดับแบบ Rating Scale ตอบตามความเปนจริงของกลุม

ตัวอยาง จํานวน 20 ขอ 

 ตอนที่ 4 ขอคําถามเกี่ยวกับการสนับสนุนทางสังคม ซึ่งไดแบงเปน 2 ประเภท คือ 1)การสนับสนุนทางสังคมจาก

ครอบครัว  2)การสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อนรวมงาน แบบมาตรประมาณคา 5 ระดับแบบ Rating Scale ตอบตามความ

เปนจรงิของกลุมตัวอยาง จํานวน 20 ขอ 

 ตอนที่ 5 ปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะ ประกอบดวยขอคําถามปลายเปดเกี่ยวกับปญหาอุปสรรคเกี่ยวกับ

คุณภาพชีวิต ดานสุขภาพ ดานครอบครัว และดานการทํางาน และขอเสนอแนะตอคุณภาพชีวิตบุคลากรในมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลศรวีชิัย 

 การวิเคราะหขอมูลเม่ือรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถามกลับมาแลว ผูวิจัยนําขอมูลที่ไดมาประมวลผลขอมูลเพื่อ

นําไปวเิคราะหผลทางสถติทิางคอมพวิเตอร และดําเนนิการวเิคราะหขอมูลดวยสถติเิชงิพรรณนา และสถติเิชงิอนุมานดังนี้ 

 1.การวเิคราะหสถติเิชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เพื่ออธิบายขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับปจจัยบุคคล ปจจัยดาน

ครอบครัว ปจจัยดานที่ทํางาน สถิติที่ใชในการวิเคราะหไดแก ความถี่ (Frequency) รอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean)  

และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard  Deviation) 

 2.การวิเคราะหความสัมพันธเบื้องตนใชสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเพียรสัน (Pearson’s Product Moment Correlation 

Coeffcient :r) ในกรณีที่ตัวแปรอิสระอยูในระดับ มาตราอันตรภาคหรืออัตราสวน(Interval/Ratio) และสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ

พอยทไบซเีรยีล (Point Biserial Correlation Coeffcient) สําหรับกรณีที่ตัวแปรอิสระเปน มาตรานามบัญญัติ (Nominal) ซึ่งไดทํา

เปนตัวแปรหุน (Dummy variable) 

 

ผลการวิจัย 

 ลักษณะของขอมูลสวนบุคคล พบวา ผลการศกึษาวาบุคลากรมหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยสวนใหญมี

อายุระหวาง 30 – 40 ป คิดเปนรอยละ 51.70 โดยมีอายุเฉลี่ยเทากับ 37 ป (S.D. = 8.11) มีสถานภาพโสด คิดเปนรอยละ 

58.70 มีระดับการศึกษา ปริญญาตรี และปริญญาโท ใกลเคียงกัน รอยละ 43.70 และ 50.70 ตามลําดับ มีอายุการ

ปฏิบัตงิาน 1 – 5 ป คิดเปนรอยละ 45.70  มีรายไดตอเดอืน ระหวาง 25,001 – 35,000 บาท คิดเปนรอยละ 42.00 มีจํานวน

สมาชกิในครอบครัว 4 - 9 คน คิดเปนรอยละ 55.30 มีจํานวนสมาชกิที่มีรายไดในครัวเรอืน 1- 2 คน คิดเปนรอยละ 61.70 มี

รายไดของสมาชกิในครัวเรอืนตอเดอืน 25,000 – 40,000 บาท คิดเปนรอยละ 34.70 

 ระดับคุณภาพชีวิตของบุคลากรมหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิัย พบวา  คุณภาพชวีติโดยรวมบุคลากร

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรวีชิัย อยูในระดับมาก (3.69 คะแนน)  เม่ือจําแนกรายดานพบวา คุณภาพชวีติดาน

สุขภาพ อยูในระดับมาก (3.68 คะแนน) คุณภาพชวีติดานครอบครัวอยูในระดับมาก (4.06 คะแนน) และคุณภาพชวีติดานการ

ทํางานอยูในระดับปานกลาง (3.32 คะแนน) ดังตารางที่ 2 
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ตารางที่ 2  แสดงคาเฉลี่ย ( 푥̅) และ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับคุณภาพชวีติ 

คุณภาพชวีติ 풙 S.D. ระดับ 

คุณภาพชวีติดานสุขภาพ 3.68 0.57 มาก 

คุณภาพชวีติดานครอบครัว 4.06 0.54 มาก 

คุณภาพชวีติดานการทํางาน 3.32 0.66 ปานกลาง 

คุณภาพชวีติโดยรวม 3.69 0.40 มาก 

 

 ปจจัยที่มีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิต ดังนี้  

 1)ปจจัยสวนบุคคล ไดแก อายุ ระดับการศึกษา อายุการปฏิบัติงาน รายไดตอเดือน มีความสัมพันธเชิงบวกกับ

คุณภาพชวีติโดยรวมเม่ือพจิารณารายดานพบวา อายุ ระดับการศกึษา อายุการปฏิบัติงาน รายไดตอเดือน และสถานภาพ มี

ความสัมพันธเชิงบวกกับคุณภาพชีวิตดานการทํางาน ยกเวนสายงานมีความสัมพันธเชิงลบกับคุณภาพชีวิตดานครอบครัว 

คุณภาพชวีติดานการทํางานและคุณภาพชวีติโดยรวม 

 2)ปจจัยดานครอบครัว ไดแก สภาพแวดลอมกายภาพที่บานและการสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัวและรายได

ของสมาชิกในครัวเรือนมีความสัมพันธเชิงบวกกับคุณภาพชีวิตโดยรวมเม่ือพิจารณารายดานพบวามีความสัมพันธเชิงบวก

คุณภาพชวีติดานสุขภาพ คุณภาพชวีติดานครอบครัว คุณภาพชวีติดานการทํางานเชนกัน   

 3)ปจจัยดานที่ทํางาน ไดแกสภาพแวดลอมกายภาพในที่ทํางานและการสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อนรวมงานมี

ความสัมพันธเชิงบวกกับคุณภาพชีวิตโดยรวม เม่ือพิจารณารายดานพบวามีความสัมพันธเชิงบวกกับคุณภาพชีวิตดาน

ครอบครัว คุณภาพชวีติดานการทํางานเชนกัน ดังตารางที่ 3 

 

ตารางที่ 3 แสดงคาสัมประสทิธิ์สหสัมพันธระหวางคุณภาพชวีติของบุคลากรกับปจจัยทุกดาน 

ปจจัย 
คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของคุณภาพชวิีต 

ดานสุขภาพ ครอบครัว ดานการทํางาน รวม 

ปจจัยสวนบุคคล     

อายุ 0.01 -0.03 0.27** 0.14* 

สถานภาพ -0.10 -0.90 0.15* -0.00 

ระดับการศกึษา -0.04 0.09 0.49** 0.30** 

อายุการปฏบัิติงาน -0.04 -0.03 0.27** 0.12* 

รายไดตอเดือน -0.04 0.08 0.61** 0.36** 

สายงาน 0.01 -0.12* -0.46** -0.31** 

ปจจัยดานครอบครัว     

สภาพแวดลอมกายภาพท่ีบาน 0.34** 0.38** 0.13* 0.40** 

การสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว 0.27** 0.54** 0.21** 0.48** 

จํานวนสมาชกิในครัวเรอืน -0.07 -0.05 -0.01 -0.06 

จํานวนสมาชกิท่ีมรีายได 0.01 0.07 -0.01 0.03 

รายไดของสมาชกิในครอบครัว -0.07 0.03 0.32** 0.16** 

ปจจัยดานท่ีทํางาน     

สภาพแวดลอมกายภาพท่ีทํางาน -0.06 0.20** 0.56** 0.37** 

การสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อนรวมงาน -0.07 0.22** 0.59** 0.39** 

 **  และ*  หมายถงึ มีนัยสําคัญทางสถติทิี่ระดับ 0.01 และ 0.05 ตามลําดับ 
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อภปิรายผลการวิจัย 

คุณภาพชีวิตบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ณ ปจจุบันอยูในระดับมาก กลาวคือ บุคลากร

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยมีความเปนอยูและพึงพอใจในชีวิต ณ ปจจุบัน มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่สมบูรณ 

สามารถดํารงชวีิตอยูภายใตตามกรอบทางสังคมไดอยางราบรื่น สอดคลองกับ จอรจและ เบริสัน (George and Bereson. 

1980) กลาววาคุณภาพชวีติที่ดคืีอ มิตขิองการมีชวีติที่ด ีประกอบดวยความสุข ความพอใจในชวีติ ความนับถือตนเอง สุขภาพ

และสภาพการทํางานของรางกาย และสภาวะทางเศรษฐกจิที่ด ีเชนเดยีวกับ ฮารดดงิ (Harding. 2001 : 79) กลาววาคุณภาพ

ชีวิตที่ดีคือ ความอยูดีมีสุข (Well-Being) ของบุคคลตอรางกาย จิตใจ สังคม และมาตรฐานการดําเนินชีวิตของบุคคล 

(Standard of Living) เม่ือพิจารณาคุณภาพชีวิตบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยรายดาน สามารถ

อภิปรายผลไดดังนี้ 

1.  คุณภาพชวีติดานสุขภาพอยูในระดับมาก กลาวไดวา บุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยมีสุขภาพ

กายและสุขภาพจิตที่เหมาะสม แข็งแรง ปราศจากโรคภัยรายแรงสามารถดําเนินชีวิตและทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพใน

สังคม  สอดคลองกับ สุชาต ิ โสมประยูร (2544 : 1) กลาววา สุขภาพสามารถแบงออกไดเปน 1)สุขภาพกาย หมายถึง สภาพ

ของรางกายที่มีความเจรญิเตบิโตและพัฒนาการสมกับวัย สะอาดแข็งแรงสมบูรณ ปราศจากโรคภัยไขเจ็บและทุพพลภาพ  2)

สุขภาพจิต หมายถึง ความสามารถในการปรับตัวของคนเราใหเขากับสถานการณปจจุบันรวมทั้งสถานการณในอดีตและ

อนาคต เชนเดยีวกับ  วสุธร  ดันวัฒนกุล (2542 : 1) กลาววา สุขภาพ คือ ภาวะความสามารถที่พอเหมาะของแตละปจเจก

บุคคลที่สามารถแสดงบทบาทและทํางานไดอยางมีประสทิธภิาพในสังคมที่เขาอยู   

2.  คุณภาพชีวิตดานครอบครัวอยูในระดับมาก กลาวไดวา บุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยมี

ครอบครัวที่มีความม่ันคงของบุคคล สมาชกิในครอบครัวและสังคม รวมถึงความสัมพันธที่ดีตอกันและการแบงบทบาทหนาที่

ไดอยางเหมาะสม  สอดคลองกับ สุภางค  จันทวานชิ และวศิน ี ศลิตระกูล (2541 : 57:58) กลาววาองคประกอบที่สําคัญของ

คุณภาพชีวิตครอบครัวคือ ความสัมพันธอันดีในหมูญาติสมาชิกในครอบครัว ความม่ันคงของบุคคล ครอบครัวและสังคม 

เสรภีาพในการเลอืกและตัดสนิใจ ระดับการมีสวนรวมในกจิกรรมตางๆ ความม่ันคงปลอดภัย   

3.  คุณภาพชีวิตดานการทํางานอยูในระดับปานกลาง กลาวไดวา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยเปน

หนวยงานราชการในสังกัดของทบวงมหาวทิยาลัยทําใหบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยรูสึกม่ันคงในหนาที่

การงานและโอกาสในความกาวหนาในอนาคต และไดตามคาตอบแทนเปนไปตามระเบียบขาราชการพลเรือน สอดคลองกับ  

ทัศนีย  ชาติไทย (2559 : 12) กลาววา คุณภาพชีวิตการทํางาน คือความรูสึกพึงพอใจของบุคลากรในการปฏิบัติงานใน

องคการ โดยวัดจากองคประกอบในการชี้วัดคุณภาพชวีติการทํางานใน 8 ดาน คือ 1) ดานคาตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม  

2) ดานสภาพแวดลอมในการทํางานที่ปลอดภัยและสงเสรมิสุขภาพ  3) ดานโอกาสในการพัฒนาความสามารถของบุคคล  4) 

ดานความม่ันคงและความกาวหนาในงาน  5) ดานบูรณาการทางดานสังคมหรือการทํางานรวมกัน  6) ดานประชาธิปไตยใน

องคการ  7) ดานความสมดุลระหวางชวีติงานกับชวีติดานอ่ืนๆ และ8)ดานลักษณะงานที่เปนประโยชนตอสังคม เชนเดียวกับศิ

รนิันท  กติสุขาสถติ และคณะ (2557 : 25) พบวาคุณภาพชวีติการทํางานสวนใหญใหความสําคัญที่ทรัพยากรมนุษย หรือคน

ที่ทํางานเปนหลัก ไมวาจะเปนสภาพแวดลอมในสถานที่ทํางาน สวัสดิการ บทบาทหนาที่ในการทํางาน ความพึงพอใจในชีวิต 

โอกาสการมีสวนรวมในการตัดสนิใจที่เกี่ยวกับงาน การพัฒนาและใหความสําคัญตอทรัพยากรมนุษยจะสงผลตอกระบวนการ

ผลติ  

 ปจจัยที่มีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตมีดังนี้ปจจัยสวนบุคคล ปจจัยดานครอบครัวและปจจัยดานที่ทํางานกับ

คุณภาพชวีติบุคลากรมหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรวีชิัย พบวา   

ปจจัยสวนบุคคลไดแก อายุ ระดับการศึกษา อายุการปฏิบัติงาน รายไดตอเดือน และสายงานมีความสัมพันธกับ

คุณภาพชวีติของบุคลากรมหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรวีชิัย ซึ่งอภิปรายไดดังนี้   
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1.  อายุมีความสัมพันธเชงิบวกระดับต่ํากับคุณภาพชวีติบุคลากรมหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย กลาวไดวา 

เม่ือบุคลากรมีอายุเพิ่มมากขึ้น ทําใหมีประสบการณในการแกปญหาไดด ีและสงผลใหรูแหลงขอมูลที่จะนํามาใชประกอบการ

ตัดสนิใจ และสามารถแกปญหาตางๆที่เกิดขึ้นได ซึ่งเชนเดียวกับผลการศึกษาของ อิงอร  ตั้นพันธ (2556 : 10) ศึกษาเรื่อง 

คุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานโรงแรมในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา ชวงอายุมีผลกับระดับคุณภาพชีวิตในโรงแรม

มาตรฐานระดับ 4 ดาว เชนเดียวกับ ณัฐพร  ฉายประเสริฐ (2558 : 58) ศึกษาเรื่อง คุณภาพชีวิตการทํางานสงผลตอ

ประสทิธภิาพการทํางานของโรงงานอุตสาหกรรม ในจังหวัดปทุมธาน ีพบวา อายุ สงผลตอระดับคุณภาพชีวิตการทํางาน และ

ดวงใจ ดําคง (2554 : 69) ศกึษาเรื่อง ปจจัยที่มีผลตอคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ ตําบลลําสินธุ อําเภอศรีนครินทร จังหวัดพัทลุง 

พบวา ปจจัยดานอายุ สงผลตอคุณภาพชวีติของผูสูงอายุ 

2.  ระดับการศึกษามีความสัมพันธเชิงบวกระดับปานกลางกับคุณภาพชีวิตบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลศรีวิชัย กลาวไดวา การศึกษาเปนการพัฒนาความคิด และทัศนคติตางๆ ทําใหสามารถเขาใจและดํารงชีวิตในสังคม

ปจจุบัน และสามารถปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงได ซึ่งเชนเดียวกับผลการศึกษาของ ชมพูนุท  ศรีพงษ  (2555 : 14-15) 

ศกึษาเรื่อง คุณภาพชวีติการทํางานของพนักงานภาคธุรกจิเอกชนในจังหวัดยะลา พบวา ระดับการศึกษามีคุณภาพชีวิตในการ

ทํางานโดยรวมแตกตางกัน เชนเดยีวกับ ปรชีา  นะเปา  (2556 : 69) ศกึษาเรื่อง คุณภาพชวีติในการทํางานกับความผูกพันตอ

องคกรของคณาจารย และบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน ในกรุงเทพมหานคร พบวา ระดับคุณวุฒิ

การศกึษาที่สูงกวามีคุณภาพชวีติในการทํางานมากกวาระดับคุณวุฒกิารศกึษาที่ต่ํากวา 

3.  อายุการปฏิบัตงิานมีความสัมพันธเชงิบวกระดับต่ํากับคุณภาพชวีติบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี

วชิัยกลาวไดวา อายุการปฏิบัตงิานนัน้สงผลตอประสบการณในการทํางานเพิ่มมากขึ้น เม่ือมีปญหาจะใชประสบการณในการ

แกปญหาที่เกดิขึ้นกับปญหาที่หลากหลาย พรอมทั้งยังมีการเรียนรูปรับตัวเรียนรูสิ่งใหมๆ ทําใหมีความรูความเขาใจตอการ

ทํางานและมีแบบแผนการใชชีวิตไดดี  ซึ่งเชนเดียวกับผลการศึกษาของผลการวิจัยที่สนับสนุนสมมติฐาน ชมพูนุท  ศรีพงษ  

(2555 : 15) ศึกษาเรื่อง คุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานภาคธุรกิจเอกชนในจังหวัดยะลา พบวา อายุงานมีผลกับ

คุณภาพชวีติในภาพรวมแตกตางกัน 

4.  รายไดตอเดอืนมีความสัมพันธเชงิบวกระดับปานกลางกับคุณภาพชีวิตของบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลศรวีชิัย กลาวไดวา ผูที่มีรายไดสูงทําใหมีฐานะทางการเงินสูง ซึ่งสงผลตอความตองการเบื้องตน เพื่อความอยูรอดใน

การดําเนินชีวิตประจําวันได ซึ่งพบเชนเดียวกับผลงานวิจัยของ สมพร  สังเพิ่ม (2555 : 71) ศึกษาเรื่อง คุณภาพชีวิตการ

ทํางานของบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยเอกชนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบวา รายไดเฉลี่ยตอเดือนมีผล

คุณภาพชีวิตในการทํางาน อดิเทพ  มโนการ (2556 : 53) ศึกษาเรื่อง การศึกษาสภาพแวดลอมในการทํางานที่สงผลตอ

คุณภาพชวีติของขาราชการนายทหารชัน้ประทวนกรมการทหารสื่อสาร พบวา รายไดตอเดอืนมีผลตอคุณภาพชวีติ 

5.  สายงานมีความสัมพันธเชงิลบระดับปานกลางกับบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย กลาวไดวา

ภาระงานที่มากขึ้นสงผลตอหนาที่ความรับผดิชอบที่มากขึ้นไปดวยซึ่งสงผลตอตัวเองทําใหคุณภาพชีวิตนอยลง ขาดการดูแล

เอาใจใสตัวเอง ทัง้ดานสุขภาพ ดานครอบครัว และดานการทํางาน ซึ่งพบเชนเดียวกับ สมพร  สังขเพิ่ม (2555 : 88) ศึกษา

เรื่อง คุณภาพชวีติการทํางานของบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยเอกชนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบวา ภาระ

งานที่แตกตางกันสงผลใหคุณภาพชวีติของบุคลากรแตกตางกันกลาวคือภาระงานสูงขึ้น คุณภาพชวีติลดลง 

ปจจัยดานครอบครัวไดแก สภาพแวดลอมกายภาพที่บาน การสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว และรายไดของ

สมาชกิในครอบครัวมีความสัมพันธกับคุณภาพชวีติบุคลากรมหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรวีชิัย ซึ่งอภิปรายไดดังนี้ 

1.  สภาพแวดลอมกายภาพที่บานมีความสัมพันธเชิงบวกระดับปานกลางกับคุณภาพชีวิตบุคลากรมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลศรกีลาวไดวา การอยูอาศัยในสภาพแวดลอมที่ดีจึงเปนการสงเสริมใหบุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมี

ความสุขได ซึ่งพบเชนเดยีวกับผลงานวจัิย ของบัณฑิต  ผังนริันดร ( 2558 : 98) ศกึษาเรื่องปจจัยที่มีผลตอคุณภาพชีวิตของผู
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อยูอาศัยภายในโครงการบานเอ้ืออาทร รมเกลา2 พบวา คุณภาพชีวิตของผูที่พักอาศัยในโครงการบานเอ้ืออาทร ที่ไดรับการ

ดูแล การบรหิารจัดการจากภาครัฐเปนอยางดจีะทําใหคุณภาพชวีติอยูในระดับดี 

2.  การสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัวมีความสัมพันธเชิงบวกระดับปานกลางกับคุณภาพชีวิตบุคลากร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย กลาวไดวา บุคลากรที่ไดรับการสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว ซึ่งการไดรับ

ความรักความสนใจและการดูแลเอาใจใส การไดรับการยอมรับยกยอง ซึ่งเกี่ยวของกับคุณภาพชีวิตที่สมบูรณ ทําใหบุคคล

สามารถปรับตัวเขากับสังคมไดอยางเหมาะสม ทําใหมีคุณภาพชวีติที่ด ีเชนเดยีวกับผลงานวิจัย เสาวนีย  วรรละออ และคณะ 

(2555 : 382) ศึกษาเรื่อง แรงสนับสนุนจากครอบครัวตามการรับรูของผูสูงอายุที่เปนโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ที่สามารถ

ควบคุมระดับน้ําตาลในเลอืดได พบวาแรงสนับสนุนจากครอบครัวเปนแหลงสนับสนุนที่สําคัญและมีบทบาทในการชวยเหลือ

ผูสูงอายุ 

3.  รายไดของสมาชกิในครอบครัวมีความสัมพันธเชงิบวกระดับต่ํากับคุณภาพชีวิตบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลศรีวิชัย กลาวไดวา ครอบครัวที่มีรายไดมากยอมทําใหครอบครัวนั้นมีความม่ันคง มีสถานภาพทางเศรษฐกิจที่ด ี

สงผลตอการตอบสนองความตองการ ทางดานรางกายและจิตใจของสมาชิกในครอบครัว ทําใหสภาพความเปนอยูภายใน

ครอบครัวและคุณภาพชีวิตของสมาชิกในครอบครัวและตนเอง เชนเดียวกับผลงานวิจัยของ กาญจนา  คูณรังสีสมบูรณ 

(ม.ป.ป. : 8.สบืคนเม่ือ 25 เมษายน 2560) ศกึษาเรื่องคุณภาพชวีติของผูปกครองเด็กพัฒนาการชา พบวาความเพียงพอของ

รายไดของครอบครัวกลุมตัวอยางที่มีรายไดสูงจะมีระดับคุณภาพชีวิตดีกวาผูที่มีรายไดต่ํากวา เนื่องจากรายไดเปนปจจัยที่

สําคัญในการดํารงชวีติ เปนปจจัยขัน้พื้นฐานของบุคคลและเปนตัวกําหนดความพงึพอใจในชวีติ 

ปจจัยดานที่ทํางานไดแก สภาพแวดลอมกายภาพที่ทํางาน และการสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อนรวมงานมี

ความสัมพันธกับคุณภาพชวีติบุคลากรมหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรวีชิัย ซึ่งอภิปรายไดดังนี้ 

1.  สภาพแวดลอมกายภาพที่ทํางานมีความสัมพันธเชิงบวกระดับปานกลางกับคุณภาพชีวิตบุคลากรมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย กลาวไดวา สภาพแวดลอมเปนองคประกอบที่มีผลตอสุขภาพของบุคลากรและในที่ทํางาน

สภาพแวดลอมจะสงผลตอประสิทธิภาพการทําหนาที่ของบุคลากร การที่ไดอยูในสภาพแวดลอมที่ดี จึงเปนการสงเสริมให

บุคลากร มีคุณภาพชีวิตที่ดี ทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ เชนเดียวกับผลงานวิจัยของ พิชญา  สวัสดี (2552 : 60) ศึกษา

เรื่อง สภาพการทํางานที่สงผลคุณภาพชวีติในการทํางานของพนักงานควบคุมการจราจรทางอากาศ บริษัท วิทยุการบิน แหง

ประเทศไทยจํากัด พบวา สุขภาวะในการปฏิบัตงิานสงผลตอคุณภาพชวีติในการปฏิบัตงิานในระดับมาก  

2.  การสนับสนุนจากเพื่อนรวมงานมีความสัมพันธเชิงบวกระดับปานกลางกับคุณภาพชีวิตบุคลากรมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลศรวีชิัย กลาวไดวาการสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อนและผูรวมงานจะชวยลดความเครียดในการทํางาน 

ทําใหสามารถปฏิบัติงานได เสร็จ และมีคุณภาพซึ่งอาจทําให คุณภาพชีวิตดีขึ้นดวย เชนเดียวกับผลงานวิจั ยของ  

รณัชฤด ี ปองกันภัย  (2557 : 114) ศกึษาเรื่อง คุณภาพชวีติการทํางานของพนักงานการเคหะแหงชาติ : กรณีศึกษาพนักงาน

ผูปฏิบัตงิานที่ในสํานักงานใหญ พบวา ความสัมพันธกับเพื่อนรวมงานสงผลตอคุณภาพชวีติของพนักงานการเคหะแหงชาติ  

 

ขอเสนอแนะ 

 ขอเสนอแนะทั่วไป 

จากผลการศึกษาพบวา ระดับคุณภาพชีวิตบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยอยูในระดับมาก 

เม่ือพจิารณารายดานสุขภาพและดานครอบครัวอยูในระดับมากยกเวนดานการทํางานอยูในระดับปานกลาง ดังนั้นเพื่อพัฒนา

คุณภาพชวีติของบุคลากรมหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยจึงควรปรับสภาพความเปนอยู ดังนี้ 1) ควรมีแผนปองกัน

ความเสี่ยงและระบบความปลอดภัยจากอันตรายตางๆที่อาจจะเกดิขึ้นขณะปฏิบัติงาน 2) ควรมีการชี้แนะแนวทางใหบุคลากร
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บรหิารการจัดการรายไดที่ไดมาในแตละเดอืนใหเพยีงพอกับการใชจายตามรายไดในแตละเดอืนของบุคลากรและครอบครัว 3) 

ควรจัดกจิกรรมที่สรางความสัมพันธใหบุคลากรไดมีความรูสกึผูกพันมากขึ้น 

ขอเสนอแนะงานวิจัย 

ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบในแงของกลุมบุคลากรที่เปนขาราชการกับบุคลากรที่เปนพนักงานมหาวิทยาลัย เพื่อ

เปรยีบเทยีบคุณภาพชวีติของบุคลากรวามีความเหมือนแตกตางกันอยางไร 
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บทคัดยอ 

งานวจัิยนี้เปรยีบเทยีบผลตอบแทนทางการเงนิกอนและหลังการไดรับการขึ้นทะเบียนสินคาสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร

กาแฟคลองทอม จังหวัดกระบี่ กับ กาแฟเขาทะลุ จังหวัดชุมพร ซึ่งทําใหเขาใจถึงสาเหตุที่แทจริงของการเขารวมเปนสิ่งบงชี้

ทางภูมิศาสตร (กรณีของกาแฟเขาทะลุ จังหวัดชุมพร) หรือไม เขารวมเปนสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร (กรณีของกาแฟคลองทอม 

จังหวัดกระบี่) เพื่อนํามาวเิคราะหถงึผลตอบแทนที่จะไดรับจากการขึ้นทะเบยีนสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร  

ผลการศกึษาทัศนคตขิองเกษตรกรตอการขึ้นทะเบยีนสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตรของไทยของกลุมเกษตรกรผูปลูกกาแฟ

เขาทะลุ พบวา การที่ราคาขายกาแฟเพิ่มสูงขึ้นหลังจากไดรับความคุมครองจากสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตรไดสงผลดีในระดับมาก

ตอทัศนคตใินการขอขึ้นทะเบยีนสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร และ เม่ือพิจารณาวิเคราะหเปรียบเทียบผลตอบแทนที่ไดรับกอนและ

หลังการไดรับความคุมครองสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตรของเกษตรกรที่ปลูกกาแฟเขาทะลุ พบวา ผลผลิตกาแฟมีปริมาณเทาเดิม 

รวมทัง้ตนทุนการผลติกาแฟสดมีตนทุนใกลเคียงกัน ตนทุนการผลติเมล็ดกาแฟสดและการผลติกาแฟค่ัวบด กอนและหลังการ

ไดรับความคุมครองสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตรมีคาเฉลี่ยเทากัน และใชปจจัยการผลิตในปริมาณเทาเดิม จึงไมสงผลกระทบตอ

ปรมิาณและตนทุนในการผลติกาแฟ  

ในสวนของผลตอบแทนสุทธทิี่ไดรับหลังไดรับความคุมครองสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตรมีมูลคาเพิ่มขึ้นจากผลตอบแทน

สุทธกิอนไดรับความคุมครอง โดยมีราคาขายกาแฟสดกอนและหลังไดรับความคุมครองเทากับ 60-65 บาท/กิโลกรัม และ  

80-90 บาท/กโิลกรัม ตามลําดับ ดังนัน้หากกาแฟคลองทอม ไดรับการคุมครองสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตรอาจสงผลทําใหมีราคา

ขายกาแฟเพิ่มสูงขึ้นได 

คําสําคัญ: สิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร  กาแฟ   เขาทะลุ   คลองทอม 

Abstract 

The main objective is to examine the financial return of the registration in GI program of Khao Talu coffee in 

Chumphon province, in comparison with disinclination in GI program of Klong   Thom coffee in Krabi province. The 

research employed  a comparative case-study method to understand the economic contribution of GI prior and after the 

registration. 

It showed that, in the case of Khao Talu coffee, after GI registration the price of coffee has increased from 60-

65 baht/ kilogram to 80-90 baht/kilogram, resulting in positive attitudes towards the registration among coffee growers. 

It is shown evidently indifferences between figures prior and after the registration both in terms of quantity of coffee 

yield and cost of production. This was because the yield and costs of producing fresh coffee beans and roasted coffee 
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remained the same. Thus, the GI registration does not have significant impact on the quantity and cost of coffee 

production. 

This reflected a significant contribution of GI registration in enhancing value creation and income among coffee 

growers. This result also implied that value of Klong Thom coffee in Krabi should also be increased if GI registration is 

promoted and adopted in Krabi.          

Keywords:  Geographical Indication, coffee, Khao Talu, Klong Thom 

 

บทนํา 

สิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร   (Geographical Indications  หรือ  GI)  มีความแตกตางจากทรัพยสินทางปญญาประเภทอ่ืน 

เนื่องจาก ผูเปนเจาของไมใช บุคคลใดบุคคลหนึ่งแต เปนกลุมชุมชนที่เปนผูผลติหรอืผูประกอบการในพื้นที่ทางภูมิศาสตรนั้นๆ 

ซึ่งจะเกดิขึ้นไดก็ตอเม่ือมีความเชื่อมโยง ( Links)  ระหวางปจจัยสําคัญสองประการ คือ ธรรมชาติ และมนุษย กลาวคือ ชุมชน

ไดอาศัยลักษณะเฉพาะที่ มีอยูในแหลงภูมิศาสตรตามธรรมชาติ เชน สภาพดินฟาอากาศ หรือวัตถุดิบเฉพาะในพื้นที่  มาใช

ประโยชนในการผลิตสินคาในทองถิ่ นของตนขึ้นมา ทําใหไดผลิตภัณฑที่ มีคุณลักษณะพิเศษที่ มาจากพื้นที่ ดังกลาว    

คุณลักษณะพเิศษนี้ อาจหมายถงึ คุณภาพ ชื่อเสียงหรือคุณลักษณะเฉพาะอ่ืนๆ ที่ มาจากแหลงภูมิศาสตรนั้นๆ สงผลใหผูที่ 

อยูในแหลงภูมิศาสตรนัน้เทานัน้ที่ มีสทิธผิลติสินคาโดยใชชื่อ  GI นั้นได ผูผลิตคนอ่ืนที่อยูนอกแหลงภูมิศาสตรจะไมสามารถ

ผลติสนิคาโดยใชชื่อแหลงภูมิศาสตรเดยีวกันมาแขงขันได สทิธใินลักษณะดังกลาวนี้เรียกว า  “สิทธิชุมชน”  ซึ่งไมสามารถนํา

สทิธทิี่ ไดรับไปอนุญาตใหบุคคลอ่ืนใชตอได ผูที่ อยู ในพื้นที่ แหล งภูมิศาสตรเทานัน้ที่ มีสิทธิใช โดยสิ่ งบ งชี้ทางภูมิศาสตรนี้

แบงไดเปน  2 ลักษณะคือ   (1)   สิ่ งบงชี้ทางภูมิศาสตรโดยตรง   (Direct Geographical Indication)  เปนชื่อทางภูมิศาสตรที่ 

เกี่ยวของกับสินคานั้นๆ โดยตรง   เชน ไชยา เพชรบูรณ เปนตน  และ  (2)   สิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตรโดยออม   (Indirect 

Geographical Indication)  เปนสัญลักษณ หรือสิ่งอ่ืนใดที่ ไมใช ชื่อทางภูมิศาสตร   ซึ่งใชเพื่อบงบอกแหลงภูมิศาสตรอันเปน

แหล งกําเนดิหรอืแหลงผลติของสินคา เชน สัญลักษณประจําอําเภอ หรือจังหวัด รูปยาโม  รูปหอไอเฟล    เปนตน   (กรม

ทรัพยสนิทางปญญา, 2560) 

การส งเสรมิใหเกดิการขึ้นทะเบยีนสนิคา  GI นับเปนหนึ่งนโยบายสําคัญกับการสรางมูลคาสินคาของไทยที่เพิ่มมาก

ขึ้น เนื่ องจากมีลักษณะเฉพาะที่ หาไดยากในพื้นที่ อ่ืน ขณะเดยีวกันการมีเรื่ องราวของสินคาทําใหสินคาไดรับความนิยมและ

มีมูลคาทางการตลาดมากขึ้น โดยในการสรางสรรคสนิคาและบรกิารรูปแบบใหม ใหมี จุดเ ด น เพื่ อตอบสนองความตองการ

ของตลาด และกาวทันต อกระแสการเปลี่ ยนแปลงของสังคมโลกตลอดจนใหเปนแหล งรวบรวมและศึกษาเกี่ ยวกับภูมิ

ปญญาชาวบานในการพัฒนาผลติภัณฑที่ มีความเปนเอกลักษณ และพัฒนาผลติภัณฑใหมีความหลากหลาย เพื่ อสนองตอบ

ผูบริโภคทุกระดับ  รวมทั้งเสริมสรางฐานการผลิตผลิตภัณฑชุมชนใหเขมแข็ง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของ

ชุมชนทองถิ่นอยางย่ังยืน สรางการยอมรับในตราสัญลักษณ  GI ใหมากขึ้นเพื่อเปนการรับรองแหล งผลติสนิคา คุณภาพที่ ผูก

ผันกับวัตถุดบิ หรอืภูมิปญญาในทองถิ่น จะกอใหเกดิประโยชนแก ชุมชนทองถิ่น รวมถงึเปนเครื่ องมือทางการตลาดที่ สําคัญ

ในการยกระดับสนิคาและสรางมูลคาเพิ่มใหแก สนิคาชุมชน 

ในปจจุบันประเทศไทยใหความคุมครองสินคา  GI ไทยและตางประเทศ รวม  90 รายการ เปนสินคา  GI ไทย  75 

รายการ  (ของ  53  จังหวัด )   และ  GI ต างประเทศ  14  รายการ  ( ของ  8 ประเทศ )   โดยสินคา  GI ไทยที่ ไดรับการ

คุมครองในตางประเทศ มีทัง้หมด  6 รายการ ไดแก  ในสหภาพยุโรป  4 สนิคา คือ ขาวหอมมะลิทุงกุลารองไห กาแฟดอยตุง 

กาแฟดอยชาง และขาวสังขหยดเมืองพัทลุง ในเวียดนาม คือ เสนไหมไทยพื้นบานอีสาน  และผาไหมยกดอกลําพูนใน

อินโดนีเซีย (กรมทรัพยสินทางปญญา , 2560)  และ ยังมี  6 จังหวัด ที่ มีศักยภาพแต ยังไม ย่ืนคําขอเพื่อขึ้นทะเบียน  GI 

ไดแก  กระบี่  กาญจนบุร ีระนอง สตูล สมุทรสาคร สงิหบุร ีและกําแพงเพชร   (ประชาชาตธิุรกจิออนไลน , 2560) 
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กรมทรัพยสินทางปญญามีนโยบายสงเสริมสินคาและผลิตภัณฑชุมชนดวยสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร โดยใน

ปงบประมาณ 2560  กรมฯ ไดดําเนินโครงการส งเสริม   “ หนึ่ งจังหวัด หนึ่ งบ งชี้ทางภูมิศาสตร ( GI)”   ใหครบทั้ง  77  

จังหวัด เพื่ อขยายตลาดสินคา  GI ไทยที่ มีศักยภาพ  ซึ่งจังหวัดกระบี่ เปนหนึ่งในจังหวัดที่ สินคาชุมชนมีศักยภาพ มี

เอกลักษณโดดเดน รวม  3  สินคา ไดแก  หอยชักตีนกระบี่  กะปแหลมสัก และกาแฟกระบี่   (กรมทรัพยสินทางปญญา , 

2560) 

“กาแฟกระบี่”  หรือ  “กาแฟคลองทอม ”  เปนกาแฟสายพันธุโรบัสตานิยมปลูกในพื้นที่ ราบมีความสูงจากระดับ

ทะเลไม มากนัก ความพเิศษของกาแฟคลองทอมที่ หาจากที่ อ่ื นไม ได คือ รสชาติที่ เขมขนของสายพันธุโรบัสตา ประกอบ

กับตําแหนงและสภาพอากาศของพื้นที่ บรเิวณอําเภอคลองทอม   จังหวัดกระบี่  เปนพื้นที่ ที่อุดมสมบูรณดวยแรธาตุภูเขาไฟ

ในดนิสูง   ทําใหรสชาตกิาแฟคลองทอมเปนเอกลักษณไม เหมือนที่ ใด รวมทั้งกาแฟคลองทอมเปนพืชเศรษฐกิจอีกชนิดหนึ่ง

ประจําทองถิ่ น ที่สรางรายไดใหกับชุมชน โดยมีการนําเมล็ดกาแฟสดมาแปรรูป เพื่ อเพิ่มมูลคาและชองทางการจําหนาย โดย

เมล็ดกาแฟสด ราคากโิลกรัมละ 70 บาท เม่ือค่ัวเสร็จราคาเมล็ดกาแฟจะสูงขึ้นไปถงึกโิลกรัมละ 400 บาท จึงทําใหเกษตรกร

เพาะปลูกตนกาแฟเปนอาชพีหลักจํานวนมาก  

ความนยิมในการผลติกาแฟที่ ผานมานั้น น าจะเปนเหตุจูงใจใหจังหวัดกระบี่ ย่ืนคําขอขึ้นทะเบียนสินคา  GI กาแฟ

คลองทอม เนื่องจากเครื่ งหมายรับรอง  GI เปรียบไดกับการทํา ตราสินคาหรือแบรนดของทองถิ่นที่ บงบอกถึงความมี

คุณภาพ แหลงที่ มาของสนิคา เปนการรับรองแหล งผลิตสินคาคุณภาพที่ ผูกพันกับวัตถุดิบ นอกจากนี้ การขึ้นทะเบียน  GI 

จะกอใหเกดิประโยชนแก ชุมชนทองถิ่น ทั้งการคุมครอง เพิ่มมูลคา ดูแลรักษา สรางความเขมแข็ง สราง ความเชื่อม่ัน การ

สนับสนุนกาวสูตลาดต างประเทศได รวมถงึเปนเครื่องมือทางการตลาดที่ สําคัญในการยกระดับสินคา และสรางมูลคาเพิ่ม

ใหแก สนิคาชุมชน 

ในการนี้มีจังหวัดที่ ไดรับการขึ้นทะเบยีนสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตรกาแฟรวมถึงมีที่ ตั้งและสภาพอากาศ ที่ใกลเคียงกัน

กับจังหวัดกระบี่  คือ กาแฟเขาทะลุ จังหวัดชุมพร ซึ่ งไดรับการขึ้นทะเบยีนสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตรแลว เม่ือวันที่   31  มีนาคม  

2559 โดยกาแฟเขาทะลุเปนกาแฟสายพันธุโรบัสตา รสชาติของกาแฟ มีความโดดเดนในเรื่ องของรสชาติขมเขม หนักแนน 

และมีกลิ่ นหอมออกสาป ที่ เปนเอกลั กษณเฉพาะของกาแฟโรบัสตา ซึ่ งเกดิจากกระบวนการผลติกาแฟแบบแหง   โดยกลุม

เกษตรกรทําสวนเขาทะลุไดมีการรวมกลุ มชาวสวนกาแฟ จํานวน  1,200  ครอบครัว มาตัง้แต ป  2547  ซึ่ งมีการปลูกกาแฟ

มากที่ สุดในพื้นที่ ตําบลเขาทะลุ ตําบลเขาคาย และตําบลนาสัก ในเขตอําเภอสวี     โดยมีสัดสวนมากถึงรอยละ  90  ของ

พื้นที่ ปลูกกาแฟของจังหวัดชุมพร   หลังจากมีการรวมกลุ มในรูปสหกรณแลว ก็ไดผลิตกาแฟภายใตแบรนด   " กาแฟเขา

ทะลุ"  กระทั่งไดรับรางวัลประกันคุณภาพหลายประเภท ไดแก  รางวัลหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ หรือ  OTOP 5 ดาว และ

รางวัลพัฒนากาแฟดีเดนจากงานไทยแลนด อาเซียน ค็อฟฟ  แอนด ที ป  2551  จากการรวมกลุมของเกษตรกรชาวสวน

กาแฟเชนนี้ ทําใหสามารถรับซื้อเมล็ดกาแฟจากเกษตรกรในราคา ที่ สูงกวาราคาตลาดได   เมล็ดกาแฟที่ ผานการกะเทาะ

เปลอืก  มี ราคากโิลกรัมละประมาณ  80 บาท แต เม่ือนํามาเขาสู กระบวนแปรรูปจนกลาย เปนเมล็ดกาแฟค่ัว ก็สามารถ

เพิ่มมูลคาเปนกโิลกรัมละ  320  บาท    

เปนที่ นาสังเกตวา กาแฟเขาทะลุ จังหวัดชุมพร เพิ่งไดรับการขึ้นทะเบียนสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตรมาเปนระยะเวลา

ประมาณ 18  เดอืนแลว ในขณะที่  กาแฟคลองทอม จังหวัดกระบี่  ยังไมไดมีการเตรียมการเพื่อการขึ้นทะเบียนสิ่งบงชี้ทาง

ภูมิศาสตร ดังนั้น  การศึกษาทัศนคติต อการขึ้นทะเบียนสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตรของกาแฟเขาทะลุ อาจจะเปนกรณีตัวอยาง

ใหแก กาแฟคลองท อมได อีกทั้ง ในอดีตที่ ผานมายังไม มีการศึกษาใดทําการประเมินผล ทางดานการเงินและการผลิต ที่ 

เปลี่ยนแปลงไปของของกลุมชุมชนภายหลังการขึ้นทะเบียนสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร โดยเฉพาะกรณีกาแฟ 

ดังนัน้ การศึกษาเปรียบเทียบกอนและหลังการไดรับการขึ้นทะเบียนสินคา GI กาแฟคลองทอม จังหวัดกระบี่  กับ 

กาแฟเขาทะลุ จังหวัดชุมพร จะทําใหสามารถเขาใจถึงสาเหตุที่ แทจริงของการเขารวม  GI (กรณีของกาแฟเขาทะลุ จังหวัด
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ชุมพร) หรอืไม เขาร วม GI (กรณีของกาแฟคลองทอม จังหวัดกระบี่) รวมทั้งวิธีการส งเสริมหรือยกระดับผลตอบแทนจาก

การพัฒนาผลติภาพการผลติผานการวเิคราะหเปรยีบเทยีบผลตอบแทนทางการเงินที่ จะไดรับกอน - หลังการขึ้นทะเบียนสิ่ง

บงชี้ทางภูมิศาสตร   กรณีของกาแฟเขาทะลุ จังหวัดชุมพร ซึ่งคาดวา จะมีขอมูลเพียงพอในการวิเคราะห ผลตอบแทนที่ คาด

วาจะไดรับกอนและหลัง (expected) ของกลุมชุมชนคลองทอม จังหวัดกระบี่ 

จากเหตุผลดังกลาวผูวิจัยจึงสนใจที่ จะศึกษาเปรียบเทียบผลตอบแทนทางการเงินกอน - หลังการไดรับความ

คุมครองสิ่ งบ งชี้ทางภูมิศาสตรของไทย กรณีศกึษา กาแฟคลองทอม จังหวัดกระบี่  กับ กาแฟเขาทะลุ จังหวัดชุมพร   ซึ่งจะ

ชวยใหเกษตรกรในทองถิ่นและหนวยงานที่ เกี่ ยวของ เชน   กรมส งเสริมการเกษตร กรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ 

กรมทรัพยสินทางปญญา เปนตน สามารถใชผลการศึกษาเพื่อเปนแนวทางในการกําหนดมาตรการสนับสนุน และบริหาร

จัดการสนิคาสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตรของไทยตอไป 

 

วัตถุประสงคของการศกึษา 

เพื่อวิเคราะห เปรียบเทียบผลตอบแทนทางการเงินที่จะไดรับกอน-หลังการไดรับความคุมครองสิ่งบงชี้ทาง

ภูมิศาสตรของไทย  กรณีศกึษา กาแฟคลองทอม จังหวัดกระบี่ กับ กาแฟเขาทะลุ จังหวัดชุมพร 

 

วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

การสนับสนุนใหคุมครองสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตรมีผลตอวิถีชีวิตของชุมชนชนบท ซึ่งการไดรับความคุมครองสิ่งบงชี้

ทางภูมิศาสตรมีสวนทําใหลดความยากจนในชนบท ยกตัวอยางการผลิตขาว  Basmati (ของประเทศ อินเดีย) และขาวหอม

มะล ิ (ของประเทศไทย)  เปนการใชเทคนิคการผลิตที่ ใชแรงงานแบบดั้งเดิมทําใหมีตนทุนการผลิตเพิ่มขึ้นเม่ือเทียบกับการ

ผลิตขาวพันธอ่ืนๆ แบบทันสมัย ซึ่งขาว Basmati และขาวหอมมะลิไดรับการยอมรับจากตางประเทศวาเปนพันธุขาว

คุณภาพสูงที่มีลักษณะเฉพาะ เชน กลิ่นหอม จึงไดรับความนยิมในหมูผูบรโิภค อยางไรก็ตาม หากไมมีการคุมครองจะสงผลให

เกิดการปลอมแปลงสูงมาก โดยการคุมครองที่กําหนดขอบเขตทางภูมิศาสตรของสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตรที่ดี และมี

ประสทิธภิาพจะสงผลตอการยกระดับราคาสินคา สามารถทําใหมีศักยภาพในการสรางรายไดและความเขมแข็งใหแกชุมชน 

รวมทัง้ยังรักษามรดกดั ้งเดมิของทองถิ่น ดังนัน้การไดรับความคุมครองสินคาสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตรจะสงผลดีตอการพัฒนา

ชุมชน (Jena, et.al., 2015, หนา 174-185) 

นอกจากนี้จากการศกึษาธุรกจิกาแฟดอยชางภายใตตราสนิคาที่เปนธรรม พบวา จุดเริ่มตนของธุรกิจกาแฟดอยชาง  

มาจากเกษตรกรชาวเขาที่ อาศัยอยูบนบนดอยชางที่มีอาชีพปลูกฝนมากอน  และเปลี่ยนมาปลูกกาแฟตามแนวพระราชดาริ

ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ (รัชกาลที่ 9) เพื่อลดการแผวถางปาจากการปลูกฝนและพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวไทย

ภูเขาใหดขีึ้น  ชาวบานดอยชางไดรับแจกกาแฟพันธุอาราบกิาเพื่อนามาปลูก   แตถูกพอคาคนกลางกดราคา  ภายหลังทุกคน

จึงรวมตัวกันเพื่อสรางบรษิัทของตนเองขึ้นมา มีการควบคุมคุณภาพของเมล็ดกาแฟจนกระทั่งเปนที่ตองการของตลาดและขาย

ไดราคาด ี ดวยกรรมวธิกีารผลติเฉพาะของกาแฟดอยชาง สงผลใหกาแฟดอยชางเปนที่ยอมรับและเปนกาแฟอันดับ   1 ของ

โลก บริษัทกาแฟดอยชางมีลักษณะการทํางานโดยอาศัยแรงกายและจิตอาสาจากชาวบานเปนสําคัญ   เนนสรางคนเพื่อ

พัฒนาธุรกจิและชุมชนใหเขมแข็งจนกระทั่งสามารถชวยเหลอืตนเองไดซึ่งสงผลใหกาแฟดอยชางมีอัตราการเติบโตขึ้น  ชุมชน

มีการพัฒนาในหลายดาน  อาทเิชน  การสรางโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรยีนรู   การปลูกจิตสานกึใหมีการอนุรักษผืนปา การ

นํามาซึ่งรายไดของชุมชน รวมถงึเปนการยกระดับใหเกษตรกรบนดอยชางมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเปนตน (นันทนภัส ทรัพยโชค

ธนกุล, กรมล อินทรสอน, ธันยพร ชางเสนาะ, และพทิักษ ศริวิงศ , 2557)  
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ดังนั้น การจดทะเบียนสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร จึงเปนกระบวนการที่ผูผลิตตองใหความสําคัญ เนื่องจากจะมีผลให

ไดรับความคุมครองตามกฎหมาย ซึ่งทําใหผูที่อยูในแหลงภูมิศาสตรอ่ืนไมมีสทิธิในการใชตราสิ่งบงชี้ทางภูมิ ศาสตรนั้น จึงทํา

ใหสามารถพัฒนาและขยายตลาดสําหรับสนิคาและบรกิารภายใตตราสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตรนัน้ไดดวย 

 
วิธีดําเนนิการวิจัย 

การวจัิยครัง้นี้เปนการวจัิยเชงิปรมิาณ  เพื่ อศกึษาตนทุนและผลตอบแทน ทางการเงนิระหว างก อน -หลังการไดรับ

ความคุมครองสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตรของไทย กรณีศกึษา กาแฟคลองทอม จังหวัดกระบี่ กับ กาแฟเขาทะลุ จังหวัดชุมพร  โดย

เก็บรวบรวมขอมูลเปนลักษณะแหลงขอมูลปฐมภูมิ   (Primary Data) ไดขอมูลจากการสัมภาษณกลุมเกษตรกรที่ปลูกกาแฟ

คลองทอม จังหวัดกระบี่ กับ กาแฟเขาทะลุ จังหวัดชุมพร  (เก็บขอมูลเดอืนสงิหาคม 2560 ) โดยแบงออกเปน  2 กลุม คือ (ก) 

กลุมเกษตรกรที่ปลูกกาแฟคลองทอม ต.คลองทอมใต อําเภอคลองทอม จังหวัดกระบี่ จํานวน 15 ราย (จากจํานวนทั้งสิ้น 15 

ราย)  และ (ข) กลุมเกษตรกรที่ ปลูกกาแฟเขาทะลุ ตําบลเขาทะลุ อําเภอสว ีจังหวัดชุมพร  จํานวน 15 ราย (จากจํานวนทั้งสิ้น 

320 ราย) 

ในการวเิคราะหเปรยีบเทยีบผลตอบแทน ทางการเงินที่ไดรับกอน-หลังการขึ้นทะเบียนสิ่ งบ งชี้ทางภูมิศาสตรของ

ไทย วาผลตอบแทนที่ไดรับคุมคาหรือไม นั้น มีแนวคิด ดังนี้ (ก)  การนําเอาขอมูลที่รวบรวมจากการสัมภาษณเกษตรกรมา

วิเคราะหถึงทัศนคติของเกษตรกรตอการขึ้นทะเบียนสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร   (ข) วิเคราะหเปรียบเทียบมาตรการในการให

ความคุมครองสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตรภายใตพระราชบัญญัติคุมครองสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร พ.ศ. 2546 กับพระราชบัญญัติ

เครื่องหมายการคา รวมทั้งศึกษาขอจํากัดหรือปญหาอุปสรรคในการขอขึ้นทะเบียนสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร   และ (ค) การ

วิเคราะหตนทุนและผลตอบแทนทางการเงิน  ที่ไดจากการสัมภาษณเกษตรกรที่ปลูกกาแฟคลองทอม จังหวัดกระบี่ และ

เกษตรกรที่ปลูกกาแฟเขาทะลุ จังหวัดชุมพร ของเกษตรกรทัง้ 2  กลุมตัวอยาง 

 

ผลการวิจัย 

จากการศกึษาทัศนคตขิองเกษตรกรที่มีตอการขอขึ้นทะเบยีนสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตรของไทยของกลุมเกษตรกรผูปลูก

กาแฟคลองทอม จังหวัดกระบี่ พบวา ทัศนคติของเกษตรกรที่มีตอการขอขึ้นทะเบียนสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตรขึ้นอยูกับหลาย

ปจจัย เชน การรวมกลุม การสรางความเขมแข็งของชุมชน นอกจากนี้ กระบวนการขอขึ้นทะเบียนกาแฟสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร

มีความซับซอน สงผลตอทัศนคตขิองเกษตรกรในการขอขึ้นทะเบยีนสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตรอยูในระดับมาก และจากความเห็น

ของเกษตรกรที่สัมภาษณ พบวา แมว าการดําเนนิของภาครัฐที่ ผ านมา เกษตรกรไดรับก ารสนับสนุนในดานมาตรฐานการ

ผลติแบบ  GAP  (Good Agricultural Practices) และการอารักขาพชื จากกรมสงเสรมิการเกษตรและกรมวชิาการเกษตร แตยัง

ไมไดรับการสนับสนุนในเรื่องการสงเสริมสินคากาแฟใหขึ้นทะเบียนสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตรจากภาครัฐ  จึงสงผลใหเกษตรกร

สวนใหญไมทราบถงึกระบวนการในการย่ืนขอขึ้นทะเบยีนสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร รวมทั้งการใหความรูความเขาใจถงึประโยชนที่

จะไดรับจากการพัฒนาและการสรางมูลคาเพิ่มใหกับสินคาสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตรใหมีความสอดคลองกับความตองการและ

ศักยภาพและเ อกลักษณเฉพาะทองถิ่น รวมถงึการปองกันการลอกเลียนแบบจากคูแขงขันทางการคาในพื้นที่อ่ืน นอกจากนี้ 

การสัมภาษณเกษตรกร พบวา สวนใหญขายกาแฟผานทาง พอคาคนกลาง กลุมวิสาหกิจชุมชน กลุมแปรรูปกาแฟสดสตรี

คลองทอม และ สิ่งที่เกษตรกรตองการไดรับการสนับสนุนจากภาค รัฐมากที่สุดคือการกํากับดูแลดานราคาผลผลติกาแฟ 

การศกึษาทัศนคตขิองเกษตรกรตอการขึ้นทะเบยีนสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตรของไทยของกลุมเกษตรกรผูปลูกกาแฟเขา

ทะลุ จังหวัดชุมพร พบวา ทัศนคติของเกษตรกรตอการขึ้นทะเบียนสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตรขึ้นอยูกับหลายปจจัย เชน  การขึ้น

ทะเบียนเปนสมาชิกผูผลิตกาแฟสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร กระบวนการขอขึ้นทะเบียนกาแฟสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร สถานที่จัด

จําหนายกาแฟสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร นอกจากนี้ เกษตรกรที่สัมภาษณมีทัศนคติที่ดี (อยูในระดับมาก) ตอการขึ้นทะเบียนสิ่ง
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บงชี้ทางภูมิศาสตร เนื่องจากราคาขายกาแฟเพิ่มสูงขึ้นหลังจากไดรับความคุมครองสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร จากการดําเนินของ

ภาครัฐที่ผานมา เกษตรกรไดรับการสนับสนุนในเรื่องของการสงเสริมสินคาสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร เกษตรกรที่สัมภาษณสวน

ใหญขายกาแฟผานทางพอคาคนกลาง และกลุมเกษตรกร ที่ทําสวนเขาทะลุ และ สิ่งที่เกษตรกรตองการไดรับการสนับสนุน

จากภาครัฐมากที่สุดคือ การกํากับดูแลดานราคาผลผลติกาแฟ 

สําหรับการเปรยีบเทยีบผลตอบแทน ทางการเงนิที่ ไดรับกอนและหลังการไดรับความคุมครองสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร

ของเกษตรกรที่ปลูกกาแฟเขาทะลุ ตําบลเขาทะลุ  อําเภอสวี จังหวัดชุมพร  แสดงในตารางที่  1 ซึ่งสรุปไดวา กอนการไดรับ

ความคุมครองสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตรมีปริมาณผลผลิตกาแฟเฉลี่ย  25 กก./ไร  ตนทุนการผลิตเมล็ดกาแฟสด 347 บาท/ไร  

และราคาขายเมล็ดกาแฟสด 60 บาท/กิโลกรัม แตภายหลังการไดรับความคุมครองสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตรมีปริมาณผลผลิต

กาแฟ และตนทุนการผลติเมล็ดกาแฟสดเทาเดมิ ในขณะที่ราคาขายเมล็ดกาแฟสดเพิ่มขึ้นเฉลี่ยเปน  87 บาท/กิโลกรัม  อัตรา

ผลตอบแทนทางการเงนิเพิ่มขึ้นเฉลี่ยรอยละ  56 ตอไร 

 

ตารางที่ 1 เปรียบเทียบผลตอบแทนทางการเงินที่ไดรับกอนและหลังการไดรับความคุมครองสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตรของ

เกษตรกรที่ปลูกกาแฟเขาทะลุ ตําบลเขาทะลุ อําเภอสว ีจังหวัดชุมพร 

 

 

 
ที่มา: จากการสัมภาษณและการค านวณโดยผูวจัิย 
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สวนการวเิคราะหขอมูลที่ไดจากเกษตรกรที่ปลูกกาแฟคลองทอม  จังหวัดกระบี่ พบวา มีปรมิาณผลผลิตกาแฟเฉลี่ย 

172 กโิลกรัม/ไร ตนทุนการผลติเมล็ดกาแฟสดเฉลี่ยตอไร 4,159.43 บาท จะเห็นไดวามีปรมิาณผลผลิตเฉลี่ยตอไร และตนทุน

การผลติเมล็ดกาแฟสดสูงกวากรณีของเกษตรกรที่ผลติกาแฟเขาทะลุ จังหวัดชุมพร  ในสวนของราคาขายเมล็ดกาแฟสด ขาย

กโิลกรัมละ 80 – 90 บาท แสดงใหเห็นวากาแฟคลองทอม จังหวัดกระบี่ มีศักยภาพในการผลิตสูงและมีราคาขายเมล็ดกาแฟ

สดที่สูงใกลเคียงกับกาแฟเขาทะลุ 

โดยสรุปเปรยีบเทยีบผลตอบแทนที่ไดรับกอนและหลังการไดรับความคุมครองสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตรของเกษตรกรที่

ปลูกกาแฟเขาทะลุ ตําบลเขาทะลุ อําเภอสว ีจังหวัดชุมพร  และเกษตรกรผูปลูกกาแฟคลองทอมจังหวัดกระบี่ ทําใหทราบวา

ราคาขายเมล็ดกาแฟสดของกาแฟคลอมทอมมีราคาใกลเคียงกับกาแฟเขาทะลุ รวมทั้งมีปริมาณผลผลิตและตนทุนที่สูงกวา

กาแฟเขาทะลุ   หากเกษตรกรที่ปลูกกาแฟคลองทอมมีการรวมกลุมสมาชิกเกษตรกรที่ปลูกกาแฟก็จะอาจชวยลดตนทุน

ปจจัยการผลติ  หรอืมีอ านาจในการตอรองราคามากย่ิงขึ้น สงผลใหมีรายไดเพิ่มขึ้นจากการลดตนทุน และเนื่องจากปริมาณ

ผลผลิตที่สูงก็จะทําใหมีผลผลิตที่เพียงพอตอความตองการซื้อของผูบริโภค อีกทั้งหากเกษตรกรที่ปลูกกาแฟคลองทอม 

จังหวัดกระบี่ ดําเนนิการขอขึ้นทะเบยีนสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร ก็ จะสามารถเพิ่ มราคาขายเมล็ดกาแฟสดใหสูงขึ้นได รวมทั้ง

สรางมูลค าเพิ่ มใหแก สนิคากาแฟ โดยการขึ้นทะเบยีนดังกลาวจะใหผลที่ คุมคากับคาใชจายสําหรับการทําระบบการควบคุม

การผลติสนิคาสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร  (Control Plan) ใหเปนไปตามที่กําหนดไวในคําขอขึ้นทะเบยีน ทัง้ระบบการควบคุมภายใน

และระบบการควบคุมภายนอก ที่เพิ่มขึ้น เพื่อที่จะขอรับรองกับหนวยงานรับรอง (Certification Boby: CB) ซึ่งการไดรับความ

คุมครองสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตรจะเปนการสรางมูลคาเพิ่มใหแกสินคา และสรางความเขมแข็งแกชุมชนใหเกิดความย่ังยืนอีก

ดวย 

ทั้งนี้ กรมทรัพยสินทางปญญามีนโยบายดานสงเสริมและจัดทําคําขอสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร โดยมีโครงการ  

“โครงการจางที่ปรกึษาจัดทําคําขอสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตรไทยเพื่อขึ้นทะเบยีนในประเทศ” ซึ่งคัดสรรสนิคาคุณภาพของประเทศ

ไทยใหเกดิการคุมครองสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตรไทย เพื่อใหสนิคาชุมชนสามารถทําการแขงขันกับสินคาอ่ืนๆ ได โดยกาแฟคลอง

ทอมจังหวัดกระบี่ เปนหนึ่งในสนิคาที่กรมทรัพยสนิทางปญญาจะเขาไปสนับสนุนในการขึ้นทะเบียนสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร และ

จะสงเสริมระบบควบคุมคุณภาพดานการจัดทําระบบควบคุมภายใน รวมทั้งใหงบประมาณสนับสนุนในการตรวจสอบดวย

ระบบควบคุมภายนอก   (มนชนก ธนสันติ , 2561) จะทําใหเกษตรกรที่ปลูกกาแฟคลองทอม จังหวัดกระบี่ ไมตองรับภาระ

คาใชจายในการทําระบบดังกลาว  ซึ่งจะไมสงผลใหตนทุนการผลติเมล็ดกาแฟสดสูงขึ้น 

ดังนัน้ หากวเิคราะหเปรยีบเทยีบขอมูลจากเกษตรกรทัง้ 2 กลุมตัวอยาง อาจคาดการณไดวา การไดรับการคุมครอง

สิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร จะสงผลทําใหมีราคาขายเมล็ดกาแฟสดของกาแฟคลองทอม จังหวัดกระบี่เพิ่มสูงขึ้นได  รวมทั้งจะทําให

เกษตรกรมีรายไดเพิ่มสูงขึ้นไดจากการลดตนทุนปจจัยการผลติจากการรวมกลุมของเกษตรกร และลดคาใชจายในการจัดทํา

ระบบควบคุม การผลติสนิคาสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร  (Control Plan)  

สําหรับการศึกษาวิเคราะหเปรียบเทียบมาตรการในการใหความคุมครองสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตรภายใตพระราช - 

บัญญัตคุิมครองสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร พ.ศ. 2546 กับพระราชบัญญัตเิครื่องหมายการคาพ.ศ. 2534 ((ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559) 

พบเปรียบเทยีบที่สําคัญ 3 ประการ คือ  

ประการแรก ผูมีสทิธขิอขึ้นทะเบยีน ภายใตพระราชบัญญัติคุมครองสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร  พ.ศ. 2546  (มาตรา 7)   

มีดังนี้  (1) สวนราชการ  หนวยงานของรัฐ  รัฐวสิาหกจิ  องคกรปกครอง  สวนทองถิ่น  หรือองคกรอ่ืนของรัฐที่เปนนิติบุคคล

ซึ่งมีเขตรับผดิชอบครอบคลุมบริเวณแหลงภูมิศาสตรของสินคา  (2) บุคคลธรรมดา กลุมบุคคล หรือนิติบุคคลซึ่งประกอบ

กจิการคา  เกี่ยวของกับสนิคาที่ใชสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร  และมีถิ่นที่อยูในแหลงภูมิศาสตรของสินคา  และ (3)  กลุมผูบริโภค

หรอืองคกรผูบรโิภคสนิคาที่ใชสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตรผูขอขึ้นทะเบยีนที่ไมไดมีสัญชาตไิทย แตถาผูขอขึ้นทะเบียนที่มิไดมีสัญชาติ

ไทยและ มีความประสงคจะขอขึ้นทะเบยีนสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตรของตางประเทศตองมีคุณสมบัติอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้  
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(1) มีสัญชาตขิองประเทศที่เปนภาคีแหงอนุสัญญาหรอืความตกลงระหวางประเทศเกี่ยวกับการคุมครองสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร

ซึ่งประเทศไทยเปนภาคีอยูดวย  และ (2) มีภูมิลําเนาหรอืสถานที่ประกอบธุรกจิอยางแทจริงในประเทศไทยหรือประเทศที่เปน

ภาคีแหงอนุสัญญาหรอืความตกลงระหวางประเทศเกี่ยวกับการคุมครองสิ่ งบงชี้ทางภูมิศาสตรซึ่ งประเทศไทยเปนภาคีอยู

ดวย แตในสวนของพระราชบัญญัตเิครื่ องหมายการคาไดกําหนดว าผูมีสทิธขิอขึ้นทะเบยีนเพื่ เปนเจาของเครื่องหมายการคา

นั้นหรือตัวแทน  ตองมีสํานักงานหรือสถานที่ที่ นายทะเบียนสามารถติดตอไดตั้งอยูในประเทศไทย ซึ่งจะแตกตางจาก

เครื่องหมายการคาที่ผูมีสทิธขิอขึ้นทะเบยีนเปนรายบุคคลได 

ประการที่สอง วันที่มีการคุมครองมีผลภายใตพระราชบัญญัติคุมครองสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร   พ.ศ. 2546  จะให

การคุมครองสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตรมีผลตัง้แตวันย่ืนคําขอขึ้นทะเบยีน  ซึ่งผูมีสทิธใิชเม่ื อมีการขึ้นทะเบยีนสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร

สําหรับสินคาใดแลวผูผลิตสินคานั้นซึ่งอยูในแหลงภูมิศาสตรของสินคาดังกลาว  หรือผูประกอบการคาเกี่ยวกับสินคานั้นมี

สทิธใิชสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตรที่ขึ้นทะเบยีนกับสนิคาที่ระบุ  ตามเงื่อนไขที่นายทะเบยีนกําหนด แตในสวนของวันที่การคุมครองมี

ผล พระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา ใหถือวาวันที่ย่ืนคําขอจดทะเบียนเปนวันที่จดทะเบียนเครื่องหมายการคารายนั้น   

และมีอายุสิบปนับแตวันที่จดทะเบียน  และผูมีสิทธิเจาของเครื่องหมายการคาที่ไดจดทะเบียนแลวจะทําสัญญาอนุญาตให

บุคคลอ่ืนใชเครื่องหมายการคาของตน  สําหรับสินคาที่ไดจดทะเบียนไวทั้งหมดหรือบางอยางก็ไดสัญญาอนุญาตใหใช

เครื่องหมายการคาตามวรรคหนึ่ง  ตองทําเปนหนังสือและจดทะเบียนตอนายทะเบียนการขอจดทะเบียนสัญญาอนุญาต

ดังกลาวตามวรรคสอง ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวธิกีารทีก่ําหนดในกฎกระทรวง 

ประการที่สาม การระงับใช  ภายใตพระราชบัญญัติคุมครองสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร  พ.ศ. 2546  ในกรณีที่บุคคลใช

สิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตรโดยไมปฏิบัตติามเงื่อนไขที่ไดขึ้นทะเบยีนไว  ใหนายทะเบียนมีหนังสือแจงใหบุคคลนั้นปฏิบัติตามเงื่อนไข

ภายในเวลาที่นายทะเบยีนกําหนด  หากยังไมปฏิบัตติามเงื่อนไข  โดยไมมีเหตุผลอันสมควรภายในเวลาดังกลาว  นายทะเบียน

อาจมีค าสั่งเปนหนังสอืระงับการใชสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตรของบุคคลนั้นเปนระยะเวลาไมเกินสองปนับแตวันที่ไดรับแจงคําสั่ง

การระงับใชการใชสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตรจะตองมีการกระทําเพื่อแสดงหรอืทําใหบุคคลอ่ืน หลงเชื่อวาสินคาที่มิไดมาจากแหลง

ภูมิศาสตรที่ ระบุในคําขอขึ้นทะเบยีนเปนสนิคาที่ มาจากแหลงภูมิศาสตรดังกลาว   หรือทําใหเกิดความสับสนหรือหลงผิดใน

แหลงภูมิศาสตรของสนิคาและในคุณภาพ   ชื่อเสยีง หรือคุณลักษณะอ่ืนของสินคานั้น  เพื่อใหเกิดความเสียหายแกผูประกอ 

บการคา ซึ่ งจะแตกตางจากการระงับใชเครื่องหมายการคาที่หากบุคคลใดกระทําเลียนเครื่องหมายการคา   เครื่องหมาย

บริการ   เครื่ องหมายรับรองหรือเครื่องหมายร วมของบุคคลอ่ืนที่ ไดจดทะเบียนแลวในราชอาณาจักร  เพื่อใหประชาชน

หลงเชื่อวา เปนเครื่องหมายการคาเครื่องหมายบรกิาร เครื่องหมายรับรอง หรอืเครื่องหมายรวมของบุคคลอ่ืน   

จากการเปรียบเทียบการให ความคุมครองภายใตพระราชบัญญัติคุมครองสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร พ.ศ. 2546 กับ

พระราชบัญญัติเครื่องหมายการคาพ.ศ. 2534 ((ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559) การนําชื่อไปขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาคือ   

การนําเครื่องหมายคําไปขอจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา พ.ศ.2534 โดยพระราชบัญญัติเครื่องหมาย

การคา ไดแบงประเภทเครื่องหมายที่จดทะเบียนออกเปน  4 ประเภทคือ เครื่องหมายคํา เครื่องหมายรูป กลุมของสี และ

รูปรางรูปทรงของวัตถุ (เครื่องหมาย 3 มิติ) โดยชื่อที่จะใชจดทะเบียนเปนเครื่องหมายการคาไดก็คือ ชื่อตัว ชื่อสกุล ชื่อเต็ม

ของนติบิุคคล และชื่อในทางการคา  ซึ่งจะไมครอบคลุมชื่อในทางภูมิศาสตร ประกอบกับกฎหมายก็บัญญัติไวชัดเจนวา สิ่ง

บงชี้ทางภูมิศาสตรไม สามารถนํามาจดทะเบยีนไดตามพระราชบัญญัตเิครื่องหมายการคาดวยอีกเชนกัน  ดังนั้น จึงเห็นไดวา

กฎหมายเครื่องหมายการคาของไทยนัน้ยังคงไมครอบคลุมไปถงึการคุมครองสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร 

 

วิจารณผลการวิจัย 

จากการศกึษาขอจํากัดหรอืปญหาอุปสรรคในการขอขึ้นทะเบยีนสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร พบวา เกษตรกรที่ปลูกกาแฟ

คลองทอม จังหวัดกระบี่ สวนใหญไมทราบถงึกระบวนการในการย่ืนขอขึ้นทะเบยีนสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร และความสําคัญของ
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การพัฒนาตลาดเพื่อสรางความเขมแข็งแกเศรษฐกิจชุมชน รวมถึงการสรางมูลคาเพิ่มใหแกสินคาชุมชน  เนื่องมากจากกรม

ทรัพยสินทางปญญายังไมเคยไดเขาไปจัดสัมมนาใหความรูความเขาใจแกเกษตรกรในเรื่องการสงเสริมสินคากาแฟใหขึ้น

ทะเบยีนสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตรจากภาครัฐ รวมทั้งการใหความรูความเขาใจถึงกระบวนการในการขอขึ้นทะเบียนสิ่งบงชี้ทาง

ภูมิศาสตร   โดยเกษตรกรสวนใหญไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐในดานมาตรฐานการผลิตแบบ GAP และการอารักขาพืช 

จากกรมสงเสรมิการเกษตรและกรมวชิาการเกษตร  

ในสวนของเกษตรกรที่ที่ปลูกกาแฟเขาทะลุ จังหวัดชุมพร  ไดใหความสําคัญในการรวมกลุมของสมาชิกเกษตรกรที่

ปลูกกาแฟ  เพื่อพัฒนาสงเสรมิสนิคาในชุมชน เพื่อสรางความเขมแข็งใหแกเศรษฐกจิในชุมชน รวมทั้งไดใหความสําคัญในการ

ขึ้นทะเบยีนสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร  เนื่องจากเปนสนิคาที่มาจากแหลงผลิตที่เฉพาะเจาะจง มีเอกลักษณโดดเดน และสามารถ

สรางมูลคาเพิ่มจากสินคาทั่วไป โดยที่ผานมาเกษตรกรไดรับการสนับสนุนการดานการจัดทําระบบควบคุมภายในและให

งบประมาณสนับสนุนในการตรวจสอบดวยระบบควบคุมภายนอก และจัดทําระบบควบคุมภายในเพื่อย่ืนขอใชตรา  GI ไทย

จากกรมทรัพยสินทางปญญา รวมทั้งไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานภาครัฐในเรื่องของการสงเสริมสินคาสิ่งบงชี้ทาง

ภูมิศาสตรอีกดวย  

ดังนั้น หากเกษตรกรที่ปลูกกาแฟคลองทอม จังหวัดกระบี่ ดําเนินการขอขึ้นทะเบียนสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร จะ

สามารถเพิ่มราคาขายเมล็ดกาแฟสดใหสูงขึ้นได รวมทัง้สรางมูลคาเพิ่มใหแกสนิคากาแฟ โดยการขึ้นทะเบยีนดังกลาวจะใหผล

ที่คุมคาเม่ือเทยีบกับคาใชจายสําหรับการทําระบบการควบคุมการผลิตสินคาสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร   (Control Plan) ใหเปนไป

ตามทีก่ําหนดไวในคําขอขึ้นทะเบยีน ทัง้ระบบการควบคุมภายในและระบบการควบคุมภายนอกเพื่อมาขอรับรองกับหนวยงาน

รับรอง (CB) 

อยางไรก็ดีสําหรับประเทศไทยนั้น  พระราชบัญญัติคุมครองสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร  พ. ศ. 2546  ซึ่งเปนกฎหมาย

ภายในที่ใชบังคับเพื่อใหความคุมครองแกสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตรในปจจุบันก็เอ้ือตอการขยายความคุมครองสินคาตางๆ  โดยใน

บทบัญญัต ิ มาตรา28 ไดกําหนดถึงการใหความคุมครองในระดับพิเศษ   ซึ่งกําหนดใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยมี

อํานาจในการประกาศให สินคาประเภทใดเปนสินคาเฉพาะอยางได   แตเนื่องจากผลิตภัณฑกาแฟจัดเปนสินคาประเภท

อาหารรูปแบบหนึ่งจึงทําใหในปจจุบันผลติภัณฑกาแฟไดรับความคุมครองสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตรในระดับทั่วไปภายใตความตก 

ลงทรปิส   (TRIP Agreement) หากเกดิกรณีที่มีการใชสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตรในผลิตภัณฑกาแฟไปใชโดยละเมิดในลักษณะที่มี

การระบุเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งบงชี้ทาง ภูมิศาสตรเพื่อใหเกิดความชัดเจนเกี่ยวกับแหลงกําเนิดที่ แทจริงของกาแฟนั้นๆ  เชน   

การนําชื่ อ  “กาแฟเขาทะลุ ” มาใชและระบุตอทายวา  ผลติในจังหวัดนครศรธีรรมราช เปนตน การกระทําดังกลาวก็ไมถือวา

เปนการนําสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตรไปใชโดยละเมิดอันจะสามารถดําเนนิคดไีด  ซึ่งการขยายความคุมครองสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร

ในระดับพเิศษใหครองคลุมถึงกรณีผลติภัณฑกาแฟดวยนัน้ยอมจะทําใหผลิตภัณฑกาแฟไดรับความคุมครองโดยเด็ดขาดจาก

การนําสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตรไปใชโดยละเมิดในทุกกรณี   

หากมีการขยายความคุมครองสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตรในระดับพิเศษภายใตความตกลงทริปสใหครอบคลุมถึงกรณี

ผลิตภัณฑกาแฟเกิดขึ้น ประเทศไทยก็สามารถดําเนินการแกไขเพิ่มเติมบทบัญญัติวาดวยการใหความคุมครองสิ่งบงชี้ทาง

ภูมิศาสตรของประเทศไทยเพื่อใหสอดคลองกับพันธกรณีตามความตกลงทรปิสไดโดยอาศัยการประกาศกฎกระทรวงเพิ่มเติม

ใหผลติภัณฑกาแฟเปนสนิคาเฉพาะอยางที่ไดรับความคุมครองในระดับพ ิเศษตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติคุมครองสิ่ง

บงชี้ทางภูมิศาสตร พ.ศ. 2546 เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งรายการ 

 

สรุปผลการวิจัย 

จากการศกึษาทัศนคตขิองเกษตรกรที่สงผลตอการขอขึ้นทะเบยีนสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตรของไทยของกลุมเกษตรกร ผู

ปลูกกาแฟคลองทอม จังหวัดกระบี่ พบวา ทัศนคติของเกษตรกรที่มีตอการขอขึ้นทะเบียนสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร ขึ้นอยูกับ
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หลายปจจัย เชน การรวมกลุม การสรางความเขมแข็งของชุมชน นอกจากนี้ กระบวนการขอขึ้นทะเบียนกาแฟสิ่งบงชี้ทาง

ภูมิศาสตรมีความซับซอนมีระดับสิ่งที่สงผลตอทัศนคติในการขอขึ้นทะเบียนสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตรอยูในระดับมาก และจาก

ความเห็นของเกษตรกรที่สัมภาษณ พบวา แมวาการดําเนนิของภาครัฐที่ผานมาเกษตรกรไดรับการสนับสนุนในดานมาตรฐาน

การผลติแบบ  GAP และการอารักขาพชื จากกรมสงเสรมิการเกษตรและกรมวิชาการเกษ ตร แตยังไมไดรับการสนับสนุนใน

เรื่องการสงเสรมิสนิคากาแฟใหขึ้นทะเบยีนสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตรจากภาครัฐ รวมทัง้การใหความรูความเขาใจถึงกระบวนการ

ในการขอขึ้นทะเบยีนสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร นอกจากนี้ การสัมภาษณเกษตรกร พบวา สวนใหญขายกาแฟผานทาง พอคาคน

กลาง กลุมวสิาหกจิชุมชน กลุมแปรรูปกาแฟสดสตรีคลองทอม และ สิ่งที่เกษตรกรตองการไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐ

มากที่สุดคือราคาผลผลติกาแฟ 

รวมทัง้จากการศกึษาทัศนคตขิองเกษตรกรตอการขึ้นทะเบยีนสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตรของไทยของกลุมเกษตรกรผูปลูก

กาแฟเขาทะลุ จังหวัดชุมพร พบวา การที่ราคาขายกาแฟเพิ่มสูงขึ้นหลังจากไดรับความคุมครองสงผลตอการขึ้นทะเบียนสิ่ง

บงชี้ทางภูมิศาสตรไดสงผลดีในระดับมากตอทัศนคติในการขอขึ้นทะเบียนสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร และ จากการดําเนินของ

ภาครัฐที่ผานมาเกษตรกรไดรับการสนับสนุนในเรื่องของการส งเสริมสินคาสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร นอกจากนี้ เกษตรกรที่

สัมภาษณสวนใหญขายกาแฟผานทางพอคาคนกลาง และกลุมเกษตรกรที่ทําสวนเขาทะลุ และ สิ่งที่เกษตรกรตองการไดรับ

การสนับสนุนจากภาครัฐมากที่สุดคือราคาผลผลติกาแฟ 

เม่ือพจิารณาวเิคราะหขอมูลที่ไดจากเกษตรกรที่ปลูกกาแฟคลองทอม จังหวัดกระบี่ จะเห็นไดวามีปริมาณผลผลิต

เฉลี่ยตอไร และตนทุนการผลิตเมล็ดกาแฟสดสูงกวากาแฟเขาทะลุ จังหวัดชุมพร ในสวนของราคาขายเมล็ดกาแฟสดขาย

กโิลกรัมละ 80 – 90 บาท แสดงใหเห็นวากาแฟคลองทอม จังหวัดกระบี่ มีศักยภาพในการผลติและมีราคาขายเมล็ดกาแฟสด

ที่สูงใกลเคียงกับกาแฟเขาทะลุ   ดังนัน้ หากเกษตรกรที่ปลูกกาแฟคลองทอม จังหวัดกระบี่ ดําเนินการขอขึ้นทะเบียนสิ่งบงชี้

ทางภูมิศาสตร จะสามารถเพิ่มราคาขายเมล็ดกาแฟสดใหสูงขึ้นได รวมทั้งสรางมูลคาเพิ่มใหแกสินคากาแฟ โดยการขึ้น

ทะเบยีนดังกลาวจะใหผลที่คุมคาเม่ือเทยีบกับคาใชจายสําหรับการทําระบบการควบคุมการผลิตสินคาสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร   

(Control Plan) ใหเปนไปตามที่กําหนดไวในคําขอขึ้นทะเบยีน ทัง้ระบบการควบคุมภายในและระบบการควบคุมภายนอกเพื่อมา

ขอรับรองกับหนวยงานรับรอ ง (CB) นอกจากจะไดรับผลตอบแทนที่สูงขึ้น (จากราคากาแฟที่เพิ่มขึ้น) และหากมีการขยายการ

คุมครองในระดับพเิศษภายใตความตกลงทรปิส   (TRIP Agreement) ใหครอบคลุมผลติภัณฑกาแฟ ก็จะย่ิงทําใหเกิดประโยชน

ตอกาแฟคลองทอมและกาแฟเขาทะลุดวย 

 

กติตกิรรมประกาศ 

ขอขอบพระคุณรองศาสตราจารย  ดร. นิรมล สุธรรมกิจ อาจารยที่ปรึกษาและผูชวยศาสตราจารย ดร. ภูมินทร 

บุตรอินทร  ที่กรุณาสละเวลาเปนกรรมการสอบงานศึกษาคนควาอิสระชิ้นนี้ ขอขอบคุณเจาหนาที่กรมทรัพยสินทางปญญา  

กระทรวงพาณิชย   และเจาหนาที่เกษตรอําเภคลองทอม จังหวัดกระบี่ ตลอดจน เกษตรกรชาวสวนกาแฟเขาทะลุ จังหวัด

ชุมพร  และ เกษตรกรชาวสวนกาแฟ   คลองทอม จังหวัดกระบี่ ที่ใหขอมูลขาวสารอยางครบถวน ที่เปนประโยชนตอ

การศกึษา หากมีขอบกพรองหรอืผดิพลาดประการใดขอกราบอภัยมา ณ โอกาสนี้ดวย 

 

เอกสารอางอิง 

กรมทรัพยสนิทางปญญา.  ความรูเบื้องตน ดานทรัพยสนิทางปญญา. นนทบุร ี: กรมทรัพยสนิทางปญญา กระทรวงพาณิชย , 

2560. 



การประชุมวชิาการ และการประกวดนวัตกรรมบัณฑิตศกึษาระดับชาติและนานาชาติ 

ระหวางวันท่ี 17-18 พฤษภาคม 2561 

ณ ศูนยประชุมนานาชาติดิเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส เชยีงใหม 
 

1165 

นันทนภัส ทรัพยโชคธนกุล , กรมล อินทรสอน ,  ธันยพร ช างเสนาะ , และพิทักษ ศิริวงศ.  “กาแฟดอย ชาง ”คุณภาพชีวิต

ของผูประกอบการไทยภายใตตราสนิคาเพื่อการคาที่เปนธรรม.” วารสารวชิาการ Veridian E-Journal 7, ฉ. 2   (พ ฤ ษ ภ า ค 

ม -สงิหาคม 2557): 1327-1338. 

ประชาชาติธุรกิจออนไลน . “กระบี่เตรียมดันหอยชักตีนกระบี่-กาแฟคลองทอม ขึ้นทะเบียนสิ่งบงชี้ ทางภูมิศาสตร (GI),” 

ประชาชาตธิุรกจิออนไลน . http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1490685861 (สบืค นเม่ือวันที่   

พฤษภาคม 2560) 

พระราชบัญญัตคุิมครองสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร พ.ศ.2546 

พระราชบัญญัตเิครื่องหมายการคา พ.ศ. 2534 ((ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559) 

มนชนก ธนสันต.ิ สัมภาษณโดย อิสรยิา แสงอรุณ, กรมทรัพยสนิทางปญญา, 5 มีนาคม 2561. 

ภูมินทร บุตรอินทร. สัมภาษณโดย อิสรยิา แสงอรุณ, 2 มีนาคม 2561. 

Agreement on Trade–Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS) 

Jena, Ngokkuen, Rahut, and Grote. “Geographical indication protection and rural livelihoods: insights from India and 

Thailand.” Crawford School of Economics and Government The Australian National University,  

no.29. (May 2015) : 174 - 185. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประชุมวชิาการ และการประกวดนวัตกรรมบัณฑิตศกึษาระดับชาติและนานาชาติ 

ระหวางวันท่ี 17-18 พฤษภาคม 2561 

ณ ศูนยประชุมนานาชาติดิเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส เชยีงใหม 
 

1166 

NGRC03010026 

การสรางมูลคาเพ่ิมผลติภัณฑขาวแคบดวยนวัตกรรมภูมปิญญาทองถิ่นของวสิาหกจิชุมชน กลุมวังเฮอื 

อําเภอแมทะ จังหวัดลําปาง 
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บทคัดยอ  

การวจัิยมีวัตถุประสงคเพื่อ (1) วิเคราะหสภาพการดําเนินการและความตองการในการพัฒนาผลิตภัณฑขาวแคบ

ดวยนวัตกรรมภูมิปญญาทองถิ่นของกลุมวิสาหกิจชุมชนและ (2) เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑขาวแคบดวย

นวัตกรรมภูมิปญญาทองถิ่นของวิสาหกิจชุมชนกลุมวังเฮือ อําเภอแมทะ จังหวัดลําปาง เปนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมี   

สวนรวม เครื่องมือวจัิย คือ แบบสัมภาษณเชงิลกึ โดยประชากรผูใหขอมูลแบงเปน 3 กลุม ไดแก 1.คณะกรรมการและสมาชิก

วสิาหกจิชุมชนกลุมวังเฮอื จํานวน  36 คน 2.กลุมผูเชี่ยวชาญดานการพัฒนาผลิตภัณฑขาวแคบ จํานวน 2 คน และ 3. ผูที่มี

สวนไดและสวนเสยี ทัง้ภายในและภายนอกชุมชนรวมจํานวน 18 คน โดยใชการสนทนากลุม วิเคราะหขอมูลดวย การวิเคราะห

เนื้อหาและจัดหมวดหมูของขอมูล 

ผลการวิจัย สภาพการดําเนินการและความตองการในการพัฒนาผลิตภัณฑขาวแคบดวยนวัตกรรมภูมิปญญา

ทองถิ่นของกลุมวสิาหกจิชุมชน พบวา การดําเนนิงานที่ผานมามีการจัดตัง้จากการรวบกลุมสมาชิกที่มีความสมัครใจ จํานวน 

36 คน เริ่มตนดวยเงินลงทุนสมาชิกหุนละ 100 บาท มีแนวคิดที่เปนไปในทิศทางเดียวกัน เปนผูที่สนใจในการทําธุรกิจที่

เหมือนกัน ตามความตองการของสมาชกิเพื่อแกไขปญหาเศรษฐกจิครอบครัวและชุมชน ตองการรายไดเสริมใหกับครอบครัว

และขับเคลื่อนใหกลุมมีการเตบิโตอยางตอเนื่อง มีการทํางานเปนทีม บริหารจัดการเงินทุนหมุนเวียนอยางโปรงใส และกลุม

วสิาหกจิชุมชนมีความตองการเนนการพัฒนาดานผลติภัณฑขาวแคบ 

แนวทางในการสรางมูลคาเพิ่มผลิตภัณฑขาวแคบดวยนวัตกรรมภูมิปญญาทองถิ่นพบวากลุมไดมีการพัฒนา

ผลติภัณฑขาวแคบหลากสเีพิ่มขึ้น ดวยการนําสมุนไพรทองถิ่นที่มีคุณประโยชนมาปรุงแตงผลิตภัณฑใหมีกลิ่นหอมสมุนไพร

มากขึ้น เพื่อเปนทางเลือกใหกับลูกคา ผลิตภัณฑสามารถเก็บไวไดนาน เนื่องจากเปนการแปรรูปอาหาร โดยการทําใหแหง 

ตากบนแผนหญาคา ผานการใชความรอนจากแสงอาทิตย ทําใหผลิตภัณฑมีกลิ่นหอมแบบธรรมชาติผานภูมิปญญาทองถิ่น

และเม่ือผูบรโิภคตองการจะรับประทาน ใหนํามาผงิไฟหรอืทอดใหสุกก็สามารถรับประทานได ตามความตองการของผูบรโิภค 

คําสําคัญ: ขาวแคบ  นวัตกรรม  ภูมิปญญาทองถิ่น  วสิาหกจิชุมชน  

Abstract  

The participatory research is presented for (1) analyzing the operation conditions and the needs in developing 

crispy rice sheet product from the innovate local wisdom and, (2) seeking for guidelines of developing crispy rice sheet 
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product with the local wisdom of Wang Hua Community Enterprise Group in Mae Tha District, Lampang Province. The 

in-depth interview was used for data collection with 3 groups of samples. They were 36 committees and member of 

Wang Hua Community Enterprise Group including 2 crispy rice sheet product development experts and 18 stakeholders, 

they carried out the group discussion; therefore, the data were analyzed by content and data classification. 

           The operations conditions and the needs in developing the crispy rice sheet with the innovative local wisdom of 

the enterprise group showed that the enterprise group was founded with 36 members with the investment of 100 baht 

each. They shared the same concepts and directions. Moreover, they have the same interest as their needs for solving 

economic problems of family and community. They needed the extra income for their families and the wanted to grow 

the groups with continuity. Encouraging teamwork and transparently managed the circulated money and need for 

product development. 

According to the guidelines in creating adding value of crispy rice sheet product with the innovative local 

wisdom, it revealed that the groups have developed multi-colored crispy rice sheet by local ingredients nutritional herbs 

having herbal aroma. To give the customer various options. Product can be kept longer since it has been dried on cogon 

grass from solar heat, giving products natural fragrance through local wisdom. To consume, customer can just fry or 

roast the crispy rice sheets.          

Keywords: Crispy Rice Sheet, Innovation, Local Wisdom, Community Business Group 

 

บทนํา 

ปจจุบันสาระสําคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 พ  .ศ  . 2560-2564 ไดกลาวถึงภาพรวม

หลักการพัฒนาประเทศโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนาที่ย่ังยืน และยึดคนเปนศูนยกลางการพัฒนาที่

ตอเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9-11 และยึดหลักการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ลดความเหลื่อมล้ําและขับเคลื่อนการ 

เจริญเติบโตจากการเพิ่มผลิตภาพการผลิตบนฐานการใชภูมิปญญาและนวัตกรรม สําหรับการกําหนดวิสัยทัศนของ

แผนพัฒนาฯ ฉบับนี้ยึดวสิัยทัศนของกรอบยุทธศาสตรชาตทิี่กําหนดวา  “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังค่ัง ย่ังยืน เปนประเทศ

พัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ”ในขณะที่การกําหนดเปาหมายแ ละตัวชี้วัดในดานตางๆ 

ของแผนพัฒนาฯ ไดยึดเปาหมายอนาคตประเทศไทยป 2579 โดยที่เปาหมายและตัวชี้วัดตองสอดคลองกับกรอบเปาหมาย 

การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอมที่องคกรระหวางประเทศกําหนดขึ้น อาทิการพัฒนาที่ย่ังยืน ( sustainable 

Development Goals : SDGs) ที่องคการสหประชาชาตกิําหนดขึ้น รวมถงึประเด็นการปฏิรูปประเทศ 37 วาระและไทยแลนด 4.0 

การจัดทําแผนในการขับเคลื่อนและการตดิตามประเมินผลเนนกระบวนการมีสวนรวมทั้งจากภาครัฐ เอกชน ประชาชนและภาค

การศึกษาในทุกพื้นที่ของประเทศเปนกลไกประชารัฐที่รวมพลังใหสามารถกําหนดเปาหมาย แนวทางการพัฒนา รวมทั้ ง

แผนงานโครงการสําคัญที่ตอบสนองความตองการและแกไขปญหาใหกับประชาชนไดอยางสอดคลองกับภูมิสังคมและเกิดผล

สัมฤทธิ์อยางจรงิจังในอีก 5 ปจึงกลาวไดวาการพัฒนาใหเกดิความม่ันคงและย่ังยืนไดตองเนนที่การพัฒนาคน โดยยึดหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง โดยขับเคลื่อนการเจริญเติบโตดวยการใชภูมิปญญาและนวัตกรรม (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ

เศรษฐกจิและสังคมแหงชาต,ิ2559) 

เศรษฐกิจชุมชนเปนพื้นฐานของการพัฒนาเศรษฐกิจแบบพอเพียง ดวยการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจทั้งดาน

เกษตรกรรม อุตสาหกรรม บรกิารทัง้ในดานการผลติ การบรโิภคและการกระจายผลผลิต เพื่อสรางรายได การชวยเหลือซึ่ง

กันโดยใหคนในชุมชนมีสวนรวมในการแกปญหาพื้นฐานทางเศรษฐกจิของชุมชน คือ เนนใหมีสวนรวมคิด รวมคิด รวมทํา รวม

รับประโยชน บนรากฐานของความสามารถที่มีอยูเดิม ดวยการใชทุนของชุมชนผานสมาชิกในชุมชนจะเปนผูตัดสินวาจะผลิต
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อะไรไดบางตามศักยภาพและทุนประเภทตางๆ ที่มีอยูในขณะนั้น โดยที่ชุมชนสามารถคิดเอง ทําเอง (ธเนศ ศรีวิชัยลําพันธ, 

2556) วสิาหกจิชุมชนเปนแนวคิดที่มุงแปรรูปผลผลติตามธรรมชาติที่สรางผลิตภัณฑหรือผลิตผลโดยครอบครัวในชุมชนโดย

องคกรชุมชนและเครือขายองคกรชุมชนเพื่อการบริโภคและสรางรายไดใหแกชุมชนโดยมีหลักการคิดที่สําคัญ คือ การสราง

ความหลากหลายของผลผลิตและผลิตภัณฑในชุมชนเพื่อการบริโภคแบบพึ่งพาตนเอง ลดรายจายใหครอบครัว สรางเสริมสุขภาพ

อนามัยที่ดใีหแกตนเอง และมีคุณธรรม รับผดิชอบตอสมาชกิคนอ่ืน ๆ ที่อยูรวมกันในชุมชนไมเห็นแกประโยชนดานกําไรสูงสุดและ

เอาเปรยีบผูบรโิภค วสิาหกจิชุมชนเปนปจจัยสําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนที่เลี้ยงตนเองไดพึ่งตนเองไดซึ่งมิไดหมายถึง

การพึ่งพาภายนอกวิสาหกิจชุมชนจะเปนการเพิ่มศักยภาพของระบบเศรษฐกิจชุมชนในการพัฒนาความรวมมือกับระบบ

เศรษฐกิจภาพรวม เพราะการที่ชุมชนไมตองพึ่งพาเศรษฐกิจภายนอกยอมหมายถึงโอกาสในการพัฒนาความสัมพันธที่เทา

เทยีมกันจะเปนไปไดมากขึ้นอันเปนหลักการที่นําไปสูการเปนรากฐานทางเศรษฐกิจที่ม่ันคงและย่ังยืนของระบบเศรษฐกิจ (สํานัก

สงเสรมิภูมิปญญาทองถิ่นและวสิาหกจิชุมชนกรมพัฒนาชุมชน ,2560) 

อําเภอแมทะ จังหวัดลําปาง เปนชุมชนเกาแกที่ชาวบานไดอาศัยมานานตัง้แตสมัยเมืองเขลางคนคร อยูทางทิศใตของ

จังหวัดลําปางประมาณ 25 กโิลเมตร สภาพทั่วไปเปนที่ราบสูง ภูเขาลอมรอบ มีภูมิประเทศและธรรมชาติที่สวยงามนาเที่ยว

ชม ปจจุบันแบงการปกครองออกเปน 10 ตําบล อําเภอแมทะเปนแหลงผลิตขาวที่อุดมสมบูรณสําหรับชาวแมทะ และชาว

จังหวัดลําปาง ทัง้นี้ชาวแมทะไดนอมนําพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลที่ 9 ในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง

ถอืปฏิบัตอิยางจรงิจังและตอเนื่องดวยการลดรายจาย ประหยัดและอดออม ผลติสนิคาใชเองบางภายในครอบครัวอาทิ แชมพู

และสมุนไพรพื้นบาน สวนที่เหลือนําไปขายเพิ่มรายไดแกครอบครัว โดยทางชุมชนไดเห็นความสําคัญของคุณคาของขาวที่มี

การปลูกอยูในชุมชน หลังจากที่เหลือจากการบริโภคแลว สมาชิกจึงไดเกิดการรวมกลุมอาชีพขึ้นมาเพื่อแปรรูปขาว เปน

ผลิตภัณฑขาวแคบ ซึ่งแปรรูปมาจากขาวที่เปนวัตถุดิบหลัก นํามาบดใหละเอียด ผสมน้ํา เกลือ ใสงาดํา หรือ งาขาว และ

นํามานึ่งขึ้นรูปดวยมืออันเปนภูมิปญญาทองถิ่นที่ควรรักษาไว แตที่ผานมาการแปรรูปผลติภัณฑขาวแคบแบบดั้งเดิมนั้นยังไมมี

รสชาติและความหลากหลาย รวมถึงบรรจุภัณฑไมสวยงามจึงไมสามารถดึงดูดใจใหกลุมลูกคามาซื้อผลิตภัณฑไดอยาง

ตอเนื่อง อีกทัง้ยังขาดแคลนผูที่มีองคความรูในทองถิ่นในเรื่องการผลติขาวแคบจึงทําใหกลุมวิสาหกิจหยุดการผลิตสินคาชนิด

นี้ไปชั่วคราว ทําใหสงผลกระทบตอการสรางรายไดของสมาชิกในกลุมทางกลุมจึงมีแนวคิดในการพัฒนาตอยอดภูมิปญญา

ทองถิ่นในดานการผลติ ผลติภัณฑขาวแคบ โดยกลุมมีความตองการในการพัฒนาดานผลิตภัณฑเพื่อใหสามารถตอบสนอง

ความตองการของผูบรโิภคได จึงเล็งเห็นถึงความสําคัญของพืชสมุนไพรที่หาไดตามทองถิ่นในชุมชน เชน การนําดอกอัญชัน 

ดอกแคสีมวงหรือฟกทองมาเปนสวนผสมในกระบวนการผลิตขาวแคบ จึงทําใหผลิตภัณฑขาวแคบมีสีสันตามสีของสมุนไพร

ประเภทตาง  ๆและมีคุณประโยชนตามลักษณะของพืชสมุนไพรที่ไดผสมลงในแปงขาวแคบ ทําใหผลิตภัณฑขาวแคบมีความนาสนใจ

สามารถดงึดูดใจลูกคาใหสนใจซื้อสินคามากขึ้น (ชลัยภรณ ปดใจ, สัมภาษณ, วันที่ 12 พฤศจิกายน 2560) 

             ดังนัน้ ผูวจัิยเห็นความสําคัญและคุณคาของภูมิปญญาทองถิ่นที่มีตอวถิชีวีติของมนุษยมายาวนาน จึงใหความสนใจ

ที่จะศกึษาสภาพการดําเนนิการ ความตองการและแนวทางการสรางมูลคาเพิ่มผลติภัณฑขาวแคบดวยนวตักรรมภูมิปญญา

ทองถิ่นของวสิาหกจิชุมชนกลุมวังเฮอื อําเภอแมทะ จังหวัดลําปาง เนื่องจาก ผลติภัณฑขาวแคบ ซึ่งเปนผลติภัณฑที่สะทอนถงึ

ภูมิปญญาชุมชนกลุมทองถิ่น 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

  1.วเิคราะหสภาพการดําเนนิการและความตองการในการพัฒนาผลติภัณฑขาวแคบดวยนวัตกรรมภูมิปญญาทองถิ่น

ของกลุมวสิาหกจิชุมชนและ  

  2.เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาผลติภัณฑขาวแคบดวยนวัตกรรมภูมิปญญาทองถิ่นของวสิาหกจิชุมชนกลุมวังเฮอื 

อําเภอแมทะ จังหวัดลําปาง 
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อุปกรณและวิธีการ / วิธีดําเนนิการวิจัย 

วิธีดําเนนิการวิจัย 

แนวคดิทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

แนวคดิภูมิปญญาทองถิ่น 

ภูมิปญญาทองถิ่น (local wisdom) เปนกระบวนการทางความคิดที่ชาวบานหรือกลุมชนคิดขึ้นมาเพื่อแกไขปญหาใน

ทองถิ่นภูมิปญญาเปนความรูและประสบการณดัง้เดิมของชาวบานที่ไดรับการถายทอดหรือสั่งสมกันมานาน จากบรรพบุรุษ

หรือถายทอดตอกันจากสถาบันตางๆในชุมชนเชนจากสถาบันครอบครัวสถาบันความเชื่อและศาสนาสถาบันการเมืองการ

ปกครองสถาบันเศรษฐกิจและสถาบันทางสังคมอ่ืนๆนอกจากนี้ยังเปนแบบแผนการดําเนินชีวิตที่มีคุณคาผานการพัฒนา

แนวทางใหเหมาะสมกับกาลเวลาและการเรยีนรูจากธรรมชาตสิภาพแวดลอมตางๆ (รีนา ศรีวรสาร,2556) โดยมีการ ไดแบง

ประเภทของภูมิปญญาทองถิ่นไว 10 กลุม ดังนี้ 1. ดานเกษตรกรรม 2. ดานอุตสาหกรรมและหัตถกรรม 3. ดานการแพทยแผนไทย 

4. ดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 5. ดานกองทุนและธุรกิจชุมชน  6. ดานศิลปกรรม 7. ดานภาษาและ

วรรณกรรม  8. ดานปรัชญา 9. ดานโภชนาการ 10. ดานองคกรชุมชน (มณนิภา ชุติบุตร, 2538: 21) และ (นิคม ชมพูหลง, 

2542 : 131) 

ทฤษฎีฐานทรัพยากร  

            ฐานทรัพยากร คือ ความไดเปรยีบในการแขงขันขององคกรอันมาจากทรัพยากรที่มีอยูสามารถสรางมูลคาเพิ่มที่เปน

เงนิได มีลักษณะเฉพาะที่หาไดยาก คูแขงเลยีนแบบใหเหมือนไมไดและ  ไมอาจใชสิ่งใดมาทดแทนกันได (Barney, 1991, pp. 99-

120) ดวยความพรอมของทรัพยากรเปนปจจัยที่มีสําคัญตอองคกร ฉะนั้นการที่องคกรจะมีความไดเปรียบทางการแขงขันอยาง

ย่ังยืนได ผูประกอบการควรพิจารณาถึงทรัพยากรและความสามารถที่มีอยูรวมถึงการพัฒนาและการวางแผนเกี่ยวกับ

ทรัพยากรที่มีอยูในองคกร เพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงทางสภาพแวดลอมภายนอก โดยเฉพาะมุงเนนตอบสนองกลุม

ลูกคาเปาหมาย (Wernerfelf, 1984) ในขณะที่บารเนย (Barney, 1991, pp. 99-120) ไดมีแนวคิดวาทรัพยากรนัน้ คือ สินทรัพย   

ความสามารถ กระบวนการในการทํางานองคกร   เอกลักษณหรือคุณสมบัติของธุรกิจ  ขอมูลสารสนเทศ ความรู ทรัพยากร

เหลานี้องคการสามารถใชประโยชนและควบคุมได 

ฐานทรัพยากรเปนระบบหนึ่งของเศรษฐกจิชุมชนมีความสัมพันธกับระบบการผลิต ระบบการบริโภค ระบบการจัดการ

ทุนทั้งที่เปนตัวเงินและไมใชเงิน โดยอาศัยกิจกรรมกลุมเสริมสรางกระบวนการเรียนรู เพื่อพัฒนาศักยภาพหรือฟนฟู

สภาพแวดลอม อาท ิคน ครอบครัว ชุมชนและอาชีพ แมกระทั้งชวยยกระดับการกินดีอยูดีและการทํามาคาขายของชุมชนใน

การพัฒนาคุณภาพชวีิตที่ดีของชุมชน (ฉัตรทพิย นาถสุภา, 2548) 

แนวคดินวัตกรรม 

แนวคิดของ (Mckeown,2008) นวัตกรรม หมายถงึ การทําสิ่งตางๆดวยวธิใีหมๆ  และยังอาจหมายถงึการเปลี่ยนแปลง

ทางความคิด การผลติ กระบวนการ หรอืองคกร ไมวาการเปลี่ยนนัน้จะเกิดขึ้นจากการปฏิวัติ การเปลี่ยนอยางถอนรากถอน

โคน หรือการพัฒนาตอยอด ทั้งนี้ มักมีการแยกแยะความแตกตางอยางชัดเจน ระหวางการประดิษฐคิดคน ความคิดริเริ่ม 

และนวัตกรรม อันหมายถงึความคิดรเิริ่มที่นํามาประยุกตใชอยางสัมฤทธิ์ผล และในหลายสาขา เชื่อกันวาการที่สิ่งใดสิ่งหนึ่ง

จะเปนนวัตกรรมไดนัน้ จะตองมีความแปลกใหมอยางเห็นไดชัด และไมเปนแคเพียงการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญ เปนตนวา ใน

ดานศลิปะ เศรษฐศาสตร เศรษฐกจิ และนโยบายของรัฐ ในเชงิเศรษฐศาสตรนัน้ การเปลี่ยนแปลงนั้นจะตองเพิ่มมูลคา มูลคา

ของลูกคา หรอืมูลคาของผูผลิต เปาหมายของนวัตกรรมคือการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวก เพื่อทําใหสิ่งตางๆเกิดเปลี่ยนแปลง

ในทางที่ดีขึ้น นวัตกรรมกอใหไดผลิตผลเพิ่มขึ้น และเปนที่มาสําคัญของความม่ังค่ังทางเศรษฐกิจ  ดังภาพที่1กรอบ

กระบวนการวจัิย 
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กรอบกระบวนการในการวิจัย 

 ผลจากการทบทวนแนวคิดภูมิปญญาทองถิ่นและทฤษฎีฐานทรัพยากรของบารเนย(Barney, 1991, pp. 99-120) 

คณะผูวจัิยสรุปกรอบกระบวนการในการวจัิยดังนี้ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 กรอบกระบวนการวจัิย 

 

 งานวจัิยนี้ เปนการวจัิยเชงิปฏิบัตกิารแบบมีสวนรวม โดยคณะผูวจัิยไดทําการสํารวจปญหาของวสิาหกจิชุมชนกลุมวังเฮือ

ตลอดจนสัมภาษณและจัดเวทเีสวนาผูที่มีสวนเกี่ยวของเพื่อเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อหาแนวทางในการแกไขปญหาตามความตองการ

ของกลุมวสิาหกจิชุมชนบานวังเฮอื อําเภอแมทะ จังหวัดลําปาง ซึ่งแบงตามลักษณะของขอมูลเพื่อการวจัิยดงันี้ 

 1. ขอมูลปฐมภูมิ (Primary data) เปนการศกึษาภาคสนาม โดยใชแบบสํารวจเพื่อรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับขอมูลพื้นฐานของ

ชุมชนผานผูตอบแบบสํารวจและแบบสัมภาษณเชงิลกึแบบกึ่งโครงสราง กับผูที่มีสวนไดและสวนเสยี อาท ิพัฒนาการอําเภอเกษตร

อําเภอ พัฒนากรประจําตําบล ผูนําชุมชน ปราชญชาวบาน ผูเชี่ยวชาญดานการพัฒนาผลิตภัณฑขาวแคบ กลุมสมาชิกวิสาหกิจ

ชุมชนกลุมวังเฮอือําเภอแมทะ และผูมีสวนเกี่ยวของทัง้ภายในและภายนอกชุมชนรวมจํานวน 56 คนมีขั้นตอนการดําเนินงานคือ 

(1)เตรยีมทมีและสรางความเขาใจในการลงพื้นที่ (2) ลงพื้นที่เก็บขอมูล (3) วเิคราะหขอมูลจากการลงพื้นที่เพื่อหาแนวทางการ

พัฒนาผลิตภัณฑ (4) หาแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเพื่อสรางมูลคาเพิ่มดวยนวัตกรรมภูมิปญญาทองถิ่น และ             

(5) สรุปผลและเผยแพรในเวทสีาธารณะ 

 2. ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary data) เปนการเก็บรวบรวมขอมูลจากเอกสารทางวิชาการ บทความวิจัย วารสาร 

นติยสาร รายงานการวจัิยและรายงานประจําปเพื่อใชประกอบการวจัิย 

 

การหาแนวทาง 

การแกไขปญหา 

การสรา้งมูลค่าเพมิ 

การปฏบัิติการ 

และการทดลอง 

หนวยงาน

ภาครัฐและ

เอกชน 

นโยบายของ

รัฐบาล 

การทบทวนวรรณกรรม 

ทเีกยีวขอ้ง 

แนวคดิภูมปิญญาทองถ่ิน 

แนวคดินวัตกรรม 

ทฤษฎฐีานทรพัยากร 

 

นวตักรรม 

ภูมปัิญญาทอ้งถนิ 

ปญหาของวสิาหกิจ

ชุมชนกลุมวังเฮอื 
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 ประชากร  

 ประชากรผูใหขอมูลแบงออกเปน 3 กลุม ไดแก 1.คณะกรรมการและสมาชิกวิสาหกิจชุมชนกลุมวังเฮือ จํานวน  36 

คน 2.กลุมผูเชี่ยวชาญดานการพัฒนาผลติภัณฑขาวแคบที่มีประสบการณ 12 ป จํานวน 2 คน และ 3.ผูที่มีสวนไดและสวนเสีย 

ทัง้ภายในและภายนอกชุมชนรวมจํานวน 18 คน รวมจํานวนทัง้สิ้น 56 คน  มีการเลอืกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง เพื่อใหไดขอมูลที่

เกดิความเชื่อถอืไดตามที่กําหนดไว  

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

งานวิจัยนี้ใชเปนการสัมภาษณเชิงลึก โดยใชแบบสัมภาษณแบบกึ่งโครงสราง การเสวนากลุมยอย การอบรมให

ความรู  โดยใหผูเชี่ยวชาญดาน  วิสาหกิจชุมชนนักวิชาการและนักวิชาชีพ จํานวน 3 ทาน ใหขอสังเกตผานการจัดทํา IOC 

โดยรวมมีคาเฉลี่ยเทากับ 0.86 

             การวิเคราะหขอมูล 

วิเคราะหขอมูลจากแบบสัมภาษณที่ไดกําหนดไวลําดับตอมาดําเนินการเสวนาสมาชิกวิสาหกิจชุมชนกลุมวังเฮือ

ปราชญชาวบาน อําเภอแมทะ และ ผูที่มีสวนไดและสวนเสีย อาทิ พัฒนาการอําเภอเกษตรอําเภอ พัฒนากรประจําตําบล ผูนํา

ชุมชน และผูมีสวนเกี่ยวของทั้งภายในและภายนอกชุมชนเพื่อทําการวิเคราะหเนื้อหาและจัดหมวดหมูของขอมูล โดยรวบรวม

วเิคราะหและสังเคราะหแนวคิดสรุปเปนความเรยีงและจัดเวทวีเิคราะหขอมูลผานการมีสวนรวมของผูมีสวนเกี่ยวของทุกภาคสวน

ดังภาพที่ 2 ตอไปนี้ 

 
ภาพที่ 2 การสัมภาษณสภาพการดําเนนิการ กลุมสมาชกิวสิาหกจิชุมชนกลุมวังเฮอื อําเภอแมทะ 

 

ผลการวิจัย 

1.สภาพการดําเนนิการและความตองการในการพัฒนาผลติภัณฑขาวแคบดวยนวัตกรรมภูมิปญญาทองถิ่นของกลุม

วสิาหกจิ มีดังนี้ 

สภาพการดําเนนิการวิสาหกจิชุมชน กลุมวังเฮือ อําเภอแมทะ จังหวัดลําปาง 

 ผลจากการวิจัยการสรางมูลคาเพิ่มผลิตภัณฑขาวแคบดวยนวัตกรรมภูมิปญญาทองถิ่นของวิสาหกิจชุมชนกลุม

วังเฮอือําเภอแมทะ จังหวัดลําปางซึ่งใชกระบวนการวธิวีจัิยแบบมีสวนรวมของกลุมสมาชิกวิสาหกิจชุมชนกลุมวังเฮือและผูที่มี

สวนเกี่ยวของทั้งภายในและภายนอกชุมชน พบวา สภาพการดําเนินการของกลุมวิสาหกิจชุมชนกลุมวังเฮือ มีลักษณะการ

จัดตั้งจากการรวมกลุมผูที่สนใจในการทําธุรกิจที่เหมือนกัน มีแนวคิดและวิสัยทัศนที่เปนไปในทิศทางเดียวกัน คือตองการ

รายไดใหแกตนเองกับครอบครัวและขับเคลื่อนใหกลุมมีการเตบิโตอยางตอเนื่อง ดวยการจัดตั้งกลุมวิสาหกิจชุมชนกลุมวังเฮือ

มีรหัสจดทะเบียน 6-52-10-01/1-0031 โดยมีจํานวนสมาชิกครั้งแรกจํานวน 36 คน ไดแก (1)นางสาววลัยภรณ ปดใจ 

ประธานวิสาหกิจชุมชนกลุมวังเฮือ (2) นางสาวเนาวรัตน  จินจํา รองประธาน (3) นางสาวศรีวรรณ สุขะ เหรัญญิก             

(4) นางสาวนิ่มนวล  จินดาวงศ เลขานุการ และสมาชกิในกลุมจํานวน 32 คนเริ่มตนดวยเงนิลงทุนสมาชิกหุนละ 100 บาท บน
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ฐานของจัดตัง้ขึ้นมาตามความตองการของสมาชกิเพื่อแกไขปญหาเศรษฐกจิครอบครัวและชุมชน สวนการผลิตขาวแคบยังอยู

ในลักษณะของการตอยอดภูมิปญญาทองถิ่น มีการขายสินคาตามคําสั่งซื้อของลูกคาเทานั้น และการแปรรูปผลิตภัณฑขาว

แคบยังไมมีความหลากหลาย 

ผลการศกึษาสภาพการดําเนินการกลุมวังเฮือ อําเภอแมทะ จังหวัดลําปาง ดวยเทคนิค SWOT ดวยการมีสวนรวม

ของสมาชกิที่มีสวนเกี่ยวของพบวา 

ตารางที่ 1 ตารางการวเิคราะห SWOT สภาพการดําเนนิการกลุมวังเฮอื อําเภอแมทะ จังหวัดลําปาง 

 

จุดแข็ง (Strengths) จุดออน (Weaknesses) 

1.กลุมวสิาหกจิมีความเขมแข็งสามารถทํางานเปนทีมได

อยางมีประสทิธภิาพ 

2.แกนนํามีความเสียสละในการทํางาน 

3.กลุมวสิาหกิจมีเงนิทุนหมุนเวียนและมีสภาพคลอง 

4.ชุมชนอําเภอแมทะมีภูมิปญญาทองถิ่นที่หลากหลาย 

1.กลุมวสิาหกจิมีองคความรูในการผลติขาวแคบอยางมี

คุณภาพแตขาดการถายทอดองคความรู  

2.สมาชกิกลุมไมมีความรูความเขาใจในการพัฒนา

ผลติภัณฑใหมๆ   

3.การตลาดดานการสื่อสารมีขอจํากัด ดวยสื่อออนไลน

มีนอยและยังไมมีสื่อสําหรับการโฆษณาและ

ประชาสัมพันธ ผลติภัณฑใหเปนที่รูจัก 

โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 

1.องคกรปกครองสวนทองถิ่นใหการสนับสนุนในการ

ดําเนนิการ  

2.กระแสสังคมใหความสําคัญในเรื่องสุขภาพ 

3.ในชุมชนมีพชืตามธรรมชาตหิรอืสมุนไพรที่หาไดตาม

ทองถิ่นสามารถนํามาเปนวัตถุดบิไดจํานวนมาก 

1.สภาวะการแขงขันในสังคมปจจุบันทางดานผลติภัณฑ 

2.ภูมิปญญาทองถิ่นขาดการบูรณาการภูมิปญญา

ทองถิ่นเพื่อแสวงหานวัตกรรมใหม 

 

  

ดานความตองการในการพัฒนาผลติภัณฑขาวแคบวิสาหกิจชุมชน กลุมวังเฮือ อําเภอแมทะ จังหวัดลําปาง 

   ปจจัยที่ทําใหกลุมวสิาหกจิชุมชนเกดิความตองการในการพัฒนาผลติภัณฑขาวแคบดวยนวัตกรรมภูมิปญญาทองถิ่น

ประกอบดวย 1.ปจจัยดานลูกคาปจจุบันลูกคามีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไป รับรูขอมูล ขาวสาร มากขึ้น ทั้งจากสื่อตางๆ และ 

เครอืขายสังคม (Social Network) ทําให ลูกคามีทางเลือกในการซื้อมากขึ้น 2.คูแขงขันในตลาด เนื่องจากปจจุบันมีจํานวนผู

แขงขันเพิ่มมากขึ้น ทําใหลูกคามีทางเลอืกในการซื้อมากขึ้นเชนกัน 3.ปจจัยทางดานเทคโนโลยีที่สามารถเขามาชวยเรื่องการ

สื่อสารประชาสัมพันธ และการตลาด จึงเปนโอกาสในกาสที่ผลติภัณฑขาวแคบของกลุมวสิาหกจิไดเปนที่รูกับอยางกวางขวาง 

อยางไรก็ตามผลการวเิคราะหขอมูลชุมชนอําเภอแมทะ โดยเฉพาะดานการบรโิภคอาหารวางของชาวบานในสมัย

โบราณที่มีแนวคิดในการนําวัตถุดบิไดแก ขาวและเกลือ ซึ่งไดนํามาตําใหละเอียดและนํามา ผสมน้ํา หลังจากนัน้นําแผนขาว

ผสมเกลอืไปผึ่งแดดใหแหง เม่ือแหงดีแลวก็จะนําไปรับประทานดวยการปงหรอืทอด ปจจุบันเรยีกวา ขาวแคบ ซึ่งเปน 

ผลติภัณฑที่ยังไมคอยเปนที่รูจักของคนรุนใหมเทาใดนัก เนื่องจากขาวแคบเปนอาหารพื้นเมืองของชุมชนที่มีมาตัง้แตสมัยโบราณ 

อีกทัง้เปนอาหารที่นยิมในเทศกาลตาง ๆ เชน งานบวช  งานบุญและงานแตงภายในชุมชน อีกทัง้ขาวแคบเปนภูมิปญญาทองถิ่นใน

เรื่องการถนอมอาหาร (บุญทอง ณ นาน,สัมภาษณ วันที่ ,12 พฤศจิกายน 2560) ดังภาพที่ 3 
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ภาพที่ 3 การสัมภาษณสมาชกิและหาแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑขาวแคบ 

 

2.ผลการวิเคราะหดังกลาวจึงนําไปสูการหาแนวทางในการสรางมูลคาเพิ่มผลิตภัณฑขาวแคบดวยนวัตกรรมภูมิ

ปญญาทองถิ่นของกลุมมีดังนี้ 

แนวทางในการการสรางมูลคาเพิ่ม 

การสรางมูลคาเพิ่มผลติภัณฑขาวแคบดวยนวัตกรรมภูมิปญญาทองถิ่นกลุมวิสาหกิจชุมชนกลุมวังเฮือ อําเภอแมทะ 

จังหวัดลําปาง เพื่อเปนการตอยอดภูมิปญญาทองถิ่นในการผลติขาวแคบ มีแนวทางจากพื้นที่หมู 1 บานแมทะหลวง อําเภอแม

ทะ จังหวัดลําปาง ซึ่งเปนพื้นที่ในการจัดตัง้วสิาหกจิ กลุมวังเฮอื ซึ่งขึ้นชื่อวาเปนคลังอาหารของชุมชน มีพืช ผัก ตามธรรมชาติ

หรอืสมุนไพรที่หาไดตามทองถิ่นสามารถนํามาเปนวัตถุดบิ สวนผสม ของผลิตภัณฑขาวแคบไดจํานวนมาก  ดวยการแสวงหา

พชืและสมุนไพรที่หาไดตามทองถิ่น เชน การนําดอกอัญชัน ดอกแคสมีวง ฟกทองมาเปนสวนผสมในการทําขาวแคบ จึงทําให

ขาวแคบมีสสีันตามสขีองสมุนไพรตาง ๆ เพื่อทําใหสามารถดงึดูดใจลูกคาใหสนใจซื้อสนิคามากขึ้น โดยไดรับการถายทอดองค

ความรูเทคนคิจากปราชญชาวบานจํานวน 2 คน ที่มีประสบการณในการผลิตขาวแคบมาจํานวน 12ป  ในกระบวนการการ

ผลติขาวแคบ รวมถงึเทคนคิในการนึ่งขาวแคบใหเปนแผนที่สวยงามสมบูรณ ซึ่งเปนกระบวนการที่ยากที่สุดในการทําขาวแคบ 

รวมถึงเทคนิคการตากขาวแคบบนแผนหญาคา ผานการใชความรอนจากแสงอาทิตย ทําใหผลิตภัณฑมีกลิ่นหอมแบบ

ธรรมชาต ิผานภูมิปญญาทองถิ่นสามารถตอบโจทยของกลุมลูกคากลุมตาง ๆ ตามความตองการได ดังภาพที่ 4 - 5 

 

ภาพที่ 4 การสรางมูลคาเพิ่มผลติภัณฑขาวแคบจากสมุนไพรในทองถิ่น 
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ภาพที่ 5 ผลติภัณฑขาวแคบธรรมชาติและผลติภัณฑขาวแคบหลากส ี

 

วิจารณผลการวิจัย  

1. ดานการวิจัย ควรสงเสริมใหผลิตภัณฑชุมชนมีมาตรฐานดานการบรรจุภัณฑและการสรางตราสินคาเพราะ

มาตรฐานผลติภัณฑนั้นสามารถสงเสริมดานการตลาดของผลิตภัณฑชุมชนใหเปนที่ยอมรับอยางแพรหลายและสรางความ

ม่ันใจใหกับผูบรโิภคในการเลอืกซื้อผลติภัณฑชุมชน เนื่องจากงานวจัิยนี้ยังไมไดพัฒนาไปถงึขัน้ตอนนี้  

2. ดานนโยบาย หนวยงานที่เกี่ยวของควรหนุนเสริมกลุมวิสาหกิจชุมชนผานการสรางเครือขายองคกรทั้งในชุมชนและนอก

ชุมชนเพื่อประโยชนในดานการชวยเหลอืซึ่งกันและกัน และควรมีการศึกษาและวิเคราะหการเขาถึงองคความรูใหม ๆ เพื่อใหชุมชน

สามารถอยูไดอยางย่ังยืน 

3.ดานเชงิพาณิชย การผลติขาวแคบควรใชขาวเหนียวที่เม็ดหัก หรือเรียกวาขาวตอน จะทําใหการโมงายและเนื้อแปงมี

ความละเอียดกวา 

 

สรุปผลการวิจัย 

การศกึษาวจัิยตามวัตถปุระสงคขอที่ 1 เพื่อวเิคราะหสภาพการดําเนินการและความตองการในการพัฒนาขาวแคบ

ดวยนวัตกรรมภูมิปญญาทองถิ่นวิสาหกิจชุมชนกลุมวังเฮือ อําเภอแมทะ จังหวัดลําปาง พบวาสมาชิก วิสาหกิจชุมชนกลุม

วังเฮือ อําเภอแมทะ จังหวัดลําปางมีความเขมแข็งสามารถทํางานเปนทีมไดอย างมีประสิทธิภาพ มีแกนนํากลุมที่ มี

ความสามารถในการพัฒนา และมีความเสียสละ มีองคความรูในการผลิตขาวแคบอยางมีคุณภาพแตขาดการถายทอดองค

ความรู สมาชิกกลุมไมมีความรูความเขาใจในการพัฒนาผลิตภัณฑองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหการสนับสนุนในการ

ดําเนินการ รวมถึงกระแสสังคมใหความสําคัญในเรื่องสุขภาพ และในชุมชนอําเภอแมทะ มีพืชสมุนไพรที่หาไดตามทองถิ่น

สามารถนํามาเปนวัตถุดบิไดจํานวนมากและวสิาหกจิชุมชนมีความตองการเนนการพัฒนาดานผลติภัณฑขาวแคบ เนื่องจาก มี

ปจจัยดานลูกคา ดานการแขงขัน และดานเทคโนโลยีจึงจําเปนตองมีการพัฒนาผลิตภัณฑเพื่อตอบสนองความตองการของ

กลุมวสิาหกจิและกลุมลูกคา  

ดังนั้น กลุมผลิตภัณฑขาวแคบของกลุมวิสาหกิจจึงตองหารายไดเพิ่มดวยการหาแนวทางในการพัฒนาตามความ

ตองการของผูบริโภค ดวยการแสวงหาสมุนไพรและภูมิปญญาทองถิ่นเพื่อนํามาแปรรูปผลิตภัณฑขาวแคบใหมีความ

หลากหลายมากขึ้น ดังแนวคิดของ (รีนา ศรีวรสาร,2556) ที่นําเสนอวาภูมิปญญาทองถิ่นเกิดจากการสืบสาน สืบทอด

ประสบการณจากรุนถึงรุนและเปนมรดกทางวัฒนธรรมที่สั่งสมกันมาเปนเวลานาน ถาถูกละเลยหรือขาดการยอมรับและถูก

ทําลายลงก็ยอมจะสูญหายไป ไรซึ่งภูมิปญญาของตนเองทําใหคนในทองถิ่นไมมีศักดิ์ศร ีขาดความภาคภูมิใจในทองถิ่นของตน 

ดังนัน้ ภูมิปญญาทองถิ่นจึงเปนสิ่งสําคัญที่คนในชุมชนควรมีการอนุรักษไวเพื่อหนุนเสรมิคุณคาของชุมชนตอไป   

 วัตถุประสงคขอที่2 หาแนวทางในการสรางมูลคาเพิ่มผลิตภัณฑขาวแคบดวยนวัตกรรมภูมิปญญาทองถิ่นกลุม

วสิาหกจิชุมชนกลุมวังเฮอื อําเภอแมทะ จังหวัดลําปาง พบวาการสรางสรรคนวัตกรรมภูมิปญญาทองถิ่นผลิตภัณฑขาวแคบ

หลากหลายสเีพราะเปนกระบวนการที่สามารถพัฒนาผลิตภัณฑขาวแคบดวยนวัตกรรมภูมิปญญาทองถิ่นได ดังแนวคิดของ 

(Mckeown,2008) การทําสิ่งตาง ๆ ดวยวธิใีหม ๆ และยังอาจหมายถึงการเปลี่ยนแปลงทางความคิด การผลิต กระบวนการ 
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หรือองคกร  ทั้งยังชวยประหยัดเวลาและแรงงานเพราะการนําแนวความคิดใหมหรือการใชประโยชนจากสิ่งที่มีอยูแลว คือ สมุนไพรใน

ทองถิ่น อาท ิดอกอัญชัน ดอกแคสมีวงหรอืฟกทองมาเปนสวนผสมในการพัฒนาผลิตภัณฑใหมๆ เพื่อนํามาใชในรูปแบบใหมหรือ

การทําในสิ่งที่แตกตางจากกลุมวสิาหกจิอ่ืนๆ ภายในชุมชนทําใหกลายมาเปนโอกาสของกลุมและถายทอดไปสูแนวความคิดใหมที่

ทําใหเกดิประโยชนตอกลุมวสิาหกจิใหมีการเตบิโตตอไปในที่สุด 
 

กติตกิรรมประกาศ 

งานวจัิยเรื่องการสรางมูลคาเพิ่มผลติภัณฑขาวแคบดวยนวัตกรรมภูมิปญญาทองถิ่น ของวิสาหกิจชุมชนกลุมวังเฮือ

อําเภอแมทะ จังหวัดลําปาง ทีมวิจัยขอขอบพระคุณ  สถาบันการจัดการปญญาภิวัฒน มหาวิทยาลัยราชภัฎลําปาง  

วทิยาลัยเทคนิคลําพูน  เทศบาลอําเภอแมทะ กลุมสมาชิกวิสาหกิจชุมชนกลุมวังเฮืออําเภอแมทะ จังหวัดลําปาง ที่ใหขอมูล

และมีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ ในการดําเนินโครงการวิจัย  และขอขอบพระคุณผูทรงคุณวุฒิภายนอกที่ใหขอมูลและ

ขอเสนอแนะเพื่อเตมิเต็มบทความวจัิยใหมีความสมบูรณ 
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ความสัมพันธระหวางสมรรถนะหลักในการปฏบิัตงิานกับประสทิธภิาพการปฏบิัตงิานของบคุลากร สังกัด

สํานักงานพัฒนาชุมชน ในพ้ืนท่ี 3 จังหวัดชายแดนภาคใต 

The Relation Between Operation Core Competency and Operation Efficiency of Officers in 
Subordinate of Provincial Community Development Office of Three Southernmost provinces 
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บทคัดยอ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางสมรรถนะหลักในการปฏิบัติงานกับประสิทธิภาพการ

ปฏิบัตงิานของบุคลากรในสังกัดสํานักงานพัฒนาชุมชนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต การวิจัยครั้งนี้ใชรูปแบบการวิจัยเชิง

ปรมิาณ ประชากร คือ บุคลากรในสังกัดสํานักงานพัฒนาชุมชนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต ไดแก จังหวัดยะลา  จังหวัด

ปตตานี และจังหวัดนราธิวาส ที่ดํารงตําแหนง  ประเภททั่วไป และ ประเภทวิชาการ  จํานวน  245 คน โดยเก็บขอมูลดวย

แบบสอบถามจากตัวอยางจํานวน 152 คน ดวยวธิีการสุมแบบหลายขั้นตอน ซึ่งประกอบดวยการสุมตัวอยางแบบชั้นภูมิ และ

การสุมแบบแบงชั้นตามสัดสวน ผลการศึกษา พบวา บุคลากรมีระดับสมรรถนะหลักในการปฏิบัติงาน โดยรวมอยูในระดับ

มากที่สุด และระดับประสทิธภิาพในการปฏิบัตงิาน โดยรวมอยูในระดับมาก นอกจากนี้พบวา สมรรถนะหลักในการปฏิบัติงาน

มีความสัมพันธกับประสทิธภิาพการปฏิบัตงิานของบุคลากรในสังกัดสํานักงานพัฒนาชุมชนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต 

โดยรวม ในระดับคอนขางสูง เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานการสั่งสมความเชี่ยวชาญในงาน ดานการมุงผลสัมฤทธิ์  

ดานการยึดม่ันในความถูกตองชอบธรรมและจริยธรรม และดานการทํางานเปนทีม มีความสัมพันธในเชิงบวก ในระดับปาน

กลาง สวนดานบรกิารที่ด ีมีความสัมพันธในเชิงบวก ในระดับคอนขางต่ํา ตามลําดับ ผลการคนพบนี้สังกัดสํานักงานพัฒนา

ชุมชนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต ควรนําไปวางแผนพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรให

สอดคลองกับแผนการบรหิารทรัพยากรบุคคลในองคกรตอไป 

คําสําคัญ: สมรรถนะหลัก   ประสทิธภิาพการปฏิบัตงิาน   สํานกังานพัฒนาชุมชน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต 

Abstract  

This research generated by quantitative approach. Population  wes 245 officers in population of provincial 

community development office of three southernmost provinces namely Yala, Pattani, and Narathiwat who take a 

position in general and academic positions. 152 samples were used Multi-Stage sampling method which including 

Stratified Random sampling and Stratified Random Sampling by proportions to obtain the sample size. Research found 

the officers have a positively high level of operation core competency followed by the operation efficiency Moreover, 

there is a relation between operation core competency and operation efficiency of officers in subordinate of provincial 

community development office of three southernmost provinces Further study found Expertise, Achievement Motivation, 

Integrity, and Teamwork wes showing moderately positive relation, and Service Mind wes showing slightly low positive 

relation respectively. The results of this research wes applicable to planning of development plan and improving of the 
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officers’ operation performance in order to comply with the policies that lead to development of human resource 

management plan in the organization.          

Keywords: Core Competency, Operation Efficiency, Provincial Community Development Office of Three Southernmost 

provinces 

 
บทนํา 

มนุษยเปนทรัพยากรที่ มีความสําคัญอยางย่ิงเนื่องจากเปนกลไกผลักดันการดําเนินงานขององคกรใหมีการ

เจรญิกาวหนา ซึ่งความสําคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษยถอืเปนการลงทุนที่คุมคาและย่ังยืนที่สุดเม่ือเปรียบเทียบกับการ

ลงทุนประเภทอ่ืนๆ ทั้งนี้เพราะความสําเร็จขององคกรขึ้นอยูกับศักยภาพของทรัพยากรมนุษย หากองคกรใดมีทรัพยากร

มนุษยที่มีความสามารถสูง มีคุณธรรม มีจริยธรรม  ก็ยอมสามารถสรางความไดเปรียบทางการแขงขัน นําพาองคกรไปสู

ความสําเร็จไดตามเปาหมายที่ตองการอยางย่ังยืน ดังนัน้ทุกองคกรจึงใหความสําคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่อใหได

ทัง้คนดแีละคนเกง สอดคลองกับ สุมาล ีแสงสวาง (2550 : 5) การบรหิารงานขององคกรในปจจุบันทรัพยากรมนุษย จัดวาเปน

ปจจัยที่สําคัญมากที่สุดเพราะเปนหัวใจและเปนกลไกที่สําคัญขององคกร 

การขับเคลื่อนยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรมนุษยจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 ไปสู

การปฏิบัติจึงเปนความรับผิดชอบสําคัญของทุกองคกรที่เกี่ยวของ โดยเฉพาะอยางย่ิงองคกรภาครัฐที่มีกระบวนการ

ดําเนนิงานที่ตองคํานึงถึงประโยชนสาธารณะในวงกวาง และถูกคาดหวังจากสังคมใหเปนองคกรหลักในการสนับสนุนและ

ผลักดันใหเกดิการพัฒนาทรัพยากรมนุษยทุกระดับในสังคม และเพื่อนําไปสูกระบวนการการปฏิบัติงานขององคกรภาครัฐที่มี

ประสิทธิภาพ กลไกของการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในภาครัฐใหมีความรู ทักษะ ความสามารถ ตลอดจนคุณลักษณะ

เหมาะสมกับสมรรถนะ(Competency ) ขององคกรจึงเปนสิ่งสําคัญ เพื่อใหบุคลากรภาครัฐมีความพรอมตอการขับเคลื่อนการ

ทํางานตามยุทธศาสตรและเปาหมายหลักขององคกรได  

สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรอืน(ก.พ.)จึงไดนําแนวคิดการพัฒนาทรัพยากรมนุษยโดยมุงเนนการพัฒนา

ไปสูสมรรถนะหลัก (Core Competency) เพื่อใหขาราชการและบุคลากรภาครัฐในแตละหนวยงาน สามารถปฏิบัติภารกิจใน

หนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ การมุงเนนสมรรถนะหลัก (Core Competency Focus) เปนการที่หนวยงานกําหนดคุณลักษณะเชิง

พฤตกิรรมเปนคุณลักษณะรวมของบุคลากรทุกตําแหนงเพื่อเปนการหลอหลอมคานยิมและพฤติกรรมที่พึงประสงครวมกันในการ

สรางความเชื่อมโยงระหวางเปาหมายขององคกรกับความสามารถของบุคลากรที่จะตอบสนองความสําเร็จขององคกรตามที่

ตําแหนงงานหรือองคกรตองการ ซึ่งจะสงผลตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานไดรับมอบหมายใหสําเร็จลุลวงอยางถูกตอง

รวดเร็วและทันตามกําหนดเวลาโดยการใชทรัพยากรที่มีอยูทั้งคนและอุปกรณเครื่องมือเครื่องใชอยางเหมาะสมและเกิด

ประโยชนสูงสุด รวมทัง้มีการนําเทคนคิตาง ๆ มาใชในการปฏิบัติงานเพื่อลดขั้นตอนและเกิดความสะดวกมากย่ิงขึ้นเปนหัวใจ

ของการนําองคกรไปสูการบรรลุผลความสําเร็จของการดําเนินงานมีความเจริญกาวหนาและสรางความพึงพอใจทั้งแก

ผูรับบรกิารและแกบุคลากรขององคกร  องคกรจะมีประสิทธิภาพมากนอยเพียงใดขึ้นอยูกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ

บุคลากรและองคกรที่จะตองดําเนนิไปพรอม ๆ กัน     

บริบทในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต ไดแก ยะลา ปตตานี และนราธิวาส เปนพื้นที่พิเศษมีความแตกตางดาน

ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมและภาษาที่มีความแตกตางจากพื้นที่ภาคอ่ืนๆ ของประเทศ ประกอบกับเกิดเหตุการณไมสงบทํา

ใหการปฏิบัตงิานของบุคลากรในภาครัฐจะตองปฏิบัติงานมากขึ้นเปนทวีคูณ ดังนั้นจึงมีจําเปนอยางย่ิงที่จะตองมีการพัฒนา

บุคลากรผูปฏิบัติงานใหเกิดประสิทธิภาพ  โดยมุงเนนสมรรถนะหลัก (Core Competency Focus) ใหเปนไปตามที่สํานักงาน

คณะกรรมการขาราชการพลเรือน(ก.พ.)ไดกําหนด เพราะบุคลากรภาครัฐเปนกลไกสําคัญที่จะเปนปจจัยสําคัญย่ิงประการ

หนึ่งในกระบวนการนํานโยบายไปสูการปฏิบัติซึ่งในพื้นที่นี้จะพิจารณาองคประกอบยอยที่สําคัญ 3 ประการ คือ ความรู 
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ความสามารถ ความตัง้ใจจรงิ และการปรับตัวภายใตเงื่อนไขการปฏิบัตงิานอยูในระดับพื้นที่ใกลชิดกับกลุมเปาหมายนโยบาย

มากที่สุด  หนวยงานสังกัดสํานักงานพัฒนาชุมชนเปนหนวยงานที่ทํางานใกลชิดกับประชาชนในระดับพื้นที่ จากสภาพการ

ทํางานทําใหบุคลากรซึ่งเปนขาราชการจึงมักจะประสบกับสภาพแวดลอมที่เปนเงื่อนไขในการทํางานหลายประการ รวมทั้ง

ความมีประสิทธิภาพและความคุมคาในเชิงภารกิจภาครัฐ ซึ่งสงผลใหบุคลากรในสังกัดสํานักงานพัฒนาชุมชนในพื้นที่ 3 

จังหวัดชายแดนภาคใตทุกคนตองมีการปรับเปลี่ยนบทบาทหนาที่ใหเปนไปตามโครงการสรางและภารกิจของหนวยงาน โดย

ปฏิบัตติามคําสั่งมอบหมายการปฏิบัตหินาที่ในตําแหนง อาจสงผลกระทบทําใหการปฏิบัติงานของบุคลากรขาดประสิทธิภาพ 

ไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหรอืเปาหมายของหนวยงาน  ดังนัน้สมรรถนะหลักของบุคลากรในสังกัดสํานักงานพัฒนาชุมชน

ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใตเปนปจจัยหลักในการสรางประสิทธิภาพของบุคลากรในการทํางานเพื่อใหเกิดการนํา

คุณลักษณะทั้งในดานความรูทักษะและพฤติกรรมของบุคลากร ซึ่งจําเปนตอการปฏิบัติงานในตําแหนงหนึ่งๆใหประสบ

ความสําเร็จตามเปาประสงคของหนวยงาน 

 ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาวิจัยเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางสมรรถนะหลักกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร 

สังกัดสํานักงานพัฒนาชุมชนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต เพื่อนําผลการวิจัยไปวางแผนและพัฒนาประสิทธิภาพการ

ปฏิบัตงิานของบุคลากร ใหเปนไปทศิทางเดยีวและสอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลกรภาครัฐของสํานักงานคณะกรรมการ

ขาราชการพลเรือน (ก.พ.) เพราะผูวิจัยเชื่อวาการพัฒนาบุคลากรที่ตรงกับความตองการและมีแนวปฏิบัติในการพัฒนาที่

ถูกตองแลว สามารถสรางเจตคตทิี่ดตีอผูไดรับการพัฒนาแลว ยังสงผลใหเกิดผลลัพธในการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและ

นําองคกรไปสูเปาหมายที่ไดวางไว 

 
วัตถุประสงค 

เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางสมรรถนะหลักในการปฏิบัติงานกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรสังกัด

สํานักงานพัฒนาชุมชนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต 

 
ประโยชนที่ไดรับ 

หนวยงานในสังกัดสํานักงานพัฒนาชุมชนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต สามารถนําขอมูลไปวางแผนพัฒนา

และปรับปรุงประสทิธภิาพการปฏิบัตงิานของบุคลากรใหสอดคลองกับแผนการบรหิารทรัพยากรบุคคลในองคกร 

 
วิธีดําเนนิการวิจัย 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากรที่ทําการศกึษาวจัิยครัง้นี้  คือ บุคลากรสังกัดสํานักงานพัฒนาชุมชนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต ไดแก 

จังหวัดยะลา  จังหวัดปตตาน ีและจังหวัดนราธวิาส ป 2560 ที่ปฏิบัติงานประจําที่สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอและสํานักงาน

พัฒนาชุมชนจังหวัด ซึ่งเปนบุคลกรที่ดํารงตําแหนง  ประเภททั่วไป และ ประเภทวชิาการ  จํานวน ทั้งสิ้น 245 คน  (สํานักงาน

พัฒนาชุมชน ยะลา ปตตาน ีนราธวิาส. 2560) 

กลุมตัวอยางที่ใชในการวจัิยครัง้นี้ ไดจากการคํานวณหาขนาดตัวอยางของบุคลากร สังกัดสํานักงานพัฒนาชุมชนใน

พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต (ยะลา ปตตานี นราธิวาส) โดยใชสูตร Yamane ที่ระดับความเชื่อม่ัน 95% และความคลาด

เคลื่อน  5  ไดกลุมตัวอยาง จํานวน 152 คน ใชวธิีการสุมแบบหลายขั้นตอน (Multi - Stage Sampling) โดยการสุมตัวอยาง

แบบชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling) โดยแบงชั้นตามจังหวัด  และหนวยงานแตละจังหวัด และสุมแบบแบงชั้นโดยใช

สัดสวน (Proportion Stratified Sampling) จากประเภทตําแหนงงานในแตละหนวยงานและแตละจังหวัด โดยคํานวณจากการ

นําสัดสวนของจํานวนประชากรแตละจังหวัดตามประเภทตําแหนง ตอประชากรทัง้หมด คูณกับจํานวนกลุมตัวอยาง 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย แบงเปน 4 ตอน ไดแก   
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ตอนที่ 1 แบบสอบถามขอมูลลักษณะสวนบุคคล ลักษณะคําถามเปนแบบชนิดเลือกตอบและชนิดเติมขอความให

สมบูรณ มีจํานวน 8 ขอ      

ตอนที่ 2 แบบสอบถามระดับสมรรถนะหลักของบุคลากร สังกัดสํานักงานพัฒนาชุมชนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดน

ภาคใต ซึ่งผูวิจัยไดดัดแปลงและพัฒนามาจาก สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (2553 :2-28) ลักษณะ

แบบสอบถามเปนมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) จํานวน 20 ขอ 

ตอนที่ 3 แบบสอบถามระดับประสิทธิภาพการทํางานของบุคลากร สังกัดสํานักงานพัฒนาชุมชนในพื้นที่ 3 จังหวัด

ชายแดนภาคใต ซึ่งผูวจัิยไดดัดแปลงและพัฒนามาจาก สมใจ ลักษณะ (2552 : 237) และ สุภาภรณ ประทุมชัน (2557: 3-4) 

ลักษณะแบบสอบถามเปนมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) จํานวน 16 ขอ 

ตอนที่ 4 แบบสอบถามเรื่องแนวทางการพัฒนาสมรรถนะหลักในการปฏิบัติงาน และประสิทธิภาพการทํางานของ

บุคลากร   ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบกึ่งโครงสราง 

การสรางและการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ มีลําดับขัน้ตอนการสราง ดังนี้ 

1. ศึกษาเอกสารและงานที่เกี่ยวของกับแนวคิดสมรรถนะแนวคิดสมรรถนะหลัก (Core Competency) แนวคิด

ประสทิธิภาพการปฏิบัตงิาน  ปจจัยที่มีผลตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและงานวิจัยที่เกี่ยวของ เพื่อเปนการกําหนดกรอบ

แนวคิดและขอบขายดานเนื้อหาที่ใชในการสอบถาม 

2. พิจารณาปจจัยตางๆ ที่คาดวาจะมีความสัมพันธกับความเปนจริงของสมรรถนะหลักกับประสิทธิภาพการ

ปฏิบัตงิาน เพื่อสรุปถงึปจจัยตางๆที่จะทําการศกึษาและสอดคลองกับวัตถุประสงค 

3. ศึกษาวิธีการสรางและหาคุณภาพของแบบสอบถาม และดําเนินการสรางแบบสอบถามตามกรอบแนวคิดและ

รูปแบบทกีําหนด 

4. ผูวจัิยไดนําแบบสอบถามที่พัฒนาแลวไปใหผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา (Content Validity) โดย

เปนผูทรงคุณวุฒ ิ3 ทาน แลวนําผลการพจิารณา มาวเิคราะหหาความเที่ยงตรงเชงิเนื้อหา ดวยวธิกีารหาดัชนีความสอดคลอง

ระหวางขอคําถามกับประเด็นหลักของเนื้อหาตามโครงสราง 

5. นําแบบสอบถามที่ผานการตรวจสอบแลว ไปทําการทดลองใช (Try out) กับกลุมบุคลากรในสังกดัสํานักงานพัฒนา

ชุมชนที่มีลักษณะคลายคลงึกับกลุมตัวอยาง แตไมใชกลุมตัวอยางจํานวน จํานวน  30 คน และนํามาคํานวณหาคาความเชื่อม่ัน

โดยใชสูตรสัมประสทิธิ์ อัลฟาของครอนบารค (α-Coefficient) ซึ่งไดคาความเชื่อม่ันของแบบสอบถามเกี่ยวกับระดับสมรรถนะ

หลักของบุคลากรในสังกัดสํานักงานพัฒนาชุมชนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต ไดคา α-Coefficient เทากับ .929 และ

แบบสอบถามเกี่ยวกับระดับประสิทธิภาพการทํางานของบุคลากรในสังกัดสํานักงานพัฒนาชุมชนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดน

ภาคใต ไดคา α-Coefficient เทากับ .919 ซึ่งถอืวาแบบสอบถามมีความนาเชื่อถอืตามหลักสถติ ิ

การเก็บรวบรวมขอมูล   

1.  ขออนุญาตออกหนังสือแนะนําตัวผูวจัิยและขออนุญาตเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อการวจัิยจากสาขาการบรหิารและ

พัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวทิยาลัยทักษณิ ถงึ สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอและจังหวัด ในพื้นที่ 

3 จังหวัดชายแดนภาคใต เพื่อขอความรวมมือในการวจัิย 

2.  ผูวิจัยสงแบบสอบถาม จํานวน 152  ชุด ถึงบุคลากรสังกัดสํานักงานพัฒนาชุมชนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดน

ภาคใต ที่เปนกลุมตัวอยางดวยตนเอง พรอมขอความรวมมือสงแบบสอบถามคืนผูวิจัยภายใน 15 วัน นับตั้งแตไดรับ

แบบสอบถาม 

3.  ผูวิจัยรับแบบสอบถามกลับคืนมาตรวจสอบความสมบูรณ ใชแบบสอบถาม จํานวน 152 ชุด แลวดําเนินการ

วเิคราะห สรุปผลการวเิคราะหตามขัน้ตอนการวจัิย 
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ระยะเวลาและปที่ทําการวิจัย 

ดําเนนิการวจัิย ในปการศกึษา 2560 โดยมีการเก็บรวบรวมขอมูลในระหวางเดอืน ตุลาคม – ธันวาคม 2560 

การวเิคราะหขอมูลสถติทิี่ใช 

 1. ขอมูลลักษณะสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม วิเคราะหโดยการแจกแจงคาความถี่ (Frequency) และคารอย

ละ (Percentage) 

2. ประเมินระดับสมรรถนะหลักของบุคลากร สังกัดสํานักงานพัฒนาชุมชนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต และระดับ

ประสทิธภิาพการปฏิบัตงิานของบุคลากร สังกัดสํานักงานพัฒนาชุมชนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต  วิเคราะหโดยคํานวณ

คาเฉลี่ย (Mean) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

3. ใชสถติิทดสอบความสัมพันธของคาสถติไิคสแควร (Chi-Square) ระหวางประเภทตําแหนง กับประสิทธิภาพการ

ปฏิบัตงิานของบุคลากร สังกัดสํานักงานพัฒนาชุมชนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต  

4. หาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson’s Product-moment Correlation Coefficient) เพื่อหา

ความสัมพันธระหวางสมรรถนะหลักในการปฏิบัตงิานกับประสทิธภิาพการปฏิบัตงิานของบุคลากร สังกัดสํานักงานพัฒนาชุมชนใน

พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต 

 
ผลการวิจัย 

ผลการวิจัยเรื่อง ความสัมพันธระหวางสมรรถนะหลักในการปฏิบัติงานกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร 

สังกัดสํานักงานพัฒนาชุมชนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต สามารถสรปุผลไดดังนี้ 

 1. บุคลากร สังกัดสํานักงานพัฒนาชุมชนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต สวนใหญเปนเพศหญิง  คิดเปนรอยละ 

68.42  สวนใหญทํางานที่จังหวัดปตตานี คิดเปนรอยละ 48.68  มีอายุระหวาง 31 – 40 ป คิดเปนรอยละ 40.79 สถานภาพ

สมรส คิดเปนรอยละ 67.76 มีการศกึษาระดับปรญิญาตร ีคิดเปนรอยละ 60.53 สวนใหญมีอายุการปฏิบัติงาน 11-15 ป คิด

เปนรอยละ 32.89 มีระดับเงนิเดอืน   20,001 – 30,000 บาท คิดเปนรอยละ 52.64 และสวนใหญมีตําแหนงงานเปนประเภท

วชิาการ คิดเปนรอยละ 71.05 

2. บุคลากร มีระดับสมรรถนะหลักในการปฏิบัติงาน สังกัดสํานักงานพัฒนาชุมชนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต 

โดยภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด  เม่ือพจิารณาเปนรายดาน พบวา บุคลากร มีระดับสมรรถนะหลักในการปฏิบัติงาน สังกัด

สํานักงานพัฒนาชุมชนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต อยูในระดับมากที่สุด 3 ดาน ไดแก  1. ดานการยึดม่ันในความถูกตอง

ชอบธรรมและจริยธรรม  2. ดานบริการที่ดี 3. ดานการทํางานเปนทีม และอยูในระดับมาก 2 ดาน ไดแก  1. ดานการมุง

ผลสัมฤทธิ์ 2. ดานการสั่งสมความเชี่ยวชาญในงาน ตามลําดับ 

3. บุคลากร มีระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน สังกัดสํานักงานพัฒนาชุมชนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต 

โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เม่ือพจิารณาเปนรายดาน พบวา บุคลากร มีระดับประสทิธภิาพในการปฏิบัตงิานสังกัดสํานักงาน

พัฒนาชุมชนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต อยูในระดับมากที่สุด 1 ดาน ไดแก ดานการจัดหาและใชปจจัยทรัพยากร และอยู

ในระดับมาก 3 ดาน ไดแก 1. ดานกระบวนการปฏิบัติงาน  2. ดานการบรรลุเปาหมายความสําเร็จ 3. ดานความพอใจของทุก

ฝาย ตามลําดับ 

 4. ประเภทตําแหนง มีความสัมพันธกับประสทิธภิาพการปฏิบัตงิานโดยรวม ดานการบรรลุเปาหมายความสําเร็จ ดาน

การจัดหาและใชปจจัยทรัพยากร ดานกระบวนการปฏิบัติงาน และดานความพอใจของทุกฝาย  ของบุคลากร สังกัดสํานักงาน

พัฒนาชุมชนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต อยางไมมีนัยสําคัญทางสถติิ 

5. สมรรถนะหลักในการปฏิบัตงิาน มีความสัมพันธกับประสทิธภิาพการปฏิบัตงิานของบุคลากร สังกัดสํานักงานพัฒนา

ชุมชนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต โดยรวมอยางมีนัยสําคัญทางสถติทิี่ระดับ .01 โดยมีความสัมพันธในเชิงบวก ในระดับ
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คอนขางสูง เม่ือพจิารณาเปนรายดาน พบวา  ดานการสั่งสมความเชี่ยวชาญในงาน ดานการมุงผลสัมฤทธิ์  ดานการยึดม่ันใน

ความถูกตองชอบธรรมและจริยธรรม และดานการทํางานเปนทีม มีความสัมพันธในเชิงบวก ในระดับปานกลาง  สวนดาน

บรกิารที่ด ีมีความสัมพันธในเชงิบวก ในระดับคอนขางต่ํา  

 
อภปิรายผล 

             การวจัิยเรื่องการศกึษาความสัมพันธระหวางสมรรถหลักในการปฏิบัตงิานกับประสทิธภิาพการปฏิบัตงิานของ

บุคลากร สังกัดสํานักงานพัฒนาชุมชนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต สามารถอภิปรายได ดังนี้ 

  1.บุคลากรสํานักงานพัฒนาชุมชนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต มีระดับสมรรถนะหลักในการปฏิบัติงานโดยรวม 

ดานการยึดม่ันในความถูกตองชอบธรรมและจรยิธรรม การบรกิารที่ด ีการทํางานเปนทมี อยูในระดับมากที่สุด และ ดานการ

มุงผลสัมฤทธิ์ ดานการสั่งสมความเชี่ยวชาญ อยูในระดับมาก เนื่องจากเปนสมรรถนะหลักที่ทุกคนในองคกรจะตองมีเพื่อที่จะ

ทําใหองคกรสามารถดําเนนิงานขับเคลื่อนงานไดสําเร็จลุลวงตามวสิัยทัศน พันธกจิ เปาหมาย แผนงานและโครงการตางๆของ

องคกร สมรรถนะหลักนี้จะผูกโยงเขากับสมรรถนะหลักขององคกร ซึ่งสอดคลองกับงานวจัิยของ ศุภมิตร พนิจิการ (2552) ได

ศกึษาศกึษาเรื่องความสัมพันธระหวางสมรรถนะหลักกับประสิทธิภาพการทํางานของนักบัญชีกรมสรรพสามิต พบวานักนัก

บัญชีกรมสรรพสามิต มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีสมรรถนะหลักโดยรวมและเปนรายดานอยูในระดับมาก ไดแก ดาน

จรยิธรรม เชนการมุงเนนในการปฏิบัตหินาที่ดวยความโปรงใส และมีคุณธรรม ถูกตอง ตามหลักกฎหมายและระเบียบ มีการ

มุงเนนในการยืนหยัดในสิ่งที่ถูกตอง ปฏิบัติราชการดวยความโปรงใสและเปนธรรมและยึดม่ันในหลักการ และจรรยาบรรณ

ของวชิาชพี โดยมุงใหภารกจิในหนาที่สัมฤทธิ์ผล ดานการทํางานเปนทีม เชน การมุงเนนใหการใหความรวมมือในการทํางาน

กับเพื่อนรวมงาน โดยมีมนุษยสัมพันธและอัธยาศัยไมตรีที่ดี ใหความสําคัญกับการทําหนาที่รับผิดชอบในทีมใหสําเร็จดวย

ความเต็มใจและใหความสําคัญกับการประสานความรวมมือและสงเสรมิใหสมาชกิในทมีงานรวมกันอยางมีประสิทธิภาพ และ 

ดานบริการที่ดี เชน มีการใหความสําคัญกับการใหบริการดวยความเต็มใจทุกครั้งที่มีผูมาขอรับบริการ มุงเนนที่จะดูแล

ใหบรกิารดวยความเต็มใจและชวยแกไข ปญหาผูรับบรกิารไดรับความพึงพอใจและมีการมุงเนนในการใหบริการตามที่ไดรับ

มอบหมายจากผูบังคับบัญชา เปนตน 

 2.บุคลากรสํานักงานพัฒนาชุมชนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต มีระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานโดยรวมอยู

ในระดับมาก ไดแก ดานบรรลุเปาหมายความสําเร็จ ดานการจัดหาและใชใชปจจัยทรัพยากร ดานกระบวนการปฏิบัติงาน และ

ดานความพอใจของทุกฝาย เนื่องจากประสิทธิภาพการทํางานเปนเรื่องของการใชปจจัยและกระบวนการในการดําเนินงาน 

โดยมีผลผลติที่ไดรับเปนตัวกํากับการแสดงประสทิธภิาพของการดําเนนิการใดๆอาจแสดงคาของประสิทธิภาพในลักษณะการ

เปรยีบเทยีบระหวางคาใชจายในการลงทุนกับผลกําไรมีสูงกวาทุนตนเทาไรก็ย่ิงแสดงถึงประสิทธิภาพมากขึ้น ประสิทธิภาพ

อาจไมแสดงเปนคาประสทิธภิาพเชงิตัวเลข แตแสดงดวยการบันทกึถงึลักษณะการใชเงิน วัสดุ คน และเวลาในการปฏิบัติงาน

อยางคุมคา ประหยัด ไมมีการสูญเปลาเกนิความจําเปนรวมถงึใหกลยุทธหรอืเทคนิควิธีการปฏิบัติที่เหมาะสมสามารถนําไปสู

การบังเกิดผลไดเร็วตรงและมีประสิทธิภาพของทั้งประสิทธิภาพของบุคลากรและประสิทธิภาพขององคกรสอดคลองกับ

งานวจัิยของ จิตรดา ศรบีุญเรยีง (2556) ไดศึกษาความสมพันธระหวางสมรรถนะกับประสิทธิภาพการทํางานของบุคลากร

มหาวทิยาลัยราชภัฏมหาสารคาม พบวาระดับสมรรถนะของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม โดยรวมในระดับดี

มากที่สุด 2 ดาน และระดับมาก 3 ดาน โดยเรียงลําดับตามคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ดังนี้ การมีคุณธรรมจริยธรรม การ

บรกิารที่ด ีการทํางานเปนทีม ความเชี่ยวชาญในงาน และการสั่งสมความเชี่ยวชาญ ตามลําดับ และระดับประสิทธิภาพการ

ทํางานของบุคลากรของมหาวทิยาลัยราชภัฎมหาสารคาม พบวา อยูในระดับมากที่ทุกดาน โดยเรียงลําดับตามคาเฉลี่ยจาก

มากไปหานอย ไดแก ความพึงพอใจทุกฝาย กระบวนการปฏิบัติงาน การบรรลุเปาหมายความสําเร็จ และการจัดหาและใช

ทรัพยากร ตามลําดับ 
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 3.สมรรถนะหลัก ดานการมุงผลสัมฤทธิ์ มีทศิทางความสัมพันธเชงิบวกกับประสทิธภิาพการปฏิบัติงานโดยรวม ดาน

การบรรลุเปาหมายความสําเร็จ ดานการจัดหาและใชทรัพยากร และดานความพอใจของทุกฝาย เนื่องจาก การมุงเนนในการ

ปฏิบัตงิานใหไดตามเปาหมายที่กําหนดอีกทัง้ใหความสําคัญกับการพัฒนาวธิกีารทํางานใหไดประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้นสรางกล

ยุทธในการบรหิารจัดการใหไดผลงานที่โดดเดน ตลอดจนตัดสินใจและเลือกใชวิธีที่ดีที่สุดเพื่อใหองคกรบรรลุเปาหมาย ซึ่ง

สงผลใหสามารถปฏิบัตงิานใหเสร็จไดตามกําหนดเวลาและตามแผนการปฏิบัติงานที่วางไวผลงานออกมา ซึ่งมีความถูกตอง 

ครบถวน สมบูรณ และเชื่อถอืได โดยใชทรัพยากรที่มีอยูจํากัดไดอยางประหยัดคุมคา และเกิดประโยชนสูงสุดนํามาซึ่งเปนที่

ยอมรับของทุกฝาย สะทอนใหเห็นถงึความสามารถในการทํางานและไดรับการยกยองชมเชยจากผลการปฏิบัติงานสอดคลอง

กับแนวคิดของ สมใจ ลักษณะ (2552) กลาวถึง ประสิทธิภาพขององคกร คือ การที่องคกรสามารถดําเนินงานตางๆตาม

ภารกจิหนาที่ขององคกร โดยใชทรัพยากรกําลังคน องคกรมีระบบการบริหารจัดการเอ้ือตอการผลิตและการบริการไดตาม

เปาหมายองคกรมีความสามารถใชยุทธศาสตร กลยุทธ เทคนิควิธีการ และเทคโนโลยีอยางฉลาด ทําใหเกิดวิธีทํางานที่

เหมาะสม มีความราบรื่นในการดําเนินงาน มีปญหา อุปสรรค และความขัดแยงนอยที่สุดบุคลากรที่มีขวัญกําลังใจดี มี

ความสุขความพอใจในการทํางาน 

4.สมรรถนะหลัก ดานการบริการที่ดี มีทิศทางความสัมพันธเชิงบวกกับประสิทธิภาพการทํางาน ดานการบรรลุ

เปาหมายความสําเร็จและดานกระบวนการปฏิบัตงิาน เนื่องจากการมุงเนนที่จะดูแลใหบริการดวยความเต็มใจและชวยแกไข

ปญหาแกผูรับบรกิารใหไดรับความพงึพอใจและใชความพยายามชักจูงผูรวมงานใหมีจิตสํานกึและมีพฤตกิรรมเต็มใจใหบริการ

ไดอยางเปนรูปธรรม นําไปสูการสรางบรรยากาศที่ดีในการทํางาน สอดคลองกับงานวิจัยของ ปาริชาติ แสงพานิช (2545 

:102) พบวาความรวมมือและการใชความขัดแยงในเชิงสรางสรรค ความรวมมือ คือ การที่แตละคนเม่ือไดรับมอบหมายงาน

แลว พรอมที่จะทํางานกันและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน 

5.สมรรถนะหลัก ดานการสั่งสมความเชี่ยวชาญในงาน มีทิศทางความสัมพันธเชิงบวกกับประสิทธิภาพการทํางาน 

ดานการจัดหาและใชปจจัยทรัพยากร เนื่องจาก การใหความสําคัญกับดานความรูและเทคโนโลยีที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน

มุงเนนในการเพิ่มพูนทักษะความรูที่สามารถนําไปใชประโยชนในการปฏิบัติงาน สงผลใหสามารถจัดสรรทรัพยากร เชน เงิน 

วัสดุอุปกรณตางๆ ที่มีอยูไดอยางเหมาะสมสามารถวางแผนการปฏิบัติงานใหเปนไปตามลําดับขั้นตอนไดอยางประสิทธิภาพ 

สอดคลองกับงานวจัิยของ สุภาภรณ ประทุมชัน (2557) ไดศกึษาเรื่อง ความสัมพันธระหวางสมรรถนะหลักกับประสิทธิภาพ

การปฏิบัติงานของพนักงานปฏิบัติการมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พบวา การมุงเนนสมรรถนะหลักดานการดานการสั่งสม

ความเชี่ยวชาญในงาน มีความสัมพันธกับประสทิธภิาพการปฏิบัตงิาน ดังนั้น พนักงานปฏิบัติการ ตองตระหนักถึงการมุงเนน

สมรรถนะหลัก ซึ่งเปนสิ่งที่กอใหเกิดความรู ทักษะ ความสามารถและคุณลักษณะสวนอ่ืนๆทั้งในดานการสั่งสมความ

เชี่ยวชาญในงานอาชพีทําใหเกดิการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้นสงผลใหองคกรสามารถบรรลุวัตถุประสงค

ของการปฏิบัตภิายในมหาวทิยาลัยอนาคตตอไป 

 6.สมรรถนะหลัก ดานการยึดม่ันในความถูกตองชอบธรรมและจริยธรรม มีทิศทางความสัมพันธเชิงบวกกับ

ประสิทธิภาพการทํางาน ดานบรรลุเปาหมายความสําเร็จ ดานกระบวนการปฏิบัติงาน และดานความพอใจของทุกฝาย 

เนื่องจากประสทิธภิาพการปฏิบัตงิานในทุกดานนั้นเปนหัวใจสําคัญของการแขงขันที่ทุกหนวยงานตองพยายามดําเนินงานให

คุมคา และเกดิประโยชนสูงสุด สอดคลองกับแนวคิดของ สมใจ ลักษณะ (2552 : 251-252) กลาววาในการปฏิบัติงานถือเปน

กุญแจสําคัญในความสําเร็จของการปฏิบัตงิาน สิ่งสําคัญสวนหนึ่งของการประเมินประสทิธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรมี

สวนสัมพันธไปทศิทางเดยีวกัน หากตองการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพและประสบความสําเร็จได ก็จะมีการกําหนดตัง

บงชี้ในการประเมินประสทิธภิาพการปฏิบัตงิานตอไป 

7.สมรรถนะหลัก ดานการทํางานเปนทมี มีทศิทางความสัมพันธเชงิบวกกับประสทิธภิาพการทํางาน ดานความพอใจ

ของทุกฝาย เนื่องจากการใหความรวมมือในการทํางานกับเพื่อนรวมงานโดยมีมนุษยสัมพันธและอัธยาศัยไมตรีที่ดีให
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ความสําคัญกับการสนับสนุนและชวยเหลืองานขอเพื่อนรวมทีม โดยประยุกตขอมูลและวิธีการแกไขปญหาใหงานประสบ

ความสําเร็จสงผลใหเกดิผลงานที่มีคุณภาพดไีดเปนที่ยอมรับนาเชื่อถอืสรางความพงึพอใจแกเพื่อนรวมงานและผูเกี่ยวของอื่น 

สอดคลองกับงานวจัิยของ ปารชิาต ิแสงพานชิ (2545 :53) พบวา การสงเสริมและความไววางใจตอกัน (Support and Trust) 

การสงเสริมและไวใจโดยสอดคลองกัน เพราะถาขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งแลวจะไมสามารถไดรับความสําเร็จถาบุคลากรไมมี

ความรูสกึวาเขาจะตองรับผดิชอบงานที่ทําการทํางานก็จะขาดประสทิธภิาพ  

   
ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาสมรรถนะหลักในการปฏิบัติงาน   และประสิทธิภาพการทํางานของบุคลากร

สงเสรมิการมีสวนรวมในการปฏิบัตงิาน     

1. ขอเสนอแนะสําหรับการนําผลการวิจัยไปใช 

1.1 กรมการพัฒนาชุมชนควรความสําคัญกับการพัฒนาบุคลากรในองคกร  โดยเฉพาะอยางย่ิงการใหความสําคัญ

กับสมรรถนะหลักของบุคลากร ใหมีการพัฒนาสมรรถนะอยางตอเนื่อง เพื่อที่จะทําใหองคกรสามารถขับเคลื่อนงานไดสําเร็จ

ลุลวงตามนโยบาย วสิัยทัศน พันธกจิ แผนงาน และโครงการตางๆ อยางมีคุณภาพ               

            1.2 บุคลากรสํานักงานพัฒนาชุมชนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต ควรไดรับความรูเพิ่มเติมในเรื่องใหมๆ ที่

เกี่ยวของกับการทํางานในพื้นที่ และไดฝกอบรมสัมมนาดานสมรรถนะหลักของผูปฏิบัตงิานอยางตอเนื่องและมีการประเมินผล

 1.3 บุคลากรสํานักงานพัฒนาชุมชนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต ควรไดรับการพัฒนาศักยภาพที่เกี่ยวกับ

สมรรถนะหลัก ดานการมุงผลสัมฤทธิ์ ดานการบริการที่ดี  ดานการสั่งสมความเชี่ยวชาญในงาน ดานการยึดม่ันในความ

ถูกตองชอบธรรมและจรยิธรรม และดานการทํางานเปนทีม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการในปฏิบัติงานใหเปนไปตามหนวยงาน

กําหนด 

1.4 ในการปฏิบัติงานของบุคลลากรสํานักงานพัฒนาชุมชนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต บุคลากรควรให

ความสําคัญในการพัฒนาศักยภาพในดานสมรรถนะหลักที่มีผลตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน เพื่อนําไปเปรียบเทียบในการ

ปฏิบัตงิานในพื้นที่ตอไป 

2.ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป 

2.1 ควรศึกษาตัวแปรแทรกอ่ืนๆ ที่สงผลกระทบตอประสิทธิภาพการทํางาน เชน ทักษะในการปฏิบัติงาน ความ

ละเอียดรอบคอบ ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกบังานดานตางๆ 

2.2 ควรมีการศกึษาวิจัย โดยใชวิธีการรวบรวมขอมูลในรูปแบบอ่ืนๆ นอกเหนือจากการใชแบบสอบถาม เชน การ

วเิคราะหขอมูลเชงิลกึ เพื่อใหไดขอมูลที่ชัดเจนมากย่ิงขึ้น 

2.3 ควรมีการเปรยีบเทยีบประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรพัฒนาชุมชนสวนภูมิภาค (จังหวัด/อําเภอ) กับ

บุคลากรพัฒนาชุมชนสวนทองถิ่น อปท./อบต./เทศบาล เพื่อพัฒนามาตรฐานการปฏิบัตงิานดานการพัฒนาชุมชนตอไป 
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บทคัดยอ 

 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ (1) ศึกษาผลการจัดการเรียนรูโดยใชกิจกรรมแบบโครงงานเรื่องการประยุกต

อัตราสวนและรอยละของนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร ชั้นปที่ 2 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

และ การจัดการ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรวีชิัย อําเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช (2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์

ทางการเรยีน เรื่องการประยุกตอัตราสวน และรอยละ ของนักศึกษาที่เรียนโดยใชกิจกรรมแบบโครงงานและการสอนแบบ

ปกต ิ (3) เปรยีบเทยีบความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีตอกระบวนการการจัดการเรียนรูโดยใชกิจกรรมแบบโครงงานฯ  กลุม

ตัวอยางที่ใชในการวจัิย คือ นักศกึษาระดับปรญิญาตรี หลักสูตรวศิวกรรมศาสตร ชั้นปที่ 2 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

และการจัดการ  มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรวีชิัย จํานวน 30 คน ไดมาโดยการสุมแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 

ซึ่งแบงเปนกลุมทดลองและกลุมควบคุม กลุมละ 15 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก (1) แผนการจัดการเรียนรูโดยใช

กจิกรรมแบบโครงงานเรื่องการประยุกตอัตราสวนและรอยละ จํานวน 2 แผน (2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดย

ใชกิจกรรมแบบโครงงาน ฯ และ (3) แบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีตอกระบวนการการจัดการเรียนรูโดยใช

กจิกรรมแบบโครงงาน ฯ สถติทิี่ใชในการวเิคราะหขอมูล ไดแก รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐาน

โดยใช t-test แบบอิสระตอกัน (Dependent Samples) ผลการวจัิยพบวา (1) นักศกึษากลุมทดลองสามารถศึกษาและนําเสนอ

ผลงานที่เปนโครงงานโดยมีการประยุกตเรื่องอัตราสวนและรอยละ จํานวน 5 โครงงาน (2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการ

ประยุกตอัตราสวนและรอยละของนักศึกษากลุมทดลองสูงกวากลุมควบคุมที่ระดับนัยสําคัญ .05 และ (3) นักศึกษามีความ

คิดเห็นตอกระบวนการจัดการเรยีนรูโดยใชกจิกรรมแบบโครงงานอยูในระดับดมีาก 

คําสําคัญ: กจิกรรมแบบโครงงาน  การประยุกตอัตราสวนและรอยละ  นักศกึษาระดับปรญิญาตรหีลักสูตรวศิวกรรมศาสตร 

Abstract  

The objectives of this study were to (1) study the learning effect of project-based learning on the application of 

ratios and percentage for the second year engineering students in College of Industrial Technology and Management, 

RMUTSV, Khanom district , Nakhon Si Thammarat ,(2) to compare if there was a difference learning achievement of 

students who studied by using project-based learning and who studied by conventional teaching method , and (3) to 

compare students’ opinion towards learning by using project-based learning. The samples consisted of 60 second year 

engineering students in College of Industrial Technology and Management. They were chosen by using purposive 
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sampling. They were divided into two groups: an experimental group and a control group. The experimental group was 

taught by using project-based learning, while the control group was taught through conventional method. There were 

30 students in each group. The research instruments were 1) two project-based learning lesson plans; 2) a learning 

achievement test and (3) questionnaire for studying the students’ opinions towards learning by using project-based 

learning. The collected data were analyzed by using percentage, mean, and standard deviation and tested the 

hypothesis by using t-test (Dependent Samples). The results revealed that (1) students were able to self-study and 

present their own created projects by adapting knowledge of ratios and percentage, (2) the scores of learning 

achievement of the experimental group were significantly higher than those of students in the control group at .05 level 

of significance, and (3) students’ overall opinion towards learning by using project-based learning on the application of 

ratios and percentage was at the high level.          

Keywords: project-based learning, application of ratios and percentage, Engineering students 

 

บทนํา 

ในยุคที่เทคโนโลยีมีความเจรญิกาวหนา บุคคลสามารถรับรูขาวสารทั่วโลกไดอยางรวดเร็ว ดังนั้นวัฒนธรรม ขอมูล

ขาวสาร และแนวคิดตางๆ จึงถายทอดสูคนไทยไดอยางรวดเร็วเชนกัน สังคมไทยที่มีความเอ้ืออาทร ตามวิถีเกษตรกรรมก็เริ่ม

เปลี่ยนแปลงไปถาการเรยีนการสอนไมสามารถพัฒนาผูเรยีนใหเกดิทักษะการคิด คิดไมเปน ตกเปนเหย่ือของสังคม เหย่ือของ

เศรษฐกิจ เหย่ือของนโยบาย เหย่ือของความทันสมัยที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ไมสามารถอยูรอดในสังคมยุค

เทคโนโลยีดจิิทัลได (สมบัต ิการจนารักพงศ, 2549, หนา 1)  จากการศกึษาสภาพความเปนจริงเกี่ยวกับอุดมศึกษาไทยพบวา

มีขอบกพรองของนักศึกษาในเรื่องตางๆ หลายอยางไดแก ไมพรอมจะทํางาน เม่ือมาทํางานตองสอนใหม คุณธรรมและ

จรยิธรรมบกพรอง เชน ความซื่อสัตย ความเสียสละ ความคิดสรางสรรค รูจักสามัคคี ความรับผิดชอบ มีวินัย มีศีลธรรม 

เปนตน เขียนหนังสือที่เปนความเรียงชี้ประเด็นที่ชัดเจนไมได ไมตรงตามความตองการของผูใชและสถานประกอบการ 

กลาวคือ มีความรูและทักษะในการปฏิบัติงานไมเพียงพอ ขาดประสบการณในสถานการณจริง ฝกงานแบบฉาบฉวย ขาด

ทักษะการทํางานเปนทมี คิดไมเปน ไมใฝเรียนรู ขาดความสามารถในการสื่อสาร ซึ่งมีสาเหตุมาจากหลักสูตรไมทันสมัย ไม

ตรงกับความตองการของผูใช วธิกีารสอนของครูอาจารยไมเหมาะสมไมสามารถสอนนักศึกษาใหคิดเปน ทําเปน ครูขาดจิต

วญิญาณความเปนครูไมสามารถเปนแบบอยางที่ดแีกนักศกึษาได นักศึกษาขาดการฝกประสบการณวิชาชีพในรูปแบบสหกิจ

ศกึษา และขาดกจิกรรมนํานักศึกษาไปสัมผัสวิถีชีวิตของชุมชน เชน การบําเพ็ญประโยชน ชวยเหลือชุมชน การแลกเปลี่ยน

เรยีนรูกับชุมชน การใชบรกิารดานวชิาการตางๆ (สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2551) ดังนั้นการจัดการเรียนการ

สอนระดับอุดมศกึษาของประเทศไทยจะตองยึดหลักผูเรยีนเปนศูนยกลาง เนน “การเรียนรู” มากกวา “การสอน” โดยการให

ผูเรยีนไดรูจักการเรยีนรูดวยตนเอง มีจิตใจแหงการใฝรู รูจักแสวงหาความรูตลอดชีวิต นอกจากนี้ผูเรียนจะตองไดรับการฝก

ใหมีความสามารถในการวพิากษหรอืการคิดอยางมีวจิารณญาณ มีความคิดรเิริ่ม มีทักษะในการประกอบอาชีพอิสระ และยึด

ม่ันในวัฒนธรรมสันติ รวมทั้งสถาบันอุดมศึกษาควรมีการปรับหลักสูตรและการสอนใหมีความทันสมัยอยูเสมอ เพื่อให

สอดคลองกับ พระราชบัญญัตกิารศกึษาแหงชาต ิพ.ศ.2542 ไดกําหนดแนวทางปฏิรูปการศึกษาโดยมุงเนนใหความสําคัญกับ

ผูเรยีนเปนหลักเพื่อเปนการเตรยีมการรับรองกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกในดานเทคโนโลยี สังคม เศรษฐกิจและการเมือง 

ทัง้นี้ไดใหความสําคัญสูงสุดในกระบวนการปฏิรูปการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลางเพื่อใหผูเรียนไดพัฒนาเต็มศักยภาพ

สามารถเรยีนรูไดดวยตนเองและรูจักแสวงหาความรูไดอยางตอเนื่องตลอดชีวิต ซึ่งการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลางโดย

เริ่ม จากการจัดกระบวนการเรยีนรูในมาตรา 24 ไดเนนการจัดกระบวนการเรียนรู โดยฝกทักษะกระบวนการคิดการจัดการ

การเผชญิสถานการณ การประยุกตความรูมาใชเพื่อปองกันและแกไขปญหา 
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หลักสูตรแกนกลาง การศกึษาขัน้พื้นฐานพุทธศักราช 2551 กําหนดใหทักษะกระบวนการคณิตศาสตรเปนสาระหนึ่ง

ในกลุมสาระการเรยีนรูคณิตศาสตร ซึ่งทักษะกระบวนการคณิตศาสตรประกอบดวย 5 ทักษะ ไดแก (1) ทักษะการแกปญหา

ทางคณิตศาสตร (2) ทักษะการใหเหตุผลทางคณิตศาสตร (3) ทักษะการสื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตรและการ

นําเสนอ (4) ทักษะการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตรและ (5) ทักษะความคิดริเริ่มสรางสรรคทางคณิตศาสตร คณิตศาสตรจึงมี

ประโยชนตอการดํารงชีวิต และชวยพัฒนาคุณภาพชีวิตใหดีขึ้น นอกจากนี้คณิตศาสตรยังชวยพัฒนาคนใหเปนมนุษยที่

สมบูรณมีความสมดุลทัง้ทางรางกาย จิตใจ สติปญญา และอารมณ สามารถคิดเปน ทําเปน แกปญหาเปน และสามารถอยู

รวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข (กระทรวงศกึษาธกิาร, 2552, หนา 56-57)  

การแกปญหาเปนทักษะที่สําคัญและจําเปนอันดับแรกของทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร ทั้งนี้เพราะการ

แกปญหาทางคณิตศาสตรชวยใหผูเรียนพัฒนาศักยภาพ ในการวิเคราะหชวยกระตุนการเรียนรูและการสรางสรรคทาง

คณิตศาสตรแกผูเรียน นอกจากนี้การแกปญหายังชวยใหผูเรียนเรียนรูขอเท็จจริง ทักษะ มโนมติ และหลักการตางๆ ทาง

คณิตศาสตร ความสําเร็จในการแกปญหาจะกอใหเกิดการพัฒนาลักษณะที่ตองการแกผูเรียน เชน ความใฝรู ความอยากรู

อยากเห็น มีนสิัยกระตอืรอืรนไมยอทอ เกดิแนวการคิดที่หลากหลาย (กรมวชิาการ, 2545, หนา 3) ผูเรยีนจึงควรเรียนรูฝกฝน

และพัฒนาใหเกิดทักษะการแกปญหาขึ้นในตัวผูเรียน เม่ือผูเรียนมีทักษะการแกปญหาแลว ผูเรียนจะมีความม่ันใจในการ

แกปญหาที่เผชญิอยูทัง้ภายในและภายนอกหองเรยีน ตลอดจนเปนทักษะพื้นฐานที่ผูเรยีนสามารถนําติดตัวไปใชในชีวิตไดนาน

ตลอดชวีติ (สถาบันสงเสรมิการสอนวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี, 2555, หนา 6) แตการจัดการเรยีนรูใหผูเรียนเกิดทักษะการ

แกปญหา นับวาเปนเรื่องยากพอสมควรสําหรับครูผูสอน ผูเรียนสวนใหญจะพัฒนาไดดีในทักษะการคิดคํานวณ แตเม่ือพบ

โจทยปญหามักจะมีปญหาในเรื่องของทักษะการอาน การทําความเขาใจโจทย การวิเคราะหโจทย รวมถึงการหารูปแบบ

แนวคิดในการแกปญหานัน้ (วไิลวัลย เมืองโคตร, 2548, หนา 2) 

 ซึ่งสอดคลองกับในสถานศกึษาจัดเนื้อหาสาระและกจิกรรมใหสอดคลองกับความสนใจและความถนัดของผูเรียนโดย

คํานงึถงึความแตกตางระหวางบุคคล โดยฝกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการการเผชิญสถานการณ การประยุกตความรู

มาใชเพื่อแกไขปญหาจากประสบการณจรงิ ใหทําได คิดเปน และรักการอาน การใฝรูอยางตอเนื่องปลูกฝงคุณธรรม คานิยมที่

ดงีามและคุณลักษณะอันพงึประสงคไวในทุกวชิา (สํานักงานเลขาธกิารคุรุสภา , 2542 หนา 19 ) 

จากการศกึษาการเรยีนการสอนคณิตศาสตรในระดับอุดมศกึษาของไทยในปจจุบัน ไมประสบความสําเร็จเทาที่ควร

ซึ่งการทําโครงงานจะเปนวธิกีารเรยีนรูวธิหีนึ่งที่จะพัฒนาความคิด เปดโอกาสใหนักศกึษาไดปฏิบัตเิอง ไดเรียนรูเอง ผูเรียนจะ

เขาใจและรูอยางลกึซึ้ง สามารถสรางองคความรูดวยตนเอง สงเสริมกระบวนการคิด และพัฒนาความคิดสรางสรรคใหเกิด

ขึ้นกับผูเรยีน  (ชาตร ีเกดิธรรม, 2547) 

          การจัดการเรียนการสอนโดยใชกิจกรรมแบบโครงงานจะเปนวิธีการหนึ่งที่จะชวยใหผูเรียนบรรลุความตองการนี้ 

เพราะเปนการจัดกจิกรรมการเรยีนการสอน ที่เปดโอกาสใหผูเรยีนไดมีประสบการณในการปฏิบัตงิานจรงิ ไดรับประสบการณ

ตรงผูเรยีนไดวเิคราะหวางแผนและทํางานอยางมีระบบมีขั้นตอน ฝกการเปนผูนําผูติดตามและรูวิเคราะหประเมินผลงานได

ดวยตนเอง โดยครูผูสอนเปนที่ปรกึษาและอํานวยความสะดวก หรอืชี้แนะแนวทางในการทําโครงงาน รวมแกปญหาในการทํา

โครงงานที่ผูเรยีนมาปรกึษาซึ่งจะทําใหผูเรยีนพัฒนาความรูทักษะและสรางผลผลติที่มีคุณภาพ 

 การเรียนการสอนแบบโครงงาน กอใหเกิดผลดีตอตัวผูเรียนทั้งทางตรงและทางออมคือ ผูเรียนเกิดความรู ได มี

บทบาทและมีสวนรวมในกระบวนการเรยีนรูและไดมีนสิัยที่ดใีนการทํางานสามารถนําความรูไปใชในประโยชนและยังสงเสริม

ศักยภาพใหผูเรยีน รูจักรับผดิชอบตอตนเองและสวนรวม ไดทําตามความถนัดและความสนใจและรูจักแสวงหาขอมูล  

            จากการศกึษางานวจัิยการจัดกจิกรรมการเรยีนรูแบบโครงงานของ ดุสิต ขาวเหลือง (2554 : บทคัดยอ) ไดทําการ

วิจัยผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงานของนิสิตระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศึกษา คณะ

ศกึษาศาสตร มหาวทิยาลัยบูรพา มีวัตถุประสงคเพื่อศกึษาผลการจัดกจิกรรมการเรยีนรูแบบโครงงานของนิสิตระดับปริญญา
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ตร ีเปรยีบเทยีบทักษะการคิดระหวางนสิติระดับปรญิญาตรทีี่เรยีนดวยการจัดการเรยีนรูแบบโครงงานกับนิสิตที่เรียนดวยการ

จัดการเรียนรูแบบปกติ เปรียบเทียบทักษะการคิดของนิสิตระดับปริญญาตรีที่มีผลการเรียนแตกตางกัน เปรียบเทียบ

ความสามารถในการทําโครงงานระหวางนสิติระดับปรญิญาตรทีี่เรยีนดวยการจัดการเรียนรูแบบโครงงานกับนิสิตที่เรียนดวย

การจัดการเรยีนรูแบบปกตแิละศึกษาความคิดเห็นของนิสิตที่มีตอกระบวนการทําโครงงาน กลุมตัวอยางเปนนิสิตสาขาวิชา

เทคโนโลยีอุตสาหกรรมศกึษา คณะศกึษาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา ที่มีผลการเรียนสูงและผลการเรียนต่ํา จํานวน 70 คน 

แบงออกเปนกลุมทดลอง และกลุมควบคุม โดยใชวิธีเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง ผลการวิจัยพบวา (1) คะแนนทักษะการ

คิดของนสิติที่เรยีนดวยวธิกีารจัดการเรยีนรูแบบโครงงานกับนสิติที่เรยีนดวยวธิกีารจัดการเรยีนรูแบบปกต ิแตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถติทิี่ระดับ .05 และนสิติกลุมที่มีผลการเรียนสูงกับนิสิตกลุมที่มีผลการเรียนต่ํามีคะแนนของระดับทักษะการ

คิดแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และปฏิสัมพันธรวมระหวางวิธีการจัดการเรียนรูกับระดับผลการเรียน 

พบวา วธิกีารจัดการเรยีนรูและระดับผลการเรียนรวมกันสงผลตอคะแนนทักษะการคิดของนิสิตระดับปริญญาตรีอยางไมมี

นัยสําคัญทางสถติ ิ(2) คะแนนความสามารถในการทําโครงงานของนสิติที่เรยีนดวยวธิกีารจัดการเรยีนรูแบบโครงงานกับนิสิต

ที่เรยีนดวยวธิกีารจัดการเรยีนรูแบบปกต ิแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และนิสิตกลุมที่มีผลการเรียนสูงกับ

นสิติกลุมที่มีผลการเรยีนต่ํามีคะแนนความสามารถในการทําโครงงานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้ 

การเรยีนรูแบบโครงงานหรอืโครงการมีมานานแลวและไดรับการพัฒนารูปแบบใหชัดเจนขึ้นโดยลิลเลียม แคทซ (Lillian Katz) 

ชาวอเมรกิันและซิลเวีย ชารด (Sylvia Chard) ชาวแคนนาดา ซึ่งทั้งสองคนไดรับแรงบันดาลใจจากการศึกษาดูงานโรงเรียน

กอนประถมศกึษาและประถมศกึษา เรกจิโอ อีมิลเลยี (Reggio Emillia) ทางตอนเหนือของอิตาลี ซึ่งสอดคลองกับ นักวิชาการ

ศกึษา ศูนยพัฒนาหลักสูตร กรมวชิาการไดกลาวถงึความหมายของ โครงงานไววา โครงงานหมายถงึ กจิกรรมที่เปดโอกาสให

ผูเรยีนไดศกึษาคนควาและลงมือปฏิบัตดิวยตนเองตามความสามารถ ความถนัดและความสนใจ โดยอาศัยกระบวนการทาง

วิทยาศาสตรหรือกระบวนการอ่ืนใดไปใชในการศึกษาหาคําตอบในเรื่องนั้นๆ โดยมีครูผูสอนคอยกระตุนแนะแนวและให

คําปรกึษาแกผูเรียนอยางใกลชิด ตั้งแตการเลือกหัวขอที่จะคนควา ดําเนินการ วางแผนกําหนดขั้นตอนการดําเนินงานและ

นําเสนอผลงาน (สุพล วังสนิธิ์, 2543. หนา 11) ซึ่งสอดคลองกับ การจัดการเรยีนการสอนแบบโครงงานหมายถึง วิธีการสอน

ที่ใหผูเรยีนไดปฏิบัติเรื่องใดเรื่องหนึ่งอยางลุมลึกดวยตนเอง โดยใชวิธีการสอนจากการคิดวางแผนไวลวงหนา ใชแหลงการ

เรยีนรูอยางหลากหลาย นําผลการเรยีนรูไปใชในชวีติจรงิได (ธัญญาณัฐ ชาวเหนอื, 2543. หนา 61) 

 ผูวจัิยไดเล็งเห็นประโยชนของการเรียนการสอนโดยใชกิจกรรมแบบโครงงานจึงมีความสนใจที่จะทดลองสอนวิชา

คณิตศาสตรโดยใชกจิกรรมแบบโครงงาน และไดเลอืกเอาเนื้อหาเรื่องการประยุกตอัตราสวน และรอยละในระดับปริญญาตร ี

ชั้นปที่ 2 ทั้งนี้เพื่อศึกษาผลการจัดการเรียนรูโดยใชกิจกรรมแบบโครงงาน เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ 

เปรยีบเทยีบความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีตอกระบวนการการจัดการเรียนรูโดยใชกิจกรรมแบบโครงงาน ซึ่งเปนเนื้อหาที่มี

ความสัมพันธกับชีวิตประจําวันของนักศึกษา สามารถนําไปประยุกตใชไดงายและเหมาะสมกับการสอนแบบโครงงาน 

นักศึกษาไดมีสวนรวมในการเรียนสามารถแสดงความคิดเห็น ฝกการตัดสินใจและแสวงหาความรูดวยตนเอง มีความ

รับผดิชอบตอตนเองและสังคม ทําใหนักศกึษาเรยีนอยางมีความสุขและเรยีนไดตลอดเวลาทัง้ในและนอกหองเรียน จากสาเหตุ

ดังกลาวผูวจัิยไดศกึษาวธิกีารจัดการเรยีนรูวชิาคณิตศาสตรเพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตรขั้นบูรณาการของ

นักศกึษาวศิวกรรมไฟฟา วศิวกรรมโยธา ชัน้ปที่ 2 ที่ลงทะเบยีนเรยีนรายวิชาคณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน (02040001) โดย

ใชวิธีการสอนแบบใชโครงงานเปนฐาน (Project base Learning: PBL) ซึ่งเปนวิธีการสอนที่ผูเรียนไดศึกษาคนควาและลงมือ

ปฏิบัตดิวยตนเองและพัฒนาทักษะการคิดอีกทัง้ยังเปนการฝกการทํางานเปนกลุมใหกับผูเรียนอีกดวย ดังนั้นผูวิจัย จึงใชการ

ทําโครงงานเรื่องการประยุกตอัตราสวนและ รอยละ เปนเครื่องมือในการพัฒนาทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตรขั้นบูรณา

การของผูเรยีนเพื่อใหการเรยีนการสอนวชิาคณิตศาสตรประสบความสําเร็จตามเกณฑที่คาดหวังไว 
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อุปกรณและวิธีการ / วิธีดําเนนิการวิจัย 

การวจัิยครัง้นี้เปนการวจัิยเชงิทดลอง (Experimental Research) โดยดําเนนิการวจัิยตามขัน้ตอน ดังนี้ 

1. ประชากร 

 ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ไดแก นักศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรวีชิัย อ. ขนอม   จ. นครศรธีรรมราช ประจําภาคการศกึษาที่ 2 ปการศกึษา 2560    ซึ่งมี

ทัง้หมดทุกสาขาวชิา จํานวน 510 คน 

2. กลุมตัวอยาง 

กลุมตัวอยางที่ใชในการวจัิยครัง้นี้ เปนนักศกึษาระดับปรญิญาตรสีาขาวชิาวศิวกรรมศาสตรบัณทิต ซึ่งประกอบดวย

วิศวกรรมไฟฟา วิศวกรรมโยธา ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาคณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน (02040001) อ. ขนอม   จ. 

นครศรธีรรมราช ประจําภาคการศกึษาที่ 2 ปการศึกษา 2560 จํานวน 30 คน โดยศึกษาตามรายกรณี แบงเปน 2 กลุม คือ

กลุมทดลองและกลุมควบคุม จํานวนกลุมและ 15 คน  แลวใชวธิกีารสุมอยางงายโดยมีขัน้ตอนดังนี้ 

 1. การทําฉลากของนักศกึษาแตละคน โดยเขยีนฉลากเปนหมายเลข 1 คือ กลุมทดลองและหมาย  เลข 2 เปนกลุม

ควบคุม 

 2. ทําการจับฉลากขึ้นมาทลีะใบ โดยการใหนักศกึษาจับฉลากที่ละ 1 คน เรยีงตามรหัสประจําตัว หมายเลข 1 เปน

กลุมทดลอง และหมายเลข 2 เปนกลุมควบคุม 

3. ตัวแปรในการวิจัย ตัวแปรที่ผูวิจัยทําการศกึษาในครั้งนี้ มีดังนี้ 

3.1 ตัวแปรอิสระ ไดแก วธิสีอน ซึ่งมี 2 วธิ ีคือการสอนกจิกรรมแบบโครงงานและ การสอนตามปกติ 

3.2 ตัวแปรตาม ไดแก ผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนวชิาคณิตศาสตรเรื่องการประยุกตอัตราสวนและรอยละ 

3.3 ความคิดเห็นของนักศกึษาที่มีตอกระบวนการการจัดการเรยีนรูโดยใชกจิกรรมแบบโครงงาน 

4. เนื้อหาที่ใชในการทดลอง 

 เนื้อหาที่ใชในการทดลองครัง้นี้คือ วชิาคณิตศาสตรในชวีติประจําวัน  (02040001) เรื่องการประยุกตอัตราสวน และ

รอยละ ของนักศกึษาระดับปรญิญาตร ีตามหลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณทติ สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา (หลักสูตรใหม พ.ศ. 

2559)  

5. ระยะเวลาที่ใชในการทดลอง 

 ดําเนนิการทดลองสอนทั้งหมด 12 ชั่วโมง กับนักศึกษาระดับปริญญาตรีวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการ

จัดการ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรวีชิัย  ปการศกึษา 2561 

6. เครื่องมือที่ใชในการทดลอง 

 เครื่องมือที่ใชในการทดลอง มีดังนี้ 

 6.1 แผนการจัดการเรยีนรูโดยใชกจิกรรมแบบโครงงาน เรื่องการประยุกตอัตราสวนและรอยละ จํานวน 2 แผน 

 6.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนโดยใชกจิกรรมแบบโครงงานฯ ซึ่งเปนแบบทดสอบกอนและหลังเรยีน 

            6.3 แบบสอบถามความคิดเห็นของนักศกึษาที่มีตอกระบวนการการจัดการเรยีนรูโดยใชกจิกรรมแบบโครงงานฯ 

7. การสรางเครื่องมือ 

 การสรางเครื่องมือมีวธิกีารดังนี้ 

 7.1 แผนการจัดการเรยีนรู ที่ใชแนวคิดการสอนโดยใชกจิกรรมแบบโครงงาน เรื่องการประยุกตอัตราสวนและรอยละ 

ผูศกึษาไดดําเนนิการตามขัน้ตอนดังนี้ 

  7.1.1 ศกึษาหลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณทติ 
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  7.1.2 ศกึษาเนื้อหา จุดประสงค กจิกรรมการเรยีนการสอนเรื่องการประยุกตอัตราสวนและรอยละจาก

หนังสอืแบบเรียนคณิตศาสตร ระดับปรญิญาตร ีเขยีนแผนการสอนแบบสอนปกตแิละแบบโครงงาน เรื่องการประยุกต

อัตราสวนและ รอยละ เปนรายชั่วโมงทัง้หมด 12 ชั่วโมง 

            7.1.3 นําแผนการสอนไปตรวจสอบความสมบูรณ ไมวาจะเปนความสอดคลองกับวัตถุประสงค สํานวน

ภาษา โดยใหเพื่อนผูวจัิยชวยดําเนนิการตรวจสอบรวมดวย 

  7.1.4 กําหนดเกณฑการใหคะแนนโครงงานตามหนังสอืแบบเรยีนคณิตศาสตร  หลักสูตรวศิวกรรม

ศาสตรบัณทติ  

  7.1.5 นําแผนการจัดการเรยีนรูใหผูเชี่ยวชาญการสอนคณิตศาสตรตรวจแลวนําขอเสนอแนะของ

ผูเชี่ยวชาญมาปรับปรุง 

  7.1.6 นําแผนการจัดการเรยีนรูไปทดลองสอนนักศกึษาระดับปริญญาตร ีชัน้ปที่ 3 วศิวกรรมไฟฟาและ

วศิวกรรมโยธา ที่ไมใชกลุมตัวอยาง วทิยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ อําเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช  

จํานวน 30 คน แลวนําแผนการจัดการเรยีนรูมาปรับปรุงแกไขขอบกพรอง 

  7.1.7 ดําเนนิการสอนกับนักศกึษาระดับปรญิญาตรวีทิยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ อ. ขน

อม  จ. นครศรธีรรมราช โดยมีนักศกึษาเปนกลุมตัวอยาง 60 คน ใหนักศกึษาทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนแลว

คํานวณหาประสทิธผิลการสอนแบบโครงงาน 

 7.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์  

 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน เรื่องการประยุกตอัตราสวน และรอยละ ปฏิบัตโิดยการสรางแบบทดสอบ

เปนแบบชนดิเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 40 ขอ ดําเนนิการสรางตามขัน้ตอนดังนี้ 

  7.2.1 ศกึษาวธิกีารสรางและเทคนิคการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนวชิาคณิตศาสตร จาก

เอกสารและตําราตางๆ 

  7.2.2 สรางตารางวเิคราะหเนื้อหา และจุดประสงคเชงิพฤตกิรรม 

  7.2.3 สรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนวชิาคณิตศาสตรแบบเลอืกตอบสี่ตัวเลอืก เรื่องการ

ประยุกตอัตราสวน และรอยละ โดยสรางใหครอบคลุมเนื้อหา และจุดประสงคการเรยีนรูตรงตามตารางวเิคราะหขอสอบ 

จํานวน 40 ขอ 

  7.2.4 นําไปใหผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน  

นําผลการพจิารณาของผูเชี่ยวชาญมาคํานวณคาดัชนคีวามสอดคลองระหวางขอสอบกับจุดประสงค (IOC) คัดเลอืกขอสอบที่

มีคา IOC ≥ 0.5 ปรากฏวาไดขอสอบผานเกณฑ จํานวน 20 ขอ 

  7.2.5 นําแบบทดสอบไปทดสอบกับนักศกึษา ระดับปรญิญาตรีสาขา วศิวกรรมไฟฟาและ วศิวกรรมโยธา 

ที่ไมใชกลุมตัวอยาง วทิยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ อ.ขนอม จ.นครศรธีรรมราช จํานวน 60 คน ในภาค

เรยีนที่ 2 ปการศกึษา 2560 และนําแบบทดสอบไปตรวจใหคะแนนถูกได 1 คะแนน ผดิได 0 คะแนน 

  7.2.6 นําผลคะแนน มาวเิคราะหหาคาความยาก (Difficulty) และอํานาจจําแนกของแบบทดสอบโดยใช

โปรแกรมสําเร็จรูป ตัง้เกณฑที่มีความยากระหวาง 0.20-0.80 และคาอํานาจจําแนกตัง้แต 0.20 ขึ้นไป ผลการวเิคราะห ผาน

เกณฑที่ตัง้ไว 25 ขอ 

  7.2.7 นําแบบทดสอบที่ผานการคัดเลอืก จํานวน 20 ขอ ไปทดลองกับกลุมเดมิที่ไมใชกลุมตัวอยาง เม่ือทิ้ง

ชวงไป 4 สัปดาห ผลการทดสอบ นําไปวเิคราะห คาอํานาจจําแนกและคาความยาก ไดขอสอบที่ผานเกณฑ 20 ขอ แลวนํา

ขอสอบทัง้ 20 ขอ หาคาความเชื่อม่ันทัง้ฉบับปรากฏวาไดคาความเชื่อม่ันเทากับ 0.93 

  7.2.8 นําแบบทดสอบไปทดสอบกับนักศกึษาหลังจากเรยีนจบบทเรยีนแลว 
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 7.3 แบบสอบถามความคิดเห็นตอกระบวนการการจัดการเรยีนรูโดยใชกจิกรรมแบบโครงงานฯ มีขัน้ตอนการสราง

ดังนี้ 

  7.3.1 ศกึษาเอกสารเกี่ยวกับความหมายและลักษณะของความคิดเห็นตอกจิกรรมแบบโครงงาน 

 และสรางแบบสอบถามความคิดเห็นตอกจิกรรมแบบโครงงาน 

  7.3.2 กําหนดขอบเขตในการวัด ตองการสอบถามความคิดเห็นของนักศกึษาระดับปรญิญาตร ีตอกจิกรรม

แบบโครงงาน 

  7.3.3 กําหนดจุดมุงหมายในการวัด ตองการสอบถามความรูสกึของนักศกึษาที่มีตอกระบวนการทํางานตอ

กจิกรรมแบบโครงงานและพฤตกิรรมที่นักศกึษาแสดงออกในการเรยีนวชิาคณิตศาสตร 

  7.3.4 กําหนดเนื้อหาในการวัด ตองการสอบถามความคิดเห็นตอเนื้อหาของโครงงาน 

  7.3.5 กําหนดตารางโครงสราง  

  7.3.6 กําหนดแบบสอบถามและลักษณะของขอความแบบสอบถามตามของ ลกิเคอร (Likrt) เปนมาตรา

ประมาณคา (Rating scale) 5 ระดับ แบงตามลักษณะขอความได 3 แบบ คือ 

 1) ขอความที่วัดแบบสอบถามความคิดเห็นตอกระบวนการการจัดการเรียนรูโดยใชกิจกรรมแบบโครงงานหรือ

ความรูสกึ ขอความทัง้ 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด 

 ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชงิเนื้อหาคํานวณคา IOC เลอืกขอที่มีคา IOC ≥  0.50 ไดแบบสอบถามความคิดเห็นชุดที่

หนึ่ง จํานวน 12 ขอ พรองทัง้ปรับปรุงแกไขภาษาและขอคําถาม 

2) หาคาอํานาจจําแนกของแบบสอบถามความคิดเห็นตอกจิกรรมแบบโครงงานโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป (SPSS) นํา

แบบสอบถามความคิดเห็นไปทดสอบกับนักเรยีนระดับปรญิญาตรวีทิยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ อ. ขนอม 

จ. นครศรธีรรมราช จํานวน 30 คน 

 3) หาคาความเชื่อม่ันของแบบสอบถามความคิดเห็นโดยวิธีของครอนบาค (Cronbach) โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป

(SPSS) นําแบบสอบถามความคิดเห็นไปทดสอบกับนักเรยีนระดับปรญิญาตรวีทิยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ 

อ. ขนอม จ. นครศรธีรรมราช จํานวน 30 คน คํานวณคาความเชื่อม่ัน  

8. วิธีการดําเนนิการทดลอง 

 หลังจากที่ไดเลอืกกลุมตัวอยางแลว ผูวจัิยทําการสอนกลุมตัวอยางโดยดําเนนิการทดลองตามขัน้ตอนดังนี้ 

 1. ผูวจัิยจัดเตรยีมอุปกรณไวเปนกลุมดังนี้ ใบงาน กิจกรรมที่ 1,2,3,4 และ 5 เรื่องการประยุกตอัตราสวน และรอย

ละ 

 2. ใหนักศกึษาแบงกลุมๆ ละ 3 คน จํานวน 5 กลุม สงตัวแทนเลอืกหัวขอที่ผูวิจัยจัดเตรียมไว แลวใหนักศึกษาแตละ

กลุมระดมสมองตัง้ชื่อเรื่องโครงงานใหสัมพันธกับหัวขอที่เลอืก 

 3. เม่ือนักศกึษาตัง้ชื่อเรื่องแลวใหออกแบบการทดลอง และออกแบบตารางสรุปผลการทดลอง 

 4. เม่ือผานขัน้ตอนที่ 2 และ 3  ใหนักศกึษารวมกันเขยีนเคาโครงงานของโครงงานคณิตศาสตรตามชื่อเรื่องที่ตัง้ไว 

 5. ดําเนนิการทดลองบันทกึผลการทดลอง และเขยีนรายงานการทําโครงงานคณิตศาสตร 

 6. นําเสนอผลงานและทําแบบทดสอบหลังเรยีน 

 7. ผูวจัิยสอนโดยวธิปีกตติามคูมือครู เรื่องการประยุกตอัตราสวนและรอยละ จํานวน 12 ชั่วโมง 

 8. หลังจากจบบทเรียนแลว ทําการทดสอบนักศกึษา  โดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน เรื่องการ

ประยุกตอัตราสวนและรอยละ โดยใชเวลา 1 ชั่วโมง 

 10.ใหนักศกึษาที่เรยีนโดยใชกจิกรรมแบบโครงงาน ทําแบบสอบถามความคิดเห็นตอกจิกรรมแบบโครงงาน หลังจาก

เรยีนจบบทแลว โดยใชแบบสอบถามความคิดเห็นฉบับเดยีวกันกับกอนเรยีน ใชเวลา 20 นาที 
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9.การเก็บรวบรวมขอมูล 

 นํากระดาษทดลองของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศกึษาที่สอนโดยใช 

กจิกรรมแบบโครงงานและการสอนโดยปกตมิาตรวจใหคะแนน นําคะแนนที่ไดไปทําการวเิคราะหตอไป 

10. การวิเคราะหขอมูล 

 การวเิคราะหขอมูล ผูศกึษาคนควาไดดําเนนิการวเิคราะหขอมูลดังตอไปนี้ 

 10.1 หาคาดัชนคีวามสอดคลองระหวางขอสอบกับจุดประสงค (IOC) 

 10.2 หาคาอํานาจจําแนก คาความยากงาย และคาความเชื่อม่ันของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนแบบอิง

เกณฑ โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป 

 10.3 เปรยีบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน ของนักศกึษาที่เรยีนโดยใชกจิกรรมแบบโครงงานและการสอนแบบปกติ

ดวยการทดสอบ ท ี(t –test) 

 10.4 ศกึษาความคิดเห็นของนักศกึษาตอการจัดการเรยีนรู โดยใชกจิกรรมโครงงาน 

 

ผลการวิจัย 

ผลการศกึษาที่ไดจากการทดลอง 

1. นักศกึษาที่ไดรับการจัดการเรยีนรูโดยใชโครงงาน (Project base learning: PBL) มีทักษะกระบวนการใชกจิกรรม

แบบโครงงานเรื่องการประยุกตอัตราสวนและรอยละ ขัน้บูรณาการหลังเรยีนสูงกวากอนเรยีนอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถติทิี่ระดับ .05 

2. นักศกึษาที่ไดรับการเรยีนการสอนโดยใชกจิกรรมแบบโครงงาน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนสูงกวากลุมนักเรียนที่

ไดรับการสอนแบบปกต ิอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 

3. นักศกึษามีความคิดเห็นตอกระบวนการจัดการเรยีนรู วธิกีารสอนแบบใชโครงงาน (Project base learning: PBL) 

ในระดับดมีาก 

 

วิจารณผลการวิจัย 

จากการศกึษาผลการจัดกจิกรรมการเรยีนรูแบบโครงงานของนักศกึษาระดับปรญิญาตร ีสาขาวศิวกรรมศาสตร 

วทิยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรวีชิัย มีขอควรนํามาวจิารณผล ดังนี้ 

(1).  พบวานักศกึษาที่ไดรับการสอน เรื่องการประยุกตอัตราสวน และรอยละ โดยใชกิจกรรมแบบโครงงาน (กลุม

ทดลอง) มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรยีนสูงกวานักเรยีนที่ไดรับการสอนแบบปกติ (กลุมควบคุม) อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 ซึ่ง

เปนไปตามสมมุตฐิาน ทัง้อาจเปนเพราะวธิกีารสอนโดยใชกจิกรรมแบบโครงงาน  ไดจัดแบงกลุมนักศึกษาออกเปนกลุมละ 3 

คน โดยวิธีสุมอยางงายในกลุมจะมีนักศึกษาเกง ปานกลาง ออน คละกันและจะมีการแขงขันระหวางกลุมในการนําเสนอ

ผลงาน และตอบคําถามครูอยางมีอิสระในการคิดหาคําตอบในเชงิประยุกต จึงทําใหนักศกึษาเกดิความพยายามที่จะชวยเหลือ

ซึ่งกันและกัน ทําใหมีกําลังใจที่จะเรียนมากขึ้นเปนสิ่งสําคัญในการกระตุนใหนักศึกษากระตือรือรน รักการเรียนวิชา

คณิตศาสตรมากขึ้น (ศรไกล รุงรอด, 2533. หนา 60) ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ (ณติจรี แสงพันธุ, 2536.หนา 60) ที่ทํา

การเปรยีบเทยีบวธิีการสอน 2 วธิ ีโดยวธิสีอนแบบแบงกลุมตามผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน (STAD) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง

กวานักเรยีนที่เรยีนโดยวธิกีารสอนตามปกตอิยางมีนัยสําคัญทางสถติทิี่ระดับ .05 (2) . ผลการศึกษาทักษะการคิดของ

นักศกึษาที่เรยีนดวยวธิกีารจัดการเรยีนรูแบบโครงงานกับนักศกึษาที่เรียนดวยวิธีการจัดการเรียนรูแบบปกติ พบวา คาเฉลี่ย

คะแนนทักษะการคิดของนักศกึษากลุมทดลองที่เรยีนดวยวธิกีารจัดการเรยีนรูแบบโครงงานมีความแตกตางกับนักศึกษากลุม

ควบคุมที่เรยีนดวยวธิกีารจัดการเรียนรูแบบปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่กําหนดไว 
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และปฏิสัมพันธรวมระหวางวิธีการจัดการเรียนรูกับระดับผลการเรียน พบวา วิธีการจัดการเรียนรูและระดับผลการเรียน 

รวมกันสงผลตอคะแนนทักษะการคิดของนักศกึษาระดับปรญิญาตรอียางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ จากผลการวิจัยแสดงใหเห็น

วาผลการเรียนของนักศึกษามีความสัมพันธกับทักษะการคิดของนักศึกษาโดยคะแนนทักษะการคิดของนักศึกษาระดับ

ปรญิญาตรกีลุมที่มีผลการเรียนสูงสูงกวากลุมที่มีผลการเรียนต่ําอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้อาจเปนเพราะ

เหตุผลดังตอไปนี้ นักศึกษาไดทําโครงงานตามความสนใจ นักศึกษาไดเรียนไดศึกษาประเด็นปญหาตามความตองการและ

ความสนใจ ผูเรยีนไดเรยีนรูในเรื่องที่ตนเองอยากเรยีน จึงเปนการกระตุนใหนักศกึษามีความสนใจเรียนมากขึ้นทําใหนักศึกษา

ไดรับประสบการณตรง มีความรูเพิ่มขึ้นจากการคนควาเอกสาร จึงเกิดความรูและความเขาใจอยางชัดเจน ซึ่งสอดคลองกับ

แนวคิดของ เอเรนส(Arends.1988: 405) กลาววาการเรียนเปนกลุมนักศึกษาที่เกงจะชวยนักเรียนที่ออนกวา เปนผลให

นักศึกษาที่เรียนออนมีกําลังใจที่จะเรียนมากขึ้น โดยเฉพาะอยางย่ิงกิจกรรมการเรียนโดยโครงงาน ชวยทําใหนักศึกษาที่มี

ระดับความสามารถต่ํามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนวชิาคณิตศาสตรสูงขึ้น ซึ่งสอดคลองกับแนวทางในการจัดการเรียนรูโดยใช

กิจกรรมโครงงานของ ปรีชา เนาวเย็นผล (2554) สอดคลองกับงานวิจัยของ นภัสสร สุทธิกุล (2546) ผลการวิจัยพบวา 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาคณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน (02040001) ของนักศึกษากลุมที่เรียนโดยใชกิจกรรมเพื่อ

สงเสรมิ การทําโครงงานคณิตศาสตร สูงกวากลุมที่เรียนโดยไมใชกิจกรรมเพื่อสงเสริมการทําโครงงานคณิตศาสตรอยางมี

นัยสําคัญทางสถติทิี่ระดับ .05 และงานวจัิยของ อารรีัตน ขวัญทะเล (2546) ผลการวิจัยพบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา

คณิตศาสตร เรื่อง จํานวนและตัวเลข ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนดวยการทํา

โครงงานคณิตศาสตรสูงกวาที่มีการจัดกจิกรรมการเรยีนการสอนตามปกตทิี่ระดับนัยสําคัญทางสถติ ิ.05  และจากการศึกษา

ความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีตอกระบวนการการจัดการเรียนรูโดยใช กิจกรรมแบบโครงงานกอนเรียนและหลังเรียน 

นักศกึษาทําโครงงานตามความสนใจ นักศึกษาไดเรียนไดศึกษาประเด็นปญหาตามความตองการและความสนใจ ผูเรียนได

เรยีนรูในเรื่องที่ตนเองอยากเรยีน จึงเปนการกระตุนใหนักศกึษา มีความสนใจเรยีนมากขึ้น ทําใหนักศึกษาไดรับประสบการณ

ตรง มีความรูเพิ่มขึ้นจากการคนควาเอกสาร จึงเกดิความรูและความเขาใจอยางชัดเจน ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของพิมพันธ 

เดชะคุปตและคณะ (2551) ที่อธบิายวา วิธีการเรียนรูเนนการทําโครงงาน (project method) เปนการพัฒนากระบวนการคิด 

ซึ่งเรยีกวา การสอนคิดดวยโครงงาน ซึ่งตองเนนใหผูเรยีนสรางความหมายเอง (explanation making) หรอืสรางความรูใหมเอง 

(new knowledge construction) อันจะชวยทําใหผูเรียนไดทั้งความรู (knowledge) และทักษะ (skills) ซึ่งเปนทักษะการคิดและ

ทักษะการปฎิบัตงิาน กระบวนการจัดการเรยีนการสอนดังกลาวเปนการสรางความเขาใจอยางลุมลึก เรียกวา การเรียนรูเพื่อ

ความเขาใจ (learning for understanding) และการเรยีนรูอยางแทจรงินัน้ ครูตองจัดกจิกรรมใหนักเรยีนประยุกตใชความรูหรือ

ถายโอนความรู หรอืขยายความรูดวยการสรางผลงาน ชิ้นงาน และภาระงาน อันเปนหลักฐานหรอืรองรอยที่แสดงวาผูเรียนได

เรยีนรูอยางแทจรงิ 

 เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวาความสามารถของกลุมทดลองสูงกวากลุมควบคุมในดานการหาหัวขอและการ

เลอืกประเด็นที่จะทําโครงงาน ดานการวางแผนในการทําโครงงาน ดานการลงมือปฏิบัตกิารทําโครงงาน และดานการสรุปผล

และเขยีนรายงาน สวนดานการวเิคราะหผลและสื่อความหมายขอมูล พบวามีความสามารถไมแตกตางกัน สามารถอภิปราย

ไดวา นักศึกษาที่เรียนดวยการจัดการเรียนรูแบบโครงงานมีความสามารถในการคิดและเลือกหัวขอหรือประเด็นที่จะทํา

โครงงาน ดานการวางแผนในการทําโครงงาน ดานการลงมือปฏิบัตกิารทําโครงงาน และดานการสรุปผลและเขียนรานงานได

ดกีวานักศกึษาที่เรยีนดวยการจัดการเรยีนรูแบบปกต ิทัง้นี้อาจเนื่องมาจาก นักศกึษากลุมดังกลาวไดถูกฝกตั้งคําถามเกี่ยวกับ

สิ่งรอบขาง เหตุการณในชวีติประจําวัน อาชพี หรอืตัง้คําถามจากสิ่งที่นักศกึษาพบเห็นในการอาน การฟง การทองเที่ยว หรือ

สถานการณที่พบเห็นเปนประจําเพื่อกระตุนใหนักศกึษาสงสัยและนําไปสูปญหาหัวขอโครงงานตอไป ซึ่งสอดคลองกับแนวคิด

ของลัดดา ภูเกยีรต ิ(2552) ที่กลาววา โดยทั่วไปแลวหัวขอโครงงานมักจะไดมาจากปญหา คําถาม หรอืความอยากรูอยากเห็น

รอบๆ ตัวผูเรยีน จึงควรใหผูเรยีนเปนผูคิดและเลอืกหัวขอที่จะศกึษาดวยตนเอง           
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 สรุปไดวาวธิกีารสอนแบบโครงงาน ทําใหผูเรียนไดมีโอกาสคิดเห็นอยางอิสระไดศึกษาและรูจักการทํางานรวมกัน

เปนกลุม หมูคณะ ทําใหนักศกึษากลาแสดงออกและมีความรวมมือกันในกลุมอยางกระตอืรอืรน ซึ่งเปนผลจากแตละกลุมเกิด

การแขงขันระหวางกลุมนักศึกษามีความรับผิดชอบตอกลุมของตน นอกจากนี้นักศึกษาในกลุมที่ทําโครงงานดวยกันจะ

สามารถใชพลังกลุมเปนสิ่งผลักดันใหนักศกึษาเกดิการเรยีนรู และยึดผูเรยีนเปนศูนยกลางของการเรียนรูโดยที่นักศึกษาที่เกง

จะเปนผูชวยผูที่เรยีนออนในกลุมของตน 

 

สรุปผลการวิจัย 

จากผลการวจัิย  

 1.นักศกึษาที่ไดรับการเรยีนการสอนโดยใชกจิกรรมแบบโครงงาน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวากลุมนักศึกษาที่

ไดรับการสอนปกต ิอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 

 2.นักศึกษาที่ไดรับการสอนโดยใชกิจกรรมแบบโครงงาน หลังเรียนมีความคิดเห็นตอวิชาคณิตศาสตรใน

ชวีติประจําวันดกีวากอนเรยีน อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 

 ในการนําเสนอผลการวเิคราะหขอมูลผลการจัดการเรยีนรูและความคิดเห็นของนักศกึษาที่มีตอกระบวนการการ

จัดการเรยีนรูโดยใชกจิกรรมแบบโครงงาน กลุมตัวอยาง คือ วศิวกรรมไฟฟาและวศิวกรรมโยธา ชัน้ปที่ 2  ผูวจัิยขอนําเสนอ

ผลการวเิคราะหขอมูลเปนตารางประกอบคําบรรยาย ดังนี้  

ตอนที่ 1. คาเฉลี่ย คาความเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการประยุกตอัตราสวนและ 

รอยละของนักศกึษาระดับปรญิญาตร ี 

ตอนที่ 2. คาเฉลี่ย คาความเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนความคิดเห็นตอกระบวนการการจัดการเรียนรู กอนเรียน

และหลังเรยีนของนักเรยีนที่เรยีนโดยใชกจิกรรมแบบโครงงาน 

ในการเสนอผลการวเิคราะหขอมูล ผูวิจัยไดเสนอตามลําดับดังนี้ คือ 

1. สัญลักษณที่ใชในการเสนอผลการวเิคราะหขอมูล 

 เพื่อใหเกดิความเขาใจตรงกันในการแปรความหมายขอมูลจึงไดกําหนดสัญลักษณที่ใชในการเสนอผลการวเิคราะห

ขอมูลดังตอไปนี้ 

  n แทนจํานวนนักศกึษา 

  x แทนคาเฉลี่ยของคะแนน 

  S.D. แทนคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

  d แทนคาเฉลี่ยของผลตางระหวางคะแนนกอนเรียนและหลังเรียน 

  S  แทนสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลตางระหวางคะแนนกอนเรียนและหลังเรยีน 

  t แทนคาสถติทิี่ใชในการพจิารณา t – test ( t – distribution ) 

  * แทนระดับนัยสําคัญทางสถติทิี่ 0.05 

2. การเสนอผลการวเิคราะหขอมูล   

 ในการเสนอผลการวเิคราะหขอมูลแตละตอนผูวจัิยไดเสนอรายละเอียด ดังตอไปนี้ 

ตอนที่ 1. คาเฉลี่ย คาความเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนเรื่องการประยุกตอัตราสวนและ 

รอยละของนักศกึษาระดับปรญิญาตรี ดังรายละเอียดในตารางที่ 1 
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กลุม คาสถติิ t 

n 푥̅ S.D. 

ทดลอง 

ควบคุม 

15 

15 

18.53 

11.2 

1.72 

2.007 

3.477* 

* แทนระดับนัยสําคัญทางสถติทิี่ .05 

จากตาราง 1 แสดงวานักศกึษาที่ไดรับการสอน เรื่องการประยุกตอัตราสวนและรอยละ โดยใชกจิกรรมแบบโครงงาน มี

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนแตกตางกับนักศกึษาที่ไดรับการสอนแบบปกต ิอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 

 ตอนที่ 2. คาเฉลี่ย คาความเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนความคิดเห็นตอกระบวนการการจัดการเรียนรู กอนเร ียน

และหลังเรยีนของนักเรยีนที่เรยีนโดยใชกจิกรรมแบบโครงงาน 

 การวิเคราะหขอมูลในตอนนี้ เปนการเปรียบเทียบโดยใชการทดสอบแบบ t – dependent บอกความแตกตางของ

แบบทดสอบความคิดเห็นของนักศึกษาตอกระบวนการจัดการเรียนรู กอนเรียนและหลังเรียนที่เรียนโดยใชกิจกรรมแบบ

โครงงานระดับนัยสําคัญทางสถติทิี่ระดับ .05 ดังตารางที่ 2 

แบบสอบถามความ

คิดเห็น 

N กอนเรยีน หลังเรยีน ผลตาง t 

푥̅ S.D. 푥̅ S.D. 푑̅ 푆  

เนื้อหาของโครงงาน 

กระบวนการทํางาน 

15 

15 

1.31 

1.88 

1.47 

1.48 

1.55 

2.24 

1.75 

1.78 

0.33 

1.13 

0.62 

1.19 

6.12 

4.62 

  แทนระดับนัยสําคัญทางสถติทิี่ .05 

 จากตารางที่ 2 นักศกึษาที่ไดรับการสอน เรื่อง การประยุกตอัตราสวนและรอยละ โดยใชกจิกรรมแบบโครงงาน หลัง

เรยีนมีความคิดเห็นตอกระบวนการจัดการเรยีนรูแตกตางจากกอนเรยีนอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05  

 

กติตกิรรมประกาศ 

งานวิจัยครั้งนี้สําเร็จลุลวงลงดวยดี โดยผูทําวิจัยไดรับความอนุเคราะหอยางดีย่ิงจาก ผศ.ดร.ขวัญหทัย  ใจเปยม 

ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการที่ไดกรุณาใหคําปรึกษาแนะนําชวยเหลือตลอดจนแกไข

ขอบกพรองตางๆ ผูวจัิยขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ โอกาสนี้ 

 ขอกราบขอบพระคุณผูเชี่ยวชาญทุกทาน ที่กรุณาใหคําแนะนําในการตรวจสอบแกไขและใหคําแนะนําในการสราง

เครื่องมือการทดลองสําหรับการศกึษาคนควาครัง้นี้ 

 ขอขอบพระคุณอาจารยและนักศกึษาวทิยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลศรวีชิัย อ.ขนอม จ.นครศรธีรรมราช ที่กรุณาใหความรวมมือและชวยเหลอืจนงานวิจัยสําเร็จดวยด ี

 คุณประโยชนและคุณคาของงานวิจัยในครั้งนี้ขอมอบแดคุณพอคนอง คุณแมสมทรง กรรมแตง คุณครูโรงเรียน

ประถม และคุณครูโรงเรยีนมัธยมทุกทานที่ใหการศึกษา อบรม สั่งสอน ตลอดจนผูมีพระคุณทุกทานทีมีสวนชวยใหงานวิจัย

ครัง้นี้สําเร็จดวยด ี

 ผูจัดทําขอมอบและอุทศิแดผูมีพระคุณทกุๆทาน 
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การคนควาอิสระนี้มีวัตถุประสงคเพื่อประเมินมูลคาของการอพยพชุมชนชาวกะเหรี่ยงออกจากพื้นที่อุทยานแหงชาติ

แกงกระจาน จังหวัดเพชรบุร ีกรณีศึกษา ชุมชนชาวกะเหรี่ยงบานใจแผนดิน-บานบางกลอยบน และการวิเคราะหคดีพิพาท

ทางดานกฎหมายตามการพจิารณาตอศาลปกครองในประเทศไทย  

 ผลคําพิพากษาของศาลปกครองกลางในป 2559 พบวา การปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่อุทยาน ถือวาเปนการปฏิบัติ

ตามขอกฎหมายที่กําหนด และไมเปนการกระทําละเมิด ดังนัน้ชุมชนชาวกะเหรี่ยงตองอพยพออกจากพื้นที่อยูอาศัยเดิมเพื่อมาอยู

ในพื้นที่ของรัฐตามที่จัดสรรไว และชดใชความเสียหายที่เกิดขึ้นระหวางการปฏิบัติหนาที่ตอชุมชนชาวกะเหรี่ยงตามคําสั่งศาล     

จากผลดังกลาวนํามาสูการวเิคราะหโครงการทางดานเศรษฐศาสตรที่ใหชุมชนชาวกะเหรี่ยงอยูในพื้นที่ของรัฐตามที่จัดสรร พบวา 

ผลประโยชนทางเศรษฐศาสตรที่คาดวาจะไดรับเม่ือเปรยีบเทยีบกับตนทุนทางเศรษฐศาสตร ทั้งนี้ใชการคํานวณมูลคาปจจุบันของ

ผลตอบแทนสุทธโิครงการ (NPV) และ อัตราผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ (EIRR) โดยผลประโยชนทางเศรษฐศาสตรทางตรง คือ 1) 

การเพิ่มขึ้นของพื้นที่ปาและสัตวปา 2) การเพิ่มขึ้นของ GDP ที่เกิดจากรายไดของการทองเที่ยว 3) การเพิ่มขึ้นของรายไดจากการ

จางแรงงาน และผลประโยชนทางเศรษฐศาสตรทางออม คือ 1) ความสมบูรณและความหลากหลายทางชีวภาพของพื้นที่ อนาคต

อาจไดรับการแตงตัง้เปนมรดกโลกทางธรรมชาต ิ2) การทองเที่ยวสามารถสรางรายไดตอธุรกิจเครือขายของชุมชนชาวกะเหรี่ยง 

3) การสงเสริมและอนุรักษวัฒนธรรมของชุมชนชาวกะเหรี่ยง 4) ชุมชนชาวกะเหรี่ยงจะไดรับสวัสดิการอยางถูกตองและที่ดีขึ้น 

ดังนัน้เม่ือเปรยีบเทยีบตนทุนทางเศรษฐศาสตรที่ใช คือ 1) คาจัดสรรที่ดนิสําหรับชุมชนชาวกะเหรี่ยง 2) คาชดใชความเสียหายตาม

คําสั่งศาล 3) คาอบรมสรางอาชพีใหกับชุมชนชาวกะเหรี่ยง ซึ่งเม่ือเปรยีบเทยีบกับผลประโยชนที่ไดรับสงผลใหคาของ NPV เปนบวก 

และคาของ EIRR มากกวา 12%    

จากผลการศกึษาทราบวา ผลคําพิพากษาสอดคลองกับการวิเคราะหโครงการทางดานเศรษฐศาสตร พบวาการอาศัย

อยูในพื้นที่ตามที่รัฐจัดสรรไวกอใหเกดิความคุมคาทางเศรษฐศาสตร ทัง้นี้จะสามารถลดปญหาความขัดแยงระหวางทัง้สองฝายได 

คําสําคัญ: อุทยานแหงชาตแิกงกระจาน  นติเิศรษฐศาสตร  บานใจแผนดนิ-บานบางกลอยบน 

Abstract  
The purpose of this research is to show that the evaluation analysis of Karen community migration who live in 

Kaeng Krachan National Park, Petchburi Province by the action of government. However, this case study is based 

mainly of Karen Ban Jai Paen Din- Bang Kloi Boon that for analysis and review the adjudication by the court. 

The adjudication by the central administration court in 2016 that found the government officers have worked with 

accuracy and followed by the role of government without infringed. Therefore, Karen community have to move from the 

disputed area to the new area where allocated by the government and also consent to the reparation that happened during 
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the process of considering of the court. This information will likely cerate the project of economics analysis in order to find the 

advantage of economics that will be expected compare with the cost of economics. By economics tool as such a Net Present 

Value: NPV and Economic Internal Rate of Return: EIRR. By direct benefit of economics are 1) forest and animals will be 

increased in the future 2) Increasing income from tourism as making the GDP grow up in the same way 3) The trend of 

employment income will be raised  and indirect benefit of economic such as 1) Biodiversity of Kaeng krachan will be a natural 

world heritage in the future 2) The tourism is continue to grow that help Karen people have got an increasing income 3) 

Karen culture conserving should continuously be held in order that keep the civilization 4) the migration will change their life 

because of the family change and new site area where they can live in the right way and well-being as well. So, the 

advantage use economics of cost are 1) Land allocation fee for Karen’s people 2) the restitution that ordered by the court and 

3) training cost for the Karen. So, comparable to the benefit that has been a result of the NPV is positive and EIRR is more 

than 12%. 

The result found that judgment related to the project of economics analysis that show living in area where allocated 

by government is worth in the economics way. Moreover, this will be decreased the conflict problem for both groups.          

Keywords: Kaeng Krachan National Park,  Law and Economics,  Ban Jai Paen Din- Bang Kloi Boon 

 
ความสําคัญของปญหา 

แกงกระจานเปนอุทยานแหงชาติที่มีพื้นที่ขนาดใหญที่สุดของประเทศไทย มีเนื้อที่ประมาณ 1,821,687.84 ไร หรือ 

2,914.70 ตารางกิโลเมตร ตั้งอยูในจังหวัดเพชรบุรีครอบคลุมอําเภอหนองหญาปลอง อําเภอแกงกระจาน และ จังหวัด

ประจวบคีรขีันธครอบคลุมอําเภอหัวหนิ เปนอุทยานแหงชาตทิี่มีความอุดมสมบูรณ เปนปาตนน้ําลําธารของลุมแมน้ําเพชรบุรี

และแมน้ําปราณบุร ีเปนภูเขาสลับซับซอน ทัง้นี้มีลักษณะเดนทางธรรมชาติที่มีความสําคัญหลายแหง เชน  ทะเลสาบ น้ําตก 

ถ้ําหนาผา ที่มีความสวยงาม โดยประกาศใหเปนอุทยานแหงชาตแิหงชาตไิวในราชกจิจานุเบกษา เลมที่ 98 ตอนที่ 92 ลงวันที่ 

12 มิถุนายน 2524 นับวาเปนอุทยานแหงชาตลิําดับที่ 28 ของประเทศไทย นอกจากนี้ยังเปนสวนหนึ่งของกลุมปาแกงกระจาน

ที่ประเทศไทยไดนําเสนอเพื่อขึ้นทะเบียนเปนมรดกโลกทางธรรมชาติตอองคการ UNESCO ดวยเหตุผลที่วากลุมปาแกง

กระจานประกอบดวยถิ่นที่อยูอาศัยที่มีความสําคัญอยางย่ิงสําหรับการอนุรักษในถิ่นที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ รวมถึง

พบชนดิพันธุสัตวที่มีคุณคาย่ิงดานการอนุรักษและวทิยาศาสตร 

ป 2539 หัวหนาอุทยานแหงชาตแิกงกระจานสั่งอพยพชุมชนชาวกะเหรี่ยงบานบางกลอยบน-บานใจแผนดินที่อาศัย

อยูกระจัดกระจายตามแนวเขตแดนไทย-พมา ทั้งสิ้น 57 ครอบครัว จํานวน 391 คน ใหมาอยูในพื้นที่ตามที่รัฐจัดสรรและ

เจาหนาที่ภาครัฐจะดูแลชุมชนชาวกะเหรี่ยงเปนอยางดี แตเนื่องดวยความเปลี่ยนแปลงทางดานการดํารงชีวิตของชุมชนขาว

กะเหรี่ยงจนทําใหกลับขึ้นไปอาศัยอยูในพื้นที่เดิม ตอมาป 2554 เจาหนาที่อุทยานแหงชาติแกงกระจาน พบวาพื้นที่ปาไมใน

อุทยานแหงชาติแกงกระจานนั้นลดลง เนื่องดวยถูกบุกรุกจากคนในพื้นที่ที่อาศัยอยูรวมกับปา ดังนั้นตามบทบาทหนาที่ของ

เจาหนาที่อุทยานแหงชาติแกงกระจาน จึงจําเปนตองเขามาควบคุมดูแลปญหาที่เกิดขึ้น โดยการจัดโครงการการอพยพคน

ออกนอกพื้นที่และใหมาอยูในพื้นที่ตามที่รัฐจัดสรร ทั้งนี้เจาหนาที่อุทยานแหงชาติแกงกระจาน และหนวยงานที่เกี่ยวของเขา

มาดูแล สงเสรมิทางดานอาชพี เพื่อชวีติความเปนอยูที่ดขีึ้นของชุมชนชาวกะเหรี่ยง จากความไมเขาใจกันทั้งสองฝายจึงทําให

ปญหาที่เกิดขึ้นไมสามารถเจรจาตกลงกันได จึงนําไปสูการฟองศาลปกครองเพื่อใหศาลพิจารณาและตัดสินพิพากษากับ

ปญหาที่เกดิขึ้น   
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จากผลคําพพิากษาของศาลปกครองกลาง เม่ือวันที่ 9 กันยายน 2559 ระหวางชุมชนชาวกะเหรี่ยง กับ เจาหนาที่

ภาครัฐ เรื่อง คดพีพิาทเกี่ยวกับการกระทําละเมิดของหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐอันเกิดจากการใชอํานาจ

ตามกฎหมาย จึงนํามาสูการวิเคราะหโครงการทางดานเศรษฐศาสตรที่ใหชุมชนชาวกะเหรี่ยงมาอยูในพื้นที่ตามที่รัฐจัดสรร 

ทั้งนี้ใชการคํานวณมูลคาปจจุบันของผลตอบแทนสุทธิโครงการ (Net Present Value: NPV) และอัตราผลตอบแทนทาง

เศรษฐกิจ (Economic Internal Rate of Return: EIRR) เพื่อประเมินความคุมคาทางเศรษฐศาสตรตอการอพยพชุมชนชาว

กะเหรี่ยงใหมาอยูในพื้นที่ตามที่รัฐจัดสรร ทั้งนี้พจิารณาถงึตนทุนและผลประโยชนทางเศรษฐศาสตรทั้งทางตรงและทางออมที่

จะเกดิขึ้นในอนาคตตอการจัดทําโครงการดังกลาว  
 

 วิธีดําเนนิการวิจัย  

 ในการศกึษาครัง้นี้มีวัตถุประสงคเพื่อประเมินมูลคาของการอพยพชุมชนชาวกะเหรี่ยงออกจากพื้นที่อุทยานแหงชาติ

แกงกระจาน จังหวัดเพชรบุร ีกรณีศกึษา ชุมชนชาวกะเหรี่ยงบานใจแผนดิน - บานบางกลอยบน รวมทั้งวิเคราะหคดีพิพาท

ทางดานกฎหมายตามการพจิารณาตอศาลปกครองในประเทศไทย โดยมีวธิกีารศกึษา ดังนี้ 

1. ศึกษาขอมูลปฐมภูมิ จากผลคําพิพากษาของศาลปกครองกลางในป 2559 ระหวางชุมชนชาวกะเหรี่ยง กับ 

เจาหนาที่ภาครัฐ พบวา ในการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่อุทยานแหงชาติแกงกระจานถือวาเปนการปฏิบัติหนาที่ตามขอ

กฎหมายที่กําหนด และถอืวาไมเปนการกระทําละเมิด ดังนั้นชุมชนชาวกะเหรี่ยงตองอพยพออกจากพื้นที่อยูอาศัยเดิมเพื่อมา

อยูในพื้นที่ของรัฐตามที่จัดสรรไว และเจาหนาที่ภาครัฐตองชดใชความเสียหายที่เกิดขึ้นระหวางการปฏิบัติหนาที่ตอชุมชนชาว

กะเหรี่ยงตามคําสั่งศาล จากผลคําพิพากษาดังกลาวนํามาสูการวิเคราะหโครงการทางดานเศรษฐศาสตรที่ใหชุมชนชาว

กะเหรี่ยงอยูในพื้นที่ของรัฐตามที่จัดสรร โดยใชการคํานวณมูลคาปจจุบันของผลตอบแทนสุทธิโครงการ (NPV) และ อัตรา

ผลตอบแทนทางเศรษฐกจิ (EIRR)  

2. ศึกษาขอมูลทุติยภูมิทั้งนิติศาสตรและเศรษฐศาสตร โดยการนําแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับงานวิจัย เพื่อ

แสดงใหเห็นวาแนวทางการปฏิบัตขิองเจาหนาที่ภาครัฐที่มีตอชุมชนชาวกะเหรี่ยง เพื่อตอบสนองตอความตองการของชุมชน

ชาวกะเหรี่ยงที่ไดรับผลกระทบอยางสมดุลและเปนธรรม ทั้งนี้สามารถเปนทางเลือกสําหรับการปฏิบัติตอพื้นที่อ่ืนที่ไดรับ

ผลกระทบเชนเดยีวกับพื้นที่อุทยานแกงชาตแิกงกระจาน จังหวัดเพชรบุรี 

2.1 ทางดานนิติศาสตร วิเคราะหคดีพิพาททางดานกฎหมายตามการพิจารณาตอศาลปกครองในประเทศไทย 

โดยเฉพาะผลคําพิพากษาของศาลปกครองกลางในป 2559 เรืองเกี่ยวกับการทําละเมิดของหนวยงานทางปกครองหรือ

เจาหนาที่ของรัฐอันเกดิจากการใชอํานาจตามกฎหมาย 

2.2 ทางดานเศรษฐศาสตร จากผลคําพิพากษาของศาลปกครองกลางในป 2559 นํามาสูการวิเคราะหโครงการ

ทางดานเศรษฐศาสตรที่ใหชุมชนชาวกะเหรี่ยงมาอยูในพื้นที่ของรัฐตามที่จัดสรร ทั้งนี้ใชการคํานวณมูลคาปจจุบันของ

ผลตอบแทนสุทธโิครงการ (NPV) และ อัตราผลตอบแทนทางเศรษฐกจิ (EIRR)   

วธิกีารเก็บรวบรวมขอมูล ไดดําเนนิการศกึษาจากแหลงขอมูล ดังตอไปนี้  

1 ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data)  

1.1 ทางดานเศรษฐศาสตร เพื่อทําการประเมินมูลคาทางเศรษฐศาสตรตามระยะเวลาของโครงการตั้งแตป       

2559-2569 ระยะเวลาทั้งสิ้น 10 ป ทั้งนี้ผลประโยชนทางเศรษฐศาสตรที่คาดวาจะไดรับเม่ือเปรียบเทียบกับตนทุนทาง

เศรษฐศาสตร โดยตนทุนทางเศรษฐศาสตรประกอบดวย 3 ประเภท ดังนี้ 1) คาจัดสรรที่ดนิสําหรับชุมชนชาวกะเหรี่ยงที่อพยพ

ลงมา จํานวนทั้งสิ้น 57 ครัวเรือน ละ 7 ไร ตามที่เจาหนาที่อุทยานแหงชาติแกงกระจานทําการเจรจาตกลงกับชุมชนชาว

กะเหรี่ยง 2) คาชดใชความเสียหายตามคําสั่งศาลปกครองกลาง 3) คาอบรม สรางอาชีพใหกับชุมชนชาวกะเหรี่ยง เม่ือ

เปรียบเทียบกับผลประโยชนทางเศรษฐศาสตรประกอบดวย ดังนี้ 1) จํานวนพื้นที่ปาอุทยานแหงชาติแกงกระจานเพิ่มขึ้น        
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การประเมนิมูลคาทางเศรษฐศาสตร 

ตนทุน ผลประโยชน 

การเปรียบเทียบตนทุนและผลประโยชนทางเศรษฐศาสตร 

NPV, EIRR 

2) รายไดจากการทองเที่ยวเพิ่มขึ้น 3) รายไดจากการจางงานเพิ่มขึ้นตามอัตราคาจางที่กําหนด เพื่อความเหมาะสมของ

โครงการตอการดําเนินกิจกรรมจะพิจารณาจากผลประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากโครงการเปรียบเทียบกับตนทุนของ

โครงการตลอดระยะเวลา 10 ป ในการวิเคราะห โดยจะคํานวณมูลคาปจจุบันของผลตอบแทนสุทธิโครงการ (Net Present 

Value: NPV) เปนการคํานวณเพื่อเปรียบเทียบมูลคาของการลงทุนหรือตนทุนที่เกิดขึ้นในปตางๆ กับผลประโยชนทาง

เศรษฐศาสตรที่คาดวาเกดิขึ้นตลอดระยะเวลาของการวิเคราะหโครงการ โดยใชอัตราสวนลด (Discount Rate) เทากับ 12% 

ตอปตามเกณฑของธนาคารโลก แปลงเปนคาเงินปจจุบัน และ การคํานวณอัตราผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ (Economic 

Internal Rate of Return: EIRR) คือ อัตราสวนลดที่ทําใหมูลคาเงินปจจุบันสุทธิหรือคา NPV มีคาเปนศูนย เพราะอัตรานี้จะ

แสดงใหเห็นถงึผลตอบแทนที่ไดรับจากการลงทุนโครงการวามีผลตอบแทนเปนรอยละเทาใด โดยสามารถอธิบายรายละเอียด

ดังรูปภาพที่ 1 

 

 

1.2 ศึกษากฎหมายตามคําพิพากษาของศาลปกครองกลาง เม่ือวันที่ 7 กันยายน 2559 ระหวางชุมชนที่ไดรับ

ผลกระทบ (ผูฟองคด)ี กับ เจาหนาที่ภาครัฐ (ผูถูกฟอง) เรื่อง คดพีพิาทเกี่ยวกับการกระทําละเมิดของหนวยงานทางปกครอง

หรอืเจาหนาที่ของรัฐอันเกดิจากการใชอํานาจตามกฎหมาย โดยมีคําพพิากษาวา การปฏิบัตหินาที่ของเจาหนาที่อุทยาน ถือวา

เปนการปฏิบัตติามขอกฎหมายที่กําหนด และไมเปนการกระทําละเมิด ดังนั้นชุมชนชาวกะเหรี่ยงตองอพยพออกจากพื้นที่อยู

อาศัยเดมิเพื่อมาอยูในพื้นที่ของรัฐตามที่จัดสรรไว และเจาหนาที่ภาครัฐชดใชความเสียหายที่เกิดขึ้นระหวางการปฏิบัติหนาที่

ตอชุมชนชาวกะเหรี่ยงตามคําสั่งศาล      

2 ขอมูลทุตยิภูมิ (Secondary Data) 

เก็บขอมูลจากการศกึษาหรอืหนวยงานอ่ืน ที่ไดทําการเก็บรวบรวมขอมูลไวแลว เชน วทิยานพินธ ขอมูลขาวสาร สาร

คด ีและสื่ออิเล็กทรอนกิส ที่เกี่ยวกับคดพีพิาททางดานกฎหมายตามการพิจารณาตอศาลปกครองในประเทศไทย โดยเฉพาะ

คดพีพิาทเกี่ยวกับการกระทําละเมิดของหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐอันเกิดจากการใชอํานาจของรัฐ เพราะ

เปนคดทีี่สอดคลองกับคําพพิากษาที่นํามาศกึษาทําการวเิคราะหในประเด็นทางดานกฎหมาย    

การสอบถามขอมูลโดยตรงจากหนวยงานที่เกี่ยวของในพื้นที่อุทยานแหงชาติแกงกระจาน ไดแก ที่วาการอําเภอแกง

กระจาน อุทยานแหงชาตแิกงกระจาน ศูนยวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแหงชาติ จังหวัดเพชรบุรี และขอมูลที่ไดรับ คือ     

ฐานจํานวนประชากรในอําเภอแกงกระจาน การเพิ่มขึ้นของพื้นที่ปาและรายการสัตวปาทั้งหมด ทัศนคติและขอคิดเห็นของ

ชุมชนทองถิ่นตอการจัดการจระเขน้ําจืดในอุทยานแหงชาติแกงกระจาน เปนตน ทั้งนี้ในการสอบถามขอมูลดังกลาวนั้น ผาน

ทางสื่ออิเล็กทรอนกิสหรอืสื่อทางสังคมและโทรประสานงานโดยตรงกับเจาหนาที่ภาครัฐ  

รูปภาพที ่1 สรุปการประเมินมูลคาทางเศรษฐศาสตร 



การประชุมวชิาการ และการประกวดนวัตกรรมบัณฑิตศกึษาระดับชาติและนานาชาติ 

ระหวางวันท่ี 17-18 พฤษภาคม 2561 

ณ ศูนยประชุมนานาชาติดิเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส เชยีงใหม 
 

1202 

ผลการวิจัย  

 จากการรวบรวมขอมูลตนทุนและผลประโยชนทางดานเศรษฐศาสตรของการอพยพชุมชนชาวกะเหรี่ยง             

บานใจแผนดนิ-บานบางกลอยบน ใหมาอาศัยอยูในพื้นที่ตามที่รัฐจัดสรรไว ทัง้นี้ผูวจัิยไดทําการวเิคราะหโครงการระยะเวลา 10 

ป โดยสามารถแสดงรายละเอียดตามตารางที่ 1 ดังนี้ 

 

ตารางที่ 1 สรุปตนทุนเริ่มตนและผลประโยชนสุทธจิากการดําเนนิโครงการทางเศรษฐศาสตร 

หนวย:บาท 

ตนทุนเริ่มตนโครงการอยูที่  162,204,780 

ผลประโยชนสุทธิ   

ปที่ 0 - 114,756,287  

ปที่ 1 50,569,045.27  

ปที่ 2 57,416,080.20  

ปที่ 3 65,715,908.90  

ปที่ 4 75,802,497.71  

ปที่ 5 88,087,288.45  

ปที่ 6 103,077,189.43  

ปที่ 7 121,396,744.64  

ปที่ 8 143,815,451.68  

ปที่ 9 171,281,423.86  

ปที่ 10 204,962,870.20  

 

 จากตารางที่ 1 สรุปตนทุนเริ่มตนและผลประโยชนสุทธิจากการดําเนินโครงการทางเศรษฐศาสตร โดยอธิบายรายละเอียด 

ดังนี้ 

1. ตนทุนทางเศรษฐศาสตร ประกอบดวย 3 รายการ ไดแก คาจัดสรรที่ดิน คาชดใชความเสียหายตามคําสั่งศาล 

และคาอบรม สรางอาชพีใหกับชุมชนชาวกะเหรี่ยง โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

  1.1 คาจัดสรรที่ดิน คือ หลังจากเจาหนาที่ภาครัฐปฏิบัติหนาที่จากการอพยพชุมชนชาวกะเหรี่ยงใหมาอยูใน

พื้นที่ตามที่รัฐจัดสรรไว ทัง้นี้เจาหนาที่ภาครัฐตองควบคุม และดูแล ชุมชนชาวกะเหรี่ยงที่ไดรับความเดือดรอนในเรื่องที่ดินทํากิน

และที่อยูอาศัย ตลอดจนทัง้สองฝายไดทําการตกลงกอนการอพยพวา จะจัดสรรที่ดินใหครัวเรือนละ 7 ไร เปนจํานวนทั้งหมด 57 

ครัวเรอืน ดังนัน้มูลคาตนทุนของคาจัดสรรที่ดนิใหกับชุมชุนชาวกะเหรี่ยง มีคาเทากับ 159,600,000 บาท ซึ่งเปนตนทุนที่จาย

ปแรก  

  1.2 คาชดใชความเสยีหายตามคําสั่งศาล คือ จากการที่ชุมชนชาวกะเหรี่ยงฟองรองตอศาลปกครองกลาง

วาเจาหนาที่ภาครัฐทําการอพยพชุมชนชาวกะเหรี่ยงออกนอกพื้นที่ ตลอดจนเผาเครื่องใชสวนตัว เครื่องมือทางเกษตร จน

กอใหเกดิความเสยีหาย ดังนัน้ ผลคําพพิากษาใหเจาหนาที่ภาครัฐชดใชความเสยีหายที่เกดิขึ้น แบงเปน 2 สวน คือ เครื่องใชใน

ครัวเรอืนทัง้หมด เปนจํานวน 5,000 บาท และของใชสวนตัวของผูที่อาศัยที่อยูในเพงิพักของแตละคนรวมกัน เชน เครื่องนอน 

เสื้อผาเครื่องนุงหม และของใชประจําตัวอ่ืนๆ เปนจํานวนเงนิ 5,000 บาท รวมทั้งสิ้น เปนจํานวน 10,000 บาท ทั้งนี้เจาหนาที่
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ภาครัฐตองชดใชความเสยีหายใหกับผูฟองคดีทั้งหกรายๆ ละ 10,000 บาท ดังนั้นมูลคาตนทุนของคาชดใชความเสียหายตอ

ชุมชนชาวกะเหรี่ยง มีคาเทากับ 60,000 บาท ซึ่งเปนตนทุนที่จายปแรก  

  1.3 คาอบรม สรางอาชพีใหกับชุมชนชาวกะเหรี่ยง คือ หลังจากชุมชนชาวกะเหรี่ยงอพยพลงมาอยูในพื้นที่

ตามที่รัฐจัดสรรไว ชุมชนชาวกะเหรี่ยงตองพบกับความเปลี่ยนแปลงทางดานการดํารงชีวิต ตลอดจนการประกอบอาชีพเพื่อ

หารายไดเลี้ยงชพีสําหรับคนในครอบครัว ดังนัน้จําเปนอยางย่ิงที่เจาหนาที่ภาครัฐตองเขามาควบคุมดูแล เพื่อใหการดํารงชีวิต

ของชุมชนชาวกะเหรี่ยงมีชีวิตที่ดีขึ้นตอการอาศัยรวมกับปาอยางสมดุลและแบงเขตอยางชัดเจน ดังนั้นมูลคาตนทุนของ        

คาอบรม สรางอาชพีใหกับชุมชนชาวกะเหรี่ยง มีคาเทากับ 2,544,780 บาทตอป ซึ่งมูลคานี้เปนตนทุนที่ทางเจาหนาที่ภาครัฐ

ตองจายไปตลอดอายุโครงการ 

  สรุปไดวาตนทุนทางเศรษฐศาสตรที่เกดิขึ้นทัง้ 3 รายการ ดังกลาว พบวาในป 2559 ซึ่งเปนปเริ่มแรกของ

การดําเนนิโครงการ มีตนทุนเริ่มตนโครงการ จํานวน 162,204,780 บาท ประกอบดวย คาจัดสรรที่ดนิ จํานวน 159,600,000 

บาท คาชดใชตามคําสั่งศาล จํานวน 60,000 บาท และคาอบรม สรางอาชีพใหกับชุมชนชาวกะเหรี่ยง จํานวน 2,544,780 

บาท ตามลําดับ   

2. ผลประโยชนทางเศรษฐศาสตรทางตรงหรือสามารถคํานวณเปนตัวเลขได ประกอบดวย 3 รายการ ไดแก การ

เพิ่มขึ้นของพื้นที่ปา การเพิ่มขึ้นของรายไดจากการทองเที่ยว และการเพิ่มขึ้นของรายไดจากการจางงาน จากการคํานวณ

ผลประโยชนสุทธขิองโครงการ หมายถงึ ผลประโยชนทัง้หมดหักตนทุนทัง้หมดของโครงการในแตละป ซึ่งตลอดระยะเวลาใน

การดําเนินโครงการ 10 ป มักจะเกิดตนทุนและผลประโยชนของโครงการแตละป ในมูลคาที่แตกตางกันจนกวาจะสิ้นสุด

โครงการ ผลตามตารางที่ 1   

 3. จากการวเิคราะหผลประโยชนที่คาดวาจะไดรับเม่ือเปรียบกับตนทุนทางเศรษฐศาสตร ทั้งนี้ใชการคํานวณมูลคา

ปจจุบันของผลตอบแทนสุทธิโครงการ (NPV) และอัตราผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ (EIRR) โดยสามารถสรุปตนทุนและ

ผลประโยชนทั้งหมดของการอพยพชุมชนชาวกะเหรี่ยงใหมาอยูในพื้นที่ตามที่รัฐจัดสรร อธิบายไดวาจากการเปรียบเทียบ

ตนทุนและผลประโยชนทางดานเศรษฐศาสตร โดยใชการคํานวณมูลคาปจจุบันของผลตอบแทนสุทธิโครงการ (NPV) คือ 

ผลตางระหวางผลประโยชนและคาใชจายในปตางๆ เม่ือคํานวณเปนมูลคาปจจุบันตลอดอายุโครงการโดยใชอัตราสวนลด 

(Discount Rate) จํานวน 12% พบวา มูลคาปจจุบันของผลตอบแทนสุทธโิครงการ มีคาเทากับ 207,507,247.62  บาท ซึ่งถือ

วามีคาเปนบวก แสดงวาโครงการดังกลาวมีความเหมาะสมตอการลงทุน กลาวคือเม่ือลงทุนไปแลวมีผลประโยชนมากกวา

คาใชจายตลอดอายุของโครงการ ในขณะเดยีวกัน คํานวณอัตราผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ ใช อัตราสวนลด (Discount Rate) ที่ทํา

ใหมูลคาปจจุบันของผลประโยชนและมูลคาปจจุบันของคาใชจายเทากันพอดี พบวา อัตราผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ มีคา

เทากับ 23.18% ตอป ซึ่งมากกวาเกณฑของธนาคารโลก คือ 12% แสดงวาโครงการนี้มีความเหมาะสมตอการลงทุน  

 
บทสรุปและขอเสนอแนะ  

 จากผลคําพพิากษาของศาลปกครองกลางเม่ือป 2559 พบวาจากการปฏิบัตหินาที่ของเจาหนาที่อุทยานแหงชาติแกง

กระจาน ถอืวาเปนการปฏิบัติหนาที่ตามขอกฎหมายที่กําหนด และถือวาไมเปนการกระทําละเมิด ดังนั้นชุมชนชาวกะเหรี่ยง

ตองอพยพออกจากพื้นที่อยูอาศัยเดิมเพื่อมาอยูในพื้นที่ของรัฐตามที่จัดสรรไว และเจาหนาที่ภาครัฐชดใชความเสียหายที่

เกดิขึ้นระหวางการปฏิบัตหินาที่ตอชุมชนชาวกะเหรี่ยงตามคําสั่งศาลปกครอง  

จากผลคําพพิากษาดังกลาว นํามาสูการวิเคราะหเปรียบเทียบตนทุนและผลประโยชนทางเศรษฐศาสตรที่ใหชุมชน  

ชาวกะเหรี่ยงอยูในพื้นที่ของรัฐตามที่ จัดสรรไว พบวา มูลคาปจจุบันของผลตอบแทนสุทธิโครงการ (NPV) มีคาเทากับ                   

207,507,247.62  บาท และ อัตราผลตอบแทนทางเศรษฐกจิ (EIRR) มีคาเทากับ  23.18% รวมทั้งผลประโยชนทางเศรษฐศาสตร

ทางตรง คือ 1) การเพิ่มขึ้นของพื้นที่ปาและสัตวปา 2) การเพิ่มขึ้นของ GDP ที่เกิดจากรายไดของการทองเที่ยว 3) การเพิ่มขึ้นของ
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รายไดจากการจางแรงงาน  ผลประโยชนทางเศรษฐศาสตรทางออม คือ 1) ความสมบูรณและความหลากหลายทางชีวภาพของ

พื้นที่ อนาคตอาจไดรับการแตงตัง้เปนมรดกโลกทางธรรมชาต ิ2) การทองเที่ยวสามารถสรางรายไดตอธุรกิจเครือขายของชุมชน

ชาวกะเหรี่ยง 3) การสงเสรมิและอนุรักษวัฒนธรรมของชุมชนชาวกะเหรี่ยง 4) ชุมชนชาวกะเหรี่ยงจะไดรับสวัสดิการอยางถูกตอง

และที่ดขีึ้น  

จากผลการศึกษาทราบวา ผลคําพิพากษานั้นสอดคลองกับการวิเคราะหโครงการทางดานเศรษฐศาสตร พบวา การ

อาศัยอยูในพื้นที่ตามที่รัฐจัดสรรไวกอใหเกดิความคุมคาทางดานเศรษฐศาสตร ทั้งนี้จะสามารถลดปญหาความขัดแยงระหวางทั้ง

สองฝายได 

 ขอเสนอแนะ จากการศึกษาพบขอสังเกตที่นาสนใจของนิติเศรษฐศาสตรวาดวยการประเมินมูลคาของการอพยพ

ชุมชนออกจากพื้นที่อุทยานแหงชาติแกงกระจาน จังหวัดเพชรบุรี กรณีศึกษา ชุมชนชาวกะเหรี่ยงบานใจแผนดิน-บานบาง

กลอยบน สามารถแบงเปน 2 ประเด็น ขอเสนอแนะสําหรับเจาหนาที่ของรัฐ หรอืหนวยงานที่เกี่ยวของและขอเสนอแนะสําหรับ

ชุมชน ดังตอไปนี้ 

1. ขอเสนอแนะสําหรับเจาหนาที่ของรัฐ หรอืหนวยงานที่เกี่ยวของ 

รัฐบาล หรอืหนวยงานที่เกี่ยวของควรจัดเก็บฐานขอมูลเกี่ยวกับคาใชจายในการดําเนินงานของแตละโครงการอยาง

ละเอียด เพื่อเปนหลักฐานการยืนยันหรอืชี้แจงตอชุมชนหรอืผูที่ไดรับความเดือดรอนอยางถูกตอง ตลอดจนควรใหขอมูลและ

วัตถุประสงคของการปฏิบัตหินาที่ของแตละโครงการ เพื่อขอความรวมมือกับชุมชุนหรอืผูที่ไดรับความเดอืดรอน 

2. ขอเสนอแนะสําหรับชุมชน 

 ชุมชน หรอืชาวบานที่อาศัยอยูในพื้นที่อุทยานแหงชาต ิเขตปาสงวน หรอืเปนพื้นที่อนุรักษ หากพื้นที่ดังกลาวเปนพื้นที่

ของรัฐหรอืเปนพื้นที่อนุรักษ และเจาหนาที่ตรวจพบถึงความสูญเสียเละเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

หรอืสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมโดยตรงและโดยออม ดังนัน้ชุมชนควรใหความรวมมือกับเจาหนาที่ภาครัฐเพื่อปองกันปญหา

ที่เกดิขึ้นตอสิ่งแวดลอม ที่สําคัญหากทัง้สองฝายสามารถทําการเจรจาตอรองกันได ก็สามารถทําใหลดคาใชจายตอการดําเนิน

โครงการ ในขณะเดยีวกันไดรับผลประโยชนรวมกันอีกดวย 
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บทคัดยอ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค คือ เพื่อศึกษากระบวนการวางแผนพัฒนาทองถิ่นของเทศบาลตําบล เจดียแมครัว 

อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม  วิธีดําเนินการวิจัย ประกอบดวย การรวบรวมเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวของ การวิจัย

ภาคสนาม ประกอบดวย การสัมภาษณเชิงลึก ผูใหขอมูลสําคัญประกอบดวย ผูบริหารทองถิ่น   สภาทองถิ่น ขาราชการสวน

ทองถิ่น คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลเจดยีแมครัว คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา และผูแทนประชาคม 

จํานวนทัง้สิ้น 24 คน โดยใชแบบสัมภาษณกึ่งโครงสรางเปนเครื่องมือในการรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูลใชเทคนิคการ

วเิคราะหเชงิเนื้อหา 

 ผลการวิจัย พบวา กระบวนการวางแผนพัฒนาทองถิ่นของเทศบาลตําบลเจดียแมครัว อําเภอสันทราย จังหวัด

เชยีงใหม ยึดรูปแบบคูมือการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ประกอบดวย 9 ขั้นตอน 1)การ

เตรียมการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป 2)การรวบรวมขอมูลและปญหาสําคัญ 3)การวิเคราะหศักยภาพเพื่อประเมิน

สถานภาพการพัฒนาของทองถิ่นในปจจุบัน 4)การกําหนดวิสัยทัศนและภารกิจหลักการพัฒนาทองถิ่น 5)การกําหนด

จุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาที่ยังยืน 6)การกําหนดวัตถุประสงคการพัฒนาทองถิ่น 7)การกําหนดและการบูรณาการแนว

ทางการพัฒนาทองถิ่น 8)การกําหนดเปาหมายการพัฒนาทองถิ่น 9)การอนุมัตแิละประกาศใชแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  

 ขอเสนอแนะ 1)ควรมีการศึกษาสภาพปญหาของกระบวนการวางแผนพัฒนาทองถิ่นในแตละขั้นตอน 2)ควรมี

การศกึษาแนวทางการพัฒนากระบวนการวางแผนพัฒนาทองถิ่นที่เหมาะสม 

คําสําคัญ:  กระบวนการวางแผนพัฒนาทองถิ่น 

Abstract  

This study aimed to investigate the process of local development planning of Jedhimaekrue municipality, Sansai 

district, Chiang Mai province. The research methodology in this study comprised documentary review, review of related 

literature, and field research. In-depth interview was conducted with local administrators, local council, local government 

officials, Jedhimaekrue municipality development committee, committee supporting development planning preparation, 

and civil society representative with a total of 24 persons. Use semi- structured interview as a tool to gather 

information. Data analysis uses content analysis techniques. 

 Results of the study revealed that the process of local development in this study clang on manual for the 

preparation of local development planning. It consisted of 9 steps as follows 1) preparing a 4-year-local development 
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plan; 2) collecting data and main problems; 3) analyzing potential for the assessment of current local development 

status; 4) setting main visions and missions for local development; 5) setting aim for sustainable development; 6) setting 

objectives of local development; 7) setting and integrating guideline for local development; 8) selling goals for local 

development; and 9) approving and declaring the 4-year-local development plan using. 

The recommendation of this study 1) Should study the problem of local development planning process at each 

stage; and 2) Study the appropriate development planning process.          

Keywords:  process of local development planning 

 

บทนํา  

ในสภาพการณปจจุบันของประเทศไทยไดมีการเปลี่ยนแปลงไปอยางมากทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ซึ่ง

สงผลกระทบโดยตรงตอวิถีชีวิตของประชาชนอยางกวางขวางโดยเฉพาะอยางย่ิงประเทศไทยกําลังอยูในชวงเวลาแหงการ

ปฏิรูปครัง้สําคัญเพื่อไปสูการมีระบบเศรษฐกจิและสังคมที่เขมแข็งเปนประชาธิปไตยที่สมบูรณ ปราศจากการทุจริตคอรัปชั่น

และประชาชนสามารถเขามามีสวนรวมไดอยางแทจรงิ ซึ่งการมีสวนรวมของประชาชนนัน้ไดจําแนกออกเปน 4 ระดับ ไดแก 1)

การมีสวนรวมในการตัดสนิใจ (Decision Making) 2)การมีสวนรวมในการดําเนนิการ (Implementation) 3)การมีสวนรวมในการ

รับประโยชน (Benefit) และ 4)การมีสวนรวมในการประเมินผล (Evaluation) (ถวลิวดี บุรกีุล, 2548) 

สําหรับวิสัยทัศนเพื่อกําหนดทิศทางการพัฒนาประเทศของรัฐบาล คือ “ม่ันคง ม่ังค่ัง ย่ังยืน” ซึ่งการจะบรรลุ

วสิัยทัศนของการพัฒนาประเทศไดนัน้จําเปนอยางย่ิงที่จะตองมีองคกรหรือหนวยงานในการดําเนินงาน ซึ่งหนึ่งในหนวยงาน

หลักนัน้ คือ กระทรวงมหาดไทย ตามพระราชบัญญัตปิรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.2545 กระทรวงมหาดไทยมีอํานาจ

หนาที่เกี่ยวกับการบําบัดทุกขบํารุงสุขใหกับประชาชน เพื่อใหเกิดผลสําเร็จกระทรวงมหาดไทยจึงไดจัดทําแผนยุทธศาสตร

กระทรวงมหาดไทย พ.ศ.2556 – 2561 สวนกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น เปนสวนราชการที่สังกัด

กระทรวงมหาดไทยมีบทบาทภารกิจสําคัญในการสงเสริมสนับสนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่นโดยการพัฒนาและให

คําปรึกษาแนะนําองคกรปกครองสวนทองถิ่นในดานตางๆ และหนวยงานหลักที่ทําหนาที่เปนฝายปฏิบัติ มีความใกลชิดกับ

ประชาชน  รับรูรับทราบปญหาและความตองการมากที่สุด คือ องคกรปกครองสวนทองถิ่น ปจจุบันมีทั้งหมด 5 รูปแบบ 

ไดแก กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา องคการบรหิาร      สวนจังหวัด เทศบาล และองคการบรหิารสวนตําบล  

เทศบาล เปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตชุมชนเมือง การจัดตั้งตามแตรัฐบาลจะเห็นสมควรยกฐานะทองถิ่น

ขึ้นเปนเทศบาลโดยการตราเปนพระราชกฤษฎีกายกฐานะทองถิ่น ในปจจุบันเทศบาลมี 3 ประเภท ไดแก เทศบาลตําบล 

เทศบาลเมือง และเทศบาลนคร แตการที่รัฐบาลจะยกฐานะทองถิ่นใดขึ้นเปนเทศบาลประเภทใดนั้น จะตองพิจารณาจาก

องคประกอบทางดานจํานวนประชากรในทองถิ่น ความเจรญิทางเศรษฐกิจหรือรายไดของทองถิ่นและการพัฒนาความเจริญ

ภายในทองถิ่น (ภักดี รัตนผล, 2555) เทศบาลตําบลเจดียแมครัว จัดตั้งขึ้นเม่ือวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ.2550 ตามประกาศ

กระทรวงมหาดไทย เรื่องการจัดตั้งองคการบริหารสวนตําบลเปนเทศบาล      ซึ่งการปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที่ของ

เทศบาลจะตองเปนไป เพื่อประโยชนสุขของประชาชนโดยใชวธิกีารบริหารกิจการบานเมืองที่ดี โดยใหคํานึงถึงการมีสวนรวม

ของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล การจัดทํางบประมาณ  การจัดซื้อจัดจาง การตรวจสอบ การประเมินผลการ

ปฏิบัตงิานและการเปดเผยขอมูลขาวสาร ทัง้นี้    ใหเปนไปตามกฎหมาย การจะพัฒนาทองถิ่นเพื่อประโยชนสุขของประชาชน

ไดนัน้ หัวใจสําคัญของการพัฒนาสิ่งแรก คือ ตองมีการจัดทําแผนพัฒนาเพื่อใหการดําเนินงานของเทศบาลเปนไปดวยความ

เรยีบรอย 
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สําหรับการจัดทําแผนพัฒนาสามปของเทศบาลตําบลเจดียแมครัวในป 2559 มีโครงการที่อยูในแผนทั้งสิ้น จํานวน 

393 โครงการ ประกอบดวย 7 ยุทธศาสตรการพัฒนา  ซึ่งจากการทําประชาคมเพื่อจัดทําแผนพัฒนาสามปของเทศบาล

ตําบลเจดียแมครัวที่ผานมาพบวา ประชาชนสวนใหญมุงเนนโครงการดานโครงสรางพื้นฐาน สวนดานคุณภาพชีวิตของ

ประชาชนและกลุมผูดอยโอกาสในสังคมรวมถงึยุทธศาสตรดานอ่ืนๆสวนใหญเปนโครงการที่มาจากภาระหนาที่ของเทศบาล

และจากการที่องคกรอ่ืนๆรองขอ จะเห็นไดวาประชาชนอาจจะยังขาดการมีสวนรวม        ขาดความรูความเขาใจในขั้นตอน

และกระบวนการจัดทําแผน ทําใหประชาชนยังมีความตองการเฉพาะดานโครงสรางพื้นฐาน เพราะเปนสิ่งที่จําเปนสามารถจับ

ตองได มีความเปนรูปธรรม ในสวนของการทําประชาคมหมูบานผูรวมทําประชาคมสวนใหญเปนผูสูงอายุ มีการใชระบบ

ตัวแทนของหมูบานเพื่อมารวมจัดทําแผนพัฒนาเทานั้น (ขอมูลจากการลงพื้นที่สังเกตการทําประชาคมของเทศบาลตําบล

เจดยีแมครัว วันที ่8-16 กุมภาพันธ พ.ศ.2559) “ในสวนของคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลและคณะกรรมการสนับสนุนการ

จัดทําแผน ขาดความรูความเขาใจในกระบวนการจัดทําแผน โดยเฉพาะการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการ

พัฒนาทองถิ่นอยางแทจรงิ” (จากการสัมภาษณ หัวหนาฝายอํานวยการสํานักงานปลัด) อีกทั้งงบประมาณไมเพียงพอตอการ

พัฒนา ซึ่งในแตละปจะมีโครงการมากกวา 300 โครงการ จึงไมสามารถสนองตอความตองการของประชาชนได (แผนพัฒนา

สามป พ.ศ.2559-2561 เทศบาลตําบลเจดยีแมครัว) “การปฏิบัตงิานของบุคลากรก็เปนการปฏิบัติงานแบบแยกสวนและ การ

ใหความรูความเขาใจของคนในองคกรรวมถงึประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาตลอดจนการนําแผนการพัฒนาไปสูการปฏิบัติ

มีนอย สงผลใหไมสนองตอนโยบายของผูบรหิาร” (จากการสัมภาษณ รองนายกเทศมนตรเีทศบาลตําบลเจดยีแมครัว) 

 จากปญหาดังกลาว ผูวิจัยจึงเห็นถึงความสําคัญและความจําเปนอยางย่ิงที่จะศึกษากระบวนการวางแผนพัฒนา

ทองถิ่นในปจจุบันของเทศบาลตําบลเจดยีแมครัว ที่เรยีกวา “แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป” วามีกระบวนการวางแผนอยางไร เพื่อให

ทราบถงึรายละเอียดการวางแผน 

คําถามการวิจัย 

กระบวนการวางแผนพัฒนาทองถิ่นของเทศบาลตําบลเจดยีแมครัว อําเภอสันทราย จังหวัดเชยีงใหม    เปนอยางไร? 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

เพื่อศกึษากระบวนการวางแผนพัฒนาทองถิ่นของเทศบาลตําบลเจดยีแมครัว อําเภอสันทราย จังหวัดเชยีงใหม 

ขอบเขตของการวิจัย 

1. ขอบเขตดานเนื้อหา การศกึษาวจัิยนี้มุงเนนศกึษากระบวนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปของเทศบาลตําบลเจดีย

แมครัว อําเภอสันทราย จังหวัดเชยีงใหม เพื่อทราบถงึรายละเอียดของกระบวนการวางแผนพัฒนาทองถิ่น 

2. ขอบเขตดานพื้นที่ การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีพื้นที่ในการศึกษา คือ เทศบาลตําบลเจดียแมครัว อําเภอสันทราย 

จังหวัดเชยีงใหม และพื้นที่ที่เทศบาลตําบลเจดยีแมครัวรับผดิชอบในการพัฒนาตามขอบเขตของอํานาจหนาที่ 

3. ขอบเขตดานประชากร ประชากรที่ใชในการศึกษาแบงออกเปน 2 กลุม ประกอบดวย 1)ผูที่มีบทบาทโดยตรงใน

กระบวนการวางแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปของเทศบาลตําบลเจดียแมครัว ไดแก ผูบริหารทองถิ่น  สภาทองถิ่น ขาราชการสวน

ทองถิ่น คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลเจดียแมครัว และคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบล

เจดยีแมครัว 2)ผูแทนประชาคม ผูมีสวนไดสวนเสยีในกระบวนการวางแผนพัฒนาทองถิ่น   ที่อาศัยอยูในเขตพื้นที่รับผิดชอบ

ของเทศบาลตําบลเจดยีแมครัว อําเภอสันทราย จังหวัดเชยีงใหม  

4.  ขอบเขตดานระยะเวลา ในการศกึษาวจัิย ผูวจัิยกําหนดระยะเวลาในการศึกษาวิจัยตั้งแต เดือนตุลาคม 2560 ถึง

เดือนกรกฎาคม 2561  
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การทบทวนวรรณกรรม 

 แนวคิดทฤษฏีที่เกี่ยวของ ประกอบดวย แนวคิดการวางแผน หมายถึง วิธีการตัดสินใจลวงหนาเพื่ออนาคตของ

องคการ ซึ่งเปนหนาที่ของการจัดการในทางเลือกวาจะใหใครทําอะไร ที่ไหน อยางไร มีขั้นตอนดําเนินงานการใชทรัพยากร

การบริหาร เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายที่ตองการ ซึ่งจะประกอบดวยสวนประกอบสําคัญ  2 สวน คือ 1)การ

กําหนดวัตถุประสงคตางๆ และ 2)การกําหนดแนวทางของการกระทําหรือแผนงานตางๆที่จะนํามาปฏิบัติเพื่อที่จะใหสําเร็จ

ตามวัตถุประสงคเหลานัน้ (สุภาพร พศิาลบุตร, 2543) 

 แนวคิดการวางแผนเชงิกลยุทธ แผนกลยุทธเปนเครื่องมือที่ชวยชี้นําแนวทางการตัดสนิใจของผูบรหิาร  ทุกระดับของ

องคกร โดยเปนแนวทางที่ชี้นําเกี่ยวกับกระบวนการระดมสมองของผูมีสวนเกี่ยวของอยางมีสวนรวม   เปนการ “คิดกอนทํา” 

โดยยึดหลักการวเิคราะหใหทราบสภาวะแวดลอมให “รูเขารูเรา” เพื่อชี้แนะเปาประสงค (วสิัยทัศน  พันธกิจ และวัตถุประสงค

หลักของแผน) และยุทธศาสตร ยุทธวิธีทางเลือกปฏิบัติที่สอดรับกับสภาวะแวดลอมมีการจัดลําดับความสําคัญยุทธศาสตร 

ยุทธวธิ ีตลอดจนผังเชงิกลยุทธหรอืแผนที่ยุทธศาสตรเพื่อชวยการจัดสรรทรัพยากรการบริหารใหสอดคลองกับความจําเปน 

ตลอดทั้งนําแนวคิดหลักการที่ทันสมัยมาประยุกตใชในการวางแผนใหเกิดการเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตรที่สนับสนุนการ

ดําเนนิการสูผลสัมฤทธิ์ที่คุมคามีประสทิธภิาพ และที่สนองความตองการสาธารณะภายใตการจัดการที่ดมีีวนิัย ยุติธรรมและมี

ความสามารถในการแขงขัน (อุทศิ ขาวเธยีร, 2549) 

แนวคิดการวางแผนพัฒนาทองถิ่น ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครอง 

สวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 ไดกําหนดประเภทของแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไว  2 ประเภท คือ                     

1)แผนยุทธศาสตรการพัฒนา 2)แผนพัฒนาสามป ที่ตองมีการทบทวนและจัดทําทุกป ซึ่งจะนําไปสูกระบวนการการจัดทํา

งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นไดมีการจัดทําคูมือการ

จัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นที่ไดระบุถึงขั้นตอนการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไว 9 ขั้นตอน คือ 1)การ

เตรียมการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 2)การรวบรวมขอมูลและปญหาสําคัญ 3)การวิเคราะหศักยภาพเพื่อประเมิน

สถานภาพการพัฒนาของทองถิ่นในปจจุบัน 4)การกําหนดวิสัยทัศนและภารกิจหลักการพัฒนาทองถิ่น 5)การกําหนด

จุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืน 6)การกําหนดวัตถุประสงคการพัฒนาทองถิ่น 7)การกําหนดและการบูรณาการแนว

ทางการพัฒนาทองถิ่น 8)การกําหนดเปาหมายการพัฒนาทองถิ่น 9)การอนุมัตแิละประกาศใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 
 แนวคิดการปกครองทองถิ่น คือ การปกครองตนเองของประชาชนในแตละทองถิ่น ซึ่งมีสาระสําคัญอยางนอย 6 

ประการ คือ 1)ประชาชนในทองถิ่นมีความเปนอิสระในการตัดสินใจและบริหารทองถิ่นของตนเอง  2)เพื่อใหความเปนอิสระ

เหลานั้นเปนไปโดยประชาชนในทองถิ่นนั้นประชาชนยอมตองมีสวนรวมในกระบวนการตางๆ  3)ชุดสภาทองถิ่นและฝาย

บรหิารตองมาจากการเลือกตัง้โดยประชาชนจะเปนการเลอืกตัง้โดยตรงหรอืโดยออมก็ได   4)องคกรปกครองทองถิ่นยอมตอง

มีฐานะทางกฎหมาย เพื่อรับผิดหรือรับผิดชอบในการบริหารงานของตนเองนั่นคือ  มีความเปนนิติบุคคล  5)ความสัมพันธ

ระหวางรัฐบาลกลางกับองคกรปกครองทองถิ่นเปนแบบรัฐบาลกลางกํากับดูแล ควบคุม การกํากับดูแลเปนการติดตามดูวา

องคกรปกครองทองถิ่นดําเนินงานตามที่กฎหมายกําหนดไวหรือมิใชไปควบคุมองคกรปกครองทองถิ่นมิใหทําโครงการใด

โครงการหนึ่งหรอืควบคุมดานงบประมาณ 6)ความเปนอิสระของ แตละทองถิ่นมิไดหมายความวาเอกราชทองถิ่นมีความเปน

อิสระเฉพาะในสวนที่จะบรหิารกจิการตางๆของทองถิ่นของตนเองเทานัน้ (ธเนศวร เจรญิเมือง, 2551)  

แนวคิดหลักธรรมาภิบาล UNESCAP ใหคําจํากัดความวา การบรหิารกจิการบานเมืองที่ดีเปนเรื่องที่มีความเกี่ยวของ

กับการจัดการโครงสรางและความสัมพันธของสถาบันทางการเมือง ซึ่งครอบคลุมทั้งในสวนของสถาบันทางการเมืองที่มี

ลักษณะอยางเปนทางการและไมเปนทางการ การตัดสนิใจจัดสรรทรัพยากรเพื่อบรหิารกจิการ ของบานเมืองและแกไขปญหา

ของสังคม ตลอดจนกระบวนการเขามามีสวนรวมของภาคสวนหรือฝายตางๆ ในการกําหนดนโยบายสาธารณะและการนํา

นโยบายสาธารณะไปสูการปฏิบัติภายใตกรอบและกระบวนการทางกฎหมาย อันชอบธรรม องคประกอบของหลักธรรมาภิ
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บาล ไดแก หลักนติธิรรม หลักคุณธรรม หลักความโปรงใส หลักการ    มีสวนรวม หลักความรับผิดชอบ หลักความคุมคา 

(เชงิชาญ จงสมชัย และ สุนทรชัย ชอบยศ, 2557) 

 แนวคิดการมีสวนรวม กระบวนการมีสวนรวมของประชาชนเปนกระบวนการสื่อสารสองทางที่มีเปาหมายโดยรวม

เพื่อที่จะใหเกิดการตัดสินใจที่ดีขึ้นและไดรับการสนับสนุนจากสาธารณชน ซึ่งเปาหมายของกระบวนการ มีสวนรวมของ

ประชาชนก็คือ การใหขอมูลตอสาธารณชนและใหสาธารณชนแสดงความคิดเห็นตอโครงการที่นําเสนอหรือนโยบายรัฐ และมี

สวนรวมในการแกไขปญหาเพื่อหาทางออกที่ดทีี่สุดสําหรับทุกๆคน (ถวลิวด ีบุรกีุล, 2548)  

 
วิธีดําเนนิการวิจัย  

การศึกษาวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ที่มุงเนนศึกษากระบวนการวางแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป

ของเทศบาลตําบลเจดยีแมครัว อําเภอสันทราย จังหวัดเชยีงใหม  

การศึกษาตามวัตถุประสงค คือ เพื่อศึกษากระบวนการวางแผนพัฒนาทองถิ่นของเทศบาลตําบล เจดียแมครัว 

อําเภอสันทราย จังหวัดเชยีงใหม ผูวจัิยใชเครื่องมือดังตอไปนี้ 

1.1  การรวบรวมเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวของ (literature review) เปนการศึกษาขอมูลที่มีผูเก็บและรวบรวม

มาแลว หรอืที่เรยีกวา ขอมูลทุตยิภูมิ มาใชในการรวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของกับกระบวนการวางแผน โดยผูวิจัยศึกษาเอกสาร

เฉพาะในสวนที่มีการเชื่อมโยงถึงขอมูลที่เปนประโยชนตอการวิจัยที่เปนเอกสารวิชาการ หนังสือ บทความทางวิชาการและ

งานวจัิยที่เกี่ยวของ รวมถงึการสบืคนจากอินเตอรเน็ต  

 1.2  การสัมภาษณเชงิลกึ (In-depth Interview) ใชสัมภาษณกับผูที่มีบทบาทโดยตรงในกระบวนการวางแผนพัฒนา

ทองถิ่นสี่ปของเทศบาลตําบลเจดียแมครัว ไดแก ผูบรหิารทองถิ่น สภาทองถิ่น ขาราชการสวนทองถิ่น คณะกรรมการพัฒนา

เทศบาลตําบลเจดียแมครัว และคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบลเจดียแมครัว   และผูแทน

ประชาคม ซึ่งเปนผูมีสวนไดสวนเสียในกระบวนการวางแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปที่อาศัยอยูในเขตพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาล

ตําบลเจดียแมครัว อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม จํานวนทั้งสิ้น 24 คน  โดยใชแบบสัมภาษณกึ่งโครงสราง โดยจัดทําเปน

หัวขอสัมภาษณหรือเปนแนวทางในการตั้งคําถาม การเก็บขอมูลโดยการสัมภาษณเปนการสื่อสารโดยการพูดคุยและมี

ปฏิสัมพันธตอกันเพื่อทราบขอเท็จจริง ความรูสึกนึกคิด ความคิดเห็น หรือทัศนคติ ในเรื่องตางๆที่ไดกําหนดไวในแบบ

สัมภาษณ (สิน พันธุพินิจ, 2551) เสนอตออาจารยที่ปรึกษาและใหผูเชี่ยวชาญพิจารณาตรวจความถูกตองดานเนื้อหา 

(Content Validity) ลักษณะของขอคําถาม ตลอดจนภาษาที่ใชรวมถึงการดําเนินการตรวจสอบความสอดคลองเชิงโครงสราง 

(Construct validity) เพื่อใหประเด็นสัมภาษณเชิงลึก   มีความสอดคลองกับกรอบแนวคิดและวัตถุประสงค และผูวิจัยไดนํา

แบบสัมภาษณที่ผานการปรับปรุงแกไขไปทดลองใช โดยการทํา (Try out) กับบุคคลที่เกี่ยวของโดยนําไปสัมภาษณกับผูที่ไมใช

ผูใหขอมูลสําคัญในการศกึษาวจัิยครัง้นี้ 

 การวิเคราะหขอมูล  

 เม่ือรวบรวมขอมูลที่ไดจากแหลงขอมูลทั้งสองสวนแลวตามวัตถุประสงคของการศึกษาวิจัยอยางครบถวนสมบูรณ 

ผูวิจัยดําเนินการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพและใชเทคนิคการวิเคราะหเชิงเนื้อหา (Content analysis) ของขอความที่ถูกจด

บันทกึไวอยางเปนระบบ (Text) เชน ขอความที่จดบันทึกจากการสังเกต/การสัมภาษณ บันทึกการประชุม และขอความที่จด

บันทกึจากเทปเสยีง เปนตน โดยการตรวจสอบความถูกตองของขอมูล ทําการแยกแยะขอมูล วเิคราะหสังเคราะหจัดหมวดหมู

เรียงลําดับความสําคัญ เพื่อหาความเชื่อมโยง และความสัมพันธของขอมูล เรียงลําดับ  ขอคนพบจากการศึกษาวิจัยตาม

วัตถุประสงค และกรอบแนวคิดการวจัิยนําเสนอผลการวจัิยในรูปแบบการพรรณนา 
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ผลการวิจัย 

ผลการศกึษาตอบวัตถุประสงค พบวา กระบวนการวางแผนพัฒนาทองถิ่นของเทศบาลตําบลเจดียแมครัว อําเภอสัน

ทราย จังหวัดเชยีงใหม มีรายละเอียดดังนี้  

1. การเตรียมการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น 

เทศบาลตําบลเจดยีแมครัวไดมีการศกึษาและจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการ

จัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่2) พ.ศ.2559 เรยีกวา แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป    ที่มีการแกไขมาจาก 

ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 ซึ่งสาเหตุที่ทําใหตองมี

การแกไขมาจากกระทรวงมหาดไทยพจิารณาแลวเห็นวา การจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ผานมา หวง

ระยะเวลาของการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไมสอดคลองกับแผนพัฒนาจังหวัด ซึ่งตามพระราช

กฤษฎีกา วาดวยการบรหิารงานจังหวัดและกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ.2551 กําหนดใหแผนพัฒนาจังหวัดมีระยะเวลาสี่

ป เทศบาลตําบลเจดยีแมครัวจึงตองมีการ   ปรับแผน ซึ่งผูใหขอมูลสําคัญไดกลาวตรงกันวา ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา

ดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่2) พ.ศ.2559 เปนระเบียบใหมทําใหการวางแผนพัฒนา

ทองถิ่นสี่ปจําเปนตองอาศัยแผนยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนพัฒนาสามปฉบับเกามาเปนขอมูลในการปรับปรุงแผนเปน

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป ซึ่งหนวยงานที่รับผิดชอบหลักการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น คือ สํานักปลัด ในสวนของงานวิเคราะห

นโยบายและแผน   ใหเปนหนวยงานผูรับผดิชอบ โดยใหนักวเิคราะหนโยบายและแผนดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป 

1)เริ่มตนจากนักวเิคราะหนโยบายและแผนเขาพบนายกเทศมนตรี เพื่อดําเนินการแจงรายละเอียดวัตถุประสงค ความจําเปน 

ในการดําเนนิการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป 2)นักวิเคราะหนโยบายและแผนจัดทําโครงการ จัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป

ตามยุทธศาสตรการพัฒนาในแตละดาน โดยไดระบุหลักการและเหตุผล วัตถุประสงค เปาหมาย ขั้นตอน ในการดําเนินการ 

ในแตละชวงเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบโครงการ 3)นําเสนอผานปลัดเทศบาลตําบลเจดียแมครัวแลวใหนายกเทศมนตรี

เทศบาลตําบลเจดยีแมครัวอนุมัติโครงการดังกลาว 4)จากนั้นนักวิเคราะหนโยบายและแผนดําเนินการแจงใหหนวยงานและ

ผูเกี่ยวของทราบ คือ สํานักปลัด กองชาง กองคลัง กองศึกษา กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม คณะกรรมการพัฒนา

เทศบาลตําบลเจดยีแมครัวและคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบลเจดียแมครัว ทราบถึงหวงเวลา

และขั้นตอนในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป ซึ่งคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลเจดียแมครัวและคณะกรรมการ

สนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นนัน้ นายกเทศมนตรเีทศบาลตําบลเจดยีแมครัวไดดําเนินการแตงตั้ง โดยมีคําสั่งแตงตั้ง

เปนลายลักษณอักษร  

2. การรวบรวมขอมูลและปญหาสําคัญ 

 การดําเนินการรวบรวมขอมูลและปญหาสําคัญมีอยูสองสวนใหญๆ คือ 1)ภายในเทศบาล เปนภาระหนาที่ของ

เทศบาลมาเปนตัวกําหนด กลาวคือ  กองตางๆในเทศบาลซึ่งมีภาระงานของแตละกองอยูแลว จึงจําเปนตองมีแผนงาน 

โครงการและกจิกรรมของตนเอง เพื่อที่จะไดเอามาบรรจุไวในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป ทําใหในแตละกองจะมีเจาหนาที่ที่ตอง

ดําเนนิการจัดทํารางแผนของแตละกอง จากนัน้นักวิเคราะหนโยบายและแผนจะเปนผูรวบรวมขอมูลอีกครั้งหนึ่ง 2)ภายนอก

เทศบาล คือ ปญหาและความตองการจากชุมชนทองถิ่น ดวยการรวบรวมขอมูลจากการดําเนินการจัดเวทีประชาคมระดับ

หมูบาน ซึ่งคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลเจดยีแมครัวไดจัดเวทีประชาคมหมูบานเพื่อจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป โดย

ไดดําเนินการประสานผูนําชุมชน คือ ผูใหญบาน และทางเทศบาลไดออกหนังสือประชาสัมพันธแจงวัน เวลา สถานที่จัด

ประชาคมใหทราบกอนลวงหนา หลังจากนัน้ผูใหญบานจะดําเนินการประชาสัมพันธเสียงตามสายใหชาวบานรับทราบขอมูล 

และกอนการทําประชาคมภายในหมูบานจะมีการประชุมคณะกรรมการหมูบานเพื่อที่จะหยิบยกปญหาและความตองการของ

หมูบานขึ้นมาวามีปญหาและความตองการใดบาง  
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 การจัดเวทีประชาคมนั้นนายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลเจดียแมครัวไดชี้แจงความสําคัญและความจําเปน

วัตถุประสงคของการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปโดยรวมแกผูเขารวมประชุม จากนั้นหนวยงานราชการ เชน สถานีตํารวจ 

เกษตรอําเภอ จะแจงขอมูลขาวสารของหนวยงาน ลําดับตอมานักวเิคราะหนโยบายและแผนจะดําเนนิการ   ทําประชาคม โดย

ยกประเด็นปญหาความตองการของในปที่ผานมามาเปนของมูลประกอบแลวเปดโอกาสใหประชาชน   มีสวนรวมในการเสนอ

ความคิดเห็นและความตองการอยางอิสระ แตการเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นปญหาและความตองการของชุมชน

ทองถิ่นทั้ง 14 หมูบานยังไมครอบคลุมยุทธศาสตรทั้ง 7 ดานของเทศบาล เนื่องจากไมไดวิเคราะหปญหาขอจํากัด และ

ศักยภาพของทองถิ่น มีเพียงเสนอโครงการ ซึ่งโครงการสวนมากเปนโครงการดานโครงสรางพื้นฐานเปนหลักทําใหเกิน

ศักยภาพของงบประมาณ จากนั้นนําโครงการดังกลาวมาเรียงลําดับโครงการวาจะดําเนินการใดกอนหลังตามมติของ

ประชาคมระดับหมูบาน การจัดลําดับความสําคัญดูจากการยอมรับรวมกันของชุมชนโดยการโหวตใชเสียงขางมากเปนเกณฑ 

จากนัน้นําปญหาและความตองการเขาสูเวทปีระชาคมระดับตําบล    อีกครัง้หนึ่ง เพื่อพิจารณาโครงการจากทั้ง14 หมูบานใน

การดําเนนิการกอนหรอืหลัง ซึ่งมีเฉพาะผูนําชุมชนที่จะโหวตใหหมูบานใดไดดําเนินโครงการกอน ซึ่งในแตละปจะมีเพียง 3-4 

โครงการที่ไดดําเนนิการ สวนการเก็บรวบรวมขอมูลอ่ืนๆ ไดดําเนนิการรวบรวมขอมูลตามที่เคาโครงแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปได

กําหนด คือ สภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐานและจากหนวยงานตางๆ เชน ขอมูล จปฐ. ขอมูลแผนชุมชน ขอมูลการจัดเก็บภาษี

ทองถิ่นเปนตน 

3. การวเิคราะหศกัยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาของทองถิ่นในปจจุบัน 

 การดําเนินการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน นักวิเคราะหนโยบายและแผนไดมีการดําเนินการวิเคราะห

สภาพแวดลอมภายใน โดยอาศัยขอมูลจากการรวบรวมขอมูลและปญหาสําคัญมาประกอบการวิเคราะหจุดแข็งและจุดออน 

ในการวเิคราะหจุดแข็งนัน้ ไดพจิารณาจากปจจัยภายในหนวยงานวามีความเขมแข็ง มีศักยภาพ ในสวนที่สงเสริมความสําเร็จ

จะพจิารณาในดานตางๆ ปจจัยที่ตองนํามาประกอบการพิจารณาวิเคราะหไดแก ดานการบริหาร ดานระเบียบและกฎหมาย 

ดานบุคลากร ดานงบประมาณ ดานระบบฐานขอมูลการประสานงาน การอํานวยการ ความรวมมือจากภาคสวนที่เกี่ยวของ 

และดานทรัพยากร เครื่องมือและอุปกรณในการทํางาน การวิเคราะหจุดออน ไดพิจารณาจากปจจัยภายในหนวยงานวา

ขอจํากัด ความไมพรอม ซึ่งจะพจิารณาในดานตางๆ เชนเดยีวกับ  การวเิคราะหจุดแข็ง โดยไดวิเคราะหจุดแข็งและจุดออนไว

ตามยุทธศาสตรการพัฒนาทัง้ 7 ดานของเทศบาลตําบล เจดยีแมครัว 

 การดําเนินการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก นักวิเคราะหนโยบายและแผนไดมีการดําเนินการวิเคราะห

สภาพแวดลอมภายนอก โดยอาศัยขอมูลจากการรวบรวมขอมูลและปญหาสําคัญมาประกอบ การวิเคราะหโอกาสและ

อุปสรรค ในการวิเคราะหโอกาส ไดพิจารณาจากสภาพแวดลอมภายนอกหนวยงานวามีสภาพเปนเชนไร เหตุการณ

สถานการณของโลก ของประเทศ ของจังหวัด และของอําเภอ ที่เกดิขึ้นจะสงผลตอทองถิ่นอยางไร มีการเปลี่ยนแปลงใดที่เปน

ประโยชน หรือเปนโอกาส อันดตีอทองถิ่น และจะตองพิจารณาทัง้ดานเศรษฐกจิ สังคม การเมืองการปกครอง และเทคโนโลยี 

เชนเดียวกันกับการวิเคราะหอุปสรรคที่พิจารณาจากสภาพแวดลอมภายนอกที่เปนอุปสรรคหรือภาวะคุกคาม กอใหเกิด

ผลเสยีหรือเปนขอจํากัดตอและไดวิเคราะหโอกาสและอุปสรรคไวตามยุทธศาสตรการพัฒนาทั้ง 7 ดานของเทศบาลตําบล

เจดยีแมครัว  

4. การกําหนดวสิัยทัศนและภารกจิหลักการพัฒนาทองถิ่น 

การดําเนินการกําหนดวิสัยทัศนการพัฒนา  โดยคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลเจดียแมครัวและ

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลเจดียแมครัว ไดระดมความคิดเห็นรวมกันและวิเคราะหวา

บทบาทหนาที่ของเทศบาลตําบลเจดยีแมครัว นโยบายนายกเทศมนตรเีทศบาลตําบลเจดียแมครัวตลอดจนความตองการจาก
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เวทปีระชาคม ความคาดหวังของทุกฝายผูแทนจากหลายภาคสวน ซึ่งเปาหมายของ   ทุกภาคสวน คือ เรื่องของการมีคุณภาพ

ชวีติ ดังนัน้เทศบาลตําบลเจดยีแมครัว จึงไดกําหนดวิสัยทัศนวา “ประชาชนตองมีคุณภาพชวีติที่ดี”  

การดําเนินการกําหนดภารกิจหลักนั้น คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลเจดียแมครัวและคณะกรรมการ

สนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลเจดียแมครัว นําวิสัยทัศนของเทศบาลตําบลเจดียแมครัว ที่วา “ประชาชน

ตองมีคุณภาพชีวิตที่ดี” และอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจากพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.  2496 และ

พระราชบัญญัตกิําหนดแผนและขัน้ตอนการกระจายอํานาจ มาเปนแนวทางในการกําหนดพันธกิจของเทศบาลตําบลเจดียแม

ครัว ไดแก 1.สงเสรมิพัฒนาและบูรณาการ การบริหารจัดการดานโครงสรางพื้นฐาน   การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมอยางย่ังยืน 2.เสรมิสรางความเขมแข็งของชุมชนโดยกระบวนการ     มีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาและ

แกไขปญหาตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง 3.สงเสรมิการจัดการศกึษา การจัดสวัสดิการสังคมและการอนุรักษฟนฟู

สบืสานศลิปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น 4.เสรมิสรางบูรณาการการมีสวนรวมของประชาชนทุกภาคสวนในการปองกัน

และแกไขปญหาสาธารณภัยรักษาความสงบเรียบรอยและสงเสริมความสามัคคีของคนภายในชุมชน 5.พัฒนาระบบบริหาร

จัดการเทศบาลตําบลเจดยีแมครัว   ใหเปนหนวยงานที่ทันสมัยและมีประสทิธิภาพนําไปสูเปาหมายหลักของการบริหารกิจการ

บานเมืองที่ดพีรอมกาวสูประชาคมอาเซียน  

5. การกําหนดจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืน 

 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบลเจดยีแมครัวและคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบล

เจดยีแมครัว นําวสิัยทัศน ภารกิจหลักมาพิจารณาในการกําหนดจุดมุงหมาย ซึ่งระบุถึงขอบเขตหรือประเภทของกิจกรรมที่

สนับสนุนและนําไปสูภารกจิหลักเพื่อบรรลุวสิัยทัศน โดยไดนําผลการวเิคราะหศักยภาพและการประเมินสถานภาพการพัฒนา

ทองถิ่นในปจจุบันมาพจิารณากําหนดจุดมุงหมาย เพื่อใหระบุถงึขอบเขตหรือประเภทของกิจกรรมที่สนับสนุนครอบคลุมรอบ

ดานทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดลอม ที่จะกอใหเกิดการพัฒนาตามที่แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ประบุไว หาก

พจิารณาวสิัยทัศนและภารกจิของเทศบาลตําบลเจดยีแมครัว      ที่กําหนดไวขางตนพบวา จุดมุงหมาย วิสัยทัศนและภารกิจ

ของเทศบาลตําบลเจดยีแมครัวมีความสอดคลองกันครอบคลุมนโยบายของผูบรหิารและยุทธศาสตรการพัฒนาทัง้ 7 ดาน 

6. การกําหนดวัตถุประสงคการพัฒนาทองถิ่น 

 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบลเจดยีแมครัว ไดมีการดําเนนิการกําหนดวัตถุประสงค

การพัฒนาทองถิ่น เปนการกําหนดผลสําเร็จที่ตองการ โดยดําเนนิการหลังจากที่มีการกําหนดภารกจิหลักแลว แตการกําหนด

วัตถุประสงคนั้นไดกําหนดไวเพียงวัตถุประสงคเฉพาะเรื่องตามยุทธศาสตรการพัฒนา       ทั้ง 7 ดาน ซึ่งการกําหนด

วัตถุประสงคนัน้สามารถจําแนกไดเปน 2 สวน คือ 1)วัตถุประสงคโดยรวมของทองถิ่น และ     2)วัตถุประสงคเฉพาะสวน/

เฉพาะเรื่อง แตยังไมครบถวนสมบูรณ ขาดการกําหนดวัตถุประสงคโดยรวมของทองถิ่น อีกทั้งยังขาดความเขาใจในการ

กําหนดวัตถุประสงคประกอบดวย 3 ขัน้ตอน ประกอบไปดวย 1)มีการวเิคราะห NPCP โดยการวเิคราะห N การวิเคราะหความ

ตองการ การวเิคราะห P คือการวเิคราะหปญหา การวเิคราะห C หรอืขอจํากัด การวเิคราะห P คือ การวิเคราะหศักยภาพ 2)

นําเอาปญหามาวิเคราะห 3)ทบทวนนโยบายที่มีอยู แตในสวนของการทบทวนนโยบายที่มีอยูนั้นผูใหขอมูลสําคัญ กลาววา 

การกําหนดวัตถุประสงคการพัฒนาทองถิ่น มีการทบทวนนโยบายที่มีอยูตลอดเพื่อใหวัตถุประสงคสอดคลองกับนโยบายของ

ผูบรหิารโดยไมขัดตอระเบยีบกฎหมายและอํานาจหนาที่ของเทศบาล 

7. การกําหนดและการบูรณาการแนวทางการพัฒนาทองถิ่น 

 การกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนา คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลเจดียแมครัวและคณะกรรมการสนับสนุน

การจัดทําแผนของเทศบาลตําบลเจดียแมครัวไดดําเนินการจัดทําแผน โดยการทบทวนความสัมพันธระหวางแผนพัฒนา

ระดับมหภาค ไดแก ยึดหลักและแนวคิดการพัฒนาที่สอดคลองและเชื่อมโยงกับแนวนโยบายและ ทิศทางการพัฒนาในระดับ
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ตางๆ ทั้งแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 แนวนโยบายรัฐบาล แผนพัฒนา

ภาคเหนือ แผนพัฒนากลุมจังหวัด ของกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน ยุทธศาสตร การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม 4 ป 

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม กรอบแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพยีง และนโยบายของนายกเทศมนตรเีทศบาลตําบลเจดียแมครัวที่ไดแถลงตอสภาเทศบาลตําบลเจดียแมครัว ตลอดจน

ภารกจิและอํานาจหนาที่ของเทศบาลที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัติและกฎหมายที่เกี่ยวของ นอกจากนี้ยังคํานึงถึงศักยภาพ

การพัฒนาของเทศบาลตําบลเจดยีแมครัว แผนชุมชนและปญหาความตองการของประชาชนในพื้นที่ ในการนํามากําหนดและ

บูรณาการแนวทางการพัฒนาทองถิ่นวาควรปรับปรุงแกไขหรอืคงไวในประเด็นใด ซึ่งหลังจากที่ไดแนวทางการพัฒนาทองถิ่น

แลวจะตองนําแนวทางที่ไดทัง้หมดมา     บูรณาการเพื่อไมใหเกิดความซ้ําซอนกัน แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปของเทศบาลตําบล

เจดยีแมครัว พ.ศ. 2561-2564    ไดกําหนดยุทธศาสตร ดังตอไปนี้ 1)ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการ

พัฒนาเศรษฐกจิและสังคม 2)ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสูความ

ย่ังยืน 3)ยุทธศาสตรการบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาตสิิ่งแวดลอมและระบบนเิวศนอยางย่ังยืน 4)ยุทธศาสตรการอนุรักษ

ฟนฟูและ สบืสาน ศลิปวัฒนธรรมจารตีประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น 5)ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน              

6)ยุทธศาสตรการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความสงบเรียบรอยใน 7)ยุทธศาสตรการพัฒนา    การ

บรหิารจัดการบานเมืองที่ดี 

8. การกําหนดเปาหมายการพัฒนาทองถิ่น 

              คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนของเทศบาลตําบลเจดียแมครัวและคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบล

เจดยีแมครัวไดมีการจัดประชุม เพื่อรวมกันกําหนดเปาหมายการพัฒนาในแตละดานตามยุทธศาสตรการพัฒนารวม 7 ดาน 

โดยมอบหมายใหสวนงานที่เกี่ยวของ ไดระบุหนวยงานที่รับผดิชอบและมอบหมายใหหนวยงานที่รับผิดชอบที่เกี่ยวของกับสวน

งานนัน้ๆ เปนผูดําเนนิการกําหนดเปาหมายและตัวชี้วัดตามยุทธศาสตรของแผนการพัฒนาทองถิ่นสีปและแนวทางการพัฒนา 

เชน ดานโครงสรางพื้นฐานใหกองชางเปนผูรับผดิชอบกําหนดเปาหมายและตัวชี้วัดดานโครงสรางพื้นฐาน มีการกําหนดเงื่อน

เวลา และระบุวาตองการทําอะไรใหบรรลุผลเม่ือไหร ระบุสถานที่ ระบุถึงเขตพื้นที่ครอบคลุมที่ตองการ คณะกรรมการ

สนับสนุนการจัดทําแผนของเทศบาลตําบลเจดียแมครัวและคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลเจดียแมครัวไดกําหนด

ผลลัพธที่จะเกดิขึ้นภายหลังโครงการสิ้นสุดและไดดําเนนิการวเิคราะหถึงความเปนไปไดในการใชทรัพยากรที่มีอยูจริงภายใต

เงื่อนไขของศักยภาพและขอจํากัดที่มีอยู ขององคกร แตอํานาจการตัดสนิใจนัน้ก็ขึ้นผูบรหิารเห็นสมควรในการพิจารณาความ

เหมาะสมของงบประมาณ   ความตองการในพื้นที่ นโยบายของรัฐบาลวาใหความสําคัญในดานใด ณ หวงเวลานั้นและได

ดําเนนิการจัดลําดับความสําคัญหรอืความเรงดวน เพือ่ใหเห็นถงึความจําเปนเรงดวนในกรณีเปาหมายมากกวาหนึ่งเปาหมาย 

ซึ่งมีกระบวนการจัดลําดับความสําคัญโดยใชมตขิองที่ประชาคมหมูบานและมาสรุปอีกครัง้ในการทําประชาคมระดับตําบล   

9. การอนุมัตแิละประกาศใชแผนพัฒนาทองถิ่น 

คณะกรรมการสนับสนุนการการจัดทําแผนของเทศบาลตําบลเจดยีแมครัวจะนําผลที่ไดจากขั้นตอนที่ 1-8 มาจัดทํา

รางแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปของเทศบาลตําบลเจดยีแมครัวตามเคาโครงที่กําหนดตามคูมือการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น โดยเคา

โครงแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปแบงออกเปน 5 สวน ไดแก สวนที่ 1 สภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐาน สวนที่ 2 สรุปผลการพัฒนา

ทองถิ่นตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2557-2560) สวนที่ 3 ยุทศาสตรองคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนที่ 4 การนํา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปไปสูการปฏิบัติ และสวนที่ 5 การตดิตามและประเมินผล จากนัน้คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผน

ของเทศบาลตําบลเจดยีแมครัวไดจัดทํารางแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปของเทศบาลตําบลเจดียแมครัวตามเคาโครงที่กําหนดไวใน

ขางตนแลว ทําการจัดสงรางแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปใหคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลเจดียแมครัวไดจัดประชุมพิจารณา

ใหความเห็นชอบกอนที่จะเสนอใหผูบรหิารทองถิ่นอนุมัตแิละประกาศใช ทัง้นี้คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลเจดียแมครัว
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ไดจัดประชุมวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ในที่ประชุมไดพจิารณาเห็นชอบรางแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) ของ

เทศบาลตําบลเจดยีแมครัว การอนุมัติและประกาศใชแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปนั้น นายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลเจดียแมครัว 

ไดอนุมัตแิละประกาศใชแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป เปนไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548(แกไขเพิ่มเตมิฉบับที่2/2559) โดยนายกเทศมนตรีดํารงตําแหนงเปนประธานคณะกรรมการ

พัฒนาเทศบาลตําบลเจดียแมครัวไดพิจารณาเห็นชอบและลงนามในรางแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปแลวมอบหมายใหสํานักปลัด

ดําเนนิการแจงผลการอนุมัตใิชแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปของเทศบาลตําบลเจดียแมครัว โดยแจงใหสภาเทศบาลตําบลเจดียแม

ครัวรับทราบและหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน กรมสงเสรมิการปกครองสวนทองถิ่น ผูวาราชการจังหวัดเชยีงใหม ทองถิ่นจังหวัด 

ทองถิ่นอําเภอ องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม แลวประกาศใหประชาชนในพื้นที่เขตเทศบาลตําบลเจดียแมครัวได

รับทราบโดยทั่วกันภายในสบิหาวันนับแตวันที่ประกาศใช และปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวา 30 วัน 

  

วิจารณผลการวิจัย 

กระบวนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นของเทศบาลตําบลเจดยีแมครัว ประกอบดวย 9 ขั้นตอน คือ 

1. การเตรียมการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น  

เริ่มตนจาก 1)นักวิเคราะหนโยบายและแผนเขาพบนายกเทศมนตรี เพื่อดําเนินการแจงรายละเอียดวัตถุประสงค 

ความจําเปนในการดําเนนิการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป 2)นักวิเคราะหนโยบายและแผนจัดทําโครงการ จัดทําแผนพัฒนา

ทองถิ่นสี่ปตามยุทธศาสตรการพัฒนาในแตละดาน โดยไดระบุหลักการและเหตุผล วัตถุประสงค เปาหมาย ขั้นตอนในการ

ดําเนินการ ในแตละชวงเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบโครงการ 3)นําเสนอผานปลัดเทศบาลตําบลเจดียแมครัวแลวให

นายกเทศมนตรเีทศบาลตําบลเจดยีแมครัวอนุมัตโิครงการดังกลาว        4)จากนั้นนักวิเคราะหนโยบายและแผนดําเนินการ

แจงใหหนวยงานและผูเกี่ยวของทราบถึงหวงเวลาและขั้นตอนในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปสอดคลองกับแนวคิดการ

วางแผนของ สุภาพร พศิาลบุตร (2543) วาเปนวธิกีารตัดสนิใจลวงหนาเพื่ออนาคตขององคการ เปนหนาที่ของการจัดการใน

ทางเลอืกวาจะใหใครทําอะไร ที่ไหน อยางไร มีขัน้ตอนดําเนนิงานการใชทรัพยากรการบริหาร เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคและ

เปาหมายที่ตองการ 

2. การรวบรวมขอมูลและปญหาสําคัญ 

             แบงออกเปน 2 สวนคือภายในเทศบาล ไดนําภาระหนาที่ของเทศบาลมาเปนตัวกําหนด และภายนอกเทศบาล คือ 

ปญหาความตองการจากชุมชนทองถิ่นดวยการรวบรวมขอมูลจากการจัดเวทีประชาคม โดยไดดําเนินการประสานผูนําชุมชน 

หนวยงานราชการที่เกี่ยวของและเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการเสนอความคิดเห็นถึงปญหาและความตองการ เพื่อ

นํามาจัดลําดับความสําคัญโดยอาศัยการยอมรับรวมกันของคนในชุมชน สอดคลองกับแนวคิดการมีสวนรวมของ ถวิลวดี บุรี

กุล (2548) ที่วากระบวนการมีสวนรวมของประชาชนเปนกระบวนการสื่อสารสองทางที่มีเปาหมายโดยรวมเพื่อที่จะใหเกิดการ

ตัดสนิใจที่ดขีึ้นและไดรับการสนับสนุนจากสาธารณชน ซึ่งเปาหมายของกระบวนการมีสวนรวมของประชาชนก็ คือ การมีสวน

รวมในการแกไขปญหา เพื่อหา ทางออกที่ดทีี่สุดสําหรับทุกๆคน 

3. การวเิคราะหศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาของทองถิ่นในปจจุบัน 

 ดําเนนิการวิเคราะหสภาพแวดลอมออกเปน 2 สวนใหญๆ คือ 1)สภาพแวดลอมภายใน ไดแก จุดแข็ง พิจารณา

จากปจจัยภายในหนวยงานวามีความเขมแข็ง มีศักยภาพ และจุดออน พิจารณาจากปจจัยภายในหนวยงานวามีขอจํากัดหรือ

ความไมพรอม 2)สภาพแวดลอมภายนอก ไดแก โอกาส พจิารณาจากสภาพแวดลอมภายนอกหนวยงานที่เปนประโยชนอันดี

ตอทองถิ่น และอุปสรรค พจิารณาจากสภาพแวดลอมภายนอกหนวยงาน ที่กอใหเกิดผลเสียหรือเปนขอจํากัด สอดคลองกับ
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แนวคิดการวางแผนเชงิกลยุทธของ อุทศิ ขาวเธยีร (2549) ซึ่งเปนเครื่องมือ    ที่ชวยชี้นําแนวทางการตัดสนิใจของผูบริหารทุก

ระดับขององคกร โดยเปนแนวทางที่ชี้นําเกี่ยวกับกระบวนการระดมสมองของผูมีสวนเกี่ยวของอยางมีสวนรวมเปนการ  “คิด

กอนทํา” โดยยึดหลักการวิเคราะหใหทราบสภาวะแวดลอมให “รูเขารูเรา” เพื่อชี้แนะเปาประสงค (วิสัยทัศน   พันธกิจ และ

วัตถุประสงคหลักของแผน) และยุทธศาสตร ยุทธวธิทีางเลอืกปฏิบัตทิี่สอดรับกับสภาวะแวดลอม 

4. การกําหนดวสิัยทัศนและภารกจิหลักการพัฒนาทองถิ่น 

มีการระดมความคิดเห็นและวเิคราะหบทบาทหนาที่ของเทศบาล นโยบายของนายกเทศมนตร ีความตองการจากเวที

ประชาคมและความคาดหวังของทุกฝาย ซึ่งเปาหมายรวมกัน คือ การมีคุณภาพชีวิตที่ดี เทศบาลตําบลเจดียแมครัวจึงได

นํามากําหนดเปนวสิัยทัศน เชนเดยีวกันกับแนวคิดการแผนเชงิกลยุทธของ อุทศิ ขาวเธยีร (2549) ที่เปนแนวทางที่ชี้นําเกี่ยวกับ

กระบวนการระดมสมองของผูมีสวนเกี่ยวของอยางมีสวนรวม และยังสอดคลองกับแนวคิดการมีสวนรวมของ ถวิลวดี บุรีกุล 

(2548) เพราะเปาหมายของกระบวนการมีสวนรวมของประชาชนก็คือ การใหขอมูลตอสาธารณชนและใหสาธารณชนแสดง

ความคิดเห็นตอโครงการที่นําเสนอหรอืนโยบายรัฐ และมีสวนรวมในการแกไขปญหา 

5. การกําหนดจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืน 

 ไดนําผลการวิเคราะหศักยภาพและการประเมินสถานภาพการพัฒนาทองถิ่นในปจจุบันมาพิจารณากําหนด

จุดมุงหมาย เพื่อใหระบุถึงขอบเขตหรือประเภทของกิจกรรมที่จะกอใหเกิดการพัฒนาตามที่แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  ซึ่ง

สอดคลองกับแนวคิดการวางแผนเชงิกลยุทธของ อุทศิ ขาวเธียร (2549) ซึ่งยึดหลักการวิเคราะหใหทราบสภาวะแวดลอมใน

การชี้แนะเปาประสงค วิสัยทัศน   พันธกิจ วัตถุประสงคหลักของแผน และยุทธศาสตร ยุทธวิธีทางเลือกปฏิบัติที่สอดรับกับ

สภาวะแวดลอม เพื่อชวยการจัดสรรทรัพยากรการบรหิารใหสอดคลองกับความจําเปน 

6. การกําหนดวัตถุประสงคการพัฒนาทองถิ่น 

 เปนการกําหนดผลสําเร็จที่ตองการ ซึ่งการกําหนดวัตถุประสงคนั้นสามารถจําแนกไดเปน 2 สวน คือ  1)

วัตถุประสงคโดยรวมของทองถิ่น และ2)วัตถุประสงคเฉพาะสวน/เฉพาะเรื่อง สอดคลองกับแนวคิดการวางแผนของ สุภาพร 

พศิาลบุตร (2543) ซึ่งเปนวธิกีารตัดสนิใจลวงหนาเพื่ออนาคตขององคการเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายที่ตองการ

ซึ่งจะประกอบดวยสวนประกอบสําคัญ 2 สวน คือ 1)การกําหนดวัตถุประสงคตางๆ และ   2)การกําหนดแนวทางของการ

กระทําหรอืแผนงานตางๆที่จะนํามาปฏิบัตเิพื่อที่จะใหสําเร็จตามวัตถุประสงค 

7. การกําหนดและการบูรณาการแนวทางการพัฒนาทองถิ่น 

 มีการทบทวนความสัมพันธระหวางแผนพัฒนาระดับมหภาค และคํานึงถึงความมีอิสระขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่น ในการนําปญหาและความตองการของประชาชนมาเปนตัวขับเคลื่อนการพัฒนา สอดคลองกับแนวคิดการปกครอง

ทองถิ่นของ ธเนศวร เจริญเมือง (2551) ที่นอกจากจะใหประชาชนในทองถิ่นมีความเปนอิสระในการตัดสินใจและบริหาร

ทองถิ่นของตนเองแลว ยังตองคํานึงถึงความสัมพันธระหวางรัฐบาลกลางกับองคกรปกครองทองถิ่นเปนแบบรัฐบาลกลาง

กํากับดูแล ควบคุม การกํากับดูแลเปนการตดิตามดูวาองคกรปกครองทองถิ่นดําเนนิงานตามที่กฎหมายกําหนดไว 

8. การกําหนดเปาหมายการพัฒนาทองถิ่น 

 โดยการมอบหมายใหสวนงานที่เกี่ยวของ ไดระบุหนวยงานที่รับผิดชอบและมอบหมายใหหนวยงานที่รับผิดชอบที่

เกี่ยวของกับสวนงานนั้นๆ เปนผูดําเนินการกําหนดเปาหมายและตัวชี้วัด สอดคลองกับแนวคิด  การวางแผนของ สุภาพร 

พิศาลบุตร (2543) ที่ตองมีการระบุถึงหนาที่ของการจัดการในทางเลือกวาจะใหใครทําอะไร ที่ไหน อยางไร มีขั้นตอน

ดําเนนิงานการใชทรัพยากรการบรหิารอยางไร 

9. การอนุมัตแิละประกาศใชแผนพัฒนาทองถิ่น 
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 นายกเทศมนตรเีปนผูอนุมัตแิละประกาศใช ซึ่งเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย และไดแจงใหสภาเทศบาล

ตําบลเจดยีแมครัว หนวยงานที่เกี่ยวของทราบแลว ประกาศใหประชาชนในพื้นที่เขตเทศบาลตําบลเจดยีแมครัวไดรับทราบโดย

ทั่วกัน ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดหลักธรรมาภิบาลของ เชิงชาญ จงสมชัย และ  สุนทรชัย ชอบยศ(2557) ที่วาการตัดสินใจ

จัดสรรทรัพยากรเพื่อบรหิารกจิการของบานเมืองและแกไขปญหาของสังคม ตลอดจนกระบวนการเขามามีสวนรวมของภาค

สวนหรือฝายตางๆในการกําหนดนโยบายสาธารณะและการนํานโยบายสาธารณะไปสูการปฏิบัติภายใตกรอบและ

กระบวนการทางกฎหมายอันชอบธรรม องคประกอบของหลักธรรมาภิบาล ไดแก หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม  หลักความ

โปรงใส หลักการมีสวนรวม หลักความรับผดิชอบ หลักความคุมคา   

 จากการศึกษาผูวิจัยเห็นวา กระบวนการวางแผนพัฒนาทองถิ่นนั้น มี 5 องคประกอบสําคัญ ซึ่งถือวาเปนหัวใจ

สําคัญของการวางแผนพัฒนาทองถิ่น ประกอบดวย 1)กระบวนการมีสวนรวมในการระดมความคิดเห็นของผูที่มีสวนเกี่ยวของ

ที่หลากหลาย เพื่อรวบรวมขอมูล ประเมินสถานการณและสภาพแวดลอมที่เปนอยู 2)จากนั้นจึงนําขอมูลที่ไดมากําหนด

วสิัยทัศน พันธกจิและวัตถุประสงคของแผน 3)กําหนดประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนา   ในแตละดาน 4)กําหนดกลยุทธหรือวิธี

ที่จะเลอืกปฏิบัตทิี่สอดคลองกับสภาวะแวดลอม เพื่อชวยใหการจัดสรรทรัพยากรเปนไปดวยความคุมคาและมีประสิทธิภาพ 

5)การปรับองคการ ในการเรงผลักดันกระบวนการพัฒนาตลอดจนแนวทางในการติดตามและประเมินผลความกาวหนาของ

การดําเนนิการตามแผน ที่สอดคลองกับ   อุทศิ ขาวเธียร (2549) กลาววา แผนกลยุทธเปนเครื่องมือที่ชวยชี้นําแนวทางการ

ตัดสนิใจของผูบรหิารทุกระดับ    ขององคกร โดยเปนแนวทางที่ชี้นําเกี่ยวกับกระบวนการระดมสมองของผูมีสวนเกี่ยวของ

อยางมีสวนรวมเปนการ   “คิดกอนทํา” โดยยึดหลักการวิเคราะหใหทราบสภาวะแวดลอมให “รูเขารูเรา” เพื่อชี้แนะ

เปาประสงค (วสิัยทัศน  พันธกจิ และวัตถุประสงคหลักของแผน) และยุทธศาสตร ยุทธวธิทีางเลือกปฏิบัติที่สอดรับกับสภาวะ

แวดลอมมีการจัดลําดับความสําคัญยุทธศาสตร ยุทธวิธี ตลอดจนผังเชิงกลยุทธหรือแผนที่ยุทธศาสตรเพื่อชวยการจัดสรร

ทรัพยากรการบรหิารใหสอดคลองกับความจําเปน ตลอดทัง้นําแนวคิดหลักการที่ทันสมัยมาประยุกตใชในการวางแผนใหเกิด

การเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตรที่สนับสนุนการดําเนินการสูผลสัมฤทธิ์ที่คุมคามีประสิทธิภาพ และที่สนองความตองการ

สาธารณะภายใตการจัดการที่ดมีีวนิัย ยุตธิรรมและมีความสามารถในการแขงขัน 

 
สรุปผลการวิจัย  

 ผลการศกึษา พบวา กระบวนการวางแผนพัฒนาทองถิ่นของเทศบาลตําบลเจดียแมครัว อําเภอสันทราย จังหวัด

เชียงใหม  มีรายละเอียดดังนี้ 1)การเตรียมการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น 2)การรวบรวมขอมูลและปญหาสําคัญ 3)การ

วเิคราะหศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาของทองถิ่นในปจจุบัน 4)การกําหนดวิสัยทัศนและภารกิจหลักการพัฒนา

ทองถิ่น 5)การกําหนดจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืน 6)การกําหนดวัตถุประสงคการพัฒนาทองถิ่น 7)การกําหนดและ

การบูรณาการแนวทางการพัฒนาทองถิ่น 8)การกําหนดเปาหมายการพัฒนาทองถิ่น 9)การอนุมัติและประกาศใชแผนพัฒนา

ทองถิ่น ซึ่งยึดรูปแบบคูมือการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นของกรมสงเสรมิการปกครองทองถิ่น  

ขอเสนอแนะ 

 จากการศกึษากระบวนการวางแผนพัฒนาทองถิ่นแบบมีสวนรวมของเทศบาลตําบลเจดียแมครัว อําเภอ   สันทราย 

จังหวัดเชียงใหม ซึ่งผูวิจัยไดคนพบมานั้น จึงมีขอเสนอแนะดังนี้ 1)ควรมีการศึกษาสภาพปญหาของกระบวนการวางแผน

พัฒนาทองถิ่นในแตละขัน้ตอน 2)ควรมีการศกึษาแนวทางการพัฒนากระบวนการวางแผนพัฒนาทองถิ่นที่เหมาะสม  
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กติตกิรรมประกาศ  

 ขอขอบพระคุณ อาจารย ดร.เกรยีงไกร เจรญิผล ประธานกรรมการที่ปรกึษางานวิจัย อาจารย ดร.สมคิด แกวทิพย 

อาจารย ดร.สุรยิจรัส เตชะตันมีนสกุล ผูชวยศาสตราจารย ดร.นพวรรณ บุญธรรม ผูชวยศาสตราจารย  ดร.สถาพร แสงสุ

โพธิ์ อาจารย ดร.ธรรมพร ตันตรา และอาจารย ดร.วรพงศ ตระการศรินินท ที่ใหความเมตตา กรุณาแนะนํา ชี้แนะ ชวยแกไข

ปญหา และใหกําลังใจในทุกขัน้ตอนของการดําเนนิการวจัิย  

ขอขอบพระคุณนายพงคศักดิ์ ศริ ินายกเทศมนตรเีทศบาลตําบลเจดยีแมครัว นายดวงเดน ศรบีุร ีปลัดเทศบาลตําบล

เจดยีแมครัว คณะผูบรหิาร คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลเจดียแมครัว คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา 

ผูแทนประชาคมที่เมตตาใหขอมูลสําคัญที่เปนประโยชนแกการศกึษาวจัิย รวมถึงผูมีสวนสนับสนุนการดําเนินการวิจัยทุกทาน

ที่ไดใหความอนุเคราะหชวยเหลอืจนงานวจัิยสําเร็จลุลวงไปดวยดี 

 สุดทาย ขอขอบพระคุณ บิดา มารดา คณาจารย และผูมีพระคุณทุกทาน ที่ไดประสิทธิประสาทวิชาความรู         

เปนกําลังใจในการดําเนินการวิจัยครั้งนี้ ขออํานาจแหงคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์อํานวยพรใหทุกทานประสบแต

ความเปนสริมิงคลในชวีติตลอดไป 
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บทคัดยอ 

 การศกึษาวจัิยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ ศกึษาความตองการ การพัฒนากลุมอาชีพและผลิตภัณฑตามอัตลักษณทองถิ่น

ของอําเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม ใหเปนกลุมอาชีพและผลิตภัณฑสีเขียวในรูปแบบกิจการเพื่อสังคม โดยศึกษาจากกลุม

ประชากรในการวิจัย จําแนกตามหนวยวิเคราะหดังนี้ ระดับกลุม ไดแก กลุมอาชีพและผลิตภัณฑตามอัตลักษณทองถิ่น     

ของอําเภอสะเมิง จํานวน 4 กลุมผลติภัณฑ คือ หญาหวาน สตรอเบอรี่ ขาว และสมุนไพร ระดับบุคคล ไดแก เกษตรกรผูผลิต 

จํานวน 20 ราย ใชระเบยีบวธิวีจัิย การวจัิยเชงิคุณภาพ โดยการสัมภาษณเชงิลกึ สนทนากลุม สังเกต สอบถาม ศึกษาคนควา

ขอมูลจากเอกสาร ทบทวนแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวของ การวิเคราะหขอมูล โดยการจําแนกประเภทขอมูล ความตองการ       

การพัฒนากลุมอาชีพและผลิตภัณฑ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการประกอบธุรกิจของกลุมอาชีพและผลิตภัณฑตามอัตลักษณ

ทองถิ่นของอําเภอสะเมิง ครอบคลุม 5 ดาน คือ ดานการเปนกลุมอาชีพและผลิตภัณฑสีเขียวในรูปแบบกิจการเพื่อสังคม   

ดานการบรหิารจัดการ ดานการผลติ ดานการตลาด และดานการเงิน/การลงทุน ผลการวิจัยพบวา เกษตรกรกลุมอาชีพและ

ผลิตภัณฑ มีความตองการ การพัฒนาที่หลากหลาย กลาวคือ 1. ดานการเปนกลุมอาชีพและผลิตภัณฑสีเขียวในรูปแบบ

กิจการเพื่อสังคม เกษตรกรตองการลดการใชสารเคมี ใชผลิตภัณฑที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 2. ดานการบริหารจัดการ        

มีความตองการในการพัฒนา การกําหนดรูปแบบของกลุม การรวมกลุมอาชีพและผลิตภัณฑที่เขมแข็ง รวมถึงการพัฒนา

ผลติภัณฑใหมีความโดดเดน และการคืนกําไรสูสังคม 3. ดานการผลิต ตองการความรูทักษะในการเพาะปลูก กระบวนการ

ผลติที่ไดคุณภาพมาตรฐาน 4. ดานการตลาด ตองการเพิ่มกลุมลูกคาและชองทางการจัดจําหนาย 5. ดานการเงิน/การลงทุน 

เกษตรกรไมมีความรูในการลงทุน ไมมีการจัดทําบัญชคีาใชจาย 

คําสําคัญ: ความตองการพัฒนากลุมอาชพี  ผลติภัณฑสเีขยีว อัตลักษณทองถิ่น  กจิการเพื่อสังคม 

Abstract 

This research aimed to study the needs for the development of an occupational group and green products as      
a social enterprise based on local identity of Sa-moeng district, Chiang Mai province. The population in this study 
consisted of 4 groups of 20 members of an occupational groups producing stevia, strawberry, rice, and herbs in Sa-
moeng district. Data were collected through in-depth interview, focus group discussion, observation, inquiry, and 
documentary review. Obtained data on needs for the development of an occupational group and green products were 
sorted and analyzed based on 5 aspects follows: occupational group and green products, group managerial 
administration, production, marketing, and finance investment. 

Results of the study revealed that the informants had diverse needs for development. According to the 
occupational and green products group, most of the informants needed for the reduction of chemical application and 
they needed for environmentally friendly product using. Regarding group managerial administration, the informants 
needed for the determination of group form, occupational group forming as a social enterprise for corporation social 
responsibility. In terms of production, the informants needed for knowledge and skills in cultivation and standard 
production process. Based on marketing, the informants needed for customer groups and distribution channels. For 
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finance and investment, the informants needed for the development of investment knowledge and account preparation.          
Keywords: needs for occupational group development, green products, local identity, social enterprise 

 

บทนํา 

ประเทศไทยเปนประเทศเกษตรกรรม และประชากรสวนใหญทําการเกษตรเปนอาชพีหลัก อยูทามกลางสถานการณ

ที่ผลักดันประเทศตองกําหนดทิศทางการพัฒนาสูความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยีที่ไมสิ้นสุด ซึ่งกอใหเกิดการเติบโต       

การผลติการบรโิภคที่สงผลเสยีตอสิ่งแวดลอม ชวีติมนุษย สัตวและพชืพรรณ หากมนุษยยังคงใชแนวทางพัฒนาดานเศรษฐกิจ

โดยไมคํานึงถึงผลกระทบตอระบบคุณคาในสังคมไทย โดยเฉพาะทุนธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ทุนวัฒธรรมสภาพและทุน

มนุษยหรอืความเปนคน โดยการพัฒนาประเทศที่เนนดานเศรษฐกจิเพยีงอยางเดยีว ทําใหมีการใชประโยชนของทรัพยากรบน

ผนืโลกเพยีงเพื่อการบรโิภค และสรางปญหาใหกับความเปนอยูของมนุษย และวัฒนธรรมทองถิ่นอยางมหาศาล ทําใหรัฐบาล

ทุกยุคสมัย จําเปนตองกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลกและมี

เปาหมายที่จะรักษาไวซึ่งการเติบโตของเศรษฐกิจอยางเปนระบบมีคุณภาพ มีเสถียรภาพ และเนนความสมดุลระหวางการ

พัฒนาเศรษฐกจิระดับฐานรากและเชื่อมโยงเศรษฐกจิภายในประเทศกับเศรษฐกจิโลกอยางรูเทาทัน ดวยเชื่อม่ันวาสังคมไทยมี

ศักยภาพในการสรางรายไดใหกับประชาชนและประเทศชาติ เปลี่ยนมุมมองในชุมชนใหเห็นวาสิ่งที่ตนมีอยูนั้น คือ ทรัพยสินที่มี

ราคาสามารถเพิ่มมูลคาและสรางรายได หากรูจักจัดการกับทรัพยสนิอยางชาญฉลาด  

 อําเภอสะเมิง ตัง้อยูบนพื้นที่สูงของจังหวัดเชยีงใหม มีเนื้อที่ประมาณ 1,002 ตารางกโิลเมตร พื้นที่สวนใหญเปนภูเขา

สูง ปาไม ตนน้ําพื้นที่ ในเขตปกครองรวม 5 ตําบล ประกอบดวยตําบลสะเมิงใต ตําบลสะเมิงเหนอื ตําบลย้ังเมิน ตําบลแมสาบ 

และตําบลบอแกว รวม 45 หมูบาน ประชากรจํานวน 23,879 คน (ขอมูลทะเบียนราษฎร, 2560) สวนใหญมีอาชีพ

เกษตรกรรม ฐานะยากจน เกษตรกรสวนใหญใชพื้นที่ในการปลูกขาวเพื่อการบรโิภคของครัวเรอืน ปลูกสตรอเบอรี่ พืชผักและ

สมุนไพร ชนิดตางๆ เพื่อการจําหนายเปนรายไดหลัก โดยมีการใชสารเคมีในกระบวนการผลิตและแปรรูปมาอยางตอเนื่อง 

ตองการเพิ่มผลผลติ เพื่อใหมีรายไดเพิ่มมากขึ้น เปนระบบผลิตที่เนนปริมาณมากกวาคุณภาพผลผลิต ซึ่งสวนทางกับกระแส

ความตองการของตลาดและผูบรโิภค ยุคปจจุบันที่ใสใจ เรื่องสุขภาพและความม่ันคงดานอาหารมากขึ้น ตองการผลิตภัณฑที่

ไดจากกระบวนการผลติทางการเกษตรที่ดี มีความสะอาดปลอดภัยไดมาตรฐาน และเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ไมใชสารเคมีที่

เปนอันตรายตอมนุษยและสัตว ผลติภัณฑที่สามารถนํากลับมาหมุนเวียนใชใหมได มีอายุการใชงานนานไมสิ้นเปลืองพลังงาน

ในทุกกระบวนการตัง้แตการผลติ การใช จนถงึการสิ้นสภาพซึ่งเปนคุณลักษณะของผลติภัณฑสเีขยีว 

 จากสารสนเทศ ในขางตน ทําใหผูมีสวนไดสวนเสยี คือ สถาบันการศึกษา สวนราชการ ผูนําชุมชนและเกษตรกรใน

พื้นที่จึงเล็งเห็นถงึสภาพปญหาที่เกดิขึ้นจากผลกระทบสูภายนอกจากกระบวนการผลติที่ไมสมดุลตอทุนธรรมชาติ สิ่งแวดลอม

และสุขภาพ ตลอดจนสงผลตอภาพลักษณของอําเภอสะเมิง จึงมีความตองการที่จะพัฒนาศักยภาพในการประกอบอาชีพ

ผลติภัณฑสีเขียวที่เอ้ืออาทรตอกันตามลักษณะกิจการเพื่อสังคมโดยตองการมีสวนรวมในการพัฒนาผลิตภัณฑสีเขียวจาก

ผลผลิตการเกษตรของทองถิ่นและสรางความโดดเดนของผลิตภัณฑดวยการเชื่อมโยงอัตลักษณของอําเภอสะเมิง

ประกอบดวยวัฒนธรรรม ประเพณี วิถีชุมชน และประวัติศาสตรทองถิ่น นําไปสูการพัฒนาอาชีพและมีผูประกอบการใน

รูปแบบกจิการเพื่อสังคมอยางมีคุณภาพ โดยประชาชนมีสวนรวมคิด รวมทํา รวมวางแผนดําเนนิกจิกรรม และรับประโยชนทั้ง

จากการดําเนนิกจิการ การสรางงาน สรางรายได และการพัฒนาอาชพีที่ย่ังยืน 

ดังนั้น เพื่อการพัฒนากลุมอาชีพและผลิตภัณฑตามอัตลักษณทองถิ่นของอําเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม ใหเปน

ผลติภัณฑสีเขียวในรูปแบบกิจการเพื่อสังคม จึงจัดกระบวนการพัฒนากลุมอาชีพและผลิตภัณฑตามอัตลักษณทองถิ่นของ

อําเภอสะเมิง จังหวัดเชยีงใหม ใหเปนผลติภัณฑสีเขียวในรูปแบบกิจการเพื่อสังคม แบบมีสวนรวมระหวางสถาบันการศึกษา 

หนวยงานราชการ กลุมเกษตรกร ผูประกอบการ ผูบริโภค ทั้งนี้ เพื่อสรางควาสมดุลในการพัฒนาเศรษฐกิจอําเภอสะเมิงให
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สมดุลกับทุนธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม ทุนวัฒนธรรม วิถีชีวิต และสุขภาพ ของคนในอําเภอสะเมิง คือการพัฒนากลุมอาชีพ

และผลติภัณฑตามแนวคิดผลติภัณฑสเีขยีวคือกระบวนการผลติที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ตลอดจนรูปแบบกจิการเพื่อสังคม 

 
วัตถุประสงคการวิจัย 

เพื่อศึกษาความตองการ การพัฒนากลุมอาชีพและผลิตภัณฑตามอัตลักษณทองถิ่นใหเปนผลิตภัณฑสีเขียวใน

รูปแบบกจิการเพื่อสังคมของอําเภอสะเมิง จังหวัดเชยีงใหม 

 
อุปกรณและวิธีการ / วิธีดําเนนิการวิจัย 

ใชกระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพ อันประกอบดวย การศึกษาคนควาขอมูลจากเอกสาร ทบทวนแนวคิดทฤษฎีที่

เกี่ยวของ การสัมภาษณเชิงลึก และการสนทนากลุม พื้นที่ศึกษาดําเนินการวิจัย คือ กลุมอาชีพและผลิตภัณฑ 4 กลุม

ผลติภัณฑ ในอําเภอสะเมิง จังหวัดเชยีงใหม  

 ประชากรในการศึกษาวิจัย จําแนกตามหนวยวิเคราะห คือ ระดับกลุม ไดแก กลุมอาชีพและผลิตภัณฑตามอัต

ลักษณทองถิ่นของอําเภอสะเมิง จํานวน 4 กลุมผลิตภัณฑ คือ หญาหวาน สตรอเบอรี่ขาว และสมุนไพร และระดับบุคคล 

ไดแก เกษตรกรผูผลติและผูที่เกี่ยวของ จํานวน 20 ราย  

 เครื่องมือที่ใชในการวจัิย ไดแก แบบสัมภาษณ แบบมีโครงสรางซึ่งกําหนดประเด็นคําถามตางๆเกี่ยวกับกลุมอาชีพ

การพัฒนาผลติภัณฑในรูปแบบกจิการเพื่อสังคม โดยการลงพื้นที่ มีสวนรวมกับชุมชน รวมกันคิด รวมกันทํา รวมกันวางแผน 

โดยการสัมภาษณเชิงลึกของกลุมอาชีพและผลิตภัณฑ 4 กลุมผลิตภัณฑ เพื่อศึกษาความตองการ การพัฒนาอาชีพ สภาพ

ปจจุบัน ปญหา เพื่อจัดกระบวนการพัฒนากลุมอาชพีและผลิตภัณฑสีเขียวตามอัตลักษณของอําเภอสะเมิงในรูปแบบกิจการ

เพื่อสังคมของอําเภอสะเมิง จังหวัดเชยีงใหม เพื่อเปนแนวทางการวางแผนการบริหารการพัฒนาและเพื่อนําแผนการบริหาร

การพัฒนา จากการสัมภาษณเชิงลึกและการสนทนากลุม ไปประเมินผล การนําแผนการบริหารการพัฒนาไปสูการปฏิบัติ   

ใหไดผลติภัณฑสีเขียวตามอัตลักษณทองถิ่นของอําเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม ในรูปแบบกิจการเพื่อสังคม การตรวจสอบ

คุณภาพเครื่องมือเชงิคุณภาพ สามารถดําเนนิการได 2 วิธี (สุริยจรัส เตชะตันมีนสกุล, 2558 หนา32) ดังนี้ 1.การตรวจสอบ

ความครบถวน ความพอเพยีง เปนการตรวจสอบวาขอมูลที่ไดเก็บรวบรวมมานัน้ สามารถอธิบายตัวแปรตางๆของการวิจัยได

ครบสมบูรณมากแคไหน จําเปนอยางย่ิงตองสอดคลองกับตัวแปรตางๆที่ปรากฏในวัตถุประสงคการวิจัย หรือกรอบ

แนวความคิดรวบยอดในการวิจัย 2.การตรวจความนาเชื่อถือของขอมูล ดวยวิธีแบบสามเสา(Triangulation) ซึ่งมีวิธีการ

ตรวจสอบหลายแบบ ดังนี้ 1.การตรวจสอบสามเสาดานขอมูล(Data Triangulation)เปนการตรวจสอบแหลงที่มาของขอมูล

หลายดาน ไดแก ดานเวลา ดานสถานที่ และดานบุคคลที่ใหขอมูล โดยตรวจสอบดูวาขอมูลเดียวกันไดจาก เวลา สถานที่และ

ผูใหขอมูลที่ตางกันจะสอดคลองกันหรอืไม 2.การตรวจสอบสามเสาดานนักวิจัย (Investigator Triangulation) ซึ่งเปนวิธีในการ

ตรวจสอบขอมูลเดยีวกันจากนักวจัิยคนละคนกันวาแตกตางกันหรอืสอดคลองกันหรือไม 3.การตรวจสอบสามเสาดานวิธีเก็บ

ขอมูล (Investigator Triangulation) เปนการตรวจสอบขอมูลเดียวกันจากนักวิจัยคนเดียวกันแตใชวิธีตางกันจะแตกตางหรือ

สอดคลองกันหรือไม 4.การตรวจสอบดานทฤษฎี (Theory Triangulation)เปนการตรวจสอบขอมูลเดียวกัน ใชทฤษฎีตางกัน   

จะสอดคลองกันหรอืไม  

 วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 1.เตรียมนัดหมายผูถูกสัมภาษณและผูเขาสนทนากลุมในแตละครั้ง มีการนัดหมาย วัน 

เวลา และสถานที่ ตลอดจนตองมีการนัดหมายและชี้แจงวัตถุประสงคในการดําเนินงาน 2.เตรียมบุคลากร ชวยในการจด

บันทึกขอมูล ถายรูป บันทึกเสียง ระหวางการสัมภาษณกลุมเปาหมาย 3.เตรียมวัสดุอุปกรณ ไดแก เครื่องบันทึกภาพและ

เสยีง สมุดจดบันทึก กระดาษ ปากกา เปนตน 4.ประชุมกอนลงสัมภาษณเพื่อเตรียมความพรอมในการลงพื้นที่ศึกษาความ

ตองการในการเพิ่มศักยภาพในการประกอบธุรกิจ ชี้แจงวัตถุประสงคการดําเนินงานและการเก็บขอมูลตามวัตถุประสงคใน

การวจัิยเพื่อใหไดผลในการวจัิย  
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 วธิกีารวเิคราะหขอมูล 1.การวเิคราะหขอมูลเชงิคุณภาพที่ไดมาจากกลุมผูใหขอมูลสําคัญไดแก กลุมอาชีพ เกษตรกร

(ผูผลติ) ผูประกอบการ ผูบรโิภค กลุมวสิาหกจิชุมชน โดยการสัมภาษณ ประชุมเสวนา แลกเปลี่ยนความคิดเห็น  

การวิเคราะหเนื้อหา(Content analysis) การจําแนกประเภทขอมูลความตองการของกลุมอาชีพและผลิตภัณฑของ

อําเภอสะเมิง จังหวัดเชยีงใหมครอบคลุม 5 ดาน คือ ดานการเปนกลุมอาชพีและผลิตภัณฑสีเขียวในรูปแบบกิจการเพื่อสังคม 

ดานการบรหิารจัดการ ดานการผลติดานการตลาด และดานการเงนิ/การลงทุน ขอมูลเนื้อหาบริบทของอําเภอสะเมิงจัดกลุม

ความหมาย แบบแผน เชื่อมโยงแบบแผนตางๆเขาดวยกัน เพื่อแยกกลุมอาชีพ เกษตรกร(ผูผลิต) ผูประกอบการ เพื่อแสดง

ความตองการในการพัฒนาอาชพีและผลติภัณฑในการจัดกระบวนการบริหารการพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพ คือ ดานการเปน

กลุมอาชพีและผลิตภัณฑสีเขียวในรูปแบบกิจการเพื่อสังคม ดานการบริหารจัดการ ดานการผลิต ดานการตลาด และดาน

การเงนิ/การลงทุน เพื่อใหไดคําถามและขอมูลที่ชัดเจนในการตอบ ตามวัตถุประสงคของงานวิจัย รวมถึงการจัดการประชุม

กลุม สัมภาษณเชงิลกึเพื่อการรวบรวมขอมูลใหไดมาเพื่อนํามาสรุปผลตามตองการ ปญหาตางๆของกลุมอาชีพและผลิตภัณฑ 

โดยมีขัน้ตอนการวเิคราะห ดังนี้ 1.การจดรายละเอียดการประชุม จากการสัมภาษณเชิงลึก สอบถามขอมูล สังเกต สอบถาม 

จัดพมิพในรูปแบบเอกสาร 2.จัดระบบความตองการพัฒนาอาชีพและผลิตภัณฑ ปญหาที่เกิดขึ้นใน ดานการบริหารจัดการ 

ดานการผลติ ดานการตลาด ดานการเงนิ/การลงทุน 3.พมิพรายละเอียดจากการประชุมกลุมมีสวนรวมในการรวมคิดรวมทํา 

รวมจัดการความรูดวยกันเพื่อการพัฒนากลุมตามความตองการนําขอมูลที่ไดมาออกมาเปนขอมูลในการพัฒนาอาชีพและ

ผลิตภัณฑสีเขียวตามอัตลักษณทองถิ่นของอําเภอสะเมิงในรูปแบบกิจการเพื่อสังคม 4.นําความตองการเพื่อการพัฒนามา

เรยีบเรยีงและเขียนเปนรายงานการวจัิยใหครอบคลุมและมีขอมูลครบถวนตามวัตถุประสงคงานวิจัย 

 
ผลการวิจัย 

ผลการวิจัยพบวา ความตองการ การพัฒนากลุมอาชีพและผลิตภัณฑตามอัตลักษณทองถิ่นของอําเภอสะเมิง 

จังหวัดเชยีงใหม ใหเปนกลุมอาชพีและผลิตภัณฑสีเขียวในรูปแบบกิจการเพื่อสังคม กระบวนการ การพัฒนากลุมอาชีพและ

ผลติภัณฑ รวมถงึปญหาและความตองการ จากการสัมภาษณ การสนทนากลุม การสอบถาม สังเกตจากการรวบรวมขอมูล 

ในการประชุม เสวนา แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ความตองการเพิ่มศักยภาพในการประกอบธุรกจิของกลุมอาชีพและผลิตภัณฑ

ตามอัตลักษณทองถิ่นของอําเภอสะเมิง จังหวัดเชยีงใหม ครอบคลุม 5 ดาน ไดแก  

 1. ดานการเปนกลุมอาชพีและผลติภัณฑสเีขยีวในรูปแบบกจิการเพื่อสังคม เกษตรกรสวนใหญตองการลดใชสารเคมี 

เนื่องจากตองการลดตนทุนการผลิต เริ่มใหความสนใจผลิตภัณฑที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม เล็งเห็นความสําคัญในการ

รวมกลุมมากขึ้น เนื่องจากมีความสามารถในการตอรองราคาสินคาพืชผลทางการเกษตรไดมากขึ้น ตองการกลุมอาชีพและ

ผลติภัณฑมีกลุมสมาชกิที่เขมแข็ง สามารถแลกเปลี่ยนความรูระหวางสมาชิกกลุมไดและตองการพัฒนาผลิตภัณฑใหมีความ

โดดเดน ทันสมัย เพื่อจะนําพากลุมอาชพีและผลติภัณฑที่สามารถดําเนินงานไปสูความสําเร็จได 

 2. ดานการบริหารจัดการ มีกระบวนการสําคัญอยู คือ 2.1.การวางแผน มีความตองการ ในการวางแผน ดังนี้ 

แผนการเพาะปลูกพืชผักที่ไมใชสารเคมี แผนการเพาะปลูกดูแลรักษาและแผนการเก็บเกี่ยวผลผลิตและการจัดจําหนาย                  

2.2.การจัดการองคการ ทางกลุมตองการกําหนดโครงสรางหนาที่คือการรวมกลุมอาชีพและผลิตภัณฑ มีการแบงหนาที่

รับผดิชอบเพื่อจัดการความรูรวมกันออกเปนฝายตางๆตามหนาที่ ไดแก ฝายผลติ ฝายบรรจุภัณฑ ฝายการเงนิ และฝายตลาด 

มีการกําหนดเปาหมายของกลุมเพื่อจัดการความรูรวมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู ตั้งแตการผลิต การดูแลรักษา การตลาด จนถึง

การแบงหุนกําไรคืนสูกลุมอาชพีและผลติภัณฑ 

 3. ดานการผลิต เกษตรกลุมอาชีพและผลิตภัณฑมีความตองการความรูและทักษะในดานการผลิตที่ถูกตองมี

แผนการเพาะปลูก การดูแลรักษา การเก็บเกี่ยวผลผลติ และการจัดจําหนาย  
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 4. ดานการตลาด กลุมอาชพีตองการสรางเครอืขายทางการตลาดเพื่อเปนการสรางพันธมิตรทางธุรกิจไวชวยเหลือ

เกื้อกูลกัน เพิ่มชองทางในการจัดจําหนายใหมากขึ้น เปนการรวมมือการดําเนนิการทางธุรกิจของกลุมอาชีพและผลิตภัณฑแต

เนนการเกดิประโยชนตอกลุมและชุมชนเพื่อสรางความเขมแข็งภายในกลุมและชุมชน ไมเพยีงหวังเพื่อผลกําไรแตอยางเดยีว 

5. ดานการเงิน/การลงทุน เกษตรกรกลุมอาชีพและผลิตภัณฑตองการระดมทุนตางๆในการทํากิจการรวมกันให

ความรูในดานการทําบัญชรีายรับรายจาย การแบงปนผลประโยชนจากตนทุนทางสังคมหรืออัตลักษณของชุมชนที่มีอยูแลว 

ทุนทางวัฒนธรรม ทุนทางสิ่งแวดลอมเพื่อการพึ่งพาในกลุมเพื่อรายไดใหกับกลุมอาชพีและผลติภัณฑ 

 

วิจารณผลการวิจัย 

ศึกษาจากวัตถุประสงคงานวิจัย ความตองการ การพัฒนากลุมอาชีพและผลิตภัณฑตามอัตลักษณทองถิ่นของ

อําเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม ใหเปนกลุมอาชีพและผลิตภัณฑสีเขียวในรูปแบบกิจการเพื่อสังคม ปรากฏผลขอคนพบที่

เกี่ยวของกับแนวคิดการพัฒนาที่ย่ังยืน วาดวยหลักการสําคัญของการพัฒนาที่ย่ังยืนในการสรางความสมดุลระหวาง 3 มิต ิ

ประกอบดวย 1.มิตกิารพัฒนาเศรษฐกจิที่ย่ังยืน ใหเจรญิเตบิโตอยางมีคุณภาพ กระจายรายไดใหเอ้ือประโยชนตอคนสวนใหญ

ในสังคม โดยเฉพาะคนที่มีรายไดต่ํา 2.มิติการพัฒนาสังคมที่ย่ังยืน ใหคนมีความรู มีสมรรถนะและมีผลิตภาพสูงขึ้นสงเสริม

สังคมที่มีคุณภาพและเปนสังคมแหงการเรยีนรู 3.มิตกิารพัฒนาสิ่งแวดลอมที่ย่ังยืน ใหมีการใชทรัพยากรธรรมชาติ ในปริมาณ

ที่สมดุลตอระบบนเิวศ สามารถผลติทดแทนทรัพยากรประเภทที่ใชแลวหมดไปไดและฟนตัวกลับสูสภาพเดิมได เม่ือนํามาเปน

กรอบในการพจิารณาตามหลักการพัฒนาที่ย่ังยืน ก็ปรากฏวามีความนาสนใจหลายประการที่มีความสอดคลองกันอยางลงตัว 

ไดแก มิตกิารพัฒนาเศรษฐกจิที่ย่ังยืนนํามาประยุกตใชกับกลุมอาชพีและผลติภัณฑที่ตองการ การพัฒนาอาชีพและผลิตภัณฑ

ใหเปนผลติภัณฑสเีขยีว มีความโดดเดนในเรื่องของการสรางรายได จากการขายผลิตภัณฑสีเขียวคืนกําไรสูสังคมและมิติการ

พัฒนาสิ่งแวดลอมที่ย่ังยืนกลุมอาชีพและผลิตภัณฑสนใจที่จะลดการใชสารเคมี หันมาใสใจเรื่องสุขภาพ ใชผลิตภัณฑที่เปน

มิตรตอสิ่งแวดลอม สวนความตองการพัฒนาอาชพีและผลติภัณฑยังตองการผลติทรัพยากรในทองถิ่นที่มีประยุกตกับความรู

และเทคโนโลยีสมัยเขาดวยกันสานตอภูมิปญญาทองถิ่นที่มีอยู ใชผลติภัณฑที่ใชแลวนํามากลับใชซ้ําหรอืแปรรูปเปนผลติภัณฑ 

ดานความตองการ การพัฒนา ครอบคลุม 5 ดาน คือ 1.ดานการเปนกลุมอาชีพและผลิตภัณฑสีเขียวในรูปแบบ

กจิการเพื่อสังคม เกษตรกรสวนใหญตองการลดการใชสารเคมี ใชผลิตภัณฑที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม นอกจากนี้กลุมอาชีพ

และผลติภัณฑตองการปรับเปลี่ยนผลผลติทางการเกษตรใหเปนผลิตภัณฑสีเขียวที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ซึ่งสอดคลองกับ

สันทนา อมรไชย(2551:หนา29)ใหความหมายของผลิตภัณฑสีเขียว คือ ผลิตภัณฑเพื่อสิ่งแวดลอม(Green Products) โดยคํา

จํากัดความของกรนีพชีซึ่งเปนองคกรที่ทําหนาที่รณรงคการรักษาสิ่งแวดลอมทั่วโลกไดใหคําจํากัดความของผลิตภัณฑเพื่อ

สิ่งแวดลอมไว 8 ประการ คือ 1.เปนผลติภัณฑที่ผลติใหพอดกีับความตองการของผูบรโิภคโดยปราศจากความฟุงเฟอฟุมเฟอย 

2.เปนผลติภัณฑที่ไมใชสารพิษที่เปนอันตรายตอมนุษยและสัตว 3.เปนผลิตภัณฑที่ไมใชสารพิษที่เปนอันตรายตอมนุษยและ

สัตว 4.เปนผลติภัณฑที่อนุรักษพลังงานธรรมชาตผิลติแลวตองไมเปลืองพลังงานเริ่มตั้งแตการผลิตการใชไปถึงการสิ้นสภาพ

กระบวนการผลติจะไมทําใหเสียสินคาโดยไมจําเปนหรือเม่ือผลิตออกมาเปนสินคาแลวควรจะมีอายุการใชงานนานเพิ่มหรือ

เติมพลังงานเขาไปใหมได 5.เปนผลิตภัณฑที่ใชภาชนะหีบหอนอยที่สุดการออกแบบกลองหรือหีบหอบรรจุตองไมฟุมเฟอย    

6.กระบวนการผลติสนิคาในโรงงานตองไมทําลายสิ่งแวดลอมไมวาจะเปนการนําทรัพยากรมาใชหรือทิ้งของเสียลงสูธรรมชาติ

7.หามทารุณกรรมสัตวเชนสุนัขแมวหรอืลงิโดยการนําไปเปนสัตวทดลองเพื่อวิจัยผลการผลิตสินคา 8.หามนําสัตวสงวนพันธุ

มาผลติเปนสนิคาเด็ดขาดหรอืมีการทําลายชวีติสัตวเหลานัน้ทางออม 2.ดานการบรหิารจัดการ มีความตองการในการพัฒนา 

การกําหนดรูปแบบของกลุม การรวมกลุมอาชพีและผลิตภัณฑที่เขมแข็ง รวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑใหมีความโดดเดนและ

การคืนกําไรสูสังคม 3.ดานการผลิต ตองการความรูและทักษะในการเพาะปลูกกระบวนการที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม

กระบวนการผลติที่ไดคุณภาพมาตรฐาน 4.ดานการตลาด ตองการเพิ่มกลุมลูกคา และชองทางการจัดจําหนายสินคาเพิ่มขึ้น 
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5.ดานการเงนิ/การลงทุน เกษตรกรกลุมอาชพีและผลิตภัณฑไมมีความรูในการลงทุนที่ถูกตอง ไมมีการจัดทําบัญชีคาใชจาย 

ซึ่งสอดคลองกับศุภธณิศร(2556)ที่พบวา ดานการจัดการสวนใหญ มีการแบงงานและหนาที่ความรับผิดชอบกันอยางชัดเจน 

ดานการผลติ พบวาสวนใหญจะผลิตสินคาใหพอดีกับความตองการของตลาด ซึ่งวัตถุดิบสวนใหญไดมาจากผลผลิตภายใน

ทองถิ่น มีการบรหิารจัดการ สวนใหญจะแบงงานตามหนาที่ออกเปนฝายตางๆเชน ฝายการผลิต ฝายบุคคล ฝายการตลาด 

ฝายการเงนิ ฝายบัญชี เปนตน การแบงหนาที่กันอยางชัดเจน ทุกฝายจะมีการประสานงานกันสมํ่าเสมอทําใหเกิดการรวมกลุม

เกดิสัมพันธที่ดรีะหวางเพื่อนสมาชิกดวยกัน ดานการตลาด ตองการชองทางในการจําหนายใหมากขึ้น ตั้งแต ตัวผลิตภัณฑ 

การตัง้ราคา การสงเสรมิการขาย และดานการเงนิการลงทุน คือ การบริหารจัดการรายรับและรายจายใหเหมาะสม มีกําไร 

การทําการตลาดเปนปญหาหลักของกลุมอาชพีและผลติภัณฑเพราะเกษตรไมเคยถูกฝกมาทางดานการขาย การปรับเปลี่ยน

วธิคิีดจะตองใชความรูทางวชิาการเขามาชวย จึงเปนเรื่องที่ตองใชเวลา 

 

สรุปผลการวิจัย 

การวจัิยครัง้นี้ผูวจัิยสรุปผลที่ได ตามวัตถุประสงคของการวิจัย ความตองการ การพัฒนากลุมอาชีพและผลิตภัณฑ

ตามอัตลักษณทองถิ่นใหเปนผลติภัณฑสเีขยีวในรูปแบบกจิการเพื่อสังคมของอําเภอสะเมิง จังหวัดเชยีงใหม สรุปไดดังนี้ 

 1. ดานการเปนกลุมอาชพีและผลติภัณฑสเีขยีวในรูปแบบกจิการเพื่อสังคม เกษตรกรสวนใหญตองการลดใชสารเคมี 

เนื่องจากตองการลดตนทุนการผลิต เริ่มใหความสนใจผลิตภัณฑที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม เล็งเห็นความสําคัญในการ

รวมกลุมมากขึ้น เนื่องจากมีความสามารถในการตอรองราคาสินคาพืชผลทางการเกษตรไดมากขึ้น ตองการกลุมอาชีพและ

ผลติภัณฑ มีกลุมสมาชกิที่เขมแข็ง สามารถแลกเปลี่ยนความรูระหวางสมาชกิกลุมไดและตองการพัฒนาผลิตภัณฑใหมีความ

โดดเดน ทันสมัย เพื่อจะนําพากลุมอาชพีและผลติภัณฑที่สามารถดําเนินงานไปสูความสําเร็จได 

 2. ดานการบรหิารจัดการ มีความตองการ วางแผนการเพาะปลูกพชืผักที่ไมใชสารเคมี แผนการเพาะปลูกดูแลรักษา

และแผนการเก็บเกี่ยวผลผลติและการจัดจําหนาย แผนการจัดการองคการ ทางกลุมอาชีพมีความตองการกําหนดโครงสราง

หนาที่ คือ การรวมกลุมอาชีพและผลิตภัณฑมีการแบงหนาที่ความรับผิดชอบเพื่อจัดการความรูรวมกัน ออกเปนฝายตางๆ 

ตามหนาที ่ไดแก ฝายผลิต ฝายบรรจุภัณฑ ฝายการเงิน และฝายตลาด มีการกําหนดเปาหมายของกลุมเพื่อจัดการความรู

รวมกันแลกเปลี่ยนเรยีนรู ตัง้แต การผลติ การดูแลรักษา การตลาด จนถงึการแบงหุนกําไรคืนสูกลุมอาชพีและผลติภัณฑ 

 3. ดานการผลิต เกษตรกลุมอาชีพและผลิตภัณฑมีความตองการความรูและทักษะในการผลิตที่ถูกตอง ตั้งแต

กระบวนการผลติที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม การเตรยีมดนิเพื่อการเพาะปลูก แผนการเพาะปลูกดูแลรักษา แผนการเก็บเกี่ยว

ตลอดจนการจัดจําหนาย  

 4.ดานการตลาด กลุมอาชพีตองการสรางเครือขายทางการตลาดเพื่อเปนการสรางพันธมิตรทางธุรกิจไวชวยเหลือ

เกื้อกูลกัน เพิ่มชองทางในการจัดจําหนายใหมากขึ้น เปนการรวมมือการดําเนนิการทางธุรกิจของกลุมอาชีพและผลิตภัณฑแต

เนนการเกดิประโยชนตอกลุมและชุมชนเพื่อสรางความเขมแข็งภายในกลุมและชุมชน ไมเพยีงหวังเพื่อผลกําไรแตอยางเดยีว 

 5. ดานการเงิน/การลงทุน เกษตรกรกลุมอาชีพและผลิตภัณฑ ตองการระดมทุนตางๆในการทํากิจการรวมกัน 

จัดการความรูดานการทําบัญชรีายรับรายจาย การแบงปนผลประโยชนจากตนทุนทางสังคมหรืออัตลักษณของชุมชนที่มีอยู

แลว ทุนทางวัฒนธรรม ทุนทางสิ่งแวดลอม เพื่อการพึ่งพาในกลุมเพื่อรายไดใหกับกลุมอาชพีและผลติภัณฑ 

 จะเห็นไดวา การพัฒนาอาชีพและผลิตภัณฑจะตองมีการรวมกลุมอาชีพเพื่อสรางความเข็มแข็งของกลุมอาชีพเปน

เปาหมายที่สําคัญของการพัฒนาอาชพี เพราะการรวมกลุมกันเพื่อจัดการความรูรวมกัน เปนกลุมอาชีพและผลิตภัณฑสราง

ความเชื่อม่ันความเขมแข็งและเพิ่มศักยภาพในชุมชนเพื่อที่จะแกไขปญหาดานความตองการเปนกลุมอาชีพและผลิตภัณฑใน

รูปแบบกิจการเพื่อสังคม ถาเกิดการรวมสมาชิกเพื่อจัดการความรูรวมกันกลุมอาชีพและผลิตภัณฑขึ้นสมาชิกในกลุมจะมี

จิตสํานกึที่ดตีอการพัฒนากลุมอาชีพและผลิตภัณฑ เกิดการมีสวนรวมในกลุมอาชีพและผลิตภัณฑ เอ้ืออาทรซึ่งกันและกัน 
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สรางความสามัคคี เกดิการพัฒนากลุมอาชพีและผลติภัณฑตามความตองการและสามารถแกไขปญหาที่เกิดขึ้นและตองการ

จะดําเนนิงานหรอืสานตอจากภูมิปญญาทองถิ่นในชุมชนไดตามวัตถุประสงคที่วางไว จะเห็นไดชัดวา การรวมกลุมอาชีพในทุก

มิตขิองความตองการจะตองอาศัยกระบวนการ การบริหารการพัฒนาอาชีพ ดานการผลิต ดานการตลาด ดานการเงิน/การ

ลงทุน ยอมใหเกดิความเขมแข็งในกลุมอาชพีและผลติภัณฑ สามารถแกไขปญหา และความตองการในดานตางๆดําเนินงานให

สําเร็จ ลุลวงไปไดดวยด ีสมดุลกับทุนธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม ทุนวัฒนธรรม วถิชีวีติ และสุขภาพ แกไขปญาหาผานแนวคิด

การมีสวนรวมในการพัฒนากลุมอาชพีและผลติภัณฑผานปญหาดานความตองการ เพื่อกําหนดทศิทาง ในการรวมคิด รวมทํา 

รวมจัดการ ดําเนินงานในดานความตองการ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการกระบวนการผลิต การตลาด การเงิน/การลงทุนและ

ความตองการพัฒนาอาชพีและผลติภัณฑ เพื่อยกระดับของกลุมอาชพีและผลติภัณฑใหเปนกลุมอาชีพและผลิตภัณฑสีเขียวที่

ไดมาตรฐานการรับรองและเปนที่ยอมรับ  

ผลการวิจัยสรุปไดวา ความตองการพัฒนากลุมอาชีพและผลิตภัณฑเปนไปตามกระบวนการ การผลิตในชุมชน

ทรัพยากรหรอืวัตถุดบิที่ใชในชุมชนเปนหลัก ตองอาศัยการปรับเปลี่ยนวิธีคิด การริ่เริ่มการเปลี่ยนแปลงของกลุมอาชีพและ

ผลติภัณฑ มีฐานภูมิปญญาทองถิ่นผสมผสานภูมิปญญาสากล ตองมีกระบวนการจัดการความรูรวมกันที่จะสามารถแกไข

ปญหาและความตองการของกลุมอาชพีและผลติภัณฑไดอยางตรงจุด กลาวไดวา กลุมอาชีพและผลิตภัณฑของอําเภอสะเมิง

จะตองเปนไปตามกระบวนการในสวนของการบริหารการพัฒนาความตองการเพิ่มศักยภาพในการประกอบธุรกิจของกลุม

อาชพีและผลติภัณฑตามอัตลักษณทองถิ่นของอําเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม ครอบคลุม 5 ดาน เพื่อนําไปสูความตองการ

และแกปญหาในการพัฒนากลุมอาชพีและผลติภัณฑใหเกดิการรวมกลุมอาชพีและผลติภัณฑเพื่อใหเปนกิจการเพื่อสังคมและ

สรางผลิตภัณฑสีเขียวหาแนวทางแกไขความตองการของกลุมอาชีพและผลิตภัณฑตามอัตลักษณทองถิ่นใหเปนผลิตภัณฑ    

สเีขยีวในรูปแบบกจิการเพื่อสังคม ของอําเภอสะเมิง จังหวัดเชยีงใหมตอไป 

 

กติตกิรรมประกาศ 

วิทยานิพนธฉบับน้ี เปนผลจากการศึกษาวิจัย การพัฒนากลุมอาชีพและผลิตภัณฑสีเขียวในรูปแบบกิจการเพื่อสังคมตามอัต

ลักษณทองถิ่นของอําเภอสะเมงิ จังหวัดเชียงใหม โดยการศึกษาวิจัยในคร้ังน้ี มีวัตถุประสงคท่ีจะนําผลการศึกษาวิจัย ความตองการ 

การพัฒนากลุมอาชีพและผลิตภัณฑตามอัตลักษณทองถิ่น ใหเปนผลิตภัณฑสีเขียวในรูปแบบกจิการเพื่อสังคมของอําเภอสะเมิง จังหวัด

เชียงใหม ใหเกิดประโยชนอยางแทจริงและเปนรูปธรรมตอการพัฒนากลุมอาชีพและผลิตภัณฑ       สีเขียวในอําเภอสะเมิงจังหวัด

เชียงใหม อยางยั่งยนื 

 วิทยานิพนธฉบับน้ีสําเร็จลุลวงไดดวยดี จากความกรุณาชวยเหลือ แนะนํา ใหคําปรึกษา ตรวจสอบแกไขขอบกพรอง   ดวย

ความเอาใจใสอยางดียิ่งจาก อาจารย ดร. สุริยจรัส เตชะตันมนีสกุล อาจารย ดร.ชมชวน บุญระหงส ผูชวยศาสตราจารย ดร. สถาพร 

แสงสุโพธิ์ และผูชวยศาสตราจารย ดร. นพวรรณ บุญธรรม 

 ขอขอบพระคุณ แหลงทุนสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ“ไดรับทุนอุดหนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาจากสํานักงาน

คณะกรรมการวิจัยแหงชาติ ประจําป 2561” ท่ีใหการสนับสนุน ผลงานวิทยานิพนธจงึสามารถดําเนินการลุลวงไปไดตามวัตถุประสงคท่ี

วางไวดวยความเช่ือมั่นวาผลงานวิทยานิพนธท่ีมาจากความมุงมั่นเพื่อใหเกดิการเปล่ียนแปลงในการพัฒนาอาชีพและผลิตภัณฑสีเขียว

ในรูปแบบกจิการเพื่อสังคมตามอัตลักษณทองถิ่นของอําเภอสะเมงิ จังหวัดเชียงใหม จะนํามาซึ่งความสําเร็จท่ีงดงามและหวังเปนอยาง

ยิ่งวา ผลงานวิทยานิพนธน้ีจะกอใหเกดิประโยชนสูงสุดตอการพัฒนากลุมอาชีพและผลิตภัณฑในอําเภอสะเมงิ จังหวัดเชียงใหม  

ผูวิจัยจึงขอมอบสารประโยชน ความรู และคุณงามความดีทุกประการใหกับผูอานและผูท่ีมีสวนรวมในการดําเนินงาน

วิทยานิพนธทุกทานหวังเปนอยางยิ่งวาวิทยานิพนธน้ีจะกอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอการพัฒนากลุมอาชีพและผลิตภัณฑสีเขียวใน

รูปแบบกิจการเพื่อสังคมตามอัตลักษณทองถิ่นของอําเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม และเปนแนวทางในการพัฒนากลุมอาชีพและ

ผลิตภัณฑในอําเภออื่นๆตอไป 
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ความคดิเห็นตอแอพพลเิคช่ัน Agri-Map Mobile ของหมอดนิอาสาจังหวดัเพชรบุรี 

Volunteer Soil Doctors’ Opinions Towards Agri-Map Mobile Application in Phetchaburi Province 
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บทคัดยอ 

 งานวจัิยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศกึษา 1) เพื่อศกึษาปจจัยพื้นฐานสวนบุคคลดานสังคมและเศรษฐกิจของหมอดินอาสา 

2) เพื่อศกึษาความรูเกี่ยวกับแอพพลเิคชั่น Agri Map Mobile  3) เพื่อศึกษาความคิดเห็นตอแอพพลิเคชั่น Agri Map mobile 4) 

เพื่อเปรยีบเทยีบความคิดเห็นของหมอดินอาสาตอแอพพลิเคชั่น Agri Map mobile จําแนกตาม ปจจัยพื้นฐานสวนบุคคลดาน

สังคมและเศรษฐกิจ และความรูเกี่ยวกับแอพพลิเคชั่น Agri Map mobile 5) เพื่อศึกษาปญหาและขอเสนอแนะที่มีตอ

แอพพลเิคชั่น Agri Map mobile กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ หมอดินอาสาในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี จํานวน 261 คน โดย

วธิกีารสุมตัวอยางแบบงาย (Simple  Random Sampling) ใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล สถิติที่ใชใน

การวเิคราะหขอมูลเบื้องตน ไดแก คาเฉลี่ย คารอยละ คาความถี่  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาต่ําสุด และคาสูงสุด และสถิติที่

วเิคราะหถงึความแตกตางระหวางตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม โดยใชสถิติ t - test และF- test ผลการวิจัยพบวา 1) หมอดิน

อาสาสวนใหญเปนหมอดินอาสาประจําหมูบาน   รอยละ 87.0 เปนเพศชาย รอยละ 79.3 มีอายุ ระหวาง 52 – 60 ป จบ

การศึกษาระดับประถมศึกษารอยละ 49.4  มีประสบการณในการใชเทคโนโลยี รอยละ 84.3 2) หมอดินอาสามีความรู

เกี่ยวกับแอพพลิเคชั่น Agri Map mobile  สวนใหญอยูในระดับมาก รอยละ 98.5  3) ความคิดเห็นของหมอดินอาสาตอ

แอพพลเิคชั่น Agri Map mobile โดยเฉลี่ยอยูในระดับมาก 4) ผลการทดสอบสมมุตฐิาน พบวา หมอดินอาสาที่มีการศึกษาและ

ประสบการณในการใชเทคโนโลยีตางกันมีความคิดเห็นตอแอพพลิเคชั่น Agri Map mobile ตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่  

0.05 

คําสําคัญ:  Agri Map mobile   หมอดนิอาสา   แอพพลเิคชั่น 

Abstract  

Objective  of  this  research  were:  1)  to  study  demographic characteristic  and  so-cio  economic  factors  
of volunteer soil doctors, 2)  to study the knowledge on Agri-Map Mobile application,  3) to study the volunteer soil 
octor’s opinions  on  Agri-Map Mobile  application,4) to compare the soil doctor’s opinions  on  Agri-Map Mobile 
application,  indicated  by  demographic  characteristic  and  so-cio  economic  factors  and  the  knowledge  which 
regarding the  Agri-Map Mobile application  5) to study the problems and seek for the suggestion which implemented 
on  Agri-Map Mobile  application. The sample of this study were volunteer soil doctors 261 people who lived in 
Phetchaburi  province.  The  data  used  gather  by  using  simple  random  sampling  and  used  the  questionnaires. 
Statistical analysis included arithmetic means, percentage, frequency, standard deviation, minimum, maximum and t  -  
test and  F-  test to investigate the hypothesis. The research finding revealed that  1)  the most majority of volunteers 
were village volunteer soil doctors  87.0  %. They were male  79.3  %  and had  age between  52  –  60years old.  
Education was primary school at  49.4  %. They had experience in using the technology  at  84.3% 2) most  volunteer 
soil doctors had  the knowledge related to  Agri-Map Mobile application  at high level  in  98.5% 3) the means of 
volunteer soil doctor’s opinions on  Agri-Map Mobile application  were at high level  4)  the result from the hypothesis 
investigation found out that the volunteer soil doctors who gained education and experience in using technology gave 
the different opinions on  Agri-Map Mobile application at the significant level of 0.05, respectively.          
Keywords: Agri-Map Mobile, Volunteer soil doctors, Application, Phetchaburi Province 
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บทนํา 

ปจจุบันสถานการณ ดานเศรษฐกจิสังคม และสิ่ งแวดล อมของประเทศ มีการเปลี่ยนอยางรวดเร็ว สงผลกระทบตอ

การเกษตรทัง้ทางตรงและทางออม ไมวาจะเปนการแขงขันทางการคาที่รุนแรง มาตรการกีดกันทางการคาที่ไมใช ภาษี มาก

ขึ้น นอกจากนี้ การเปลี่ยนแปลงทางดานสภาพภูมิอากาศ ส งผลให เกิดภัยธรรมชาติที่มี ความรุนแรง ทั้งปญหาภัยแลง น้ํา

ทวมโรคและแมลงศัตรูพืชระบาด และความแปรปรวนของฤดูกาล การเปลี่ยนแปลงดานแรงงานทางการเกษตร การ

เคลื่อนยายแรงงานออกนอกภาคการเกษตรเขาสู ภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการ ซึ่งใหผลตอบแทนที่สูงกวาและมีสวัสด ิ

การแรงงาน แต กระนัน้ภาคการเกษตรก็ยังคงมี ความสําคัญและเปนรากฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ของประเทศ 

ซึ่งพบวามี ผูประกอบอาชพีเกษตรกรรมถ ึง  12.56  ลานคน คิดเปน ร อยละ 32.90 ซึ่งเปนสัดสวนที่มากที่สุดของผูประกอบ

อาชพีในประเทศไทย  (สํานักงานสถติแิหงชาตฯิ,2559) เปนแหลงรายไดหลักของคนสวนใหญ เปนที่รองรับแรงงานจากภาค

การผลติอ่ืนๆ  ในภาวะวกิฤตเศรษฐกจิ และสนิคาเกษตรของไทยยังเปนที่ รูจักและยอมรับในตลาดโลก ทําให ประเทศไทยเปน

ผูสงออกสนิคาเกษตรที่ สําคัญหลายชนิด เชน ข าว อ อย ยางพารา ปาลมน้ํามัน เปนตน ย่ิงไปกวานั้นนโยบายการพัฒนา

เศรษฐกจิในปจจุบันหรอืยุคไทยแลนด 4.0  ยังสนับสนุนและสงเสรมิภาคการเกษตร ใหมีการขับเคลื่อนการเกษตรเปลี่ยนจาก

การทําเกษตรแบบดัง้เดมิ ปรับเปลี่ยนมาเปนการทําเกษตรแบบทันสมัยที่ มีผลผลติปรมิาณนอยแต ขายได ในราคาสูง รวมไป

จนถงึการเพิ่มมูลคาใหกับสนิคา อีกทัง้ความกาวหนาทางเทคโนโลยีและการพัฒนาไปสู การเปนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลทํา

ใหเกดิยุคอินเตอรเน็ต สงผลใหเกษตรกรสามารถเขาถึงขอมูลและองคความรูไดอยางไรขีดจํากัด เปนการเปดโอกาสในการ

ผลติสนิคาเกษตรและการขายสนิคาเกษตรเชงิสรางสรรค ที่มีมูลคาสูง ดังนัน้เกษตรกรในอนาคตจะตองเปนผูประกอบการที่มี 

ทักษะสูงและมีแนวคิดในการพัฒนาตอยอดสิ นคาเพื่อเพิ่มมูลคาสินคาต อไป จากสถานการณขางตน กระทรวงเกษตรและ

สหกรณ จึงได จัดทําระบบแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุกออนไลน (Agri-Map Online)  โดยบูรณาการความ

รวมมือระหวางหนวยงานภาครัฐ ซึ่งมี ศูนยเทคโนโลยี อิเล็กทรอนิกส และคอมพิวเตอร แหงชาติกระทรวงวิทยาศาสตร และ

เทคโนโลยี เปนผูพัฒนา Agri-Map Online และมีกระทรวงเกษตรฯ เปนหนวยงานหลักในการใหชุดขอมูลที่ใช ในการจัดทําแผน

ที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุกออนไลน ( Agri-Map Online) ซึ่งระบบแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการ เชิงรุก

ออนไลน ( Agri-Map Online) เปนเครื่องมื อที่แสดงผลขอมูลเชิงภูมิ สารสนเทศพรอมระบบแนะนําผลการปรับเปลี่ยน

กจิกรรมการผลติดวยพชืทดแทน ในรูปแบบเว็บแผนที่ออนไลน ครอบคลุมทุกพื้นที่ สามารถใช งานไดจากทุกที่ทุกเวลาผาน

ทางระบบอินเตอรเน็ต มีการปรับขอมูลใหทันสมัย เพิ่มความสะดวกตอการใชงาน สามารถเขาถึงขอมูลพรอมกับติดตาม

ขอมูลความเปลี่ยนแปลงที่เกดิขึ้นไดอยางถูกต องรอบดาน ครอบคลุมการนําไปใช ประโยชนทั้งการบริ หารจัดการทรัพยากร

น้ํา การเพาะปลูกและผลผลติดานการเกษตร ได ตัง้แตระดับจังหวัดจนถงึตําบลใช เปนเครื่องมือในการบริหารจัดการเกษตร

ไทย เพื่อใหสอดคลองกับสถานการณ ปจจุบันและอนาคตในมิติ ของปจจัยการผลิต อุปสงค และอุปทาน โดยแสดงการใช 

พื้นที่ เกษตรกรรมของแต ละจังหวัดให เกิดความสมดุลและมี เปาหมายสําหรับบริหารจัดการสินคาเกษตร การใช พื้นที่

เกษตรกรรม การพัฒนาแหล งน้ํา ทัง้บนดนิและแหลงน้ําใตดนิ ที่สําคัญเปนการนําเทคโนโลยี เขามาประยุกตใชกับขอมูลดาน

การเกษตร ซึ่งสามารถตอบโจทย การชวยเหลอื และแกปญหาให กับเกษตรกรไทยในรายพื้นที่ได เปนอยางดี   (คูมือการใช 

งาน  " ระบบแผนที่ เกษตรเพื่ อการบร ิหารจัดการเชงิรุกออนไลน, 2560) ประกอบกับในปจจุบันเกษตรกรมี การใช โทรศัพท 

เคลื่อนที่กันอยางแพรหลาย ดังนั ้นเพื่อให มีการนําแผนที่เกษตรเพื่อการบรหิารจัดการเชงิรุก (Agri-Map) ไปใชอยากวางขวาง

มากย่ิงขึ้น กระทรวงเกษตรฯ จึงได รวมมือกับหนวยงานที่เกี่ยวของ  จัดทําระบบแผนที่ เกษตรเพื่อการบรหิารจัดการเชิงรุกบน

สมาร ทโฟน ( Agri-Map Mobile) เพื่อชวยเพิ่มความสะดวกให เกษตรกรและเจาหนาที่ สามารถเขาถึงและใชขอมูลเชิง

สารสนเทศดานการเกษตร เพื่อบรหิารจัดการพื้นที่ได อยางมี ประส ิทธภิาพ เพราะระบบแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการ

เชิงรุกบนสมาร ทโฟน (Agri-Map Mobile) มีระบบการวิเคราะหขอมูลและสามารถเลือกปลูกพืชเศรษฐกิจทดแทน ให 

เหมาะสมตามชั้นความเหมาะสมของดิน ผูใช สามารถเขาถึงขอมูลพรอมติดตามการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นไดอยางถูกตอง   
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ครอบคลุมการใชประโยชน ในการจัดการการเพาะปลูก ผลผล ิตดานการเกษตร ให สอดคลองกับสถานการณ ปจจุบัน และ

คาดการณในอนาคต สามารถใชงานไดจากทุกที่ ทุกเวลา ผานสมารทโฟน ซึ่งเปนทางหนึ่งในการชวยลดตนทุนและเพิ่ม

ประสทิธภิาพในการผล ิตทางการเกษตร แผนที่เกษตรเพื่อการบริ หารจัดการเชิงรุกระบบโมบาย สามารถให บริการขอมูล

เชิงพื้นที่ (แผนที่) ที่ทันสมัย ถูกตอง มีคุณภาพสามารถใช งานได สะดวก รวดเร็ว ครอบคลุมพื้นที่ทั้ง   76  จังหวัดและ

กรุงเทพมหานคร ใช งานงายเพียงปกหมุดลงในแผนที่ หรือระบุพิกัด ก็สามารถเขาถึงขอมูลหลักดานการเกษตรใน

ระดับประเทศ จังหวัด อําเภอ และตําบล แสดงรายละเอียดชั้นขอมูลเชิงพื้นที่ แบงตามชั้นสีพรอมคําอธิบายไดตามที่ผูใช 

กําหนด มีขอมูลทางเลอืกการปลูกพ ืชเศรษฐก ิจทดแทนพรอมรายละเอียดทีส่ําคัญ เชน    การเพาะปลูก ตนทุน ผลตอบแทน

ตอไร และแหลงรับซื้อ แสดงผลการวิเคราะห ขอมูลดานการเกษตรในรูปแบบสถิติ กราฟ ตัวเลข ตรวจสอบพื้นที่เหมาะสม 

แสดงรายละเอียดขอมูลทับซอนเชงิแผนที่ เพื่อตอบสนองการใชงานในพื้นที่ไดอยางเหมาะสม เปนอีกก าวหนึ่งของการพัฒนา

เจาหนาที่และเกษตรกรไปสู การเปน  SMART OFFICER และ SMART FARMER โดยมีจุดมุงหมายหลักเพื่อให เกษตรกร   มี 

ความเปนอยู ที่ดขีึ้น เกดิความภาคภูมิ ใจในอาชพี สงผลให เกษตรกรรมมี ความย่ังยืน ตลอดจนเพิ่มความสะดวกและรวดเร็ว

ใหกับเกษตรกร  (คูมือการใชงาน  " ระบบแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุกออนไลน, 2560)  กรมพัฒนาที่ดินได

ดําเนินการ  เพื่อยกระดับมาตรฐานของเกษตรกรไทยใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีอยางตอเนื่อง โดยมุงหวังให เกษตรกรไทยมี 

ความพร อม ความรู   ความเชี่ยวชาญในการประกอบอาชพีการเกษตร สามารถปรับตัวให เขากับการเปลี่ยนแปลงตางๆ โดย

มี หมอดินอาสา ซึ่ง เปนตัวแทนของกรมพัฒนาที่ดินเชื่อมโยงการทํางานเปนเครือขายในระดับหมูบาน ตําบล อําเภอ และ

จังหวัด ทําหนาที่เปนผู ประสานงานดานการพัฒนาที่ดินเพื่อการเกษตร ตลอดจนให คําแนะนําแก เกษตรกร ในเรื่องการ

จัดการแก ไขปญหาความเสื่อมโทรมของดนิ การดูแลและปรับปรุงบํารุงด ิน ผลติภัณฑ ของกรมพัฒนาที่ดนิ โดยเฉพาะการใช 

เทคโนโลยี กรมพัฒนาที่ดินไดให ความสําคัญกับการเปดรับเทคโนโลยีของหมอดินอาสาในทุกระดับ โดยมีการจัดอบรมให 

ความรูในเรื่ องแอพพลเิคชั่นตางๆ หนึ่งในนั้นก็คือ แอพพลิเคชั่น  Agri-Map Mobile เพื่อใช ในการจัดการพื้นที่ เกษตรกรรม 

(Zoning by Agri-Map) และปจจุบันกรมพัฒนาที่ดินมี หมอดินอาสาครอบคลุมทั่วประเทศประมาณ  80,000 ราย  (กรม

พัฒนาที่ดิน , 2560 และอรวรรณ,  2554)   จากบทบาทที่สําคัญดังกลาวมาขางตน ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษา เรื่อง

ความคิดเห็นตอแอพพลิเคชั่น  Agri-Map Mobile ของหมอดินอาสาจังหวัดเพชรบุรี โดยศึกษาปจจัยพื้นฐานดานสังคมและ

เศรษฐกิจ ความรู เกี่ยวกับแอพพลิ เคชั่น  Agri-Map Mobile ความคิดเห็นตอแอพพลิเคชั่น  Agri-Map Mobile ของหมอดิน

อาสาจังหวัดเพชรบุรี พร อมกับเปรียบเทียบความคิดเห็นตอแอพพลิเคชั่น  Agri-Map Mobile  ของหมอดินอาสาตาม

ปจจัยพื้นฐานสวนบุคคลดานสังคมและเศรษฐกจิ  และความรู เกี่ยวกับแอพพลเิคชั่น  Agri-Map Mobile เพื่อนําขอมูลที่ไดจาก

การศกึษาไปพัฒนาและใชในการสงเสรมิ เผยแพร ใหกับเกษตรกรและกลุมเกษตรกรรายอ่ืนๆ ตอไป 

 

อุปกรณและวิธีการ / วิธีดําเนนิการวิจัย 

ประชากรคือหมอดนิอาสา จังหวัดเพชรบุรี มีจํานวน 747 ราย ผูวิจัยไดกําหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยคํานวณดวย

สูตรของ Yamane ไดเทากับ 261 ราย เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คื อแบบสอบถาม ทําการทดสอบเครื่องมือโดยหาคาความ

เที่ยงตรง (Validity) โดยการนําแบบสอบถาม ใหผูเชี่ยวชาญ  ตรวจสอบและนํามาปรับปรุงแกไขใหถูกตองเหมาะสมตาม

วัตถุประสงค และมีความเที่ยงตรงตามเนื้ อหา   จากนั ้น ทําการทดสอบ ความเชื่อม่ัน (Reliability) โดยนําแบบสอบถามไปทํา

การทดลองใช  ( Try – Out) กับกลุ มตัวอยางที่มีคุณสมบัติ ใกล เคียงกับกลุมตัวอยางที่ศึกษาวิจัยจํานวน  30  คน นํา

แบบสอบถามมาว ิเคราะห หาคาความเชื่อม่ันในแบบทดสอบความรู  โดยใช วิธี  คูเดอร ริชารดสัน (Kuder Richardson) โดย

ใช สูตร KR – 20 ไดคาความเชื่อม่ันเทากับ  0.713 และหาคาความเชื่อม่ันในแบบทดสอบความคิดเห็น โดยหาคา Cronbach’s 

Alpha  เทากับ  0.929  ผู วจัิยได ดําเนนิการเก็บขอมูลการวจัิยดังนี้ เจาหนาที่สถานพีัฒนาที่ดนิเพชรบุรไีด จัดอบรมใหความรู 

กับหมอดนิอาสา เรื่องแอพพล ิเคชั่น Agri-Map Mobile มี การสาธติวธิกีารใชงานและใหหมอดนิอาสาทดลองใชงาน หลังจาก



การประชุมวชิาการ และการประกวดนวัตกรรมบัณฑิตศกึษาระดับชาติและนานาชาติ 

ระหวางวันท่ี 17-18 พฤษภาคม 2561 

ณ ศูนยประชุมนานาชาติดิเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส เชยีงใหม 
 

1230 

นัน้สงแบบสอบถามใหกับเจาหนาที่หนวยพัฒนาที่ดนิแตละอําเภอเพื่อนําแบบสอบถามไปสอบถามหมอดนิอาสา โดยจัดเตรียม

แบบสอบถามตามสัดสวนของแตละอําเภอหลังจากที่ผูวิจัยไดรับแบบสอบถามคืนมา นํามาตรวจสอบความสมบูรณ และ

ความถูกต องครบถวนของขอมูลในแบบสอบถามทุกฉบับและนําขอมูลที่ไดมาวเิคราะห แปลผล สรุป และรายงานผลการวิจัย

ทางสถติิตอไป สถติ ิที่ใ ชในการวเิคราะหขอมูลมีดังนี้ สถติเิชงิพรรณนา (Descriptive Statistic) เพื่ออธบิายลักษณะสวนบุคคล 

ทําการวิเคราะหโดยใช สถิติ   คาความถี่   ( Frequency) คาร อยละ   (Percentage) คาเฉลี่ ย   ( Arithmetic Mean) คา

เบี่ยงเบนมาตรฐาน   ( Standard Deviation) คาต่ําสุด  ( Minimum) คาสูงสุด  ( Maximum) วิเคราะห ความแตกตางระหวาง

ตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม  ใชสถติ ิ  t-test และ  F-test และการทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของตัวแปรตามเปน

รายคู  ใชวธิ ีLSD (least significant difference) 

ในการวิจัยครั้งนี้ กําหนดเกณฑ วัดความรู เกี่ยวกับแอพพลิเคชั่น   Agri-Map Mobile โดยกําหนดเกณฑ การวัด

ความรูดังนี้ 

ตอบผดิ ได  0   คะแนน 

ตอบถูกได   1  คะแนน 

การวัดคะแนนความรูในภาพรวม ประกอบไปดวยคําถาม 19 ขอ  โดยมีคะแนนต่ําสุดเทากับ 0 และคะแนนสูงสุด

เทากับ 19 ผูวจัิยนํามาจัดกลุมตามชวงคะแนนเทากับ 0 – 19 คะแนน แบงเปน 3 ระดับ ดังนี้ 

 

 
และในสวนความคิดเห็นตอแอพพลเิคชั่น Agri-Map Mobile วัด 3 ระดับ ดังนี้ 

ความคิดเห็นมาก       ใหคะแนนเทากับ  3 

ความคิดเห็นปานกลาง     ใหคะแนนเทากับ  2 

ความคิดเห็นนอย      ใหคะแนนเทากับ  1 

จากคะแนนความคิดเห็นตอแอพพลเิคชั่น Agri-Map Mobile ผูวจัิยนํามาจัดกลุมโดยมีอันตรภาคชัน้เทากับ 

 
ดังนัน้ในการจัดชวงคะแนนเฉลี่ยระดับความคิดเห็นตอ Agri-Map Mobile สามารถจัดไดดังนี้ 

ความคิดเห็นมาก      คะแนนเฉลี่ยเทากับ  2.34 - 3.00 คะแนน 
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ความคิดเห็นปานกลาง    คะแนนเฉลี่ยเทากับ  1.67 - 2.33 คะแนน 

ความคิดเห็นนอย      คะแนนเฉลี่ยเทากับ  1.00 - 1.66 คะแนน 

 

ผลการวิจัย 

ปจจัยพื้นฐานสวนบุคคลทางสังคมและเศรษฐกิจของหมอดนิอาสา 

ผลการวิจัยพบวาหมอดินอาสาส วนใหญ เปนเพศชาย  จํานวน 207 คน คิดเปนรอยละ  79.3 และเปนเพศหญิง

จํานวน 54 คน คิดเปนร อยละ  20.7 มี อายุระหว าง 52 - 60 ป จํานวน 89 คน คิดเปนรอยละ  34.1 อายุเฉลี่ยเทากับ

56.03 ป อายุมากทีสุ่ด  84 ป และอายุนอยที่ สุด 26 ป ระดับการศึกษาพบวาสวนใหญมีการศึกษาระดับประถมศึกษามาก

ที่สุด จํานวน  129 คน คิดเปนรอยละ  49.4 รองลงมาคือ ระดับมัธยมศกึษา  จํานวน 115 คน คิดเปนรอยละ  44.1 และระดับ

ปรญิญาตร ี  จํานวน   17  คน  คิดเปนรอยละ   6.5   สถานภาพสวนใหญ สมรส  จํานวน   214  คน  คิดเปน รอยละ   82    

มีจํานวนสมาชิกในครอบครัว   4-5  คน  จํานวน   117  คน  คิดเปนรอยละ   44.8  โดยมี จํานวนสมาชิกเฉลี่ย  1.9  คน  

จํานวนสมาชกิสูงสุด  11 คน จํานวนสมาชกิต่ําสุด  1 คน โดยมี จํานวนสมาชกิที่เปนแรงงานการเกษตรเฉลี่ย  2.16 คน สูงสุด 

7 คน ต่ําสุด  1 คน มี จํานวนพื้นที่ทําการเกษตรเฉลี่ย  20.78 ไร และจํานวนพื้นที่ทําการเกษตรสูงสุด 110 ไร จํานวนพื้นที่ทํา

การเกษตรต่ําสุด 0.25 ไร ระดับหมอดนิอาสาพบวาส วนใหญ เปนหมอดนิอาสาประจําหมูบานมากที่สุด จํานวน 227 คน คิด

เปนรอยละ 87.0 รองลงมาคือหมอดินอาสาประจําตําบล  จํานวน 34 คน คิดเปนรอยละ  13.0  ประสบการณ ในการใช

เทคโนโลยี  พบวา  หมอดนิอาสาสวนใหญมีประสบการณ ในการใช เทคโนโลยีจํานวน 220 คน  คิดเปนรอยละ 84.3 และไมมี

ประสบการณ จํานวน 41 คน คิดเปนรอยละ 15.7 (ตารางที่ 1) 
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ตารางที่  1  จํานวนและรอยละของหมอดนิอาสา จ าแนกตามปจจัยพื้นฐานสวนบุคลดานสังคมและเศรษฐกจิ 
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ความรูเกี่ยวกับแอพพลเิคช่ัน  Agri-Map Mobile ของหมอดนิอาสา 

ความรูเกี่ยวกับแอพพลเิคชั่น  Agri-Map Mobile ของหมอดินอาสา พบวา หมอดินอาสาสวนใหญมีความรูเกี่ยวกับ

แอพพลเิคชั่น  Agri-Map Mobile อยู ในระดับมาก จํานวน 250 คน คิดเปนรอยละ 98.5 รองลงมามี ความรู ระดับปานกลาง 

จํานวน 11 คน คิดเปนรอยละ 1.5 (ตารางที่ 2) 

ตารางที่ 2 จํานวนและคารอยละของระดับความรูเกี่ยวกับแอพพลเิคชั่น Agri-Map Mobile ของหมอดนิอาสา 

 
 

ความคดิเห็นตอแอพพลเิคช่ัน Agri-Map Mobile ของหมอดนิอาสา จังหวัดเพชรบุรี 

ความคิดเห็นตอแอพพลเิคชั่น   Agri-Map Mobile ของหมอดนิอาสา ในภาพรวมอยู ในระดับมาก   (คาเฉลี่ยเทากับ  

2.373) และเม่ือพจิารณาเปนรายดาน  พบวาหมอดนิอาสามีความคิดเหน็ดานขอมูลและการแสดงผลของแอพพลิเคชั่น มากที่ 

สุด ( คาเฉลี่ยเทากับ 2.432) รองลงมาคือ ดานการประยุกต ใช แอพพลเิคชั่น  ( คาเฉลี่ยเทากับ2.379)  ดานการใชงานแอพล ิ

เคชั่น  ( คาเฉลี่ยเทากับ  2.344) สําหรับประโยชน ที่ ได รับจากการใช แอพพลเิคชั่น (คาเฉลี่ยเทากับ 2.339) หมอดินอาสามี

ความเห็นนอยที่สุด (ตารางที่ 3) 

 

ตารางที่  3 คารอยละ  คาเฉลี่ย และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ความคิดเห็นตอแอพพลิเคชั่น  Agri-Map Mobile ของหมอ

ดนิอาสาจังหวัดเพชรบุรี 

 
 

การเปรยีบเทยีบความคิดเห็นตอแอพพลเิคชั่น Agri-Map Mobile ของหมอดนิอาสาจังหวัดเพชรบุรี 
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การเปรียบเทียบความคิดเห็นตอแอพพลิเคชั่น  Agri-Map Mobile จําแนกตามระดับการศึกษาของหมอดินอาสา 

พบวา หมอดนิอาสาที่มีระดับการศกึษาแตกตางกัน มีความคิดเห็นตอแอพพลิเคชั่น  Agri-Map Mobile แตกตางกัน (ที่ระดับ

นัยสําคัญทางสถติ ิ0.01) (ตารางที่ 4) 

 

ตารางที่ 4 การเปรยีบเทยีบความคิดเห็นตอแอพพลเิคชั่น Agri-Map Mobile จําแนกตามระดับการศกึษา 

 
ทําการทดสอบรายคู ดวยวิธี  LSD เปรียบเทียบคาเฉลี่ยความคิดเห็นตอแอพพลิเคชั่น   Agri-Map Mobile จําแนก

ตามระดับการศึกษา พบวาการศึกษาระดับประถมศึกษา (1) และการศึกษาระดับมัธยมศึกษา (2)  มีความคิดเห็นตอ

แอพพลิเคชั่น Agri-Map Mobile โดยเฉลี่ยแตกตางกัน (ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิ ติ 0.01) โดยหมอดินที่มีการศึกษาระดับ

มัธยมศึ กษา มีความคิดเห็น ตอแอพพลิเคชั่น  Agri-Map Mobile โดยเฉลี่ย  (คาเฉลี่ยเทากับ 2.460) มากกวาหมอดินที่มี

การศกึษาระดับประถมศกึษา (คาเฉลี่ยเทากับ 2.290) 

 

ตารางที่ 5  เปร ียบเทยีบคาเฉลี่ยความคิดเห็นตอแอพพลเิคชั่ น  Agri-Map Mobile จําแนกตามระดับการศึกษาเปนรายคูโดย

วธิ ี LSD (Least Significant Difference) 

 
หมายเหตุ :   ns หมายถงึ ไมมีนัยสําคัญทางสถติทิี่ระดับ 0.05 

* หมายถงึ มีนัยสําคัญทางสถติทิี่ระดับ 0.05 

** หมายถงึ มีนัยสําคัญทางสถติทิี่ระดับ 0.01 

 
การเปรยีบเทยีบความคิดเห็นตอแอพพลเิคชั่น Agri-Map Mobile จําแนกตามประสบการณ การใช เทคโนโลยีพบวา  

หมอดินอาสามี ประสบการณ การใชเทคโนโลยีแตกตางกันมีความคิดเห็นตอแอพพลิเคชั่น  Agri-Map Mobile ในภาพรวม 

แตกตางกัน (ที่ระดับนัยสําคัญทางสถติ ิ0.01) นอกจากนี้ พบความแตกตางในรายดานคือ ดานขอมูลและการแสดงผล และ

ดานประโยชนที่ไดรับจากการใช ที่ระดับนัยสําคัญทางสถติ ิ0.01 และ 0.05 ตามลําดับ 
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ตารางที่ 6   การเปรยีบเทยีบ ความคิดเห็นตอแอพพลเิคชั่น  Agri-Map Mobile จําแนกตาม ประสบการณ การใชเทคโนโลยี

ของหมอดนิอาสา 

 

 
 

วิจารณผลการวิจัย 

หมอดินอาสามีความรู เกี่ยวกับแอพพลิเคชั่น   Agri  Map mobile อยูในระดับมากคิ ดเปนรอยละ  98.5 ทั้งนี้อาจ

เปนเพราะหมอดนิอาสาไดรับความรู จากการเขารับการอบรม จากเจาหนาที่ สถานี พัฒนาที่ดินเพชรบุรี  อี กทั้งหมอดินอา

สามี ความกระตือรือรนและสนใจอยูแลว   เนื่องจากในปจจุบันมี การเขาถึ งเทคโนโลยี ที่มากขึ้ น   การได รับขาวสาร

เกี่ยวกับแอพพลิเคชัน่ตางๆ  ที่มีประโยชน ทางการเกษตร  และความสะดวกสบาย ตอการใชงานพรอมกับหมอดินอาสาเริ่มมี 

ทักษะในการใช เทคโนโลยี  เพราะได รับการอบรมจากเจาหนาที่กรมพัฒนาที่ดินเปนประจําและอยางตอเนื่องในเรื่อง

แอพพลิเคชั่นตางๆ   ของกรมพัฒนาที่ดิน   และคนพบวา  หมอดินอาสามีความคิดเห็นตอแอพพลิเคชั่น   Agri Map mobile 

อยู ในระดับมากทุกดาน   คื อ   ดานขอมูลและการแสดงผลของแอพพลิเคชั่น ดานการประยุกต ใช แอพพลิเคชั่น  ดานการ

ใชงานแอพพลเิคชั่นและดานประโยชน ที่ ได รับจากการใช แอพพลิเคชั่น  มีความสอดคลองกับงานวิจัยของ  อุดม  (2552) 

เกี่ยวกับความคิดเห็นตอการใช เทคโนโลยี สารสนเทศในการปฏิบัติงานของนักวิชาการเกษตรในดานการใช เทคโนโลยี 

สารสนเทศ  พบวานักวชิาการเกษตรสวนใหญ มี ความเห็นดวยกับการนําเอาอินเตอรเน็ตมาใชประกอบการปฏิบัติงาน  การ

ใชเทคโนโลยีสารสนเทศโดยเฉพาะอินเตอรเน็ตชวยใหการเผยแพรขอมูลตางๆ ของหนวยงานไดงายและรวดเร็ว   เชนเดี ยว

กับที่หมอดินอาสาได รับการฝกอบรม และทดลองใชเกี่ยวกับแอพพลิเคชั่น Agri-Map Mobile เพื่อที่หมอดินอาสาจะได นํา

ความรู และประสบการณ ที่ได จากการอบรมไปถายทอด สูเกษตรกรในพื้นที่ตอไป 

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา หมอดินอาสาที่มี ระดับการศึกษาตางกัน  มีความคิดเห็นตอแอพพลิเคชั่น Agri-

Map Mobile แตกตางกัน  ซึ่งแตกต างจากผลงานวิจัยของ  จิตติมา  (2552 )  ที่พบว า บุคลากรสํานักงานเกษตรจังหวัด

สมุทรสาครที่ มี ระดับการศกึษาที่ แตกต างกันจะมี ศักยภาพในการปฏิบัตงิานเกี่ ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศไม แตกตางกัน 

ทั้ งนี้ อาจเนื่องจากไม วาบุคคลจะจบการศึกษาในระดับใด ก็ต องได รับการฝกอบรมและเรียนรู ในการใชงานกับระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศของสํานักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร  เชนเดียวกับหมอดินอาสาที่ มีวุฒิการศึกษา ในระดับ

มัธยมศกึษาเปนผูอยู ระหวางวัยผู ใหญ   ซึ่งได รับการศกึษาเร ียนรู ในเรื่องการใช เทคโนโลยีต างๆ   ในขั้นพื้นฐานและ  ยัง

อยู ในวัยที่พร อมจะเรยีนรู เพิ่มเต ิมและปรับตัวให เขากับการใช เทคโนโลยี ใหม ๆ  ให ทันตอการเปลี่ยนแปลงของสังคมและ

เหมาะสมตอการทําการเกษตรในยุคปจจุบัน  สวนของหมอดนิอาสาที่มี วุฒกิารศึกษาในระดับประถมศกึษาเปนผูที่อยูระหวาง

วัยผูสูงอายุ   ซึ่งไม เคยได รับการศ ึกษาเร ียนรู ในเรื่องการใช เทคโนโลยี   ในขั้ นพื้ นฐาน ซึ่งเปนการยากที่จะเรียนรู และ

ปรับตัวให เขากับการใช เทคโนโลยี ใหม ๆ   อีกทั้งอุปกรณ สื่อสารในปจจุบันมี การปรับปรุงให มีประสิทธิ ภาพและความ

ทันสมัย  ซึ่ งอาจเปนอุปสรรคใน การใชงานของหมอดนิอาสาที่มีวุฒิการศกึษาในระดับประถมศกึษา 
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หมอดนิอาสาที่มี ประสบการณ ในการใช เทคโนโลยี ต างกัน  มีความคิดเห็นตอแอพพลิเคชั่น  Agri-Map Mobile 

โดยรวมเฉลี่ ยแตกต างกัน  ซึ่ งสอดคล องกับงานวิจัยของ จิตติมา (2552)  พบว า บุคลากรสํานักงานเกษตร จังหวัด

สมุทรสาคร ที่เคยมีประสบการณใชเทคโนโลยีสารสนเทศจะมีศักยภาพในการปฏิบัตงิานเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศสูงกวา

บุคลากรที่ไมเคยมี ประสบการณใช เทคโนโลยีสารสนเทศ  ซึ่งบุคลากรที่มีความรูเกี่ยวกับเทคโนโลยี สารสนเทศที่แตกตางกัน

จะมี ศักยภาพในการปฏิบัต ิงานเกี่ ยวกับเทคโนโลยี สารสนเทศแตกตางกัน  จากงานวจัิยยังพบอีกวาหมอดินอาสาที่ ไมเคยมี 

ประสบการณ ในการใช แอพพลิเคชั่ น  มีความเชื่อม่ันในตัวเจาหนาที่ ในการถายทอดความรู แนะนําและชี้ ใหเห็นถึง

ประโยชน ของ แอพพลิเคชั่น   Agri-Map Mobile วาถานําไปใช จะเปนประโยชน อยางไรตอ หมอดินอาสาในการทํา

การเกษตร  ซึ่งแตกต างกับหมอดิ นอาสาที่มีประสบการณ ในการใช แอพพลิ เคชั่นอ่ืนมากอนมองเห็นประโยชน ในการใช

แอพพลเิคชั่น Agri-Map Mobile น อยกว า   ทัง้นี้ อาจจะเคยเจอประสบการณ ในการใชแอพพลิเคชั่นอ่ืนทั้งในทางดานดีและ

ไมด ี รวมไปถงึการเขาใชงานในบางพื้นที่สัญญาณอินเตอร เน็ตอาจยังไมครอบคลุมทําให เขาใช งานได ยาก   ซึ่งเม่ือได รับ

การถายทอดความรู   แนะนําและชี้ ให เห็นถึงประโยชน ของ ตัวแอพพลิเคชั่ น Agri-Map Mobile จากเจาหนาที่  อาจจะยัง

ตองการทดลองใช  แอพพลเิคชั่น  Agri-Map Mobile เพื่อไดตัดสนิใจเองวาแอพพลิเคชั่น Agri-Map Mobile มีประโยชนในการ

ทําการเกษตรจรงิ และเหมาะสมกับหมอดนิอาสา 

สรุปผลการวิจัยและขอเสนอแนะ 

จากการศึ กษาพบว าหมอดินอาสามี ความรู เกี่ยวกับแอพพลิเคชั่น Agri-Map Mobile อยู ในระดับมาก มีความ

คิดเห็นตอแอพพลเิคชั่น  Agri-Map Mobile ในภาพรวมอยู ในระดับมาก  ซึ่งหมอดินอาสามี ความคิดเห็นดานขอมูลและการ

แสดงผลของแอพพลิเคชั่น ดานการใชงานแอพพลิเคชั่น ดานการประยุกตใชแอพพลิเคชั่นและประโยชนที่ไดรับจากการใช 

แอพพลเิคชั่น   และเม่ือ เปรยีบเทยีบ ความคิดเห็นของหมอดินอาสาตอ แอพพลิเคชั่น   Agri-Map Mobile จําแนกตามระดับ

การศกึษานัน้ หมอดนิอาสามี ระดับการศกึษาแตกตางกันจะมี ความคิดเห็นตอ แอพพลิเคชั่น Agri-Map Mobile  ในภาพรวม

ที่แตกตาง โดยหมอดินอาสาที่มีระดับการศึกษาระดับประถมศึกษาจะมีความคิดเห็นตอแอพพลิเคชั่น  Agri-Map Mobile 

มากกวา หมอดินอาสาที่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษา และยังพบอีกวาประสบการณการใช เทคโนโลยีนั้น หมอดินอาสามี 

ประสบการณ การใช เทคโนโลยี แตกตางกันจะมี ความคิดเห็นตอแอพพลเิคชั่น Agri-Map Mobile ในภาพรวมที่แตกตาง  โดย

หมอดนิอาสาที่ไมมี ประสบการณในการใช เทคโนโลยีจะมีความคิดเห็นตอแอพพลิเคชั่น Agri-Map Mobile มากกวาหมอดิน

อาสาที่ มีประสบการณในการใชเทคโนโลยี 

ขอเสนอแนะของผูวิจัย เห็นวา หมอดินอาสาควรไดรับการเพิ่มพูนความรูและฝกปฏิบัติการใช เทคโนโลยีอยาง

ตอเนื่อง เพื่อเปนการสราง ความคุนเคยในการใช เทคโนโลยี ให กับหมอดินอาสา  และมี การให ขอมูลชี้ ให เห็นถึงความ

จําเปนและประโยชนของการใช เทคโนโลยีในการทําการเกษตร นอกจากนี้ ควรสงเสริมการสรางกลุมหมอดินอาสาให เปน

ตนแบบ ในการใชเทคโนโลยีคูกับการทําการเกษตร รวมไปถึงเปนกลุมหมอดินอาสาในการ ถายทอดความรูและ

ประชาสัมพันธเผยแพร การใช เทคโนโลยีให กับเกษตรกร  โดยอาจแบงหมอดินอาสาเปน 2 กลุม กลุมที่ไมเคยมี

ประสบการณในการใชเทคโนโลยี และหมอดนิอาสาที่มีประสบการณในการใช เทคโนโลยี  โดยเลอืกใชวธิีการถายทอดความรู 

การใช เทคโนโลยี ให เหมาะสมกับกลุ มหมอดนิอาสาทัง้ 2 กลุม เพื่อพัฒนาให เปนต นแบบในการใช เทคโนโลยีควบคูไปกับ

การทําการเกษตรและเปนผูนําการถายทอดใหกับเกษตรกรอ่ืนๆ ตอไป  

 

กติตกิรรมประกาศ 

ขอขอบพระคุณอาจารยภาควิชาสงเสริมและนิเทศศาสตรเกษตรทุกทานที่สั่งสอนอบรมบมวิชา  และกรุณาให

คําปรึกษาแนะนําเพิ่มเติมกอใหเกิดประโยชนตอการวิจัยคนควาอิสระฉบับนี้ ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้
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ขอขอบพระคุณ  ผูเชี่ยวชาญกรมพัฒนาที่ดนิ  ที่ไดกรุณาตรวจสอบความถูกตองของแบบสอบถาม  ใหคําแนะนําแกผูวิจัยและ

ขอขอบคุณเจาหนาที่ สถานพีัฒนาที่ดนิเพชรบุรทีี่ชวยประสานงานและเก็บขอมูล  รวมถงึหมอดนิอาสา  ผูที่ใหความรวมมือใน

การทําแบบสอบถามเปนอยางดี และใหขอมูลที่เปนประโยชน รวมทั้งเพื่อนๆ พี่ๆ นองๆ นิสิตปริญญาโทสาขาสงเสริม

การเกษตร อีกทัง้ผูมีพระคุณ ผูที่เกี่ยวของในการใหความชวยเหลอื และเปนกําลังใจที่ดเีสมอมา 
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บทคัดยอ 

 งานวิจัยนี้เปนงานวิจัยเชิงคุณภาพ มีความมุงหมายเพื่อสรางและหาคุณภาพของแบบเรียนคําศัพทภาษาไทยจาก

รายการขาวทางวิทยุโทรทัศนสําหรับนักศึกษาจีนที่เรียนวิชาเอกภาษาไทยชั้นปที่ 3 มหาวิทยาลัยชนชาติกวางสี โดยเลือก

ตัวอยางเนื้อหาขาวแบบเจาะจงจากเว็บไซตวิทยุโทรทัศนฟรีทีวี ชอง 3, 5, 7, 9, 11 และ Thai PBS แลวนํามาสรางเปน

แบบเรยีน กลุมตัวอยางในครัง้นี้ ไดแก นักศกึษาจีนที่เรียนวิชาเอกภาษาไทยชั้นปที่ 3 มหาวิทยาลัยชนชาติกวางสี จํานวน 15 

คน ซึ่งเปนนักศึกษาแลกเปลี่ยนที่สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม  เครื่องมือในการวิจัย ไดแก แผนการสอน บทเรียน 

แบบทดสอบระหวางเรยีน และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์กอนและหลังการเรยีน การวเิคราะหขอมูลเพื่อหาคุณภาพแบบเรียน 

ผูวจัิยจะวเิคราะหจากคะแนนเฉลี่ยในการประเมินคุณภาพแบบเรยีนของผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน ผลการวิจัยพบวา ผลการประเมิน

คุณภาพแบบเรียนจากผูเชี่ยวชาญมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.88 สูงกวาเกณฑที่กําหนดไวคือ ≥ 3.51 สรุปไดวา คุณภาพของ

แบบเรยีนอยูในระดับคุณภาพเหมาะสม สามารถนําไปใชประกอบการเรยีนการสอนได 

คําสําคัญ: แบบเรยีนคําศัพทภาษาไทย  รายการขาวทางวทิยุโทรทัศน  นักศกึษาจีน 

Abstract  

This research is a qualitative research. The objective of this research is to create  a thai vocabulary textbook 

from news programs on television for 3rd-year chinese student Majorring in Thai from Guangxi University for Nationality. 

Researcher Selected  news  from the free TV channel 3, 5, 7, 9, 11 and Thai PBS, and will assess the quality of the 

textbook by analyze the average score of 3 experts. The sample grop consists of fifteen 3rd-year chinese student 

Majorring in Thai from Guangxi University for Nationality, who are  exchange at Language Institute Chiang Mai 

University . The research found that the results of the evaluation of the quality of the study by the experts were 3.88 

scores, which was higher than the criterion of ≥ 3.51, so can be concluded that it was a good quality to be used in the 

real classroom.          

                                                             
*
 บทความน้ีเปนสวนหน่ึงของปรญิญานิพนธ เรื่อง การสรางแบบเรยีนคําศํพทภาษาไทยจากรายการขาวทางวทิยุโทรทัศนสําหรับนักศกึษาท่ีเรยีน

วชิาเอกภาษาไทยชัน้ปท่ี 3 มหาวทิยาลัยชนชาติกวางสี. 
**

 This article is a part of  thesis “Creating  a Thai Vocabulary Textbook from News Programs on Television for Chinese Students Grade 3 of Guangxi 

University for Nationality ”. 
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บทนํา 

 ในการเรยีนภาษาตางประเทศนัน้ การเรยีนคําศัพทเสมือนการสรางพื้นฐานแกผูเรียน เพราะไมวาการพัฒนาทักษะ

การฟง การพูด การอานและการเขียนของผูเรียนหลีกเลี่ยงไมไดตองเรียนรูคําศัพท ดังเชน เสาวภา นิสภโกมล (2553: 1) 

เสนอไววา “ ในการเรยีนภาษาไทยสําหรับผูเรยีนที่เปนชาวตางชาต ิคําศัพทเปนพื้นฐานที่สําคัญในการเรียนภาษาตางประเทศ 

ถาผูเรยีนรูคําศัพทหรอืรูความหมายคําศัพทมากอนแลวไมคอยมีปญหาในการเรียนภาษา เพราะคําศัพทมีความสําคัญในทุก

ทักษะไมวาจะเปนทักษะการฟง การพูด  การอานและการเขียน” นอกจากนี้ โดยธรรมชาติการเรียนภาษาตางประเทศของ

ผูเรยีนนัน้ ผูเรยีนมักมีความสนใจในการเรยีนคําศัพทเปนอันดับแรก ดังเชน บํารุง โตรัตน (2524: 75) ไดกลาววา การเรียนรู

คําศัพทในภาษาตางประเทศมีความสําคัญไมนอยกวาการรูไวยากรณหรือโครงสรางของประโยค นักเรียนที่ เรียน

ภาษาตางประเทศมักจะใหความสนใจในเรื่องคําศัพทกอนอยางอ่ืน แลวจึงเริ่มนําคําศัพทเหลานั้นมาฝกใชในโครงสราง

ประโยคในลําดับตอมา ดังนัน้ การสอนคําศัพทมีทัง้ความจําเปนในดานการใหพื้นฐานและในดานการตอบสนองความตองการ

ของผูเรยีน 

 คําศัพทที่ใชในภาษาไทย ตามรายการรวบรวมในพจนานุกรมราชบัณฑิตยสถานฉบับป พ.ศ 2554 มีจํานวนคําศัพท

ภาษาไทยประมาณ 39,000 คํา ซึ่งจํานวนคําศพัทดังกลาว ผูเรยีนไมสามารถเรยีนไดหมด การเลือกคําศัพทใดมาสอนจึงเปน

ขอควรพิจารณา Lado (1964: 119-120) ไดกลาวถึงหลักการการเลือกคําศัพทบางประการวา ควรเลือกคําศัพทที่ผูเรียนมี

โอกาสนําไปใชในชวีติประจําวัน และคําศัพทที่มีความสัมพันธกับประสบการณ และความสนใจของผูเรียน ซึ่งตรงกับที่ Huang 

tingting (2555: 14) สรุปไววา การเลอืกคําศัพทตองพจิารณาจากคําศัพทที่พบเห็นหรือผูเรียนจําเปนในการนํามาใชบอยครั้ง 

และเปนคําที่ปรากฏในชวีติประจําวัน หรอืคัดเลอืกคําศัพทใหเหมาะสมสอดคลองกับความตองการของผูเรยีน 

 คําศัพทที่ปรากฏในขาว เปนคําศัพทที่ไดอาน ไดดูหรือไดฟงในชีวิตประจําวันผานสื่อมวลชนประเภทตาง ๆ เม่ือ

นักศึกษาตางชาติเขามาเรียนและใชชีวิตในประเทศไทยมักจะมีโอกาสไดฟงขาวจากวิทยุกระจายเสียง อานขาวจาก

หนังสอืพมิพ หรอืชมขาวจากวิทยุโทรทัศน อีกทั้งบางครั้งผูสอนอาจใชขาวเปนสื่อการสอนและแบบฝกหัด ดังนั้น คําศัพทที่

ปรากฏในขาว จึงเปนคําศัพทที่เกี่ยวของในชีวิตประจําวันของผูเรียน อีกทั้ง การเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยตาง ๆ ของ

ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนตางใหความสําคัญการเรียนรูภาษาไทยจากขาวเชนกัน เห็นไดจากหลักสูตรภาษาไทยของ

สาธารณรัฐประชาชนจีน ตางไดเปดสอนรายวิชาที่เกี่ยวกับขาว เชน มหาวิทยาลัยครูกวางสีมีการเปดสอนรายวิชาการอาน

หนังสอืพมิพ มหาวทิยาลัยปกกิ่งมีการเปดสอนรายวชิาการฟงขาว มหาวทิยาลัยชนชาตกิวางสมีีการเปดสอนรายวิชาโสตทัศน

ศกึษาภาษาไทย ซึ่งวชิานี้สอนเนื้อหาขาวเปนสวนใหญ ดังนัน้ การเพิ่มพูนความรูความเขาใจของวงศัพทขาวแกผูเรียน จึงเปน

อีกวธิหีนึ่งที่ชวยใหผูเรยีนไดเรยีนรูเรื่องขาวสารประจําวันของไทยมากขึ้น 

 ขาวในรายการวิทยุโทรทัศนซึ่งเปนขาวที่นําเสนอในรูปแบบทั้งภาพและเสียง จึงชวยทําใหผูเรียนเห็นภาพ ผูเรียน

เขาใจเนื้อหาขาวและคําศัพทในขาวไดงายขึ้น อีกทัง้ประหยัดเวลาการบรรยายหรอือธบิาย สรางบรรยากาศการเรียนการสอน

ใหนาสนใจ การนํารายการขาวมาประกอบการสอนคําศัพทยังสามารถใชจัดกจิกรรมในหองเรียนหลากหลายรูปแบบทั้งการดู 

การฟง การพูด การเขยีน และการแปล ดังเชน สุจรติ เพยีรชอบและสายใจ อินทรัมพรรย (2523: 231-234) ไดสํารวจการใช

รายการวิทยุโทรทัศนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาไทยวา สามารถใหผูเรียนชมหรือฟงตามกําหนด ทํากิจกรรมการ

เรยีนไดหลากหลาย เชน ยอความ เรียงความ วิเคราะห อภิปราย วิจารณ รวบรวมคําศัพท การประเมินคุณคานั้นขึ้นอยูกับ

ความเหมาะสมวากจิกรรมใดควรปฏิบัตติอรายการใด ดังนัน้ จึงกลาวไดวา การใชรายการขาววิทยุโทรทัศนประกอบการสอน

คําศัพทภาษาไทย สามารถจัดกิจกรรมตางๆ เพื่อใหผูเรียนฝกทั้งฟง พูด อาน และเขียน  ซึ่งตรงกับที่ ดวงเดือน แสงชัย 

(2530: 67) ไดกลาววา การที่นักเรยีนจะสามารถใชทักษะทัง้ 4 ทักษะคือการฟง พูด อาน และเขยีนจะชวยยํ้าความจําคําศัพท

ใหแมนยําย่ิงขึ้น 
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 ในเบื้องตน ผูวจัิยไดสัมภาษณปญหาในการเรยีนเรื่องขาวของนักศึกษาจีนชั้นปที่ 3 ของมหาวิทยาลัยชนชาติกวางส ี

ทั้งนักศึกษาที่เรียนวิชาภาษาไทยเปนวิชาเอกและวิชาโท พบวา ผูเรียนจํานวนหนึ่งมีปญหาเรื่องคําศัพท เชน การไมเขาใจ

ความหมายของคําศัพทในขาว การจําคําศัพทไมได  มีปญหาการใชคํา ฯลฯ เชน WANG BING  (王冰.  2558:  สัมภาษณ) 

นักศึกษาจีนแลกเปลี่ยนของมหาวิทยาลัยแหงหนึ่งในกรุงเทพฯ ไดกลาววา ในเนื้อหาขาว 1 ขาวนั้น ถึงแมวาไมกี่นาที แตมี

คําศัพทจํานวนมาก ถาเปนคําศัพทเฉพาะดานย่ิงเปนคําศัพทเขาใจยาก บางครัง้แมอาจารยคนไทยอธิบายดวยภาษาไทยแลวก็

ยังรูสึกคลุมเครือ1  นักศึกษาจีนแลกเปลี่ยนอีกคนหนึ่ง ZHANG YANCAI  (张艳彩. 2558: สัมภาษณ) ไดแสดงความ

คิดเห็นเชนเดยีวกันวา รูสกึตัวเองมีคลังคําศัพทนอยมากจึงทําใหฟงขาวไมเขาใจและจําคําศัพทแบบทองจําลืมงาย เพราะไม

คอยมีโอกาสไดฝกใช2 ดังนัน้ ในการสรางแบบเรียนคําศัพทภาษาไทยจากรายการขาวของผูวิจัยครั้งนี้ เนื้อหาที่เกี่ยวกับการ

อธบิายคําศัพทจึงควรชวยใหผูเรยีนจดจําคําศัพทหรอืเขาใจความหมายคําศัพทใหงายขึ้น เชน อธิบายความหมายคําศัพทโดย

รูปภาพ แผนภูมิ ภาษาแมของผูเรียน ฯลฯ และควรมีกิจกรรมใหผูเรียนไดฝกใชคําศัพทที่เรียนอยางสมํ่าเสมอ เชน อภิปราย

ประเด็นใน วดีทีัศนรายการขาว เลนบทบาทสมมุต ิฯลฯ ผูเรยีนจะไดฝกใชคําศัพททั้งฟง พูด อาน และเขียน การสอนคําศัพท

ในขาวจะไดมีประสทิธภิาพมากย่ิงขึ้น    

 แบบเรียนมีความสําคัญตอทั้งผูสอนและผูเรียน เปนเสมือนสื่อกลางเชื่อมโยงผูสอนกับผูเรียน ดังเชน สุณีย อัต

ศาสตร (2526: บทนํา) ไดกลาววา แบบเรยีนมีอิทธพิลสําหรับผูเรยีนและผูสอนเปนอยางมาก ผูเรียนกับผูสอนมีความผูกพัน

อยูกับแบบเรยีนมากที่สุด อาจกลาวไดวา แบบเรยีนเปนหัวใจของการเรยีนการสอน อีกทั้ง แบบเรียนยังเปนทั้งแหลงรวบรวม

เนื้อหาและเปนศูนยกลางกําหนดกจิกรรมการเรยีนการสอน สามารถชวยใหผูเรียนฝกทั้งทักษะการฟง การพูด การอาน และ

การเขยีนในเวลาเดยีวกัน เชนเดยีวกับ อัมพร แกวสุวรรณ (2527: 8) ไดกลาววา “แบบเรียนชวยใหเกิดการฝกทักษะในการ

เรยีนภาษานัน้ การฝกทักษะการฟง การพูด การอาน และการเขียน เปนสิ่งที่ตองกระทําอยูเสมอ การกลาวยํ้า ซ้ํา ทวนเพื่อ

เพิ่มเตมิใหผูเรยีนจัดเจนในการใชภาษาก็เปนเรื่องสําคัญและจําเปน กิจกรรมทั้งหมดนี้ครูจะสามารถปฏิบัติไดงายขึ้น เม่ือใช

แบบเรียนเปนเครื่องชวยในการเรียน และเพื่อการศึกษาเพิ่มเติม” นอกจากนี้ แบบเรียนเปนสื่อการสอนที่ยืดหยุน ไม

จําเปนตองใชอยางตายตัว สามารถปรับใชใหเหมาะสมกับความแตกตางของแตละคน 

 ดังนั้น จากเหตุผลดังกลาวขางตน จึงทําใหผูวิจัยสนใจที่จะสรางแบบเรียนคําศัพทภาษาไทยจากรายการวิทยุ

โทรทัศนสําหรับนักศกึษาจีนที่เรยีนวชิาเอกภาษาไทยชัน้ปที่ 3 มหาวทิยาลัยชนชาตกิวางสี 

 

ความมุงหมายของการวิจัย 

 1. เพื่อสรางแบบเรยีนคําศัพทภาษาไทยจากรายการขาวทางวทิยุโทรทัศนสําหรับนักศกึษาจีนวชิาเอกภาษาไทย 

ระดับปรญิญาตร ีชัน้ปที่ 3 มหาวทิยาลัยชนชาตกิวางสี 

 2. เพื่อหาคุณภาพของแบบเรยีนคําศัพทภาษาไทยจากรายการขาวทางวทิยุโทรทัศนสําหรับนักศกึษาจีนวชิาเอก

ภาษาไทย ระดับปรญิญาตร ีชัน้ปที่ 3 มหาวทิยาลัยชนชาตกิวางสี 

 

ความสําคัญของการวิจัย 

                                                             
1
一则新闻，虽然只是几分钟，但是词汇量却特别大，尤其是专业领域的词特别难理解，有时候泰国老师用泰语解释了还是不明白。(แปล

โดยผูวจิัย) 
2
感觉自己词汇量太少了所以听不懂新闻，但是用死记硬背的办法去记单词，忘得特别快，因为缺少实际运用的机会。(แปลโดยผูวจิัย) 
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 ทําใหไดแบบเรยีนคําศัพทภาษาไทยจากรายการขาวทางวิทยุโทรทัศนสําหรับนักศึกษาจีนวิชาเอกภาษาไทย ระดับ

ปริญญาตรี ชั้นปที่ 3 ซึ่งมีคุณภาพ และยังเปนแนวทางในการสรางแบบเรียนใชสอนคําศัพทไทยโดยใชแหลงขอมูลจาก

สื่อมวลชน 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 1. ประชากรที่ใชในการวจัิย ไดแก นักศกึษาจีนที่เรยีนวชิาเอกภาษาไทย ระดับปรญิญาตร ีชัน้ปที่ 3 

 2. กลุมตัวอยางที่ใชในการวจัิย ไดแก นักศกึษาจีนที่เรยีนวชิาเอกภาษาไทย ระดับปรญิญาตร ีชั้นปที่ 3 มหาวิทยาลัย

ชนชาตกิวางส ีจํานวน 15 คน ซึ่งปจจุบันเปนนักศกึษาแลกเปลี่ยนที่สถาบันภาษา มหาวทิยาลัยเชยีงใหม 

ขอตกลงเบ้ืองตน 

 1. เนื้อหารายการขาววทิยุโทรทัศน ผูวจัิยจะนํามาจากรายการขาวตางๆ ที่ปรากฏในเว็บไซตวทิยุโทรทัศนฟรทีวี ีชอง 

3, 5, 7, 9, 11 และ Thai PBS โดยถอดความ แลวนํามาสรางเปนแบบเรยีน 

 2. ผูวจัิยคัดเลือกและเก็บขอมูลเนื้อหาขาวจากรายการขาวตางๆ ในเว็บไซตวทิยุโทรทัศนฟรทีวี ีชอง 3, 5, 7, 9, 11 

และThai PBS ในป พ.ศ. 2558 ซึ่งเปนปที่วจัิย 

 3. คําศัพทที่ปรากฏในแบบเรียน จะกําหนดใหเหมาะสมกับผูเรยีนที่เปนกลุมตัวอยางที่ในการวจัิย ไดแก นักศกึษาจีน

ที่เรยีนวชิาเอกภาษาไทย ระดับปรญิญาตร ีชัน้ปที่ 3 มหาวทิยาลัยชนชาตกิวางสี 

 

วิธีดําเนนิการวิจัย 

 1. ศกึษาคําบรรยายรายวชิาโสตทัศนศกึษาภาษาไทย (Audio-visual-speaking  Thai II ) ของมหาวทิยาลัยชนชาติ

กวางส ีและเอกสารประกอบการสอนของรายวชิาโสตทัศนศกึษาภาษาไทยของมหาวิทยาลัยชนชาตกิวางสี3 ผูวจัิยไดขอมูล 

ดังนี้ 

  1.1 วชิาโสตทัศนศกึษาภาษาไทยของมหาวทิยาลัยชนชาตกิวางสีนยิมเลือกเนื้อหานทิานและขาวมา

ประกอบการสอน และเลอืกเนื้อหาขาวเปนสวนใหญถงึ 9 ครัง้ในการสอนทัง้หมด 18 ครัง้  

  1.2 เนื้อหาขาวที่ผูสอนเลอืกมามีความยาวระหวาง 1-5 นาท ี 

 2. สัมภาษณอาจารยที่มีประสบการณในการสอนรายวชิาโสตทัศนศกึษาภาษาไทยของมหาวทิยาลัยชนชาตกิวางส ี

อาจารย Li chunxiao4  (黎春晓. 2558: สัมภาษณ)  และอาจารย WU qiyan5  (吴其艳. 2558: สัมภาษณ)  เรื่องการ

เลอืกประเภทขาว การเลอืกเนื้อหาขาวและการเลือกคําศัพทขาว สรุปขอเสนอแนะอาจารย 2 คน ดังนี้ 

  2.1 เลอืกประเภทขาวและเนื้อหาขาวที่ผูเรยีนมีความสนใจ 

  2.2 เลอืกคําศัพทที่พบเห็นบอยครัง้ และมีความสัมพันธกับชวีติประจําวันของผูเรียน 

 3. สรางแบบสอบถามลักษณะมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ สํารวจความคิดเห็นและความ

ตองการในการเลอืกประเภทขาวของนักศึกษาจีนที่เรียนวิชาเอกภาษาไทย ระดับปริญญาตรี ชั้นปที่ 3 มหาวิทยาลัยชนชาติ

                                                             
3
 ผูวจิัยไดรับคําบรรยายรายวชิาโสตทัศนศกึษาภาษาไทยของมหาวิทยาลัยชนชาติกวางสี และเอกสารประกอบการสอนของรายวชิาโสตทัศนศกึษา

ภาษาไทยของมหาวทิยาลัยชนชาติกวางสีจาก อาจารย Li chunxiao เมื่อวันท่ี 27 พฤศจกิายน พ.ศ. 2558. 
4

 รองหัวหนาภาควชิาภาษาไทยมหาวทิยาลัยชนชาติกวางสี. 
5

 อาจารยประจํา ภาควชิาภาษาไทย มหาวิทยาลัยชนชาติกวางสี. 
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กวางส ี จํานวน 18 คน6 จากผลคะแนนแบบสอบถามปรากฏวา ประเภทขาวที่ผูเรียนสนใจและสนใจมาก (คะแนนเฉลี่ย 4.0 

ขึ้นไป ) มี 3 ประเภทขาว ไดแก  

  3.1 ขาวการศกึษา 

  3.2 ขาวบันเทงิ 

  3.3 ขาววัฒนธรรม 

 4. กําหนดหลักเกณฑในการเลอืกคลปิขาว ดังนี้ 

  4.1 ความยาวคลปิระหวาง 1-5 นาทตีอ 1 ขาว 

  4.2 ลีลาการนําเสนอขาวเปนแบบทางการหรือกึ่งทางการไมเลือกประเภทรายการเลาขาว เนื่องจาก

ประเภทรายการเลาขาวมักจะสอดแทรกความคิดเห็นของผูจัดรายการ และทําใหขาว 1 ขาวมีความยาวมาก 

  4.3 คุณภาพวดีทิัศน (ภาพและเสียง) มีความชัดเจน 

  4.4 ควรมีจํานวนวงศัพทขาวระหวาง 10-20 คําตอ 1 ขาวและคําศพัทควรมีความหลากหลาย 

 5. ดําเนนิการเลอืกคลปิขาว โดยเลือกมา 9 ขาวแบบเจาะจงจากเว็บไซตวทิยุโทรทัศนฟรทีวี ีชอง 3, 5, 7, 9, 11 

และ Thai PBS ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 6. ถอดความบรรยายขาว 9 ขาวที่รวบรวมมา 

 7. คัดเลอืกคําศัพทในเนื้อหาขาว 9 ขาวที่รวบรวมมา โดยมี 3 ขัน้ตอน ดังนี้ 

      7.1 เลอืกเฉพาะคําศัพทที่อยูในวงศัพทขาวบันเทงิ วงศัพทขาวการศกึษา และวงศัพทขาววัฒนธรรม 

  7.2 คําศัพทที่คัดเลอืกมานัน้ตองเปนคําศัพทใหมสําหรับนักศกึษาจีนที่เรยีนวชิาเอกภาษาไทยชัน้ปที่ 3 

มหาวทิยาลัยกวางส ีซึ่งผูวจัิยจะเปรยีบเทียบคลังคําศัพทในตําราเรยีนภาษาไทย 3 เลมที่มหาวทิยาลัยกวางสใีชอยู ไดแก 

ภาษาไทยพื้นฐานเลมที่ 1 (liao yufu. 2008) ภาษาไทยพื้นฐานเลมที่ 2 (luo yiyuan. 2008)   และภาษาไทยพื้นฐานเลมที่ 3 

(huang jinyan; lin xiumei. 2009)  

  7.3 เรยีบเรยีงคําศัพททัง้หมดที่คัดเลือกมาจัดเปนตารางเสนอใหอาจารยชาวจีน 2 คน ไดแก อาจารย Li 

chunxiao และอาจารย Wu qiyan เพื่อใหอาจารยทัง้ 2 คนพจิารณาความเหมาะสมของคําศัพท  

                                                             
6

 เก็บขอมูลเมือ่วันท่ี 23 กันยายน พ.ศ. 2558  ณ มหาวทิยาลัยเกษมบัณฑิต วทิยาเขตรมเกลา. 

 ชื่อขาว 

 

ขาวบันเทงิ 

1. ดดีา-สามเศยีร จัดพธิคีรอบครูประจําป 

2. นักแสดงคนบันเทงิรับรางวัล Thailand Headlines 

3. รวมดาราปทอง 2558 

 

ขาว

การศกึษา 

4. สช. หาแนวทางชวยโรงเรยีนวรรณวทิย 

5. ศธ.แกปญหาการเรยีนการสอน 

6. กทม.เรงพัฒนาคุณภาพโรงเรยีนสูความเปนเลศิ 

 

ขาว

วัฒนธรรม 

7. ลอยกระทงทั่วประเทศไทยคึกคัก 

8. หมูบานทําพานบายศรเีงนิลาน 

9. ขอนแกนจัดกจิกรรมสบืสานวัฒนธรรมอีสาน 
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 8. ดําเนนิการสรางเครื่องมือที่ใชในการวจัิย ซึ่งประกอบไปดวย 

  8.1  แบบเรยีนคําศัพทภาษาไทยจากรายการขาวทางวทิยุโทรทัศนสําหรับนักศกึษาจีนที่เรยีนวชิาเอก

ภาษาไทย ระดับปรญิญาตร ีชัน้ปที่ 3 มหาวทิยาลัยชนชาตกิวางส ีจํานวน 4 บท ไดแก 

   บทที่   1   ขาวและรายการขาว 

   บทที่   2   คําศัพทภาษาไทยจากขาวบันเทงิ 

   บทที่   3   คําศัพทภาษาไทยจากขาวการศกึษา 

   บทที่   4   คําศัพทภาษาไทยจากขาววัฒนธรรม 

  8.2  แผนการสอนประกอบแบบเรยีน จํานวน 4 ชุด 

  8.3 แบบทดสอบระหวางเรยีน จํานวน 4 ชุด 

  8.4 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์กอนและหลังการเรยีน จํานวน 1 ชุด 

 9. สรางแบบประเมินคุณภาพแบบเรยีนสําหรับผูเชี่ยวชาญในลักษณะมาตราสวนประมาณคา(Rating Scale) 5 ระดับ 

( ประสาท เนอืงเฉลมิ. 2556: 213) โดยรายละเอียด ดังนี้ 

  คะแนน 5      หมายถงึ      เหมาะสมมาก 

  คะแนน 4      หมายถงึ      เหมาะสม 

  คะแนน 3      หมายถงึ      ปานกลาง 

  คะแนน 2      หมายถงึ      เหมาะสมนอย 

  คะแนน 1      หมายถงึ      ปรับปรุง 

 10. นําแบบประเมินคุณภาพแบบเรยีนที่สรางขึ้นใหอาจารยที่ปรึกษาตรวจและปรับปรุงแกไข 

 11. นําแบบประเมินคุณภาพที่ปรับปรุงแลวใหผูเชี่ยวชาญ 3 ทานประเมินคุณภาพของแบบเรยีน 

รายชื่อผูเชี่ยวชาญมีดังนี้ 

  รองศาสตราจารย ดร. สริวิรรณ นันทจันทูล คณะมนุษยศาสตร มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร         

  ผูชวยศาสตราจารย ดร.ภูวกร ฉัตรบํารุงสุข คณะมนุษยศาสตร มหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ 

  อาจารย ดร.วาสนา กาญจนะคูหะ คณะศลิปศาสตร มหาวทิยาลัยเกษมบัณฑิต 

 12. วเิคราะหผลการประเมินของผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน 

 13.ปรับปรุงแกไขแบบเรยีนตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน และเสนอตออาจารยที่ปรกึษา 

 

ผลการวิจัย 

 การวิเคราะหขอมูลเพื่อศึกษาคุณภาพแบบเรียนคําศัพทภาษาไทยจากรายการขาวทางวิทยุโทรทัศนผูวิจัยจะ

วิเคราะหจากคะแนนเฉลี่ยในการประเมินคุณภาพแบบเรียนของผูเชี่ยวชาญทั้ง 3 ทาน ซึ่งผูวิจัยไดกําหนดเกณฑในการ

วเิคราะหคะแนนเฉลี่ยของผูเชี่ยวชาญในการประเมินคุณภาพแบบเรียนคําศัพทภาษาไทยจากรายการขาวทางวิทยุโทรทัศน 

โดยรายละเอียด ดังนี้        

  คะแนนเฉลี่ยตัง้แต   4.51-5.00    หมายถงึ   เหมาะสมมาก 

  คะแนนเฉลี่ยตัง้แต   3.51-4.50    หมายถงึ   เหมาะสม 

  คะแนนเฉลี่ยตัง้แต   2.51-3.50    หมายถงึ   ปานกลาง 

  คะแนนเฉลี่ยตัง้แต   1.51-2.50    หมายถงึ   เหมาะสมนอย 

  คะแนนเฉลี่ยตัง้แต   1.00-1.50    หมายถงึ   ปรับปรุง 
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 เกณฑในการยอมรับวาแบบเรยีนคําศัพทภาษาไทยจากรายการขาวทางวทิยุโทรทัศนที่สรางขึ้นมีคุณภาพหรอืไม 

ผูวจัิยกําหนดใหมีคาเฉลี่ย ≥ 3.51 

ตาราง 1 แสดงผลการประเมินของผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากตาราง 1 ผลการประเมินคุณภาพแบบเรยีนจากผูเชี่ยวชาญมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.88 ซึ่งสูงกวาเกณฑที่กําหนดไวคือ ≥ 3.51 

สรุปไดวา คุณภาพของแบบเรียนคําศัพทภาษาไทยจากรายการขาวทางวิทยุโทรทัศนสําหรับนักศึกษาจีนที่เรียนวิชาเอก

ภาษาไทย ชัน้ปที่ 3 อยูในระดับคุณภาพเหมาะสม สามารถนําไปใชประกอบการเรยีนการสอนได 

ที่ รายการประเมิน คะแนนจากผูเชี่ยวชาญ       

3 ทาน 

คาเฉลี่ย ระดับคุณภาพ 

1 2 3 

1  ขนาดและความหนาของรูปเลมมีความ

เหมาะสม 

4 4 4 4.00 เหมาะสม 

2  ตัวอักษรการพมิพเหมาะสมและอานงาย 4 4 4 4.00 เหมาะสม 

3  ปกหนังสอืตรงกับชื่อเรื่องและชวนอาน 3 4 4 3.66 เหมาะสม 

4  ภาพประกอบตรงกับเนื้อเรื่อง มีความชัดเจน 3 4 5 4.00 เหมาะสม 

5 ความเหมาะสมในการจัดลําดับและวธิเีนื้อหา 3 4 4 3.66 เหมาะสม 

6  การตัง้ชื่อเรื่องแตละบท ตอน มีความชัดเจน 

กะทัดรัด และตรงกับเนื้อหาของเรื่อง 

4 4 4 4.00 เหมาะสม 

7 เนื้อหาสาระสอดคลองกับวัตถุประสงคการ

เรยีนรู 

4 4 4 4.00 เหมาะสม 

8  เนื้อหามีความนาสนใจและมีประโยชน 4 4 4 4.00 เหมาะสม 

9 ความยากงายของเนื้อหาขาวเหมาะสมกับระดับ

ผูเรยีน 

3 4 3 3.33 ปานกลาง 

10 ความยากงายของคําศัพทเหมาะสมกับระดับ

ผูเรยีน 

3 4 4 3.66 เหมาะสม 

11 คําอธบิายชวยใหผูเรยีนเขาใจและจดจําคําศัพท

งายขึ้น 

3 4 4 3.66 เหมาะสม 

12 กจิกรรม แบบฝกหัด และแบบทดสอบมีรูปแบบ

หลากหลายและมีมากพอสมควร 

4 4 5 4.33 เหมาะสม 

13  กจิกรรม แบบฝกหัด และแบบทดสอบ

สอดคลองกับวัตถุประสงคการเรยีนรู 

4 4 4 4.00 เหมาะสม 

14 ภาพรวมของแบบเรียน 4 4 4 4.00 เหมาะสม 

รวมเฉลี่ย 3.57 4.00 4.07 3.88 เหมาะสม 
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 ทัง้นี้ รายการประเมินที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดอยูที่ 4.33 คือรายการที่ 12 ไดแก กจิกรรม แบบฝกหัด และแบบทดสอบ

มีรูปแบบหลากหลายและมีมากพอสมควร สรุปไดวา กจิกรรม แบบฝกหัด และแบบทดสอบในแบบเรยีนคําศัพทภาษาไทยจาก

รายการขาวทางวทิยุโทรทัศนอยูในระดับคุณภาพเหมาะสม 

 อยางไรก็ตาม รายการประเมินที่มีคะแนนเฉลี่ยต่ําสุดอยูที่ 3.33 คือรายการที่ 9 ไดแก ความยากงายของเนื้อหาขาว

เหมาะสมกับระดับผูเรียน สรุปไดวา เนื้อหาขาวที่ผูวิจัยคัดเลือกมามีความยากงายเหมาะสมกับผูเรียนอยูในระดับคุณภาพ  

ปานกลาง ซึ่งนาจะเปนเพราะในเนื้อหาขาว 1 ขาวมีจํานวนคําศัพทมากเกนิไปที่ผูเรยีนไมสามารถเรียนรูไดในคราวเดียว ผูวิจัย

จึงนําเสนอตออาจารยที่ปรกึษา และปรับแกไขลดจํานวนคําศัพทเสริมลงและเลือกคําศัพทที่มีความยากงายใหสอดคลองกับ

เกณฑที่กําหนด  

 สวนประเด็นอ่ืนๆ รายการประเมินที่มีคะแนนเฉลี่ยอยูที่ 4.00 เทากัน ซึ่งหมายถึง มีคุณภาพเหมาะสม มีจํานวน 8 

รายการ ดังนี้ 

  ขนาดและความหนาของรูปเลมมีความเหมาะสม 

  ตัวอักษรการพมิพเหมาะสมและอานงาย 

  ภาพประกอบตรงกับเนื้อเรื่อง มีความชัดเจน 

  การตัง้ชื่อเรื่องแตละบท ตอน มีความชัดเจน กะทัดรัด และตรงกับเนื้อหาของเรื่อง 

  เนื้อหาสาระสอดคลองกับวัตถุประสงคการเรยีนรู 

  เนื้อหามีความนาสนใจและมีประโยชน 

  กจิกรรม แบบฝกหัด และแบบทดสอบสอดคลองกับวัตถุประสงคการเรยีนรู 

  ภาพรวมของแบบเรียน 

 นอกจากขอมูลดังกลาว มีรายการประเมินอีกจํานวน 4 ประเด็นอยูที่คะแนนเฉลี่ย 3.66 ซึ่งหมายถึง มีคุณภาพ

เหมาะสมเชนกัน ไดแก ปกหนังสอืตรงกับชื่อเรื่องและชวนอาน; ความเหมาะสมในการจัดลําดับและวิธีเนื้อหา; ความยากงาย

ของคําศัพทเหมาะสมกับระดับผูเรยีน; คําอธบิายชวยใหผูเรยีนเขาใจและจดจําคําศัพทงายขึ้น 

 ขอเสนอแนะเพิ่มเตมิของผูเชี่ยวชาญสรุปไดดังนี้ 

 1. ขอเสนอแนะดานการใชภาษาในแบบเรยีน 

  1.1 ตรวจสอบวธิกีารตัง้คําถาม ตัง้คําถามใหชัดเจน เชน หนา 6 ปรับประโยคคําถาม “ รายการขาว

สามารถแบงไดกี่แบบ ” เปน “ รายการขาวสามารถแบงเปนรูปแบบใด ” ; หนา 48 ปรับประโยคคําถาม “คุณเขาใจคําวา “ 

ปทอง ” อยางไร” เปน “คุณเขาใจคําวา “ ปทอง ” มีความหมายอยางไร ”  

  1.2 ปรับลําดับประโยคใหกะทัดรัดมากขึ้น เชน หนา 28 ปรับประโยค “การพูดสรุปความ  คือ การพูดที่ตัด

ขอความหรอืใจความที่ไมสําคัญออกไป ใหเหลอืเฉพาะสวนที่สําคัญ โดยใชประโยคสัน้ๆ เรยีบเรยีงอยางถูกตองและเขาใจงาย 

” แกเปน “การพูดสรุปความ  คือ การพูดเฉพาะสวนที่สําคัญโดยใชประโยคสัน้ๆ เรียบเรยีงอยางถูกตองและเขาใจงาย ตัด

ขอความหรอืใจความที่ไมสําคัญออกไป” 

  1.3 ปรับการใชคําศัพทใหเหมาะสม เชน หนาที่ 25 ปรับ คําบรรยายภาพที่ 9 “ไมดแม็ป นักแสดง” ใหแก

เปน “แผนที่ความคิด นักแสดง”  

  1.4 ปรับการเขยีนสะกดคําผดิ 

 2. ขอเสนอแนะดานแบบฝกหัดและแบบทดสอบ  
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  2.1 ปรับเวลาแบบทดสอบ เชน ปรับเวลา แบบทดสอบชุดที่ 1 จากเวลา 20 นาทเีปน 30 นาที; ปรับเวลา

แบบทดสอบชุดที่ 2-4 จากเวลา 40 นาทเีปน 60 นาที; ปรับเวลาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์กอนและหลังการเรยีนจากเวลา 

100 นาทเีปน 120 นาที 

  2.2 เพิ่มจํานวนแบบฝกหัดทุกบทเปนจํานวน 10 ขอ 

  2.3 เพิ่มคําอธบิายเฉลยแบบทดสอบที่เปนขอสอบอัตนัย ชี้แจงหลักเกณฑในการใหคะแนน เชน หนา 189 

เฉลยตอนที่ 8 “เปนขอสอบอัตนัย คะแนนขึ้นอยูกับขอเขยีนของผูเรยีน” ไดเพิ่มคําอธบิายเฉลย “เปนขอสอบอัตนัย คะแนน

ขึ้นอยูกับขอเขยีนของผูเรยีน ผูสอนพจิารณาคําตอบตรงตามประเด็นคําถามหรอืไม ความถูกตองในการสะกดคําศัพท และ

ความถูกตองในการเรยีงเรยีงประโยคของผูเรยีนเพื่อใหคะแนน” 

  2.4ปรับเนื้อหาตัวเลือกแบบทดสอบที่มีความหมายกํากวมหรอืทําใหผูเรยีนสับสน เชน หนา 131 

แบบทดสอบขอที่ 3 คําถามถามวา คําใดไมใชหมายถงึ “ปฏิบัติทําตดิตอกันมารุนสูรุน” ตัวเลอืก 4 ตัวไดแก  ก. สบืสาน       

ข. ประเพณี  ค. สบืทอด  ง. สบืตอ  ผูเชี่ยวชาญใหปรับตัวเลอืก “ข. ประเพณี ” เนื่องจากเห็นวา “ประเพณี” ก็เปนสิ่งที่

ปฏิบัตทิําตดิตอกันมารุนสูรุน เลยแนะนําใหเปลี่ยนคําใหมแทน ผูวจัิยจึงปรับตัวเลือก     “ข. ประเพณี ” เปน “ข. อนุรักษ”

  2.5 ปรับลําดับตัวเลอืกแบบฝกหัดและแบบทดสอบจากสัน้ไปยาวหรอืยาวไปสัน้ เชน หนา 10 แบบฝกหัด 

ขอที่ 1     

   ขอใดกลาวไมถูกตองในการอธบิายความหมาย “ ขาว ”  

                ก. เปนเหตุการณหรอืเรื่องราวที่มีความสําคัญหรอืความสนใจตอสาธารณชน  

                ข. ขาวที่ออกอากาศทางวทิยุโทรทัศนเปนเรื่องจรงิ 

                ค. ตองแยกแยะขอเท็จจรงิ 

                ง. เปนเรื่องราวที่เกดิขึ้นไปแลวหรอืกําลังจะเกดิขึ้นก็ได 

ใหปรับลําตัวเลอืกจากยาวไปสัน้ ดังนี้ 

   ขอใดกลาวไมถูกตองในการอธบิายความหมาย “ ขาว ”  

            ก. เปนเหตุการณหรอืเรื่องราวที่มีความสําคัญหรอืความสนใจตอสาธารณชน 

            ข. เปนเรื่องราวที่เกดิขึ้นไปแลวหรอืกําลังจะเกดิขึ้นก็ได  

            ค. ขาวที่ออกอากาศทางวทิยุโทรทัศนเปนเรื่องจรงิ 

            ง. ตองแยกแยะขอเท็จจรงิ 

 3. ขอเสนอแนะดานการแปลคําศัพท 

  ใหปรับแกไขสํานวนการแปลภาษาจีน ดังนี้  
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ตาราง 2 แสดงการแกไขปรับตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ขอเสนอแนะดานการเลอืกคําศัพท 

  4.1 คําศัพทคอนขางยาก เพราะมีคําศัพทเฉพาะทางคอนขางมาก ควรลดจํานวนคําศัพทลง 

  4.2 คําศัพทในเนื้อหาขาว บางคํามีความนาสนใจ แตไมถูกนํามาไวในบทเรยีน เชน หนา 33 คําวา     “พรม

แดง” “หลากเรื่องหลากรส” ควรนํามาอธบิาย 

 

สรุปผล  

 ผูวิจัยศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการสรางแบบเรียน การสอนคําศัพท และรายการขาว; ศึกษาคํา

บรรยายรายวิชาโสตทัศนศึกษาภาษาไทย (Audio-visual-speaking  Thai II ) ของมหาวิทยาลัยชนชาติกวางสีและเอกสาร

ประกอบการสอนของรายวชิาโสตทัศนศกึษาภาษาไทยของมหาวทิยาลัยชนชาตกิวางสี; สัมภาษณอาจารยที่มีประสบการณใน

การสอนรายวิชาโสตทัศนศึกษาภาษาไทยของมหาวิทยาลัยชนชาติกวางสี อาจารย Li chunxiao (黎春晓. 2558: 

สัมภาษณ)  และอาจารย WU qiyan (吴其艳. 2558: สัมภาษณ)  แลวจึงสรางเครื่องมือทดลอง ซึ่งประกอบดวย แผนการ

สอนประกอบแบบเรียน จํานวน 4 ชุด; แบบเรียนคําศัพทภาษาไทยจากรายการขาวทางวิทยุโทรทัศน จํานวน 4 บท; 

แบบทดสอบระหวางเรียน จํานวน 4 ชุด และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์กอนและหลังการเรียน จํานวน 1 ชุด ผูวิจัยนํา

เครื่องมือที่สรางเสร็จไปใหอาจารยที่ปรึกษาตรวจและปรับปรุงแกไข เม่ือปรับปรุงตามคําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษาเสร็จ 

ผูวจัิยจึงนําเครื่องมือไปใหผูเชี่ยวชาญ 3 ทานตรวจคุณภาพดานรูปแบบ วิธีการและเนื้อหาของแบบเรียนและปรับปรุงแกไข

ตามความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ ซึ่งผลการวิจัยพบวา ผลการประเมินคุณภาพแบบเรียนจากผูเชี่ยวชาญมีคาเฉลี่ยเทากับ 

3.88 สูงกวาเกณฑที่กําหนดไวคือ ≥ 3.51 สรุปไดวา คุณภาพของแบบเรียนอยูในระดับคุณภาพเหมาะสม สามารถนําไปใช

ประกอบการเรยีนการสอนได 

หนาที่ คําศัพท คําแปลกอนแกไข คําแปลที่ผูเชี่ยวชาญเสนอแนะ 

58 งานอีเวน 档期 宣传活动 

58 ฟน 形容非常开心，很高
兴 

形容很满足 

68 สํานักงานปลัดกระทรวง

ศกึษาธกิาร 

民校教育委员会 教育部常务次长办

公室 

73 สํานักงานคณะกรรมการสงเสรมิ

การศกึษาเอกชน 

私立教育委员会 民校教育委员会 

102 การจัดการเรยีนการสอน 教学 教学组织 

103 ทักษะ 技巧 技能 

168 รานสังฆภัณฑ 狭义指僧侣用品广义

还包括宗教仪式用品

和祭祀用品 

僧侣用品店 

168 เอกลักษณ 同一的，相等的 特征，特点 
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 จากการประเมินคุณภาพแบบเรยีนของผูเชี่ยวชาญทั้ง 3 ทาน รายการประเมินที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดอยูที่ 4.33 คือ 

กจิกรรม แบบฝกหัด และแบบทดสอบในแบบเรียนคําศัพทภาษาไทยจากรายการขาวทางวิทยุโทรทัศนอยูในระดับคุณภาพ

เหมาะสม; รายการประเมินที่มีคะแนนเฉลี่ยต่ําสุดอยูที่ 3.33 คือ เนื้อหาขาวที่ผูวิจัยคัดเลือกมามีความยากงายเหมาะสมกับ

ผูเรยีนอยูในระดับคุณภาพปานกลาง ซึ่งเปนเรื่องที่ควรปรับปรุงกอนนําไปทดลองใชตอไป 

 

อภปิรายผล 

 การที่แบบเรยีนคําศัพทภาษาไทยจากรายการขาวทางวทิยุโทรทัศนสําหรับนักศึกษาจีนที่เรียนวิชาเอกภาษาไทยชั้นป

ที่ 3 มหาวทิยาลัยชนชาตกิวางส ีมีคุณภาพอยูที่คะแนน 3.88 ซึ่งผานเกณฑที่กําหนดไวคือ 3.51 ทั้งนี้อาจเปนเพราะแบบเรียน

ที่ผูวจัิยสรางขึ้นโดยการศกึษาเอกสารและงานวจัิยที่เกี่ยวของการสอนคําศัพทภาษาไทย การสรางแบบเรียน การสอนเนื้อหา

ขาวและเอกสารและงานวิจัยดานอ่ืนๆ และยังไดศึกษาหลักสูตรและคําบรรยายรายวิชาโสตทัศนศึกษาภาษาไทย(Audio-

visual-speaking  Thai II ) ของมหาวทิยาลัยชนชาติกวางสี ไดสัมภาษณและรับขอเสนอแนะจากอาจารยที่มีประสบการณใน

การสอนรายวชิาโสตทัศนศกึษาภาษาไทยของมหาวทิยาลัยชนชาติกวางสี โดยเฉพาะแบบเรียนที่ผูวิจัยสรางขึ้นไดมีการแกไข

รูปแบบ เนื้อหา คําศัพท ฯลฯ ตามคําแนะนําของอาจารยที่ปรกึษาปรญิญานพินธและผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน 

 ตามคะแนนเฉลี่ยแตละรายการ  มีรายการประเมินคุณภาพที่มีคะแนนเฉลี่ยต่ําสุดอยูที่ 3.33 คือรายการที่ 9 ไดแก 

ความยากงายของเนื้อหาขาวเหมาะสมกับระดับผูเรยีน ซึ่งต่ํากวาเกณฑที่กําหนดไวคือ ≥ 3.51 ทั้งนี้นาจะเปนเพราะในเนื้อหา

ขาว 1 ขาวมีจํานวนคําศัพทมากเกินไปที่ผูเรียนไมสามารถเรียนรูไดในคราวเดียว ผูวิจัยจึงนําเสนอตออาจารยที่ปรึกษาและ

ปรับแกไขลดจํานวนคําศัพทเสรมิลงและเลอืกคําศัพทที่มีความยากงายใหสอดคลองกับเกณฑที่กําหนด   

 

ขอเสนอแนะ 

  แนวคิดในการสรางแบบเรียนคําศัพทภาษาไทยจากรายการขาวทางวิทยุโทรทัศน สามารถนําไปใชในการสราง

แบบเรยีนคําศัพทภาษาไทยจากสื่อมวลชนอ่ืนๆ เชน หนังสอืพมิพ ภาพยนตร อินเทอรเน็ต ฯลฯ 
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บทคัดยอ 

 การศกึษาเรื่อง  การบรหิารการสื่อสารเพื่อการพัฒนาชุมชน กรณีศึกษาศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงตําบลวังอาง อําเภอ

ชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งนี้เปนการศึกษาเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงคเพื่อ ศึกษาสภาพการณและรูปแบบการสื่อสารของ

ศูนยเรียนรูฯ นอกจากนี้ยังศึกษาการบริหารการสื่อสารที่สงผลตอการมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียในการพัฒนาชุมชน เพื่อ

เสนอแนะแนวทางในการบริหารการสื่อสารที่เหมาะสมกับการพัฒนาชุมชนไดอยางมีประสิทธิภาพ ผลการศึกษาพบวา ศนูยเรียนรู

เศรษฐกิจพอเพียงตําบลวังอาง มีสมาชิก 702 ครัวเรือน มีคณะกรรมการศูนยเรียนรูฯ เปนผูจัดทําแผนงานและประสานงานกับ

หนวยงานภายนอกในการพัฒนาอยางตอเนื่อง ผานการสรางกลไกการพัฒนาภายในศูนยเรียนรูฯ ดวยการยกระดับกิจกรรมของ

สมาชิกเปนแบบอยางฐานการเรียนรู และพัฒนาตอยอดเปนกลุมอาชีพเพื่อกระจายการพัฒนาสูสมาชิก ในดานการสื่อสารจะให

ความสําคัญกับการสราง “ผูสงสาร” (sender) ใหเพิ่ม มากขึ้น เชน ฐานเรียนรู และผูนํากลุมอาชีพ เพื่อรวมกันสราง“เนื้อหา” 

(Message) ของสารดานการประกอบอาชพี และเปนอีกหนึ่งชองทางสื่อสารของศูนยเรียนรูฯ ดังนั้นรูปแบบการสื่อสารของศูนยเรียนรูฯ 

จึงเปนการสื่อสารแบบ     มีสวนรวมแบบเครือขายโดยมี “สื่อ” (Channel) คือ สื่อบุคคลที่เปนคณะกรรมการและเครือขายฐานเรียนรู

และผูนํากลุมอาชพีเปนผูเชื่อมประสาน สวนรูปแบบการสื่อสารกับภายนอกนั้นตองพิจารณาจาก “ผูรับสาร” (Receiver) ซึ่งอาจมีทั้ง

การสื่อสารทางเดียวและการสื่อสารสองทาง ในสวนของขอเสนอแนะเรื่อง การบริหารการสื่อสารของศูนยเรียนรูฯ   เพื่อสรางการมี

สวนรวมกับผูที่มีสวนไดสวนเสยีในการพัฒนาชุมชน พบวาแบงเปนขั้นตอนดังนี้ 1) การสื่อสารเพื่อเจรจาตอรองแบบมีสวนรวมในการ

พัฒนากับภายนอก โดยใหความสําคัญในการสื่อสารระดับองคกร 2)  การสื่อสารเพื่อ  การวางแผนสูการปฏิบัติโดยการจัดตั้ง

คณะทํางานที่ใหความสําคัญกับการสื่อสารในระดับกลุม  ซึ่งมีเทคโนโลยีการสื่อสารเฉพาะกลุมและมีรูปแบบการสื่อสารที่

หลากหลาย และ3)  การสื่อสารเพื่อความสําเร็จระหวางองคกร ไดแก การจัดทํารูปเลมรายงานผลการดําเนินงานแจงตอผูที่เกี่ยวของ 

และระดับมวลชนโดยใชเทคโนโลยีการสื่อสารออนไลน  โดยแนวทางดังกลาวจะชวยสรางและพัฒนาศักยภาพของผูสงสารเพื่อการ

สื่อสารทัง้ภายในและภายนอก และเปน   ชองทางการสรางกระบวนการมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชน 

คําสําคัญ: แบบเรยีนคําศัพทภาษาไทย  รายการขาวทางวทิยุโทรทัศน  นักศกึษาจีน 

Abstract  

 The title of this research was “Communication Management for Community Development: Case study of Sufficiency Economy 

Learning Center in Wang Ang Subdistrict, Cha-Uat District, Nakhon Si Thammarat Province”. The purposes of this research were 1) to 

investigate the conditions and communication patterns of the Learning Center and 2) to study the communication management affecting 

the participation of stakeholders in order to provide effective communication guidance for community development. The study was a 

qualitative research. The instruments using were in-depth interview, focus group discussion, observation and participant observation. 
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The results revealed that the Sufficiency Economy Learning Center in Wang Ang Subdistrict, Cha-Uat District, 

Nakhon Si Thammarat Province composed of 702 family members. The Board of Committee played the very important 

role for the continuously development of the Learning Center by making an effective plan and coordinating with the 

outside agencies. They constituted a mechanism for development by elevating the activities of the members in the first step. After 

that, the members would be grouping by their professional interests and skills. The most talented member of each group would 

be the Sub-Learning Center and should help the other member of the group to improve their professional knowledge and 

skills. In fact, these Sub-Learning Center were the senders in the communication field. The senders would be developed 

more and more in order to build the message of the occupation. The communication model in this case was a participatory 

communication with person channel such as the Board of the Committee and the Sub-Learning Center. For external 

communication, it was determined by the receiver, which may include both one-way communication and two-way 

communication too. So, the communication model in this case was a participatory communication. Recommendation following the 

study: the steps to enhance engagement with stakeholders in community development consisted of 1) communication for 

negotiation emphasizing on corporate communication 2) communication for planning, implementation and establishment of 

working group and 3) communication for success among organizations, such as the preparation of the cover letter and the 

report of the operation to the relevant people. For conclude, creating and developing the sender potential to enhance communication 

both internal and external was a beneficial way to create a participatory process in community development.          

Keywords: A Thai Vocabulary Textbook, News Programs on Television, Chinese students 

 

บทนํา 

  การบริหารการพัฒนาประเทศไทยในปจจุบัน ไดใหความสําคัญกับการกระจายอํานาจการบริหารงานและการ

ทํางานรวมกันในระดับชุมชนและทองถิ่นเปนสวนสําคัญอยางย่ิงในการพัฒนาชุมชนโดยมุงเนนการพัฒนาแบบมีสวนรวมของ

ประชาชน หนวยงานภาครัฐจึงไดสงเสรมิและเผยแพรแนวคิดตาง ๆ เกี่ยวกับการสงเสรมิ การอนุรักษวัฒนธรรม วิถีชีวิต และ

การพัฒนาชุมชนโดยจัดสรรงบประมาณใหกับกจิกรรมดังกลาวมากขึ้น แตในทางปฏิบัติพบวาการมีสวนรวมเปนเพียงขั้นตอน

หนึ่งของการพัฒนาในแบบศูนยรวมอํานาจ ที่ไมไดกอใหเกิด “การมีสวนรวมอยางแทจริง” ดวยเพราะเปนการพัฒนาจาก

บุคคลภายนอกที่มุงเนนความเจรญิเตบิโตทางดานเศรษฐกจิและดานวัตถุเปนสําคัญ เปนเพียงการโนมนาวชักชวนดวยวิธีการ

ตาง ๆ ตามรูปแบบที่ถูกกําหนดไวกอนแลว (อัจฉรา รักยุติธรรม. 2554   : 34)  การมีสวนรวมจึงเปนเพียงการมีสวนรวมดวย

การรณรงคในเชงิแนวคิดหรอือุดมการณของรัฐผานผูนําชุมชน หรือตัวแทนที่ถูกสรางขึ้น เชน ปราชญชาวบาน หรือประธาน

กลุมตาง ๆ เพื่อครอบครองพื้นที่ดวยการใหความชวยเหลือและจัดสรรงบประมาณดําเนินการ รวมถึงการสนับสนุนวัสดุ

อุปกรณตาง ๆ เพื่อโนมนาวชุมชนชาวบาน   เพื่อปรับพฤติกรรมการแสดงออกใหเปนไปตามสิ่งที่หนวยงานเจาของโครงการ

ตองการ เปนการแสดงตัวตนเปนผูมีบทบาทหลักของภาครัฐ เปนผูชี้นําการพัฒนาที่เนนบทบาท “การให” เปนหลัก (กาน 

จันทรพรหมมา. 2552 : 40) นโยบายการพัฒนาดังกลาวสงผลใหชาวบานตองพึ่งพาภาครัฐมาโดยตลอด การพัฒนาจึงจําเปน

ตองการถายทอดเผยแพรความรูดังกลาวใหแกประชาชนในชนบท ดังนัน้การสื่อสารเพื่อถายทอดความรูจึงมักมุงเนนการไหล

ของขาวสารไปยังผูรับสารหรอืประชาชนเพยีงทางเดียว (one-way) เพื่อจะกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในฝายผูรับสาร     ซึ่ง

เปนประชาชนชาวบานแตเพยีงฝายเดยีว สะทอนถึงการวางแผนที่แพรกระจายมาจากสวนกลางโดยมีระบบราชการเปนผูนํา

การพัฒนา ซึ่งลวนแตมุงสรางผลติสื่อเพื่อการเปลี่ยนแปลงการพัฒนาในระดับชุมชนตอบสนองตอการพัฒนาในลักษณะสูตร

เดียวกันทั่วประเทศ (กาญจนา   แกวเทพ และคณะ. 2543 : 43)   ผลจากการพัฒนาดังกลาวสงผลใหวิถีชีวิตของผูคนได

สูญเสยีความเปนตัวของตัวเองและถูกครอบงําไปในที่สุด และเปนการพัฒนาที่ไมไดใหความสําคัญในการแกไขปญหาความ
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ทุกขยากของคนในชุมชนอยางแทจรงิ การพัฒนาจึงกลายเปนบทบาทหนาที่ของภาครัฐมากย่ิงขึ้น ชุมชนชาวบานจึงรูสึกวาการ

พัฒนาดานตาง ๆ  เปนเรื่องของรัฐมิใชเปนเรื่องของตนเอง 

  การพัฒนาแนวใหมจึงเปนสิ่งจําเปนในการสรางจิตสํานกึใหทองถิ่นไดตระหนักถงึตัวเอง กําหนดความตองการการ

พัฒนามาจากประชาชนอยางแทจรงิ เชนเดยีวกับชุมชนวังอาง อําเภอชะอวด จังหวัดนครศรธีรรมราชที่ไดพยายามปฏิเสธและ

ตอรองตอการพัฒนาแบบสูตรสําเร็จจากภายนอกสูการเปนหุนสวนในการพัฒนาชุมชน ใหความสําคัญกับการพัฒนาศักยภาพ

ของ “คน” ซึ่งเปนตนทุนการพัฒนาที่สําคัญ (โกเมศร ทองบุญชู. อางใน จรูญ หยูทอง-แสงอุทัย. 2551 : 77)  การพัฒนาแนวใหมของ

ชุมชนวังอางจึงไดเริ่มขึ้นจากการคนหาตัวเองในป พ.ศ.2545 ภายใตการนําของกลุมผูปกครองทองที่และผูนําในชุมชน และได

ขอสรุปเปนแผนการพัฒนาที่เนนใหความสําคัญกับเรื่องปากทองของชาวบานเปนหลัก โดยรวมมือกับภาครัฐและบุคคลภายนอก

ชุมชนในการพัฒนาความเปนอยูของชาวบานใหดีขึ้น แตผลจากการพัฒนาดังกลาวยังเปนเชนเดิมและย่ิงทําใหชุมชนรอรับความ

ชวยเหลอืจากภาครัฐเปนหลัก ไมสามารถแกปญหาของชุมชนอยางแทจรงิ และจากเวทสีรุปบทเรยีนของผูนําทองถ่ินที่ไดระบุสาเหตุ

ปญหาการพัฒนาเปนเพราะชุมชน “ขาดความรู ขาดพลังในการพัฒนาและขาดการตอรองกับองคกรหรือบุคคลภายนอก”   จึงได

รวมกันจัดตัง้ศูนยเรยีนรูเศรษฐกจิพอเพยีงตําบลวังอางขึ้นในป พ.ศ.2549  เพื่อสรางสํานกึใหทองถิ่นตระหนักถงึตัวเอง ภายใตหลัก

คิด “ชาวบานเปนเจาของวัฒนธรรม เปนเจาของภูมิปญญา เปนเจาของปญหาตาง ๆ ของเขาเอง เราตองสามารถกําหนดทางเดิน

ของเราเอง” (นยิม คงเมฆ : สัมภาษณ เม่ือวันที่ 12  กุมภาพันธ 2559)   รูปแบบการพัฒนาดังกลาวจึงเปนการคืนอํานาจไปใหแก

ชาวบานคืนการพัฒนา คืนภูมิปญญา คืนวัฒนธรรม คืนชวีติ คืนปญหาความรับผิดชอบไปใหชาวบานสามารถกําหนดชะตากรรม

ชวีติของพวกเขาเอง (เสร ีพงศพศิ. 2529 : 51)  การกําหนดทศิทางการพัฒนาความอยูดีกินดีของคนในชุมชนจึงถูกขับเคลื่อนโดย

ศูนยเรยีนรูเศรษฐกจิพอเพยีงตําบลวังอางนับแตนัน้เปนตนมา และเกดิพลังในการพัฒนา นําไปสูการชี้นํา    โดยชุมชนหรอืตัดสินใจ

รวมกันในนโยบายการพัฒนากับภาครัฐ หรอืบุคคลภายนอกในลักษณะการเปนหุนสวนที่ทํางานรวมกันเพื่อแกปญหาของชุมชน 

ตัวอยางเชน การกอสรางเหมืองลอยสงน้ําของหนวยงานหนึ่ง คณะกรรมการศูนยเรียนรูฯ เปนผูกําหนดตําแหนงการกอสรางให

สอดคลองกับแผนเพาะปลูกพืชผักและไมผล นับวาเปนรูปแบบการพัฒนาจากระดับลาง (Development from Below) หรือการ

ปฏิเสธความชวยเหลอืจากองคกรภาคเอกชนแหงหนึ่งที่เสนองบประมาณนับลานบาทเพื่อใหศูนยเรียนรูฯ จัดทํากิจกรรมอนุรักษ

ทรัพยากรปาไมตามวธิกีารดําเนนิงานที่กําหนดมาให เนื่องจากวธิกีารดังกลาวอาจสรางความแตกแยกและทําใหการมีสวนรวมขาด

หายไปจากชุมชน (นยิม คงเมฆ : สัมภาษณ เม่ือวันที่ 12 กุมภาพันธ 2559) การเจรจาตอหรอืปฏิเสธการพัฒนาจากภายนอกดังกลาว

จึงเปนการปรับเปลี่ยนบทบาทของภาครัฐ หรอืองคกรตาง ๆ สูการรวมคิดรวมสรางสรรคงานพัฒนาที่สอดคลองกับความตองการ

และความเหมาะสมกับพื้นที่ของชุมชน เปนแนวคิดใหมที่ใหความสําคัญตอชุมชนทองถิ่นและอาจกลายเปนกระแสหลักของการ

พัฒนาประเทศตอไป      

 จากแนวคิดการพัฒนาแนวใหมของชุมชนวังอางจึงเปนการพัฒนาที่มาจากพื้นฐานความตองการของชุมชนที่ให

ความสําคัญกับการมีสวนรวมที่แทจรงิในรูปแบบการปรกึษาหารอืและสรางความเขาใจรวมกัน สูการปรับเปลี่ยนแนวคิดเกี่ยวกับ

การสื่อสารจากผูที่รับการถายทอดจากภาครัฐไปสูการสื่อการแบบมีสวนรวมที่ตอบสนองความตองการของชุมชน (ปาริชาต สถา

ปตานนท. 2549 : 27) โดยเชื่อวาชุมชนมีภูมิปญญาที่สามารถตรวจสอบ เลอืกใช และแสวงหาขอมูลขาวสารเพื่อเปนการเสริมสราง

พลังในการพัฒนาหรอืตอรองกับการผูกขาดอํานาจและการจัดการทรัพยากรโดยรัฐ (กาญจนา แกวเทพ และคณะ.  2543 : 34)  

 การศกึษารูปแบบการสื่อสารและการปรับเปลี่ยนแนวคิดดังกลาว จึงเปรียบเสมือนไดวาการสื่อสารเปนกลไกสําคัญที่

สงผลตอความสําเร็จในการพัฒนาแบบมีสวนรวม ดังนั้นในการศึกษาการบริหารการสื่อสารเพื่อพัฒนาชุมชนจึงควรเริ่มตนจาก

การศกึษาสภาพการณของศูนยเรียนรูฯ เพื่อใหทราบถึงโครงสรางหรือองคประกอบตาง ๆ ที่เอ้ืออํานวย ตอความสําเร็จในการ

สื่อสาร จากนัน้จึงทําการศกึษารูปแบบการสื่อสารทัง้ภายในและภายนอกศูนยเรยีนรูฯ โดยใชแนวคิด ที่เกี่ยวของกับการสื่อสารเปน

หลักเกณฑในการศกึษา เชน องคประกอบและรูปแบบการสื่อสาร ซึ่งนอกจากจะไดทราบรูปแบบการสื่อสารของศูนยเรียนรูฯ แลว

ยังสามารถนํามาวเิคราะหเชื่อมโยงความสมัพันธกับสภาพการณของศูนยเรยีนรูฯเพื่อประมวลผลสูการบรหิารการสื่อสารที่มีผลตอ
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การมีสวนรวมในการพัฒนาของผูมีสวนไดสวนเสียในการพัฒนาชุมชน ภายใตแนวคิดการสื่อสารแบบมีสวนรวม และเพื่อเปน

ขอเสนอแนะในการบรหิารการสื่อสารที่เหมาะสมกับการพัฒนาชุมชนของพื้นที่ทําการศึกษาและตามสภาพการณของชุมชนอ่ืน ๆ 

ตอไป  

 การศกึษาวจัิย เรื่อง การบรหิารการสื่อสารเพื่อพัฒนาชุมชน กรณีศกึษาศูนยเรยีนรูเศรษฐกจิพอเพยีงตําบล วังอาง เปน

งานวจัิยเชงิคุณภาพ (qualitative research) เปนการศกึษาและทําความเขาใจในระดับความหมายของปรากฏการณและการเปลี่ยนแปลง

ตลอดจนเงื่อนไขตาง ๆ ในการขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนจากกรณีศกึษา (case study) ซึ่งเปนศูนยเรยีนรูที่มีลักษณะเฉพาะคือเปน

กลไกหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชน จึงตองใชวิธีการศึกษาในระดับลึกเพื่อใชเปนขอมูลในการวางแผนและการบริหาร

จัดการ โดยเฉพาะในมิตขิองการสื่อสารเพื่อการพัฒนาชุมชม มีวธิกีารศกึษาดังนี้  

 1.  กลุมผูใหขอมูลหลัก  

 ศูนยเรยีนรูเศรษฐกจิพอเพยีงตําบลวังอาง เปนองคกรในระดับชุมชนที่ทําหนาที่เปนสื่อกลางกลไกหลักในการพัฒนา

ชุมชน จึงมีบุคคลทัง้ภายในและภายนอกศูนยเรยีนรูฯ เขามาเกีย่วของเปนจํานวนมาก ดังนัน้เพื่อใหครอบคลุมวัตถุประสงคการศกึษา

จึงแบงกลุมผูใหขอมูลหลักตามหลักเกณฑผูที่มีสวนไดสวนเสีย (stakeholder)  ดังนี้ 1) ผูมีสวนไดสวนเสียภายในศูนยเรียนรู (internal 

stakeholder) ไดแกคณะกรรมการบรหิาร คณะกรรมการทั่วไป ประธานกลุมอาชีพ ฐานการเรียนรู และสมาชิกศูนยเรียนรู รวมทั้งสิ้น 23 

ราย ประกอบดวย คณะกรรมการบรหิารศูนยเรยีนรูฯ จํานวน 5 ราย คณะกรรมการศูนยเรียนรูฯ จํานวน 9 ราย และ สมชิกศูนย

เรยีนรูฯ จํานวน 9 ราย ครอบคลุมพื้นที่ทัง้ 9 หมูบานในตําบลวังอาง ไดแก   หมูที่ 1 บานวังอาง หมูที่ 2 บานลาไม หมูที่ 3 บาน

หนองบัว หมูที่ 4 บานทาไทร หมูที่ 5 บานวังหอน หมูที่ 6 บานควนมิตร หมูที่ 7 บานเกาะราว หมูท่ี 8 บานควนมีชัย และหมูที่ 9 

บานควนไมบอง  เพื่อศกึษารูปแบบการสื่อสารทั้งภายในและภายนอก ตามคุณลักษณะของกลุมผูใหขอมูลหลัก  2) ผูที่มีสวนได

สวนเสียภายนอก (external stakeholder) ไดแก บุคคล กลุมบุคคล หนวยงานภาครัฐ องคกรเอกชน หรือภาคีเครือขาย ที่รวม

กจิกรรมการพัฒนากับศูนยเรยีนรูฯ จํานวน 10 หนวยงาน เพื่อศกึษาการรูปแบบการสื่อสารภายนอกชุมชน  

 2.  เครื่องมือในการจัดเก็บขอมูล  

      1) การสังเกต (observation) เปนเครื่องมือที่เก็บรวบรวมขอมูลโดยเฝาสังเกตการณพฤติกรรมที่แสดงออกมา

อยางเปนธรรมชาตแิละยังสามารถเก็บขอมูลจากผูที่ไมเต็มใจใหขอมูล และสามารถใชไดกับกลุมเปาหมายทุกระดับ โดยแบงเปน

การสงัเกตแบบมีสวนรวม (participation observation) และการสังเกตแบบไมมีสวนรวม (non- participation observation) ซึ่งเปนสังเกต

แบบรอบนอกเปนมุมกวาง โดยเลอืกใชตามความเหมาะสมตามสถานการณการสื่อสาร 

  2) การสัมภาษณเชงิลกึ (in-depth interview) เปนการเก็บรวบรวมขอมูลที่สามารถสรางความเขาใจรวมกัน มี

ความยืดหยุนไดมาก และสามารถเก็บขอมูลไดกับบุคคลทุกระดับไมวาผูใหขอมูลจะอานออกเขยีนไดหรอืไมก็ตาม  

  3) การสนทนากลุม (focus group) เปนรูปแบบการสัมภาษณกลุมที่มุงเนนเนื้อหาตามวัตถุประสงคการวิจัย 

ตลอดจนการตรวจสอบเตมิเต็มในรายละเอียดขอมูลของผูมีสวนไดสวนเสยีที่เกี่ยวของกับศูนยเรยีนรู        

 3. ขัน้ตอนการวจัิย แบงเปนชวงระยะการศกึษาวจัิย ดังนี้  ชวงที่ 1 การสรางความสัมพันธกับชุมชน เพือ่ศกึษาขอมูล

เชงิกวาง โดยเริ่มจากการศึกษาขอมูลจากเอกสารที่เกี่ยวของเพื่อประเมินและออกแบบสรางความสัมพันธกับชุมชน โดยใชการ

พูดคุยและสังเกตการณ เปนการประเมินชุมชนอยางเรงดวน และเก็บรวมรวมขอมูลดานบริบทของชุมชน และทําการศึกษา

สภาพการณของศูนยเรยีนรู จากนัน้จึงจําแนกขอมูลเพื่อเชื่อมโยงสูวัตถุประสงคการศกึษาและเปนขอมูลตนทุนในการลงสนามวิจัย

ครัง้ตอไป ชวงที่ 2 การเก็บรวบรวมขอมูลรูปแบบการสื่อสารและการบรหิารการสื่อสาร โดยการสัมภาษณทั้งภายในและภายนอก

ศูนยเรยีนรูฯ รวมกับการสังเกต จากนัน้จึงจําแนกขอมูลออกเปนรูปแบบการสื่อสารและการบริหารการสื่อสารเพื่อพัฒนาชุมชน  

ชวงที่ 3 การตรวจสอบโดยวธิแีบบสามเสา (triangulation) จากแหลงบุคคลเปนหลัก จากนัน้จึงทําการวเิคราะหเนื้อหาขอมูล (content 

analysis) เพื่อเปนขอเสนอแนะแนวทางการบรหิารการสื่อสารที่เหมาะสมในการพัฒนาชุมชนตอไป  



การประชุมวชิาการ และการประกวดนวัตกรรมบัณฑิตศกึษาระดับชาติและนานาชาติ 

ระหวางวันท่ี 17-18 พฤษภาคม 2561 
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 ผลการวจัิยพบวา ศูนยเรยีนรูเศรษฐกจิพอเพยีงตําบลวังอาง ตัง้อยูในพื้นที่หมูที่ 1 บานวังอาง ไดกอเกดิจากบทสรุป

ปญหาดานการประกอบอาชพีจากเวทีการจัดทําแผนพัฒนาชุมชนของผูนําชุมชนทั้ง 9 หมูบาน ปญหาดังกลาวสะทอนใหเห็นวา

สมาชกิชุมชนไมสามารถพึ่งพาตนเองได เนื่องจากการขาดความรู ปจจัยการผลิตในการประกอบอาชีพ  และขาดผูประสานงาน

จัดหาในสิ่งที่ขาดหายไป ศูนยเรยีนรูเศรษฐกจิพอเพยีงตําบลวังอางจึงไดเริ่มทําหนาที่ดังกลาวตัง้แตวันที่ 18 มกราคม 2549 เปนตน

มา โดยมีที่ทําการกลุม ณ บรเิวณขอบบอเลี้ยงปลาของนายเฉี้ยง ขวัญศิริ หมูที่ 1 บานวังอาง ประธานศูนยเรียนรูในขณะนั้น และมี

สมาชกิ จํานวน 18 ราย จากพื้นที่ทัง้ 9 หมูบาน การดําเนนิการของศูนยเรยีนรูมุงเนนการลดรายจายในครัวเรือนตามหลักปรัชญา

เศรษฐกจิพอเพยีงเพื่อการบรโิภคภายในครัวเรอืนและจําหนายเปนรายไดเสรมิ อยางไรก็ตามการดําเนนิงานในระยะเวลาแรก ๆ ยัง

ไมประสบความสําเร็จเทาที่ควร เนื่องจากคณะกรรมการและสมาชกิ   ยังขาดขอมูลและความรูดานการบริหารจัดการ และยังขาด

การสนับสนุนจากหนวยงานที่เกี่ยวของ ขณะที่ศูนยเรียนรูฯ ก็ไมทราบเชนกันวาจะตองขอรับการสนับสนุนความชวยเหลือจาก

หนวยงานใดบาง  

 การสื่อสารกับหนวยงานราชการจึงเกิดขึ้นเม่ือครั้งการประชุมสรุปผลการดําเนินงานและจัดทําแผนงาน ประจําป 

2550 โดยไดเชญิหนวยงานราชการเขารวมจัดทําแผนงานและไดมอบแผนงานดังกลาวใหกับหนวยงานราชการ   เพื่อขอรับการ

สนับสนุน และแมวาจะเปนการสื่อสารที่ลมเหลวเนื่องจากไมไดรับการตอบรับจากหนวยงานใด ๆ  ก็ตาม ศูนยเรยีนรูฯ ก็มิไดละความ

พยายามในการสงสารการพัฒนาของตนเองสูผูรับสารภายนอกอยางตอเนื่อง จนกระทั่งป 2552 จึงไดรับการตอบรบัจากหนวยงาน

ราชการในการสงเสรมิการเลี้ยงปลานลิจิตรลดา เนื้อหาการประกอบอาชพีจึงกระจายตัวจากบนลงลางไปสูการมีสวนรวมสมาชิก

ของศูนยเรยีนรู จํานวน 40 ราย แนวทางการดําเนินงานของศูนยเรียนรูจึงเปนการใหความสําคัญกับการสื่อสารระดับกลุม โดย

วธิกีารปรกึษาหารอื การทบทวนสรุปผลการดําเนนิงานในแตละรอบป เพื่อเปนบทเรียนในการกําหนดทิศทางการดําเนินงานในป

ตอไป และเพิ่มชองทางการสื่อสารกับภายนอกอยางตอเนื่อง จนสามารถเขาสูกจิกรรมการดําเนนิงานภายใตแผนยุทธศาสตรจังหวดั 

ภายใตโครงการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ําปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดําร ิและไดรับการสนับสนุนงบประมาณกวาหนึ่งลานบาทในป 

2554 จากนัน้จึงยายที่ทําการศูนยเรยีนรูฯ มาตั้งยังบริเวณพื้นที่ใกลเคียงกัน คือ พื้นที่ของนายนิยม คงเมฆ ตั้งอยูในพื้นที่หมูที่ 1 

บานวังอาง เนื้อที่ราว 2 ไรเศษ ผลจากการดําเนนิงานภายใตโครงการตาง ๆ ดวยความโปรงใส และไมทอดทิ้งกันทั้ง 9 หมูบานที่

ตองไดรับความเทาเทยีมในการพัฒนาจนเปนที่เขาใจและยอมรับรวมกันของผูที่มีสวนเกี่ยวของในการพัฒนา กอใหเกิดความม่ันใจ

ทัง้ภายในที่เห็นไดจากการมีสมาชกิเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง ในขณะที่หนวยงานหรือบุคคลภายนอกเองก็มีความม่ันใจในผลสําเร็จใน

การรวมงาน    กับศูนยเรยีนรูฯ ที่มุงม่ันและทุมเทประสานความรวมมือกับผูมีสวนเกี่ยวของกับการพัฒนาความเปนอยูของคนใน

ชุมชน กระทั่งไดรับรางวัล “สงิหทองคํา” ดานการบรหิารจัดการชุมชนจากกระทรวงมหาดไทย เม่ือวันที่ 23 กันยายน 2557   

       สภาพการณดานการสรางชุมชนสูความเขมแข็ง 

 1.  ดานโครงสรางและการบรหิารจัดการศูนยเรยีนรูฯ 

 1.1  การจัดการดานสมาชกิ เปดรับสมาชกิรายใหมทุกวันที่ 8 มกราคม ของทุกป โดยกําหนดหลักเกณฑ 

ดังนี้ 1) ผูสมัครตองมีกจิกรรมเกี่ยวกับเศรษฐกจิพอเพยีง ไดแก การปลูกพชื การเลี้ยงสัตว การทําปุยหมัก 2) สมาชิกในครอบครัว

ตองมีสวนรวมในกิจกรรมดังกลาว การกําหนดหลักเกณฑดังกลาวเปนการกระตุนใหสมาชิกไดคิดคนเนื้อหาความรูใหม ๆ ที่

เหมาะสมกับตนเอง และหากผูสมัครรายใดมีความพรอมและมีกจิกรรมที่มากกวาจะไดรับการพจิารณาเปนอันดับแรก ปจจุบันศูนย

เรยีนรูฯ มีสมาชกิ จํานวน 702 ครัวเรอืน ครอบคลุมพื้นที่ทัง้ 9 หมูบานของตําบลวังอาง  

 1.2  ดานโครงสรางการดําเนนิงานของศูนยเรยีนรูฯ มีคณะกรรมการบรหิารงานซึ่งมาจากผูปกครองทองที่

ของแตละหมูบานเปนกรรมการโดยตําแหนง ผูนําดานกลุมอาชีพ และผูนําองคความรูดานตาง ๆ รวมเปนกรรมการรวมทั้งสิ้น 

จํานวน 31 คน โดยมีนายนยิม คงเมฆ เปนประธานศูนยเรยีนรู และมีกํานันตําบลวังอาง ผูแทนองคการบรหิารสวนตําบลวังอางเปน

ที่ปรกึษาศูนยเรยีนรู คณะกรรมการศูนยเรยีนรูมีอํานาจหนาที่ในการออกระเบยีบ เงื่อนไข และหลักเกณฑในการปฏิบัตงิานดานตาง 

ๆ เชน กําหนดการประชุมสามัญประจําปอยางนอยปละ 1 ครัง้ เพื่อแถลงผลการดําเนนิงานและจัดทําแผนงานในปตอไป นอกจากนี้
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ยังกําหนดใหมีการประชุมคณะกรรมการบรหิารอยางนอยปละ 5 ครั้ง เพื่อติดตามการดําเนินงานกิจกรรมโครงการตาง ๆ อยาง

ตอเนื่อง มีการกําหนดอํานาจหนาที่ความรับผดิชอบของคณะกรรมการอยางชัดเจน ซึ่งเปนปจจัยหลักที่ทําใหศูนยเรียนรูฯ ประสบ

ความสําเร็จในการดําเนนิงาน  

 1.3 ที่ตั้งและสภาพทั่วไปของศูนยเรียนรูฯ ตั้งอยูในพื้นที่หมูที่ 1 ตําบลวังอาง อําเภอชะอวด จังหวัด

นครศรธีรรมราช มีระยะทางหางจากถนนสาย 401 (กรุงเทพ-หาดใหญ) ประมาณ 60 เมตร มีเนื้อที่ประมาณ 2 ไรเศษเปนพื้นที่ของ

นายนยิม คงเมฆ ประธานศูนยเรยีนรูฯ ภายในศูนยประกอบดวยอาคารประชุมที่สามารถรองรับคนไดประมาณ 80 คน สระน้ําขนาด

เล็กสําหรับเลี้ยงปลา โรงเรอืนเลี้ยงแพะ การปลูกไมผลแบบผสมผสาน การปลูกพรกิไทยแบบพุมในกระถาง การปลูกมะนาวในบอวง 

การปลูกมะนาวลอยฟาในเขงพลาสติก และกิจกรรมอ่ืน ๆ ที่หลากหลาย ศูนยเรียนรูแหงนี้ทําหนาที่เปนศูนยกลางในการพัฒนา

กระบวนการเรยีนรูครอบคลุมพื้นที่ตําบลวังอาง โดยมีฐานเรยีนรูดานอาชพีกระจายตัวเปนเครอืขายกําลังใหกับศูนยเรยีนรูฯ เพื่อให

การพัฒนาเขาถงึในทุกพื้นที่ของตําบลวังอาง  

 2.  ดานกระบวนการพัฒนาสูความเขมแข็ง 

  2.1  การสนับสนุนปจจัยการผลติ บรหิารจัดการปจจัยการผลติโดยคณะกรรมการศูนยเรียนรูฯ โดยการ

แจงใหสมาชิกที่สนใจไดทราบ หรือคัดเลือกสมาชิกที่มีความเหมาะสมกับปจจัยการผลิตที่ไดรับการสนับสนุนจากหนวยงาน

ภายนอก โดยมีหลักเกณฑในการสนับสนุนปจจัยการผลิตดังนี้ 1) ผูที่ไดรับการสนับสนุนปจจัยการผลิตตองเขารับการฝกอบรม

ความรูที่เกี่ยวเนื่องกับปจจัยการผลิตนั้น ๆ 2) หามนําปจจัยการผลิตไปจําหนาย มิฉะนั้นจะตองชดใชเปนจํานวนเงินใหกับศูนย

เรยีนรูฯ และยังถูกตัดสทิธใินการสนบัสนุนปจจัยการผลติเปนระยะเวลา 2 ป  

 2.2  รูปแบบที่ขอรับการสนับสนุน ศูนยเรยีนรูฯ จะขอรับการสนับสนุนเฉพาะปจจัยการผลิตเพียงเทานั้น 

ไมขอรับการสนับสนุนเปนเงนิงบประมาณ หรอืเงนิสนับสนุนอ่ืนใด เนื่องจากอาจเปนเหตุที่กอใหเกดิความไมไววางใจในหมูสมาชกิได 

ศูนยเรยีนรูฯ จึงไดเจรจาตอรองขอรับการสนับสนุนเปนปจจัยการผลติเพยีงเทานัน้และยังขอเปนผูบรหิารจัดการปจจัยการผลติดวย

ตนเอง อยางไรก็ตามหากมีความจําเปนตองรับเงนิงบประมาณ จะตองดําเนนิการในรูปของคณะกรรมการและผานสถาบนัการเงิน 

เพื่อความโปรงใส และตรวจสอบได 

 2.3  การบรหิารจัดการสมาชกิรวม ศูนยเรยีนรูรวมกับผูนําชุมชนจัดตั้งสหกรณการเกษตรตําบล  วังอาง

เพื่อชวยเหลอืดานเงนิทุนในการประกอบอาชพี โดยใหสทิธพิเิศษกับสมาชกิศูนยเรยีนรูฯ  กูยืมเงนิในอัตราดอกเบี้ย   ที่ต่ํากวาบุคคล

ทั่วไป ในขณะเดียวกันศูนยเรียนรูฯ ไดเพิ่มเงื่อนไขและใหสิทธิพิเศษในกิจกรรมตาง ๆ ใหกับสมาชิกศูนยเรียนรูฯ ที่เปนสมาชิก

สหกรณฯ ดวยเชนกัน  

 2.4 การบรหิารจัดการแหลงเรยีนรูดูงาน จากความสําเร็จในการดําเนินงานของศูนยเรียนรู ประกอบกับ

การติดตอสื่อสารกับสังคมภายนอกทางสื่อชองทางตาง ๆ อยางตอเนื่อง จึงมีผูสนใจเขามาศึกษาอยางตอเนื่อง ฉะนั้น

คณะกรรมการจึงไดกําหนดหลักเกณฑในการเขาศกึษาดูงานดังนี้ 1) ตองตดิตอโดยตรงกับศูนยเรียนรูฯ เพียงเทานั้นหามมิใหฐาน

เรยีนรูรับคณะศกึษาดูงานโดยเด็ดขาด 2) จัดทํารายงานใหกับหนวยงานที่ใหการสนับสนุนไดรับทราบความกาวหนาจากการไดรับ

ความสนใจจากบุคคลภายนอก ตลอดจนเปนการเก็บเนื้อหาขอมูลการเรียนรูตอไป และ 3) อัตราคาเขาศึกษาดูงานภายในศูนย

เรยีนรู จํานวน 3,000 บาท โดยคิดอัตราคาเขาศกึดูงานเปนกลุมคณะ และไมจํากัดจํานวนสมาชิก และเขาศึกษาดูงานฐานเรียนรู 

ฐานละ 600 บาท โดยไมจํากัดจํานวนบุคคลตอกลุมคณะเชนเดยีวกัน ซึ่งศูนยเรยีนรูมีเครอืขายฐานเรยีนรู จํานวน 14 ฐาน กระจาย

ตัวอยูในพื้นที่ทัง้ 9 หมูบาน  เชน หมูที่ 2 ฐานเรยีนรูเกษตรทฤษฎีใหม ฐานเรยีนรูธนาคารตนไม ฐานเรยีนรูการปลูกพรกิไทย หมูที ่5 

ฐานเรยีนรูการปลูกพชืสมุนไพร หมูที่ 6 ฐานเรยีนรูการเลี้ยงสัตวปกครบวงจร หมูที่ 7 ฐานเรียนรูเกษตรผสมผสาน หมูที่ 8 ฐาน

เรยีนรูการเลี้ยงผึ้ง เปนตน  

 3. ดานกลยุทธการดําเนนิงานของศูนยเรยีนรู 
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  3.1  กลยุทธการทําใหเห็น เนนคนที่สนใจ โดยมุงเนนการทํากิจกรรมที่เกิดผลสําเร็จกอนและพัฒนาตอ

ยอดเปนฐานการเรยีนรู เพื่อเปนแบบอยางหรอืแหลงเรยีนรูใหกับสมาชกิหรอืคนในชุมชนโดยเฉพาะกิจกรรมการประกอบอาชีพใหม 

 ๆที่เปนแรงจูงใจใหเกดิความม่ันใจในการประกอบอาชีพ อีกทัง้ยังสามารพัฒนาสูกลุมประกอบอาชพีไดตอไป  

  3.2  กลยุทธรวมกลุมกันคิด แยกกันทํา แขงขันแตพัฒนา เปนหลักเกณฑการทํางานรวมกันของสมาชิกใน

ลักษณะการทําโครงการรวมกันแตแยกดําเนนิกจิกรรมในบานสมาชกิแตละคน ซึ่งจะมีความรับผดิชอบมากกวาการดําเนินงานเปน

กลุม อีกทัง้ยังมีการแขงขันเพื่อพัฒนาคุณภาพผลผลติของแตละคน จึงนับไดวาเปนการพัฒนาทัง้ทางดานกจิกรรมและดานความรู

ของสมาชกิไดเปนอยางด ีนอกจากนี้ยังไดกระตุนแรงจูงใจดวยการจัดประกวดผลผลิต ผูชนะการประกวดจะไดรับปจจัยการผลิต

ตาง ๆ เปนรางวัล และหากสมาชกิรายใดไดรับรางวัลชนะเลศิตดิตอกันจะไดรับการยกระดับเปนฐานเรียนรูและบรรจุเปนสถานที่

ศกึษาดูงานของศูนยเรยีนรู ตอไป  

  3.3  กลยุทธใหความสําคัญ แบงปนอยางเทาเทยีม เปนวธิีการกระตุนการมีสวนรวมของสมาชิก  ในการ

ดําเนนิงานรวมกับศูนยเรยีนรูฯ โดยเฉพาะการไดมีโอกาสแสดงบทบาทและไดรับผลประโยชนรวมกัน กลาวคือ  หากสมาชิกคนใด

เขามาอยูในพื้นที่ของศูนยเรยีนรูฯ ไมวากรณีใด ๆ ก็ตาม จะถอืวาบุคคลนัน้มีสวนรวมกับศูนยเรยีนรูและหากศูนยเรียนรูฯ มีรายได

จากการฝกอบรมหรอืมีคาตอบแทนจากคณะศกึษาดูงาน รายไดดังกลาวจะถูกแบงเปนสวน ๆ ละ เทา ๆ กัน เพื่อแบงใหกับผูมีสวน

รวมในศูนยเรยีนรู เวนแตคาตอบแทนวิทยากรซึ่งเปนรายไดจากความสามารถของแตละคน ทั้งนี้เพื่อเปนการกระตุนใหเกิดการ

พัฒนาทักษะการเปนวทิยากรถายทอดเนื้อหาความรูตาง ๆ เพิ่มมากขึ้น หรอื กระตุน “ผูสงสารหนาใหม” ใหเพิ่มมากขึ้นนั่นเอง 

  3.4  กลยุทธจัดทํารายงานเพื่อสรางความไววางใจ การจัดทํารูปเลมรายงานผลการดําเนินงาน  เพื่อแจง

ใหกับหนวยงานตนสังกัดที่ใหการสนับสนุนศูนยเรยีนรูเปนประจําทุก ๆ ป เพื่อกระตุนใหเกดิการสนับสนุน อยางตอเนื่อง อีกทั้งเปน

ชองทางการสื่อสารไปยังหนวยงานอ่ืน ๆ ในการเขามาสนับสนุนศูนยเรยีนรูดวยเชนกัน นับวาเปนการเปดพื้นที่ของศูนยเรียนรูและ

ชุมชนวังอางใหเปนที่รูจักของหนวยงานและบุคคลภายนอกไดเปนอยางด ีและในปจจุบัน มีหนวยงานที่สนับสนุนศูนยเรียนรูกวา 13 

หนวยงาน   

      จากสภาพการณดังกลาว การดําเนนิงานของคณะกรรมการศูนยเรยีนรูฯ จึงเปรยีบเสมือนกลไกสําคัญในการ

พัฒนาชุมชนโดยการพัฒนาจากภายในที่ไดรับการสนับสนุนสงเสริมจากหนวยงานภายนอก ตลอดจนการกระตุน ใหเกิดการ

ยกระดับจากกิจกรรมของสมาชิกซึ่งเปนกิจกรรมสวนบุคคลที่พัฒนาตอยอดเปนฐานเรียนรู เปนผูสงสารหลัก ในเสนทางการ

ประกอบอาชพี อีกทัง้ยังเปนกําลังหลักในลักษณะ “สื่อบุคคล” ที่ทําหนาที่แพรกระจายขอมูลขาวสาร และองคความรูตาง ๆ ไปสู

สมาชกิทั่วไป เปนสื่อกลางการแลกเปลี่ยนเรยีนรูดานประสบการณการประกอบอาชีพ ตลอดจนเปนชองทางการสื่อสารในบุคคล

ระดับเดยีวกัน พรอมทัง้เปนตัวการหลักในการกระตุนใหเกดิฐานเรยีนรูรายใหม ๆ ในระดับกลุมนอกจากนี้ยังสามารถยกระดับตอ

ยอดเปนกลุมอาชพีตาง ๆ ซึ่งนับวาเปนการสรางผูสงสารหนาใหมๆ  เชน ฐานการเรียนรูดานปศุสัตวที่ไดรับการยกระดับเปนกลุม

อาชพีการเลี้ยงสัตวปกที่มีสมาชิกกวา 30 ราย เปนตน ดังนั้นการสรางเนื้อหา    ของสารดานเสนทางการประกอบอาชีพจึงมัก

เริ่มตนจากระดับบุคคลและยกระดับเขาสูการบรหิารจัดการภายใตกลุมอาชีพตาง ๆ กอใหเกิดการสื่อสารแบบสองทางในระนาบ

เดยีวกัน ซึ่งการพัฒนาเนื้อหาของสารดังกลาวสงผลไปยังคณะกรรมการศูนยเรียนรูฯ เพื่อใชเปนเครื่องมือในการเจรจาตอรอง

กระบวนการทํางานกับหนวยงานภายนอกไดเปนอยางด ี 

 ดังนัน้ศูนยเรยีนรูจึงใหความสําคัญอยางย่ิงในการสราง “ผูสงสาร” (sender) ทั้งในระดับปจเจกบุคคลหรือใน

ระดับกลุมอาชพี เนื่องจากผูสงสารเหลานี้จะเปนผูผลิต “เนื้อหาของสาร” (message) ดานการประกอบอาชีพตามความถนัดและ

ความสนใจของตนเอง ตลอดจนมีการพัฒนาเนื้อหาของสารอยางตอเนื่องเพื่อนําเสนอสิ่งที่แปลกใหมอยูเสมอ และยังเปนชอง

ทางการสื่อสารหนึ่งของศูนยเรียนรูฯ ฉะนั้นแลวการสื่อสารของศูนยเรียนรูจึงเปนรูปแบบการสื่อสารแบบ     มีสวนรวม เปน

กระบวนการสื่อสาร “แบบสองทาง” (two-way communication) มีลักษณะการปรึกษาหารือ หรือแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารกันใน

ลักษณะที่ไมเปนทางการ มีทศิทางการไหลของการสื่อสาร (flow of information) ทุกทศิทางทัง้จากบน  ลงลาง จากลางขึ้นบน และ
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การสื่อสารในระดับระนาบเดยีวกัน ผานชองทางการสื่อสารหรอื “สื่อ” (channel) คือสื่อบุคคล   ที่เปนคณะกรรมการ เครอืขายฐาน

เรยีนรูและผูนํากลุมอาชพีตาง ๆ เปนผูเชื่อมโยงประสานการสื่อสารของศูนยเรยีนรู นอกจากนี้ สื่อบุคคลดังกลาวยังทําหนาที่เปนผู

สงสารผานชองทางเทคโนโลยีการสื่อสารดวยระบบสายการสื่อสาร (line) ซึ่งเปนการสื่อสารในลักษณะกลุมเฉพาะและมีความ

สะดวกรวดเร็วในการสื่อสาร  

 สําหรับรูปแบบการสื่อสารกับภายนอกศูนยเรียนรูฯ นั้น ผูสงสารหรือสื่อบุคคลจะตองวิเคราะห ผูรับสาร 

(receiver) ภายนอกตามคุณลักษณะและวัตถุประสงคในการสื่อสารเปนสําคัญ แบงเปน 2 ประเภท คือ 1) หนวยงานภาครัฐ หรือ

องคกรภาคเอกชน และ 2) บุคคลทั่วไป ภาคีผูนําเครือขาย ทั้งนี้เพื่อกําหนดคุณลักษณะและรูปแบบการสื่อสารซึ่งอาจมีทั้งการ

สื่อสารแบบทางเดยีวและแบบสองทางตามวัตถุประสงคและสถานการณการสือ่สาร นอกจากนี้ยังสงผลตอความเปนทางการหรอืไม

เปนทางการในการสื่อสาร และสงผลตอการกําหนดสื่อบุคคลที่ทําหนาที่สงขอมูลขาวสารสูภายนอกดวยเชนกัน อาทิเชน หากผูรับ

สารเปนบุคคลระดับหัวหนาสวนราชการ และมีวัตถุประสงคเพื่อสนับสนุนโครงการอาชีพของศูนยเรียนรู ผูที่ทําหนาที่สงสารคือ 

ประธานศูนยเรยีนรูและประธานกลุมอาชพีที่เกี่ยวของ ในขณะที่ผูรับสารภายนอกตองการพสิูจนตรวจสอบการมีสวนรวมของศูนย

เรยีนรู ผูสงสารหลักจะตองเปนสมาชกิศูนยเรยีนรูหรอืสมาชกิกลุมอาชพีตาง ๆ เปนตน  

 การบรหิารการสื่อสารของศูนยเรยีนรูฯ มีวัตถุประสงคเพื่อสรางการมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียในการ

พัฒนาชุมชน สามารถแบงเปนลําดับขัน้ตอนตามเกณฑจํานวนผูสื่อสารไดดังนี้  

 

 

   

  

  

 

 

 

 

 

 1. การสื่อสารภายในตัวบุคคล ระดับการสื่อสารจากการคิดวิเคราะห จุดเริ่มตนของการสื่อสารดวยการสราง

เนื้อหาของสารจากการไตรตรองเพื่อทําการสงสารและสรางชองทางในรูปแบบ “สื่อกจิกรรม” อันเปนผลมาจากการตัดสินใจ

ทดลองลงมือปฏิบัติดวยตนเอง และยังเปนการกระตุนการเรียนรูในระดับสมาชิกไดเปนอยางดี และหากพิจารณาให

ความสําคัญกับการทํางานในระดับความคิด โดยเฉพาะการกระตุนใหเกิดกระบวนการคิดวิเคราะหหรือจินตนาการ ซึ่งเปน

สิ่งจําเปนอยางย่ิงในการพัฒนา 

 2. การสื่อสารระหวางบุคคล เปนการสื่อสารระดับการถายทอดเรื่องราวแนวคิดกับบุคคลใกลชดิ มีความสัมพันธกัน

ทางดานความคิด สามารถพูดคุยไดทุกเรื่องราว เปนการสื่อสารที่สรางพลังสนับสนุนความคิดของตนเองสูการปฏิบัติหรือสู

การปรกึษาหารอืในระดับการสื่อสารที่มีผูเกี่ยวของมากขึ้น   

 3.  การสื่อสารกลุมเล็ก เปนการยกระดับการสื่อสารระหวางบุคคลสูการยอมรับในการสื่อสารกลุมเล็ก ๆ ราว 3-7 

คน ซึ่งโดยสวนใหญแลวมักเปนบุคคลในระดับกรรมการบรหิาร หรือกลุมอาชีพ เปนการสื่อสารเพื่อการวางแผน  การดําเนินงานหรือ

โครงการตาง  ๆรวมถงึการแกไขปญหา อุปสรรคในการทํางาน การสื่อสารภายในกลุมเล็กเปนการสื่อสารเพื่อเตรียมความพรอมใน

การสื่อสารกลุมใหญ หรอืการสื่อสารในองคกร การสื่อสารกลุมเล็กจึงมีอิทธพิลตอการบริหารจัดการศูนยเรียนรูฯ เปนอยาง

มาก  

การสื่อสารภายในตวับุคคล 

การสื่อสารระหวางบุคคล 

การสื่อสารกลุมใหญ 

การสื่อสารกลุมเล็ก 

การสื่อสารมวลชน 

ระดับการคดิวเิคราะหการตัดสินใจหรอืการสรางเน้ือหาของสาร 

ระดับการปรกึษาหารอื การวางแผนปฏบัิติงาน 

ระดับถายทอดเรื่องราวแนวคดิกับบุคคลใกลชดิ 

ระดับการปฏบัิติงาน การบรหิารจัดการโครงการ 

ระดับภาพลักษณ ความสําเร็จขององคกร 
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 4.  การสื่อสารกลุมใหญ การสื่อสารกับบุคคลเปนจํานวนมาก การสื่อสารประเภทนี้ผูที่ทําการสงสารสามารถ

ควบคุมสถานการณไดนอยเนื่องจากมีความแตกตางดานประชากรของผูรับสาร เปนการสื่อสารผาน ชองทางการสื่อสารคือ

การประชุม ดังนัน้ศูนยเรยีนรูจึงไดพยายามกระจายการสื่อสารออกเปนกลุมเฉพาะ ภายใตโครงการตาง ๆ หรอืตามโครงสราง

เดมิของศูนยเรยีนรูฯ เพื่อใหการติดตอสื่อสารเปนกลุมเฉพาะที่เล็กลงสามารถปฏิบัติงานไดทันที การสื่อสารกลุมใหญมักมี

ความสัมพันธกับหนวยงานภาครัฐในฐานะผูใหการสนับสนุนการดําเนนิกิจกรรมโครงการตาง ๆ ดังนั้นจึงสามารถเขาติดตาม

หรอืตรวจเย่ียมไดทุกเม่ือ ฉะนัน้แลวตองเตรยีมความพรอม โดยการฝกอบรมใหกับสมาชิกเพื่อเพิ่มพูนความรู ความเขาใจใน

งานที่รับผดิชอบ  เปนการเตรยีมเนื้อหาของสารใหกับผูสงสารสําหรับสถานการณความเชื่อม่ันระดับบุคคลซึ่งเปนพลังที่แสดง

ถงึความสําเร็จตอหนวยงานภายนอกไดเปนอยางด ี  

 5.  การสื่อสารมวลชน (mass communication) เปนระดับการสื่อสารจากบุคคลหรอืกลุมบุคคลไปยังคนจํานวนมาก

ที่อยูในสถานที่แตกตางกันผานชองทางเทคโนโลยีการสื่อสารโดยแบงเปน 1) การสื่อสารมวลชนภายในศูนยเรียนรูฯ เปนการ

สื่อสารผานเทคโนโลยีการสื่อสารบนสมารทโฟน ดวยระบบสายการสื่อสาร (line) เปนชองทางกระจายขอมูลขาวสารจากผูสง

สารไปยังผูรับสารเฉพาะกลุม เชน กลุมคณะกรรมการศูนยเรียนรู กลุมเลี้ยงสัตวปก เปนตน นอกจากนี้ยังสามารถแบงกลุม

ผูรับสารออกเปนกลุมยอย ๆ จากกลุมใหญไดเชนกัน เพื่อสะดวกในการกําหนดเนื้อหาของสาร เชน กลุม line งานกองดิน 

กลุม line หมูที่ 3 รวมใจพัฒนา เปนตน และที่สําคัญจะตองมีคณะกรรมการศูนยเรียนรูหรือคณะกรรมการโครงการตาง ๆ 

รวมแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารรวมอยูดวยเสมอ และยังเปนการ “สอดสองการสื่อสาร” การสื่อสารผานระบบกลุม line เปน

การสื่อสารแบบสองทางที่สามารถสงสารไดทัง้ขอความ ภาพ เสียงหรือวีดิทัศนไปยังผูรับสารซึ่งสามารถแสดงปฏิกิริยาตอบ

กลับ (feedback) ไดในทันทเีชนกัน 2) การสื่อสารมวลชนกับภายนอกศูนยเรยีนรู เปนการสื่อสารเพื่อสรางภาพลักษณของศูนย

เรยีนรู เนื้อหาของสารสวนใหญ จึงแสดงถึงการมีสวนรวมและความสําเร็จในการดําเนินงานหรือโครงการตาง ๆ ผานชอง

ทางการสื่อสารบนสมารทโฟนในรูปแบบสื่อสังคมออนไลน (socail network) หรือ ชองทางเฟสบุค (facebook) ซึ่งเปนสื่อ

สาธารณะที่สามารถสงสารไดหลายรูปแบบ (multimedia) ไปยังผูรับสารที่อยูตางสถานที่กัน ดังนั้นศูนยเรียนรูจึงตองควบคุม

ทุกเนื้อหาของสารกอนนําไปเผยแพรสูภายนอก นอกจากนี้ยังกําหนดบุคคลในการทําหนาที่สงสารจากศูนยเรียนรูฯ สูภายนอก

พรอมทัง้ยังกําหนดรูปแบบการนําเสนอขอมูลประกอบตราสัญลักษณศูนยเรยีนรูฯ ทุกครัง้ 

 6. การสื่อสารในองคกร (Organizational Communication) เปนการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารระหวางบุคคลหรือกลุม

บุคคลทั้งภายในและภายนอกศูนยเรียนรูอาจกลาวไดวาเปนผูควบคุม บริหารจัดการการสื่อสารเพื่อเชื่อมประสานใหเกิด

กระบวนการพัฒนารวมกัน ของผูมีสวนไดสวนเสีย ดังนั้นการสื่อสารในระดับองคกรจึงเปนการสื่อสารแบบมีสวนรวม มีการ

สื่อสารทุกรูปแบบ ทุกทศิทางทัง้ที่เปนทางการไมเปนทางการ ผานชองทางการสื่อสารที่หลากหลายเชนกัน  

 

การวิจารณและสรุปผล  

 จากขัน้ตอนการบรหิารการสื่อสารตามหลักเกณฑตาง ๆ เพื่อสรางกระบวนการมีสวนรวมของผูมีสวนเกี่ยวของกับ

ศูนยเรยีนรูเพื่อพัฒนาชุมชนนัน้ นับไดวาเปนกระบวนการวางแผนเพื่อใหเกดิการเปลี่ยนแปลง ทางพฤติกรรมของสมาชิกศูนย

เรยีนรูฯ ซึ่งสามารถแบงเปนขัน้ตอนการวางแผนในการบรหิารการสื่อสารเพื่อการพัฒนาชุมชน ดังนี้  

 1. การบรหิารการสื่อสารของศูนยเรยีนรูฯ : การกระตุนกระบวนการมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสยีในการพัฒนา

ชุมชน สามารถแบงเปนลําดับขัน้ตอนตามเกณฑจํานวนผูสื่อสารไดดังนี้ 

    1.1 ขัน้ตอนการเตรียมงานกอนเริ่มการวางแผน เปนขั้นตอนที่เริ่มตนจากการทบทวน กระบวนการทํางาน ผล

การดําเนินงานและสภาพปญหาที่ผานมาโดยอาจเริ่มจากการสื่อสารภายในกลุมเล็ก ในรูปแบบการปรึกษาหารือหรือการ

ประชุมเพื่อพจิารณาหาขอยุต ิหรอืการกําหนดแผนงานในระดับคณะกรรมการหรอืระดับองคกร  เปนการนําเสนอเนื้อหาของ

สารดานการดําเนนิงานจากคณะกรรมการหรือตัวแทนกลุมอาชีพตาง ๆ รวมถึงเสียงสะทอนกลับจากกสมาชิกศูนยเรียนรูฯ 
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เปนการใชประโยชนจากการไหลเวยีนของขาวสารจากโครงขายชองทางการสื่อสารที่วางไว เชน ขอมูลขาวสารจากการพูดคุย

กันในกลุมสมาชกิทัง้ทางตรงและจากกลุม line ตาง ๆ โดยเฉพาะการสื่อสารในระนาบเดยีวกับที่ไมมีความเปนทางการควบคุม

กํากับไว เปนขอมูลขาวสารที่ไหลจากดานลางไปยังคณะกรรมการโครงการ หรอืคณะกรรมการศูนยเรยีนรูฯ ฉะนั้นแลวเนื้อหา

ของสารดังกลาวจึงเปนฐานขอมูลสําคัญในการประเมินสถานการณปจจุบันภายในศูนยเรียนรูฯ เพื่อประเมินรวมกับ

สถานการณภายนอก หรืออาจกลาวไดวาเปนการหา “ชองวางสถานการณ”(gap situation) ภายในและภายนอกเพื่อการวาง

แผนการพัฒนาศูนยเรยีนรูและพัฒนาชุมชนตอไป  

 1.2  การกําหนดรูปแบบโครงการหรือกิจกรรมที่กอใหเกิดการพัฒนาบนฐานขอมูล ทั้งภายในศูนยเรียนรูฯ กับ

สถานการณความตองการจากภายนอก เชน กิจกรรมกลุมสมุนไพรกับสถานการณดานนโยบายการอนุรักษพันธุกรรมพืช 

การสบืคนภูมิปญญาทองถิ่นในการดูแลรักษาสุขภาพเบื้องตน เปนจุดเริ่มตนดานการวางแผนการสื่อสาร กลาวคือ ศูนยเรียนรู

ฯ จะเปนผูกําหนดวัตถุประสงคการสื่อสาร เชน การสื่อสารเพื่อการอนุรักษพันธุกรรมพชืสมุนไพร การสื่อสารเพื่อการยกชูภูมิ

ปญญาทองถิ่นในการดูแลรักษาสุขภาพดวยตนเอง จากนัน้จึงกําหนดรูปแบบหรือกลยุทธการสื่อสารใหสอดคลองกับกลยุทธ

การทํางานของศูนยเรยีนรู โดยเฉพาะ “การทําใหเห็น เนนคนที่สนใจ” เปนการทํากิจกรรมของบุคคลที่ประสบผลสําเร็จเปน

อันดับแรกสามารถพัฒนาเปนตนแบบหรือเปนฐานการเรียนรู เชน ฐานเรียนรูดานปลูก ฐานเรียนรูดานการแปรรูปสมุนไพร 

เปนตน ซึ่งหากพจิารณาถงึองคประกอบดานการสื่อสาร กลยุทธการสื่อสารดังกลาวเปนการสราง “ผูสงสาร” ขึ้นมาเปน “สื่อ

บุคคล” เพื่อเปนกลไกการขับเคลื่อนการพัฒนาตามกิจกรรมหรือโครงการตาง ๆ ของศูนยเรียนรูฯ สื่อบุคคลจึงเปนเสมือน

สื่อกลางในการถายทอดทักษะ แนวคิด   การดําเนนิงานตามแผนงานสูสมาชกิอีกทอดหนึ่ง ที่สามารถพัฒนาสูกลุมอาชีพและ

กลุมโครงการตาง ๆ ได รองรับความสอดคลองกับสถานการณภายนอกไดอยางเทาทัน 

 1.3  การจัดทําแผนปฏิบัติการและการติดตามประเมินผล ในการจัดทําแผนการดําเนินงานตาง ๆ ซึ่งเปนการ

สื่อสารในระดับองคกรหรอืศูนยเรยีนรูฯ ทําหนาที่ในการเอ้ืออํานวยใหเกิดกระบวนการดําเนินงาน เปนผูนํากรอบของสารใน

การพัฒนาไปสูกลุมอาชพี หรอืกลุมโครงการตาง ๆ ผานชองทาง “สื่อบุคคล” ผูทําหนาที่ในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง

เพื่อการพัฒนารวมกับคณะกรรมการ เปนการผลติสารตามเกณฑองคประกอบของการสื่อสาร ไดแก เนื้อหาของสารควรเปน

เชนไร ผูรับสารเปนบุคคลกลุมใด ควรใชชองทางการสื่อสารใดจึงสามารถครอบคลุมผูรับสารไดมากที่สุด รูปแบบการสื่อสาร

และจํานวนผูทําการสื่อสารควรเปนเชนไร เชน การสื่อสารแบบมีสวนรวมที่มุงเนนการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นควรเปนการ

สื่อสารภายในกลุมเล็ก ๆ ขณะที่การสื่อสารกลุมใหญอาจมีความเหมาะสม กับรูปแบบการสื่อสารแบบทางเดียว เชน การ

มอบหมายงานใหบุคคล หรือกลุมบุคคลเปนผูรับผิดชอบ การฝกอบรม  ใหความรูในเรื่องใหม ๆ เนื่องจากเปนรูปแบบที่มี

ความสะดวก รวดเร็ว และที่สําคัญผูรับสารมีจํานวนมากและมีความหลากหลายทางดานประชากรศาสตรมีความรูความ

เขาใจที่แตกตางกันเปนอยางมาก  

 ในดานการติดตามประเมินผลการดําเนินงาน เปนการใชชองทางการประชุมในแตละระดับของคณะกรรมการเพื่อ

ประเมินความสําเร็จ ความภาคภูมิใจ ความยินด ีรวมถงึปญหาอุปสรรค ตลอดจนแนวทางการแกไขปญหาในการดําเนินงาน 

และควรเปนการสื่อสารไดทุกทศิทางและมุงเนนการสื่อสารแบบมีสวนรวม เชน การสื่อสารจากลางขึ้นบนของกลุมอาชีพหรือ

กลุมโครงการตาง ๆ ไปยังคณะกรรมการศูนยเรียนรูฯ และสื่อสารจากบนลงลางของศูนยเรียนรู ไปยังกลุมอาชีพและกลุม

โครงการตาง ๆ และสงตอไปยังกลุมสมาชกิ หรือการสื่อสารแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางสมาชิกกับคณะกรรมการศูนย

เรียนรูฯ เปนตน นอกจากนี้การติดตามประเมินผลยังสามารถใชสื่อชองทางเทคโนโลยีการสื่อสารโดยเฉพาะ กลุม line ที่

สามารถสงเนื้อหาของสารไดทั้งขอความ ภาพ และเสียง ในการแสดงถึงสภาพปญหาและความสําเร็จของโครงการหรือ

กจิกรรมตาง ๆ เปนตน  

 การบรหิารการสื่อสารของศูนยเรยีนรูฯ จึงเปนการวเิคราะหถงึสภาพการณทัง้ภายในและภายนอกศูนยเรียนรูฯ จึงเปน

ผูจัดการ “กรอบสารการพัฒนา” ใหเอ้ืออํานวยตอเกิดกระบวนการสื่อสารเพื่อการพัฒนาชุมชนโดยสรางและพัฒนา “สื่อ
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บุคคล” ทัง้ที่มีอยูเดมิหรอืและพัฒนาสมาชกิขึ้นเปนผูสงสารรายใหม เปนกลไกสําคัญในการผลิตและถายทอดเนื้อหาของสาร

ไปยังกลุมสมาชิกเปาหมายเพื่อการขับเคลื่อนความเปลี่ยนแปลงสูการพัฒนาศูนยเรียนรูฯ และพัฒนาความเปนอยูของคน

ชุมชน ตอไป 

 ขอเสนอแนะแนวทางในการบริหารการสื่อสารที่เหมาะสม ในการบริหารการสื่อสารของศูนยเรียนรูฯ เพื่อ

สรางการมีสวนรวมกับผูที่มีสวนไดสวนเสยีในการพัฒนาชุมชน ควรแบงเปนขัน้ตอนดังนี้  

 1. การสื่อสารเพื่อการเจรจาตอรองแบบมีสวนรวมในการพัฒนากับภายนอก โดยใหความสําคัญในการสื่อสาร

ระดับองคกรซึ่งเปรยีบเสมือนศูนยรวมกลไกการสื่อสารทัง้ภายในและภายนอกศูนยเรียนรู เปนผูที่มีสวนสําคัญในการกําหนด

ทศิทางการพัฒนาควบคูกับกําหนดทศิทางการสื่อสารโดยเฉพาะการสื่อสารเพื่อการเจรจาตอรอง กับหนวยงานภาครัฐหรือ

กับบุคคลภายนอก โดยเริ่มจากการวิเคราะหศักยภาพของศูนยเรียนรูฯ หรือเนื้อหาเสนทางสายอาชีพและการบริหารจัดการ

ภายในซึ่งเปนเสนทางการสรางพลัง สรางความไววางใจภายในเปนอันดับแรก พรอมกับการสรางความนาเชื่อถือและเปนที่

ยอมรับของผูที่ทําหนาที่สงสาร เปนการเตรียมความพรอมในการสื่อสารในทุกสถานการณ จากนั้นวิเคราะหหนวยงานหรือ

บุคคลภายนอกถงึวัตถุประสงคของผูรับสารและประเมินความคาดหวังของเนื้อหาของสารเพื่อเตรียมความพรอมใหมีความ

สมบูรณมากที่สุด ซึ่งในการสื่อสารเพื่อเจรจาตอรองแตละครั้งศูนยเรียนรูฯ จะใหความสําคัญกับ “ผูสงสาร” (sender) เปน

อันดับแรก ดังนัน้จึงมีการกําหนดผูสงสารที่มีคุณสมบัติที่มีความรอบรูในทุก ๆ มิติของศูนยเรียนรูฯ มีทักษะในการสื่อสารที่

สามารถโนมนาวความคิดเห็นของผูรับสาร และสามารถแกไขปญหาเฉพาะหนาไดดี นอกจากนี้ยังใหความสําคัญกับเนื้อหา

ของสารที่ตองมีความถูกตอง ชัดเจน ครอบคลุมทุกประเด็นของวัตถุประสงคในการเจรจาตอรอง  

  ดังนัน้การสรางโอกาสแหงความสําเร็จในการสื่อสารเพื่อเจรจาตอรองกับหนวยงานหรือบุคคลภายนอก    จึงควร

สรางและพัฒนา “ผูสงสาร” ใหเปนผูที่มีทักษะในการสื่อสาร เปนที่ชื่นชอบยอมรับ และมีความสามารถในการสรางเนื้อหาของ

สารที่มีความชัดเจนครอบคลุมวัตถุประสงคของการสื่อสาร ยอมมีโอกาสประสบผลสําเร็จในการเจรจาตอรอง   

 2. การสื่อสารเพื่อการวางแผนสูการปฏิบัต ิเปนการสื่อสารที่ตอเนื่องจากการสื่อสารเพื่อการเจรจา กับหนวยงาน

ภายนอก หรอืไดรับโครงการหรอืกจิกรรมจากผูใหการสนับสนุนอ่ืน ๆ ก็ตาม คณะกรรมการศูนยเรียนรูจะแตงตั้งคณะทํางาน

เพื่อใหเปนผูรับผดิชอบดําเนนิโครงการดังกลาว ตัง้แตการวางแผนการปฏิบัตงิานจนถงึการตดิตามประเมินผลความสําเร็จของ

โครงการ โดยมีคณะกรรมการศูนยเรียนรูฯ เปนที่ปรึกษา ในดานการสื่อสารควรใหความสําคัญกับการสื่อสารระดับกลุม 

โดยเฉพาะระดับผูปฏิบัตงิานตามแผนงานที่มีคนจํานวนมาก ดังนัน้จึงใชชองทางการสื่อสารทางเทคโนโลยีบนโทรศัพทสมารท

โฟน กลุมสายการสื่อสาร (line) ที่สามารถสงขอมูลขาวสารไปยังบุคคล หรือกลุมเปาหมายเฉพาะไดอยางรวดเร็ว และผูรับ

สารเองก็สามารถแสดงปฏิกิริยาตอบกลับไดทันทีเชนเดียวกัน นอกจากนี้ยังมีรูปแบบการสื่อสารที่หลากหลายทั้งในรูปแบบ

การสื่อสารสองทาง และมีทศิทางการไหลของขอมูลขาวสารทุกทศิทาง เพื่อจุดมุงหมายความสําเร็จในการดําเนนิโครงการ  

 3) การสื่อสารเพื่อความสําเร็จระหวางองคกร การสื่อสารเพื่อความสําเร็จหรือการสรางภาพลักษณ ขององคกร

หรือศูนยเรียนรูฯ โดยการจัดทํารูปเลมหนังสือรายงานผลการดําเนินงานใหกับหนวยงานตนสังกัด ที่ใหการสนับสนุนศูนย

เรียนรูฯ เปนประจํา สรางความพึงพอใจใหกับหนวยงานที่เขารวมทํากิจกรรมกับศูนยเรียนรูฯ และใหการสนับสนุนอยาง

ตอเนื่องเรื่อยมา นอกจากนี้คณะกรรมการศูนยเรียนรูฯ ใชชองทางเทคโนโลยีการสื่อสาร “สื่อสังคมออนไลน” (socail 

network) หรอื ชองทางเฟสบุค (facebook) ซึ่งเปนชองทางการแพรกระจายขอมูลขาวสารไปยังบุคคลทั่ว ๆ ไป ดังนั้นจึงตอง

กํากับควบคุมทุกเนื้อหาทีอ่าจเกดิผลเสยีที่สงผลกระทบตอศูนยเรียนรูฯ อีกทั้งการกําหนดบุคคลเพื่อทําหนาที่สงสารเปนการ

เฉพาะเพื่อสงเสรมิภาพลักษณไดเปนที่ด ี   

 แนวทางดังกลาวจะชวยสรางและพัฒนาศักยภาพของผูสงสารเพื่อการสื่อสารทั้งภายในและภายนอก และเปนชอง

ทางการสรางกระบวนการมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชนตอไป    
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ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัย   

 องคความรูเกี่ยวกับการมีสวนรวมในการสื่อสารของชุมชน ยังคงเปนเรื่องราวที่นาสนใจในการศึกษาตอไปโดย

ออกแบบเปนทัง้การวจัิยและการพัฒนาเพื่อสรางทั้งองคความรูและสรางการใชประโยชนควบคูกันไป พรอมกับเพิ่มจํานวน

พื้นที่ทําการวจัิย โดยมีประเด็นศกึษาวจัิยตอเนื่องดังนี้     

 1. การพัฒนาศักยภาพสื่อบุคคลเพื่อเปนกลไกการพัฒนาชุมชน 

 2. บทบาทและความหลากหลายของสื่อและการผลติสื่อโดยชุมชนเพื่อเปนเครื่องมือในการพัฒนาชุมชน 

 3. การใชประโยชนจากสื่อสมัยใหม เทคโนโลยีการสื่อสารที่ใกลตัว สําหรับการพัฒนา 
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บทคัดยอ 

 การแขงขันทางธุรกิจที่มีความรุนแรงสงผลใหธุรกิจใหความสําคัญตอการดําเนินงานในทุกดานรวมถึงการเลือกผู

จัดหาวัตถุดบิ งานวจัิยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศกึษาลักษณะขององคกรที่มีผลตอปจจัยในการตัดสินใจเลือกผูจัดหาวัตถุดิบของ

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม โดยใชแบบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอมูลความคิดเห็นจากตัวแทนธุรกิจวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดยอมจํานวน 100 รายในเขตจังหวัดนครราชสีมา โดยขอมูลที่ไดนํามาการวิเคราะหผลตางระหวาง

คาเฉลี่ย 2 ประชากรที่เปนอิสระตอกัน และการวิเคราะหความแปรปรวน ผลการศึกษาพบวาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด

ยอมใหความสําคัญตอปจจัยในการตัดสินใจเลือกผูจัดหาวัตถุดิบดานการสงมอบสินคา ดานราคาสินคา และดานคุณภาพ

วัตถุดิบมากที่สุดตามลําดับ โดยธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางใหความสําคัญกับราคาในการเลือกผูจัดหาวัตถุดิบมากกวา

วสิาหกจิขนาดยอม และธุรกิจที่มีระยะเวลาดําเนินธุรกิจมากกวา 10 ปใหความสําคัญกับปจจัยดานคุณภาพวัตถุดิบในการ

ตัดสนิใจเลอืกผูจัดหาวัตถุดบิมากกวาธุรกิจที่มีระยะเวลาดําเนินงานนอยกวา นอกจากนั้นธุรกิจที่มุงเนนกลยุทธสรางความ

แตกตางใหความสําคัญตอปจจัยดานคุณภาพวัตถุดบิมากกวาธุรกจิที่เนนกลยุทธดานตนทุนและการตอบสนองรวดเร็ว 

คําสําคัญ: การคัดเลอืกผูจัดหาวัตถุดบิ  วสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอม 

Abstract  

Due to the intense competition, the business have to focus on all aspects of operations, including the selection 

of suppliers. This research aimed to study whether the organizational characteristics of small and medium enterprises 

have effect on importance of supplier selection factors. Questionnaires were used to collect data of respondents from 

total of 100 small and medium enterprises in Nakhon Ratchasima Province, Thailand. Them, the data was analyzed by 

independent t-test and one- way ANOVA. The participants concerned the delivery as the most important factor in 

selecting suppliers, followed by price and quality of materials. Medium enterprises put more importance in price than the 

small enterprises. Business with more than 10 years operations gave higher importance to quality of materials compared 

to ones with lesser years of operations. Moreover, the business focusing on differentiation strategy gave more 

importance to the quality of materials more than business concentrating in cost and fast-response.          

Keywords: Supplier Selection, Small and Medium Enterprise 

 

บทนํา 

ในปจจุบันการแขงขันทางการคามีความรุนแรงมากขึ้น เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะทางเศรษฐกจิและเทคโนโลยี 

สงผลใหธุรกจิตองปรับตัวและพัฒนาความสามารถในการตอบสนองความตองการของลูกคา เพื่อใหธุรกจิสามารถดํารงอยูได

และเพิ่มขดีความสามารถทางการแขงขัน สงผลใหองคกรใหความสําคัญตอการดําเนินงานในทุกดานอยางชัดเจนรวมถึงการ

จัดหาวัตถุดบิ เพื่อสงเสรมิความสามารถในผลติสนิคาใหมีคุณภาพ ตรงตามความตองการของลูกคา เนื่องจากผลิตภัณฑที่มี
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คุณภาพเริ่มตนมาจากจุดเริ่มตนของกิจกรรมหวงโซอุปทานคือ หนาที่ของการจัดซื้อจัดหาวัตถุดิบที่มีคุณภาพ โดยลักษณะ

สําคัญประการหนึ่งของการจัดซื้อจัดหาวัตถุดิบคือ การตัดสินใจเลือกผูจัดหาวัตถุดิบในการจัดหาวัตถุดิบ การบริการและ

ชิ้นสวนอุปกรณที่เหมาะสมและมีประสทิธภิาพ (Waikar et at., 2011) 

การตัดสินใจเลือกผู จัดหาวัตถุดิบที่ เหมาะสม ถือเปนองคประกอบที่สําคัญอยางหนึ่ งของการผลิต ( Sim  

et al., 2010) โดยการเลอืกผูจัดหาวัตถุดบิสามารถสงผลกระทบตอความสามารถในการทํากําไร ความสามารถในการแขงขัน 

ความพงึพอใจของลูกคา ประสทิธภิาพการดําเนนิงานในกจิกรรมตางๆ เชน การจัดการสนิคาคงคลัง การวางแผนและควบคุม

การผลิต และความตองการกระแสเงินสดเพื่อการลงทุน (Choi and Hartley, 1996; Hsu et al., 2006; Xia and Wu, 2007; 

Cheraghi, Dadashzadeh and Subramanian, 2011; Waikar et al., 2011) และยังมีบทบาทสําคัญในการประกันคุณภาพของ

ผลิตภัณฑหรือบริการขององคกรดวย (Ramanathan, 2007) ปจจุบันองคกรใหความสําคัญกับผูจัดหาวัตถุดิบมากขึ้น 

เนื่องจากองคกรสวนใหญมุงเนนการผลติแบบทันเวลาพอดี (Just in Time) จึงจําเปนตองคัดเลือกผูจัดหาวัตถุดิบที่มีคุณภาพ

และศักยภาพที่เหมาะสม (Sim et al., 2010) และการขาดแคลนทรัพยากร ทําใหองคกรมุงเนนพัฒนาความสัมพันธระหวางผู

จัดหาวัตถุดิบกับองคกรมากขึ้น เพื่อการสงมอบวัตถุดิบอยางตอเนื่องและลดปญหาการเปลี่ยนผูจัดหาวัตถุดิบ (Bouchard, 

1998; Trent and Monczka, 1998) รวมถงึความตองการในการสงมอบสนิคาเหนอืกวาคูแขง องคกรสวนใหญจึงมุงเนนบริหาร

ผูจัดหาวัตถุดิบตั้งแตเริ่มแรกของกระบวนการผลิต เพื่อรวมมือในการพัฒนาสินคาใหมีคุณภาพ สามารถตอบสนองความ

ตองการของลูกคาอยางมีประสทิธภิาพ (Trent and Monczka, 1998)  

การศกึษาทบทวนวรรณกรรมในไทยพบปจจัยที่มีความสําคัญตอการตัดสินใจเลือกผูจัดหาวัตถุดิบหลายปจจัย อาทิ

เชน ปญจมาศ กําลังด ีและ มนตรี พิริยะกุล (2555) พบปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจเลือกผูจัดหาวัตถุดิบแตละราย ไดแก 

ราคา คุณภาพสินคา และความสามารถในการสงมอบสินคาไดตรงเวลาและถูกตองตามปริมาณที่สั่งซื้อ สําหรับงานวิจัย

ตางประเทศ Weber, Current and Benton (1991) พบวาปจจัยดานคุณภาพ ดานการสงมอบสินคา ดานราคา ดาน

ความสามารถในการผลิตสินคา และดานความสามารถเชิงเทคโนโลยีมีผลตอการตัดสินใจเลือกผูจัดหาวัตถุดิบแตละราย 

รวมถงึ Kannan and Tan (2002) พบวา ปจจัยในการเลอืกผูจัดหาวัตถุดบิดานการสงมอบสนิคา ดานคุณภาพการบริการ และ

ดานความสามารถในการผลติมีความสําคัญตอประสิทธิภาพการทํางานดานคุณภาพสินคาและตําแหนงทางการแขงขันของ

องคกร นอกจากนี้ Mohammady Garfamy (2005) พบวา ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกผูจัดหาวัตถุดิบขององคกร 

ไดแก ปจจัยดานความสัมพันธระหวางผูจัดหาวัตถุดิบกับผูซื้อ ดานลักษณะขององคกร ดานคุณภาพสินคา ดานการบริการ 

และดานระยะเวลาในการผลิตสินคา และ Waikar และคณะ (2011) พบวาปจจัยดานคุณภาพสินคา ดานชื่อเสียงขององคกร 

และดานความสัมพันธระหวางผูซื้อกับผูจัดจําหนายมีความสัมพันธตอความพึงพอใจของผูซื้อ ซึ่งแสดงใหเห็นวาแตละองคกร

มีปจจัยในการตัดสนิใจเลอืกผูจัดหาวัตถุดบิที่แตกตางกันตามลักษณะการดําเนนิงานขององคกร 

จากการศกึษาพบวา ธุรกจิวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอมในประเทศไทยมีจํานวนมาก เนื่องจากเปนธุรกิจที่ใช

เงนิลงทุนจํานวนนอย สามารถบรหิารจัดการควบคุมทศิทางของธุรกจิไดอยางอิสระ โดยธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด

ยอมเปนธุรกจิที่มีบทบาทสําคัญอยางย่ิงตอระบบเศรษฐกจิของประเทศ ถอืเปนกลไกหลักในการเสริมสรางความกาวหนาทาง

เศรษฐกิจ เนื่องจากกอใหเกิดการจางงาน (สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม, ออนไลน, 2561) แตธุรกิจ

วสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอมของไทยยังขาดศักยภาพในการแขงขันและภูมิคุมกันในสภาพแวดลอมที่มีความผันผวนของ

ระบบเศรษฐกจิโลก (สุภาพรรณ วัฒนาอุดมชัย, 2557)  โดยสวนใหญธุรกจิวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมมีลักษณะการ

ตัดสนิใจเลอืกผูจัดหาวัตถุดบิแบบไมเปนทางการ ในขณะที่องคกรขนาดใหญมีการคัดเลือกผูจัดหาวัตถุดิบอยางเปนทางการ 

(Pearson and Ellram, 1995) และติดตามประเมินผลดําเนินงานของผูจัดหาวัตถุดิบอยางตอเนื่อง เพื่อใหสามารถทํางานได

อยางมีประสิทธิภาพในสถานการณที่แตกตางกัน (Aksoy and Ozturk, 2011) จึงทําใหองคกรขนาดใหญมีความไดเปรียบ

ทางการแขงขันทางธุรกิจมากกวาองคขนาดเล็ก นอกจากนี้ภายใตภาวะการแขงขันที่มีความรุนแรงมากขึ้น การชะลอตัวของ
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ระบบเศรษฐกจิ การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ทําใหทุกธุรกจิไดรับผลกระทบอยางตอเนื่อง หากธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดยอมไมเรงดําเนนิการปรับตัวพัฒนาและเพิ่มพูนทักษะในการบริหารจัดการ อาจสงผลใหธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดยอม ซึ่งเปนวสิาหกจิสวนใหญของประเทศประสบปญหาดานสภาพคลองทางการเงนิ สงผลตอความสามารถในการ

แขงขันขององคกร จึงจําเปนอยางย่ิงที่จะตองมีกุญแจสําคัญในการเสริมสรางความสามารถทางการแขงขันอยางย่ังยืนใหแก

ธุรกจิวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอม 

โดยวัตถุประสงคของงานวจัิยนี้เพื่อศกึษาลักษณะขององคกรที่มีผลตอปจจัยในการตัดสนิใจเลือกผูจัดหาวัตถุดิบของ

วสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอม โดยจําแนกตามลักษณะขององคกรดาน ขนาดของธุรกจิ ระยะเวลาในการดําเนินงาน และ

กลยุทธการแขงขันขององคกร  

 

อุปกรณและวิธีการ / วิธีดําเนนิการวิจัย 

1. แบบแผนการวิจัย  

 งานวจัิยนี้เปนการวจัิยเชงิปรมิาณ มีรูปแบบของการวจัิยเชงิสํารวจ ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลในรูปแบบของการ

สํารวจ โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการรวบรวมขอมูลจากจากเจาของกจิการหรอืผูที่ทํางานเกี่ยวของกับการตัดสินใจ

เลอืกผูจัดหาวัตถุดบิขององคกรของวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอม ประเภทกิจการผลิตสินคา จังหวัดนครราชสีมา โดย

ชวงระยะเวลาในการทําวจัิยตัง้แตเดอืนกรกฎาคม พ.ศ. 2560 - เดอืนมีนาคม พ.ศ. 2561 

 2. ประชากรและตัวอยาง 

 ประชากรที่ใชในการวิจัย คือ ผูประกอบการธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ประเภทกิจการผลิตสินคา 

จังหวัดนครราชสมีา จํานวนทัง้สิ้น 10,707 ราย (สํานักงานสงเสรมิวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอม, ออนไลน, 2560) โดย

ทําการสุมตัวอยางในพื้นที่เปาหมายรวมทั้งสิ้น 100 รายดวยสูตรของทาโร ยามาเน (1973) และทําการสุมตัวอยางแบบไม

อาศัยความนาจะเปน (Non-Probability Sampling) ดวยหลักเกณฑการสุมแบบความสะดวก (Convenience Sampling) 

        3. ตัวแปรที่ศกึษา 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

ที่มา: ปรับปรุงมาจากศรายุทธ ตรัยศิลานันท (2554); กาญจนสิตา โฆษิตธัญญสิทธิ์ (2556); Weber, Current & Benton 

(1991); Pearson & Ellram (1995); Kannan & Tan (2002); Cousins, Lawson & Squire (2008); Calvi et al. (2010); Sim et 

at. (2010); Waikar et al. (2011); Heizer & Render (2014) 

 

 

ตัวแปรอสิระ (Independent variable) 

ลักษณะพ้ืนฐานขององคกร 

 ขนาดของธุรกิจ 

 ระยะเวลาดําเนินธุรกิจ 

 กลยุทธการแขงขันขององคกร 

ตัวแปรตาม (Dependent variable) 

ปจจัยตัดสินใจเลือกผูจัดหาวัตถุดบิ 

 ปจจัยความสามารถในการผลิต 

 ปจจัยการสงมอบสินคา 

 ปจจัยราคา  

 ปจจัยคุณภาพ 

 ปจจัยการบรกิาร 

 ปจจัยความสัมพันธระหวางผูซ้ือกับผูจัดหา

วัตถุดิบ 
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4. การวิเคราะหขอมูล  

 ผูวจัิยนําขอมูลที่ไดรับจากแบบสอบถามมาประมวลผลทําการวิเคราะห โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางคอมพิวเตอร 

เพื่อคํานวณคาสถติติาง ๆ ดวยสถติเิชงิพรรณนาในการวิเคราะหขอมูล ไดแก การแจกแจงความถี่  คารอยละ คาเฉลี่ย และ

คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน นอกจากนี้ยังคํานวณดวยสถิติเชิงอนุมานในการวิเคราะหขอมูล ไดแก การวิเคราะหผลตางระหวาง

คาเฉลี่ย 2 ประชากรที่เปนอิสระตอกัน และการวเิคราะหความแปรปรวนอีกดวย 

 

ผลการวิจัย 

1. ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดยอม 

 ตัวอยางวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอม ประเภทกจิการผลติสนิคา จังหวัดนครราชสมีาของการวิจัยครั้งนี้ ผูตอบ

แบบสอบถามสวนมากเปนเจาของกจิการ คิดเปนรอยละ 60.0 ของจํานวนกลุมตัวอยางทั้งหมด สวนใหญเปนธุรกิจวิสาหกิจ

ขนาดยอม คิดเปนรอยละ 85.0 ของจํานวนกลุมตัวอยางทัง้หมด มีระยะเวลาในการดําเนินกิจการไมต่ํากวา 10 ป คิดเปนรอย

ละ 71.0 ของจํานวนกลุมตัวอยางทัง้หมด และมุงเนนกลยุทธสรางความแตกตางใหแกสินคาของกิจการ คิดเปนรอยละ 45.0 

ของจํานวนกลุมตัวอยางทัง้หมด ดังตารางที่ 1.1 

ตารางที่ 1.1 ผลการวเิคราะหขอมูลทั่วไปของวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอม 

ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม จํานวน  รอยละ 

ตําแหนงผูตอบแบบสอบถาม 

 ผูบรหิาร 12 12.0 

 เจาของกจิการ 60 60.0 

 ผูจัดการฝายจัดซื้อ 5 5.0 

 พนักงานที่เกี่ยวของ 22 22.0 

 อ่ืนๆ (ที่ปรกึษาของกจิการ) 1 1.0 

รวม 100 100 

ขนาดของธุรกิจ 

 วสิาหกจิขนาดยอม (พนักงานไมเกนิ 50 คนและเงนิทุนไมเกนิ 50 ลานบาท) 85 85.0 

 วสิาหกจิขนาดกลาง (พนักงาน 51-200 คนและเงนิทุน 51-200 ลานบาท) 15 15.0 

รวม 100 100 

ระยะเวลาในการดําเนนิธุรกจิ 

 ต่ํากวา 10 ป 71 71.0 

 ตัง้แต 10 ปขึ้นไป 29 29.0 

รวม 100 100 

กลยุทธการแขงขันขององคกร 

 กลยุทธตนทุนต่ํา 39 39.0 

 กลยุทธสรางความแตกตาง 45 45.0 

 กลยุทธตอบสนองรวดเร็ว 16 16.0 

รวม 100 100 
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2. การวิเคราะหเกี่ยวกับปจจัยในการตัดสนิใจเลอืกผูจัดหาวัตถุดบิ  

  ผูวจัิยไดแบงปจจัยในการตัดสนิใจเลอืกผูจัดหาวัตถุดบิออกเปน 6 ปจจัย ไดแก ปจจัยดานความสามารถในการผลิต

ของผูจัดหาวัตถุดบิ ปจจัยดานการสงมอบวัตถุดบิ ปจจัยดานราคาวัตถุดิบ ปจจัยดานคุณภาพวัตถุดิบ ปจจัยดานการบริการ 

ของผูจัดหาวัตถุดบิ และปจจัยดานความสัมพันธระหวางผูซื้อกับผูจัดหาวัตถุดบิ โดยพบวาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม

ไดใหความสําคัญตอปจจัยในการตัดสนิใจเลอืกผูจัดหาวัตถุดบิดานการสงมอบวัตถุดบิมากที่สุด รองลงมาคือ ปจจัยดานราคา

วัตถุดบิ และดานคุณภาพวัตถุดบิของผูจัดหาวัตถุดบิ ตามลําดับ ดังตารางที่ 1.2 

 

ตารางที่ 1.2 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับปจจัยในการตัดสนิใจเลอืกผูจัดหาวัตถุดบิ   

ปจจัยในการตัดสนิใจเลือกผูจัดหาวัตถุดบิ 

ระดับความสําคัญ 

คาเฉลี่ย 

( ) 
สวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน (S.D.) 
แปลผล 

1 ดานการสงมอบวัตถุดบิของผูจัดหาวัตถุดบิ 5.94 0.91 มาก 

2 ดานราคาวัตถุดบิ 5.74 0.99 มาก 

3 ดานคุณภาพวัตถุดบิ 5.70 0.91 มาก 

4 ดานความสามารถในการผลติของผูจัดหาวัตถุดบิ 5.67 0.89 มาก 

5 ดานการบรกิารของผูจัดหาวัตถุดบิ 5.49 0.89 มาก 

6 ดานความสัมพันธระหวางผูซื้อกับผูจัดหาวัตถุดบิ 5.30 0.90 คอนขางมาก 

รวม 5.66 0.72 มาก 

 

3. การวิเคราะหลักษณะขององคกรที่มีผลตอปจจัยในการตัดสนิใจเลอืกผูจัดหาวัตถุดบิ 

 ในการศกึษาลักษณะขององคกร (ขนาดของธุรกจิ ระยะเวลาในการดําเนนิธุรกจิ และกลยุทธการแขงขันขององคกร) 

ที่มีผลตอปจจัยในการตัดสนิใจเลอืกผูจัดหาวัตถุดบิ ผูวจัิยไดกําหนดสมมตฐิานของการวจัิย ดังนี้ 

 สมมติฐานขอที่ 1 ลักษณะขององคกรที่แตกตางกันมีผลตอปจจัยในการตัดสินใจเลือกผูจัดหาวัตถุดิบขององคกร 

(ปจจัยดานความสามารถในการผลิตของผูจัดหาวัตถุดิบ ปจจัยดานการสงมอบวัตถุดิบ ปจจัยดานราคาวัตถุดิบ ปจจัยดาน

คุ ณ ภ า พ วั ต ถุ ดิ บ  ป จ จั ย ด า น ก า ร บ ริ ก า ร ข อ ง ผู จั ด ห า วั ต ถุ ดิ บ  แ ล ะ ป จ จั ย ด า น ค ว า ม สั ม พั น ธ ร ะ ห ว า ง 

ผูซื้อกับผูจัดหาวัตถุดบิ) อยางมีนัยสําคัญ โดยผลการวเิคราะหขอมูลแสดงไดดังตอไปนี้ 

 3.1 ขนาดของธุรกจิมีผลตอปจจัยในการตัดสนิใจเลือกผูจัดหาวัตถุดบิ 

ผลของการวิเคราะหความแตกตางของความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยในการตัดสินใจเลือกผูจัดหาวัตถุดิบ จําแนก

ตามขนาดของธุรกิจพบวา ขนาดของธุรกิจที่แตกตางกันสงผลตอปจจัยในการตัดสินใจเลือกผูจัดหาวัตถุดิบโดยรวมไม

แตกตางกัน แตเม่ือพจิารณาประเด็นรายดานพบวา ขนาดของธุรกจิที่แตกตางกันสงผลตอปจจัยในการตัดสินใจเลือกผูจัดหา

วั ต ถุ ดิ บ ด า น ร า ค า วั ต ถุ ดิ บ  โ ด ย วิ ส า ห กิ จ ข น า ด ย อ ม ใ ห ค ว า ม สํ า คั ญ ต อ ป จ จั ย ใ น ก า ร ตั ด สิ น ใ จ เ ลื อ ก 

ผูจัดหาวัตถุดบิดานราคาวัตถุดบิแตกตางจากวสิาหกจิขนาดกลาง ดังตารางที่ 1.3 
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ตารางที่ 1.3 สถติเิปรยีบเทยีบความแตกตางของความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยในการตัดสนิใจเลือกผูจัดหาวัตถุดบิ 

                 จําแนกตามขนาดของธุรกจิ 

ปจจัยในการตัดสนิใจเลือกผูจัดหาวัตถุดบิ 
วิสาหกจิขนาดยอม วิสาหกจิขนาดกลาง 

t Sig. 
 S.D.  S.D. 

ดานความสามารถในการผลติของผูจัดหาวัตถุดบิ 5.60 0.87 6.07 0.94 -1.883 0.063 

ดานการสงมอบวัตถุดบิของผูจัดหาวัตถุดบิ 5.94 0.92 5.98 0.84 -0.159 0.874 

ดานราคาวัตถุดบิ 5.62 1.01 6.38 0.62 -2.811 0.006* 

ดานคุณภาพวัตถุดบิ 5.63 0.88 6.08 0.98 -1.803 0.074 

ดานการบรกิารของผูจัดหาวัตถุดบิ 5.45 0.92 5.67 0.70 -0.855 0.395 

ดานความสัมพันธระหวางผูซื้อกับผูจัดหาวัตถุดบิ 5.31 0.93 5.20 0.73 0.454 0.651 

รวม 5.58 0.74 5.90 0.50 -1.626 0.107 

*ระดับนัยสําคัญทางสถติเิทากับ 0.05 
 

 3.2 ระยะเวลาในการดําเนนิธุรกจิมีผลตอปจจัยในการตัดสนิใจเลือกผูจัดหาวัตถุดบิ 

ผลของการวเิคราะหความแตกตางของความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยในการตัดสินใจเลือกผูจัดหาวัตถุดิบ จําแนกตาม

ระยะ เวลาดํ า เนิ นธุ รกิ จพบว า  ร ะยะเ วลาดํ า เ นิน ธุ รกิ จที่ แตกต างกันส ง ผลตอป จ จั ยใ นการ ตัดสิน ใจ เลื อก 

ผูจัดหาวัตถุดบิโดยรวมแตกตางกัน และเม่ือพิจารณาประเด็นรายดานพบวา ระยะเวลาดําเนินธุรกิจที่แตกตางกันสงผลตอ

ปจจัยในการตัดสินใจเลือกผู จัดหาวัตถุดิบดานคุณภาพวัตถุดิบ โดยธุรกิจที่ มีระยะเวลาดําเนินธุรกิจไมเกิน 10 ปให

ความสําคัญตอปจจัยในการตัดสินใจเลือกผูจัดหาวัตถุดิบดานราคาวัตถุดิบแตกตางจากธุรกิจที่มีระยะเวลาดําเนินธุรกิจ

มากกวา 10 ป ดังตารางที่ 1.4 
 

ตารางที่ 1.4 สถติเิปรยีบเทยีบความแตกตางของความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยในการตัดสนิใจเลอืกผูจัดหาวัตถุดบิ  

               จําแนกตามระยะเวลาดําเนนิธุรกจิ 

ปจจัยในการตัดสนิใจเลือกผูจัดหาวัตถุดบิ 

ระยะเวลาดําเนนิ

ธุรกจิไมเกนิ 10 ป 

ระยะเวลาดําเนิ น

ธุรกจิมากกวา 10 ป t Sig. 

 S.D.  S.D. 

ดานความสามารถในการผลติของผูจัดหาวัตถุดบิ 5.60 0.90 5.86 0.83 -1.363 0.176 

ดานการสงมอบวัตถุดบิของผูจัดหาวัตถุดบิ 5.84 0.93 6.18 0.80 -1.715 0.089 

ดานราคาวัตถุดบิ 5.70 1.02 5.83 0.96 -0.575 0.567 

ดานคุณภาพวัตถุดบิ 5.52 0.89 6.12 0.81 -3.103 0.003* 

ดานการบรกิารของผูจัดหาวัตถุดบิ 5.38 0.83 5.75 1.00 -1.925 0.057 

ดานความสัมพันธระหวางผูซื้อกับผูจัดหาวัตถุดบิ 5.19 0.84 5.56 0.99 -1.892 0.061 

รวม 5.53 0.72 5.87 0.66 -2.183 0.031* 

*ระดับนัยสําคัญทางสถติเิทากับ 0.05 

 

 

 



การประชุมวชิาการ และการประกวดนวัตกรรมบัณฑิตศกึษาระดับชาติและนานาชาติ 

ระหวางวันท่ี 17-18 พฤษภาคม 2561 

ณ ศูนยประชุมนานาชาติดิเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส เชยีงใหม 
 

1268 

3.3 กลยุทธการแขงขันขององคกรมีผลตอปจจัยในการตัดสนิใจเลือกผูจัดหาวัตถุดบิ 

ผลของการวิเคราะหพบวา กลยุทธการแขงขันขององคกรที่แตกตางกันสงผลตอปจจัยในการตัดสินใจเลือก 

ผูจัดหาวัตถุดบิโดยรวมไมแตกตางกัน แตเม่ือพจิารณาประเด็นรายดานพบวา กลยุทธการแขงขันขององคกรที่แตกตางกันตอ

ปจจัยในการตัดสนิใจเลอืกผูจัดหาวัตถุดบิดานคุณภาพวัตถุดบิ ดังตารางที่ 1.5 

 

ตารางที่ 1.5 คาสถติเิปรยีบเทยีบปจจัยในการตัดสนิใจเลอืกผูจัดหาวัตถุดบิที่มีกลยุทธการแขงขันแตกตางกัน 

ปจจัยในการตัดสนิใจเลือกผูจัดหาวัตถุดบิ F P-Value 

ดานความสามารถในการผลติของผูจัดหาวัตถุดบิ 1.956 0.147 

ดานการสงมอบวัตถุดบิของผูจัดหาวัตถุดบิ 1.176 0.313 

ดานราคาวัตถุดบิ 1.427 0.245 

ดานคุณภาพวัตถุดบิ 8.794 0.000* 

ดานการบรกิารของผูจัดหาวัตถุดบิ 0.164 0.849 

ดานความสัมพันธระหวางผูซื้อกับผูจัดหาวัตถุดบิ 1.718 0.185 

รวม 1.180 0.312 

*ระดับนัยสําคัญทางสถติเิทากับ 0.05 

 

เม่ือวิเคราะหผลตางเปรียบเทียบปจจัยในการตัดสินใจเลือกผูจัดหาวัตถุดิบที่มีกลยุทธการแขงขันที่แตกตางกัน

จําแนกตามรายคูในประเด็นดานคุณภาพวัตถุดบิ พบวา ธุรกจิที่มีกลยุทธการแขงขันมุงเนนตนทุนต่ําใหความสําคัญตอปจจัย

ในการตัดสนิใจเลอืกผูจัดหาวัตถุดบิดานคุณภาพวัตถุดบินอยกวาธุรกจิที่มุงเนนกลยุทธการแขงขันเนนสรางความแตกตาง ดัง

ตารางที่ 1.6 

 

ตารางที่ 1.6 ผลตางของคาสถติเิปรยีบเทยีบความแตกตางของปจจัยในการตัดสนิใจเลอืกผูจัดหาวัตถุดบิจําแนก    

                  กลยุทธการแขงขัน เปนรายคูในประเด็น ปจจัยในการตัดสนิใจเลอืกผูจัดหาวัตถุดบิดานคุณภาพ 

ปจจัยในการตัดสนิใจเลือกผูจัดหาวัตถุดบิดาน

คุณภาพวัตถุดบิ 

กลยุทธการแขงขันขององคกร 

กลยุทธตนทุนต่ํา 
กลยุทธสรางความ

แตกตาง 

กลยุทธตอบสนอง

รวดเร็ว 

 คาเฉลี่ย 5.28 6.05 5.73 

กลยุทธตนทุนต่ํา 5.28 - -0.77* -0.46 

กลยุทธสรางความแตกตาง 6.05  - 0.32 

กลยุทธตอบสนองรวดเร็ว 5.73   - 

 

*ระดับนัยสําคัญทางสถติเิทากับ 0.05 
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สรุปและวิจารณผลการวิจัย 

จากการศกึษางานวจัิยครัง้นี้พบวา วสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอมใหความสําคัญตอปจจัยในการตัดสินใจเลือกผู

จัดหาวัตถุดิบดานการสงมอบวัตถุดิบมากที่สุด รองลงมาคือ ปจจัยดานราคาวัตถุดิบ และดานคุณภาพวัตถุดิบของผูจัดหา

วัตถุดบิตามลําดับ เนื่องจากกิจการผลิตสินคาเปนกระบวนการผลิตสินคาแบบตอเนื่อง หากผูจัดหาวัตถุดิบสงมอบวัตถุดิบ

ลาชา อาจกอใหเกดิปญหากระบวนการผลติหยุดชะงักจากการขาดการปอนวัตถุดบิ ทําใหไมสามารถตอบสนองความตองการ

ของลูกคาไดอยางทันทวงท ีซึ่งอาจสงผลกระทบตอความนาเชื่อถือของลูกคาที่มีตอองคกร และหากผูจัดหาวัตถุดิบสงมอบ

วัตถุดิบเร็วเกินกวากําหนด สงผลใหองคกรเกิดคาใชจายในการดูแลรักษาวัตถุดิบ เชน ตนทุนการเสื่อมสภาพของวัตถุดิบ 

ตนทุนความลาสมัย เปนตน เปนผลใหประสิทธิภาพกระบวนการผลิตแบบทันเวลาพอดี (Just in Time) ลดลง นอกจากนี้

วัตถุดบิที่มีคุณภาพเม่ือเปรียบเทียบกับราคาในระดับที่ลูกคายอมรับได ชวยสงเสริมใหองคกรผลิตสินคาที่ดี เพื่อตอบสนอง

ความตองการของลูกคาไดอยางมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับงานวิจัยของสิริชัย สุธรรมรักษ (2558) พบวา การคัดเลือกผู

จัดหาวัตถุดิบมีปจจัยอ่ืนๆหลายปจจัยที่มีความสําคัญเพื่อชวยลดความเสี่ยงจากปญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต โดยปจจัยที่

เหมาะสมในการคัดเลือกผูจัดหาวัตถุดิบที่มีความสําคัญไดแก ปจจัยดานตนทุน ดานคุณภาพ และดานการสงมอบวัตถุดิบ 

Cheraghi และคณะ (2011) พบวา จากการแขงขันที่รุนแรงเพิ่มมากขึ้น การเปลี่ยนแปลงทางดานเทคโนโลยี สงผลใหเกิดการ

เปลี่ยนแปลงปจจัยในการพจิารณาผูจัดหาวัตถุดบิอยางตอเนื่อง แตปจจัยที่สําคัญของการตัดสินใจเลือกผูจัดหาวัตถุดิบที่ยัง

ไมเปลี่ยนแปลงคือ ปจจัยดานคุณภาพวัตถุดิบ ดานการสงมอบวัตถุดิบ และดานราคาวัตถุดิบของผูจัดหาวัตถุดิบ เนื่องจาก

ปจจัยเหลานี้สงผลกระทบตอสนิคาขององคกรอยางชัดเจน 

และจากผลการวจัิยพบวา ขนาดของธุรกจิสงผลตอปจจัยในการตัดสนิใจเลอืกผูจัดหาวัตถุดิบดานราคาวัตถุดิบ โดย

วิสาหกิจขนาดยอมใหความสําคัญตอปจจัยในการตัดสินใจเลือกผูจัดหาวัตถุดิบดานราคาหรือตนทุนวัตถุดิบแตกตางจาก

วสิาหกจิขนาดกลาง เนื่องจากวสิาหกจิขนาดกลางมีการสั่งซื้อวัตถุดบิเพื่อผลติสนิคาในปรมิาณมาก จึงใหความสําคัญกับการ

ดูแลตนทุนในการดําเนินงานขององคกร เชน สวนลดสําหรับการสั่งซื้อวัตถุดิบในปริมาณมาก เพื่อลดคาใชจายขององคกร 

สอดคลองกับงานวจัิยของชนศิา มณีรัตนรุงโรจน (2557) พบวา ธุรกจิครอบครัวที่มีวัตถุดิบหรือชิ้นสวนประกอบที่ไมเสียหาย

หรอืเนาเปอยตามกาลเวลา จะมีพฤตกิรรมการสั่งซื้อวัตถุดบิและชิ้นสวนประกอบเพื่อผลติสินคาในปริมาณทีละมากๆ เพื่อลด

ตนทุนของกจิการและลดความเสี่ยงจากการขาดโอกาสในการขาย โดยเฉพาะสินคาในกลุมที่ไมมีจําหนายในผูประกอบการ

รายอ่ืนๆ  

รวมถงึการศกึษาพบวา ระยะเวลาในดําเนินธุรกิจที่แตกตางกันสงผลตอปจจัยในการตัดสินใจเลือกผูจัดหาวัตถุดิบ

ดานคุณภาพวัตถุดิบ โดยธุรกิจที่มีระยะเวลาดําเนินธุรกิจไมเกิน 10 ปใหความสําคัญตอปจจัยในการตัดสินใจเลือกผูจัดหา

วัตถุดบิดานคุณภาพวัตถุดบิแตกตางจากธุรกจิที่มีระยะเวลาดําเนนิธุรกจิมากกวา 10 ป ซึ่งระยะเวลาในการดําเนนิงานสะทอน

ถงึประสบการณในการดําเนนิกจิการของผูประกอบการ โดยผูประกอบการที่ดําเนินธุรกิจมายาวนาน จําเปนตองสรางความ

นาเชื่อถอืในสนิคาใหแกผูบรโิภค จึงทําใหธุรกิจคัดเลือกผูจัดหาวัตถุดิบดวยการมุงเนนพิจารณาคุณภาพวัตถุดิบของผูจัดหา

วัตถุดบิแตละรายอยางเครงครัด สอดคลองกับงานวิจัยของ Waikar และคณะ (2011) พบวา ธุรกิจขนาดเล็กมีความตองการ

วัตถุดบิ ชิ้นสวนประกอบของสนิคาที่มีคุณภาพสูง เพื่อลดความเสยีหายที่เกดิจากการผลิต ลดการทํางานซ้ํา ซึ่งอาจสงผลตอ

ศักยภาพการดําเนนิงานของธุรกจิ โดยธุรกจิที่มีระยะเวลาในการดําเนินงานมาอยางยาวนานจะใหความสําคัญกับลูกคาราย

เกาขององคกรมากกวาลูกคารายใหม ซึ่งสิ่งสําคัญที่ทําใหลูกคาม่ันใจตอองคกรคือ ความนาเชื่อถอืในผลติภัณฑที่มีคุณภาพ 

นอกจากนี้ยังพบวา กลยุทธการแขงขันขององคกรที่แตกตางกันสงผลตอปจจัยในการตัดสินใจเลือกผูจัดหาวัตถุดิบ

ดานคุณภาพวัตถุดิบ โดยกิจการที่มุงเนนสรางความแตกตางใหกับสินคาจะใหความสําคัญตอปจจัยในการตัดสินใจเลือกผู

จัดหาวัตถุดิบดานคุณภาพวัตถุดิบมากกวากิจการที่มุงเนนกลยุทธตนทุนต่ํา เนื่องจากองคกรที่มุงเนนตนทุนต่ําจะจัดซื้อ

วัตถุดบิจากผูจัดหาวัตถุดบิที่มีความสามารถในการจัดหาวัตถุดิบที่มีคุณภาพในระดับที่ลูกคายอมรับได สามารถตอบสนอง
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ความตองการขัน้พื้นฐานไดอยางเหมาะสมในราคาที่ต่ํา เพื่อลดตนทุนรวมจากการดําเนินงาน (Minimum Total Cost) สงผลให

ชวยเพิ่มความสามารถในการทํากําไรขององคกรและประสทิธภิาพการดําเนินงานขององคกร ในขณะที่องคกรมุงเนนกลยุทธ

สรางความแตกตางจําเปนตองจัดซื้อวัตถุดิบจากผูจัดหาวัตถุดิบที่มีคุณภาพและมีความเปนเอกลักษณแตกตางจากวัตถุดิบ

ทั่วไป เพื่อเพิ่มศักยภาพและคุณคาใหแกสินคา ทําใหองคกรสามารถตั้งราคาสินคาไดแพงกวาคูแขง สอดคลองกับงานวิจัย

ของวรรณกมล นาสนม (2554) พบวา การที่องคกรเลอืกใชวัตถุดบิที่มีคุณภาพควบคูไปกับการควบคุมตนทุนอยางเหมาะสม 

ทําใหองคกรสามารถผลิตสินคาไดทันสมัยและมีความเปนเอกลักษณแตกตางจากผู ประกอบการรายอ่ืน สงผลใหองคกร

สามารถเตบิโตไดอยางม่ันคง  และสอดคลองกับงานวจัิยของสุเนตรตรา จันทบุร ี(2559) พบวา ธุรกจิที่มุงเนนการใชวัตถุดิบที่

มีคุณภาพ ทําใหสามารถตัง้ราคาไดสูงกวาผูประกอบการรายอ่ืนและสงผลดตีอธุรกจิโดยรวมในระยะยาว 

ดังนัน้ ผูจัดหาวัตถุดบิควรใหความสําคัญในการปรับปรุงและพัฒนาความสามารถขององคกร โดยเฉพาะดานการสง

มอบวัตถุดบิ ดานราคาวัตถุดบิ และดานคุณภาพวัตถุดบิใหมีประสทิธภิาพเพิ่มขึ้น เนื่องจากปจจัยเหลานี้ถือเปนปจจัยสําคัญที่

องคกรผูซื้อวัตถุดิบใหความสําคัญและใสใจในการพิจารณาเลือกผูจัดหาวัตถุดิบที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับองคกร 

เพื่อใหม่ันใจวาองคกรผูซื้อจะสามารถตอบสนองความตองการของกระบวนการผลิต และสงมอบสินคาหรือบริการใหแก

ผูบรโิภคไดอยางมีประสทิธภิาพ 
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บทคัดยอ 

บทความนี้นําเสนอผลการทดสอบเบื้องตน เพื่อประเมินความเชื่อถอืไดของตัวแปรที่ปรากฏในแบบสอบถาม ซึ่งไดรับ

การออกแบบมาสําหรับใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเชงิสํารวจเกี่ยวกับการตัดสินใจเชื่อสารสนเทศดานโภชนาการบนเฟซบุก

ของนักศกึษาปรญิญาตร ีในดาน 1) ลักษณะการเปดรับสารสนเทศบนเฟซบุก 2) วธิกีารตรวจสอบสารสนเทศ และ 3) ปจจัยที่

สงผลตอการตัดสินใจเชื่อสารสนเทศของนักศึกษา ทั้งนี้ขอคําถามในดานที่ 3 ที่เปนแบบมาตรวัดประมาณคา 4 ระดับ ยัง

จําแนกยอยออกเปน 6 ประเด็นยอย ไดแก ความนาเชื่อถอืของเนื้อหาบนโพสต (5 ขอ) ความรูเดิมของนักศึกษาที่สัมพันธกับ

เนื้อหาบนโพสต (2 ขอ) ความพยายามที่จะทําความเขาใจเนื้อหาบนโพสต (4 ขอ) เนื้อหาบนโพสตมีความเกี่ยวของกับกิจวัตร

ประจําวันของนักศกึษา (4 ขอ) องคประกอบของโพสต (7 ขอ) และการมีบุคคลอ่ืนมายืนยันเนื้อหาบนโพสต (3 ขอ) ทั้งนี้ ตัว

แปรในแบบสอบถามทั้งหมดพัฒนามาจากทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวของกับการตัดสินใจเชื่อสื่อสังคมออนไลนของผู ใช

สารสนเทศที่เรยีนรูดวยตนเองจากประสบการณที่ผานมา (heuristics)   

 ผูวจัิยไดนําแบบสํารวจที่ออกแบบแลวไปทดสอบเพื่อคํานวณความเชื่อถือไดของขอคําถามตางๆ โดยใชกลุมทดสอบ

ที่ใกลเคียงกับกลุมตัวอยางจริง คือ นักศึกษาคณะโบราณคดี จํานวน 32 คน และวิเคราะหผลดวยการหาคาสัมประสิทธิ์

แอลฟาของครอนบัค ผลการทดสอบเฉพาะในสวนของขอคําถามแบบมาตรวดประมาณคา จํานวนรวม  25 ขอ พบวา คา

สัมประสิทธิ์เฉลี่ยรวมของขอคําถามทั้งหมดอยูที่ 0.856 ซึ่งสูงกวาเกณฑยอมรับได (0.70) แตเม่ือพิจารณาเปนรายขอแลว

พบวา ยังมีขอคําถามในสวนของความพยายามที่จะทําความเขาใจเนื้อหาบนโพสต 2 ขอ และองคประกอบของโพสตอีก 3 ขอ 

ที่มีคาสัมประสทิธิ์อยูระหวาง -0.62 - 0.41 ที่จะตองปรับปรุงขอคําถามทัง้ 5 รายการนี้ใหกลุมตัวอยางจรงิเขาใจไดงายขึ้น 

คําสําคัญ: ความเชื่อม่ันเชงิสอดคลองภายใน  แบบสอบถาม  การตัดสนิใจเชื่อ  สารสนเทศดานโภชนาการ  เฟซบุก 

Abstract  

This paper describes the conduct of a pretest to examine the reliability of the chosen survey instrument, i.e. a 

questionnaire, for a study into undergraduates’ credibility judgement of nutrition information on Facebook (FB) in terms 

of three aspects: 1) exposing themselves selectively to information 2) methods they use to verify information and 3) key 

factors that cause their credibility of information posted on FB. In the third aspect of this questionnaire, there are also 

seven sub-issues of closed-ended questions along 4-point rating scales. They include trustworthiness of contents on FB 

posts (5 questions), existing knowledge related to the online contents (2 questions), FB users’ efforts to understand the 

contents (4 questions), the contents concerned with daily activities (4 questions), elements of the FB posts (7 questions), 

and endorsement from other people (3 questions). Each item to be asked to survey respondents was based on the 

theory and literature on cognitive heuristics in social media environments.  
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The questionnaire, composed of 25 items, was tested on a selected group of 32 archeology undergraduates 

mirroring the intended subjects in the actual fieldwork and the internal consistency reliability was estimated using 

Cronbach’s alpha. For the overall questionnaire, its items had a reliability coefficient alpha at 0.856 beyond the 

minimum acceptable (0.70). Meanwhile, individual 5 questions (2 items of FB users’ efforts to understand the contents 

and 3 items of elements of the FB posts) tended to have low reliability coefficients, ranging from -0.62 to 0.41. This 

pretest showed many items to be reliable and could give the opportunity to improve the research tool.          

Keywords: Internal consistency reliability, Questionnaire, Credibility judgement, Nutrition information, Facebook 

 

บทนํา  

 ปจจุบันสังคมโลกไดเขาสูการเปนสังคมที่ขอมูลและสารสนเทศมีความสําคัญมากขึ้น และมีบทบาทตอการดํารง

ชวีติประจําวัน เชน บทบาทดานเศรษฐกจิ สังคม การเมือง การศกึษา และสุขภาพ เปนตน การเตบิโตของสารสนเทศ ยังสงผล

ใหเกิดการพัฒนาดานนวัตกรรมและเทคโนโลยีการสื่อสารเพื่อสามารถรองรับการสื่อสารไดหลากหลาย และความนิยมของ

การใชงานสื่อออนไลนที่เตบิโตมากขึ้น อินเทอรเน็ตกลายเปนแหลงสารสนเทศทางสุขภาพที่ไดรับความนิยม เพราะสามารถ

เชื่อมโยงบุคคลกับเนื้อหาทางสุขภาพ ผูเชี่ยวชาญได และเม่ือความนิยมหันเหไปยังสื่อสังคม การแบงปนสารสนเทศและ

ประสบการณดานสุขภาพ(Song et al., 2016) ในขณะที่ ความกาวหนาในดานวิทยาศาสตรทางดานโภชนาการนั้นไดพัฒนา

มากขึ้นเชนกัน ทําใหผูผลิตบางรายหันมาพัฒนาผลิตภัณฑ และนําสารสนเทศดานโภชนาการมาใชโฆษณาและสื่อสารเพื่อ

ผลประโยชนทางธุรกิจ ใชประโยชนเพื่อแขงขันและดึงดูดผูบริโภค รวมถึงองคการดานสุขภาพและโภชนาการอ่ืน ๆ ไดนํา

เทคโนโลยีเว็บไซต และสื่อสังคมมาใชเพื่อการสื่อสาร เนื่องจากเว็บไซตเครือขายสังคม ซึ่งไดรับการออกแบบเพื่อรองรับการ

ปฏิสัมพันธของสังคม สามารถนําไปใชประโยชนไดหลากหลาย เชน ใชเพื่อสรางความสัมพันธหรือทําความรูจักกับบุคคลอ่ืน 

ใชสบืคน แบงปนหรอืเผยแพรสารสนเทศไดอยางรวดเร็ว ดวยคุณลักษณะดังกลาวสามารถนําไปใชเพื่อสงเสริมความไววางใจ

และความเชื่อม่ันจากสาธารณะ การเผยแพรสารสนเทศที่ทําไดรวดเร็ว เว็บไซตเครือขายสังคมจึงสามารถใชเพื่อการสงเสริม

สุขภาพ และมีผลตอการเปลี่ยนทัศนคตขิองผูบรโิภคอีกดวย (Adzharuddin & Ramly, 2015; Hunsinger & Senft, 2014)  

การใชเฟซบุกเพื่อบริการสารสนเทศดานสุขภาพและโภชนาการนั้น เฟซบุกเปนชองทางของสารสนเทศที่ด ี

โดยเฉพาะกับวิชาชีพดานสุขภาพและหนวยงานของรัฐบาล เปนสื่อสังคมที่มีศักยภาพในการเปนเครื่องมือในการสื่อสาร

สุขภาพ ผูใหบรกิารสุขภาพ ผูปฏิบัติงานทางการแพทยและสุขภาพสามารถใช เพราะ เฟซบุกเปนสื่อกลางสําหรับติดตอกับ

ผูปวยไดโดยไมมีขอจํากัดทางดานเวลาและสถานที่ สามารถนํามาใชเพื่อใหคําแนะนําทางสุขภาพและโภชนาการ ติดตามผล

การใหบรกิารสุขภาพตาง ๆ และสามารถดําเนนิการไดโดยประหยัดเวลาและคาใชจาย อีกทัง้สารสนเทศที่ปรากฏและเผยแพร

บนเฟซบุกนัน้มีความหลายหลาย เปนประโยชนอยางมากตอผูใชงาน ความหลายหลากนี้ เชน ขาว สถานการณทางการเมือง

บนโลก การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการรับรูดานสุขภาพ และอ่ืน ๆ อีกมากที่สามารถเขาถึงได (Adzharuddin & 

Ramly, 2015) ซึ่งการเขาถึงสารสนเทศเหลานี้ ผูใชตองเผชิญกับสารสนเทศจํานวนมาก ดังนั้นผูใชอาจตองนํากระบวนการ

ตรวจสอบสารสนเทศวามีความนาเชื่อถอืหรอืไม โดยเฉพาะสารสนเทศดานสุขภาพและโภชนาการนั้นเปนเรื่องใกลตัว และมี

ผลตอการดํารงชวีติ 

การตรวจสอบสารสนเทศมีเปนขั้นตอนหนึ่งในการประเมินสารสนเทศ แตมีความแตกตางในวิธีการ เนื่องจากการ

ประเมินสารสนเทศ เปนกระบวนประเมินสารสนเทศที่รวบรวมไดจากแหลงตาง ๆ ทั้งแหลงสารสนเทศบุคคล แหลง

สารสนเทศสิ่งพิมพ และแหลงสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส เพื่อตัดสินใจวาสารสนเทศที่มีอยูนั้นมีประโยชน ตรงตามความ

ตองการอยางแทจรงิ มีความถูกตอง ครบถวน และเขากับพื้นฐานความรูของผูใชสารสนเทศ (จินดารัตน เบอรพันธุ และคณะ, 

2554) วธิกีารประเมินสารสนเทศอาจใชเกณฑดัง้เดิมที่ใชในการตรวจสอบคุณภาพของสารสนเทศฉบับพิมพในหองสมุด แต
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สามารถนํามาประยุกตใชกับการประเมินสารสนเทศบนเว็บได นําเกณฑมาใชโดยการตรวจสอบตามรายการที่กําหนดไว โดย

ผูใชที่ไดรับการสอนวิธีการประเมิน จะตั้งคําถามและตอบตามรายการที่ออกแบบครอบคลุมเกณฑที่กําหนด ไดแก ความ

ถูกตองของสารสนเทศ ผูแตงหรือผูรับผิดชอบสารสนเทศ วัตถุประสงคในการจัดทํา ความทันสมัย และความครอบคลุม 

(Metzger & Flanagin, 2013) แตจากการศกึษาการใชสื่อสังคมเพื่อเปนแหลงสารสนเทศของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ของ 

(Kim, Sin, & Yoo-Lee, 2014) นักศกึษาและนักศกึษาปริญญาตรี ซึ่งสวนใหญนั้นยังอยูในชวงวัยเยาวชน ผลการวิจัยพบวามี

การใชสื่อสังคมเปนแหลงสารสนเทศเพื่อการคนควา แตสวนใหญไมสนใจการประเมินสารสนเทศที่แสวงหาได สวนการ

ตรวจสอบความนาเชื่อถอืนัน้เปนความสามารถที่จะเชื่อในแหลงสารสนเทศหรือขอความซึ่งถูกสรางขึ้นจาก ความนาเชื่อถือ

และความเชี่ยวชาญ โดยอาจมีความหมายรวมไปถึงเสนหและความนาดึงดูดทางกายภาพดวย (Andrew J. & Miriam J., 

Metzger, 2008)  ในการประเมินความนาเชื่อถือของเว็บไซต (Metzger, 2007) ไดนําทฤษฎีสองกระบวนการมาใชเปน

แนวความคิด และแบงองคประกอบสําหรับการประเมินความนาเชื่อถอืของเว็บไซต เปน 3 ขัน้ตอน ไดแก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) ขัน้ตอนการเปดรับ คือ ขัน้ตอนเม่ือรับสารสนเทศออนไลนแลว ผูใชตัดสนิใจวามีแรงจูงใจและความสามารถใน

การประเมินหรือไม 

2) ขัน้ตอนการประเมิน คือ ขัน้ตอนในการประเมินวาจะใชการประเมินตามระบบ หรอืประเมินโดยใชแนวความคิด

เชงิสบืคน หรอืไมตองการประเมิน 

3) ขัน้ตอนการตัดสนิใจ คือ ขัน้ตอนสุดทาย เปนการตัดสนิใจประเมินความนาเชื่อถอืของสารสนเทศ 

 การตรวจสอบและตัดสินความนาเชื่อถือนั้น มีแนวคิดวา นอกจากการใชวิธีการประเมินแบบเดิมแลว มีแนวคิดวา 

ผูใชสารสนเทศนัน้มีแนวความคิดเชงิสืบคนเพื่อประเมินความนาเชื่อถือของสารสนเทศแตกตางกันตามความสามารถเฉพาะ

บุคคล  และบริบทที่เกิดขึ้น (Metzger & Flanagin, 2013) และมีปจจัยที่มีอิทธิพลตอการประเมินความนาเชื่อถือหลายดาน 

เชน ดานบุคลกิลักษณะของผูประเมินสารสนเทศ ดานคุณสมบัตขิองแพลตฟอรม ดานเนื้อหาในโพสต และดานขอมูลเกี่ยวกับ

ผูโพสต (Metzger & Flanagin, 2015)  

 จากความสําคัญของสารสนเทศดานสุขภาพและโภชนาการอันเปนเรื่องใกลตัวในการดํารงชีวิต ความนิยมในการใช

สื่อสังคมเปนชองทางการเขาถึงสารสนเทศโดยเฉพาะเฟซบุก ซึ่งปจจุบันการโนมนาวชักจูงผานทางสื่อสังคมทําไดงาย 

ใช 

รับสารสนเทศ 

มแีรงจูงใจ 

มคีวามสามารถ 

ในการประเมนิ 
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ความนาเชื่อถือของ
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การเปดรับ การประเมนิ การตัดสินใจ 
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ประกอบกับปญหาในการประเมินสารสนเทศของนักศึกษาระดับปริญญาตรี และแนวความคิดเชิงสืบคนเพื่อการตรวจสอบ

และการตัดสนิใจเชื่อสารสนเทศออนไลนแตกตางกันตามความสามารถเฉพาะบุคคลและบรบิท ทําใหผูวจัิยมีความสนใจศึกษา

การตรวจสอบและการตัดสินใจเชื่อสารสนเทศดานโภชนาการบนเฟซบุกของนักศึกษาปริญญาตรี ดานลักษณะการเปดรับ

สารสนเทศ วธิกีารตรวจสอบสารสนเทศ และปจจัยที่สงผลตอการตัดสนิใจเชื่อสารสนเทศ  

 

วัตถุประสงคการวิจัย  

เพื่อศกึษาแบบสอบถามเพื่อเปนเครื่องมือสําหรับวัดการตรวจสอบและการตัดสินใจเชื่อสารสนเทศดานโภชนาการ

บนเฟซบุกของนักศึกษาปริญญาตรี  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  ดานลักษณะการเปดรับสารสนเทศ  วิธีการตรวจสอบ

สารสนเทศ และปจจัยที่สงผลตอการตัดสนิใจเชื่อสารสนเทศ  

 

วิธีดําเนนิการวิจัย 

การศึกษาครั้งนี้เปนการทดสอบความเชื่อม่ันเชิงสอดคลองภายใน ( Internal Consistency Reliability) ของ

แบบสอบถามที่จะใชสําหรับเก็บรวบรวมขอมูลจากนักศึกษาระดับปริญญาตรีเกี่ยวกับการตรวจสอบและการตัดสินใจเชื่อ

สารสนเทศดานโภชนาการบนเฟซบุกในดานลักษณะการเปดรับสารสนเทศ วธิกีารตรวจสอบสารสนเทศ และปจจัยที่สงผลตอ

การตัดสนิใจเชื่อสารสนเทศ โดยแบงการศกึษาออกเปน 2 ระยะ ระยะแรกคือการพัฒนาแบบสอบถามเพื่อวัดการตัดสินใจเชื่อ

สารสนเทศดานโภชนาการบนเฟซบุก และระยะที่สองคือการทดสอบความเชื่อม่ันเชิงสอดคลองภายในของแบบสอบถาม

ดังกลาว 

ระยะที่ 1 การพัฒนาแบบสอบถาม 

แบบสอบถามเพื่อวัดการตัดสนิใจเชื่อสารสนเทศดานโภชนาการบนเฟซบุกของนักศึกษาปริญญาตรี พัฒนาขึ้นจาก

การใชกรอบแนวคิดของ Metzger (2007) มาใช และจากการทบทวนวรรณกรรมตาง ๆ นํามาสรางเปนขอคําถามสําหรับเก็บ

รวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของกับลักษณะการเปดรับสารสนเทศ วิธีการตรวจสอบสารสนเทศ และปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจ

เชื่อสารสนเทศ ทัง้นี้แบบสอบถามที่พัฒนาขึ้นมาจํานวน 36 ขอ สามารถแบงออกไดเปน 4 ตอน ไดแก  

ตอนที่ 1 ขอมูลสวนตัวของผูเขารวมการวิจัย จํานวน 5 ขอ มีทั้งแบบใหเลือกตอบและเติมขอมูล ไดแก เพศ คณะที่

กําลังศกึษา ชัน้ป อายุ และประสบการณการใชเฟซบุก 

ตอนที่ 2 ลักษณะการเปดรับสารสนเทศบนเฟซบุก จํานวน 7 ขอ มีทัง้แบบใหเลือกตอบและเติมขอมูล ไดแก เนื้อหา

สารสนเทศที่เปดรับ ความถี่ในการเปดรับ ความยาวนานในการเปดรับ อุปกรณที่ใชในการเปดรับ ประเภทของสารสนเทศที่

เปดรับ ปรมิาณของสารสนเทศที่เปดรับ และลักษณะของการเปดรับสารสนเทศดานโภชนาการบนเฟซบุก 

ตอนที่ 3 วิธีการตรวจสอบสารสนเทศ จํานวน 3 ขอ มีทั้งแบบใหเลือกตอบและเติมขอมูล ไดแก คุณสมบัติของ

สารสนเทศที่นํามาตรวจสอบ ขอพิจารณาในการเลือกวิธีตรวจสอบ และสาเหตุที่เลือกใชวิธีการตรวจสอบสารสนเทศดาน

โภชนาการบนเฟซบุก 

ตอนที่ 4 ปจจัยที่สงผลตอการตัดสนิใจเชื่อสารสนเทศ จํานวน 25 ขอ เปนแบบมาตรวัดประมาณคา 4 ระดับ ตั้งแต

นอยที่สุดเทากับ 1 ถงึมากที่สุดเทากับ 4 จําแนกยอยออกเปน 6 ประเด็นยอย ไดแก (5 ขอ) ความรูเดิมของนักศึกษาที่สัมพันธ

กับเนื้อหาบนโพสต (2 ขอ) ความพยายามที่จะทําความเขาใจเนื้อหาบนโพสต (4 ขอ) เนื้อหาบนโพสตมีความเกี ่ยวของกับ

กจิวัตรประจําวันของนักศกึษา (4 ขอ) การพจิารณาองคประกอบของโพสตอยางผวิเผนิ (7 ขอ) และการรับรองโดยบุคคลอ่ืนที่

ยืนยันเนื้อหาบนโพสต (3 ขอ)  ตารางที่ 1 แสดงขอคําถามจํานวนทั้งหมด 25 ขอ ที่ปรากฏอยูในตอนที่ 4 ของแบบสอบถาม 

ซึ่งจะนํามาทดสอบความเชื่อม่ันเชงิสอดคลองภายใน ตอไป 
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ตารางที่ 1 ขอคําถามเกี่ยวกับปจจัยที่สงผลตอการตัดสนิใจเชื่อสารสนเทศจําแนกตามประเด็นยอย 

ประเด็นปจจัย ขอคําถาม 

ความนาเชื่อถอืของเนื้อหาบนโพสต  

(ขอที่ 1-5) 

 

 

 

ความรูเดมิของนักศึกษาที่สัมพันธกับเนื้อหาบนโพสต 

(ขอที่ 6-7) 

ความพยายามที่จะทําความเขาใจเนื้อหาบนโพสต (ขอที่ 

8-11) 

 

 

เนื้อหาบนโพสตมีความเกี่ยวของกับกิจวัตรประจําวัน

ของนักศกึษา (ขอที่ 12-15) 

 

การพิจารณาองคประกอบของโพสต อยางผวิเผิน (ขอ

ที่ 16-22) 

 

 

 

 

 

การรับรองโดยบุคคลอื่นที่ยนืยันเนื้อหาบนโพสต (ขอที่ 

23-25) 

1. โพสตที่ไดอานมีเนื้อหาถูกตอง 

2. ขอมูลในโพสตสามารถตรวจสอบกับแหลงอื่นได 

3. โพสตมีขอเท็จจรงิที่สําคัญตอหัวขอเรื่อง 

4. โพสตที่อานนําเสนอมุมมองที่เปนกลางและปราศจากอคติ 

5. โพสตที่อานดูแลวคิดวานาจะเชื่อถอืได 

6. ความรูเดมิเกี่ยวกับเรื่องที่ไดอาน 

7. ความคุนเคยเกี่ยวกับเรื่องที่ไดอาน 

8. ความเครยีดในขณะอานโพสต 

9. การเสยีสมาธิในขณะอานโพสต 

10. ความรูสกึวอกแวกขณะอานโพสต 

11. ความจรงิจังในการอานโพสต 

12. หัวขอของโพสตสัมพันธกับตัวเอง 

13. โพสตนี้เปนสิ่งที่คางคาใจมานานแลว 

14. โพสตนี้ทําใหนกึถงึประเด็นที่อยูในความสนใจของตัวเอง 

15. เกดิแรงจูงใจในการคนควาเพ่ิมเตมิเกี่ยวกับเรื่องที่ไดอาน 

16. บรรทัดแรกของโพสต 

17. จํานวนบรรทัดของโพสต 

18. รายการอางองิในเนื้อหา 

19. แฮชแท็ก (Hashtag) 

20. ขอความเตอืนที่ปรากฏในโพสต 

21. ลิ้งกเพ่ือเชื่อมโยงไปยังแหลงอื่นๆ 

22. ภาพประกอบในเนื้อหา 

23. การรับรองจากเพ่ือนและ/หรอืคนรูจัก 

24. การรับรองจากคนอื่นที่ไมใชเพ่ือนและ/หรอืคนรูจัก 

25. การรับรองจากผูเชี่ยวชาญเฉพาะเรื่อง  

 

ระยะที่ 2 การทดสอบความเชื่อม่ันเชงิสอดคลองภายใน  

การทดสอบแบบสอบถามในระยะที่ 2 นี้ จะเนนการทดสอบความเชื่อม่ันเชิงสอดคลองภายในของขอคําถามจํานวน 

25 ขอ เฉพาะที่อยูในตอนที่ 4 ปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจเชื่อสารสนเทศ เปนหลัก โดยทดสอบแบบสอบถามดังกลาวใน

เดอืนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560 

กลุมทดสอบเปนนักศกึษาปรญิญาตรทีี่มีคุณสมบัตใิกลเคียงกับกลุมตัวอยางจริงซึ่งก็คือ นักศึกษาระดับปริญญาตร ี

คณะโบราณคด ีมหาวทิยาลัยศลิปากร จํานวน 32 คน ที่มีบัญชผีูใชงานเฟซบุก และเคยใชงานเฟซบุกมากอน ผูวิจัยใชวิธีการ

สุมกลุมทดสอบตามสะดวก (Convenience sampling) คิดเปนจํานวนรอยละ 10 ของจํานวนกลุมตัวอยางจริง คือ นักศึกษา

ปรญิญาตร ี320 คน 

ขณะทดสอบแบบสอบถาม นักศกึษาซึ่งเปนกลุมทดสอบจะถูกแบงออกเปนกลุมยอย 4 กลุม กลุมละ 8 คน โดยแต

ละกลุมที่ทําแบบสอบถามตอนที่ 4 ปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจเชื่อสารสนเทศ จะไดอานโพสตที่นําเสนอสารสนเทศดาน

โภชนาการที่มีเนื้อหาแตกตางกัน 4 เรื่องไมซ้ํากัน ดังนี้ 

โพสต A  เปนเรื่องการกนิหนังไกและขาหมู เนื้อหาสารสนเทศถูกตอง เขยีนโดยผูที่เชี่ยวชาญดานโภชนาการ  

โพสต B  เปนเรื่องแปะกวย เนื้อหาสารสนเทศไมถูกตอง เขยีนโดยผูที่ไมใชผูเชี่ยวชาญดานสุขภาพหรอืโภชนาการ  

โพสต C  นําเสนอเรื่องการดื่มน้ําอัดลม เนื้อหาสารสนเทศไมถูกตอง แตเขียนโดยผูที่เชี่ยวชาญเกี่ยวกับสุขภาพหรือ

โภชนาการ  
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โพสต D  นําเสนอเรื่องการลางไกดิบ เนื้อหาสารสนเทศถูกตอง แตเขียนโดยผูที่ไมใชผูเชี่ยวชาญดานสุขภาพหรือ

โภชนาการ  

 การแบงกลุมยอยใหแตละกลุมไดอานโพสตที่ไมซ้ํากัน ดวยการออกแบบโพสตใหอยูในเงื่อนไขเชิงปจจัย (Factorial 

design) แบบ 2 x 2 หรอื เนื้อหาสารสนเทศถูกตอง/ไมถูกตอง x  (ผูเขยีนเปนผูเชี่ยวชาญ/ไมใชผูเชี่ยวชาญ) สําหรับการศึกษา

ครัง้นี้ ไดยึดแนวทางการออกแบบตามงานวิจัยกึ่งทดลองเพื่อวัดการตัดสินใจเชื่อบทความในวีกิพีเดียของ Lim (2013: 410) 

เนื่องจากเปนสารสนเทศบนสื่อสังคมออนไลนเชนเดยีวกันกับสารสนเทศบนเฟซบุก 

 สวนการวิเคราะหขอมูลที่ไดจากการทดสอบความเชื่อม่ันเชิงสอดคลองภายในของแบบสอบถาม จะนําขอมูล

ดังกลาวมาคํานวณหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบัค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ทั้งคําถามรายขอ (25 ขอ) ราย

ประเด็น (6 ประเด็นยอย) และคาสัมประสทิธิ์แอลฟาโดยรวมของแบบสอบถามทั้งชุด โดยกําหนดคาระดับความเชื่อม่ันไมต่ํา

กวา 0.70 จึงจะอยูในเกณฑยอมรับได 

 

ผลการวิจัย 

ผลการทดสอบการพัฒนาแบบสอบถามในระยะที่ 1 การพัฒนาแบบสอบถามนี้ไดผานการทดสอบความตรงเชิง

เนื้อหา (Content Validity) โดยผูเชี่ยวชาญในสาขานเิทศศาสตรจากมหาวทิยาลัยของรัฐ 1 แหง และมหาวทิยาลัยเอกชน 1 แหง 

ผลการตรวจสอบเนื้อหาที่ปรากฏในแบบสอบถามพบวา ผูเชี่ยวชาญทั้ง 2 ทานเห็นดวยในทุกขอคําถาม แตมีขอเสนอแนะ

เพิ่มเตมิเกี่ยวกับคําอธบิายศัพทในการวจัิย และขอคําถามในตอนที่ 4 ปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจเชื่อสารสนเทศ เฉพาะใน

ประเด็นยอย “ความพยายามที่จะทําความเขาใจเนื้อหาบนโพสต” และ “เนื้อหาบนโพสตมีความเกี่ยวของกับกิจวัตรประจําวัน

ของนักศกึษา” เพราะบางขอคําถามยังมีความคลุมเครือวาควรจัดอยูในประเด็นยอยใดระหวาง 2 ประเด็นนี้กันแน หลังจาก

ทดสอบความตรงเชงิเนื้อหาเสร็จเรยีบรอยดวยการปรับลําดับและขอความในคําถามในตอนที่ 4 เสร็จแลว จึงนําแบบสอบถาม

ไปทดสอบคุณภาพเพิ่มเตมิในระยะที่สองของวธิดีําเนนิการวจัิย 

ผลการทดสอบคาความเชื่อม่ันเชิงสอดคลองภายในของแบบสอบถามเพื่อวัดการตัดสินใจเชื่อสารสนเทศดาน

โภชนาการบนเฟซบุก ดวยการวิเคราะหทางสถิติดวยคาสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบัค ไดคาความเชื่อม่ันโดยรวมของ

แบบสอบถามทัง้ชุดเทากับ 0.86 ซึ่งบงชี้วาแบบสอบถามที่พัฒนาขึ้นนัน้มีความเชื่อม่ันเชงิสอดคลองภายในคอนขางสูง 

ในขณะที่การทดสอบความเชื่อม่ันตามประเด็นปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจเชื่อสารสนเทศ จําแนกรายประเด็น

ออกเปน 6 ประเด็นยอย ผลการวิเคราะหขอมูลพบวา มีเพียงประเด็น “การพิจารณาองคประกอบของโพสตอยางผิวเผิน” 

(จํานวน 7 ขอคําถาม) เทานัน้ที่มีคาความเชื่อม่ัน 0.65 ซึ่งต่ํากวาเกณฑที่ยอมรับได (0.70) อยู 0.05 สวนประเด็น “ความรูเดิม

ของนักศกึษาที่สัมพันธกับเนื้อหาบนโพสต” (จํานวน 2 ขอคําถาม) มีคาความเชื่อม่ันสูงที่สุดอยูที่ 0.90 สวนประเด็นอ่ืนๆ ที่

เหลืออีก 4 ประเด็นยอยลวนมีคาสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบัคอยูระหวาง 0.71-0.86 ซึ่งสูงกวาเกณฑยอมรับได 

รายละเอียดดังตารางที่ 2  

 

ตารางที่ 2  ผลการวเิคราะหคาความเชื่อม่ันเชงิสอดคลองภายในของแบบสอบถามจําแนกตามประเด็นปจจัย 

ประเด็นปจจัย ขอคําถาม คาสัมประสทิธ์ิแอลฟาของครอนบัค 

ความนาเช่ือถอืของเนื้อหาบนโพสต  1-5 0.77 

ความรูเดมิของนักศกึษาที่สัมพันธกับเนื้อหาบนโพสต 6-7 0.90 

ความพยายามที่จะทําความเขาใจเนื้อหาบนโพสต 8-11 0.76 

เนื้อหาบนโพสตมีความเกี่ยวของกับกจิวัตรประจําวันของนักศกึษา 12-15 0.86 

การพจิารณาองคประกอบของโพสตอยางผวิเผนิ 16-22 0.65 

การรับรองโดยบุคคลอ่ืนที่ยนืยันเนื้อหาบนโพสต 23-25 0.71 
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เม่ือพจิารณาเปนรายขอแลวพบวา ยังมีขอคําถามในสวนของความนาเชื่อถือของโพสต 1 ขอ ความพยายามที่จะทํา

ความเขาใจเนื้อหาบนโพสต 2 ขอ และองคประกอบของโพสตอีก 3 ขอ ที่มีคาสัมประสิทธิ์อยูระหวาง (-0.62 - 0.14) ที่

จะตองปรับปรุงขอคําถามแตยังพบวามีขอคําถามที่มีคาสัมประสิทธิ์สหพันธระหวางคะแนนรายขอกับคะแนนรวม (Corrected 

Item-Total Correlation) ต่ํากวา 0.20 และขอคําถามคาสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบัคเปลี่ยนใหสูงขึ้นเม่ือตัดออก 

(Cronbach's Alpha if Item Deleted) คือ ขอคําถามที่ 19 24 25 31 32 และ 37 ดังรายละเอียดในตารางที่ 3 

ผูวิจัยจึงทําการตัดขอคําถามที่ 19 24 31 32 ยกเวนขอคําถามที่ 25 เนื่องจากมีคาสัมประสิทธิ์สหพันธระหวาง

คะแนนรายขอกับคะแนนรวม (Corrected Item-Total Correlation) มากกวา 0.20 และขอคําถามที่ 37 เนื่องจาก เดิมโพสตที่ให

กลุมตัวอยางอานกอนตอบคําถามนัน้ มีภาพประกอบไมครบทุกชุด จึงปรับปรุงดวยการเพิ่มภาพประกอบใหกับแบบสอบถาม

ทัง้ 4 ชุด และเม่ือทําการทดสอบเครื่องมือวิจัยเพื่อวัดความเชื่อม่ันโดยใชการหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบัคอีกครั้ง 

พบวาคาความเชื่อม่ันเปลี่ยนเปน 0.872 และสามารถนําไปใชเปนแบบสอบถามฉบับสมบูรณได ดังรายละเอียดในตารางที่ 4  

 

ตารางที่ 3 คาสัมประสทิธิ์สหพันธระหวางคะแนนรายขอกับคะแนนรวมและคาสัมประสทิธแอลฟาภายหลังตัดขอออก 
ขอที ่ คําถาม คาสัมประสทิธ์ิสหพันธ

ระหวางคะแนนรายขอกับ

คะแนนรวม 

คาสัมประสทิธแอลฟาภายหลังตดัขอ

ออก 

16 โพสตทีไ่ดอานมีเนื้อหาถูกตอง 0.786 0.839 

17 ขอมูลในโพสตสามารถตรวจสอบกบัแหลงอื่นได 0.444 0.850 

18 โพสตมีขอเท็จจรงิที่สําคัญตอหัวขอเรื่อง 0.636 0.846 

19 โพสตทีอ่านนาํเสนอมุมมองทีเ่ปนกลางและปราศจากอคต ิ 0.177 0.856 

20 โพสตทีอ่านดูแลวคิดวานาจะเชื่อถอืได 0.299 0.854 

21 ความรูเดมิเกี่ยวกับเรื่อง 0.542 0.846 

22 ความคุนเคยเกี่ยวกบัเรือ่ง  0.462 0.849 

23 ความเครยีดในขณะอานโพสต 0.364 0.852 

24 การเสยีสมาธิในขณะอานโพสต 0.173 0.860 

25 ความรูสกึวอกแวกขณะอานโพสต .224 0.859 

26 ความจรงิจังในการอานโพสต 0.544 0.846 

27 หัวขอของโพสตสัมพันธกบัตัวเอง 0.669 0.842 

28 โพสตนี้เปนสิ่งที่คางคาใจมานานแลว 0.465 0.849 

29 โพสตนี้ทาํใหนกึถงึประเด็นที่อยูในความสนใจของตัวเอง 0.348 0.853 

30 เกดิแรงจูงใจในการคนควาเพ่ิมเตมิเกี่ยวกบัเรือ่ง 0.399 .851 

31 บรรทัดแรกของโพสต -.062 0.863 

32 จํานวนบรรทัดของโพสต 0.092 0.859 

33 รายการอางองิในเนื้อหา 0.569 0.846 

34 แฮชแท็ก (Hashtag) 0.528 0.847 

35 ขอความเตอืนทีป่รากฏในโพสต 0.520 0.847 

36 ลิ้งกเพ่ือเชือ่มโยงไปยงัแหลงอืน่ ๆ 0.314 0.855 

37 ภาพประกอบในเนื้อหา 0.141 0.861 

38 การรบัรองจากเพ่ือนและ/หรอืคนรูจัก 0.745 0.838 

39 การรบัรองจากคนอื่นที่ไมใชเพ่ือนและ/หรอืคนรูจัก 0.564 0.846 

40 การรบัรองจากผูเชี่ยวชาญเฉพาะเรื่อง 0.405 0.851 

 

ตารางที่ 4 คาความเชื่อม่ันหลังปรับปรุงขอคําถาม 

คาสัมประสทิธแอลฟา จํานวนขอคําถาม 

0.872 21 
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วิจารณผลการวิจัย 

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคการวิจัยเพื่อศึกษาในการดานลักษณะการเปดรับสารสนเทศ วิธีการตรวจสอบ

สารสนเทศ และปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจเชื่อสารสนเทศ ซึ่งแบบสอบถามนั้นไดออกแบบวิธีตอบขอคําถามแบงเปน 3 

แบบ ไดแก คําถามที่เปนตัวเลอืก ตัวเลือกที่สามารถตอบไดมากกวา 1 คําตอบ และแบบจัดลําดับทัศนคติ ซึ่งในสวนของขอ

คําถามที่เปนแบบจัดลําดับทัศนคติ ไดมีการทดสอบเพื่อวัดความเชื่อม่ัน (Reliabilility) โดยการหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา

ของครอนบัค (Cronbach’s Alpha Coeffienciency) ซึ่งผลที่ได คือ 0.856 ซึ่งเกนิ 0.7 ซึ่งสูงกวาเกณฑยอมรับได  

เนื่องจากในตอนที่ 4 นัน้ แบบสอบถามไดถูกพัฒนาจากผลงานวจัิยที่ปรากฏในบทความวิจัยเรื่อง College Students’ 

Credibility Judgments and Heuristics Concerning Wikipedia ของ Sook Lim (2013) มาปรับใช ซึ่งเปนการทดลองกับวิกิพีเดีย

ที่มีแพลตฟอรมของสื่อสังคมที่แตกตางกันกับเฟซบุก เม่ือนํามาปรับใชการแปลภาษาจากภาษาอังกฤษเปนภาษาไทยนั้นก็เปน

อีกหนึ่งอุปสรรค เพราะเม่ือแปลเปนภาษาไทย หลายคํามีความหมายที่ใกลเคียงกันมากจึงทําการยุบคําที่ความหมายใกลเคียง

กันเปนขอคําถามเดยีวกัน รวมถงึตัดปจจัยบางดานที่ไมสามารถนํามาใชทดลองกับเฟซบุกได นอกจากนี้ขอคําถามในตอนที่ 4 

นัน้ เม่ือพจิารณาเปนรายขอแลวพบวา ยังมีขอคําถามในสวนของปจจัยดานความนาเชื่อถือของโพสต 1 ขอ ปจจัยดานความ

พยายามที่จะทําความเขาใจเนื้อหาบนโพสต 2 ขอ และปจจัยดานองคประกอบของโพสตอีก 3 ขอ ที่มีคาสัมประสิทธิ์อยู

ระหวาง -0.62 - 0.41 ที่จะตองปรับปรุงขอคําถามทั้ง 6 รายการนี้ใหกลุมตัวอยางจริงเขาใจไดงายขึ้น ซึ่งเม่ือปรับปรุงขอ

คําถามแลวคาความเชื่อม่ันไดเพิ่มขึ้นเปน 0.872 ซึ่งยังเปนคาที่ยอมรับได  

 

สรุปผลการวิจัย 

ในการการทดสอบความเชื่อม่ันเชิงสอดคลองภายในของแบบสอบถามเพื่อวัดการตัดสินใจเชื่อสารสนเทศดาน

โภชนาการบนเฟซบุกครัง้นี้นัน้ยังคงมีขอจํากัดเพราะเปนการทําวิจัยเชิงสํารวจ แมจะมีการทดสอบความเชื่อม่ันและปรับปรุง

แบบสอบถามแลวก็ตาม แตใชแบบสอบถามในการรวบรวมขอมูล โดยขอคําถามหลายขอนัน้เปนขอคําถามแบบปลายปด กลุม

ตัวอยางเปนเพียงนักศึกษาระดับปริญญาตรีเทานั้น หากมีการขยายกลุมตัวอยางเปนชวงวัยอ่ืน ๆ เพิ่มขึ้น และปรับปรุงขอ

คําถามใหสามารถแสดงความคิดเห็นแบบเปดกวาง หรือปรับเปลี่ยนวิธีวิจัยใหเหมาะสมกับกลุมตัวอยางอ่ืน ๆ เหมาะสมกับ

บรบิทของสังคมไทย และนําคําตอบที่ไดมาวเิคราะหเชงิคุณภาพ จะเปนประโยชนตอการวิจัยเรื่องที่เกี่ยวของตอไปในอนาคต

ตอไป โดยเฉพาะเรื่องการตรวจสอบและการตัดสนิใจเชื่อสารสนเทศจากสื่อสังคม หรือการประเมินสารสนเทศจากสื่อสังคม

ตาง ๆ 
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บทคัดยอ 

 บทความนี้มีวัตถุประสงคหลักเพื่อศึกษากลไกการทํางานของหนวยบมเพาะหรือเรงการดําเนินธุรกิจภายใน

มหาวทิยาลัย  และนําเสนอรูปแบบการพัฒนามหาวิทยาลัยในประเทศไทยไปสูการเปนมหาวิทยาลัยเพื่อสนับสนุนการสราง

ผูประกอบการโดยทําการวเิคราะหศกึษาเชงิลกึกรณีศกึษามหาวทิยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี (มจธ.) ซึ่งเปนหนึ่งใน

มหาวิทยาลัยวิจัยแหงชาติ  ของประเทศไทย ผลการศึกษาตามกรอบแนวคิดการวิจัยระบบนวัตกรรมแสดงใหเห็นวา

องคประกอบของมหาวทิยาลัย  มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดมิ ที่มีเพยีงหนวยจัดการเรยีนการสอนและทําวิจัย ไปเปนองคกรที่

มีองคประกอบในการสนับสนุนระบบบริหารงานวิจัยที่ทํางานสอดคลองกันมากย่ิงขึ้น นําไปสูการพัฒนาเปนระบบนิเวศ

นวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการสรางบุคลากร  ของมหาวทิยาลัยใหเปนผูประกอบการ ผลการศกึษาวจัิยสามารถนําไปปรับใชเพื่อ

สรางระบบนเิวศนวัตกรรมที่สนับสนุน การสรางผูประกอบการของมหาวทิยาลัยอ่ืนๆ ในประเทศไทย 

คําสําคัญ: มหาวทิยาลัยเพื่อสนับสนุนการสรางผูประกอบการ  ระบบนเิวศนวัตกรรม 

Abstract  

This paper studies the operating mechanisms of university business incubator/accelerator and proposes  a 

model of upgrading the university mission in Thailand towards entrepreneurial university. In particular, this research 

focuses on the case study of King Mongkut's University of Technology Thonburi (KMUTT), one of Thailand's national 

research universities. The analyses of findings, based on an innovation system framework, have shown that KMUTT has 

changed its role from merely teaching and conducting research towards structuring research-based management 

system.  The collaborative linkages within the university have led to eco-innovation system development. In promoting 

entrepreneurship, KMUTT has encouraged the university staffs and personnel to become innovative entrepreneurs. The 

research results can be applied to other universities in developing the eco-innovation system conducive to foster 

academic entrepreneurship.          

Keywords:  Entrepreneurial University, Eco-Innovation System 

 

บทนํา 

การสรางความเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิถอืเปนเปาหมายหลักของทุกประเทศโดยเฉพาะอยางย่ิงประเทศที่มีรายได

นอย หรือปานกลาง การพัฒนาบุคลากรภายในประเทศใหมีความรู ความสามารถที่สูงขึ้นในการใชงานและการพัฒนา

เทคโนโลยี และนวัตกรรมจึงถือเปนเรื่องที่สําคัญย่ิง และองคกรที่มีบทบาทหลักในการพัฒนาบุคลากรของประเทศนั่นก็คือ
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มหาวทิยาลัย  ทัง้นี้ก็เพราะมหาวทิยาลัยเปนสถานที่ที่ประกอบไปดวยผูเชี่ยวชาญจากศาสตรตางๆ อีกทั้งยังเปนแหลงกําเนิด

ของเทคโนโลยีและนวัตกรรมอีกมากมาย ในยุคสมัยหนึ่งที่รัฐบาลมีการสนับสนุนใหบุคลากรของมหาวิทยาลัยเนนการผลิตผล

งานวจัิย ทั้งนี้ก็เพื่อแสดงถึงศักยภาพในการพัฒนาทางดานวิชาการของบุคลากรในประเทศ แตเม่ือยุคสมัยเปลี่ยนแปลงไป

ผลงานวจัิยเหลานัน้กลับไมถูกนํามาใชประโยชนทางเศรษฐศาสตรหรอืไมสามารถนํามาตอยอดทางธุรกิจได จนมีการเรียกติด

ปากกันวางานวจัิยขึ้นหิ้ง จึงเกดิเปนประเด็นคําถามที่วาผลงานวิจัยเหลานั้นจะถูกนําไปใชประโยชนไดอยางไร มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรซีึ่งเปนหนึ่งในมหาวทิยาลัยวจัิยแหงชาตจึิงไดมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการดําเนินการจากเดิม

ที่เนนเรื่องการทํางานวจัิยไปสูการเปนมหาวทิยาลัยเพื่อสนับสนุนการสรางผูประกอบการ (Entrepreneurial University) ทั้งนี้ก็

เพื่อบมเพาะใหบุคลากรของตนมีแนวคิดดานธุรกจิ สรางงานวจัิยที่สนองสนองความตองการของผูใชงาน พรอมทั้งสรางระบบ

สนับสนุนงานวิจัยที่มีประสิทธิภาพในรูปแบบของระบบนิเวศนวัตกรรม (Eco-Innovation System) ที่สนับสนุนการเปน

ผูประกอบการซึ่งการสรางผลงานที่มีประโยชนเชิงเศรษฐศาสตรมากย่ิงขึ้น จึงเปนที่มาของงานวิจัยนี้ที่มีวัตถุประสงค เพื่อ

ศึกษากลไกการทํางานของหนวยบมเพาะธุรกิจ (Incubator) และหนวยกระตุนธุรกิจใหประสบความสําเร็จ (Accelerator) ที่

เหมาะสมเพื่อสนับสนุนการสรางนวัตกรรมใหมๆ ของมหาวิทยาลัย ผลการศึกษาแสดงการสังเคราะหรูปแบบการพัฒนา

มหาวทิยาลัยเพื่อสนับสนุนการสรางผูประกอบการ ที่สนับสนุนการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและนวัตกรรมของประเทศ และทํา

การนําเสนอรูปแบบระบบนิเวศนวัตกรรมที่สามารถชวยสนับสนุนการบริหารจัดการงานวิจัยภายในมหาวิทยาลัยใหเปนไป

อยางมีประสทิธภิาพและสนับสนุนการพัฒนาระบบเศรษฐกจิและนวัตกรรมของประเทศ 

 

วิธีดําเนนิการวิจัย 

ในการศึกษาเรื่อง “รูปแบบการพัฒนามหาวิทยาลัยในประเทศไทยเพื่อสนับสนุนการสรางผูประกอบการ : 

กรณีศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี” ซึ่งเปนงานวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) นั้น เพื่อใหผล

การศึกษามีประสิทธิภาพสูงที่สุดผูวิจัยจึงไดมีการรวบรวมขอมูลผานการทบทวนวรรณกรรม งานวิจัยที่เกี่ยวของและการ

สัมภาษณผูเชี่ยวชาญที่อยูในระดับบรหิารหรอืผูแทนจาก 3 ภาคสวน ไดแก 

1) ภาครัฐบาลที่ใหการสนับสนุนทัง้ในดานของนโยบายและแหลงเงนิทุนแกระบบนเิวศนวัตกรรมของมหาวิทยาลัย อัน

ไดแก ผูแทนจากสํานักนายกรัฐมนตรี สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และกระทรวงวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี 

2) ภาคอุตสาหกรรมหรือเอกชนที่ใหการสนับสนุนดานเงินทุนที่สอดคลองกับนโยบายของรัฐบาลและเปนไปตาม

วิวัฒนาการทางเศรษฐกิจของโลก รวมไปถึงผูใชประโยชนจากงานวิจัยของมหาวิทยาลัยและผูประกอบการที่เกิดขึ้นและ

เจรญิเตบิโตทางธุรกจิผานกระบวนการดูแลและบรหิารจัดการภายในระบบนเิวศนวัตกรรมของมหาวิทยาลัย อันไดแก ผูแทน

จากสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยกองทุน 500TukTuks และบรษิัทเอกชนที่มีการทํางานใกลชดิกับมหาวทิยาลัย 

3) หนวยงานตางๆ ของมหาวทิยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรทีี่มีสวนรวมในการพัฒนามหาวิทยาลัยทั้งในดาน

ของการศกึษา ระบบบรหิารจัดการงานวิจัย เครื่องมือทางวิทยาศาสตรที่ทันสมัยและเอ้ือเฟอสถานที่ที่เหมาะแกการทํางาน

วิจัยของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย อันไดแก ผูบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี และตัวแทนจาก

หนวยงานตางๆ ภายในมหาวทิยาลัยที่มีสวนในการสนับสนุนการเกดิระบบนเิวศนวัตกรรมของมหาวทิยาลัยวิจัยแหงชาติ ไมวา

จะเปน ดานการเรยีนการสอน หรอื การวจัิยและการบรหิารงานวจัิยของมหาวทิยาลัย 

โดยมีขัน้ตอนในการศกึษาวจัิยและการเก็บรวบรวมขอมูล ดังตอไปนี้ 

1) ศกึษารูปแบบการพัฒนามหาวทิยาลัยเพื่อสนับสนุนการสรางผูประกอบการที่ประสบความสําเร็จของตางประเทศ 

รวมถงึการสรางระบบนเิวศนวัตกรรมที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยแบบเดิมไปสูการ

เปนมหาวทิยาลัยเพื่อสนับสนุนการสรางผูประกอบการ 
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2) พิจารณาองคประกอบของระบบนิเวศนวัตกรรมและรูปแบบการเปลี่ยนแปลงการดําเนินงานจากมหาวิทยาลัย

แบบเดมิไปสูการเปนมหาวทิยาลัยเพื่อสนับสนุนการสรางผูประกอบการ พรอมทัง้กําหนดตัวแปรอิสระในงานวจัิย รายละเอียด

แสดงตามกรอบแนวคิดงานวจัิยในภาพที่ 1 

 
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดงานวจัิย 

 

3) พัฒนาขอคําถามจากการพจิารณาตัวแปรอิสระตามขอมูลที่ไดศกึษาเพื่อนําไปสัมภาษณผูเชี่ยวชาญจากหนวยงาน

ตางๆ ที่มีสวนในการสนับสนุนหรือสงเสริมใหเกิดการพัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อสนับสนุนการสรางผูประกอบการและ

ดําเนนิการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญตามกลุมตัวอยางที่กําหนด 

4) พจิารณาความเชื่อมโยงและวิเคราะหปจจัยที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการดําเนินงานของ มหาวิทยาลัย

แบบเดมิไปสูการเปนมหาวทิยาลัยเพื่อสนับสนุนการสรางผูประกอบการ 

5) ศกึษาสังเคราะหระบบนิเวศนวัตกรรมจากขอมูลของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี และนําเสนอ

รูปแบบการพัฒนามหาวทิยาลัยในประเทศไทยเพื่อสนับสนุนการสรางผูประกอบการ 

 

ผลการวิจัย 

ขอมูลที่ไดจากการทบทวนวรรณกรรมและสัมภาษณผูเชี่ยวชาญสงผลใหผูวิจัยมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบมเพาะ

และการกระตุนธุรกิจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรีวา เม่ือพิจารณาถึงนโยบายการจัดตั้งหนวยงานและ

โครงการตางๆ และบทบาทหนาที่ของแตละหนวยงานที่มีสวนในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรีแบบเดิมไปสูการเปนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรีที่เปนมหาวิทยาลัยเพื่อสนุน

การสรางผูประกอบการนัน้มีดวยกัน 2 ประเภท คือ การบมเพาะผูประกอบการทางธุรกิจ และผูประกอบการทางสังคม จะ
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เห็นไดวาการจัดตัง้หนวยงานบมเพาะและกระตุนธุรกจิของมหาวทิยาลัยไมไดถูกจัดตัง้ขึ้นอยางชัดเจนมากนัก แตนโยบายของ

ผูบรหิารมหาวทิยาลัยมักจะจัดตัง้หนวยงานตางๆ ขึ้นมาเพื่อรองรับการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการดําเนินงานของ

มหาวทิยาลัยโดยยึดหลักการพัฒนาบุคลากรภายในของมหาวทิยาลัยเปนสําคัญ โดยการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยให

เกดิการเรยีนรูและการพัฒนาตนเองนั้นจะนําไปสูการพัฒนาขององคกรดวย ภาพรวมของรูปแบบการบมเพาะทั้งทางธุรกิจ

และสังคมแสดงดังภาพที่ 2 

 

 
 

ภาพที่ 2 รูปแบบการบมเพาะทางธุรกจิและสังคมของมหาวทิยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 

 
เม่ือทําการพจิารณาบรบิทของสถาบัน อุดมศกึษาหรอืมหาวทิยาลัยของประเทศไทยแลวนั้น ผูวิจัยจึงมีความคิดเห็น

วารูปแบบการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยจึงควรพัฒนาและเปลี่ยนแปลงไปตามบริบททางสังคม ซึ่งหมายความวา

มหาวทิยาลัยไมสามารถมุงการพัฒนาไปในทศิทางใดทศิทางหนึ่งได แตสามารถกําหนดนโยบายและรูปแบบการดําเนินงานที่

จะกอใหเกิดความเชื่อมโยงกันของหลายๆ ภาคสวนได ไมวาจะเปน ภาครัฐบาล ภาคเอกชน ภาคการศึกษา รวมไปถึงภาค

สังคม เม่ือเกดิความเชื่อมโยงกันของทุกภาคสวนที่อยูในประเทศแลวนัน้ การพัฒนาภาคสวนใดภาคสวนหนึ่งจึงมีผลใหเกิดการ

พัฒนาในภาคสวนอ่ืนๆ ตามไปดวย ยกตัวอยางเชน การพัฒนาคุณภาพของการศึกษาในประเทศไทยใหทันสมัยแตทันตอ

สถานการณและการเปลี่ยนแปลงของโลก จะนํามาซึ่งการพัฒนาบุคลากรที่อยูในพื้นที่ตางๆ ของภาคสังคม ใหมีองคความรูใน

การสรางและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหมๆ เกิดเปนบุคลากรที่มีคุณภาพของประเทศและนําพาใหประเทศกาวขาม

ผานการเปนประเทศที่มีรายไดปานกลางไปสูการเปนประเทศที่มีความพัฒนาทางระบบเศรษฐกิจที่ดีได จากความคิดเห็นของ

ผูวจัิยดังกลาวขางตนนัน้หากพจิารณาเทยีบเคียงกับแนวคิดในการดําเนนิงานของมหาวทิยาลัยในตางประเทศ โดยเฉพาะอยาง

ย่ิงประเทศสหรัฐอเมริกา ที่มีการพัฒนาไปในทิศทางที่ดีมากทั้งดานคุณภาพของการศึกษาและระบบเศรษฐกิจของประเทศ 

โดยจะเห็นไดวามหาวิทยาลัยตางๆในประเทศสหรัฐอเมริกามีการนําแนวคิดการเปนมหาวิทยาลัยเพื่อสนับสนุนการสราง

ผูประกอบการมาประยุกตใชในการกําหนดรูปแบบการดําเนินงานและการพัฒนามหาวิทยาลัย โดยการสนับสนุนการสราง

ผูประกอบการในแตละมหาวทิยาลัยนัน้ ไมเพยีงแตใหความรูในเรื่องของการประกอบธุรกจิเทานัน้ แตยังมีองคประกอบอ่ืนๆ ที่

จําเปนและมีความสําคัญเขามารวมดวย ไมวาจะเปน นโยบายของภาครัฐบาล ระบบเงินทุนสนับสนุนการสรางเทคโนโลยีและ

นวัตกรรม ระบบการรองรับผลผลติที่ไดจากงานวจัิยในหองปฏิบัติการ เปนตน โดยองคประกอบเหลานี้หากมีการทํางานที่มี

ความเชื่อมโยงกันแลวนัน้ก็จะกอใหเกดิเปนระบบนเิวศนที่กระตุนใหเกดิการสรางนวัตกรรมของมหาวทิยาลัยและขยายวงกวาง

ไปยังประเทศ หรอืที่เรยีกวา ระบบนเิวศนวัตกรรม ซึ่งถาหากมหาวทิยาลัยในประเทศไทยสามารถสรางระบบนิเวศนวัตกรรม

ของตนเองไดแลวนัน้ ผูวจัิยคิดวาการพัฒนาระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยใหกาวขามผานประเทศที่มีรายไดปานกลางไปสู

ประเทศที่มีการพัฒนาระบบเศรษฐกิจอยางสมบูรณไดไมยาก เม่ือพิจารณาหนาที่ของหนวยงานตางๆ ภายในมหาวิทยาลัย
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เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรีตามองคประกอบของระบบนิเวศนวัตกรรมสําหรับมหาวิทยาลัยที่สนับสนุนการสราง

ผูประกอบการในตางประเทศที่แสดงตามกรอบแนวคิดงานวจัิย พบวาหนวยงานตางๆ ที่จัดตัง้ขึ้นลวนเปนหนวยงานที่สามารถ

ทํางานไดหลากหลายรูปแบบ ดังภาพที่ 3 

 

 
 

ภาพที่ 3 หนาที่ของหนวยงานตางๆ ในมหาวทิยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุร ีตามองคประกอบของระบบนเิวศ

นวัตกรรมสําหรับ มหาวทิยาลัยที่สนับสนุนการสรางผูประกอบการในตางประเทศ 

 

วิจารณผลการวิจัย 

เม่ือพจิารณาจากขอมูลตางๆ ที่ผูวิจัยไดดําเนินการทบทวนวรรณกรรม ศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของและการสัมภาณ

ผูเชี่ยวชาญ เม่ือพิจารณาจากผลการวิจัยขางตนผูวิจัยจึงไดนําเสนอรูปแบบการพัฒนามหาวิทยาลัยในประเทศไทยเพื่อ

สนับสนุนการสรางผูประกอบการในรูปแบบของระบบนเิวศนวัตกรรม (Eco-Innovation System) ที่มีความเชื่อมโยงกันระหวาง

องคประกอบตางๆ ของระบบนเิวศนวัตกรรมของมหาวทิยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรทีี่เปนกรณีศึกษากับระบบนิเวศน

ของประเทศที่ประกอบไปดวย ภาครัฐบาล ภาคเอกชน ภาคการศึกษาและภาคสังคม ซึ่งหากองคประกอบทั้งหมดที่อยูใน

ระบบนเิวศนวัตกรรมนี้ มีการดําเนนิการไปในทศิทางเดยีวกัน คือ มุงพัฒนาตนเองซึ่งจะนําไปสูการพัฒนาสังคมและประเทศ 

ผลที่ไดจากการดําเนนิการของทุกภาคสวนนัน้ก็จะมีผลทําใหเกดิการพัฒนาระบบเศรษฐกจิของประเทศและนําไปประเทศไทย

กาวขามผานกับดักทางเศรษฐกิจและเปลี่ยนประเทศไทยจากประเทศที่มีรายไดปานกลางไปสูการเปนประเทศที่มีระบบ

เศรษฐกจิที่ดแีละมีรายไดสูงในที่สุด รูปแบบการพัฒนามหาวทิยาลัยในประเทศไทยเพื่อสนับสนุนการสรางผูประกอบการ ที่ได

จากการศกึษาขอมูลจากตางประเทศและการดําเนนิงานของมหาวทิยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี อันเปนวัตถุประสงค

ของงานวจัิยนี้ ดังแสดงในภาพที่ 4 
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ภาพที่ 4 ระบบนเิวศนวัตกรรมที่เสนอใหใชในการพัฒนามหาวทิยาลัยในประเทศไทยเพื่อสนับสนุนการสรางผูประกอบการ 

 

สรุปผลการวิจัย 

ภาคการศึกษาโดยเฉพาะอยางย่ิงมหาวิทยาลัย ถือเปนภาคสวนที่มีความสําคัญอยางย่ิงในการเปลี่ยนแปลงและ

พัฒนาระบบเศรษฐกจิของประเทศ อันเนื่องมาจากความเชี่ยวชาญที่หลากหลายของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย ดังนั้นการ

กระตุนใหเกดิการพัฒนาและการนําผลงานวิจัยของผูเชี่ยวชาญไปใชประโยชนเชิงเศรษฐศาสตรและตอยอดทางธุรกิจไดนั้น 

มหาวทิยาลัยจึงมีความจําเปนที่จะตองเปลี่ยนแปลงรูปแบบการดําเนนิงานจากเดมิที่สนับสนุนใหเกดิการสรางงานวิจัยไปสูการ

เปนมหาวิทยาลัยเพื่อสนับสนุนการสรางผูประกอบการ หมายคือ ผูบริหารมหาวิทยาลัยควรมีนโยบายและกลไกในการ

สนับสนุนใหบุคลากรของตนมีความรูและทักษะทางธุรกจิที่เพิ่มมากขึ้นในรูปแบบของระบบนเิวศนวัตกรรม ไมวาจะเปน การมี

พื้นที่สําหรับการสรางผลงานวจัิย การเสรมิสรางความรูและทักษะการเปนผูประกอบการ การเปดโอกาสใหบุคลากรของตนได

ออกไปสรางประสบการณทางการเรยีนรูและการวจัิยรวมกับบุคคลภายนอก เปนตน ซึ่งการมีทักษะทางธุรกิจหรือทักษะการ

เปนผูประกอบการที่มากขึ้นนัน้จะสงผลตอการสรางผลงานวจัิยที่เปนประโยชนเชิงเศรษฐศาสตรและตอบสนองตอกลุมลูกคา

เปาหมายไดมากย่ิงขึ้น เกดิเปนองคความรูที่พรอมจะถายทอดใหกับบุคคลทั่วไป นํามาซึ่งการลดการเกิดปญหางานวิจัยขึ้นหิ้ง

ของประเทศไทยและยังเปนโอกาสทางธุรกจิไดในอนาคต นําพาใหระบบเศรษฐกิจของประเทศเกิดการพัฒนาจากประเทศที่มี

รายไดปานกลางไปเปนประเทศที่มีรายไดสูงในที่สุด ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยแบบเดิม

ไปสูการเปนมหาวทิยาลัยเพื่อสนับสนุนการสรางผูประกอบการนัน้ จําเปนตองอาศัยความรวมมือจากหลายภาคสวน ไมวาจะ

เปน นโยบายและเงนิทุนจากภาครัฐบาล การตอบรับเทคโนโลยีและเงนิทุนจากภาคเอกชน การพัฒนาระบบการเรียนการสอน

ในภาคการศกึษา หรอืแมกระทั่งความรวมมือจากประชาคมในภาคสังคม อยางไรก็ตามในการศึกษาวิจัยครงตอไปควรศึกษา

รูปแบบการดําเนนิงานของหนวยงานแตละหนวยในแตละมหาวทิยาลัยของประเทศไทย เพื่อพิจารณาเปรียบเทียบรูปแบบการ

พัฒนามหาวทิยาลัย ระบบการบรหิารจัดการงานวจัิยที่มีประสทิธภิาพและการดําเนินงานที่สนับสนุนการสรางผูประกอบการ 

โดยการศกึษาเปรยีบเทยีบนัน้อาจนํามาซึ่งรูปแบบการพัฒนาระบบเศรษฐกจิของประเทศไทยที่ชัดเจนและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น 

กติตกิรรมประกาศ 

ขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย  ดร .จารุณี   วงศลิมปยะรัตน  อาจารยประจําวิทยาลัยนวัตกรรม 

มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ซึ่งเปนอาจารยที่ปรึกษาและไดชี้แนะแนวทางในการดําเนินงาน และบทความวิจัยนี้จะสําเร็จมิได
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หากไมไดรับความกรุณาจากผูเชี่ยวชาญหลากหลายทานจากภาครัฐบาล ภาคเอกชน และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม

เกลาธนบุรทีี่ไดใหขอมูลที่เปนประโยชน ในการนํามาวเิคราะหและนําเสนอรรูปแบบการพัฒนามหาวทิยาลัยในประเทศไทยเพื่อ

สนับสุนการสรางผูประกอบการ โดยขอมูลตางๆ ที่ผูวิจัยไดรับมากจากผูเชี่ยวชาญนั้นจะเกิดเปนองคความรูใหกับตัวผูวิจัย

และผูที่สนใจในบทความวจัิยนี้ตอไป 
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NGRC03010125 
ความคดิเห็นตอการใชปอเทืองเปนปุยพืชสด ของเกษตรกรผูปลูกขาว ท่ีไมขอรับการสนับสนุนเมล็ดพันธุ

ปอเทืองจากกรมพัฒนาท่ีดนิ ในพ้ืนท่ีอําเภอมหาราช จงัหวัดพระนครศรอียุธยา 

Opinions on use of sunn hemp as Green Manure of farmers who do not Receive sunn hemp seed 
from Land Development Department (LDD) in Maharat District, Ayuthaya Province 

อธิโรจน หัตถสุวรรณกุล* และ พชัิย ทองดเีลศิ 

Athiroj Hutsuwankul* and Pichai Tongdeelert 

ภาควชิาสงเสรมิและนเิทศศาสตรเกษตร คณะเกษตรศาสตร มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร  

Department of Agricultural Extension and Communication, Faculty of Agriculture, Kasetsart Univercity 

*Corresponding author, e-mail: sutinknp@gmail.com  

บทคัดยอ 

งานวจัิยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศกึษา 1) ปจจัยพื้นฐานสวนบุคคลดานเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกรผูปลูกขาว 2) 

เพื่อศกึษาชองทางการรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับปอเทืองของเกษตรกรผูปลูกขาว 3) เพื่อศึกษาความรูเกี่ยวกับปอเทืองของ

เกษตรกรผูปลูกขาว 4) ความคิดเห็นในการใชปอเทอืงของเกษตรกรผูปลูกขาว กลุมตัวอยางที่ใชในการวจัิย คือ เกษตรกรที่ขึ้น

ทะเบียนปลูกขาว ที่ ไมขอรับการสนับสนุนเมล็ดพันธุปอเทืองจากกรมพัฒนาที่ดิน ในพื้นที่  อําเภอมหาราช จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา จํานวน 297 คน โดยวิธีการสุมตัวอยางแบบงาย ( Simple Random- Sampling ) ใชแบบสอบถามเปน

เครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลเบื้องตน ไดแก ความถี่ คาเฉลี่ย รอยละ สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน คาต่ําสุด และคาสูงสุด และสถติทิี่ใชในการทดสอบสมมุตฐิานคือ t-test และ F-test  

 ผลการวจัิยพบวา เกษตรกรที่ขึ้นทะเบยีนปลูกขาวในอําเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรอยุธยา สวนมากเปนเพศชาย

รอยละ 53.2 การศกึษาอยูระดับประถมศกึษารอยละ 67.0 มีจํานวนแรงงานทําการเกษตร 2 คนขึ้นไปรอยละ 59.3 เกษตรกร

ไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับปอเทือง มากที่สุดคือจากสื่อบุคคลรอยละ 100 และรองลงมาคือจากสื่ออิเล็กทรอนิกสรอยละ 

68.0 เกษตรกรมีความรูเกี่ยวกับปอเทือง ในระดับมากรอยละ 81.5 ผลการทดสอบสมมุติฐาน พบวา เกษตรกรที่มีความรู

เกี่ยวกับปอเทืองตางกัน มีความคิดเห็นตอการใชปอเทืองเปนพืชปุยสดแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 และ

สาเหตุหลักที่เกษตรกรไมใชปอเทอืงเปนปุยพชืสด คือ เกษตรกรมีการใชพื้นที่ในการเพาะปลูกพชืหลัก 

คําสําคัญ: ความคิดเห็น ปอเทือง พชืปุยสด  เกษตรกรผูปลูกขาว 

Abstract  

The purpose of this study were 1) to study the demographic characteristic and socio-economic factors of 
individual rice farmers 2) to study the alternative channels of Sunn hemp (Crotalaria juncea) information perception 
received by rice farmers 3) to study the basic knowledge of rice farmers who using Sunn hemp 4) to study the opinions 
of rice farmers on using Sunn hemp. The samples were 297 rice farmers without receiving Sunn hemp seeds from Land 
Development Department (LDD) in Maha Rat district, Ayutthaya province. The sample was selected by simple random 
sampling and interviewed by using questionnaire. Statistical analysis determined on the arithmetic means, percentage, 
frequency, standard deviation, minimum and maximum. The statistic analysis of this study, the t-test and F-test to 
investigate the hypothesis with significantly at 0.05 level.   

The results revealed that the farmers registered to grow rice in Maha Rat district, Ayutthaya province most of 
them were male 53.2%, mostly educated in an elementary school with 67.0%. They had two or more laborers for 
working in the field. The alternative channels of Sunn hemp information perception were personal media 100% and 
followed by the electronic media 68.0%. Farmers had knowledge regarding Sunn hemp at high level of 81.5%. The 
result from the hypothesis investigation found out that the farmers had different knowledge about Sunn hemp. There 
were different opinions about the use of Sunn hemp for green manure as fertilizer and had significantly different at the 
level of 0.05. Additional, the main reason that farmers do not use green manure as a fertilizer because the farmers 
used the area for the main crop.          
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บทนํา 

 ในอดตีที่ผานมา เกษตรกรไดมีการใชทรัพยากรดินโดยขาดการบริหารจัดการเปนเหตุใหเกิดผลกระทบหรือผลเสีย

ตอเนื่องเปนปญหาสะสมดานทรัพยากรดินมาอยางยาวนาน โดยในสวนภาคกลางของประเทศไทยสวนมากมีปญหาที่โครงสราง

ของดนิที่เปนดนิเหนยีวจัดมีการระบายน้ําที่ไมด ีพื้นที่ทําการเกษตรมีน้ําทวมขังเปนระยะเวลานาน และการใชประโยชนที่ดินในการ

ทํานามาอยางยาวนานสงผลใหทรัพยากรดนินัน้มีคาความเปนกรดที่คอนขางสูงเม่ือนํามาใชประโยชนในการทําการเกษตรจึงทําให

ไดผลผลติที่ไมเต็มประสทิธภิาพ 

 จังหวัดพระนครศรอียุธยา เปนอีกจังหวัดหนึ่งที่ประสบปญหาพื้นที่ดินเปรี้ยวจัด ซึ่งพื้นที่สวนใหญของจังหวัดจะอยู

ตดิกับแมน้ํา มีสภาพภูมิประเทศเปนพื้นที่ลุมต่ํา มีความเหมาะสมสูงสําหรับปลูกขาวมีระบบชลประทานทั่วถึง เกษตรกรใน

พื้นที่ปลูกขาวเปนอาชพีหลัก โดยเปนพื้นที่ปลูกขาว 1,135,442 ไรจากพื้นที่ใชประโยชนทัง้หมด 1,592,298 ไร เกษตรกรมีการ

ใชวธิกีารจัดการที่ดนิหลากหลาย ทั้งการอนุรักษดินและน้ําการปรับปรุงบํารุงดิน โดยการไถพรวนดิน การปรับรูปแปลงนา 

การใชปุยหมักและน้ําหมักชวีภาพ รวมกับการใชปูนขาว ปูนมารล โดโลไมท ในการปรับปรุงบํารุงดินโดยมีการเก็บตัวอยางดิน

มาตรวจวิเคราะหเพื่อหาคาความเหมาะสมตามคาวิเคราะหดิน เปนแนวทางในการชวยลดการใชปุยเคมีและเปนการเพิ่ม

ประสทิธภิาพดานการจัดการดนิของเกษตรกร โดย ทางสถานีพัฒนาทีดินก็ไดมีสวนรวมในการสงเสริมใหเกษตรกรใชปุยพืช

สดซึ่งเปนอีกวธิกีารหนึ่งที่เกษตรกรจะสามารถนํามาใชในการปรับปรุงบํารุงดนิใหดแีละมีประสิทธิภาพมากขึ้นไดเพราะปุยพืช

สดนัน้สามารถปลูกแลวปรับปรุงดนิไดในพื้นที่กวางดวยวธิกีารใชประโยชน โดยวธิกีารหวาน ปลูก ในพื้นที่ ปุยพชืสดนัน้จัดเปน

ปุยอินทรยีชนดิหนึ่งที่จะไดประโยชนจากการตัดสับหรือไถกลบพืชลงในดินขณะที่ออกดอก โดยมีวัตถุประสงคเพื่อปรับปรุง

บํารุงดนิใหมีความอุดมสมบูรณมากขึ้นหลังจากนั้นตองปลอยใหเกิดการยอยสลายประมาณ 2 สัปดาห จะใหธาตุอาหารพืช

และเพิ่มอินทรยีวัตถุใหแกดนิ ซึ่งจะเปนประโยชนสําหรับพชืที่ปลูก ดังนัน้ จึงนยิมนํามาปลูกเพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณของดิน

กอนการผลติในรอบตอไปเปนการฟนฟูและพักดนิอีกดวยโดยปุยพืชสดก็มีอยูหลากหลายชนิดที่นํามาปลูกเพื่อปรับปรุงบํารุง

ดนิไมวาจะเปน ถั่วพุม ถั่วพรา โสนแอฟรกิัน แตที่กําลังไดรับความนยิมอยูขณะนี้ก็คือ ปอเทอืง ซึ่งปอเทอืงถือเปนปุยพืชสดที่มี

ลักษณะทั่วไปคือ มีขนาดลําตนสูงประมาณ 150-170 เซนตเิมตร จะออกดอกเม่ืออายุประมาณ 45-50 วัน ปลูกดวยวิธีหวาน

ในอัตรา 5 กก./ไร ปอเทอืงจะมีน้ําหนักสดกอนการไถกลบอยูที่ ประมาณ 1.5-5 ตัน/ไร ใหธาตุไนโตรเจนประมาณ 8.7-28.9 

กก ./ไร โดยทั่วไปมีปริมาณธาตุอาหารเฉลี่ย 2.76, 0.22 และ 2.40 เปอรเซ็นของ N P และ K ตามลําดับ (กรมพัฒนาที่ดิน

,2558 ข)  ปอเทืองจึงเปนทางเลือกหนึ่งที่จะชวยใหเกษตรกรสามารถนําไปใชประโยชนในการปรับปรุงบํารุงดินไดอยางมี

ประสทิธภิาพ แตในพื้นที่ อําเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรอียุธยา ซึ่งมีพื้นที่ปลูกขาวเปนจํานวนมาก เกษตรกรมีอาชีพทํานา

และมีวธิกีารจัดการดนิที่หลากหลาย ไมวาจะเปนการใชวัสดุปูน การใชน้ําหมักชีวภาพ ปุยหมักชีวภาพ การจัดระบบอนุรักษ

ดนิและน้ํา การปลูกหญาแฝกปองกันการชะลางพังทลายของดนิ แตกลับมีเกษตรกรจํานวนนอยที่ใชปอเทืองเปนปุยพืชสดใน

การปรับปรุงบํารุงดนิ ทัง้ๆที่มีการสงเสรมิใหเกษตรกรนําปอเทอืงมาใชเปนปุยพชืสดอยางตอเนื่อง  

 ผูวจัิยจึงมีความสนใจที่จะศกึษาความคิดเห็นตอการใชปอเทอืงเปนปุยพืชสดของเกษตรกรผูปลูกขาว ที่ไมขอรับการ

สนับสนุนเมล็ดพันธุปอเทอืงจากกรมพัฒนาที่ดนิ ในพื้นที่อําเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและสาเหตุที่เกษตรกรไม

ขอรับการสนับสนุนเมล็ดพันธุปอเทอืงไปใชในการปรับปรุงบํารุงดนิ โดยงานวิจัยครั้งนี้หวังเปนอยางย่ิงวาจะเปนประโยชนตอ

การนําไปใชเปนแนวทางในการพัฒนาการสงเสรมิวธิกีารปรับปรุงบํารุงดนิที่เหมาะสมกับเกษตรกรตอไป  

วัตถุประสงคในการวจัิย 

1) ศกึษาปจจัยพื้นฐานสวนบุคคลทางสังคมและเศรษฐกิจของเกษตรกร  

2) ศกึษาชองทางการรับขอมูลขาวสารดานปอเทอืง ของเกษตรกร  
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3) ศกึษาความรูเกี่ยวกับปอเทอืง ของเกษตรกร  

4) ศกึษาและเปรยีบเทยีบความคิดเห็นของเกษตรกรตอการใชปอเทืองเปนปุยพชืสด  

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

 หนวยงานที่เกี่ยวของนําขอมูลที่ไดไปใชในการวางแผนปฏิบัติงาน สงเสริมดานการปรับปรุงบํารุงดินในพื้นที่จังหวัด

พระนครศรอียุธยา 
 

อุปกรณและวิธีการ / วิธีดําเนนิการวิจัย 

ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้คือ เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนปลูกขาวกับสํานักงานเกษตรอําเภอมหาราช ที่ไมขอรับ

สนับสนุนเมล็ดพันธุปอเทอืงจากกรมพัฒนาที่ดนิในป 2560 ซึ่งมีจํานวนประชากร 1,143 ราย และกําหนดขนาดกลุมตัวอยาง

โดยคํานวณดวยสูตรของ Yamane ไดเทากับ 297 ราย ทําการคัดเลอืกกลุมตัวอยาง จากรายชื่อเกษตรกรผูปลูกขาวที่ไมขอรับ

สนับสนุนเมล็ดพันธุปอเทอืงจากกรมพัฒนาที่ดนิ ในพื้นที่ อําเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรอียุธยา ปงบประมาณ 2560  โดย

การสุมกลุมตัวอยางแบบชัน้ภูมิแบบสัดสวน )Proportional  Stratified  Sampling( ไดดังนี้ 

1. คํานวณขนาดกลุมตัวอยางในแตละตําบลจากสูตร 

 
จํานวนกลุมตัวอยางในแตละชัน้     =    จํานวนกลุมตัวอยางทัง้หมด × จํานวนประชากรแตละกลุม 

                จํานวนประชากรทัง้หมด     

          

ตารางที่ 1 ประชากรและกลุมตัวอยางของเกษตรกรผูปลูกขาวที่ไมขอรับสนับสนุนเมล็ดพันธุปอเทืองจากกรมพัฒนาที่ดิน 

อําเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรอียุธยา 

ตําบล จํานวนประชากร )ราย(  จํานวนกลุมตัวอยาง )ราย(  

ทาตอ 65 17 

บานขวาง 55 14 

มหาราช 16 4 

พติเพยีน 263 68 

บานนา 143 37 

บานใหม 59 15 

บางนา 149 39 

นํ้าเตา 91 24 

โรงชาง 142 37 

หัวไผ 23 6 

กะทุม 96 25 

เจาปลุก 41 11 

รวม 1,143 297 

 

2. ใชวธิสีุมตัวอยางโดยใชการสุมแบบงาย (Simple Random Sampling) ทําการสุมจากรายชื่อเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียน

ปลูกขาวที่ไมขอรับสนับสนุนเมล็ดพันธุปอเทืองจากกรมพัฒนาที่ดิน ตามสัดสวนในแตละตําบลของ อําเภอมหาราช จังหวัด

พระนครศรอียุธยาโดยการจับฉลากจากทะเบยีนรายชื่อเกษตรกร  

เครื่องมือที่ใชในการศกึษาความคิดเห็นตอการใชปอเทอืงเปนปุยพชืสดของเกษตรกรผูปลูกขาว คือแบบสอบถามโดย

แบงคําถามออกเปน 5 ตอน คือ  
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1.) คําถามเกี่ยวกับปจจัยพื้นฐานสวนบุคคลดานสังคมและเศรษฐกิจซึ่งประกอบดวยขอมูล เพศ อายุ ระดับ-

การศึกษา จํานวนสมาชิกในครัวเรือน พื้นที่ทําการเกษตร จํานวนแรงงานในการทําการเกษตร และรายไดจากการทํา

การเกษตร  

2.) คําถามเกี่ยวกับ ชองทางการไดรับขอมูลขาวสารเรื่องปอเทอืง  

3.) คําถามเกี่ยวกับ ความรูเรื่องปอเทอืงซึ่งประกอบดวย วธิกีารปลูกปอเทอืงเปนปุยพืชสด อัตราการใชปอเทืองเปน

ปุยพชืสด ชวงเวลาไถกลบปอเทอืงเปนปุยพชืสด และความรูเกี่ยวกับประโยชนของปอเทอืง  

4.) คําถามเกี่ยวกับ ความคิดเห็นในการใชปอเทอืงเปนปุยพชืสด ซึ่งประกอบดวย ความคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีการใชปอ

เทอืง ความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชนของปอเทอืง และความคิดเห็นเกี่ยวกับการไดรับเมล็ดพันธุปอเทอืง  

 5.) คําถามเกี่ยวกับสาเหตุที่ไมขอรับสนับสนุนปอเทืองไปใชเปนปุยพืชสดของเกษตรกรในพื้นที่อําเภอมหาราช 

จังหวัดพระนครศรอียุธยา  

จากนัน้นํามาหาคาความเที่ยงตรง (Validity) และความเชื่อม่ัน (Reliability) แลวปรับปรุงแกไขกอนนําไปใชจรงิ ดังนี้  

1.การหาคาความเที่ยงตรง (Validity) โดยการนําแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้นไปเสนอผูเชี่ยวชาญ เพื่อทําการ

ทดสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของคําถามแตละขอวาตรงตามจุดมุงหมายของการทําวิจัยหรือไม หลังจากนั้นนํามาแกไข

ปรับปรุง  

2.การหาความเชื่อม่ัน (Reliability) โดยนําแบบสอบถามไปทําการทดลองใช (Try – Out) กับกลุมประชากรที่มิใชกลุม

ตัวอยางที่ศกึษา จํานวน 30 คน หลังจากนัน้นําแบบสอบถามมาวเิคราะห เพื่อหาคาความเชื่อม่ันในแบบทดสอบความรู โดยใช

วิธกีาร KR 20 ของคูเดอรรชิารดสันไดคาความเชื่อม่ันเทากับ 0.755 จากนั้นหาคาความเชื่อม่ันในแบบทดสอบความคิดเห็น 

โดยใชสูตรสัมประสทิธิ์แอลฟา (Cronbach’s Alpha) ไดคาเทากับ 0.721  

นําผลการทดสอบที่ไดมาทําการปรับปรุงแกไข เพื่อใหมีความถูกตองและสมบูรณอีกครั้งกอนที่จะนําไปสอบถามกับ

กลุมตัวอยาง การเก็บรวบรวมขอมูลในการวจัิยครัง้นี้ผูวจัิยไดดําเนนิการเก็บขอมูล ดังนี้ สงแบบสอบถามความคิดเห็นตอการ

ใชปอเทอืงเปนปุยพชืสด ใหกับหมอดนิอาสาในแตละตําบล โดยการจัดเตรยีมแบบสอบถามตามสัดสวนของแตละตําบลพรอม

เอกสารรายชื่อของเกษตรกรที่ขึ้นทะเบยีนปลูกขาวที่ทําการสุมไวเรยีบรอยแลวใหแกหมอดนิอาสาประจําตําบลเปนผูสอบถาม

ขอมูลในพื้นที่ แลวเก็บรวบรวมแบบสอบถาม จากการสงกลับของหมอดินอาสาประจําตําบล ไดกลับคืนมาจํานวน 297 ชุด 

คิดเปน 100 % จากนัน้นําขอมูลที่ไดมาวเิคราะห แปลผล สรุปผล และรายงานผลการวิจัยทางสถิติตอไป โดยสถิติที่ใชในการ

วิเคราะหมีขอมูล ดังนี้ สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) ใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติเพื่ออธิบายลักษณะ

ปจจัยพื้นฐานสวนบุคคล ทําการวิเคราะหโดยใชสถิติ คาความถี่ (Frequency) คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Arithmetic 

Mean) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)       คาต่ําสุด (Minimum) คาสูงสุด (Maximum) และทดสอบสมมติฐาน

งานวจัิย โดยใช สถติ ิt-test  

 ซึ่งในการวจัิยครัง้นี้กําหนดเกณฑวัดความรูเกี่ยวกับเกี่ยวกับปอเทอืง ของเกษตรกร ลักษณะคําถามเปนแบบ ใช หรือ 

ไมใช โดยมีเกณฑการใหคะแนนแบงเปน 2  ระดับ  และกําหนดคาคะแนน  คือ 
 

   คําตอบ  คะแนน           แสดงวา 

ตอบถูกได              1   ตอบถูกตามหลักวชิาการ 

ตอบผดิได      0   ตอบผดิตามหลักวชิาการ 

 

โดยการวัดคะแนนความรูในภาพรวมของความรูประกอบไปดวยคําถามจํานวน   16  ขอ  โดยมีคะแนนต่ําสุดเทากับ  

0  และคะแนนสูงสุดเทากับ  16  ผูวจัิยนํามาจัดกลุมตามชวงคะแนน 0-16 คะแนน โดยสามารถแบงไดเปน 3 ระดับ ดังนี้ 
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อันตรภาคชัน้  = พสิัย       =   คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ําที่สุด  

                       จํานวนชัน้       จํานวนชัน้ 

   =  16 – 0       =   5.33 

            3  

ในการจัดชวงคะแนนเฉลี่ยความถี่ระดับความรูของเกษตรกร  โดยรวมสามารถจัดได ดังนี้ 

 

ระดับความรูมาก  =   12.00 – 16.00 

ระดับความรูปานกลาง =   7.00 – 11.00 

ระดับความรูนอย  =   0 – 6.00 

 

และในสวนการกําหนดเกณฑวัดความคิดเห็นในการใชปอเทืองเปนปุยพืชสดของเกษตรกร มีการกําหนดเกณฑการ

ใหคะแนนเปน 3 ระดับ ดังนี้ 

   มาก   มีคาเทากับ 3 คะแนน 

ปานกลาง  มีคาเทากับ 2 คะแนน 

   นอย   มีคาเทากับ 1 คะแนน 

 

การหาชวงคะแนน =  )คะแนนสูงสุด  – คะแนนต่ําที่สุด(  

        จํานวนชัน้ 

   =   3 – 1       =   0.66 

            3  

ดังนัน้ ในการจัดชวงคะแนนเฉลี่ยความถี่ระดับความคิดเห็นของเกษตรกรสามารถจัดได ดังนี้ 

เห็นดวยมาก    =  2.34 - 3.00 คะแนน 

เห็นดวยปานกลาง   =  1.67 - 2.33 คะแนน 

เห็นดวยนอย                    =  1.00 - 1.66 คะแนน 

 

ผลการวิจัย 

ผลการวจัิยพบวา ปจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกรผูปลูกขาวที่ไมขอรับการสนับสนุนเมล็ดพันธุ

ปอเทอืงจากกรมพัฒนาที่ดนิในพื้นที่ อําเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบวาเกษตรกรที่ตอบแบบสอบถามเปนเพศ

ชายรอยละ 53.2 เปนเพศหญิงรอยละ 46.8 เปนผูที่มีอายุระหวาง 48-66 ป รอยละ 59.9 ของผูตอบแบบสอบถาม 

เกษตรกรมีระดับการศึกษาอยูที่ระดับประถมศึกษารอยละ 67.0 ระดับมัธยมศึกษารอยละ 31.6 และจบการศึกษาระดับ

อนุปรญิญา/ปวส.และปรญิญาตรเีพยีง 4 คนหรอืรอยละ 1.4 เกษตรกรมีขนาดพื้นที่ทําการเกษตร จํานวน 3   –  52 ไร รอยละ 

75.8 และมีขนาดพื้นที่ถอืครองทําการเกษตร จํานวน 53 – 101 ไร รอยละ 19.2 เกษตรกรมีรายไดระหวาง  5,000 - 86,800 

บาท ตอป รอยละ 74.1  และระหวาง  86,801-168,401 บาทตอป รอยละ 18.5 เกษตรกรมีจํานวนแรงงานในการทํา

การเกษตร จํานวน 2 คนขึ้นไป รอยละ 59.3 และ 1คน รอยละ 40.7 ดัง ตารางที่ 2 
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ตารางที่ 2 ปจจัยพื้นฐานสวนบุคคลดานเศรษฐกจิและสังคม 

(n=297) 

ปจจัยสวนบุคคล จํานวน (คน) รอยละ 

เพศ 
  

   ชาย 158 53.2 

   หญงิ 139 46.8 

อาย ุ
  

   28 – 47  ป 77 25.9 

   48 – 66  ป 178 59.9 

   67 – 85  ป 42 14.1 

Mean = 55.08 ป   Minimum = 28  ป  Maximum = 85 ป 

ระดับการศกึษา 
  

   ประถมศกึษา 199 67.00 

   มัธยมศกึษา 94 31.6 

   อนุปรญิญา/ปวส. 1 0.4 

   ปรญิญาตร ี 3 1 

พ้ืนที่ถอืครองทําการเกษตร   

   3 – 52 ไร 225 75.8 

   53 – 101 ไร 57 19.2 

   102 – 150 ไร  15 5.1 

Mean = 22.22 ไร  Minimum = 3 ไร  Maximum =  80 ไร 

ปจจัยดานเศรษฐกิจ จํานวน (คน) รอยละ 

จํานวนสมาชกิในครัวเรอืน 
  

   1-3 คน 162 54.5 

   4 คนขึ้นไป 135 45.5 

จํานวนแรงงานทาํการเกษตร 
  

   1 คน 121 40.7 

   2 คนขึ้นไป 176 59.3 

รายไดกอนหักคาใชจาย 
  

   รายได 5,000-86,800 220 74.1 

   รายได 86,801-168,401 
55 18.5 

   รายได 168,402-250,000 
22 7.4 

Mean = 70,287.88 บาท   Minimum = 5,000 บาท  Maximum =  250,000 บาท 
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ดานชองทางในการรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับปอเทอืง เกษตรกรผูปลูกขาวที่ไมขอรับการสนับสนุนเมล็ดพันธุปอเทือง

จากกรมพัฒนาที่ดิน เลือกตอบวาเคยไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับปอเทืองผานชองทางสื่อบุคคลมากที่สุด และผานสื่อ

อิเล็กทรอนกิส สื่อเฉพาะกจิ สื่อมวลชนมาตามลําดับ ดังตารางที่ 3 

ตารางที่ 3 ชองทางการไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับปอเทอืง 

(n=297) 

ชองทางการไดรับขอมูลขาวสารเก่ียวกับปอเทือง จํานวน รอยละ 

-ส่ือบุคคล 297  100.0 % 

-ส่ืออเิล็กทรอนิกส 202  68.0 % 

-ส่ือเฉพาะกิจ 81  27.3 % 

-ส่ือมวลชน 44  14.8 % 

(สามารถเลอืกตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

 
ดานความรูเกี่ยวกับปอเทืองพบวา เกษตรกรผูปลูกขาวที่ไมขอรับการสนับสนุนเมล็ดพันธุปอเทืองจาก      กรม

พัฒนาที่ดินสวนใหญมีความรูเกี่ยวกับปอเทืองในระดับมากรอยละ 81.5 และมีความรูในระดับปานกลางรอยละ 18.5 ดัง

ตารางที่ 4 
 

ตารางที่ 4 ความรูเกี่ยวกับปอเทอืง 

(n=297) 

ความรูเก่ียวกับปอเทือง จํานวน รอยละ 

มาก 242 81.5 

ปานกลาง 55 18.5 

 
ดานความคิดเห็นเกี่ยวกับปอเทืองเปนปุยพืชสด พบวา เกษตรกรผูปลูกขาวที่ไมขอรับการสนับสนุนเมล็ดพันธุ

ปอเทอืงจากกรมพัฒนาที่ดนิ มีความคิดเห็นตอการใชปอเทืองเปนปุยพืชสดในระดับเห็นดวยมาก และเม่ือพิจารณาเปนราย

ดานพบวา เกษตรกรมีความคิดเห็นดานการใชปอเทืองในระดับ เห็นดวยมาก ดานประโยชนในการใชปอเทืองเปนปุยพืชสด 

เห็นดวยมาก และดานการไดรับเมล็ดพันธุปอเทอืง อยูระดับเห็นดวยมาก ดังตารางที่ 5 

 
ตารางที่ 5 คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ ของความคิดเห็นตอการใชปอเทอืงเปนปุยพชืสด ของเกษตรกรผูปลูก

ขาว 

(n=297) 

ความคดิเห็นตอการใชปอเทืองเปนปุยพืชสด x̄  S.D. ระดับความคดิเห็น 

-การใชปอเทืองเปนปุยพชืสด 2.315 .535 เห็นดวยมาก 

-ประโยชนของการใชปอเทืองเปนปุยพชืสด 2.421 .553 เห็นดวยมาก 

-การไดรับเมล็ดปอเทือง 2.196 .513 เห็นดวยมาก 

ภาพรวม 2.525 .500 เห็นดวยมาก 
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ผลการทดสอบสมมุติฐานพบวา เกษตรกรที่มีความรูเกี่ยวกับปอเทืองตางกันมีความคิดเห็นในภาพรวมตอการใช

ปอเทืองเปนปุยพืชสด ไมแตกตางกัน และเม่ือพิจารณารายดานพบวา ความคิดเห็นดานการใชปอเทืองเปนปุยพืชสด ดาน

ประโยชนของการใชปอเทอืงเปนปุยพชืสด และดานการไดรับเมล็ดพันธุปอเทอืง ไมแตกตางกัน  ดังตารางที่ 6 

 

ตารางที่ 6 การเปรยีบเทียบความความคิดเห็นตอการใชปอเทืองเปนปุยพชืสด จําแนกตามความรูของเกษตรกรผูปลูกขาว

เกี่ยวกับปอเทอืง 

(n=297) 

ความคดิเห็นตอการใชปอเทอืง

เปนปุยพืชสด 

ความรูเกี่ยวกับปอเทอืง 

t P - value 
ผลการทดสอบ

สมมุติฐาน 
ความรูมาก ความรูปานกลาง 

x̄  S.D. x̄  S.D. 

-การใชปอเทอืงเปนปุยพชืสด 2.368 0.483 2.473 0.504 1.443 0.150 ไมแตกตางกัน 

-ประโยชนของการใชปอเทือง

เปนปุยพชืสด 
2.566 0.505 2.527 0.504 -0.515 0.607 ไมแตกตางกัน 

-การไดรับเมล็ดปอเทอืง 2.025 0.417 1.964 0.189 -1.654 0.100 ไมแตกตางกัน 

ภาพรวม 2.352 0.233 2.297 0.201 -1.600 0.111 ไมแตกตางกัน 

 

สาเหตุที่เกษตรกรไมขอรับการสนับสนุนเมล็ดพันธุปอเทอืงจากสถานีพัฒนาที่ดินพระนครศรีอยุธยาไปใชเปนปุยพืช

สด คือ ชวงระยะเวลาที่สนับสนุนเมล็ดพันธุไมตรงตามความตองการของเกษตรกรรอยละ 43.77 ลําดับตอมาคือใชพื้นที่ใน

การปลูกพชืหลักรอยละ 37.37 และไมมีแรงงานในการปลูกปอเทอืงรอยละ 18.86 ดังตารางที่ 7 

 

ตารางที่ 7 สาเหตุที่เกษตรกรไมขอรับการสนับสนุนปอเทอืงไปใชเปนปุยพชืสด 

(n=297) 

เหตุผล จํานวน รอยละ 

- ชวงระยะเวลาที่สนับสนุนเมล็ดพันธุไมตรงตามความตองการ 130 43.77 

- ใชพื้นที่ในการปลูกพชืหลัก 111 37.37 

- ไมมีแรงงานในการปลูกปอเทือง 56 18.86 

รวม 297 100.00 

 

วิจารณผลการวิจัย 

จากการศกึษาพบวา เกษตรกรไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับปอเทืองผานชองทางสื่อบุคคลมากที่สุด สอดคลองกับ

งานวจัิยของ ปยะนุช มงคลศรวีทิยา (2555) ที่กลาววา แหลงความรูเกี่ยวกับการใชปุยพืชสดในนาขาวของเกษตรกร คือหมอ

ดินอาสาและเจาหนาที่พัฒนาที่ดิน ซึ่งเปนสื่อบุคคลทําใหเกษตรกรไดความรูในระดับมาก และยังพบอีกวาเกษตรกรไดรับ
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ขอมูลขาวสารเกี่ยวกับปอเทอืงผานชองทางสื่ออิเล็กทรอนิกส สอดคลองกับงานวิจัยของ ภูริวัจน ธนาโรจนปติพร (2557) ที่

กลาววา สื่อสังคมเปนสื่อมีเดยีอีกทางเลอืกหนึ่งที่จะชวยใหการสื่อสารของคนในสังคมเกิดขึ้นได ซึ่งปจจุบันมีบทบาทเพิ่มมาก

ขึ้น และมีแนวโนมที่จะสูงขึ้นในอนาคต จะเห็นไดวาสื่ออิเล็กทรอนิกสเขามามีบทบาทมากขึ้นในดานการเปดรับขอมูลขาวสาร

ของเกษตรกร ซึ่งสื่ออิเล็กทรอนกิสนัน้เปนสื่อที่ชวยใหเกษตรกรสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการเกษตรไดอยางครอบคลุม

มากที่สุดและมีแนวโนมที่จะเพิ่มมากขึ้นอีกดวย เกษตรกรมีความรูเกี่ยวกับปอเทือง ในระดับมากรอยละ 81.5 สอดคลองกับ

งานวจัิยของ อุบาสวรรค สวางใจ (2552) กลาววา เกษตรกรทราบดวีาปุยพชืสดจะชวยในการอนุรักษดินและน้ํา และชวยเพิ่ม

ธาตุอาหารและอินทรยีวัตถุใหแกดิน หลังจากใชปุยพืชสดแลวจะทําใหดินมีความอุดมสมบูรณปลูกพืชไดผลผลิตเพิ่มขึ้น ซึ่ง

เจาหนาที่สถานพีัฒนาที่ดนิพระนครศรอียุธยา ไดดําเนนิการจัดอบรมถายทอดองคความรูไปสูเกษตรกรมาอยางตอเนื่อง รวม

ไปถงึเกษตรกรนัน้มีชองทางในการเขาถงึขอมูลขาวสารและความรูจากหนวยงานของภาครัฐมากขึ้น จึงทําใหมีผลตอความรู

ของเกษตรกร ทําใหเกษตรกรมีความรูความเขาใจในการใชปอเทอืงเปนปุยพชืสดมาก  

และพบวา เกษตรกรที่มีความรูเกี่ยวกับปอเทอืงตางกันมีความคิดเห็นตอการใชปอเทืองเปนปุยพืชสดไมแตกตางกัน

ซึ่งสอดคลองกับงานวจัิยของ อุบาสวรรค สวางใจ (2552) กลาววา ความรูเรื่องการใชปุยพชืสดมีความสัมพันธกับการยอมรับ

การใชปุยพืชสดของเกษตรกรโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ อําเภอนาโพธิ์ 

จังหวัดบุรรีัมย ซึ่งความรู มีสวนสําคัญตอการที่เกษตรกรจะยอมรับในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ฉะนัน้ การจัดอบรมใหความรูเพิ่มเติม

จะชวยใหเกษตรกรมีแรงจูงใจและมีแรงผลักดันในการใชปอเทืองเปนปุยพืชสดมากย่ิงขึ้น สอดคลองกับงานวิจัยของ นันหทัย 

ศริวิริยิะสมบูรณ (2555) กลาววา เกษตรกรที่ไดเขาฝกอบรมมากขึ้นจะทําใหเกษตรกรมีแรงจูงใจและแรงผลักดันในการปฏิบัติ

เพิ่มขึ้นอีกทางหนึ่ง 

เกษตรกรมีความคิดเห็นตอการใชปอเทอืงเปนปุยพชืสดในระดับมาก แตพบวาเกษตรกรไมขอรับการสนับสนุนเมล็ด

พันธุปอเทอืงไปใชเปนปุยพชืสด คือชวงระยะเวลาที่สนับสนุนเมล็ดพันธุไมตรงตามความตองการของเกษตรกร สอดคลองกับ

งานวิจัยของ ปยะนุช มงคลศรีวิทยา (2555) ที่กลาววา ปญหาของเกษตรกรในการใชพืชปุยสดในการปรับปรุงบํารุงดิน 

เกษตรกรมีปญหาเกี่ยวกับการรับสนับสนุนเมล็ดพันธุจากภาครัฐไมตรงชวงเวลาในการใชประโยชน ลําดับตอมาคือ เกษตรกร

ใชพื้นที่ในการปลูกพชืหลัก สอดคลองกับงานวิจัยของ ชินวร พิริยพงศพิทักษ (2546) กลาววา ปญหาการใชปุยพืชสดในนา

ขาวดานเศรษฐกิจพบวาการใชปุยพืชสดในนาขาว ทําใหเกษตรกรเสียเวลาในการปลูกขาวเปนปญหาสูงสุด และยังพบวา

เกษตรกรไมมีแรงงานในการปลูกปอเทอืง สอดคลองกับงานวจัิยของสํานักนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร (2556) กลาว

วา อุปสงคแรงงานภาคเกษตรมีมากกวาอุปทานแรงงานภาคเกษตรและมีแนวโนมเพิ่มมากขึ้น ในขณะที่อุปทานแรงงาน

เปลี่ยนแปลงไปตามโครงสรางประชากรไทยซึ่งเขาสูวัยผูสูงอายุ ฉะนั้นแนวโนมแรงงานจึงมีแนวโนมที่จะลดลง จึงเปนอีก

สาเหตุที่ทําใหเกษตรกรไมขอรับสนับสนุนปอเทอืงมาใชเปนพชืปุยสด 

สรุปผลการวิจัย 

จากการวจัิยพบวา เกษตรกรสวนใหญมีความรูเกี่ยวกับปอเทืองในระดับมาก จากการไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับ

ปอเทอืงผานสื่อบุคคลและสื่ออิเล็กทรอนกิสเปนหลัก บงบอกวาเกษตรกรมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับปอเทืองจากการไดรับ

ความรูขอมูลขาวสารจากเจาหนาที่ภาครัฐ หมอดนิอาสา ผูนําชุมชน และจากการเขารับการฝกอบรม อีกทั้งเกษตรกรยังใชสื่อ

อิเล็กทรอนกิสเปนอีกชองทางหนึ่งในการเขาถึงขอมูลขาวสารเกี่ยวกับปอเทืองอีกดวย ฉะนั้น ควรใหความสําคัญกับการให

ความรูผานชองทางสื่ออิเล็กทรอนกิสใหมากขึ้น รวมกับการจัดอบรมเพื่อเปนแรงจูงใจและแรงผลักดันใหเกษตรกรใชปอเทือง

เปนปุยพชืสดมากย่ิงขึ้น  

ในดานความคิดเห็นในการใชปอเทืองเปนปุยพืชสดเกษตรกรสวนใหญมีความคิดเห็นในระดับมาก แสดงใหเห็นวา

เกษตรกร ทราบถึงประโยชนและความสําคัญของการใชปอเทืองเปนปุยพืชสด แตสาเหตุที่เกษตรกรไมใชปอเทืองนั ้นเปน
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เพราะวา การสนับสนุนเมล็ดพันธุปอเทอืงนัน้ไมตรงตามความตองการของเกษตรกร และเกษตรกรจะใชพื้นที่ในการปลูกพืช

หลัก ฉะนัน้ การใหความรูแกเกษตรกรในการผลติเมล็ดพันธุใชเองก็จะชวยลดปญหาในการสนับสนุนเมล็ดพันธุจากภาครัฐลง

ได และการสงเสริมใหความรูแกเกษตรกรในการปลูกพืชที่หลากหลายมากขึ้นที่จะเปนการชวยฟนฟูสภาพดินกอนการ

เพาะปลูกพชืหลักจะเปนประโยชนในการทําการของเกษตรในรอบตอไปเปนอีกแนวทางหนึ่งที่จะชวยใหเกษตรกรสามารถเพิ่ม

ประสทิธภิาพการผลติและหันมาปลูกปอเทอืงเปนปุยพชืสดไดมากย่ิงขึ้น 

 

กติตกิรรมประกาศ 

ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ตองขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารยพิชัย ทองดีเลิศ ที่ไดกรุณาใหคําแนะนํา 

ถายทอดความรู ในการดําเนนิการจัดทํางานวจัิยในครั้งนี้ใหสําเร็จลุลวงไปไดดวยดีและขอขอบพระคุณ ผูมีสวนเกี่ยวของทุก

ทานที่ใหการชวยเหลอืและใหคําปรกึษาในการจัดทํางานวจัิยในครัง้นี้  
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บทคัดยอ 

 การวจัิยครัง้นี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศกึษาปจจัยพื้นฐานสวนบุคคลของพนักงาน 2) ความรูเบื้องตนในดานการเกษตร 

3) ความตองการอาชพีเสรมิดานการเกษตร 4) ปญหาและขอเสนอแนะความตองการอาชีพเสริมดานการเกษตรของพนักงาน 

กลุมตัวอยางที่ทําการศกึษาคือ พนักงานบรษิัทซานมิเกลเบยีร ประเทศไทย จํากัด 143 คน โดยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบงาย 

(Simple Random Sampling) ใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล สถติทิี่ใชในการวเิคราะหขอมูลคือ คา

รอยละ คาเฉลี่ย คาความถี่ คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาต่ําสุด และคาสูงสุด และสถิติที่วิเคราะหถึงความแตกตางระหวางตัว

แปรอิสระและตัวแปรตามโดยใชสถติ ิT-Test และ F-Test ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ.05 ผลการวิจัยพบวา 1) พนักงานบริษัท

สวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ 56.2 มีอายุเฉลี่ย 29-35 ป จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือสูงกวา รอยละ 47.6 

สวนมากเปนพนักงานฝายผลติ รอยละ 41.0 รายไดตอเดอืนต่ํากวา 20,000 บาทและรายจายตอเดือน 10,001-20,000 บาท 

มีประสบการณทํางาน 5-10 ป พนักงานสวนใหญไมมีประสบการณดานเกษตร ไมมีพื้นที่ ไมมีเงินทุนในการทําเกษตร และ

พนักงานบรษิัทมีเวลาในการทําการเกษตรอยูในระดับปานกลาง 2) ความรูเบื้องตนดานการเกษตร ที่ทําการวิจัยในครั้งนี้มี 3 

ดาน คือ การปลูกพชืและไมผล การเลี้ยงสัตว และ การแปรรูปผลติภัณฑทางการเกษตร พบวาพนักงานสวนใหญมีความรูอยู

ในระดับปานกลางคิดเปนรอยละ 96.2  3) พนักงานมีความตองการอาชีพเสริมดานการเกษตรในภาพรวมอยูในระดับปาน

กลาง 4) ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา พนักงานที่มีเวลาในการประกอบอาชีพเสริมดานการเกษตรที่ตางกันจะมีความ

ตองการอาชพีเสรมิดานการเกษตรที่แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถติทิี่ 0.05 

คําสําคัญ: ความตองการ  อาชพีเสรมิ  การเกษตร 

Abstract  

The objectives of this research were: 1) to study demographic characteristic factors of Sanmiguel’s employees, 

2) to study the basic knowledge on agriculture, 3) to study needs of additional career on agriculture, 4) to study 

problems and seek for the suggestion on needs for additional careers of Sanmiguel’s employees. The sample of this 

study were 143 Sanmiguel’s employees by simple random sampling and gathered the information by using the 

questionnaires. Statistical analysis included percentage, arithmetic means, frequency, standard deviation, minimum, 

maximum, t - test and F - test to investigate the hypothesis with significantly at 0.05 level.  The research finding 

revealed that the Sanmiguel’s employees were female 56.2 percentage and had age between 29-35 years old. They 

educated bachelor degree or higher at 47.6 percentage and work at manufactural staffs at 41.0 percentage. The 

Sanmiguel’s employees earned income lower than 20,000 Baht and paid for the expanded between 10,001 to 20,000 

baht per month.They experienced in work 5-10 years while most of the employees have never work in agriculture no 
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agricultural area and no investment for working in agriculture. They had a moderate time for working in agriculture. The 

3 basic knowledge regarding agriculture were planting fruit tree, animal husbandry, and agricultural food processing. 

The research found out that the Sanmiguel’s employees had a moderate level of agricultural knowledge at 96.2 

percentage and needs of the staff was generally at a moderate level. The result from the hypothesis investigation found 

out that the Sanmiguel’s employees who had different time for the additional career would have significantly different 

needs for agricultural careers level of 0.05, respectively.          

Keywords: Needs, Additional careers, Agriculture 

 

บทนํา 

ปจจุบันสถานการณเศรษฐกิจของประเทศไทยไดรับผลกระทบจากปจจัยตาง ๆ หลายดานที่สําคัญ ไดแก ปญหา

เศรษฐกิจโลกที่มีแนวโนมการชะลอตัวลงไดสงผลกระทบตอภาคธุรกิจของไทยในระดับที่รุนแรง จากผลของการขยายตัวทาง

เศรษฐกจิที่ตดิลบ การลดลงของการสงออก ซึ่งจะมีผลใหภาคธุรกิจที่ไดรับผลกระทบ ลดการจางงาน และอุตสาหกรรมตาง ๆ 

ลวนแตไดรับผลกระทบ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมที่พึ่งพาการสงออก ไดแก อุตสาหกรรมช้ินสวนอิเล็กทรอนิกส อุตสาหกรรม

เครื่องใชไฟฟา อุตสาหกรรมยานยนต ผูประกอบการที่ไดรับผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจตางพยายามปรับตัวเพื่อความอยูรอด 

โดยมุงหวังใหสามารถผานพนชวงวิกฤตนี้ไปได เพื่อรอวันที่เศรษฐกิจฟนตัว รูปแบบการปรับตัวของสถานประกอบการแตละแหง

อาจแตกตางกัน ขึ้นอยูกับปจจัยตาง ๆ โดยเฉพาะความแข็งแกรงดานเงินทุน และวิสัยทัศนของผูบริหาร โดยท่ัวไปจะพบวาสถาน

ประกอบการมีรูปแบบการปรับตัวดวยการลดคาใชจายดานพนักงานในรูปแบบตาง ๆ เชน ลดหรอืยกเลกิการทํางานลวงเวลา หรือ

การทํางานในวันหยุดจัดทําโครงการสมัครใจลาออก โดยการจายเงินชดเชยใหเปนกรณีพิเศษนอกเหนือจากเงินชดเชยตาม

กฎหมาย เพื่อจูงใจใหลาออกเลิกจางแรงงานบางสวนหรือทั้งหมด โดยจายคาชดเชยตามกฎหมายในขณะที่บางสวนไมไดจาย

คาชดเชยหรอืจายไมครบตามกฎหมายในขณะที่นายจางบางรายใชวิธบีบีใหออกโดยทางออม   

 ภาวะการณวางงานของประชาชนในป พ.ศ 2559 ที่ผานมาพบวามีจํานวนผูวางงานท่ัวประเทศ 4.50 แสนคน หรือคิดเปน

อัตราการวางงาน 1.2 เม่ือเปรยีบเทยีบกับชวงเวลาเดยีวกันของป 2558 จํานวนผูวางงานเพิ่มขึ้น 1.22  แสนคน (จาก 3.28 แสนคน

เปน 4.50 แสนคน) โดยแนวโนมการวางงานยังคงสูงขึ้น หากการจางงานในภาคการผลิตยังลดลงอยางตอเนื่อง ทั้งนี้จํานวนผู

วางงานทัง้หมดแยกเปนผูที่ไมเคยทํางานมากอน 2.10 แสนคน และผูที่เคยทํางานมากอน 2.40 แสนคน เม่ือเปรียบเทียบอัตราการ

วางงานกับชวงเวลาเดียวกันของปที่ผานมา พบวาอัตราการวางงานเพิ่มขึ้นจากรอยละ 0.9 เปนรอยละ 1.2 (สํานักงานสถิต

แหงชาต,ิ2559) ผูวางงานจําแนกได 2 กลุม ไดแก ผูวางงานที่ไมเคยทํางานมากอนแตมีความพรอมที่จะทํางานและอีกกลุมคือ ผู

วางงานที่เคยมีประสบการณทํางานมากอนแตได ออกจากงานซึ่งมีปจจัยเปนสาเหตุของการลาออกจากงาน จากผลสํารวจ พบวา 

ผูวางงานออกจากงานดวยสาเหตุ การลาออกเองโดย ความสมัครใจ เนื่องจากไมพอใจคาจางและสวัสดกิารที่ไดรับ หรือไมพอใจที่

ถูกลดคาจางหรอืสวัสดกิารที่เคยไดรับ เปนตน (กรมการจัดหาแรงงาน.สถานการณตลาดแรงงาน,2559) 

จากสถานการณในปจจุบัน ทําใหเกดิแนวคิดวาอาชีพเสรมิเปนทางเลือกหนึ่ง ในการลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากงาน

ประจํา การเลอืกอาชีพเสรมิที่ดนีัน้ ควรเลอืกโดย เกดิจากความสนใจ ความพรอม และไมทําในเวลาของงานประจํา อาชีพเสริมมี

หลายรูปแบบ เชน การขายเสื้อผา การขายอาหาร เปนตน และอาชีพเสริมที่ถูกพูดถึงกันมากในขณะนี้ คืออาชีพเสริมทางดาน

การเกษตร (ปณฎารยี,2553) เพราะการเกษตรมีความสัมพันธกับการดํารงชีวิตของคนไทยมาโดยตลอด การเกษตรเปนแหลงของ

อาหาร ที่อยูอาศัย เครื่องนุงหม ยารักษาโรค และพลังงาน การทําอาชีพเสรมิดานการเกษตรจึงเปนอีกทางเลือกหนึ่งของคนในยุค

ปจจุบันและอาชีพดานการเกษตรไดมีคนหันมาสนใจเปนจํานวนมาก เนื่องจากเปนอาชีพที่สามารถเรียนรูไดจากแหลงตาง ๆ 

มากมาย และไมวาจะมีพื้นที่ในการทํามากหรอืนอยทุกคนสามารถทําได เชน การปลูกพืชแนวตั้ง การปลูกพืชผักไมผล การเลี้ยง

สัตว และการแปรรูปผลิตภัณฑทางการเกษตร เปนตน  และรัฐบาลก็ยังใหการสนับสนุน ทั้งเงินทุนและความรู สําหรับบุคคลที่
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สนใจ และ อยากหันมาทําอาชีพเกษตรเปนอาชีพเสรมิ เพื่อลดรายจายและสรางรายไดเพิ่มจากรายไดประจําที่มีอยู เพื่อเปนการ

ปองกันวิกฤตเศรษฐกจิที่อาจเกดิขึ้นกับภาคธุรกจิในอนาคตดังที่กลาวมาขางตน 

ดังนัน้ผูวิจัยจึงมีความสนใจศกึษา ความตองการอาชีพเสรมิดานการเกษตรของพนักงาน บริษัท ซานมิเกลเบียร ประเทศ

ไทย จํากัด โดยศึกษาปจจัยพื้นฐานสวนบุคคล ความรูเบื้องตนดานการเกษตร ความตองการอาชีพเสริมดานเกษตรพรอมกับ

เปรยีบเทยีบความตองการอาชีพเสรมิดานการเกษตร จําแนกตามปจจัยพื้นฐานสวนบุคคลและความรูเบื้องตนดานการเกษตร เพื่อ

เปนแนวทางของบรษัิทในการจัดกจิกรรมในองคกรและตระหนักถงึอาชีพเสรมิที่สรางรายไดแกพนักงานตลอดจนการศึกษาขอมูล

ตางๆ จนเขาใจและลงมือทําอยางเปนระบบ พนักงานสามารถมีรายไดที่ยั่งยนื 
 

อุปกรณและวิธีการ/วิธีดําเนนิการวิจัย 

ประชากรที่ทําการศึกษาครั้งนี้คือ พนักงานบริษัท ซานมิเกลเบียร ประเทศไทย จํากัด ทั้งหมด 143 คน (แผนก

ทรัพยากรบุคคล บริษัท ซานมิเกลเบียร ประเทศไทย จํากัด,2560) ผูวิจัยไดกําหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยใชสูตรของ 

Yamane เทากับ 105 คน (สุรนิทร,2556) โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บขอมูล ทําการทดสอบเครื่องมือโดยการ

หาคาความเที่ยงตรง (Validity) โดยนําแบบสอบถามใหผูเชี่ยวชาญที่มีความรูดานการเกษตรจํานวน 3 ทาน ตรวจสอบและ

นํามาปรับปรุงแกไข ใหถูกตองเหมาะสมตามวัตถุประสงคและมีความเที่ยงตรงตามเนื้อหา จากนัน้ทําการทดสอบความเชื่อม่ัน 

(Reliability) โดยนําแบบสอบถามไปทดลองใช (Try-out) กับพนักงานที่ไมใชกลุมตัวอยางที่ศึกษา แตมีลักษณะที่ใกลเคียงกับ

กลุมตัวอยางที่ศกึษา ในบรษิัทเอกชนที่ผลติเครื่องดื่ม ในพื้นที่ จังหวัดปทุมธาน ีจํานวน 30 รายแลวนํามาหาคาความเชื่อม่ันใน

แบบทดสอบความรู โดยหาคา (Kuder Richardson 20 ) คาความเชื่อม่ันไดเทากับ 0.79 จากนั้นหาคาความเชื่อม่ันใน

แบบทดสอบความตองการอาชีพเสริมดานการเกษตร โดยหาคา ครอนบัคแอลฟา (Cronbach’s reliability coefficient alpha) 

ไดเทากับ 0.89  ผูวจัิยไดดําเนนิการเก็บขอมูลดวยแบบสอบถาม จากพนักงานในบริษัท ซานมิเกลเบียร ประเทศไทย จํากัด 

จํานวน 105 คน ตามรายชื่อของแผนกทรัพยากรบุคคล ป 2560 โดยจัดเตรยีมแบบสอบถามตามสัดสวนของแตละแผนก และ

ทําการเก็บแบบสอบถามจํานวน 105 ชุด นําขอมูลที่ไดมาทําการวิเคราะห สถิติที่ใชในการวิเคราะหมีขอมูลดังนี้ สถิติเชิง

พรรณนา (Descriptive Statistic) เพื่ออธบิายลักษณะสวนบุคคล ทําการวิเคราะหโดยใชสถิติ คาความถี่ (Frequency) คารอย

ละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Arithmetic Mean) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) คาต่ําสุด (Minimum) คาสูงสุด 

(Maximum) และวเิคราะหความแตกตางระหวางตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม และใชสถิติ t-test และ F-test โดยการทดสอบ

ความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของตัวแปรตามเปนรายคู ใชวธิ ีLSD 
  

ผลการวิจัย 

ปจจัยพื้นฐานสวนบุคคล 

ผลการวิจัยพบวาพนักงานสวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 59 คน คิดเปนรอยละ 56.2 มีอายุ ระหวาง 29-35  ป  

จํานวน 28 คน คิดเปนรอยละ 26.7 อายุเฉลี่ยเทากับ 37 ป อายุมากสุด 63 ป อายุนอยสุด 20 ป สําเร็จการศึกษาระดับ

ปรญิญาตรหีรอืสูงกวา มากที่สุด จํานวน 50 คน คิดเปนรอยละ 47.6 สวนมากเปนพนักงานฝายผลิต จํานวน 43 คน คิดเปน

รอยละ 41 รองลงมาตําแหนงพนักงาน ออฟฟศ จํานวน 31 คน คิดเปนรอยละ 29.5  พนักงานทําความสะอาด จํานวน 18 คน 

คิดเปนรอยละ 17.1 พนักงานหัวหนางาน จํานวน 13 คน คิดเปนรอยละ 12.4 รายไดตอเดือนต่ํากวา  20,000 บาท มากที่สุด 

จํานวน 52 คน คิดเปนรอยละ 49.5 และรายจายตอเดอืนอยูที่ 10,001-20,000 บาท มากที่สุด จํานวน 39 คน คิดเปนรอยละ 

37.1 รองลงมารายจายต่ํากวา 10,000 บาท จํานวน 36 คน คิดเปนรอยละ 34.3 ประสบการณทํางานในบริษัทสวนใหญ

พนักงานมีประสบการณ 5-10 ป จํานวน 40 คน คิดเปนรอยละ 38.1 รองลงมามีประสบการณ 11-15 ป จํานวน 33 คน คิด

เปนรอยละ 31.4 และมีประสบการณ ต่ํากวา 5 ป จํานวน 32 คน คิดเปนรอยละ 30.5 พนักงานสวนใหญไมมีประสบการณใน
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การทําเกษตร จํานวน 55 คน คิดเปนรอย 52.4 พนักงานไมมีพื้นที่ไมมีเงินทุนในการทําเกษตร และพนักงานบริษัทมีเวลาใน

การทําเกษตรอยูในระดับปานกลาง (ตารางที่1) 

ตารางที่ 1 จํานวนและรอยละของพนักงานบรษิัท ซานมิเกลเบยีร ประเทศไทย จํากัด    

                                                 (n = 105) 

ขอมูลทั่วไป จํานวน   รอยละ 

เพศ 

ชาย       46  43.8 

หญงิ       59  56.2 

อายุ 

20-28 ป      23  21.9 

29-35 ป      28  26.7 

36-43 ป      27  25.7 

44-63 ป      27  25.7 

Mean = 37.01, Maximum = 63, Minimum=20 

การศกึษา 

 ประถมศกึษา      12  11.4 

 มัธยมศกึษา      13  13 

 ป.ว.ส       30  28.6 

 ปรญิญาตรหีรอืสูงกวา     50  47.6 

ตําแหนงงาน 

พนักงานทําความสะอาด     18  17.1 

พนักงานฝายผลติ      43            41.0 

พนักงานออฟฟศ      31            29.5 

หัวหนางาน      13  12.4 

รายไดตอเดอืน 

ต่ํากวา20,000 บาท     52  49.5 

20,001-40,000 บาท     45  42.9 

40,001-50,000 บาท     4  3.8 

50,001-60,000 บาท     4  3.8 

รายจายตอเดอืน 

ต่ํากวา10,000 บาท     36  34.3 

10,001-20,000 บาท     39  37.1 

20,001-30,000 บาท     19  18.1 

30,001-40,000 บาท     9  8.6 

40,001-50,000  บาท                                                     2                   1.9 

ประสบการณทํางานในบรษิัท 
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ต่ํากวา 5 ป      32  30.5 

ตัง้แต 5-10 ป      40  38.1 

ตัง้แต 11-15 ป      33  31.4 

ประสบการณการทําเกษตร 

เคยทําแตหยุดทําไปแลว     20  19 

ไมเคยทํา       55  52.4 

เคยทําและปจจุบันยังทําอยู     11  10.5 

ไมมีประสบการณดานการเกษตรแตอยากเรยีนรูเกษตร  19  18.1 

พื้นที่รองรับในการทําเกษตรของตนเอง 

มี       46  43.8 

ไมมี       59  56.2 

เงนิทุนในการทําเกษตร 

มี       25  23.8 

ไมมี       69  65.7 

กําลังหาทุน      11            10.5 

เวลาในการทําเกษตร 

1.1 เวลาหลังเลกิงาน 

มาก       5  4.8 

ปานกลาง      34  32.4 

นอย       66             62.9 

เวลาในการทําเกษตร 

1.2 เวลาหยุดเสาร-อาทติย 

มาก       15  14.3 

ปานกลาง      53  50.5 

นอย       37             35.2 

เวลาในการทําเกษตร 

1.3 ทําเปนงานอดเิรก 

มาก       16  15.2 

ปานกลาง      55  52.4 

นอย       34             32.4 
                                                                                                                                       

ความรูเบ้ืองตนดานการเกษตร 

ความรูเบื้องตนดานการเกษตรของกลุมตัวอยางสวนใหญมีความรูทางการเกษตรอยูในระดับมาก จํานวน 101  คน คิด

เปนรอยละ 96.2 และมีความรูระดับปานกลางจํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 3.8 (ตารางที่ 2) 
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ตารางที่ 2 จํานวนและคารอยละของระดับความรูเกี่ยวกับความรูเบื้องตนดานการเกษตร 

                                                                                                                                        (n=105) 

ความรูเบ้ืองตนดานการเกษตร จํานวน รอยละ 

มาก 101 96.2 

ปานกลาง 4 3.8 
 

ความตองการอาชีพเสรมิดานการเกษตร 

ความตองการอาชพีเสรมิดานการเกษตรของพนักงานบรษิัท ซานมิเกลเบยีร ประเทศไทย จํากัด ที่ทําการวิจัยในครั้ง

นี้มี  3 ดาน คือดานการปลูกพืชและไมผล เลี้ยงสัตว และดานแปรรูปผลิตภัณฑทางการเกษตร พบวา ในภาพรวมกลุม

ตัวอยางมีความตองการอาชีพเสริมดานการเกษตร อยูในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ยเทากับ 1.77) และเม่ือพิจารณาเปนราย

ดาน พบวากลุมตัวอยางมีความตองการ อาชีพเสริมดานการปลูกพืชและไมผล (คาเฉลี่ยเทากับ 1.93) รองลงมา คือความ

ตองการอาชพีเสริมดานการแปรรูปผลิตภัณฑทางการเกษตร(คาเฉลี่ยเทากับ 1.74) และความตองการอาชีพเสริมดานการ

เลี้ยงสัตว(คาเฉลี่ยเทากับ 1.53) (ตารางที่ 3) 

ตารางที่ 3 จํานวน คารอยละ คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของความตองการอาชีพเสริมดานการเกษตร ของพนักงาน

บรษิัท ซานมิเกลเบยีร ประเทศไทย จํากัด ทุกดานเรยีงตามลําดับจากมากไปหานอย 

                                                                                                                                       (n=105)                                      

ความตองการอาชพีเสรมิดานการเกษตรของพนักงาน  S.D. 
ระดับ 

ความคดิเห็น 

ดานการปลูกพชืและไมผล 1.93 0.520 ปานกลาง 

ดานการแปรรูปผลิตภัณฑทางการเกษตร 1.74 0.575 ปานกลาง 

ดานการเล้ียงสัตว    1.53 0.555 นอย 

รวมทุกดาน 1.77 0.480 ปานกลาง 

การเปรยีบเทยีบความตองการอาชีพเสรมิดานการเกษตรของพนักงาน 

 การเปรยีบเทยีบความตองการอาชพีเสรมิดานการเกษตรของพนักงานบรษิัท ซานมิเกลเบยีร จําแนกตามเวลาในการ

ทําเกษตร พบวาพนักงานที่มีเวลาหลังเลิกงานในการทําอาชีพเสริมดานการเกษตรที่ตางกันมีความตองการอาชีพเสริมดาน

การเกษตรที่แตกตางกัน(ที่ระดับนัยสําคัญทางสถติ ิ0.05) (ตารางที่ 4) 

ตารางที่ 4 ตารางเปรยีบเทยีบความตองการอาชพีเสรมิดานการเกษตรของพนักงาน จําแนกตามเวลาหลังเลิกงานในการทํา

อาชพีเสรมิดานเกษตร ของพนักงานฯ 

ความตองการอาชพีเสรมิดาน

การเกษตรของพนักงานฯ 

n x  S.D. F p - value สรุปผลการ

ทดสอบ 

เวลาหลังเลิกงาน       

- มาก 5 2.23 .375 3.837 .025* แตกตาง 

- ปานกลาง 34 1.86 .432    

- นอย 66 1.69 .490    
 

  ทําการทดสอบรายคูดวยวิธี LSD เปรียบเทียบคาเฉลี่ยความตองการอาชีพเสริมดานการเกษตรของพนักงาน 

จําแนกตามเวลาหลังเลกิงานในการทําการเกษตรพบวาพนักงานที่มีเวลาในการทําการเกษตรนอย (1) และพนักงานที่มีเวลาใน

การทําเกษตรมาก (3) มีความตองการอาชพีเสรมิดานการเกษตร โดยเฉลี่ยแตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญ (0.05) โดยพนักงาน

x
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ที่มีเวลาในการทําการเกษตรมาก จะมีความตองการอาชพีเสรมิดานการเกษตรจําแนกตามเวลาหลังเลิกงานในการทําเกษตร

โดยเฉลี่ย (คาเฉลี่ยเทากับ 2.23) มากกวาพนักงานที่มีเวลาในการทําการเกษตรนอย(คาเฉลี่ยเทากับ 1.69) 
  

ตารางที่ 5 เปรยีบเทยีบความตองการอาชพีเสรมิดานการเกษตรของพนักงาน จําแนกตามเวลาหลังเลิกงาน เปนรายคูโดยวิธ ี

LSD (Least Significant Difference) 
 

ความตองการอาชีพเสรมิดานการเกษตรของ

พนักงาน จําแนกตามเวลาหลังเลกิงาน ของ

พนักงาน 
 

เวลาในการทําเกษตร 

(1) (2) (3) 

1.66 1.86 2.23 

(1) นอย 1.69 -   

(2) ปานกลาง 1.86 ns -  

(3) มาก 2.23 * ns - 

หมายเหตุ:  ns หมายถงึ ไมมีนัยสําคัญทางสถติทิี่ระดับ 0.05 

           * หมายถงึ มีนัยสําคัญทางสถติทิี่ระดับ 0.05 
 

  จากตารางที่ 5 พบวาขอจํากัดของความตองการอาชีพเสริมดานการเกษตรของพนักงานบริษัทซานมิเกลเบียร 

ประเทศไทย จํากัด คือ เวลาหลังเลกิงานประจําของพนักงานเพราะวาพนักงานที่มีเวลาหลังเลกิงานสามารถปลูกพืชเปนอาชีพ

เสรมิไดงาย โดยสวนใหญเปนพชือายุสัน้ เชน ตนออนทานตะวัน ถั่วงอก ผักบุง เห็ด มะนาว ผักสลัด ออแกนคิ เปนตน 

 

วิจารณผลการวิจัย 

 จากการศกึษา พบวา พนักงานสวนใหญไมมีประสบการณในการทําเกษตร คิดเปนรอยละ 52.4 เนื่องจากพนักงาน

เปนคนพื้นที่จังหวัดปทุมธานแีละนนทบุร ีซึ่งพื้นที่ทําการเกษตรนัน้มีนอยจึงทําใหพนักงานสวนมากไมทําการเกษตรเปนอาชีพ

เสรมิ สําหรับพื้นที่รองรับในการทําเกษตร พนักงานที่ไมมีพื้นที่ในการทําเกษตร คิดเปนรอยละ 56.2 เนื่องจากพนักงานเปนคน

เมือง และอาศัยอยูบานจัดสรรหรืออยูบานตัวเองซึ่งมีพื้นที่จํากัดจึงทําใหไมมีพื้นที่ในการทําการเกษตร ดังนั้น บริษัทควรมี

นโยบายหรอืสงเสรมิใหพนักงานมีพื้นที่ในการทําเกษตร เชน จัดพื้นที่เปนแปลงทดลองของพนักงาน หรอื การสรางสวนแนวตั้ง

ในการปลูกพชืที่ใชพื้นที่และวัสดุปลูกที่จํากัด เชนเดยีวกับงานวจัิยของ (วัสกา,2559) กลาววาสามารถนําการปลูกพืชแนวตั้ง

ไปใชภายในบานเรอืนที่มีสภาพพื้นที่ จํากัดในเขตเมือง เนื่องจากมีขนาดเล็ก ใชวัสดุ อุปกรณที่จัดหาไดงาย และราคาไมแพง  

สวนดานเงนิทุนในการทําเกษตร พนักงานไมมีเงนิทุนในการทําการเกษตร คิดเปนรอยละ 65.7 เนื่องจากพนักงานตองใชจาย

ในครัวเรือน จึงทําใหพนักงานมีเงินทุนในการทําเกษตรเหลือนอยลง จากงานวิจัยยังพบอีกวา พนักงานที่มีเวลาในการทํา

เกษตรที่ตางกันมีความตองการอาชีพเสริมดานการเกษตรที่แตกตางกัน เพราะพนักงานที่มีเวลาในการทําอาชีพเสริมดาน

การเกษตรตองเปนพนักงานที่มีเวลาหลังเลกิจากงานประจํา ทําใหพนักงานนัน้มีเวลาทําอาชพีเสรมิดานการเกษตร สอดคลอง

กับงานวิจัย ของ (สัมพันธ,2540) ที่พบวาชวงเวลาวางของคนที่ทํางานประจําสวนใหญจะมีเวลาวางวันละ 3 ชั่วโมง ซึ่ง

ชวงเวลาดังกลาวนี้บุคคลสามารถใชในการทํากจิกรรมเพื่อสนองความตองการของตนเอง โดยลักษณะของการใชเวลาวางจะ

ใชเวลาวางในการหารายไดพเิศษ หรอืทํางานอิสระใหมๆ  เปนอาชพีเสรมิ ซึ่งงานที่ทําไดแก การปลูกและเพาะเลี้ยงพันธุไมตาง 

ๆ ในบรเิวณบาน ซึ่งสวนใหญจะปลูกพชืประเภทพชืผักสวนครัว ซึ่งเปนประเภทพชือาหารที่กนิไดเปนสวนใหญ 

สวนความรูเบื้องตนดานการเกษตร พบวา พนักงานสวนใหญมีความรูทางการเกษตรอยูในระดับมาก คิดเปนรอยละ 

96.2 เนื่องจากพนักงานสวนมากมีความรูพื้นฐานดานเกษตร ซึ่งปจจุบันการเขาถึงสื่อความรู สามารถเขาถึงไดงาย ทั้งสื่อ

อิเล็กทรอนกิสและสื่อบุคคล สอดคลองกับงานวิจัย ของ (ภูริวัจน,2557) ที่พบวา บุคลากรในกรมสงเสริมมีการศึกษาอยูใน
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ระดับปรญิญาตรหีรอืสูงกวามีความรูเกี่ยวกับสื่อสังคมอยูในระดับมาก ในการใชสื่อสังคมเพื่อสนับสนุนในการทํางาน ดานการ

ปลูกพชืและไมผล เลี้ยงสัตว และแปรรูปผลติภัณฑทางการเกษตร อีกทั้งอาชีพเสริมดานการเกษตรมีคนใหความสําคัญและ

สนใจเปนจํานวนมาก รวมทัง้เปนอาชพีที่สามารถเรยีนรูไดจากแหลงตาง ๆ มากมาย และไมวาจะมีพื้นที่ในการทําการเกษตร

มากหรอืนอยทุกคนสามารถทําได เชนเดยีวกับพนักงานของบรษิัท ซานมิเกลเบยีร ประเทศไทย จํากัด ที่ใหความสนใจในการ

สรางอาชพีเสรมิดานการเกษตรและบรษิัทจะไดนําไปเปนตนแบบแกบรษิัทอ่ืนตอไป 

 

สรุปผลการวิจัย 

จากที่ทําการวจัิยในครัง้นี้พบวา พนักงานสวนใหญเปนเพศหญงิ คิดเปนรอยละ 56.2 พนักงานมีความรูเบื้องตนดาน

การเกษตรอยูในระดับมาก คิดเปนรอยละ 96.2 และมีความตองการอาชีพเสริมดานการเกษตร  คือ ดานการปลูกพืชและไม

ผล  การเลี้ยงสัตว และแปรรูปผลติภัณฑทางการเกษตร โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง หากพิจารณาเปนรายดาน พบวา 

กลุมตัวอยางมีความตองการอาชีพเสริมดานการปลูกพืชและไมผลมากที่สุด รองลงมาคือ การแปรรูปผลิตภัณฑทาง

การเกษตร และการเลี้ยงสัตว จากการเปรียบเทียบความตองการอาชีพเสริมของพนักงาน พบวา พนักงานที่มีเวลาหลังเลิก

งานตางกันมีความตองการอาชีพเสริมดานการเกษตรที่แตกตางกัน  ดังนั้นปญหาความตองการอาชีพเสริมดานการเกษตร

ของพนักงานของบรษิัท ซานมิเกลเบียร ประเทศไทย จํากัด คือเวลา เพราะพนักงานเลิกงานในเวลาที่ตางกัน ดังนั้นผูวิจัยมี

ขอเสนอแนะวา เพื่อเปนการสงเสริมอาชีพเสริมดานการเกษตรใหกับพนักงานในบริษัท โดยบริษัทควรจัดสวัสดิการใหกับ

พนักงานและควรจัดฝกอบรมโดยเชิญวิทยากรที่มีความรูดานการเกษตร ควรจัดกิจกรรม ศึกษาดูงานดานการเกษตร หรือ 

จัดพื้นที่ในบรษิัทใหกับพนักงานไดทํากิจกรรมรวมกัน มากไปกวานั้นยังเสริมสรางความสามัคคีและแลกเปลี่ยนความรูดาน

การเกษตรของพนักงานในบรษิัทอีกดวย 

 

เอกสารอางอิง 

กรมการจัดหางาน. 2559. สถานการณตลาดแรงงาน.(ระบบออนไลน) แหลงที่มา.

https://www.doe.go.th/prd/lmia/knowledge/param/site/131/cat/92/sub/0/pull/category/view/list-label. (23 พฤศจิกายน

,2559). 

ปณฎารยี กิ่งวงษา. 2553. การประกอบอาชีพเสริมในภาคเกษตรกรรมของขาราชการครูระดับประถมศึกษากรณีศกึษา 

กลุมลําปลายมาศ 8 ตําบลเมืองแฝก อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรรัีมย.วิทยานพินธปรญิญาโท. 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. 81 น. 

แผนกทรัพยากรบุคคล. 2560. บรษัิท ซานมิเกลเบยีร ประเทศไทย จํากัด ตําบล บานใหม อําเภอเมือง จังหวัดปทุมธาน.ี 

ภูรวัิจน ธนาโรจนปตพิร. 2557. การใชส่ือสังคมเพื่อสนับสนุนการทํางานของบุคลากรในกรมสงเสรมิการเกษตร.วิทยานิพนธ

ปรญิญาโท. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 93 น. 

วัสกา ดวงออนนาม. 2559. ชุดปลูกผักไรดิน KUS-58 สําหรับสภาพพื้นที่จํากัดในเขตเมือง.วารสารวิชาการเกษตร.34 (2) 

พฤษภาคม - สงิหาคม 2559. 

สัมพันธ รอดพึ่งครุฑ. 2540. การใชเวลาวางกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรของจังหวัดอุตรดิตถ.รายงานการวิจัย. 

สํานักวิจัยสถาบันราชภัฎอุตรดติถ. 33 น. 

สุรนิทร นยิมางกูร. 2556. ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตรและสถติทิี่ใช.กรุงเทพฯ:สํานักพมิพบุคส ทู ยู. 

สํานักงานสถติแิหงชาต.ิ 2559.ดานสังคมสาขาแรงงาน.(ระบบออนไลน). 

แหลงที่มา www.nso.go.th/sites/2014/DocLib13/ดานสังคม/สาขาแรงงาน/ภาวะการทํางานของประชากร/ภาวะการ

ทํางานของประชากร/reportDec.pdf (23 พฤศจิกายน 2559). 

 



การประชุมวชิาการ และการประกวดนวัตกรรมบัณฑิตศกึษาระดับชาติและนานาชาติ 

ระหวางวันท่ี 17-18 พฤษภาคม 2561 

ณ ศูนยประชุมนานาชาติดิเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส เชยีงใหม 
 

1306 

NGRC03010136 

พฤตกิรรมการปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศของคนใน  

เทศบาลตําบลสุเทพ จังหวัดเชียงใหม 
Adaptation Behavior to Climate Change of the Villagers in Suthep Municipality,  

Chiang Mai Province 
ศริกิันยา  สุวรรณเพชร 

Sirikanya Suwannaphet 
สาขาวชิาการจัดการมนุษยกับสิ่งแวดลอม คณะบัณฑิตวิทยาลัย มหาวทิยาลัยเชียงใหม เชียงใหม 50200  

E-mail: niwatinpan2556@gmail.com 

บทคัดยอ 

 การศึกษาคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา  ระดับความรูเกี่ยวกับภาวะโลกรอน ระดับพฤติกรรมการปรับตัวตอการ

เปล่ียนแปลงสภาพอากาศ และระดับพฤติกรรมลดโลกรอน กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ี คือ ประชาชนท่ัวไปท่ีอาศัยอยูในเทศบา

ตําบลสุเทพ จังหวัดเชียงใหม จํานวน 390 คน  เครื่องมอืท่ีใชในการวิจัย คือ แบบสอบถามท่ีผูวิจัยสรางข้ึน โดย การทดสอบความเท่ียง

จากผูเช่ียวชาญ และทดสอบความเช่ือมั่นของแบบวัด (Reliability) โดยการวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์ อัลฟาครอนบราค  (Conbrach’s 

alpha Coefficient: α) สถติิท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล  คือ สถิติเชิงพรรณนา ประกอบดวย คารอยละ (Percentage) คาเฉล่ีย (Mean) 

และคาความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)   

 ผลการวิจัยพบวา  ประชาชนมีระดับความรูเกี่ยวกับภาวะโลกรอนอยูในระดับปานกลาง ( x̄ = 2.25 )  มีพฤติกรรมลดโลก

รอนซึ่งประกอบไปดวย พฤติกรรมการประหยัดไฟฟาอยูในระดับสูง (  x̄  = 2.45)  พฤติกรรมการประหยัดนํ้าอยูในระดับสูง (  x̄  = 

2.35)  และพฤติกรรมการลดขยะอยูในระดับตํ่า (  x̄  = 2.17) และพบวาคนในชุมชนมคีวามตระหนักในการปรับตัวตอการเปล่ียนแปลง

สภาพอากาศเพื่อการดํารงชีวิตท่ีมคุีณภาพอยูในระดับปานกลาง    (  x̄  = 2.18)  ซึ่งพบวาคนในชุมชนยังไมตระหนักถึงพฤติกรรมการ

การลดขยะเทาท่ีควร ท้ังท่ีเทศบาลตําบลสุเทพเปนชุมชนขนาดใหญในเชียงใหม จงึควรเรงนําขอมูลไปสังเคราะหผลตอไป 

คําสําคัญ: พฤติกรรมการปรับตัวตอการเปล่ียนแปลงสภาพภูมอิากาศ   พฤติกรรมลดโลกรอน   เทศบาลตําบลสุเทพ 

Abstract  

The objectives of this research were to study knowledge level of global warming, the behavior level to reduce the 

global warming, and the behavior level of adaptation for the change of the climate. The sample included 390 people who lived in 

Suthep Municipality. The data were collected using questionnaire that the researcher has created by testing the accuracy from 

the expert and the test of the confidence of the measurement form (Reliability) by analyzing of the  Conbrach’s alpha Coefficient: 

α. Descriptive statistics were used to analyze the data  that is consist of the percentage, the mean and the standard deviation.  

The result of the study are the people have knowledge level of global warming (x̄ 2.25) ,  the behavior to reduce the 

global warming that is consist of the behavior of saving the electricity in the high level (x̄ =2.45).The behavior in saving the water 

in the high level (x̄ =2.35) and the behavior in reducing the garbage in the low level (x̄ =2.17). The behavior in adjusting for the 

change of the weather for living with the quality in the medium level (x̄ =2.18). People in the community are not aware of the 

waste reduction behavior. The Suthep Municipality is a large community in Chiang Mai. Should accelerate the data to synthesize 

the next.          

Keywords: Adaptation Behavior to Climate Change, Behavior Reduce the Global Warming , Suthep Municipality 

 

บทนํา 

 ปจจุบันสภาพภูมิอากาศทั่วโลกกําลังเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วโดยนักวิทยาศาสตรเชื่อวาเกิดจากการเผาผลาญ

เชื้อเพลิงฟอสซิล (Fossil Fuel) ซึ่งเปนแหลงพลังงานสําคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมชวง 200ป ที่ผานมาและเปนสาเหตุ



การประชุมวชิาการ และการประกวดนวัตกรรมบัณฑิตศกึษาระดับชาติและนานาชาติ 

ระหวางวันท่ี 17-18 พฤษภาคม 2561 

ณ ศูนยประชุมนานาชาติดิเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส เชยีงใหม 
 

1307 

สําคัญทําใหความเขมขนของกาซเรอืนกระจก (Greenhouse Gas) เพิ่มขึ้นในชัน้บรรยากาศ กอใหเกดิปรากฏการณเรือนกระจก

หรอืภาวะโลกรอน และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change ) สงผลใหเกิดความแปรปรวนของสภาวะอากาศ

ในธรรมชาติ คือ อุณหภูมิ ความชื้น ปริมาณน้ําฝนและฤดูกาล ที่เปลี่ยนไป เปนปจจัยสําคัญในการดํารงอยูของสิ่งมีชีวิตที่

จะตองปรับตัวใหเขากับสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนไป   ในขณะที่อุณหภูมิที่พื้นผิวโลกรอนขึ้น และจะย่ิงรอนขึ้นตอไปในอนาคต 

ดังจะเห็นไดจากระหวางป พ.ศ. 2512-2514 อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกอยูที่ 13.99 องศาเซลเซียส พอมาถึงระหวางป พ.ศ. 

2539-2541 อุณหภูมิของโลกเฉลี่ยเพิ่มขึ้นเปน 14.43 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิโลกจะยังคงเพิ่มอยางตอเนื่องจนถึง

ปจจุบัน สงผลใหเกดิภัยธรรมชาต ิเชน  น้ําทวม ลมพายุ ดนิถลม ฯลฯ (วนิัย วรีะวัฒนานนท, 2553)    สังคมโลกไดวิวัฒนเจา

สูยุคของการปฏิวัตอุิตสาหกรรม เปนจุดเปลี่ยนครั้งสําคัญ ที่ทําใหโลกตองเผชิญวิกฤติการของภาวะโลกรอน ตั้งแตป พ.ศ. 

2293  หลายประเทศทั่วโลกตางมีมีความตองการที่จะขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาระบบเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กาซเรือน

กระจกชนดิตางๆ ถูกผลติแลวปลดปลอยออกมาสะสมตัวอยูในชัน้บรรยากาศเหนอืโลกไดอยางทบทวมีากขึ้นเรื่อยๆ และที่เพิ่ม

มากสุดนัน้กเ็ปนกาซคารบอนไดออกไซด ซึ่งเปนกาซตัวการหลักของปญหาภาวะโลกรอน (มนนภา เทพสุด, 2552)  ภาวะโลก

รอนนอกจากทําใหคาเฉลี่ยของอุณหภูมิโลกสูงขึ้นและยังทําให เกิดภัยพิบัติทั่วโลก เชน พบโรคติดเชื้อบางโรคที่อุบัติขึ้นใหม 

บางโรคอุบัติซ้ํา สวนใหญเปนโรคที่มีแมลงเปนพาหะ และโรคที่มากับน้ํา สภาพภูมิอากาศแปรปรวน และภัยที่เกิดขึ้นนี้

นอกจากทําใหโรคเกดิการระบาดเพิ่มของเชื้อโรคเพิ่มขึ้นแลว ภาวะโลกรอนยังมีผลตอภาวะทางสุขภาพจิตอีกดวย (ชาญวิทย 

ตรพีุทธรัตน และจันทพงษ วะสี, 2555)  นอกจากนี้มนุษยแลวมนุษยคือสวนสําคัญที่เปนตนเหตุใหเกิดภาวะโลกรอน เพราะ

การใชชวีติประจําวันนัน้ ไมวาจะเปนการใชไฟฟา การเดนิทาง การขนสง การบริโภค การสรางที่พักอาศัย การซื้อของ ลวนมี

สวนสําคัญในการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดขึ้นสูชั้นบรรยากาศ ดังนั้นการประหยัดการใชพลังงานทุกชนิด โดยเฉพาะ

ไฟฟา เพราะเชื้อเพลิงสําคัญในการผลิตไฟฟา คือ น้ํ ามัน ถานหิน และกาซธรรมชาติ  คือการปลดปลอยกาซ

คารบอนไดออกไซดที่กอภาวะเรอืนกระจก 

 จากเหตุผลดังกลาว ผูวจัิยจึงมีความสนใจทําการศกึษาวจัิย เรื่อง “พฤตกิรรมการปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพ

อากาศของคนในเทศบาลตําบลสุเทพ จังหวัดเชียงใหม” โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา ระดับความรูเกี่ยวกับภาวะโลกรอน 

พฤตกิรรมการปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ และพฤตกิรรมลดโลกรอน ผลการศกึษาจะเปนประโยชนตอแนวทาง

ในการรณรงคและสงเสริมพฤติกรรมการปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศของคนในชุมชน และสงเสริมการใช

ทรัพยากรพลังงานใหคุมคาและเกิดประโยชนสูงสุด เพื่อเปนแนวทางในการแกไขปญหา สรางจิตสํานึกเพื่อชวยแกไข

วกิฤตการณทางสิ่งแวดลอม และเพื่อกําหนดนโยบายแกไขปญหาภาวะโลกรอนไดอยางมีประสิทธิภาพและเกิดความยั่งยืน

สบืไป 
 

อุปกรณและวิธีการ 

 การวจัิยครัง้นี้เปนการวจัิยเชงิปรมิาณ (Quantitative Research)  มีจุดมุงหมายเพื่อศกึษา  ระดับความรูเกี่ยวกับภาวะ

โลกรอน  ระดับพฤตกิรรมการปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ และระดับพฤตกิรรมลดโลกรอนของคนที่อาศัยอยูใน

เทศบาลตําบลสุเทพ จังหวัดเชยีงใหม  โดยมีขัน้ตอนการวจัิยดังนี้ 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 ประชากรในการศกึษาในครัง้นี้ ไดแก ประชาชนทั่วไปที่อาศัยอยูในเทศบาลตําบลสุเทพ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 

จํานวนทัง้สิ้น 17,199 คน (สํานักทะเบียนทองถิ่นเทศบาลตําบลสุเทพ, 22 เมษายน 2559) กําหนดกลุม ตัวอยางโดยใชสูตร

ของ Yamane และใชวิธีการสุมตัวอยางสุมตัวอยางแบบการคัดเลือกตัวอยางตามความสะดวก (Convenient Sampling)  (สุ

รพงษ โสธนะเสถยีร, 2555)  ไดกลุมตัวอยางจํานวน 390 ตัวอยาง โดย  
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 ขัน้แรก (Primary Stage) คือ การสุมอยางงาย (Simple Random Sampling) โดยหยิบฉลากทีเดียวใหไดครบจํานวน

ชุมชนในพื้นที่ที่ตองการ 

 ขั้นที่สอง (Secondary Stage) คือ เม่ือไดจํานวนชุมชนที่ตองการตามขั้นตอนแรก จากนั้นทําการสุมตัวอยางโดย

วธิกีารคัดเลอืกตัวอยางตามความสะดวก (Convenient Sampling) โดยการเทียบบัญญัติไตรยางศจนครบจํานวน   ที่กําหนด 

390 ตัวอยาง 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อการวิจัยในครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) 

โดยแบงออกเปน 3 สวน ดังนี้คือ 

สวนที่ 1  ความรูเกี่ยวกับภาวะโลกรอน 

สวนที่ 2  พฤตกิรรมการปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ 

สวนที่ 3  พฤตกิรรมลดโลกรอน 

มาตรสวนประมาณคาแบบ (Rating Scale) 

ลักษณะเปนมาตรสวนประมาณคา (Rating Scale) แบงเปน 3 ระดับ คือ 

มาก  ให 3 

ปานกลาง ให  2 

นอย  ให 1 

โดยใชวธิี การแบงชวงชัน้ของการแปลผลคะแนนใชการคํานวณคะแนนชวงหางแตละชัน้ ตามสตูร Triola 

สูตรการคํานวณ 

=   คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ําสุด  

        จํานวนชัน้ที่แบง 

=               3 – 1       =  0.66 

   3 

ชวงคะแนนและการแปลผล 

1.00 - 1.66    หมายถงึระดับ  ต่ํา 

1.67 – 2.33   หมายถงึระดับ   ปานกลาง 

2.34 – 3.00    หมายถงึระดับ  สูง 

การพัฒนาเครื่องมือวิจัย โดยมีการทดสอบความเที่ยงตรง (Validity)  และการทดสอบความเชื่อม่ันของแบบวัด (Reliability) 

ดังนี้ 

(1)  นําแบบสอบถามที่เรียบเรียงแลวใหผูเชี่ยวชาญเปนผูตรวจสอบความเที่ยงดานเนื้อหา (Content Validity) และ

ความเหมาะสมของภาษาที่ใช (Wording) 

(2) นําแบบสอบถามไปทําการทดลองใช (Try-out) กับกลุมตัวอยางในชุมชนขางเคียงที่คุณสมบัตใิกลเคียงกันกับกลุม

ที่ตองการศกึษา จํานวน 30 คน จากนัน้นํามาวเิคราะหหาความเชื่อม่ันเปนรายดานและหาความเชื่อม่ัน โดยการใชวิธีการวัด

ความสอดคลองภายใน (Internal Consistency) โดยการวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์อัลฟาครอนบราค (Conbrach’s alpha 

Coefficient: 훼) ไดคาความเชื่อม่ัน คือ (1) ความรูทั่วไปเกี่ยวกับภาวะโลกรอน 0.894 (2) พฤติกรรมการปรับตัวตอการ

เปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ 0.726 (3) พฤตกิรรมลดโลกรอน 0.810 
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วิธีรวบรวมขอมูล การเก็บขอมูลครัง้นี้ โดยเก็บรวบรวมขอมูลจากประชาชนทั่วไปที่อาศัยอยูในเทศบาลตําบลสุเทพ อําเมือง 

จังหวัดเชยีงใหม ผูวจัิยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล จํานวน 390 ตัวอยาง 

วิเคราะหขอมูล การวิเคราะหขอมูลใชสถิตเชิงพรรณนา ประกอบดวย คาแจกแจงความถี่ (Frequency) คารอยละ 

(Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) และคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 

ผลการวิจัย 

 ผลการศกึษาเรื่อง  ”พฤตกิรรมการปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศของคนในเทศบาลตําบลสุเทพ จังหวัด

เชยีงใหม “ โดยนําขอมูลที่ไดจากการตอบแบบสอบถามของกลุมตัวอยางจํานวน 390 ตัวอยาง มาวิเคราะหและนําเสนอผล

การการวเิคราะห ดังตอไปนี้ 

1. ขอมูลลักษณะทางสังคมประชากร  

 กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญงิ จํานวน 288 คน คิดเปนรอยละ 73.80 มีชวงอายุ 21-39 มากที่สุด จํานวน 255 

คน คิดเปนรอยละ 65.40  สวนใหญมีสถานภาพโสด จํานวน 299 คิดเปนรอยละ 76.70  สวนใหญมีระดับการศึกษา ชั้น

มัธยมศกึษาตอนปลาย/ปวส. จํานวน 168 คน คิดเปนรอยละ 43.10 สวนใหญมีอาชีพ พนักงานบริษัทเอกชน จํานวน 140 คน 

คิดเปนรอย 35.9 และประชากรสวนใหญมีรายไดระหวาง 5,001-10,000 จํานวน 118  คน คิดเปนรอยละ  30.30   

2. ความรูเกี่ยวกับภาวะโลกรอน  

กลุมตัวอยางสวนใหญมีความรูเกี่ยวกับภาวะโลกรอนในระดับสูงจํานวน 247 คน คิดเปนรอยละ 63.30 รองลงมา

ระดับปานกลางจํานวน 89 คน คิดเปนรองละ 22.80 และระดับต่ําจํานวน 54 คน คิดเปนรอยละ 13.80 คาเฉลี่ยความรู

เกี่ยวกับภาวะโลกรอนโดยรวมอยูในระดับปานกลาง ( x̄ = 2.25 ) ความรูเกี่ยวกับภาวะโลกรอนจําแนกตามเนื้อหาดาน

ผลกระทบจากภาวะโลกรอนโดยรวมอยูในระดับปานกลาง ( x̄ = 2.30 ) รองลงมาเนื้อหาดานสาเหตุที่ทําใหเกิดภาวะโลกรอน

อยูในระดับปานกลาง ( x̄ = 2.20 ) ตามลําดับ  

3. พฤตกิรรมการปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศเพื่อการดํารงชีวิตที่มีคุณภาพ 

 ในสวนนี้เปนการนําเสนอระดับของพฤติกรรมการปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศเพื่อการดํารงชีวิตที่มี

คุณภาพ โดยนําเสนอผลการวเิคราะหในรูปของตารางแสดงความถี่คาความถี่ (Frequency)  คารอยละ (Percentage)  คาเฉลี่ย 

(Mean) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ตามตารางดังตอไปนี้   

ตารางที่ 1 พฤตกิรรมการปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศโดยรวม (n = 390) 

การปรับตัว 

ระดับการปรับตัวตอการเปล่ียนแปลงสภาพอากาศเพ่ือการ

ดํารงชวิีตท่ีมคีุณภาพ 

 

ตํ่า ปานกลาง สูง ( x̄ ) (S.D.) ระดับ 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ  

รวม 23 5.90 241 61.80 126 32.30 2.18 0.31 ปานกลาง 

จากตารางที่ 1 พบวาผลการวิเคราะหคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของพฤติกรรมการปรับตัวตอการ

เปลี่ยนแปลงสภาพอากาศเพื่อการดํารงชีวิตที่มีคุณภาพโดยรวม กลุมตัวอยางสวนใหญมีพฤติกรรมการปรับตัวตอการ

เปลี่ยนแปลงสภาพอากาศเพื่อการดํารงชวีติที่มีคุณภาพ  ในระดับปานกลางจํานวน 241 คน คิดเปนรอยละ 61.80 รองลงมา

ระดับสูงจํานวน 126 คน คิดเปนรองละ 32.30 และระดบัต่ําจํานวน 23 คน คิดเปนรอยละ 5.90 คาเฉลี่ยความของพฤติกรรม

การปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ โดยรวมอยูในระดับปานกลาง ( x̄ = 2.18 ) 
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ตารางที่ 2 พฤตกิรรมการปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ (n = 390) 

การปรับตัว 
คะแนนเฉลี่ย 

( x̄ ) 

สวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน (S.D.) 
ระดับ ลําดับ 

ดื่มน้ําเพียงพอตอรางกาย 2.78 0.41 สูง 1 

ใสเสื้อผาที่เหมาะสมกับอากาศ 2.74 0.43 สูง 2 

ตดิตามขาวพยากรณอากาศ 2.69 0.54 สูง 3 

มียาสามัญประจําบาน 2.66 0.58 สูง 4 

รับประทานอาหารตามโภชนาการ 2.64 0.77 สูง 5 

ดูแลความสะอาดบานสมํ่าเสมอ 2.60 0.49 สูง 6 

ทํากจิกรรมรวมกับครอบครัว/เพื่อน 2.56 0.49 สูง 7 

เพิ่มพื้นที่สเีขยีวกับที่อยูอาศัย   2.50 0.60 สูง 8 

นอนหลับพักผอนเพียงพอ 2.44 0.80 สูง 9 

อยูกับธรรมชาตแิทนหองปรับอากาศ 2.36 0.71 สูง 10 

ทองเที่ยวใหเพื่อสัมผัสกับธรรมชาติ 2.26 0.79 ปานกลาง 11 

สวมหนากากอนามัย 2.24 0.81 ปานกลาง 12 

กําจัดแหลงเพาะพันธุยุงในที่พักอาศัย  2.22 0.90 ปานกลาง 13 

ไมเผชญิกับแสงแดดโดยตรง  2.18 0.70 ปานกลาง 14 

พกรมออกนอกเคหะสถาน 2.06 0.85 ปานกลาง 15 

ใชไฟฟา  ใชน้ํา  แตพอจําเปน  2.02 0.65 ปานกลาง 16 

เลอืกใชผลติภัณฑออแกนคิ 1.84 0.78 ปานกลาง 17 

ออกกําลังกายอยางสมํ่าเสมอ  1.74 0.70 ปานกลาง 18 

ลางมือกอนรับประทานอาหาร 1.72 0.80 ปานกลาง 19 

ฝกสมาธิ 1.40 0.66 ต่ํา 20 

 จากตารางที่ 2 พบวาผลการวิเคราะหคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของพฤติกรรมการปรับตัวตอการ

เปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ  คาเฉลี่ยสูงสุดการปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ  คือการดื่มน้ําเพียงพอตอรางกายอยู

ในระดับสูง ( xˉ = 2.78 ) รองลงมาการใสเสื้อผาที่เหมาะสมกับสภาพอากาศอยูในระดับสูง ( xˉ = 2.74 ) ติดตามขาว

พยากรณอากาศอยูในระดับสูง ( xˉ = 2.69 ) มียาสามัญประจําบานอยูในระดับสูง ( xˉ = 2.66 ) รับประทานอาหารตาม

โภชนาการอยูในระดับสูง ( xˉ = 2.64 ) ดูแลความสะอาดบานสมํ่าเสมออยูในระดับสูง   ( xˉ = 2.60 ) ทํากิจกรรมรวมกับ

ครอบครัวหรือเพื่อนอยูในระดับสูง ( xˉ = 2.56 ) เพิ่มพื้นที่สีเขียวกับที่อยูอาศัย    อยูในระดับสูง ( xˉ = 2.50 ) นอนหลับ

พักผอนเพยีงพออยูในระดับสูง ( xˉ = 2.44 ) อยูกับธรรมชาตแิทนหองปรับอากาศเปนบางเวลาอยูในระดับสูง ( xˉ = 2.36 ) 

ทองเที่ยวสัมผัสกับธรรมชาตอิยูในระดับปานกลาง ( xˉ = 2.26 ) สวมหนากากอนามัยในพื้นที่มีมลพิษทางอากาศอยูในระดับ

ปานกลาง ( xˉ = 2.24 ) กําจัดแหลงเพาะพันธุยุงลาย     ในที่พักอาศัยอยูในระดับปานกลาง ( xˉ = 2.22 ) เลี่ยงการเผชิญกับ

แสงแดดโดยตรงอยูในระดับปานกลาง   ( xˉ = 2.18 ) พกรมออกนอกเคหะสถานอยูในระดับปานกลาง ( xˉ = 2.06 )  ใช

พลังงานไฟฟา/น้ํา แตพอจําเปน  อยูในระดับปานกลาง ( xˉ = 2.02 ) เลอืกใชผลติภัณฑออแกนคิอยูในระดับปานกลาง ( xˉ = 
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1.84 ) ออกกําลังกายอยางสมํ่าเสมออยูในระดับปานกลาง ( xˉ = 1.74 ) ลางมือกอนรับประทานอาหารอยูในระดับปานกลาง 

( xˉ = 1.72 ) และฝกสมาธอิยูในระดับต่ํา ( xˉ = 2.24 ) ตามลําดับ 

4. พฤตกิรรมลดโลกรอน 

 ในสวนนี้เปนการนําเสนอระดับของพฤตกิรรมลดโลกรอนโดยจําแนกตามเนื้อหาออกเปน 3 ดาน คือ  ดานพฤติกรรม

การประหยัดไฟฟา พฤตกิรรมการประหยัดน้ํา และพฤตกิรรมการลดขยะ โดยนําเสนอผลการวิเคราะหในรูปของตารางแสดง

ความถี่คาความถี่ (Frequency)  คารอยละ (Percentage)  คาเฉลี่ย (Mean) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

ตามตารางดังตอไปนี้ 

ตารางที่ 3 พฤตกิรรมลดโลกรอนโดยรวม (n = 390) 

พฤตกิรรม 

พฤตกิรรมลดโลกรอนโดยรวม  

ต่ํา ปานกลาง สูง ( x̄ ) (S.D.) ระดับ 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ  

ประหยัดไฟฟา 35 9.00 111 28.50 244 62.60 2.45 0.44 สูง 

ประหยัดน้ํา 5 1.30 117 45.40 208 53.30 2.35 0.33 สูง 

ลดขยะ 42 10.80 204 52.30 144 36.90 2.17 0.41 ปานกลาง 

รวม 23 5.90 177 45.40 190 48.70 2.32 0.35 ปานกลาง 

 จากตารางที่ 3 พบวา ผลการวเิคราะหคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของพฤตกิรรมลดโลกรอนโดยรวม พบวา

กลุมตัวอยางสวนใหญมีพฤติกรรมลดโลกรอนในระดับสูงจํานวน 190 คน คิดเปนรอยละ 48.70 รองลงมาอยูในระดับปาน

กลางจํานวน 177 คน คิดเปนรอยละ 45.40 และระดับต่ําจํานวน 23 คน คิดเปนรอยละ 5.90 คาเฉลี่ยของพฤติกรรมลดโลก

รอนโดยรวมอยูในระดับต่ํา  ( x̄ = 2.32 ) พฤตกิรรมลดโลกรอนจําแนกตามเนื้อหาดานพฤติกรรมการประหยัดไฟฟาคาเฉลี่ย

โดยรวมอยูในระดับสูง ( x̄ = 2.45 ) รองลงมาเนื้อหาดานพฤติกรรมการหยัดน้ําคาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับปานกลาง ( x̄ = 

2.35 ) และเนื้อหาดานพฤตกิรรมลดการลดขยะคาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับปานกลาง ( x̄ = 2.17 ) ตามลําดับ  

ตารางที่ 4 พฤตกิรรมลดโลกรอน (n = 390) 

พฤตกิรรมลดโลกรอน 
คะแนนเฉลี่ย 

( x̄ ) 

สวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน (S.D.) 
ระดับ ลําดับ 

พฤตกิรรมการประหยัดไฟฟา      

ไมเปดตูเย็นคางไวเปนเวลานาน 2.78 0.53 สูง 1 

ไมนําอาหารที่ยังรอนใสตูเย็น 2.75 0.54 สูง 2 

ใชหลอดไฟฟาชนดิประหยัดไฟ 2.74 0.44 สูง 3 

ไมเสยีบปลั๊กน้ํารอนทิ้งไว 2.56 0.72 สูง 4 

ปดทวี/ีถอดปลั๊กหลังใชงาน 2.40 0.74 สูง 5 

ซอมหลอดไฟทันทเีม่ือไฟขัดของ 2.39 0.77 สูง 6 

ไมเปดพัดลมเบอรสูงสุด 2.31 0.68 ปานกลาง 7 

รดีผาไวใชครัง้ละหลายชุด 2.30 0.82 ปานกลาง 8 

ไมใชผาคลุมตูเย็น 2.28 0.77 ปานกลาง 9 
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จากตารางที่ 4 พบวา ผลการวเิคราะหคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของพฤติกรรมลดโลกรอนเนื้อหาดานพฤติกรรม

การประหยัดไฟฟา พบวา คาเฉลี่ยสูงสุดของพฤตกิรรมการประหยัดไฟฟาคือ ไมเปดตูเย็นคางไวเปนเวลานานอยูในระดับสูง 

( xˉ = 2.78 ) รองลงมาไมนําอาหารที่รอนจัดใสในตูเย็นอยูในระดับสูง ( xˉ = 2.75 )   ใชหลอดไฟชนิดประหยัดไฟอยูใน

ระดับสูง ( xˉ = 2.74 ) ไมเสยีบปลั๊กน้ํารอนทิ้งไวอยูในระดับสูง ( xˉ = 2.56 ) ปดทีวี/ถอดปลั๊กหลังใชงานอยูในระดับสูง ( xˉ 

= 2.40 ) ซอมหลอดไฟทันทเีม่ือไฟขัดของอยูในระดับสูง ( xˉ = 2.39 ) ไมเปดพัดลมเบอรสูงสุดอยูในระดับปานกลาง ( xˉ = 

2.31 ) รดีผาครั้งละหลายชุดอยูในระดับปานกลาง ( xˉ = 2.30 ) ไมใชผาคลุมตูเย็นอยูในระดับปานกลาง ( xˉ = 2.28 )และทํา

ความสะอาดหลอดไฟอยูในระดับปานกลาง ( xˉ = 1.99 ) ตามลําดับ ดานพฤตกิรรมการประหยัดน้ํา พบวา คาเฉลี่ยสูงสุด

ของพฤตกิรรมการประหยัดน้ําคือ อาบน้ําโดยใชฝกบัวอยูในระดับสูง ( xˉ = 2.86 ) รองลงมาปดกอกอยางสนิททุกครั้งอยูใน

ระดับสูง ( xˉ = 2.82 )  คํานงึถงึความประหยัดในการใชน้ําอยูในระดับสูง ( xˉ = 2.72 ) จัดการซอมแซมกอกน้ําเม่ือรั่วไหล

อยูในระดับสูง ( xˉ = 2.52 )   ไมเปดน้ําทิ้งไวในขณะแปรงฟนอยูในระดับสูง ( xˉ = 2.38 ) ใชภาชนะรองน้ําใชอยูในระดับสูง ( 

xˉ = 2.36 ) ดื่มน้ําจนหมดขวดทุกครั้งกอนนําไปทิ้งอยูในระดับสูง ( xˉ = 2.34 ) นําน้ําสะอาดจากการซักผาลางจานไปใช

ประโยชนอยางอ่ืนอยูในระดับปานกลาง ( xˉ = 2.20 ) เปดกอกน้ําใหไหลเบาๆเม่ือใชงานอยูในระดับปานกลาง ( xˉ = 1.85 ) 

และใชหัวจายแบบกระจายน้ํารถตนไมอยูในระดับปานกลาง ( xˉ = 1.54 ) ตามลําดับ ดานพฤติกรรมการลดขยะ คาเฉลี่ย

สูงสุดของพฤตกิรรมการลดขยะคือ เลอืกใชผลติภัณฑที่มีคุณภาพคงทนอยูในระดับสูง ( xˉ = 2.62 ) รองลงมานําของใชที่ไม

อาบน้ําโดยใชหัวฝกบัว 2.86 0.45 สูง 1 

ปดกอกน้ําอยางสนทิทุกครัง้ 2.82 0.47 สูง 2 

คํานกึถงึความประหยัดในการใชน้ํา 2.72 0.54 สูง 3 

จดัการซ่อมแซมก๊อกนําเมือรัวไหล .  .  สงู 4 

ไมเปดน้ําทิ้งไวในขณะแปรงฟน 2.38 0.82 สูง 5 

ใชภาชนะรองน้ําใช 2.36 0.62 สูง 6 

ดื่มน้ําจนหมดขวดทุกครัง้กอนนําไปทิ้ง 2.34 0.85 สูง 7 

นําน้ําสะอาดที่ใชแลวไปใชประโยชนตอ 2.20 0.73 ปานกลาง 8 

เปดกอกน้ําเบาๆเม่ือใชงาน 1.85 0.89 ปานกลาง 9 

ใชหัวจายแบบกระจายระน้ําตนไม 1.54 0.78 ปานกลาง 10 

พฤตกิรรมการลดขยะ     

เลอืกใชผลติภัณฑที่มีคุณภาพคงทน 2.62 0.59 สูง 1 

นําสิ่งของที่ไมใชแลวบรจิาคใหคนอ่ืน 2.54 0.64 สูง 2 

นํากลองคุกกี้ที่ทานหมดแลวมาใชซ้ํา  2.48 0.6 สูง 3 

ใชทรัพยากรอยางประหยัดและคุมคา 2.38 0.66 สูง 4 

ใชผลติภัณฑสนิคาชนดิเตมิ (Refill) 2.12 0.65 ปานกลาง 5 

ใชกระดาษทัง้สองหนา 2.02 0.73 ปานกลาง 6 

พกพากระบอกน้ําชนิดเติม 1.95 0.91 ปานกลาง 7 

ทานคัดแยกขยะทุกครัง้กอนทิ้ง 1.92 0.82 ปานกลาง 8 

ซอมแซมสิ่งของเครื่องใช 1.90 0.89 ปานกลาง 9 

ใชถุงผาแทนถุงพลาสตกิ 1.78 0.73 ปานกลาง 10 
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ใชแลวที่ยังคงสภาพดีไปบริจาคใหคนอ่ืนอยูในระดับสูง ( xˉ = 2.54 ) นํากลองคุกกี้ที่ทานหมดแลวมาใชซ้ํา โดยนํามาเปน

กลองเก็บของใชอยูในระดับสูง ( xˉ = 2.48 ) ใชทรัพยากรอยางประหยัดและคุมคาอยูในระดับสู ( xˉ = 2.38 ) ใชผลิตภัณฑ

สนิคาชนดิเตมิ (Refill) อยูในระดับปานกลาง ( xˉ = 2.12 ) ใชกระดาษทัง้สองหนาอยูในระดับปานกลาง  ( xˉ = 2.02 ) พกพา

กระบอกน้ําชนิดเติมอยูในระดับปานกลาง( xˉ = 1.95 ) คัดแยกขยะทุกครั้งกอนทิ้งอยูในระดับปานกลาง ( xˉ = 1.92 )

ซอมแซมสิ่งของเครื่องใชอยูในระดับปานกลาง ( xˉ = 1.90 ) และใชถุงผาแทนถุงพลาสตกิอยูในระดับปานกลาง  ( xˉ = 1.78) 

ตามลําดับ 
 

การวิจารณผลการวิจัย 

 จากผลการศกึษาดังกลาวมีขอวจิารณดังนี้ 

 1. ความรูเกี่ยวกับภาวะโลกรอน  ผลการศึกษาพบวา คนในเทศบาลตําบลสุเทพ จังหวัดเชียงใหม สวนใหญ  มี

ความรูเกี่ยวกับภาวะโลกรอนอยูในระดับสูง (คิดเปนรอยละ 63.30) ซึ่งอธิบายไดวา คนในเทศบาลสุเทพสวนใหญมีความรู

เกี่ยวกับภาวะโลกรอนโดยรวมมากวาครึ่ง ทัง้นี้อาจเปนเพราะวาคนในชุมชนไดรับความรูเกี่ยวกับภาวะโลกรอนผานสื่อ ที่มีอยู

หลายชองทาง คือ โทรทัศน วทิยุ อินเตอรเน็ต หนังสอืสิ่งพมิพ รวมถึงการประชาสัมพันธผานเสียงตามสายหมูบาน และการ

เขามามีสวนรวมของหนวยงานตางๆที่เกี่ยวของทัง้ภาครัฐและเอกชนในการสงเสริมการจัดทํากิจกรรมตางๆที่รวมถึงกิจกรรม

ที่ใหความรูเกี่ยวกับปญหาภาวะโลกรอน เชน กจิกรรมสงเสรมิการการแยกขยะ กจิกรรมในโครงการชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง 

กิจกรรมการปลูกปาเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว กิจกรรมทําฝายชะลอน้ํา กิจกรรมทําแนวกันไฟ และอ่ืนๆ รวมถึงนโยบายการ

ประหยัดพลังงานไฟฟา โดยมีการดําเนินการทําปายประชาสัมพันธ ติดตามอาคารบานเรือนและสถานที่ตางๆ จึงอาจเปน

สาเหตุที่ทําใหคนในชุมชนมีความรูความเขาใจเกี่ยวกบัภาวะโลกรอนในระดับที่สูง  

 2.  พฤติกรรมการปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ ผลการศึกษาพบวา คนในเทศบาลสุเทพสวนใหญมี

พฤติกรรมการปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศเพื่อการดํารงชีวิตที่มีคุณภาพ (รอยละ61.80) มีการปรับตัวอยูใน

ระดับปานกลาง แสดงใหเห็นวา ประชาชนสวนใหญมีการปรับตอการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศเพื่อการดํารงชีวิตที่มีคุณภาพ

เปนอยางด ีทัง้นี้อาจสบืเนื่องมาจากการประชาสัมพันธผานสื่อ จากหนวยงานตางๆในการปองกันอันตราย และรวมถึงวิธีการ

ปฏิบัตตินในดานตางๆในชวีติประจําวันเพื่อใหคุณภาพชวีติที่ดื่มคุณภาพทั้งดานสุขภาพรางกาย สุขภาพจิตใจ และสิ่งแวดลอม

ลอมตัว  

 3. กลุมตัวอยางสวนใหญมีพฤตกิรรมลดโลกรอนโดยรวม (คิดเปนรอยละ 48.70) แสดงใหเห็นวา คนในเทศบาลสุ

เทพสวนใหญ มีพฤตกิรรมลดโลกรอน คือ พฤติกรรมการประหยัดไฟฟา พฤติกรรมการประหยัดน้ํา และพฤติกรรมการลด

ขยะ อยูในระดับสูง ทัง้นี้อาจเปนเพราะวา คนในชุมชน มีความตระหนักถึงปญหาภาวะโลกรอนใน รวมถึงการไดรับขาวสาร

เกี่ยวกับการลดโลกรอน จากหลายชองทาง เชน การรับขาวสารดวยตนเองผานสื่อ โทรทัศน อินเตอร วิทยุ สื่อสิ่งพิมพ และ

การประชาสัมพันธของหนวยงานที่เกี่ยวของทุกภาคสวน เชน การประชาสัมพันธของรถประชาสัมพันธเคลื่อนที่ของหนวยงาน

เทศบาลสุเทพซึ่งเปนหนวยงานทองถิ่น และการประการประชาสัมพันธผานเสียงตามสายของผูใหญบานของแตละชุมชน จึง

สงผลให คนในชุมชนมีความตระหนักรูและมีพฤติกรรมในการลดโลกรอนคอนขางสูง พฤติกรรม หมายถึง  กิจกรรมของ

บุคคลทั้งที่เปนรูปธรรม เชน การกระทํา การโตตอบสิ่งแวดลอม และกิจกรรมภายในจิตใจที่เปนนามธรรม เชน ความคิด 

ความรูสกึ  

ขอเสนอแนะจากการศึกษา จากผลการศึกษาพฤติกรรมการปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศของคนในเทศบาล

ตําบลสุเทพ จังหวัดเชียงใหม มีขอเสนอแนะจากการวจัิยสรุปไดดังนี้ 

 1. คนในเทศบาลสุเทพ มีความรูเกี่ยวกับภาวะโลกรอนทัง้ดานสาเหตุที่ทําใหเกิดภาวะโลกรอนและผลกระทบที่ทําให

เกดิภาวะโลกรอนในปจจุบันอยูในระดับปานกลาง โดยไดรับความรูผานการรณรงคเกี่ยวกับภาวะโลกรอนผานสื่อตางๆ ที่ยังไม
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มีประสทิธภิาพภาพเพยีงพอใหเกดิแรงจูงใจหรอืใหเกิดความสนใจในเนื้อหาของขาวสาร จึงทําใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับ

ภาวะโลกรอนอยูในระดับปานกลาง ดังนั้น ผูที่ มีสวนเกี่ยวของทุกภาคสวนควรจะเพิ่มการรูปแบบ และแนวทางการ

ประชาสัมพันธสื่อสารใหมีความนาสนใจมากกวานี้ เพื่อที่จะใหคนในชุมชนสามารถนําความรูไปแกปญหาและนําความรูปรับใช

ในชวีติประจําวัน 

 2. การใหความรูเกี่ยวกับปญหาภาวะโลกรอน การปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ และการสงเสริมดาน

พฤตกิรรมลดโลกรอนควรทําอยางตอเนื่อง และควรมีสื่อที่แสดงใหประชาชนมองเห็นภาพไดอยางชัดเจนถึงผลกระทบจาก

ภาวะโลกรอนที่เกดิขึ้น เชน การไมประหยัดพลังงานไฟฟา การไมประหยัดทรัพยากรน้ํา การบริโภคที่ทําใหเกิดขยะ เปนตัน 

ดังนัน้ ผูที่มีสวนเกี่ยวของทุกภาคสวนควรจะแสดงใหประชาชนไดเห็นถึงผลกระทบที่จะตามมาจากกระทําเหลานี้ ก็จะชวยให

คนในชุมชนมีความรู มีทัศนคต ิและจิตสํานกึที่ดตีอการชวยลดโลกรอนในทศิทางที่ดขีึ้น 

 3. การใหความรูเกี่ยวกับปญหาภาวะโลกรอนและการการปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศในปจจุบันลงใน

หลักสูตรการเรียนการสอนของนักเรียนตั้งแตชั้นเด็กเล็ก คือ ชั้นอนุบาล ชั้นปฐมศึกษา ชั้นมัธยมศึกษา ตามลําดับ

ความสามารถของเด็ก เพื่อที่จะไดปลูกฝงจิตสํานึกในการรักษโลกใหกับเด็กและเยาวชน เพื่อที่จะไดนําไปปรับใชใน

ชวีติประจําวัน เชน ดานการใชทรัพยากรอยางคุมคา และการปรับตัวตอสภาวะการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศเพื่อลดความเสี่ยง

จากการเกดิภัยธรรมชาต ิเปนตน  

ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 

 1. การศึกษาวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาในพื้นที่ที่มีการสงเสริมพฤติกรรมการปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ ซึ่งมีการดําเนนิโครงการกิจกรรมในการสงเสริมพฤติกรรมการปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและ

สงเสรมิการลดภาวะโลกรอนภายในชุมชน ผลวจัิยเปนเพยีงตัวแทนกลุมประชากรตัวอยาง และตัวแทนหนวยงานที่มีสวนรวม

เทานัน้ หากตองการทราบระดับความรูเกี่ยวกับภาวะโลกรอน ระดับพฤติกรรมลดโลกรอน และระดับพฤติกรรมการปรับตัว

ตอการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศของคนในชุมชนที่สูงขึ้น เชน ระดับอําเภอ ระดับจังหวัด หรือระดับประเทศ ควรมีการ

เก็บขอมูลจากกลุมประชากรอยางครอบคลุม   

 2. ควรมีการศกึษาดานความรู ดานพฤตกิรรมการลดโลกภาวะโลกรอน และดานพฤตกิรรมการปรับตัวตอการ

เปลี่ยนแปลงสภาพอากาศของคนในชุมชนใกลเคียง หรอืพื้นที่จังหวัดใกลเคียงที่มีบรบิทคลายกัน และเปรยีบเทยีบความรู 

พฤตกิรรมการลดภาวะโลกรอน และดานพฤตกิรรมการปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ ของคนในชุมชนที่มีบรบิท

ตางกัน เพื่อหาแนวทางที่เหมาะสมในการใหความรูเกี่ยวกับการปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการ

ปรับเปลี่ยนพฤตกิรรมลดโลกรอนตอไป 
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บทคัดยอ 

 บทความนี้ทําการวเิคราะหการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอยางพลิกผัน และความเปนไปไดของรูปแบบการดําเนิน

ธุรกจิของเครื่องถายเอกสารในอนาคต จากการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีดิจิทัลที่สงผลตอการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี

และนวัตกรรมในปจจุบัน โดยทําการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพซึ่งรวมถึงการสัมภาษณเชิงลึกผูประกอบการและผูเชี่ยวชาญใน

ธุรกจิเครื่องถายเอกสารในประเทศไทยจํานวน 5 แหง ที่มีสวนแบงการตลาดรวมกันเกินกวารอยละ 80 ผลการศึกษาวิจัย

แสดงใหเห็นวาธุรกจิเครื่องถายเอกสารไดมีแนวโนมการปรับรูปแบบการดําเนินธุรกิจ (business model) จากการพัฒนาของ

เทคโนโลยีดจิิทัลดวยการปรับตัวเขาไปสูธุรกจิการใหบรกิารดานโซลูชั่นส ในการบรหิารจัดการระบบการจัดการงานพิมพดวย

รูปแบบ Managed Print Services (MPS) และพัฒนาซอฟแวร (software) ดานตางๆ โดยที่รูปแบบการเปลี่ยนแปลงทาง

นวัตกรรมยังคงอาศัยเครื่องถายเอกสารที่เปนฮารดแวร (hardware) เปนองคประกอบหลักในการเสนอขายสินคาและบริการ 

ทั้งนี้ผลของการวิจัยสามารถนําไปเปนแนวทางในการปรับตัวในการดําเนินธุรกิจทางเทคโนโลยีและนวัตกรรม ใหสามารถ

ปรับตัวไดทันตอการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีดจิิทัล 

คําสําคัญ: การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอยางพลกิผัน  รูปแบบการดําเนนิธุรกจิ  ครื่องถายเอกสาร 

Abstract  

This paper analyses the disruptive technology and the possible future business model of the copier business 

given the digital transformation that currently affects technology and innovation changes. The qualitative research 

includes conducting in-depth interviews with five copier businesses covering over 80% of market share in Thailand.  

The analyses of findings have shown the trend of copier businesses moving towards business solutions. The study has 

shown the trend of disruptive technology in document management solutions with Managed Print Services (MPS) and 

software development.  The trend of document solutions is still based on the hardware (copier) in extending product and 

service solutions/functionalities to customers. The results of this study can be used as a guide enabling the copier 

businesses to adapt to digital transformation.          

Keywords: disruptive technology, business model, copier 

 

บทนํา 

การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีดิจิทัล (digital transformation) ในปจจุบันทําใหภาคองคกรธุรกิจจําเปนตองมีการ

ปรับกลยุทธขององคกรหรอืแนวทางในการดําเนนิธุรกจิเพื่อใหสามารถตอบสนองความตองการตอตลาดหรือผูบริโภคใหทัน

ตอการเขามาของยุคดจิิทัล ซึ่งธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรมนั้นตองใหความสําคัญเปนอยางมาก เพราะการเขามาของยุค
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ดจิิทัล  จะทําใหองคกรธุรกจิทัง้ภาคสนิคาและบรกิารนัน้จะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยที่ผสานกับ

ไอเดียใหมๆ จนกลายเปนมาตรฐาน (standardization) หรือแพลทฟอรม (platform) ทางธุรกิจใหมที่อาจจะสงผลใหองคกร

ธุรกจิเดมิที่ไมสามารถปรับตัวไดทันตอการเปลี่ยนแปลงตองถูกลดบทบาทและออกจากตลาดไป ดวยศักยภาพของนวัตกรรม

ใหม (disruptive Innovation) ที่ตอบสนองความตองการของผูบริโภคได ดังนั้นจึงเปนสิ่งสําคัญที่ทําใหเจาของนวัตกรรมหรือ

เทคโนโลยีเดมิ (Incumbents) ที่เคยครอบงําตลาดไวได ดวยการสรางมาตรฐาน (standardization) หรือแพลทฟอรม (platform) 

ทางธุรกจิรูปแบบเดมิตองมีการตระหนักถงึการปรับเปลี่ยนและพัฒนาตัวเองใหทันกับผูเลนรายใหม (disruptor) จากการศึกษา

ทฤษฎีของศาสตราจารย Clayton Christensen อธบิายถงึ disruption technology theory ที่เปนรูปแบบกลยุทธอยางหนึ่งในการ

แขงขันทางธุรกจิที่องคกรตองรับมือและพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง ดวยการใชความสามารถที่ไดมาจากการวิจัยและพัฒนา

จากเทคโนโลยีและนวัตกรรมขององคกร โดยนําองคความรูใหมที่ไดมาพัฒนาเชิงพาณิชยดวยความเปนเจาของสิทธิ์และ

พัฒนาจนเกิดเปนมาตรฐาน (standardization) หรือแพลทฟอรม (Platform) ในอุตสาหกรรมนั้น (Abernathy and Utterback 

,1978) (Shin et al.,2015) เพื่อใหธุรกิจสามารถปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีหรือเสนทางเดินของเทคโนโลยี 

(technological trajectory) ที่มีการขยับไปตามวิวัฒนาการของเทคโนโลยีและนวัตกรรม(Christensen, M. 1997) รวมไปถึงให

สอดคลองกับสภาพแวดลอมและพฤตกิรรมของผูบรโิภคในปจจุบัน (Kim and Kogut ,1996) 

ปจจุบันการทําสําเนาเอกสารหรอืการทําภาพ (copy) ยังคงมีบทบาทกับการทํางานในสํานักงาน แตการพิมพ (print) 

เอกสารภายในองคกรมีปริมาณการใชงานลดลง เนื่องจากการทํางานที่องคกรตางๆตองการเพิ่มประสิทธิภาพในการ

ดําเนนิงานและลดตนทุนระบบการจัดการภายใน ดวยการลดการจัดเก็บเอกสารในรูปแบบแฟมงานเอกสาร เปนการจัดเก็บ

และเรยีกดูขอมูลผานระบบอิเล็กทรอนกิสมากย่ิงขึ้น ทําใหภาคธุรกจิเครื่องถายเอกสารไดมีการปรับตัวองคกรเองใหเขากับยุค

สมัยและสภาพแวดลอมทางเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป ดวยการนําเสนอผลิตภัณฑเครื่องถายเอกสารแบบครบวงจร

(Multifunction Product, MFP) ที่เปนฮารดแวร (hardware) และเพิ่มคุณคา (value added) ใหกับลูกคาดวยการใหบริการดาน

โซลูชั่นส (Vandermerwe and Rada ,1988)  ในการบริหารจัดการระบบการจัดการงานพิมพดวยรูปแบบ Managed Print 

Services (MPS) และพัฒนาซอฟแวร (software) ดานเอกสารตางๆ เพื่อใหทันตอการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและ

นวัตกรรม ดังนัน้งานวจัิยนี้เปนงานที่ศึกษาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอยางพลิกผัน (Disruptive Technology) ที่

อาจเกดิขึ้นกับธุรกิจเครื่องถายเอกสารในปจจุบันซึ่งเปนยุคที่การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีดิจิทัล (digital transformation) 

เขามามีบทบาทสําคัญตอการดําเนนิธุรกจิ โดยจะสงผลกระทบใหภาคธุรกิจตางๆตองมีการตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงทาง

สภาพแวดลอมและวถิชีวีติของคนที่มีการปรับตัวเขาสูยุคการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีดิจิทัล (digital transformation) ทําให

ทุกองคกรตองมีความพรอมที่จะสามารถปรับตัวใหทันตอสภาพแวดลอม (Fast follower) ดวยการปรับรูปแบบการดําเนิน

ธุรกจิตามเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อที่จะไมถูกกลนืไปกับการมาของผูเลนรายใหม (disruptor)  

 

วิธีดําเนนิการวิจัย  

 

งานวิจัยนี้เปนงานวิจัยเชิงคุณภาพที่มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาลักษณะของ Disruptive Technology ที่สงผลตอการ

ดําเนนิธุรกจิและศกึษาความเปนไปไดของรูปแบบธุรกจิเครื่องถายเอกสารในประเทศไทย ซึ่งมีกรอบแนวคิดการวิจัยดังแสดง

ในภาพที่ 1 
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ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดงานวจัิย 

 
  โดยวธิกีารศกึษาประกอบดวย 3 ขัน้ตอนดังนี้  

1) การทบทวนทฤษฎีและงานวจัิยที่เกี่ยวของกับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีอยางพลิกผัน (Disruptive Technology) , 

การเปนมาตรฐานทางเทคโนโลยี (Technology Platform) ,การพัฒนาทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมแบบคอยเปนคอยไป 

(Incremental Innovation) และ การพัฒนาทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมแบบเปลี่ยนโฉมไปอยางสิ้นเชิง (Radical Innovation),  

การหยุดการพัฒนาหรือการไมตอเนื่องของนวัตกรรม (Discontinuous Innovation) ,แนวคิดการเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน 

(Paradigm Shift), วงจรชีวิตอุตสาหกรรม (Industries Life cycle) และ รูปแบบในการดําเนินธุรกิจ (Business Model) เพื่อให

เห็นแนวโนมของการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอยางพลิกผัน (Disruptive Technology) และความเปนไปไดของรูปแบบธุรกิจ 

(Business model) ในอนาคตของธุรกจิเครื่องถายเอกสาร 

 2) การเก็บขอมูลจากเอกสาร งานวจัิย เว็บไซด รายงานประจําป และ การสัมภาษณเชงิลกึจากผูประกอบการหรือ

ผูเชี่ยวชาญในธุรกจิเครื่องถายเอกสารจํานวน 5 แหงในประเทศไทย ที่มีสวนแบงการตลาดรวมกันเกนิกวารอยละ 80 โดยเปน

คําถามที่พัฒนามาจากแนวคิดและทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีแบบตางๆ เพื่อใชในการวิเคราะหแนวโนมความ

เปนไปไดที่จะเกดิขึ้นกับอุตสาหกรรมเครื่องถายเอกสารกับบทบาทของเทคโนโลยีดิจิทัลที่สงผลกระทบตอรูปแบบการดําเนิน

ธุรกจิในหลากหลายอุตสาหกรรมในปจจุบัน 

3) การวิเคราะหและสรุปผลการวิ จัย โดยการเก็บรวบรวมขอมูลจากขอมูลปฐมภูมิจากการสัมภาษณ

ผูประกอบการ และผูเชี่ยวชาญในธุรกิจเครื่องถายเอกสารรายใหญของประเทศไทย รวมถึงขอมูลทุติยภูมิจากงานวิจัย 

เอกสารทางวชิาการ เว็บไซด หนังสอื วารสารวชิาการ และ รายงานประจําป  แลวนําขอมูลที่ไดมาจากแหลงตางๆวิเคราะห

รวมกับแนวคิดและทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่ทําการศึกษา แลวนําเสนอขอมูลเชิงพรรณนาเพื่อใหเห็นแนวโนม
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ของการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอยางพลิกผัน (Disruptive Technology) และความเปนไปไดของรูปแบบธุรกิจ (business 

model) ในอนาคตของธุรกจิเครื่องถายเอกสารในประเทศไทย 

 

ผลการวิจัย 

จากการศกึษาทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีรูปแบบตางๆ รวมกับการสัมภาษณ

ผูเชี่ยวชาญในธุรกจิเครื่องถายเอกสาร ทําใหทราบถงึลักษณะการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมในธุรกจิเครื่อง

ถายเอกสารนัน้จะเปนไปในลักษณะการพัฒนาทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมแบบคอยเปนคอยไป (Incremental Innovation) 

เริ่มจากการพัฒนาในระยะแรกที่พัฒนาการทําสําเนา (copy) เอกสารจากระบบ อนาล็อก (Analog) เขาสูการพมิพภาพ 

(printing) ดวยระบบดจิิทัล (Digital) และการพัฒนาอยางตอเนื่องในดานความคมชัดของเอกสาร (resolution) ความเร็วในการ

พมิพเอกสารหนาตอนาท ี(ppm) จนมาถงึการพัฒนาเครื่องถายเอกสาร (Mutifunction Product, MFP) ที่สามารถเชื่อมโยงกับ

คอมพวิเตอรและระบบสารสนเทศตางๆในองคกร เพื่อเพิ่มคุณคาใหกับตัวสนิคา (value proposition) และอํานวยความสะดวก

ใหกับผูใชงานไดมากย่ิงขึ้น ในปจจุบันผูประกอบการแตละแหงสวนใหญไดใหความคิดเห็นไปในทศิทางเดียวกันวา เทคโนโลยี

การทําสําเนาภาพ หรอืการพมิพภาพ (Imaging technology) ที่เปนมาตรฐานทางเทคโนโลยี (Technology Platform & 

Technology standardization) ของเครื่องถายเอกสาร ในปจจุบันนัน้ถงึจุดอ่ิมตัว (Maturity) จนถงึเสื่อมถอย (Decline) ในภาพ

ของวงจรชวีติของอุตสาหกรรมและผลติภัณฑ โดยอัตราการเติบโตของยอดขายเริ่มชาหรอืลดลง สวนแบงการตลาดจะเริ่มไม

พัฒนา (Vernon,1966) และเม่ืออุตสาหกรรมมีการปรับตัวเขาสูสุดทายระยะเสื่อมถอย (Decline) จะมีการหดตัวของตลาดทํา

ใหสนิคาและบรกิารจะเริ่มลาสมัยไมเปนที่ตองการ (Gort and Klepper,1982) โดยผูประกอบการเครื่องถายเอกสารตางๆ จะมี

ปรับปรุงพัฒนาเครื่องถายเอกสารรุนใหมเพื่อเปนการตอยอดสินคาของตนเองออกไปดวยการพัฒนาดานความเร็วในการใช

งานที่ดย่ิีงขึ้น ลดเวลาการใชงาน สามารถเชื่อมตอการทํางานผานอินเทอรเนตและคอมพวิเตอร และนําเสนอการบรกิารใน

การจัดการดานเอกสารในรูปแบบตางๆ เพื่อใหการทํางานภายในสํานักงานมีประสทิธภิาพมากย่ิงขึ้น  

 
ภาพที่ 2 รูปแบบของเสนทางเดนิของเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมเครื่องถายเอกสาร  
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จากรูปที่ 2 เสนทางเดนิของเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมเครื่องถาย (Trajectory of Copier Machine) เสนสฟีาที่แสดงอยู

ในตลาดสวนใหญ (mainstream) โดยที่ธุรกิจเครื่องถายเอกสารมีการปรับตัวดวยการนําเสนอการบริการดานโซลูชั่นและ

ซอฟแวรเพื่อสรางความย่ังยืนทางนวัตกรรมของตัวเครื่องถายเอกสารออกไปในตลาดดานบนเสนสนี้ําเงิน ใหกับกลุมลูกคาที่มี

ความเต็มใจจายในการบริการที่เหนือกวา (new-niche market) ในขณะที่การเกิดขึ้นของการพัฒนาแอปพลิเคชั่นทางสมา

ทโฟนตางๆและกลองถายภาพของโทรศัพทสมาทโฟนในเสนสีแดงที่มีความคมชัดและสะดวกสบายตอการใชงานใน

ชวีติประจําวันในเสนสแีดง ทําใหโทรศัพทสมาทโฟนสามารถนําเสนอการบริการที่ถูกลงและสะดวกสบายมากย่ิงขึ้นในตลาด 

(low-end market) ของกลุมผูบรโิภคดานลางดวยพฤตกิรรมการใชงานของผูบรโิภคที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งแงของการลดการใช

งานกระดาษและการจัดเก็บเอกสารในรูปแบบไฟลดจิิทัล รวมไปถงึการเชื่อมตอระบบคลาวน,ดรอปบอก,กูเกลิไดรฟทําใหอาจ

มีความเปนไปไดของการเปลี่ยนแปลงอยางพลกิผันของเทคโนโลยี (disruptive technology) จะเกิดขึ้นกับเทคโนโลยีเครื่องถาย

เอกสารในอนาคต ดวยการพัฒนาศักยภาพของเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหมๆ ซึ่งในปจจุบันอุตสาหกรรมเครื่องถายเอกสาร

นั้นเสนทางเดินของเทคโนโลยี (Trajectory of Copier Machine) อาจจะมีความสูงชันมาก จึงตองใชเวลาหลายปในการ

เปลี่ยนแปลงความตองการ หรอื พฤตกิรรมของผูบริโภคจนทําใหมีการขยับของเสนทางเดินของเทคโนโลยี (Christensen, M. 

1997) ซึ่งบรษิัท ฟูจิ ซรีอก ไดใหความเห็นวา การพัฒนาของแอปพลิชั่นของสมาทโฟนตางๆและกลองถายภาพของโทรศัพท

สมาทโฟนนัน้อาจจะสามารถตอบสนองความตองการใชงานกับผูใชงานทั่วไป หรือ สวนบุคคล (consumer) โดยในสวนความ

ตองการใชงานรูปแบบขององคกร หรือ สํานักงาน (enterprise) การพัฒนาความสามารถของโทรศัพทสมาทโฟนจะยังไม

สามารถเขามาทดแทนการใชงานเครื่องถายเอกสารในการทํางานได เนื่องจากกลุมผูใชงานจะมีความตองการใชงานที่แตกตาง 

ซึ่งสอดคลองกับบรษิัทแคนนอนที่ไดใหความเห็นวา ตลาดการใชงานสวนบุคคลจะมีความแตกตางจากการใชงานในรูปแบบ

ธุรกจิ และบรษิัทอ่ืนๆไดแสดงความเห็นวาการพัฒนาความสามารถของโทรศัพทสมาทโฟนเปนการอํานวยความสะดวกในการ

ใชงานใหกับผูใชไดสวนหนึ่ง แตจะไมสามารถทดแทนการใชงานเครื่องถายเอกสารในการทํางานไดในปจจุบัน เพราะการ

ทํางานแบบรูปแบบขององคกร และวถิกีารทํางานของผูคนยังคงเชื่อม่ันในรูปแบบเอกสารที่จับตองได ยังมีความตองการงาน

พมิพและการสํารองขอมูลแบบถายเอกสาร โดยที่ผูประกอบการทุกแหงลวนแลวแตมีการพัฒนาแอปพลิเคชั่นของตนเองใน

การจัดการเอกสารออกมาเพื่อรองรับการใชงานเชื่อมผานโทรศัพทมือถือสมาทโฟนเชนกัน จะทําใหเห็นวาผูประกอบการ

ธุรกิจเครื่องถายเอกสารทุกแหงไดมีการปรับตัวองคกรดวยการพัฒนาทางเทคโนโลยีในรูปแบบการขยายความย่ังยืนของ

เทคโนโลยีเดมิออกไป (Sustaining Technologies) ดวยการตอบสนองความตองการของลูกคา โดยพัฒนาสินคาไปในทิศทางที่

ลูกคาตองการ และพัฒนาสินคาใหทํางานไดดีขึ้นดวยการเนนคุณคาดานการบริการที่มากขึ้น โดยยังไมเกิดการพัฒนาใน

ลักษณะการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอยางพลกิผ ัน (disruptive technology) ในอุตสากรรมเครื่องถายเอกสารในปจจุบัน 

ดังนัน้ความเปนไดของรูปแบบการดําเนนิธุรกจิที่เหมาะสมสําหรับเทคโนโลยีการทําภาพสําเนา (imaging technology) 

คือ รูปแบบการดําเนินธุรกิจแบบใหบริการ หรือ Servitization ที่เปนรูปแบบการดําเนินธุรกิจที่พัฒนาจากองคกรที่เคยเปน

เพยีงผูผลติสนิคา ไดเพิ่มสวนประกอบทางดานการบริการตางๆ หรือ การพัฒนาโซลูชั่นที่ตอบสนองลูกคา เพื่อเปนการเพิ่ม

คุณคาในตัวผลิตภัณฑขององคกรนั้น (Kastalli I.V and Van, 2013) จะเห็นไดจากสถิติของ International Data Corporation 

(IDC) ที่แสดงปริมาณการสงเครื่องถายเอกสารทั่วโลกที่ลดลง ในป 2016 รวมทั้งสิ้น 99,026,927 ครั้ง จากป 2015 ที่มี 

103,248,739 ครัง้ อัตราการเตบิโตลดลง -4.1% จากป 2015 ซึ่งแสดงใหเห็นสภาวะของตลาดและอัตราการเติบโตที่ลดลง

ของอุตสาหกรรมเครื่องถายเอกสารในป 2016  รวมไปถึงขอมูลจากการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญในแตละผูประกอบการธุรกิจ

เครื่องถายเอกสารนัน้ ไดแสดงใหเห็นถงึการดําเนนิธุรกจิในปจจุบันวา มีการแขงขันกันมุงเนนในการพัฒนาการบริการที่มาก

ขึ้น ไมไดอาศัยเพยีงการนําเสนอผลติภัณฑที่เปนฮารดแวรหรอืเทคโนโลยีของเครื่องถายเอกสารเพียงอยางเดียว จากเพียงการ

ใหบรกิารตดิตัง้หรอืบรกิารหลังการขาย แตในปจจุบันมีการมุงแนนเพื่อพัฒนาดานการบริการในรูปแบบการบริหารจัดการ

ระบบการจัดการงานพิมพ Managed print services MPS โซลูชั่นสดานเอกสาร และซอฟแวรตางๆที่รองรับการทํางานกับ
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เครื่องถายเอกสารมากย่ิงขึ้น โดยโซลูชั่นสและซอฟแวรตางๆนัน้สามารถปรับใหเขากับแตละรูปแบบองคกรของลูกคา เพื่อเปน

การสรางมูลคาเพิ่มใหกับสนิคาหลักอยางเครื่องถายเอกสารได ซึ่งเปนการพัฒนาเพื่อคนหาแนวทางแกไขจนเกิดการเปลี่ยน

แนวทางหรอืกระบวนทัศน (Paradigm Shift) ในการดําเนนิธุรกจิ (Kunh, 1972)  หรอื การพัฒนาความสามารถของผูประกอบ

ธุรกจิเครื่องถายเอกสารเพื่อนําไปสูสิ่งที่ดย่ิีงขึ้น (Dosi,1982) ดวยการพัฒนาการใหบรกิารการจัดการเอกสารในรูปแบบตางๆ 

ซึ่งการใหบรกิารของผูประกอบธุรกิจเครื่องถายเอกสารในปจจุบันนั้นมีหลากหลายรูปแบบ เชน การวางแผนการจัดสงวัสดุ

สิ้นเปลืองอยางผงหมึกไดอยางมีสิทธิภาพ สามารถตรวจสอบปริมาณการใชงานของลูกคาผานออนไลน การใหบริการ

โซลูชั่นสและซอฟตแวรสําหรับสํานักงานเพื่อชวยจัดการงานเอกสาร การจัดเก็บ การแปลงเอกสารใหเปนขอมูลดิจิทัลเพื่อเพิ่ม

ความสะดวกในการเรยีกใชขอมูล การใหคําปรกึษา ใหบรกิารเอาทซอรสงานเอกสารแบบครบวงจร การบริการเก็บรวบรวม

ขอมูล และ สรางระบบหมุนเวยีนการใชเอกสารใหมีประสทิธภิาพ (ฟูจิ ซรี็อกซ,2560)   

โดยจะเห็นไดวารูปแบบการดําเนินธุรกิจแบบใหบริการ (Servitization) เปนกิจกรรมที่บริษัทมองหาการเพิ่มคุณคา

ผานการจัดหาการใหการบรกิาร และ มุงเนนในการเปลี่ยนแปลงทลีะเล็กทลีะนอยดวยการตระหนักถงึคุณคาดวยการเพิ่มการ

บรกิารผานการนําเสนอผลติภัณฑของตนเอง โดย ซึ่งจะสอดคลองกับรูปแบบการดําเนินธุรกิจเครื่องถายเอกสารในปจจุบันที่

ผูประกอบการธุรกจินัน้ไดใหความเห็นวาเทคโนโลยีการทําภาพสําเนา (imaging technology) ของเครื่องถายเอกสารนั้นไมไดมี

แนวโนมที่จะพัฒนาตอออกไป แตเปนการปรับปรุงคุณภาพ หนาที่การทํางานของเครื่องถายเอกสารใหเขากับรูปแบบดิจิทัล

มากย่ิงขึ้น ดวยการนําเสนอการบริการดานเอกสารตางๆซึ่งเปรียบเสมือนเปนการเพิ่มความสามารถในการสรางความ

แตกตาง (differentiate) ใหกับตัวสินคาของตนเองได (Christensen, M. 1997) โดยรูปแบบการดําเนินธุรกิจแบบใหบริการ 

(Servitization) เปนรูปแบบการดําเนินธุรกิจที่มีความสอดคลองกับความสามารถหลักขององคกรและทรัพยากรที่มีอยูอยาง

เครื่องถายเอกสารไดเปนอยางด ี(Bharawaj,2013) เพื่อใหเครื่องถายเอกสารที่เปนผลิตภัณฑหลักของธุรกิจสามารถปรับตัว

เองใหเขากับยุคการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีดิจิทัล โดยที่แนวโนมในปจจุบันของอุปกรณอิเล็กทรอนิกสตางๆจะสามารถ

เชื่อมโยงขอมูลตางๆเขาหากัน หรอื เทคโนโลยีอินเทอรเน็ตของสรรพสิ่ง )Internet of Things : IoT) ซึ่งผูใชงานจะสามารถสราง

ประโยชนจากการใชงานและอํานวยความสะดวกในชีวิตประจําวันในรูปแบบตางๆไดมากย่ิงขึ้น (Fleisch,2010) จากการ

ปรับเปลี่ยนรูปแบบการดําเนนิธุรกจิแบบใหบรกิารที่มุงเนนดานการจัดการดานงานพมิพ งานเอกสารตางๆของผูประกอบการ

ธุรกจิเครื่องถายเอกสารในปจจุบัน 

 

วิจารณผลการวิจัย 

ปจจุบันบทบาทของเครื่องถายเอกสารสามารถทําหนาที่เปนมากกวาการทําสําเนาเอกสาร (copy) จากการทํางาน

ดวยรูปแบบมัลตฟิงกชั่นดวยการรวมการทําสําเนา (copy) การพมิพ (print) การแสกน (Scan) และโทรสาร (Fax)ที่ครบวงจร 

ซึ่งในแตละผูประกอบธุรกิจเครื่องถายเอกสารดวยการจําหนายเครื่องถายเอกสารที่เปนฮารดแวรเพียงอยางเดียวจึงลด

นอยลง เนื่องจากผูประกอบธุรกจิทุกแหงลวนแตตองมีการนําเสนอการบรกิารในการจัดการงานพมิพ โซลูชั่นส และ ซอฟแวร

ในการจัดการงานเอกสารไปดวย เพื่อที่จะสามารถตอยอดในการสรางรายไดใหกับธุรกิจที่มีมูลคามากย่ิงขึ้น โดยทําให

ผูบรโิภคตระหนักถงึคุณคาที่บริษัทจะสงมอบการบริการดานการจัดการเอกสารหรือการพัฒนากระบวนการในการทํางาน

ภายในองคกรใหเปนระบบและลดตนทุนคาใชจายดานเอกสารไดมากย่ิงขึ้น ซึ่งในแตละผูประกอบการธุรกิจเครื่องถายเอกสาร

นัน้ไดมีการมุงเนนนําความสามารถหลักของตนเองมาพัฒนาในรูปแบบการบริการที่แตกตางกันออกไป โดยบางบริษัทจะเปน

องคกรที่ปรับรูปแบบการดําเนินธุรกิจใหเปนองคกรดานการบริการการจัดการดานเอกสารไดอยางชัดเจน ตั้งแตการรับ

จัดการขอมูลของลูกคาในรูปแบบเอกสารมาพัฒนาเปนขอมูลรูปแบบดิจิทัล และบริหารจัดการขอมูลเหลานั้นสูโปรแกรม

ซอฟแวร หรอื โซลูชั่นสตางๆ รวมไปถึงการพิมพดวยโรงพิมพแบบดิจิทัลที่ครบวงจรในการใหบริการ แตโดยสวนใหญแลว

รูปแบบการดําเนินธุรกิจยังเปนการนําเสนอเครื่องถายเอกสาร หรือ อุปกรณสํานักงานตางๆที่ชวยเพิ่มประสิทธิภาพการ
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ทํางานภายในองคกรไดดมีากย่ิงขึ้น โดยที่จะมีโซลูชั่นส หรอื ซอฟแวรที่ปรับใหเขากับรูปแบบองคกรตางๆได เนื่องจากรูปแบบ

การทํางานภายในองคกรของประเทศไทยยังมีการเชื่อถอืการทํางานรูปแบบเอกสารที่จับตองได ดังนั้นเครื่องถายเอกสารยังมี

ความจําเปนในภาคองคกรธุรกิจที่มีขอมูลขาวสารจํานวนมากและตองการการเก็บบันทึกในรูปแบบเอกสาร แตภาคองคกร

ตางๆจะสามารถปรับตัวนําโซลูชั่นส และซอฟแวรดานเอกสารมาชวยในเรื่องความปลอดภัย และลดเวลาในการทํางานไดมาก

ย่ิงขึ้น 

 

สรุปผลการวิจัย 

ภาคองคกรธุรกจิในปจจุบันตองมีการปรับตัวเพื่อนําเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหมๆมาใชในการดําเนินธุรกิจเพื่อให

องคกรของตนเองไมถูกกลืนหายไปกับการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหมๆดังนั้นการปรับกลยุทธของผูประกอบการ

ธุรกจิเครื่องถายเอกสารในปจจุบันที่ปรับรูปแบบการดําเนนิธุรกจิสูการใหบรกิารดานการจัดการเอกสารโดยนําความสามารถ

หลักและทรัพยากรของตนเองที่มีอยูอยางเครื่องถายเอกสาร (Bharadwaj,2013)  มาพัฒนาตอยอดเปนการบริการจัดการดาน

งานพมิพ Managed print services (MPS), โซลูชั่นส และซอฟแวรดานเอกสารตางๆเพื่อใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงทาง

เทคโนโลยีดิจิทัล (digital transformation) การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอมดานเศรษฐกิจ สังคม และพฤติกรรมผูบริโภคที่

เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย ซึ่งผูประกอบการธุรกิจเครื่องถายเอกสารนั้นตองใหความสําคัญในการนําเสนอการบริการที่ดี

และเหมาะสมใหกับองคกรลูกคา เพราะรูปแบบสินคาในปจจุบันนั้นมีลักษณะคลายคลึงกัน ดังนั้นการมุงเนนการใหบริการ

ดานการจัดการเอกสารเปรียบเสมือนเปนการเพิ่มความสามารถในการสรางความแตกตาง (differentiate) ในตัวสินคาของ

ตนเองได (Christensen, M. 1997)  

การศึกษาวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาในสวนของเครื่องถายเอกสารที่ใชในรูปแบบองคกรธุรกิจซึ่งอาจจะยังไม

ครอบคลุมในสวนของเครื่องพิมพเอกสาร หรือเครื่องปริ้นเตอร (Printer) ที่ใชกับผูใชงานทั่วไปถึงระดับการใชงานสวนตัว 

ดังนัน้การศกึษาครัง้ตอไปสามารถศกึษาใหครอบคลุมไปถงึเครื่องปริ้นเตอร (Printer) เพื่อใหไดขอมูลในสวนของผูใชงานขนาด

กลางและผูใชงานสวนตัว เนื่องจากผูประกอบการในตลาดเครื่องปริ้นเตอร (Printer) จะมีผูประกอบธุรกิจชั้นนํารายอ่ืนๆที่มี

ศักยภาพ และความนาสนใจในการดําเนนิธุรกจิที่อาจจะตองมีการปรับตัวใหเขากับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีดิจิทัลใน

ปจจุบัน 
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เอกสารอางอิง  

Abernathy William, Utterback Jame. (1978). Patterns of industrial innovation. Technology Rev 7:40-47 



การประชุมวชิาการ และการประกวดนวัตกรรมบัณฑิตศกึษาระดับชาติและนานาชาติ 

ระหวางวันท่ี 17-18 พฤษภาคม 2561 

ณ ศูนยประชุมนานาชาติดิเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส เชยีงใหม 
 

1322 

Anandhi Bharadwaj. (2013), Digital Business Strategy : Toward a Next general of Insight. MIS Quarterly Vol. 

37 No. 2, pp. 471-482. 

Anderson, P., M. and L. Tushman (1986), Technological Discontinuities and Organizational Environments, Vol. 

31, No. 3 pp. 439-465 

Christensen, Clayton. M. (1997), The Innovator’s Dilemma: When New Technologies Cause Great Firms to Fail, 

Harvard Business School Press, Boston, MA. 

Christensen C. M., Michael E. Raynor & McDonald, R. (2015), What Is Disruptive Innovation? Retrieved from 

Harvard Business Reviews website : https://hbr.org/2015/12/what-is-disruptive-innovation 

  D-H.Shin et al. (2015). Standardization revisited: A critical literature review on standards and 

innovation.Computer Standard & Interface 38,152-157. 

Dosi Giovanni (1982),Technological paradigms and technological trajectories: A suggested interpretation of the 

determinants and directions of technical change." Research Policy, 11: 147-162. 

Fleisch, E. (2010), What Is the Internet of Things? An Economic Perspective, Auto-ID Labs White Paper, WP-

BIZAPP-053. 

Gort, M., & Klepper, S. (1982), Time paths in the diffusion of product innovations. Economic Journal, 92: 630-

653. 

Kim D-J, Kogut  B. (1996),Technological platforms and diversification. Organ Sci 7(3):283–301. 

Kuhn Thomas. (1972), The structure of scientific revolution. University of Chicago Press, Chicago 

Kastalli I.V, B. Looy Van. (2013), “Servitization: Disentangling the Impact of Service Business Model Innovation 

on Manufacturing Firm Performance,” Journal of Operations Management, 31 (4), 169–180 

Raymond Vernon. (1966), International investment and international trade in the product cycle. Quarterly 

Journal of Economics 80, pp. 190-207 

Vandermerwe S, Rada J. (1988), Servitization of business: Adding value by adding services. European 

Management Journal 6(4): 314–324. 

ฟูจิ ซรี็อกซ ประเทศไทย,2560. Fuji Xerox Corporate Profile. สบืคนเม่ือ  19 ธันวาคม  2560 , จาก 

https://www.fujixerox.co.th/-/media/Fuji-Xerox/FXTH/4,-d-,-Company/Fuji-Xerox-Corporate-Profile.pdf 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประชุมวชิาการ และการประกวดนวัตกรรมบัณฑิตศกึษาระดับชาติและนานาชาติ 

ระหวางวันท่ี 17-18 พฤษภาคม 2561 

ณ ศูนยประชุมนานาชาติดิเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส เชยีงใหม 
 

1323 

NGRC03010200 

การบริหารจัดการองคกรสภาเกษตรกรจังหวดัลําพูน 

MANAGEMENT OF LAMPHUN FARMER’ S COUNCIL 
รัชฎาภรณ  โยธา*   สถาพร  แสงสุโพธ์ิ  สมคดิ  แกวทพิย และ ธรรมพร  ตันตรา 

RATCHADAPORN YOTHA*, SATAPORN SANGSUPO, SOMKIT KAEWTIP and THAMMAPORN TANTRA 

สาขาวชิาการบรหิารองคการภาครัฐและเอกชน, วทิยาลัยบรหิารศาสตร, มหาวทิยาลัยแมโจ, เชยีงใหม, ประเทศไทย, 50290  

*Corresponding author, e-mail: hninghning.p@gmail.com 

บทคัดยอ 

การวจัิยครัง้นี้เปนงานวจัิยคุณภาพ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาโครงสราง การดําเนินงาน ผลการดําเนินงานของสภา

เกษตรกรจังหวัดลําพูนและสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดลําพูน ซึ่งผูวิจัยไดศึกษาขอมูลเชิงสํารวจจากเอกสารที่เกี่ยวของ 

และทําการสัมภาษณเชงิลึก (In-Dept Interview) ผูใหขอมูลหลัก ซึ่งคัดเลือกและแบงผูใหขอมูลหลักออกเปน 2 กลุม คือ 1) 

สมาชกิสภาเกษตรกรจังหวัดลําพูน และผูทรงคุณวุฒดิานพชื ดานปศุสัตว ดานประมงดานเกษตรกรรมอ่ืน ๆ จํานวน 19 คน 

และ 2) เจาหนาที่สํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดลําพูน จํานวน 6 คน จากนัน้จึงนําขอมูลมาวเิคราะหเนื้อหาเชงิพรรณนา 

จากการศกึษา พบวา 1) โครงสรางของสภาเกษตรกรจังหวัดลําพูน เปนไปตามกรอบโครงสราง ที่พระราชบัญญัติ

สภาเกษตรกรแหงชาติกําหนด สวนโครงสรางของสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดลําพูน  ไมสอดคลองกับโครงสรางที ่

สํานักงานสภาเกษตรกรแหงชาตกิําหนด เนื่องจากขาดตําแหนงสําคัญและพนักงานบางตําแหนง มีคุณสมบัติไมตรงตามกรอบ

อํานาจหนาที่กําหนด ทําใหเกิดขอจํากัดในการขับเคลื่อนงานของสํานักงานฯ   2) การดําเนินงานของสภาเกษตรกรจังหวัด

ลําพูน เปนการดําเนินงานตามอํานาจหนาที่แหงพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแหงชาติและนโยบายสภาเกษตรกรแหงชาติ

กําหนด สวนการดําเนนิงานของสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดลําพูน ดําเนนิงานตามอํานาจหนาที่กําหนดในพระราชบัญญัติ

สภาเกษตรกรแหงชาติ และแผนปฏิบัติงานกิจกรรม/ โครงการของสภาเกษตรกรจังหวัดลําพูน คณะทํางานฯ และตัวชี้วัดที่

สํานักงานสภาเกษตรกรแหงชาตมิอบหมายใหดําเนนิการ 3) ผลการดําเนนิงานของสภาเกษตรกรจังหวัดลําพูนและสํานักงาน

สภาเกษตรกรจังหวัดลําพูน มีการสรุปผลการดําเนินงานของแผนปฏิบัติงาน/ โครงการ/ กิจกรรมของสภาเกษตรกรจังหวัด

ลําพูนและคณะทํางานฯ กําหนด และรายงานผลการดําเนินงานตอสภาเกษตรกรจังหวัดลําพูนและคณะทํางานฯ แตขาดการ

ตดิตามและประเมินผลการปฏิบัตงิานกจิกรรม และโครงการที่องคกรไดดําเนนิการเรยีบรอยแลว 

คําสําคัญ: โครงสราง  อํานาจหนาที่  การดําเนนิงาน  สภาเกษตรกรจังหวัดลําพูน  สํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดลําพูน 

Abstract  

 The objectives of this qualitative study were to; Structure Authority Performance of Lamphun Farmers 

Council and Office of Lamphun Provincial Farmers Council. The researcher studied the data from related documents and 

In-dept Interview main informants by selection and distribution of the main informants into two groups: 1) Member of 

Lamphun Farmers Council 19 persons and 2) Lamphun Farmers Council officials 6 persons. And descriptive statistics was 

used for data analysis. 

 Finding showed that 1) The structure of Lamphun Farmers Council is consistency and suitability with authority 

under the National Farmers Council act. But the structure of the Office of Lamphun Provicial Farmers Council not in 

accordance with authority. The lack of position and some employees have not qualified in accordance with the authority. 

There are restrictions on the work of the office. 2) The authority of Lamphun Farmers Council is under the authority of 

the National Farmers Council. And the authority of the Office of Lamphun Provicial Farmers Council work in accordance 

with the work plan and activities / projects of the Lamphun Farmers Council and the indicators assigned by the Office of 
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the National Federation of Farmers. 3) Performance of Lamphun Farmers Council and Office of Lamphun Provincial 

Farmers Council Office are not follow up and evaluation of the activities and projects that the organization has 

completed.          

Keywords: Structure  Authority  Performance  Lamphun Farmers Council  Office of Lamphun Provincial Farmers Council 

 

บทนํา 

สภาเกษตรกรแหงชาต ิเปนองคกรที่ถูกตัง้ขึ้นจากเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ที่

กําหนดใหรัฐตองดําเนนิการคุมครอง และรักษาผลประโยชนของเกษตรกรในการผลติ และการตลาด สงเสริมใหสินคาเกษตร

ไดรับผลตอบแทนสูงสุด รวมทั้งสงเสริมการรวมกลุมของเกษตรกรในรูปของสภาเกษตรกร  เพื่อวางแผนเกษตรกรรม และ

รักษาผลประโยชนรวมกันของเกษตรกร อีกทัง้สนับสนุนการมีสวนรวมของเกษตรกร    ในการกําหนดนโยบาย และวางแผน

การพัฒนาเกษตรกรรมอยางเปนระบบ ตลอดจนการเพิ่มศักยภาพ และยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรใหดีขึ้น ทั้งในดาน

เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองอยางตอเนื่อง รวมทั้งเปนไปเพื่อเกษตรกรอยางแทจริงและมีกระบวนการตรวจสอบการใช

อํานาจรัฐดานการปฏิบัตติามนโยบายเกษตรกรรม อันจะนําไปสูการพัฒนาภาคเกษตรกรรม และระบบเศรษฐกิจโดยรวมของ

ประเทศอยางย่ังยืนในอนาคต ดังนัน้ เพื่อใหบรรลุตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญในการจัดตั้งสภาเกษตรกรแหงชาติ เพื่อให

ทําหนาที่เปนตัวแทนของเกษตรกรในการดําเนินกิจกรรมตางๆ เกี่ยวกับเกษตรกรรม จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 

(พระราชบัญญัตสิภาเกษตรกรแหงชาต ิพ.ศ. 2553, 2553) หลังจากคณะรัฐมนตรีไดแถลงหลักการและเหตุผลแลว ผูเสนอ

รางพระราชบัญญัติ   สภาเกษตรกรแหงชาติ พ.ศ. 2553 ไดแถลงหลักการและเหตุผลในการเสนอรางพระราชบัญญัติฯ 

ดังกลาว รวมทั้ง   รางฯ ของคณะรัฐมนตรีจนครบทั้ง 9 ฉบับ โดยมีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรอภิปราย แสดงความคิดเห็น

อยางกวางขวาง และที่ประชุมไดลงมติรับหลักการแหงรางพระราชบัญญัติทั้ง 9 ฉบับ ดวยคะแนนเสียงเห็นชอบ 304 เสียง              

ไมลงคะแนนเสยีง 5 เสยีง และงดออกเสยีงไมมี รวมทัง้มีมตใิหตัง้คณะกรรมาธกิารวสิามัญ จํานวน 36 คน เพื่อพิจารณา โดย

ถอืเอารางพระราชบัญญัตขิองคณะรัฐมนตรเีปนหลักในการพจิารณาของคณะกรรมาธกิารวสิามัญ    ที่กําหนดการแปรญัตต ิ

ภายใน 7 วัน ซึ่งรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 84 (8) ประกอบมาตรา 303 (1) ไดบัญญัติให

รัฐจัดทํากฎหมายวาดวยสภาเกษตรกร นับแตวันที่คณะรัฐมนตรไีดแถลงนโยบายตอรัฐสภา(สํานักงานสภาเกษตรกรแหงชาติ, 

2553) 

 จากนัน้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ จึงมีคําสั่งแตงตัง้คณะกรรมการยกรางกฎหมายวาดวยสภาเกษตรกร โดยมีที่

ปรึกษารัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ คือ นายประพัฒน ปญญาชาติรักษ เปนประธานกรรมการ และ

ผูอํานวยการกองนิติการ ในขณะนั้นเปนกรรมการ และเลขานุการ เพื่อดําเนินการศึกษา และยกรางกฎหมายวาดวยสภา

เกษตรกร คณะกรรมการฯ ไดยกรางพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแหงชาติ พ.ศ. 2553 เพื่อเปนกฎหมายที่ใหหลักประกัน

สิทธิเสรีภาพในการคุมครอง รักษาผลประโยชนเกี่ยวกับการผลิต และการตลาด เพื่อใหผลิตผลทางการเกษตรไดรับ

ผลตอบแทนสูงสุด และมีสภาสําหรับเกษตรกร ในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตลอดจนเสริมสรางสมานฉันทของเกษตรกร

ทั้งประเทศ ทําใหเกษตรกรมีความเขมแข็งและมีการรวมตัวกันอยางเปนเอกภาพ โดยสรางเครือขายเกษตรกร นอกจากนี้ 

เกษตรกรสามารถจัดทําแผนแมบท เสนอใหคณะรัฐมนตรพีจิารณากําหนดนโยบายใหสอดคลองกับความตองการ และสภาพ

ปญหาอันแทจริง รวมทั้งใหเกษตรกรไดรับการพัฒนา สงเสริมใหไดรับความรูและขอมูลเกี่ยวกับเกษตรกรรมดานตางๆ 

ประกอบกับบทเฉพาะกาลของพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแหงชาติ พ.ศ. 2553 มาตรา 44 ไดกําหนดใหปลัดกระทรวง

เกษตรและสหกรณ ทําหนาที่เลขาธิการของสภาเกษตรกรแหงชาติ และใหเกษตรและสหกรณจังหวัด ทําหนาที่หัวหนา

สํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัด ระยะเวลาไมเกนิ 2 ป รวมทัง้จะตองดําเนนิการรับขึ้นทะเบยีนเกษตรกร องคกรเกษตรกร และ

จัดใหมีการเลอืกตัง้สมาชกิสภาเกษตรกรจังหวัดชุดแรกขึ้น (สํานักงานสภาเกษตรกรแหงชาต,ิ 2553) พรอมกันทั่วประเทศ ซึ่ง
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ในป พ.ศ. 2553-2554 เกษตรและสหกรณจังหวัดลําพูน ไดดําเนินการจัดการเลือกตั้งผูแทนเกษตรกรระดับหมูบาน ระดับ

ตําบล และระดับอําเภอ ตามลําดับ เพื่อใหไดมาซึ่งสมาชกิสภาเกษตรกรจังหวัดลําพูน พรอมทัง้ทําหนาที่เปนหัวหนาสํานักงาน

สภาเกษตรกรจังหวัดลําพูน และชวยปฏิบัติงานของสภาเกษตรกรจังหวัดลําพูนเปนการชั่วคราว ตามบทเฉพาะกาล                 

แหงพระราชบัญญัตสิภาเกษตรกรแหงชาติ พ.ศ. 2553 จนกระทั่งในป พ.ศ. 2555 สภาเกษตรกรแหงชาติไดยายสังกัดจาก

กระทรวงเกษตรและสหกรณ เปนสังกัดสํานักนายกรัฐมนตร ีทําใหสภาเกษตรกรจังหวัดทั่วประเทศ รวมทั้ง     สภาเกษตรกร

จังหวัดลําพูนไดแยกหนวยงานออกจากสํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดลําพูน เพื่อบริหารจัดการตนเอง โดยไมไดอยู

ภายใตการควบคุมดูแลจากกระทรวงเกษตรและสหกรณอีกตอไป 

 เหตุผลดังกลาวขางตน สภาเกษตรกรจังหวัดลําพูนจึงจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแหงชาติ พ.ศ. 

2553 ซึ่งพระราชบัญญัติฯ ดังกลาว ไดกําหนดโครงสรางสภาเกษตรกรจังหวัดลําพูน โดยแบงเปน 2 สวน ดังนี้ 1) สภา

เกษตรกรจังหวัด ใหประกอบดวยสมาชิกสภาฯ 2 ประเภท ไดแก สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ที่มาจากการเลือกตั้งผูแทน

เกษตรกรระดับหมูบาน ระดับตําบล ระดับอําเภอ และระดับจังหวัด ตามมาตรา 31 (1) จํานวนทั้งสิ้น     16 คน และสมาชิก

ผูทรงคุณวุฒซิึ่งเปนสมาชกิตามมาตรา 31 (1) เลอืกจากผูมีความรู ความเชี่ยวชาญดานเกษตรกรรม โดยมาจากดานพืช ดาน

ปศุสัตว ดานประมง และดานเกษตรกรรมอ่ืน ๆ อยางนอยดานละ 1 คน (มาตรา 31 (2) ) จํานวนทั้งสิ้น 5 คน โดย

พระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแหงชาติ พ.ศ. 2553 ไดกําหนดใหสภาเกษตรกรจังหวัด มีอํานาจหนาที่ตามมาตรา 33 คือ 

สงเสรมิและสนับสนุนการรวมกลุมขององคกรเกษตรกร กลุมเกษตรกร และยุวเกษตรกรในจังหวัดรูปแบบตาง ๆ เพื่อการ

พัฒนาและเสรมิสรางความเขมแข็งแกเกษตรกรและองคกรเกษตรกรภายในจังหวัดอีกทัง้ประสานนโยบายและการดําเนินงาน

ระหวางองคกรเกษตรกร เกษตรกร สถาบันวิจัยสถาบันการศึกษา และหนวยงานภาครัฐ พรอมทั้งเสนอแผนพัฒนา

เกษตรกรรมระดับจังหวัดตอสภาเกษตรกรแหงชาต ิเพื่อเปนการบูรณาการแผนแมบทกับภาคสวนที่เกี่ยวของอีกทั้งยังสามารถ

นําเสนอนโยบายปญหา ขอเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา และแกไขปญหาที่เกี่ยวของกับภาคเกษตรกรรม รวมทั้งราคา

ผลผลติทางเกษตรกรรมที่ไมเปนธรรมตอสภาเกษตรกรแหงชาติ เพื่อเสนอเปนแนวทางตอคณะรัฐมนตรีตอไป ตลอดจนให

อํานาจในการสนับสนุนและสงเสรมิการศกึษา การฝกอบรม และการถายทอดเทคโนโลยีแกเกษตรกร และยุวเกษตรกร เพื่อ

เพิ่มขีดความสามารถในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมอยางครบวงจรและย่ังยืน และทําหนาที่ในการใหคําปรึกษาและ

ขอแนะนําแกเกษตรกรหรอืองคกรเกษตรกรตลอดจนสามารถแตงตั้งคณะทํางาน เพื่อดําเนินการใด ๆ ใหบรรลุวัตถุประสงค

ตามพระราชบัญญัตนิี้ และ 2) สํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัด ใหมีโครงสรางตามกรอบที่สํานักงานสภาเกษตรกรแหงชาติ

กําหนด ซึ่งสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดลําพูน มีอัตรากําลังในการปฏิบัตงิาน ทั้งสิ้นจํานวน 8 อัตรา อันไดแก หัวหนาสวน

ยุทธศาสตรการเกษตร (รักษาการในตําแหนงหัวหนาสํานักงานฯ ) จํานวน 1 อัตรา นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ จํานวน 1 

อัตรา นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ จํานวน 1 อัตรา นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ จํานวน 1 อัตรา เจาหนาที่

บันทึกขอมูล จํานวน 1 อัตรา เจาหนาที่ธุรการ จํานวน 1 อัตรา เจาหนาที่การเงิน จํานวน   1 อัตรา และพนักงานขับรถ 

จํานวน 1 อัตรา และใหสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดมีอํานาจหนาที่ตามพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแหงชาติ พ.ศ. 2553 

มาตรา 38 กําหนด คือ รับผดิชอบงานดานธุรการ และทําหนาที่เปนเลขานุการของสภาเกษตรกรจังหวัดรวบรวม ศึกษา และ

วเิคราะหขอมูลตาง ๆ ที่เกี่ยวกับการดําเนินงานของสภาเกษตรกรจังหวัด และประชาสัมพันธใหเกษตรกร องคกรเกษตรกร

ทราบถงึนโยบาย แผนพัฒนาเกษตรกรรมจังหวัด และการดําเนนิงานของสภาเกษตรกรจังหวัด อีกทั้งดําเนินการจัดใหมีระบบ

ฐานขอมูล และการเผยแพรขอมูลขาวสาร ผลงานการวจัิย และองคความรูเกี่ยวกับการผลิต ผลผลิต การแปรรูป ผลิตภัณฑ

เกษตรกรรม รวมทัง้การตลาดภายในประเทศ และตางประเทศ รวมทัง้ทําหนาที่ประสานการดําเนินงานกับเกษตรกร องคกร

เกษตรกร หนวยงาน    ที่เกี่ยวของและจัดทํารายงานประจําปของสภาเกษตรกรจังหวัดพรอมทั้งปฏิบัติหนาที่อื่นใดตามที่สภา

เกษตรกรแหงชาต ิและสภาเกษตรกรจังหวัดมอบหมาย (พระราชบัญญัตสิภาเกษตรกรแหงชาต ิพ.ศ. 2553, 2553) 
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 จะเห็นไดวา ตามพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแหงชาติ พ.ศ. 2553 และสํานักงานสภาเกษตรกรแหงชาติ    ได

กําหนดกรอบโครงสรางและใหอํานาจหนาที่ ทั้งในสวนของสภาเกษตรกรจังหวัดและสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอยาง

ชัดเจน โดยในสวนของสํานักงานฯ ใหหัวหนาสํานักงานจังหวัดเปนผูบังคับบัญชาพนักงานและลูกจาง รวมทั้งรับผิดชอบการ

บริหารงานของสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดใหเปนไปตามวัตถุประสงค ระเบียบ ขอบังคับ และนโยบายที่สภาเกษตรกร

แหงชาติกําหนด ทั้งนี้ ภายใตการบังคับบัญชาของเลขาธิการสภาเกษตรกรแหงชาติ และการกํากับดูแลของประธานสภา

เกษตรกรจังหวัด (พระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแหงชาติ พ.ศ. 2553, 2553)  แตขั้นตอนการดําเนินงานและผลการ

ดําเนนิงานของสภาเกษตรกรจังหวัดและสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดไมได  ถูกกําหนดไวในพระราชบัญญัตฯิ ฉบับนี้ 

 ดังนัน้ การวจัิยครัง้นี้ ผูวจัิยจึงมุงเนนใหความสําคัญการศกึษาโครงสราง อํานาจหนาที่ การดําเนินงาน และผลการ

ดําเนนิงานของสภาเกษตรกรจังหวัดลําพูน และสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดลําพูนเพื่อทราบถึงการบริหารจัดการองคกร

สภาเกษตรกรจังหวัดลําพูนอันจะนําไปสูการเสนอแนะแนวทางที่จะแกไขปญหาและพัฒนาที่สอดคลองกับองคกรสภา

เกษตรกรจังหวัดลําพูนตอไป 

 

อุปกรณและวิธีการ/ วิธีดําเนนิการวิจัย 

 การวิจัยนี้ เปนงานวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยขอมูลที่ใชในการศึกษาครั้งนี้แบงออกเปน  2 สวน 

อันไดแก สวนที่ 1 ขอมูลทุติยภูมิที่รวบรวมขอมูลจากแหลงขอมูลที่มีผูรวบรวมไวแลว คือ พระราชบัญญัติ สภาเกษตรกร

แหงชาติ พ.ศ. 2553 ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ คําสั่งของสภาเกษตรกรแหงชาติและสํานักงาน   สภาเกษตรกรแหงชาต ิ

แผนพัฒนาเกษตรกรรมสภาเกษตรกรจังหวัดลําพูน พ.ศ. 2557-2559 แผนปฏิบัตงิาน   สภาเกษตรกรจังหวัดลําพูน ประจําป

งบประมาณ 2559 ตัวชี้วัดสํานักงานสภาเกษตรกรแหงชาติ ประจําปงบประมาณ 2559 สรุปรายงานผลโครงการ/ กิจกรรม

ตาง ๆ ที่เกี่ยวของ และสวนที่ 2 การสัมภาษณผูใหขอมูลหลักเชงิลกึ  (In-Dept Interview) โดยวิธีการคัดเลือกซึ่งผูวิจัยไดแบง

ผูใหขอมูลหลักออกเปน 2 กลุม ไดแก 1) สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดลําพูนตามมาตรา 31 (1) แหงพระราชบัญญัติสภา

เกษตรกรแหงชาต ิพ.ศ. 2553 จํานวน 14 คน และสมาชกิสภาเกษตรกรจังหวัดลําพูน ตามมาตรา 31 (2) แหงพระราชบัญญัติ

สภาเกษตรกรแหงชาต ิพ.ศ. 2553 จํานวน 5 คน รวมทัง้สิ้นจํานวน 19 คน และ 2) เจาหนาที่สํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัด

ลําพูน จํานวน 7 คน ซึ่งไดแก หัวหนาสวนยุทธศาสตรการเกษตร นักวเิคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ นักวิชาการเกษตร

ปฏิบัตกิาร นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัตกิาร เจาหนาที่บันทกึขอมูล เจาหนาที่บรหิารงานทั่วไป และเจาหนาที่บัญชี จากนั้นจึงนํา

ขอมูล  ทัง้ 2 สวน มาสังเคราะห เพื่อใหไดขอมูลสรุปรายงานผลการวจัิยตามวัตถุประสงคในรูปแบบพรรณนาโวหาร 

 

ผลการวิจัย 

ผูวจัิยไดดําเนนิการวจัิยตามขัน้ตอนและใชเครื่องมือสําหรับการวจัิย โดยศกึษาจากเอกสารที่เกี่ยวของ และสัมภาษณ

ผูใหขอมูลหลักเชิงลึก (In-Dept Interview) เกี่ยวกับโครงสราง การดําเนินงาน และผลการดําเนินงานของสภาเกษตรกร

จังหวัดลําพูน และสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดลําพูน ซึ่งสรุปไดดังตอไปนี้ 

(1) โครงสรางของสภาเกษตรกรจังหวัดลําพูน แบงออกเปน 2 สวน ไดแก โครงสรางของสภาเกษตรกรจังหวัดลําพูน

และโครงสรางของสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดลําพูน โดยสรุปดังรายละเอียดตอไปนี้ 

1. สภาเกษตรกรจังหวัดลําพูน ประกอบไปดวย สมาชิกสภาเกษตรกรที่มาจากการเลือกตั้งระดับหมูบาน 

ตําบล และอําเภอ ทัง้สิ้นจํานวน 16 คน อันไดแก ประธานสภาเกษตรกรจังหวัด 1 คน รองประธาน  สภาเกษตรกรจังหวัด 2 

คน สมาชกิสภาเกษตรกรระดับอําเภอ 13 คน และผูทรงคุณวุฒดิานพชื ดานสัตว ดานประมง ดานเกษตรกรรมอ่ืน ๆ ที่มาจาก

การคัดเลอืกผูมีความรู ความเชี่ยวชาญดานเกษตรกรรมโดยสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดลําพูน เพิ่มอีกจํานวน 5 คน ดังนั้น

โครงสรางของสภาเกษตรกรจังหวัดลําพูนจะมีสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ทั้งสิ้นจํานวน 21 คน ซึ่งมีอํานาจหนาที่ คือ 1) 
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พัฒนาและเสรมิสรางความเขมแข็งแกเกษตรกรและองคกรเกษตรกรภายในจังหวัด 2) ประสานนโยบายและการดําเนินงาน

ระหวางองคกรเกษตรกร เกษตรกร สถาบันวิจัยสถาบันการศึกษา และหนวยงานของรัฐ 3) สงเสริมและสนับสนุนการ

รวมกลุมขององคกรเกษตรกร กลุมเกษตรกร และยุวเกษตรกรในจังหวัด ในรูปแบบตาง ๆ 4) เสนอแผนพัฒนาเกษตรกรรม

ระดับจังหวัดตอสภาเกษตรกรแหงชาติเพื่อบูรณาการเปนแผนแมบทเสนอตอคณะรัฐมนตรีตอไป 5) สนับสนุนและสงเสริม

การศึกษา การฝกอบรม และการถายทอดเทคโนโลยีแกเกษตรกร ยุวเกษตรกร เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการประกอบ

อาชพีเกษตรกรรมอยางครบวงจรและย่ังยืน 6) เสนอนโยบายและแนวทางในการพัฒนาและแกไขปญหาที่เกี่ยวของกับภาค

เกษตรกรรม รวมทัง้ราคาผลผลติทางเกษตรกรรมที่ไมเปนธรรมตอสภาเกษตรกรแหงชาติ 7) ใหคําปรึกษาและขอแนะนําแก

เกษตรกร  หรอืองคกรเกษตรกร 8) แตงตัง้คณะทํางานเพื่อดําเนนิการใด ๆ ใหบรรลุวัตถุประสงคตามพระราชบัญญัตินี้    9) 

ปฏิบัตหินาที่ตามที่ไดรับมอบหมายจากสภาเกษตรกรแหงชาต ิ  

ซึ่งจากการศึกษาวิจัยโครงสรางของสภาเกษตรกรจังหวัดลําพูนมีความชัดเจนและเหมาะสมกับอํานาจ

หนาที่ที่พระราชบัญญัตสิภาเกษตรกรแหงชาต ิพ.ศ. 2553 กําหนดไว สอดคลองกับการใหสัมภาษณของสมาชกิสภาเกษตรกร

จังหวัดลําพูน คนที่ 1 วา “โครงสรางสภาเกษตรกรจังหวัดลําพูนเหมาะสมในการดําเนินงาน      ก็เปนโครงสรางที่เหมาะสม

กะทัดรัด สามารถดําเนนิงานไดทันท ีโครงสรางไมมีผลกระทบตอการดําเนนิงานของสภาฯ และโครงสรางที่ผานมาก็สามารถ

ดําเนนิงานไดเปนอยางดมีาก สวนการดําเนนิงาน การมอบหมายงาน อํานาจหนาที่ที่มอบหมายใหกับคณะทํางานฯ แมกระทั่ง

การมอบหมายใหกบัสํานักงานฯ ก็มีความชัดเจน” และสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดลําพูน คนที่ 5 ที่วา “โครงสรางของสภา

เกษตรกรจังหวัดลําพูนมีความเหมาะสมและสอดคลองกับการดําเนนิงานเปนอยางด ีอีกทัง้โครงสรางยังไมมีผลกระทบตอการ

ดําเนนิงาน” และสอดคลองกับสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดลําพูน คนที่ 15 ที่ใหความเห็นวา “โครงสรางชัดเจน เหมาะสม 

และไมมีผลกระทบกับการดําเนินงานของสภาเกษตรกรจังหวัดลําพูน ซึ่งสิ่งที่จะกระทบตอการดําเนินงานมากที่สุด คือ ตัว

บุคคล ที่ไมเขาใจ ที่เขาใจไปคนละแนวทางมากกวาโครงสราง” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 โครงสรางสภาเกษตรกรจังหวัดลําพูน 

2. สํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดลําพูน แบงโครงสรางออกเปน 1 ฝาย 3 สวน ซึ่งประกอบดวย   1) ฝาย

อํานวยการ มีเจาหนาที่ปฏิบัตงิาน จํานวน 2 คน คือ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัตกิารและเจาหนาที่บัญช ี    2) สวนยุทธศาสตร

การเกษตร มีเจาหนาที่ปฏิบัตงิาน 3 คน คือ หัวหนาสวนยุทธศาสตรการเกษตร นักวเิคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ และ
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เจาหนาที่บันทกึขอมูล 3) สวนประเมินผลและกํากับการบรหิารจัดการที่ด ีไมมีเจาหนาที่ปฏิบัตงิานในสวนนี้ 4) สวนขับเคลื่อน

และการมีสวนรวม มีเจาหนาที่ปฏิบัตงิาน 2 คน คือ นกัวชิาการเกษตรปฏิบัตกิารและเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป โดยมีอํานาจ

หนาที่ ดังนี้ 1) รับผิดชอบงานดานธุรการและทําหนาที่เปนเลขานุการของสภาเกษตรกรจังหวัด 2) รวบรวม ศึกษาและ

วิเคราะหขอมูลตาง ๆ ที่เกี่ยวกับการดําเนินงานของ   สภาเกษตรกรจังหวัด 3) ประชาสัมพันธใหเกษตรกร และองคกร

เกษตรกร ไดทราบถงึนโยบาย แผนพัฒนาเกษตรกรรมจังหวัด และการดําเนนิงานของสภาเกษตรกรจังหวัด 4) จัดใหมีระบบ

ฐานขอมูลและการเผยแพรขอมูลขาวสาร ผลงานการวิจัยและองคความรูเกี่ยวกับการผลิต ผลผลิต การแปรรูป ผลิตภัณฑ

เกษตรกรรม รวมทัง้การตลาดทัง้ภายในประเทศและตางประเทศ 5) ประสานการดําเนินงานกับเกษตรกร องคกรเกษตรกร 

และหนวยงานอ่ืนที่เกี่ยวของ 6) จัดทํารายงานประจําปของสภาเกษตรกรจังหวัด 7) ปฏิบัติหนาที่อ่ืนใดตามที่สภาเกษตรกร

แหงชาต ิและสภาเกษตรกรจังหวัดมอบหมาย  

  ซึ่งในสวนโครงสรางของสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดลําพูน พบวา การบริหารจัดการโครงสรางภายใน

สํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดลําพูนยังพบประเด็นปญหาดานกําลังคน (Manpower) ที่ยังขาดบุคลากร  ในระดับผูบริหาร

และระดับปฏิบัตกิารบางสวนงาน นั่นก็คือ หัวหนาสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดลําพูน และหัวหนาสวน/ฝาย ที่จะรับมอบ

นโยบายการปฏิบัติงานตอจากหัวหนาสํานักงานฯ อีกทั้งในสวนประเมินผลและกํากับการบริหารจัดการที่ดี ไมมีบุคลากร

ปฏิบัตงิาน จึงทําใหงานสวนนี้ไมสามารถขับเคลื่อนได ตลอดจนเจาหนาที่บางตําแหนง  มีคุณสมบัติไมตรงตามตําแหนง เชน 

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ที่ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติงานดานธุรการ การเงิน และพัสดุ ทั้งที่ ไมมีความรูและ

ประสบการณดานนี้มากอน ดังนั้นขอจํากัดดานโครงสรางของสํานักงาน   สภาเกษตรกรจังหวัดลําพูน จึงเปนอุปสรรคและ

สงผลตอการปฏิบัตงิานของสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดลําพูน   ซึ่งสอดคลองกับการใหสัมภาษณของเจาหนาสํานักงานฯ 

คนที่ 1 ที่กลาววา “โครงสรางของสํานักงานฯ ไมสอดคลองบางสวน เชน หนาที่ของการเงินที่ทางสํานักงานสภาเกษตรกร

แหงชาติ ไมไดรับเจาหนาที่การเงิน/ พัสดุ โดยตรง ก็คือ เจาหนาที่ที่ทํางานดานการเงิน/ พัสดุของสํานักงานสภาเกษตรกร

จังหวัดลําพูน เปนคนที่ไมมีความรูดานนี้ แตวาเขาก็สามารถทําได แตถามวา ใหรูลึก รูจริงเหมือนคนที่จบดานนี้มาไหมก็ไมใช 

แตถามองตําแหนงอ่ืน เชน นักวิชาการเกษตร นักวิเคราะหฯ ก็ถือวาโอเค เหมาะสมกับภารกิจหนาที่ เพียงแตเจาหนาที่ของ

สํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดลําพูน ที่ปฏิบัติดานการเงิน/ พัสดุ เปนเจาหนาที่ที่จบมาไมตรงแคนั้น” และสอดคลองกับ

เจาหนาที่สํานักงานฯ คนที่ 2 ที่ไดใหสัมภาษณวา “ตามโครงสรางสํานักงานฯ ที่กําหนดมีความเหมาะสม แตในความจริง 

บุคลากรนอยไป ตําแหนงนักปฏิบัตกิารยังไมครบ ไมเพยีงพอตองานที่เขามา” 

 
ภาพที่ 2 โครงสรางสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดลําพูน 



การประชุมวชิาการ และการประกวดนวัตกรรมบัณฑิตศกึษาระดับชาติและนานาชาติ 

ระหวางวันท่ี 17-18 พฤษภาคม 2561 

ณ ศูนยประชุมนานาชาติดิเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส เชยีงใหม 
 

1329 

(2) การดําเนินงานของสภาเกษตรกรจังหวัดลําพูน แบงออกเปน 2 สวน ไดแก การดําเนินงานของสภาเกษตรกร

จังหวัดลําพูน และการดําเนนิงานของสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดลําพูน โดยสรุปดังรายละเอียดตอไปนี้ 

1. การดําเนินงานของสภาเกษตรกรจังหวัดลําพูนนั้น มีการดําเนินงานโดย 1) รับนโยบายจาก  สภา

เกษตรกรแหงชาติ เม่ือสภาเกษตรกรจังหวัดลําพูนไดรับมอบนโยบาย/ แนวทางการปฏิบัติงานจากสภาเกษตรกรแหงชาติ

มาแลวนัน้ จึงสั่งการใหสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดลําพูน (ฝายเลขานุการ) เพื่อจัดทําแผนงาน/ โครงการ และแผนการใช

งบประมาณของสภาเกษตรกรจังหวัดลําพูน และแตงตั้งคณะทํางานดานตาง ๆ ตามมติเห็นชอบของสภาเกษตรกรจังหวัด

ลําพูน อาทเิชน คณะทํางานวางแผนและพัฒนาเกษตรกรรมย่ังยืนจังหวัดลําพูน คณะทํางานแกไขและพัฒนาผลผลิตดานพืช 

ลําไย มะมวง ปศุสัตวและประมง เปนตน เพื่อขับเคลื่อนงานของสภาเกษตรกรจังหวัดลําพูน และอํานวยการ สนับสนุน ให

คําปรึกษา พรอมทั้งใหขอเสนอแนะและ/ หรือแนวทางแกไขปญหาแกเกษตรกร   ที่ไดรับความเดือดรอนและการประสบ

ปญหาดานตาง ๆ แกเกษตรกร โดยคณะทํางานฯ จะตองจัดทําแผนงาน/ โครงการ และแผนการใชงบประมาณของแตละ

คณะทํางานฯ จากนั้นจึงนําแผนงาน/ โครงการ แผนการใชงบประมาณ ทั้งในสวนของสภาเกษตรกรจังหวัดลําพูนและ

คณะทํางานฯ เสนอขอความเห็นชอบจากสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดลําพูน เพื่อนําแผนงาน/ โครงการทั้งหมดไปบรรจุเปน

แผนปฏิบัตงิานของสภาเกษตรกรจังหวัดลําพูนประจําปตอไป     2) จัดประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดลําพูน 2 เดือน/ ครั้ง และ

จัดประชุมคณะทํางานฯ 3 ครัง้/ ปงบประมาณ    เพื่อรายงานความกาวหนาของแผนงาน/ โครงการ สถานการณ และปญหา

ตาง ๆ ทั้งในสวนงานของสภาเกษตรกรจังหวัดลําพูน งานของคณะทํางานฯ ที่สํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดลําพูนได

ดําเนนิการและงานที่สภาเกษตรกรจังหวัดลําพูน/ คณะทํางานฯ ไดรวมบูรณาการกับหนวยงานอ่ืนที่เกี่ยวของ ตลอดจนขอมติ

สมาชกิสภาเกษตรกรจังหวัดลําพูน พจิารณาเห็นชอบการดําเนนิการหรอืปรับเปลี่ยนแผนงาน/ โครงการ งบประมาณเพิ่มเติม 

อันจะนําไปสูการดําเนนิงานตามแผนปฏิบัติงานประจําปของสภาเกษตรกรจังหวัดลําพูน 3) การรับเรื่องรองทุกข/ รองเรียน

จากเกษตรกรจังหวัดลําพูน ซึ่งเม่ือสภาเกษตรกรจังหวัดลําพูนไดรับเรื่องรองทุกข/ รองเรยีนจากเกษตรกรในพื้นที่ ไมวาจะเปน

ปญหาผลผลติภาคการเกษตร ปญหาราคาผลผลติ ปญหาหนี้สนิ ปญหาที่ดนิทํากนิ ปญหาแหลงน้ําทําการเกษตร ปญหาสิทธิ

เกษตรกรและความเปนธรรม ปญหาเรงดวนตาง ๆ เปนตน สภาเกษตรกรจังหวัดลําพูนจะมอบหมายใหสํานักงานสภา

เกษตรกรจังหวัดลําพูน ประสานงานไปยังเกษตรกรและ/ หรือกลุมเกษตรกรที่ตองการความชวยเหลือ เพื่อสอบถามขอมูล

เพิ่มเตมิ และ/ หรือขอเท็จจริงในประเด็นตาง ๆ เพื่อดําเนินการจัดทําขอเสนอแนะและ/ หรือแนวทางแกไขปญหาตามความ

ตองการของเกษตรกรและ/ หรอืกลุมเกษตรกร เพื่อนําเรื่องดังกลาวประสานไปยังหนวยงานที่เกี่ยวของ ทัง้ในระดับจังหวัดและ

ระดับประเทศตามความเหมาะสม เพื่อหนวยงานนั้น ๆ จะใหการชวยเหลือ/ แกไขปญหาตอไป ซึ่งเม่ือสภาเกษตรกรจังหวัด

ลําพูนไดดําเนินการสงเรื่องตาง ๆ ใหหนวยงานที่รับผิดชอบเรียบรอยแลว จะมีการติดตามความคืบหนาของเรื่องนั้น ๆ กับ

หนวยงานที่รับผดิชอบ เพื่อแจงตอเกษตรกร/ กลุมเกษตรกรทราบ ซึ่งทําใหเรื่องรองทุกข/ รองเรียนนั้น ไดรับการแกไขปญหา

และ/ หรอื มีทางออกใหกับพี่นองเกษตรกรจังหวัดลําพูนไดอยางรวดเร็วและแทจรงิ 

2. การดําเนนิงานของสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดลําพูน แบงออกเปน 3 สวน ดังนี้   1) ดําเนินการตาม

นโยบาย ยุทธศาสตร พันธกจิ และตัวชี้วัดที่สํานักงานสภาเกษตรกรแหงชาตกิําหนด โดยสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดลําพูน 

ไดจัดทํายุทธศาสตร กลยุทธ พันธกิจ และจัดทําแผนแมบทพัฒนาเกษตรกรจังหวัดลําพูน ป 2557-2559 ขึ้น รวมทั้งมีการ

กําหนดแผนปฏิบัติงาน/ โครงการใหสอดคลองกับตัวชี้วัดของสํานักงานสภาเกษตรกรแหงชาติ ตลอดจนบรรจุแผนงาน/ 

โครงการที่ผานความเห็นชอบจาก สภาเกษตรกรจังหวัดลําพูนในแผนปฏิบัติงานประจําปของสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัด

ลําพูน เพื่อจะนําไปสูการดําเนนิการของสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดลําพูนตอไป 2) ดําเนินงานในฐานะฝายเลขานุการของ

สภาเกษตรกรจังหวัดลําพูนซึ่งสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดลําพูน ไดจัดทําแผนงาน/ โครงการ และกําหนดงบประมาณที่

ไดรับการจัดสรรจากสํานักงานสภาเกษตรกรแหงชาติประจําป เสนอตอที่ประชุมสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดลําพูน เพื่อขอ

ความเห็นชอบแผนงาน/ โครงการ และงบประมาณ จากนัน้จึงจะขับเคลื่อนงานตามแผนงาน/ โครงการ และงบประมาณตามที่
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มติสภาเกษตรกรจังหวัดลําพูนเห็นชอบใหดําเนินการ ซึ่งการกําหนดแผนงาน/ โครงการ และการใชงบประมาณในการ

ดําเนนิงานนัน้ จะตองชี้แจง ทําความเขาใจตอสภาเกษตรกรจังหวัดลําพูนตามกฎหมาย ระเบยีบ ขอบังคับ ประกาศ และคําสั่ง

สภาเกษตรกรแหงชาติ สํานักงานสภาเกษตรกรแหงชาติ ระเบียบการเงินการคลัง ตลอดจนระเบียบพัสดุที่เกี่ยวของ เพื่อ

ประกอบการพจิารณาแผนงาน/ โครงการนัน้ ๆ และเม่ือสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดลําพูนดําเนินการกิจกรรม/ โครงการ

ตามระยะเวลาและงบประมาณที่กําหนดในแผนปฏิบัติงานประจําปแตละเดือนเรียบรอยแลว จะมีการรายงานผลการ

ปฏิบัติงานตอสํานักงานสภาเกษตรกรแหงชาติ และรายงานตอสภาเกษตรกรจังหวัดลําพูนในวันที่มีการจัดประชุม  สภา

เกษตรกรจังหวัดลําพูนทุก 2 เดอืน 3) รวมบูรณาการแผนงาน/ โครงการ/ กจิกรรม และประสานการดําเนินงานกับหนวยงาน

อ่ืนที่เกี่ยวของ เชน การรวมบูรณาการบรรจุแผนปฏิบัติงานสภาเกษตรกรจังหวัดลําพูนในแผนงบจังหวัดลําพูน แผนพัฒนา

เกษตรกรรมของกระทรวงเกษตรและสหกรณ การรวมงานและ/ หรือการทําบันทึกขอตกลง (MOU) ตลอดจนการจัดทํา

ขอเสนอเชงินโยบาย แนวทางแกไขปญหาดานการเกษตร การตลาด หนี้สินเกษตรกร แหลงน้ํา  เพื่อการเกษตร ที่ดินทํากิน 

และสทิธเิกษตรกรรวมกับหนวยงานอ่ืนที่เกี่ยวของ การสนับสนุนสงเสรมิเกษตรกรให    เขารวมอบรม สัมมนาโครงการตาง ๆ 

ของหนวยงานอ่ืนที่เกี่ยวของทัง้ในจังหวัดและตางจังหวัด เปนตน 

(3) ผลการดําเนนิงานของสภาเกษตรกรจังหวัดลําพูนและสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดลําพูน ซึ่งจากการศึกษา 

พบวา หลังจากที่มีการดําเนนิงานภายใตกรอบโครงสรางและอํานาจหนาที่ที่สภาเกษตรกรแหงชาตกิําหนดใหอยางชัดเจน โดย

มุงเนนการแกไขปญหา การชวยเหลอื การสงเสรมิและพัฒนา เพื่อประโยชนของเกษตรกร/ องคกรเกษตรกรจังหวัดลําพูนเปน

หลัก ซึ่งสภาเกษตรกรจังหวัดลําพูน ไดกําหนดการดําเนนิงานตามนโยบาย แผนงาน/ โครงการที่สภาเกษตรกรแหงชาติ และ

มตทิี่ประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดลําพูนเห็นชอบใหดําเนนิการ ก็ไดมีการสรุปผลการดําเนินงาน แผนงาน โครงการ กิจกรรม 

และจัดทําขอเสนอเชงินโยบาย ขอเสนอแนะจากการรองทุกข/ รองเรียนของเกษตรกรจังหวัดลําพูน เพื่อเสนอตอหนวยงานที่

เกี่ยวของ และ/ หรือสภาเกษตรกรแหงชาติรับทราบและผลักดันแกปญหา ตลอดจนใหความชวยเหลือดานเกษตรกรรมแก

เกษตรกรจังหวัดลําพูน สวนสํานักงาน     สภาเกษตรกรจังหวัดลําพูน เม่ือไดดําเนินงานตามอํานาจหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย 

เชน แผนปฏิบัตงิาน/ โครงการ ตัวชี้วัดที่สํานักงานสภาเกษตรกรแหงชาตกิําหนดให อีกทั้งปฏิบัติงานตามมติเห็นชอบของสภา

เกษตรกรจังหวัดลําพูน เปนตน สํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดลําพูน ก็มีการสรุปผลแผนงาน/ โครงการ และประเมินผล

ตัวชี้วัดตามที่สํานักงานสภาเกษตรกรแหงชาติกําหนดในชวงสิ้นปงบประมาณเทานั้น แตการดําเนินงานทั้งในสวนของสภา

เกษตรกรจังหวัดลําพูน และสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดลําพูนไมมีการตรวจสอบ หรือประเมินผลการปฏิบัติงานแผนงาน/ 

โครงการตาง ๆ ที่ดําเนินการไปแลว ซึ่งสอดคลองกับการใหสัมภาษณของสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดลําพูน คนที่ 6 ที่ให

สัมภาษณวา “ไมมีการประเมินโครงการเลย ไมเคยมานั่งประเมินเลยวามีประโยชนอะไร แคไหน” และเจาหนาที่สภาเกษตรกร

จังหวัดลําพูน คนที่ 1 ที่วา “มีเพยีงการประเมินผลการดําเนินงานแตละขั้นตอนตามตัวชี้วัดที่มีการกําหนดโดยสภาเกษตรกร

แหงชาต ิแตการปรับปรุง ประเมินผลงานไมไดปรับปรุง มีแตการพัฒนาในสวนของแตละโครงการที่สภาเกษตรกรแหงชาติ

กําหนด” 

 

วิจารณผลการวิจัย 

จากผลการศกึษาการบรหิารจัดการองคกรสภาเกษตรกรจังหวัดลําพูน ผูวิจัยไดแบงนําเสนอผลการวิจัยออกเปน 2 

ประเด็น ดังตอไปนี้  

1) โครงสรางและการดําเนนิงานของสภาเกษตรกรจังหวัดลําพูนมีความเหมาะสมและสอดคลองกับ อํานาจ

หนาที่ที่พระราชบัญญัตสิภาเกษตรกรแหงชาตกิําหนดไว อีกทัง้มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน โครงการ กิจกรรม และ

ยุทธศาสตรสภาเกษตรกรแหงชาต ิสภาเกษตรกรจังหวัด คณะทํางานฯ กําหนดใหอยางชัดเจนโดยมุงเนนการแกไขปญหาการ

ชวยเหลอืการสงเสรมิและพัฒนาเพื่อประโยชนของเกษตรกร/ องคกรเกษตรกรจังหวัดลําพูนเปนหลัก ซึ่งสอดคลองกับแนวคิด
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ของนักวชิาการตางประเทศ Mullins (1985: 72-73) ที่ไดกลาวถึงโครงสรางองคกรวาเปนรูปแบบของความสัมพันธระหวาง

ตําแหนงตาง ๆ และระหวางสมาชกิในองคกรโครงสรางนี้จะเปนตัวกําหนดงานความรับผิดชอบบทบาทความสัมพันธของงาน

และชวงการติดตอสื่อสาร สอดคลองกับพิมล เอ่ียมผา (2554: 9) ที่กลาวถึงโครงสรางขององคกรวาเปนรูปแบบของ

ความสัมพันธระหวางตําแหนงตาง ๆ และผูดํารงตําแหนงนั้น ๆ ในองคกรมีการแสดงรายละเอียดของการทํางานในตําแหนง

ตางๆมีกฎระเบยีบและขอบังคับในการทํางานและยังเกี่ยวของกับรูปแบบของอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบสายทางเดินของ

งานชองทางในการติดตอสื่อสารรายงานและควบคุมชวยใหมีการทํางานอยางเปนทางการเกิดขึ้น ในสวนโครงสรางของ

สํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดลําพูน พบวา การวางแผนในบริหารจัดการเปนสิ่งสําคัญ สอดคลองกับวิทยา ดานธํารงกุล 

(2546) ไดกลาววา การบริหาร (Management) หมายถึงกระบวนการของการวางแผน (Planning) การจัดองคการ 

(Organizing) การนําและบังคับบัญชา (Leading) และการควบคุมทรัพยากรตาง ๆ ขององคการ เพื่อการบรรลุในเปาหมายที่

กําหนดไวสอดคลองกับ ปณณทัต นอขุนทด (2556) ที่ไดกลาวถึงการบริหารและการบริหารจัดการ วาเปนแนวคิดที่มาจาก

ธรรมชาตขิองมนุษยที่ตองอยูรวมกันเปนกลุม จึงตองมีผูนํากลุมและแนวทางหรอืวธิกีารควบคุมใหเกิดความสุขและความสงบ

เรยีบรอย ซึ่งปจจัยที่สําคัญสําหรับการบรหิารงานนัน้ประกอบดวย ปจจัยดานบุคลากร ปจจัย    ดานงบประมาณ ปจจัยดาน

วัสดุอุปกรณ (เครื่องมือ เทคโนโลยี สถานที่ปฏิบัติงาน) ปจจัยดานวิธีปฏิบัติงาน    มาประกอบกันตามกระบวนการบริหาร 

เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ แตการบริหารจัดการโครงสรางภายในสํานักงานสภาเกษตรกร

จังหวัดลําพูน ยังพบประเด็นปญหาดานกําลังคน (Manpower) ยังขาดบุคลากรในระดับผูบรหิารและหัวหนาสวน/ ฝายบางสวน

งาน ซึ่งไดแก หัวหนาสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดลําพูน และหัวหนาสวน/ฝาย ที่จะรับมอบนโยบายการปฏิบัติงานตอจาก

หัวหนาสํานักงานฯ อีกทั้งในสวนประเมินผลและกํากับการบริหารจัดการที่ดี ไมมีบุคลากรปฏิบัติงาน จึงทําใหงานสวนนี้ไม

สามารถขับเคลื่อนได ตลอดจนเจาหนาที่บางตําแหนงมีคุณสมบัติไมตรงตามตําแหนง เชน นักจัดการงานทั่วไป ที่ไดรับ

มอบหมายใหปฏิบัติงานดานธุรการ การเงิน และพัสดุ ทั้งที่ไมมีความรูและประสบการณดานนี้มากอน ดังนั้นขอจํากัดดาน

โครงสรางของสํานักงาน   สภาเกษตรกรจังหวัดลําพูนจึงเปนอุปสรรคและสงผลตอการปฏิบัติงานของสํานักงานสภา

เกษตรกรจังหวัดลําพูน ซึ่งแทจริงแลว ปจจัยดานกําลังคนนั้นเปนปจจัยสําคัญปจจัยหนึ่งในการดําเนินงานขององคกร โดย

สอดคลองกับ วิญู พิชยกานต (2545) ที่ไดกลาวไววา ปจจัยพื้นฐานในการบริหารงาน จําเปนตองอาศัยปจจัยสําคัญขั้น

พื้นฐาน คือ ปจจัยดานแรงงาน (Manpower), เงินทุน (Money), วัสดุสิ่งของ (Materials) และวิธีการหรือการบริหารจัดการ 

(Method) สอดคลองกับอุดม แรงเขตรวทิย (2556) ที่ไดกลาววา ในองคกรแหงการทํางานทุกองคกร จะตองอาศัยปจจัยหลัก    

4 Ms อันประกอบไปดวย คน(Man) วัสดุ(Material) เงิน(Money) และ การจัดการ(Management)  ซึ่งในทุกปจจัย       

มีความสําคัญในระดับที่เทา ๆ กัน โดยถาขาดปจจัยในขอใดขอหนึ่ง องคกรอาจจะไมสามารถดําเนินการทํางานไปให

ถึงในระดับที่ตั้งเปาหมายหรือบรรลุวัตถุประสงคขององคกรได ดังนั้นประเด็นปญหาดานคน (Man) จะสงผลทําให

โครงสรางของสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดลําพูนมีขอจํากัดในการดําเนนิงาน  

2) ผลการดําเนนิงาน แผนปฏิบัตงิาน และโครงการตาง ๆ ของทัง้สภาเกษตรกรจังหวัดลําพูนและสํานักงาน

สภาเกษตรกรจังหวัดลําพูนนัน้ ไมมีการติดตามประเมินผล หรือตรวจสอบประเมินผลแผนปฏิบัติงาน/ โครงการตาง ๆ ที่ได

ดําเนนิการไปแลว ซึ่งกระบวนการในการประเมินผลของแผนปฏิบัตงิาน มีความสําคัญตอการพัฒนาองคกร เนื่องจากเปนสิ่ง

บงชี้ถงึ การเกดิประโยชน หรือความเสียหาย หรือการวัดประสิทธิภาพของงานที่มีความคุมคาตองบประมาณที่ใชไปหรือไม 

สอดคลองกับ เดวสิและนวิสตอม (David and Newstrom. 1989 : 105 ;    อางถึงในนรินทร แจมจํารัส 2551 : 53) ซึ่งกลาว

วา กระบวนการพัฒนาองคกร คือ การสรางทีมงานในการพัฒนาองคกร โดยแบงออกเปน 7 ขั้นตอน คือ 1) การวินิจฉัย

เบื้องตน 2) การรวบรวมขอมูล 3) การตรวจสอบขอมูลในขั้นตอนนี้ 4) การวางแผน 5) การสรางทีมงาน 6) การสราง

ความสัมพันธระหวางกลุม และ 7) การประเมินผลและการตดิตามผล สอดคลองกับแนวคิดของพชิิต ฤทธิ์จรูญ (2555: 71) ที่

ใหความหมายการประเมินโครงการวา หมายถึง กระบวนการเชิงระบบ เพื่อการตรวจสอบหรือชี้บงถึงประสิทธิภาพและ
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ประสทิธผิลของโครงการ ซึ่งจะชวยใหไดขอมูลสารสนเทศที่เปนประโยชนตอการตัดสนิใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการปรับปรุง

และพัฒนาโครงการ อีกทั้งสอดคลองกับแนวคิดของสุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ (2554: 2) ที่กลาววา การประเมินผลโครงการ 

หมายถงึ กระบวนการศกึษาแสวงหาความรูความเขาใจเกี่ยวกับการดําเนนิโครงการวาเปนไปตามหลักเกณฑและขั้นตอนตาง 

ๆ ที่ไดกําหนดไวหรือไม มีปญหาและอุปสรรคอะไร และบรรลุตามเปาหมายที่ตองการหรือไม มีผลกระทบในแงมุมตาง ๆ 

อยางไร ที่เกิดขึ้นจากโครงการบาง และพิสณุ ฟองศรี (2553: 68) ไดใหความหมายของการประเมินโครงการวา    เปน

กระบวนการตัดสินคุณคาของโครงการในระยะหนึ่งระยะใด หรือทุกระยะ โดยนําสารสนเทศจากการวัดมาเปรียบเทียบกับ

เกณฑที่กําหนดไว เพื่อตัดสนิจัดทําโครงการทดลองหรอืนํารองปรับเปลี่ยน ระงับ ปรับปรุง ขยายผล หรอืยกเลกิโครงการ 

 

สรุปผลการศกึษา 

 การศกึษาวจัิย เรื่อง การบรหิารจัดการองคกรสภาเกษตรกรจังหวัดลําพูน มีขอคนพบหลายประการที่เปนขอจํากัด

ของสภาเกษตรกรจังหวัดลําพูนและสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดลําพูน อันไดแก โครงสรางของสํานักงานสภาเกษตรกร

จังหวัดลําพูน ที่ยังขาดบุคลากรในระดับผูบรหิารและหัวหนาสวน/ ฝายบางสวนงาน และพบเจาหนาที่ระดับปฏิบัติการที่ขาด

คุณสมบัติตามตําแหนงงาน สงผลใหการปฏิบัติงานของเจาหนาที่นั้น เปนไปอยางลาชา และผิดพลาดบอย เนื่องจากไมมี

ความรู ความเชี่ยวชาญโดยตรงในตําแหนงงานนั้น ๆ จึงจําตองอาศัยการสะสมประสบการณเพื่อใหเกิดความชํานาญตอไป 

อีกทัง้ผลการดําเนนิงาน แผนปฏิบัตงิาน และโครงการตาง ๆ ของทัง้สภาเกษตรกรจังหวัดลําพูนและสํานักงานสภาเกษตรกร

จังหวัดลําพูน ไมมีการตดิตามประเมินผล หรือการตรวจสอบประเมินผลแผนปฏิบัติงาน/ โครงการตาง ๆ ที่ไดดําเนินการไป

แลว ทําใหไมทราบวาแผนปฏิบัติงานหรือโครงการ กิจกรรมตาง ๆ ที่ดําเนินการไปนั้น จะเกิดประโยชนหรือกอใหเกิดความ

เสยีหาย หรือจะเกดิประสิทธิภาพ คุมคาตองบประมาณ หรือสรางคุณประโยชนตอองคกรหรือไม อยางไร ดังนั้นผูวิจัยจึงมี

ขอเสนอแนะเชงินโยบายและ เชงิปฏิบัตกิาร ดังตอไปนี้ 

เชิงนโยบาย 

 องคกรสภาเกษตรกรจังหวัดลําพูน ควรมีนโยบายดานการพัฒนาบุคลากรภายในและการรวมกันกําหนดนโยบายใน

การพัฒนาองคกรจากภายใน เชน สรางความรู ความเขาใจในบทบาทหนาที่งานหลักใหกับเจาหนาที่ทุกคนตามตําแหนงงาน 

ซึ่งจะทําใหเจาหนาที่ทุกคนดําเนินงานที่เปนไปในทิศทางเดียวกันทั้งองคกร และจะสามารถทํางานรวมกันเปนทีมได รวมถึง

ปลูกฝงวัฒนธรรมการทํางานแบบจิตสาธารณะ เพื่อการตระหนักรูและความเขาใจในตําแหนงงานที่เจาหนาที่แตละคนได

ปฏิบัตอิยู 

เชิงปฏิบัตกิาร 

จากผลการการศกึษาโครงสราง การดําเนนิงาน และผลการดําเนินงานของสภาเกษตรกรจังหวัดลําพูน พบวา สภา

เกษตรกรจังหวัดลําพูนและสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดลําพูน ไมมีการติดตามประเมินผลการดําเนินงาน ทั้งแผนปฏิบัติ

งานและโครงการ ทําใหสภาเกษตรกรจังหวัดลําพูนและสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดลําพูน ไมทราบขอจํากัดหรือ

ผลประโยชน หรอืความคุมคาของโครงการ เพื่อประกอบการตัดสนิใจและนําไปสูการพัฒนาแผนปฏิบัติงานหรือโครงการ ซึ่ง

หากสภาเกษตรกรจังหวัดลําพูนและสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดลําพูน      มีการติดตามประเมินผล จะทําใหสภา

เกษตรกรจังหวัดลําพูนและสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดลําพูน ทราบถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงาน ซึ่งเปนการ

ตรวจสอบยอนกลับผลงาน อันจะนําไปสูการพัฒนาองคกรใหมีคุณภาพและสรางความเชื่อม่ัน นาเชื่อถือใหกับผูรวมงาน 

หนวยงานและองคกรอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของได 
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ขาพเจาขอขอบพระคุณ ผูชวยศาสตราจารย ดร. สถาพร แสงสุโพธิ์ ประธานกรรมการที่ปรึกษา ที่ใหความกรุณา

ตดิตามชวยเหลอื ใหคําแนะนํา และชี้แนะแนวทาง ตลอดจนตรวจสอบแกไขกระทั่งงานวจัิยนี้สําเร็จสมบูรณได 

ขอขอบพระคุณ อาจารย ดร. สมคิด แกวทพิย และอาจารย ดร. ธรรมพร ตันตรา กรรมการที่ปรึกษา ที่ใหคําชี้แนะ 

ตรวจสอบแกไข และผลักดันทําใหงานวจัิยฉบับนี้สําเร็จลุลวงดวยดี 

ขอขอบพระคุณความเมตตาจากประธานสภาเกษตรกรจังหวัดลําพูน สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดลําพูน และความ

มีน้ําใจของเจาหนาที่สภาเกษตรกรจังหวัดลําพูนทุกทานที่ไดใหขอมูลอันเปนประโยชนตองานวจัิยฉบับนี้ ตลอดจนกําลังใจและ

ความหวงใยจากทุก ๆ ทานที่มอบใหขาพเจาเสมอมา 

และขอกราบขอบพระคุณ บุคคลอันเปนที่รักย่ิงของขาพเจา คุณพอนรินทร และคุณแมจันทรศรี ธิรินทอง        ผูที่

ยินดสีงเสรมิการศกึษาและสนับสนุนคาใชจายทุก ๆ ดานของขาพเจา พรอมทั้งไดมอบความรัก ความหวงใย และกําลังใจที่

ย่ิงใหญแกขาพเจาตลอดระยะเวลาในการทําวจัิยฉบับนี้ 
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บทคัดยอ 

การวจัิยครัง้นี้มีวัตถุประสงคเพื่อสํารวจความสามารถในการแกปญหาของนักเรียนในกลุมโรงเรียนขยายโอกาสใน

อําเภอสะเมิง จังหวัดเชยีงใหม ระดับชัน้มัธยมศกึษาปที่ 2 โดยประยุกตใชชุดการทดลองเคมียอสวน จากวัสดุในทองถิ่น กลุม

ตัวอยางที่ใชในการวจัิยเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนบานแมแว อําเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม จํานวน  11 คน 

โดยวธิกีารเลอืกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใชในการวจัิย คือ 1) ชุดการทดลองแบบยอสวน จากวัสดุในทองถิ่น จํานวน 6 ชุดการ

ทดลอง แผนการจัดการเรยีนการสอน จํานวน 7 แผนการจัดการเรียนรู รวมเวลาทั้งหมด 15 คาบ 2) ขอสอบ แบบสอบถาม 

แบบสังเกตพฤตกิรรม การวเิคราะหขอมูลใชวธิกีารทางคณิตศาสตร โดยใช คาเฉลี่ย รอยละ และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน จาก

ขอมูลที่ไดจากการทําขอสอบกอนเรยีน – หลังเรยีน และจากการตอบแบบสอบถาม แบบสังเกตพฤติกรรมของกลุมตัวอยาง 

ผลการวจัิยพบวา ประสทิธภิาพของชุดการทดลองเคมียอสวน คาเฉลี่ยเทากับ 83.03/85.45 ผลการสํารวจความสามารถใน

การแกปญหาของนักเรียนในกลุมโรงเรียนขยายโอกาส อําเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม เม่ือวิเคราะหผลพบวานักเรียนเกิด

ทักษะการแกปญหา สามารถแกปญหาในการขาดแคลนวัสดุในการทดลองได 

คําสําคัญ: ความสามารถในการแกปญหา  การทดลองแบบยอสวน  ชุดกจิกรรมการทดลองเคมีแบบยอสวน  การจัดการ

เรยีนรู 

Abstract  

 The objectives of this research was to investigate the problem solving ability of students in the extended 

learning group in Samoeng District Chiang Mai Province Mathayom 2. Applying a small-scale experimental chemistry 

set from local materials.The samples used in this research were 11 students of Mathayom 2, Ban Mae Wae School, 

Samoeng District, Chiang Mai Province. By a specific random method. The instruments used in this research were 1) 

From the local materials, the experimental group had 7 learning plans. Total time 15 periods 2) Questionnaire Student 

Behavior Observation form Data analysis uses mathematical methods using percentage means and standard deviation. 

The data obtained from the pre-test and post-test and from the questionnaire. Sample of observation of sample 

behavior.The study indicated that performance of a small-scale experimental chemistry set. The mean score was 83.03 

/ 85.45. The result of the survey on the problem solving ability of the students in the extension school in Samoeng 

District, Chiang Mai Province. When analyzing the results, students find that problem solving skills can solve the 

shortage of materials in the experiment.          
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บทนํา 

การศกึษาในยุค ไทยแลนด 4.0 นัน้ เปนการสรางคนใหมีทักษะในศตวรรษที่ 21 โดยมุงเนนใหผูเรียนมีคุณธรรม รัก

ความเปนไทย ใหมีทักษะการคิดวเิคราะห คิดสังเคราะห มีทักษะดานเทคโนโลยี ทํางานรวมกับผูอ่ืนในสังคมโลกไดอยางสันต ิ

ในการพัฒนาคุณภาพตามแนวปฏิรูปการศกึษา มุงเนนที่การปฏิรูปการเรยีนรูของผูเรยีนเปนสําคัญควบคูไปกับการปฏิรูปการ

สอนของครู การปฏิรูปการบรหิารของผูบรหิารโรงเรยีนเพื่อนําไปสูการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา (กระทรวงศึกษาธิการ

,2551: 1) และนอกจากใหนักเรยีนไดความรูแลว ตองทําใหนักเรยีนเปนคนที่รักที่จะเรียน มีคุณธรรม และสามารถอยูรวมกับ

ผูอ่ืนไดดวย การจัดการเรยีนรูที่เนนใหนักเรยีนรูจักคนควาหาความรูและปฏิบัติจริงจะทําใหนักเรียนไดเรียนรูเต็มศักยภาพ มี

ทักษะในการแสวงหาความรูสามารถเชื่อมโยงความคิดเขาดวยกัน เกดิการเรยีนรูดวยตนเอง ชวยกระตุนความสนใจและความ

กระตอืรอืรนในการเรยีนมากขึ้น จะสงผลใหนักเรยีนสนใจที่จะเรยีนวชิาวทิยาศาสตร มีเจตคตทิี่ดตีอวิชาวิทยาศาสตร ที่สงผล

ใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนสูงขึ้น (ชัชพชิฌา วรวงศ, 2557: 119) ซึ่งการจัดการเรยีนการสอนวทิยาศาสตรนั้นมีหลากหลายวิธี

ในการนํามาจัดการเรยีนการสอน 

การเรยีนรูผานกระบวนการคิด การแกสถานการณ  (Situation Solving) เปนกระบวนการเรียนรูที่มุงสอนใหผูเรียน

รูจักปญหา  เผชญิปญหา  รูจักเลอืกวธิกีารแกปญหา  หาทางออกของปญหาดวยความสุขุมรอบคอบ  ความสามารถในการ

คิดแกปญหาอีกทั้งเปนรูปแบบการเรียนรูอยางหนึ่งที่ตองอาศัยการเรียนรูประเภทหลักการที่มีความเกี่ยวของกันตั้งแตสอง

ประเภทขึ้นไป และใชหลักการนัน้มาผสมผสานกันจนเปนความสามารถชนดิใหมที่เรยีกวาความสามารถดานการคิดแกปญหา 

การเรยีนรูประเภทนี้ตองอาศัยการเรยีนรูประเภทความคิดรวบยอดเปนพื้นฐานของการเรยีน (กาเย  ,1970 )การเรียนรูรูปแบบนี้

มุงพัฒนาทักษะการแกปญหาและทักษะกระบวนการตาง ๆ จํานวนมาก  อาทิ กระบวนการคิด  กระบวนการเผชิญ

สถานการณ  กระบวนการการแสวงหาความรู  กระบวนการการประเมินคาและการตัดสินใจ  และ กระบวนการสื่อสาร  

รวมทั้งพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรมในการแกปญหาและการดํารงชีวิต วิธีการสอนจึงเปนสิ่งสําคัญอยางย่ิงในการทําให

นักเรยีนเขาใจไดมากย่ิงขึ้น เนื่องจากในยุคปจจุบันเปนยุคโลกาภิวัฒน มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอยูตลอดเวลา ครูผูสอนจึง

จําเปนตองใหความสําคัญกับการพัฒนานักเรียนของตน  เพื่อใหสามารถอยูรอดได  และสามารถแขงขันกับคูแขงขันไดและ

การใชชุดการทดลองแบบยอสวน เรื่องสารและสมบัติของสาร สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2  โดยมีขั้นตอนหรือ

กระบวนการในการแกปญหาดานการทดลอง เพื่อสามารถแกปญหาจากการเรียนรูในทักษะการทดลองใหบรรลุเปาหมาย

หรอืเปาประสงคที่กําหนดไวแกปญหาดานการทดลอง โดยมีขั้นตอนหรือกระบวนการในการแกปญหาใหบรรลุเปาหมายที่

กําหนดโรงเรยีนบางแหงยังขาดอุปกรณการทดลอง มีขอจํากัดเรื่องหองปฏิบัติการ และสารเคมีที่มีคาใชจายสูง จึงทําใหทํา

การทดลองไดไมทั่วถึง  การใชชุดการทดลองแบบยอสวนจึงเปนอีกวิธีหนึ่งที่ประยุกตวัสดุอุปกรณหรือสารเคมีบางตัวที่

นักเรยีนเคยพบเห็นในชวีติประจําวันอยูแลวมาใชใหเกดิประโยชน และการที่นักเรยีนไดประยุกตวัสดุอุปกรณดวยตนเองและทํา

การทดลองดวยตนเองเพื่อสืบเสาะหาความรู ทําใหเกิดความสนใจ มีความกระตือรือรนอยากจะเรียนรูไดฝกทักษะ

กระบวนการทางวิทยาศาสตร สามารถสังเกตผลการทดลองไดอยางรวดเร็วและชัดเจน ขณะที่มีการจัดการเรียนการสอน

ผูสอนเองก็กระตุนดวยคําถามเปนระยะจึงทําใหเกดิพฤตกิรรมการมีสวนรวมในชัน้เรยีนมากขึ้น นักเรยีนกลาแสดงออกถึงสิ่งที่

ตนเองสงสัยและสิ่งที่ตนเองคนพบ (สาลนิ ีอาจารยี, 2552: 118) จากแนวคิดนี้ผูวจัิยสนใจการใชชุดการทดลองแบบยอสวนมา

พัฒนาความสามารถในการแกปญหาดานการทดลอง ในการทํากิจกรรมของผูเรียนทั้งนี้การจัดการเรียนการสอนจะเนน

ผูเรยีนเปนสําคัญ ชุดการทดลองแบบยอสวนจะทําใหผูสอนสามารถจัดการเรยีนการสอนโดยใชการทดลองไดมากขึ้น มีความ

ปลอดภัยในการทําการทดลอง คาใชจายในการซื้อสารเคมีลดลง ผูเรียนทุกคนมีโอกาสไดทําการทดลอง เกิดทักษะ
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กระบวนการทางวทิยาศาสตรเกดิทักษะการคิดวเิคราะหและผูเรยีนไดรับประสบการณตรงในการเรียนรู ทั้งนี้ผูวิจัยสนใจที่จะ

ศึกษาผลการสํารวจความสามารถในการแกไขปญหาของนักเรียนในกลุมโรงเรียนขยายโอกาสในอําเภอสะเมิง จังหวัด

เชยีงใหม ระดับชัน้มัธยมศกึษาปที่ 2 กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาคนควาเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนบานแม

แว อําเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม ซึ่งโรงเรียนมีขอจํากัดดานการทําปฏิบัติการทางวิทยาศาสตรและเปนระดับชั้นที่มีความ

พรอมที่จะนําการสอนมาปรับใชในกระบวนการจัดการเรยีนรูได 

อุปกรณและวิธีการ / วิธีดําเนนิการวิจัย 

อุปกรณและวิธีการ 

1. ชุดการทดลองเคมียอสวน จากวัสดุในทองถิ่น ของนักเรยีนชัน้มัธยมศกึษาปที่ 2 รายวชิา วทิยาศาสตร โรงเรียนบานแมแว 

อําเภอสะเมิง จังหวัดเชยีงใหม 

2. แบบสอบถามความคิดเห็นตอความสามารถในการแกปญหา 

 

วิธีดําเนนิการวิจัย 

1. ใหนักเรยีนทําขอสอบกอนเรยีน และผูวจัิยไดนําชุดการทดลองเคมียอสวน ตามแผนการจัดการเรยีนรู 

2. เม่ือเสร็จสิ้นการใชชุดการทดลองเคมียอสวน ใหนักเรยีนทําขอสอบ แบบสอบถาม 

3. หาคาคุณภาพและประสิทธิภาพของชุดการทดลองเคมียอสวน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  2 โดยใชสูตรหา

ประสทิธภิาพของชุดการทดลองเคมียอสวน 

 

ผลการวิจัย 

 ผลการหาประสทิธภิาพของชุดการทดลองเคมียอสวน สําหรับชัน้มัธยมศกึษาปที่ 2โรงเรียนบา นแมแว อําเภอสะเมิง 

จังหวัดเชยีงใหม ไดผลการสํารวจ ดังตารางที่ 1 

นักเรยีน  

คะแนนระหวาง 

การเรยีนการสอน(E1) 

คะแนนหลัง 

การเรยีนการสอน(E2) 
ประสิทธิภาพ

ของชุดการ

ทดลองเต็ม 

ประสิทธิภาพของชุด

การทดลองเคมี

ยอสวน (E1/E2) เต็ม ได รอยละ เต็ม ได รอยละ 

1  15 13 86.67 20 18 90 86.67/90 - 

2  15 11 73.3 20 16 80 73.3/80 - 

3  15 12 80 20 17 85 80/85 - 

4  15 13 86.67 20 16 80 86.67/80 - 

5  15 13 86.67 20 18 90 86.67/90 - 

6  15 12 80 20 16 80 - 80/80 

7  15 12 80 20 18 90 - 80/90 

8  15 13 86.67 20 19 95 - 86.67/95 

9  15 14 93.33 20 18 90 - 93.33/90 

10  15 12 80 20 16 80 - 80/80 

11  15 12 80 20 16 80 - 80/80 

ประสิทธิภาพของชุดการทดลองเต็มและชุดการทดลองยอสวน 83.03/85.45 

 

วธิทีี่พัฒนาขึ้นนี้ใหผลสอดคลองกับวธิมีาตรฐานที่ระดับความเชื่อม่ัน 95%  
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วิจารณผลการวิจัย 

1. นักเรยีนสวนมากอาศัยอยูบนพื้นที่สูง ไมมีการแขงขันดานการเรยีน จึงไมคอยเห็นความสําคัญของการเรยีนเทาที่ควร 

2. นักเรยีนไมคอยมีทักษะดานการทดลอง เพราะมีกจิกรรมในการทดลองเปนสวนนอยมาก สวนมากจะเปนการทดลองแบบ

อธิบาย(Labแหง) เสยีสวนใหญ เพราะยังขาดแคลนอุปกรณที่จะใชในการทดลอง 
 

กราฟแสดงผลคะแนนระหวางเรยีน (E1)และหลังการเรยีนการสอน (E2) 

 
 

สรุปผลการวิจัย 

ในสวนนี้ผูวจัิยทําการสํารวจเพื่อสํารวจหาประสทิธภิาพของชุดการทดลองเคมียอสวน จากวัสดุในทองถิ่น คาเฉลี่ย

เทากับ 83.03/85.45 ผลการสํารวจความสามารถในการแกปญหาของนักเรียนในกลุมโรงเรียนขยายโอกาส อําเภอสะเมิง 

จังหวัดเชยีงใหม เม่ือวเิคราะหผลพบวานักเรยีนเกดิทักษะการแกปญหาสามารถแกปญหาในการขาดแคลนวัสดุในการทดลอง

ได โดยผูวจัิยทําการเก็บขอมูลการสํารวจความสามารถในการแกปญหาของนักเรียนในกลุมโรงเรียนขยายโอกาส อําเภอสะ

เมิง จังหวัดเชยีงใหม เรื่อง การทดสอบสารอาหารประเภทตางๆ จากนักเรียนกลุมตัวอยาง จากนั้นผูวิจัยแปลผลและจัดกลุม

ในความสามารถในการแกปญหานักเรยีนไดเปน 4 ขัน้ ขัน้ที่ 1 การทําความเขาใจในปญหา   ) Problem orientation) ขั้นที่ 2  การ

นิยามปญหา  (Problem definition) ขั้นที่ 3  การนําไปสูทางเลือกตางๆ ในการแกปญหา  (Generation of alternative solutions)    

ขั้นที่ 4  การตัดสินใจ  (Decision making) ซึ่งแนวทางการคิดแกปญหาของนักเรียนในชวงกอนเรียน มีการกระจายตัวในทุก

ระดับแนวคิด สําหรับในชวงหลังเรยีน แนวคิดความสามารถในการแกปญหาของนักเรยีนสวนใหญเปลี่ยนแปลงไป โดยมีระดับ

ของแนวคิดที่สมบูรณจํานวนมากขึ้น และมีระดับของแนวคิดของความสามารถในการแกปญหาที่คลาดเคลื่อนนอยลง 
 

กติตกิรรมประกาศ 

การวจัิยเรื่อง “การสํารวจความสามารถในการแกไขปญหาของนักเรยีนในกลุมโรงเรยีนขยายโอกาส ในอําเภอสะเมิง 

จังหวัดเชยีงใหม ระดับชัน้มัธยมศกึษาปที่ 2 สําเร็จลุลวงลงไดดวยความอนุเคราะหจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ผูวิจัย

ขอขอบพระคุณ ผูชวยศาสตราจารย ดร.กมลณัฏฐ  พลวัน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ผูชวยศาสตราจารย  ดร.สุรศักดิ์  

วัฒเนสก  ผูชวยศาสตราจารย ดร.อโนดาษ  รัชเวทย อาจารย ดร.วรางคณา  เขาด ี รองศาสตราจารย ดร.วีระศักดิ์  ชมพูคํา 

อาจารยผองพรรณ  ดาวศร ีและ อาจารยรุงทวิา  กาชัย    ซึ่งเปนผูทรงคุณวุฒทิี่ไดใหความชวยเหลอื แนะนํา และเอาใจใสใน

การแกไขขอบกพรองตางๆ อยางดย่ิีง ทําใหงานวจัิยฉบับนี้มีความสมบูรณย่ิงขึ้น 

นอกจากนี้ ผูวจัิยใครขอขอบพระคุณ อาจารยยุทธนา  ชัยเจริญ ที่มีสวนชวยเหลือใหงานวิจัยฉบับนี้สําเร็จลุลวงได

ดวยดี 
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ทายที่สุดนี้ ผูวจัิยใครขอขอบคุณนักเรยีนทุกคนที่ไดใหความรวมมือเปนอยางดีในการทําวิจัยในครั้งนี้ ทําใหงานวิจัย

ครัง้นี้สําเร็จลุลวงตามวัตถุประสงคทุกประการ ผูวิจัยหวังเปนอยางย่ิงวาผลการวิจัยคงจะเปนประโยชนตอสวนรวมและเปน

ขอมูลแกผูสนใจและขอขอบคุณความดทีัง้หมดใหกับผูที่กลาวมาขางตน 

นางสาวนุชจิรา  มะโนสาร 
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ขอมูลตารางและภาพ  

ขอมูลตาราง 

ตารางที่ 1 คะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีน เรื่อง การทดสอบสารอาหารประเภทตางๆ 

คนท่ี 
คะแนน 

กอนเรยีน หลังเรยีน 

1 7 9 

2 5 12 

3 9 17 

4 4 8 

5 10 10 

6 6 12 

7 9 16 

8 6 17 

9 7 15 

10 2 7 

11 8 10 

Means 12.09091 6.636364 

variances 13.29091 5.654545 
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บทคัดยอ 

การศกึษาครัง้นี้วัตถุประสงคเพื่อศึกษากระบวนการเรียนรูในการจัดการน้ําผานภูมิปญญาพื้นบานลานนาของเด็ก 

และบทบาทของครอบครัว ชุมชน โรงเรยีน ที่มีอิทธพิลตอกระบวนการเรียนรูในการจัดการน้ําผานภูมิปญญาพื้นบานลานนา

ของเด็ก ในพื้นที่เชยีงใหม เครื่องมือที่ใชในการวจัิยประกอบดวย แบบสอบถามขอมูลกลุมตัวอยาง ซึ่งเปนนักเรียนในโรงเรียน

ที่ตั้งอยูในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม จํานวน 400 คน การสนทนากลุมยอย  (Focus Group) จากตัวแทน

นักเรยีนกลุมตัวอยางทุกโรงเรยีน 

 ผลการศึกษาพบวา กระบวนการเรียนรูในการจัดการน้ําผานภูมิปญญาพื้นบานลานนาของเด็กเกิดจากสื่อ เชน 

โทรทัศน อินเตอรเน็ตมากที่สุด รอยละ 53.83 กระบวนการเรยีนรูที่เกดิกับเด็กนอยที่สุดคือ การคนควาหาความรูดวยตนเอง

จากการฝกปฏิบัตแิละลงมือทําจรงิ รอยละ 11.58 สวนบทบาทของครอบครัว ชุมชน โรงเรยีน มีอิทธพิลตอกระบวนการเรียนรู

ในการจัดการน้ําผานภูมิปญญาพื้นบานลานนาของเด็ก พบวา ครอบครัวมีบทบาทในการแนะนําเด็ก เม่ือเกิดขอสงสัยเกี่ยวกับ

ภูมิปญญาพื้นบานลานนาที่เกี่ยวกับการจัดการน้ํามากที่สุด รอยละ 59.25 และโรงเรียนมีบทบาทในการสงเสริมกระบวนการ

เรยีนรูในการจัดการน้ําผานภูมิปญญาพื้นบานลานนานอยที่สุด รอยละ 31.00  สิ่งที่ปรากฏชัดคือ กระบวนการเรียนรูในการ

จัดการน้ําเกิดขึ้นนอกหองเรียนมากกวาในหองเรียน เปนการเรียนรูผานประสบการณจริงโดยมีสิ่งแวดลอมเปนสื่อในการ

เรยีนรู ครอบครัว โรงเรียน และชุมชน ควรรวมมือกันสรางประสบการณเรียนรูใหเด็กควบคูไปกับการสรางความตระหนัก

เรื่องทรัพยากรและสิ่งแวดลอม จึงจะสามารถ      สรางพลังเด็กใหเปนพลังสําคัญในการจัดการทรัพยากรน้ําที่ย่ังยืนไดตอไป 

คําสําคัญ: พลังเด็ก  ภูมิปญญาพื้นบานลานนา  การจัดการน้ํา  กระบวนการเรยีนรู 

Abstract  

 The objectives of this research were to study the  learning process of water management through Lanna 

wisdom of children and to study the role of family, school and community influencing learning process of water 

management through Lanna wisdom of children in Chiang Mai area. The tools were comprised of 400 questionnaires, 

completed by students from school in Chiang Mai Primary Educational service area, as well as the focus group 

discussion with student representative sample every school. 

 The results of research show that The learning process of water management through the Lanna wisdom of 

children, is mostly from the media such as television and internet (53.83%). The least learning process is self-study 

from hand on practice and action (11.58%). The role of family, schools, community influences the learning process of 

water management through the Lanna wisdom of children, the research indicated that family have the most influential 

on introducing children when questioned about Lanna wisdom of water management (59.25%), and also show that 

schools have the least influential on promoting learning process in water management through Lanna wisdom (31.00%). 

The obvious point is that the learning process of water management takes place outside the classroom more than in 
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classroom and It is learning though real experience in which the environment as a learning media. The family, school 

and community should cooperate to create a learning experience for children along with create awareness of resources 

and environment. This will enable children empowerment to become a major force in sustainable water management.          

Keywords: Children Empowerment, Lanna Wisdom, Water Management, Learning Process 

 

บทนํา 

 จากอดตีที่ผานมา ประเทศไทยมีความอุดมสมบูรณดานทรัพยากรน้ําเพยีงพอตอความตองการในการอุปโภคบริโภค 

สนับสนุนภาคการเกษตรและภาคอุตสาหกรรม แตเม่ือจํานวนประชากรเพิ่มมากขึ้น มีการขยายตัวของชุมชนเมืองและการ

ขยายตัวทางดานเศรษฐกิจ แนวโนมความตองการใชน้ําจึงมีเพิ่มขึ้น ในขณะที่ปริมาณน้ําที่มีอยูกลับลดลงอันเปนผลมาจาก

ความเสื่อมโทรมของปาตนน้ํา รวมถงึการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ สงผลใหประเทศไทยประสบปญหาดานทรัพยากร

น้ํา 

 ภาคเหนอืถอืเปนพื้นที่ปาตนน้ําที่มีความสําคัญตอระบบนิเวศน มีความหลากหลายทางชีวภาพสูง คุณคาของปาตน

น้ําถอืเปนแหลงผลติน้ําใหไหลสูแมน้ําลําธาร เพื่อใชอุปโภคและบรโิภคตลอดทัง้ป จึงจําเปนอยางย่ิงที่ตองรักษาปาตนน้ําใหคง

ความอุดมสมบูรณ จากการศึกษาของสํานักอนุรักษและจัดการตนน้ํา กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช (2554) 

พบวา ประเทศไทยมีปาตนน้ําเหลอือยูเพยีงรอยละ 23.01 ของพื้นที่ทัง้ประเทศ โดยในภาคเหนือมีพื้นที่ปาตนน้ํามากที่สุด รอย

ละ 42 

 ในสังคมไทยมีมรดกทางภูมิปญญาสั่งสมไวมากทั่วทุกภาคของประเทศ หนึ่งในนั้นคือ“ภูมิปญญาพื้นบานลานนาใน

การจัดการน้ํา” เปนการปรับวถิชีวีติของชาวลานนาในอดีตใหเขากับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่มีอยูเดิม โดยองค

ความรูเหลานี้มีความสัมพันธกับวัฒนธรรมขาว ไดแก “ระบบเหมืองฝาย” เปนระบบชลประทานเพื่อการจัดการน้ําเขาสูไรนาที่

สอดคลองกับลักษณะทางภูมิศาสตร ซึ่งพัฒนาขึ้นมาพรอมกันกับสังคมเกษตรกรรมของชาวลานนา ดังมีรายละเอียดระบุเปน

ลายลักษณอักษรไวในกฎหมายมังรายศาสตร (เนตรดาว แพทยกุลและมนตร ี       จันทวงศ,2543) รวมถึง“ประเพณีพื้นบาน

ลานนาที่เกี่ยวกับการจัดการน้ํา” ซึ่งไดสะทอนถงึประเพณี พธิกีรรม ความเชื่อ ที่มีน้ําผูกพันอยูในวิถีชีวิตของคนลานนาสืบตอ

กันมาหลายยุคหลายสมัย  ในสวนของ “ประดิษฐกรรมพื้นบานลานนาที่เกี่ยวกับการจัดการน้ํา” แสดงใหเห็นถึงการรูจัก

สังเกตความเปลี่ยนแปลงในธรรมชาตแิลวสรางสรรคเครื่องมือเครื่องใชใหเหมาะสมแกประโยชนใชสอย 

 ภายหลังการประกาศใชแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ที่มุงกระจายความเจริญไปยังเมืองหลักในภูมิภาค

ตางๆ ทําใหแตละเมืองมีการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานโดยภาครัฐและเอกชน อีกทั้งยังทําใหเกิดการยายถิ่นฐานจากชนบทเขา

มาอาศัยอยูในเมืองมากขึ้น เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของตน ทําใหประเทศไทยมีอัตราสวนความเปนเมืองมากขึ้นตามลําดับ 

ปจจุบันในจังหวัดเชยีงใหมมีการขยายตัวของเมือง (Urban Expansion) ที่แผขยายออกจากศูนยกลางความเจริญเดิมไปยังพื้นที่

ชานเมือง (แผนงานนโยบายสาธารณะเพื่อการพัฒนาอนาคตของเมือง,2557) จากการขยายเมืองนี้ทําใหเห็นถึงความ

เปลี่ยนแปลง มีการประกอบอาชพีการเกษตรลดลง มีการขายที่หรอืเปลี่ยนที่นาเปนพื้นที่อยางอ่ืน การจัดการน้ําในพื้นนาก็ลด

นอยลง สงผลใหการสบืทอดภูมิปญญาลดนอยลงตามไปดวย 

 นอกจากปญหาเรื่องการเปลี่ยนพื้นที่การเกษตรใหเปนเมืองแลว ปญหาทรัพยากรน้ําที่พบในจังหวัดเชียงใหม ในฤดู

ฝนจะเกดิปญหาน้ําทวมซ้ําซากซึ่งนับวันจะทวคีวามรุนแรง ยกตัวอยางเชน ชวงเดอืนสงิหาคม-พฤศจิกายน พ.ศ.2548 เกิดน้ํา

ทวมเมืองเชียงใหมถึง 5 ครั้ง (หนวยวิ จัยภัยพิบัติทางธรรมชาติ  ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม,2559) ในดานคุณภาพพบวาปญหาน้ําเสียชุมชน นับเปนปญหานากังวลเชนกัน ยกตัวอยางเฉพาะใน

จังหวัดเชยีงใหมมีน้ําเสยีเกดิขึ้นประมาณ 206,505 ลูกบาศกเมตรตอวัน แตมีระบบบําบัดน้ําเสียที่ใหบริการเฉพาะพื้นที่ของ

เทศบาลนครเชยีงใหม ขนาด 55,000 ลูกบาศกเมตรตอวัน หรือคิดเปนรอยละ 29 เทานั้น (กรมควบคุมมลพิษ,2559) การ
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ระบายน้ําเสียลงสูแหลงน้ําสาธารณะโดยไมไดรับการบําบัดจะสงผลเสียตามมาอีกมากมาย ทั้งตอระบบนิเวศน ตอสุขภาพ

อนามัยของชาวบาน จากความพยายามที่จะแกปญหาดังกลาว นําไปสูการสรางและพัฒนาแหลงน้ําขนาดใหญ แตก็กอใหเกิด

ปญหาผลกระทบดานสิ่งแวดลอม กระทบตอวิถีชีวิตของชาวบานจนกลายเปนปญหาความขัดแยงอยางตอเนื่อง สาเหตุจาก

การขาดองคความรูในการจัดการน้ําเพื่อมาปรับใชใหเหมาะสมกับพื้นที่ 

 แมวาการจัดการน้ําผานภูมิปญญาพื้นบานลานนาจะมีความสําคัญ แตกลับถูกละเลยในการศึกษาปจจุบัน  จําเปน

อยางย่ิงที่ควรมีการกระตุนใหเด็กรุนใหม ไดมองเห็นความสําคัญของมรดกทางภูมิปญญาพื้นบานลานนากอนที่มรดกอันล้ําคา

นี้จะถูกลมืและเลอืนหายตามกาลเวลา ถงึเวลาแลวที่ภาคสวนที่เกี่ยวของควรหันมาสนใจที่จะสงเสริมกระบวนการเรียนรูของ

เด็ก โดยมีครอบครัว ชุมชน และโรงเรยีน มีบทบาทชวยสนับสนุน เพื่อเชื่อมโยงความรูในหองเรียนใหสอดคลองกับภูมิปญญา

นอกหองเรียนซึ่งเปนชีวิตจริงในชุมชน ดวยเหตุผลดังกลาวผูวิจัยจึงไดศึกษากระบวนการเรียนรูในการจัดการน้ําผานภูมิ

ปญญาพื้นบานลานนาของเด็ก และศึกษาบทบาทของครอบครัว ชุมชน โรงเรียน ที่มีอิทธิพลตอกระบวนการเรียนรูในการ

จัดการน้ําผานภูมิปญญาพื้นบานลานนาของเด็ก สําหรับเปนแนวทางในการสงเสริมกระบวนการเรียนรูในการจัดการน้ําผาน

ภูมิปญญาพื้นบานลานนาแกเด็ก เพราะพลังของเด็กและศักยภาพของเด็กจะสามารถเปนพลั งที่มีอํานาจสําหรับการ

เปลี่ยนแปลงในทางบวก เพื่อชวยสบืตอภูมิปญญาพื้นบานลานนารวมทัง้เชื่อมโยงไปสูการแกปญหาเกี่ยวกับทรัพยากรน้ําและ

การจัดการน้ําอยางย่ังยืนในอนาคตตอไป 

 

อุปกรณและวิธีการ 

 การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Methodology Research) มีจุดมุงหมายเพื่อศึกษากระบวนการ

เรยีนรูในการจัดการน้ําผานภูมิปญญาพื้นบานลานนาของเด็ก และศกึษาบทบาทของครอบครัว ชุมชน โรงเรียน ที่มีอิทธิพลตอ

กระบวนการเรยีนรูในการจัดการน้ําผานภูมิปญญาพื้นบานลานนาของเด็ก ในพื้นที่เชยีงใหม โดยมีขัน้ตอนการวจัิยดังนี้ 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 ประชากรในการศึกษาในครั้งนี้ ไดแก นักเรียนระดับชั้น ป.1-ป.6 ของโรงเรียนที่ตั้งอยูในเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศกึษาเชยีงใหม รวมทัง้สิ้น 124,386 คน (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ,2558) 

โดยกําหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยใชสูตร Taro Yamane  เม่ือเทียบกับตารางที่คาความเชื่อม่ันรอยละ 95 จะไดขนาดกลุม

ตัวอยางคือ 400 คน  

 กําหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยวิธีการสุมแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage Random Sampling) จากทั้งหมด 6 เขต 

โดยเลือกมารอยละ 50 ของเขตพื้นที่ที่มีอยู โดยการจับฉลากอยางงาย (Simple Random Sampling) จึงไดเปนเขตพื้นที่

การศกึษาประถมศกึษาเชยีงใหม เขต 1, เขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษาเชยีงใหม เขต 2 และเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษา

เชยีงใหม เขต 5 จากนัน้กําหนดกลุมตัวอยางตามสัดสวนของประชากรในแตละเขตพื้นที่การศกึษาและ สุมเลือกโรงเรียนในแต

ละเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษาเชยีงใหมโดยการจับฉลากอยางงาย(Simple Random Sampling) 

กลุมผูใหขอมูลสําคัญ 

 กลุมผูใหขอมูลสําคัญในการสนทนากลุม (Focus Group) ไดแก นักเรียนตัวแทนกลุมตัวอยางทุกโรงเรียน ซึ่งเคยมี

ประสบการณในการเขารวมกจิกรรม ประเพณี และวัฒนธรรมภูมิปญญาพื้นบานลานนาในพื้นที่เชียงใหม โดยใชวิธีการเลือก

แบบเจาะจง (Purposive Sampling) 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

 ขั้นตอนที่ 1 ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม  ถึงผูบริหารเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

เชียงใหม เขต 1, ผูบริหารเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 2 และผูบริหารเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

เชยีงใหม เขต 5 เพื่อขออนุญาตเก็บรวบรวมขอมูล  
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 ขัน้ตอนที่ 2 เม่ือผูบริหารเขตพื้นที่การศึกษาอนุญาต ผูวิจัยนําหนังสือและแบบสอบถามเขาไปประสานงานกับทาง

โรงเรยีน เพื่อกําหนดเวลาในการเก็บรวบรวมขอมูล 

 ขัน้ตอนที่ 3 เก็บขอมูลแบบสอบถามและเก็บขอมูลโดยจัดกลุมสนทนา (Focus Group) ตามวันเวลาที่ไดรับอนุญาต

จากผูอํานวยการโรงเรยีน 

 ขัน้ตอนที่ 4 นําแบบสอบถามที่ไดมาตรวจสอบขอมูล ความสมบูรณของแบบสอบถาม และสรุปขอมูลที่ไดจากการ

จัดกลุมสนทนา (Focus Group) 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อการวจัิยในครัง้นี้ คือ 

 1) แบบสอบถามนักเรยีน เปนแบบสอบถามแบบตรวจสอบรายการ (Checklist)  แบงออกเปน 3 ตอน คือ 

  ตอนที่ 1  แบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลของผูตอบ เชน อายุ เพศ  เขตพื้นที่การศกึษา ฯลฯ 

  ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับกระบวนการเรยีนรูในการจัดการน้ําผานภูมิปญญาพื้นบานลานนา  

  ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับบทบาทของครอบครัว ชุมชน โรงเรยีน ที่มีอิทธพิลตอกระบวนการเรียนรูใน

การจัดการน้ําผานภูมิปญญาพื้นบานลานนา 

 2)  แบบบันทึกผลการสนทนากลุม (Focus Group) ทําการเก็บขอมูลจากนักเรียนตัวแทนกลุมตัวอยางทุกโรงเรียน 

จํานวน 7-10 คน โดยมีผูดําเนินการสนทนา (Moderator) เปนผูจุดประเด็นใหเกิดแนวคิด เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

ขอเสนอแนะ 

 โดยมีการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือแบบสอบถามกอนนําไปใชเก็บขอมูลจริงดวยการทดสอบหาความ

เที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยนําเสนอตอผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 คน เพื่อทําการตรวจสอบความสอดคลองกับ

เนื้อหา วัตถุประสงคหรอืตัวแปรของการวจัิยและนําขอคิดเห็นทั้งหมด มาคํานวณหาคาดัชนีความความสอดคลอง (Index of 

Consistency: IOC) จากนั้นนําแบบสอบถามไปทดสอบความเชื่อม่ัน (Reliability) โดยการนําไปทดลอง      (Try out) กับกลุม

นักเรยีนที่ไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน 

วิเคราะหขอมูล 

 1) วิเคราะหขอมูลที่รวบรวมไดจากแบบสอบถาม โดยการหาคาเฉลี่ยรอยละ โดยเปรียบเทียบกับเกณฑการแปล

ความหมายที่ไดกําหนดไว 

 2) วิเคราะหขอมูลที่ไดจากการจัดสนทนากลุม (Focus Group) ตามประเด็นวัตถุประสงคของการวิจัย นําเสนอใน

รูปแบบพรรณนาวเิคราะห   

นยิามศัพท 

 ภูมิปญญาพื้นบานลานนาในการจัดการน้ํา หมายถึง ความรูและความสามารถเกี่ยวกับการจัดการน้ําของคนใน

ภาคเหนอืที่สั่งสมสบืทอดและปฏิบัตติอกันมา เปนความรูซึ่งมีความสัมพันธกับวัฒนธรรมขาว ไดแก การจัดการน้ําดวยระบบ

เหมืองฝาย ประดษิฐกรรมพื้นบานลานนาที่เกี่ยวกับการจัดการน้ํา และประเพณีพื้นบานลานนาที่เกี่ยวกับการจัดการน้ํา                                                                                                        

 กระบวนการเรียนรู หมายถึง ขั้นตอนหรือวิธีการที่ชวยใหเด็กเกิดการเรียนรู ซึ่งจะทําใหเกิดความรูและเขาใจใน

เรื่องตางๆ ได และเกดิการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่พงึประสงคในการจัดการน้ํา 

 พลังเด็ก หมายถงึ ความรู ความสามารถ ศักยภาพของเด็กที่จะนําไปสูการสืบทอดภูมิปญญาพื้นบานลานนาในการ

จัดการน้ํา พรอมกับการชวยดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอมอยางย่ังยืน    
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ผลการวิจัย 

 ผลการศกึษาเรื่อง “การเสรมิสรางพลังเด็กในการจัดการน้ําผานภูมิปญญาพื้นบานลานนา ในพื้นที่เชียงใหม”  โดย

นําขอมูลที่ไดจากการตอบแบบสอบถามของนักเรียนกลุมตัวอยาง และขอมูลการจากการสนทนากลุม        (Focus Group) 

จากนักเรยีนตัวแทนกลุมตัวอยางทุกโรงเรยีน มาวเิคราะหขอมูลและนําเสนอผลการการวเิคราะห ดังตอไปนี้ 

 

สวนที่ 1 กระบวนการเรยีนรูในการจัดการน้ําผานภูมิปญญาพื้นบานลานนาของเด็ก ในพื้นที่เชียงใหม 

 ในสวนนี้เปนการนําเสนอผลการศกึษากระบวนการเรยีนรูในการจัดการน้ําผานภูมิปญญาพื้นบานลานนาของเด็ก ใน

พื้นที่เชยีงใหม จากการเก็บรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถามในเรื่องการจัดการน้ําดวยระบบเหมืองฝาย ประเพณีพื้นบานที่

เกี่ยวกับการจัดการน้ํา และประดิษฐกรรมพื้นบานลานนาที่เกี่ยวกับการจัดการน้ํา รวมทั้ง 3 ดาน โดยนํามาเสนอผลการ

วเิคราะหในรูปของตารางแสดงเปนคาเฉลี่ยรอยละ (Percentage) ตามตารางตอไปนี้  

 

ตารางที่ 1 คาเฉลี่ยรอยละของกระบวนการเรยีนรูในการจัดการน้ําผานภูมิปญญาพื้นบานลานนาของเด็ก ในพื้นที่เชยีงใหม 

 

รายการ รอยละ* 

1. การไดรับความรูจากสื่อ เชน โทรทัศน วทิยุ อินเตอรเน็ต         53.83 

2. การคนควาหาความรูดวยตนเองจากหองสมุดหรอืแหลงเรยีนรูอ่ืนๆ 48.91 

3. การไดรับความรูจากการสอนของคร ู 45.08 

4. การไดรับความรูจากการบอกเลาของผูใหญที่มีประสบการณ 33.33 

5. การคนควาหาความรูดวยตนเองโดยการสังเกตการกระทําหรอืพฤตกิรรมของผูรู 29.75 

6. การไดรับความรูและขัน้ตอนโดยการสาธติจากผูใหญ 27.16 

7. การนําความรูและประสบการณที่ไดรับไปพัฒนาและประยุกตใชเพื่อแกปญหาในการจัดการน้ํา 23.25 

8. การคนควาหาความรูดวยตนเองจากของจรงิ 23.00 

9. การคนควาหาความรูดวยตนเองจากการพูดคุยแลกเปลี่ยนความรูกับเพื่อน 19.16 

10. การไดรับความรูดวยตนเองจากการมีสวนรวมกจิกรรมในประเพณีในเทศกาลตางๆ 18.83 

11. การนําความรูและประสบการณ ไปนําเสนอความรูใหแกเพื่อนๆและผูที่สนใจ 17.50 

12. การคนควาหาความรูดวยตนเองจากการฝกปฏิบัตแิละลงมือทําจรงิ 11.58 

* จํานวนผูตอบแบบสอบถาม 400 คน  
   

  จากตารางที่ 1 พบวากระบวนการเรยีนรูในการจัดการน้ําผานภูมิปญญาพื้นบานลานนาของเด็ก ในพื้นที่เชียงใหม 

สามารถเรยีงลําดับจากมากไปหานอยตามลําดับ ดังนี้ 
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 เด็กเกดิการเรียนรูจากสื่อ เชน โทรทัศน วิทยุ อินเตอรเน็ต (รอยละ 53.83) การคนควาหาความรูดวยตนเองจาก

หองสมุดหรอืแหลงเรยีนรูอ่ืนๆ (รอยละ 48.91) การไดรับความรูจากการสอนของครู (รอยละ 45.08) การไดรับความรูจาก

การบอกเลาของผูใหญที่มีประสบการณ (รอยละ 33.33) การคนควาหาความรูดวยตนเองโดยการสังเกตการกระทําหรือ

พฤตกิรรมของผูรู (รอยละ 29.75) การไดรับความรูและขัน้ตอนโดยการสาธิตจากผูใหญ (รอยละ 27.16) การนําความรูและ

ประสบการณที่ไดรับไปพัฒนาและประยุกตใชเพื่อแกปญหาในการจัดการน้ํา (รอยละ 23.25) การคนควาหาความรูดวย

ตนเองจากของจริง (รอยละ 23.00) การคนควาหาความรูดวยตนเองจากการพูดคุยแลกเปลี่ยนความรูกับเพื่อน (รอยละ 

19.16) การไดรับความรูดวยตนเองจากการมีสวนรวมกิจกรรมในประเพณีในเทศกาลตางๆ (รอยละ 18.83)  การนําความรู

และประสบการณ ไปนําเสนอความรูใหแกเพื่อนๆและผูที่สนใจ (รอยละ 17.50) และการคนควาหาความรูดวยตนเองจากการ

ฝกปฏิบัตแิละลงมือทําจรงิ (รอยละ 11.58)    

 นอกจากนี้ผลการเก็บขอมูลกลุมตัวอยางแบบการจัดกลุมสนทนา (Focus Group) พบวากระบวนการเรียนรูเกี่ยวกับ

ภูมิปญญาพื้นบานลานนาของเด็กในแตละเขตพื้นที่การศกึษามีความแตกตางกัน ดังนี้  

 เด็กในเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษาเชยีงใหม เขต 1 ไดรับความรูจากสื่อเทคโนโลยีที่เอ้ืออํานวยในการสืบคนหา

ความรู และจากโรงเรยีน โดยมีครูเปนผูสอนเนื้อหาเพิ่มเตมิจากในหนังสอืเรยีน ดังคําบอกเลาตอไปนี้ 

 เด็กหญิงฉัตร (นามสมมุติ)  (สัมภาษณ: โรงเรียนดาราวิทยาลัย เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 

วันที่ 23 กุมภาพันธ 2560)  “หนูเคยไปดํานา โรงเรยีนเคยพาไป แตนานแลวนาจะตั้งแตอนุบาล ไดทดลองดํานา สนุกดี ถามี

โอกาสหนูอยากไปอีก” 

 เด็กชายธรีะวุฒิ (นามสมมุติ) (สัมภาษณ: โรงเรียนวชิรวิทย เชียงใหม ชางคลาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

เชยีงใหม เขต 1 วันที่ 9 กุมภาพนัธ 2560)  “ผมชอบดูกูเกิ้ล(Google) กับยูทูป(Youtube) เปดดูเรื่องที่ผมสนใจ เรื่องเหมืองฝาย 

เรื่องเลี้ยงผ ีผมก็เคยเปดดู เคยเห็นในยูทูป” 

 เด็กในเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษาเชยีงใหม เขต 2 ไดรับความรูเกี่ยวกับภูมิปญญาพื้นบานลานนาที่เกี่ยวกับการ

จัดการน้ํามาจากการที่มีที่อยูอาศัยใกลกับพื้นที่เกษตรกรรม เปนพื้นที่ที่ยังมีการทํานาอยูบางสวน และใกลแหลงน้ําแมฮาว 

เด็กๆ จึงไดสังเกตกจิกรรมตางๆ ที่ผูใหญไดทํา เห็นการจัดการน้ําดวยระบบเหมืองฝายแบบดัง้เดมิ อีกทั้งยังเห็นการแกปญหา

น้ําขาดแคลนดวยการสูบน้ําดวยเครือ่งสูบน้ําจากแมน้ําเขาที่นา ดังคําบอกเลาตอไปนี้ 

 เด็กชายมานะ (นามสมมุต)ิ (สัมภาษณ: โรงเรยีนบานหนองบัวหลวง เขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษาเชียงใหม เขต 2 

วันที่ 8 กุมภาพันธ 2560)  “ที่บานผมไมไดทํานาแตเคยเดินเลนในนา จับปู ไดเลนน้ําในแมน้ําแมฮาวกันสนุกดี ผมเห็นผูใหญ

ชวยกันทํานา เคยเห็นผูใหญทะเลาะกันเรื่องแยงน้ําดวย ถาชวงไหนแมน้ําแมฮาวมีนอยก็จะเห็นมีการใชเครื่องสูบน้ําเขานา

ดวย” 

 เด็กในเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 5 มีวิถีชีวิตใกลชิดธรรมชาติ ไดรับความรูเกี่ยวกับภูมิปญญา

พื้นบานลานนาในการจัดการน้ํามาจากการที่ครอบครัวมีอาชีพเกษตรกรรม ไดติดตามพอแมไปทํานาปลูกขาว ปลูกพืชผัก

ตางๆ  เด็กกลุมนี้จะรูจักภูมิปญญาพื้นบานในการจัดการน้ําดวยระบบเหมืองฝายเปนอยางดี รูถึงประโยชนและความสําคัญ 

สามารถวาดรูปพรอมทัง้อธบิายถงึรายละเอียดของการจัดสรรน้ําเขาที่นาของตนได เนื่องจากไดชวยพอแมเปนประจํา จนเกิด

การเรยีนรูจดจําจากการปฏิบัตจิรงิ ไดตดิตามผูใหญเขารวมพธิกีรรมตางๆ ดังคําบอกเลาตอไปนี้ 

  เด็กหญงิฤทัย (นามสมมุต)ิ (สัมภาษณ: โรงเรยีนบานมูเซอ เขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษาเชยีงใหม เขต 5 

วันที่ 21 กุมภาพันธ 2560) “การจัดการน้ําเขานาของที่นี่เราไมเรยีกเหมืองฝาย ภาษากะเหรี่ยงเรยีกวา “หมวยเคาะ”  ใครเปน

คนคิดทํากอนหนูก็ไมรู แตหนูเห็นพอแม คนแก ทํามากอนนานแลว เปนการขุดรองน้ําตอไป ยาวไปเรื่อยๆ แบงน้ําตอๆกันไป 

เอาน้ําไวใชทํานา ปลูกกะหล่ํา ทําการเกษตรทั้งหมด ถาน้ําทวมรากขาวก็แบงน้ําใหนาอ่ืนตอ การแบงน้ําใหนาอ่ืนโดยเอาดิน

ออกใหมีชองวาง ถาน้ํามากก็จะไหลกลับสูแมน้ํา”  
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 เด็กหญงิดวงใจ (นามสมมุต)ิ  (สัมภาษณ: โรงเรยีนบานมูเซอ เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 5 วันที่ 

21 กุมภาพนัธ 2560) “ของมูเซอยังมีไหวผฝีาย  เลี้ยงผนี้ํา เลี้ยงผนีา เคาจะเอากาบกลวยมาทําเปนกลอง ใสขาว เศษผา ขี้เถา 

ธูปเทยีน ใสแลวไหวตรงที่มีน้ํา ขางลําหวย สวดมนต คนในบานบางคนก็ไป บางคนก็ไมไป ใครไมไปก็เอาเสื้อไปแทนก็ได ถาได

ไหวจะทําใหเรากนิดอียูด ีอุดมสมบูรณ ผจีะคุมครองเรา ถาเราไมเลี้ยงอาจทําใหเราปวยตาย 

 กลาวไดวา องคความรูเกี่ยวกับการจัดการน้ําผานภูมิปญญาพื้นบานลานนาที่กลาวมาแลวนั้น เด็กๆ ในแตละพื้นที่

ไดรับความรูเหลานี้ทัง้ทางตรงและทางออม อีกทัง้มากนอยแตกตางกันตามบรบิทของพื้นที่ เศรษฐกิจและสังคมที่ตนเองอาศัย

อยู ซึ่งกระบวนการเรียนรูในการจัดการน้ําผานภูมิปญญาพื้นบานลานนาของเด็กที่มีประสิทธิภาพเกิดขึ้นนอกหองเรียน

มากกวาในหองเรียน ผานประสบการณจริงที่เด็กไดพบเจอในชีวิตประจําวัน ดังเชนเด็กในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

เชียงใหม เขต 5 ซึ่งเปนเด็กที่อาศัยอยูใกลปาตนน้ํา มีสภาพแวดลอมใกลชิดธรรมชาติที่เอ้ือตอการเรียนรู อาชีพหลักของ

ครอบครัวคือทําการเกษตรกรรม อีกทัง้ยังมีการประกอบพธิกีรรมตามความเชื่ออยู จะมีความรูเกี่ยวกับการจัดการน้ําผานภูมิ

ปญญาพื้นบานลานนามากกวาเด็กในเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 2 ซึ่งเปนเด็กเขตชานเมือง และเขตพื้นที่

การศกึษาประถมศกึษาเชยีงใหม เขต 1 ซึ่งเปนเด็กในเมือง 

 

สวนที่ 2 บทบาทของครอบครัว ชุมชน โรงเรียน ที่มีอิทธิพลตอกระบวนการเรียนรูในการจัดการน้ําผานภูมิปญญา

พื้นบานลานนาของเด็ก ในพื้นที่เชียงใหม 

 ในสวนนี้เปนการนําเสนอผลการศกึษาบทบาทของครอบครัว ชุมชน โรงเรียน ที่มีอิทธิพลตอกระบวนการเรียนรูใน

การจัดการน้ําผานภูมิปญญาพื้นบานลานนาของเด็ก ในพื้นที่เชียงใหม จากการเก็บรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถาม ในเรื่อง

การจัดการน้ําดวยระบบเหมืองฝาย ประเพณีพื้นบานที่เกี่ยวกับการจัดการน้ํา และ       ประดิษฐกรรมพื้นบานลานนาที่

เกี่ยวกับการจัดการน้ํา รวมทัง้ 3 ดาน โดยนํามาเสนอผลการวเิคราะหในรูปของตารางแสดงเปนคาเฉลี่ยรอยละ (Percentage) 

ตามตารางตอไปนี้ 

 

ตารางที่ 2 คาเฉลี่ยรอยละของบทบาทของครอบครัว ชุมชน โรงเรยีน ที่มีอิทธพิลตอกระบวนการเรยีนรูในการจัดการน้ําผาน

ภูมิปญญาพื้นบานลานนาของเด็ก ในพื้นที่เชียงใหม 

รายการ รอยละ* 

1. การไดรับการถายทอดความรูภูมปิญญาพื้นบานลานนาในการจัดการนํ้ามาจากพอแม ปู ยา ตา ยาย  58.08 

2.การไดรับคําแนะนําจากพอแม ปู ยา ตา ยายเมื่อนักเรยีนมขีอสงสัยเก่ียวกับภูมปิญญาพื้นบานลานนาในการจัดการนํ้า  

59.25 

3. การไดรับคําแนะนําจากครู เมื่อนักเรยีนมขีอสงสัยในภูมปิญญาพื้นบานลานนาในการจัดการนํ้า 41.76 

4. การไดรับการถายทอดความรูภูมปิญญาพื้นบานลานนาในการจัดการนํ้ามาจากผูมคีวามรูในชุมชนท่ีอาศัยอยู  

39.48 

5. การไดรับคําแนะนําจากผูมคีวามรูในชุมชนเมื่อนักเรยีนมขีอสงสัยเก่ียวกับภูมปิญญาพื้นบานลานนาในการจัดการนํ้า  

36.08 

6. การเรยีนรูภูมปิญญาพื้นบานลานนาในการจัดการนํ้า จากการจัดกิจกรรมของโรงเรยีน โดยมคีรูหรอืปราชญชาวบาน

เปนผูใหความรู 

 

32.58 

7. การเรยีนรูภูมปิญญาพื้นบานลานนาในการจัดการนํ้า จากส่ือนวัตกรรมทองถ่ิน ท่ีโรงเรยีนไดจัดทําขึ้น 31.00 

 

* จํานวนผูตอบแบบสอบถาม 400 คน  
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 จากตารางที่ 2 พบวาบทบาทของครอบครัว ชุมชน โรงเรยีน ที่มีอิทธพิลตอกระบวนการเรยีนรูในการจัดการน้ําผาน

ภูมิปญญาพื้นบานลานนาของเด็ก ในพื้นที่เชยีงใหม สามารถเรยีงลําดับจากมากไปหานอยตามลําดับ ดังนี้ 

 ครอบครัวมีบทบาทในการแนะนําเด็ก เม่ือเกิดขอสงสัยเกี่ยวกับภูมิปญญาพื้นบานลานนาในการจัดการน้ํา (รอยละ 

59.25) การไดรับการถายทอดความรูภูมิปญญาพื้นบานลานนาในการจัดการน้ํามาจากพอแม ปู ยา ตา ยาย (รอยละ 58.08) 

การไดรับคําแนะนําจากครู เม่ือนักเรียนมีขอสงสัยในภูมิปญญาพื้นบานลานนาในการจัดการน้ํา (รอยละ 41.76)  การไดรับ

คําแนะนําจากผูมีความรูในชุมชนเม่ือนักเรียนมีขอสงสัยเกี่ยวกับภูมิปญญาพื้นบานลานนาในการจัดการน้ํา (รอยละ 36.08) 

การเรยีนรูภูมิปญญาพื้นบานลานนาในการจัดการน้ํา จากการจัดกจิกรรมของโรงเรยีน โดยมีครูหรือปราชญชาวบานเปนผูให

ความรู (รอยละ 32.58) และการเรียนรูภูมิปญญาพื้นบานลานนาในการจัดการน้ํา จากสื่อนวัตกรรมทองถิ่นที่โรงเรียนได

จัดทําขึ้น (รอยละ 31.00) 

 นอกจากนี้ผลการเก็บขอมูลกลุมตัวอยางแบบการจัดกลุมสนทนา (Focus Group) เกี่ยวกับบทบาทของครอบครัว 

ชุมชน โรงเรยีน ที่มีอิทธพิลตอกระบวนการเรยีนรูในการจัดการน้ําผานภูมิปญญาพื้นบานลานนาของเด็ก เด็กกลุมตัวอยางได

แสดงความคิดเห็นดังนี้ 

 1) ครอบครัว หรือพอแม เปนสถาบันพื้นฐานที่มีบทบาทสําคัญอยางมากในการถายทอดความรูและประสบการณ

เกี่ยวกับภูมิปญญาพื้นบานลานนาในการจัดการน้ําทัง้ทางตรงและทางออม จากการที่ครอบครัวพาเด็กๆไปชวยทํานา ปฏิบัติ

ใหดู ใหมีสวนรวมในการจัดการน้ําเขาที่นา ซึ่งถาหากครอบครัว หรือพอแม ไมไดมีอาชีพเกษตรกรรม เด็กๆ ก็จะขาดการ

ถายทอดความรูเรื่องเหลานี้ไป ในสวนของพิธีกรรมความเชื่อ พอแมหรือผูใหญในครอบครัวไดบอกเลาถายทอดความเชื่อ

ตางๆใหฟงตลอด อยางไรก็ตามเนื่องจากตนเองยังเปนเด็ก ถึงแมจะอยากเขารวมประเพณีพิธีกรรมที่ถูกจัดขึ้นแตถาหากพอ

แมไมอนุญาต เด็กบางคนก็ไมสามารถไปรวมเองได ดังคําบอกเลาตอไปนี้ 

   เด็กชายอุเทน (นามสมมุติ) (สัมภาษณ: โรงเรียนบานโปงนอย เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม 

เขต 1 วันที่ 6 กุมภาพันธ 2560) “ปูกับยาบอกวาพธิกีรรมเลี้ยงผีเปนพิธีศักดิ์สิทธิ์ เราตองเคารพ ไมเชื่อแตอยาลบหลู ผมวา

พธิดีูนากลัว นาตื่นเตน แตผมก็อยากไปดู ในพธิมีีของไหวเยอะมีของกนิเยอะ ผูใหญใหผมชวยยกของเซนไหวในพิธี ระหวางรอ

พธิเีสร็จผมก็เลนน้ํารอกับเพื่อนๆ” 

 2) โรงเรียน มีบทบาทนอยในการถายทอดความรูเกี่ยวกับภูมิปญญาพื้นบานลานนาในการจัดการน้ํา โดยการพา

นักเรียนในเมืองออกไปดูสถานที่จริง  มีโอกาสไดทดลองลงมือปฏิบัติ จนเกิดความประทับใจในกิจกรรมนี้ สวนครูได

สอดแทรกความรูเกี่ยวกับภูมิปญญาพื้นบานลานนาในการจัดการน้ําในการเรียนการสอนปกติอยูบาง จนนักเรียนเกิดความ

สนใจที่คนควาหาความรูเพิ่มเติมดวยตนเองตอไป อยางไรก็ตามเด็กยังตองการใหโรงเรียนชวยสงเสริมสนับสนุนกิจกรรมที่

เกี่ยวของกับการจัดการทรัพยากรน้ําและภูมิปญญาพื้นบาน เชน ตั้งชมรมตางๆ เพื่อประหยัดน้ํา หรือบําบัดน้ําเสียชมรมสืบ

สานภูมิปญญา เปนตน ดังคําบอกเลาตอไปนี้ 

 เด็กหญงิน้ําทพิย (นามสมมุต)ิ (สัมภาษณ: โรงเรยีนบานสันคะยอม เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 2 

วันที่ 25 กุมภาพันธ 2560)  “ตอนนี้ที่โรงเรยีนมีโครงการเกี่ยวกับขยะ การคัดแยกขยะ มีโครงการทําปุยหมัก แตไมมีโครงการ

เกี่ยวกับการจัดการน้ําหรอืการอนุรักษภูมิปญญาพื้นบาน ตอนนี้คิดวาเด็กสวนใหญคงไมคอยรูจักภูมิปญญาเหลานี้แลว คิดวา

ถาพวกหนูไดตัง้ชมรมหรอืมีโครงการเกดิขึ้นก็นาจะด ีนาจะชวยสบืสานตอได” 

 3) ชุมชน มีบทบาทนอยในการถายทอดความรูเกี่ยวกับภูมิปญญาพื้นบานลานนาในการจัดการน้ํา โดยการจัด

พธิกีรรมเลี้ยงผขีุนน้ําปละครัง้ มีการจัดสรรงบประมาณ มีการประกาศเสยีงตามสายใหทุกๆคนในหมูบานไดเขามามีสวนรวม

ในพธิกีรรมรวมกัน พวกเขาซึ่งเปนเด็กมักจะไมไดเขารวมเนื่องจากผูใหญไมอนุญาตหรือตองไปโรงเรียน แตเห็นวามีขอดีคือ 

การที่ชาวบานไดสละเวลาทํางานเขามารวมพธิใีนวันที่กําหนด ทําใหมีเวลาที่ไดปรกึษาหารอืแกปญหาเรื่องตางๆ รวมกันอยาง

พรอมหนาจนเกดิความสามัคคีกับชุมชนของตนเองอีกดวย ดังคําบอกเลาตอไปนี้ 
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 เด็กหญงิกนกวรรณ (นามสมมุต)ิ (สัมภาษณ: โรงเรยีนหวยน้ําขาว เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 5 

วันที่ 21 กุมภาพันธ 2560)  “กอนจะมีพธิเีลี้ยงผตีนน้ํา ผูใหญบานจะเปนคนเขาปาไปตรวจตาน้ํา ถาเห็นมีน้ํานอยก็จะกําหนด

วันทําพิธี ประกาศใหชาวบานมาชวยงานกันเยอะๆ เคาจัดพิธีใกลกับดอยมอนจอง หนูอยากไปแตแมดุหนู ไมใหหนูไปแตมี

ถายรูปมาใหดูแทน อาจจะเพราะคิดวาเด็กจะเขาไปกวนในพธิกี็เลยไมใหตามไป” 

 

การวิจารณผลการวิจัย 

 1. ผลการศกึษากระบวนการเรียนรูในการจัดการน้ําผานภูมิปญญาพื้นบานลานนาของเด็กมีมากที่สุด คือ เด็กเกิด

การเรียนรูจากสื่อ เชน โทรทัศน วิทยุ อินเตอรเน็ต เนื่องจากปจจุบันมีความกาวหนาทางเทคโนโลยีที่เอ้ืออํานวยใหคนหา

ความรูที่ตนเองสนใจ สามารถเขาถงึไดอยางรวดเร็วและงายดาย จากจุดนี้ผูใหญ เชน สมาชิกในครอบครัว ครูอาจารย ควร

แนะนําใหเด็กใชประโยชนจากสื่อ เพื่อใหไดรับขอมูลขาวสารความรูที่ถูกตองและเหมาะสม เกิดผลดีเชิงบวกในการสนับสนุน

กระบวนการเรยีนรูของเด็ก สอดคลองกับ อนงคศริ ิวชิาลัย (2554) ไดกลาวถงึ  การถายทอดภูมิปญญาทองถิ่นวา การสืบคน

ขอมูลภูมิปญญาทองถิ่นก็หาไดโดยงายโดยผานเว็บไซตที่รวบรวมขอมูล จึงเปนการถายทอดภูมิปญญาทองถิ่นที่ผูเรียนและ

ผูสนใจเขาถึงแหลงการเรียนรูไดโดยงาย ใชเวลานอย และไมเสียคาใชจายแตอยางใด เปนการเผยแพรภูมิปญญาทองถิ่นที่

คอนขางไดผล เพราะเขาถึงผูเรียนไดทุกเพศทุกวัย ทุกกลุมอายุ ดังนั้นผูสอนจะตองแนะนําใหผูเรียนเรียนรูที่จะศึกษาภูมิ

ปญญาทองถิ่น จากแหลงการเรยีนรูประเภทสื่อสารมวลชนใหเขาใจและใชประโยชนจากแหลงการเรียนรูเหลานี้ใหคุมคา และ

ในสวนกระบวนการเรยีนรูในการจัดการน้ําผานภูมิปญญาพื้นบานลานนาของเด็กมีนอยที่สุด คือ การคนควาหาความรูดวย

ตนเองจากการฝกปฏิบัติและลงมือทําจริง ทั้งๆที่เด็กวัยประถมมีพลังงานเหลือเฟอ มีความสนใจเกี่ยวกับตนเอง ผูอ่ืน และ

สิ่งแวดลอมรอบๆ ตัวอยูแลว ซึ่งถาหากเด็กไดรับการสงเสรมิกระบวนการเรียนรูที่เนนเพิ่มประสบการณ สะสมความรูใหม มี

การฝกปฏิบัตแิละลงมือทําจรงิ ใหมีกจิกรรมอยางสมํ่าเสมอและตอเนื่อง จะทําใหสมองเด็กเกดิพัฒนาจนเกดิการเรียนรู จดจํา

ไดและเกดิความชํานาญ สามารถจะนําความรูไปเชื่อมโยงแบบบูรณาการใชตอไปได 

 2. ผลจากการศกึษาบทบาทของครอบครัว ชุมชน โรงเรียน ที่มีอิทธิพลตอกระบวนการเรียนรูในการจัดการน้ําผาน

ภูมิปญญาพื้นบานลานนาของเด็กไดแสดงใหเห็นถึง กระบวนการเรียนรูของเด็กมีจุดเริ่มตนจากครอบครัว โดยรับการ

ถายทอดความรูภูมิปญญาพื้นบานลานนาในการจัดการน้ํามาจากพอแม ปู ยา ตา ยาย สมาชิกในครอบครัวมีบทบาทในการ

แนะนําและตอบขอสงสัยแกเด็ก  สอดคลองกับงานวจัิยของ สมชาย  จันทรอยู (2548) พบวา พอแม ปูยา ตายาย และญาติพี่

นองในครอบครัวจะเปนผูสอนผูใหความรูและเปนตนแบบการเรียนรูในชีวิตประจําวันของเด็ก เด็กสามารถที่ จะซึมซับ

เลยีนแบบการปฏิบัตทิี่ไดพบไดเห็นเปนประจํา เกดิเปนประสบการณที่ไดรับการถายทอดสืบตอกันมา จนสามารถพัฒนาเปน

องคความรูเปนความชํานาญการทางอาชีพ ซึ่งเปนการเรียนรูที่เกิดจากการกระทําและการปฏิบัติจริง สวนบทบาทของ

โรงเรยีนมีอิทธพิลตอกระบวนการเรยีนรูในการจัดการน้ําผานภูมิปญญาพื้นบานลานนาของเด็กมีนอย ทัง้ๆ ที่เด็กใชเวลาอยูใน

โรงเรยีนมากกวาที่บาน สะทอนใหเห็นถึงระบบของการศึกษาที่มุงเนนในดานการเรียนเนื้อหาวิชาตามหลักสูตร ตําราเรียน 

เรยีนรูเกี่ยวกับเทคโนโลยีความกาวหนาใหมๆ จนลืมคํานึงถึงความสําคัญขององคความรูที่มีอยูดั้งเดิมของชุมชนทองถิ่นที่มี

ประโยชนเปนรากเหงาเดมิของตน ซึ่งจากการเก็บขอมูลกลุมตัวอยางแบบการจัดกลุมสนทนา (Focus Group) เด็กปจจุบันแทบ

ไมรูจักถงึภูมิปญญาพื้นบานลานนาในการจัดการน้ําอยางถองแท จึงเปนหนาที่ของผูใหญที่จะจัดการศึกษาเพื่อปลูกฝงทัศนคติ

ที่ดี สรางกระบวนการเรียนรูเพื่อเพิ่มความรูภูมิปญญาเหลานี้อยางจริงจัง พรอมทั้งสงเสริมศักยภาพของเด็กใหสามารถ

ประยุกตใชและตอยอดความรูใหเกดิขึ้นในระบบโรงเรยีน  อีกทัง้ควรมีการรวมมือกับชุมชนสรางแหลงเรียนรูในแตละทองถิ่น 

ซึ่งในแตละชุมชนจะมีภูมิปญญาพื้นบานเพื่อแกปญหาที่แตกตางกัน สอดคลองกับแนวคิดของอนงคศิริ วิชาลัย (2554) กลาว

วา การนํา   ภูมิปญญาทองถิ่นไปใชจัดการศกึษาในสถานศึกษาอาจทําได 2 วิธี วิธีที่หนึ่ง โรงเรียนเปนผูนําเนื้อหาสาระที่ภูมิ

ปญญาทองถิ่นไปจัดการศกึษาใหนักเรยีนไดเรยีนรูโดยมีเนื้อหาสาระจะตองสอดคลองกับความตองการของทองถิ่น อีกวิธีหนึ่ง 
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โรงเรยีนเชญิเจาของภูมิปญญาทองถิ่นแตละดานเขามามีสวนรวมในการจัดการเรียนการสอน ทั้งนี้จะตองคํานึงถึงหลักสูตร

สถานศกึษาและหลักสูตรทองถิ่น ประการสําคัญภูมิปญญาทองถิ่นจะตองมีการถายทอดความรู มิฉะนั้นความรูบางอยางอาจ

สูญหายเปลี่ยนแปลงและลมเลกิไป และการถายทอดความรูที่ดีควรถายทอดดวยการสื่อสารใหเขาใจ การใชความรูจากภูมิ

ปญญาควรดําเนินการอนุรักษ ฟนฟู ประยุกตใช และคิดคนสิ่งใหมๆ จะชวยใหสังคมไทยเปนสังคมแหงการเรียนรูที่แทจริง 

และในงานวจัิยของ นันธวัช  นุนารถ (2560) เกี่ยวกับเรื่องภูมิปญญาทองถิ่น คุณคาแหงวิถีชีวิต วัฒนธรรม เพื่อการศึกษาที่

ย่ังยืน ผลการวิจัยพบวา ในกระบวนการจัดการศึกษาเพื่อใหเกิดความย่ังยืนและคงคุณคาแหงวิถีชีวิตความเปนทองถิ่นไว 

หนวยงานที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาควรจัดหลักสูตรที่มีเนื้อหา 3 ลักษณะเปนองคประกอบ ไดแก วิชาที่เปนสากล 

(Universal Content) เชน คณิตศาสตร วิทยาศาสตร  วิชาที่เปนความรูเกี่ยวกับชาติของตนเอง (National Content) เชน 

ประวัตศิาสตร ภูมิศาสตร วัฒนธรรม และวชิาที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับทองถิ่น (Local Content) โดยมีแนวทางการนําภูมิปญญาเขาสู

ระบบการศกึษาตลอดชวีติ คือ 1) ภูมิปญญาไทยกับการศกึษาในระบบ ควรกําหนดใหโรงเรียนมีหลักสูตร การเรียนการสอน 

ตํารา หนังสือประกอบ เกี่ยวกับภูมิปญญาไทย  2) ภูมิปญญาไทยกับการศึกษานอกระบบ ควรมีการประชาสัมพันธและ

เผยแพรความรูเกี่ยวกับเรื่องภูมิปญญาไทยแกนักศกึษาและประชาชนทั่วไป และ 3) ภูมิปญญาไทยกับการศึกษาตามอัธยาศัย 

ควรสงเสรมิใหมีแหลงการเรยีนรู หรอืศูนยการเรยีนรูภูมิปญญาไทยของผูทรงซึ่งองคความรู ปราชญชาวบาน ศิลปน ชางฝมือ 

ฯลฯ ในทองถิ่นรวมทัง้ใหการสนับสนุนในดานวัสดุ เครื่องมือและอุปกรณตางๆ 

 

สรุปผลการวิจัยและเสนอแนะ 

 ในการศกึษาถงึกระบวนการเรยีนรูในการจัดการน้ําผานภูมิปญญาพื้นบานลานนาของเด็ก  ในพื้นที่เชียงใหม สรุปได

วา เด็กเกดิการเรยีนรูจากสื่อ เชน โทรทัศน วทิยุ อินเตอรเน็ตมากที่สุด สวนกระบวนการเรยีนรูที่เกิดกับเด็กนอยที่สุด คือ การ

คนควาหาความรูดวยตนเองจากการฝกปฏิบัติและลงมือทํา นอกจากนี้ผลการศึกษาจากการจัดกลุมสนทนา (Focus Group) 

สิ่งที่ปรากฏชัด คือ กระบวนการเรียนรูในการจัดการน้ําผานภูมิปญญาพื้นบานลานนาของเด็กที่มีประสิทธิภาพเกิดขึ้นนอก

หองเรยีนมากกวาในหองเรยีน เปนการเรียนรูผานประสบการณจรงิโดยมีสิ่งแวดลอมเปนสื่อในการเรียนรู ดวยสภาพแวดลอม

ที่อยูใกลชิดธรรมชาติและพื้นที่ทางการเกษตรของเด็กบนพื้นที่สูง ทําใหเด็กมีการเรียนรู จดจํา ไดนําไปใชไดมากกวา ซึ่ง

แตกตางจากเด็กในเมืองและเด็กชานเมืองที่มีกระบวนการเรียนรูในการจัดการน้ําผานภูมิปญญาพื้นบานลานนาจากสื่อ

เทคโนโลยีตางๆ จากการเรียนการสอนของครูและการจัดกิจกรรมของทางโรงเรียน อยางไรก็ตามจากความแตกตางของ

กระบวนการเรยีนรูและองคความรูของเด็กในแตละพื้นที่มากนอยตางกัน จึงควรเสริมกิจกรรมนอกหลักสูตร เพื่อเปดโอกาส

ใหเด็กและเยาวชนที่อยูตนน้ํา กลางน้ํา และปลายน้ํา ไดเขามามีสวนรวมแลกเปลี่ยนเรยีนรูเกี่ยวกับภูมิปญญาในการจัดการน้ํา

รวมกัน ซึ่งจะเปนการสงเสริมใหเกิดกระบวนการเรียนรูจากประสบการณจริง เนนการฝกปฏิบัติและลงมือทําและมีความ

หลากหลายมากกวาการเรยีนเนื้อหาในหองเรยีน 

 สวนการศกึษาถงึบทบาทของครอบครัว ชุมชน โรงเรยีน ที่มีอิทธิพลตอกระบวนการเรียนรูในการจัดการน้ําผานภูมิ

ปญญาพื้นบานลานนาของเด็ก สรุปไดวา ครอบครัวมีบทบาทในการแนะนําเด็ก เม่ือเกิดขอสงสัยเกี่ยวกับ    ภูมิปญญา

พื้นบานลานนาในการจัดการน้ํามากที่สุด การเรียนรูภูมิปญญาพื้นบานลานนาในการจัดการน้ําจากสื่อนวัตกรรมทองถิ่นที่

โรงเรยีนไดจัดทําขึ้น มีอิทธพิลตอกระบวนการเรยีนรูนอยที่สุด นอกจากนี้ผลการศกึษาจากการจัดกลุมสนทนา (Focus Group) 

สิ่งที่ปรากฏชัด คือ ครอบครัวหรือพอแมมีบทบาทสําคัญอยางมากในการถายทอดความรูและประสบการณเกี่ยวกับภูมิ

ปญญาพื้นบานลานนาในการจัดการน้ําทัง้ทางตรงและทางออม สวนโรงเรยีนและชุมชนมีบทบาทนอย เนื่องจากเด็กไดรับการ

ถายทอดความรูและสงเสริมกระบวนการเรียนรูจากโรงเรียนนอยและมีโอกาสเขารวมกิจกรรมและพิธีกรรมทางชุมชนนอย

ดวยเชนกัน อยางไรก็ตามเห็นไดวาครอบครัว โรงเรียน ชุมชน ตางมีความสําคัญและมีความสัมพันธเชื่อมโยงตอกันในการ

กลอมเกลาทางสังคมทั้งทางตรงและทางออม เพราะฉะนั้นสถาบันเหลานี้ ควรมีความเชื่อมโยงตอยอดกัน ปรับแกไขสวนที่
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บกพรอง เพื่อสงเสรมิกระบวนการเรยีนรูและรวมสบืตอองคความรูภูมิปญญาพื้นบานลานนาในการจัดการน้ําใหสอดคลองกับ

บริบทใหมของสังคมเพื่อรักษาทุนทางสังคมที่มีคุณคานี้ อีกทั้งเปดโอกาสใหเด็กมีบทบาทสําคัญตอการจัดการทรัพยากร 

เพราะเม่ือใดที่เด็กรวมตัวกันเปนกลุมและไดรับโอกาสในการรวมกันจัดการปญหา พลังของเด็กรุนใหมจะสามารถผลักดันและ

ดําเนนิโครงการ หาแนวทางแกปญหาดวยวธิใีหมๆ  ไดดวยความรูภูมิปญญาดั้งเดิมผสมผสานเขากับความรูใหมของพวกเขา 

ดังเชนที่เด็กบนพื้นที่สูงมีความรูในการจัดการน้ําผานภูมิปญญาและเด็กในเมืองมีความรูดานสื่อเทคโนโลยี หากสามารถนํามา

รวมกันปรับใชจะทําใหการแกไขปญหาสําเร็จลุลวงไปดวยด ีขอเพยีงผูใหญมีความเชื่อม่ันในพลังและศักยภาพของเด็กที่จะเปน

ตนกลาชัน้ดตีอการสบืทอดองคความรูภูมิปญญาและตอการจัดการทรัพยากรน้ําที่ย่ังยืน 
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บทคัดยอ 

การวจัิยครัง้นี้มีวัตถุประสงค 1) พัฒนาชุดการสอนการอานจับใจความ เรื่องตามรอยพอหลวง สําหรับนักเรยีนโรงเรียนตํารวจ

ตระเวนชายแดนบานนาชมภู จังหวัดอุดรธานี ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 2) ศึกษาผลสัมฤทธิ์การอานจับใจความ

จากชุดการสอน เรื่องตามรอยพอหลวง สําหรับนักเรียนโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบานนาชมภู จังหวัดอุดรธานี กลุม

ตัวอยาง ไดแก นักเรยีนโรงเรยีนตํารวจตระเวนชายแดนบานนาชมภู จังหวัดอุดรธานี ชั้นประถมศึกษาที่ 4 - 6จํานวน 29 คน 

ซึ่งไดมาโดยการสุมแบบกลุม (Cluster random sampling) ดําเนินการทดลองโดยใชแผนการวิจัยแบบ One Group Pretest 

Posttest Design เครื่องมือในการวจัิยคือ ชุดการสอนการอานจับใจความ เรื่องตามรอยพอหลวง และแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์

ทางการเรยีน ซึ่งมีคาความยากงายตัง้แต 0.20 -0.80 คาอํานาจจําแนกตั้งแต 0.20-1.00 และมีคาความเชื่อม่ันเทากับ 0.86  

สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาเฉลี่ย (X)  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) รอยละ(percentage) และการทดสอบ

คาสถติ ิ(t - test for Dependent)  

 ผลการวจัิยพบวา 1) ชุดการสอนการอานจับใจความ เรื่องตามรอยพอหลวง สําหรับนักเรยีนโรงเรยีนตํารวจตระเวน

ชายแดนบานนาชมภู จังหวัดอุดรธานี มีประสิทธิภาพเทากับ 85.51/81.43 ซึ่งเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน 80/80 ที่ตัง้ไว  

2) ผลสัมฤทธิ์การอานจับใจความจากชุดการสอนการอานจับใจความเรื่องตามรอยพอหลวงหลังเรียนสูงกวากอน

เรยีน อยางมีนัยสําคัญทางสถติทิี่ระดับ .05 

คําสําคัญ: การพัฒนาชุดการสอน  ตามรอยพอหลวง 

Abstract  

 The purposes of this research were to 1) Develop instructional packages for reading comprehension The story of 

the Royals For the students of Ban Na Chom phu Border Patrol Police School Udon Thani Province To be effective on the 

basis of 80/80 2)  To study the achievement of reading comprehension from the teaching set The story of the Royals For 

the students of Ban Na Chom phu Border Patrol Police School Udon Thani Province The samples were Ban Na Chom Phu 

Border Patrol Police School Udonthani Province prathomsuksa 4-6 form 29 people to Cluster random sampling 

Conducted experiments using a research plan  One Group Pretest Posttest Design  The research instrument was Teaching 

Reading Comprehension The story of the Royals. And the achievement tests The discriminative ranged from 0.20 - 

0.80 and the reliability was 0.20 - 1.00 Statistic value  mean  )X  (  standard deviation (S.D.) percentage and statistic t - 

test for Dependent  

 The research findings were: 1) Teaching Reading Comprehension the story of the Royals For the students of 

Ban Na Chom phu Border Patrol Police School Udon Thani Province were efficient since the criteria were found at 
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85 .51/81.43  based on the standard criteria of 80/80 and 2) Achievement of reading comprehension from the 

instructional package Statistical significance at the .05 level.          

Keywords: Development, The story of the Royals 

 

บทนํา  

 ภาษาไทยเปนเอกลักษณประจําชาต ิเปนสมบัตทิางวัฒนธรรมที่กอใหเกิดเอกภาพ และเสริมสรางบุคลิกภาพในชาติ

ใหมีความเปนไทย เปนเครื่องมือตดิตอสื่อสารเพื่อสรางความเขาใจและความสัมพันธอันดีตอกัน ทําใหประกอบธุรกิจทางการ

งานและการดํารงชีวิตในสังคมประชาธิปไตยไดอยางสันติสุขและเปนเครื่องมือในการแสวงหาความรูประสบการณจาก

แหลงขอมูลสารสนเทศตางๆ เพื่อพัฒนาความรู ความคิด วิเคราะห วิจารณและสรางสรรคใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของ

สังคมและความกาวหนาทางวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี ตลอดจนนําไปใชในการพัฒนาอาชีพใหมีความม่ันคงทางสังคมและ

เศรษฐกิจ นอกจากนี้ภาษายังเปนสื่อที่แสดงถึงภูมิปญญาของบรรพบุรุษดานวัฒนธรรม ประเพณี ชีวทัศน โลกทัศน

สุนทรยีภาพ โดยบันทกึเปนวรรณคดแีละวรรณกรรมอันล้ําคา ภาษาไทยจึงเปนสมบัติที่ควรคาตอการเรียนรูเพื่ออนุรักษและ

สบืสานใหคงอยูคูชาตไิทยตลอดไป (กรมวชิาการ, 2544) 

 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีกระแสะพระเนตรเห็นถงึความสําคัญของการศึกษาของนักเรียน

ที่อยูบริเวณชายแดนของประเทศไทย พระราชกรณียกิจในสวนที่เกี่ยวกับการศึกษาในระบบโรงเรียนนั้นเริ่มจาก ใน พ.ศ. 

2489 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตัง้โรงเรียนขึ้นสําหรับพระราชโอรสและพระราชธิดา บุตร

ของขาราชการบรพิาร ในพระราชวัง ตลอดจนเปดโอกาสใหบุคคลทั่วไปไดรวมเรียนดวย และเม่ือพระโอรสไดเสด็จพระราช

ดําเนนิเย่ียมราษฎรและหนวยงานปฏิบัตกิารทหาร ตํารวจ ตามบรเิวณชายแดน ทําใหทรงทราบถงึปญหาการขาดแคลนที่เรียน

ของเด็กและเยาวชนอันเนื่องมาจากการใหบรกิารของรัฐบาลที่ไมทั่วถงึและมีปญหาแตกแยกในอุดมการณทางการเมืองทําให

เยาวชนบางสวนขาดโอกาสทางการศกึษา พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวจึงมีพระราชดํารใิหทหารชวยกอสรางโรงเรียนเพื่อให

ทหารมีสวนชวยเหลอืประชาชนดานการศกึษาตามโอกาสอันควรโดยใหแมทัพภาคเปนแกนนําในการกอสรางโรงเรียนในเขต

พื้นที่ที่รับผดิชอบและพระราชทานทรัพยสวนพระองค สนับสนุนการกอสรางโรงเรียน พระราชทานนามวา “โรงเรียนรมเกลาฯ” 

นอกจากนัน้ยังไดพระราชทานพระราชทรัพยเพื่อรวมสรางโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนสําหรับชาวไทยภูเขาที่อาศัยอยูใน

ดินแดนทุรกันดารหางไกลการคมนาคมซึ่งมีชื่อเรียกวา “โรงเรียนเจาพอหลวงอุปถัมภ” (หอจดหมายเหตุอัครสังฆมณฑล

กรุงเทพ, 2554) 

 การอานมีความสําคัญตอชีวิตมนุษย การอานทําใหรูขาวสารขอมูลตางๆ ไดทั่วโลก ซึ่งปจจุบันเปนโลกของขอมูล

ขาวสาร การอานทําใหผูอานมีความรูเกิดความคิดสรางสรรค  ซึ่งเปนความตองการพื้นฐานของมนุษยทุกคน การอานมี

ประโยชนในการพัฒนาตนเอง เชน พัฒนาการศึกษา พัฒนาอาชีพ พัฒนาคุณภาพชีวิต ทําใหเปนคนทันสมัยและทันตอ

เหตุการณ การที่จะพัฒนาประเทศใหเจริญรุงเรืองกาวหนาไดตองอาศัยประชาชนที่มีความรูความสามารถ ซึ่งความรูตางๆ 

นัน้สวนหนึ่งไดมาจากการอาน  

 การสอนอานจับใจความจําเปนตองเลือกวิธีที่เหมาะสมกับระดับความสามารถและตรงกับความสนใจของผูอาน 

เพราะเปนทักษะที่จําเปนตอการศึกษาหาความรูการประกอบอาชีพ ซึ่งกอใหเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินสงเสริมใหมี

ความคิดรเิริ่มสรางสรรคไดแนวคิดในการดําเนินชีวิต และสามารถนําความรูที่ไดรับไปถายทอดสูชุมชนได การสอนอานจับ

ใจความโดยใชเนื้อหาของบุคคลที่เปนที่ยอมรับในระดับชาติและระดับโลกเปนอีกวิธีหนึ่งที่จะชวยใหผูเรียนเกิดความรูและ

ตระหนักถงึภารกจินานับประการของบุคคลนัน้ที่มีประโยชนตอมวลมนุษย สอดคลองกับแนวคิดของ รัศมี อุกประโคน (2547) 

กลาววา การอานมีความสําคัญและจําเปนตอมนุษย เพราะเปนทักษะในการรับสารมาปรับใชใหสอดคลองกับชีวิตของตน การ

อานจึงถอืวาเปนทักษะที่สําคัญอยางหนึ่งที่ตองเนนการฝกทักษะการอานใหผูเรียน การอานมีความสําคัญและจําเปนตอชีวิต
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มนุษย เพราะเปนเครื่องมือที่ใชในการแสวงหาความรู การอานทําใหรูขาวสารตางๆ ทั่วโลก ซึ่งปจจุบันเปนโลกของขอมูล

ขาวสารทําใหผูอานมีความสุขทําใหผูอานอยากรูอยากเห็น อันเปนความตองการของมนุษยทุกคน การอานมีประโยชนในการ

พัฒนาตนเอง ทําใหเปนคนทันสมัย ทันตอเหตุการณ และสนองความอยากรูอยากเห็น การแสวงหาความรูที่ยังตองอาศัยการ

อานเปนปจจัยสําคัญ 

 การเรียนในชั้นประถมศึกษาปที่ 4-6 มุงเนนทักษะดานการอานจับใจความ สาระสําคัญและรูจักคิดวิเคราะห

เรื่องราวที่อานตามความเหมาะสม นักเรยีนควรไดรับการฝกฝนใหมีทักษะในการอานจับใจความใหครอบคลุมทั้ง 3 ดาน คือ 

ตองเขาใจความหมายของคําที่อาน สามารถจับใจความสําคัญและสามารถเรียงลําดับเหตุการณที่เกิดขึ้นได จากการวัด

ผลสัมฤทธิ์ทางการศกึษานักเรยีนชัน้ประถมศกึษาปที่ 4-6  โรงเรยีนตํารวจตระเวนชายแดน บานนาชมภู เม่ือพิจารณาผลการ

เรยีนรูในรายวชิาภาษาไทย พบวาสมรรถภาพการอานเพื่อจับใจความมีคะแนนต่ําที่สุด ซึ่งหมายความวานักเรียนสวนใหญเม่ือ

อานแลวไมสามารถจับใจความเรื่องราวที่อานไดอยางแทจริง ดังนั้นครูควรสอนใหผูเรียนเกิดความเขาใจในวิธีการอานจับ

ใจความ โดยเนนผูเรยีนเปนสําคัญ ใชชุดการสอนที่มีเนื้อหานาสนใจและแบบทดสอบที่เหมาะสมกับความรูและวัยของผูเรยีน 

 ดวยสํานกึในพระมหากรุณาธคุิณของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช ผูวิจัยจึงไดพัฒนาชุดการสอน

โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชในดานการพัฒนาประเทศชาต ิ

จํานวน 6 บทเรยีน เพื่อพัฒนาทักษะการอานสําหรับนักเรยีนโรงเรยีนตํารวจตระเวนชายแดนบานนาชมภู จังหวัดอุดรธานี ซึ่ง

ผลการวิจัยดังกลาวจะเปนนวัตกรรมการเรียนการสอนที่ไดรับการพัฒนาอยางมีประสิทธิภาพ หนวยงานที่เกี่ยวของกับ

การศกึษาสามารถนําไปประยุกตใชกับการเรยีนการสอนและผูเรยีนได 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

 1. เพื่อพัฒนาชุดการสอนการอานจับใจความ เรื่องตามรอยพอหลวง สําหรับนักเรียนโรงเรียนตํารวจตระเวน

ชายแดนบานนาชมภู จังหวัดอุดรธาน ีใหมีประสทิธภิาพตามเกณฑ 80/80 

 2. เพื่อศกึษาผลสัมฤทธิ์การอานจับใจความจากชุดการสอน เรื่องตามรอยพอหลวง สําหรับนักเรียนโรงเรียนตํารวจ

ตระเวนชายแดนบานนาชมภู จังหวัดอุดรธานี 

 

วิธีดําเนนิการวิจัย 

ผูวจัิยขอเสนอวธิกีารดําเนนิการวจัิยตามลําดับขัน้ตอนตอไปนี้ 

 1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 

  1.1 ประชากร ไดแก นักเรยีนชัน้ประถมศกึษาปที่ 4-6 ภาคเรยีนที่ 1 ปการศกึษา 2559 ของโรงเรียนตํารวจ

ตระเวนชายแดน ที่อยูในพื้นที่บรกิารวชิาการของมหาวทิยาลัยราชภัฏอุดรธาน ี จํานวน 4 โรงเรยีน มีจํานวนทัง้สิ้น 145 คน 

  1.2 กลุมตัวอยาง ไดแก นักเรยีนชัน้ประถมศกึษาปที่ 4-6 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2559 จํานวน 29 คน 

ซึ่งไดมาจากการนําโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนที่อยูในพื้นที่บริการวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จํานวน 4 

โรงเรยีน มาจัดกระทําการสุมแบบกลุม (Cluster random sampling) ซึ่งกลุมตัวอยาง ไดแก โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน

บานนาชมภู 

 2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

  2.1  ชุดการสอนการอานจับใจความ เรื่องตามรอยพอหลวง สําหรับนักเรยีนโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบานนา

ชมภู จังหวัดอุดรธานี มีจํานวน 6 ชุด ดังนี้ 1) พระราชกรณียกิจดานการศึกษา 2) พระราชกรณียกิจดานวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี 3) พระราชกรณียกิจดานภาษาและวรรณกรรม  4) พระปรีชาสามารถดานกีฬา 5) พระราชกรณียกิจดานดาน

การแพทยและสาธารณสุข  6) พระราชกรณียกจิดานการเกษตร  ชุดการสอนแตละชุด ประกอบดวย ชื่อเรื่อง วัตถุประสงค 
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เนื้อหาสาระ กจิกรรม และการประเมินผล โดยชุดการสอนมีการทดสอบประสทิธภิาพจากนักเรียนที่ไมใชกลุมตัวอยาง ซึ่งชุด

การสอนมีประสิทธิภาพ 85 .51/81.43  ซึ่งสูงกวาเกณฑ 80 /80 ที่กําหนดไว  แตละชุดการสอนใชเวลาในการสอนชุดละ 2 

ชั่วโมง รวมทัง้หมด 12 ชั่วโมง  

  2.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน เปนแบบปรนัย 30 ขอ ใชคําถามตามแนวคิดของ บลูม (1956) 

และแบบอัตนัย 5 ขอ ใชคําถามตามแนวคิดบันได 5 ขัน้ สูการเรยีนรูในศตวรรษที่ 21 ของ วุฒิพงษ คําเนตร (2558) โดยผาน

การตรวจสอบความเที่ยงตรงเชงิเนื้อหา โดยใชสูตร IOC เลือกขอทดสอบที่มีคาตั้งแต 0 .5 ขึ้นไปไวใช และแกไขปรับปรุงตาม

ขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ แลวนําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ที่ผานการตรวจสอบและปรับปรุงแลวไปทดลองใช  )Try Out (

กับนักเรยีนที่ไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 15 คน เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา แลวพิจารณาขอคําถาม ความยาก

งาย )P  (อยูในเกณฑ 0.20 -  0 .80 และคาอํานาจจําแนก )R  (อยูในเกณฑ 0.20 - 1.00 จึงถอืวาใชได จากนั้นนําแบบทดสอบที่

คัดเลือกไวไปหาคาความเชื่อม่ันแบบทดสอบทั้งฉบับ โดยใชสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha coefficient) ของ ครอนบาค

(Cronbach) ไดคาความเชื่อม่ันเทากับ 0.86 นําชุดการสอน ที่ปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองสอนกับนักเรียนที่ไมใชกลุมตัวอยาง

เพื่อหาประสทิธภิาพตามเกณฑ 80/80 

 3. การดําเนนิการทดลอง 

  3.1 นําชุดการสอน ไปทดลองสอนกับนักเรยีนที่ไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 15 คน ไดคาประสทิธภิาพของชุดการสอน 

ระหวางเรยีน (E1) เทากับ 85.51 และคะแนนแบบทดสอบทายบทเรยีน (E2) เทากับ 81.43 ซึ่งสูงกวาเกณฑ 80/80  

ที่กําหนดไว 

  3.2 นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไปทําการทดสอบกอนเรียน (Pretest) กับนักเรียนกลุม

ตัวอยาง ใชเวลาในการชี้แจงและทดสอบ 1.30 ชั่วโมง 

  3.3 ดําเนนิการจัดการเรยีนการสอนกับนักเรียนกลุมตัวอยางโดยใชชุดการสอน จํานวน 6 บทเรยีน ใชเวลา

สอนบทเรยีนละ 2 ชั่วโมง รวมทัง้หมด 12 ชั่วโมง 

  3.4 หลังจากสอนครบ 6 บทเรยีน ผูวจัิยใหนักเรยีนทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลังเรยีน (posttest) โดย

ใชเวลา 1.30 ชั่วโมง แลวนําขอมูลมาทดสอบโดยใชสถติ ิ (t - test for Dependent) เพื่อตรวจสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน

กอนเรยีนและหลังเรยีน 

 4. การวิเคราะหขอมูล 

 สถติทิี่ใชในการวเิคราะหขอมูลมีดังนี้ 

  4.1 คาความยากงาย (Difficulty) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน โดยใชวธิขีอง บุญชม  

ศรสีะอาด (2547) 

  4.2 คาอํานาจจําแนก (Discrimination) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใชวิธีของ บุญชม 

ศรสีะอาด (2547) 

  4.3 คาความเชื่อม่ัน (Reliability) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใชสูตรสัมประสิทธิ์

แอลฟา (Alpha coefficient) ของ ครอนบาค (Cronbach) อางถงึใน องอาจ นัยพัฒน (2551) 

  4.4 ความเที่ยงตรงเชงิเนื้อหา (IOC) โดยใชวธิขีอง บุญชม ศรสีะอาด (2547) 

  4.5 คาเฉลี่ย (Mean) โดยใชวธิขีอง บุญชม ศรสีะอาด (2547) 

  4.6 คารอยละ (percentage) โดยใชวธิขีอง บุญชม ศรสีะอาด (2547) 

  4.7 คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยใชวธิขีอง บุญชม ศรสีะอาด (2547) 

  4.8 การวเิคราะหหาประสทิธภิาพของชุดการสอนตามเกณฑ 80/80 ใชวธิขีอง ชัยยงค พรหมวงศ (2556) 
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  4.9 สถติิ t - test for Dependent ตรวจสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน โดยใชวิธี

ของ บุญชม ศรสีะอาด (2547) 

 

ผลการวิจัย 

 การพัฒนาชุดการสอนการอานจับใจความ เรื่องตามรอยพอหลวง สําหรับนักเรียนโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน

บานนาชมภู จังหวัดอุดรธานี ผูวจัิยนําเสนองานวจัิยเปน 2 ตอน ตามวัตถุประสงคของการวจัิยดังนี้  

 ตอนที่ 1 ผลการพัฒนาชุดการสอนการอานจับใจความ เรื่องตามรอยพอหลวง สําหรับนักเรียนโรงเรียนตํารวจ

ตระเวนชายแดนบานนาชมภู จังหวัดอุดรธานี ใหมีประสทิธภิาพตามเกณฑมาตรฐาน 80/80 แสดงผลดังตารางที่ 1  

 ตารางที่ 1 แสดงผลการแสดงคารอยละของคะแนนเฉลี่ยจากแบบทดสอบทายชุดการสอน และรอยละของคะแนน

เฉลี่ยจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ของนักเรยีนที่ไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 15 คน 

 

 

การทดสอบ 

ชุดการสอน  

(E1) 

 

(E2) 1 2 3 4 5 6 

ระหวางเรยีน 81.55 82.51 85.88 86.22 86.27 88.46 85.51  

หลังเรยีน   81.43 

 

 จากตารางที่ 1 พบวา ผลการหาประสิทธิภาพชุดการสอนการอานจับใจความ เรื่องตามรอยพอหลวง สําหรับ

นักเรยีนโรงเรยีนตํารวจตระเวนชายแดนบานนาชมภู จังหวัดอุดรธานี  จํานวน 6 ชุด ของนักเรียนที่ไมใชกลุมตัวอยาง คะแนน

จากแบบทดสอบระหวางเรยีนโดยเก็บคะแนนจากแบบทดสอบทายบทเรียนของแตละชุด จํานวน 6 ชุด ซึ่งประสิทธิภาพของ

ชุดการสอนคะแนนระหวางเรยีน (E1) มีคารอยละเฉลี่ย 85.51 และคะแนนจากการทําแบบทดสอบหลังเรียน (E2) มีคารอยละ

เฉลี่ย 81.43 สรุปไดวาชุดการสอน มีประสทิธิภาพ 85.51/81.43 ซึ่งสูงกวาเกณฑ 80/80 ที่กําหนดไว  

 ตอนที่ 2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์กอนเรียนและหลังเรียน ของนักเรียนที่เรียนดวยชุดการสอนการอานจับ

ใจความ เรื่องตามรอยพอหลวง สําหรับนักเรียนโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบานนาชมภู จังหวัดอุดรธานี ที่เปนกลุม

ตัวอยาง แสดงผลดังตารางที่ 2 

 ตารางที่ 2 แสดงผลการเปรยีบเทยีบผลสัมฤทธิ์กอนเรยีนและหลังเรยีน ของนักเรยีนที่เรยีนดวยชุดการสอนการอาน

จับใจความ เรื่องตามรอยพอหลวง สําหรับนักเรียนโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบานนาชมภู จังหวัดอุดรธานี ที่เปนกลุม

ตัวอยาง 

การทดสอบ N )X( S.D. t P-value 

กอนเรยีน 29 18.30 0.43 5.40289 

 

.00 

หลังเรยีน 29 47.94 0.17  

 P < .05 

 

 จากตารางที่ 2 พบวา ผลการเปรยีบเทยีบผลสัมฤทธิ์กอนเรยีนและหลังเรยีน ของนักเรยีนที่เรยีนดวยชุดการสอนการ

อานจับใจความ เรื่องตามรอยพอหลวง สําหรับนักเรียนโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบานนาชมภู จังหวัดอุดรธานี ที่เปน

กลุมตัวอยาง หลังเรียนสูงกวากอนเรียน โดยคะแนนกอนเรียนมีคาเฉลี่ย  )X ( เทากับ 18.30 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S .D.) 

เทากับ 0.43 คะแนนหลังเรียนมีคาเฉลี่ย  )X ( เทากับ 47 .94 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ 0.17 ดังนั้นจึงสรุปไดวา 
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ผลสัมฤทธิ์กอนเรยีนและหลังเรียน ของนักเรียนที่เรียนดวยชุดการสอนการอานจับใจความ เรื่องตามรอยพอหลวง สําหรับ

นักเรยีนโรงเรยีนตํารวจตระเวนชายแดนบานนาชมภู จังหวัดอุดรธานี มีคาเฉลี่ยหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญ

ทางสถติทิี่ระดับ .05 
 

สรุปผลการวิจัย  

 1. ชุดการสอนการอานจับใจความ เรื่องตามรอยพอหลวง สําหรับนักเรียนโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบานนา

ชมภู จังหวัดอุดรธาน ีที่ผูวจัิยพัฒนาขึ้นมีประสทิธภิาพเทากับ 85.51/81.43 ซึ่งสูงกวาเกณฑมาตรฐาน 80/80 ที่ตัง้ไว เหตุผลที่

เปนเชนนี้ เพราะชุดการสอนการอานจับใจความที่ผูวจัิยสรางขึ้นผานขัน้ตอนการสรางอยางเปนระบบ ไดรับการตรวจทานจาก

ผูเชี่ยวชาญ หลังจากทดลองสอนกับนักเรยีนที่ไมใชกลุมตัวอยาง หากมีขอบกพรองในบทเรียน ผูวิจัยไดนําจุดบกพรองนั้นมา

พัฒนาปรับปรุงใหดทีี่สดุกอนนําไปทดลองใชกับนักเรยีนกลุมตัวอยาง และชุดการสอนที่ผูวิจัยสรางขึ้นนั้นไดนําพระราชกรณียกิจ

ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช มาบูรณาการเปนบทความเพื่อใหนักเรยีนไดอานจับใจความ ซึ่งสรางความ

สนใจและเกดิสมาธแิกนักเรียน ในชุดการสอนมีภาพประกอบที่สอดคลองกับเนื้อเรื่อง และการจัดการเรียนการสอนจะเนน

ผูเรยีนเปนศูนยกลาง โดยเปดโอกาสใหผูเรยีนแตละคนไดแสดงความคิดเห็นอยางสรางสรรค โดยใชคําถามปรนัยตามแนวคิด

ของบลูม และคําถามอัตนัยตามแนวคิดบันได 5 ขัน้ สูการเรยีนรูในศตวรรษที่ 21 สอดคลองกับงานวิจัยของ สราวุธ สีลาดหา 

(2551) ไดทําวิจัยเรื่องการพัฒนาทักษะการอานจับใจความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนวัดบานโพธิ์ อําเภอ

พุทธบาท จังหวัดสระบุร ีซึ่งไดพัฒนาชุดการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการอานของนักเรียน โดยการผานการตรวจสอบและแกไข

จากผูเชี่ยวชาญ มีการทดสอบชุดการสอนกับกลุมที่ไมใชกลุมตัวอยาง และเนื้อหาที่ใชอานจับใจความเปนเนื้อหาที่เหมาะสม

กับวัยและสภาวะแวดลอมของผูเรียน และสอดคลองกับงานวิจัยของ วันทา สุขโสม (2551) ไดทําวิจัยเรื่อง การจัดกิจกรรม

การเรียนรูเรื่องการอานจับใจความโดยการใชคําถามตามแนวคิดของบลูม (Bloom) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ชั้น

ประถมศึกษาปที่ 6 ซึ่งแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่ผูศึกษาคนควาสรางขึ้นไดผานการตรวจ และการใหคําแนะนําจาก

อาจารยที่ปรกึษา อีกทัง้ยังไดผานการประเมินคุณภาพของแผนการจัดกจิกรรมการเรยีนรูอยางเปนระบบ และผูศึกษาคนควา

ไดดําเนนิการสรางและหาคุณภาพของแผนการจัดกจิกรรมการเรยีนรูอยางเปนระบบ ทัง้การศกึษาและวเิคราะห หลักสูตร ผล

การเรยีนรูที่คาดหวัง สาระการเรียนรู การจัดกิจกรรมการเรียนรู สื่อและแหลงเรียนรูและการวัดผลประเมินผลการเรียนรู 

รวมทัง้ศกึษาเอกสารและตําราที่เกี่ยวกับการสรางแผนการจัดกจิกรรมการเรยีนรู โดยการใชคําถามตามแนวคิดของบลูม จน

เขาใจ จากนัน้จึงสรางแผนการจัดกจิกรรมการเรยีนรู และนําเสนออาจารยที่ปรกึษาเพื่อตรวจและใหคําแนะนําแลวจึงนําไปให

ผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกตองเหมสมและใหเสนอแนะมาปรับปรุงแกไข จึงนําแผนการจัดกจิกรรมการเรียนรูไปทดลองใช 

(Try-out) และนําขอบกพรองมาปรับปรุงแกไขเพื่อใหไดคุณภาพกอนที่จํานําไปทดลองกับกลุมตัวอยางจริง ทําใหแผนการจัด

กจิกรรมการเรยีนรูมีประสทิธภิาพ 

 จากเหตุผลดังกลาวจึงเปนขอมูลสนับสนุนใหชุดการสอนการอานจับใจความ เรื่องตามรอยพอหลวง สําหรับนักเรียน

โรงเรยีนตํารวจตระเวนชายแดนบานนาชมภู จังหวัดอุดรธาน ีที่ผูวจัิยพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพเทากับ 85.51/81.43 ซึ่งสูงกวา

เกณฑมาตรฐาน 80/80 

 2. ผลการเปรยีบเทียบผลสัมฤทธิ์กอนเรียนและหลังเรียน ของนักเรียนที่เรียนดวยชุดการสอนการอานจับใจความ 

เรื่องตามรอยพอหลวง สําหรับนักเรยีนโรงเรยีนตํารวจตระเวนชายแดนบานนาชมภู จังหวัดอุดรธานี ที่เปนกลุมตัวอยาง หลัง

เรยีนสูงกวากอนเรยีน โดยคะแนนกอนเรียนมีคาเฉลี่ย (X) เทากับ 18.30 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ 0.43 สวน

คะแนนหลังเรยีนมีคาเฉลี่ย (X) เทากับ 49.75 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ 0.17 ที่เปนเชนนี้เพราะชุดการสอนการ

อานจับใจความที่ผูวิจัยสรางขึ้น มีการสอนวิธีการในการอานจับใจความในตอนชั่วโมงแรกกอนทําการเก็บขอมูล การสราง

แบบทดสอบผานกระบวนการตรวจสอบจากผูเชี่ยวชาญ การหาคาความยากงาย อํานาจจําแนก คาความเชื่อม่ัน ความ
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เที่ยงตรงเชงิเนื้อหา อยางเปนระบบ การเรยีนการสอนเนนผูเรยีนเปนสําคัญ ในจํานวนพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จ

พระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช ที่ผูวจัิยนํามาบูรณาการเปนบทเรียนจํานวน 6 บทเรียน ซึ่งในบางบทเรียนนักเรียนทราบเพียง

ชื่อพระราชกรณียกจิ แตยังไมทราบถงึรายละเอียดในพระราชกรณียกจินัน้ จึงทําใหนักเรยีนเกดิความสนใจติดตามอานเนื้อหา

ในแตละบท ในการทดสอบแตละครั้งจะมีการเฉลยแบบทดสอบเพื่อสงขอมูลยอนกลับใหนักเรียนเพื่อใหนักเรียนทราบวา

ตนเองมีความสามารถอานจับใจความไดอยูในระดับใด เม่ือเรียนจนครบทุกบทแลวผูเรียนจึงสามารถอานจับใจความไดและ

เขาใจถงึรายละเอียดในพระราชกรณียกจิในแตละบทเรยีน สอดคลองกับงานวจัิยของ บุญเทยีม อังสวัสดิ์ (2558) ทําวิจัยเรื่อง 

ประสทิธภิาพชุดสงเสรมิทักษะการอานจับใจความภาษาไทยสําหรับนักเรยีนชัน้ประถมศกึษาปที่ 1 ถงึ ประถมศึกษาปที่ 3 ของ

สถานศกึษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษาประจวบคีรขีันธ เขต 1 ซึ่งคะแนนหลังการทดลองสูงกวากอนการ

ทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และมีคะแนนทักษะการอานจับใจความในภาพรวมมีคะแนนเฉลี่ยอยูในเกณฑ

ผานรอยละ 60 เนื่องจากชุดสงเสริมทักษะการอานจับใจความภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปที่1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ที่

สรางขึ้นมีเนื้อหาแปลกใหมและรูปเลมสวยงาม และถูกพัฒนาขึ้นอยางมีขัน้ตอน คือมีการศกึษาสังเคราะหมาจากงานวิจัยและ

วธิปีฏิบัตทิี่ดทีี่สามารถพัฒนาทักษะการอานจับใจความภาษาไทยไดอยางมีประสิทธิภาพโดยกระบวนการจัดทําชุดสงเสริมมี

ขัน้ตอนโดยใชกระบวนการวจัิยเปนฐานเริ่มตัง้แตการกําหนดโครงสรางของชุดสงเสริมทักษะการอานจับใจความภาษาไทยที่

สอดคลองกับตัวชี้วัดตามหลักสูตรการศึกษา ขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 และคํานึงถึงระดับวัยของนักเรียนตลอดจน

ตรวจสอบความเหมาะสมชุดสงเสริมทักษะการอานจับใจความภาษาไทยโดยผูทรงคุณวุฒิ และสอดคลองกับงานวิจัยของ 

ประภาวด ีแกนจันทรหอม (2550) ทําวจัิยเรื่องการพัฒนาชุดฝกทักษะการอานจับใจความสําคัญภาษาไทย สําหรับนักเรียนชั้น

มัธยมศกึษาปที่ 1 ซึ่งพบวาการพัฒนาชุดฝกทักษะการอานจับใจความสําคัญภาษาไทยสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 มี

ผลสัมฤทธิ์ทางการอานจับใจความของนักเรียน หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญ ทางสถิติที่ .05 เนื่องจากเม่ือ

นักเรยีนศกึษาชุดการเรยีนจบในแตละเรื่องแลว จะมีแบบทดสอบใหทําแลวตรวจคําตอบจากเฉลยเปนการใหขอมูลยอนกลับ

แกนักเรยีนทันท ีทําใหนักเรยีนทราบถงึความสามารถของตนเองและเปนการตรวจสอบความรูความเขาใจดวย ซึ่งจะชวยให

นักเรียนสามารถปรับแนวทางในการศึกษาไดถูกตอง และมีทักษะในการอานจับใจความดีขึ้น เกิดความกระตือรือรนที่จะ

พัฒนาความกาวหนาในการเรยีน ชวยใหนักเรยีนเกดิการเรยีนรูไดอยางมีประสทิธภิาพ 

 จากเหตุผลดังกลาวจึงเปนขอมูลสนับสนุนใหผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์กอนเรียนและหลังเรียน ของนักเรียนที่

เรยีนดวยชุดการสอนการอานจับใจความ เรือ่งตามรอยพอหลวง สําหรับนักเรยีนโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบานนาชมภู 

จังหวัดอุดรธานี ที่เปนกลุมตัวอยางหลังเรยีนสูงกวากอนเรยีนโดยมีนัยสําคัญทางสถติทิี่ .05 

 

ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช   

 1. ในการสอนแตละบทเรียน หากตรวจพบวานักเรียนคนใดยังไมสามารถผานเกณฑที่นาพอใจ ครูควรอธิบายให

คําแนะนําวธิกีารอานจับใจความใหนักเรยีนเขาใจ และแกไขงานชิ้นนัน้ จนกวานักเรยีนคนนัน้จะเกดิความเขาใจจึงจะไปเรียนใน

บทเรยีนตอไปได 

 2. ในการนําชุดการสอนไปใช ครูผูสอนควรศกึษาแผนการจัดการเรยีนรู เนื้อหาของชุดการสอนแตละบท แบบฝกหัด

ของแตละบท เพื่อนํามาบูรณาการการจัดการเรยีนการสอนที่เนนผูเรยีนเปนศูนยกลาง 

 3. ในกรณีครูที่รับผิดชอบสอนวิชาภาษาไทยไมไดสําเร็จการศึกษาตรงกับสาขาวิชาที่สอน ผูบริหารโรงเรียนควร

สงเสรมิใหครูไดรับการฝกอบรมจากแหลงฝกอบรมที่มีความรูในดานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของการเรยีนรูดานตางๆ เพื่อความ

ชํานาญในการจัดการเรยีนการสอนและสามารถพัฒนาชุดการสอนไดอยางมีประสิทธภิาพ 
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ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป   

 1. ควรมีการเปรียบเทียบการสอนวิชาภาษาไทย เรื่องการอานเพื่อจับใจความระหวางการสอนดวยชุดการสอนวิธี

ตางๆ เพื่อคนหาวธิกีารสอนที่เหมาะสม 

 2. ควรศกึษาความพงึพอใจของนักเรียนเกี่ยวกับชุดการสอนเพิ่มเติม เพื่อเปนการหาแนวทางในการพัฒนารูปแบบ

การจัดการเรยีนการสอนที่นาสนใจและสรางสรรคตอไป 

 3. ควรมีการพัฒนารูปแบบชุดการสอนการอานจับใจความสูบทเรียนออนไลน เพื่อใหนักเรียนและผูที่สนใจสามารถ

เรยีนรูดวยตนเองไดตลอดเวลา 
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บทคัดยอ 

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลของการจัดการเรียนรูแบบเอ็มโออารอีตอความสามารถในการคิด

วเิคราะห และผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนวทิยาศาสตร เรื่อง การดํารงชวีติของพชื ของนักเรยีนชัน้มัธยมศกึษาตอนตน ประชากร

ที่ใชในการวจัิยครัง้นี้ คือ นักเรยีนชัน้มัธยมศกึษาปที่ 1 ภาคเรยีนที่ 2 ปการศกึษา 2558 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ อําเภอเมือง 

จังหวัดเชยีงใหม จํานวน 8 หองเรยีน รวม 376 คน และกลุมตัวอยางไดมาจากการสุมแบบกลุม เปนการวิจัยแบบกลุมทดลอง 

จํานวน 30 คน และกลุมควบคุม จํานวน 30 คน เครื่องมือที่ใชในการดําเนินการวิจัยครั้งนี้ ไดแก แผนการจัดการเรียนรู

วทิยาศาสตรแบบเอ็มโออารอี แบบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห เรื่อง การดํารงชีวิตของพืช ซึ่งกําหนดองคประกอบ

ก า ร คิ ด วิ เ ค ร า ะ ห  5  ด า น  ไ ด แ ก  ก า ร จั บ คู  ( Matching) ก า ร จั ด ห ม ว ด ห มู  ( Classification)  

การจําแนกขอผดิพลาด (Error Analysis) การสรุปหลักการ(Generalizing)  และ การนําหลักการไปใช (Specifying) และ

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน เรื่อง การดํารงชีวิตของพืช ซึ่งวัดจากองคประกอบ 4 ดาน ไดแก ความสามารถใน

การจดจําความรูเดมิ ความสามารถในการประยุกตใชความรูทางวทิยาศาสตร ความสามารถในการใชทักษะทางวิทยาศาสตร 

และ ความสามารถในการแสดงความสัมพันธขององคความรูตาง ๆ ทางวิทยาศาสตร ผูวิจัยไดเก็บรวบรวมขอมูลโดยทําการ

ท ด ส อ บ วั ด ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ น ก า ร คิ ด วิ เ ค ร า ะ ห  แ ล ะ ผ ล สั ม ฤ ท ธิ์ ท า ง ก า ร เ รี ย น วิ ท ย า ศ า ส ต ร  เ รื่ อ ง  

การดํารงชวีติของพชื กอนเรยีนทัง้สองกลุม จากนัน้จัดกจิกรรมการเรยีนการสอนแบบเอ็มโออารอีกับนักเรียนกลุมทดลอง ใช

เวลาทัง้สิ้น 14 คาบ 14 ชั่วโมง ในขณะที่นักเรยีนกลุมควบคุมไดรับการสอนและทํากจิกรรมการทดลองวิทยาศาสตรแบบปกต ิ

แลวทดสอบวัดความสามารถในการคิดวเิคราะห และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร เรื่อง การดํารงชีวิตของพืช หลัง

เรยีนกับนักเรยีนทัง้สองกลุมอีกครัง้ นําขอมูลของนักเรยีนมาวเิคราะหโดยใชสถิตพิรรณนา และ ทดสอบความแตกตางดวยคา

ท ี(Independent t – test) 

จากการศกึษาวจัิย สรุปไดดังนี้ 

1. คะแนนเฉลี่ยในภาพรวมของการคิดวิเคราะหของนักเรียนกลุมควบคุมและกลุมทดลองกอนเรียน เรื่อง  

การดํารงชวีติของพชื เทากับ 17.00% และ 18.00% ตามลําดับจากคะแนนเต็ม 30 คะแนน เม่ือเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยกอน

เรยีนโดยใช t – test พบวา ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ (p> 0.01) สวนคะแนนในภาพรวมของการคิดวิเคราะหหลังเรียน

ของนักเรยีนกลุมควบคุมและกลุมทดลอง เทากับ 29.71% และ 49.96% ตามลําดับ เม่ือเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน 

โดยใชสถติ ิt – test พบวา คะแนนเฉลี่ยการทดสอบหลังเรียนของกลุมทดลองมากกวากลุมควบคุม และแตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถติ ิ (p< 0.01) แสดงวาการจัดการเรยีนรูแบบเอ็มโออารอีทําใหความสามารถในการคิดวิเคราะหโดยรวมทุก

องคประกอบเพิ่มขึ้น 
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2. คะแนนเฉลี่ยในภาพรวมของผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนวทิยาศาสตรของนักเรียนกลุมควบคุมและกลุมทดลอง กอน

เรียน เรื่อง การดํารงชีวิตของพืช เทากับ 25.42% และ 27.97% ตามลําดับ จากคะแนนเต็ม 50 คะแนน เม่ือเปรียบเทียบ

คะแนนเฉลี่ยกอนเรยีนโดยใช t – test พบวา ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p> 0.01) สวนคะแนนในภาพรวมของ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนวทิยาศาสตรหลังเรยีน เรื่อง การดํารงชวีติของพชื  คะแนนเฉลี่ยของทัง้สองกลุมเทากับ 62.14% และ 

73.83% ตามลําดับ เม่ือทําการเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนโดยใช t - test พบวา คะแนนเฉลี่ยการทดสอบหลังเรียน

ของกลุมทดลองมากกวากลุมควบคุม และแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  (p< 0.01) แสดงวาการจัดการเรียนรู

แบบเอ็มโออารอีทําใหความสามารถในการคิดวเิคราะหโดยรวมทุกองคประกอบเพิ่มขึ้น 

คําสําคัญ: การจัดการเรยีนรูแบบเอ็มโออารอี  การคิดวเิคราะห  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวทิยาศาสตร 

Abstract  

This study investigated the learning effects of the MORE approach (Model Observe Reflect Explain) to the 

analytical thinking ability and science achievement of lower secondary students.  The study focused on the topic “How 

Plants Live”. The study population included 376 Grade 7 second semester students from 8 classes at Wattanothaipayap 

School, Muang District, Chiang Mai in 2015.  The cluster sampling method was used, with randomized selection of 

classrooms. Students in each classroom were assigned either to the study group(n=30), which used a lesson plan based 

on the MORE approach, or to the control group(n=30), which received standard instruction.  Students were then tested 

at the 2015 on their analytical thinking related to the topic “How Plants Live” which is separated in to 5 categories; 

Matching, Classification, Error analysis, Generalizing and Specifying. And student were also tested at the 2015 on their 

science achievement related to the topic “How Plants Live” which is measured by 4 categories; Knowledge recognition 

capability, Science utilization capability, Basic science utilization, Science knowledge integration capability. 

  Statistical analysis of the results of those Pre-tests and Post-test included means, percentages, standard 

deviations, and inter-group comparison using the independent t-test.  

Conclusions 

1. Analytic thinking Pre-test scores of the study group (the MORE approach) and control group on the topic “How 

Plants Live” were 17.00% and 18.00% respectively, and no significant change when compare with T-test score 

(p>0.01). Analytic thinking Post-test scores of the study group (the MORE approach) and control group on the topic 

“How Plants Live” were 25.42% and 49.96% respectively, and significant change when compare with T-test score 

(p<0.01). This is shown that a lesson plan based on the MORE approach has increase analytic thinking capability 

through all the categories 

2. Science achievement Pre-test scores of the study group (the MORE approach) and control group on 

the topic “How Plants Live” were 25.42% and 27.97% respectively, and no significant change when compare with T-

test score (p>0.01). Science achievement Post-test scores of the study group (the MORE approach) and control group 

on the topic “How Plants Live” were 62.14% and 73.83% respectively, and significant change when compare with T-

test score (p<0.01). This is shown that a lesson plan based on the MORE approach has increase analytic thinking 

capability through all the categories.          

Keywords: MORE Approach, Analytical Thinking Ability, Science Achievement 
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บทนํา 

การเรยีนรูวทิยาศาสตรเปนการเรยีนรูเกี่ยวกับโลกและธรรมชาติซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ผูเรียนทุกคนจึง

ตองเรยีนรูเพื่อนําผลการเรยีนรูไปใชในชวีติและการประกอบอาชพี เม่ือผูเรยีนไดเรยีนวทิยาศาสตรโดยไดรับการกระตุนใหเกิด

ความตื่นเตน ทาทายกับการเผชญิสถานการณหรือปญหา มีการรวมกันคิด ลงมือปฏิบัติจริง ก็เขาใจและเห็นความเชื่อมโยง

ของวิทยาศาสตรกับกลุมสาระการเรียนอ่ืนและการดํารงชีวิต ทําใหสามารถอธิบาย ทํานาย คาดการณสิ่งตาง ๆไดอยางมี

เหตุผล การประสบความสําเร็จในการเรียนวิทยาศาสตรจะเปนการกระตุนใหผูเรียนมีความสนใจมุงม่ันที่จะสังเกต สํารวจ

ตรวจสอบ สบืคนความรูที่มีคุณคาเพิ่มขึ้นอยางไมหยุดย้ัง (ธวัช ชติตระการ, 2555 : 55) การจัดกจิกรรมการเรียนการสอนจึง

ตองสอดคลองกับสภาพจรงิในชวีติ โดยใชแหลงเรยีนรูหลากหลายในทองถิ่นและคํานึงถึงผูเรียนที่มีวิธีการเรียนรู ความสนใจ 

และความถนัดแตกตางกัน (ยศวรี สายฟา, 2555 : ก) 

การสอนวทิยาศาสตรในหองเรยีน ควรเนนการพัฒนานักเรียนใหมีความรูวิทยาศาสตร เพื่อใหมีความรูความเขาใจ 

ธรรมชาต ิและเทคโนโลยีที่มนุษยสรางสรรคขึ้น สามารถนําไปใชอยางมีเหตุผล สรางสรรค มีคุณธรรม สามารถพัฒนาตอ

ยอดเพื่อสรางความเจรญิกาวหนา หรอือยางนอยที่สุดเปนผูที่อยูในสังคมไดอยางมีคุณภาพ (Flick และ Bell, 2000, SCCAO 

และ STAO/APSO,  2006) การจัดการเรยีนรูในวชิาวทิยาศาสตรจึงควรสงเสริมใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติ สรุปและสรางองค

ความรูทางวทิยาศาสตรดวยตนเองและสามารถนําความรูไปประยุกตใชไดอยางเหมาะสมสอดคลองกับการดําเนินชีวิต ดังนั้น

ผูสอนควรเปดโอกาสใหผูเรียนไดมีความคิดรวบยอดหลักที่ครอบคลุมตามมาตรฐานการเรียนรู เพื่อใหผูเรียนไดใชเหตุผล

ประกอบการคิด การตัดสนิใจและมีมุมมองอยางหลากหลาย สามารถอธิบายความรูบนพื้นฐานทางวิทยาศาสตรได (สถาบัน

สงเสรมิการสอนวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี, 2546 : 220) 

การสอนวทิยาศาสตรที่ดคีรูควรใหผูเรยีนไดรับความรูครบถวนทัง้สวนของความรูและในสวนของกระบวนการ ซึ่งใน

การปฏิบัตจิรงิไมมีวธิไีหนที่สมบูรณแบบ และในการสอนวทิยาศาสตรโดยเฉพาะสาขาชีววิทยา โดยใชวิธีการสอนแบบดั้งเดิม 

(Traditional Learning) ที่ครูเปนผูปอนความรูและประสบการณใหกับผูเรียนในลักษณะของครูเปนศูนยกลาง (Teacher 

center) ทําใหผูเรยีนเกดิความเบื่อหนาย ไมเกดิความกระตอืรอืรนในการเรยีนรู การเรยีนการสอนเนนไปทางทองจํา มากกวา

การใหผูเรยีนเขาใจ จึงทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนไมเปนไปตามเปาหมายของครูผูสอน (วัฒนาพร ระงับทุกข, 

2542 : 32)  

อยางไรก็ตามการเรยีนการสอนวิทยาศาสตรในประเทศไทย ยังประสบปญหาอยูมาก จากรายงานการประเมินผล

การเรียนรูวิทยาศาสตรของโครงการ PISA (Programme for International Student Assessment) พบวา ผลคะแนน 

PISA วชิาวทิยาศาสตรของนักเรยีนไทยอยูในลําดับที่ 49 จากทัง้หมด 64 ประเทศ โดยคะแนนเฉลี่ยของประเทศไทยอยูที่ 425 

คะแนน ซึ่งต่ํากวาคาเฉลี่ยมาตรฐานนานาชาต ิ(OECD) ที่กําหนดคะแนนมาตรฐานไวที่ 500 คะแนน (โครงการ PISA ประเทศ

ไทย สถาบันสงเสรมิการสอนวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี, 2553: 72 - 73) ผลคะแนน PISA ของเด็กไทยนําไปสูการวิพากษ

สะทอนปญหาหองเรยีนวทิยาศาสตรไทย ที่สะทอนถึงรายละเอียดของสภาพปญหาวาการเรียนการสอนวิทยาศาสตรไทยใน

ระดับมัธยมศกึษาตอนตน (Thomas, 2012) มีความจําเปนตองปรับปรุงในประเด็น ดังนี้ ครูตองไมเนนใหเด็กทองจําเปนหลัก 

แตตองเนนใหเขาใจเนื้อหา และหลักสูตรวิทยาศาสตรของไทยพยายามใสเนื้อหาสาระวิชามากเกินไปจนทําใหเด็กไทยไมมี

โอกาสที่จะมีความรูความเขาใจในเชงิลกึในเนื้อหา รวมไปถึงไมมีเวลาพอที่จะเขาใจเนื้อหาวิชาวิทยาศาสตรในกระบวนการที่

เหมาะสม อีกทัง้เด็กไทยขาดแรงจูงใจและแรงบันดาลใจในการเรียนรูวิทยาศาสตร เพราะ ครูไทยไมมีทักษะในการสรางแรง

บันดาลใจและทักษะการสรางความเขาใจทางวทิยาศาสตรที่จําเปนใหแกเด็ก เปนตน (สํานักงานสงเสริมสังคมแหงการเรียนรู

และคุณภาพเยาวชน, 2555: 3)  
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อีกทัง้รายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศกึษาระดับการศกึษาขัน้พื้นฐานรอบสอง พบวา มาตรฐานดาน

ผูเรยีน มาตรฐานที่ 4 ความสามารถในการคิดวเิคราะห สังเคราะห มีวจิารณญาณ มีความคิดสรางสรรค คิดไตรตรองและมี

วิสัยทัศน มีสถานศึกษาที่มีคุณภาพระดับดีเพียงรอยละ 11.1 (สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา, 

2551) ซึ่งผลการประเมินนี้ไดสะทอนถึงสภาพปญหาของผูเรียนในดานการคิด โดยเฉพาะการคิดวิเคราะห และการคิด

สังเคราะห เนื่องจากความสามารถดานการคิดทั้ง 2 ประเภทนี้ จะชวยสงเสริมใหเกิดกระบวนการคิดขั้นสูง ไดแก การคิด

แกปญหา การคิดอยางมีวิจารณญาณ ตอไป ดังนั้นครูผูสอนหรือผูที่อยูในแวดวงการศึกษาตองตระหนักถึงปญหา และ

รวมกันหาวธิแีกไขโดยจําเปนที่จะตองหาวธิีสอนแบบใหมๆ ที่เหมาะสมกับผูเรียนมาใชในการสอนวิทยาศาสตรใหผูเรียนเกิด

ความสามารถในการคิดวเิคราะห 

รูปแบบการสอนที่สามารถพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะหของผูเรียนมีหลากหลายวิธี ดังที่Hermann (1966 : 15) 

กลาวไววา การคิดวเิคราะหเกดิจากการใชสมองซกีซายเปนสวนใหญ แตการทํางานของสมองก็ตองประสานเชื่อมโยงกันทั้ง

ซีกซายและซีกขวา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานของสมองทั้งหมด เชน การใชความคิดสรางสรรค จินตนาการ  

เพื่อชวยกระตุนใหสมองทํางานดานการคิดวิเคราะหไดดีย่ิงขึ้น ดังนั้น การฝกฝนกระบวนการคิดวิเคราะหจึงตองกระตุนให

สมองทํางานประสานเชื่อมโยงใหไดมากที่สุดจากสมองทัง้สองซกี เพื่อใหสามารถเก็บรวบรวมรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องราวที่

สนใจนัน้ไดเปนอยางด ีนําไปสูการพจิารณาแยกแยะสวนยอย ๆ ของเหตุการณ เรื่องราว หรือเนื้อเรื่องตาง ๆ วาประกอบดวย

อะไร มีจุดหมายคือสิ่งใด สวนยอย ๆ ของแตละเหตุการณนั้นเกี่ยวพันกันอยางไรบาง และเกี่ยวพันกันโดยอาศัยหลักการใด 

(มนตร ีวงษสะพาน, 2557 : 10) ดังนัน้ การจะเก็บรวบรวมรายละเอียดไดครบถวน จะตองอาศัยการสังเกต ความสงสัยและ

ความอยากรูอยากเห็น ซึ่งจะเปนแรงกระตุนใหผูเรียนเกิดคําถาม และพิจารณาถึงแงมุมตาง ๆ ของเรื่องราวนั้น ๆ ไดอยาง

ละเอียดครบถวน สอดคลองกับ Marzano (2001 : 11 -12) ที่ไดอธิบายถึงทฤษฎีการเรียนรูแนวใหม ซึ่งกลไกการเรียนรูที่

สําคัญจะตองเริ่มจากจิตใจภายใน โดยเฉพาะแรงจูงใจ เพราะเปนกลไกควบคุมระดับของการคิด และระดับของความคิดเปน

ตัวควบคุมระดับของความรู ทฤษฎีการเรยีนรูยุคใหมจึงไมจําเปนตองเริ่มตนดวยการจําเทานัน้ แตสามารถออกแบบการเรียนรู

ใหเริ่มตนที่การจัดระบบจิตใจของตนเอง ทําใหเกดิความพรอมที่จะเรยีนรู (Inner Motivation) สงตอไปยังการคิดผานเนื้อหา

และขอมูลตาง ๆ เกดิการใชขอมูลและองคความรู เพื่อนําไปสูการคิดวิเคราะห รวมทั้งการใชวิจารณญาณหรือการคิดขั้นสูง

ตอไป 

การสอนวิทยาศาสตรดวยวิธีการสอนแบบเอ็มโออารอี หรือ MORE (Model-Observe- Reflect-Explain)  

เปนวธิกีารสอนแบบหนึ่งซึ่งจะชวยในสงเสรมิความสามารถในการคิด ซึ่ง Tien และคณะ (1999) เปนผูคิดคน วธิกีารสอนแบบ 

MORE ถูกพัฒนาขึ้นและนํามาจัดการเรียนการสอนบนพื้นฐานของทฤษฏีพัฒนาการทางสติปญญาของ Piaget (อางในสุ

รางค  โควตระกูล, 2545) ที่ไดเสนอกระบวนการทางสติปญญาเริ่มจากการทําใหเกิดความไมสมดุลของความรูความเขาใจ

เดมิ (Disequilibration) และนําไปสูกระบวนการซมึซับหรอืการดูดซมึ (Assimilation) เปนกระบวนการทางสมองในการรับ

ประสบการณ เรื่องราว และขอมูลตาง ๆ เขามาสะสมเก็บไวเพื่อใชประโยชนตอไป การปรับและจัดระบบ (Accommodation) 

ซึ่งเปน กระบวนการทางสมองในการปรับประสบการณเดมิและประสบการณใหมใหเขากันเปนระบบหรอืเครอืขายทางปญญา

ที่ตนสามารถเขาใจได เกดิเปนโครงสรางทางปญญาใหมขึ้น และการเกดิความสมดุล (Equilibration) สรางความเขาใจใหมที่

ถูกตองตอไป  

ในระยะแรกวิธีการสอนแบบ MORE มีวัตถุประสงคเพื่อใชชี้แนวทางในการกระตุนใหผูเรียนใชความคิดและลงมือ

ทดลองในหองปฏิบัติการทางเคมี ในระยะเวลาประมาณ 3 ป (Mattox และคณะ, 2006) แนวคิดการจัดการเรียนรูแบบ 

MORE ถูกปรับปรุง และประยุกตใชเพื่อชวยจัดการเรียนการสอนแกนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา เพื่อใหนักเรียนเกิดการ

เรยีนรู และเกดิทักษะการคิดเหมือนกับนักวิทยาศาสตร โดยการใชวิธีสอนแบบ MORE มี 4 ขั้นตอน (Tien, 2007) ดังนี้ ขั้น
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แรก คือ Model เปนการทําความเขาใจความคิดเบื้องตนของผูเรียน กระตุนความสนใจของผูเรียนโดยการสรางความสงสัย 

ซึ่งเปนการลวงความรูเดมิและความรูในปจจุบันของนักเรียนออกมา จะเริ่มตนโดยการตั้งคําถามเชื่อมโยงกับการทดลอง ซึ่ง

เปนการกระตุนใหผูเรยีนสรางแบบจําลองแนวความคิดดวยการระดมความคิดกับเพื่อนๆ ในกลุม ขั้นที่สอง คือ Observe เปน

การเปดโอกาสใหผูเรยีนไดลงมือปฏิบัตกิารทดลอง สังเกต และบันทึกผลการทดลองอยางรอบครอบ ขั้นที่สาม  คือ Reflect 

เปนขัน้สะทอนจากผลการทดลองจะนําไปสูการประเมินผลขอมูลที่ไดมาจากการทดลองวารูปแบบทางความคิดที่ผูเรียนคิดไว

ตัง้แตตนถูกตองหรอืไม นอกจากนัน้ครูจะเปนผูถามคําถามเพื่อสะทอนใหนักเรยีนเห็นภาพของการทดลองทัง้หมด เชน การตั้ง

คําถามวาเปาหมายของการทดลองนี้คืออะไร สิ่งที่นักเรียนไดทําการทดลองไปนั้นนําไปสูเปาหมายของการทดลองหรือไม  

วธิกีารทดลองนัน้สอดคลองกับรูปแบบทางความคิดที่นักเรยีนคิดไวตัง้แตตนหรือไม เปนตน จากนั้นผูเรียนจะไดทําการระดม

ความคิดกับเพื่อนๆ ในกลุม เกิดการคิดวิเคราะห ขั้นที่ 4 คือ Explain เปนการรวมกันสรุปพรอมทั้งอธิบายวาเหตุใดจึงเปน

เชนนัน้เพราะอะไร  

ในการจัดการเรยีนการสอนวทิยาศาสตร เรื่อง การดํารงชวีติของพชื ระดับมัธยมศกึษาตอนตน ประกอบดวยเนื้อหา 

ไดแก การแพร (Diffusion) การออสโมซิส (Osmosis) การคายน้ําของพืช(Transpiration) การสังเคราะหดวยแสงของพืช 

(Photosynthesis) และ การสบืพันธุของพชื (Reproduction) พบวายังมีปญหาในการจัดกจิกรรมการเรียนการสอนที่ผูเรียน

ยังมีความเขาใจที่คลาดเคลื่อน และไมสามารถใชทักษะการคิดวิเคราะหไดดีเทาที่ควร ทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

วทิยาศาสตรในหนวยการเรยีนรูนี้ยังไมเปนที่พงึพอใจ (ฉันทนัทร กองบุญ, 2557, เกตุกนก ดานสัมฤทธิ์, 2558, สุนิต อนุรักษ

, 2558)  ผูวจัิยจึงมีความสนใจที่จะนําวธิกีารสอนแบบ MORE มาใชเพื่อสงเสรมิความสามารถในการคิดวิเคราะหของผูเรียน 

และจากการศึกษาพบงานวิจัยที่สนับสนุนผลการสอนดวยวิธี MORE เชน งานวิจัยของ Mattox และคณะ (2006) พบวา

วิธีการสอนแบบ MORE ชวยใหนักเรี ยนเกิดความเขา ใจเกี่ยวกับ การละลายน้ํ าของสสาร และพฤติกรรม 

การละลายที่แตกตางกันของสสาร ซึ่งผลจากการวจัิยพบวา นักเรยีนมีความเขาใจเกี่ยวกับการละลายของสสารทั้งในระดับมห

ภาคและจุลภาค จากนัน้นําวธิคิีดแบบ MORE ทําใหนักเรยีนเกดิความเขาใจเกี่ยวกับพฤตกิรรมของสารละลายอ่ืน ๆ เชน การ

ละลายของสารประกอบไอออนกิ และสารละลายอิเล็คโตรไลต และงานวจัิยของ Tien  (2007) ที่ไดนําวิธีสอนแบบ MORE ไป

ใชในการสอนเพื่อใหผูเรยีนเกดิความเขาใจเกี่ยวกับสารละลายในระดับโมเลกุล จากการศึกษา พบวา นักเรียนรอยละ 89 มี

กระบวนการคิดเกี่ยวกับขอมูลที่ไดจากการทดลอง และรอยละ 80 สามารถอธิบายไดอยางถูกตองในเรื่องการละลายน้ําของ

เกลอื และนักเรียนรอยละ 83 มีแนวคิดที่สอดคลองกับขอมูลที่ไดจากการทดลอง และรอยละ 52 สามารถอธิบายไดอยาง

ถูกตองในเรื่องการละลายน้ําของน้ําตาล จากงานวิจัยที่เกี่ยวของเบื้องตน พบวา วิธีการสอนแบบ MORE ที่ผานมาจะถูก

นํามาใชเพื่อสอนในวชิาเคมี แตยังไมมีผูนําวธิกีารสอนแบบ MORE มาใชในการเรยีนการสอนชีววิทยาที่มีผลตอความสามารถ

ในการคิดวเิคราะหของผูเรยีน 

จากการศกึษาเอกสารงานวจัิยดังกลาวมาทัง้หมดนั้น ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาการจัดการเรียนรูแบบเอ็มโอ

อารอี เพื่อศึกษาความสามารถในการคิดวิเคราะหและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร เรื่อง การดํารงชีวิตของพืช  

ของนักเรยีนชัน้มัธยมศกึษาตอนตน 

 

วิธีดําเนนิการวิจัย 

การวิจัยเรื่อง ผลการเรียนรูแบบเอ็มโออารอีตอความสามารถในการคิดวิเคราะหและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

วทิยาศาสตร ของนักเรยีนชัน้มัธยมศกึษาตอนตน เปนการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi-Experimental Research) ดําเนินการทดลอง

ตามแบบแผนการวิจัยแบบกลุมทดลอง – กลุมควบคุมแบบสุม (Randomized Control – Group pretest – posttest design) ดัง

แบบแผนการทดลองตอไปนี้ 
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                                    ภาพที่ 1 แบบแผนการทดลอง 

 

สัญลักษณที่ใชในรูปแบบการวจัิย 

T1 หมายถงึ  การทดสอบกอนการจัดการเรยีนรู 

X หมายถงึ  การจัดการเรยีนรูแบบเอ็มโออารอี 

T2 หมายถงึ  การทดสอบหลังการจัดการเรยีนรู 

C หมายถงึ  นักเรยีนกลุมควบคุม (Control Group) 

E หมายถงึ  นักเรยีนกลุมทดลอง (Experimental Group) 

 

ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  1 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2558 โรงเรียน 

วัฒโนทัยพายัพ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม จํานวน 8 หองเรียน รวม 376 คน เลือกวิธีการสุมแบบแบงกลุม เพื่อใชเปน 

กลุมทดลอง จํานวน 30 คน และกลุมควบคุม จํานวน 30 คน ในการวิจัยครั้งนี้เหตุที่เลือกโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ เนื่องจาก

เปนโรงเรียนที่ มีความพรอมในการจัดกิจกรรมการเรียนรูในรายวิชาวิทยาศาสตร  อีกทั้ งมีนักเรียนจํานวนมาก  

งายตอการสุมนักเรยีนกลุมทดลองและกลุมควบคุมใหมีบรบิทที่คลายคลงึการมากที่สุด  

เครื่องมือที่ใชในการวจัิย  

1. เครื่องมือทีใ่ชในการเก็บรวบรวมขอมูล มี 2 ประเภท ไดแก 

1.1 แบบวัดความสามารถในการคิดวเิคราะห เรื่อง การดํารงชวีติของพชื ซึ่งใชเก็บขอมูลกอนเรียนและหลังเรียน 

โดยดําเนนิการสรางตามขัน้ตอน ดังนี้ 

1) ศกึษาตํารา เอกสาร งานวจัิยที่เกี่ยวของกับการสรางแบบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห ผูวิจัยได

เลือกแนวทางของ Marzano ซึ่งกําหนดไววา ผู เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห จะมีความสามารถ ไดแก  

การจับคู (Matching) การจัดหมวดหมู (Classification) การจําแนกขอผิดพลาด (Error Analysis) การสรุปหลักการ 

(Generalizing) และ การนําหลักการไปใช (Specifying) 

2) ศกึษาหลักสูตรโครงสรางเนื้อหาสาระวิทยาศาสตร คูมือการจัดการเรียนการสอนในวิชาวิทยาศาสตร 

เพื่อเลือกเนื้อหาในการวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห ผูวิจัยไดเลือกเนื้อหาวิทยาศาสตร เรื่อง การดํารงชีวิตของพืช 

ประกอบดวย การแพร (Diffusion) การออสโมซิส (Osmosis) การคายน้ําของพืช (Transpiration) การสังเคราะหดวยแสงของ

พชื (Photosynthesis) และ การสบืพันธุของพชื (Reproduction)  

3) ออกแบบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะหโดยสรางแบบวัดตามแนวคิดของมารซาโนเปน

แบบทดสอบชนดิเลอืกตอบ จํานวน 30 ขอ คะแนนเต็ม 30 คะแนน 

4) นําแบบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะหใหอาจารยที่ปรึกษาพิจารณาตรวจสอบ และแกไข แลวจึง

นําไปใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ความสอดคลองระหวางขอสอบขอคําถามและ

องคประกอบในการคิดวิเคราะห ผลการประเมินจากผูเชี่ยวชาญแบบทดสอบการคิดวิเคราะห เรื่อง การดํารงชีวิตของพืช  

มีคาเฉลี่ยเทากับ 0.82   

ER  T1 X T2 

CR  T1 - T2 
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5) นําแบบวัดความสามารถในการคิดวเิคราะหที่ไดไปใชทดสอบกับนักเรยีนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 (จํานวน 1 

หองเรียน) นําขอมูลที่ไดมาตรวจใหคะแนน และวิเคราะหคาความยากงาย (p) คาอํานาจจําแนก (r) เปนรายขอของ

แบบทดสอบ โดยใชเทคนคิวเิคราะห 27 % ของ CHUNG-TEH-FAN) และคาความเชื่อม่ัน (ความเที่ยง) ของแบบทดสอบ โดย

ใชสูตรการคํานวณ Kuder Richardson-20 (KR – 20) ผลการวเิคราะหคาความเที่ยงตรงของขอสอบการคิดวิเคราะห เทากับ 

0.60 

6) นําขอสอบที่ผานกระบวนการวิเคราะหไปใชเปนแบบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห เรื่อง  

การดํารงชวีติของพชื ตอไป 

1.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนวิทยาศาสตร เรื่อง การดํารงชีวิตของพืช มีขั้นตอนการดําเนินการ

สราง ดังนี้ 

1) ศกึษาตํารา เอกสาร งานวจัิยที่เกี่ยวของ ศกึษาแนวคิดในการสรางแบบทดสอบเพื่อจะใชเปนแนวทางใน

การสรางแบบทดสอบวัดผลสมฤทธิ์ทางการเรยีนใหสอดคลองกับหลักสูตร 

2) ออกแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเกณฑของ BSCS Test Grid Categories (Biological Science 

Curriculum Study - BSCS) (Doran, 1980 : 24) ซึ่งประกอบไปดวย หมวดหมู A ความสามารถในการจดจําความรูเดิมที่เคย

เรยีนมาแลว หมวดหมู B ความสามารถในการประยุกตใชความรูทางวิทยาศาสตรไปใชในสถานการณใหมที่ไมเหมือนเดิมได 

หมวดหมู C ความสามารถในการใชทักษะทางวทิยาศาสตร และหมวดหมู D ความสามารถในการแสดงความสัมพันธขององค

ความรูตาง ๆ ทางวทิยาศาสตร สรางแบบทดสอบเปนแบบทดสอบปรนัย ชนดิเลอืกตอบ 4 ตัวเลอืก จํานวน 50 ขอ 

3) นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไปใหอาจารยที่ปรึกษาพิจารณาตรวจสอบ และแกไข  

แลวจึงนําไปใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยพิจารณาจากคาความสอดคลองระหวาง

เนื้อหา และจุดประสงคที่ตองการวัด (Item Objective Congruence, IOC) ซึ่งผลการประเมินคา IOC จากผูเชี่ยวชาญมีคาเฉลี่ย

เทากับ 0.85 

4) นําแบบทดสอบที่ไดไปใชทดสอบกับนักเรยีนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 1 (จํานวน 1 หองเรียน) นําขอมูลที่ไดมา

ตรวจใหคะแนน และวิเคราะหคาความยากงาย (p) และคาอํานาจจําแนก (r) เปนรายขอของแบบทดสอบ โดยใชเทคนิค

วเิคราะห 27 % ของ CHUNG-TEH-FAN) และคาความเชื่อม่ัน (ความเที่ยง) ของแบบทดสอบ โดยใชสูตรการคํานวณ Kuder 

Richardson-20 (KR – 20) ผลการวเิคราะหคาความเทีย่งตรงของขอสอบการคิดวเิคราะห เทากับ 0.81 

5) นําแบบทดสอบที่ผานกระบวนการวเิคราะหไปใชเปนแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร เรื่อง 

การดํารงชวีติของพชื ตอไป 

2. เครื่องมือที่ใชในการทดลอง ไดแก 

2.1 แผนการจัดการเรยีนรูวทิยาศาสตรแบบเอ็มโออารอี มีขัน้ตอนการดําเนนิการสราง ดังนี้ 

1) ศึกษาหลักสูตร มาตรฐาน ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลางและเนื้อหา ตามหลักสูตรแกนกลาง

การศกึษาขัน้พื้นฐานพุทธศักราช 2551 กระทรวงศกึษาธกิาร 

2) กําหนดกิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการเรียนการสอน การวัดผลและประเมินผลโดยพิจารณาให

สอดคลองกับมาตรฐาน ตัวชี้วัด และสาระการเรยีนรูของเนื้อหาแตละหัวขอ 

3) สรางแผนการจัดการเรียนรู จํานวน 5 แผน ใชเวลาสอนทั้งสิ้น 14 คาบ คาบละ 60 นาที ตามรูปแบบ

การจัดการเรยีนรูแบบเอ็มโออารอี (MORE) ตามขัน้ตอนของ Tien และคณะ (1999) 

4) นําแผนการจัดการเรยีนรูที่สรางขึ้น เสนออาจารยที่ปรกึษาวทิยานพินธ เพื่อตรวจพิจารณาความตรงเชิง

เนื้อหา การจัดกจิกรรมและความเหมาะสมกับเวลา จากนัน้ปรับปรุงแกไขตามขอเสนอของอาจารยที่ปรกึษาวทิยานพินธ 
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5) นําแผนการจัดการเรียนรูไปใหผู เชี่ยวชาญ ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity)  

โดยพิจารณาจากคาความสอดคลอง ตรวจสอบรายละเอียด ความถูกตอง ความเหมาะสมและความสอดคลองของ

จุดประสงคการเรียนรู กระบวนการจัดการเรียนรู สื่อการเรียนรู และการวัดผลประเมินผล เพื่อนํามาปรับปรุงแกไขตาม

ขอเสนอแนะโดยถอืความคิดเห็นที่สอดคลองกันของผูเชี่ยวชาญเปนเกณฑ ผลการประเมินคา IOC จากผูเชี่ยวชาญมีคาเฉลี่ย

เทากับ 1.00  

6) นําแผนการจัดการเรียนรูที่ปรับปรุงแลวไปลองใชสอนกับกลุมทดลอง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 

ปที่ 1 จํานวน 30 คนตอไป 

3. การวเิคราะหขอมูล 

ผูวจัิยนําขอมูลที่ไดเก็บรวมรวมจากเครื่องมือที่ใชในการวิจัย มาดําเนินการวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมสําเร็จรูป

เพื่อการวจัิยทางสังคมศาสตร โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

3.1 วเิคราะหความแตกตางของคาเฉลี่ยที่วัดดวยแบบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห เรื่อง การดํารงชีวิต 

ของพืช ของกลุมตัวอยาง ระหวางกอนและหลังการจัดการเรียนการสอนแบบเอ็มโออารอี โดยใชสถิติ คาเฉลี่ย (x ̅),  
รอยละ, สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และทดสอบความแตกตางดวยคาท ี (Independent t – test) 

3.2 วเิคราะหความแตกตางของคาเฉลี่ยที่วัดดวยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การดํารงชีวิต 

ของพืช ของกลุมตัวอยาง ระหวางกอนและหลังการจัดการเรียนการสอนแบบเอ็มโออารอี โดยใชสถิติ คาเฉลี่ย (x ̅),  
รอยละ, สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และทดสอบความแตกตางดวยคาท ี (Independent t – test) 

 

ผลการวิจัย 

1) คะแนนการทดสอบการคิดวิเคราะหของนักเรียนกลุมควบคุมและนักเรียนกลุมทดลอง กอนเรียน เรื่อง  

การดํารงชีวิตของพืช มีคะแนนเฉลี่ยโดยภาพรวมของทั้งสองกลุมเทากับ 17.00% (S.D. = 76.40%) และ 18.00%  

(S.D. = 58.40%) ตามลําดับ จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน เม่ือเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยโดยใชคาสถิติ t-test พบวา คะแนน

การทดสอบกอนเรยีนของทัง้สองกลุมนัน้ ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถติทิี่ระดับ .01 สวนคะแนนการทดสอบการคิด

วเิคราะหหลังเรยีนของนักเรยีนกลุมควบคุมและนักเรยีนกลุมทดลอง พบวา มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 29.71% (S.D. = 84.60%)  

และ 49.96% (S.D. = 74.60%)  ตามลําดับ เม่ือเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยโดยใชคาสถิติ t- test พบวา คะแนนการทดสอบ

หลังเรียนของกลุมทดลองมากกวากลุมควบคุม แสดงวาการจัดการเรียนรูแบบเอ็มโออารอี ทําใหความสามารถในการคิด

วเิคราะหโดยรวมทุกองคประกอบเพิ่มขึ้น ดกีวาการสอนแบบหองเรยีนปกต ิอยางมีนัยสําคัญทางสถติทิี่ระดับ .01 
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ตารางที่ 1   แสดงผลการเปรยีบเทียบคะแนนการคิดวเิคราะห เรื่อง การดํารงชวีติของพชื กอนและหลังเรียน  

     คะแนนเต็ม 30 คะแนน )องคประกอบละ 6 ขอ( 

องคประกอบของการคิดวเิคราะห คะแนนการทดสอบความสามารถในการคิดวเิคราะห 

กลุมควบคุม( กลุมทดลอง 

(Ex) 

คา 

t 

 

การจับคู )Matching) 

Pre 20.00% 21.33% 0.36 

Post 31.33% 62.00% 7.39* 

 

การจัดหมวดหมู )Classification) 

Pre 22.00% 22.67% 0.18 

Post 28.89% 50.00% 4.83* 

การจําแนกขอผดิพลาด 

)Error Analysis) 

Pre 16.67% 17.22% 0.17 

Post 31.67% 43.89% 3.13* 

 

การสรุปหลักการ )Generalizing) 

Pre 16.67% 19.44% 0.62 

Post 28.33% 48.89% 4.80* 

การนําหลักการไปใช )Specifying) Pre 10.56% 11.67% 0.37 

Post 28.33% 45..00% 4.26* 

 

โดยภาพรวม 

Pre 17.00% 18.00%  

0.34 S.D. 76.40% 58.40% 

Post 29.71% 49.96%  

4.88*  S.D. 84.60% 74.60% 

*มีนัยสําคัญทางสถติทิี่ระดับ .01  ) df = 29, t  = 2.76( 

เม่ือพจิารณาองคประกอบของการคิดวิเคราะห พบวา องคประกอบของการคิดวิเคราะหดานการจับคู (Matching)  

คะแนนหลังเรียนของนักเรียนกลุมควบคุมและกลุมทดลองมีความแตกตางกันมากที่สุด คะแนนเฉลี่ยของทั้งสองกลุมมีคา

เทากับ 31.33% และ 62.00% ตามลําดับ 

เม่ือเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยโดยใชคาสถิติ t- test พบวา คะแนนการทดสอบหลังเรียนของกลุมทดลองมากกวา

กลุมควบคุม อยางมีนัยสําคัญทางสถติทิี่ระดับ .01 รองลงมา ไดแก องคประกอบดานการจัดหมวดหมู (Classification) คะแนน

การทดสอบหลังเรยีนของทัง้สองกลุมมีคาเฉลี่ยเทากับ 28.89% และ 50.00% ตามลําดับ เม่ือเปรยีบเทียบคะแนนเฉลี่ยโดยใช

คาสถติ ิt- test พบวา คะแนนการทดสอบหลังเรียนของกลุมทดลองมากกวากลุมควบคุม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 

.01  และองคประกอบที่มีความแตกตางกันนอยที่สุด ไดแก องคประกอบดานการจําแนกขอผิดพลาด (Error Analysis) คะแนน

การทดสอบหลังเรยีนของทัง้สองกลุมมีคาเฉลี่ยเทากับ 31.67% และ 43.89% ตามลําดับ เม่ือเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยโดยใช

คาสถติ ิt- test พบวา คะแนนการทดสอบหลังเรียนของกลุมทดลองมากกวากลุมควบคุม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 

.01   

2) คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรของนักเรียนกลุมควบคุมและกลุมทดลองกอนเรียน เรื่อง  

การดํารงชีวิตของพืช คะแนนเฉลี่ยของทั้งสองกลุม เทากับ 25.42% (S.D. = 38.71%) และ 27.97% (S.D. = 40.95%)  

ตามลําดับ จากคะแนนเต็ม 50 คะแนน เม่ือเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลี่ยโดยใชสถิติ t – test พบวา คะแนนการทดสอบกอนเรียน

ของทัง้สองกลุมนัน้ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สวนคะแนนการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

หลังเรยีน เรื่อง การดํารงชวีติของพชื  คะแนนเฉลี่ยของทั้งสองกลุมเทากับ 62.14% (S.D. = 51.33%) และ 73.83%(S.D. = 

54.02%)  ตามลําดับ เม่ือทําการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยโดยใชสถิติ t - test พบวา คะแนนการทดสอบหลังเรียนของกลุม

ทดลองมากกวากลุมควบคุม มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงวาการจัดการเรียนรูแบบเอ็มโอ

อารอี ทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนวทิยาศาสตรโดยรวม เรื่อง การดํารงชีวิตของพืชเพิ่มขึ้นดีกวาการสอนในหองเรียนปกต ิ

อยางมีนัยสําคัญทางสถติทิี่ระดับ .01 
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ตารางที่ 2 แสดงผลการเปรยีบเทยีบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนวทิยาศาสตร กอนและหลังเรียน เรื่อง การดํารงชีวิตของ

พชื คะแนนเต็ม 50 คะแนน 

 

เนื้อหา 

หมวด A หมวด B หมวด C หมวด D เฉล่ีย 

C Ex C Ex C Ex C Ex C Ex 

1 Pre 28.33% 33.33% 20.00% 25.00% 21.11% 24.44% 15.56% 16.67% 21.25% 24.86% 

Post 53.33% 58.33% 70.00% 78.33% 42.22% 66.67% 50.00% 53.32% 53.89% 64.16% 

2 Pre 30.00% 28.33% 33.33% 35.00% 23.33% 24.44% 21.11% 22.22% 26.94% 27.50% 

Post 56.67% 63.33% 68.33% 76.67% 53.33% 66.67% 62.22% 65.56% 60.14% 68.06% 

3  

Pre 

31.67% 35.00% 21.67% 21.67% 22.22% 23.33% 16.67% 18.89% 

23.06% 24.72% 

Post 55.00% 66.67% 68.33% 88.33% 51.11% 75.56% 55.56% 73.33% 57.50% 75.97% 

4  

Pre 

31.67% 36.67% 33.33% 35.00% 27.78% 28.89% 21.11% 25.56% 

28.47% 31.53% 

Post 66.67% 75.00% 73.33% 83.33% 62.22% 77.78% 68.89% 80.00% 67.78% 79.03% 

5  

Pre 

35.00% 40.00% 23.33% 28.33% 26.67% 28.89% 24.44% 22.22% 

27.36% 29.86% 

Post 68.33% 76.67% 75.00% 86.67% 68.89% 84.44% 73.33% 80.00% 71.39% 81.95% 

 

โดย

ภาพ 

รวม 

 

 

Pre 31.33% 34.67% 26.33% 29.00% 24.22% 26.00% 19.78% 22.22% 25.42% 27.97% 

S.D. 24.79% 43.16% 64.96% 59.62% 28.78% 26.79% 36.31% 34.24% 38.71% 40.95% 

t 2.58 2.67 2.45 1.24 2.23 

 

Post 60.00% 68.00% 71.00% 82.67% 55.55% 74.22% 62.00% 70.44% 62.14% 73.83% 

S.D. 69.70% 77.70% 30.30% 50.80% 10.31% 76.30% 95.00% 11.27% 51.33% 54.02% 

t 7.23* 5.37* 7.80* 3.09* 5.87* 

 

*มีนัยสําคัญทางสถติทิี่ระดับ .01 (df = 29, t  = 2.76) 

เนื้อหา 1 = การแพร (Diffusion) 

เนื้อหา 2 = การออสโมซสิ (Osmosis) 

เนื้อหา 3 = การคายน้ําของพชื (Transpiration) 

เนื้อหา 4 = การสังเคราะหดวยแสงของพชื (Photosynthesis) 

เนื้อหา 5 = การสบืพันธุของพชื (Reproduction) 

หมวด A = ความสามารถในการจดจําความรูเดมิ 

หมวด B = ความสามารถในการประยุกตใชความรูทางวทิยาศาสตรไปใชในสถานการณใหม 

หมวด C = ความสามารถในการใชทักษะทางวทิยาศาสตร 

หมวด D = ความสามารถในการแสดงความสัมพันธขององคความรูตาง ๆ ทางวทิยาศาสตร 
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1371 

เม่ือพิจารณาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรเปนรายหมวดความสามารถ พบวา หมวดความสามารถที่มี

คะแนนการทดสอบหลังเรียนของกลุมควบคุมและกลุมทดลองแตกตางกันมากที่สุด คือ หมวด C ความสามารถในการใช

ทักษะทางวทิยาศาสตรของผูเรียน คะแนนเฉลี่ยของทั้งสองกลุม เทากับ 55.55% และ 74.22% ตามลําดับ เม่ือเปรียบเทียบ

คะแนนเฉลี่ยโดยใชสถิติ t – test พบวา คะแนนของกลุมทดลองสูงกวากลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

รองลงมา ไดแก หมวด A ความสามารถในการจดจําความรูเดมิ คะแนนเฉลี่ยของทั้งสองกลุม เทากับ 60.00% และ 68.00% 

ตามลําดับ เม่ือเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยโดยใชสถิติ t – test พบวา คะแนนของกลุมทดลองสูงกวากลุมควบคุมอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และแตกตางกันนอยที่สุด ไดแก หมวด D ความสามารถในการแสดงความสัมพันธขององค

ความรูตาง ๆ ทางวิทยาศาสตร คะแนนเฉลี่ยของทั้งสองกลุม เทากับ 62.00% และ 70.44% ตามลําดับ เม่ือเปรียบเทียบ

คะแนนเฉลี่ยโดยใชสถติ ิt – test พบวา คะแนนของกลุมทดลองสูงกวากลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถติทิี่ระดับ .01 

 

วิจารณผลการวิจัย  

จากการศึกษาวิจัยผลของการจัดการเรียนรูแบบเอ็มโออารอีตอความสามารถในการคิดวิเคราะห และผลสัมฤทธิ์

ทางการเรยีนวทิยาศาสตรของนักเรยีนชัน้มัธยมศกึษาตอนตน เรื่อง การดํารงชวีติของพชื ผูวจัิยไดอภิปรายผลการวจัิย ดังนี้ 

1. ผลของการจัดการเรยีนรูแบบเอ็มโออารอีตอความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน 

เรื่อง การดํารงชวีติของพชื พบวา คะแนนการทดสอบการคิดวเิคราะหของนักเรยีนกลุมควบคุมและนักเรียนกลุมทดลอง กอน

เรยีน เรื่อง การดํารงชีวิตของพืช มีคะแนนเฉลี่ยโดยภาพรวมของทั้งสองกลุมเทากับ 17.00% และ 18.00% ตามลําดับจาก

คะแนนเต็ม 30 คะแนน เม่ือเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยโดยใชคาสถิติ t-test พบวา คะแนนการทดสอบกอนเรียนของทั้งสอง

กลุมนัน้ ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สวนคะแนนการทดสอบการคิดวิเคราะหหลังเรียนของนักเรียน

กลุมควบคุมและนักเรยีนกลุมทดลอง พบวา มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 29.71% และ 49.96% ตามลําดับ เม่ือเปรียบเทียบคะแนน

เฉลี่ยโดยใชคาสถิติ t- test พบวา คะแนนการทดสอบหลังเรียนของกลุมทดลองมากกวากลุมควบคุม แสดงวาการจัดการ

เรยีนรูแบบเอ็มโออารอี ทําใหความสามารถในการคิดวเิคราะหโดยรวมทุกองคประกอบเพิ่มขึ้น ดีกวาการสอนแบบหองเรียน

ปกต ิอยางมีนัยสําคัญทางสถติทิี่ระดับ .01 ทัง้นี้การจัดการเรยีนรูแบบเอ็มโออารอี เปนกจิกรรมการเรียนรูทางวิทยาศาสตรที่

สงเสรมิใหผูเรยีนไดเกดิแรงจูงใจในการเรยีนรู ตามขั้นตอนที่แตกตางจากกิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตรในหองเรียนปกต ิ

การสอนวทิยาศาสตรดวยวธิกีารสอนแบบเอ็มโออารอี หรือ MORE (Model-Observe- Reflect-Explain) เปนวิธีการสอนแบบ

หนึ่งซึ่งจะชวยในสงเสริมความสามารถในการคิด ซึ่ง Tien และคณะ (1999) กลาววา วิธีการสอนแบบ MORE ถูกพัฒนาขึ้น

และนํามาจัดการเรยีนการสอนบนพื้นฐานของทฤษฏีพัฒนาการทางสตปิญญาของ Piaget (อางในสุรางค  โควตระกูล, 2545) 

ที่ไดเสนอกระบวนการทางสติปญญาไดแก การซึมซับหรือการดูดซึม (Assimilation) เปนกระบวนการทางสมองในการรับ

ประสบการณ เรื่องราว และขอมูลตาง ๆ เขามาสะสมเก็บไวเพื่อใชประโยชนตอไป การปรับและจัดระบบ (Accommodation) 

คือ กระบวนการทางสมองในการปรับประสบการณเดมิและประสบการณใหมใหเขากันเปนระบบหรือเครือขายทางปญญาที่

ตนสามารถเขาใจได เกดิเปนโครงสรางทางปญญาใหมขึ้น และการเกิดความสมดุล (Equilibration) เปนกระบวนการที่เกิดขึ้น

จากขั้นของการปรับ หากการปรับเปนไปอยางผสมผสานกลมกลืนก็จะกอใหเกิดสภาพที่มีความสมดุลขึ้น หากบุคคลไม

สามารถปรับประสบการณใหมและประสบการณเดมิใหเขากันได ก็จะเกดิภาวะความไมสมดุลขึ้น ซึ่งจะกอใหเกิดความขัดแยง

ทางปญญาขึ้นในตัวบุคคล ทัง้นี้มารซาโน (Marzano, 2001 : 11 -12) ไดอธบิายถงึทฤษฎีการเรยีนรูแนวใหม มีกลไกการเรียนรู

ที่สําคัญจะตองเริ่มจากจิตใจภายใน โดยเฉพาะแรงจูงใจ เพราะเปนกลไกควบคุมระดับของการคิด และระดับของความคิดเปน

ตัวควบคุมระดับของความรู ทฤษฎีการเรยีนรูยุคใหมจึงไมจําเปนตองเริ่มตนดวยการจําเทานัน้ แตสามารถออกแบบการเรียนรู

ใหเริ่มตนที่การจัดระบบจิตใจของตนเอง ทําใหเกิดความพรอมที่จะเรียนรู (Inner Motivation) สงตอไปยังการคิดผานเนื้อหา

และขอมูลตาง ๆ เกิดการใชขอมูลและองคความรู ซึ่งกระบวนการทั้งหมดตองอาศัยการคิดวิเคราะห เพื่อสรางความเขาใจ
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และจดจําสิ่งนั้นไดตลอด จากทฤษฎีของมารซาโน จะเห็นไดวาเขาใหความสําคัญกับเรื่องจิตใจที่อยูภายใน จึงไมไดจํากัด

วิธีการวัดผลการเรียนรูจากพฤติกรรมที่แสดงออกเปนสําคัญ จึงทําใหทฤษฎีของมารซาโนจัดอยูในกระบวนทัศนแบบ

สรางสรรคนยิม (Constructivism) มารซาโน (Marzano, 2001 : 39) ไดกลาวถึงกระบวนการคิดวิเคราะห โดยแบงออกเปน 5 

ประการ (Five Types of Analysis Processes ) ไดแก 1) การจับคู (Matching) เปนการจําแนกองคประกอบตาง ๆ ของความรู 

แลวจับคูเปรียบเทียบใหเห็นความเหมือนและความแตกตาง ระหวางองคประกอบของความรูนั้น ๆ 2) การจัดหมวดหมู 

(Classification) เปนการรวบรวมองคความรูใหเปนหมวดหมูหรอืเปนประเภทที่มีความหมาย โดยการวิเคราะหแบบนี้สวนใหญ

จะเปนพื้นฐานของการพัฒนาความคิดสรางสรรคของมนุษย สามารถทําสิ่งที่ไมเกี่ยวของกันใหเกี่ยวของกันไดโดยรวบรวมสิ่งที่

เปนองคประกอบรวมกันนั้นทําใหรับรูไดวาอยูในประเภทเดียวกัน 3) การจําแนกขอผิดพลาด (Error Analysis) เปนการแยก

เหตุผลที่นาจะผดิพลาด หรอืคลาดเคลื่อนออกมาจากเหตุผลที่เราสรางขึ้นโดยนําหลักฐานตาง ๆ มาอางอิง เพื่อใหเชื่อไดวา

เหตุผลนั้ น มีความถูกตอง  กระบวนการนี้ เปนการหาเหตุผลที่ ถู กตอง ใหกับ เรื่ องต าง  ๆ  บนฐานของความรู  

ถอืเปนกลไกดานความรูที่สําคัญ โดยการลําดับเหตุผลที่ดีตองนําขอมูลสารสนเทศมาประกอบการพิจารณาอยางมีเหตุผล 

เพื่อใหบุคคลตัดสนิใจไดวาเรื่องนัน้ ๆ มีความสมเหตุสมผล หรอืมีความถูกตองหรอืไม อยางไรก็ตามไมมีบุคคลใดที่จะรอบรูไป

ทุกเรื่อง การลําดับเหตุผลจึงอาจผิดพลาดไดเสมอ ดังนั้นเม่ือมีการลําดับเหตุผลตองการมีตรวจสอบเหตุและผลที่ใหไววามี

ความผิดพลาดอยางไร เพื่อปรับปรุงหรือคัดเลือกเหตุผลที่ถูกตองที่สุด 4) การสรุปหลักการ (Generalizing)  

เปนกระบวนการของการสรางขอสรุปเพื่ออางอิง หรือสรางหลักฐานใหมจากสารสนเทศเดิมที่รูจักอยูแลว โดยใชวิธีการลง

ความเห็น และสรุปแบบอุปนัย (Induction) และนิรนัย (Deduction) เปนการรวบรวมและกําหนดแนวคิดเพื่อลงความเห็นสรุป

เปนหลักการบนฐานของขอสนับสนุนอยางหนึ่ง หรอืมากกวา ตองใชขอสรุปรวมหลาย ๆ ประเด็น ที่สอดคลองกันจนกลายเปน

หลักการหรือความคิดรวบยอดถึงสามารถนําไปใชประโยชน ได  และ 5) การนําหลักการ ไปใช  ( Specifying)  

เปนการเรยีบเรยีงความคิด กําหนดกลวธิหีรอืคาดการณเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ซึ่งอยูบนพื้นฐานของหลักการ โดยกระบวนการนี้จะ

นําสิ่งที่ไดจากการสรุปอางอิง หรอืจากหลักการที่มีอยูไปใชใหเกดิประโยชนในดานใหม ทําใหเกิดการใชสติปญญาใหม ๆ จาก

หลักการที่มีอยูแลว โดยการคิดและนําหลักการที่มีอยูไปใชคาดการณ ทํานายปรากฏการณหรือสถานการณที่จะเกิดขึ้นใน

อนาคต  

เม่ือพิจารณาองคประกอบของการคิดวิเคราะห พบวา องคประกอบของการคิดวิเคราะหดานการจับคู (Matching)  

คะแนนหลังเรียนของนักเรียนกลุมควบคุมและกลุมทดลองมีความแตกตางกันมากที่สุด คะแนนเฉลี่ยของทั้งสองกลุมมีคา

เทากับ 31.33% และ 62.00% ตามลําดับ เม่ือเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลี่ยโดยใชคาสถิติ t- test พบวา คะแนนการทดสอบหลัง

เรียนของกลุมทดลองมากกวากลุมควบคุม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 รองลงมา ไดแก องคประกอบดานการจัด

หมวดหมู (Classification) คะแนนการทดสอบหลังเรียนของทั้งสองกลุมมีคาเฉลี่ยเทากับ 28.89% และ 50.00% ตามลําดับ 

เม่ือเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลี่ยโดยใชคาสถติ ิt- test พบวา คะแนนการทดสอบหลังเรียนของกลุมทดลองมากกวากลุมควบคุม 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  และองคประกอบที่มีความแตกตางกันนอยที่สุด ไดแก องคประกอบดานการจําแนก

ขอผดิพลาด (Error Analysis) คะแนนการทดสอบหลังเรยีนของทัง้สองกลุมมีคาเฉลี่ยเทากับ 31.67% และ 43.89% ตามลําดับ 

เม่ือเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลี่ยโดยใชคาสถติ ิt- test พบวา คะแนนการทดสอบหลังเรียนของกลุมทดลองมากกวากลุมควบคุม 

อยางมีนัยสําคัญทางสถติทิี่ระดับ .01  ซึ่งการจัดกจิกรรมการเรยีนรูแบบเอ็มโออารอีนัน้ ผูวจัิยไดออกแบบกิจกรรมการเรียนรู

ใหเริ่มตนที่การจัดระบบจิตใจของผูเรยีน ทําใหเกดิความพรอมที่จะเรียนรู (Inner Motivation) กิจกรรมการเรียนรู 4 ขั้นตอนที่

สงเสรมิใหเกดิทักษะการคิดวเิคราะห 

ในภาพรวมทุกกิจกรรมนักเรียนจะไดใชกระบวนการคิดวิเคราะหไดแก การจับคู (Matching) การจัดหมวดหมู 

(Classification) การจําแนกขอผิดพลาด (Error Analysis) การสรุปหลักการ (Generalizing) และ การนําหลักการไปใช 

(Specifying) จนเกดิการพัฒนาทักษะความสามารถในการคิดวเิคราะห โดยภาพรวมจะเห็นไดวาในทุกขั้นตอนการจัดกิจกรรม
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การเรยีนรูแบบเอ็มโออารอี ผูเรยีนจะตองใชความสามารถของตนเอง ดึงความรูเดิมที่มีอยู ผสานกับความรูใหมที่ไดจากการ

ทดลอง และสรุปเปนหลักการทางวิทยาศาสตรที่ถูกตอง เม่ือผูวิจัยพิจารณาคะแนนของนักเรียนกลุมทดลองอยางละเอียด 

พบวา นักเรยีนทุกคนมีคะแนนการคิดวเิคราะหหลังเรยีนเพิ่มขึ้นจากกอนเรยีนในทุกองคประกอบ จากการสังเกตขณะจัดการ

เรยีนการสอน พบวา นักเรยีนจะมีความกระตอืรอืรน ความสนใจในการทํากิจกรรมการทดลองมากกวาการสอนในหองเรียน

แบบปกต ิอีกทัง้นักเรยีนยังไดรวมกันอภิปรายกันในกลุมกอนที่จะสรุปโมเดลในแตละขัน้ตอน ทําใหเกิดการเปรียบเทียบโมเดล

ของนักเรียนในกลุม และชวยกันวิเคราะหตามหลักการทางวิทยาศาสตรกอนที่จะสรุปเลือกโมเดลที่ดีที่สุดของแตละกลุม

ออกมา เม่ือพจิารณาบรรยากาศในการจัดการเรยีนรูแบบเอ็มโออารอี นักเรียนมีความสนุกสนาน ทาทายความสามารถของ

ตนเองมากขึ้น เนื่องจากนักเรยีนไดนําเสนอความรูของตนเองโดยไมตองกลัววาจะผิด นักเรียนมีความผอนคลายในการเรียน 

ไมกดดัน เพราะผูวิจัยไมเคยตําหนิหากความรูที่นักเรียนนําเสนอออกมาในขั้น Model แรกนั้นผิด เพียงแตแนะแนวทางวา

กจิกรรมการเรยีนรูแบบเอ็มโออารอีนี้จะชวยใหนักเรียนวิเคราะหไดวาความรูสวนไหนที่ผิด ในขั้น Observe , ขั้น Reflect และ

ขัน้ Explain ตอไป จากการที่นักเรียนไดลงมือคนหาความรูนั้นดวยตนเอง และเกิดกระบวนการสงเสริมการคิดวิเคราะหเชิง

วทิยาศาสตร ปรับ Model ทางความคิดของนักเรยีนใหเปน Final Model ที่ถูกตอง นักเรียนจึงสามารถพัฒนาความสามารถใน

การคิดวเิคราะห เรื่อง การดํารงชวีติของพชื และทําแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะหจนมีคะแนนหลังเรียนสูง

กวากอนเรยีนไดในที่สุด  

นอกจากนี้ยังมีงานวจัิยที่มีผลจากการศกึษาสอดคลองกับงานวจัิยนี้ เชน งานวิจัยของวิมล ทองผิว (2556) ที่ไดพัฒนา

ทักษะการคิดวเิคราะหโดยใชรูปแบบการสอนผังกราฟฟก สําหรับนักเรยีนชัน้มัธยมศกึษาปที่ 3 มีวัตถุประสงคในการวิจัย เพื่อ

เปรียบเทียบทักษะการคิดวิเคราะห ระหวางกลุมทดลองที่เรียนดวยแผนการจัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบการสอนแบบผัง

กราฟฟก และกลุมควบคุมที่เรยีนดวยแผนการจัดการเรยีนรูปกต ิประชากรที่ใชในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 

โรงเรยีนธรรมศาสตรคลองหลวงวทิยาคม จํานวน 736 คน และกลุมตัวอยางไดมาจากการสุมแบบกลุม (Cluster Sampling) มี

หองเรยีนเปนหนวยการสุม โดยใชแผนการทดลองแบบกลุมทดลอง และกลุมควบคุม เครื่องมือวิจัยประกอบดวย แผนการ

จัดการเรยีนรูโดยใชรูปแบบการสอนผังกราฟฟก สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 และแบบทดสอบวัดความสามารถใน

การคิดวิเคราะหตามแนวคิดของโรเบิรต มารซาโน สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก ดัชนีความสอดคลอง ความ

แปรปรวนรวม (ANCOVA) การทดสอบคาที (t – test Dependent) คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบวา 

ทักษะการคิดวิเคราะห ระหวางกลุมทดลองที่เรียนดวยแผนการจัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบการสอนแบบผังกราฟฟก และ

กลุมควบคุมที่เรยีนดวยแผนการจัดการเรยีนรูปกติ มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และสอดคลอง

กับงานวิจัยของสุปาณี วังกานนท และคณะ (2559) ที่พัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตรเพื่อแกปญหาการคิด

วิเคราะหตามหลักการของ Marzano สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 การวิจัยครั้งนี้มีความมุงหมายเพื่อพัฒนาชุด

กจิกรรมการเรยีนรูวทิยาศาสตรเพื่อแกปญหาการคิดวเิคราะหตามหลักการของมารซาโน สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 

2 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2557 โรงเรียนบานกุดเลา 

จํานวน 26 คนจํานวน 1 หองเรียน ไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ ชุดกิจกรรม

วิทยาศาสตรและแผนการจัดการเรียนรูเพื่อแกปญหาการคิดวิเคราะหตามหลักการของมารซาโน สําหรับนักเรียนชั้น

มัธยมศกึษาปที่ 2 เรื่องอาหารกับการดํารงชวีติ และแบบทดสอบการคิดวิเคราะห สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 แบบ

ปรนัยชนดิเลอืกตอบ 4 ตัวเลอืก จํานวน 40 ขอ ผลการวจัิย พบวา ชุดกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตรเพื่อแกปญหาการคิด

วเิคราะหตามหลักการของมารซาโนสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่มีประสิทธิภาพเทากับ 79.38/71.63 ผลสัมฤทธิ์

ทางการเรยีนและการคิดวเิคราะหระหวางกอนเรยีนและหลังเรยีนดวย ชุดกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตรเพื่อแกปญหาการ

คิดวเิคราะหตามหลักการของมารซาโน มีคะแนนเฉลี่ยหลังเรยีนสูงกวากอนเรยีนอยางมีนัยสําคัญทางสถติทิี่ระดับ .05 
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2. คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรของนักเรียนกลุมควบคุมและกลุมทดลองกอนเรียน เรื่อง  

การดํารงชีวิตของพืช คะแนนเฉลี่ยของทั้งสองกลุม เทากับ 25.42% และ 27.97% ตามลําดับ จากคะแนนเต็ม 50 คะแนน 

เม่ือเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลี่ยโดยใชสถติ ิt – test พบวา คะแนนการทดสอบกอนเรยีนของทัง้สองกลุมนั้นไมแตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สวนคะแนนการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน เรื่อง การดํารงชีวิตของพืช  

คะแนนเฉลี่ยของทั้งสองกลุมเทากับ 62.14% และ 73.83% ตามลําดับ เม่ือทําการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยโดยใชสถิติ t - 

test พบวา คะแนนการทดสอบหลังเรยีนของกลุมทดลองมากกวากลุมควบคุม มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่

ระดับ .01 แสดงวา การจัดการเรยีนรูแบบเอ็มโออารอี ทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนวทิยาศาสตรโดยรวม เรื่อง การดํารงชีวิต

ของพชืเพิ่มขึ้นดีกวาการสอนในหองเรียนปกติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .0 1เม่ือพิจารณาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

วทิยาศาสตรเปนรายหมวดความสามารถ พบวา หมวดความสามารถที่มีคะแนนการทดสอบหลังเรียนของกลุมควบคุมและ

กลุมทดลองแตกตางกันมากที่สุด คือ หมวด C ความสามารถในการใชทักษะทางวทิยาศาสตรของผูเรียน คะแนนเฉลี่ยของทั้ง

สองกลุม เทากับ 55.55% และ 74.22% ตามลําดับ เม่ือเปรยีบเทียบคะแนนเฉลี่ยโดยใชสถิติ t – test พบวา คะแนนของกลุม

ทดลองสูงกวากลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถติทิี่ระดับ .01 เหตุที่เปนเชนนี้อาจเนื่องมาจากแนวคิดการจัดการเรียนรูแบบ 

เอ็มโออารอีถูกปรับปรุง และประยุกตใชเพื่อชวยจัดการเรยีนการสอนแกนักเรยีนระดับชัน้มัธยมศึกษา เพื่อใหนักเรียนเกิดการ

เรยีนรู และเกดิแนวการคิดวเิคราะหเหมือนกับนักวทิยาศาสตร ดังที่ Lori Carillo และคณะ (2005: 61) ไดกลาววา การจัดการ

เรียนรูแบบเอ็มโออารอี สงเสริมทักษะการทดลองเชิงปฏิบัติการ รวมถึงสนับสนุนใหผูเรียนคนพบแนวทางคําตอบเชิง

วทิยาศาสตร รวมไปถงึอธบิายความเขาใจผานกระบวนการทางวทิยาศาสตรอยางมีเหตุมีผลอีกดวย  

ทั้งนี้การจัดการเรียนรูแบบเอ็มโออารอีเปนการจัดการเรียนการสอนที่เนนใหผูเรียนสรางองคความรูใหม ตามที่ 

Confrey (1991) ไดกลาววา การจัดการเรียนรูแบบเอ็มโออารอีสงเสริมใหผูเรียนเกิดกระบวนการคิดดวยตนเอง ผูสอนไม

สามารถปรับเปลี่ยนโครงสรางทางปญญาของผูเรยีนไดแตผูสอนสามารถชวยชี้นําใหผูเรียนปรับเปลี่ยนโครงสรางทางปญญา

ไดโดยการจัดสภาพการเรยีนรูใหผูเรยีนเกดิความขัดแยงทางปญญาหรือเกิดสภาวะไมสมดุลขึ้น ซึ่งเปนภาวะที่ประสบการณ

ใหมที่ไดรับ ไมสอดคลองกับประสบการณเดิมของนักเรียน จําเปนตองปรับขอมูลใหมที่ไดรับใหสอดคลองกับประสบการณ

เดิมแลวสรางเปนความรูใหม ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบเอ็มโออารอีเม่ือเสร็จสิ้นทุกขั้นตอน ทําใหคะแนน

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนวทิยาศาสตรของผูเรียนเพิ่มขึ้น ตลอดจนเปนวิธีการจัดการเรียนการสอนที่สรางความกระตือรือรน 

สรางความสนุกสนานกับนักเรยีนเปนอยางย่ิง หากครูผูสอนสามารถใชกิจกรรมการเรียนรูแบบเอ็มโออารอีในการเรียนการ

สอนวทิยาศาสตร นักเรยีนจะมีความเขาใจในบทเรยีนมากขึ้น มีความสุขกับการเรียนมากขึ้น และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่

ดขีึ้นตามมา   

Tien Rickey และ Stacy (1999) ไดกลาวถึงการจัดการเรียนรูแบบ MORE เปนรูปแบบวิธีสอนที่ชวยในการคิด และ

ชวยในการเรียนรูในหองปฏิบัติการอยางมีประสิทธิภาพ ตามขั้นตอนการจัดการเรียนรูเริ่มจากการนําเสนอรูปแบบทาง

ความคิดเริ่มตน ทําการทดลองเพื่อตรวจสอบรูปแบบความคิดนัน้ ปรับเปลี่ยนรูปแบบการคิดและเกิดความเขาใจอยางถูกตอง

ในที่สุด ในชวงทายของการทดลองผู เรียนจะไดตรวจสอบความกาวหนาทางความคิดของตนเอง โดยมีหลักฐานทาง

วิทยาศาสตรที่มาจากการทดลอง การสะทอนความคิด และการใหคําอธิบายหลักฐานนั้นดวยความคิดของผูเรียนเอง 

แนวความคิดแบบ MORE สามารถนํามาปรับใชกับการเรยีนการสอนในโรงเรยีนมัธยมศกึษาและใชไดกับหองเรยีนทุกหองเรียน 

โดยใชในการทํากิจกรรมการทดลองในหองปฏิบัติการที่มีมาตรฐาน ขั้นตอนการการจัดการเรียนรูในหองปฏิบัติการทาง

วทิยาศาสตร ตามแนวคิดแบบ MORE มีขัน้ตอนหลัก 4 ขัน้ตอน ไดแก 

ขั้นตอนที่ 1 Model หมายถึง ขั้นตอนการกระตุนใหผูเรียนสรางแบบจําลองทางความคิดเริ่มตนของตนเอง (Initial 

Model) จากประสบการณเดมิของนักเรยีน สงเสรมิใหเกดิความสามารถในการจดจําความรูเดมิ 
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ขัน้ตอนที่ 2 Observe หมายถึง ขั้นตอนที่ผูเรียนไดลงมือปฏิบัติการทดลอง สังเกต และบันทึกผลการทดลองอยาง

รอบครอบ สงเสรมิใหเกดิความสามารถในการใชทักษะทางวทิยาศาสตร 

ขั้นตอนที่ 3 Reflect หมายถึง ขั้นตอนที่สะทอนใหนักเรียนเห็นภาพของการทดลองทั้งหมด เชน การตั้งคําถามวา

เปาหมายของการทดลองนี้คืออะไร สิ่งที่นักเรยีนไดทําการทดลองไปนัน้นําไปสูเปาหมายของการทดลองหรอืไม วิธีการทดลอง

นัน้สอดคลองกับรูปแบบจําลองทางความคิดเริ่มตนที่นักเรียนคิดไวตั้งแตตนหรือไม พรอมทั้งกลั่นกรองโมเดลทางความคิด

ของนักเรยีน (Refined Model) ผานหลักฐานที่ไดรับการสนับสนุนจากการทดลอง สงเสริมใหเกิดความสามารถในการแสดง

ความสัมพันธขององคความรูตาง ๆ ทางวทิยาศาสตร 

ขั้นตอนที่ 4 Explain หมายถึง ขั้นตอนที่ผูเรียนระดมความคิดกับเพื่อนๆ เกี่ยวกับการสังเกตการทดลองในขั้น 

Observe การสะทอนภาพของการทดลองในขัน้ Reflect และรวมกันสรุปแบบจําลองทางความคิดสุดทาย (Final Model) พรอม

ทัง้อธบิายใหเหตุผลวาเหตุใดจึงเปนเชนนัน้เพราะอะไร อีกทั้งเชื่อมโยงหลักการที่ไดจากการทดลองไปอธิบายในสถานการณ

ทางวทิยาศาสตร เรื่องอ่ืน ๆ ที่มีความเกี่ยวของกันได สงเสรมิใหเกดิความสามารถในการประยุกตใชความรูทางวิทยาศาสตร

ไปใชในสถานการณใหม 

นอกจากนี้ยังมีงานวจัิยที่มีผลจากการศกึษาสอดคลองกับงานวิจัยนี้ เชน งานวิจัยของ รุงนภา จันทรแรม (2554) ที่

ไดจัดกจิกรรมการเรยีนรู เรื่อง อัตราการเกดิปฏิกริยิาเคมี ชัน้มัธยมศกึษาปที่ 5 บนพื้นฐานของทฤษฎีสืบเสาะหาความรู โดย

วธิี Model – Observe – Reflect – Explain (MORE)  ผลการวิจัย คือ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอน

เรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 อีกทั้งนักเรียนมีแนวความคิดทางวิทยาศาสตรที่ถูกตองสูงกวารอยละ 80 

นอกจากนี้ยังพบวา วิธีการสอนแบบเอ็มโออารอี ทําใหนักเรียนมีพัฒนาการดานการแสดงความคิดเห็นของตนเอง  

มีความกลาในการแสดงความคิดเห็นและการตั้งคําถาม โดยการตั้งคําถามและการแนะนําของครู ทําใหนักเรียนสามารถ

เชื่อมโยงความรูเคมีในหัวขออ่ืน ๆ ที่มีความสอดคลองกับหัวขอที่กําลังทํากิจกรรมอีกดวย สอดคลองกับงานวิจัยของวรนุช 

เชื้อออน และเสนอ ชัยรัมย (2557) ศึกษาการเรียนรูของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 เรื่อง โปรตีน โดยใชกระบวนการ

สบืเสาะแบบแนะนํา (MORE) วัตถุประสงคของการวจัิย เพื่อสงเสรมิการเรยีนรูของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 เรื่อง โปรตีน 

โดยใชกระบวนการสบืเสาะแบบแนะนํา ผลการวจัิย พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร เรื่อง โปรตีน หลังเรียนของ

นักเรยีนสูงขึ้นกวากอนเรียน (p< .05) หลังการเรียนดวยแนวการสอนแบบสืบเสาะแนะนํา นักเรียนสวนมากมีแนวคิด เรื่อง 

โปรตนี ถูกตองเพิ่มขึ้น เม่ือเปรยีบเทยีบกับกอนเรยีน นอกจากนี้นักเรยีนมีความคงทนในการเรียนรูอยูในระดับที่นาพอใจ เม่ือ

เวลาผานไปสองสัปดาหของการเรยีน  

 

สรุปผลการวิจัย  

จากการศกึษาวิจัยผลของการจัดการเรียนรูแบบเอ็มโออารอีตอความสามารถในการคิดวิเคราะห และผลสัมฤทธิ์

ทางการเรยีนวทิยาศาสตร เรื่อง การดํารงชวีติของพชื ของนักเรยีนชัน้มัธยมศกึษาตอนตน สรุปไดดังนี้ 

1. คะแนนการทดสอบการคิดวิเคราะหของนักเรียนกลุมควบคุมและนักเรียนกลุมทดลอง กอนเรียน เรื่อง การ

ดํารงชีวิตของพืช มีคะแนนเฉลี่ยโดยภาพรวมของทั้งสองกลุมเทากับ 17.00% และ 18.00% ตามลําดับจากคะแนนเต็ม 30 

คะแนน เม่ือเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลี่ยโดยใชคาสถติ ิt-test พบวา คะแนนการทดสอบกอนเรยีนของทัง้สองกลุมนั้น ไมแตกตาง

กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สวนคะแนนการทดสอบการคิดวิเคราะหหลังเรียนของนักเรียนกลุมควบคุมและ

นักเรียนกลุมทดลอง พบวา มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 29.71% และ 49.96% ตามลําดับ เม่ือเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยโดยใช

คาสถติ ิt- test พบวา คะแนนการทดสอบหลังเรยีนของกลุมทดลองมากกวากลุมควบคุม แสดงวาการจัดการเรียนรูแบบเอ็ม

โออารอี ทําใหความสามารถในการคิดวิเคราะหโดยรวมทุกองคประกอบเพิ่มขึ้น ดีกวาการสอนแบบหองเรียนปกติ อยางมี

นัยสําคัญทางสถติทิี่ระดับ .01 
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2. คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรของนักเรียนกลุมควบคุมและกลุมทดลองกอนเรียน เรื่อง  

การดํารงชีวิตของพืช คะแนนเฉลี่ยของทั้งสองกลุม เทากับ 25.42% และ 27.97% ตามลําดับ จากคะแนนเต็ม 50 คะแนน 

เม่ือเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลี่ยโดยใชสถติ ิt – test พบวา คะแนนการทดสอบกอนเรยีนของทัง้สองกลุมนั้นไมแตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สวนคะแนนการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน เรื่อง การดํารงชีวิตของพืช  

คะแนนเฉลี่ยของทั้งสองกลุมเทากับ 62.14% และ 73.83% ตามลําดับ เม่ือทําการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยโดยใชสถิติ t - 

test พบวา คะแนนการทดสอบหลังเรยีนของกลุมทดลองมากกวากลุมควบคุม มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่

ระดับ .01 แสดงวา การจัดการเรยีนรูแบบเอ็มโออารอี ทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนวทิยาศาสตรโดยรวม เรื่อง การดํารงชีวิต

ของพชืเพิ่มขึ้นดกีวาการสอนในหองเรยีนปกต ิอยางมีนัยสําคัญทางสถติทิี่ระดับ .01 

ขอเสนอแนะในการนําผลการวจัิยไปใช 

1)  ในการจัดกจิกรรมจัดการเรยีนรูแบบเอ็มโออารอี ครูผูสอนตองมีความเขาใจขัน้ตอนของการสอน และจําเปนตอง

ใชเวลาในการอธิบายรายละเอียดกิจกรรมใหนักเรียนเขาใจอยางแทจริง ตั้งแตขั้น Model นักเรียนตองถายทอดแบบจําลอง

ทางความคิดของนักเรยีนออกมาอยางไร  

ขั้น Observe ตองทําการทดลองแบบใด ขั้น Reflect นักเรียนจะสะทอนโมเดลทางความคิดของตนเองหลังจากได

ทดลองทางวิทยาศาสตรเปนหลักฐานที่สนับสนุนโมเดลทางความคิดที่ถูกตองอยางไร และขั้นสุดทาย Explain นักเรียนจะ

สรุปผลการทดลองและสรุป Final Model ของนักเรียนออกมาอยางไร ซึ่งครูผูสอนจะตองเปนผูแนะแนวทางใหนักเรียนกอน 

เพื่อใหกจิกรรมการเรยีนการสอนนี้บรรลุผลตามวัตถุประสงคที่ตัง้ไว 

2) ครูผูสอนสามารถนํากจิกรรมจัดการเรยีนรูแบบเอ็มโออารอีนี้ ไปประยุกตใชในการสอนวทิยาศาสตรแขนงอ่ืน เชน 

ฟสิกส เคมี เพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะหและพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร อันจะกอเกิด

ประโยชนแกผูเรยีนและวงการศกึษาตอไป 

ขอเสนอแนะในการทําวจัิยครัง้ตอไป 

1) ควรมีการศกึษาผลการจัดกจิกรรมจัดการเรยีนรูแบบเอ็มโออารอี สําหรับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

และระดับที่สูง โดยอาจะมีการปรับปรุงรูปแบบกจิกรรมใหเหมาะสมกับผูเรยีนแตละระดับตอไป 

2) ควรมีการศึกษาผลการจัดกิจกรรมจัดการเรียนรูแบบเอ็มโออารอีตอความสามารถในการคิด และมโนมติทาง

วทิยาศาสตรตอไป 

 

กติตกิรรมประกาศ 

ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณอยางสูงในความกรุณาของอาจารย ดร. เดชา ศุภพิทยาภรณ อาจารยที่ปรึกษาหลัก

วิทยานิพนธ ที่ไดเสียสละเวลาอันมีคามาเปนที่ปรึกษาในครั้งนี้ อาจารยทุมเทเพื่อลูกศิษย พรอมทั้งใหคําแนะนําที่ดีตลอด

ระยะเวลาการทําวทิยานพินธฉบับนี้จนสําเร็จลุลวงไปในที่สุด และขอกราบขอบพระคุณ ผูชวยศาสตราจารย ดร. พงษศักดิ์ 

แปนแกว อาจารยที่ปรกึษาวทิยานพินธคนแรกของผูวิจัยที่ไดลวงลับไปแลว แตคุณงามความดีของทานยังคงปรากฏตราตรึง

จนถึงปจจุบันลูกศิษยคนนี้ระลึกถึงพระคุณทานเสมอ ขอกราบขอบพระคุณ คุณครูภคนันท วรรณวัต คุณครูบุศรา  

ปาระมี คุณครูนารถกาญจน  ลภิรัตนากูล คุณครูวาสนา คําเทพ และคุณครูกัลยารัตน กอนแกว ที่ใหความกรุณาเปน

ผูเชี่ยวชาญ ใหคําแนะนําในการสรางเครื่องมือ และตรวจทานแกไขขอบกพรองจนวิทยานิพนธเสร็จสมบูรณย่ิงขึ้น ขอกราบ

ขอบพระคุณคณาจารย สาขาวชิาการศกึษา (วทิยาศาสตรศกึษา) ทุกทานที่ไดประสทิธิ์ประสาทวิชา ถายทอดความรู และเอา

ใจใสลูกศษิยเปนอยางด ีรวมทัง้ผูเขยีนตําราเอกสาร บทความตาง ๆ ที่ผูวิจัยศึกษาและไดนํามาอางอิงในงานวิจัยฉบับนี้ และ

ขอขอบคุณนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม ที่ใหความรวมมือในการทดลองเก็บ

ขอมูล ใหผานลุลวงไปดวยดี 
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เหนือสิ่ง อ่ืนใดขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดาของผูวิ จัย คุณแมจารุภา เธียรถาวร พี่ชายธนัท เธียรถาวร 

ขอขอบคุณนายแพทยเชน ชัยชาญชีพ สามีของผูวิจัย อาจารยประสงคชัย  เศรษฐสุรวิชญ เพื่อนสนิทของผูวิจัย ที่คอย

ชวยเหลอืและใหกําลังใจตลอดการดําเนนิงาน ขอขอบคุณครอบครัว และบุคคลอันเปนที่รักทุกทาน ที่คอยสนับสนุนผูวิจัยใน

ทุก ๆ ดานเสมอมา  

คุณคาและคุณประโยชนอันพงึจะมีจากวทิยานพินธฉบับนี้ ผูวจัิยขอมอบอุทศิแดผูมีพระคุณทุกทาน 
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บทคัดยอ 

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาพฤติกรรมการบริโภคนิยมของเพศทางเลือกในการใชทรัพยากรผานอัต

ลักษณทางเพศ  และวิเคราะหผลกระทบตอระบบนิเวศสิ่งแวดลอมผานวิถีการบริโภคทรัพยากรของกลุมเพศทางเลือกใน

สังคมหลังสมัยใหม และมีประชากรในการศกึษาครัง้นี้ ไดแก นักศกึษาเพศทางเลอืกกลุมเพศกะเทย (Transsexualism) ที่ศึกษา

ในระดับมหาวทิยาลัยในจังหวัดเชยีงใหม เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้น ประมวลผลโดยการใช

โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถติิ เพื่อหาคารอยละ (Percentage) และคาเฉลี่ย (Mean)   

ผลการศกึษาพบวา กลุมตัวอยางนักศกึษาเพศทางเลอืกในจังหวัดเชยีงใหมไดประเมินผลกระทบตอระบบสิ่งแวดลอม

ผานวถิกีารบรโิภคทรัพยากรของเพศทางเลือกจํานวน 6 ดาน ไดแก ดานเครื่องสําอาง ดานแตงกายแฟชั่นดานบริการเสริม

ความงาม ดานการทําศัลยกรรมบนใบหนา ดานการฉดีและดานการรับประทานอยูในระดับนอย แสดงใหเห็นวานักศึกษาเพศ

ทางเลอืกมีกระบวนการรับรู และการตระหนักถงึความสําคัญของทรัพยากรที่อาจสงผลตามมาตอระบบสิ่งแวดลอม ทั้งระบบ

สิ่งแวดลอมทางสังคมและระบบสิ่งแวดลอมธรรมชาต ิ

คําสําคัญ: วถิกีารบรโิภค  เพศทางเลอืก  สังคมหลังสมัยใหม 

Abstract  

The objectives of this research were to study the consumption behavior of The Third Gender’s ways of resource 

consumption through Gender Identity in the post modern society and analyze the impact on the ecological environment 

through the consumption of resources of The Third Gender’s Ways in postmodern society. The population of this study 

includes undergraduate students (Transsexualism),Chiang Mai province. The research instrument was a questionnaire 

developed by the researcher. Processed by SPSS program for Percentage and Mean. 

The results of research show that the sample of the third gender’s students in Chiang Mai province assessed 

the impact on the environment through the gender Identity way of resource consumption is low. Show that the third 

gender’s students have a recogniton process, awarness and understand the importance of resources that can affect the 

environment. Both social environment and Natural environment systems.          

Keywords:  Ways of Consumption, the Third Gender, Post Modern Society 
 

บทนํา 

 ปจจุบันสังคมโลกไดเปล่ียนผานชวงระยะเวลาของสังคมมาสูในยุคของ “สังคมหลังสมัยใหม” หรอืท่ีเรียกกันวา “ยุคของโพสต

โมเดิรน” เปนสภาวะท่ีมลัีกษณะเฉพาะทางเศรษฐกจิ สังคม วัฒนธรรม และการเมอืงท่ีแตกตางไปจากสังคมสมัยใหมท่ีเกิดขึ้นกอนหนา

น้ี การพัฒนาเศรษฐกจิมผีลตอคานิยมและโครงสรางสังคมแบบด้ังเดิม 
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 เมื่อสังคมเร่ิมเขาสูกระแส โลกาภิวัตน ทําใหอิทธิพลของมหาอํานาจทุนนิยมยิ่งแผกระจายออกไปครอบครอง และดูดซับ

ผลประโยชนจากทรัพยากรไดอยางรวดเร็ว ยุทธศาสตรสําคัญของมหาอํานาจทุนนิยมในยุคน้ี คือการใชเงนิทุนเปนอาวุธสําคัญ โดยการ

อางทฤษฏทุีนนิยมเสรี ตลาดเสรี มาสรางวิถแีหงการครองสังคมแบบใหมดวยการผลักดันใหประเทศตางๆ ยอมรับในส่ิงท่ีเรียกวา ระบบ

การคาเสรี การลงทุนเสรี การเงินเสรี ซึ่งเปนระบบเศรษฐกิจแบบเปดประตูกวาง โดยการผานระบบและกลไกเหลา น้ี และอาศัย

ความกาวหนาของเทคโนโลยีไอที สารสนเทศ และการสื่อสารโทรคมนาคม ทําใหสามารถเคลื่อนยายเงินทุนเขาไปทําการใช

ทรัพยากรธรรมชาติหลายๆ ดานและหาผลประโยชนจากประเทศท่ีดอยพัฒนากวา จนนําไปสูการสูญเสียแหลงทรัพยากรและทําราย

ระบบส่ิงแวดลอมอกีมากมาย  

 การพัฒนาการของเศรษฐกจิทุนนิยมในระยะท่ีผานมาน้ี จะเห็นไดวาเศรษฐกจิทุนนิยมไดวิวัฒนาการจากการกาวหนาข้ึนของ

พลังการผลิต เกิดการเปล่ียนแปลงจากภาคการผลิตแบบเกษตรกรรมมาสูการพัฒนาแบบอุตสาหกรรมเปนหลัก นํามาซึ่งการ

เปล่ียนแปลงความสัมพันธทางการผลิตแบบทุนนิยมท่ีจากเดิมท่ีสินคาเปนวัตถุส่ิงของท่ีผลิตข้ึนเทาน้ัน แตกลับไดรับการนิยาม

ความหมายใหมทางวัฒนธรรมวาเปนส่ิงของประเภทหน่ึง สงผลใหมนุษยในสังคมรับเอาอุดมการณบริโภคนิยม สรางความตองการหรือ

ความอยากเพื่อใหมนุษยบริโภคสินคาใหมากท่ีสุด นอกจากน้ี พื้นท่ีทางสังคมและรสนิยมก็เปนสวนหน่ึงในการตัดสินใจท่ีจะเลือกสินคา

ตอความตองการ  เชน การบริโภคอาหาร การซื้อสินคา การใชผลิตภัณฑตางๆ เปนตน ซึ่งแตละบุคคลตางก็มองเห็นถึงคุณคาของ

สินคาท่ีแตกตางกัน 

 ความตองการท่ีวาน้ีทําใหเกดิวิถหีรอืพฤติกรรมของผูบริโภคเกี่ยวของปฏกิริิยาระหวางบุคคลกับสภาวะแวดลอม เมื่อกิจกรรม

ทางสังคมตองการกระตุนใหผูบริโภคมพีฤติกรรมท่ีกจิการประสงค เชน ตองการใหซื้อสินคา ตองการใหใชสินคา ตองการใหซื้อหรือใช

ซ้ํา ตองการใหบอกตอ ซึ่งท้ังหมดน้ีเปนวิถีหรือพฤติกรรมของผูบริโภคทรัพยากรและวัฒนธรรมภายใตระบบสังคมหลังสมัยใหมใน

ปจจุบัน ลัทธกิารบริโภคนิยมท่ีแฝงอยูน้ันสงผลใหมนุษยตกเปนเหยื่อการนิยมบริโภคฟุมเฟอยเกินความตองการท่ีจําเปนในชีวิต ท้ังยัง

กลายเปนผูทําลายทรัพยากรและส่ิงแวดลอมอยางไมรูตัว สําหรับเรื่องของวิถหีรอืพฤติกรรมของผูบริโภคทรัพยากรน้ัน แตละบุคคลจะ

มอีัตลักษณ มคีวามแตกตางกันไป ไมวาจะเปน เพศ บุคลิกภาพ คานิยม ความคิดความเช่ือ ท่ีแสดงผานพฤติกรรมการบริโภคท่ีออกมา 

โดยมคีวามหลากหลายและระดับความตองการท่ีไมเหมอืนกัน 

 จากผลการวิจัยเกี่ยวกับปริมาณขยะท่ีมีผลตอส่ิงแวดลอมท่ัวโลก พบวา เครื่องสําอางเปนขยะจากบานเรือนท่ีมีปริมาณสูง 

คิดเปนรอยละ 11.7 ของปริมาณขยะภายในบาน และเมื่อเปรียบเทียบถงึผลกระทบท่ีมีตอส่ิงแวดลอม พบวา ขยะประเภทเครื่องสําอาง

สงผลเสียตอส่ิงแวดลอมคิดเปนรอยละ 26 เน่ืองจากมกีารใชพลาสติกและสารเคมใีนการผลิตบรรจุภัณฑ (อิสราภรณ, 2555) ซึ่งกลุม

เพศทางเลอืกถอืเปนกลุมท่ีมกีารใชเครื่องสําอางเชนเดียวกับเพศหญิง โดยกลุมเพศทางเลอืกมวีีถชีีวิตดานเพศท่ีเกี่ยวของกับการปรับตัว

แตงตน เชน การรับประธานฮอรโมน ยาคุมกําเนิด เครื่องสําอางกับเวชสําอาง การทําศัลยกรรมตางๆ ซึ่งอาจสงผลถึงการใชทรัพยากร

ในปจจุบัน ท้ังดานคุณคาและประโยชนตอการบริโภคและอุปโภค ผลกระทบท่ีจะตามมาทางดานส่ิงแวดลอมและระบบนิเวศท่ีมาจาก

พฤติกรรมของกลุมพวกเขาอาจกอใหเกดิผลกระทบตอส่ิงแวดลอมทางสังคมและส่ิงแวดลอมท่ีจะตามมาในอนาคต หากงานวิจัยช้ินน้ีได

สรางการตระหนัก และใหความสําคัญกับความเปนเพศท่ีสามตอการใชทรัพยากรในการกาวขามเพศ ท่ีมีคนในสังคมหรือหนวยงาน

ตางๆ ไดคํานึงถงึกลุมเพศทางเลือกตอการใชทรัพยากรท่ีมีคุณคา ไดรับการตรวจสอบคุณภาพและควบคุมผลิตสินคาสารเคมีตางๆ 

ฉะน้ันกลุมเพศทางเลือกก็ไมตางจากปจเจกบุคคลท้ัง เพศชาย เพศหญิง แตสังคมปจจุบันกลับมองขามถึงการใชทรัพยากรของคน

เหลาน้ีไป 

 ผูวิจัยมคีวามสนใจในประชากรกลุมตัวอยางท่ีเปนนักศึกษาเพศทางเลอืก ซึ่งเปนชวงวัยท่ีกําลังกาวขามกฎเกณฑหรือบรรทัด

ฐานจากสังคมเดิมคือโรงเรียน มาสูสังคมใหมคือมหาวิทยาลัย สืบเน่ืองจากความเปนตัวตนในการสรางอัตลักษณทางเพศแบบเดิมมาสู

การสรางอัตลักษณทางเพศไดอยางท่ีมคีวามอสิระมากกวาเดิม อยางไรก็ตามความเปนเพศทางเลือกก็สามารถแยกแยะไดหลายกลุม 

ซึ่งผูวิจัยไดทําการเลอืกกลุมนักศึกษาท่ีเปนกลุมเพศกะเทย(Transexualism) เปนกลุมท่ีจะศึกษาประเด็น “วิถีการบริโภคทรัพยากรของ

เพศทางเลอืกท่ีสงผลตอส่ิงแวดลอม ในสังคมหลังสมัยใหมผานอัตลักษณทางเพศ” ในคร้ังน้ี 
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อุปกรณและวิธีการ 

 การวิจัยครัง้นี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ดวยการวิเคราะหผลกระทบตอระบบนิเวศสิ่งแวดลอม

ผานวิถกีารบรโิภคทรัพยากรของกลุมเพศทางเลอืกในสังคมหลังสมัยใหมโดยการศกึษาจะเนนการใหขอมูลที่เปนตัวเลข โดยการใช

แบบสอบถามของเพศทางเลอืกตอการบรโิภคและอุปโภคตอตนเอง โดยประเมินผลกระทบตอระบบสิ่งแวดลอมผานวิถีการบริโภค

ทรัพยากรเพศทางเลอืก วิเคราะหสัดสวนของใชทรัพยากรออกมาเปนผลตัวเลขคาเฉลี่ยและคารอยละ โดยมีขัน้ตอนการวิจัยดังนี้ 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 การศึกษาครั้งนี้ไดกําหนดมหาวิทยาลัยในจังหวัดเชียงใหมเปนพื้นที่การศึกษา โดยมีประชากรในการศึกษาครั้งนี้ คือ 

นักศกึษาเพศทางเลอืก กลุมกะเทย (Transsexualism) ซึ่งมีอายุระหวาง 19-25 ป จํานวน 100 คน  

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อการวิจัยในครั้งนี้ คือ แบบสอบถามการประเมินผลกระทบตอระบบ

สิ่งแวดลอมผานวิถกีารบรโิภคทรัพยากรเพศทางเลอืก ประกอบไปดวย  

 1.ดานขอมูลท่ัวไป ไดแก ชวงอายุ และรายได  

 2.แบบประเมินผลกระทบตอระบบสิ่งแวดลอมผานวิถีการบริโภคทรัพยากรเพศทางเลือก จํานวน 6 ดาน ไดแก 

เครื่องสําอาง เครื่องแตงกายแฟช่ัน บรกิารเสรมิความงาม การทําศัลยกรรมในหนา การฉดีสาร การรับประทาน 

 การทดสอบความเที่ยงตรง (Validity) ของเครื่องมือดวยการคาความเที่ยงดานเนื้อหา (Content Validity) โดยผูเช่ียวชาญ 

จํานวน 3 คน และแบบสอบถามไปทําการทดลองใช (Try-out) กับกลุมตัวอยางที่คุณสมบัติใกลเคียงกันกับกลุมที่ตองการกลุม

ประชากร จํานวน 30 คน และนํามาวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์อัลฟาครอนบราค (Conbrach’s alpha Coefficient: α) เพื่อใหไดคา

ความเช่ือม่ัน มากกกวา 0.8 ซึ่งจากการวิเคราะห ไดเทากับ 0.959   

วิเคราะหขอมูล 

 ขอมูลจากการเก็บแบบสอบถาม นํามาการวเิคราะหขอมูลโดยใชสถติเชิงพรรณนา ดวยคาทางสถิติไดแก คารอยละ 

(Percentage) และคาเฉลี่ย (Mean) และนําผลรวมเฉลี่ยมาแปรผลดวยการแบงชวงระดับผลกระทบตอสิ่งแวดลอม เปน 5 ชวง 

ไดแก 

1.00 – 1.80   ไมเลย          หมายถงึ พฤตกิรรมการบรโิภคนยิมของเพศทางเลอืกในการใชทรัพยากร   ไมสงผลกระทบ

ตอระบบสิ่งแวดลอมเลย 

1.81 – 2.60   นอย            หมายถงึ พฤตกิรรมการบรโิภคของเพศทางเลอืกในการใชทรัพยากรสงผลกระทบตอระบบ

สิ่งแวดลอมนอย 

2.61 – 3.40   ไมแนใจ        หมายถงึ พฤตกิรรมการบรโิภคของเพศทางเลอืกในการใชทรัพยากรสงผลกระทบตอระบบ

สิ่งแวดลอมเพยีงบางสวน 

3.41 – 4.20   คอนขางมาก  หมายถงึ พฤตกิรรมการบริโภคของเพศทางเลอืกในการใชทรัพยากรสงผลกระทบตอระบบ

สิ่งแวดลอมคอนขางมาก 

4.21 – 5.00   มากที่สุด       หมายถงึ พฤตกิรรมการบรโิภคของเพศทางเลอืกในการใชทรัพยากร        สงผลกระทบตอ

ระบบสิ่งแวดลอมมากที่สุด  

นยิามศัพท  

อัตลักษณทางเพศ (Gender Identity) หมายถึง ความรูสกึล้ําลกึภายในของบุคคลเกี่ยวกับเพศภาวะ ซึ่งอาจจะ

สอดคลองหรอืตรงกันขามกับเพศโดยกําเนดิของตน รวมทัง้ความรูสกึทางสรรีะ รวมทัง้การแสดงออกทางเพศภาวะ เชน การแตง

กาย การพูดจา และกริยิาอื่น ๆ 
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 เพศทางเลือก (Alternative Gender) หมายถึง กลุมผูชายขามเพศ หรือสาวประเภทสอง หรือ กะเทย 

(Hermaphrodite) ที่เปลี่ยนวิถีของความเปนเพศชายใหกลายเปนวิถีเพศหญิง โดยการปรับเปลี่ยน เสริมสรีระรางกายของ

ตนเองใหเหมือนเพศหญงิ เชน การใชเครื่องสําอาง การแตงกาย การฉดีผลิตภัณฑเสริมความงามบนใบหนา การรับประทาน

ยาฮอรโมน เปนตน 

 ระบบสิ่งแวดลอม (Environmental Systems) หมายถึง การดํารงชีวิตของของมนุษยที่มีความเกี่ยวของกับ

สิ่งแวดลอมทัง้ทางตรงและทางออม อาจเปนความสัมพันธทางบวกหรอืทางลบ เม่ือทรัพยากรสิ่งแวดลอมถูกนําไปใชอยางไร

ขดีจํากัดจนสิ่งแวดลอมเกดิการเปลี่ยนแปลงยอมสงผลกระทบตอระบบสิ่งแวดลอม รวมไปถงึระบบสิ่งแวดลอมทางสังคม เม่ือ

ระบบสิ่งแวดลอมมีการเปลี่ยนแปลงเกดิขึ้นยอมสงผลกระทบเกี่ยวเนื่องไปทัง้ระบบ และทําใหเกิดปญหากับการดํารงชีวิตของ

มนุษย   

  

ผลการวิจัย 

 จากการเก็บขอมูลทรัพยากรที่บริ โภคและอุปโภคที่สงผลกระทบตอระบบสิ่ งแวดลอมจากกลุมตัวอยาง              

เพศทางเลอืก กลุมเพศกะเทย (Transsexualism) จํานวน 100 คน มีผลการศกึษาดังตอไปนี้ 

 1.ขอมูลทั่วไปของผูใหขอมูลหลัก 

1.1 จากการศกึษากลุมตัวอยางของนักศกึษาที่เปนเพศทางเลือก กลุมเพศกะเทย (Transsexualism) พบวาอายุนักศึกษา

เพศทางเลอืก กลุมเพศกะเทย (Transsexualism) ชวงอายุต่ํากวา 20 ปบริบูรณ มีจํานวน 42 คน คิดเปนรอยละ 42 และชวงอายุ 

20-25 ป มีจํานวน 58 คน คิดเปนรอยละ 58.0 

1.2 รายไดประจําของนักศึกษาเพศทางเลือก กลุมกะเทย (Transsexualism) กลุมตัวอยางของนักศึกษาพบวา เพศ

ทางเลอืก กลุมเพศกะเทยมีชองทางรายไดจากผูปกครองเพียงอยางเดียว เปนจํานวน 15 คน คิดเปนรอยละ 15.0 มีรายไดจาก

อาชีพเสรมิเพยีงอยางเดยีว เปนจํานวน 27 คน คิดเปนรอยละ 27.0 สวนไดรับรายไดทัง้ผูปกครองและมีอาชีพเสริมเปนจํานวน 58 

คน คิดเปนรอยละ 58.0 

 2. ทรัพยากรที่บรโิภคและอุปโภคที่สงผลกระทบตอระบบส่ิงแวดลอม ทั้ง 6 ดาน ประกอบดวย 

 2.1 ดานเครื่องสําอางหรือครีมบํารุงผิวพรรณ พบวา กลุมตัวอยางเห็นวาสงผลกระทบตอระบบสิ่งแวดลอมเพียง

บางสวนหรอืไมแนใจ ไดแก น้ําหอม ,น้ํายาทาเล็บและน้ํายาลางเล็บ, ครมีรองพื้น, น้ํายายอมผม, สีทาเปลือกตา, สีทาเปลือกตา,  

โลช่ันบํารุงผวิพรรณ, ลปิสตกิ, ครมีกันแดด, สปีดแกม และครีมทารอบดวงตาดวย คะแนนเฉลี่ย 3.06, 2.92, 2.90, 2.84, 2.80, 

2.78, 2.76, 2.70 และ 2.66  ตามลําดับ และมีกลุมตัวอยางเห็นวาอาจสงผลกระทบตอระบบสิ่งแวดลอในระดับนอย คือ แปงทา

แกม ดวยคะแนนเฉลี่ยเทากับ 2.58   

 2.2 ดานเครื่องแตงกายแฟช่ัน  พบวา กลุมตัวอยางเห็นวา เครื่องประดับ และกระเปา สงผลกระทบตอระบบ

สิ่งแวดลอมในระดับนอย ดวยคะแนนเฉลี่ยเทากับ 2.44 และ 2.56 ตามลําดับ สวนเสื้อฟาแฟช่ันและรองเทา สงผลกระทบตอระบบ

สิ่งแวดลอมเพยีงบางสวนหรอืไมแนใจ ดวยคะแนนเฉลี่ย 2.62 และ 2.64 ตามลําดับ  

 2.3 ดานบรกิารเสรมิความงาม พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเห็นวา สปาขัดผิว, มาทําเล็บ และทําผม   สงผลกระทบ

ตอระบบสิ่งแวดลอมนอยที่สุด ดวยคะแนนเฉลี่ยเทากับ 2.30, 2.46 และ 2.48 ตามลําดับ สวนการทําหนา สงผลกระทบตอระบบ

สิ่งแวดลอมเพยีงบางสวนหรอืไมแนใจ คะแนนเฉลี่ยเทากับ 2.66  

 2.4 ดานการทําศัลยกรรมบนใบหนา พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเห็นวา เสรมิจมูก, เสริมหนาอก, ทําตาสองช้ัน, ทํา

ปาก และเสรมิคาง สงผลกระทบตอระบบสิ่งแวดลอมนอยที่สุด ดวยคะแนนเฉลี่ยเทากับ 2.50, 2.44 และ 2.30, 2.22 และ 2.12  

ตามลําดับ  
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 2.5 ดานการฉีดสาร พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเห็นวา ฉดีฮอรโมนทางเพศ , ฉีดวิตามิน  กลุมตัวอยางยังไมแนใจวา

สงผลกระทบตอระบบสิ่งแวดลอมเพียงบางสวนหรือไมแนใจ ดวยคะแนนเฉลี่ยเทากับ 2.80 และ 2.62  สวนโบท็อกซ, ฟลเลอร 

และฉดีสะลายไขมัน สงผลกระทบตอระบบสิ่งแวดลอมนอย ดวยคะแนนเฉลี่ยเทากับ  2.58, 2.48 และ2.48  ตามลําดับ  

 2.6 ดานการรับประทาน พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเห็นวา การรับประทานฮอรโมนทางเพศ และการรับประทาน

วิตามิน กลุมตัวอยางยังไมแนใจวาสงผลกระทบตอระบบสิ่งแวดลอมเพยีงบางสวนหรอืไมแนใจ ดวยคะแนนเฉลี่ยเทากับ 2.66 และ 

2.62  การรับประทานยาลดสัดสวนหรอืยาลดความอวน สงผลกระทบระบบตอสิ่งแวดลอมนอย ดวยคะแนนเฉลี่ยเทากับ  2.46   

2.7 ผลสรุปโดยรวมคาเฉล่ีย และคารอยละ ประเภททรัพยากรบรโิภคและอุปโภคที่มีผลตอระบบส่ิงแวดลอม  

ผลการวิเคราะหคาเฉลี่ยและรอยละของแบบประเมินผลกระทบตอระบบสิ่งแวดลอมผานวิถีการบริโภคทรัพยากรเพศ

ทางเลอืก กลุมเพศกะเทย (Transsexualism) กลุมตัวอยางไดประเมินผลกระทบตอระบบสิ่งแวดลอมผานวิถีการบริโภคอยูในระดับ

นอยหรอืนอยที่สุดจํานวน 42 คน (รอยละ 42.0) รองลงมาระดับไมแนใจจํานวน 34 คน (รอยละ 34.0) ตอดวยระดับคอนขางมาก

จํานวน 10 คน (รอยละ 10.0) ระดับไมเลยจํานวน 10 คน (รอยละ 10.0) และสุดทายระดับมากที่สุดจํานวน 8 คน (รอยละ 8.0) คา

วิถีการบริโภคทรัพยากรของเพศทางเลือกที่สืบเนื่องมาจากการประเมินผลกระทบตอระบบสิ่งแวดลอมผานวิถีการบริโภค

ทรัพยากรเพศทางเลอืกโดยรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับนอย  (xˉ =2.59)  ดังนั้น วิถีการบริโภคทรัพยากรของเพศทางเลือกที่สืบ

เนื่องมาจากการประเมินผลกระทบตอระบบสิ่งแวดลอมผานวิถีการบริโภคทรัพยากรเพศทางเลือก ในแตละดานพบวา ดาน

เครื่องสําอางอยูในระดับไมแนใจ    (xˉ =2.79) รองลงมาดานการรับประทานอยูในระดับนอย (xˉ =2.58) ดานประเภทการฉีดอยู

ในระดับนอย  (xˉ =2.58) ดานเครื่องแตงกายแฟช่ัน โดยรวมคาเฉลี่ยสูงสุดอยูในระดับนอย (xˉ =2.56) ดานเสริมความงามอยูใน

ระดับนอย (xˉ =2.31)และดานการทําศัลยกรรมอยูในระดับนอย (xˉ =2.31) ตามลําดับรายละเอยีดดังนี้      

 ดานเครื่องสําอาง อยูในระดับนอยจํานวน 44 คน (รอยละ 44.0)  รองลงมาตามลําดับคือ ระดับไมแนใจจํานวน 12 คน 

(รอยละ 12.0)  ระดับไมเลยจํานวน 12 คน (รอยละ12.0) ระดับคอนขางมากจํานวน 8 คน (รอยละ 8.0) และสุดทายระดับมากที่สุด

จํานวน 6 คน (รอยละ 6.0) คาเฉลี่ยแบบประเมินผลกระทบตอระบบสิ่งแวดลอมผานวิถีการบริโภคทรัพยากรเพศทางเลือกโดย

รวมอยูในระดับไมแนใจ (=2.79)   

 ประเภทการรับประทาน  อยูในระดับนอยจํานวน 40 คน (รอยละ 40.0) รองลงมาตามลําดับคือ ระดับไมแนใจจํานวน 14 

คน (รอยละ 14.0) ระดับไมเลยจํานวน 14 คน (รอยละ 14.0) ระดับมากที่สุดจํานวน 12 คน (รอยละ 12.0) และสุดทายระดับ

คอนขางมากจํานวน 2 คน (รอยละ 2.0) คาเฉลี่ยแบบประเมินผลกระทบตอระบบสิ่งแวดลอมผานวิถีการบริโภคทรัพยากรเพศ

ทางเลอืกโดยรวมอยูในระดับนอย (=2.58) 

 ดานประเภทการฉดี อยูในระดับนอยจํานวน 40 คน (รอยละ 40.0) รองลงมาตามลําดับคือ ระดับไมแนใจ จํานวน 22 คน 

(รอยละ 22.0) ระดับไมเลยจํานวน 16 คน (รอยละ 16.0) ระดับคอนขางมากจํานวน 12 คน (รอยละ 12.0) และสุดทายระดับมาก

ที่สุดจํานวน 10 คน (รอยละ 10.0) คาเฉลี่ยแบบประเมินผลกระทบตอระบบสิ่งแวดลอมผานวิถกีารบรโิภคทรัพยากรเพศทางเลือก

โดยรวมอยูในระดับนอย (=2.58) 

 ดานเครื่องแตงกายแฟช่ัน อยูในระดับนอยจํานวน 44 คน (รอยละ 44.0) รองลงมาตามลําดับคือ ระดับไมแนใจจํานวน 

30 คน (รอยละ 30.0) ระดับไมเลยจํานวน 12 คน (รอยละ 12) ระดับคอนขางมากจํานวน 8 คน (รอยละ 8.0) และสุดทายระดับ

มากที่สุดจํานวน 4 คน (รอยละ 4.0) คาเฉลี่ยแบบประเมินผลกระทบตอระบบสิ่งแวดลอมผานวิถีการบริโภคทรัพยากรเพศ

ทางเลอืกโดยรวมอยูในระดับนอย (=2.56) 

 ดานเสรมิความงาม อยูในระดับไมแนใจจํานวน 32 คน (รอยละ 32.0) รองลงมาตามลําดับคือ ระดับไมเลยจํานวน 28 

คน (รอยละ 28.0) ระดับนอยจํานวน 24 คน (รอยละ 24.0) ระดับคอนขางมากจํานวน 12 คน (รอยละ 12.0) และสุดทายระดับ

มากที่สุดจํานวน 4 คน (รอยละ 4.0) คาเฉลี่ยแบบประเมินผลกระทบตอระบบสิ่งแวดลอมผานวิถีการบริโภคทรัพยากรเพศ

ทางเลอืกโดยรวมอยูในระดับนอย (=2.47) 
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 ดานการทําศัลยกรรม อยูในระดับนอยจํานวน 40 คน (รอยละ 40.0) รองลงมาตามลําดับคือ ระดับไมเลยจํานวน 30 คน 

(รอยละ 30.0) ระดับไมเลยจํานวน 22 คน (รอยละ 22.0) ระดับคอนขางมากจํานวน 8 คน (รอยละ 8.0) และสุดทายระดับมาก

ที่สุดไมมีเลย คาเฉลี่ยแบบประเมินผลกระทบตอระบบสิ่งแวดลอมผานวิถีการบริโภคทรัพยากรเพศทางเลือกโดยรวมอยูในระดับ

นอย (=2.31) 

 

สรุปผลการวิจัย 

 การประเมินผลกระทบตอระบบสิ่งแวดลอมผานวิถีการบริโภคทรัพยากรของเพศทางเลือก กลุมประชากรตัวอยาง

คือ นักศกึษากลุมเพศกะเทย (Transsexualism) ในจังหวัดเชยีงใหม โดยผลขอสรุปภาพรวมมีดังนี้  

 กลุมนักศึกษาเพศกะเทย (Transsexualism) มีการประเมินพฤติกรรมการบริโภคของเพศทางเลือกของตัวเองวาใน

การใชทรัพยากรในดานตางๆนั้น สงผลกระทบตอระบบสิ่งแวดลอมอยูในระดับนอย แสดงใหเห็นวา กลุมตัวอยางไดมีการ

ประเมินเกี่ยวกับเครื่องบรโิภคและอุปโภคทรัพยากร ที่ไดใชเพื่อเสริมสรางอัตลักษณทางเพศนั้น อาจสงผลกระทบตอระบบ

สิ่งแวดลอมนอยที่สุด  เม่ือพิจารณาในแตละดานของการในการประเมินพบวา พฤติกรรมหรือวิถีการบริโภคของกลุมนี้

ประเมินผลกระทบตอระบบสิ่งแวดลอมในระดับไมแนใจ หมายความวา ดานเครื่องสําอาง อาจสงผลกระทบตอระบบ

สิ่งแวดลอมเพียงบางสวนเทานั้น สวนสงผลกระทบตอระบบสิ่งแวดลอมในระดับนอย หมายความวา อาจสงผลกระทบตอ

ระบบสิ่งแวดลอมนอยที่สุด คือดาน การรับประทาน ดานเครื่องแตงกาย ดานเสริมความงาม ดานการทําศัลยกรรม ดาน

ประเภทการฉดี เปนตน 

 ขอเสนอแนะ 

 จากการวเิคราะหผลการวจัิย ผูวจัิยมีขอเสนอแนะไดดังนี้ 

1. ควรมีการศกึษาเพิ่มเตมิสําหรับการใชทรัพยากรในแตละดานในการเสรมิสรางอัตลักษณทางเพศ อาทิเชน การนํา

ความรูดานอุตสาหกรรมอาหาร ดานการแพทย  นํามาศึกษาเกี่ยวกับมลพิษสารตกคางจากการอุปโภคและบริโภคที่มีผลตอ

ระบบสิ่งแวดลอมธรรมชาต ิหรอืสารเคมีตางๆ ที่นํามาใชในการผลติสนิคาและผลติภัณฑ รวมถึงศึกษาเกี่ยวกับสารตกคางใน

รางกายกลุมเพศทางเลอืก จากการใชทรัพยากรทัง้ 6 ดานนี้ ที่เปนอันตรายตอตัวบุคคล 

2. หนวยงานที่เกี่ยวของควรจะเขามาควบคุมภัณฑบางชนิดที่มีผลตอบุคคลเกินปริมาณหรือเปนผลกระทบตอ

รางกายและสิ่งแวดลอม รวมไปถงึสนิคาและผลติตรวจตองมีการตรวจสอบ คุณภาพสินคาผลิตภัณฑและบริการอยางจริงจัง

ใหมากขึ้นกวาเดมิ 

3. กลุมเพศทางเลอืกควรตระหนักเกี่ยวกับปรมิาณ ความคุมคา ของการอุปโภคและบรโิภคทรัพยากร รวมทั้งคํานึงผลกระทบ

ที่นํามาสูตนเอง สังคม และระบบสิ่งแวดลอมโดยรวม 

  

เอกสารอางอิง 

อิสราภรณ โลนารายณ. 2555. เครื่องสําอางกับผลกระทบตอสิ่งแวดลอม. (ระบบออนไลน) แหลงที่มา  

  http://wqm.pcd.go.th/km/index.php/component/content/article/231-2012-03-27-08-41 
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บทคัดยอ 

 การวิจัยครั้งนี้ใชระเบียบวิธีวิจัยแบบผสม(Mixed Research) ระหวางการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research)

และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการวิจัยเชิงปริมาณใชแบบสอบถาม จัดเก็บขอมูลจากบุคลากรที่

ปฏิบัตงิานเกี่ยวของกับการศึกษาภายในอําเภอโพนโฮง ซึ่งประกอบไปดวย หัวหนา/ผูอํานวยการ/รองอํานวยการสํานักงาน

ศึกษาธิการและกีฬาอําเภอ บุคลากรที่ปฏิบัติงานภายในสํานักงานศึกษาธิการและกีฬาอําเภอ ผูบริหารสถานศึกษาระดับ

อํานวยการ รองอํานวยการ ครูสอน และตลอดถงึสมาคมผูปกครองนักเรียนและ/หรือคณะพัฒนาการศึกษาที่เกี่ยวของ รวม

จํานวนกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาทั้งหมด 199 คน การวิจัยเชิงคุณภาพ สัมภาษณผูที่เกี่ยวของ จํานวน 11 คน การ

วิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณใชสถิติวิเคราะห คือ สถิติพรรณนาในการวิเคราะหขอมูลทั่วไป คาความถี่ คาเฉลี่ย และคา

เบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติอนุมาน (Inference Statistics)โดยใชเทคนิคกําลังสองนอยที่สุดบางสวน(Partial Least Square: 

PLS) สวนการวจัิยเชงิคุณภาพใชการวเิคราะหเนื้อหา (Content Analysis) 

 ผลการวิจัย พบวา ประสิทธิผลของการนํานโยบาย 3 ลักษณะและ 5 หลักมูลของการศึกษาสูการปฏิบัติในระดับ

โรงเรียนมัธยมศึกษาในอําเภอโพนโฮง จังหวัดเวียงจันทน โดยภาพรวม พบวา มีประสิทธิผลอยูในระดับเห็นดวยมาก (x̄ = 

4.00, S.D. = 0.58 )เรยีงลําดับตามระดับความคิดเห็นเฉลี่ย ไดแก 1)เห็นดวยระดับมากที่สุด คือ การสรางโอกาสความเสมอ

ภาคในการศกึษา (x̄= 4.33, S.D. = 0.54) รองลงมา คือ ดานการมีลักษณะชาตนิยิมของนักเรยีน(x̄ = 4.33, S.D. = 0.50)และ 2) 

เห็นดวยมาก คือ ดานการมีความสามารถและทักษะในการออกกําลังกายเพื่อใหสุขภาพกายและจิตใจแข็งแรง(x̄ = 4.12, S.D. = 

0.54 )รองลงมา คือ ดานการมีความรูและทักษะเกี่ยวกับงานดานศลิปะ(x̄ = 4.02, S.D. = 0.53)รองลงมา คือดานการเปนคนดีมี

คุณธรรมจรยิธรรม(x̄ = 3.91, S.D. = 0.76) รองลงมา คือ ดานการมีความสามารถและทักษะในการทํางาน(x̄ = 3.81, S.D. = 

0.60) รองลงมา คือ ดานการมีความสามารถและทักษะที่คลองแคลวในดานการเรียน(x̄ = 3.80, S.D. = 0.62) และ ดานการมี

ความรูความสามารถในดานวิทยาศาสตร(x̄ = 3.69, S.D. = 0.61)สวนปจจัยที่สงผลตอประสิทธิผลการนํานโยบายฯ สูการ

ปฏิบัตโิดยเรยีงลําดับจากคาอิทธพิลเชิงสาเหตุรวมจากมากไปหานอย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ณ ระดับ 0.05 ไดแก การ

รับรูนโยบาย (P PERCEPT) สมรรถนะองคการ (OR COMPETENCY) ภาวะผูนําสถานศกึษา (LEADER SHIP)การสื่อสารนโยบาย 

(P COMMUNICATION) การบริหารจัดการหลักสูตร (C MANAGEMENT) เอกภาพนโยบาย (P UNITY) และการสนับสนุนจาก

เครอืขาย (NET SUP) โดยมีคาอิทธพิลทางรวมเทากับ 0.37, 0.33, 0.31, 0.30, 0.26, 0.22และ 0.15 ตามลําดับ  
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 ขอเสนอแนะตอการนํานโยบายฯ ไปปฏิบัติใหสําเร็จในภาพรวม คือ รัฐบาลตองสื่อสารนโยบายเพื่อใหผูบริหาร 

บุคคลากรทางการศึกษา และผูที่เกี่ยวของเขาใจถึงวัตถุประสงคและเปาหมายของนโยบายอยางชัดเจน การเพิ่มสมรรถนะ

องคกรของโรงเรียนใหเอ้ือตอการจัดการศึกษาโดยสนองงบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสาสารสนเทศ และหองทดลองทาง

วทิยาศาสตร ภาวะผูนําสถานศกึษาควรเอาจรงิเอาจังและเปนตัวแบบในการนํานโยบายไปปฏิบัติ การบริหารจัดการหลักสูตร

ใหมีเนื้อหาสอดคลองกับเปาหมายนโยบายและสถานศกึษาควรแสวงหาเครอืขายภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชน เขามาให

การสนับสนุนการศกึษา 

คําสําคัญ:  ประสทิธผิล  การนํานโยบายสูการปฏิบัติ 

Abstract  

 This research was a mixed methods research by the use of quantitative and qualitative methods. The 

population in this study consisted of the staffs at the Phonhong district education and sports office included the 

executives and vice executives, school directors/vice school directors, teachers and the educational development 

committees total 199 persons. For the qualitative research interviewed with all involved persons total of 11 persons. The 

statistics used for data analysis was general descriptive statistics included: Frequencies, Means and Standard Deviations 

and inference statistics of Partial Least Square: PLS and the qualitative research used content analysis technique. 

 The results of the study found that the effectiveness of adopting a three aspects and five principles of 

education policy implementation in secondary education in Phonhong district, Vientiane province in the overall found that 

the concerned persons agreed at the high level (x̄= 4.00, S.D. = 0.58). Sorted by the average feedback: 1) agree the 

most effective is the educational equality (xˉ = 4.33, SD = 0.54), followed by the students’ nationalism (xˉ = 4.33, SD 

= 0.50) and 2) agreed at the high level is the ability and skills in exercise (xˉ = 4.12, SD = 0.53) followed by the 

having knowledge and skills in the arts (xˉ = 4.02, SD = 0.53) followed by the being a good person and having moral 

(xˉ = 3.91, SD = 0.76) followed by the having ability and skills in working (xˉ = 3.81, SD = 0.60) followed by the 

having ability in learning (xˉ = 3.80, SD = 0.62) and having knowledge and skills in science (xˉ = 3.69, SD = 0.61). 

Factors affecting the effectiveness of adopting a three aspects and five principles of education policy implementation in 

secondary education in Phonhong district, Vientiane province, as the statistical significant at level 0.05 ranked from 

causal effects from high to low were policy perception, organization competency, educational institution leadership, 

policy communication, curriculum management and policy unity with the causal influences of =0.37, 0.33, 0.31, 0.30, 

0.26, 0.22 and 0. 15 respectively. 

          Recommendations for the policy implementation in order to achieve the goals in overall: The government should 

pay attention to the policy communication process in order to administrators, educators and other stakeholders clearly 

comprehend the objectives and goals of the policy. Together with the enhancing organizational performance to support 

for the learning and teaching process by supporting budgets, technology equipment and laboratories as well, the 

educational institutions/schools director should pay more attention and be a good model in policy implementation. In 

addition, the curriculum management should conform to the policy goals. Meanwhile, the educational institutions/schools 

should seek a network from the government, private sectors and public sectors to support for the teaching and learning 

process.          

Keywords:  Effectiveness, Policy Implementation 
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บทนํา 

การพัฒนาประเทศของ สปป.ลาว กอนป ค.ศ. 1975 (พ.ศ. 2518) กอนการสถาปนาเปนประเทศสาธารณะรัฐ

ประชาธปิไตยประชาชนลาว ไดประสบกับสภาพปญหาและอุปสรรคหลายดาน กลาวคือ ปญหาความไมสงบทางการเมือง 

ปญหาทางดานเศรษฐกจิและปญหาทางสังคม เพื่อแกไขสภาพปญหาดังกลาว พรรคประชาชนปฏิวัตลิาวจึงไดกําหนดนโยบาย 

3 ลักษณะและ 5 หลักมูลของการศกึษาใหเปนนโยบายหลักที่สําคัญในการพัฒนาการศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษยและ

ประเทศชาตใิน สปป.ลาว ซึ่งนโยบายไดรับการจัดทําและตีพิมพเผยแพร เริ่มตั้งแตชวงป ค.ศ. 1974 (พ.ศ. 2517) เปนตนมา

โดยสอดคลองตามกรอบแนวทางการศกึษาของพรรคประชาชนปฏิวัตลิาว ที่มีเปาหมายนโยบาย คือ ในดาน 3 ลักษณะ ไดแก 

1) ลักษณะชาติ 2) ลักษณะวิทยาศาสตรและทันสมัย และ 3) ลักษณะมหาชน ในสวน 5 หลักมูลของการศึกษาไดแก 1) 

คุณสมบัตศิกึษา 2) ปญญาศกึษา 3) แรงงานศกึษา 4) พลศึกษา และ 5) ศิลปศึกษา(กระทรวงศึกษาธิการและกีฬา, 2556) 

อยางไรก็ตามแมวาระยะเวลาจะผานมาถึง 43 ป การดําเนินนโยบายการศึกษาของ สปป.ลาว ไปสูการปฏิบัต ิ

กระทรวงศกึษาธิการ แผนกศึกษาธิการและกีฬาจังหวัด สํานักงานศึกษาธิการและกีฬาอําเภอ และสถานศึกษา ยังตองยึด

เปาหมายนโยบายดังกลาว  

ตลอดระยะเวลา 43 ปที่ผานมาการศกึษาของ สปป.ลาว ถูกดําเนนิการมาโดยบนพื้นฐานกรอบความคิดของนโยบาย 

3 ลักษณะและ 5 หลักมูลของการศกึษาแหงชาต ิซึ่งจากอดตีจนถงึปจจุบันเห็นไดวาโดยภาพรวมแลวการศึกษาของ สปป.ลาว 

ขยายตัวอยางรวดเร็ว ซึ่งเห็นไดจากสภาพเศรษฐกิจสังคมที่ไดรับการพัฒนาดีขึ้น ระดับการรับรูหนังสือของพลเมืองดีขึ้นซึ่ง

ปจจุบันการรับรูหนังสอืของพลเมืองที่มีอายุตั้งแต 15 ปขึ้นไปอยูที่ระดับรอยละ 84.7 (ผลการสํารวจในป ค.ศ. 2015) ถือวา

เปนตัวบงชี้ในระดับดีเม่ือเทียบใส 10 ยอนหลัง คือ ป ค.ศ. 2005 เห็นไดวาอัตราการรูหนังสือของพลเมืองของ สปป.ลาว 

เพิ่มขึ้นรอยละ 12 (ศูนยสถิติแหงชาติ, 2558: 67) อยางไรก็ตามผลการประเมินการศึกษาดังกลาวไมไดครอบคลุมตาม

เปาหมายของนโยบาย 3 ลักษณะและ 5 หลักมูลในทุกดานของทุกระดับการศกึษา 

สถานการศกึษาระดับมัธยมศกึษาในสังกัดอําเภอโพนโฮง จังหวัดเวยีงจันทน ซึ่งก็เปนหนึ่งในสถานการศึกษาที่ไดนํา

นํานโยบาย 3 ลักษณะและ 5 หลักมูลของการศึกษาสูการปฏิบัติในระดับโรงเรียนมัธยมศึกษา ในอําเภอโพนโฮง จังหวัด

เวยีงจันทน กลาวคือ อําเภอโพนโฮง จังหวัดเวยีงจันทน เปนอําเภอหนึ่งที่มีเอกลักษณเฉพาะดานในเรื่องของการศึกษาและอีก

ทัง้ยังเปน 1 ใน 13 อําเภอที่อยูภายใตการบรหิารคุมครองของจังหวัดเวียงจันทน ซึ่งปจจุบัน (ป ค.ศ. 2016) อําเภอโพนโฮง มี 

6 กลุมบานมีทัง้หมด 59 หมูบาน 11,401 ครัวเรอืน มีประชากรทั้งหมด 62. 202 คน หญิง 31,460 คน มี 3 ชนชาติพันธุ คือ 

เผาลาวมี 48,393 คนเผากมึมุมี 3,574 คน และเผามงมี 10,213 คน คนตางดาวมี 29 คน หญงิ 8 คน มีเนื้อท่ีทังหมด 64,000 

ตารางกโิลเมตร ในนัน้ 1/3 ของพื้นที่เปนพื้นที่ปาเนนิสูง หวยน้ําลําคลองสลับซับซอน อําเภอโพนโฮงเปน 1 ใน 3 ของอําเภอที่มี

พื้นที่กวางขวางและประชากรอาศัยอยูอยางหนาแนนกวาอําเภออ่ืน ๆ (คําอวน พิษราช และ  เวียงแกว แกววงสา, 2559: 14)

นอกจากนัน้อําเภอโพนโฮงยังมีโรงเรยีนมัธยมศกึษาทัง้หมด9 แหงในปการศึกษา ค.ศ. 2016-2017 มีบุคลากรครูทั้งหมด 345 

คน ปจจุบันไดเปดสอนตั้งแตชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปที่ 7 รวมนักเรียนทั้งสิ้น 5,499 คน (สํานักงาน

ศกึษาธกิารและกฬีาอําเภอโพนโฮง, 2559:4-5) 

            ดังนัน้ เพื่อเปนการตดิตามประเมินผลการนํานโยบายไปสูการปฏิบัต ิตามแผนพัฒนาการศกึษาและกฬีา 5 ปครั้งที่ 8 

(ค.ศ. 2016-2020)ตามเปาหมายของนโยบาย 3 ลักษณะและ 5 หลักมูลของการศกึษาของ สปป.ลาว ในระดับมัธยมศึกษาจึง

ศึกษาประสิทธิผลในการนํานโยบาย 3 ลักษณะและ 5 หลักมูลของการศึกษาสูการปฏิบัติ และศึกษาปจจัยที่สงผลตอ

ประสทิธผิลการนํานโยบาย 3 ลักษณะและ 5 หลักมูลของการศึกษาสูการปฏิบัติในระดับโรงเรียนมัธยมศึกษาในอําเภอโพน

โฮง จังหวัดเวยีงจันทน ทัง้นี้เพื่อนําผลการวิจัยไปปรับปรุงกระบวนการนํานโยบายไปสูการปฏิบัติใหมีประสิทธิผลในอนาคต

ตอไป  
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วัตถุประสงคการวิจัย 

1. เพื่อศกึษาประสทิธผิลในการนํานโยบาย 3 ลักษณะและ 5 หลักมูลของการศึกษาสูการปฏิบัติในระดับโรงเรียน

มัธยมศกึษาในอําเภอโพนโฮง จังหวัดเวยีงจันทน  

 2. เพื่อศกึษาปจจัยที่สงผลตอประสทิธผิลการนํานโยบาย 3 ลักษณะและ 5 หลักมูลของการศึกษาสูการปฏิบัติใน

ระดับโรงเรยีนมัธยมศกึษาในอําเภอโพนโฮง จังหวัดเวยีงจันทน  

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. เปนขอมูลใหแกรัฐบาลและทองถิ่นตางๆ เพื่อเปนแนวทางในการบรหิารจัดการฯ การปฏิบัตินโยบาย 3 ลักษณะ

และ 5 หลักมูลของการศกึษาใหมีประสทิธผิลตอไป  

 2. ทําใหทราบถึงปจจัยที่สงผลตอการนํานโยบาย 3 ลักษณะและ 5 หลักมูลของการศึกษาสูการปฏิบัติในระดับ

โรงเรียนมัธยมศึกษาในอําเภอโพนโฮง จังหวัดเวียงจันทน เพื่อเปนขอมูลใหแกภาคสวนที่เกี่ยวของสามารถนําผลที่ไดไป

วางแผนเพื่อแกไขปรับปรุงและพัฒนาใหดขีึ้นกวาเดมิ 

ขอบเขตการวิจัย 

1. ขอบเขตดานเนื้อหาการศึกษามุงเนนศึกษาประสิทธิผลในการนํานโยบาย 3 ลักษณะและ 5 หลักมูลของ

การศกึษาสูการปฏิบัตใินระดับโรงเรียนมัธยมศึกษาในอําเภอโพนโฮง จังหวัดเวียงจันทน ครอบคลุม คือ ประสิทธิผลของ 3 

ลักษณะของการศึกษา ไดแก1) ผูเรียนมีลักษณะชาติ2) ผูเรียนมีความรูและความสามารถในดานวิทยาศาสตร3) การสราง

โอกาสความเสมอภาคในการศึกษาและประสิทธิผลของ 5 หลักมูลของการศึกษา ไดแก1) ผูเรียนเปนคนดีมีคุณธรรม

จรยิธรรม2) ผูเรยีนมีความสามารถและทักษะที่คลองแคลวในดานการเรยีน 3) ผูเรยีนมีความสามารถและทักษะในการทํางาน

4) ผูเรยีนมีความสามารถและทักษะในการออกกําลังกายเพื่อทําใหสุขภาพกายและจิตใจแข็งแรงและ 5) ผูเรียนมีความรูและ

ทักษะเกี่ยวกับงานดานศลิปะ  ตลอดจนมุงศกึษาปจจัยที่สงผลตอประสิทธิผลการนํานโยบาย 3 ลักษณะและ 5 หลักมูลของ

การศกึษาสูการปฏิบัตไิดแก1)เอกภาพนโยบาย2)การสื่อสารนโยบาย 3) การรับรูนโยบาย4)การสนับสนุนจากเครือขาย5)การ

บรหิารจัดการหลักสูตร 6) ภาวะผูนําสถานศกึษาและ 7) สมรรถนะองคการ 

2. ขอบเขตดานประชากรในการวิจัยครั้งนี้ คือ บุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวของกับการศึกษาภายในอําเภอโพนโฮง 

ซึ่งประกอบไปดวย ผูบรหิารสํานักงานศกึษาธกิารและกฬีาอําเภอ รองหัวหนาแขนงตรวจสอบและประเมินผลการศึกษาแผนก

ศกึษาธกิารและกฬีาจังหวัด บุคลากรที่ปฏิบัตงิานภายในสํานักงานศึกษาธิการและกีฬาอําเภอ ผูอํานวยการ/รองอํานวยการ 

ครูสอน และตลอดถงึสมาคมผูปกครองนักเรยีนและ/หรอืคณะกรรมการการศกึษาขัน้พื้นฐานที่เกี่ยวของจํานวนทัง้สิ้น 396คน 

3. ขอบเขตดานระยะเวลาการวจัิยใชเวลา 8เดอืน เริ่มวันที่1ธันวาคม พ.ศ.2560 ถงึ วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ.2561  

กรอบแนวคดิในการวิจัย 

 จากการศกึษาแนวความคิดทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวของเพื่อเปนพื้นฐานในการกําหนดตัวแปร การสรางกรอบ

แนวคิดและตัวชี้วัด โดยมีสาระสําคัญ ดังนี้ 
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สมมติฐานการวิจัย 

 ในการวจัิยครัง้นี้ ผูวจัิยไดกําหนดสมมตฐิานไว ดังนี้ 

 ปจจัยที่คาดวาจะสงผลตอประสทิธผิลของการนํานโยบาย 3 ลักษณะและ 5 หลักมูลขอการศกึษาสูการปฏิบัต ิคือ 

เอกภาพนโยบาย การสื่อสารนโยบาย การรับรูนโยบาย สมรรถนะขององคการ ภาวะผูนําของผูบรหิารทางการศกึษา การ

บรหิารและการจัดการหลักสูตร และการไดรับการสนับสนุนจากเครอืขาย 

 

วิธีดําเนนิการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้ใชระเบียบวิธีวิจัยแบบผสม (Mixed Research) ระหวางการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research)

และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการวิจัยเชิงปริมาณใชแบบสอบถามจัดเก็บขอมูลจากบุคลากรที่
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ปฏิบัติงานเกี่ยวของกับการศึกษาภายในอําเภอโพนโฮง ซึ่งประกอบไปดวย ผูบริหารสํานักงานศึกษาธิการและกีฬาอําเภอ 

บุคลากรที่ปฏิบัตงิานภายในสํานักงานศกึษาธกิารและกฬีาอําเภอ ผูอํานวยการ/รองอํานวยการ ครูสอน และตลอดถึงสมาคม

ผูปกครองนักเรยีนและ/หรอืคณะพัฒนาการศกึษาของแตละโรงเรียน รวมจํานวนกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาทั้งหมด 199 

คน การวจัิยเชงิคุณภาพโดยใชวธิกีารสัมภาษณเชิงลึกแบบมีโครงสราง(Structure In-depth-interview) โดยการสัมภาษณผูที่

เกี่ยวของ จํานวน11 คน ไดแก ผูบริหารสํานักงานศึกษาธิการและกีฬาอําเภอ รองหัวหนาแขนงตรวจสอบและประเมินผล

การศกึษาของแผนกศกึษาธกิารและกฬีาจังหวัดและผูอํานวยการ/ รองอํานวยการของแตละโรงเรียนจาก 9 แหงภายในอําเภอ

โดยใชระเบยีบวธิวีจัิย ดังนี้ 

1. การสรางและพัฒนาคุณภาพเครื่องมือวจัิย ไดแบงการดําเนนิการเปน 4 ขัน้ตอน คือ 1) การนิยามเชิงปฏิบัติการ

และการสรางมาตรวัดและมาตราวัด 2) การสรางแบบสอบถามตนราง 3)การตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา(Content 

Validity) เลอืกวธิกีารที่ไมใชสถติโิดยใหผูเชี่ยวชาญชวยตรวจสอบ จํานวน  3 ทาน จากนั้นนําขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญไป

ปรับปรุงเนื้อหาใหสมบูรณ 4) นําแบบสอบถามไปทดลองจัดเก็บ (Try out) จํานวน 30 ชุด เพื่อวัดความตรงเชงิโครงสรางเทียบ

กับทฤษฎี(Construct  Validity) และวัดความเชื่อม่ัน(Reliability) ผลการตรวจสอบ พบวา คาความสัมพันธระหวางขอคําถามแต

ละขอกับคะแนนรวมของแบบสอบถามในแตละชุด(Item – Total  analysis) มากกวา 0.295 (Brown, J. D., 2001) โดย มีคาอยู

ระหวาง 0.36-0.79ถือวาแบบสอบถามมีความตรงเชิงโครงสราง สวนคาความเชื่อม่ันของแบบสอบถามพบวา คาแอลฟาค

รอนบาค (Cronbach'sα) มากกวา 0.7 (UCLA, 2006) แปลวา เครื่องมือมีความเชื่อม่ันสูง โดยมีคาอยูระหวาง 0.74-0.92 

2. จากนัน้จึงนําแบบสอบถามไปสอบถามกับกลุมตัวอยางจํานวน 199 คน ซึ่งการคํานวณขนาดของตัวอยางโดยใช

สูตร Yamane (1973:285 )รวมจํานวน 199 ชุด โดยการสุมตัวอยางแบบโควตาตามสัดสวนของประชากร คือ บุคลากรใน

สํานักงานศกึษาธกิารและกฬีาอําเภอโพนโฮง จํานวน 33 คน ไดมา 18 คน บุคลากรครูจากทั้งหมด 9 โรงเรียนจํานวน 345 

คน ไดมา 174 คน และตัวแทนสมาคมผูปกครองนักเรียนและ/หรือคณะพัฒนาการศึกษาของแตละโรงเรียน จํานวน 18 คน 

ไดมา 9 คน 

3. การวิเคราะหขอมูลดวยสถิติวิเคราะห จําแนกตามประเภทขอมูล คือ 1)วิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบ

แบบสอบถาม ไดแก ขอมูล เพศระดับการศึกษา ประเภทโรงเรียนมัธยมศึกษาที่ถูกประเมิน และตําแหนงขอผูตอบ

แบบสอบถาม โดยใชสถิติพรรณนา (Descriptive  Statistics) ไดแก การนับเพื่อหาคาความถี่ (Frequency) และการหาคารอย

ละ (Percentage) 2) วิเคราะหขอมูลความคิดเห็นตอประสิทธิผลและปจจัยที่คาดวาจะสงผลตอประสิทธิผลฯโดยใชสถิติ

พรรณนา (Descriptive Statistics) ไดแก คาเฉลี่ย ܠത(Arithmetic Mean) และการหาคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D. (Standard 

Deviation) แลวนําเสนอในรูปแบบตารางประกอบความเรยีง3) การประมาณหาคาอิทธิพลเชิงสาเหตุของปจจัยที่คาดวาจะสง

อิทธิพลตอประสิทธิผลการนํานโยบาย ฯ โดยใชเทคนิคกําลังสองนอยที่สุดบางสวน (Partial Least Square: PLS) ในการ

ประมาณคาอิทธพิลเชงิสาเหตุหรอืคาสัมประสิทธิ์ในสมการโครงสรางและ 4) การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพใชเทคนิคการ

วเิคราะหเชงิเนื้อหา (Content analysis)  

 

ผลการวิจัย  

ผลการวจัิย มีดังนี้ 

1. ผลการวเิคราะหขอมูลความคิดเห็นตอประสิทธิผลการนํานโยบาย 3  ลักษณะและ 5  หลักมูลของการศึกษาสู

การปฏิบัติ ในดาน 3 ลักษณะของการศกึษา โดยจําแนกตามระดับความคิดเห็น ดังนี้ 

1.1 ระดับความคิดเห็นมากที่สุด ไดแก 1) ดานการสรางโอกาสความเสมอภาคในการศึกษาโดยมีคาเฉลี่ย ( X ) 

เทากับ 4.33 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ 0.54 นอกจากนี้ผลการวิเคราะหเชิงคุณภาพดานการสรางโอกาส

ความเสมอภาคในการศึกษา พบวาโรงเรียนไดจัดการศึกษาดวยความเปนเอกภาพและความเสมอภาคของทุกชั้นคนภายใน
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ทองถิ่นโดยไมจําแนกแยกแยะ กลาวคือ โรงเรยีนไดจัดการศกึษาโดยไมเลือกปฏิบัติ เชน ไมแบงแยกเพศ ชนเผา ศาสนา และ

ฐานะทางสังคมแตประการใด และพรอมเดยีวกันโรงเรยีนก็ไดสงเสริมและจัดทําการเรียนการสอนเพียงพอกับความตองการ

และสอดคลองกับนโยบายของกระทรวงศกึษาธกิารและกฬีากําหนดไว ซึ่งมันไดสะทอนใหเห็น เชน นักเรียนเขาเรียนตรงตาม

เกณฑอายุ บางโรงเรียนไดสงเสริมหลักสูตรทองถิ่นตามความเหมาะสมและจําเปน และพรอมเดียวกันนี้ก็ไดสงเสริม

วัฒนธรรมของแตละชนเผาในโรงเรยีนอีกดวย(นายวันไซ พมมะจัก, นายสุกัน พงสวัด และบรรดาผูอํานวยการโรงเรียนมัธยม

ทัง้ 9 แหง, สัมภาษณ ในระหวางวันที่ 15-28 ธันวาคม 2560)และ 2) ดานการมีลักษณะชาตินิยมของนักเรียนโดยมีคาเฉลี่ย (

X ) เทากับ 4.33 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ 0.50 นอกจากนี้ผลการวิเคราะหเชิงคุณภาพ พบวา นักเรียน

สวนมากมีน้ําใจแสดงออกถงึความเปนลาวสูงมาก ซึ่งมันแสดงออกในการแตงกายไมวาจะอยูสถานที่ไหนก็ยังยึดหลักการแตง

กายของความเปนลาว มีสําเนยีงเสยีงพูดที่เปนเอกลักษณของตัวเองของแตละชนเผา มีกิริยามารยาท รูรักบานเกิดเมืองนอน

ของตน และรูจักเคารพผูอาวุโสดวย (นายวันไซ พมมะจัก, นายสุกัน พงสวัด และบรรดาผูอํานวยการโรงเรยีนมัธยมทั้ง 9 แหง

, สัมภาษณ ในระหวางวันที่ 15-28 ธันวาคม 2560) 

1.2 ระดับความคิดเห็นมาก ไดแก ดานการมีความรูความสามารถในดานวิทยาศาสตรโดยมีคาเฉลี่ย ( X ) 

เทากับ 3.69 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ 0.61 นอกจากนี้ผลการวเิคราะหเชงิคุณภาพ พบวา นักเรียนสวนมาก

จะมีผลการเรยีนในสายวทิยาศาสตร กลาวคือ ชวีวทิยา วิทยาศาสตรธรรมชาติ ฟสิกสศาสตร เคมีศาสตร และคณิตศาสตร 

ยังไมบรรลุประสิทธิผลตรงตามเกณฑที่กระทรวงศึกษาธิการและกีฬากําหนดไวเทาที่ควร เพราะฉะนั้นจึงสงผลตอการมี

แนวคิดสรางสรรคในการประดษิฐคิดคนนวัตกรรมทางวทิยาศาสตรจึงไมคอยเห็นปรากฏเปนรูปธรรมที่ชัดเจนเทาที่ควร (นาย

วันไซ พมมะจัก, นายสุกัน พงสวัด และบรรดาผูอํานวยการโรงเรียนมัธยมทั้ง 9 แหง, สัมภาษณ ในระหวางวันที ่ 15-28 

ธันวาคม 2560) 

2. จากผลการวเิคราะหขอมูลความคิดเห็นตอประสทิธผิลการนํานโยบาย 3 ลักษณะและ 5 หลักมูลของการศึกษา

สูการปฏิบัติ ในดาน 5 หลักมูลของการศกึษา โดยจําแนกตามระดับความคิดเห็น ดังนี้  

               จากผลการวเิคราะหขอมูลความคิดเห็นตอประสทิธผิลการนํานโยบาย 3 ลักษณะและ 5 หลักมูลของการศึกษาสู

การปฏิบัตใินดาน 5 หลักมูลของการศกึษา สามารถจําแนกตามระดับความคิดเห็น กลาวคือ ระดับความคิดเห็นมาก ไดแก 1) 

ดานการมีความสามารถและทักษะในการออกกําลังกายเพื่อใหสุขภาพกายและจิตใจแข็งแรงโดยมีคาเฉลี่ย ( X ) เทากับ 4.12 

และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ 0.54 นอกจากนี้ผลการวิเคราะหเชิงคุณภาพ พบวา เนื่องจากวาในหลักสูตร

มัธยมศึกษาก็มีรายวิชากายกรรมอยูแลวเพราะฉะนั้นนักเรียนโดยรวมแลวจะมีความชื่นชมและนิยมชมชอบในเรื่องของ

กจิกรรมนันทนาการดานกฬีาประเภทตาง ๆ เชน กฬีาฟุตบอล กฬีาวอลเลยบอล ตะกรอ ฯลฯ โดยมันไดแสดงออกจากการมี

สวนรวมของนอง ๆ นักเรยีนในชวงที่มีการจัดกจิกรรมแขงขันกฬีาระดับอําเภอ ไมวาจะเปนรวมเลน รวมชม รวมเชียร และอ่ืน 

ๆ ดวยเหตุนี้นักเรยีนสวนมากจึงมีสุขภาพกาย/ใจ มีน้ําหนัก สวนสูง และสมรรถภาพทางกายตรงตามเกณฑ(นายวันไซ พมมะ

จัก, นายสุกัน พงสวัด และบรรดาผูอํานวยการโรงเรยีนมัธยมทัง้ 9 แหง, สัมภาษณ ในระหวางวันที่ 15-28 ธันวาคม 2560)2) 

ดานการมีความรูและทักษะเกี่ยวกับงานดานศิลปะโดยมีคาเฉลี่ย ( X ) เทากับ 4.02 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

เทากับ 0.53 นอกจากนี้จากผลการวเิคราะหเชิงคุณภาพ พบวา เนื่องจากวาในหลักสูตรมัธยมศึกษาก็มีรายวิชาศิลปะอยูแลว 

เพราะฉะนัน้นักเรยีนสวนมากจะมีความรูความสามารถพื้นฐานดานกจิกรรมทางศิลปกรรมประเภทตาง ๆ เชน การรองเพลง 

เตนลํา (เตนประกอบเสยีงเพลงตาง ๆ เชน เสียงแคนลาว จําปาเมืองลาว เปนตน) การวาดรูป การแกะสลักไมและอ่ืน ๆ ซึ่ง

บรรดากจิกรรมเหลานี้อาจจะจัดขึ้นในชวงที่ทางโรงเรยีนและ/หรืออําเภอมีกิจกรรมสําคัญตาง ๆ(นายวันไซ พมมะจัก, นายสุ

กัน พงสวัด และบรรดาผูอํานวยการโรงเรยีนมัธยมทัง้ 9 แหง, สัมภาษณ ในระหวางวันที่ 15-28 ธันวาคม 2560)3) ดานการ
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เปนคนดมีีคุณธรรมจรยิธรรมโดยมีคาเฉลี่ย ( X ) เทากับ 3.91 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ 0.76 นอกจากนี้

จากผลการวเิคราะหเชงิคุณภาพ พบวา นักเรยีนสวนมากมีคุณสมบัติดี รูจักเคารพครูบาอาจารยและผูอาวุโส รูจักเคารพซึ่ง

กันและกัน และสามารถปฏิบัตริะเบยีบวนิัยของโรงเรยีนไดด(ีนายวันไซ พมมะจัก, นายสุกัน พงสวัด และบรรดาผูอํานวยการ

โรงเรียนมัธยมทั้ง 9 แหง, สัมภาษณ ในระหวางวันที่ 15-28 ธันวาคม 2560)4) ดานการมีความสามารถและทักษะในการ

ทํางานโดยมีคาเฉลี่ย (X ) เทากับ 3.81 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ 0.60 นอกจากนี้จากผลการวิเคราะหเชิง

คุณภาพ พบวา นักเรยีนสวนมากจะสามารถทํางานในระดับพื้นฐานได มีความเพียรในการปฏิบัติงาน รักชอบในเรื่องของการ

ทํางาน มีทัศนคตทิี่ดีตอการทํางานและผูทํางาน เนื่องจากวาเด็กสวนมากไดผานการฝกฝนในเรื่องของทักษะการทํางานขั้น

พื้นฐานมากอนโดยผานทางสถาบันครอบครัว โรงเรียนและชุมชน(นายวันไซ พมมะจัก, นายสุกัน พงสวัด และบรรดา

ผูอํานวยการโรงเรยีนมัธยมทั้ง 9 แหง, สัมภาษณ ในระหวางวันที่ 15-28 ธันวาคม 2560)และ 5) ดานการมีความสามารถ

และทักษะที่คลองแคลวในดานการเรียนโดยมีคาเฉลี่ย ( X ) เทากับ 3.80 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ 0.62 

นอกจากนี้จากผลการวิเคราะหเชิงคุณภาพ พบวา นักเรียนสวนมากมีระดับผลการเรียนอยูในเกณฑที่ดี กลาวคือ ตรงตาม

เกณฑที่กระทรวงศกึษาธกิารและกฬีากําหนดไวซึ่งแสดงออกโดยดูจากผลการสอบเลื่อนขั้น/ชั้นในแตละสกปการศึกษาถือวา

อยูในระดับเกณฑที่ดีคือรอยละ 98 ขึ้นไป และในบางโรงเรียนก็สามารถสงตัวแทนนักเรียนเกงเขาสอบชิงในระดับอําเภอ/

จังหวัดก็สามารถแยงไดอันดับที่ดมีาครอง ซึ่งนักเรยีนสวนมากก็สามารถนําเอาความรูที่ไดจากการเรียนมาประยุกตเขาใชใน

การดํารงชวีติประจําวันได ในขณะเดยีวกันก็ยังพบวามีนักเรยีนบางกลุมก็ยังมีความรับรูชาและยังมีผลการเรียนยังไมบรรลุผล

เทาที่ควร(นายวันไซ พมมะจัก, นายสุกัน พงสวัด และบรรดาผูอํานวยการโรงเรยีนมัธยมทัง้ 9 แหง, สัมภาษณ ในระหวางวันที่ 

15-28 ธันวาคม 2560)  

3. ผลการวิเคราะหอิทธิพลเชิงสาเหตุของปจจัยที่สงผลตอประสิทธิผลการนํานโยบายฯ สูการปฏิบัติ มี

รายละเอียด ดังนี้ 

การวิเคราะหปจจัยที่สงผลตอผลการนํานโยบาย3 ลักษณะและ 5 หลักมูลของการศึกษาสูการปฏิบัติในระดับ

โรงเรียนมัธยมศึกษาในเมืองโพนโฮงแขวงเวียงจันทน มีตัวแปรแฝงในแบบจําลอง 7 ตัวกลาวคือ 1) เอกภาพนโยบาย (P 

UNITY) โดยมีตัวแปรสังเกตได 4 ตัวคือ (1) นโยบายสามารถนําไปปฏิบัตไิดจรงิ (A4) (2) การนํานโยบายไปปฏิบัติเปนรูปธรรม

และมีความตอเนื่อง (A5) (3) นโยบายมีตัวชี้วัดและเกณฑชี้วัดที่สามารถวัดผลไดจริง (A6) และ (4) มีการติดตามและ

ประเมินผลการนํานโยบายไปสูการปฏิบัต ิอยางตอเนื่อง(A7) 2) การสื่อสารนโยบาย (P COMMUNITY) โดยมีตัวแปรสังเกตได 

5 ตัวคือ (1) นโยบายมีการสื่อสารผานระบบราชการตามลําดับชัดเจน (B1) (2) นโยบายมีการสื่อสารผานเจาหนาที่หนวยงาน

ตาง ๆ ในองคการที่เกี่ยวของ (B3) (3) นโยบายไดรับการเผยแพรใหเจาหนาที่/บุคลากรครูในแตละโรงเรียนไดรับทราบ (B4) 

(4) นโยบายไดรับการตพีมิพแจกยายเจาหนาที่/บุคลากรครูในแตละโรงเรียน (B5) และ (5) สํานักงานศึกษาธิการและกีฬาที่

เกี่ยวของไดจัดพิธีเผยแพรนโยบายตอบุคลากรครูใหมอยางตอเนื่อง(B6) 3) การรับรูนโยบาย (P PERCEPT) โดยมีตัวแปร

สังเกตได 3 ตัวคือ (1) ผูบรหิารสถานศกึษา/ผูอํานวยการไดมีการรับรูถึงวัตถุประสงคและเปาหมายของนโยบายอยางชัดเจน 

(C1) (2) การรับรูนโยบายของบุคลากร (C234) และ (3) การรับรูนโยบายของประชาชน (C56) 4) การบริหารจัดการหลักสูตร 

(C MANAGEMENT) โดยมีตัวแปรสังเกตได 7 ตัวคือ (1) หลักสูตรสอดคลองเปาหมายนโยบาย (D1166) (2) หลักสูตร

ตอบสนองความตองการของทองถิ่น (D715) (3) หลักสูตรไดรับการประเมินอยางเปนระบบ (D212) (4) หลักสูตรไดรับการ

ปรับปรุงปฏิรูปใหสอดคลองกับสภาพการขยายตัวของเศรษฐกจิสังคม (D3) (5) หลักสูตรตรงตามลักษณะของพัฒนาการของ

เด็กในวัยตาง ๆ (D4) (6) เปนหลักสูตรที่ทําใหผูเรยีนไดเรยีนรูอยางตอเนื่อง (D8) และ(7) หลักสูตรมีระบบนิเทศการสอนและ
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นําผลไปปรับปรุงการสอนอยางสมํ่าเสมอ (D13) 5) การสนับสนุนจากเครือขายในการปฏิบัติงาน (NET SUP) โดยมีตัวแปร

สังเกตได 3 ตัวคือ (1) การสนับสนุนจากภาครัฐ (E16) (2) ภาคเอกชนใหการสนับสนุนในการปฏิบัติงาน เชน การไดรับการ

สนับสนุนวัสดุอุปกรณหรืองบประมาณที่เอ้ือตอการจัดการเรียนการสอนจากบริษัทหรือหางรานตาง ๆ (E2) และ(3) การ

สนับสนุนจากภาคประชาชน (E345) 6) สมรรถนะขององคการ (OR COMPETENCY) โดยมีตัวแปรสังเกตได 3 ตัวคือ (1) 

สมรรถนะดานบุคลากร (F12T) (2) โรงเรียนมีงบประมาณเพียงพอในการจัดการศึกษา (F3) และ(3) สมรรถนะดานวัสดุ

อุปกรณและสิ่งกอสราง (F45789101112) และ 7) ภาวะผูนําสถานศึกษา(LEADERSHIP) โดยมีตัวแปรสังเกตได 2 ตัวคือ (1) 

ผูนํามีวสิัยทัศน (G12T) และ(2) ผูนําเปนผูนําการเปลี่ยนแปลงหรือกลยุทธ (G57101214T) ดังมีรายระเอียดแบบจําลองแสดง

แผนภาพ  ตอไปนี้  

 
ภาพที่ 1. แบบจําลองแสดงคาอิทธิพลเชิงสาเหตุของปจจัยที่สงผลตอประสิทธิผลการนํานโยบาย 3 ลักษณะและ 5หลักมูล

ของการศกึษาสูการปฏิบัตใินระดับโรงเรยีนมัธยมศกึษาในเมืองโพนโฮง แขวงเวยีงจันทน 

ที่มา : จากการวเิคราะหขอมูล 
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ภาพที่ 2. คาสถติทิเีพื่อทดสอบอิทธพิลเชงิสาเหตุของปจจัยที่มีตอประสทิธิผลการนํานโยบาย 3 ลักษณะและ 5 หลักมูลของ

การศกึษาสูการปฏิบัติ 

ที่มา : จากการวเิคราะหขอมูล 

 

จากภาพผลการประเมินความเหมาะสมของแบบจําลองเชงิโครงสราง มีดังนี้ 

1. การประเมินความเหมาะสมของมาตรวัด โดยพิจาณาตัวชี้วัด 2 ตัว  คือ 1)ความเที่ยงตรงเชิงเหมือน 

(Convergent validity) ของมาตรวัดที่ใชแสดงใหเห็นวาตัวชี้วัดสามารถวัดโครงสราง(Construct) เดียวกันได โดยน้ําหนัก

องคประกอบ(Factor Loading)  คือ ควรมีคาสูงกวาเกณฑขั้นต่ํา คือ 0.707  ผลการคํานวณ พบวาสวนใหญ มีคาอยูระหวาง 

0.705-0.9352) นอกจากนั้นเม่ือพิจารณาคาสถิติที พบวา มีคามากกวา 1.96 แปลวา ตัวชี้วัดเปนองคประกอบของตัวแปร

แฝง อยางมีนัยสําคัญทางสถติริะดับ 0.05 มีคาอยูระหวาง 13.674-94.230 แสดงวา มาตรวัดมีความเที่ยงตรง 

2. ความเชื่อม่ันของตัวแปรแฝง พิจารณาจาก ความเชื่อม่ันของตัวแปรแฝง(Composite Reliability: CR) ควรมีคา

มากกวา 0.6 ผลการคํานวณ  พบวา มีคาอยูระหวาง 0.851- 0.932คาสัมประสิทธิ์ความเชื่อม่ันของแอลฟาครอนบาค

(Cronbach’s  ) ควรสูงกวา 0.70 ผลการคํานวณ พบวา มีคาอยูระหวาง 0.736 - 0.916 และคาความแปรปรวนของตัวแปร

แฝงที่ถูกสกัดจากตัวแปรสังเกตไดเฉลี่ย (Average Variance Extracted: AVE) ควรมีคามากกวา 0.5 ผลการคํานวณ พบวา มี

คาอยูระหวาง 0.565 - 0.844  เม่ือพจิารณาคาดัชนใีนขางตน กลาวไดวา  เครื่องมือหรอืมาตรวัดมีความเชื่อม่ันสูง 

3. การประเมินแบบจําลอง คือ การพิจารณาความเหมาะสมของแบบจําลองกรณีอิทธิพลทางตรง โดยประเมิน

จากคาสัมประสทิธิ์การตัดสนิใจ หรอื R2 พบวา มีคาเทากับ 0.645, 0.640, 0.556, 0.548 และ 0.248แปลวา ตัวแปรอิสระ

สามารถอธบิายความแปรปรวนของตัวแปรตามไดรอยละ 64.5, 64.0 , 55.6, 54.8 และ 24.8ตามลําดับ ซึ่งสวนใหญอยูใน

เกณฑที่ยอมรับได คือ มากกวา 0.2 (บุญฑวรรณ วงิวอน และมนตร ี พริยิะกุล, 2553: 137) 
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4. การวิเคราะหคาอิทธิพลเชิงสาเหตุอิทธิพลรวม(Total Effect) ของตัวแปรอิสระที่สงผลตอตัวแปรตาม เพื่อ

ทดสอบสมมติฐานการวิจัย คือ เอกภาพนโยบาย การสื่อสารนโยบาย การรับรูนโยบาย สมรรถนะองคการ ภาวะผูนําของ

ผูบรหิารทางการศกึษา การบรหิารจัดการหลักสูตร และการไดรับการสนับสนุนจากเครอืขาย  มีรายละเอียดตามตาราง  ดังนี้ 

 

ตารางที่ 1.  แสดงคาอิทธพิลเชงิสาเหตุของตัวแปรอิสระ คือเอกภาพนโยบาย การสื่อสารนโยบาย การรับรูนโยบาย สมรรถนะ

องคการ ภาวะผูนําของผูบรหิารทางการศกึษา การบริหารจัดการหลักสูตร และการไดรับการสนับสนุนจากเครือขายที่มีตอ

ประสทิธผิลการนํานโยบาย 3 ลักษณะและ 5 หลักมูลสูการปฏิบัติ 

 

ตัวแปรตาม 

คา

สัมประ

สิทธิ์

การ

ตัดสินใ

จ 

(R2) 

คา

อทิธพิล 

เชงิ

สาเหตุ 

 

ตัวแปรอสิระ 

 

  

เอกภา

พ

นโยบา

ย(P 

Unity) 

การ

ส่ือสาร

นโยบา

ย(Com) 

การรับรู

นโยบาย

(P 

Percept) 

สมรรถน

ะ

องคการ 

(Or 

Comp) 

ภาวะ

ผูนํา 

(Leader

ship) 

การบรหิาร

จัดการ

หลักสูตร 

(C Man) 

การ

สนับสนุน

จาก

เครอืขาย 

(N Sup) 

ประสิทธิผล (T 

Effect) 
0.64 

DE - - 0.23*** 0.33*** 0.20*** 0.26*** - 

IE 0.22***  - 0.14***  - 0.10***  - 0.15***  

TE 0.22***  0.30***  0.37***  0.33***  0.31***  0.26***  0. 15*** 

หมายเหตุ : อิทธิพลทางรวม (Total Effect :TE) ,อิทธิพลทางตรง (Direct Effect : DE), อิทธิพลทางออม (Indirect  Effect : IE ) ไมมี

นัยสําคัญ (Not Applicable :N/A) 
 

จากตารางที่ 1 พบวา ปจจัยที่มีอิทธิพลตอประสิทธิผลการนํานโยบาย ฯ สูการปฏิบัติ (T EFFECTIVENESS) อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติ ณ ระดับ 0.05 โดยเรียงลําดับตามคาอิทธิพลเชิงสาเหตุรวม ไดแก การรับรูนโยบาย (P PERCEPT) 

สมรรถนะองคการ (OR COMPETENCY) ภาวะผูนําสถานศกึษา (LEADER SHIP)การสื่อสารนโยบาย (P COMMUNICATION)การ

บรหิารจัดการหลักสูตร (C MANAGEMENT) เอกภาพนโยบาย (P UNITY) และการสนับสนุนจากเครือขาย (NET SUP) โดยมีคา

อิทธพิลทางรวมเทากับ 0.37, 0.33, 0.31, 0.30, 0.26, 0.22และ 0.15 ตามลําดับ  

 

วิจารณผลการวิจัย  

จากการศกึษาประสทิธผิลการนํานโยบาย 3 ลักษณะและ 5 หลักมูลของการศกึษาในระดับโรงเรียนมัธยมศึกษาไปสู

การปฏิบัตสิามารถอภิปรายผลในแตละดานไดดังนี้ 

           ดานประสทิธิผลของการนํานโยบายฯ สูการปฏิบัติ 

1. ผูเรยีนมีลักษณะชาตนิยิม (ดานลักษณะชาตนิยิม) พบวา นักเรยีนสวนมากมีน้ําใจแสดงออกถึงความเปนลาวสูง

มาก ซึ่งมันแสดงออกในการแตงกายไมวาจะอยูสถานที่ไหนก็ยังยึดหลักการแตงกายของความเปนลาว มีสําเนียงเสียงพูดที่

เปนเอกลักษณของตัวเองของแตละชนเผา มีกริยิามารยาท รูรักบานเกดิเมืองนอนของตน และรูจักเคารพผูอาวุโสนอกจากนั้น

จากผลการวจัิยเชงิปรมิาณ พบวา มีระดับความคิดเหน็มากที่สุด กลาวคือ ผูเรยีนมีความภูมิใจในความเปนลาว เห็นคุณคาภูมิ
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ปญญาลาว นยิมลาว และดํารงไวซึ่งความเปนลาว การแตงกายของผูเรียนสะทอนใหเห็นถึงความเปนชาติ ผูเรียนมีสําเนียง

ภาษาพูดเปนเอกลักษณของแตละทองถิ่นและดํารงไวซึ่งความเปนเอกลักษณของลาว ผูเรียนมีกิริยามารยาทที่ดี รูจักเคารพ

ครูบาอาจารย และผูอาวุโส ผูเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมทางดานวัฒนธรรมของโรงเรียนและชุมชน และผูเรียนเห็นถึง

ความสําคัญผลประโยชนของชาตเิสมอ และยังสอดคลองกับนโยบายของกระทรวงศกึษาธกิารและกฬีา (2556: 4) ผูเรียนตอง

ไดเรยีนรูและเขาใจเกี่ยวกับชาตลิาว เรยีนรูภูมิปญญาทองถิ่นและภูมิปญญาของชาต ิเชน ภาษา วัฒนธรรม จารีตประเพณีอัน

ดงีาม ประวัตศิาสตร ภูมิศาสตรลาว มูลเชื้อทางดานศลิปะวันกรรม หัตถกรรม กีฬา เกษตรกรรม วิชาชีพตาง ๆ มูลเชื้อของ

การตอสูอันเกงกลาสามารถของบรรพระบุรุด เรยีนรูเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบบประชาธิปไตยประชาชน ทิศทาง

นโยบายของพรรคและรัฐ กฎหมายและสินธรรมโดยเฉพาะการสงเสริมมูลเชื้ออันโดดเดนของชาติ และคนลาวคือคนที่มีมูล

เชื้อการตอสูอันองอาจกลาหารและเด็ดเดี่ยวไมยอมจํานน ชนชาติพันธุเผาตาง ๆ ในลาวมีความสามัคคีปรองดองและเปน

เอกภาพกัน มีความอดทนตอสูผานความยุงยากลําบาก และเปนคนขยันในการทํามาหากิน มีมูลเชื้อในการประดิฐสรางงาน

ทางดานศลิปวัฒนธรรม เปนคนย้ิมแยมเบกิบาน โอบเอ้ืออาร ีชื่อสัตย และกตัญูรูบุญคุณ นอกจากนัน้ก็ตองตั้งหนาศึกษาร่ํา

เรยีนมูลเชื้อและวัฒนธรรมอันประเสรฐิของชาตอ่ืินเพื่อความเขาใจกันและการรวมมือสากล ตอตานและปองกันการเผยแพร

วัฒนธรรมที่ไมสอดคลองกับลักษณะชาต ิตอตานเนื้อหาและวธิกีารศกึษาที่จะกอใหเกิดความแตกแยกของคนภายในชาติและ

สรางความขัดแยงกับชาตอ่ืิน 

2. ผูเรยีนมีความรูและความสามารถทางดานวทิยาศาสตร (ดานลักษณะวทิยาศาสตร) พบวา นักเรียนสวนมากจะ

มีผลการเรยีนในสายวทิยาศาสตร กลาวคือ ชวีวทิยา วทิยาศาสตรธรรมชาติ ฟสิกสศาสตร เคมีศาสตร และคณิตศาสตร ยัง

ไมบรรลุประสทิธผิลตรงตามเกณฑที่กระทรวงศกึษาธกิารและกฬีากําหนดไวเทาที่ควร เพราะฉะนั้นจึงสงผลตอการมีแนวคิด

สรางสรรคในการประดษิฐคิดคนนวัตกรรมทางวทิยาศาสตรจึงไมคอยเห็นปรากฏเปนรูปธรรมที่ชัดเจนเทาที่ควรดังนั้นตอกับ

ปญหานี้รัฐบาลก็คือภาคสวนที่เกี่ยวของควรสงเสรมิการดําเนนิงานและจัดหาแหลงการเรียนรูตาง ๆ เชน หองอาน หองสมุด 

หอพิพิธภัณฑ ทองฟาจําลอง สวนสัตว สวนสาธารณะ สวนดอกไมประดับ สวนวิทยาศาสตร ศูนยเทคโนโลยี แหลง

สารสนเทศ และแหลงการเรยีนรูอ่ืน ๆ และพรอมเดยีวกันนัน้โรงเรยีนควรมีการบริหารจัดการและคุมครองที่ดีและทันสมัย มี

ระบบการจัดการที่ครบชุด มีวสิัยทัศน แผนการ วิธกีาร มีกระบวนการของโรงเรยีน มีฐานขอมูลและนําใชเทคโนโลยีที่ทันสมัย

เขาในการบรหิารโรงเรยีน ผูบรหิารโรงเรยีนมีวุฒกิารศกึษา ประสบการณและทักษะการบรหิารการศึกษาตามมาตรฐาน และ

มีการรวมมือประสานงานกับชุมชนเปนอยางดเีพื่อใหเปนไปตามนโยบายของกระทรวงศกึษาธกิารและกีฬา(2556: 7) กลาววา 

การศกึษาที่มีลักษณะวทิยาศาสตรและทันสมัยมีวัตถุประสงคเพื่อใหผูเรยีนมีความรู มีความสามารถเทียบเทากับสากล และมี

ทักษะทางดานคณิตศาสตร วทิยาศาสตรธรรมชาต ิทยาศาสตรสังคม เทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) ภาษาตางประเทศ มีวิชาชีพ 

มีความรูเกี่ยวกับการศกึษาเพื่อความเขาใจระหวางชาติ (Education for International Understanding) ภารกิจการประสานงาน

การตางประเทศและมีความรูดานกฎหมาย เปนตน รูทันกับการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจสังคมและความเจริญกาวหนาของ

วทิยาศาสตรและเทคโนโลยี เตรยีมพรอมกําลังคนใหสามารถแขงขันและเชื่อมโยงเศรษฐกิจเขากับภูมิภาคและสากล โดยเนน

การปกปกรักษาสิ่งแวดลอมและการพัฒนาแบบย่ังยืน พรอมทัง้สรางกําลังแรงงานที่มีสมืีอและวชิาการที่ชํานาญงาน สรางนัก

ธุรกจิ นักคุมครอง ผูจัดการที่เหมาะสมกับการพัฒนาเศรษฐกจิตามกลไกตลาดและการเชื่องโยงเศรษฐกจิสากล 

3. การสรางโอกาสความเสมอภาคในการศกึษา (ดานลักษณะมหาชน) พบวา โรงเรียนไดจัดการศึกษาดวยความ

เปนเอกภาคและความเสมอภาคของทุกชัน้คนภายในทองถิ่นโดยไมจําแนกแยกแยะ กลาวคือ โรงเรียนไดจัดการศึกษาโดยไม

เลอืกปฏิบัต ิเชน ไมแบงแยกเพศ ชนเผา ศาสนา และฐานะทางสังคมแตประการใด และพรอมเดียวกันโรงเรียนก็ไดสงเสริม

และจัดทําการเรยีนการสอนเพยีงพอกับความตองการและสอดคลองกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและกีฬากําหนดไว 

ซึ่งมันไดสะทอนใหเห็น เชน นักเรยีนเขาเรยีนตรงตามเกณฑอายุ บางโรงเรยีนไดสงเสริมหลักสูตรทองถิ่นตามความเหมาะสม

และจําเปน และพรอมเดียวกันนี้ก็ไดสงเสริมวัฒนธรรมของแตละชนเผาในโรงเรียนอีกดวยนอกจากนั้นจากผลการวิจัยเชิง
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ปรมิาณ พบวา มีระดับความคิดเห็นมากที่สุด กลาวคือ โรงเรียนเปดโอกาสใหทุกคนเขามาเรียนอยางเทาเทียมกัน โรงเรียน

จัดการศกึษาอยางเสมอภาคและเทาเทียมกัน มีความเปนกลางในการจัดการศึกษาโดยไมเลือกปฏิบัติ กลาวคือ ไมแบงแยก

เพศ เผาพันธุ ศาสนา ฐานะทางเศรษฐกิจ และสังคม โรงเรียนไดทําการจัดการเรียนการสอนเพียงพอกับความตองการของ

นักเรยีนซึ่งไดนําใชหลักสูตรแหงชาตใินการจัดการเรยีนการสอนและไดสงเสรมิหลักสูตรทองถิ่นตามความเหมาะสมของบริบท

พื้นที่ พรอมเดียวกันนี้โรงเรียนไดสงเสริมสิทธิ์เสมอภาคระหวางหญิง-ชาย นักเรียนไดเขาเรียนตรงตามเกณฑอายุ และ

โรงเรยีนไดสงเสรมิวัฒนธรรมของชนเผาในโรงเรียน ซึ่งสอดคลองกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและกีฬา (2556: 4) 

กลาววา การศกึษาใหโอกาสแกเด็กทุกคนไดเขาเรยีนและเรยีนรวมกันไดโดยไมจําแนกเผาพันธุ เพศ ศาสนา ฐานะทางสังคม 

และเด็กที่มีรางกาย จิตใจหรือสติปญญาไมสมบูรณ หรือเด็กพิการ สงเสริมใหทุกคนเอาใจใสตอการศึกษาเรียนรู ยกระดับ

ความรูความสามารถ มีอาชพี และมีงานทําพรอมกับการนําใชหลักสูตรแหงชาติ ตองสงเสริมการพัฒนาและนําใชหลักสูตร

ทองถิ่นเพื่อใหเหมาะสมกับสภาพบริบทจริงของแตละทองถิ่น มีหลักสูตรสําหรับนักเรียนปกติ (นักเรียนเกงรอบดาน) และ

หลักสูตรสําหรับนักเรยีนที่พกิาร สงเสรมิการตระเตรยีมความพรอมกอนเขาเรียนชั้นประถม ป.1 ใหเด็ก ๆ ทุกคนโดยเฉพาะ

เด็กที่เปนชนชาตพิันธุ (เผามง และเผากมึมุ) เด็กที่อยูเขตหางไกล และเด็กพิการ (เด็กที่ตองไดรับการดูแลเปนพิเศษ เปนตน 

นอกจากนี้ตองจัดทําการสอนหองเดี่ยว และตองสงเสรมิการสอนหองควบในเขตยากไร เขตหางไกล และเขตที่มีชนชาติพันธุ

อาศัยอยู เพื่อรับประกันใหเด็กทุกคนไดเขาเรยีนและเขาเรียนตรงตามเกณฑอายุ และสงเสริมสิทธิเสมอภาคบทบาทระหวาง

หญงิ-ชาย ประชาธปิไตยและวัฒนธรรมของแตละชนเผาในโรงเรยีนตาง ๆ 

4. ผูเรียนเปนคนดี มีคุณธรรมและจริยธรรม (ดานคุณสมบัติศึกษา) พบวา นักเรียนสวนมากมีคุณสมบัติดี รูจัก

เคารพครูบาอาจารยและผูอาวุโส รูจักเคารพซึ่งกันและกัน และสามารถปฏิบัตริะเบยีบวินัยของโรงเรียนไดดี นอกจากนั้นจาก

ผลการวจัิยเชงิปรมิาณ พบวา มีระดับความคิดเห็นมาก กลาวคือ ผูเรียนมีวินัย มีความรับผิดชอบ และปฏิบัติตามหลักธรรม

เบื้องตนของศาสนาที่ตนนับถือมีความชื่อสัตยสุจริต มีความกตัญูกตเวที มีความเมตตากรุณาเอ้ือเฟอเผื่อแผ และมีความ

เสยีสละเพื่อสวนรวม สอดคลองกับนโยบายของกระทรวงศกึษาธกิารและกฬีา (2556: 14-15 ) ที่กลาววา ผูเรยีนตองรูรักบาน

เกดิเมืองนอน รักชาตลิาว และภูมิใจในความเปนลาว ตองมีความรูและเห็นคุณคาของวัฒนธรรมลาว เคารพ และประพฤติ

ปฏิบัตติามจารตีประเพณีและวัฒนธรรมอันดงีามของลาว เรียนรูเกี่ยวกับวัฒนธรรมของชนเผาตาง ๆ ในลาวและวัฒนธรรม

สากล ชอบศกึษาร่ําเรยีนและพัฒนาตนเองอยูเสมอ มีระเบยีบวนิัย มีความตระหนกัในการปฏิบัตติามระเบียบกฎหมาย มีจิตใจ

เปนประชาธิปไตย เคารพสิทธิของผูอ่ืน และมีน้ําใจชวยเหลือผูอ่ืน มีมารยาทที่ดีตามกาลเทศะ มีเหตุผล รู หนาที่ มีความ

รับผดิชอบ ชื่อสัตย ขยัน ประหยัด อดทน และตรงตอเวลา มีความโอบเอ้ืออารี มีความเสียสละ มีความกตัญูรูบุญคุณ มี

มนุษยสัมพันธด ีมีความสามัคคีกับทุกชาตพิันธุใน สปป.ลาว และเพื่อนมิตรในโลก สามารถดํารงชีวิตรวมกับผูอ่ืนไดอยางสงบ 

กลาที่จะแสดงออก มีความคลองตัวในการสื่อสาร สามารถปรับตัวใหเหมาะสมตามกาลเทศะ และสามารถเชื่อมโยงเขากับ

ภูมิภาคและสากลได มีคานิยมเปนตัวของตัวเองและสรางความเขมแข็งดวยตนเอง และตระหนักรูในการปกปกรักษา

สิ่งแวดลอม และรักษาความสะอาด 

5. ผูเรยีนมีความสามารถและทักษะดานการเรยีน (ดานปญญาศกึษา) พบวานักเรียนสวนมากมีระดับผลการเรียน

อยูในเกณฑที่ด ีกลาวคือ ตรงตามเกณฑที่กระทรวงศึกษาธิการและกีฬากําหนดไวซึ่งแสดงออกโดยดูจากผลการสอบเลื่อน

ขัน้/ชัน้ในแตละสกปการศกึษาถือวาอยูในระดับเกณฑที่ดี และในบางโรงเรียนก็สามารถสงตัวแทนนักเรียนเกงเขาสอบชิงใน

ระดับอําเภอ/จังหวัดก็สามารถแยงไดอันดับที่ดีมาครอง ซึ่งนักเรียนสวนมากก็สามารถนําเอาความรูที่ไดจากการเรียนมา

ประยุกตเขาใชในการดํารงชวีติประจําวันได ในขณะเดียวกันก็ยังพบวามีนักเรียนบางกลุมก็ยังมีความรับรูชาและยังมีผลการ

เรยีนยังไมบรรลุผลเทาที่ควร นอกจากนั้นจากผลการวิจัยเชิงปริมาณ พบวา มีระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก กลาวคือ 

สามารถคิดวเิคราะห สังเคราะห สรุปความคิดรวมยอด มีการคิดคนอยางเปนระบบ สามารถคาดการณ กําหนดเปาหมาย 

และแนวทางการตัดสนิใจได รูจักประเมินและเลอืกแนวทางการตัดสนิใจและแกไขปญหาอยางมีสต ิและพรอมเดียวกันนั้นก็ยัง
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มีความคิดรเิริ่มสรางสรรค มองโลกในแงด ีและมีจินตนาการ สอดคลองกับนโยบายของกระทรวงศกึษาธกิารและกีฬา (2556: 

18-19) ที่กลาววา นักเรียนตองมีความรูและทักษะพื้นฐานทางดานภาษาลาว คณิตศาสตร วิทยาศาสตรธรรมชาต ิ

วิทยาศาสตรสังคม ภาษตางประเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีความรูเกี่ยวกับภูมิปญญาทองถิ่นและมี

ความรูรอบตัว มีความรูอันเปนสากล รูทันกับการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจสังคม สภาพแวดลอมและความกาวหนาของ

วิทยาศาสตรเทคโนโลยี สามารถประยุกตแนวความคิด การแสดงออก และปรับวิธีทํางานใหเหมาะสมกับสถานการณ มี

ความสามารถในการวเิคราะห สังเคราะห อธบิาย วจิารณ คิดเปนระบบ และมีแนวคิดสรางสรรค มีความสามารถในการแกไข

ปญหาในการเรยีน ในภารกจิ และการดํารงชวีติประจําวัน มีความรูเกี่ยวกับวิชาชีพเฉพาะดานใดหนึ่งตามความสามารถของ

ตน มีทักษะชวีติและทักษะทางสังคม และสามารถดํารงชวีติอยางมีประสทิธภิาพในสังคมที่นับวันนับมีการแขงขันสูง และในยุค

ที่มีความทันสมัยทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการเชื่อมโยงเขากับภูมิภาคและสากล 

6. ผูเรียนมีความสามารถและทักษะในการปฏิบัติงาน (ดานแรงงานศึกษา) พบวา นักเรียนสวนมากจะสามารถ

ทํางานในระดับพื้นฐานได มีความเพยีรในการปฏิบัติงาน รักชอบในเรื่องของการทํางาน มีทัศนคติที่ดีตอการทํางานและผูทํา

งาน เนื่องจากวาเด็กสวนมากไดผานการฝกฝนในเรื่องของทักษะการทํางานขั้นพื้นฐานมากอนโดยผานทางสถาบันครอบครัว 

โรงเรียนและชุมชน เปนตน นอกจากนั้นจากผลการวิจัยเชิงปริมาณ พบวา มีระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก กลาวคือ 

ผูเรยีนมีความเพยีรพยายามในการทํางานมีความขยันอดทน ละเอียดรอบคอบในการทํางาน สามารถนําใชเทคโนโลยีเขาใน

การทํางาน มีความรูความสามารถในการวางแผน มีทัศนะและคานิยมที่ดีตอการทํางานและผูใชแรงงานมีคานิยมเปนผูผลิต

มากกวาผูใชงาน และรูนําใชทรัพยากรในสํานักงานอยางคุมคาและถูกวธิ ีสอดคลองกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและ

กฬีา (2556: 28-29 ) ที่กลาววา ทักษะในการปฏิบัตงิาน (แรงงานศกึษา) เนนการพัฒนาใหผูเรียนมีความรูและทักษะในการ

ประกอบอาชีพ และการดํารงชีวิตอยางมีความสุข มีความรูเกี่ยวกับวิชาชีพพื้นฐาน หรือมีความรูเกี่ยวกับภารกิจที่ตน

รับผดิชอบ มีความรูภูมิปญญาทองถิ่นเกี่ยวกับอาชพีที่เคยปฏิบัตมิา (มูลเชื้อ) ของครอบครัวหรือทองถิ่น มีทักษะที่จําเปนและ

มีประสบการณในการประกอบอาชพีที่เหมาะสมกับความถนัด ความสนใจ และความสามารถของตน มีทักษะในการสื่อสาร 

ทักษะในการทํางาน ทักษะการจัดการการแกปญหา การทํางานรวมกันเปนทมีงาน และทักษะการแสวงหาความรู มีความคิด

สรางสรรค สามารถนําใชเทคนคิวทิยาการ และเทคโนโลยีที่ทันสมัยเขาในการทํางานเพื่อพัฒนาอาชีพและปรับปรุงคุณภาพ

ชีวิต มีความรูและมีความสามารถในการวางแผน การดําเนินการปฏิบัติ ติดตาม และประเมินผลการทํางานเพื่อผลิตหรือ

ภารกิจ มีคุณสมบัติ ทัศนคติ และคานิยมที่ดีตอการทํางานและตอผูใชแรงงาน มีความขยันในการทํางาน ประยัด และ

ประกอบอาชพีที่สุจริต มีคานิยมเปนผูผลิตมากกวาเปนผูชมใช นําใชทรัพยากรธรรมชาติอยางคุมคาและถูกวิธี รูจักทําการ

ผลติ รูนําใชและปกปกรักษาผลผลติ รูจักคุณคา รูรักและถนอมผลผลติ และผูใชแรงงาน และรูจักประยุกตใช ดัดแปลงแกไข 

และปกปกรักษาอุปกรณเครื่องมือการทํางาน 

7. ผูเรียนมีความสามารถและทักษะในการออกกําลังกายเพื่อใหสุขภาพกายและจิตใจแข็งแรง (ดานพลศึกษา) 

พบวา เนื่องจากวาในหลักสูตรมัธยมศกึษาก็มีรายวชิากายกรรมอยูแลวเพราะฉะนั้นนักเรียนโดยรวมแลวจะมีความชื่นชมและ

นยิมชมชอบในเรื่องของกจิกรรมนันทนาการดานกฬีาประเภทตาง ๆ เชน กฬีาฟุตบอล กฬีาวอลเลยบอล ตะกรอ ฯลฯ โดยมัน

ไดแสดงออกจากการมีสวนรวมของนอง ๆ นักเรียนในชวงที่มีการจัดกิจกรรมแขงขันกีฬาระดับอําเภอ ไมวาจะเปนรวมเลน 

รวมชม รวมเชยีร และอ่ืน ๆ ดวยเหตุนี้นักเรียนสวนมากจึงมีสุขภาพกาย/ใจ มีน้ําหนัก สวนสูง และสมรรถภาพทางกายตรง

ตามเกณฑ นอกจากนัน้จากผลการวจัิยเชงิปรมิาณ พบวา มีระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก กลาวคือนักเรียนมีสุขนิสัยใน

การดูแลสุขภาพและออกกําลังกายอยางสมํ่าเสมอ มีน้ําหนัก สวนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ รูจักปองกันตนเอง

จากสิ่งเสพตดิใหโทษ และหลกีเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยงตอความรุนแรง โรคภัย อุบัติเหตุ และปญหาทางเพศ พรอมเดียวกันนั้นก็มี

ความม่ันใจ กลาแสดงออกอยางเหมาะสม และใหเกียรติผูอ่ืน และมีมนุษยสัมพันธที่ดีตอเพื่อน ครู และผูอ่ืน สอดคลองกับ

นโยบายของกระทรวงศกึษาธกิารและกฬีา (2556: 32-33) ที่กลาววา เพื่อใหเขาใจกฎเกณฑธรรมชาติของการเจริญเติบโต 
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และพัฒนาการของมนุษย นักเรยีนตองมีความรูและทักษะเกี่ยวกับการฝกแอบ การออกกําลังกาย การเลนเกม และการเลน

กฬีาประเภทตาง ๆ  เขาใจเกี่ยวกับเพศศกึษา (สุขภาพเจรญิพันธุ) มีทักษะ และมีพฤตกิรรมที่ถูกตองในการดํารงชวีติ มีความรู

ดานหลักการและวิธีการเกี่ยวกับการบริโภคอาหาร การเลือกใชผลิตภัณฑ และการบริการสุขภาพที่ถูกตอง รูจักการดูแล

ตนเองใหมีสุขภาพแข็งแรง และมีบุคลกิภาพที่ดีเสมอ รักการออกกําลังกายและการเลนกีฬาประเภทตาง ๆ ฝกแอบรางกาย

เปนประจําอยางสมํ่าเสมอ มีระเบยีบวนิัย เคารพกฎกฏิกา เคารพสิทธิ มีน้ําใจนักกีฬา น้ําใจแขงขัน และนิยมการเลนหรือชม

กฬีา เสรมิสรางสุขภาพ ประสทิธภิาพในการทํางาน และการปองกันโรคพยาธิติดตอตาง ๆ ปองกันและหลีกเลี่ยงปจจัยเสี่ยง 

พฤตกิรรมที่เสี่ยงตอสุขภาพ อุบัตเิหตุ การใชสารเสพตดิ และความรุนแรงตาง ๆ เปนตน  

8. ผูเรยีนมีความรูและทักษะเกี่ยวกับงานดานศลิปะ (ดานศลิปศกึษา) พบวา เนื่องจากวาในหลักสูตรมัธยมศึกษาก็

มีรายวชิาศลิปะอยูแลว เพราะฉะนั้นนักเรียนสวนมากจะมีความรูความสามารถพื้นฐานดานกิจกรรมทางศิลปกรรมประเภท

ตาง ๆ เชน การรองเพลง เตนลํา (เตนประกอบเสยีงเพลงตาง ๆ เชน เสยีงแคนลาว จําปาเมืองลาว เปนตน) การวาดรูป การ

แกะสลักไมและอ่ืน ๆ ซึ่งบรรดากิจกรรมเหลานี้อาจจะจัดขึ้นในชวงที่ทางโรงเรียนและ/หรืออําเภอมีกิจกรรมสําคัญตาง ๆ 

นอกจากนัน้จากผลการวจัิยเชิงปริมาณ พบวา มีระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก กลาวคือ ผูเรียนเขารวมกิจกรรมและมี

ผลงานดานศลิปะ เขารวมกจิกรรมและมีผลงานดานดนตร/ีนาฏศลิป เขารวมกิจกรรมและมีผลงานดานกีฬา/นันทนาการดาน

การจัดการเรียนรู มีความคิดสรางสรรคดานงานศิลปกรรมประเภทตาง ๆ และรักความสวยความงาม มีจิตใจออนโยน มี

ความคิดรเิริ่ม และมีจินตนาการ สอดคลองกับนโยบายของกระทรวงศกึษาธกิารและกฬีา (2556: 35) ที่กลาววา ผูเรียนตองมี

ความรูทางดานดนตร ีเห็นคุณคาของดนตร ีชอบชม ชอบฟงดวยความชื่นชอบและสามารถประยุกตใชความรูทางดานดนตรี

เขาในชวีติประจําวัน มีความรู ความเขาใจและแสดงออกทางดานนาฏศลิป เชน การเตนรํา (ฟอนรําวงลาวมาตรฐาน) และการ

เตนรําแบบสากลอยางคลองแคลว มีความรู จินตนาการและแนวคิดสรางสรรคทางดานงานศิลปะ สามารถนําใชศิลปกรรม

ประยุกตเขาใชในชวีติประจําวันและภารกจิตาง ๆ เชน การออกแบบ การวาดรูป การตกแตงประดับประดา การรักษาความ

สะอาด ความเปนระเบียบเรียบรอย และความรักความสวยความงาม เปนตน นอกจากนั้นตองเขาใจความสัมพันธระหวาง

ศิลปะ (ดนตรี นาฏศิลป และศิลปกรรม) ประวัติศาสตร และวัฒนธรรม สามารถวิเคราะห วิจารณคุณคาของงานศิลปะ 

(ดนตรี นาฏศิลป และศิลปกรรม) และเห็นคุณคาของงานศิลปะ (ดนตรี นาฏศิลป และศิลปกรรม) ที่เปนมรดกทางดาน

วัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น ภูมิปญญาของชาตลิาว และสากล 

ปจจัยที่มีอิทธิพลตอประสทิธิผลการนํานโยบายสูการปฏิบัติ 

ปจจัยที่มีอิทธพิลตอประสทิธผิลการนํานโยบายสูการปฏิบัตอิยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ณ ระดับ 0.05โดยเรียงลําดับ

ตามคาอิทธิพลเชิงสาเหตุรวม ไดแก การรับรูนโยบาย (P PERCEPT) สมรรถนะองคการ (OR COMPETENCY) ภาวะผูนํา

สถานศึกษา (LEADER SHIP) การสื่อสารนโยบาย(P COMMUNICATION) การบริหารจัดการหลักสูตร (C MANAGEMENT) 

เอกภาพนโยบาย (P UNITY) และการสนับสนุนจากเครอืขาย (NET SUP) โดยมีคาอิทธพิลรวมเทากับ0.37, 0.33, 0.31, 0.30, 

0.26, 0.22 และ 0.15 ตามลําดับ รายละเอียดโดยเรยีงลําดับตามคาอิทธพิลเชงิสาเหตุรวม ดังนี้ 

1. การรับรูนโยบาย (P PERCEPT) มีคาอิทธพิลเชงิสาเหตุเทากับ 0.37 กลาวคือ ผูบรหิารสถานศึกษา/ผูอํานวยการ

ไดมีการรับรูถึงวัตถุประสงคและเปาหมายของนโยบายอยางชัดเจน บุคลากรครูภายในโรงเรียนสามารถปฏิบัติงานไดตาม

เปาหมายนโยบายอยางมีประสิทธิภาพ บุคลากรครูภายในโรงเรียนไดมีความเขาใจ และรูถึงวัตถุประสงคและเปาหมายของ

ของนโยบายเปนอยางดี บุคลากรภาครัฐที่เกี่ยวของมีความเขาใจ และรูถึงวัตถุประสงคและเปาหมายของของนโยบาย 

ผูปกครองนักเรียนมีความรับรูและเขาใจตอวัตถุประสงคของนโยบายเปนอยางดี และประชาชนมีความรับรูและเขาใจตอ

วัตถุประสงคและเปาหมายนโยบาย ฉะนัน้ปจจัยการรับรูนโยบายถอืไดวาเปนปจจัยที่สําคัญที่สงผลตอความสําเร็จของการจัด

การศกึษาเปนอยางมาก เพราะหากผูบริหารการศึกษา บุคลากรครู ตลอดจนผูที่เกี่ยวของในกระบวนการจัดการเรียนการ
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สอนไมรับรูและเขาใจตอเปาหมายและวัตถุประสงคของนโยบายดังกลาวก็อาจจะสงผลทางดานลบตอประสิทธิผลการนํา

นโยบาย 3 ลักษณะและ 5 หลักมูลสูการปฏิบัต ิดังนัน้ปจจัยการรับรูจึงเปนปจจัยที่สงผลตอการนํานโยบาย ฯ สูการปฏิบัติซึ่ง

สอดคลองกับงานวจัิยของ ธดิา ปรุงเกยีรต ิ(2546: บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาการนํานโยบายควบคุมโรคในแรงงานตางดาว

ไปปฏิบัต ิจากผลการศึกษาพบวา ปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จของการนํานโยบายควบคุมโรคในแรงงานตางดาวไปปฏิบัต ิ

ไดแก ปจจัยดานการใหความรูและการอบรม 

2. สมรรถนะองคการ (OR COMPETENCY)มีคาอิทธิพลเชิงสาเหตุเทากับ 0.33 กลาวคือ โรงเรียนมีบุคลากรที่มี

ความรูความสามารถ โรงเรยีนมีหองสมุด/หองอานพรอมหนังสอือยางพอเพียง โรงเรียนมีบุคลากรเพียงพอ เชน บุคลากรครู 

บุคลากรฝายสนับสนุนการปฏิบัติงาน โรงเรียนมีหองน้ําที่มีความสะดวกและถูกหลักอนามัย หนวยงานจัดตําแหนงงาน

เหมาะสมกับความสามารถของแตละบุคคล โรงเรียนมีหองเรียนที่มีโตะ เกาอ้ี และอุปกรณอํานวยความสะดวกตาง ๆ อยาง

พอเพยีง โรงเรยีนมีตกึหรอือาคารเรยีน และหองเรียนที่เหมาะสมและเอ้ือตอการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนมีสนามกีฬา

ประเภทตาง ๆ อยางพอเพียง โรงเรียนมีงบประมาณเพียงพอในการจัดการศึกษา โรงเรียนมีวัสดุอุปกรณ ครุภัณฑ และ

เครื่องมือเครื่องใชเพยีงพอและทันสมัย เชน  คอมพิวเตอร เครื่องสายโปรเจคเตอร สแกนเนอร ปริ้นเตอร และเครื่องแฟกซ 

โรงเรียนมีหองทดลองทางวิทยาศาสตรอยางเพียงพอตอการจัดการศึกษา และโรงเรียนมีการบริการอินเตอรเน็ตอยาง

เหมาะสม ฉะนัน้ปจจัยดานสมรรถนะองคการถือไดวาเปนปจจัยที่สําคัญที่สงผลตอความสําเร็จของการจัดการศึกษาภายใน

สะถานศกึษาเปนอยางมาก เพราะถาหากวาองคการใดหนึ่ง หรือ สถานการศึกษาใดหนึ่งขาดเขินปจจัยดานสมรรถนะ เชน 

งบประมาณ วัสดุอุปกรณ บุคลากรที่มีความรูความสามารถ ตลอดจนรูปแบบเทคนิควิธีการบริหารอาจทําใหองคการ หรือ 

สถานศกึษาแหงนัน้ไมบรรลุตามเปาหมายขององคการ/นโยบายที่ไดกําหนดไว ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ วรเดช จันทรศร 

(2540: 49-65) ที่กลาววา ปญหาทางดานสมรรถนะเปนปญหาหลักดานหนึ่งของการนํานโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ ปญหา

ในลักษณะดังกลาวจะมีมากนอยเพียงใดขึ้นอยูกับปจจัยยอยตาง ๆ หลายปจจัย นับตั้งแตปจจัยทางดานบุคลากร ปจจัย

ทางดานเงนิทุน ปจจัยทางดานวัสดุอุปกรณ เครื่องมือเครื่องใช ตลอดจนปจจัยทางดานวิชาการ หรือเทคโนโลยีที่เกี่ยวของใน

นโยบายนัน้ 

3. ภาวะผูนําสถานศึกษา (LEADERSHIP)มีคาอิทธิพลเชิงสาเหตุเทากับ 0.31 กลาวคือ ผูอํานวยการไดจัดอบรม

บุคลากรในหนวยงานเพื่อพัฒนาบุคลากรสมํ่าเสมอ ผูอํานวยการไดแบงโครงสรางหนวยงานเปนหนวยงานหลัก หนวยงาน

ปฏิบัติการ และหนวยงานอ่ืน ๆ ที่สอดคลองตามกฎหมายและระเบียบการที่กําหนด ผูอํานวยการประสานการทํางานตาม

นโยบายไดเปนอยางด ีผูอํานวยการของทานไดประเมินผลการปฏิบัติงานตามนโยบายอยางสมํ่าเสมอ ผูอํานวยการมีวิธีการ

กระตุนใหผูใตบังคับบัญชามีความกระตือรือรนในการทํางาน ผูอํานวยการไดมอบหมายงานตามนโยบายอยางชัดเจน 

ผูอํานวยการมีความเปนมิตร เขาพบไดงาย ผูอํานวยการมีการควบคุม กํากับ ดูแล การดําเนินงานตามนโยบายอยางตอเนื่อง 

ผูอํานวยการใหความสําคัญเรื่องขวัญกําลังใจของผูใตบังคับบัญชา ผูอํานวยการประเมินผลงานและใหความกาวหนาแก

บุคคลากรอยางเหมาะสมและเปนธรรม และผูอํานวยการมีกระบวนการตัดสนิใจในการทํางานอยางรวดเร็วซึ่งปจจัยดานภาวะ

ผูนําสถานศกึษานัน้ถอืไดวาเปนปจจัยที่สําคัญที่สงผลตอความสําเร็จของการจัดการศกึษาในทองถิ่นเปนอยางมาก เพราะหาก

ผูบริหารไมเห็นความสําคัญดานการศึกษาแลว ไมวาจะเปนงบประมาณสนับสนุนเกี่ยวกับการศึกษาในดานตางๆ การจัด

โครงสรางองคการ การกระตุนการปฏิบัตงิานของผูใตบังคับบัญชา การตดิตามประเมินผลและอ่ืน ๆ ก็จะไมไดรับความสนใจ

และไมไดรับการสนับสนุนเทาที่ควร ดังนั้นภาวะผูนําสถานศึกษาจึงเปนปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จของการนํานโยบาย 3 

ลักษณะและ 5 หลักมูลของการศกึษาสูการปฏิบัตซิึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ แชรโต แชมมวล (2549 อางใน ณัฏชุดา วิจิตร

จามร,ี 2553 : 238)ที่กลาววาภาวะผูนําถอืเปนสวนหนึ่งของระบบการจัดการที่มุงเนนไปที่การชี้นําเพื่อใหสมาชิกในองคการ

กระตอืรอืรนและเต็มใจใหความรวมมือในการปฏิบัตงิาน ดังนัน้ผูบริหารที่จะประสบความสําเร็จจะตองมีทั้งความสามารถใน

การเปนผูบรหิารจัดการและภาวะผูนํา การมีตําแหนงหนาที่ในทางการบริหารงานอยางเดียวไมเพียงพอที่จะทําใหงานบรรลุ



การประชุมวชิาการ และการประกวดนวัตกรรมบัณฑิตศกึษาระดับชาติและนานาชาติ 

ระหวางวันท่ี 17-18 พฤษภาคม 2561 

ณ ศูนยประชุมนานาชาติดิเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส เชยีงใหม 
 

1401 

เปาหมายได ผูบริหารตองมีภาวะผูนําเพื่อชักจูงและกระตุนใหผูปฏิบัติงานมีความกระตือรือรนและใหความรวมมือในการ

ขับเคลื่อนนโยบายไปสูความสําเร็จดวย และยังสอดคลองกับงานวิจัยของพิเชฐ จันทรหนองแวง (2554: บทคัดยอ) ไดศึกษา

ประสิทธิผลการนํานโยบายการเรียนฟรีสิบหาปไปปฏิบัติ : ศึกษาเฉพาะกรณีสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาภาค

ตะวันออกเฉยีงเหนอืตอนลาง ผลการศกึษา พบวา ปจจัยที่มีผลโดยตรงตอประสทิธผิลการนํานโยบายการเรียนฟรีสิบหาปไป

ปฏิบัต ิคือ การมีภาวะผูนําของผูบรหิารองคการ 

4. การสื่อสารนโยบาย (P COMMUNICATION)มีคาอิทธิพลเชิงสาเหตุเทากับ 0.30 กลาวคือ นโยบายไดรับการ

เผยแพรใหเจาหนาที่/บุคลากรครูในแตละโรงเรียนไดรับทราบ นโยบายมีการสื่อสารผานระบบราชการตามลําดับชัดเจน 

นโยบายมีการสื่อสารผานเจาหนาที่หนวยงานตาง ๆ ในองคการที่เกี่ยวของ สํานักงานศกึษาธกิารและกีฬาที่เกี่ยวของไดจัดพิธี

เผยแพรนโยบายตอบุคลากรครูใหมอยางตอเนื่อง นโยบายไดรับการตีพิมพแจกยายเจาหนาที่/บุคลากรครูในแตละโรงเรียน 

และนโยบายมีการสื่อสารผานชองทางสื่อสารสนเทศเชน เฟสบุคไลน อีเมล ฯลฯ เพราะฉะนั้นการสื่อสารถือไดวาเปนปจจัย

หนึ่งที่สําคัญที่สงผลตอประสทิธผิลของการนํานโยบาย ฯ สูการปฏิบัต ิเนื่องจากวาการสื่อสาร คือ การกระทําโดยบุคคลเดียว

หรอืหลายคนในการสงและการรับขาวสาร ซึ่งอาจถูกบิดเบือนดวยสิ่งรบกวนภายใตสภาพผลกระทบและโอกาสที่ทําใหเกิด

ขอมูลยอนกลับ (ณัฏชุดา วจิิตรจามร,ี 2553: 13) ซึ่งสอดคลองกับงานวจัิยของ นนทพัฒน สิงหประยูร (2548: บทคัดยอ) ได

ศึกษาปจจัยที่สงผลตอการนํานโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ : กรณีศึกษานโยบายการตอสูเพื่ออาชนะยาเสพติด ในเขตพื้นที่

อําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค จากผลการศึกษาพบวา การสื่อสารและการประสารงานระหวางหนวยงานตาง ๆ มี

ความสัมพันธทางบวกกับผลของการนํานโยบายการตอสูเพื่อเอาชนะยาเสพตดิไปปฏิบัติ 

5. การบรหิารจัดการหลักสูตร (C MANAGEMENT)มีคาอิทธพิลเชงิสาเหตุเทากับ 0.26 กลาวคือ หลักสูตรตรงตาม

ลักษณะวัฒนธรรม ขนบธรรมเนยีมประเพณีเอกลักษณของชาต ิหลักสูตรตรงตามความมุงหมายของการศึกษา หลักสูตรตรง

ตามลักษณะของพัฒนาการของเด็กในวัยตาง ๆ เปนหลักสูตรที่ทําใหผูเรียนไดเรียนรูอยางตอเนื่อง หลักสูตรมีเนื้อหา

ครอบคลุมและสอดคลองกับเปาหมายนโยบาย และหลักสูตรสามารถวัดและประเมินผลได หลักสูตรสอดคลองกับ

ชวีติประจําวันของผูเรยีน หลักสูตรมีระบบนิเทศการสอนและนําผลไปปรับปรุงการสอนอยางสมํ่าเสมอ หลักสูตรไดรับการ

ปรับปรุงปฏิรูปใหสอดคลองกับสภาพการขยายตัวของเศรษฐกจิสังคม หลักสูตรไดวางกฎเกณฑไวอยางเหมาะสมแกการนําไป

ปฏิบัต ิหลักสูตรมีการสงเสรมิและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรยีนรูและสื่ออุปกรณการเรยีนที่เอ้ือตอการเรียนรู หลักสูตรมี

รายวชิา/กจิกรรมหลาย ๆ อยางเพื่อเปดโอกาสใหเด็กไดเลอืกอยางเหมาะสมตามความสนใจ หลักสูตรไดรับการประเมินอยาง

ตอเนื่อง หลักสูตรมีการจัดระบบการบันทกึ การรายงานผล และการสงตอขอมูลของผูเรียน ระบบประกันคุณภาพหลักสูตรที่

ดําเนนิงานอยางตอเนื่อง และมีการนําแหลงเรยีนรูและภูมิปญญาทองถิ่นมาใชในการเรียนการสอนเพราะหากวาหลักสูตรไม

เปนไปตามระบบที่ทางกระทรวงศกึษาธกิารและกฬีาไดกําหนดไวมันอาจจะสงผลตอประสิทธิผลของการศึกษาเปนอยางมาก 

ซึ่งตามแนวคิดของ ณัฐวุฒิ ณ ปน (2550: 24) ไดกลาววา หลักสูตรสถานศึกษา คือ หลักสูตรที่พัฒนาหรือจัดทําขึ้นโดย

ผูบริหารสถานศึกษา ครูผูสอน ผูเรียน ประชาชน ตลอดจนผูที่เกี่ยวของในชุมชนนั้น ๆ ทั้งนี้หลักสูตรสถานศึกษาจะเปน

แผนการจัดประสบการณที่สําคัญและจําเปนสําหรับผูเรียนในการดํารงชีพอยูในสังคมไดอยางมีความสุข สาระที่จัดใหไวใน

หลักสูตรสถานศกึษา ประกอบดวยสาระการเรียนรูพื้นฐาน และสาระการเรียนรูเพิ่มเติม ภายใตความตองการความจําเปน

ของทองถิ่นและของประเทศชาต ิดังนัน้อาจกลาวไดวาการบรหิารจัดการหลักสูตรจึงเปนปจจัยสําคัญอีกปจจัยหนึ่งที่สงผลตอ

การนํานโยบายฯ ไปสูการปฏิบัตใิหประสบผลสําเร็จ 

6. เอกภาพนโยบาย (P UNITY)มีคาอิทธิพลเชิงสาเหตุเทากับ 0.22 กลาวคือ นโยบายมีความสําคัญและมีความ

จําเปนตอการศกึษาของชาต ินโยบายสามารถนําไปปฏิบัตไิดจรงิ นโยบายมีวัตถุประสงค หรือ เปาหมาย ที่ชัดเจน นโยบายมี

แผนงาน โครงการ และกจิกรรมรองรับอยางครอบคลุม ชัดเจน มีการติดตามและประเมินผลการนํานโยบายไปสูการปฏิบัต ิ

อยางตอเนื่อง นโยบายมีตัวชี้วัดและเกณฑชี้วัดที่สามารถวัดผลไดจริง และการนํานโยบายไปปฏิบัติเปนรูปธรรมและมีความ
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ตอเนื่องเพราะฉะนัน้การที่จะกําหนดนโยบายใดหนึ่งและนําสูการปฏิบัติปฏิบัติ นโยบายนั้น ๆ ตองไดรับความเห็นดีเห็นชอบ 

หรอื มีความเปนเอกภาพจากทุกภาคสวนที่เกี่ยวของในสังคม เชน นักการเมือง นักธุรกิจ ผูที่มีสวนไดสวนเสีย ตลอดจนภาค

ประชาชน และในตัวนโยบายเองก็ตองมีเปาหมาย วัตถุประสงค โครงการ แผนงาน และกิจกรรมรองรับที่ชัดเจน ดังที่มยุร ี

อนุมานราชธน (2556: 18) ไดกลาววา เนื่องจากนโยบายสาธารณะหมายถงึกจิกรรม/การกระทําของรัฐบาล หรือแนวทางการ

เลอืกตัดสนิใจ/แนวทางการกระทําของรัฐบาล เพื่อบรรลุเปาหมาย/วัตถุประสงคที่กําหนด กลาวอีกนัยหนึ่ง นโยบายสาธารณะ

เปนแนวทางการบริหาร หรือแนวทางในการวางแผนและกําหนดโครงการเพื่อผลลัพธในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ดังนั้น ทางเลือก

เหลานี้เปนแนวทางในการกําหนดโครงการเพื่อนําไปสูการกระทําของรัฐบาลในเรื่องที่เกี่ยวของ เพราะฉะนั้นกอนที่จะกําหนด

นโยบาย กําหนดทางเลือกตัดสินใจ กําหนดแผนงาน/โครงการ จําเปนตองทราบเปาหมาย/วัตถุประสงคซึ่งเปนผลลัพธของ

กจิกรรม/ทางเลอืกตัดสนิใจ/แผนงานนัน้ ๆ ไวกอนแลว ในเม่ือมีการกําหนดนโยบายหนึ่ง ๆ ขึ้นมา นโยบายสาธารณะจึงเปนสิ่ง

ที่มีคุณคาและประโยชนตอฝายตาง ๆ ที่เกี่ยวของ เชน ฝายรัฐบาล ฝายขาราชการ ฝายประชาชน และสําหรับผูที่ศึกษา

นโยบายสาธารณะหนึ่ง ๆ เปนตน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ วิโรจน เชมรัมย (2554: บทคัดยอ)ไดทําการศึกษาการนํา

นโยบายระบบการบรกิารการแพทยฉุกเฉนิไปปฏิบัติ จากผลการวิจัยพบวา ปจจัยที่มีผลตอการนํานโยบายระบบการบริการ

การแพทยฉุกเฉนิไปปฏิบัต ิไดแก มาตรฐานและวัตถุประสงคของนโยบายดังนั้นอาจกลาวไดวาเอกภาพนโยบายจึงเปนปจจัย

สําคัญอีกปจจัยหนึ่งที่สงผลตอการนํานโยบาย ฯ ไปสูการปฏิบัตใิหประสบผลสําเร็จ 

7. การสนับสนุนจากเครือขาย (NET SUP)มีคาอิทธิพลเชิงสาเหตุเทากับ 0.15 กลาวคือ หนวยงานจากภาครัฐให

การสนับสนุนในการปฏิบัตงิานอยางเต็มที่ เชน การเอ้ืออํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน การสนับสนุนวัสดุอุปกรณสื่อ

การเรียนการสอน และงบประมาณ สํานักงานศึกษาธิการและกีฬาที่เกี่ยวของไดสนับสนุนงบประมาณ วัสดุอุปกรณ และ

สนองตําราเรียนอยางเพียงพอ สมาคมผูปกครองนักเรียนหรือคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ขั้นหมูบาน) ไดมีสวนรวม

สนับสนุนในการพัฒนาสถานศึกษา ประชาชนใหการสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรครูในโรงเรียน เชน อํานวยความ

สะดวกในการปฏิบัตหินาที่ของครู เขารวมกจิกรรมตางๆ ตามการเชื่อเชญิจากโรงเรยีน และสนับสนุนงบประมาณในการสราง

ตกึอาคารหรอืสถานที่ที่เอ้ือตอการจัดการเรียนการสอนตามความอาจสามารถของตน ผูปกครองนักเรียนใหการสนับสนุน

การปฏิบัตงิานของบุคลากรครู เชน อํานวยความสะดวกในการปฏิบัติหนาที่ของครู เขารวมกิจกรรมตางๆ ตามการเชื่อเชิญ

จากโรงเรยีน และสนับสนุนงบประมาณในการสรางตึกอาคารหรือสถานที่ที่เอ้ือตอการจัดการเรียนการสอนตามความอาจ

สามารถของตน และภาคเอกชนใหการสนับสนุนในการปฏิบัตงิาน เชน การไดรับการสนับสนุนวัสดุอุปกรณหรืองบประมาณที่

เอ้ือตอการจัดการเรยีนการสอนจากบรษิัทหรอืหางรานตาง ๆ เพราะตามแนวคิดของการจัดการจัดการศึกษาของ สปป.ลาว 

คือการจัดการศึกษาตองใหคนในทองถิ่นมีสวนรวมและจัดการศึกษาใหเหมาะสมกับความตองการของทองถิ่น ดังนั้นหาก

องคกรตางๆ ในทองถิ่นเชน สถานศกึษา ชุมชน วัด ไมใหความรวมมือหรอืไมสนับสนุนในดานการจัดการศึกษาก็อาจจะทําให

การบรหิารสถานศกึษาของทองถิ่นไมประสบความสําเร็จได สอดคลองกับกระทรวงศกึษาธกิารและกฬีา (2556: 10) กลาววา

การศกึษาเพื่อทุกคน การศกึษาดําเนนิไปบนพื้นฐานการมีสวนรวมสนับสนุนของประชาชนและรับใชผลประโยชนของประชาชน 

ดังไกสอน พรมวิหาร ไดกลาววา “การศึกษาตองมีลักษณะมหาชน หมายความวาตองเอามหาชน กอนอ่ืนแมนประชาชนผู

ทํางาน(ออกแรงงาน) ทุกชั้นคนเปนเปาหมายรับใชและก็ตองอิงใสมหาชนเพื่อสรางการศึกษา” และยังพบวาสอดคลองกับ

งานวจัิยของ พิเชฐ จันทรหนองแวง (2554: บทคัดยอ) ไดศึกษาประสิทธิผลการนํานโยบายการเรียนฟรีสิบหาปไปปฏิบัติ : 

ศกึษาเฉพาะกรณีสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง จากผลการวิจัย พบวา ปจจัยที่มีผล

โดยตรงตอประสิทธิผลการนํานโยบายการเรียนฟรีสิบหาปไปปฏิบัติ คือ การสนับสนุนจากผูปกครองนักเรียน และการ

สนับสนุนจากหนวยงานอ่ืนอยูในพื้นที่ดังนัน้จึงอาจกลาวไดวาการสนับสนุนจากเครอืขายจึงเปนปจจัยสําคัญที่สงผลตอการนํา

นโยบาย ฯ สูการปฏิบัตใิหประสบผลสําเร็จ  
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สรุปผลการวิจัย 

  ผลการวิเคราะหขอมูลความคดิเห็นตอประสทิธิผลการนํานโยบายฯ สูการปฏิบัต ิมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

    โดยภาพรวมความคิดเห็นตอประสทิธผิลการนํานโยบาย 3 ลักษณะและ 5 หลักมูลของการศึกษาสูการปฏิบัติทั้ง 8 

ดาน มีระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ (X ) เทากับ 4.00 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) เทากับ 0.58 ซึ่ง

สอดคลองกับผลการวจัิยเชงิคุณภาพที่มีผลลัพธโดยภาพรวมอยูในระดับความคิดเห็นมาก 

  ผลการวิเคราะหอิทธิพลเชิงสาเหตุของปจจัยที่สงผลตอประสิทธิผลการนํานโยบาย ฯ สูการปฏิบัติ มี

รายละเอียด ดังนี้ 

 ปจจัยที่มีอิทธพิลตอประสทิธผิลการนํานโยบายสูการปฏิบัตอิยางมีนัยสําคัญทางสถติ ิณ ระดับ 0.05 โดยเรียงลําดับ

ตามคาอิทธิพลเชิงสาเหตุรวม ไดแก การรับรูนโยบายสมรรถนะองคการภาวะผูนําสถานศึกษา การสื่อสารนโยบาย การ

บริหารจัดการหลักสูตรเอกภาพนโยบาย และการสนับสนุนจากเครือขายโดยมีคาอิทธิพลเชิงสาเหตุทางรวมเทากับ 0.37, 

0.35, 0.33, 0.31, 0.26, 0.22 และ 0.15 ตามลําดับ 

 

ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 

แนวทางในการเพิ่มประสิทธิผลสําหรับการนํานโยบาย 3 ลักษณะและ 5 หลักมูลไปสูการปฏิบัติในอนาคต เพื่อให

บรรลุประสทิธผิลสูงสุดรัฐบาลตองมีมาตรการดังตอไปนี้  

1. ควรกําหนดวธิกีารสื่อสารที่ด ีกลาวคือ มีการสื่อสารตามลําดับที่ชัดเจน ครอบคลุมกลุมเปาหมายของนโยบาย 

เพื่อใหผูบริหารสถานศึกษา/ผูอํานวยการไดมีการรับรูถึงวัตถุประสงคและเปาหมายของนโยบายอยางชัดเจน และเพื่อให

ผูปกครองนักเรยีน/ประชาชนมีความรับรูเขาใจตอเปาหมายและวัตถุประสงของนโยบายเพื่อเอ้ืออํานวยตอกระบวนการปฏิบัติ

หนาที่ของบุคลากรครูภายในโรงเรยีนใหสามารถปฏิบัตงิานไดตามเปาหมายนโยบายอยางมีประสทิธภิาพ  

2. ควรมีมาตรการในการเพิ่มสมรรถนะใหแกสถาบันการศึกษา/โรงเรียน กลาวคือ จัดสรรบุคลากรครูที่มีความรู

ความสามารถ สนองงบประมาณ วัสดุอุปกรณ (เทคโนโลยีสารสนเทศ และหองทดลองทางวิทยาศาสตร) ใหแกบรรดา

โรงเรยีนที่มีความขาดแคลน   

3. ควรมีมาตรการในการกระตุนใหผูนําสถานศกึษามีลักษณะภาวะผูนําที่ดใีนการนํานโยบายสูการปฏิบัติ กลาวคือ 

ผูบรหิาร/อํานวยการตองจัดอบรมบุคลากรในหนวยงานเพื่อพัฒนาบุคลากรสมํ่าเสมอ แบงโครงสรางหนวยงานเปนหนวยงาน

หลัก หนวยงานปฏิบัตกิาร และหนวยงานอ่ืน ๆ ที่สอดคลองตามกฎหมายและระเบียบการ ใหความสําคัญเรื่องขวัญกําลังใจ

ของผูใตบังคับบัญชา มีการประเมินผลงานและใหความกาวหนาแกบุคคลากรอยางเหมาะสมและเปนธรรม เปนตน 

4. หลักสูตรที่นําใชเขาในการจัดการเรียนการสอนควรเปนหลักสูตรที่ตรงตามลักษณะขนบธรรมเนียมประเพณี

เอกลักษณของชาติ ตรงตามความมุงหมายของการศึกษา สอดคลองตามลักษณะพัฒนาการของเด็กในวัยตาง ๆ มีเนื้อหา

ครอบคลุมสอดคลองกับเปาหมายนโยบาย และสามารถวัตและประเมินผลได  

5. นโยบายควรมีแผนงาน โครงการรองรับอยางครอบคลุม ชัดเจน มีการตดิตามและประเมินผลการนํานโยบายไป

ปฏิบัตอิยางตอเนื่อง และ  

6. สถานศกึษาควรแสวงหาเครอืขายภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชน เขามามีสวนสนับสนุนการศกึษา 
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ขอเสนอแนะแนวทางในการปฏิบัต ิ

1. คณะกรรมการผูรับผิดชอบในการนํานโยบายสูการปฏิบัติในระดับจังหวัด/อําเภอควรใสใจในการปฏิบัติหนาที่

และความรับผิดชอบของตน เชน กําหนดแผนงาน โครงการ และกิจกรรมตาง ๆ เพื่อรองรับและใหมีความสอดคลองกับ

เปาหมายและวัตถุประสงคของนโยบายใหญ ขณะเดยีวกันควรมีการตดิตอประสานงานระหวางสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด/

อําเภอและโรงเรยีนเพื่อใหมีการรับรูและเขาใจพรอมทัง้นําไปสูการปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิผล และพรอมเดียวกันนั้นก็ควรมี

การตดิตามเรื่องของความตอเนื่องในการปฏิบัตนิโยบาย แผนงาน โครงการ และมีการประเมิลผลการดําเนนิงาน  

2. ตอบุคลากรครู และผูอํานวยการโรงเรียน ควรเพิ่มความรับผิดชอบของตนใหสูงขึ้นกวาเดิม และปฏิบัติหนาที่

ตามการไดรับมอบหมายใหจากหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน ตองแตง ปรับปรุง เรียบเรียงบทสอน และตําราเรียน ตระเตรียม

อุปกรณและสื่อการเรยีนการสอน ศกึษาวจัิยและบรกิารทางดานวชิาการแกสังคม สอนตามหลักสูตร ตามสายวิชาที่เรียนจบ

มา และตามความชํานาญ ตดิตาม ตรวจสอบ วัดผล และประเมินผลผูเรยีนอยางเปนระบบตอเนื่องและยุติธรรม ปฏิบัติหนาที่

ตามการมอบหมายของสวนกลาง/หนวยงานที่เกี่ยวของอยางเขมงวด และเสนอคําคิดเห็นพรอมรายงานผลการดําเนินงานของ

ตน ใหผูบังคับบัญชารับทราบอยางเปนปกติ 

ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 

1. การวจัิยครัง้นี้เปนการวจัิยเฉพาะเขตพื้นที่การศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษาในอําเภอโพนโฮง จังหวัดเวียงจันทน

เทานัน้ ซึ่งผลการวจัิยไมอาจสามารถตอบโจทยโดยภาพรวมได ทัง้นี้เพื่อเปนการประเมินในภาพรวม การวิจัยในครั้งตอไปควร

ขยายขอบเขตการวิจัยใหครอบคลุมเปาหมายของนโยบายครบทุกระดับ เชน ระดับจังหวัด ระดับประเทศ หรือศึกษาใน

ระดับอุดมศกึษา เปนตน 

2. ควรมีการวิจัยเชิงลึกถึงผลดานใดดานหนึ่งของนโยบาย 3 ลักษณะและ 5 หลักมูลของการศึกษา เชน ดาน

ผูเรียนมีความรูและความสามารถทางดานวิทยาศาสตร (ดานลักษณะวิทยาศาสตร) หรือ ดานผูเรียนมีความสามารถและ

ทักษะที่คลองแคลวในดานการเรยีน (ดานปญญาศกึษา) เปนตน 

 

กติตกิรรมประกาศ 

  การวิจัยครั้งนี้สําเร็จลงดวยความกรุณาอยางย่ิงจาก คณาจารยประจําหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  

สาขาวชิานโยบายและการบรหิารสาธารณะ วทิยาลัยบรหิารศาสตร มหาวิทยาลัยแมโจ โดยเฉพาะอาจารย ดร. สุริยจรัส เต

ชะตันมีนสกุล อาจารย ดร. สมคิด แกวทพิย และอาจารย ดร. เกรยีงไกร เจรญิผล ที่ไดเมตตาใหคําปรึกษาแนะนํา แกไขขอบกพรองตางๆ

ดวยความเอาใจใสตลอดเวลาจนกระทั่งการศกึษาครัง้นี้สําเร็จลุลวงดวยด ีผูศกึษาจึงขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูง 

  ขอขอบพระคุณเปนอยางย่ิงมายังคณะผูบรหิารและบุคลากรของสํานักงานศึกษาธิการและกีฬาอําเภอโพนโฮง คณะ

อํานวยการโรงเรยีน บุคลากรครู และตลอดจนสมาคมผูปกครองนักเรยีนและ/หรอืคณะพัฒนาการศกึษาของแตละโรงเรียนใน

อําเภอโพนโฮง จังหวัดเวียงจันทน ที่สละเวลาอันมีคาย่ิงใหผูวิจัยไดดําเนินการเก็บขอมูล เพื่อนําขอมูลที่ไดไปใชประกอบใน

การศกึษา 

  ขอขอบพระคุณเปนอยางย่ิงมายังกรมความรวมมือระหวางประเทศ กระทรวงการตางประเทศแหงราชอานาจักรไทย 

หรือ (TICA) ที่ใหโอกาสกระผมไดมาศึกษาอยูมหาวิทยาลัยแหงนี้และคอยสนับสนุนทุนการศึกษาทุกอยาง และสุดทายนี้ 

ขอขอบพระคุณเปนอยางย่ิงมายังคุณพอ คุณแม ภรรยาและลูกชายของขาพเจาที่คอยเปนกําลังใจใหตลอดมา และตลอดจน

ทุก ๆ ทานที่มีสวนชวยใหงานวจัิยฉบับนี้สําเร็จลงได ผูศกึษาหวังวาการศึกษานี้คงมีประโยชนตอหนวยงานที่เกี่ยวของและผูที่

สนใจทั่วไป 

เอกสารอางอิง 
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บทคัดยอ 
 

การวิจัยโดยใชระเบียบวิธีวิจัยแบบผสมผสาน (Mix Method) กลาวคือ ผสมผสานระหวางการวิจัยเชิงปริมาณ 

(Quantitative Research) โดยจัดเก็บขอมูลเชงิปรมิาณโดยใชแบบสอบถามและนําขอมูลมาวิเคราะหโดยใชสถิติวิเคราะห และ

การวจัิยเชงิคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใชแบบสัมภาษณและนําขอมูลมาวิเคราะหโดยการวิเคราะหเนื้อหา (Content 

analysis) ประชากรที่ใชในการวิจัยในครั้งนี้ ไดกําหนดจํานวนกลุมประชากรที่เก็บขอมูลทั้งเชิงปริมาณและผูใหขอมูลเชิง

คุณภาพซึ่งไดแก อธบิดกีรม/รองอธบิดกีรมการปกครองทองถิ่น อธบิดกีรม/รองอธบิดกีรมพัฒนาการบริหารรัฐ หัวหนากอง/

รองหัวหนากองพัฒนาและบรหิารตัวเมือง นายอําเภอ/รองนายอําเภอจากทั้งหมด 6 อําเภอที่มีหนวยบริการผานประตูเดียว

สังกัดอยู บุคลากรที่สังกัดหนวยงานการบริการผานประตูเดียวทั้ง 6 หนวยงาน และจํานวนประชาชนที่มาใชบริการแตละ

หนวยบรกิาร รวมจํานวนประชากรทัง้สิ้น 252 คน จากนัน้นํามาคํานวณหาขนาดตัวอยางโดยวิธีของ Taro Yamane (1973) ได

จํานวนอยาง จํานวน 155 คน 

ผลการประเมินประสิทธิผลการพัฒนาระบบบริหารตามนโยบายการบริการผานประตูเดียวนครหลวงเวียงจันทน 

สปป.ลาว พบวา มีระดับความคิดเห็นโดยรวมอยูในระดับความคิดเห็นดวยปานกลางคือ มีคะแนนความคิดเฉลี่ยเทากับ 3.32  

และ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 0.78 โดยมีรายระเอียดจําแนกตามระดับความคิดเห็น ดังนี้ 

1) ระดับความคิดเห็นมาก ไดแก ระบบการใหบริการผานประตูเดียวสามารถ ลดโอกาสใหเกิดปญหาการ

คอรัปชั่น โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3. 45 และ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 1.21 

2) ระดับความคิดเห็นปานกลางระบบการใหบริการผานประตูเดียวลดขั้นตอนการใหบริการลงโดยมีคาเฉลี่ย

เทากับ3.26 และ คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ0.95 

3) ระดับความคิดเห็นมากปานกลางระบบการใหบริการผานประตูเดียวสามารถลดระยะเวลาในการใหบริการ

โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.25 และ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 1.00 

 ปจจัยที่มีอิทธิพลตอประสิทธิผลการนํานโยบายสูการปฏิบัติ (T EFFECTIVENESS) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ณ 

ระดับ 0.05 โดยเรยีงลําดับตามคาอิทธิพลเชิงสาเหตุรวม ไดแก กระบวนการนโยบาย ( Policy proceed)ระบบการใหบริการ

ทางประตูเดียว (System service)และ สมรรถนะองคการ  (Or competency) โดยมีคาอิทธิพลทางรวมเทากับ   0.52, 0.27 

และ 0.09 ตามลําดับ  

แมวาระยะที่ผานมารัฐบาลรัฐบาลมีระเบยีบ มีขอตกลง มีคําสั่งและคําชี้แนะตางๆครบพอสมควรจ่ึงสามารถปฏิบัติไดในระดับ

หนึ่ง แตควรใหกําหนดมาตรการลงโทษตอบุคคลหรอืหนวยงานที่มีงานของตัวเองที่สามารถนํามาบริการผานประตูเดียวแตไม

เอามาบรกิารผานประตูเดยีว และ รางวัลสําหรับบุคคลหรอืหนวยงานที่ปฏิบัตไิดดี นอกจากนัน้การบรกิารผานประตูเดียวขาด

แคลนเครื่องมืออยางมากจ่ึงจําเปนจําตองจัดชื้อเครื่องมือรับใชใหหนวยงานบริการผานประตูเดียว นอกจากนั้นควรพัฒนา 
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หรอื จัดชื้อโปรแกรมใหการเปนการบรกิารที่เชื่อมโยงทางอินเตอรเน็ตเพิ่มการเผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการบริการผาน

ประตูเดยีวในทุกในทุกชองทางใหประชาชนไดรับรูอยางกวางขวาง 

คําสําคัญ:  การพัฒนาการบรหิาร  ประสทิธผิล 

Abstract  

 This research was a mixed method research by the use of the quantitative and qualitative research 

methodology. The population in this study consisted of the director/vice director general of department of local 

government, the director/vice director general of development and public administration department, chief of city 

development and management division, sheriff/vice sheriff from all over 6 districts, staffs at the one door services office 

and general people who used the one door services totaled 252 persons. Then computed populations by used Taro 

Yamane (1973) techniques, the total sampling gotten 155 persons. The statistics used for data analysis was general 

descriptive statistics included: Frequencies, Means and Standard Deviations and inference statistics of Partial Least 

Square: PLS. And qualitative research analysis by used content analysis.  

 The results of the study found that the effectiveness of development of administration by one door services 

policy in Vientiane capital, Lao PDR. in the overall found that the concerned persons agreed at the middle level (x̄= 

3.32, S.D. = 0.78). Sorted by the average feedback: 1) agree the high effective is the reduction a chance of corruption 

(xˉ = 3.45, SD = 1.21), follow by the reduction a steps of services (xˉ = 3.26, SD = 0.95) 2) agreed at the middle 

level is the reduction period of service (xˉ = 3.25, SD = 1.00). Factors affecting the effectiveness at the statistical 

significant at level 0.05 ranked from causal effects from high to low were policy processes, one door services system 

and organization competency with the causal influences of =0.52, 0.27 and 0. 09 respectively. 

 Recommendation for policy implementation to achieve the goals: the government should impose punishment to 

the persons or organizations that not follow the government rules/policy and government should give awards to 

individuals or agencies that having a good performance. Moreover, the government should support management tools to 

the relevant division, especially the one door services system division such as internet linking program, promote 

information and announce to public as possible about one door services system. 

Keywords:  DEVELOPMENT OF ADMINISTRATION, EFFECTIVENESS 

 

บทนํา 

การบริหารการพัฒนาแบงเปนสองลักษณะ ประการแรกคือ การพัฒนาการบริหารเปนกระบวน การพัฒนาการ

บรหิารที่มุงเนนการปรับปรุงการบรหิารของหนวยงานโดยควบคลุมองคประกอบภายในองคการ การปรับปรุงโครงสรางหนาที่

การพัฒนาระบบราชการและอ่ืนๆ สวนประการที่ สองคือการบริหารเพื่อการพัฒนาเปนการบริหารที่มุงเนนความในการ

ปฏิบัตกิารหรอืกจิกรรมที่เกี่ยวของในการพัฒนาตางๆตามนโยบายวางแผนหรอืโครงการ สิ่งสําคัญของการบริหารการพัฒนา

องศการภาครัฐคือการบรรลุวัตถุประสงคทีสามารถตอบสนองความตองการของประชาชน เชนการสรางความเจริญเติบโต

ทางเศรษฐกิจใหประชาชนมีความอยูดีกินดีดังนั้นการบริหารการพัฒนาจ่ึงจําเปนตองปรับกลไก หรือ วิธีการบริหารให

สอดคลองกับวัตถุประสงค แลวจ่ึงนําเอาการบริหารมาชวยใหขั้นตอนการปฏิบัติงานตามจุดมุงหมายดังกลาว (ตินปรัชญ

พฤทธิ์ 2537: 22) 
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สภาพปญหาการใหบรกิารของ สปป.ลาว ในระยะกอนมีการสรางตัง้การบรกิารผานประตูเดยีว ผานมาก็ไดพยายาม

เอาใจใสแกไขเอกสาร และคนควาออกอนุญาตในเรื่องตางๆใหประชาชนและทุกภาคสวนไดดีในระดับหนึ่ง สามารถเปน

สวนประกอบใหแกการพัฒนาระเบยีบการบรหิารรัฐ ที่อํานวยความสะดวกใหแกการพัฒนาเศรษฐกจิ สังคม และการทํามาหา

กนิของประชาชนดขีึ้น อยางไรก็ด ีการแกไขเอกสานตางๆดังกลาวนั้นยังเปนหนาที่ของประชาชน และภาคสวนที่เกี่ยวของได

เปนผูจัดการเอง ผานหลายขั้นตอน คาใชจายก็ไมสมเหตุสมผล เสยเวลา ย่ิงไปกวานั้นยังเปนสองวางในการสวยโอกาส

คอรัปชัน่ในหมูรัฐกร(แขวงจําปาสัก 2014 : 3 ) 

เพื่อเพิ่มความศักดิ์สทิธิ์และเพิ่มผลของการคุมครองบรหิารรัฐใหมีความเขมแข็งพรรค และรัฐบาลของ สปป.ลาว ให

ความสําคัญในการปรับปรุงองศการองศการบริหารรัฐทุกขั้นใหมีความสามารถมีกําลังแรงในการปฏิบัติ ตอบสนองไดความ

ตองการของการพัฒนาเศรษฐกจิสังคมของแตละทองถิ่นดังนัน้เพื่อเพิ่มประสทิธภิาพในการบริหารใหมีความเขมแข็ง ป 2006 

ที่ผานมารัฐบาลจึงไดใหทดลองปฏิบัตกิารบรกิารผานประตูเดยีวที่อําเภอไชเสดถา (เเมืองไชเสดถา) นครหลวงเวียงจันทนผาน

การทดลองสรุปไดวามีประโยชนอยางมาก ประชาชนและผูมาใชบริการมีความพอใจ พรอมเสนอใหขยายกวางออกใหทั่ว

ประเทศ (กระทรวงภายใน 2003) 

          โดยเห็นไดความสําคัญและประโยชนที่ไดรับจากการบรกิารผานประตูเดยีวนายกรัฐมนตรจ่ึีงไดออกขอตกลงเลขที 86/

นย ลงวันที่ 3 สงิหาคม ค.ศ. 2007 วาดวยการจัดตัง้ปฏิบัต ิการบรกิารผานประตูเดยีวอยูองคการบรหิารรัฐ ผานการขยายอยู

ในทุกๆขั้นการปกครองมาถึงปจจุบันมีทังหมด 29 แหงที่ไดเคลื่อนไหวการบริหารตามนโยบายการบริการผานประตูเดียว 

อยางใดก็ตามยังมีขอจํากัดในหลายๆดานจ่ึงทําใหการบรกิารยังไมครบทําใหการปฏิบัตอิยูบางแหงยังไมตรงตามเนื้อหาและยัง

ไมทันเปนเอกะภาพกัน (ขอตกลงเลขที 86/นย ลงวันที่ 3 /8/2007วาดวยการจัดตั้งปฏิบัติการบริการผานประตูเดียวอยูองศ

การบริหารรัฐ) ผลการตีลาคาการปฏิบัติ นะโยบายการบริการผานประตูเดียวเห็นวา การบริการผานประตูเดียวไดทําให

ผูใชบรกิารเชื่อม่ันตอการบรกิารของรัฐ ลดขัน้ตอนการแกไขเอกสาร ระเบียบการบริการไดรับการสรางตั้งขึ้น หรือปรับปรุง 

นักธุรกจิ ประชาชน องคการตางๆไดรับความสะดวก รวดเร็วขึ้น และมีความพอใจ มีหันเสียงสังคมชื่นชมการบริการของรัฐ 

นโยบายการบรกิารผานประตูเดยีวเปนการยกระดับการบรหิาร บรกิารของรัฐตามทดิสามสราง สราง(กระทรวงภายใน 2016) 

 ถงึอยางนัน้ก็ด ียังมีบกพรองไมนอย บางองคการ บางหนวยงานปฏิบัติไมทันถูกลักษณะและรูปแบบของ นโยบาย

การบรกิารผานประตูเดยีวทําใหการปฏิบัตไิมเปนเอกภาพกันมีความยุงอยากในการปฏิบัติจริง เชนการประสานงานของแตละ

หนวยงานที่นําเอางานเขามาบรกิารผานประตูใหเกดิการยุดต ิและถอนงานคืนไป (กระทรวงภายใน 2016) 

 ดังนั้น จึงมีความจําเปนในการติดตามประเมินผลของการนํานโยบายบริการผานประตูเดียวไปสูปฏิบัติ ตลอดจน

ปจจัยและเงอืนไขที่สงผลตอประสทิธผิลของการนํานโยบายบริการผานประตูเดียวไปสูปฏิบัติ ทั้งก็เพื่อนําผลการวิจัยไปเปน

สารสนเทศในการปรับปรุงกระบวนนโยบายไปปฏิบัตใิหเกดิประสทิธภิาพและประสทิธผิลตอไปในอนาคต 

วัตถุประสงค 

1. เพื่อประเมินประสทิธผิลการพัฒนาระบบบรหิารตามนโยบายการบริการผานประตูเดียวนครหลวงเวียงจันทน 

สปป.ลาว 

2. เพื่อศกึษาปจจัยที่มีอิทธติอประสทิธผิลการพัฒนาระบบบรหิารตามนโยบายการบริการผานประตูเดียวในนคร

หลวงเวยีงจันทน สปป.ลาว  

ขอบเขตการวิจัย 

ขอบเขตดานเนื้อหา 

การประเมินประสทิธผิลการพัฒนาการบรหิารโดยนโยบายการบรกิารผานประตูเดียวของ สปป.ลาว เปนการศึกษา

ถงึการบรรลุเปาหมายของนโยบายครอบคลุม 4 ดาน คือ1.  ดานสมรรถนะองคการ 2. ดานระบบการบริการผานประตูเดียว 
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3. ดานระบบนโยบาย และปจจัยที่มีอิทธติอประสทิธผิลการพัฒนาระบบบรหิารตามนโยบายการบรกิารผานประตูเดียวในนคร

หลวงเวยีงจันทน สปป.ลาว คือ กระบวนการนโยบายระบบการใหบรกิารทางประตูเดยีว และสมรรถนะองคการ  

ขอบเขตดานพื้นที่ 

การศึกษาครั้งนี้ จะมุงเนนเฉพาะการพัฒนาการบริหารโดยนโยบายการบริการผานประตูเดียวในนครหลวง

เวยีงจันทน ของ สปป. ลาวเทานัน้ 

          ขอบเขตดานประชากร 

 การศกึษาครัง้นี้จะกําหนดเปาหมายที่สามารถใหขอมูลดังนี้ 

เปนอธบิดกีรม/รองอธิบดีกรมการปกครองทองถิ่น 1 ทาน อธิบดีกรม/รองอธิบดีกรมพัฒนาการบริหารรัฐ 1 ทาน 

หัวหนากอง/รองหัวหนากองพัฒนาและบรหิารตัวเมือง 1 ทาน นายอําเภอ/รองนายอําเภอจากทัง้หมด 6 อําเภอ6 ทาน รัฐกรที่

สังกัดหนวยงานการบรกิารผานประตูเดยีว ของ 6 อําเภอ 48 ทาน และ ประชาชนที่มาใชบรกิารจํานวน 88 คน รวม 155 คน 

         ขอบเขตดานระยะเวลา  การวจัิยใชเวลา 8 เดอืน  วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2560 ถงึ วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ.2561  

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

 ทั้งหมดที่จะคนพบนี้สามารถชวยใหกระทรวงภายในไดนําไปปรับปรุงนโยบายการบริการผานประตูเดียวใหมี

ประสทิธผิลดขีึ้น 

1. ระบบนโยบายคือ  ความชัดเจนของนโยบายเหตุผลและความจําเปนของนโยบายนโยบายมีวัตถุประสงคกับ

เปาหมายที่ชัดเจนมีการประเมินนโยบายอยางตอเนื่องการประสานงานของหนวยงานการมีกฎหมายหรอืระเบยีบรองรับ 

2. การเพิ่มสมรรถนะองค คือ  ความเชี่ยวชาญของบบุคลากร การสนับสนุนดานงบประมาณ มีวัสดุและอุปกรณ

รองรับ 

3. การพัฒนาระบบการบรกิารผานประตูเดียวคือ ระบบงาน(ไดแกเอกสารไมยุงยาก ขั้นตอนการปฏิบัติกะทัดรัด

สมเหตุสมผล) ที่สะดวกในการใหบรกิารผานประตูเดยีวมีระบบสารสนเทศรองรับมีผูรับผิดชอบหลักความรวมมือระหวาง

หนวยงานการมีระบบงานที่สะดวก 
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กรอบแนวคดิ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สมรรถนะองคการ 

1. ความเชี่ยวชาญของบบุคลากร  

2. การสนับสนุนดานงบประมาณ  

3. มีวัสดุและอุปกรณรองรับ 

 

 

ระบบ One stop service 

1. ระบบงาน )ไดแกเอกสารไมยุงยาก 

ขัน้ตอนการปฏิบัตกิะทัดรัด

สมเหตุสมผล (ที่สะดวกในการ

ใหบรกิารผานประตูเดยีว 

2. มีระบบสารสนเทศรองรับ 

3. มีผูรับผดิชอบหลัก 

4. การเลอืกรูปแบบระบบการ

ใหบรกิารผานประตูเดยีว 

5. ความรวมมือระหวางหนวยงาน 

6. การมีระบบงานที่สะดวก 

7. มีการประเมินและรายงานผลการ

ดําเนนิงานของระบบ 

8. มีการเขี่ยนโปรแกรมสําเร็จรูป 

 

 

ระบบนโยบาย 

1. ความชัดเจนของนโยบาย 

2. เหตุผลและความจําเปนของ

นโยบาย 

3. นโยบาย มีวัตถุปร ะสงคกั บ

เปาหมายที่ชัดเจน 

4. มีการประเมินนโยบายอยาง

ตอเนื่อง 

5. การประสานงานของหนวยงาน 

6. การมีกฎหมายหรือระเบียบ

รองรับ 

 

ประสทิธผิลของนํานโยบายการ

บริการผานประตูเดยีวไปปฏบิัต ิ

1. ลดขัน้ตอนและระยะเวลา 

2. ลดโอกาสการเกดิคอรัปชั่น 

3. ลดปญหาการใหบรกิารใน

หนวยงานหรอืระหวางหนวยงาน

ลง 

4. เหตุผลที่มีบางเมืองตัง้ไดแตบาง

เมืองตัง้ไมได 
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วิธีการดําเนนิการวิจัย 

เปนการวิจัยโดยใชระเบียบวิธีวิจัยแบบผสมผสาน (Mix Method) กลาวคือ ผสมผสานระหวางการวิจัยเชิงปริมาณ 

(Quantitative Research) โดยจัดเก็บขอมูลเชงิปรมิาณโดยใชแบบสอบถามและนําขอมูลมาวิเคราะหโดยใชสถิติวิเคราะห และ

การวจัิยเชงิคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใชแบบสัมภาษณและนําขอมูลมาวิเคราะหโดยการวิเคราะหเนื้อหา (Content 

analysis)  

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากรที่ใชในการวิจัยในครั้งนี้ ไดกําหนดจํานวนกลุมประชากรที่เก็บขอมูลทั้งเชิงปริมาณและผูใหขอมูลเชิง

คุณภาพซึ่งไดแก อธบิดกีรม/รองอธบิดกีรมการปกครองทองถิ่น อธบิดกีรม/รองอธบิดกีรมพัฒนาการบริหารรัฐ หัวหนากอง/

รองหัวหนากองพัฒนาและบรหิารตัวเมือง นายอําเภอ/รองนายอําเภอจากทั้งหมด 6 อําเภอที่มีหนวยบริการผานประตูเดียว

สังกัดอยู บุคลากรที่สังกัดหนวยงานการบริการผานประตูเดียวทั้ง 6 หนวยงาน และจํานวนประชาชนที่มาใชบริการแตละ

หนวยบรกิาร รวมจํานวนประชากรทัง้สิ้น 252 คน จากนัน้นํามาคํานวณหาขนาดตัวอยางโดยวิธีของ Taro Yamane (1973) ได

จํานวนอยาง จํานวน 155 คน 

การสุมตัวอยางผูวจัิยไดใชเทคนคิการเลอืกตัวอยางโดยโควตาลักษณะประชากร จากนั้นจึงสุมตัวอยางแบบเจาะจง

(Purposive sampling) และการเลอืกแบบบังเอิญ (Accidental sampling) กับกลุมเปาหมายที่คาดาจะใหขอมูลไดครบถวน (พวง

รัตนทวรีัตน 2543 : 107) 

การสรางและพัฒนาเครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนแบบสอบถามที่มีลักษณะปลายปด (Close Questionnaires)  และแบบสัมภาษณ

เชิงลึก (Questionnaires) ที่ผูศึกษาไดพัฒนาขึ้นตามกรอบแนวคิดของการวิจัย โดยแบบสอบถาม มีลักษณะเปนแบบมาตรา

สวนประเมินคา (Rating Scale) มี 5 ระดับ โดยมีเกณฑการใหน้ําหนักของคะแนนตามมาตรวัดทัศนคตติามวิธีของ ลิเคิรท(พวง

รัตนทวรีัตน 2543 : 107)ซึ่งการสรางและพัฒนาคุณภาพเครื่องมือวิจัย ไดแบงการดําเนินการเปน4 ขั้นตอน คือ 1)การนิยาม

เชิงปฏิบัติการและการสรางมาตรวัดและมาตราวัด2)การสรางแบบสอบถาม ตนราง 3)การตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิง

เนื้อหา(Content Validity) เลอืกวธิกีารที่ไมใชสถติโิดยใหผูเชี่ยวชาญชวยตรวจสอบ จํานวน  3ทาน จากนั้นนําขอเสนอแนะของ

ผูเชี่ยวชาญไปปรับปรุงเนื้อหาใหสมบูรณ  4)นําแบบสอบถามไปทดลองจัดเก็บ(Try out) จํานวน 30  ชุด เพื่อวัดความเชื่อม่ัน

(Reliability) ผลการตรวจสอบคาความเชื่อม่ันของแบบสอบถามพบวา คาแอลฟาครอนบาค(Cronbach'sα) มากกวา 0.7 

(UCLA, 2006) แปลวา เครื่องมือมีความเชื่อม่ันสูง โดยมีคาอยูระหวาง 0.70-0.942 

 

ผลการวิจัย 

ในการวจัิยเรื่องประสทิธผิลการการพัฒนาการบรหิารนโยบายการบรกิารผานประตูเดยีวในนครเวยีงจันทน สปป.

ลาว ในครัง้นี้ผูวจัิยไดสรุปผลการวจัิย ดังนี้ 

1. ผลการประเมินประสทิธผิลการพัฒนาระบบบรหิารตามนโยบายการบรกิารผานประตูเดียวนครหลวงเวียงจันทน 

สปป.ลาวพบวา มีระดับความคิดเห็นโดยรวมอยูในระดับความคิดเห็นดวยปานกลางคือ มีคะแนนความคิดเฉลี่ยเทากับ 3.32  

และ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 0.78 โดยมีรายระเอียดจําแนกตามระดับความคิดเห็น ดังนี้ 

1)  ระดับความคิดเห็นมาก ไดแก ระบบการใหบรกิารผานประตูเดยีวสามารถ ลดโอกาสใหเกดิปญหาการคอรัปชั่น 

โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.45 และ สวนเบี่ยงมาตรฐานเทากับ1.21 

2) ระดับความคิดเห็นมากปานกลาง ระบบการใหบริการผานประตูเดียวลดขั้นตอนการใหบริการลงโดยมีคาเฉลี่ย 

เทากับ 3.26 และ คาเบี่ยงแบนมาตรฐานเทากับ 0.95 
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3) ระดับความคิดเห็นมากปานกลางระบบการใหบรกิารผานประตูเดียวสามารถลดระยะเวลาในการใหบริการโดยมี

คาเฉลี่ย  เทากับ 3.25 และ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ1.00 

2. ผลการวิเคราะหอิทธิพลเชิงสาเหตุของปจจัยที่สงผลตอประสิทธิผลการนํานโยบาย ฯ สูการปฏิบัติ มี

รายละเอียด ดังนี้ 

1) ระดับความคิดเห็นมาก ไดแก ผูนําหรือผูบริหารของหนวยงานที่เกี่ยวของใหการสนับสนุนการใหบริการผาน

ประตูเดยีวโดยมีคาเฉลี่ย  เทากับ 3.68 และ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 1.08 

2) ระดับความคิดเห็นมากไดแก มีการรับบุคลากรที่ทําหนาที่ในงานการใหบริการผานประตูตรงตามความถนัด 

โดยมีคาเฉลี่ย   เทากับ 3.67 และ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 1.09 

3) ระดับความคิดเห็นดวยมากไดแกบุคลากรที่ทําหนาที่ในงานการใหบรกิารผานประตูเดยีวมีแรงจูงใจหรือมีความ

เต็มใจ ในการเขามาทํางานโดยมีคาเฉลี่ย  เทากับ 3.55 และ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 1.09 

4) ระดับความคิดเห็นปานกลางไดแก บุคลากรที่ทําหนาที่ในงานการใหบริการผานประตูเดียวไดรับการฝกอบรม

และพัฒนาอยางตอเนื่องโดยมีคาเฉลี่ย  เทากับ 3.21 และ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 1.17 

5) ระดับความคิดเห็นปานกลาง ไดแก รัฐบาลสนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อครุภัณฑ เพื่อรองรับระบบสาระ

สนเทศระบบการใหบริการผานประตูเดียวอยางพอเพียงโดยมีคาเฉลี่ย  เทากับ 3.13 และ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 

0.99 

6) ระดับความคิดเห็นปานกลาง ไดแก รัฐบาลสนับสนุนงบประมาณในการอบรมและพัฒนาศักยภาพของบุคคลกร 

เชน การอบรม การศกึษาดูงาน อยางพอเพยีงโดยมีคาเฉลี่ย   เทากับ 3.06 และ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ 1.04 

7) ระดับความคิดเห็นดวยปานกลางไดแก รัฐบาลสนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อหรือจัดจางดานการพัฒนา

โปรแกรมสําเร็จรูป เพื่อรองรับระบบสาระสนเทศระบบการใหบรกิารผานประตูเดยีวอยางพอเพยีงโดยมีคาเฉลี่ย  เทากับ 2.74 

และ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 1.16 

8) ระดับความคิดเห็นปานกลาง ไดแก หนวยงานมีวัสดุ อุปกรณรองรับรับระบบการใหบริการผานประตูเดียว ที่

ทันสมัยโดยมีคาเฉลี่ย  เทากับ 2.86 และ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 0.97 

9) ระดับความคิดเห็นปานกลาง ไดแก หนวยงานมีวัสดุ อุปกรณ รองรับรับระบบการใหบริการผานประตูเดียว 

อยางเพยีงพอโดยมีคาเฉลี่ย   เทากับ 2.81 และ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 0.98 

10) ระดับความคิดเห็นดวยมาก ไดแก ระบบการใหบรกิารผานประตูเดยีวมีความโปรงใส ไมเลือกปฏิบัต ิ

ตรวจสอบได โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.54 และ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 1.09 

11) ระดับความคิดเห็นมากไดแก เอกสารหรอืราชการที่เกี่ยวกับการใหบรกิารผานประตูเดยีว สรางความสะดวก

และงายตอการใชโดยมีคาเฉลี่ย เทากับ 3.41 และ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 0.84 

12) ระดับความคิดเห็นดวยปานกลางไดแกพนักงานแตละคนไดรับรูเขาใจตอหนาที่เปนอยางด ีเขาใจขัน้ตอนการ

ทํางาน และสายการบันชาโดยมีคาเฉลี่ย   เทากับ 3.37 และ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 0.86 

13) ระดับความคิดเห็นดวยปานกลางไดแกมีรวมงานหรอืบรกิารภาครัฐที่กระจายอยูหลายหนวยงาน เขามาไวใน

ระบบการใหบรกิารผานประตูเดยีวโดยมีคาเฉลี่ย เทากับ 3.12 และ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 0.89 

14) ระดับความคิดเห็นดวยปานกลางไดแกมีจัดระบบงานหรอืขัน้ตอนการทํางานที่สะดวกไมสลับซับซอน จน

สงผลใหเกดิความยุงยากในการใหบรกิารโดยมีคาเฉลี่ย   เทากับ 3.03 และ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 1.07 

15) ระดับความคิดเห็นดวยมาก ไดแก บุคลากรที่ทําหนาที่ในงานการใหบรกิารผานประตูเดยีว มีความรู ความ

เขาใจมีทักษะในงานโดยมีคาเฉลี่ย  เทากับ 3.42 และ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 0.89 
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16) ระดับความคิดเห็นปานกลาง มีระบบขอมูลที่เหมาะสมอันแสดงถงึการจัดหมวดหมูของขอมูลอยางเปนระบบ

โดยมีคาเฉลี่ย เทากับ 3.40 และ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 0.90 

17) ระดับความคิดเห็นดวยปานกลางไดแกมีเครื่องคอมพวิเตอรที่ทันสมัยมาชวยในการประมวลผลขอมูลไดอยาง

รวดเร็ว กลาวคือ การบันทกึ ประมวลผลขอมูล และการนําเสนอขอมูลโดยมีคาเฉลี่ย   เทากับ 2.81 และ สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน เทากับ 0.96 

18) ระดับความคิดเห็นดวยปานกลางไดแกมีการนําโปรแกรมสําเร็จรูปคอมพวิเตอรที่ทันสมัย มีประสทิธผิลใน

การประมวลผลขอมูล มีความเสถยีรและงายตอการใชโดยมีคาเฉลี่ย   เทากับ 2.74 และ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 

0.94 

19) ระดับความคิดเห็นดวยปานกลางไดแกมีการใหบรกิารผานประตูเดยีว ผานระบบอินเตอรเน็ต อยางเหมาะสม 

กรณีงานที่สามารถใหบรกิารไดโดยมีคาเฉลี่ย เทากับ 2.63 และ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 1.12 

20) ระดับความคิดเห็นดวยมาก ไดแก มีการกําหนดหนวยงานใหมาทําหนาที่รับผดิชอบงานการใหบรกิารผาน

ประตูเดยีว ครบทุกหนวยบรกิารในนครหลวงเวยีงจันทรโดยมีคาเฉลี่ย  เทากับ 3.47 และ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 

1.00 

21) ระดับความคิดเห็นปานกลาง หนวยงานใหมาทําหนาที่รับผดิชอบงานการใหบรกิารผานประตูเดยีว มีการ

ตดิตามประเมินผล การใหบรกิารอยางตอเนื่องโดยมีคาเฉลี่ย   เทากับ 3.36 และ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 0.99 

22) ระดับความคิดเห็นดวยมาก ไดแก หนวยงานระดับสูงมีคําสั่งใหเกดิการบูรนาการงานระหวางหนวยงานเพื่อ

รองรับการใหบรกิารผานประดูเดยีวโดยมีคาเฉลี่ย  เทากับ 3.48 และ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 1.05 

23) ระดับความคิดเห็นปานกลาง ไดแก มีขอตกลงดานความรวมมือระหวางหนายงานที่เกี่ยวของกับระบบการ

ใหบรกิารผานประตูเดยีวโดยมีคาเฉลี่ย   เทากับ 3.23 และ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 1.09 

24) ระดับความคิดเห็นปานกลางหนายงานที่เกี่ยวของกับระบบการใหบรกิารผานประตูเดยีว มีการประชุมเพื่อ

ปรกึษาหาหรอืกัน อยางตอเนื่อง โดยมีคาเฉลี่ย เทากับ2.77 และ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 1.13 

25) ระดับความคิดเห็นดวยมาก ไดแก นโยบายการใหบริการผานประตูมีเหตุผลและความจําเปนของประเทศโดย

มีคาเฉลี่ย  เทากับ 3.61 และ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 0.98 

26) ระดับความคิดเห็นดวยมาก ไดแก นโยบายมีแผนงาน และโครงการ รองรับอยางชัดเจนโดยมีคาเฉลี่ย   

เทากับ 3.59 และ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 0.97 

27) ระดับความคิดเห็นดวยมาก ไดแกนโยบายมีวัตถุประสงคหรอืเปาหมายที่ชัดเจนโดยมีคาเฉลี่ย เทากับ 3.55 

และ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 1.02 

28) ระดับความคิดเห็นดวยมาก ไดแกมีออกกฎหมาย หรอืระเบียบ รองรับการนํานโยบายการใหบรกิารผาน

ประตูเดยีว ของครบถวนโดยมีคาเฉลี่ย  เทากับ 3.45 และ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ 0.9 

29) ระดับความคิดเห็นดวยปานกลาง ไดแก มีการตดิตามและประเมินผลระดับนโยบาย โดยมี เทากับ 3.12 และ 

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 1.16 
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ตารางที่ 1 แสดงคาอิทธพิลเชงิสาเหตุของตัวแปรอิสระคือ สมรรถนะองคการ (Or competency) สมรรถนะองคการ   (Or 

competency) และระบบการใหบริการทางประตูเดียว (System service) ที่มีตอประสิทธิผลการนํานโยบาย สู

การปฏิบัติ 

ลําดับ ตัวแปรตาม คา

สัมประสทิธ์ิ

การ

ตัดสนิใจ 

(R2) 

คาอิทธิพล 

เชิงสาเหตุ 

ตัวแปรอิสระ 

สมรรถนะองคการ   

(Or competency) 

กระบวนการ

นโยบาย    ( 

Policy proceed) 

ระบบการ

ใหบรกิารทาง

ประตูเดยีว 

(System service) 

1 ระบบการ

ใหบรกิารทาง

ประตูเดยีว

(System 

service) 

0.65 DE 0.33*** 0.57*** - 

IE - - - 

TE 0.33*** - - 

2 ประสทิธผิล

ทัง้หมด( T 

effect) 

0.36 DE - 0.36** 0.27** 

IE 0.09*** 0.15** - 

TE 0.09*** 0.52** 0.27** 

หมายเหตุ : อิทธิพลทางรวม (Total Effect :TE) ,อิทธิพลทางตรง (Direct Effect : DE), อิทธิพลทางออม (Indirect  Effect : IE ) ,ไมมี

นัยสําคัญ (Not Applicable :N/A) 

 

จากตารางที่ 1 พบวา ปจจัยที่มีอิทธิพลตอประสิทธิผลการนํานโยบายสูการปฏิบัติ (T EFFECTIVENESS) อยางมี

นัยสําคัญทางสถติ ิณ ระดับ 0.05 โดยเรยีงลําดับตามคาอิทธพิลเชงิสาเหตุรวม ไดแก กระบวนการนโยบาย ( Policy proceed)

ระบบการใหบริการทางประตูเดียว (System service)และ สมรรถนะองคการ  (Or competency) โดยมีคาอิทธิพลทางรวม

เทากับ   0.52, 0.27 และ 0.09 ตามลําดับ  

วิจารณผลการวิจัย  

1. ผลการประเมินประสทิธผิลการพัฒนาระบบบรหิารตามนโยบายการบรกิารผานประตูเดียวนครหลวงเวียงจันทน 

สปป.ลาว พบวา มีระดับความคิดเห็นโดยรวมอยูในระดับความคิดเห็นดวยปานกลางคือ มีคะแนนความคิดเฉลี่ยเทากับ 3.32  

และ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 0.78 โดยมีรายระเอียดจําแนกตามระดับความคิดเห็น ดังนี้ 

1) ระดับความคิดเห็นมาก ไดแก ระบบการใหบริการผานประตูเดียวสามารถ ลดโอกาสใหเกิดปญหาการคอรัปชั่น 

โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3. 45 และ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 1. 21 



การประชุมวชิาการ และการประกวดนวัตกรรมบัณฑิตศกึษาระดับชาติและนานาชาติ 

ระหวางวันท่ี 17-18 พฤษภาคม 2561 

ณ ศูนยประชุมนานาชาติดิเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส เชยีงใหม 
 

1415 

2) ระดับความคิดเห็นมากปานกลางระบบการใหบริการผานประตูเดียวลดขั้นตอนการใหบริการลงโดยมีคาเฉลี่ย 

เทากับ3 .และ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ26 0.95 

3) ระดับความคิดเห็นมากปานกลางระบบการใหบรกิารผานประตูเดยีวสามารถลดระยะเวลาในการใหบริการโดยมี

คาเฉลี่ย  เทากับ 3.25 และ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน1.00 

 สอดคลองกับการใหสัมภาษณของทานรองนายอําเภอทานหนึ่งวา เห็นดวยเปนอยางมากเพราะเปนการขยาย

แนวทางของพรรค และ รัฐบาลไปสูการปฏิบัติใหเปนรูปประธรรมเพื่อสะนองการบริการที่ดี รวดเร็ว ไมมีหลายขั้นตอน 

โปรงใส  ตรวจสอบได สามารถตานและสกัดกัน้การคอรัปชั่นในหมูรัฐกร ไมสรางความรําคาญใจใหผูมาใชบริการเปนการลด

ขัน้ตอนจากเม่ือกอนมีถงึ 7 ถงึ 13 ขัน้ตอนในแตละงานลดลงเหลือไมเกิน 3 ขั้นตอน และจากที่เม่ือกอนมามีกําหนดมาเปนมี

กําหนดที่ชัดเจน(ทาน หนูก ิสหีาลาด  วันท ี31 มกราคม 2561) 

2. ปจจัยที่มีอิทธิพลตอประสิทธิผลการนํานโยบายสูการปฏิบัติ (T EFFECTIVENESS) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ณ 

ระดับ 0.05 โดยเรียงลําดับตามคาอิทธิพลเชิงสาเหตุรวม ไดแก กระบวนการนโยบาย ( Policy proceed)ระบบการใหบริการ

ทางประตูเดียว (System service)และ สมรรถนะองคการ  (Or competency) โดยมีคาอิทธิพลทางรวมเทากับ   0.52, 0.27 

และ 0.09 ตามลําดับ มีรายละเอียด ดังนี้ 

1) กระบวนการนโยบายกลาวคือ นโยบายการใหบริการผานประตูเดียวมีเหตุผล และ ความจําเปนของประเทศ มี

วัตถุประสงค หรอืเปาหมายที่ชัดเจน มีแผนงาน โครงการรองรับอยางชัดเจน ไดออกกฎหมายหือระเบียบการรองรับครบถวน 

และ ไดมีการตดิตามประเมินผล 

2) ระบบการใหบรกิารทางประตูเดยีวกลาวคือ มีรวมงานหรอืบริการภาครัฐที่กระจายอยูหลายหนวยงาน เขามาไว

ในระบบการใหบรกิารผานประตูเดยีวอยางครบถวนมีจัดระบบงานหรอืขัน้ตอนการทํางานที่สะดวกไมสลับซับซอน จนสงผลให

เกดิความยุงยากในการใหบรกิาร เอกสารหรอืราชการที่เกี่ยวกับการใหบริการผานประตูเดียว สรางความสะดวกและงายตอ

การใช พนักงานแตละคนไดรับรูเขาใจตอหนาที่เปนอยางดี เขาใจขั้นตอนการทํางานเปนอยางดี และสายการบันชาการ

ใหบรกิารผานประตูเดยีวมีความโปรงใส ไมเลอืกปฏิบัต ิตรวจสอบไดระบบขอมูลที่เหมาะสมอันแสดงถึงการจัดหมวดหมูของ

ขอมูลอยางเปนระบบมีเครื่องคอมพิวเตอรที่ทันสมัยมาชวยในการประมวลผลขอมูลไดอยางรวดเร็ว กลาวคือ การบันทึก 

ประมวลผลขอมูล และการนําเสนอมีการนําโปรแกรมสําเร็จรูปคอมพวิเตอรที่ทันสมัย มีประสิทธิผลในการประมวลผลขอมูล 

มีความเสถยีรและงายตอการใชบุคลากรที่ทําหนาที่ในงานการใหบริการผานประตูเดยีว มีความรู ความเขาใจมีทักษะในหนาที่

งานมีการกําหนดหนวยงานใหมาทําหนาที่รับผดิชอบงานการใหบรกิารผานประตูเดยีว ครบทุกหนวยบริการในนครหลวงเวียง

จันทรหนวยงานระดับสูงมีคําสั่งใหเกดิการบูรนาการงานระหวางหนวยงานเพื่อรองรับการใหบริการผานประดูเดียวมีขอตกลง

ดานความรวมมือระหวางหนายงานที่เกี่ยวของกับระบบการใหบริการผานประตูเดียวอยางชัดเจนหนายงานที่เกี่ยวของกับ

ระบบการใหบรกิารผานประตูเดยีว มีการประชุมเพื่อปรกึษาหาหรอืกัน 

3) สมรรถนะองคการ กลาวคือผูนํา หรอื ผูบรหิารใหการ สนับสนุนการบริการผานประตูเดียว มีการรับบุคลากรที่

ทําหนาที่ในงานการใหบรกิารผานประตูตรงตามความถนัดบุคลากรที่ทําหนาที่ในงานการใหบริการผานประตูเดียวไดรับการ

ฝกอบรมและพัฒนาอยางตอเนื่องบุคลากรที่ทําหนาที่ในงานการใหบรกิารผานประตูเดยีวมีแรงจูงใจหรือมีความเต็มใจ ในการ

เขามาทํางาน รัฐบาลสนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อครุภัณฑ เพื่อรองรับระบบสาระสนเทศระบบการใหบริการผานประตู

เดยีวอยางพอเพยีงรัฐบาลสนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อหรอืจัดจางดานการพัฒนาโปรแกรมสําเร็จรูป เพื่อรองรับระบบ

สาระสนเทศระบบการใหบรกิารผานประตูเดยีวอยางพอเพียงรัฐบาลสนับสนุนงบประมาณในการอบรมและพัฒนาศักยภาพ
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ของบุคคลกร เชน การอบรม การศกึษาดูงานมีวัสดุ อุปกรณรองรับรับระบบการใหบริการผานประตูเดียว ที่ทันสมัย มีวัสดุ 

อุปกรณ รองรับรับระบบการใหบรกิารผานประตูเดยีว อยางเพยีงพอ 

สรุปผลการวิจัย 

             ในการวจัิยเรื่องประสทิธผิลการการพัฒนาการบรหิารนโยบายการบรกิารผานประตูเดยีวในนครเวยีงจันทน สปป.

ลาว นครัง้นี้ผูวจัิยไดสรุปผลการวจัิย ดังนี้ 

1. ผลการประเมินประสทิธผิลการพัฒนาระบบบรหิารตามนโยบายการบรกิารผานประตูเดียวนครหลวงเวียงจันทน 

สปป.ลาว พบวา มีระดับความคิดเห็นโดยรวมอยูในระดับความคิดเห็นดวยปานกลางคือ มีคะแนนความคิดเฉลี่ยเทากับ 3.32  

และ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 0.78 โดยมีรายระเอียดจําแนกตามระดับความคิดเห็น ดังนี้ 

2. ระดับความคิดเห็นมาก ไดแก ระบบการใหบรกิารผานประตูเดียวสามารถ ลดโอกาสใหเกิดปญหาการคอรัปชั่น 

โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3. 45 และ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 1.21 

3. ระดับความคิดเห็นมากปานกลางระบบการใหบริการผานประตูเดียวลดขั้นตอนการใหบริการลงโดยมีคาเฉลี่ย

เทากับ3.26 และ คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ0.95 

4. ระดับความคิดเห็นมากปานกลางระบบการใหบรกิารผานประตูเดยีวสามารถลดระยะเวลาในการใหบริการโดยมี

คาเฉลี่ยเทากับ 3.25 และ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 1.00 

2. ปจจัยที่มีอิทธิพลตอประสิทธิผลการนํานโยบายสูการปฏิบัติ (T EFFECTIVENESS) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ณ 

ระดับ 0.05 โดยเรยีงลําดับตามคาอิทธิพลเชิงสาเหตุรวม ไดแก กระบวนการนโยบาย ( Policy proceed)ระบบการใหบริการ

ทางประตูเดียว (System service)และ สมรรถนะองคการ  (Or competency) โดยมีคาอิทธิพลทางรวมเทากับ   0.52, 0.27 

และ 0.09 ตามลําดับ  

ขอเสนอแนะ  

1. แมวาระยะที่ผานมารัฐบาลรัฐบาลมีระเบียบ มีขอตกลง มีคําสั่งและคําชี้แนะตางๆครบพอสมควรจึงสามารถ

ปฏิบัตไิดในระดับหนึ่ง แตควรกําหนดมาตรการลงโทษตอบุคคลหรือหนวยงานที่มีงานของตัวเองที่สามารถนํามาบริการผาน

ประตูเดยีวแตไมเอามาบรกิารผานประตูเดยีว และ รางวัลสําหรับบุคคลหรอืหนวยงานที่ปฏิบัตไิดดี 

2. เนื่องหนวยงานบริการผานประตูเดียวขาดแคลนเครื่องมืออยางมากจ่ึงจําเปนจําตองจัดชื้อเครื่องมือรับใชให

หนวยงานบรกิารผานประตูเดยีว 

3. ใหพัฒนา หรอื จัดชื้อโปรแกรมคอมพวิเตอรที่มีสมรรถสูงเพื่อสนับสนุนระบบการใหบรกิารผานประตูเดียว การ

ใหการบรกิารที่เชื่อมโยงทางอินเตอรเน็ต ตลอดจนเพิ่มการเผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการบริการผานประตูเดียวในทุกใน

ทุกชองทางใหประชาชนไดรับรูอยางกวางขวาง 

กติตกิรรมประกาศ 

  การวจัิยครั้งนี้สําเร็จลงดวยความกรุณาอยางย่ิงจาก คณาจารยประจําหลักสูตรรัฐประศาสนมหาบัณฑิต  สาขาวิชา

นโยบายและการบรหิารสาธารณะ วทิยาลัยบรหิารศาสตร มหาวิทยาลัยแมโจ โดยเฉพาะอาจารย ดร. สุริยจรัส เตชะตันมีน

สกุล อาจารย ดร. สมคิด แกวทพิย และอาจารย ดร. เกรยีงไกร เจรญิผล ที่ไดเมตตาใหคําปรกึษาแนะนํา แกไขขอบกพรองตางๆ ดวยความ

เอาใจใสตลอดเวลาจนกระทั่งการศกึษาครัง้นี้สําเร็จลุลวงดวยด ีผูศกึษาจึงขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูง 
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  ขอขอบพระคุณเปนอยางย่ิงมายังคณะผูบรหิารและบุคลากรของสํานักงานอําเภอ ไชเสดถา อําเภอไชทานี อําเภอจัน

ทะบูล ีอําเภอสโีคดตะบอง อําเภอหาดไชฟอง และอําเภอสีสักตะนากนครหลวงเวียงจันทน ที่สละเวลาอันมีคาย่ิงใหผูวิจัยได

ดําเนนิการเก็บขอมูล เพื่อนําขอมูลที่ไดไปใชประกอบในการศกึษา 

  ขอขอบพระคุณเปนอยางย่ิงมายังกรมความรวมมือระหวางประเทศ กระทรวงการตางประเทศแหงราชอานาจักรไทย 

หรือ (TICA) ที่ใหโอกาสกระผมไดมาศึกษาอยูมหาวิทยาลัยแหงนี้และคอยสนับสนุนทุนการศึกษาทุกอยาง และสุดทายนี้ 

ขอขอบพระคุณเปนอยางย่ิงมายังคุณพอ คุณแม และภรรยาที่คอยเปนกําลังใจใหตลอดมา และตลอดจนทุก ๆ ทานที่มีสวน

ชวยใหงานวจัิยฉบับนี้สําเร็จลงได ผูศกึษาหวังวาการศกึษานี้คงมีประโยชนตอหนวยงานที่เกี่ยวของและผูที่สนใจทั่วไป 
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บทคัดยอ 

นทิานกอนนอนสําหรับเด็กปฐมวัยเปนกจิกรรมที่พอแมเลานทิานใหเด็กฟง ความรูสึกผูกพันจากพอแมจะถูกสงผาน

ไปสูตัวลูก ทําใหเด็กเกดิจินตนาการ อยากเรยีนรู เกดิแรงจูงใจใหมีนสิัยรักการอาน พอแมมักจะอานนิทานจากหนังสือที่ผลิต

จากกระดาษ ที่มีขนาดและน้ําหนักมาก ฉกีขาดงาย ไมทนทาน ไมเหมาะกับเด็กเล็ก ๆ อีกทัง้ มีรูปแบบเดิม ๆ ไมนาสนใจ การ

ออกแบบหนังสอืนทิานที่มีลักษณะที่แตกตาง จึงทาทายนักวิจัยใหหาทางตอบโจทยตามแนวคิดของผูปกครองและครูประจํา

ชัน้ วัตถุประสงคของการวจัิย คือ ศกึษาลักษณะของหนังสอืนทิานที่สอดคลองกับแนวคิดของครูและผูปกครอง และออกแบบ

หนังสอืนทิานสําหรับเด็กโดยใชผาเปนวัสดุหลัก ดําเนินการวิจัยดวยการสอบถามจากผูปกครองและครูประจําชั้น และดวย

การสัมภาษณผูเชี่ยวชาญดานการออกแบบ 

ผลการวิจัย พบวา 1) หนังสือนิทานควรสงเสริมการเรียนรูของเด็ก มีเนื้อเรื่องสนุกสนาน มีภาพประกอบที่มีสีสัน

สดใส 2) รูปแบบของหนังสือนิทานควรเปนสี่เหลี่ยม ภาพประกอบประดิษฐขึ้นมาจากผาและเศษวัสดุสําหรับงานเย็บปกถัก

รอย 3) การมองเห็น การสัมผัสหนังสอืจะชวยใหเด็กไดจินตนาการและรูจักสังเกตแยกแยะสิ่งตาง ๆ 

คําสําคัญ: การออกแบบหนังสือผา  นทิานกอนนอน  เด็กปฐมวัย 

Abstract  

Bedtime Story is a daily activity that parent does with their kids. Great moment caused to good relationship 

between Childs and parent. Not only, but also encourage their imaginations and reading habits. Normally, parent will 

read the books those made of paper with fragility fracture, heavy and old fashion look. All those weakness are the 

factor that why book was unsuitable for kids. Due to those weaknesses, it has challenged the researcher to explore the 

concepts of Children book from their parents and teacher, and design the fabric book for kids. The methodologies as are: 

data collection with questionnaire from their parents and teacher. In addition, interviewing with graphic design experts 

were the respondents. 

The results revealed that 1) Bedtime Story book should encourage kids for exploration habits with exciting 

theme and vivid illustrations 2) Bedtime Story book should has square shape. The illustrations should made of fabric and 

make up with sewing materials 3) Sighting and touching to the books were encourage kids for imaginations and 

explorations.          

Keywords: Fabric Book Design,  Bedtime Story,  Kids 
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บทนํา 

เด็กเปรียบเสมือนผาสีขาวบริสุทธิ์ การปลูกฝงสิ่งดีงามควรเริ่มตั้งแตเด็ก การใหความรู ความคิด คุณธรรมและ

ประสบการณสามารถหลอหลอมใหเด็กมีจินตนาการที่ดี สื่อที่เหมาะสมในการปลูกฝงสิ่งดีงามใหกับเด็ก คือ หนังสือ เพราะ

หนังสือสามารถตอบสนองความอยากรูอยากเห็นของเด็ก สงเสริมใหเด็กมีความคิด คนหาความจริงเกี่ยวกับตัวเองและ

สิ่งแวดลอม ทําใหเด็กเคลื่อนไหวอยูเสมอ แมรี่ เรนก จาลองโก (Mary Renck Jalongo, 2001: 153) ศาสตราจารยประจําภาค

วิชาการประถมศึกษา มหาวิทยาลัยอินเดียนาแหงเพนซิลวาเนีย ไดทําการศึกษาคุณคาของหนังสือที่มีตอเด็กกอนวัยเรียน 

พบวา หนังสอืเปนอุปกรณการศกึษาที่สําคัญอยางหนึ่งของครู ในการชวยลดปญหาทางอารมณของเด็กทั้งรายบุคคลและเปน

กลุม และยังชวยสงเสรมิความพรอม ความมีวุฒภิาวะทางอารมณเด็กดวย เพราะเปนเรื่องราวปรากฏนั้นจะเปนผูถูกสอน ผล

ที่ได คือ เด็กซึ่งเปนผูอานจะไดรับความคิดเรื่องเหลานัน้ดวย  

อรยิา ไพฑูรย (2541 : 93) กลาววา ไมควรเรงรัดใหเด็กเรียนรูคําประโยคที่ยาวเกินไป แตก็ไมควรประเมินความรู

ทางภาษาของเด็กต่ําเกนิไป พรอมทัง้ยกตัวอยางใหฟงวา มีคุณแมอานหนังสือเกี่ยวกับอาหารใหลูกฟง พอถึงรูปปลา คุณแม

ถามวา นี่เปนอาหารของใครเอย พรอมทัง้เฉลยวา เหมียวเหมียว เจาหนูวัย 2 ขวบ รีบแยงวา แมวตางหากไมใชเหมียวเหมียว 

สิ่งนี้ยืนยันไดวา เด็กมีความเขาใจเรื่องภาษาจากการอานหนังสือของผูใหญ ซึ่ง หทัย ตันหยง (2529 : 20-21) กลาววา การ

อานหนังสือใหเด็กฟง เปนวัฒนธรรมที่ชวยสรางคุณคาและความสมบูรณแบบใหกับเด็ก ในขณะที่ พร พันธุโอสถ (2538 : 

100) ก็ไดกลาววา หากสังเกตดูสหีนาของเด็กยามที่ฟงนทิาน จะพบบางสิ่งบางอยางที่เด็กอยากจะพูดอยูในสีหนาของพวกเขา 

สิ่งนัน้ไมใชแคสมาธหิรอืแคความสนุกสนานตื่นเตนเทานัน้ แตหมายถงึจิตใจของเด็ก เปนความมหัศจรรยใจที่ผสานไปกับความ

ซาบซึ้ง ประทับใจ 

ลักษณะหนังสอืนทิานที่ดมัีกจะมีเคาโครงเรื่องที่มีเหตุมีผล เนื้อเรื่องสื่อถึงการดําเนินชีวิตประจําวัน ชวยปลูกฝงให

เปนคนดี มีคุณธรรม สอนใหรูจักขนบธรรมเนียมประเพณี ประวัติศาสตรและสถานที่สําคัญ นิทานที่เด็ก ๆ สนใจมักจะ

ตอบสนองความตองการขัน้พื้นฐานดานการกนิ การละเลนและเรื่องของความมหัศจรรย นอกจากมีเนื้อหาที่นาสนใจแลว กล

ยุทธในการเลาก็เปนเรื่องสําคัญ ไมวาจะเปนการเลาปากเปลา เลาโดยใชหนังสอืประกอบ เลาโดยใชภาพประกอบ เลาโดย

ใชสื่อผสมดานศลิปะ เชน เลาไปพรอมกับการวาดภาพ เลาไปพรอมกับการพับหรอืตัดกระดาษ ทุกวิธีลวนแลวแตดึงดูดความ

สนใจของเด็ก โดยพื้นฐานของการเลานทิานใหเด็กฟงจะชวยสงเสรมิพัฒนาการทางความคิดและจิตใจ สวนการใชสื่อผสมดาน

ศลิปะจะชวยใหเด็กมีพัฒนาการทางรางกาย เชน การแสดงสหีนาทาทาง การใชแขน มือและนิ้วมือ พัฒนาการเหลานี้ไดรับมา

จากการไดเห็น ไดยินและไดสัมผัส 

องคประกอบของหนังสือนิทาน ไดแก 1) โครงเรื่องที่มีแกนชัดเจน วาตองการใหเด็กเรียนรูอะไร 2) เนื้อเรื่องที่

สามารถสื่อถึงแกนที่วางไว 3) รูปเลมของหนังสือ ที่นาสนใจตั้งแตปกหนาจนถึงหนาสุดทาย 4) รูปวาดและสัญลักษณแทน

รูปภาพ เพื่อใหเด็กไดเกดิจินตนาการอยางอิสระ 5) ตัวอักษรหรอืขอความงาย ๆ เพื่อฝกการอาน การออกเสียง 6) สีสัน เปน

เครื่องมือกําหนดอารมณความรูสกึใหแกเด็ก และ 7) การตัง้ชื่อเรื่อง ซึ่งสําคัญมาก ๆ เชนกัน เพราะชื่อเรื่องจะชวยสรางความ

นาสนใจ จูงใจใหเด็กอยากอานย่ิงขึ้น 

จากการศกึษาขอมูลเกี่ยวกับหนังสือนทิานสําหรับเด็ก พบวา เด็กจะมีประสบการณจากหนังสือนิทานใน 3 ลักษณะ 

คือ 1) การจดจําภาษาภาพ 2) การจดจําภาษาเสยีง และ 3) การแสดงออกดวยการเลยีนแบบ แตประสบการณจากการจดจํา

ภาษาภาพมีสวนสําคัญในการสงเสรมิความคิดสรางสรรคในตัวเด็กไดชัดเจนมากที่สุด ดังนั้น หนังสือนิทานสําหรับเด็กจึงให

ความสําคัญกับภาพประกอบเปนอยางมาก เพราะสามารถดงึดูดความสนใจและสรางความสนุกสนานได ทําใหเด็กไมรูสึกเบื่อ

และอยากอานตอไป ในปจจุบัน การมีภาพประกอบก็ไมใชสิ่งแปลกใหมสําหรับเด็กอีกตอไป ควรเพิ่มประสบการณจากการ

สัมผัสเขาไปดวย ลักษณะรูปเลมที่นาหยิบจับ มีภาพประกอบที่ดูนุมนวลนาสัมผัส เพื่อใหแตกตางจากหนังสือนิทานสําหรับ

เด็กโดยทั่วไป ที่มักจะเปนอุปสรรคตอการอาน เพราะผลติจากกระดาษจึงมีน้ําหนักมาก ฉีกขาดงาย ไมทนทาน ไมเหมาะกับ



การประชุมวชิาการ และการประกวดนวัตกรรมบัณฑิตศกึษาระดับชาติและนานาชาติ 

ระหวางวันท่ี 17-18 พฤษภาคม 2561 

ณ ศูนยประชุมนานาชาติดิเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส เชยีงใหม 
 

1420 

เด็กเล็ก ๆ รวมทัง้ มีรูปแบบเดมิ ๆ ไมนาสนใจ ดวยปญหาดังกลาว ทําใหผูวิจัยตั้งคําถามเพื่อจะศึกษาวา เด็กปฐมวัยมีความ

สนใจหนังสอืนทิานในสวนใดบาง ผูปกครองและครูประจําชั้นมีแนวคิดอยางไรในการเลือกหนังสือนิทาน รวมทั้ง ผูเชี่ยวชาญ

ดานการออกแบบมีขอเสนอแนะในการออกแบบหนังสือนิทานสําหรับเด็กอยางไรบาง ผูวิจัยตั้งสมมุติฐานวา การออกแบบ

หนังสอืนทิานสําหรับเด็กโดยใชผาเปนวัสดุหลัก นาจะเปนวธิทีี่เหมาะสมกับเด็กปฐมวัย 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อศกึษาลักษณะของหนังสือนทิานที่สอดคลองกับแนวคิดของครูและผูปกครอง 

2. เพื่อออกแบบหนังสือนทิานสําหรับเด็กโดยใชผาเปนวัสดุหลัก 

 

วิธีดําเนนิการวิจัย 

1. ศกึษาขอมูลทุติยภูมิจากหนังสอื ตํารา สื่อเว็บไซตและมัลตมีิเดีย รวมทัง้ งานวจัิยที่เกี่ยวของกับการออกแบบ

หนังสอืนทิานสําหรับเด็กปฐมวัย 

2. สรางเครื่องมือเก็บขอมูลดวยแบบสอบถามที่จะใชกับผูปกครองและครูประจําชัน้ และแบบสัมภาษณที่จะใชกับ

ผูเชี่ยวชาญดานการออกแบบ จะไมเก็บขอมูลจากเด็กโดยตรง เพื่อหลกีเลี่ยงการไดคําตอบที่คลาดเคลื่อนและไมสมํ่าเสมอ 

3. เก็บขอมูลปฐมภูมิดวยการใชแบบสอบถามกับกลุมตัวอยาง คือ ผูปกครองและครูประจําชัน้ จํานวน 50 คน เปน

ตัวแทนของนักเรยีน 1 หองเรยีน 

4. เก็บขอมูลปฐมภูมิดวยการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญดานการออกแบบ จํานวน 3 คน 

5. วเิคราะหขอมูลที่ไดจากผูปกครองและครูประจําชัน้ โดยใชสถติิพื้นฐาน ไดแก คารอยละ (%) และคาเฉลี่ย 

(MEAN) และใชวธิตีคีวามจากการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญดานการออกแบบ ขอมูลดังกลาวจะถูกใชเปนโจทยทางการออกแบบ 

ซึ่งจะสอดคลองกับพฤตกิรรมของเด็ก  

6. ออกแบบหนังสอืนทิานที่ใชผาเปนวัสดุหลัก 

 

ผลการวิจัย 

จากการวิเคราะหขอมูลที่ไดจากผูปกครองและครูประจําชั้น จํานวน 50 คน ผลที่ไดจะแยกเปน 2 เรื่อง คือ 1) 

พฤตกิรรมการใชสื่อการเรยีนรูประเภทหนังสอืนทิาน 2) ลักษณะของหนังสอืนทิานผาที่กลุมตัวอยางตองการ รวมทั้ง ขอมูลที่

ไดจากการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญดานการออกแบบ จํานวน 3 คน มีรายละเอียด ดังนี้ 

สวนที่ 1 ผูปกครองและครูประจําชัน้เลอืกสรรสื่อการเรยีนรูประเภทหนังสอืนทิาน โดยพจิารณาจากการสงเสริมการ

เรยีนรูของหนังสอืเปนหลัก รองลงมา คือ มีเนื้อเรื่องสนุกสนาน และภาพประกอบมีสสีันนาสนใจ (ดังตารางที่ 1) สิ่งที่เด็กสนใจ

มากที่สุดในหนังสอืนทิาน คือ สสีันของภาพประกอบ รองลงมา คือ เทคนิคการสรางภาพประกอบ วัสดุที่ใชผลิตเลมหนังสือ 

และเนื้อเรื่อง (ดังตารางที่ 2) ปญหาของหนังสอืนทิานที่พบบอย คือ รูปแบบซ้ํา ๆ ไมแปลกใหม รองลงมา คือ ฉีกขาดงาย ไม

กันน้ํา และมีเนื้อหาเยอะเกนิไป (ดังตารางที่ 3) 
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ตารางที่ 1 ผลการวเิคราะหขอพจิารณาในการเลอืกหนังสอืนทิานใหเด็ก 

ขอพจิารณาในการเลอืกหนังสอืนทิานใหเด็ก จํานวน (คน) รอยละ (%) อันดับ 

สงเสรมิการเรยีนรู 30 60 1 

เนื้อเรื่องสนุกสนาน 6 12 2 

สสีัน 5 10 3 

รูปทรง 5 10 3 

ความทนทาน 4 8 4 

รวม 50 100  

 

ตารางที่ 2 ผลการวเิคราะหสิ่งที่เด็กสนใจในหนังสอืนทิาน 

สิ่งที่เด็กสนใจในหนังสือนทิาน จํานวน (คน) รอยละ (%) อันดับ 

เทคนคิการสรางภาพประกอบ 20 40 1 

วัสดุที่ใชผลติเลมหนังสอื 20 40 1 

เนื้อเรื่อง 10 20 2 

รวม 50 100  

 

ตารางที่ 3 ผลการวเิคราะหปญหาของหนังสอืนทิาน 

ปญหาของหนังสอืนทิาน จํานวน (คน) รอยละ (%) อันดับ 

รูปแบบซ้ํา ๆ ไมแปลกใหม 30 60 1 

ฉกีขาดงายไมกันน้ํา 15 30 2 

เนื้อหาเยอะเกนิไป 5 10 3 

รวม 50 100  

 

สวนที่ 2 ผูปกครองและครูประจําชั้นเลือกลักษณะและรูปแบบของหนังสือนิทานที่เปนสี่เหลี่ยมผืนผาเปนหลัก 

รองลงมา คือ สี่เหลี่ยมจัตุรัส (ดังตารางที่ 4) เลอืกลักษณะของภาพประกอบที่เย็บขึ้นมาจากเศษผา รวมทั้ง การใชวัสดุตาง ๆ 

สําหรับงานเย็บปกถักรอยมาประดษิฐเปนภาพ (ดังตารางที่ 5) เลือกผาเปนวัสดุหลักในการผลิตหนังสือนิทาน รองลงมา คือ 

หนังเทยีมและพลาสตกิ (ดังตารางที่ 6) 

 

ตารางที่ 4 แสดงคาเฉลี่ยเกี่ยวกับรูปเลม รูปทรงของหนังสอืนทิาน 

รูปทรงของหนังสอืนทิาน คาเฉลี่ย (MEAN) อันดับ 

สี่เหลี่ยมผนืผา 4.6 1 

สี่เหลี่ยมจัตุรัส 4.1 2 

หกเหลี่ยม 1.8 3 

วงกลม 1.6 4 

สามเหลี่ยม 1.5 5 
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ตารางที่ 5 แสดงคาเฉลี่ยเกี่ยวกับลักษณะของภาพประกอบ 

ลักษณะของภาพประกอบ คาเฉลี่ย (MEAN) อันดับ 

เย็บขึ้นมาจากเศษผา 4.8 1 

ใชวัสดุเย็บปกถักรอย 4.3 2 

พมิพดวยสี 2.8 3 

วาดดวยลายเสน 2.5 4 

 

ตารางที่ 6 แสดงคาเฉลี่ยเกี่ยวกับวัสดุที่ใชผลติรูปเลมหนังสอืนทิาน 

วัสดุที่ใชผลติรูปเลมหนังสอืนทิาน คาเฉลี่ย (MEAN) อันดับ 

ผา 4.7 1 

หนังเทยีม 3.9 2 

พลาสตกิ 3.4 3 

ไวนลิ 2.5 4 

 

สวนที่ 3 ผูเชี่ยวชาญดานการออกแบบไดใหแนวคิดในการออกแบบหนังสอืนทิานที่ทําจากผา ดังนี้ 

ผูเชี่ยวชาญดานการออกแบบทัง้ 3 ทาน ไดใหขอคิดเห็นวา เปนหนังสอืที่เสรมิสรางพัฒนาการดานการมองเห็น การ

สัมผัส การไดยินและจินตนาการ มีเนื้อหาที่เหมาะสม เนนภาพที่สื่อสารเขาใจงาย จดจํางายในดานรูปทรง สี ผิวสัมผัส ชวยให

เด็กรูจักสังเกตแยกแยะสิ่งตาง ๆ ตัวละครมีบุคลิกภาพโดดเดน แฝงความนารัก สดใส มีเอกลักษณจํางาย ผาเปนวัสดุที่

เหมาะสมสําหรับใชผลิตหนังสือนิทานสําหรับเด็ก เพราะรางกายของเด็กสัมผัสกับผามาตั้งแตเกิดจึงเปนที่คุนเคย หนังสือ

นทิานสําหรับเด็กควรมีขนาดไมเกนิ A4 (กวาง 21 เซนตเิมตร ยาว 29.7 เซนตเิมตร) เพื่อใหพกพาไดงายและเหมาะกับมือเด็ก 

รูปเลมควรมีเทคนคิหลากหลาย สสีันสดใส เพื่อจะไดกระตุนความสนใจ 

 

ผลการออกแบบ 

จากการเก็บขอมูลจากผูปกครอง ครูประจําชั้น และผูเชี่ยวชาญดานการออกแบบ ทําใหไดขอมูลที่นาเชื่อถือและ

สมํ่าเสมอ เม่ือนําไปใชเปนโจทยทางการออกแบบ ก็จะสอดคลองกับพฤติกรรมและธรรมชาติของเด็ก ผลผลิตของการวิจัย

ครัง้นี้ คือ หนังสอืนทิานสําหรับเด็ก ชื่อหนังสอื “อุย! เสยีงอะไร ?” เปนโครงการออกแบบหนังสื่อนิทานที่ทําจากผา แนวคิดที่

ใชในการออกแบบ (Concept) คือ “สัมผัสหรรษา” เพื่อใหเด็กไดสนุกเพลิดเพลินไปกับการสัมผัสเนื้อผา เปนการเรียนรูพื้นผิว

และเสยีงรองของสัตวตาง ๆ รอบตัว รูปแบบที่ใชในการออกแบบ (Mood & Tone) คือ นารัก (Cute) สดใส (Bright) เพลิดเพลิน 

(Enjoy) กลุมเปาหมาย คือ เด็กปฐมวัย ชายและหญงิ อายุ 3 - 5 ป ตัวละครออกแบบจากสัตวตาง ๆ ที่เด็ก ๆ คุนเคย มีบุคลิก

นารัก เปนมิตร สสีันสดใส ผลติจากการตัดเย็บดวยผาชนิดตาง ๆ ใหความรูสึกนุมนิ่ม ผาบางชนิดมีขนปุยนาสัมผัส มีการใส

อุปกรณสงเสยีงไวขางในตัวละคร เพื่อใหเกดิเสยีงรองของสัตวเม่ือถูกสัมผัส มีการพมิพตัวอักษรที่เปนเนื้อเรื่องลงบนผาเพื่อให

เด็กฝกการอานหนังสอื  

ขัน้ตอนการออกแบบหนังสือนทิานสําหรับเด็กที่ใชผาเปนวัสดุหลัก 

1. ตัง้ชื่อเรื่องและวางโครงเรื่อง โดยเนนความมหัศจรรยของสัตวตาง ๆ ที่มีปฏิสัมพันธกับเด็ก ๆ 

2. กําหนดเนื้อเรื่องยอใหสัตวตาง ๆ พูดได เพื่อใหเด็กรูจักเสยีงรองของสัตวเหลานัน้ 

3. เขยีนบทสนทนา คําบรรยายหรอืขอความเพื่อดําเนนิเรื่อง 

4. ออกแบบภาพประกอบ เพื่อกําหนดชนดิและสขีองผา เลอืกวัสดุตาง ๆ สําหรับงานเย็บปกถักรอย 
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5. จัดวางองคประกอบของแตละหนา ออกแบบปกหนา ปกหลัง รูปเลมและกลองใส 

6. ทําแบบจําลองของหนังสือ เพื่อทดสอบการใชงานกับเด็กปฐมวัย จากนั้น จึงแกไขปรับปรุงในสวนที่เปนปญหา 

เชน ชนดิและสสีันของผา การพมิพคําบรรยายหรอืขอความ การใสอุปกรณสงเสยีงไวขางในตัวละคร การประกอบเขาเปนเลม 

การหยิบจับ การพลกิหนาเพื่อการเปดและปด (ดังปรากฏในภาพที่ 1 ถงึ 6) 

  

 
 

ภาพที่ 1 หนังสอืนทิานที่ทําจากผาพรอมกลองบรรจุ ชื่อหนังสือ อุย! เสียงอะไร? 

 

 
 

ภาพที่ 2 ลักษณะภาพประกอบที่ทําจากผา 

 

 
 

ภาพที่ 3 ลักษณะภาพประกอบที่มีเสยีงเม่ือสัมผัสตัวละคร 
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ภาพที่ 4 ลักษณะภาพประกอบที่มีปฏิสัมพันธกับเด็ก 

 

 
 

ภาพที่ 5 ลักษณะภาพประกอบที่ชวยใหเด็กมีพัฒนาการในการใชนิ้วมือ 

 

 
 

ภาพที่ 6 เนื้อหาในเลมชวยใหเด็กมีพัฒนาการในการอาน 

 

 



การประชุมวชิาการ และการประกวดนวัตกรรมบัณฑิตศกึษาระดับชาติและนานาชาติ 

ระหวางวันท่ี 17-18 พฤษภาคม 2561 

ณ ศูนยประชุมนานาชาติดิเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส เชยีงใหม 
 

1425 

วิจารณผลการวิจัย 

การออกแบบหนังสอืนทิานผาเลมนี้ ใชหลักการออกแบบหนังสอืสําหรับเด็ก โดยใชเนนองคประกอบที่นาสนใจ ไดแก 

ภาพประกอบ สสีันและผวิสัมผัส ผสมผสานกับทฤษฎีพฤตกิรรมการสัมผัสของเด็ก สอดคลองกับแนวคิดของ รัถพร ซังธาดา 

(2532) ที่เนนเนื้อเรื่องที่เขาใจงาย ตัวละครนารัก มีบุคลิกที่เปนมิตร มีบทสนทนาและขอความที่อานงาย ๆ ไมยากเกินไป

สําหรับเด็กปฐมวัย มีกลไกที่ซอนอยูสามารถดงึดูดความสนใจ เสรมิสรางจินตนาการของเด็กดวยภาพประกอบ ความสวยงาม

ที่สอดคลองการใชงานไดจรงิในงานออกแบบกราฟกสําหรับเด็กเปนไปตามแนวคิดของ หทัย ตันหยง (2527)  

ผลการทดสอบการใชงานกับเด็กปฐมวัย แสดงใหเห็นวา เด็กใหความสนใจในการมองเห็น การสัมผัสและการไดยิน 

เด็กสามารถเขาใจความหมายของภาพ รูปทรง และสีสัน สอดคลองกับแนวคิดของ พิบูล ไวจิตรกรรม (2547) เรื่องสีมี

ความสามารถในการถายทอดบุคลิกภาพไดอยางชัดเจน นอกจากนี้ ผิวสัมผัสสงเสริมใหเด็กสนใจตัวละครที่จับตองได 

ลักษณะของผาใหความนารัก สดใส เด็กสัมผัสพื้นผวิของผาดวยความรูสกึผอนคลาย รูปเลมเหมาะกับมือเด็ก หยิบจับสะดวก

ถนัดมือ 
 

สรุปผลการวิจัย 

หนังสอืนทิานสําหรับเด็กที่ผลิตจากผา ใหผิวสัมผัสที่ออนโยน มีพื้นผิวที่นาสัมผัส มีสีสันดึงดูดใจ ไมฉีดขาดงาย มี

น้ําหนักเบา เหมาะกับมือเด็ก ควรมีเนื้อหาที่สงเสริมการเรียนรู สนุกสนาน มีภาพประกอบตลอดทั้งเลม การแกปญหาของ

หนังสอืนทิานที่เด็กไมอยากได คือ ตองมีลักษณะและรูปแบบแปลกใหม เชน ประกอบขึ้นมาจากผาและวัสดุตาง ๆ สําหรับงาน

เย็บปกถักรอย 

หนังสอืนทิานสําหรับเด็กที่ผลติจากผา เสรมิสรางพัฒนาการดานการมองเห็น การสัมผัส การไดยินและจินตนาการ 

มีเนื้อหาที่เหมาะสม เนนภาพที่สื่อสารเขาใจงาย จดจํางายในดานรูปทรง ส ีผวิสัมผัส ชวยใหเด็กรูจักสังเกตแยกแยะสิ่งตาง ๆ 

ตัวละครมีบุคลกิภาพโดดเดน แฝงความนารัก สดใส มีเอกลักษณจํางาย ผาเปนวัสดุที่เหมาะสมสําหรับใชผลิตหนังสือนิทาน

สําหรับเด็ก เพราะรางกายของเด็กสัมผัสกับผามาตัง้แตเกดิจึงเปนที่คุนเคย ควรมีเนื้อหาสัน้ ๆ งาย ๆ เปนคําซ้ํา ๆ ที่เด็กจะจํา

ไดตดิปาก รูปแบบของหนังสอืนทิานนทิานผาสามารถเปนไดทัง้สองมิตแิละสามมิต ิหากเปนสามมิติจะสามารถซอนกลไกเพื่อ

สรางจุดดงึดูดใจได เชน กลไกดานแสง เสยีงหรอืการสั่น ชวยเสรมิสรางพัฒนาการจากการสัมผัส 
 

กติตกิรรมประกาศ 

งานวจัิยเรื่องนี้สําเร็จลุลวงลงไดดวยความชวยเหลอืจากบุคคลหลายทาน จึงขอขอบพระคุณ ณ โอกาสนี้ ขอขอบคุณ

อาจารยที่ปรกึษา ผูชวยศาสตราจารย ดร.พบิูล  ไวจิตรกรรม ซึ่งทานใหคําแนะนําและขอเสนอแนะตาง ๆ     ขอขอบพระคุณ 

คุณพอและคุณแม ที่ชวยเหลือทุก ๆ ดานไมเคยขาดและคอยใหกําลังใจเสมอมา ขอบคุณ พี่โม พี่นน ที่ไดใหคําแนะนําและ

ชวยเหลอืในการทํางานเปนอยางด ีขอบคุณเพื่อน ๆ ที่เปนกําลังใจให 
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บทคัดยอ 

การวจัิยการประเมินความเสี่ยงของผูใชงานคอมพิวเตอรตามหลักการยศาสตร  (RULA) ในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ

ประเมินความเสี่ยงของผูใชงานคอมพวิเตอรโดยวธิี RULA และเพื่อศกึษาทาทางการใชงานของผูใชงานคอมพิวเตอร  เพื่อเสนอ

แนวทางวิธีการใชคอมพิวเตอรใหเหมาะสม  โดยการศึกษากลุมตัวอยางจากนักศึกษาที่เขาใชงานคอมพิวเตอรในศูนยวิทย

บรกิารจํานวน 343 คน เก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถาม และแบบประเมิน RULA ทําการวเิคราะหขอมูลดวยโปรแกรมสําเร็จรูป 

SPSS สถติทิี่ใชไดแก รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

 ผลการศึกษาจากแบบสอบถามพบวาประชากรสวนใหญเปนเพศหญิง  อายุระหวาง  19 – 21 ป เปนนักศึกษาจาก

คณะวิทยาศาสตร  และเทคโนโลยี โดยเขาใชงานคอมพิวเตอรตั้งแต  1 – 2 ชั่วโมง เปนประจําทุกวัน  และจากแบบประเมิน 

RULA  ของผูใชงานคอมพิวเตอร  ตามหลักการย-ศาสตรเพศชายจํานวน  116 คน  เพศหญิงจํานวน  189 คน  มีคะแนนความ

เสี่ยง เทากับ 3 - 4 คะแนน ซึ่งหมายความวา ควรมีการศกึษาเพิ่มเตมิ และตดิตามวัดผลอยางตอเนื่อง  อาจจะจําเปนที่จะตอง

มีการออกแบบงานใหม  เพศชายจํานวน  8 คน  เพศหญิงจํานวน  30 คน  มีคะแนนความเสี่ยง  เทากับ  5 – 6 คะแนน  ซึ่ง

หมายความวา งานนัน้เริ่มเปนปญหา ควรทําการศกึษาเพิ่มเตมิ และควรรบีปรับปรุง 

จากผลการวิจัยมีขอเสนอแนะควรจัดใหมีการอบรมใหความรูเกี่ยวกับการยศาสตร  และผูใชบริการไมควรเขาใช

คอมพวิเตอรมากกวา  4 ชั่วโมงตอวัน ควรทําตดิตอกันเพยีง  50 นาที และพัก  10 นาที 

คําสําคัญ: การยศาสตร  RULA  คอมพวิเตอร  หองสมุด  ประเมินความเสี่ยง 

Abstract  

This research to evaluate computer user’s risk based on Ergonomics assessment (Rapid Upper Limp 

Assessment –RULA) was aimed to assess the risk of computer users by RULA method and to study computer user’s 

posture in order to suggest proper posture to use a computer. The study was conducted among 343 sample students 

who used computers in the library by collecting data from a questionnaire and RULA evaluation form. The data was 

analyzed by SPSS program. The statistics used were percentage, mean, and standard deviation.  

 According to the result from the questionnaire, most samples were female, aged between 19-21 years old, 

studying in the Faculty of Science and Technology, using the computer for 1-2 hours every day. From RULA evaluation 

form of 116 male and 189 female computer users based on Ergonomics, risk scores were 3-4, which mean that further 
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research should be conducted and results should be measured continuously. A new working design may be necessary. 

From 8 male and 30 female users, the risk scores were 5-6, which means that such work has started to be a problem, 

further research should be done and improvement should be made immediately. 

Based on the result, it is recommended to provide training on Ergonomics. Also, the user should not use 

computer longer than 4 hours per day and should work continually for only 50 minutes then take a 10 minutes break.          

Keywords: Ergonomics, RULA, computer, library, riskassessment 

 

บทนํา 

ปจจุบันเทคโนโลยีและการสื่อสารไดเจริญกาวหนาอยางรวดเร็ว ในการดําเนินชีวิตประจําวันของมนุษยอุปกรณ

สื่อสารและคอมพิวเตอรไดเขามามีบทบาทสําคัญตอการดําเนินกิจกรรมตางๆ เชน คนหาขอมูล ใชทํางานเอกสาร และ

ตดิตอสื่อสาร เปนตน จากผลการสํารวจมีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรอืน พ.ศ. 2556 สํานักงานสถิติ

แหงชาต ิกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีจํานวนผูใชงานคอมพวิเตอร จํานวนประชากรอายุ 6 ป ขึ้นไปทั้งสิ้น

มีประมาณ 63.3 ลานคน โดยในจํานวนนี้มีผู ใชคอมพิวเตอร  22.2 ลานคน (รอยละ 35.0)  พบวา ผู มีการศึกษา

ระดับอุดมศกึษา มีสัดสวนการใชคอมพวิเตอรสูงที่สุด คือ รอยละ 86.9 รองลงมาคือระดับอนุปรญิญาใชคอมพิวเตอร รอยละ 

64.0 และในป พ.ศ. 2559 มีจํานวนประชากรอายุ 6 ปขึ้นไป มีการใชงานคอมพวิเตอร 20,218,612  คน จากจํานวนประชากร 

62,804,826 คน (สํานักงานสถติิ,2559) ซึ่งถอืวายังคงมีการใชงานคอมพวิเตอรเปนจํานวนมาก   

 ผูใชคอมพวิเตอรมีการเคลื่อนไหวของอวัยวะสวนตางๆ อยางจํากัด เชน การจัดวางจอคอมพิวเตอร เอกสารที่พิมพ 

โตะ และเกาอ้ีใหเหมาะสม ยังมีความจําเปนอยางที่ตองจัดวางแปนพิมพและเมาสใหอยูในตําแหนงที่ถูกตองเหมาะสมกับ

อุปกรณงานที่ทํา (คีรนิท เมฆโหรา, 2547) ซึ่งการใชงานคอมพิวเตอรเปนลักษณะงานที่ทําซ้ําๆ และผูปฏิบัติงานมักจะอยูใน

ทาทางที่ไมเหมาะสม ซึ่งสงผลใหเกิดอาการปวดเม่ือยกลามเนื้อจากการใชงานคอมพิวเตอรหรือเรียกวา Computer-related 

Musculoskeletal Disorders (จุฑาทพิย วญิูเจรญิกุล, 2558)  และเปนปญหาสุขภาพที่สําคัญของคนทํางานกับคอมพิวเตอร 

ทุกคนสัมผัสปจจัยดานการยศาสตรทั้งในดานทาทางการทํางานที่ไมเหมาะสมและทาทางการทํางานที่มีการเคลื่อนไหวซ้ําๆ 

(พาวณีิ ใจบาน, 2556) นอกจากนัน้ พบวากลุมตัวอยางสวนใหญมีพฤติกรรมการใชคอมพิวเตอรในการทํางานที่ผิดวิธี ซึ่งมี

โอกาสเสี่ยงสูง ไดแก การวิเคราะหทาทางและตําแหนงของรางกายที่อาจมีผลตอการบาดเจ็บหรือการเจ็บปวย จากการ

ทํางานของกลุมตัวอยางจํานวน 9 คน พบวาขอมือ แขนสวนลาง และแขนสวนบน อยูในตําแหนงที่ไมเหมาะสมมากที่สุด มีคา

เปนรอยละ 93.53, 83.74 และ 72.55 ตามลําดับ(ตวนนูรีซันน สุริยะ และคณะ, 2558) และพบวากลุมตัวอยางมีการปฏิบัติ

สวนมากถูกตองเกี่ยวกับการปองกันผลกระทบทางกายจากการใชคอมพวิเตอร แตยังมีการปฏิบัตไิมถูกตองคือ ในเรื่องการใช

แผนกรองแสง (filter) และการวางตําแหนงคียบอรดและเมาสอยูระดับเอวหรือระดับหนาตักใหพอดี ซึ่งเปนเรื่องของการใช

อุปกรณปองกันและการใชอุปกรณใหถูกตองเพื่อปองกันผลกระทบตอสุขภาพกายจากการใชคอมพวิเตอร (รุงโรจน เดชะชวย, 

2558) 

 ดังนัน้ผูวจัิยไดตระหนักถงึความเสี่ยงของผูใชงานคอมพิวเตอร จากการนั่งทํางานเปนเวลานาน และปจจัยตางๆที่มี

ผลกระทบตอผูใชงานคอมพิวเตอร จึงมีแนวคิดที่จะจัดทําการประเมินความเสี่ยงที่ของผูใชงานคอมพิวเตอร ซึ่งอาจสงผล

กระทบตอผูใชงานคอมพวิเตอร จึงไดทําการวิเคราะหหาสาเหตุของความเสี่ยง เพื่อเสนอแนวทางการแกปญหาของผูใชงาน

คอมพวิเตอรใหมีสภาพแวดลอมและทาทางการทํางานที่เหมาะสมตามหลักการยศาสตร ของผูใชงาน 
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อุปกรณและวิธีการ / วิธีดําเนนิการวิจัย 

ประชากรที่ศึกษา คือ นักศึกษาที่ใชงานคอมพิวเตอร ณ ศูนยวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราช-ภัฏสวนสุนันทา ตาม

สถิตกิารใหบรกิารเครื่องคอมพวิเตอรของศูนยวทิยบรกิาร จํานวนสมาชกิที่ใชบรกิารรวมทัง้หมด 1,380 คน (ขอมูล ณ วันที่ 1 

– 2กุมภาพันธ 2560) การกําหนดกลุมตัวอยางโดยใชสูตรทาโร ยามาเน  )Taro Yamane , 1973  ( ในการวิจัยครั้งนี้ จากการ

คํานวณไดขนาดกลุมตัวอยางจํานวน 311 คน จากการคํานวณคาตกหลน 10 % ไดขนาดกลุมตัวอยางจํานวน 343 คน การ

เลอืกกลุมตัวอยางแบบบังเอิญ  )Accidental Sampling) เปนการสุมที่ถือเอาความสะดวกในการปฏิบัติงานเปนหลัก โดยเลือก

ตามที่มีอยู หรอืเลอืกตามผูที่ใหความรวมมือ  

 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย แบบสอบถาม เรื่อง การประเมินความเสี่ยงของผูใชงานคอมพิวเตอรตามหลักการยศาสตร 

)RULA)  )กรณีศกึษา: ศูนยวทิยบรกิารมหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา) โดยแบบสอบถามประกอบดวย 3 สวน 

สวนที่ 1 แบบสอบถามขอมูลทั่วไป เปนแบบสอบถามแบบตรวจสอบรายการ  )Checklist)ไดแก เพศ อายุ คณะ ระยะเวลาการ

ใชงานคอมพวิเตอร และการเขาใชงาน สวนที่ 2 สภาพแวดลอมขณะปฏิบัติงาน เปนแบบมาตรประมาณคา  )Rating Scale) มี 

5 ระดับ แบงเปน มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด สวนที่ 3 ลักษณะและทาทางขณะปฏิบัติงาน เปนแบบมาตร

ประมาณคา )Rating Scale) มี 5 ระดับ แบงเปน มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด 

 

ผลการวิจัย 

ตารางที่ 1 แสดงอัตราสวนรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามเพศ 

เพศ จํานวน รอยละ 

ชาย 124 36.2 

หญิง 219 63.8 

รวม 343 100 

 
 

ตารางที่ 2 แสดงอัตราสวนรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามอายุ 

อายุ จํานวน รอยละ 

ต่ํากวา 18 ป  8 2.3 

19 – 21 ป  217 63.3 

22  – 25 ป  111 32.4 

25 ปข้ึนไป  7 2.0 

รวม 343 100 
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            ตารางที่ 3 แสดงอัตราสวนรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามคณะ 

คณะ จํานวน รอยละ 

เทคโนโลยีอุสาหกรรม 42 12.3 

วทิยาศาสตร และเทคโนโลยี 71 20.7 

มนุษยศาสตร และ

สังคมศาสตร 

66 19.2 

วทิยาการจัดการ 61 17.8 

คุรุศาสตร 50 14.6 

 ศลิปกรรมศาสตร 3 0.9 

พยาบาลศาสตร 20 5.8 

วทิยาลัยนวัตกรรม 30 8.7 

รวม 343 100 
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        ตารางที่ 4   แสดงอัตราสวนรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามระยะเวลาในการใชงานคอมพวิเตอร 

ระยะเวลาที่ใชงานคอมพวิเตอร จํานวน รอยละ 

นอยกวา 1 ช่ัวโมง  98 28.6 

ตั้งแต 1 – 2 ช่ัวโมง  130 37.9 

3  – 4 ช่ัวโมง  73 21.3 

4 ช่ัวโมงข้ึนไป  42 12.2 

รวม 343 100 

 

 
 

 

ตารางที่ 5  แสดงอัตราสวนรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามการเขาใชงาน 

การเขาใชงาน จํานวน รอยละ 

ทุกวัน 145 42.3 

ทุกสัปดาห 126 36.7 

ทุกเดอืน 46 13.4 

เทอมละครั้ง 26 7.6 

รวม 343 100 
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แบบประเมินผลของ RULA (RULA Employee Assessment Worksheet)     

แบบประเมินผลของ RULA (RULA Employee Assessment Worksheet)     

  ในการประเมินความเสี่ยงของผูใชงานคอมพิวเตอร ไดจัดทําการประเมินความเสี่ยงโดยวิธี RULA (RULA 

Employee Assessment Worksheet) จากกลุมตัวอยางจํานวน 343 คน สรุปไดดังตารางที่ 8 

ตารางที่ 7 ตารางแสดงการแปลผลคะแนนความเสี่ยงรวมในวธิ ีRULA 
 

คะแนน การแปลผล 

1-2 
ยอมรับได แตอาจจะมีปญหาทางการยศาสตรไดถามีการทํางานดังกลาวซ้ําๆตอเนื่องเปน

เวลานานกวาเดิม 

3-4 
ควรมีการศกึษาเพิ่มเตมิและตดิตามวัดผลอยางตอเนื่องอาจจะจําเปนที่จะตองมีการออกแบบ

งานใหม 

5-6 งานนัน้เริ่มเปนปญหา ควรทําการศกึษาเพิ่มเตมิ และควรรบีปรับปรุง 

7 งานนัน้มีปญหาทางการยศาสตร และตองมีการปรับปรุงทันที 

 

ตารางที่ 8  ตารางสรุปผลการแปรผลคะแนนความเสี่ยงรวมโดยวธิ ีRULA 

จํานวน คะแนน การแปลผล 

ชาย หญิง 

0 0 1 ยอมรับได แตอาจจะมีปญหาทางการยศาสตรได

ถามีการทํางานดังกลาวซ้ําๆตอเนื่องเปน

เวลานานกวาเดิม 
0 0 2 

50 86 3 ควรมีการศกึษาเพิ่มเตมิและตดิตามวัดผลอยาง

ตอเนื่องอาจจะจําเปนที่จะตองมีการออกแบบ

งานใหม 
66 103 4 

8 30 5 งานนัน้เริ่มเปนปญหา ควรทําการศกึษาเพิ่มเตมิ 

และควรรบีปรับปรุง 0 0 6 

0 
0 

 7 
งานนัน้มีปญหาทางการยศาสตร และตองมีการ

ปรับปรุงทันที 
124 219 

 

วิจารณผลการวิจัย 

จากการประเมินความเสี่ยงโดยใชแบบประเมินผลของ RULA (RULA Employee Assessment Worksheet) เพื่อตอบ

วัตถุประสงคในขอที่ 1.2.1 เพื่อประเมินความเสี่ยงของผูใชงานคอมพิวเตอรโดยวิธี Rapib Upper Limb Assessment (RULA) 

และเพื่อตอบสมมตฐิานขอที่ 1.4.2 ผูใชงานคอมพิวเตอรมีทาทางปฎิบัติงานไมเหมาะสม พบวา เพศชายจํานวน 116 คน เพศ

หญงิจํานวน 189 คน มีคะแนนความเสี่ยง เทากับ 3 - 4 คะแนน ซึ่งหมายความวา ควรมีการศกึษาเพิ่มเติม และติดตามวัดผล

อยางตอเนื่อง อาจจะจําเปนที่จะตองมีการออกแบบงานใหม เพศชายจํานวน 8 คน เพศหญิงจํานวน 30 คน มีคะแนนความ
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เสี่ยง เทากับ 5 – 6 คะแนน ซึ่งหมายความวา งานนัน้เริ่มเปนปญหา ควรทําการศกึษาเพิ่มเติม และควรรีบปรับปรุง เนื่องจาก

ศูนยวทิยบรกิารมีโตะ และเกาอ้ี 2 รูปแบบ คือ 1. โตะ เกาอ้ีแบบทรงสูง ซึ่งลักษณะเกาอ้ีทุกตัวไมมีที่พักแขน เกาอ้ีบางตัวไมมี

ที่พักเทา และลักษณะโตะมีลักษณะที่แคบ 2. โตะ เกาอ้ีแบบเตี้ย ซึ่งมีลักษณะเกาอ้ีทุกตัวมีที่พักแขนเพื่อชวยในการพยุงแขน

ขณะใชแปนพมิพ และเมาส เทาสามารถวางราบกับพื้นได ปจจัยเหลานี้จึงเปนผลทําใหระบบคะแนนที่ออกมาแตกตางกัน 
 

สรุปผลการวิจัย 

เพศ พบวากลุมตัวอยางของผูใชงานคอมพวิเตอร สวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 63.8 และเพศชาย คิดเปน

รอยละ 36.2 ตามลําดับ 

 อายุ พบวากลุมตัวอยางของผูใชงานคอมพวิเตอร สวนใหญมีอายุระหวาง 19 – 21 ป คิดเปนรอยละ 63.3 รองลงมา

เปนอายุระหวาง 22 – 25 ป คิดเปนรอยละ 32.4 ต่ํากวา 18 ป คิดเปนรอยละ 2.3 และ 25 ปขึ้นไป คิดเปนรอยละ 2.0 

ตามลําดับ 

 คณะ พบวากลุมตัวอยางของผูใชงานคอมพวิเตอรสวนใหญไดแก คณะวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี คิดเปนรอยละ 

20.7 รองลงมาเปนคณะมนุษยศาสตร และสังคมศาสตร คิดเปนรอยละ 19.2 คณะวิทยาการจัดการ คิดเปนรอยละ 17.8 

คณะครุศาสตร คิดเปนรอยละ 14.6 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คิดเปนรอยละ 12.3 คณะวิทยาลัยนวัฒกรรม คิดเปนรอย

ละ 8.7 คณะพยาบาลศาสตร คิดเปนรอยละ 5.8 และคณะศลิปกรรมศาสตร คิดเปนรอยละ 0.9 ตามลําดับ 

 ระยะเวลาในการใชงานคอมพวิเตอร พบวากลุมตัวอยางของผูใชงานคอมพิวเตอรสวนใหญใชคอมพิวเตอรตั้งแต 1 – 

2 ชั่วโมง คิดเปนรอยละ 37.9 รองลงมาใชคอมพิวเตอรนอยกวา 1 ชั่วโมง คิดเปนรอยละ 28.6 ใชงาน 3 – 4 ชั่วโมง คิดเปน

รอยละ 21.3 และ 4 ชั่วโมงขึ้นไป คิดเปนรอยละ 12.2 ตามลําดับ 

 การเขาใชงานคอมพวิเตอร พบวากลุมตัวอยางของผูใชงานคอมพิวเตอรสวนใหญเขาใชทุกวัน คิดเปนรอยละ 42.3 

รองลงมาเขาใชทุกสัปดาห คิดเปนรอยละ 36.7 เขาใชทุกเดอืน คิดเปนรอยละ 13.4 และเขาใชเทอมละครั้งคิดเปนรอยละ 7.6 

ตามลําดับ 

ผลการวิเคราะหขอมูลพบวา ทาทางขณะปฎิบัติงานของผูใชงานคอมพิวเตอร จากกลุมตัวอยางจํานวน 343  คน 

อันดับที่ 1 เทาวางราบกับพื้น หรอืวางบนที่พักเทา (คาเฉลี่ย 3.9446) อันดับที่ 2  ตําแหนงแปนพิมพ และเมาสอยูในตําแหนง 

และความสูงพอเหมาะ ที่สามารถปลอยแขนตามธรรมชาติ และใหขอศอกอยูใกลตัว  (คาเฉลี่ย 3.8076) อันดับที่ 3  ตําแหนง

แปนพิมพ และเมาสอยูในระดับเอว หรือระดับหนาตักพอดี  (คาเฉลี่ย 3.7726) อันดับที่ 4  นั่งเกาอ้ีโดยพิงพนักตลอดเวลา 

(คาเฉลี่ย 3.7172) อันดับที่ 5  มีการงอ หรือกระดกขอมือจากการใชแปนพิมพ  (คาเฉลี่ย 3.6297) อันดับที่ 6  ศีรษะตั้งตรง 

สายตาอยูในระดับเดยีวกับจอคอมพวิเตอร (คาเฉลี่ย 3.6268) อันดับที่ 7 มีการบิด หรือหมุนขอมือจากการใชเมาส  (คาเฉลี่ย 

3.6210) อันดับที่ 8  บิดขอมือ ขณะใชงานคอมพิวเตอร  (คาเฉลี่ย 3.5773) อันดับที่ 9  มีการกมเงยของศีรษะขณะใชงาน

คอมพวิเตอร (คาเฉลี่ย 3.4315) อันดับที่ 10 ศรีษะตัง้ตรง ไหลผอนคลาย  (คาเฉลี่ย 3.4198) อันดับที่ 11  ขณะปฎิบัติงานแขน

ของทานวางอยูบนที่พักแขนอยางเหมาะสม (คาเฉลี่ย 3.2362) อันดับที่ 12 แขนสวนลางของทาน ตั้งฉากกับแขนสวนบนในมุม 

90 องศา ขณะใชงานคอมพวิเตอร (คาเฉลี่ย 3.1341) อันดับที่ 13 นั่งหลังเหยียดตรงโดยไมมีพนักพิง  (คาเฉลี่ย 3.0816) อันดับ

ที่ 14 มีการเคลื่อนไหวที่ฝนธรรมชาติ (คาเฉลี่ย 2.9738) และอันดับสุดทาย คือ เทาลอยเหนือพื้น หรือไมมีที่พักเทา  (คาเฉลี่ย 

2.6706) 
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บทคัดยอ 

การวจัิยครัง้นี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาทัศนคติตอการบริหารทรัพยากรมนุษยของแรงงานตางดาวบริษัท TOSTEM 

THAI จํากัด และเพื่อเปรียบเทียบทัศนคติตอการบริหารทรัพยากรมนุษยของแรงงานตางดาวจําแนกตามขอมูลทั่วไปของ

บุคลากรบรษิัท TOSTEM THAI จํากัด ประชากรที่ใชในการวจัิยครัง้นี้ คือ บุคลากรบริษัท TOSTEM THAI จํากัด จํานวน 4,017 

คน ใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลไดแก คาความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย 

คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test, F-test (one-way ANOVA) และ Scheffe ผลการวิจัยพบวา บุคลากรมีทัศนคติตอการบริหาร

ทรัพยากรมนุษยของแรงงานตางดาวในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง และทัง้ 3 ดานอยูในระดับปานกลางโดยดานการบริหาร

และการพัฒนาบุคลากร มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมาไดแก ดานมนุษยสัมพันธและสังคม และต่ําที่สุด ไดแก ดานคาตอบแทน

และสวัสดิการ ผลเปรียบเทียบทัศนคติตอการบริหารทรัพยากรมนุษยของแรงงานตางดาว พบวา บุคลากรที่มีเพศตางกัน 

บุคลากรที่มีอายุตางกัน บุคลากรที่มีประเภทการจางตางกัน บุคลากรที่มีประสบการณการทํางานตางกัน มีทัศนคติตอการ

บรหิารทรัพยากรมนุษยของแรงงานตางดาว แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 แตบุคลากรที่มีตําแหนงและ

แผนกตางกันมีทัศนคตติอการบรหิารทรัพยากรมนุษยของแรงงานตางดาวไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถติทิี่ระดับ .05 

คําสําคัญ: ทัศนคต ิ การพัฒนาบุคลากร  คาตอบแทนและสวัสดกิาร  มนุษยสัมพันธและสังคม 

Abstract  

This research has purpose to study attitude towards human resources management of foreign workers of 

TOSTEM THAI Co., Ltd. Comparison the migrant worker’s problem that separate  by general data of  TOSTEM THAI CO., 

Ltd’s  staff. There are 4,017 people of TOSTEM THAI CO., Ltd. Are research  by their general data questionnaire is the 

tool to collect the data .The data analysis by statistics  in data frequency percentage , average , t-test, t-test ( one way 

ANOUA ) and Scheffe. The research found the staff has from Attitude toward human resource management in the 

middle level and 3 category in the middle level. The management and personal development has highest average. The 

Human Relations and compensation and welfare is lowest average. Comparative attitudes towards human resources 

management of foreign workers. It found that people with different sex, Personnel with different ages Personnel with 

different types of employment, Personnel with different working experiences, Attitude towards human resource 

management of foreign workers. There were statistically significant differences at the .05 level. However, personnel 

with different positions and departments had no statistically difference at the .05 level.          

Keywords: Attitude,  Human resources development,  Compensation and welfare,  Human relations and society 
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บทนํา  

  การรวมตัวเพื่อกาวสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economics Community, AEC) ที่เกิดขึ้นในป พ.ศ.  2558 ทํา

ใหภูมิภาคเอเชยีตะวันออกเฉยีงใตเปนตลาดที่มีความหลากหลายและมีการเคลื่อนยายเงินทุนไดอยางเสรี สําหรับประเทศไทย

นัน้การเกดิประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนไดกอใหเกิดการแขงขันและการเติบโตภาคอุตสาหกรรมทั้งภายในประเทศและนอก

ประเทศอยางรวดเร็ว แตอยางไรก็ตามสภาพของไทยในปจจุบันนี้อยูในสภาวะขาดแคลนแรงงาน (กรมการจัดหางาน, 2559)

ประเทศไทยจึงมีความจําเปนที่ตองนําเขาแรงงานตางดาวจากประเทศเพื่อนบานเปนจํานวนมาก ในฐานะแรงงานราคาถูกที่เขา

มาทดแทนในแรงงานไทย แรงงานตางดาวเขาสูแรงงานภาคอุตสาหกรรม ทามกลางกระแสความหวาดกลัวกลุมแรงงานตาง

ดาวจะเขามาแยงงาน แยงอาชีพคนไทย อีกทั้งยังเชื่อวาแรงงานเหลานี้ยังเปนภัยตอความม่ันคง ซึ่งในความเปนจริงแลว

แรงงานตางดาวนัน้มีบทบาทสําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกจิเปนอยางมาก โดยเริ่มเขามามีบทบาทแทนแรงงานไทย จากการ

ขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม ในขณะที่ประชากรวัยแรงงานไทยลดต่ําลง (จารุวัฒน เกยูวรรณ และวิทยากร บุญเรือง, 

2555, หนา 30)  

 จากสถานการณสภาพเศรษฐกจิและสังคมที่เปลี่ยนไปของประเทศไทย ไดมีการเปลี่ยนแปลงโครงสรางการผลิตและ

โครงสรางตลาดแรงงาน โดยมีการเปลี่ยนแปลงโครงสรางการผลติจากการผลิตเพื่อการบริโภคภายในประเทศ เปนการผลิต

เพื่อทดแทนการนําเขา และเปนการผลติเพื่อการสงออก ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกลาวทําใหตนทุนการผลิตลดลงอยางรวดเร็ว 

ในภาคอุตสาหกรรมจึงมีการจางงานเพิ่มมากขึ้น สวนการเปลี่ยนแปลงของโครงสรางตลาดแรงงานนัน้ประเทศไทยตองประสบ

กับปญหาการวางงานเปนอยางมาก ตอมาเม่ือมีการขยายตัวทางดานเศรษฐกิจและสังคม ไดกอใหเกิดการจางงานที่เพิ่มมาก

ขึ้น ในขณะที่มีแรงงานใหมเขาสูตลาดแรงงานลดลงเรื่อยๆ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนี้มีผลทําใหเกิดปญหาแรงงานขาด

แคลนบางสาขาภายในประเทศ (เสกสทิธ ิคูณศรี,  2539 , หนา 2) 

 จากสถานการณสภาพเศรษฐกจิและสังคม ทําใหการยายถิ่นฐานของแรงงานมีสวนสนับสนุนอยางมีนัยสําคัญตอการ

พัฒนาสังคมและเศรษฐกจิของประเทศไทยอยางตอเนื่อง อาจประมาณการไดวา มีชาวตางชาติกําลังพํานักอยูในประเทศไทย

รวมเปนจํานวนระหวาง 3.5-4 ลานคน โดยในจํานวนนี้มีแรงงานประมาณ 2.7 ลานคนมาจากประเทศเพื่อนบาน 3 ประเทศ

ไดแก พมา กัมพูชา และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในจํานวนดังกลาวเปนผูจดทะเบียนแรงงานตางดาวและ

ผูติดตามอยางถูกกฎหมายเปนจํานวนประมาณ 1.5 ลานคน (เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2559) และเปนผูที่ไมไดขึ้นทะเบียนกับ

ภาครัฐโดยคาดวามีจํานวนมากกวา 1 ลานคน (กรมการจัดหางาน, 2559) ดังที่ ฤดี นิยมรัตน (2551, หนา 98)  กลาวไว การ

กําหนดคาตอบแทนการทํางานใหแกบุคคลโดยปกติเปนหนาที่ของฝายนายจาง หรือเกิดจากกระบวนการตอรองระหวาง

นายจางกับลูกจาง แตในประเทศที่กําลังพัฒนา รัฐบาลไดมีบทบาทชวยเหลือเพื่อใหเกิดความเปนธรรมในการจางงาน โดย

การกําหนดใหมีกฎหมายคาจางขัน้ต่ําใชบังคับแกการจางงานภายในประเทศนัน้ๆ ซึ่งคาจางขัน้ต่ําที่กําหนดขึ้นนั้นเปนเพียงสวน

หนึ่งของคาตอบแทนที่ลูกจางไดรับโดยจะเห็นไดจากผลของความตองการจางแรงงานตางดาวของสํานักงานจัดหางานที่

เพิ่มขึ้น โดยมีแนวโนมที่ความตองการจะเพิ่มมากขึ้น และขยายความตองการไปยังกิจการประเภทอ่ืนๆ เชน งานบริการ 

โรงงานอุตสาหกรรม เปนตน (อลงกต ฐานวัฒนศริิ, 2556, หนา 2)  

  บรษิัท TOSTEM THAI จํากัด ประกอบกิจการผลิตชิ้นสวนอลูมิเนียม ประเภทหนาตาง ประตู และกระจก มีการจัด

จําหนายและผลิตทั้งในประเทศไทย ที่อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี กอตั้งเม่ือวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2530 และ

ตางประเทศที่ประเทศญี่ปุน บุคลากรในบรษิัทมีแรงงานไทยในชวงสภาวะเศรษฐกิจและการขยายตัวสูง ทางออกของบริษัทที่

ใชในการแกปญหา คือ การจางแรงงานตางดาวเขามาทดแทน แตแรงงานตางดาวยังคงมีขอจํากัดบางประการที่ไมสามารถ

ทดแทนแรงงานไทยได นํามาซึ่งการเกดิปญหาจากแรงงานตางดาวในการทํางานในดานตางๆ การศึกษาปญหาจากแรงงาน

ตางดาวของบรษิัท TOSTEM THAI จํากัด จึงสามารถนําผลมาใชเปนแนวทางในการแกไขปญหาจากแรงงานตางดาว รวมทั้ง

นําไปใชเปนแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงเกี่ยวกับการอยูรวมกัน การทํางานรวมกันของแรงงานตางดาวและแรงงานไทย
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จากที่กลาวมาวจัิยมีวัตถุประสงค (1) เพื่อศึกษาทัศนคติตอการบริหารทรัพยากรมนุษยของแรงงานตางดาวบริษัท TOSTEM 

THAI จํากัด (2) เพื่อเปรียบเทียบทัศนคติตอการบริหารทรัพยากรมนุษยของแรงงานตางดาวจําแนกตามขอมูลทั่วไปของ

บุคลากรบริษัท TOSTEM THAI จํากัด ประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการวิจัย (1) บริษัท TOSTEM THAI จํากัด สามารถนํา

ขอมูลการวจัิยไปใชเปนแนวทํางานในการพัฒนาและปรับปรุงเกี่ยวกับแรงงานตางดาว และนําไปใชประโยชนเพื่อปรับทัศนคติ

ตอการบรหิารทรัพยากรมนุษยของแรงงานตางดาวไดถูกตอง (2) บรษิัทที่มีแรงงานตางดาว สามารถนําขอมูลที่ไดไปเปนแนว

ทํางานการศกึษาทัศนคตติอการบรหิารทรัพยากรมนุษยของแรงงานตางดาว (3) นักศกึษาและผูที่สนใจ สามารถนําขอมูลที่ได

ไปใชเปนแนวทํางานการศกึษาเกี่ยวกับทัศนคตติอการบรหิารทรัพยากรมนุษยของแรงงานตางดาวในสถานประกอบการหรือ

โรงงานอุตสาหกรรมตางๆ 

 

วิธีดําเนนิการวิจัย  

1. ประชากรที่ใชในการวจัิยไดแก บุคลากรของบรษิัท TOSTEM THAI จํากัด จํานวน 4,017 คน กลุมตัวอยาง รวมทั้งสิ้น 

368 คน ประกอบดวย ผูจัดการ จํานวน 5 คน หัวหนาฝาย จํานวน 12 คน และบุคลากร จํานวน 351 คน 

2. ตัวแปรที่ใชในการวิจัย ประกอบดวย ตัวแปรอิสระไดแก ขอมูลทั่วไป ประกอบดวย เพศ อายุ ตําแหนง แผนก 

ประเภทการจาง และประสบการณการทํางาน ตัวแปรตาม ไดแก ทัศนคตติอการบรหิารทรัพยากรมนุษยของแรงงานตางดาว 

ประกอบดวย 3 ดาน ไดแก ดานคาตอบแทนและสวัสดกิาร ดานมนุษยสัมพันธและสังคม และดานการบริหารและการพัฒนา

บุคลากร 

 3. เครื่องมือที่ใชในการวจัิยแบงออกเปน 2 ตอน คือ ตอนที่ 1 แบบสอบถามขอมูลทั่วไป มีจํานวน 6 ขอ ลักษณะการ

ตอบเปนแบบตรวจรายการ (Check list) และตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามทัศนคติตอการบริหารทรัพยากรมนุษยของแรงงาน

ตางดาว มีจํานวน 30 ขอ ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (rating scale) จํานวน 5 ระดับคะแนน

(Likert, 1981) แตละระดับมีความหมายดังนี้ 5 คะแนน หมายถึง มีความคิดเห็นตอการบริหารทรัพยากรมนุษยของแรงงาน

ตางดาวระดับมากที่สุด 4 คะแนน หมาย ถึงมีความคิดเห็นตอการบริหารทรัพยากรมนุษยของแรงงานตางดาวระดับมาก 3 

คะแนน หมายถงึ ความคิดเห็นตอการบรหิารทรัพยากรมนุษยของแรงงานตางดาวระดับปานกลาง 2 คะแนน หมายถึง ความ

คิดเห็นตอการบรหิารทรัพยากรมนุษยของแรงงานตางดาวระดับนอย และ 1 คะแนน หมายถึง มีความคิดเห็นตอการบริหาร

ทรัพยากรมนุษยของแรงงานตางดาวระดับนอยที่สุด แบบสอบถามมีคาความเชื่อม่ันเทากับ .869  (Cronbach, 1951, p. 297) 

4. การวเิคราะหและการแปลผลขอมูล มีดังนี้ 

   4.1 การวเิคราะหขอมูลทั่วไปของบุคลากร โดยใชคาสถติคิวามถี่และรอยละ 

   4.2 การวิเคราะหขอมูลทัศนคติตอการบริหารทรัพยากรมนุษยของแรงงานตางดาว โดยใชคาสถิติการหาคาเฉลี่ย

และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานรายขอ รายดาน และในภาพรวม การแปลคาเฉลี่ย แบงเปน 5 ระดับดังนี้ (Best, 1981, pp. 179-

187) คาเฉลี่ย 4.50-5.00 หมายถงึ ความคิดเห็นตอการบรหิารทรัพยากรมนุษยของแรงงานตางดาวระดับมากที่สุด คาเฉลี่ย 

3.50-4.49 หมายถึง ความคิดเห็นตอการบริหารทรัพยากรมนุษยของแรงงานตางดาวระดับมาก คาเฉลี่ย 2.50-3.49 

หมายถึง ความคิดเห็นตอการบริหารทรัพยากรมนุษยของแรงงานตางดาวระดับปานกลาง คาเฉลี่ย 1.50-2.49 หมายถึง 

ความคิดเห็นตอการบรหิารทรัพยากรมนุษยของแรงงานตางดาวระดับนอย คาเฉลี่ย 1.00-1.49 หมายถึง ความคิดเห็นตอการ

บรหิารทรัพยากรมนุษยของแรงงานตางดาวระดับนอยที่สุด  

   4.3 เปรยีบเทียบทัศนคติตอการบรหิารทรัพยากรมนุษยของแรงงานตางดาวที่มีขอมูลทั่วไปของบุคลากรแตกตางกัน 

ใชคาสถติ ิt-test,F-test โดยวธิ ีone-way analysis of variance (one-way ANOVA)  

 5. ระยะเวลาในการดําเนนิการวจัิยคือ ตัง้แตเดอืนตุลาคม พ.ศ.2560 ถงึเดอืนกุมภาพันธ พ.ศ. 2561 เปนเวลาทั้งสิ้น 5 

เดอืน 
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ผลการวิจัย  

 1. ผลการวเิคราะหขอมูลทั่วไปของบุคลากร 

 บุคลากรของบริษัท TOSTEM THAI จํากัด มีผูตอบแบบสอบถามจํานวน 368 คน เปนเพศชายมากกวาเพศหญิง 

(เพศชายรอยละ 58.5 และ เพศหญิงรอยละ 41.5) บุคลากรสวนมากมีอายุระหวาง 31-40 ป (รอยละ 36.8) รองลงมาคือ 

อายุระหวาง 21-30 ป (รอยละ 30.1) บุคลากรเกือบทั้งหมดเปนพนักงาน (รอยละ 95.1) เกือบครึ่งหนึ่งทํางานในแผนก

ประกอบ (รอยละ 42.7) รองลงมาคือแผนกโครงสราง (รอยละ 18.9) สวนมากเปนลูกจางประจํา (รอยละ 78.5) และสวนนอย

เปนลูกจางชั่วคราว (รอยละ 21.5) บุคลากรมีประสบการณแตละชวงเทากันคือประมาณหนึ่งในสี่ ไดแก ประสบการณการ

ทํางาน 4-6 ป (รอยละ 26.2) รองลงมาคือ ประสบการณการทํางาน 1-3 ป (รอยละ 25.9) 

  2. ผลการวเิคราะหทัศนคตติอการบรหิารทรัพยากรมนุษยของแรงงานตางดาว 

ตารางที ่1 แสดงคาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของทัศนคติตอการบรหิารทรัพยากรมนุษยของแรงงานตางดาวใน     

    ภาพรวม 

ทัศนคตติอการบรหิารทรัพยากร

มนุษยของแรงงานตางดาว 

คาเฉลี่ย คาเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

ลําดับ แปลคา 

1. ดานคาตอบแทนและสวัสดกิาร 2.84 0.59 3 ปานกลาง 

2. ดานมนุษยสัมพันธและสังคม 2.96 0.63 2 ปานกลาง 

3. ดานการบรหิารและการพัฒนา

บุคลากร 

3.13 0.73 1 ปานกลาง 

รวม 2.97 0.54 - ปานกลาง 

 

ตารางที ่2 แสดงคาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของทัศนคติตอการบรหิารทรัพยากรมนุษยของแรงงานตางดาวดาน    

    คาตอบแทนและสวัสดกิาร 

ขอ ดานคาตอบแทนและสวสัดกิาร คาเฉลี่ย คาเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

ลําดับ แปลคา 

1 การไดรับสวสัดกิารนอกเหนอืจากทีก่ฎหมายกําหนดของ

แรงงานตางดาว 

2.96 0.88 4 ปานกลาง 

2 การไดเลื่อนข้ันเงนิเดอืน /คาจาง/คาตอบแทนในแตละ

เดอืนของแรงงานตางดาว 

2.73 0.87 6 ปานกลาง 

3 การจายเงนิชวยเหลอืแรงงานตางดาวกรณปีระสบภัย

พบิัต ิ

2.66 0.83 8 ปานกลาง 

4 การจัดสวสัดกิารกองทุนสํารองเลี้ยงชีพใหกับแรงงานตาง

ดาว 

2.53 0.93 10 ปานกลาง 

5 ความปลอดภัยจากการทํางานของแรงงานตางดาว 3.12 1.06 1 ปานกลาง 

6 จัดฝกอบรมเพิ่มพูนความรูและทกัษะใหกับแรงงานตาง

ดาว 

2.94 0.96 5 ปานกลาง 

7 การจายคาตอบแทนสําหรับการทํางานลวงหนา 3.03 1.02 3 ปานกลาง 

8 การบริการรถรับสง-แรงงานตางดาวของ 

บริษัท 

3.05 1.13 2 ปานกลาง 

9 การเรียกรองคาตอบแทนของแรงงานตางดาว 2.64 0.90 9 ปานกลาง 

10 การจายโบนัสใหกับแรงงานตางดาว 2.70 0.82 7 ปานกลาง 

 รวม 2.84 0.59 - ปานกลาง 
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ตารางที ่3 แสดงคาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของทัศนคติตอการบรหิารทรัพยากรมนุษยของแรงงานตางดาวดาน

มนุษย    สัมพันธและสังคม 

ขอ ดานมนุษยสัมพันธและสังคม คาเฉลี่ย คาเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

ลําดับ แปลคา 

1 การทํางานในหนาที่ของตนเอง ไมกาว

กายหนาที่ของคนอ่ืนของแรงงานตางดาว 

2.99 0.77 2 ปานกลาง 

2 การจรงิใจตอหัวหนางานทัง้ตอหนาและ

ลับหลังของแรงงานตางดาว 

2.95 0.82 8 ปานกลาง 

3 การใหเกยีรตหิัวหนางานและเพื่อน

รวมงานของแรงงานตางดาว 

3.04 0.87 1 ปานกลาง 

4 ความเต็มใจที่จะทํางานของบรษิัท อยาง

สุดกําลังความสามารถของแรงงานตาง

ดาว 

2.99 0.80 3 ปานกลาง 

5 ความชวยเหลือเพื่อนรวมงานทุกครัง้ที่มี

โอกาสของแรงงานตางดาว 

2.97 0.80 5 ปานกลาง 

6 การทํางานอยางมีจรยิธรรมของแรงงาน

ตางดาว 

2.94 0.69 9 ปานกลาง 

7 การใชคําพูดที่หยาบคายตอบุคลากรและ

ผูปฏิบัตงิานของแรงงานตางดาว 

2.67 0.83 10 ปานกลาง 

8 การเสยีสละประโยชนเพื่อสวนรวมของ

แรงงานตางดาว 

2.99 0.76 4 ปานกลาง 

9 การใชวาจาที่สุภาพเรยีบรอยตอผูบรหิาร

ของแรงงานตางดาว 

2.97 0.78 6 ปานกลาง 

10 การพัฒนาการทํางานของแรงงานตาง

ดาว 

2.96 0.81 7 ปานกลาง 

 รวม 2.96 0.63 - ปานกลาง 
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ตารางที่ 4 แสดงคาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของทัศนคติตอการบรหิารทรัพยากรมนุษยของแรงงานตางดาวดานการ

     บรหิารและการพัฒนาบุคลากร 

ขอ ดานการบรหิารและการพัฒนาบุคลากร คาเฉลี่ย คาเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

ลําดับ แปลคา 

1 การกําหนดผูรับผดิชอบงานและมอบหมาย

งานอยางชัดเจนใหกับแรงงานตางดาวของ

บรษิัท 

3.08 0.86 6 ปานกลาง 

2 การพัฒนาความรู ความสามารถ และการ

ฝกอบรมใหกับแรงงานตางดาว 

3.12 0.83 4 ปานกลาง 

3 ความรู ความสามารถดานการปฏิบัตงิาน 

ตามที่ไดรับมอบหมายของแรงงานตางดาว 

3.13 0.85 3 ปานกลาง 

4 การนําวัสดุอุปกรณไปใชอยางประหยัดและ

เกดิประสทิธภิาพสูงสุดของแรงงานตางดาว 

3.08 0.84 7 ปานกลาง 

5 การใชวัสดุอุปกรณความปลอดภัยในการ

ปฏิบัตงิานของแรงงานตางดาว 

3.17 0.83 1 ปานกลาง 

6 การประชาสัมพันธขาวสารใหกับแรงงาน

ตางดาว 

3.15 0.83 2 ปานกลาง 

7 บทลงโทษในการกระทําความผดิของ

แรงงานตางดาว 

3.02 0.89 10 ปานกลาง 

8 การปฏิบัตงิานตามแผนบรษิัทของแรงงาน

ตางดาว 

3.07 0.82 8 ปานกลาง 

9 การกําหนดมาตรฐานในการปฏิบัตงิานของ

แรงงานตางดาว 

3.10 0.87 5 ปานกลาง 

10 การมีสวนรวมในการปฏิบัตงิานของ

แรงงานตางดาว 

3.06 0.85 9 ปานกลาง 

 รวม 3.13 0.73 - ปานกลาง 
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 3. ผลการเปรียบเทียบทัศนคติตอการบริหารทรัพยากรมนุษยของแรงงานตางดาวจําแนกตามขอมูลทั่วไปของ

บุคลากรบรษิัท TOSTEM THAI จํากัด 

ตารางที ่5 แสดงผลการผลการเปรยีบเทยีบทัศนคตติอการบรหิารทรัพยากรมนุษยของแรงงานตางดาวของบุคลากรบรษิัท 

    TOSTEM THAI จํากัด จําแนกตามขอมูลทั่วไป 

หมายเหต ุ   x   หมายถงึ ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถติทิี่ระดับ .05 

     ✓ หมายถงึ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถติทิี่ระดับ .05 

 

วิจารณผลการวิจัย 

 1. จากการวิจัยพบวา ทัศนคติตอการบริหารทรัพยากรมนุษยของแรงงานตางดาว โดยรวมอยูในระดับปานกลาง 

บุคลากรที่มีอายุระหวาง 51-60 ป มีคาเฉลี่ยทัศนคตติอการบรหิารทรัพยากรมนุษยของแรงงานตางดาวดานคาตอบแทนและ

สวัสดกิารสูงที่สุด (คาเฉลี่ย 3.02) อาจเนื่องมาจาก บุคลากรที่มีอายุระหวาง 51-60 ป มีความคิดเห็นเกี่ยวกับสวัสดิการของ

แรงงานตางดาวจากแรงงานไทยไดคาแรงมากกวาแรงงานตางดาว ซึ่งแรงงานไทยไดรับสวัสดกิารมากวาแรงงานตางดาว ทั้งนี้

อาจเกดิจากการทํางานที่เกี่ยวของกับแรงงานไทยโดยตรง โดยที่แรงงานตางดาวไมสามารถรับคาตอบแทนและสวัสดิการนั้น

ได ซึ่งสอดคลองกับ ฤดี นิยมรัตน ที่กลาววา การกําหนดคาตอบแทนการทํางานใหแกบุคคลโดยปกติเปนหนาที่ของฝาย

นายจาง หรอืเกิดจากกระบวนการตอรองระหวางนายจางกับลูกจาง โดยการกําหนดใหมีกฎหมายคาจางขั้นต่ําใชบังคับแก

การจางงานภายในประเทศนัน้ๆ ซึ่งคาจางขัน้ต่ําที่กําหนดขึ้นนัน้เปนเพยีงสวนหนึ่งของคาตอบแทนที่ลูกจางไดรับ 

 2. จากการวจัิยพบวา บุคลากรที่เปนลูกจางประจํามีคาเฉลี่ยทัศนคตติอการบรหิารทรัพยากรมนุษยของแรงงานตาง

ดาวทุกดานและในภาพรวมมากกวาบุคลากรที่เปนลูกจางชั่วคราว ซึ่งอาจมาจากบุคลากรที่เปนลูกจางประจํามีประสบการณ

การทํางานที่นานกวา และมีความรูเกี่ยวกับทัศนคติตอการบริหารทรัพยากรมนุษยของแรงงานตางดาวที่เกิดขึ ้นมากกวา

บุคลากรที่เปนลูกจางชั่วคราว บุคลากรที่เปนลูกจางชั่วคราวอาจเปนบุคลากรที่เขามาทํางานใหม หรอืเปนบุคลากรที่ทํางานได

ไมนาน ความรูหรอืความคิดเห็นเกี่ยวกับแรงงานตางดาวจึงนอยกวาบุคลากรที่เปนลูกจางประจํา  

 

 

 

 ทัศนคตติอการบรหิารทรัพยากรมนุษยของแรงงานตางดาว 

ขอมูลทั่วไปของบุคลากร ดานคาตอบแทน

และสวัสดกิาร 

ดานมนุษย

สัมพันธและ

สังคม 

ดานการบรหิาร

และการพัฒนา

บุคลากร 

รวม 

เพศ x x ✓ x 

อายุ ✓ x X x 

ตําแหนง x x X x 

แผนก x x X x 

ประเภทของการจาง ✓ ✓ ✓ ✓ 

ประสบการณการทํางาน ✓ x ✓ ✓ 
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สรุปผลการวิจัย 

 1. จากวัตถุประสงคเพื่อศกึษาทัศนคตติอการบรหิารทรัพยากรมนุษยของแรงงานตางดาวบริษัท TOSTEM THAI จํากัด

พบวา บุคลากรของบริษัท TOSTEM THAI จํากัด มีผูตอบแบบสอบถามจํานวน 368 คน บุคลากรของบริษัท TOSTEM THAI 

จํากัด มีผูตอบแบบสอบถามจํานวน 368 คน เปนเพศชายมากกวาเพศหญิง (เพศชายรอยละ 58.5 และ เพศหญิงรอยละ 

41.5) บุคลากรสวนมากมีอายุระหวาง 31-40 ป (รอยละ 36.8) รองลงมาคือ อายุระหวาง 21-30 ป (รอยละ 30.1) บุคลากร

เกือบทัง้หมดเปนพนักงาน (รอยละ 95.1) เกอืบครึ่งหนึ่งทํางานในแผนกประกอบ (รอยละ 42.7) รองลงมาคือแผนกโครงสราง 

(รอยละ 18.9) สวนมากเปนลูกจางประจํา (รอยละ 78.5) และสวนนอยเปนลูกจางชั่วคราว (รอยละ 21.5) บุคลากรมี

ประสบการณแตละชวงเทากันคือประมาณหนึ่งในสี่  ไดแก ประสบการณการทํางาน 4-6 ป (รอยละ 26.2) รองลงมาคือ 

ประสบการณการทํางาน 1-3 ป (รอยละ 25.9)   

2. ทัศนคตติอการบรหิารทรัพยากรมนุษยของแรงงานตางดาวในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย 2.97)  โดย

พบวาทุกดานอยูในระดับปานกลาง เรียงลําดับคือ ในดานการบริหารและการพัฒนาบุคลากร มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด (คาเฉลี่ย 

3.13) รองลงมาคือ ดานมนุษยสัมพันธและสังคม (คาเฉลี่ย 2.96) และต่ําที่สุดไดแก ดานคาตอบแทนและสวัสดิการ (คาเฉลี่ย 

2.84) ตามลําดับ โดยแตละดานมีขอคนพบดังนี้ 

2. 1 ทัศนคตติอการบรหิารทรัพยากรมนุษยของแรงงานตางดาว ดานคาตอบแทนและสวัสดกิารโดยรวมอยูในระดับ

ปานกลาง (คาเฉลี่ย 2.84) โดยพบวาทัง้ 10 ขอ อยูในระดับปานกลาง สามลําดับแรกคือ ปญหาความปลอดภัยจากการทํางาน

ของแรงงานตางดาวมีคาเฉลี่ยสูงที่สุด (คาเฉลี่ย 3.12)  รองลงมาไดแก การบริการรถรับ-สง แรงงานตางดาวของบริษัท 

(คาเฉลี่ย 3.05)  และการจายคาตอบแทนสําหรับการทํางานลวงหนา (คาเฉลี่ย 3.03)  ตามลําดับ โดยผลการวิจัยที่นํามา

เสนอแนะดังนี้ 

 ทัศนคติตอการบริหารทรัพยากรมนุษยของแรงงานตางดาวดานทุกดานมีคาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลางและ

พบวาดานที่มีคาเฉลี่ยที่ต่ําสุดไดแก ดานคาตอบแทนและสวัสดิการ (คาเฉลี่ย 2.84) โดยพิจารณาเปนรายขอพบวา ความ

คิดเห็นตอความปลอดภัยจากการทํางานของแรงงานตางดาวมีคาเฉลี่ยสูงที่สุด (คาเฉลี่ย 3.12) ดังนั้นบริษัท TOSTEM THAI 

อาจพจิารณาการทํางานของแรงงานตางดาวตามที่ไดรับมอบหมาย และไดรับสวัสดิการเกี่ยวกับการคุมครอง สิทธิประโยชน 

และความปลอดภัยในการทํางาน  

 2 . 2  ทัศนคติตอการบริหารทรัพยากรมนุษยของแรงงานตางดาวดานมนุษยสัมพันธและสังคมโดยรวมอยูใน

ระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย 2.96) โดยพบวาทัง้ 10 ขอ อยูในระดับปานกลาง สามลําดับแรกคือ การใหเกียรติหัวหนางานและ

เพื่อนรวมงานของแรงงานตางดาว มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด (คาเฉลี่ย 3.04)  รองลงมาไดแก การทํางานในหนาที่ของตนเอง ไมกาว

กายหนาที่ของคนอ่ืนของแรงงานตางดาว (คาเฉลี่ย 2.99) และความเต็มใจที่จะทํางานของบรษิัท อยางสุดกําลังความสามารถ

ของแรงงานตางดาว (คาเฉลี่ย 2.99) ตามลําดับ 

 2 . 3  ทัศนคติตอการบริหารทรัพยากรมนุษยของแรงงานตางดาวดานการบริหารและการพัฒนาบุคลากร 

โดยรวมอยูในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย 3.13)  โดยพบวาทั้ง 10 ขอ อยูในระดับปานกลาง สามลําดับแรกคือ การใชวัสดุ

อุปกรณความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของแรงงานตางดาว มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด (คาเฉลี่ย 3.17)  รองลงมาคือ ปญหาการ

ประชาสัมพันธขาวสารใหกับแรงงานตางดาว (คาเฉลี่ย 3.15) และปญหาความรูความสามารถดานการปฏิบัติงาน ตามที่ไดรับ

มอบหมายของแรงงานตางดาว (คาเฉลี่ย 3.13) ตามลําดับ 

 3. เพื่อเปรยีบเทยีบทัศนคตติอการบรหิารทรัพยากรมนุษยของแรงงานตางดาวที่มีขอมูลทั่วไปของบุคลากรแตกตางกัน  

 3.1 บุคลากรเพศชายและเพศหญิงมีทัศนคติตอการบริหารทรัพยากรมนุษยของแรงงานตางดาวในดานการ

บรหิารและการพัฒนาบุคลากรแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถติทิี่ระดับ .05 (P=0.002) 
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 3.2 บุคลากรที่มีอายุตางกัน มีทัศนคติตอการบริหารทรัพยากรมนุษยของแรงงานตางดาว ดานคาตอบแทน

และสวัสดกิารแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถติทิี่ระดับ .05 (P=0.000)  

 3.3 บุคลากรที่มีประเภทการจางตางกัน มีทัศนคตติอการบรหิารทรัพยากรมนุษยของแรงงานตางดาวทัง้ 3 

ดาน ไดแก ดานคาตอบแทนและสวัสดกิาร ดานมนุษยสัมพันธและสังคม ดานการบรหิารและการพัฒนาบุคลากร และใน

ภาพรวมแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถติทิี่ระดับ .05 (P=0.000, P=0.000, P=0.004, และ P=0.000 ตามลําดับ) 

 3.4 บุคลากรที่มีประสบการณการทํางานตางกัน มีทัศนคตติอการบรหิารทรัพยากรมนุษยของแรงงานตางดาว

ดานคาตอบแทนและสวัสดกิาร ดานการบรหิารและการพัฒนาบุคลากร และในภาพรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

ที่ระดับ .05 (P=0.000, P=0.000, และ P=0.000 ตามลําดับ) 

 4. บุคลากรที่มีตําแหนงและแผนกตางกนั มีทัศนคตติอการบรหิารทรัพยากรมนุษยของแรงงานตางดาวทั้ง 3 ดาน และ

ในภาพรวมไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถติทิี่ระดับ .05 
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บทคัดยอ 

การวจัิยครัง้นี้มีวัตถุประสงคเพื่อศกึษาความพงึพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิตสาขาวชิาการจัดการอุตสาหกรรม 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และเพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอ

บัณฑิตสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จําแนกตาม

สถานภาพสวนบุคคลและหนวยงาน ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ นายจาง/หัวหนาสวนงานของบัณฑิต/ผูประกอบการ  

สาขาวิชาการจัดการอุสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่สําเร็จการศึกษาในป

การศกึษา 2560 จํานวน 50 คน กลุมตัวอยาง จํานวน 31 คน ใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล และ

สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลไดแก คาความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test, F-test (one-way ANOVA) 

และเปรยีบเทยีบเปนรายคูของ Scheffe ผลการวิจัยพบวา ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจตอบัณฑิตภาพรวมทั้ง 5 ระดับ โดยใน

ดาน คุณธรรมจริยธรรม มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมาคือ ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ ดาน

ทักษะการวเิคราะหเชงิตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดานความรู และดานทักษะทางปญญาตามลําดับ  ผลการ

เปรยีบเทยีบความพงึพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิต พบวา ผูใชบัณฑิตที่มีตําแหนงงานตางกันมีความพึงพอใจตอบัณฑิต 

ดานความรู แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผูใชบัณฑิตที่มีระยะเวลาในการปฏิบัติงานตางกันมีความพึง

พอใจตอบัณฑิต ดานความรู ดานทักษะทางปญญา ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ และใน

ภาพรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถติทิี่ระดับ .05 และผูใชบัณฑิตที่มีจํานวนบุคลากรที่มีในหนวยงานตางกันมีความ

พงึพอใจตอบัณฑิต ดานทักษะการวเิคราะหเชงิตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ และในภาพรวมแตกตางกันอยาง

มีนัยสําคัญทางสถติทิี่ระดับ .05 

คําสําคัญ:  ความพงึพอใจ  ผูใชบัณฑิต  บัณฑิต  สาขาวชิาการจัดการอุตสาหกรรม 

Abstract  

The purpose of this research was to study the satisfaction of the graduate students towards the graduates. And 

to compare graduate students satisfaction with industrial management graduates. Faculty of Industrial Technology, Suan 

Sunandha Rajabhat University, Classified by personal status and agency. The population employed in this study is the 

employer / entrepreneur / head of the department. Industrial Management Program Faculty of Industrial Technology, 

Suan Sunandha Rajabhat University, 50 graduates in the academic year 2560 Use questionnaire as a tool to collect 

data. The statistics used for data analysis were frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test, one-way 



การประชุมวชิาการ และการประกวดนวัตกรรมบัณฑิตศกึษาระดับชาติและนานาชาติ 

ระหวางวันท่ี 17-18 พฤษภาคม 2561 

ณ ศูนยประชุมนานาชาติดิเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส เชยีงใหม 
 

1445 

ANOVA, and Scheffe. The research found that Graduates are satisfied with the graduates, including 5 levels, in the 

moral. Have the highest average Second, skills, interpersonal relationships and responsibilities. Numerical Analysis Skills 

Communication and Information Technology in Knowledge and Cognitive Skills.  

The results of the comparison of the satisfaction of the graduate students toward the graduates showed that 

there was a statistically significant difference at the .05 level among the graduates with different positions. Graduates 

with different working periods are satisfied with the graduates' knowledge of intellectual skills. Skills, interpersonal 

relationships and responsibilities. The overall difference was statistically significant at the .05 level. And the graduates 

who have different numbers of people in different departments are satisfied with the graduates. Numerical Analysis 

Skills Communication and Information Technology The overall difference was statistically significant at the .05 level.          

Keywords: Satisfaction, Graduate Users, Graduate, Industrial Management 

 

บทนํา  

 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาไดกําหนดปรัชญาของมหาวิทยาลัยไววา ทรงปญญา ศรัทธาธรรม นําสังคม และได

กําหนดวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัยวา มหาวิทยาลัยเพื่อคุณภาพชั้นนําเพื่อปวงชน รวมทั้งกําหนดพันธกิจไววา ผลิตบัณฑิตที่มี

คุณภาพระดับแนวหนาตรงกับความตองการของชุมชนและสังคมยุคเศรษฐกิจฐานความรูและเปนประชากรโลก อยางมีความสุข

ใหบรกิารวชิาการและถายทอดเทคโนโลยีแกชุมชนและสังคมอยางมีคุณภาพ เพื่อยกมาตรฐานชุมชน สังคม และผูประกอบการ

ขนาดเล็กและขนาดกลาง SMEs สูสากล วิจัย สรางวัฒนธรรม และองคความรู สูการพัฒนาทองถิ่น ตลอดจนการพัฒนาภูมิ

ปญญาไทยสูสากล ดังนัน้ รายวชิาตางๆ ในหลักสูตรจึงตองเนนและสงเสริมการใชเทคโนโลยีที่คํานึงถึงคุณธรรม จริยธรรมทาง

วิชาชีพ โดยใสใจถึงผลกระทบตอผูรับขอมูลขาวสารและสังคมภายใตวัฒนธรรมไทย โดยยังคงการใชเทคโนโลยีที่ทันสมัยและ

เปลี่ยนแปลงไปตามการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี (สมเกยีรต ิกอบัวแกว, 2553 : 4) 

 ในการวางแผนหลักสูตรสาขาวชิาการจัดการอุตสาหกรรมนัน้ ไดคํานงึถงึความเปลี่ยนแปลงดานสังคมและวัฒนธรรมซึ่ง

มีการเปลี่ยนแปลงกันอยางตอเนื่องตลอดเวลา ทัง้ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบการสื่อสาร  ระบบอินเทอรเน็ต ทําใหเกิดการ

เปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมเปนอยางมาก ทั้งนี้จําเปนจะตองเสริมสรางใหนักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม ควบคูไปกับ

การทํางาน ซึ่งจะชวยชี้นําและขับเคลื่อนใหการเปลี่ยนแปลงนี้เปนไปในรูปแบบที่สอดคลองและเหมาะสมกับชีวิตของสังคมไทย ใน

หลักสูตรกําหนดสงเสรมิใหนักศกึษาเปนผูมีคุณธรรม จรยิธรรม รับผดิชอบตอตนเอง ตอสังคม ตองานในหนาที่ (คณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม, 2560 : 3) 

 สาขาวชิาการจัดการอุตสาหกรรมนัน้ไดตระหนักถงึผลกระบทตอการพัฒนาหลักสูตรและความสําคัญในการผลติบัณฑิต

ทางดานสาขาวชิาการจัดการอุตสาหกรรมใหออกไปทําหนาที่พัฒนาประเทศ จากความกาวหนาของเทคโนโลยีตางๆ ในปจจุบัน 

การพัฒนาหลักสูตรจึงจําเปนตองพัฒนาหลักสูตรในเชงิรุกที่มีศักยภาพและสามารถปรับเปลี่ยนไดตามวิวัฒนาการของเทคโนโลยี

ที่กาวหนาตลอดเวลา และรองรับการแขงขันทางธุรกจิอุตสาหกรรมทัง้ในประเทศและตางประเทศ โดยการผลิตบุคลากรทางดาน

การจัดการอุตสาหกรรมจําเปนจะตองมีความพรอมที่จะปฏิบัติงานไดทันที และมีศักยภาพสูงในการพัฒนาตนเองใหเขากับ

ลักษณะงานทั้งดานวิชาการและวิชาชีพ โดยตองปฏิบัติตนอยางมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม  ซึ่งเปนไปตามนโยบายและ

วสิัยทัศนของมหาวทิยาลัยที่ตองเปนผูทรงปญญา ศรัทธาธรรม นําสังคม 

 ในปการศึกษา 2548 สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมไดผลิตบัณฑิตออกสูตลาดแรงงานถึงปการศึกษา 2559 มี

บัณฑิตที่สําเร็จการศกึษาสาขาวชิาการจัดการอุตสาหกรรมทัง้หมด 12 รุน โดยเฉลี่ยปละ 40 คน ซึ่งโอกาสในการทํางานจะตองมี

การแขงขันกันบัณฑิตจึงตองพัฒนาใหตนเองมีความรู ความสามารถที่ตอบสนองความตองการของสถานประกอบการ เพื่อให

ไดรับการวาจางและบรรจุเขาทํางาน โดยเฉพาะอยางย่ิงบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาจากสถาบันจะตองเผชิญกับสถานการณการ
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แขงขันในการทํางานกับบัณฑิตที่สําเร็จการศกึษาจากสถาบันรัฐและเอกชนเปนจํานวนมาก นอกจากนี้การมีงานทําของบัณฑิตยัง

เปนตัวชี้วัดถงึคุณภาพในการผลติบัณฑิตของสถาบันดวย ซึ่งในปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงดานสังคมและวัฒนธรรมอยางตอเนื่อง

ตลอดเวลา ทัง้ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบการสื่อสาร ระบบอินเทอรเน็ต ทําใหเกดิการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม

เปนอยางมาก ทัง้นี้จําเปนจะตองเสรมิสรางใหบัณฑิตมีคุณธรรม จริยธรรม ควบคูไปกับการทํางาน ซึ่งชวยใหการเปลี่ยนแปลงนี้

เปนไปในรูปแบบที่สอดคลองและเหมาะสมกับวถิชีวีติของสังคมไทย สงเสริมใหบัณฑิตเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม รับผิดชอบตอ

ตนเองตอสังคม ตองานในหนาที ่

 จากการศกึษาจึงเห็นความสําคัญในการตดิตามผลบัณฑิตที่สําเร็จการศกึษา จึงศึกษาความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มี

ตอบัณฑิต สาขาวชิาการจัดการอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ปการศึกษา 2560 

เพื่อใหไดขอมูลเปนประโยชนเพื่อปรับปรุงหลักสูตร กระบวนการเรยีนการสอน ตลอดจนวางแผนการจัดการศกึษา และวางแผนรับ

นักศกึษาของมหาวทิยาลัยใหเปนไปอยางมีประสทิธภิาพ 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่ มีตอบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

2. เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 

วิธีดําเนนิการวิจัย  

1. ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ นายจาง/หัวหนาสวนงานของบัณฑิต /ผูประกอบการ สาขาวิชาการจัดการ

อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาที่สําเร็จการศึกษาในปการศึกษา  2560 จํานวน 

50  คน กลุมตัวอยาง จํานวน 31 คน 

2. ตัวแปรอิสระไดแก สถานภาพสวนบุคคลและหนวยงาน ประกอบดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตําแหนงงาน

ปจจุบัน ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ชื่อหนวยงาน  /ที่ตั้ง จํานวนบุคลากรในหนวยงาน จํานวนบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการ

อุตสาหกรรมที่อยูในการดูแล และระยะเวลาที่บัณฑิตสาขาวชิาการจัดการอุตสาหกรรมทํางานอยู  ตัวแปรตามไดแก ความพึง

พอใจของผูใชบัณฑิต จําแนกออกเปน 5 ดาน ไดแก 1) ดานคุณธรรม จริยธรรม 2) ดานความรู 3) ดานทักษะทางปญญา 4) 

ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 5) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

3. เครื่องมือที่ใชในการวจัิยแบงเปน 3 ตอน คือ ตอนที่ 1) เปนแบบสอบถามขอมูลสถานภาพสวนบุคคลและหนวยงาน 

มีจํานวน 9 ขอ ลักษณะการตอบเปนแบบตรวจสอบรายการ (check list) ตอนที่ 2) แบบสอบถามความพึงพอใจของผูใช

บัณฑิต จํานวน 58 ขอ ลักษณะแบบสอบถามเปนมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ (rating scale) ซึ่งมีความหมายดังนี้ 5 

หมายถงึ พอใจมากที่สุด 4 หมายถงึ พอใจมาก 3 หมายถงึ พอใจปานกลาง 2 หมายถงึ พอใจนอย 1 หมายถึง พอใจนอยที่สุด 

(likert, 1932) ตอนที่ 3) แบบสอบถามขอเสนอแนะเพิ่มเติม ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบปลายเปด (open-ended 

questions) ในการตรวจสอบเครื่องมือที่ใชในการวจัิยใชคาความเชื่อม่ัน Alpha 0.973 (Cronbach, 1951, p. 297) 

4. การวเิคราะหขอมูล 

4.1 วเิคราะหขอมูลสถานภาพสวนบุคคลและหนวยงานของผูใชบัณฑิต โดยใชคาสถติคิวามถี่ และรอยละ 

4.2 วเิคราะหขอมูลความพงึพอใจของผูใชบัณฑิต โดยใชคาสถติกิารหาคาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ใชเกณฑ

การแปลคาเฉลี่ย ดังนี้ (Best, 1981, pp. 179-187) 
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 4.50-5.00   หมายถึง  ความพงึพอใจของผูใชบัณฑิตท่ีมตีอบัณฑิตสาขาวชิาการจัดการอุตสาหกรรมอยูในระดับมากท่ีสุด 

 3.50-4.49  หมายถึง  ความพงึพอใจของผูใชบัณฑิตท่ีมตีอบัณฑิตสาขาวชิาการจัดการอุตสาหกรรมอยูในระดับมาก 

 2.50-3.49  หมายถึง  ความพงึพอใจของผูใชบัณฑิตท่ีมตีอบัณฑิตสาขาวชิาการจัดการอุตสาหกรรมอยูในระดับปานกลาง 

   1.50-2.49  หมายถึง  ความพงึพอใจของผูใชบัณฑิตท่ีมตีอบัณฑิตสาขาวชิาการจัดการอุตสาหกรรมอยูในระดับนอย 

   1.00-1.49  หมายถึง  ความพงึพอใจของผูใชบัณฑิตท่ีมตีอบัณฑิตสาขาวชิาการจัดการอุตสาหกรรมอยูในระดับนอยท่ีสุด 

  4.3 เปรยีบเทียบความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีสถานภาพของบุคคลแตกตางกัน โดยใชคาสถิติ t-test  F-test 

โดยวิธี one-way analysis of variance (one-way ANOVA) และหากพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

ทดสอบความแตกตางเปนรายคูดวยวธิขีอง Scheffe (1959) 

4.4 วิเคราะหขอมูลขอเสนอแนะเพิ่มเติม โดยใชการวิเคราะหเนื้อหาอธิบายขอเสนอแนะเพิ่มเติม (Content 

analysis) 

 
ผลการวิจัย  

1. ผลการวเิคราะหสถานภาพสวนบุคคลและหนวยงาน พบวา สวนใหญเปนเพศชายจํานวน 16 คน คิดเปนรอยละ 

51.06 มีอายุระหวาง 30-34 ป จํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 32.03 มีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 24 คน คิด

เปนรอยละ 77.04 มีตําแหนงงานหัวหนาฝาย/หัวหนางาน/หัวหนาแผนก จํานวน 24 คน คิดเปนรอยละ 77.04 มีระยะเวลาใน

การปฏิบัตงิาน 5-10 ป จํานวน 13 คน คิดเปนรอยละ 41.09 มีจํานวนบุคลากรในหนวยงาน  10-50 คน จํานวน 12 แหง คิด

เปนรอยละ 38.07มีจํานวนบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมที่อยูในการดูแล 1 คน จํานวน 19 แหง คิดเปนรอยละ 

61.03 มีระยะเวลาที่บัณฑิตสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมทํางาน ระหวาง 3-6 เดือน จํานวน 25 แหง คิดเปนรอยละ 

80.06 

2. ผลการวเิคราะหความพงึพอใจของผูใชบัณฑิต ที่มีตอบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พบวา ผูใชบัณฑิตมีความพงึพอใจตอบัณฑิต ในภาพรวมอยูในระดับพอใจมาก 

(คาเฉลี่ย 4.32) เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานคุณธรรม จริยธรรม มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด (คาเฉลี่ย 4.44) 

รองลงมาคือ ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล และความรับผดิชอบ (คาเฉลี่ย 4.41) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข 

การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ (คาเฉลี่ย 4.32) ดานความรู (คาเฉลี่ย 4.24) ดานทักษะทางปญญา (คาเฉลี่ย 

4.20) ตามลําดับ 

 
ตารางที่ 1 แสดงคาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตในภาพรวม 

ประเด็นพิจารณา คาเฉล่ีย 
คาเบ่ียงเบน 

มาตรฐาน 
ลําดับ แปลผล 

ดานคุณธรรมจรยิธรรม  4.44 0.36 1 พอใจมาก 

ดานความรู 4.24 0.43 4 พอใจมาก 

ดานทักษะทางปญญา 4.20 0.47 5 พอใจมาก 

ดานทักษะความสัมพันธระหวาง

บุคคล และความรับผิดชอบ 
4.41 0.39 2 พอใจมาก 

ดานทักษะการวเิคราะหเชงิตัวเลข 

การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

4.32 0.46 3 พอใจมาก 

รวม 4.32 0.38 - พอใจมาก 
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 3. ผลการเปรยีบเทยีบความพงึพอใจของผูใชบัณฑิตสาขาวชิาการจัดการอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่มีสถานภาพสวนบุคคลและหนวยงานแตกตางกันผลการวจัิยพบวา 

 3.1 ผูใชบัณฑิตที่มีเพศแตกตางกันมีความพงึพอใจตอบัณฑิตโดยรวม และรายดานไมแตกตางกัน  

 3.2  ผูใชบัณฑิตที่มีอายุแตกตางกันมีความพงึพอใจตอบัณฑิตโดยรวม และรายดานไมแตกตางกัน 

 3.3 ผูใชบัณฑิตที่ระดับการศกึษาแตกตางกันมีความพงึพอใจตอบัณฑิตโดยรวม และรายดานไมแตกตางกัน 

 3.4 ผูใชบัณฑิตที่มีตําแหนงงานปจจุบันแตกตางกันมีความพึงพอใจตอบัณฑิตโดยรวมไมแตกตางกัน และเม่ือ

พจิารณาเปนรายดาน พบวา ดานความรู แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถติทิี่ระดับ .05 

  3.5 ผูใชบัณฑิตที่มีระยะเวลาในการปฏิบัตงิานแตกตางกันมีความพึงพอใจตอบัณฑิตโดยรวมแตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานความรู ดานทักษะทางปญญา และดานทักษะ

ความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผดิชอบแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถติทิี่ระดับ .05 

 3.6 ผูใชบัณฑิตที่มีจํานวนบุคลากรในหนวยงานแตกตางกันมีความพงึพอใจตอบัณฑิตโดยรวมแตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและ

เทคโนโลยีสารสนเทศแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถติทิี่ระดับ .05   

 3.7 ผูใชบัณฑิตที่มีจํานวนบัณฑิตที่อยูในการดูแลแตกตางกันมีความพึงพอใจตอบัณฑิตโดยรวม และรายดานไม

แตกตางกัน  

 3.8 ผูใชบัณฑิตที่มีระยะเวลาที่บัณฑิตทํางานอยูแตกตางกันมีความพึงพอใจตอบัณฑิตโดยรวม และรายดานไม

แตกตางกัน  

 

ตารางที่ 2 แสดงผลการเปรยีบเทยีบความพงึพอใจของผูใชบัณฑิต ที่มีสถานภาพสวนบุคคลและหนวยงานแตกตางกัน 

คุณลักษณะ

สวนบุคคล

และ

หนวยงาน 

ดาน

คุณธรรม 

จรยิธรรม 

ดาน

ความรู 

ดานทักษะ

ทางปญญา 

ดานทักษะ

ความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและ

ความรับผดิชอบ 

ดานทักษะการ

วเิคราะหเชงิตัวเลข 

การสื่อสารและ

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

รวม 

เพศ × × × × × × 

อายุ × × × × × × 

ระดับ

การศกึษา 
× × × × × × 

ตําแหนงงาน

ปจจุบัน 
× ✓ × × × × 

ระยะเวลาใน

การ

ปฏิบัตงิาน 

× ✓ ✓ ✓ × ✓ 

จํานวน

บุคลากรใน

หนวยงาน 

× × × × ✓ ✓ 

จํานวน × × × × × × 
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บัณฑิตที่อยู

ในการดูแล 

ระยะเวลาที่

บัณฑิต

ทํางานอยู 

× × × × × × 

 

หมายเหต ุ × หมายถงึ ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถติทิี่ระดับ .05 

   ✓ หมายถงึ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถติทิี่ระดับ .05 

 

วิจารณผลการวิจัย  

1. จากผลการวิจัยพบวาความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม คณะ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ทัง้ 5 ดานและในภาพรวมมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจ

เนื่องมาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาไดจัดการเรียนการสอนโดยไดพัฒนานักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู

สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม ตามกรอบคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 ทั้ง 5 ดาน คือ ดานคุณธรรม 

จรยิธรรม ดานความรู ดานทักษะทางปญญา ดานทักษะระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ และดานทักษะการวิเคราะหเชิง

ตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ นอกจากนี้ยังพบวาสอดคลองกับงานวจัิยของ สาวิตรี กานอินทร และมณ

ทพิย จันทรจาก (2559) โดยภาพรวมระดับความพงึพอใจของผูใชบัณฑิตโดยรวมอยูในระดับพอใจมากทุกดาน 

2. จากผลการวจัิยพบวา ผูใชบัณฑิตที่มีตําแหนงงานตางกันมีความพึงพอใจตอบัณฑิตในดานความรูแตกตางกัน โดย

พบวา ผูใชบัณฑิตที่มีตําแหนงงาน ผูอํานวยการ/ผูจัดการ มีความพึงพอใจตอบัณฑิตต่ํากวา ผูใชบัณฑิตที่มีตําแหนงงาน 

หัวหนาฝาย หัวหนางาน ทัง้นี้อาจเนื่องมาจาก ผูใชบัณฑิตที่มีตําแหนงงาน ผูอํานวยการ ผูจัดการ มีโอกาสพูดคุยกับบัณฑิต 

ตางจากผูใชบัณฑิตที่มีตําแหนงงาน หัวหนาฝาย หัวหนาแผนก หัวหนางาน ที่ไดพบบัณฑิตโดยตรง นอกจากนี้ยังสอดคลอง

กับผลการวิจัยของ ณัฐนันท ประสีระเตสัง (2558) ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตตอบัณฑิตคณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม มหาวทิยาลัยราชภัฏบุรรีัมย ประจําปการศกึษา 2557 - 2558 จากการศกึษาพบวาผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจ

ตอบัณฑิตตอบัณฑิตหลังจากสําเร็จ การศึกษาระดับปริญญาตรีจาก คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ

บุรีรัมย ปการศึกษา 2558 – 2559 เปนเวลา 1 ป ในดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี 

สารสนเทศ มากที่สุดโดย อยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 4.78) รองลงมา ไดแก ดานดานคุณธรรม จริยธรรมโดยมีความพึงพอใจ

อยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 4.77) สวนในดานดานทักษะทางปญญาไดรับ ความพงึพอใจนอยที่สุด ในระดับมากและในสวนของ

ความพงึพอใจตอบัณฑิตตอบัณฑิตของผูใช บัณฑิตสามารถเรียงลําดับตามสาขาวิชาตางๆได ดังนี้ สาขาวิชาเทคโนโลยีการ

จัดการอุตสาหกรรม สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส สาขาวิชาเทคโนโลยี 

วศิวกรรมไฟฟา สาขาวชิาเทคโนโลยีการกอสราง สาขาวชิาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนกิสสื่อสารและลําดับ สุดทายไดแก สาขาวิชา

เทคโนโลยีสถาปตยกรรมโดยผูใชบัณฑิตมีความพงึพอใจในระดับมากทุกสาขาวชิา 

 

สรุปผลการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ผลการวจัิยพบวา ความพงึพอใจของผูใชบัณฑิตในภาพรวมอยูในระดับพอใจมาก โดยพบวา

ทุกดานอยูในระดับพอใจมากเรียงตามลําดับ คือ ดานคุณธรรม จริยธรรม มีคาเฉลี่ยอยูในระดับสูงที่สุด (คาเฉลี่ย 4.44) 

รองลงมาคือ ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล และความรับผิดชอบ (คาเฉลี่ย 4.41) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข 
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การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ (คาเฉลี่ย 4.32) ดานความรู (คาเฉลี่ย 4.21) ดานทักษะทางปญญา (คาเฉลี่ย 

4.20) ตามลําดับ 

2. เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ผลการวจัิยพบวา 

2.1 ผูใชบัณฑิตที่มีตําแหนงงาน ผูอํานวยการ/ผูจัดการ (คาเฉลี่ย 6.50) มีความพึงพอใจตอบัณฑิตนอยกวาผูใช

บัณฑิตที่มีตําแหนงงาน หัวหนาฝาย/หัวหนางาน/หัวหนาแผนก (คาเฉลี่ย 77.47) 

2.2 ผูใชบัณฑิตที่มีระยะเวลาในการปฏิบัติงานนอยกวา 5 ป (คาเฉลี่ย 29.00) มีความพึงพอใจตอบัณฑิตนอยกวา

บุคลากรที่มีระยะเวลาในการปฏิบัตงิาน 5-10 ป (คาเฉลี่ย 41.90) 

2.3 ผูใชบัณฑิตที่มีบุคลากรในหนวยงาน 501-1,000 คน (คาเฉลี่ย 9.70) มีความพึงพอใจตอบัณฑิตเทากันกับ

หนวยงานที่มีบุคลากรในหนวยงาน มากกวา 1,000 คน (รอยละ 9.70) 

3. ขอเสนอแนะเพิ่มเตมิ พบวาในจํานวนผูใชบัณฑิต มีผูตอบแบบสอบถามในดานขอเสนอแนะจํานวน 5 คน (รอยละ 

16.13) ซึ่งขอเสนอแนะจากผูใชบัณฑิตคือ สาขาวชิาการจัดการอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราช

ภัฏสวนสุนันทา ควรเพิ่มคุณลักษณะบัณฑิตในดานการใชภาษาอังกฤษ คุณลักษณะบัณฑิตในดานการวิเคราะหและ

ประเมินผล และเพิ่มทักษะใหบัณฑิตไดทํางานในเชงิปฏิบัตจิรงิมากขึ้น 

การทําวจัิยเพื่อประเมินความพงึพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย

ราชภัฏสวนสุนันทาครัง้นี้เปนการศึกษาภาพรวมของสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม ซึ่งควรมีการประเมินความพึงพอใจ

ของผูใชบัณฑิตของมหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาในแตละคณะ เพื่อใหหนวยงานที่มีหนาที่ในการผลิตบัณฑิตโดยตรงไดใช

ประโยชนจากขอคนพบในการวางแผนการผลติบัณฑิตใหตรงกับความตองการของผูใชบัณฑิตตอไป 

ควรมีการศกึษาวจัิยเกี่ยวกับตัวบงชี้คุณภาพบัณฑิต เพื่อใชประโยชนในการกํากับ ตดิตาม และประเมินคุณภาพบัณฑิต 

 

กติตกิรรมประกาศ 

สารนพินธฉบับนี้สําเร็จลงไดดวยดี เนื่องจากไดรับความกรุณาอยางสูงจากทานผูชวยศาสตราจารย ดร. ฤดี นิยม

รัตน อาจารยที่ปรกึษาการทําสารนพินธ ซึ่งมีสวนชวยในการตรวจสอบขอมูล ใหคําปรกึษาและแสดงความคิดเห็นอันมีคุณคา

ในการปรับปรุงแกไขขอมูล ผูวจัิยตระหนักถงึความตัง้ใจจรงิและความทุมเทของคณาจารยทุกทาน และขอกราบขอบพระคุณ

เปนอยางสูงไว ณ ที่นี้ 

 ขอขอบพระคุณผูใชบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม รวมถึงบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม 

สําเร็จการศกึษาป 2560 ใหความรวมมือและอํานวยความสะดวกในการเก็บขอมูลเปนอยางด ี

 สุดทายนี้ ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณผูมีสวนชวยเหลือทุกทาน ตั้งแตการวางแผน การเก็บรวมรวมขอมูล การ

จัดพมิพ ตลอดจนการตรวจทานแกไข จนทําใหสารนพินธฉบับนี้ใหมีความถูกตองและสมบูรณย่ิงขึ้น 
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บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความคาดหวังและทัศนคติของนักศึกษาตอการประกอบอาชีพเม่ือสําเร็จ

การศึกษา และเพื่อเปรียบเทียบทัศนคติตอการประกอบอาชีพเม่ือสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ

อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จําแนกตามขอมูลสวนบุคคล และความคาดหวัง

ตอการประกอบอาชีพเม่ือสําเร็จการศึกษา ประชากรที่ใชในการวิจัยไดแก นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม       

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จํานวน 257 คน และกลุมตัวอยาง จํานวน 223 คน                  

ใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลไดแก คาความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย   

เบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test, F-test และ Scheffe's method ผลการวิจัยพบวา ความคาดหวังตอการประกอบอาชีพเม่ือสําเร็จ

การศกึษาของนักศกึษา เม่ือพจิารณาตาม ปจจัยสิ่งที่ตองการหลังจากสําเร็จการศกึษา พบวา นักศึกษาสวนมากเลือกหางาน

ทําในทันที ปจจัยสถานที่ในการประกอบอาชพี พบวานักศกึษาสวนมากเลอืกประกอบอาชีพที่ไหนก็ได และปจจัยในการเลือก

ประกอบอาชีพ พบวา นักศึกษาสวนมากเลือกความม่ันคงของงาน สําหรับทัศนคติของนักศึกษาตอการประกอบอาชีพโดย

ภาพรวมอยูในระดับมาก ทั้งดานการจัดการเรียนการสอน และดานนักศึกษา ผลการเปรียบเทียบทัศนคติตอการประกอบ

อาชีพเม่ือสําเร็จการศึกษาจําแนกตามขอมูลสวนบุคคล พบวา นักศึกษาที่มีเพศและชั้นปที่ศึกษาตางกัน มีทัศนคติตอการ

ประกอบอาชพีเม่ือสําเร็จการศกึษาดานนักศกึษาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และผลการเปรียบเทียบ

ทัศนคตติอการประกอบอาชพีเม่ือสําเร็จการศกึษาจําแนกตามคาดหวังตอการประกอบอาชีพเม่ือสําเร็จการศึกษา พบวา ไม

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถติทิี่ระดับ 0.05 

คําสําคัญ: ทัศนคต ิ ความคาดหวัง  การประกอบอาชพี 

Abstract  

This research aims to study the expectations and attitudes towards occupation upon graduation, and to 

compare attitudes towards the occupation upon graduation according to personal data and expectations towards 

occupation upon graduation of Industrial management students, Faculty of Industrial Technology Suan Sunandha 

Rajabhat University. The population in the research includes 257 industrial management students. Questionnaire is used 

as a tool for collecting data. The statistics for analyzing data includes percentage, frequency, standard deviation, t-test, 

F-test, and Scheffe's method. It is found that ‘finding work immediately’, ‘wherever’, and ‘career stability’ are chosen 

by the majority of respondents under ‘what they want after graduation’, ‘place of work’, and ‘influential factor in 
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choosing career’ factors respectively under expectations towards occupation upon graduation. Attitude towards 

occupation upon graduation is reported at a high level for both instruction and student sub-factors. The results of the 

comparison between attitude towards occupation upon graduation and personal data are found that gender and year of 

study differ attitudes towards occupation upon graduation under the student factor at the 0.05 significant level. When 

comparing attitudes towards occupation upon graduation by expectations towards occupation, results review that no 

difference is found at the 0.05 significant level.          

Keywords: Attitude, Expectations, Occupation 

 

บทนํา  

 การศึกษาเปนกระบวนการที่สําคัญในการพัฒนาคนใหมีคุณภาพ ทั้งความรู ความสามารถ และสติปญญา เพียง

พอที่จะเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศใหเจรญิกาวหนา โดยเฉพาะการศกึษาในระดับปรญิญาตรซีึ่งเปนการศึกษาที่มุง

สงเสรมิใหผูเรยีนไดพัฒนาความรู ทักษะ ในสาขาวชิาเฉพาะทางใหมีความชัดเจน และยังมุงสรางบุคคลใหมีความเปนเลิศทาง

วชิาการ สามารถพัฒนาองคความรูและเทคโนโลยีตางๆ ตลอดจนวทิยาการสากลมาใชในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ

ประเทศ (ประดษิฐ มีสุข และทรงธรรม ธรีะกุล, 2551, หนา 1) 

ปจจุบันการศึกษามุงสงเสริมใหผูเรียนไดพัฒนาความรู ทักษะ ในสาขาวิชาเฉพาะทาง ดังเชนที่ จารุทัศน สันติสิริ

สมบูรณ (2555, หนา 6) ไดทําการวิจัยเรื่อง การศึกษาปจจัยที่สงผลตอการเขาชั้นเรียนของนักศึกษาพบวา การศึกษา

ระดับอุดมศกึษาจะตองมีองคประกอบหลักในการเรียนการสอน คือ (1) ผูสอนที่มีความรูความเชี่ยวชาญ และตองสรางสม

ประสบการณในวชิาการ เพื่อใหการถายทอดองคความรูตางๆ เกิดผลสัมฤทธิ์ได (2) ผูเรียน ตองมีความรับผิดชอบ มีวินัยใน

ตนเองสูง มีเปาหมายในการเรียน เพื่อใหการเรียนประสบความสําเร็จ และ (3) การจัดการเรียนการสอน รวมถึงอุปกรณ

ประกอบการสอน เปนหลักในการพัฒนาคุณภาพของผูเรียนใหมีประสิทธิภาพ โดยปจจุบันระบบการศึกษาไดเนนให

ความสําคัญกับผูเรียน 2 ลักษณะคือ เพื่อตอบสนองความตองการความรูของผูเรียน และผูเรียนที่มีความรูพื้นฐานไมมาก

เพยีงพอ ผูสอนตองใหความสําคัญเปนอยางมาก เพื่อเตมิเต็มความรูพื้นฐานของผูเรียนทั้งหมดใหมีความทัดเทียมกัน และตอ

ยอดความรูเพิ่มเตมิใหเพยีงพอกอนออกไปประกอบอาชพีตอไป 

จากสภาพตลาดแรงงานในปจจุบัน พบวา มีปญหาการขาดแคลนแรงงานในประเทศไทยที่มีสาเหตุจากการผลิตกําลัง

แรงงานไมตรงกับความตองการของตลาดแรงงาน เนื่องจากขาดการเตรียมความพรอมใหกับกําลังแรงงานกอนเขาสู

ตลาดแรงงานในแตละชวงวัยและชวงการศึกษา ทําใหกําลังแรงงานเลือกศึกษาตอและเลือกประกอบอาชีพอยางไรทิศทาง 

สงผลใหเกดิปญหาการวางงาน จากสถานการณดังกลาวทําใหเกิดผลกระทบตอการประกอบอาชีพของนักศึกษาในอนาคต    

(กรมการจัดหางาน, 2559, หนา 10) 

สาขาวชิาการจัดการอุตสาหกรรม เปนสาขาวชิาหนึ่งที่อยูในคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน

สุนันทา ตลอดระยะเวลา 19 ป ที่มีการใชหลักสูตรไดผลตินักศกึษาที่สําเร็จการศกึษาสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมเฉลี่ย 

ปละ 40 คน (คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม, 2553) ถึงแมวานักศึกษาสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม ชั้นปที่ 1-4 ที่มี

มากกวา 200 คน จะถูกหลอหลอมดวยพันธกิจที่เปนหลักในการพัฒนาการเรียนการสอน ใหมีความรู  ทักษะ และ

ความสามารถในการออกไปประกอบอาชีพในอนาคตที่เหมือนกัน แตนักศึกษาก็มีทัศนคติตอการประกอบอาชีพในอนาคตที่

แตกตางกัน เนื่องจากทัศนคต ิเปนเรื่องของจิตใจ ความรูสกึนกึคิด และความโนมเอียงของบุคคล ที่มีตอสิง่ใดสิ่งหนึ่ง มีผลใหมี

การแสดงพฤติกรรมออกมา (ฤดี นิยมรัตน, 2551) ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษา เรื่องทัศนคติ ความโนมเอียง และการ

ตัดสนิใจในการเลอืกประกอบอาชพีเม่ือสําเร็จการศกึษาของนักศกึษา  
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การศึกษาถึงทัศนคติตอการประกอบอาชีพเม่ือสําเร็จการศึกษาของนักศึกษา จะเปนสิ่งที่บงบอกวานักศึกษาจะ

ตัดสินใจประกอบอาชีพอยางไร ที่ตรงกับความรู ทักษะ และความสามารถ ดังนั้นทัศนคติในการเลือกประกอบอาชีพของ

นักศกึษาจึงเปนสิ่งที่มหาวทิยาลัยจะตองใหความสําคัญเพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาคุณภาพของนักศึกษา และคุณภาพใน

การจัดการเรยีนการสอน ใหสอดคลองกับคุณลักษณะของนักศกึษาและตลาดแรงงานในอนาคต การวจัิยครั้งนี้มีวัตถุประสงค

เพื่อศกึษาความคาดหวังและทัศนคตขิองนักศกึษาตอการประกอบอาชพีเม่ือสําเร็จการศึกษา และเพื่อเปรียบเทียบทัศนคติตอ

การประกอบอาชีพเม่ือสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จําแนกตามขอมูลสวนบุคคล และความคาดหวังตอการประกอบอาชีพเม่ือสําเร็จการศึกษา 

โดยคาดวาผลการวจัิย นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมสามารถนําผลการวิจัยไปใชในการตัดสินใจในการเลือก

ประกอบอาชพีเม่ือสําเร็จการศกึษา และอาจารยผูสอนภายในสาขาวชิาการจัดการอุตสาหกรรมสามารถนําผลการวิจัยไปเปน

หลักในการตัดสนิใจปรับปรุงการเรยีนการสอน  

 

วิธีดําเนนิการวิจัย  

1. ประชากรที่ใชในการวิจัยคือ นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จํานวน 257 คน กลุมตัวอยางที่ใชคือ นักศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2560 

สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จํานวน 223 คน (กอง

บรกิารการศกึษา, 2560) 

2. ตัวแปรที่ใชในการวจัิย ประกอบดวย ตัวแปรอิสระไดแก ขอมูลสวนบุคคล ประกอบดวย เพศ ชั้นปที่ศึกษา เกรด

เฉลี่ยรวมตลอดหลักสูตร และความคาดหวังตอการประกอบอาชีพเม่ือสําเร็จการศึกษา ประกอบดวย สิ่งที่ตองการหลังจาก

สําเร็จการศึกษา สถานที่ในการประกอบอาชีพ และปจจัยในการเลือกประกอบอาชีพ ตัวแปรตามไดแก ทัศนคติตอการ

ประกอบอาชพีเม่ือสําเร็จการศกึษา จํานวน 2 ดาน คือ ดานนักศกึษา และดานการจัดการเรยีนการสอน 

3. สถานที่ดําเนินการวิจัยไดแก คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ตั้งอยูที่เลขที่ 1      

ถนนอูทองนอก แขวงดุสติ เขตดุสติ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10300 ใชระยะเวลาในการดําเนนิการวจัิยคือ ตัง้แตเดือนตุลาคม 

พ.ศ.2560 ถงึเดอืนกุมภาพันธ พ.ศ. 2561 เปนเวลาทัง้สิ้น 5 เดอืน 

4. เครื่องมือที่ใชในการวิจัยแบงเปน 3 ตอน ไดแก ตอนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคล จํานวน 3 ขอ ตอนที่ 2 ขอมูลความ

คาดหวังตอการประกอบอาชพีเม่ือสําเร็จการศึกษา จํานวน 3 ขอ ลักษณะการตอบแบบสอบถามของตอนที่ 1 และตอนที่ 2 

เปนแบบตรวจสอบรายการ (check list) และตอนที่ 3 ทัศนคตติอการประกอบอาชพีเม่ือสําเร็จการศกึษา ลักษณะการตอบเปน

แบบมาตราสวนประมาณคา (rating scale) แบงเปน 5 ระดับไดแก เห็นดวยอยางย่ิง (5) เห็นดวย (4) ไมแนใจ (3) ไมเห็นดวย 

(2) และไมเห็นดวยอยางย่ิง (1) โดยแบบสอบถามมีคาความเชื่อม่ัน (reliability) เทากับ 0.889 

5. การวเิคราะหและการแปลผลขอมูล มีดังนี้ 

  5.1 วิเคราะหขอมูลสวนบุคคลและความคาดหวังตอการประกอบอาชีพเม่ือสําเร็จการศึกษา โดยใชคาสถิติ

ความถี่ และรอยละ 

  5.2 วิเคราะหขอมูลทัศนคติตอการประกอบอาชีพเม่ือสําเร็จการศึกษาโดยใชคาสถิติการหาคาเฉลี่ย และคา

เบี่ยงเบนมาตรฐานรายขอ รายดาน และในภาพรวม ใชเกณฑการแปลผลคาเฉลี่ยของเบสท (Best, 1981) ที่แบงเกณฑตาม

ระดับคะแนน 5 ระดับคือ มีทัศนคตทิีมี่ตอการประกอบอาชพีเม่ือสําเร็จการศึกษาระดับมากที่สุด คาเฉลี่ย 4.50-5.00 ระดับ

มาก คาเฉลี่ย 3.50-4.49 ระดับปานกลาง คาเฉลี่ย 2.50-3.49 ระดับนอย คาเฉลี่ย 1.50-2.49 และมีทัศนคติที่มีตอการ

ประกอบอาชพีเม่ือสําเร็จการศกึษาระดับนอยที่สุด คาเฉลี่ย 1.00-1.49    
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  5.3 เปรยีบเทยีบทัศนคตขิองนักศกึษามีขอมูลสวนบุคคลแตกตางกัน โดยใชคาสถิติ t-test, F-test โดยวิธี one-

way analysis of variance (one-way ANOVA) และหากพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทดสอบ

ความแตกตางเปนรายคูดวยวธิขีอง Scheffe (1959) 

 

ผลการวิจัย  

1. ผลการวเิคราะหขอมูลสวนบุคคลของนักศึกษา สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีผูตอบแบบสอบถามจํานวน 223 คน เปนเพศชายมากกวาเพศหญิง โดยเพศชาย รอยละ 

65.5 และเพศหญิง รอยละ 34.5 เปนนักศึกษาชั้นปที่ 1 รอยละ 39.9 รองลงมาคือ นักศึกษาชั้นปที่ 2 รอยละ 25.6 และ

นักศกึษามีเกรดเฉลี่ยต่ํากวา 2.00 รอยละ 42.5 รองลงมามีเกรดเฉลี่ยอยูที่ 2.00-2.50 รอยละ 37.2 แสดงตามตารางที่ 1 

 

ตารางที่ 1 แสดงจํานวนและรอยละของนักศกึษาจําแนกตามขอมูลสวนบุคคล  

 

เพศ จํานวน (คน) รอยละ 

ชาย 

หญงิ 

146 

77 

65.5 

34.5 

ช้ันปที่ศกึษา   

ชัน้ปที่ 1 

ชัน้ปที่ 2 

ชัน้ปที่ 3 

ชัน้ปที่ 4 

89 

57 

38 

39 

39.9 

25.6 

17.0 

17.5 

เกรดเฉลี่ยรวมตลอดหลักสูตร   

ต่ํากวา 2.00 

2.00-2.50 

2.51-3.00 

3.01-3.50 

มากกวา 3.50 

97 

83 

31 

11 

1 

43.5 

37.2 

13.9 

4.9 

0.4 

รวม 223 100.0 

 

 

 2. ผลการวเิคราะหขอมูลความคาดหวังตอการประกอบอาชพีเม่ือสําเร็จการศกึษาของนักศกึษาสาขาวิชาการจัดการ

อุตสาหกรรมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จําแนกตามสิ่งที่ตองการหลังจากสําเร็จ

การศึกษา พบวา นักศึกษาสวนมากเลือกจะหางานทีในทันที รอยละ 63.7 รองลงมาคือ พักผอน/ทองเที่ยว รอยละ 23.8 

จําแนกตามสถานที่ในการประกอบอาชพี พบวา นักศึกษาสวนมากจะเลือกประกอบอาชีพที่ไหนก็ได รอยละ 42.6 รองลงมา 

คือ กรุงเทพมหานคร รอยละ 32.7 และจําแนกตามปจจัยในการเลอืกประกอบอาชพี พบวา นักศกึษาสวนมากเลือกทํางานที่มี

ความม่ันคง คิดเปนรอยละ 39.5 รองลงมาคือ มีโอกาสกาวหนามาก คิดเปนรอยละ 20.2 แสดงตามตารางที่ 2 
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ตารางที่ 2 แสดงจํานวนและรอยละของนักศกึษาจําแนกตามความคาดหวังตอการประกอบอาชพีเม่ือสําเร็จการศกึษา 

     

สิ่งที่ตองการหลังจากสําเร็จการศกึษา จํานวน (คน) รอยละ 

   หางานทําในทันที 

   เรยีนตอปรญิญาโท 

   เรยีนสิ่งที่สนใจเพิ่มเตมิ (ภาษา, คอมพวิเตอร) 

   พักผอน/ทองเที่ยว 

142 

13 

15 

53 

63.7 

5.8 

6.7 

23.8 

สถานที่ในการประกอบอาชีพ   

   ที่ไหนก็ได 

   กรุงเทพมหานคร 

   ภูมิลําเนาที่เกดิ 

   ตางประเทศ 

95 

73 

46 

9 

42.6 

32.7 

20.6 

4.0 

ปจจัยในการเลือกประกอบอาชีพ   

มีความม่ันคง 

เงนิเดอืนสูง 

สวัสดกิารดี 

มีโอกาสกาวหนามาก 

มีอิสระในการทํางาน 

88 

42 

19 

45 

29 

39.5 

18.8 

8.5 

20.2 

13.0 

รวม 223 100.0 

 

 3. ผลการวเิคราะหทัศนคตติอการประกอบอาชพีเม่ือสําเร็จการศกึษา โดยรวมอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 3.99) โดย

ทัศนคตขิองนักศกึษาดานการจัดการเรยีนการสอน อยูในระดับมาก คาเฉลี่ยอยูในระดับสูงที่สุด (คาเฉลี่ย 4.05) รองลงมาคือ 

ดานนักศกึษา (คาเฉลี่ย 3.93) แสดงตามตารางที่ 3 

 

ตารางที่ 3 แสดงคาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของทัศนคตติอการประกอบอาชพีเม่ือสําเร็จการศกึษาในภาพรวม 

 

ทัศนคตขิองนักศกึษา คาเฉลี่ย คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน ลําดับ แปลคา 

1. ดานนักศกึษา 

2. ดานการจัดการเรยีนการสอน 

3.93 

4.05 

0.68 

0.66 

2 

1 

มาก 

มาก 

รวม 3.99 0.67 - มาก 

   

 3.1 นักศกึษามีทัศนคตติอการประกอบอาชพีเม่ือสําเร็จการศึกษา ดานนักศึกษา โดยรวมอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 

3.93) โดยนักศกึษามีทัศนคต ิ10 ขอ ที่อยูในระดับมาก ไดแก นักศกึษามีความสามารถในการทํางานรวมกับผูอ่ืนได มีคาเฉลี่ย

สูงที่สุด (คาเฉลี่ย 4.14) รองลงมาคือ การเรยีนรูและประสบการณในมหาวิทยาลัยสามารถนําไปใชแกปญหาในการทํางานได 

(คาเฉลี่ย 4.02) และสามารถนําความรูความสามารถไปใชประกอบอาชีพสวนตัวได (คาเฉลี่ย 3.96) ตามลําดับ โดยลําดับ

สุดทายคือ นักศกึษามีความรูที่สามารถแขงขันกับนักศกึษาสถาบันอ่ืน (คาเฉลี่ย 3.81) แสดงตามตารางที่ 4 
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ตารางที่ 4 แสดงคาเฉลีย่และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของทัศนคตติอการประกอบอาชพีเม่ือสําเร็จการศกึษา ดานนักศกึษา 

 

ลําดับ ดานนักศกึษา คาเฉลี่ย คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน แปลคา 

1 มีความสามารถในการทํางานรวมกับผูอ่ืนได 4.14 0.71 มาก 

2 การเรยีนรูและประสบการณในมหาวทิยาลัยสามารถ

นําไปใช แกปญหาในการทํางานได 

4.02 0.68 มาก 

3 สามารถนําความรูความสามารถไปใชประกอบอาชพี

สวนตัวได 

3.96 0.61 มาก 

4 มีบุคลกิภาพที่ดเีหมาะสมกับตําแหนงงานที่ตองการ 3.94 0.67 มาก 

5 มีทักษะพรอมในการทํางานตามวชิาชพีที่ไดศกึษา 3.93 0.62 มาก 

6 มีความคิดรเิริ่มสรางสรรคและนํามาประยุกตใชในการ

ประกอบอาชพี 

3.91 0.70 มาก 

7 สามารถเลอืกงานที่ตรงกับความรูและความสามารถได 3.87 0.68 มาก 

8 มีความรูความสามารถตรงตามสาขาที่เรยีน 3.83 0.68 มาก 

9 มีคุณลักษณะเฉพาะตรงกับความตองการของ

ตลาดแรงงาน 

3.83 0.73 มาก 

10 มีความรูที่สามารถแขงขันกับนักศกึษาสถาบันอ่ืน 3.81 0.68 มาก 

 รวม 3.93 0.68 มาก 

 

  3.2 นักศกึษามีทัศนคตติอการประกอบอาชพีเม่ือสําเร็จการศกึษา ดานการจัดการเรยีนการสอน โดยรวมอยูใน

ระดับมาก (คาเฉลี่ย 4.05) โดยนักศกึษามีทัศนคต ิ10 ขอ ที่อยูในระดับมาก ไดแก การเรยีนการสอนมุงใหนักศกึษาเปนคนด ีมี

คุณธรรมและเปนผูนํา มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด (คาเฉลี่ย 4.13) รองลงมาคือ การเรยีนการสอนมีการแนะแนวเพื่อเตรยีมความพรอม

ในการทํางานเม่ือสําเร็จการศกึษา (คาเฉลี่ย 4.12) รวมทัง้สงเสรมิใหนักศกึษาไดพัฒนาความคิด อภิปราย ซักถามและแสดง

ความคิดเหน็เพื่อใชในการประกอบอาชพี (คาเฉลี่ย 4.07) ตามลําดับ โดยลําดับสุดทายคือ การเรยีนการสอนมีความรวมมือ

กับสถานประกอบการโดยใหนักศกึษาไดฝกงานในสถานประกอบการที่เปนที่ยอมรับ (คาเฉลี่ย 4.00) แสดงตามตารางที่ 5 
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ตารางที่ 5 แสดงคาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของทัศนคติตอการประกอบอาชีพเม่ือสําเร็จการศึกษา ดานการจัดการ

    เรยีนการสอน 

 

 

 4. ผลการเปรียบเทียบทัศนคติที่มีตอการประกอบอาชีพเม่ือสําเร็จการศึกษา จําแนกตามขอมูลสวนบุคคล และ

จําแนกตามความคาดหวังตอการประกอบอาชพีเม่ือสําเร็จการศกึษา มีขอคนพบดังนี้ และแสดงตามตารางที่ 6 

  4.1 นักศกึษาที่มีเพศชายและเพศหญงิมีทัศนคตติอการประกอบอาชพีเม่ือสําเร็จการศกึษาดานนักศึกษาแตกตาง

อยางมีนัยสําคัญทางสถติทิี่ระดับ 0.05 (P = 0.044)  

  4.2 นักศึกษาที่มีชั้นปที่ศึกษาตางกันมีทัศนคติที่มีตอการประกอบอาชีพเม่ือสําเร็จการศึกษาดานนักศึกษา

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถติทิี่ระดับ 0.05 (P = 0.008) โดยนักศกึษาชัน้ปที่ 2 มีทัศนคตทิี่มีตอการประกอบอาชีพเม่ือ

สําเร็จการศกึษา ต่ํากวานักศกึษาชัน้ปที่ 4 อยางมีนัยสําคัญทางสถติทิี่ระดับ 0.05 (P = -0.2879)  

  4.3 นักศกึษาที่มีเกรดเฉลี่ยรวมตลอดหลักสูตรตางกันมีทัศนคตทิัง้ 2 ดาน และในภาพรวมไมแตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถติทิี่ระดับ 0.05 

 

ลําดับ ดานการจัดการเรยีนการสอน คาเฉลี่ย คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน แปลคา 

1 การเรียนการสอนมุงใหนักศึกษาเปนคนดี มีคุณธรรม

และเปนผูนํา 

4.13 0.63 มาก 

2 จัดการแนะแนวเพื่อเตรียมความพรอมในการทํางาน

เม่ือสําเร็จการศกึษา 

4.12 0.60 มาก 

3 สง เสริมใหนักศึกษาไดพัฒนาความคิด อภิปราย 

ซักถามและแสดงความคิดเห็นเพื่อใชในการประกอบ

อาชพี 

4.07 0.70 มาก 

4 มีความเหมาะสมกระตุนใหนักศึกษาคิดวิเคราะหโดยใช

หลักและเหตุผลในการทํางาน 

4.06 0.64 มาก 

5 สงเสรมิใหนําความรูไปตอยอดในการพัฒนาตนเองและ

สถานประกอบการ 

4.04 0.66 มาก 

6 มีเนื้อหารายวิชาที่ มีความทันสมัยสามารถนํ าไป

ประยุกตใชในการทํางาน 

4.03 0.66 มาก 

7 สงเสริมใหนักศึกษาปฏิบัติงานรวมกับผูอ่ืนเพื่อปรับตัว

กับการประกอบอาชพีในอนาคต 

4.03 0.74 มาก 

8 มีความสอดคลองกับตลาดแรงงานในอนาคต 4.02 0.66 มาก 

9 ที่ยอมรับสงเสริมใหมีกิจกรรมนอกเหนือจากการเรียน

การสอนในวชิาที่เรยีนเพื่อฝกปฏิบัติ 

4.00 0.64 มาก 

10 มีความรวมมือกับสถานประกอบการโดยใหนักศึกษาได

ฝกงานในสถานประกอบการที่เปนที่ยอมรับ 

4.00 0.62 มาก 

 รวม 4.05 0.66 มาก 
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  4.4 นักศึกษาที่มีความคาดหวังตอการประกอบอาชีพเม่ือสําเร็จการศึกษา ในสิ่งที่ตองการหลังจากสําเร็จ

การศกึษา สถานที่ในการประกอบอาชีพ และปจจัยในการเลือกประกอบอาชีพตางกัน มีทัศนคติตอการประกอบอาชีพเมื่อ

สําเร็จการศกึษาดานนักศกึษาและดานจัดการเรยีนการสอน และในภาพรวมไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 

0.05  

 

ตารางที่ 6 แสดงผลการเปรยีบเทยีบทัศนคตติอการประกอบอาชพีเม่ือสําเร็จการศกึษาของนักศกึษาที่มีขอมูลสวนบุคคล 

      และความคาดหวังตอการประกอบอาชพีเม่ือสําเร็จการศกึษาแตกตางกัน 

  

 ทัศนคตติอการประกอบอาชีพเม่ือสําเร็จการศกึษา 

ขอมูลสวนบุคคล ดานนักศกึษา ดานการจัดการเรยีนการสอน รวม 

เพศ  X X 

ชัน้ปที่ศกึษา  X X 

เกรดเฉลี่ยรวมตลอดหลักสูตร X X X 

ความคาดหวัง 

สิ่งที่ตองการหลังจากสําเร็จการศกึษา X X X 

สถานที่ในการประกอบอาชีพ X X X 

ปจจัยในการเลอืกประกอบอาชพี X X X 

 

หมายเหตุ  x    หมายถงึ ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถติทิี่ระดับ 0.05 

              หมายถงึ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถติทิี่ระดับ 0.05 

 

วิจารณผลการวิจัย 

1. จากผลการวจัิยพบวา นักศกึษามีทัศนคตติอการประกอบอาชพีเม่ือสําเร็จการศกึษา ดานนักศกึษาอยูในระดับมาก 

คือ นักศึกษามีความสามารถในการทํางานรวมกับผูอ่ืนได ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของ สิรินาถ แพทยังกุล, ปญญเดช 

พันธุวัฒน และณัฐพล แยมฉิม (2550) ศึกษาเรื่องทัศนคติของนักศึกษาตอการประกอบอาชีพเม่ือสําเร็จการศึกษา 

มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนดุสติ ที่พบวา นักศึกษามีทัศนคติดานการประกอบอาชีพทุกประเด็น (20 ขอ) ของทั้งดานนักศึกษา 

และดานการจัดการเรยีนการสอน มีทัศนคตอิยูในระดับมาก อาจเนื่องมาจากนักศึกษาสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนได เพราะ

สาขาวชิาสอนการอยูรวมกับสังคม มีการเรยีนรูโดยการปฏิบัตนิอกสถานที่ ที่ตองใชการประสานงานรวมกับบุคคลอ่ืนอยูเสมอ 

และเนนการทํากจิกรรมกลุมรวมกับการเรยีนทฤษฎีในหองเรยีน 

2. จากผลการวจัิยพบวา นักศกึษาชัน้ปที่ 4 มีทัศนคตติอการประกอบอาชีพเม่ือสําเร็จการศึกษาสูงกวานักศึกษาทุก

ชัน้ป ทัง้นี้อาจเนื่องมาจากนักศกึษาชัน้ปที่ 1-3 ยังไมไดตัง้เปาหมายในการประกอบอาชพี เพราะเพิ่งเริ่มเขามาศึกษา และยังใช

เวลาในการศกึษาอีกหลายปกวาจะสําเร็จการศกึษา จึงมุงปรับตัว เรยีนรูสิ่งใหมๆ  ทําใหยังไมไดคิดถึงเรื่องการประกอบอาชีพ

หลังสําเร็จการศึกษาเทากับนักศึกษาชั้นปที่  4 ที่ เปนปสุดทายในการเรียนในอุดมศึกษา ที่ มีความรูดานวิชาการและ

ประสบการณในการฝกงาน จึงมีความคิดเกี่ยวกับการประกอบอาชพีของตนเองในอนาคต และมีการเตรยีมความพรอมในการ

ประกอบอาชพีหลังสําเร็จการศกึษามากขึ้น 
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3. จากผลการวิจัยพบวา นักศึกษาที่มีความคาดหวังตอการประกอบอาชีพเม่ือสําเร็จการศึกษา มีทัศนคติตอการ

ประกอบอาชพีเม่ือสําเร็จการศกึษาดานนักศกึษา และดานการจัดการเรยีนการสอนในภาพรวมไมตางกัน เพราะนักศึกษาทุก

คนแมมีความคาดหวังที่ตางกัน ทัง้ดานสิ่งที่ตองการหลังจากสําเร็จการศกึษา สถานที่ในการประกอบอาชีพ และปจจัยในการ

เลือกประกอบอาชีพ แตนักศึกษาทุกคนก็มีความตองการที่จะสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี เพื่อนําความรู  

ความสามารถ ที่ไดจากการจัดการเรยีนการสอนไปประกอบอาชพีในอนาคต 

 

สรุปผลการวิจัย  

จากการศึกษาความคาดหวังตอการประกอบอาชีพเม่ือสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ

อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พบวา ดานสิ่งที่ตองการหลังจากสําเร็จ

การศกึษา พบวา นักศกึษาสวนมากเลอืกหางานทําในทันท ีดานสถานที่ในการประกอบอาชีพ พบวา นักศึกษาสวนมากเลือก

ประกอบอาชพีที่ไหนก็ได และดานปจจัยในการเลอืกประกอบอาชพี พบวา นักศกึษาสวนมากเลือกทํางานที่มีความม่ันคง และ

การศกึษาทัศนคตติอการประกอบอาชพีเม่ือสําเร็จการศกึษา ในภาพรวมอยูในระดับมาก พบวา ดานการจัดการเรียนการสอน 

มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด ผลการเปรยีบเทยีบทัศนคตทิี่มีตอการประกอบอาชีพเม่ือสําเร็จการศึกษาของนักศึกษา จําแนกตามขอมูล

สวนบุคคล พบวา นักศกึษาที่มีเพศ และชัน้ปที่ศกึษาตางกันมีทัศนคติตอการประกอบอาชีพเม่ือสําเร็จการศึกษาแตกตางกัน 

สวนนักศึกษาที่มีความคาดหวังตอการประกอบอาชีพเม่ือสําเร็จการศึกษาตางกันมีทัศนคติที่มีตอการประกอบอาชีพเม่ือ

สําเร็จการศกึษาไมแตกตางกัน 

งานวจัิยมีขอเสนอแนะดังนี้ นักศกึษาสาขาวชิาการจัดการอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย

ราชภัฏสวนสุนันทา ควรพัฒนาความรู ทักษะ และความสามารถสวนบุคคลอยางตอเนื่อง สวนการจัดการเรียนการสอน

หลักสูตรควรเปดโอกาสสนับสนุนใหนักศกึษาไดเขารวมแขงขันความรูหรอืทํากจิกรรมรวมกับสถาบันอ่ืน และเนนการเพิ่มพูน

ทักษะจากประสบการณเชงิวชิาชพี โดยมีความรวมมือกับสถานประกอบการภายนอก ทําใหนักศึกษาไดรับประสบการณตรง 

และมีความรูอ่ืนนอกเหนอืจากการเรยีนในหอง ทัง้นี้เพื่อใหนักศึกษามีความรู ความสามารถ แขงขันกับนักศึกษาสถาบันอ่ืนได

ภายหลังจากสําเร็จการศกึษา 

 

กติตกิรรมประกาศ  
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บทคัดยอ 

การวจัิยครัง้นี้มีวัตถุประสงคเพื่อศกึษาการนอมนําปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีงสูการดําเนนิชวีติของนักศึกษา คณะ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และเพื่อเปรียบเทียบการนอมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสูการ

ดําเนนิชวีติของนักศกึษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จําแนกตามคุณลักษณะสวนบุคคล 

ประชากรที่ใชในการวิจัยไดแก นักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ปการศึกษา 2560 

จํานวน 1,449 คน กลุมตัวอยางจํานวน 304 คน ใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล สถิติที่ใชในการ

วิเคราะหขอมูล ไดแก คาความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test, F-test (one-way ANOVA) และ Scheffe 

ผลการวจัิยพบวา นักศกึษามีการนอมนําปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีงสูการดําเนินชีวิตในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ทั้ง 

5 ดานอยูในระดับปานกลาง โดยพบวา การนอมนําปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีงสูการดําเนนิชวีติดานคุณธรรม มีคาเฉลี่ยสูง

ที่สุด รองลงมาคือ ดานความรู  ดานภูมิคุมกัน ดานความพอประมาณและต่ําที่สุดไดแก ดานความมีเหตุผล ผลการ

เปรยีบเทยีบการนอมนําปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีงสูการดําเนนิชวีติของนักศกึษาพบวา นักศกึษาที่มีรายไดตอเดือนตางกัน

มีการนอมนําปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีงสูการดําเนินชีวิตดานความมีเหตุผลและในภาพรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถติทิี่ระดับ .05 สวนนักศกึษาที่มีเพศ ชั้นปที่ศึกษา สาขาวิชา และที่มาของรายไดแตกตางกันมีการนอมนําปรัชญาของ

เศรษฐกจิพอเพยีงสูการดําเนนิชวีติทัง้ 4 ดานและในภาพรวมไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถติิที่ระดับ .05 

คําสําคัญ: ความพอประมาณ  ความมีเหตุผล  ภูมิคุมกัน  ความรูและคุณธรรม 

Abstract  

This objectives of this study were to examine The philosophy of sufficiency economy to live of students and to 

compare The philosophy of sufficiency economy to live of students in Faculty of Industrial Technology Suan Sunandha 

Rajabhat University. The population used in this study is 1,449 peoples academic year 2017 of students in Faculty of 

Industrial Technology Suan Sunandha Rajabhat University. Use questionnaire as a tool to collect data. Statistics used in 

data analysis include frequency, percentage, mean, standard deviation t-test. F-test (one-way ANOVA) and Scheffe. It 

was found that the philosophy of sufficiency economy to live of students as a whole in all five aspects at a moderate 

level. It found to be It was found that the philosophy of sufficiency economy to live of students virtue have the highest 

average. The second is the security cognition, immune, tolerable and the lowest is rational. Comparison of the 
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philosophy of sufficiency economy to live of students with different income per month have the philosophy of sufficiency 

economy to live the overall difference was statistically significant at the .05 level. Student section at sexes, Year of 

study, Department, Source of income with different have the philosophy of sufficiency economy to live did not differ 

statistically significant at the .05 level.          

Keywords: Tolerable,  Rational  Immune,  Cognition  and  Virtue 

 

บทนํา 

 ปจจุบัน (พ.ศ. 2560) การเชื่อมโยงระหวางกันทัง้ในระดับบุคคล ชุมชน องคกร และประเทศเปนไปดวยความสะดวก

รวดเร็วทั่วทัง้โลก หรือที่เรยีกวา “โลกาภิวัตน (globalization)” สงผลกระทบทัง้ในทางบวกและทางลบตอภาพรวมของประเทศ

ตางๆ ทัง้ในดานเศรษฐกจิ สังคม การเมือง ทรัพยากรธรรมชาต ิและสิ่งแวดลอม ดังเชนประเทศไทยที่หลีกเลี่ยงไมไดที่จะตอง

เผชญิกับกระแสโลกาภิวัตน ทําใหวถิชีวีติไทยเปลี่ยนแปลงเชื่อมโยงกับวัฒนธรรมจากนานาอารยประเทศที่มีความหลากหลาย

มากขึ้น โครงสรางทางเศรษฐกิจของประเทศไทยที่พึ่งพิงกับตางประเทศเปนหลัก ดังนั้นเม่ือเกิดวิกฤติเศรษฐกิจโลกที่ มีขึ้น

บอยครัง้ ประเทศไทยจึงมีสภาพเศรษฐกจิที่ออนแอ เกดิปญหาการวางงานซึ่งนําไปสูปญหาดานสังคม ทําใหคุณภาพชีวิตและ

ความเปนอยูของประชาชนตกต่ําลง สิ่งเหลานี้สะทอนใหเห็นวาคนไทยยังขาดความรูเทาทันตอการเปลี่ยนแปลงและยังขาด

ภูมิคุมกันที่ดทีี่มีตอการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกจิและสังคมของโลกในปจจุบัน (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาติ, 2553) 

 จากสภาพของเศรษฐกิจไทยมีการขยายตัวไมสูงในแตละป โดยในป 2559 เศรษฐกิจไทยเติบโตดวยอัตรารอยละ 

0.032 เม่ือเทยีบกับปกอน โดยปจจัยลบที่ฉุดรัง้เศรษฐกจิไทยในปที่ผานมานัน้ ไดแก (1) ภัยแลงที่กระทบตอการเพาะปลูกภาค

การเกษตร (2) ภาวะเศรษฐกิจโลกที่ขยายตัวต่ําและเผชิญความเสี่ยงหลายประการ เชน การเลือกตั้งในสหรัฐและการทํา

ประชามตใินอังกฤษ ที่ทําใหเศรษฐกิจและตลาดการเงินผันผวน และ (3) ปจจัยที่ไมคาดคิด เชน ความโศกเศราอันเกิดจาก

การสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลที่ 9 ที่เปนศูนยรวมใจของชนชาวไทย ปจจัยเหลานี้ทําใหเศรษฐกิจไทย

ขยายตัวในระดับต่ํา ในสวนของความเสี่ยงของเศรษฐกิจไทยในป 2560 นั้น ยังคงเผชิญปญหาเชิงโครงสรางจากสังคมสูงวัย

และภาวะหนี้ที่ยังสูง รวมถงึการลงทุนภาครัฐที่ยังคงมีความเสี่ยงวาจะไมสามารถผลักดันไดเต็มที่ตามที่ประกาศไว ภาคธุรกิจ

จึงยังไมพรอมที่จะลงทุนอยางเต็มกําลัง (ธนาคารเกยีรตนิาคิน จํากัด (มหาชน), 2550) เพื่อนําไปสูการพัฒนาที่ย่ังยืน ปวงชน

ชาวไทยควรมีหลักปฏิบัตตินใหม่ันคงจากการเริ่มที่ตนเองกอน โดยยึดหลักคําสอนของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ

พลอดุลยเดชรัชกาลที่ 9 

 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่ 9 ทรงใหความรูไวมาก จึงมีการรวบรวมไวเปนศาสตร

พระราชา แตที่มีชื่อเสียงเลื่องลือกันทั้งโลกคือ “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy Philosophy)” เปน

ปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานใหแกประชาชนในทุกระดับ ใชเปนแนวทางในการ

ดําเนินชีวิต ซึ่งยึดหลักการพึ่งตนเอง การรูจักประมาณตน การสรางภูมิคุมกันที่ดี พรอมรับตอการเปลี่ยนแปลงใดๆ จึง

ประกอบดวย ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และความมีภูมิคุมกันที่ดี โดยมีเงื่อนไขของการตัดสินใจและดําเนินกิจกรรม

ตางๆ ใหอยูในระดับพอเพยีง 2 ประการ คือ เงื่อนไขความรู และเงื่อนไขคุณธรรม หลักการเหลานี้สามารถนํามาประยุกตใชได

ทุกระดับ (เพ็ญพรรณ ชูตวิศิุทธิ์, 2553)  

 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่ 9 ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทานนาม "สถาบัน

ราชภัฏ" เปนชื่อสถาบันการศกึษาในสังกัดกรมการฝกหัดครูกระทรวงศึกษาธิการ ทั้งยังไดพระราชทานตราพระราชลัญจกร

ประจําพระองคใหเปนตราสัญลักษณประจําสถาบันราชภัฏ ในวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2547 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราช

ภัฏ พ.ศ. 2547 ไดประกาศใชในราชกจิจานุเบกษา ยังผลใหสถาบันราชภัฏสวนสุนันทายกฐานะเปน “มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
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สุนันทา” ในป พ.ศ. 2560 มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเปดศูนยการศึกษาทั้งหมด 4 วิทยาเขต เปดสอนทั้งหมด 14 คณะ 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมตัง้อยูเลขที่ 1 ถนนอูทองนอก แขวงดุสิต เขตดุสิต จังหวัดกรุงเทพมหานคร เปดสอนทั้งหมด 11 

สาขา มีนักศกึษาปการศกึษา 2560 จํานวน 24,964 คน (มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, 2561) จากเหตุผลขางตนผูวิจัยจึง

สนใจศึกษาการนอมนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูการดําเนินชีวิตของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เนื่องดวยวังสวนสุนันทาเปนเขตพระราชฐานชั้นในของพระราชวังดุสิต จึงขอนอมรําลึกถึง

พระมหากรุณาธคุิณในปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่ทรงพระราชทานใหแกปวงชนชาวไทย โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา

การนอมนําปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีงสูการดําเนินชีวิต และเพื่อเปรียบเทียบการนอมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสูการ

ดําเนนิชวีติของนักศกึษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จะไดขอมูลที่ใชเปนแนวทางในการ

พัฒนาความรูความเขาใจปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง สามารถนําเปนขอมูลในการสรางความรูภายในตนเอง เพื่อใชในอนาคต 

รวมทัง้เปนแนวทางในการสนับสนุนใหนักศกึษาประพฤตปิฏิบัตตินสอดคลองกับคําสอนของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา

ภูมิพลอดุลยเดช  

 

วิธีดําเนนิการวิจัย 

 1. ประชากรที่ใชในการวิจัย ไดแก นักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาป

การศกึษา 2560 จํานวน 1,449 คน กลุมตัวอยางที่ใชคือ นักศกึษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนัน

ทา จํานวน 304 คน กําหนดขนาดของกลุมตัวอยางจากตารางสําเร็จรูปของเครจซีและมอรแกน (Krejcie and Morgan, 1970, 

pp.608-609) ที่ระดับความเชื่อม่ันรอยละ 95 หลังจากนั้นคํานวณสัดสวนตามสาขาวิชาและชั้นป วิธีการสุมกลุมตัวอยางใน

การวจัิยใชวธิกีารสุมแบบจับฉลาก 

 2. ตัวแปรอิสระไดแก คุณลักษณะสวนบุคคลประกอบดวย เพศ ชัน้ปที่ศกึษา สาขาวชิา รายไดตอเดือน และที่มาของ

รายได ตัวแปรตามไดแก การนอมนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูการดําเนินชีวิต ประกอบดวย 5 ดาน คือ ดานความ

พอประมาณ ดานความมีเหตุผล ดานภูมิคุมกัน ดานความรู และดานคุณธรรม 

  3. สถานที่ดําเนนิการวจัิยไดแก คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ตั้งอยูที่เลขที่ 1 ถนน

อูทองนอก แขวงดุสติ เขตดุสติ จังหวัดกรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย 10300 ใชระยะเวลาในการดําเนินการวิจัยคือ ตั้งแต

เดอืนมกราคม พ.ศ. 2561 ถงึเดอืนมีนาคม พ.ศ. 2561 เปนเวลาทัง้สิ้น 3 เดอืน 

 4. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก แบบสอบถาม แบงเปน 2 ตอนคือ ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามขอมูลเกี่ยวกับ

คุณลักษณะสวนบุคคลของนักศึกษา ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบตรวจสอบรายการ (check list)  มีจํานวน 5 ขอ ตอนที่ 2 

เปนแบบสอบถามการนอมนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูการดําเนินชีวิตมีจํานวน 25 ขอ จําแนกเปน 5 ดาน ลักษณะ

แบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (rating scale) 5 ระดับ (Likert, 1981) แตละระดับมีความหมาย ดังนี้ 5 คะแนน 

หมายถึง เห็นดวยอยางย่ิง 4 คะแนน หมายถึง เห็นดวย 3 คะแนน หมายถึง ไมแนใจ 2 คะแนน หมายถึง ไมเห็นดวย และ 1 

คะแนน หมายถงึ ไมเห็นดวยอยางย่ิง มีคาความเชื่อม่ันของแบบสอบถามเทากับ 0.819 

 5. การวเิคราะหขอมูล 

 5.1 วเิคราะหขอมูลคุณลักษณะสวนบุคคลของนักศกึษา โดยใชคาสถติคิวามถี่ และรอยละ 

5.2 วเิคราะหขอมูลการนอมนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูการดําเนินชีวิตของนักศึกษา โดยใชคาสถิติการหา

คาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานรายขอ รายดาน และในภาพรวม เกณฑการแปลผลคาเฉลี่ยของเบสท (Best, 1981, pp. 

179-187) ที่แบงเกณฑตามระดับคะแนน 5 ระดับดังนี้ คาเฉลี่ย 4.50-5.00 หมายถึง นอมนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู

การดําเนนิชวีติอยูในระดับมากที่สุด คาเฉลี่ย 3.50-4.49 หมายถงึ นอมนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูการดําเนินชีวิตอยู

ในระดับมาก คาเฉลี่ย 2.50-3.49 หมายถึง นอมนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูการดําเนินชีวิตอยูในระดับปานกลาง 



การประชุมวชิาการ และการประกวดนวัตกรรมบัณฑิตศกึษาระดับชาติและนานาชาติ 

ระหวางวันท่ี 17-18 พฤษภาคม 2561 

ณ ศูนยประชุมนานาชาติดิเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส เชยีงใหม 
 

1465 

คาเฉลี่ย 1.50-2.49 หมายถึง นอมนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูการดําเนินชีวิตอยูในระดับนอย คาเฉลี่ย 1.00-1.49 

หมายถงึ นอมนําปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีงสูการดําเนนิชวีติอยูในระดับนอยที่สุด 

 5.3 เปรยีบเทยีบการนอมนําปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียงสูการดําเนินชีวิตของนักศึกษาที่มีคุณลักษณะสวนบุคคล

แตกตางกัน โดยใชคาสถิติ t-test, F-test โดยวิธี one-way analysis of variance (one - way ANOVA) และหากพบความ

แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถติิที่ระดับ .05 ทดสอบความแตกตางเปนรายคูดวยวธิขีอง Scheffe (1959) 

 

ผลการวิจัย 

 
ภาพที่ 1 แสดงคารอยละสูงสุดของขอมูลคุณลักษณะสวนบุคคลของนักศกึษาที่แตกตางกัน 

 

 4.1 ผลการวิจัยพบวา นักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีผูตอบแบบสอบถาม

จํานวน 304 คน สวนมากเปนเพศชาย (รอยละ 60.2) ศกึษาอยูชัน้ปที่ 1 (รอยละ 41.4) ศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (รอย

ละ 14.8) สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม (รอยละ 12.5) สาขาวิชาออกแบบกราฟกและมัลติมิเดีย (รอยละ 12.5) 

ตามลําดับ มีรายไดตอเดอืนต่ํากวา 5,000 บาท (รอยละ 43.8) และสี่ในหามีที่มาของรายไดจากผูปกครอง (รอยละ 81.9) 

 4.2 การนอมนําปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีงสูการดําเนนิชวีติของนักศกึษาในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย 

3.31) โดยพบวาทัง้ 5 ดานอยูในระดับปานกลาง เรียงตามลําดับคือ การนอมนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูการดําเนิน

ชวีติดานคุณธรรม มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด (คาเฉลี่ย 3.36) รองลงมาคือ การนอมนําปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียงสูการดําเนินชีวิต

ดานความรู (คาเฉลี่ย 3.33) ดานภูมิคุมกัน (คาเฉลี่ย 3.31) ดานความพอประมาณ (คาเฉลี่ย 3.29) และต่ําที่สุดไดแก การ

นอมนําปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีงสูการดําเนินชีวิตดานความมีเหตุผล (คาเฉลี่ย 3.28) ตามลําดับ เม่ือพิจารณาเปนราย

ดานมีขอคนพบดังนี้ 
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ภาพที่ 2 แสดงคาเฉลี่ยของระดับการนอมนําปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีงสูการดําเนนิชวีติ 

 

  4.2.1 การนอมนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูการดําเนินชีวิตดานความพอประมาณโดยรวมอยูในระดับปาน

กลาง (คาเฉลี่ย 3.29) โดยพบวาทั้ง 5 ขอ อยูในระดับปานกลาง สามลําดับแรกคือ นักศึกษาวางแผนการใชเงิน โดยการทํา

บัญชรีายรับ-รายจาย มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด (คาเฉลี่ย 3.34) รองลงมาคือ ซื้อสิ่งของหรูหรา และของที่อยากได แตไมเบียดเบียน

ตนเอง (คาเฉลี่ย 3.34) และนักศกึษาไดจัดสรรรายรับใหเพยีงพอ ไมตองขอจากผูปกครองเพิ่ม (คาเฉลี่ย 3.28) ตามลําดับ 

 

 
ภาพที่ 3 แสดงคาเฉลี่ยของระดับการนอมนําปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีงสูการดําเนนิชวีติดานความมีเหตุผล 

3.28

3.32

3.31

3.13

3.15

3.47

รวม

ใชจายเงนิดวยความมีเหตุผล ไมฟุมเฟอย

เม่ือเกดิปญหาขึ้น แกไขปญหาไดอยางมีเหตุผล

เลอืกซื้อสนิคา/บรกิารโดยพจิารณาประโยชนที่จะ

ไดรับเปนหลัก

ทําสิ่งใดๆ ดวยความอดทน เพยีรพยายามตัง้ใจทํา

ใหสําเร็จ

ยอมรับความแตกตางระหวางบุคคล

3.29

3.34

3.28

3.27

3.34

3.21

รวม

วางแผนการใชเงนิ โดยการทําบัญชรีายรับ-

รายจาย

ไดจัดสรรรายรับใหเพยีงพอ ไมตองขอจาก

ผูปกครองเพิ่ม

มีความพงึพอใจในสิ่งที่ทานเปน โดยไมตอง

ขวนขวายหาสิ่งอ่ืนมาเตมิเต็ม

ซื้อสิ่งของหรูหรา และของที่อยากได แตไม

เบยีดเบยีนตนเอง

ความพอประมาณทําใหการดํารงชวีติมี

ความสุข ไมอึดอัด
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4.2.2 การนอมนําปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีงสูการดําเนนิชวีิตดานความมีเหตุผลโดยรวมอยูในระดับปานกลาง 

(คาเฉลี่ย 3.28) โดยพบวาทัง้ 5 ขอ อยูในระดับปานกลาง สามลําดับแรกคือ ยอมรับความแตกตางระหวางบุคคล มีคาเฉลี่ย

สูงที่สุด (คาเฉลี่ย 3.47) รองลงมาคือ ใชจายเงินดวยความมีเหตุผล ไมฟุมเฟอย (คาเฉลี่ย 3.32) และเม่ือเกิดปญหาขึ้น 

นักศกึษาแกไขปญหาไดอยางมีเหตุผล (คาเฉลี่ย 3.31) ตามลําดับ 

 
ภาพที่ 4 แสดงคาเฉลี่ยของระดับการนอมนําปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีงสูการดําเนนิชวีติดานภูมิคุมกัน 

 

4.2.3 การนอมนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูการดําเนินชีวิตดานภูมิคุมกันโดยรวมอยูในระดับปานกลาง 

(คาเฉลี่ย 3.31) โดยพบวาอยูในระดับมาก 1 ขอ สวนอีก 4 ขอ อยูในระดับปานกลาง สามลําดับแรกคือ นักศึกษาเชื่อวา

การศกึษาเปนภูมิคุมกันทางหนาที่การงานในอนาคต มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด (คาเฉลี่ย 3.53) รองลงมาคือ นักศึกษาพรอมรับมือ

และแกไขปญหาที่เกดิจากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกจิได (คาเฉลี่ย 3.35) และนักศกึษาออมเงินไวใชเม่ือมีความจําเปนหรือ

ใชจายยามฉุกเฉนิ (คาเฉลี่ย 3.29) ตามลําดับ 

 
 

ภาพที่ 5 แสดงคาเฉลี่ยของระดับการนอมนําปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียงสูการดําเนนิชวีติดานความรู 

3.31

3.53

3.29

3.35

3.29

3.08

รวม

เชื่อวาการศกึษาเปนภูมิคุมกันทางหนาที่การงาน

ในอนาคต

ออมเงนิไวใชเม่ือมีความจําเปนหรือใชจายยาม

ฉุกเฉนิ

ทานพรอมรับมือและแกไขปญหาที่เกดิจากการ

เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกจิได

ดูแลรักษาสุขภาพของตนเองและบุคคลใน

ครอบครัว 

หลกีเลี่ยงสิ่งเสพตดิ
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4.2.4 การนอมนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูการดําเนินชีวิตดานความรูโดยรวมอยูในระดับปานกลาง 

(คาเฉลี่ย 3.33) โดยพบวาทัง้ 5 ขอ อยูในระดับปานกลาง สามลําดับแรกคือ เม่ือไดรับมอบหมายงาน นักศึกษานําความรูที่มี

มาใชจนงานบรรลุเปาหมาย มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด (คาเฉลี่ย 3.47) รองลงมาคือ นักศึกษาศึกษาหาความรูเพิ่มเติมอยูเสมอ 

(คาเฉลี่ย 3.40) และนักศกึษาสามารถใหคําแนะนํา คําปรกึษาแกบุคคลอ่ืนได (คาเฉลี่ย 3.32) ตามลําดับ 

 
ภาพที่ 6 แสดงคาเฉลี่ยของระดับการนอมนําปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีงสูการดําเนนิชวีติดานคุณธรรม 

 

    4.2.5 การนอมนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูการดําเนินชีวิตดานคุณธรรมโดยรวมอยูในระดับปานกลาง 

(คาเฉลี่ย 3.36) โดยพบวาทัง้ 5 ขอ อยูในระดับปานกลาง สามลําดับแรกคือ นักศกึษายึดม่ันความซื่อสัตยสุจริตในการดําเนิน

ชีวิต มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด (คาเฉลี่ย 3.43) รองลงมาคือ นักศึกษามีเจตนาบริสุทธิ์ตอบุคคลรอบขาง (คาเฉลี่ย 3.40) และ

นักศกึษาไดแบงปนสิ่งของและชวยเหลอืกับผูอ่ืนเสมอ (คาเฉลี่ย 3.32) ตามลําดับ 

4.3 ผลการเปรียบเทียบการนอมนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูการดําเนินชีวิตของนักศึกษาพบวานักศึกษาที่มี

รายไดตอเดอืนตางกันมีการนอมนําปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีงสูการดําเนนิชวีิตดานความมีเหตุผลและในภาพรวมแตกตางกัน

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (P = 0.043 และ P = 0.028 ตามลําดับ) สําหรับนักศึกษาที่มีเพศ ชั้นปที่ศึกษา 

สาขาวชิา และที่มาของรายไดแตกตางกันมีการนอมนําปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีงสูการดําเนนิชวีติทัง้ 4 ดานและในภาพรวมไม

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถติิที่ระดับ .05 และแสดงตามตารางที่ 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.36

3.32

3.31

3.4

3.32

3.43

รวม

ยึดหลักสายกลางในการดําเนนิชวีติ

มีความเพยีรพยายามตอการเรยีนเพื่อตนเอง

มีเจตนาบรสิุทธิ์ตอบุคคลรอบขาง

ไดแบงปนสิ่งของและชวยเหลอืกับผูอ่ืนเสมอ

ยึดม่ันความซื่อสัตยสุจรติในการดําเนนิชวีติ
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ตารางที่ 1 แสดงผลการเปรยีบเทยีบการนอมนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูการดําเนินชีวิตของนักศึกษาที่มีคุณลักษณะ

สวนบุคคลแตกตางกัน 

 

 

หมายเหตุ     หมายถงึ  แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถติทิี่ระดับ .05 

       หมายถงึ  ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถติทิี่ระดับ .05 

 

วิจารณผลการวิจัย 

 1. จากการวจัิยพบวา นักศกึษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทามีการนอมนําปรัชญาของ

เศรษฐกจิพอเพยีงสูการดําเนนิชวีติดานภูมิคุมกันโดยรวมอยูในระดับปานกลาง เม่ือพจิารณาเปนรายขอพบวา นักศึกษาเชื่อวา

การศึกษาเปนภูมิคุมกันทางหนาที่การงานในอนาคตอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 3.53) ซึ่งเปนเพียงขอเดียวจากขอคําถาม

จํานวน 25 ขอ ที่หมายถงึ ความรูเพราะวุฒจิากการศกึษาจะชวยใหเกดิความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง สามารถนําองคความรูและ

ประสบการณไปใชเพื่อการหาเลี้ยงชพี และสอดคลองกับพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย

เดชในพธิพีระราชทานปรญิญาบัตรแกบัณฑิตมหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2524 (เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ

ศักดิ์, 2543) วา “ความรูนั้นสําคัญย่ิงใหญ เพราะเปนปจจัยใหเกดิความฉลาดสามารถและความเจริญกาวหนา มนุษยจึงใฝ

ศกึษากันอยางไมรูจบสิ้น… การศึกษาหาความรูจึงสําคัญตรงที่วา ตองศึกษาเพื่อใหเกิด “ความฉลาดรู” คือรูแลวสามารถ

นํามาใชประโยชนไดจริงๆ โดยไมเปนพิษเปนโทษ การศึกษาเพื่อความฉลาดรูมีขอปฏิบัติที่นาจะยึดเปนหลักอยางนอยสอง

ประการ ประการแรกเม่ือจะศกึษาสิ่งใดเรื่องใดใหรูจรงิ ควรศกึษาใหตลอด ครบถวนทุกแงทุกมุม ไมใชเรยีนรูแตเพียงบางสวน

บางตอน …อีกประการหนึ่งซึ่งจะตองปฏิบัติประกอบพรอมกันไปดวยเสมอ คือตองพิจารณาศึกษาเรื่องนั้นๆ ดวยความคิด

จิตใจที่ตัง้ม่ันเปนปกต ิและเที่ยงตรงเปนกลาง ไมยอมใหรูเห็นและเขาใจตามอํานาจความเหนี่ยวนําของอคต”ิ 

 2. จากการวจัิยพบวา นักศกึษาที่มีชัน้ปแตกตางกันมีการนอมนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูการดําเนินชีวิตไม

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถติทิี่ระดับ .05 แตพบวานักศกึษาชัน้ปที่ 3 มีคาเฉลี่ยของการนอมนําศาสตรพระราชาสูการ

ดําเนินชีวิตทุกดานและในภาพรวมสูงกวาชั้นปที่ 1 และชั้นปที่ 2 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากนักศึกษาชั้นปที่ 3 กําลังมีการพัฒนา

ตนเองใหเปนผูใหญอยางเต็มตัว ตระหนักถึงความสําคัญกับการเตรียมความพรอมที่จะประกอบอาชีพและรับมือกับการ

เปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นทั้งดานรางกายและจิตใจ ความรับผิดชอบที่ตองมีตอตนเอง ครอบครัวและสังคม ไดรับการบม

เพาะปลูกฝงศาสตรพระราชาจากสถาบันศกึษา สืบคนเรียนรูดวยตัวเอง สอดคลองกับสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัย

ราชภัฏสวนสุนันทาเปนศูนยตนแบบ “ภูมิปญญาจริงๆ เคาเรียนรูไดอยางไร” ใหความรูสนับสนุนการใชปรัชญาเศรษฐกิจ

 การนอมนําปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียงสูการดําเนนิชวีติ 

คุณลักษณะ

สวนบุคคล 

ดานความ

พอประมาณ 

ดานความมี

เหตุผล 

ดาน

ภูมิคุมกัน 
ดานความรู 

ดาน

คุณธรรม 
รวม 

เพศ       

ชัน้ปที่ศกึษา       

สาขาวชิา       

รายไดตอเดือน       

ที่มาของรายได       
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พอเพยีงชุมชนเรยีนรูไดดวยตนเอง พัฒนาผลติภัณฑของตนเองโดยรวมกันคิดรวมกันทํา แลวแบงปนทรัพยากร เรื่องเกี่ยวกับ

นวัตกรรมและดานการตลาด (วทิยา เมฆขํา, 2554)  
 

สรุปผลการวิจัย 

 1. จากวัตถุประสงคเพื่อศกึษาการนอมนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูการดําเนินชีวิตของนักศึกษา คณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พบวา นักศกึษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  

มีผูตอบแบบสอบถามจํานวน 304 คน สวนมากเปนเพศชาย ศึกษาอยูชั้นปที่ 1 ศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา มีรายไดตอ

เดอืนต่ํากวา 5,000 บาท และสี่ในหามีที่มาของรายไดจากผูปกครอง ซึ่งการนอมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสูการดําเนิน

ชวีติของนักศกึษาในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง โดยพบวาทัง้ 5 ดานอยูในระดับปานกลาง เรียงตามลําดับคือ การนอมนํา

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสูการดําเนินชีวิตดานคุณธรรมมีคาเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมาคือ การนอมนําปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพยีงสูการดําเนนิชวีติดานความรู การนอมนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูการดําเนินชีวิตดานภูมิคุมกัน การนอมนํา

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูการดําเนินชีวิตดานความพอประมาณ และต่ําที่สุดไดแก การนอมนําปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพยีงสูการดําเนินชวีติดานความมีเหตุผล ตามลําดับ  

    จากการวิจัยพบวา นักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทานอมนําปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงสูการดําเนินชีวิตดานความมีเหตุผลมีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด โดยเฉพาะเรื่องการเลือกซื้อสินคา/บริการโดย

พิจารณาประโยชนที่จะไดรับเปนหลัก ดังนั้นนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ควร

ดําเนนิชวีติดวยการตัดสินใจอยางมีเหตุผล และพิจารณาตัดสินใจโดยใชสติปญญาอยางเฉลียวฉลาด การที่รูจักคุณคาของ

สิ่งของและใชประโยชนสิ่งของเหลานัน้อยางมีประสทิธภิาพคือ แนวทางประหยัดนอกจากตนเองแลวยังดีตอสวนรวมคือ ชวย

การใชทรัพยากรอยางมีประสทิธผิล โดยยึดพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในโอกาส

วันขึ้นปใหม 31 ธันวาคม พ.ศ. 2502 วา “การใชจายโดยประหยัดนั้น จะเปนหลักประกันความสมบูรณพูนสุขของผูประหยัด

เองและครอบครัวชวยปองกันความขาดแคลนในวันขางหนา การประหยัดดังกลาวนี้จะมีผลดไีมเฉพาะแกผูประหยัดเทานั้น ยัง

จะเปนประโยชนแกประเทศชาตดิวย” 

 2. จากวัตถุประสงคเพื่อเปรียบเทียบการนอมนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูการดําเนินชีวิตของนักศึกษา คณะ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จําแนกตามคุณลักษณะสวนบุคคล พบวา นักศึกษาที่มีรายไดตอ

เดอืนตางกันมีการนอมนําปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีงสูการดําเนนิชวีติดานความมีเหตุผลและในภาพรวมแตกตางกันอยาง

มีนัยสําคัญทางสถติทิี่ระดับ .05 สําหรับนักศกึษาที่มีเพศ ชัน้ปที่ศกึษา สาขาวชิา และที่มาของรายไดแตกตางกันมีการนอมนํา

ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีงสูการดําเนนิชวีติทัง้ 4 ดานและในภาพรวมไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถติิที่ระดับ .05 

นอกจากนี้นักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทานอมนําปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงสูการดําเนินชีวิตอยูในระดับปานกลางทั้ง 24 ขอจาก 25 ขอ เพื่อใหเกิดการพัฒนาความรูความเขาใจปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงอยางจริงจังและตอเนื่อง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาอาจพิจารณาเพิ่มความรูความเขาใจเกี่ยวกับ

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูการนําไปใชในการดําเนินชีวิตใหเกิดผลประโยชน และมีการปรับใชปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพยีงที่เหมาะสมกับการดําเนนิชวีติของแตละบุคคลผานวชิาการตางๆ เชน การจัดอบรม การจัดบอรดประชาสัมพันธ การ

จัดกจิกรรมประกวดแขงขันหรอืแมกระทั่งการจัดการเรยีนการสอนในกลุมวชิาการศกึษาทั่วไป เปนตน 
 

กติตกิรรมประกาศ 

 ขอขอบพระคุณคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัทา ที่ใหความอนุเคราะหใหขอมูล ความ

รวมมือ อํานวยความสะดวกในการเก็บขอมูลเปนอยางดแีละอนุมัตผิลในการทําวจัิย  และขอขอบพระคุณผูชวยศาสตราจารย 

ดร. วทิยา เมฆขําที่ชวยในการตรวจสอบและใหคําปรกึษาในการแกไขขอมูล   
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บทคัดยอ 

การวจัิยครัง้นี้มีวัตถุประสงคเพื่อศกึษาพฤตกิรรมความปลอดภัยในการทํางานของผูปฏิบัติการดานสายอากาศ การ

ไฟฟาสวนภูมิภาค อําเภอทามวง จังหวัดกาญจนบุรี และเพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมความปลอดภัยในการทํางานของผู

ปฏิบัตกิารดานสายอากาศ อําเภอทามวง จังหวัดกาญจนบุรี จําแนกตามคุณลักษณะสวนบุคคล ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้ง

นี้ คือ พนักงานของการไฟฟาสวนภูมิภาค อําเภอทามวง จังหวัดกาญจนบุรี จํานวน 31 คน ใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือใน

การเก็บรวบรวมขอมูล สถติทิี่ใชในการวเิคราะหขอมูลไดแก คาความถี ่รอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test, F-test 

(one-way ANOVA) และ Scheffe ผลการวิจัยพบวา  พฤติกรรมความปลอดภัยในการทํางานโดยรวมอยูในระดับมาก โดย

พบวาทุกดานอยูในระดับมาก เรยีงตามลําดับคือ พฤติกรรมความปลอดภัยในการทํางานดานผูปฏิบัติงาน มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด 

รองลงมาคือ พฤตกิรรมความปลอดภัยในการทํางานดานสภาพแวดลอม และต่ําที่สุดไดแกพฤติกรรมความปลอดภัยในการ

ทํางานดานการใชเครื่องมือ อุปกรณ ตามลําดับ ผลการเปรยีบเทียบพฤติกรรมความปลอดภัยในการทํางานของผูปฏิบัติการ

ดานสายอากาศ ที่มีขอมูลคุณลักษณะสวนบุคคลแตกตางกัน พบวา ผูปฏิบัติการดานสายอากาศมีอายุตางกันมีพฤติกรรม

ความปลอดภัยในการทํางานดานการใชเครื่องมือ อุปกรณแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (P =0.027) 

สวนผูปฏิบัตกิารดานสายอากาศที่มีระดับการศกึษา สาขา และตําแหนงแตกตางกันมีพฤติกรรมความปลอดภัยในการทํางาน

ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถติทิี่ระดับ 0.05 

คําสําคัญ: พฤตกิรรมความปลอดภัยในการทํางาน การไฟฟาสวนภูมิภาค ผูปฏิบัตกิารดานสายอากาศ 

Abstract  

This research aims to study the safety behavior of antenna operators. Tha Muang Provincial Electricity Authority 

to compare the safety behavior of antenna operators in Tha Muang district, Kanchanaburi and classified by personal 

attributes. The population of this study was 31 employees of Tha Muang District Electricity Authority, Kanchanaburi. Use 

questionnaire as a tool to collect data. Statistics used for data analysis were frequency, percentage, mean, standard 

deviation, t-test, one-way ANOVA and Scheffe. the research found that The overall safety behavior was at a high 

level. It was found that all aspects were at a high level. Sort by: Safety behavior in work performance. The highest 

average was the safety behavior in working environment. The results of comparison of occupational safety behavior of 

antenna operators. There are different personal information features. It was found that antenna operators had different 

behavioral safety behaviors. At the 0.05 level (P = 0.027), the antennas operating at different levels of education and 

training had no significant difference in safety behavior. At the 0.05 level.          
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บทนํา 

      การเกดิอุบัตเิหตุจากการทํางานนัน้สาเหตุสวนหนึ่งเกดิจากการกระทําของคนที่มาจากความประมาท ไมปฏิบัติตาม

กฎ ระเบยีบ ขอบังคับขององคกร ขาดประสบการณในการทํางานรวมถงึปจจัยสวนบุคคลของพนักงานไดแก สติปญญา เพศ 

อายุ สถานภาพสมรส ความเหนื่อยลา ความวิตกกังวล และการรับรูสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ นอกจากนี้ยังเกิดจากการ

ปฏิบัตงิาน เครื่องจักรกล อุปกรณ เครื่องมือ และสภาพแวดลอมในการทํางาน เชน แสงสวาง เสียง ความรอน กาซ ละออง 

และสารเคมี เปนตน รวมถงึอาจเกดิจากความผดิพลาดของการจัดการความปลอดภัยที่ทําใหพนักงานตองอยูในสภาวะที่เสี่ยง

ตอการเกิดอุบัติเหตุ  )วิฑูรย และวีรพงษ , 2547,   (อุบัติเหตุเกือบทั้งหมดมีสาเหตุมาจากคนงาน ถึงแม  รัฐบาลจะมีมาตรการ

ตางๆ ในการปองกันไมใหเกิดอุบัตเิหตุ จากการทํางาน หรอืองคกรมีจัดการ และมีการสงเสริมใหมีความปลอดภัย ก็ยังทําให

เกดิความไมปลอดภัยในการทํางานอยูเชนเดิม ซึ่งสาเหตุก็ขึ้นอยูกับการจัดการความปลอดภัย ซึ่งสอดคลองงานวิจัยของกับ 

(วทิยา 2542  (ที่กลาววา การจัดการความปลอดภัยหมายรวมถึง กรรมวิธีเกี่ยวกับการวางแผน  )Planning   (การจัดองคกร 

)Organization  (การจัดบุคลากร ) Staffing  (การเปนผูนํา ) Leading  (และการควบคุม ) Controlling  (เพื่อใหวัตถุประสงคของความ

ปลอดภัยที่กําหนดขึ้นบรรลุผลโดยความรวมมือของพน ักงานและใชทรัพยากรที่มีอยู 

             สภาพเศรษฐกจิและสังคมปจจุบันทําใหผูประกอบอาชพี ตองทํางานในสภาพของการแขงขัน เรงรีบ ทํางานแขงกับ

เวลา ไมวาจะเปนงานอาชีพดานใดก็ตามทุกคนตองพยายามปรับตัวใหทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็วในดาน

เทคโนโลยีใหมๆ เจาของกิจการมุงแตผลผลิตจนกระทั่งขาดความสนใจในเรื่องความปลอดภัย ซึ่งเปนสาเหตุที่ทําใหเกิด

อันตรายจากการประสบอุบัตเิหตุของคนงาน เกดิการบาดเจ็บ หรือเสี่ยงตอโรคภัยไขเจ็บไดเสมอ ทําใหเกิดการเจ็บปวยทุกข

ทรมานทั้งทางดานรางกายและจิตใจจนกระทั่งเสียชีวิตได สงผลกระทบในระยะยาวถึงครอบครัว สังคมและประเทศชาต ิ

นอกจากนั้นการเจ็บปวยของผูปฏิบัติงานยังกอใหเกิดผลกระทบกับสถานประกอบการเนื่องจากคนที่ประสบอันตรายไม

สามารถมาทํางานได ขาดคนทํางาน ทําใหตนทุนการผลิตสูงขึ้น และทําใหคนงานเสียขวัญและกําลังใจในการทํางาน ใน

ปจจุบันสถานประกอบการใหความสนใจในการดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยในการทํางานกันมากย่ิงขึ้น และใน

ขณะเดยีวกันเจาของกจิการก็จะคํานงึถงึผลประโยชนในดานการเพิ่มผลผลิตและการปองกัน หรือลดการสูญเสียของวัตถุดิบ

ไปพรอมกันดวย ดังนัน้สถานประกอบการหรอืเจาของกจิการก็จะพยายามพัฒนาแรงงานใหเทาทันเทคโนโลยีและผลักดันให

คนงานเพิ่มขดีความสามารถ ดวยวธิกีารจัดการฝกอบรมใหการศกึษาอยางตอเนื่องและจัดสวัสดิการที่เหมาะสมใหกับคนงาน

เพิ่มมากขึ้นเพื่อเปนการลดสถติกิารเกดิอุบัตเิหตุและความไมปลอดภัยในการทํางานลงใหได (สมเกยีรติ, 2558) 

             ปญหาดังกลาวที่ไดเกิดขึ้นกับแรงงานนั้นจะมีผลกระทบตอผูเกี่ยวของในทุกระดับ ไมเพียงแตเปนปญหาของการ

สูญเสยีชวีติที่ไมควรตองมีการสูญเสยี ที่นําความโศกเศราและสงผลกระทบในดานตางๆ ตอสมาชกิในครอบครัวของผูเสียชีวิต 

สังคมก็ไดรับผลกระทบตอการสูญเสยีดังกลาว คือตองสูญเสยีกําลังการผลติที่สําคัญไป และตองแบกรับภาระคาใชจายเลี้ยง

ดูเปนมูลคามหาศาล ในกรณีที่แรงงานผูนัน้กลายเปนผูทุพพลภาพ หรือแมแตผูประกอบการซึ่งตองสูญเสียแรงงานที่มีฝมือก็

ตองฝกหัดแรงงานใหมขึ้นมาทดแทน ทําใหเสยีคาใชจายเพิ่มขึ้นและลดประสิทธิภาพในการผลิตโดยไมจําเปน ความปลอดภัย

และสุขภาพของลูกจางในการทํางานจึงเปนเรื่องที่ตองใหความสําคัญเปนอยางย่ิง โดยองคกรจะตองตระหนักและใสใจ

ตลอดเวลา เพราะผลจากสภาพแวดลอมในการทํางานหรือผลของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นไดทวีความรุนแรงขึ้นเปนลําดับ (สุพจน, 

2541) 

             การไฟฟาสวนภูมิภาค อําเภอทามวง จังหวัดกาญจนบุรี เปนโรงไฟฟาที่จายกระแสไฟฟาใหกับ 3 อําเภอ ไดแก 

อําเภอทามวง อําเภอทาลอ  และอําเภอทามะกา  ไดเริ่มกอตัง้เม่ือวันที่  30 กันยายน  พ.ศ. 2538 เพื่อจายกระแสไฟฟาใหแก

ประชาชนที่อยูอาศัย และมีสาขาใหญอยูที่อําเภอทามวงและสาขายอยที่ตําบลทาตะครอ อําเภอทามวง โดยมีผูปฏิบัติการดาน



การประชุมวชิาการ และการประกวดนวัตกรรมบัณฑิตศกึษาระดับชาติและนานาชาติ 

ระหวางวันท่ี 17-18 พฤษภาคม 2561 

ณ ศูนยประชุมนานาชาติดิเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส เชยีงใหม 
 

1474 

สายอากาศปฏิบัตหินาที่คอยชวยเหลอืประชาชนในดานกระแสไฟฟาตก และตรวจเช็คสายไฟฟา หมอแปลงระเบิด และคอย

ชวยเหลอืประชาชนในเรื่องเกี่ยวกับไฟฟาตางๆ อยูเสมอ ดังนั้นการศึกษาเรื่องพฤติกรรมความปลอดภัยในการทํางานของผู

ปฏิบัตกิารดานสายอากาศ การไฟฟาสวนภูมิภาค อําเภอทามวง จังหวัดกาญจนบุรี ผลที่ไดจากการศึกษาจะเปนขอมูลใหกับ

การไฟฟาสวนภูมิภาค ตลอดจนหนวยงานที่เกี่ยวของไดนําไปใชเปนแนวทางในการพัฒนาและแกไขเรื่องระบบบริหารงานดาน

ความปลอดภัยของปฏิบัตกิารดานสายอากาศ เพื่อใหพนักงานมีพฤติกรรมทางดานความปลอดภัยเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะนําไปสู

การปองกัน และลดความเสี่ยงที่จะเกดิอุบัตเิหตุจากการทํางานของพนักงานผูปฏิบัตกิารดานสายอากาศตอไป 

 

วิธีดําเนนิการวิจัย 

 1. ประชากรที่ใชในการวจัิย ไดแก พนักงานของการไฟฟาสวนภูมิภาค อําเภอทามวง จังหวัดกาญจนบุรี ตําแหนงผู

ปฏิบัตกิารดานสายอากาศจํานวน 16 คน และตําแหนงควบคุมระบบไฟฟา จํานวน 15 คน รวมเปน 31 คน  

 2. ตัวแปรที่ใชในการวิจัย ประกอบดวย ตัวแปรอิสระไดแก คุณลักษณะสวนบุคคลประกอบดวย อายุ ระดับ

การศกึษา สาขา และตําแหนง ตัวแปรตามไดแก พฤตกิรรมความปลอดภัยในการทํางาน จําแนกออกเปน 3 ดาน ไดแก ดาน

ผูปฏิบัตงิาน ดานการใชเครื่องมือ อุปกรณ และดานสภาพแวดลอมในการทํางาน 

3. สถานที่ดําเนินการวิจัย ไดแก การไฟฟาสวนภูมิภาค ที่ตั้ง 15 /2 ถนนแสงชูโต ตําบลทามวง จังหวัดกาญจนบุร ี

รหัสไปรษณีย 71110 ใชระยะเวลาในการดําเนนิการวจัิยคือ ตัง้แตเดอืนธันวาคม พ  .ศ  . 2560 ถึงเดือนมีนาคม พ  .ศ  . 2561 เปน

เวลาทัง้สิ้น 4 เดอืน 

           4. เครื่องมือที่ใชในการวจัิย ไดแกแบบสอบถาม แบงเปน 2 ตอน คือ ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามขอมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะ

สวนบุคคล จํานวน 4 ขอ ลักษณะการตอบแบบสอบถามเปนแบบตรวจสอบรายการ (Check list) ตอนที่ 2 แบบสอบถาม

พฤตกิรรมความปลอดภัยในการทํางาน จํานวน 30 ขอ ลักษณะการตอบแบบสอบถามเปนมาตราสวนประมาณคา (Rating 

scale) จํานวน 5 ระดับคะแนน ซึ่งแตละระดับคะแนนมีความหมายดังนี้ 4 คะแนน หมายถึง มีการปฏิบัติทุกครั้ง 3 คะแนน 

หมายถึง มีการปฏิบัติบอยครั้ง 2 คะแนน หมายถึง มีการปฏิบัติบางครั้ง 1 คะแนน หมายถึง มีการปฏิบัตินานๆ ครั้ง และ0 

คะแนน หมายถงึ ไมเคยปฏิบัต ิ

         5. การวเิคราะหขอมูล มีดังนี้ 

           5.1 การวเิคราะหขอมูลคุณลักษณะสวนบุคคล โดยใชสถติคิาความถี ่รอยละ      

        5.2 การวเิคราะหพฤตกิรรมความปลอดภัยในการทํางานของผูปฏิบัติการดานสายอากาศ โดยใชสถิติการหา

คาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน รายขอ รายดาน และในภาพรวมโดยใชเกณฑการแปลคาเฉลี่ยของเบสท  )Best 1981) ที่

แบงเกณฑตามระดับคะแนน 5  ระดับดังนี้  4.50-5.00 หมายถึงมีพฤติกรรมความปลอดภัยในการทํางานระดับมากที่สุด 

3.50-4.49 หมายถงึมีพฤตกิรรมความปลอดภัยในการทํางานระดับมาก 2.50-3.49 หมายถึงมีพฤติกรรมความปลอดภัยใน

การทํางานระดับปานกลาง 1.50-2.49 หมายถงึมีพฤตกิรรมความปลอดภัยในการทํางานระดับนอย และ1.00-1.49 หมายถึง

มีพฤตกิรรมความปลอดภัยในการทํางานระดับนอยที่สุด 

        5.3 การเปรยีบเทยีบพฤตกิรรมความปลอดภัยในการทํางานของผูปฏิบัตกิารดานสายอากาศที่คุณลักษณะสวน

บุคคลแตกตางกัน โดยใชคาสถติิ t-test, F-test โดยวิธี one-way anaiysis of variance (one-way ANOVA) และหากพบความ

แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถติทิี่ .05 ทดสอบความแตกตางเปนรายคูดวยวธิขีอง Scheffe (1959) 
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ผลการวิจัย 

 
 

ภาพที่ 1 กราฟแสดงรอยละสูงที่สุดของคุณลักษณะสวนบุคคลที่แตกตางกัน 

 

            ผูปฏิบัติการดานสายอากาศ การไฟฟาสวนภูมิภาค อําเภอทามวง จังหวัดกาญจนบุรี  ที่ เปนผูตอบ

แบบสอบถามจํานวน 31 คน สวนมากมีอายุ 41-50 ป  )รอยละ  32.3   (มีการศึกษาระดับปวส./อนุปริญญา (รอยละ  48.4 (

ปฏิบัตงิานอยูที่สาขาใหญ (รอยละ 71.0  (ในตําแหนงผูปฏิบัตกิารดานสายอากาศ (รอยละ 51.6( (ภาพที่ 1 ) 

             ผูปฏิบัติการดานสายอากาศมีพฤติกรรมความปลอดภัยในการทํางานในภาพรวมอยูในระดับมาก  )คาเฉลี่ย 

3.35) โดยพจิารณาทัง้ 3 ดาน พบวา ทุกดานอยูในระดับมาก เรยีงตามลําดับ คือ พฤตกิรรมความปลอดภัยในการทํางานดาน

ผูปฏิบัตงิาน มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด )คาเฉลี่ย 3.41) รองลงมาคือดานสภาพแวดลอม  )คาเฉลี่ย  3.34) และต่ําสุดไดแก ดานการใช

เครื่องมือ อุปกรณ )คาเฉลี่ย 3.30) ตามลําดับ เม่ือพจิารณาเปนรายดานมีขอคนพบดังนี้ 
 

 
 

ภาพที่ 2 แสดงคาเฉลี่ยของพฤตกิรรมความปลอดภัยในการทํางานดานผูปฏิบัตงิาน 
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3.64

3.41

3.77

3.87

รวม

พนักงานตรวจสอบปญหาและหาวธิแีกไขกอนปฏิบัตงิาน

พนักงานไมดื่มสุราหรอืของมึนเมาขณะปฏิบัตงิาน

พนักงานวางแผนการปฏิบัตงิานกอนออกทํางาน

พนักงานใหความสําคัญกับงานที่กําลังปฏิบัตอิยู

พนักงานพักผอนอยางเพียงพอในการทํางานในแตละวัน

เม่ือทานรูสกึไมสบาย ทานจะหยุดทํางานถงึแมงานยังไมเสร็จ

พนักงานไมสวมใสเครื่องประดับที่เปนโลหะขณะปฏิบัตงิาน

พนักงานไมหยอกลอกับเพื่อนรวมงานขณะปฏิบัตงิาน

พนักงานปฏิบัตงิานอยางมีสติ

พนักงานคํานงึถงึการทํางานอยางปลอดภัยกอนลงมือ… 

รอยละ 
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           1. พฤตกิรรมความปลอดภัยในการทํางานดานผูปฏิบัตงิานโดยรวมอยูในระดับมาก  )คาเฉลี่ย  3.41   (พบวาอยู

ในระดับมากที่สุด 4 ขอ สวนอีก 6 ขอ อยูในระดับมาก สูงสุดสามลําดับแรก คือ พนักงานคํานึงถึงการทํางานอยางปลอดภัย

กอนลงมือปฏิบัติงาน  มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด  )คาเฉลี่ย  3.87) รองลงมาคือ พนักงานปฏิบัติงานอยางมีสติ  )คาเฉลี่ย  3.77) และ

พนักงานไมดื่มสุราหรอืของมึนเมาขณะปฏิบัตงิาน  )คาเฉลี่ย 3.74) สามลําดับต่ําสุดคือ เม่ือพนักงานรูสึกไมสบาย พนักงานจะหยุด

ทํางานถงึแมงานยังไมเสร็จ )คาเฉลี่ย 3.12) พนักงานพักผอนอยางเพียงพอในการทํางานในแตละวัน  )คาเฉลี่ย  3.03) และพนักงาน

ตรวจสอบปญหาและหาวธิแีกไขกอนปฏิบัตงิาน )คาเฉลี่ย 3.00) ตามลําดับ (ภาพที่ 2) 

 

 
 

ภาพที่ 3 แสดงคาเฉลี่ยของพฤตกิรรมความปลอดภัยในการทํางานดานเครื่องมือ อุปกรณ 

 

            2. พฤตกิรรมความปลอดภัยในการทํางานดานการใชเครื่องมือ อุปกรณ โดยรวมอยูในระดับมาก  )คาเฉลี่ย 

3.30  (โดยพบวา ทัง้ 10 ขอ อยูในระดับมาก  สูงสุดสามลําดับแรก คือ พนักงานเลือกใชอุปกรณเครื่องมือที่เหมาะสมกับการใชงาน 

มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด  )คาเฉลี่ย  3.41) รองลงมาคือ เม่ือพนักงานเห็นเครื่องมือหรืออุปกรณชํารุดจะรายงานผูที่มีหนาที่รับผิดชอบ 

 )คาเฉลี่ย  3.41) และพนักงานใชเครื่องมือตามมาตรฐานการใชงาน  )คาเฉลี่ย  3.38) สวนสามลําดับต่ําสุดคือ พนักงานใช

เครื่องมืออยางระมัดระวังในขณะปฏิบัติงาน    )คาเฉลี่ย  3.19) เม่ือมีการเปลี่ยนแปลงดานการใชเครื่องมือ อุปกรณ กฎระเบียบ 

พนักงานไดรับการอบรม   )คาเฉลี่ย  3.12) และเม่ือใชเครื่องมือเสร็จ พนักงานตรวจเช็คความเรียบรอยของเครื่องมือกอนนําไป

เก็บ  )คาเฉลี่ย 3.12  (ตามลําดับ  (ภาพที่ 3) 

 

3.30

3.12

3.19

3.41

3.12

3.41

3.29

3.32

3.35

3.38

3.35

รวม

พนักงานเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงดานการใชเคร่ืองมอื … 

พนักงานใชเคร่ืองมอือยางระมัดระวังในขณะปฏิบตังิาน

เมื่อพนักงานเห็นเคร่ืองมอืหรืออุปกรณชํารุดพนักงาน… 

เมื่อใชเคร่ืองมอืเสร็จ พนักงานตรวจเช็คความเรียบรอย… 

พนักงานเลอืกใชอุปกรณเคร่ืองมอืที่เหมาะสมกับการใช… 

พนักงานตรวจสอบความพรอมของเคร่ืองมอืกอนออก… 

พนักงานจัดเก็บเคร่ืองมอื อุปกรณที่มีอันตรายไวในที…่ 

พนักงานไมใชเคร่ืองมอืที่ชํารุดถงึแมงานจะลาชาก็ตาม

พนักงานใชเคร่ืองมอืตามมาตรฐานการใชงาน

พนักงานใชเคร่ืองมอือยางทะนุถนอมเพื่อการใชงานได… 
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ภาพที่ 4 แสดงคาเฉลี่ยของพฤตกิรรมความปลอดภัยในการทํางานดานสภาพแวดลอมในการทํางาน 

 

          3. พฤตกิรรมความปลอดภัยในการทํางานดานสภาพแวดลอมในการทํางานอยูในระดับมาก  )คาเฉลี่ย  3.34) 

โดยพบวาอยูในระดับมากที่สุด 1 ขอ สวนอีก 9 ขอ อยูในระดับมาก สูงสุดสามลําดับแรกคือ พนักงานปฏิบัติงานในพื้นที่ที่มีแสง

สวางเพยีงพอ มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด )คาเฉลี่ย 4.00) รองลงมา คือ พนักงานปฏิบัตติามขอหามของสถานที่ที่ปฏิบัติงาน  )คาเฉลี่ย 

3.38) และพนักงานวางแนวกัน้เขตการทํางานในพื้นที่สาธารณะ )คาเฉลี่ย 3.35) สวนสามลําดับต่ําสุดคือ พนักงานทําความสะอาด

สถานที่ทํางาน  )คาเฉลี่ย  3.22) พนักงานกําจัดสิ่งกีดขวางในพื้นที่กอนปฏิบัติงาน  )คาเฉลี่ย  3.19) และพนักงานดูแลความ

เรยีบรอยของสถานที่หลังปฏิบัตงิานเสร็จ  )คาเฉลี่ย 3.16) ตามลําดับ (ภาพที่ 4) 

      ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมความปลอดภัยในการทํางานของผูปฏิบัติการดานสายอากาศ อําเภอทามวง 

จังหวัดกาญจนบุรี พบวา ผูปฏิบัติการดานสายอากาศมีอายุตางกันมีพฤติกรรมความปลอดภัยในการทํางานดานการใช

เครื่องมือ อุปกรณแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถติทิี่ระดับ 0.05 (P =0.027) สวน ผูปฏิบัติการดานสายอากาศที่มีระดับ

การศกึษา สาขา และตําแหนงแตกตางกันมีพฤตกิรรมความปลอดภัยในการทํางานไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่

ระดับ 0.05 (ตารางที่ 1) 
 

                ตารางที ่1 แสดงผลการเปรยีบเทยีบพฤตกิรรมความปลอดภัยในการทํางานของผูปฏิบัตกิารดานสายอากาศที่มี  คุณลักษณะ  

สวนบุคคลแตกตางกัน 

 

    หมายเหตุ   x    หมายถงึ ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถติทิี่ระดับ 0.05 

                  ✓   หมายถงึ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถติทิี่ระดับ 0.05 

3.34

3.29

3.22

3.38

3.32

3.35

3.19

3.25

3.22

3.16

4.00

รวม

เมื่อพนักงานเจอวัดสุที่อาจกอใหเกดิอันตรายตอ… 

พนักงานทําความสะอาดสถานที่ทีท่ํางาน

พนักงานปฏิบัตติามขอหามของสถานที่ทีป่ฏิบัตงิาน

พนักงานเลอืกวัสดุอุปกรณการทํางานใหเหมาะสมกับ… 

พนักงานวางแนวกัน้เขตการทํางานในพื้นที่สาธารณะ

พนักงานกําจัดสิ่งกดีขวางในพื้นที่กอนปฏิบัตงิาน

พนักงานไมปฏิบัตงิานเมื่อมีสภาพอากาศทีไ่มเหมาะสม เชน … 

พนักงานตรวจเช็คสถานที่กอนออกปฏิบตังิาน

พนักงานดูแลความเรียบรอยของสถานที่หลังปฏิบัตงิานเสร็จ

พนักงานปฏิบัตงิานในพื้นที่ทีมี่แสงสวางเพยีงพอ

 พฤตกิรรมความปลอดภัยในการทํางาน 

คุณลักษณะสวนบุคคล ดานผูปฏิบตังิาน 
ดานการใชเคร่ืองมอื 

อุปกรณ 

ดานสภาพแวดลอมในการ

ทํางาน 
รวม 

อาย ุ x ✓ X X 

ระดับการศกึษา x X X X 

สาขา x X X X 

ตําแหนง x X X X 
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วิจารณผลการวิจัย 

               จากการวจัิยพบวา พฤตกิรรมความปลอดภัยในการทํางานทั้งสามดานและในภาพรวมอยูในระดับมาก และเม่ือ

พจิารณาเปนรายขอพบวา เม่ือใชเครื่องมือเสร็จพนักงานตรวจเช็คความเรียบรอยของเครื่องมือกอนนําไปเก็บ อยูในระดับต่ํา

ที่สุด  )คาเฉลี่ย  3.12   (อาจเนื่องมาจาก มีการใชอุปก รณทุกวัน พนักงานมีอุปกรณใชเปนของแตละบุคคล จึงรูถึงสภาพของ

เครื่องมือ อุปกรณด ีทัง้นี้การเกดิอันตรายจากอุบัตเิหตุของพนักงาน ทําใหเกดิการบาดเจ็บทัง้ดานรางกายและจิตใจ สงผลให

เสยีทรัพยสนิเงนิทอง และเสยีชวีติ ทําใหบรษิัทตองหาแรงงานทดแทนในตําแหนงที่ขาดหายไป ซึ่งสอดคลองกับ สมเกียรติ กอ

บัวแกว (2558) ที่กลาวเกี่ยวกับการใหเกดิอันตรายจากการประสบอุบัตเิหตุของคนงาน เกิดการบาดเจ็บ หรือเสี่ยงตอโรคภัย

ไขเจ็บไดเสมอ ทําใหเกดิการเจ็บ ปวยทุกขทรมานทัง้ทางดานรางกายและจิตใจจนกระทั่งเสยีชวีติได สงผลกระทบในระยะยาว

ถงึครอบครัว สังคมและประเทศชาตติอไปดวย  

                 จากการวจัิยวจัิยพบวา ผูปฏิบัตกิารดานสายอากาศที่มีอายุ 41-50 ป มีพฤติกรรมความปลอดภัยในการทํางาน

ดานเครื่องมือ อุปกรณสูงกวา อายุ 20-40 ป อาจเปนเพราะมีประสบการณการทํางานทักษะความรู ความสามารถ ฝมือ 

ดานการใชเครื่องมือ อุปกรณ ในการทํางานซึ่งมากกวาและมีความคลองตัวกระฉับกระเฉงมากกวาพบวา ผูปฏิบัติการดาน

สายอากาศที่มีอายุมากกวา 50 ป ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ธนภัทร และธนชัย  )2559   (ศึกษาเรื่อง พฤติกรรมความ

ปลอดภัยในการทํางานของพนักงานซอมบํารุงการไฟฟานครหลวง เขตสามเสน ที่พบวา พนักงานที่มีอายุ ระดับการศึกษาและ

ประสบการณ ไดรับอุบัติเหตุแตกตางกันมีพฤติกรรมความปลอดภัยในการทํางานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่

ระดับ 0.05 

 

สรุปผลการวิจัย 

             จากวัตถุประสงคเพื่อศึกษาพฤติกรรมความปลอดภัยในการทํางานของผูปฏิบัติการดานสายอากาศ การไฟฟา

สวนภูมิภาค อําเภอทามวง จังหวัดกาญจนบุรี พบวา ผูปฏิบัติการดานสายอากาศ สวนมากเปนอายุระหวาง 41-5 0  ป 

การศึกษาระดับปวส  /.อนุปริญญ าตรี เกือบทั้งหมดทํางานในสาขาใหญ และมีตําแหนงผูปฏิบัติการดานสายอากาศ ซึ่ง

พนักงานมีพฤตกิรรมความปลอดภัยในการทํางานโดยรวมอยูในระดับมากพบวาทุกดานอยูในระดับมาก เรียงตามลําดับคือ 

ดานผูปฏิบัตงิาน ดานสภาพแวดลอมในการทํางาน และต่ําที่สุดไดแก พฤติกรรมความปลอดภัยในการทํางานดานเครื่องมือ 

อุปกรณตามลําดับ รวมทัง้เพื่อเปรยีบเทยีบพฤตกิรรมความปลอดภัยในการทํางานของผูปฏิบัตกิารดานสายอากาศ การไฟฟา

สวนภูมิภาค อําเภอทามวง จังหวัดกาญจนบุร ีพบวา ผูปฏิบัตกิารดานสายอากาศมีอายุตางกันมีพฤติกรรมความปลอดภัยใน

การทํางานดานการใชเครื่องมือ อุปกรณแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สวนผูปฏิบัติการดานสายอากาศ

ที่มีระดับการศกึษา สาขา และตําแหนงแตกตางกันมีพฤติกรรมความปลอดภัยในการทํางานไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถติทิี่ระดับ 0.05 

                จากการวิจัยพบวา พฤติกรรมความปลอดภัยในการทํางานของผูปฏิบัติการดานสายอากาศ การไฟฟาสวน

ภูมิภาค อําเภอทามวง จังหวัดกาญจนบุรี  แมทุกดานจะมีการปฏิบัติอยูในระดับที่มากแตดานที่มีคาเฉลี่ยพฤติกรรมต่ําที่สุด 

ไดแก ดานเครื่องมือ อุปกรณ โดยเฉพาะเรื่องการปฏิบัตงิานที่มีเครื่องมือในการปฏิบัตงิานไมครบ ดังนัน้การไฟฟาสวนภูมิภาค 

อําเภอทามวง จังหวัดกาญจนบุรี  ควรมีการตรวจสอบเครื่องมือ อุปกรณเปนอยางดี และการไฟฟาฟาสวนภูมิภาคควรจัด

อบรมใหพนักงานในเรื่องการใชเครื่องมือ อุปกรณ และสอนการใชเครื่องมือเพื่อที่จะนําไปใชในการปฏิบัติงานอยางถูกตอง

และถูกวธิี 
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กติตกิรรมประกาศ 

       ข อขอบพระคุณคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนัทา ที่ใหความอนุเคราะหและอนุมัติผลใน

การทําวิจัย ขอขอบพระคุณรองศาสตราจารยดร.วิทยา เฆมขํา ที่ชวยในการตรวจสอบและใหคําปรึกษาในการแกไขขอมูล 

และขอขอบพระคุณการไฟฟาสวนภูมิภาค อําเภอทามวง จังหวัดกาญจนบุรี ที่ใหความอนุเคราะหใหขอมูล ความรวมมือและ

อํานวยความสะดวกในการเก็บขอมูลเปนอยางด ี
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บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความเสี่ยงที่มีผลตอการออกกลางคันของนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร

บัณฑิต สาขาวชิาการจัดการอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวทิยาราชภัฏสวนสุนันทา และศึกษาเปรียบเทียบ

ความเสี่ยงที่ มีผลตอการออกกลางคันของนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาจําแนกตามคุณลักษณะของนักศกึษา ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักศึกษาสาขาวิชา

การจัดการอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ปการศึกษา 2560 จํานวน 306 คน 

เก็บรวบรวมโดยใชแบบสอบถาม การวเิคราะหขอมูลโดยใชการหาคาความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test, 

F-test (one-way ANOVA) และ Scheffe ผลการวิจัยพบวาความเสี่ยงที่มีผลตอการออกกลางคันของนักศึกษาในภาพอยูใน

ระดับรวมนอยที่สุดคือ ดานสังคม รองลงมาดานครอบครัว ดานอาจารย ดานนักศึกษา และดานสถานศึกษา ดานสวนใน

ระดับปานกลางคือ ดานสถานศกึษา ผลการเปรยีบเทยีบความเสี่ยงที่มีผลตอการออกกลางคันของนักศึกษา พบวา นักศึกษา

ที่มีเพศตางกัน มีความเสี่ยงที่มีผลตอการออกกลางคันดานอาจารย แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

นักศกึษาที่มีรายไดตอเดอืนแตกตางกัน มีความเสี่ยงที่มีผลตอการออกกลางคันดานครอบครัว แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .05 นักศึกษาที่มีพาหนะในการเดินทางมาเรียนมีความเสี่ยงที่มีผลตอการออกกลางคันดานนักศึกษา 

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถติทิี่ระดับ .05 นักศกึษาที่มีผูอุปการะทางดานการศกึษาแตกตางกัน มีความเสี่ยงที่มีผลตอ

การออกกลางคันดานนักศกึษาและดานสังคม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และนักศึกษาที่ชั้นปแตกตาง

กัน มีความเสี่ยงที่มีผลตอการออกกลางคันดานสถานศกึษา แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 

คําสําคัญ: ความเสี่ยง  การออกกลางคัน  สาขาวชิาการจัดการอุตสาหกรรม 

Abstract  

The purpose of this research is to compare the risks of dropout among students in Industrial Management, 

Faculty of Industrial Technology, Suan Sunandha Rajabhat University. Classified by student characteristics. The 

population in this study was the students in industrial management. Faculty of Industrial Technology 306 Suan 

Sunandha Rajabhat University Academic Year 2560. Collected using questionnaire. Data analysis was performed by 

using Frequency, Percentage, Mean, Standard deviation, t-test, one-way ANOVA and Scheffe. The research found that 

The risk of Student dropout was lowest at The lowest level. Followed by Social, Family, Faculty, Student and School. 

The middle level is Education Comparison of Risk Factors Affecting Student Dropout, It was found that students with 

different sex. There are risks that affect the teacher drop out. There were statistically significant differences at the .05 
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level. Students with different monthly income, There are risks that affect family outreach. There were statistically 

significant differences at the .05 level. Students with travel disabilities are at risk for student dropouts. There were 

statistically significant differences at the .05 level. Students with different educational backgrounds, There are risks that 

affect student and social dropouts. There were statistically significant differences at the .05 level. And students at 

different years. There are risks that affect school dropout. There were statistically significant differences at the .05 level.          

Keywords: Risk, Dropout, Industrial management program 

 

บทนํา 

 การออกกลางคันของนักศกึษาเปนปญหาที่ปรากฏอยูทั่วไปในการศกึษาทุกระดับของชาตแิละถอืวาเปนปญหาสําคัญ

ประการหนึ่ง เพราะออกกลางคันถอืวาเปนการสูญเปลาทางการศึกษาและบงบอกถึงความลมเหลวของการจัดการศึกษาได

อีกดวย (ชาญชัย อาจินสมาจาร, 2530 อางจาก จรูญ แสงสาคร, 2532) จากการศกึษาสาเหตุการออกกลางคันมีนักวิชาการ 

ไดแก (เกษตร เมืองทอง, 2544) (จรูญ แสงสาคร, 2533) (อุไรรัตน โพธิ์แกว, 2539) และ (ดิเรก สุวรรณฤทธิ์, 2535) ศึกษา

รวบรวมสาเหตุการออกกลางคันเกดิขึ้นจากหลายสาเหตุดวยกัน 

 นักศกึษาเปนสวนสําคัญสวนหนึ่งของกระบวนการเรียนการสอนหากไมมีนักศึกษาการเรียนการสอนก็ไมสามารถ

เกิดขึ้นได ในระบบการเรียนการสอนนักศึกษาจะตองมีความพรอมที่จะรับการเรียนรูและประสบการณใหมที่จะเกิดขึ้น 

นักศกึษาจําเปนที่จะตองมีความพรอมและมีพื้นฐานความรู (เกษตร เมืองทอง, 2544, หนา 7) ครอบครัวถือเปนสถาบันแรกที่

ใกลชดิกับผูเรยีนและมีอิทธพิลตอนักศกึษาทัง้ทางตรงและทางออม และเปนสถาบันที่สําคัญเพราะเม่ือเด็กเกิดมาก็มีเวลาสวน

ใหญอยูกับครอบครัว ดังนั้นพฤติกรรมจะซึมซับมาจากสมาชิกในครอบครัว (กิตติศักดิ์ สารประดิษฐ, 2549 หนา 15) 

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2525 ไดใหความหมายของ “สังคม” วาหมายถึงคนจํานวนหนึ่งที่มีความสัมพันธ

ตอเนื่องกันตามระเบยีบกฎเกณฑโดยมีวัตถุประสงคสําคัญรวมกัน (กิตติศักดิ์ สารประดิษฐ, 2549 หนา 26-29) และ (อุไร

รัตน โพธิ์แกว, 2539 หนา 63) ไดจําแนกสังคมออกเปน 2 ดาน คือ สังคมภายในโรงเรยีน และสังคมภายนอกโรงเรยีน  

 สาขาวชิาการจัดการอุตสาหกรรมเปนหนวยงานในสังกัดของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน

สุนันทา เปดสอนในระดับปริญญาตรี (2 ป ตอเนื่อง) สาขาวิทยาศาสตร โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม แขนงวิชา

เทคโนโลยีอุตสาหกรรมในป การศึกษา 2542 ตอมาปการศึกษา 2548 เปดสอนระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม ปการศึกษา 2553 ปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการ

อุตสาหกรรมใหเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 และจัดการเรียนการสอนตาม

หลักสูตรจวบจนปจจุบันภายใตปรัชญา คือ “ทักษะเปนเลิศ เชิดชูคุณธรรม กาวนําวิชาการ เชี่ยวชาญเทคโนโลยี” สาขาวิชา

การจัดการอุตสาหกรรมมีความมุงม่ันสูการเปนหนวยงานที่มีคุณภาพ และตอบสนองความตองการของสังคม ภายใตพันธกิจ 

คือ ผลิตบัณฑิตดานเทคโนโลยีอุตสาหกรรมใหเปนมืออาชีพ มีปญญา มีคุณธรรม และมีทักษะที่เชี่ยวชาญตรงกับความ

ตองการและเปนที่พงึพอใจของสังคม สรางสิ่งประดษิฐงานวจัิย ผลงานวชิาการ รวมทัง้ประยุกตใช เทคโนโลยี และภูมิปญญา

พื้นบาน เผยแพรความรู การบรกิารวชิาการดานเทคโนโลยีอุตสาหกรรมไปสูชุมชนและสังคม สงเสรมิสนับสนุน การทํานุบํารุง

ศลิปวัฒนธรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมพื้นบานของชุมชนและสังคม สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 ในแตละปการศกึษา มีนักศกึษาที่ออกกลางคันจํานวนถงึรอยละ 25 ในระยะการเรียนชั้นปที่ 1 ขึ้น ชั้นปที่ 2 และอีก

ประมาณรอยละ 2 ในชัน้ปที่ 2 ถงึชัน้ปที่ 3 (เปรมทพิย พลอยน้ําเทศ และ ศรินิภาพร ชนเกานอย, 2560) ซึ่งการออกกลางคัน

เปนปญหาสําคัญในการจัด การศึกษา เพราะการออกกลางคันถือวาเปนการสูญเปลาและเปนความลมเหลวในดานการจัด

การศึกษา อีกทั้งนักศึกษาที่ออกกลางคันเหลานั้นยอมไดรับความกระทบกระเทือนดานจิตใจ รวมทั้งเปนการบงบอกถึง
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ประสิทธิภาพในการปริหารจัดการของสถาบันการศึกษา ซึ่งการแกปญหาการออกกลางคันอยางมีประสิทธิภาพนั้น

จําเปนตองทราบขอมูลพื้นฐานบางประการ และขอเท็จจรงิที่เปนสาเหตุของการออกกลางคันของนักศกึษา  

 ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาเกี่ยวกับความเสี่ยงที่มีผลตอการออกกลางคันของนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวชิาการจัดการอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาราชภัฏสวนสุนันทา และศึกษาเปรียบเทียบความ

เสี่ยงที่มีผลตอการออกกลางคันของนักศกึษาสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย

ราชภัฏสวนสุนันทา จําแนกตามคุณลักษณะของนักศกึษา เพื่อเปนการศกึษาและนําเสนอหาแนวทางแกไขเพื่อปองกันหรือลด

จํานวนนักศกึษาใหมีการออกกลางคันใหลดนอยลงได 

 

วิธีดําเนนิการวิจัย 

 ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้คือนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม ปการศึกษา 2560 คณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จํานวน 306 คน กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคือ นักศึกษาภาคปกติที่เรียนอยู

ในภาคเรยีนที่ 2 ปการศกึษา 2560 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จํานวน 183 คน  

 1. ตัวแปรอิสระ ไดแก คุณลักษณะของนักศกึษาจํานวน 2 ดาน คือ 

 1.1 ดานคุณลักษณะสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ สถานภาพสมรส ภูมิลําเนาเดิม ประเภทที่พักอาศัยปจจุบัน 

บุคคลที่อยูอาศัยดวย รายไดของนักศึกษาตอเดือน การเดินทางมาเรียน สถานภาพครอบครัว จํานวนพี่นองรวมบิดามารดา

และลําดับบุตร อาชพีบดิา อาชพีมารดา รายไดตอเดือนของครอบครัว และผูอุปการะทางดานการศกึษา 

 1.2 ดานการศึกษา ไดแก ชั้นป เกรดรวม ประเภทการคัดเลือกเขาศึกษาตอที่สาขาวิชาการจัดการ

อุตสาหกรรม วุฒศิกึษาสูงสุดกอนเขาศกึษาตอที่สาขาวชิาการจัดการอุตสาหกรรม โรงเรยีนและจังหวัดที่สําเร็จการศกึษา 

2. ตัวแปรตาม ไดแก ความเสี่ยงที่มีผลตอการออกกลางคันของนักศึกษามี 5 ดาน ประกอบดวยดานนักศึกษา ดาน

ครอบครัว ดานอาจารย ดานสังคม และดานสถานศกึษา 

3. เครื่องมือที่ใชในการวจัิยแบงเปน 2 ตอน คือตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามขอมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะของนักศึกษา 

ลักษณะการตอบเปนแบบตรวจสอบรายการ (check list) มีจํานวน 19 ขอ ประกอบดวย ดานคุณลักษณะสวนบุคคล 14 ขอ 

และดานการศึกษา 5 ขอ ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามความเสี่ยงที่มีผลตอการออกกลางคันของนักศึกษา จํานวน 39 ขอ  

ลักษณะการตอบเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating scale) จํานวน 5 ระดับคะแนน โดยแบบสอบถามมีคาความเชื่อม่ัน

เทากับ 0.94 ซึ่งแตละระดับคะแนนมีความหมายดังนี้ 

  5  คะแนน หมายถงึ มีความเสี่ยงตอการออกกลางคันมากที่สุด 

  4  คะแนน หมายถงึ มีความเสี่ยงตอการออกกลางคันมาก 

  3  คะแนน หมายถงึ มีความเสี่ยงตอการออกกลางคันปานกลาง 

  2  คะแนน หมายถงึ มีความเสี่ยงตอการออกกลางคันนอย 

  1  คะแนน หมายถงึ มีความเสี่ยงตอการออกกลางคันนอยที่สุด 

4. การวเิคราะหขอมูล 

 4.1 วเิคราะหขอมูลคุณลักษณะของนักศกึษา โดยใชคาสถติคิวามถี่ และรอยละ  

 4.2 วเิคราะหขอมูลความเสี่ยงที่มีผลตอการออกกลางคันของนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยใชคาสถติกิารหาคาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานรายขอ 

รายดาน ภาพรวม และเกณฑการแปลคาเฉลี่ยแบงเกณฑตามระดับคะแนน 5 ระดับ ดังนี้ 

     คาเฉลี่ย 4.50 – 5.00   ความหมาย มีความเสี่ยงตอการออกกลางคันมากที่สุด 

     คาเฉลี่ย 3.50 – 4.49  ความหมาย มีความเสี่ยงตอการออกกลางคันมาก 



การประชุมวชิาการ และการประกวดนวัตกรรมบัณฑิตศกึษาระดับชาติและนานาชาติ 

ระหวางวันท่ี 17-18 พฤษภาคม 2561 

ณ ศูนยประชุมนานาชาติดิเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส เชยีงใหม 
 

1483 

     คาเฉลี่ย 2.50 – 3.49  ความหมาย มีความเสี่ยงตอการออกกลางคันปานกลาง 

     คาเฉลี่ย 1.50 – 2.49  ความหมาย มีความเสี่ยงตอการออกกลางคันนอย 

     คาเฉลี่ย 1.00 – 1.49  ความหมาย มีความเสี่ยงตอการออกกลางคันนอยที่สุด 

 4.3 เปรยีบเทยีบคุณลักษณะของนักศึกษาแตกตางกัน ใชคาสถิติ t-test, F-test โดยวิธี one–way analysis 

of variance (one–way ANOVA) และหากพบวามีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทดสอบความแตกตางเปนรายคูดวยวิธีของ 

Scheffe (1959, pp.68-74)  

 

ผลการวิจัย 

 1. ผลการวจัิยพบวานักศกึษาสาขาวชิาการจัดการอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สวนสุนันทา มีผูตอบแบบสอบถามจํานวน 183 คน สวนมากเปนเพศชาย (รอยละ 57.9) อายุระหวาง 20-22 ป (รอยละ 

60.7) สถานภาพโสด (รอยละ 95.1) ภูมิลําเนาเดิมกรุงเทพฯ / ปริมณฑล (รอยละ 48.1) ประเภทที่พักอาศัยปจจุบันคือบาน 

(รอยละ 47.5) บุคคลที่พักอาศัยดวยคือครอบครัว (รอยละ 42.6) รายไดตอเดือนของนักศึกษา 5,000–7,000 บาท (รอยละ 

39.9) การเดนิทางมาเรียนดวยรถประจําทาง (รอยละ 49.7) สถานภาพครอบครัวคือบิดามารดาอยูดวยกัน (รอยละ 69.4) 

จํานวนพี่นองรวมบดิามารดา 2-3 คน (รอยละ 39.9) ลําดับบุตร 1 คน  (รอยละ 57.9) อาชีพบิดาคือรับจาง (รอยละ 50.8) 

อาชีพมารดาคือรับจาง (รอยละ 48.6) รายไดตอเดือนของครอบครัวคือ 10,000-30,000 บาท (รอยละ 44.8) ผูอุปการะ

ทางดานการศึกษาคือ บิดา-มารดา (รอยละ 78.1) ชั้นปที่ 1 (รอยละ 48.6) เกรดเฉลี่ยรวม 2.01-3.00 (รอยละ 35.0) 

ประเภทการคัดเลอืกเขาศกึษาตอคือสอบตรง (รอยละ 77.6) การศกึษาสูงสุดกอนเขาศกึษาตอคือ ม.6 (รอยละ 91.8) จํานวน

โรงเรยีนในแตละภูมิภาคคือภาคกลาง (รอยละ 82.5) ดังตารางที่ 1 

 

ตารางที่ 1 ผลการวเิคราะหขอมูลดานคุณลักษณะของนักศกึษา 

คุณลักษณะของนักศกึษา จํานวน (คน) รอยละ 

เพศ   

ชาย 106 57.9 

อายุ   

อายุระหวาง 20-22 ป 111 60.7 

สถานภาพ   

โสด 174 95.1 

ภูมิลําเนาเดิม   

กรุงเทพฯ / ปรมิณฑล 88 48.1 

ประเภทที่พักอาศัยปจจุบัน   

บาน 87 47.5 

บุคคลที่พักอาศัยดวย   

ครอบครัว 78 42.6 

รายไดตอเดือนของนักศกึษา   

5,000–7,000 บาท 73 39.9 

การเดนิทางมาเรียน   

รถประจําทาง 91 49.7 
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สถานภาพครอบครัว   

บดิามารดาอยูดวยกัน 127 69.4 

จํานวนพี่นองรวมบดิามารดา   

2-3 คน 73 39.9 

ลําดับบุตร   

1 คน 106 57.9 

อาชพีบดิา   

รับจาง 93 50.8 

อาชพีมารดา   

รับจาง 89 48.6 

รายไดตอเดือนของครอบครัว   

10,000-30,000 บาท 82 44.8 

อุปการะทางดานการศกึษา   

บดิา-มารดา 143 78.1 

ชัน้ป   

ชัน้ปที่ 1 89 48.6 

เกรดเฉลี่ยรวม   

2.01-3.00 64 35.0 

ประเภทการคัดเลือกเขาศกึษาตอ   

สอบตรง 142 77.6 

การศกึษาสูงสุดกอนเขาศกึษาตอ   

ม.6 168 91.8 

จํานวนโรงเรยีนในแตละภูมิภาค   

ภาคกลาง 151 82.5 

 

 2. ความเสี่ยงที่มีผลตอการออกกลางคัน ของนักศกึษาโดยรวมอยูในระดับนอย (คาเฉลี่ย 2.39) และเม่ือพจิารณาทัง้ 

5 ดาน เปนรายดานพบวา ดานที่มีคาเฉลี่ยของระดับความเสี่ยงที่ทผีลตอการออกกลางคันของนักศกึษาสูงที่สุดคือ ดาน

สถานศกึษา (คาเฉลี่ย 2.91) รองลงมาไดแก ดานนักศกึษา (คาเฉลี่ย 2.42) ดานอาจารย (คาเฉลี่ย 2.41) ดานครอบครัว 

(คาเฉลี่ย 2.15) และดานสังคม (คาเฉลี่ย 2.03) ตามลําดับ เม่ือพจิารณาเปนรายดาน ดังตารางที่ 2 

ตารางที่ 2 ผลการวเิคราะหความเสี่ยงที่มีผลตอการออกกลางคันของนักศกึษา 

ประเด็นพิจารณา คาเฉลี่ย 
คาเบ่ียงเบน 

มาตรฐาน 
ลําดับ แปลผล 

ดานนกัศกึษา  2.42 0.63  2 นอย 

ดานครอบครัว 2.15 0.90 4 นอย 

ดานอาจารย 2.41 0.67 3 นอย 

ดานสังคม 2.03 0.92 5 นอย 

ดานสถานศกึษา 2.91 0.92 1 ปานกลาง 

รวม 2.39 0.61 - นอย 
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 2.1 ดานนักศกึษา ในภาพรวมมีระดับนอย (คาเฉลี่ย 2.42) มี 5 ขอ อยูในระดับปานกลางและมี 6 ขออยูในระดับ

นอย สูงที่สุดสามลําดับแรก ไดแก วชิาที่เรียนไมตรงกับความถนัด (คาเฉลี่ย 2.74) ติดเพื่อน (คาเฉลี่ย 2.66) และเบื่อหนาย

การเรยีน (คาเฉลี่ย 2.61) 

 

ตารางที่ 2.1 คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุมตัวอยางดานนักศกึษา 

ดานนักศกึษา คาเฉลี่ย 
คาเบ่ียงเบน 

มาตรฐาน 
ลําดับ แปลผล 

1. นักศกึษาขาดเรยีนบอย 2.32 1.04 7 นอย 

2. ผลการเรยีนไมถงึเกณฑ 2.52 1.02 5 ปานกลาง 

3. วชิาที่เรยีนไมตรงกับความถนัด 2.74 0.93 1 ปานกลาง 

4. ตดิเพื่อน 2.66 1.00 2 ปานกลาง 

5. ทํางานระหวางเรยีน 2.39 1.01 6 นอย 

6. สุขภาพไมดี 2.27 0.99 8 นอย 

7. พื้นฐานความรูเดิมไมดี 2.55 0.95 4 ปานกลาง 

8. เบื่อหนายการเรยีน 2.61 1.00 3 ปานกลาง 

9. ตองยายที่อยูระหวางเรยีน 2.10 1.02 9 นอย 

10. มีปญหาทะเลาะกับคนรัก 2.08 1.08 10 นอย 

รวม 2.42 0.63 - นอย 

 

 2.2 ดานครอบครัว ในภาพรวมมีระดับนอย (คาเฉลี่ย 2.15) โดยทั้ง 6 ขอ อยูในระดับนอย สูงที่สุดสามลําดับแรก 

ไดแก ครอบครัวมีฐานะยากจน (คาเฉลี่ย 2.39) ครอบครัวอยูตางจังหวัด (คาเฉลี่ย 2.26) และครอบครัวมีอาชีพที่ไมแนนอน 

(คาเฉลี่ย 2.13) 

  

ตารางที่ 2.2 คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุมตัวอยางดานครอบครัว 

ดานครอบครัว คาเฉลี่ย 
คาเบ่ียงเบน 

มาตรฐาน 
ลําดับ แปลผล 

1. ครอบครัวไมสนับสนุนใหเรยีนตอ

ปรญิญาตรี 

1.99 1.09 5 นอย 

2. ครอบครัวมีฐานะยากจน 2.39 1.02 1 นอย 

3. ครอบครัวมีอาชพีที่ไมแนนอน 2.13 1.00 4 นอย 

4. ครอบครัวไมใสใจดูแล 1.99 0.97 5 นอย 

5. ครอบครัวอยูตางจังหวัด 2.26 1.18 2 นอย 

6. ครอบครัวมีปญหา 1.95 1.00 6 นอย 

รวม 2.15 0.90 - นอย 
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 2.3 ดานอาจารย ในภาพรวมมีระดับนอย (คาเฉลี่ย 2.41) มี 7 ขอ อยูในระดับนอยและมี 3 ขอ อยูในระดับปาน

กลาง สูงที่สุดสามลําดับแรก ไดแก อาจารยออกขอสอบยาก (คาเฉลี่ย 2.98) อาจารยมอบหมายงานมาก (คาเฉลี่ย 2.86) 

และอาจารยสอนเร็วและรวบรัด (คาเฉลี่ย 2.70) 

 

ตางรางที่ 2.3 คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุมตัวอยางดานอาจารย 

ดานอาจารย คาเฉลี่ย 
คาเบ่ียงเบน 

มาตรฐาน 
ลําดับ แปลผล 

1. อาจารยขาดเทคนคิการสอนและการ

ถายทอด 

2.44 0.97 4 นอย 

2. อาจารยสอนเร็วและรวบรัด 2.70 0.96 3 ปานกลาง 

3. อาจารยออกขอสอบยาก 2.98 1.06 1 ปานกลาง 

4. อาจารยมอบหมายงานมาก 2.86 1.01 2 ปานกลาง 

5. อาจารยขาดความรูในเรื่องที่สอน 2.33 0.96 5 นอย 

6. อาจารยไมใหคําปรกึษาเรื่องเรยีน

และเรื่องสวนตัว 

2.32 0.92 6 นอย 

7. อาจารยมีพฤตกิรรมไมเหมาะสม 2.12 0.93 7 นอย 

8. อาจารยพูดจาไมสุภาพ 2.04 0.91 10 นอย 

9. อาจารยไมมีสื่อการเรยีนการสอน 2.09 0.95 9 นอย 

10. อาจารยขาดสอนบอย 2.11 0.97 8 นอย 

รวม 2.41 0.67 - นอย 

 

 2.4 ดานสังคม ในภาพรวมมีระดับนอย (คาเฉลี่ย 2.03) โดยทัง้ 7 ขอ อยูในระดับนอย สูงที่สุดสามลําดับแรก ไดแก 

มีปญหากับกองพัฒนานักศกึษา (คาเฉลี่ย 2.10) ปรับตัวเขากับสังคมมหาวทิยาลัยไมได (คาเฉลี่ย 2.07) ทะเลาะกับเพื่อนในชัน้

เรยีนและมีความขัดแยงกับอาจารยผูสอน (คาเฉลี่ย 2.03) 

 

ตารางที่ 2.4 คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุมตัวอยางดานสังคม 

ดานสังคม คาเฉลี่ย 
คาเบ่ียงเบน 

มาตรฐาน 
ลําดับ แปลผล 

1. ปรับตัวเขากับเพื่อนในชัน้เรยีนไมได 2.01 1.04 4 นอย 

2. ทะเลาะกับเพื่อนในชัน้เรียน 2.03 1.07 3 นอย 

3. มีปญหากับรุนพี่ 1.96 1.09 5 นอย 

4. มีความขัดแยงกับอาจารยผูสอน 2.03 1.02 3 นอย 

5. ถูกขมขูทํารายจากคูอริ 1.96 1.07 5 นอย 

6. มีปญหากับกองพัฒนานักศกึษา 2.10 1.08 1 นอย 

7. ปรับตัวเขากับสังคมมหาวิทยาลัยไมได 2.07 1.10 2 นอย 

รวม 2.03 0.92 - นอย 
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 2.5 ดานสถานศกึษา ในภาพรวมมีระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย 2.91) โดยทัง้ 6 ขอ อยูในระดับปานกลาง สูงที่สุดสาม

ลําดับแรก ไดแก มีการทํากจิกรรมนักศกึษามากและเว็บไซตมหาวทิยาลัยลาชา (คาเฉลี่ย 3.05) คาเทอมแพง (คาเฉลี่ย 3.03) 

และ ระบบการเรยีนวชิาการศกึษาทั่วไป (คาเฉลี่ย 2.84) 

 

ตารางที่ 2.5 คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุมตัวอยางดานสถานศกึษา 

ดานสถานศกึษา คาเฉลี่ย 
คาเบ่ียงเบน 

มาตรฐาน 
ลําดับ แปลผล 

1. คาเทอมแพง 3.03 1.21 2 ปานกลาง 

2. มีการทํากจิกรรมนักศกึษามาก 3.05 1.10 1 ปานกลาง 

3. เว็บไซตมหาวทิยาลัยลาชา เชน

ลงทะเบยีน เสียคาเทอม 

3.05 1.18 1 ปานกลาง 

4. ระบบการเรยีนวชิาการศกึษาทั่วไป 2.84 1.06 3 ปานกลาง 

5. ระบบการลงทะเบยีน การเพิ่มถอน

รายวชิาของมหาวทิยาลัย 

2.76 1.11 4 ปานกลาง 

6. ระบบการบรกิารหองเรยีนและอาคาร

สถานที่ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

2.70 1.10 5 ปานกลาง 

รวม 2.91 0.92 - ปานกลาง 

 

  3. ผลการเปรียบเทียบความเสี่ยงที่มีผลตอการออกกลางคันของนักศึกษาที่มีขอมูลคุณลักษณะของนักศึกษา

แตกตางกัน 

  3.1 เปรียบเทียบความเสี่ยงที่มีผลตอการออกกลางคันของนักศึกษาที่มีคุณลักษณะของนักศึกษาดาน

คุณลักษณะสวนบุคคลแตกตางกันมีขอคนพบดังนี้ และแสดงตามตารางที ่ 3.1 

   นักศกึษาที่มีเพศชายและหญงิ มีความเสี่ยงที่มีผลตอการออกกลางคันดานอาจารย แตกตางกัน

อยางมี นัยสําคัญทางสถติทิี่ระดับ .05 (คาเฉลี่ย 0.016) 

   นักศกึษาที่มีรายไดของนักศกึษาตอเดอืนแตกตางกัน มีความเสี่ยงที่มีผลตอการออกกลางคันดาน

ครอบครัว แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถติทิี่ระดับ .05 (คาเฉลี่ย 0.028) 

   นักศกึษาที่มีการเดนิทางมาเรยีนแตกตางกันมีความเสี่ยงที่มีผลตอการออกกลางคันดานนักศึกษา 

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถติทิี่ระดับ .05 (คาเฉลี่ย 0.002) 

   นักศกึษาที่มีผูอุปการะทางดานการศกึษาแตกตางกัน มีความเสี่ยงที่มีผลตอการออกกลางคันดาน

นักศกึษาและดานสังคม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถติทิี่ระดับ .05 (คาเฉลี่ย 0.009) และ (คาเฉลี่ย 0.001) 
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ตารางที่ 3.1 ผลการเปรียบเทียบความเสี่ยงที่มีผลตอการออกกลางคันของนักศึกษาที่มีคุณลักษณะของนักศึกษาดาน

คุณลักษณะสวนบุคคลแตกตางกัน 

 ความเสี่ยงที่มีผลตอการออกกลางคันของนักศกึษา 

คุณลักษณะสวนบุคคล ดาน

นักศกึษา 

ดาน

ครอบครัว 

ดาน

อาจารย 

ดาน

สังคม 

ดาน

สถานศกึษา 

รวม 

เพศ × × √ × × × 

อายุ × × × × × × 

สถานภาพสมรส × × × × × × 

ภูมิลําเนาเดิม × × × × × × 

ประเภทที่พักอาศัย

ปจจุบัน 

× × × × × × 

บุคคลที่พักอาศัยดวย × × × × × × 

รายไดของนักศกึษาตอ

เดอืน 

× √ × × × × 

การเดนิทางมาเรียน √ × × × × × 

สถานภาพครอบครัว × × × × × × 

จํานวนพี่นองรวมบดิา

มารดา 

× × × × × × 

ลําดับบุตร × × × × × × 

อาชพีบดิา × × × × × × 

อาชพีมารดา × × × × × × 

รายไดตอเดือนของ

ครอบครัว 

× × × × × × 

ผูอุปการะทางดาน

การศกึษา 

√ × × √ × × 

 หมายเหตุ  ×  หมายถงึ ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถติทิี่ระดับ .05 

   √  หมายถงึ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถติทิี่ระดับ .05 

 

 3.2 เปรยีบเทยีบความเสี่ยงที่มีผลตอการออกกลางคันของนักศึกษาที่มีคุณลักษณะของนักศกึษาดาน

การศกึษาแตกตางกันมีขอคนพบดังนี้ และแสดงตามตารางที่ 2 

  นักศกึษาที่ชัน้ปแตกตางกัน มีความเสี่ยงที่มีผลตอการออกกลางคันดานสถานศกึษา อยางมีแตกตางกัน

นัยสําคัญทางสถติทิี่ระดับ .05 (คาเฉลี่ย 0.00) 
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ตารางที่ 3.2 ผลการเปรยีบเทยีบความเสี่ยงที่มีผลตอการออกกลางคันของนักศกึษาที่มีคุณลักษณะของนักศกึษาดาน

การศกึษาแตกตางกัน 

 ความเสี่ยงที่มีผลตอการออกกลางคันของนักศกึษา 

ดานการศกึษา ดาน

นักศกึษา 

ดาน

ครอบครัว 

ดาน

อาจารย 

ดาน

สังคม 

ดาน

สถานศกึษา 

รวม 

ชัน้ป × × × × √ × 

เกรดเฉลี่ยรวม × × × × × × 

ประเภทการคัดเลือกเขา

ศกึษาตอ 

× × × × × × 

การศกึษาสูงสุดกอนเขา

ศกึษาตอ 

× × × × × × 

 หมายเหตุ  ×  หมายถงึ ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถติทิี่ระดับ .05 

   √  หมายถงึ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถติทิี่ระดับ .05 

 

วิจารณผลการวิจัย 

 ระดับความเสี่ยงที่มีผลตอการออกกลางคันของนักศกึษาโดยรวมอยูในระดับนอย (คาเฉลี่ย 2.39) และเม่ือพิจารณา

เปนรายดานพบวาดานครอบครัวเปนปญหาสูงสุด (คาเฉลี่ย 2.15) ซึ่งสอดคลองกับผลงานวิจัยของ รศ.ดร.คุณวุฒิ คนฉลาด 

(2554) เรื่องโมเดลเชงิสาเหตุของการออกกลางคันของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการศึกษา

ขัน้พื้นฐาน ที่พบวาสาเหตุสถานทางเศรษฐกจิและสังคม มีอิทธิพลทางออมผานความคาดหวังของผูปกครอง การบูรณาการ

ทางสังคมและความผูกพันกับสถาบันไปยังการออกกลางคันนัน้ ทัง้นี้อาจเนื่องมาจากบดิามารดาและผูปกครองของนักเรียนที่

มีระดับการศกึษาต่ํานัน้จะเปนผลใหไดทํางานที่มีคาจางและผลตอบแทนต่ํา จนไมสามารถนํามาสนับสนุนดานการเรียนของ

บุตรนัน้ไดอยางเต็มที่ นอกจากนี้ยังทําใหตองทํางานจนไมมีเวลาในการดูแลการเรยีนของบุตรและยังขาดความรูจนไมสามารถ

ใหคําแนะนําในดานการเรยีน 

 ระดับความเสี่ยงที่มีผลตอการออกกลางคัน ดานสถานศกึษา แตกตางกัน 0.5 มีคาเฉลี่ยสูงสุด ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก 

คาเทอมแพง มีการทํากจิกรรมนักศกึษามาก เว็บไซตมหาวทิยาลัยลาชา  จึงสงผลใหนักศกึษาตองออกกลางคัน 

  

สรุปผลการวิจัย 

 สาเหตุความเสี่ยงของการออกกลางคันของนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม โดยรวมอยูในระดับนอย 

ครอบคลุมดานนักศกึษา ดานครอบครัว ดานอาจารย ดานสังคมและดานสถานศึกษา เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวาดาน

สถานศกึษา มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด ดังนั้นมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาควรมีการศึกษาและปรับปรุงสาเหตุการออกกลางคัน

ของนักศกึษาในสาขาวชิา เรื่องของการทํากจิกรรมนักศกึษาที่มากเกินไป รวมไปถึงการพัฒนาเว็บไซตมหาวิทยาลัยใหม เชน 

ลงทะเบยีน เสยีคาเทอม เปนตน 

 ขอคนพบที่นาสนใจกรณีความเสี่ยงที่มีผลตอการออกกลางคันของนักศึกษานั้นคือ คาเทอมแพง มีการทํากิจกรรม

นักศกึษามาก เว็บไซตมหาวทิยาลัยลาชา นักศกึษาไมมีความขาใจในระบบการเรยีนวชิาการศกึษา  ระบบการลงทะเบียนลาชา  

การเพิ่มถอนรายวิชาของมหาวิทยาลัยที่มีความยุงยาก ระบบการบริการหองเรียนและอาคารสถานที่ของคณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรมไมพยีงพอกับจํานวนนักศกึษา จึงควรนําหลักสูตรไปปรับใชเพื่อสรางภาพลักษณในทางที่ดีขึ้นใหกับหลักสูตรใน
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สถานศึกษาเพื่อพัฒนาใหดีขึ้น และในขณะเดียวกันก็สามารถจัดการวางแผนเพื่อแกไขปญหาในจุดดอยได โดยเฉพาะดาน

สถานศกึษาประเด็นในเรื่องของการทํากิจกรรมนักศึกษาที่มากเกินไป และเว็บไซตมหาวิทยาลัยลาชา ซึ่งมีระดับคาเฉลี่ยสูง

ที่สุด 
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บทคัดยอ 

การวจัิยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาพฤติกรรมความปลอดภัยในการทํางานของบุคลากรฝายผลิตบริษัททรัพย

สถาพร เอ็นจิเนียริ่ง และเพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมความปลอดภัยในการทํางานของบุคลากรฝายผลิตบริษัททรัพยสถาพร 

เอ็นจิเนยีริ่ง จําแนกตามสถานภาพของบุคคล ประชากรที่ใชในการวจัิยคือ บุคลากรฝายผลิตบริษัททรัพยสถาพร เอ็นจิเนียริ่ง 

จํานวนทัง้ 148 คน ใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลไดแก คาความถี่ 

รอยละ  คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test, F-test (one-way ANOVA) และ Scheffe ผลการวิจัยพบวาในภาพรวมมาก

ที่สุด 2 ดานคือ พฤตกิรรมความปลอดภัยในการทํางานของบุคลากรฝายผลิตดานสภาพแวดลอมในการทํางาน มีคาเฉลี่ยสูง

ที่สุด รองลงมา ดานการปฏิบัตงิาน และต่ําที่สุดอยูในระดับมากไดแก ดานการใชเครื่องมือเครื่องจักร เปรียบเทียบพฤติกรรม

ความปลอดภัยในการทํางานของบุคลกรฝายผลติพบวา บุคลากรฝายผลติเพศชายและเพศหญงิมีพฤตกิรรมความปลอดภัยใน

การทํางานดานการปฏิบัตงิาน ดานการใชเครื่องมือเครื่องจักรและในภาพรวม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 

0.05 บุคลากรฝายผลติที่อายุตางกันมีพฤตกิรรมความปลอดภัยในการทํางานดานการใชเครื่องมือเครื่องจักร และในภาพรวม

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .0 05 บุคลากรฝายผลิตที่มีระดับการศึกษาสูงสุด และตําแหนงตางกันมี

พฤตกิรรมความปลอดภัยในการทํางานดานการปฏิบัตงิาน และดานสภาพแวดลอมในการทํางานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติที่ระดับ 0.05 บุคลากรฝายผลิตที่มีแผนกตางกันมีพฤติกรรมความปลอดภัยในการทํางานทั้ง 3 ดาน ในภาพรวม

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถติทิี่ระดับ .0 05 

คําสําคัญ: พฤตกิรรมความปลอดภัยในการทํางาน  สภาพแวดลอมในการทํางาน  พนักงานฝายผลติ  เครื่องมือเครื่องจักร 

Abstract  

The purpose of this research was to study safety behaviors of production personnel of Sathaporn Engineering to 

compare the safety behavior of the production personnel, Sathaporn Engineering classified by status of person The 

population used in the research was Production Officer, Sathaporn engineers 148 people use questionnaire as a tool to 

collect data Statistics used in data analysis include: Frequency, Percent, Average, Standard Deviation t-test, F-test 

(one-way ANOVA) and Scheffe. The research found that in the most overall 2 most is Safety behavior of workplace 

personnel in working environment have the highest average minor Operations. The lowest level was at the high level. 

Machine tools. Comparison of workplace safety behavior of production personnel found Production staff, male and 

female, has occupational safety behaviors. Machine tools and overall. There were statistically significant differences at 

the .05 level. Production personnel at different ages have safety behaviors in the use of machine tools and the overall 

difference was statistically significant at the .05 level. Production personnel at different ages have safety behaviors in 
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the use of machine tools. The overall difference was statistically significant at the .05 level. Production staff with the 

highest education level and Different positions has safety behavior in work performance and the working environment 

was significantly different at .05 levels. Production personnel with different departments had different safety behaviors 

in all three aspects and overall at the .05 level of significance.          

Keywords: Safety behavior at work, working environment, Production staff, Machine tools 

 

บทนํา 

 ประเทศไทยไดมีการพัฒนาประเทศจากโครงสรางการผลิตแบบเกษตรกรรมเปลี่ยนแปลงมาสูการผลิตแบบ

อุตสาหกรรม โดยจัดใหมีหนวยงานราชการที่ทําหนาที่เกี่ยวกับการปองกันอุบัติเหตุอันตราย และความปลอดภัย คือกรม

โรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งมีหนาที่ดูแลใหผูที่รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานทุกประเภทมีหนาที่

ควบคุมดูแลใหผูที่รับใบอนุญาตประกอบกจิการโรงงานทุกประเภทมีหนาที่กระทําการที่ประกาศไวใน ประกาศกฎกระทรวง

เรื่อง กําหนดมาตรฐานในการบรหิารและ การจัดการดานความปลอดภัยอาชวีอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน ตาม

กฎหมาย (กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบรหิารและการจัดการดานความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมใน

การทํางาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553, หนา 1-4) 

 ทั้งนี้การปฏิบัติงานในโรงงานอุตสาหกรรมตองคํานึงถึงการเกิดอุบัติเหตุ เพราะมีความเสี่ยงสูงในการปฏิบัติงาน 

สาเหตุสวนหนึ่งที่ทําใหเกิดอุบัติเหตุคือ พฤติกรรมของพนักงาน ซึ่งเปนพฤติกรรมที่เกิดมาจากพันธุกรรมหรือสิ่งแวดลอม 

ดังนั้นการที่บุคคลจะเขามาปฏิบัติงานในโรงงานควรไดรับการฝกอบรม ดานการปฏิบัติงานกฎระเบียบเพื่อความปลอดภัย

ตางๆ ใหเกดิการเรยีนรู และปฏิบัตงิานดวยความปลอดภัยปลอดภัย (ปต ิพูนไชยศรี, 2554, หนา 78) นอกจากสาเหตุเกิดจาก

คนแลวยังมีสาเหตุอ่ืนที่ทําใหเกิดอุบัติเหตุคือ จากเครื่องมือเครื่องจักร จากสภาพแวดลอมในการทํางาน อาจเกิดจาก

เครื่องมือเครื่องจักรในแตละครัง้อาจสงผลตัง้แตใหผูปฏิบัตงิานไดรับบาดเจ็บ ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยของผูปฏิบัติงานไมวา

จะประกอบอาชพีใดก็ตามควรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทํางานเพื่อใหเกิดความปลอดภัยในการทํางาน (ภูดิท เตชาติวัฒน, 

2555) 

 เพื่อไมใหเกดิอุบัตเิหตุ ตองอาศัยความรวมมือรวมใจกันของพนักงานทุกระดับ มุงเนนกิจกรรมความปลอดภัยในเรื่อง

การดูแลสภาพแวดลอมขององคกร จัดระเบียบขององคกร ซึ่งสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานของพนักงาน ชวยให

ผูปฏิบัตงิานเกดิความปลอดภัยในการทํางาน ลดความเสี่ยงจากการเกดิอันตรายและอุบัตเิหตุ นําไปสูการสรางคุณภาพชีวิตที่

ดแีละผลผลติที่สูงขึ้นขององคกร (วทิยา เมฆขํา, 2559, หนา 15) การจัดการความปลอดภัยเปนกรรมวิธีเกี่ยวกับการวางแผน 

การจัดองคกร การจัดบุคลากร การเปนผูนํา และการควบคุม เพื่อใหวัตถุประสงคของความปลอดภัยที่กําหนดขึ้นนั้นประสบ

ผลสําเร็จ โดยความรวมมือของพนักงาน และใชทรัพยากรที่มีอยูเปนแนวทางบริหารจัดการความปลอดภัยโดยการขจัดความ

เสี่ยงที่อาจเกดิขึ้น (วทิยา อยูสุข, 2554, หนา 77) 

 บรษิัททรัพยสถาพร เอ็นจิเนยีริ่ง กอตัง้มาเปนเวลา 18 ป ตัง้แต พ.ศ. 2542 เปนกิจการประเภทการกลึง กัด ไสโลหะ 

ผลติชิ้นสวนอะไหลประกอบเครื่องจักร และผลิตภัณฑพลาสติก บริษัทไดนําเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใชงาน ซึ่งมีความเสี่ยงที่

พนักงานจะไดรับอันตรายจากการปฏิบัตงิาน หากพนักงานมีพฤตกิรรมในการทํางานที่ไมปลอดภัย อาจสงผลใหกระบวนการ

ผลติหยุดหรอืเกดิความลาชาในการผลิต อีกทั้งยังจะสงผลกระทบตอตนทุนผลกําไรและคาใชจายสวน เพราะเปนธุรกิจการ

ผลิตที่นําเทคโนโลยีทันสมัยมาใชงาน (บริษัททรัพยสถาพร เอ็นจิเนียริ่ง, 2560) ดังนั้นการศึกษาเรื่องพฤติกรรมความ

ปลอดภัยในการทํางานของบุคลากรฝายผลติบรษิัททรัพยสถาพร เอ็นจิเนยีริ่ง ผลที่ไดจากการศกึษาสามารถเปนขอมูลใหทาง

บรษิัท ตลอดจนหนวยงานที่เกี่ยวของไดนําแนวทางในการพัฒนาและแกไขเรื่องระบบบริหารความปลอดภัย เพื่อใหพนักงานมี
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พฤตกิรรมทางดานความปลอดภัยเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะนําไปสูการปองกัน และลดความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุจากการทํางาน

ของพนักงานฝายผลติ 
 

วิธีดําเนนิการวิจัย 

 1. ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้คือ บุคลากรฝายผลิตบริษัททรัพยสถาพร เอ็นจิเนียริ่ง จํานวณ 148 คน กลุ ม

ตัวอยางที่ใชในการวจัิย จํานวน 110 คน แบงเปน 2 กลุม ไดแก หัวหนา จํานวน 6 คน และพนักงาน จํานวน 104 คน ซึ่งไดมา

จากตารางสําเร็จรูปของเครจซแีละมอรแกน ที่ระดับความเชื่อม่ันรอยละ 95 (Krejcie and morgan, 1970, pp.607-610) 

 2. ตัวแปรอิสระไดแก สถานภาพของบุคคล ประกอบดวย  เพศ อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด ตําแหนง แผนก และ

ประสบการณการทํางาน ตัวแปรตามไดแก พฤตกิรรมความปลอดภัยในการทํางานของบุคลากรฝายผลิต จําแนกออกเปน 3 

ดาน ประกอบดวย ดานการปฏิบัตงิาน ดานการใชเครื่องมือเครื่องจักร และดานสภาพแวดลอมในการทํางาน 

 3. เครื่องมือที่ใชในการวจัิยแบงเปน 2 ตอน คือ ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามขอมูลสถานภาพของบุคคล มีจํานวน 6 

ขอ ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบตรวจสอบรายการ (Check list) ตอนที่ 2 แบบสอบถามพฤติกรรมความปลอดภัยในการ

ทํางาน จํานวน 18 ขอ ขอลักษณะแบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating scale) จําแนก 5 ระดับคะแนน แต

ละระดับมีความหมายดังนี้ 4 คะแนนหมายถึงปฏิบัติทุกครั้ง 3 คะแนนหมายถึงปฏิบัติบอยครั้ง 2 คะแนนหมายถึงปฏิบัติ

บางครั้ง 1 คะแนนหมายถึงปฏิบัตินานๆ ครั้ง และ 0 คะแนนหมายถึงไมเคยปฏิบัติ (Likert, 1932) แบบสอบถามมีคาความ

เชื่อม่ัน 0.887 (Cronbacn, 1951, p.297) 

 4. การวเิคราะหขอมูลและการแปลผลขอมูลมีดังนี้ 

 4.1 วเิคราะหขอมูลสถานภาพของบุคคล โดยหาคาความถี่ และคารอยละ 

 4.2 วเิคราะหขอมูลพฤตกิรรมความปลอดภัยในการทํางาน โดยการหาคาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานรายขอ 

รายดาน และในภาพรวมโดยใชการแปลผลดังนี้ (Best, 1981, pp.179-187) 

    คาเฉลี่ย 3.50-4.00 หมายถงึ พฤตกิรรมความปลอดภัยในการทํางานระดับมากที่สุด 

    คาเฉลี่ย 2.50-3.49 หมายถงึ พฤตกิรรมความปลอดภัยในการทํางานระดับมาก  

    คาเฉลี่ย 1.50-2.49 หมายถงึ พฤตกิรรมความปลอดภัยในการทํางานระดับปานกลาง  

    คาเฉลี่ย 0.50-1.49 หมายถงึ พฤตกิรรมความปลอดภัยในการทํางานระดับนอย  

    คาเฉลี่ย 0.00-0.49 หมายถงึ พฤตกิรรมความปลอดภัยในการทํางานระดับนอยที่สุด 

 4.3 เปรยีบเทยีบพฤตกิรรมความปลอดภัยในการทํางาน ของบุคลากรฝายผลิตบริษัททรัพยสถาพร เอ็นจิเนียริ่ง ที่

มีสถานภาพของบุคคลแตกตางกัน โดยใชคาสถิติ t-test,  F-test โดยวิธี one-way analysis of variance (one-way ANOVA) 

และหากพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 ทดสอบความแตกตางเปนรายคูดวยวิธีของ Scheffe 

(Scheffe, 1959) 
  

ผลการวิจัย  

1. ผลการวิเคราะหสถานภาพของบุคคลของบุคลากรฝายผลติ 

ตารางที่ 1 แสดงจํานวนและรอยละของบุคลากรฝายผลติจําแนกตามสถานภาพของบุคคลดานเพศ 

เพศ จํานวน )คน(  รอยละ 

ชาย 98 89.10 

หญงิ 12 10.90 

รวม 110 100.0 
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 ตารางที่ 2 แสดงจํานวนและรอยละของบุคลากรฝายผลติจําแนกตามสถานภาพของบุคคลดานอายุ 

 

อายุ จํานวน )คน(  รอยละ 

21 – 30 ป  19 17.30 

31 – 40 ป  28 25.50 

41 – 50 ป  58 52.70 

มากกวา 50 ป  5 4.50 

รวม 110 100.00 

 

ตารางที่ 3 แสดงจํานวนและรอยละของบุคลากรฝายผลติจําแนกตามสถานภาพของบุคคลดานระดับการศกึษาสูงสุด 

 

ระดับการศกึษาสูงสุด จํานวน )คน(  รอยละ 

ต่ํากวา ม.6/ปวช. 55 50.0 

ม.6/ปวช. 34 30.90 

ปวส./อนุปรญิา 21 19.10 

รวม 110 100.0 

 

ตารางที่ 4 แสดงจํานวนและรอยละของบุคลากรฝายผลติจําแนกตามสถานภาพของบุคคลดานตําแหนง 

 

ตําแหนง จํานวน )คน(  รอยละ 

หัวหนา 6 5.50 

พนักงาน 104 94.50 

รวม 110 100.0 

 

 

ตารางที่ 5 แสดงจํานวนและรอยละของบุคลากรฝายผลติจําแนกตามสถานภาพของบุคคลดานแผนก 

 

แผนก จํานวน )คน(  รอยละ 

สายรัด 16 14.50 

โรงปม 23 20.90 

โรงยาง 23 20.90 

โรงหลอม 24 21.80 

แมพมิพ 16 14.50 

กลงึ CNC 8 7.30 

รวม 110 100.00 



การประชุมวชิาการ และการประกวดนวัตกรรมบัณฑิตศกึษาระดับชาติและนานาชาติ 

ระหวางวันท่ี 17-18 พฤษภาคม 2561 

ณ ศูนยประชุมนานาชาติดิเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส เชยีงใหม 
 

1495 

ตารางที่ 6 แสดงจํานวนและรอยละของบุคลากรฝายผลติจําแนกตามสถานภาพของบุคคลดานประสบการณการทํางาน 

 

ประสบการณการทํางาน จํานวน )คน(  รอยละ 

ต่ํากวา 1 ป  13 11.80 

1 - 5 ป 46 41.80 

6 - 10 37 33.60 

มากกวา 10 ป 14 12.70 

รวม 110 100.00 

 

2. ผลการวิเคราะหพฤตกิรรมความปลอดภัยในการทํางานของบุคลากรฝายผลติ 

ตารางที่ 7 แสดงคาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของพฤติกรรมความปลอดภัยในการทํางานของบุคลากรฝายผลิตใน

 ภาพรวม 

 

พฤตกิรรมความปลอดภัยในการทํางาน

ของบุคลากรฝายผลติ 
คาเฉลี่ย 

คาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ลําดับ แปลคา 

1. ดานการปฏิบัตงิาน 3.81 0.37 2 มากที่สุด 

2. ดานการใชเครื่องมือเครื่องจักร 3.32 1.08 3 มาก 

3. ดานสภาพแวดลอมในการทํางาน 3.86 0.34 1 มากที่สุด 

รวม 3.66 0.43  - มากที่สุด 
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ภาพที่ 1 แสดงคาเฉลี่ยของพฤตกิรรมความปลอดภัยในการทํางานดานผูปฏิบัตงิาน 

 

 จากภาพที่ 1 พบวา พฤติกรรมความปลอดภัยในการทํางานของบุคลากรฝายผลิตดานการปฏิบัติงานโดยรวมอยูใน

ระดับมากที่สุด (คาเฉลี่ย 3.80) โดยพบวามี 4 ขอที่เทากัน คือ เม่ือปฏิบัตงิานอยางมีสติ สมาธิ และรอบคอบ (คาเฉลี่ย 3.84) 

เม่ือปฏิบัตติามปายเตอืน ปายหาม หรอืสัญลักษณที่ตดิในพื้นที่ปฏิบัตงิาน (คาเฉลี่ย 3.84) เม่ือคํานึงถึงความปลอดภัยในการ

ทํางานของเพื่อนรวมงาน (คาเฉลี่ย 3.84) และเม่ือปฏิบัติงานโดยคํานึงถึงทรัพยสินของบริษัทเปนที่สําคัญ (คาเฉลี่ย 3..84)

รองลงมาคือ เม่ือรูสกึเม่ือยลาจากการปฏิบัตงิานจะหยุดพัก (คาเฉลี่ย 3.83) และเม่ือพักผอนเพียงพอกอนเขาการปฏิบัติงาน

ในแตละวัน (คาเฉลี่ย 3.67) ตามลําดับ 

 

 

 

 

 

3.83

3.84

3.84

3.84

3.84

3.67

3.81

เม่ือรูสกึเม่ือยลาจากการปฏิบัตงิาน จะหยุดพัก

บุคลากรปฏิบัตงิานอยางมีสต ิสมาธ ิและรอบคอบ

บุคลากรปฏิบัตติามปายเตอืน ปายหาม หรอื

สัญลักษณที่ตดิในพื้นที่ปฏิบัตงิาน

บุคลากรคํานงึถงึความปลอดภัยในการทํางานของ

เพื่อนรวมงาน

บุคลากรปฏิบัตงิานโดยคํานงึถงึทรัพยสนิของบรษิัท 

เปนที่สําคัญ

บุคลากรพักผอนเพยีงพอกอนเขาการปฏิบัตงิานในแต

ละวัน

รวม
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ภาพที่ 2 แสดงคาเฉลี่ยของพฤตกิรรมความปลอดภัยในการทํางานดานเครื่องมือเครื่องจักร  

 

 จากภาพที่ 2 พบวา พฤตกิรรมความปลอดภัยในการทํางานของบุคลากรฝายผลติดานเครื่องมือเครื่องจักรโดยรวมอยู

ในระดับมาก (คาเฉลี่ย 3.32) โดยพบวาอยูในระดับมากที่สุด 1 ขอ สวนอีก 5 ขออยูในระดับมาก เรียงตามลําดับคือ บุคลากร

แจงใหผูรับผิดชอบทราบหากมีเครื่องมือเครื่องจักรชํารุดหรือมีสภาพไมปลอดภัย (คาเฉลี่ย 3.67) รองลงมาคือ บุคลากร

ปฏิบัติตามคําแนะนําการใชเครื่องมือเครื่องจักร (คาเฉลี่ย 3.31) บุคลากรตรวจสภาพของเครื่องจักรกอนใชงาน (คาเฉลี่ย 

3.31) บุคลากรทําความสะอาดเครื่องมือเครื่องจักรหลังใชงาน (คาเฉลี่ย 3.30) บุคลากรเลือกใชเครื่องจักรเหมาะสมตาม

ลักษณะงาน เชน เครื่องกลงึ เครื่องปม เครื่องพมิพ เตาหลอม (คาเฉลี่ย 3.17) และบุคลากรเลือกใชเครื่องมือที่เหมาะสมตาม

ลักษณะงาน เชน ไขควง ประแจ คีม (คาเฉลี่ย 3.16) ตามลําดับ 

 

 

3.17

3.31

3.31

3.3

3.16

3.67

3.32

บุคลากรเลอืกใชเครื่องจักรที่เหมาะสมตามลักษณะ

งาน เชน เครื่องกลงึ เครื่องปม เครื่องพมิพ เตาหลอม

บุคลากรปฏิบัตติามคําแนะนําการใชเครื่องจักร

บุคลากรตรวจสภาพของเครื่องจักรกอนการใชงาน

บุคลากรทําความสะอาดเครื่องมือและเครื่องจักรหลัง

ใชงาน

บุคลากรเลอืกใชเครื่องมือที่เหมาะสมตามลักษณะงาน 

เชน ไขควง ประแจ คีม

บุคลากรแจงใหผูรับผดิชอบทราบหากมีเครื่องมือ 

เครื่องจักรชํารุดหรอืมีสภาพที่ไมปลอดภัย

รวม
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ภาพที่ 3 แสดงคาเฉลี่ยของพฤตกิรรมความปลอดภัยในการทํางานดานสภาพแวดลอมในการทํางาน 

 

 จากภาพที่ 3 พบวา พฤติกรรมความปลอดภัยในการทํางานของบุคลากรฝายผลิตดานสภาพแวดลอมในการทํางาน

โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด (คาเฉลี่ย 3.86) โดยพบวามี 4 ขอที่เทากันคือ บุคลากรมีการตรวจสอบพื้นที่กอนเริ่มปฏิบัติงาน 

(คาเฉลี่ย 3.86) บุคลากรชวยดูแลพื้นที่ทํางานใหสะอาดเรียบรอยอยูเสมอ (คาเฉลี่ย 3.86) บุคลากรทํางานในที่มีอากาศ

ถายเทสะดวก (คาเฉลี่ย 3.86) บุคลากรปฏิบัตงิานในที่ที่มีแสงสวางเพียงพอ (คาเฉลี่ย 3.86) บุคลากรพบเห็นสภาพพื้นที่ไม

ปลอดภัย (คาเฉลี่ย 3.86) และบุคลากรแจงผูรับผดิชอบทราบทันท ี(คาเฉลี่ย 3.86) รองลงมาคือ บุคลากรปฏิบัติงานในที่ที่ไม

มีเสยีงดังเกนิไป (คาเฉลี่ย 3.85) ตามลําดับ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.86

3.86

3.86

3.86

3.86

3.85

3.86

บุคลากรมีการตรวจสอบพื้นที่กอนเริ่มปฏิบัตงิาน

บุคลากรชวยดูแลบรเิวณพื้นที่ทํางานใหสะอาดเรยีบรอย

อยูเสมอ

บุคลากรทํางานในที่มีอากาศถายเทสะดวก

บุคลากรปฏิบัตงิานในที่ที่มีแสงสวางเพยีงพอ

บุคลากรพบเห็นสภาพพื้นที่ที่ไมปลอดภัย บุคลากรแจง

ผูรับผดิชอบทราบทันที

บุคลากรปฏิบัตงิานในที่ ที่ไมมีเสยีงดังเกนิไป

รวม
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3. ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมความปลอดภัยในการทํางานของบุคลากรฝายผลิตที่มีสถานภาพของบุคคล

แตกตางกัน 

ตารางที่ 8 แสดงผลการเปรยีบเทยีบพฤตกิรรมความปลอดภัยในการทํางานของบุคลากรฝายผลติที่มี สถานภาพบุคคล   

 แตกตางกัน 

 

 หมายเหตุ  X    หมายถงึ ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถติทิี่ระดับ .05 

     ✓   หมายถงึ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถติทิี่ระดับ .05 

 

วิจารณผลการวิจัย  

 1. จากผลการวิจัยพบวา บุคลากรที่มีเพศตางกันมีพฤติกรรมความปลอดภัยในการทํางานดานการปฏิบัติงาน

แตกตางกัน อาจเนื่องมาจากเพศชายมีทักษะดานปฏิบัตงิานมากกวาเพศหญงิ และเพศหญิงมีความละเอียดออนมากกวาเพศ

ชาย ซึ่งสอดคลองกับงานวจัิย (เสาวนยี เผาเมือง 2554) ศกึษาเรื่อง พฤตกิรรมความปลอดภัยในการทํางานของพนักงานฝาย 

บรษิัท ซทีเีอส อิเล็กทรอนิกส คอรเปอรชั่น ประเทศไททย ที่พบวาเพศแตกตางกันมีผลตอพฤติกรรมความปลอดภัยในการ

ทํางานดานการจัดการที่แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถติทิี่ระดับ .05 

 2. จากการวิจัยพบวา บุคลากรที่มีอายุตางกันมีพฤติกรรมความปลอดภัยในการทํางานดานการใชเครื่องมือ

เครื่องจักรแตกตางกัน อาจเนื่องมาจากบุคลากรที่มีอายุมากเชี่ยวชาญการใชเครื่องมือเครื่องจักรมากกวาบุคลากรที่มีอายุ

นอย ซึ่งสอดคลองกับงานวจัิย (ณัฐกาญ เคนออน, 2556) ศึกษาเรื่อง พฤติกรรมความปลอดภัยในการทํางานของพนักงาน

ฝายสินคาการทาเรือแหงประเทศไทย ที่พบวา พนักงานฝายสินคาการทาเรือแหงประเทศไทย ที่มีอายุตางกันมีพฤติกรรม

ความปลอดภัยในการทํางานดานคนแตกตางกัน 

 3.  จากผลการวิจัยพบวา พฤติกรรมความปลอดภัยในการทํางานของบุคลากรฝายผลิต เม่ือพิจารณาเปนรายขอ

พบวา บุคลากรชวยดูแลบริเวณพื้นที่ทํางานใหสะอาดเรียบรอยอยูเสมอ (คาเฉลี่ย 3.86) เนื่องมาจากพื้นที่ที่ปฏิบัติงานมีสิ่ง

กรดีขวาง หรอือุปกรณในการทํางานขวางอยู อาจทําใหการปฏิบัตงิานเกิดความลาชา หรือเกิดอุบัติเหตุแกบุคลากรฝายผลิต 

และผลการวิจัยพบวา เม่ือปฏิบัติงานอยางมีสติ สมาธิ และรอบคอบ (คาเฉลี่ย 3.84) อาจเนื่องมาจากเวลาการปฏิบัติงาน

บุคลากรฝายผลติตองมีสมาธ ิและรอบคอบเพื่อใหบุคลากรมีความปลอดภัยในการปฏิบัตงิานมากขึ้น ซึ่งสอดคลองกับ (วิทยา 

เมฆขํา, 2559) ทีมุ่งเนนกจิกรรมความปลอดภัยในเรื่องการดูแลสภาพแวดลอมขององคกร จัดระเบยีบขององคกร ซึ่งสามารถ

 

 
พฤตกิรรมความปลอดภัยในการทํางาน 

สถานภาพของบุคคล 
ดานการ

ปฏิบัตงิาน 

ดานการใช

เครื่องมือ

เครื่องจักร 

ดาน

สภาพแวดลอมใน

การทํางาน 

รวม 

เพศ ✓ ✓ X ✓ 

อายุ X ✓ X ✓ 

ระดับการศกึษาสูงสุด ✓ X ✓ X 

ตําแหนง ✓ X ✓ X 

แผนก ✓ ✓ ✓ ✓ 

ประสบการณการทํางาน X X X X 
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เพิ่มประสทิธภิาพในการทํางานของพนักงาน ชวยใหผูปฏิบัติงานเกิดความปลอดภัยในการทํางาน ลดความเสี่ยงจากการเกิด

อันตรายและอุบัตเิหตุ นําไปสูการสรางคุณภาพชวีติที่ดแีละผลผลติที่สูงขึ้นขององคกร  

 4. จากผลการวิจัยพบวา บุคลากรฝายผลิตที่มีแผนกตางกันมีพฤติกรรมความปลอดภัยในการทํางานแตกตางกัน 

เม่ือพจิารณาในภาพรวม พบวา แผนกสายรัดและแผนกโรงยาง (คาเฉลี่ย 2.968 และคาเฉลี่ย 3.596) มีคาเฉลี่ยในภาพรวม

ต่ํากวาแผนกอ่ืน เชน แผนกโรงหลอม (คาเฉลี่ย 3.930) อาจเนื่องมาจากบุคลากรสายรัดและแผนกโรงยาง มีขั้นตอนการ

ปฏิบัตงิานแตกตางกัน แลวขาดความใสใจ และละเลยตอหนาที่ที่ปฏิบัต ิ จึงสงผลใหในภาพรวมต่ํากวาแผนกอ่ืน  

  

สรุปผลการวิจัย 

1. เพื่อศกึษาพฤตกิรรมความปลอดภัยในการทํางานของบุคลากรฝายผลติบรษิัททรัพยสถาพร เอ็นจิเนียริ่ง  

 1.1 พฤตกิรรมความปลอดภัยในการทํางานของบุคลากรฝายผลติดานการปฏิบัตงิานโดยรวมอยูในระดับมากที่สุด 

ไดแก พฤตกิรรมความปลอดภัยในการทํางานของบุคลากรฝายผลิตดานสภาพแวดลอมในการทํางาน (คาเฉลี่ย 3.84) ดาน

การปฏิบัติงาน (คาเฉลี่ย 3.81) และในภาพรวม (คาเฉลี่ย 3.66) อีกดานระดับมาก ไดแก ดานการใชเครื่องมือเครื่องจักร 

(คาเฉลี่ย 3.32) ตามลําดับ 

 1.2 พฤติกรรมความปลอดภัยในการทํางานของบุคลากรฝายผลิตดานการปฏิบัติงานโดยรวมอยูในระดับมาก

ที่สุด (คาเฉลี่ย 3.81) โดยพบวามี 4 ขอที่เทากันและอยูในระดับมากที่สุด (คาเฉลี่ย 3.84) คือ บุคลากรปฏิบัติงานอยางมีสต ิ

สมาธ ิและรอบคอบ บุคลากรปฏิบัตติามปายเตือน ปายหาม หรือสัญลักษณที่ติดในพื้นที่ปฏิบัติงาน บุคลากรคํานึงถึงความ

ปลอดภัยในการทํางานของเพื่อนรวมงาน และบุคลากรปฏิบัตงิานโดยคํานงึถงึทรัพยสินของบริษัท เปนที่สําคัญ สวนอีก 2 ขอ

อยูในระดับมากที่สุด คือ เม่ือรูสกึเม่ือยลาจากการปฏิบัติงาน จะหยุดพัก (คาเฉลี่ย 3.83) และบุคลากรพักผอนเพียงพอกอน

เขาการปฏิบัตงิานในแตละวัน (คาเฉลี่ย 3.67) 

 1.3 พฤตกิรรมความปลอดภัยในการทํางานของบุคลากรฝายผลิตดานเครื่องมือเครื่องจักรโดยรวมอยูในระดับ

มาก (คาเฉลี่ย 3.32) โดยพบวาอยูในระดับมากที่สุด 1 ขอ สวนอีก 5 ขอ อยูในระดับมาก เรียงตามลําดับคือ บุคลากรแจงให

ผูรับผิดชอบทราบหากมีเครื่องมือเครื่องจักรชํารุดหรือมีสภาพที่ไมปลอดภัย (คาเฉลี่ย 3.67) รองลงมาคือ บุคลากรปฏิบัติ

ตามคําแนะนําการใชเครื่องจักร (คาเฉลี่ย 3.31) และบุคลากรตรวจสภาพของเครื่องจักรกอนการใชงาน (คาเฉลี่ย 3.31) 

ตามลําดับ โดยผลการวจัิยที่นํามาเสนอแนะดังนี้  

 จากการวจัิยพบวา พฤตกิรรมความปลอดภัยในการทํางานของบุคลากรฝายผลิตบริษัททรัพยสถาพร เอ็นจิ

เนยีริ่ง ดานการใชเครื่องมือเครื่องจักร (คาเฉลี่ย 3.32) แมอยูในระดับมาก แตอยูในระดับต่ําที่สุดเม่ือเปรียบเทียบกับดานอ่ืน 

เม่ือพจิารณาเปนรายขอพบวา บุคลากรเลือกใชเครื่องมือที่เหมาะสมตามลักษณะงาน เชน ไขควง ประแจ คีม มีคาเฉลี่ยต่ํา

ที่สุด (คาเฉลี่ย 3.16) ดังนัน้บรษิัททรัพยสถาพร เอ็นจิเนียริ่ง อาจพิจารณาทําคูมือการใชเครื่องมือสําหรับบุคลากรฝายผลิต

และมีการปฐมนเิทศบุคลากรที่เขาทํางานใหม  

 1.4 พฤตกิรรมความปลอดภัยในการทํางานของบุคลากรฝายผลิตดานสภาพแวดลอมในการทํางานโดยรวมอยูใน

ระดับมากที่สุด (คาเฉลี่ย 3.86) โดยพบวามี 5 ขอที่เทากันและอยูในระดับมากที่สุด (คาเฉลี่ย 3.86) คือ บุคลากรมีการ

ตรวจสอบพื้นที่กอนเริ่มปฏิบัติงาน บุคลากรชวยดูแลบริเวณพื้นที่ทํางานใหสะอาดเรียบรอยอยูเสมอ บุคลากรทํางานในที่มี

อากาศถายเทสะดวก บุคลากรปฏิบัติงานในที่ที่มีแสงสวางเพียงพอ และบุคลากรพบเห็นสภาพพื้นที่ที่ไมปลอดภัย บุคลากร

แจงผูรับผิดชอบทราบทันที สวนอีก 1 ขอ อยูในระดับมากที่สุด คือ บุคลากรปฏิบัติงานในที่ที่ไมมีเสียงดังเกินไป (คาเฉลี่ย 

3.85) 

 2. เปรยีบเทยีบพฤติกรรมความปลอดภัยในการทํางานของบุคลากรฝายผลิตบริษัททรัพยสถาพร เอ็นจิเนียริ่ง ที่มี

สถานภาพของบุคคลแตกตางกัน 
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 2.1 บุคลากรฝายผลิตเพศชายและเพศหญิงมีพฤติกรรมความปลอดภัยในการทํางาน ดานการปฏิบัติงาน ดาน

การใชเครื่องมือเครื่องจักรและในภาพรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ 

 2.2 บุคลากรฝายผลิตที่ มีอายุแตกตางกันมีพฤติกรรมความปลอดภัยในการทํางานดานการใชเครื่องมือ

เครื่องจักร และในภาพรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ 

 2.3 บุคลากรฝายผลิตที่มีระดับการศึกษาสูงสุดแตกตางกันมีพฤติกรรมความปลอดภัยในการทํางานดาน

ปฏิบัตงิาน และดานสภาพแวดลอมในการทํางาน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ  

 2.4 บุคลากรฝายผลติที่มีตําแหนงตางกันมีพฤติกรรมความปลอดภัยในการทํางานดานการปฏิบัติงาน และดาน

สภาพแวดลอมในการทํางาน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ 

 2.5 บุคลากรฝายผลติที่มีแผนกแตกตางกันมีพฤติกรรมความปลอดภัยในการทํางานทั้ง 3 ดาน ไดแก ดานการ

ปฏิบัตงิาน ดานการใชเครื่องมือเครื่องจักร ดานสภาพแวดลอมในการทํางาน และในภาพรวมไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ 

 พฤติกรรมความปลอดภัยในการทํางานบุคลากรฝายผลิตที่มีแผนกตางกันมีพฤติกรรมความปลอดภัยในการ

ทํางานแตกตางกัน บรษิัททรัพยสถาพร เอ็นจิเนยีริ่ง อาจพจิารณาใหบุคลากรฝายผลิตปฏิบัติตามหนาที่ที่ไดรับมอบหมายแต

ละแผนกอยางมีประสทิธภิาพ เพื่อใหเกดิความปลอดภัยตามกฎระเบยีบของบรษิัททรัพยสถาพร เอ็นจิเนยีริ่ง 

 2.6 บุคลากรฝายผลติที่มีประสบการณการทํางานทัง้ 3  ดาน และในภาพรวมไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ 
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บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาพฤติกรรมการทํางานของพนักงาน และเพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการ

ทํางานของพนักงาน กองการผลิตสิ่งอุปกรณสายพลาธิการ กรมพลาธิการทหารบก จําแนกตามสถานภาพของบุคคล 

ประชากรที่ใช ในการวจัิยครัง้นี้ คื อ พนักงานกองการผลติสิ่งอุปกรณ สายพลาธิการ กรมพลาธิการทหารบก จํานวน  790    

คน   ใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล  สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลไดแก คาความถี่ รอยละ 

คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test, F-test (One-way ANOVA) และ Scheffe ผลการวจัิยพบวา พฤติกรรมการทํางานของ

พนักงานในภาพรวมอยู ในระดับมาก โดยพบวาอยู ในระดับมากที่สุดจํานวน  1    ดาน ไดแก ดานการปฏิบัติ ตามขอบังคับ 

อีก 3    ดานอยู ในระดับมากไดแก  ดานการแกปญหาและการตัดสินใจ ดานการติดตอสื่อสาร และตาที่สุดไดแก ดานการ

เคลื่อนไหว  ผลการเปรยีบเทียบพฤติกรรมการทํางานของพนักงานพบวา พนักงานที่มี เพศตางกัน มีพฤติกรรมการทํางาน

ดานการแก ปญหาและการตัดสนิใจ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถติ ิระดับ .05 พนักงานที่มี ประสบการณ การทํางาน

ตางกัน มีพฤตกิรรมการทํางานด านการปฏิบัต ิตามขอบังคับ ดานการเคลื่อนไหว และภาพรวมแตกตางกันอยางมี นัยสําคัญ

ทางสถิติ ที่ระดับ  .05 และพนักงานที่มี หมวดหรือแผนกแตกตางกัน มีพฤติกรรมการทํางาน ดานการแกปญหาและการ

ตัดสนิใจ ดานการปฏิบัต ิตามขอบังคับ ดานการเคลื่อนไหว และในภาพรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถติริะดับ .05 

คําสําคัญ: พฤติกรรมการทํางาน  การแกปญหาและการตัดสินใจ  การติดตอสื่อสาร  การปฏิบัติตามขอบังคับ  การ

เคลื่อนไหว 

Abstract 

This research aims to study the behavior of employees and to compare the behavior of employees   production 

equipment division quartermaster quartermaster thai army  classified by status of person  The population used in this 

research is the employees production equipment division quartermaster 790 people Use questionnaire as a tool to 

collect data.  Statistics used in data analysis include frequency, percentage, mean, standard deviation t- test.  F- test ( 

one- way ANOVA)  and Scheffe  The research found that  behavior work of the employees overall, it was at a high 

level. It was found that the highest level  was 1  Is  compliance  3  side at a high level Is  problem solving and decision,  

communication and activation  comparison of working behavior of employees.  employees with different sex  behavior 

woking in problem solving and decision There were statistically significant differences at .05  level  employees with 

different working experience  the behavior working compliance, activation and overview there were statistically 
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significant differences at .05  employees at different departments behavior working  problem  solving and decision  

compliance,  activation  and overview there were statistically significant differences at .05 level.          

Keywords: Working behavior,  Problem Solving and decision,  Communication,  Compliance,  Activation 

 

บทนํา 

ทรัพยากรบุคคลเปนหัวใจของการทํางานในองคกรทุกองคกร  บุคคลจึงมีความสําคัญตอความสําเร็จและความ

ลมเหลวของการดําเนนิงาน ซึ่งคุณภาพของบุคคลจึงเปนปจจัยสําคัญที่ผูบรหิารตองคํานงึถงึ พฤตกิรรมการทํางานของบุคคล

ขึ้นอยู กับคุณสมบัตสิวนบุคคล ไดแก ความอดทน ความกาวราว ความสามารถเชิงการแขงขัน ความมี ไหวพริบในการแกไข 

เปนตน (วภิาดา คุปตานนท,  2544,  หนา 141)  พฤตกิรรมการทํางานมี ความสําคัญ ที่สงผลใหบุคคลและองคกรมีการดํารง

อยู และมี การพัฒนา พฤตกิรรมการทํางานมี ทัง้พฤตกิรรมที่ด ีและพฤตกิรรมที่ไมด ีพฤตกิรรมที่ด ีเชน การทํางานอยางขยัน

ขันแข็ง การทํางานอยางเต็มความสามารถ การทํางานอยางรับผิดชอบ การทํางานอยางสรางสรรคเปนตน และพฤติกรรมที่

ไมด ีเชน การทํางานเพื่อตนเองโดยไม คํานงึถึงสวนรวม  (โกศล มี คุณ, 2548)  พฤตกิรรมในการทํางานให มี ประสิทธิ ภาพ

ของบุคคลากร เปนสิ่งสําคัญในการพัฒนาองคกรให เติบโต และย่ังยืน มี หลายองคกรที่ หันมาให ความสําคัญตอการ บร ิ

การทรัพยากรมนุษย มากขึ้น มี การนํางานวจัิยที่เกี่ยวกับพฤติกรรมการทํางานมาใชในการบริหารงาน เพราะตระหนักดี วา 

องคกรใดที่มี การบริหารทรัพยากรมนุษย ที่ดี พนักงานเกิดความพึงพอใจในการทํางานและมีความผูกพันตอองคกรก็จะมี 

การแสดงพฤติกรรมออกมาในทางบวก มีความรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมายมีความพยายามตั้งใจที่ จะพัฒนา

กระบวนการดําเน ินงานเพื่อให องคกรประสบความสําเร็จทุมเทและชวยเหลอืการทํางานซึ่งกันและกันอยางเต็มที่  ดังนั้นการ

สรางความผูกพันและความพงึพอใจในการทํางานของพนักงานจึงมีความสําคัญอยางมากในการบรหิารองคกร 

กองการผลิตสิ่งอุปกรณ สายพลาธิการ กรมพลาธิการทหารบก มี หนาที่วางแผนควบคุมและดําเนินการผลิตสิ่ง

อุปกรณสายพลาธกิาร พัฒนาเกี่ยวกับการผลิตอุปกรณของเหลาทหาร เชน เครื่องประกอบ เครื่องแตงกายและเครื่องนอน

ทหาร รม รวมทัง้ปรับปรุงกระบวนการผลติและวัสดุที่ใชในการผลิตใหมีคุณภาพเปนไปตามมาตรฐานที่ทางราชการก าหนด 

เปนหนวยงานที่มี ความกาวหน าและเชี่ยวชาญดานการจัดซื้อ จัดจาง การส งกําลังบํารุงและบรกิารที่มี ประสิทธิภาพเสริ มา

สรางศักยภาพกําลังพล เพื่อพัฒนากจิการสายพลาธกิารไปสู ความเปนสากล พรอมดวยการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

มาประยุกต ใช อยางเหมาะสม มี จํานวนบุคลากรทั ้งสิ้ น 843 คน แบงเปนฝายบรหิาร 15 คน ฝ ายธุรการ 38 คน และฝ าย

ผลติ 790 คน เปนลูกจางประจํา 426 คน พนักงานราชการ 417 คน มี เครื่องจักรจํานวน 788 เครื่อง แบงการทํางานเปน 6 

หมวด (กองการผลติสิ่งอุปกรณ สายพลาธิการกรมพลาธิการทหารบก, 2559) จึ งนําไปสูแนวทางปองกันและแกไขปญหา 

ปรับใชพัฒนา ยกระดับองคกร ดังนั้นการศึกษาเรื่องพฤติกรรมการทํางานของพนักงานกองการผลิตสิ่งอุปกรณ สายพลาธ ิ

การกรมพลาธิการทหารบก สามารถใชผลวิจัยไปเปนแนวทางพัฒนางานดานการบริหารทรัพยากรบุคคลขององคกร เพื่อ

รักษาพนักงานที่มีคุณภาพใหคงอยูกับองคกรไดยาวนานและปฏิบัตงิานใหกับองคกรไดอยางมีประสทิธภิาพสูงสุด 

 

วิธีดําเนนิการวิจัย 

1. ประชากรที่ใช ในการวจัิยได แก พนักงานฝายผลติ กองการผลติสิ่งอุปกรณสายพลาธกิาร กรมพลาธิการทหารบก จํานวน 

790 คน กลุมตัวอยางที่ใชในการวจัิยคือ  กองการผลิตสิ่งอุปกรณสายพลาธิการ กรมพลาธิการทหารบก  จํานวน 259 คน 

ซึ่งได มาจาก ตารางสําเร็จรูปของเครจซี และมอรแกน   ที่ระดับความเชื่อม่ันรอยละ 95   ( Krejcie and Morgan, 1970, 

pp.607-610) 
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2. ตัวแปรอิสระไดแก สถานภาพของบุคคล ประกอบดวย เพศ อายุ ระดับการศกึษา ประสบการณการทํางาน รายไดตอเดือน 

และหมวดหรอืแผนก ตัวแปรตามได แก พฤติ กรรมการทํางาน จําแนกออกเปน 4 ดาน ได แก ด านการแกปญหาและการ

ตัดสนิใจ ดานการตดิตอสื่อสาร ดานการปฏิบัตติามขอบังคับ และดานการเคลื่อนไหว 

3. เครื่องมือที่ใชในการวิจัยแบงออกเปน 2 ตอน คือ ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามขอมูลสถานภาพของบุคคล จํานวน 6 ขอ  

ลักษณะการตอบเปนแบบตรวจสอบรายการ ( Check list)  ตอนที่ 2 แบบสอบถามพฤติกรรมการทํางาน จํานวน 20 ขอ 

ลักษณะการตอบเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating scale) จํานวน 5 ระดับ มีความหมายดังนี้  4 คะแนนหมายถึง

ปฏิบัติประจํา 3 คะแนนหมายถึ งปฏิบัติบอยครั้ ง  2  คะแนนหมายถึงปฏิบัติ บางครั้ ง  1  คะแนนหมายถึ งปฏิบัติ นานๆ  

ครัง้ และ 0 คะแนนหมายถงึไมเคยปฏิบัตเิลย แบบสอบถามมีคาความเชื่อม่ันเทากับ 0.542 (Cronbach, 1951, p.297) 

4. การวเิคราะหขอมูล 

4.1 วเิคราะหขอมูลสถานภาพของบุคคล โดยคํานวณหาคาความถี่ คารอยละ   

4.2 ว ิเคราะห ขอมูลพฤตกิรรมการทํางาน โดยใช คาสถิติ การหาคาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานรายขอรายดาน และใน

ภาพรวม การแปลผลคาเฉลี่ยแบงเปน 5 ระดับดังนี้ (Best, 1981, pp. 179-187) 

คาเฉลี่ย 3.50-4.00 หมายถงึ มีพฤตกิรรมการทํางานในระดับมากที่สุด 

คาเฉลี่ย 2.50-3.49 หมายถงึ มีพฤตกิรรมการทํางานในระดับมาก 

คาเฉลี่ย 1.50-2.49 หมายถงึ มีพฤตกิรรมการทํางานในระดับปานกลาง 

คาเฉลี่ย 0.50-1.49 หมายถงึ มีพฤตกิรรมการทํางานในระดับนอย 

คาเฉลี่ย 0.00-0.49 หมายถงึ มีพฤติกรรมการทํางานในระดับนอยที่สุด 

4.3 เปรยีบเทยีบพฤตกิรรมการทํางานของพนักงานจําแนกตามสถานภาพของบุคคล  โดยใช ค าสถิติ  t-test, Ftest โดยวิธ ี 

one-way analysis of variance (one-way ANOVA) และหากพบความแตกตางอยางมี นัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 

ทดสอบความแตกตางเปนรายคูดวยวธิขีอง Scheffe (1959, pp.68-74) 
 

 

ผลการวิจัย 

 

ภาพที่ 1 แสดงคารอยละสูงสุดของขอมูลสถานภาพของบุคคลที่แตกตางกัน 
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1.  พนักงานกองการผลิตสิ่งอุปกรณ สายพลาธิการ กรมพลาธิการทหารบก มี ผูตอบแบบสอบถามจํานวน  259 คน 

สวนมากเปนเพศหญงิ (รอยละ 61.8) อายุระหวาง 31-40 ป (รอยละ 31.3) การศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา  (รอย

ละ 55.6) ประสบการณการทํางานมากกวา  5 ป (รอยละ 53.3) รายไดตอเดือน  10,000-20,000 บาท (รอยละ57.1) และ 

หมวดหรอืแผนก 2 ทําหนาที่นําชิ้นสวนแตละชิ้นมาขึ้นรูปและตรวจสอบความเรียบรอย (รอยละ 29.7) 

 

 

ภาพที่ 2 แสดงคาเฉลี่ยของระดับพฤตกิรรมการทํางานของพนักงานในภาพรวม 

 

2. พฤตกิรรมการทํางานในภาพรวมอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 3.33) โดยพบวาอยูในระดับมากที่สุด 1 ดาน สวนอีก 

3 ดานอยู ในระดับมาก เรยีงตามขอคือ   พฤติกรรมการทํางานในด านการปฏิบัติตามขอบังคับ มีคาเฉลี่ยในระดับสูงที่ สุด 

(คาเฉลี่ย 3.85) รองลงมาคือ ดานการตดิตอสื่อสาร (คาเฉลี่ย 3.27) ดานการแกปญหาและการตัดสนิใจ (คาเฉลี่ย 3.29) และ

ต่ําที่สุดคือดานการเคลื่อนไหว (คาเฉลี่ย 2.90) ตามลําดับ เม่ือพจิารณารายดานมีขอคนพบดังนี้ 

 

ภาพที่ 3 แสดงคาเฉลี่ยของระดับพฤตกิรรมการทํางานของพนักงานดานการแกไขปญหาและการตัดสนิใจ 
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2.1 พฤตกิรรมการทํางานดานการแกไขปญหาและการตัดสนิใจ โดยรวมอยู ในระดับมาก (คาเฉลี่ย 3.29) โดยพบวา

ทัง้ 5 ขอ อยู ในระดับมาก สามลําดับแรกคือ  พนักงานสามารถแกไขปญหาและอุปสรรคตางๆ ในการทํางานได  มีคาเฉลี่ยสูง

ที่สุด (คาเฉลี่ย 3.47) รองลงมาคือ ตัดสินใจแกไขปญหาตางๆ ไดทันเวลา (คาเฉลี่ย 3.38) และตัดสินใจแกไขปญหาในการ

ทํางานดวยตนเอง (คาเฉลี่ย 3.30) ตามลําดับ 

 

ภาพที่ 4 แสดงคาเฉลี่ยของระดับพฤตกิรรมการทํางานของพนักงานดานการตดิตอสื่อสาร 

 

2.2 พฤต ิกรรมการทํางานของพนักงานด านการต ิดต อสื่อสาร โดยรวมอยู ในระดับมาก (ค าเฉลี่ย  3.27) โดย 

พบว าทั ้ง 5 ข อ อยู ในระดับมาก สามลําดับแรกคื อ   พนักงานใช ค าพูดเหมาะสมกับบุคคลและถูกกาลเทศะ   มี ค าเฉลี่ย

สูงที่สุด (คาเฉลี่ย 3.26) รองลงมาคือ ยอมรับความคิดเห็นจากผูอ่ืนที่มีความคิดเห็นตางจากตน  (คาเฉลี่ย 3.32) และใหความ

ชวยเหลอืและใหค าแนะน าที่ดตีอเพื่อนรวมงาน (คาเฉลี่ย 3.38) ตามลําดับ 

 

ภาพที่ 5 แสดงคาเฉลี่ยของระดับพฤตกิรรมการทํางานของพนักงานดานการปฏิบัตติามขอบังคับ 
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2.3 พฤตกิรรมการทํางานของพนักงานด านการปฏิ บัต ิตามข อบังคับ โดยรวมอยู ในระดับมากที่สุด (ค าเฉลี่ย  

3.85) โดยพบวาทั้ง 5 ขอ อยูในระดับมากที่สุด  สามลําดับแรกคือ พนักงานปฏิบัติตามระเบี ยบ วินัย ขอบังคับตามที่

หนวยงานก าหนด มี ค าเฉลี่ยสูงที่สุด เท ากับ  การแต งกายถูกต องตามระเบี ยบของหน วยงาน   (ค าเฉลี่ย 4.00)  

รองลงมาคื อพนักงาน มาทํางานตรงเวลา (คาเฉลี่ย 3.77) และปฏิบัตติามค าสั่งของผูบังคับบัญชาดวยความเต็มใจ (คาเฉลี่ย 

3.74) ตามลําดับ 

 

 

ภาพที่ 6 แสดงคาเฉลี่ยของระดับพฤตกิรรมการทํางานของพนักงานดานการเคลื่อนไหว 

 

2.4 พฤตกิรรมการทํางานของพนักงานด านการเคลื่อนไหว โดยรวมอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 2.90) โดยพบว า 

อยูในระดับมาก 4 ขอ สวนอีก 1 ขออยูในระดับน อย สามลําดับแรกคื อ   พนักงานมีความกระตือรื อรนในการปฏิ บัติงาน

เพื่อใหงานเสร็จตามก าหนดเวลา   มี ค าเฉลี่ยสูงที่สุด (ค าเฉลี่ย  3.20) รองลงมาคื อ  ปฏิ บัติ งานที่ได รับมอบหมาย

เสร็จก อนเวลาที่ก าหนด (คาเฉลี่ย 3.39) และเม่ือถูกต าหนจิากผูบังคับบัญชายอมรับและน าไปปรังปรุงแกไข ตามลําดับ 

3. ผลการเปร ียบเทยีบพฤต ิกรรมการทํางานของพนักงานที่มี สถานภาพของบุคคลแตกต่ํางกัน มี ข อค นพบดังนี้ 

และแสดงตามตารางที่ 1 

3.1 พนักงานเพศชายและเพศหญงิมีพฤตกิรรมการทํางานดานการแกปญหาและการตัดสนิใจแตกต่ํางกันอย าง 

มีนัยสําคัญทางสถติทิี่ระดับ 0.5 (P = 0.015)  

3.2 พนักงานที่มีประสบการณการทํางานตางกัน มีพฤตกิรรมการทํางานดานการปฏิ บัต ิตามข อบังคับ ดานการ 

เคลื่ อนไหว และ ใน ภาพรวมแตกต่ํางกันอย างมี นัยสําคัญทางสถิ ติ ที่ ระดับ .05 ( P = 0.003 , P  = 0.025 และ P=0. 

003 ตามลําดับ) 

3.3 พนักงานที่มีหมวดหร ือแผนกตางกัน มี พฤต ิกรรมการทํางานด านการแ ก ปญหาและการตัดส ินใจ ด านการ 

ปฏิ บัติ ตามข อบังคับ ด านการเคลื่อนไหว และในภาพรวมแตกต่ําง กันอย างมี นัยสําคัญทางสถิ ติ ที่ระดับ .05  (P = 

0.000, P = 0.000, P = 0.000 และ P = 0.000 ตามลําดับ) 
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ตารางที่ 1 แสดงผลการเปรยีบเทยีบพฤตกิรรมการทํางานของพนักงานที่มีสถานภาพของบุคคลแตกตางกัน 

 

หมายเหตุ    ✓  หมายถงึ  แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถติทิี่ระดับ .05 

                  X      หมายถงึ  ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถติทิี่ระดับ .05 
 

วิจารณผลการวิจัย 

1. ผลวิจัยพบวา พฤติกรรมการทํางานของพนักงานดานการปฏิบัติตามขอบังคับอยูในระดับมากที่สุด (คาเฉลี่ย 

3.85) เม่ือพจิารณาเปนรายขอพบวา   พนักงานปฏิบัติ ตามระเบียบ วินัย ขอบังคับตามที่หนวยงานกําหนด  (คาเฉลี่ย 4.00)  

และแตงกายถูกต องตามระเบ ียบของหนวยงาน  (ค าเฉลี่ ย 4.00)  อยู ในระดับมากที่ สุด อาจเนื่ องจากหน วยงานที่ ปฏิ 

บัติ งานเปนหน วยงานราชการทหาร มี ระบบการบร ิหารงานและการปกครองแบบราชการทหาร มี กฎระเบี ยบและข อบัง

คับที่ชัดเจน เช น การแตงกาย การตรงตอเวลา และการปฏิบัติตามค าสั่งของผูบังคับบัญชาอยางเคร งครัด พนักงานที่

ทํางานในหนวยงานนี้ จึ งมีระเบ ียบว ินัยในการทํางาน จากการศึ กษาทั้ ง 5 ด าน พบว าสอดคล องกับทฤษ ฎีของ  ประด ิ

ษฐ สุนทราชุ น (2515) กล าวว า ทหารต องมี ว ินัย การจัดหน วยงานต องมีผู บังคับบัญชาควบคุมทุกหน วยงานและมี การ

บังคับบัญชาตามลําดับสายการบังคับบัญชา วนิัยจึงเปนตัวเชื่อมโยงที่สําคัญในการจัดระเบี ยบการปกครองให เปนระเบี ยบ

เรยีบรอย โดยเหตุที่ผูบังคับบัญชาทหารมีหนาที่รับผดิชอบใหผูอยูในบังคับบัญชามีระเบียบวินัย และเกิดการเชื่อฟงการบังคับ

บัญชา 

2. ผลวจัิยพบวา พฤติกรรมการทํางานของพนักงานดานการเคลื่อนไหวอยู ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอ

พบว า มาปฏิ บัติ งานก อนเวลาเพื่อเตรี ยมความพร อมในการทํางานอยู เสมอ อยู ในระดับน อย  (ค าเฉลี่ย 1.32) ซึ่ง

ตกต่ํางจากข ออี ก 4 ข อที่มี ค าเฉลี่ยอยู ในระดับมาก อาจเนื่องจากหน วยงานที่ปฏิ บัติ เปนหน วยงานราชการทหาร มี 

ความตรงต อเวลาและระเบ ียบว ินัยในการทํางานมากกว าองคกรทั่วไป มี กา รก าหนดเวลาการทํางาน การเข าออกจากพื้ 

นที่การปฏิ บัต ิงาน และการบร ิหารงานแบ งหน าที่แตละแผนกอย างชัดเจน จึ งอาจส งผลให พนักงานที่ทํางานในหน วย

งานนี้ ไม ต องเตร ียมความพรอมกอนการทํางานมากนัก 

3. จากผลวจัิยพบวา พนักงานที่มีประสบการณการทํางาน 3-5 ป มีคาเฉลี่ยของพฤตกิรรมการทํางานสูงที่สุด เม่ือ 

เปร ียบเท ียบกับพนักงานที่ มี ประสบการณ การทํางาน   น อยกว า 3 ป และมากกว า 5 ป ทั้ ง ด านการปฏิ บัต ิ

ตามข อบังคับ (คาเฉลี่ย 3.9103) ดานการเคลื่อนไหว (คาเฉลี่ย 3.0000) และในภาพรวม (คาเฉลี่ย 3.3940)  ทั้งนี้อาจ

เนื่องมาจากพนักงานที่มี ประสบการณการทํางาน 3-5 ป อยากเพิ่มประสบการณ ใหม ๆ ให กับตนเอง และพร อมที่จะเรี ยน

รู ประสบการณการทํางานใหมๆ ใหกับตนเองเพื่อเพิ่มโอกาสกาวหนาในต่ําแหนงหนาที่ขององคกร 
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สรปุผลการวิจัย 

พฤติกรรมการทํางานของพนักงาน กองการผลิตสิ่งอุปกรณ สายพลาธิการ กรมพลาธิการทหารบก ดานการ

เคลื่อนไหว เม่ือพจิารณาเปนรายขอพบวา มาปฏิบัตงิานกอนเวลาเพื่อเตรยีมความพรอมในการทํางานอยู มีการปฏิบัติต่ําที่สุด 

ทางฝายบริหารควรเพิ่มสวัสดิการหรือและสิ่งตอบแทนอ่ืนๆ เชน เพิ่มเบี้ยขยันให กับพนักงานที่มาทํางานกอนเวลา เพื่อให

พนักงานมีความกระตอืรอืรนในการทํางาน เอาใจใสตองานที่ไดรับมอบหมายมากขึ้น มีความพรอมในการทํางานกอนเวลาอยู

เสมอ เพื่อใหชิ้นงานที่ผลติออกมามีประสทิธภิาพ และเสร็จตามเวลาที่กําหนด 

พฤติกรรมการทํางานของพนักงาน กองการผลิตสิ่งอุปกรณ สายพลาธิการ กรมพลาธิการทหารบก ดานการแก 

ปญหาและการตัดสนิใจ ดานการปฏิบัตติามข อบังคับดานการเคลื่อนไหว และในภาพรวม จําแนกตามหมวดหรือแผนก พบวา

มี พฤติกรรมการทํางานแตกตางกัน ทั้งนี้ อาจเนื่องจากแต ละหมวดหรือแผนก มี ลักษณะงานที่ แตกตางกัน มี การ

บรหิารงานของหัวหนาหมวดหรอืแผนกแตกตางกัน ดังนัน้ฝายบรหิารของแตละหมวดหรอืแผนก ควรใช กฎเกณฑ การบริหาร

เทาเทยีมกันหรอืมี มาตรฐานการบริหารงานเหมือนกัน ไมควรลดหยอนในการบริหารงาน เพื่อ ให องคกรดําเนินไปในทาง

เดยีวกัน และบรรลุเปาหมายตามที่องคกรกําหนดไว 
 

กติตกิรรมประกาศ 

สารนพินธ ฉบับนี้สําเร็จลงไดดวยด ีเนื่องจากได รับความกรุณาอยางสูงจากผูชวยศาสตราจารย ดร.สมศักดิ์  มีนคร 

ผูวิจัยตระหนักถึงความตั้งใจจริงและความทุมเทของคณาจารยทุกทาน และขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ ที่นี้ 

ขอขอบพระคุณ กองการผลติสิ่งอุปกรณ สายพลาธกิาร กรมพลาธิการทหารบก ที่ให ความรวมมือและอํานวยความสะดวก

ในการเก็บขอมูลเปนอยางดี สุดทายนี้ ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณผูมีสวนชวยเหลือทุกทานทั้งในเรื่องของการจัดพิมพ   

ตรวจทานแก ไขสารนพินธฉบับนี้ใหมีความถูกตองและสมบูรณย่ิงขึ้น 
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บทคัดยอ 

การวจัิยครัง้นี้มีวัตถุประสงคเพื่อศกึษาพฤติกรรมความปลอดภัยในการทํางานของพนักงานบริษัท DT Jeans จํากัด 

และเปรียบเทียบพฤติกรรมความปลอดภัยในการทํางานของพนักงานบริษัท DT Jeans จํากัด จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล 

ประชากรที่ใชในการวจัิยครัง้นี้คือ พนักงานบริษัท DT Jeans จํากัด จํานวน 86 คน ใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บ

รวบรวมขอมูล สถติทิี่ใชในการวเิคราะหขอมูลไดแก คาความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test, F-test โดยวิธี

one-way ANOVA และ Scheffe ผลการวจัิยพบวา พฤตกิรรมความปลอดภัยในการทํางานโดยรวมอยูในระดับมาก โดยพบวา

ทุกดานอยูในระดับมากคือ ดานปฏิบัติงาน มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมาคือ ดานสภาพแวดลอมในการทํางาน ดานการใช

เครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณ ดานรางกายและจิตใจ และต่ําที่สุดไดแก ดานการจัดการความปลอดภัย ตามลําดับ ผลการ

เปรยีบเทยีบพฤตกิรรมความปลอดภัยในการทํางานของพนักงาน พบวา พนักงานที่มีเพศ ฝายที่ปฏิบัติงาน และประสบการณ

เกดิอุบัตเิหตุตางกัน มีพฤตกิรรมการทํางานดานการใชเครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 

.05 พนักงานที่มีระดับการศึกษาแตกตางกัน มีพฤติกรรมการทํางานดานการจัดการความปลอดภัยแตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญที่ระดับ .05 

คําสําคัญ: พฤตกิรรมความปลอดภัยในการทํางาน  พนักงานฝายผลติ  พนักงานซอมบํารุง 

Abstract  

This research aimed to study the safety behavior of employees of DT Jeans Co., Ltd and compare the safety 

behavior of employees of DT Jeans Co., Ltd. classified by personal factors. The population used in this study is 

Employees of DT Jeans Co., Ltd. employs 86 questionnaires as a tool to collect data. Statistics used for data analysis 

were frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test, F-test by one-way ANOVA and Scheffe method. The 

research found that The overall safety behavior was at a high level. It was found that all aspects were at a high level. 

Operation is the highest average. Secondary is the working environment. Machine & Tools, Body & mind, and the 

lowest is security management. Comparison of safety behavior of employees found that employees with gender, 

divisions, and experiences of different accidents have work behaviors in the use of machinery. There are significantly 

different at the .05 level. Employees with different educational levels had different job security management behaviors 

at the .05 level.          

Keywords: Safety behavior at work, Production staff, Maintenance staff 
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บทนํา 

 นับตัง้แตประเทศไทยไดมีการพัฒนาประเทศจากโครงสรางการผลติแบบเกษตรกรรมเปลี่ยนแปลงมาสูการผลิตแบบ

อุตสาหกรรม ทําใหเกดิการเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิเปนอยางมาก ประกอบกับภาวะเศรษฐกิจของโลกไดขยายตัวและมีการ

แขงขันทางการคาที่ทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะภาคธุรกิจในประเทศไดมีการเรงขยายกิจการและมีการนํา

เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช ซึ่งมิไดใหความสําคัญกับความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยของบุคลากรที่ตองเสี่ยงตอการเกิด

อุบัตเิหตุที่เปนอันตรายมากย่ิงขึ้น (สมใจ ลักษณะ, 2552, หนา 7)  

 การเกดิอุบัตเิหตุในแตละครัง้ไมไดเกดิจากโชคชะตาหรือเคราะหกรรมของแตละคน หากแตมีสาเหตุที่สามารถชี้วัด

ลงไปได เม่ือพิจารณาถึงสาเหตุของปญหาความไมปลอดภัยจนทําใหเกิดอุบัติเหตุพบวาสาเหตุโดยทั่วไปเกิดจากความ

ประมาทและรูเทาไมถึงการณของตัวผูปฏิบัติงานเอง การเสริมสรางความปลอดภัยในการทํางานจะเกิดขึ้นไดโดยการแกไข

และปองกันที่สาเหตุของอุบัติเหตุ (โชคชัย บุเสมอ, 2558, หนา 9) ซึ่งสาเหตุของอุบัติเหตุมักเกิดจากการกระทําของบุคคล

ที่มาจากการไมปฏิบัติตามกฎระเบียบความปลอดภัย ขาดประสบการณในการทํางาน รวมถึงปจจัยสวนบุคคลของ

ผูปฏิบัตงิานมักเกี่ยวของกับสตปิญญา เพศ อายุ สถานภาพ ความเหนื่อยลา และความวิตกกังวล อาจเกิดจากการปฏิบัติงาน

การใชเครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณ ความผดิพลาดของการจัดการความปลอดภัยที่ทําใหพนักงานตองอยูในสภาวะเสี่ยง

ตอการเกดิอุบัตเิหตุหรอืความสูญเสยี (ประภา เพ็ญสุวรรณ, 2557, หนา 16)  

 อัตราการเกดิอุบัตเิหตุจากสาเหตุตางๆ เชน เครื่องจักร เครื่องมือ ยานพาหนะ และสภาพแวดลอมมีความรุนแรงเพิ่ม

มากขึ้นดังเชนจังหวัดสระบุร ีซึ่งเปนจังหวัดที่มีสถานประกอบการและนิคมอุตสาหกรรมที่พบวาในป พ.ศ. 2560 การประสบ

อุบัตเิหตุมีสาเหตุอันดับหนึ่งมาจากผูปฏิบัตงิานจํานวน 41,816 คน รองลงมาคือเครื่องจักรและเครื่องมือจํานวน 25,178 คน 

สภาพแวดลอมจํานวน 12,039 คน และยานพาหนะจํานวน 5,100 คน (สํานักงานประกันสังคม, 2560) ผลกระทบที่เกิดขึ้น

เปนปญหาของการสูญเสียทางดานรางกายและทรัพยสิน รวมถึงการสูญเสียที่สงผลกระทบตอสมาชิกในครอบครัวของ

ผูเสยีชวีติสงผลตอสังคมที่ตองสูญเสยีกําลังการผลติที่สําคัญไป และสงผลตอผูประกอบธุรกจิที่ตองสูญเสยีแรงงานมีฝมือตอง

ฝกหัดแรงงานใหมขึ้นมาทดแทน ความปลอดภัยและสุขภาพของผูปฏิบัติงานในการทํางานจึงเปนเรื่องที่ตองใหความสําคัญ

อยางย่ิง โดยองคกรจะตองตระหนักและใสใจตลอดเวลา เพราะผลของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนั้นไดทวีความรุนแรงขึ้นเปนลําดับ 

(ชัยเสฏฐ พรหมศรี, 2555, หนา 68) แมภาครัฐและเอกชนจะมีมาตรการในการปองกันไมใหเกิดอุบัติเหตุก็ยังทําใหเกิดความ

ไมปลอดภัยในการทํางานอยูเชนเดมิ 

 การบรหิารความปลอดภัยเปนการจัดการอุบัตเิหตุและความเสี่ยงใหลดลง สามารถควบคุมใหอยูในขีดจํากัดซึ่งเปน

ความสามารถของผูบรหิารที่ดําเนนิการตามแผนนโยบายความปลอดภัยที่กําหนดขึ้นใหบรรลุผลสําเร็จโดยอาศัยความรวมมือ

รวมใจกันของพนักงานทุกระดับ มุงเนนกิจกรรมความปลอดภัยในเรื่องการดูแลรักษาความสะอาด จัดระเบียบขององคกร 

ชวยใหผูปฏิบัตงิานเกดิความปลอดภัยในการทํางาน ลดความเสี่ยงจากการเกดิอันตรายและอุบัตเิหตุ นําไปสูการสรางคุณภาพ

ชวีติที่ดแีละผลผลติที่สูงขึ้นขององคกร (วิทยา เมฆขํา, 2559, หนา 15) การจัดการความปลอดภัยเปนกรรมวิธีเกี่ยวกับการ

วางแผนการจัดองคกร การจัดบุคลากร การเปนผูนํา และการควบคุม เพื่อใหวัตถุประสงคของความปลอดภัยที่กําหนดขึ้นนั้น

ประสบผลสําเร็จโดยความรวมมือของพนักงานและใชทรัพยากรที่มีอยูเปนแนวทางบริหารจัดการความปลอดภัยโดยการขจัด

ความเสี่ยงที่อาจเกดิขึ้น (วทิยา อยูสุข, 2544, หนา 77) 

 บริษัท DT Jeans จํากัด ประกอบกิจการประเภทกางเกงยีนส ตั้งอยูที่ตําบลหนองลู อําเภอสังขละบุรี จังหวัด

กาญจนบุรี บริษัทใหความสําคัญกับความปลอดภัยในสุขภาพชีวิตและทรัพยสินของพนักงานและบริษัทมาอยางตอเนื ่อง 

การศึกษาพฤติกรรมความปลอดภัยในการทํางานของพนักงานระดับปฏิบัติการฝายผลิตในบริษัท DT Jeans จํากัด จึงเปน

ประโยชนกับบรษิัทในการหาแนวทางการปองกันและการแกไขการประสบอันตราย รวมถึงการลดสถิติการเกิดอุบัติเหตุจาก

การทํางานใหเหลอืนอยที่สุดหรอืไมมีการเกดิอุบัตเิหตุเกดิขึ้นอีกเลย 
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วิธีดําเนนิการวิจัย 

 1. ประชากรที่ใชในการวจัิยครัง้นี้ คือ พนักงานบริษัท DT Jeans จํากัด จํานวน 86 คน กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย

ครัง้นี้ คือ พนักงานฝายผลติ จํานวน 38 คน และพนักงานฝายซอมบํารุง จํานวน 5 คน รวมทัง้สิ้น 43 คน 

 2. ตัวแปรที่ใชในการวจัิยประกอบดวย ตัวแปรอิสระ ไดแก ปจจัยสวนบุคคลประกอบดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา 

ฝายประสบการณการทํางาน และประสบการณที่เกิดอุบัติเหตุ ตัวแปรตาม ไดแก พฤติกรรมความปลอดภัยในการทํางาน 

จํานวน 5 ดาน คือ ดานการปฏิบัติงาน ดานการใชเครื่องจักรเครื่องมือและอุปกรณ ดานการจัดการความปลอดภัย ดาน

รางกายและจิตใจ และดานสภาพแวดลอมในการทํางาน 

 3. เครื่องมือที่ใชในการวจัิยแบงเปน 2 ตอน คือ ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามปจจัยสวนบุคคล จํานวน 6 ขอ ลักษณะ

การตอบเปนแบบตรวจสอบรายการ (check list) ตอนที่ 2 แบบสอบถามพฤติกรรมความปลอดภัยในการทํางาน จํานวน 26 

ขอ ลักษณะการตอบแบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (rating scale) จําแนก 5 ระดับ คะแนนแตละระดับมี

ความหมาย ดังนี้ 4 คะแนน หมายถงึ ปฏิบัตปิระจํา 3 คะแนน หมายถึง ปฏิบัติบอยครั้ง 2 คะแนน หมายถึง ปฏิบัติบางครั้ง 1 

คะแนน หมายถงึ ปฏิบัตนิอยครัง้ และ 0 คะแนน หมายถงึ ไมเคยปฏิบัต ิ

 4. การวเิคราะหและการแปลผลขอมูล มีดังนี้ 

     4.1 วเิคราะหขอมูลปจจัยสวนบุคคลโดยใชคาสถติคิวามถี่และรอยละ 

     4.2 วเิคราะหพฤตกิรรมความปลอดภัยในการทํางานของพนักงาน โดยใชคาสถิติการหาคาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบน

มาตรฐานรายขอรายดานและในภาพรวมใชเกณฑการแปลผลคาเฉลี่ยของเบสท (Best, 1981, pp. 179-187) ที่แบงเกณฑตาม

ระดับคะแนน 5 ระดับ ดังนี้ 

  คาเฉล่ีย 3.50-4.00 หมายถึง พฤติกรรมความปลอดภัยในการทํางานระดับมากท่ีสุด 

  คาเฉล่ีย 2.50-3.49 หมายถึงพฤติกรรมความปลอดภัยในการทํางานระดับมาก 

  คาเฉล่ีย 1.50-2.49 หมายถึงพฤติกรรมความปลอดภยัในการทํางานระดับปานกลาง 

  คาเฉล่ีย 0.50-1.49 หมายถึงพฤติกรรมความปลอดภัยในการทํางานระดับนอย 

  คาเฉล่ีย 0.00-0.49 หมายถึงพฤติกรรมความปลอดภัยในการทํางานระดับนอยท่ีสุด 

     4.3 เปรียบเทียบพฤติกรรมความปลอดภัยในการทํางานของพนักงานที่มีปจจัยสวนบุคคลแตกตางกันโดยใช

คาสถติ ิt-test, F-test โดยวธิ ีone-way analysis of variance (one-way ANOVA) และหากพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถติทิี่ระดับ .05 ทดสอบความแตกตางเปนรายคูดวยวธิขีอง Scheffe (1959) 
 

ผลการวิจัย 

 1. พนักงานฝายผลติ บรษิัท DT Jeans จํากัด ที่เปนผูตอบแบบสอบถามจํานวน 43 คน เปนเพศชาย (รอยละ 53.49) 

สวนมากมีอายุระหวาง 26-30 ป (รอยละ 39.53) สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6 หรือ ปวช.) (รอยละ 

32.55) เกือบทั้งหมดทํางานอยูฝายผลิต (รอยละ 88.37) มีประสบการณการทํางาน 1-5 ป (รอยละ 41.86) และมีประสบ

อุบัตเิหตุในระยะเวลา 30 วันที่ผานมา จํานวน 25 คน (รอยละ 58.00) แสดงตามตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1 แสดงรอยละสูงที่สุดของคุณลักษณะสวนบุคคลที่แตกตางกัน 

คุณลักษณะ รอยละ 

เพศชาย 53.49 

มีอายุระหวาง 26-30 ป 39.53 

สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอน

ปลาย (ม.6 หรอื ปวช.) 

ฝายผลติ 

32.55 

 

88.37 

ประสบการณการทํางาน 1-5 ป 41.86 

มีประสบอุบัตเิหตุในระยะเวลา 30 วัน 58.00 

ปรญิญาตรี 18.61 

รวม 100 

 

 2. พฤตกิรรมความปลอดภัยในการทํางานโดยรวมอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 3.39) โดยพบวาอยูในระดับมากที่สุด 1 

ขอ สวนอีก 4 ขอ อยูในระดับมาก เรยีงตามลําดับ คือ พฤตกิรรมความปลอดภัยในการทํางานดานการปฏิบัติงาน มีคาเฉลี่ยส

ที่สุด (คาเฉลี่ย 3.55) รองลงมาคือ พฤตกิรรมความปลอดภัยในการทํางานดานสภาพแวดลอมในการทํางาน (คาเฉลี่ย 3.49) 

ดานการใชเครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณ (คาเฉลี่ย 3.40) ดานรางกายและจิตใจ (คาเฉลี่ย 3.34) และต่ําที่สุดคือ 

พฤตกิรรมความปลอดภัยในการทํางานดานการจัดการความปลอดภัย (คาเฉลี่ย 3.17)  

 

 
 

ภาพที่ 1 แสดงคาเฉลี่ยของระดับพฤตกิรรมความปลอดภัยในการทํางานในภาพรวม 

 

     2.1 พฤตกิรรมความปลอดภัยในการทํางานดานการปฏิบัตงิานโดยรวมอยูในระดับมากที่สุด (คาเฉลี่ย 3.55) โดย

พบวาอยูในระดับมากที่สุด 4 ขอ สวนอีก 1 ขอ อยูในระดับมาก สามลําดับแรกคือ พนักงานปฏิบัติตามขอหาม คําเตือนตางๆ 

ในการทํางานอยางเครงครัด มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด (คาเฉลี่ย 3.67) รองลงมาคือ พนักงานปฏิบัติตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

(คาเฉลี่ย 3.60) และพนักงานไมทํากจิกรรมอ่ืนรวมดวยในขณะปฏิบัตงิาน (คาเฉลี่ย 3.60) ตามลําดับ 

 

 

 

3.39

3.17

3.49

3.34

3.40

3.55

รวม

ดานการจัดการความปลอดภัย

ดานสภาพแวดลอมในการทํางาน

ดานรางกายและจิตใจ

ดานการใชเครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณ

ดานการปฏิบัตงิาน
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ภาพที่ 2 แสดงคาเฉลี่ยของการทํางานดานการปฏิบัตงิาน 

 

     2.2 พฤตกิรรมความปลอดภัยในการทํางานดานการใชเครื่องจักรเครื่องมือและอุปกรณโดยรวมอยูในระดับมาก 

(คาเฉลี่ย 3.40) โดยพบวาอยูในระดับมากที่สุด 2 ขอ สวนอีก 3 ขอ อยูในระดับมาก สามลําดับแรกคือ พนักงานตรวจสอบ

สภาพความพรอมของเครื่องมือเครื่องจักรกอนการปฏิบัติงานมีคาเฉลี่ยสูงที่สุด (คาเฉลี่ย 3.62) รองลงมาคือ พนักงานใช

เครื่องมือในการปฏิบัติงานถูกตองตามประเภทของงาน (คาเฉลี่ย 3.60) และพนักงานสวมอุปกรณปองกันทุกครั้งเม่ือใช

เครื่องมือเครื่องจักรในการปฏิบัตงิาน (คาเฉลี่ย 3.37) ตามลําดับ 

 

 
 

ภาพที่ 3 แสดงคาเฉลี่ยของการทํางานดานการใชเครื่องจักรเครื่องมือและอุปกรณ 

 

     2.3 พฤตกิรรมความปลอดภัยในการทํางานดานรางกายและจิตใจโดยรวมอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 3.34) โดย

พบวาอยูในระดับมากที่สุด 2 ขอ สวนอีก 4 ขอ อยูในระดับมาก สามลําดับแรกคือ พนักงานไมดื่มสุราหรือเครื่องดื่มที่มี

แอลกอฮอลกอนเขาปฏิบัตงิานมีคาเฉลี่ยสูงที่สุด (คาเฉลี่ย 3.67) รองลงมาคือ พนักงานไมสูบบุหรี่หรือทําใหเกิดประกายไฟ

ในขณะปฏิบัตงิาน (คาเฉลี่ย 3.51) และพนักงานปฏิบัตงิานดวยความระมัดระวังและมีสมาธ ิ (คาเฉลี่ย 3.39) 

 

3.40

3.13

3.30

3.37

3.6

3.62

รวม

ดูแลรักษาและเก็บเครื่องมือ อุปกรณที่ใชงานแลวให… 

ปฏิบัตติามขัน้ตอนการใชงานเครื่องมือและอุปกรณอยาง… 

สวมอุปกรณปองกันทุกครัง้เม่ือใชเครื่องมือเครื่องจักรใน… 

ใชเครื่องมือทํางานถูกตองตามประเภทของงาน

ตรวจสอบสภาพความพรอมของเครื่องมือ เครื่องจักร… 

3.55

3.60

3.32

3.58

3.67

3.60

รวม

ไมทํากจิกรรมอ่ืนรวมดวยในขณะปฏิบัตงิาน เชน คุย เลน… 

ปฏิบัตงิานดวยความระมัดระวัง

ใหความสําคัญกับงานที่ที่ทํา

ปฏิบัตติามขอหามคําเตอืนตางๆในการทํางานอยางเครงครัด

ปฏิบัตติามขัน้ตอนการปฏิบัตงิาน
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ภาพที่ 4 แสดงคาเฉลี่ยของการทํางานในดานรางกายและจิตใจ 

  

     2.4 พฤตกิรรมความปลอดภัยในการทํางานดานสภาพแวดลอมในการทํางานโดยรวมอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 

3.34) โดยพบวาอยูในระดับมากที่สุด 4 ขอ สวนอีก 1 ขอ อยูในระดับมาก สามลําดับแรกคือ พนักงานทําความสะอาดพื้นที่

กอนปฏิบัตงิาน มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด (คาเฉลี่ย 3.69) รองลงมาคือ พนักงานปฏิบัตงิานในที่ที่มีแสงสวางเพียงพอ (คาเฉลี่ย 3.60) 

และพนักงานไมปฏิบัตงิานในพื้นที่ขรุขระหรอืลื่น (คาเฉลี่ย 3.53) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5 แสดงคาเฉลี่ยในการทํางานดานสภาพแวดลอมในการทํางาน 

 

     2.5 พฤติกรรมความปลอดภัยในการทํางานดานการจัดการความปลอดภัยโดยรวมอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 

3.17) โดยพบวาอยูในระดับมากที่สุด 1 ขอ สวนอีก 4 ขอ อยูในระดับมาก สามลําดับแรกคือ พนักงานตรวจสุขภาพประจําป

ตามที่โรงงานจัด มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด (คาเฉลี่ย 3.55) รองลงมาคือ พนักงานอานคูมือการใชเครื่องจักร ทบทวน และทดสอบ

ความรูเรื่องกฎความปลอดภัย (คาเฉลี่ย 3.11) และพนักงานเขารวมอบรมกจิกรรมความปลอดภัยที่โรงงานจัด (คาเฉลี่ย 3.11) 

 

 

 

3.34

3.30

3.39

3.11

3.67

3.51

3.09

รวม

ในขณะที่ทานปฏิบัตงิานไมคิดถงึเรื่องอ่ืน 

ปฏิบัตงิานดวยความระมัดระวังและมีสมาธิ

ไมรับประทานยาแกแพ แกหวัด กอนเขาปฏิบัตงิานหรอื… 

ไมดื่มสุรา หรอืเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอรกอนเขาปฏิบัตงิาน

ไมสูบบุหรี่หรอืทําใหเกดิประกายไฟในขณะปฏิบัตงิาน

พักผอนเพยีงพอกอนเขาปฏิบัตงิานแตละวันในการ… 

3.49

3.53

3.69

3.51

3.11

3.60

รวม

ไมปฏิบัตงิานในพื้นที่ขรุขระหรอืลื่น

ทําความสะอาดพื้นที่กอนปฎิบัตงิาน

ปฏิบัตงิานในที่ที่มีอากาศถายเท

ดูแลพื้นที่ทํางานใหเหมาะสม

ปฏิบัตงิานในที่ที่มีแสงสวางเพยีงพอ
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ภาพที่ 6 แสดงคาเฉลี่ยในการทํางานดานการจัดการความปลอดภัย 

 

 3. ผลการเปรยีบเทยีบพฤตกิรรมความปลอดภัยในการทํางานของพนักงาน พบวา 

     3.1 พนักงานที่มีเพศ ฝาย และประสบการณเกิดอุบัติเหตุตางกัน มีพฤติกรรมความปลอดภัยในการทํางานดาน

การใชเครื่องจักรเครื่องมือและอุปกรณแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (P = 0.043, P = 0.030 และ P = 

0.045 ตามลําดับ) 

     3.2 พนักงานที่มีระดับการศึกษาแตกตางกัน มีพฤติกรรมความปลอดภัยในการทํางานดานการจัดการความ

ปลอดภัยแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถติทิี่ระดับ .05 (P = 0.003) 

 

ตารางที่ 2 แสดงผลการเปรยีบเทยีบพฤตกิรรมความปลอดภัยในการทํางานของพนักงานที่มีปจจัยสวนบุคคลแตกตางกัน 

 

หมายเหต ุ x    หมายถงึ ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถติทิี่ระดับ .05 

  ✓ หมายถงึ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถติทิี่ระดับ .05 

  พฤตกิรรมความปลอดภัยในการทํางาน 

ปจจัยสวน 

บุคคล 

ดานการ

ปฏิบัตงิาน 

ดานการใช

เครื่องจักร 

เครื่องมือ 

และอุปกรณ 

ดานรางกาย

และจิตใจ 

ดาน

สภาพแวดลอม 

ในการทํางาน 

ดานการ

จัดการ 

ความ

ปลอดภัย 

รวม 

เพศ x ✓ x x x x 

อายุ x x x x x x 

ระดับการศกึษา x x x x ✓ x 

ฝาย x ✓ x x x x 

ประสบการณการ

ทํางาน 
x x x x x x 

ประสบการณการ

เกดิอุบัตเิหตุ 
x ✓ x x x x 

3.17

3.55

3.11

2.97

3.09

3.11

รวม

ตรวจสุขภาพประจําปตามที่โรงงานจัด

อานคูมือการใชเครื่องจักร ทบทวน และทดสอบความรู… 

มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นดานความปลอดภัยกับ… 

แนะนําเพื่อนรวมงานใหปฏิบัตติามกฎระเบยีบ

เขารวมอบรมกจิกรรมความปลอดภัยที่โรงงานจัด เชน … 
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วิจารณผลการวิจัย 

 1. จากการวิจัยพบวา พนักงานที่มีฝายตางกันมีพฤติกรรมความปลอดภัยในการทํางานดานการใชเครื่องมือ

เครื่องจักรและอุปกรณตางกันโดยฝายผลิต (คาเฉลี่ย 3.44) มีคาเฉลี่ยพฤติกรรมความปลอดภัยสูงกวาฝายซอมบํารุง 

(คาเฉลี่ย 3.16) อาจเนื่องมาจากฝายผลิตมีการทํางานที่ใชเครื่องจักรเปนสวนใหญ ซึ่งตางจากฝายซอมบํารุงที่มีการใช

เครื่องมืออุปกรณในการปฏิบัติงานมากกวา จึงทําใหฝายผลิตตองมีพฤติกรรมเพื่อความปลอดภัยในการทํางานรวมกับ

เครื่องจักรที่มีแนวโนมการเกดิอุบัตเิหตุหรอือันตรายมากกวาเครื่องมือและอุปกรณที่ฝายซอมบํารุงใชงาน สอดคลองกับเฉลิม

ชัย ชัยกติตภิรณ (2533) ที่กลาววา เครื่องมือเครื่องจักรที่ใชในการผลิตควรพรอมและปราศจากขอผิดพลาดถาอุปกรณของ

เครื่องจักรที่ใชออกแบบไมถูกตองไมถูกหลักวิชาการหรือขาดการบํารุงรักษาที่ดียอมทําใหกลไกของเครื่องจักรปฏิบัติงาน

ผดิพลาดนําไปสูการเกดิอุบัตเิหตุได 

 2. จากการวจัิยพบวา พนักงานที่มีระดับการศึกษาตางกันมีพฤติกรรมความปลอดภัยในการทํางานดานการจัดการ

ความปลอดภัยแตกตางกัน โดยพนักงานที่มีการศกึษาระดับ ปวส./อนุปรญิญา มีพฤตกิรรมความปลอดภัยสูง (คาเฉลี่ย 3.40) 

สวนพนักงานที่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน/ม.3 มีพฤติกรรมความปลอดภัยต่ําที่สุด (คาเฉลี่ย 2.97) ทั้งนี้อาจ

เนื่องมาจากพนักงานที่มีการศึกษาระดับ ปวส./อนุปริญญา ที่เปนพนักงานในฝายผลิตหรือฝายซอมบํารุงก็ตามตองเปนผูที่

สําเร็จการศึกษาทางดานชางหรือสําเร็จวิชาชีพที่เกี่ยวกับโรงงานหรืออุตสาหกรรมตางจากผูสําเร็จการศึกษาระดับ

มัธยมศกึษาตอนตนที่เรยีนเฉพาะวชิาการพื้นฐาน หากเปนวชิาชางก็เปนวชิาที่เกี่ยวกับงานประดิษฐงานบานมากกวาการเรียน

ทางดานโรงงานอุตสาหกรรมและเครื่องจักร ดังนั้นผูสําเร็จการศึกษาทางสายวิชาชีพและมีระดับการศึกษาสูงกวา (ปวส./

อนุปรญิญา) จึงมีพฤติกรรมความปลอดภัยสูงกวาผูสําเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษาตอนตน ซึ่งสอดคลองกับ

งานวจัิยของ ธนภัทร ธาระพุฒ ิและธนชัย เหมือนดวง (2558) ที่พบวา พนักงานซอมบํารุง การไฟฟานครหลวงเขตสามเสน ที่

มีระดับการศกึษาแตกตางกัน มีพฤตกิรรมความปลอดภัยในการปฏิบัตงิานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 
 

สรุปผลการวิจัย 

 1. จากการวจัิยพบวา พฤติกรรมความปลอดภัยในการทํางานของพนักงานบริษัท DT Jeans จํากัด แมทุกดานจะมี

การปฏิบัตอิยูในระดับมาก แตดานที่มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุดคือดานการจัดการความปลอดภัย โดยเฉพาะเรื่องการที่พนักงานมีการ

แลกเปลี่ยนความปลอดภัยกับเพื่อนรวมงานและหัวหนางานมีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด ดังนั้นพนักงานควรมีการปรึกษาหรือ

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อนรวมงานหรือหัวหนางานเม่ือเกิดขอสงสัยในการปฏิบัติงาน เพื่อนําไปแกไขปญหาและลด

ปญหาการเกิดอุบัติเหตุในการปฏิบัติงาน โดยบริษัทสามารถสนับสนุนใหเกิดกิจกรรมดังกลาว โดยการจัดพื้นที่หรือเวลา

สําหรับการสนทนาให ทัง้นี้บรษิัทอาจจะใหพนักงานพูดคุยใหไดแนวทางแกปญหางานก็จะเปนประโยชนตอบริษัทและสามารถ

วัดความสําเร็จนําสูการพัฒนาได 

 2. จากการวจัิยพบวา พฤตกิรรมความปลอดภัยในการทํางานดานประสบการณเกิดอุบัติเหตุซึ่งกลาวในเรื่องการใช

เครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ พบวา พนักงานที่ไมเคยเกิดอุบัติเหตุ มีพฤติกรรมความปลอดภัยต่ํากวาพนักงานที่เกิด

อุบัตเิหตุมากกวา 4 ครัง้ ดังนัน้พนักงานที่เคยเกดิอุบัติเหตุควรแนะนําพนักงานที่ไมเคยเกิดอุบัติเหตุวาปฏิบัติงานแบบใดแลว

จะเกิดอุบัติเหตุ ควรปฏิบัติงานอยางไรไมใหเกิดอุบัติเหตุ เพื่อใหพนักงานระมัดระวังเวลาปฏิบัติงาน ลดปญหาการเกิด

อุบัตเิหตุและทําใหเกิดความปลอดภัยในการปฏิบัติงานมากย่ิงขึ้น สําหรับบริษัทอาจตองวางแผนการปองกันอุบัติเหตุใหกับ

พนักงานที่เคยประสบเกดิอุบัตเิหตุและมีสถิตกิารเกดิอุบัตเิหตุสูงกวาบุคคลอ่ืน 
 

กติตกิรรมประกาศ 
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อุตสาหกรรม สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม และอาจารยปริณัฐ แซหวุน ที่ปรึกษาการทําสารนิพนธ ที่ชวยในการ
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ตรวจสอบขอมูล ใหคําปรกึษาและแสดงความคิดเห็นอันมีคุณคาในการปรับปรุงแกไขขอมูล ผูวิจัยตระหนักถึงความตั้งใจจริง

และความทุมเทของคณาจารยทุกทาน และขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ ที่นี้ 
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บทคัดยอ 

การวจัิยครัง้นี้มีวัตถุประสงคเพื่อศกึษาปจจัยเสริมสรางความปลอดภัยในการทํางานและพฤติกรรมความปลอดภัย

ในการทํางานของพนักงาน เพื่อเปรยีบเทยีบพฤตกิรรมความปลอดภัยในการทํางานของพนักงาน และเพื่อศึกษาความสัมพันธ

ระหวางปจจัยเสรมิสรางความปลอดภัยในการทํางานกับพฤตกิรรมความปลอดภัยในการทํางานของพนักงานฝายผลิตบริษัท 

สหไทยการพมิพและบรรจุภัณฑ จํากัด ประชากรที่ใชในการวิจัยไดแก พนักงานฝายผลิต จํานวน 148 คน ใชแบบสอบถาม

เปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลไดแก คาความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน t-test, F-test (one-way ANOVA) และการทดสอบความแตกตางรายคูแบบ Scheffe ผลการวิจัยพบวา บริษัทมี

ปจจัยเสรมิสรางความปลอดภัยในการทํางานโดยรวมอยูในระดับมากที่สุด โดยพบวา ปจจัยดานวิศวกรรมศาสตร มีคาเฉลี่ย

สูงที่สุด รองลงมาคือ การออกกฎขอบังคับ และการอบรม ตามลําดับ พฤติกรรมความปลอดภัยในการทํางานโดยรวมอยูใน

ระดับมากที่สุด โดยพบวา พฤตกิรรมความปลอดภัยในการทํางานดานการใชเครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณ มีคาเฉลี่ยสูง

ที่สุด รองลงมาคือ ดานสภาพแวดลอม ดานการปฏิบัติงาน และดานการจัดการ ตามลําดับ ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรม

ความปลอดภัยในการทํางานของพนักงานตามขอมูลสวนบุคคลพบวาพนักงานที่เพศ ระดับการศึกษา และประสบการณใน

การทํางานตางกันมีพฤตกิรรมความปลอดภัยในการทํางานในภาพรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผล

การวเิคราะหหาความสัมพันธระหวางปจจัยเสรมิสรางความปลอดภัยในการทํางานกับพฤตกิรรมความปลอดภัยในการทํางาน

ในภาพรวมพบวาปจจัยเสรมิสรางความปลอดภัยในการทํางานกับพฤตกิรรมความปลอดภัยในการทํางานในภาพรวมที่มีระดับ

นัยสําคัญทางสถติทิี่ระดับ .05 มีความสัมพันธนอยมาก (r= 0.061) ไปในทศิทางเดยีวกัน 

คําสําคัญ: ความปลอดภัยในการทํางาน  ปจจัยเสรมิสรางความปลอดภัย  พฤตกิรรมความปลอดภัย 

Abstract  

The purposes of this research are 1) to study the extent of safety factors 2) to study the extent of safety 

behaviors 3) to compare employee safety behaviors, and 4) to study the relationships between safety factors and safety 

behaviors. Population in this study comprised of 148 employees. Questionnaire is used as a tool for data collection. 

Statistics used for data analysis are frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test, F-test (one-way ANOVA) 

and Scheffé. The research shows that the employee rates the safety factor at the highest level, which the engineering, 

regulation, and training factors are ranked descending respectively.  As well as the safety factor, the safety behavior is 

reported at the highest level, which includes the machine/tool/accessories, environment, operation, and management 

factors respectively. When comparing between safety behaviors and personal data, it is found that employee with 

different sexes and educational levels have different safety behaviors at the .05 significant level. Moreover, the 
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relationships between safety factors with safety behaviors are found to be in a positive direction but very weak level at 

the .01 statistical significant level.          

Keywords: Work safety, Safety factor, Safety behavior 

 

บทนํา  

การปฏิบัติงานในโรงงานอุตสาหกรรมสิ่ งที่ตองคํานึงถึง เสมอคือความปลอดภัยโดยเฉพาะการผลิตใน

ภาคอุตสาหกรรมซึ่งมีความเสี่ยงสูงที่จะไดรับอันตรายในการทํางาน หากการปองกันไมรัดกุมเพียงพอ ก็จะกอใหเกิดความ

เสยีหายทัง้ตอตัวผูปฏิบัตงิานเอง วัตถุดบิ ผลผลติ เครื่องจักรที่ใชในการผลิต ทรัพยสินอ่ืนๆ และบริษัทเกิดความสูญเสียหรือ

คาใชจายเปนจํานวนมาก การลงทุนเพื่อปองกันมิใหอุบัตเิหตุเกดิขึ้นจึงเปนการประหยัดคาใชจายที่จะเกิดขึ้นไดอันเปนการลด

ตนทุนในการผลติทางออมวธิหีนึ่ง การดําเนินการใหสภาพการทํางานของพนักงานในโรงงานมีความปลอดภัยจึงเปนสิ่งสําคัญ 

เพราะการทํางานอยางปลอดภัยนอกจากจะเปนการปองกันอุบัติเหตุแลว ยังกอใหเกิดผลผลิตเพิ่มขึ้น ตนทุนการผลิตลดลง 

กําไรมากขึ้น สงวนทรัพยากรมนุษยแกประเทศชาต ิและสรางความปลอดภัยในการดํารงชีวิต (วิฑูรย สิมะโชคดี และวีรพงษ 

เฉลมิจิระรัตน, 2547, หนา 13-14)  

 สาเหตุของอุบัติเหตุมักเกิดจากการกระทําของบุคคลที่มาจากการไมปฏิบัติตามกฎระเบียบความปลอดภัย ขาด

ประสบการณในการทํางาน รวมถึงปจจัยสวนบุคคลของผูปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับสติปญญา เพศ อายุ สถานภาพสมรส 

ความเหนื่อยลา และความวติกกังวล นอกจากนี้อาจเกดิจากการปฏิบัตงิาน การใชเครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณ (ประภา

เพ็ญ สุวรรณ, 2557, หนา 16) การบรหิารความปลอดภัย ตองอาศัยความสามารถของผูบรหิารที่ดําเนนิการตามแผนนโยบาย

ความปลอดภัยที่กําหนดขึ้นใหบรรลุผลสําเร็จรวมกับความรวมมือรวมใจกันของพนักงานทุกระดับ มุงเนนกิจกรรมความ

ปลอดภัยในเรื่องการดูแลรักษาความสะอาด จัดระเบยีบขององคกร (วทิยา เมฆขํา, 2559, หนา 15) 

 บรษิัท สหไทยการพมิพและบรรจุภัณฑ จํากัด เปนผูใหบรกิารดานอุตสาหกรรมสิ่งพิมพและบรรจุภัณฑมาเปนระยะ

เวลานานกวา 40 ป ตัง้อยูที่ 6 หมู 3 ถนนตลิ่งชัน-สุพรรณบุร ีตําบลหนาไม อําเภอลาดหลุมแกว จังหวัดปทุมธานี เปนธุรกิจ

การผลติบรรจุภัณฑที่นําเทคโนโลยีทันสมัยมาใชงาน ซึ่งมีความซับซอน และมีโอกาสความเสี่ยงที่พนักงานจะไดรับอันตราย

จากการปฏิบัติงานไดหากมีพฤติกรรมในการทํางานที่ไมปลอดภัย งานวิจัยนี้เลือกศึกษาพนักงานฝายผลิตเพราะเนนการ

ปฏิบัตงิานที่มีความเสี่ยงตอการทํางานและอาจเกดิอุบัตเิหตุหรอืความสูญเสียจากการทํางานได โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ 

1)ศึกษาปจจัยเสริมสรางความปลอดภัยและพฤติกรรมความปลอดภัยในการทํางาน  2)เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมความ

ปลอดภัยในการทํางานของพนักงานจําแนกตามขอมูลสวนบุคคล 3)เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยเสริมสรางความ

ปลอดภัยในการทํางานกับพฤตกิรรมความปลอดภัยในการทํางานของพนักงาน โดยคาดหวังวางานวิจัยในครั้งนี้จะเปนขอมูล

ในการพัฒนาพฤตกิรรมความปลอดภัยในการทํางานแกบรษิัท บรษิัท สหไทยการพิมพและบรรจุภัณฑ จํากัด และบริษัทอ่ืนๆ

ในอุตสาหกรรมที่ใกลเคียงได 

 

วิธีดําเนนิการวิจัย 

ประชากรที่ใชในการวจัิยคือ พนักงานฝายผลติบรษิัท สหไทยการพมิพและบรรจุภัณฑ จํากัด ทัง้หมด 148 คน กลุม

ตัวอยางที่ใชในการวจัิยครั้งนี้คือเลือกจากกลุมประชากรไดจากการเปดตารางสําเร็จรูปของเครจซี่และมอรแกน (Krejcie and 

Morgan, 1970, pp. 607-610) ที่ระดับความเชื่อม่ันรอยละ 95 จํานวน 107 คน 

    1. ตัวแปรอิสระไดแก (1) ขอมูลสวนบุคคล ประกอบดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา และประสบการณในการ

ทํางาน (2) ปจจัยเสรมิสรางความปลอดภัยในการทํางาน จํานวน 3 ดาน ไดแก ดานวศิวกรรมศาสตร ดานการอบรม และดาน
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การออกกฎขอบังคับ ตัวแปรตามไดแก  พฤตกิรรมความปลอดภัยในการทํางาน จําแนกเปน 4 ดาน ไดแก ดานการปฏิบัติงาน 

ดานการใชเครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ ดานสภาพแวดลอม และดานการจัดการ   

    2. เครื่องมือที่ใชในการวจัิยไดแกแบบสอบถาม จําแนกเปน 3 ตอน คือ ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามขอมูลสวน

บุคคลของพนักงาน ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบตรวจสอบรายการ (Check list) ตอนที่ 2 ปจจัยเสริมสรางความปลอดภัย

ในการทํางาน ลักษณะเปนแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา (Rating scale) จําแนก 5 ระดับคะแนน ตอนที่ 3 พฤตกิรรม

ความปลอดภัยในการทํางาน ลักษณะการตอบแบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating scale) จําแนก 5 ระดับ

คะแนน แตละระดับมีความหมาย (Likert, 1981) แบบสอบถามมีคาความเชื่อม่ันเทากับ 0.05 

     2.1 การวเิคราะหขอมูล 

       2.1.1 วเิคราะหขอมูลสวนบุคคล โดยใชคาสถติคิวามถี่ และรอยละ 

      2.2.2 วเิคราะหปจจัยเสรมิสรางความปลอดภัยในการทํางาน โดยใชคาเฉลี่ยและคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

รายขอ รายดาน และในภาพรวม เกณฑการแปลผลคาเฉลี่ยของเบสท (Best, 1981, pp. 179-187)  

       2.2.3 วเิคราะหพฤตกิรรมความปลอดภัย โดยใช คาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานรายขอ รายดาน และ

ในภาพรวม การตคีวามผลลัพธใชการแปลผลคาเฉลี่ยของเบสท (Best, 1981, pp. 179-187) 

  2.2.4 เปรยีบเทยีบความแตกตางของพฤติกรรมความปลอดภัยของพนักงานที่มีขอมูลสวนบุคคลแตกตาง

กันโดยใชคาสถติ ิt-test, F-test โดยวธิี one–way analysis of variance (one–way ANOVA) และหากพบความแตกตางอยางมี

นัยสําคัญทางสถติทิี่ระดับ .05 ทดสอบความแตกตางเปนรายคูดวยวธิขีอง Scheffe (Scheffe, 1959)  

2.2.5 วเิคราะหหาความสัมพันธระหวางปจจัยเสรมิสรางความปลอดภัยในการทํางานกับ 

พฤติกรรมความปลอดภัยในการทํางานโดยการวิเคราะหการถดถอย (regression analysis) และทําการทดสอบหาคา

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (Correlation coefficient) โดยมีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 พิจารณาทิศทางและระดับ

ความสัมพันธตามเกณฑดังนี้ 

 คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ   ความหมาย 

 1.00 หรอื (-1.00)    มคีวามสัมพันธกันอยางสมบูรณ 

 0.80-0.99 หรอื (-0.80)-(-0.99)  มคีวามสัมพันธกันสูงมาก 

 0.60-0.79 หรอื (-0.60)-(-0.79)  มคีวามสัมพันธกันคอนขางสูง 

 0.40-0.59 หรอื (-0.40)-(-0.59)  มคีวามสัมพันธกันปานกลาง 

 0.20-0.39 หรอื (-0.20)-(-0.39)  มคีวามสัมพันธกันนอย 

 >0.00-0.19 หรอื <0.00-(-0.19)  มคีวามสัมพันธกันนอยมาก 

 0.00     ไมมคีวามสัมพันธกัน 

 

ผลการวิจัย  

1. ผลการวิเคราะหขอมูลสวนบุคคลของพนักงานฝายผลติ 

 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนมากเปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย โดยจําแนกเพศชาย (รอยละ 45.79) เพศหญิง 

(รอยละ 54.21) มีอายุระหวาง 25-35 ป (รอยละ 58.9) อายุต่ํากวา 25 ป (รอยละ 20.6 ) มีระดับการศึกษา ม.6 หรือ ปวช. 

(รอยละ 57) รองลงมาไดแก ต่ํากวา ม.6 หรือ ปวช. (รอยละ 23.4) มีประสบการณการทํางาน 1-3 ป (รอยละ 43.0) และ

ประสบการณการทํางาน 3-6 ป (รอยละ 29.9) 

2. ผลการวิเคราะหปจจัยเสรมิสรางความปลอดภัยในการทํางาน 
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ตารางที่ 1 แสดงคาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของปจจัยเสรมิสรางความปลอดภัยในการทํางานในภาพรวม 

ปจจัยเสรมิสรางความปลอดภัยในการทํางานใน

ภาพรวม 

คาเฉลี่ย คาเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

ลําดับ แปลคา 

วิศวกรรมศาสตร 4.76 0.23 1 มากที่สุด 

การอบรม 4.69 0.25 2 มากที่สุด 

การออกกฎขอบังคับ 4.69 0.24 2 มากที่สุด 

รวม 4.71 0.14 - มากที่สุด 

ตารางที่ 2 แสดงคาเฉลี่ยและคาเบีย่งเบนมาตรฐานของปจจัยเสรมิสรางความปลอดภัยในการทํางานดานวิศวกรรมศาสตร 

ขอ ดานวิศวกรรม คาเฉลี่ย คาเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

ลําดับ แปลคา 

1 มีการวางผังระบบไฟฟา แสงสวาง เสียง ในพื้นที่ปฏิบัตงิาน 4.91 0.29 1 มากที่สุด 

2 พื้นที่ในการทํางานไมขรุขระ ลาดชัน หรอืลื่น 4.76 0.43 2 มากที่สุด 

3 เครื่องจักรที่ใชในการผลติ มีระบบปองกันและการดปองกัน

อันตราย 

4.72 0.45 3 มากที่สุด 

4 เครื่องจักร/ อุปกรณที่ใชในการผลติ มีสภาพการใชงานที่

ปลอดภัย 

4.65 0.49 4 มากที่สุด 

 รวม 4.76 0.23 - มากที่สุด 

 

ตารางที่ 3 แสดงคาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของปจจัยเสรมิสรางความปลอดภัยในการทํางานดานการอบรม 

ขอ ดานการอบรม คาเฉลี่ย คาเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

ลําดับ แปลคา 

1 บรษิัทฯ จัดใหมีการฝกอบรมความรูเกี่ยวกับความปลอดภัยการ

ทํางานใหแกพนักงาน 

4.71 0.46 1 มากที่สุด 

2 การเขารับการฝกอบรมเรื่องความปลอดภัยในดานตางๆ ชวย

เสรมิสรางความปลอดภัยในการทํางาน 

4.70 0.46 2 มากที่สุด 

3 ขอมูลที่นํามาใชในการอบรมมีความเหมาะสมกับงานที่ทําอยู 4.67 0.47 3 มากที่สุด 

4 บรษิัทมีการแจงเตือนหรอืตดิประกาศเกี่ยวกับความปลอดภัยใน

การทํางานในโรงงาน 

4.67 0.47 3 มากทีสุ่ด 

 รวม 4.69 0.25 - มากที่สุด 
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ตารางที่ 4 แสดงคาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของปจจัยเสริมสรางความปลอดภัยในการทํางานดานการออกกฎ

ขอบังคับ 

ขอ ดานการออกกฎขอบังคับ คาเฉลี่ย คาเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

ลําดับ แปลคา 

1 นโยบายความปลอดภัยในการทํางานที่ทางบรษิัทฯ ใช

อยูในปจจุบันมีเปาหมายชัดเจนในการปองกันและลด

การเกดิอันตรายจากการปฏิบัตงิาน 

4.65 0.58 4 มากที่สุด 

2 นโยบายความปลอดภัยในการทํางานที่ทางบรษิัทฯ 

ประกาศใชมีความสอดคลองกับขัน้ตอนและวธิกีาร

ปฏิบัตงิาน 

4.75 0.44 1 มากที่สุด 

3 บรษิัทมีการตดิตามและประเมินผลการดําเนนิงานตาม

นโยบายความในการทํางาน 

4.69 0.46 2 มากที่สุด 

4 บรษิัทมีการออกกฎขอบังคับ เพื่อปลูกจิตสํานกึใหกับ

พนักงานตระหนักถงึความปลอดภัยขณะปฏิบัตงิาน 

4.66 0.46 3 มากที่สุด 

 รวม 4.69 0.24 - มากที่สุด 

 

3. ผลการวิเคราะหพฤตกิรรมความปลอดภัยในการทํางาน 

ตารางที่ 5 แสดงคาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของพฤตกิรรมความปลอดภัยในการทํางานในภาพรวม 

พฤตกิรรมความปลอดภัย 

ในการทํางาน 

คาเฉลี่ย คาเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

ลําดับ แปลคา 

 ดานการปฏิบัตงิาน 3.61 0.24 3 มากที่สุด 

 ดานการใชเครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณ 3.64 0.17 1 มากที่สุด 

 ดานสภาพแวดลอม 3.63 0.16 2 มากที่สุด 

ดานการจัดการ 3.57 0.20 4 มากที่สุด 

รวม 3.61 0.10 - มากที่สุด 

 

ตารางที่ 6 แสดงคาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของพฤตกิรรมความปลอดภัยในการทํางาน  ดานการปฏิบัตงิาน 

ขอ ดานการปฏิบัตงิาน คาเฉลี่ย คาเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

ลําดับ แปลคา 

1 ทานปฏิบัตงิานตามคูมือความปลอดภัยของบรษิัทฯ 3.77 0.43 1 มากที่สุด 

2 ทานสังเกตจุดบกพรองในการทํางานอยูเสมอ 3.46 0.62 5 มาก 

3 ทานสวมอุปกรณปองกันอันตรายเม่ือปฏิบัตงิาน 3.68 0.47 2 มากที่สุด 

4 ทานไมหยอกลอหรอืเลนกับเพื่อนรวมงานระหวางปฏิบัตงิาน 3.53 0.51 4 มากที่สุด 

5 ทานปฏิบัตงิานตามขัน้ตอที่ไดรับการอบรม 3.61 0.49 3 มากที่สุด 

 รวม 3.61 0.24 - มากที่สุด 
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ตารางที่ 11 แสดงคาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของพฤติกรรมความปลอดภัยในการทํางาน  ดานการใชเครื่องจักร 

เครื่องมือและอุปกรณ 

ขอ ดานการใชเครื่องจักร เครื่องมอืและอุปกรณ คาเฉล่ีย คาเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

ลําดับ แปลคา 

1 ทานอานวิธีการและขัน้ตอนในการใชเครื่องมอืเครื่องจักรและ

อุปกรณกอนปฏบัิติงาน 

3.70 0.48 1 มากท่ีสุด 

2 ทานสํารวจความเรยีบรอยของเครื่องจักรท่ีตองใชกอน

ปฏบัิติงาน 

3.57 0.50 5 มากท่ีสุด 

3 ทานวางอุปกรณไวอยางเปนระเบียบแลว 3.64 0.48 2 มากท่ีสุด 

4 หลังจากท่ีทานใชอุปกรณ ทานจะจัดเก็บไวอยางเปนระเบียบ 3.64 0.48 2 มากท่ีสุด 

5 ทานไมนําเครื่องมอืหรอือุปกรณนอกเหนือจากท่ีระบุไวใน

คูมอืมาใชในการปฏบัิติงาน 

3.64 0.48 2 มากท่ีสุด 

 รวม 3.64 0.17 - มากท่ีสุด 

 

ตารางที่ 12 แสดงคาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของพฤตกิรรมความปลอดภัยในการทํางาน ดานสภาพแวดลอม 

ขอ ดานสภาพแวดลอม 

ในการทํางาน 

คาเฉล่ีย คาเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

ลําดับ แปลคา 

1 ทานดูแลพื้นท่ีทํางานใหสะอาดและเปนระเบียบ 3.64 0.48 4 มากท่ีสุด 

2 ทานปฏบัิติงานในท่ีท่ีไมมเีสียงรบกวนเกินไป 3.64 0.48 4 มากท่ีสุด 

3 ทานปฏบัิติงานในพื้นท่ีอากาศถายเทไดสะดวก 3.60 0.49 3 มากท่ีสุด 

4 ทานมกีารตรวจสอบพื้นท่ีกอนลงมอืปฏบัิติงาน 3.65 0.47 1 มากท่ีสุด 

5 ทานปฏบัิติงานในพื้นท่ีท่ีมแีสงสวางเพยีงพอ 3.62 0.52 2 มากท่ีสุด 

 รวม 3.63 0.17 - มากท่ีสุด 

 

ตารางที่ 13 แสดงคาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของพฤติกรรมความปลอดภัยในการทํางาน ดานการจัดการความ

ปลอดภัย 

ขอ ดานการจัดการความปลอดภัย คาเฉล่ีย คาเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

ลําดบั แปลคา 

1 ทานเขารวมกิจกรรมดานความปลอดภัยของบริษัทฯ 3.64 0.52 3 มากท่ีสุด 

2 ทานปฏบัิติตามหลักความปลอดภัยตลอดเวลาระยะท่ี

ปฏบัิติงาน 

3.78 0.42 2 มากท่ีสุด 

3 ทานปฏบัิติตามปายเตือนตางๆ ท่ีกําหนดไว 3.79 0.41 1 มากท่ีสุด 

4 ทานแนะนําเพื่อนรวมงานหากพบวาไมปฏบัิติตามกฎระเบียบ

ดานความปลอดภัย 

3.43 0.52 4 มาก 

5 เมื่อทานไดรับขอมูลขาวสารเก่ียวกับความปลอดภัย ทานจะ

นํามาแจงกับเพื่อนรวมงาน 

3.20 0.65 5 มาก 

 รวม 3.57 0.20 - มากท่ีสุด 
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4. ผลการเปรยีบเทยีบพฤตกิรรมความปลอดภัยในการทํางานของบุคลากรที่มีขอมูลสวนบุคคลแตกตางกัน  

ตารางที่ 14 แสดงผลการเปรยีบเทยีบพฤตกิรรมความปลอดภัยในการทํางานของพนักงานที่มีขอมูลสวนบุคคลแตกตางกัน  

 

หมายเหตุ   x    หมายถงึ ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถติทิี่ระดับ .05  

  ✓  หมายถงึ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถติทิี่ระดับ .05  

 

5. การวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยเสรมิสรางความปลอดภัยในการทํางานกับพฤติกรรมความปลอดภัยใน

การทํางาน  

ตารางที่ 15 แสดงผลการวเิคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยเสรมิสรางความปลอดภัยในการทํางานกับ 

 พฤตกิรรมความปลอดภัยในการทํางาน 

 

วิจารณผลการวิจัย  

1. จากการวจัิยพบวา พนักงานเพศหญงิมีคาเฉลี่ยของพฤตกิรรมความปลอดภัยในการทํางานมากกวาพนักงานเพศ

ชายทุกดาน อาจเนื่องมาจากเพศหญงิเปนเพศที่มีความละเอียดรอบคอบมากกวาเพศชายซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ วิทิต 

กมลรัตน (2552) ศกึษาพฤตกิรรมความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของพนักงานฝายปฏิบัติการบริษัท อดิตยา เบอรลา เคมี

คัลส (ประเทศไทย) จํากัด (ฟอสเฟต ดวีชิั่น) ที่พบวา เพศชายมีพฤตกิรรมความปลอดภัยในการทํางานนอยกวาเพศหญงิ  

ขอมูลสวนบุคคล ดานการ

ปฏิบัตงิาน 

ดานการใช

เครื่องจักร 

เครื่องมือ 

และอุปกรณ 

ดานสภาพ 

แวดลอม 

ดานการ 

จัดการ 

รวม 

เพศ ✓ x x ✓ ✓ 

อายุ x x x x x 

ระดับการศกึษา ✓ x x x ✓ 

ประสบการณการทํางาน x x x ✓ x 

พฤตกิรรมความปลอดภัยในการทํางาน ปจจัยเสรมิสรางความ

ปลอดภัยในการทํางาน 

ทศิทางความสัมพันธ ระดับ

ความสัมพันธ 

r Sig. 

ดานการปฏิบัตงิาน .034 .725 ทศิทางเดยีวกัน นอยมาก 

ดานการใชเครื่องมือเครื่องจักรและ

อุปกรณ 

-.166 .087 ทศิทางตรงกันขาม นอยมาก 

ดานสภาพแวดลอม .015 .875 ทศิทางเดยีวกัน นอยมาก 

ดานการจัดการ .006 .949 ทศิทางเดยีวกัน นอยมาก 

รวมทุกดาน .061 .529 ทศิทางเดยีวกัน นอยมาก 
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2. จากการวจัิยพบวา พนักงานที่มีประสบการณการทํางานแตกตางกันมีพฤตกิรรมความปลอดภัยในการทํางานดาน

การจัดการแตกตางกัน โดยพนักงานที่มีประสบการณทํางานมากกวา 6 ป มีคาเฉลี่ยของพฤติกรรมความปลอดภัยในการ

ทํางานดานการจัดการสูงที่สุด ทัง้นี้อาจเนื่องจากพนักงานที่มีประสบการณในการทํางานมากกวา 6 ป มีการเขารวมกิจกรรม

ดานความปลอดภัยและรูเรื่องเกี่ยวกับหลักความปลอดภัยในการทํางาน มีประสบการณในการทํางานมากที่สุดเม่ืเปรียบเทียบ

กับกลุมอ่ืนที่มีประสบการณการทํางานตัง้แตนอยกวา 1 ป ถงึ 6 ป ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ เสาวนีย เผาเมือง (2554) ที่

ศกึษาพฤตกิรรมความปลอดภัยในการทํางานของพนักงานฝายผลิตบริษัท ซีทีเอส อิเล็กทรอนิกส คอรเปอรเรชั่น (ประเทศ

ไทย) พบวา พนักงานที่มีอายุงานมากกวา 3 ป มีพฤติกรรมความปลอดภัยในการทํางานมากกวาพนักงานในชวงอายุงานอ่ืน 

เนื่องจากมีประสบการณมากกวาและมีความรูความเขาใจมากกวา 

 

สรุปผลการวิจัย  

1. ผลจากการศกึษาปจจัยเสรมิสรางความปลอดภัยในการทํางานของพนักงานฝายผลิตบริษัท สหไทยการพิมพและ

บรรจุภัณฑ จํากัด พบวาบริษัทมีการเสริมสรางความปลอดภัยในการทํางานระดับโดยรวมอยูในระดับมากที่สุด (คาเฉลี่ย 

4.71) โดยพบวา ปจจัยเสริมสรางความปลอดภัยในการทํางานทั้ง 3 ดาน อยูในระดับมากที่สุดโดยดานวิศวกรรมศาสตร มี

คาเฉลี่ยสูงที่สุด (คาเฉลี่ย 4.76) รองลงมาไดแก ดานการออกกฎขอบังคับ (คาเฉลี่ย 4.69) และดานการอบรม (คาเฉลี่ย 

4.69) ตามลําดับ เม่ือพจิารณาเปนรายดานมีขอคนพบดังนี้ 

 2. ผลจากการศกึษาพฤตกิรรมความปลอดภัยในการทํางานของพนักงานฝายผลิตบริษัท สหไทยการพิมพและบรรจุ

ภัณฑ จํากัด พบวาพฤตกิรรมความปลอดภัยในการทํางานโดยรวมอยูในระดับมากที่สุด (คาเฉลี่ย 3.61) โดยพบวาทั้ง 4 ดาน 

อยูในระดับมากที่สุดซึ่งพฤตกิรรมความปลอดภัยในการทํางานดานการใชเครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณ มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด 

(คาเฉลี่ย 3.64) รองลงมาคือ ดานสภาพแวดลอม (คาเฉลี่ย 3.63) ดานการปฏิบัตงิาน (คาเฉลี่ย 3.61) และต่ําที่สุดไดแก ดาน

การจัดการ (คาเฉลี่ย 3.57) ตามลําดับ เม่ือพจิารณาเปนรายดานมีขอคนพบดังนี้ 

 3. ผลจากการเปรยีบเทยีบพฤตกิรรมความปลอดภัยในการทํางานของพนักงานฝายผลติบรษิัท สหไทยการพิมพและ

บรรจุภัณฑ จํากัด จําแนกตามขอมูลสวนบุคคล พบวา 

  3.1 พนักงานเพศชายและเพศหญิงมีพฤติกรรมความปลอดภัยในการทํางานดานการปฏิบัติงาน ดานการ

จัดการและในภาพรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถติทิี่ระดับ .05 (P = 0.000  P = 0.000  และP = 0.000 ตามลําดับ)      

       3.2 พนักงานที่มีอายุตางกันมีพฤตกิรรมความปลอดภัยในการทํางานทัง้ 4 ดาน และในภาพรวมไมแตกตาง

กันอยางมีนัยสําคัญทางสถติทิี่ระดับ .05  

       3.3 พนักงานที่มีระดับการศกึษาตางกันมีพฤติกรรมความปลอดภัยในดานการปฏิบัติงาน และในภาพรวม

แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถติทิี่ระดับ .05  (P = 0.000 P = 0.003)      

   3.4 พนักงานที่มีประสบการณตางกันมีพฤตกิรรมความปลอดภัยในการทํางานดานการจัดการแตกตางกัน

อยางมีนัยสําคัญทางสถติทิี่ระดับ .05 (P = 0.002) 

 4. ผลจากการศกึษาความสัมพันธระหวางปจจัยเสรมิสรางความปลอดภัยในการทํางานกับพฤตกิรรมความปลอดภัย

ในการทํางานของพนักงานฝายผลิตบริษัท สหไทยการพิมพและบรรจุภัณฑ จํากัด พบวาความสัมพันธในภาพรวมมี

ความสัมพันธนอยมาก (r=0.061) โดยเม่ือแยกเปนรายดานพบวา 

4.1 พฤติกรรมความปลอดภัยในการทํางานดานการปฏิบัติงาน พบวาปจจัยเสริมสรางความปลอดภัยใน

การทํางานกับพฤตกิรรมความปลอดภัยในการทํางานไปในทศิทางเดยีวกันและมีความสัมพันธนอยมาก 

4.2 พฤตกิรรมความปลอดภัยในการทํางานดานการใชเครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณปจจัยเสริมสราง  
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พบวาความปลอดภัยในการทํางานกับพฤตกิรรมความปลอดภัยในการทํางานไปในทศิทางตรงกันขามและมีความสัมพันธนอย

มาก 

  4.3 พฤตกิรรมความปลอดภัยในการทํางานดานสภาพแวดลอม พบวาปจจัยเสรมิสรางความปลอดภัยใน

การทํางานกับพฤตกิรรมความปลอดภัยในการทํางานไปในทศิทางเดยีวกันและมีความสัมพันธนอยมาก 

  4.4 พฤตกิรรมความปลอดภัยในการทํางานดานการจัดการ พบวาปจจัยเสรมิสรางความปลอดภัยในการ

ทํางานกับพฤตกิรรมความปลอดภัยในการทํางานไปในทศิทางเดยีวกันและมีความสัมพันธนอยมาก 
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บทคัดยอ 

การวจัิยครัง้นี้มีวัตถุประสงคเพื่อศกึษาพฤตกิรรมการทํางานของพนักงานกองอุปกรณการจําหนาย การไฟฟานคร

หลวงเขตสามเสน และเพื่อเปรยีบเทยีบพฤตกิรรมการทํางานของพนักงาน จําแนกตามสถานภาพของบุคคล ประชากรที่ใชใน

การวิจัยครั้งนี้คือพนักงานกองอุปกรณการจําหนาย การไฟฟานครหลวงเขตสามเสน จํานวน 78 คน ใชแบบสอบถามเปน

เครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล สถติทิี่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

t-test, F-test (one-way ANOVA) และ Scheffe ผลการวิจัย พบวา พฤติกรรมการทํางานของพนักงานโดยภาพรวมอยูใน

ระดับมาก อยูในระดับมากที่สุดจํานวน 2 ดาน ไดแก ดานความรับผิดชอบตองานมีคาเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมาคือดานการ

ปฏิบัตติามขอบังคับขององคกร อีก 3 ดานอยูในระดับมาก ไดแก ดานการแกปญหา ดานมนุษยสัมพันธ และต่ําที่สุดคือดาน

การติดตอสื่อสาร ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมการทํางานของพนักงาน พบวา พนักงานที่มีอายุตางกันมีพฤติกรรมการ

ทํางานดานการแกปญหา ดานการตดิตอสื่อสาร และในภาพรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 พนักงาน

ที่มีระดับการศกึษาตางกันมีพฤตกิรรมการทํางานดานการแกปญหาและดานมุนษยสัมพันธแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติที่ระดับ 0.05 พนักงานที่มีประสบการณทํางานตางกันมีพฤติกรรมการทํางานดานการติดตอสื่อแตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 พนักงานที่มีรายไดตอเดือนตางกันมีพฤติกรรมการทํางานดานมนุษยสัมพันธแตกตางกัน

อยางมีนัยสําคัญทางสถติทิี่ระดับ 0.05 พนักงานที่มีแผนกตางกันมีพฤติกรรมการทํางานทั้ง 5 ดาน และในภาพรวมแตกตาง

กันอยางมีนัยสําคัญทางสถติทิี่ระดับ 0.05 

คําสําคัญ: พฤตกิรรมการทํางาน  พนักงาน  ความรับผดิชอบตองาน 

Abstract  

The objective of this research is to study behaviors of officers in the department of electrical distribution 

equipment at Metropolitan Electricity Authority Samsen and to compare behaviors of officers in the department of 

electrical distribution equipment at Metropolitan Electricity AuthoritySamsen by classifying using status of an individual. 

Population used in this research was officers in the department of electrical distribution equipment at Metropolitan 

Electricity Authority Samsen with the amount 78 officers. This population was used as a tool to collect data. Statistical 

tools used in data analysis include frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test, F-test (one-way ANOVA) 

and Scheffe. The results show that the overall behaviors of the officers were in the highest level in 2 areas, including 

responsibility (the highest mean value), followed by regulatory compliance with less mean value. The other 3 areas of 

officers’ behaviors which were in the high level include problem solving, interpersonal relations and the lowest level was 
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communication. The results from comparing working behaviors of the officers show that officers in different ages have 

problems of problem solving issue, communication and overall areas which were statistically significantly different at the 

0.05 level. Officers with difference in educational level were statistically significantly different at the 0.05 level in 

problem solving and interpersonal relations. Officers with different experience, the difference in behavior of 

communication were statistically significant at the 0.05 level. Officers with different monthly salary, the difference in 

behavior of interpersonal relations were statistically significant at the 0.05 level. Officers in different department, the 

differences in 5 areas and the overall difference in behavior are statistically significant at the .05 level.         

Keywords: Working behavior,  Staff,  Responsibility for work 

 

บทนํา 

 มนุษยเปนสิ่งที่มีชวีติที่มีความตองการ พฤติกรรม บุคลิกลักษณะ และวิธีการทํางานที่แตกตางกันออกไป การที่จะ

ชักจูงใหคนที่อยูในองคกรทํางานดวยความกระตือรือรน ทุมเทความสามารถ ใหความรวมมือรวมใจอยางเต็มที่ มีความ

ซื่อสัตย และยอมเสียสละ เพื่อความเจริญกาวหนาขององคกรนั้นได ผูบริหารหรือผูนําองคกรควรตองเขาใจถึงคุณคาแหง

ความรูความสามารถ ตลอดจนนสิัยใจคอของผูใตบังคับบัญชา หรอืผูรวมงานแตละคน พรอมปรุงแตงใหเกิดความผสมผสาน

ที่กลมกลนืเขาดวยกัน (Baron and Greenberg, 1990) 

 ดังนัน้พฤตกิรรมการทํางานจึงมีความสําคัญที่สงผลใหบุคคลและองคกรมีการดํารงอยู และมีการพัฒนาพฤติกรรม

การทํางานที่มีทัง้พฤตกิรรมที่ด ีเชน การทํางานอยางขยันขันแข็ง เต็มความสามารถ รับผิดชอบ และอยางสรางสรรค เปนตน 

และพฤติกรรมที่ไมดี เชน การทํางานเพื่อตนเองโดยไมคํานึงถึงสวนรวม (โกศลมีคุณ, 2548) กอนหนาแมวาองคกรจะ

ออกแบบโครงสรางไดดเีย่ียมเพยีงใดก็ตาม หากพฤตกิรรมของบุคคลระดับตางๆ ขององคกรไมแสดงพฤติกรรมใหสอดคลอง

กับโครงสรางอําอาจหนาที่ และบทบาทตางๆ ที่กําหนดไว ผลการดําเนินงานขององคกรมีโอกาสที่จะไมบรรลุเปาหมายหรือ

วัตถุประสงคที่ไดตั้งไว ดังนั้นหากองคกรสามารถรูและเขาใจสาเหตุของพฤติกรรมของบุคคลก็จะสามารถควบคุมและ

คาดการณพฤติกรรมตางๆ ที่จะแสดงออกได รวมถึงสามารถหามาตรการหรือเทคนิคที่จะจัดการพฤติกรรมไดทําให

พฤตกิรรมบุคคลเปนไปในทศิทางที่องคกรตองการ ซึ่งจะสงผลตอการบรรลุเปาหมายที่ตัง้ไวได (นพ, 2545) วชิาหนึ่งที่ใชสราง

สภาวะที่กระตุนใหผูใตบังคับบัญชาแสดงพฤตกิรรมการทํางานอยางมีจุดมุงหมายและชวยใหงานที่ทํานั้นประสบความสําเร็จ

ตามที่องคกรตองการอยางมีประสทิธภิาพคือการจูงใจในการทํางาน (ฤดี, 2556) 

 กองอุปกรณการจําหนาย การไฟฟานครหลวงเขตสามเสน มีหนาที่และความรับผดิชอบเกี่ยวกับการจัดหา เก็บรักษา 

จาย ซอมบํารุงเครื่องมือเครื่องใช บํารุงรักษาหมอแปลงขนาดตางๆ และอุปกรณตัดตอนอัตโนมัติในระบบจําหนาย คาปาซิ

เตอร และอุปกรณประกอบ ศกึษา วเิคราะห จัดทํา แกไข ปรับปรุง รายละเอียดประมาณการ เสนอแนะมาตรฐานการติดตั้ง

การใชอุปกรณไฟฟาสาธารณะและสายนอก มีพนักงานทั้งหมด 78 คน (กองอุปกรณการจําหนาย การไฟฟานครหลวงเขต

สามเสน, 2550) ดังนัน้การศกึษาเรื่องพฤตกิรรมการทํางานของพนักงานกองอุปกรณการจําหนาย การไฟฟานครหลวงเขต

สามเสน สามารถใชผลการวจัิยไปเปนแนวทางในการพัฒนางานดานการบริหารทรัพยากรบุคคลขององคกร เพื่อที่จะรักษา

พนักงานที่มีคุณภาพใหคงอยูกับองคกรไดยาวนาน และปฏิบัตงิานใหกับองคกรไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 

ทัง้นี้เพื่อประโยชนตอการพัฒนาองคกรและการบริหารงานขององคกร โดยวัตถุประสงคของการวิจัย เพื่อศึกษาพฤติกรรม

การทํางานของพนักงานกองอุปกรณการจําหนาย การไฟฟานครหลวงเขตสามเสน และเพื่อเปรยีบเทยีบพฤติกรรมการทํางาน

ของพนักงาน จําแนกตามสถานภาพของบุคคล 

 

 



การประชุมวชิาการ และการประกวดนวัตกรรมบัณฑิตศกึษาระดับชาติและนานาชาติ 

ระหวางวันท่ี 17-18 พฤษภาคม 2561 

ณ ศูนยประชุมนานาชาติดิเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส เชยีงใหม 
 

1531 

วิธีดําเนนิการวิจัย 

 1. ประชาการที่ใชในการวจัิย คือ พนักงานกองอุปกรณการจําหนาย การไฟฟานครหลวงเขตสามเสน จํานวน 78 คน 

กลุมตัวอยางที่ใชในการวจัิย คือ พนักงานกองอุปกรณการจําหนาย การไฟฟานครหลวงเขตสามเสน จํานวน 57 คน ซึ่งไดมา

จากตารางสําเร็จรูปของเครจซแีละมอรแกน (Krejcie and Morgan, 1970) ที่ระดับความเชื่อม่ัน รอยละ 95 

 2. ตัวแปรอิสระ ไดแก สถานภาพของบุคคล ประกอบดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณการทํางาน 

รายไดตอเดอืน และแผนก ตัวแปรตาม ไดแก พฤติกรรมการทํางาน จําแนกออกเปน 5 ดาน ไดแก ดานการแกปญหา ดาน

มุนษยสัมพันธ ดานการตดิตอสื่อสาร ดานการปฏิบัตติามขอบังคับขององคกร และดานความรับผดิชอบตองาน 

 3. เครื่องมือที่ใชในการวจัิยแบงเปน 2 ตอน คือ ตอนที ่1 เปนแบบสอบถามขอมูลสถานภาพของบุคคล จํานวน 6 ขอ 

ลักษณะการตอบแบบสอบถามเปนแบบตรวจสอบรายการ (check list) ตอนที่ 2 แบบสอบถามพฤติกรรมการทํางาน จํานวน 

25 ขอ ลักษณะการตอบแบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (rating scale) จําแนก 5 ระดับคะแนน แตละระดับมี

ความหมาย ดังนี้ 4 คะแนน หมายถงึ ปฏิบัตทิุกครัง้ 3 คะแนน หมายถงึ ปฏิบัติบอยครั้ง 2 คะแนน หมายถึง ปฏิบัติบางครั้ง 1 

คะแนน หมายถงึ ปฏิบัตนิานๆ ครัง้ และ 0 คะแนน หมายถงึ ไมเคยปฏิบัต ิแบบสอบถามมีคาความเชื่อม่ันเทากับ 0.781 

 4. การวเิคราะหและการแปลผลขอมูล มีดังนี้ 

     4.1 วเิคราะหสถานภาพของบุคคลโดยใชคาสถติคิวามถี่และรอยละ 

     4.2 วเิคราะหพฤตกิรรมการทํางานของพนักงานโดยใชคาสถิติการหาคาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานรายขอ 

รายดาน และในภาพรวมการแปลคาเฉลี่ยแบงเปน 5 ระดับ ดังนี้ (Best, 1981) 

  คาเฉล่ีย 3.50-4.00 หมายถึง มพีฤติกรรมการทํางานในระดับมากท่ีสุด 

  คาเฉล่ีย 2.50-3.49 หมายถึง มพีฤติกรรมการทํางานในระดับมาก 

  คาเฉล่ีย 1.50-2.49 หมายถึง มพีฤติกรรมการทํางานในระดับปานกลาง 

  คาเฉล่ีย 0.50-1.49 หมายถึง มพีฤติกรรมการทํางานในระดับนอย 

  คาเฉล่ีย 0.00-0.49 หมายถึง มพีฤติกรรมการทํางานในระดับนอยท่ีสุด 

     4.3 เปรียบเทียบพฤติกรรมการทํางานของพนักงานที่มีสถานภาพของบุคคลแตกตางกันโดยใชคาสถิติ t-test,   

F-test โดยวิธี one-way analysis of variance (one-way ANOVA) และหากพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่

ระดับ .05 ทดสอบความแตกตางเปนรายคูดวยวธิขีอง Scheffe (1959) 

 5. ระยะเวลาในการดําเนนิการวจัิยคือ ตัง้แตเดอืนมกราคม ถงึ เดอืนมีนาคม พ.ศ. 2561 เปนเวลาทัง้สิ้น 3 เดอืน 

 

ผลการวิจัย 

 พนักงานที่เปนผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 57 คน เกอืบทัง้หมดเปนเพศชาย (รอยละ 96.50) มีอายุระหวาง   26-

35 ป (รอยละ 47.4) รองลงมามีอายุ 36-45 ป (รอยละ 26.3) สําเร็จการศกึษาระดับปรญิญาตรหีรอืเทยีบเทา (รอยละ 66.7) 

มีประสบการณการทํางาน 1-20 ป (รอยละ 66.7) มีรายไดตอเดือน 50,001-100,000 บาท (รอยละ 45.6) และมีรายไดตอ

เดือน 10,001-50,000 บาท (รอยละ 38.6) สวนมากพนักงานทํางานในแผนกหมอแปลงและคาปาซิเตอร (รอยละ 35.1) 

รองลงมาทํางานในแผนกซอมบํารุงสวทิซตัดตอนระบบจําหนาย (รอยละ 31.6) ดังตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1 แสดงผลการวเิคราะหขอมูลสถานภาพของพนักงาน 

เพศ จํานวน (คน) รอยละ 

ชาย 55 96.5 

หญงิ 2 3.5 

อายุ จํานวน (คน) รอยละ 

อายุระหวาง 18-25 ป 12 21.1 

อายุระหวาง26-35ป 27 47.4 

อายุระหวาง 36-45 ป 15 26.3 

มากกวา 45 ป 3 5.3 

ระดับการศกึษา จํานวน (คน) รอยละ 

สําเร็จการศกึษาระดับมัธยมศกึษาตอนปลาย 

(ม.6) / ปวช. 

4 7.0 

สําเร็จการศกึษาอนุปรญิญา / ปวส. 7 12.3 

สําเร็จการศกึษาระดับปรญิญาตร ีหรอื 

เทยีบเทา 

38 66.7 

สําเร็จการศกึษาสูงกวาปรญิญาตรี 8 14.0 

ประสบการณการทํางาน จํานวน (คน) รอยละ 

มีประสบการณการทํางานนอยกวา 1 ป 3 5.3 

มีประสบการณการทํางาน 1-20 ป 38 66.7 

มีประสบการณการทํางาน 21-30 ป 11 19.3 

มีประสบการณการทํางานมากกวา 30 ป 5 8.8 

รายไดตอเดือน จํานวน (คน) รอยละ 

มีรายไดตอเดอืนนอยกวา 10,000 บาท 2 3.5 

มีรายไดตอเดอืน 10,001-50,000 บาท 22 38.6 

มีรายไดตอเดอืน 50,001-100,000 บาท 26 45.6 

มีรายไดตอเดอืนมากกวา 100,000 บาท 7 12.3 

แผนก จํานวน (คน) รอยละ 

พนักงานทํางานในแผนกซอมสราง 

อุปกรณไฟฟา 

9 15.8 

พนักงานทํางานในแผนกหมอแปลงและ 

คาปาซเิตอร 

20 35.1 

พนักงานทํางานในแผนกซอมบํารุงสวทิซตัด

ตอนระบบจําหนาย 

18 31.6 

พนักงานทํางานในแผนกบํารุงหมอแปลง 10 17.5 

 

 พฤติกรรมการทํางานของพนักงานในภาพรวมอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 3.25) โดยพบวาอยูในระดับมากที่สุด 2 

ดาน สวนอีก 3 ดานอยูในระดับมาก เรยีงตามลําดับ คือ พฤติกรรมการทํางานดานความรับผิดชอบตองานมีคาเฉลี่ยสูงที่สุด 
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(คาเฉลี่ย 3.59) รองลงมาคือพฤติกรรมการทํางานดานการปฏิบัติตามขอบังคับขององคกร (คาเฉลี่ย 3.56) ดานการ

แกปญหา (คาเฉลี่ย 3.12) ดานมนุษยสัมพันธ (คาเฉลี่ย 3.10) และต่ําสุดคือพฤติกรรมการทํางานดานการติดตอสื่อสาร 

(คาเฉลี่ย 2.88) ตามลําดับ เม่ือพจิารณารายดานมีขอคนพบดังตารางที่ 2  

 

ตารางที่ 2 แสดงผลการวเิคราะหพฤตกิรรมการทํางานของพนักงาน 

ขอ ดานการแกปญหา คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ลําดับ แปลคา 

1. ทานสามารถแกไขปญหาและอุปสรรคตางๆ 

ในการทํางานได 

3.16 0.49 2 มาก 

2. ทานตัดสนิใจแกไขปญหาตางๆ ไดทันเวลา 3.18 0.50 1 มาก 

3. ท านสามารถหาวิ ธี แก ไ ขปญหาเฉพาะ

หนาตางๆ ไดถามีปญหาเกดิขึ้น 

3.14 0.35 3 มาก 

4. ทานพจิารณาแกไขปญหาดวยความละเอียด

รอบคอบ 

3.12 0.47 4 มาก 

5. ทานไมหลีกเลี่ยงปญหาที่ เกิดขึ้นในการ

ทํางาน 

2.98 0.55 5 มาก 

รวม 3.12 0.34 - มาก 

ขอ ดานมนุษยสัมพันธ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ลําดับ แปลคา 

1. เม่ือทานถงึที่ทํางาน ทานจะย้ิมแยมและกลาว

ทักทายเพื่อนรวมงานของทาน 

3.70 0.50 1 มากที่สุด 

2. ทานทําความเขาใจอารมณและความรูสึก

ของผูอ่ืน 

3.25 0.51 3 มาก 

3. ทานพูดคุยและรับฟงความตองการของผูอ่ืน 3.33 0.48 2 มาก 

4. ทานชวยสอนงานใหกับพนักงานใหม 2.79 0.67 4 มาก 

5. ไปงานเลี้ยงสังสรรคกับเพื่อนรวมงาน 2.44 0.82 5 ปานกลาง 

รวม 3.10 0.39 - มาก 

ขอ ดานการตดิตอสื่อสาร คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ลําดับ แปลคา 

1. สื่อสารกับเพื่อนรวมงานอยางตรงไปตรงมา 3.21 0.49 1 มาก 

2. เม่ืออธิบายงานใหคนอ่ืนฟงทานจะพูดซ้ํ า

บอยๆ เพื่อใหผูฟงเขาใจ 

2.96 0.57 3 มาก 

3. ยอมรับฟงความคิดเห็นของคนอ่ืน และนําไป

ปฏิบัต ิ

3.16 0.49 2 มาก 

4. กลาที่จะถามในเรื่องที่ไมเขาใจกับหัวหนางาน

ของทาน 

3.21 0.59 1 มาก 

5. มักไมเขาใจเวลาที่ผูอ่ืนพูด 1.86 0.69 4 ปานกลาง 

รวม 2.88 0.34 - มาก 

ขอ ดานการปฏิบัตติามขอบังคับขององคกร คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ลําดับ แปลคา 

1. ปฏิบัตติามกฎระเบยีบขอบังคับที่กองกําหนด 3.56 0.50 3 มากที่สุด 
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ไว 

2. แตงกายสุดภาพเรยีบรอยเขาสถานที่ทํางาน 3.58 0.50 2 มากที่สุด 

3. ทานพักรับประทานอาหารตามเวลาที่องคกร

กําหนด 

3.42 0.50 5 มาก 

4. ทานบันทึกเวลาในการปฏิบัติงานถูกตอง

เสมอ 

3.54 0.50 4 มากที่สุด 

5. เม่ือจําเปนตองลากิจ แจงผูบังคับบัญชากอน

ทุกครัง้ 

3.72 0.45 1 มากที่สุด 

รวม 3.56 0.30 - มากที่สุด 

ขอ ดานความรับผดิชอบตองาน คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ลําดับ แปลคา 

1. ทานรับผิดชอบความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจาก

การทํางาน 

3.58 0.50 4 มากที่สุด 

2. ทานทุมเทเอาใจใสงานอยางเต็มที่ 3.56 0.50 3 มากที่สุด 

3. ทานมาปฏิบัตงิานทันเวลา 3.63 0.52 2 มากที่สุด 

4. ทานทํางานเสร็จทันเวลากําหนด 3.47 0.60 5 มาก 

5. ทานทํางานโดยมีการวางแผนลวงหนา 3.70 0.65 1 มากที่สุด 

รวม 3.59 0.36 - มากที่สุด 

 

 ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมการทํางานของพนักงานที่มีสถานภาพของบุคคลแตกตางกันมีขอคนพบดังนี้ และ

แสดงตามตารางที่ 3  

 1. พนักงานที่มีเพศตางกัน มีพฤติกรรมการทํางานทัง้ 5 ดาน และในภาพรวมไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง

สถติทิี่ระดับ 0.05 

 2. พนักงานที่มีอายุตางกัน มีพฤติกรรมการทํางานดานการแกปญหา ดานการติดตอสื่อสาร และในภาพรวม

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถติทิี่ระดับ 0.05 (P = 0.001, P = 0.016 และ P = 0.001 ตามลําดับ) 

 3. พนักงานที่มีระดับการศกึษาตางกัน มีพฤตกิรรมการทํางานดานการแกปญหา และดานมนุษยสัมพันธแตกตาง

กันอยางมีนัยสําคัญทางสถติทิี่ระดับ 0.05 (P = 0.018 และ P = 0.002 ตามลําดับ) 

 4. พนักงานที่มีประสบการณการทํางานตางกัน มีพฤตกิรรมการทํางานดานการติดตอสื่อสารแตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถติทิี่ระดับ 0.05 (P = 0.015) 

 5. พนักงานที่มีรายไดตอเดอืนตางกัน มีพฤตกิรรมการทํางานดานมนุษยสัมพันธแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง

สถติทิี่ระดับ 0.05 (P = 0.019)  

 6. พนักงานที่ทํางานแผนกตางกัน มีพฤตกิรรมการทํางานทั้ง 5 ดาน ไดแก การแกปญหาดานมนุษยสัมพันธ ดาน

การตดิตอสื่อสาร ดานการปฏิบัติตามขอบังคับขององคกร ดานความรับผิดชอบตองาน และในภาพรวมแตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถติทิี่ระดับ 0.05 (P = 0.000, P = 0.000, P = 0.031, P = 0.000, P = 0.000 และ P = 0.000 ตามลําดับ) 
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ตารางที่ 3  แสดงผลการเปรยีบเทยีบพฤตกิรรมการทํางานของพนักงานที่มีสถานภาพของบุคคลแตกตางกัน 

 

พฤตกิรรมการทํางาน 

สถานภาพของ

บุคคล 

ดานการ

แกปญหา 

ดานมนุษย

สัมพันธ 

ดานการ

ตดิตอสื่อสาร 

ดานการปฏิบัติ

ตามขอบังคับ

ขององคกร 

ดานความ

รับผดิชอบตอ

งาน 

รวม 

เพศ       

อายุ       

ระดับ

การศกึษา 
      

ประสบการณ

การทํางาน 
      

รายไดตอเดือน       

แผนก       

 

หมายเหต ุ    หมายถงึ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถติทิี่ระดับ 0.05 

    หมายถงึ ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.05 

 

วิจารณผลการวิจัย 

จากการวิจัย พบวา พฤติกรรมการทํางานของพนักงานดานความรับผิดชอบตองานอยูในระดับมากที่สุด เม่ือ

พิจารณาเปนรายขอ พบวา พนักงานทํางานโดยมีการวางแผนลวงหนาอยูในระดับมากที่สุด (คาเฉลี่ย 3.70) รองลงมาคือ

พนักงานมาปฏิบัตงิานทันเวลา (คาเฉลี่ย 3.63) รับผดิชอบความผดิพลาดที่เกดิขึ้นจากการทํางาน (คาเฉลี่ย 3.58) ทุมเทเอาใจ

ใสงานอยางเต็มที่ (คาเฉลี่ย 3.56) และทํางานเสร็จทันเวลากําหนด (คาเฉลี่ย 3.47) อาจเนื่องมาจากหนวยงานที่ปฏิบัติงาน

เปนหนวยงานราชการ มีระบบการบรหิารงานและการปกครองแบบราชการ มีกฎระเบียบและขอบังคับที่ชัดเจน เชน  การเขา

งานทันเวลา การปฏิบัตติามคําสั่งของผูบรหิารอยางเครงครัด ไมเขาไปมีสวนรวมในการกระทําหรือ ปกปดการกระทําใดๆ ที่

ผดิกฎหมาย พนักงานที่ทํางานในหนวยงานนี้จึงมีระเบยีบวนิัยในการทํางาน ดานความรับผิดชอบตองานซึ่งสอดคลองกับวิจัย

ของ (สุพรรณนา, 2542) ศกึษาเรื่องพฤตกิรรมการทํางานของบุคลากรสายการเงินและบัญชีในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ คือ 

มีความซื่อสัตยสุจรติในหนาที่การงาน มีความรูความสามารถในงานที่รับผิดชอบ มีความละเอียดรอบคอบ มีมนุษยสัมพันธ 

เปนคนเปดเผย มีความม่ันคง มีความรับผดิชอบ ไมปลอยปละละเลยในงานที่ตนรับผดิชอบ 

 จากการวิจัย พบวา พนักงานที่มีระดับการศึกษาตางกัน มีพฤติกรรมการทํางานดานการแกปญหาตางกัน โดย

พนักงานที่มีระดับการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี มีพฤติกรรมในดานการแกปญหาสูงที่สุด (คาเฉลี่ย 3.33) และต่ําที่สุดคือ

พนักงานที่สําเร็จการศกึษาระดับอนุปรญิญาหรอื ปวส. (คาเฉลี่ย 2.80) ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากพนักงานที่มีระดับการศึกษาสูง

กวาปรญิญาตร ีมีความรูทักษะการทํางานเฉพาะทางมาเปนระยะเวลานาน มีความกระตือรือรน สนใจงานที่ไดรับมอบหมาย 

มีความขยันตื่นตัวอยูเสมอ คิดหาทางแกไขปญหา สามารถวเิคราะหปญหาตางๆ ที่เกดิขึ้นจากการทํางานไดดี และดําเนินการ

แกไขปญหาไดสําเร็จลุลวง รวมทัง้มีตําแหนงงานสูงกวายอมตองมีบทบาทหนาที่และความรับผดิชอบสูงกวาในตําแหนงงานอ่ืน 

ซึ่งสอดคลองกับวิจัยของ (อุทัยรัตน, 2544) ศึกษาเรื่องพฤติกรรมการทํางานของพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรมผลิต

เครื่องประดับ พบวา พนักงานที่มีวุฒิการศึกษาสูง มีพฤติกรรมการทํางานดีกวาพนักงานที่มีวุฒิการศึกษาต่ํากวา อาจเปน
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เพราะผูที่มีการศกึษาสูงยอมผานการเรยีนรูความเขาใจเหตุผลดานนโยบายขององคกร และประสบการณดานตางๆ มากกวา 

และผูมีการศกึษาสูงมักจะเปนผูที่มีความเชื่อม่ันวาตนสามารถควบคุมสถานการณตางๆ ในการปฏิบัตงิานไดดกีวา 
 

สรุปผลการวิจัย 

 พฤตกิรรมการทํางานของพนักงานกองอุปกรณการจําหนาย การไฟฟานครหลวงเขตสามเสน ดานการติดตอสื่อสาร

ในภาพรวมอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 2.88) แตต่ําที่สุดในจํานวน 5 ดาน ดังนัน้กองอุปกรณการจําหนาย การไฟฟานครหลวง

เขตสามเสน ควรจัดอบรมทักษะสื่อสารเพื่อปรับทัศนคติในการสื่อสารอยางเปนมิตรกับหัวหนาและเพื่อนรวมงาน พูดคุย

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น แลกเปลี่ยนประสบการณในการทํางาน และเพื่อสรางบรรยากาศที่ดใีนการทํางาน 

 ผลการเปรยีบเทยีบความแตกตางของพฤติกรรมการทํางานของพนักงานกองอุปกรณการจําหนาย การไฟฟานคร

หลวงเขตสามเสน ดานการแกไขปญหา พบวา พนักงานที่มีระดับการศกึษาสูงกวาปรญิญาตรมีีคาเฉลี่ยสูงสุด (คาเฉลี่ย 3.33) 

และต่ําที่สุดคือพนักงานที่มีระดับการศึกษาอนุปรญิญาหรอื ปวส. (คาเฉลี่ย 2.80) ดังนั้นกองอุปกรณการจําหนาย การไฟฟา

นครหลวงเขตสามเสน ควรมีขัน้ตอนตางๆ ที่เปนการสนับสนุนใหพนักงานมีระดับการศึกษาเพิ่มขึ้น เชน การจัดหาเงินทุนเพื่อ

การศึกษาตอใหแกพนักงาน สงเสริมพนักงานไปอบรมหรือหาความรู เรียนตอในระดับการศึกษาที่สูงขึ้น รวมทั้งมีการ

ประชาสัมพันธใหพนักงานทราบอยางชัดเจนและทั่วถงึ 
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 บทความฉบับนี้สําเร็จลุลวงไดดีดวยความชวยเหลือและการสนับสนุนเปนอยางดีย่ิงจากคณะ อาจารย บุคลากร

หลายฝาย ผูวจัิยขอกราบขอบพระคุณ มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา คณะเทคโนลอุีตสาหกรรม กองอุปกรณการจําหนาย 

การไฟฟานครหลวงเขตสามเสน และอาจารยปรณัิฐ แซหวุน 

 

เอกสารอางอิง 

กองอุปกรณการจําหนาย การไฟฟานครหลวงเขตสามเสน. (2550). ประวัตคิวามเปนมา. สบืคนเม่ือ 25 ตุลาคม 2560 จาก 

 http://www.mea.or.th/profile/91/96.  

โกศล มีคุณ. (2548). การใชและการผลติผลงานวจัิยทางพฤตกิรรมศาสตรเพื่อประโยชนแกสังคมไทย 

 หลักสูตรการฝกอบรมการวจัิยขัน้สูงแบบบูรณาการทางพฤตกิรรมศาสตร เลม 1.  

 กรุงเทพฯ: โครงการวจัิยแมบทสํานักงานคณะกรรมการวจัิยแหงชาต.ิ  

นพ ศรบีุญนาค. (2545). พฤตกิรรมองคกร. กรุงเทพฯ: สูตรไพศาล.  

ฤด ีนยิมรัตน. (2556). เอกสารการสอนวชิาจิตวทิยาอุตสาหกรรม. กรุงเทพฯ: คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

 มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา.  

สุพรรณนา หนูรักษ. (2542). พฤตกิรรมการทํางานของบุคลากรสายการเงนิและบัญชใีนสถาบันอุดมศกึษาของรัฐ.  

 วทิยานิพนธการศกึษามหาบัณฑิต สาขาการจัดการอุดมศกึษา มหาลัยวทิยาลัยศรนีทรวโิรฒ.  

อุทัยรัตน เนยีรเจรญิสุข. (2544). พฤตกิรรมการทํางานของพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรรมผลติเครื่องประดับ.  

 วทิยานพินธวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาจิตวทิยาอุตสาหกรรมและองคการ มหาวทิยาลัยรามคําแหง.  

Baron, R.A. & Greenberg, J. (1990). Behavior in organization. Boston: Allyn and Bacon.  

Best, J.W. (1981). Research in education. New Jersey: Prentice-Hall.  

Krejcie, R.V. & Morgan, D.W. (1970). Determining sample size for research activites.  

 Educational and Psychological meaurement. 30(3): 607-610. 

Scheffé, H. (1959). The analysis of variance. New York: John Wiley & Son. 



การประชุมวชิาการ และการประกวดนวัตกรรมบัณฑิตศกึษาระดับชาติและนานาชาติ 

ระหวางวันท่ี 17-18 พฤษภาคม 2561 

ณ ศูนยประชุมนานาชาติดิเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส เชยีงใหม 
 

1537 

NGRC03010324 

ปญหาในการเรียนของนักศกึษาสาขาวชิาการจัดการอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา   

The learning problems of Industrial Management Program students, Faculty of Industrial technology, 

Suansunandha Rajabhat University 

มนธกานต  เพยีรประสงค* และ ฤด ี นยิมรัตน 

Montakarn Pienprasong* and Ruedee Niyomrath 

สาขาวชิาการจัดการอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร 10300 

Industrial Management, Program Faculty of Industrial Technology, Suan Sunandha Rajabhat University, Bangkok, 10300 

*Corresponding author, e-mail: folkmontakarn1@hotmail.com 

บทคัดยอ 

การวจัิยครัง้นี้มีวตัถุประสงคเพื่อศกึษาปญหาในการเรยีนของนักศึกษา และเพื่อเปรียบเทียบปญหาในการเรียนของ

นักศกึษาสาขาวชิาการจัดการอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จําแนกตามขอมูล

ทั่วไปของนักศึกษาประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จํานวน 246 คน กลุมตัวอยางในการวจัิย คือ นักศึกษาภาคปกติสาขาวิชาการ

จัดการอุตสาหกรรม ที่เรยีนอยูในภาคเรยีนที่ 2 ปการศึกษา 2560 จํานวน 170 คน ใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บ

รวมรวบ ขอมูลสถติทิี่ใชในการวเิคราะหขอมูล ไดแก คาความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test, f-test (one-

way ANOVA) และ Scheffe ผลการวิจัยพบวา นักศึกษามีปญหาในการเรียนในภาพรวมอยูในระดับนอยที่สุด โดยพบวาทุก

ดานอยูในระดับนอยที่สุด คือ ดานหลักสูตร มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมาไดแก ดานผูเรียน ดานอาจารย และคาเฉลี่ยต่ําสุด 

คือดานสภาพแวดลอมในการเรยีน ผลการเปรยีบเทยีบปญหาในการเรยีนของนักศกึษา พบวานักศกึษาที่มีเพศ ชั้นปการศึกษา

และเกรดเฉลี่ยตลอดหลักสูตรตางกัน มีปญหาในการเรยีนในภาพรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถติทิี่ระดับ .05 

คําสําคัญ: ปญหาในการเรยีน  สาขาวชิาการจัดการอุตสาหกรรม  สภาพแวดลอมในการเรยีน  หลักสูตร 

Abstract  

This research aims to study the problem of learning and to compare the students' learning problems of 

Industrial Management course, faculty of Industrial Technology, Suan Sunandha Rajabhat University classified by 

personal data of students. The population used in this study were the students of Industrial Management, faculty of 

Industrial Technology, Suan sunandha  Rajabhat University 246 people. The questionnaire has been used to collect data, 

the statistics used for data analysis include Frequency, Percent age Average, Standard Deviation, t-test, F-test, and 

scheffee’ method. The research found that, the students had the overall of learning problems in the lowest in level. And 

all asspects were at the lowest level. The Curriculum asspect had the highest average, the students aspect the teacher 

asspect and learning environment asspect fively. Comparison results of students' problems found that students with 

gender, year of study, and the overall GPA varies were significant diffedent leaning problems at .05 level.          

Keywords: Learning problems, Industrial management Program, Learning environment, Course 
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บทนํา  

การศึกษาเปนกระบวนการที่สําคัญในการพัฒนาคนใหมีคุณภาพ ทั้งความรู ความสามารถ และสติปญญา เพียง

พอที่จะเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศใหเจรญิกาวหนา โดยเฉพาะการศกึษาในระดับปรญิญาตรซีึ่งเปนการศึกษาที่มุง

สงเสรมิใหผูเรยีนไดพัฒนาความรู ทักษะ ในสาขาวชิาเฉพาะทางใหมีความชัดเจน และยังมุงสรางบุคคลใหมีความเปนเลิศทาง

วชิาการ สามารถพัฒนาองคความรูและเทคโนโลยีตางๆ ตลอดจนวทิยาการสากลมาใชในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ

ประเทศ (ประดษิฐ มีสุข และทรงธรรม ธรีะกุล, 2551, หนา 1) 

ปจจุบันการศึกษามุงสงเสริมใหผูเรียนไดพัฒนาความรู ทักษะ ในสาขาวิชาเฉพาะทาง ดังเชนที่ จารุทัศน สันติสิริ

สมบูรณ (2555, หนา 6) ไดทําการวิจัยเรื่อง การศึกษาปจจัยที่สงผลตอการเขาชั้นเรียนของนักศึกษา พบวาการศึกษา

ระดับอุดมศกึษาจะตองมีองคประกอบหลักในการเรียนการสอน คือ (1) ผูสอนที่มีความรูความเชี่ยวชาญ และตองสรางสม

ประสบการณในวชิาการเพื่อใหการถายทอดองคความรูตางๆ เกดิสัมฤทธิ์ได (2) ผูเรยีนตองมีความรับผดิชอบ มีวินัยในตนเอง

สูง มีเปาหมายในการเรียน เพื่อใหการเรียนประสบความสําเร็จ และ (3) การจัดการเรียนการสอน รวมถึงอุปกรณ

ประกอบการสอน เปนหลักในการพัฒนาคุณภาพของผูเรียนใหมีประสิทธิภาพ โดยปจจุบันระบบการศึกษาไดเนนให

ความสําคัญกับผูเรยีน คือ เพื่อตอบสนองความตองการความรูของผูเรียน เพื่อเติมเต็มความรูพื้นฐานของผูเรียนทั้งหมดใหมี

ความทัดเทยีมกัน และตอยอดความรูเพิ่มเตมิใหเพยีงพอกอนออกไปประกอบอาชพีตอไป 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเปนหนวยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยตองดําเนินงานให

สอดคลองกับภารกจิตามพระราชบัญญัตมิหาวทิยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 7 มหาวิทยาลัยเปนสถาบันอุดมศึกษาเพื่อ

การพัฒนาทองถิ่นที่เสรมิสรางพลังปญญาของแผนดนิ ฟนฟูพลังการเรยีนรู เชดิชูภูมิปญญาของทองถิ่น สรางสรรคศิลปวิทยา 

เพื่อความเจริญกาวหนาอยางม่ังคงและย่ังยืนของปวงชน มีสวนรวมในการจัดการ การบํารุงรักษา การใชประโยชนจาก

ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอมอยางสมดุลและย่ังยืน โดยมีวัตถุประสงคใหการศึกษาสงเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง 

ทําการสอน วจัิย ใหบรกิารทางวชิาการแกสังคม ปรับปรุง ถายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี ทํานุบํารุงศิลปะวัฒนธรรม (คณะ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม, 2553) 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ไดเปดสอน 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรวิทยาศาสตร

บัณฑิต และหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต โดยหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร  4 ป) มีการจัดเรียนการสอน

จํานวน 18 สาขา และสาขาวชิาการจัดการอุตสาหกรรมเปนสาขาวิชาหนึ่งในหลักสูตรนี้ ในปการศึกษา 2560 สาขาวิชาการ

จัดการอุตสาหกรรม มีนักศกึษาทัง้หมด 3 ประเภท จํานวน 246 คน ไดแกนักศึกษาภาคปกติจํานวน 213 คน นักศึกษาภาค

สมทบ จํานวน 27 คน และนักศกึษาภาคพเิศษ จํานวน 6 คน หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาการจัดการอุตสาหกรรม 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีการประเมินหลักสูตรทุกปการศึกษาแมจะพบวาผลการ

ประเมินดานหลักสูตรในภาพรวมมีระดับคุณภาพดีมาก โดยดานอาจารยผูสอน ดานจัดการเรียนการสอน ดานการวัด

ประเมินผลและดานการเรยีนรูตลอดหลักสูตรไดพัฒนาคุณลักษณะของผูเรยีน มีระดับคุณภาพดมีาก สวนดานสภาพแวดลอม

การเรยีนรู มีระดับคุณภาพปานกลาง (ปวณีา ปุกคํา, 2558) ก็ตามการศกึษาปญหาในการเรยีนของนักศกึษา  

ก็ยังมีความสําคัญเพื่อชวยคนหาความเสี่ยงของการจัดการศกึษาของหลักสูตรที่มีมาจากปจจัยดานนักศึกษา ในการ

วจัิยครัง้นี้จึงมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปญหาในการเรียนเพื่อเปรียบเทียบปญหาการเรียน ทั้งทางดานผูเรียน ดานหลักสูตร 

ดานอาจารย ดานสภาพแวดลอมในการเรยีน ซึ่งทัง้ 4 ดานที่ไดกลาวมานี้เปนองคประกอบสําคัญของหลักสูตร เพราะเปนสวน

สําคัญที่ทําใหหลักสูตรสมบูรณและสามารถใชเปนแนวทางในการจัดการเรยีนการสอน การประเมินผล และการปรับปรุงการ

เรยีนการสอนหรอืการพัฒนาหลักสูตรไดตอไป 
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วิธีดําเนนิการวิจัย  

1. ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาจํานวน 246 คน กลุมตัวอยางในการวิจัย คือ นักศึกษาภาคปกติสาขาวิชาการจัดการ

อุตสาหกรรม ที่เรยีนอยูในภาคเรยีนที่ 2 ปการศกึษา 2560 จํานวน 170 คน 

2. ตัวแปรอิสระไดแก ขอมูลทั่วไปของนักศึกษา ประกอบดวย เพศ อายุ ชั้นปการศึกษา และเกรดเฉลี่ยรวมตลอด

หลักสูตร ตัวแปรตามไดแก ปญหาในการเรียนของนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม จําแนกออกเปน 4 ดาน 

ประกอบดวย ดานผูเรยีน ดานหลักสูตร ดานอาจารย และดานสภาพแวดลอมในการเรยีน 

3. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแกแบบสอบถาม แบงเปน 2 ตอน คือ ตอนที่ 1 สอบถามขอมูลทั่วไปของนักศึกษา 

จํานวน 4 ขอ ลักษณะการตอบเปนแบบตรวจสอบรายการ (Check list) ตอนที่ 2 ปญหาในการเรียนของนักศึกษา จํานวน 31 

ขอ ลักษณะการตอบแบบสอบถามเปนมาตราสวนประมาณคา (Rating scale) จํานวน 5 ระดับ คือ 5 คะแนน หมายถึงมีระดับ

ปญหาในการเรยีนมากที่สุด 4 คะแนน หมายถงึมีระดับปญหาในการเรียนมาก 3 คะแนน หมายถึงมีระดับปญหาในการเรียน

ปานกลาง 2 คะแนน หมายถงึมีระดับปญหาในการเรยีนนอย และ 1 คะแนน หมายถงึมีระดับปญหาในการเรยีนนอยที่สุด  

4. การวเิคราะหขอมูล มีดังนี้   

4.1 วเิคราะหขอมูลทั่วไปของนักศกึษา โดยใชคาสถติคิวามถี่ และรอยละ  

4.2 วเิคราะหปญหาในการเรียนของนักศึกษาโดยใชสถิติการหาคาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน รายขอ ราย

ดาน และในภาพรวม โดยใชเกณฑการแปลคาเฉลี่ยคือ (Best, 1981) 4.51-5.00 หมายถึงมีปญหาในการเรียนระดับมากที่สุด 

3.51-4.50 หมายถึงมีปญหาในการเรียนระดับมาก 2.51-3.50 หมายถึงมีปญหาในการเรียนระดับปานกลาง 1.51-2.50 

หมายถงึมีปญหาในการเรยีนระดับนอย และ 1.00-1.50 หมายถงึมีปญหาในการเรยีนระดับนอยที่สุด 

4.3 การเปรยีบเทยีบปญหาในการเรยีนของนักศกึษาที่มีขอมูลทั่วไปแตกตางกัน โดยใชคาสถิติ t-test, f-test โดย

วิธี one-way analysis  of variance (one-way ANOVA) และหากพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

ทดสอบความแตกตางเปนรายคูดวยวธิ ีScheffe (Scheffe, 1959)  
  

ผลการวิจัย  

1. นักศกึษาสาขาวชิาการจัดการอุตสาหกรรม มีผูตอบแบบสอบถามจํานวน 170 คน เปนเพศชายมากกวาเพศหญิง 

(เพศชาย รอยละ 66.5) มีอายุระหวาง 20-23 ป (รอยละ 91.2) เปนนักศึกษาชั้นปที่ 1 (รอยละ 44.7) และมีเกรดเฉลี่ยรวม

ตลอดหลักสูตร 2.00-2.50 (รอยละ 50) ดังตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 แสดงจํานวนและรอยละของขอมูลทั่วไปของนักศกึษา  
เพศ จํานวน (คน) รอยละ 

   ชาย 113 66.5 

   หญิง 57 33.5 

อายุ จํานวน (คน) รอยละ 

   ตํ่ากวา 20 ป 15 8.8 

   20-23 ป 155 91.2 

ช้ันปการศึกษา จํานวน (คน) รอยละ 

   ช้ันปที ่1 76 44.7 

   ช้ันปที ่2 57 33.5 

   ช้ันปที ่3 37 21.8 

เกรดเฉล่ียรวมตลอดหลักสูตร จํานวน (คน) รอยละ 

   นอยกวา 2.00 18 10.6 

   2.00-2.50 85 50 

   2.51-3.00 51 30.6 

   มากกวา 3.00 16 8.8 
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2. ปญหาในการเรียนของนักศึกษาในภาพรวมอยูในระดับนอยที่สุด (คาเฉลี่ย 1.32) เม่ือพิจารณารายดาน พบวา 

ดานหลักสูตรมีคาเฉลี่ยสูงที่สุดอยูในระดับนอย (คาเฉลี่ย 1.70) สวนอีก 3 ดานอยูในระดับนอยที่สุด เรียงตามลําดับคือ ดาน

ผูเรยีน (คาเฉลี่ย 1.41) ดานอาจารย (คาเฉลี่ย 1.10) และดานสภาพแวดลอมในการเรยีน (คาเฉลี่ย 1.08) ดังแสดงรายละเอียด

ตามตารางที่ 2 

ตารางที่ 2 แสดงคาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของปญหาในการเรยีนของนักศกึษา 

ขอ ดานผูเรยีน คาเฉลี่ย 
คาเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 
ลําดับ แปลคา 

1 มีโรคประจําตัวที่เปนอุปสรรคตอการเรยีน 1.06 0.27 9 นอยที่สุด 

2 ความไมสะดวกในการเดนิทางมาเรยีน 1.32 0.73 5 นอยที่สุด 

3 ตดิสารเสพติด (สุรา บุหรี)่ 1.38 0.65 4 นอยที่สุด 

4 ตื่นสาย มาเรยีนสาย 1.55 0.98 2 นอย 

5 มีภาระรับผดิชอบทางครอบครัวทําใหเปนอุปสรรคตอการ

เรยีน เชน การหารายไดเสรมิ 

1.14 0.40 8 นอยที่สุด 

6 เกรดเฉลี่ยต่ํา 2.81 1.18 1 ปานกลาง 

7 ขาดเรยีนบอย 1.39 0.67 3 นอยที่สุด 

8 ขาดสงงาน 1.19 0.44 7 นอยที่สุด 

9 สอบไมผานในบางรายวชิา (ตดิ F) 1.27 0.60 6 
นอยที่สุด 

 

10 เกรดเฉลี่ยไมสมบูรณ (ตดิ I) 1.00 0.00 10 นอยที่สุด 

รวมดานผูเรยีน 1.41 0.26 - นอยที่สุด 

ขอ ดานหลักสูตร คาเฉลี่ย 
คาเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 
ลําดับ แปลคา 

1 เนื้อหารายวชิาในหลักสูตรยาก 2.91 0.86 1 ปานกลาง 

2 มีรายวชิาหลากหลายและจํานวนมาก 1.61 0.89 3 นอย 

3 การเรยีนแตละภาคเรยีนมีจํานวนวชิาและ 

หนวยกิตมาก (7 วชิา 21 หนวยกติ) 

1.84 0.97 2 นอย 

4 การจัดตารางเรยีนแนนและเวลาไมเหมาะสม 1.13 0.34 4 นอยที่สุด 

5 มีกจิกรรมเสรมิหลักสูตรมาก 1.03 0.17 5 นอยที่สุด 

รวมดานหลักสูตร 1.70 0.30 - นอยที่สุด 

ขอ ดานอาจารย คาเฉลี่ย 
คาเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 
ลําดับ แปลคา 

1 อาจารยถายทอดไมเขาใจ 1.25 0.43 1 นอยที่สุด 

2 อาจารยขาดประสบการณในการสอน 1.03 0.17 4 นอยที่สุด 

3 อาจารยมีเวลาใหคําปรกึษาในการเรยีนนอย 1.12 0.33 3 นอยที่สุด 

4 อาจารยขาดมนุษยสัมพันธที่ดี 1.00 0.00 5 นอยที่สุด 

5 อาจารยมอบหมายงานมากเกินไป 1.20 0.40 2 นอยที่สุด 

6 อาจารยลําเอียงขาดความยุตธิรรมในการประเมิน 1.00 0.00 5 นอยที่สุด 



การประชุมวชิาการ และการประกวดนวัตกรรมบัณฑิตศกึษาระดับชาติและนานาชาติ 

ระหวางวันท่ี 17-18 พฤษภาคม 2561 

ณ ศูนยประชุมนานาชาติดิเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส เชยีงใหม 
 

1541 

นักศกึษา 

รวมดานอาจารย 1.10 0.10 - นอยที่สุด 

ขอ ดานสภาพแวดลอมในการเรยีน คาเฉลี่ย 
คาเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 
ลําดับ แปลคา 

1 หองเรยีนมีแสงสวางนอย 1.11 0.32 2 นอยที่สุด 

2 หองเรยีนอุณหภูมิไมเหมาะสม 1.09 0.28 5 นอยที่สุด 

3 ขนาดหองและจํานวนโตะเรยีนไมเหมาะสม (แนน) 1.10 0.30 3 นอยที่สุด 

4 หองเรยีนสกปรกขาดความเปนระเบียบเรียบรอย 1.07 0.26 6 นอยที่สุด 

5 ขาดสื่อการเรยีนรู (หนังสอืตํารา) 1.06 0.24 7 นอยทีสุ่ด 

6 มีเสยีงรบกวนจากภายนอกหองเรยีน 1.09 0.28 5 นอยที่สุด 

7 อุปกรณในหองเรยีน(คอมพวิเตอร โปรเจคเตอร) ไมพรอม

ใชงาน 

1.13 0.34 1 นอยที่สุด 

8 ไมมีสถานที่ระชุมกลุมในการทํางานมอบหมาย 1.04 0.18 9 นอยที่สุด 

9 หองสุขาไมสะดวก-ไมสะอาด 1.05 0.22 8 นอยที่สุด 

10 สถานที่จําหนายอาหาร-เครื่องดื่ม 

ไมเพยีงพอ 

1.09 0.29 4 นอยที่สุด 

รวมดานสภาพแวดลอมในการเรยีน 1.08 0.09 - นอยที่สุด 

 

3. ผลการเปรียบเทียบปญหาในการเรียนของนักศึกษาจําแนกตามขอมูลทั่วไปของนักศึกษามีขอคนพบดังนี้ และ

แสดงตามตารางที่ 3 

 3.1 นักศึกษาเพศชายและเพศหญิงมีปญหาในการเรียนดานผูเรียน ดานอาจารย และในภาพรวม แตกตางกัน

อยางมีนัยสําคัญทางสถติทิี่ระดับ .05 (P= 0.000 P = 0.040 และ P = 0.000 ตามลําดับ) 

  3.2 นักศกึษาที่มีอายุแตกตางกันมีปญหาในการเรยีนทัง้ 4 ดาน และในภาพรวม ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถติทิี่ระดับ .05 

 3.3 นักศกึษาที่มีระดับชั้นปการศึกษาแตกตางกันมีปญหาในการเรียนดานผูเรียน และในภาพรวม แตกตางกัน

อยางมีนัยสําคัญทางสถติทิี่ระดับ .05 (P = 0.000 และ P = 0.007) 

 3.4 นักศกึษาที่มีเกรดเฉลี่ยรวมตลอดหลักสูตรแตกตางกันมีปญหาในการเรยีนดานผูเรียน ดานหลักสูตร และใน

ภาพรวม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถติทิี่ระดับ .05 (P = 0.000 P = 0.007 และ P = 0.000 ตามลําดับ) 
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ตารางที่ 3  ผลการเปรยีบเทยีบปญหาในการเรยีนของนักศกึษาสาขาวชิาการจัดการ อุตสาหกรรมที่มีขอมูลทั่วไปแตกตางกัน 

หมายเหตุ       หมายถงึ  แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถติทิี่ระดับ .05 

       หมายถงึ  ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถติทิี่ระดับ .05 

 

วิจารณผลการวิจัย 

1. จากขอคําถามทางการวิจัยจํานวน 31 ขอพบวา นักศึกษามีปญหาระดับนอย 3 ขอ และระดับนอยที่สุด 26 ขอ 

โดยมีปญหาในการเรียนระดับปานกลาง 2 ขอ ไดแก ปญหาเกรดเฉลี่ยต่ํา (คาเฉลี่ย 2.81  ) และปญหาเนื้อหารายวิชาใน

หลักสูตรยาก (คาเฉลี่ย 2.91) ซึ่งสอดคลองกับขอมูลผลการวจัิยที่พบวา นักศกึษาที่มีเกรดเฉลี่ยรวมตลอดหลักสูตร นอยกวา 

2.00 มีปญหาในการเรยีนแตกตางจากนักศกึษาที่มีเกรดเฉลี่ยรวมตลอดหลักสูตร 2.00-2.51 โดยนักศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ยต่ํา

กวา 2.00 มีคาเฉลี่ยปญหาในการเรยีนมากกวานักศกึษาที่มีเกรดเฉลี่ยรวมตลอดหลักสูตร 2.00-2.51 

2. จากการวิจัยพบวานักศึกษาที่มีชั้นปที่แตกตางกัน มีปญหาในการเรียนดานผูเรียนแตกตางกัน โดยชั้นปที่ 1 มี

คาเฉลี่ยของปญหาสูงกวาทุกชัน้ป ทัง้นี้ อาจเนื่องมาจากนักศกึษาชัน้ปที่ 1 คุนเคยกับการเรียนในระบบชั้นเรียนของการศึกษา

ระดับพื้นฐาน ซึ่งแตกตางจากการเรยีนรูในระดับอุดมศึกษา ที่ตองมีการปรับตัวทั้งดานตนเอง สังคม และการปฏิบัติตามกฏ

ระเบยีบตางๆ 

 

สรุปผลการวิจัย 

จากการวจัิยพบวาปญหาในการเรียนของนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม ในภาพรวมอยูในระดับนอย

ที่สุด และเม่ือเปรยีบเทยีบปญหาในการเรยีนพบวา นักศกึษาที่มีเกรดเฉลี่ยรวมตลอดหลักสูตร นอยกวา 2.00 มีปญหาในการ

เรียนแตกตางจากนักศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ยรวมตลอดหลักสูตร 2.00-2.51 และนักศึกษาที่ มีคาเฉลี่ยปญหาสูงที่สุด คือ 

นักศกึษาชัน้ปที่ 1 การวจัิยครัง้ตอไปจึงควรศกึษาปญหาดานเกรดเฉลี่ยของนักศกึษาเพราะเปนปญหาที่มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด 

1. จากการวจัิยพบวา คาเฉลี่ยของปญหาที่สูงที่สุดคือ เกรดเฉลี่ยต่ํา (คาเฉลี่ย 2.81) และเนื้อหารายวิชาในหลักสูตร

ยาก (คาเฉลี่ย 2.91) รวมทัง้พบวา นักศกึษาที่มีเกรดเฉลี่ยรวมตลอดหลักสูตร นอยกวา 2.00 มีปญหาในการเรียนทั้ง 4 ดาน 

และในภาพรวมรวมสูงกวานักศกึษาที่มีเกรดเฉลี่ยรวมตลอดหลักสูตรสูงกวา 2.00 ดังนัน้นักศึกษาควรมีการทบทวนการเรียน

ใหมากขึ้น และตั้งใจเรียนใหมากขึ้น อาจารยควรมีการสอนเพิ่มเติมใหนักศึกษา มีการประเมินความกาวหนาของนักศึกษา 

และมีเวลาใหคําปรกึษาตอนักศกึษาโดยเฉพาะนักศกึษาที่มีเกรดเฉลี่ยต่ําและมีแนวโนมการตกออกในปที่ 1 และปที่ 2 

2. จากการวิจัยพบวา นักศึกษาที่มีชั้นปที่แตกตางกัน มีปญหาในการเรียนดานผูเรียนแตกตางกัน โดยชั้นปที่ 1 มี

คาเฉลี่ยของปญหาสูงกวาทุกชัน้ป  ดังนัน้นักศกึษาชัน้ปที่ 1 ควรตั้งใจเรียน สงงานใหครบ เดินทางมาเรียนหรือตื่นมาเรียนให

ทันเวลาเรยีน อาจารยควรตดิตาม ประเมินผลความกาวหนาทางการเรยีนของนักศกึษาชัน้ปที่ 1 มากกวาชัน้ปอ่ืนๆ 

      ปญหาในการเรยีนของนักศกึษาสาขาวชิาการจัดการอุตสาหกรรม 

ขอมูลทั่วไปของนักศกึษา ดานผูเรยีน ดานหลักสูตร ดานอาจารย 
ดานสภาพ 

แวดลอมในการเรยีน 
รวม 

เพศ      

อายุ      

ชัน้ปที่ศกึษา      

เกรดเฉลี่ยรวมตลอดหลักสูตร      
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กติตกิรรมประกาศ  

ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาและคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ที่สนับสนุนใหการวิจัยครั้งนี้สําเร็จ

ลุลวงไปดวยด ีอาจารยที่ปรกึษาวิจัยที่ใหความชวยเหลือ และนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม ที่ใหขอมูลในการ

วจัิยครัง้นี้   
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บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาพฤติกรรมความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท จินตนา 

อินเตอรเทรด จํากัด และเพื่อเปรยีบเทยีบพฤตกิรรมความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท จินตนา อินเตอรเท

รด จํากัด จําแนกตามสถานภาพของบุคคล ประชากรที่ใชในการวจัิย  คือ พนักงานแผนกการผลิตและแผนกคลังสินคาบริษัท 

จินตนา อินเตอรเทรด จํากัด จํานวน 607 คน ใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล   สถิติที่ใชในการ

วิเคราะหขอมูลไดแก คาความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test, F-test (one-way ANOVA) และ Scheffe 

ผลการวจัิยพบวา พฤตกิรรมความปลอดภัยในการปฏิบัตงิานในภาพรวมอยูในระดับมาก โดยมี 2 ดานอยูในระดับมาก ไดแก

ดานสภาพแวดลอมในการปฏิบัติงานและดานอุปกรณและเครื่องจักร สวนอีก 1 ดานอยูในระดับปานกลาง ไดแกดานการ

ปฏิบัติงาน ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของพนักงานจําแนกตามสถานภาพของบุคคล 

พบวา พนักงานที่มีเพศ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษาสูงสุด และแผนกแตกตางกันมีพฤติกรรมความปลอดภัยในการ

ปฏิบัตงิานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถติทิี่ระดับ .05 สวนพนักงานที่มีอายุ ประสบการณในการปฏิบัติงาน และรายได

ตอเดอืนแตกตางกัน มีพฤตกิรรมความปลอดภัยในการปฏิบัติงานทุกดานและในภาพรวมไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง

สถติทิี่ระดับ .05 

คําสําคัญ: พฤตกิรรมความปลอดภัย ความปลอดภัยในการทํางาน   พนักงานแผนกการผลติ  พนักงานแผนกคลังสนิคา 

Abstract  

This research aims to study the Safety behavior in the work of staff Jintana Intertrade Company Limited and To 

compare the safety behavior in the work of staff Jintana Intertrade Company Limited by status of person. The population 

used in this study is Production staff and Warehouse staff of Jintana Intertrade Company Limited 607 peoples. Use 

questionnaire as a tool to collect data. Statistics used in data analysis include frequency, percentage, mean, standard 

deviation t-test, f-test (one-way ANOVA) and Scheffe. The research found that The overall safety behaviors were at a 

high level. There are 2 sides in a very high level. The operating environment and equipment and machinery. 1 side is in 

the moderate. The operation. compare the safety behavior in the work  by status of person. Employees with the highest 

gender, marital status, education There was a statistically significant difference at .05 level in the occupational safety 

behaviors. Employees with age Experience in working And monthly income is different. There was no statistically 

significant difference at .05 level.          

Keywords: Safety behavior, Work Safety, Production staff and Warehouse staff 
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บทนํา 

  อุตสาหกรรมในประเทศไทยไดพัฒนาและกาวหนามาโดยตลอด โดยเฉพาะอยางย่ิง ดานความปลอดภัยในการ

ปฏิบัติงาน โดยจัดใหมีหนวยงานราชการที่ทําหนาที่เกี่ยวกับการปองกันอุบัติเหตุ อันตรายและความปลอดภัย ซึ่งมีหนาที่

ควบคุมดูแลใหผูที่รับใบอนุญาตประกอบกจิการโรงงานทุกประเภท มีหนาที่บรหิารและการจัดการดานความปลอดภัยอาชีวอ

นามัยและสภาพแวดลอมในการปฏิบัติงานตามกฎหมาย (กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการดาน

ความปลอดภัยอาชวีอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553, 2553, หนา 1-4 ) ซึ่งการจัดการความ

ปลอดภัย เปนความสามารถของผูบริหารที่ดําเนินการตามแผนนโยบายความปลอดภัยที่กําหนดขึ้นใหบรรลุผลสําเร็จ โดย

อาศัยความรวมมือรวมใจกันของพนักงานทุกระดับ มุงเนนกิจกรรมความปลอดภัยในเรื่องการดูแลรักษาความสะอาด จัด

ระเบยีบเรยีบรอยขององคกรที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน ชวยใหผูปฏิบัติงานเกิดความปลอดภัยในการทํางาน 

ลดความเสี่ยงจากการเกดิอันตรายและอุบัตเิหตุ นําไปสูการสรางคุณภาพชวีติที่ดแีละผลผลติที่สูงขึ้นขององคกร (วทิยา  

เมฆขํา, 2559, หนา 5) 

    สาเหตุที่ทําใหเกิดอุบัติเหตุ เฉลิมชัย ชัยกิตติภรณ (2533, หนา 41-50) ไดกลาวถึงทฤษฎีรูปแบบระบบความ

ปลอดภัยของ บอบ ฟเรนซ (Firenze System Model) วาสาเหตุของอุบัตเิหตุจะตองศึกษา องคประกอบทั้งระบบซึ่งมีปฏิกิริยา

สัมพันธเกี่ยวของกัน ประกอบดวย (1) คนหรือผูปฏิบัติงาน (Man) (2) เครื่องจักร (Machine) และ (3) สิ่งแวดลอม 

(Environment)   

   บรษิัท จินตนา อินเตอรเทรด จํากัด ตัง้อยูที่ ถนนพุทธมณฑลสาย 5 จัดตั้งขึ้นเม่ือป พ.ศ. 2536 โดยการลงทุนของ

คุณอดุลยและคุณจินตนา ประกอบกจิการประเภทผลติและจําหนายชุดชัน้ในสตร ีจากการมีพนักงานจํานวน 600 คน ปจจุบัน 

พ.ศ. 2560 มีพนักงานรวมทัง้สิ้น 854 คน (บรษิัท จินตนา อินเตอรเทรด จํากัด, 2560) ไดนําเทคโนโลยีที่ทันสมัยนํามาใชงาน 

ซึ่งมีความซับซอนในการใชงานและมีโอกาสเสี่ยงที่พนักงานจะไดรับอันตรายจากการปฏิบัติงานได ถาหากพนักงานมี

พฤตกิรรมในการปฏิบัตงิานที่ไมปลอดภัย ดังนัน้ผูวจัิยจึงมีความสนใจศึกษา เรื่องพฤติกรรมความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

ของพนักงานบริษัท จินตนา อินเตอรเทรด จํากัด โดยวัตถุประสงคของการวิจัยเพื่อศึกษาพฤติกรรมความปลอดภัยในการ

ปฏิบัตงิานของพนักงานบรษิัท จินตนาอินเตอรเทรด จํากัด และเพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

ของพนักงานบรษิัท จินตนา อินเตอรเทรด จํากัด จําแนกตามสถานภาพของบุคคล ประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการวิจัย (1) 

ผูบริหารบริษัท จินตนา อินเตอรเทรด จํากัด สามารถนําผลของการวิจัยไปใชเปนแนวทางในการควบคุมพฤติกรรมความ

ปลอดภัยในการปฏิบัตงิานของพนักงานและลดความสูญเสียอันเนื่องมาจากความไมปลอดภัยในการปฏิบัติงานของพนักงาน 

(2) พนักงานบรษิัท จินตนา อินเตอรเทรด จํากัด สามารถนําผลของการวิจัยไปใชในการปฏิบัติงานเพื่อใหเกิดความปลอดภัย

ในการปฏิบัติงาน (3) นักศึกษาและผูสนใจสามารถนําผลการวิจัยไปใชเปนแนวทางในการศึกษา เรื่องพฤติกรรมความ

ปลอดภัยในการปฏิบัตงิาน 

 

วิธีดําเนนิการวิจัย 

 1. ประชากรที่ใชในการวจัิยครั้งนี้ คือ พนักงานแผนกการผลิตและแผนกคลังสินคาบริษัท จินตนา อินเตอรเทรด จํากัด 

จํานวนทัง้สิ้น 607 คน กลุมตัวอยางที่ใชคือ พนักงานแผนกการผลติจํานวน 221 คน และพนักงานแผนกคลังสินคาจํานวน 14 

คน ของบรษิัท จินตนา อินเตอรเทรด จํากัด ไดมาโดยใชตารางสําเร็จรูปของเครจซีและมอรแกน ที่ระดับความเชื่อม่ันรอยละ 

95  (Krejcie and Morgan, 19700, pp. 608-609) 

 2. ตัวแปรอิสระไดแก สถานภาพของบุคคล ประกอบดวย เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา แผนก 

ประสบการณในการปฏิบัตงิาน และรายไดตอเดอืน  
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   ตัวแปรตามไดแก พฤตกิรรมความปลอดภัยในการปฏิบัตงิาน จํานวน 3  ดาน  ไดแก ดานการปฏิบัติงาน ดานอุปกรณ

และเครื่องจักร และดานสภาพแวดลอมในการปฏิบัตงิาน  

3. สถานที่ดําเนนิการวจัิยไดแก พนักงานบริษัท จินตนา อินเตอรเทรด จํากัด ตั้งอยู เลขที่ 74 หมู 11 ถนนพุทธมณฑล

สาย 5 ตําบลไรขงิ อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210 ระยะเวลาในการดําเนนิการวจัิยไดแก ตั้งแตเดือนธันวาคม พ.ศ. 

2560 ถงึเดอืนมีนาคม พ.ศ. 2561 เปนเวลาทัง้สิ้น 4 เดอืน 

 4. เครื่องมือที่ใชในการวจัิยแบงเปน 2 ตอน คือ ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามขอมูลสถานภาพของบุคคล มีจํานวน 7 ขอ 

ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบตรวจสอบรายการ (check list) ตอนที่ 2 แบบสอบถามพฤติกรรมความปลอดภัยในการ

ปฏิบัตงิานของพนักงานบริษัท จินตนา อินเตอรเทรด จํากัด มีจํานวน 20 ขอ ที่มีทั้งขอคําถามเชิงบวกและขอคําถามเชิงลบ 

โดยดานการปฏิบัติงานมีขอคําถามเชิงบวกจํานวน 5 ขอ ขอคําถามเชิงลบมีจํานวน 4 ขอ ดานอุปกรณและเครื่องจักรมีขอ

คําถามเชงิบวกจํานวน 5 ขอ ขอคําถามเชงิลบมีจํานวน 1 ขอ และดานสภาพแวดลอมในการปฏิบัติงานทั้ง 5 ขอเปนขอคําถาม

เชงิบวก  ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (rating scale)  จํานวน 5 ระดับคะแนน ซึ่งขอคําถามเชิงบวก 

แตละระดับคะแนนมีความหมายดังนี้ 4 คะแนน หมายถึง ปฏิบัติทุกครั้ง, 3 คะแนน หมายถึง ปฏิบัติเกือบทุกครั้ง, 2 คะแนน 

หมายถงึ ปฏิบัตนิานๆ ครัง้, 1 คะแนน หมายถงึ ปฏิบัติบางครั้ง และ 0 คะแนน หมายถึง ไมเคยปฏิบัติ สวนขอคําถามเชิงลบ 

แตละระดับคะแนนมีความหมายดังนี้ 4 คะแนน หมายถึง ไมเคยปฏิบัติ, 3 คะแนน หมายถึง ปฏิบัติบางครั้ง, 2 คะแนน 

หมายถงึ ปฏิบัตนิานๆ ครัง้, 1 คะแนน หมายถงึ ปฏิบัตเิกอืบทุกครัง้ และ 0 คะแนน หมายถงึ ปฏิบัตทิุกครัง้  

 5. การวเิคราะหและแปลผลขอมูลมีดังนี้ 

   5.1 วเิคราะหขอมูลสถานภาพของบุคคล โดยใชคาสถติคิวามถี่และรอยละ 

  5.2 วเิคราะหขอมูลพฤตกิรรมความปลอดภัยในการปฏิบัตงิานของพนักงานบริษัท จินตนา อินเตอรเทรด จํากัด โดย

ใชคาสถติกิารหาคาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานรายขอ รายดาน และในภาพรวม ใชเกณฑการแปลผลคาเฉลี่ยดังนี้ (Best, 

1981, pp. 179-187)  

     3.50-4.00    หมายถงึ  พฤตกิรรมความปลอดภัยในการปฏิบัตงิานอยูในระดับมากที่สุด   

     2.50-3.49    หมายถงึ  พฤตกิรรมความปลอดภัยในการปฏิบัตงิานอยูในระดับมาก            

     1.50-2.49   หมายถงึ  พฤตกิรรมความปลอดภัยในการปฏิบัตงิานอยูในระดับปานกลาง  

     0.50-1.49   หมายถงึ  พฤตกิรรมความปลอดภัยในการปฏิบัตงิานอยูในระดับนอย 

     0.00-0.49   หมายถงึ  พฤตกิรรมความปลอดภัยในการปฏิบัตงิานอยูในระดับนอยที่สุด 

   5.3 เปรียบเทียบพฤติกรรมความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท จินตนา อินเตอรเทรด จํากัดที่มี

สถานภาพของบุคคลแตกตางกัน ใชคาสถิติ t-test, F-test โดยวิธี one–way analysis of variance (one–way ANOVA) และ

หากพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทดสอบความแตกตางเปนรายคูดวยวิธีของ Scheffe (Scheffe, 

1959)  

 

ผลการวิจัย 

 1. พนักงานบรษิัท จินตนา อินเตอรเทรด จํากัด มีผูตอบแบบสอบถามจํานวน 235 คน สวนมากเปนเพศหญิง (รอยละ 

63.4) มีอายุระหวาง 26-32 ป (รอยละ 48.1) มีสถานภาพโสด (รอยละ 43.8) การศึกษาสูงสุดระดับมัธยมศึกษาปที่ 6 หรือ 

ปวช. (รอยละ 40.4) สวนมากเปนพนักงานแผนกการผลิต (รอยละ 94.0) มีประสบการณในการปฏิบัติงาน 1-5 ป (รอยละ 

59.6) และมีรายไดตอเดอืน 10,000-15,000 บาท (รอยละ 50.6) 
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 2. พฤตกิรรมความปลอดภัยในการปฏิบัติงานโดยรวมอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 2.79) โดยพบวามี 2 ดานอยูในระดับ

มาก ไดแกดานสภาพแวดลอมในการปฏิบัตงิานและดานอุปกรณและเครือ่งจักร (คาเฉลี่ย 3.12 และ 2.86 ตามลําดับ) สวนอีก 

1 ดานอยูในระดับปานกลาง ไดแกดานการปฏิบัตงิาน (คาเฉลี่ย 2.41) เม่ือพจิารณาเปนรายดานมีขอคนพบ ดังนี้ 

  2.1 พฤตกิรรมความปลอดภัยในการปฏิบัตงิานดานการปฏิบัตงิานโดยรวมอยูในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย 2.41) โดย

พบวามีจํานวน 7 ขออยูในระดับมาก 1 ขออยูในระดับนอย และ 1 ขออยูในระดับนอยที่สุด สูงสุดสามลําดับแรกคือ พนักงาน

ปฏิบัติงานไดอยางถูกตองตามขั้นตอนและวิธีการในการปฏิบัติงานที่ปลอดภัย (คาเฉลี่ย 3.09) รองลงมาคือ พนักงาน

ปฏิบัตงิานโดยคํานงึถงึการปฏิบัตงิานอยางปลอดภัยตอตนเองและเพื่อนรวมงาน (คาเฉลี่ย 3.04) และพนักงานปฏิบัติงานโดย

คํานึงถึงทรัพยสินของบริษัท เปนสําคัญ (คาเฉลี่ย 3.03) ตามลําดับ สวน พนักงานเสพของมึนเมา และเขามาในสถานที่

ปฏิบัตงิาน มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด (คาเฉลี่ย 0.46) 

  2.2 พฤตกิรรมความปลอดภัยในการปฏิบัตงิานดานอุปกรณและเครื่องจักร โดยรวมอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 2.86) 

โดยพบวามีจํานวน 5 ขออยูในระดับมากและ 1 ขออยูในระดับปานกลาง สูงสุดสามลําดับแรกคือ พนักงานดูแลรักษา เก็บ

อุปกรณและเครื่องจักรที่ใชงานเสร็จแลวกลับเขาที่เดมิใหเรียบรอย (คาเฉลี่ย 3.07) รองลงมาคือ พนักงานรายงานเจาหนาที่

ความปลอดภัยหรอืหัวหนาเม่ือพบความผดิปกตขิองอุปกรณและเครื่องจักรที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน (คาเฉลี่ย 3.04) และ

พนักงานตรวจสอบความสมบูรณของอุปกรณและเครื่องจักรกอนการใชงานทุกครัง้ (คาเฉลี่ย 2.98) ตามลําดับ 

  2.3 พฤติกรรมความปลอดภัยในการปฏิบัติงานดานสภาพแวดลอมในการปฏิบัติงาน โดยรวมอยูในระดับมาก 

(คาเฉลี่ย 3.12) โดยพบวาทั้ง 5 ขออยูในระดับมาก สูงสุดสามลําดับแรกคือ เม่ือพนักงานพบเห็นสภาพการปฏิบัติงานที่ไม

ปลอดภัย พนักงานรายงานใหเจาหนาที่ความปลอดภัยหรอืหัวหนางานทราบโดยเร็ว (คาเฉลี่ย 3.15) รองลงมาคือ พนักงานมี

การตรวจสอบพื้นที่ที่จะปฏิบัตงิานวาปลอดภัยหรอืไม กอนเริ่มงานทุกครัง้ (คาเฉลี่ย 3.10) และพนักงานปฏิบัติงานในที่ที่มีการ

ระบายอากาศอยางเหมาะสม (คาเฉลี่ย 3.09) ตามลําดับ 

 3. ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท จินตนา อินเตอรเทรด จํากัด 

จําแนกตามสถานภาพของบุคคล พบวา 

  3.1 พนักงานเพศชายและเพศหญิงมีพฤติกรรมความปลอดภัยในการปฏิบัติงานดานอุปกรณและเครื่องจักร และใน

ภาพรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถติทิี่ระดับ .05 (P = 0.002และ P = 0.047 ตามลําดับ) 

  3.2 พนักงานที่มีสถานภาพสมรสแตกตางกัน มีพฤตกิรรมความปลอดภัยในการปฏิบัติงานดานการปฏิบัติงาน และใน

ภาพรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (P = 0.000 และ P = 0.012 ตามลําดับ) โดยพนักงานที่มี

สถานภาพโสดมีพฤติกรรมความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน (คาเฉลี่ย 2.72) ต่ํากวาพนักงานที่มีสถานภาพสมรส (คาเฉลี่ย 

2.89) อยางมีนัยสําคัญทางสถติทิี่ระดับ .05 ทัง้ดานการปฏิบัตงิานและในภาพรวม  

  3.3 พนักงานที่มีระดับการศึกษาสูงสุดตางกัน มีพฤติกรรมความปลอดภัยในการปฏิบัติงานดานสภาพแวดลอมในการ

ปฏิบัตงิานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถติทิี่ระดับ .05 (P = 0.017) โดยพนักงานที่มีระดับการศกึษาต่ํากวามัธยมศึกษาปที่ 6 

(คาเฉลี่ย 3.04) และมัธยมศกึษาปที่ 6 หรอื ปวช. (คาเฉลี่ย 3.08) มีพฤตกิรรมความปลอดภัยในการปฏิบัติงานต่ํากวาพนักงานที่มี

การศกึษาระดับสงูสุดปรญิญาตร ี(คาเฉลี่ย 3.60) อยางมีนัยสําคัญทางสถติทิี่ระดับ .05  

  3.4 พนักงานที่มีแผนกแตกตางกันมีพฤตกิรรมความปลอดภัยในการปฏิบัตงิานดานการปฏิบัตงิาน แตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถติทิี่ระดับ .05 (P = 0.000) 

  3.5 พนักงานที่มีอายุ ประสบการณในการปฏิบัติงาน และรายไดตอเดือนแตกตางกัน มีพฤติกรรมความปลอดภัยใน

การปฏิบัตงิานทุกดานและในภาพรวมไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถติทิี่ระดับ .05 
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ตารางที่ 1   แสดงผลการเปรยีบเทยีบพฤตกิรรมความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของพนักงานบรษิัท  จินตนา อินเตอร

 เทรด จํากัดที่มีขอมูลสถานภาพของบุคคลแตกตางกัน 

 

 พฤตกิรรมความปลอดภัยในการปฏิบัตงิาน 

สถานภาพของบุคคล 
ดานการ

ปฏิบัตงิาน 

ดานอุปกรณและ

เครื่องจักร 

ดานสภาพแวดลอม

ในการปฏิบัตงิาน 
รวม 

เพศ X ✓ X ✓ 

อายุ X X X X 

สถานภาพสมรส ✓ X X ✓ 

ระดับการศกึษาสูงสุด X X ✓ X 

แผนก ✓ X X X 

ประสบการณในการ

ปฏิบัตงิาน 

X X X X 

รายไดตอเดือน X X X X 

 

หมายเหตุ   x    หมายถงึ ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถติทิี่ระดับ .05  

  ✓  หมายถงึ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถติทิี่ระดับ .05  

 

วิจารณผลการวิจัย 

 1. จากการวิจัยพบวา พนักงานที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรีมีพฤติกรรมความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน (คาเฉลี่ย 

3.60)  สูงกวาพนักงานที่มีการศึกษาระดับต่ํากวาปริญญาตรี ไดแก พนักงานที่มีระดับการศึกษาต่ํากวามัธยมศึกษาปที่ 6 

(คาเฉลี่ย 3.04) พนักงานที่มีระดับการศึกษามัธยมศึกษาปที่ 6 หรือ ปวช. (คาเฉลี่ย 3.04) และพนักงานที่มีระดับการศึกษา

อนุปรญิญา หรอื ปวส. (คาเฉลี่ย 3.14) อาจเนื่องมาจากพนักงานที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรีมีความรู ความเขาใจ  และมี

คุณวุฒทิี่สูงกวาจึงมีกระบวนการคิดวิเคราะหเรื่องความปลอดภัยในการปฏิบัติงานที่สูงกวาพนักงานที่มีการศึกษาระดับต่ํา

กวาปรญิญาตร ีพบวาสอดคลองกับงานวจัิยของ วรรณธชัย เมืองทอง และสทิธศิักดิ์ พันแพง (2558) ที่ศึกษาเรื่องพฤติกรรม

ความปลอดภัยในการทํางานของพนักงานฝายผลติบรษิัท ซเีอ็นเอส พารท แมนูแฟคเจอริ่ง พบวาพนักงานที่มีระดับการศึกษา

แตกตางกันมีพฤตกิรรมความปลอดภัยในการปฏิบัตงิานแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05   

 2. จากการวิจัยพบวา พนักงานที่มีสถานภาพสมรส (คาเฉลี่ย 2.89) มีพฤติกรรมความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

มากกวาพนักงานที่มีสถานภาพอ่ืน ไดแก พนักงานที่มีสถานภาพโสด (คาเฉลี่ย 2.72) พนักงานที่มีสถานภาพหยาราง (คาเฉลี่ย 

2.82) และพนักงานที่มีสถานภาพแยกกัน (คาเฉลี่ย 2.63) อาจเนื่องมาจากพนักงานที่มีสถานภาพสมรสมีความตระหนักถึง

ผลกระทบที่จะตามมาตอตนเองและครอบครัวมากกวาพนักงานที่มีสถานภาพอ่ืน ไดแก พนักงานที่มีสถานภาพโสด พนักงาน

ที่มีสถานภาพหยาราง และพนักงานที่มีสถานภาพแยกกันอยู พบวาสอดคลองกับงานวิจัยของ ระวีวรรณ ชอุมพฤกษ เพ็ก

พักตร ทองแท และศรัณยา บุนนาค (2551) ที่ศกึษาเรื่องสวัสดกิาร ความปลอยภัยในการทํางานและคุณภาพชีวิตของลูกจาง

ในกิจการขนสงทางบกภาคใต พบวาพนักงานที่มีสถานภาพสมรส มีพฤติกรรมความปลอดภัยในการปฏิบัติงานมากกวา

พนักงานที่มีสถานภาพอ่ืน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถติทิี่ระดับ .05  
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สรุปผลการวิจัย 

 1. จากวัตถุประสงค เพื่อศึกษาพฤติกรรมความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท จินตนา อินเตอรเทรด 

จํากัด พบวาสวนมากเปนเพศหญิง (รอยละ 63.4) มีอายุระหวาง 26-32 ป (รอยละ 48.1) มีสถานภาพโสด (รอยละ 43.8) 

การศึกษาสูงสุดระดับมัธยมศึกษาปที่  หรือ ปวช. (รอยละ 40.4)  สวนมากเปนพนักงานแผนกการผลิต (รอยละ 94.0) มี

ประสบการณในการปฏิบัตงิาน 1-5 ป (รอยละ 59.6) และมีรายไดตอเดอืน (รอยละ 50.6) มีพฤติกรรมความปลอดภัยในการ

ปฏิบัติงานโดยรวมอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 2.79) โดยพบวามี 2 ดานอยูในระดับมาก ไดแกดานสภาพแวดลอมในการ

ปฏิบัติงานและดานอุปกรณและเครื่องจักร (คาเฉลี่ย 3.12 และ คาเฉลี่ย 2.86 ตามลําดับ) สวนอีก 1 ดานอยูในระดับปาน

กลาง ไดแกดานการปฏิบัตงิาน (คาเฉลี่ย 2.41) 

    จากการวจัิยพบวา พฤตกิรรมความปลอดภัยในการปฏิบัตงิานของพนักงานบรษิัท  จินตนา อินเตอรเทรด จํากัด ดาน

การปฏิบัตงิานมีเฉลี่ยต่ําที่สุด (คาเฉลี่ย 2.41) ซึ่งอยูในระดับปานกลาง เม่ือพจิารณาเปนรายขอ พบวา ขอคําถามเชิงบวกขอที่

มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด คือ พนักงานสวมเครื่องแบบของบรษิัททุกครัง้ที่ปฏิบัต ิ(คาเฉลี่ย 2.66) ดังนั้นบริษัทอาจพิจารณามาตรการ

ในการตรวจสอบเครื่องแบบของพนักงานในปรษิัทเพื่อวัตถุประสงคใหเกดิความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน และ คําถามเชิงลบ

ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด คือ พนักงานปฏิบัติงานในที่ลับตาผูคนเพียงคนเดียว โดยไมมีใครทราบโดยเฉพาะการปฏิบัติงานหลัง

เวลาปฏิบัตงิานปกต ิ(คาเฉลี่ย 2.94)  ในประเด็นนี้อาจสงผลตอความไมปลอดภัยทั้งในสวนตัวพนักงานและทรัพยสินของทาง

บรษิัท ดังนัน้บรษิัทอาจมอบหมายหัวหนาแผนกตรวจสอบความเรียบรอยในแผนกของตนทั้งในเวลาปฏิบัติงานและหลังเวลา

ปฏิบัตงิาน 

 2. จากวัตถุประสงค เพื่อเปรยีบเทยีบพฤตกิรรมความปลอดภัยในการปฏิบัตงิานของพนักงานบรษิัท จินตนา อินเตอร 

เทรด จํากัดจําแนกตามสถานภาพของบุคคล พบวา พนักงานที่มีเพศ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษาสูงสุด และแผนก

แตกตางกันมีพฤตกิรรมความปลอดภัยในการปฏิบัติงานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนพนักงานที่มี

อายุ ประสบการณในการปฏิบัตงิาน และรายไดตอเดอืนแตกตางกัน มีพฤตกิรรมความปลอดภัยในการปฏิบัติงานทุกดานและ

ในภาพรวมไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถติทิี่ระดับ .05 

  จากการวจัิยพบวา พนักงานที่มีระดับการศึกษาแตกตางมีพฤติกรรมความปลอดภัยในการปฏิบัติงานที่แตกตางกัน 

ดังนัน้บรษิัทอาจพจิารณาใหมีการฝกอบรมใหความรูแกพนักงาน เพื่อใหพนักงานปฏิบัติงานดวยความรู ความเขาใจ  และมี

กระบวนการคิดวเิคราะหเรื่องความปลอดภัยในการปฏิบัตงิาน 
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บทคัดยอ 

  การวจัิยในครัง้นี้ มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศกึษาวาปราชญชาวบานดานแพทยแผนไทย และพืชสมุนไพรที่มีภาวะผูนํามี

ลักษณะเชนใด 2) ศึกษากลยุทธในการสื่อสารเพื่อเผยแพรความรูทางดานการแพทยแผนไทย และพืชสมุนไพรโดยปราชญ

ชาวบาน โดยไดรวบรวมขอมูลตามแนวคิดการวิจัยเชิงคุณภาพประกอบดวยการศึกษาจากเอกสาร และการสัมภาษณแบบ

เจาะลกึ (Indebt Interview) และการวเิคราะหจากเทคนคิเดลฟาย เปนวิธีหลักในการเก็บรวบรวมขอมูล แหลงขอมูลที่ใชการ

วจัิยครัง้นี้เปนปราชญชาวบานทางดานแพทยแผนไทย และสมุนไพรไทย จํานวน 15 ทาน และผูเชี่ยวชาญ 19 ทาน ซึ่งเปนการ

เลอืกแบบเฉพาะเจาะจง ผลการวจัิยพบวา  

  ขอมูลเกี่ยวกับภูมิปญญาทองถิ่นของปราชญชาวบานสวนใหญ ไดพักอาศัยอยูในจังหวัดๆนั้นมาตั้งแตสมัยบรรพบุรุษ 

โดยสวนใหญมีอาชพีเปนหมอพื้นบานโดยไดมีการสบืทอดความรูกันตอมาหลายรุน  

  จากการศกึษาขอมูลดานคุณลักษณะภาวะผูนําของปราชญชาวบานพบวา ปราชญชาวบานมีคุณลักษณะของภาวะ

ผูนําอยางเดนชัด และไดรับความเคารพนับถือจากคนในชุมชน ไดแก ความรูความสามารถทางดานการแพทยแผนไทย และ

สมุนไพร รวมทัง้ความสามารถในการนําความรูไปชวยเหลือชุมชน มีความเต็มใจที่จะถายทอดความรูภูมิปญญาที่มีอยูใหกับ

บุคคลอ่ืน ไมมีการหวงวิชา อีกทั้งยังไดเขารวมเปนสมาชิกเครือขายหมอพื้นบานของจังหวัดนั้นๆ และใชหลักคุณธรรม 

จรยิธรรม เปนหลักในการดําเนนิชวีติประจําวัน  

ผลการศึกษาดานการเผยแพรความรูของปราชญชาวบานพบวา ปราชญชาวบานแตละทานไดมีกลยุทธในการ

ถายทอดแตกตางกันไป โดยกลยุทธที่ใชสวนใหญจะเปนกลยุทธการสื่อสารโดยใชประสบการณตรง การทําตัวเองเปนตัวอยาง 

มีการใชสื่อของจรงิ นอกจากนี้ยังมีการใชการสื่อสารโดยยึดหลักพระพุทธศาสนาเขามารวมดวย อีกทั้งยังมีการสัมมนา และ

แลกเปลี่ยนประสบการณ เพื่อใหชี้ใหชาวบานเห็นถงึปญหาของตนเอง และแนวทางแกไขอีกดวย 

คําสําคัญ:  ภาวะผูนํา  ปราชญชาวบาน  กลยุทธในการสื่อสาร  แพทยแผนไทยและสมุนไพรไทย  ภูมิปญญาทองถิ่น 

Abstract 

  There were two objectives of this research; 1) to study leadership of local scholars in Traditional Thai medicine 

and Thai herbs 2) to study communication strategies of local scholars in Traditional Thai medicine and Thai herbs. The 

procedure of this research was conducted under the concept of qualitative research. The information were collected 

from related research, indebt interview and Delphi Technique. The sample of the research were selected by purposive 

sampling method from 15 local scholars and 15 experts. The findings of the study were as follows : 
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  Most of local scholars in Traditional Thai medicine and Thai herbs have been living in their province since their 

ancestors. Most of local scholars are folk medicine healer by carry on knowledge to many generations. 

  The study of the leadership’s characteristics of local scholars in Traditional Thai medicine and Thai herbs, we 

found that local scholars in Traditional Thai medicine and Thai herbs have characteristics of leadership evidently and 

respect from people in the community were knowledge in Traditional Thai medicine and Thai herbs and bring the 

knowledge to the community, be willing to transferred the knowledge to another people, joined in Traditional Thai 

medicine and Thai herbs group in their province and use ethical and moral in daily life. 

 The communication strategies of local scholars in Traditional Thai medicine and Thai herbs we found that, Each 

local scholars has different communication strategies. Most of strategies are Exposing to direct experiences, 

Demonstrating oneself, Used real media, Applying Buddhist philosophy and Sharing experience in seminars to point out 

the villagers their own problems and solutions. 

Keywords: local scholars, leadership, communication strategies, Traditional Thai medicine and Thai herbs, local wisdom 

 

บทนํา  

การแพทยแผนไทยเปนการแพทยที่ดูแลสุขภาพประชาชนคนไทยมานับศตวรรษ ตั้งแตยุคกอนสุโขทัยมีการถายทอด

องคความรู โดยการจัดการเรยีนการสอนในโรงเรยีนแพทย จนการแพทยตะวันตกเขามามีบทบาทในสังคมไทย ทําใหบทบาท

ของการแพทยแผนไทยลดลงอยางมาก และถูกยกเลกิออกจากการเรยีนการสอนในโรงเรยีนแพทยในที่สุด การแพทยแผนไทย

ถูกประเมินวาขาดหลักฐานเชงิประจักษ ขาดการพสิูจนเชงิวทิยาศาสตร ทําใหขาดความนาเชื่อถือ (แผนยุทธศาสตรทศวรรษ

การวจัิยแหงชาต ิดานการแพทยแผนไทย พ.ศ.2559 – 2568)  

 มีพัฒนาการของกรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก ทั้งเชิงเปาหมายภารกิจ ยุทธศาสตร และ

โครงสราง องคกรหรือหนวยงานดานกําหนดกฏเกณฑการบริหารทางดานสุขภาพระดับชาติ (National Health Authority) มี

การจัดตัง้สถาบันวจัิยการแพทยแผนไทยเพื่อทําหนาที่หลักในการวิจัยคลินิกดานการแพทยแผนไทย รวบรวมสมุนไพร และ

จัดทําตัวอยางมาตรฐานของสมุนไพร เพื่อบริการตรวจสอบชนิดและเทียบเคียงตัวอยางสมุนไพรที่ใชในตํารับยาแผนไทย 

จัดตัง้สํานักงานพัฒนาระบบบรกิารดานการแพทยผสมผสาน หรือโรงพยาบาลการแพทยแผนไทยและการแพทยผสมผสาน 

เพื่อเปนรูปแบบของโรงพยาบาลการแพทยแผนไทยและการแพทยผสมผสาน และรองรับการวิจัย ปจจุบันสถาบันการศึกษาที่

ผลติหลักสูตรการแพทยแผนไทยและการแพทยแผนไทยประยุกต ทั้งระดับปริญญาตรีระดับปริญญาโท เอก มีจํานวนถึง 28 

แหง (รายงานการสาธารณสุขไทยดานการแพทยแผนไทย การแพทยพื้นบาน และการแพทยทางเลอืก 2554 -2556 ) 

 การดูแลสุขภาพแบบพื้นบาน ( Indigenous Self-Care ) เปนภูมิปญญาที่มุงเนนการดูแลสุขภาพใหสมดุลและ

สอดคลองกับกฎทางสังคมวัฒนธรรมและกฎธรรมชาติเปนการดูชีวิตในมิติทางกาย ทางจิตใจ ทางจิตวิญญาณ และทาง

อารมณใหอยูในสภาวะกลมกลมืกับโลกรอบตัว และหากชวีติละเมิดกฎทางธรรมชาตชิวีติจะเสยีสมดุล ออนแอ และเจ็บปวย 

 การแพทยพื้นบาน ( Traditional Medicine ) เปนวัฒนธรรมที่เกี่ยวกับการดูแลรักษาสุขภาพแบบพื้นบานมีเอกลักษณ

เฉพาะ และมีการเรยีนรูโดยอาศัยจากประสบการณ และจากความเชื่อทางศาสนา ระบบแพทยพื้นบานประกอบดวยองค 3 

สวน คือ หมอพื้นบาน ผูปวย และบริบททางสังคมวัฒนธรรม นอกจากนั้นระบบแพทยพื้นบานยังมีความสัมพันธกับระบบ

แพทยแผนปจจุบัน และระบบแพทยอ่ืนๆในสังคมอีกดวย เหตุนี้จึงทําใหระบบแพทยพื้นบานไมหยุดนิ่ง และมีการปรับตัว

ตลอดเวลา จากการดําเนินงานของกรมพัฒนาการแพทยแผนไทย และการแพทยทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข ตั้งแตป 

พ.ศ. 2545 มีกฎกระทรวงใหนายทะเบียนจังหวัดรวมกันจัดทําขอมูลบุคคลากร กลุมผูประกอบโรคศิลป 1) สาขาการแพทย

แผนไทยทั้ง 4 ประเภทไดแก เภสัชกรรมไทย เวชกรรมไทย ผดุงครรภไทย การนวดไทย มีจํานวน 56,875 คน 2) สาชา
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การแพทยแผนไทยประยุกต มีจํานวน 1,158 คน และ 3) กลุมหมอพื้นบาน 53,255 คน (สํานักงานขอมูล และประเมินผล 

กรมพัฒนาการแพทยแผนไทย และแพทยทางเลอืก, 2557) ซึ่งในปจจุบันหมอพื้นบานทั่วประเทศสวนใหญมีอายุมากกวา 60 

ป และอายุประสบการณทํางานมากกวา 20 ป (กระทรวงสาธารณสุข, 2555) และถาหากไมมีการสรางคนรุนใหมขึ้นมา

ทดแทน การสืบตอภูมิปญญาแพทยแผนไทยจะไมสามารถเกิดขึ้นในอนาคตได ทางกรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและ

การแพทยทางเลอืกคาดวายังมีตํารับยาอีกมากที่ยังไมไดมาขอจดขึ้นทะเบียน สิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือ ภูมิปญญาทางการแพทย

แผนไทย และการแพทยพื้นบานอยูในตัวหมอพื้นบาน ซึ่งหมอเหลานี้มีทักษะ และประสบการณมาก แตไมสามารถถายทอด 

หรอืบันทกึเปนตัวหนังสอื มีหมอพื้นบานอยูทุกหมูบาน มีเครอืขายหมอพื้นบานในทุกภูมิภาค และมีการจัดการความรูในหลาย

เครอืขาย แตองคความรูตางๆ นัน้เก็บรวบรวมอยางกระจัดกระจาย ไมเปนระบบ และในแตละเครือขายไมสามารถเขาถึงองค

ความรูนั้นไดเนื่องจากการขาดระบบการจัดเก็บ การเผยแพรความรู และการเขาถึงทางเทคโนโลยี (สํานักงานขอมูล และ

ประเมินผล กรมพัฒนาการแพทยแผนไทย และแพทยทางเลอืก, 2557 )  

 ปญหาที่พบในปจจุบันพบวาคนตางหวัด หรือคนชนบทสวนใหญจะอพยพเขามาหางานทําในเมือง มีนักวิชาการ

ตะวันตก (Marry Beth Mills, 1993) ศกึษาชวีติแรงงานหญงิอพยพจากภาคอีสานที่ทํางานในโรงงานอุตสาหกรรมที่กรุงเทพฯ 

จากการวจัิยแสดงใหเห็นวาการที่คนหนุมสาวจากชนบททางภาคอีสานอพยพมาทํางานในเมืองไมใชเพราะดานรายไดอยาง

เดยีว แตเพราะความตองการเปนสวนหนึ่งของสังคมที่ทันสมัย อีกทัง้ความสมบูรณในชนบทลดนอยลงไป การเห็นความสําคัญ 

และพึ่งพาอาศัยแหลงอาหารธรรมชาติลดนอยลงอันเนื่องมาจากวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไป ทําใหปจจุบันนี้หมูบานในชนบท หรือ

หมูบานในแตละทองถิ่นเหลอืเพยีงผูสูงอายุกับเด็กเทานัน้  

 ผลจากการใชแนวทางการพัฒนาประเทศไปสูความทันสมัย ไดกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงแกสังคมไทยอยางมากใน

ทุกดาน ไมวาจะเปนดานเศรษฐกจิ การเมือง วัฒนธรรม สังคมและสิ่งแวดลอม อีกทั้งกระบวนการของความเปลี่ยนแปลงมี

ความสลับซับซอนจนยากที่จะอธบิายในเชงิสาเหตุและผลลัพธได เพราะการเปลี่ยนแปลงทัง้หมดตางเปนปจจัยเชื่อมโยงซึ่งกัน

และกัน ( มูลนธิชิัยพัฒนา, 2559 ) 

 สําหรับผลของการพัฒนาในดานบวกนั้น ไดแก อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้น ความเจริญทางวัตถุ 

และสาธารณูปโภคตางๆ ระบบสื่อสารที่ทันสมัย หรอืการขยายปริมาณและกระจายการศึกษาอยางทั่วถึงมากขึ้น แตผลดาน

บวกเหลานี้ยังกระจายไปถึงคนในชนบท หรือผูดอยโอกาสในสังคมนอยมาก ถึงแมวาความเจริญจะมีเพิ่มมากขึ้น แตการ

เปลี่ยนแปลงทางสังคมกลับเกดิผลลบ ไมวาจะเปนการขยายตัวของรัฐเขาไปในชนบท สงผลใหชนบทเกดิความออนแอในหลาย

ดาน ไมวาจะเปนเรื่องพึ่งพงิทางการตลาด และพอคาคนกลาง ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ ระบบความสัมพันธ

แบบเครอืญาต ิและการรวมกลุมกันตามประเพณีเพื่อการจัดการทรัพยากรที่เคยมีอยูแตเดิมแตกสลายลง ภูมิความรูที่เคยใช

แกปญหาและสั่งสมปรับเปลี่ยนกันมาถูกลมืเลอืนและเริ่มสูญหายไป ( มูลนธิชิัยพัฒนา, 2559 ) 

 ดังนัน้ สิ่งสําคัญสําหรับคนไทยในตอนนี้ก็คือ ความพอเพียงในการดํารงชีวิต ซึ่งเปนเงื่อนไขพื้นฐานที่ทําใหคนไทย

สามารถพึ่งพาตนเอง และดําเนินชีวิตไปไดอยางมีศักดิ์ศรีภายใตอํานาจและความมีอิสระ ความสามารถในการควบคุมและ

จัดการเพื่อใหตนเองไดรับการสนองตอบตอความตองการตางๆ รวมทั้งความสามารถในการจัดการปญหาตางๆ ไดดวย

ตนเอง ซึ่งทั้งหมดนี้ถือวาเปนศักยภาพพื้นฐานที่คนไทย และสังคมไทยเคยมีอยูแตเดิม ตองถูกกระทบกระเทือน ซึ่งวิกฤต

เศรษฐกจิจากปญหาฟองสบูและปญหาความออนแอของชนบท รวมทั้งปญหาอ่ืนๆ ที่เกิดขึ้น ลวนแตเปนขอพิสูจนและยืนยัน

ปรากฏการณนี้ไดเปนอยางด ี(มูลนธิชิัยพัฒนา, 2559) 

 จากเหตุการณที่เกดิขึ้นนี้ทําใหกลุมคนบางคน ซึ่งกลุมคนเหลานี้ ปจจุบันเปนที่ยอมรับกันในนาม “ปราชญชาวบาน” 

หันมาดําเนนิชวีติดวยการใชหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาล

ที่ 9 โดยปราชญชาวบานบางคนที่อาศัยอยูในชนบท หรือทองถิ่นนําเอาหลักการสอนของ พอหลวง ร.9 มาปฏิบัติดํารงชีวิต 

เพื่อใหมีรายไดเลี้ยงครอบครัว และลดคาใชจายประจําวันได หลังจากที่ไดทําการศกึษาทฤษฎี และปฏิบัตติามหลักปรัชญาของ
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เศรษฐกจิพอเพยีง ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 แลว พบวา ชาวบานมีคุณภาพชีวิตที่ดี

ขึ้น โดยไมตองออกไปรับจางตางถิ่น สามารถลดคาใชจาย และมีรายไดเสริมอยางตอเนื่อง จากหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพยีง ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ทําใหคนหนุมสาวที่อพยพไปทํางานในเมืองจึงเริ่ม

มีความคิดที่จะกลับมาสูภูมิลําเนาของตน ปราชญชาวบานนั้นเปนผูเลือก คัดสรร อะไรควรรับ หรือควรปฏิเสธ รับแลวควร

ปรับใหเขากับชวีติหรอืชุมชน ไดอยางไร เปนการรูเทาทันสิ่งภายนอก เปรียบเสมือนชุมชนที่มีภูมิตานทานโรครายที่เขามา และ

สวนรวมแทนอํานาจสั่งการ สามารถทําการชักชวนใหคนในทองถิ่นเขารวมกิจกรรมตางๆ สามารถระดมความคิดของคนใน

หมูบาน หรอืทองถิ่น อีกทัง้ยังมีความสามารถในการบริหารจัดการ ทําใหเปนที่ยอมรับของคนในชุมชนอีกดวย (อรรถพล อุ

สายพันธ, 2548) 

 จากเหตุผลที่กลาวมาขางตน ผูวิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับภาวะผูนําของปราชญแตละทานวามีลักษณะ

เชนใด  และวธิกีารสื่อสารเพื่อทําการเผยแพรความรูทางดานการแพทยแผนไทยของปราชญพื้นบานนั้นใชวิธีการใด เพื่อเปน

การสืบตอภูมิปญญาแพทยแผนไทยใหคงอยูตอไป ผูวิจัยจึงตระหนักถึงคุณคาของภูมิปญญาการแพทยแผนไทยของหมอ

พื้นบานที่ยังคงใชองคความรูเพื่อเปนประโยชนตอการรักษาสุขภาพ รวมไปถึงบทบาทหนาที่ของการเปนผูนําชุมชนทางดาน

การแพทย อีกทัง้การแพทยแผนไทย ยังเปนศาสตรที่ยังไมไดรับการศึกษา และเผยแพรอยางกวางขวางในปจจุบัน ซึ่งถาไมมี

การศึกษา และรวบรวมภูมิปญญาเหลานี้ก็จะทําใหองคความรูทางดานการแพทยแผนไทยถูกจํากัด และไมมีการพัฒนา

เหมือนสาขาวชิาชพีอ่ืนๆ ผูวจัิยจึงเห็นสมควรศกึษา รวบรวม และวเิคราะหองคความรู บทบาท และลักษณะของการเปนผูนํา

ของปราชญชาวบาน รวมไปถึงกลยุทธในการสื่อสารที่ปราชญชาวใชในการเผยแพรความรูทางดานการแพทย เพื่อเปน

แนวทางในการรักษา และพัฒนาองคความรูทางดานการแพทยแผนไทยตอไป 

 

อุปกรณและวิธีการ / วิธีดําเนนิการวิจัย  

การวจัิยเรื่อง “ภาวะผูนําและการสื่อสารในการเผยแพรภูมิปญญาทองถิ่นของปราชญชาวบานดานการแพทยแผน

ไทยและสมุนไพรไทย” เปนการวจัิยเชงิผสมผสาน ซึ่งประกอบดวย การวจัิยเชงิคุณภาพและการวจัิยเชงิปรมิาณ (Mixed 

Method Research) โดยใชการสัมภาษณแบบเจาะลกึ (In-Depth Interview) ปราชญชาวบานผูที่มีบทบาทในการเผยแพร

ความรูดานแพทยแผนไทยและสมุนไพร เปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล รวมกับการใชเทคนิคเดลฟาย (Delphi 

Technique) โดยการสอบถามจากผูเชี่ยวชาญ  

1. การวจัิยเชงิผสมผสาน ซึ่งประกอบดวย การวจัิยเชงิคุณภาพและการวจัิยเชงิปรมิาณ ซึ่งมีวธิดีําเนนิการโดย 1) 

การคนควาจากเอกสาร (Documentary Research) เกี่ยวกับปราชญชาวบานดานแพทยแผนไทยและสมุนไพร 2) การเก็บขอมูล

จากกลุมเปาหมาย (Field Research) 3) การบันทกึขอมูล โดยใชการสัมภาษณ มีการใชเครื่องบันทกึเสยีงชวยในการบันทกึ

ขอมูล จากนัน้นําขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณในแตละวันมาทําการสรุป และจัดหมวดหมูของคําถามตามแนวทางที่ตัง้ไว 

2. เตรยีมการทําการคนหาปราชญชาวบานดานการแพทยแผนไทยและสมุนไพร โดยดูขอมูลจากระบบจัดการ

ฐานความรูดานภูมิปญญาทองถิ่น หนังสอืบันทกึภูมิปญญาหมอพื้นบานภาคกลาง โดยสํานักงานแพทยพื้นบาน กรมพัฒนา

การแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข ศูนยเครอืขายปราชญชาวบานภาคกลาง ฐานขอมูลผูรูและ

ปราชญชาวบานจังหวัดอุบลราชธาน ีฐานขอมูลหมอไทยดเีดน เม่ือไดขอมูลแลว ผูวจัิยมีการเตรยีมการดังนี้ 1) แนะนําตัว 

ผูวจัิยกับผูใหขอมูล 2) สนทนาถงึขอมูลพื้นฐานทั่วๆไป 3) ดําเนินการนัดหมายปราชญชาวบาน 4) ทําการสัมภาษณ 

(Interview)  

3  กําหนดกลุมเปาหมาย ในงานวิจัยครัง้นี้กลุมเปาหมายคือ ปราชญชาวบานดานการแพทยแผนไทยและสมุนไพร

ไทย  ในเขต ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื โดยในการเลอืกกลุมตัวอยางนัน้ผูวจัิยใชวธิกีารเลอืกลุม

ตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Selection)  
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4. กําหนดเครื่องมือที่ใชในการวจัิยเครื่องมือที่ใชในการวจัิยครัง้นี้ คือ แบบสัมภาษณที่มีการกําหนดขอคําถามไว

ลวงหนา และใชคําถามปลายเปด และอาจมีการปรับคําถามใหเปนไปตามสถานการณในขณะสัมภาษณ  

5. การเก็บรวบรวมขอมูล  

6. การวเิคราะหขอมูล  ผูวจัิยทําการวเิคราะหขอมูลไปพรอมกับการเก็บรวบรวมขอมูล โดยเก็บขอมูลไดจากการ

สัมภาษณและสังเกตผูใหขอมูลแตละคน จากนัน้นําผลการวเิคราะหขอมูลมาสังเคราะหเปนคารอยละ เพื่อใชในการนําเสนอ

ขอมูล 

7. ระยะเวลาในการเก็บขอมูล  ตัง้แต เดอืนกรกฎาคม 2560 ถงึเดอืนธันวาคม 2560 

การใชเทคนคิเดลฟาย  

สําหรับสวนที่สองของงานวิจัยนี้ เปนการวจัิยเชงิพรรณนา (Descriptive Research) มีวธิกีารดําเนนิงานวจัิย ดังนี้ 

1. เลอืกกลุมผูเชี่ยวชาญ ใชวธิกีารเลอืกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Selection) ซึ่งผูวจัิยเปนผูกําหนดเลอืก

กลุมตัวอยางเองตามเกณฑที่กําหนด ดังนี้ 1) มีการทํางานรวมกับปราชญชาวบาน ไมนอยกวา 5 ป 2) เปนผูทรงคุณวุฒทิี่ไดมี

การทํางานรวมกับปราชญชาวบาน นักวชิาการ และผูที่เกี่ยวของกับงานปราชญชาวบาน 

2  เครื่องมือที่ใชในการวจัิย เปนเครื่องมือการวจัิยตามเทคนิคเดลฟาย (Delphi Techniques)  

3. วธิกีารสรางเครื่องมือวจัิย ผูวจัิยไดดําเนนิการสรางตามเทคนคิเดลฟาย (Delphi Techniques) โดยทําการศกึษา

รายละเอียดของเทคนิคเดลฟาย และรายละเอียดที่เกี่ยวของกับปราชญชาวบานดานการแพทยแผนไทยและสมุนไพรไทย 

ขัน้ตอนและรายละเอียดของการสรางแบบสอบถาม มีดังนี้ 1) แบบสอบถามรอบที่ 1 ผูวจัิยสรางแบบสอบถามแบบปลายเปด 

(Open-end Form) จากกรอบที่กําหนดไวจํานวน 3 ขอ แลวเสนอตอผูทรงคุณวุฒิไดตรวจดูความเที่ยงตรงเชงิเนื้อหาและ

สํานวนภาษา เพื่อนําไปปรับปรุงแกไขแบบสอบถาม กอนที่จะสงใหผูเชี่ยวชาญรวมที่เปนกลุมตัวอยางแสดงความคิดเห็นอยาง

อิสระ 2) แบบสอบถามรอบที่ 2 เปนการนําคําตอบที่ไดจากแบบสอบถามในรอบที่ 1 และคําตอบจากการสัมภาษณปราชญ

ชาวบานดานการแพทยแผนไทยและสมุนไพรไทย มาวเิคราะหและสังเคราะหแยกเปนประเด็นเนื้อหาตางๆ มาสรางเปน

แบบสอบถามรอบที่ 2 โดยใชขอคําถามที่ผูเชี่ยวชาญสามารถเลอืกไดหลายคําตอบ แลวเสนอตออาจารยที่ปรกึษาวทิยานพินธ

เพื่อตรวจสอบตรวจดูความเที่ยงตรงเชงิเนื้อหาและสํานวนภาษา เพื่อนําไปปรับปรุงแกไขแบบสอบถาม กอนที่จะสงให

ผูเชี่ยวชาญไดทําการตอบแบบสอบถาม ซึ่งคําตอบที่ได ผูวจัิยนําไปคํานวณหาคารอยละ (Percent) 

4. การเก็บรวบรวมขอมูล มีขัน้ตอนดังนี้ 1) ผูวจัิยขอพบโดยตรงและพูดคุยทางโทรศัพทกับผูเชี่ยวชาญที่ผูวจัิย

คัดเลอืก โดยผูวจัิยไดชี้แจงเกี่ยวกับวัตถุประสงค ความสําคัญและประโยชนของงานวจัิย ตลอดจนรายละเอียดขัน้ตอนของ

การเก็บรวบรวมขอมูล 2) สงแบบสอบถามรอบที่ 1 ซึ่งเปนแบบสอบถามปลายเปดไปยังผูเชี่ยวชาญโดยตนเอง และทาง

ออนไลน โดยมีการนัดหมายถาผูเชี่ยวชาญตอบเสร็จจะไปรับแบบสอบถาม 3) สงแบบสอบถามรอบที่ 1 ซึ่งเปนแบบสอบถาม

ปลายเปดไปยังผูเชี่ยวชาญโดยตนเอง และทางออนไลน โดยมีการนัดหมาย ถาผูเชี่ยวชาญตอบเสร็จจะไปรับแบบสอบถามและ

การสงคืนทางไปรษณีย  

5.  การวเิคราะหขอมูลมีขัน้ตอนดังนี้ 1) การวเิคราะหขอมูลรอบที่ 1 จากแบบสอบถามแบบปลายเปดรอบที่ 1 ที่ให

ผูเชี่ยวชาญแสดงความคิดเห็นอยางอิสระที่เกี่ยวกับภาวะผูนําและบทบาทของปราชญชาวบาน และกลยุทธการสื่อสารในการ

เผยแพรภูมิปญญาทองถิ่น ของปราชญชาวบานดานการแพทยแผนไทยและสมุนไพรไทย โดยนําคําตอบที่ไดมาประมวลตัด

ทอนขอความที่ซ้ําซอน หรอืสวนที่อยูเหนือขอบเขตของการวจัิยออก ทําการวเิคราะหเนื้อหา แลวนํามาสรางเปนแบบสอบถาม

รอบที่ 2  2) การวเิคราะหขอมูลรอบที่ 2 จากแบบสอบถามโดยใชขอคําถามที่ผูเชี่ยวชาญสามารถเลอืกไดหลายคําตอบ โดย

นําคําตอบที่ไดมาวิเคราะหหาคารอยละ 

6.  สถติทิี่ใชในการรวบรวมขอมูล คือ คาพสิัยระหวางควอไทล (Interquartile Range)  
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ผลการวิจัย 

 การศกึษา “ภาวะผูนําและการสื่อสารในการเผยแพรภูมิปญญาทองถิ่น ของปราชญชาวบานดานการแพทยแผน

ไทยและสมุนไพรไทย” ผูวจัิยไดนําขอมูลตัวอยางที่เก็บรวมรวบไปแลวไดมาทําการวเิคราะหทางสถติติามวัตถุประสงคของการ

วจัิย ซึ่งแบงขอมูลเปน 2 สวน 

สวนที่ 1 ผลการวเิคราะหการวจัิย 

 การวจัิยในครัง้นี้มุงศกึษาจากการสัมภาษณเชงิลกึ (In-depth interview) โดยรวบรวมขอมูลจากปราชญชาวบาน

ดานแพทยแผนไทยและสมุนไพรไทยทัง้หมด 15 ทาน  ซึ่งคําถามแบงออกเปน 3 สวน ดังนี้  

  สวนที่ 1 ขอมูลเกี่ยวกับภูมิปญญาทองถิ่นของปราชญชาวบาน 

  สวนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับลักษณะผูนําของปราชญชาวบาน 

  สวนที่ 3 ขอมูลดานดานการเผยแพรความรูของปราชญชาวบาน 

ตารางที่ 1 คําถามเกี่ยวกับภูมิปญญาทองถิ่น “บรรพบุรุษของทานประกอบอาชพีอะไร” 

 

ความคิดเห็น จํานวนความคิดเห็น (คน) รอยละ 

1. หมอพื้นบาน 9 60.00 

2. เกษตรกรรม  7 46.67 

3. หมอดู/หมอทางไสยศาสตร  2 13.33 

4. ขาราชการ/นักการเมือง  2 13.33 

  

 จากตารางที่ 1 คําถามเกี่ยวกับภูมิปญญาทองถิ่น “บรรพบุรุษของทานประกอบอาชีพอะไร” พบวาบรรพบุรุษของ

ปราชญชาวบานประกอบอาชีพเปนหมอพื้นบานรอยละ 60.0 อยูในอันดับแรก รองลงมาไดแก อาชีพเกษตรกรรมรอยละ 

46.67 อาชพีหมอดู/หมอทางไสยศาสตร และขาราชการ/นักการเมือง รอยละ13.33 อยูในอันดับสุดทาย 

ตารางที่ 2 คําถามเกี่ยวกับภูมิปญญาทองถิ่น “บรรพบุรุษของทานมีความรูเกี่ยวกับภูมิปญญาทองถิ่นหรอืไม สาขาใด” 

ความคิดเห็น จํานวนความคิดเห็น )คน(  รอยละ 

1. มีความรูภูมิปญญาทองถิ่น สาขาแพทยแผนไทย 11 73.33 

2. ไมมีความรูเกี่ยวกับภูมิปญญาทองถิ่น 4 26.67 

3. มีความรูภูมิปญญาทองถิ่น ทางไสยศาสตร 2 13.33 

  

 จากตารางที่ 2 คําถามเกี่ยวกับภูมิปญญาทองถิ่น “บรรพบุรุษของทานมีความรูเกี่ยวกับภูมิปญญาทองถิ่นหรือไม 

สาขาใด” พบวาบรรพบุรุษของปราชญชาวบานมีความรูภูมิปญญาทองถิ่น สาขาแพทยแผนไทยรอยละ 73.33 อยูในอันดับ

แรก รองลงมาไดแก ไมมีความรูเกี่ยวกับภูมิปญญาทองถิ่น รอยละ 26.67 มีความรูภูมิปญญาทองถิ่น ทางไสยศาสตร รอยละ

13.33 อยูในอันดับสุดทาย 

ตารางที ่3  คําถามเกี่ยวกับภูมิปญญาทองถิ่น “ทานไดรับการถายทอดภูมิปญญาทองถิ่นมาไดอยางไร”  

ความคิดเห็น จํานวนความคิดเห็น )คน(  รอยละ 

1. บรรพบุรุษ/คนในครอบครัว 11 73.33 

2. แพทยแผนไทยทานอ่ืน/พระสงฆ 6 40.0 

3. ศกึษาดวยตนเอง 1 6.67 
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 จากตารางที่ 3 คําถามเกี่ยวกับภูมิปญญาทองถิ่น “ทานไดรับการถายทอดภูมิปญญาทองถิ่นมาไดอยางไร” พบวา

ปราชญชาวบานไดรับการถายทอดความรูภูมิปญญาทองถิ่น จากบรรพบุรุษหรอืคนในครอบครัว รอยละ 73.33 อยูในอันดับ

แรก รองลงมาไดรับการถายทอดความรูภูมิปญญาทองถิ่น จากแพทยแผนไทยทานอ่ืนหรอืพระสงฆรอยละ 40.0 และมี

การศกึษาหาความรูดวยตนเอง รอยละ6.67 อยูในอันดับสุดทาย 

สวนที่ 1.2  ขอมูลดานคุณลักษณะภาวะผูนําของปราชญชาวบาน 

 

ตารางที่ 4  คําถามเกี่ยวกับภูมิปญญาทองถิ่น “ทานไดเขารวมกิจกรรมของชุมชนหรอืไม”  

ความคิดเหน็ จํานวนความคิดเห็น )คน(  รอยละ 

1. เขารวมกจิกรรมของชุมชน 14 93.33 

2. ไมเขารวมกจิกรรมของชุมชน 1 6.67 

  

 จากตารางที่ 4 คําถามเกี่ยวกับภูมิปญญาทองถิ่น “ทานไดเขารวมกิจกรรมของชุมชนหรือไม” พบวาปราชญ

ชาวบานไดมีการเขารวมกจิกรรมของชุมชน รอยละ 93.33 อยูในอันดับแรก รองลงมาคือไมไดเขารวมกิจกรรมของชุมชนรอย

ละ 6.67 

 

ตารางที่ 5 คําถามเกี่ยวกับภูมิปญญาทองถิ่น “ทานไดเขารับการฝกฝน ฝกอบรม หรอืรับความรูเพิ่มเติมหรอืไม”  

ความคิดเห็น จํานวนความคิดเห็น (คน) รอยละ 

1. รับความรูเพิ่มเตมิจากหนวยงานของรัฐและเอกชน 13 86.67 

2. รับความรูเพิ่มเติมจากปราชญทานอ่ืน/ชมรมแพทยแผน

ไทย/ชมรมตางๆ 

6 40.00 

3. รับความรูเพิ่มเติมจากดูงานจากตามโครงการตางๆ 2 13.33 

4. ศกึษาคนควาดวยตนเอง 2 13.33 

  

 จากตารางที่ 5 คําถามเกี่ยวกับภูมิปญญาทองถิ่น “ทานไดเขารับการฝกฝน ฝกอบรม หรือรับความรูเพิ่มเติม

หรอืไม” พบวาปราชญชาวบานทุกทานไดมีการเขารับการฝกฝน ฝกอบรมหรือรับความรูเพิ่มเติม จากหนวยงานของรัฐและ

เอกชน รอยละ 86.67 อยูในอันดับแรก รองลงมารับความรูเพิ่มเตมิจากปราชญทานอ่ืน/ชมรมแพทยแผนไทย/ชมรมตางๆรอย

ละ 40.0 และรับความรูเพิ่มเตมิจากดูงานจากตามโครงการตางๆ และศกึษาดวยตนเอง รอยละ 13.33 อยูในอันดับสุดทาย  

 

ตารางที่ 6 คําถามเกี่ยวกับภูมิปญญาทองถิ่น “การดําเนนิชวีิตอยางไรที่ทานคิดวาเปนแบบอยางที่ดใีหกับคนในชุมชนและ

สังคม ”  

ความคิดเห็น จํานวนความคิดเห็น )คน(  รอยละ 

1. มีคุณธรรมและจรยิธรรม 15 100.0 

2. มีความซื่อตรงและม่ันคง 6 40.0 

3. มีการใชชวีติเรยีบงาย พอเพยีง 5 33.33 

4. มีมนุษยสัมพันธที่ดี 5 33.33 

5. แบงเบาภาระรัฐบาล 1 6.67 
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 จากตารางที่ 6 คําถามเกี่ยวกับภูมิปญญาทองถิ่น “การดําเนินชีวิตอยางไรที่ทานคิดวาเปนแบบอยางที่ดีใหกับคน

ในชุมชนและสังคม” พบวาปราชญชาวบานทุกทานไดมีการดําเนินชีวิตโดยใชหลักคุณธรรม จริยธรรมเปนเครื่องยึดเหนี่ยว

จิตใจ รอยละ 100.0 อยูในอันดับแรก รองลงมาคือมีความซื่อตรงและม่ันคงรอยละ 40.0 และมีการใชชีวิตเรียบงาย พอเพียงมี

มนุษยสัมพันธที่ด ีรอยละ 33.33 แบงเบาภาระรัฐบาล รอยละ 6.67 อยูในอันดับสุดทาย 

สวนที่ 1.3 ขอมูลดานดานการเผยแพรความรูของปราชญชาวบาน  

 

ตารางที่ 7 คําถามดานการเผยแพรความรูของปราชญชาวบาน “ทานมีเทคนคิเฉพาะสวนตัวอยางไรในการเผยแพรความรู

ใหแกบุคคลอ่ืน”  

ความคิดเห็น จํานวนความคิดเห็น )คน(  รอยละ 

1. กลยุทธการสื่อสารโดยใชประสบการณตรง 7 46.67 

2. กลยุทธโดยใชสื่อของจรงิ 6 40.00 

3. กลยุทธโดยใชโดยใหมีการสัมมนา     

   แลกเปลี่ยนความความรูและประสบการณ 

5 33.33 

4. กลยุทธโดยใชตัวเองเปนตัวอยาง 4 26.67 

5. กลยุทธโดยการใชการสื่อสารแบบไมเปนทางการ 4 26.67 

6. กลยุทธโดยการสื่อสารแบบตัวตอตัว 3 20.00 

7. กลยุทธโดยการยึดหลักพระพุทธศาสนา 3 20.00 

8. กลยุทธโดยการใหทองตํารา 1 6.67 

 จากตารางที่ 7 คําถามดานการเผยแพรความรูของปราชญชาวบาน “ทานมีเทคนคิเฉพาะสวนตัวอยางไรในการ

เผยแพรความรูใหแกบุคคลอ่ืน”  พบวาปราชญชาวบานไดมีใชกลยุทธในการสื่อสารที่หลากหลายแตกตางกันไปโดย กลยุทธ

การสื่อสารโดยใชประสบการณตรง รอยละ 46.67 อยูในอันดับแรก รองลงมาคือ.กลยุทธโดยใชสื่อของจรงิรอยละ 40.0 กล

ยุทธโดยใชโดยใหมีการสัมมนา แลกเปลี่ยนความความรูและประสบการณ รอยละ 33.33 กลยุทธโดยใชตัวเองเปนตัวอยาง 

กลยุทธโดยการใชการสื่อสารแบบไมเปนทางการ รอยละ 20.0  กลยุทธโดยการใหทองตํารา รอยละ 6.67 อยูในอันดับ

สุดทาย 

สวนที่ 2 ผลการวเิคราะหจากเทคนดิเดลฟาย 

ผลการวเิคราะหจากเทคนคิเดลฟาย รอบที่ 1 ซึ่งคําถามในรอบแรกแบงออกเปน 3 สวนดังนี้ 

 สวนที่ 1. ผลการวเิคราะหคุณลักษณะภาวะผูนําที่ปราชญชาวบานดานการแพทยแผนไทยและสมุนไพรไทยพงึมี 

 สวนที่ 2. ผลการวิเคราะหภาวะผูนําเปนคุณลักษณะที่สําคัญของปราชญชาวบานดานการแพทยแผนไทย และ 

สมุนไพรไทย 

 สวนที่ 3. ผลการวเิคราะหกลยุทธการสื่อสารที่ปราชญชาวบานดานการแพทยแผนไทย และสมุนไพรไทยใชในการ

เผยแพรภูมิปญญาทองถิ่น 
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ตารางที่ 8 ผลการวเิคราะหคุณลักษณะภาวะผูนําที่ปราชญชาวบานดานการแพทยแผนไทยและสมุนไพรไทยพงึมี 

ความคิดเห็น จํานวนความคิดเห็น (คน) รอยละ 

1.มีความรูความสามารถ 13 68.42 

2.มีการยอมรับนับถอืจากสังคม/บุคลกินานับถือ 8 42.11 

3.สามารถถายทอดองคความรูได 8 42.11 

4.มีคุณธรรม จรยิธรรม เสยีสละ มีเมตตา 6 31.58 

5.รูจักคนควาความรูเพิ่มเติม 4 21.10 

6.มีมนุษยสัมพันธ และมีสวนรวมกับชุมชนและสังคม 3 15.79 

7.มีการยอมรับความคิดเห็นผูอ่ืน 2 10.53 

8.ประสบความสําเร็จ 2 10.53 

9.ใชชวีติเรยีบงาย 2 10.53 

10.มีการพัฒนาชุมชน 1 5.26 

11.มีใจรักในงานที่ทํา 1 5.26 

  

 จากตารางที่ 8 การสังเคราะหผลการวิเคราะหคุณลักษณะภาวะผูนําที่ปราชญชาวบานดานการแพทยแผนไทย

และสมุนไพรไทยพงึมี พบวาผูเชี่ยวชาญไดมีความคิดเห็นที่หลากหลาย แตไมแตกตางกันมากนัก โดย ภาวะผูนําดานมีความรู

ความสามารถ รอยละ 68.42 อยูในอันดับแรก รองลงมาคือ มีการยอมรับนับถือจากสังคม/บุคลิกนานับถือ และสามารถ

ถายทอดองคความรูได รอยละ 42.11 มีคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ มีเมตตา รอยละ 31.58  รูจักคนควาความรูเพิ่มเติม 

รอยละ 21.10   มีมนุษยสัมพันธ และมีสวนรวมกับชุมชนและสังคม รอยละ 15.79 .มีการยอมรับความคิดเห็นผู อ่ืน ประสบ

ความสําเร็จ ใชชวีติเรยีบงาย รอยละ 10.53  มีการพัฒนาชุมชน มีใจรักในงานที่ทํา รอยละ 5.26 อยูในอันดับสุดทาย 

 

ตารางที่ 9 ผลการวเิคราะหภาวะผูนําเปนคุณลักษณะที่สําคัญของปราชญชาวบานดานการแพทยแผนไทยและสมุนไพรไทย 

ความคิดเห็น จํานวนความคิดเห็น (คน) รอยละ 

สําคัญ เพราะ 15 78.95 

     มีบุคลกิภาพที่นานับถือ สังคมใหคมเชื่อม่ัน 10 66.67 

     มีความรูสามารถ 4 26.67 

     มีคุณธรรม จรยิธรรม 3 20.0 

     มีการใชชวีติที่เรยีบงาย พอเพยีง 2 13.33 

     มีการถายทอดองคความรูได 2 13.33 

ไมสําคัญ 4 21.05 

     เนื่องจาก ไมมีความจําเปนที่จะตองบรหิารชุมชน 4 100.0 

 

 จากตารางที่ 9  ผลการวเิคราะหภาวะผูนําเปนคุณลักษณะที่สําคัญของปราชญชาวบานดานการแพทยแผนไทย

และสมุนไพรไทย พบวา ผูเชี่ยวชาญไดมีความคิดเห็นวา ภาวะผูนําเปนคุณลักษณะที่ปราชญชาวบานพึงมี รอยละ 78.95 โดย

พบวา การที่ปราชญชาวบานมีบุคลกิภาพที่นานับถอื สังคมใหคมเชื่อม่ัน เปนการแสดงถึงการมีภาวะผูนํา รอยละ 66.67 การ

ที่ปราชญชาวบานมีความรูสามารถ เชื่อม่ัน เปนการแสดงถงึการมีภาวะผูนํา รอยละ 26.67 การที่ปราชญชาวบานมีคุณธรรม 

จรยิธรรมเปนการแสดงถึงการมีภาวะผูนํา รอยละ 20.0 การที่ปราชญชาวบานมีการใชชีวิตที่เรียบงาย พอเพียง และมีการ
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ถายทอดองคความรูไดเปนการแสดงถึงการมีภาวะผูนํา รอยละ13.33 ในอันดับสุดทาย สวนพบวา ผูเชี่ยวชาญไดมีความ

คิดเห็นวา ภาวะผูนําไมไดเปนคุณลักษณะที่ปราชญชาวบานพงึมี รอยละ 21.05 โดยทัง้หมดใหความเห็นวา ปราชญชาวบานไม

มีความจําเปนจะตองบรหิารชุมชน 

 

ตารางที่  10 ความคิดเห็นเกี่ยวกับกลยุทธการสื่อสารที่ปราชญชาวบานดานการแพทยแผนไทยและสมุนไพรไทย ใชในการ

เผยแพรภูมิปญญาทองถิ่น 

ความคิดเห็น จํานวนความคิดเห็น (คน) รอยละ 

1. การสื่อสารโดยการทําตัวเองเปนตัวอยาง 9 47.37 

2. การใชภาษาที่เขาใจงาย ไมเปนทางการ 7 36.84 

3. การสื่อสารโดยใชประสบการณจรงิ 3 15.79 

4. การสื่อสารโดยการใชหลักศาสนา และวัฒนธรรม 3 15.79 

5. การสื่อสารโดยใชผูฟงมีสวนรวม 3 15.79 

6. มีการใชสื่อในการสื่อสาร 2 10.53 

7. การสื่อสารแบบตัวตอตัว 1 5.26 

8. การสื่อสารโดยการประชุม สัมมนา 1 5.26 

  

 จากตารางที่ 10  ผลการวเิคราะหกลยุทธการสื่อสารที่ปราชญชาวบานดานการแพทยแผนไทยและสมุนไพรไทย 

ใชในการเผยแพรภูมิปญญาทองถิ่น พบวาผูเชี่ยวชาญไดมีความคิดเห็นตอกลยุทธที่ปราชญชาวบานใชในการสื่อสาร คือ กล

ยุทธการสื่อสารโดยการทําตัวเองเปนตัวอยาง รอยละ 47.37 เปนอันดับแรก การใชภาษาที่เขาใจงาย ไมเปนทางการ รอยละ 

36.84 การสื่อสารโดยใชประสบการณจริง การสื่อสารโดยการใชหลักศาสนา และวัฒนธรรม การสื่อสารโดยใชผูฟงมีสวน

รวม รอยละ 15.79 มีการใชสื่อในการสื่อสารรอยละ 10.53 การสื่อสารแบบตัวตอตัว และการสื่อสารโดยการประชุม สัมมนา 

รอยละ 5.26 ในอันดับสุดทาย 

 

วิจารณผลการวิจัย 

จากการศกึษาภาวะผูนําและการสื่อสารในการเผยแพรภูมิปญญาทองถิ่น ของปราชญชาวบานดานการแพทยแผน

ไทยและสมุนไพรไทย สามารถนําผลการวจัิยมาอภิปรายได ดังนี้ 

1. ขอมูลดานคุณลักษณะภาวะผูนําของปราชญชาวบานพงึมี 

จากผลการศกึษาพบวา ปราชญชาวบานควรมีภาวะผูนํา ดังตอไปนี้ 1) ควรมีการเขารวมกิจกรรมของชุมชนปราชญ

ชาวบาน พบวา ปราชญชาวบานควรเขารวมกจิกรรมของชุมชน  และควรทํากจิกรรมรวมกับคนในชุมชนดวย ไมวาจะเปนการ

ใหความรูในเรื่องยาสมุนไพรและการดูแลรักษาสุขภาพ และพวกงานบุญกุศลตางๆ  ซึ่งสอดคลองกับอนุกูล คลังบุญครอง 

(2525) ที่ไดอธิบายไววา ลักษณะของผูนําที่ดี จะตองเปนผูที่มีความรอบรูอยางกวางขวาง และตองหม่ันศึกษาหาความรู

เพิ่มเติมอยูเปนนิจ ซึ่งตรงกับความเห็นของผูเชี่ยวชาญ โดยสวนมากจะใหความสําคัญที่วาปราชญชาวบานตองมีความรู

ความสามารถ ประสบความสําเร็จถึงจะมีการยอมรับใหเปนผูรูหรือปราชญชาวบานในชุมชนได ภาวะผูนําดานมีความรู

ความสามารถ โดยสวนใหญคิดวาผูนําจะตองมีความรูความสามารถมากที่สุด สอดคลองกับ Roderick Bell (1969) ได

กลาวถงึผูนําวา เปนผูที่อยูในอํานาจ หรอืตําแหนงที่ถูกกําหนดใหเปนผูนํา เปนผูที่มีอิทธพิลในการจัดสรร และจัดการตอสิ่งที่มี

คุณคาตางๆ มากกวาคนอ่ืนๆ ในชุมชนนัน้ เพื่อใหเกดิผลสําเร็จตามความมุงหมายที่ปรารถนาทัง้ของตน และสมาชิกชุมชน อีก

ทัง้การตดิตอสื่อสารกับคนในหมูบาน ปราชญชาวบานจะมีการติดตอสื่อสารกับเครือญาติ เพื่อนบาน เพื่อรวมหมูบาน และ
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บุคคลทั่วไป ในเรื่อง สารทุกขสุกดิบ เรื่องราวตางๆ ในชีวิตประจําวัน ซึ่งสอดคลองกับพีระ โสภณ (2539) ในเรื่องผูนําทาง

ความคิดของบุคคลในสังคม ซึ่งจะตองตดิตอกับบุคคลอ่ืนๆ ในลักษณะความสัมพันธแบบใกลชิด หรือกลุมปฐมภูมิ เชน ญาต ิ

เพื่อนบาน หรอืเพื่อนรวมงาน และมีอิทธพิลที่ไมเปนทางการเกี่ยวกับความคิดเห็น หรอืตัดสนิใจในเรื่องตางๆและยังสอดคลอง

กับ เบนนิส (Bennis ,1984) ที่กลาววา  ผูนํามีความสําคัญตอองคการในดาน เปนผูรับผิดชอบตอประสิทธิผลขององคการ  

ความสําเร็จขององคการขึ้นอยูกับความตระหนักรูในความสําคัญของคุณภาพขององคการ เปนผูเปลี่ยนแปลงองคการให

เหมาะสมกับสิ่งแวดลอม และเปนผูสนองความตองการทางการศึกษาของชุมชน 2) ปราชญชาวบานควรเขารับการฝกฝน 

ฝกอบรม หรอืรับความรูเพิ่มเตมิ จากหนวยงานของรัฐและเอกชน รวมถงึการเขารับความรูเพิ่มเติมจากปราชญทานอ่ืน/ชมรม

แพทยแผนไทย/ชมรมตางๆ และควรไปศึกษาดูงานจากที่ตางๆ เพื่อรับความรูเพิ่มเติม อีกทั้งควรขวนขวายศึกษาหาความรู

เพิ่มเตมิดวยตนเอง ซึ่งสอดคลองกับเกศนิ ีจุฑาวจิิตร (2542) ที่กลาวถงึการดูงาน ในหนังสอืเรื่อง การสื่อสาร และการพัฒนา

ทองถิ่นวา การศกึษาและการดูงานในรูปแบบการเรยีนรูจากพื้นที่ และชาวบานที่มีประสบการณในการแกปญหามากอนในที่

ตางๆ นั้นเปนการเปดโอกาสให ชาวบานไดมองเห็นลูทางในแกปญหาของตน รวมไปถึง การยอมรับความรูใหมๆ และมี

ทัศนคติที่ดีตอการเปลี่ยนแปลงอยางมีเหตุผล รอบคอบ คิดไตรตรองกอนเสมอ อีกทั้งยังสอดคลองกับพรทิพย ชนะทิพย 

(2547) ในเรื่องศกึษาคุณลักษณะ และบทบาทของ ปราชญชาวบานจังหวัดบุรรีัมย ไดอธิบายไววา ปราชญชาวบานยังยอมรับ

ความรูและวิทยาการใหมๆ แสวงหาความรูอยู เสมอ ไมยึดติดกับความคิดเกาๆ และนําความรูเหลานั้นมาพัฒนาตนเอง 

ครอบครัว และหมูบานดวย หัวใจที่มุงม่ันในการพัฒนา และสอดคลองกับการประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ในกลุมเกษตรกรของ วรวิทย อวิรุทธวรกุล (2552) ในเรื่อง ของการใฝรู ที่ตองทําการศึกษาหาความรูเพิ่มเติมอยูเสมอ 3) 

ปราชญชาวบานควรมีความเต็มใจที่จะถายทอดทักษะ ภูมิปญญาที่มีอยูใหกับคนในชุมชนไมมีการหวงวิชา ถาใครพรอมจะมา

เรยีนทานก็เต็มใจที่จะสอน ซึ่งสอดคลองกับ กลุมงานภูมิปญญาทองถิ่น (2551) ปราชญชาวบานหรือนักคิดทองถิ่นหรือครูภูมิ

ปญญา ไทย จะมีคุณสมบัตขิองผูที่เปนปราชญคือ  เปนผูที่มีธรรมะอยูในใจ เปนธรรมะของความรัก ความเมตตา ความอยาก

ชวยคน เปน ธรรมะโดยการปฏิบัติ  แสวงหาความรูและจัดการองคความรู โดยคิดทําสรุปบทเรียน แลวนํามาเปนความรูให 

คนอ่ืนเห็นไดอยางชัดเจน มีทั้งวิชาการและภาคปฏิบัติใหเห็น และสอดคลองกับการประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงในกลุมเกษตรกรของ วรวิทย อวิรุทธวรกุล (2552) ในเรื่อง ยึดหลักคุณธรรม ซื่อสัตย ยึดหลักอิทธิบาท 4 ขยัน 

อดทน มีน้ําใจ เอ้ือเฟอเผื่อแผ  4) ปราชญชาวบานควรมีตําแหนงอ่ืนๆ ในชุมชนดวย เชน กรรมหมูบาน ผูใหญบาน อาสาสมัคร

ตางๆ การดํารงตําแหนงในชุมชนนี้ทําใหชาวบานเกดิความเคารพ เชื่อถอื ซึ่งสอดคลองกับ เกศนิ ีจุฑาวิจิตร (2542) ที่กลาววา

ความนาเชื่อถือ (Credibility) เปนระดับของความรูสึกของผูรับสารเปนที่นาวางใจ (Trustworthy) และมีความสามารถ 

(Completent) และมีความคลายคลงึ (Similarity) คือมีความคลายคลงึกับชาวบานในดานตางๆ  5) ปราชญชาวบานควรจัดตั้ง

สมาชิก หรือเครือขาย หรือควรเปนสมาชิกในกลุมหรือเครือขายตางๆ ไมวาจะเปน เครือขายหมอพื้นบานของจังหวัด หรือ

เครอืขายตางๆ ที่แตละจังหวัดจัดตัง้ขึ้น 6) ปราชญชาวบานมีการนําความรูไปชวยเหลอืชุมชน โดยรักษาผูที่เจ็บไขไดปวย แบบ

ไมมีการแสวงหากําไร หรือนําความรูที่มีอยูไปสอนใหกับ นักเรียน นักศึกษา หรือผูที่สนใจ โดยการสอนหรือบรรยายตาม

สถานที่ราชการตามสถานศกึษาตางๆ หรอือาจมีการพาลงพื้นที่จริง เชน พานักเรียนลงสํารวจสมุนไพรตามปาเขาตางๆ เปน

ตน สอดคลองกับ พรทิพย ชนะคา (2547) ในเรื่องศึกษาคุณลักษณะ และบทบาทของ ปราชญชาวบานจังหวัดบุรีรัมย ได

อธบิายไววา ปราชญชาวบานจะตองมีจิตใจมุงม่ันพัฒนา ตองเดนิทางออกไปบรรยายความรูตามสถานที่ และเวทีเสวนาตางๆ 

เพื่อใหความรูแกบุคคลอ่ืนๆ เปนการพัฒนาตนเอง ครอบครัว หมูบาน และประเทศชาติ อีกทั้งยังมีบทบาทเปนผูกระจายขาว

จากเจาหนาที่พัฒนา หรอืผูชวยเจาหนาที่พัฒนา และยังสอดคลองกับ สุเมธ ตันติเวชกุล (2541) ที่กลาวถึง ความหมายของ

เศรษฐกจิพอเพยีง โดยยึดหลักการพึ่งตนเองในเรื่อง ดานจิตใจ ทําตนใหเปนที่พึ่งตนเอง มีจิตสํานึกที่ดี สรางสรรคใหตนเอง

และชาติโดยรวมมีจิตใจเอ้ืออาทร ประนีประนอม เห็นประโยชนสวนรวมเปนที่ตั้ง 7) ปราชญชาวบานควรมีสวนรวมใน
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การศกึษาปญหาและแกไขปญหาของชุมชน สอดคลองกับ พรทพิย ชนะคา (2547) ในเรื่องศกึษาคุณลักษณะ และบทบาทของ 

ปราชญชาวบานจังหวัดบุรรีัมย ที่พบวาปราชญชาวบานมักจะตดิตอสื่อสารกับคนในหมูบานและนอกหมูบาน ซึ่งมักจะวนเวียน

มาขอคําปรกึษาเสมอๆ 8) ปราชญชาวบานสวนใหญไดมีการเขารวมประชุมของชุมชน สอดคลองกับ พรทิพย ชนะคา (2547) 

ในเรื่องศกึษาคุณลักษณะ และบทบาทของ ปราชญชาวบานจังหวัดบุรีรัมย ดานกลยุทธในการสื่อสารกลุมใหญ โดยทําการ

สื่อสารกับคนในหมูบาน เม่ือมีการประชุมวาระตางๆ ของหมูบาน การประชุมเครือขาย เวทีเสวนาตางๆ 9) ปราชญชาวบาน

ควรมีการดําเนนิชวีติโดยใชคุณธรรม จรยิธรรม ในชีวิตประจําวัน ที่จะเปนแบบอยางที่ดีใหกับคนในชุมชนและสังคม มีความ

เต็มใจที่รักรักษาคนไขโดยไมคํานึงถึงเรื่องเงินและเวลา มีจริยธรรมทางการแพทย และสอดคลองกับการประยุกตใชหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีงในกลุมเกษตรกรของ วรวทิย อวริุทธวรกุล (2552) ในเรื่อง การทําตัวเปนแบบอยาง คนยอมรับ

นับถอื วถิชีวีติของปราชญชาวบาน เปนวถิทีี่เรยีบงาย ไมฟุงเฟอ ใชชวีติแบบสมถะ มีความซื่อสัตย เปนคนมีคุณธรรม ยึดหลัก

พุทธรรม ไมมีปญหาทางดานการเงนิ ทุกคนใหการยอมรับนับถอื ใชชวีติอยางคนที่พออยูพอกนิ ไมทะยานอยากไปตามกําเลส

ฝายต่ํา ใชชวีติแบบมีสต ิปฏิเสธสังคมบรโิภคนยิมวัตถุ แตเนนมิติทางจิตใจ สอดคลองกับ วิทยา อธิปนันต และคณะ (2543) 

ที่ขยายความของคําวาเศรษฐกจิพอเพยีงไววา เปนการดําเนนิชวีติหรอืวถิ ีชวีติของคนไทยใหอยูอยางพอประมาณตน เดินทาง

สายกลาง มีความพอดีและพอเพียงกับตนเอง ครอบครัว และชุมชน โดยไมตองพึ่งพาปจจัยภายนอกตาง ๆ ที่เราไมไดเปน

เจาของ สิ่งสําคัญตองรูจัก การพึ่งพาตนเอง โดยไมทําใหผูอ่ืนเดือดรอน และรูจักการนําทรัพยากรที่เรามีอยูมาใชใหเกิด

ประโยชน ในการดําเนนิชวีติประจําวัน เชน รูจักการนําปจจัยพื้นฐานมาใชในการดําเนินชีวิตอยางมีความสุข ความสบาย และ

พอเพยีงกับตนเอง ในสวนของ กรมการปกครอง (2541) ไดอธบิายแนวคิด เศรษฐกิจพอเพียง ไววา เศรษฐกิจพอเพียง...ตาม

แนวพระราชดําริ ทรงมุงเนนใหคนไทยพึ่งพาตนเอง ได โดยชวยเหลือตัวเองกอนเปนอันดับแรก เริ่มตนที่การพัฒนา

เกษตรกรรมใชทรัพยในดนิที่พอมีอยู เปนทุนในการเริ่มตนรูจักผลติเพื่อใชบรโิภคในครอบครัวเปนเบื้องตน เม่ือมีผลผลิตเหลือ

จากการใช บรโิภคแลวคอยนําไปจําหนาย ยึดหลักเกษตรกรรมตามทฤษฎีใหม มีการวางแผนการผลิตที่ดี และ รูจักใชพื้นที่

พัฒนาที่ดนิทํากนิ ยึดถอืหลักธรรมชาตเิกื้อกูลซึ่งกันและกันและพงึมีความพอเพยีงในสิ่ง เบื้องตน 3 ประการ ดังนี้ 1. พอเพียง

...ในความเปนอยู หมายถงึ การพอมีพอกนิสามารถพึ่งตนเองไดโดยเหมาะสมตาม อัตภาพทั้งบุคคล ครอบครัว และชุมชน  2. 

พอเพยีง...ในความคิด หมายถงึ มีการปรกึษาหารอืระหวางบุคคล ครอบครัว ชุมชน และ คิดในสิ่งที่พึงกระทําได  3. พอเพียง

...ในจิตใจรูจักพอไมโลภมาก ชวยเหลอืเอ้ืออาทรซึ่งกันและกันในระหวางบุคคลใน ครอบครัวและชุมชน และมีจิตใจรักชุมชน

ถิ่นตนเอง 

 จากการศกึษาคุณลักษณะผูนําของปราชญชาวบานดานการแพทยแผนไทย และสมุนไพรไทย แสดงใหเห็นวาการที่

ปราชญชาวบานดานการแพทยแผนไทย และสมุนไพรไทยควรมีความเปนผูนําทางธรรมชาติ เนื่องจากพบวาคุณลักษณะของ

ปราชญชาวบานดานการแพทยแผนไทย และสมุนไพรไทยที่ผูวจัิยศกึษานั้น เปนผูที่ใชชีวิตแบบเรียบงาย มีสติ ดําเนินชีวิตโดย

ยึดหลักธรรมเปนแนวทาง เปนแบบอยาง และเปนที่ยอมรับนับถอืในชุมชน เปนผูที่สามารถคิดวิเคราะหตนเอง และชุมชน เพื่อ

สามารถนํามาปรับใชแกปญหาที่เกิดขึ้นทั้งในชุมชน และตนเองโดย ชักชวนคนในชุมชนใหเขามีสวนรวมในการพัฒนา

สอดคลองกับคุณลักษณะของผูนําของเนาวรัตน คําทุมไสย (2550) กลาวถึง คุณลักษณะผูนําที่ดีวา ตองมีความเชื่อม่ันใน

ตัวเอง เคารพในความคิดเห็นของผูอ่ืน มีความคิดริเริ่ม มีความรูความสามารถ มีความเสียสละ มีความซื่อสัตยสุจริต เปนผู

ประสานงานที่ด ีมีความม่ันคงในอารมณ มีบุคลกิภาพที่ด ีมีความรับผดิชอบสูง และอุทัย หลวงทุมมา (2550) เห็นวา ผูนําที่ดี

ควรมีความซื่อสัตยสุจรติ มีความเสยีสละ มีความคิดรเิริ่ม ที่จะยกระดับมาตรฐานการทํางานใหดีย่ิงขึ้น เขาใจความเปนไปได

ของสภาพแวดลอมและรูจักพนักงานในองคกร มีความสามารถในการพูดและสื่อความหมาย มีความรับผิดชอบสูง สามารถ

ควบคุมอารมณใหม่ันคงและสุภาพเปนกันเอง ซึ่งตรงกับความเห็นของผูเชี่ยวชาญที่มีความคิดเห็นวาปราชญชาวบานควรมี

ภาวะผูนํา เพราะปราชญชาวบานเปนผูที่คนในชุมชนเคารพนับถือมีความเชื่อม่ันในตัวปราชญชาวบาน  โดยคุณลักษณะที่
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สําคัญการที่ปราชญชาวบานนั้นจะตองมีบุคลิกภาพที่นานับถือ สังคมใหคมเชื่อม่ัน เปนการแสดงถึงการมีภาวะผูนํา ซึ่ง

สอดคลองกับพริจิต บุญบันดาล (2551) ไดกลาวถงึคุณลักษณะผูนํายุคใหม กับประสทิธผิลขององคกรจะตองมีลักษณะ ดังนี้ 

   1.  ดานการเสรมิแรงทางบวกอยางเหมาะสม 

   2.  ดานการกระตุนปญญา 

   3.  ดานบารมี 

   4.  ดานการเสรมิแรงทางลบอยางเหมาะสม 

   5.  ดานการคํานงึถงึความเปนปจเจกบุคคล 

   6.  ดานการสรางแรงบันดาลใจ 

   7.  ดานการเสรมิสรางความสามารถผูบังคับบัญชา  

  และเนาวรัตน คําทุมไสย (2550) กลาวถึง คุณลักษณะผูนําที่ดีวา ตองมีความเชื่อม่ันในตัวเอง เคารพใน

ความคิดเห็นของผูอ่ืน มีความคิดรเิริ่ม มีความรูความสามารถ มีความเสยีสละ มีความซื่อสัตยสุจริต เปนผูประสานงานที่ดี มี

ความม่ันคงในอารมณ มีบุคลกิภาพที่ด ีมีความรับผดิชอบสูง 

2. ขอมูลดานดานการเผยแพรความรูของปราชญชาวบานพงึมี 

จากผลการศกึษาพบวา ปราชญชาวบานควรใชกลยุทธในการเผยแพรความรู ดังตอไปนี้ 1) ใชวิธีการเผยแพรจาก

ประสบการณตรง ไมวาจะเปนการใชประสบการณตรงที่ตนเองไดพบ ที่ปฎิบัติมานานจนประสบความสําเร็จ รวมไปถึงภูมิ

ปญญาที่ถายทอดมาจากบรรพบุรุษที่สั่งสมมานาน มาสอนชาวบานใหชาวบานไดเห็นวาทําไดจริง เพื่อจะใหชาวบานสามารถ

พึ่งพาตนเองได ปราชญชาวบานที่นยิมใชประสบการณตรงในการถายทององคความรูนัน้ มักจะมีความคิดที่วา ตัวปราชญเอง

จะตองทําใหประสบความสําเร็จเสยีกอน ทําใหเขาเห็นกอน เขาจึงจะเชื่อ ซึ่งการใชกลยุทธในการเผยแพรความรูของปราชญ 

โดยใชประสบการณตรงนัน้ สอดคลองกับแนวคิดเรื่องความสําคัญของภูมิปญญาชาวบาน กลาวคือ การที่ปราชญนิยมใชการ

สื่อสารแบบการใชประสบการณตรงในการถายทอดภูมิปญญานั้น เนื่องมาจากปราชญไดตระหนักถึงความสําคัญ และ

ประโยชนของภูมิปญญาทองถิ่นนั่นเอง โดยมีการเชื่อมโยงความรูจากรุนหนึ่งไปสูอีกรุนหนึ่ง จากชุมชนหนึ่งไปอีกชุมชนหนึ่ง 

คนแตละรุนที่ไดรับการถายทอดความรู  จะทําการปรับความรู และประสบการณที่ไดรับจากการถายทอดนี้ใหเขากับ

สภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไดอยางเหมาะสม และดํารงชีวิตไดอยางสันติสุข แนวคิดจะตรงกับการศึกษาในยุคปจจุบัน ที่มี

การจัดกาศึกษาแบบ ระบบเครือขายการเรียนรู (Learning Network) รวมไปถึงการถายทอดความรู ความสามารถ 

ประสบการณ และการปฏิสัมพันธรูปแบบตางๆ ในหลายๆ สาขาผสมผสานกัน ภูมิปญญาชาวบาน จึงเปนการจัดการเรียนรู

แบบองครวม หรอืที่เรยีกกันในปจจุบันวา เปนการเรยีนรูแบบบูรณาการ (Integrated) หรือแบบสหวิทยาการนั่นเอง อีกทั้งยัง

สอดคลองกับความเห็นของผูเชี่ยวชาญสวนใหญซึ่งใหความสําคัญกับการที่ปราชญชาวบานไดเผยแพรภูมิปญญาทองถิ่นโดย

การทําตนเองใหเปนแบบอยางกับคนในชุมชน ซึ่งผลการศึกษานั้นสอดคลองกับซึ่งสอดคลองกับ รุงนภา มุกอนันต (2544) ที่

ศึกษาเรื่อง กลยุทธการสื่อสารของกลุมปราชญชาวบานเรื่องภูมิปญญาทองถิ่น ไดกลาวถึงประสบการณตรงไววา เปน

สถานการณจรงิที่ปราชญชาวบานเผชญิ ชาวบานทัง้หมดมีการใชประสบการณการตรงที่ตนไดประสบ และปฏิบัติมานานจน

ประสบความสําเร็จ มาสอนใหชาวบานทั้งหมดทําตามเพื่อที่ชาวบานจะพึ่งตนเอง และแกปญหาความยากจนไดในที่สุด 

เนื่องจากปราชญชาวบานมีมุมมอง และแนวคิดวา เราตองทําตัวเองใหประสบความสําเร็จกอน ทําใหเขาเห็นเขาจึงจะเชื่อ 

แนวคิดนี้จึงเปนกลยุทธที่ปราชญชาวบานทัง้หมดใช และไดผลดทีี่สุด อีกทัง้ยังตรงกับคํากลาวของ หลวงพอหนาน หรือพระครู

พพิธิประชานาถ ซึ่งเปนปราชญชาวบาน จ.สุรนิทร วา โดยใหเคาดูความสําเร็จจากเราเอง แลวเคานําไปปฏิบัติ 2) ควรใชกล

ยุทธโดยใชสื่อของจริง วิธีนี้เปนวิธีที่การที่จะทําใหชาวบานเชื่อวาสิ่งที่ปราชญชาวบานถายทอดนั้นสามารถทําไดจริง และ

สามารถทําใหประสบความสําเร็จได เพื่อที่จะใหชาวบานเชื่อ และปฏิบัตติาม ปราชญชาวบานตองใชตัวเอง เปนสื่อ ซึ่งวิธีการ
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นี้สอดคลองกับ เกศนิ ีจุฑาวจิิตร (2540) ที่กลาววา สื่อบุคคลเปนสื่อที่มีบทบาทสําคัญตอการพัฒนาทองถิ่น ในดานการโนม

นาว และชักจูง โดยปจจัยที่ทําใหบุคคลเหลานี้เปนผูมีอิทธิพลตอการโนมนาว และปรับเปลี่ยนพฤติกรรม คือ บุคลิกภาพที่

นาเชื่อถอื ความนาดงึดูดใจ และความคลายคลงึกันระหวางผูสงสารกับผูรับสาร รวมไปถงึตองเปนผูมีความเสียสละ เมตตา มี

ไหวพรบิ ใจกวาง และซื่อสัตย 3) ควรจัดใหมีการสัมมนาแลกเปลี่ยนความความรูและประสบการณ กลยุทธนี้เกิดจากการที่

ปราชญทําจนประสบความสําเร็จแลว จึงมีการแลกเปลี่ยนประสบการณตางๆ ที่เกิดขึ้น แลวนําความรูที่ไดจากการสัมมนา 

เสวนา ตลอดจนวธิกีารแกไขปญหาในชุมชนมาถายทอดใหคนภายในชุมชนอีกครัง้ ซึ่งสอดคลองกับพรทิพย ชนะคา (2547) ที่

ไดศกึษาเกี่ยวกับกลยุทธการสื่อสาร เรื่องภูมิปญญาทองถิ่นของปราชญชาวบานจังหวัดบุรีรัมย พบวา การสื่อสารในลักษณะ

เปนกลุมใหญเปนการสื่อสารที่สําคัญ ผูที่ดํารงตําแหนงผูนําอยางเปนทางการมักจะตองพูด หรือเปนผู นําประชุม ดังนั้นจึง

อาศัยการประชุมเหลานี้ใหเปนประโยชน 4) ควรใชกลยุทธโดยใชตัวเองเปนตัวอยาง  วธินีี้เกดิจากการที่ปราชญชาวบานนั้นคิด

วาถาหากตนเองสามารถทําได และประสบความสําเร็จแลว เม่ือชาวบานเห็นวาปราชญสามารถทําได ชาวบานก็จะทําตาม กล

ยุทธนี้สอดคลองกับแนวความคิดของโรเจอร (Roger, 1995) ที่วา การสาธติจะเปนตัวเรงใหเกิดการยอมรับ เชน การสงเสริม

การเกษตร เจาหนาที่ไดสาธตินวัตกรรมทางการเกษตรในพื้นที่ของเกษตรกรตัวอยาง เม่ือผลออกมาก็เชิญใหเพื่อนบานมาดู

ผลจากการสาธตินี้ ซึ่งพบวาวธิกีารสาธตินี้เปนวธิทีี่มีประสทิธภิาพ 5) ควรใชกลยุทธโดยการใชการสื่อสารแบบไมเปนทางการ 

วธิกีารนี้สามารถทําไดโดยใหปราชญเปนผูพาไปชมสถานที่ที่ปราชญทํางาน หรือเปนสถานที่จริง เพื่อใหชาวบานเห็นภาพได

ทันท ีทําใหชาวบานเกดิความเขาใจมากขึ้น ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ พอล เอฟ. ลาชารเฟลด และ เฮอรเบอรด แมนเซล 

(Paul F. Lazafeld and Herbert Menzel, 1960) โดยกลาววา การสื่อสารระหวางบุคคลมีความสําคัญคือ มีการพูดคุยกันแบบ

เปนกันเอง และเปนสวนตัว ทําใหเกดิความคุนเคยระหวางผูพูดกับผูฟง ซึ่งจะชวยใหผูฟงยอมรับความคิดเห็นของผูพูดไดงาย

ขึ้น  

 จากสิ่งที่พบจากผลการศกึษา เรื่อง ภาวะผูนําและการสื่อสารในการเผยแพรภูมิปญญาทองถิ่น ของปราชญชาวบาน

ดานการแพทยแผนไทยและสมุนไพรไทย พบวาปราชญชาวบานเปนผูที่มีบทบาสําคัญอยางย่ิงในการพัฒนาชุมชน ซึ่งปราชญ

จะตองมีบทบาทผูนําทางความคิด  เปนผูไดรับความนับถือจากคนในหมูบาน อีกทั้งเปนผูมีความคิดริเริ่ม มุงม่ันที่จะพัฒนา

ชุมชน ซึ่งสอดคลองกับเสรี พงศพิศที่กลาวไวในหนังสือ คืนสูรากเหงา : ทางเลือก และทัศนะวิจารณวาดวยภูมิปญญาของ

ปราชญชาวบาน (2529) ที่วาปราชญชาวบานทําหนาที่เปนนักพัฒนาตัวอยาง โดยปราชญชาวบานพยายามทําตนเองใหเปน

ตัวอยางที่ด ีเพื่อคนจะไดเอาแบบอยาง โดยปราชญชาวบานดานการแพทยแผนไทย และสมุนไพรไทยไดยึดเอาหลักแนวคิด

เรื่องทฤษฎีใหม 3 ขัน้ ในเศรษฐกจิพอเพยีง (มูลนธิชิัยพัฒนา, 2550) เปนหลักในการดําเนนิชวีติของตนเอง 

 

ขอเสนอแนะ 

1) ในชุมชนควรมีการสนับสนุน ปลุกจิตสํานกึคนในชุมชนใหเห็นถงึความสําคัญของภูมิปญญาทองถิ่นดานการแพทย

แผนไทยและสมุนไพรไทย ควรมีการพัฒนาคนในทองถิ่นจนเกิดเปนอาชีพ และสามารถสรางรายได ทําใหคนในทองถิ่น

สามารถพึ่งพาตนเองได เกดิการพึ่งพาซึ่งกันและกันภายในชุมชน 2) ภาครัฐ และเอกชนควรใหการสงเสรมิทัง้ดานความรู และ

ดานเงนิทุน  จากการทําวจัิยในครัง้นี้พบวา ปราชญชาวบาน ยังขาดเงินทุนในดานอุปกรณ และดานวัตถุดิบที่ใชในการปรุงยา 

รวมไปถงึอุปกรณตางๆที่ใชเริ่มมีความเสื่อมโทรมจากการใชงานมาเปนระยะเวลานาน ทําการเรียนรูไมสามารถทําไดอยางไม

เต็มที่ ซึ่งเปนผลใหชาวบานในชุมชนตองเขาเมืองเพื่อหางานทํา 3) กลยุทธที่ปราชญชาวบานใชในการเผยแพรความรูที่พบใน

การวิจัยครั้งนี้ สามารถนําไปใชเปนประโยชนตอผูนําทางดานอ่ืนๆ รวมถึง หนวยงานภาครัฐ และเอกชนที่จะเขาไปพัฒนา

ชุมชน 
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สรุปผลการวิจัย 

สรุปผลตามวัตถุประสงคของการวจัิย ดังนี้ 

 1. คุณลักษณะภาวะผูนําที่ปราชญชาวบานดานการแพทยแผนไทยและสมุนไพรไทยพึงมี พบวา ปราชญชาวบานควร

มีคุณลักษณะภาวะผูนําดังนี้ เปนผู มีความรูความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อตรงม่ันคง มีวิสัยทัศน มี

บุคลกิภาพที่นานับถอื มีมนุษยสัมพันธที่ด ีมีสวนรวมกับชุมชน มีการใชชวีติเรยีบงาย 

 2. กลยุทธในการสื่อสารเพื่อเผยแพรความรูทางดานการแพทยแผนไทยและพืชสมุนไพรของปราชญชาวบานพึงมี 

พบวา ปราชญชาวบานควรมีกลยุทธทางดานการสื่อสาร ดังนี้ ใชวธิกีารสื่อสารแบบใชประสบการณตรง ใชกลยุทธโดยการทํา

ตัวเองเปนตัวอยาง ใชกลยุทธโดยมีการใชสื่อของจริง ใชกลยุทธโดยใชการสื่อสารแบบไมเปนทางการ ใชกลยุทธโดยการยึด

หลักพระพุทธศาสนา ใชกลยุทธโดยการสื่อสารแบบตัวตอตัว ใชกลยุทธโดยการจัดสัมมนา และใชวิธีการแลกเปลี่ยน

ประสบการณ 
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บทคัดยอ 

การศกึษานี้มีวัตถุประสงคเพื่อศกึษาความตองการการสงเสรมิการเกษตรของสมาชกิธนาคารเมล็ดพันธุพืชปุยสดใน

จังหวัดขอนแกน  กลุมตัวอยาง คือ สมาชิกธนาคารเมล็ดพันธุพืชปุยสดในจังหวัดขอนแกนที่ไดจากการสุมตัวอยางแบบงาย

จํานวน 179 รายทําการเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสัมภาษณในระหวางเดือนพฤษภาคมถึงเดือนสิงหาคมพ.ศ.2560การ

วเิคราะหขอมูลใชสถิติ คาความถี่คารอยละคาสูงสุดคาต่ําสุดคาเฉลี่ยคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเปรียบเทียบความแตกตางโดย

สถติิF-testพบวาเกษตรกรเปนเพศชายรอยละ 60.3 มีอายุเฉลี่ย 54.8 ปจบการศึกษาระดับประถมศึกษา มีรายไดจากภาค

การเกษตรเฉลี่ย68,086.51บาทโดยเกษตรกรรอยละ 40.2 เขามาเปนสมาชิกธนาคารเมล็ดพันธุพืชปุยสดดวยวิธีการสมัคร

เอง มีวัตถุประสงคเพื่อตองการที่จะปรับปรุงบํารุงดนิในพื้นที่ มีประสบการณการใชพืชปุยสดในการปรับปรุงดินเฉลี่ย 3.0 ป 

ไดผลผลติเมล็ดพันธุพชืปุยสดเฉลี่ย91.1กโิลกรัมตอไรเกษตรกรยืมเมล็ดพันธุพืชปุยสดจากธนาคารเมล็ดพันธุพืชปุยสดเฉลี่ย

77.5กโิลกรัมคืนเมล็ดพันธุพืชปุยสดเฉลี่ย84.3กิโลกรัมและจําหนายเมล็ดพันธุพืชปุยสดเฉลี่ย923.92กิโลกรัมตอครัวเรือน 

เกษตรกรมีความตองการในระดับมากทัง้ดานความรูเกี่ยวกับการใชพชืปุยสด ดานรูปแบบการสงเสริม และดานการสนับสนุน

ปจจัยตางๆจากเจาหนาที่กรมพัฒนาที่ดิน ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา เกษตรกรที่มี อายุจํานวนพื้นที่ปลูกขาวการ

ฝกอบรมเกี่ยวกับพชืปุยสดและประสบการณการใชพืชปุยสดแตกตางกันมีความตองการที่แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง

สถติ ิ(P<0.05) ขอเสนอแนะควรสงเสรมิใหความรูเกี่ยวกับการใชพชืปุยสด ดานการปองกันแมลงศัตรูพชื และควรใหเจาหนาที่

ลงพื้นที่เย่ียมที่บานหรอืไรนาของเกษตรกรพรอมทัง้สนับสนุนปจจัยตางๆ ใหแกเกษตรกร 

คําสําคัญ: ความตองการ  การสงเสรมิการเกษตร  เมล็ดพันธุพชืปุยสด  ธนาคารเมล็ดพันธุพชืปุยสด  การปรับปรุงบํารุงดนิ 

Abstract  

The aim of this research was to studyThe Needs for Agriculture Extension of Members of Green Manure Crops 

Seed Bank in KhonKaen  Province. The samples were 166 sub-districts soil doctor volunteers in KhonKaen. The study 

data was collected by interviewing 179 farmers and confident coefficients during May–August 2017. The statistical 

analysis were frequency, percentage, maximum, minimum, mean, and standard deviation. The F-test was applied for 

analysis of variance. The general information of farmers showed that most of farmers were male (60.3 %) with an 

average age of 57.5 years and graduated as primary school levels with the total average income from agricultural 

sector of 68,086.51 THB. Approximately 40.2 percentage of farmers applied for membership of the Green Manure 

Crops Seed Bank by themselves with the aim to improve their soils by using green manure crops. The farmers had the 

experience about using green manure crops of 3.0 years.Moreover,farmers got green manure seed yield of 91.1 

kg/rai.However, they borrowed 77.5 kg green manure seed from the Seed Bank and had to returned 84.3 kg of the 

seed to the Seed Bank. Besides, farmers sold  923.92 kg/househole of green manure seeds. The study indicated that 
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farmers need at a high level to learn about using green manure crops, methods of extension and the farmers need 

support for various factors from the Land Development Departmentwere given a significant different at (p<0.05).The 

results of this study suggested thatthe extension to learn about using green manure crops, namely; insecticide 

production and visiting of extension officers at home or farm andsupport for various factors to the farmers.          

Keywords:  need, Agricultural Extension,green manure seed, green manure seedbank, soil Improvement 

 

บทนํา 

ปจจุบันความตองการใชทรัพยากรดินมีเพิ่มมากขึ้น ในขณะที่ดินเปนทรัพยากรที่มีอยูจํากัด การนําที่ดินไปใช

ประโยชนเพื่อทําการเกษตรอยางตอเนื่องเปนระยะเวลานาน โดยขาดการจัดการที่ถูกวิธีและขาดการปรับปรุงบํารุงดินที่

เหมาะสม จะทําใหดนิเกดิความเสื่อมโทรม ขาดอินทรียวัตถุ และขาดความอุดมสมบูรณ ทําใหพืชที่ปลูกใหผลผลิตลดลง ซึ่ง

หากดนิมีความเสื่อมโทรมที่รุนแรงมาก การฟนฟูดนิใหสามารถนํากลับมาใชประโยชนเหมือนเดิมจะทําไดยากขึ้น (กรมพัฒนา

ที่ดนิ, 2558) 

ปญหาทรัพยากรดนิเสื่อมโทรมจึงเปนปญหาสําคัญ จําเปนตองไดรับการปรับปรุงบํารุงดินใหมีสภาพที่เหมาะสมตอ

การปลูกพชื เพื่อเพิ่มผลผลติใหสูงขึ้น โดยแนวทางหรอืวธิกีารปรับปรุงบํารุงดินมีหลายวิธี เชน การปรับสภาพความเปนกรด

ของดนิใหเหมาะสมกับพชืที่ปลูก การดูแลรักษาความชื้นในดนิ โดยใชวัสดุตางๆคลุมดนิ การปรับปรุงบํารุงดินโดยวัสดุเหลือใช

ทางการเกษตร เชน ปุยหมัก ปุยคอก และการปรับปรุงดนิโดยใชอินทรยีวัตถุ เปนตน การปรับปรุงบํารุงดินโดยใชอินทรียวัตถุ 

โดยเฉพาะการปรับปรุงบํารุงดนิดวยพชืปุยสด การใชพชืปุยสดเปนการเพิ่มธาตุอาหารใหแกดิน ทําใหผลผลิตพืชเพิ่มขึ้น ชวย

ใหจุลนิทรยีในดนิทํางานไดด ีและมีปรมิาณมากขึ้น ทําใหดนิมีความอุดมสมบูรณมากขึ้น ชวยปรับโครงสรางทางกายภาพของ

ดนิ ทําใหดนิมีโครงสรางดขีึ้น ดนิรวนซุยสะดวกในการเตรียมดินและไถพรวน ลดการใชปุยเคมี และยังชวยลดปริมาณความ

เค็มของดินไดอีกดวย การใชพืชปุยสดปรับปรุงบํารุงดินจึงเปนวิธีการที่เหมาะสม สามารถทําไดงาย ใชกันอยางกวางขวาง 

(กรมพัฒนาที่ดนิ, 2553) และทําใหเกดิการใชประโยชนที่ดนิอยางย่ังยืน 

กรมพัฒนาที่ดนิมีการสงเสรมิใหเกษตรกรปลูกพชืปุยสดเพื่อการปรับปรุงบํารุงดนิ โดยการไถกลบเปนพืชปุยสด เพื่อ

เปนทางเลอืกหนึ่งในการปรับปรุงบํารุงดนิ และเปนการฟนฟูปรับปรุงสภาพดนิใหดีขึ้น ลดการใชสารเคมีในการทําการเกษตร 

ตลอดจนสามารถผลติและเก็บเมล็ดพันธุไวใชเปนทุนตอไปได  โดยกรมพัฒนาที่ดนิมีนโยบายสนับสนุนใหมีจัดตัง้ธนาคารเมล็ด

พันธุพชืปุยสดใหแกกลุมเกษตรกรในพื้นที่ เพื่อกระตุนใหเกษตรกรเห็นความสําคัญในการปรับปรุงบํารุงดินดวยพืชปุยสด ซึ่ง

ทางกรมพัฒนาที่ดนิจะสนับสนุนปจจัยเมล็ดพันธุพชืปุยสดใหเกษตรกร เพื่อนําไปปลูกกอน โดยพื้นที่ 1 ไร ใชเมล็ดพันธุ 5 กก. 

เม่ือเกษตรกรปลูกแลวจะไดเมล็ดพันธุเพิ่มขึ้นเปน 150-200 กก. และเกษตรกรตองคืนเมล็ดพันธุที่กรมพัฒนาที่ดินแจกจายไป

คืน เพื่อนําไปสงเสรมิใหเกษตรกรรายอ่ืนตอไป (มูลนธิเิกษตรกรรมย่ังยืน, 2558) 

ในจังหวัดขอนแกนมีธนาคารเมล็ดพันธุพืชปุยสด 2 แหง คือ ธนาคารเมล็ดพันธุพืชปุยสดอําเภอชุมแพ มีจํานวน

สมาชิก 57 ราย และธนาคารเมล็ดพันธุพืชปุยสดอําเภอโคกโพธิ์ไชย มีจํานวนสมาชิก 264 ราย โดยการดําเนินงานจัดตั้ง

ธนาคารเมล็ดพันธุพืชปุยสดในพื้นที่จังหวัดขอนแกน จะมีเจาหนาที่สงเสริมใหเกษตรกรมีความรู ความเขาใจ และมีความ

ตองการในการใชพชืปุยสดเพื่อการปรับปรุงบํารุงดนิมากขึ้น เม่ือเกษตรกรสนใจก็จะนัดประชุมเพื่อคัดเลือกประธานกลุม และ

คณะกรรมการบรหิารจัดการกลุม และมีการกําหนดวัตถุประสงค ออกระเบยีบขอบังคับในการยืมและคืนเมล็ดพันธุพืชปุยสด

เพื่อใหเกษตรกรปฏิบัติไปในทศิทางเดยีวกัน และจากการดําเนินงานธนาคารเมล็ดพันธุพืชปุยสดในจังหวัดขอนแกน พบวามี

ปญหา คือ  1)  เจาหนาที่ที่มีหนาที่สงเสริมการใชพืชปุยสดในหนวยงานมีจํากัด หากขยายพื้นที่การสงเสริมไปอยางตอเนื่อง 

ทัง้ในจังหวัดขอนแกนและจังหวัดอ่ืนๆ ทั่วภูมิภาค อาจทําใหการสงเสรมิไดไมทั่วถงึ 2) เมล็ดพันธุพชืปุยสดไมเพียงพอตอความ

ตองการของเกษตรกร และ 3) เกษตรกรยังขาดองคความรูในเรื่องการใชพืชปุยสด การดูแลรักษา และการจัดการที ่ด ี
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เนื่องจากเกษตรกรบางคนไมไดเขารับความรูเกี่ยวกับการใชพชืปุยสดเพื่อการปรับปรุงบํารุงดิน แตทําตามเกษตรรายอ่ืนๆ (ศิ

ยาภา สุวรรณชนะ, 2558)  

 ดังนั้น ผูศึกษาจึงศึกษาความตองการการสงเสริมการเกษตรของสมาชิกธนาคารเมล็ดพันธุพืชปุยสดในจังหวัด

ขอนแกน วา เกษตรกรมีความตองการในดานใดบาง เพื่อเปนแนวทางในการสงเสรมิการใชพืชปุยสดของเจาหนาที่กรมพัฒนา

ที่ดินแกสมาชิกธนาคารเมล็ดพันธุพืชปุยสดในพื้นที่จังหวัดขอนแกน เพื่อสรางความเขมแข็งใหแกกลุมเกษตรกร เกษตรกร

สามารถพึ่งพาตนเองได และสามารถเปนแนวทางในการวางแผนการสงเสริมการใชพืชปุยสดใหตรงตอความตองการของ

เกษตรกรไดอีกดวย 
 

อุปกรณและวิธีการ / วิธีดําเนนิการศกึษา 

 ประชากรที่ใชในการศกึษาครัง้นี้ คือ เกษตรกรผูใชพชืปุยสดเพื่อการปรับปรุงบํารุงดนิ และมีรายชื่ออยูในบัญชีรายชื่อ

ธนาคารเมล็ดพันธุพืชปุยสดของอําเภอโคกโพธิ์ไชย และอําเภอชุมแพ จังหวัดของแกน ในปพ.ศ.2558 (สถานีพัฒนาที่ดิน

ขอนแกน,2558)จํานวน 321 ราย ใชสูตรการกําหนดขนาดตัวอยางของ Yamane (สําเริง จันทรสุวรรณ และสุวรรณ บัวทวน, 

2543) ที่ระดับความเชื่อม่ันที่ 95%ไดกลุมตัวอยางจํานวน 179 ราย และใชวิธีการสุมตัวอยางแบบงาย เครื่องมือที่ใชเก็บ

รวบรวมขอมูลใชแบบสัมภาษณที่มีคาความเชื่อม่ันของคําถามโดยใชคาสัมประสิทธิ์ความเชื่อม่ันของ (บุญชม ศรีสะอาด, 

2545) ไดคา 훼=0.803 เก็บรวบรวมขอมูลในระหวางชวงเดือนพฤษภาคม – เดือนสิงหาคม พ.ศ.2560 การวิเคราะหขอมูล

โดยใชสถิติเชิงพรรณนา เพื่ออธิบายลักษณะของขอมูล ไดแก คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย คาสูงสุด คาต่ําสุด และสวน

เบี่ยงเบนมาตรฐานการจัดระดับความตองการการกําหนดคาความตองการเปน 3 ระดับ คือ มีความตองการมาก มีความ

ตองการนอย และไมมีความตองการ โดยใหคาคะแนนเปน 3 2 และ 1 ตามลําดับ กําหนดคาเฉลี่ยกลางเปนเกณฑในการแปล

ความหมายของคาคะแนนเฉลี่ยความตองการการใชพืชปุยสดของเกษตรกร ดังนี้ คาคะแนนเฉลี่ย 2.34-3.00 หมายถึง มี

ความตองการในระดับมาก คาคะแนนเฉลี่ย 1.67-2.33 หมายถึง มีความตองการในระดับนอย คาคะแนนเฉลี่ย 1.00-1.66 

หมายถงึ ไมมีความตองการ แลวเปรยีบเทยีบความแตกตาง โดยใชสถิติ F-test และเปรียบเทียบความแตกตางระหวางคูดวย 

Scheffe' Test ที่ระดับความเชื่อม่ัน 95 % สมมตฐิานของการศกึษา คือ เกษตรกรที่มีอายุ จํานวนพื้นที่ปลูกขาว การฝกอบรม

เกี่ยวกับพชืปุยสด และประสบการณการใชพชืปุยสดแตกตางกัน มีความตองการมีความตองการการสงเสริมการใชพืชปุยสด

ไมแตกตางตางกัน 
 

ผลการศกึษา 

สภาพพื้นฐานทั่วไปของเกษตรกร  

ผูใหขอมูล คือ เกษตรกรผูใชพชืปุยสดเพื่อการปรับปรุงบํารุงดิน รอยละ 60.3 เปนเพศชาย และ รอยละ 39.7 เปน

เพศหญงิ เกษตรกรมีอายุเฉลี่ย 54.8ป รอยละ 57.5 จบการศกึษาระดับประถมศกึษา เกษตรกรสวนใหญ (รอยละ 95.0) ไมมี

สถานภาพการเปนผูนําในชุมชน มีจํานวนสมาชิกในครัวเรือนเฉลี่ย 4.4 คน และรอยละ 93.3 เปนสมาชิกกลุมเกษตรกรมาก

ที่สุด เกษตรกรมีพื้นที่ถอืครองทัง้หมดเฉลี่ย 12.7 ไร เปนพื้นที่ปลูกขาวเฉลี่ย 11.6 ไร มีจํานวนแรงงานเกษตรในครัวเรือนเฉลี่ย 

3.1 คน มีรายไดรวมเฉลี่ย 92,409.03  บาทตอป แยกเปนรายไดเฉลี่ยจากภาคการเกษตร 68,516.85 บาทตอป โดยรอยละ 

96.4 มีรายไดจากการปลูกขาว ทั้งนี้มีเกษตรกร รอยละ 0.6 ไมมีรายไดจากภาคการเกษตร และรายไดจากนอกภาค

การเกษตรเฉลี่ย 23,892.18 บาทตอป มีหนี้สนิเฉลี่ย 35,897.71 บาท เกษตรกรมีแหลงเงินทุนในการประกอบอาชีพทางการ

เกษตร โดยรอยละ 91.6 ใชทุนตนเอง 

การไดรับการสงเสรมิการใชพืชปุยสดของเกษตรกร 

เกษตรกร รอยละ 40.2 เขามาเปนสมาชิกธนาคารเมล็ดพันธุพืชปุยสดดวยวิธีการสมัครเองและรอยละ 30.7 

ประธานธนาคารเมล็ดพันธุพชืปุยสดเปนผูชักชวน โดยรอยละ 92.7 มีวัตถุประสงคเพื่อตองการที่จะปรับปรุงบํารุงดินในพื้นที่
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ของตนเอง ซึ่งเกษตรกรมีวัตถุประสงคในการเขามาเปนสมาชกิธนาคารเมล็ดพันธุพชืปุยสดมากกวา 1ประการ เกษตรกรรอย

ละ 84.9 ไดรับความรูเกี่ยวกับการใชพืชปุยสดปรับปรุงบํารุงดินจากเจาหนาที่กรมพัฒนาที่ดินรอยละ 18.4 ในรอบป พ.ศ.

2558-2559 มีเกษตรกรที่ไมไดรับการฝกอบรมเกี่ยวกับการใชพืชปุยสดปรับปรุงบํารุงดินและเกษตรกรรอยละ 81.6 ไดรับ

การฝกอบรมเกี่ยวกับการพัฒนาที่ดินในเรื่องการจัดตั้งธนาคารเมล็ดพันธุพืชปุยสด เกษตรกรรอยละ 59.8 มีการติดตอกับ

เจาหนาที่กรมพัฒนาที่ดนิจากการประชุมตดิตามงาน ไดรับการตรวจเย่ียมแปลงจากเจาหนาที่กรมพัฒนาที่ดินเฉลี่ย 0.5 ครั้ง

ตอป สูงสุด 4 ครัง้ตอป และไดรับการตรวจเย่ียมแปลงจากหมอดนิอาสาเฉลี่ย 0.2 ครัง้ตอป สูงสุด 5 ครั้งตอป เกษตรกรสวน

ใหญจะไดรับปจจัยการผลติของกรมพัฒนาที่ดนิจากเจาหนาที่กรมพัฒนาที่ดนิ 

สภาพการผลติพชืปุยสดของเกษตรกร  

 เกษตรกรมีประสบการณการใชพชืปุยสดในการปรับปรุงดนิเฉลี่ย 3.0 ปมีจํานวนพื้นที่ปลูกพืชปุยสด (ปอเทือง)เฉลี่ย 

12.2ไร ปลกูพชืปุยสด(ปอเทอืง) โดยใชเมล็ดพันธุเฉลี่ย 6.1 กโิลกรัมตอไร มีจํานวนพื้นที่ที่ไถกลบพืชปุยสดเพื่อปรับปรุงบํารุง

ดนิเฉลี่ย 12.2 ไร เกษตรกรเกือบทั้งหมดปลูกพืชปุยสดระหวางเดือนธันวาคม-พฤษภาคม โดยใชวิธีการหวาน และรอยละ 

90.5 จะไถกลบพชืปุยสดเม่ือพชืปุยสดสามารถเก็บเมล็ดพันธุไดแลว เกษตรกรสวนใหญมีการปองกันกําจัดแมลงศัตรูพืช โดย

เกษตรกรรอยละ 75.4 ระบุวา การใชพชืปุยสดทําใหดนิรวนซุย สะดวกในการเตรียมดินและไถพรวนดิน ดานปญหาในการใช

พชืปุยสด เกษตรกรรอยละ 89.4 ระบุวา พชืปุยสดไมมีความตานทานตอโรคและแมลง และรอยละ 68.7 เมล็ดพันธุพืชปุยสด

ไมเพยีงพอตอความตองการของเกษตรกร  

 เกษตรกรผลติเมล็ดพันธุพชืปุยสด(ปอเทอืง)ไดเฉลี่ย 83.34 กโิลกรัมตอไร โดยการยืมเมล็ดพันธุพืชปุยสด(ปอเทือง)

จากธนาคารเมล็ดพันธุพชืปุยสด เฉลี่ย 77.5 กโิลกรัม และคืนเมล็ดพันธุพชืปุยสด(ปอเทอืง)ใหกับธนาคารเมล็ดพันธุพืชปุยสด 

เฉลี่ย 84.3 กโิลกรัม ทัง้นี้มีเกษตรกรที่ไมไดคืนเมล็ดพันธุ รอยละ 5.6 และเกษตรกรรอยละ93.3 ไมเก็บเมล็ดพันธุเมล็ดพันธุ

พชืปุยสดไวใชในฤดูกาลตอไป เพราะเกษตรกรสวนใหญจะจําหนายเมล็ดพันธุพืชปุยสดใหกับกรมพัฒนาที่ดิน เฉลี่ย 956.38 

กโิลกรัมตอครัวเรอืน เกษตรกรมีปรมิาณผลผลติขาวกอนการใชพชืปุยสดปรับปรุงบํารุงดินเฉลี่ย 394.94 กิโลกรัมตอไร และ

ปรมิาณผลผลติขาวหลังการใชพชืปุยสดปรับปรุงบํารุงดนิเฉลี่ย 483.69 กโิลกรัมตอไร และเกษตรกรรอยละ 99.4 ระบุวา จะ

ปลูกพืชปุยสดในปตอไป 

ความตองการของเกษตรกรผูใชพชืปุยสดเพื่อการปรับปรุงบํารุงดนิในจังหวัดขอนแกน 

ผลการศกึษาเรื่องความตองการของเกษตรกรผูใชพืชปุยสดเพื่อการปรับปรุงบํารุงดินในจังหวัดขอนแกนแบงความ

ตองการเปน 3 ดานดังนี้ 1) ดานความรูเกี่ยวกับการใชพชืปุยสด 2) ดานรูปแบบการสงเสริมและ 3) ดานการสนับสนุนปจจัย

ตางๆจากเจาหนาที่กรมพัฒนาที่ดนิตามตารางที่ 1 มีดังนี้ 

1) ความตองการดานความรูเกี่ยวกับการใชพชืปุยสด เกษตรกรมีความตองการในระดับมาก จํานวน 8 ประเด็นจาก

จํานวน 9 ประเด็นคือ การปองกันแมลงศัตรูพืช การจําหนายเมล็ดพันธุพืชปุยสดและการตลาด ความรูเกี่ยวกับชนิดของพืช

ปุยสด (ปอเทืองโสนอัฟริกัน ถั่วพุม ฯลฯ) การเก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุพืชปุยสด การเก็บรักษาเมล็ดพันธุพืชปุยสดหลังการเก็บ

เกี่ยว การไถกลบพชืปุยสดเพื่อการปรับปรุงบํารุงดนิ วธิกีารปลูกพชืปุยสด และการเตรยีมดนิ 

โดยเกษตรกรผูใชพืชปุยสดในจังหวัดขอนแกนมีความตองการความรูเกี่ยวกับการใชพืชปุยสดในประเด็นเรื่องการ

ปองกันแมลงศัตรูพชืมากที่สุด (ตารางที่ 1) เปนเพราะวาเกษตรกรผูใชพืชปุยสดไดประสบปญหาจากการที่โดนแมลงศัตรูพืช

ทําลายยอดออน ดอก และผลผลติเมลด็พันธุพชืปุยสด ซึ่งสอดคลองกับผลการศกึษาสภาพการผลติพชืปุยสดของเกษตรกรใน

หัวขอปญหาที่เกษตรกรพบจากการใชพืชปุยสด โดยปญหาที่เกษตรกรพบมากที่สุด (รอยละ 89.4) คือ พืชปุยสดไมมีความ

ตานทานตอโรคและแมลง ทําใหเกษตรกรมีความตองการความรูเรื่องการปองกันแมลงศัตรูพืช หากเกษตรกรไดรับความรู

เกี่ยวกับการปองกันแมลงศัตรูพชื เกษตรกรจะไดนําไปใชในการปลูกพชืปุยสดในพื้นที่ของตนเองได และอาจทําใหเกษตรกรมี

ปรมิาณผลผลติเมล็ดพันธุพชืปุยสดเพิ่มขึ้นดวย 
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 2) ความตองการดานรูปแบบการสงเสรมิ เกษตรกรมีความตองการในระดับมาก จํานวน 11 ประเด็น จากจํานวน 14 

ประเด็นคือเจาหนาที่มาเย่ียมที่บานหรือไรนา การเย่ียมชมแปลงเกษตรกรที่ประสบผลสําเร็จ ศูนยถายทอดเทคโนโลยีการ

พัฒนาที่ดนิ การติดตอขอคําปรึกษากับหมอดินอาสา สื่อโสตทัศน (โทรทัศน วิทยุ ฯลฯ) หอกระจายขาวหมูบาน การจัดทํา

แปลงสาธติ การตดิตอขอคําปรกึษาทางโทรศัพทกับเจาหนาที่ การรับ/สงขอมูลผานโปรแกรม Line หรอื Facebook สื่อสิ่งพิมพ

ตางๆ (วารสาร แผนพับ ฯลฯ) และการฝกอบรม 

โดยเกษตรกรมีความตองการรูปแบบการสงเสริมที่หลากหลายรูปแบบ เกษตรกรมีความตองการใหเจาหนาที่มา

เย่ียมที่บานหรอืไรนามากที่สุด (ตารางที่ 1) อาจเปนเพราะวาเกษตรกรตองการที่จะพบปะพูดคุยกับเจาหนาที่ เพื่อที่จะไดบอก

ถงึปญหาที่เกษตรกรไดพบในพื้นที่ และสามารถขอคําแนะนําเกี่ยวกับการใชพชืปุยสดที่มีความถูกตอง และสามารถนําไปใชใน

พื้นที่ของตนเองไดอยางมีประสิทธิภาพ  หากเจาหนาที่มาเย่ียมเกษตรกรที่บานหรือที่ไรนา ก็จะทําใหเกษตรกรมีความรู มี

ความเขาใจมากขึ้น ซึ่งการสงเสริมแบบการมาเย่ียมที่บานหรือไรนา เปนวิธีการสงเสริมแบบตัวตอตัวระหวางเจาหนาที่กับ

เกษตรกรที่นิยมมากที่สุด และเปนวิธีการที่มีประสิทธิภาพ เพราะเกษตรกรและเจาหนาที่สามารถมีปฏิสัมพันธกันไดอยาง

เต็มที่ (ชัยชาญ วงศสามัญ, 2538) 

 3) ความตองการการสนับสนุนปจจัยตางๆจากเจาหนาที่กรมพัฒนาที่ดนิ โดยแบงออกเปน 3 ดานดังนี้ 

  3.1) การสนับสนุนเมล็ดพันธุพืชปุยสดเกษตรกรมีความตองการในระดับมาก จํานวน 1 ประเด็น จาก

จํานวน 6 ประเด็น คือ เมล็ดพันธุปอเทอืง โดยทางกรมพัฒนาที่ดนิไดสนับสนุนใหเกษตรกรปลูกพืชปุยสด เพื่อปรับปรุงบํารุง

ดนิ และจําหนายเมล็ดพันธุพชืปุยสดเพื่อเปนรายไดเสรมิ และปอเทอืงก็เปนพชืที่ใชตนทุนในการปลูกต่ํา ทนแลง สามารถเก็บ

เมล็ดพันธุและไถกลบไดงาย หลังจากไถกลบแลว 45 วัน ปอเทืองก็จะสลายตัวสมบูรณ และจะใหเปอรเซ็นตของไนโตรเจน

,ฟอสฟอรัสและโพแทสเซยีมคือ 4.38, 0.30 และ 2.14 ตามลําดับ ชวยใหปริมาณผลผลิตของพืชหลักที่เกษตรกรปลูกเพิ่มขึ้น 

ลดการใชปุยเคมี (กรมพัฒนาที่ดิน,  2558) เกษตรกรจึงมีความตองการที่จะไดรับการสนับสนุนเมล็ดพันธุปอเทือง โดย

นอกจากเกษตรกรจะสามารถเก็บเมล็ดพันธุขายแลวยังสามารถไถกลบเปนปุยพชืสดเพื่อใชปรับปรุงบํารุงดนิไดอีกดวย 

  3.2) การสนับสนุนการบรกิารเครื่องจักรกลและการตลาด เกษตรกรมีความตองการในระดับมาก จํานวน 

3ประเด็น จากจํานวน 4 ประเด็น คือ รถเกี่ยวขาว(สําหรับเก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุ) การจัดหาตลาดในการรับซื้อเมล็ดพันธุ และ

เครื่องเปาเมล็ดพันธุเพื่อแยกสิ่งเจือปน โดยเกษตรกรมีความตองการการสนับสนุนการบริการเครื่องจักรกลและการตลาดใน

ระดับมาก เปนเพราะวา รถเกี่ยวขาว(สําหรับเก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุพชืปุยสด) เปนเครื่องมือที่จําเปนในเก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุพืชปุย

สดแทนการเก็บเกี่ยวดวยแรงงานคน หากเกษตรกรไดรับสนับสนุนการบริการเครื่องจักรกล เกษตรกรก็จะมีความ

สะดวกสบาย ประหยัดเวลา และไมตองเสยีคาใชจายในการจางแรงงานคน 

  3.3) การสนับสนุนปจจัยอ่ืนๆ เกษตรกรมีความตองการในระดับมาก จํานวน 3ประเด็นจากจํานวน 4 

ประเด็น คือ สารปองกันแมลงศัตรูพชืปุยน้ําชวีภาพ จากสารเรงซุปเปอรพด.2 และปุยหมัก โดยเกษตรกรมีความตองการการ

สนับสนุนปุยในระดับมาก เปนเพราะวาสารปองกันแมลงศัตรูพชื  ปุยน้ําชีวภาพ จากสารเรงซุปเปอรพด  .2   และปุยหมัก เปน

ปจจัยการผลติที่มีความสําคัญตอเกษตรกร เพื่อใชในการปลูกพชืปุยสดและทําการเกษตรในพื้นที่ของตนเอง และเปนการลด

ตนทุนการผลติ โดยการใชปุยอินทรยีแทนการใชปุยเคมีหรอืสารเคมีในพื้นที่ของเกษตรกร 
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ตารางที่ 1 ความตองการการสงเสรมิ 

ความตองการการสงเสรมิ 
Mean 

(n=179) 
S.D. 

ระดับความ

ตองการ 

1) ดานความรูเกี่ยวกับการใชพชืปุยสด    

  1.1) การปองกันแมลงศัตรูพชื 2.92 0.297 มาก 

  1.2) การจําหนายเมล็ดพันธุพชืปุยสดและการตลาด 2.89 0.375 มาก 

  1.3) ความรูเกี่ยวกับชนดิของพชืปุยสด(ปอเทอืง ฯลฯ) 2.82 0.451 มาก 

  1.4) การเก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุพชืปุยสด 2.74 0.520 มาก 

  1.5) การเก็บรักษาเมล็ดพันธุพชืปุยสดหลังการเก็บเกี่ยว 2.72 0.592 มาก 

  1.6) การไถกลบพชืปุยสดเพื่อการปรับปรุงบํารุงดนิ 2.69 0.553 มาก 

  1.7) วธิกีารปลูกพชืปุยสด 2.64 0.576 มาก 

  1.8) การเตรยีมดนิ 2.45 0.704 มาก 

2) ดานรูปแบบการสงเสรมิ    

  2.1) เจาหนาที่มาเย่ียมที่บานหรอืไรนา 2.84 0.464 มาก 

  2.2) การเย่ียมชมแปลงเกษตรกรที่ประสบผลสําเร็จ 2.64 0.615 มาก 

  2.3) ศูนยถายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดนิ 2.54 0.736 มาก 

  2.4) สื่อโสตทัศน (โทรทัศน วทิยุ ฯลฯ) 2.45 0.787 มาก 

  2.5) การตดิตอขอคําปรกึษากับหมอดนิอาสา  2.45 0.712 มาก 

  2.6) หอกระจายขาวหมูบาน 2.44 0.628 มาก 

  2.7) การจัดทําแปลงสาธติ 2.42 0.736 มาก 

  2.8) การตดิตอขอคําปรกึษาทางโทรศัพทกับเจาหนาที่ 2.40 0.714 มาก 

  2.9) การรับ/สงขอมูลผานโปรแกรม Line หรอื Facebook 2.37 0.827 มาก 

  2.10) สื่อสิ่งพมิพตางๆ (วารสาร แผนพับ ฯลฯ) 2.37 0.792 มาก 

  2.11) การฝกอบรม 2.36 0.804 มาก 

3) ดานการสนับสนุนปจจัยตางๆจากเจาหนาที่กรมพัฒนา

ที่ดนิ 
   

  3.1)เมล็ดพันธุปอเทอืง 2.98 0.182 มาก 

  3.2) การบรกิารเครื่องจักรกลและการตลาด    

    (1) รถเกี่ยวขาว(สําหรับเก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุ) 2.92 0.278 มาก 

    (2) การจัดหาตลาดในการรับซื้อเมล็ดพันธุ 2.76 0.564 มาก 

    (3) เครื่องเปาเมล็ดพันธุเพื่อแยกสิ่งเจือปน 2.60 0.657 มาก 

  3.3) ปจจัยอ่ืนๆ    

    (1) สารปองกันแมลงศัตรูพชื 2.93 0.281 มาก 

    (2) ปุยน้ําชวีภาพ จากสารเรงซุปเปอรพด.2 2.84 0.464 มาก 

    (3) ปุยหมัก 2.73 0.576 มาก 
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การเปรยีบเทยีบความตองการสงเสรมิเกษตรกรผูใชพืชปุยสดในจังหวัดขอนแกน 

โดยแบงความตองการเปน 3 ดาน ไดแก 1) ความตองการดานความรูเกี่ยวกับการใชพชืปุยสด 2) ความตองการดาน

รูปแบบการสงเสริม และ 3) ความตองการดานการสนับสนุนปจจัยตางๆ จากเจาหนาที่กรมพัฒนาที่ดินจําแนกตามอายุ 

จํานวนพื้นที่ปลูกขาว การฝกอบรมเกี่ยวกับพชืปุยสด และประสบการณการใชพชืปุยสด เปรยีบเทียบโดยใชสถิติ F-test โดยมี

ผลการศกึษาดังนี้ (ตารางที่2)  

 

ตารางที่ 2 ผลการเปรยีบเทยีบความตองการการสงเสรมิของเกษตรกรผูใชพชืปุยสดในจังหวัดขอนแกน 

ความตองการการสงเสรมิ อายุ 
พื้นที่ปลูก

ขาว 

การฝกอบรม

เกี่ยวกับพชืปุย

สด 

ประสบการณ 

การใชพชืปุย

สด 

1) ดานความรูเกี่ยวกับการใชพืชปุยสด     

1.1) ความรูเกี่ยวกับชนดิของพชืปุยสด(ปอเทอืง ฯลฯ) ***    

1.2) การเตรยีมดนิ ***  *** ** 

1.3) วธิกีารปลูกพชืปุยสด   *** * 

1.4) การใสปุย *   *** 

1.5) การปองกันแมลงศัตรูพชื *  ***  

1.6) การไถกลบพชืปุยสดเพื่อการปรับปรุงบํารุงดนิ     

1.7) การเก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุพชืปุยสด    * 

1.8) การเก็บรักษาเมล็ดพันธุพชืปุยสดหลังการเก็บเกี่ยว     

1.9) การจําหนายเมล็ดพันธุพชืปุยสดและการตลาด     

2) ดานรูปแบบการสงเสริม     

2.1) เจาหนาที่มาเย่ียมที่บานหรือไรนา   *** *** 

2.2) การไปพบเจาหนาที่ที่สํานักงาน *  *  

2.3) การตดิตอขอคําปรกึษาทางโทรศัพทกับเจาหนาที่     

2.4) การตดิตอขอคําปรกึษากับหมอดนิอาสา  *    

2.5) การรับ/สงขอมูลผานโปรแกรม Line หรอืFacebook   *** * 

2.6) การจัดทําแปลงสาธติ ***  ***  

2.7) ศูนยถายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดนิ **  *** * 

2.8) การเย่ียมชมแปลงเกษตรกรที่ประสบผลสําเร็จ ** *** ***  

2.9) การฝกอบรม *  *** * 

2.10) การทัศนศกึษา   ** * 

2.11) นทิรรศการหรอืงานแสดง   *  

2.12) หอกระจายขาวหมูบาน     

2.13) สื่อสิ่งพมิพตางๆ (วารสาร แผนพับ ฯลฯ)    ** 

2.14) สื่อโสตทัศน (โทรทัศน วทิยุ ฯลฯ) ***  *** *** 

3. ดานการสนับสนุนปจจัยตางๆจากเจาหนาที่กรมพัฒนาที่ดนิ 

3.1) เมล็ดพันธุพชืปุยสด     
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   1) เมล็ดพันธุปอเทอืง     

   2) เมล็ดพันธุโสนอัฟรกิัน     

   3) เมล็ดพันธุถั่วพุม  *   

   4) เมล็ดพันธุถั่วพรา   * * 

   5) เมล็ดพันธุถั่วมะแฮะ  * *  

   6) เมล็ดพันธุถั่วเขยีว     

3.2) การบรกิารเครื่องจักรกลและการตลาด     

1) รถเกี่ยวขาว(สําหรับเก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุ) *    

2) เครื่องเปาเมล็ดพันธุเพื่อแยกสิ่งเจือปน     

3) การจัดหาตลาดในการรับซื้อเมล็ดพันธุ     

4) รถไถพรวนดนิ     

3.3) ปจจัยอ่ืนๆ     

1) ปุยหมัก *    

2) ปุยน้ําชวีภาพ จากสารเรงซุปเปอรพด.2     

3) สารปองกันแมลงศัตรูพชื     

4) ปุยเคมี     

หมายเหตุ    * แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถติทิี่ระดับ  .05 

     ** แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถติทิี่ระดับ  .01 

     *** แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถติทิี่ระดับ  .001 

 

จากตารางผลการเปรยีบเทยีบความตองการการสงเสรมิของเกษตรกรผูใชพชืปุยสดในจังหวัดขอนแกน (ตารางที่ 2) จะ

เห็นวา เกษตรกรที่มีอายุ จํานวนพื้นที่ปลูกขาว การฝกอบรมเกี่ยวกับพชืปุยสด และประสบการณการใชพืชปุยสด แตกตางกัน 

มีความตองการการสงเสรมิการใชพชืปุยสดแตกตางกันในบางประเด็น  

     1) เกษตรกรที่มีอายุแตกตางกันมีความตองการแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 จํานวน 4 ประเด็น 

คือ ความรูเกี่ยวกับชนดิของพชืปุยสด (ปอเทอืง โสนอัฟรกิัน ถั่วพุม ถั่วพราถั่วมะแฮะ) การเตรียมดิน การจัดทําแปลงสาธิต และ

สื่อโสตทัศน (โทรทัศน วิทยุ ฯลฯ) แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 จํานวน 2 ประเด็น คือ ศูนยถายทอด

เทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน และการเย่ียมชมแปลงเกษตรกรที่ประสบความสําเร็จ และแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่

ระดับ .05 จํานวน 7 ประเด็น คือ การใสปุย การปองกันแมลงศัตรูพืช การไปพบเจาหนาที่ที่สํานักงาน   การติดตอขอคําปรึกษา

กับหมอดนิอาสา การฝกอบรม รถเกี่ยวขาว (สําหรับเก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุพืชปุยสด) และปุยหมัก  โดยเกษตรกรที่มีอายุไมเกิน 50 

ป และอายุ 50-60 ป มีคาคะแนนเฉลี่ยความตองการสูงกวาเกษตรกรที่มีอายุมากกวา 60 ป เนื่องมาจาก เกษตรกรที่มีอายุไม

เกิน  50 ป ยังเปนวัยที่มีศักยภาพในการศึกษาหาความรูเพิ่มเติม เพื่อพัฒนาความรูดานตางๆที่เกี่ยวกับการใชพืชปุ ยสด 

(สุวัฒน ธรรมสุนทร, 2555) และเกษตรกรจะมีความกระตือรือรนมีความตองการในสิ่งที่จําเปนในการดํารงชีวิตมากกวากลุม

เกษตรกรที่มีอายุมากกวา 60 ป  

     2) เกษตรกรที่มีจํานวนพื้นที่ปลูกขาวของเกษตรกร แตกตางกันมีความตองการแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่

ระดับ .001 จํานวน 1 ประเด็น คือ การเย่ียมชมแปลงเกษตรกรที่ประสบความสําเร็จ และแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่

ระดับ .05 จํานวน 2 ประเด็น คือ เมล็ดพันธุถั่วพุม และเมล็ดพันธุถั่วมะแฮะ โดยเกษตรกรที่มีจํานวนพื้นที่ปลูกขาว 1-8 ไร และ

9-16 มีคาคะแนนเฉลี่ยความตองการสูงกวาเกษตรกรที่มีพื้นที่ปลูกขาวมากกวา 16 ไร เนื่องมาจากเกษตรกรที่มีพื้นที่นอย
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อาจจะมีความตองการที่จะไดไปศึกษาหาความรูจากการเย่ียมชมแปลงเกษตรกรที่ประสบผลสําเร็จ จะทําใหเกษตรกรไดรับ

ความรูใหม และสัมผัสกับสื่อเรยีนรูที่เปนของจรงิ เพื่อนําไปปรับใชในพื้นที่ของตนเอง และเพื่อใหการปลูกปอเทืองมีผลผลติที่ดขีึ้น   

     3) เกษตรกรที่ไดรับการฝกอบรมเกี่ยวกับพชืปุยสดของเกษตรกรแตกตางกัน มีแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

ที่ระดับ .001 จํานวน 10 ประเด็น คือ การเตรยีมดนิ วธิกีารปลูกพชืปุยสด การปองกันแมลงศัตรูพืช เจาหนาที่มาเย่ียมที่บาน

หรอืไรนา การรับ/สงขอมูลผานโปรแกรม Line หรือ Facebook การจัดแปลงสาธิต ศูนยถายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน 

การเย่ียมชมแปลงเกษตรกรที่ประสบผลสําเร็จ การฝกอบรม และสื่อโสตทัศน (โทรทัศน วิทยุ ฯลฯ) แตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถติิที่ระดับ .01 จํานวน 1 ประเด็น คือการทัศนศึกษา และแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

จํานวน 4 ประเด็น คือ การไปพบเจาหนาที่ที่สํานักงาน นทิรรศการหรอืงานแสดง เมล็ดพันธุถั่วพรา และเมล็ดพันธุถั่วมะแฮะ 

โดยเกษตรกรที่ไดรับการฝกอบรมพชืปุยสด 1 ครั้ง และมากกวา 1 ครั้ง จะมีคาคะแนนเฉลี่ยความตองการสูงกวาเกษตรกรที่

ไมไดรับการฝกอบรมพชืปุยสด เนื่องมาจาก เกษตรกรที่เคยไดรับการฝกอบรมจะมีประสบการณในการรวมงานกับเจาหนาที่จึงมี

ความตองการความรูและรูปแบบการสงเสริมากกวาเกษตรกรที่ไมเคยไดรับการฝกอบรม โดยจะเห็นวาประเด็นที่เกษตรกร

ตองการเปนปจจัยที่มีผลตอการปลูกพืชปุยสดในพื้นที่ของเกษตรกร และเกษตรกรที่ไดรับการฝกอบรมพืชปุยสดแลว และนํา

ความรูที่ไดไปปฏิบัตใินพื้นที่ของตนเองทําใหเหน็ผลอยางแทจรงิจึงเปนการกระตุนใหเกษตรกรอยากเรียนรูเพิ่มเติมเพื่อมาพัฒนา

ในการปลูกพชืปุยสดในฤดูกาลตอป  

     4) เกษตรกรที่มีประสบการณการใชพืชปุยสดในการปรับปรุงบํารุงดินแตกตางกันมีความตองการแตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถติทิี่ระดับ .001 จํานวน 3 ประเด็น คือ การใสปุย การไปพบเจาหนาที่ที่สํานักงาน และสื่อโสตทัศน  )โทรทัศน 

วทิยุฯลฯ ( แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถติทิี่ระดับ .01 จํานวน 2 ประเด็น คือ การเตรียมดิน และสื่อสิ่งพิมพตางๆ และ

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถติทิี่ระดับ .05 จํานวน 2 ประเด็น คือ วธิกีารปลูกพืชปุยสด การเก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุพืชปุย

สด การรับ  /สงขอมูลผานโปรแกรม  Line หรือ Facebook ศูนยถายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน การฝกอบรม การทัศน

ศกึษา และเมล็ดพันธุถั่วพรา โดยเกษตรกรที่มีประสบการณการใชพชืปุยสด1 ป มีคาคะแนนเฉลี่ยความตองการสูงกวาเกษตรกร

ที่มีประสบการณการใชพืชปุยสด2 ป และมากกวา 2 ป เนื่องมาจาก เกษตรกรที่มีประสบการณนอย จะไมมีประสบการณใน

การปลูกพชืปุยสด วธิกีารกําจัดแมลงศัตรูพชื การดูแลรักษาพชืปุยสดใหไดผลผลิตปริมาณมาก และการเก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุ

พชืปุยสดเกษตรกรมีความกระตอืรอืรน และมีความสนใจในการเพิ่มพูนความรูที่จะสามารถนํามาใชในพื้นที่ของตนเอง จึงมีความ

ตองการความรูและรูปแบบการสงเสรมิที่หลากหลาย เพื่อใหไดความรูและประสบการณใหมๆ  

 

สรุปผลการศกึษา 

จากผลการศกึษาขางตน ทําใหทราบถงึความตองการของเกษตรกรผูใชพชืปุยสดเพื่อการปรับปรุงบํารุงดินในจังหวัด

ขอนแกน ในดานความรูเกี่ยวกับการปองกันแมลงศัตรูพชื การจําหนายเมล็ดพันธุพชืปุยสดและการตลาด ความรูเกี่ยวกับชนิด

ของพืชปุยสด (ปอเทืองโสนอัฟริกัน ถั่วพุม ฯลฯ)  โดยเกษตรกรมีความตองการใหเจาหนาที่มาเย่ียมที่บานและไรนาของ

เกษตรกร และการไปเย่ียมชมแปลงเกษตรกรที่ประสบผลสําเร็จ ตลอดจนการฝกอบรม เกษตรกรจะไดนําประสบการณที่ได

เรยีนรูมาพัฒนาและปรับใชในพื้นที่ของตนเอง และเกษตรกรยังมีความตองการการสนับสนุนเมล็ดพันธุปอเทือง รถเกี่ยวขาว

(สําหรับเก็บเกี่ยวเมล็ดพันธพืชปุยสด) สารปองกันแมลงศัตรูพืช ปุยน้ําชีวภาพ จากสารเรงซุปเปอรพด.2 และปุยหมัก และ

พบวา เกษตรกรที่มีอายุ จํานวนพื้นที่ปลูกขาว การฝกอบรมเกี่ยวกับพชืปุยสด และประสบการณการใชพืชปุยสด แตกตางกัน

มีความตองการการสงเสรมิการใชพชืปุยสดแตกตางกัน  

ดังนัน้ ควรสงเสรมิใหความรูแกเกษตรกรในเรื่องการปองกันกําจัดแมลงศัตรูพชื พรอมทัง้สนับสนุนสารปองกันแมลง

ศัตรูพชื และปจจัยการผลิต เชน ปุยหมัก ปุยน้ําชีวภาพ เปนตน โดยสงเสริมใหเจาหนาที่ของสํานักงานในสวนภูมิภาค หรือ

เจาหนาที่ที่รับผดิชอบในพื้นที่นัน้ๆ ลงพื้นที่ตรวจเย่ียมแปลงเกษตรกรสมาชิกธนาคารเมล็ดพันธุพืชปุยสดเพื่อจะไดรับทราบ
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ปญหาของเกษตรกรในพื้นที่โดยตรง ตลอดจนควรสงเสริมใหความรู และสนับสนุนปจจัยการผลิตตางๆ จากเจาหนาที่กรม

พัฒนาที่ดนิ ใหแกเกษตรกรที่ไมมีประสบการณในการใชพชืปุยสด เพื่อใหเกษตรกรไดนําไปปรับใชในการผลติเมล็ดพันธุพืชปุย

สด และการใชพืชปุยสดปรับปรุงบํารุงดิน ตลอดจนเกษตรกรไดนําความรูไปใชในการทําการเกษตรในพื้นที่ของตนเองใหมี

ผลผลติที่ดขีึ้น  

 

กติตกิรรมประกาศ 

รายงานการศึกษาอิสระเรื่อง “ความตองการการสงเสริมการเกษตรของสมาชิกธนาคารเมล็ดพันธุพืชปุยสดใน

จังหวัดขอนแกน”เสร็จสมบูรณเปนอยางดี ดวยความกรุณาใหคําปรึกษาแนะนํา ตรวจสอบแกไขและใหกําลังใจตลอดจาก

อาจารยที่ปรึกษา รองศาสตราจารยประภัสสร เกียรติสุรนนท และขอขอบพระคุณกรรมการสอบการศึกษาอิสระ รอง

ศาสตราจารย ดร.นวิัฒน มาศวรรณา, ดร.บรรยง ทุมแสน และคณาจารยในภาควิชาสงเสริมการเกษตร คณะเกษตรศาสตร 

มหาวทิยาลัยขอนแกน ทุกทานที่ไดกรุณาประสิทธิ์ประสาทวิชาความรูใหความเมตตา และเอ้ืออาทรดวยดีเสมอมา ผูศึกษา

ขอกราบขอบพระคุณไว ณ โอกาสนี้ 

ขอขอบคุณคณะเจาหนาที่กลุมวชิาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 เจาหนาที่สถานีพัฒนาที่ดิน

ขอนแกน กรมพัฒนาที่ดิน และเกษตรกรในพื้นที่ จังหวัดขอนแกน ที่กรุณาใหขอมูลในการศึกษาครั้งนี้อยางดีย ิ่งจึง

ขอขอบพระคุณไว ณ ที่นี้ 

สุดทายผลอันจะเปนประโยชน ความงามความดทีัง้ปวง ที่เกดิขึ้นจากการศกึษาอิสระนี้ ขอมอบแดคุณพอและคุณแม

ที่เคารพย่ิง และหากมีขอบกพรองดวยประการใดๆ ผูวจัิยขอนอมรับไวดวยความขอบคุณย่ิง  
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บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาปญหาและหาแนวทางการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหาร

สถานศกึษาในจังหวัดนครสวรรค สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 42 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ 

คือ ครูในจังหวัดนครสวรรค ที่สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษาเขต 42 จํานวน 318 คน โดยวธิกีารสุมอยางงาย 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยในขั้นตอนนี้ เปนแบบสอบถามชนิดมาตราสวนประมาณคา (Rating scale)  

5 ระดับ ที่ผานผูเชี่ยวชาญตรวจสอบและมีคาความเชื่อม่ัน 0.99 วเิคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปคํานวณคา รอยละ 

คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 ผลการวิจัยพบวา 1) ปญหาการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษาในจังหวัดนครสวรรค 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 42 ในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาในแตละดานโดย

เรยีงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอยไดดังนี้ หลักความโปรงใส หลักนิติธรรม หลักการกระจายอํานาจ หลักความเสมอภาค 

หลักการมีสวนรวม หลักประสทิธผิล หลักประสทิธภิาพ หลักภาระรับผิดชอบ หลักการตอบสนอง 2) แนวทางการบริหารงาน

ตามหลักธรรมาภิบาลของผูบรหิารสถานศกึษาในจังหวัดนครสวรรค สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 42 

ประกอบดวย หลักประสทิธผิล หลักประสทิธภิาพ  หลักการตอบสนอง หลักภาระรับผิดชอบ หลักความโปรงใส หลักการมี

สวนรวม หลักการกระจายอํานาจ หลักนติธิรรม หลักความเสมอภาค 

คําสําคัญ: ธรรมาภิบาล  ผูบรหิารสถานศกึษา  แนวทางการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 

Abstract  

The purposes of this research were 1: to study the problems and Guidelines for Good Governance in 

Administration of School Administrators in Nakhonsawan Province under Secondary Educational Service Area Office 42. 

The sample of study consisted of 318 teachers who have taught under the Secondary Educational Service Area Office 

42 Nakhonsawan Province. This research used the Simple Random Sampling. The tools used the questionnaire was a 

five-rating scale by the expert with a confidence value equivalent to 0.99. Statistics used statistical package were 

percentage, mean, and standard deviation were used to analyze the data.  

The results were included as fallows: 1) The problems of the administration for Good Governance in 

Administration of School Administrators in Nakhonsawan Province under Secondary Educational Service Area Office 42 

as overall was at a medium level. When considering to each aspect, sort  by the high average to low as fallows, the 

Transparency, the Rule of Law, the Decentralization, the Equity, the Participation, the Effectiveness, the Efficiency, the 

Accountability and the Responsiveness. 2) The Guidelines for Good Governance in Administration of School Administrators 
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in Nakhonsawan Province under Secondary Educational Service Area Office 42 were consisted of the Effectiveness, the 

Efficiency, the Responsiveness, the Accountability, the Transparency, the Transparency, the Participation, the 

Decentralization, the Rule of Law and  the Equity.          

Keywords: Good Governance, Administrators, The Guidelines for Good Governance 

 

บทนํา 

ประเทศไทยตองเผชิญกับสถานการณทางสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วและสง

ผลกระทบอยางรุนแรง ยังตองเผชญิกระแสการเปลี่ยนแปลงทัง้ภายในและภายนอกประเทศที่ผันผวน ซับซอนและคาดการณ

ผลกระทบไดยาก แมวาในภาพรวมสังคมไทยมีภูมิคุมกันเพิ่มขึ้น และมีภูมิคุมกันที่แข็งแกรงแตกตางกันไปทั้งในระดับปจเจก 

ครอบครัว ชุมชน และสังคม แตก็ยังไมเพียงพอที่จะรองรับสถานการณการเปลี่ยนแปลงในอนาคตไดอยางมีประสิทธิภาพ 

สงผลใหประเทศตองเผชิญกับความเสี่ยงในหลายมิติ โดยเฉพาะความเสี่ยงจากการบริหารภาครัฐที่ออนแอ (แผนพัฒนา

เศรษฐกจิและสังคมแหงชาต ิฉบับที่ 11, 2554) ซึ่งการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วในดานสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม จะ

สงกระทบตอการบรหิารในทุกภาคสวนของรัฐ  

ทัง้นี้การเปลี่ยนแปลง ทําใหประสทิธิภาพของกลไกลการทํางานกฎหมายลดลง ตองมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให

สอดคลองกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา เพราะกฎหมายตองสอดคลองกับความตองการที่แทจริงของสังคม 

หากไมมีการปรับปรุงแกไขกฎหมายก็จะกลายเปนอุปสรรคตอการพัฒนาของสังคมโดยรวม (ปกรณ นิลประพันธ, 2558) 

ดังนั้น จึงมีการวางแนวทางการพัฒนาประเทศไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 หมวดที่ 5 

แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ มาตรา 77 รัฐตองจัดใหมีแผนพัฒนาการเมือง จัดทํามาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของผู

ดํารงตําแหนงทางการเมือง ขาราชการ และพนักงาน หรือลูกจางอ่ืนของรัฐ เพื่อปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ และ

เสรมิสรางประสทิธภิาพในการปฏิบัติหนาที่ (รัฐธรรมนูญ พุทธศักราช 2540, 2540) ไดเริ่มมีการวางรากฐานในการพัฒนา

เรื่องคุณธรรมและจรยิธรรม และเม่ือเวลาผานไปสังคมมีการเปลี่ยนแปลง เกดิปญหาขึ้นภายใน ประเทศ เจาหนาที่ของรัฐขาด

คุณธรรม จริยธรรม ทําให รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ไดเพิ่มเติม ในหมวดที่ 5 แนวนโยบาย

พื้นฐานแหงรัฐ สวนที่ 3 มาตราที่ 78 ขอที่ 4 รัฐตองดําเนินการพัฒนางานระบบภาครัฐ โดยมุงเนนการพัฒนาคุณภาพ 

คุณธรรม และจริยธรรม ของเจาหนาที่ของรัฐ ควบคูไปกับการปรับปรุงรูปแบบวิธีการทํางาน เพื่อใหการบริหารราชการ

แผนดนิเปนไปอยางมีประสทิธภิาพ และสงเสรมิใหหนวยงานของรัฐใชหลักการบรหิารกิจการบานเมืองที่ดีเปนแนวทางในการ

ปฏิบัตริาชการ 

ธรรมาภิบาลเปนมิตใินการบรหิารภาครัฐ ซึ่งมีสวนประกอบที่สําคัญ โดยเนนบทบาทหนาที่ของผูบริหารงานภาครัฐ

ในการบริหารจัดการ ในฐานะที่เปนผูใหบรกิารที่มีคุณภาพสูง โดยใหเปนไปตามที่ประชาชนตองการ พรอมทั้งมีการสนับสนุน

ใหเกดิความเปนอิสระ ในการบริหารงานแตละระดับมากขึ้น ทั้งเปนหลักคิดในการบริหารองคกรเพื่อปองกันการทุจริตและ

ความไมมีประสทิธภิาพ การบรหิารงานอยางโปรงใส มีคุณภาพ ระบบธรรมาภิบาลจึงเปนหัวใจที่สําคัญย่ิงขององคกร ไมวา

จะเปนหนวยงานราชการหรอืเอกชน ซึ่งตองอาศัยการปรับตัวและเตรียมความพรอมของประชาชนและผูบริหารในทุกระดับ 

(ไชยวัฒน  คํ้าชู, 2545)  

 กระแสของแนวคิดธรรมาภิบาลในดานการจัดการศกึษาในประเทศไทย ก็ไดมีการปฏิรูประบบการศึกษาซึ่งเดิมการ

จัดการศึกษาและการบริหารการศึกษาของประเทศไทย ใชรูปแบบการรวมอํานาจการบริหาร อํานาจการตัดสินใจไวที่

สวนกลาง มีการมอบอํานาจในการบรหิารและการตัดสนิใจเพยีงบางสวนใหหนวยงานที่รับผิดชอบในการบริหารการศึกษาใน

สวนภูมิภาคและสถานศกึษาตัดสินใจไดเอง ทั้งนี้ในการปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 

และที่แกไขเพิ่มเตมิ (ฉบับที่2) พ.ศ. 2545 โดยแกไขในมาตราที่ 39 ที่กําหนดใหกระทรวงกระจายอํานาจการบริหารและการ
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จัดการศกึษาทัง้ดานการบรหิารงานวชิาการ การบรหิารงานงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และงานบริหารงานทั่วไป ไป

ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาและสถานศึกษาโดยตรง มีอํานาจในการบริหารงาน โดยมุงหวังที่จะยกระดับการศึกษาของ

ไทยใหไดมาตรฐาน โดยจัดใหมีการศกึษาไดอยางทั่วถงึ มีคุณภาพ (กระทรวงศกึษาธกิาร, 2546) 

 เพื่อใหเกดิหลักธรรมาภิบาลในสถานศกึษาผูบรหิารสถานศกึษาในฐานะที่เปนผูบรหิารหลักในโรงเรยีน ซึ่งโรงเรียนได

ถูกกําหนดใหเปนนติบิุคคล และผูบรหิารที่มีหนาที่บริหารงานและใหการสนับสนุนในการบริการดานการศึกษาแกประชาชน

และเปนสถานศกึษาของรัฐจึงตองนําหลักการบรหิารกจิการบานเมืองและสังคมที่ด ีพ.ศ. 2542 หรอืที่เรยีกวา “ธรรมาภิบาล” 

เขามาบูรณาการในการบรหิารและจัดการศึกษาใหกับสถานศึกษา ทั้งดานการบริหารวิชาการ ดานการบริหารงบประมาณ 

ดานการบรหิารบุคคล และดานการบริหารงานบริหารทั่วไป เพื่อใหเกิดการพัฒนาคนใหมีคุณภาพและสรางความพึงพอใจ

ใหกับประชาชน 

 ปญหาหลักของกระทรวงศกึษาธกิารที่เปนตัวตนเหตุและลุกลามไปทุกเรื่อง คือ ปญหาที่การบริหารงานบุคคลของ

อนุกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา ซึ่งมี อนุกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นที่

ไมประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงคในการจัดตัง้ วัตถุประสงคในการจัดตั้งคือ ตองการกระจายอํานาจ ตองการใหคนใน

ทองถิ่นมีสวนรวมการศกึษาและรวมไปถงึงานบรหิารงานบุคคลดวย แตในระบบของคนไทยและการกระจายอํานาจไมพรอม 

ทําใหเกดิการบดิเบี้ยวในวัตถุประสงค ชวง 9-10 ปที่ผานมา ระบบของอนุกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

สงผลถงึเด็กนักเรยีน ถงึระบบการจัดการในสถานศกึษา ทัง้ยังกระทบถงึผูบรหิารสถานศึกษา เพราะระบบนี้เลือกครูประเมิน 

ผลงานครู การดงึครูจากสถานศกึษาหรอืไดครูไมตรงก็มีสวน อยูนานกันไปหลายพื้นที่เกิดชองทางการเรียกรับผลประโยชน 

พอสะสมเขตพื้นที่ไหนทํากันไดที่อ่ืนก็ทํากันบาง ดังนัน้ ขนืปลอยไวจะลามไปทัง้ประเทศ ซึ่งใน อนุกรรมการขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศกึษา เขตพื้นที่ 225 เขต ไมไดเปนแบบนี้ทั้งหมด แตปลอยทิ้งไวจะลามแนนอนและสงผลถึงเด็ก ระบบการ

บรหิารงานบุคคลนํามาซึ่งทุกอยาง ระบบงบประมาณดวย ผมจึงตองแกตัวนี้ใหได  (พลเอกดาวพงษ รัตนสุวรรณ, 2559) 

 เนื่องจากมีการเปดหนังสอืรองเรยีนขับไลผูอํานวยการสถานศึกษา ที่สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัยมศึกษา 

เขต 42 ซึ่งเหตุผลในขอเรยีกรอง ของนักเรยีน ผูปกครอง  กรณีประทวงขับไล ผูอํานวยการนั้นคือ สรางความแตกแยกใหแก

คณะครูและนักเรยีน ไมมีการพัฒนาที่โดดเดนของโรงเรยีนเหมือนสมัยกอนๆ ผูปกครองขาดความเชื่อม่ันในสถานศึกษา คณะ

ครูที่ประพฤตเิปนแบบอยางที่ดตีองยายออก และไมมีความสัมพันธกับชุมชน หรือหนวยงานตางๆ ในบริเวณรอบสถานศึกษา 

(นครสวรรคฮอตนวิส, 2559) ทั้งนี้ยังมีอีกหลายปญหาในการจัดบริหารสถานศึกษาในดานการบริหารวิชาการ การบริหาร

ทั่วไป การบรหิารงานบุคคล และโดยเฉพาะการบรหิารงบประมาณ ที่มีโอกาสเกดิปญหาไดมาก 

จากที่กลาวมาขางตน ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาถึงปญหาการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหาร

สถานศึกษาในจังหวัดนครสวรรค สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม ศึกษาเขต 42 เพื่อเพื่อกระตุนใหผูบริหาร

สถานศกึษาและผูเกี่ยวของไดนําหลักธรรมาภิบาลมาใชในการบริหารงาน และเพื่อเปนแนวทางบริหารบริหารงานตามหลัก

ธรรมาภิบาลของผูบรหิารสถานศกึษาในจังหวัดนครสวรรค สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษาเขต 42 เพื่อใหการ

บรหิารงานเปนไปอยางมีประสทิธภิาพ และเกดิผลประโยชนสูงสุดตอนักเรยีน 

  

อุปกรณและวิธีการ / วิธีดําเนนิการวิจัย 

เพื่อใหดําเนนิงานวิจัยบรรลุจุดมุงหมาย ผูวจัิยจึงไดดําเนนิการวิจัยตามขัน้ตอนตอไปนี้ 

ขัน้ตอนที่ 1 ศกึษาปญหาการบรหิารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผูบรหิารสถานศกึษาในจังหวัดนครสวรรค สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษาเขต 42  

ขัน้ตอนที่ 2 แนวทางการบรหิารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผูบรหิารสถานศกึษาในจังหวัดนครสวรรค สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษาเขต 42 
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 ข้ันตอนที่ 1 ศกึษาปญหาการบรหิารงานตามหลักธรรมาภบิาลของผูบรหิารสถานศกึษาในจังหวัด

นครสวรรค สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศึกษาเขต 42 

 ข้ันตอนการวิจัย 

  มีลําดับขัน้ตอน ดังนี้ 

 1. ศกึษาเอกสารและงานวจัิยที่เกี่ยวของ เพื่อกําหนดกรอบแนวคิด วัตถุประสงค ประชากร และเครื่องมือ 

 2. สรางเครื่องมือเพื่อการวจัิย และหาประสทิธภิาพของเครื่องมือ 

 3. ดําเนนิการเก็บรวบรวมขอมูล 

 4. วเิคราะหขอมูล 

 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

  ประชากร ที่ใชในการวจัิย ไดแก ครู ในจังหวัดนครสวรรค ที่สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศึกษา

เขต 42 จํานวน 1,851  คน 

 กลุมตัวอยาง ที่ใชในการวจัิยในครัง้นี้ ไดแก ครู ในจังหวัดนครสวรรค ที่สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศกึษาเขต 42 ไดมาดวยการกําหนดขนาดของกลุมตัวอยาง ใชตารางสําเร็จรูปของ Krejcie and Morgan ซึ่งทําการเทียบ

บัญญัตไิตรยางศตามอัตราสวนจากประชากร จํานวน 318 คน โดยวธิกีารสุมอยางงาย  

 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

  เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในการวจัิยในขัน้ตอนนี้ เปนแบบสอบถามแบงออกเปน 2 ตอน 

  ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ประกอบดวย เพศ ระดับการศึกษา และประสบการณการ

ทํางาน มีลักษณะเปนแบบสํารวจรายการ  

  ตอนที่ 2 ปญหาการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารในสถานศึกษา จําแนกองคประกอบ

ออกเปน 9 หลัก ลักษณะของแบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ โดยผูวิจัยกําหนดความหมายของคา

คะแนน  

 การสรางและพัฒนาเครื่องมือ 

  มีขัน้ตอนการสรางดังนี้ 

  1.  ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับเกณฑการประเมินเพื่อจัดระบบการดูแล

องคการภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาลของการบรหิารกจิการบานเมืองที่ด ี (Good Governance Rating)  

  2. ศึกษาเอกสารและทฤษฎีที่ เกี่ยวของกับการสรางแบบสอบถามและเทคนิคการตั้งขอคําถามใน

แบบสอบถาม 

  3. รางแบบสอบถามตามกรอบแนวคิด 

  4. ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ของแบบสอบถาม โดยนําแบบสอบถามเสนอตอ

ผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 คน ตรวจสอบพิจารณาความถูกตองพิจารณาปรับแกตามนิยามศัพทเฉพาะที่ศึกษา โดยใชวิธีหาคา

วเิคราะหหาความตรงเชงิเนื้อหา (IOC) ซึ่งมีผูเชี่ยวชาญดังนี้ 

   4.1 ผศ.ดร.ธปีพพิัฒน สันตะวัน อาจารยมหาวทิยาลัยราชภัฏนครสวรรค ผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา 

   4.2 ดร.สําอางค จันทนนตร ีผูอํานวยการโรงเรยีนหนองมวงวทิยาคาร ผูเชี่ยวชาญดานภาษา 

   4.3 รศ.ดร.สมบัต ิทายเรอืคํา อาจารยมหาวทิยาลัยมหาสารคาม ผูเชี่ยวชาญดานระเบยีบวธิวีจัิย 

  5. นําผลการพจิารณาความตรงเชงิเนื้อหา  (Content Validity)  ของผูเชี่ยวชาญมาคํานวณหาคาดัชนีความ

สอดคลอง  (IOC)   
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  6. นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะที่ผูเชี่ยวชาญแนะนํา แลวนําแบบสอบถามไปทดลองใช 

(Try out) กับกลุมที่มีคุณลักษณะที่คลายกับกลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน เพื่อตรวจสอบหาความเที่ยงของแบบสอบถามโดย

คํานวณหาคาสัมประสทิธิ์แอลฟา(Coefficient) ของครอนบาค(Cronbach) 

  7. นําแบบสอบถามมาปรับปรุงไข และจัดทําเปนแบบสอบถามฉบับสมบูรณ แลวนําไปใชเก็บขอมูลกับกลุม

ตัวอยางเพื่อนําขอมูลไปใชในการวจัิย 

 การเก็บรวบรวมขอมูล 

  การเก็บรวบรวมขอมูลผูวิจัย แนวทางการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษาใน

จังหวัดนครสวรรค สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษาเขต 42 โดยดําเนนิการตามลําดับขัน้ตอนตอไปนี้ 

  1. ผูวจัิยขอหนังสอืจากสํานักบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรคถึงผูอํานวยการโรงเรียน ที่

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษาเขต 42 ในจังหวัดนครสวรรค เพื่อขอความอนุเคราะหในการเก็บขอมูล 

  2. ผูวิจัยนําแบบสอบถามพรอมหนังสือขอความอนุเคราะหเก็บรวบรวมขอมูลจากสํานักบัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวทิยาลัยราชภัฎนครสวรรคถงึผูอํานวยการโรงเรียน ที่สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 42 ในจังหวัด

นครสวรรค เพื่อทําการแจกแบบสอบถามใหแกกลุมตัวอยาง 

  3. ผูวจัิยเก็บแบบสอบถามคืนและตรวจสอบความถูกตอง 

  4. นําขอมูลที่เก็บรวบรวมไดมาวเิคราะหผลสรุปผล 

การวิเคราะหขอมูล 

 การวเิคราะหขอมูล แนวทางการบรหิารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผูบรหิารสถานศกึษาในจังหวัดนครสวรรค 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษาเขต 42 โดยดําเนินการตามลําดับขัน้ตอนตอไปนี้ 

 1. นําแบบสอบถามมาตรวจสอบความสมบูรณที่ไดรับกลับคืนมา 

 2. กรอกขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามลงในโปรแกรมสําเร็จรูป 

 3. วเิคราะหขอมูลดวยโปรแกรมสําเร็จรูป 

 4. แปลผลการวเิคราะหขอมูลที่ไดจากโปรแกรมสําเร็จรูป  

 สถติทิี่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

  1. สถติพิื้นฐาน ไดแก  

      1.1 คาเฉลี่ย  ( Arithmetic Mean :  )  

      1.2 สวนเบี่ยงแบนมาตรฐาน ( Standard Deviation : S.D. )  

      1.3 รอยละ (Percentage : %) 

 2. สถติทิี่ใชตรวจสอบเครื่องมือวัด ไดแก         

       2.1 หาคาความตรง  โดยหาคาดัชนีความสอดคลอง  (Index of Consistency  :  IOC)     

       2.2 หาความเที่ยง โดยคํานวณหาคาสัมประสทิธิ์แอลฟา (alpha coefficient) ของ Cronbach 

ข้ันตอนที่ 2 แนวทางการบรหิารงานตามหลักธรรมาภบิาลของผูบรหิารสถานศกึษาในจังหวัดนครสวรรค 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษาเขต 42 

ข้ันตอนการวิจัย 

 มีลําดับขัน้ตอน ดังนี้ 

 1. พจิารณาระดับปญหาปญหาการบรหิารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษาในจังหวัดนครสวรรค 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 42  ทั้ง 9 หลัก ไดแก หลักประสิทธิผล หลักประสิทธิภาพ หลักการ

ตอบสนอง หลักภาระรับผดิชอบ หลักความโปรงใส หลักการมีสวนรวม หลักการกระจายอํานาจ หลักนิติธรรม  หลักความ
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เสมอภาค นําปญหาที่คาเฉลี่ยงสูงสุด 3 อันดับแรกของแตละหลักเสนอเปนราง แนวทางการบรหิารงานตามหลักธรรมาภิบาล

ของผูบรหิารสถานศกึษาในจังหวัดนครสวรรค สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษาเขต 42 

 2. นํารางเสนอตออาจารยที่ปรึกษาเพื่อขอคําแนะนํา 

 3. นํารางแนวทางการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษาในจังหวัดนครสวรรค 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษาเขต 42 จัดการสนทนนากลุม 

 4. นําขอเสนอแนะจากการสนทนากลุมมาสังเคราะหเปนแนวทางการบรหิารงานตามหลักธรรมาภิบาลของ

ผูบรหิารสถานศกึษาในจังหวัดนครสวรรค สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษาเขต 42 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในการวจัิยในขัน้ตอนนี้ เครื่องมือแบงออกเปน 2 ชนดิคือ 

 1. รางแนวทางการบรหิารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษาในจังหวัดนครสวรรค สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 42 โดยมีลักษณะเปนแบบบันทึกดวยประเด็นการสอบถามตามเกณฑการ

ประเมินในแตละเกณฑ ทั้ง 9 หลัก  ไดแก หลักประสิทธิผล หลักประสิทธิภาพ หลักการตอบสนอง หลักภาระรับผิดชอบ  

หลักความโปรงใส หลักการมีสวนรวม หลักการกระจายอํานาจ หลักนิติธรรม หลักความเสมอภาค พรอมขอเสนอแนว

ทางการบรหิารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผูบรหิารสถานศกึษา 

 2. แบบบันทกึสนทนากลุม สําหรับการประชุมสนทนากลุมโดยผูเชี่ยวชาญ จํานวน 7 คน 

การสรางและพัฒนาเครื่องมือ 

 มีขัน้ตอนการสรางดังนี้ 

 1. ศกึษาเอกสารและงานวจัิยที่เกี่ยวของ ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการออกแบบแบบบันทกึสนทนากลุม 

 2. ออกแบบแบบบันทกึสนทนากลุมและรางแนวทางการบรหิารงานตามหลัก 

ธรรมาภิบาลของผูบรหิารสถานศกึษาในจังหวัดนครสวรรค สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษาเขต 42 

 3. นําแบบบันทึกสนทนากลุมและรางแนวทางการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหาร

สถานศกึษาในจังหวัดนครสวรรค สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 42 เสนอตออาจารยที่ปรึกษาเพื่อขอ

คําแนะนํา 

 4. นําขอเสนอแนะของอาจารยตอแบบบันทกึสนทนากลุมและรางแนวทางการบรหิารงานตามหลักธรรมาภิ

บาลของผูบรหิารสถานศกึษาในจังหวัดนครสวรรค สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษาเขต 42 มาปรับปรุงแกไข 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

ขัน้ตอนในการเก็บรวบรวมขอมูล มีดังนี้ 

1. ผูวิจัยขอหนังสือ จากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรคถึงผูเชี่ยวชาญ 7 คน เพื่อขอความ

อนุเคราะหในการประชุมเพื่อสนทนากลุม 

2. ผูวจัิยสงหนังสอืถงึผูเชี่ยวชาญทัง้ 7 คน เพื่อเชญิประชุมการสนทนากลุม ซึ่งผูเชี่ยวชาญทั้ง 7 คน เขารวมประชุม

สนทนากลุม เพื่อตรวจสอบรางแนวทางการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารในสถานศึกษา และนําเสนอแนว

ทางการบรหิารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารในสถานศึกษา เพื่อใหแนวทางการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล

ของผูบริหารในสถานศึกษามีความหนาเชื่อถือ ผูวิจัยจึงไดกําหนดเกณฑการพิจารณาและคัดเลือกผูเชี่ยวชาญ จะตองเปน

สมาชกิหรอืตัวแทนของกลุมหรอืเปนตัวอยางที่ด ีโดยกลุมเปาหมายสามารถพูดคุยโตตอบในรูปแบบของการสนทนากลุม และ

สามารถแสดงทัศนะคต ิสะทอนประสบการณในการทํางานไดด ีและยังตองมีคุณสมบัต ิดังนี้ 

    2.1 ผศ.ดร.ทปีพพิัฒน สันตะวัน ประธานหลักสูตรวชิาการบรหิารการศกึษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครสวรรค มีความเชี่ยวชาญในสาขาดานการบรหิาร คุณวุฒทิางการศกึษาระดับปรญิญาเอก 
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    2.2 ดร.สุชาต ิเอกปชชา ผูอํานวยการโรงเรยีนวัดหนองตางู มีคุณวุฒทิางการศกึษาระดับปรญิญาเอก และมี

ประสบการณในการบรหิารไมนอยกวา 3 ป  

    2.3 นายววิรรธนชัย พลิกึ ผูอํานวยการโรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม มีคุณวุฒิทางการศึกษาระดับปริญญาโท 

และมีประสบการณในการบรหิารไมนอยกวา 3 ป 

    2.4 วาที่ ร.ต.เบญจรงค ทองออน ผูอํานวยการโรงเรยีนรัฐราษฎรอนุสรณ มีคุณวุฒิทางการศึกษาระดับปริญญา

โท และมีประสบการณในการบรหิารไมนอยกวา 3 ป 

    2.5 นางสาวสายชล บุตรเสนห รองผูอํานวยการโรงเรียนหนองกรดพิทยาคม มีคุณวุฒิทางการศึกษาระดับ

ปรญิญาโท และมีประสบการณในการบรหิารไมนอยกวา 3 ป 

    2.6 นายอุรเคนทร คําฟก ครูโรงเรียนรัฐราษฎรอนุสรณ มีคุณวุฒิทางการศึกษาระดับปริญญาโท และมี

ประสบการณในการบรหิารไมนอยกวา 3 ป 

    2.7 นางสาววรรนิกา อภัยภักดิ์ ครูโรงเรียนรัฐราษฎรอนุสรณ มีคุณวุฒิทางการศึกษาระดับปริญญาโท และมี

ประสบการณในการบรหิารไมนอยกวา 3 ป 

 3. ผูวิจัยนํา แบบบันทึกการสนทนากลุม เรื่อง แนวทางการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหาร

สถานศึกษาในจังหวัดนครสวรรค สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 42 ไปบันทึกการสนทนากลุมกับ

ผูเชี่ยวชาญ ทั้ง 7 คน เพื่อบันทึกขอเสนอแนะจากผูเชี่ยวชาญ ในวันที่  16 กุมภาพันธ 2561 เวลา 13.30-16.30 น. ณ หอง

ประชุมโรงเรยีนรัฐราษฎรอนุสรณ โรงเรยีนรัฐราษฎรอนุสรณ อําเภอบรรพตพสิัย จังหวัดนครสวรรค 

 4. ผูวจัิยนํา ขอมูลจากแบบบันทึกการสนทนากลุมมาวิเคราะหเปน แนวทางการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล

ของผูบรหิารสถานศกึษาในจังหวัดนครสวรรค สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษาเขต 42 

การวิเคราะหขอมูล 

ผูวจัิยไดทํา การวเิคราะหความเห็นของผูเชี่ยวชาญที่ไดจากแบบบันทึกการสนทนากลุมโดยใชการวิเคราะหเนื้อหา 

เพื่อสังเคราะหและหาแนวทางการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษาในจังหวัดนครสวรรค สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษาเขต  42 

 

ผลการวิจัย  

ผลการศึกษาปญหาการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษาในจังหวัดนครสวรรค สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษาเขต 42 มีผลการวเิคราะหขอมูลดังตอไปนี้ 

 

ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถามในเรื่อง เพศ ระดับการศึกษา และ              

ประสบการณการทํางาน ดวยสถติพิื้นฐาน คาความถี่และรอยละ  

 

ขอมูลทั่วไป จํานวน รอยละ 

เพศ 

  ชาย 

  หญงิ 

 

122 

196 

 

38.4 

61.6 

      รวม 318 100.0 

ระดับการศกึษา 

  ปรญิญาตร ี

 

164 

 

51.6 
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  ปรญิญาโท 

  ปรญิญาเอก 

149 

5 

46.9 

1.6 

      รวม 318 100.0 

ประสบการณการทํางาน 

   1 – 5 ป 

   6 – 10 ป 

  10 ปขึ้นไป 

 

90 

106 

122 

 

28.3 

33.3 

38.4 

      รวม 318 100.0 

 

 ตารางที่ 1 ผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 318 คน พบวาขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม สวน

ใหญเปนเพศหญงิ จํานวน 196 คน คิดเปนรอยละ 61.6 ในดานระดับการศึกษาสวนใหญเปนปริญญาตรี จํานวน 164 คน คิด

เปนรอยละ 51.6  และดานประสบการณการทํางานสวนใหญมีประสบการณการทํางาน 10 ปขึ้นไป จํานวน 122 คน คน คิด

เปนรอยละ 38.4 

 

ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะหขอมูลระดับปญหาการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษาในจังหวัด               

นครสวรรค สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 42 ตามความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถาม 

ทัง้ 9 หลัก 

 

เกณฑการประเมินเพื่อจัดระบบการดูแลองค 

การภาครัฐตามหลักธรรมาภบิาลของ 

การบรหิารกจิการบานเมืองที่ดี 

ระดับปญหาการบรหิารงาน 

X  S.D. ระดับปญหา อันดับที่ 

1. หลักประสทิธผิล  

2. หลักประสทิธภิาพ  

3. หลักการตอบสนอง  

4. หลักภาระรับผดิชอบ  

5. หลักความโปรงใส  

6. หลักการมีสวนรวม  

7. หลักการกระจายอํานาจ  

8. หลักนติธิรรม  

9. หลักความเสมอภาค 

3.80 

3.77 

3.69 

3.75 

4.10 

3.91 

4.06 

4.07 

3.92 

0.86 

0.83 

0.89 

0.85 

0.82 

0.82 

0.82 

0.81 

0.78 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

6 

7 

9 

8 

1 

5 

3 

2 

4 

รวมเฉลี่ย 3.89 0.83 มาก - 

 

 ตารางที่ 2 พบวา ปญหาการบรหิารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผูบรหิารสถานศึกษาในจังหวัดนครสวรรค สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 42 ตามความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถาม ทั้ง 9 หลัก โดยภาพรวม อยูใน

ระดับมาก (X =3.89) และเม่ือพจิารณาเปนรายงานพบวา ปญหาอันดับที่ 1 คือ หลักความโปรงใส (X =4.10) อยูในระดับ

มาก ปญหาอันดับที่ 2 คือ หลักนติธิรรม (X =4.07) อยูในระดับมาก ปญหาอันดับที่ 3 คือ หลักการกระจายอํานาจ  
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(X =4.10) อยูในระดับมาก ปญหาอันดับที่ 4 คือ หลักความเสมอภาค (X =3.92) อยูในระดับมาก ปญหาอันดับที่ 5 คือ 

หลักการมีสวนรวม (X =3.90) อยูในระดับมาก ปญหาอันดับที่ 6 คือ หลักประสิทธิผล (X =3.80) อยูในระดับมาก ปญหา

อันดับที่ 7 คือ หลักประสทิธภิาพ (X =3.77) อยูในระดับมาก ปญหาอันดับที่ 8 คือ หลักภาระรับผิดชอบ  (X =3.75) อยูใน

ระดับมาก ปญหาอันดับที่ 9 คือ หลักการตอบสนอง (X =3.69) อยูในระดับมาก  

  

วิจารณผลการวิจัย  

 จากผลการศกึษาปญหาการบรหิารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษาในจังหวัดนครสวรรค สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศึกษาเขต 42 โดยภาพรวมมีปญหาการปฏิบัติงานอยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก

คุณลักษณะของผูบริหารโรงเรียนที่ มี ภาวะผูนํา มีประสบการณในการทํางานสามารถแกไขปญหาตางๆที่เกิดขึ้ นใน

สถานศกึษาได และนําเอาหลักธรรมมาภิบาลมาใชในการบรหิารงาน ซึ่งสอดคลองกับ มาเซลลา (Maecella. 2005) ไดทําการ

วจัิยเรื่อง โครงสรางคณะผูบริหารโรงเรยีนของเขตการศกึษา Morongo ผลการวจัิยพบวา การทํางานภายใตเงื่อนไขตางๆ ตาม

หลักธรรมาภิบาลประสบผลสําเร็จอยางชัดเจนเม่ือคณะบริหารโรงเรียนมีภาวะผูนําและยึดความตองการของนักเรียนเปน

ศูนยกลาง และสอดคลองกับ คาเซย – คูเปอร (Casey – cooper. 2005) ไดทําการวิจัยเรื่อง โครงสรางหลักธรรมาภิบาลของ

ผูบริหารในเมืองซานเบอรนาดิโน ทางภาคใตของรัฐแคลิฟอรเนีย ผลการวิจัยพบวา ความสําเร็จของการบริหารสามารถ

กําหนดไดดวยคุณลักษณะพฤตกิรรมการบรหิารดวยหลักธรรมาภิบาลของผูบรหิาร 

 เม่ือพิจารณาปญหาการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษาในจังหวัดนครสวรรค สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษาเขต 42 เปนรายดาน สามารถอภิปลายผล ไดดังนี้ 

 หลักประสทิธผิล โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ซึ่งมีปญหาสูงสุดในการดําเนนิการแบงแยกงานและมอบหมายงานให

ครู ทัง้นี้อาจเนื่องมาจาก ผูบรหิารตองการความสําเร็จในการทํางาน และความสามารถของครูแตละคนแตกตางกันเพราะมี

ประสบการณทํางานที่ตางกันทําใหผูบรหิารเลอืกที่จะมอบหมายงานเฉพาะบุคคลที่สามารถทําใหงานประสบผลสําเร็จ ทําให

มอบหมายงานไดเฉพาะครูบางคนไมสามารถแบงแยกงานใหเทาเทยีมกันได  

 หลักประสิทธภิาพ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ซึ่งมีปญหาสูงสุดในการจัดสรรทรัพยากรตามงบประมาณรายหัว

ของนักเรยีน ทัง้นี้อาจเนื่องมาจาก การจัดทําแผนงบประมาณประจําปไมสอดคลองกับงบประมาณรายหัวของนักเรียน และมี

การใชงบประมาณที่ไมถูกตองและไมเปนไปตามวัตถุประสงคของโครงการตามงบประมาณรายหัวของนักเรยีน  

 หลักการตอบสนอง โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ซึ่งมีปญหาสูงสุดในการแกปญหาเด็กนักเรยีนติด 0 , ร , มส  ทั้งนี้

อาจเนื่องมาจาก สถานศกึษาขาดการสงเสรมิสนับสนุนใหมีการพัฒนาคุณภาพนักเรยีนดวยการสอนซอมเสริม ครูไมสามารถ

วเิคราะหผูเรยีนเปนรายบุคคลไดและไมออกแบบการจัดการเรียนรูใหเหมาะสมกับผูเรยีน  

 หลักภาระรับผดิชอบ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ซึ่งมีปญหาสูงสุดในการสนับสนุนใหครูพัฒนางานใหทันกับความ

เปลี่ยนแปลงทางการศึกษา และเทคโนโลยีใหมๆ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก ผูบริหารไมมีการศึกษาหาความรูเพิ่มเติม เพื่อที่จะ

นํามาพัฒนางานใหทันกับความเปลี่ยนแปลง และไมมีความกระตอืรอืรนที่จะเรยีนรูเทคโนโลยีใหมๆ ที่จะนํามาสนับสนุนใหครู

ไดพัฒนางานในการจัดการเรยีนรู  

 หลักความโปรงใส โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ซึ่งมีปญหาสูงสุดในการรายงานผลรายรับ – รายจายเงินใน

สถานศึกษา ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก ผูบริหารไมมีชองทางสื่อสารใหครูไดรับทราบขอมูลขาวสารในการรายงานผลรายรับ – 

รายจาย และไมมีการเปดเผยใหผูมีสวนเกี่ยวของไดรับทราบ  

 หลักการมีสวนรวม โดยภาพรวมอยูในระดับมาก มาก ซึ่งมีปญหาสูงสุดในการมีสวนรวมในการกําหนดเกณฑและ

ประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อประเมินความดีความชอบ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก ผูบริหารไมไดชี้แจงและอธิบายเกณฑ
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ประเมินผลการปฏิบัตงิานใหผูเกี่ยวขอรับทราบและเขาใจ นอกจากนี้ยังไมมีชองทางใหครูไดนําเสนอความคิดเห็นในแนวทาง

แกปญหาตางๆ  

 หลักการกระจายอํานาจ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ซึ่งมีปญหาสูงสุดในการมอบภาระหนาที่ใหครูไดเหมาะสมกับ

งานที่ทํา ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก ผูบริหารไมทราบประสบการณในการทํางานของครูแตละคนทําใหไม

สามารถมอบภาระหนาที่ใหครูไดเหมาะสมกับงาน นอกจากนี้ผูบริหารอาจไมมีขอมูลบุคลากรเกี่ยวกับวุฒิทางการศึกษาและ

ความสามารถพเิศษ  

 หลักนิติธรรม โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ซึ่งมีปญหาสูงสุดในการใชระเบียบปฏิบัติ สําหรับใชในการพิจารณา

ลงโทษผูใตบังคับบัญชา ทัง้นี้อาจเนื่องมาจาก ผูบรหิารอาจเลอืกที่จะลงโทษเพยีงกลุมคนบางกลุม ไมมีความเที่ยงธรรมในการ

ตัดสนิความผดิ และไมมีการตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ นอกจากนี้อาจใชความรูสกึสวนตัวในการใชกฏระเบยีบตางๆ 

 

สรุปผลการวิจัย 

 ผลการวจัิยสรุปได 2 ประการ คือ 

 1. ปญหาการบรหิารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษาในจังหวัดนครสวรรค สังกัดสํานักงานเขต

พื้นที่การศกึษามัธยมศกึษาเขต 42 โดยภาพรวมมีปญหาการปฏิบัตงิานอยูในระดับมาก และเม่ือพจิารณารายดาน พบวา ดาน

ที่มีปญหาอันดับที่ 1 คือ หลักความโปรงใส อยูในระดับมาก ปญหาอันดับที่ 2 คือ หลักนติธิรรม อยูในระดับมาก ปญหาอันดับ

ที่ 3 คือ หลักการกระจายอํานาจ อยูในระดับมาก ปญหาอันดับที่ 4 คือ หลักความเสมอภาค อยูในระดับมาก ปญหาอันดับที่ 

5 คือ หลักการมีสวนรวม อยูในระดับมาก ปญหาอันดับที่ 6 คือ หลักประสทิธผิล อยูในระดับมาก ปญหาอันดับที่ 7 คือ หลัก

ประสิทธิภาพ อยูในระดับมาก ปญหาอันดับที่ 8 คือ หลักภาระรับผิดชอบ อยูในระดับมาก ปญหาอันดับที่ 9 คือ หลักการ

ตอบสนอง อยูในระดับมาก  

1.1 หลักประสทิธผิล โดยภาพรวมอยูในระดับมาก และเม่ือพิจารณาเปนรายขอโดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมาก

ไปนอย 3 อันดับ พบวา ปญหาอันดับที่ 1 คือ การดําเนินการแบงแยกงานและมอบหมายงานใหครู อยูในระดับมาก ปญหา

อันดับที่ 2 คือ การวิเคราะหปจจัย ภายใน/ภายนอก ของสถานศึกษา อยูในระดับมาก และปญหาอันดับที่ 3 คือ การจัดทํา

แผนปฏิบัตกิารประจําป อยูในระดับมาก 

1.2 หลักประสทิธภิาพ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก และเม่ือพจิารณาเปนรายขอโดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมาก

ไปนอย 3 อันดับ พบวา ปญหาอันดับที่ 1 คือ การจัดสรรทรัพยากรตามงบประมาณรายหัวของนักเรียน อยูในระดับมาก 

ปญหาอันดับที่ 2 คือ การลดขัน้ตอน ภาระในการทํางานของครู อยูในระดับมาก และปญหาอันดับที่ 3 คือ การจัดใหมีคณะ

นเิทศภายในสถานศกึษาเพื่อตดิตามใหครูไดปฏิบัตงิานเต็มความรู เต็มความสามารถและเต็มเวลา อยูในระดับมาก 

1.3 หลักการตอบสนอง โดยภาพรวมอยูในระดับมาก และเม่ือพิจารณาเปนรายขอโดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจาก

มากไปนอย 3 อันดับ พบวา ปญหาอันดับที่ 1 คือ การแกปญหาเด็กนักเรยีนตดิ 0 , ร , มส อยูในระดับมาก ปญหาอันดับที่ 2 

คือ การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศกึษา อยูในระดับมาก และปญหาอันดับที่ 3 คือ การจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพใน

การจัดการเรยีนการสอนเพื่อตอบสนองตอความตองการของผูเรียน อยูในระดับมาก 

1.4 หลักภาระรับผดิชอบ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก และเม่ือพิจารณาเปนรายขอโดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจาก

มากไปนอย 3 อันดับ พบวา ปญหาอันดับที่ 1 คือ การสนับสนุนใหครูพัฒนางานใหทันกับความเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา 

และเทคโนโลยีใหมๆ อยูในระดับมาก ปญหาอันดับที่ 2 คือ การดําเนินแกไขปญหาในสถานการณตางๆ ไดทันตอความ

ตองการของผูรับบรกิาร อยูในระดับมาก และปญหาอันดับที่ 3 คือ การกําหนดโครงสรางการบริหารงานและขอบขายความ

รับผดิชอบ อยูในระดับมาก 
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1.5 หลักความโปรงใส โดยภาพรวมอยูในระดับมาก และเม่ือพจิารณาเปนรายขอโดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมาก

ไปนอย 3 อันดับ พบวา ปญหาอันดับที่ 1 คือ การรายงานผลรายรับ – รายจายเงินในสถานศึกษา อยูในระดับมาก ปญหา

อันดับที่ 2 คือ การปรับปรุงขอมูลสารสนเทศใหเปนปจจุบัน อยูในระดับมาก และปญหาอันดับที่ 3 คือ การเปดเผยให

ผูเกี่ยวของตรวจสอบในการบรหิารงานพัสดุ อยูในระดับมาก 

1.6 หลักการมีสวนรวม โดยภาพรวมอยูในระดับมาก และเม่ือพิจารณาเปนรายขอโดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจาก

มากไปนอย 3 อันดับ พบวา ปญหาอันดับที่ 1 คือ การมีสวนรวมในการกําหนดเกณฑและประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อ

ประเมินความดีความชอบ อยูในระดับมาก ปญหาอันดับที่  2 คือ การมีสวนรวมในการตัดสินใจในปญหาสําคัญของ

สถานศกึษา อยูในระดับมาก และปญหาอันดับที่ 3 คือ การใหครูมีสวนรวมในการจัดทําแผนงบประมาณประจําป อยูในระดับ

มาก 

1.7 หลักการกระจายอํานาจ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก และเม่ือพิจารณาเปนรายขอโดยเรียงลําดับคาเฉลี่ย

จากมากไปนอย 3 อันดับ พบวา ปญหาอันดับที่ 1 คือ การมอบภาระหนาที่ใหครูไดเหมาะสมกับงานที่ทํา อยูในระดับมาก 

ปญหาอันดับที่ 2 คือ การใหครูและบุคลากรในหนวยงาน  มีสวนในการตัดสนิใจเบื้องตน อยูในระดับมาก และปญหาอันดับที่ 

3 คือ การมอบอํานาจ การตัดสนิใจ การใชทรัพยากรจากผูบรหิารสถานศกึษา แกหัวหนากลุมสาระ อยูในระดับมาก 

1.8 หลักนติธิรรม โดยภาพรวมอยูในระดับมาก และเม่ือพิจารณาเปนรายขอโดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไป

นอย 3 อันดับ พบวา ปญหาอันดับที่ 1 คือ การใชระเบียบปฏิบัติ สําหรับใชในการพิจารณาลงโทษผูใตบังคับบัญชา อยูใน

ระดับมาก ปญหาอันดับที่ 2 คือ การสั่งการมอบหมายงานแกผูใตบังคับบัญชาโดยไมเลือกปฏิบัติ อยูในระดับมาก และปญหา

อันดับที่ 3 คือ การแบงงบประมาณตามโครงการตางๆของแตละฝายงาน อยูในระดับมาก 

1.9 หลักความเสมอภาค โดยภาพรวมอยูในระดับมาก และเม่ือพิจารณาเปนรายขอโดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจาก

มากไปนอย 3 อันดับ พบวา ปญหาอันดับที่ 1 คือ การมอบหมายงานใหครู อยูในระดับมาก ปญหาอันดับที่ 2 คือ การสราง

สภาพแวดลอมในสถานศกึษาเพื่อเอ้ือตอการทํางานของครูอยางเทาเทียม อยูในระดับมาก และปญหาอันดับที่ 3 คือ การจัด

สวัสดกิารดานตางๆใหครูอยางทั่วถงึ อยูในระดับมาก 

 2. แนวทางการบรหิารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผูบรหิารสถานศกึษาในจังหวัดนครสวรรค สังกัดสํานักงานเขต

พื้นที่การศกึษามัธยมศกึษาเขต 42 ทัง้ 9 ดาน คือ 

2.1 หลักประสทิธผิล 

2.1.1 การดําเนนิการแบงแยกงานและมอบ หมายงานใหคร ูมีแนวทางดังนี้ 1. จัดโครงสรางการบริหารงาน

แตละฝาย 2. กําหนดภาระงานใหรับผดิชอบตามความถนัดและเหมาะสม 3. ประชุมชี้แจงมอบหมายงานและสงมอบงาน 

2.1.2 การวิเคราะหปจจัย ภายใน/ภายนอก ของสถานศึกษา มีแนวทางดังนี้ 1. สรางความตระหนักและ

ความรูความเขาใจในการวิเคราะหปจจัยภายในภายนอก 2. ประชุมเชิงปฏิบัติการทําการ SWOT เพื่อหาจุดแข็ง จุดออน 

ภายใน ภายนอก 3. นําผลการ SWOT สูแผนปฏิบัตกิารประจําป 

2.1.3 การจัดทําแผนปฏิบัตกิารประจําป มีแนวทางดังนี้ 1. ทบทวนผลการปฏิบัติงานในแผนการปฏิบัติการ

ประจําปการศกึษาที่ผานมาเพื่อนํามาปรับปรุงในแผนการปฏิบัตกิารประจําปการศึกษาใหม 2. จัดทําแผนปฏิบัติการประจําป

โดยใหผูมีสวนเกี่ยวของมีสวนรวมในการจัดทํา 3. ติดตามผลการดําเนินงานเปนระยะ 4. สรุปผลการดําเนินงานตาม

แผนปฏิบัตกิารประจําปและมีคณะกรรมการตรวจสอบการดําเนนิงาน 

2.2 หลักประสทิธภิาพ 

2.2.1 การจัดสรรทรัพยากรตามงบประมาณรายหัวของนักเรยีน มีแนวทางดังนี้ 1. จัดทําแผนการปฏิบัติการ

ประจําปงบประมาณใหสอดคลองกับงบประมาณรายหัวของนักเรียน 2. ใชงบประมาณใหตรงกับวัตถุประสงคและใหเกิด

ประโยชนสูงสุด 
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2.2.2 การลดขัน้ตอน ภาระในการทํางานของครู มีแนวทางดังนี้ 1. กําหนดขั้นตอนการทํางานและกระจาย

อํานาจใหชัดเจน 2. ผูบรหิารจัดหาบุคลากรเพิ่มเพื่อชวยลดภาระของครู 

2.2.3 การจัดใหมีคณะนิเทศภายในสถานศึกษาเพื่อติดตามใหครูไดปฏิบัติงานเต็มความรู  เต็ม

ความสามารถและเต็มเวลา มีแนวทางดังนี้ 1. ประชุมกําหนดแนวทางการนิเทศภายใน 2. แตงตั้งคณะกรรมการนิเทศภายใน 

3. ดําเนนิการนเิทศภายในใหสอดคลองกับระบบการทํางาน 4. คณะกรรมการสรุปผลการนเิทศและนําเสนอตอผูบรหิาร 

2.3 หลักการตอบสนอง 

2.3.1 การแกปญหาเด็กนักเรียนติด 0 , ร , มส. มีแนวทางดังนี้ 1. ผูบริหารสรางความตระหนักใหครูจัด

กจิกรรมการเรียนรูใหเปนการเรียนรูแบบลงมือทํา (Active Learning) 2. ผูบริหารควรสรางความรู ความเขาใจใหครูไดดูแล

ผูเรียนอยางครอบคลุม 3. จัดใหครูวิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคลและออกแบบการจัดการเรียนรูใหเหมาะสมกับผูเรียน       

4. ผูบรหิารนเิทศตดิตามการสอน 5. มีการประเมินผลการเรยีนที่หลากหลาย 

2.3.2 การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศกึษา มีแนวทางดังนี้ 1. ใหผูมีสวนเกี่ยวของรวมประเมินการใช

หลักสูตรทุกสิ้นป 2. นําผลการประเมินมาพัฒนาหลักสูตรทุกกลุมสาระ 

2.3.3 การจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองตอความตองการของผูเรียน 

มีแนวทางดังนี้ 1. ศกึษาความตองการในการจัดการเรยีนการสอนของผูเรยีน เพื่อจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพในการจัดกิจกรรม

การเรยีนรูใหสอดคลองตอความตองการของผูเรยีน 2. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการครูใหไดเรียนรูและมีทักษะในการจัดกิจกรรม

การเรยีนรูที่สอดคลองตอความตองการของผูเรยีน 

2.4 หลักภาระรับผดิชอบ 

2.4.1 การสนับสนุนใหครูพัฒนางานใหทันกับความเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา และเทคโนโลยีใหมๆ มี

แนวทางดังนี้ 1. ผูบริหารควรจัดงบประมาณสนับสนุนในการสงเสริมการพัฒนาดานเทคโนโลยีใหทันสมัย 2. จัดอบรมเชิง

ปฏิบัตกิารใหครูไดใชเทคโนโลยีใหมๆ ในการจัดการเรยีนรู 3. ผูบรหิารสถานศกึษาจัดใหครูไปศกึษาดูงานในดานเทคโนโลยี 

2.4.2 การดําเนนิแกไขปญหาในสถานการณตางๆ ไดทันตอความตองการของผูรับบริการ มีแนวทางดังนี้1. 

ผูบรหิารควรจัดลําดับความสําคัญของปญหา 2. ผูบรหิารควรใชเทคโนโลยีเขามาชวยในการแกไขปญหา 3. กําหนดระยะเวลา

ในการดําเนนิการแกปญหา 4. มีการนิเทศ ตรวจสอบ ระบบการทํางานอยูเสมอพรอมทั้งตรวจสอบปญหาและหาทางแกไข

ปญหาตางๆ 

2.4.3 การกําหนดโครงสรางการบริหารงานและขอบขายความรับผิดชอบ มีแนวทางดังนี้ 1. ประชุมคณะครู

สอบถามถงึการดําเนนิงานในรอบปที่ผานมาในเรื่องการดําเนินงานแตละฝายและสอบถามความตองการลดหรือเพิ่มจํานวน

บุคลากรในแตละฝาย 2. ประชุมจัดทําโครงสรางการบริหารงานและขอบขายความรับผิดชอบใหสอดคลองกับสถานการณ

ปจจุบันและจํานวนบุคลากรในสถานศกึษา 

2.5 หลักความโปรงใส 

2.5.1 การรายงานผลรายรับ – รายจายเงนิในสถานศึกษา มีแนวทางดังนี้ 1. ในการประชุมประจําเดือน แจง

ผลการตรวจสอบใหที่ประชุมทราบทุกเดอืน 2. มีการรายงานรายรับ – รายจายทุกเดอืน 3. เพิ่มชองทางการรับรูขอมูลดวยวิธี

ที่หลากหลาย 

2.5.2 การปรับปรุงขอมูลสารสนเทศใหเปนปจจุบัน มีแนวทางดังนี้ 1. แตงตัง้เจาหนาที่เพิ่มขอมูลสาระสนเทศ

ใหเปนปจจุบัน 2. สงเสรมิและพัฒนาเจาหนาที่ใหมีความรูและความเขาใจในการจัดระบบสารสนเทศ 

2.5.3 การเปดเผยใหผูเกี่ยวของตรวจสอบในการบริหารงานพัสดุ มีแนวทางดังนี้ ผูบริหารควรเพิ่มชอง

ทางการรับรูใหผูมีสวนเกี่ยวของไดรับทราบ เชน ชี้แจงในที่ประชุม ตดิประกาศ ฯลฯ 

2.6 หลักการมีสวนรวม 
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2.6.1 การมีสวนรวมในการกําหนดเกณฑและประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อประเมินความดีความชอบ มี

แนวทางดังนี้ ผูบรหิารควรชี้แจงและอธบิายเกณฑและประเมินผลการปฏิบัตงิานใหผูเกี่ยวขอรับทราบและเขาใจ 

2.6.2 การมีสวนรวมในการตัดสินใจในปญหาสําคัญของสถานศึกษา มีแนวทางดังนี้ ผูบริหารควรเพิ่ม

ชองทางใหครูไดนําเสนอที่ หลากหลาย เชน เว็บไซต กลองขอความ ฯลฯ 

2.6.3 การใหครูมีสวนรวมในการจัดทําแผนงบประมาณประจําป มีแนวทางดังนี้ 1. ประชุมสรุปผลการ

ดําเนนิงานแตงละโครงการพรอมทั้งรายงานผลการใชงบประมาณ 2. ประชุดจัดทําแผนงบประมาณประจําปโดยใหหัวหนา

โครงการแตละโครงการชี้แจงการใชงบประมาณในที่ประชุมและใหที่ประชุมเสนอเพิ่มหรือลดจํานวนงบประมาณของแตละ

โครงการ 

2.7 หลักการกระจายอํานาจ 

2.7.1 การมอบภาระหนาที่ใหครูไดเหมาะสมกับงานที่ทํา มีแนวทางดังนี้ 1. จักทําขอมูลบุคลากรเกี่ยวกับวุฒิ

ทางการศกึษาและความสามารถพเิศษ 2. มีผังโครงสรางการบริหารงานและคําอธิบายหนาที่ในแตละตําแหนง 3. จัดงานให

เหมาะสมกับคุณวุฒแิละประสบการณในการทํางาน 

2.7.2 การใหครูและบุคลากรในหนวยงาน  มีสวนในการตัดสนิใจเบื้องตน มีแนวทางดังนี้ 1. ผูบริหารควรมอบ

ความไววางใจและยอมรับการตัดสนิใจของผูรับผดิชอบโครงการ 2. ในการประชุมเปดโอกาสใหคณะครูไดอภิปรายและมีสวน

ในการตัดสนิใจ 

2.7.3 การมอบอํานาจ การตัดสินใจ การใชทรัพยากร จากผูบริหารสถานศึกษา แกหัวหนากลุมสาระ มี

แนวทางดังนี้ 1. ผูบรหิารกําหนดกรอบระยะเวลาเขยีนแผนงานเพื่อเสนอตอผูบรหิาร 2. หัวหนากลุมสาระเสนอแผนดําเนินงาน

ของกลุมสาระเพื่อเสนอตอผูบรหิาร 3. ผูบรหิารมอบอํานาจในการดําเนนิงานตามแผนงานตางๆ 

2.8 หลักนติธิรรม 

2.8.1 การใชระเบียบปฏิบัติ สําหรับใชในการพิจารณาลงโทษผูใตบังคับบัญชา มีแนวทางดังนี้ 1. จัดอบรม

ชี้แจงกฎระเบยีบในการปฏิบัตงิานเปนประจําทุกปการศึกษา 2. ใชกฎระเบียบและขอบังคับเดียวกัน ทุกระดับในสถานศึกษา

โดยไมเลอืกปฏิบัติ 

2.8.2 การสั่งการมอบหมายงานแกผูใตบังคับบัญชาโดยไมเลอืกปฏิบัติ มีแนวทางดังนี้ 1. มอบหมายงานตาม

โครงสรางการบรหิารงานและกรอบภาระหนาที่ที่กําหนดไว 2. มอบหมายงานตามความเหมาะสม ความถนัดของแตละบุคคล 

พรอมทัง้ใหมีการกระจายงานใหเหมาะสมแกบุคคล 3. เปดเวทหีรอืใหโอกาสครูไดแสดงความรูความสามารถใหเปนที่ประจักร

แกบุคคลทั่วไป 

2.8.3 การแบงงบประมาณตามโครงการตางๆของแตละฝายงาน มีแนวทางดังนี้ 1. จัดทําแผนการปฏิบัติงาน

ประจําปงบประมาณ โดยแบงงบประมาณตามความจําเปนและความเปนธรรม โดยทุกโครงการไดรับการจัดสรรงบประมาณ

อยางเปนธรรมและสมเหตุสมผล 2. เม่ือจัดทําแผนการปฏิบัติงานประจําปงบประมาณเสร็จนําเสนอตอคณะกรรมการ

สถานศกึษาขั้นพื้นฐานเพื่อใหความเห็นชอบการใชงบประมาณเปนธรรมและสมเหตุสมผล 

2.9 หลักความเสมอภาค 

2.9.1 การมอบหมายงานใหครู มีแนวทางดังนี้ 1. มอบหมายภาระงานใหกับทุกคนไดทําและมีการกระจาย

ภาระงานใหทุกคนไดมีหนาที่รับผดิชอบอยางเทาเทยีมกัน 2. มอบหมายงานตามกรอบงานของแตละฝายและแบงบุคลากรใน

แตฝายใหเทาเทยีมกัน 

2.9.2 การสรางสภาพแวดลอมในสถานศึกษาเพื่อเอ้ือตอการทํางานของครูอยางเทาเทียม มีแนวทางดังนี้    

1. จัดสรรงบประมาณในการพัฒนาหองเรยีนในแตละกลุมสาระอยางเสมอภาค 2. จัดสรรหองเรียนและสื่อ อุปกรณการเรียน

การสอนใหสอดคลองตอความตองการของแตละกลุมสาระอยางเสมอภาค 
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2.9.3 การจัดสวัสดิการดานตางๆใหครูอยางทั่วถึง มีแนวทางดังนี้ 1. ผูบริหารจัดกิจกรรมสรางขวัญและ

กําลังใจใหคณะครูในโอกาสสําคัญตางๆ 2. ผูบริหารจัดสวัสดิการใหครอบคลุมปจจัย 4 3. ผูบริหารควรจัดใหมีการศึกษาดู

งานในแตละป 

 

กติตกิรรมประกาศ  

 วิทยานิพนธฉบับนี้สําเร็จไดดวยดี เพราะความกรุณาอันดีย่ิงของ ดร.สุพัฒนา หอมบุปผา อาจารยที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ ที่ไดความรู คําปรึกษา คําแนะนา ตลอดจนตรวจสอบความถูกตองปรับปรุงแกไขขอบกพรองตางๆในการทํา 

วทิยานพินธ ผูวจัิยขอขอบพระคุณเปนอยางสูง 

 ขอกราบขอบพระคุณบดิา มารดา พี่นองและครอบครัว ที่เปนกา ลังใจ สนับสนุนชวยเหลอืในทุก ๆ ดาน อันสงผลให

การทา วทิยานพินธในครัง้นี้ประสบความสําเร็จในที่สุด 

 ขอกราบขอบพระคุณอาจารยสาขาวชิาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ที่ได

ประสทิธิ์ประสาทวชิาความรูแกผูวจัิย 

 ขอขอบพระคุณผูทรงคุณวุฒิที่กรุณาตรวจสอบความถูกตองดานภาษา เนื้อหา ระเบียบวิธีวิจัย และเครื่องมือการ

วจัิย และผูเชี่ยวชาญทุกทานที่กรุณาใหคําแนะนา ขอเสนอแนะ จนสามารถไดขอมูลที่ครบถวนสมบูรณในการทา วิทยานิพนธ

ครัง้นี้ 

 ขอขอบคุณผูบรหิาร ขาราชการครู โรงเรยีนในจังหวัดนครสวรรค สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษาเขต 

42 ทุกทานที่อํานวยความสะดวกและใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถามการวิจัย ทําใหงานวิจัยในครั้งนี้สําเร็จลุลวง

ดวยดี 

 อนึ่ง คุณคาและประโยชนทั้งหลายที่พึงมีของวิทยานิพนธฉบับนี้ ผูวิจัยขอมอบเปนกตัญูบูชาแดบิดา มารดา ครู

อาจารย และผูมีพระคุณทุกทาน 
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ผลการสอนแบบสบืเสาะหาความรูโดยใชเทคนคิการเรียนแบบรวมมอืท่ีมตีอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

และเจตคตติอการเรียนวชิาฟสกิส ของนักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปท่ี 5  

THE EFFECTS OF INQUIRY METHOD WITH COOPERATIVE LEARNING TECHNIQUES ON PHYSICS LEARNING 
ACHIEVEMENT AND ATTITUDE TOWARD PHYSICS OF MATTHAYOMSUKSA 5 STUDENT 
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บทคัดยอ 

 การวจัิยครัง้นี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1)เปรยีบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟสิกสที่ไดรับการสอนแบบสืบเสาะหา

ความรูโดยใชเทคนิคการเรียนแบบรวมมือกับเกณฑรอยละ 70 ของคะแนนเต็ม 2)เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา

ฟสกิสของนักเรยีนที่ไดรับการสอนแบบสบืเสาะหาความรูโดยใชเทคนคิการเรยีนแบบรวมมือกอนเรียนและหลังเรียน และ 3) 

เปรียบเทียบเจตคติตอการเรียนวิชาฟสิกสของนักเรียนที่ไดรับการสอนแบบสืบเสาะหาความรูโดยใชเทคนิคการเรียนแบบ

รวมมือกับเกณฑระดับด ี(3.51) กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ปการศึกษา 2560 จํานวน 

29 คน โรงเรยีนวังประจบวทิยาคม ซึ่งไดมาจากการสุมตัวอยางแบบกลุม 

 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก 1)  แผนการสอนแบบสืบเสาะหาความรูโดยใชเทคนิคการเรียนแบบรวมมือ ซึ่งผาน

การตรวจสอบคุณภาพโดยผูเชี่ยวชาญ มีคุณภาพความเหมาะสมในระดับมากที่สุด 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

วชิาฟสกิส เรื่อง คลื่น ซึ่งเปนแบทดสอบชนดิเลอืกตอบ 4 ตัวเลอืก มีคาความยากตั้งแต 0.35 – 0.75 คาอํานาจจําแนกตั้งแต 

0.20 – 0.60 และมีคาความเที่ยงเทากับ 0.817, 3)  แบบวัดเจตคติตอการเรียนวิชาฟสิกส เปนแบบมาตรสวนประมาณคา 5 

ระดับ มีคาความเที่ยงเทากับ 0.741 ผลการวจัิย พบวา 1.นักเรยีนไดรับการสอนแบบสบืเสาะหาความรูโดยใชเทคนิคการเรียน

แบบรวมมือ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผานเกณฑรอยละ 70 ของคะแนนเต็ม มีจํานวน 24 คน คิดเปนสัดสวน 0.82 ของ

จํานวนนักเรียนทั้งหมด 2. นักเรียนไดรับการสอนแบบสืบเสาะหาความรูโดยใชเทคนิคการเรียนแบบรวมมือมีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  3. นักเรียนไดรับการสอนแบบสืบเสาะหา

ความรูโดยใชเทคนคิการเรยีนแบบรวมมือมีเจตคตติอการเรยีนวิชาฟสิกสผานเกณฑระดับดี มีจํานวน 27 คน คิดเปนสัดสวน 

0.93 ของจํานวนนักเรยีนทัง้หมด 

คําสําคัญ: ธรรมาภิบาล  ผูบรหิารสถานศกึษา  แนวทางการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 

Abstract  

The purposes of this research were 1)to compare the learning achievement of physics taught by using the 

cooperative learning technique of 70% of total scores 2)to compare learning achievement in physics by using inquiry 

teaching method with cooperative techniques before and after learning, and 3) to compare students' attitudes towards 

physics learning by using the cooperative learning technique with good criteria (3.51).The samples were Mathayom 

Suksa 5 students of the academic year of 2017 of Wangprachob School, by using cluster random sampling. 

The instruments used in the research were 1 (the scientific learning lesson plans for the inquiry method with 

cooperative learning techniques with the most suitable quality, 2 ( the scientific achievement test on the wave physics 

with 4 multiple choices,the degree of difficulty from 0.35 to 0.75, the discrimination power from 0.20 to 0.70 and the 



การประชุมวชิาการ และการประกวดนวัตกรรมบัณฑิตศกึษาระดับชาติและนานาชาติ 

ระหวางวันท่ี 17-18 พฤษภาคม 2561 

ณ ศูนยประชุมนานาชาติดิเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส เชยีงใหม 
 

1592 

reliability coefficient of 0.817, 3( the attitude toward the study of physics using a rating scale of 5 levels,with the 

reliability coefficient of 0.741.The research findings found that 1) The students’ academic achievement after being taught 

inquiry teaching method with cooperative techniques passed 70 percent of the total score was 24 people representing 

0.82 of the total number of students. 2) The students’ academic achievement after being taught inquiry teaching 

method with cooperative techniques was higher than that before learning at the .05 level of statistical significance and 

3) The students’ attitude towards the study of physics after being taught inquiry teaching method with cooperative 

techniques with good criteria was 27 people representing 0.93 of the total number of students.          

Keywords: Inquiry Method with Cooperative Learning Techniques, Physics Learning Achievement, Attitude Toward 

Physics 

 

บทนํา 

 วิทยาศาสตรมีบทบาทสําคัญย่ิงในสังคมโลกปจจุบันและอนาคต เพราะวิทยาศาสตรเกี่ยวของกับทุกคนทั้ง               

ในชวีติประจําวันและการงานอาชีพตางๆตลอดจนเทคโนโลยี วิทยาศาสตรชวยใหมนุษยไดพัฒนาวิธีคิด ทั้งความคิดเปนเหตุ     

เปนผล คิดสรางสรรค คิดวิเคราะห วิจารณ มีทักษะสําคัญในการคนควาหาความรู มีความสามารถในการแกปญหาอยาง    

เปนระบบ สามารถตัดสนิใจโดยใชขอมูลที่หลากหลายและมีประจักษพยานที่ตรวจสอบได ทุกคนจึงจําเปนตองไดรับการพัฒนา

ใหรูวิทยาศาสตร เพื่อที่จะมีความรูความเขาใจในธรรมชาติและเทคโนโลยีที่มนุษยสรางขึ้น สามารถนําความรูไปใชอยางมี

เหตุผล สรางสรรค และมีคุณธรรม (สํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2551) กลาวไดวา วิทยาศาสตรนั้น              

มีความสําคัญและเกี่ยวของกับชวีติประจําวันของทุกคน 

 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 2542 มาตรา 22 ระบุวา การจัดการศึกษาตองยึดหลักวาผูเรียนทุกคน         

มีความสามารถในการเรียนรูและพัฒนาตนเองได ถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริม       

ใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ และมาตรา 23(2) ใหความสําคัญของการบูรณาการความรู 

คุณธรรม กระบวนการเรียนรูตามความเหมาะสมของระดับการศึกษา โดยเฉพาะความรูและทักษะดานวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี การจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเนนกระบวนการที่นักเรียนเปนผูคิดลงมือปฏิบัติ ศึกษา

คนควาอยางมีระบบดวยกิจกรรมที่หลากหลาย การเรียนรูของนักเรียนจะเกิดขึ้นระหวางที่นักเรียนมีสวนรวมในการทํา

กิจกรรมและจะมีความสามารถในการสืบเสาะหาความรู มีความสามารถในการแกปญหาดวยวิธีการทางวิทยาศาสตร         

ไดพัฒนากระบวนการคิดขั้นสูงและกระบวนการดังกลาวทําใหนักเรียนไดรับการพัฒนาเจตคติทางวิทยาศาสตร มีคุณธรรม 

จริยธรรม ในการใชวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอยางสรางสรรค มีเจตคติและคานิยมที่เหมาะสมตอวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี (กรมวชิาการ, 2546) ดังนัน้ ในการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตรจึงควรออกแบบกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรู

ดวยตนเองและไดทํางานรวมกับผูอ่ืน 

สําหรับหลักสูตรแกนกลางการศกึษาขัน้พื้นฐาน พ.ศ.2551 จัดทําสาระการเรียนรูแกนกลางของกลุมสาระการเรียนรู 

8 กลุมสาระการเรยีนรูในแตละระดับชัน้ และกลุมสาระการเรยีนรูวทิยาศาสตรมุงหวังใหผูเรยีนไดเรยีนรูวทิยาศาสตรที่เนนการ

เชื่อมโยงความรูกับกระบวนการ มีทักษะสําคัญในการคนควาและสรางองคความรู โดยใชกระบวนการในการสบืเสาะหาความรู

ใหผู เรียนมีสวนรวมในการเรียนรูทุกขั้นตอน มีการทํากิจกรรมดวยการลงมือปฏิบัติจริงอยางหลากหลาย  (สํานักงาน

คณะกรรมการการศกึษาขัน้พื้นฐาน, 2551) 

 วิชา ฟสิกส จัดเปนรายวิชาหนึ่งในกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเปนวิชาพื้นฐานที่สําคัญย่ิง เนื่องจากวิชา

ฟสกิสยังคงไวซึ่งสวนที่เปนพื้นฐานของความเขาใจตอธรรมชาติและเปนพื้นฐานในสาขาวิชาอ่ืนๆในการนําไปประยุกตใชและ   

ในปจจุบันพบวา คนที่จะเขาศึกษาในดานวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตรในระดับอุดมศึกษาจะตองมีความรู
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พื้นฐานวชิาฟสกิสในระดับมัธยมศกึษาตอนปลายเปนอยางดี วชิาฟสกิสถอืเปนราชาของวิทยาศาสตร การไดมาซึ่งความรูมิได

เกดิจากการฟงบรรยาย แตการงอกเงยความรูทางฟสกิสมาจากการสังเกตปรากฏการณทางธรรมชาตแิละทําการวิเคราะหผล 

จากกฎเกณฑที่ธรรมชาติดําเนินอยู (สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี, 2556) สรุปไดวาในบรรดาวิชา

วิทยาศาสตรทั้งหลายนั้น ฟสิกสเสมือนวิชาที่ มีความสําคัญมาก ดังจะเห็นไดจากการมีขอกําหนดวานักเรียนระดับ               

ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่ประสงคจะสอบแขงขันเขาเรียนตอระดับอุดมศึกษาในหลายๆสาขาวิชาจะตองผานการสอบ

คัดเลอืกวชิานี้ แตวิชานี้เปนวิชาที่นักเรียนสวนใหญมีผลคะแนนการทดสอบอยูในระดับต่ํากวาเกณฑ ปญหาดานผลสัมฤทธิ์

ทางการเรยีนวชิาฟสกิสของนักเรยีน นับไดวาเปนปญหาจําเปนเรงดวนที่ผูเกี่ยวของตองเรงพจิารณาหาทางแกไข  

จากผลการทดสอบทางการศกึษาระดับชาตขิัน้พื้นฐาน (O-NET) ปการศกึษา 2559 ของนักเรยีนระดับชั้นมัธยมศึกษา

ปที่ 6 สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระดับประเทศนั้น  กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร พบวามี

คะแนนเฉลี่ยรอยละ 31.77 สําหรับโรงเรียนในกลุมสหวิทยาเขตลุมน้ําปง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 

38 ผลการทดสอบทางการศกึษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปการศึกษา 2559  กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร มีผล

คะแนนเฉลี่ย 30.13 และเม่ือจําแนกตามสาระในสวนที่เกี่ยวของกับวชิาฟสกิส ซึ่งประกอบดวยสาระที่ 4-7  พบวาในสาระที่ 5 

ไดแก พลังงาน มีคะแนนเฉลี่ยรอยละ 25.14 โดยมีคะแนนเฉลี่ยที่นอยที่สุด จะพบวาอยูในระดับที่ตองปรับปรุงถึงรอยละ 74.86 

(สถาบันทดสอบทางการศกึษาแหงชาติ, 2560: ออนไลน) อยางไรก็ตามในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนก็พบวาปญหาที่

ทําใหการเรียนการสอนไมบรรลุวัตถุประสงคตามที่หวังไว โดยมีสาเหตุมาจากหลายประการ พอสรุปไดดังนี้ ในดานตัวครู 

พบวาการจัดการเรยีนการสอนของครูยังไมสอดคลองกับกระบวนการเรยีนรูของผูเรยีน มุงเนนเนื้อหามากกวากระบวนการคิด 

ขาดเทคนคิวธิใีนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ดานตัวผูเรียน พบวา ผูเรียนยังขาดความสนใจในกิจกรรมการเรียนการ

สอน มีความกระตอืรอืรนนอย ขาดทักษะการคิด ขาดเจตคตทิี่ดตีอการเรยีนวชิาฟสกิสเนื่องจากเปนวิชาที่คิดวายากและทักษะ

กระบวนการกลุม สงผลใหผูเรยีนสวนมากมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนต่ํา และการจัดการเรียนการสอนยังมุงเนนการสอนที่เนน

ครูเปนศูนยกลาง ยังไมเปดโอกาสใหผูเรยีนไดศกึษาความรูดวยตนเอง 

สําหรับปญหาดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟสิกส ควรจัดการเรียนการสอนที่มุงเนนในการพัฒนาตัวนักเรียน    

เปนหลักและการพัฒนาเจตคตทิางวทิยาศาสตรใหเกิดขึ้นแกนักเรียนถือเปนหัวใจของการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร 

เม่ือใดที่นักเรียนมีเจตคติทางวิทยาศาสตรแลวสิ่งที่ผูสอนคาดหวังอ่ืนๆจากการเรียนการสอนก็จะตามมา (พันธ ทองชุมนุม, 

2547) และการจัดการเรยีนรูวทิยาศาสตรแบบสบืเสาะหาความรูการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูเปนการดําเนินการ

เรยีนการสอน โดยผูสอนกระตุนใหผูเรียนเกิดคําถาม เกิดความคิดและลงมือสืบเสาะหาความรูเพื่อนํามาประมวลหาคําตอบ

หรอืขอสรุปดวยตนเอง โดยที่ผูสอนชวยอํานวยความสะดวกในการเรยีนรูในดานตางๆใหแกผูเรียน (ทิศนา แขมมณี, 2556) ซึ่ง

สอดคลองกับแนวคิดของ สุวทิย มูลคําและอรทัย มูลคํา (2546) ที่กลาวถึง การสอนแบบสืบเสาะหาความรู ทําใหนักเรียนได

เรยีนรูวิธีคนหาความรูและการแกปญหาดวยตนเองซึ่งความรูที่ไดมีคุณคา มีความหมายสําหรับนักเรียน เปนประโยชนและ

จดจําไดนาน สามารถเชื่อมโยงความรูและนําไปใชในชวีติประจําวันได ผูเรียนเกิดแรงจูงใจในการเรียนรู มีความเปนอิสระและ   

มีเจตคตทิี่ดตีอวธิแีละกระบวนการทางวิทยาศาสตร ซึ่งขั้นตอนการเรียนการสอนวิทยาศาสตรโดยวิธีสืบเสาะหาความรู  มี 5 

ขัน้ตอน คือ (1)ขัน้สรางความสนใจ (2)ขัน้สํารวจและคนหา (3)ขัน้อภิปรายและลงขอสรุป (4)ขัน้ขยายความรู และ(5)ขั้นประเมิน 

(สถาบันสงเสรมิการสอนวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี, 2546) 

ในการศกึษาวธิกีารสอนในรูปแบบตางๆที่นํามาใชในกจิกรรมการเรยีนการสอนวทิยาศาสตร จะเห็นไดวาครูจะตองใช

รูปแบบกระบวนการเรยีนรูและกจิกรรมการเรยีนการสอนที่หลากหลายเพื่อใหไดการเรยีนการสอนวิทยาศาสตรที่เนนนักเรียน

เปนศูนยกลางการเรียนรู ซึ่งการจัดการเรียนการสอนดังกลาวควรอยูบนพื้นฐานการสอนโดยใชการเรียนแบบรวมมือ           

ซึ่งสลาวิน นักการศกึษาชาวสหรัฐอเมริกาไดทําการวิจัยและพัฒนารูปแบบการสอนโดยใชการเรียนแบบรวมมือเทคนิคกลุม

ผลสัมฤทธิ์และไดเผยแพรผลงานอยางกวางขวางในสหรัฐอเมรกิาและหลายประเทศในแถบเอเชีย (slavin, 1995; อางถึงใน พัช
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รินทร ศรีพล, 2556) การสอนโดยใชการเรียนแบบรวมมือจะเปนการจัดกลุมนักเรียนโดยคละระดับความสามารถซึ่งเปน    

การทํางานรวมกันภายในกลุม เพื่อสรางความสัมพันธระหวางผูเรยีนและชวยนักเรียนที่เรียนออนใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

สูงขึ้น มีความทรงจําดีขึ้น ชอบเรียนวิชาตางๆมากขึ้น มีเจตคติที่ดีตอครู มีความรูสึกที่ดีตอเพื่อน และมีความภูมิใจในตนเอง

(อาร ีสัณหฉวี, 2543)   

การเรยีนแบบรวมมือเปนวิธีหนึ่งที่สงเสริมใหผูเรียนไดเรียนรูแบบมีสวนรวมซึ่งจะชวยใหผูเรียนไดรับประสบการณ     

ที่สัมพันธกับชวีติจรงิ ไดรับการฝกฝนทักษะกระบวนการแสวงหาความรู ทักษะการแสดงออก และทักษะการทํางานเปนกลุม    

จัดวาเปนวิธีเรียนที่สามารถนํามาประยุกตใหเหมาะสมกับการเรียนการสอนที่มีคุณภาพอีกวิธีหนึ่ง จึงนับวาเปนวิธีที่ควร

นํามาใชกับการเรยีน การสอนปจจุบันเพื่อใหการเรยีนรูของนักเรยีนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งผูวิจัยไดศึกษางานวิจัยการ

สอนวิทยาศาสตรของ (ธนาพร ยมรัตน, 2547) ซึ่งกลาววา การเรียนแบบรวมมือจะชวยใหนักเรียนมีพัฒนาการในตนเอง        

ทัง้ดานความรู ความรับผดิชอบตอตนเองและผูอ่ืน การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน สงเสริม

ใหเห็นคุณคาของตนเองและมีความภาคภูมิใจในตนเอง มีเจตคติที่ดีตอกัน พัฒนาทักษะความเปนผูนํา การสื่อสาร               

การเขาสังคมและการสอน เปนกิจกรรมที่มุงเนนใหเกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยสมาชิกทุกคนมีสวนรวมในการเรียน 

เนื่องจากสงเสริมใหผูเรียนชวยเหลือซึ่งกันและกัน การเรียนแบบรวมมืออาจจัดเปน 2 ลักษณะ คือ เปนรูปแบบหรือวิธีการ

จัดการเรยีนรูแบบรวมมือและเปนเทคนิคการเรียนแบบรวมมือ ซึ่งนักวิจัยหลายทานไดทําการวิจัยที่เกี่ยวของกับการนําการ

สอนแบบสบืเสาะหาความรูโดยใชเทคนคิการเรยีนแบบรวมมือใชในการจัดการเรยีนรู เชน จุฑามาศ  ทรายแกว (2555) ทําการ

วจัิยเรื่อง ผลการสอนแบบสบืเสาะหาความรูโดยใชเทคนิคการเรียนแบบรวมมือที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติตอ

วชิาวทิยาศาสตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 พบวา นักเรียนที่ไดรับการสอนแบบสืบเสาะหาความรูโดยใชเทคนิคการ

เรยีนแบบรวมมือมีคะแนนผลสัมฤทธิ์หลังเรยีนสูงกวากอนเรยีน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดังนั้น การสอนแบบสืบ

เสาะหาความรูโดยใชเทคนคิการเรยีนแบบรวมมือ เปนแนวทางหนึ่งที่จะชวยใหนักเรยีนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นและเจต

คตติอวชิาฟสกิสสูงขึ้นดวย 

จากเหตุผลดังกลาว  ผูวจัิยในฐานะครูผูสอนเห็นวาการสอนแบบสบืเสาะหาความรูโดยใชเทคนคิการเรียนแบบรวมมือ 

จะชวยสงผลใหนักเรยีนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟสิกสสูงขึ้นและนักเรียนมีเจตคติที่ดีตอวิชาฟสิกส อันเนื่องมาจากการ

สอนแบบสบืเสาะหาความรูโดยใชเทคนิคการเรียนแบบรวมมือทําใหนักเรียนไดคนควาหาความรูและแกปญหาไดดวยตนเอง 

สามารถเชื่อมโยงความรูและนําไปใชในชีวิตประจําวันได สงเสริมใหผูเรียนชวยเหลือซึ่งกันและกัน รวมถึงมีเจตคติที่ดีในการ

เรยีน มีความสนใจและพงึพอใจในการเรียนการสอนวิชาฟสิกสมากขึ้น ดังนั้น ผูวิจัยจึงเลือกการสอนแบบสืบเสาะหาความรู

โดยใชเทคนคิการเรียนแบบรวมมือมาใชในการจัดการเรียนการสอนเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติตอ

การเรยีนวชิาฟสกิสกอนเรยีนและหลังเรยีนของนักเรยีนชัน้มัธยมศกึษาปที่ 5   

  

วิธีดําเนนิการวิจัย 

 ในการวิจัยครั้งนี้ เรื่อง ผลการสอนแบบสืบเสาะหาความรูโดยใชเทคนิคการเรียนแบบรวมมือที่มีตอผลสัมฤทธิ ์

ทางการเรียนและเจตคติตอการเรียนวิชาฟสิกส เปนการวิจัยเชิงทดลองเบื้องตน (Pre – experimental design ) ใชแบบ

แผนการวจัิยแบบกลุมเดยีว ทดสอบกอนเรยีนและหลังเรยีน (One group pretest – posttest design) 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 ประชากรที่ใชในการวจัิยครัง้นี้ ไดแก นักเรยีนชัน้มัธยมศกึษาปที่ 5 ที่กําลังศกึษาในภาคเรยีนที่ 2 ปการศกึษา 2560 

โรงเรยีนในกลุมสหวทิยาเขตลุมน้ําปง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 38 ซึ่งมีจํานวน 11 โรงเรยีน จํานวน 

1,182 คน 

กลุมตัวอยางที่ใชในการวจัิยครัง้นี้ ไดแก นักเรยีนชัน้มัธยมศกึษาปที่ 5 ที่กําลังศกึษาในภาคเรยีนที่ 2 ปการศกึษา 
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 2560 โรงเรยีนวังประจบวทิยาคม จํานวน 29 คน ซึ่งไดมาจากการสุมตัวอยางแบบกลุม (Cluster random sampling) 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

1. แผนการจัดการเรยีนรูโดยใชการสอนแบบสบืเสาะหาความรูโดยใชเทคนคิการเรยีนแบบรวมมือ เปนแผนการจัด 

 การเรยีนรูในเนื้อหาวชิาฟสกิส เรื่อง คลื่น ตามหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนวังประจบวิทยาคม พุทธศักราช 2559 จํานวน 

12 ชั่วโมง 

2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนวชิาฟสกิส เรื่อง คลื่น เปนแบบทดสอบชนดิเลอืกตอบ 4 ตัวเลอืก 

จํานวน 30 ขอ 

3. แบบวัดเจตคตติอการเรยีนวชิาฟสกิส เปนแบบมาตรสวนประมาณคา 5 ระดับ จํานวน 15 ขอ 

การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

            1. การตรวจสอบคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู ผูวิจัยไดดําเนินการตรวจสอบคุณภาพของแผนการจัดการ

เรยีนรูแบบสบืเสาะหาความรูโดยใชเทคนคิการเรยีนแบบรวมมือ ซึ่งมีขัน้ตอนดังตอไปนี้ 

1. ตรวจสอบคุณภาพของแผนการจัดการเรยีนรู โดยนําแผนการจัดการเรยีนรูใหอาจารยที่ปรกึษา 

ตรวจสอบแกไขเบื้องตน 

2. สรางแบบประเมินแผนการจัดการเรยีนรู เพื่อนําไปใชผูเชี่ยวชาญใชประกอบการประเมินหรอืตรวจสอบ 

คุณภาพของแผนการจัดการเรยีนรู 

3. นําแผนการจัดการเรยีนรูที่จัดทําขึ้นเสร็จสมบูรณ ใหผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 คน ไดแก 

1) ผศ.ดร.ศุภชัย  ทว ีอาจารย สาขาวชิาฟสกิสและวทิยาศาสตรทั่วไป คณะวทิยาศาสตรและ 

เทคโนโลยี มหาวทิยาลัยราชภัฏนครสวรรค 

2) นายชาญชัย  เจติยานนท ครู วทิยฐานะ ครูชํานาญการพเิศษ(คศ.3) เชี่ยวชาญดานการสอน 

กลุมสาระการเรยีนรูวทิยาศาสตร(ฟสกิส) โรงเรยีนบานแกงวทิยา 

3) นางสมรถ  จาดแดง  ครู วทิยฐานะ ครูชํานาญการ(คศ.2) เชี่ยวชาญดานการสอนกลุมสาระ 

การเรยีนรูวทิยาศาสตร(ฟสกิส) โรงเรยีนศรนีคร 

  ตรวจสอบคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรูและประเมินความเหมาะสมในดานความชัดเจนถูกตองของ

เนื้อหาและความสอดคลองขององคประกอบตางๆ โดยใชแบบประเมินที่ผูวิจัยสรางขึ้น ซึ่งเปนแบบประเมินแบบมาตราสวน

ประมาณคา 5 ระดับ (บุญชม  ศรสีะอาด, 2543) โดยมีเกณฑการพจิารณาดังนี้ 

    5 หมายถงึ  เหมาะสมมากที่สุด 

    4 หมายถงึ  เหมาะสมมาก 

    3 หมายถงึ  เหมาะสมปานกลาง 

    2 หมายถงึ  เหมาะสมนอย 

    1 หมายถงึ  เหมาะสมนอยที่สุด 

  ตอนทายเปนแบบปลายเปด มีไวใหผูเชี่ยวชาญเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อใชเปนขอมูลในการปรับปรุงแกไข

แผนการจัดการเรยีนรู 

 4. นําความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญที่ประเมินแผนการจัดการเรยีนรูในแตละขอรายการมาหาคาเฉลี่ยและสวน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยกําหนดเกณฑการประเมินความคิดเห็นเปนเกณฑตามมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ (บุญชม  ศรี

สะอาด, 2543, น. 62) ซึ่งมีเกณฑแปลความหมาย ดังนี้ 

   ชวงคะแนน 4.51 – 5.00 คะแนน     หมายถงึ เหมาะสมมากที่สุด 

   ชวงคะแนน 3.51 – 4.50 คะแนน     หมายถงึ เหมาะสมมาก 
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   ชวงคะแนน 2.51 – 3.50 คะแนน     หมายถงึ เหมาะสมปานกลาง 

   ชวงคะแนน 1.51 – 2.50 คะแนน     หมายถงึ เหมาะสมนอย 

   ชวงคะแนน 1.00 – 1.50 คะแนน     หมายถงึ เหมาะสมนอยที่สุด 

  ถาคาเฉลี่ยของคะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญมีคาตั้งแต 3.51 ขึ้นไปและมีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ไมเกนิ 1.00 ถอืวาผูเชี่ยวชาญมีความเห็นสอดคลองกันวา องคประกอบของแผนการจัดการเรยีนรูมีความเหมาะสม  

5. นําแผนการจัดการเรยีนรูที่ผานการประเมินจากผูเชี่ยวชาญแลวไปทดลองใชกับกลุมตัวอยาง ไดแก 

นักเรยีนชัน้มัธยมศกึษาปที่ 5 จํานวน 29 คน ที่กําลังศกึษาอยูในภาคเรยีนที่ 2 ปการศกึษา 2560 โรงเรียนวังประจบวิทยาคม 

จังหวัดตาก 

             2. การตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟสิกส ผูวิจัยไดดําเนินการตรวจสอบ

คุณภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนวชิาฟสกิส มีขัน้ตอนดังนี้ 

1. นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนที่สรางขึ้นเสนออาจารยที่ปรกึษาวทิยานพินธ เพื่อพจิารณา 

ความถกูตองเหมาะสมของเนื้อหาและปรมิาณของแบบทดสอบเพื่อปรับปรุงแกไข 

2. นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนที่ปรับปรุงแลวไปใหผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 คน  ไดแก 

1) ผศ.ดร.ศุภชัย  ทว ีอาจารย สาขาวชิาฟสกิสและวทิยาศาสตรทั่วไป คณะวทิยาศาสตรและ 

เทคโนโลยี มหาวทิยาลัยราชภัฏนครสวรรค 

2) นายชาญชัย  เจตยิานนท ครู วทิยฐานะ ครูชํานาญการพเิศษ(คศ.3) เชี่ยวชาญดานการสอน 

กลุมสาระการเรยีนรูวทิยาศาสตร(ฟสกิส) โรงเรยีนบานแกงวทิยา 

3) นางสมรถ  จาดแดง  ครู วทิยฐานะ ครูชํานาญการ(คศ.2) เชี่ยวชาญดานการสอนกลุมสาระ 

การเรยีนรูวิทยาศาสตร(ฟสกิส) โรงเรยีนศรนีคร 

         ทําการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ความสอดคลองระหวางเนื้อหากับ

ขอสอบและพฤตกิรรมที่ตองการวัด โดยใชเกณฑการพจิารณาใหคะแนน (อุทุมพร (ทองอุไทย) จามรมาน. 2545 ) ดังนี้ 

     ถาขอสอบขอนัน้วัดไดตรงตามเนื้อหาและพฤตกิรรรม             ใหคะแนน +1 

     ถาขอสอบขอนัน้วัดไมตรงตามเนื้อหาและพฤตกิรรรม              ใหคะแนน -1 

            ถาไมแนใจขอสอบขอนัน้วัดไดตรงตามเนื้อหาและพฤตกิรรรมหรอืไม      ใหคะแนน 0 

3. นําผลการประเมินของผูเชี่ยวชาญทัง้ 3 คน มาหาคาดัชนคีวามสอดคลอง (IOC) ระหวางขอสอบกับ 

เนื้อหาและพฤตกิรรมการเรยีนรู โดยคัดเลอืกขอสอบที่มีคา IOC ตัง้แต 0.5 ขึ้นไป ถานอยกวาตัดทิ้ง  

4. นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนที่เลอืกและปรับปรุงตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญแลวไป 

ทดลองใชกับนักเรยีนชั้นมัธยมศกึษาปที่ 5 ที่เคยเรยีนมาแลว เรื่อง คลื่น จํานวน 30 คน โดยใหคะแนน 1 คะแนน สําหรับขอที่

นักเรยีนตอบถูก และให 0 คะแนน สําหรับขอที่นักเรียนตอบผิด แลวนําผลคะแนนที่ไดมาวิเคราะหหาความยากงายและคา

อํานาจจําแนก โดยใชเทคนิค 33 % คัดเลือกขอสอบที่มีความยากงาย (p) ตั้งแต 0.20 ถึง 0.80 และคาอํานาจจําแนก (r) 

ตั้งแต 0.20-0.80 ไวใชตอไป ตรวจสอบเนื้อหาและพฤติกรรมที่ตองการวัดที่กําหนดให ถาจํานวนขอสอบใดไมครบตาม

จํานวนเนื้อหาที่กําหนดไวใหทําการปรับปรุงขอสอบที่มีความบกพรองนอยที่สุดแลวนําไปทดสอบใหมเพื่อใหไดตามเกณฑที่ตั้ง

ไว 

5. นําแบบทดสอบที่คัดเลอืกแลว จํานวน 30 ขอ ไปทดลองใชกับนักเรยีนชัน้มัธยมศกึษาปที่ 5 ที่ไมใช 

กลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน กลุมเดิมอีกครั้ง เพื่อนําผลที่ไดมาหาความเที่ยง ( rtt) ของแบบทดสอบทั้งฉบับ ตามสูตร           

คูเดอร – รชิารดสัน 20 (KR-20)  

6. นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนไปใชกับนักเรยีนกลุมตัวอยาง ไดแก นักเรยีนชัน้ 
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มัธยมศกึษาปที่ 5 จํานวน 29 คน ที่กําลังศึกษาอยูในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560  โรงเรียนวังประจบวิทยาคม จังหวัด

ตาก 

 3. การตรวจสอบคุณภาพของแบบวัดเจตคตติอการเรยีนวชิาฟสกิส ผูวจัิยดําเนนิการตรวจสอบคุณภาพ 

ของแบบวัดเจตคตติอการเรยีนวชิาฟสกิส ดังนี้ 

1. นําแบบวัดเจตคตติอการเรยีนวชิาฟสกิสที่สรางขึ้นเสนออาจารยที่ปรกึษาวทิยานพินธ เพื่อตรวจสอบ 

ความถูกตองและใหขอเสนอแนะและเพื่อนําไปปรับปรุงแกไข 

2. นําแบบวัดเจตคตติอการเรยีนวชิาฟสกิสไปใหผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 คน ไดแก 

1) ผศ.ดร.ศุภชัย  ทว ีอาจารย สาขาวชิาฟสกิสและวทิยาศาสตรทั่วไปคณะวทิยาศาสตรและ 

เทคโนโลยี มหาวทิยาลัยราชภัฏนครสวรรค 

2) นายชาญชัย  เจตยิานนท ครู วทิยฐานะ ครูชํานาญการพเิศษ(คศ.3) เชี่ยวชาญดานการสอน 

กลุมสาระการเรยีนรูวทิยาศาสตร(ฟสกิส) โรงเรยีนบานแกงวทิยา 

3) นางสมรถ  จาดแดง  ครู วทิยฐานะ ครูชํานาญการ(คศ.2) เชี่ยวชาญดานการสอนกลุมสาระ 

การเรยีนรูวทิยาศาสตร(ฟสกิส) โรงเรยีนศรนีคร 

         เพื่อใหผูเชี่ยวชาญพิจารณาความตรงเชิงโครงสราง (Construct Validity) โดยพิจารณาขอคําถามกับ

ภาษาที่ใชและความเหมาะสมกับพฤตกิรรมที่ตองการวัด แลวนําผลการตรวจของผูเชี่ยวชาญมาหาดัชนีความสอดคลอง ซึ่งใช

เกณฑในการพจิารณาแบบวัดเจตคตทิี่มีคา IOC ตัง้แต 0.5 – 1.00  ดังนี้ 

3. นําแบบวัดเจตคตติอการเรยีนวชิาฟสกิสที่ปรับปรุงแกไขแลวไปใชกับนักเรยีนที่ไมใชกลุมตัวอยาง แลว 

นําผลมาวเิคราะหเพื่อหาคาอํานาจจําแนก (r) เปนรายขอ โดยการหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน (ลวน สายยศ

และอังคณา สายยศ, 2538)  

4. คัดเลอืกขอสอบจํานวน 15 ขอ ที่มีคาอํานาจจําแนกตามเกณฑที่กําหนดแลวนํามาวิเคราะหหาความ 

เชื่อม่ันของแบบวัดเจตคติตอการเรียนวิชาฟสิกส ทั้งฉบับ โดยใชการหาสัมประสิทธิ์แอลฟา (α - Coefficient) โดยใชสูตร    

ครอนบาค (Cronbach) (สมนกึ ภัททยิธน,ี 2549) 

5. นําแบบวัดเจตคตติอการเรยีนวชิาฟสกิสที่ปรับปรุงแกไขแลวไปใชกับนักเรยีนกลุมตัวอยาง ชัน้ 

มัธยมศกึษาปที่ 5 โรงเรยีนวังประจบวทิยาคม จํานวน 29 คน ที่กําลังศึกษาอยูในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560  โรงเรียน

วังประจบวทิยาคม จังหวัดตาก 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

 การวจัิยครัง้นี้ ผูวจัิยไดดําเนนิการเก็บรวบรวมขอมูลตามขัน้ตอนดังนี้ 

 1.  ทดสอบกอนเรยีน โดยการนําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนวชิาฟสกิสที่จัดทําขึ้น จํานวน 30 ขอ มาใช 

ทดสอบกับนักเรยีนกลุมทดลอง จากนัน้นํากระดาษคําตอบแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนไปตรวจใหคะแนน  

โดยให 1 คะแนน สําหรับคําตอบที่ถูก และให 0 คะแนน สําหรับคําตอบที่ผดิ แลวบันทกึผลคะแนนไวเปนคะแนนกอนเรยีน 

 2.  ดําเนนิการทดลองสอน โดยใชแผนการจัดการเรยีนรูแบบสบืเสาะหาความรูโดยใชเทคนคิการเรยีนแบบรวมมือ  

ที่ผูวจัิยสรางขึ้น จํานวน 4 แผน จํานวน 4 สัปดาหๆ ละ 3 ชั่วโมง รวมทัง้สิ้น 12 ชั่วโมง 

4. ทดสอบหลังเรยีนโดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนวชิาฟสกิสฉบับเดยีวกันกับกอนเรยีน และ 

บันทกึผลคะแนนไวเปนคะแนนหลังเรยีน สําหรับการวเิคราะหขอมูล 

 4.   ใชแบบวัดเจตคตติอการเรยีนวชิาฟสกิส และบันทกึผลคะแนนไวเปนคะแนนสําหรับการวเิคราะหขอมูล 

 5.  นําผลคะแนนการทดสอบกอนเรยีนและหลังเรยีนมาวเิคราะหดวยวธิกีารทางสถติ ิ เพื่อนําคะแนนที่ไดมา 

ทดสอบสมมตฐิานและสรุปผลการวจัิย 
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การวิเคราะหขอมูล  

ในการวเิคราะหขอมูลผูวจัิยไดดําเนนิการวเิคราะหขอมูลตามวัตถุประสงคของการวจัิย ดังนี้ 

1. การเปรยีบเทยีบผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนของนักเรยีนที่ไดรับการจัดการเรยีนรูแบบสบืเสาะหาความรูโดยใช 

เทคนคิการเรยีนแบบรวมมือหลังเรียนกับเกณฑรอยละ 70 ของคะแนนเต็ม ใชการทดสอบทีแบบกลุมเดียว (One sample t-

test) 

2. การเปรยีบเทยีบผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนวชิาฟสกิสกอนและหลังเรยีนของนักเรยีนชัน้มัธยมศกึษาปที่ 5 ที่ได 

รับการจัดการเรยีนรูแบบสบืเสาะหาความรูโดยใชเทคนคิการเรยีนแบบรวมมือ โดยใชการทดสอบคาท ีกรณีขอมูลไมเปน 

อิสระตอกัน 

3. การเปรียบเทียบเจตคติตอการเรียนวิชาฟสิกส กับเกณฑระดับดี (3.51) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ที่

ไดรับการจัดการเรยีนรูแบบสบืเสาะหาความรูโดยใชเทคนคิการเรยีนแบบรวมมือ โดยใชการทดสอบทีแบบกลุม

เดยีว (One samplet-test) 

 

ผลการวิจัยและอภปิรายผล 

การวจัิย เรื่อง ผลการสอนแบบสบืเสาะหาความรูโดยใชเทคนคิการเรียนแบบรวมมือที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

และเจตคตติอการเรยีนวชิาฟสกิส ของนักเรยีนชัน้มัธยมศกึษาปที่ 5 โรงเรยีนวังประจบวทิยาคม มีผลการวจัิยดังนี้ 

 

ตารางที่ 1 แสดงผลการเปรยีบเทยีบผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนของนักเรยีนที่ไดรับการสอนแบบสบืเสาะหาความรูโดยใชเทคนิค

การเรยีนแบบรวมมือ กับเกณฑรอยละ 70 ของคะแนนเต็ม 

 

 퐗 S.D. t 

เกณฑรอยละ 70 ของคะแนนเต็ม 21 -  

5.346 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน 23.62 2.65 

 

*มีนัยสําคัญทางสถติทิี่ระดับ .05 (t. , =1.701) 

จากตารางที่ 1 พบวา นักเรยีนที่ไดรับการสอนแบบสืบเสาะหาความรูโดยใชเทคนิคการเรียนแบบรวมมือ มีคะแนน

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผานเกณฑรอยละ 70 ของคะแนนเต็ม มีจํานวน 24 คน คิดเปนสัดสวนเทากับ 0.82 หรือรอยละ 

82.76  ของจํานวนนักเรยีนทัง้หมด ซึ่งมากกวาเกณฑรอยละ 70 ของคะแนนเต็ม อยางมีนัยสําคัญทางสถติทิี่ระดับ .05  

 

ตารางที่ 2 แสดงผลการเปรยีบเทยีบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟสิกสของนักเรียนที่ไดรับการสอนแบบสืบเสาะหาความรู

โดยใชเทคนคิการเรยีนแบบรวมมือ กอนเรยีนและหลังเรยีน 

 

กลุมตัวอยาง N 퐗 S.D. t 

กอนเรยีน 29 12.69 2.47  

5.17 หลังเรยีน 29 23.62 2.65 

 

*มีนัยสําคัญทางสถติทิี่ระดับ .05 (푡. , =1.701) 
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 จากตารางที่ 2. พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนวชิาฟสกิสที่ไดรับการสอนแบบสบืเสาะหาความรูโดยใชเทคนิค

การเรยีนแบบรวมมือหลังเรยีน X = 23.62 สูงกวากอนเรยีน X = 12.69 อยางมีนัยสําคัญทางสถติทิี่ระดับ .05 

 

ตารางที่ 3 แสดงผลการเปรยีบเทยีบเจตคตติอการเรยีนวชิาฟสกิสของนักเรียนที่ไดรับการสอนแบบสืบเสาะหาความรูโดยใช

เทคนคิการเรยีนแบบรวมมือกับเกณฑระดับด(ี3.51) 

 

 퐗 S.D. t 

เกณฑระดับดี 3.51 -  

2.123 เจตคตติอการเรยีนวชิาฟสกิส 3.62 0.279 

 

*มีนัยสําคัญทางสถติทิี่ระดับ .05 (푡. , =1.701) 

จากตารางที่ 3. พบวา นักเรยีนที่ไดรับการสอนแบบสืบเสาะหาความรูโดยใชเทคนิคการเรียนแบบรวมมือ มีคะแนน

เจตคติตอการเรียนวิชาฟสิกส สูงกวาเกณฑระดับดี (3.51) ของคะแนนเต็ม มีจํานวน 29 คน คิดเปนรอยละ 93.10  ของ

จํานวนนักเรยีนทัง้หมด  

 การวจัิยในครัง้นี้เปนการวจัิยเชงิทดลองเบื้องตน เพื่อศกึษาผลการสอนแบบสบืเสาะหาความรูโดยใชเทคนิคการเรยีน

แบบรวมมือที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคตติอการเรยีนวชิาฟสกิส ของนักเรยีนชัน้มัธยมศกึษาปที่ 5 ซึ่งผูวจัิยได

นําเสนอการอภิปรายผล ดังนี้ 

1. นักเรียนที่ไดรับการสอนแบบสบืเสาะหาความรูโดยใชเทคนคิการเรยีนแบบรวมมือ ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน 

ผานเกณฑรอยละ 70 ของคะแนนเต็ม มีจํานวน 24 คน คิดเปนรอยละ 82.76 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้

เนื่องจาก การสอนแบบสบืเสาะหาความรูโดยใชเทคนคิการเรียนแบบรวมมือ จะมีการนําเขาสูบทเรียนโดยใชสถานการณหรือ

เรื่องราวที่นาสนใจกระตุนใหนักเรยีนไดสรางคําถาม ไดศกึษาคนควาดวยตนเอง รวมทัง้ไดทําเปนคูที่ตางฝายตางเปนที่ปรึกษา

ซึ่งกันและกันไปจนถงึกระบวนการทํางานกลุมที่นักเรียนตองมีสวนรวมในการเรียนรูและสงเสริมใหนักเรียนชวยเหลือซึ่งกัน

และกัน (กรมวชิาการ. 2545) และสอดคลองกับภพ เลาหไพบูลย (2537) ที่นักเรียนไดศึกษาคนควาดวยตนเอง มีโอกาสฝก

ความคิดและฝกการกระทํา ทําใหไดเรียนรูวิธีจัดระบบความคิดและวิธีเสาะแสวงหาความรูดวยตนเอง  และสอดคลองกับ

งานวิจัยของจุฑามาศ ทรายแกว (2555) ที่ทําการวิจัยเรื่อง “ผลการสอนแบบสืบเสาะหาความรูโดยใชเทคนิคการเรียนแบบ

รวมมือที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติตอวิชาวิทยาศาสตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3” พบวานักเรียนมี

คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนผานเกณฑรอยละ 70 ของคะแนนเต็ม มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เปนไปตามสมมติฐาน

ขอที่ 1 และงานวิจัยของ รุงรวี บุญเงิน (2556) ไดศึกษาผลการจัดดารเรียนรูโดยใชการเรียนแบบรวมมือที่มีตอผลสัมฤทธิ์

ทางการเรยีนและเจตคติตอวิชาวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ผลการวิจัยพบวา นักเรียนที่ไดรับการสอน

โดยใชเทคนคิการเรยีนแบบรวมมือ ผานเกณฑรอยละ 75 ของคะแนนเต็ม คิดเปนสัดสวนรอยละ 93.33 ของนักเรยีนทัง้หมด  

2. จากการศกึษาการเปรยีบเทยีบผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนวชิาฟสกิสของนักเรยีนที่ไดรับการสอนแบบสบืเสาะหา 

ความรูโดยใชเทคนคิการเรยีนแบบรวมมือ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟสิกสหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญ

ทางสถติทิี่ระดับ .05 เปนไปตามสมมตฐิานขอที่ 2 ที่ตัง้ไว ทัง้นี้เนื่องมาจาก การสอนแบบสืบเสาะหาความรูโดยใชเทคนิคการ

เรยีนแบบรวมมือ เปนการเรยีนการสอนที่นักเรียนไดมีทํางานเปนกลุม โดยจัดกิจกรรมตามขั้นตอนการสอนแบบสืบเสาะหา

ความรูรวมกับการเรยีนแบบรวมมือที่จัดกิจกรรมใหมีความเหมาะสมกับระดับวัยและเหมาะสมกับระยะเวลาที่กําหนดใหกับ

ผูเรยีน รวมทัง้นักเรยีนไดเรยีนรูวธิคีนหาความรูและการแกปญหาดวยตนเอง สามารถเชื่อมโยงความรูไปใชในชีวิตประจําวัน

ได สอดคลองกับสุวทิย มูลคําและอรทัย มูลคํา (2546) ซึ่งสอดคลองงานวิจัยของ สุภาภรณ ชอบประดิษฐ (2554) ไดทําการ
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วจัิยเรื่อง “ผลการสอนแบบสบืเสาะหาความรูที่เนนเทคนคิการเรยีนแบบรวมมือที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติตอ

วิชาวทิยาศาสตรของนักเรยีนชัน้ประถมศกึษาปที่ 5 ” ผลการวจัิยพบวา นักเรยีนที่ไดรับการสอนแบบสืบเสาะหาความรูที่เนน

เทคนคิการเรยีนแบบรวมมือ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผานเกณฑรอยละ 75 ของคะแนนเต็มซึ่งสูงกวาเกณฑจํานวนรอยละ 

70 ของจํานวนนักเรียนทั้งหมด และสอดคลองกับงานวิจัยของ พัชรินทร ศรีพล (2556) ที่ทําการวิจัยเรื่อง “การศึกษา

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนและเจตคตติอวชิาเคมีของนักเรยีนชัน้มัธยมศกึษาปที่ 4 ที่ไดรับการสอนโดยใชรูปแบบวัฏจักรการสืบ

เสาะหาความรู 5 ขัน้ (5E) รวมกับการเรยีนแบบรวมมือเทคนิค STAD” ที่พบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมีของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่ไดรับการสอนโดยใชรูปแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู 5 ขั้น (5E) รวมกับการเรียนแบบรวมมือ

เทคนคิ STAD หลังเรยีนสูงกวากอนเรยีนอยางมีนัยสําคัญทางสถติทิี่ระดับ .05 

3. จากการศกึษาการเปรยีบเทยีบเจตคติตอการเรยีนวชิาฟสกิสของนักเรยีนที่ไดรับการสอนแบบสบืเสาะหาความรู 

โดยใชเทคนคิการเรยีนแบบรวมมือกับเกณฑระดับด ี(3.51 ) มีจํานวน 29 คน ซึ่งมีคะแนนเจตคติสูงกวาเกณฑระดับดี (3.51) 

อยางมีนัยสําคัญทางสถติทิี่ระดับ .05 เปนไปตามสมมติฐานขอที่ 3 ที่ตั้งไว ทั้งนี้เนื่องมาจากการสอนแบบสืบเสาะหาความรู

โดยใชเทคนคิการเรยีนแบบรวมมือ ผูเรยีนจะเกดิแรงจูงใจในการเรียนรู มีความเปนอิสระ ทําใหผูเรียนมีเจตคติที่ดีตอวิธีและ

กระบวนการทางวทิยาศาสตรและการใชเทคนคิการเรยีนแบบรวมมือนัน้เนนใหนักเรยีนไดเรยีนรูรวมกันเปนกลุม มีความตั้งใจ

และสนใจในการเรยีนวทิยาศาสตรและเกดิความพงึพอใจในการทํางานรวมกัน มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การยอมรับฟง

ความคิดเห็นผูอ่ืน มีเจตคตทิี่ดตีอกันและทําใหเจตคติสูงขึ้นดวย ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของจุฑามาศ ทรายแกว (2555) ที่

ทําการวจัิยเรื่อง “ผลการสอนแบบสืบเสาะหาความรูโดยใชเทคนิคการเรียนแบบรวมมือที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ

เจตคตติอวชิาวทิยาศาสตร ของนักเรยีนชัน้มัธยมศกึษาปที่ 3” พบวานักเรยีนมีคะแนนเจตคตติอวิชาวิทยาศาสตรหลังเรียนสูง

กวากอนเรยีน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เปน และสอดคลองกับงานวิจัยของ พัชรินทร ศรีพล (2556) ที่ทําการ

วจัิยเรื่อง “การศกึษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนและเจตคตติอวิชาเคมีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่ไดรับการสอนโดยใช

รูปแบบวัฏจักรการสบืเสาะหาความรู 5 ขัน้ (5E) รวมกับการเรยีนแบบรวมมือเทคนคิ STAD” ผลการวจัิยพบวา เจตคติตอวิชา

เคมีของนักเรยีนชัน้มัธยมศกึษาปที่ 4 ที่ไดรับการสอนโดยใชรูปแบบวัฏจักรการสบืเสาะหาความรู 5 ขั้น (5E) รวมกับการเรียน

แบบรวมมือเทคนิค STADหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และสูงกวาเกณฑที่กําหนด คือ 

ระดับมาก (ระดับ 4)  

 

สรุปผลการวิจัย 

 จากการวิจัยในครั้งนี้ โดยใชการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูโดยใชเทคนิคการเรียนแบบรวมมือ ผูวิจัย

สรุปผลตามวัตถุประสงคของการวจัิย ไดดังนี้ 

 1.  นักเรยีนที่ไดรับการสอนแบบสบืเสาะหาความรูโดยใชเทคนิคการเรียนแบบรวมมือ ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ผานเกณฑรอยละ 70 ของคะแนนเต็ม มีจํานวน 24 คน ซึ่งมีคะแนนผลสัมฤทธิ์สูงกวาเกณฑรอยละ 70 ของคะแนนเต็ม อยาง

มีนัยสําคัญทางสถติทิี่ระดับ .05 เปนไปตามสมมตฐิานขอที่ 1  

2.  นักเรยีนที่ไดรับการสอนแบบสบืเสาะหาความรูโดยใชเทคนิคการเรียนแบบรวมมือ มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรยีนวชิาฟสกิสหลังเรยีนสูงกวากอนเรยีน อยางมีนัยสําคัญทางสถติทิี่ระดับ .05 เปนไปตามสมมตฐิานขอที่ 2 

3.  นักเรียนที่ไดรับการสอนแบบสืบเสาะหาความรูโดยใชเทคนิคการเรียนแบบรวมมือ มีเจตคติตอการเรียนวิชา

ฟสกิสผานเกณฑระดับด ี(3.51) มีจํานวน 29 คน ซึ่งมีคะแนนเจตคติสูงกวาเกณฑระดับดี (3.51) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่

ระดับ .05 เปนไปตามสมมตฐิานขอที่ 3 
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ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะทั่วไป 

1. การจัดกจิกรรมการเรยีนการสอนในบางกจิกรรมใชเวลามากพอสมควร อาจเนื่องมาจากนักเรยีนไมเขาใจ 

บทบาทหนาที่และกระบวนการเรยีนการสอน ดังนัน้ครูควรคอยแนะนําขัน้ตอนและวธิกีารทํากจิกรรมกับนักเรยีน 

2. ครูผูสอนควรมีการบันทกึปญหาที่เกดิขึ้นในการจัดกจิกรรมการเรยีนการสอน เพื่อนําขอมูลมาใชในการ 

ปรับปรุงการจัดการเรยีนการสอนครัง้ตอไป 

 ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 

        1.    ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับการสอนแบบสืบเสาะหาความรูโดยใชเทคนิคการเรียนแบบรวมมือเทคนิคอ่ืนๆ

บาง เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาการเรยีนการสอนที่มีประสทิธภิาพตอไป 

       2.    ควรมีการศกึษาเกี่ยวกับการสอนแบบสบืเสาะหาความรูโดยใชเทคนคิการเรียนแบบรวมมือกับตัวแปรดาน

อ่ืนๆ เชน ความคงทนในการเรยีนรู เปนตน  

       3.    ควรมีการศกึษาและพัฒนาเกี่ยวกับการสอนแบบสบืเสาะหาความรูโดยใชเทคนิคการเรียนแบบรวมมือกับ

เนื้อหาในเรื่องอ่ืนๆ เชน การเคลื่อนที่แบบตางๆ งานและพลังงาน เปนตน 

 

กติตกิรรมประกาศ 

วิทยานิพนธฉบับนี้สําเร็จลุลวงไปดวยดี ดวยความกรุณาและความชวยเหลืออยางดีย่ิงจาก ผูชวยศาสตราจารย       

ดร.นเิวศน คํารัตน อาจารยที่ปรกึษาวทิยานพินธ ที่ไดกรุณาเสยีสละเวลาในการใหคําปรึกษา คําแนะนํา ตรวจสอบและแกไข

ขอบกพรองอยางละเอียด ตลอดจนดูแลเอาใจใส กํากับและติดตามอยางดีย่ิงตลอดมา ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณทานเปน

อยางสูงไว ณ โอกาสนี้ 

ขอกราบขอบพระคุณ ผูชวยศาสตราจารยสุธาทพิย งามนิล ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธแบะคณะกรรมการ

สอบวทิยานพินธทุกทาน ที่ไดกรุณาใหคําแนะนํา ขอเสนอแนะวิทยานิพนธและขอกราบขอบพระคุณคณาจารยทุกทานที่ให

ความรูจนผูวจัิยสามารถนําความรูมาใชในการทําวจัิยในครัง้นี้ 

ขอบขอบพระคุณผูเชี่ยวชาญทุกทาน ที่ใหความอนุเคราะหในการตรวจสอบคุณภาพและใหคําแนะนําของเครื่องมือที่

ใชในการวจัิยในครัง้นี้จนทําใหเครื่องมือมีความถูกตองสมบูรณและขอขอบคุณเจาของงานวิจัยทุกทานที่ผูวิจัยนํามาอางอิงใน

งานวจัิยนี้ 

ขอขอบพระคุณผูอํานวยการโรงเรียนวังประจบวิทยาคมและคณะครูทุกทานที่ใหความชวยเหลือในการทําวิจัยเปน

อยางด ีขอขอบใจนักเรยีนที่ใหความรวมมือในการทําวจัิยอยางด ีจนทําใหการวจัิยในครัง้นี้สําเร็จลุลวง 

ขอขอบคุณครอบครัวและเพื่อนนักศกึษาปรญิญาโทสาขาหลักสูตรและการสอน รุนที่ 17 ทุกคน ที่ใหความชวยเหลือ 

ใหกําลังใจและความปรารถนาดเีสมอมา  

คุณคาและประโยชนอันพึงมีจากวิทยานิพนธฉบับนี้ ผูวิจัยขอมอบเปนเครื่องบูชาพระคุณ บิดามารดา ครูอาจารย 

ตลอดจนผูมีพระคุณทุกทาน 

 

เอกสารอางอิง 

กรมวชิาการ. 2546. การจัดสาระการเรยีนรูกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร. กรุงเทพมหานคร : กระทรวงศกึษาธกิาร. 

จุฑามาศ  ทรายแกว. 2555. ผลการสอนแบบสืบเสาะหาความรูโดยใชเทคนคิการเรยีนแบบรวมมือที่มีตอผลสัมฤทธ์ิ 

 ทางการเรยีนและเจตคตติอวิชาวิทยาศาสตร ของนักเรยีนช้ันมัธยมศกึษาปที่ 3. วทิยานพินธครุศาสตรมหา 

 บัณฑิต(การจัดการหลักสูตรและการเรยีนรู).มหาวทิยาลัยราชภัฏนครสวรรค,นครสวรรค. 



การประชุมวชิาการ และการประกวดนวัตกรรมบัณฑิตศกึษาระดับชาติและนานาชาติ 

ระหวางวันท่ี 17-18 พฤษภาคม 2561 

ณ ศูนยประชุมนานาชาติดิเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส เชยีงใหม 
 

1602 

ทศินา  แขมมณี .2556 .ศาสตรการสอนองคความรูเพื่อการจัดกระบวนการเรียนรูที่มีประสทิธิภาพ. (พมิพครัง้ที่ 17)         

 กรุงเทพมหานคร: ดานสุทธาการพมิพ. 

ธนาพร  ยมรัตน. 2547. ผลการจัดการเรยีนการสอนแบบรวมมือโดยใชเทคนคิปรศินาความคดิที่มีตอผลสัมฤทธ์ิ 

ทางการเรยีนและเจตคตติอวิชาสังคมศกึษาของนักเรยีนช้ันมัธยมศกึษาปที่ 2. วทิยานพินธปรญิญา   

มหาบัณฑิต(หลักสูตรและการสอน). มหาวทิยาลัยราชภัฏนครสวรรค,นครสวรรค. 

บุญชม ศรสีะอาด. 2543. การวิจัยเบ้ืองตน. (พมิพครัง้ที่ 6). กรุงเทพฯ: สุวรียิาสาสน. 

พันธ ทองชุมนุม. 2547. การสอนวิทยาศาสตรระดับประถมศึกษา. กรุงเทพมหานคร : โอเดยีนสโตร. 

พัชรนิทร  ศรพีล. (2556). การศกึษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนและเจตคตติอวิชาเคมีของนักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปที่ 4  

 ที่ไดรับการสอนโดยใชรูปแบบวัฎจักรการสบืเสาะหาความรู 5 ข้ัน(5E)รวมกับการเรยีนแบบรวมมือเทคนคิ 

 STAD. วทิยานพินธการศกึษามหาบัณฑิต (การสอนวทิยาศาสตร). มหาวทิยาลัยบูรพา, ชลบุร.ี 

ภพ เลาหไพบูลย. 2537. แนวการสอนวิทยาศาสตร. กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานชิ 

รุงรว ีบุญเงนิ. 2556. ผลการจัดการเรยีนรูโดยใชการเรียนแบบรวมมือที่มีตอผลัมฤทธ์ิทางการเรยีนและเจตคตติอ 

 วิชาวิทยาศาสตรของนักเรียนช้ันประถมศกึษาปที่ 4. วทิยานพินธครุศาสตรมหาบัณฑิต(การจัดการหลักสูตร 

 และการเรยีนรู). มหาวทิยาลัยราชภัฏนครสวรรค,นครสวรรค. 

ลวน สายยศ และ อังคณา สายยศ. 2538. เทคนคิการวิจัยการศกึษา. พมิพครัง้ที่ 4. กรุงเทพฯ : สุวรียิสาสน. 

สํานักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พื้นฐาน. 2551. ตัวช้ีวัดและสาระการเรยีนรูแกนกลางกลุมสาระการเรยีนรู 

 วิทยาศาสตร ตามหลักสูตรแกนกลางการศกึษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551. กรุงเทพมหานคร : โรงพมิพ    

  ชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย. 

สํานักสงเสรมิการสอนวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี. 2546. คูมือวัดผลประเมินผลวิทยาศาสตร. กรุงเทพมหานคร : โรง 

 พมิพคุรุสภาลาดพราว. 

สุวทิย มูลคํา และอรทัย มูลคํา. 2546. วิธีการจัดการเรยีนรู : เพื่อพัฒนากระบวนการคดิ. กรุงเทพมหานคร : ภาพพิมพ 

สุภาภรณ ชอบประดษิฐ. 2554. ผลการสอนแบบสบืเสาะหาความรูที่เนนเทคนิคการเรยีนแบบรวมมือที่มีตอผลสัมฤทธิ์ 

 ทางการเรยีนและเจตคตติอวชิาสังคมศกึษาของนักเรยีนชัน้มัธยมศกึษาปที่ 5. วทิยานพินธครุศาสตรมหาบัณฑิต  

 (การจัดการหลักสูตรและการเรยีนรู). มหาวทิยาลัยราชภัฏนครสวรรค,นครสวรรค. 

อารยี สัณหฉวี. 2543. พหุปญญาและการเรยีนแบบรวมมือ. กรุงเทพฯ : แวนแกว. 

อุทุมพร (ทองอุไทย) จามรมาน. 2545. เทคนคิการวัดผลและประเมินผลการเรยีนรูตามหลักสูตรการศกึษาข้ันพื้นฐาน  

 พ.ศ. 2544. กรุงเทพมหานคร : ฟนนี่. 

Bloom, B.S. (1976). Human characteristics and school learning. NEW YORK : McGraw-Hill. 

Kagan,S. (1995). Cooperative learning.San Clemento : Wee Science. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุมสาขาวชิาบรหิารธุรกิจและเศรษฐศาสตร 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 



การประชุมวชิาการ และการประกวดนวัตกรรมบัณฑิตศกึษาระดับชาติและนานาชาติ 

ระหวางวันท่ี 17-18 พฤษภาคม 2561 

ณ ศูนยประชุมนานาชาติดิเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส เชยีงใหม 
 

1604 

 

NGRC04010030 

การวเิคราะหปจจัยท่ีสงผลตออุปทานของตลาดกุงทะเลในประเทศไทย 
Analysis of Factors Affecting the Supply of Marine Shrimp Market in Thailand 

มะลวัิลย สารภาพ1,*  เกสนิ ีหม่ืนไธสง1  อุทศิ พงศจิรวัฒนา1 และ อังกูร วองตระกูล2 

Maliwan Sarapab1,*, Kesinee Meunthaisong1, Utis Bhongchirawattana1 and Unggoon Wongtragoon2 
1สาขาเศรษฐศาสตรและการเงนิ คณะการบัญชแีละการจัดการ มหาวทิยาลัยมหาสารคาม ประเทศไทย 44150  
1Economics and Finance, Mahasarakham Business School, MahaSarakham University, Thailand 44150 
2สาขาวศิวกรรมโยธาและสิ่งแวดลอม คณะวศิวกรรมศาสตร มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา เชียงราย ประเทศไทย 

57120 
2Civil Engineering and Environment Department, Engineering Faculty, Rajamangala University of Technology Lanna, 

Chiang Rai Campus, Thailand 57120 

*Corresponding author,  e-mail: Wi.376-2@hotmail.com 

บทคัดยอ 

  ปจจุบันปรมิาณการผลติกุงทะเลของประเทศไทยนัน้ นับไดวาเปนกลไกหนึ่งที่สําคัญที่จะสามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

ของประเทศไทยใหเจรญิเตบิโตไปได เพราะกุงจัดเปนสัตวเศรษฐกิจที่มีมูลคาสงออกสูงและไดรับความนิยมเพิ่มขึ้นเปนอยาง

มากในปจจุบัน สามารถทํารายไดจากการสงออกมากกวาสัตวน้ําชนดิอ่ืนๆ การศกึษานี้จึงไดศึกษาถึงปจจัยที่สงผลตออุปทาน

ของตลาดกุงทะเลในประเทศไทย โดยใชขอมูลทุตยิภูมิ แบบอนุกลมเวลา ของป ค.ศ. 1986 ถึงป ค.ศ. 2015 การวิเคราะหเชิง

ปริมาณจะทําการทดสอบคุณสมบัติความนิ่งของขอมูล โดยอาศัยวิธี Augmented Dickey – Fuller Test (ADF) ทดสอบ 

Cointegration เพื่อหาความสัมพันธเชิงดุลยภาพในระยะยาว และใชเทคนิค Error Correction Model (ECM) เพื่อทําการทดสอบ

การปรับตัวในระยะสัน้เพื่อเขาสูความสัมพันธเชงิดุลยภาพในระยะยาว  

  ผลการทดสอบ Cointegration พบวา แบบจําลองปจจัยที่สงผลตออุปทานของตลาดกุงทะเลในประเทศไทย มี 

Cointegration หรอืมีความสัมพันธเชงิดุลยภาพในระยะยาวตัวแปรอิสระที่มีนัยสําคัญทางสถิติตอปริมาณการผลิตกุงทะเลใน

ประเทศไทยในทิศทางเดียวกัน ไดแก ราคากุงทะเลที่เกษตรกรไดรับ พื้นที่เพาะเลี้ยงกุงทะเลและผลิตภัณฑมวลรวม

ภายในประเทศ  

  ผลการทดสอบ Error Correction Model พบวา การปรับเปลี่ยนของพื้นที่เพาะเลี้ยงกุงทะเล และผลิตภัณฑมวลรวม

ภายในประเทศ เปนปจจัยที่สงผลตอปริมาณการผลิตกุงทะเลในประเทศไทยในทิศทางเดียวกัน และผลการทดสอบการ

ปรับตัวในระยะสั้น พบวา เม่ือเกิดภาวะใดๆ ที่ทําใหปริมาณการผลิตกุงทะเลในระยะยาวออกจากจุดดุลยภาพ การปรับตัว

กลับเขาสูดุลยภาพของปริมาณการผลิตกุงทะเล จะถูกปรับใหลดลงในแตละชวงเวลาดวยขนาด -0.370 หรือเปนคา

สัมประสิทธิ์ความเร็วการปรับตัวของปริมาณการผลิตกุงทะเลในประเทศไทย เพื่อเขาสูดุลยภาพในระยะยาวมีคาเทากับ -

0.370 

คําสําคัญ:  อุปทาน  กุงทะเล  ความสัมพันธเชงิดุลยภาพในระยะยาว  ความสัมพันธเชงิดุลยภาพในระยะสัน้ 

Abstract 

 Recently, shrimp farming has rapidly grown and it has played important role on driving Thai economic growth. 

Shrimp is one of economic animals that has high export value and becomes more significant. Shrimp farming returns 

higher export value than other aquatic animals. In this study, the factors affecting the supply of shrimp market in 
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Thailand were focused by using the secondary data between 1986 and 2015. The quantitative analysis was used to 

examine the data retention properties using the Augmented Dickey - Fuller Test (ADF). The Cointegration was used to 

identify the long-term equilibrium relationships and the Error Correction Model (ECM) was also used to examine the 

short-term adjustment for transiting to the long-run equilibrium relationship. The results of the Cointegration examination 

were found that the model of factors affecting the supply of shrimp market in Thailand had Cointegration or had a long-

term equilibrium relationship. The independent variables relating to shrimp production in Thailand, significantly had the 

direct correlation, were price, farming area and gross domestic product. The results of the Error Correction Model 

showed that the change of farming and gross domestic product were the factors affecting the production of shrimp in 

Thailand in the same direction. The results of the short-term adjustment showed when the long-term shrimp farming 

were not equilibrium at any condition, the recalibration to the equilibrium was decreasingly adjusted by -0.370 which 

was the coefficient value of time series for adjusting the production of shrimp farming. 

Keywords: Supply, Marine Shrimp, Cointegration, Error Correction Model (ECM) 

 

บทนํา 

ในยุคปจจุบันภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยไดมีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา แตอยางไรก็ตามเศรษฐกิจใน

ประเทศไทยนัน้จะเจรญิเตบิโตขึ้นไดก็ตองอาศัยปจจัยตางๆ ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และปจจัยหนึ่งในนั้นก็คือ การสงออก

ระหวางประเทศ ในระบบเศรษฐกิจแบบเปดนั้น กิจกรรมทางเศรษฐกิจของประเทศไทยในเรื่องของการสงออกจะมีผลตอ

รายไดประชาชาตโิดยตรง นับไดวาเปนกลไกหนึ่งที่สําคัญที่จะสามารถขับเคลื่อนเศรษฐกจิของประเทศไทยใหเจรญิเตบิโตไปได

สําหรับประเทศไทย กุงจัดเปนสัตวเศรษฐกิจ ที่ไดรับความนิยมเพิ่มขึ้นเปนอยางมากในปจจุบัน สามารถทํารายไดจากการ

สงออกมากกวาสัตวน้ําชนดิอ่ืนๆ และชวยสรางรายไดเขาประเทศไดมากมายในแตละป เพราะกุงเปนสัตวน้ําที่มีมูลคาสงออก

สูงและเปนสัตวที่ไดรับความนยิมในการบรโิภคเปนอยางมาก 

กุงสามารถแบงไดเปน 2 แหลง คือ กุงที่มาจากแหลงทะเล และกุงที่มาจากแหลงการเพาะเลี้ยง สถานการณกุงทะเล

ในรอบระยะเวลา 30 กวาปที่ผานมานี้ ปรมิาณการจับกุงที่มาจากกุงทะเลมีแนวโนมลดลง อาจเนื่องมาจากปญหาความเสื่อม

โทรมของทรัพยากร และอาจเกิดจากฝมือมนุษยที่ทําประมงเกินขนาด ทําใหปริมาณสัตวน้ําลดลงอยางรวดเร็ว และไม

สามารถฟนตัวหรอืเพิ่มปรมิาณได สงผลกระทบถงึกุงทะเลที่มีปรมิาณลดลงในปจจุบัน ในอดีตกุงทะเลและจํานวนฟารมเลี้ยง

กุงทะเลมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ จากในป ค.ศ. 1985 มีจํานวนฟารมเลี้ยงกุงทะเลเพียง 4,939 ราย มีปริมาณกุงทะเล

เพยีง 15,840.56 ตัน และไดมีจํานวนฟารมเลี้ยงกุงทะเลเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆ สูงสุดในป ค.ศ. 2000 ถงึ 34,797 ราย มีปริมาณกุง

ทะเลสูงสุดในป ค.ศ. 2011 ถงึ 611,194.176 ตัน แตหลังจากนัน้ทัง้จํานวนฟารมกุงทะเลและปริมาณกุงทะเลก็มีแนวโนมลดลง

มาเรื่อยๆ อาจเปนปจจัยจากโรคกุงตายดวน (EMS) ที่แพรระบาดบวกกับปจจัยอ่ืนๆ ดวย “สถิติปริมาณกุงทะเล และจํานวน

ฟารมเลี้ยงกุงทะเล กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ (2015)” 

ดังนัน้ การศกึษานี้จึงมีวัตถุประสงคเพื่อศกึษาปจจัยที่สงผลตออุปทานของตลาดกุงทะเลในประเทศไทย โดยตัวแปร

ที่นํามาศกึษา มีทัง้หมด 4 ตัวแปร ไดแก 1) ปรมิาณการผลติกุงทะเลภายในประเทศ 2) ราคากุงทะเลที่เกษตรกรไดรับ 3) พื้นที่

เพาะเลี้ยงกุงทะเล และ 4) ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ โดยผลการศึกษาที่ไดจะสามารถนํามาคาดการณ เพื่อเปน

ประโยชนตอผูที่สนใจ เพื่อนําไปปรับใชกับกลยุทธทางการตลาดในการวางแผน พัฒนาปรับปรุงใหเหมาะสม เพื่อใหตรงกับ

ความตองการในอนาคต โดยในการวจัิยในครัง้นี้เปนการวจัิยเชงิปรมิาณ โดยใชขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) รายป จากป 



การประชุมวชิาการ และการประกวดนวัตกรรมบัณฑิตศกึษาระดับชาติและนานาชาติ 

ระหวางวันท่ี 17-18 พฤษภาคม 2561 

ณ ศูนยประชุมนานาชาติดิเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส เชยีงใหม 
 

1606 

 

ค.ศ. 1986 ถงึป ค.ศ. 2015 โดยเนนการศึกษาปจจัยที่สงผลตออุปทานของตลาดกุงทะเลในประเทศไทยไดแก ปริมาณการ

ผลติกุงทะเลภายในประเทศ ราคากุงทะเลที่เกษตรกรไดรับ พื้นที่เพาะเลี้ยงกุงทะเล และผลติภัณฑมวลรวมภายในประเทศ 

 

งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

การศกึษาถงึปจจัยที่สงผลตออุปทานของตลาดกุงทะเลในประเทศไทยไดทําการศึกษาจากคุณอรวิภา หลิ่มเหมกร 

(2543) ไดศกึษาเกี่ยวกับ ปจจัยกําหนดอุปทานกุงกุลาดําในประเทศไทย พบวา ปรมิาณอุปทานกุงกุลาดําจากการเพาะเลี้ยง มี

ความสัมพันธกับราคากุงกุลาดําในปที่ผานมา และจํานวนฟารมของผูเลี้ยงกุงในปนั้น มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกัน แต

ตรงกันขามกับการเกดิโรคระบาดรายแรงในปนัน้ๆ โดยความยืดหยุนของอุปทานกุงกุลาดําจากการเพาะเลี้ยง อันเนื่องมาจาก

ราคากุงกุลาดําในปที่ผานมา จํานวนฟารมของผูเลี้ยงกุง และการเกดิโรคระบาดรายแรงในปนัน้ๆ มีคาเทากับ 2.82 5.09 และ 

1.53 ตามลําดับ อีกทั้งการศึกษาของคุณสุภา จันทรกูล (2540) ไดศึกษาเกี่ยวกับ การวิเคราะหอุปสงคและอุปทานกุงของ

ประเทศไทย พบวา ความยืดหยุนของการผลิตกุงจากการเพาะเลี้ยงอันเนื่องมาจากพื้นที่เพาะเลี้ยงมีคาเทากับ 2.3197 สวน

ความยืดหยุนอันเนื่องจากราคาสงออกกุงไทยไปตลาดโลก มีคาเทากับ 1.0611 ความยืดหยุนของการผลิตกุงทั้ งหมด 

เนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงจากผลผลติกุงอันเนื่องมาจากการเพาะเลี้ยง มีคาเทากับ 0.2201 และความยืดหยุนของการผลิต

กุงทั้งหมด อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงปริมาณสงออกกุงไทยไปตลาดโลกเทากับ 0.0231 ความยืดหยุนของอุปสงค

ภายในประเทศอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงระดับรายไดที่แทจริงในปที่ผานมา มีคาเทากับ 0.7622 และอันเนื่องมาจาก

การเปลี่ยนแปลงอุปสงคกุงภายในประเทศในปที่ผานมา มีคาเทากับ 0.7411 ความยืดหยุนของอุปสงคที่มีตอการสงออกไป

ญี่ปุนและสหรัฐอเมรกิา อันเนื่องจากอัตราแลกเปลี่ยนมีคาเทากับ 2.4427 และ 5.1529 ตามลําดับ และความยืนหยุนของอุป

สงคที่มีตอการสงออกไปสหรัฐอเมรกิา อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของปรมิาณผลผลิตกุงของสหรัฐอเมริกา มีคาเทากับ 

-2.8029 และความยืดหยุนของอุปสงคที่มีตอการสงออกไปสหรัฐอเมริกาตอการเปลี่ยนแปลงของรายไดตอหัวที่แทจริงของ

สหรัฐอเมรกิา มีคาเทากับ 8.5403 และสําหรับการศึกษาผลการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน เม่ือใหอัตราแลกเปลี่ยน

เพิ่มขึ้นจาก 25.38 บาท/ดอลลาร สรอ. เปน 30 บาท/ดอลลาร สรอ. พบวา อุปสงคเพื่อการสงออกไปญี่ปุน และสหรัฐเมริกา 

เพิ่มขึ้นเฉลี่ยรอยละ 83.83 และ156.46 ตามลําดับ  

 

วิธีดําเนนิการวิจัย 

ขอมูลที่ใชในการศกึษา 

การวจัิยในครัง้นี้เปนการวจัิยเชงิปรมิาณโดยใชขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) รายป จากป ค.ศ. 1986 ถึงป ค.ศ. 

2015 ซึ่งเปนขอมูลที่รวบรวมมาจาก กรมประมงกระทรวงเกษตรและสหกรณ ธนาคารโลก และรายงานวจัิยที่เกี่ยวของ 

 

การวิเคราะหขอมูล 

การวจัิยครัง้นี้ไดเนนการศกึษาปจจัยที่สงผลตออุปทานของตลาดกุงทะเลในประเทศไทยรวมทัง้การปรับตัวของปจจัย

ที่สงผลตออุปทานของตลาดกุงทะเลในประเทศไทยในระยะสัน้เพื่อเขาสูดุลยภาพในระยะยาว โดยใชวิธีการวิเคราะหขอมูล 3 

วธิ ีดังนี้ 

1. การทดสอบความนิ่งของขอมูล (Unit Root Test) 

การวจัิยครัง้นี้เปนการวจัิยเชงิปรมิาณโดยใชขอมูลที่มีลักษณะเปนอนุกลมเวลา (Time Series Data) ซึ่งในการศึกษาที่

ตองใชขอมูลอนุกลมเวลานั้นมีขอสมมติฐานวา ขอมูลอนุกลมเวลานั้นจะตองมีคุณสมบัติความนิ่ง (Stationary)โดยทั่วไปมัก
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พบวาขอมูลอนุกรมเวลามีลักษณะไมนิ่ง (Non Stationary) เนื่องจากในปจจุบันเปนที่ยอมรับกันอยางกวางขวาง วาการใช

ขอมูลที่มีความไมนิ่งไปใชประมาณคาในแบบจําลองตางๆ อาจสงผลใหเกิดปรากฎการณของความสัมพันธปลอม (Spurious 

Regression) กลาวคือ การประมาณคาของสมการถดถอยแสดงคา R2 ที่สูงมาก เนื่องจากขอมูลอนุกรมเวลามีแนวโนมตาม

เวลาไมใชความสัมพันธที่แทจริงของขอมูลเหลานั้น รวมทั้งคาสถิติ t มีนัยสําคัญทั้งๆ ที่สองตัวแปรไมมีความหมายในทาง

ทฤษฎีเศรษฐศาสตรแตอยางใด “อัครพงศ อ้ันทอง (2546)” ดังนั้น การวจัิยนี้จึงเริ่มตนดวยการทดสอบ Unit Root ของตัวแปร

แตละตัวที่ใชในแบบจําลองโดยใชวิธีการทดสอบ Unit Root ของ Augmented Dickey – Fuller Test (ADF Test) โดยใชสมการ

ทดสอบ ตอไปนี้ 

∆y  = μ + γy + β + ∆y + ε  

โดยที ่  

Yt = ขอมูลอนุกรมเวลาที่ตองการทดสอบ  

ε  = ตัวคลาดเคลื่อน (Error Term) 

ภายใตสมมุตฐิาน 

H0: γ = 0 (Non Stationary)  

H1:γ≠ 0 (Stationary)  

 

2.การวิเคราะหขอมูลโดยวิธี Cointegration Test 

การทดสอบ Cointegration เปนการทดสอบหาความสัมพันธเชงิดุลยภาพในระยะยาวของตัวแปรที่ศึกษา โดยตองทํา

การทดสอบความนิ่งของขอมูลอนุกลมเวลาโดยวิธี ADF กอน แตแมวาขอมูลจะมีลักษณะ Non Stationary แตถาตัวแปรที่

นํามาพิจารณา มีคุณสมบัติเปน Cointegration ผลการวิเคราะหสมการถดถอยที่ไดก็จะไมมีปญหาความสัมพันธปลอม 

(Spurious Regression) หรอื ถาคา Error ที่ไดจากสมการทั้งหมดมี Stationary ที่ Level (โดยไมมี intercept และ time trend)ก็

แสดงวาตัวแปรมี Cointegration หรอืมีความสัมพันธเชงิดุลยภาพในระยะยาว การทดสอบ Cointegration รูปแบบสมการแบบ

เสนตรง ใชวิธีการประมาณคาแบบ OLS และจะไมมีการแกปญหาใดๆ ทั้งสิ้น เชน ปญหา Autocorrelation และ ปญหา 

Heteroskedasticity (อัครพงศ อ้ันทอง, 2546) โดยใชสมการทดสอบ ดังนี้ 

∆푒̂  = y푒̂  +  v  
โดยที่ 

 푒̂  , 푒̂   คือ คา residual ณ เวลา t 

Y  คือ คาพารามิเตอร 

v   คือ ขอมูลอนุกรมเวลาของตัวแปรสุม 

ภายใตสมมุตฐิาน 

H0: γ = 0 (ไมมีความสัมพันธดุลยภาพระยะยาว) 

H1: γ < 0 (มีความสัมพันธเชงิดุลยภาพระยะยาว) 

3. การวิเคราะหขอมูลโดยวิธี Error Correction Model (ECM) 
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ความสัมพันธในระยะสัน้ (Error Correction Model) เม่ือทําการทดสอบขอมูลอนุกรมเวลาแลว ขอมูลมีลักษณะไมนิ่ง

และไมเกดิปญหาสมการถดถอยไมแทจรงิ สมการถดถอยที่ไดมีการรวมกันไปดวยกัน (Cointegrated) โดยมีกลไกการปรับตัว

เขาสูดุลยภาพระยะยาว หมายความวา ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธเชิงดุลยภาพระยะยาว (Long Term Equilibrium 

Relationship) แตในระยะสั้นอาจมีการออกนอกดุลยภาพได (อัครพงศ อ้ันทอง, 2546) แบบจําลอง Error Correction Model 

(ECM) คือ กลไกการปรับตัวเขาสูดุลยภาพในระยะสั้น โดยการทดสอบผานแบบจําลอง ECM ของปริมาณการผลิตกุงทะเล

ภายในประเทศ (∆Xt) และปจจัยที่สงผลตออุปทานของตลาดกุงทะเลในประเทศไทย (∆Yt)  ดังนี้ 

∆X = β + β e  + β ∆Y + ε  
โดยที ่  

Xt คือ ปรมิาณการผลติกุงภายในประเทศ ณ เวลา t 

Yt คือ ปจจัยที่สงผลตออุปทานของตลาดกุงในประเทศไทย ณ เวลา t 

β  คือ คาความเร็วในการปรับตัวเขาสูดุลยภาพระยะยาว 

β  คือ คาพารามิเตอร 

푒̂   คือ พจนของ Error Term 

ε  คือ คาความคลาดเคลื่อนตัวแปรสุม 

เม่ือ 푒̂   = Yt-1 - α0 - α1Xt-1 

ภายใตสมมุตฐิาน 

H0: β1 = 0 (ไมมีความสัมพันธกันในระยะสัน้) 

H1: β1 ≠ 0 (มีความสัมพันธกันในระยะสัน้) 

 

แบบจําลองที่ใชในการวิเคราะห 

แบบจําลองปจจัยที่สงผลตออุปทานของตลาดกุงในประเทศไทย 

logQ = β + β logP + β logA_Shrimp + β logGDP + μ 

นําตัวแปรทัง้หมดมา สรางสมการในรูป Log linear เพื่ออธบิายคาการเปลี่ยนแปลงเปนรอยละ (%) โดยกําหนดให 

logQ  = ปรมิาณการผลติกุงทะเลภายในประเทศ (ตัน) 

logP_Shrimp  = ราคากุงที่เกษตรกรไดรับ (ลานบาท: ตัน) 

logA_Shrimp  = พื้นที่เพาะเลี้ยงกุงทะเล (ไร) 

logGDP  = ผลติภัณฑมวลรวมภายในประเทศ (US$) 

 

ผลการวิจัย 

1. การทดสอบความนิ่งของขอมูล (Unit Root Test) 
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ตารางที่ 1 การทดสอบคุณสมบัตคิวามนิ่งของขอมูล ดวยวธิี Unit Root แบบ Augment Dickey Fuller Test  
 

ตัวแปร 
ADF statistic 

at  level 

ADF statistic 

at first difference 

MacKinnon 

Critical at 1% 

MacKinnon 

Critical at 5% 

logQ  1.830229 -2.772394* -2.650145 -1.953381 

logP_Shrimp  0.506572 -4.637681* -2.650145 -1.953381 

logA_Shrimp  0.078532 -5.292275* -2.650145 -1.953381 

logGDP  6.180613 -1.979201** -2.650145 -1.953381 

หมายเหตุ: *, ** ยอมรับที่ระดับนัยสําคัญ 0.01 และ0.05
 

จากตารางที่ 1 การทดสอบคุณสมบัติความนิ่งของขอมูล ดวยวิธี Unit Root แบบ Augment Dickey Fuller 

Test โดยการเปรียบเทียบคาสถิติ Augmented Dickey-Fuller test statistic จะมีคามากกวาคา MacKinnon critical ซึ่ง

จะปฏิเสธสมมตฐิานหลัก (H0) และ ยอมรับสมมตฐิานรอง (H1) แสดงวาขอมูลอนุกรมเวลานั้นจะมีลักษณะนิ่ง พบวา 

การทดสอบที่ระดับ Level คาADF t-stat ของตัวแปรทุกตัวมีคานอยกวาคาวิกฤติ ไมสามารถปฏิเสธสมมติฐานหลัก 

(H0) ที่ระดับ Level ได ดังนัน้ เพื่อใหการประมาณคามีความถูกตองนาเชื่อถือขอมูลเหลานี้จะถูกนํามาปรับใหนิ่งโดย

การทําผลตางลําดับที่สูงขึ้นที่ First Difference ณ ระดับ First Difference ตัวแปรปริมาณการผลิตกุงทะเล

ภายในประเทศราคากุงทะเลที่เกษตรกรไดรับพื้นที่เพาะเลี้ยงกุงทะเลและผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศสามารถ

ปฏิเสธสมมตฐิานหลัก (H0) ที่ First Difference เนื่องจากคา ADF t-stat มีคามากกวาคาวิกฤติ ระดับนัยสําคัญ 0.01 

และตัวแปรผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ สามารถปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ที่ First Difference เนื่องจากคา 

ADF t-stat มีคามากกวาคาวกิฤต ิระดับนัยสําคัญ 0.05 ซึ่งหมายความวา ชุดขอมูลเหลานี้ไมมีการเคลื่อนไหวไปตาม

เวลาที่เปลี่ยนแปลง 

2.การวิเคราะหขอมูลโดยวิธี Cointegration Test 

กอนที่จะทําการทดสอบ cointegration ดวยวิธีทางเศรษฐมิติ เราจะดูความสัมพันธของตัวแปรที่จะทําการ

วเิคราะหดวยกราฟกอน พบวาตัวแปรมีความสัมพันธกัน แสดงไดดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 การทดสอบความสัมพันธของตัวแปรที่จะทําการวเิคราะหดวยกราฟ 
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การทดสอบ Cointegration ของแบบจําลองปจจัยที่สงผลตออุปทานของตลาดกุงทะเลในประเทศไทยรูปแบบ

สมการแบบเสนตรง ใชวธิกีารประมาณคาแบบ OLS และจะไมมีการแกปญหาใดๆ ทั้งสิ้น เชน ปญหา Autocorrelation 

และ ปญหา Heteroskedasticity ผลการประมาณคาดังตารางที่ 2 ดังตอไปนี้ 

 

ตารางที่ 2  ผลการประมาณคาสัมประสทิธิ์ของปจจัยที่สงผลตออุปทานของตลาดกุงทะเลในประเทศไทย 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

logP_Shrimp  0.374296 0.144585 2.588764 0.0156** 

logA_Shrimp  1.836344 0.230292 7.973965 0.0002* 

logGDP  1.965172 0.100997 19.45780 0.0000* 

C -25.29137 1.755777 -14.40466 0.0000* 

R-squared = 0.941401, Adjusted R-squared = 0.934639, Durbin-Watson stat = 0.704637, 

F-statistic = 139.2308, Prob(F-statistic) = 0.000000 

 

พบวา สมการนี้มีปญหา Autocorrelation และนอกจากนี้สมการดังกลาวอาจเกิดปญหา Heteroskedasticity 

ดวย ดังนั้น จึงตองการทําการทดสอบ การตรวจสอบปญหา Heteroskedasticity เปนการศึกษาเกี่ยวกับคาความ

แปรปรวนของคา residual มีคาไมคงที่ ซึ่งดูจากคา Prob. Chi-Square ถามีคานอยกวา 0.1 แสดงวาเกิดปญหา 

Heteroskedasticity ในแบบจําลอง โดยคาในตารางเปนคาที่ไดจากการทดสอบปญหาโดยวิธีของ White ดังตารางที่ 3 

ดังตอไปนี้ 

 

ตารางที่ 3 ผลการทดสอบปญหา Heteroskedasticity Test : White ของแบบจําลองปจจัยที่สงผลตออุปทานของตลาด

กุงทะเลในประเทศไทย 

F-statistic 3.408437     Prob. F(9,20) 0.0107 

Obs*R-squared 18.16006     Prob. Chi-Square(9) 0.0334 

Scaled explained SS 9.489305     Prob. Chi-Square(9) 0.3934 

 

ผลการศกึษาที่ได พบวา แบบจําลองนี้มีปญหา Heteroskedasticity แตเนื่องจากในการศึกษาครั้งนี้ตองการ

ทดสอบ Cointegation ดังนั้น จึงยังไมตองแกปญหา Autocorrelation และ Heteroskedasticity เพราะจะทําใหคา error 

ที่ไดไมไดเกดิจากความสัมพันธที่แทจรงิของตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม 

หลังจากประมาณคาสัมประสิทธิ์ของสมการดวย OLS แลว ตองประมาณคา error เพื่อนํามาทดสอบ unit 

root วา stationary ที่ level หรือไม ซึ่งถา error มี stationary ที่ level (โดยไมมี intercept และ time trend) ก็แสดงวา

แบบจําลองปจจัยที่สงผลตออุปทานของตลาดกุงทะเลในประเทศไทย มีความสัมพันธกันเชงิดุลยภาพในระยะยาว และ

คา error จะมีการเคลื่อนที่อยูใกลศูนยแมวาเวลาจะเปลี่ยนไป  
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ตารางที่ 4 ผลการทดสอบ Unit root ของ error แบบจําลองปจจัยที่สงผลตออุปทานของตลาดกุงทะเลในประเทศไทย 

ตัวแปร 
ADF statistic 

at  level 

MacKinnon 

Critical at 1% 

MacKinnon 

Critical at 5% 

ERROR1 -3.135397* -2.653401 -1.953858 

หมายเหตุ: *, ** ยอมรับที่ระดับนัยสําคัญ 0.01 และ0.05 , Durbin-Watson stat = 1.741668 

 
จากตารางที่ 4 พบวา การทดสอบ Unit root ของ error ซึ่งคา error มี stationary ที่ level (โดยไมมี intercept 

และ time trend) ก็แสดงวา แบบจําลองนี้มี Cointigration หรือมีความสัมพันธเชิงดุลยภาพในระยะยาว แบบจําลอง

ปจจัยที่สงผลตออุปทานของตลาดกุงทะเลในประเทศไทยในครั้งนี้ สามารถอธิบายไดวา ราคากุงที่เกษตรกรไดรับ 

พื้นที่เพาะเลี้ยงกุงทะเล และผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ มีความสัมพันธเชิงดุลยภาพในระยะยาว หรือมี

ลักษณะ Cointegration และเปนที่นาสังเกตวาคา error เทอมที่ไดจะมีการกระจายตัวอยูบรเิวณศูนยดังในภาพที่ 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2 การกระจายตัวของคา Error 
 

3. การวิเคราะหขอมูลโดยวิธี Error Correction Model (ECM) 

การประมาณคาแบบจําลอง Error-correction เม่ือสมการมีลักษณะ Cointegration ตัวแปรอนุกรมเวลาที่มี

ความสัมพันธเชงิดุลยภาพระยะยาว (Cointegrating relationship) สามารถนํามาสราง แบบจําลองการปรับตัวระยะสั้น

ของตัวแปรเพื่อเขาสูดุลยภาพระยะยาวได แบบจําลองนี้เรียกวา “Error-Correction Model : ECM” ซึ่งเปนตัวแบบที่

เชื่อมโยงคาตัวแปรระหวางระยะสัน้กับระยะยาว ตัวแบบ ECM ผลการประมาณคาดังตารางที่ 5 ตอไปนี้ 

ตารางที่ 5  การทดสอบ Error Correction Model (ECM) หรอื ทดสอบความสัมพันธเชงิดุลยภาพในระยะสัน้ 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

D(logP_Shrimp ) 0.026807 0.186151 0.144005 0.8867 

D(logA_Shrimp ) 1.625492 0.330285 4.921478 0.0001* 

D(logGDP ) 1.831796 0.722086 2.536811 0.0181** 

ERROR(-1) -0.370324 0.153526 -2.412127 0.0239** 

C 0.002471 0.020349 0.121443 0.9044 

R-squared = 0.649363, Adjusted R-squared = 0.590924, Durbin-Watson stat = 1.566814, 

F-statistic = 11.11173, Prob(F-statistic) = 0.000030 

-.20

-.15

-.10

-.05

.00

.05

.10

.15

.20

86 88 90 92 94 96 98 00 02 04 06 08 10 12 14

ERROR



การประชุมวชิาการ และการประกวดนวัตกรรมบัณฑิตศกึษาระดับชาติและนานาชาติ 

ระหวางวันท่ี 17-18 พฤษภาคม 2561 

ณ ศูนยประชุมนานาชาติดิเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส เชยีงใหม 
 

1618 

 

 

ผลการคํานวณที่ไดมีความหมายที่สําคัญอยู 2 ประเด็น คือ  

1. การเปลี่ยนแปลงของผลติภัณฑมวลรวมภายในประเทศ มีผลตอปรมิาณการผลติกุงทะเลภายในประเทศในทิศทาง

เดยีวกัน มีนัยสําคัญทางสถติ ิ0.05 เนื่องจากคา t-statistic ที่คํานวณไดมีคาสูงกวาคา t-statistic วิกฤต และพื้นที่เพาะเลี้ยง

กุงทะเล มีผลตอปรมิาณการผลติกุงทะเลภายในประเทศในทศิทางเดยีวกัน มีนัยสําคัญทางสถิติ 0.01 เนื่องจากคา t-statistic 

ที่คํานวณไดมีคาสูงกวาคา t-statistic วกิฤต แตราคากุงทะเลที่เกษตรกรไดรับในระยะสั้นไมมีผลตอปริมาณการผลิตกุงทะเล

ภายในประเทศ เกษตรกรไมสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงปรมิาณการผลติกุงได เนื่องจาก กุงใชระยะเวลานานในการเจริญเติบโต 

การจัดเตรียมพื้นที่และลงทุนเพาะเลี้ยงกุงนั้น ไมสามารถทําไดภายในระยะเวลาอันสั้น และถึงแมวาราคากุงจะเพิ่มขึ้นหรือ

ลดลง ก็ยังไมสามารถบอกไดวาปรมิาณกุงจะเพิ่มขึ้นหรอืลดลงตามไปดวย  

2. เม่ือเกดิภาวะใดๆ ที่ทําใหปริมาณการผลิตกุงทะเลภายในประเทศในระยะยาวออกจากจุดดุลยภาพ การปรับตัว

กลับเขาสูดุลยภาพของปรมิาณการผลติกุงทะเลภายในประเทศ จะถูกปรับใหลดลงในแตละชวงเวลาดวยขนาด -0.370 หรือ

เปนคาสัมประสทิธิ์ความเร็วของการปรับตัวของปริมาณการผลิตกุงทะเลภายในประเทศ เพื่อเขาสูดุลยภาพในระยะยาวมีคา

เทากับ -0.370 จากแบบจําลองขางตนจะเห็นวาไมมีปญหา Autocorrelation เนื่องจากคา DW เปนคาใกลเคียงที่ยอมรับได 

ดังนัน้ จึงไมจําเปนตองใชแบบจําลองที่มีตัวแปรความลา (lag) ของตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม ในแบบจําลองขางตนอาจเกิด

ปญหา Heteroskedasticity หรอืไมก็ได แตโดยปกตแิลวในแบบจําลอง ECM มักจะไมเกิดปญหานี้ ดังนี้ เพื่อความถูกตองของ

การประมาณคาแบบจําลอง เราจึงจําเปนตองทดสอบปญหา Heteroskedasticity ดังตารางที่ 6 ตอไปนี้ 

 

ตารางที่ 6 ตรวจสอบปญหา HeteroskedasticityTest : White ของแบบจําลองปจจัยที่สงผลตออุปทานของตลาดกุงทะเลใน

ประเทศไทย 
 

F-statistic 2.156606     Prob. F(4,24) 0.1047 

Obs*R-squared 7.667598     Prob. Chi-Square(4) 0.1045 

Scaled explained SS 6.316694     Prob. Chi-Square(4) 0.1767 

ผลการศกึษาพบวา การตรวจสอบปญหา Heteroskedasticity ในแบบจําลอง โดยคาในตารางเปนคาที่ไดจากการ

ทดสอบปญหาโดยวธิขีอง White โดยดูจากคา Prob. Chi-Square ของ Obs*R-squared จะพบวาแบบจําลองนี้ไมเกดิปญหา 

Heteroskedasticity เพราะคา Prob. Chi-Square เทากับ 0.1045 ซึ่งมีคามากกวา 0.1 ดังนัน้ จึงไมตองแกไขปญหา 

Heteroskedasticity ในแบบจําลอง 

 

สรุปผลการวิจัย 

การศกึษานี้ไดศกึษาจากแบบจําลองปจจัยที่สงผลตออุปทานของตลาดกุงทะเลในประเทศไทย ในการศึกษานี้ไดใช

ขอมูลทุตยิภูมิ (Secondary Data) ลักษณะขอมูลแบบอนุกลมเวลา (Time-Series Data) จากป ค.ศ. 1986 ถึงป ค.ศ. 2015 ซึ่ง

เปนขอมูลที่รวบรวมมาจาก กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ ธนาคารโลก และรายงานวิจัยที่เกี่ยวของ ตัวแปรที่ใช

ศกึษา คือ 1) ปรมิาณการผลติกุงทะเลภายในประเทศ 2) ราคากุงทะเลที่เกษตรกรไดรับ 3) พื้นที่เพาะเลี้ยงกุงทะเล และ 4) 

ผลติภัณฑมวลรวมภายในประเทศ การวิเคราะหเชิงปริมาณจะทําการทดสอบคุณสมบัติความนิ่งของขอมูล (Unit Root Test) 

โดยอาศัยวิธี Augmented Dickey – Fuller Test (ADF) และทําการทดสอบความสัมพันธโดยอาศัยวิธีการทดสอบการรวมไป
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ดวยกัน (Cointegration) เพื่ออธิบายความสัมพันธในระยะยาว และประยุกตใชเทคนิค Error Correction Model : ECM เพื่อ

อธบิายความสัมพันธการปรับตัวในระยะสัน้เพื่อเขาสูดุลยภาพในระยะยาว ทดสอบที่ระดับนัยสําคัญทางสถติ ิ0.01 และ 0.05  

จากผลการศึกษา พบวา ในระยะยาว แบบจําลองปจจัยที่สงผลตออุปทานของตลาดกุงทะเลในประเทศไทย มี 

Cointegration หรอืมีความสัมพันธเชงิดุลยภาพในระยะยาวดังนี้ 

logQ = −25.291 + 0.374logP + 1.836344logA
+ 1.965172logGDP  
  (-14.40466)*    (2.588764)**  (7.973965)*  (19.45780)* 

หมายเหต:ุ คาในวงเล็บ ( ) คือคา t-Statistic และยอมรับที่ระดับนัยสําคัญทางสถติ ิ0.01* และ 0.05**  

ตัวแปรอิสระที่มีนัยสําคัญทางสถติติอปรมิาณการผลติกุงทะเลภายในประเทศในทศิทางเดยีวกัน ไดแก ราคากุงทะเล

ที่เกษตรกรไดรับ โดยมีคาสัมประสิทธิ์เทากับ 0.374 ซึ่งอธิบายไดวา ถาราคากุงทะเลที่เกษตรกรไดรับเพิ่มขึ้น 1% จะทําให

ปรมิาณการผลติกุงทะเลภายในประเทศเพิ่มขึ้นรอยละ 0.374 ณ ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ในขณะที่พื้นที่เพาะเลี้ยงกุง

ทะเล โดยมีคาสัมประสทิธิ์เทากับ 1.836 อธบิายไดวา ถาพื้นที่เพาะเลี้ยงกุงทะเลเพิ่มขึ้น 1% จะทําใหปริมาณการผลิตกุงทะเล

ภายในประเทศเพิ่มขึ้นรอยละ 1.836 ณ ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.01 และผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ โดยมีคา

สัมประสทิธิ์เทากับ 1.965 ซึ่งอธบิายไดวา ถาผลติภัณฑมวลรวมภายในประเทศเพิ่มขึ้น 1% จะทําใหปริมาณการผลิตกุงทะเล

ภายในประเทศเพิ่มขึ้นรอยละ 1.965 ณ ระดับนัยสําคัญทางสถติ ิ0.01 นอกจากนี้ อิทธิพลของราคากุงทะเลที่เกษตรกรไดรับ 

พื้นที่เพาะเลี้ยงกุงทะเล และผลติภัณฑมวลรวมภายในประเทศ ยังสามารถอธบิายปรมิาณการผลติกุงทะเลภายในประเทศไทย

ได 93.464% อีก 6.536% เปนผลเนื่องมาจากตัวแปรอ่ืน ซึ่งเปนคาที่ยอมรับไดในการศกึษาครัง้นี้ 

จากผลการศึกษา พบวา ในระยะสั้น แบบจําลองปจจัยที่สงผลตออุปทานของตลาดกุงทะเลในประเทศไทย มีการ

ปรับตัวในระยะสัน้เพื่อเขาสูความสัมพันธเชงิดุลยภาพในระยะยาว ดังนี้ 

∆logQ
= 0.003 + 0.0268∆logP + 1.625492∆logA
+ 1.831796∆logGDP − 0.370324푒̂   

      (0.121443)    (0.144005) (4.921478)* (2.536811)** (-2.412127)** 

หมายเหต:ุ คาในวงเล็บ ( ) คือคา t-Statistic และยอมรับที่ระดับนัยสําคัญทางสถติ ิ0.01* และ 0.05**  

การปรับเปลี่ยนของพื้นที่เพาะเลี้ยงกุงทะเล และผลติภัณฑมวลรวมภายในประเทศ ในระยะสั้นสงผลตอปริมาณการ

ผลติกุงทะเลภายในประเทศ แตราคากุงทะเลที่เกษตรกรไดรับในระสั้นไมสงผลตอปริมาณการผลิตกุงทะเล โดยเม่ือถาพื้นที่

เพาะเลี้ยงกุงทะเลเพิ่มขึ้นรอยละ 1จะสงผลใหปริมาณการผลิตกุงทะเลภายในประเทศเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นรอยละ 1.625 

ในขณะที่ผลติภัณฑมวลรวมภายในประเทศเพิ่มขึ้นรอยละ 1 จะสงผลใหปริมาณการผลิตกุงทะเลภายในประเทศเปลี่ยนแปลง

เพิ่มขึ้นรอยละ 1.832 ณ ระดับนัยสําคัญทางสถติ ิ0.01 และ 0.05 ตามลําดับ 

ผลการทดสอบการปรับตัวในระยะสัน้ ของแบบจําลองปจจัยที่สงผลตออุปทานของตลาดกุงทะเลในประเทศ เพื่อเขา

สูความสัมพันธเชงิดุลยภาพในระยะยาว พบวา เม่ือเกดิภาวะใดๆ ที่ทําใหปริมาณการผลิตกุงทะเลภายในประเทศในระยะยาว

ออกจากจุดดุลยภาพ การปรับตัวกลับเขาสูดุลยภาพของปรมิาณการผลติกุงทะเลภายในประเทศ จะถูกปรับใหลดลงในแตละ

ชวงเวลาดวยขนาด -0.370 หรอืเปนคาสัมประสทิธิ์ความเร็วของการปรับตัวของปรมิาณการผลติกุงทะเลภายในประเทศ เพื่อ

เขาสูดุลยภาพในระยะยาวมีคาเทากับ -0.370 
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ขอเสนอแนะการวิจัย 

ขอเสนอแนะจากงานวิจัย 

1. จากผลการศึกษา พบวา ราคากุงทะเลที่เกษตรกรไดรับเปนปจจัยที่สามารถทําใหผูผลิตอยากที่จะผลิตกุงใหมี

ปรมิาณเพิ่มขึ้น ดังนัน้ ภาครัฐและเอกชนควรหาตลาดใหมในการขายกุงเพิ่มขึ้นเพื่อใหราคาไมลดต่ําลง เชน การสงออกไปยัง

ประเทศตางๆ เพราะปจจุบันกุงเปนที่นยิมในการบรโิภคอยางแพรหลาย จะเปนการเพิ่มมูลคาใหกับกุงได 

2. จากผลการศกึษา พบวา ผลติภัณฑมวลรวมภายในประเทศมีความสัมพันธไปในทิศทางเดียวกันกับปริมาณการ

ผลิตกุงทะเลภายในประเทศ ดังนั้น การที่ผูผลิตจะผลิตกุงเพิ่มขึ้นนั้นเศรษฐกิจในประเทศไทยตองมีแนวโนมและอัตราการ

เจรญิเตบิโตในทางที่ดขีึ้นดวย รัฐบาลควรสงเสรมิและพัฒนาเศรษฐกจิ ไมวาจะเปนในเรื่องของการสงออก เพราะการสงออก

นัน้มีผลตอรายไดประชาชาตโิดยตรง 

ขอเสนอแนะในงานวิจัยครั้งตอไป 

1. แบบจําลองปจจัยที่สงผลตออุปทานของตลาดกุงทะเลในประเทศ สรางขึ้นมาเพื่อใชในการศึกษาปริมาณการผลิต

กุงทะเลภายในประเทศ โดยเนนการศึกษาปริมาณการผลิตกุงทะเลเพียงอยางเดียว ควรมีการศึกษาในเรื่องของตนทุนอ่ืนๆ 

รวมดวย เพื่อพัฒนาศักยภาพในการผลติกุงทะเลภายในประเทศในอนาคต 

2. ในครั้งตอไปผูวิจัยควรจะมีการศึกษาหาปจจัยที่สงผลตอการเปลี่ยนแปลงราคากุงทะเลที่เกษตรกรไดรับ และ

ปจจัยที่สงผลตอการสงออกกุงทะเลไปยังตางประเทศ เปนตน 

 

กติตกิรรมประกาศ 

 ขอขอบพระคุณ ผศ.ดร.เกสนิ ีหม่ืนไธสง และ อ.ดร.อุทศิ พงศจิรวัฒนา จากหนวยวิจัยและพยากรณเศรษฐกิจ คณะ

การบัญชแีละการจัดการ มหาวทิยาลัยมหาสารคาม ที่กรุณาเสยีสละเวลาใหคําแนะนํา ใหขอเสนอแนะ และใหความชวยเหลือ

ดานขอมูล รวมถึงแนวทางการทําวิจัยที่ถูกตองตามระเบียบวิธี จึงทําใหงานวิจัยฉบับนี้เสร็จสมบูรณไปไดดวยดี ผูวิจัยรูสึก

ซาบซึ้งและขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ โอกาสนี้ 

อนึ่ง ผูวจัิยหวังเปนอยางย่ิงวา งานวจัิยฉบับนี้จะมีประโยชนอยูไมนอย คุณคาและประโยชนจากงานวิจัยนี้ ผูวิจัยขอ

มอบเปนวทิยาทานแกผูสนใจที่จะทําการศกึษาตอไป หากเกดิขอผดิพลาดประการใดผูวจัิยยินดทีี่จะรับคําแนะนําจากทุกทานที่

ไดเขามาศกึษา เพื่อนําไปพัฒนาการทํางานใหดย่ิีงขึ้น และปรับปรุงเพื่อใหเกดิประโยชนตอตนเองและผูสนใจตอไป 
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บทคัดยอ 

 การศกึษาครัง้นี้มีวัตถุประสงคเพื่อศกึษาปจจัยที่สงผลตอความเหลื่อมล้ําทางรายไดในประเทศไทย โดยวิเคราะหจาก

สมการถดถอยเชงิซอน และทําการประมาณคาสัมประสทิธิ์ของสมการดวยวธิกีําลังสองนอยที่สุด ซึ่งใชขอมูลทุติยภูมิแบบราย

ป ระหวางป พ.ศ. 2529 – 2558 ผลการศกึษาพบวา หนี้สนิเฉลี่ยตอครัวเรือน จํานวนผูวางงาน และจํานวนการยายถิ่นฐาน

ของประชากร มีความสัมพันธเชงิบวกตอความเหลื่อมล้ําทางรายได โดยหากมีสัดสวนมากขึ้นมีผลทําใหคาสัมประสิทธิ์จีนีมีคา

สูง ซึ่งหมายความวาการกระจายรายไดแยลง สวนจํานวนปการศึกษาเฉลี่ยของประชากร มีความสัมพันธเชิงลบตอความ

เหลื่อมล้ําทางรายได โดยหากมีสัดสวนมากขึ้นมีผลทําใหคาสัมประสิทธิ์จีนีมีคาต่ํา ซึ่งหมายความวาการกระจายรายไดดีขึ้น 

ขณะที่คาใชจายเฉลี่ยตอครัวเรือนไมมีอิทธิพลตอความเหลื่อมล้ําทางรายได ดังนั้นภาครัฐควรเนนการลงทุนทางการศึกษา

มากขึ้น เนื่องจากผลการศึกษาชี้ใหเห็นวาการเปลี่ยนแปลงของการศึกษาที่เพิ่มขึ้น เปนเหตุใหคาสัมประสิทธิ์จีนีลดลง ซึ่ง

สะทอนวาการกระจายรายไดมีความเทาเทียมกันมากขึ้น 

คําสําคัญ:  ความเหลือ่มล้ําทางรายได  คาสัมประสทิธิ์จีน ี หนี้สนิครัวเรอืน  การศกึษา 

Abstract 

 This study aims to examine the factors affecting income inequality in Thailand. The methodology was 

conducted  through multiple regression with OLS technique. The data was collected from 2529B.E. - 2558B.E. The 

result showed that the average household's debt, number of unemployed and population migration were positively 

related to income inequality. If these ratios go up, the Gini coefficient will also go up, thus worsening income distribution. 

The number of years at school is negatively related to income inequality. If this number goes up, the Gini coefficient will 

go down, thus improving income distribution. However, the average household's expenditure does not affect income 

inequality. So the government should invest more in education since the result indicates that more education can lead to 

better income distribution. 

Keywords: Income Inequality,  Gini Coefficient,  Household's Debt,  Education 

 

บทนํา 

ปจจุบันประเทศไทยไดดําเนนิการทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 12 ตั้งแตป พ.ศ. 2560 - 2564

ซึ่งเปนแผนกําหนดยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาประเทศและนโยบายรัฐบาลปจจุบัน ไดใหความสําคัญกับการลดความ

ยากจนและความเหลื่อมล้ําทางรายได การเขาถงึบรกิารทางสังคมที่มีคุณภาพอยางทั่วถงึ และเม่ือพิจารณาสถานการณความ
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ยากจนในประเทศไทย ระหวางป พ.ศ. 2531 – 2558 จากคาสัดสวนคนจน พบวามีแนวโนมดีขึ้นอยางตอเนื่อง โดยสัดสวนคน

จนลดลงจากรอยละ 65.17 ในป พ.ศ. 2531 ลดลงเหลอืรอยละ 7.21 ในป พ.ศ. 2558 ดังภาพที่ 1 ลักษณะดังกลาวสะทอนให

เห็นวาประเทศไทยประสบความสําเร็จในการลดความยากจนในระดับที่นาพงึพอใจ 

 

 
 

ภาพที่ 1 สัดสวนคนจน ระหวางป พ.ศ. 2531 – 2558 

ที่มา: สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกจิและสังคมแหงชาต ิ(2558) 

 

แมวาสถานการณความยากจนในประเทศไทยจะดีขึ้นอยางตอเนื่องตลอดชวงป พ.ศ. 2531 – 2558 แตสถานการณ

ความเหลื่อมล้ําทางรายไดกลับเปนไปทิศทางตรงกันขาม กลาวคือ ปญหาความเหลื่อมล้ําทางรายไดในประเทศไทยไมได

เปลี่ยนแปลงมากนัก จากคาสัมประสิทธิ์ความไมเสมอภาคดานรายได ซึ่งแสดงดังภาพที่ 2  พบวาประเทศไทยยังคงประสบ

ปญหาความเหลื่อมล้ําทางรายไดในระดับปานกลาง โดยคาสัมประสิทธิ์จีนีมีคาเทากับ 0.487 ในป พ.ศ.  2531 กอนจะเพิ่มขึ้น

ถึง 0.536 ในป พ.ศ. 2535 และยังคงอยูที่ระดับ 0.5 จนในป พ.ศ. 2545 กอนจะลดลงเหลือ 0.493 ในป พ.ศ. 2547 และ

เพิ่มขึ้นอีกครั้งเทากับ 0.514 ในป พ.ศ.  2549 กอนจะลดลงเหลือ 0.465 และ 0.445 ในป พ.ศ. 2556 และ  พ.ศ.  2558 

ตามลําดับ และเม่ือพิจารณาโดยจําแนกตามลักษณะพื้นที่เขตเมืองและเขตชนบท พบวาคาสัมประสิทธิ์จีนีทางรายไดมีการ

เปลี่ยนแปลงในลักษณะเชนเดยีวกับระดับประเทศ คือมีลักษณะเพิ่มขึ้นและลดลงตลอดชวงเวลาที่นํามาศกึษา 
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ภาพที่ 2 คาสัมประสทิธิ์จีนทีางรายไดในประเทศไทย ระหวางป พ.ศ. 2531 – 2558 

ที่มา: สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกจิและสังคมแหงชาต ิ (2558) 

 

จากแนวคิดของ (Lin, 2007) กลาววาปจจัยทางทุนมนุษยก็สงผลตอความเหลื่อมล้ําทางรายไดเชนเดียวกัน นั่นคือ

จํานวนปการศึกษาเฉลี่ยของประชากรที่เพิ่มขึ้น ทําใหความเหลื่อมล้ําทางรายไดลดลง ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ 

(Psacharopoulos, 1987)  และงานวจัิยของ (มัทยา บุตรงาม, 2555) เนื่องจากการศึกษาทําใหประสิทธิภาพของการผลิตและ

รายไดเพิ่มขึ้น แตขณะเดียวกันก็ตองมีคาใชจายเกิดขึ้น การลงทุนในการศึกษาจึงเปนวิธีหนึ่งในการลงทุนในทุนมนุษย และ

สําหรับผูที่มีการศกึษาดกี็จะไดรับคาจางที่สูง ดังนัน้แนวทางในการลดปญหาการกระจายรายไดคือ การลดความไมเทาเทียม

กันในการลงทุนในทรัพยากรมนุษยไมวาจะเปนการลงทุนดานสุขภาพ การศึกษา หรือการฝกอบรม ดังนั้นการศึกษาถือเปน

สาเหตุหนึ่งที่กอใหเกดิความเหลื่อมล้ําทางรายไดเชนเดยีวกัน 

จะเห็นไดวาสถานการณความยากจนในประเทศไทยมีแนวโนมลดลงแลว แตยังคงเหลือจํานวนคนจนอยูที่ตองไดรับ

ความชวยเหลือดานสวัสดิการที่เฉพาะเจาะจงและมีประสิทธิภาพ   สวนปญหาความเหลื่อมล้ําทางดานรายไดยังไมมีการ

เปลี่ยนแปลง ตองไดรับการแกไข ปญหาการกระจายรายไดในประเทศไทยทําใหเกดิชองวางระหวางคนจนกับคนรวยมากขึ้น มี

ผลกระทบสําคัญตอการพัฒนาเศรษฐกจิของประเทศ การกระจายรายไดจึงเปนปญหาที่สําคัญที่มีความสําคัญเปนอยางมาก 

โดยเฉพาะสําหรับประเทศกําลังพัฒนาที่เศรษฐกจิกําลังขยายตัวและโครงสรางทางเศรษฐกิจกําลังเปลี่ยนแปลงอยางประเทศ

ไทย เพราะเปนเสมือนดัชนีใหเห็นถึงความเทาเทียมหรือไมเทาเทียมในการกระจายผลไดของการเติบโตทางเศรษฐกิจไปสู

ประชาชน ซึ่งยอมหมายถงึการเปลี่ยนแปลงในสภาพชีวิตความเปนอยูของประชาชนกลุมตางๆ ดังนั้นการศึกษาครั้งนี้จึงเนน

อธบิายถงึปจจัยตางๆ ที่สงผลกระทบตอการกระจายทางรายไดในประเทศไทย เพื่อจะไดเปนแนวทางหลักในการแกปญหา

ความเหลื่อมล้ําทางรายได ตลอดจนการสงเสรมินโยบายและระบบบรหิารจัดการภาครัฐที่เหมาะสม 
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วิธีดําเนนิการวิจัย 

ขอมูลที่ใชในการศกึษาครั้งนี้เปนขอมูลทุติยภูมิ ประเภทขอมูลอนุกรมเวลาแบบรายป ตั้งแตป พ.ศ. 2529 – 2558 

รวมทั้งสิ้น 30 ป จากรายงานการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนของสํานักงานสถิติแหงชาติ รวมถึงการ

รวบรวมขอมูลจากวารสารตางๆ และงานวิจัยที่เกี่ยวของ โดยใชการวิเคราะหสมการถดถอยเชิงซอน (Multiple Regression) 

ดวยการคาดประมาณดวยวธิกีําลังสองนอยที่สุด (Ordinary Least Square: OLS) รวมทั้งทําการทดสอบปญหาทางเศรษฐมิติ

เบื้องตน คุณสมบัตคิวามคงที่ของขอมูลอนุกรมเวลา (Stationary) และปญหาพื้นฐานของการประมาณคาสัมประสิทธิ์ถดถอย 

ไดแก ปญหาตัวแปรอิสระมีความสัมพันธกันสูงเกินไป (Multicollinearity) และปญหาคาความคลาดเคลื่อนมีสหสัมพันธ

ระหวางกัน (Autocorrelation) เพื่อใหการประมาณคาสัมประสิทธิ์มีความแมนยําและปองกันผลที่ไดผิดแผกจากที่ควรจะเปน 

(Spurious Results) และทําการทดสอบตัวแปรเพื่อเลอืกระดับของตัวแปรที่เหมาะสม  

 

ผลการวิจัย 

เม่ือนําขอมูลตัวแปรของความเหลื่อมล้ําทางรายได ตั้งแตป พ.ศ. 2529 – 2558 มาทําการทดสอบคุณสมบัติความ

คงที่ของขอมูลอนุกรมเวลา ดวย Unit Root Test  วธิ ีADF test พบวา ตัวแปรสัมประสทิธิ์จีน ี(Gini) คาใชจายเฉลี่ยตอครัวเรือน 

(EXPENSE) หนี้สนิเฉลี่ยตอครัวเรอืน (LOAN) จํานวนผูวางงาน (UNEMPLOYED) จํานวนปการศึกษาเฉลี่ยของประชากร (EDU) 

และจํานวนการยายถิ่นฐานของประชากร (MIGRATE) ตัวแปรทุกตัว ขอมูลมีลักษณะไมนิ่ง (Non- Stationary) ที่ระดับ (At 

Level) ดังนัน้จึงตองนําตัวแปรขางตนมาทดสอบอีกครั้งโดยการทําผลตางอันดับที่ 1 (First Difference) ผลการทดสอบพบวา 

ตัวแปรสัมประสิทธิ์จีนี (Gini) คาใชจายเฉลี่ยตอครัวเรือน (EXPENSE) หนี้สินเฉลี่ยตอครัวเรือน (LOAN) จํานวนผูวางงาน 

(UNEMPLOYED) จํานวนปการศกึษาเฉลี่ยของประชากร (EDU) และจํานวนการยายถิ่นฐานของประชากร (MIGRATE) มีคาสถิต ิ

ADF ที่ไดมีคานอยกวาคาวกิฤต ิณ ระดับนัยสําคัญ 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐานหลัก แสดงวาตัวแปรดังกลาวขอมูลมีลักษณะ

นิ่ง (Stationary) ที่ผลตางอันดับที่ 1 (First Difference) ณ ระดับนัยสําคัญ 0.05 

การทดสอบปญหาตัวแปรอิสระมีความสัมพันธกันสูงเกินไป โดยการตรวจสอบคา Correlation ของตัวแปรอิสระ 

DEXPENSE, DLOAN, DUNEMPLOYED, DEDU และ DMIGRATE มีคาไมเกิน │0.80│ แสดงวา ไมเกิดปญหาความสัมพันธ

ระหวางตัวแปรอิสระ 

การทดสอบปญหาคาความคลาดเคลื่อนมีสหสัมพันธระหวางกัน ตรวจสอบดวยวิธี Durbin-Watson Test พบวาคา 

Durbin-Watson stat ที่ระดับนับสําคัญทางสถิติที่  = 0.05 มีคาเทากับ 1.261 ซึ่งมีคาอยูในชวง dL ≤  d  ≤  dU  หรือชวง 

1.050 ถึง 1.841 แสดงวาตกอยูในพื้นที่ไมสามารถสรุปได (Inconclusive) วาเกิดปญหา Autocorrelation หรือไม ดังนั้นจึงไม

จําเปนตองทําการแกไขปญหา Autocorrelation 

จากการทดสอบสถติเิบื้องตนของตัวแปรทัง้หมดที่ใชในการวิเคราะห ปจจัยที่สงผลตอความเหลื่อมล้ําทางรายไดใน

ประเทศไทย แลวมาทําการวเิคราะหแบบจําลองสมการถดถอยเชงิซอน ดวยการประมาณคาสัมประสิทธิ์ถดถอยดวยวิธีกําลัง

สองนอยที่สุด โดยไดผลสรุปดังตารางที่ 1 ดังนี้ 
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ตารางที่ 1 ผลการประมาณคาสัมประสทิธิ์ของแบบจําลองความเหลื่อมล้ําทางรายได 

 

Variable Coefficient t-Statistic Prob. 

C -0.0318 -1.8768 0.0745* 

DEXPENSE 0.0001 0.0736 0.9420 ns 

DLOAN 0.0184 2.5040 0.0206** 

DUNEMPLOYED 0.0122 3.8565 0.0009*** 

DEDU -0.0110 -2.7125 0.0130** 

DMIGRATE 0.0130 1.8523 0.0781* 

R-squared 0.4731     F-statistic   3.7707 

Adjusted R-squared 0.3476     Prob. (F-statistic) 0.0136 

Durbin-Watson stat   1.2609     N           30 

ที่มา: จากการประมวลผล 

*** หมายถงึ มีนัยสําคัญทางสถติทิี่ระดับ 0.01 

** หมายถงึ มีนัยสําคัญทางสถติทิี่ระดับ 0.05 

* หมายถงึ มีนัยสําคัญทางสถติทิี่ระดับ 0.10 

ns  หมายถงึ ไมมีนัยสําคัญทางสถติิ 
 

จากตารางที่ 1 ผลการประมาณคาสัมประสิทธิ์ของแบบจําลองความเหลื่อมล้ําทางรายได ปจจัยที่สงผลตอความ

เหลื่อมล้ําทางรายไดในประเทศไทย พบวา คา R2 ของสมการมีคาเทากับ 0.4731 แสดงใหทราบวา  ความผันแปรของ

คาใชจายเฉลี่ยตอครัวเรอืน หนี้สนิเฉลี่ยตอครัวเรอืน จํานวนผูวางงาน จํานวนปการศกึษาเฉลี่ยของประชากร และจํานวนการ

ยายถิ่นฐานของประชากร สามารถอธบิายถงึความผันแปรของคาสัมประสิทธิ์จีนี ไดรอยละ 47.31 สวนคา Adjusted R2  มีคา

เทากับ 0.3476 แสดงใหเห็นวา สมการนี้มีความเหมาะสมกับขอมูลรอยละ 34.76 คา F-statistic มีคาเทากับ 3.7707 และคา 

Prob. (F-statistic) มีคาเทากับ 0.0136 ซึ่งมีระดับนัยสําคัญทางสถติทิี่ระดับความเชื่อม่ันที่รอยละ 95 ดังนั้นจึงสามารถอธิบาย

คาสัมประสทิธิ์หนาตัวแปรอิสระไดในภาพรวม 

จากผลการวิเคราะห พบวา ปจจัยที่สงผลตอความเหลื่อมล้ําทางรายไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติมี 4 ตัวแปร คือ 

หนี้สนิเฉลี่ยตอครัวเรอืน จํานวนผูวางงาน จํานวนปการศึกษาเฉลี่ยของประชากร และจํานวนการยายถิ่นฐานของประชากร 

สวนตัวแปรที่ไมมีนัยสําคัญทางสถติมีิ 1 ตัวแปร คือ คาใชจายเฉลี่ยตอครัวเรอืน ซึ่งสามารถอธบิายผลที่เกดิขึ้นไดดังนี้ 

หนี้สนิเฉลี่ยตอครัวเรอืน สงผลกระทบในเชงิบวกตอคาสัมประสิทธิ์จีนีอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมี

คาสัมประสทิธิ์เทากับ 0.0184 หมายความวา ถาหนี้สนิเฉลี่ยตอครัวเรือนเม่ือปที่ผานมาเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น 1 บาท จะสงผล

ทําใหคาสัมประสทิธิ์จีนเีพิ่มขึ้น 0.0184 ซึ่งสอดคลองกับผลการศกึษาปจจัยที่มีผลตอการกระจายรายไดของประเทศไทยชวง
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แผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแหงชาต ิฉบับที่ 9 ระหวางป พ.ศ. 2545 และ พ.ศ. 2549 ของ (กาญจนา หลวงมอย, 2555) 

ที่พบวาหนี้สนิของครัวเรอืนเปนปจจัยสําคัญตอการกระจายรายได 

จํานวนผูวางงาน สงผลกระทบในเชิงบวกตอคาสัมประสิทธิ์จีนีอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีคา

สัมประสิทธิ์เทากับ 0.0122 หมายความวา ถาจํานวนผูวางงานเม่ือปที่ผานมาเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น 1 คน จะสงผลทําใหคา

สัมประสทิธิ์จีนเีพิ่มขึ้น 0.0122 ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาของผลการวางงานตอความไมเทาเทียมกันของรายไดของ (นัส

ชนก รัตนธรรมาภรณ, 2545) และ (Anneli Kaasa, 2003) ที่พบวาการวางงานมีอิทธพิลตอความไมเทาเทียมกันในรายได 

จํานวนปการศกึษาเฉลี่ยของประชากร มีผลเชงิลบตอคาสัมประสทิธิ์จีนอียางมีนัยสําคัญทางสถติทิี่ระดับ 0.05 โดยมี

คาสัมประสทิธิ์เทากับ -0.0110 หมายความวา ถาจํานวนปการศกึษาเฉลี่ยของประชากร เม่ือปที่ผานมาเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น 1 

ป จะสงผลทําใหคาสัมประสิทธิ์จีนีลดลง 0.0110 ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ (Lin, 2007) และ (Psacharopoulos, 1987) ที่

กลาววา ปจจัยทางการศึกษาสามารถสงผลตอความเหลื่อมล้ําทางรายได การศึกษาทําใหประสิทธิภาพของการผลิตและ

รายไดเพิ่มขึ้น ดังนัน้การลงทุนในการศกึษาจึงเปนวิธีหนึ่งในการลงทุนในทุนมนุษย ผูที่มีการศึกษาดีก็จะไดรับคาจางที่สูงขึ้น 

เปนแนวทางในการลดปญหาการกระจายรายได และผลการศึกษาของ (มัทยา บุตรงาม, 2555) ที่พบวาจํานวนปการศึกษา

เฉลี่ยสงผลตอความเหลื่อมล้ําทางรายได 

จํานวนการยายถิ่นฐานของประชากร มีผลเชงิบวกตอคาสัมประสทิธิ์จีนอียางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.10 โดยมี

คาสัมประสทิธิ์เทากับ 0.0130 หมายความวา ถาจํานวนการยายถิ่นฐานของประชากรจากเขตชนบทไปเขตเมือง เม่ือปที่ผาน

มาเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น 1 คน จะสงผลทําใหคาสัมประสทิธิ์จีนเีพิ่มขึ้น 0.0130 ซึ่งผลที่ไดตรงขามกับสมมติฐานของแบบจําลอง 

ตามแนวคิดของ (Kapur and Mchale, 2009) และ (Shi, 1999) ที่พบวาการที่ประชากรจากเขตชนบทยายเขามาทํางานในเขต

เมือง ทําใหความเหลื่อมล้ําทางรายไดระหวางเขตชนบทและเขตเมืองลดลง และผลการศึกษาของ (Xiaochuan Xi, 2006) ที่

พบวาการที่แรงงานยายจากเขตชนบทสูเขตเมืองสงผลใหความเหลื่อมล้ําทางรายไดชนบทกับเมืองลดลงเชนกัน อยางไรก็ตาม

แนวคิดของ (กุสุมา นาคสิงคราน, 2549) พบวา การยายถิ่นจากเขตชนบทเขาสูเขตเมือง เปนประโยชนตอการพัฒนา

เศรษฐกจิของทัง้เขตเมืองและของประเทศ แตในระดับจุลภาคปรากฏวาบุคคล ครอบครัวที่ยายถิ่นเขาสูเขตเมือง ตองแกงแยง

แขงขัน ในเรื่องการหางานทํากับผูที่อาศัยอยูกอนแลว ความยากจนและการอยูอาศัยในชุมชนแออัดมีความสัมพันธกับปญหา

อ่ืนๆ ที่ผูยายมาอยูใหมตองเผชญิ เชน การวางงานและการทํางานที่ไดรับคาจางต่ํามาก ทําใหรายไดไมแตกตางจากเดิม สงผล

ใหความเหลื่อมล้ําทางรายไดระหวางเขตชนบทและเขตเมืองไมลดลง 

สําหรับคาใชจายเฉลี่ยตอครัวเรือน พบวาไมมีอิทธิพลตอคาสัมประสิทธิ์จีนีอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ แตหาก

พจิารณาจากความสัมพันธที่เกดิขึ้น สามารถอธบิายไดดังนี้ 

คาใชจายเฉลี่ยตอครัวเรอืน มีผลเชงิบวกตอคาสัมประสทิธิ์จีน ีตรงกับสมมตฐิานของแบบจําลอง ซึ่งสอดคลองกับผล

การศกึษาปจจัยที่มีผลตอการกระจายรายไดของประเทศไทยชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 9 ระหวางป 

พ.ศ. 2545 และ พ.ศ. 2549 ของ (กาญจนา หลวงมอย, 2555) ที่พบวาคาใชจายเฉลี่ยตอเดือนตอครัวเรือนเปนปจจัยสําคัญ

ตอการกระจายรายได โดยหากมีสัดสวนมากขึ้น มีผลทําใหคาสัมประสิทธิ์จีนีมีคาสูง ซึ่งหมายความวาการกระจายรายไดแย

ลง 

 

สรุปผลการวิจัย 

การศึกษานี้ทําการศึกษาปจจัยที่สงผลตอความเหลื่อมล้ําทางรายไดในประเทศไทย ไดแก คาใชจายเฉลี่ยตอ

ครัวเรอืน หนี้สนิเฉลี่ยตอครัวเรอืน จํานวนผูวางงาน จํานวนปการศึกษาเฉลี่ยของประชากร และจํานวนการยายถิ่นฐานของ
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ประชากร ทําการวิเคราะหโดยใชสมการถดถอยเชิงซอน ดวยการประมาณคาสัมประสิทธิ์ดวยวิธีกําลังสองนอยที่สุด จาก

ขอมูลที่มีลักษณะอนุกรมเวลาแบบรายป โดยทําการศกึษาระหวางป พ.ศ. 2529 – 2558 รวมทัง้สิ้น 30 ป 

ผลการศกึษาพบวา หนี้สนิเฉลี่ยตอครัวเรือน สงผลตอความเหลื่อมล้ําทางรายไดในเชิงบวก เนื่องจากครัวเรือนที่มี

จํานวนหนี้สนิเฉลี่ยมาก จะสงผลทําใหคาสัมประสทิธิ์จีนมีีคาสูงหรอืความเหลื่อมล้ําทางรายไดมากขึ้น 

ขณะที่จํานวนผูวางงาน สงผลตอความเหลื่อมล้ําทางรายไดในเชิงบวก เนื่องจากหากการวางงานคือบุคคลไมมีงาน

ทํา ซึ่งก็คือไมมีรายได ดังนัน้ถาประเทศประสบปญหาคนวางงานมาก ทั้งที่วางงานโดยเปดเผยและการวางงานแฝง การไมมี

งานทําก็จะกอใหเกดิความเหลื่อมล้ําในการกระจายรายไดมากขึ้น 

จํานวนปการศึกษาเฉลี่ยของประชากร สงผลตอความเหลื่อมล้ําทางรายไดในเชิงลบ เนื่องจากจํานวนปการศึกษา

เฉลี่ยที่เพิ่มขึ้น แสดงใหเห็นวาประชากรไดรับการศึกษาที่เพิ่มขึ้น ซึ่งหมายความถึงศักยภาพทางการผลิตที่เพิ่มขึ้นดวย หาก

ประชากรมีศักยภาพการผลิตที่เพิ่มขึ้น ก็จะทําใหมีโอกาสไดรับรายไดที่เพิ่มขึ้นตามไปดวย เม่ือประชากรที่มีการศึกษานอย

ไดรับการศกึษาที่เพิ่มขึ้น นําไปสูการมีรายไดที่เพิ่มขึ้น ก็จะสามารถลดความเหลื่อมล้ําทางรายไดลงเชนกัน 

จํานวนการยายถิ่นฐานของประชากร มีผลทางบวกตอความเหลื่อมล้ําทางรายได ซึ่งตรงกันขามกับสมมติฐานของ

แบบจําลอง อยางไรก็ตามสอดคลองกับแนวคิดของ (กุสุมา นาคสงิคราน, 2549) กลาววา การยายถิ่นฐานจากเขตชนบทสูเขต

เมือง ไมไดทําใหรายไดแตกตางจากเดมิมากนัก สงผลใหความเหลื่อมล้ําทางรายไดระหวางเขตชนบทและเขตเมืองไมลดลง 

สําหรับคาใชจายเฉลี่ยตอครัวเรอืน พบวาไมมีอิทธพิลตอความเหลื่อมล้ําทางรายได ดังนั้นรัฐบาลควรมีนโยบายเนน

การลงทุนทางการศกึษา เนื่องจากผลการศกึษาชี้ใหเห็นวาการเปลี่ยนแปลงของการศึกษาที่เพิ่มขึ้น เปนเหตุใหคาสัมประสิทธิ์

จีนลีดลง ซึ่งสะทอนวาการกระจายรายไดที่เทาเทียมกันมากขึ้น รวมทั้งการสงเสริมการจางงาน เพื่อลดปญหาการวางงาน 

เนื่องจากผลการศกึษาพบวา การเปลี่ยนแปลงของการวางงานที่เพิ่มขึ้น กอใหเกดิความเหลื่อมล้ําทางรายไดมากขึ้น ซึ่งหากมี

การเสรมิสรางทักษะของแรงงาน อันจะนําไปสูความเหลื่อมล้ําทางรายไดที่ลดลง  
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ใหคําแนะนําในการคนหาขอมูลในการทําวิจัยฉบับนี้ รวมไปถึงเจาหนาที่ศูนยบัณฑิตศึกษา คณะเศรษฐศาสตรทุกทานและ
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การศกึษาในระดับปรญิญาโทนี้ 
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บทคัดยอ 

งานวิจัยเรื่องสภาวะฟองสบูในตลาดอสังหาริมทรัพยประเภทที่อยูอาศัยในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล มี

วัตถุประสงคหลักอยู 2 ประการ คือ 1) เพื่อวเิคราะหปจจัยที่กําหนดการเปลี่ยนแปลงราคาอสังหาริมทรัพยที่สงผลตอการเกิด

สภาวะฟองสบู 2) เพื่อวิเคราะหสภาวะฟองสบูในตลาดอสังหาริมทรัพยประเภทที่อยูอาศัยในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปรมิณฑล  ในการศกึษาครัง้นี้ เปนการวเิคราะหขอมูลอนุกรมเวลาแบบรายไตรมาส ในชวงไตรมาสที่ 1 ปพ.ศ. 2555 ถึง ไตร

มาสที่ 4 ปพ.ศ. 2560  

 การวิเคราะหปจจัยที่กําหนดการเปลี่ยนแปลงราคาอสังหาริมทรัพย ใชการวิเคราะหเชิงปริมาณดวยวิธี Multiple 

Regression Analysis สวนการวเิคราะหสภาวะฟองสบูในตลาดอสังหารมิทรัพย ใชการวเิคราะหดวยวิธี Control Limits 

 ผลการศกึษาพบวา ปจจัยที่กระทบตอการเปลี่ยนแปลงดัชนรีาคาบานเดี่ยว ไดแก การเปลี่ยนแปลงมูลคาที่อยูอาศัย

เหลอืขายสะสม การเปลี่ยนแปลงอัตราเงนิเฟอ และการเปลี่ยนแปลงดัชนรีาคาขายวัสดุกอสราง โดยการเปลี่ยนแปลงมูลคาที่

อยูอาศัยเหลือขายสะสม สงผลตอการเปลี่ยนแปลงดัชนีราคาบานเดี่ยวในทิศทางตรงขาม หากการเปลี่ยนแปลงมูลคาที่อยู

อาศัยสะสมมาก สงผลใหการเปลี่ยนแปลงดัชนรีาคาบานเดี่ยวลดลง การเปลี่ยนแปลงอัตราเงินเฟอและการเปลี่ยนแปลงดัชนี

ราคาขายวัสดุกอสราง สงผลตอการเปลี่ยนแปลงดัชนรีาคาบานเดี่ยวในทศิทางเดียวกัน กลาวคือ หากการเปลี่ยนแปลงอัตรา

เงนิเฟอและการเปลี่ยนแปลงดัชนรีาคาขายวัสดุกอสรางเพิ่มสูงขึ้น สงผลใหการเปลี่ยนแปลงดัชนีราคาบานเดี่ยวเพิ่มขึ้นดวย 

จากการวเิคราะหสภาวะฟองสบูในตลาดอสังหารมิทรัพยประเภทบานเดี่ยว พบการเกดิสภาวะฟองสบูในชวงไตรมาสที่ 1 และ

2 ของป พ.ศ. 2556 และไตรมาสที่ 3 ของป พ.ศ. 2560 

คําสําคัญ:  อสังหารมิทรัพย  สภาวะฟองสบู 

Abstract 

 Research on the Residential Real Estate Bubble in Bangkok Metropolis and Vicinity is mainly composed of two 

objectives: 1) To analyze the factors that affect the change in real estate price 2) To analyze the real estate price 

bubble in Bangkok Metropolis and Vicinity. This research employs time series data started from the 1st quarter of 2012 

to the 4th quarter of 2017. The quantitative analysis using Multiple Regression is applied to study the factors affecting 

change in real estate price bubble. Moreover, Control Limits was used to study real estate price bubble. 

 The results showed that the factors affecting the change in detached-house index are change in accumulated 

value of unsold unit, The change in inflation and change in construction materials price index. The change in 

accumulated value of unsold unit is negatively related to the change in detached-house index. If the change in 

accumulated value of unsold unit is higher, the change in detached-house index tends to reduce. The change in inflation 
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and change in construction materials price index are positively related to change in detached-house index. According to 

our analysis, the results indicate the existence of price bubble in the 1st and 2nd quarter of 2013 and the 3rd quarter of 

2017. 

Keywords: Real Estate, Bubble 

 

บทนํา  

 อสังหาริมทรัพยเปนสินทรัพยทางเลือกที่สามารถใชอยูอาศัยหรือเปนสินทรัพยทางเลือกในการลงทุนเพื่อการเก็ง

กําไรในอนาคต ดังนัน้อุปสงคอสังหารมิทรัพยจึงมีทัง้อุปสงคที่เกดิจากความตองการที่อยูอาศัยจริงกับอุปสงคเทียมที่เกิดจาก

ความตองการในการเก็งกําไรหรือลงทุน ซึ่งสงผลใหเกดิการผันผวนของราคาที่อยูอาศัยโดยไมขึ้นอยูกับปจจัยพื้นฐาน หากมี

ความผันผวนสูงอาจสงผลใหเกดิสภาวะวกิฤตอยางเชนในอดตีที่ผานมา 

 ความผันผวนของตลาดอสังหารมิทรัพยในบางประเทศของเอเชียตะวันออกเฉียงใตและเอเชียตะวันออกมีสวนทําให

เกิดวิกฤติการเงินในป 2540 (Quigley,2001)  ดังตารางที่ 1 แสดงใหเห็นวาตลาดที่อยูอาศัยในฮองกงและฟลิปปนสไดรับ

ผลกระทบอยางรุนแรงจากวกิฤตกิารเงนิในเอเชยี ดัชนรีาคาที่อยูอาศัยในฮองกงลดลงมากถงึ 61.34% และในฟลิปปนสลดลง 

56.20% ความผันผวนที่สูงขึ้นในตลาดที่อยูอาศัยฮองกงมีสาเหตุมาจากการครอบครองที่ดินและการถือเอกสารสิทธิ์ผูกขาด

ในตลาดที่อยูอาศัย เปนของนักพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพยเพียงไมกี่ราย (Global Property Guide, 2009) ในฟลิปปนสดัชนี

ราคาที่อยูอาศัยปรับตัวลดลง เปนผลมาจากคาใชจายในการดําเนินธุรกรรมซื้อขายเพื่อถือครองกรรมสิทธิ์ที่อยูอาศัยสูงมาก 

(16.23% - 23.75%) ประกอบกับปริมาณที่อยูอาศัยคงคางเพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากอุปสงคที่ลดลงของชาวตางชาติและสภาวะ

ถดถอยทางเศรษฐกจิโลกถดถอย 

 

ตารางที่ 1: ดัชนรีาคาที่อยูอาศัย ในระหวางการเกดิและหลังการเกดิวกิฤตการเงนิในเอเชยีในป พ.ศ.2538-พ.ศ.2549 

 

ประเทศ ชวงวิกฤต หลังการเกดิวิกฤต 

ฮองกง -61.34% (2540-2546) +60.72% (2546-2548) 

ฟลปิปนส -56.20% (2540-2543) +14.11% (2547-2548) 

อินโดนเีซยี -48.71% (2538-2542) +13.59% (2542-2548) 

สงิคโปร -45.57% (2539-2541) +20.31% (2540-2544) 

เกาหลใีต -20.31% (2540-2544) +24.28% (2544-2546) 

ไทย -19.54% (2540-2542) +29.34% (2542-2549) 

มาเลเซยี -18.78% (2540-2549) +10.70%(2542-2548) 

 

ที่มา : Global Property Guide report, (http://www.globalpropertyguide.com) 

 

 ในป พ.ศ. 2540 ประเทศไทยไดประสบปญหาสภาวะฟองสบูในตลาดสังหาริมทรัพย โดยปจจัยสําคัญ เกิดจากการ

เก็งกําไร ประกอบกับสภาพคลองกระแสเงนิทุนเคลื่อนยายจากตางประเทศที่ไหลเขาสูระบบการเงนิไทยอยางรวดเร็ว สงผลให
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ราคาอสังหารมิทรัพยมีการปรับตัวสูงขึ้นและไมสอดคลองกับราคาพื้นฐานที่ควรจะเปน จึงเปนสาเหตุที่ทําใหเกิดสภาวะฟอง

สบูในภาคอสังหารมิทรัพย 

 ปพ.ศ. 2560 มูลคาที่อยูอาศัยเพิ่มสูงขึ้นอยางตอเนื่องในกรุงเทพฯ และปริมณฑล โดยมูลคาการเปดตัวโครงการที่

อยูอาศัยใหมเพิ่มขึ้นรอยละ 23.6 เม่ือเทยีบกับชวงเวลาเดยีวกันของปพ.ศ. 2559 โดยมีราคาเฉลี่ยตอหนวยประมาณ 3.8 ลาน

บาท สูงกวาชวงเวลาเดียวกันของปกอนซึ่งมีราคาเฉลี่ยตอหนวยประมาณ 3.5 ลานบาท(ศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพย) ดัง

แผนภาพที่ 1 
 

 
 

แผนภาพที่ 1 แสดงประมาณการมูลคารวมที่อยูอาศัยเปดขายใหมในกรุงเทพฯและปรมิณฑลในปพ.ศ. 2552- 2559  

ที่มา: ศูนยขอมูลอสังหารมิทรัพย 

 

 เม่ือมูลคาการเปดตัวโครงการที่อยูอาศัยเพิ่มสูงขึ้นดังนัน้ราคาที่อยูอาศัยในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลจะเพิ่มสูงขึ้น

ตาม โดยดัชนรีาคาหองชุดเพิ่มขึ้นรอยละ 5.8 ดัชนรีาคาบานแนวราบเพิ่มขึ้นรอยละ 2.1 ดัชนีบานเดี่ยวเพิ่มขึ้นรอยละ 1.5 และ

ดัชนรีาคาทาวนเฮาสเพิ่มขึ้นรอยละ 2.6 เม่ือทําการเทยีบกับไตรมาสที่ 2 ในป พ.ศ. 2559 (แผนภาพที่ 2) 

 

 
 

แผนภาพที่ 2 ดัชนรีาคาที่อยูอาศัยในกรุงเทพฯและปรมิณฑลรายไตรมาส 1 ปพ.ศ. 2555 -ไตรมาส 4 ป พ.ศ.2560 

ที่มา: ศูนยขอมูลอสังหารมิทรัพย 
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 สาเหตุที่ทําใหราคาที่อยูอาศัยปรับตัวสูงขึ้นมาจากโครงการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานขนาดใหญของภาครัฐ เชน

โครงการรถไฟฟาสวนตอขยายที่มีการเชื่อมตอนอกเมืองมากขึ้น การตัดถนนใหม หรอืการขยายทางดวน และมอเตอรเวย 

เปนตน สงผลใหราคาที่ดินมีการขยายตัวอยางตอเนื่องในชวงหลายปที่ผานมาและทําใหเกิดความวิตกกังวลเกี่ยวกับการ

ปรับตัวของราคาที่อยูอาศัย 

 สัญญาณของฟองสบูไดเกดิขึ้นในหลายประเทศ อาทิ ประเทศสิงคโปรมีความกังวนเกี่ยวกับราคาที่ดินที่สูงขึ้น โดย

ราคาที่อยูอาศัยในสิงคโปรเริ่มมีการขยายตัวตั้งแตป พ.ศ. 2553 ถึง พ.ศ. 2556 เปนผลมากจากการลดอัตราดอกเบี้ยเพื่อ

สนิเชื่อที่อยูอาศัย ทําใหเกดิอุปสงคของอยูอาศัยเพิ่มสูงขึ้นจากประชาชนภายในประเทศและตางประเทศ สงผลใหตลาดที่อยู

อาศัยมีการขยายตัว ภาครัฐจึงจําเปนตองใชมาตรการเขาควบคุมการซื้อขายอสังหาริมทรัพย เพื่อปองกันการเก็งกําไร 

สาธารณรัฐประชานจีน เปนอีกประเทศที่เผชญิกับปญหาสภาวะฟองสบูที่มีการขยายตัวอยางตอเนื่อง จากการปรับลดอัตรา

ดอกเบี้ยจากเดมิ 7% ในกลางปพ.ศ. 2557 เปน 4.5% นอกจากนี้ภาครัฐยังใชนโยบายกระตุนตลาดโดยการปรับลดสัดสวนเงิน

ดาวนเพื่อใชในตลาดอสังหารมิทรัพย ซึ่งเปนนโยบายสําคัญที่กระตุนเศรษฐกจิโดยรวมใหสูงขึ้น 

 จากสัญญาณการเกิดสภาวะฟองสบู ในหลายประเทศ สะทอนใหเห็นวาอาจเกิดสภาวะฟองสบู ในตลาด

อสังหาริมทรัพยในประเทศไทยขึ้นไดอีกครั้ง ดั้งนั้นการศึกษาวิจัยครั้งนี้ จึงทําการวิเคราะหและประเมิณสถานการณความ

เสี่ยง พรอมทัง้หาแนวทางในการปองกันผลกระทบทางลบที่อาจเกดิขึ้น 

 วัตถุประสงคของการวจัิย 1) เพื่อวเิคราะหปจจัยที่กําหนดการเปลี่ยนแปลงมูลคาและราคาอสังหาริมทรัพยที่สงผล

ตอการเกดิสภาวะฟองสบู 2) เพื่อวเิคราะหสภาวะฟองสบูในตลาดอสังหาริมทรัพยประเภทที่อยูอาศัยในเขตกรุงเทพมหานคร 

และปรมิณฑล  

 

อุปกรณและวิธีการ / วิธีดําเนนิการวิจัย  

 ขอมูลที่ใชในการศึกษาครั้งนี้เปนขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ประเภทอนุกรมเวลา (Time Series) เปนรายไตร

มาส ตัง้แตไตรมาสที่ 1 ปพ.ศ. 2555 ถงึไตรมาสที่ 4 ปพ.ศ. 2560  

 การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) วิเคราะหเพื่อศึกษาปจจัยที่สงผลตอดัชนีราคาบานเดี่ยว 

(Detached house index: PSH) ในเขต กรุงเทพมหานคร และปรมิณฑล โดยดัชนรีาคาบานเดี่ยว จะทําการรวบรวมขอมูลจาก

ศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพย ซึ่งทําการสุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จํานวน 245 ตัวอยางโดยเลือกเฉพาะ

โครงการบานเดี่ยว 2 ชัน้ และจําแนกออกเปน 2 กลุม ไดแก กลุมโครงการเกาที่อยูระหวางขาย และกลุมโครงการเปดขายใหม 

หากในชวงเวลาที่จัดทําดัชนมีีโครงการที่ปดการขายไปแลว หรือมีหนวยเหลือขายไมเกิน 6 หนวย จะนําโครงการใหมเขามา

ทดแทนโดยโครงการดังกลาวตองมีทําเลที่ตัง้ใกลเคียงกัน ทําการคํานวณเลขดัชนีโดยใชราคาปพ.ศ.2555 เปนปฐาน ใช สูตร 

Laspeyres กรณีปฐาน และสูตร Chain Laspeyres กรณีหลังปฐาน พื้นที่จัดเก็บขอมูลไดแก กรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี และ

สมุทรปราการ จากนัน้ทําวเิคราะหตัวแปรทางเศรษฐกจิที่สําคัญจํานวน 8 ตัวแปร เพื่อหาตัวแปรทางเศรษฐกิจที่เหมาะสมใน

การวิเคราะหปจจัยที่สงผลตอการเปลี่ยนแปลงดัชนีราคาบานเดี่ยว (Detached house index: PSH) ตัวแปรดังกลาว

ประกอบดวย  

 (1) มูลคาที่อยูอาศัยสะสม ณ เวลาใดๆ (Accumulated value of unsold unit: HOUt) ทําการรวบรวมขอมูลจากศูนย

ขอมูลอสังหาริทรัพย ซึ่งทําการสํารวจภาคสนาม ในพื้นที่กรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ นครปฐมและ

สมุทรสาคร 
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 (2) ดัชนเีชื่อม่ันผูประกอบการ ณ เวลาใดๆ (Housing developer’s sentiment index: HDSIt) ซึ่งทําการรวบรวมขอมูล

จากศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพย โดยการสํารวจความเห็นผูประกอบการธุรกิจพัฒนาที่อยูอาศัยโดยแบงเปน 2 กลุมคือ 

ผูประกอบการที่เปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย และผูประกอบการที่ไมไดจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย นําผล

คะแนนรวมจากแบบสอบถามทัง้สองกลุมมาถวงน้ําหนัก 50:50 แลวจึงมาคํานวณเปนดัชนรีวม 

 (3) ดัชนีเชื่อม่ันผูบริโภค ณ เวลาใดๆ (Consumer confidence index: CCIt) ทําการรวบรวมขอมูลจากกระทรวง

พาณิชย ซึ่งทําการสํารวจขอมูลจากประชาชนในสาขาอาชพีตางๆ 77 จังหวัด ทั่วประเทศ 

 (4) ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ ณ เวลาใดๆ (Gross domestic product: GDPt) ทําการรวบรวมขอมูลจาก

ธนาคารแหงประเทศไทย 

 (5) อัตราเงนิเฟอ ณ เวลาใดๆ (Inflation: INFt) ทําการรวบรวมจากธนาคารแหงประเทศไทย ในรูปแบบ Headline CPI 

ซึ่งเปนดัชนรีาคาที่รวมสนิคาทุกหมวดที่ใชในการวิเคราะหความเคลื่อนไหว โดยเนนการศึกษาวิเคราะหสถานการณสินคาที่

สําคัญ 

 (6) สนิเชื่อที่อยูอาศัย ณ เวลาใดๆ (Financial: FNIt) ทําการรวบรวมขอมูลจากศูนยขอมูลอสังหารมิทรัพย 

 (7) ดัชนรีาคาขายวัสดุกอสราง ณ เวลาใดๆ (Construction materials price index: CSMt) ทําการรวบรวมขอมูลจาก

ศูนยขอมูลอสังหารมิทรัพย ซึ่งทําการรวบรวม การจัดเก็บราคาจากผูแทนจําหนายหรือรานคาสง ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม โดย

กําหนดแหลงจัดเก็บขอมูลในเขตกรุงเทพฯ และปรมิณฑล 

 (8) จํานวนประชากร ณ เวลาใดๆ (Population growth rate: PGRt) ทําการรวบรวมขอมูลจากศูนยขอมูล

อสังหาริมทรัพย ซึ่งจะจัดเก็บขอมูลจํานวนประชากรจากการประกาศในราชกิจจานุเบกษา จากสํานักบริหารการทะเบียน 

กรมการปกครอง 

  ทําการวเิคราะหสมการถดถอยเชงิซอน (Multiple Regression) ประมาณการณดวยวิธีกําลังสองนอยที่สุด (Ordinary 

Lest Square: OLS) ที่ระดับความเชื่อม่ันรอยละ 95 เนื่องจากขอมูลเปน Time series จึงตรวจสอบขอมูลเบื้องตนในการ

ประมาณสัมประสิทธิ์ถดถอย โดยทําการตรวจสอบขอมูลเบื้องตนคุณสมบัติความนิ่ง (Stationary) ของอนุกรมเวลา และ

ปญหาพื้นฐานของการประมาณคาสัมประสิทธิ์ถดถอย ไดแกปญหาตัวแปรอิสระมีความสัมพันธสูงเกินไป (Multicollinearity) 

ปญหาคาความคาดเคลื่อนมีสหสัมพันธระหวางกัน (Autocorrelation) และปญหาคาความคลาดเคลื่อนมีความแปรปรวนไม

คงที่ (Heteroskedasticity) เพื่อใหการประมาณคาสัมประสิทธิ์มีความปองกันผลที่ไดผิดจากที่ควรจะเปน (Spurious Results) 

โดยทําการทดสอบทั้งตัวแปรระดับและตัวแปรอัตราการเติบโตเพื่อเลือกระดับของตัวแปรที่เหมาะสม และทําการทดสอบ

นัยสําคัญดวยวิธี Testing for Significant (T-test) เพื่อทําใหทราบวาตัวแปรอิสระ มีนัยสําคัญในทางสถิติที่จะอธิบายการ

เปลี่ยนแปลงของตัวแปรตามไดหรอืไม พรอมทั้งวิเคราะหสถานะการณสภาวะฟองสบูในตลาดอสังหาริมทรัพยประเภทที่อยู

อาศัยในเขตกรุงเทพมหานคร และปรมิณฑลดวยวธิ ีControl Limits โดยมีลายละเอียดดังนี้ 

  

1. การทดสอบคุณสมบัตคิวามนิ่งของขอมูลอนุกรมเวลา  

 ความของอนุกรมเวลา หมายถึง อนุกรมที่อยูในสภาวะสมดุลเชิงสถิติ (Statistical Equilibrium) ซึ่งก็คือการที่

คุณสมบัตทิางสถติขิองคาเฉลี่ย (Mean) คาความแปรปรวน (Variance) และคาความแปรปรวนรวม (Covariance) ของอนุกรม

เวลาไมเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา แตขอมูลอนุกรมเวลาโดยทั่วไปมักจะมีความไมคงที่ (Non-stationary) ของขอมูล หากนํา

ขอมูลที่ไมคงที่มาใชในการประมาณคาสัมประสิทธิ์ถดถอยก็จะทําใหผลที่ไดจากการคาดประมาณผิดจากที่ควรจะเปน 
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(Spurious Results) โดยคา t-statistic และคา R2 ที่คํานวณไดจะคอนขางสูงรวมทั้งมีคา Durbin-Watson (D.W) คอนขางต่ํา 

(อภิสทิธิ์ บรรจง, 2557) 

 การศึกษาครั้งนี้ทดสอบคุณสมบัติความคงที่ของขอมูลอนุกรมเวลาดวย Unit Root Test วิธี Augmented Dickey-

Fuller test (ADF – test) เพื่อปองกันผลบดิเบอืนจากการทดสอบ โดยทดสอบที่ระดับความเชื่อม่ันรอยละ 95 ซึ่งมีสมมติฐาน

การทดสอบดังนี้  

1 1
2

t t i t i t
i

y y y   


  


        

และในกรณีที่นําแนวโนมของเวลา (Time Trend) เขามารวมพจิารณาดวยจะไดสมการดังนี้ 

1 2 1
2

t t i t i t
i

y y t y    


  


         

 โดยที่  ty = อนุกรมเวลาที่ตองการทดสอบ 

   t  = ตัวคลาดเคลื่อน (Error Term) 

 ภายใตสมมตฐิาน H0: 0    (Non – stationary) 

   Ha: 0    (Stationary) 

 ถาคา 0    แสดงวาชุดขอมูลนี้ไมมีความนิ่ง คาสถติทิี่คํานวณไดไมสามารถปฏิเสธสมมตฐิานหลัก หากผลการ

ทดสอบพบวา ขอมูลอนุกรมเวลาที่ใชไมคงที่ จะตองทําใหอนุกรมเวลาดังกลาวคงที่กอนดวยการหาผลตางของอนุกรมเวลา 

(อภิสทิธิ์ บรรจง, 2557) 

 

2. การทดสอบปญหาตัวแปรอิสระมีความสัมพันธกันสูงเกนิไป(Multicollinearity) 

 ปญหา Multicollinearity เปนปญหาในกรณีที่ตัวแปรอิสระที่อยูในสมการถดถอยมีความสัมพันธระหวางกันสูง ซึ่งผิด

ขอสมมตพิื้นฐานของการประมาณคาสัมประสทิธิ์ดวยวิธีการกําลังสองนอยที่สุด ที่วาตัวแปรอิสระแตละตัวตองเปนอิสระตอ

กัน แตในทางปฏิบัติมักพบวาตัวแปรอิสระที่นํามาใชในการศึกษามีความสัมพันธกันอยูบางซึ่งวัดไดจากคาสัมประสิทธิ์

สหสัมพันธ (Correlation Coefficient) ที่มีคาอยูระหวาง 0 - 1 โดยถาหากตัวแปรอิสระมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธกันสูงมาก 

(ไมควรมีคาสัมประสทิธิ์สหสัมพันธเกนิ 0.80) ก็จะทําใหการประมาณคาสัมประสิทธิ์ของสมการถดถอยมีความแมนยําและมี

เสถยีรภาพลดลง (อภิสทิธิ์ บรรจง, 2557) เชน กําหนดให  

 

0 1 1 2 2i i i iY b b X b X µ      

 

ถา  1 2 1 2 2 1x x x x x xr r r   มีคาสูงและ 1 2 1 1 2 2,x x yx x x yxr r r r   แสดงวามีปญหา Multicollinearity 

 

 การศึกษาครั้งนี้ทดสอบปญหา Multicollinearity ดวยคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธอยางงาย (Simple Correlation 

Coefficient) หากปรากฏปญหาจะแกไขโดยการเปลี่ยนรูป (Transforming) ตัวแปรที่มีปญหา ใชตัวแปรที่เรียกวา proxy 

variable เชนการใช lag dependent variable  หรอื การตัดตัวแปรที่เหลอืเฟอ(redundant variable)ออกจากสมการ  
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3. การทดสอบปญหาคาความคลาดเคลื่อนมีสหสัมพันธระหวางกัน(Autocorrelation) 

 ปญหา Autocorrelation เปนปญหาที่ เกิดขึ้นเนื่องจากการที่ตัวคลาดเคลื่อนมีสหสัมพันธระหวางกัน หรือ  

คาความคลาดเคลื่อนมีการกระจายที่ไมมีอิสระจากกัน ซึ่งผิดขอสมมติพื้นฐานของวิธีการกําลังสองนอยที่สุดที่วา คา

ความคลาดเคลื่อนตองไมมีสหสัมพันธระหวางกัน เม่ือพบปญหาจะทําใหการใชวิธีการกําลังสองนอยที่สุดในการประมาณคา

สัมประสิทธิ์ของสมการถดถอยจะขาดคุณสมบัติ BLUE (Best Linear Unbiased Estimator) ซึ่งสงผลทําใหคาพยากรณที่เกิด

จากสมการถดถอยที่มีปญหามีคาคลาดเคลื่อนในการพยากรณสูงกวากรณีที่ไมมีปญหา นอกจากนี้คาความแปรปรวนของตัว

คลาดเคลื่อนของตัวประมาณคาสัมประสิทธิ์อาจมีคาต่ํากวาที่ควรจะเปน  จึงทําใหคา t – statistic ที่คํานวณไดสูงกวาความ

เปนจรงิและนํามาสูขอสรุปที่ผดิพลาดได (อภิสทิธิ์ บรรจง, 2557) 

 การศกึษาครัง้นี้ทดสอบปญหา Autocorrelation ดวยการพจิารณาจาก Lagrange Multiplier Test (LM test) โดย

ทดสอบที่ระดับความเชื่อม่ันรอยละ 95 ซึ่งมีสมมติฐานของการทดสอบดังนี้ 

 

    0 1 1 2 2 ...t t t k k tY X X X e           

  

 โดยที่      1 1 2 2t t t te e e        

 ภายใตสมมตฐิาน    0H    

     : 0aH     

 ประมาณการ   


1 2 12 3 13 1 1 2 2...t k tk t t te X X X e e v                

 

4. การทดสอบคาความคลาดเคลื่อนมีความแปรปรวนไมคงที่(Heteroskedasticity) 

 ปญหา Heteroskedasticity เปนปญหาที่เกี่ยวของกับคาความคลาดเคลื่อน โดยความแปรปรวนของคาความคลาด

เคลื่อนที่ไดจากสมการประมาณคา มีคาไมคงที่ซึ่งผิดขอสมมติพื้นฐานของวิธีการกําลังสองนอยที่สุดที่วาตัวคลาดเคลื่อน

จะตองมีคาความแปรปรวนคงที่ เม่ือใชวธิกีารกําลังสองนอยที่สุดในการประมาณคาสัมประสิทธิ์ของสมการถดถอยที่มีปญหา 

Heteroskedasticity จะทําใหคาความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของตัวประมาณคาสัมประสทิธิ์ของสมการถดถอยมีคาแตกตางไป

จากความเปนจรงิสงผลใหคา t – statistic ที่คํานวณไดของคาสัมประสิทธิ์แตละตัวไมนาเชื่อถือ ทําใหการทดสอบสมมติฐาน

ของคาสัมประสทิธิ์ในสมการถดถอยขาดความนาเชื่อถอืไปดวย (อภิสทิธิ์ บรรจง, 2557) 

 การศึกษาครั้งนี้ตรวจสอบปญหา Heteroskedasticity ดวยวิธี White Heteroscedasticity Testโดยทดสอบที่ระดับ

ความเชื่อม่ันรอยละ 95 ซึ่งมีสมมตฐิานการทดสอบดังนี้ 

 

1 0 1 1 2 2i i iX X v         

  

 ภายใตสมมตฐิาน H0 = Homoscedasticity 

   Ha = Heteroscedasticity 
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 ทําการวเิคราะห OLS ประมาณคาสมการขางตนเพื่อหา residuals และ residualsกําลังสองสราง Auxiliary 

regression  
2 2 2

1 21 1 2 1 2( , , , , , )i i i i i if X X X X X X   คํานวณหา Lagrange Multiplier (LM) 2LM n R    

 หากยอมรับสมมตฐิานหลัก (H0) แสดงวา คาความคลาดเคลื่อนมีความแปรปรวนคงที่ หากปฏิเสธสมมติฐานหลัก 

(H0) จะแสดงวา คาความคลาดเคลื่อนมีความแปรปรวนไมคงที่ และจะทําการแกไขปญหาโดยวิธี Weighted Least 

Square(WLS) 
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แบบจําลองที่ใชในการศกึษาการวเิคราะหดัชนรีาคาที่อยูอาศัยประเภทบานเดี่ยว
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   โดยที่ tPSH       คือ  ดัชนรีาคาอสังหาริมทรัพยประเภทบานเดี่ยว 

    tHOU      คือ  มูลคาที่อยูอาศัยเหลอืขายสะสม 

    tHDSI      คือ   ดัชนเีชื่อม่ันผูประกอบการ 

    tCCI        คือ  ดัชนเีชื่อม่ันผูบรโิภค 

    tGDP        คือ  อัตราการเปลี่ยนแปลงผลติภัณฑมวลรวมของประเทศ 

    tINF         คือ  อัตราเงนิเฟอ 

    tFNI        คือ  อัตราการเปลี่ยนแปลงสนิเชื่อที่อยูอาศัย 

    tCSM       คือ  อัตราการเปลี่ยนแปลงดัชนรีาคาขายวัสดุกอสราง 

     tPGR      คือ  อัตราการเปลี่ยนแปลงจํานวนประชากร 

    0          คือ  คาคงที่ 

       1 2 3 4 5 6 7 8, , , , , , ,           คือ  คาสัมประสทิธิ์ 

    i        คือ  คาคลาดเคลื่อน (error term) 

    t        คือ  เวลา (ป) 

สมมตฐิานของแบบจําลอง 

 

1. 0t

t

PSH
HOU





  

 มูลคาที่อยูอาศัยเหลือขายสะสมสงผลตอดัชนรีาคาอสังหารมิทรัพยประเภทบานเดี่ยวในทศิทางลบ กลาวคือ หาก

มูลคาที่อยูอาศัยสะสมมากจะสงผลใหดัชนีราคาอสังหารมิทรัพยประเภทบานเดี่ยวลดลง จากแนวคิดของ Global Property 

Guide (2007) พบวา จํานวนบานคงคางในตลาดอสังหาริมทรัพยที่เพิ่มขึ้น จะสงผลใหราคาที่อยูอาศัยลดลง 
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   ดัชนคีวามเชื่อม่ันของผูประกอบการสงผลตอดัชนรีาคาอสังหารมิทรัพยประเภทบานเดี่ยวทางบวก กลาวคือ หาก

ดัชนคีวามเชื่อม่ันสูงจะสงผลใหดัชนรีาคาอสังหารมิทรัพยประเภทบานเดี่ยวเพิ่มขึ้น 
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 ดัชนเีชื่อม่ันผูบรโิภคสงผลตอดัชนรีาคาอสังหาริมทรัพยประเภทบานเดี่ยวทางบวก กลาวคือ หากดัชนเีชื่อม่ัน

ผูบรโิภคสูงขึ้นจะสงผลใหดัชนรีาคาอสังหารมิทรัพยประเภทบานเดี่ยวเพิ่มขึ้น 
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 เปอรเซ็นตการเปลี่ยนแปลงผลติภัณฑมวลรวมของประเทศสงผลตอดัชนรีาคาอสังหารมิทรัพยประเภทบานเดี่ยว

ปานกลางคอนขางสูง กลาวคือ เปอรเซ็นตการเปลี่ยนแปลงผลติภัณฑมวลรวมของประเทศเพิ่มสูงขึ้น จะสงผลใหดัชนรีาคา

อสังหารมิทรัพยประเภทบานเดี่ยวลดลง จากแนวคิดของ Kim Such(1993) พบวาผลติภัณฑมวลรวมของประเทศไมสงผลให

ราคาที่อยูอาศัยเพิ่มสูงขึ้นในประเทศเกาหลี 
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 อัตราเงนิเฟอสงผลตอดัชนรีาคาอสังหารมิทรัพยประเภทบานเดี่ยวทางบวก กลาวคือ หากอัตราเงนิเฟอเพิ่มสูงขึ้น จะ

สงผลใหดัชนรีาคาอสังหารมิทรัพยประเภทบานเดี่ยวเพิ่มสูงขึ้น จากแนวคิดของและKalra et al.,(2000) และ Hou (2009) และ 

พบวา อัตราเงนิเฟอ สงผลตอราคาที่อยูอาศัยเพิ่มสูงขึ้นในฮองกงและสาธารณะรัฐประชาชนจีน 
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 ปรมิาณสนิเชื่อที่อยูอาศัยสงผลตอดัชนรีาคาอสังหาริมทรัพยประเภทบานเดี่ยวทางบวก กลาวคือ หากปรมิาณ

สนิเชื่อที่อยูอาศัยเพิ่มสูงขึ้น แสดงวาดัชนรีาคาอสังหารมิทรัพยประเภทบานเดี่ยวเพิ่มสูงขึ้น จากแนวคิดของ Qi และLi (2004) 

พบวา ปรมิาณสนิเชื่อทางการเงนิ สงผลใหราคาที่อยูอาศัยเพิ่มสูงขึ้นในประเทศสาธารณะรัฐประชาชนจีน 
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 ดัชนขีายสงวัสดุกอสรางสงผลตอดัชนรีาคาอสังหารมิทรัพยประเภทบานเดี่ยวทางบวก กลาวคือ หากดัชนรีาคาวัสดุ

กอสรางเพิ่มสูงขึ้น สงผลใหราคาที่อยูอาศัยเพิ่มสูงขึ้น จากแนวคิดของ Wong (2008) และ Hou (2009) พบวามูลคาวัสดุ

กอสราง สงผลตอดัชนรีาคาอสังหารมิทรัพยประเภทบานเดี่ยวเพิ่มสูงขึ้นในประเทศฮองกงและสาธารณะรัฐประชาชนจีน 
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 อัตราการเตบิโตของประชากรสงผลตอดัชนรีาคาอสังหารมิทรัพยประเภทบานเดี่ยวทางบวก กลาวคือ หากจํานวน

ประชากรเพิ่มสูงขึ้น ความตองการที่อยูอาศัยเพิ่มมากขึ้น สงผลตอการปรับขึ้นของราคาที่อยูอาศัยจากแนวคิดของ Wong 

(2008) พบวา อัตราการเตบิโตของประชากร เปนปจจัยที่สงผลตอราคาที่อยูอาศัยเพิ่มสูงขึ้นในฮองกง 
 

5. การทดสอบนัยสําคัญ Testing for Significance (t-test) 

  ภายหลังจากการประมาณคาสัมประสทิธิ์หรอืคาพารามิเตอร จําเปนตองทําการทดสอบวาคาพารามิเตอรมีคา

เทากับศูนยหรอืไม โดยเปนการทดสอบเพื่อทําใหคาตัวแปรอิสระ มีนัยสําคัญในทางสถติทิี่จะอธบิายการเปลี่ยนแปลงของตัว

แปรตามไดหรอืไม โดยทดสอบที่ระดับความเชื่อม่ันรอยละ 95 ซึ่งมีสมมตฐิานการทดสอบดังนี้ 

 วธิกีารทดสอบนัยสําคัญ เปนการตัง้สมมติฐาน แลวใชสถติ ิt-test ในการทดสอบ โดยมีขัน้ตอนการทดสอบ

สมมตฐิานเกี่ยวกับคาพารามิเตอร ดังนี้ 
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 เม่ือทําการทดสอบนัยสําคัญแลวจะนําคาที่ไดจากการทดสอบ t-test มาจัดทําการรายงานขอมูลในรูปแบบ “แผนภูมิ

ควบคุม”(Control Chart) เพื่อใชเปนเกณฑการวัดระดับดัชนรีาคาอสังหารมิทรัพยวาอยูในเกณฑการเกิดสภาวะฟองสบูหรือไม 

และการเกดิสภาวะมากนอยเพยีงใด โดยมีหลักการดังนี้ 

 1. เสนพิกัดดานบน (Upper Control Limit: UCL) กําหนดที่คา +3 sigma หรือ Standard deviation (SD) หากดัชนี

ราคาอสังหารมิทรัพยตกลงพื้นที่สวนนี้ แสดงถงึการเกดิสภาวะฟองสบูอยูในเกณฑที่สูงกวาการยอมรับ ประชาชนหรือผูลงทุน

ควรหยุดการซื้อขาย เนื่องจากราคาอสังหารมิทรัพยสูงกวาราคาพื้นฐาน  

 2.  เสนกลาง (Center Line :CL) หรือคาเฉลี่ย (Mean “X”) ของชุดนั้น ๆ หากดัชนีราคาอสังหาริมทรัพยตกลงพื้นที่

สวนนี้ แสดงถงึการเกดิสภาวะฟองสบูอยูในเกณฑยอมรับได ประชาชนหรอืผูลงทุนควรซื้อขายในชวงเวลานี้  

 3. เสนพิกัดดานลาง (Lower Control Limit: LCL) กําหนดที่คา -3 sigma หรือ Standard deviation (SD) หากดัชนี

ราคาอสังหาริมทรัพยตกลงพื้นที่สวนนี้ แสดงถึง ราคาอสังหาริมทรัพยต่ํากวาราคาพื้นฐานมาก อาจเกิดความเสี่ยงหาก

ประชาชนและนักลงทุนทําการซื้อขายในชวงเวลานี้  

 ดังนั้น จึงใช “แผนภูมิควบคุม (Control Chart)” ในการเฝาติดตาม (Monitoring) การเกิดสภาวะฟองสบูในตลาด

อสังหารมิทรัพย เพื่อบงชี้แนวโนม หรอื ลักษณะจําเพาะที่เกดิขึ้น (การควบคุมคุณภาพเชงิสถติิ, 2560) 
 

ผลการวิจัย  

 เม่ือนําขอมูลตัวแปรทางเศรษฐกจิที่สําคัญจํานวน 8 ตัวแปร ตั้งแตไตรมาสที่ 1 ปพ.ศ. 2555 ถึงไตรมาสที่ 4 ปพ.ศ. 

2560 จํานวน 6 ป คิดเปน 24 ตัวอยาง มาทําการตรวจสอบขอมูลเบื้องตนคุณสมบัติความคงที่ (Stationary) ของขอมูล
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อนุกรมเวลาดวย Unit Root Test วธิี Augmented Dickey-Fuller test (ADF-test) เพื่อปองกันผลบิดเบือนจากการทดสอบโดย

ทดสอบที่ระดับความเชื่อม่ันรอยละ 95 ผลการทดสอบดังตารางที่ 2  
 

ตารางที่ 2 ผลการทดสอบคุณสมบัตคิวามนิ่งของตัวแปรในแบบจําลอง 

 

ตัวแปร รูปแบบ Lag T-Test Prob สรุป 

PSH Intercept 0 -3.1058 0.0408 I(1) 

HOU None 0 -5.1258 0.0000 I(1) 

HDSI None 0 -6.6631 0.0000 I(1) 

CCI Intercept 2 -3.4930 0.0188 I(0) 

GDP Intercept 3 -8.1596 0.0000 I(0) 

INF None 0 -5.1039 0.0000 I(1) 

FNI None 0 -2.4792 0.0158 I(1) 

CSM None 1 -4.0114 0.0003 I(0) 

PGR None 0 -4.9664 0.0000 I(1) 

 

ที่มา: จากการประมวลผล 

หมายเหตุ: ใช Akaike Info Criterion, Max lags: 4 

 ทดสอบที่ระดับความเชื่อม่ันรอยละ 95 
 

 เม่ือทําการทดสอบคุณสมบัติความนิ่งของตัวแปรแลว จึงทําการวิเคราะหปญหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ

(Multicollinearity) ดวยวธิ ีCorrelation ผลการทดสอบพบวาคา Correlation ระหวางตัวแปรการเปลี่ยนแปลงมูลคาที่อยูอาศัย

สะสมและตัวแปรการเปลี่ยนแปลงจํานวนประชากรมีคาสหสัมพันธสูง = 0.993296 ดังตารางที่ 4 
 

ตารางที่ 3 แสดงคาสหสัมพันธระหวางตัวแปรทางเศรษฐกจิประเภทตาง ๆ 

 DHOU DHDSI CCI GDP DINF DFNI CSM DPGR 

DHOU 1.0000 -0.0581 -0.1536 0.0176 -0.0880 0.3046 0.0240 0.9932 

DHDSI -0.0581 1.0000 -0.0480 0.3303 -0.3513 0.2866 -0.1983 -0.0253 

CCI -0.1536 -0.0480 1.0000 -0.1016 -0.1741 -0.1218 -0.1700 -0.1017 

GDP 0.0176 0.3303 -0.1016 1.0000 0.1744 0.1752 0.0995 0.0273 

DINF -0.0880 -0.3513 -0.1741 0.1744 1.0000 -0.3623 -0.0719 -0.1388 

DFNI 0.3046 0.2866 -0.1218 0.1752 -0.3623 1.0000 0.1693 0.3304 

CSM 0.0240 -0.1983 -0.1700 0.0995 -0.0719 0.1693 1.0000 0.0088 

DPGR 0.9932 -0.0253 -0.1017 0.0273 -0.1388 0.3304 0.0088 1.0000 

ที่มา: จากการประมวลผล 
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 จึงทําการทดสอบคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (Multicollinearity) ดวยวิธี Correlation ใหมอีกครั้งโดยใชตัวแปรการ

เปลี่ยนแปลงดัชนีราคาดานเดี่ยว ตัวแปรการเปลี่ยนแปลงมูลคาที่อยูอาศัยสะสม และตัวแปรการเปลี่ยนแปลงจํานวน

ประชากร ผลการทดสอบ พบวา คา Correlation ของตัวแปรการเปลี่ยนแปลงมูลคาที่อยูอาศัยสะสมกับตัวแปรการ

เปลี่ยนแปลงดัชนีราคาบานเดี่ยวมีคานอยกวาคา Correlation ของตัวแปรการเปลี่ยนแปลงจํานวนประชากรกับตัวแปรดัชนี

ราคาบานเดี่ยว จึงเลอืกใชตัวแปรการเปลี่ยนแปลงมูลคาที่อยูอาศัยสะสมและตัดตัวแปรการเปลี่ยนแปลงจํานวนประชากรทิ้ง

เนื่องจากเปนตัวแปรที่เหลอืเฟอ ดังตารางที่ 4 

 

ตารางที่ 4 แสดงคาสหสัมพันธระหวางตัวแปรการเปลี่ยนแปลงดัชนรีาคาบานเดี่ยว ตัวแปรการเปลี่ยนแปลงมูลคาที่อยูอาศัย

สะสม และตัวแปรการเปลี่ยนแปลงจํานวนประชากร  

  DPSH  DHOU  DPGR 

DPSH  1.0000  0.1771  0.1999 

DHOU  0.1771  1.0000  0.9932 

DPGR  0.1999  0.9932  1.0000 

 

ที่มา: จากการประมวลผล 

 เม่ือทําการทดสอบปญหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแลว จึงทําการวิเคราะหดวยสมการถดถอยเชิงซอน(Multiple 

Regression) ซึ่งทําการคัดเลือกตัวแปรดวยวิธี Backward Stepwise Selection คือการนําตัวแปรพยากรณทุกตัวเขามาใน

สมการและดําเนนิการพจิารณาตัวแปรพยากรณที่มีคาสัมประสทิธิ์สหสัมพันธบางสวน (Partial Correlation) กับตัวแปรเกณฑ

โดยควบคุมอิทธพิลของตัวแปรพยากรณอ่ืนๆ ซึ่งมีคาต่ําสุดออกจากสมการ แลวจึงดําเนินการทดสอบวาคา R2 ลดลงอยามี

นัยสําคัญทาสถติหิรอืไม ถาพบวาลดลงอยางไมมีนับสําคัญทางสถติแิสดงวาตัวแปรดังกลาวไมไดมีสวนทําใหการพยากรณตัว

แปรเกณฑเพิ่มขึ้นเลย แสดงวาสามารถขจัดออกจากสมการได (ทรงศักดิ์ ภูสอีอน. 2554 : 283 ; Brian S. Everitt. 2010 : 93) 

 การวเิคราะหปจจัยที่สงผลตอการเปลี่ยนแปลงดัชนรีาคาบานเดี่ยว ดวยสมการถดถอย สามารถแสดงความสัมพันธ

ไดดังตารางที่ 5 

 

ตารางที่ 5 ผลการวเิคราะหปจจัยที่สงผลตอการเปลี่ยนแปลงดัชนรีาคาบานเดี่ยวดวยวธิ ีMultiple Regression 
 

Dependent Variable: DPSH 

Method: Least Squares 

 

Variable Coefficient t-statistic Prob. 

C 0.745596 13.11408 0.0000 

DHOU -8.280006 -2.606537 0.0179* 

DINF 0.314128 4.655444 0.0002* 

CSM 0.024186 4.186054 0.0006* 

R-squared 0.715208 F-statistic 15.06799 



การประชุมวชิาการ และการประกวดนวัตกรรมบัณฑิตศกึษาระดับชาติและนานาชาติ 

ระหวางวันท่ี 17-18 พฤษภาคม 2561 

ณ ศูนยประชุมนานาชาติดิเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส เชยีงใหม 
 

1642 

 

 

Adjusted R-squared 0.667742 Prob(F-statistic) 0.000037 

  Akaike info criterion 0.322350 

ที่มา: จากการประมวลผล 

* หมายถงึ มีนัยสําคัญทางสถติทิี่ระดับ 0.05 

 สมการแสดงความสัมพันธการวิเคราะหปจจัยที่สงผลตอการเปลี่ยนแปลงดัชนีราคาบานเดี่ยวดวยสมการถดถอย 

แสดงไดดังนี้  

     0.75 8.28 0.31 0.02t t tPSH HOU INF CSM
         

              (0.06)         (3.18)                   (0.06)                   (0.01) 

  

R-squaerd = 0.715208, Adjusted R-squared = 0.667742, AIC = 0.322350 

 หมายเหตุ: คา Standard Error แสดงในวงเล็บ 

              * แสดงถงึการมีระดับนัยสําคัญทางสถติทิี่ 0.05 

 

 วิเคราะหปญหาคาความคลาดเคลื่อนมีสหสัมพันธระหวางกัน (Autocorrelation) ดวยการพิจารณาจาก Lagrange 

Multiplier Test(LM test) โดยทดสอบที่ระดับความเชื่อม่ันรอยละ 95 พบวา Serial Correlation LM Test = 0.1408 (Prob 

=0.1905) แสดงวา คาความคลาดเคลื่อนไมมีสหสัมพันธกัน ไมเกดิปญหาAutocorrelation 

 วิ เ คร าะหปญหาค าความคลาด เคลื่ อน มีความแปรปร วน ไมค งที่  ( Heteroskedasticity)  ด ว ยวิ ธี  White 

Heteroskedasticity Test โดยทดสอบที่ระดับความเชื่อม่ันรอยละ 95 พบวา White Heteroskedasticity Test = 0.8734 (Prob 

=0.940749) แสดงวา คาความคลาดเคลื่อนมีความแปรปรวนคงที่ ไมเกดิปญหา Heteroskedasticity 

 เม่ือกําหนดใหปจจัยอ่ืนๆคงที่พบวา หากการเปลี่ยนแปลงมูลคาที่อยูอาศัยสะสมเพิ่มสูงขึ้น สงผลใหการเปลี่ยนแปลง

ดัชนรีาคาบานเดี่ยวลดลง 8.28 ลานบาท หากการเปลี่ยนแปลงอัตราเงนิเฟอและดัชนีราคาขายวัสดุกอสรางเพิ่มสูงขึ้น สงผล

ใหการเปลี่ยนแปลงดัชนรีาคาบานเดี่ยวเพิ่มสูงขึ้นรอยละ 0.31 และ 0.02 ตามลําดับ การวิเคราะหสถานการณสภาวะฟองสบู

ในตลาดอสังหารมิทรัพยประเภทบานเดี่ยว ดวยวิธี Control Limits ที่ระดับความเชื่อม่ันรอยละ 95 พบวาไตรมาสที่ 1 และ 2 

ของป พ.ศ. 2556 และไตรมาสที่ 3 ของป พ.ศ. 2560 มีระดับนัยสําคัญสูงเกินเสนพิกัดบน (Upper Control Limit :UCL) แสดง

ถงึการเกดิสภาวะฟองสบู ดังภาพที่ 3  

 

 
 

ภาพที่ 3 แสดงผลการวเิคราะหสถานการณสภาวะฟองสบูในตลาดอสังหารมิทรัพยประเภทบานเดี่ยว 

ที่มา: จากการประมวลผล 
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สรุปผลการวิจัย  

 จากสัญญาณการเกิดสภาวะฟองสบูในหลายประเทศ ประกอบกับประเทศไทยมีมูลคาที่อยูอาศัยเพิ่มสูงขึ้นอยาง

ตอเนื่อง จากการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานขนาดใหญของภาครัฐ จึงทําใหเกิดความวิตกกังวนวาอาจเกิดสภาวะฟองสบูใน

ตลาดอสังหารมิทรัพยในประเทศไทยไดอีกครัง้ จึงทําการวเิคราะหสภาวะฟองสบูในตลาดอสังหาริมทรัพยประเภทที่อยูอาศัย

ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยมีวัตถุประสงค 2 ประการคือ 1) เพื่อวิเคราะหปจจัยที่กําหนดการเปลี่ยนแปลง

ราคาอสังหารมิทรัพยที่สงผลตอการเกดิสภาวะฟองสบู 2) เพื่อวเิคราะหสภาวะฟองสบูในตลาดอสังหาริมทรัพยประเภทที่อยู

อาศัยในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล  ในการศกึษาครัง้นี้ เปนการวเิคราะหขอมูลอนุกรมเวลาแบบรายไตรมาส ในชวง

ไตรมาสที่ 1 ปพ.ศ. 2555 ถงึ ไตรมาสที่ 4 ปพ.ศ. 2560  

 ในการศึกษาปจจัยที่สงผลตอการเปลี่ยนแปลงดัชนีราคาบานเดี่ยวในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ใชการ

วเิคราะหเชงิปรมิาณดวยสมการถดถอยเชิงซอน (Multiple Regression) ประมาณการณดวยวิธีกําลังสองนอยที่สุด (Ordinary 

Lest Square: OLS) ผลการศกึษาพบวา การเปลี่ยนแปลงมูลคาที่อยูอาศัยสะสมมีความสัมพันธกับการเปลี่ยนแปลงดัชนีราคา

บานเดี่ยวในทศิทางตรงกันขาม กลาวคือ ถาการเปลี่ยนแปลงมูลคาที่อยูอาศัยสะสมมากสงผลใหการเปลี่ยนแปลงดัชนีราคาที่

อยูอาศัยบานเดี่ยวลดลง ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ Global Property Guide(2007) พบวาจํานวนมูลคาบานคงคางในตลาด

อสังหาริมทรัพยที่เพิ่มขึ้น สงผลใหมูลคาอสังหาริมทรัพยลดลง ในขณะที่การเปลี่ยนแปลงดัชนีราคาบานเดี่ยวจะเพิ่มสูงขึ้น 

หากการเปลี่ยนแปลงอัตราเงินเฟอและดัชนีราคาขายวัสดุกอสรางเพิ่มสูงขึ้นสอดคลองกับงานวิจัยของ Wong (2008) และ 

Hou (2009) พบวาอัตราเงนิเฟอและมูลคาวัสดุกอสราง สงผลตอมูลคาที่อยูอาศัยเพิ่มสูงขึ้นในประเทศฮองกงและสาธารณะ

ประชาชนจีน 

 จากการศกึษาสถานการณสภาวะฟองสบูในตลาดอสังหารมิทรัพยประเภทบานเดี่ยว ดวยวธิ ีControl Limits ในชวง 

ไตรมาสที่1ของป พ.ศ. 2555 ถงึไตรมาสที่ 4 ของป พ.ศ. 2560 พบวา ดัชนรีาคาบานเดี่ยวอยูในเกณฑปรกติมี มีเพียงไตรมาส

ที่ 1 และ 2 ของป พ.ศ. 2556 และไตรมาสที่ 3 ของป พ.ศ. 2560 ที่อยูในเกณฑการเกิดสภาวะฟองสบู สอดคลองกับดัชนี

ราคาบานเดี่ยวในครึ่งปแรกของป พ.ศ. 2556 พบการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นรอยละ 5.1 เม่ือเทียบกับ พ.ศ 2555 และในไตรมาสที่ 

3 ของป พ.ศ. 2560 พบการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นรอยละ 2.0 เม่ือเทยีบกับชวงเวลาเดยีวกันของปกอน 
 

ขอเสนอแนะในงานวิจัย 

 รัฐบาลมีผลตอสภาพเศรษฐกิจเปนอยางมาก หากรัฐบาลไมม่ันคงจะสงผลตอเศรษฐกิจในดานลบ เนื่องจาก

ประชาชนสวนใหญเกดิความกังวน เกิดความเชื่อม่ันและการคาดหวังที่ต่ํา จึงทําใหผูประกอบการการชะลอการลงทุน หรือ 

ผูบรโิภคลดการซื้อขาย สงผลตอธุรกจิอสังหารมิทรัพยโดยตรง อาจเกดิอุปทานลนตลาด เปนสาเหตุใหผูประกอบการทําการ

แขงขันกันเพื่อใหประชาชนเกิดอุปสงคตออสังหาริมทรัพยของตน ผูประกอบการอาจทําการตลาดโดยลดราคา

อสังหารมิทรัพย เพื่อใหประชาชนสนใจ หรือทําโปรโมชัน้ตางๆทัง้ ลด แลก แจก แถมใหแกประชาชน เพื่อดึงดูดความสนใจตอ

อสังหารมิทรัพยของตน  

 หากรัฐบาลมีเสถยีรภาพ ผูประกอบการและผูบรโิภคจะมีความเชื่อม่ันมากขึ้น สงผลใหเกิดเกิดการลงทุนและการซื้อ

ขาย ทําใหเศรษฐกจิมีการเตบิโตและสงผลใหอสังหาริมทรัพยมีราคาเพิ่มสูงขึ้น การออกมาตรการการกระตุนเศรษฐกิจของ

รัฐบาลมีผลตอประชาชนอยางมาก ทําใหเกดิการซื้อขายเพิ่มสูงขึ้น แตการกระตุนเศรษฐกิจควรมีขอบเขตที่เหมาะสม ไมมาก

เกนิความจําเปนและไมนอยจนไมเกดิผล เพื่อปองกันการไดเปรยีบและเสยีเปรยีบของประชาชนจากการเก็งกําไร  
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ขอจํากัดในงานวิจัย 

 ในการศกึษาครัง้นี้มีขอจํากัดทางดานขอมูล เนื่องจากผูวจัิยใชขอมูลจากศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพยเปนสวนใหญ ซึ่ง

จํากัดการซื้อขอมูลยอนหลังไดเพยีง 5 ป เทานัน้นับจากปที่ทําการซื้อขาย เนื่องจากศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพยไดปรับเปลี่ยน

รูปแบบการจัดเก็บขอมูลแบบรายปเปนรายไตรมาสเม่ือปพ.ศ. 2558 โดยใชขอมูลปพ.ศ. 2555 เปนปฐานในการคํานวณ 

สงผลใหงานวิจัยไมครอบคลุมเทาที่ควร และการเก็บขอมูลสวนใหญทําในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล ทําใหการสะทอน

สภาวะฟองสบูไมครอบคลุมทั่วประเทศ แตสามารถสะทอนความเปนจรงิไดใกลเคียงกับปจจุบัน 

 

ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป 

 การวจัิยในครัง้ตอไปควรทําการวเิคราะหขอมูลใหครอบคลุมทั่วประเทศรวมทั้งวิเคราะหขอมูลใหครอบคลุมในชวง

การเกดิสภาวะฟองสบูในปพ.ศ.2540 เพื่อนําผลการวเิคราะหเทยีบกับความเปนจริง จะแสดงถึงเครื่องมือที่ใชมีประสิทธิภาพ

ในการตอบสนองตอความจรงิที่เกดิขึ้นไดมากหรอืนอยเพยีงใดซึ่งจะทําใหผลการวเิคราะหนาเชื่อถือมากย่ิงขึ้น 

 

กติตกิรรมประกาศ  

 ผูวจัิยขอขอบพระคุณ อาจารยดร.ศักดิ์สทิธิ์ บุศยพลากร อาจารที่ปรกึษาวทิยานพินธหลัก และ ผูชวยศาสตราจารย

ธนา สมพรเสรมิ ที่ปรกึษาวทิยานพินธรวม ที่สละเวลาคอยใหคําปรึกษา ตลอดจนหาแนวทางแกไขขอบกพรองตางๆ และขอ

กราบขอบคุณบิดา มารดา ที่ใหการอุปการะอบรมเลี้ยงดู ตลอดจนสงเสริมดานการศึกษามาโดยตลอด นอกจากนี้ผูเขียน

ขอขอบคุณ เจาหนาที่ศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพย ที่ไดใหความชวยเหลือในการเอ้ือเฟอขอมูลและใหคําแนะนําในการคนหา

ขอมูลในการทําวทิยานพินธฉบับนี้ 

 ผูวิจัยหวังเปนอยางย่ิงวาวิทยานิพนธฉบับนี้จะเปนประโยชนแกผูประกอบการ ในการใชขอมูลเพื่อประกอบการ

ตัดสินใจเลือกลงทุน หรือเก็งกําไรในตลาดอสังหาริมทรัพย เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได อีกทั้งประชาชนทั่วไป ยัง

สามารถใชขอมูลจากการวิเคราะหประกอบการตัดสินใจเลือกซื้ออสังหาริมทรัพยเพื่อการอยูอาศัยไดอีกดวย หากมี

ขอผดิพลาดประการใดผูวจัิยตองขออภัยมา ณ ทนีี้ 
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บทคัดยอ 

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสาเหตุที่ทําใหเกิดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษาของประเทศไทย โดย

วิเคราะหจากสมการถดถอยเชิงซอน และประมาณคาสัมประสิทธิ์ดวยวิธีกําลังสองนอยสุด ซึ่งใชขอมูลทุติยภูมิแบบรายป 

ระหวางป พ.ศ.2514-2559 ผลการศกึษาพบวา รายไดเฉลี่ยตอปตอครัวเรอืน และจํานวนสถานศึกษา มีความสัมพันธเชิงลบ

กับความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา โดยหากมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มมากขึ้นมีผลทําใหคาสัมประสิทธิ์จีนีทางการศึกษาลดลง 

หมายความวา การศึกษามีความเทาเทียมไดมากขึ้น ผลการศึกษายังชี้ใหเห็นวา งบประมาณการศึกษา มีความสัมพันธเชิง

บวกกับความเหลื่อมล้ําทางการศกึษา โดยหากการเปลี่ยนแปลงงบประมาณการศกึษามากขึ้นมีผลทําใหคาสัมประสิทธิ์จีนีทาง

การศกึษาเพิ่มขึ้นเชนกัน ซึ่งหมายความวา เกิดปญหาความเหลื่อมทางการศึกษา และผลการศึกษาพบวา อัตราสวนครูตอ

นักเรยีน มีความสัมพันธเชงิลบกับความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา ซึ่งหมายความวา เกิดปญหาความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา

เพิ่มขึ้น ดังนัน้ รัฐบาลควรจัดสรรงบประมาณการศึกษาใหกระจายแตกตางกันตามสภาพพื้นที่ และลดการกระจุกตัวของครู 

เพื่อลดปญหาการเกดิความเหลื่อมล้ําทางการศกึษา 

คําสําคัญ:  ความเหลื่อมทางการศกึษา  คาสัมประสทิธิ์จีนทีางการศกึษา การศกึษา งบประมาณการศกึษา 

Abstract 

 This study aims to examine factor education inequality of Thailand. The methodology is through multiple 
regressions with OLS technique. The data is yearly collected from 2514B.E. – 2559B.E. The result showed that the 
average household’s income and number of schools are negatively related to education Inequality. If these differences 
go up, the gini index of education goes down, thus increasing education equality. This study indicated that the 
educational budget expenditure is positively related to education inequality. If these differences go up, the gini index of 
education go as well, leading to education inequality. And the result showed that the proportion of teacher to student is 
negatively related to education inequality. This means that the problem of educational inequality increases. Therefore, 
the government should allocate educational budget to different areas and reduce the concentration of teachers for 
reduce the problem of education inequality. 
Keywords: Education Inequality, Gini index of education, Education, Expenditure 

 

บทนํา  

 การศกึษาเปนรากฐานสําคัญในการดํารงชีวิตของมนุษย  ที่เปนเครื่องบงชี้ถึงความรู ความสามารถในการนําไปใช

ประกอบอาชีพตามความถนัดของแตละบุคคลตามที่ไดสําเร็จการศึกษา และสามารถนําความรูที่ไดมาใชเพื่อการพัฒนา

ประเทศ  ในประเทศไทยใหความสําคัญในเรื่องการศกึษาของประชากรในวัยเรยีน โดยไดมีการสงเสริมดานการศึกษาเพื่อเพิ่ม
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โอกาสทางการศกึษามาอยางตอเนื่อง ทัง้การศกึษาในระบบและการศกึษาทางเลอืก เปนตน ทั้งนี้เพื่อลดปญหาการเกิดความ

เหลื่อมล้ําทางการศกึษา ไดมีการจัดการดานการศกึษาอยางทั่วถงึ พัฒนาใหระบบการศึกษาไทยมีคุณภาพ   

 ความเหลื่อมล้ําหรือความไมเทาเทียมทางการศึกษา จึงเปนประเด็นปญหาที่ทั่วโลกใหความสําคัญ การเกิดความ

เหลื่อมล้ําทางการศกึษาไดสงผลกระทบตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม สาเหตุหลักของการเกิดความเหลื่อมล้ําทางการ

ศกึษา คือการเกดิปญหาทางดานรายได เนื่องจากรายไดเปนปจจัยหลักในการเขาถงึทรัพยากรในดานตาง ๆ ไมวาจะเปน ดาน

สุขภาพ ดานการคมนาคม รวมถงึดานการศกึษา หากเด็กที่มีฐานะครัวเรือนคอนขางยากจน ครอบครัวไมมีเงินสงบุตรหลาน

ศกึษาตอในระดับตาง ๆได เนื่องจากการศกึษาตองใชจํานวนเงนิที่สูง เชน การศกึษาตอในระดับอุดมศกึษา จึงทําใหครัวเรือนที่

คอนขางยากจนไมสามารถศกึษาตอในระดับที่สูงขึ้นได  

 ดลิกะ ลัทธพพิัฒน (2553)  นักวชิาการจาก สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอารไอ) ระบุวา ปจจัยที่มี

ผลตอการเขาเรยีนตอในระดับอุดมศึกษานั้นมีที่มาจากปญหาการขาดแคลนทั้ง “ปจจัยระยะสั้น” อันไดแก เรื่องของเงินทุน

เพื่อนการศึกษา และ “ปจจัยระยะยาว” ซึ่งหมายถึงทุกปจจัยที่เกี่ยวของกับการเลี้ยงดู เชน ความสําคัญที่พอแมใหกับ

การศกึษา ลักษณะครอบครัวที่อบอุน คุณภาพการศกึษาที่ไดรับตัง้แตระดับกอนวัยเรียนตลอดไปจนถึงคุณภาพการศึกษาขั้น

พื้นฐาน เปนตน ทั้งหมดนี้มีความสําคัญอยางมากในการพัฒนาขีดความสามารถทางวิชาการของเด็ก และเปนสิ่งที ่กําหนด

ความพรอมในการเรยีนตอในระดับอุดมศกึษา แตอัตราการเขาเรียนตอระดับอุดมศึกษา ของเยาวชนอายุ 19-24 ป แสดงให

เห็นปญหา“ความเหลื่อมล้ํา” ชนิดกาวกระโดด และเปนสถานการณที่กลับตาลปตรจากที่พบในชวงชั้นมัธยมปลาย โดย

ชองวางระหวางกลุมเด็กจากครอบครัวร่ํารวยที่สุดกับกลุมยากจนที่สุดที่มีโอกาสไดเรียนตอถึงขั้นอุดมศึกษาถางกวางขึ้นกวา

เม่ือป 2529 ที่หางกันรอยละ 18.5 กลายเปน 42.5 ในป 2552 

 

ตารางที่ 1  สัดสวนประชากรยากจน (เฉพาะประชากรที่มีอายุตั้งแต 6 ปขึ้นไป) จําแนกตามระดับการศึกษา ตั้งแตป พ.ศ. 

2549-2552 

(หนวย : รอยละ) 

ระดับการศกึษา พ .ศ. 2549 พ .ศ. 2550 พ .ศ. 2551 พ .ศ. 2552 

ไมมีการศกึษา 14.29 15.55 12.84 12.50 

กอนประถมศกึษา 4.57 4.07 3.51 3.77 

ประถมศกึษา 69.85 69.45 69.65 67.34 

มัธยมศกึษาตอนตน 8.79 8.97 10.27 11.73 

มัธยมศกึษาตอนปลาย 2.24 2.58 3.11 3.92 

อนุปรญิญา 0.15 0.23 0.16 0.25 

ปรญิญาตรี 0.04 0.07 0.10 0.31 

ปรญิญาโท  -  -  -  - 

ปรญิญาเอก  -  -  -  - 

การศกึษาอ่ืน ๆ 0.026 0.083 0.35 0.19 

ไมทราบระดับการศกึษา 0.037 0.006 0.002  - 

รวม 100 100 100 100 
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หมายเหตุ: การศกึษาอ่ืน ๆ ประกอบดวย หลักสูตรที่ไมไดวุฒกิารศกึษา (เชน การศกึษาปอเนาะ) การศกึษาที่เทียบระดับไมได 

(เชน อิสลามศกึษาแผนกวชิาศาสนาอิสลาม) 

ที่มา: ขอมูลจากการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน  สํานักงานสถิติแหงชาติ  ประมวลผลโดย สํานักพัฒนา

ฐานขอมูลและตัวชี้วัดภาวะสังคม  สศช. 
 

 จากตารางที่ 1 แสดงจํานวนประชากรยากจน โดยการจําแนกตามระดับการศึกษา (เฉพาะประชากรที่มีอายุตั้งแต 6 

ปขึ้นไป) ตัง้แตปพ.ศ. 2549-2552 ซึ่งโดยสวนใหญประชากรยากจนจะไดรับการศึกษาในประดับประถมศึกษา โดยมีสัดสวน

ประชากรยากจนแตละปเทากับรอยละ 69.85 69.45 69.65 และ67.34 ตามลําดับ รองลงมาคือ ประชากรยากจนที่ไมมี

การศึกษามีแนวโนมลดลงเทากับรอยละ 14.29 15.55 12.84 และ12.50 ตามลําดับ ตอมาคือระดับมัธยมศึกษาตอนตนมี

สัดสวนประชากรยากจนแตละปเพิ่มขึ้นเทากับรอยละ 8.79 8.97 10.27 และ11.73 ตามลําดับ  และจํานวนประชากรยากจนที่

สามารถเขารับการศึกษาตอปริญญาตรีแตละปมีแนวโนมเพิ่มขึ้นเทากับรอยละ 0.04 0.07 0.10 และ0.31 ตามลําดับ สวน

การศกึษาในระดับปรญิญาโท และปริญญาเอก ไมมีประชากรยากจนที่สามารถเขารับการศกึษาตอระดับดังกลาวได 

 ระบบการศกึษาของประเทศไทยมีปญหาทัง้ ดานปริมาณ ซึ่งหมายถึง การที่จํานวนเด็กไทยบางสวนไมสามารถเขา

ศกึษาตอในระดับตาง ๆได  และสัดสวนครูตอสถานศกึษา เปนตน และดานคุณภาพ หมายถึง คุณภาพครูผูสอน และคุณภาพ

สถานศกึษาแตละสังกัด เปนตน (นณรฏิ พศิลยบุตร, 2557)  จึงกอใหเกดิ ความไมเทาเทยีมทางการศกึษาในระดับภูมิภาค แต

การใชคะแนนจากการทดสอบ ไดแก การทดสอบแหงชาติ หรือ โอเน็ต (O-NET) จําแนกตามภูมิภาค เปนตน เปนตัวบงชี้วา 

เม่ือเกดิปญหาความเหลื่อมล้ําทางการศกึษาในระดับภูมิภาค จะสงผลกระทบตอคะแนนการทดสอบดังกลาว ดังเชน ตารางที่ 

2 แสดงคะแนนเฉลี่ยการทดสอบแหงชาติ หรือ O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 จําแนกตามภูมิภาค ป พ.ศ. 2552 และป

พ.ศ. 2558 โดยป 2552 โรงเรยีนในกรุงเทพมหานคร มีคะแนนเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และภาษาอังกฤษ สูงสุด

ทั้ง 3 วิชา เทากับ 37.35 33.93 และ 34.24 คะแนน ตามลําดับ และโรงเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีคะแนนเฉลี่ย

ต่ําสุด ทั้ง 3 วิชา เทากับ 25.51 27.35 และ20.85 คะแนน ตามลําดับ และในป 2558 โรงเรียนในกรุงเทพมหานครยังคง มี

คะแนนเฉลี่ยสูงสุดทัง้ 3 วชิา เทากับ 33.66 36.08 และ34.42 คะแนน ตามลําดับ สวนโรงเรยีนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มี

คะแนนเฉลี่ยต่ําสุดทั้ง 3 วิชา เชนเดียวกับป 2552 เทากับ 23.69 32.27 และ21.94 คะแนน ตามลําดับ จากขอมูลดังกลาว

แสดงใหเห็นวาเกดิความเหลื่อมล้ําทางการศกึษาเม่ือเกดิความเหลื่อมล้ําทางการศกึษา สงผลใหคะแนน O-NET แตกตางกัน 

 

ตารางที่ 2  คะแนนเฉลี่ยการทดสอบแหงชาต ิหรอื O-NET ระดับชัน้มัธยมศกึษาปที่ 6 จําแนกตามภูมิภาค ป พ.ศ.2552 และ

ป พ.ศ.2558 โดยวชิา ไดแก วชิาคณิตศาสตร วทิยาศาสตร และภาษาอังกฤษ  

 (หนวย : คะแนน) 

ภาค 
ป 2552 ป 2558 

คณติศาสตร วิทยาศาสตร อังกฤษ คณติศาสตร วิทยาศาสตร อังกฤษ 

กรุงเทพมหานคร 37.35 33.93 34.24 33.66 36.08 34.42 

ภาคกลาง 29.12 29.35 24.16 27.04 33.52 25.15 

ภาคตะวันออก 29.21 29.41 24.27 27.35 33.75 25.47 

ภาคเหนือ 28.82 29.58 24.08 27.70 34.48 25.61 
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ภาค 
ป 2552 ป 2558 

คณติศาสตร วิทยาศาสตร อังกฤษ คณติศาสตร วิทยาศาสตร อังกฤษ 

ภาคตะวันออก 

เฉยีงเหนอื 
25.51 27.35 20.85 23.69 32.27 21.94 

ภาคใต 27.16 28.07 22.47 25.54 32.70 23.44 

ภาคตะวันตก 28.28 29.05 23.16 26.30 33.26 23.68 

 

ที่มา : สถาบันทดสอบทางการศกึษาแหงชาต ิ(องคการมหาชน)  

 

ตารางที่ 3  โรงเรยีนที่มีคะแนน O-NET สูงสุดตดิ  1 ใน 10 อันดับ ตอเนื่องกัน 5 ป ตัง้แตป พ.ศ.2548-2552  

 (หนวย : คะแนน) 

โรงเรยีน 

ปการศกึษา 

2548 2549 2550 2551 2552 

เต็ม 500 

คะแนน 

เต็ม 500 

คะแนน 

เต็ม 500 

คะแนน 

เต็ม 800 

คะแนน 

เต็ม 800 

คะแนน 

1. จุฬาภรณราชวิทยาลัยตรัง 302.04 313.84 470.82 467.91 413.53 

2. เตรยีมอุดมศกึษา 351.73 320.87 523.3 510.61 474.87 

3. มหดิลวทิยานุสรณ 369.82 386.26 561.89 545.19 508.64 

4. มาแตรเดอีวทิยาลัย 308.86 308.67 464.26 455.02 412.89 

5. สาธติมหาวทิยาลัยราชภัฏ นครปฐม 315.12 325.68 494.49 467.04 431.93 

6. สาธติมหาวยิาลัยราชภัฏ อยุธยา 306.46 316.58 473.21 459.51 426.78 

7.สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ 

ปทุมวัน 

 

303.64 309.84 465.08 460.36 410.01 

ที่มา: สถาบันทดสอบทางการศกึษาแหงชาต(ิองคการมหาชน). O-NET ชี้วกิฤตการศกึษาไทย ภาค 2  

 

 จากตารางที่ 3 แสดงโรงเรียนที่มีคะแนน O-NET สูงสุดติด 1 ใน 10 อันดับ ตอเนื่องกัน 5 ป ตั้งแตปพ  .ศ .  2548-

2552 พบวา ทัง้ 7 โรงเรียนที่กลาวในตารางนั้น โดยสวนใหญเปนโรงเรียนที่ตั้งอยู ในกรุงเทพมหานคร และภาคกลาง โดย

โรงเรยีนที่อยูในกรุงเทพมหานคร 3 โรงเรียน ไดแก  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา  โรงเรียนมาแตรเดอีวิทยาลัย และโรงเรียน

สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ ปทุมวัน โรงเรียนที่ตั้งอยูภาคกลาง 3 ไดแก โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ โรงเรียนสาธิต

มหาวทิยาลัยราชภัฏ นครปฐม และโรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลัยราชภัฏ พระนครศรอียุธยา และภาคใต เพียง 1 ไดแก โรงเรียน

จุฬาภรณราชวทิยาลัย ตรัง แสดงใหเห็นวาโดยสวนใหญแลวโรงเรยีนที่มีคะแนน O-NET สูง จะเปนโรงเรียนที่กระจุกตัวอยูใน
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กรุงเทพมหานคร และภาคกลาง อาจเปนผลมาจากความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา จึงสงผลใหคะแนนสอบ O-NET แตละ

โรงเรยีนไมเทาเทยีมกัน  

 ความเหลื่อมล้ําทางการศกึษา เม่ือวเิคราะหในระดับภูมิภาค จะเห็นไดอยางชัดเจนวา โดยสวนใหญแลวประชากรใน

วัยเด็กที่อาศัยในตางจังหวัด จะไดรับโอกาสทางการศึกษานอยกวาประชากรในวัยเด็กที่อาศัยอยูในกรุงเทพมหานคร 

นอกจากนี้โรงเรยีนที่มีขนาดเล็กยังประสบปญหาการขาดแคลนครู เนื่องจากการเกลี่ยครูไปตามโรงเรียนตาง ๆ ไมทั่วถึง มีครู

เต็มในบางโรงเรยีน เชน โรงเรยีนในเมือง แตมีครูขาดในชนบทมาก   

 THAIPUBLICA (2557) กลาววา ถายึดตามนโยบายครู 1 คน ตอเด็กนักเรียน 20 คนแลว จากขอมูลขางตนเด็ก

นักเรยีน 7,243,713 คน ตองมีครูจํานวน 362,186 คน ขณะที่ป 2556 มีครูจํานวน 397,733 คน แบงเปนครูผูบริหาร 35,305 

คน ครูที่สอน 362,428 คน ดังนัน้จึงมีครูสวนเกนิ 242 คน แตโรงเรียนขนาดเล็กกลับขาดแคลนครู กลาวคือมีครูไมเพียงพอ

กับชัน้เรยีน ซึ่งเปนปญหาที่สะสมมานาน  

 สภาพเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนเปนสิ่งสําคัญ เนื่องจากครอบครัวที่มีรายไดสูงก็มักจะสงเสริมใหบุตรเขา

ศกึษาในกรุงเทพมหานคร เพราะผูปกครองมักจะมองวาการเขาศึกษาในกรุงเทพมหานคร หรือตัวเมืองนั้นดีกวาสถานศึกษา

ในตางจังหวัด ทําใหจํานวนปการศึกษาเฉลี่ยของประชากรไทยที่เปนอีกปจจัยหนึ่งในการวัดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา 

จากตารางที่ 4  แสดงจํานวนปการศึกษาเฉลี่ยของประชากรในจังหวัดที่มีรายไดเฉลี่ยตอครัวเรือนนอยที่สุด ซึ่งไดแก 

แมฮองสอน และตามดวยจังหวัด อํานาจเจริญ, กาฬสินธุ, สกลนคร และปตตานี (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ

เศรษฐกจิและสังคมแหงชาต ิ(ศสช.) หรอืสภาพัฒน โดยสํานักพัฒนาฐานขอมูลและตัวชี้วัดภาวะสังคม เผยแพรรายงาน “ดัชนี

ความกาวหนาของคน” (Human Achievement Index-HAI)) เปรยีบเทยีบกับจํานวนปการศกึษาเฉลี่ยของประชากรจําแนกตาม

กลุมอายุของจังหวัดในกรุงเทพมหานคร ในปพ.ศ.2549 และ พ.ศ.2559 พบวา กรุงเทพมหานครมีจํานวนปการศึกษาเฉลี่ย

ของประชากรไทย จําแนกตามกลุมอายุ สูงที่สุดเม่ือเทยีบกับ 5 จังหวัดที่ยากจน ในทุกกลุมอายุ โดยจํานวนปการศึกษาเฉลี่ย 

ในกลุม 15 ปขึ้นไป เทากับ 10.3 ป 15-59 ป เทากับ 10.8 ป 15-39 ป เทากับ 11.7 ป 40-59 ป เทากับ 9.2 ป และ 60 ปขึ้น

ไป เทากับ 6.5 ป สวนจังหวัดแมฮองสอนซึ่งเปนจังหวัดที่มีรายไดนอยที่สุด มีจํานวนปการศึกษาเฉลี่ยของประชากร จําแนก

ตามกลุมอายุ ต่ําที่สุด เม่ือเทียบกับ 4 จังหวัดที่มีรายไดนอย ยกเวน กลุมอายุ 60 ปขึ้นไป ที่มากกวาจังหวัดปตตานี โดย

จํานวนปการศกึษาเฉลี่ยในกลุมอายุ 15 ปขึ้นไป เทากับ 6.1 ป 15-59 ป เทากับ 6.6 ป 15-39 ป เทากับ 7.5 ป และ40-59 ป 

เทากับ 5.5 ป จากขอมูลดังกลาว แสดงใหเห็นวาเกดิความเหลื่อมล้ําทางกาศึกษา เนื่องจากจํานวนปการศึกษาเฉลี่ยที่ต่ําอยู

ในกลุมจังหวัดที่มีรายไดลาหลังหรือจังหวัดที่มีคนจนเปนสวนใหญ  โดยสวนใหญประชากรในวัยเด็กที่สามารถเขาถึง

การศกึษาจะกระจุกตัวอยูในกรุงเทพมหานคร 

 

ตารางที่ 4  จํานวนปการศึกษาเฉลี่ยของประชากรไทย จําแนกตามกลุมอายุของ กรุงเทพมหานครเทียบกับ แมฮองสอน 

อํานาจเจรญิ กาฬสนิธุ สกลนคร ปการศกึษา 2549 และ 2559 

(หนวย : ป) 

จังหวัด 

พ .ศ. 2549 พ .ศ. 2559 

15 ป 

ขึ้นไป 
15-59 15-39 40-59 

60 ป

ขึ้นไป 

15 ป 

ขึ้นไป 
15-59 15-39 40-59 

60 ป

ขึ้นไป 

กรุงเทพมหานคร 10.3 10.8 11.7 9.2 6.5 11 11.5 12.2 10.6 8 
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จังหวัด 

พ .ศ. 2549 พ .ศ. 2559 

15 ป 

ขึ้นไป 
15-59 15-39 40-59 

60 ป

ขึ้นไป 

15 ป 

ขึ้นไป 
15-59 15-39 40-59 

60 ป

ขึ้นไป 

แมฮองสอน 6.1 6.6 7.5 5.5 3.3 5.8 6.6 8.1 4.5 2.2 

อํานาจเจรญิ 7.7 8.3 9.6 6.8 4.3 7.8 8.5 9.9 7.2 5.3 

กาฬสนิธุ 7.6 8.2 9.7 6.7 4.5 7.8 8.5 10.4 6.8 5.5 

สกลนคร 7.7 8.3 9.8 6.8 4.7 7.2 7.9 9.4 6.3 4.4 

ปตตานี 7.2 8.1 9.1 6.7 2.8 8.1 9 9.7 7.9 3.6 

 

ที่มา : สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา คํานวณจากขอมูลตัวอยางของการสํารวจสภาวะการทํางานของประชากรทั่ว

ราชอาณาจักร รอบที่ 3 สํารวจโดยสํานักงานสถติแิหงชาติ 

 

ตารางที่ 5  แสดงอัตราการศกึษาตอของประชากรอายุ 19-24 ปจําแนกตามฐานะทางเศรษฐกิจของครัวเรือน 4 กลุม และ

ประเภทการศกึษา/การทํางาน ปพ.ศ. 2535 และปพ.ศ. 2551  

(หนวย : รอยละ) 

ฐานะครัวเรอืน 
(รายจายครัวเรอืน) 

อาชีวศกึษา มหาวิทยาลัย 

พ .ศ . 2535 พ .ศ . 2551 พ .ศ . 2535 พ .ศ . 2551 

จนที่สุด(Q1) 3.2 13.9 2.1 13.9 

จนรองลงมา(Q2) 14.9 22.8 10.9 12 

รวย(Q3) 22.9 30.1 14.9 24.8 

รวยที่สุด(Q4) 27.9 19.6 35 55.5 

ที่มา: คํานวณจากขอมูลการสํารวจรายไดรายจายครัวเรอืนของสํานักงานสถิติแหงชาติ (อางใน สสค. ความไมเทาเทียมทาง

การศกึษาภัยบั่นทอนปญญาของชาต)ิ 

 จากตารางที่ 5 แสดงอัตราการศกึษาตอของประชากรอายุ 19-24 ปจําแนกตามฐานะทางเศรษฐกิจของครัวเรือน 4 

กลุม และประเภทการศกึษา/การทํางาน เม่ือเปรียบเทียบระหวางคนที่มีฐานะครัวเรือน (รายจายครัวเรือน) จนที่สุดกับรวย

ที่สุด จะเห็นไดวา ฐานะครัวเรอืนที่รวยที่สุดมีอัตราการเขาศึกษาตอมหาวิทยาลัยสูงกวาการเขาศึกษาตออาชีวะศึกษา ทั้งป

พ.ศ.2535 และพ.ศ.2551 เทากับรอยละ 35 และ 55.55 ตามลําดับ โดยเขาศึกษาอาชีวะเพียงรอยละ 27.9 ในปพ.ศ.2535 

และรอยละ 19.6  ในปพ.ศ.2551 แตในทางกลับกันคนที่มีฐานะครัวเรือนที่จนที่สุดมีอัตราการเขาศึกษาตอมหาวิทยาลัยนอย
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กวาการศึกษาตออาชีวศึกษา ทั้งในปพ.ศ.2535 และพ.ศ.2551 เทากับรอยละ 3.2 และ 13.9 ตามลําดับ โดยเขาศึกษา

มหาวทิยาลัยเพยีงรอยละ 2.1 ในปพ.ศ.2535 และรอยละ 13.9 ในปพ.ศ.2551  

 จากปญหาความเหลื่อมล้ําทางการศกึษาซึ่งอาจเกดิจากความเหลื่อมล้ําทางสังคม ไมวาจะเปนชองวางระหวางเมือง/

ชุมชน ยังคงพบเห็นในสังคมไทยอยูในปจจุบันภูมิภาคที่อยูอาศัยที่มีความเปนเมืองสูงก็จะไดรับโอกาสทางการศึกษาที่สูงกวา

ภาคอ่ืน ๆ การศกึษานี้จึงไดทําการศกึษาความเหลื่อมล้ําทางการศกึษาของประเทศไทย เพื่อแสดงใหเห็นถึงสาเหตุที่กอใหเกิด

ปญหาความเหลื่อมล้ําทางการศกึษาของประเทศไทยไดอยางชัดเจนมากย่ิงขึ้น  
 

อุปกรณและวิธีการ / วิธีดําเนนิการวิจัย  

  การศกึษาเรื่อง “การวเิคราะหความเหลื่อมล้ําทางการศกึษาของประเทศไทย” ขอมูลที่ใชเปนขอมูลทุติยภูมิประเภท

อนุกรมเวลา โดยใชขอมูลจากสํานักงานสถิติแหงชาติ จากขอมูลการสํารวจสภาวะเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และจาก

สํานักงานกระทรวงศกึษาธิการ ไดทําการเก็บขอมูลรายป ระหวางปพ.ศ.2514-2559 จํานวนทั้งสิ้น 46 ป เพื่อเปนตัวแทนใน

การวัดความเหลื่อมล้ําทางการศกึษาใชสัมประสทิธิ์จีนทีางการศึกษา (Gini Coefficient Education) โดยใชการวิเคราะหสมการ

ถดถอยเชิงซอน ดวยการคาดประมาณดวยวิธีกําลังสองนอยที่สุด การทดสอบคุณสมบัติความนิ่งของขอมูลอนุกรมเวลา  

ปญหาตัวแปรอิสระมีความสัมพันธกันสูงเกนิไป และปญหาคาความคลาดเคลื่อนมีสหสัมพันธระหวางกัน  
 

สมมติฐานของแบบจําลองที่ใชในการวิจัย 

 

 1.   
_ < 0  

 

 แสดงถงึขนาดและทศิทางของการเปลี่ยนแปลงคาสัมประสทิธิ์ของการศึกษา (Gini_Edut) ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง

ของงบประมาณรายจายดานการศึกษาที่รัฐบาลจาย (BUDGET) มีความสัมพันธเปนไปในทิศทางตรงกันขาม กลาวคือ ถา

งบประมาณดานการศกึษาที่รัฐบาลจาย (BUDGET) เพิ่มขึ้น จะสงผลใหคาสัมประสิทธิ์ของการศึกษา (Gini_Edut) ลดลง แสดง

วาเกดิความเทาเทยีมกันทางดานการศกึษา ซึ่งสอดคลองกับงานการศกึษา (ปงปอนด รักอํานวยกิจ และ ศิริพงษ ปาลกะวงศ 

ณ อยุธยา, 2558) 
 

 2.   
_ < 0  

 

 แสดงถงึขนาดและทศิทางของการเปลี่ยนแปลงคาสัมประสทิธิ์ของการศึกษา (Gini_Edut) ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง

ของรายไดเฉลี่ยตอครัวเรือนตอป (INCOME) มีความสัมพันธเปนไปในทิศทางตรงกันขาม กลาวคือ ถา รายไดเฉลี่ยตอ

ครัวเรอืนตอป (INCOME) เพิ่มขึ้น จะสงผลใหคาสัมประสิทธิ์ของการศึกษา (Gini_Edut) ลดลง แสดงวาเกิดความเทาเทียมกัน

ทางดานการศึกษา ซึ่งสอดคลองกับบทความของ (อุมาภรณ ภัทรวาณิชย และปทมา อมรสิริสมบูรณ, 2550) (ดิเรก ปทม

สริวิัฒน, สุวมิล เฮงพัฒนา และพุดตาน พันธุเณร, 2555) และ(ดลิกะ ลัทธพิพิัฒน, 2553) และรัชวด ีแสงมหะหมัด (2560) 
 

 3.   
_ < 0  
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 แสดงถงึขนาดและทศิทางของการเปลี่ยนแปลงคาสัมประสทิธิ์ของการศึกษา (Gini_Edut) ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง

จํานวนสถานศกึษา (SCHOOL) มีความสัมพันธเปนไปในทศิทางเดยีวกัน กลาวคือถาจํานวนสถานศกึษา (SCHOOL) เพิ่มขึ้น จะ

สงผลใหคาสัมประสทิธิ์ของการศกึษา (Gini_Edut) ลดลง แสดงวาเกดิความเทาเทยีมกันทางดานการศกึษา  
 

 4.   
_ > 0  

 

 แสดงถงึขนาดและทศิทางของการเปลี่ยนแปลงคาสัมประสทิธิ์ของการศึกษา (Gini_Edut) ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง

ของอัตราสวนของครูตอนักเรยีน/นักศกึษา (STUDENT) มีความสัมพันธเปนไปในทศิทางเดยีวกัน กลาวคือถาอัตราสวนของครู

ตอนักเรียน/นักศึกษา (STUDENT) ลดลงจะสงผลใหคาสัมประสิทธิ์ของการศึกษา (Gini_Edut) ลดลง แสดงวาเกิดความเทา

เทยีมกันทางดานการศกึษา (ปงปอนด รักอํานวยกจิ และ ศริพิงษ ปาลกะวงศ ณ อยุธยา, 2558) 
 

ผลการวิจัย  

 การวเิคราะหเริ่มจากการนําขอมูลตัวแปรที่ใชในการวิเคราะหความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา ตั้งแตป พ.ศ. 2514 – 

2559 มาทําการทดสอบคุณสมบัตคิวามคงที่ของอนุกรมเวลาดวย (Unit Root) โดยวิธี ADF test พบวา ตัวแปรสัมประสิทธิ์จีนี

ทางการศึกษา (Gini_Edut) งบประมาณการศึกษา (BUDGET) รายไดตอครัวเรือนตอป ( INCOME) จํานวนสถานศึกษา 

(SCHOOL) และอัตราสวนครูตอนักเรยีน (STUDENT) ขอมูลมีลักษณะไมนิ่ง (non-stationary) ที่ระดับ level ดังนั้นจึงตองนําตัว

แปรขางตนมาทดสอบโดยการทําผลตางอันดับที่ 1 (First difference) ผลการทดสอบพบวา ตัวแปรสัมประสิทธิ์จีนีทาง

การศกึษา (Gini_Edut) งบประมาณการศึกษา (BUDGET) รายไดตอครัวเรือนตอป (INCOME) จํานวนสถานศึกษา (SCHOOL) 

และอัตราสวนครูตอนักเรยีน (STUDENT) ขอมูลมีลักษณะไมนิ่ง (non-stationary) มีคาสถติ ิADF ที่ไดมีคานอยกวาคาวิกฤต ณ 

ระดับนัยสําคัญ 0.05 จึงปฏิเสธสมมตฐิานหลัก แสดงวาตัวแปรดังกลาวขอมูลมีลักษณะนิ่งที่ผลตางอันดับที่ 1  

 การทดสอบปญหาตัวแปรอิสระมีความสัมพันธสูงเกนิไป โดยการตรวจสอบคา Correlation ของ ตัวแปรอิสระจํานวน 

4 ตัว ไดแก LOGBUDGET LOGINCOME LOGSCHOOL LOGSTUDENT มีคาไมเกนิ |0.9| แสดงวาตัวแปรอิสระไมมีปญหาดาน

ความสัมพันธกัน 

 การทดสอบปญหาคาความคลาดเคลื่อนมีสหสัมพันธระหวางกัน ตรวจสอบดวยวิธี Serial correlation LM test พบวา 

คา p-value เทากับ 0.0449 ซึ่งต่ําวาระดับนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 ดังนัน้แสดงวาเกดิปญหา Autocorrelation แกปญหาดวยวิธ ี

Newey-West เนื่องจาก วธินีี้สามารถใชไดกับ observations ที่มากกวา 40 observations อางถึง Gujarati: Basic Econometrics 

(2547) ซึ่งทําการแกไขปญหา Autocorrelation เรยีบรอยแลว 

 จากการทดสอบเบื้องตนของตัวแปรที่ใชในการวเิคราะหความเหลื่อมล้ําทางการศกึษาของประเทศไทย นํามาทําการ

วเิคราะหแบบจําลองสมการถดถอยเชงิซอน ดวยการประมาณคาสัมประสทิธิ์ถดถอยดวยวธิกีําลังสองนอยที่สุด ไดผลสรุปดัง

ตารางที่ 6 ดังนี้ 

ตารางที่ 6 ผลการประมาณคาสัมประสิทธิ์ของแบบจําลองความเหลื่อมล้ําทางการศกึษา 

Variable Coefficient t-statistic Prob. 

C -33.9344 -3.2173 0.0487* 

LOGDBUDGET 2.1540 3.7072 0.0341* 

LOGDINCOME -2.0576 -5.5923 0.0113* 

LOGDSCHOOL -0.7153 -5.7845 0.0103* 
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Variable Coefficient t-statistic Prob. 

LOGDSTUDENT -0.6378 -2.6525 0.0768* 

R-squared 0.8722 F-Statistic 5.1190 

Adjust R-squared 0.7018 Prob.(Wald F-Statistic) 0.0106 

ที่มา: จากการประมวลผล 

* หมายถงึ มีนัยสําคัญทางสถติทิี่ระดับ 0.05 

 จากตารางที่ 6 ผลการประมาณคาสัมประสทิธิ์ของแบบจําลองความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา พบวา คา R-squared 

ของสมการมีคาเทากับ 0.8722 แสดงใหทราบวา ความผันแปรของงบประมาณการศึกษา รายไดตอครัวเรือนตอป จํานวน

สถานศกึษา และอันตราสวนครูตอนักเรยีน สามารถอธิบายถึงความผันแปรของคาสัมประสิทธิ์จีนี ไดรอยละ 87.22 สวนคา 

Adjusted R-squared มีคาเทากับ 0.7018 แสดงใหเห็นวา สมการนี้มีความเหมาะสมกับขอมูลรอยละ 70.18 คา F-statistic มี

คาเทากับ 5.119 และคา Prob. (Wald F-statistic) มีคาเทากับ 0.0106 ซึ่งมีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อม่ันที่รอย

ละ 95 ดังนัน้จึงสามารถอธบิายคาสัมประสทิธิ์หนาตัวแปรอิสระไดในภาพรวม 

 จากผลการวเิคราะห พบวา ปจจัยที่สงผลกระทบตอความเหลื่อมล้ําทางการศกึษา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติมี 4 ตัว

แปร ไดแก งบประมาณการศกึษา รายไดตอครัวเรอืนตอเดอืน จํานวนสถานศึกษา และอัตราสวนครูตอนักเรียน ซึ่งสามารถ

อธบิายผลได ดังนี้ 

 งบประมาณการศกึษา สงผลกระทบในเชงิบวกกับคาสัมประสทิธิ์จีนทีางการศกึษา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 

0.05 โดยมีคาสัมประสิทธิ์ เทากับ 2.1540 หมายความวา ถางบประมาณการศึกษาของปที่ผานมาเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น 1% 

สงผลใหคาสัมประสทิธิ์จีนทีางการศกึษาเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น 2.154% ซึ่งสอดคลองกับงานการศกึษา (ปงปอนด รักอํานวยกิจ 

และ ศิริพงษ ปาลกะวงศ ณ อยุธยา, 2558) ที่กลาววา งบประมาณเพิ่มขึ้นตามขนาดโรงเรียน ซึ่งสะทอนการจัดสรร

งบประมาณของรัฐในปจจุบันที่เพิ่มขึ้นตามจํานวนนักเรยีน ทําใหโรงเรยีนขนาดเล็กและขนาดกลางมีงบประมาณที่ไมไดจากรัฐ

นอยมากเม่ือเทยีบกับโรงเรยีนขนาดใหญ เปนประเด็นที่อาจสงผลตอประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนและการสงเสริม

สภาพแวดลอมในโรงเรยีนที่เอ้ือการเรยีนรูอันสงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการศกึษาของนักเรยีน 

 รายไดเฉลี่ยตอครัวเรือนตอป สงผลกระทบในเชิงลบกับคาสัมประสิทธิ์ทางการศึกษา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่

ระดับ 0.05 โดยคาสัมประสทิธิ์ เทากับ -2.0576 หมายความวา ถารายไดเฉลี่ยตอครัวเรือนตอปของปที่ผานมาเปลี่ยนแปลง

เพิ่มขึ้น 1% สงผลใหคาสัมประสทิธิ์จีนทีางการศึกษาเปลี่ยนแปลงลดลง 2.0576% ซึ่งสอดคลองกับบทความของ (อุมาภรณ 

ภัทรวาณิชย และปทมา อมรสริสิมบูรณ, 2550) ที่กลาววา ครัวเรอืนที่ยากจนมีแนวโนมที่เด็กจะไดรับโอกาสนอยในการศึกษา

นอยกวาครัวเรือนที่รวยกวา สอดคลองกับ (ดิเรก ปทมสิริวัฒน, สุวิมล เฮงพัฒนา และพุดตาน พันธุเณร, 2555) ที่พบวา

โอกาสของผูจบปรญิญาตรใีนการเปนชนชัน้รายไดปานกลาง ต่ํากวาชนชัน้รายไดสูงซึ่งสอดคลองกับการศกึษา และสอดคลอง

กับ (ดลิกะ ลัทธพิพิัฒน, 2553) ที่พบวา ผูที่มาจากครอบครัวที่มีความเสยีเปรยีบทางดานครอบครัวที่มีรายไดต่ํา 

 จํานวนสถานศกึษา สงผลกระทบในเชงิลบกับคาสัมประสิทธิ์ทางการศึกษา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

โดยคาสัมประสทิธิ์ เทากับ -0.7153 หมายความวา ถาจํานวนสถานศกึษาของปที่ผานมาเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น 1% สงผลใหคา

สัมประสทิธิ์จีนีทางการศึกษาเปลี่ยนแปลงลดลง 0.7153% การเพิ่มขึ้นของจํานวนโรงเรียนหากกระจายไปยังทุกพื้นที่อยาง

เหมาะสมก็จะเพยีงพอตอความตองการของประชากรในวัยเรยีนที่ตองการโรงเรยีน 

 อัตราสวนครูตอนักเรยีน สงผลกระทบในเชิงลบกับคาสัมประสิทธิ์จีนีทางการศึกษา อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 

โดยคาสัมประสทิธิ์ เทากับ -0.6378 หมายความวา ถาอัตราสวนครูตอนกัเรยีนของปที่ผานมาเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น 1% สงผล
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ใหคาสัมประสทิธิ์ทางการศึกษาเปลี่ยนแปลงลดลง 0.6378% ซึ่งสอดคลองกับงานการศึกษา (ปงปอนด รักอํานวยกิจ และ 

ศิริพงษ ปาลกะวงศ ณ อยุธยา, 2558) พบวา สัดสวนนักเรียนตอครูแปรผันผกผันกับคะแนนสอบหรือผลสัมฤทธิ์ทาง

การศกึษา กลาวอีกนัยคือ ย่ิงโรงเรยีนมีสัดสวนนักเรยีนตอครูที่นอยลงมากเทาใด นักเรียนก็มีแนวโนมที่จะทําคะแนนสอบใน

รายวชิาตางๆ ไดดย่ิีงขึ้น เนื่องจากความใสใจดูแลนักเรยีนไดอยางทั่วถงึ 

 

สรุปผลการวิจัย  

 การศึกษานี้ทําการศึกษาถึงปจจัยที่สงผลกระทบตอความเหลื่อมล้ําทางการศึกษาของประเทศไทย ไดแก 

งบประมาณการศกึษา รายไดตอครัวเรอืนตอป จํานวนสถานศกึษา และอัตราสวนครูตอนักเรยีน นํามาวเิคราะหโดยใชสมการ

ถดถอยเชงิซอน ดวยการประมาณคาสัมประสิทธิ์ดวยวิธีกําลังสองนอยที่สุด จากขอมูลทุติยภูมิ โดยทําการศึกษาระหวางป 

พ.ศ. 2514 – 2559 รวมทัง้สิ้น 46 ป  

 ผลการศกึษาในภาพรวม พบวา ปจจัยที่ทําใหเกดิความเหลื่อมล้ําทางการศกึษา ไดแก งบประมาณการศึกษา รายได

เฉลี่ยตอครัวเรอืนตอเดอืน จํานวนสถานศกึษา และอัตราสวนครูตอนักเรยีน  

 ผลการศกึษาพบวา งบประมาณการศกึษา สงผลตอความเหลื่อมล้ําทางการศกึษาในเชงิบวก อยางมีนัยทางสถิติ ซึ่ง

ไมตรงกับสมมตฐิานที่วา หากงบประมาณการศกึษาเพิ่มขึ้นจะสงผลใหการเกดิความเหลื่อมล้ําทางการศกึษาลดลง แตจากผล

การศกึษา พบวา งบประมาณที่เพิ่มขึ้นสงผลทําใหเกดิความเหลื่อมล้ําที่เพิ่มขึ้นดวยเชนกัน สะทอนถึงการจัดสรรงบประมาณ

ของรัฐบาลของสถานศกึษาในระดับการศกึษาตางๆ โดยการจัดสรรงบประมาณการศึกษาของประเทศไทย จัดสรรตามการ

เพิ่มขึ้นตามจํานวนนักเรียน หากโรงเรียนที่มีจํานวนนักเรียนนอย (โรงเรียนขนาดเล็กและขนาดกลาง) จะไดรับงบประมาณ

การศึกษาที่ไมเพียงพอตอความตองการ โรงเรียนขนาดเล็กยังขาดแคลนอุปกรณการเรียนการสอน เชน คอมพิวเตอร 

หองสมุด เปนตน เนื่องจากงบประมาณที่ไดรับมีไมมากเพยีงพอ  

การจัดสรรงบประมาณการศกึษา แบงออกเปน 3 สวนใหญๆ  ไดแก งบสําหรับเด็กดอยโอกาสเพียง 10 % งบพัฒนา

เด็ก 15 % และงบการบริหารจัดการสูงถึง 75 % และรัฐอุดหนุนงบประมาณใหกับการศึกษาในระดับอุดมศึกษามากกวา

ระดับประถมกับมัธยม ทําใหการศกึษาขัน้พื้นฐานถูกปลอยปละละเลย ซึ่งไมควรจะเปนเชนนั้น แมงบประมาณการศึกษาที่มี

อยามากมายนัน้ มีการจัดสรรไมถงึโรงเรยีนขนาดเล็กและขนาดกลาง อีกทัง้งบประมาณการศกึษาไดถูกนําไปใชเปนคาจางครู

ที่สูงมาก นัน้หมายความวา งบประมาณการศกึษาที่ทางโรงเรียนขนาดเล็กไดรับนอยอยูแลว ซึ่งเหลือจากการนําไปใชในการ

พัฒนาการเรียนการสอนย่ิงนอยลงไปอีก โรงเรียนขนาดเล็กและขนาดกลางมีภาระมากเทาๆ กับโรงเรียนขนาดใหญ แต

โรงเรยีนขนาดเล็กและขนาดกลางมีความสามารถในการจัดการที่นอยกวาทําใหโรงเรียนขนาดเล็กและขนาดกลางมีคุณภาพ

คอนขางยํ้าแย 

 ในขณะที่ผลการศึกษาของ รายไดตอครัวเรือนตอป สงผลตอความเหลื่อมล้ําทางการศึกษาในเชิงลบ อยางมี

นัยสําคัญทางสถติ ิหมายความวา หากรายไดเพิ่มสูงขึ้นจะสงผลใหความเหลื่อมล้ําทางการศึกษาลดลง เนื่องจากรายไดเปน

ปจจัยหลักในการเขาถึงในทุกๆ ดานรวมถึงดานการศึกษา โอกาสเด็กที่มีลักษณะครัวเรือนที่ร่ํารวยก็ยอมจะไดรับโอกาสมี

มากกวาเด็กที่มีลักษณะครัวเรอืนที่ยากจน เริ่มจากการประกอบอาชีพของพอแม เทียบกันระหวางอาชีพเกษตรกรกับการรับ

ขาราชการ โดยสวนใหญแลวพอแมประกอบอาชีพเกษตรกร เนื่องดวยรายไดที่ไดรับมักจะนอย กวาการประกอบอาชีพ

ขาราชการ ทําใหการลงทุนในเรื่องของการศกึษาก็นอย อีกทัง้ความยากจนทําใหเด็กในกลุมนี้ อาจจะมีโอกาสออกกลางคันใน

ชัน้ประถมศกึษาสูงอีกดวย  
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 จํานวนสถานศึกษา สงผลตอความเหลื่อมล้ําทางการศกึษาในเชิงลบ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ หมายความวา หาก

เพิ่มจํานวนสถานศกึษาใหกระจายไปอยางเพยีงพอตอความตองการของประชากรในวัยเรียน จะสามารถลดความเหลื่อมล้ํา

ทางกาศึกษา การที่ มีจํานวนสถานศึกษาอยางทั่วถึงในทุกพื้นที่ใหเหมาะสมกับประชากรในวัยเรียนนั้นเปนสิ่งที่สําคัญ 

เนื่องจากเด็กที่อยูหางไกล ระยะทางในการเดินทางเขามาเรียนในโรงเรียนในเมืองนั้น จึงเปนเรื่องที่ลําบาก หากเด็กเหลานี้

ไดรับการศกึษาที่สามารถเขาถงึไดงายก็จะทําใหเด็กไดรับโอกาสทางการศกึษาไดอยางเต็มที่ สามารถลดปญหาการกอใหเกิด

ความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา และสามารถนําเวลาที่เหลือจากการเรียนมาชวยพอแมทํางาน ดีกวาหมดเวลาไปกับการ

เดนิทาง 

 สวนอัตราสวนครูตอนักเรยีน ผลการศกึษาพบวา สงผลตอความเหลื่อมล้ําทางการศึกษาในเชิงลบ อยางมีนัยสําคัญ

ทางสถติ ิซึ่งไมตรงกับสมมตฐิานที่วา หากสัดสวนครูตอนักเรียนมีแนวโนมเพิ่มขึ้น จะสงผลใหความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา

ลดลง แตจากผลการศกึษาที่ได พบวาโรงเรยีนมีสัดสวนนักเรยีนตอครูที่นอยลงมากเทาใด นักเรียนก็มีแนวโนมที่จะมีคุณภาพ

ในการเรยีน จนไปถงึการทําคะแนนสอบในรายวชิาตางๆ ไดดีย่ิงขึ้น เพราะครู/อาจารยจะสามารถดูแลนักเรียนไดอยางทั่วถึง

ขึ้น สามารถใหคําปรกึษาในวชิาเรยีนไดอยางเต็มที่ และทําใหเด็กเกดิประสทิธภิาพสูงสุด  
 

ขอเสนอแนะ 

1.  ผลการศกึษาพบวา งบประมาณที่เพิ่มขึ้น เปนการเพิ่มขึ้นในเชงิปรมิาณ แตไมไดบงบอกวาโรงเรยีนทุกโรงเรียนที่มี

อยู 30,000 กวาโรงเรียนนั้นจะไดรับงบประมาณอยางเทาเทียมและยุติธรรม รัฐบาลควรจัดสรรงบประมาณการศึกษาให

กระจายออกไปใหแตกตางกันตามขนาดโรงเรยีน โรงเรยีนเล็กควรไดรับงบประมาณดานการศกึษามากกวาโรงเรยีนขนาดใหญ

ที่ซึ่งมีความพรอมคอนขางสูงกวาเรยีนขนาดเล็ก ควรมุงเนนไปที่โรงเรียนขนาดเล็กมากกวา อีกทั้งควรมีชองทางใหโรงเรียน

ขนาดเล็กที่ไดรับงบประมาณการศึกษา หากงบประมาณไมเพียงพอหรือไดรับงบอยางไมตรงตามที่ตองการสามารถแจง

กลับมาวาตองการพัฒนาตรงจุดไหน งบประมาณรายหัวเด็กจนกับเด็กรวยไมควรไดรับเทากัน แตการที่จะสามารถทราบไดวา

ไหนเด็กจนหรือเด็กที่รวยนั้นจะตองมีขอมูลที่สามารถยืนยันได รัฐจะตองดูแลเด็กที่ยากจนเปนอยางมาก การจัดสรร

งบประมาณการศกึษาไมควรจะกระจายงบประมาณไปในสวนบริหารและการจัดการที่มาเกินไปควรจะปรับใหลดลงจากเดิม 

75 % ใหเหลือเพียงแคประมาณ 25 – 30 % แตในทางกลับกันควรจัดสรรใหกับเด็กดอยโอกาสและการพัฒนาเด็กสูง

ประมาณ 70 – 75 % เพื่อลดการเกดิความเหลื่อมทางการศกึษา 

  2.  จากการศกึษาในครัง้นี้ไดพบวา จํานวนครูตอนักเรยีนที่มีสัดสวนลดลงจะทําใหความเหลื่อมล้ําลดลงเชนกัน โดย

จํานวนครูตอนักเรยีนทีค่วรจะเปนอยูที่ ครู 1 คน ตอนักเรียน 20 คนก็เพียงพอแลว แตในปจจุบันบางโรงเรียนขนาดใหญที่มี

เด็กตองการจะเขาศกึษาเปนจํานวนมากกลับพบวา ครู 1 คน ตองดูแลเด็กมากถึง 50 คน ปญหาดานจํานวนครูของประเทศ

ไทยนัน้ไมไดอยูที่การขาดแคลนจํานวนครู เพราะประเทศไทยมีครูเปนจํานวนมาก แตการจัดสรรทรัพยากรครูนั้นเปนไปอยาง

ไมมีประสิทธิภาพ ดังนั้นหากกระจายจํานวนครูที่กระจุกตัวอยูมากตามโรงเรียนขนาดใหญหรือโรงเรียนในตัวเมืองไปยัง

โรงเรยีนขนาดเล็กและขนาดปานกลางที่ขาดแคลนใหเพยีงพอตอความตองการกับเด็ก โดยอาจจะสรางแรงจูงใจใหกับครูที่เขา

มาสอนในพื้นที่ที่ขาดแคลนครูหรือสอนในสาขารายวิชาที่ขาดแคลนครู เปนในเรื่องของการจายเงินเดือนหรือคาตอบแทนที่

สูงขึ้น เพิ่มในเรื่องของสวัสดกิารที่ดขีึ้น และไมควรจัดอันดับโรงเรยีน เพื่อไมแตละโรงเรยีนแขงขันกันเอง ทุกโรงเรียนตองไดรับ

คุณภาพที่เทาเทยีมกัน อีกทัง้เปนการการกดดันครูผูสอน อาจทําใหครูผูสอนจะไมมีความสุขในการทํางาน 

  3.  ผลการศึกษาพบวา หากเพิ่มจํานวนสถานศึกษาใหทั่วถึงไปยังทุกพื้นที่ไดอยางเพียงพอ จะสามารถลดความ

เหลื่อมล้ําทางกศกึษา ในปจจุบันจํานวนสถานศึกษาในประเทศไทยไดกระจายไปอยางทั่วถึงและเพียงพอกับประชากรในวัย
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เรยีนที่อาศัยอยูในถิ่นทุรกันดารแลว ดวยขอจํากัดของแตละคนมีไมเทากันการเดนิทางไปเรยีนโรงเรยีนขนาดใหญนั้นอาจจะทํา

ใหนักเรยีนบางกลุมไมสามารถที่จะเดนิทางไปเรยีนได เนื่องจากไกลบาน การเดนิทางอาจจะไมสะดวก การที่มีโรงเรียนอยูใกล

บานก็จะสามารถใหนักเรยีนไดรับโอกาสทางการศึกษาไดอยางทั่วถึง ในเรื่องของการจัดสรรโรงเรียนเหลานี้ใหคงอยูอยางมี

คุณภาพจะตองปอนสิ่งที่โรงเรยีนพึ่งมี เชน ครูผูสอน อุปกรณการเรียนการสอน เปนตน ใหเพียงพอตอจํานวนนักเรียน ดวย

งบประมาณการศกึษาที่มีอยูมากมายนัน้ หากจัดสรรไดอยางมีประสทิธภิาพก็จะทําใหเกิดความเทาเทียมทางกาศึกษาไดมาก

ย่ิงขึ้น 
 

กติตกิรรมประกาศ  

 วจัิยฉบับนี้สําเร็จไดดวยด ีผูเขยีนขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย ดร.เรวัตร ธรรมาอภิรมย ที่ไดสละเวลาในการ

ใหคําแนะนํา และขอคิดเห็นตางๆ ในการปรับปรุงงานวจัิยมาโดยตลอด ขอขอบพระคุณ ผศ.ดร.ธนารักษ เหลาสุทธิ อาจารยที่

ปรึกษาวิทยานิพนธรวม ที่ไดใหขอคิดเห็นและขอเสนอแนะที่เปนประโยชนในการปรับปรุงวิจัยใหมีความสมบูรณมากย่ิงขึ้น 

นอกจากนี้ผูเขยีนขอขอบพระคุณคณาจารยทุกๆ ทานของคณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรที่กรุณาใหความรู

ตางๆ อันเปนพื้นฐานที่สําคัญของการทําวจัิย 

 นอกจากนี้ผูเขยีนขอขอบพระคุณ เจาหนาที่สํานักงานสถิติแหงชาติ ที่ไดใหความชวยเหลือในการเอ้ือเฟอขอมูลและ

ใหคําแนะนําในการคนหาขอมูลในการทําวิจัยฉบับนี้ รวมไปถึงเจาหนาที่ศูนยบัณฑิตศึกษา คณะเศรษฐศาสตรทุกทานและ

เพื่อนๆ ในหลักสูตรปรญิญาโทสาขาเศรษฐศาสตร ที่ไดมีสวนชวยเหลอืและเปนกําลังใจในการทําวจัิยฉบับนี้ 
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บทคัดยอ 

การวิจัยมีวัตถุประสงคเพื่อตองการศึกษาความสัมพันธระหวางคุณภาพการใหบริการและความคิดเห็นเกี่ยวกับ

ความพงึพอใจตอเว็บไซตของผูใชบรกิารออนไลนของธุรกจิจําหนายแพ็คเกจทัวรโดยมีกลุมตัวอยางเปนนักทองเที่ยวชาวไทยที่

เดินทางมาทองเที่ยวในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตจํานวน 350 คนโดยใชเครื่องมือในการวัดคุณภาพการใหบริการทางออนไลนที่

เรียกวาE-Service และแบบสอบถามใชสถิติในการวิเคราะหคือรอยละคาเฉลี่ยสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและสถิติทดสอบ       

t-test และf-test ผลการวจัิยพบวาความสัมพันธระหวางคุณภาพการใหบริการและความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจตอ

เว็บไซตของผูใชบรกิารออนไลนธุรกจิจําหนายแพ็คเกจทัวรมีคาเฉลี่ยรวมที่ 3.89 อยูในระดับที่เห็นดวยมากเปรียบเทียบความ

พงึพอใจตอการใหบรกิารออนไลนของธุรกิจจําหนายแพ็คเกจทัวรกับลักษณะทางประชากรศาสตรของผูตอบแบบสอบถาม

พบวา เพศ สถานภาพ ระดับการศกึษา ไมมีความแตกตางกันยกเวนอาชพีมีความแตกตางกันโดยที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่

ระดับ 0.05 

คําสําคัญ:  คุณภาพการใหบรกิารออนไลน ความพงึพอใจ ธุรกจิจําหนายแพ็คเกจทัวร 

Abstract 

 This research aimed to study relation of quality of service and opinion of satisfaction on website from customers 
who use online tour package service. The samples were Thai tourists who visited Phuket 350 persons. E-service and 
questionnaire were used as tools to measure quality of electronics service. The statistics used to analyze were 
percentage, mean and standard deviation, t-test and f-test. The result of research was found that the relation between 
quality of service and opinion of satisfaction on website of customers who use online tour package service had total 
average at 3.89 or at strongly agree level. The comparison of satisfaction on online tour package service and kinds of 
people who answer questionnaire was found that gender, status, educational background had no difference but career 
was different. The level of statistical significance was 0.05. 
Keywords: Quality of online service, satisfaction, tour package service business 

 

บทนํา 

อุตสาหกรรมการทองเที่ยวในประเทศไทย มีบทบาทและความสําคัญในการพัฒนาเศรษฐกจิภายในประเทศ และชวย

กระตุนการเติบโตของธุรกิจการทองเที่ยว รวมถึงมีทรัพยากรการทองเที่ยวและความเปนไทยที่หลากหลาย ซึ่งเปนตัว

ขับเคลื่อนใหเกดิการสรางงาน สรางรายได และพัฒนาเศรษฐกิจ (กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา, 2560) สําหรับอัตราการ
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เจริญเติบโตและขยายตัวอยางตอเนื่องของนักทองเที่ยวชาวไทยที่ เดินทางทองเที่ยวภายในประเทศ โดยดูจากรายได

นักทองเที่ยวชาวไทยภายในประเทศตามภูมิภาค 3 อันดับแรก คือ กรุงเทพมหานคร 61,052.72 ลานบาท รองลงมาภาคใต 

44,233.49 ลานบาท และภาคเหนอื 40,075.51 ลานบาท มีการขยายตัวเพิ่มขึ้น 3 อันดับแรก คือ ภาคใต รอยละ 11.66 ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ รอยละ 9.54 และภาคกลาง รอยละ 9.39 ตามลําดับ (กรมการทองเที่ยว, 2560) รวมถึงจํานวน

ผูประกอบการธุรกจิทองเที่ยวและมัคคุเทศก พบวา มีจํานวนผูประกอบธุรกจินําเที่ยวทั้งหมด 11,270 ราย จดทะเบียนเพิ่มขึ้น

จํานวน 185 ราย และมัคคุเทศก ผูนําเที่ยวทัง้หมด 14,592 ราย เพิ่มขึ้น 1,501 ราย (กรมการทองเที่ยว, 2560) อุตสาหกรรม

การทองเที่ยวเปนธุรกจิที่ใชประโยชนจากเทคโนโลยีและมีการเปลี่ยนแปลงของภาคธุรกจิการทองเที่ยวจํานวน 3 ธุรกิจ คือ 1) 

Uber เขามาแทนธุรกจิการเดนิทาง 2) Hostel เขามาแทนธุรกิจโรงแรม และ 3) Priceline เขามาแทนตัวแทนจําหนายทัวรและ

เอเยนตทัวร (ประชาชาตธิุรกจิ, 2560) ซึ่งธุรกิจการจําหนายแพ็คเกจทัวรมีความจําเปนอยางย่ิงในการอํานวยความสะดวก

ใหแกนักทองเที่ยว สิ่งที่สําคัญที่มีผลตอการดําเนินธุรกิจ คือ คุณภาพการใหบริการออนไลนที่ดี ซึ่งสงผลและตอบสนองตอ

ความตองการของนักทองเที่ยว เพื่อใหเกดิความพงึพอใจรวมถงึดงึดูดใหนักทองเที่ยวระหวางประเทศเดินทางเขามาทองเที่ยว 

และใชจายในประเทศไทยมากขึ้น รวมถงึการเปดการคาและการบริการอยางเสรีเพื่อทําใหหลายประเทศมีการตกลงรวมมือ

กันทางการคาโลกเอเปค และอาเซียนโดยธุรกิจการทองเที่ยวไดแกโรงแรมภัตตาคารการจัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่ม

ผูประกอบการทองเที่ยวมัคคุเทศกและธุรกจิที่เกี่ยวของอ่ืน ๆ ไดรับประโยชนจากการเปดการคาและการบรกิารอยางเสรี 

 ดังนัน้ จากขอมูลขางตนแสดงใหเห็นถงึการเตบิโตและขยายตัวอยางตอเนื่อง และมีแนวโนมการเพิ่มขึ้นของปริมาณ

นักทองเที่ยวชาวไทยที่เดินทางทองเที่ยวภายในประเทศ ทําใหผูวิจัยมีความสนใจศึกษาและวิเคราะหความสัมพันธระหวาง

คุณภาพการใหบรกิารและความคิดเห็นเกี่ยวกับความพงึพอใจตอเว็บไซตของผูใชบริการออนไลนของธุรกิจจําหนายแพ็คเกจ

ทัวร ผลการวิจัยที่ไดเพื่อนําไปสูการเพิ่มประสิทธิภาพและแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการใหบริการออนไลนของธุรกิจ

จําหนายแพ็คเกจทัวร ซึ่งสงผลตอความพงึพอใจของผูใชบรกิาร และสามารถสรางรายไดใหแกผูประกอบการธุรกจิ 
 

อุปกรณและวิธีการ / วิธีดําเนนิการวิจัย 

ขอบเขตเนื้อหา การวจัิยครัง้นี้เพื่อศกึษาและวเิคราะหความสัมพันธระหวางคุณภาพการใหบรกิารออนไลนของธุรกจิ

จําหนายแพ็คเกจทัวรกับความพงึพอใจของผูใชบรกิารในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต 

ตัวแปรตน คือ ขอมูลทั่วไปของผูใชบรกิารออนไลนของธุรกจิจําหนายแพ็คเกจทัวร ไดแก เพศ อาชพี สถานภาพ 

ระดับการศกึษา รายได อายุ และคุณภาพการใหบรกิารออนไลน (E-service) ไดแก ดานความนาเชื่อถอื การตอบสนอง การ

เขาถงึ ความยืดหยุน ความงายในการเลือกชมหนาเว็บเพจที่ตองการ ความมีประสทิธภิาพ ความม่ันใจและไววางใจ ความ

ปลอดภัยปละการปกปองขอมูลสวนบุคคล ความรูเกี่ยวกับคาใชจาย ความสวยงาม การบรกิารตามความตองการเฉพาะ

บุคคล เพื่อนํามาเปนกรอบแนวคิดเบื้องตัน 

ตัวแปรตาม คือ ระดับความคิดเห็นความพงึพอใจของเว็บไซตผูใชบรกิารออนไลนของธุรกจิจําหนายแพ็คเกจทัวร 

ขอบเขตดานพื้นที่ คือ การวจัิยครัง้นี้ผูวจัิยดําเนนิการเก็บขอมูลนักทองเที่ยวชาวไทยที่เดนิทางมาทองเที่ยวภายในเขตพื้นที่ 

จังหวัดภูเก็ต           

สถติทิี่ใชในการวเิคราะหขอมูลไดแก 1) รอยละ 2) คาเฉลี่ย 3) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

 สถติทิี่ใชทดสอบ t-test ไดแกเพศและกลุมยอยมากกวา 2 กลุมและสถติทิดสอบ f-test ไดแกอายุระดับการศกึษา

อาชพีสถานภาพโดยกําหนดระดับนัยสําคัญทางสถติทิี่ระดับ 0.05 

ประชากร ไดแก ผูใชบรกิารที่เดนิทางมาทองเที่ยวในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต มีขนาดใหญไมสามารถนับจํานวนได 
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 กลุมตัวอยาง ไดแก ผูใชบรกิารที่เดนิทางมาทองเที่ยวในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต โดยมีการกําหนดกลุมตัวอยางโดยการใช

สูตรของ W.G. Cochran (1953) กําหนดคาความคลาดเคลื่อนที่ 0.05 ไดขนาดกลุมตัวอยาง 350 คน 
 

ผลการวิจัย 

การวจัิยครัง้นี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศกึษาและวเิคราะหความสัมพันธระหวางคุณภาพการใหบริการออนไลนของธุรกิจ

จําหนายแพ็คเกจทัวรกับความพึงพอใจของผูใชบริการกลุมตัวอยาง เปนนักทองเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาทองเที่ยวในเขต

พื้นที่จังหวัดภูเก็ต จํานวน 350 คน เครื่องมือที่ใชในการวิเคราะห เปนแบบสอบถามมีลักษณะเปนมาตรสวนประมาณคา 5 

ระดับ ไดแก รอยละคาเฉลี่ยสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและสถติทิี่ใชทดสอบ t-test และสถิติทดสอบ f-test ผลการวิจัยมีดังนี้ 1) 

คุณภาพการใหบรกิารออนไลนของธุรกิจจําหนายแพ็คเกจทัวรโดยภาพรวม ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในระดับเห็น

ดวยมาก เม่ือพจิารณาเปนรายดาน พบวา ดานที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด 6 ดาน คือ 1) ดานความนาเชื่อถือ 2) ดานความสวยงาม 

3) ดานการบรกิารตามความตองการเฉพาะบุคคล 4) ดานหนาเว็บไซตที่ตองการใชงานงาย 5) ดานความมีประสิทธิภาพ 6) 

ดานความม่ันใจและไววาง ดานที่มีเฉลี่ยนอยที่สุด คือ ดานการเขาถึง 2) ความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจของผูใชบริการ

ออนไลนตอเว็บไซตของธุรกจิจําหนายแพ็คเกจทัวร โดยรวมผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในเว็บไซตของธุรกิจจําหนาย

แพ็คเกจทวัรมีคาเฉลี่ยที่ 3.89 โดยแบงระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจไดดังนี้ อันดับที่ 1) ดานขอมูลเว็บไซตธุรกิจ

จําหนายแพ็คเกจทัวรมีคาเฉลี่ยที่ 4.05 อันดับที่ 2) ดานการบริการของผูประกอบเว็บไซตธุรกิจจําหนายแพ็คเกจทัวร มี

คาเฉลี่ยที ่3.93 อันดับที่ 3) ดานขอมูลการตดิตอผูประกอบการครบถวนชัดเจนมีคาเฉลี่ยที่ 3.79 ตามลําดับ 3) การวิเคราะห

ความสัมพันธระหวางคุณภาพการใหบริการออนไลนของธุรกิจจําหนายแพ็คเกจทัวรกับความพึงพอใจของผูใชบริการ เม่ือ

พจิารณาความสัมพันธ พบวา ตัวแปรที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด และมีความสัมพันธทางบวกกับความพึงพอใจของผูใชบริการใน

ดานการใหบรกิารออนไลน มี 6 ดาน คือ 1) ดานความนาเชื่อถอื 2) ดานความสวยงาม  3) ดานการบริการตามความตองการ

เฉพาะบุคคล 4) ดานหนาเว็บไซตที่ตองการใชงานงาย 5) ดานความมีประสทิธภิาพ 6) ดานความม่ันใจและไววางใจ เนื่องจาก

ผูใชบรกิารไดรับการใหขอมูลบนหนาเว็บไซตที่ครบถวน สามารถเพิ่มความม่ันใจและไววางใจใหแกผูใชบริการ การออกแบบ

หนาจอและระบบใชงานงาย ไดรับการบริการที่สามารถตอบสนองความตองการของผูใชบริการไดทันที และตอบสนอง

ผูใชบรกิารรายบุคคล โดยดูจากระดับความคิดเห็นของผูใชบรกิาร   
    

ขอมูลตารางและภาพ โดยมีรูปแบบดังนี้ 

การเปรียบเทียบความแตกตางของคุณภาพการใหบริการออนไลนและความพึงพอใจตอเว็บไซตของผูใชบริการ

ออนไลนของธุรกจิจําหนายแพ็คเกจทัวรกับขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามกับขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม  
 

ตารางที่ 1 ความคิดเห็นเกี่ยวกับความพงึพอใจตอเว็บไซตของผูใชบรกิารออนไลนของธุรกจิจําหนายแพ็คเกจทัวรในเขตพืน้ที่

จังหวัดภูเก็ต 

ความพงึพอใจตอเว็บไซตของผูใชบรกิารออนไลน n = 350 ระดับความ
คิดเห็น 푥̅ S.D 

ทานพงึพอใจในขอมูลของเว็บไซตธุรกจิจําหนายแพ็คเกจทัวรนี้ 
 
ทานพงึพอใจในการออกแบบหนาจอและระบบของเว็บไซตโดยรวมของธุรกจิจําหนาย
แพ็คเกจทัวร 
 
เว็บไซตธุรกจิจําหนายแพ็คเกจทัวรมีขอมูลการตดิตอผูประกอบการครบถวนชัดเจน 
 

4.05 
 

3.71 
 
 

3.79 
 

0.55 
 

0.67 
 
 

0.73 
 

เห็นดวยมาก 
 

เห็นดวยมาก 
 
 

เห็นดวยมาก 
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ทานพงึพอใจในการใหบรกิารของผูประกอบการเว็บไซตธุรกจิจําหนายแพ็คเกจทัวร
ออนไลน 
 
โดยภาพรวมทานมีความพงึพอใจในเว็บไซตของธุรกจิจําหนายแพ็คเกจทัวรออนไลน 

 
3.93 
3.97 

 
0.60 
0.59 

 
เห็นดวยมาก 
เห็นดวยมาก 

รวม 3.89 0.22 เห็นดวยมาก 

จากตารางที่ 1 พบวาความพึงพอใจตอเว็บไซตของผูใชบริการออนไลนโดยภาพรวมของผลการวิจัยคือมีคาความ

เชื่อม่ันอยูในระดับเห็นดวยมากโดยมีคาคะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.89 สําหรับผลการพิจารณาความพึงพอใจตอเว็บไซตของ

ผูใชบรกิารออนไลนมีคะแนนเฉลี่ยอยูระหวาง 3.71 – 4.05 เรยีงลําดับคะแนนเฉลี่ยจากนอยไปหามากในการวิเคราะหและแปร

ผลขอมูลดังนี้ 

ระดับความคิดเห็นของกลุมตัวอยางอยูในระดับเห็นดวยมากไดแก                              

1) ทานพงึพอใจในขอมูลของเว็บไซตธุรกจิจําหนายแพ็คเกจทัวรนี้ (푥̅= 4.05)      

2) ทานพงึพอใจในการออกแบบหนาจอและระบบของเว็บไซตโดยรวมของธุรกจิจําหนายแพ็คเกจทัวร (푥̅= 3.71)  

3) เว็บไซตธุรกจิจําหนายแพ็คเกจทัวรมีขอมูลการตดิตอผูประกอบการครบถวนชัดเจน (푥̅= 3.79)    

4) ทานพงึพอใจในการใหบรกิารของผูประกอบการเว็บไซตธุรกจิจําหนายแพ็คเกจทัวรออนไลน (푥̅=3.93)    

5) โดยภาพรวมทานมีความพงึพอใจในเว็บไซตของธุรกจิจําหนายแพ็คเกจทัวรออนไลน (푥̅= 3.97) 
 

ตารางที่ 2 ความสัมพันธระหวางคุณภาพการใหบรกิารออนไลนและความความพึงพอใจตอเว็บไซตของผูใชบริการออนไลน

ของธุรกจิจําหนายแพ็คเกจทัวรกับขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามกับขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตาม

เพศ 

ความพงึพอใจตอเว็บไซตของผูใชบรกิาร

ออนไลน 

ชาย หญงิ  

t 

 

Sig. 푥̅ S.D. 푥̅ S.D. 

คุณภาพการใหบรกิารออนไลน 3.82 0.43 3.86 0.48  -0.80  0.06 

ความพงึพอใจตอเว็บไซต 3.88 0.43 3.90 0.46  -0.35  0.27  

 

จากตารางที่ 2 แสดงใหเห็นถึงความสัมพันธระหวางระดับคุณภาพการใหบริการเว็บไซตและความพึงพอใจตอ

เว็บไซตของผูใชบรกิารออนไลนของธุรกิจจําหนายแพ็คเกจทัวรกับขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามเพศ โดย

ภาพรวมมีระดับความพงึพอใจของผูใชบรกิารออนไลนธุรกจิจําหนายแพ็คเกจทัวรไมมีความแตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญ0.05 
 

ตารางที่ 3 ความสัมพันธระหวางคุณภาพการใหบรกิารออนไลนและความพึงพอใจตอเว็บไซตผูใชบริการออนไลนของธุรกิจ

จําหนายแพ็คเกจทัวรกับขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตาม สถานภาพ 

ความพงึพอใจตอเว็บไซตของผูใชบรกิาร

ออนไลน 

โสด สมรส t Sig. 

풙 S.D. 풙 S.D. 

คุณภาพการใหบรกิารออนไลน 3.87 

 

0.43 

 

3.78 0.51 2.75 0.10 

ความพงึพอใจตอเว็บไซต 3.90 

 

0.44 

 

3.87 0.46 0.34 0.56 
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จากตารางที่ 3 แสดงใหเห็นถงึความสัมพันธของระดับคุณภาพการใหบริการเว็บไซตและความพึงพอใจตอเว็บไซต

ของผูใชบริการออนไลนของธุรกิจจําหนายแพ็คเกจทัวรกับขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามสถานภาพโดย

ภาพรวมมีระดับความพึงพอใจของผูใชบริการออนไลนธุรกิจจําหนายแพ็คเกจทัวรไมมีความแตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญ 

0.05 

 

ตารางที่ 4 ความสัมพันธระหวางคุณภาพการใหบรกิารออนไลนและความพงึพอใจตอเว็บไซตผูใชบรกิารออนไลนของธุรกจิ

จําหนายแพ็คเกจทัวรกับขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตาม อาชพี 

ตัวแปร พนักงาน

เอกชน 

 

พนักงาน

รัฐวสิาหกิจ 

 

พนักงาน

ภาครัฐ 

 

เจาของกิจการ 

 

นักเรยีน/

นักศกึษา 

 

แมบาน/

พอบาน 

 

 

F 

 

 

Sig. 

푥̅ S.D. 푥̅ S.D. 푥̅ S.D. 푥̅ S.D. 푥̅ S.D. 푥̅ S.D. 

คุณภาพการ

ใหบรกิาร

ออนไลน 

3.80 

 

0.38 

 

3.75 

 

0.33 

 

3.74 

 

0.44 

 

3.83 

 

0.47 

 

3.95 

 

0.47 

 

3.96 0.50 1.95 

 

0.09 

 

 

 

ความพงึพอใจ 3.84 

 

0.42 

 

3.89 

 

0.41 

 

3.83 

 

0.43 

 

3.86 

 

0.42 

 

3.98 

 

0.51 

 

3.95 0.49 1.17 0.32 

 

 จากตารางที่ 4 แสดงใหเห็นถงึความสัมพันธของระดับคุณภาพการใหบริการเว็บไซตและความพึงพอใจตอเว็บไซต

ของผูใชบรกิารออนไลนของธุรกจิจําหนายแพ็คเกจทัวรกับขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามอาชีพโดยภาพรวม

มีระดับความพงึพอใจของผูใชบรกิารออนไลนธุรกจิจําหนายแพ็คเกจทัวรมีความแตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 

ตารางที่ 5 ความสัมพันธระหวางคุณภาพการใหบรกิารออนไลนและความพงึพอใจตอเว็บไซตผูใชบรกิารออนไลนของธุรกจิ

จําหนายแพ็คเกจทัวรกับขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตาม ระดับการศกึษา 

ความพงึพอใจตอเว็บไซตของผูใชบรกิารออนไลน คุณภาพการใหบรกิารออนไลน ความพงึพอใจ 

ต่ํากวาประถมศกึษา 푥̅ 3.85 4.00 

S.D. 0.84 0.80 

ประถมศกึษา 푥̅ 3.84 3.94 

S.D. 0.49 0.40 

ปวช. 푥̅ 4.03 3.97 

S.D. 0.54 0.46 

ปวส. 푥̅ 3.83 3.84 

S.D. 0.55 0.51 

มัธยมศกึษา 푥̅ 3.95 4.10 

S.D. 0.54 0.53 
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ปรญิญาตรี 푥̅ 3.82 3.85 

S.D. 0.43 0.42 

สูงกวาปรญิญาตรี 푥̅ 3.91 3.93 

S.D. 0.43 0.46 

F 0.63 1.63 

Sig. 0.67 0.14 

จากตารางที่ 5 แสดงใหเห็นถงึความสัมพันธของระดับคุณภาพการใหบริการเว็บไซตและความพึงพอใจตอเว็บไซต

ของผูใชบรกิารออนไลนของธุรกจิจําหนายแพ็คเกจทัวรกับขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามระดับการศึกษาโดย

ภาพรวมมีระดับความพึงพอใจของผูใชบริการออนไลนธุรกิจจําหนายแพ็คเกจทัวรไมมีความแตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญ 

0.05 
 

วิจารณผลการวิจัย  

จากการศกึษาเรื่อง “คุณภาพการใหบรกิารสงผลตอความพึงพอใจของผูใชบริการออนไลนธุรกิจจําหนายแพ็คเกจ

ทัวร”มีวัตถุประสงคเพื่อศกึษาและวเิคราะหความสัมพันธระหวางคุณภาพการใหบริการออนไลนของธุรกิจจําหนายแพ็คเกจ

ทัวรกับความพงึพอใจของผูใชบรกิารผลการวิจัย พบวา คุณภาพการใหบรกิารออนไลนสงผลตอความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึง

พอใจของผูใชบรกิารออนไลน อยูในระดับเห็นดวยมาก มีคาเฉลี่ยอยูที่ 3.89 เม่ือพจิารณาเปนรายดานทั้ง 11 ดานพบวาดานที่

มีคาเฉลี่ยมากที่สุด 6 อันดับ คือ 1) ดานความนาเชื่อถือ 4.07 2) ดานความสวยงาม 4.00 3) ดานการบริการตามความ

ตองการเฉพาะบุคคล 3.89 4) หนาเว็บไซตที่ตองการใชงานงาย 3.85 5) ความม่ันใจและไววาง 6) ดานความมีประสิทธิภาพ 

3.83 และดานที่มีเฉลี่ยนอยที่สุดคือ ดานการเขาถึง 3.72 สอดคลองกับงานวิจัยของ พรประภา ไชยอนุกูล (2557) ไดศึกษา

คุณภาพการใหบรกิารของสถานที่ทองเที่ยวที่มีผลตอความพึงพอใจของนักทองเที่ยวชาวไทยในอําเภอสวนผึ้งจังหวัดราชบุรี

พบวา คุณภาพการใหบริการมีความสัมพันธกับความพึงพอใจของนักทองเที่ยว คือ ดานความนาเชื่อถือไววางใจ ดานการ

ตอบสนองตอผูรับบริการ ดานการเขาใจ ไปในทิศทางเดียวกัน และสอดคลองกับงานของฉงจ่ิง หลี่ (2556) ที่ศึกษาเรื่อง

คุณภาพการบรกิารของบรษิัทนําเที่ยวประเทศจีนที่มีผลตอความไววางใจในบริษัทนําเที่ยวและความตั้งใจในการใชบริการซ้ํา

ของนักทองเที่ยวชาวไทยพบวาคุณภาพการใหบรกิารสงผลตอความไววางใจของนักทองเที่ยวชาวไทยที่มีระดับนัยสําคัญทาง

สถิติที่ระดับ 0.05 และสงผลทางบวกตอการใชบริการของนักทองเที่ยวและสอดคลองกับงานวิจัยของ Parasuraman, 

Zeithaml and Berry (1988) ไดกลาววา การประเมินคุณภาพการบริการมีการเปรียบเทียบระหวางการบริการที่คาดหวังโดย

เกดิจากการรับรูของผูใหบรกิารซึ่งผูใหบรกิารจะตองใหบรกิารสอดคลองตอความตองการของผูรับริการผลดังกลาวจะสงให

ผูรับบรกิารเกดิความพงึพอใจจากบรกิารที่ไดรับเปนอยาง 

 

สรุปผลการวิจัย 

คุณภาพการใหบรกิารออนไลนของนักทองเที่ยวที่เดนิทางมาทองเที่ยวในเขตพื้นที่จังหวัดภูเก็ต เม่ือพิจารณารายดาน 

ดานที่มีความสําคัญมากที่สุด6ดาน คือ 1) ดานความนาเชื่อถือ 2) ดานความสวยงาม 3) ดานการบริการตามความตองการ

เฉพาะบุคคล 4) ดานหนาเว็บไซตที่ตองการใชงานงาย 5) ดานความมีประสิทธิภาพ 6) ดานความม่ันใจและไววาง ดานที่มี

เฉลี่ยนอยที่สุด คือ ดานการเขาถึงเนื่องจากนักทองเที่ยวที่ใชบริการการทองเที่ยวผานระบบออนไลนมีความเชี่ยวชาญและ
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ความตองการในดานการบรกิารที่แตกตางกันทัง้ทางดานเทคโนโลยี วัฒนธรรม และการดํารงชวีติ นอกจากนี้คาใชจายในการ

เดนิทางทองเที่ยวในแตละครัง้เปนตัวแปรสําคัญที่สงผลใหนักทองเที่ยวมีความจําเปนตองศึกษาขอมูลการทองเที่ยวผานทาง

เว็บไซตของธุรกจิจําหนายแพ็คเกจทัวร ขอมูลเหลานี้ที่ปรากฏบนเว็บไซตตองมีความนาเชื่อถือ เว็บไซตมีความสวยงาม มีการ

บรกิารตามความตองการเฉพาะบุคคล ใชงานงาย มีประสิทธิภาพซึ่งจะสรางความม่ันใจใหผูใชบริการ และเพื่อใหตรงตาม

ความตองการของผูใชบรกิารซึ่งสิ่งเหลานี้เปนเหตุผลในการประกอบการตัดสนิใจในการเลอืกใชบรกิารธุรกจิจําหนายแพ็คเกจ

ทัวร นอกจากนัน้เม่ือวเิคราะหความสัมพันธระหวางคุณภาพการใหบริการออนไลนของธุรกิจจําหนายแพ็คเกจทัวรกับความ

พงึพอใจของผูใชบริการ พบวา ความพึงพอใจตอเว็บไซตของผูใชบริการออนไลน มีคาเฉลี่ยที่ 3.89 ซึ่งอยูในระดับเห็นดวย

มาก สวนการเปรียบเทียบขอมูลทั่วไปของนักทองเที่ยว พบวา เพศ สถานภาพ ระดับการศึกษา ที่ตางกันสงผลต อ

ความสัมพันธระหวางคุณภาพการใหบรกิารออนไลนกับความพงึพอใจของผูใชบรกิารไมแตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญ 0.05  

 

กติตกิรรมประกาศ 

บทความฉบับนี้สําเร็จลุลวงไดดวยดเีนื่องจากไดรับความกรุณาและความชวยเหลอืจากอาจารยที่ปรึกษาดร. ปยะนุช

ปรีชานนทใหกําลังใจ ใหคําแนะนํา และขอคิดเห็นตางๆที่เปนประโยชนอยางย่ิง รวมถึงชวยแกปญหาตางๆระหวางการ

ดําเนนิงานจนสําเร็จลุลวงไปไดดวยดขีอขอบคุณอาจารยประจําสาขาการตลาดที่ชวยแนะแนวทางการแกไขปญหาในทุกๆดาน

และขอขอบคุณอาจารยสังคมศาสตรและวิทยาศาสตรประยุกตสําหรับขอเสนอแนะการวิเคราะหผลโดยการใชโปรแกรม

สําเร็จรูปรวมถงึบุคลากรที่ชวยใหความรูเกี่ยวกับงานวิจัย นอกจากนี้ขอขอบคุณพี่ นอง เพื่อน ที่คอยใหกําลังใจและใหความ

ชวยเหลอืในบทความนี้          

 สุดทายนี้ขอขอบพระคุณบิดามารดาและครอบครัวที่คอยใหการสนับสนุนสงกําลังใจและเปดโอกาสใหไดรับ

การศกึษามาโดยตลอดจนทําใหบทความเลมนี้ประสบความสําเร็จไปดวยด ี
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บทคัดยอ 

การศึกษาวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความคาดหวังของประชาชนตอการการลงทุนใน

อุตสาหกรรมการบินในเขตสงเสริมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกในดานกลุมอาคารผูโดยสารและการคา กลุม

อุตสาหกรรมอากาศยาน กลุมธุรกิจการขนสงทางอากาศ กลุมธุรกิจเครื่องบิน และกลุมศูนยฝกอบรมบุคลากรการบิน 

จําแนกตาม เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา รายไดเฉลี่ยที่ไดรับตอเดือน ภูมิลําเนา และประสบการณในการใชบริการ

สนามบนิ กลุมตัวอยางที่ใชในการศกึษาวจัิยเปนประชาชนที่มีภูมิลําเนาอยูในเขตพื้นที่ระเบยีงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกซึ่ง

คณะผูวิจัย ไดกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาจํานวน 400 คน โดยใชวิธีการสุมกลุมตัวอยางแบบหลาย

ขัน้ตอน เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในครัง้นี้เปนแบบสอบถามแบบประมาณคา 5 ระดับ สถิติที่ใชในการวิเคราะห

ขอมูลคือ คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test และ F-test ผลการวิจัยพบวา 1) ประชาชนที่มีเพศ อายุ ระดับ

การศกึษา รายไดเฉลี่ยตอเดอืน ภูมิลําเนาและประสบการณในการใชบรกิารสนามบนิตางกัน มีความคาดหวังตอการลงทุนใน

อุตสาหกรรมการบนิในเขตสงเสรมิระเบยีงเศรษฐกจิพเิศษภาคตะวันออกโดยรวมแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 2) 

ประชาชนที่มีอาชีพตางกันมีความคาดหวังตอการลงทุนในอุตสาหกรรมการบินในเขตสงเสริมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาค

ตะวันออกโดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถติที่ระดับ 0.05 

คําสําคัญ:  คาดหวังของประชาชน  อุตสาหกรรมการบนิ  เขตสงเสรมิระเบยีงเศรษฐกจิพเิศษภาคตะวันออก 

Abstract 

 This research study aims to analyze and compare the public expectations on investment of the aviation industry 

in the Special Eastern Economic Corridor Zone in Passenger Terminal and Trade, The aircraft industry Air, Transport 

Group Aircraft Business, The aircraft business group and a training center for aviation personnel classified by gender, 

age, occupation, education, the average income per month, birthplace and experience in airport services. The samples 

used in this study who are homeland in the Special Eastern Economic Corridor Zone were 400 samples. The method 
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used is multi-stage random sampling by using questionnaire to collect the data, Analyzed by using Frequency, 

Percentage, Mean, Standard Deviation, T-test and F-test. The research findings were;  

1. People had difference gender, age, education, the average income per month, birthplace and experience in 

airport services. Overall the expectations on investment in the aviation industry in the Special Eastern Economic Corridor 

Zone no significant differences were found. 

2. People with different occupations had expect to invest in the aviation industry in the Special Eastern Economic 

Corridor Zone. The difference statistically significant at the 0.05 level. 

Keywords: Public Expectations  Aviation Industry  Special Eastern Economic Corridor Zone 

 

บทนํา 

 ในปจจุบันการคมนาคมขนสงภายในประเทศมีการขยายตัวอยางรวดเร็ว ที่เกี่ยวกับการติดตอสื่อสาร การทําธุรกิจ 

หรือการทองเที่ยว ทําใหการขนสงทางดานตาง ๆ มีการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องเพื่อตอบสนองกับความเจริญเติบโต

ทางดานเศรษฐกิจ และเพื่อตอบสนองความตองการของผูบริโภค ใหมีความพึงพอใจ การที่จะพัฒนาประเทศชาติ พัฒนา

เศรษฐกิจ และพัฒนาแรงงานในประเทศ ตองอาศัยปจจัยหลายๆ อยางมาสนับสนุน ซึ่งประเทศไทยไดตั้งความหวังในการ

เดนิหนาเพื่อใหบรรลุถงึจุดหมายในการเปนผูนําใหกับประเทศอ่ืนๆ จึงเกดินโยบายของรัฐบาลชุดคณะรักษาความสงบแหงชาต ิ

หรือ คสช. ออกมา วาตองเรงเดินหนาประเทศไทยใหไปสูยุคไทยแลนด 4.0 ใหไดโดยเร็วที่สุด (http://www.eeco.or.th คน

ขอมูลเม่ือวันที่ 15 สงิหาคม 2560) ประเทศไทยจึงตองมีพื้นที่ในการบมเพาะกจิกรรมดังกลาว ดังนั้น โครงการพัฒนาระเบียง

เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ Eastern Economic Corridor : EEC (อีอีซี) จึงเกิดขึ้น และถือวาเปน เมกะโปรเจ็กต ของ

ประเทศไทย ซึ่งในโครงการดังกลาวจะพัฒนาพื้นที่ใน 3 จังหวัด ไดแก ฉะเชงิเทรา ชลบุรี และระยอง เพื่อใหเกิดเปนพื้นที่ใหม 

รองรับการลงทุนในกลุมอุตสาหกรรมเปาหมายของประเทศและจากหลักการดังกลาว อีอีซีจึงเปนจุดเริ่มตนการผลักดันไทย

แลนด 4.0 แบบกาวกระโดด โดยใชคลัสเตอรอุตสาหกรรมเปาหมายที่มีเทคโนโลยีขัน้สูง และการพัฒนาพื้นที่อยางเต็มรูปแบบ 

ภารกจิหลักของอีอีซ ีแบงเปน 3 กลุมใหญๆ  ไดแก 1.การยกระดับความสําคัญของประเทศไทยในเอเชีย โดยตั้งเปาหมายเปน

ฐานเชื่อมโยงกลุมประเทศกัมพูชา ลาว พมา และเวียดนาม หรือที่เราเรียกวา CLMV รวมทั้งประเทศในอาเซียนเชน จีน และ 

อินเดยี ใหเขากันกับประเทศไทย รวมทัง้ใหเปนฐานการผลิตและบริการชั้นนําของเอเชียดวยเทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยสุดทาย

ตองทําใหกรุงเทพฯ และอีอีซีเชื่อมตอเปนเขตเมืองที่อยูอาศัยที่นาอยูระดับแนวหนาของเอเชียใหได 2.ผลักดันการปรับ

โครงสรางประเทศสูไทยแลนด 4.0 โดยการทําใหประเทศไทยพนจากกับดักอัตรารายไดของประชากรขั้นกลาง ภายใน 15 ป 

ดวยการลงทุนอยางเต็มประสิทธิภาพ เต็มรูปแบบนโยบายประชารัฐ ซึ่งตองเพิ่มความสามารถในการแขงขันทุกกิจการ ทั้ง

เกษตร อุตสาหกรรม บรกิาร และทองเที่ยว รวมถงึสรางคนไทย 4.0 ดวยการหลอมรวมการพัฒนาเทคโนโลยีใหม การผลิต

ใหม และธุรกจิแบบใหมๆ  ในกลุมสุดทาย กลุมที่ 3 คือตองสรางประโยชนใหประชาชนในพื้นที่ยกระดับรายไดของครัวเรือนสู

กลุมรายไดระดับสูง สรางงานคุณภาพกวา 100,000 ตําแหนงตอป และใหมีโรงเรยีน โรงพยาบาลระดับนานาชาติที่ประชาชน

ทั่วไปเขาถึงไดงาย พรอมกับดูแลสิ่งแวดลอมระดับสากลดวยการผลิตสมัยใหม และมีกองทุนพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาค

ตะวันออก เพื่อพัฒนาทองถิ่นและชุมชน อีอีซีจะเปนสวนขยายสําคัญของกรุงเทพมหานคร ทําใหกลายเปน “มหานครเต็ม

รูปแบบ” รองรับประชากรรวมกัน 25 ลานคนเชนเดียวกันมหานครของตางประเทศ อาทิ โตเกียว เซี่ยงไฮ โซล และอินชอน 

ทั้งนี้ ภารกิจหลักในอีอีซีมีการวางเปาลงทุน 4 กลุม 5 โครงการหลัก และ 15 โครงการสําคัญ แบงเปนโครงสรางพื้นฐาน 

แบงเปนสนามบนิอูตะเภา และอุตสาหกรรมอากาศยาน, ทาเรือพาณิชยสัตหีบ, ทาเรือแหลมฉบัง เฟส 3, ทาเรือมาบตาพุด 
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เฟส 3, รถไฟความเร็วสูงสายตะวันออก, รถไฟทางคูและทางหลวงสายใหม มอเตอรเวย กลุมที่ 2 ไดแก อุตสาหกรรม

เปาหมาย แบงเปนยานยนตอัจฉริยะ อิเล็กทรอนิกส และหุนยนต, ปโตรเคมีขั้นสูง และอุตสาหกรรมชีวภาพ, เมดิคับฮับ 

(รักษาพยาบาล ยา อุปกรณการแพทย) และอาหารแหงอนาคต กลุมที่ 3 ไดแก ทองเที่ยว โดยจะสนับสนุนการทองเที่ยว บาง

แสน พัทยา สัตหีบ และระยอง กลุมสุดทายกลุมที่ 4 คือการตั้งเปาสรางเมืองใหม ไดแก Global Business Hub / Free 

Economic Zone, พัฒนาเมืองใหม ฉะเชงิเทรา-พัทยา-ระยอง และระบบสาธารณูปโภค น้ํา-พลังงาน-ขยะ เม่ือรวมทั้ง 4 กลุม

แลว จะเปน 15 โครงการหลักที่เปนภารกจิตองพัฒนาในพื้นที่อีอีซ ี 

โดยอุตสาหกรรมการบินเปนอุตสาหกรรมหนึ่งมีที่ความสําคัญตอการพัฒนาประเทศประกอบกับการขยายตัวของ 

อุตสาหกรรมการบนิทัง้ในและตางประเทศที่เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องตามปรมิาณความตองการใชบริการของผูโดยสารที่มีเพิ่มขึ้น

เปนลําดับมากขึ้นในแตละปโดยจากการศึกษาวิจัยของ วราพัณณ (2555) ไดศึกษาวิจัยเรื่องความคาดหวังและการรับรูของ

ลูกคาตอการใหบรกิารของทาอากาศยานดอนเมือง ผลการศกึษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเพศหญิงอายุ 21-30ป 

มีสถานภาพโสดระดับการศึกษาปริญญาตรี อาชีพพนักงานบริษัท รายไดตอเดือน 10,001-20,000 บาท ลูกคามีความ

คาดหวังเกี่ยวกับการใหบรกิารของทาอากาศยานดอนเมืองโดยรวม อยูในระดับมากไดแก การใหบรกิารอยางเทาเทียมกันการ

ใหบรกิารอยางกาวหนา การใหบรกิารอยางเพยีงพอ การใหบรกิารอยางรวดเร็วทันเวลา การใหบรกิารอยางตอเนื่อง ดานการ

รับรูของลูกคา พบวา โดยรวม อยูในระดับปานกลาง ลูกคาก็มีความคาดหวังตอการใหบริการมากกวาการรับรูทุกดานยกเวน

ดานการใหบรกิารอยางเทาเทียมกันมีความพึงพอใจมากกวาความคาดหวัง ซึ่งแสดงใหเห็นวา การใหบริการของทาอากาศ

ยานดอนเมืองมีการใหบรกิารดูแล การจัดระเบียบในการใหบริการตามลําดับกอน-หลัง มีการอํานวยความสะดวกสบายใน

การใหบรกิารรับฟงความคิดเห็นหรอืขอเสนอแนะจากลูกคา อีกทั้งยังใหบริการดวยความย้ิมแยมแจมใส มีปฏิสัมพันธที่ดีกับ

ลูกคาเปนอยางมาก นอกจากนี้ชารินีและพัชนี (2558) ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่องความตองการนําศักยภาพของพนักงานบน

เครื่องบินเพื่อสรางอาชีพเสริมที่เกี่ยวของกับธุรกิจการบิน ผลการศึกษา พบวา 1) ศักยภาพดานคุณภาพการบริการ ดาน

ระบบปองกันความผดิพลาด ดานการใชความรูและทักษะการบรกิาร ในภาพรวมอยูในระดับมาก สรุปวาพนักงานตอนรับบน

เครื่องบนิ บรษิัท การบนิไทย จํากัด(มหาชน)เปนผูมีความรู และประสบการณในการปฏิบัติงานบริการไดเปนอยางดี 2) ดาน

ทัศนคติที่มีตออาชีพเสริมที่เกี่ยวของกับธุรกิจการบินในภาพรวมอยูในระดับนอย 3)ดานคุณภาพชีวิตเม่ือมีอาชีพเสริมที่

เกี่ยวของกับธุรกิจการบิน ในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง สวนแนวทางการพัฒนาศักยภาพ เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตเม่ือมี

อาชพีเสรมิที่เกี่ยวของกับธุรกจิการบนิ คือการพัฒนาความรูและทักษะในหัวขอที่เกี่ยวกับอาชีพเสริมดังนี้ 1) ความรูเรื่องการ

ควบคุมคุณภาพของสิ่งอํานวยความสะดวกบนเครื่องบิน อาชีพเสริมเชน วิทยากรหรือธุรกิจจัดหาสิ่งอํานวยความสะดวกบน

เครื่องบิน 2) ความรูเรื่องการรักษาระดับมาตรฐานความสะอาดของอุปกรณและเครื่องมือ อาชีพเสริมเชน จัดซื้อ จัดหา

อุปกรณทําความสะอาดหรอืผูตรวจสอบคุณภาพ 3) ความตองการในการประกอบอาชพีเสรมิในเวลาวาง อาชีพเสริมคือ การ

ลงทุนในหุน นักเขยีนอิสระ 4) การแนะนําวธิีการสรางระดับรายไดที่เพิ่มขึ้นจากการประกอบอาชีพ อาชีพเสริมเชน อาจารย

พเิศษ ที่ปรกึษาแนะแนวการสอบเขาเปนพนักงานตอนรับบนเครื่องบนิ และ 5) ความรูเกี่ยวกับการควบคุมความพรอมของสิ่ง

อํานวยความสะดวกสําหรับผูโดยสาร อาชพีเสรมิเชน ธุรกจิที่ปรกึษาการบรกิารบนเครื่องบนิ 

 จากที่มาและความสําคัญของปญหาดังกลาวขางตนทําใหคณะผูวิจัยสนใจศึกษาวิจัยเรื่องความคาดหวังของ

ประชาชนตอการการลงทุนอุตสาหกรรมการบนิในเขตสงเสรมิระเบยีงเศรษฐกจิพเิศษภาคตะวันออก ทั้งนี้ผลที่คาดวาจะไดรับ

จะทําใหทราบถงึความแตกตางความคาดหวังของประชาชนแตละจังหวัดวามีความตองการตอการลงทุนของผูประกอบการ

ของอุตสาหกรรมการบินในเขตสงเสริมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก นอกจากนี้ผูประกอบการสามารถใชความ
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คาดหวังของประชาชนที่ไดจากการศกึษานํามาใชเปนแนวทางในการจัดการและการวางแผนงานใหตรงตอความคาดหวังของ

ประชาชนในเขตอุตสาหกรรมการบนิในเขตสงเสรมิระเบยีงเศรษฐกจิพเิศษภาคตะวันออก 

 

วิธีดําเนนิการวิจัย  

ประชากรการวิจัย 

ประชากรที่ใชศกึษาในวจัิยครัง้นี้คือ ประชาชนที่มีภูมิลําเนาในพื้นที่จังหวัดชลบุร ีจังหวัดฉะเชงิเทรา และจังหวัด

ระยอง โดยเปนประชาชนที่มีภูมิลําเนาตามทะเบียนบานในเขตพื้นที่ 3 จังหวัดรวมถงึประชนชนที่เปนประชากรแฝงที่ไมมี

รายชื่อนทะเบียนบาน ดังนัน้จึงเปนสาเหตุที่สงผลใหคณะผูวจัิยไมทราบจํานวนที่แนนอน  

กลุมตัวอยาง 

กลุมตัวอยางที่ใชในการวจัิยคือ ประชาชนที่มีภูมิลําเนาในพื้นที่จังหวัดชลบุรี จังหวัดฉะเชิงเทรา และจังหวัดระยอง 

โดยประชาชนที่ใชในการศึกษาวิจัยเปนประชาชนที่มีภูมิลําเนาในเขตพื้นที่และประชนชนที่เปนประชากรแฝง ดังนั้นจึงเปน

สาเหตุที่สงผลให คณะผูวจัิยไมทราบจํานวนที่แนนอน ดังนัน้ขนาดตัวอยางสามารถคํานวณไดจากสูตรไมทราบขนาดตัวอยาง 

W.G. Cochran (1953) โดยกําหนดคาความเชื่อม่ันรอยละ 95 และระดับคาความคาดเคลื่อนรอยละ 5 (กัลยา, 2549) ไดขนาด

ตัวอยางอยางนอย 384 คน จึงจะสามารถประมาณคารอยละได เพื่อความสะดวกในการประเมินผลและการวิเคราะหขอมูล 

คณะผูวจัิยจึงใชขนาดกลุมตัวอยางทัง้หมด 400 คน ซึ่งถอืไดวาผานเกณฑที่เงื่อนไขกําหนดคือไมนอยกวา 384 คน 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

แบบสอบถามที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล แบงออกเปน 3 ตอนดังนี้ 

ตอนที่ 1 คําถามที่เกี่ยวกับขอมูลทั่วไป ของผูตอบแบบสอบถามโดยลักษณะคําถามเปนแบบเลือกตอบ (Check list) 

เพื่อเลอืกตอบตามระดับการวัด จําแนกตาม เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา รายไดเฉลี่ยที่ไดรับตอเดือน ภูมิลําเนา และ 

ประสบการณในการใชบรกิารสนามบนิ  

ตอนที่ 2 ความคาดหวังของประชาชนตอการการลงทุนอุตสาหกรรมการบินในเขตสงเสริมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ

ภาคตะวันออก ซึ่งลักษณะของขอคําถามเปนแบบใหเลอืกตอบไดเพยีงคําตอบเดยีวและใชมาตราสวนแบบประมาณคา (Rating 

Scale) ของลเิคิรท (Likert) โดยใชระดับการวัดประมวลประเภทอันตรภาคชั้น (Interval Scale) แบบประมาณคา 5 ระดับ (บุญ

ชม, 2554) 

เกณฑการแปลความหมายของคะแนนความคาดหวังของประชาชนตอการการลงทุนอุตสาหกรรมการบินในเขต

สงเสรมิระเบยีงเศรษฐกจิพเิศษภาคตะวันออกในแตละดานของประชาชนกําหนดคาไดดังนี้  

คะแนนเฉลี่ย    ระดับของความคาดหวัง 

4.51 - 5.00    ประชาชนมีความคาดหวังในระดับมากที่สุด 

3.51 - 4.50    ประชาชนมีความคาดหวังในระดับมาก 

2.51 - 3.50    ประชาชนมีความคาดหวังในระดับปานกลาง 

1.51 - 2.50    ประชาชนมีความคาดหวังในระดับนอย 

1.00 - 1.50    ประชาชนมีความคาดหวังในระดับนอยที่สุด 

ตอนที่ 3 ขอเสนอแนะลักษณะของคําถามเปนคําถามปลายเปด 
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การสรางเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลคณะผูวจัิยไดดําเนินการตามขัน้ตอน ดังนี้ 

1. ศกึษาเอกสารและงานวจัิยเกี่ยวของกับความคาดหวังของประชาชนตอการการลงทุนอุตสาหกรรมการบินในเขต

สงเสรมิระเบยีงเศรษฐกจิพเิศษภาคตะวันออก 

2. ศกึษาวธิกีารสรางแบบสอบถามประเภทตางๆ จากหนังสือที่เกี่ยวของ และแบบสอบถามเกี่ยวกับงานวิจัยอ่ืนๆ ที่

เกี่ยวของ แลวนํามาสรางเปนแบบสอบถามสําหรับใชเปนเครื่องมือในการศกึษาครัง้นี้ 

3. การหาความเที่ยงตรง (Validity) ซึ่งหลังจากไดสรางแบบสอบถามแลว จึงไดนําแบบสอบถามไปปรึกษา

ผูเชี่ยวชาญ เพื่อตรวจสอบความถูกตอง การใชถอยคําสํานวนภาษา การจัดลําดับขอคําถามและความสมบูรณของเนื้อหาแลว

นําขอเสนอแนะตาง ๆ ที่ไดมาปรับปรุงแกไขแบบสอบถามเพื่อใหสมบูรณ โดยขอคําถามทุกขอมีคาความเที่ยงตรงที่คํานวณได

มากกวา 0.60 ทุกขอ ซึ่งถอืวาสามารถนําขอคําถามนัน้ไปใชเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางได 

4. ทดสอบความเชื่อม่ัน (Reliability) สถิติที่ใชหาคาความเชื่อม่ันของแบบสอบถามไดแก ความเชื่อม่ัน (Reliability) 

การทดสอบหาคาความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม โดยวิธีหาคาสัมประสิทธิ์อัลฟา (α –Coefficient) ของครอนบัค (Cronbach’s 

alpha coefficient) คาอัลฟาที่ไดจะแสดงถึงระดับของความคงที่ของแบบสอบถาม โดยจะมีคาระหวาง 0≤α≤1 (Cronbach, 

1990) 

 จาการวเิคราะหคาความเชื่อม่ันผูวจัิยไดดําเนินการวิเคราะหขอมูลพบวา คาความเชื่อม่ันของแบบสอบถามทั้งฉบับ 

เทากับ 0.856 

การรวบรวมขอมูล 

 1. แหลงขอมูลปฐมภูมิ (Primary data) จากการเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถามกับกลุมตัวอยางที่อยูในพื้นที่

จังหวัดชลบุร ีฉะเชงิเทรา และระยอง     

  2. แหลงขอมูลทุติยภูมิ (Secondary data) เปนการรวบรวมขอมูลประกอบการศกึษาวจัิยโดยใชการศกึษาแนวคิดและ

ทฤษฎีรวมทัง้งานวจัิยที่เกี่ยวของทัง้ที่อยูในรูปของหนังสอื บทความ วชิาการ ขอมูลจากแหลงอางอิงอิเล็กทรอนกิส ที่มีความ

หลากหลายและครอบคลุมประเด็นที่เกี่ยวของกับการศกึษาวจัิย 

สถติทิี่ใชในการวิเคราะหขอมูล  

    1. การวเิคราะหขอมูลโดยใชสถติเิชงิพรรณนา (Descriptive statistic)  

  การวเิคราะหขอมูลเชงิพรรณนา เพื่ออธบิายใหเห็นลักษณะของขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม และการศึกษา

คาดหวังของประชาชนตอการการลงทุนอุตสาหกรรมการบนิในเขตสงเสรมิระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก คณะผูวิจัย

ใชคาสถติไิดแก คาความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

2. การวเิคราะหสถติเิชงิอนุมาน (Inferential statistic)  

 ในการทดสอบสมมติฐานแตละขอใชสถิติ T- test และ One way ANOVA (F- test) เพื่อทดสอบความแตกตางใน

การวเิคราะหความคาดหวังของประชาชนตอการการลงทุนอุตสาหกรรมการบินในเขตสงเสริมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาค

ตะวันออก โดยแบงเปน 

 2.1 การทดสอบสมมตฐิานที่ตัวแปรมีคา 2 คา คณะผูวจัิยใชคา T-test ในการวเิคราะหขอมูล โดยในการศึกษาวิจัยนี้

คณะผูวจัิยไดทดสอบความแตกตางของเพศ และประสบการณในการใชบรกิารสนามบนิ 

2.2 การทดสอบสมตฐิานที่ตัวแปรมีคาตั้งแต 2 คาขึ้นไปคณะผูวิจัยใชคา F-test ในการวิเคราะหขอมูล โดยในการ

ศกึษาวจัิยนี้คณะผูวจัิยไดทดสอบความแตกตางของอายุ, อาชพี, ระดับการศกึษา, รายไดเฉลี่ยที่ไดรับตอเดอืน, ภูมิลําเนา  
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ผลการวิจัย 

ผลจากการเก็บรวบรวมขอมูลเสร็จสิ้น คณะผูวิจัยนําขอมูลที่ไดจากการตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับความคาดหวัง

ของประชาชนตอการลงทุนในอุตสาหกรรมการบนิในเขตสงเสรมิระเบยีงเศรษฐกจิพเิศษภาคตะวันออก โดยเปนแบบสอบถาม

ฉบับสมบูรณที่ใชในการวิเคราะหขอมูลจํานวน 400 ฉบับ ผลจากการวิเคราะหคณะผูวิจัยแบงการนําเสนอผลการวิจัย

ออกเปน 3 ตอน ดังนี้ 

ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 

จากการศกึษาขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามที่เปนประชาชนที่อยูในเขตพื้นที่ จังหวัด ฉะเชิงเทรา ชลบุร ี

และ ระยอง ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชายจํานวน 213 คน คิดเปนรอยละ 53.30 มีอายุนอยกวาหรือเทากับ 25 ป 

จํานวน 222 คน คิดเปนรอยละ 55.50 มีอาชีพนักเรียนนักศึกษาจํานวน 218 คน คิดเปนรอยละ 54.50 มีการศึกษาอยูใน

ระดับปรญิญาตรจํีานวน 241 คน  คิดเปนรอยละ 60.30 มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนต่ํากวาหรือเทากับ 15,000 บาท จํานวน 214 

คน คิดเปนรอยละ 53.50 มีภูมิลําเนาอยูในจังหวัดชลบุรีจํานวน 135 คน คิดเปนรอยละ 33.80 มีประสบการณในการใช

สนามบนิจํานวน 224 คิดเปนรอยละ 56.00 ตามลําดับ 

ตอนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับความคาดหวังของประชาชนตอการลงทุนในอุตสาหกรรมการบินในเขตสงเสริม

ระเบียงเศรษฐกจิพเิศษภาคตะวันออก  

จากการศกึษาความคาดหวังของประชาชนตอการลงทุนในอุตสาหกรรมการบนิในเขตสงเสรมิระเบยีงเศรษฐกิจพิเศษ

ภาคตะวันออก สามารถนําเสนอผลการวิจัยของความคาดหวังของประชาชนตอการลงทุนในอุตสาหกรรมการบินในเขต

สงเสรมิระเบยีงเศรษฐกจิพเิศษภาคตะวันออกโดยรวม ดังตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 ความคาดหวังของประชาชนตอการลงทุนในอุตสาหกรรมการบินในเขตสงเสริมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาค

ตะวันออกโดยรวม 

ขอท่ี ความคาดหวังของประชาชนตอการลงทุนใน

อุตสาหกรรมการบินในเขตสงเสรมิระเบียง

เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 

 
S.D. ระดับของ

ความ

คาดหวัง 

อันดับท่ี 

1 กลุมอาคารผูโดยสารและการคา  3.77 0.50 มาก 4 

2 กลุมอุตสาหกรรมอากาศยาน  3.75 0.52 มาก 5 

3 กลุมธุรกิจการขนสงทางอากาศ  3.82 0.51 มาก 3 

4 

5 

กลุมธุรกิจเครื่องบิน 

กลุมศูนยฝกอบรมบุคลากรทางดานการบิน    

  3.88 

  3.84 

0.49 

0.49 

มาก 

มาก 

1 

2 

รวม  3.81 0.42     มาก 

 

จากตารางที่ 1 พบวาความคาดหวังของประชาชนตอการลงทุนในอุตสาหกรรมการบินในเขตสงเสริมระเบียง

เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกโดยรวมอยูในระดับมาก ( = 3.81) เม่ือพิจารณาเปนรายดานอยูในระดับมากทุกดาน โดย

เรยีงลําดับตามคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหานอย ไดแก กลุมธุรกจิเครื่องบนิ ( = 3.88) กลุมศูนยฝกอบรมบุคลากรทางดาน

การบนิ (  = 3.84) กลุมธุรกจิการขนสงทางอากาศ ( = 3.82) กลุมอาคารผูโดยสารและการคา ( = 3.77) และกลุม

อุตสาหกรรมอากาศยาน ( =3.75) ตามลําดับ เม่ือพจิารณาเปนรายดานสามารถนําเสนอไดดังนี้ 

X

X

X X X

X
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1. ความคาดหวังตอกลุมอาคารผูโดยสารและการคา ผูตอบแบบสอบถามมีความคาดหวัง โดยรวมอยูในระดับมาก (

= 3.77) เม่ือพจิารณาเปนรายขอพบวา ความคาดหวังของประชาชนอยูในระดับมากทุกขอ โดยคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหา

นอย 3 อันดับแรกไดแก มีการออกแบบโครงสรางอาคารและสิ่งปลูกสรางที่มีเอกลักษณที่แสดงถงึความเปนไทย ( = 3.93) 

รองลงมามีการพัฒนาพื้นที่ในการรองรับจํานวนผูโดยสารที่เพียงพอตอความตองการใชบริการทาอากาศยาน ( =3.84) 

และรูปแบบของอาคารเปนอาคารอนุรักษพลังงานและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  ( = 3.75) ตามลําดับ 

2. ความคาดหวังตอกลุมอุตสาหกรรมอากาศยาน ผูตอบแบบสอบถามมีความคาดหวัง โดยรวมอยูในระดับมาก (

= 3.75) เม่ือพจิารณาเปนรายขอพบวา ความคาดหวังของประชาชนอยูในระดับมากทุกขอ โดยคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหา

นอย 3 อันดับแรก ไดแก มีการกําหนดนโยบายของหนวยงานที่เกี่ยวของอยางชัดเจนในการพัฒนาอุตสาหกรรมอากาศยานใน

การรับรองการเปนศูนยกลางในการผลิตชิ้นสวนอากาศยานซอมบํารุงเครื่องบินของภูมิภาค ( = 3.95) รองลงมามีการ

ประกาศหรอืประชาสัมพันธ เพื่อใหผูประกอบธุรกจิและประชาชน ไดทราบและเขาใจเกี่ยวกับความเคลื่อนไหว ในดานตางๆ 

อยางตอเนื่อง  ( = 3.86) และมีการนําเทคโนโลยีขั้นสูงแบบเต็มรูปแบบมาใชในการปฏิรูปอุตสาหกรรมอากาศยาน ( = 

3.77) ตามลําดับ 

3. ความคาดหวังตอธุรกิจขนสงทางอากาศ ผูตอบแบบสอบถามมีความคาดหวัง โดยรวมอยูในระดับมาก ( = 

3.82) เม่ือพจิารณาเปนรายขอพบวา ความคาดหวังของประชาชนอยูในระดับมากทุกขอ โดยคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหานอย 

3 อันดับแรก ไดแก มีการออกแบบระบบการขนสงที่รวดเร็วปลอดภัยและมีการดูแลสภาพสินคาเปนอยางดี ( = 3.98) 

รองลงมาการพัฒนารูปแบบการใหบรกิารขนสงสนิคาทางอากาศที่มีประสทิธิภาพ เชน มีความตรงเวลาตามตารางการขนสง

ที่กําหนดไว ( = 3.87) และมีการเผยแพรขอมูลเกี่ยวกับการใหบรกิารขนสงทางอากาศในหลากหลายชองทาง ( = 3.84) 

ตามลําดับ 

4. ความคาดหวังตอกลุมธุรกจิเครื่องบนิ ผูตอบแบบสอบถามมีความคาดหวัง โดยรวมอยูในระดับมาก ( = 3.88) 

เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวาอยูในระดับมากทุกขอโดยคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 อันดับแรก ไดแก มีการนํา

เครื่องบนิโมเดลหรอืรุนใหมมาใชในธุรกิจการบินเพื่อรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมการบิน ( = 4.00) รองลงมามี

การปรับปรุงฝูงบนิในการใหบรกิารผูโดยสารอยางตอเนื่อง ( = 3.96) และมีการสรางโครงขายเชื่อมโยงการเดินทางที่ทําให

เกดิความสะดวกในหลากหลายเสนทางการเดนิทาง ( = 3.84) ตามลําดับ 

 5. ความคาดหวังตอกลุมฝกอบรมบุคลากรทางดานการบนิ ผูตอบแบบสอบถามมีความคาดหวัง โดยรวมอยูในระดับ

มาก ( = 3.84) เม่ือพจิารณาเปนรายขอพบวาอยูในระดับมากทุกขอ โดยคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 อันดับแรก มี

การพัฒนารูปแบบของการฝกอบรมบุคลากรทางดานการบินที่เนนการฝกทักษะดานการปฏิบัติ ( = 3.98) รองลงมามี

หลักสูตรการฝกอบรมเปนมาตรฐานที่เพิ่มศักยภาพและความสามารถใหกับบุคลากรตามมาตรฐานสากลและเปน ( = 

3.87) และมีการสรางความรวมมือระหวางหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนาหลักสูตรการฝกอบรมที่สราง

บุคลากรที่มีศักยภาพ ( = 3.84) ตามลําดับ 

 ตอนที่ 3 ผลการเปรียบเทียบความคาดหวังของประชาชนตอการลงทุนในอุตสาหกรรมการบินในเขต

สงเสรมิระเบียงเศรษฐกจิพเิศษภาคตะวันออกที่มี เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา รายไดเฉลี่ยตอเดือน ภูมิลําเนา 

และประสบการณในการใชสนามบิน สามารถนําเสนอไดดังตารางที่ 2  
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ตารางที่ 2 การเปรยีบเทยีบความคาดหวังของประชาชนตอการลงทุนในอุตสาหกรรมการบินในเขตสงเสริมระเบียงเศรษฐกิจ

พเิศษภาคตะวันออกที่มี เพศ อายุ อาชพี ระดับการศกึษา  

คาดหวังของประชาชน 

ตอการลงทุน 

เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศกึษา 

t sig F sig F sig F sig 

กลุมอาคารผู โดยสารและ

การคา 

-0.62 0.53 0.25 0.90 2.56 0.03* 1.14 0.33 

กลุมอุตสาหกรรมอากาศยาน -1.45 0.14 1.46 0.21 3.63 0.00* 2.01 0.09 

กลุ มธุ ร กิ จก ารขนส งทาง

อากาศ 

-1.46 0.14 0.69 0.59 2.04 0.08 0.83 0.48 

กลุมธุรกจิเครื่องบนิ -1.09 0.27 0.99 0.41 0.81 0.51 0.63 0.63 

กลุมศูนยฝกอบรมบุคลากร

ทางดานการบนิ   

-1.12 0.25 0.60 0.66 2.56 0.03* 1.04 0.38 

รวม -1.12 0.25 0.84 0.49 2.80 0.02* 1.10 0.35 

  

จากตารางที่ 2 ผลการเปรยีบเทยีบความคาดหวังของประชาชนตอการลงทุนในอุตสาหกรรมการบินในเขตสงเสริม

ระเบยีงเศรษฐกจิพเิศษภาคตะวันออกที่มี เพศ อายุ อาชพี ระดับการศกึษา พบวา 

ประชาชนที่มีเพศตางกันมีความคาดหวังตอการลงทุนในอุตสาหกรรมการบินในเขตสงเสริมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ

ภาคตะวันออกโดยรวมและรายดานแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถติ ิ

 ประชาชนที่มีอายุตางกันมีความคาดหวังตอการลงทุนในอุตสาหกรรมการบินในเขตสงเสริมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ

ภาคตะวันออกโดยรวมและรายดานแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถติ ิ

 ประชาชนที่มีอาชพีตางกันมีความคาดหวังตอการลงทุนในอุตสาหกรรมการบนิในเขตสงเสริมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ

ภาคตะวันออกโดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิตที่ระดับ 0.05 เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวากลุมอาคาร

ผูโดยสารและการคา กลุมอุตสาหกรรมอากาศยาน และกลุมศูนยฝกอบรมบุคลากรการบินแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง

สถติทิี่ระดับ 0.05 สวนกลุมธุรกจิการขนสงทางอากาศ กลุมธุรกจิเครื่องบนิแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถติิ 

 ประชาชนที่มีระดับการศึกษาตางกันมีความคาดหวังตอการลงทุนในอุตสาหกรรมการบินในเขตสงเสริมระเบียง

เศรษฐกจิพเิศษภาคตะวันออกโดยรวมและรายดานแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถติิ 

 

ตารางที่ 3 การเปรยีบเทยีบความคาดหวังของประชาชนตอการลงทุนในอุตสาหกรรมการบินในเขตสงเสริมระเบียงเศรษฐกิจ

พเิศษภาคตะวันออกที่มี รายไดเฉลี่ยตอเดอืน ภูมิลําเนา และประสบการณในการใชสนามบนิ 

คาดหวังของประชาชน 
ตอการลงทุน 

รายไดเฉล่ียตอเดอืน ภูมลํิาเนา ประสบการณในการใช
สนามบิน 

F sig F sig F sig 

กลุมอาคารผูโดยสารและการคา 2.21 0.06 8.15 0.00* 4.43 0.00* 
กลุมอุตสาหกรรมอากาศยาน 1.71 0.14 4.62 0.01* 3.35 0.00* 
กลุมธุรกิจการขนสงทางอากาศ 1.44 0.21 3.25 0.04* 2.65 0.00* 

กลุมธุรกิจเครื่องบิน 2.31 0.05* 2.23 0.10 1.25 0.21 
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กลุมศูนยฝกอบรมบุคลากร 
ทางดานการบิน   

2.35 0.05* 3.72 0.02* 3.53 0.00* 

รวม 2.64 0.33 5.41 0.00* 3.64 0.00* 

 

จากตารางที่ 3 ผลการเปรยีบเทยีบความคาดหวังของประชาชนตอการลงทุนในอุตสาหกรรมการบินในเขตสงเสริม

ระเบยีงเศรษฐกจิพเิศษภาคตะวันออกที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดอืน ภูมิลําเนา และประสบการณในการใชสนามบนิ พบวา 

 ประชาชนที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดอืนตางกันมีความคาดหวังตอการลงทุนในอุตสาหกรรมการบินในเขตสงเสริมระเบียง

เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกโดยรวมแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวากลุมศูนย

ฝกอบรมบุคลากรการบิน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติระดับ 0.05 สวนกลุมอาคารผูโดยสารและการคา กลุม

อุตสาหกรรมอากาศยาน กลุมธุรกจิการขนสงทางอากาศ และกลุมธุรกจิเครื่องบนิแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถติิ 

 ประชาชนที่มีภูมิลําเนาตางกันมีความคาดหวังตอการลงทุนในอุตสาหกรรมการบนิในเขตสงเสรมิระเบยีงเศรษฐกจิ

พเิศษภาคตะวันออกโดยรวมแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถติ ิเม่ือพจิารณาเปนรายดานพบวากลุมอาคารผูโดยสาร

และการคา กลุมอุตสาหกรรมอากาศยาน กลุมธุรกจิการขนสงทางอากาศ และกลุมศูนยฝกอบรมบุคลากรการบนิแตกตางกัน

อยางมีนัยสําคัญทางสถติทิี่ระดับ 0.05 สวนกลุมธุรกจิเครื่องบนิแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถติ ิ 

 ประชาชนที่มีภูประสบการณในการใชบรกิารสนามบนิตางกันมีความคาดหวังตอการลงทุนในอุตสาหกรรมการบินใน

เขตสงเสรมิระเบยีงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกโดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เม่ือพิจารณา

เปนรายดานพบวากลุมอาคารผูโดยสารและการคา กลุมอุตสาหกรรมอากาศยาน กลุมธุรกิจการขนสงทางอากาศ และกลุม

ศูนยฝกอบรมบุคลากรการบนิแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถติทิี่ระดับ 0.05 สวนกลุมธุรกจิเครื่องบนิแตกตางกันอยางไม

มีนัยสําคัญทางสถติิ 
 

วิจารณผลการวิจัย  

จากการศึกษาเรื่องความคาดหวังตอการลงทุนในอุตสาหกรรมการบินในเขตสงเสริมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาค

ตะวันออกพบวา ความคาดหวงัของประชาชนตอการลงทุนในอุตสาหกรรมการบินในเขตสงเสริมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาค

ตะวันออกโดยรวมอยูในระดับมาก (  = 3.81) ซึ่งสามารถอธิบายไดวาประชาชนมีความคาดหวังตอการลงทุนใน

อุตสาหกรรมการบนิในเขตสงเสรมิระเบยีงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกทั้ง 5 ดาน ไดแก กลุมอาคารผูโดยสารและการคา

กลุมอุตสาหกรรมอากาศยาน กลุมธุรกจิการขนสงทางอากาศ กลุมธุรกิจเครื่องบิน และกลุมศูนยฝกอบรมบุคลากรทางดาน

การบนิ อยูในระดับสูง โดยการพัฒนาการลงทุนของอุตสาหกรรมการบินในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจจะกอใหเกิดการขยายตัว

ทางเศรษฐกจิในพื้นที่ทําใหประชาชนที่อยูในพื้นที่รวมถงึธุรกจิที่เกี่ยวของตาง ๆ ไดรับผลดีตามไปดวยทั้งนี้สอดคลองกับอินทิ

รา (2552) ไดกลาวถงึความคาดหวังไววา เปนทัศนคตเิกี่ยวกับความตองการของผูบริโภคหรือกลุมเปาหมายที่เขาคาดหมาย

วาจะไดรับ ซึ่งความคาดหวังของแตละคน หรือแตละกลุมเปาหมายจะผันแปรตางกัน อันเนื่องมาจากชีวิตความเปนอยู และ

สถานภาพของแตละบุคคล ความคาดหวังเปนสิ่งที่อยูภายในจิตใจ หากไดรับการตอบสนองตรงกับสิ่งที่คาดไวก็จะเกิดความ

พงึพอใจ และประทับใจในตราสนิคาหรอืบรกิารที่เขาไดรับ 

ผลจากการเปรยีบเทยีบความคาดหวังตอการลงทุนในอุตสาหกรรมการบนิในเขตสงเสรมิระเบยีงเศรษฐกิจพิเศษภาค

ตะวันออก 

ประชาชนที่มีเพศ อายุ ระดับการศกึษา รายไดเฉลี่ยตอเดือน ภูมิลําเนาและประสบการณในการใชบริการสนามบิน

ตางกัน มีความคาดหวังตอการลงทุนในอุตสาหกรรมการบนิในเขตสงเสรมิระเบยีงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกโดยรวมและ
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รายดานแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากบุคคลทุกคนมีความตองการใหพื้นที่ที่ตนเองอาศัยอยู

รวมถงึพื้นที่ที่ตนประกอบอาชีพ ไดรับการพัฒนาใหเกิดความเจริญกาวหนาในดานตาง ๆ ทั้งนี้สอดคลองกับการศึกษาวิจัย

ของมณีรัตน (2559) ไดศกึษาวจัิยเรื่องความคาดหวังและความพงึพอใจของผูใชบรกิารสายการบินไทยแอรเอเชีย ผลการวิจัย

พบวา ความคาดหวังและความพงึพอใจในภาพรวมทุกดานอยูในชวง quadrant 2 ผลการเปรยีบเทียบพบวา เพศ อายุ อาชีพที่

แตกตางกันมีความคาดหวังตอการบริการไมตางกัน และเพศ อายุ ระดับการศึกษาที่แตกตางกันมีความพึงพอใจตอการ

บรกิารไมแตกตางกันและยังสอดคลองกับการใหความหมายของวรรณาพร (2556) ที่ไดใหความหมายของความคาดหวังไววา

ความคิดความรูสกึอยางมีวจิารณญาณของบุคคลที่คาดการณไวลวงหนาตอบางสิ่งบางอยางวาควรจะมี ควรจะเปน หรือควร

จะเกดิขึ้นในอนาคตตามความจําเปนและความเหมาะสมกับสถานการณซึ่งการคาดการณนี้ขึ้นอยูกับประสบการณที่ผานมา

ของแตละบุคคล 

ประชาชนที่มีอาชพีตางกันมีความคาดหวังตอการลงทุนในอุตสาหกรรมการบนิในเขตสงเสริมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ

ภาคตะวันออกโดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิตที่ระดับ 0.05 โดยสามารถอธิบายไดวาการที่บุคคลมีอาชีพ

แตกตางกันความคาดหวังที่ เกี่ยวของกับการลงทุนยอมแตกตางกันออกไปเชน ประชาชนที่ประกอบอาชีพพนักงาน

บรษิัทเอกชน อาจมีการความหวังเกี่ยวกับการลงทุนในโครงการที่มีขนาดใหญจากภาครัฐบาลมากกวาประชาชนที่มีอาชีพเปน

นักเรยีน/นักศกึษา หรอืบุคคลที่ประกอบอาชพีรับจางอาจมีความคาดหวังตอการลงทุนนั่นหมายถึงโอกาสของการจางงานใน

อนาคตที่หมายถึงโอกาสของการมีรายไดที่เพิ่มสูงขึ้นซึ่งสอดคลองกับการศึกษาวิจัยของอินทิรา (2552) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง

ความคาดหวังและการรับรูจริงตอคุณภาพการบริการสายการบินตนทุนต่ําเที่ยวบินภายในประเทศผลการศึกษาพบวา

ผลการวิจัยพบวาลูกคาที่มีอาชีพแตกตางกันมีผลตอความคาดหวังในคุณภาพการบริการสายการบินตนทุนต่ําเที่ยวบิน

ภายในประเทศทางดานทัศนะความม่ันใจ ทัศนะ การตอบสนองที่รวดเร็ว และทัศนะเขาถงึจิตใจลูกคาแตกตางกันอยางมีระดับ

นัยสําคัญทางสถติทิี่ระดับ 0.05 และ 0.01 
 

กติตกิรรมประกาศ  

 งานวิจัยฉบับนี้สําเร็จลงไดดวยดี เนื่องจากไดรับความกรุณาอยางสูงจาก ดร.สมพงษ อัศวริยธิปติ ที่กรุณาให

คําแนะนําใหปรึกษา ตลอดจนใหความชวยเหลือปรับปรุงแกไขขอบกพรองตางๆ ดวยความเอาใจใสอยางดีย่ิง คณะผูวิจัย

ตระหนักถงึความตัง้ใจจรงิและความทุมเทของอาจารยที่ปรกึษาวิจัย และขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ ที่นี้ดวย 

 ขอบพระคุณอาจารยปรีชา คํามาดี อาจารยดร.ณธษา เถื่อนฤาชัย และอาจารยณัชรัตน สินธุชัย ที่ ใหความ

อนุเคราะหตรวจเครื่องมือในการวจัิยและใหคําแนะนําอันเปนประโยชนในการทําวิจัยใหมีความสมบูรณย่ิงขึ้น ตลอดจนผูตอบ

แบบสอบถามทุกทานที่ใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม จนทําใหงานวจัิยนี้สําเร็จลุลวงไปดวยดี 

 อนึ่ง ผูวจัิยหวังวา งานวจัิยฉบับนี้จะมีประโยชนและขอมอบสวนดทีัง้หมดนี้ใหแกคณาจารยสถาบันเทคโนโลยีการบิน

ที่ไดประสทิธปิระสาทวชิา จนทําใหผลงานวิจัยเปนประโยชนตอผูที่เกี่ยวของ ขอขอบคุณความกตัญูกตเวทิตาคุณ แดบิดา 

มารดา คณาจารย และผูมีพระคุณทุกทาน คณะผูวิจัยยินดีที่จะรับฟงคําแนะนําจากทุกทานที่เขามาศึกษา เพื่อประโยชนใน

การพัฒนางานวจัิยตอไป 
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บทคัดยอ 

การวจัิยครัง้นี้มีวัตถุประสงคเพื่อศกึษาและเปรยีบเทยีบการรับรูของประชาชนในจังหวัดชลบุรีที่มีผลตอการตัดสินใจ

เลอืกใชบรกิารจองตัว๋ออนไลนสายการบนิที่ใหบรกิารเต็มรูปแบบ  กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ ไดแก ประชาชนที่อยู

ในจังหวัดชลบุร ีจํานวน 400 คน เครื่องมือที่ใชในการรวมรวบขอมูล เปนแบบสอบถามแบบประมาณคา 5 ระดับ สถิติที่ใชใน

การวิเคราะหขอมูล ไดแก ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบคา (t-test) และ การวิเคราะห

ความแปรปรวนทางเดยีว (One Way Analysis of Variance) 

ผลการวจัิยพบวา 

1.การรับรูของประชาชนในจังหวัดชลบุรทีี่มีผลตอการตัดสนิใจเลอืกใชบรกิารจองตั๋วออนไลนสายการบินที่ใหบริการ

เต็มรูปแบบ (Full Service Airlines) โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก 

2. ผลการเปรยีบเทยีบการรับรูของประชาชนในจังหวัดชลบุรีที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการจองตั๋วออนไลน

สายการบนิที่ใหบรกิารเต็มรูปแบบ พบวา 1) ประชาชนที่มีเพศแตกตางกันมีรับรูของประชาชนที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใช

บรกิารจองตัว๋ออนไลนสายการบนิที่ใหบริการเต็มรูปแบบ (Full Service Airlines) โดยรวมแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญเม่ือ

พจิารณารายดานประโยชนการใชงานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สวนดานเทคโนโลยีและดานความ

งายจากการใชระบบไมแตกตางกัน 2) ประชาชนที่อายุ ระดับการศกึษา อาชพีและรายไดเฉลี่ยตอเดอืนแตกตางกันมีมีรับรูของ

ประชาชนที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการจองตั๋วออนไลนสายการบินที่ใหบริการเต็มรูปแบบ (Full Service Airlines) 

โดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน 

คําสําคัญ:  การรับรูของประชาชน  การจองตัว๋ออนไลน  สายการบนิที่ใหบรกิารเต็มรูปแบบ 

Abstract 

The research aimed to study and compare the Perception of Population in Chonburi Province Affecting on 

Decision Making Service Online Booking of the Full Service Airlines. The sample used in this study was 400 people in 

Chonburi province. The tools used for the data collection were 5 rating scale questionnaires.  The statistics used for the 
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analysis were frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test and One Way Analysis of Variance. From the 

results, it was found that  

1. Perception of population in Chonburi Province effecting on decision making service online booking of the Full 

Service Airlines overall the level was high. 

2. The results compare  perception of population in Chonburi effecting on decision making service online booking 

of the Full Service Airlines was found that 1) Population with different gender perception of population in Chonburi 

Province effecting on decision making service online booking of Full Service Airlines overall  are not significantly different. 

Considering the usage dimension difference at the 0.05 level. The technology and ease of use dimension were not 

significantly different. 2) Population with different age, education, career and average income per-month perception of 

population in Chonburi Province effecting on decision making service online booking of the Full Service Airlines overall 

and each dimension are not significantly different. 

Keywords: Perception of Population, Booking Online, Full Service Airline 

 

บทนํา 

 อุตสาหกรรมการบนิขยายตัวเพิ่มขึ้นและขยายตัวอยางรวดเร็วจึงมีสายการบินเกิดขึ้นมากมายทําใหเกิดการแขงขัน

ระหวางสายการบนิรัฐกับสายการบินเอกชนมีความเจริญกาวหนาทางเศรษฐกิจที่มีตอความรวดเร็วในการเติบโตของธุรกิจ

ประชาชนเองก็มีความตองการสูงที่จะเลือกใชบริการเดินทางโดยเครื่องบินโดยสารเนื่องจากเปนการขนสงคมนาคมใน

ระยะเวลาอันสัน้ ประหยัดเวลา มีความรวดเร็ว และยังเปนการขนสงที่เชื่อมโยง มีความครอบคลุมระหวางประเทศสมาชิกได

อยางเสร ีทําใหเกดิความเขาใจอันดแีละตดิตอทางเศรษฐกิจทําใหการเดินทางมีความสะดวกมากขึ้นสําหรับประเทศไทยการ

ขนสงผูโดยสารทางอากาศ ทํารายไดเขาประเทศเปนมูลคามหาศาลตดิตอกันเปนระยะเวลาหลายปและมีแนวโนมสูงขึ้นเรื่อยๆ 

รัฐบาลไดมีการผลักดันทาอากาศยานสุวรรณภูมิใหเปนศูนยกลางการบนิ การทองเที่ยวและการขนสงสินคาทางอากาศชั้นนํา

ของเอเชียและของโลกโดยมีนโยบายการทองเที่ยวไทยเชิงรุกของการทองเที่ยวแหงประเทศไทยในการขยายกลุมตลาด

นักทองเที่ยวใหมๆ โดยการมีนบายเปดเสรทีางการบนิและการขยายตัวทางเศรษฐกิจและการคาระหวางประเทศ (โพซีซั่นนิ่ง, 

2552, ออนไลน) 

 สายการบินที่ใหบริการเต็มรูปแบบ(Full Service Airlines) เปนสายการบินอันดับตนๆ ที่ลูกคาเลือกใชบริการ 

เนื่องจากมีการบรกิารที่ไดมาตรฐานดงึดูดลูกคาอยางมาก เปนสายการบนิที่รวบรวมความเปนสวนตัวของผูโดยสารที่ตองการ

ความสะดวกสบายตลอดการเดนิทางโดยที่รวมราคาตั๋วและบริการตางๆ ไวดวยกันแลว เชน น้ําหนักกระเปา การเลือกที่นั่ง 

รวมไปถึงอาหารบนเครื่องบินสายการบินที่ใหบริการเต็มรูปแบบ(Full Service Airlines) มีความพิเศษที่สามารถเปลี่ยนตั๋วได

เครื่องบนิไดโดยไมมีบรกิารเสรมิ และก็สามารถนําตัว๋เครื่องบนิมายกเลกิขอคืนเงนิได (อี บชิทราเวล, 2560, ออนไลน) 

ขอมูลจากผลสํารวจการจองตัว๋เครื่องบนิทางออนไลนของคนไทยพบวา มากกวาครึ่งของคนไทยที่เดินทางเพื่อการทองเที่ยว

ไดมีการจองตัว๋เครื่องบนิผานระบบออนไลนเกอืบรอยละ 80 ของนักเดนิทางเพื่อทองเที่ยวในประเทศไทย มีการใชอินเทอรเน็ต

เพื่อวางแผนการเดนิทางและตรวจสอบ ราคา นอกจากนี้ผลสํารวจพฤตกิรรมออนไลนดานการทองเที่ยวของคนไทย โดยสาย

การบนิบรติชิแอรเวย ประเทศไทยยังพบวานักเดนิทางชาวไทยสวนใหญใชอินเทอรเน็ตชวยในการจัดการดานการเดินทางมาก

ขึ้น (ภิเษก ชัยนริันดร, 2551) 
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สายการบนิไทยกําลังใหเห็นความสําคัญกับระบบการจองตั๋วออนไลน ในขณะที่ตลาดมีการขยายตัวเพิ่มขึ้น เม่ือสายการบิน

ไทยไดเขาสูยุคดิจิตอลจึงตองมีการพัฒนาผลักดันการจัดการขององคกรใหเล็งเห็นความสําคัญของการเปลี่ยนแปลงดาน

เทคโนโลยีเพื่อใหมีความสอดคลองกับผูโดยสารยุค 4.0 ที่มีความตองการที่จะไดรับความสะดวกสบาย รวดเร็ว และการ

บรกิารที่หรูหรา เพื่อตอบสนองความตองการของผูโดยสารใหกลับมาใชบริการอีกครั้ง สายการบินจึงมีความพยายามที่จะ

ขยายตลาดมากย่ิงขึ้นใหมีความเขาถงึผูบรโิภค (โพสตทูเดย, 2560, ออนไลน) 

จากการศกึษาของณัฏฐากานต (2558) ไดศกึษาเรื่อง ปจจัยที่มีอิทธิพลตอประโยชนสุทธิของระบบจองตั๋วเครื่องบินออนไลน

ของคนในกรุงเทพมหานคร กลาวสรุปวาปจจุบันมีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหตอบสนองความตองการของ

ผูบรโิภค โดยมีการอํานวยความสะดวกและสามารถประหยัดเวลาใหแกผูบรโิภค ไดแก การจองตั๋วออนไลนผาน เว็บไซตของ

สายการบนิ การจองตัว๋ออนไลนผานแอพพลเิคชั่นใน Smartphone ทําใหบทบาท ของตัวแทนจําหนายตั๋วเครื่องบินลดนอยลง 

การจองตั๋วเครื่องบินออนไลนมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่อํานวยความสะดวกในการเพิ่มคุณภาพการใหบริการเพื่อให

ผูบรโิภคที่ใชงานเกดิความพงึพอใจและไดรับประโยชนสุทธจิากการใชงาน ไดแก ระบบการจองที่นั่งบนเครื่องบินโดยสารแบบ 

Real Time และ สิ่งที่จะทําให ผูใชงานระบบเกดิความพงึพอใจและประโยชนสุทธไิดนัน้ยอมเกดิจากการไดรับบริการจากระบบ

ที่มี คุณภาพ ซึ่งไดแก (1) ระบบจะตองเขาใจและใชงานไดงายไมยุงยากซับซอนหรือมิติความงายตอ การใชงาน (2) ระบบ

จะตองสามารถใชงานไดตลอดหลังจากที่มีการลงทะเบยีนเขาใชงาน ไมเกดิ ขอผดิพลาดในการประมวลและการแสดงผลหรือ

มิตคิวามมีเสถยีรภาพ (3) ระบบจะตองสามารถ เขาถงึไดทุกที่ตลอดเวลาหรอืมิตคิวามสะดวกในการเขาถงึ (4) ระบบจะตองมี

ความรวดเร็วใน การประเมินผลและแสดงผลหรอืมิตคิวามรวดเร็วในการตอบสนอง (5) ระบบจะตองมีประโยชน ตอผูใชงาน

หรอืมิตปิระโยชนในการใชสอย     

ธุรกจิการบนิมีการขยายตัวมากขึ้นจึงเกดิการแขงขันในตลาดมีสายการบินเกิดขึ้นมากทั้งสายการบินที่ใหบริการเต็ม

รูปแบบ (Full Service Airlines) และสายการบินตนทุนต่ําที่เขามาแขงขันในดานของราคา ธุรกิจสายการบินที่ใหบริการเต็ม

รูปแบบ (Full Service Airlines)เปนสายการบินที่ใหบริการที่เลิศในอันดับตนๆที่ทําผูโดยสารประทับใจเลือกใชบริการ ซึ่ง

สามารถเลอืกที่นั่ง อาหาร และบรกิารตางๆไดดวย สามารถนําตั๋วมายกเลิกขอคืนเงินไดอีกดวย แผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับที่ 

12 ไดเริ่มนําเทคโนโลยีเขามาผลักดันในการสื่อสารและเชื่อมโยงการตดิตอมีความสะดวกสบาย รวดเร็วมากขึ้นเนื่องจากมีผูใช

เครอืขายออนไลนมากอยางไรก็ตามเทคโนโลยีไดเขามามีบทบาทที่สําคัญตอการติดตอสื่อสาร และสายการบินไทยที่เปนสาย

การบินที่ใหบริการเต็มรูปแบบ (Full Service Airlines) ยังไมไดเล็งเห็นถึงความสําคัญของระบบการจองตั๋วออนไลนที่กําลัง

ยกระดับการพัฒนาเขาสูการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในปจจุบัน นอกจากนี้สายการตองพยายามขยายตลาดใหไดมากที่สุด

เพื่อใหมีความตอบสนองความตองการของผูบรโิภคเปนการสรางบรกิารและเปดเครอืขายออนไลนเพื่อรองรับตลาดที่กําลังจะ

เตบิโต  

จากที่มาและความสําคัญดังกลาวขางตน ทําใหคณะผูวิจัยสนใจศึกษาวิจัยเรื่องการรับรูของประชาชนในจังหวัด

ชลบุรทีี่มีผลตอการตัดสนิใจเลอืกใชบรกิารจองตัว๋ออนไลนสายการบนิที่ใหบรกิารเต็มรูปแบบ (Full Service Airlines) ทั้งนี้ผลที่

คาดวาจะไดรับจากการศึกษาวิจัยจะทําใหธุรกิจสายการบินไดทราบการรับรูของประชาชนที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใช

บรกิารจองตัว๋ออนไลน โดยสามารถนําการรับรูดังกลาวไปพัฒนาแนวทางในการสื่อสารขององคกรธุรกิจการบินเพื่อใหขอมูล

ตาง ๆ เขาถงึผูโดยสารกลุมเปาหมายไดอยางครบถวนและกอเกดิความไดเปรียบทางการแขงขันตอไปในอนาคต 
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วัตถุประสงคของการวิจัย 

  1. เพื่อศกึษาการรับรูของประชาชนในจังหวัดชลบุรทีี่มีผลตอการตัดสนิใจเลือกใชบริการจองตั๋วออนไลนสายการบิน

ที่ใหบรกิารเต็มรูปแบบ (Full Service Airlines) 

2.เพื่อเปรยีบเทยีบการรับรูของประชาชนในจังหวัดชลบุรีที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการจองตั๋วออนไลนสาย

การบนิที่ใหบรกิารเต็มรูปแบบ (Full Service Airlines) ในดานเทคโนโลยี ดานประโยชนการใชงาน และดานความงายจากการ

ใชระบบ 

วิธีดําเนนิการวิจัย 

 ประชากรการวิจัย 

 ประชากรในการศึกษาวิจัยครั้งนี้คือ ประชาชนที่อาศัยอยูในจังหวัดชลบุรี ซึ่งสงผลใหคณะผูวิจัยไมทราบจํานวนที่

แนนอน 

 กลุมตัวอยาง 

 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยที่ใชในการศึกษาครั้งนี้คือ ประชาชนที่อาศัยอยูในจังหวัดชลบุรี คณะผูวิจัยไมทราบ

จํานวนที่แนนอน ดังนัน้ขนาดตัวอยางสามารถคํานวณไดจากสูตรไมทราบขนาดตัวอยาง W.G. Cochran (1953) โดยกําหนดคา

ความเชื่อม่ันรอยละ 95 และระดับคาความคลาดเคลื่อนรอยละ 5 (กัลยา วานิชบัญชา, 2549) ไดขนาดตัวอยางอยางนอย 

384 คน จึงจะสามารถประมาณคารอยละได เพื่อความสะดวกในการประเมินผลและการวิเคราะหขอมูล คณะผูวิจัยจึงใช

ขนาดกลุมตัวอยางทัง้หมด 400 คน ซึ่งถอืไดวาผานเกณฑที่เงื่อนไขกําหนดคือไมนอยกวา 384 คน 

 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

แบบสอบถามที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล แบงออกเปน 3 ตอนดังนี้ 

ตอนที่ 1 คําถามที่เกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคล ของผูตอบแบบสอบถามโดยลักษณะคําถามเปนแบบเลือกตอบ (Check 

list) เพื่อเลอืกตอบตามระดับการวัด จําแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศกึษา อาชพี รายไดเฉลี่ยตอเดอืน  

ตอนที่ 2 คําถามเกี่ยวกับการรับรูของประชาชนในจังหวัดชลบุรีที่มีผลตอการตัดสนิใจเลอืกใชบรกิารจองตัว๋ออนไลน

สายการบนิที่ใหบรกิารเต็มรูปแบบ ซึ่งลักษณะของคําถามเปนแบบใหเลอืกตอบไดเพียงคําตอบเดียวและใชมาตราสวนแบบ

ประมาณคา (Rating Scale) ของลเิคิรท (Likert) โดยใชระดับการวัดประมวลประเภทอันตรภาคชัน้ (Interval Scale) แบบ

ประมาณคา 5 ระดับ (บุญชม ศรสีะอาด, 2554) 

เกณฑการแปลความหมายของคะแนนการรับรูของประชาชนในจังหวัดชลบุร ีกําหนดคาไดดังนี้  

คะแนนเฉลี่ย    ระดับของการรับรู 

4.51 - 5.00    ประชาชนมีการรับรูอยูในระดับมากที่สุด 

3.51 - 4.50    ประชาชนมีการรับรูอยูในระดับมาก 

2.51 - 3.50    ประชาชนมีการรับรูอยูในระดับปานกลาง 

1.51 - 2.50    ประชาชนมีการรับรูอยูในระดับนอย 

1.00 - 1.50    ประชาชนมีการรับรูอยูในระดับนอยที่สุด 

ตอนที่ 3 ขอเสนอแนะลักษณะของคําถามเปนคําถามปลายเปด 

การสรางเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลคณะผูวจัิยไดดําเนินการตามขัน้ตอน ดังนี้ 



การประชุมวชิาการ และการประกวดนวัตกรรมบัณฑิตศกึษาระดับชาติและนานาชาติ 

ระหวางวันท่ี 17-18 พฤษภาคม 2561 

ณ ศูนยประชุมนานาชาติดิเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส เชยีงใหม 
 

1682 

 

 

1. ศกึษาเอกสารและงานวจัิยเกี่ยวของกับ การรับรูของประชาชนในจังหวัดชลบุรทีี่มีผลตอการตัดสนิใจเลอืกใช

บรกิารจองตัว๋ออนไลนสายการบนิที่ใหบรกิารเต็มรูปแบบ 

2. ศกึษาวธิกีารสรางแบบสอบถามประเภทตางๆ จากหนังสือที่เกี่ยวของ และแบบสอบถามเกี่ยวกับงานวิจัยอ่ืน ๆ ที่

เกี่ยวของ แลวนํามาสรางเปนแบบสอบถามสําหรับใชเปนเครื่องมือในการศกึษาครัง้นี้ 

3. การหาความเที่ยงตรง (Validity) หลังจากไดสรางแบบสอบถามเสร็จแลวจึงไดนําแบบสอบถามไปปรึกษา 

ผูเชี่ยวชาญ เพื่อตรวจสอบความถูกตอง การใชถอยคําสํานวนภาษา การจัดลําดับของคําถามและความสมบูรณของเนื้อหา

แลวนําขอเสนอแนะตาง ๆ ที่ไดมาปรับปรุงแกไขแบบสอบถามเพื่อใหสมบูรณ โดยคาความเที่ยงตรงที่คํานวณไดมากกวา 0.60 

ทุกขอ 

4. ทดสอบความเชื่อม่ัน (Reliability) สถิติที่ใชหาคาความเชื่อม่ันของแบบสอบถามไดแก ความเชื่อม่ัน (Reliability) 

การทดสอบหาคาความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม โดยวิธีหาคาสัมประสิทธิ์อัลฟา (α –Coefficient) ของครอนบัค (Cronbach’s 

alpha coefficient) คาอัลฟาที่ไดจะแสดงถึงระดับของความคงที่ของแบบสอบถาม โดยจะมีคาระหวาง 0≤α≤1 (Cronbach, 

1990) 

 จากการวเิคราะหคาความเชื่อม่ันผูวจัิยไดดําเนนิการวเิคราะหขอมูลพบวา คาความเชื่อม่ันของแบบสอบถามทั้งฉบับ 

เทากับ 0.864 

การรวบรวมขอมูล 

 1. แหลงขอมูลปฐมภูมิ (Primary data) เปนขอมูลที่ไดจากการรวบรวมโดยการใชแบบสอบถามกับกลุมตัวอยางเพื่อ

นํามาวเิคราะห ซึ่งคณะผูวจัิยดําเนนิการเก็บตัวอยางดวยตนเองกับประชาชนในจังหวัดชลบุรี     

  2. แหลงขอมูลทุติยภูมิ (Secondary data) เปนการรวบรวมขอมูลประกอบการศกึษาวจัิยโดยใชการศกึษาแนวคิดและ

ทฤษฎีรวมทัง้งานวจัิยที่เกี่ยวของทัง้ที่อยูในรูปของหนังสอื บทความ วชิาการ ขอมูลจากแหลงอางอิงอิเล็กทรอนกิส ที่มีความ

หลากหลายและครอบคลุมประเด็นที่เกี่ยวของกับการศกึษาวจัิย 

 สถติทิี่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

 ผูวจัิยนําแบบสอบถามที่รวบรวมมาดําเนนิการตามขัน้ตอนดังนี้ 

 1. การตรวจสอบขอมูล โดยการตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถาม และแยกแบบสอบถามที่ไมมีความ

สมบูรณออก 

 2. การลงรหัส โดยการนําแบบสอบถามที่ผานการคัดแยกแลวมาลงรหัสตามที่ไดกําหนดไวลวงหนา 

            3. การประมวลผลขอมูลโดยใชโปรแกรมสถติสิําเร็จรูปเพื่อการวจัิยทางสังคมศาสตร 

 สถติทิี่ใชวเิคราะหขอมูลในการวจัิยนี้มี 2 ประเภท คือสถติเิชงิพรรณนาและสถติเิชิงอนุมาน โดยสถิติเชิงพรรณนาจะ

ใชวเิคราะหขอมูลของแบบสอบถามตอนที่ 1-2 สถติเิชงิอนุมานจะใชวเิคราะหขอมูลในการทดสอบสมมติฐานขอที่ 1 ถึงขอที่ 5 

โดยรายละเอียด และขัน้ตอนการวเิคราะหตามสมมตฐิานในการวจัิยมีดังนี้ 

 1. การวิเคราะหขอมูลโดยใชสถติเิชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) 

 การวิเคราะหขอมูลเชิงพรรณนา จะใชคาความถี่และคารอยละ (Percentage) ในการอธิบายลักษณะทั่วไปของ

ปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดเฉลี่ยตอเดือน การหาคาคะแนนเฉลี่ย (Mean) ใชแปล

ความหมายของขอมูลตาง ๆ เกี่ยวกับการรับรูของประชาชนในจังหวัดชลบุรีที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการจองตั๋ว
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ออนไลนสายการบนิที่ใหบรกิารเต็มรูปแบบ การทดสอบคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ใชควบคูกับคาเฉลี่ยเพื่อ

แสดงลักษณะการกระจายของขอมูล 

 2. การวิเคราะหสถติเิชิงอนุมาน (Inferential Statistic) 

 ในการทดสอบสมมตฐิานแตละขอใชสถิติ t - test และ One way ANOVA (F - test) เพื่อทดสอบความแตกตางใน

การวเิคราะหความแตกตางดานขอมูลสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ ระดับการศกึษา อาชพี รายไดเฉลี่ยตอเดอืน 

    2.1 การทดสอบสมมติฐานขอที่ 1 ในสวนของเพศใชวิเคราะหแบบ t- test เพื่อทดสอบความแตกตางระหวาง

คาเฉลี่ยของกลุม 2 กลุม 

   2.2 การทดสอบสมมตฐิานขอที่ 2-5 ในสวนของ อายุ ระดับการศกึษา อาชพี รายไดเฉลี่ยตอเดอืน ใชการวิเคราะห

ความแปรปรวนทางเดยีว (One Way Analysis of Variance) เพื่อทดสอบความแตกตางฯระหวางคะแนนเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง

ที่มีมากกวา 2 กลุมขึ้นไป  
 

ผลการวิจัย 

 จากการวิเคราะหขอมูลเรื่อง การรับรูของประชาชนในจังหวัดชลบุรีที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการจองตั๋ว

ออนไลนสายการบินที่ใหบริการเต็มรูปแบบ คณะผูวิจัยสามารถนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามที่มีความ

สมบูรณจํานวน 400 ฉบับตามลําดับไดดังนี้ 

 1. ลักษณะทั่วไปสวนบุคคล 

 ผูตอบแบบสวนใหญเปนเพศหญงิ จํานวน 220 คน คิดเปนรอยละ 55.00 มีอายุระหวาง 25-35 ป จํานวน 128 คน 

คิดเปนรอยละ 32.00 คน มีการศกึษาอยูในระดับ ปวส./ปริญญาตรี จํานวน 229 คน จํานวน 57.30 มีอาชีพรับจาง จํานวน 

92 คน คิดเปนรอยละ 23.00 มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนระหวาง 15,001-25,000 บาท จํานวน 140 คน คิดเปนรอยละ 35.00 

ตามลําดับ ผูตอบแบบสอบถามไมเคยใชบริการจองตั๋วออนไลนของสายการบิน จํานวน 212 คน คิดเปนรอยละ 53.00 จอง

ผาน Link (เฟซบุค อินตราแกรม ไลน) จํานวน 353 คน คิดเปนรอยละ 88.30 จํานวนเงนิที่ซื้อตัว๋เครื่องบินแตละครั้ง นอยกวา 

10,000 บาท และ 10,000-20,000 บาท ความถี่ที่ใชบรกิารจองตัว๋ออนไลนของสายการบิน 1-2 ครัง้/ป รับรูขาวสารออนไลน

จากสายการบินผานเฟซบุค ใชเวลาในการเลนอินเตอรเน็ต 3 ชั่วโมง/วัน ครั้งตอไปก็จะเลือกใชบริการการจองตั๋วออนไลน

อยางแนนอน 

 2. การรับรูของประชาชนในจังหวัดชลบุรทีี่มีผลตอการตัดสนิใจเลอืกใชบรกิารจองตั๋วออนไลนสายการบินที่

ใหบรกิารเต็มรูปแบบ  

 จากการศกึษาการรับรูของประชาชนในจังหวัดชลบุรีที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการจองตั๋วออนไลนสายการ

บนิที่ใหบรกิารเต็มรูปแบบ คณะผูวจัิยสามารถนําเสนอในภาพรวมและรายดานไดดังตอไปนี้ 

  

ตารางที่ 1 แสดงคาเฉลี่ย (    ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ระดับและอันดับที่การรับรูของประชาชนในจังหวัดชลบุรีที่มีผล

ตอการ ตัดสนิใจเลอืกใชบรกิารจองตัว๋ออนไลนสายการบนิที่ใหบรกิารเต็มรูปแบบ โดยรวมและรายดาน 

                       (n = 400) 

ขอที่ การรับรูตอการเลอืกใชบรกิาร 

ของประชาชน 
  S.D. 

ระดับการรับรู 
อันดับที่ X

X
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1 ดานเทคโนโลยี 4.19 0.50 มาก 2 

2 ดานประโยชนการใชงาน 4.17 0.47 มาก 3 

3 ดานความงายจากการใชระบบ 4.26 0.49 มาก 1 

 รวม 4.21 0.42 มาก  

 

 จากตารางที่ 1 พบวาการรับรูของประชาชนในจังหวัดชลบุรทีี่มีผลตอการตัดสนิใจเลอืกใชบรกิารจองตั๋วออนไลนสาย

การบนิที่ใหบรกิารเต็มรูปแบบ โดยรวมมีคาเฉลี่ยการรับรูอยูในระดับมาก ( = 4.21, S.D.= 0.42) เม่ือพจิารณาเปนรายดาน

พบวามีคาเฉลี่ยการรับรูอยูในระดับมากทุกดานโดยสามารถเรียงคาเฉลี่ยจากมากไปหานอยไดแก ดานความงายจากการใช

ระบบ ( = 4.26, S.D.= 0.49) รองลงมาดานเทคโนโลยี ( = 4.19, S.D.= 0.50) และดานประโยชนการใชงาน ( = 

4.17, S.D.= 0.47) ตามลําดับ 

 เม่ือพจิารณาเปนรายดานพบวา 

 1. การรับรูของประชาชนในจังหวัดชลบุรทีี่มีผลตอการตัดสนิใจเลอืกใชบรกิารจองตัว๋ออนไลนสายการบินที่ใหบริการ

เต็มรูปแบบ ดานเทคโนโลยีโดยรวมอยูในระดับมาก ( = 4.19) เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา การรับรูของประชาชนใน

จังหวัดชลบุรทีี่มีผลตอการตัดสนิใจเลอืกใชบรกิารจองตั๋วออนไลนสายการบินที่ใหบริการเต็มรูปแบบ อยูในระดับมากทุกขอ 

โดยคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 อันดับแรกไดแก การจองตั๋วออนไลน เปนการจองตั๋วที่มีความทันสมัยมาก มีความ

สะดวกมากกวาการยืนจองที่เคานเตอรเช็คอิน ( = 4.38) รองลงมา การจองตั๋วออนไลนทําใหทานสามารถจองตั๋วไดทุกที่ 

ทุกเวลา ผานระบบอินเทอรเน็ตทําใหเขาถงึขอมูลอยางไมมีขอจํากัด ( = 4.31) และการจองตั๋วออนไลนเปนรูปแบบหนึ่งที่

ทานเขาถงึไดอีกหนึ่งชองทางนอกเหนอืจากการจองผานพนักงาน หรอื Call Center ( = 4.25) ตามลําดับ 

 2. การรับรูของประชาชนในจังหวัดชลบุรทีี่มีผลตอการตัดสนิใจเลอืกใชบรกิารจองตัว๋ออนไลนสายการบนิที่ใหบริการ

เต็มรูปแบบ ดานประโยชนการใชงานโดยรวมอยูในระดับมาก ( X = 4.17) เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา การรับรูของ

ประชาชนในจังหวัดชลบุรี ที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการจองตั๋วออนไลนสายการบินที่ใหบริการเต็มรูปแบบ (Full 

service Airlines) อยูในระดับมากทุกขอ โดยคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 อันดับแรก ไดแก ระบบการจองตั๋วออนไลนทํา

ใหทานสามารถประหยัดเวลาและมีเวลาเพิ่มขึ้นทํากิจกรรม อ่ืน ๆ ( X = 4.33) รองลงมา การจองตั๋วออนไลนมีระบบการ

ชําระเงนิที่หลากหลายมีความถูกตองแมนยํา เชน บัตรเครดิต เคานเตอรเซอรวิส เคานเตอรธนาคาร ( X = 4.32) และการ

จองตัว๋ออนไลนทําใหประหยัดเวลาและคาใชจายมากกวาการจองผานชองทางอ่ืน ๆ ( X =4.22) ตามลําดับ 

3. การรับรูของประชาชนในจังหวัดชลบุรีที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการจองตั๋วออนไลนสายการบินที่

ใหบรกิารเต็มรูปแบบ ดานความงายจากการใชระบบ โดยรวมอยูในระดับมาก  ( = 4.26)  เม่ือพจิารณาเปนรายขอพบวา การ

รับรูของประชาชนในจังหวัดชลบุรทีี่มีผลตอการตัดสนิใจเลอืกใชบรกิารจองตั๋วออนไลนสายการบินที่ใหบริการเต็มรูปแบบอยู

ในระดับมากทุกขอ โดยคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 อันดับแรกไดแก การจองตั๋วออนไลนทําใหผูใชบริการสามารถใช

งานผานอุปกรณที่หลากหลาย เชน สมารทโฟน แท็บแล็ต คอมพวิเตอร เปนตน ( = 4.37) รองลงมาการจองตั๋วออนไลนชวย

X

X X X

X

X

X

X

X

X
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ทําใหผูใชบรกิารไดรับความสะดวกสบายมากย่ิงขึ้น ( = 4.33) และการจองตั๋วออนไลนทําใหการใชงานเปนเรื่องที่งายและ

ราบรื่นมีการจัดเก็บขอมูลลูกคาทันทหีลังจองตัว๋เรยีบรอยแลว ( = 4.31) ตามลําดับ 

 3. ผลการเปรยีบเทียบการรับรูของประชาชนในจังหวัดชลบุรีที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการจองตั๋ว

ออนไลนสายการบินที่ใหบรกิารเต็มรูปแบบ สามารถนําเสนอไดดังตารางที่ 2 
 

ตารางที่ 2 การเปรยีบเทยีบการรับรูของประชาชนในจังหวัดชลบุรีที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการจองตั๋วออนไลนสาย

การบนิที่ใหบรกิารเต็มรูปแบบจําแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศกึษา อาชพี รายไดเฉลี่ยตอเดอืน 

การรับรูของประชาชน 

ในจังหวัดชลบุร ี

เพศ อาย ุ ระดับ

การศกึษา 

อาชพี รายไดเฉล่ียตอ

เดอืน 

t sig F sig F sig F sig F sig 

ดานเทคโนโลยี 0.58 0.76 1.40 0.24 1.87 0.15 1.28 0.27 1.18 0.31 

ดานประโยชนการใชงาน 2.37 0.01* 1.62 0.18 2.23 0.10 0.80 0.52 1.14 0.33 

ดานความงายจากการใชระบบ 1.57 0.37 2.08 0.10 2.02 0.13 1.38 0.23 1.21 0.30 

รวม 1.69 0.17 2.11 0.09 2.54 0.08 1.35 0.24 1.39 0.24 

     * < 0.05 

 จากตารางที่ 2 พบวาผลการเปรยีบเทยีบการรับรูของประชาชนในจังหวัดชลบุรทีี่มีผลตอการตัดสนิใจเลือกใชบริการ

จองตัว๋ออนไลนสายการบินที่ใหบรกิารเต็มรูปแบบจําแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศกึษา อาชพี รายไดเฉลี่ยตอเดือน โดยรวม

ทุกดานแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถติเิม่ือพจิารณาเปนรายตัวแปรพบวา 

 ประชาชนที่มีเพศตางกันมีการรับรูที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการจองตั๋วออนไลนสายการบินที่ใหบริการเต็ม

รูปแบบโดยรวมแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถติ ิเม่ือพจิารณาเปนรายดานพบวาดานประโยชนการใชงานแตกตางกัน

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สวนดานเทคโนโลยีและดานความงายจากการใชงานระบบแตกตางกันอยางไมมี

นัยสําคัญทางสถติิ 

 ประชาชนที่มีอายุตางกันมีการรับรูที่มีผลตอการตัดสนิใจเลือกใชบริการจองตั๋วออนไลนสายการบินที่ใหบริการเต็ม

รูปแบบโดยรวมและรายดานแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถติิ 

 ประชาชนที่มีระดับการศึกษาตางกันมีการรับรูที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการจองตั๋วออนไลนสายการบินที่

ใหบรกิารเต็มรูปแบบโดยรวมและรายดานแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถติิ 

 ประชาชนที่มีอาชพีตางกันมีการรับรูที่มีผลตอการตัดสนิใจเลอืกใชบรกิารจองตัว๋ออนไลนสายการบินที่ใหบริการเต็ม

รูปแบบโดยรวมและรายดานแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถติิ 

 ประชาชนที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดอืนตางกันมีการรับรูที่มีผลตอการตัดสนิใจเลือกใชบริการจองตั๋วออนไลนสายการบิน

ที่ใหบรกิารเต็มรูปแบบโดยรวมและรายดานแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถติิ 

 

การวิจารยผลและขอเสนอแนะ 

 การวิจารยผล 

การรับรูของประชาชนในจังหวัดชลบุรทีี่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการจองตั๋วออนไลนสายการบินที่ใหบริการ

เต็มรูปแบบ (Full service Airlines) พบวาการรับรูของประชาชนในจังหวัดชลบุรีที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการจองตั๋ว
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ออนไลนสายการบินที่ใหบริการเต็มรูปแบบ (Full service Airlines) โดยรวม อยูในระดับมากเม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา 

ดานความงายจากการใชระบบ ระดับการรับรูที่มีคาเฉลี่ยอยูในลําดับแรก ซึ่งแสดงใหเห็นวา ผูใชบริการมีความคาดหวังที่จะ

ใหสายการบนิมีมีระบบการจองตัว๋ออนไลนที่ใชบรกิารงาย สะดวกสบายมาก ไมยุงยากตอการใชงาน มีขั้นตอนที่เขาใจไดงาย

คนหาเที่ยวบนิและขอมูลไดเพื่อใหผูใชบรกิารรูสกึอยากกลับมาใชบริการซ้ําอีกครั้ง เพียงแคมีระบบอินเตอรเน็ตก็สามารถใช

บรกิารจองตัว๋ออนไลนสายการบนิเพื่อเดนิทางไดทันท ีซึ่งความงายจากใชระบบจะนําไปสูการยอมรับเทคโนโลยีใหมๆ ทําให

ผูใชบรกิารไมตองใชความพยายามในการเรยีนรูมากโดยสิ่งสําคัญที่จะชวยใหผูใชบรกิารเกดิการรับรูในดานความงายจากการ

ใชระบบและเล็งเห็นถึงประโยชนเกิดจากการออกแบบระบบและรูปแบบที่งายตอการใชงาน เชนในรูปแบบการจองตั๋วใน

เว็บไซตหรือรูปแบบที่สามารถดูงายตอการใชงาน และมีการออกแบบฟงกชั่นตาง ๆ ใหงายดายตอการใชงานจริง และมี

ชองทางหรอือุปกรณในการใชบรกิารที่หลากหลายชองทาง เชน สมารทโฟน แท็บแล็ต คอมพิวเตอร เปนตน โดยในปจจุบัน

อุปกรณที่เชื่อมตอโซเชยีลเน็ตเวริคไดรับความนิยมเปนอยางมากเพราะมีความสะดวกและรวดเร็วใหสายการบินสามารถใช

ความหลากหลายในชองทางการในการใชงานเขาถงึผูใชบรกิารไดมากขึ้นปจจุบันสายการบนิจะทําใหองคการมีชองทางการใช

บรกิารที่หลากหลายชองทางมากขึ้นตามความตองการของผูใชบรกิารและเขาถงึกลุมเปาหมายไดงายขึ้น ซึ่งปฏิเสธไมไดวาใน

ปจจุบันอุปกรณที่เชื่อมตอ สื่อออนไลนหรือโซเชียลเน็ตเวิรค มีความสําคัญตอองคการธุรกิจสายการบินเปนอยางมาก ซึ่ง

สอดคลองกับณัฏฐากานต วงศจําเริญ (2557) ไดศึกษางานวิจัยเรื่องปจจัยที่มีอิทธิพลตอประโยชนสุทธิของระบบจองตั๋ว

เครื่องบนิออนไลน ของคนในกรุงเทพมหานคร ผลการศกึษาพบวากลุมตัวอยางใหความสําคัญดานการรับรูดานความงายตอ

การใชงานของคุณภาพระบบของผูใชงาน การจองตัว๋เครื่องบนิออนไลนอยูในระดับมากและการรับรูดานความมีเสถียรภาพตอ

การใชงานของคุณภาพระบบ ของผูใชงานการจองตั๋วเครื่องบินออนไลนอยูในระดับมาก การรับรูดานความสะดวกในการ

เขาถงึตอการใชงานของคุณภาพ ระบบของผูใชงานการจองตัว๋เครื่องบนิออนไลนอยูในระดับมาก การรับรูดานความรวดเร็วใน

การตอบสนองตอการใชงานของ คุณภาพระบบของผูใชงานการจองตั๋วเครื่องบินออนไลนรับรูอยูในระดับมาก การรับรูดาน

ประโยชนในการใชสอยตอการใชงานของคุณภาพ อยูในระดับมาก ระดับการใชงานระบบจองตั๋วเครื่องบินออนไลน อยูใน

ระดับมากและระดับประโยชนสุทธขิองผูใชงานที่ไดรับจากการใชบรกิารระบบจอง ตัว๋เครื่องบนิออนไลนอยูในระดับมาก 

จากการเปรยีบเทยีบการรับรูของประชาชนในจังหวัดชลบุรทีี่มีผลตอการตัดสนิใจเลอืกใชบริการจองตั๋วออนไลนสาย

การบนิที่ใหบรกิารเต็มรูปแบบ (Full service Airlines) สามารถอภิปรายผลตามสมมตฐิานที่ตัง้ไวไดดังนี้ 

ประชาชนที่มีเพศตางกัน มีการรับรูที่มีผลตอการตัดสนิใจเลอืกใชบรกิารจองตั๋วออนไลนสายการบินที่ใหบริการเต็ม

รูปแบบ (Full service Airlines) โดยรวมแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญ เม่ือพิจารณารายดานประโยชนการใชงานแตกตางกัน

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เนื่องจากปจจุบันเพศหญิงเพศชายมีใชงานที่ตางกัน เพศหญิงอาจจะมีการรับรูการ

ใหบรกิารการใชงานที่สูงกวาเพศชาย อาจจะเปนเพราะประสบการณ ความนึกคิดที่มากกวาจึงมีการรับรูประโยชนของการ

ใหบรกิารสูงกวา ดังนัน้ผลการศกึษาโดยรวมจึงทําใหประชาชนที่มีเพศตางกันมีการรับรูที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการ

จองตั๋วออนไลนสายการบินที่ใหบริการเต็มรูปแบบ (Full service Airlines)แตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับวิจัยของยุวดี มีพร

ปญญาทวโีชค (2553) ไดศกึษางานวจัิยเรื่องการเปรยีบเทียบระดับคุณภาพการบริการของรานกาแฟพรี่เม่ียมแฟรนไชสของ

ตางประเทศกับแฟรนไชสของไทยในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการเปรยีบเทยีบพบวา ระดับคุณภาพการบรกิารของรานกาแฟพ

รี่เม่ียมแฟรนไชสของตางประเทศกับแฟรนไชสของไทยในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีเพศตางกันมีระดับคุณภาพการบริการของ

รานกาแฟพรี่เม่ียมแฟรนไชสของตางประเทศกับแฟรนไชสของไทยในเขตกรุงเทพมหานครในรายดานแตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถติิ 
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ประชาชนที่มีอายุตางกัน มีการรับรูที่มีผลตอการตัดสนิใจเลอืกใชบรกิารจองตั๋วออนไลนสายการบินที่ใหบริการเต็ม

รูปแบบ (Full service Airlines) โดยรวมไมแตกตางกันเนื่องจากปจจุบันประชาชนที่มีอายุมาก และประชาชนที่มีอายุนอย มี

ความคาดหวังเพื่อที่ตองการความสะดวก ดังนั้นผลการศึกษาโดยรวมจึงทําใหประชาชนที่มีอายุตางกันมีการรับรูที่มีผลตอ

การตัดสินใจเลือกใชบริการจองตั๋วออนไลนสายการบินที่ใหบริการเต็มรูปแบบ (Full service Airlines) ไมแตกตางกัน ซึ่ง

สอดคลองกับวจัิยของ นภัทร คลายคลงึ (2557) ไดศกึษาวจัิยเรื่อง ความรับผิดชอบตอสังคมขององคกร (CSR) และความพึง

พอใจของลูกคาที่มีผลตอความจงรักภักดใีนสายการบนินกแอร พบวาประชาชนที่มีอายุตางกันมีการรับรูความรับผิดชอบตอ

สังคมขององคกร (CSR) ในภาพรวมและรายดานแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถติิ 

ประชาชนที่มีระดับการศกึษาตางกัน มีการรับรูที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการจองตั๋วออนไลนสายการบินที่

ใหบรกิารเต็มรูปแบบ (Full service Airlines) โดยรวมไมแตกตางกัน เนื่องจากแตละบุคคลลวนมีความคาดหวังที่จะไดรับการ

บริการที่ดี จึงทําใหประชาชนทุกคนมีความคาดหวังเปนอยางย่ิงวาจะไดรับสินคาหรือการบริการที่ตรงตอความตองการ  

ดังนัน้ผลการศกึษาโดยรวมจึงทําใหประชาชนที่มีระดับการศกึษาที่แตกตางกัน มีการรับรูที่มีผลตอการตัดสินใจเลอืกใชบริการ

จองตัว๋ออนไลนสายการบนิที่ใหบรกิารเต็มรูปแบบ (Full service Airlines) ไมแตกตางกันทัง้นี้ยังไดสอดคลองการศึกษาของกับ

สมพงษ อัศวรยิธปิต ิ(2557) ไดศกึษางานวจัิยเรื่องความคาดหวังและการรับรูคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนสาขาการ

จัดการการบนิของนักศกึษาสถาบันเทคโนโลยีการบนิมหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ ผลการ

เปรยีบเทยีบพบวาความคาดหวังของนักศกึษาที่มีตอคุณภาพการจัดการเรียนการสอนสาขาการจัดการการบิน ของนักศึกษา

สถาบันเทคโนโลยีการบนิ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ ที่มีระดับการศึกษาตางกันมีความ

คาดหวังคุณภาพในการจัดการเรยีนการสอนในภาพรวมและรายดานแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถติิ 

ประชาชนที่มีอาชพีตางกัน มีการรับรูที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการจองตั๋วออนไลนสายการบินที่ใหบริการ

เต็มรูปแบบ (Full service Airlines) โดยรวมไมแตกตางกันเนื่องจากทุกสาขาอาชีพมีความคาดหวังวาจะไดรับบริการที่ดีมี

คุณภาพและความงายจากการใชระบบ เพื่อทําใหตนเองไดรับการตอบสนองหรือมีความคาดหวังตรงกับความตองการให

คุมคาตอการตัดสนิใจในการเลอืกใชบรกิารนัน้ ๆ ดังนั้นผลการศึกษาโดยรวมจึงทําใหประชาชนที่อาชีพตางกันมีการรับรูที่มี

ผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการจองตั๋วออนไลนสายการบินที่ใหบริการเต็มรูปแบบ (Full service ) ไมแตกตางกันซึ่งได

สอดคลองกับ กฤตยิา เรอืงทรัพย (2553) ความคาดหวังและการรับรูคุณภาพการใหบริการที่สัมพันธตอภาพลักษณของราน

เซเวนอีเลฟเวนในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการเปรียบเทียบพบวา ความคิดเห็นที่มีตอภาพลักษณของรานเซเวนอีเลฟเวนใน

เขตกรุงเทพมหานคร ที่มีอาชพีตางกันมีความคิดเห็นที่มีตอภาพลักษณของรานเซเวนอีเลฟเวนในเขตกรุงเทพมหานคร ในราย

ดานแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถติิ 

ประชาชนที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดอืนตางกัน มีการรับรูที่มีผลตอการตัดสนิใจเลอืกใชบรกิารจองตั๋วออนไลนสายการบิน

ที่ใหบรกิารเต็มรูปแบบ (Full service Airlines) โดยรวมไมแตกตางกัน เนื่องจากพฤติกรรมการใชบริการของผูใชบริการนั้นมี

การรับรูวาความงายจากการใชระบบจะตอบสนองความตองการของผูใชบรกิารดังนั้นไมวาประชาชนที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน

มากหรอืนอยก็จะมีการรับรูและความคาดหวังทีจ่ะไดรับบรกิารที่สะดวกและใชงานงายเชนกัน ผลการศึกษาโดยรวมจึงทําให

ประชาชนที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนแตกตางกันมีการรับรูที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการจองตั๋วออนไลนสายการบินที่

ใหบรกิารเต็มรูปแบบ (Full service Airlines) ไมแตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับอิสราลักษณ จรูญสุขพิมล (2555) ไดศึกษาวิจัย

เรื่อง พฤตกิรรมการใชบรกิารและความพงึพอใจที่มีตอศูนยบรกิารลูกคาของบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) จากผลวิจัยพบวา 

บุคคลที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนแตกตางกัน มีความพึงพอใจที่มีตอ ศูนยบริการลูกคา ของ บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) ใน

ภาพรวมไมแตกตางกัน 
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ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะสําหรับการนําผลวิจัยไปใชประโยชน 

จากผลการวิจัยที่พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญไมเคยใชบริการจองตั๋วออนไลนสายการบินที่ใหบริการเต็ม

รูปแบบ และประเภทการใชบรกิารที่สะดวกสะบายตอการจองตั๋วออนไลน คือการจองผาน Link (เฟซบุค อินตราแกรม ไลน) 

จํานวนเงนิที่ซื้อตัว๋เครื่องบนิในแตละครัง้ไดแก นอยกวา 10,000 บาท และ 10,000 – 20,000 บาท ความถี่ที่ใชบริการจองตั๋ว

ออนไลน 1-2 ครัง้/ป โดยรับรูขาวสารออนไลนผานเฟซบุค ใชเวลาในการเลนอินเตอรเน็ตมากกวา 3 ชั่วโมง/วัน และผูตอบ

แบบสอบถามจะเลอืกใชการจองตัว๋ออนไลนของสายการบินเต็มรูปแบบอยางแนนอน ดังนั้นหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งสายการ

บนิที่ใหบรกิารเต็มรูปแบบ และสายการบินตนทุนต่ําสามารใชผลการวิจัยเปนแนวทางในการจัดทํานโยบายและวางแผนกล

ยุทธ การประชาสัมพันธ และการพัฒนารูปแบบบริการจองตั๋วออนไลนใหแกผูโดยสารของสายการบินไดอยางเหมาะสม 

โดยเฉพาะอยางย่ิงการจองตัว๋ออนไลนผาน Link (เฟซบุค อินตราแกรม ไลน) เพราะผูใชงานสวนใหญมีชั่วโมงในการใชเวลา

การเลนอินเตอรเน็ตตอวันสูง และในโอกาสตอไปก็พรอมที่จะใชการจองตัว๋ออนไลนอยางแนนอน 

ขอเสนอแนะสําหรับการศกึษาวิจัยครั้งตอไป 

เนื่องจากการศกึษาวจัิยในครัง้นี้ คณะผูวจัิยไดศกึษาถงึ การรับรูของประชาชนในจังหวัดชลบุรทีี่มีผลตอการตัดสินใจ

เลอืกใชบรกิารจองตัว๋ออนไลนสายการบินที่ใหบริการเต็มรูปแบบ (Full service Airlines) ซึ่งผูวิจัยไดศึกษาเปาหมายเปนกลุม

ประชากรที่เปนคนไทยเทานัน้ ดังนัน้การศกึษาวจัิยครัง้ตอไปจึงขอเสนอแนะใหเปลี่ยนกลุมเปาหมายเปนชาวตางชาติเพื่อทําให

ทราบถึงความตองการและการรับรูของผูโดยสารชาวตางชาติดวย และควรมีการศึกษาวิจัยเพื่อเปรียบเทียบการรับรูของ

ประชาชนในจังหวัดชลบุรทีี่มีผลตอการตัดสนิใจเลอืกใชบรกิารจองตัว๋ออนไลนสายการบนิที่ใหบรกิารเต็มรูปแบบ (Full service 

Airlines) ในเชงิคุณภาพ 
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บทคัดยอ 

งานวจัิยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อวเิคราะหหาปจจัยที่มีอิทธิพลตอความสุขของเกษตรกรไทย ขอมูลที่ใชเปนขอมูลทุติยภูมิ

ระดับจังหวัด ป พ.ศ.2559 รวบรวมขอมูลจากผลการสํารวจดัชนคีวามสุขของเกษตรกรไทยของศูนยวิจัยและพัฒนา ธนาคาร

เพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร และจากรายงานสถิติของหนวยงานราชการอ่ืนๆ วิธีการวิเคราะหขอมูลอาศัยเทคนิค

การประมาณคาแบบจําลองปจจัยกําหนดดัชนคีวามสุขดวยวธิกีําลังสองนอยที่สุด (OLS) และวิธีการวิเคราะหสมการถดถอย

เชงิที่ตัง้ (Spatial Regression) ซึ่งคํานงึถงึอิทธิพลของที่ตั้งตอความสุขของเกษตรกร ผลการศึกษายืนยันวาความสัมพันธเชิง

พื้นที่มีผลตอการวเิคราะหปจจัยกําหนดความสุข โดยระดับความสุขของเกษตรกรไดรับอิทธิพลจากจังหวัดที่อยูใกลกัน ผล

การวิเคราะหสมการเชิงพื้นที่ พบวา ปจจัยดานประชากร (วัดจากอายุ) และปจจัยดานเศรษฐกิจ (วัดจากผลผลิตหลักทาง

การเกษตร) สงผลเชงิบวกอยางมีนัยสําคัญตอความสุขของเกษตรกรไทย 

คําสําคัญ:  ความสุข เกษตรกรไทย การวเิคราะหสมการถดถอย 

Abstract 

This paper aims to analyze factors influencing Thai farmers’ happiness. The employed data are secondary data 

at the provincial level in 2016, compiled from the Thai farmers’ happiness index survey of the Research and 

Development Center, Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives, and from statistical reports of other government 

agencies. The data are analyzed using the happiness determinants model. The estimation techniques employ both 

ordinary least squares (OLS) and spatial regressions, taking into account the role of location. The explanatory variables 

include demographic, economic, social, health, and environmental factors that could potentially affect happiness. The 

results confirm the existence of spatial relationship therefore the level of happiness in one province can be influenced by 

those of nearby provinces. The results from spatial lag model shows that only demographic (measured in term of age) 

and economic (measured in term of major farm product) factors have positive and significant impacts on the Thai 

farmers’ happiness. 

Keywords: Happiness, Thai Farmer , Regression Analysis 
 

บทนํา 

ความอยูดีมีสุขของเกษตรกรเปนตัวชี้วัดระดับการพัฒนาทางการเกษตรที่สําคัญของประเทศ แนวนโยบายในการ

พัฒนาทางการเกษตรจึงไมอาจละเลยเรื่องคุณภาพชวีติและความผาสุกของเกษตรกร ในชวงหลายทศวรรษของการพัฒนาที่
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ผานมา ภาคการเกษตรเปนตัวขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจที่สําคัญ ประชากรสวนใหญอยูในภาคการผลิตทางการเกษตร 

และเปนรากฐานของการสรางความม่ันคงทางอาหารของประเทศ การพัฒนาทางการเกษตรนําไปสูความเจริญเติบโตทาง

เศรษฐกจิในภาพรวม ชวยใหความยากจนลดลง และคนไทยมีมาตรฐานการครองชีพที่สูงขึ้น (กระทรวงเกษตรและสหกรณ, 

2560; Warr and Suphannachart, 2017) อยางไรก็ตาม การพัฒนาในชวงสี่ทศวรรษแรกของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาต ิประเทศไทยเนนการพัฒนาทางวัตถุและการขยายตัวทางเศรษฐกิจเปนอยางมาก โดยไมคอยไดใหความสําคัญกับ

การพัฒนาคนและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาต ิจนทําใหเกิดปญหาความไมสมดุลในการพัฒนา นําไปสูปญหาดานสังคม 

ความเหลื่อมล้ํา และทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอมเสื่อมโทรม (สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2553) ดวยเหตุนี้เองจึง

เปนสาเหตุใหการจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติตั้งแตฉบับที่ 10 (2550-2554) เปนตนมา ไดหันมาให

ความสําคัญกับกระบวนการพัฒนาที่เนนคนเปนศูนยกลางและกําหนดเปาหมายการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนรวมถึงเกษตรกร

ไทยซึ่งเปนคนกลุมใหญของประเทศที่เปนรูปธรรมมากขึ้น (สํานักงานคณะกรรมการเศรษฐกจิและสังคมแหงชาติ, 2560) 

ไมเพยีงเทานัน้ เปาหมายอันดับแรกของแผนพัฒนาการเกษตรในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 12 

(2560-2564) ก็ไดใหความสําคัญตอประเด็นความผาสุกของเกษตรกรดวยเชนกัน (กระทรวงเกษตรและสหกรณ, 2560) 

แสดงใหเห็นวา ความสุขของเกษตรกรเปนเรื่องสําคัญและเปนเปาหมายหลักของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ การ

ศึกษาวิจัยและการติดตามวัดระดับความสุขของเกษตรกรจึงเปนเรื่องสําคัญที่จะชวยใหบรรลุเปาหมายของแผนพัฒนา

การเกษตรและนําไปสูการพัฒนาคุณภาพชวีติของเกษตรกรอยางแทจรงิ 

จากการทบทวนวรรณกรรม พบวา การวิจัยเกี่ยวกับปจจัยที่มีอิทธิพลตอความสุขในประเทศไทยสวนใหญเปน

งานวิจัยเชิงสํารวจและกรณีศึกษา เนนการสํารวจขอมูลระดับยอย เฉพาะพื้นที่ ซึ่งการศึกษาเหลานี้ชวยใหไดขอมูลเชิง

ประจักษและขอเสนอแนะเฉพาะกรณีศกึษาแตทวายังไมสามารถนําไปสูขอเสนอแนะเชิงนโยบายในระดับมหภาคได สวนการ

สํารวจความสุขของเกษตรกรระดับประเทศที่จัดทําโดยหนวยงานภาครัฐอยางสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรและธนาคารเพื่อ

การเกษตรและสหกรณการเกษตร ก็เปนเพยีงการสํารวจและวเิคราะหขอมูลเชงิพรรณนาเบื้องตน ยังไมเคยมีการวิเคราะหเชิง

สถติอิยางลกึซึ้ง 

จากผลการสํารวจดัชนคีวามสุขของเกษตรกรไทยในป พ.ศ.2559 พบวา ระดับความสุขของเกษตรกรอยูในเกณฑที่มี

ความสุขมาก ซึ่งมีพัฒนาการที่ดขีึ้นเม่ือเทยีบกับผลการสํารวจดัชนีความผาสุกของเกษตรกรป 2553 ที่จัดทําโดยสํานักงาน

เศรษฐกจิการเกษตร (2553) โดยเกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเปนภาคที่มีความสุขมากที่สุด รองลงมาคือ 

ภาคใตตอนบน ภาคตะวันตก ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง ภาคใตตอนลาง ภาคเหนือ

ตอนลาง และภาคเหนือตอนบน ตามลําดับ (ศูนยวิจัยและพัฒนาธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร, 2560) 

อยางไรก็ตาม ผลการสํารวจที่พบวาเกษตรกรไทยมีความสุขในระดับสูงนี้กลับสวนทางกับรายไดเฉลี่ยตอคนของภาค

การเกษตรที่มีคาต่ําที่สุดเม่ือเทียบกับอาชีพนอกภาคการเกษตรซึ่งสะทอนผานผลิตภาพแรงงานและเปนอีกหนึ่งดัชนีชี้วัด

ความกาวหนาของการพัฒนาทางการเกษตร (สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2557) จึงเปนที่นาสนใจวาความสุข

ของเกษตรกรไทยถูกกําหนดจากปจจัยใดเปนหลักและระดับรายไดมีผลตอความสุขหรือไม โจทยวิจัยเหลานี้จําเปนตองใช

วธิกีารวเิคราะหเชงิสถติมิาชวยหาคําตอบ ซึ่งในปจจุบันยังไมพบงานวจัิยที่ตอบโจทยไดอยางครบถวน นอกจากนี้ จากการนํา

ขอมูลการสํารวจของศูนยวจัิยและพัฒนา ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร มาพิจารณาเบื้องตน พบวา ดัชนี

ความสุขมีแนวโนมกระจุกตัวในจังหวัดที่มีที่ตัง้ใกลเคียงกันดังภาพที่ 1 จึงเปนไปไดวาอิทธิพลเชิงพื้นที่ หรืออิทธิพลของเพื่อน

บาน อาจสงผลตอความสุขของเกษตรกรไทย ซึ่งเปนประเด็นที่ยังไมพบงานวจัิยใดศกึษามากอนทัง้ในประเทศและตางประเทศ 
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จากความสําคัญของการศกึษาเรื่องความสุขของเกษตรกรและชองวางทางการวจัิยที่ยังคงขาดการวเิคราะหเชิงสถิติดังที่กลาว

ไปขางตน การศึกษาเชิงลึกเพื่อวิเคราะหหาปจจัยกําหนดดัชนีความสุขของเกษตรกรไทยจึงเปนงานวิจัยที่สําคัญ ซึ่งใน

บทความนี้จะเปนงานแรกที่ประยุกตใชเทคนคิวิธีทางเศรษฐมิติกับขอมูลดัชนีความสุขระดับจังหวัดของประเทศไทย โดยจะมี

การใชทัง้วิธีการวิเคราะหสมการถดถอยแบบกําลังสองนอยที่สุด (Least Squares Regression) ซึ่งนิยมใชกันอยางแพรหลาย

และวธิกีารวเิคราะหสมการถดถอยเชิงพื้นที่ (Spatial Regression) ซึ่งเปนวิธีที่ยังไมเคยมีการใชในงานวิจัยดานความสุข เพื่อ

ทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางอิทธิพลของที่ตั้งและระดับความสุขของเกษตรกรที่มีแนวโนมกระจุกตัวใน

จังหวัดใกลเคียงกันดังแสดงในภาพที่ 1 ผลการศกึษาที่ไดสามารถนําไปสนับสนุนเปนฐานขอมูลและนําไปบูรณาการเชื่อมโยง

อยางเปนระบบกับฐานขอมูลอ่ืนๆ เพื่อนํามาพัฒนาใหเกิดประโยชนแกงานนโยบายของชาติ ดานการพัฒนาความสุขของ

เกษตรกรและการพัฒนาทางการเกษตรที่สมดุลและย่ังยืนของประเทศไทยไดตอไป 

 

ภาพที่ 1 ระดับความสุขของเกษตรกรไทย ป พ.ศ. 2559 

ที่มา : ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร (2559 
วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อวเิคราะหหาปจจัยที่มีอิทธพิลตอความสุขของเกษตรกรไทย 

วิธีการดําเนนิการวิจัย 

ขอบเขตการวิจัย 
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การศกึษาครัง้นี้มุงวเิคราะหหาปจจัยที่มีอิทธพิลตอความสุขของเกษตรกรในประเทศไทย โดยใชขอมูลระดับจังหวัด

จากการสํารวจดัชนคีวามสุขของเกษตรกรไทย ป พ  .ศ  . 2559 ของศูนยวิจัยและพัฒนา ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ

การเกษตรและจากรายงานสถติขิองหนวยงานราชการอ่ืนๆ 

การรวบรวมขอมูล 

1. ขอมูลดัชนคีวามสุขของเกษตรกร 

ในการศึกษาครั้งนี้ใชขอมูลความสุขของเกษตรไทยระดับจังหวัด จากการสํารวจของศูนยวิจัยและพัฒนา ธนาคารเพื่อ

การเกษตรและสหกรณการเกษตร ป พ.ศ. 2559 โดยการสัมภาษณเกษตรกรผูที่มาใชบริการธนาคารเพื่อการเกษตรและ

สหกรณการเกษตร ทั่วประเทศ โดยกําหนดจํานวนตัวอยางสัมภาษณเกษตรกร 40 ราย ตอ 1 สํานักงานจังหวัด ไดกลุม

ตัวอยางที่ใหขอมูลจาก 66 จังหวัด ทั้งสิ้น 2,026 คน โดยดัชนีความสุขของเกษตรกรระดับจังหวัดคํานวณจากปจจัยหลาย

ดาน สรุปไดดังนี้      

1.1 สุขภาพเงนิด ี(Happy Money) หมายถงึ การที่บุคคลมีวนิัยในการใชจายเงนิ มีความสามารถและพงึพอใจในการบริหาร

จัดการระบบการรับ จาย ออมเงนิ และภาระหนี้สนิ 

1.2 ใฝรูด ี(Happy Brain) หมายถงึ การที่บุคคลมีความตื่นตัว กระตอืรอืรนในการเรยีนรูสิ่งใหมๆ  เพื่อปรับตัวใหเทากันและ

ตัง้รับการเปลี่ยนแปลงไดตลอดเวลา  

1.3 การงานด ี(Happy Work-Life) หมายถงึ การที่บุคคลมีความสบายใจในการทํางาน มีความรัก ความผูกพัน และความ

ภาคภูมิใจในอาชพี มีความม่ันใจและพงึพอใจในอาชพีรายได 

1.4 สังคมด ี(Happy Society) หมายถงึ การที่บุคคลมีความสัมพันธที่ดตีอเพื่อนบาน ไมทําใหผูอ่ืนเดือดรอน ไมเอาเปรียบ

ผูคนรอบขาง ไมทําใหสังคมเสื่อมถอย 

1.5 สุขภาพด ี(Happy Body) หมายถงึ การที่บุคคลมีสุขภาพรางกายแข็งแรง สมสวน มีพฤตกิรรมการบรโิภคที่ปลอดภัย มี

ความพงึพอใจสภาวะสุขภาพของตนเอง 

1.6 ครอบครัวด ี(Happy Family) หมายถงึ การที่บุคคลมีความรูสึกผูกผัน เชื่อใจ ม่ันใจ และอุนใจกับบุคคลในครอบครัว

ของตนเอง 

2. ขอมูลปจจัยกําหนดความสุขของเกษตรกร 

สําหรับขอมูลของตัวแปรอธิบายที่ใชในแบบจําลองทางเศรษฐมิติเพื่อวิเคราะหหาปจจัยกําหนดความสุขของเกษตรกร เปน

ขอมูลระดับจังหวัดที่รวบรวมจากหนวยงานของภาครัฐ โดยจากการตรวจเอกสารเกี่ยวกับแนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

ปจจัยกําหนดความสุข สามารถแบงไดเปน 4 กลุม ไดแก ปจจัยดานประชากร ดานเศรษฐกจิ ดานสังคม ดานสุขภาพ และดาน

สิ่งแวดลอม ซึ่งแตละกลุมสามารถใชตัวแปรแทนไดหลายตัวแปรมีรายละเอียดสรุปไดดังตารางที่ 1 
ตารางที่ 1 ตัวแปรอธบิายที่ใชในแบบจําลองทางเศรษฐมิตเิพื่อวิเคราะหหาปจจัยกําหนดความสุขของเกษตรกร 

ตัวแปร คํานยิาม แหลงท่ีมาของขอมูล 

ดานประชากร 

- เพศ (Sex) 

- อายุ (Age) 

- ระดับการศกึษา (Edu) 

 

สัดสวนเพศชายและหญงิของเกษตรกรแตละจังหวัด (รอยละ) 

อายุเฉล่ียของเกษตรกรแตละจังหวัด(ป) 

จํานวนปท่ีอยูในระบบการศกึษา (ป) 

 

ศูนยวจิัยและพัฒนา ธกส. 

ศูนยวจิัยและพัฒนา ธกส. 

ศูนยวจิัยและพัฒนา ธกส. 

ดานเศรษฐกิจ 

- รายได (Inc) 

 

รายไดเฉล่ียตอครัวเรอืน(บาท/เดือน) 

 

สํานักงานสถิติแหงชาติ 
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- ผลผลิตหลักทาง

การเกษตร (Product) 

- ชั่วโมงการทํางาน 

(Hour) 

การประกอบอาชพีของเกษตรกรท่ีเปนประเภทหลัก(พชืไร พชืสวน 

ปศสัุตว ประมง และการบรกิารทางการเกษตร) 

ชั่วโมงการทํางานเฉล่ียตอสัปดาหของเกษตรกร (ชั่วโมง/สัปดาห) 

ศูนยวจิัยและพัฒนา ธกส. 

 

สํานักงานสถิติแหงชาติ 

ดานสังคม 

- อัตราการเกิดคดอีาญา

ตอชวิีตและรางกาย 

(Social1) 

- อัตราการเกิดคดอีาญา

ตอทรัพยสิน (Social2) 

 

อัตราการเกิดคดีอาญาตอชวีติและรางกายของประชาชน (ตอ

ประชากร 100,000 คน) 

 

อัตราการเกิดคดีอาญาตอทรัพยสินของประชาชน (ตอประชากร 

100,000 คน) 

 

สํานักงานตํารวจแหงชาติ 

 

 

สํานักงานตํารวจแหงชาติ 

ดานสุขภาพ 

- คาใชจายในการ

รักษาพยาบาล (Health) 

 

ขอมูลคาใชจายเก่ียวกับเวชภัณฑและการตรวจรักษาพยาบาลของ

เกษตรกรแตละจังหวัด (บาท/เดือน) 

 

การสํารวจภาวะเศรษฐกิจและ

สังคม สํานักงานสถิติแหงชาติ 

ดานส่ิงแวดลอม 

- ปรมิาณฝุน (Dust) 

 

 

- อุณหภูม ิ(Temp) 

 

- ปรมิาณน้ําฝน (Rain) 

 

ขอมูลปรมิาณฝุนละอองในอากาศท่ีมขีนาดไมเกิน 10 ไมครอน 

(PM10) เฉล่ียตอปของแตละจังหวัด (มิลลิกรัม/ลูกบาศกเมตร) 

ขอมูลอุณหภูมเิฉล่ียตอปของแตละจังหวัด (องศาเซลเซียส) 

 

ขอมูลปรมิาณนํ้าฝนเฉล่ียตอปของแตละจังหวัด (มลิลิเมตร) 

 

สํานักจัดการคุณภาพอากาศและ

เสียง กรมควบคุมมลพษิ 

รายงานสถิติการเกษตรสํานักงาน

เศรษฐกิจการเกษตร 

รายงานสถิติการเกษตร สํานักงาน

เศรษฐกิจการเกษตร 

 

ตารางที่ 2 คาสถติเิชงิพรรณนาของตัวแปรที่ใชในแบบจําลองทางเศรษฐมิติ 

 Observations Mean Standard Deviation 
Happy 66 82.66 4.36 

Age 66 49.05 4.91 

Edu 66 9.37 1.35 

Sex 66 52.80 9.51 
Inc 66 23,968.09 6,427.42 

Hour 66 41.97 3.59 

Health 66 335.55 89.98 

Dust 66 40.17 6.15 
Product 66 0.39 0.49 

Rain 66 1,476.63 828.76 

Social1 66 383.04 572.24 

Social2 66 1,063.08 1,914.67 
Temp 66 28.17 0.85 
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การวิเคราะหขอมูล 

การวเิคราะหเชงิปรมิาณ (Quantitative Analysis) เปนการวิเคราะหโดยใชแบบจําลองทางเศรษฐมิติในการวิเคราะห

ปจจัยที่มีผลตอความสุขของเกษตรกรไทย โดยโดยใชการวเิคราะหสมการถดถอยดวยวิธีกําลังสองนอยที่สุด (Ordinary Least 

Squares) และเทคนคิการวเิคราะหสมการถดถอยเชงิที่ตัง้ (Spatial Regression) 

แบบจําลองที่ใชในการวิเคราะหปจจัยที่มีอิทธิพลตอความสุขของเกษตรกรไทย 

ในการศึกษาปจจัยที่มีผลตอความสุขของเกษตรกรไทย อาศัยแบบจําลองทางเศรษฐมิติในรูปแบบจําลองสมการ

ถดถอยเชิงซอน (Multiple Regression Model) ซึ่งมีดัชนีความสุขเปนตัวแปรตาม (Y) และตัวแปรอธิบาย (X) ประกอบดวย 1. 

ปจจัยดานประชากรศาสตร ไดแก ตัวแปรอายุ (Age) เพศ (Sex) ระดับการศกึษา (Edu) 2. ปจจัยดานเศรษฐกิจ ไดแก ตัวแปร

รายได (Inc) ผลผลิตหลักทางการเกษตร (Product) และชั่วโมงการทํางาน (Hour) 3. ปจจัยดานสังคมและสุขภาพ ไดแก ตัว

แปรความม่ันใจในความปลอดภัยของสังคม (Social) และคาใชจายในการรักษาพยาบาล (Health) 4. ปจจัยดานสิ่งแวดลอม 

ไดแก ตัวแปรปริมาณฝุนละออง (Dust) อุณหภูมิ (Temp) และปริมาณน้ําฝน (Rain) ความสัมพันธระหวางตัวแปรใน

แบบจําลองปจจัยกําหนดความสุขเกษตรกรสามารถสรุปไดดังสมการ (1) 

 

 
ในการประมาณคาสมการ (1) อาศัยเทคนคิวธิทีางเศรษฐมิต ิโดยแบงเปน 2 ขัน้ตอน ดังนี้ 

(1)ประมาณคาแบบจําลองปจจัยกําหนดความสุขดวยวิธีกําลังสองนอยที่สุด (OLS) ดังสมการ (2) จากนั้นทําการ

ทดสอบคาคลาดเคลื่อนดวยคาสถิติ Moran’s I เพื่อตรวจสอบเบื้องตนเกี่ยวกับอิทธิพลเชิงพื้นที่ (Spatial Effects) ถาผลการ
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ทดสอบพบวาอิทธิพลเชิงพื้นที่มีนัยสําคัญ ผลการประมาณคาจากวิธี OLS จะไมนาเชื่อถือ เนื่องจากการละเลยอิทธิพลเชิง

ที่ตั้งนี้อาจทําใหเกิดความเอนเอียงจากการละเลยตัวแปรที่สําคัญ (Omitted Variable Bias) นําไปสูตัวประมาณคาที่มี

คุณสมบัตไิมคงเสนคงวา (Inconsistent) นั่นคือ ไมวาจะเพิ่มจํานวนตัวอยางใหมากขึ้นเทาใด ตัวประมาณคาที่ไดก็จะไมเขาใกล

คาที่แทจริงหากใชขอมูลประชากร หรือหากแมวาไดผลการประมาณคาที่ไมเอนเอียง ผลนั้นก็จะยังคงไมมีประสิทธิภาพ 

(Inefficient) หรอืไมมีความแปรปรวนต่ําที่สุด 

                     
(2)ประมาณคาแบบจําลองปจจัยกําหนดความสุขดวยวิธี Maximum Likelihood Estimation (MLE) โดยใชสมการ

ถดถอยเชงิพื้นที่อยางงาย (Simple Spatial Regression) เพื่อทดสอบอิทธพิลของปจจัยดานที่ตัง้หรอือิทธิพลของเพื่อนบาน โดย

อาศัยแบบจําลอง Spatial Lag ดังสมการ (3) ซึ่งเปนแบบจําลองที่คํานึงถึงความไมเปนอิสระตอกันเชิงที่ตั้ง (Spatial 

Dependence)โดยกําหนดใหความสุขของเกษตรกรในจังหวัดที่มีที่ตั้งใกลเคียงกันมีความสัมพันธกัน ทั้งนี้ แบบจําลอง Spatial 

ไมสามารถใชวธิกีารที่นยิมใชในการศกึษาที่ผานมาอยาง OLS ได เนื่องจากจะนําไปสูผลการประมาณคาที่เอนเอียงและไมคง

เสนคงวาอันเกดิจากปญหาตัวแปรอธบิายในแบบจําลองมีความสัมพันธกับตัวคลาดเคลื่อน (Endogeneity) ซึ่งเกิดไดจากการ

ละเลยตัวแปรที่สะทอนความสัมพันธเชงิพื้นที่ (Anselin, 1988, 1999) 

 

โดยที่  푌 คือ เวคเตอรของตัวแปรตาม (ดัชนคีวามสุขของเกษตรกรไทย) 

       푊 คือ เมทรกิซที่แสดงวาจังหวัดใดตัง้อยูใกลกันหรอืเปนเพื่อนบานกัน เรียกสมาชิกในเมทริกซนี้วา น้ําหนักเชิงที่ตั้ง มี

จํานวนแถวและคอลัมนเทากับจํานวนตัวอยาง n (푛 × 푛 Standardized Spatial Weight Matrix) โดย 푤  ซึ่งเปนสมาชิกใน

เมทรกิซมีคาเทากับ 1 เม่ือจังหวัดมีพื้นที่ใกลกันหรอืเปนเพื่อนบานกัน และเทากับ 0 เม่ือไมใชเพื่อนบานกัน 

       ρ คือพารามิเตอรแสดงความสัมพันธเชงิที่ตัง้ (Spatial Dependence Parameter) 

       คือ คาคลาดเคลื่อน 

 

ผลการวิจัย 

จากการประมาณคาและการทดสอบนัยสําคัญเชงิที่ตัง้ดวยวธิกีารขางตน พบวา ตัวคลาดเคลื่อนที่ไดจากวิธี OLS มี

อิทธิพลเชิงที่ตั้งปรากฎอยูอยางมีนัยสําคัญ (คาสถิติ Moran’s I มีนัยสําคัญ ณ ระดับ 10%) การละเลยอิทธิพลดังกลาวทํา

ใหผลการประมาณคาจากวิธี OLS เกิดปญหาทางเศรษฐมิตินําไปสูผลการวิเคราะหที่ไมนาเชื่อถือ จึงควรนําแบบจําลอง 

Spatial Lag มารวมวเิคราะหหาปจจัยกําหนดความความสุขของเกษตรกรไทยในศึกษานี้ดวยทั้งนี้ การวิเคราะหและการเลือก

สมการถดถอยที่เหมาะสมไดเริ่มตนจากการใชตัวแปรอธิบายทั้งหมดตามสมการที่ (1) แตเนื่องจากผลที่ไดไมมีนัยสําคัญ

โดยรวมและไมพบตัวแปรที่มีนัยสําคัญทางสถิติเลย จึงตัดตัวแปรที่ไมมีนัยสําคัญออกไปทีละตัวจนไดแบบจําลองสุดทายที่มี

ผลการประมาณคาที่มีนัยสําคัญโดยรวมมากที่สุด (แสดงดวยคา F-Statistics)ผลการวเิคราะหสรุปไดดังตารางที่ 3 
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ตารางที่ 3 การประมาณคาหาปจจัยที่มีอิทธิพลตอความสุขของเกษตรกรไทย ดวยวิธี OLS และ Spatial Lag 

     (ตัวแปรตาม คือ lnY) 

 

 
หมายเหต:ุ ตัวเลขในวงเล็บแสดงคา p-value ทัง้นี้ ***, ** และ *หมายถึงมีนัยสําคัญทางสถิติ ณ ระดับความผิดพลาด 1%, 

5%และ 10% ตามลําดับ ตัวแปรที่อยูในรูป ln หมายถงึตัวแปรที่อยูในรูป Natural Logarithm 

วิจารณผลการวิจัย 

จากแบบจําลอง OLS พบวา ปจจัยที่มีอิทธิพลตอความสุขของเกษตรกรไทย คือ อายุ และผลิตภัณฑหลักทาง

การเกษตร โดยพบวา เม่ือเกษตรกรมีอายุเพิ่มขึ้น 1 ป จะทําใหความสุขของเกษตรกรเพิ่มขึ้นรอยละ 0.3 และเกษตรกรผูที่มี

ผลติภัณฑหลักทางการเกษตรที่ไมใชพืชไรจะมีความสุขมากกวาเกษตรกรผูมีผลิตภัณฑหลักเปนพืชไรอยูรอยละ 2.84 และ

จากการตรวจสอบคาคลาดเคลื่อนที่ไดจากวิธี OLS ดวยคาสถิติ Moran’s I พบความสัมพันธเชิงพื้นที่ ณ ระดับความเชื่อม่ัน 

รอยละ 90 ทําใหไมสามารถละเลยอิทธิพลเชิงที่ตั้งได จึงมีการใชแบบจําลอง Spatial Regression เขามารวมวิเคราะหดวย 

และจากแบบจําลอง Spatial Regression พบวาคาที่ไดใกลเคียงกับแบบจําลอง OLS คือ ปจจัยที่มีอิทธิพลตอความสุขของ
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เกษตรกรไทย คือ อายุ และผลิตภัณฑหลักทางการเกษตร โดยพบวา เม่ือเกษตรกรมีอายุเพิ่มขึ้น 1 ป จะทําใหความสุขของ

เกษตรกรเพิ่มขึ้นรอยละ 0.29 และเกษตรกรผูที่มีผลิตภัณฑหลักทางการเกษตรอ่ืนๆ จะมีความสุขมากกวาเกษตรกรผูมี

ผลติภัณฑหลักทางการเกษตรเปนพืชไร อยูรอยละ 2.84 ซึ่งหมายความวา อิทธิพลของเพื่อนบานมีผลตอดัชนีความสุขของ

เกษตรไทย กลาวอีกนัยคือ ความสุขของเกษตรกรในจังหวัดที่อยูใกลเคียงกันมีระดับคอนขางใกลเคียงกัน โดยความสุขของ

เกษตรกรในจังหวัดหนึ่งมีแนวโนมที่จะไดรับอิทธิพลจากความสุขของเกษตรกรในจังหวัดที่อยูใกลกันดังนั้น หนวยงานที่

เกี่ยวของสามารถกําหนดนโยบายความสุขที่มุงเปาไปยังกลุมจังหวัดที่อยูใกลเคียงกันเปนกลุมจังหวัดขนาดใหญ ซึ่งอาจชวย

ประหยัดงบประมาณและทรัพยากรในการดําเนนิมาตรการสงเสริมความสุขของเกษตรกรไดมากวาการกําหนดนโยบายที่มุง

พัฒนาปจจัยกําหนดความสุขของเกษตรกรรายยอยหรอืรายกลุมขนาดเล็ก 
 

สรุปผลการวิจัย 

งานวจัิยนี้มุงเนนเพื่อตอบคําถามจากชองวางทางการวจัิยเกี่ยวกับการศึกษาเรื่องความสุขของเกษตรกรไทย ที่ยังไม

เคยมีการวเิคราะหทางเศรษฐมิต ิและยังไมเคยมีการนําอิทธพิลเชงิที่ตัง้เขามาศกึษาเกี่ยวกับความสุขของเกษตรกรไทย  

จากการวิเคราะหเชิงสถิติเบื้องตนพบวา แบบจําลองปจจัยกําหนดความสุขของเกษตรกรไทยมีอิทธิพลเชิงที่ตั้ง

ปรากฏอยูและเราไมสามารถละเลยอิทธพิลนี้ไดดวยการประมาณคาแบบ OLS เพียงอยางเดียว แตจําเปนตองนําอิทธิพลเชิง

ที่ตั้งเขามาพิจารณาในการประมาณคาแบบจําลองกําหนดความสุข โดยจากการใชแบบจําลอง Spatial Lag เขามารวม

วเิคราะหดวย พบวา ปจจัยที่มีอิทธพิลตอความสุขของเกษตรกรไทย คือ ปจจัยดานประชากรที่วัดจากอายุเฉลี่ยของเกษตรกร 

และปจจัยดานเศรษฐกิจ ซึ่งวัดจากผลิตภัณฑหลักทางการเกษตรสําหรับปจจัยดานอ่ืนๆ ไมพบหลักฐานทางสถิติวามี

นัยสําคัญตอดัชนคีวามสุขของเกษตรกรไทย 
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บทคัดยอ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาพฤติกรรมการซื้อเครื่องสําอางนํา เขาจากตางประเทศของผูชายใน

กรุงเทพมหานคร ความสัมพันธระหวางพฤตกิรรมการซื้อกับปจจัยสวนบุคคล และความแตกตางของระดับความสําคัญของ

สวนประสมทางการตลาดตอการซื้อเครื่องสําอางนําเขาจากตางประเทศ กลุมตัวอยางที่ใชจํานวน 400 คนคือ ผูชายที่ซื้อและ

ใชเครื่องสําอางนําเขาจากตางประเทศ โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บขอมูล สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลคือ 

คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว  )One-way Analysis of 

Variance  (และการทดสอบดวยสถติไิคสแควร ) Chi-square Test( 

ผลการวจัิยพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนมีชวงอายุ 31-40 ป สถานภาพโสด ระดับการศึกษาปริญญาตรี มีอาชีพ

เปนขาราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 20,001-30,000 บาท มีพฤติกรรมการซื้อเครื่องสําอาง

ประเภทบํารุงผิวหนา  )Skin care   (จํานวน  1 ชิ้น ในราคาไมเกิน 1,000 บาทตอครั้งตอเดือน โดยซื้อจากเคานเตอรแผนก

เครื่องสําอางในหางสรรพสนิคา โดยศึกษาขอมูลทางอินเตอรเน็ต ใชผลิตภัณฑเพื่อความม่ันใจ ใหความเห็นวาเครื่องสําอาง

นําเขาจากประเทศฝรั่งเศสมีคุณภาพมากที่สุด และใชเครื่องสําอางประเภทเจลหรือโฟมลางหนามากที่สุด อยางไรก็ตามย่ีหอ

เครื่องสําอางนําเขาจากตางประเทศที่ไดรับความนิยมมากที่สุดคือ NIVEA 

ผลสรุปการวิเคราะหสมมติฐานพบวา ปจจัยสวนบุคคลแตกตางกัน มีพฤติกรรมการซื้อเครื่องสําอางนําเขาจาก

ตางประเทศแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่0.05 ระดับความสําคัญของสวนประสมทางการตลาดในดานผลิตภัณฑ 

ดานราคา ดานชองการการจัดจําหนาย และดานสงเสรมิการตลาดอยูในระดับสําคัญมาก 

 

คําสําคัญเครื่องสําอางนําเขาจากตางประเทศ  พฤตกิรรมการซื้อ  ปจจัยสวนบุคคล  สวนประสมทางการตลาด 

 

Abstract 

The objective of this research was to study factors affecting buying behaviors of imported cosmetics of male customer in 

Bangkok classified by demographic characteristics in term of product, price, place and promotion. The sample groups for this 

research were 400 males in Bangkok. The questionnaires were used as the primary data collection. The statistics used for 

analyzing the data are frequency, percentage, mean, standard deviation, One-way Analysis of Variance (ANOVA) and Chi-

Square Test. 
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The results of this research concluded that most of respondents were 31-40 years old, single, holding a bachelor’s 

degree, working as government officer or state enterprise officer and having average monthly income of 20,001-30,000 baht. 

Most of the respondents bought imported skin care products and they usually bought a piece of imported cosmetic product per 

month and average amount spent at a time was less than 1,000 baht per buying. The respondents prefered to buy from counter 

in department store as they believed that imported cosmetics were high in quality especially from France. However, most of 

them bought skin care product as cleansing foam and the most popular brand among respondents was NIVEA. 

The respondents with different age, status, education level, occupation, and individual income per month have different 

buying behavior at statistically of 0.05. Marketing Mixes consists of product, price, place and promotion were at second most 

important level. 

Keywords: Imported Cosmetics, Buying behavior, Demographic characteristics, Marketing mixes 

 

บทนํา 

ในปจจุบันไมอาจปฏิเสธไดวาคนในสังคมมักจะใหความสําคัญกับรูปลักษณ กลาวคือ คนในสังคมยุคปจจุบันมีความ

เชื่อไปในทางเดยีวกันวา หากคนเรามีหนาตาสวยงาม ผวิพรรณด ีจะเปนหนทางหรือตัวชวยเพื่อนําเราไปสูความสําเร็จในชีวิต 

ทัง้ในดานอาชพีการงาน หรอืการไดรับการยอมรับในสังคม เครื่องสําอางจึงเขามามีบทบาทในชีวิตประจําวัน และไดรับความ

นยิมเปนอยางมาก การนําเขาเครื่องสําอางที่มีการขยายตัวอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะเครื่องสําอางที่นําเขาจากตางประเทศถือ

เปนผลติภัณฑที่มีอัตราการขยายตัวสูง และยังมีแนวโนมที่ขยายตัวขึ้นเรื่อยๆ โดยประเทศที่มีมูลคานําเขาเครื่องสําอางอันดับ

หนึ่งคือ ฝรั่งเศส รองลงมาคือ สหรัฐอเมรกิา จีน ญี่ปุน และเกาหลใีต ตามลําดับ โดยประเทศฝรั่งเศสมีมูลคาและสัดสวนการ

นําเขาสูงที่สุดทุกปเม่ือเทยีบกับประเทศอ่ืนๆ ประเทศเกาหลใีตมีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้นทุกป ดูไดจากตารางที่ 1 ดังนี้ 
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ไมเฉพาะผูหญิงเทานั้นที่ใหความสําคัญกับรูปลักษณ ผูชายก็ดูแลตัวเองมากขึ้น ปจจุบันจะพบวามีการโฆษณาขาย

เครื่องสําอางสําหรับผูชายมากขึ้น และผูชายจะเขารับบรกิารเสริมความงามตามรานตกแตงทรงผม ทําสีผม นวดหนา ดูดสิว

เสี้ยน นวดตัวรวมทั้งการทําสปาทั้งหลายไมแตกตางจากผูหญิง ความจริงผูชายก็มีสิทธิมีผิวสะอาด ผิวสวย และชะลอแก

เชนเดยีวกับผูหญงิ ผลติภัณฑดูแลผวิ เชน ผลติภัณฑทําความสะอาดผวิหนา ครมีบํารุงผิว และอ่ืนๆ ทั้งหญิงและชายจะซื้อใช

กันได ปจจุบันเครื่องสําอางจะเพิ่มประเภทใหผูชายเลอืกซื้อ เปนการเพิ่มชองทางจําหนายสินคาของผูผลิต เชน โฟมลางหนา

สําหรับผูชาย ครีมบํารุงผิวสําหรับผูชาย ครีมกันแดดสําหรับผูชาย แชมพูสระผมสําหรับผูชาย ซึ่งพบวาตลาดผลิตภัณฑ

เครื่องสําอางมีความหลากหลายทัง้ในเรื่องของราคาและคุณภาพที่สามารถตอบสนองความตองการของผูบริโภค และเขาถึง

กลุมเปาหมายไดอยางชัดเจน เพราะจะสังเกตไดวาธุรกิจเครื่องสําอางมีจําแนกระหวางเครื่องสําอางเฉพาะกลุมผูหญิงและ

ผูชาย ซึ่งนําไปสูภาวะการแขงขันกันเพื่อเปนผูครองสวนแบงทางการตลาดซึ่งมีมูลคาเพิ่มสูงขึ้นทั้งตลาดภายใน และภายนอก

ประเทศ 

 เนื่องจากตลาดเครื่องสําอางสําหรับผูชายกําลังเจริญเติบโต แตเครื่องสําอางที่มีขายอยูในปจจุบันเปนตราย่ีหอของ

ตางประเทศเปนสวนใหญ การนําเขาเครื่องสําอางมีแนวโนมเพิ่มขึ้นป ในขณะที่ผูประกอบการไทยมีศักยภาพในการผลิต

เครื่องสําอางเพื่อขายภายในประเทศ และสงออกไปยังตางประเทศได ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาถึงพฤติกรรมการซื้อเครื่องสําอาง

นําเขาจากตางประเทศ และสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการซื้อเครื่องสําอางนําเขาจากตางประเทศของผูชายใน

กรุงเทพมหานคร เพื่อเปนขอมูลที่สําคัญสําหรับผูประกอบการที่ผลิตเครื่องสําอางสําหรับผูชาย ตลอดจนผูประกอบการราย

ใหมที่มีแนวคิดที่จะลงทุนในธุรกจินี้ จะไดนําขอมูลดังกลาวไปประกอบการตัดสินใจในการดําเนินงานทั้งในดานการผลิต และ

การจัดจําหนาย และเพื่อใชสําหรับวางแผนกลยุทธทางการตลาดเพื่อตอบสนองความตองการของผูบรโิภคตอไป 

อุปกรณและวิธีการ / วิธีดําเนนิการวิจัย 

ประชากรที่ใชในการวิจัย 

 ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผูบริโภคเพศชายที่ เคยซื้อและใชเครื่องสําอางนําเขาจากตางประเทศใน

กรุงเทพมหานคร 

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 

 เนื่องจากไมสามารถกําหนดประชากรที่ใชเปนกลุมตัวอยางไดอยางแนนอน จึงใชการกําหนดขนาดกลุมตัวอยาง โดย

การใชสูตรการหาคาตัวอยางจากสัดสวนประชากร (นราศร ีไววนชิกุล และชูศักดิ์ อุดมศรี,2538:104) ที่ระดับความเชื่อม่ัน 95 

คาความคลาดเคลื่อนที่ 5% ดังนี้ 

  สูตร  n  =  

 

เม่ือ n  แทน  ขนาดของกลุมตัวอยาง 

Z  แทน  คามาตรฐานของระดับความเชื่อม่ัน 

E  แทน  คาความคลาดเคลื่อนที่ยอมใหเกดิขึ้น 

 สําหรับการวจัิยครัง้นี้ใชความเชื่อม่ัน 95  %คือ Z  =1.96 

 คาความคลาดเคลื่อน กําหนดใหคลาดเคลื่อนได 5  %คือ E  =0.05 ซึ่งสามารถแทนคาในสูตรได ดังนี้ 

    n  =
( . )
( . )
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    n  =385 

 ดังนัน้ จึงไดจํานวนกลุมตัวอยาง 385 คน โดยจะมีการสํารองกลุมตัวอยางไวประมาณ 5   %คือ  15 คน ดังนั้นรวม

ขนาดกลุมตัวอยางที่ใชในงานวจัิยครัง้นี้คือ 400 คน ซึ่งมีวธิกีารสุมตัวอยาง ดังนี้ 

วิธีการสุมตัวอยาง 

 กลุมตัวอยาง หมายถึง ผูบริโภคเพศชายที่เคยซื้อและใชเครื่องสําอางนําเขาจากตางประเทศในกรุงเทพมหานคร 

จํานวน 400 คน ผูวิจัยไดทําการสุมตัวอยาง โดยการเก็บตัวอยางจากการเลือกพื้นที่ที่มีประชากรผูชายจํานวนมากที่สุด10 

เขต แลวจับสลากพื้นที่ 4 เขต เลอืกตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive sampling) เปนการสุมตัวอยางโดยพิจารณาจากลักษณะ

ของกลุมตัวอยางที่เลือกเปนไปตามวัตถุประสงคของการวิจัย โดยทําการแจกแบบสอบถามใหกับผูบริโภคเพศชายที่เคยซื้อ

และใชเครื่องสําอางนําเขาจากตางประเทศ 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

 ขอมูลในการวจัิยครัง้นี้จําแนกออกตามแหลงที่มา ซึ่งประกอบดวย 

ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) 

 เปนการสํารวจจากการใชตัวอยางแบบสอบถามเพื่อใหครอบคลุมสาระสําคัญตามวัตถุประสงคของการวิจัยในเชิง

ปริมาณ เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ไดแก แบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งเปนคําถามปลายปด ผูวิจัยไดศึกษาความรู

จากเอกสาร แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ เพื่อทําการวิจัยเกี่ยวกับปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอ

พฤตกิรรมการซื้อเครื่องสําอางนําเขาจากตางประเทศของผูชายในกรุงเทพมหานคร โดยแบงเนื้อหาออกเปน 3 สวน ดังนี้ 

 สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 

 สวนที่ 2 พฤตกิรรมการซื้อเครื่องสําอางนําเขาจากตางประเทศ 

 สวนที่ 3 สวนประสมทางการตลาดที่ใชในการตัดสนิใจซื้อเครื่องสําอางนําเขาจากตางประเทศ 

ผูตอบแบบสอบถามทําเครื่องหมาย √ ลงในชองที่แสดงระดับความสําคัญที่มีผลตอการเลือกซื้อเครื่องสําอางนําเขาจาก

ตางประเทศ แบงออกเปน 5 ระดับ ประกอบดวย 

 คะแนน 5 = ระดับความสําคัญมากที่สุด 

 คะแนน 4 = ระดับความสําคัญมาก 

 คะแนน 3 = ระดับความสําคัญปานกลาง 

 คะแนน 2 = ระดับความสําคัญนอย 

 คะแนน 1 = ระดับความสําคัญนอยที่สุด  

หลักเกณฑในการวัดระดับความสําคัญ สามารถอางอิงผลการวิจัยโดยใชหลักการของ Likert Scale ซึ่งมีสูตรในการหา

คาเฉลี่ยดังนี้ 

  คาเฉลี่ย  = 
คาสูงสุด – คาต่าํสุด

จํานวนชัน้
 

= 
  

 

    = 0.8 

ดังนั้น สวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอพฤติกรรมการซื้อเครื่องสําอางนําเขาจากตางประเทศของผูชายใน

กรุงเทพมหานคร มีระดับความคิดเห็นตอเครื่องสําอางนําเขาจากตางประเทศ ดังนี้ 

 ระดับความสําคัญมากที่สุด  อยูในชวงคะแนน 4.21 – 5.00 
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ระดับความสําคัญมาก  อยูในชวงคะแนน 3.41 – 4.20 

 ระดับความสําคัญปานกลาง อยูในชวงคะแนน 2.61 – 3.40 

 ระดับความสําคัญนอย  อยูในชวงคะแนน 1.81 – 2.60 

 ระดับความสําคัญนอยที่สุด  อยูในชวงคะแนน 1.00 – 1.80 

การทดสอบเครื่องมือ 

1. ศึกษาแนวคิดและกรอบการศึกษาจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ เพื่อเปนพื้นฐานในการเลือกตัวแปรที่

เกี่ยวของและเพื่อใหเนื้อหาครอบคลุมวัตถุประสงคและจุดมุงหมายของงานวจัิย 

2. นําขอมูลที่ไดมาสรางแบบสอบถามใหสอดคลองกับกรอบและกําหนดขอบเขตของแบบสอบถามสวนตางๆที่

ตองการทําการวจัิย 

3. นําแบบสอบถามที่สรางเสร็จแลวเสนอตออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลักเพื่อตรวจสอบความถูกตองและ

เสนอแนะเพื่มเตมิเพื่อนํามาปรับปรุงแกไข 

4. ปรับปรุงแกไขแบบสอบถามและนําเสนอตออาจารยที่ปรกึษาวทิยานพินธหลักเพื่อพิจารณาตรวจสอบอีกครั้งเพื่อ

ความสมบูรณกอนนําแบบสอบถามนัน้ไปทดลองใช(Try out) กับประชากรที่ไมใชกลุมตัวอยางจํานวน 30 คน เพื่อหาคาความ

เชื่อม่ัน (Reliability) โดยวธิหีาคาสัมประสทิธิ์อัลฟาใชสูตรของครอนบัค (Cronbach’s alpha) (กัลยา วานิชยบัญชา, 2546:144) 

โดยคํานวณคาความเชื่อม่ันได 0.86 

5. นําแบบสอบถามไปเก็บขอมูล 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

 การวจัิยครัง้นี้เปนการวจัิยเชงิสํารวจ(Survey Method) เพื่อศกึษาสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอพฤติกรรมการ

ซื้อเครื่องสําอางนําเขาจากตางประเทศของผูชายในกรุงเทพมหานคร โดยทําการเก็บรวบรวมขอมูลที่ทําการศึกษาออกเปน 2 

สวน คือ 

1. ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เปนขอมูลที่ผูวิจัยไดจากการเก็บรวบรวมแบบสอบถามของผูบริโภคเพศชายที่เคย

ซื้อและใชเครื่องสําอางนําเขาจากตางประเทศในกรุงเทพมหานคร จํานวน 400 ชุด ซึ่งจะทําการเก็บขอมูลจากพื้นที่ที่กําหนด

ไวอยางครบถวน 

2. ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เปนขอมูลที่ใชประกอบการวิจัย ซึ่งไดจากการศึกษาเก็บรวบรวมขอมูลจาก

เอกสารที่เกี่ยวของ 

การวิเคราะหขอมูล 

     ผูวจัิยไดทําการรวบรวมแบบสอบถามและไดทําการศกึษาดังขัน้ตอนตอไปนี้ 

1. การตรวจสอบขอมูล (Editing) ตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถาม และแยกแบบสอบถามที่ไมสมบูรณออก 

2. การลงรหัส (Coding) นําแบบสอบถามที่สมบูรณครบถวนแลวมาทําการลงรหัส 

3. การประมวลผลขอมูล (Processing) นําขอมูลที่ไดลงรหัสแลวมาบันทึกในคอมพิวเตอรเพื่อประมวลผลดวย

โปรแกรมทางสถติ ิ(Statistic Package for Social Sciences :SPSS) 

ในการวิเคราะหขอมูลมีวิธีการดังตอไปนี้ 
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 1. ในการศึกษาพฤติกรรมการซื้อเครื่องสําอางนําเขาจากตางประเทศของผูชายในกรุงเทพมหานคร ใชสถิติเชิง

พรรณนา (Descriptive Analysis) ในการวเิคราะหขอมูลเชิงปฐมภูมิที่ไดจากแบบสอบถาม โดยใชสถิติคาความถี่ (Frequency) 

คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ในการวเิคราะหผลการศกึษา 

 2. ในการศึกษาความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการซื้อเครื่องสําอางนําเขาจากตางประเทศของผูชายใน

กรุงเทพมหานครกับปจจัยสวนบุคคล ใชสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) ในการวิเคราะหขอมูลเชิงปฐมภูมิที่ไดจาก

แบบสอบถาม โดยใชสถิติวิเคราะหคาไค-สแควร (Chi-square test) โดยกําหนดระดับนัยสําคัญทางสถืติที่ 0.05 ในการ

วเิคราะหผลการศกึษา 

 3. ในการศึกษาระดับความสําคัญของสวนประสมทางการตลาดที่ มีผลตอการซื้อเครื่องสําอางนําเขาจาก

ตางประเทศของผูชายในกรุงเทพมหานคร ใชสถติเิชงิพรรณนา ในการวเิคราะหขอมูลเชงิปฐมภูมิที่ไดจากแบบสอบถาม โดยใช

สถติคิาความถี ่คารอยละ คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ในการวเิคราะหผลการศกึษา 

 4. ในการศึกษาความแตกตางของระดับความสําคัญของสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการซื้อเครื่องสําอาง

นําเขาจากตางประเทศของผูชายในกรุงเทพมหานคร จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล ใชสถิติเชิงพรรณนา คือ F-test กรณี

เปรยีบเทยีบความแตกตางของคาเฉลี่ยมากกวา 2 กลุม 

 

ผลการวิจัย 

ตารางที่ 2 จํานวนและรอยละขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง 

ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม จํานวน (N=400) รอยละ (100.00) 

1. อายุ 

   1.1 นอยกวาหรอืเทากับ 20 ป 

   1.2 21 - 30 ป 

   1.3 31 – 40 ป 

   1.4 41 – 50 ป 

   1.5 51 – 60 ป 

   1.6 61 ปขึ้นไป 

 

66 

114 

122 

52 

37 

9 

 

16.5 

28.5 

30.5 

13 

9.25 

2.25 

2. สถานภาพ 

   2.1 โสด 

   2.2 สมรส 

   2.3 หยาราง/หมาย 

 

246 

149 

5 

 

61.5 

37.25 

1.25 

3. ระดับการศกึษาสูงสุด 

   3.1 ต่ํากวาปรญิญาตรี 

   3.2 ปรญิญาตรหีรอืเทยีบเทา 

   3.3 ปรญิญาโทหรอืสูงกวาปรญิญาโท 

   3.4 อ่ืน ๆ 

 

120 

216 

54 

10 

 

30 

54 

13.5 

2.5 
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4. อาชีพ 

   4.1 นักเรยีน/นักศกึษา 

   4.2 ขาราชการ/พนักงานรัฐวสิาหกจิ 

   4.3 พนักงานบรษิัทเอกชน 

   4.4 เจาของธุรกจิ 

   4.5 คาขาย 

   4.6 ลูกจาง 

   4.7 อ่ืน ๆ 

 

110 

125 

87 

26 

17 

31 

4 

 

27.5 

31.25 

21.75 

6.5 

4.25 

7.75 

1 

5. รายไดเฉลี่ยตอเดอืน 

   5.1 ต่ํากวาหรอืเทยีบเทา 10,000 บาท 

   5.2 10,001 – 20,000 บาท 

   5.3 20,001 – 30,000 บาท 

   5.4 30,001 – 40,000 บาท 

   5.5 40,001 – 50,000 บาท 

   5.6 50,001 บาทขึ้นไป 

 

102 

103 

109 

49 

24 

13 

 

25.5 

25.75 

27.25 

12.25 

6 

3.25 

 

จากตารางที่ 2 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญรอยละ 30.5 มีอายุ 31-40 ป รอยละ 61.5 มีสถานภาพโสด 

รอยละ 54 มีระดับการศกึษาสูงสุดปรญิญาตรหีรอืเทยีบเทา รอยละ 31.25 มีอาชีพขาราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ รอย

ละ 27.25 มีรายไดเฉลี่ยตอเดอืน 20,001-30,000 บาท 

 

ตารางที่ 3 คาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของสวนประสมทางการตลาดในการซื้อเครื่องสําอางนําเขาจากตางประเทศ 

สวนประสมทางการตลาดของเครื่องสําอางนําเขา

จากตางประเทศ 

คาเฉลี่ย S.D ระดับ

ความสําคัญ 

1. ผลติภัณฑ 

   1.1 สนิคามีคุณภาพและเชื่อถอืได 

   1.2 สนิคาไดรับการรับรองมาตรฐานจากหนวยงานของ

ภาครัฐหรอืในระดับสากล 

   1.3 ตราย่ีหอของสนิคามีชื่อเสียง 

   1.4 รูปแบบบรรจุภัณฑสวยงามและทันสมัย 

   1.5 ใชวัตถุดบิในการผลติที่มีคุณภาพ 

 

4.44 

4.45 

 

4.38 

3.99 

4.29 

 

0.71 

0.69 

 

0.72 

0.79 

0.75 

 

มากที่สุด 

มากที่สุด 

 

มากที่สุด 

มาก 

มากทีสุ่ด 

โดยรวมดานผลติภัณฑ 4.31 0.73 มากที่สุด 
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2. ราคา 

   2.1 ราคาสนิคาเหมาะสมกับคุณภาพของสนิคา 

   2.2 สนิคามีปายบอกราคาที่ชัดเจนและถูกตอง 

   2.3 ราคาสนิคาที่จําหนายเปนราคามาตรฐานสากล 

 

4.1 

3.94 

4.23 

 

0.87 

0.85 

0.78 

 

มาก 

มาก 

มากที่สุด 

โดยรวมดานราคา 4.09 0.83 มาก 

3. ชองทางการจัดจําหนาย 

   3.1 สามารถซื้อผานเว็บไซตของบรษิัทผูผลติหรอื

ตัวแทนจําหนาย 

   3.2 สามารถซื้อไดหลากหลายชองทาง เชน รานสาขา

หรอืรานคาทั่วไป เปนตน 

   3.3 ความสะดวกในการเดนิทางไปซื้อ 

 

3.92 

 

4.27 

 

4.11 

 

0.85 

 

0.83 

 

0.88 

 

มาก 

 

มากที่สุด 

 

มาก 

โดยรวมดานชองทางการจัดจําหนาย 4.1 0.85 มาก 

4. การสงเสรมิการตลาด 

   4.1 มีพนักงานขายที่ใหคําแนะนําชัดเจน 

   4.2 มีการโฆษณาสนิคาผานสื่อตาง ๆ เชน โทรทัศน 

วารสาร และสื่ออินเตอรเน็ต 

   4.3 มีสวนลดราคาสนิคาใหแกลูกคาสมาชกิ 

   4.4 มีการสะสมแตมคะแนนเพื่อแลกของรางวัล 

 

4.11 

4.04 

 

3.84 

3.65 

 

0.91 

0.78 

 

0.9 

0.98 

 

มาก 

มาก 

 

มาก 

มาก 

โดยรวมดานการสงเสรมิการตลาด 3.91 0.89 มาก 

คาความพงึพอใจรวมเฉลี่ยทุกดาน 4.1 0.83 มาก 

 

 จากตารางที่ 3 ความสําคัญของสวนประสมทางการตลาดในการซื้อเครื่องสําอางนําเขาจากตางประเทศ พบวา 

ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญใหความสําคัญโดยรวมอยูในระดับมาก โดยดานที่ใหความสําคัญมากที่สุด คือ ดานผลิตภัณฑ 

(คาเฉลี่ย=4.31, S.D=0.73) รองลงมา คือ ดานชองทางการจัดจําหนาย (คาเฉลี่ย=4.1, S.D=0.85) ดานราคา (คาเฉลี่ย=4.09, 

S.D=0.83) และดานการสงเสรมิการตลาด (คาเฉลี่ย=3.91, S.D=0.89) 

 

กติตกิรรมประกาศ 

ผูวิจัยขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารยวลัยภรณ อัตตะนันทน อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก และรอง

ศาสตราจารยโสมสกาว เพชรานนท อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม ที่สละเวลาคอยใหคําปรึกษา แนะนําพรอมชี้แนะ

ขอบกพรองตาง ๆ เพื่อแกไขใหเนื้อหาของวจัิยนี้สมบูรณย่ิงขึ้น ขอขอบพระคุณบิดา มารดาและครอบครัว ที่ใหการสนับสนุน

และสงเสรมิดานการศกึษามาโดยตลอด นอกจากนี้ผูวจัิยขอขอบพระคุณ ผูตอบแบบสอบถามทุกทานที่สละเวลาและใหความ

รวมมือในการตอบแบบสอบถามจนทําใหวิจัยฉบับนี้สําเร็จลุลวงไปดวยดี 
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 ขอขอบพระคุณคณาจารยทุกทานในสาขาวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจ คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

ทุกทานที่ประสทิธิ์ประสาทวชิาความรู และประสบการณที่ดแีกผูวิจัย ขอขอบพระคุณเจาหนาที่บัณฑิตวิทยาลัย และเพื่อน ๆ 

นสิติปรญิญาโทเศรษฐศาสตรธุรกจิ รุนที่15 ทุกคนที่เปนกําลังใจ ใหคําปรกึษา และชวยเหลอืในการทําวจัิยครัง้นี้ 

 ผูวิจัยหวังเปนอยางย่ิงวาวิทยานิพนธฉบับนี้จะเปนประโยชนแกผูประกอบการธุรกิจนําเขาเครื่องสําอาง เพื่อเปน

ขอมูลสนับสนุนขยายฐานผูบรโิภคที่เปนผูชาย และเพื่อนํามาพัฒนากลยุทธทางการตลาดใหตรงกับความตองการของผูบริโภค

มากขึ้น หากมีขอผดิพลาดประการใดผูวจัิยตองขออภัยมา ณ ที่นี้ 
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ปจจัยท่ีมผีลตออุปสงคของเคร่ืองคอมพิวเตอร อุปกรณและสวนประกอบของไทยไปยังประเทศจีน 
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ชุลพีร  เกยีรตกิมลวงศ * สุมาล ี พุมภญิโญ  และ  เรวัตร  ธรรมาอภริมย  

Chuleeporn kiattikamolvong*, Sumalee phumphinyo and Rawat thamaaphirom 

ภาควชิาเศรษฐศาสตร คณะเศรษฐศาสตร มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 10900  

Department of Economic, Faculty of Economic, Kasetsart University, Bangkok, Thailand 10900 

*Corresponding author,  e-mail: tutamarajimkee@gmail.com 

บทคัดยอ 

งานวจัิยเรื่องปจจัยที่มีผลตออุปสงคของเครื่องคอมพิวเตอร อุปกรณ และสวนประกอบของไทยไปยังประเทศจีน มี

วัตถุประสงค  ไดแก เพื่อศกึษาปจจัยที่มีผลตออุปสงคของเครื่องคอมพิวเตอร อุปกรณ และสวนประกอบจากประเทศไทยไป

ยังประเทศจีน การศกึษาครัง้นี้ ทําการรวบรวมขอมูลทุตยิภูมิแบบรายป ระหวางป พ.ศ. 2539-2559 การศึกษาปจจัยที่มีผล

ตออุปสงคของเครื่องคอมพวิเตอร อุปกรณ และสวนประกอบจากประเทศไทยไปยังประเทศจีน ใชการวิเคราะหเชิงปริมาณ

ดวยวธิกีําลังสองนอยที่สุดแบบธรรมดา (Ordinary Least Square: OLS)  

ผลการศกึษาพบวาปจจัยที่มีผลตออุปสงคของเครื่องคอมพวิเตอร อุปกรณ และสวนประกอบจากประเทศไทยไปยัง

ประเทศจีนไดแกจํานวนประชากรของประเทศจีน และราคาสงออกเฉลี่ยของประเทศไทย โดยจํานวนประชากรของประเทศจีน

เพิ่มขึ้นในทิศทางเดียวกัน สวนตัวแปรราคาสินคาสงออกเฉลี่ยของประเทศไทยจะสงตอปริมาณการสงออกสินคาเครื่อง

คอมพวิเตอร และสวนประกอบของประเทศไทยลดลง ในทศิทางตรงกันขาม 

คําสําคัญ:  การสงออก  คอมพวิเตอรอุปกรณและสวนประกอบ 

Abstract 

Research on Factors Affecting the Demand of Computers, Equipment and Components of Thailand to China is 

mainly composed of one objectives: To examine the factors affecting the demand of Computers, Equipment and 

Components of Thailand to China. This research employs time series data collected 2539B.E. – 2559B.E. The 

quantitative analysis using Ordinary Least Square is applied to study the demand of Computers, Equipment and 

Components of Thailand to China. 

 The results show that the gross domestic product of China, export price of china and population of 

china are positively related to increase the demand of Computers, Equipment and Components of Thailand to China. The 

average export price of Thailand and THB exchange rate per Currency of China (CNY) are negatively related to 

decrease the demand of Computers, Equipment and Components of Thailand to China. 

Keywords:  Export,  Computer equipment and Components 
 

 

บทนํา 

 การคาระหวางประเทศมีความสําคัญอยางย่ิงตอเศรษฐกจิของประเทศ การที่จะพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศใหด ี

ใหมีการเจรญิเติบโต และเพื่อใหประชาชนมีคุณภาพชวีติที่ดย่ิีงขึ้น จึงจําเปนที่จะตองมีการตดิตอกับตางประเทศเพื่อทําการคา
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การลงทุนและนํารายไดเขาสูประเทศ การคาระหวางประเทศเปนเครื่องมือสําคัญที่ทําใหเศรษฐกิจในประเทศมีความ

เจรญิเตบิโต โดยเฉพาะในเรื่องการสงออกใหเศรษฐกจิมีการขยายตัวมีอุปสงค มีการผลติสนิคาเพื่อสงออก ทําใหเกิดการจาง

งานประชาชนมีรายไดเพิ่มขึ้น ใหมีการพัฒนาเทคโนโลยีที่ปรับปรุงพัฒนาการผลติสนิคาภายในประเทศเพื่อใหสินคามีคุณภาพ 

พัฒนาทักษะความรูใหประชาชนมีความสามารถมากย่ิงขึ้น จะเห็นวาการคาระหวางประเทศทั้งในดานการสงออกและการ

นําเขามีความสําคัญอยางย่ิงตอเศรษฐกจิของประเทศ  

โดยการสงออกเปนวธิหีลักของการนํารายไดเขาประเทศ ในขณะที่การนําเขาสินคาทุนและสินคาที่เปนวัตถุดิบเพื่อ

การผลิตในขั้นตอไปเปนวิธีหนึ่งของการเพิ่มศักยภาพในดานการผลิตและการสงออกใหมากขึ้น เม่ือการคาตางประเทศมี

ความสําคัญเชนนี้การเจรจาเพื่อทําขอตกลงระหวางประเทศก็ยอมมีจุดประสงคหลักเพื่อการขยายตัวของการสงออกไปสู

ตลาดภายใตขอตกลง การที่จะบรรลุวัตถุประสงคดังกลาวจําเปนตองทราบวา มีสินคารายการใดบางที่ประเทศไทยมี

ความสามารถในการแขงขนัสูงมากเพียงพอที่จะม่ันใจไดวาจะสามารถเจาะตลาดใหมได และในขณะเดียวกันก็สามารถที่จะ

แขงขันกับสนิคาชนดิเดยีวกันที่นําเขา จากตางประเทศอยางไรก็ตามปจจัยการผลิตที่มีอยูเพียงอยางเดียวมิใชเปนสิ่งที่กําหนด

ตนทุนใหต่ํากวาประเทศอ่ืนเสมอไป ประเทศไทยมีการสงออกสินคาที่ใชแรงงานเปนจํานวนมาก เชน อัญมณีและ

เครื่องประดับ ผลติภัณฑยาง เครื่องคอมพิวเตอรอุปกรณและสวนประกอบ เปนตน ประเทศไทยมีประเทศคูคามากมาย ทั้ง 

อเมรกิา ญี่ปุน และจีน เปนตน ประเทศทัง้3 นี้ เปนประเทศคูคาของไทย 3 อันดับตนๆ (ขอมูลการคาของธนาคารกสกิรไทย) 

ในอดตีการคาของประเทศไทยจะมีประเทศคูคาที่สําคัญอันดับ 1 เปนประเทศ ญี่ปุน และมีประเทศจีนเปนอันดับที่ 2 รองลงมา 

ตั้งแตป 2550 – 2558 ประเทศจีนมีมูลคาการคาเพิ่มสูงขึ้นเรื่อย ๆ จนขึ้นมาเปนประเทศคูคาที่สําคัญกับประเทศไทยเปน

อันดับที่ 1 ในป 2556 จนถงึปจจุบันดังตารางที่1 

 

ตารางที่1 มูลคาการคาและรอยละของมูลคาการคาทัง้หมดประเทศคูคา 3 ลําดับแรก ตั้งแตป 2550-2558 มีหนวยเปนลาน

บาท 

ป มูลคาการคา(รอยละของมูลคาการคาท้ังหมด) 

ประเทศคูคา ญี่ปุน จนี สหรัฐอเมรกิา 

2550 

2551 

2552 

2553 

2554 

2555 

2556 

2557 

2558 

1,612,927.8(15.) 

1,778,025.0(15.1) 

1,396,005.3(14.2) 

1,853,386.5(15.5) 

2,007,537.4(14.7) 

2,248,501.5(15.5) 

1,927,849.7(13.2) 

1,853,464.7(12.6) 

1,739,881.9(12.3) 

1,075,675.9(10.6) 

1,202,661.8(10.2) 

1,134,903.4(11.6) 

1,454,023.0(12.1) 

1,722,038.5(12.6) 

1,990,297.1(13.4) 

1,979,968.1(13.6) 

2,057,965.9(14.0) 

2,204,411.7(15.6) 

999,751.7(9.8) 

1,048,422.2(8.9) 

856,264.5(8.7) 

980,940.0(8.2) 

1,065,242.8(7.8) 

1,095,316.0(7.4) 

1,141,801.9(7.8) 

1,241,958.7(8.4) 

1,283,372.2(9.1) 

 

ในป 2550 – 2557 ประเทศญี่ปุนมูลคาการคาสูงสุดมาตลอดในทุกป แตมูลคาการคาของประเทศไทยกับประเทศจีน

ในป 2558 กลับมีมูลคาสูงสุด  คือมีมูลคาทั้งหมด 2,204,411.7 ลานบาท ซึ่งคิดเปนรอยละ 15.6 ของประเทศคูคาทั้งหมด 

โดยรองลงมาคือประเทศญี่ปุน มีมูลคาทั้งหมด 1,739,881.9 ลานบาท คิดเปนรอยละ12.3ของประเทศคูคาทั้งหมด  และ

ประเทศสหรัฐอเมรกิา มีมูลคาทัง้หมด1,283,372.2ลานบาท คิดเปนรอยละ9.1ของประเทศคูคาทัง้หมดดังตารางที ่ 2 
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ตารางที่2 มูลคาการคาของไทยกับประเทศคูคา ในป 2558 

ประเทศคูคา 2558/2016 รอยละ 

1. จนี 

2.  ญี่ปุน 

3. สหรัฐอเมรกิา 

4. มาเลเซีย 

5. สิงคโปร 

6. อนิโดนีเซีย 

7. ออสเตรเลีย 

8. ฮองกง 

9. เวยีดนาม 

10. สหรัฐอาหรับเอมเิรตส 

11. ประเทศอื่น ๆ 

2,204,411.7 

1,739,881.9 

1,283,372.2 

748,877.4 

537,365.2 

487,329.3 

473,232.4 

453,376.5 

439,063.3 

380,327.2 

5,386,002.1 

15.6 

12.3 

9.1 

5.3 

3.8 

3.4 

3.3 

3.2 

3.1 

2.7 

38.1 

มูลคาการคารวม 14,133,239.2 100.0 

 

ประเทศไทยมีคูคาที่สําคัญคือประเทศจีนและการสงออกสินคาไปประเทศจีนในอันดับตนไดแกเครื่องคอมพิวเตอร 

อุปกรณและสวนประกอบ หลายๆชนดิ ทัง้ฮารดดิส ซอฟแวร เครื่องคอมพิวเตอร สวนรองลงไดแก สินคาประเภทแผงวงจร

ไฟฟา เม็ดพลาสตกิ อัญมณีและเครื่องประดับ ตามอันดับ ทัง้นี้การสงออกเครื่องคอมพวิเตอร อุปกรณและสวนประกอบ จะมี

จํานวนที่ลดลงเรื่อย ๆในแตละป แตก็ยังคงเปนสนิคาที่สงออกอันดับ1 ในการสงออกของประเทศไทย (ตารางที่3) 

 

ตารางที่3 สวนแบงตลาดของสนิคาที่สงออกไปประเทศจีน 4 อันดับแรก ตัง้แตป 2552-2559 

 

ป เครื่อง

คอมพวิเตอร อุปกรณ

และสวนประกอบ 

แผงวงจรไฟฟา เม็ดพลาสตกิ อัญมณีและ

เครื่องประดับ 

2552 

2553 

2554 

2555 

2556 

2557 

2558 

2559 

22.62 

21.94 

17.74 

19.04 

14.69 

14.57 

13.73 

12.83 

7.54 

7.92 

6.65 

7.30 

6.84 

7.41 

9.10 

8.69 

6.08 

6.61 

7.64 

7.48 

8.00 

8.89 

8.24 

7.44 

7.54 

7.92 

6.65 

7.30 

6.71 

6.92 

7.05 

7.27 

 

อยางไรก็ตามในโลกปจจุบันนี้การใชคอมพวิเตอรลดลงอยางเห็นไดชัดเนื่องจากเทคโนโลยีสมัยใหมที่เขามาในรูปแบบ

ของโทรศัพทมือถือ โทรศัพทสามารถทําทุกอยางเหมือนคอมพิวเตอรได ตลาดคอมพิวเตอรในป 2013ทั่วโลกมียอดขาย
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คอมพวิเตอรสวนบุคคล (PC) ไดลดลงติดตอกันเปนไตรมาสที่หา ทําใหมันเปน "ระยะเวลาของการลดลงที่ยาวนานที่สุด" ใน

ประวัตศิาสตร การจัดสงพซีทีั่วโลกมีมูลคารวม 76 ลานหนวยในไตรมาสที่สองของปนี้ ซึ่งลดลง 10.9% จากปกอนหนาตาม

การวจัิยของ บรษิัท Gartner ซึ่งยอดขายพีซีที่ไดรับผลกระทบในปที่ผานมา มาจากความนิยมที่เพิ่มขึ้นของแท็บเล็ต Gartner 

กลาวแนะนําวา แท็บเล็ตที่ใชตนทุนต่ําไดสงผลกระทบตอยอดขายพซีโีดยตรง โดยเฉพาะอยางย่ิงในประเทศเกิดใหม "ในตลาด

เกดิใหม, แท็บเล็ตซึ่งมีราคาไมแพง ไดกลายเปนตัวเลอืกที่ดสีําหรับการเปนคอมพิวเตอรเครื่องแรกของคนจํานวนมาก ซึ่งจะ

ทําใหเกิดการชะลอการซื้อของเครื่องคอมพิวเตอรสวนบุคคล" Mikako Kitagawa นักวิเคราะหหลักที่ Gartner กลาว การ

ปรับปรุงบางสวน ขอมูลที่แยกตางหากออกโดย บริษัทวิจัย IDC ซึ่งแสดงใหเห็นปริมาณการลดลงที่ 11.4% (ขอมูลจาก 

Gartner )ของการจัดสงพีซีทั่วโลกในชวงระยะเวลาจากปกอนหนานี้ IDC ซึ่งใชวิธีการที่แตกตางกันเล็กนอยในการคํานวณ

ขอมูลที่กลาววาการขนสงมีจํานวนทัง้สิ้น 75.6 ลานหนวยในไตรมาสที่สอง แตก็กลาววาตัวเลขที่ดีกวามันเปนที่คาดหวังและมี

แนวโนมที่จะดขีึ้นในเดอืนที่ผานมา "ดวยการเจริญเติบโตของไตรมาสที่สองเพื่อใหใกลเคียงกับการประมาณการของเรา เรา

ยังคงมองหาการปรับปรุงบางอยางในการเจริญเติบโตในชวงครึ่งปหลังของป" เจยโจว, นักวิเคราะหอาวุโสของ IDC ทั่วโลก

ตดิตามกลาว แตเขาเตอืนวาภาคธุรกจิ กําลังเผชญิกับความเสี่ยง และการทํางานหนัก เปนสิ่งที่จําเปนมากที่จะทําเพื่อหันไปดู

สงตางๆ "การเจรญิเตบิโตชาลงในยุโรปและจีนสะทอนใหเห็นถงึความเสี่ยง ในขณะที่การพัฒนาที่เพิ่มขึ้นของสหรัฐสะทอนให

เห็นถงึการปรับปรุงที่อาจเกิดขึ้น" แตความออนแอในตลาดเกิดใหมยังคงเปนภัยคุกคามตอพื้นที่หลักของการเจริญเติบโตใน

ระยะยาว" นายโจวกลาว "นอกจากนี้ในขณะที่มีความพยายามจากระบบนิเวศคอมพิวเตอร เพื่อนํามาลดลงในสวนของราคา

และคอมพวิเตอรระบบสัมผัสควรจะทําใหเครื่องคอมพิวเตอรที่นาสนใจมากขึ้นเปนจํานวนมาก ยังคงตองการที่จะทําในการ

เปดตัวผลติภัณฑที่นาสนใจแลเพื่อการแขงขันจากอุปกรณอ่ืน เชนแท็บเล็ต" (ดังภาพที่ 1)  (ที่มา  BBC News/11 Jul 2013) 

 
ภาพที่ 1 จํานวนคอมพวิเตอรทั่วโลกที่ขายในชวงป 2009 – 2013 
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ดังนัน้การสงออกเครื่องคอมพวิเตอรอุปกรณและสวนประกอบระหวางไทยไปจีนมีความสําคัญทางเศรษฐกิจ เครื่อง

คอมพวิเตอรอุปกรณและสวนประกอบเปนสนิคาที่มีอัตราการขยายตัวลดลงแตก็ยังคงเปนสินคาที่เปนอันดับ 1 ในการสงออก 

แสดงวาประเทศไทยยังคงเปนประเทศที่ มีการลงทุนในอุตสาหกรรมคอมพิวเตอรดวยตนทุนที่ต่ําและ มีแรงงานที่ มี

ประสิทธิภาพ การสงออกที่สําคัญแสดงถึงการที่มีปริมาณเงินการไหลเขาประเทศ ปจจัยที่มีผลตออุปสงคของเครื่อง

คอมพวิเตอรอุปกรณและสวนประกอบจากประเทศไทยไปยังประเทศจีนจะทําใหทราบถงึปจจัยตาง ๆที่มีผลกระทบ ซึ่งจะชวย

อธบิายถงึการเพิ่มขึ้นหรอืลดลงของปริมาณการสงออกของไทยวาเกิดจากปจจัยใด อันจะนํามาซึ่งการพัฒนาอุตสาหกรรม

เครื่องคอมพวิเตอร อุปกรณและสวนประกอบ ใหมีกําลังการสงออกเพิ่มขึ้นในอนาคต  

การกําหนดตัวแปรในงานวิจัยนี้จะกําหนดตามทฤษฎีอุปสงค และตัวแปรอัตราแลกเปลี่ยนมีการกําหนดมาจาก

งานวจัิยที่เกี่ยวของของ พงศพณิช ศักดิ์รัตนอัมพร(2558) ไดศกึษาเรื่อง การศกึษาความสามารถในการแขงขันในการสงออก

เครื่องคอมพวิเตอรอุปกรณและสวนประกอบของประเทศไทยไปประเทศสหรัฐอเมริกา ที่ศึกษาเปนการศึกษาในโซนอเมริกา

กับโซนเอเชีย พบวาอัตราเงินดอลลารสหรัฐอเมริกา เงินหยวน เงินเยน เงินปอนดสเตอลิง เงินยูโร เปนตน ทําใหอัตรา

แลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศมีความสําคัญกับการคาระหวางประเทศมาก รวมถึงการที่ตองจดบันทึกรายรับรายจาย

เงินตราตางประเทศจากการคาระหวางประเทศ ซึ่งเรียกวา ดุลการชําระเงิน ก็มีความสําคัญกับการคาระหวางประเทศ

เชนเดยีวกัน 
 

วัตถุประสงค 

 เพื่อศกึษาปจจัยที่มีผลตออุปสงคของเครื่องคอมพวิเตอร อุปกรณ และสวนประกอบจากประเทศไทยไปยังประเทศจนี 
 

อุปกรณและวิธีการ / วิธีดําเนนิการวิจัย 

ขอมูลที่ใชในการศึกษาครั้งนี้เปนขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ประเภทอนุกรมเวลา (Time Series) เปนรายไตร

มาส ตัง้แตไตรมาสที่ 1 ปพ.ศ. 2539 ถึงไตรมาสที่ 4 ปพ.ศ. 2559 โดยใชขอมูลจากขอมูลทางสถิติและเอกสาร บทความ ที่

เก็บรวมรวบมาจากหนวยงานที่เกี่ยวของ อันไดแก ขอมูลการคาของกระทรวงพาณิชย ศูนยขอมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีนโดย

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปกกิ่ง ขอมูลจากเว็บไซต Homily chart โดยบรษิัท CapitalMaster  

การกําหนดตัวแปรในงานวิจัยนี้จะกําหนดตามทฤษฎีอุปสงค และตัวแปรอัตราแลกเปลี่ยนมีการกําหนดมาจาก

งานวจัิยที่เกี่ยวของของ พงศพณิช ศักดิ์รัตนอัมพร(2558) ไดศกึษาเรื่อง การศกึษาความสามารถในการแขงขันในการสงออก

เครื่องคอมพวิเตอรอุปกรณและสวนประกอบของประเทศไทยไปประเทศสหรัฐอเมริกา ที่ศึกษาเปนการศึกษาในโซนอเมริกา

กับโซนเอเชีย พบวาอัตราเงินดอลลารสหรัฐอเมริกา เงินหยวน เงินเยน เงินปอนดสเตอลิง เงินยูโร เปนตน ทําใหอัตรา

แลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศมีความสําคัญกับการคาระหวางประเทศมาก รวมถึงการที่ตองจดบันทึกรายรับรายจาย

เงินตราตางประเทศจากการคาระหวางประเทศ ซึ่งเรียกวา ดุลการชําระเงิน ก็มีความสําคัญกับการคาระหวางประเทศ

เชนเดยีวกัน งานวจัิยของณฐพลวัตร ใจด(ี2547) ศกึษาเรื่องปจจัยที่มีอิทธิพลตอการสงออกเครื่องคอมพิวเตอร อุปกรณและ

สวนประกอบของประเทศไทยไปประเทศญี่ปุน ที่ศกึษาปจจัยกําหนดอุปสงคตออุปกรณและสวนประกอบคอมพิวเตอรสงออก

ของไทยตลาดญี่ปุน โดยพิจารณาจากปจจัยที่สําคัญ ไดแก ราคาสงออก ราคาเปรียบเทียบกับประเทศคูแขงในตลาดญี่ปุน 

และรายไดของประเทศญี่ปุน การวิเคราะหขอมูลโดยแบบจําลองสมการถดถอยพหูคูณ(Multiple Regression Model) ผล

การศกึษา ปจจัยที่มีนัยสําคัญในทางสถติใินการกําหนดอุปสงค คือระดับราคาตอหนวยของเครื่องคอมพิวเตอรอุปกรณและ

สวนประกอบของไทยไปประเทศญี่ปุน 



การประชุมวชิาการ และการประกวดนวัตกรรมบัณฑิตศกึษาระดับชาติและนานาชาติ 

ระหวางวันท่ี 17-18 พฤษภาคม 2561 

ณ ศูนยประชุมนานาชาติดิเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส เชยีงใหม 
 

1713 

 

 

สมมตฐิานการวจัิย  

  คือ  รายไดประชาชาติของประเทศจีน เปนปจจัยที่ มีผลตออุปสงคของเครื่องคอมพิวเตอร อุปกรณ และ

สวนประกอบจากประเทศไทยไปยังประเทศจีนในทศิทางตรงกันขาม 

   คือ  อัตราแลกเปลี่ยนของเงินบาทกับคาเงินหยวน เปนปจจัยที่มีผลตออุปสงคของเครื่องคอมพิวเตอร อุปกรณ 

และสวนประกอบจากประเทศไทยไปยังประเทศจีนในทศิทางตรงกันขาม 

   คือ  ราคาสงออกเฉลี่ยของประเทศไทย เปนปจจัยที่มีผลตออุปสงคของเครื่องคอมพิวเตอร อุปกรณ และ

สวนประกอบจากประเทศไทยไปยังประเทศจีนในทศิทางตรงกันขาม 

   คือ  ราคาสงออกเฉลี่ยของประเทศคูแขงเปนปจจัยที่มีผลตออุปสงคของเครื่องคอมพิวเตอร อุปกรณ และ

สวนประกอบจากประเทศไทยไปยังประเทศจีนในทศิทางเดยีวกัน 

คือ  จํานวนประชากรของประเทศจีนเปนปจจัยที่มีผลตออุปสงคของเครื่องคอมพวิเตอร อุปกรณ และ

สวนประกอบจากประเทศไทยไปยังประเทศจีนในทศิทางเดียวกัน 

การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) วิเคราะหเพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลตออุปสงคของเครื่อง

คอมพวิเตอร อุปกรณและสวนประกอบของไทยไปยังประเทศจีนทําวิเคราะหโดยการเลือกตัวแปรที่สําคัญจํานวน 5  ตัวแปร 

เพื่อหาตัวแปรที่ เหมาะสมในการวิเคราะหปจจัยที่สงผลตออุปสงคการสงออกของเครื่องคอมพิวเตอร อุปกรณและ

สวนประกอบไปยังประเทศจีน ตัวแปรดังกลาวประกอบดวย  รายไดประชาชาติของประเทศจีน Gross Domestic Product of 

China :   อัตราแลกเปลี่ยนของเงนิบาทกับคาเงนิหยวน Exchange Rate :   ราคาสงออกเฉลี่ยของประเทศไทย Export price of 

Thailand :   ราคาสงออกเฉลี่ยของประเทศคูแขง Export price of competitor country :   จํานวนประชากรของประเทศจีน 

Population of China :   ซึ่งจะใชวิธีกําลังสองนอยที่สุดแบบธรรมดา (Ordinary Least Square : OLS) เปนวิธีทางสถิติที่นํามา

ประยุกตเพื่อใชหาผลกระทบของตัวแปรที่เกี่ยวของ และความสัมพันธของตัวแปรที่เปนตัวกําหนดอุปสงคของเครื่อง

คอมพวิเตอรอุปกรณและสวนประกอบ 
 

ผลการวิจัย 

ในการศึกษาเรื่อง ปจจัยที่มีผลตออุปสงคของเครื่องคอมพิวเตอร อุปกรณและสวนประกอบไปยังประเทศจีน 

แบบจําลองที่ใชในการวจัิย 

 , , , ,CH CH TH CHD f GDP EX P P N  

 

       CHD   คือ  ความตองการเครื่องคอมพวิเตอร อุปกรณและสวนประกอบของประเทศจีน 

 CHGDP  คือ  รายไดประชาชาตขิองประเทศจีน 

  EX      คือ  อัตราแลกเปลี่ยนของเงนิบาทกับคาเงนิหยวน 

   THP       คือ  ราคาสงออกเฉลี่ยของประเทศไทย 

 P            คือ  ราคาสงออกเฉลี่ยของประเทศคูแขง 

 CHN  คือ  จํานวนประชากรของประเทศจีน 

เม่ือนําขอมูลตัวแปรที่สําคัญจํานวน 5 ตัวแปร ตัง้แตไตรมาสที่ 1 ปพ.ศ. 2539 ถึงไตรมาสที่ 4 ปพ.ศ. 2559 จํานวน 

10 ป คิดเปน 80 ตัวอยาง มาทําการตรวจสอบขอมูลเบื้องตนคุณสมบัติความคงที่(Stationary)ของอนุกรมเวลาดวย Unit Root 

Test วธิ ีAugmented Dickey-Fuller test : ADF-test ผลการทดสอบพบวา ขอมูลอนุกรมเวลาที่ใชไมคงที่ดังผลการทดสอบที่ 1 



การประชุมวชิาการ และการประกวดนวัตกรรมบัณฑิตศกึษาระดับชาติและนานาชาติ 

ระหวางวันท่ี 17-18 พฤษภาคม 2561 

ณ ศูนยประชุมนานาชาติดิเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส เชยีงใหม 
 

1714 

 

 

ผลการทดสอบที่ 1  ผลการทดสอบคุณสมบัตคิวามนิ่งของตัวแปรในแบบจําลอง 

ตัวแปร คุณสมบัตคิวามนิ่ง 

รายไดประชาชาตขิองประเทศจีน ( CHGDP ) มีความนิ่ง 

อัตราแลกเปลี่ยนของเงนิบาทกับคาเงนิหยวน  (EX ) มีความนิ่ง 

ราคาสงออกเฉลี่ยของประเทศไทย  ( THP ) มีความนิ่ง 

ราคาสงออกเฉลี่ยของประเทศคูแขง  (P ) มีความนิ่ง 

จํานวนประชากรของประเทศจีน  ( CHN ) มีความนิ่ง 

 

จากผลการทดสอบที่ 1  พบวา คา Probability  มีคานอยกวาระดับนัยสําคัญที่ 0.05 แสองวา ตัวแปรที่นํามาศึกษาไม

มี Unit Root แสดงใหเห็นวาปจจัยทั้ง รายไดประชาชาติ จํานวนประชากร อัตราแลกเปลี่ยน ปริมาณการสงออกเครื่อง

คอมพิวเตอร ราคาสงออกเครื่องคอมพิวเตอรไทยไปจีน ราคาสงออกเครื่องคอมพิวเตอรไทยไปจีนของคูแขง มีขอมูลที่นิ่ง

สามารถนํามาพยากรณได 

 

ผลการทดสอบที่ 2 แสดงคาสหสัมพันธของตัวแปรอุปสงคกับตัวแปรที่สําคัญ 

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C -2.005033 485.7611 -0.004128 0.9967 

DDEX -837.6611 1880.931 -0.445344 0.6573 

DDGDP -0.144858 0.110887 -1.306358 0.1954 

DDN 18.48794 5.133239 3.601613 0.0006 

DDP -161.8107 346.8337 -0.466537 0.6422 

DDPTH 1311.913 413.3854 3.173583 0.0022 

     
     R-squared 0.591756     Mean dependent var 0.000000 

Adjusted R-squared 0.564898     Durbin-Watson stat 3.005898 

F-statistic 22.03262   

Prob(F-statistic) 0.000000   

           

จากผลการศกึษาสามารถเขยีนเปนสมการถดถอย ไดดังนี้ 

2.005 18.4879 1311.913CH THddY ddN ddP     

        (-0.004)    (3.6016)                (3.1736) 

 R2 = 0.592 

 F = 22.04 
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คาในวงเล็บ คือ t-statistic ของสัมประสทิธิ์ 

 จากสมการ พบวา จํานวนประชากรและราคาสินคาสงออกของประเทศไทย สามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงของ

ความตองการเครื่องคอมพวิเตอร อุปกรณและสวนประกอบของประเทศจีน ไดรอยละ 59.2 โดยมีคา F-statisticsเปน 22.04 

ซึ่งมีนัยสําคัญทางสถติทิี่ระดับความเชื่อม่ันรอยละ 95 จากการวเิคราะหคาสัมประสทิธิ์ของสมการถดถอยเชิงซอนพบวา เม่ือ

จํานวนประชากร เปลี่ยนแปลงไปรอยละ1 จะทําใหความตองการเครื่องคอมพิวเตอร อุปกรณและสวนประกอบของประเทศ

จีนเปลี่ยนแปลงไปในทศิทางเดยีวกันขามรอยละ 0.185 และ เม่ือราคาสินคาสงออกของประเทศไทย เปลี่ยนแปลงไปรอยละ1 

จะทําใหความตองการเครื่องคอมพวิเตอร อุปกรณและสวนประกอบของประเทศจีนเปลี่ยนแปลงไปในทศิทางเดียวกันขามรอย

ละ 13.12 

 ปจจัยที่มีผลตออุปสงคของเครื่องคอมพิวเตอร อุปกรณ และสวนประกอบจากประเทศไทยไปยังประเทศจีนไดแก

จํานวนประชากรของประเทศจีน และราคาสงออกเฉลี่ยของประเทศไทย ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของณฐพลวัตร ใจดี(2547) 

ศกึษาเรื่องปจจัยที่มีอิทธพิลตอการสงออกเครื่องคอมพวิเตอร อุปกรณและสวนประกอบของประเทศไทยไปประเทศญี่ปุน ผล

การศกึษา ปจจัยที่มีนัยสําคัญในทางสถติใินการกําหนดอุปสงค คือระดับราคาตอหนวยของเครื่องคอมพิวเตอรอุปกรณและ

สวนประกอบของไทยไปประเทศญี่ปุน 

 

สรุปผลการวิจัย 

 การสงออกเครื่องคอมพิวเตอรอุปกรณและสวนประกอบระหวางไทยไปจีนมีความสําคัญทางเศรษฐกิจ เครื่อง

คอมพวิเตอรอุปกรณและสวนประกอบเปนสนิคาที่มีอัตราการขยายตัวลดลงแตก็ยังคงเปนสินคาที่เปนอันดับ 1 ในการสงออก 

อยางไรก็ตามในโลกปจจุบันนี้การใชคอมพิวเตอรลดลงอยางเห็นไดชัดเนื่องจากเทคโนโลยีสมัยใหมที่เขามาในรูปแบบของ

โทรศัพทมือถือ โทรศัพทสามารถทําทุกอยางเหมือนคอมพิวเตอรได ตลาดคอมพิวเตอรในป 2013ทั่วโลกมียอดขาย

คอมพวิเตอรสวนบุคคล (PC) ไดลดลงติดตอกันเปนไตรมาสที่หา ทําใหมันเปน "ระยะเวลาของการลดลงที่ยาวนานที่สุด" ใน

ประวัตศิาสตร แตประเทศไทยก็ยังมีปรมิาณการสงออกคอมพวิเตอรไปประเทศจีนเปนอันดับ 1 ถึงแมจะมีปริมาณการสงออก

ที่ลดลง จึงทําการวเิคราะหปจจัยที่มีผลตออุปสงคของเครื่องคอมพวิเตอร อุปกรณและสวนประกอบของไทยไปยังประเทศจีน 

โดยมีวัตถุประสงค คือ วัตถุประสงค 2 ประการ ไดแก 1. เพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลตออุปสงคของเครื่องคอมพิวเตอร อุปกรณ 

และสวนประกอบจากประเทศไทยไปยังประเทศจีน 2. เพื่อศึกษาความยืดหยุนของการสงออกสินคาเครื่องคอมพิวเตอร 

อุปกรณ และสวนประกอบของประเทศไทยไปยังประเทศจีน 

ในการศกึษาครัง้นี้ เปนการวิเคราะหขอมูลอนุกรมเวลาแบบรายไตรมาส ในชวงไตรมาสที่ 1 ปพ.ศ. 2539 ถึง ไตร

มาสที่ 4 ปพ.ศ. 2559 การศกึษาปจจัยที่สงผลตออุปสงคการสงออกของเครื่องคอมพิวเตอร อุปกรณและสวนประกอบไปยัง

ประเทศจีนใชการวิเคราะหเชิงปริมาณดวยสมการพบวาปจจัยที่มีผลตออุปสงคของเครื่องคอมพิวเตอร อุปกรณ  และ

สวนประกอบจากประเทศไทยไปยังประเทศจีนไดแกจํานวนประชากรของประเทศจีน และราคาสงออกเฉลี่ยของประเทศไทย 

ซึ่งเปนไปตามสมมตฐิานที่วางไว ในการศึกษาปจจัยที่สงผลตออุปสงคการสงออกของเครื่องคอมพิวเตอร อุปกรณและ

สวนประกอบไปยังประเทศจีนใชการวิเคราะหเชิงปริมาณดวยสมการถดถอย  ประมาณการณดวยวิธีกําลังสองนอยที่สุด 

(Ordinary Lest Square: OLS) ผลการศกึษาพบวา การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลงไปรอยละ1 จะทํา

ใหความตองการเครื่องคอมพิวเตอร อุปกรณและสวนประกอบของประเทศจีนเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางตรงกันขามรอยละ 

0.0208   
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บทคัดยอ 

การวจัิยมีวัตถุประสงค เพื่อศกึษาปจจัยที่มีอิทธพิลตอความพรอมในดานระดับความรูของผูประกอบการไทยที่ขาย

สนิคาแฟชั่น เม่ือมีการเขาสูเขตเศรษฐกจิพเิศษในเขตการคาชายแดน ไทย – พมา อําเภอแมสาย จังหวัดเชยีงราย 

 การศึกษาครั้งนี้ เปนการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ วิเคราะหดวยสมการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression 

Analysis) ใชขอมูลภาคตัดขวาง (Cross-sectional Data) ซึ่งเปนขอมูลที่ไดจากการเก็บแบบสอบถามจากผูประกอบการไทยที่

ขายสนิคาแฟชั่น  เขตเศรษฐกจิพเิศษการคาชายแดน ไทย – พมา  

ผลการศึกษาพบวา ปจจัยที่กระทบตอความพรอมของผูประกอบการไทยที่ขายสินคาแฟชั่นในดานระดับความรู

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ไดแก ระดับการศึกษากลาวคือ เม่ือผูประกอบการไทยที่ขายสินคาแฟชั่นมีระดับการศึกษาที่

สูงขึ้น สงผลใหมีความพรอม ในการใฝหาความรูเกี่ยวกับเขตเศรษฐกิจพิเศษเพิ่มมากขึ้น เพื่อรองรับการเขาสูประชาคม

เศรษฐกจิอาเซยีน และวางแผนการคาขายสนิคาในอนาคตไดอยางมีประสทิธิภาพและประสทิธผิล 

คําสําคัญ:  เขตเศรษฐกจิพเิศษ  สนิคาแฟชั่น 

Abstract 

Research is aims to examine Factors Influencing readiness knowledge of Thai Entrepreneurs for Fashionable 

Goods when the market entry into special economic zone. The analysis are through Multiple Regression. The data is 

Cross-sectional with primary data gathered questionnaires form Thai Entrepreneurs for Fashionable Special Economic 

Zone of Thailand – Myanmar Border. The results show that the factors affecting readiness knowledge of Thai 

Entrepreneurs for Fashionable Goods is Education. If Thai Entrepreneurs for Fashionable Goods has higher education, 

Thai Entrepreneurs for Fashionable Goods ready to learn more about Special Economic Zone for support the market 

entry into the ASEAN Economic Community and plan in the future for effectively and efficiently. 

Keywords:  Special Economic Zone   Fashionable Goods 
 

บทนํา 

 เขตพัฒนาเศรษฐกจิชายแดนของประเทศไทยนัน้เปนพื้นที่ ที่ตดิตอกับชายแดนประเทศเพื่อนบานของไทย ไดแก พมา 

ลาว กัมพูชา และมาเลเซีย ซึ่งมีมูลคาการคาของประเทศกับประเทศเพื่อนบานทั้ง 4 ประเทศ นั้นมีการเติบโตที่สูงขึ้นอยาง
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ตอเนื่องในป พ.ศ. 2553 – 2557 โดยมูลคาเฉลี่ยตอป ประมาณ 900,000 ลานบาท และนาจะมีแนวโนมที่มีการขยายตัวมาก

ขึ้น เม่ือมีการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในป พ.ศ. 2558 ที่ผานมานั้น ทําใหธุรกิจประเภทอุตสาหกรรมที่ มีการใช

แรงงานจํานวนสูง ไดเริ่มมีการหันมาสนใจการลงทุนในเขตพื้นที่ดังกลาว  อันเนื่องมาจากทําใหธุรกิจอุตสาหกรรมนั้นสามารถ

เขาถงึกําลังแรงงานจํานวนนี้ไดงายและสะดวกตอการกระจายสนิคาไปยังประเทศเพื่อนบาน รวมไปถึงการนําเขาสินคาตางๆ 

วัตถุดบิหรอืชิ้นสวนตางๆ จากประเทศเพื่อนบานมายังประเทศไทย 

 ดานพรมแดนอําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย เปนประตูสําคัญของการคาชายแดน ระหวางประเทศไทยกับประเทศ

พมา ที่วาสําคัญนัน้ เพราะวาดานนี้ไมใชแคเปนดานผานทางเขา-ออกของประชาชนและนักทองเที่ยวเขาสูประเทศพมาเทานัน้ 

แตดานพรมแดนแมสายยังเปนเสนทางผานของการขนสนิคาไปยังพมาและจีนและประเทศที่สามอีกดวย 

 
 

ภาพที่ 1. มูลคาการคารวมป 2550 – 2555 ของดานศุลกากรแมสาย  

ที่มา: ดานศุลกากรแมสาย, 2559 

จากภาพที่ 1 อธบิายภึงมูลคาการคารวมป 2550 – 2555 ของดานศุลกากรแมสาย เม่ือเทียบกับป 2550 จะเห็นได

วา มีมูลคาเพิ่มขึ้นทุกป โดยมีมูลคาการคารวมสูงสุด 330.49 ลานบาท ในป 2554 และในป 2555 นัน้ มูลคาการคาโดยรวม

ลดลงเทากับ 30.35 ลานบาท อันเนื่องมาจากผลกระทบจากเศรษฐกจิโลกที่ชะลอตัวลง ทําใหมูลคาการซื้อขายของดาน

ศุลกากรไดปรับตัวลดลงตามไปดวย 

ตารางที่ 1: สถติกิารนําเขา สงออก ดานศุลกากรแมสาย ปงบประมาณ 2559 (เดือนต.ค. 58 – พ.ค. 59)           

    หนวย: บาท 

เดอืน มูลคาสนิคานําเขา มูลคาสนิคาสงออก เกนิดุล )/ขาดดุล(  

ตุลาคม 11       ,479, 180.00   807 ,956, 264.00  796,477,084.00  

พฤศจิกายน 6,503, 160.00  739,753, 111.00  733,249,951.00  
ธันวาคม 16,486, 220.00  911,489,355.00  895,003,135.00  
มกราคม 31,922, 419.00  857,520,358.00  825,597,939.00  

กุมพาพันธ 29,175, 707.00  790,142,871.00  760,967,164.00  
มีนาคม 10,850, 864.00       971,415,958.00     960,565,094.00  

เมษายน 9,745, 721.00  688,976,434.00     679,230,713.00  

พฤษภาคม 16,880, 036.00  873,401,340.00  856,521,304.00  

รวม 133,043, 307.00   6,640,655,691.00   6,507,612,384.00  
ที่มา: ดานศุลกากรแมสาย, 2559 

100 123.23 144.05
214.5

330.49 300.14

0

500

ป 50 ป 51 ป 52 ป 53 ป 54 ป 55

มูลคาการคารวม (โดยใชป 2550 เปนปฐาน) 

มูลคาการคารวม 

หนวย: ลานบาท
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 จากตารางที่ 1 อธิบายไดวามูลคาการสงออกของไทยปงบประมาณ 2559 ตั้งแตเดือนตุลาคม 2558 ถึง เดือน

พฤษภาคม 2559 พบวาในเดอืนมีนาคม นัน้ มีมูลคาการสงออกสูงสุดถงึ 971,415,958.00 บาท และในเดือนมกราคมมีมูลคา

การนําเขาสูงสุดถงึ 31,922,419.00 บาท  

ตลาดชายแดนไทย-พมา (แมสาย-ทาขี้เหล็ก) เปนตลาดการคาชายแดนที่มีชื่อเสียงมานานหลายสิบป เนื่องจากชาว

พมาและชนกลุมนอยจะเขามาซื้อสนิคาอุปโภคบรโิภคตาง ๆ จากฝงไทยอยางคึกคักจําหนายสินคานานาชนิด ประเภทอัญมณี 

พลอยสี ทับทิม หยก เครื่องใชไฟฟา เสื้อผาแฟชั่นทั้งเด็กและผูใหญ เครื่องประดับ รองเทา กระเปา เสื้อกันหนาว  อาหาร

ทะเลแหง สุรา บุหรี่ ของเลนเด็ก ผาหม ของใช ของกนิ ขนม ฯลฯ ดานพรมแดนแมสาย จ.เชียงราย นับวาเปนอีกหนึ่งประตูสู

การคาระหวางประเทศไทยกับกลุมประเทศเพื่อนบานและกลุมประเทศ AEC ที่ดานแมสาย จ.เชียงราย ณ ปจจุบันมีประชาชน

ผานเขา - ออก ถงึ300,000 คนตอวัน    ทั้งชาวพมาที่เขามาจับจายซื้อของและนักทองเที่ยวชาวตะวันตก ก็เพิ่มจํานวนขึ้น

เรื่อยๆ โดยเฉพาะในวันหยุด วันเสารและวันอาทติย ซึ่งจะสามารถสรางรายไดใหกับประเทศไทยไดอยางมากขึ้นกวาเดิมอยาง

แนนอน  

จากการที่ผูวิจัยไดลงสํารวจพื้นที่เขตการคาชายแดนไทย – พมา อ.แมสาย จ.เชียงราย พบวาสินคาที่ขายกันเปน

จํานวนมากก็คือสินคาแฟชั่น จําพวก กระเปา รองเทา เสื้อผา เครื่องประดับ ฯลฯ จึงทําใหสนใจที่จะทําการศึกษาวาปจจัย

ใดบางสงผลกระทบตอความพรอมของผูประกอบการไทยที่ขายสินคาแฟชั่นในดานระดับความรูของประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซยีน สําหรับเขตเศรษฐกจิพเิศษการคาชายแดน ไทย – พมา อ.แมสาย จ.เชยีงราย 

 

วัตถุประสงคการวิจัย  

เพื่อศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอความพรอมของผูประกอบการไทยที่ขายสินคาแฟชั่นในดานระดับความรูของ

ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน สําหรับเขตเศรษฐกจิพเิศษการคาชายแดน ไทย – พมา อ.แมสาย จ.เชยีงราย 

 

อุปกรณและวิธีการ / วิธีดําเนนิการวิจัย  

การศึกษานี้ผูวิจัยใชขอมูลเชิงปริมาณเปนขอมูลภาคตัดขวาง (Cross-sectional Data) เปนขอมูลที่เก็บรวบรวม ณ 

เวลาใดเวลาหนึ่งเทานัน้ โดยจะทําการศกึษากลุมตัวอยางจากผูประกอบการไทยที่ขายสนิคาแฟชั่นสําหรับ เขตเศรษฐกิจพิเศษ

การคาชายแดน    ไทย – พมา อ.แมสาย จ.เชยีงราย  

การสุมตัวอยาง 

การสุมตัวอยางจะเปนการเลอืกแบบตามสะดวก (Convenience sampling) ซึ่งการหาขนาดของกลุมตัวอยางนั้นจะใช

วิธีการคํานวณจากสูตรการหาขนาดกลุมตัวอยางกรณีที่ไมทราบจํานวนประชากรและไมทราบสัดสวนของประชากรของ 

Cochran ที่ระดับความเชื่อม่ัน 95% ดังนี้ 

    n =   (1) 

 โดยที่ n = ขนาดของกลุมตัวอยาง  

Z = ระดับความเชื่อม่ัน 95% (Z = 1.96) 

 e = คาความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับใหเกดิขึ้นไดจากกลุมตัวอยาง (e = 0.05) 

จากสมการที ่(1) เม่ือนํามาแทนคาเพื่อหากลุมตัวอยางจะไดวา  

 n = .
( . )

 = 384 
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 จากขนาดของกลุมตัวอยางที่คํานวณได ผูวจัิยจึงไดเพิ่มขนาดตัวอยางเปน 399 ตัวอยาง 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล  

 เก็บรวบรวมขอมูลโดยการใชแบบสอบถาม ซึ่งแบบสอบถามจะแบงออกเปน 2 สวน คือ 

 สวนที่  1 ขอมูลทั่วไปสําหรับผูประกอบการไทยที่ขายสินคาแฟช่ันสําหรับ เขตเศรษฐกิจพิเศษการคา

ชายแดน ไทย – พมา อ.แมสาย จ.เชียงราย ประกอบดวย เพศ อายุ การศึกษา รายไดเฉลี่ยตอเดือน และระยะเวลาที่

อาศัยอยูในพื้นที่ 

 สวนที่ 2 ขอมูลที่เกี่ยวกับความรูของผูประกอบการไทยที่ขายสินคาแฟช่ันตอการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซยีนสําหรับสําหรับ เขตเศรษฐกิจพิเศษการคาชายแดน ไทย – พมา อ.แมสาย จ.เชียงราย ประกอบดวย ระดับ

ความรูของผูประกอบการในดานความหมายของประชาชมเศรษฐกิจอาเซียน วัตถุประสงคในการจัดตั้งประชาชมเศรษฐกิจ

อาเซยีน สวนประกอบของประชาชมเศรษฐกจิอาเซยีน การใชภาษากลางของประชาชมเศรษฐกิจอาเซียน คําขวัญของประชา

ชมเศรษฐกิจอาเซียน การเคลื่อนยานแรงงานของประชาชมเศรษฐกิจอาเซียน ผลกระทบในการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซยีน และผลประโยชนในการเขาสูประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน 

 โดยมีการกําหนดเกณฑการใหคะแนนไวดังนี้ 

5  หมายถงึ  ผูประกอบการไทยที่ขายสนิคาแฟชั่นมีระดับความรูตอการเขาสู 

ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีนในระดับมากที่สุด 

4  หมายถงึ  ผูประกอบการไทยที่ขายสนิคาแฟชั่นมีระดับความรูตอการเขาสู 

ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีนในระดับมาก 

3  หมายถงึ  ผูประกอบการไทยที่ขายสนิคาแฟชั่นมีระดับความรูตอการเขาสู 

ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีนในระดับปานกลาง 

2  หมายถงึ  ผูประกอบการไทยที่ขายสนิคาแฟชั่นมีระดับความรูตอการเขาสู 

ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีนในระดับนอย 

1  หมายถงึ  ผูประกอบการไทยที่ขายสนิคาแฟชั่นมีระดับความรูตอการเขาสู 

ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีนในระดับนอยที่สุด 

 การวิเคราะหขอมูลเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) เปนการวิเคราะหหาคาทางสถิติ ไดแก คาเฉลี่ย(Mean), 

คามัธยฐาน(Median), คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน(Standard Deviation), คาต่ําสุด(Minimum), คาสูงสุด(Maximum)  

การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) เปนการหาคาความสัมพันธของตัวแปรอิสระ 5 ตัวแปร 

ไดแก  เพศ (SEX), อายุ (AGE), รายไดตอเดอืน (INC), ระยะเวลาที่อาศัยอยูในพื้นที่ (TIME) และระดับการศึกษา (EDU) กับตัว

แปรตาม 1 ตัวแปร คือ ความพรอมของผูประกอบการไทยที่ขายสินคาแฟชั่นในดานระดับความรูของประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซยีน สําหรับเขตเศรษฐกจิพเิศษการคาชายแดน ไทย – พมา อ.แมสาย จ.เชยีงราย   

 โดยที่  

   ตัวแปรตาม  คือ ตัวแปรตาม 1 ตัวที่เปนตัวแปรเมตรกิ 

   ตัวแปรตน  คือ ตัวแปรตนตัง้แต 1 ตัวแปร ขึ้นไปซึ่งเปนไปไดทัง้ตัวแปรเมตรกิและ นัน

เมตรกิในกรณีที่เปนตัวแปรนันเมตรกินัน้ตองเปนเปลี่ยนรูป (transform) ตัวแปรใหเปนตัวแปรดัมม่ี 

 1. เพศ    โดยกําหนดให เพศชาย    =  0  
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      เพศหญงิ    = 1 

 2. ระดับการศกึษา โดยกําหนดให ประถมศกึษาหรอืต่ํากวา  =   9 ป  

      มัธยมศกึษาตอนตน  = 12 ป 

      มัธยมศกึษาตอนปลาย/ ปวช.  = 15 ป 

      อนุปรญิญา/ ปวส.   = 17 ป 

      ปรญิญาตรี   = 19 ป  

      ปรญิญาโท         = 21 ป 

      ปรญิญาเอก   = 23 ป 

โดยการวเิคราะหสมการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis: MRA) ประมาณการณดวยวิธีกําลังสองนอย

ที่สุด (Ordinary Lest Square: OLS) ที่ระดับความเชื่อม่ันรอยละ 95 เนื่องจากขอมูลเปน (Cross-sectional Data) ปญหา

พื้นฐานของการประมาณคาสัมประสทิธิ์ถดถอย ไดแก ปญหาตัวแปรอิสระมีความสัมพันธสูงเกนิไป (Multicollinearity)  
 

ผลการวิจัย  

 การวเิคราะหขอมูลเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) เม่ือนําขอมูลตัวแปรทั้งหมด 6 ตัวแปร ไดแก  ความพรอม

ของผูประกอบการไทยที่ขายสนิคาแฟชั่นในดานระดับความรูของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (READINESS), เพศ (SEX), อายุ 

(AGE), รายไดตอเดือน (INC), ระยะเวลาที่อาศัยอยูในพื้นที่ (TIME) และระดับการศึกษา (EDU) คิดเปน 399 ตัวอยาง มาทํา

วิเคราะหหาคาทางสถิติ ไดแก คาเฉลี่ย(Mean), คามัธยฐาน(Median),คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน(Standard Deviation), คา

ต่ําสุด(Minimum), คาสูงสุด(Maximum) ผลการวเิคราะหทางสถตินิัน้สามารถแสดงไดดังตารางที่ 2 

ตารางที่ 2 การวเิคราะหขอมูลเชงิพรรณนา (Descriptive Analysis) 

คาสถติิ READINESS SEX AGE EDU INC TIME 

Mean 4.3409 0.5664 35.1078 16.5790 19112.28 23.3283 

Median 4.0000 1.0000 35.0000 17.0000 16500.00 23.0000 

Std. Dev. 0.7083 0.4962 10.2330 2.2558 10922.86 9.8082 

Minimum 3.0000 0.0000 12.0000 9.0000 2500.000 3.0000 

Maximum 5.0000 1.0000 65.0000 21.0000 65000.00 60.0000 

Observations 399 399 399 399 399 399 

ที่มา: จากการประมวลผล 
 

 จากตารางที่ 2 สามารถตรวจสอบการกระจายตัวของขอมูล ซึ่งเปนการตรวจสอบความผิดปกติของการกระจาย

ขอมูล (outliers) พบวา ตัวแปรดาน ความพรอม (READINESS), เพศ(SEX), อายุ(AGE), การศึกษา(EDU), รายไดเฉลี่ยตอเดือน

(INC) และระยะเวลาในการอยูอาศัย(TIME) มีความใกลเคียงกันสามารถบอกไดวาไมเกิดคาผิดปกติ(outliers) จึงสามารถนํา

ขอมูลไปประมาณคาแบบจําลองไดผล  

 การวเิคราะหขอมูลเชงิปรมิาณ (Quantitative Analysis) ผูวจัิยทําการวเิคราะหโดยใชสมการถดถอยพหุคูณ (Multiple 

Regression Analysis: MRA) ซึ่งสามารถแสดงออกมาในรูปแบบของสมการการวิเคราะหปจจัยที่มีอิทธิพลตอความพรอมของ

ผูประกอบการไทยที่ขายสนิคาแฟชั่น ดังนี้ 
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  READINESS = α+β1SEX+β2 AGE+β3 EDU+β4 INC +β5 TIME+휀  

 การตรวจสอบปญหา Multicollinearity ของผูประกอบการไทยที่ขายสนิคาแฟชั่น แสดงไดดังตารางที่ 3 

 

 

 ตารางที่ 3 แสดงคาสหสัมพันธของตัวแปรอิสระสําหรับผูประกอบการไทยที่ขายสนิคาแฟชั่น 

 SEX AGE EDU INC TIME คา VIF 

SEX 1     0.9936 

AGE 0.0122 1    2.9102 

EDU 0.0340 0.1163 1   3.0599 

INC 0.0399 0.5958 0.5085 1  2.3068 

TIME 0.0247 0.6431 -0.1734 0.1708 1 1.9798 

ที่มา: จากการประมวลผล 

 

 จากตารางที่ 3 จะเห็นไดวาการวัดความสัมพันธเชงิเสนตรงของตัวแปรอิสระทั้งหมด 5 ตัว ซึ่งไดแก เพศ(SEX), อายุ

(AGE), การศกึษา(EDU), รายไดเฉลี่ยตอเดอืน(INC) และระยะเวลาในการอยูอาศัย(TIME) เม่ือพิจารณาโดยทั้งหมดแลวตัวแปร

อิสระทัง้หมด 5 ตัวแปรนัน้มีคาสหสัมพันธไมถงึ 0.7 และเม่ือสังเกตุคา VIF ของตัวแปรอิสระทุกตัวแลวพบวา มีคาไมถึง 10 จึง

ทําใหไมเกดิปญหาตัวแปรอิสระมีความสัมพันธกัน (Multicollinearity) 

 การตรวจสอบปญหา Heteroskedasticity ของผูประกอบการไทยที่ขายสนิคาแฟชั่น ดวยวิธี White Heteroskedasticity 

Test โดยทดสอบที่ระดับความเชื่อม่ันรอยละ 95 ซึ่งมีสมมตฐิานการทดสอบดังนี้ 

   ภายใตสมมตฐิาน  H0 = Homoscedasticity 

      Ha = Heteroskedasticity  

แสดงผลการทดสอบในตารางที่ 4 

 

ตารางที่ 4 แสดงผลการทดสอบทางสถติขิองปญหา Heteroskedasticity ดวยวธิ ีWhite’s test Heteroskedasticity test: white 

F-statistic 2.746461 Prob. F(19,379) 0.0001 

Obs*R-squared 48.28792 Prob. chi-square(19) 0.0002 

Scaled explained 65.35798 Prob. chi-square(19) 0.0000 

ที่มา: จากการประมวลผล 

 

 จากการตรวจสอบ พบวา คา Prob. ของ Chi-Square มีคาเทากับ 0.0002 ซึ่งมีคานอยกวาระดับนัยสําคัญ 0.05 จึง

สามารถบอกไดวา Reject H0 ซึ่งสามารถอธิบายไดวาความแปรปรวนของคาคลาดเคลื่อนไมคงที่  จึงเกิดปญหา 

Heteroskedasticity 

 เม่ือพบวาขอมูลที่ตรวจสอบนั้นเกิดปญหา Heteroskedasticity ผูวิจัยจึงทําการบรรเทาปญหา Heteroskedasticity 

ดวย White’s Heteroskedasticity–consistent standard error & covariance โดยการปรับคาคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (Std. Error) 
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ใหมีคาลดลง แตคาสัมประสทิธิ์ (Coefficient) ไมเปลี่ยนแปลง ทําใหคา t-stat มีคาต่ําลง สงผลใหตัวแปรอิสระมีความสามารถ

ในการอธบิายความสัมพันธ ไดอยางมีคุณภาพมากขึ้น หลังจากการแกไขปญหาดังกลางแลวสามารถอธบิายไดดังตารางที่ 5 

 

ตารางที่ 5 การแกปญหา Heteroskedasticity ดวยวิธี White’s Heteroskedasticity–consistent standard error & covariance 

White Heteroskedasticity-consistent standard errors & covariance 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา: จากการประมวลผล 

 จากตารางที่ 5 การแกปญหา Heteroskedasticity ดวยวิธี White’s Heteroskedasticity–consistent standard error & 

covariance พบวา แบบจําลองตัวแปรอิสระขางตน นัน้ สามารถอธิบายตัวแปรตามไดรอยละ 61.06             คา F-statistic 

เทากับ 123.2535 จากกลุมตัวอยางผูมีสวนรวมทางการคา จํานวน 399 คน เม่ือพิจาณา คา R2 มีคา 0.6106 คือ สามารถ

อธบิายความพรอมของประชาชนผูมีสวนรวมทางการคาไดรอยละ 61.06 เม่ือพิจารณาคา Adjusted R2 ที่มีคาเทากับ 0.606 

มีคาเขาใกล  R2 แสดงวาตัวแปรอิสระที่นํามาทําการวิเคราะหเปนตัวแปรที่มีประโยชนตอแบบจําลอง และเม่ือทดสอบ

สมมตฐิาน พบวา คา sig.F มีคาเทากับ 0.000000 จึงสามารถนํามาอธิบายไดวา R2 ในระดับประชากรไมเทากับ 0 จึงถือวา

แบบจําลองนัน้สามารถนํามาใชวเิคราะหได 

 การวเิคราะหปจจัยที่มีอิทธพิลตอความพรอมของผูประกอบการไทยที่ขายสนิคาแฟชั่น ดวยสมการถดถอย สามารถ

แสดงความสัมพันธไดดังตารางที่ 6 
 

 ตารางที่ 6 ผลการวิเคราะหปจจัยที่มีอิทธิพลตอความพรอมของผูประกอบการไทยที่ขายสินคาแฟชั่นดวยวิธ ี

Multiple Regression Dependent Variable: READINESS Method: Least Squares 

Variable Coefficient t-statistic Prob. 

C 0.580560 2.490769 0.0132 

EDU 0.224815 19.58131 0.0000* 

R-squared 0.610609 F-statistic 123.2535 

Adjusted R-squared 0.605655 Prob(F-statistic) 0.000000 

ที่มา: จากการประมวลผล 

R-squared 0.610609 Mean dependent var 4.340852 

Adjusted R-squared 0.605655 S.D. dependent var 0.708250 

S.E. of regression 0.444759 Akaike info criterion 1.232357 

Sum squared resid 77.73969 Schwarz criterion 1.292341 

Log likelihood -239.8552 Hannan-Quinn criter. 1.256114 

F-statistic 123.2535 Durbin-Watson stat 1.438263 

Prob(F-statistic) 0.000000 Wald F-statistic 142.6411 

Prob(WaldF-statistic) 0.000000   
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* หมายถงึ มีนัยสําคัญทางสถติทิี่ระดับ 0.05 

 

 ตัวแปรที่มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับความพรอมของผูประกอบการไทยที่ขายสินคาแฟชั่นในดานระดับ

ความรูของประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน สําหรับเขตเศรษฐกจิพเิศษการคาชายแดน ไทย – พมา อ.แมสาย  จ.เชียงราย อยางมี

นัยสําคัญทางสถติทิี่ระดับความเชื่อม่ันรอยละ 95 คือ ระดับการศกึษา(EDU) ในขณะที่ เพศ(SEX), อายุ(AGE), รายไดเฉลี่ยตอ

ดอืน(INC) และระยะเวลาในการอยูอาศัย(TIME) ไมมีนัยสําคัญทางสถติ ิโดยสามารถอธบิายสมการไดดังนี้ 

 สมการแสดงความสัมพันธการวิเคราะหปจจัยที่มีอิทธิพลตอความพรอมของผูประกอบการไทยที่ขายสินคาแฟชั่น

ดวยวธิ ีMultiple Regressionดวยสมการถดถอย แสดงไดดังนี้ 

   READINESS = 0.580560+0.224815(EDU)* 

               (0.23)     (0.01) 

ระดับการศกึษา(EDU) มีความสัมพันธในทศิทางเดยีวกันกับความพรอมของผูประกอบการไทยที่ขายสินคาแฟชั่น ใน

ดานระดับความรูของประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อม่ันรอยละ 95 ซึ่งหมายความวา 

เม่ือระดับการศึกษาเพิ่มขึ้น 1 ป จะสงผลทําใหผูประกอบการไทยที่ขายสินคาแฟชั่นมีระดับความพรอมเพิ่มขึ้น 0.224815 

ระดับ เม่ือกําหนดใหปจจัยอ่ืนๆคงที่ นั่นคือผูประกอบการไทยที่ขายสินคาแฟชั่น มีระดับการศึกษาที่เพิ่มขึ้น จะทําใหมีความรู

เพิ่มมากขึ้น ใฝหาความรูเกี่ยวกับเขตเศรษฐกจิพเิศษเพิ่มมากขึ้นเพื่อรองรับการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และวางแผน

การคาขายสนิคาในอนาคตไดอยางมีประสทิธภิาพและประสทิธผิล 

   

สรุปผลการวิจัย  

 ดานพรมแดนอําเภอแมสาย จังหวัดเชยีงราย เปนประตูสําคัญของการคาชายแดน ระหวางประเทศไทยกับประเทศ

พมา ที่วาสําคัญนัน้ เพราะวาดานนี้ไมใชแคเปนดานผานทางเขา-ออกของประชาชนและนักทองเที่ยวเขาสูประเทศพมาเทานั้น 

แตดานพรมแดนแมสายยังเปนเสนทางผานของการขนสนิคาไปยังพมาและจีนและประเทศที่สามอีกดวย 

จากการที่ผูวิจัยไดลงสํารวจพื้นที่เขตการคาชายแดนไทย – พมา อ.แมสาย จ.เชียงราย พบวาสินคาที่ขายกันเปน

จํานวนมากก็คือสินคาแฟชั่น จําพวก กระเปา รองเทา เสื้อผา เครื่องประดับ ฯลฯ จึงทําใหสนใจที่จะทําการศึกษาวาปจจัย

ใดบางสงผลกระทบตอความพรอมของผูประกอบการไทยที่ขายสินคาแฟชั่นในดานระดับความรูของประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซยีน สําหรับเขตเศรษฐกจิพเิศษการคาชายแดน ไทย – พมา อ.แมสาย จ.เชียงราย โดยมีวัตถุประสงค  เพื่อศึกษาปจจัยที่

มีอิทธพิลตอความพรอมของผูประกอบการไทยที่ขายสนิคาแฟชั่นในดานระดับความรูของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน สําหรับ

เขตเศรษฐกจิพเิศษการคาชายแดน ไทย – พมา อ.แมสาย จ.เชยีงราย  

ในการศกึษาปจจัยที่มีอิทธพิลตอความพรอมของผูประกอบการไทยที่ขายสินคาแฟชั่น ใชการวิเคราะหเชิงปริมาณ

ดวยสมการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression) ประมาณการณดวยวิธีกําลังสองนอยที่สุด (Ordinary Lest Square: OLS) 

ผลการศึกษาพบวา ระดับการศึกษา มีความสัมพันธกับความพรอมของผูประกอบการไทยที่ขายสินคาแฟชั่นนดานระดับ

ความรูของประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีนในทศิทางเดยีวกัน กลาวคือ เม่ือผูประกอบการไทยที่ขายสนิคาแฟชั่นมีระดับการศึกษา

ที่สูงขึ้น สงผลใหมีความพรอมในการใฝหาความรูเกี่ยวกับเขตเศรษฐกิจพิเศษเพิ่มมากขึ้น เพื่อรองรับการเขาสูประชาคม

เศรษฐกจิอาเซยีน และวางแผนการคาขายสนิคาในอนาคตไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย

ของ มธุรดา สมัยกุล (2557) พบวาหากผูประกอบการไทยมีความรูที่สูงขึ้นจะทําใหมีความสามารถในการปรับเปลี่ยนกลยุทธ

ดานการคา การแขงขัน และการลงทุนใหตรงกับความตองการของตลาดไดในปจจุบัน 
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ขอเสนอแนะในงานวิจัย 

 จากการศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอความพรอมของผูประกอบการไทยที่ขายสินคาแฟชั่นในดานระดับความรูของ

ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน สําหรับเขตเศรษฐกิจพิเศษการคาชายแดน ไทย – พมา อ.แมสาย จ.เชียงราย พบวา ปจจัยที่มี

อิทธพิลนัน้ก็คือ ระดับการศกึษา ผูวจัิยจึงเสนอแนะใหรัฐบาลสนับสนุนการเขาฝกอบรมดานความรูประชาคมอาเซียนใหกับ

ผูประกอบการ เพื่อเสรมิสรางใหผูประกอบการเพิ่มขดีความสามารถในดานการแขงขันทางการคา และการลงทุนเพิ่มมากขึ้น

ตอไปในอนาคต 

  

ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป 

 การวจัิยในครัง้ตอไปควรทําการวิเคราะหขอมูลใหครอบคลุมมากขึ้น ในดานการเพิ่มพื้นที่ในการเก็บแบบสอบถาม

เพื่อนํามาเปรียบเทียบกันและทําการศึกษาดูวามีปจจัยใดที่เหมือนกันหรือตางกันอยางไร และเพราะอะไร รวมไปถึงดาน

กลุมเปาหมายใหหลากหลายมากขึ้นดวย 
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 ผูวิจัยขอขอบพระคุณ ผูชวยศาสตราจารย ดร.อัครนันท  คิดสม อาจารที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก  และ รอง

ศาสตราจารย ดร.เรวัตร  ธรรมาอภิรมย ที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม ที่สละเวลาคอยใหคําปรึกษา ตลอดจนหาแนวทางแกไข

ขอบกพรองตางๆ และขอกราบขอบคุณบิดา มารดา ที่ใหการอุปการะอบรมเลี้ยงดู ตลอดจนสงเสริมดานการศึกษาและ

งบประมาณในการศึกษามาโดยตลอด นอกจากนี้ผูเขียนขอขอบคุณ ผูมีสวนรวมทางการคาที่ตลาดแมสาย อ.แมสาย จ.

เชยีงราย ที่ไดใหความชวยเหลอืในการตอบแบบสอบถามเพื่อการทําวทิยานพินธฉบับนี้ 

 ผูวิจัยหวังเปนอยางย่ิงวาวิทยานิพนธฉบับนี้จะเปนประโยชนแกผูประกอบการไทยที่ขายสินคาแฟชั่นสําหรับ เขต

เศรษฐกจิพเิศษการคาชายแดน ไทย – พมา เพื่อเปนแนวทางในการวางแผนการคาขายสินคาในอนาคตใหมียอดขายเพิ่มขึ้น 

อีกทั้งประชาชนทั่วไป ยังสามารถใชขอมูลจากการวิเคราะหประกอบการตัดสินใจในการเดินทางมาทองเที่ยวสําหรับ เขต

เศรษฐกจิพเิศษการคาชายแดน ไทย – พมา 
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ลงทุนของภาคธุรกจิในจังหวัดสระแกว. 
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บทคัดยอ 

งานวจัิยเรื่องปจจัยที่มีผลตอการเลือกซื้อรถยนตมือสองของผูบริโภค :กรณีศึกษา จังหวัดนนทบุรี มีวัตถุประสงค

หลักอยู 2 คือ เพื่อศกึษาสภาพทั่วไปของรถยนตมือสองกับการตัดสนิใจซื้อของผูบรโิภครถยนตมือสองในจังหวัดนนทบุรี และ

เพื่อศกึษาปจจัยที่มีอิทธพิลที่ทําใหผูบรโิภคเลอืกซื้อรถยนตมือสองในตลาดรถยนตมือสองในจังหวัดนนทบุรี ในการศึกษาครั้ง

นี้ เปนการวเิคราะหขอมูลเชงิปรมิาณโดยการเก็บแบบสอบถามจํานวน 400 ชุด ในเขตพื้นที่จังหวัดนนทบุรีซึ่งประกอบดวย 5 

อําเภอ ไดแก อําเภอเมืองนนทบุร ีอําเภอบางใหญ อําเภอไทรนอย อําเภอบางบัวทอง และอําเภอปากเกร็ด   

การวเิคราะหปจจัยสภาพทั่วไปของรถยนตมือสองกับการตัดสินใจซื้อของผูบริโภครถยนตมือสองในจังหวัดนนทบุร ี

ใชเครื่องมือคือ แบบสอบถาม กลุมตัวอยาง และปจจัยที่มีอิทธิพลที่ทําใหผูบริโภคเลือกซื้อรถยนตมือสองในตลาดรถยนตมือ

สองในจังหวัดนนทบุร ีใชการวเิคราะหดวยวธิ ีLogistic Regression 

ผลการศกึษาพบวา กลุมตัวอยางที่ตองการซื้อรถยนตมือสองสวนใหญเปนเพศชายมีอาชีพเปนพนักงานเอกชน และ

เปนลูกคาในอําเภอเมืองนนทบุร ีที่จบการศกึษาปรญิญาตร ีซึ่งมีชวงอายุระหวาง 25-30 ป  และมีรายได 20,001 – 30,000 

บาท โดยผูตอบแบบสอบถามมีความตองการซื้อรถยนตมือสองย่ีหอโตโยตาเปนจํานวนมาก ประเภทของรถยนตเปนรถเกงไม

เกนิ 5 ที่นั่ง และของรถยนตมีใชงาน1-2 ป ซึ่งปจจัยที่มีอิทธพิลตอการเลือกซื้อรถยนตมือสองดานสวนประสมการตลาด คือ 

ปจจัยดานคุณภาพ ปจจัยดานผลิตภัณฑ และปจจัยดานราคา ดังนั้น การสรางความรูและความเขาใจเกี่ยวกับการเลือกซื้อ

รถยนตมือสองสามารถเปรยีบเทยีบรถยนตไดหลายย่ีหอและหลากหลายราคาตามความตองการของผูบริโภคได สวนคุณภาพ

ของรถ ผูบรโิภคยังมีโอกาสทราบถงึปญหาของรถรุนที่คุณกําลังมองหาได 

คําสําคัญ:  รถยนตมือสอง  สวนประสมการตลาด 

Abstract 

Research on Factors Affecting the Purchase of Second-hand Cars of Consumers : a case study in Nonthaburi is 
mainly composed : (1) To study the general condition of second hand cars and the decision of second-hand car buyers 
in Nonthaburi. (2) To study factors influencing consumers to purchase used cars in the market. Used Cars in Nonthaburi. 
The quantitative data were collected by collecting 400 questionnaires in Nonthaburi, consisting of 5 districts Mueang 
Nonthaburi, Bang Yai, Sai Noi, Bang Bua Thong And Pak Kret. The quantitative Analysis of general condition of second 
hand car and decision of secondhand car buyer in Nonthaburi. Factors influencing consumers to buy used cars in used 
car market in Nonthaburi and use Logistic Regression Analysis. 

 The results show that the most of the respondents wanted to buy second hand cars. and a customer in Muang 
Nonthaburi. Bachelor's Degree The age range is 25-30 years and the income is from 20,001 to 30,000 baht. The 
demand for second-hand Toyota vehicles was high. The type of car is not more than 5 seats and the car is active for 
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1-2 years. Factors influencing the buying behavior of secondhand cars in marketing mix. Significant decisions were 
made regarding quality factors. Product factor and the price factor. Therefore, the knowledge and understanding about 
the purchase of second-hand cars can be compared to many brands and various prices to meet the needs of 
consumers. Quality of car Consumers also have the opportunity to know the problem of the model you are looking for. 

Keywords:  Second hand car , Marketing mix 

 

บทนํา  

รถยนต ถือวาเปนปจจัยหนึ่งที่มีความสําคัญอยางมากในการดําเนินชีวิตของมนุษย  ซึ่งรถยนตนั้นก็เปนพาหนะที่

มนุษยไดเลอืกนํามาใชมากที่สุด โดยเฉพาะอยางย่ิงในสังคมเมืองใหญที่มีการขยายตัวอยางตอเนื่อง ในขณะที่การบริการขนสง

มวลชนของรัฐบาลมีไมพอเพยีงจึงกอใหเกดิการกระตุนความตองการของผูบรโิภคที่ตองการมีรถยนตสวนตัวเพิ่มมากขึ้น ซึ่งใน

ปจจุบันรถยนตมือสองกําลังไดรับความนิยม เนื่องจากราคาระหวางรถยนตมือหนึ่งและรถยนตมือสองไมสูงมาก  จึงอาจจะ

เปนทางเลอืกหนึ่งสําหรับมนุษยที่มีรายไดไมเพียงพอที่จะซื้อรถใหมและราคาก็อยูในกําลังที่ผูซื้อระดับกลางสามารถจายได ซึ่ง

ในประเทศไทยถอืวาเปนประเทศที่กําลังพัฒนา  ยุคทองของตลาดรถยนตมือสองในประเทศไทยอยูในชวงปพ.ศ. 2532-2553 

เนื่องจากเปนยุคที่มีการขยายการลงทุนของภาครัฐและเอกชน ทําใหความตองการรถยนตนั่งสวนบุคคล (Personal Cars) และ

รถยนตเพื่อการพาณิชย(Commercial Cars) เพิ่มสูงขึ้นอยางรวดเร็ว (ฐิติพงศ เพชรดี ,2555) และภาษีรถยนตใหมนําเขาอยูใน

ระดับสูงมากและตองใชเวลานานมากขึ้นในการรอถึง 6 เดือน  ปพ.ศ. 2554 เกิดปญหาอุทกภัยน้ําทวมหลายจังหวัดในพื้นที่

รวมทัง้ในจังหวัดนนทบุร ีทําใหโรงงานผูผลติรถยนตและผูผลติชิ้นสวนรถยนตในประเทศหลายรายตองหยุดการผลิตชั่วคราว 

สงผลใหรถยนตใหมขาดตลาด ซึ่งสงผลใหตลาดรถยนตนั่งมือสองเตบิโตมากขึ้นโดยเฉพาะรถยนตขนาด 1300-1500ซีซี ที่มี

ราคาประมูลเฉลี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 15% (สมนกึ เอ้ือจิระพงษพันธ,2556) แตในปจจุบันตลาดรถยนตมือสองยังมีอัตรา

การเจรญิเตบิโตอยางตอเนื่อง จะเห็นไดจากสถติจํิานวนรถยนตที่เคยจดทะเบียนตามกฎหมายวาดวยรถยนตและกฎหมายวา

ดวยการขนสงทางบกตัง้แต ป พ.ศ.2555-2559  โดยอัตราการเปลี่ยนแปลงของสถติริถยนตที่เคยจดทะเบียนตามกฎหมายวา

ดวยการขนสงทางบกมีอัตราการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นรอยละ 12.83 จากป2556-2557 มีอัตราการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นรอยละ 

22.74  จากป 2557-2558 มีอัตราการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นรอยละ 39.42 และจากป 2558-2559 มีอัตราการเปลี่ยนแปลง

เพิ่มขึ้นรอยละ 40.48  มีดังนี้ (ตารางที่ 1) 

 

ตารางที่  1.  สถติจํิานวนรถยนตที่เคยจดทะเบียนตามกฎหมายวาดวยการขนสงทางบก พ.ศ. 2555-2559 มีหนวยตอคัน 

     รถยนต 

 

 

ป 

รย.1 รถยนตนั่งสวน

บุคคลไมเกนิ 7 คน 

รย.2 รถยนตนั่ง

สวนบุคคลเกนิ   7 

คน 

รย.3 รถยนต 

บรรทุกสวน บุคคล 

รวม อัตราการ

เปลีย่นแปลง(%) 

2555 1,837 87 2,918 4,842 - 

2556 2,488 108 2,867 5,463 12.83 

2557 3,183 100 3,422 6,705 22.74 

2558 4,143 121 5,084 9,348 39.42 

2559 5,683 113 7,336 13,132 40.48 

ที่มา : กรมการขนสงทางบก.(2560).  
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ในปพ.ศ 2555-2559 สามารถจัดอันดับของรถยนตมือสองที่มีย่ีหอไดเปนอันดับตนๆ ของผูประกอบการรถยนตมือ

สอง คือ โตโยตา ฮอนดา นิสสัน มาสดา และซูซูกิ  และดูจากยอดขายของแตละย่ีหอของรถยนตมือสองที่เพิ่มขึ้นอยาง

ตอเนื่อง ทําใหทราบถึงยอดขายรถยนตมือสองในกลุมของโตโยตานั้นมียอดขายเปนอันดับ 1 ตั้งแตป 2555-2559 รวม 

50,144 คัน อันดับ 2 เปนกลุมของฮอนดาที่มียอดขายรวม 48,441 คัน อันดับ 3 เปนกลุมของนิสสันที่มียอดขายรวม 16,443 

คัน  อันดับ 4 เปนกลุมของมาสดาที่มียอดขายรวม 12,810 คัน และอันดับ 5 เปนกลุมของซูซูกิที่มียอดขายรวม 2,010 คัน  มี

ดังนี้ (ตารางที่ 2)  

ตารางที่ 2. ยอดขายรถยนตมือสองแตละย่ีหอตอคันตัง้แตป พ.ศ 2555- 2559 มีหนวยตอคัน 

 ยี่หอรถยนต 

 

ป 

ยอดขายรถยนตแตละยี่หอตอคัน 

TOYOTA HONDA NISSAN MAZDA SUZUKI 

2555 6,939 8,765 2,344 4,445 2,812 

2556 7,143 14,212 6,722 1,324 3,565 

2557 15,639 9,763 2,794 936 1,554 

2558 11,217 8,960 2,100 3,203 2,291 

2559 9,206 6,741 2,483 2,902 2,010 

รวม 50,144 48,441 16,443 12,810 12,232 

ที่มา : บรษิัท โตโยตา มอเตอร ประเทศไทย จํากัด 

 

ดังนั้นผูประกอบการรถยนตมือสองในจังหวัดนนทบุรี จึงมีการแขงขันกันมากขึ้นเนื่องจากผูใหบริการทุกรายมี

เปาหมายที่จะสรางความพงึพอใจใหกับลูกคาทําใหตองใชกลยุทธตางๆ เพื่อตอบสนองความตองการของกลุมผูซื้อ ทําใหผูขาย

ทุกกลุมเชื่อวาการแขงขันดังกลาวจะทําใหผูบรโิภคไดรับประโยชนทัง้ในเรื่องการใหบริการรวมถึงคุณภาพของรถยนตมือสอง

ซึ่งจะตอบโจทยลูกคาใหมากขึ้น  การปรับปรุงแกไขหรือปรับเปลี่ยนกลยุทธในเรื่องของราคาคุณภาพเทคโนโลยีการสราง

ความแตกตางจากคูแขงขันรวมถงึการพัฒนาศักยภาพทางการบริหารและการตลาดอยางตอเนื่อง การใชงานของรถยนตมือ

สองสามารถใชงานไดกัน เพราะฉะนัน้รถยนตมือสองจึงเปนทางเลอืกที่ไดรับความสนใจอยางมากในยุคปจจุบัน โดยที่ยอดขาย

ของรถยนตมือสองนัน้มีจํานวนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ (ไตรรัตน ยืนยง,2557) จึงทําใหตลาดรถยนตมือสองเปนทางเลือกอีกทางหนึ่ง

ใหกับลูกคาที่ตองการจะเลือกซื้อรถยนตรุนนัน้ๆ ปจจัยที่มีอิทธพิลที่ทําใหผูบริโภคเลือกซื้อรถยนตมือสองในตลาดรถยนตมือ

สองจะชวยอธบิายถงึการเพิ่มขึ้นหรอืลดลงของปรมิาณการซื้อรถยนตมือสองของผูบรโิภค 

ดวยเหตุผลที่กลาวมาขางตนนี้ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาถึงปจจัยที่มีผลตอการเลือกซื้อรถยนตมือสองของ

ผูบริโภค เพื่อนํามาเปนแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงและปรับเปลี่ยนกลยุทธทางการตลาดและสงเสริมการพัฒนาตลาด

รถยนตมือสองใหตรงตามความตองการของผูบรโิภค 
 

วัตถุประสงคของงานวิจัย 

เพื่อศกึษาสภาพทั่วไปของรถยนตมือสองกับการตัดสนิใจซื้อของผูบริโภครถยนตมือสองในจังหวัดนนทบุรี  และเพื่อ

ศกึษาปจจัยที่มีอิทธพิลที่ทําใหผูบรโิภคเลอืกซื้อรถยนตมือสองในตลาดรถยนตมือสองในจังหวัดนนทบุรี 
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อุปกรณและวิธีการ / วิธีดําเนนิการวิจัย 

1. การรวบรวมขอมูล การวจัิยในครัง้นี้ใช กลุมตัวอยางผูบรโิภค จํานวน 400 ตัวอยาง ซึ่งคํานวณจากสูตรของ Taro 

Yamane จากประชากร ในจังหวัดนนทบุร ีโดยแบงกลุมตัวอยาง ตามอําเภอจํานวน 5 แหง ไดแก อําเภอเมืองนนทบุรี อําเภอ

ปากเกร็ด อําเภอบางบัวทอง อําเภอบางใหญ และอําเภอบางไทร เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถาม 

และผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ ซึ่งแบงออกเปน 3 สวน คือ สวนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคลของผูบริโภค สวนที่ 2 พฤติกรรมของ

ผูบรโิภคในการตัดสนิใจซื้อรถยนตมือสอง และสวนที่ 3 ปจจัยดานสวนผสมทางตลาด ในการตัดสนิใจซื้อรถยนตมือสอง 

2. การวเิคราะหขอมูล ขอมูลที่รวบรวมได จากแบบสอบถามผูวจัิยจะใชโปรแกรมทางสถติสิําเร็จรูป มาวิเคราะหโดย

ใชสถติเิชงิพรรณนา (Descriptive statistics) ประกอบดวย คาเฉลี่ย (Mean) คารอยละ (Percentage) สําหรับขอมูลทั่วไป และ

การวเิคราะหเชงิปรมิาณ (Quantitative Analysis) เพื่อวเิคราะหปจจัยที่มีผลตอการเลือกซื้อรถยนตมือสอง โดยใชแบบจําลอง

ถดถอยโลจิสติก (Logistic regression) เพื่อพยากรณความนาจะเปนของสมการปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเลือกซื้อรถยนตมือ

สอง ซึ่งตัวแปรอิสระเปนขอมูลในระดับการวัดแบบกลุมที่เปนแบบตัวแปรทวิมีคา 2 คา คือ 1 กับ 0 เปนตัวแปรที่อยูในสเกล

แบบชวง หรืออยูในสเกลแบบอัตราสวน  และตัวแปรอิสระแตละตัวตองไมมีความสัมพันธตอกัน หรือไมเกิดปญหา

Multicollinearity โดยพจิารณาจากคา sig. หากคา sig. > 0.05  แสดงวาตัวแปรอิสระนั้นไมมีความสัมพันธกัน สามารถนํามา

วเิคราะหการถดถอยโลจิสตกิสได  

 

ผลการวิจัย 

ผลการวเิคราะหปจจัยที่มีตอการเลอืกซื้อรถยนตมือสองของผูบริโภค กรณีศึกษา จังหวัดนนทบุรี  ที่ไดมาจากการ

เก็บรวบรวมขอมูลปฐมภูมิ  โดยใชแบบสอบถามกับผูที่ซื้อและไมซื้อรถยนตมือสองในจังหวัดนนทบุรี จํานวน 400 ชุด ดัง

ตารางที่ 3 

 

ตารางที่ 3  จํานวนตัวอยางจําแนกตามเพศของผูตอบแบบสอบถามที่ตองการซื้อรถยนตมือสอง 

 

เพศ ซื้อรถยนตมือสอง ไมซื้อรถยนตมือสอง รวม 

จํานวน(ราย) รอยละ จํานวน(ราย) รอยละ จํานวน(ราย) รอยละ 

ชาย 146 36.5 63 15.75 209 52.25 

หญิง 114 28.5 77 19.25 191 47.75 

รวม 260 65 140 35 400 100 

 

 จากตารางที่ 3  แสดงจํานวนตัวอยางจําแนกตามเพศของผูตอบแบบสอบถาม จากการศึกษากลุมผูซื้อรถยนตมือ

สองในเขตพื้นที่จังหวัดนนทบุร ีพบวาสวนใหญเปนเพศชายที่ตองการซื้อรถยนตมือสองมีจํานวน 146 คน คิดเปนรอยละ 36.5  

และเพศหญงิที่ตองการซื้อรถมีจํานวน 114 คน คิดเปนรอยละ 28.5  สวนผูที่ไมเลอืกซื้อรถยนตมือสองสวนใหญเปนเพศหญิง 

จํานวน 77 คน คิดเปนรอยละ 19.25 และเพศชายจํานวน 63 คน คิดเปนรอยละ 15.75 ดังนั้นสวนใหญผูที่ตองการเลือกซื้อ

รถยนตมือสองจะเปนเพศชายมากกวาเพศหญงิ 
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ตารางที่ 4   จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามที่พักอาศัย 

ที่พักอาศัย จํานวน (ราย) รอยละ 

อําเภอเมืองนนทบุรี 92 23 

อําเภอบางบัวทอง 84 21 

อําเภอบางใหญ 82 20.5 

อําเภอปากเกร็ด 72 18 

อําเภอไทรนอย 70 17.5 

รวม 400 100 

 

จากตารางที่ 4 ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญอยูในพื้นที่อําเภอเมืองนนทบุรีจํานวน 92 คน คิดเปนรอยละ 23 

รองลงมาเปนอําเภอบางบัวทองจํานวน 84 คน คิดเปนรอยละ 21 อําเภอบางใหญจํานวน 82 คน คิดเปนรอยละ 20.5  อําเภอ

ปากเกร็ดจํานวน 72 คน คิดเปนรอยละ 18 และอําเภอไทรนอยจํานวน 70 คน คิดเปนรอยละ 17.5 ตามลําดับ 

 

ตารางที่ 5  จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามสถานภาพ 

สถานภาพ จํานวน รอยละ 

โสด 172 43 

สมรส/อยูดวยกัน 177 44.3 

อยาราง/แยกกันอยู 51 12.8 

รวม 400 100 

จากตารางที่  5  พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีสถานภาพสมรส/อยูดวยกันรอยละ 44.3 รองลงมาคือ

สถานภาพโสดรอยละ 43  และสถานภาพอยาราง/แยกกันอยูรอยละ 12.8 

 

ตารางที่ 6  จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามอายุ 

อายุ จํานวน (ราย)                                รอยละ 

25 - 30ป 145 36.3 

31 - 35ป 135 33.8 

36 - 40ป 80 20 

41 – 45ป 25 6.3 

46ปข้ึนไป 15 3.8 

รวม 400 100.00 
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จากตารางที่ 6 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีอายุระหวาง 25 - 30ป รอยละ 36.3 รองลงมา คืออายุ

ระหวาง 31 - 35 ป รอยละ 33.8  สวนถัดมาอายุระหวาง 36 - 40ป รอยละ 20  จากนัน้อายุ 41 - 45ป รอยละ 6.3  และ 

46ปขึ้นไปรอยละ 3.8 ตามลําดับ 
 

ตารางที่ 7  จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามระดับการศกึษา 

ระดับการศกึษา จํานวน (ราย)                  รอยละ 

ต่ํากวามัธยมศกึษาตอนปลาย 16 4 

มัธยมศกึษาตอนปลาย/ปวช. 28 7 

อนุปรญิญา/ปวส. 66 16.5 

ปรญิญาตรี 139 34.8 

ปรญิญาโท 113 28.3 

ปรญิญาเอก 38 9.5 

รวม 400 100.00 

 

จากตารางที่ 7 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีระดับการศกึษาปรญิญาตร ีรอยละ 34.8 รองลงมาคือ 

ปรญิญาโท รอยละ 28.3 อนุปรญิญา/ปวส. รอยละ 16.5 ปรญิญาเอกรอยละ 9.5 มัธยมศกึษารอยละ 7 และต่ํากวา

มัธยมศกึษา รอยละ 4 ตามลําดับ 
 

ตารางที่ 8  จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามอาชพี 

อาชพี จํานวน (ราย)                  รอยละ 

ทหาร/ตํารวจ/ขาราชการพลเรอืน 15 3.8 

ขาราชการ/พนักงานราชการ 20 5 

หมอ/พยาบาล/เภสัชกร 14 3.5 

พนักงานรัฐวิสาหกิจ/ลูกจาง 34 8.5 

พนักงานเอกชน/ลูกจาง 161 40.3 

ประกอบธุรกิจสวนตัว/คาขาย 83 20.8 

พอบาน/แมบาน/วางงาน 53 13.3 

นักเรยีน/นักศกึษา 20 5 

รวม 400 100.00 

 

จากตารางที่ 8 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีอาชีพพนักงานเอกชน/ลูกจางรอยละ 40.3 รองลงมาคือ

ประกอบธุรกจิสวน/คาขายรอยละ 20.8  พอบาน/แมบาน/วางงานรอยละ 13.3  พนักงานรัฐวิสาหกิจรอยละ 8.5  ขาราชา

การกับนักเรียน/นักศึกษา รอยละ 5 ทหาร/ตํารวจ/ขาราชการพลเรือนรอยละ 3.8 และหมอ/พยาบาล/เภสัชกรรอยละ 3.5 

ตามลําดับ  
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ตารางที่ 9  จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามรายไดเฉลี่ยตอเดือน 

รายไดเฉล่ียตอเดอืน จํานวน รอยละ 

นอยกวา 10,000 บาท 19 4.8 

10,001 - 20,000 บาท 42 10.5 

20,001 - 30,000 บาท 136 34 

30,001 - 40,000 บาท 120 30 

40,001 - 50,000 บาท 59 14.8 

50,001 บาทขึ้นไป 24 6 

รวม 400 100.00 
 

จากตารางที่ 9 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 20,001 - 30,000 บาท  รอยละ 34  

รองลงมาคือ 30,001 - 40,000 บาทตอเดือน รอยละ 30  รายได 40,001 - 50,000 บาทตอเดอืน รอยละ 14.8 รายได 

10,001 – 20,000 บาทตอเดือน รอยละ 10.5  รายได 50,000 บาทขึ้นไปตอเดือน รอยละ 6 และรายไดนอยกวา 10,000 บาท

ตอเดอืนรอยละ 4.8  ตามลําดับ 
 

ตารางที่  10  แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามความตองการซื้อรถยนตมือสองของผูตอบ

แบบสอบถาม  

การตัดสินใจซื้อ จํานวน (ราย) รอยละ 

ซื้อ 260 65 

ไมซื้อ 140 35 

รวม 400 100 

  

 จากตารางที่ 10 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามความตองการซื้อรถยนตมือสองของ

ผูตอบแบบสอบถาม สวนใหญพบวาผูตอบแบบสอบถามมีการตัดสนิใจซื้อรถยนตมือสองนัน้มีจํานวน 260 ราย คิดเปนรอยละ 

65 และผูตอบแบบสอบถามที่ไมตองการซื้อรถยนตมือสองมีจํานวน 140 ราย คิดเปนรอยละ 35  
 

ตารางที่ 11  แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม โดยจําแนกตามย่ีหอรถยนตมือสองที่ผูตอบแบบสอบถามเลือก

ซื้อ 

ยี่หอรถยนตมอืสอง จํานวน (ราย) รอยละ 

1.Honda 168 22.8 

2.Toyota 244 33.1 

3.Suzuki 123 16.7 

4.Nissan 84 11.4 

5.Mazda 86 11.7 

6.อื่นๆ 33 4.5 

รวม 738 100 
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  จากตารางที่ 11  แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม  โดยจําแนกตามย่ีหอของรถยนตมือสองที่ผูตอบ

แบบสอบถามเลอืกซื้อ ปรากฏวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีการเลอืกซื้อรถยนตมือสองย่ีหอToyota จํานวน 244 ราย คิด

เปนรอยละ 33.1 รองลงมาคือรถยนตย่ีหอHonda จํานวน 168 ราย คิดเปนรอยละ 22.8 รถยนตย่ีหอSuzuki จํานวน 123 ราย 

คิดเปนรอยละ 16.7  รถยนตย่ีหอ Mazda จํานวน 86 ราย คิดเปนรอยละ 11.7 รถยนตย่ีหอNissan จํานวน 84 ราย คิดเปน

รอยละ 11.4 และรถยนตย่ีหออ่ืนๆ จํานวน 33 ราย คิดเปนรอยละ 4.5 ตามลําดับ 
 

ตารางที่ 12 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม โดยจําแนกตามการใชงานของรถยนตมือสอง 

การใชงานของรถยนตมอืสอง จํานวน รอยละ 

1-6 เดอืน 47 11.8 

6-12 เดอืน 80 20 

1-2 ป 138 34.5 

มากกวา 2ปขึ้นไป 135 33.8 

รวม 400 100 
  

 จากตารางที่ 12 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม โดยจําแนกตามการใชงานของรถยนตมือสอง 

พบวาสวนใหญผูตอบแบบสอบถามเลอืกการใชงานชวง 1-2 ปจํานวน 138 คน คิดเปนรอยละ 34.5 รองลงมาคือมากกวา 2 ป

ขึ้นไปจํานวน 135 คน คิดเปนรอยละ 33.8 ชวง6-12 เดือนจํานวน 80 คน คิดเปนรอยละ 20 และชวง1-6เดือน จํานวน 47 

คน คิดเปนรอยละ 11.8 ตามลําดับ 
 

ตารางที่ 13 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม โดยจําแนกตามประเภทของรถยนต 

ประเภทของรถยนต จํานวน(ราย) รอยละ 

รถเกง ไมเกนิ 5 ที่นั่ง 252 63 

รถ SUV ไมเกนิ7 ที่นั่ง 110 27.5 

รถกระบะ/รถบรรทุก ไมเกนิ 1 ตัน 38 9.5 

รวม 400 100 
 

 จากตารางที่ 13 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม โดยจําแนกตามประเภทของรถยนตสวนใหญ

ผูตอบแบบสอบถามเลือกรถเกงไมเกิน 5ที่นั่ง จํานวน 252 คน คิดเปนรอยละ 63 รองลงมาคือรถยนต SUV ไมเกิน 7 ที่นั่ง 

จํานวน 110 คน คิดเปนรอยละ 27.5 และรถกระบะ/รถบรรทุก ไมเกนิ 1 ตัน จํานวน 38 คน คิดเปนรอยละ 9.5 ตามลําดับ 
 

ตารางที่ 14 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม โดยจําแนกตามราคาของรถยนตมือสอง 

ราคาของรถยนตมอืสอง จํานวน (ราย) รอยละ 

ต้ังแต 100,000-400,000 บาท 42 10.5 

400,001-600,000 บาท 80 20 

600,001-800,000 บาท 140 35 

800,001 บาทขึ้นไป 138 34.5 

รวม 400 100 
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 จากตารางที่ 14 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม โดยจําแนกตามราคาของรถยนตมือสองสวนใหญ

ผูตอบแบบสอบถามเลอืกราคารถยนตมือสองชวง600,001 – 800,000 บาท จํานวน 140 คน คิดเปนรอยละ 35 รองลงมาคือ

ชวงราคา800,001 บาทขึ้นไป จํานวน 138 คน คิดเปนรอยละ 34.5 ชวงราคา 400,001 – 600,000บาท จํานวน 80 คน คิด

เปนรอยละ 20 และชวงราคาตัง้แต 100,000 – 400,000 บาท จํานวน 42 คน คิดเปนรอยละ 10.5 
 

เม่ือนําตัวแปรอิสระทําการวิเคราะหถดถอยโลจิสติกส (Logistic Regression) โดยใชวิธี Maximum Likelihood ในการ

ประมาณคาพารามิเตอร (สัมประสิทธิ์ความถดถอย) ของตัวแปร และทําการวิเคราะหขอมูลดวยวิธีวิเคราะหปจจัยทั้ง 8 

ปจจัยไปใชรวมกันในการหาปจจัยที่มีผลตอการซื้อรถยนตมือสอง โดยใชวธิกีารดําเนนิการดังนี้  

กําหนดให ตัวแปรตาม (y)   คือ 1 = ซื้อ และ 0 = ไมซื้อ 

   ตัวแปรอิสระ (x ) คือ รายไดตอเดอืน 

 ตัวแปรอิสระ (x )   คือ สื่ออ่ืนๆ 

   ตัวแปรอิสระ (f )  คือ ปจจัยดานคานิยม ในการบรโิภค 

   ตัวแปรอิสระ (f )  คือ ปจจัยดานคุณภาพของรถยนต 

   ตัวแปรอิสระ (f )  คือ ปจจัยดานผลติภัณฑ 

   ตัวแปรอิสระ (f )  คือ ปจจัยดานราคา  

   ตัวแปรอิสระ (f )  คือ ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย  

 ตัวแปรอิสระ (f )  คือ ปจจัยดานการสงเสรมิการตลาด 

 โดยที่ตัวแปรอิสระแตละตัวตองไมมีความสัมพันธตอกันหรอืไมเกดิปญหาMulticollinearity ในการทําการทดสอบเพื่อ

ดูความสัมพันธของตัวแปรอิสระแตละตัว โดยพิจารณาจากคา p-value หาก p-value > 0.05 แสดงวาตัวแปรอิสระนัน้ไมมี

ความสัมพันธกัน จึงสามารถนํามาวเิคราะหการถดถอยโลจิสติกสได ตัวแปรอิสระที่ไมมีความสัมพันธไดแก  
 

ตารางที่ 15  Variables in the Equation 

 B S.E. Wald df p-value Exp(B) 

f  .443 .126 12.336 1 .000 1.557 

f  .720 .132 29.915 1 .000 2.055 

f  .358 .123 8.455 1 .004 1.431 

Constant .796 .124 41.032 1 .000 2.217 
 

 จากคาสัมประสทิธิ์ที่คํานวณได สามารถเขยีนเปนสมการถดถอยโลจิสตกิส พยากรณปจจัยที่สงผลตอการเลอืกซื้อ

รถยนตมือสองในจังหวัดนนทบุร ีไดดังนี้ 

   Z = 0.443(f ) + 0.720(f ) + 0.358(f ) + 0.796 

 โดยที่ P(y)  เปนตัวแปรตาม หรอื ซื้อและไมซื้อรถยนตมือสอง 

         f , f , f  เปนตัวแปรอิสระที่สงผลตอการตัดสนิใจเลือกซื้อรถยนตมือสอง 0.443 , 0.720 และ 0.358  คือ

คาสัมประสทิธิ์ที่คํานวณไดของf , f  และ f ตามลําดับ 0.796 เปนคาคงที่ ตามลําดับ 

 จากตารางที่ 15 เปนตารางผลการวเิคราะหคาสัมประสทิธิ์ของตัวแปรตางๆ ที่ประมาณได และคาสถติิที่เกี่ยวของกับ

การวเิคราะหการถดถอยโลจิสตกิส ซึ่งจากการวเิคราะหการถดถอยโลจิสตกิส แสดงใหเห็นวา ปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจ
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เลอืกซื้อรถยนตมือสอง ประกอบไปดวยปจจัยดานคุณภาพของรถยนต (f ) ปจจัยดานผลิตภัณฑ(f ) และปจจัยดานราคา 

(f ) 

ตารางที่ 16 แสดง Classification Table(a) 

Observed Predicted 

ทานซื้อรถยนตมือสองหรือไม Percentage Correct 

ไมซื้อ ซื้อ 

ทานซื้อรถยนตมือ

สองหรอืไม 

ไมซื้อ 69 117 37.1 

ซื้อ 48 166 77.6 

Overall Percentage  58.8 

 

 จากตารางที่ 16 เปนตารางแสดงถงึความเชื่อถอืไดของพยากรณ จะพบวากลุมตัวอยางที่ไมเลือกซื้อรถยนตมือสอง

จํานวน 140 คน แตเม่ือนําตัวแปรเขาสมการแลวจะสามารถพยากรณไดวามีผูไมซื้อรถยนตมือสอง จํานวน 69 คน นั่นคือ

พยากรณถูกตองเพียง 37.1% และกลุมตัวอยางของผูที่ตองการซื้อรถยนตมือสอง จํานวน 260 คน แตเม่ือนําตัวแปรเขา

สมการแลวจะสามารถพยากรณไดวามีผูซื้อรถยนตมือสอง จํานวน 166 คน ซึ่งพยากรณถูกตองเทากับ 77.6%  ซึ่งรวมเฉลี่ย

ทัง้หมดแลวมีเปอรเซ็นตของการพยากรณถูกตองเทากับ 58.8% 
 

สรุปผลการวิจัย  

การศกึษาปจจัยพื้นฐานสวนบุคคล ผลการวจัิยพบวา กลุมตัวอยางที่ตองการซื้อรถยนตมือสองสวนใหญเปนเพศชาย

จํานวน 146 คน คิดเปนรอยละ 36.5 ที่มีอาชพีเปนพนักงานเอกชนจํานวน 161 คน คิดเปนรอยละ 40.3 มีความสนใจในการ

เลอืกซื้อรถยนตมือสอง และเปนลูกคาในอําเภอเมืองนนทบุรีจํานวน 92 คน คิดเปนรอยละ 23  ที่จบการศึกษาปริญญาตรี

จํานวน 139 คน คิดเปนรอยละ 34.8  ซึ่งมีชวงอายุระหวาง 25-30 ปจํานวน 145 คน คิดเปนรอยละ 36.3 และมีรายได 

20,001 – 30,000 บาทจํานวน 136 คน คิดเปนรอยละ 34 

การศกึษาการตัดสินใจซื้อรถยนตมือสองของผูบริโภคในเขตจังหวัดนนทบุรี  สวนใหญพบวา ผูตอบแบบสอบถาม

ตัดสนิใจซื้อรถยนตมือสองย่ีหอโตโยตาจํานวน 244 คัน คิดเปนรอยละ 33.1 โดยประเภทของรถยนตเปนรถเกงไมเกิน 5 ที่นั่ง 

จํานวน 252 คัน คิดเปนรอยละ 63 ซึ่งรถยนตมือสองที่ผานการใชงานในชวง 1-2 ปจํานวน 138 คัน คิดเปนรอยละ 34.5  

และราคารถยนตมือสองที่ผูบริโภคตัดสินใจเลือกซื้ออยูระหวาง 600,001 – 800,000 บาท จํานวน 140 คน คิดเปนรอยละ 

35 

ในการวิเคราะหดวยแบบจําลองถดถอยโลจิสติก (Logistic regression) พบวา ปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการ

เลือกซื้อรถยนตมือสองดานสวนประสมทางการตลาด  สามารถพยากรณไดวามีผูซื้อรถยนตมือสอง จํานวน 166 คน ซึ่ง

พยากรณถูกตองเทากับ 77.6%  ซึ่งประกอบดวย ปจจัยดานคุณภาพของรถยนต (f ) เทากับ 0.443  ปจจัยดานผลิตภัณฑ

(f ) เทากับ 0.720  และปจจัยดานราคา (f ) เทากับ 0.358 ตามลําดับ 0.796 เปนคาคงที่ ตามลําดับ 
 

ขอเสนอแนะ 

 จากการศกึษาปจจัยที่มีผลตอการเลอืกซื้อรถยนตมือสองของผูบริโภค:กรณีศึกษาจังหวัดนนทบุรี พบวา ควรมีการ

ศกึษาวจัิยเกี่ยวกับพฤตกิรรมการเลือกซื้อรถยนตมือสอง โดยใชระเบียบวิจัยเชิงคุณภาพ มีการเก็บรวบรวมขอมูลในเชิงลึก  
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โดยใหลูกคาสามารถนําเสนอความคิดเห็นอยางกวางขวางมากขึ้น  และการศึกษาในครั้งนี้ ศึกษากับลูกคาในจังหวัดนนทบุรี

เทานัน้ หากมีโอกาสควรจะมีการศกึษาในเขตจังหวัดอ่ืน ๆ ดวย เพื่อเปรียบเทียบในความเหมือนหรือแตกตางของพฤติกรรม

การเลอืกซื้อรถยนตมือสองของลูกคาในแตละจังหวัด 
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ศาสตราจารยเรวัตร ธรรมาอภิรมย ที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม ที่สละเวลาคอยใหคําปรึกษาตลอดจนหาแนวทางแกไข

ขอบกพรองตางๆ และขอกราบขอบคุณบิดา มารดา ที่ใหการอุปการะอบรมเลี้ยงดู ตลอดจนสงเสริมดานการศึกษามาโดย

ตลอด นอกจากนี้ผูเขียนขอขอบคุณ  ขอขอบคุณผูที่เปนเจาของหรือครอบครองรถยนตมือสองทุกทานที่อนุญาตใหเก็บ

แบบสอบถาม พรอมทัง้ใหความชวยเหลอืและเอ้ือเฟอในดานขอมูลที่เปนประโยชนอยางย่ิงตองานวจัิย 

 ผูวจัิยหวังเปนอยางย่ิงวาวทิยานพินธฉบับนี้จะเปนประโยชนและเปนแนวทางสําหรับผูประกอบการและผูที่สนใจเลือก

ซื้อรถยนตมือสอง ในการใชขอมูลเพื่อประกอบการตัดสนิใจเลอืกซื้อรถยนตมือสอง เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได อีกทั้ง

ประชาชนทั่วไป ยังสามารถใชขอมูลจากการวเิคราะหประกอบการตัดสนิใจเลอืกซื้อรถยนตมือสองเพื่อใชในการเดินทางไดอีก

ดวย หากมีขอผดิพลาดประการใดผูวจัิยตองขออภัยมา ณ ทนีี้ 
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บทคัดยอ 

งานวิจัยน้ีมวัีตถุประสงคเพื่อศึกษาวิเคราะหตนทุน ผลประโยชน และความคุมคาทางเศรษฐศาสตรของรัฐ จากการใชระบบ

สัญญาแบงปนผลผลิต (Production Sharing Contract : PSC) และระบบสัญญาจางบริการ (Service Contract : SC) ตามพระราชบัญญัติ

ปโตรเลียม (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2560 ในการจัดเก็บผลประโยชนจากผูประกอบการท่ีเขามาประกอบกิจการปโตรเลียมในประเทศไทย 

เปรียบเทียบกับระบบสัมปทาน (Thailand I และ Thailand III) ท่ียังดําเนินการอยูในปจจุบัน โดยอาศัยหลักแนวคิดการวิเคราะหตนทุน

และผลประโยชนทางเศรษฐศาสตร (Cost-Benefit Analysis) ท่ีใชเครื่องมือในการวิเคราะห คือ มูลคาปจจุบันสุทธิ (NPV) อัตราสวน

ผลประโยชนตอตนทุน (B/C Ratio) และอัตราผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร (EIRR) พรอมท้ังศึกษาวิเคราะหถงึความเหมาะสมและความ

มปีระสิทธภิาพของหนวยงานภาครัฐท่ีปฏบัิติงานอยูในปจจุบันภายใตระบบสัมปทาน ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงจากระบบสัมปทาน

ไปสูระบบสัญญาแบงปนผลผลิตและระบบสัญญาจางบริการในอนาคต 

จากผลการศึกษาพบวาท่ีอัตราคิดลด (Discount Rate) รอยละ 12 ระบบสัมปทาน Thailand I, Thailand III และระบบสัญญา

แบงปนผลผลิตมคีวามคุมคาทางเศรษฐศาสตร เวนแตระบบสัญญาจางบริการท่ีรางกฎกระทรวงกําหนดแบบสัญญาจางบริการยังไม

แลวเสร็จ จงึทําใหไมสามารถวิเคราะหผลประโยชนของรัฐท่ีชัดเจนได โดยระบบสัมปทาน Thailand I ท่ีมีระยะเวลาในการสํารวจและ

ผลิตปโตรเลียมท้ังหมด 52 ป มคีา NPV เทากับ 98,935,375,452 บาท B/C Ratio เทากับ 17.34 และ EIRR เทากับรอยละ 63.23 ระบบ

สัมปทาน Thailand III มรีะยะเวลาท้ังหมด 39 ป มีคา NPV เทากับ 130,550,778,861 บาท B/C Ratio เทากับ 22.81 และ EIRR เทากับ

รอยละ 65.79 สวนระบบสัญญาแบงปนผลผลิตมอีายุสัญญา 39 ป มคีา NPV เทากับ 167,523,179,076 บาท B/C Ratio เทากับ 28.99 

และ EIRR เทากับรอยละ 67.94 และพบวาหนวยงานภาครัฐท่ีปฏบัิติงานอยูในปจจุบันมคีวามเหมาะสมและสามารถดําเนินงานไดอยางมี

ประสิทธภิาพภายใตระบบสัมปทาน แตยังไมมคีวามเหมาะสมภายใตระบบสัญญาแบงปนผลผลิตและระบบสัญญาจางบริการ เน่ืองจาก

ระบบท้ังสองดังกลาวเปนระบบท่ีรัฐตองเขาไปมีสวนรวมในการบริหารจัดการกิจการปโตรเลียมในทุกข้ันตอน ซึ่งความรูและ

ความสามารถของหนวยงานภาครัฐท่ีปฏบัิติงานอยูในขณะน้ี ถูกจํากัดอยูเพยีงแคระบบสัมปทานเทาน้ัน 

คําสําคัญ:  ปโตรเลยีม  สัมปทาน  สัญญาแบงปนผลผลิต  สัญญาจางบริการ (สัญญาจางสํารวจและผลิต)  การวิเคราะห

ตนทุนและผลประโยชน  
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Abstract 

This research had the objective to analyse cost, benefit and economic value of the government that will arise 
from the use of Production Sharing Contract (PSC) and Service Contract (SC) according to the Petroleum Act (No.7) B.E. 
2560 in collecting benefit from petroleum operations in Thailand. Comparing to existing Thailand I and Thailand III 
Concession System. Based on the economic principle of Cost-Benefit Analysis (CBA) to identify the economic value. The 
instruments employed in the analysis include Net Present Value (NPV), Benefit Cost Ratio (B/C Ratio) and Economic 
Internal Rate of Return (EIRR). Analyze the appropriateness and efficiency of government agencies operating under the 
concession system. In case of a change from the Concession System to the Production Sharing Contract and the Service 
Contract in the future.  

The results show that discount rate 12% Thailand I, Thailand III Concession System and Production Sharing 
Contract had economic value and efficiency for investment. Thailand I Concession System had the NPV was 
98,935,375,452 Bath, B/C Ratio was 17.34, and EIRR was 63.23%. Thailand III Concession System had the NPV was 
130,550,778,861 Bath, B/C Ratio was 22.81, and EIRR was 65.79%. For Production Sharing Contract had the NPV was 
167,523,179,076 Bath, B/C Ratio was 28.99, and EIRR was 67.94%. By found that government agencies operating at 
present are suitable and able to manage efficiently under the Concession System. It is not appropriate for the Production 
Sharing Contract and Service Contract. Because of these two systems, the state must participate in the management of 
the petroleum business at all stages. The knowledge and ability of government agencies operating at this time. It's just 
a Concession System. 
Keywords:  Petroleum  Concession  Production Sharing Contract  Service Contract (Survey and production contract)  

Cost-Benefit Analysis 

 

บทนํา  

 ในปจจุบันการประกอบกิจการปโตรเลียมในประเทศไทยดําเนินการภายใตระบบสัมปทานตามพระราชบัญญัติ

ปโตรเลียม พ.ศ. 2514 หรือระบบสัมปทาน Thailand I และพระราชบัญญัติปโตรเลียม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2532 หรือระบบ

สัมปทาน Thailand III ซึ่งเปนระบบที่ใหสทิธใินการเปนเจาของปโตรเลยีมทัง้หมดแกผูประกอบการ โดยรัฐจะไดรับผลตอบแทน

ในรูปของคาภาคหลวง ภาษเีงนิไดปโตรเลยีม และผลประโยชนตอบแทนพิเศษ (SRB) ที่ไดรับเพิ่มเติมภายใตระบบ Thailand III 

เทานัน้ จะเห็นไดวาแมระบบสัมปทานจะมีการแบงสวนแบงรายไดระหวางรัฐและผูประกอบการอยางเพียงพอและเปนธรรม 

แตยังรับประกันรายไดใหแกรัฐไมดีเทาที่ควร เนื่องจากเปนระบบที่พึ่งพารายไดจากคาภาคหลวงและภาษีเงินไดปโตรเลียม

เทานั้น (ภูรี สิรสุนทร และณพล สุกใส, 2555) ตอมาเม่ือกฎหมายปโตรเลียมไดรับการแกไข โดยมีการเพิ่มระบบสัญญา

แบงปนผลผลิต (Production Sharing Contract : PSC) และระบบสัญญาจางบริการ (Service Contract : SC) เขามาใชใน

พระราชบัญญัตปิโตรเลยีม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2560 ซึ่งเปนกฎหมายปโตรเลียมฉบับลาสุด เพื่อเตรียมความพรอมสําหรับการ

เปดใหสทิธสิํารวจและผลติปโตรเลยีมรอบที่ 21 แกผูประกอบการที่ตองการเขามาลงทุนประกอบกจิการปโตรเลียมในประเทศ

ไทย จากการเพิ่มระบบทั้งสองดังกลาวเขามาใชในการจัดเก็บผลประโยชนจากผูประกอบการ สงผลใหรัฐมีกรรมสิทธิ์ ใน

ปโตรเลยีมทัง้หมดและไดรับผลประโยชนเพิ่มมากขึ้น ทําใหสามารถสรุปไดวาในอนาคตประเทศไทยมีจะมีระบบการจัดเก็บ

ผลประโยชนจากการประกอบกิจการปโตรเลียมทั้งหมด 3 ระบบ คือ ระบบสัมปทาน (Thailand I และ Thailand III) ระบบ

สัญญาแบงปนผลผลิต และระบบสัญญาจางบริการ ซึ่งทั้ง 3 ระบบลวนมีหลักเกณฑและเงื่อนไขที่ใชในการจัดเก็บ

ผลประโยชนที่แตกตางกัน จึงสงผลใหผลประโยชนที่รัฐจะไดรับนัน้แตกตางกันออกไปดวย 
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 ดังนัน้งานวจัิยฉบับนี้จึงไดทําการศกึษาวเิคราะหตนทุนและผลประโยชนที่จะเกดิขึ้นจากการที่รัฐเลอืกใชระบบสัญญา

แบงปนผลผลติและระบบสัญญาจางบรกิารในการจัดเก็บผลประโยชนจากผูประกอบการที่ไดรับสทิธใิหเขามาสํารวจและผลิต

ปโตรเลยีมในประเทศไทย เปรยีบเทยีบกับระบบสัมปทานที่ใชอยูในปจจุบัน เพื่อนําไปสูการวเิคราะหวาการจัดเก็บผลประโยชน

ดวยวธิทีัง้สองดังกลาวมีความคุมคาทางเศรษฐศาสตรหรอืไม รวมถงึศกึษาวเิคราะหหนาที่และความรับผิดชอบของหนวยงาน

ภาครัฐที่ปฏิบัติงานอยูในปจจุบันวามีความเหมาะสมหรือไม หากมีการเปลี่ยนแปลงจากการใชระบบสัมปทานไปสูระบบ

สัญญาแบงปนผลผลติและระบบสัญญาจางบรกิารในอนาคต เพื่อใหการประกอบกจิการปโตรเลยีมภายในประเทศไทยดําเนิน

ตอไปอยางมีประสทิธภิาพ 
 

วิธีการศกึษา  

 งานวจัิยฉบับนี้แบงวธิกีารศึกษาออกเปน 2 รูปแบบ คือ การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัย

เชงิคุณภาพ (Qualitative Research) ที่มีการแบงวธิดีําเนนิการศกึษาออกเปน 2 วธิ ีทัง้ทางเศรษฐศาสตรและทางนติิศาสตร ซึ่ง

วธิดีําเนนิการศกึษาทางเศรษฐศาสตรเปนการวิจัยเชิงปริมาณที่มีการใชขอมูลทางสถิติ โดยอาศัยทฤษฎีการวิเคราะหตนทุน

และผลประโยชน (Cost-Benefit Analysis) ทางเศรษฐศาสตร มาใชในการวิเคราะหตนทุนและผลประโยชนของรัฐ โดยใชการ

คํานวณหามูลคาปจจุบันสุทธิ (NPV) อัตราสวนผลประโยชนตอตนทุน (B/C Ratio) และอัตราผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร 

(EIRR) มาเปนเครื่องมือในการวิเคราะห สวนวิธีดําเนินการศึกษาทางนิติศาสตรเปนการวิจัยเชิงคุณภาพที่มีเครื่องมือในการ

วเิคราะห คือ ตัวผูวจัิยเอง หนังสอื เอกสารหลักฐาน และงานวจัิยตางๆที่เกี่ยวของ โดยวธิทีัง้สองดังกลาวไดมีการเก็บรวมรวบ

ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศ เชน หนังสือ 

ขอมูลจากเอกสารราชการ เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ สารนิพนธ รวมถึงขอมูลจากหนวยงานตางๆ เชน กรมเชื้อเพลิง

ธรรมชาต ิสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน และบรษิัท ปตท.สผ. จํากัด (มหาชน) 
 

ผลการศกึษา  

1. การวิเคราะหตนทุนทางเศรษฐศาสตรของรัฐ 

 เม่ือทําการศึกษาวิเคราะหระบบการจัดเก็บผลประโยชนของรัฐที่มีอยูทั้งหมด 3 ระบบ ไดแก 1. ระบบสัมปทาน 

(Thailand I และ Thailand III) 2. ระบบสัญญาแบงปนผลผลิต (PSC) และ 3. ระบบสัญญาจางบริการ (SC) โดยอาศัยขอมูล

รายละเอียดเกี่ยวกับตนทุนของกรมเชื้อเพลงิธรรมชาต ิสังกัดกระทรวงพลังงาน พบวาตนทุนของรัฐที่เกิดขึ้นจากการใชระบบ

การจัดเก็บผลประโยชนทั้ง 3 ระบบเหมือนกัน ประกอบดวย คาดําเนินการและคาใชจายดานสิ่งแวดลอม เนื่องจากกรม

เชื้อเพลงิธรรมชาตเิปนหนวยงานของรัฐที่มีหนาที่รับผดิชอบโดยตรงเกี่ยวกับการกํากับดูแลการประกอบกจิการปโตรเลียมของ

ประเทศไทยในทุกขัน้ตอน ตัง้แตเริ่มสํารวจจนสิ้นสุดอายุสัญญา สงผลใหตนทุนดังกลาวที่รัฐใชในการบริหารจัดการกิจการ

ปโตรเลยีมเกดิขึ้นตัง้แตปที่ 1 ตลอดจนอายุสัญญา โดยในแตละระบบมีอายุสัญญา ดังนี้ ระบบสัมปทาน ไดแก ระบบสัมปทาน 

Thailand I 52 ป, Thailand III 39 ป ระบบสัญญาแบงปนผลผลิต 39 ป และระบบสัญญาจางบริการ 30 ป ทั้งนี้กําหนดใหป

แรกของการเริ่มประกอบกิจการปโตรเลียมของทุกระบบ คือ ป พ.ศ. 2565 และกําหนดใหตนทุนดังกลาวมีการปรับเพิ่มขึ้น

ตามอัตราเงนิเฟอเฉลี่ยที่ 2.5 เปอรเซ็นตตอป (ธนาคารแหงประเทศไทย, มกราคม 2561) ดังนัน้จากผลการประเมินตนทุนทาง

เศรษฐศาสตรของรัฐ จึงสามารถอธบิายรายละเอียดของตนทุนได ดังนี้ 

 1.1 คาดําเนนิการ  
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 ตนทุนดานการดําเนนิการจะถูกแบงออกเปน 4 สวน ประกอบดวย 1. คาบุคลากร 2. คาตอบแทน ใชสอย 3. คาวัสดุ 

และ 4. คาสาธารณูปโภค ซึ่งตนทุนคาดําเนนิการทางเศรษฐศาสตรที่ใชในการประเมินระบบการจัดเก็บผลประโยชนในปแรก

ไดอาศัยขอมูลคาเฉลี่ยยอนหลัง 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) ของกรมเชื้อเพลงิธรรมชาตทิี่มีคาเทากับ 264,246,293 บาทตอป 

 1.2 คาใชจายดานสิ่งแวดลอม 

 เปนตนทุนที่เกดิขึ้นเพื่อปองกันและแกไขผลกระทบที่จะเกดิขึ้นตอสิ่งแวดลอม อันมีสาเหตุมาจากขั้นตอนตางๆในการ

สํารวจและผลติปโตรเลยีม แตเนื่องจากงานศกึษาฉบับนี้ไดศกึษาเฉพาะปโตรเลียมในสวนของกาซธรรมชาติเทานั้น และจาก

คุณสมบัตขิองกาซธรรมชาตทิี่ตดิไฟไดงาย ไมมีส ีและไมมีกลิ่น หากเกดิการรั่วไหลจะทําใหไมสามารถรูได ดังนัน้อุบัติเหตุสวน

ใหญที่เกดิขึ้นจากกาซธรรมชาตจิะเปนผลกระทบมาจากระบบทอสงกาซฯ แตที่ผานมาประเทศไทยยังไมเคยเกิดอุบัติเหตุจาก

ระบบทอสงกาซฯมากอน ดังนั้นคาใชจายดานสิ่งแวดลอมจึงเปนเพียงคาใชจายที่ใชเพื่อปองกันความเสียหายที่จะเกิดขึ ้น

เทานัน้ นอกจากนัน้ยังเปนคาใชจายที่เกดิขึ้น เพื่อใชในการสงเสริม พัฒนา และปรับปรุงประสิทธิภาพในการสํารวจและผลิต

ปโตรเลยีมของประเทศไทยอีกดวย ทัง้นี้ตนทุนคาใชจายดานสิ่งแวดลอมทางเศรษฐศาสตรที่นํามาใชในการประเมินระบบการ

จัดเก็บผลประโยชนนี้ ไดใชขอมูลโดยพิจารณาจากงบประมาณรายจายป 2559 ของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ซึ่งมีคาเทากับ 

38,415,400 บาทตอป 

2. การวิเคราะหผลประโยชนทางเศรษฐศาสตรของรัฐ 

 เนื่องจากผลประโยชนที่รัฐจะไดรับตามเงื่อนไขที่ถูกระบุไวในแตละสัญญา ขึ้นอยูกับรายได ตนทุน และผลกําไรของ

ผูประกอบการ ยกเวนระบบสัญญาจางบรกิาร ที่รัฐอยูในฐานะผูจาง โดยมีผูประกอบการอยูในฐานะผูรับจางของรัฐที่จะไดรับ

เพยีงคาจางจากรัฐ ก็ตอเม่ือมีการผลิตปโตรเลียมไดในเชิงพาณิชยแลวเทานั้น สงผลใหระบบสัญญาจางบริการไมสามารถ

วิเคราะหผลการดําเนินการของผูประกอบการได ดังนั้นงานศึกษานี้จึงไดมีการคํานวณรายได ตนทุน และผลกําไรของ

ผูประกอบการตามเงื่อนไขของระบบการจัดเก็บผลประโยชนแตละระบบกอนเปนอันดับแรก โดยอาศัยขอมูลจากบริษัท 

ปตท.สผ. จํากัด (มหาชน) มาใชในการคํานวณ จะเห็นไดวารายไดของผูประกอบการมาจากการคํานวณ โดยนําปริมาณการ

ผลติรวมในแตละปที่มาจากการหาคาเฉลี่ยยอนหลัง 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) ของปรมิาณการผลติรวมหารดวยราคาขายกาซ

ธรรมชาติเฉลี่ยของบริษัท ปตท. สผ. มีคาเทากับ 407,694,094 ลานบีทียู ซึ่งงานศึกษานี้กําหนดใหมีกําลังการผลิตคงที่ใน

อัตราสวนรอยละ 100 เทากันตลอดอายุสัญญา คูณกับราคากาซธรรมชาติที่เพิ่มขึ้นเฉลี่ยปละ 2 เปอรเซ็นต ตามการ

คาดการณราคากาซธรรมชาติเหลว (LNG) ของประเทศญี่ปุน ดังตารางที่ 1 (World Bank Commodities Price Forecast, 

ปรับปรุงลาสุด 26 ตุลาคม 2560)  
 

ตารางที่ 1 การคาดการณราคากาซธรรมชาตเิหลว (LNG) ของประเทศญี่ปุน 
 

พ.ศ. ราคากาซธรรมชาติเหลว (LNG) 

2561 260.37 

2562 266.65 

2563 269.78 

2564 272.92 

2565 279.19 
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ที่มา : World Bank Commodities Price Forecast, ปรับปรุงลาสุด 26 ตุลาคม 2560 
 

 สวนตนทุนมีการคํานวณโดยคิดจากอัตราสวนระหวางคาใชจายรวมตอรายไดรวมจากการขายเฉลี่ยยอนหลัง 5 ป 

(พ.ศ. 2555-2559) ของบรษิัท ปตท.สผ. พบวาในแตละปอัตราสวนระหวางคาใชจายรวมตอรายไดรวมคิดเปน 64 เปอรเซ็นต 

ดังนัน้ตนทุนของผูประกอบการที่นํามาใชในงานศึกษานี้จะอยูภายใตสมมติฐานที่วาใหตนทุนรวมในแตละปเพิ่มขึ้นคิดเปน 64 

เปอรเซ็นตของรายไดรวม แตเนื่องจากใน 9 ปแรกผูประกอบการยังไมสามารถผลิตปโตรเลียมไดในเชิงพาณิชย เพราะอยูใน

ขัน้ตอนการสํารวจ พัฒนา และผลติ ทําใหยังไมมีรายไดจากการขายหรอืจําหนายปโตรเลยีม การคํานวณตนทุนในปแรกจนถึง

ปที่ 9 จึงคํานวณจากขอมูลคาเฉลี่ยยอนหลัง 5 ป (พ.ศ. 2555- 2559) ของคาใชจายรวมของบริษัท ปตท.สผ. พบวาในแตละ

ปตนทุนรวมจะเพิ่มขึ้นเฉลี่ยปละ 6 เปอรเซ็นต ดังนั้นตนทุนรวมของผูประกอบการในปแรกของทุกระบบจะเทากับ 

58,548,850,791 บาท จนเม่ือถงึปที่ 10 ซึ่งเปนปแรกที่เริ่มมีรายไดจากการขายหรือจําหนายปโตรเลียม สงผลใหตนทุนรวม

ภายใตระบบสัมปทาน Thailand I และ Thailand III มีคาเทากับ 87,059,975,299 บาท ในขณะที่ระบบสัญญาแบงปนผลผลิต

มีการกําหนดเงื่อนไขวาใหผูประกอบการสามารถหักคาใชจายไดเทาที่จายจริงแตไมใหเกิน 50 เปอรเซ็นตของรายไดจากการ

ขายหรอืจําหนายปโตรเลยีมในแตละป ตนทุนรวมในปแรกของระบบสัญญาแบงปนผลผลิต จึงมีคาเทากับ 68,015,605,702 

บาท อยางไรก็ตามการคํานวณกําไรสุทธขิองผูประกอบการในแตละระบบจะตองหักคาภาคหลวง (Royalty) หรือผลประโยชน

ตอบแทนพเิศษ (SRB) ออกจากตนทุนใหเรยีบรอยกอน จึงจะสามารถนําไปคํานวณผลประโยชนที่รัฐจะไดรับอยางแนนอนได 

ทัง้นี้เม่ือทําการศกึษาวเิคราะหจะเห็นไดวาผลประโยชนที่รัฐไดรับภายใตเงื่อนไขของแตละระบบมี ดังตอไปนี้ 

2.1 ระบบสัมปทาน (Concession System) 

 2.1.1 ระบบสัมปทาน Thailand I 

 (1) คาภาคหลวง (Royalty) มีการจัดเก็บในอัตราคงที่รอยละ 12.5 ของรายไดจากการขายหรือจําหนายปโตรเลียมใน

แตละเดอืน โดยคาภาคหลวงที่ไดหากเกิดจากการขายหรือจําหนายปโตรเลียมภายในประเทศสามารถนํามาใชเครดิตภาษีใน

แตละปได  

 (2) ภาษเีงนิไดปโตรเลยีม (Petroleum Income Tax) มีการจัดเก็บในอัตรารอยละ 50 ของกําไรสุทธิจากการประกอบ

กจิการปโตรเลยีม 

 2.1.2 ระบบสัมปทาน Thailand III 

 (1) คาภาคหลวงมีการจัดเกบ็ในอัตราขัน้บันไดรอยละ 5-15 ตามระดับปรมิาณการขายหรอืจําหนายปโตรเลียมในแต

ละเดอืน โดยกําหนดใหคาภาคหลวงเปนคาใชจายที่พงึหักไดในการคํานวณภาษี 

 (2) ภาษเีงนิไดปโตรเลยีมรอยละ 50 ของกําไรสุทธ ิ 

 (3) ผลประโยชนตอบแทนพิเศษ (SRB) เปนผลประโยชนที่รัฐเรียกเก็บจากผูประกอบการเพิ่มเติม ในกรณีที่

ผูประกอบการมีกําไรเพิ่มขึ้น (Windfall Profit) มากเกนิกวาที่ไดรับอยูตามปกติ โดยมีการเรียกเก็บเปนรายปและรายแปลงใน

อัตราขัน้บันไดรอยละ 0-75 ของรายไดจากการขายหรอืจําหนายปโตรเลยีมรายปกอนหักภาษี 

2.2 ระบบสัญญาแบงปนผลผลติ (PSC) 

 (1) คาภาคหลวงมีการจัดเก็บในอัตราคงที่รอยละ 10 ของรายไดจากการขายหรอืจําหนายปโตรเลยีมในแตละเดือน 

 (2) สวนแบงกําไรปโตรเลียม (Profit) หรือกาซสวนกําไร (Gas Profit) เปนสวนของผลกําไร ที่รัฐและผูรับสัญญาจะ

แบงกันคนละครึ่ง (รอยละ 50) ภายหลังจากหักคาภาคหลวงและคาใชคืนตนทุน (Cost Recovery) แลว 

 (3) ภาษเีงนิไดปโตรเลยีมรอยละ 20 ของกําไรสุทธิ 
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2.3 ระบบสัญญาจางบรกิาร (SC) 

 เนื่องจากกฎหมายลูกของพระราชบัญญัติปโตรเลียม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2560 ไดแก รางกฎกระทรวงกําหนดแบบ

สัญญาจางบรกิาร (สัญญาจางสํารวจและผลติ) พ.ศ. … ที่กําหนดผลประโยชนของระบบสัญญาจางบรกิารยังไมแลวเสร็จและ

อยูในระหวางการดําเนนิการ จึงทําใหระบบสัญญาจางบรกิารยังไมสามารถวเิคราะหผลประโยชนของรัฐที่ชัดเจนและแนนอน

ได  

 ดังนั้นงานศึกษานี้จึงทําการวิเคราะหตนทุนและผลประโยชนของระบบการจัดเก็บผลประโยชนของรัฐไดเพียง 2 

ระบบ คือ ระบบสัมปทาน (Thailand I และ Thailand III) และระบบสัญญาแบงปนผลผลิต (PSC) เทานั้น อยางไรก็ตาม

นอกจากผลประโยชนที่ถูกกําหนดไวภายในเงื่อนไขของแตละระบบแลว รัฐยังมีผลประโยชนทางเศรษฐศาสตรที่ไดร ับอีก

ประการหนึ่ง คือ ผลประโยชนพนักงาน เนื่องจากในการดําเนนิงานของขั้นตอนตางๆในการสํารวจและผลิตปโตรเลียมตองใช

พนักงานจํานวนมาก สงผลใหเกิดการจางงานภายในประเทศ ทั้งการจางงานจากภาครัฐและการจางงานจากบริษัท

ผูประกอบการที่เขามาลงทุนกอใหเกดิรายไดภายในประเทศ ทั้งนี้ขอมูลตัวเลขผลประโยชนพนักงานที่นํามาใชในการคํานวณ

นัน้ ไดอาศัยขอมูลเฉลี่ยยอนหลัง 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) ของบริษัท ปตท.สผ. ซึ่งมีคาเทากับ 1,768,583,446 บาท ภายใต

สมมติฐานที่กําหนดวาใหผลประโยชนพนักงานมีการปรับเพิ่มขึ้นตามอัตราเงินเฟอเฉลี่ยที่ 2.5 เปอรเซ็นต (ธนาคารแหง

ประเทศไทย, มกราคม 2561) ในทุกๆปตลอดอายุสัญญา 

3. การวิเคราะหความคุมคาทางเศรษฐศาสตร 

 จากผลการวเิคราะหตนทุนและผลประโยชนที่เกิดขึ้นจากการใชระบบการจัดเก็บผลประโยชนของรัฐที่แตกตางกัน 

เม่ือนํามาวเิคราะหหาความคุมคาทางเศรษฐศาสตรไดมีการกําหนดใหอยูภายใตสมมตฐิาน ดังตอไปนี้ 

 1. งบประมาณการลงทุนของรัฐในแตละระบบเทากับ 2,900,000,000 บาท โดยอาศัยการประมาณการณคาใชจาย

ตางๆที่เกี่ยวของกับขัน้ตอนการสํารวจและผลติปโตรเลยีมจากรายงานประจําป 2558 ของกระทรวงพลังงาน 

 2. ระยะเวลาที่ใชในการวิเคราะหระบบสัญญาแตละระบบ ไดแก ระบบสัมปทาน Thailand I เทากับ 52 ป (พ.ศ. 

2565-2616) ระบบสัมปทาน Thailand III เทากับ 39 ป (พ.ศ. 2565-2603) และระบบสัญญาแบงปนผลผลิตเทากับ 39 ป 

(พ.ศ. 2565-2603) นับตัง้แตเริ่มขัน้ตอนการสํารวจตลอดจนขัน้ตอนการรื้อถอนเม่ือสิ้นสุดอายุสัญญา 

 3. อัตราคิดลด (Discount Rate) เทากับรอยละ 12 ซึ่งเปนอัตราที่เคยมีการศึกษาถึงตนทุนของเงินลงทุนในประเทศ

ไทยโดยธนาคารโลกและสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ รวมถึงเปนอัตราที่ใชในการ

วเิคราะหการลงทุนของภาครัฐ (ภิญญาพัชญ สหีะวงศ, 2553) 

 จากผลการวเิคราะหความคุมคาทางเศรษฐศาสตรของระบบการจัดเก็บผลประโยชนของรัฐทั้ง 2 ระบบ ที่อัตราคิด

ลดรอยละ 12 พบวาภายใตระบบสัมปทาน Thailand I มีคา NPV เทากับ 98,935,375,452 บาท B/C Ratio เทากับ 17.34 และ 

EIRR เทากับรอยละ 63.23 ระบบสัมปทาน Thailand III มีคา NPV เทากับ 130,550,778,861 บาท B/C Ratio เทากับ 22.81 

และ EIRR เทากับรอยละ 65.79 สําหรับระบบสัญญาแบงปนผลผลิต (PSC) มีคา NPV เทากับ 167,523,179,076 บาท B/C 

Ratio เทากับ 28.99 และ EIRR เทากับรอยละ 67.94 แสดงไดดังตารางที่ 2  
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ตารางที่ 2 ผลการวเิคราะหความคุมคาทางเศรษฐศาสตรของระบบการจัดเก็บผลประโยชนของรัฐ 

ชนดิของระบบ 

อายุ

สัญญา 

(ป) 

ผลการวิเคราะหความคุมคาทางเศรษฐศาสตร 

NPV (บาท) B/C Ratio EIRR (%) 

ระบบสัมปทาน Thailand I 52 98,935,375,452 17.34 63.23 

ระบบสัมปทาน Thailand III 39 130,550,778,861 22.81 65.79 

ระบบสัญญาแบงปนผลผลติ 

(PSC) 39 167,523,179,076 28.99 67.94 

 ดังนั้นในทางเศรษฐศาสตรแลวถือวาระบบการจัดเก็บผลประโยชนของรัฐทั้งสองระบบมีความคุมคาทาง

เศรษฐศาสตร สําหรับการศึกษาวิเคราะหหาความเหมาะสมและความมีประสิทธิภาพของหนวยงานภาครัฐที่ปฏิบัติงาน

เกี่ยวของกับขัน้ตอนตางๆในการบรหิารจัดการกจิการปโตรเลยีมอยูในปจจุบัน พบวาหนวยงานภาครัฐของประเทศไทยมีการ

แบงบทบาทหนาที่และความรับผดิชอบออกจากกันอยางชัดเจนภายใตระบบสัมปทาน มีการคานอํานาจ และตรวจสอบความ

โปรงใสกันอยางเครงครัด เห็นไดจากการแบงหนาที่และความรับผดิชอบออกเปน 3 สวน ดังตอไปนี้ 

 1. การใหสทิธสิัญญา (Licensing) หรอืการใหสัญญาสัมปทาน อยูภายใตการกํากับดูแลของกระทรวงพลังงาน โดย

ผานความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตร ีตามมตคิณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาต ิ (กพช.) 

 2. การกํากับดูแล (Regulator) ครอบคลุมขัน้ตอนตางๆในกระบวนการสํารวจและผลติปโตรเลยีมในประเทศไทย โดย

มีคณะกรรมการและหนวยงานตางๆที่รับผิดชอบ ไดแก คณะกรรมการปโตรเลียม คณะอนุกรรมการปโตรเลียม 

คณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน (กกพ.) กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กรมธุรกิจพลังงาน และสํานักงานนโยบายและแผน

พลังงาน (สนพ.) สามารถอธิบายไดวากระทรวงพลังงานไดมีการกระจายอํานาจไปยังหนวยงานตางๆ ไดแก สํานักงาน

นโยบายและแผนพลังงาน กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ และกรมธุรกิจพลังงาน ทําหนาที่เปนผูมีสวนรวมในการกําหนดนโยบาย 

โดยมีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ซึ่งเปนหนวยงานภาครัฐตามพระราชบัญญัติปโตรเลียม ทําหนาที่โดยตรงในการกํากับดูแล

ขัน้ตอนตางๆ ใหการดําเนนิงานเปนไปตามนโยบายภายใตการกํากับดูแลของคณะกรรมการกํากับกจิการพลังงาน 

 3. การดําเนินการ (Operator) ในที่นี้หมายถึง ผูประกอบการที่ทําหนาที่ในการสํารวจ พัฒนา และผลิตปโตรเลียม 

เนื่องจากงานศกึษานี้ไดทําการศึกษาโดยอางอิงจากแหลงกาซธรรมชาติบริเวณแหลงเอราวัณและบงกชที่กําลังจะหมดอายุ

สัมปทานในป พ.ศ. 2565 และ 2566 ดังนั้นผูดําเนินการจึงมีเพียง 2 บริษัท คือ บริษัท ปตท. สํารวจและผลิตปโตรเลียม 

จํากัด (มหาชน) ที่เปนผูรับสัมปทานในแหลงบงกช และบรษิัท เชฟรอนประเทศไทยสํารวจและผลติ จํากัด ที่เปนผูรับสัมปทาน

ในแหลงเอราวัณ 

 ตอมาเม่ือมีการเพิ่มระบบสัญญาแบงปนผลผลติและระบบสัญญาจางบรกิารเขามาใชในการจัดเก็บผลประโยชนจาก

ผูประกอบการ สงผลใหกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติจําเปนตองมีการเปลี่ยนแปลงบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบจากผูที่มี

หนาที่ในการกํากับดูแล (Regulator) เพียงอยางเดียว ไปเปนคูสัญญาของผูประกอบการตามกฎหมาย ซึ่งเม่ือพิจารณาจาก

รายละเอียดของเงื่อนไขที่ถูกกําหนดไวในระบบสัญญาทัง้สองระบบจะเห็นไดวาการใหกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติที่ทําหนาที่เปนผู

กํากับดูแลการดําเนินงานของผูประกอบการภายใตระบบสัมปทาน เปลี่ยนไปเปนคูสัญญา (Contractor) ของผูประกอบการ

ภายใตระบบสัญญาแบงปนผลผลิตและระบบสัญญาจางบริการจะทําใหไมมีความเหมาะสม ไมใชวาหนวยงานภาครัฐของ
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ประเทศไทยไมมีความรูความสามารถเพียงพอที่จะดําเนินการได แตหากจะมีการดําเนินงานจําเปนตองมีการเตรียมความ

พรอมในดานตางๆ อีกทัง้ความสามารถที่มีอยูในขณะนี้ก็ถูกจํากัดอยูเพียงแคระบบสัมปทานเทานั้น นอกจากนั้นรายละเอียด

ของเงื่อนไขที่ถูกระบุไวในระบบสัญญาทัง้สองดังกลาวก็ไดมีการแสดงใหเห็นถึงความไมเหมาะสม โดยรัฐจะตองเขาไปมีสวน

รวมในการแบกรับภาระทางดานตนทุนและความเสี่ยงตางๆที่จะเกดิขึ้น จากการพจิารณาอนุมัตแิผนงานและงบประมาณ และ

มีการจายคาใชคืนตนทุน (Cost Recovery) ใหแกผูประกอบการ ตามสัดสวนที่กําหนดไวในเงื่อนไขที่ถูกระบุไวภายใตระบบ

สัญญาแบงปนผลผลิต รวมถึงทําการควบคุมปริมาณปโตรเลียมที่ผลิตขึ้นมาไดตามสัดสวนที่รัฐเปนเจาของ นอกจากนั้น

ภายใตระบบสัญญาจางบริการ รัฐที่อยูในฐานะผูจางจะตองมีความรูพื้นฐานเบื้องตนเกี่ยวกับแหลงปโตรเลียมที่จะเปดให

ผูประกอบการเขามาสํารวจและผลติปโตรเลยีม ไมเชนนัน้รัฐอาจเกดิการขาดทุนและเสยีเปรยีบผูประกอบการที่มีบุคลากรที่มี

ความรู ความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน รวมถงึมีประสบการณที่ไดรับการสั่งสมมาอยางสูงจากการออกไปลงทุนยังประเทศตางๆ

ได ดังนั้นเม่ือกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติยังไมมีความเหมาะสมที่จะเปนคูสัญญาใหแกผูประกอบการ ตอมาจึงไดมีการนํา

ขอสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญในมาตราที่ 10/1 ที่วาใหมีการจัดตั้งบรรษัทน้ํามันแหงชาติ (National Oil Company : 

NOC) ขึ้นมาใชในการพจิารณา ซึ่งจากผลการพจิารณาพบวาการจัดตัง้บรรษัทน้ํามันแหงชาตใินฐานะตัวแทนของรัฐที่มีรัฐเปน

เจาของรอยเปอรเซ็นต ยอมทําใหรัฐตองมีภาระงบประมาณที่เพิ่มมากขึ้น สงผลใหเกิดตนทุนในทางเศรษฐศาสตร ซึ่งงาน

ศึกษานี้ไดทําการศึกษาตนทุนที่จะเกิดขึ้น โดยอาศัยการคาดการณรายละเอียดของตนทุนจากงบประมาณและแผนการ

ดําเนินงานประจําป 2556 ขององคกรรวมไทย-มาเลเซีย ที่มีการประกอบกิจการปโตรเลียมภายใตระบบสัญญาแบงปน

ผลผลิต โดยตนทุนดังกลาวไมสามารถระบุรายละเอียดเปนตัวเลขที่ชัดเจนได ดังนี้ 1.) คาใชจายในการดําเนินงาน และ 2.) 

คาใชจายที่เปนทุน โดยคาใชจายในการดําเนินงาน ประกอบดวย คาบุคลากร คาใชจายในการเดินทางและเบี้ยเลี้ยงการ

เดนิทาง คาฝกอบรมพนักงาน และคาสาธารณูปโภค สวนคาใชจายที่เปนทุน ประกอบดวย คาวัสดุอุปกรณสํานักงาน คาวัสดุ

เชื้อเพลิง รวมถึงคาซอมแซม เปนตน นอกจากนั้นเม่ือทําการเปรียบเทียบขอดีและขอเสียที่จะเกิดขึ้นจากการจัดตั้งบรรษัท

น้ํามันแหงชาตแิลว พบวาบรรษัทน้ํามันแหงชาตกิ็ยังไมมีความเหมาะสมที่จะมาเปนคูสัญญาใหแกบริษัทผูประกอบปโตรเลียม

การเชนเดยีวกัน โดยขอดขีองการจัดตัง้บรรษัทน้ํามันแหงชาต ิไดแก 1. รัฐไดขอมูลปโตรเลยีมเพิ่มมากขึ้น 2. เกิดการถายทอด

เทคโนโลยี 3. เพิ่มสวนแบงของรัฐ และ 4. ควบคุมการใชผลประโยชนจากปโตรเลียมไดดีกวา สวนขอเสียของการจัดตั้ง

บรรษัทน้ํามันแหงชาติ ไดแก 1. เปนองคกรที่มีอิทธิพลและอํานาจมากเกินไป คุมยาก 2. รัฐควบคุมมากเกินไป ทําใหขาด

ประสทิธภิาพ 3. นักการเมืองหาประโยชนในทางมิชอบจากองคกร 4. ใชกําไรไปในทางที่ผดิ ทุจริต ประชานิยมที่เสียหาย และ 

5. โดยรวม คือ ปญหาธรรมาภิบาล (พรายพล คุมทรัพย, 2560) 

 

สรุปผลการศกึษาและขอเสนอแนะ  

 จากการศึกษาวิเคราะหตนทุนและผลประโยชนของรัฐที่เกิดขึ้นจากการใชระบบสัญญาแบงปนผลผลิตและระบบ

สัญญาจางบรกิาร ในการจัดเก็บผลประโยชนจากผูประกอบการที่เขามาประกอบกิจการปโตรเลียมในประเทศไทย เม่ือนํามา

วิเคราะหหาความคุมคาทางเศรษฐศาสตร เปรียบเทียบกับระบบสัมปทาน (Thailand I และ Thailand III) ที่ดําเนินการอยูใน

ปจจุบัน แลวพบวาที่อัตราคิดลดรอยละ 12 การประกอบกิจการปโตรเลียมภายใตระบบสัมปทาน Thailand I ที่มีระยะเวลา

ทัง้หมด 52 ป, Thailand III 39 ป และระบบสัญญาแบงปนผลผลติที่มีอายุสัญญา 39 ป มีความคุมคาทางเศรษฐศาสตร จาก

มูลคาปจจุบันสุทธ ิ(NPV) มีคาเปนบวก อัตราสวนผลประโยชนตอตนทุน (B/C Ratio) มีคามากกวา 1 และมีอัตราผลตอบแทน

ทางเศรษฐศาสตร (EIRR) มากกวารอยละ 12 โดยระบบสัมปทาน Thailand I มีคา NPV เทากับ 98,935,375,452 บาท B/C 

Ratio เทากับ 17.34 และ EIRR เทากับรอยละ 63.23 ระบบสัมปทาน Thailand III มีคา NPV เทากับ 130,550,778,861 บาท 
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B/C Ratio เทากับ 22.81 และ EIRR เทากับรอยละ 65.79 สําหรับระบบสัญญาแบงปนผลผลิตมีคา NPVเทากับ 

167,523,179,076 บาท B/C Ratio เทากับ 28.99 และ EIRR เทากับรอยละ 67.94 แสดงวาทั้งสองระบบมีความคุมคาในการ

ลงทุน โดยในทางเศรษฐศาสตรระบบการจัดเก็บผลประโยชนที่ใหผลตอบแทนแกรัฐสูงที่สุด คือ ระบบสัญญาแบงปนผลผลิต 

รองลงมา คือ ระบบสัมปทาน Thailand III และ Thailand I ตามลําดับ แตสําหรับระบบสัญญาจางบริการที่รางกฎกระทรวง

กําหนดแบบสัญญาจางบรกิารยังไมแลวเสร็จ จึงทําใหไมสามารถวเิคราะหผลประโยชนของรัฐที่ชัดเจนได  

 นอกจากนั้นยังพบวาหนวยงานภาครัฐที่ปฏิบัติงานเกี่ยวของกับกระบวนการบริหารจัดการกิจการปโตรเลียมใน

ปจจุบัน มีความเหมาะสมและเชี่ยวชาญเฉพาะระบบสัมปทานเทานั้น เม่ือมีการเพิ่มระบบสัญญาแบงปนผลผลิตและระบบ

สัญญาจางบริการเขามาใหรัฐเลือกใชในการจัดเก็บผลประโยชน จึงถือเปนการเพิ่มภาระงบประมาณ หนาที่ และความ

รับผดิชอบในการปฏิบัตงิานของหนวยงานภาครัฐใหมีความยุงยากซับซอนมากย่ิงขึ้น ดังนั้นหนวยงานภาครัฐจึงควรมีการจาง

บุคลากรที่มีความรูความเชี่ยวชาญใหเขามาดําเนนิการ มีการปรับโครงสรางหนาที่และความรับผดิชอบของหนวยงานภาครัฐที่

มอยูเดมิใหสอดคลองกับระบบที่เพิ่มเขามาใหมทัง้สองระบบ หรอืมีการเพิ่มหนวยงานเฉพาะใหเขามาบริหารจัดการระบบการ

จัดเก็บผลประโยชนทัง้สองดังกลาว เพื่อใหการประกอบกจิการปโตรเลยีมภายในประเทศดําเนนิไปไดอยางมีประสทิธภิาพ  

 เนื่องจากในขณะที่ผูวิจัยกําลังดําเนินการศึกษานี้ กําลังอยูในชวงเตรียมความพรอมสําหรับการเปดประมูลการให

สทิธใินการสํารวจและผลิตปโตรเลียม รอบที่ 21 อีกทั้งรายละเอียดของเงื่อนไขที่ใชในการจัดเก็บผลประโยชน โดยใชระบบ

สัญญาจางบรกิารตามพระราชบัญญัตปิโตรเลียม (ฉบับที่ 7) ยังไมเสร็จสมบูรณ ผูวิจัยจึงขอเสนอแนะแนวทางในการศึกษา

ครัง้ตอไป ดังตอไปนี้  

 1. ศกึษาวเิคราะหตนทุนและผลประโยชนจากการใชระบบสัญญาจางบรกิาร (SC) แลวนําไปวิเคราะหหาความคุมคา

ทางเศรษฐศาสตร เพื่อนําไปเปรยีบเทยีบกับระบบสัมปทานและระบบสัญญาแบงปนผลผลติ    

 2. ศกึษาวเิคราะหตนทุนและผลประโยชนของบริษัทผูประกอบการที่ไดรับสิทธิในการสํารวจและผลิตปโตรเลียมใน

ประเทศไทย โดยอาจเลอืกศกึษาปโตรเลยีมในสวนของน้ํามันดบิหรอืกาซธรรมชาติ 

 3. ศึกษาวิเคราะหถึงหนาที่และความรับผิดชอบของหนวยงานภาครัฐที่ปฏิบัติงานโดยตรงภายใตระบบสัญญา

แบงปนผลผลิตและระบบสัญญาจางบรกิารตามพระราชบัญญัตปิโตรเลยีม 
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บทคัดยอ 

วิทยานิพนธฉบับนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาถึงปจจัยที่กําหนดอัตราหมุนเวียนของเงินตามความหมายแคบ และ

ความหมายกวาง โดยการศกึษาครัง้นี้ใชวธิ ีCointegration Test ของ Johansen (1995) เพื่อหาความสัมพันธเชิงดุลยภาพระยะ

ยาวของตัวแปรตางๆ รวมถึงนวัตกรรมทางการเงิน ตออัตราหมุนเวียนของเงิน โดยขอมูลที่ใชในงานศึกษานี้เปนขอมูลราย

เดอืนในชวงเดอืนมกราคม พ.ศ. 2553 จนถงึเดอืนธันวาคม พ.ศ. 2560 

ผลการวจัิยพบวา ตัวแปรทุกตัวในแบบจําลองอัตราหมุนเวยีนของเงนิตามความหมายแคบ เม่ือพิจารณาจากคาสถิต ิ

Trace มีความสัมพันธในเชิงดุลยภาพในระยะยาว 8 รูปแบบ และเม่ือพิจารณาจากคาสถิติ Maximal Eigenvalue มี

ความสัมพันธในเชงิดุลยภาพในระยะยาว 8 รูปแบบ ซึ่งสอดคลองกัน โดยในความสัมพันธเชงิดุลยภาพระยะยาวระหวางอัตรา

หมุนเวยีนของเงินตามความหมายแคบ และรายไดประชาชาติที่แทจริงตอหัว อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล ดัชนีราคา

ผูบรโิภค มูลคาการทําธุรกรรมผานบรกิารธนาคารดิจิตอล มูลคาการทําธุรกรรมผานบริการบัตรเอทีเอ็ม และมูลคาการทํา

ธุรกรรมผานบรกิารบัตรเครดติ เปนไปตามสมมตฐิาน แตความสัมพันธเชงิดุลยภาพระยะยาวระหวางอัตราหมุนเวียนของเงิน

ตามความหมายแคบกับมูลคาการทําธุรกรรมผานบรกิารบัตรเดบิตไมเปนไปตามสมมติฐาน และแบบจําลองอัตราหมุนเวียน

ของเงินตามความหมายกวาง มีความสัมพันธเชิงดุลยภาพระยะยาว 8 รูปแบบ โดยในความสัมพันธเชิงดุลยภาพระยะยาว

ระหวางอัตราหมุนเวยีนของเงนิตามความหมายกวาง และรายไดประชาชาตทิี่แทจรงิตอหัว อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล 

ดัชนรีาคาผูบรโิภค มูลคาการทําธุรกรรมผานบรกิารธนาคารดจิิตอล มูลคาการทําธุรกรรมผานบรกิารบัตรเอทเีอ็ม และมูลคา

การทําธุรกรรมผานบริการบัตรเครดิต เปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว แตความสัมพันธเชิงดุลยภาพระยะยาวระหวางอัตรา

หมุนเวยีนของเงนิตามความหมายกวางกับมูลคาการทําธุรกรรมผานบรกิารบัตรเดบติไมเปนไปตามสมมตฐิาน 

คําสําคัญ: อัตราหมุนเวยีนของเงนิ นวัตกรรมทางการเงนิ ความสัมพันธเชงิดุลยภาพระยะยาว 

Abstract 

This thesis studies the determinant of velocity of money and Digital Banking using The Cointegration test 

proposed by Johansen (1995) is adopted to extract the long-run relationship of variables. Data used in this Study are 

monthly from January 2010 to December 2017. 

The results show that all variables in the model have a long-run relationship. The long-run relationships 

between Velocity of Money of M1 and real income per capita, government bond yields, consumer price index, use of 
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digital banking, value of usage of ATM card for payment, value of usage of credit card for payment corresponds to the 

hypothesis; while those between Velocity of Money of M1 and value of usage of debit card for payment does not 

correspond to the hypothesis. 

The results show that all variables in the model have a long-run relationship. The long-run relationships 

between Velocity of Money of M2 and real income per capita, use of digital banking, value of usage of ATM card for 

payment, value of usage of credit card for payment corresponds to the hypothesis; while those between Velocity of 

Money of M2 and value of usage of debit card for payment does not correspond to the hypothesis. 

Keyword:  Velocity of Money, Digital Banking, Cointegration 

 

บทนํา 

ความเจริญเติบโตทางดานเศรษฐกิจอยางรวดเร็วของประเทศตางๆ ในโลก มีผลทําใหสิ่งตางๆ ที่เกี่ยวของมีการ

พัฒนาอยางรวดเร็วตามไปดวย ประกอบกับความกาวหนาทางเทคโนโลยีของการสื่อสาร ย่ิงทําใหมีการติดตอคาขายหรือทํา

ธุรกจิรวมกันไดอยางสะดวกสบายและรวดเร็วมากขึ้น การพัฒนาทางระบบการชําระเงนิก็เปนอีกดานหนึ่งที่มีการพัฒนาอยาง

รวดเร็วเชนกัน จากในระยะแรกที่การติดตอคาขายยังเปนแบบสินคาแลกสินคา (Barter System) ซึ่งยังไมมีสื่อกลางในการ

แลกเปลี่ยนทําใหการแลกเปลี่ยนสนิคาทําไดยาก เนื่องจากตองมีความตองการที่ตรงกันทั้งสองฝาย ระบบการชําระเงินจึงมี

การพัฒนาตอไปจนกระทัง้มีการนําเงนิ ไดแก ธนบัตรและเหรียญกษาปณมาใชเปนสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน ซึ่งไดรับการ

ยอมรับอยางแพรหลายมาโดยตลอด แตเม่ือความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะเวลาที่ผานมานั้นทําใหเกิดภาวะเงินเฟอ

ขึ้น ระดับราคาสนิคาจึงสูงขึ้นตามไปดวยทําใหคาของเงนิลดลงประชาชนจึงตองพกพาเงินเปนจํานวนมากขึ้น ในการซื้อสินคา

และบรกิาร ดังนัน้จึงเกดิการหันไปใชสิ่งคลายเงิน (Near Money) และสิ่งทดแทนเงิน (Money Substitute) มากขึ้น เนื่องจากมี

ความสะดวกรวดเร็ว และปลอดภัยในการพกพามากกวา 

กระแสโลกออนไลนไดสรางการเปลยีนแปลงดานพฤตกิรรม และทัศนคตขิองผูบรโิภคในการทําธุรกรรมทางการเงิน 

นอกจากนี้การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีในโลกการเงิน ไดสงผลใหเกิดรูปแบบการใหบริการทางการเงินตางๆ ที่อํานวยความ

สะดวก และตอบสนองตอชีวิตประจําวันของผูบริโภคยุคใหมโดยเฉพาะการทําธุรกรรมทางการเงินสมัยใหมที่สามารถทํา

ธุรกรรมการเงนิไดทุกที่ ทุกเวลา รวดเร็ว และสะดวกสบาย ผานอุปกรณอิเล็กทรอนิกสตางๆ เชน โทรศัพทมือถือ แท็บเล็ต 

เปนตน โดยผูบรโิภคมีแนวโนมที่จะใชบรกิารดจิิตอลแบงกิ้ง (Digital Banking) เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะการใชบริการ 

Internet Banking และ Mobile Banking เพราะสะดวกสบายกวา และสามารถทําธุรกรรมไดอยางรวดเร็วตลอดเวลาดวยตนเอง

โดยไมตองไปที่สาขาของธนาคาร การพัฒนานวัตกรรมทางการเงินอันเนื่องมาจากความกาวหนาทางเทคโนโลยีการ

ติดตอสื่อสาร เทคโนโลยีที่มีการพัฒนาอยางตอเนื่องโดยเฉพาะเทคโนโลยีทางดานสารสนเทศ เทคโนโลยีทางดานการ

ตดิตอสื่อสารโทรคมนาคม ไดทําใหเกิดนวัตกรรมทางการเงินใหมๆ ซึ่งสวนใหญจะเนนในสวนของการใหบริการลูกคาสวน

บุคคล ในทางกลับกันคาใชจายในสวนของการบรหิารจัดการที่ต่ําลงของผูประกอบการในการใหบริการลูกคาสวนบุคคล ซึ่ง

โดยปกตจิะมีจํานวนที่มากกวาลูกคาธุรกิจอยางมากนั้น ไดชวยลดตนทุนในระยะยาวของสถาบันการเงินโดยเฉพาะธนาคาร

พาณิชย จากการประหยัดอันเนื่องมาจากขนาดของการใหบริการ (Economies of Scale) โดยการลดภาระของลูกคา จากการ
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ใหบรกิารที่มีตนทุนที่ต่ําลง ไดสงผลใหสถาบันการเงนิสามารถนําเงนิที่ประหยัดไดมาพัฒนาระบบ โดยปจจุบันนวัตกรรมทาง

การเงนิผานระบบเครอืขายอิเล็กทรอนกิสยังมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง และมีอัตราที่สูงอยางมากทั่วโลก 

นโยบายการเงนิเปนนโยบายทางเศรษฐกจิที่สําคัญ ที่ธนาคารกลางหรือเจาหนาที่ทางการเงินของประเทศ จะใชเปน

เครื่องมือในการรักษาเสถยีรภาพทางเศรษฐกจิ โดยเจาหนาที่ทางการเงินของประเทศจะกําหนดมาตรการตางๆ เพื่อควบคุม

ตัวแปรทางการเงนิ เชน ปรมิาณเงนิในความหมายตางๆ ใหอยูในระดับที่เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจของประเทศในขณะนั้น 

เพื่อจะไดบรรลุเปาหมายขั้นสุดทายที่ไดวางไวไดแก เสถียรภาพของราคา ระดับการจางงานเต็มที่ ความเจริญเติบโตทาง

เศรษฐกจิและ การกระจายรายไดที่เปนธรรม ดังนัน้รัฐบาลจึงใหความสําคัญกับการควบคุมปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจให

อยูในระดับที่เหมาะสมเพื่อใหปริมาณเงินสอดคลองกับการเจริญเติบโตของรายไดประชาชาติ และระดับราคา แตปญหาที่

สําคัญอยูที่พฤติกรรมของตัวเชื่อมโยงระหวางเปาหมายตางๆ ซึ่งอาจมีพฤติกรรมที่เปนไปในทางตรงกันขามกับแนวทางที่

เจาหนาที่ทางการเงนิคาดหวังไว ผลที่เกดิขึ้นคือ ยากที่จะบรรลุเปาหมายขั้นสุดทายที่ปรารถนาไดซึ่งจะมีอัตราการหมุนเวียน

ของเงนิ (Velocity of Money) เปนตัวสะทอนปรมิาณเงนิกับเปาหมายขัน้สุดทายหรอื Norminal GDP  

อัตราการหมุนเวยีนของเงนิหมายถงึจํานวนครัง้ในรอบ 1 ปที่ปริมาณเงินมีการเปลี่ยนมือจากหนวยเศรษฐกิจหนึ่งไป

ยังอีกหนวยหนึ่ง หรอืเปลี่ยนภายในหนวยเศรษฐกิจเอง ซึ่งพฤติกรรมของอัตราการหมุนเวียนของเงินนี้ จะสะทอนใหเห็นถึง

ความตองการถอืเงนิของบุคคลในสังคม และอัตราการหมุนเวียนของเงินจะมากหรือนอย จะขึ้นอยูกับพฤติกรรมการถือเงิน

ของประชาชน ซึ่งประชาชนจะตองการถือเงินสดไว ในมือมากหรือนอยจะขึ้นอยูกับตัวแปรทางเศรษฐกิจที่เปนปจจัยหลักที่

สําคัญอันไดแก รายได ระดับราคา อัตราดอกเบี้ย เปนตน ซึ่งเปนตัวแปรที่ทําใหเกดิผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม

การถอืเงนิของบุคคลในสังคมสําหรับประเทศไทย ในสังคมปจจุบันไดมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการถือเงินของบุคคลใน

สังคม เนื่องจากนวัตกรรมทางการเงนิที่ไดถูกพัฒนาขึ้นโดยมาก เพราะมีการนําเอาเทคโนโลยีที่ทันสมัยเขามาประยุกตใช เพื่อ

อํานวยความสะดวกทางการเงินมากขึ้นดวยวิธีการตางๆ อาทิ การมีบริการฝากถอนดวยเครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติ ATM 

เพิ่มขึ้น การใชบัตรเครดติระบบโอนยายเงนิอิเล็กทรอนกิส ณ จุดขาย บรกิารธนาคารทางโทรศัพท Tele Banking ธุรกรรมการ

ชําระเงนิผานบริการ Mobile Banking และ Internet Banking รวมทัง้การเขามามีบทบาทในตลาดเงนิของตราสารทางการเงินใน

รูปแบบใหมๆ  ไดทําใหพฤตกิรรมความตองการถือเงินของประชาชนเปลี่ยนแปลงไป จะสงผลตออัตราการหมุนเวียนของเงิน 

และจากการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรทางเศรษฐกจิโครงสราง และสถาบันของแตละประเทศแตกตางกัน ซึ่งในที่สุดจะสงผลให

พฤตกิรรมการถอืเงนิของบุคคลในสังคมเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม และจะสงผลตออัตราการหมุนเวียนของเงินขาดเสถียรภาพ

ได 

ดังนัน้ปจจัยที่มีผลตอพฤตกิรรมความตองการถอืเงนิของประชาชนจะสงผลตอพฤตกิรรมการเปลี่ยนแปลงของอัตรา

การหมุนเวยีนของเงนิได ดังนัน้งานวทิยานพินธฉบับนี้จึงตองการศึกษาดูวามีปจจัยใดบางที่จะมีผลกระทบตอพฤติกรรมการ

หมุนเวียนของเงินในระบบเศรษฐกิจ เพื่อศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธกับอัตราการหมุนเวียนของเงินตามความหมายแคบ 

และความหมายกวาง 

แบบจําลอง และขอมูลท่ีใชในการศกึษา 

จากการตรวจสอบเอกสารงานวจัิยที่เกี่ยวของ และแนวคิดทางทฤษฎีตางๆ ที่เกี่ยวของ เชน ทฤษฎีปริมาณเงินของ  

Fisher (1911) และทฤษฎีความตองการถอืเงนิของ Keynes (1936) เปนตน สามารถสรางแบบจําลองเพื่อใชในการศึกษาอัตรา

การหมุนเวยีนของเงนิไดดังนี้ แบบจําลองอัตราการหมุนเวียนของเงินตามความหมายแคบไดนําตัวแปรอิสระ คือ Ry ใชแทน
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รายได ib, cpi ใชแทนตนทุนคาเสียโอกาสจากการถือเงิน และตัวแปร DB, ATM, DC, VC ใชแทนการเปลี่ยนแปลงโครงสราง

ของสถาบันการเงนิ ไดแบบจําลองดังนี้ V1 = a0 + a1Ry + a2ib + a3cpi + a4DB + a5ATM + a6DC + a7CD +  

สําหรับแบบจําลองอัตราการหมุนเวยีนของเงินตามความหมายกวางไดนําตัวแปรอิสระจากแนวคิดทฤษฎีที่กลาวไว

ขางตน คือ Ry, ib, cpi, DB, ATM, DC, VC เหมือนกับที่กลาวไวใน V1 ทําใหสรางเปนแบบจําลองอัตราการหมุนเวียนของเงิน

ตามความหมายกวางไดดังนี้ V2 = b0 + b1Ry + b2ib + b3cpi + b4DB + b5ATM + b6DC + b7CD +  

โดยตัวแปรค่า logarithm ของอัตราการหมุนเวียนของเงินตามความหมายแคบ (V1) คา logarithm ของอัตราการ

หมุนเวยีนของเงนิตามความหมายกวาง (V2) คา logarithm ของรายไดประชาชาตทิี่แทจริงตอหัว (Ry) คา logarithm ของอัตรา

ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (ib) คา logarithm ของดัชนีราคาผูบริโภค (cpi) คา logarithm ของมูลคาการทําธุรกรรมผาน

บรกิารธนาคารดจิิตอล (DB) คา logarithm ของมูลคาการทําธุรกรรมผานบรกิารบัตรเอทีเอ็ม (ATM) คา logarithm ของมูลคา

การทําธุรกรรมผานบรกิารบัตรเดบติ (DC) และคา logarithm ของมูลคาการทําธุรกรรมผานบรกิารบัตรเครดติ (CD) 

โดยในการศึกษาจะใชขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) รายเดือนตั้งแตเดือน ม.ค. 2553 - ธ.ค. 2560 เนื่องจาก

ธนาคารแหงประเทศไทยไดเริ่มมีการรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับธุรกรรมการชําระเงินผาน Internet Banking และ Mobile Banking 

ในป พ.ศ. 2553 โดยครอบคลุมขอมูลที่ธนาคารพาณิชยใหบริการทางการเงินผานชองทาง Internet Banking และ Mobile 

Banking ซึ่งใหบรกิารโดยธนาคารพาณิชยจดทะเบียนในประเทศ และสาขาธนาคารตางประเทศ โดยแยกเปนขอมูลเกี่ยวกับ

จํานวนบัญชีที่เปดใชมูลคา และปริมาณการใชบริการผานชองทาง Internet Banking และ Mobile Banking สวนอัตราการ

หมุนเวียนของเงินจะครอบคลุมทั้งอัตราการหมุนเวียนของเงินตามนัยของปริมาณเงินตามความหมายแคบ (M1) และตาม

ความหมายกวาง (M2) 

วธิดีําเนนิการวจัิย 

เนื่องจากขอมูลที่ใชในการศึกษาปจจัยที่กําหนดอัตราหมุนเวียนของเงินนั้นเปนขอมูลอนุกรมเวลา (Time-Series 

Data) ดังนัน้ กอนทําการประมาณคาพารามิเตอรในแบบจําลอง เราควรจะทดสอบวาตัวแปรแตละตัวในแบบจําลองนั้นเปน 

Non-Stationary หรอืไม 

ขอมูลอนุกรมเวลาของตัวแปรใดๆ จะมีลักษณะเปนตัวแปรเชิงสุม (Random Variables) เม่ือตัวแปรเหลานี้ถูกนํามา

เรยีงอันตามลําดับเวลาที่เกิดขื้นและเราจะเรียกตัวแปรนี้วา Stochastic Process หรือ Random Process (Enders, 1995: 216) 

โดยที่ลักษณะของตัวแปรที่เปน Stochastic มี 2 แบบ คือ Stationary Stochastic Process (หรือ Stationary) กับ Nonstationary 

Stochastic Process (หรอื Non-Stationary) จากงานของ Granger และ Newbold (1974) กลาววาการประมาณสมการถดถอย

ที่ใชตัวแปรที่มีลักษณะเปน Non-Stationary จะพบวา คา Durbin Watson (D.W.) คา R2 สูง คา T-Statistics มีนัยสําคัญ แตคา

สัมประสทิธิ์ไมสอดคลองกับทฤษฎี ความสัมพันธดังกลาวเปนความสัมพันธที่ไมแทจริง (Spurious Relationship) ซึ่งขาดความ

นาเขื่อถือ สาเหตุที่ทําใหคา R2 สูง และ D.W. ต่ํา เปนเพราะตัวแปรทั้งสองมีดวาม สัมพันธตอกันในลักษณะของเงื่อนเวลา 

(Correlated Trend) มากกวาในลักษณะพื้นฐานทางเศรษฐกิจหรือในลักษณทางเศรษฐศาสตรที่ควรจะเปน สวนคาความ

เบี่ยงเบนที่คํานวณไดจากสมการถดถอย 
2

t t
t
y y

    
  

  เพิ่มขึ้นตลอดเวลาเม่ือเปรียบเทียบกับคาเฉลี่ย y ดวยเหตุนี้คา 

R2 ที่คํานวณไดมีคาสูง และการที่ D.W. มีคาต่ําสะทอนใหเห็นวา ตัวแปรคลาดเคลื่อน (Error Terms) มีความสัมพันธซึ่งกันและ

กันอยางมากซึ่งแตกตางจากการคํานวณสมการถดถอยที่ใชขอมูลอนุกรมเวลาที่มีลักษณะเปน Stationary 
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ดังนั้น ในงานวิทยานิพนธฉบับนี้จะทําการทดสอบวาตัวแปรแตละตัวเปน Non-Stationary หรือไม โดยใขวิธีของ 

Kwiatkowski, Phillips, Schmidt and Shin Test (KPSS) 

หากพบวาตัวแปรทุกตัวเปน Non-Stationary แลวจะทําการทดสอบตอไปวาตัวแปร ตังกลาวมีความสัมพันธเขิงดุลย

ภาพระยะยาว (Cointegration) หรือไม โดยใขวิธีของ Johansen (1995) ซึ่งสามารถใขทดสอบความสัมพันธเขิงดุลยภาพใน

ระยะยาวของตัวแปรตัง้แต 2 ตัวแปร ขื้นไป และสามารถหาจํานวนความสัมพันธเขิงดุลยภาพระยะยาวระหวางตัวแปรตาง ๆ 

ที่อาจมี มากกวา 1 รูปแบบก็ได 

การทดสอบดวยวิธีนี้ เปนการทดสอบในรูปแบบ Multivariate Cointegration โดยอิง กับแบบจําลอง Vector 

Autoregressive (VAR) Model ดังนี้ (Ender, 1995: 389-391) 

Xt = A1 Xt-1 + A2 Xt-2 +...+ Ap Xt-p + t (3.1) 

โดยที่ Xt = เวกเตอรขนาด n x 1 

        t = เวกเตอรขนาด n x 1 ของตัวแปรสุมคลาดเคลื่อนโดยมีคาเฉลี่ย คือ 0 และเมตรกิซ ความแปรปรวน คือ  

สมการ (3.1) ลามารถปรับใหอยูในรูป Vector Error Correction Model (VECM) ได 

ดังนี้ 

1

1
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โดยที่ 
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P คือ คาความลาชาที่เหมาะสม ซึ่งเปนคาที่ทําให AIC ในแบบจําลอง VAR ของสมการ (3.1) มีคาต่ําสุด สวน 

22( ) ln( ) niAIC i
T

    (i คือคา lag) 

เมตริกซ  ซึ่งมีมิติ n X n สามารถเขียนใหอยูในรูปของคาความสัมพันธดุลยภาพระยะยาว () ซึ่งเปนเมตริกซ

ขนาด n X r และคาความเร็วในการปรับตัว (α) ซึ่งเปนเมตริกซขนาด n X r โดย r คือ จํานวนความสัมพันธดุลยภาพในระยะ

ยาว ไดคือ  = α 

สวนคาลถติทิี่ใชในการทดลอบหาจํานวนความสัมพันธเขิงดุลยภาพระยะยาว (Cointegrating Vector) สามารถใชคา 

Trace Test หรอื Maximum Eigenvalue Test ซึ่งแสดงไดดังนี้ 

^

1
( ) ln 1

n

trace i
i r

r T 
 

    
 

  



การประชุมวชิาการ และการประกวดนวัตกรรมบัณฑิตศกึษาระดับชาติและนานาชาติ 

ระหวางวันท่ี 17-18 พฤษภาคม 2561 

ณ ศูนยประชุมนานาชาติดิเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส เชยีงใหม 
 

1753 

 

 

^

max 1( , 1) ln 1 rr r T  
     
 

 

โดยที่ 
^
 , 

^
 2, …, 

^
 n คือ คา Eigenvalue ที่คํานวณไดจากลมการ (3.3) โดยเรยีงลําดับจากมากไปนอย 

1
10 00 01 11 0S S S S    

โดยที่
1

ij it jtS R R
T

  , i = 0, 1 และ j = 0, 1 

 R0t คือ เมตรกิซคาความคลาดเคลื่อนที่ไดจากสมการถดถอยที่มีตัวแปรตาม คือ 

Xt และตัวแปรอิสระ คือ คาคงที่ Xt-1, Xt-2, …,Xt-p+1 

 R1t คือ เมตรกิซคาความคลาดเคลื่อนที่ไดจากสมการถดถอยที่มีตัวแปรตาม คือ 

Xt และตัวแปรอิสระ คือ คาคงที่ Xt-1, Xt-2, …,Xt-p+1 

คา Trace ใชสําหรับทดสอบสมมติฐานดังนี้ 

Ho: จํานวน Cointegration Vector อยางมากเทากับ r  

H1: จํานวน Cointegration Vector มากกวา r 

คา Maximal Eigenvalue ใชสําหรับทดสอบสมมตฐิานดังนี้ 

Ho: จํานวน Cointegration Vector อยางมากเทากับ r 

H1: จํานวน Cointegration Vector เทากับ r+ 1 

ผลการวจัิย 

ในสวนนี้จะเสนอผลการศกึษา 2 สวน คือ ผลการทดสอบ Unit Root และผลการทดสอบความสัมพันธเชิงดุลยภาพ

ในระยะยาว ซึ่งรายละเอียดมีดังนี้ 

ผลการทดสอบ Unit Root 

ผลการทดสอบ Unit Root ดวยวิธี KPSS test พบวา ตัวแปรทุกตัวในแบบจําลองเปน Non-stationary ที่ระดับ

นัยสําคัญรอยละ 1 ดังแสดงในตารางที่ 1 ในขณะที่ตัวแปรทุกตัวเม่ือถูกแปลงใหอยูในรูปผลตางลําดับที่หนึ่งพบวาเปน 

Stationary ที่ระดับนัยสําคัญรอยละ 1 ดังแสดง ในตารางที่ 2 
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ตารางที่ 1 ผลการทดสอบ Unit Root โดยวธิ ีKPSS Test (at Level) 

KPSS Test 

    ตัวแปร LM-Stat. 1% level ผลการทดสอบ 

    V1 0.842379 0.739000 Nonstationary 

V2 0.939301 0.739000 Nonstationary 

Ry 1.159815 0.739000 Nonstationary 

ib 0.744467 0.739000 Nonstationary 

cpi 1.079896 0.739000 Nonstationary 

DB 1.242092 0.739000 Nonstationary 

ATM 1.054574 0.739000 Nonstationary 

DC 1.099031 0.739000 Nonstationary 

CD 1.249088 0.739000 Nonstationary 

ที่มา: จากการคํานวณ 

  
ตารางที่ 2 ผลการทดสอบ Unit Root โดยวธิ ีKPSS Test (at First Differentiate) 

KPSS Test 

ตัวแปร LM-Stat. 1% level ผลการทดสอบ 

    V1 0.190316 0.739000 Stationary 

V2 0.440895 0.739000 Stationary 

Ry 0.035447 0.739000 Stationary 

ib 0.514467 0.739000 Stationary 

cpi 0.683946 0.739000 Stationary 

DB 0.081314 0.739000 Stationary 

ATM 0.245454 0.739000 Stationary 

DC 0.284966 0.739000 Stationary 

CD 0.117230 0.739000 Stationary 

ที่มา: จากการคํานวณ 
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ผลทดสอบความสัมพันธเชิงดุลยภาพในระยะยาว (Cointegration Test) 

เนื่องจากตัวแปรทุกตัวเปน Non-stationary ดังนั้น จึงตองทดสอบในขั้นตอไปวาตัวแปรดังกลาวมีความสัมพันธเชิง

ดุลยภาพระยะยาวหรอืไม โดยใชวธิขีอง Johansen (1995) 

การทดสอบความสัมพันธเชงิดุลยภาพในระยะยาว (Cointegration Test) แบบจําลองอัตราการหมุนเวียนของเงินตาม

ความหมายแคบ (V1) พบวาคาความลาชาที่เหมาะสม คือ 8 

จากตารางที่ 3 แสดงผลการทดสอบความสัมพันธเชิงดุลยภาพระยะยาว โดยใช Trace test และ Maximum 

Eigenvalue Test ซึ่งพบวาตัวแปรทุกตัวในแบบจําลองมีความสัมพันธเชิงดุลยภาพระยะยาวจํานวน 8 รูปแบบ ที่ระดับ

นัยสําคัญรอยละ 5 

 

ตารางที่ 3 ผลการทดสอบความสัมพันธเชงิดุลยภาพระยะยาว (Cointegration Test) 

 
Trace Test 

 
Maximum Eigenvalue Test 

Null Alternative Prob.** Null Alternative Prob.** 

      r = 0 r  1 0.000000 r = 0 r = 1 0.000000 

r  1 r  2 0.000100 r  1 r = 2 0.000000 

r  2 r  3 0.000000 r  2 r = 3 0.000000 

r  3 r  4 0.000000 r  3 r = 4 0.000000 

r  4 r  5 0.000000 r  4 r = 5 0.000000 

r  5 r  6 0.000000 r  5 r = 6 0.000000 

r  6 r  7 0.000000 r  6 r = 7 0.000100 

r  7 r  8 0.000100 r  7 r = 8 0.000100 

หมายเหตุ: ** นัยสําคัญหางสถติ ิณ ระดับความเชื่อม่ันรอยละ 95 

 ผลการทดสอบจํานวน Cointegration จากคา Rank (r) ของแบบจําลองอัตราหมุนเวียนของเงินตามความหมายแคบ 

สถิติ Trace Statistic มีจํานวน Cointegration Vector มากกวาหรือเทากับ 8 รูปแบบ สถิต Maximal Eigenvalue Statistic มี

จํานวน Cointegration Vector สูงสุด เทากับ 8 รูปแบบ ซึ่งสัมพันธกัน สวนความสัมพันธเชงิดุลยภาพระยะยาวของแบบจําลอง

อัตราหมุนเวียนของเงินตามความหมายแคบจะเลือกใชสมการในรูปแบบที่ 2 เนื่องจากสามารถอธิบายไดดวยทฤษฎีทาง

เศรษฐศาสตร 

V1 = - 18.36652804 + 2.026270081 Ry + 0.347667070 ib + 2.069612539 cpi + 0.410915931 DB  

+ 0.264553980 ATM - 3.279602634 DC + 1.439196248 CD 
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เม่ือพจิารณาจากคาสัมประสทิธิ์ พบวา ตัวแปรรายไดประชาชาติที่แทจริงตอหัว มูลคาการทําธุรกรรมผานบริการ

ธนาคารดิจิตอล มูลคาการทําธุรกรรมผานบริการบัตรเอทีเอ็ม และมูลคาการทําธุรกรรมผานบริการบัตรเครดิต มี

ความสัมพันธในทิศทางที่เปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว ยกเวน มูลคาการทําธุรกรรมผานบริการบัตรเดบิต ความสัมพันธมี

ทศิทางไมเปนไปตามสมมตฐิานที่ตัง้ไว 

คาสัมประสิทธิ์บอกถึงทิศทางความสัมพันธของอัตราหมุนเวียนของเงินตามความหมายแคบในแบบจําลอง โดย

กําหนดใหปจจัยอ่ืนๆ คงที่ โดยอัตราหมุนเวยีนของเงนิจะมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับ รายไดประชาชาติที่แทจริงตอ

หัว (Ry) อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (ib) ดัชนีราคาผูบริโภค (cpi) มูลคาการทําธุรกรรมผานบริการธนาคารดิจิตอล 

(DB) มูลคาการทําธุรกรรมผานบรกิารบัตรเอทีเอ็ม (ATM) มูลคาการทําธุรกรรมผานบริการบัตรเครดิต (CD) โดยถารายได

ประชาชาติที่แทจริงตอหัวในระยะยาว (Ry) เพิ่มขื้นรอยละ 1 จะทําใหอัตราหมุนเวียนของเงินในระยะยาวเพิ่มขื้นรอยละ 

2.026270081 อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (ib) เพิ่มขื้นรอยละ 1 จะทําใหอัตราหมุนเวียนของเงินในระยะยาวเพิ่มขื้น

รอยละ 0.347667070 ดัชนรีาคาผูบริโภค (cpi) เพิ่มขื้นรอยละ 1 จะทําใหอัตราหมุนเวียนของเงินในระยะยาวเพิ่มขื้นรอยละ 

2.069612539 มูลคาการทําธุรกรรมผานบรกิารธนาคารดิจิตอลในระยะยาว (DB) เพิ่มขื้นรอยละ 1 จะทําใหอัตราหมุนเวียน

ของเงนิในระยะยาวเพิ่มขื้นรอยละ 0.410915931 มูลคาการทําธุรกรรมผานบรกิารบัตรเอทเีอ็มในระยะยาว (ATM) เพิ่มขื้นรอย

ละ 1 จะทําใหอัตราหมุนเวยีนของเงนิในระยะยาวเพิ่มขื้นรอยละ 0.264553980 มูลคาการทําธุรกรรมผานบริการบัตรเครดิต

ในระยะยาว (CD) เพิ่มขื้นรอยละ 1 จะทําใหอัตราหมุนเวยีนของเงนิในระยะยาวเพิ่มขื้นรอยละ 1.439196248 สําหรับมูลคาการ

ทําธุรกรรมผานบริการบัตรเดบิตในระยะยาว (DC) จะมีความสัมพันธในทิศทางตรงอันขามกับอัตราหมุนเวียนของเงินตาม

ความหมายแคบ โดยถามูลคาการทําธุรกรรมผานบรกิารบัตรเดบติในระยะยาว (DC) เพิ่มชื้นรอยละ 1 จะทําใหอัตราหมุนเวียน

ของเงนิในระยะยาวลดลงรอยละ 3.279602634 

การทดสอบความสัมพันธเชงิดุลยภาพในระยะยาว (Cointegration Test) แบบจําลองอัตราการหมุนเวียนของเงินตาม

ความหมายกวาง (V2) พบวาคาความลาชาที่เหมาะสม คือ 5 

จากตารางที่ 4 แสดงผลการทดสอบความสัมพันธเชิงดุลยภาพระยะยาว โดยใช Trace test และ Maximum 

Eigenvalue Test ซึ่งพบวาตัวแปรทุกตัวในแบบจําลองมีความสัมพันธเชิงดุลยภาพระยะยาวจํานวน 8 รูปแบบ ที่ระดับ

นัยสําคัญรอยละ 5 

ตารางที่ 4 ผลการทดสอบความสัมพันธเชงิดุลยภาพระยะยาว (Cointegration Test) 

Trace Test Maximum Eigenvalue Test 

Null Alternative Prob.** Null Alternative Prob.** 

r = 0 r  1 0.000000 r = 0 r = 1 0.000000 

r  1 r  2 0.000100 r  1 r = 2 0.000100 

r  2 r  3 0.000000 r  2 r = 3 0.000000 

r  3 r  4 0.000000 r  3 r = 4 0.000000 

r  4 r  5 0.000000 r  4 r = 5 0.000000 

r  5 r  6 0.000000 r  5 r = 6 0.000000 
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r  6 r  7 0.000000 r  6 r = 7 0.000400 

r  7 r  8 0.000300 r  7 r = 8 0.000300 

หมายเหตุ: ** นัยสําคัญหางสถติ ิณ ระดับความเชื่อม่ันรอยละ 95 

 ผลการทดสอบจํานวน Cointegration จากคา Rank (r) ของแบบจําลองอัตราหมุนเวียนของเงินตามความหมายแคบ 

สถิติ Trace Statistic มีจํานวน Cointegration Vector มากกวาหรือเทากับ 8 รูปแบบ สถิต Maximal Eigenvalue Statistic มี

จํานวน Cointegration Vector สูงสุด เทากับ 8 รูปแบบ ซึ่งสัมพันธกัน สวนความสัมพันธเชงิดุลยภาพระยะยาวของแบบจําลอง

อัตราหมุนเวียนของเงินตามความหมายกวางจะเลือกใชสมการในรูปแบบที่ 3 เนื่องจากสามมารถอธิบายไดดวยทฤษฎีทาง

เศรษฐศาสตร 

V2 = - 35.407141126 + 3.292067907 Ry + 0.215569541 ib + 2.816874936 cpi + 0.264622442 DB +  

0.247966244 ATM - 2.241852163 DC + 0.141277079 CD 

เม่ือพิจารณาจากคาสัมประสิทธิ์ พบวาตัวแปรทุกตัวที่กําหนดอัตราหมุนเวียนของเงินตามความหมายกวาง มี

ความสัมพันธในทิศทางที่ถูกตองตามสมมติฐานที่ตั้งไว ยกเวน มูลคาการทําธุรกรรมผานบริการบัตรเดบิต ความสัมพันธมี

ทศิทางไมเปนไปตามสมมตฐิานที่ตัง้ไว 

คาสัมประสิทธิ์บอกถึงทิศทางความสัมพันธของอัตราหมุนเวียนของเงินตามความหมายกวางในแบบจําลอง โดย

กําหนดใหปจจัยอ่ืนๆ คงที่ โดยอัตราหมุนเวยีนของเงนิจะมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับ รายไดประชาชาติที่แทจริงตอ

หัว (Ry) อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (ib) ดัชนีราคาผูบริโภค (cpi) มูลคาการทําธุรกรรมผานบริการธนาคารดิจิตอล 

(DB) มูลคาการทําธุรกรรมผานบรกิารบัตรเอทีเอ็ม (ATM) มูลคาการทําธุรกรรมผานบริการบัตรเครดิต (CD) โดยถารายได

ประชาชาติที่แทจริงตอหัวในระยะยาว (Ry) เพิ่มขื้นรอยละ 1 จะทําใหอัตราหมุนเวียนของเงินในระยะยาวเพิ่มขื้นรอยละ 

3.292067907 อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (ib) เพิ่มขื้นรอยละ 1 จะทําใหอัตราหมุนเวียนของเงินในระยะยาวเพิ่มขื้น

รอยละ 0.215569541 ดัชนีราคาผูบริโภค (cpi) เพิ่มขื้นรอยละ 1 จะทําใหอัตราหมุนเวียนของเงินในระยะยาวเพิ่มขื้นรอยละ 

2.816874936 มูลคาการทําธุรกรรมผานบรกิารธนาคารดิจิตอลในระยะยาว (DB) เพิ่มขื้นรอยละ 1 จะทําใหอัตราหมุนเวียน

ของเงนิในระยะยาวเพิ่มขื้นรอยละ 0.264622442 มูลคาการทําธุรกรรมผานบริการบัตรเอทีเอ็มในระยะยาว (ATM) เพิ่มขื้น

รอยละ 1 จะทําใหอัตราหมุนเวียนของเงินในระยะยาวเพิ่มขื้นรอยละ 0.247966244 มูลคาการทําธุรกรรมผานบริการบัตร

เครดติในระยะยาว (CD) เพิ่มขื้นรอยละ 1 จะทําใหอัตราหมุนเวียนของเงินในระยะยาวเพิ่มขื้นรอยละ 0.141277079 สําหรับ

มูลคาการทําธุรกรรมผานบริการบัตรเดบิต (DC) จะมีความสัมพันธในทิศทางตรงกันขามกับอัตราหมุนเวียนของเงินตาม

ความหมายกวาง โดยถามูลคาการทําธุรกรรมผานบรกิารบัตรเดบติ (DC) เพิ่มขึ้นรอยละ 1 จะทําใหอัตราหมุนเวียนของเงินใน

ระยะยาวลดลงรอยละ 2.241852163 

สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

สรุป และอภปิรายผล 

ผลการศึกษาพบวาขอมูล อัตราการหมุนเวียนของเงินตามความหมายแคบ อัตราการหมุนเวียนของเงินตาม

ความหมายกวาง รายไดประชาชาตทิี่แทจรงิตอหัว อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล ดัชนรีาคาผูบรโิภค การทําธุรกรรมผาน

บรกิารธนาคารดจิิตอล มูลคาการทําธุรกรรมผานบรกิารบัตรเอทเีอ็ม มูลคาการทําธุรกรรมผานบริการบัตรเดบิต มูลคาการ
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ทําธุรกรรมผานบริการบัตรเครดิต นั้นพบวาในระดับปกติไมสามารถปฏิเสธสมมติฐานหลัก ตัวแปรทุกตัวมีลักษณะไมนิ่งที่

ระดับนัยสําคัญรอยละ 1 และเม่ือแปลงขอมูลใหอยูในรูปผลตางลําดับที่ 1 พบวาตัวแปรทุกตัวมีลักษณะนิ่งที่ระดับนัยสําคัญ

รอยละ 1 

ผลการทดสอบ Cointegration โดยใชวธิขีอง Johansen (1995) พบวาอัตราหมุนเวียนของเงินตามความหมายแคบกับ

ตัวแปรทางเศรษฐกิจ รวมถึงตัวแปรมูลคาการทําธุรกรรมผานบริการธนาคารดิจิตอลที่นํามาทดสอบ เม่ือพิจารณาจาก

คาสถิติ Trace มีความสัมพันธในเชิงดุลยภาพในระยะยาว 8 รูปแบบ และ 8 รูปแบบ เม่ือพิจารณาจากคาสถิติ Maximal 

Eigenvalue ซึ่งสัมพันธกัน เม่ือพจิารณาจากคาสัมประสทิธิ์ พบวา ตัวแปรรายไดประชาชาตทิี่แทจริงตอหัว อัตราผลตอบแทน

พันธบัตรรัฐบาล ดัชนรีาคาผูบรโิภค มูลคาการทําธุรกรรมผานบรกิารธนาคารดิจิตอล มูลคาการทําธุรกรรมผานบริการบัตร

เอทีเอ็ม และมูลคาการทําธุรกรรมผานบริการบัตรเครดิต มีความสัมพันธในทิศทางที่เปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว ยกเวน 

มูลคาการทําธุรกรรมผานบรกิารบัตรเดบติ ความสัมพันธมีทศิทางไมเปนไปตามสมมตฐิานที่ตัง้ไว 

รายไดประชาชาติที่แทจริงตอหัว (Ry) มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับอัตราการหมุนเวียนของเงินตาม

ความหมายแคบ (V1) ตามสมมติฐานที่ตั้งไว นั้นคือคาความยืดหยุนของความตองการถือเงินตอรายไดแทจริงมีคานอย โดย

ความยืดหยุนของความตองการถือเงินตามความหมายแคบตอรายไดนอย หมายความวาถากําหนดใหปจจัยอ่ืนๆ คงที่ เม่ือ

รายไดเพิ่มขึ้นจะทําใหความตองการถือเงินเพิ่มขึ้นในอัตราที่นอยกวาการเพิ่มขึ้นของรายได มีผลใหอัตราหมุนเวียนของเงิน

เพิ่มขึ้น 

 อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (ib) ความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับอัตราการหมุนเวียนของเงินตาม

ความหมายแคบ (V1) ตามสมมตฐิานที่ตั้งไว นั่นคือถาอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลเพิ่มสูงขึ้น เม่ือตัวแปรอ่ืนๆ นั้นคงที่ 

ประชาชนจะลดการถอืเงนิลง และนําเงนิไปลงทุนในสนิทรัพยทางการเงนิที่ใหผลตอบแทนในรูปของอัตราดอกเบี้ย หรืออัตรา

ผลตอบแทน ซึ่งจะทําใหอัตราการหมุนเวยีนของเงนิเพิ่มสูงขึ้น 

 ดัชนีราคาผูบริโภค (cpi) โดยอัตราการเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาผูบริโภค หรืออัตราเงินเฟอ จากทฤษฎีความ

ตองการถอืเงนิของ Friedman ไดกลาววา การเปลี่ยนแปลงของระดับราคามีความสัมพันธกับอัตราการหมุนเวียนของเงิน โดย

ถาระดับราคาสินคาเพิ่มสูงขึ้น เม่ือตัวแปรอ่ืนๆ นั้นคงที่ ทําใหเงินมีอํานาจซื้อลดลงความตองการถือเงินจะลดลงประชาชน

จะตองใชเงนิจํานวนมากขึ้นในการซื้อสนิคาทําใหปรมิาณเงนิที่หมุนเวยีนในตลาดเพิ่มขึ้นตามการเพิ่มขึ้นของระดับราคาสินคา 

อัตราการหมุนเวยีนของเงนิจะเพิ่มขึ้น 

มูลคาการทําธุรกรรมผานบรกิารธนาคารดจิิตอล (DB)  มีความสัมพันธในทศิทางเดยีวกันกับอัตราการหมุนเวียนของ

เงนิตามความหมายแคบ (V1) เปนไปตามสมมตฐิานที่ตัง้ไว นัน้คือถาประชาชนมีการใชจายผานบรกิารธนาคารดิจิตอล เพิ่มขึ้น 

แตปจจัยอ่ืนๆ คงที่ จะทําใหอัตราการหมุนเวยีนของเงนิเพิ่มขึ้น 

มูลคาการทําธุรกรรมผานบรกิารบัตรเอทีเอ็ม (ATM) มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับอัตราการหมุนเวียนของ

เงินตามความหมายแคบ (V1) เปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว นั้นคือถาประชาชนมีการใชจายผานบริการบัตรเอทีเอ็ม (ATM) 

เพิ่มขึ้น แตปจจัยอ่ืนๆ คงที่ จะทําใหอัตราการหมุนเวยีนของเงนิเพิ่มขึ้น 

มูลคาการทําธุรกรรมผานบรกิารบัตรเดบติ (DC) ) มีความสัมพันธในทิศทางตรงขามกับอัตราการหมุนเวียนของเงิน

ตามความหมายแคบ (V1) ไมเปนไปตามสมมตฐิานที่ตัง้ไว นัน้คือถาประชาชนมีการใชจายผานบริการบัตรเดบิต (DC) เพิ่มขึ้น 

แตปจจัยอ่ืนๆ คงที่ จะทําใหอัตราการหมุนเวยีนของเงนิลดลง อาจเปนเพราะประชาชนยังไมไดเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใช

บัตรเดบติ แทนการใชเงนิสดในการชําระเงนิคาสนิคา หรอืบรกิาร และถือเงินสดจํานวณหนึ่งไวเพื่อรักษาปริมาณเงินในบัญชี

บัตรเดบติ อัตราการหมุนเวยีนของเงนิจึงลดลง 
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มูลคาการทําธุรกรรมผานบรกิารบัตรเครดติ (CD) มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับอัตราการหมุนเวียนของเงิน

ตามความหมายแคบ (V1) เปนไปตามสมมตฐิานที่ตัง้ไว นัน้คือถาประชาชนมีการใชจายผานบริการบัตรเดบิต (DC) เพิ่มขึ้น แต

ปจจัยอ่ืนๆ คงที่ จะทําใหอัตราการหมุนเวียนของเงินเพิ่มขึ้น เนื่องจากสามารถใชบัตรเครดิตในการซื้อสินคา และบริการได

ทันท ีอัตราการหมุนเวียนของเงนิจึงเพิ่มขึ้น 

ผลการทดสอบ Cointegration โดยใชวธิขีอง Johansen (1995) พบวาอัตราหมุนเวยีนของเงนิตามความหมายกวางกับ

ตัวแปรทางเศรษฐกิจ รวมถึงตัวแปรนวัตกรรมทางการเงินที่นํามาทดสอบ มีความสัมพันธในเชิงดุลยภาพในระยะยาว 8 

รูปแบบ เม่ือพิจารณาจากคาสัมประสิทธิ์ พบวาตัวแปรทุกตัวที่กําหนดอัตราหมุนเวียนของเงินตามความหมายกวาง มี

ความสัมพันธในทิศทางที่ถูกตองตามสมมติฐานที่ตั้งไว ยกเวน มูลคาการทําธุรกรรมผานบริการบัตรเดบิต ความสัมพันธมี

ทศิทางไมเปนไปตามสมมตฐิานที่ตัง้ไว 

รายไดประชาชาติที่แทจริงตอหัว (Ry) มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับอัตราการหมุนเวียนของเงินตาม

ความหมายกวาง (V2) ตามสมมตฐิานที่ตัง้ไว นัน้คือคาความยืดหยุนของความตองการถือเงินตอรายไดแทจริงมีคานอย โดย

ความยืดหยุนของความตองการถือเงินตามความหมายกวางตอรายไดนอย หมายความวาถากําหนดใหปจจัยอ่ืนๆ คงที่ เม่ือ

รายไดเพิ่มขึ้น จะทําใหความตองการถือเงินเพิ่มขึ้นในอัตราที่นอยกวาการเพิ่มขึ้นของรายได มีผลใหอัตราหมุนเวียนของเงิน

เพิ่มขึ้น 

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (ib) ความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับอัตราการหมุนเวียนของเงินตาม

ความหมายกวาง (V2) ตามสมมตฐิานที่ตัง้ไว นั่นคือถาอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลเพิ่มสูงขึ้น เม่ือตัวแปรอ่ืนๆ นั้นคงที่ 

ประชาชนจะลดการถอืเงนิลง และนําเงนิไปลงทุนในสนิทรัพยทางการเงนิที่ใหผลตอบแทนในรูปของอัตราดอกเบี้ย หรืออัตรา

ผลตอบแทน ซึ่งจะทําใหอัตราการหมุนเวยีนของเงนิเพิ่มสูงขึ้น 

ดัชนีราคาผูบริโภค (cpi) โดยอัตราการเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาผูบริโภค หรืออัตราเงินเฟอ จากทฤษฎีความ

ตองการถอืเงนิของ Friedman ไดกลาววา การเปลี่ยนแปลงของระดับราคามีความสัมพันธกับอัตราการหมุนเวียนของเงินตาม

ความหมายกวาง (V2)  โดยถาระดับราคาสนิคาเพิ่มสูงขึ้น เม่ือตัวแปรอ่ืนๆ นั้นคงที่ ทําใหเงินมีอํานาจซื้อลดลงความตองการ

ถือเงินจะลดลงประชาชนจะตองใชเงินจํานวนมากขึ้นในการซื้อสินคาทําใหปริมาณเงินที่หมุนเวียนในตลาดเพิ่มขึ้นตามการ

เพิ่มขึ้นของระดับราคาสนิคา อัตราการหมุนเวยีนของเงนิจะเพิ่มขึ้น 

มูลคาการทําธุรกรรมผานบรกิารดจิิตอลแบงกิ้ง (DB) มีความสัมพันธในทิศเดียวกันกับอัตราการหมุนเวียนของเงิน

ตามความหมายกวาง (V2) ตามสมมตฐิานที่ตัง้ไว นัน้คือถาประชาชนมีการใชจายผานบรกิารดิจิตอลแบงกิ้งเพิ่มขึ้น เม่ือปจจัย

อ่ืนๆ คงที่ จะทําใหอัตราการหมุนเวยีนของเงนิเพิ่มขึ้น 

มูลคาการทําธุรกรรมผานบรกิารบัตรเอทีเอ็ม (ATM) มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับอัตราการหมุนเวียนของ

เงนิตามความหมายกวาง (V2) เปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว นั้นคือถาประชาชนมีการใชจายผานบริการบัตรเอทีเอ็ม (ATM) 

เพิ่มขึ้น แตปจจัยอ่ืนๆ คงที่ จะทําใหอัตราการหมุนเวยีนของเงนิเพิ่มขึ้น 

มูลคาการทําธุรกรรมผานบรกิารบัตรเดบิต (DC) มีความสัมพันธในทิศทางตรงขามกับอัตราการหมุนเวียนของเงิน

ตามความหมายกวาง (V2) ไมเปนไปตามสมมตฐิานที่ตัง้ไว นัน้คือถาประชาชนมีการใชจายผานบริการบัตรเดบิต (DC) เพิ่มขึ้น 

แตปจจัยอ่ืนๆ คงที่ จะทําใหอัตราการหมุนเวยีนของเงนิลดลง อาจเปนเพราะประชาชนยังไมไดเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใช

บัตรเดบติ แทนการใชเงนิสดในการชําระเงนิคาสนิคา หรอืบรกิาร และถือเงินสดจํานวณหนึ่งไวเพื่อรักษาปริมาณเงินในบัญชี

บัตรเดบติ อัตราการหมุนเวยีนของเงนิจึงลดลง 
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มูลคาการทําธุรกรรมผานบรกิารบัตรเครดติ (CD)  มีความสัมพันธในทศิทางเดยีวกันกับอัตราการหมุนเวียนของเงิน

ตามความหมายกวาง (V2) เปนไปตามสมมติฐานที่ตั้ง นั้นคือถาประชาชนมีการใชจายผานบริการบัตรเครดิต (CD)  เพิ่มขึ้น 

แตปจจัยอ่ืนๆ คงที่ จะทําใหอัตราการหมุนเวยีนของเงนิเพิ่มขึ้น เนื่องจากสามารถใชบัตรเครดิตในการซื้อสินคา และบริการได

ทันท ีอัตราการหมุนเวยีนของเงนิจึงเพิ่มขึ้น 

ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะจากการศึกษาความสัมพันธระหวางอัตราการหมุนเวียนของเงินกับธนาคารดิจิตอล แบงออกเปน 2 

สวนคือ ขอเสนอแนะจากการศกึษา และขอเสนอแนะในการศกึษาครัง้ตอไปดังนี้ 

ขอเสนอแนะจากการศกึษา 

1. เนื่องจากมูลคาธุรกรรมการชําระเงนิผานบรกิารธนาคารดจิิตอล และมูลคาธุรกรรมการชําระเงินผานบริการบัตร

พลาสตกิชนดิตางๆ เปนตัวแปรสําคัญที่ทําใหทัง้อัตราการหมุนเวยีนของเงินตามนัยของปริมาณเงินตามความหมายแคบ และ

ตามความหมายกวางเปลี่ยนแปลง ดังนั้นรัฐบาลควรกําหนดมาตรการควบคุมธุรกรรมการชําระเงินผานบริการธนาคาร

ดจิิตอล และจํานวนธุรกรรมการชําระเงนิผานบรกิารบัตรพลาสตกิชนดิตางๆ ใหอยูในระดับที่เหมาะสม เพื่อรักษาเสถียรภาพ

ของอัตราการหมุนเวยีนของเงินไมใหอยูในระดับที่สูง หรือตํ่าเกินไป เนื่องจากจะมีผลตอปริมาณธุรกรรมโดยรวมของระบบ

เศรษฐกจิ 

2. รัฐบาลอาจจะใชประโยชนจากแบบจําลองอัตราการหมุนเวียนของเงินที่สรางขึ้น โดยนําตัวแปรตางๆ ที่สําคัญมา

วิเคราะหอัตราการหมุนเวียนของเงินที่เกิดขึ้นในประเทศไทย เพื่อเปนประโยชนสําหรับการวางแผนนโยบายการเงินใด

สอดคลอง และบรรลุวัตถุประสงคที่ไดวางไว 

ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป 

1. อัตราการหมุนเวียนของเงินขึ้นอยูกับพฤติกรรมของประชาชน ซึ่งจะเปลี่ยนแปลงไดในระยะยาว แตสําหรับการ

วจัิยในครัง้นี้ มีขอจํากัดทางดานขอมูลเกี่ยวกับจํานวนธุรกรรมการชําระเงินผานบริการธนาคารดิจิตอล เนื่องจากเริ่มมีการ

เก็บรวบรวมขอมูลในป พ.ศ. 2553 ทําใหตัวแปรบางตัวมีความสัมพันธไมตรงตามสมมติฐานที่ตั้งไว ดังนั้นในการวิจัยครั้ง

ตอไปควรใชขอมูลมากขึ้น เพื่อใหไดผลการศกึษาในระยะยาว 

2. ปรมิาณเงนิที่ใชในการศกึษาอัตราการหมุนเวยีนของเงนิในครัง้นี้ เปนการใชปรมิาณเงินตามความหมายแคบ (M1) 

และปริมาณเงินตามความหมายกวาง (M2) เทานั้น ซึ่งในการศึกษาครั้งตอไปควรจะมีการศึกษานิยามของปริมาณเงินตาม

ความหมายกวางมากขึ้น เชน M2a และ M3 ซึ่งอาจจะเกี่ยวของกับตราสารทางการเงนิใหมๆ  กองทุนรวม เปนตน 

3. จํานวนธุรกรรมการชําระเงินผานบริการธนาคารดิจิตอล และจํานวนธุรกรรมการชําระเงินผานบริการบัตร

พลาสตกิชนดิตางๆ ที่ใชในการศกึษาเปนขอมูลธุรกรรมการชําระเงินที่ครอบคลุมเฉพาะธุรกรรมการชําระเงินผานบริการ ที่

เปนผูใหบริการที่เปนสถาบันการเงนิเทานัน้ ซึ่งในการศกึษาครัง้ตอไปควรครอบคลุมถงึธุรกรรมการชําระเงินที่เปนผูใหบริการ

ที่มิใชสถาบันการเงินดวย เนื่องจากธุรกรรมการชําระเงินที่ออกโดยกลุมที่มิใชสถาบันการเงินเหลานี้กําลังไดรับความนิยม

อยางแพรหลายในปจจุบัน และคาดวาจะมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นในอนาคตที่สูง 

กติกิรรมประกาศ 

วทิยานพินธฉบับนี้สําเร็จลุลวงไปดวยด ีโดยความอนุเคราะหจากอาจารยที่ปรึกษาหลัก รศ.ดร.บัณฑิต ชัยวิชญชาต ิ

ซึ่งไดใหความกรุณาใหคําปรกึษา แนะนํา และตรวจสอบในการทําวทิยานพินธฉบับนี้ ผูเขยีนขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูง 
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พรอมทัง้กราบขอบพระคุณ ดร.ศักดิ์สิทธิ์ บุศยพลากร อาจารยที่ปรึกษารวม ที่ไดกรุณาใหคําแนะนํา และตรวจสอบในการ

แกไขปรับปรุง เพื่อใหวทิยานพินธฉบับนี้สมบูรณย่ิงขึ้น 

ขอขอบคุณโครงการบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ประจําภาควิชาเศรษฐศาสตร ที่กรุณาใหโอกาส ใหคําแนะนํา ให

คําปรกึษา ในขัน้ตอนตางๆ ของการเสนอโครงการวทิยานพินธ และขอขอบคุณ ครอบครัวขาพเจา พี่ที่ทํางาน เพื่อนรวมรุนที่

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร อันเปนกําลังใจสําคัญ และใหความชวยเหลอืในชวงของการศกึษา และทําการวจัิยเปนอยางดย่ิีง 

ขอขอบพระคุณคณาจารยทุกทานที่ไดประสทิธปิระสาทวชิา รวมถึงผูเขียนตํารา เอกสาร บทความตางๆ ที่ผูวิจัยได

ศกึษาคนควา และนํามาอางอิงในงานวจัิยนี้ 

คุณคาอันพงึมีจากวทิยานพินธฉบับนี้ขอมอบเปนเครื่องบูชาคุณบดิา มารดา ครู อาจารย และผูมีพระคุณทุกทาน 

เอกสารและสิ่งอางอิง 
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บทคัดยอ 

การศกึษาครัง้นี้มีวัตถุประสงคเพื่อศกึษาวงจรรายรับ การบรโิภค และหนี้สินในครัวเรือน เพื่อจัดกลุมครัวเรือนตาม

ลักษณะการมีภาวะหนี้สินตอเนื่อง โดยมีสาเหตุมาจากรายรับ และการบริโภคในครัวเรือนที่ไมสมดุลกัน จึงทําใหเกิดภาวะ

หนี้สนิ และวเิคราะหปจจัยที่สงผลทําใหเกดิหนี้สนิในครัวเรอืนในพื้นที่ศูนยภูฟาพัฒนา ตําบลภูฟา อําเภอบอเกลือ จังหวัดนาน 

ประโยชนของงานวจัิยนี้ คือ สามารถเขาใจบรบิทการบรโิภคในครัวเรอืนตามการจัดกลุมภาวะหนี้สินตอเนื่อง เพื่อใหครัวเรือน

ที่ศกึษา เจาหนาที่ หรอืผูที่สนใจปญหานี้ในพื้นที่เห็นถงึวงจรการบริโภค นําไปวางแผนแกปญหาเรื่องหนี้สินในครัวเรือน และ

ปจจัยใดที่มีผลตอการเกิดหนี้สินในครัวเรือน โดยการนําขอมูลทุติยภูมิจากบัญชีครัวเรือนทั้งหมด 127 ครัวเรือนในป 2551 

และป 2555 มาวิเคราะหและใชวิธีการแบบจําลองโลจิต (Logit Model) เพื่อวิเคราะหปจจัยการมีหนี้สินของขอมูล 48 

ครัวเรอืนในป 2551 ป 2555 และป 2560 (เนื่องจากมีขอจํากัดดานขอมูลที่เก็บได) ผลการศกึษาในการจัดกลุม 48 ครัวเรือน

ตามลักษณะการมีหนี้สนิโดยการใชความถี ่สามารถจัดไดทัง้หมด 4 รูปแบบ คือ กลุมครัวเรอืนที่มีหนี้สนิตอเนื่อง ครัวเรือนที่มี

หนี้สนิครัง้คราว ครัวเรอืนที่เพิ่งมีหนี้สนิ และครัวเรือนที่ไมเคยมีหนี้สิน นอกจากนี้ พบวา กลุมที่มีหนี้สินตอเนื่องเปนกลุมที่มี

รายรับเฉลี่ย-รายจายเฉลี่ยตอปมากที่สุด และกลุมที่ไมเคยมีหนี้สินเปนกลุมที่มีรายรับเฉลี่ย-รายจายเฉลี่ยตอปต่ําที่สุด ผล

การวเิคราะหจาก Logit Model พบวา ปจจัยที่มีผลตอการเปนหนี้สนิในครัวเรือน ไดแก ระดับการศึกษาของหัวหนาครัวเรือน 

จํานวนบุตรหลานที่กําลังศกึษา จํานวนสมาชกิในครัวเรอืนที่เปนภาระ รายรับจากการรับจางแรงงาน รายรับจากเงินเดือนและ

คาตอบแทน รายรับอ่ืนๆ รายจายคาบรโิภคอาหาร รายจายดานการศกึษาของบุตรหลาน และรายจายอ่ืนๆ ผูวิจัยมีขอสังเกต

วากลุมครัวเรอืนที่ทําการศึกษาเปนครัวเรือนเกษตรกรรมแตรายรับหลักมาจากการรับจางแรงงาน รายจายหลักมาจากคา

บรโิภคอาหารและของใชในครัวเรือนซึ่งเปนปจจัยในการดํารงชีวิต อาจกลาวไดวา การทําเกษตรกรรมในครัวเรือนยังสราง

รายไดไมเพยีงพอตอความจําเปนในการดํารงชพี เกษตรกรจึงจําเปนตองไปหารายไดเพิ่มจากการรับจางแรงงาน 

คําสําคัญ:  การบรโิภคในครัวเรอืน  แบบจําลองโลจิต  เศรษฐมิต ิ หนี้สนิในครัวเรอืน 

Abstract 

This paper aims to classify the household debt in Phu-Fah area based on their consumption behavior, then 

analyze factors that cause the debt. We classify the household debt based on the secondary data of 127 households in 

year 2008 and 2012 and use logit model to analyze the factors based on the data of 48 households in year 2008, 
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2012 and 2017 due to the availability of the record. The results show that, based on the frequency of debt for 127 

households, we classify them into four groups: i) households with continuation debt, ii) households with occasional debt, 

iii) households that just have debt, and iv) households that never have debt. We also found that households in group (i) 

have the high average income and expenditure, while those in group (iv) have low average income and expenditure. In 

addition, 50% of the 127 households tend to have increase debt level. For the analysis of 48 households, the logit 

model show that factors that affect the household debt are i) education level of the household leader, ii) number of child 

that is studying, iii) number of non-labor members, iv) income from employment, v) income from remunerations, vi) 

other income, vii) expenditure for food, viii) expenditure for education, and ix) other expenses. We notice that the 

household in this area are agricultural based, their main expenditures are for food consumption and living. However, 

their revenues are mainly from labor income. The implies that revenue and productivity from agriculture are not 

sufficient, which leads to the household debt and lack of economical sustainability for people in this area. 

Keywords:  Consumption in Household, Logit Model, Econometric, Debt in Household 

 

บทนํา 

สํานักพัฒนาฐานขอมูลและตัวชี้วัดภาวะสังคม (2558) ไดระบุขอมูลสถานการณความยากจนในประเทศไทย โดยมี

การจัดลําดับจังหวัดที่ตดิ 1 ใน10 อันดับที่มีสัดสวนคนจนสูงที่สุดหรือมีความยากจนหนาแนนสูงที่สุดในป 2558 จังหวัดนาน

อยูในอันดับที่ 6 มีรอยละความยากจนหนาแนนอยูที ่21.01 ศูนยภูฟาพัฒนาฯ ตัง้อยูในอําเภอบอเกลือ จังหวัดนาน มีครัวเรือน

ในพื้นที่กวารอยละ 90 เปนครัวเรือนที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเพื่อการดํารงชีพ เชน การปลูกขาวไรเพื่อนํามาบริโภคใน

ครัวเรอืน หากเหลอืจะนําไปจําหนายในพื้นที่ หรือเขาปาเพื่อเก็บหาของปามาขาย จากการสํารวจขอมูลบัญชีครัวเรือนในป 

2551 (นรชาติ วงศวันดี และคณะ, 2551) พบวาชาวบานมีรายรับสวนใหญมาจากญาติหรือสมาชิกในครัวเรือนที่ออกไป

ทํางานนอกพื้นที่เพื่อสงเงนิเขามาใหครอบครัว หรือบางครัวเรือนหางานรับจางแรงงานทําเพิ่มนอกจากการทําเกษตรกรรม 

แทนที่จะเปนรายไดจากเกษตรกรรมซึ่งเปนอาชพีหลักของครัวเรอืน จากขอมูลรายจายในพื้นที่สวนใหญมาจากคาใชจายดาน

อาหารกวารอยละ 35 ซึ่งในรอยละ 35 นี้ พบวาเปนคาใชจายในการซื้อขาวสารเพื่อบรโิภคกวารอยละ 20 ซึ่งเปนขอสังเกตวา

ในการประกอบอาชพีเกษตรกรรมเพื่อดํารงชีพในครัวเรือนเพียงอยางเดียวนั้น ไมสามารถทําใหครัวเรือนอยูในพื้นที่ไดอยาง

ย่ังยืน เพราะในครัวเรอืนที่ปลูกขาวไรเพื่อบรโิภคเพยีงอยางเดียวบางครัวเรือนขาวยังไมเพียงพอตอการบริโภค จึงจําเปนตอง

หารายไดจากการรับจางหรืออ่ืนๆ เพิ่มเติมหรือกูยืมเงินเพื่อนํามาใชจายใหเพียงพอ เม่ือสํารวจหนี้สินในครัวเรือนจึงพบวา

ครัวเรอืนตัวอยางมีหนี้สนิรวมกวา 1,200,000 บาท ซึ่งเกิดจากการที่ครัวเรือนเกษตรกรมีรายรับไมเพียงพอตอรายจาย ซึ่ง

สามารถสรุปพฤติกรรมการบริโภคผานแหลงรายรับ-รายจายดังภาพที่ 1 และสํานักงานสถิติแหงชาติ (2558) ไดทําการ

สํารวจครัวเรอืนตัวอยางจํานวน 26,000 ครัวเรอืน จากทุกจังหวัดทั่วประเทศ ทัง้ที่อยูในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาล ผล

การสํารวจภาวะเศรษฐกจิและสังคมของครัวเรอืน ในชวง 6 เดือนแรก พบวา เกือบ 50% ของกลุมตัวอยางเปนครัวเรือนที่มี

หนี้สนิ วัตถุประสงคของครัวเรอืนที่เปนหนี้ สามารถแบงไดเปนสองกลุมหลัก คือ คาใชจายในครัวเรือน และคาใชจายในดาน

การลงทุนประกอบอาชพีและอ่ืนๆ ซึ่งเปนการยืนยันพฤตกิรรมของครัวเรอืนเกษตรกรในภาพรวมของประเทศไทย  

ดังนัน้การวเิคราะหรายรับและการบรโิภคในครัวเรอืน กรณีศกึษา ศูนยภูฟาพัฒนา อําเภอบอเกลือ จังหวัดนาน เปน

การศึกษาพฤติกรรมของครัวเรือนในพื้นที่จากปจจัยรายรับและปจจัยรายจายจากการบริโภคที่ไมสมดุลกัน ซึ่งรายจายมี
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มากกวาทําใหเงนิในครัวเรอืนตดิลบแตครัวเรอืนมีความจําเปนตองใชจาย จึงเปนสาเหตุที่ทําใหเกิดการเปนหนี้สินในครัวเรือน 

แสดงดังภาพที่ 1  

 

 
 

ภาพที่ 1 การไหลของเงนิจากพฤตกิรรมการบรโิภคของครัวเรอืนในศูนยภูฟาพัฒนา 

 

จากการทบทวนงานวจัิยที่เกี่ยวของกับปญหาหนี้สนิ โดยมีการศึกษาหนี้ครัวเรือนที่มีผลตอวัฐจักรชีวิต ซึ่ง Yilmazer 

และ DeVaney (2005) พบวา ประเภทหนี้และจํานวนหนี้ที่มีเทียบกับจํานวนสินทรัพยทั้งหมดที่ครอบครองลดลงไปตามอายุ

ของหัวหนาครัวเรอืน และยังพบวามีผลกระทบแบบผกผันระหวางสินทรัพยทางการเงินกับชนิดและจํานวนหนี้ของครัวเรือน 

นฤมล ลือชา (2553)  ไดทําการศึกษาปญหาหนี้สินเชิงซอนกับศักยภาพและขอจํากัดของการแกปญหาโดยชุมชน พบวา 

สาเหตุเชงิโครงสรางคือจุดเปลี่ยนจากการผลติระบบเดิม ไปสูเชิงพาณิชย มีการพัฒนาสาธารณูปโภคและปจจัยพื้นฐานไปสู

ปญหาในกระบวนการผลิตที่เปลี่ยนไป ซึ่งปญหาที่พบเปนผลมาจากการขาดอํานาจตอรองในการจําหนายผลผลิต ขาดทุน

สํารองเพื่อการผลติและบรโิภคในครัวเรอืน ปญหาราคาผลผลิตตกต่ํา ราคาปจจัยการผลิตและราคาสินคาอุปโภคบริโภคสูง

ขัน้ทัง้หมด ดังนัน้ หนวยงานภาครัฐควรสงเสรมิโดยการใหความรูดานการผลติ การตลาด และการใชจายเพื่ออุปโภค บริโภค

อยางจรงิจังและตอเนื่อง อรพรรณ โพธิ์ออง (2555) ไดทําการศึกษากระบวนการทางพฤติกรรมในการอุปโภคและบริโภคที่

สงผลใหเกิดหนี้สินของชาวนา พบวา ปจจัยสวนบุคคล ปจจัยดานครอบครัว พฤติกรรมการบริโภคของชาวนา ไดแก การ

บรโิภคดานที่อยูอาศัย การลงทุนทํานา ยานพาหนะ การศึกษาของบุตร และการใชชีวิตประจําวัน มีอิทธิพลตอหนี้สินและยัง

พบวา เม่ือถึงกําหนดตองชําระหนี้ ชาวนาไดมีการขอผอนผันชําระหนี้ การกูยืมเงินจากที่ใหม ยอมถูกยึดทรัพยและขาย

ทรัพยสิน วิธีการหารายไดเสริมเปนวิธีที่ชาวนาสวนใหญใชในการแกปญหา สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2559) ได

ทําการศกึษาปจจัยที่มีอิทธพิลตอรายได รายจาย การออม หนี้สนิ ปจจัยที่กําหนดการตัดสินใจกอหนี้และความตองการกูของ

ครัวเรือนเกษตร พบวาปจจัยที่มีอิทธิพลหรือกําหนดการเปนหนี้ของครัวเรือนเกษตร มีจํานวน 7 ตัวแปร ไดแก ภาค เขต

ชลประทาน อายุของหัวหนาครัวเรือน ระดับการศึกษาของหัวหนาครัวเรือน สถานภาพสมรส จํานวนสมาชิกในครัวเรือนที่

กําลังเรยีนหนังสอื และจํานวนสมาชิกที่มีอายุตั้งแต 15 ป ขึ้นไปที่ทํางานหารายได พระคมสัน เจริญวงศ (2553) ไดทําการ
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วเิคราะหภาวะหนี้สนิของครัวเรอืนในเขตอําเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี พบวา อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา 

อาชพี จํานวนสมาชกิในครัวเรอืน จํานวนบุตร จํานวนที่ดนิทํากนิ รายไดเฉลี่ยตอป จํานวนเงนิออม มีความสัมพันธตอการเกิด

หนี้สนิในครัวเรอืน และในบรบิทของพื้นที่ในการศกึษา มีงานวจัิยที่ไดทําการศกึษารูปแบบการปลดหนี้โดยใชโมเดลการศึกษา

แบบสรางสรรคดวยปญญาในการจัดการ กรณีศึกษา : ศูนยภูฟาพัฒนา อําเภอบอเกลือ จังหวัดนาน โดย นรชาติ วงศวันดี 

และคณะ (2551)  พบวา ชาวบานเกิดกระบวนการเรียนรู สามารถมีสวนรวมในการสรางฐานขอมูลตางๆ ดังนี้ 1) บัญชี

ครัวเรอืน สามารถนําไปวเิคราะหถงึที่มาของหนี้สนิ การเพิ่มรายรับ การลดรายจายดวยตนเองได 2) บัญชีที่ดิน 3) โครงสราง

หนี้สิน โดยมีสาเหตุในการกูสวนใหญมาจากการลงทุนคาขายและใชจายในครัวเรือน ในเบื้องตนมีแผนการดําเนินงานของ 

จํานวน 4 แผนกจิกรรมไดแก การเพิ่มผลผลติขาว การปรับพื้นที่ขัน้บันได การผลิตสินคาและผลิตภัณฑที่เปนเอกลักษณของ

ชุมชน และการใชประโยชนจากปาโดยไมเกนิขดีจํากัด ซึ่งจากการพบปญหาหนี้สินของงานวิจัยนี้ ผูวิจัยไดนําปญหาหนี้สินมา

เปนกรอบแนวความคิดวาในวงจรการเกิดหนี้สินในครัวเรือนเกิดจากปจจัยใดบาง ซึ่งทําใหเกิดการศึกษาแหลงรายรับ การ

บรโิภคและสาเหตุการมีหนี้สนิในครัวเรอืน 

การศกึษาครัง้นี้มีวัตถุประสงคเพื่อศกึษาวงจรรายรับ การบริโภค และหนี้สินในครัวเรือน เพื่อจัดกลุมครัวเรือนตาม

ลักษณะการมีภาวะหนี้สินตอเนื่อง โดยมีสาเหตุมาจากรายรับ และการบริโภคในครัวเรือนที่ไมสมดุลกัน จึงทําใหเกิดภาวะ

หนี้สนิ และวเิคราะหปจจัยที่สงผลทําใหเกดิหนี้สนิในครัวเรอืนในพื้นที่ศูนยภูฟาพัฒนา ตําบลภูฟา อําเภอบอเกลือ จังหวัดนาน 

ซึ่งผูวจัิยมีความสนใจลักษณะความตอเนื่องของหนี้สินในครัวเรือนวาแตละกลุมแตกตางกันอยางไร และจากปจจัยทั้งหมดที่

สนใจ ปจจัยใดมีความสัมพันธกับภาวะหนี้สิน และปจจัยใดมีอิทธิพลตอโอกาสในการเกิดหนี้สินในครัวเรือนเกษตรกร 

ประโยชนของงานวจัิยนี้ คือ สามารถเขาใจบรบิทการบรโิภคในครัวเรอืนตามการจัดกลุมภาวะหนี้สินตอเนื่อง เพื่อใหครัวเรือน 

เจาหนาที่ หรอืผูที่สนใจปญหานี้ในพื้นที่เห็นถงึวงจรการบรโิภค นําไปวางแผนแกปญหาเรื่องหนี้สนิในครัวเรือน และปจจัยใดที่

มีผลตอการเกดิหนี้สนิในครัวเรอืน 
 

วิธีดําเนนิการ 

การวิเคราะหรายรับและการบริโภคในครัวเรือน ในพื้นที่ศูนยภูฟาพัฒนา ตําบลภูฟา อําเภอบอเกลือ จังหวัดนาน 

เปนการนําขอมูลพื้นฐานและบัญชีครัวเรือนของครัวเรือนเกษตรกรซึ่งอยูในการดูแลของศูนยภูฟาพัฒนา ครอบคลุมพื้นที่

จํานวน 3 หมูบาน ไดแก หมูบานหางทางหลวง หมูบานผาสุข และหมูบานสบมาง มีจํานวนประชากร 127 ครัวเรือน แตผูวิจัย

ไดนําขอมูลที่ถูกเก็บโดยนักวิจัยศูนยสงเสริมและสนับสนุนมูลนิธิโครงการหลวงและโครงการตามแนวพระราชดําริของ

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี ที่มีความตอเนื่องของขอมูล 3 ป ไดแก ป 2551 ป 2555 และ 2560 มีจํานวน

ตัวอยาง 48 ครัวเรอืน จากขอมูลทุตยิภูมิผูวจัิยนํามาสรุปเปนฐานขอมูล ดังนี้ 1) ขอมูลพื้นฐานของครัวเรือนเกษตรกร ไดแก 

เพศ อายุ ระดับการศกึษา จํานวนที่ดนิ จํานวนแรงงานในครัวเรอืน จํานวนบุตรหลานที่กําลังศึกษา จํานวนบุคคลที่เปนภาระ

ในครัวเรือน 2) ขอมูลบัญชีครัวเรือนดานรายรับ-รายจายจําแนกตามปจจัย และ 3) ขอมูลหนี้สินในครัวเรือน โดยมี

รายละเอียดของขอมูลที่ใชในการศกึษาดังตารางที่ 1  

 

 



การประชุมวชิาการ และการประกวดนวัตกรรมบัณฑิตศกึษาระดับชาติและนานาชาติ 

ระหวางวันท่ี 17-18 พฤษภาคม 2561 

ณ ศูนยประชุมนานาชาติดิเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส เชยีงใหม 
 

1767 

 

 

ตารางที่ 1 แสดงขอมูลที่นํามาใชในการศกึษา จํานวน 48 ครัวเรอืน ป 2551 

  

 

การวเิคราะหขอมูลในงานวิจัยนี้ แบงเปน 3 สวน คือ 1) วิเคราะหขอมูลดวยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) โดยใช

สถติเิชงิพรรณนาประกอบในการวเิคราะหสรุปแยกเปนรายป ไดแก การแจกแจงความถี ่อัตราสวนรอยละ 2) การทดสอบหา

คาความสัมพันธไคสแควร (Chi-Square Test) เปนการทดสอบความสอดคลองของขอมูล เพื่อหาความเปนอิสระตอกันของ

ขอมูลหรอืทดสอบวาตัวแปรที่สนใจศกึษา (ตัวแปรตน) แตละตัวกับตัวแปรตามมีความสัมพันธกันหรอืไม แสดงผลการทดสอบ

ดังตารางที่ 2 และ 3) วเิคราะหขอมูลเพื่อหาปจจัยที่มีผลตอหนี้สนิ โดยปจจัยที่คาดวาจะมีผลตอภาวะหนี้สินในครัวเรือนจะถูก

นํามาทดสอบ และคาดการณทิศทางความสัมพันธของปจจัยที่มีผล โดยใชแบบจําลองโลจิต (Logit Model) ดวยเทคนิควิธี

วเิคราะหการประมาณภาวะความนาจะเปนสูงสุด (Maximum Likelihood Estimates: MLS)  

รายรบั
จาก

เกษตรกร
รม

รายรบั
จากการ
รบัจา้ง

รายรบั
จาก

เงนิเดอืน

รายรบั
จากอนืๆ

รายจ่าย
ดา้น
อาหาร

รายจ่าย
ของใช ้
ใน

ครวัเรอืน

รายจ่าย
การศกึษา

รายจ่าย
เกษตรกร
รม

รายจ่าย
อนืๆ

Y X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 X13 X14 X15 X16 X17
1 1 1 41 0 4320 4 0 0 5100 22770 0 0 10690 3386 2000 0 227 1
2 1 0 26 9 3308 5 1 0 7448 6685 12275 10474 9574 5358 2318 1957 3307 1
3 1 1 61 0 7180 4 0 1 3575 1543 850 3720 6594 3437 109 230 103 1
4 1 1 48 9 6392 2 1 0 1923 3720 0 1800 5577 625 2088 1610 257 1
5 1 1 46 9 5668 4 1 0 150 5620 0 3880 8838 2821 38 2545 820 1
6 1 0 54 0 3484 3 1 0 90 4690 10650 0 14841 4412 40 75 2548 1
7 1 0 50 0 5608 4 3 0 890 5788 10240 14276 27587 3979 500 90 1103 1
8 1 0 41 9 5104 3 1 0 0 2400 802 120 4877 2032 6450 710 3926 1
9 0 1 39 0 3772 2 3 0 285 8120 0 3100 5883 2227 384 0 100 1

10 0 0 35 0 3476 3 1 0 6125 7020 0 4500 12191 9796 1226 2365 212 1
11 1 1 38 0 3528 1 2 0 0 1100 0 0 3038 708 385 0 0 1
12 0 0 47 0 5684 2 0 2 180 1620 6000 0 5573 2484 0 1300 340 1
13 0 0 70 0 7724 1 0 2 80 0 0 3500 3292 502 0 1510 30 1
14 0 1 66 0 5596 3 0 0 4983 10580 5860 5182 15015 8520 2220 929 1390 1
15 1 0 41 12 4336 2 3 1 7448 6685 12275 10474 9574 5358 2318 1957 3307 1
16 1 0 59 0 3615 3 0 0 52 15330 6100 355 10952 11794 45 455 5715 1
17 1 1 33 9 1064 2 3 0 10896 3980 1600 1800 11144 2098 517 7580 550 1
18 0 1 56 0 4332 4 0 0 7448 6685 12275 10474 9574 5358 2318 1957 3307 1
19 1 1 38 9 5692 3 0 0 180 2400 0 4170 8983 4121 0 165 194 1
20 1 0 51 0 4909 3 0 0 120 7510 0 1000 6717 3383 520 80 141 1
21 1 0 46 15 4432 4 3 2 7448 6685 12275 10474 9574 5358 2318 1957 3307 1
22 1 1 37 15 4560 2 2 0 24450 0 50350 3300 8454 30753 22170 2620 3671 1
23 1 1 44 0 3796 2 1 0 2130 5800 4000 16000 10693 3778 1703 1630 103 1
24 1 1 39 0 2212 2 2 0 6000 12700 11580 9360 12340 8309 2900 780 2024 1
25 1 1 41 15 1508 2 3 0 2650 22583 23600 40061 15074 9886 2144 2790 37243 1
26 1 1 39 9 3760 2 2 0 4500 19250 19800 2310 8205 1253 8600 570 20 1
27 1 1 32 9 3144 2 2 0 1280 6730 0 0 7251 1517 349 80 712 1
28 0 1 38 0 9088 4 0 1 500 800 0 0 2673 439 330 0 0 1
29 1 1 56 0 8284 6 0 1 4040 200 5000 2000 6665 2768 0 1090 52 0
30 1 1 41 9 5024 2 2 0 9982 12655 6690 3000 9679 6904 2479 4040 5170 1
31 1 0 29 12 4448 2 2 0 7448 6685 12275 10474 9574 5358 2318 1957 3307 1
32 0 0 31 9 3392 3 1 0 400 710 11700 0 8974 3373 13 221 3271 1
33 0 1 69 0 3664 3 1 0 7448 6685 12275 10474 9574 5358 2318 1957 3307 1
34 1 1 38 9 4744 2 2 0 4270 9620 9520 16317 12778 14111 5315 1505 3053 0
35 1 1 50 9 7928 3 1 0 1191 1550 5298 1450 6103 1363 3000 1700 3733 1
36 1 0 64 0 4040 4 0 1 580 1720 9880 840 8624 1299 0 545 380 1
37 0 1 59 0 7372 3 2 1 990 4150 10030 15340 11529 2144 1430 7665 4210 1
38 0 1 50 9 4204 3 1 0 7448 6685 12275 10474 9574 5358 2318 1957 3307 1
39 0 1 49 0 5032 4 0 1 4964 3420 15750 5320 10933 2282 2120 3220 2225 1
40 0 1 39 9 5060 4 3 0 1335 6522 5690 4476 12025 6055 4134 1590 7124 1
41 0 1 33 9 7184 2 0 0 3770 900 3120 8361 8593 4950 160 5105 1853 1
42 1 1 52 15 5256 4 0 0 10500 5625 5305 21090 8991 10092 50 1620 3890 1
43 0 1 52 0 3560 2 0 0 3230 5100 1580 2000 3068 357 2020 162 300 0
44 0 1 54 12 6888 2 1 0 99 12393 38744 4000 9015 8329 5291 4222 1875 1
45 1 1 42 9 7291 2 1 0 5435 11280 10990 1300 13247 5236 3055 4070 1377 1
46 0 1 59 0 5888 3 0 1 0 3200 2700 300 8133 616 120 1515 470 1
47 1 1 42 9 5148 2 2 0 15488 9633 8613 12525 18110 22183 1844 4072 2155 1
48 0 0 44 9 3592 2 0 1 7448 6685 12275 10474 9574 5358 2318 1957 3307 1

No.
ซอื-ไม่ซอื
ขา้วสาร

จํานวน
แรงงาน

จํานวน
บุตร
หลานท ี
กาํลงั
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ตารางที่ 2 สรุปการทดสอบความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระที่ใชในการศกึษากับภาวะหนี้สนิ ของ 48 ครัวเรอืน รวม 3 ป 
 

ลําดับ ตัวแปร 
Chi-

Square 
df P-value  นัยสําคัญทางสถติิท่ี 0.10 

1 เพศของหัวหนาครัวเรอืน 0.782 1 0.377 ไมมคีวามสัมพันธ 

2 อายุของหัวหนาครัวเรอืน 4.204 2 0.122 ไมมคีวามสัมพันธ 

3 จํานวนปการศกึษาของหัวหนาครัวเรอืน 15.935 3 0.001 มคีวามสัมพันธ 

4 จํานวนท่ีดิน 9.421 3 0.024 มคีวามสัมพันธ 

5 จํานวนแรงงานในครัวเรอืน 2.691 2 0.260 ไมมคีวามสัมพันธ 

6 จํานวนบุตร-หลานท่ีกําลังศกึษา 16.071 3 0.001 มคีวามสัมพันธ 

7 จํานวนคนวัยชรา/คนท่ีเปนภาระท่ีตองดูแล 1.812 2 0.404 ไมมคีวามสัมพันธ 

8 รายรับจากเกษตรกรรมรวม (พชืและสัตว) 7.203 2 0.027 มคีวามสัมพันธ 

9 รายรับจากการรับจางแรงงาน 0.319 2 0.853 ไมมคีวามสัมพันธ 

10 รายรับจากเงินเดือนและคาตอบแทน 0.288 2 0.866 ไมมคีวามสัมพันธ 

11 รายรับจากอื่นๆ 10.049 2 0.007 มคีวามสัมพันธ 

12 รายจายดานอาหาร  3.792 3 0.285 ไมมคีวามสัมพันธ 

13 รายจายดานของใชในครัวเรอืน  6.916 3 0.750 ไมมคีวามสัมพันธ 

14 รายจายดานการศกึษา ของบุตรหลาน 11.433 3 0.010 มคีวามสัมพันธ 

15 รายจายดานการลงทุนเกษตรกรรม  1.708 3 0.635 ไมมคีวามสัมพันธ 

16 รายจายอื่นๆ 14.812 3 0.002 มคีวามสัมพันธ 

17 การซ้ือขาวสาร 1.103 1 0.294 ไมมคีวามสัมพันธ 

 

ที่มา : จากการประมวลผลขอมูลดวยโปรแกรม SPSS Version 17.0 

 

ผลการวิจัย 

ผลการศกึษาขอมูล 48 ครัวเรอืน พบวา 1) ขอมูลพื้นฐานของภาพรวมครัวเรอืน มีลักษณะดังนี้ ครัวเรือนสวนใหญมี

หัวหนาครัวเรอืนเปนเพศชาย อยูในชวงอายุ 40-59 ป โดยสวนใหญไมไดรับการศึกษา ในขอมูลป 2551 และ 2555 สวนป 

2560 มีการเปลี่ยนแปลงหัวหนาครัวเรอืน จึงทําใหมีการเปลี่ยนแปลงระดับการศึกษาสวนใหญเปนระดับประถมศึกษา สวน

ใหญมีพื้นที่เกษตรกรรม จํานวน 5-10 ไรตอครัวเรอืน มีจํานวนแรงงานในครัวเรอืนสวนใหญ 3-5 คน ครัวเรือนสวนใหญไมมี

มีจํานวนบุตรหลานที่กําลังศึกษาในครัวเรือน ไมมีจํานวนบุคคลที่เปนภาระในครัวเรือน 2) แหลงรายรับของครัวเรือน มี

รายละเอียดดังนี้ สวนใหญมีรายรับจากเกษตรกรรม รายรับจากการรับจางแรงงาน รายรับจากเงนิเดอืนและคาตอบแทน และ

รายรับจากอ่ืนๆ ต่ํากวา 5,000 บาท/ป ในป 2551 และ 2555 มีรายรับมากกวา 10,000 บาท/ป ในป 2560 3) แหลงรายจาย
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ของครัวเรอืน มีรายละเอียดดังนี้ สวนใหญมีรายจายดานอาหาร 15,000 บาท/ป ขึ้นไป รายจายดานของใชในครัวเรือนสวน

ใหญ 5,000-9,999 บาท/ป ในป 2551 และ 2555 มีรายจายดานของใชในครัวเรือน15,000 บาท/ป ขึ้นไป ในป 2560 

รายจายดานการศกึษาของบุตรหลาน รายจายดานการลงทุนเกษตรกรรม รายจายอ่ืนของครัวเรือนสวนใหญต่ํากวา 5,000 

บาท/ป ครัวเรอืนสวนใหญในพื้นที่ซื้อขาวสารเพื่อบรโิภคในครัวเรอืน และมีหนี้สนิในครัวเรอืน 

จากการศึกษาหนี้สินในครัวเรือนทําใหผูวิจัยจัดกลุมลักษณะครัวเรือนที่มีหนี้สินตอเนื่องไดจากจํานวนความถี่ของ

การมีหนี้สินในครัวเรือนได 4 รูปแบบ แสดงดังภาพที่ 2 โดยแจกแจงรายละเอียดตามตารางที่ 3 คือ 1) กลุมครัวเรือน

เกษตรกรที่ไมเคยมีหนี้สนิในครัวเรอืน มีจํานวน 10 ครัวเรือน คิดเปนรอยละ 20.83 มีรายรับเฉลี่ย 28,824 บาท/ป รายจาย

เฉลี่ย 22,377 บาท/ป 2) กลุมครัวเรือนที่เพิ่งมีหนี้ในปลาสุด มีจํานวน 5 ครัวเรือน คิดเปนรอยละ 10.42 มีรายรับเฉลี่ย 

64,774 บาท/ป รายจายเฉลี่ย 30,140 บาท/ป 3) กลุมครวัเรอืนที่มีหนี้สนิในครัวเรอืนเปนครัง้คราว มีจํานวน 18 ครัวเรือน คิด

เปนรอยละ 37.50 มีรายรับเฉลี่ย 67,131 บาท/ป รายจายเฉลี่ย 41,986 บาท/ป และ 4) กลุมครัวเรอืนที่มีหนี้สินตอเนื่องตลอด

ทัง้สามป มีจํานวน 15 ครัวเรอืน คิดเปนรอยละ 31.25 มีรายรับเฉลี่ย 67,131 บาท/ป รายจายเฉลี่ย 62,758 บาท/ป  
 

 
 

ภาพที่ 2 มูลคาหนี้สนิสะสมรายครัวเรอืน แยกรายป 

 

ตารางที่ 3 สรุปการทดสอบความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระที่ใชในการศกึษากับภาวะหนี้สนิ ของ 48 ครัวเรอืน รวม 3 ป 
 

 

 

 

ผลการวเิคราะหถดถอยโลจิสติค ดวยแบบจําลองโลจิต (Logit Model) ในขอมูล 48 ครัวเรือน พบวา 1) การศึกษา

ของหัวหนาครัวเรอืน มีอิทธพิลตอโอกาสในการมีหนี้สินในทิศทางเดียวกัน แสดงวาระดับการศึกษาของหัวหนาครัวเรือนที่มี

ระดับสูงขึ้นมีโอกาสมีหนี้สินในครัวเรือนมากขึ้น เม่ือมีระดับการศึกษาที่สูงขึ้นสามารถเขาถึงแหลงเงินกู  หรือคิดวามี

ความสามารถในการจัดการภาระหนี้สนิที่สรางเพิ่มขึ้นได จึงทําใหมีโอกาสมีหนี้สินเพิ่มขึ้น ซึ่งเพิ่มขึ้นโดยประมาณเฉลี่ย 1.38 

เทาของครัวเรอืนที่มีระดับการศกึษาของหัวหนาครัวเรอืนที่ต่ํากวา 2) จํานวนบุตรหลานที่กําลังศึกษา มีอิทธิพลตอโอกาสใน

การมีหนี้สนิในทศิทาง แสดงวา จํานวนบุตรหลานที่กําลังศกึษาในครัวเรอืนเพิ่ม 1 คน มีโอกาสที่ครัวเรอืนจะมีหนี้สินเพิ่มขึ้นถึง 

1.5 เทา ของครัวเรอืนที่มีจํานวนบุตรหลานที่กําลังศึกษานอยกวา 3) จํานวนสมาชิกในครัวเรือนที่เปนภาระ รายรับจากการ

การจัดกลุม ไมเคยมีหนี้เลย เพิ่งมีหนี้ปลาสุด มีหนี้ครั้งคราว มีหนี้ตอเนื่อง รวม 

จํานวน 10 5 18 15 48 
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รับจางแรงงาน รายรับจากเงินเดือนและคาตอบแทน มีอิทธิพลตอโอกาสในการมีหนี้สินในทิศทางตรงกันขาม แสดงวาเม่ือ

ครัวเรือนมีจํานวนสมาชิกในครัวเรือนที่เปนภาระเพิ่มขึ้น 1 คน โอกาสจะมีหนี้สินลดลง 0.01 เทา ของครัวเรือนที่มีจํานวน

สมาชิกในครัวเรือนที่เปนภาระที่นอยกวา และถาครัวเรือนมีรายรับจากการรับจางแรงงาน และรายรับจากเงินเดือนและ

คาตอบแทนลดลง 1 บาทแสดงวามีโอกาสในการมีหนี้สนิลดลงประมาณ 0.99 เทา 4) รายรับอ่ืนๆ รายจายคาบริโภคอาหาร 

รายจายดานการศกึษาของบุตรหลาน และรายจายอ่ืนๆ มีอิทธพิลตอโอกาสในการมีหนี้สนิในครัวเรอืนเพิ่มขึ้น แตมีอิทธิพลตอ

การมีหนี้สนิในครัวเรอืนนอยมาก จากผลการวเิคราะห พบวา รอยละความถูกตองในการทํานายของครัวเรือนที่มีหนี้สินและ

ไมมีหนี้สินสามารถทํานายไดถูกตองมากกวารอยละ 50 ซึ่งคมสัน สุริยะ (2552) ระบุไววา การพิจารณาคารอยละความ

ถูกตองของสมการทํานายโดยใชความถูกตองมาก แบบจําลองย่ิงใชไดดมีาก แสดงผลดังตารางที่ 4 
 

ตารางที่ 4 สรุปผลการวเิคราะหถดถอยโลจิสติคของขอมูล 48 ครัวเรอืน  
 

ตัวแปร 2551 2555 2560 รวม 3 ป 

X3 
การศกึษาของหัวหนา
ครัวเรอืน (+) 

การศกึษาของหัวหนาครัวเรอืน 
(+) 

  
การศกึษาของหัวหนาครัวเรอืน 
(+) 

X6       
จํานวนบุตรหลานท่ีกําลังศกึษา 
(+) 

X7   
จํานวนสมาชกิในครัวเรอืนท่ี
เปนภาระ (-) 

    

X9   รายรับแรงงานรับจาง (-)     

X10   รายรับจากเงินเดือน (-)     

X11     รายรับอื่นๆ (+)   

X12   รายจายคาบรโิภค (+)     

X14     
รายจายดานการศกึษาของ
บุตรหลาน (+) 

  

X17   รายจายอื่นๆ (+) รายจายอื่นๆ (+) รายจายอื่นๆ (+) 

 

ที่มา : จากการประมวลผลขอมูลดวยโปรแกรม SPSS Version 17.0 

หมายเหตุ : (+)  หมายถงึ มีความสัมพันธในทศิทางเดยีวกับโอกาสในการเกดิภาวะหนี้สนิในครัวเรอืน   

    (-)  หมายถงึ มีความสัมพันธในทศิทางตรงกันขามกับโอกาสในการเกดิภาวะหนี้สนิในครัวเรอืน  
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วิจารณผลการวิจัย 

ในงานวจัิยนี้ มีประชากรที่ใชในการศกึษานอย จึงทําใหคาของผลการวิเคราะหถดถอยโลจิสติคออกมาไมชัดเจน ซึ่ง

ทําใหผูวิจัยวิเคราะหถึงปจจัยที่มีอิทธิพลตอภาวะหนี้สินได แตไมสามารถอธิบายปริมาณความรายแรงของปจจัยบางตัวที่

สงผลได แตจากการทดสอบรอยละความแมนยําของสมการที่นํามาศึกษาไดผลรอยละมากกวา 50 จึงทําใหผูวิจัยเชื่อวา 

ผลการวจัิยในครัง้นี้สามารถอธบิายและสรุปผลที่เกดิขึ้นในพื้นที่ที่ทําการศกึษาไดดใีนระดับหนึ่ง 

ขอจํากัดในการดําเนนิการศึกษา ดังนี้ 1) ขอมูลในการศึกษาครั้งนี้เปนการนําขอมูลทุติยภูมิมาใช ซึ่งการเก็บขอมูล

ทุติยภูมิที่นํามาใชไมไดถูกเก็บตอเนื่อง จึงทําใหขอมูลที่เกษตรกรใหสัมภาษณมานั้นเปนการประมาณคารายรับ รายจาย 

หนี้สิน ในชวงเวลาดังกลาว ซึ่งบางรายการไมใชมูลคาที่แทจริง เพราะวาการสัมภาษณเปนการสัมภาษณเพียงหัวหนา

ครัวเรือน ซึ่งอาจไมรูขอมูลของคนในครัวเรือนทั้งหมด จึงทําใหเกิดความคลาดเคลื่อนของขอมูลได การออกแบบการเก็บ

ขอมูลจึงมีความสําคัญตอความแมนยําของการวิเคราะห 2) การเลือกใชขอมูลจากครัวเรือนในพื้นที่เดิม ซ้ํา 3 ป ผลที่ไดจะ

เปนการยืนยันพฤตกิรรมการบรโิภคของครัวเรอืนเดมิของกลุมตัวอยางนี้ได แตอาจไมสามารถยืนยันพฤตกิรรมการบริโภคของ

ครัวเรอืนอ่ืนๆ ของกลุมอ่ืนในพื้นที่เดยีวกันได และ 3) ครัวเรอืนในการศกึษาครัง้นี้ เปนครัวเรือนที่อยูภายใตพื้นที่การดูแลของ

ศูนยภูฟาซึ่งไดรับการสงเสริมการปลูกและวิธีการปลูกพืชบางประเภทในพื้นที่ ภายใตการดูแลของเจาหนาที่ของศูนยภูฟา

อยางเครงครัด ซึ่งการถูกสงเสริมดังกลาวอาจมีผลตอรายรับของครัวเรือนได สําหรับขอเสนอแนะเพื่อพัฒนาการศึกษานี้ 

ไดแก 1) การเก็บขอมูลบัญชีครัวเรือนในพื้นที่ ควรมีการเก็บขอมูลอยางตอเนื่อง อาจเปนรายปหรือปเวนป เพื่อเพิ่มความ

นาเชื่อถอืของการวเิคราะหขอมูลใหแมนยําและละเอียดมากขึ้น เนื่องจากชวงเวลาที่ไมไดเก็บขอมูลอาจมีสถานการณที่เกิดขึ้น

และสิ้นสุดไปแลว ถาหากมีขอมูลในชวงระยะเวลาดังกลาว จะทําใหผูวเิคราะหสามารถวิเคราะหปญหาและวางแผนรับมือกับ

ปญหาที่มีโอกาสเกดิขึ้นในพื้นที่อีกครัง้ได 2) จากผลการศกึษาและการจัดกลุมครัวเรือนจากการมีภาวะหนี้สินตอเนื่อง ทําให

สามารถระบุปจจัยที่ครัวเรอืน เจาหนาที่ในพื้นที่จะตองใหความสําคัญในการศึกษาหรือวางแผนการแกปญหาเพื่อลดโอกาส

การเปนหนี้ในครัวเรอืนใหนอยลง และ 3) ควรมีการศึกษาและเปรียบเทียบภาวะหนี้สินในพื้นที่ใกลเคียง ตามวิธีการจัดกลุม

ของผูวิจัย จากนัน้นําแตละกลุมมาวางแผนการบรหิารการจัดการหนี้สนิรวมกัน หรอืวเิคราะหการจัดกลุมของผูวิจัยในมิติอ่ืนๆ 

นอกจากการอยูในภาวะหนี้สนิอยางตอเนื่อง 

 

สรุปผลการวิจัย 

ผลการวเิคราะหขอมูล 48 ครัวเรอืน ทั้งสามปพบวาปจจัยดานการศึกษาของหัวหนาครัวเรือน จํานวนบุตรหลานที่

กําลังศึกษาในครัวเรือน จํานวนสมาชิกในครัวเรือนที่เปนภาระ รายรับจากการรับจางแรงงาน รายรับจากเงินเดือนและ

คาตอบแทน รายรับอ่ืนๆ รายจายคาบรโิภคอาหาร รายจายดานการศึกษาของบุตรหลาน และรายจายอ่ืนๆ มีผลตอการเกิด

ภาวะหนี้สนิในครัวเรอืน 

จากการวิเคราะหปจจัยที่สงผลทําใหเกิดภาวะหนี้สินในงานวิจัยนี้ จะมีประโยชนตอ 1) ครัวเรือนเกษตรกรผูถูก

วเิคราะหขอมูล เนื่องจากขอมูลที่ถูกเก็บเปนขอมูลจากครัวเรอืนเดมิในระยะเวลา 3 ป ครอบคลุมระยะเวลา 10 ป ทําใหเห็นถึง

พฤติกรรมการบริโภคที่สงผลตอภาวะหนี้สินในครัวเรือนที่เกิดขึ้นในปนั้นๆ และจากปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเกิดหนี้สินใน
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ครัวเรอืน จะทําใหครัวเรอืนมีการวางแผนการใชเงินกับปจจัยดังกลาวมากขึ้น 2) นักวิจัยประจําศูนยฯ มจธ. จังหวัดนาน ซึ่ง

เปนผูเก็บขอมูลดังกลาว ไดนําผลการจัดกลุมหนี้สินในครัวเรือนที่ผูวิจัยไดระบุไว 4 กลุม และปจจัยที่สงผลทําใหเกิดภาวะ

หนี้สนิในครัวเรอืนที่ไดวเิคราะหในงานวจัิยนี้และนําไปศกึษาหาความสัมพันธของปจจัยที่สงผลใหเกิดความแตกตางของภาวะ

หนี้สนิในครัวเรอืนในพื้นที่ และ 3) ศูนยภูฟาพัฒนา เนื่องจากการศึกษาในประชากรกลุมเดียวกันนี้ของศูนยภูฟายังไมมีการ

วเิคราะหขอมูลในประเด็นเรื่องหนี้สิน จึงทําใหการศึกษาของผูวิจัยในครั้งนี้ จะเปนขอมูลสนับสนุนใหกับเจาหนาที่วิเคราะห

ขอมูลของศูนยภูฟาพัฒนาไดอีกดาน เพราะวา ถาหากศูนยภูฟาพัฒนามองขามประเด็นเรื่องหนี้สินไป อาจจะทําใหไมทราบถึง

ความจําเปนตองการใชเงนิหรอืแหลงรายจายซึ่งมีอิทธพิลตอการรายรับและการทํางานเพื่อชดใชหนี้สนิที่ครัวเรอืนมี 

จากพฤตกิรรมการบรโิภคในครัวเรอืนเกษตรกรในพื้นที่ศูนยภูฟา พบวา ครัวเรอืนเกษตรกรมีพฤตกิรรมการประกอบ

อาชพีที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดมิที่เปนครัวเรือนเกษตรกรรมเพื่อบริโภคและจําหนาย มาเปนครัวเรือนเกษตรกรรมเพื่อบริโภค

ในครัวเรอืนและเปนแรงงานรับจางเพื่อหารายไดเพิ่ม เปนเพราะวามีจํานวนคนในครัวเรอืนเพิ่มมากขึ้น เกิดความตองการหรือ

อุปสงคที่มากขึ้น แตสิ่งของที่ตองการหรอือุปทานในพื้นที่มีเทาเดิม ครัวเรือนเกษตรกรจึงจําเปนตองหารายไดเพิ่มขึ้นหรือทํา

การเกษตรใหเพยีงพอตอความตองการของทัง้ครัวเรอืนใหได แตถาครัวเรือนเกิดความจําเปนตองใชเงิน เชน การซื้อขาวสาร

เพื่อบรโิภค ซึ่งจะเห็นไดวาครัวเรือนเกษตรกรสวนใหญในพื้นที่มีการซื้อขาวสารเพื่อบริโภค การจายคาเทอมการศึกษาของ

บุตรหลาน ซึ่งจากการวเิคราะหขอมูล จะเห็นแนวโนมของการสงบุตรหลานใหมีการศึกษามากขึ้น เปนตน ซึ่งรายจายเหลานี้

เปนรายจายที่จําเปน ตอใหครัวเรอืนเกษตรกรมีเงนิไมเพยีงพอก็ตองหาแหลงเงนิกูเพื่อนําเงินมาใชกอนใหได และจากการเปน

หนี้ในครัง้หนึ่งอาจสงผลใหเกิดหนี้สินตอเนื่อง เพราะถารายไดของครัวเรือนมีเทาเดิม แตมีรายจายจากหนี้สินและดอกเบี้ย

เพิ่มขึ้น 
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ปจจัยท่ีมอิีทธพิลตอการเขามาลงทุนจากตางประเทศในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
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บทคัดยอ 

งานวิจัยเรื่องปจจัยที่ มีอิทธิพลตอการเขามาลงทุนจากตางประเทศในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย มี

วัตถุประสงคหลัก คือ เพื่อศกึษาถงึปจจัยที่มีอิทธพิลตอการเขามาลงทุนจากตางประเทศในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

 การศกึษาครัง้นี้ไดทําการรวบรวมขอมูลอนุกรมเวลาแบบรายไตรมาส ตั้งแตไตรมาส 1 ของป พ.ศ. 2546 ถึง ไตร

มาส 4 ของป พ.ศ.2559 ซึ่งไดใชแบบจําลองทางเศรษฐมิติในการประมาณคาโดยสมการถดถอยดวยวิธีกําลังสองนอยที่สุด 

(Ordinary Least Squares) ผลการศึกษาพบวา การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทตอดอลลารสหรัฐ ดัชนีราคา

ทองคําโลก และดัชนีหลักทรัพยดาวนโจนส มีความสัมพันธกับการเขามาลงทุนจากตางประเทศในตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทยในทิศทางตรงกันขาม คือ หากอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทตอดอลลารสหรัฐแข็งคา ดัชนีราคาทองคําโลก ดัชนี

หลักทรัพยดาวนโจนสเพิ่มสูงขึ้น จะสงผลใหการเขามาลงทุนจากตางประเทศในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยลดลง ใน

สวนดัชนรีาคาตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย มีความสัมพันธกับการเขามาลงทุนจากตางประเทศในตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทยในทศิทางเดยีวกัน คือ หากดัชนรีาคาตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเพิ่มสูงขึ้น จะสงผลใหการเขามาลงทุนจาก

ตางประเทศในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเพิ่มขึ้นเชนเดยีวกัน 

คําสําคัญ:  ปจจัยที่มีอิทธพิล   การลงทุนตางประเทศ 

Abstract 

Research on the Factors influencing to foreign investment in the Stock Exchange of Thailand has main objectives 

to study factors influencing foreign investment in the Stock Exchange of Thailand.  

This research employs time series data collects from the 1st quarter in 2003 – 4th quarter in 2016. The quantitative 

analysis using econometric Model Ordinary Least Squares. The results showed that the US dollar, Gold price, Dow Jones 

Index that effect foreign investment in the Stock Exchange of Thailand declined in the opposite direction. The baht 

exchange rate against, Gold price, Dow Jones Index which would increase. The results of factors influencing foreign 

investment in the Stock Exchange of Thailand decrease. Price index the Stock Exchange of Thailand that effect foreign 

investment in the Stock Exchange of Thailand in the same direction to Price index the Stock Exchange of Thailand which 

would increase. The results of factors influencing foreign investment in the Stock Exchange of Thailand increase too. 

Keywords:  Factors Influencing, Foreign Investment 

 

บทนํา  

 ปจจัยทุนเปนปจจัยที่มีความสําคัญในการสงเสริมใหธุรกิจขยายตัว ซึ่งสงผลตอการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและ

ความเปนอยูที่ดขีึ้นของประชาชน ทัง้นี้ประเทศไทยเปนประเทศที่กําลังพัฒนา เงนิทุนจากการออมภายในประเทศจึงไมเพียงพอ
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ตอการเตบิโตของธุรกจิตางๆ(โสภณ วิจิตรเมธาวณิชย,นติยสารการเงนิธนาคาร,มีนาคม 2557) ดังนั้นการลงทุนโดยตรงจาก

ตางประเทศ(Foreign Direct Investment : FDI) จึงเปนปจจัยสําคัญตอการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ    จาก

ความสําคัญของเงนิทุนจากตางประเทศที่จะชวยสนับสนุนการขยายตัวธุรกิจภายในประเทศ  ซึ่งในการจัดสรรเงินออม เงิน

ลงทุน จําเปนตองมีสถาบันการเงินเพื่อกํากับดูแลผูที่ตองการลงทุนและผูที่ตองการเงินลงทุน  ทางภาครัฐจึงใหความสนใจ

อยางจริงจังโดยกําหนดการดําเนินงานเกี่ยวกับตลาดหลักทรัพยและไดจัดตั้งตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยอยางเปน

ทางการโดยออกพระราชบัญญัตติลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย พ.ศ.2517 และไดเปดทําการซื้อขายหลักทรัพยครั้งแรกใน

วันที่ 30 เมษายน พ.ศ.2518 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหเปนแหลงการลงทุนซื้อขายหลักทรัพยแหงเดียวในประเทศไทย เพื่อ

สงเสรมิการออมทรัพยและการสนับสนุนใหประชาชนมีสวนรวมในการเปนเจาของธุรกจิและอุตสาหกรรมในประเทศ ใหความ

คุมครองประโยชนตอทุกฝายที่เกี่ยวของในตลาดและจัดการควบคุมการซื้อขายหลักทรัพยใหเปนระเบียบ มีสภาพคลองและ

ยุตธิรรม รวมถงึการกระจายความเสี่ยง  จากการศกึษาดัชนรีาคาหลักทรัพย พบวาชวงเริ่มตนการจัดตัง้ตลาดหลักทรัพยนั้นมี

การปรับตัวในดานมูลคาตลาดนอย เม่ือ ป พ.ศ.2520 ตลาดมีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นเปนครั้งแรก  ผลจากอัตราการ

เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสูงซึ่งอยูในระดับ 9-10% ตอป สงผลใหมีผูนําหลักทรัพยเขามาจดทะเบียนในตลาดเพิ่มขึ้นเพื่อ

ตองการระดมเงินทุนไปใชในการขยายกิจการในการรองรับกับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ จากนั้นไดเกิดปญหาทาง

เศรษฐกจิตางๆขึ้น ซึ่งเปนปจจัยสําคัญที่สงผลใหผูลงทุนขาดความม่ันใจในการลงทุน ทําใหดัชนีราคาหลักทรัพยมีการลดลง 

ในชวงปลายป พ.ศ. 2536 ตลาดไดกลับมารุงเรอืง เปนผลมาจากการการเปดเสรีทางการเงิน สงผลใหนักลงทุนตางประเทศ

สามารถเขามาลงทุนในประเทศไทยงายขึ้นและนักลงทุนตางประเทศเริ่มม่ันใจในระบบเศรษฐกจิของประเทศไทย จึงสงผลใหมี

เงินทุนไหลเขามาในระบบเศรษฐกิจจํานวนมากและเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว ชวงเวลาดังกลาวเศรษฐกิจไทยมีการเติบโตอยาง

ตอเนื่องจากการเขามาลงทุนจากตางประเทศ (ศุภชัย  ศรสีุชาติ, 2545)  แตประเทศไทยก็ไดพบกับวิกฤตเศรษฐกิจอีกครั้ง ใน

ป พ.ศ. 2540 จากการถูกโจมตคีาเงินบาทและการประกาศเปลี่ยนแปลงระบบอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งสงผลกระทบทางลบตอ

ความเชื่อม่ันของนักลงทุนและสงผลตออุปสงคและอุปทานของเงนิทุนที่อยูในตลาดหลักทรัพย ดานอุปสงคพบวาบริษัทตาง ๆ 

มีความไมม่ันใจในภาวะเศรษฐกจิในอนาคตจึงหยุดที่จะขยายการลงทุนและทําการปรับโครงสรางของกิจการที่กําลังประสบ

ปญหาทั้งในทางการเงินและในการบริหารงานดานอ่ืนจึงทําใหความตองการเงินทุนในสวนการขยายกิจการลดลง ในดาน

อุปทาน การใชนโยบายการเงนิอยางเขมงวดในดานของคุณภาพของผูขอสินเชื่อทําใหธนาคารของรัฐและธนาคารพาณิชยไม

สามารถปลอยเงนิกูได ทําใหทางเลอืกในการระดมทุนมีนอยลง ระบบเศรษฐกจิในชวงเวลานัน้จึงตกอยูในภาวะตกต่ํา หลังจาก

นัน้ตลาดไดมีการปรับตัวขึ้นเรื่อย ๆตามลําดับ 

จากภาพที่ 1 ดัชนรีาคาตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ป พ.ศ. 2535-2559 ซึ่งในชวงป พ.ศ. 2536 ดัชนีขึ้นไปสูง

ถงึ1,682 ซึ่งเปนผลมาจากการเปดเสรทีางการเงนิ ทําใหนักลงทุนตางประเทศสามารถเขามาลงทุนในประเทศไทยงายขึ้นและ

นักลงทุนตางประเทศเริ่มม่ันใจในระบบเศรษฐกจิของประเทศไทย จึงสงผลใหมีเงนิทุนไหลเขามาในระบบเศรษฐกิจจํานวนมาก

และเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว ชวงเวลาดังกลาวเศรษฐกิจไทยมีการเติบโตอยางตอเนื่องจากการเขามาลงทุนจากตางประเทศ 

ตอมาตลาดหุนมีการปรับตัวลดลงอยางรุนแรงจากความเชื่อม่ันในรัฐบาลขณะนั้นและภาวะของตลาดหุนสหรัฐที่มีการเติบโต

มาก ซึ่งมีแนวโนมที่จะเกดิเศรษฐกิจฟองสบูและจากกรณีการถูกโจมตีคาเงินบาทและการประกาศเปลี่ยนแปลงระบบอัตรา

แลกเปลี่ยนในป พ.ศ. 2540  หลังจากนัน้ตลาดก็มีการปรับตัวขึ้นเรื่อย ๆ และในป พ.ศ. 2559 ดัชนีราคาตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทยปรับตัวกลับมาที่ 1,542 จุด  ซึ่งจะเห็นไดวาดัชนีมีการขึ้นลงตามภาวะเศรษฐกิจของประเทศรวมถึงเหตุการณ

ปจจัยตาง ๆ ทัง้ภายในและภายนอกซึ่งสงผลตอความเชื่อม่ันในการเขามาลงทุนในประเทศไทย 
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ภาพที่ 1 ดัชนรีาคาตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

ที่มา: บรษิัท  อีไฟแนนซไทย . 2559 . กราฟขอมูลราคาดัชนหีลักทรัพยยอนหลัง (Online) 

 

จากตารางที่ 1 เม่ือพจิารณาจากมูลคาการลงทุนของนักลงทุนตางประเทศจะเห็นไดวาในป พ.ศ. 2535 มีมูลคาการ

ลงทุนของนักลงทุนตางประเทศ 234,756.61ลานบาท คิดเปนสัดสวน 12.62% ของมูลคาการซื้อขายรวมในตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทยและไดเพิ่มขึ้นเปน 564,834.77 ลานบาท ในป พ.ศ. 2536 คิดเปนสัดสวน 25.66% ของมูลคาการซื้อขายรวม

ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ซึ่งการลงทุนของนักลงทุนตางประเทศมีแนวโนมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ถึงแมจะมีในบางชวงที่

มูลคาการลงทุนของนักลงทุนตางประเทศลดลง ป พ.ศ. 2544 มีมูลคาการลงทุนของนักลงทุนตางประเทศ  587,618.36 ลาน

บาท คิดเปนสัดสวน 37.24% แตเม่ือเศรษฐกจิเริ่มปรับตัวนักลงทุนตางประเทศก็ยังกลับมาลงทุนเชนเดิม ในป พ.ศ. 2549 มี

มูลคาการลงทุนของนักลงทุนตางประเทศ 2,680,366.78 ลานบาท คิดเปนสัดสวน 67.75% ของมูลคาการซื้อขายรวมใน

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย จากขอมูลในตารางสามารถสะทอนไดวาการลงทุนของนักลงทุนตางประเทศยังเปนแนวโนม

ที่เพิ่มขึ้น ซึ่งในป พ.ศ. 2559 มีมูลคาการลงทุนของนักลงทุนตางประเทศ 6,519,822.60 ลานบาท  

 

ตารางที่ 1  การซื้อขายของนักลงทุนตางประเทศในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
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ดัชนรีาคาตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

ป 

มูลคาการซื้อขายของ

นักลงทุนตางประเทศ

)ลานบาท(  

มูลคาการซื้อขายรวมในตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย

)ลานบาท(  

สัดสวนการซื้อขาย

ของนักลงทุน

ตางประเทศ(%) 

2535 234,756.61 1,860,070.51 12.62 

2536 564,834.77 2,201,148.19 25.66 

2537 839,703.53 2,113,860.65 39.72 

2538 801,723.66 1,532,009.05 52.33 

2539 900,864.43 1,303,143.75 69.13 
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ตารางที่ 1 (ตอ)  การซื้อขายของนักลงทุนตางประเทศในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา   : บรษิัท  อีไฟแนนซไทย   . 2559   . ขอมูลการซื้อขายของนักลงทุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

 

จากการศกึษาขอมูลในอดตีประเทศไทยจําเปนตองอาศัยเงินทุนเคลื่อนยายจากตางประเทศเพื่อพัฒนาประเทศไทย

ใหมีความเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิอยางมีประสทิธภิาพและนักลงทุนตางประเทศยังใหความสนใจที่จะเขามาลงทุนในตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทยอยางตอเนื่อง ดังนัน้ในการศกึษาครัง้นี้จะทําการศึกษาถงึปจจัยที่มีอิทธพิลตอการเขามาลงทุนจาก

ตางประเทศในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยหาปจจัยที่เกี่ยวของในการดงึดูดเงนิทุนที่เขามาลงทุนในตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทย ซึ่งตัวแปรสวนหนึ่งมาจากการตรวจเอกสารที่มีผลนาสนใจ กลาวคือ ราคาปดตอกําไรสุทธิ  ดัชนีหลักทรัพย

ดาวนโจนส มีผลตอการเปลี่ยนแปลงของมูลคาสุทธิของเงินลงทุนจากตางประเทศ จากการศึกษาลักษณะและปจจัยที ่

กําหนดการลงทุนจากตางประเทศในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (บัณฑิต ชัยวิชญชาติ, 2539)  อัตราเงินเฟอ มีผลตอ

มูลคาการซื้อขายหลักทรัพยรวม จากการศกึษาปจจัยที่มีผลกระทบตอการไหลของเงนิทุนตางประเทศในตลาดหลักทรัพยแหง

ป 

มูลคาการซื้อขายของ

นักลงทุนตางประเทศ

)ลานบาท(  

มูลคาการซื้อขายรวมในตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย

)ลานบาท(  

สัดสวนการซื้อขาย

ของนักลงทุน

ตางประเทศ(%) 

2540 804,166.77 929,597.71 86.51 

2541 592,036.14 855,168.94 69.23 

2542 946,883.60 1,609,787.15 58.82 

2543 594,637.75 923,696.83 64.38 

2544 587,618.36 1,577,757.97 37.24 

2545 924,385.50 2,047,442.24 45.15 

2546 1,666,016.48 4,670,281.50 35.67 

2547 2,121,229.69 5,024,399.25 42.22 

2548 2,248,626.04 4,031,240.02 55.78 

2549 2,680,366.78 3,956,262.03 67.75 

2550 2,760,572.21 4,188,776.73 65.90 

2551 2,315,581.53 3,919,874.32 59.07 

2552 1,717,946.53 4,338,479.27 39.60 

2553 2,583,572.89 6,937,889.87 37.24 

2554 3,271,928.83 7,040,457.87 46.47 

2555 3,827,007.23 7,615,637.96 50.25 

2556 5,342,447.32 11,777,210.10 45.36 

2557 4,467,364.66 10,193,179.08 43.83 

2558 4,743,294.01 9,997,371.74 47.45 

2559 6,519,822.60 12,259,772.50 53.18 
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ประเทศไทย(ณรงค ชวนใช, 2540  ) และอัตราแลกเปลี่ยน มีอิทธิพลตอการเขามาลงทุนของนักลงทุนชาวตางชาติในตลาด

หลักทรัพยของประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต จากการศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเขามาลงทุนของนักลงทุน

ชาวตางชาตใินตลาดหลักทรัพยของประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต 3 ประเทศ ไดแก ไทย อินโดนีเซีย ฟลิปปนส (กุล

สุดา พระยาราช,2551) ซึ่งผูวิจัยไดสนใจในตัวแปรเหลานี้ จึงไดนําตัวแปรดังกลาวมาวิเคราะหในงานวิจัยนี้ดวย ทั้งนี้ไดใช

ขอบเขตขอมูลในการนํามาวเิคราะหแตกตางกัน  การศกึษานี้มีวัตถุประสงคหลัก คือ เพื่อศกึษาถงึปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเขา

มาลงทุนจากตางประเทศในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

 

อุปกรณและวิธีการ / วิธีดําเนนิการวิจัย  

 การศกึษาครัง้นี้ ทําการรวบรวมขอมูลอนุกรมเวลาแบบรายไตรมาส ตัง้แตไตรมาส 1 ของป พ.ศ. 2546 ถึง ไตรมาส 

4 ของป พ.ศ.2559 

การวเิคราะหเชงิปรมิาณ(Quantitative Analysis) วเิคราะหถงึปจจัยที่มีอิทธพิลตอการเขามาลงทุนจากตางประเทศใน

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยทําการเลือกใชตัวแปรจํานวน 8 ตัวแปร ไดแก เงินลงทุนจากตางประเทศในตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย(IF) อัตราเงินเฟอ( INF) อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทตอดอลลารสหรัฐ(FER) ดัชนีราคาตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย(SET) ดัชนรีาคาน้ํามันดบิ(NYM) อัตราสวนราคาตอกําไรสุทธขิองตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

(MPE) ดัชนีราคาทองคําโลก(GLD) ดัชนีหลักทรัพยดาวนโจนส(JIA) สวนการวิเคราะหใชแบบจําลองทางเศรษฐมิติในการ

ประมาณคาโดยสมการถดถอยดวยวธิีกําลังสองนอยที่สุด (Ordinary Least Squares) และจะทําการตรวจสอบความคงที่ของ

ขอมูล (Stationary) และตรวจสอบปญหาของขอมูลเบื้องตนโดยตัวแปรอิสระจะตองไมมีความสัมพันธกัน (Multicollinearity) 

คาคลาดเคลื่อนมีความสัมพันธกัน (Autocorrelation) ความไมคงที่ของคาความแปรปรวนของคาความคลาดเคลื่อน 

(Heteroscedasticity) เพื่อใหการวเิคราะหไดผลตามความเปนจรงิ ไมคลาดเคลื่อนจากปญหาของขอมูล 

 

ผลการวิจัย 

 เม่ือนําขอมูลตัวแปรจํานวน 8 ตัวแปร ตัง้แตไตรมาส 1 ของป พ.ศ. 2546 ถงึ ไตรมาส 4 ของป พ.ศ.2559 รวมทั้งสิ้น 

56 ไตรมาส มาทําการตรวจสอบความคงที่ของขอมูล (Stationary) ดวย Unit Root Test วิธี Augmented Dickey-Fuller test 

(ADF-test) ผลการทดสอบดังตารางที่ 2 

 

ตารางที่ 2 ผลการทดสอบความนิ่งของตัวแปร 

ตัวแปร รูปแบบ Lag T-Test Prob สรุป 

IF None 0 -9.4760 0.0000 I(1) 

INF Constant 5 -3.4618 0.0133 I(1) 

FER None 0 -6.0419 0.0000 I(1) 

SET None 0 -5.5711 0.0000 I(1) 

NYM None 1 -7.2629 0.0000 I(1) 

MPE None 1 -6.2933 0.0000 I(1) 

GLD None 0 -7.0141 0.0000 I(1) 

JIA None 0 -6.0390 0.0000 I(1) 
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หมายเหตุ : ใช Schwarz criterion , Max lags 10 

ที่มา: จากการประมวลผล 
 

เม่ือทําการตรวจสอบความนิ่งของขอมูลแลว จึงทําการวิเคราะหปญหาของตัวแปรอิสระ พบวาขอมูลไมมี

ความสัมพันธกัน (Multicollinearity)  ดังตารางที่ 3 
 

ตารางที่ 3 แสดงคาสหสัมพันธระหวางตัวแปรตาง ๆ 

 DINF DFER DSET DNYM DMPE DGLD DJIA DIF 

DINF  1.000000  0.188713 -0.112647  0.228849 -0.369684  0.218778 -0.155365 -0.091169 

DFER  0.188713  1.000000 -0.495706 -0.131246 -0.295811 -0.358289 -0.375511 -0.392407 

DSET -0.112647 -0.495706  1.000000  0.461184  0.516829  0.249239  0.580350  0.388858 

DNYM  0.228849 -0.131246  0.461184  1.000000  0.214755  0.174573  0.299524  0.149034 

DMPE -0.369684 -0.295811  0.516829  0.214755  1.000000  0.160386  0.322131  0.180943 

DGLD  0.218778 -0.358289  0.249239  0.174573  0.160386  1.000000 -0.150021  0.133050 

DJIA -0.155365 -0.375511  0.580350  0.299524  0.322131 -0.150021  1.000000  0.129781 

DIF -0.091169 -0.392407  0.388858  0.149034  0.180943  0.133050  0.129781  1.000000 

ที่มา: จากการประมวลผล 
 

 เม่ือทําการทดสอบปญหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแลว จึงทําการวิเคราะหดวยแบบจําลองทางเศรษฐมิติในการ

ประมาณคาโดยสมการถดถอยดวยวธิกีําลังสองนอยที่สุด (Ordinary Least Squares) 
 

ตารางที่ 4 ผลการวเิคราะหปจจัยที่มีอิทธพิลตอการเขามาลงทุนจากตางประเทศในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยดวยวิธี

กําลังสองนอยที่สุด (Ordinary Least Squares) 

     
     Variable Coefficient Std .Error t-Statistic Prob.   

     
     C 1460.032 4517.013 0.323230 0.7486 

DFER -14325.52 5619.270 -2.549356 0.0156 

DSET 410.1895 92.37929 4.440275 0.0001 

DGLD -207.2355 87.13304 -2.378381 0.0233 

DJIA -15.92768 9.521665 -1.672783 0.1038 

     

R-squared 

      

0.557494     Prob)F -statistic( 0.000301 

Adjusted R-squared 

      

0.450219     Schwarz criterion 

    

24.66225 

F -statistic 

       

5.196898   
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 การวเิคราะหปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเขามาลงทุนจากตางประเทศในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยมีสมการที่

แสดงความสัมพันธไดดังนี้ 

DIFt = 1460.03 – 14325.52(DFER)*+ 410.19(DSET)* - 207.24(DGLD)* - 15.93(DJIA)** 

        (4517.01)          (5619.27)                (92.38)         (87.13)       (9.52) 

 R-squaerd = 0.5574, Adjusted R-squared = 0.4502, Schwarz criterion = 24.66225 

 หมายเหตุ: คา Standard Error แสดงในวงเล็บ 

              * แสดงถงึการมีระดับนัยสําคัญทางสถติทิี่ 0.05 

  ** แสดงถงึการมีระดับนัยสําคัญทางสถติิที่ 0.1 

 วิเคราะหปญหาคาความคลาดเคลื่อนมีสหสัมพันธระหวางกัน (Autocorrelation) ดวยการพิจารณาจาก Lagrange 

Multiplier Test(LM test) โดยทดสอบที่ระดับความเชื่อม่ันรอยละ 95 พบวา Serial Correlation LM Test = 13.8627 (Prob 

=0.0004) คาความคลาดเคลื่อนเกดิปญหา Autocorrelation 

 วิ เ คร าะห ปญหาค าความคลาด เคลื่ อน มีความแปร ปร วนไม ค งที่  ( Heteroskedasticity)  ด ว ยวิ ธี  White 

Heteroskedasticity Test โดยทดสอบที่ระดับความเชื่อม่ันรอยละ 95 พบวา White Heteroskedasticity Test = 0.7495 (Prob 

=0.5865) แสดงวา คาความคลาดเคลือ่นไมเกดิปญหา Heteroskedasticity 

เม่ือกําหนดใหปจจัยอ่ืนๆคงที่พบวา หากอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทตอดอลลารสหรัฐแข็งคา ดัชนีราคาทองคําโลก 

ดัชนหีลักทรัพยดาวนโจนสเพิ่มสูงขึ้น จะสงผลใหการเขามาลงทุนจากตางประเทศในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยลดลง 

และหากดัชนีราคาตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเพิ่มสูงขึ้น จะสงผลใหการเขามาลงทุนจากตางประเทศในตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทยเพิ่มขึ้นดวย  

 

สรุปผลการวิจัย  

 การศึกษาถึงปจจัยที่ มีอิทธิพลตอการเขามาลงทุนจากตางประเทศในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ใช

แบบจําลองทางเศรษฐมิติในการประมาณคาโดยสมการถดถอยดวยวิธีกําลังสองนอยที่สุด (Ordinary Least Squares) ผล

การศกึษาพบวา การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงนิบาทตอดอลลารสหรัฐ ดัชนรีาคาทองคําโลก ดัชนีหลักทรัพยดาวน

โจนส มีความสัมพันธกับการเขามาลงทุนจากตางประเทศในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยในทิศทางตรงกันขาม คือ หาก

อัตราแลกเปลี่ยนเงนิบาทตอดอลลารสหรัฐแข็งคา ดัชนรีาคาทองคําโลก ดัชนหีลักทรัพยดาวนโจนสเพิ่มสูงขึ้น จะสงผลใหการ

เขามาลงทุนจากตางประเทศในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยลดลง ในสวนดัชนีราคาตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย มี

ความสัมพันธกับการเขามาลงทุนจากตางประเทศในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยในทิศทางเดียวกัน คือ หากดัชนีราคา

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเพิ่มสูงขึ้น จะสงผลใหการเขามาลงทุนจากตางประเทศในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

เพิ่มขึ้นเชนเดยีวกัน 

 จากการศกึษาถงึปจจัยที่มีอิทธพิลตอการเขามาลงทุนจากตางประเทศในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย จะเห็นได

วาดัชนรีาคาตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย มีความสัมพันธกับการเขามาลงทุนจากตางประเทศในตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทยในทิศทางเดียวกัน ดังนั้นภาครัฐควรสนับสนุน เรงสงเสริมการลงทุน เพื่อใหดัชนีราคาตลาดหลักทรัพยมี

เสถยีรภาพย่ิงขึ้น สรางความเชื่อม่ันใหนักลงทุนทั้งในและตางประเทศเกิดความม่ันใจในการเขามาลงทุนในตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทย 
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บทคัดยอ 

งานวจัิยนี้ทําการศึกษาความพรอมและวิเคราะหเชิงกลยุทธของนโยบายประเทศไทย 4.0 ตออุตสาหกรรมชิ้นสวน

ยานยนตขนาดกลางและขนาดยอมที่มีผูประกอบการเปนคนไทยถือหุน 100% โดยการศึกษาเปนการวิจัยเชิงปริมาณ 

(Quantitative Research) ผูศึกษาใชวิธีวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) ซึ่งเปนการวิเคราะหขอมูลตาง ๆ โดยใช

แบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล การกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางผูวิจัยไดใชวิธีของ Taro Yamane โดย

ขนาดของกลุมตัวอยางที่จะตองนํามาวิเคราะหมีจํานวนทั้งสิ้น 81 ตัวอยาง จาก 102 ตัวอยาง โดยกําหนดคาความเชื่อม่ันที่ 

95% จากนัน้ใชโปรแกรม SPSS ในการวเิคราะหขอมูล ผลการวิจัยชี้ใหเห็นวา อุตสาหกรรมชิ้นสวนยานยนตขนาดกลางและ

ขนาดยอมที่มีผูประกอบการเปนไทยลวน ในสวนประสิทธิภาพของสถานประกอบการ ดานเครื่องมือและเครื่องจักร ผลการ

สํารวจอยูที่รอยละ 48.75 ยังอยูในระดับต่ํา แตในดานบุคลากร และดานการวางแผนการผลิต ผลการสํารวจอยูที่รอยละ 

80.85 กับ 75.54 ตามลําดับ ซึ่งอยูในระดับสูง และดานขอมูลเกี่ยวกับสถานะภาพของการผลิต ผลการสํารวจอยูที่รอยละ 

68.5 อยูในระดับปานกลาง สวนทัศคตขิองผูประกอบการ ดานความพรอมและความสามารถตอนโยบายประเทศไทย 4.0 ที่

เห็นดวยมากที่สุดคือ ดานการผลติ ในสวนของการทดสอบและควบคุมคุณภาพชิ้นสวนยานยนตใหเปนไปตามมาตรฐาน ที่เห็น

ดวยนอยที่สุดคือดานแหลงเงนิทุน ในสวนของผูประกอบการ SMEs สามารถเขาถงึแหลงเขาทุนไดงาย โดยขอมูลการสํารวจที่

กลาวมาขางตน จะนําไปวิเคราะหเชิงกลยุทธ  โดยใช SWOT Analysis ในการวิเคราะหหา จุดแขง จุดออน โอกาส อุปสรรค 

นําไปสูการกําหนดกลยุทธ โดยใช TOWS Matrix ในการวเิคราะหตอไป 

คําสําคัญ:  ประเทศไทย 4.0  อุตสาหกรรมชิ้นสวนยานยนต  การสํารวจ  ความพรอมทางเทคโนโลยี 

Abstract 

This research aimed to study and analyze the situation of strategy of Thailand's 4.0 policy for SMEs in 

Automotive Part Industries with 100% Thai owned by Thai entrepreneurs. Quantitative Research was selected for this 

study, researchers used survey research to analyze data by using questionnaires as a tool to collect data. The sample 

size was determined by the Taro Yamane method. This study was analyzed to 81 samples from 102 samples by using 

SPSS with coefficient of reliability 95%. This research indicates that SMEs in Automotive Part Industries with 100% Thai 

owned by Thai entrepreneurs have low standards efficiency only 48.75% for tools machines and manufacturing parts 

because machines controlled by manpower utilization more than automatic machinery, or advanced technology. 

Nevertheless, in the part of personnel and the industrial strategic plans, the result was higher at 80.85% and 75.54%, 
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respectively.  Also the Status of Production, the result was moderate at 68.5%. The vision of SMEs in Automotive Part 

Industries with 100% Thai owned by Thai entrepreneurs about Thailand's 4.0 policy is totally agree with production 

capabilities. The least agreeable is the fundamental source, because only few SMEs Thai entrepreneurs can access. The 

data from survey research will be analyzed by using SWOT analysis and then using TOWS Matrix further.. 

Keywords:  Thailand 4.0, Automotive Part Manufacturers, Survey, Technology readiness 

 

บทนํา 

 ปจจุบันอุตสาหกรรมไดกาวมาสูยุคที่ 4 นั้นก็คือ Industry 4.0 หรือ อุตสาหกรรม 4.0 มีจุดเริ่มตนมาจากประเทศ

เยอรมน ีที่ตองการเปนผูนําดานอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีของโลก อุตสาหกรรม 4.0 จะทําให ดานกระบวนการผลิต ดาน

บริการ ดานโลจิสติกส ฯลฯ ทําไดอยางเปนอัตโนมัติและมีการรับสงหรือแลกเปลี่ยนขอมูลดวยระบบ Cyber-Physical 

Systems (CPS), Internet of Things (IoT) (Qin, J., et al., 2016) ที่จะเปลี่ยนอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีการผลิต โดยอาศัย

การเชื่อมตอสื่อสารและทํางานรวมกันระหวางเครื่องจักร มนุษย และขอมูล เพื่อการตัดสินใจที่รวดเร็วและมีความถูกตอง

แมนยําสูง ทําใหหลายประเทศตื่นตัวกับผลกระทบที่จะตามมา ซึ่งประเทศไทยก็เห็นความสําคัญของ อุตสาหกรรม 4.0 จึงเปน

ที่มาของนโยบาย Thailand 4.0 หรอื ประเทศไทย 4.0 

 จากการปฏิรูปอุตสาหกรรมในครัง้นี้ อาจจะสงผลใหการลงทุนจากตางประเทศชะลอตัวลง เพราะอุตสาหกรรมใน

อนาคตจะขับเคลื่อนดวยระบบหุนยนตอัตโนมัติ (Autonomous Robots) ประเทศที่ลงทุนหรือบริษัทสํานักงานใหญจาก

ตางประเทศอาจจะมีการสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมครั้งนี้ในประเทศไทย แตในประเทศไทยยังมีอุตสาหกรรม

ขนาดกลางและขนาดยอม (Small and Medium Enterprises: SMEs) โดยมีผูประกอบการที่เปนคนไทยอีกมากมายที่ไมมีเงินทุน

หรอืการสนับสนุนในการเปลี่ยนแปลงครัง้นี้ จึงสงผลใหอุตสาหกรรมอาจจะเปลี่ยนกลับไปยังประเทศที่พัฒนาแลว  ประเทศที่

ยังไมพัฒนาหรอืกําลังพัฒนาอาจจะสูญเสยีความสามารถทางการแขงขัน (คณะกรรมการอุตสาหกรรม 4.0, 2559) 

 งานวิจัยนี้จึงไดทําการศึกษาผลกระทบตออุตสาหกรรมชิ้นสวนยานยนตในประเทศไทย ที่เปนอุตสาหกรรมขนาด

กลางและขนาดยอม (SMEs) ที่มีผูประกอบการเปนไทยลวน วามีการเตรยีมพรอมและปรับตัวอยางไรกับ นโยบายประเทศไทย 

4.0 ซึ่งอุตสาหกรรมชิ้นสวนยานยนตขนาดกลางและขนาดยอมที่มีผูประกอบการเปนไทยลวน ในประเทศไทยเกินกวาครึ่งที่

การดําเนนิงานยังจําเปนตองใชแรงงาน งานวจัิยนี้ทําการศกึษาโดยใชแบบสํารวจในการรวบรวมขอมูลและวเิคราะหขอมูล เพื่อ

นําขอมูลที่ไดจากการสํารวจมาศกึษาหาแนวทางในการพัฒนา และหาทางปองกันและแกปญหาทางดานตาง ๆ ที่เกิดขึ้นตอไป

ไดในอนาคต 

 

วัตถุประสงค 

 เพื่อสํารวจความพรอมของอุตสาหกรรมชิ้นสวนยานยนตขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) ของผูประกอบการที่เปน

คนไทยลวนตอนโยบายประเทศไทย 4.0 

  

ขอบเขต 

 งานวจัิยนี้ผูวจัิยไดศกึษาความพรอมตอนโยบายประเทศไทย 4.0 ที่มีผลตออุตสาหกรรมชิ้นสวนยานยนตขนาดกลาง

และขนาดยอม (SMEs) ของผูประกอบการที่เปนคนไทยลวน โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการวจัิย แลวนําขอมูลที่ไดมา

วเิคราะหความพรอมของสถานประกอบการในดานตาง ๆ และ การวเิคราะหทัศนคตติอนโยบายประเทศไทย 4.0 เพื่อประเมิน

ความพรอมของสถานประกอบการ 
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ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

 เพื่อทราบถงึความพรอมตอนโยบายประเทศไทย 4.0 ที่มีผลตออุตสาหกรรมชิ้นสวนยานยนตขนาดกลางและขนาด

ยอม (SMEs) ของผูประกอบการที่เปนคนไทยลวน 

  

วิธีการดําเนนิงานวิจัย 

 งานวจัิยนี้เปนการการสํารวจความพรอมตอนโยบายประเทศไทย 4.0 ของอุตสาหกรรมชิ้นสวนยานยนตขนาดกลาง

และขนาดยอมที่มีผูประกอบการเปนไทยลวน โดยการกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางผูวิจัยไดใชวิธีของ Taro Yamane โดย

ขนาดของกลุมตัวอยางที่จะตองนํามาวเิคราะหมีจํานวนทัง้สิ้น 81 ตัวอยาง จาก 102 ตัวอยาง เพื่อเปนการวิเคราะหหาความ

พรอมตอนโยบายประเทศไทย 4.0 ที่ มีผลตออุตสาหกรรมชิ้นสวนยานยนตขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) ของ

ผูประกอบการที่เปนคนไทยลวน มีขัน้ตอนดังนี้ 

 เครื่องมือที่ใชในการศกึษา 

 เครื่องมือที่ใชในการวจัิย คือ แบบสํารวจความพรอมตอนโยบายประเทศไทย 4.0 ของอุตสาหกรรมชิ้นสวนยานยนต 

ขนาดกลางและขนาดยอมที่มีผูประกอบการเปนไทยลวน โดยแบงเนื้อหาของแบบสอบถามออกเปน 4 สวน ดังนี้   

 สวนที่ 1 แบบสอบถามขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม   

 สวนที่ 2 แบบสอบถามขอมูลของสถานประกอบการ 

 สวนที่ 3 แบบสอบถามประสทิธภิาพของสถานประกอบการ 

 สวนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นและทัศนคตขิองสถานประกอบการ   

 การเก็บรวบรวมขอมูล  

 การเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยใชวิธีวิจัยเชิงปริมาณ ลักษณะขอมูลจะเปนขอมูลแบบปฐมภูมิ ซึ่งได

จากการเกบ็ขอมูลโดย การสัมภาษณ การสงแบบสอบถามออนไลนทาง E-mail และการสงแบบสอบถามไปทางไปรษณีย ใน

การรวบรวมขอมูล 

  

ผลการวิจัย 

 ผูวจัิยทําการวเิคราะหขอมูลของแบบสอบถามในแตละสวน ซึ่งสามารถแบงชุดของแบบสอบถามออกเปนสวน คือ 

สวนที่ 1 แบบสอบถามขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม สวนที่ 2 แบบสอบถามขอมูลของสถานประกอบการ สวนที่ 3 

แบบสอบถามประสิทธิภาพของสถานประกอบการ และ สวนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นและทัศนคติของ

ผูประกอบการชิ้นสวนยานยนตขนาดกลางและขนาดยอมที่มีผูประกอบการเปนคนไทยลวน ในดานความพรอมและ

ความสามารถตอนโยบายประเทศไทย 4.0  ไดดังนี้ 

 สวนที่ 1 แบบสอบถามขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 

 ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย คิดเปนรอยละ 70.4 มีอายุอยูในชวง 20-29 ป คิดเปนรอยละ 58.0 ระดับ

การศกึษาสวนมากอยูในระดับปรญิญาตร ีคิดเปนรอยละ 81.5 มีประสบการณการทํางานที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมชิ้นสวนยาน

ยนตอยูชวงระหวางนอยกวา 5 ป และ ระหวาง 5-10 ป คิดเปนรอยละ 46.9 และ 39.5 ตามลําดับ มีตําแหนงงานเปนวิศวกร 

คิดเปนรอยละ 43.2 มีหนาที่หลักในดานสายการผลติและดานควบคุมคุณภาพ โดยทัง้สองดาน คิดเปนรอยละ 24.7 เทากัน 

 สวนที่ 2 แบบสอบถามขอมูลของสถานประกอบการ 

 สถานประกอบการสวนใหญเปนผูผลิตเพื่อสงใหโรงงานประกอบรถยนต คิดเปนรอยละ 45.7 โดยมีสัดสวนการถือ

หุนเปนคนไทย คิดเปนรอยละ 100 (คนไทยทัง้หมด) สวนมากไมมีสาขาในตางประเทศ คิดเปนรอยละ 86.4 รูปแบบการผลิต
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เปนการผลติตามที่ลูกคากําหนด คิดเปนรอยละ 81.5 วัตถุดบิที่ใชในบรษิัทมาจากในประเทศมากกวาตางประเทศ คิดเปนรอย

ละ 54.3 โดยแรงงานและบุคลากรที่ประจําอยูที่สถานประกอบมีจํานวนระหวาง 50-200 คน คิดเปนรอยละ 32.1 

 สวนที่ 3 แบบสอบถามประสทิธิภาพของสถานประกอบการ 

 แบบสอบถามในสวนที่ 3 ทางผูวิจัยไดแบงถามออกเปน 4 กลุม  โดยขอที่ 1-5 อยูในดานการวางแผนการผลิต

ชิ้นสวนยานยนต ขอที่ 6-11 อยูในดานเครื่องมือและเครื่องจักรในการผลิตชิ้นสวนยานยนต ขอที่ 12-15 อยูในดานขอมูล

เกี่ยวกับสถานะภาพของการผลติ และขอที่ 16-17 อยูในดานบุคลากร โดยขอมูลที่ไดมาจากกลุมตัวอยางทั้งหมด 81 คน ซึ่ง

ผลที่ไดจากการวเิคราะหจะ แสดงตามตารางที่ 1 การประเมินระดับประสิทธิภาพของสถานประกอบการ ในการวิจัยครั้งนี้ใช

เกณฑในการแบงระดับประสทิธภิาพของสถานประกอบการ ดังนี้     

  

ระดับสูง    หมายถงึ    มีระดับคะแนนตัง้แต รอยละ  70 ขึ้นไป      

ระดับปานกลาง   หมายถงึ    มีระดับคะแนนระหวาง รอยละ  50 -69     

ระดับต่ํา    หมายถงึ    มีระดับคะแนนนอยกวา รอยละ  50 

 

ตารางที่ 1 แสดงผลการวิเคราะหประสทิธิภาพของสถานประกอบการ 

 

กลุมการวัดระดับประสทิธิภาพของสถานประกอบการ 
ผลการประเมิน 

(รอยละ) 
ผล 

1. ดานการวางแผนการผลติชิ้นสวนยานยนต 75.54 ระดับสูง 

2. ดานเครื่องมือและเครื่องจักรในการผลติชิ้นสวนยานยนต 48.75 ระดับต่ํา 

3. ดานขอมูลเกี่ยวกับสถานะภาพของการผลติ 68.5 ระดับปานกลาง 

4. ดานบุคลากร 80.85 ระดับสูง 

 

ตารางแสดงผลการวเิคราะหประสทิธภิาพของสถานประกอบการ 

 

 จากตารางที่ 1 ประสทิธภิาพของสถานประกอบการตอนโยบายประเทศไทย 4.0 ของผูประกอบการชิ้นสวนยานยนต

ขนาดกลางและขนาดยอมที่มีผูประกอบการเปนคนไทยลวน พบวา ระดับความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามระดับ

ประสทิธภิาพของสถานประกอบการ ผลการประเมินไปในระดับสูง ไดแก ดานบุคลากร ผลการประเมิน รอยละ 80.85 ดาน

การวางแผนการผลติชิ้นสวนยานยนต ผลการประเมิน รอยละ 75.54 สวนผลการประเมินไปในระดับปานกลางนอย คือ ดาน

ขอมูลเกี่ยวกับสถานะภาพของการผลติ ผลการประเมิน รอยละ 68.5 และผลการประเมินไปในระดับต่ํา ไดแก ดานเครื่องมือ

และเครื่องจักรในการผลติชิ้นสวนยานยนต ผลการประเมินอยูที่ รอยละ 48.75 
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ตารางที่ 2 แสดงผลการวิเคราะหประสทิธิภาพของสถานประกอบการโดยจําแนกตามจํานวนพนักงาน 

 

กลุมการวัดระดับประสทิธิภาพ 

ของสถานประกอบการ 

พนักงาน 

นอยกวา 50 คน 

(ผลการ

ประเมิน %) 

ผล 

พนักงาน 

50 – 200 คน 

(ผลการ

ประเมิน %) 

ผล 

1. ดานการวางแผนการผลติ 

ชิ้นสวนยานยนต 
45.05 ระดับต่ํา 76.95 ระดับสูง 

2. ดานเครื่องมือและเครื่องจักร 

ในการผลติชิ้นสวนยานยนต 
16.67 ระดับต่ํา 40.40 ระดับต่ํา 

3. ดานขอมูลเกี่ยวกับสถานะภาพ 

ของการผลติ 
37.37 ระดับต่ํา 63.47 ระดับปานกลาง 

4. ดานบุคลากร 18.68 ระดับต่ํา 82.71 ระดับสูง 

 

ตารางแสดงผลการวเิคราะหประสทิธภิาพของสถานประกอบการโดยจําแนกตามจํานวนพนักงาน 

 

 จากตารางที่ 2 ประสทิธภิาพของสถานประกอบการโดยจําแนกตามจํานวนพนักงา น พบวา สถานประกอบการที่มี

พนักงานนอยกวา 50 คน ระดับผลการประเมินอยูในระดับต่ําทั้งหมด ไดแก ดานการวางแผนการผลิตชิ้นสวนยานยนต ผล

การประเมิน รอยละ 45.05 ดานขอมูลเกี่ยวกับสถานะภาพของการผลติ ผลการประเมิน รอยละ 37.37 ดานบุคลากร ผลการ

ประเมิน รอยละ 18.68 และ ดานเครื่องมือและเครื่องจักรในการผลิตชิ้นสวนยานยนต ผลการประเมิน รอยละ 16.67 ตอมา

สถานประกอบการที่มีพนักงานอยูระหวาง 50-200 คน ดานบุคลากร ผลการประเมิน รอยละ 82.71 ดานการวางแผนการ

ผลติชิ้นสวนยานยนต ผลการประเมิน รอยละ 76.95 ซึ่งทัง้สองดานนี้ระดับผลการประเมินอยูในระดับสูง ดานขอมูลเกี่ยวกับ

สถานะภาพของการผลติ ผลการประเมิน รอยละ 63.47 ระดับผลการประเมินอยูในระดับปานกลาง และดานเครื่องมือและ

เครื่องจักรในการผลติชิ้นสวนยานยนต ผลการประเมิน รอยละ 40.40 ระดับผลการประเมินอยูในระดับต่ํา 

 ซึ่งผลการประเมิน สถานประกอบการที่มีพนักงานนอยกวา 50 คน (ขนาดยอม) กับ สถานประกอบการที่มีพนักงาน

อยูระหวาง 50-200 คน (ขนาดกลาง) เม่ือมาวเิคราะหจะเห็นวา สถานประกอบการขนาดยอมและสถานประกอบการขนาด

กลางในดานเครื่องมือและเครื่องจักรในการผลติชิ้นสวนยานยนต ผลการประเมินอยูในระดับต่ําเหมือนกัน 

 

สวนที่ 4 ทัศคตขิองผูประกอบการ ดานความพรอมและความสามารถตอนโยบายประเทศไทย 4.0 

 จากแบบสอบถามในสวนที่ 4 ผูวจัิยไดทําการวเิคราะหขอมูลของแบบสอบถามออกเปน 5 สวน ไดแก ดานกลไกและ

นโยบายภาครัฐ ดานบุคลากรและแรงงาน ดานการผลติ ดานเทคโนโลยีการผลติ และดานแหลงเงินทุน จะอภิปรายผลออกมา 

ในรูปแบบตารางที่ ตามตารางที่ 2 ที่มีการแจกแจงความถี่ของขอมูลเปนชวง ๆ แบบอันตรภาคชั้น (Interval Scale) ซึ่งความ

กวางของอันตรภาคชัน้จะหาไดการคํานวณของสูตรดังตอไปนี้ 
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ความกวางของอันตรภาคชัน้ =
คะแนนสูงสุด − คะแนนต่ําสุด

จํานวนชัน้
 

    =  

   = 0.8 
 

  จากการคํานวณตามสูตรขางตนสามารถแจกแจงอันตรภาคชัน้ของคะแนนไดดังนี้    

  

    คะแนนเฉลี่ย                    ระดับความคิดเห็น     

    4.21 – 5        สูงมาก    

    3.41 – 4.20       สูง     

    2.61 - 3.40       ปานกลาง     

    1.81 – 2.60       ต่ํา     

    1.00 – 1.80       ต่ํามาก 

 

 ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะหทัศคตขิองผูประกอบการ ดานความพรอมและความสามารถตอนโยบายประเทศไทย 

4.0  

 

ดานทัศนคต ิ ผลการประเมิน คะแนนเต็ม 

คาเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

(Std. Deviation) 

ผล 

ดานกลไกและนโยบายภาครัฐ 3.29 5 0.960 ปานกลาง 

ดานบุคลากรและแรงงาน 3.60 5 0.981 สูง 

ดานการผลติ 4.00 5 0.828 สูง 

ดานเทคโนโลยีการผลติ 3.85 5 0.701 สูง 

ดานแหลงเงนิทุน 3.09 5 0.841 ปานกลาง 

 

จากตารางที่ 3 ทัศคตขิองผูประกอบการ ดานความพรอมและความสามารถของผูประกอบการชิ้นสวนยานยนตตอ

นโยบายประเทศไทย 4.0 พบวา ระดับความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถาม ผลการประเมินไปในระดับสูง ไดแก ดานการผลิต 

ดานเทคโนโลยีการผลิต ดานบุคลากรและแรงงาน ตามลําดับจากคะแนนมากไปนอย ตอมาผลการประเมินไปในระดับปาน

กลาง ไดแก ดานกลไกและนโยบายภาครัฐ ดานแหลงเงนิทุน ตามลําดับจากคะแนนมากไปนอย  

 ผูตอบแบบสอบถามมีทัศคตทิี่เห็นดวยมากที่สุดใน ดานการผลิต จากผลการประเมิน 4.00 คะแนน จากคะแนนเต็ม 

5 คะแนน คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ 0.828 รองลงมาก็จะเปนทัศนคติตอ ดานเทคโนโลยีการผลิต ซึ่งผลการ
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ประเมินอยูที่ 3.85 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ 0.701 ทัศนคติดานบุคลากรและ

แรงงาน ผลการประเมิน 3.60 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ 0.981 ทัศนคติดาน

ดานกลไกและนโยบายภาครัฐ ผลการประเมิน 3.29 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ 

0.960 และทัศนคติดานแหลงเงินทุน เปนดานที่ผูตอบแบบสอบถามใหคะแนนนอยที่สุด โดยผลประเมิน 3.09 คะแนน จาก

คะแนนเต็ม 5 คะแนน คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ 0.841 

 

สรุปและอภปิรายผล 

  จากการวิเคราะหขอมูลดานประสิทธิภาพของอุตสาหกรรมชิ้นสวนยานยนตขนาดกลางและขนาดยอมที่ มี

ผูประกอบการเปนคนไทยลวน พบวา ดานการวางแผนการผลติชิ้นสวนยานยนต ดานขอมูลเกี่ยวกับสถานะภาพของการผลิต  

และดานบุคลากรของสถานประกอบการอยูในระดับที่สูง แตดานเครื่องมือและเครื่องจักรในการผลิตชิ้นสวนยานยนตยังอยูใน

ระดับที่ต่ํา แสดงใหเห็นวา อุตสาหกรรมชิ้นสวนยานยนตขนาดกลางและขนาดยอมที่มีผูประกอบการเปนคนไทยลวน ถึงแมวา

ดานเครื่องมือและเครื่องจักรที่ใชในสถานประกอบการไมไดใชเทคโนโลยีขัน้สูง แตในดานบรหิารจัดการคุณภาพยังอยูในระดับ

ที่สูง เพราะสถานประกอบการสวนใหญเปนสถานประกอบการขนาดเล็กและเงินลงทุนนอย ที่เนนใชพนักงานควบคุม

เครื่องจักร จึงอาจจะไมมีเงนิทุนมากนักที่จะลงทุนกับเครื่องจักรอัตโนมัตหิรอืเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

ในดานทัศคตขิองผูประกอบการชิ้นสวนยานยนตขนาดกลางและขนาดยอมที่มีผูประกอบการเปนคนไทยลวน ดาน

ความพรอมและความสามารถของผูประกอบการชิ้นสวนยานยนตตอนโยบายประเทศไทย 4.0 พบวา ผูประกอบการสวนใหญ

มีความพรอม ดานการผลติ ในสวนของการทดสอบและควบคุมคุณภาพชิ้นสวนยานยนตใหเปนไปตามมาตรฐาน ตอมาดาน

บุคลากรและแรงงาน ในสวนทักษะฝมือแรงงานที่มีทักษะการเรียนรูเร็ว เม่ือเทียบกับประเทศขางเคียง แตในดานนโยบาย

ภาครัฐ และดานแหลงเงินทุน ผูประกอบการอยากใหภาครัฐออกมาตรการในการสงเสริมใหอุตสาหกรรมชิ้นสวนยานยนต 

เกิดการลงทุนดานเทคโนโลยี เนื่องจากทางผูประกอบการยังมีความไมแนชัดในตัวของนโยบายภาครัฐ จึงสงผลให 

ผูประกอบการขาดความเชื่อม่ันที่จะเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาเทคโนโลยีในสถานประกอบการ เชน การลดหยอนภาษี

เครื่องจักรและการเขาถึงแหลงเงินทุน เพราะดานเทคโนโลยีการผลิตผูประกอบการสวนใหญยังตองพึ่งเทคโนโลยีจาก

ตางประเทศ ทั้งนี้ผูประกอบการจึงจําเปนตองศึกษาหาความรูและติดตามขาวสารเกี่ยวชิ้นสวนยานยนตที่กําลังจะมาใน

อนาคต เพื่อยกระดับและเพิ่มขีดความสามารถใหกับอุตสาหกรรมชิ้นสวนยานยนตขนาดกลางและขนาดยอมที่ มี

ผูประกอบการเปนไทยลวน 
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บทคัดยอ 

งานวจัิยฉบับนี้เปนการศกึษาประสทิธภิาพของเกษตรกรผูปลูกขาวไร กรณีศึกษา: ศูนยภูฟาพัฒนา อําเภอบอเกลือ 

จังหวัดนาน โดยการใช DEA (Data Envelopment Analysis) เปนเครื่องมือในการวเิคราะหผลประสิทธิภาพของเกษตรกรแตละ

ราย เพื่อนําไปสูขอเสนอแนะในการพัฒนาประสิทธิภาพโดยการปรับปจจัยการผลิต โดยทําการศึกษากลุมตัวอยางของ

เกษตรกรจํานวน 38 ราย ประกอบดวย เกษตรกรที่ไดรับการสงเสริมเทคนิคการปลูกขาวไรจํานวน 19 ราย และเกษตรกรที่

ไมไดรับการสงเสริมเทคนิคการปลูกขาวไรจํานวน 19 ราย จากการศึกษาพบวา มีเกษตรกรจํานวน 16 ราย (42.11%) ที่มี

ผลผลิตขาวไรสูงกวาคาเฉลี่ย 192.69 กิโลกรัมขาวเปลือก จากผลการศึกษาดังกลาว ประกอบดวยเกษตรกรที่ไดรับการ

สงเสรมิฯจํานวน 11 ราย และเกษตรกรที่ไมไดรับการสงเสริมฯจํานวน 5 ราย โดยผลผลิตเฉลี่ยตอไรของเกษตรกรในกลุมที่

ไดรับการสงเสริมฯ มีผลผลิตขาวไรมากกวากลุมที่ไมไดรับการสงเสริมฯ แสดงวากลุมที่ไดรับการสงเสริมฯ ซึ่งไดแก การ

เตรียมแปลง การใชเมล็ดพันธุขาวคุณภาพ การปลูก การดูแลรักษา และการคัดเลือกเมล็ดพันธุ มีสวนชวยใหผลผลิตของ

เกษตรกรดขีึ้น และเนื่องจากยังมีเกษตรกรที่มีผลผลติต่ํากวาคาเฉลี่ยอยูจํานวนมาก ผูวิจัยจึงนําผลการศึกษาจาก DEA มาใช

เปนขอเสนอแนะในการปรับปรุงปจจัยการผลติ ในการใชปจจัยการผลติใหสอดคลองกับผลผลิต โดยมีปจจัยการผลิต (Input) 

คือ 1.พื้นที่ปลูก (ไร) 2.คาใชจายดานเมล็ดพันธุ (บาท) 3.คาใชจายดานปุย ยา และสารเคมี (บาท) 4.คาใชจายอ่ืนๆ (บาท) 

คําสําคัญ:  ประสทิธภิาพ  ขาวไร   DEA 

Abstract 

This research presents an application of Data Envelopment Analysis (DEA) to evaluate the efficiency of upland 

rice farmers in Phufa Development Center, Bo Kluea, Nan province in Thailand. We studied the sample of 38 farmers, 

which are divided into two groups (i) 19 farmers who had participated in the 5-step cultivation improvement program 

and (ii) 19 farmers who had not participated in the program. According to the study, the average productivity of farmers 

in group (i) is higher than those in group (ii). Furthermore, there were 16 farmers (11 farmers from group i and 5 

farmers from group ii) who have paddy productivity higher than the total average of 192.69 kilograms. This shows that 

the cultivation improvement program helps improving productivity of farmers. The results from DEA also provide 

recommendations for farmers for adjusting their input resources, for example cultivation area, rice seed expense, 

fertilizer and chemical expense, and other expense for the existing pady yield level. 

Keywords:  Technical Efficiency, Upland Rice, DEA 
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บทนํา 

 จังหวัดนานมีพื้นที่สวนใหญเปนภูเขา มีแหลงกําเนดิตนน้ําสําคัญคือ แมน้ํานาน โดยมีพื้นที่ทําการเกษตรคิดเปนรอยละ 

10 ของพื้นที่ทัง้หมด สวนใหญปนพื้นที่ปลูกพชืไรในพื้นที่ลาดชัน เชน ขาวไร และขาวโพด (สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 

2551) ปจจุบันในพื้นที่ตําบลภูฟา อําเภอบอเกลอื จังหวัดนาน เปนอีกพื้นที่หนึ่งที่ประชาชนยังประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดย

มีการปลูกขาวเปนหลัก แตดวยลักษณะพื้นที่เพาะปลูกเปนภูเขาและเชิงเขา ทําใหมีพื้นที่ในการปลูกขาวนานอย เกษตรกรใน

พื้นที่จึงปลูกขาวไรไวเพื่อการบริโภคเปนหลัก จากการสํารวจขอมูลของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี ในป 

2552-2554 พบวาเกษตรกรผูปลูกขาวประสบปญหาไดผลผลติขาวที่ต่ํา โดยมีคาเฉลี่ยอยูที่ 130 กิโลกรัมตอไร สงผลใหเกิด

การขาดแคลนขาวสําหรับบรโิภคในครัวเรอืน ทําใหตองเสียคาใชจายในการซื้อขาวเพื่อบริโภคเพิ่มมากขึ้น (นรชาติ วงศวันดี

และคณะ, 2554) และจากการศึกษาพบวา คาใชจายที่ใชในการปลูกขาวไรของเกษตรกร มีคาใชจายในเรื่องของคาปุย ยา 

สารเคมีสูง เนื่องจากเกษตรกรมีการกําจัดวัชพชืในชวงระหวางการเตรยีมแปลงปลูก 1 ครั้ง และในชวงระหวางการปลูกขาวมี

การใสปุยและการฉดีสารเคมีกําจัดวัชพชือีกอยางนอย 2 ครัง้ ทําใหตนทุนในการปลูกขาวตอ 1 รอบการปลูกสูงขึ้นดวย  

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี ไดมีการจัดตั้งศูนยสงเสริมและสนับสนุนมูลนิธิโครงการหลวงและ

โครงการตามแนวพระราชดําริ โดยหนึ่งในพื้นที่การทํางานที่เกี่ยวของคือ ตําบลภูฟา อําเภอบอเกลือ จังหวัดนาน โดยทาง

เจาหนาที่ในพื้นที่ไดมีโครงการสงเสรมิใหเกษตรกรปลูกขาวเมล็ดพันธุคุณภาพ เพื่อใหไดเมล็ดพันธุขาวที่เหมาะสมกับพื้นที่การ

ปลูก อีกทัง้ยังมีการสงเสรมิเทคโนโลยีการเพิ่มผลผลติขาวไร ซึ่งประกอบดวย 5 ขัน้ตอน คือ 1.การเตรยีมแปลง 2.การใชเมล็ด

พันธุขาวคุณภาพ 3.การปลูก 4.การดูแลรักษา 5.การคัดเลอืกเมล็ดพันธุ เพื่อทําใหการปลูกมีผลผลิตที่เพิ่มมากขึ้นและทําให

การปลูกขาวไรมีประสทิธภิาพมากขึ้น ซึ่งเกษตรกรในพื้นที่มีทั้งกลุมที่ใหความสนใจเขารวมการสงเสริมเทคนิคการปลูกขาว

และเกษตรกรที่ไมไดเขารวมการสงเสรมิเทคนคิการปลูกขาว 

 การปลูกขาวไรใหมีผลผลิตเพิ่มมากขึ้นและใหมีประสิทธิภาพตองอาศัยปจจัยหลายประการ นอกจากปจจัยทาง

ธรรมชาตแิละความสามารถของเกษตรแลว ยังรวมถึงตนทุนการปลูกที่เหมาะสม โดยตนทุนการปลูกเกิดจาก คาเมล็ดพันธุ 

คาปุย ยา สารเคมี และคาใชจายอ่ืนๆ รวมถึงคาใชจายดานการจางแรงงาน ดังนั้นผูวิจัยไดเลือกให DEA (Data Envelopment 

Analysis) มาเปนเครื่องมือในการวเิคราะหถงึประสทิธภิาพของเกษตรกร และเพื่อนําผลจาการวิเคราะหมาเปนขอเสนอแนะใน

การปรับปจจัยการผลติใหสอดคลองกับผลผลติที่ไดของเกษตรกรแตละราย   

 

อุปกรณและวิธีการ / วิธีดําเนนิการวิจัย  

ผูวจัิยไดเก็บขอมูลเกษตรกรผูปลูกขาวไรในพื้นที่ จํานวน 38 ราย (เกษตรกรที่ไดรับการสงเสริมเทคนิคการปลูกขาว

ไรจํานวน 19ราย และเกษตรกรที่ไมไดรบการสงเสรมิเทคนคิการปลูกขาวไรจํานวน 19ราย) โดยไดจัดทําแบบสอบถามเพื่อใช

ในการเก็บขอมูล ซึ่งผูวจัิยไดลงพื้นที่เก็บขอมูลดวยตนเอง ขอมูลที่เก็บเปนขอมูลการปลูกขาวไร ในป 2558-2559 จากการ

เก็บขอมูลดังตารางที่ 1 และตารางที่ 2 ทําใหทราบถึงพันธุขาวและปริมาณขาวที่ใชในการปลูก พื้นที่ที่ใชในการปลูกขาวไร 

ปรมิาณผลผลติที่เก็บเกี่ยวได และคาใชจายตางๆที่เกดิขึ้นในการปลูก ประกอบดวย คาใชจายดานเมล็ดพันธุ คาใชจายดานปุย 

ยา สารเคมี และคาใชจายอ่ืนๆ สําหรับงานวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไมไดนําปจจัยทางธรรมชาติและความสามารถของเกษตรกรมา

วเิคราะหดวย ซึ่งหลังจากการเก็บขอมูล ผูวจัิยไดกําหนดกลุมเกษตรกรที่ไดรับการสงเสริมเทคนิคการปลูกขาวไรจํานวน เปน 

A และเกษตรกรที่ไมไดรับการสงเสรมิเทคนคิการปลูกขาวไรจํานวน เปน B ซึ่งมีรายที่ 1 ถงึ รายที่ 19 ของทัง้สองกลุมตัวอยาง 

เพื่อนําไปวเิคราะหผลผลติตอไร และใช DEA มาวเิคราะหหาประสทิธภิาพและขอเสนอแนะในการปรับปรุงปจจัยการผลิตของ

เกษตรกรแตละราย โดยมีสมการในการวเิคราะห DEA ดังนี้ 

สมการวัตถุประสงค 
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Technical Efficiency = min θ  +ε ∑ S + ∑ S  

ภายใตเงื่อนไข 

                         y   − S       ≥         y                                      ; j = 1 

                                                    x    + S      ≤          θ x                               ; i

= 1,2, … ,4 

                                                                   , S , S       ≥           0                                      ; n
= 1,2, … ,23  

 

โดยที่ 

θ   คือ ประสทิธภิาพของ DMU ที่ m เปนปรมิาณ scalar ไมจํากัดเครื่องหมาย โดยมีคาเทากับ 0 ≤ θ ≤ 1 

   คือ คาถวงน้ําหนัก (Weight) ของ DMU ที่ n และเปน vector ของคาคงที่ ที่มิต ิNx1 

y , x  คือ ปจจัยผลผลติ (Output) และปจจัยการผลติ (Input) ของ DMU ที่ m 

y , x    คือ ปจจัยผลผลติ (Output) และปจจัยการผลติ (Input) ของ DMU ที่ n   

ε   คือ คาที่เล็กมาก โดยสวนมากนยิมใช 10 , 10  

S    คือปจจัยการผลติสวนเกนิ 

S   คือปจจัยการผลติสวนที่ขาด 

 

ผลการวิจัย  

จากการวเิคราะหผลผลติขาวพบวา ผลผลติขาวตอพื้นที่ปลูกของเกษตรกร 38 ราย คือ 192.69 กิโลกรัมขาวเปลือก 

ดังภาพที่ 1 โดยมีเกษตรกรที่ไดรับการสงเสริมเทคนิคการปลูกขาวไร จํานวน 11 ราย และเกษตรกรที่ไมไดรับการสงเสริม

เทคนคิการปลูกขาวไร จํานวน 5 ราย และมีเกษตรกรที่มีผลผลติอยูต่ํากวาคาเฉลี่ย จํานวน 22 ราย จากการวิเคราะหพบวา 

ผลผลติเฉลี่ยตอไรของเกษตรกรที่ไดรับการสงเสรมิฯมีจํานวนมากกวาเกษตรกรที่ไมไดรับการสงเสริมฯ แสดงวา จากการที่

เกษตรกรไดรับการสงเสรมิเทคนคิการปลูก 5 ขัน้ตอน คือ 1.การเตรียมแปลง 2.การใชเมล็ดพันธุขาวคุณภาพ 3.การปลูก 4.

การดูแลรักษา 5.การคัดเลอืกเมล็ดพนัธุ ทําใหผลผลติของเกษตรกรดขีึ้น 

และจากการวเิคราะหดวย DEA พบวา จากเกษตรกรจํานวน 38 ราย มีจํานวน 6 ราย (15.79%) ที่มีประสิทธิภาพ 

(Technical Efficiency) โดยมีเกษตรกรที่ไดรับการสงเสรมิฯ จํานวน 5 ราย และเกษตรกรที่ไมไดรับการสงเสรมิฯ จํานวน 1 ราย 

และเกษตรกรที่ไมมีประสทิธภิาพ จํานวน 32 ราย (84.21%) ดังตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1 แสดงประสทิธภิาพ (Technical Efficiency) ของเกษตรกรจํานวน 38 ราย 

 
 

และควรมีการปรับปจจัยการผลิต เพื่อใหสอดคลองกับผลผลิตที่ได เชน เกษตรกร A02 จากเดิมที่มีพื้นที่ปลูก 7.8 ไร มี

คาใชจายดานเมล็ดพันธุ 1,430 บาท มีคาใชจายดานปุย ยา สารเคมี 2,200 บาท คาใชจายอ่ืนๆ 1,750 บาท และมีผลผลิต 

960 กโิลกรัมขาวเปลอืก ขอเสนอแนะในการปรับปจจัยการผลติเพื่อใหสอดคลองกับผลผลติที่ได ควรปรับปจจัยการผลิตเปน 

พื้นที่ปลูก 4.14 ไร มีคาใชจายดานเมล็ดพันธุ 754.44 บาท มีคาใชจายดานปุย ยา สารเคมี 1,199.37 บาท และคาใชจายอ่ืนๆ 

954.05 บาท โดยผลการปรับปจจัยการผลติของเกษตรกรแตละรายแสดงในตารางที่ 2 

 

 

 

 

 

 

ลําดับ เกษตรกร  Technical Efficiency ลําดับ เกษตรกร  Technical Efficiency 

1 A01 1.00 20 B01 0.49

2 A02 0.55 21 B02 0.48

3 A03 0.80 22 B03 0.49

4 A04 0.57 23 B04 0.51

5 A05 0.90 24 B05 0.74

6 A06 0.75 25 B06 0.84

7 A07 0.53 26 B07 0.43

8 A08 0.79 27 B08 0.32

9 A09 1.00 28 B09 0.70

10 A10 0.65 29 B10 0.49

11 A11 0.80 30 B11 0.36

12 A12 0.98 31 B12 0.64

13 A13 0.42 32 B13 1.00

14 A14 0.34 33 B14 0.84

15 A15 1.00 34 B15 0.68

16 A16 1.00 35 B16 0.71

17 A17 0.39 36 B17 0.23

18 A18 1.00 37 B18 0.74

19 A19 0.40 38 B19 0.37
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ตารางที่ 2 แสดงขอเสนอแนะในการปรับปจจัยการผลติใหสอดคลองกับผลผลติที่ไดของเกษตรกรจํานวน 38 ราย 
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ตารางที่ 2 แสดงขอเสนอแนะในการปรับปจจัยการผลติใหสอดคลองกับผลผลติที่ไดของเกษตรกรจํานวน 38 ราย (ตอ) 

 
 

ซึ่งการปรับปจจัยการผลติใหสอดคลองกับผลผลติที่ได โดยมีแนวทางในการปรับตนทุนการผลติ คือ ดานการใชที่ดิน 

ในการปลูกควรมีระยะหางหลุมอยูที่ 3-5 เซนตเิมตร (องคความรูเพื่อการพัฒนาพื้นที่สูงอยางย่ังย่ืน, 2559) ในสวนคาใชจาย

ดานเมล็ดพันธุ ควรหยอดพันธุขาวหลุมละ 3-5 เมล็ด (องคความรูเพื่อการพัฒนาพื้นที่สูงอยางย่ังย่ืน, 2559) และเกษตรกร 

B01 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B10 B11 B14 B15 B16 B18 และB19 ควรเปลี่ยนพันธุขาวที่ใชในการปลูกใหเหมาะสมกับ

สภาพแวดลอม โดยใชพันธุขาวขาวภูฟา ซึ่งเปนพันธุขาวที่เหมาะสมกับการปลูกในพื้นที่และใหผลผลิตสูง (มจธ.พัฒนาเมล็ด

พันธุขาวไร เพามผลผลิตขาวแกปญหาขาดแคลนขาวในชุมชนบนพื้นที่สูง, 2560) ดานคาใชจายในเรื่องปุย ยา สารเคมี 

เกษตรกรควรรวมกลุมกันซื้อ เพื่อใหไดราคาที่ถูกลง และเกษตรกร A03 A04 และ B03 ควรซื้อเงนิสดจะทําใหราคาถูกกวาซื้อ

เงนิผอน และในสวนของคาใชจายอ่ืนๆ ซึ่งสวนใหญจะเปนคาแรงที่มาในรูปแบบของคาอาหาร ไวเลี้ยงคนที่มาชวยทํางาน ซึ่ง

ในบางกจิกรรม เชน ตอนนวดขาวหรอืตขีาว สามารถจางเครื่องจักรมาใชงานได ทําใหประหยัดคาใชจายลง  

 

วิจารณผลการวิจัย  

 การนํา DEA มาใชในการวเิคราะห สามารถชวยใหเกษตรกรใชปจจัยการผลิตใหสอดคลองกับผลผลิตที่ได ทําให

ประหยัดคาใชจายตางๆในการผลิต ชวยพัฒนาศักยภาพในการปลูกขาวไร และทําใหเกษตรกรมีประสิทธิภาพในการปลูกที่

เพิ่มขึ้น  

 

สรุปผลการวิจัย  

จากการศกึษาประสทิธภิาพของเกตรกรผูปลูกขาวไร ในรอบการปลูก 2558-2559 พบวาผลผลติขาวพบวา ผลผลติ

ขาวตอพื้นที่ปลูกของเกษตรกร 38 ราย คือ 192.69 กโิลกรัมขาวเปลอืก โดยมีเกษตรกรที่ไดรับการสงเสรมิเทคนคิการปลูก

ขาวไร จํานวน 11 ราย และเกษตรกรที่ไมไดรับการสงเสรมิเทคนิคการปลูกขาวไร จํานวน 5 ราย แสดงวา จากการที่เกษตรกร

ไดรับการสงเสรมิเทคนคิการปลูก 5 ขัน้ตอน คือ 1.การเตรยีมแปลง 2.การใชเมล็ดพันธุขาวคุณภาพ 3.การปลูก 4.การดูแล

รักษา 5.การคัดเลอืกเมล็ดพันธุ ทําใหผลผลติของเกษตรกรดขีึ้น และเม่ือวเิคราะหนํา DEA มาวเิคราะหประสทิธภิาพ 

คาเมล็ดพันธุ คาปุย ยา สารเคมี คาใชจายอื่นๆ

29        B10 3.8 692.96          814.11                      2,180.64           1,015.00                        

30        B11 1.9 353.02           116.38                     4,073.28          787.50                         

31         B12 2.7 498.32           862.48                    1,916.63           805.00                         

32        B13 8.6 1,560.00         1,100.00                   1,950.00           1,750.00                       

33        B14 6.6 1,199.55         320.81                     10,722.32         2,240.00                       

34        B15 5.4 973.64           1,260.58                  1,226.51           1,190.00                        

35        B16 3.0 553.05          519.96                     5,140.52           1,155.00                        

36        B17 2.4 442.45           489.77                     3,530.90          875.00                         

37        B18 4.5 810.32           136.01                      2,225.64          910.00                          

38        B19 1.9 353.02           116.38                     4,073.28          787.50                         

ลําดับท่ี เกษตรกร
พื้นท่ีปลูก 

(ไร)

ตนทุนการผลติรวม (บาท) ผลผลติที่ได (กโิลกรัม

ขาวเปลอืก)
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(Technical Efficiency) พบวา มีจํานวน 6 ราย (15.79%) ที่มีประสทิธภิาพ โดยมีเกษตรกรที่ไดรับการสงเสรมิฯ จํานวน 5 ราย 

และเกษตรกรที่ไมไดรับการสงเสรมิฯ จํานวน 1 อีกทัง้ยังมีแนวทางในการปรับปรุงปจจัยการผลติเพื่อใหปจจัยการผลติ

สอดคลองกับผลผลติ 

  

กติตกิรรมประกาศ  

งานวจัิยนี้ไดรับการสนับสนุนสวนหนึ่งจากกองทุน มจธ. ในโอกาสครบรอบ 55 ป มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีพระจอม

เกลาธนบุรี 

 

เอกสารอางอิง 

นรชาติ วงศวันดี และคณะ  , 2551, รูปแบบการปลดหนี้โดยใชโมเดลการศึกษาแบบสรางสรรคดวยปญญาในการจัดการ 

กรณีศกึษา: ศูนยภูฟาพัฒนา อําเภอบอเกลอื จังหวัดนาน, รายงานของศูนยสงเสริมและสนับสนุนมูลนิธิโครงการหลวง

และโครงการตามแนวพระราชดําร ิสถาบันวจัิย พัฒนา และฝกอบรมโรงงานตนแบบ, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม

เกลาธนบุรี 

 พพิัฒน สุยะ , 2552, ผลกระทบทางดานสังคม เศษรฐกิจ วัฒนธรรม และทรัพยากรธรรมชาติ จากการยอมรับเทคโนโลยี

เพิ่มผลผลติขาวไรของเกษตรกรในพื้นที่ศูนยภูฟาพัฒนา ตําบลภูฟา อําเภอบอเกลอื จังหวัดนาน, ปริญญาศิลปศาสตรม

หาบัณฑิต สายวิชาการจัดการทรัพยากรชีวภาพ คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ

จอมเกลาธนบุร ี

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวจัิย, 2551, ออนไลน  

อรรถพล สบืพงศกร  ,2555 , CMU Journal of Economics, มกราคม – มิถุนายน 2555 

Farrel, M., 1975, “The measurement of productive efficiency”. Journal of the Royal Statistic Society, série A, parte 

3, pp. 253-290. 

Ferrier, G.D. and Lovell, C.A.K., 1990, “Measuring Cost Efficiency in Banking: Econometric and Linear Programming 

Evidence”, Journal of Econometrics, Vol. 46, No. 1/2 (October/November), pp. 229-245. 

Narasimhan, R., Talluri, S., and Mendez, D., 2001, “Supplier Evaluation and Rationalization 

 via Data Envelopment Analysis: An Empirical Examination”, The journal of Supply Chain Management, Vol. 

37, No. 2, pp. 28-37. 

Ramanathan, R., 1966,  “An Introduction to Data Envelopment Analysis”, A Tool for Performance Measurement, 

Sage Publications ,New Delhi, pp. 27-133. 

 

 

 

 

 

 

 

 



การประชุมวชิาการ และการประกวดนวัตกรรมบัณฑิตศกึษาระดับชาติและนานาชาติ 

ระหวางวันท่ี 17-18 พฤษภาคม 2561 

ณ ศูนยประชุมนานาชาติดิเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส เชยีงใหม 
 

1796 

ตารางแสดงขอมูลพื้นที่ คาใชจาย และปรมิาณผลผลติของเกษตรกร ในรอบการปลูกป 2558-2559 

ตารางที่ 1 แสดงขอมูลพื้นที่ คาใชจาย และปรมิาณผลผลติของเกษตรกรกลุมที่ไดรับการสงเสรมิเทคนคิการปลูกขาวไร 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

คาเมล็ดพันธุ คาปุย ยา สารเคม ี คาใชจายอื่นๆ 

1         A01 1,700.00                   6.4         1,170.00       3,100.00              1,500.00        

2         A02 960.00                     7.8         1,430.00      2,200.00              1,750.00        

3        A03 1,120.00                   5.0         910.00         3,290.00              2,000.00       

4         A04 1,000.00                   9.3         910.00         3,940.00              5,950.00       

5        A05 1,410.00                   5.7         1,040.00      4,775.00              2,000.00       

6        A06 980.00                     3.6         650.00        700.00                 5,500.00       

7         A07 700.00                     4.3         650.00        700.00                 5,500.00       

8        A08 1,820.00                   6.4         1,170.00       2,550.00              8,540.00       

9        A09 3,500.00                  12.9        2,340.00     500.00                 10,600.00      

10       A10 1,785.00                  7.1          1,300.00      2,000.00              12,400.00      

11        A11 1,295.00                  5.7         2,340.00     1,400.00               4,000.00       

12       A12 2,205.00                  5.7         1,040.00      2,966.67             10,800.00      

13       A13 1,015.00                   8.6         1,560.00      1,250.00              6,900.00       

14       A14 980.00                     12.1         2,210.00      2,500.00              4,500.00       

15       A15 1,785.00                  12.1         2,210.00      190.00                 3,000.00       

16       A16 1,575.00                  4.3         780.00        1,250.00              6,000.00       

17       A17 770.00                     5.0         910.00         2,600.00              9,200.00       

18       A18 2,030.00                  5.0         910.00         300.00                 10,500.00      

19       A19 1,295.00                  9.2         1,690.00      2,300.00              12,000.00      

ลําดับท่ี เกษตรกร
ผลผลติขาวท่ีได 

(กโิลกรัมขาวเปลอืก)

พื้นท่ีปลูก

 (ไร)

คาใชจาย (บาท)
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ตารางที่ 2 แสดงขอมูลพื้นที่ คาใชจาย และปรมิาณผลผลติของเกษตรกรกลุมที่ไมไดรับการสงเสรมิเทคนคิการปลูกขาวไร 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

คาเมล็ดพันธุ คาปุย ยา สารเคม ี คาใชจายอื่นๆ 

1 B01 840.00                     6.4         1,170.00       3,240.00              1,500.00        

2 B02 1,000.00                   7.8         1,430.00      7,200.00              2,000.00       

3 B03 810.00                     6.3         1,170.00       2,750.00              1,700.00        

4 B04 660.00                     4.9         910.00         2,700.00              1,200.00        

5 B05 1,590.00                  9.9         1,820.00      7,020.00              1,900.00        

6 B06 1,050.00                   4.2         780.00        950.00                3,500.00       

7 B07 1,225.00                   8.6         1,560.00      1,320.00              11,000.00       

8 B08 1,015.00                   7.8         1,430.00      1,100.00               22,700.00      

9 B09 980.00                     4.3         780.00        1,700.00               4,000.00       

10 B10 1,015.00                   7.9         1,430.00      1,680.00              4,500.00       

11 B11 787.50                     9.5         975.00        380.00                15,000.00      

12 B12 805.00                     4.3         780.00        1,350.00              3,000.00       

13 B13 1,750.00                   8.6         1,560.00      1,100.00               1,950.00       

14 B14 2,240.00                  7.8         1,430.00      380.00                17,500.00      

15 B15 1,190.00                   10.7        1,950.00      1,850.00              1,800.00        

16 B16 1,155.00                   4.3         780.00        733.33                7,250.00       

17 B17 875.00                     10.7        1,950.00      2,150.00              15,500.00      

18 B18 910.00                     6.0         1,170.00       183.33                3,000.00       

19 B19 787.50                     5.3         975.00        380.00                15,000.00      

ลําดับท่ี เกษตรกร
ผลผลติขาวท่ีได 

(กโิลกรัมขาวเปลอืก)

พ้ืนท่ีปลูก

 (ไร)

คาใชจาย (บาท)
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บทคัดยอ 

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาถึงความสัมพันธของปริมาณรายจายรัฐบาลตอการเจริญเติบโตทาง

เศรษฐกิจของประเทศไทย โดยวิเคราะหเชิงปริมาณดวยการใช Unit Root Test ดวยวิธี Threshold Cointegration และ          

วิธี Threshold Error Correction Model (TECM) ซึ่งใชขอมูลอนุกรมเวลาแบบรายไตรมาส ตั้งแตไตรมาส 1 ป พ.ศ. 2548 ถึง      

ไตรมาส 4 ป พ.ศ. 2559       

ผลการศกึษา พบวา ความสัมพันธระยะยาวเม่ือรัฐบาลใชจายมากกวาหรือเทากับคา Upper Regime ทําใหรายจาย

รัฐบาล การลงทุนภาคเอกชน คนที่มีงานทํา คาจางแรงงาน และการบรโิภคขัน้สุดทาย มีผลตอการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 

แตเม่ือรัฐบาลใชจายนอยกวาคา Lower Regime ทําใหรายจายรัฐบาล คนที่มีงานทํา และการบริโภคขั้นสุดทาย มีผลตอการ

เจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิ พบวา ความสัมพันธระยะสั้นของรายจายรัฐบาล การลงทุนภาคเอกชน คาจางแรงงาน และการ

บรโิภคขัน้สุดทาย มีความสัมพันธที่เปนบวกตอการเปลี่ยนแปลงการเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิ 

คําสําคัญ:  รายจายรัฐบาล  การเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิ  เทรสโฮลดโคอินทเิกรชั่น 

Abstract 

The purpose of this study is to analysis the relationship between government expenditure and economic growth 

in Thailand. The quantitative analytical tools employed in this study are unit root test ,Threshold Cointegration test and 

Threshold Error Correction Model (TECM) test. This is time series data started the 1st quarter of 2005 to the 4th quarter 

of 2016. 

   The results found that all countries have the long-run equilibrium relationship by using Threshold 

Cointegration that Real Government Expenditure, Private investment, Worker, Wage of  Employees and Consumption of 

fixed capital are long-run relationship estimation Upper Regime and Lower Regime. It implies that all have the short-

run to long-run equilibrium relationship between Real Government Expenditure, Private investment, Wage of  Employees 

and Consumption of fixed capital to change Economic Growth. 

Keywords:  Government Expenditure  Economic Growth  Threshold Cointegration 

 

บทนํา 

งบประมาณรายจายถอืเปนเครื่องมือสําคัญในการกระตุนเศรษฐกิจของรัฐบาล การจัดทํางบประมาณรายจาย จัดทํา

ตามยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ ซึ่งประกอบดวย แผนงาน ผลผลิต โครงการ เพื่อใหเกิดการบูรณาการระหวาง

หนวยงานที่ไดรับงบประมาณ และสามารถตดิตามผลการใชจายได โดยมีแผนการใชจายเงินเปนเครื่องมือหลักในการบริหาร

งบประมาณ เพื่อใหการใชจายเงนิเกดิความคุมคาและมีประสทิธภิาพมากที่สุด งบประมาณของรัฐบาลจัดทําขึ้นอยางนอยปละ 
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1 ครั้ง เรียกวา งบประมาณรายจายประจําป ซึ่งงบประมาณเปนเครื่องมือที่ชวยในการวางแผน กําหนดวัตถุประสงค และ

เปาหมายในการดําเนนิงาน นอกจากนี้ยังสามารถนํางบประมาณไปใชในการควบคุมแผนงาน ชวยใหรัฐบาลสามารถติดตาม

ผลการปฏิบัตงิานของแตละหนวยงาน (เม่ือเกดิเหตุการณความไมสงบขึ้นภายในประเทศ หรอื เกดิอุทกภัย รัฐบาลก็จะจัดสรร

งบกลางปใหแกหนวยงานที่ของบประมาณเพิ่มเตมิเขามา เพื่อชวยเหลอืประชาชนที่ไดรับความเดือนรอน) ดังเชน งบประมาณ

ประจําป 2560 รัฐบาลไดวางเปาหมายการเบกิจายภาพรวมไวที่รอยละ 98 และงบประมาณที่รัฐบาลจัดสรรใหแกหนวยงาน

ทั่วประเทศ จํานวน 2.733 ลานลานบาท รวมงบเพิ่มเตมิอีก 0.190 ลานลานบาทรวมทัง้หมด 2.923 ลานลานบาท แตเบิกจาย

จรงิไดเพยีง 2.687 ลานลานบาท คิดเปนรอยละ 91.91 ซึ่งไมไดตามแผนที่วางไว ซึ่งจะสงผลตออัตราการเจริญเติบโตทาง

เศรษฐกจิของประเทศ 

 

ตารางที่ 1 งบประมาณประจําปที่รัฐบาลจัดสรรใหและผลการเบิกจายทัง้สิ้น ตัง้แตป 2550 - 2559   (หนวย : ลานลานบาท) 

ปงบประมาณ 

(พ.ศ.) 

งบประมาณ

ตาม พรบ. 

งบประมาณ

เพิ่มเตมิ¹ 

รวมงบประมาณ

ทั้งหมด 

ผลการเบิกจาย 

2550 1,566,200.00     1,566,200.00  1,472,453.57  

2551  1,660,000.00     1,660,000.00   1,532,440.36  

2552 1,835,000.00    1,835,000.00  1,790,793.74  

2553 1,700,000.00  116,700.00  1,816,700.00  1,627,769.92  

2554 2,070,000.00   99,967.53  2,169,967.53  2,050,378.78  

2555 2,380,000.00    2,380,000.00  2,148,354.92  

2556 2,400,000.00     2,400,000.00  2,171,388.06  

2557 2,525,000.00    2,525,000.00   2,246,255.04  

2558 2,575,000.00    2,575,000.00  2,378,260.03  

2559 2,720,000.00    56,000.00  2,776,000.00  2,578,774.44  

2560 2,733,000.00  190,000.00  2,923,000.00   2,686,563.51  

                  ที่มา : กรมบัญชกีลาง                                         

                

 จากตารางที่ 1 จะเห็นไดวา การเบิกจายงบประมาณของรัฐบาลไดไมตามเปาหมายที่วางไว ซึ่งจะสงผลกระทบตอ

เศรษฐกจิที่ตองการปรมิาณเงนิจํานวนมากเขาไปหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ ไมวาจะเปนภาคอุตสาหกรรมแรงงาน รวมถึง

การใชจายอุปโภค บริโภคภายในครัวเรือน ซึ่งมีผลตอผลผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (GDP) เม่ือมีเงินหมุนเวียนในระบบ

เศรษฐกจินอย หรอืประชาชนใชจายนอย ก็จะทําใหผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศลดลงไปดวย ทําใหประเทศไทยไมมีอัตรา

การเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิที่ดขีึ้น 

__________________________________ 

¹งบประมาณเพิ่มเตมิ หรอื งบกลางป เปนงบที่รัฐบาลจัดสรรใหนอกเหนอืจากงบประจําป 

 ภาพที่ 1 อัตราการเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิ ตัง้แตป 2550 - 2559 (หนวย : ลานบาท) 
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    ที่มา : สํานักงานพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแหงชาต ิ 

 

จากภาพที่ 1  จะเห็นไดวา อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทยมีอัตราที่เติบโตขึ้นเรื่อยๆ การที่

เศรษฐกจิจะเตบิโตไดนั้นตองอาศัยปจจัยหลายอยาง ไมวาจะเปน การลงทุนของภาคเอกชน การมีงานทํา มีคาจางของภาค

แรงงาน และการใชจายในการอุปโภคบรโิภคของประชาชนในประเทศ รวมไปถงึการใชจายเงนิของรัฐบาล แตการใชจายที่นอย

เกนิไปก็จะไมสงผลกระทบตออัตราการเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิ จะสงผลกระทบตออัตราการเจรญิเติบโตทางเศรษฐกิจเม่ือ

มีการใชจายที่มีปรมิาณมากพอ 

ดังนัน้ จึงไดเล็งเห็นถงึความสําคัญของการใชจายงบประมาณของภาครัฐ ซึ่งการจัดสรรงบประมาณดังกลาวเปนไปตาม

วัตถุประสงคของรัฐบาล เพื่อกระตุนการเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิ สงผลใหผลติภัณฑมวลรวมภายในประเทศเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ยัง

เปนตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของการดําเนนิงานของรัฐบาลในแตละปอีกดวย 

 

วัตถุประสงค 

เพื่อศกึษาถงึความสัมพันธของปรมิาณรายจายภาครัฐบาลตอการเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิของประเทศไทย   

 

อุปกรณและวิธีการ / วิธีดําเนนิการวิจัย 

  การศกึษาความสัมพันธของปรมิาณรายจายรัฐบาลตอการเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิของประเทศไทย  

ทําการศกึษาโดยใชขอมูลอนุกรมเวลา (Time Series Data) เปนขอมูลรายไตรมาส ตั้งแตป พ.ศ. 2548 จนถึง ป พ.ศ. 2559 

รวมทัง้หมด 48 ขอมูล โดยการศกึษาขอมูลรายจายรัฐบาลจะวิเคราะหถึงรายจายรัฐบาลที่มีการเบิกจายจริง และอัตราการ

เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจโดยวัดจากผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ การลงทุนภายในประเทศ จํานวนคนที่มีงานทํา 

คาจางแรงงานและการบรโิภคขัน้สุดทาย 

         การศกึษาในครัง้นี้มีขัน้ตอนในการทดสอบความนิ่งของขอมูล วิเคราะหความสัมพันธเชิงดุลยภาพระยะสั้น ระยะยาว

ระหวางรายจายรัฐบาลตอการเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิของประเทศไทย  

แบบจําลองที่ใชในการศกึษา  

 การศกึษาความสัมพันธของรายจายรัฐบาลตอการเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิของประเทศไทย  โดยจะใชแบบจําลองใน

การทดสอบความสัมพันธ ดังนี้ 
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                    GDP =  β + β GOV + β INV + β WORK + β WAGE +            

                                    β CONSUMPTION + ε  

 

โดยที่                              GDP     = อัตราการเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิ  

                   β , β , β …  = พารามิเตอรที่ไดจากการประมาณคา  

                            GOV      = รายจายรัฐบาล  

                            INV      = การลงทุนของภาคเอกชน  

                        WORK      = จํานวนคนที่มีงานทํา  

                         WAGE      = คาจางแรงงาน 

       CONSUMPTION      = การบรโิภคขัน้สุดทาย  

                                    ε      = คาความคาดเคลื่อน (Error term) 

 

วิธีการวิเคราะหขอมูล 

ขัน้ตอนที่ 1 การทดสอบความนิ่งของขอมูล (Unit Root Test) 

 ในการศกึษาครัง้นี้จะทําการทดสอบความนิ่งของขอมูลอนุกรมเวลา (Time Series) โดยการทดสอบ  Unit  Root Test 

ดวยวธิ ีAugmented Dickey-Fuller Test ทัง้นี้เม่ือพบวา ขอมูลอนุกรมเวลามีลักษณะไมนิ่ง (Non-Stationary) แลว จึงจะนําไป

ทดสอบในขัน้ตอนตอไป โดยมีวธิกีารทดสอบดังนี้ 

Yt = ρYt + εt 
โดยที่          Yt  = ตัวแปรที่ตองการใชในการศกึษา (Random Walk Variable) และถูกกําหนดโดยตัวมันเองในอดตี (Yt-1)  

          ρ = สัมประสทิธิ์ของตัวแปรความลาชา (Lagged) ของอนุกรมเวลา 

         εt = Error Term 

               ในการทดสอบมีการตัง้สมมตฐิาน ดังตอไปนี้ 

                    H0 : ρ = 0 (Non-Stationary) 

                    H1 : ρ ≠ 0 (Stationary) 

 

ขัน้ตอนที่ 2 การวเิคราะหความสัมพันธเชงิดุลยภาพในระยะยาวดวยวธิ ีThreshold Cointegration 

Threshold Cointegration เปนแบบจําลองที่เกี่ยวกับการปรับตัวที่ไมตอเนื่องและการปรับตัวในลักษณะไมเปนเชงิเสน 

(Non-linear) เพื่อเขาสูความสัมพันธเชงิดุลยภาพในระยะยาว (Cointegration) (Balke and Fomby, 1997; Goodwin and 

Piggott, 1999; Ihle and Cramon-Taubadel, 2008) (นนทวรรณ พาณิชยจิระสกุล, 2555) 

เริ่มจากการประมาณคาสมการถดถอยดวยวธิกีําลังสองนอยที่สุด (Ordinary Least Square: OLS) จากนัน้นําคาความ

คลาดเคลื่อน (ε) ที่เหลอืมาทําการประมาณคาดวยวธิกีําลังสองนอยที่สุดอีกครัง้ เพื่อประมาณคาสมการถดถอยของตัวแปร 

ρ  และ ρ  

                   ∆εt = Itρ εt + (1 − It)ρ εt + ∑ γ
t
∆εt + μi

i  

โดยที่                 μ
t
   = คาความคลาดเคลื่อน หรอื White-noise Disturbances 

                ρ
t
   = คาสัมประสทิธิ์ 
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                  It   = Heaviside Indicator 

                                    โดยที่       It =  1   if   εt ≥ 0
0   if   εt < 0         หรอื   It = 1  if εt ≥  τ

0  if εt  <  τ 

                   τ = Threshold Value 

 โดยเงื่อนไขที่จําเปนสําหรับ εt หรือตัวแปรตาม กลาวคือ εt จะมีลักษณะที่นิ่ง (Stationary) ก็ตอเม่ือ −2 <
(ρ , ρ ) < 0 หมายความวา ถาคาความแปรปรวนของ  εt  มีขนาดที่ใหญพอที่จะทําใหตัวแปร ρ

j
 มีคาอยูระหวางคาลบ

สองถงึศูนย εt จะมีลักษณะที่นิ่ง แตถาไมตรงตามเงื่อนไขเม่ือใดก็ตามจะทําให  ρ
j
 มีคาเทากับศูนย นอกจากนี้ Enders and 

Silklos (2008) ไดกําหนดสมมติฐานหลักไว คือ ตัวแปรในระบบสมการไมมีความสัมพันธเชิงดุลยภาพในระยะยาว (ρ =
ρ = 0) โดยใชคา F-Statistic ในการกําหนดคาวิกฤตที่ เหมาะสม ทั้งนี้หากการทดสอบยอมรับสมมติฐานหลัก  

H : ρ = ρ = 0 จะกลาวไดวาตัวแปร  Xt และ  Yt  มีการปรับปรุงตัวเขาสูจุดดุลยภาพอยางสมมาตร (Symmetric 

Adjustment) และมีความสัมพันธในลักษณะที่เปนเสนตรง (Linear) (Campbell, Lo et al. 1997; Chang, Su et al. 2010; 

Coyle, Novack et al. 2011) 

 

ขัน้ตอนที่ 3 การวเิคราะหความสัมพันธเชงิดุลยภาพในระยะสัน้ดวยวธิี Threshold Error Correction (TECM)   

         Threshold Error Correction Model (TECM) เปนวิธีที่ใชหาความสัมพันธเชิงดุลยภาพระยะสั้น ซึ่งจะมีความคลายคลึง

กับการหาความสัมพันธเชิงดุลยภาพระยะสั้นของ Error Correction Model (ECM) (Enders and Granger 1998; Enders and 

Siklos 2001) โดยสามารถเขยีนสมการของ TECM ไดดังนี้ 

     

∆GDPt =
α + γ Zt + γ Zt + ∑ α i∆GOV t

k
i + ∑ α i∆INV t

k
i  +

                       ∑ α i∆WORK t
k
i + ∑ α i∆WAGE t

k
i + ∑ α i∆CONSUMPTION t

k
i + μ

t
 

 

โดยที่                             GDPt  = การเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิ 

                          GOV t  = รายจายของรัฐบาล 

                           INV t  =  การลงทุนภาคเอกชน 

                     WORK t  =  จํานวนคนที่มีงานทํา 

                      WAGE t  =  คาจางแรงงาน 

    COMSUMPTION t  =  การบรโิภคขัน้สุดทาย 

                               Zt   =  Itε                             โดยที่    It = 1   if  εt ≥ r

0   if  εt < r
 

                               Zt   =  It ε                         โดยที่    It = 1   if  εt ≥ r

0   if  εt < r
       

                            γ , γ   =  คาความเร็วในการปรับตัวเขาสูดุลยภาพ 

                                            (Speed of Adjustment or Coefficients of Error Correlation) 

                                 α   =  คาคงที่ 

                    α i, α i, α i  =  Coefficients of Lagged Change in Terms of  Xt 
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                                μ
t
    =  คาความคลาดเคลื่อน หรอื White-noise Disturbances 

สมมตฐิานหลักของ Threshold Error Correction Model (TECM) คือ ตัวแปรในระบบสมการไมมีความสัมพันธ เชงิดุลย

ภาพระยะสัน้ (H ∶  α i = 0) โดยจะพจิารณาจากคา F-Statistic ในการกําหนดคาวกิฤตที่เหมาะสม 

 

ผลการวิจัย  

ขัน้ตอนที่ 1 การทดสอบความนิ่งของขอมูล (Stationary) 

        ขอมูลอนุกรมเวลามักจะขึ้นกับคาแนวโนมและมีความสัมพันธกันในแตละชวงเวลา นั่นคือ คาของตัวแปร ณ เวลา

ปจจุบันจะขึ้นอยูกับคาในอดีต ซึ่งลักษณะดังกลาวนี้จะเรียกวาเปน Non-Stationary ถานําขอมูลที่เกิดความไมนิ่งมาทําการ

วเิคราะหในสมการถดถอยจะทําใหเกิดปญหา Squrious Regresstion คือ คา R2 , t-statistic และ F- statistic ที่ไมถูกตองและ

ไมนาเชื่อถือ จึงตองทําการทดสอบขอมูลวามีความนิ่งหรือ Stationary หรือไม โดยทําการทดสอบ Unit Root โดยวิธ ี

Augmented Dickey-Fuller Test : ADF Test โดยเริ่มตนดวยการประมาณคา  

Yt = ρYt + εt 
โดยที่         Yt = ตัวแปรที่ตองการใชในการศกึษา (Random Walk Variable) และถูกกําหนดโดยตัวมันเองในอดตี (Yt-1)  

                ρ = สัมประสทิธิ์ของตัวแปรความลาชา (Lagged) ของอนุกรมเวลา 

               εt = Error Term 

ในการทดสอบมีการตัง้สมมตฐิาน ดังตอไปนี้ 

                    H0 : ρ = 0 (Non-Stationary) 

                    H1 : ρ ≠ 0 (Stationary) 

         อยางไรก็ตามสามารถทดสอบไดอีกทางหนึ่ง คือ นํา Yt-1 ลบออกทัง้สองขางของสมการ ไดสมการในรูปผลตาง ณ 

ระดับ 1st Difference ดังสมการ โดยการทดสอบภายใตสมมติฐานทัง้ 3 กรณี ดังนี้ 

                     ∆Yt = δYt + εt (No intercept , No trend) 

                     ∆Yt = β + δYt + εt (With intercept , No trend) 

                     ∆Yt = β + β t + δYt + εt (With intercept , With trend) 

โดยที่            ∆Yt = ผลตางของคา Y ณ ชวงเวลาที่ t และ t-1 

                       δ = (ρ-1) 

                     β  = คาคงที่ 

                     β  = สัมประสทิธิ์ของ Time Trend 

                         t = แนวโนม 

ในการทดสอบมีการตัง้สมมตฐิาน ดังตอไปนี้ 

                   H0 : δ = 0 (Non-Stationary) 

                   H1 : δ ≠ 0 (Stationary) 

         หากทําการทดสอบ ADF Test พบวาผลการทดสอบเปน Stationary ก็แสดงวาตัวแปรนัน้มีเสถียรภาพ ณ ระดับ (at 

Level) หรอื I(0) แตหากผลการทดสอบเปน Non-Stationary ตัวแปรนัน้อาจมีเสถียรภาพ ณ ระดับ 1 (at 1st Difference) หรอื 

I(1) 

         ในการศกึษาครัง้นี้จึงทดสอบ Unit Root โดยวธิ ีAugmented Dickey-Fuller Test : ADF Test ของขอมูล 6 ตัวแปร ดังนี้ 
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                               GDP     = อัตราการเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิ  

                              GOV      = งบประมาณรายจายรัฐบาล  

                              INV      = การลงทุนของภาคเอกชน  

                         WORK      = จํานวนแรงงานที่มีงานทํา  

                          WAGE      = คาจาง 

        CONSUMPTION     = การบรโิภคขัน้สุดทาย 

 

ตารางที่ 1 ผลการทดสอบ Stationary  ของขอมูล ณ ระดับ (at Level) หรอื I(0)  

Variable รูปแบบ Lag T-test Prob ผลการทดสอบ

สมมติฐาน 

GDP Intercept 4 -0.374803  0.9044 ยอมรับสมมติฐานหลัก 

GOV Intercept 3 -0.919558  0.7727 ยอมรับสมมติฐานหลัก 

INV Intercept 1 -4.013589  0.1030 ยอมรับสมมติฐานหลัก 

WORK Intercept 5 -1.118469  0.6997 ยอมรับสมมติฐานหลัก 

WAGE Intercept 3 -1.636857  0.4557 ยอมรับสมมติฐานหลัก 

CONSUMPTION Intercept 4 -0.866136  0.7894 ยอมรับสมมติฐานหลัก 

           ที่มา : จากการประมวลผล โดยใชโปรแกรมทางสถติิ 

           หมายเหตุ : ความนิ่งของตัวแปรที่ระดับนัยสําคัญ 0.01 

 

         ผลการทดสอบ Unit Root ดวยวิธี ADF Test จากตารางที่ 1 พบวา ตัวแปรทั้งหมดที่นํามาใชในการศึกษามีคุณสมบัต ิ

Non-Stationary หรือไมมีความนิ่งของขอมูล ณ ระดับ (at Level) เนื่องจากยอมรับสมมติฐานหลัก ณ ระดับนัยสําคัญ 0.01 

หรือ ระดับความเชื่อม่ันรอยละ 99 ในรูปแบบ Intercept ดังนั้น จึงตองนําขอมูลมาทดสอบ Unit Root ณ ระดับ 1 (at 1st 

Difference) ตอไป ซึ่งผลการทดสอบ Stationary ของขอมูล ณ ผลตางระดับที่ 1 ไดผลดังตารางที่ 2 

 

ตารางที่ 2 ผลการทดสอบ Stationary  ของขอมูล ณ ระดับ 1 (at 1st Difference) หรอื I(1) 

Variable รูปแบบ Lag T-test Prob ผลการทดสอบ

สมมติฐาน 

GDP** Intercept 3 -3.573204 0.0105 ปฏิเสธสมมติฐานหลัก 

GOV** Intercept 2 -10.86445 0.0000 ปฏิเสธสมมติฐานหลกั 

INV*** None 3 -6.307400 0.0000 ปฏิเสธสมมติฐานหลัก 

WORK*** Trend and 

Intercept 

2 -7.853798 0.0000 ปฏิเสธสมมติฐานหลัก 

WAGE*** Intercept 2 -11.59299 0.0000 ปฏิเสธสมมติฐานหลัก 

CONSUMPTION** Intercept 3 -3.231329 0.0249 ปฏิเสธสมมติฐานหลัก 

          ที่มา : จากการประมวลผล โดยใชโปรแกรมทางสถติิ 
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          หมายเหตุ ความนิ่งของตัวแปร คือ  *** = ที่ระดับนัยสําคัญ 0.01 , ** = ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 และ                   

                                                          * = ที่ระดับนัยสําคัญ 0.10 

          จากตารางที่ 2 ผลการทดสอบ Unit Root ณ ระดับ 1 (at 1st Difference) พบวา ตัวแปรทุกตัวปฏิเสธสมมติฐานหลัก 

ดังนัน้ ตัวแปรทุกตัวจึงมีคุณสมบัต ิStationary ที่ระดับนัยสําคัญตางกัน โดย การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ รายจายรัฐบาล 

และการบรโิภค มีคุณสมบัต ิStationary ณ ระดับ 1st Difference ที่ระดับนัยสําคัญที่ 0.05 หรือ ระดับความเชื่อม่ันรอยละ 95 

ในรูปแบบ Intercept สวนการลงทุนภาคเอกชน คนที่มีงานทํา และคาจางแรงงาน มีคุณสมบัติความนิ่ง (Stationary) ณ ระดับ 

1st Difference ที่ระดับนัยสําคัญที่ 0.01 หรือ ระดับความเชื่อม่ันรอยละ 99 ในรูปแบบ None ,Trend and Intercept ,Intercept 

ตามลําดับ  

         ดังนัน้จึงสรุปไดวา ตัวแปรทุกตัวที่ใชในการศกึษามีคุณสมบัต ิStationary ณ ระดับ 1st Difference จึงสามารถนําตัวแปร

ทุกตัวไปใชในการหาความสัมพันธเชิงดุลยภาพในระยะยาวของรายจายรัฐบาลกับความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจดวยวิธ ี

Threshold Cointegration ตอไปได  

 

ขัน้ตอนที่ 2 การทดสอบความสัมพันธเชงิดุลยภาพในระยะยาวดวยวธิี Threshold Cointegration 

          การทดสอบความสัมพันธเชงิดุลยภาพระยะยาวดวยวธิี Threshold Cointegration เปนการทดสอบขอมูลอนุกรมเวลาที่

มีคุณสมบัต ิStationary ดวยวธิี Threshold Cointegration ในการทดสอบความสัมพันธเชงิดุลยภาพระยะยาวของตัวแปร โดยใช

รายจายรัฐบาล เปนตัวแบงอัตราการเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิ ไดผลดังตารางที่ 3 

ตารางที่ 3 ผลการทดสอบความสัมพันธเชงิดุลยภาพระยะยาวดวยวธิี Threshold Cointegration 

Dependent 

Variable 

Threshold Independent 

Variable 

Coefficient 

Std.Error 

t-test   

(Prob) 

 

 

 

 

 

 

 

 

GDP 

 

 

 

Upper Regime 

if εt ≥ 540848.2 

GOV 0.015251 

(0.240561) 

0.063398 

(0.0949)* 

INV -186.0418 

(62.91502) 

-2.957034 

(0.0053)*** 

WORK 200.2777 

(91.80388) 

2.181582 

(0.0354)** 

WAGE 21.82511 

(9.829862) 

2.220286 

(0.0324)** 

CONSUMPTION 71.37620 

(29.07538) 

-2.454868 

(0.0188)** 

 

 

 

Lower Regime 

if εt < 540848.2 

GOV 1.389094 

(0.255178) 

5.443629 

(0.0000)*** 

INV -19.60038 

(21.57408) 

-0.908515 

(0.3693) 

WORK 43.61548 

(17.11914) 

-2.547761 

(0.0150)** 

WAGE 3.769745 1.590570 
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(2.370059) (0.1200) 

CONSUMPTION 38.15228 

(10.13302) 

3.765145 

(0.0006)*** 

          ที่มา : จากการประมวลผล โดยใชโปรแกรมทางสถติิ 

          หมายเหตุ : *** = ระดับนัยสําคัญ 0.01 , ** = ระดับนัยสําคัญ 0.05 และ * = ระดับนัยสําคัญ 0.10 

          Adjusted R-squared = 0.854616 และ Schwarz criterion = 26.30096 

 

        จากตารางที่ 3 ผลการทดสอบความสัมพันธเชิงดุลยภาพระยะยาวดวยวิธี Threshold Cointegration พบวา คาสถิต ิ   

P-value ของ GDP มีคานอยกวาคาวิกฤตที่ระดับนัยสําคัญ 0.01 จึงปฏิเสธสมมติฐานหลัก กลาวคือ คาความคลาดเคลื่อน

ของการเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิมีลักษณะที่นิ่ง จึงสามารถสรุปไดวา การเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกิจ คาสัมประสิทธิ์ของการ

ปรับตัวระยะสัน้เพื่อเขาสูดุลยภาพระยะยาว ในกรณีที่ รายจายรัฐบาลมีคามากกวาหรือเทากับ (Upper Regime) 540848.2 

ลานบาท ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 พบวา รายจายรัฐบาลมีความสัมพันธกับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในการปรับตัวเขาสู

ระยะสัน้ที่ระดับนัยสําคัญ 0.10 กลาวคือ เม่ือรายจายรัฐบาลเพิ่มขึ้น 1 ลานบาท จะสงผลใหการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ

เพิ่มขึ้น 0.015251 ลานบาท ,การลงทุนภาคเอกชนมีความสัมพันธกับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในการปรับตัวเขาสูระยะ

สั้นที่ระดับนัยสําคัญ 0.01 กลาวคือ เม่ือการลงทุนภาคเอกชนเพิ่มขึ้น 1 ลานดอลลาร จะสงผลใหการเจริญเติบโตทาง

เศรษฐกจิลดลง 186.0418 ลานบาท ,คนมีงานทํามีความสัมพันธกับการเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิในการปรับตัวเขาสูระยะสั้น

ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 กลาวคือ เม่ือคนมีงานทําเพิ่มขึ้น 1 พันคน จะสงผลใหการเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น 200.2777 

ลานบาท ,คาจางแรงงานทํามีความสัมพันธกับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในการปรับตัวเขาสูระยะสั้นที่ระดับนัยสําคัญ 

0.05 กลาวคือ เม่ือคาจางแรงงานเพิ่มขึ้น 1 ลานบาท จะสงผลใหการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น 21.82511 ลานบาท 

และ การบรโิภคมีความสัมพันธกับการเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิในการปรับตัวเขาสูระยะสัน้ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 กลาวคือ 

เม่ือการบรโิภคเพิ่มขึ้น 1 ลานบาท จะสงผลใหการเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิเพิ่มขึ้น 71.37620 ลานบาท และในกรณีรายจาย

รัฐบาลมีคานอยกวา (Lower Regime) 540848.2 ลานบาท ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 พบวา รายจายรัฐบาลมีความสัมพันธกับ

การเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิในการปรับตัวเขาสูระยะสัน้ที่ระดับนัยสําคัญ 0.01 กลาวคือ เม่ือรายจายรัฐบาลเพิ่มขึ้น 1 ลาน

บาท จะสงผลใหการเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น 1.389094 ลานบาท ,คนมีงานทํามีความสัมพันธกับการเจริญเติบโต

ทางเศรษฐกิจในการปรับตัวเขาสูระยะสั้นที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 กลาวคือ เม่ือคนมีงานทําเพิ่มขึ้น 1 พันคน จะสงผลใหการ

เจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิเพิ่มขึ้น 43.61548 ลานบาท และ การบริโภคมีความสัมพันธกับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจใน

การปรับตัวเขาสูระยะสัน้ที่ระดับนัยสําคัญ 0.01 กลาวคือ เม่ือการบรโิภคเพิ่มขึ้น 1 ลานบาท จะสงผลใหการเจริญเติบโตทาง

เศรษฐกจิเพิ่มขึ้น 38.15228 ลานบาท 

 

ขัน้ตอนที่ 3 การทดสอบความสัมพันธเชงิดุลยภาพในระยะสัน้ดวยวธิี Threshold Error Correction Model (TECM) 

         จากการทดสอบ Cointegration เปนการทดสอบความสัมพันธ ของตัวแปรระยะยาวแลวตองทําการทดสอบการปรับตัว

ในระยะสัน้เขาสูดุลยภาพในระยะยาว โดยการทดสอบ Threshold Error Correction Model (TECM) เพื่อสะทอนตัวแปรตางๆ ที่

สงผลทายที่สุดนัน้ ในระยะสัน้มีการปรับตัวอยางไร ไดผลดังตารางที่ 4 
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ตารางที่ 4 ผลการทดสอบความสัมพันธเชงิดุลยภาพในระยะสั้นดวยวธิี Threshold Error Correction Model  (TECM) 

Dependent 

Variable 

Independent 

Variable 

Coefficient 

Std.Error 

t-test 

(Prob) 

 

 

 

 

          GDP 

Constant 35704.51 

(12427.34) 

2.873061 

(0.0064) 

GOV 0.142417 

(0.116376) 

1.223765 

(0.0280)** 

INV 36.15370 

(14.26257) 

2.534866 

(0.0152)** 

WORK 0.155528 

(19.69527) 

0.007897 

(0.9937) 

WAGE 4.331763 

(1.651143) 

2.623493 

(0.0122)** 

CONSUMPTION 40.43252 

9.413995 

4.294938 

(0.0001)*** 

                 ที่มา : จากการประมวลผล โดยใชโปรแกรมทางสถติิ 

                 หมายเหตุ : *** = ระดับนัยสําคัญ 0.01 , ** = ระดับนัยสําคัญ 0.05 และ * = ระดับนัยสําคัญ 0.10 

                 Adjusted R-squared = 0.450994 และ Schwarz criterion = 25.79776 

 

         จากตารางที่ 4 ผลการทดสอบความสัมพันธเชงิดุลยภาพในระยะสั้นดวยวิธี TECM พบวา ในระบบมีความเร็วของการ

ปรับตัว (Speed of Adjustment) ในระยะสั้นเขาสูดุลยภาพของการการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะยาว เทากับ  

35704.51 มีเครื่องหมายเปนบวก แสดงวา คาความคลาดเคลื่อนในระบบเพิ่มขึ้น เพื่อใหเขาสูดุลยภาพในระยะยาว ดังนั้น จะ

สามารถวเิคราะหความสัมพันธระยะสัน้ของรายจายรัฐบาลกับความเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิ กับตัวแปรตางๆ ไดดังนี้ กลาว

ไดวา รายจายรัฐบาลมีความสัมพันธที่เปนบวกตอการเปลี่ยนแปลงการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเทากับ 0.142417 ที่ระดับ

นัยสําคัญ 0.05 ,การลงทุนภาคเอกชนมีความสัมพันธที่เปนบวกตอการเปลี่ยนแปลงการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเทากับ 

36.15370 ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 ,คาจางแรงงานมีความสัมพันธที่เปนบวกบตอการเปลี่ยนแปลงการเจริญเติบโตทาง

เศรษฐกิจเทากับ 4.331763 ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 ,การบริโภคมีความสัมพันธที่เปนบวกตอการเปลี่ยนแปลงการ

เจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิเทากับ 40.43252 ที่ระดับนัยสําคัญ 0.01 

 

วิจารณผลการวิจัย  

         จากการศกึษาจะเห็นไดวา รายจายรัฐบาลมีผลตอการเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิในทศิทางเดียวกัน ถงึแมรายจาย

รัฐบาลอาจไมไดเปนรายจายที่เพิ่มพูนประสทิธภิาพการผลติโดยตรง แตก็มีผลกับความอยูดกีนิดขีองประชาชน เนื่องจากหาก

รายจายรัฐบาลเพิ่ม ก็เทากับวารายไดของประชาชนเพิ่มขึ้นและมีการบรโิภคเพิ่มขึ้น ถือเปนการกระตุนเศรษฐกจิในอีกทาง 

และกอใหเกดิการเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิตามมา ดังนัน้ รัฐบาลจึงไมควรที่จะละเลยในการใหความสําคัญกับงบประมาณ

รายจายของรัฐบาลที่มีผลตอการเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิของประเทศ 
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สรุปผลการวิจัย  

         จากการศกึษาความสัมพันธของรายจายรัฐบาลตอการเจรญิเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค

ในการศึกษาเพื่อดูวารายจายจริงของรัฐบาลมีความสัมพันธตอการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจหรือไมอยางไร โดยใชการ

วิเคราะหเชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) ทําการทดสอบความนิ่งของขอมูลอนุกรมเวลา โดยใช Unit Root Test ดวยวิธี 

Augmented Dickey-Fuller Test : ADF Test และใชวิธี Threshold Cointegration ในการหาความสัมพันธเชิงดุลยภาพในระยะ

ยาวของรายจายรัฐบาลกับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และวิเคราะหความสัมพันธเชิงดุลยภาพในระยะสั้นดวยวิธ  ี

Threshold Error Correction Model (TECM) โดยมีตัวแปรที่ใชในการศึกษาดังนี้ อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ (Gross 

domestic product) รายจายรัฐบาล (Real Government Expenditure) การลงทุนภาคเอกชน (Investment Private) คนที่มีงาน

ทํา (Worker) คาจางแรงงาน (Wage of  Employees) และการบริโภคขั้นสุดทาย (Consumption of fixed capital) โดยใชขอมูล

อนุกรมเวลา รายไตรมาสตัง้แตป พ.ศ.2548 ถงึ ป พ.ศ.2559 ทําใหสามารถวเิคราะหเพื่อตอบวัตถุประสงคของการศึกษาครั้ง

นี้ไดดังตอไปนี้ 

         ผลการศกึษาในการวเิคราะหเชงิปรมิาณ พบวา จากผลการทดสอบ Unit Root ตัวแปรทุกตัวมีคุณสมบัติ Stationary ณ 

ระดับ 1st Difference และจากการหาความสัมพันธเชิงดุลยภาพในระยะยาวของรายจายรัฐบาลตอการเจริญเติบโตทาง

เศรษฐกิจดวยวิธี Threshold Cointegration พบวา เม่ือรัฐบาลใชจายมากกวาหรือเทากับคา Upper Regime ทําใหรายจาย

รัฐบาล การลงทุนภาคเอกชน คนที่มีงานทํา คาจางแรงงาน และการบรโิภคขัน้สุดทาย มีผลตอการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 

แตเม่ือรัฐบาลใชจายนอยกวาคา Lower Regime ทําใหรายจายรัฐบาล คนที่มีงานทํา และการบริโภคขั้นสุดทาย มีผลตอการ

เจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิ นั่นก็หมายความวา ถารัฐบาลใชจายมากจะสงผลตอการเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิเปนอยางมาก  

         จากการศึกษาความสัมพันธเชิงดุลยภาพในระยะสั้นดวยวิธี Threshold Error Correction Model (TECM) พบวา 

ความสัมพันธระยะสัน้ของรายจายรัฐบาล การลงทุนภาคเอกชน คาจางแรงงาน และการบริโภคขั้นสุดทาย มีความสัมพันธที่

เปนบวกตอการเปลี่ยนแปลงการเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิ  

 

กติตกิรรมประกาศ  

         วิ ท ย านิ พ น ธ ฉ บั บนี้ ฉ บั บนี้ สํ า เ ร็ จ ลุ ล ว ง ไ ด ด ว ย ก าร สั่ ง สม ค วา ม รู จ า ก อา จ า ร ย ค ณะ เ ศ ร ษ ฐ ศา ส ต ร

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร รวมถงึบบุคคลตางๆที่เกี่ยวของ ที่ไดใหความชวยเหลือทั้งทางตรงและทางออม ซึ่งขาพเจาจะขอ

กลาวถงึ ณ ที่นี้ เพื่อเปนการแสดงความขอบคุณ และแสดงความรําลกึ 

         ขอขอบพระคุณ ผูชวยศาสตราจารย ดร.บัณฑิต ชัยวิชญชาติ  อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก ที่ไดกรุณาเสียสละ

เวลาอันมีคาในการใหคําแนะนําและคําปรึกษาที่เปนประโยชนตอการศึกษา พรอมทั้งขอคิดเห็นอันเปนความรูตอการจัดทํา

วทิยานพินธฉบับนี้ 

         อีกทัง้ขอขอบคุณ เจาหนาที่โครงการบัณฑิตศกึษาคณะเศรษฐศาสตร และเจาหนาที่หองสมุด ที่คอยประสานงานและ

อํานวยความสะดวกตลอดการทําวทิยานพินธฉบับนี้ ขอขอบคุณเพื่อนๆที่คอยชวยเหลือในทุกๆเรื่อง และเปนกําลังใจรวมทุกข

รวมสุขดวยกันมาตลอด  

         สุดทายนี้ขอขอบพระคุณครอบครัวของขาพเจา คุณพอคุณแม ที่สนับสนุนและใหโอกาสในการศึกษา คอยชวยเหลือ 

และมอบความรัก กําลังใจใหขาพเจามาโดยตลอด  รวมถึงการอบรมสั่งสอนใหมีความอดทน อุตสาหะจนทําใหวิทยานิพนธ

ฉบับนี้สําเร็จลุลวงไดดวยด ีทัง้นี้หากวิทยานพินธฉบับนี้ มีขอผดิพลาดประการใด ขาพเจาขอนอมรับไวเพียงผูเดียวและขออภัย

ไว ณ ที่นี้ 
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บทคัดยอ 

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความสัมพันธของคาใชจายภาครัฐบาลดานสุขภาพและดัชนีการพัฒนา

มนุษย โดยวเิคราะหขอมูลจากการใชแบบจําลองการวิเคราะหชวงยาว และทําการประมาณคาดวยวิธีพาแนลโคอินทิเกรชั่น 

ซึ่งใชขอมูลพาแนลจํานวน 9 ประเทศ ระหวางปพ.ศ. 2543 – 2557 ผลการศึกษาพบวา (1) ผลิตภัณฑมวลรวมภายนใน

ประเทศตอหัว คาใชจายภาครัฐบาลดานสุขภาพ คาใชจายภาครัฐบาลดานการศึกษา อัตราเงินเฟอ การเปดการคากับ

ตางประเทศ อัตราการตายของทารก ประชากร และการเขาเรยีนในระดับประถมศกึษา มีความสัมพันธเชิงดุลยภาพระยะยาว

กับดัชนกีารพัฒนามนุษย (2)คาใชจายภาครัฐบาลดานสุขภาพ การเปดการคากับตางประเทศ และประชากร มีความสัมพันธ

เชงิบวกตอดัชนกีารพัฒนามนุษย โดยหากมีสัดสวนมากขึ้นมีผลทําใหดัชนกีารพัฒนามนุษยมีคามากขึ้น สวนอัตราการตายของ

ทารก และการเขาเรียนในระดับประถมศึกษา โดยหากมีสัดสวนมากขึ้นมีผลทําใหดัชนีการพัฒนามนุษยมีคานอยลง ดังนั้น

ภาครัฐบาลควรเขามาสนับสนุนดานสุขภาพและการเปดการคากับตางประเทศมากขึ้น เนื่องจากผลการศึกษาชี้ใหเห็นวา 

คาใชจายภาครัฐบาลดานสุขภาพและการเปดการคากับตางประเทศมากขึ้น จะทําใหเกิดการพัฒนามนุษยมากขึ้น กอใหเกิด

คุณภาพชวีติที่ดขีึ้น 

คําสําคัญ:  คาใชจายภาครัฐบาลดานสุขภาพ  ดัชนกีารพัฒนามนุษย 

Abstract 

This study aims to examine relationships between Public Health Expenditure and Human Development Index in 

ASEAN Countries. The methodology is though panel models with panel cointegration test technique. The panel data 9 

countries is collected from 2550B.E. – 2557B.E. The result shows that (1) Gross Domestic Product, Public Health 

Expenditure, Expenditure of government on Education, Inflation rate, Openness trade, Infant mortality rate, Population 

and Primary education, pupils have a long-term equilibrium relationships with the Human Development Index. (2) Public 

Health Expenditure, Openness trade and Population are positively related to Human Development Index. If these 

number go up, Human development Index will also go up. Infant mortality rate and  Primary education, pupils are 

negatively related to Human Development Index. If these number go up, Human Development Index will go down. So 

the government should support more in health expenditure investment and Openness trade. Since the result indicate 

public health expenditure and Openness Trade go up, human development index go up, thus improving quality of life. 

Keywords:  Public Health Expenditure,  Human Development Index 
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บทนํา 

ในการวางแผนทางเศรษฐกจิการพัฒนามนุษยถอืเปนเรื่องสําคัญของประเทศที่พัฒนาแลวและประเทศกําลังพัฒนา 

ประชาคมอาเซยีนเปนการรวมตัวกันของประเทศสมาชกิอาซยีน 10 ประเทศ ไดมุงเนนใหประชากรอาเซียนมีสภาพความอยูดี

กนิด ีมีความม่ันคงทางสังคม มีการพัฒนาในทุกๆดาน และมีสังคมแบบเอ้ืออาทร โดยจะมีแผนงานสรางความรวมมือ 6 ดาน 

หนึ่งในนัน้คือ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย  เพื่อใหประชาชนในกลุมปะเทศอาเซยีนสามารถดํารงชวีติและประกอบอาชีพไดเทา

ทัน มีคุณภาพตามสถานการณที่เปลี่ยนแปลง  และการพัฒนาฝมือในการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันได  เพื่อเพิ่ม

อํานาจตอรองและขีดความสามารถในการแขงขัน  นอกจากนั้นการเผชิญกับความเสี่ยงที่อาเซียนอาจจะไมสามารถแขงขัน

ทางเศรฐกจิไดกับประเทศอ่ืนๆที่มีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกจิอยางกาวกระโดด  

สํานักงานโครงการพัฒนาแหงสหประชาชาติ (United Nation Development Program : UNDP) ไดจัดทําดัชนีการ

พัฒนามนุษย (Human Development Index : HDI) เพื่อเปนตัวบงชี้ระดับการพัฒนาประเทศ 188 ประเทศทั่วโลก สําหรับ

ประเทศในกลุมอาเซยีน พบวา คาดัชนกีารพัฒนามนุษยปพ.ศ. 2558 ประเทศที่มีการพัฒนามนุษยสูงมากมี 2 ประเทศ ไดแก 

สงิคโปรที่มีคาดัชนกีารพัฒนามนุษยเทากับ 0.925(จัดอยูในอันดับที่ 5 ของประเทศทั่วโลก)และบรูไนดาลุสซาลาม ที่มีคาดัชนี

การพัฒนามนุษยเทากับ 0.865(จัดอยูในอันดับที่ 30 ของประเทศทั่วโลก)  สวนประเทศที่มีการพัฒนาในระดับสูงมี 2 ประเทศ 

ไดแก มาเลเซียที่มีคาดัชนีการพัฒนามนุษยเทากับ 0.789 (จัดอยูในอันดับที่ 59 ของประเทศทั่วโลก) ไทยที่มีคาดัชนีการ

พัฒนามนุษยเทากับ 0.740 (จัดอยูในอันดับที่ 87 ของประเทศทั่วโลก) สวนประเทศที่มีการพัฒนามนุษยในระดับปานกลางมี 6 

ประเทศ ไดแก อินโดนเีซยีที่มีคาดัชนกีารพัฒนามนุษยเทากับ 0.689 (จัดอยูในอันดับที่ 113 ของประเทศทั่วโลก) เวียดนามที่มี

คาดัชนีการพัฒนามนุษยเทากับ 0.683 (จัดอยูในอันดับที่ 115 ของประเทศทั่วโลก) ฟลิปปนสที่มีคาดัชนีการพัฒนามนุษย

เทากับ 0.682 (จัดอยูในอันดับที่ 116 ของประเทศทั่วโลก) ลาวที่มีคาดัชนีการพัฒนามนุษยเทากับ 0.586 (จัดอยูในอันดับที่ 

138 ของประเทศทั่วโลก) กัมพูชาที่มีคาดัชนกีารพัฒนามนุษยเทากับ 0.563 (จัดอยูในอันดับที่ 143 ของประเทศทั่วโลก) เมียน

มาที่มีคาดัชนกีารพัฒนามนุษยเทากับ 0.556 (จัดอยูในอันดับที่ 145 ของประเทศทั่วโลก) ดังภาพที่ 1 เม่ือไดมีการพิจารณาใน

กลุมประเทศอาเซียนพบวา ยังคงมีความแตกตางกันในดานการพัฒนามนุษยระหวางประเทศอยูมาก นอกจากนั้นในกลุม

ประเทศอาเซยีนสวนใหญยังคงมีการพัฒนามนุษยอยูในระดับปานกลาง เพื่อใหกลุมประเทศอาเซียนมีความแตกตางในดาน

การพัฒนามนุษยนอยลงและมีการพัฒนามนุษยอยูในระดับสูง แตละประเทศจึงควรใหความสําคัญกับการพัฒนาดานสุขภาพ 

การศกึษา และมาตรฐานการครองชพีใหมากขึ้น (ศูนยสารสนเทศยุทธศาสตรภาครัฐ  สํานักงานสถถิแิหงชาต,ิ 2560) 

ในงานวจัิยที่ผานมาของหลาย ๆ ประเทศไดศึกษาเกี่ยวกับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการพัฒนามนุษย  ซึ่ง

สวนใหญจะเนนศกึษาดานการศกึษาและใหความสนใจกับดานสุขภาพนอย  แตในการศึกษาเม่ือไมนานมานี้สุขภาพถือวาเปน

องคประกอบอยางหนึ่งในการพัฒนามนุษยและมีการเติบโตขึ้นเรื่อยๆ  เห็นไดจากแนวคิดอรวรรณ นอยวัฒน(2555) การที่

ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรงในทุกชวงวัย ทําใหมีอายุที่ยืนยาวเม่ือเขาสูวัยผูสูงอายุ  ซึ่งการมีสุขภาพแข็งแรงจะสงผลตอ

คุณภาพชีวิตที่ดีและสงผลใหประเทศเกิดการพัฒนา แนวคิดของ Raoและคณะ (2008) กลาววาคาใชจายดานสุขภาพของ

รัฐบาลหมายถงึความมุงม่ันของรัฐบาลในการปรับปรุงคุณภาพชีวิต ซึ่งคุณภาพชีวิตสามารถมองเห็นไดจากความพรอมของ

การดูแลสุขภาพในประเทศ เพื่อการดูแลสุขภาพที่ดีที่สุดแกประชาชน และแนวคิดของ Razmiและคณะ(2012)  การแกไข

ปรับปรุงคุณภาพดานสุขภาพจะสงผลใหเกิดการพัฒนามนุษย  ซึ่งจะมีการพิจารณาแตกตางกันในแตละสถานการณ ซึ่ง

สถานการณเหลานี้ไดรวมถงึคาใชจายภาครัฐบาลดานสุขภาพดวย 
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ภาพที่ 1  คะแนนของดัชนกีารพัฒนามนุษยของประเทศกลุมอาเซยีน ปพ.ศ. 2558 

ที่มา: ศูนยสารสนเทศยุทธศาสตรภาครัฐ สํานักงานสถติแิหงชาติ (2560) 

 

การพจิารณาคาใชจายภาครัฐบาลดานสุขภาพเชนเดียวกับคาใชจายดานการศึกษาของรัฐบาล กลาวคือคาใชจาย

ดานสุขภาพของรัฐบาลจะสงผลตอการสงเสริมสุขภาพและสุขภาพของประชาชน  ซึ่งจะมีผลตอการพัฒนามนุษยและการ

เจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิ   ซึ่งในประเทศกลุมอาเซยีนรัฐบาลแตละประเทศไดมีคาใชจายดานสุขภาพทั้งสูงขึ้นและลดลง ซึ่ง

จะเห็นไดจากขอมูลของธนาคารโลก พบวา ประเทศในกลุมอาเซยีนที่มีคาใชจายภาครัฐบาลดานสุขภาพเพิ่มขึ้น ไดแก ประเทศ

ไทยมีคาใชจายเพิ่มขึ้นจากรอยละ 12.78 ในป 2556 เปนรอยละ 13.38 ในป 2557 ประเทศสิงคโปรเพิ่มขึ้นจากรอยละ 12.69 

ในป 2556 เปนรอยละ 14.15 ในป 2557  ประเทศมาเลเซียเพิ่มขึ้นจากรอยละ 5.98 ในป 2556 เปนรอยละ 6.45 ในป 2557 

ประเทศบรูไนดาลุสซาลามเพิ่มขึ้นจากรอยละ 6.38 ในป 2556 เปนรอยละ 6.47 ในป 2557 ประเทศเวยีดนามเพิ่มขึ้นจากรอย

ละ 13.19 ในป 2556 เปนรอยละ 14.22 ในป 2557  ประเทศฟลปิปนสเพิ่มขึ้นจากรอยละ 8.90 ในป 2556 เปนรอยละ 10.01 

ในป 2557 สวนประเทศในกลุมอาเซียนที่มีคาใชจายภาครัฐบาลดานสุขภาพเทาเดิม ไดแก  ประเทศเมียนมารอยละ 3.44  

สวนประเทศในกลุมอาเซยีนที่มีคาใชจายภาครัฐบาลดานสขุภาพลดลง ไดแก ประเทศอินโดนีเซียลดลงจากรอยละ 6.03 ในป 

2556 เปนรอยละ 5.73 ในป 2557 และประเทศกัมพูชาลดลงจากรอยละ 6.82 ในป 2556 เปนรอยละ 6.13 ในป 2557 

(ธนาคารโลก, 2558) 

 ทั้งนี้คาใชจายภาครัฐบาลดานสุขภาพถือเปนการลงทุนที่มีความสําคัญของประเทศตางๆในการพัฒนาดาน

สาธารณสุขและการสงเสริมการมีสุขภาพที่ดีอยางย่ังยืน นําไปสูประชาคมอาเซียนที่ประชาชนมีความเปนอยูที ่ดีมีความสุข 

จากความสําคัญดังกลาว  จึงตองการศึกษาความสัมพันธของคาใชจายภาครัฐบาลดานสุขภาพ  จะสงผลอยางไรกับการ

พัฒนามนุษยในกลุมประเทศอาเซยีน  เพื่อเปนแนวทางในการกําหนดกรอบนโยบายวางแผนการลงทุนดานสุขภาพของรัฐบาล
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อยางเหมาะสม  และเปนแนวทางปฏิบัติแกประเทศสมาชิกใหมีจุดรวมการพัฒนางานดานสาธารณสุขไปในทิศทางเดียวกัน  

เพื่อใหเกดิการเขาถงึการดูแลสุขภาพและสงเสรมิการดํารงชวีติที่มีคุณภาพ 

 

วิธีดําเนนิการวิจัย 

ขัอมูลที่ใชในการศกึษาครัง้นี้เปนขอมูลทุตยิภูมิ ประเภทขอมูลพาแนล เปนการรวบรวมขอมูลอนุกรมเวลาแบบรายป 

ตัง้แตป พ.ศ. 2543 – 2557 และขอมูลภาคตัดขวาง คือ ประเทศที่รวมกลุม ASEAN ไดแก  ไทย , บรูไรดาลุสซาลาม , กัมพูชา 

, สาธารณรัฐอินโดนเีซีย , สาธารณรัฐประชาธปิไตยประชาชนลาว , มาเลเซยี , สาธารณรัฐฟลปิปนส , สาธารณรัฐสิงคโปร , 

สาธารณรัฐสังคมนยิมเวยีดนาม แตเนื่องจากประเทศเมียนมาไมมีขอมูลจึงไมไดนําขอมูลมาทดสอบ  จากรายงานการสํารวจ

ของ World Bank Data  และUnited Nations Development Programme (UNDP) โดยใชการวิเคราะหแบบจําลองพาแนล ดวย

การประมาณคาดวยวธิกีารทดสอบพาแนลโคอินทเิกรชั่น  และการทดสอบคุณสมบัตคิวามคงที่ของขอมูลพาแนล  

 

ผลการวิจัย 

ผลการทดสอบคุณสมบัติความคงที่ของขอมูลพาแนลที่นํามาวิเคราะหในการศึกษานี้  พบวา ผลิตภัณฑมวลรวม

ภายในประเทศตอหัว(X )  คาใชจายภาครัฐบาลดานสุขภาพ(X ) คาใชจายภาครัฐบาลดานการศึกษา(X ) อัตรา

เงนิเฟอ(X )  การเปดการคากับตางประเทศ(X )  อัตราการตายของทารก(X ) และประชากร(X ) ตัวแปร

เหลานี้ขอมูลมีลักษณะนิ่งที่อันดับของผลรวม  สวนดัชนีการพัฒนามนุษย(Y )และการเขาเรียนในระดับประถมศึกษา 

(X )ขอมูลมีลักษณะนิ่งที่ผลตางอันดับที่  1  

การศึกษาในครั้งนี้จะทําการทดสอบพาแนลโคอินทิเกรชันดวยวิธี Kao Test พบวา สถิติทดสอบ ADF ปฏิเสธ

สมมตฐิานหลัก H_0 ที่ระดับความเชื่อม่ัน 95 % นั่นคือ สมการพาแนลมีคอินทเิกรชั่น ดังนัน้ ตัวแปรที่วเิคราะหมีความสัมพันธ

เชงิดุลยภาพระยะยาว แสดงดังตารางที่ 1 

 

สถติทิดสอบ คาสถติิ Prob. 

Kao Test 

ADF 

 

-2.457* 

 

0.0070 

     หมายเหตุ * ปฏิเสธสมมตฐิานหลักที่ระดับนัยสําคัญทางสถติ ิ0.05 

 

กอนที่จะทําการประมาณคาแบบจําลองพาแนลโคอินทิเกรชัน  ไดทําการทดสอบการประมาณคาแบบจําลองเพื่อ

ศกึษาวาแบบบจําลองเปนแบบ Fixed Effects หรือ Random Effects โดยพิจารณาจากสถิติทดสอบ Hausman  พบวา ปฏิเสธ

สมมตฐิานหลัก นั่นคือ การประมาณคาแบบจําลองในรูปแบบ Fixed Effects มีความเหมาะสมกับแบบจําลองพาแนล แสดงดัง

ตารางที่ 2 

 

รูปแบบการประมาณการ   คาสถติิ Prob. 

Hausman Test 

Random 

 

1184.6* 

 

0.0000 

   

   หมายเหตุ * ปฏิเสธสมมตฐิานหลักที่ระดับนัยสําคัญทางสถติ ิ0.05 
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จากนัน้จึงทําการประมาณการแบบจําลองพาแนลโคอินทิเกรชัน โดยรูปแบบจําลองที่ใชแบบ Fixed Effects  พบวามี

ตัวแปรอิสระ 3 ตัวแปรไมมีนัยสําคัญตอตัวแปรตาม จึงไดทําการนําตัวแปรอิสระ 3 ตัวแปรออกจากสมการแลวทําการ

ประมาณการแบบจําลองอีกครัง้ สามารถแสดงดังสมการ 

 

                Y  = 0.825 + 0.005X   + 0.0003X  – 0.0036X  + 1.23EX  -  1.79EX  

 

จากสมการแบบจําลองพาแนลโคอินทเิกรชั่นแสดงถงึความสัมพันธระหวางดัชนกีารพัฒนามนุษย ผลติภัณฑมวลรวม

ภายในประเทศ คาใชจายภาครัฐบาลดานสุขภาพ คาใชจายภาครัฐบาลดานการศึกษา อัตราเงินเฟอ การเปดการคากับ

ตางประเทศ อัตราการตายของทารก ประชากร และการเขาเรียนในระดับประถมศึกษาของไทย บรูไนดาลุสซาลาม 

สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มาเลเซีย สาธารณรัฐฟลิปปนส สาธารณรัฐสิงคโปร และ

สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม โดยคาสัมประสิทธิ์ของคาใชจายภาครัฐบาลดานสุขภาพ การเปดการคากับตางประเทศ 

อัตราการตายของทารก ประชากร และการเขาเรียนในระดับประถมศึกษา มีนัยสําคัญทางสถิติ 0.01 มีคาเทากับ 0.0053 , 

0.0003 , -0.0036 , 1.23E และ -1.79E ตามลําดับ สามารถอธบิายผลไดดังนี้ 

เม่ือคาใชจายภาครัฐบาลดานสุขภาพของแตละประเทศเปลี่ยนแปลงไป 1 หนวย จะทําใหดัชนีการพัฒนามนุษยของ

แตละประเทศเปลี่ยนแปลงไป 0.0053 หนวย ในทศิทางเดียวกัน หมายความวาหากคาใชจายภาครัฐบาลเพิ่มขึ้น จะสงผลให

ดัชนีการพัฒนามนุษยเพิ่มขึ้น  ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาของ Razmi และคณะ (2012) เรื่อง ผลกระทบของคาใชจาย

ทางดานสุขภาพของรัฐบาลกับดัชนีการพัฒนามนุษยในประเทศอิหราน  ที่พบวาคาใชจายทางดานสุขภาพของรัฐบาลมี

ความสัมพันธกับดัชนกีารพัฒนามนุษย กลาวคือการใชจายดานสุขภาพของรัฐบาลจะสงผลตอการสงเสริมสุขภาพและสุขภาพ

ของประชาชน โดยจะสงผลกระทบตอการใชจายและการเตบิโตทางเศรษฐกจิ ซึ่งมีผลตอการพัฒนามนุษย 

เม่ือการเปดกวางทางการคากับตางประเทศของแตละประเทศเปลี่ยนแปลงไป 1 หนวย จะทําใหดัชนีการพัฒนา

มนุษยของแตละประเทศเปลี่ยนแปลงไป 0.0003 หนวยในทศิทางเดยีวกัน  หมายความวาหากการเปดการคาระหวางประเทศ

เพิ่มขึ้น จะสงผลใหดัชนกีารพัฒนามนุษยเพิ่มขึ้น  ซึ่งสอดคลองกับผลการศกึษาของ Deodat, E.A. (2010) เรื่องการเคลื่อนยาย

เงนิระหวางประเทศสงเสรมิการพัฒนามนุษยในประเทศยากจนในกลุมประเทศที่ตั้งอยูทางตอนใตของทะเลทรายซาฮาราใน

ทวปีแอฟรกิา (Sub – Saharan Africa) ที่พบวาการเปดการคากับตางประเทศสงผลตอดัชนกีารพัฒนามนุษย 

เม่ืออัตราการตายของทารกของแตละประเทศเปลี่ยนแปลงไป 1 หนวย จะทําใหดัชนีการพัฒนามนุษยของแตละ

ประเทศเปลี่ยนแปลงไป 0.0036 หนวย ในทศิทางตรงกันขาม หมายความวาหากอัตราการตายของทารกเพิ่มขึ้น จะสงผลให

ดัชนกีารพัฒนามนุษยลดลง  ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาของ Siranya, M.R. (2014) เรื่องปจจัยของดัชนีการพัฒนามนุษย

ทางเศรษฐกจิและสังคมในประเทศอินเดยี และ Razmiและคณะ (2013) เรื่องผลกระทบตอทุนทางสังคมตอการพัฒนามนุษย

ในประเทศอิสลาม ที่พบวา อัตราการตายของทารกมีความสัมพันธเชงิลบกับดัชนกีารพัฒนามนุษย   

เม่ือประชากรของแตละประเทศเปลี่ยนแปลงไป 1 คน จะทําใหดัชนีการพัฒนามนุษยของแตละประเทศเปลี่ยนแปลง

ไป 1.23E หนวย ในทิศทางเดียวกัน  หมายความวาหากประชากรเพิ่มขึ้น จะสงผลใหดัชนีการพัฒนามนุษยเพิ่มขึ้น ซึ่ง

สอดคลองกับผลการศกึษาของ Bianca, B. และคณะ (2015) เรื่อง การพัฒนามนุษยและการทองเที่ยวจากการวิเคราะหขอมูล

พาแนลของประเทศที่พัฒนาแลวกับประเทศที่กําลังพัฒนา ที่พบวาประชากรในเขตเมืองและประชากรทั้งหมดสงผลในทิศทาง

เดยีวกันกับดัชนกีารพัฒนามนุษย   

เม่ือการเขาเรยีนในระดับประถมศกึษาของแตละประเทศเปลี่ยนแปลงไป 1 คน จะทําใหดัชนีการพัฒนามนุษยของแต

ละประเทศเปลี่ยนแปลงไป 1.79E  หนวย ในทศิทางตรงกันขาม หมายความวาหากการเขาเรียนในระดับประถมศึกษาเพิ่มขึ้น 

จะสงผลใหดัชนกีารพัฒนามนุษยลดลง  ซึ่งสอดคลองกับผลการศกึษาของ Anne และคณะ (2014) เรื่องปจจัยของการพัฒนา
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ดัชนีการพัฒนามนุษย การวิเคราะหเชิงคุณภาพเกี่ยวกับการพัฒนามนุษยของประเทศตางๆทั่วโลก ที่พบวาการศึกษามี

ผลกระทบนอยที่สุดกับดัชนกีารพัฒนามนุษย เนื่องจากประเทศตางๆมุงเนนที่จะหาวิธีที่จะทําใหเด็กมีการศึกษาเพิ่มมากขึ้น  

แตไมไดสงเสรมิคุณภาพการศกึษา นั่นคือ  เนื้อหาการสอน  วธิกีารสอน และประสทิธภิาพในการสอน 

 

สรุปผลการวิจัย 

ผลการศกึษาพบวา คาใชจายภาครัฐบาลดานสุขภาพ การเปดกวางทางการคากับตางประเทศและประชากร สงผล

กระทบตอดัชนกีารพัฒนามนุษยในทศิทางดยีวกัน กลาวคือ เม่ือคาใชจายภาครัฐบาลทางดานสุขภาพเพิ่มขึ้น จะทําใหดัชนีการ

พัฒนามนุษยเพิ่มขึ้น เนื่องจาก การลงทุนเกี่ยวกับสุขภาพสงผลใหประชากรสามารถเขาถงึบรกิารดานสาธารณสุขมากขึ้น ชวย

ลดภาระคาใชจายของคนยากจนลง มีการสนับสนุนดานแพทยใหมีจํานวนเพียงพอตอประชาชน ทําใหลดอัตราการตายและ

เพิ่มอายุขัย มีผลติภาพแรงงานสูงขึ้น และการมีสุขภาพที่ดสีามารถทํางานไดมีอัตราการผลติสูงขึ้น สงผลใหเปนที่ตองการจาง

งาน และมีโอกาสทางการศกึษามากขึ้น ความเปนอยูดขีึ้น  กอใหเกดิการพัฒนามนุษย และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  เม่ือการเปด

การคากับตางประเทศเพิ่มขึ้น จะทําใหดัชนีการพัฒนามนุษยเพิ่มขึ้น  เนื่องจากการเปดกวางทางการคากับตางประเทศเปน

หนึ่งในปจจัยที่สําคัญในการพัฒนามนุษยโดยรวม และนโยบายทางเศรษฐกจิที่นําไปสูการเปดกวางทางการคาระหวางประเทศ

มีศักยภาพในการเสรมิสรางการพัฒนามนุษยใหดีขึ้น ทําใหเกิดการจางงานมากขึ้น  กอใหเกิดกําลังการผลิตภายในประเทศ 

กอใหเกิดการแขงขันระหวางผูประกอบการทองถิ่นกับคูคาภายในประเทศ จึงสงผลใหเกิดการแลกเปลี่ยนความรูและ

เทคโนโลยีตางประเทศเขามาภายในประเทศ  แรงงานจะมีความรูมากขึ้น กอใหเกิดรายไดแกตนเอง  จึงเกิดการพัฒนามนุษย  

สวนประชากรเพิ่มขึ้น จะทําใหดัชนกีารพัฒนามนุษยเพิ่มขึ้น  เนื่องจาก ประชากรในประเทศไดรับการจัดสรรทางการศึกษา

และสุขภาพจากรัฐบาลอยางด ี เม่ือสุขภาพของประชากรดขีึ้น กอใหเกดิมีอายุที่ยืนยาวขึ้น  เม่ือการศึกษาดีขึ้น จะมีแรงงานที่

มีคุณภาพ มีฐานะทางการเงนิ  สงผลใหเกิดการพัฒนามนุษยมากขึ้น  ดังนั้นการที่ประชาชนเพิ่มขึ้น จากการที่รัฐบาลเขามา

สนับสนุนในนโยบายตางๆ โดยเฉพาะการเขาถงึดานการศกึษา  ดานสุขภาพอยางเพยีงพอ  และการพัฒนาชนบทตางๆ  สงผล

ใหกอใหเกดิการพัฒนามนุษยได 

อัตราการตายของทารก และการเขาเรียนในระดับประถมศึกษา สงผลกระทบตอดัชนีการพัฒนามนุษยในทิศทาง

ตรงกันขาม กลาวคือ  เม่ืออัตราการตายของทารกลดลง จะทําใหดัชนกีารพัฒนามนุษยเพิ่มขึ้น เนื่องจาก การสาธารณสุขและ

สุขาภิบาลของประเทศยังไมพัฒนาเทาที่ควร  การตายของทารกสวนใหญจะสะทอนใหเห็นถงึมาตรฐานการดูแลและบริการแม

และเด็ก สภาพสังคม  การสาธารณสุข  การเขาถงึบรกิารดานสุขภาพ ดานโภชนาการ การสรางเสริมภูมิคุมกันโรค การออก

กําลังกายและการพักผอน การตายสงผลกระทบตอสภาพจิตใจของบิดา มารดา และทางการเงินของครอบครัว  ทําใหเกิด

ความสิ้นเปลอืงในการรักษาพยาบาล และเปนภาระของครอบครัว สังคม และเศรษฐกิจของประเทศ รัฐบาลจะสูญเสียรายได

ในการสนับสนุนดานอ่ืนๆ จะสงผลตอการพัฒนามนุษยในดานอ่ืนดวย   สวนการเขาเรยีนในระดับประถมศึกษาลดลง จะทําให

ดัชนกีารพัฒนามนุษยเพิ่มขึ้น เนื่องจาก การศกึษาขัน้พื้นฐาน เยาวชนอาเซยีนยังไมไดรับการศกึษาขัน้พื้นฐานอยางทั่วถึงและมี

คุณภาพ  ขณะที่ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของเยาวชนอาเซียนยังอยูในระดับต่ํา  ครูไมมี

ความสามารถดานการจัดการสอนไดอยางมีประสทิธภิาพ จึงเกดิการพัฒนาดานการศกึษาของเยาวชนอาเซยีนไดไมมากนัก  

 ดังนัน้รัฐบาลควรมีนโยบายในการสนับสนุนคาใชจายดานสุขภาพ เนื่องจากการที่รัฐบาลเขามาใชจายดานสุขภาพ

มากขึ้น จะสงผลใหดัชนกีารพัฒนามนุษยมากขึ้น สงผลใหคุณภาพชวีติของมนุษยเพิ่มขึ้น นอกจากนั้นควรเปดโอกาสทางการ

คาระหวางประเทศเพิ่มขึ้น เนื่องจากผลการศึกษาพบวาการเปดการคาระหวางประเทศมากขึ้น จะสงผลใหดัชนีการพัฒนา

มนุษยมากขึ้น กอใหเกดิการแลกเปลี่ยนความรู การจางงานเกดิรายได  เทคโนโลยีสมัยใหม รวมทัง้การจัดสรรทรัพยากรใหแก

ประชากรที่เพิ่มสูงขึ้นอยางพอเพยีงและเหมาะสม 
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กติตกิรรมประกาศ 

งานวจัิยฉบับนี้สําเร็จสมบูรณขึ้นมาได  ผูเขยีนขอกราบขอบพระคุณความกรุณาจาก รองศาสตราจารย ดร.บัณฑิต 

ชัยวชิญชาต ิ อาจารยที่ปรกึษาวทิยานพินธหลักที่ไดสละเวลาในการใหขอมูลและคําแนะนําตางๆ ซึ่งเปนประโยชนตอผูเขียน  

โดยเฉพาะการวางเคาโครง  แนวทางการเขียนและบทวิเคระห ตลอดจนการกําหนดกรอบเวลาการดําเนินงาน  ซึ่งเปนแรง

กระตุนใหแกผูเขียนไดอยางดีย่ิง  ผูเขียนขอกราบขอบพระคุณ ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธนา สมพรเสริม อาจารยที่ปรึกษา

วทิยานพินธรวม  ผูชวยศาสตรจารย ดร.อัครนันท คิดสม ประธานกรรมการวิทยานิพนธ  ที่ทานไดกรุณาชี้แนะแนวทางและ

ขอเสนอแนะ ที่ทําใหผูเขียนไดพัฒนาแนวความคิดและขอแกไขปรับปรุงตางๆ ไดอยางรอบคอบมากย่ิงขึ้น จนทําใหงานวิจัย

ฉบั บนี้ สํ า เ ร็ จ ล ง ไ ด   นอ กจากนี้ ผู เ ขี ย นขอก ร าบข อบพร ะ คุณคณ าจาร ย ทุ กท านของ คณะ เ ศร ษฐ ศาสต ร 

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร  ที่ไดอบรมสั่งสอบใหความรูทางดานวชิาการจนทําใหงานวจัิยฉบับนี้สําเร็จลงได 

นอกจากนี้ผูเขียนขอขอบคุณเจาหนาที่ศูนยบัณฑิตศึกษาคณะเศรษฐศาตรทุกทานและเพื่อนรวมรุนในหลักสูตร

ปรญิญาโทสาขาเศรษฐศาสตร ที่เปนกําลังใจและคอยชวยเหลอืตลอดระยะเวลาที่ศกึษาในการทํางานวจัิยฉบับนี้ 
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บทคัดยอ 

การวจัิยเรื่องนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศกึษาพฤตกิรรมการซื้อผักปลอดสารพษิของผูที่ซื้อผักปลอดสารพิษ โดยใชวิธีการ

วจัิยแบบเชงิคุณภาพ ผูถูกสัมภาษณ จํานวน 9 คน โดยใชวธิกีารเก็บตัวอยางแบบไมใชความนาจะเปน แบบบอกตอ เครื่องมือ

ที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลคือ แบบสัมภาษณ โดยการสัมภาษณเชงิลกึ ผลการวิจัยพบวา ผูที่ซื้อผักปลอดสารพิษสวนใหญ

เปนเพศหญิง อายุระหวาง 31 - 40 ป สถานภาพสมรส ระดับการศกึษาปรญิญาโทหรอืปรญิญาตร ีประกอบอาชพีรับราชการ

หรือธุรกิจสวนตัว มีรายได 10,000 - 20,000 บาทตอเดือน ชนิดของผักปลอดสารพิษที่ผูซื้อผักปลอดสารพิษนิยมซื้อ                    

2 ประเภท คือ ผักปลอดสารเคมีและผักไฮโดรโปนกิส สถานที่ซื้อผักปลอดสารพษิคือ ซื้อโดยตรงกับเกษตรกรที่ปลูกผักปลอด

สารพิษในจังหวัดตรัง โดยผูซื้อผักปลอดสารพิษเชื่อม่ันในคุณภาพของผักปลอดสารพิษและมาตรฐานการรับรองสินคา

การเกษตร ผูซื้อผักปลอดสารพษิสวนใหญจะมีการซื้อผักปลอดสารพษิทุกวัน เพื่อนําไปใชในการประกอบอาหารสําหรับธุรกิจ

หรอืบรกิารจํานวน 4 คน บรโิภคในครัวเรอืนจํานวน 4 คน และซื้อมาขายตอจํานวน 1 คน  ซึ่งตนเองเปนบุคคลที่มีอิทธิพลตอ

การตัดสินใจเลือกซื้อ โดยใชวิธีการสั่งซื้อผักปลอดสารพิษผานทางโทรศัพทจํานวน 4 คน สั่งซื้อผานทางระบบพาณิชย

อิเล็กทรอนิกสจํานวน 3 คน และเดินทางไปซื้อที่แปลงผักปลอดสารพิษจํานวน 2 คน จํานวนเงินสูงสุดที่สั่งซื้อผักปลอด

สารพษิคือ 6,000 บาทตอครัง้ และสวนใหญใชเงนิในซื้อผักปลอดสารพษิคือ 300 บาทตอครัง้ 

คําสําคัญ:  พฤตกิรรมการซื้อ  ผักปลอดสารพษิ 

Abstract 

The purpose of this research is to explore the consumer’s purchasing behavior from peoples who purchased on 

non-toxic vegetable by using a qualitative research. In total, nine interviewees were invited to join this study by using 

Non-Probability Sampling; Snowball Sampling. The in-depth interview was the main tool for data collection. The results 

exhibited that majority of participants were female, aged between 31-40 years old. Most of them are married and their 

highest level of education were Bachelors’ and Master’s degree. Their main jobs are business owner and government 

officers which an average monthly income between THB 10,000 until 20,000. The findings also displayed that 

Hydroponic and Pesticide Free were the most favorite type of non-toxic vegetable among the participants. These 

participants tended to rely on the vegetables which received the safety certification issued by the government. The 

participants namely; four persons from food business; four from household, and one from the retail business were 
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tended to purchase the non-toxic vegetable daily. In addition, these people were the main persons to make a purchase 

decision. To purchase the non-toxic vegetables, four participants revealed that using telephone is the main order 

channel. Three participants purchase via electronic commerce, whereas only two persons visited the farm and direct 

purchased with the farm. Moreover, findings showed that there was a high expense per time when the consumers 

purchased the non-toxic vegetable which was THB6,000. However, the average per time on purchasing the non-toxic 

vegetable per time was THB300. 

Keywords:  consumer’s purchasing behavior  non-toxic vegetable 

 

บทนํา  

ในชีวิตประจําวันมีการเปลี่ยนแปลงและมีการพัฒนาความกาวหนาในดานสังคม เศรษฐกิจ เทคโนโลยี และความ

เปนอยูดานวัฒนธรรมมากย่ิงขึ้น ทําใหการใชชีวิตมีการแขงขันกับเวลาจนเกิดความเรงรีบ ทําใหผูบริโภคหันมาสนใจสุขภาพ

โดยการเลือกรับประทานอาหารที่ดีมีประโยชน ตลอดจนการออกกําลังกายอยางเหมาะสมจึงถูกมองขามไป จนกอใหเกิด

ปญหาดานสุขภาพ จําเปนตองพึงพาการรักษาจากการแพทยเปนหลัก (พันธทิพย สิทธิปญญา, 2553) ผลการวิจัยทาง

วทิยาศาสตรพบวา การบรโิภคอาหารที่มีสารพษิตกคางทําใหมีอัตราเสี่ยงตอการเปนโรคมะเร็งเพิ่มสูงขึ้น เพราะโรคมะเร็งเกิด

จากการสะสมสารพิษในรางกาย จากสถิติลาสุดกระทรวงสาธารณสุขในป พ.ศ. 2559 พบวาคนไทยเสียชีวิตจากการเปน

โรคมะเร็งประมาณ 60,000 คนตอป หรือเฉลี่ยมีการเสียชีวิตจากโรคมะเร็งชั่วโมงละ 7 คน (กระทรวงสาธารณสุข, 2559) 

แมวาผักจะอุดมสมบูรณดวยวิตามินที่หลากหลาย ธาตุเหล็กและธาตุแคลเซียมที่มีประโยชนตอรางกาย แตถาผักเหลานั้น     

ที่บริโภคเขาไปในรางกายปนเปอนไปดวยสารเคมีในปริมาณที่สูง เกินคาเกณฑมาตรฐานที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ               

กําหนดไวจะทําใหเกิดโทษแกผูบริโภคได ดังนั้นผูบริโภคจะตองเลือกรับประทานอาหารที่มีคุณภาพดีและมีประโยชนตอ

รางกาย และที่สําคัญควรเลือกบริโภคผักที่มีความปลอดภัยจากสารพิษและเครื่องหมายรับรองมาตรฐาน (กรุงเทพธุรกิจ

ออนไลน, 2557) สําหรับผักปลอดสารพษินัน้ เปนผักที่ไดผานการตรวจสอบพิสูจนวาปราศจากสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืช

ตกคางหรือไมเกินคาความปลอดภัยตามเกณฑขององคการอาหาร องคการอนามัยโลกและเกษตรแหงสหประชาชาต ิ                 

(FAO Codes) กําหนดไว ขณะเดียวกันปริมาณที่เกษตรกรใชนั้นไมมีผลกระทบตอสุขภาพของเกษตรกรเองและไมทําลาย

สิ่งแวดลอม ผักปลอดสารพิษสามารถแบงออกเปน 4 ประเภทคือ ผักปลอดสารเคมี ผักอินทรีย ผักอนามัย และผักไฮโดร               

โปนิกส (กรมสงเสริมการเกษตร, 2539) จนทําใหผูบริโภคเกิดการตื่นตัวเปนสาเหตุทําใหเกิดกระแสของการบริโภค                   

เพื่อสุขภาพเปนที่นิยมมากในปจจุบัน เนื่องมาจากผูบริโภคใสใจในการดูแลรักษาสุขภาพมากขึ้น เลือกซื้อผั ก ผลไม                      

มารับประทาน โดยมุงเนนผัก ผลไมที่ปลอดภัยจากสารพษิ สอดคลองกับงานวจัิย สมศริ ิวัฒนสิน (2549) ไดศึกษาพฤติกรรม

การบรโิภคผักปลอดสารพษิของชาวกรุงเทพมหานคร พบวา สําหรับผูที่ไมเคยบริโภคผักปลอดสารพิษมากอนใหเหตุผลของ

การที่ยังไมบริโภคผักปลอดสารพิษคือ หาซื้อยากและไมม่ันใจเกี่ยวกับมาตรฐานของผักปลอดสารพิษ และสําหรับกลุม

ผูบรโิภคที่เคยบรโิภคผักปลอดสารพษิสวนใหญมีความคิดที่จะกลับมาบริโภคผักปลอดสารพิษอีกครั้ง ถาผักปลอดสารพิษมี

การจัดจําหนายอยางทั่วถงึ ทําใหผูบรโิภคหาซื้อผักปลอดสารพิษไดงายขึ้นและผักปลอดสารพิษไดผานการรับรองมาตรฐาน

ความปลอดภัยจากหนวยงานของภาครัฐ 

จังหวัดตรังเปนจังหวัดที่เกษตรกรปลูกผักปลอดสารพิษจํานวนมาก เนื่องจากมีนโยบายไดรับการสนับสนุนจาก

องคการบรหิารสวนจังหวัดตรังใหเกษตรกรในจังหวัดปลูกผักปลอดสารพิษไวบริโภคในครัวเรือนและนํามาจําหนายในชุมชน 

ในป พ.ศ. 2556 มีเกษตรกรเขารวมโครงการจํานวน 10,000 ครัวเรือน และในป พ.ศ. 2557 กําลังขยายผลเพิ่มเติมอีก 

40,000 ครัวเรือน รวมเปน 50,000 ครัวเรือน และในปเดียวกันกระทรวงเกษตรและสหกรณไดกําหนดใหจังหวัดตรังเปน
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จังหวัดนํารองของภาคใต เพื่อเปดตลาดเกษตรกรอยางเปนทางการ เพื่อจําหนายผลผลิตทางการเกษตรและผลิตภัณฑ

ทางการเกษตร โดยใหเกษตรกรหรอืสถาบันเกษตรกรเปนผูจําหนายโดยตรง เปนการสรางโอกาสใหเกษตรกรมีชองทางการ

จําหนาย รวมทั้งผูบริโภคมีแหลงซื้อสินคาที่มีคุณภาพและไดมาตรฐานสงผลตอการลดตนทุนการผลิตและเพิ่มรายไดของ

เกษตรกรในทองถิ่น ในป พ.ศ. 2558 สํานักงานเกษตรจังหวัดตรังมีนโยบายขับเคลื่อนตลาดเกษตรกรสูการเปนตลาดพรีเมียม 

เพื่อใหผูบริโภคไดเลือกซื้อผลผลิตทางการเกษตรที่มีคุณภาพ โดยการเชื่อมโยงกับเกษตรกรที่ผลิตสินคาตามคุณภาพ

มาตรฐานของ GAP, GMP และสินคาตามมาตรฐานของสวนราชการตางๆ ใหนําสินคามาจัดจําหนายในตลาดเกษตรกร                  

โดยผูบรโิภคมีความเชื่อม่ันในเลอืกบรโิภคสนิคาการเกษตร ซึ่งมีความปลอดภัยและเปนการสรางรายไดใหแกเกษตรกรไดโดย

ที่ไมผานพอคาคนกลางจากผูผลติจําหนายแกผูบรโิภคโดยตรง (ASTV ผูจัดการออนไลน, 2558) 

จากขอมูลขางตน จึงทําใหผูวิจัยมีแนวคิดที่จะทําการศึกษาพฤติกรรมการซื้อผักปลอดสารพิษของผูที่ซื้อผักปลอด

สารพษิ กรณีศกึษาจังหวัดตรัง โดยมีวัตถุประสงค คือ เพื่อตองการวเิคราะหพฤติกรรมของผูบริโภคที่ซื้อผักปลอดสารพิษใน

จังหวัดตรัง สามารถนําขอมูลที่ไดจากการวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภค ใชเปนแนวทางใหแกผูประกอบการที่เปนผูผลิตหรือ

เปนผูจัดจําหนายผักปลอดสารพษิสามารถปรับตัวสําหรับกลยุทธการตลาดเพื่อรองรับความตองการบริโภคผักปลอดสารพิษ 

สามารถนําขอมูลไปใชเปนแนวทางประยุกตในการพัฒนา และปรับปรุงการวางแผนการตลาดผักปลอดสารพิษใหสามารถ

ตอบสนองความตองการของผูบรโิภคและกลุมลูกคาเปาหมายไดอยางมีประสทิธภิาพสูงสุด  

 

วัตถุประสงคการวิจัย 

เพื่อศกึษาพฤตกิรรมการซื้อผักปลอดสารพษิของผูที่ซื้อผักปลอดสารพษิ 

 

อุปกรณและวิธีการ / วิธีดําเนนิการวิจัย 

 การวจัิยครัง้นี้เปนการวจัิยเชงิคุณภาพ (Qualitative Research) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการซื้อผักปลอดสารพิษของผูที่

ซื้อผักปลอดสารพษิ ผูวจัิยใชเครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสัมภาษณกึ่งโครงสราง (Semi-Structured interview protocol) 

เพราะ เปนเครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลจํานวนไมมากนักและผูวิจัยตองการรายละเอียดมาก โดยจะตองไปพบกับ

แหลงขอมูลโดยตรง ดวยการสนทนากันอยางมีจุดมุงหมายไดขอมูลตรงตามความตองการและทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับ                    

ผูสัมภาษณในดานปฏิภาณไหวพริบ ทวงที วาจา อุปนิสัย (ศิริชัย พงษวิชัย, 2552) ซึ่งเปนการสัมภาษณปลายเปดใชวิธีการ

สัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) ในการเก็บรวบรวมขอมูล เปนการซักถามพูดคุยกันระหวางผูสัมภาษณและผูให

สัมภาษณ โดยจะเปนการถามเจาะลึกลวงคําตอบอยางละเอียดถี่ถวนในการถามนอกจากจะใหอธิบายแลวจะตองถามถึง

เหตุผลดวย ซึ่งการยืนยันผลการวจัิย (Conformability) ผูวจัิยจะเก็บเอกสารตางๆ ที่เกี่ยวของกับการวิจัยไวเปนอยางดี พรอม

สําหรับการตรวจสอบ (Audit Trial) เพื่อยืนยันวาขอมูลที่ไดไมมีความลําเอียงหรอืเกดิจากการคาดคิดขึ้นเองของผูวจัิย 

 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยครั้งนี้ เปนแบบสัมภาษณกึ่งโครงสราง (Semi-Structured 

interview protocol) ประกอบดวย 2 สวน ดังนี้ สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูที่ซื้อผักปลอดสารพิษ ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ 

ระดับการศกึษา อาชพี สถานที่ทํางาน และสวนที่ 2 พฤตกิรรมการซื้อผักปลอดสารพษิ โดยผูวิจัยมีการสรางเครื่องมือในการ

วจัิยจากการศกึษารายละเอียดเกี่ยวกับทฤษฎี เอกสาร โดยเฉพาะงานวิจัยที่มีมากอนหนานี้ ศึกษาวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 

วธิกีารวเิคราะหขอมูลจากตํารา และศึกษาวิธีการสรางแบบสัมภาษณใหครอบคลุมตามขอบเขตของการวิจัย ผูวิจัยทําการ

ตรวจสอบเครื่องมือโดยนําแบบสัมภาษณไปเสนอตออาจารยที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาปรับปรุงแบบสัมภาษณ จากนั้น                        

นําแบบสัมภาษณที่ปรับปรุงเรียบรอยแลวตรวจสอบเครื่องมืออีกครั้ง โดยใหผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทาน ตรวจสอบความถูก

ตองโดยเฉพาะประเด็นขอคําถามที่สอดคลองกับขอบเขตและวัตถุประสงคของการวจัิย และมีคา IOC เทากับ 0.96 
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ประชากรในการศกึษา คือ ผูซื้อผักปลอดสารพษิจากเกษตรกรที่ปลูกผักปลอดสารพิษรายใหญในจังหวัดตรังโดยมี

การขึ้นทะเบียนเกษตร (ทบก.) กับสํานักงานเกษตรจังหวัดตรังและไดรับตรามาตรฐานเกษตรดีที่ เหมาะสม ( GAP)                       

กลุมตัวอยาง คือ คือ ผูซื้อผักปลอดสารพษิจากเกษตรกรที่ปลูกผักปลอดสารพิษรายใหญในจังหวัดตรังโดยมีการขึ้นทะเบียน

เกษตร (ทบก.) กับสํานักงานเกษตรจังหวัดตรังและไดรับตรามาตรฐานเกษตรดีที่เหมาะสม (GAP) จํานวน 9 คน ในการสุม

ตัวอยางผูวจัิยใชวธิใีนการสุมตัวอยางโดยมีขัน้ตอน ดังนี้ 

 1) ไปที่สํานักงานเกษตรจังหวัดตรัง 

 2) ไดรายชื่อเกษตรกรที่ปลูกผักปลอดสารพษิโดยเปนเกษตรกรรายใหญของจังหวัดตรังจํานวน 9 คน 

 3) ใหเกษตรกรรายใหญทั้ง 9 คน เสนอรายชื่อลูกคาที่มีการซื้อผักปลอดสารพิษอยางตอเนื่อ โดยใชวิธีการเก็บ

ตัวอยางแบบไมใชความนาจะเปน (Non-Probability Sampling) ดวยวิธีแบบบอกตอ (Snowball Sampling) (กัลยา วานิชย

บัญชา, 2553)  

วธิกีารเก็บรวบรวมขอมูล โดยผูวจัิยแบงวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลออกเปน 2 สวน คือ การเก็บรวบรวมขอมูลดาน

เอกสาร (Review Data) และการเก็บรวบรวมขอมูลภาคสนาม (Field Data) โดยการเก็บรวบรวมขอมูลดานเอกสาร ผูวิจัย

ศกึษาตํารา บทความ  ทฤษฎี งานวิจัยที่เกี่ยวของ และวิธีการสรางคําถามในการสัมภาษณจากเอกสารงานวิจัย เพื่อนํามา

กําหนดขอบเขตของการวจัิยและสรางเครื่องมือวจัิยใหครอบคลุมวัตถุประสงคของการวจัิย จากนั้นเปนการเก็บรวบรวมขอมูล

ภาคสนาม โดยผูวิจัยประสานการติดตอกับผูที่ซื้อผักปลอดสารพิษในจังหวัดตรังจํานวน 9 คน เพื่อขอเขาสัมภาษณตาม                    

วันและเวลาที่ผูใหสัมภาษณกําหนดและทําหนังสือขอความอนุเคราะหในการเขาสัมภาษณจากมหาวิทยาลัย ในระหวางการ

สัมภาษณจะใชเวลาการสัมภาษณประมาณ 30 – 60 นาที ผูวิจัยจะขออนุญาตผูใหสัมภาษณบันทึกเสียงระหวางการ

สัมภาษณและจดบันทกึที่ประเด็นหรอืนาสนใจในการสัมภาษณแตละราย จะทําการสัมภาษณจนกวาจะหมดขอสงสัยหรือไมมี

ขอมูลใหมเกดิขึ้น หรอืที่เรยีกวา ขอมูลอ่ิมตัว (Data Saturation) จึงหยุดการสัมภาษณ เม่ือจบการสัมภาษณจะทําการบันทึก

ขอมูลอ่ืนๆ ทันที เชน ลักษณะทาทาง ลักษณะน้ําเสียง ตามความเปนจริง นอกจากนี้ไดบันทึกเกี่ยวกับความคิด ความรูสึก 

หรอืปญหาที่เกดิขึ้นกับผูวจัิยขณะที่รวบรวมขอมูล ซึ่งเขียนบันทึกสรุปสั้นๆ ดังกลาวมีประโยชนสําหรับผูวิจัยในการเชื่อมโยง

ระหวางกลุมหัวขอสรุป (อรุณี ออนสวัสดิ์, 2551) นําขอมูลจากการสัมภาษณมาถอดเทปแบบคําตอคํา (Transcription of data) 

แลวตรวจสอบความถูกตองของขอมูลดวยการฟงเทปบันทกึเสยีงอีกครัง้ เพื่อตรวจสอบขอมูลที่ไมชัดเจนหรอืขาดหายไป 

การวเิคราะหขอมูล โดยผูวิจัยนําขอมูลจากภาคสนามมาทบทวนเปนภาพรวม จากนั้นจับประเด็น ขอความสําคัญ

หรือประโยคที่มีความหมายเหมือนกันหรือใกลเคียงกันมาไวในกลุมเดียวกัน พรอมทั้งสรางหัวขอสรุปและกลุมหัวขอสรุป

แนวคิดของตัวขอมูลที่สําคัญในขอความหรือประโยคจะมีการตั้งรหัสขอมูลกํากับไวอยูแลวจึงตั้งคําสําคัญ ซึ่งจะจัดเปนกลุม

ใหญ (Themes) และกลุมยอยที่อยูภายใตความหมายของกลุมใหญ (Sub-theme) (Colaizzi, 1978) จากนั้นเขียนบรรยายใน              

สิ่งที่พบเห็นอยางละเอียดและชัดเจนและตรวจสอบความถูกตองของขอมูล โดยนําขอสรุปไปใหผูที่สัมภาษณไดตรวจสอบวา

เปนความจรงิตามที่บรรยายหรอือธบิายมาหรอืไม เพื่อใหไดขอสรุปที่สมบูรณและตรงตามวัตถุประสงคของงานวจัิย 

 

ผลการวิจัย 

ตารางที่ 1 แสดงขอมูลทั่วไปของผูที่ซื้อผักปลอดสารพษิจากเกษตรกรที่ปลูกผักปลอดสารพิษในจังหวัดตรัง ซึ่งการวิเคราะห

ขอมูลสวนตัวของผูตอบแบบสัมภาษณ ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ สถานที่ทํางาน รายไดตอเดือน    

โดยแจกแจงจํานวนและคารอยละดังนี้ 
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ขอมูลสวนตัว จํานวน (คน) รอยละ 

เพศ 

     ชาย 

     หญงิ 

 

3 

6 

 

33.33 

66.67 

     รวม 9 100 

อายุ 

     20 - 30 ป 

     31 - 40 ป 

     41 - 50 ป 

     51 - 60 ป 

 

2 

5 

- 

2 

 

22.22 

55.56 

- 

22.22 

     รวม 9 100 

สถานภาพ 

     โสด 

     สมรส 

 

4 

5 

 

44.44 

55.56 

     รวม 9 100 

ระดับการศกึษา 

     ม.6 

     ป.ตรี 

     ป.โท 

 

3 

3 

3 

 

33.33 

33.33 

33.33 

     รวม 9 100 

อาชพี 

     ธุรกจิสวนตัว 

     รับราชการ 

     พนักงานบรษิัทเอกชน 

 

4 

4 

1 

 

44.44 

44.44 

11.11 

     รวม 9 100 

ขอมูลสวนตัว จํานวน (คน) รอยละ 

สถานที่ทํางาน 

     จังหวัดตรัง 

     ตางจังหวัด 

 

8 

1 

 

88.88 

11.11 

     รวม 9 100 

รายไดตอเดือน 

     10,001 - 20,000 บาท 

     20,001 - 30,000 บาท 

     30,001 - 40,000 บาท    

     40,001 - 50,000 บาท                         

 

5 

3 

- 

1 

 

55.56 

33.33 

- 

11.11 

     รวม 9 100 
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ขอมูลทั่วไปของผูที่ซื้อผักปลอดสารพษิในจังหวัดตรัง จํานวน 9 ราย  

 ผลการวิจัยพบวา ผูที่ซื้อผักปลอดสารพิษในจังหวัดตรังเปนเพศหญิง 6 คน คิดเปนรอยละ 66.67 เพศชาย 3 คน      

คิดเปนรอยละ 33.33 สวนมากมีอายุระหวาง 31 - 40 ป จํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 55.56 มีสถานภาพสมรส การศึกษา

อยูในระดับมัธยมศกึษาตอนปลายจํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 33.33  ระดับปริญญาตรีจํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 33.33 

และระดับปรญิญาโทจํานวน  3 คน คิดเปนรอยละ 33.33 ซึ่งประกอบอาชพีธุรกิจสวนตัวจํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 44.44 

และรับราชการจํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 44.44 พนักงานเอกชนจํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 11.11 โดยสถานที่ทํางานอยูใน

จังหวัดตรัง และสวนใหญมีรายไดตอเดอืนระหวาง 10,001 - 20,000 บาทจํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 55.56   

พฤตกิรรมการซื้อผักปลอดสารพษิของผูที่ซื้อผักปลอดสารพษิ กรณศีกึษาจังหวัดตรัง 

 จากการวเิคราะหโดยใชแนวทางทฤษฎีพฤติกรรมผูบริโภค (Kotler, 2003) มีความหมายวา พฤติกรรมผูบริโภคเปน

การคนหาหรอืวจัิยเกี่ยวกับการซื้อของผูบรโิภคเพื่อใหทราบถงึลักษณะความตองการของผูบรโิภค ซึ่งการวิเคราะหพฤติกรรม

ของผูบริโภควัตถุประสงคหลัก ใชเปนแนวทางในการพัฒนากลยุทธการตลาด พัฒนาสินคาและบริการใหตอบสนองตอ

พฤตกิรรมของผูบรโิภคและสรางความพงึพอใจใหแกผูบรโิภคไดอยางเหมาะสมที่สุด โดยนําองคประกอบของ 6Ws และ 1H ซึ่ง

เปนการวิเคราะหพฤติกรรมของผูบริโภคมาประยุกตใชกับงานวิจัยในสวนของการสรางเครื่องมือวิจัย โดยมีคําถามที่ชวย

วเิคราะหพฤตกิรรมของผูบรโิภค คือ 1. ใครคือตลาดเปาหมาย (Who is in target market?) เพื่อทราบลักษณะกลุมเปาหมายที่

แทจริงของผลิตภัณฑ เชน เพศ อายุ อาชีพ สถานที่ เปนตน จากงานวิจัยพบวา ตลาดเปาหมายของการจําหนายผักปลอด

สารพษิ คือ เพศหญิง 2. ตลาดซื้ออะไร (What does the market buy?) เพื่อทราบถึงความตองการที่แทจริงที่ลูกคาตองการ

จากผลติภัณฑ จากงานวจัิยพบวา ผูบรโิภคตองการเลอืกซื้อผักปลอดสารพษิจากเกษตรกรที่ไดรับการรับรองมาตรฐานสินคา

การเกษตรเทานั้น 3. ทําไมจึงซื้อ (Why does the market buy?) เพื่อทราบถึงเหตุผลที่แทจริงในการตัดสินใจซื้อของลูกคา 

จากงานวจัิยพบวา ผูบรโิภคมีเหตุผลในการซื้อผักปลอดสารพษิ เพื่อมาประกอบอาหารสําหรับธุรกิจหรือบริการ และบริโภค

ในครัวเรอืน 4. ใครมีสวนรวมในการซื้อ (Who participates in the buying?) เพราะในการตัดสินใจซื้ออาจมีบุคคลอ่ืนที่มีสวน

รวมหรือมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อ จากงานวิจัยพบวา ผูบริโภคที่ซื้อปลอดสารพิษทุกคนตัดสินใจซื้อดวยตนเอง                        

5. ซื้อเม่ือใด (When does the market buy?) เพื่อทราบถึงโอกาสในการซื้อของลูกคา จากงานวิจัยพบวา โอกาสในการซื้อ              

ผักปลอดสารพษิของผูบรโิภคสวนใหญซื้อผักปลอดสารพษิทุกวัน รองลงมาซื้อผักปลอดสารพษิสัปดาหละ 2 ครัง้ 6. ซื้อที่ไหน 

(Where does the market buy?) เพื่อทราบถึงแหลงที่ลูกคานิยมหรือสะดวกที่จะไปซื้อ จากงานวิจัยพบวา ผูที่ซื้อผักปลอด

สารพษิทัง้ 9 คน จะซื้อผักปลอดสารพษิโดยตรงจากเกษตรกรที่ปลูกผักปลอดสารพษิในจังหวัดตรัง 7. ซื้ออยางไร (How does 

the market buy?) เพื่อทราบถงึวธิกีารซื้อของลูกคาวามีขัน้ตอนการซื้ออยางไร จากงานวจัิยพบวา วธิกีารซื้อผักปลอดสารพิษ

จะมี 3 วธิ ีคือ 1. สั่งซื้อผักปลอดสารพิษผานทางโทรศัพท  2. สั่งซื้อผักปลอดสารพิษผานทางระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส                   

3. เดนิทางไปซื้อผักปลอดสารพษิที่แปลงปลูกผักปลอดสารพษิ โดยจัดเรยีงวธิกีารซื้อผักปลอดสารพษิตามลําดับความนยิม 

 ผลการวิจัยพบวา พฤติกรรมการซื้อผักปลอดสารพิษของผูที่ซื้อผักปลอดสารพิษในจังหวัดตรังนิยมซื้อผักปลอด

สารพษิมากที่สุด 2 ประเภท คือ 1. ผักปลอดสารเคมี (Pesticide Free) 2. ผักไฮโดรโปนกิส (Hydroponic) โดยมีจํานวนผูบริโภค

ที่ซื้อผักปลอดสารเคมีจํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 55.56 รองลงมาเปนผักไฮโดรโปนิกสจํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 44.46 

โดยผูบริโภคซื้อมาประกอบอาหารสําหรับธุรกิจหรือบริการจํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 44.44 บริโภคในครัวเรือนจํานวน                  

4 คน คิดเปนรอยละ 44.44 และซื้อมาขายตอจํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 11.11 ซึ่งรูปแบบวิธีการในการสั่งซื้อผักปลอด

สารพษิอับดับที่หนึ่งคือ สั่งซื้อผักปลอดสารพษิผานทางโทรศัพทมากที่สุดมีจํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 44.44 รองลงมาคือ

สั่งซื้อผักปลอดสารพษิผานทางระบบพาณิชยอิเล็กทรอนกิสจํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 33.34 และอันดับที่สามคือ ผูบริโภค

เดนิทางไปซื้อผักปลอดสารพษิที่แปลงปลูกผักปลอดสารพิษจํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 22.22 ซึ่งบุคคลที่มีอิทธิพลในการ

ตัดสินใจซื้อผักปลอดสารพิษคือ ตนเอง สถานที่ซื้อผักปลอดสารพิษผูบริโภคทุกคนจะซื้อผักปลอดสารพิษโดยตรงกับ
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เกษตรกรที่ปลูกผักปลอดสารพิษในจังหวัดตรัง โดยผูที่ซื้อผักปลอดสารพิษใหเหตุผลวามีความเชื่อม่ันในคุณภาพของ                    

ผักปลอดสารพษิและมาตรฐานการรับรองสนิคาการเกษตร ความถี่ในการซื้อผักปลอดสารพิษสวนใหญซื้อผักปลอดสารพิษ

ทุกวันจํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 55.56 รองลงมาคือ ซื้อผักปลอดสารพิษสัปดาหละ 2 ครั้ง จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 

33.33 และซื้อผักปลอดสารพษิสัปดาหละ 1 ครัง้ จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 11.11 โดยคาใชจายในการซื้อผักปลอดสารพิษ               

สวนใหญครัง้ละ 300 บาท และคาใชจายสูงสุดในการซื้อผักปลอดสารพษิครัง้ละ 6,000 บาท 

 

วิจารณผลการวิจัย 

 ผูที่ซื้อผักปลอดสารพษิสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุระหวาง 31 - 40 ป จบระดับการศึกษาปริญญาตรี สวนใหญ

ประกอบอาชีพธุรกิจสวนตัวและรับราชการ รายไดตอเดือนระหวาง 10,001 - 20,000 บาท สอดคลองกับการศึกษาของ 

(กนกพร นาคชาตรี, 2554) ที่ศึกษาพฤติกรรมการซื้อผักและผลไมปลอดสารพิษจากรานโกเดนเพลสของผูบริโภคใน

กรุงเทพมหานคร พบวาผูที่ซื้อผักและผลไมปลอดสารพิษสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุอยูระหวาง 25 - 34 ป มีอาชีพเปน

พนักงานบรษิัทเอกชน สวนใหญมีรายไดเฉลี่ย 10,000 - 20,000 บาทตอเดอืน ผูซื้อผักปลอดสารพษินยิมซื้อผักปลอดสารพิษ 

2 ประเภท คือ ผักปลอดสารเคมีและผักไฮโดรโปนิกส สอดคลองกับ (ธิติมา พัดลม และกุลเชษฐ มงคล, 2558) ที่ศึกษา

พฤติกรรมการตัดสนิใจซื้ออาหารคลนีฟูดสผานสื่ออิเล็กทรอนกิส พบวาอาหารคลีนฟูดสที่ซื้อบอยที่สุด คือ ผักปลอดสารพิษ 

โดยผูซื้อผักปลอดสารพษินําไปใชในการประกอบอาหารสําหรับธุรกิจบริการ บริโภคในครัวเรือน และซื้อมาขายตอ รูปแบบ

การสั่งซื้อผักปลอดสารพษิจะสั่งซื้อผักปลอดสารพษิผานทางโทรศัพท โดยผูซื้อผักปลอดสารพษิมีความเชื่อม่ันในคุณภาพของ

ผักปลอดสารพษิและมาตรฐานการรับรองสนิคาการเกษตร สอดคลองกับ (กนกพร นาคชาตรี, 2554) ที่ศึกษาพฤติกรรมการ

ซื้อผักและผลไมปลอดสารพษิจากรานโกลเดนเพลสของผูบริโภคกรุงเทพมหานคร พบวาผูบริโภคมีความเชื่อมันในคุณภาพ 

ความสะอาดและมีมาตรฐานในการรับรองผักปลอดสารพิษ และผูที่ซื้อผักปลอดสารพิษทุกรายตัดสินใจเลือกซื้อผักปลอด

สารพษิดวยตนเอง โดยความถี่ในการซื้อผักปลอดสารพษิสวนใหญจะซื้อทุกวัน รองลงมามีการซื้อผักปลอดสารพิษ 2 ครั้งตอ

สัปดาห จํานวนเงินสูงสุดที่ผูบริโภคสั่งซื้อผักปลอดสารพิษ คือ 6,000 บาทตอครั้ง และจํานวนเงินสวนใหญที่ผูบริโภคซื้อ                

ผักปลอดสารพิษ คือ 300 บาทตอครั้ง สอดคลองกับ (อริศา รุงแสง, 2555) ที่ศึกษาปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการ                       

ซื้อผักปลอดสารพิษในเขตกรุงเทพมหานคร พบวาพฤติกรรมการซื้อผักปลอดสารพิษ ตนเองเปนผูมีอิทธิในการตัดสินใจ                   

ซื้อผักปลอดสารพิษ และความถี่ในการซื้อผักปลอดสารพิษประมาณ 2 ครั้งตอสัปดาห โดยมีคาใชจายเฉลี่ย 197.35 บาท                  

ตอครัง้ 

 

สรุปผลการวิจัย  

 ผูที่ซื้อผักปลอดสารพิษจากเกษตรกรที่ปลูกผักปลอดสารพิษรายใหญในจังหวัดตรังโดยมีการขึ้นทะเบียนเกษตร 

(ทบก.) กับสํานักงานเกษตรจังหวัดตรังและไดรับตรามาตรฐานเกษตรดีที่เหมาะสม (GAP) จํานวน 9 คน สวนใหญเปน                   

เพศหญิง อายุระหวาง 31 - 40 ป สถานภาพสมรส ระดับการศึกษาปริญญาโทจํานวน 3 คน ปริญญาตรีจํานวน 3 คน 

มัธยมศกึษาตอนปลายจํานวน 3 คน สวนใหญประกอบอาชพีธุรกจิสวนตัวและรับราชการ โดยสถานที่ทํางานอยูในจังหวัดตรัง 

มีรายไดตอเดอืนระหวาง 10,001 - 20,000 บาท ผูที่ซื้อผักปลอดสารพิษในจังหวัดตรังมีพฤติกรรมการซื้อผักปลอดสารพิษ

คือ นิยมซื้อผักปลอดสารเคมีมากที่สุด รองลงมาซื้อผักไฮโดรโปนิกส เพื่อนําผักปลอดสารพิษไปใชในการประกอบอาหาร

สําหรับธุรกจิหรอืบรกิารเปนอันดับที่หนึ่ง รองลองมานําผักปลอดสารพษิไปบรโิภคในครัวเรอืน ซึ่งตนเองเปนบุคคลที่มีอิทธิพล

ในการตัดสินใจซื้อผักปลอดสารพิษ ความถี่ในการซื้อผักปลอดสารพิษสวนใหญผูที่ซื้อผักปลอดสารพิษจะซื้อทุกวัน                           

มีคาใชจายสวนใหญในการซื้อผักปลอดสารพิษตอครั้งคือ 300 บาท และคาใชจายสูงสุดในการซื้อผักปลอดสารพิษตอครั้ง              

คือ 6,000 บาท ผูบริโภคที่ซื้อผักปลอดสารพิษจะมีวิธีในการสั่งซื้อผักปลอดสารพิษ คือ สั่งซื้อผักปลอดสารพิษผานทาง
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โทรศัพทโดยตรงกับเกษตรกรที่ปลูกผักปลอดสารพิษในจังหวัดตรัง เพราะผูที่ซื้อผักปลอดสารพิษมีความเชื่อม่ันในคุณภาพ

ของผักปลอดสารพษิและมาตรฐานการรับรองสนิคาการเกษตร  

 

ขอเสนอแนะ 

 จากผลการศึกษาผูวิจัยพบประเด็นที่นาสนใจ ดังนี้ ผูบริโภคผักปลอดสารพิษในจังหวัดตรังนิยมบริโภคผักปลอด

สารพษิ 2 ประเภทคือ 1. ผักปลอดสารเคมี 2. ผักไฮโดรโปนกิส ผูวิจัยขอเสนอขอเสนอแนะใหกับผูประกอบผักปลอดสารพิษ              

ที่เปนผูผลติหรอืเปนผูจัดจําหนาย ควรปลูกหรือจัดจําหนายผักปลอดสารพิษประเภทผักปลอดสารเคมีและผักไฮโดรโปนิกส 

วธิใีนการสั่งซื้อผักปลอดสารพิษผูบริโภคจะสั่งซื้อผักปลอดสารพิษผานชองทางออฟไลน คือ ผูบริโภคจะเลือกวิธีการสั่งซื้อ            

ผักปลอดสารพิษผานทางโทรศัพทเปนอันดับที่หนึ่ง รองลงมาสั่งซื้อผักปลอดสารพิษผานทางระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 

ผูวจัิยจึงขอเสนอขอเสนอแนะใหกับผูประกอบผักปลอดสารพษิที่เปนผูผลติหรอืเปนผูจัดจําหนาย พัฒนาชองทางในการสั่งซื้อ

ผักปลอดสารพษิใหมีความหลากหลาย โดยใชชองทางออนไลนมาสนับสนุนการสั่งซื้อผักปลอดสารพิษผานทางระบบพาณิชย

อิเล็กทรอนกิส เพื่อรองรับการเขาถงึผูบรโิภคผักปลอดสารพษิไดตรงเปาหมาย และเนื่องจากผูบริโภคสั่งซื้อผักปลอดสารพิษ

ผานทางระบบพาณิชยอิเล็กทรอนกิส ผูวจัิยขอเสนอขอเสนอแนะใหภาครัฐจัดการอบรมใหความรูแกผูประกอบการผักปลอด

สารพษิที่เปนผูผลติหรอืเปนผูจัดจําหนาย เกี่ยวกับการจําหนายผักปลอดสารพิษผานทางระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส หรือที่

เรยีกวา การจําหนายสนิคาผานทางออนไลน เพื่อมาพัฒนาศักยภาพของผูประกอบการผักปลอดสารพิษที่เปนผูผลิตหรือเปน                   

ผูจัดจําหนายในจังหวัดตรัง  
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บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งนี้ เปนการศึกษาเชิงพรรณา มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) เพื่อศึกษาระดับความผูกพันองคการของนัก

ทรัพยากรมนุษย และ 2) เพื่อศึกษาอิทธิพลของคุณลักษณะของงาน ความพึงพอใจในงาน และการรับรูการสนับสนุนของ

หนวยงานที่มีตอความผูกพันองคการของนักทรัพยากรมนุษย  กลุมตัวอยางคือนักทรัพยากรมนุษยหรือเจาหนาที่ธุรการที่มี

หนาที่เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล จํานวน 391 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยประกอบดวย แบบสอบถามเกี่ยวกับ

ขอมูลสวนบุคคล แบบวัดลักษณะของงานซึ่งวัดคุณลักษณะงานสามมิต ิไดแก การควบคุมงาน ขอเรียกรองจากงาน และการ

สนับสนุนจากเพื่อนรวมงาน แบบวัดความพงึพอใจในงาน แบบวัดการรับรูการสนับสนุนของหนวยงานและแบบวัดความผูกพัน

องคการ วเิคราะหขอมูลดวยสถิติเชิงพรรณาประกอบดวย ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห

สัมประสทิธิ์สหสัมพันธเปยรสัน และการวเิคราะหถดถอยพหุคูณ  

ผลการวจัิยสามารถสรุปได ดังนี้ 1) ระดับความผูกพันองคการของนักทรัพยากรมนุษยพบวา ความผูกพันองคการ

ของนักทรัพยากรมนุษยอยูในระดับสูง (คาเฉลี่ย = 5.27)  2) ผลการวเิคราะหถดถอยพหุคูณ พบวามีปจจัยอยางนอย 1 ปจจัย

ที่สามารถทํานายความผูกพันองคการไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 F(5, 385) = 144.63, p-value < 0.001 โดยที่

การสนับสนุนจากเพื่อนรวมงานมีอิทธผิลทางบวกตอความผูกพันองคการอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในระดับต่ํามาก 

(β=.08) ในขณะที่ตัวแปรลักษณะงานอ่ืน ๆ ไมมีนัยสําคัญทางสถติแิละความพงึพอใจมีอิทธพิลทางบวกตอความผูกพันองคการ

อยางมีนัยสําคัญทางสถติทิี่ระดับ .01 ในระดับปานกลาง (β=.52) และการรับรูการสนับสนุนของหนวยงานมีอิทธิผลทางบวก

ตอความผูกพันองคการอยางมีนัยสําคัญทางสถติทิี่ระดับ .01 ในระดับต่ํา (β=.38) ทัง้นี้ ชุดของตัวแปรทํานายมีความสัมพันธ

กับความผูกพันองคการในระดับสูงมาก (R=.81) โดยมีคาสัมประสิทธิ์การทํานายเทากับ (R2) .65 และคาสัมประสิทธิ์การ

ทํานายแบบปรับแกเทากับ (Adjusted R2) .64 

คําสําคัญ:  คุณลักษณะของงาน  ความพงึพอใจในงาน  การรับรูการสนับสนุนของหนวยงาน  ความผูกพันองคการ 

Abstract 

This descriptive research was carried out 1) to study the organizational commitment level of human resource 

officers 2) to explore influence of Job Content, Job Satisfaction and Perceived Organizational Support on Organizational 

Commitment of human resource officers. The data were collected form 391 Human resource officers or other officers 

whose responsibility to human resource management. The research instruments consisted of the demographic 

questionnaire, the job content questionnaire, job satisfaction survey, perceived organizational support and Organizational 

Commitment survey. Frequency, percentage, mean and standard deviation, Pearson’s correlation coefficient and multiple 

regression analysis were used to analyze data. 
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The results of this research demonstrated as follows: 1) human resource officers’ organizational commitment 

level was high (mean=5.27, SD=1). 2) At least one influencer that included job content (job control, psychological job 

demand and colleague social support), job satisfaction and perceived organizational support could predict organizational 

commitment significantly at level .01 (F(5, 385) = 144.63, p-value < 0.001). Colleague social support, job satisfaction and 

perceived organizational support were positively affected on organizational commitment and their effect were β=.08, 

.52 and .38 accordingly. The set of influencers very highly correlated to organizational commitment (R=.81) with 

coefficient of determination (R2) = .65 and adjusted coefficient of determination (adj. R2) = .64. 

Keywords:  job content  job satisfaction  perceived organizational support  organizational commitment 

 

บทนํา 

 การบรหิารจัดการองคการในยุคปจจุบันมีการนําเอาหลักการของพฤติกรรมองคการ ซึ่งเปนการศึกษาเพื่อทําความ

เขาใจเกี่ยวกับพฤติกรรมของปจเจกบุคคลและกลุมบุคคลที่อยูในองคการ รวมทั้งปจจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและการขับเคลื่อนขององคการ เนื่องจาก ศาสตรดานพฤติกรรมองคการสามารถชวยใหองคการพัฒนา

ประสทิธภิาพในการปฏิบัตงิานขององคการได (John et al., 2012) ประกอบกับองคการในปจจุบันโดยสวนใหญตองการผลิต

ผลงานออกมาใหไดจํานวนมาก โดยใชพนักงานจํานวนนอย ดวยความตองการขององคการในลักษณะเชนนี้ องคการมีความ

จําเปนอยางย่ิงที่จะตองสรางใหพนักงานมีความผูกพันกับองคการ ซึ่งไมใชเพียงแตความผูกพันทางกายภาพแตจะตองเปน

ความผูกพันทางจิตใจหรือความผูกพันภายใน เพื่อสงผลใหพนักงานทุมเทปฏิบัติงานอยางเต็มความสามารถ (Ulrich, 1997) 

นอกจากนัน้ หากองคการใดสามารถทําใหพนักงานมีความผูกพันกับองคการแลว ปญหาเกี่ยวกับการลาออกของพนักงานก็จะมี

อัตราที่ลดนอยลง ความเสยีหายจากการปฏิบัติงานก็จะลดนอยลง มีความพึงพอใจในงานมากขึ้น (Newstorm and Davis, 1983  

อางถงึในสมจิตร จันทรเพ็ญ, 2557 : 7-8) ดังนัน้ องคการในปจจุบันจึงใหความสําคัญและพยายามที่จะทําใหพนักงานมีความ

ผูกพันกับองคการใหได  เพื่อหวังใหพนักงานมีพฤตกิรรมตามที่ไดกลาวมาขางตน 

ปจจุบันจึงมีการศึกษาเกี่ยวกับความผูกพันกับองคการอยางกวางขวางและพบวา มีตัวแปรหรือปจจัยหลายตัวที่มี

อิทธพิลตอพนักงานใหเกดิความผูกพันกับองคการ สามารถอยูรวมกันและมีความสัมพันธที่ดกีับพนักงานคนอ่ืน ๆ ไมวาจะเปน

ตัวแปรดานความสุข ความพึงพอใจดานตาง ๆ และตัวแปรดานสุขภาพที่ดีของพนักงาน (Wright, 2003) ตัวแปรดาน

คุณลักษณะของงานก็เปนอีกหนึ่งตัวแปรที่สามารถกอใหเกิดความผูกพันองคการได นอกจากนั้น ยังมีตัวแปรดานการ

สนับสนุนของหนวยงานที่สามารถสงเสรมิใหพนักงานผูกพันกับองคการได หากพนักงานรับรูไดวา องคการมองเห็นคุณคาใน

การปฏิบัตงิานของตน อีกทัง้ แสดงความหวงใยและสนับสนุนใหพนักงานมีความเปนอยูที่ดีขึ้น (Eisenberger et al., 1986 อาง

ถึงใน ศศินันท ทิพยโอสถ และกฤษดา เชียรวัฒนสุข, 2556) โดยฝายหรือตําแหนงงานที่มีความเกี่ยวของโดยตรงกับการ

บริหารจัดการระบบตาง ๆ ภายในองคการใหเกิดผลตามที่กลาวมาขางตนทั้งหมดนั้น ไดแก การบริหารทรัพยากรมนุษย 

เนื่องจากฝายงานหรือตําแหนงที่เกี่ยวของกับการบริหารทรัพยากรมนุษยนั้น มีหนาที่สําคัญในการบริหารจัดการใหเกิด

ประสิทธิภาพสูงสุดแกองคการตามเปาหมายและนโยบายที่องคการไดกําหนดไวในดานตาง ๆ (Cania, 2014) และบริหาร

จัดการใหพนักงานปฏิบัตงิานไดอยางเต็มความสามารถและมีประสทิธภิาพตามที่ตองการ (Nandikove et al., 2017) ซึ่งตัวแปร

ตาง ๆ ที่กลาวมาขางตนมีความสัมพันธกับงานการบรหิารทรัพยากรมนุษยที่จะนํามาใชเพื่อทําใหพนักงานเกิดความผูกพันตอ

องคการขึ้นได 

ดวยเหตุผลดังกลาวขางตน คณะผูวิจัยจึงมีความตองการจะศึกษาวาตัวแปร 3 ตัว ซึ่งไดแก คุณลักษณะของงาน 

(Job Content) ความพึงพอใจในงาน (Job Satisfaction) และการสนับสนุนของหนวยงาน (Perceived Organizational Support) 
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จะมีอิทธิพลตอความผูกพันองคการ (Organizational Commitment) ของพนักงานซึ่งเปนนักทรัพยากรมนุษยและเจาหนาที่

ธุรการหรอืไมอยางไร เพราะตําแหนงงานดังกลาวมีความเกี่ยวของกับกระบวนการในการสรางและนําตัวแปรขางตนมาใชเพื่อ

กอใหเกิดความผูกพันองคการ แตจากการทบทวนวรรณกรรมของคณะผูวิจัย ไมพบวามีการศึกษาในประเด็นนี้ มีเพียง

การศึกษาจากกลุมตัวอยางที่เปนพนักงานในฝายอ่ืน ๆ (Chiang and Hsieh, 2012; Jalonen et al., 2012; Lages, 2012) ทั้งที่

งานการบริหารทรัพยากรมนุษยเปนงานสําคัญที่จะตองบริหารจัดการองคการที่เกี่ยวของกับพนักงานในตําแหนงงานอ่ืน ๆ 

และตองอาศัยความผูกพันตอองคการซึ่งเปนปจจัยที่จะชวยสงเสริมใหนักทรัพยากรมนุษย ทุมเทดําเนินงานใหแกหนวยงาน

เฉกเชนเดยีวกันกับพนักงานในตําแหนงอ่ืน ๆ ซึ่งหากผลการศกึษาพบวาปจจัย 3 ตัวดังกลาวขางตน มีอิทธิพลตอพนักงานซึ่ง

เปนนักทรัพยากรมนุษยและเจาหนาที่ธุรการที่จะกอใหเกิดหรือไมเกิดความผูกพันองคการแลว ยอมจะสามารถนําผล

การศกึษาครัง้นี้ไปพจิารณาประกอบการวางแผนบรหิารจัดการองคการและพนักงานเพื่อเพิ่มความผูกพันองคการใหมากขึ้น

ได ซึ่งจะสงผลใหองคการและพนักงานสามารถปฏิบัตงิานรวมกันไดอยางราบรื่นและเปนไปตามที่องคการคาดหวัง 

 

วัตถุประสงคของการศกึษา 

 1. เพื่อศกึษาระดับความผูกพันตอองคการของนักทรัพยากรมนุษย 

 2. เพื่อศึกษาอิทธิพลของคุณลักษณะของงาน (Job Content) ความพึงพอใจในงาน (Job Satisfaction) และการ

สนับสนุนของหนวยงาน (Perceived Organizational Support) ตอความผูกพันองคการ (Organizational Commitment) ของนัก

ทรัพยากรมนุษย  

 

กรอบแนวคดิในการวิจัย 

 
สมมติฐานการวิจัย 

 จากกรอบแนวคิดในการวิจัย ในการศึกษาอิทธิพลของคุณลักษณะของงาน ความพึงพอใจในงานและการรับรูการ

สนับสนุนของหนวยงานที่มีตอความผูกพันองคการของนักทรัพยากรมนุษย โดยมีสมมติฐานการวิจัยตามปจจัยที่มีอิทธิพลตอ

ความผูกพันองคการดังนี้  

1. การควบคุมงานมีอิทธพิลทางบวกตอความผูกพันองคการ  

2. ขอเรยีกรองจากงานมีอิทธพิลทางลบตอความผูกพันองคการ 

3. การสนับสนุนจากเพื่อนรวมงานมีอิทธพิลทางบวกตอความผูกพันองคการ 

4. ความพงึพอใจในงานมีอิทธพิลทางบวกตอความผูกพันองคการ 

5. การรับรูการสนับสนุนของหนวยงานมีอิทธพิลทางบวกตอความผูกพันองคการ 
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วิธีดําเนนิการวิจัย 

 การศกึษาอิทธพิลของคุณลักษณะของงาน ความพงึพอใจในงานและการสนับสนุนของหนวยงานที่มีตอความผูกพัน

องคการ คณะผูวจัิยไดดําเนนิการวจัิย โดยรายละเอียดดังตอไปนี้ 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากร คือ นักทรัพยากรมนุษยและเจาหนาที่ธุรการที่มีหนาที่รับผดิชอบดานการบริหารทรัพยากรมนุษยโดยตรง 

ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลกลุมตัวอยางคํานวณโดยการวิเคราะหอํานาจการทดสอบ (Power analysis) ดวย

โปรแกรม G*power (Faul et al., 2009) เพื่อคํานวณขนาดของกลุมตัวอยางที่เหมาะสมตอการวิเคราะหถดถอยพหุ (Multiple 

regression) ที่สามารถพบนัยสําคัยทางสถิติของอิทธิพลปจจัยทํานายที่มีขนาดอิทธิพลระดับต่ํา (f2=.02) โดยกําหนดคา

นัยสําคัญทางสถติทิี่ () ที่ระดับ .05 อํานาจการทดสอบที่ 90% และมีปจจัยทํานายจํานวน 5 ตัวแปรที่มีการทดสอบแบบมี

ทิศทางตามสมมติฐานการวิจัย รวมเปนกลุมตัวอยางจํานวนทั้งสิ้น 430 คน  และทําการสุมกลุมตัวอยางแบบแบงชั้น 

(Stratified random sampling) โดยใชตัวแปรประสบการณทํางานเปนตัวแปรแบงชั้น ทั้งนี้กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามแก

ผูวจัิยที่มีความสมบูรณจํานวน 391 คนคิดเปนรอยละ 90.9 

เครื่องมือที่ใชในการศกึษา 

เครื่องมือที่ใชในการวจัิยประกอบดวย 5 สวนโดยแตละสวนมีรายละเอียด ดังนี้ 

สวนที่ 1 เปนแบบสอบถามขอมูลพื้นฐานของกลุมตัวอยาง ไดแก เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา 

ตําแหนงงานและประสบการณการทํางาน  

สวนที่ 2 เปนแบบวัดลักษณะของงาน โดยดัดแปลงจากแบบวัดความเครียดจากงานฉบับภาษาไทย (Thai job 

content questionnaire) ของพชิญา  พรรคทองสุข (2552) ที่แปลมาจากแบบวัดความเครียดจากงานของ Karasek (1985)  ซึ่ง

เปนแบบสอบถามวัดความรูสึกที่ มีตอลักษณะการงาน เปนแบบวัดแบบมาตรประมาณคา 4 ระดับ จํานวน 17 ขอ 

ประกอบดวย 3 องคประกอบ ไดแก การควบคุมงาน (Job control) จํานวน 8 ขอ  ขอเรียกรองจากงาน (Psychological job 

demand) จํานวน 5 ขอ และการสนับสนุนจากเพื่อนรวมงาน (Job social support) จํานวน 4 ขอ โดยมีคาความเที่ยงเทากับ .92 

.74 และ .90 ตามลําดับ  

 สวนที่ 3 เปนแบบวัดความพึงพอใจในการทํางาน ซึ่งเปนแบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจงานในภาพรวม และ

ความรูสกึในการปฏิบัตงิาน โดยมีลักษณะเปนมาตรประมาณคา 7 ระดับจํานวน 3 ขอ โดยแปลและดัดแปลงมาจาก Mulki, 

Jaramillo and Locander (2006) โดยมีคาความเที่ยงเทากับ .893  

 สวนที่ 4 เปนแบบวัดการรับรูการสนับสนุนของหนวยงาน (Perceived organizational support) เปนแบบวัดแบบมาตร

ประมาณคา 7 ระดับจํานวน 5 ขอ โดยสอบถามความคิดเห็นของพนักงานเกี่ยวกับการไดรับการสนับสนุนของหนวยงาน เชน 

"หนวยงานใสใจความเห็นของฉัน"  โดยแปลและปรับปรุงมาจาก Chiang and Hsieh (2012) ซึ่งเปนแบบวัดที่มีความเที่ยงและ

ความตรงสูงโดยแบบวัดดังกลาวมีคาความเที่ยงเทากับ .77  และมีการตรวจสอบความตรงเชิงโครงสรางโดยมีคาน้ ําหนัก

องคประกอบมาตรฐานระหวาง .67-.91 และมีความเที่ยงของประกอบ (Composite reliability) เทากับ .92   

 สวนที่ 5 เปนแบบวัดความผูกพันองคการ เปนแบบวัดแบบมาตรประมาณคา 7 ระดับจํานวน 4 ขอ โดย

สอบถามความรูสกึของพนักงานเกี่ยวกับความผูกพันตอองคการดานจิตใจ (Affective commitment)  เชน “ฉันภาคภูมิใจที่จะ

บอกคนอ่ืน ๆ วาฉันทํางานในหนวยงานแหงนี้” ซึ่งแปลและปรับปรุงขอคําถามจาก Lages (2012) ซึ่งเปนแบบวัดความผูกพัน

ตอองคการฉบับสัน้ที่มีความเที่ยงสูง โดยมีความเที่ยงเทากับ .93 ทัง้นี้ผูวจัิยทําการวเิคราะหความเที่ยงของเครื่องมือในสวนที่ 

2 – 5 ดวยการคาสัมประสทิธิ์ครอนบราคของแอลฟา (Cronbach’s alpha coefficient) 
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การเก็บรวบรวมขอมูล 

1. ผูวจัิยทําบันทกึชี้แจงวัตถุประสงคของการวจัิยและขั้นตอนการเก็บรวบรวมขอมูลวิจัยตอ ผูอํานวยการของสถาน

ประกอบการ เพื่อขอความรวมมือในการเก็บรวบรวมขอมูลวจัิย 

2. ภายหลังจากไดรับอนุญาตใหเก็บขอมูลได  ผูวจัิยหรอืผูชวยวจัิยเขาประสานงานกับผูจัดการเพื่อเขาพบและชี้แจง

รายละเอียดโครงการวิจัยกับกลุมตัวอยาง  โดยผูวิจัยแนะนําตัวและใหขอมูลเกี่ยวกับโครงการวิจัย และเปดโอกาสใหกลุม

ตัวอยางไดพจิารณาขอมูลกอนตัดสนิใจในการใหขอมูลวจัิย 

3. ในขัน้ตอนการเก็บรวบรวมขอมูล ผูวจัิยหรอืผูชวยวจัิยอธบิายขัน้ตอนการตอบแบบสอบถามตอกลุมตัวอยาง และ

ใหกลุมตัวอยางตอบแบบสอบถามดวยตนเอง หากมีขอสงสัยกลุมตัวอยางสามารถซักถามรายละเอียดเกี่ยวกับขอคําถามหรือ

แบบสอบถามไดตลอดเวลา โดยใชระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอมูลประมาณ 20 – 30 นาที ทั้งนี้การเขารวมการวิจัยของ

กลุมตัวอยางเปนไปดวยความสมัครใจ รวมทั้งกลุมตัวอยางสามารถปฏิเสธการใหขอมูลบางสวนหรือยุติเขารวมการวิจัยได

ตลอดเวลาโดยไมมีผลกระทบตอกลุมตัวอยางแตอยางใด  

4. ผูวจัิยนําแบบสอบถามที่กลุมตัวอยาง สงกลับคือมาและตรวจสอบความถูกตองและความครบถวนของแบบสอบถาม โดยมี

แบบสอบถามที่มีความครบถวนในการวิเคราะหขอมูลจํานวน 391 ชุด ทั้งนี้ขอมูลวิจัยทั้งหมดถูกเก็บเปนความลับ รวมทั้ง

แบบสอบถามทัง้หมดจะถูกจัดเก็บไวที่ปลอดภัยเพื่อปองกันผูที่ไมเกี่ยวของรับรูถงึขอมูลในเอกสารได 

การวิเคราะหขอมูล 

วิเคราะหขอมูลพื้นฐานของกลุมตัวอยางดวยสถิติพื้นฐาน ประกอบดวย ความถี่ รอยละ สําหรับขอมูลจัดประเภท 

คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานสําหรับตัวแปรเชิงปริมาณ  วิเคราะหสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเปยรสัน (Pearson’s correlation 

coefficient) และการวเิคราะหถดถอยพหุคูณ (Multiple regression)  เพื่อศึกษาอิทธิพลของคุณลักษณะงาน ความพึงพอใจใน

งานและการรับรูการสนับสนุนของหนวยงาน มีตอความผูกพันตอองคการ โดยกําหนดคาระดับนัยสําคัญทางสถติทิี่ระดับ .05 

ผลการวิจัย 

 ผลการวเิคราะหขอมูลพื้นฐานของกลุมตัวอยางพบวา สวนใหญเปนเพศหญิง (รอยละ 68.8) และมีอายุ 25-34 ป 

(รอยละ 40) รองลงมาคือกลุมอายุ 35 – 44 ป (รอยละ 25.1) ซึ่งเปนกลุมวัยทํางานเปนสวนใหญ และสวนใหญมีสถานภาพ

โสด (รอยละ 60.4) และเม่ือพจิารณาถงึระดับการศกึษาสูงสุดพบวาประมาณครึ่งหนึ่งของกลุมตัวอยางจบการศึกษาในระดับ

ปรญิญาตร ี(รอยละ 51.2)  สําหรับปจจัยดานการปฏิบัตงิานของกลุมตัวอยางสวนใหญเปนพนักงานในระดับปฏิบัติการ (รอย

ละ 83.9) และโดยมีประสบการณในการทํางานที่ใกลเคียงกันระหวางกลุม โดยสวนใหญมีประสบการณการทํางานไมเกิน 2 ป

รอยละ 26.3 รองลงมาคือ 3 – 5 ป รอยละ 22.5 และประสบการณการทํางาน 6-10 ป รอยละ 19.7 และสวนใหญทํางานใน

ภาคเอกชน (รอยละ 61.6) และสวนใหญทํางานในองคการขนาดใหญที่มีพนักงานมากกวา 1,000 คนขึ้นไป (รอยละ 32.5) 

และองคการขนาดปานกลางที่มีพนักงาน 51-299 คน (รอยละ 26.3) รายละเอียดปรากฎตามตารางที่ 1 

ตารางที่ 1  ผลการวเิคราะหขอมูลพื้นฐานของกลุมตัวอยาง 

 

ตัวแปร ความถี่ รอยละ 

เพศ ชาย 114 29.16 
 หญงิ 269 68.80 

 ไมระบุ 8 20.04 
อายุ ต่ํากวา 21 ป 5 1.28 
 21 – 25 ป 69 17.65 
 26 – 35 ป 160 40.92 
 36 – 45 ป 98 25.06 
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ตารางที่ 1  ผลการวเิคราะหขอมูลพื้นฐานของกลุมตัวอยาง 

 

ตัวแปร ความถี่ รอยละ 

 46 – 55 ป 31 7.93 
 56 ปขึ้นไป 7 1.79 
 ไมระบุ 21 5.37 
สถานภาพสมรส โสด 236 60.35 
 สมรส 130 33.25 
 หมาย/หยา/แยกกันอยู 22 5.63 
 ไมระบุ 3 0.77 
ระดับการศกึษา ต่ํากวาปรญิญาตรี 163 41.69 
 ปรญิญาตรี 200 51.15 
 ปรญิญาโทหรอืสูงกวา 18 4.60 
 ไมระบุ 10 2.56 
ตําแหนงงาน พนักงานปฏิบัตงิาน 328 83.89 
 ผูบรหิารระดับตน 30 7.67 
 ผูบรหิารระดับกลาง/สูง 16 4.09 
 ไมระบุ 17 4.35 
ประสบการณ 2 ปหรอืต่ํากวา 103 26.34 
 3 – 5 ป 88 22.51 
 6 – 10 ป 77 19.69 
 11 ปหรอืสูงกวา  67 17.14 
 ไมระบุ 56 14.32 
ประเภทขององคการ รัฐบาล 115 29.4 

 เอกชน 241 61.6 

 รัฐวสิาหกจิ 35 9.0 

ขนาดขององคการ 1 – 50 คน 68 17.4 

 51 – 299 คน 103 26.3 

 300 – 599 คน 46 11.8 

 600 – 999 คน 47 12.0 

 1000 คนขึ้นไป 127 32.5 

รวม 391 100 

 

ผลการวิเคราะหระดับคุณลักษณะของงานพบวา คาเฉลี่ยของการควบคุมงานเทากับ 22.44 (SD=4) ซึ่งอยูใน

ระดับสูง และคาเฉลี่ยของขอเรยีกรองจากงานเทากับ 13.24 (SD=2.74) ซึ่งอยูในระดับปานกลาง และคาเฉลี่ยการสนับสนุน

จากเพื่อนรวมงานเทากับ 14.65 (SD=2.53) ซึ่งอยูในระดับสูง  ซึ่งจากผลการวเิคราะหดังกลาวสามารถสรุปไดวาลักษณะงาน

ของนักทรัพยากรมนุษยและเจาหนาที่ธุรการ สามารถควบคุมสถานการณและจัดการงานไดเปนอยางดี รวมทั้งเปนงานที่มี

ความตงึเครยีดนอยเนื่องจากมีขอเรียกรองจากงานต่ํารวมทั้งไดรับการสนับสนุนจากเพื่อนรวมงานเปนอยางดี ทั้งนี้คาเฉลี่ย

ความพึงพอใจในการทํางานของกลุมตัวอยางเทากับ 5.47 (SD=1.02) ซึ่งอยูในระดับมาก และคาเฉลี่ยของการรับรูการ

สนับสนุนของหนวยงานเทากับ 4.92 (SD=1.04) ซึ่งอยูในระดับมากเชนกัน    ทั้งนี้เม่ือพิจารณาคาเฉลี่ยระดับความผูกพัน

องคการเทากับ 5.27 (SD=1) ซึ่งอยูในระดับผูกพันตอองคการสูง 
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ตารางที่ 2  คาเฉลี่ย สวนเบีย่งเบนมาตรฐาน และคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเปยรสันของตัวแปรที่ใชในการศกึษา 

ตัวแปร 1.1 1.2 1.3 2 3 4 
1. คุณลักษณะของงาน       

1.1 การควบคุมงาน 1      

1.2 ขอเรยีกรองจากงาน .52** 1     

1.3 การสนับสนุนจากเพื่อนรวมงาน .48** .50** 1    

2. ความพงึพอใจในงาน .33** .01 .25** 1   

3. การรับรูการสนับสนุนของหนวยงาน .50** .21** .40** .54** 1  

4. ความผูกพันองคการ .37** 0.09 .34** .73** .67** 1 

ชวงคะแนนที่เปนไปได 8-32 5-20 4-16 1-7 1-7 1-7 

คาเฉลี่ย 22.44 13.24 14.65 5.47 4.92 5.27 

สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 4.00 2.74 2.53 1.02 1.04 1.00 

หมายเหต ุ** มีนัยสําคัญทางสถติทิี่ระดับ .01 

 

ทัง้นี้เม่ือพจิารณาความสัมพันธระหวางตัวแปรทํานายกับตัวแปรความผูกพันองคการพบวา ตัวแปรลักษณะงานที่มี

ความสัมพันธเชงิบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถติทิี่ระดับ .05 ไดแก การควบคุมงาน และ การสนับสนุนจากเพื่อนรวมงาน (r = 

.37 และ .34 ตามลําดับ) ในขณะที่ขอเรยีกรองจากงานไมมีความสัมพันธกับความผูกพันองคการ  นอกจากนั้นความพึงพอใจ

ในงานและการรับรูการสนับสนุนของหนวยงานมีความสัมพันธเชงิบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (r = .73 และ .67 

ตามลําดับ) รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 2  

ผลการวิเคราะหการถดถอยพบวามีปจจัยอยางนอย 1 ปจจัยที่สามารถทํานายความผูกพันองคการไดอยางมี

นัยสําคัญทางสถติทิี่ระดับ 0.01 F(5, 385) = 144.63, p-value < 0.001 หมายความวา ตัวแปรที่ใชในการศึกษานั้นมีอิทธิพลตอ

ความผูกพันองคการ และเม่ือพิจารณาปจจัยที่มีอิทธิพลตอความผูกพันองคการพบวา ในสวนของลักษณะงานมีเพียงการ

สนับสนุนจากเพื่อนรวมงานสามารถทํานายความผูกพันองคการไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยที่การสนับสนุน

จากเพื่อนรวมงานมีอิทธผิลทางบวกตอความผูกพันองคการในระดับต่ํามาก (β=.08) ในขณะที่ตัวแปรลักษณะงานอ่ืน ๆ ไมมี

นัยสําคัญทางสถติ ินอกจากนัน้ความพงึพอใจในงาน และการรับรูการสนับสนุนของหนวยงานนั้นสามารถทํานายความผูกพัน

องคการไดอยางมีนัยสําคัญทางสถติทิี่ระดับ .01 โดยที่ความพึงพอใจมีอิทธิพลทางบวกตอความผูกพันองคการในระดับปาน

กลาง (β=.52) และการรับรูการสนับสนุนของหนวยงานมีอิทธิผลทางบวกตอความผูกพันองคการในระดับต่ํา (β=.38) ทั้งนี้

ชุดของตัวแปรทํานายมีความสัมพันธกับความผูกพันองคการในระดับสูงมาก (R=.81) โดยมีคาสัมประสิทธิ์การทํานายเทากับ 

0.65 และคาสัมประสทิธิ์การทํานายแบบปรับแกเทากับ 0.64 โดยผลการวิเคราะหปรากฏตามตารางที่ 3 และสามารถเขียน

สมการทํานายไดดังนี้ 

ความผูกพันองคการ’ = 0.49 – 0.01 (การควบคุมงาน) – 0.01 (ขอเรยีกรองจากงาน) + 0.03 (การสนับสนุนจากเพื่อนรวมงาน) + 0.51 

(ความพงึพอในงาน) + 0.36 (การรับรูการสนบัสนุนของหนวยงาน) 
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ตารางที่ 3  ผลการวเิคราะหอิทธพิลที่ปจจัยคุณลักษณะของงาน ความพงึพอใจในงาน การรับรูการสนับสนุนของหนวยงานที่

มีตอความผูกพันองคการ ดวยการวเิคราะหถดถอยพหุ (Multiple regression) 

ตัวแปร b se β t p-value 

การควบคุมงาน -0.01 0.01 -0.01 -0.28 0.782 

ขอเรยีกรองจากงาน -0.01 0.01 -0.03 -0.70 0.485 

การสนับสนุนจากเพื่อนรวมงาน 0.03 0.02 0.08 1.98* 0.049 

ความพงึพอใจในงาน 0.51 0.04 0.52 14.14** < 0.001 

การรับรูการสนับสนุนของหนวยงาน 0.36 0.04 0.38 9.58** < .001 

F(5, 385) = 144.63, p < .001  คาคงที่ = .49; SE= .23*  R = .81  R2 = .65  adj R2 = .64  

หมายเหตุ * มีนัยสําคัญทางสถติทิี่ระดับ 0.5  ** มีนัยสําคัญทางสถติทิี่ระดับ .01  
 

วิจารณผลการวิจัย 

ผลการศึกษาอิทธิพลของคุณลักษณะของงาน ความพึงพอใจในงานและการสนับสนุนของหนวยงานที่มีตอความ

ผูกพันองคการของพนักงานฝายบรหิารทรัพยากรมนุษย พบวา ตัวแปรเกี่ยวกับคุณลักษณะงานในดานการควบคุมงาน และ

ดานขอเรยีกรองในงาน ไมมีอิทธพิลตอความผูกพันองคการแตอยางใด เนื่องจาก คุณลักษณะของงานดานการควบคุมงาน ไม

มีนัยสําคัญทางสถติ ิซึ่งไมสอดคลองกับการศกึษาของ Jalonen et al. (2006) ซึ่งกลาวไววา หากพนักงานมีการควบคุมงานใน

ระดับสูง จะสงผลใหระดับความผูกพันองคการสูงตามไปดวย และคุณลักษณะของงานดานขอเรยีกรองในงาน ก็ไมมีนัยสําคัญ

ทางสถติเิชนกัน ซึ่งคลายคลงึกับการศกึษาของไขมุกต วกิรัยศักดา และวโิรจน เจษฎาลักษณ (2560) ที่สรุปผลการศึกษาไววา 

ขอเรยีกรองในงานมีอิทธพิลเชงิลบตอความผูกพันทางอารมณตอองคการ แตสําหรับคุณลักษณะของงานอีกดาน คือ ดานการ

สนับสนุนจากเพื่อนรวมงาน พบวา มีอิทธิพลตอความผูกพันองคการ ซึ่งมีความคลายคลึงกับการศึกษาของปวีนา ทรงนุวัด 

(2558) กลาวคือ ความสัมพันธกับเพื่อนรวมงานกับความผูกพันองคการ โดยภาพรวมมีความสัมพันธอยูในระดับปานกลาง 

คาสัมประสทิธิ์สหสัมพันธเทากับ 0.471  

 สําหรับตัวแปรความพงึพอใจในงานนัน้ พบวา มีอิทธพิลตอความผูกพันองคการของพนักงานฝายบริหารทรัพยากร

มนุษย ซึ่งสอดคลองกับผลการศกึษาของรพพีรรณ สุพรรณพัฒน (2554) ซึ่งพบวา พนักงานที่มีระดับความพึงพอใจในงานต่ํา 

ก็จะมีความผูกพันตอองคการต่ํา แตหากพนักงานคนใด มีความพึงพอใจในงานสูง ก็จะสงผลทําใหมีความผูกพันองคการสูง

ตามไปดวย แตอยางไรก็ดี ตัวแปรความพึงพอใจในงานไดมีการศึกษาซึ่งจําแนกและแบงลักษณะหรือประเภทของความพึง

พอใจในงานออกเปนดานตาง ๆ ไมวาจะเปนดานระบบผลตอบแทน ดานนโยบายการบริหารขององคการ ดานสภาพแวดลอม

ในการปฏิบัติงาน ดานความม่ันคงในการปฏิบัติงาน ดานความกาวหนาในอาชีพหรือดานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของ ตัวอยางเชน

การศกึษาของภาวนา เวชกจิ (2550) ซึ่งไดจําแนกความพึงพอใจในงานออกเปน 7 ดาน ไดแก ดานลักษณะงาน ดานหัวหนา

งาน ดานเพื่อนรวมงาน ดานความกาวหนา ดานความม่ันคง ดานสวัสดิการและดานองคการ ดังนั้น ในการศึกษาครั้งตอไป 

สามารถจําแนกตัวแปรความพงึพอใจในงานเปนดานตาง ๆ ตามลักษณะดังกลาวขางตน เพื่อจะสามารถศึกษาไดวา ความพึง

พอใจในงานแตละดานมีอิทธพิลตอความผูกพันองคการแตกตางกันมากนอยหรอืไม อยางไร  

 ผลการศกึษาอิทธพิลของตัวแปรการรับรูการสนับสนุนจากหนวยงานที่มีตอความผูกพันองคการมีนัยสําคัญทางสถิต ิ

ซึ่งสามารถทําใหเห็นไดวา มีลักษณะของอิทธิพลในทิศทางเดียวกันกับตัวแปรคุณลักษณะของงานดานการสนับสนุนในการ

ปฏิบัตงิานจากเพื่อนรวมงาน กลาวคือ การสนับสนุนภายในหนวยงานไมวาจะเปนจากระบบของหนวยงานเอง หรือจากการ

สนับสนุนของเพื่อนรวมงานสามารถมีอิทธพิลกอใหเกดิความผูกพันองคการไดเฉกเชนเดยีวกัน ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ

กนกวรรณ เต็มโศภินกุล  (2560) ซึ่งไดสรุปผลการวิเคราะหสหสัมพันธของระดับการรับรูการสนับสนุนจากหนวยงานกับ
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ความผูกพันองคการไววา ระดับการรับรูการสนับสนุนจากองคการมีความสัมพันธกับความผูกพันองคการ อยางมีนัยสําคัญ

ทางสถติ ิกลาวคือ หากพนักงานมีระดับการรับรูการสนับสนุนจากองคการสูง ก็จะย่ิงมีความรูสึกผูกพันตอองคการมากย่ิงขึ้น

ตามไปดวย  

 นอกจากนัน้ ตัวแปรตามของการศกึษาครัง้นี้ ซึ่งไดแก ความผูกพันองคการ คณะผูวจัิย พบวา  มีการศึกษาที่จําแนก

ความผูกพันองคการออกเปนดานตาง ๆ เชนเดียวกันกับตัวแปรความพึงพอใจในงาน เชน การศึกษาของอุทุมพร รุงเรือง 

(2555) ซึ่งจําแนกความผูกพันองคการออกเปน 3 ดาน ไดแก ดานทัศนคต ิ ดานพฤติกรรมและดานความถูกตองหรือบรรทัด

ฐานของสังคม ดังนัน้ ในการศกึษาครัง้ตอไปก็สามารถจําแนกตัวแปรความผูกพันองคการออกเปนดานตาง ๆ ไดเชนกัน เพื่อ

ศกึษาใหเห็นวาความผูกพันองคการที่เกดิขึ้นนัน้เปนความผูกพันองคการในดานใด 

สรุปผลการวิจัย 

 ผลการวจัิยสามารถสรุปได ดังนี้ 1) ระดับความผูกพันองคการของนักทรัพยากรมนุษยพบวา ความผูกพันองคการ

ของนักทรัพยากรมนุษยอยูในระดับสูง (คาเฉลี่ย = 5.27)  2) ผลการวเิคราะหถดถอยพหุคูณ พบวามีปจจัยอยางนอย 1 ปจจัย

ที่สามารถทํานายความผูกพันองคการไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 F(5, 385) = 144.63, p-value < 0.001 โดยที่

การสนับสนุนจากเพื่อนรวมงานมีอิทธผิลทางบวกตอความผูกพันองคการอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในระดับต่ํามาก 

(β=.08) ในขณะที่ตัวแปรลักษณะงานอ่ืน ๆ ไมมีนัยสําคัญทางสถติแิละความพงึพอใจมีอิทธพิลทางบวกตอความผูกพันองคการ

อยางมีนัยสําคัญทางสถติทิี่ระดับ .01 ในระดับปานกลาง (β=.52) และการรับรูการสนับสนุนของหนวยงานมีอิทธิผลทางบวก

ตอความผูกพันองคการอยางมีนัยสําคัญทางสถติทิี่ระดับ .01 ในระดับต่ํา (β=.38) ทัง้นี้ ชุดของตัวแปรทํานายมีความสัมพันธ

กับความผูกพันองคการในระดับสูงมาก (R=.81) โดยมีคาสัมประสิทธิ์การทํานายเทากับ (R2) .65 และคาสัมประสิทธิ์การ

ทํานายแบบปรับแกเทากับ (Adjusted R2) .64  

 ผลการศกึษาดังกลาวนัน้บงชี้วาปจจัยดานความพงึพอใจในการทํางาน และการรับรูการสนับสนุนของหนวยงานของ

นักทรัพยากรมนุษยนัน้มีความสําคัญตอความผูกพันองคการเปนอยางมาก  ซึ่งความผูกพันองคการเปนองคประกอบที่สําคัญ

ที่ทําใหนักทรัพยากรมนุษยทุมเทในการทํางาน เต็มศักยภาพของตนเองซึ่งจะชวยทําใหเกิดประสิทธิผลขององคการ (Cania, 

2014)  เพราะฉะนัน้องคการจึงควรจัดสภาพการทํางานใหนักทรัพยากรมนุษยมีความรูสกึพงึพอใจกับงานที่ไดรับผิดชอบ และ

ควรมอบหมายงานที่มีความเหมาะสมกับความตองการของนักทรัพยากรมนุษยซึ่งจะมีสวนชวยทําใหเกิดความพึงพอใจในการ

ปฏิบัตงิานตอไป  นอกจากนัน้ในการสงเสริมใหเกิดการรับรูการสนับสนุนของหนวยงานนั้น องคการควรรับฟงความคิดเห็น

ของนักทรัพยากรมนุษย รวมทั้งใหความสําคัญกับเปาหมายและสงเสริมคุณคาเปนรายบุคล รวมทั้งชวยเหลือนักทรัพยากร

มนุษยในการปฏิบัตงิาน 
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บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งนี้ เปนการศึกษาเชิงพรรณา มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) เพื่อศึกษาระดับความตั้งใจอยูในงานของนัก

ทรัพยากรมนุษย และ 2) เพื่อศกึษาปจจัยทํานายความตั้งใจอยูในงานของนักทรัพยากรมนุษย กลุมตัวอยางคือนักทรัพยากร

มนุษยหรอืพนักงานที่ปฏิบัตหินาที่ดานทรัพยากรบุคคล จํานวน 391 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยประกอบดวย แบบสอบถาม

เกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคล แบบวัดการรับรูการสนับสนุนของหนวยงาน แบบวัดความผูกพันองคการ แบบวัดการเสริมพลัง

อํานาจในงานและแบบสอบถามความตั้งใจอยูในงาน วิเคราะหขอมูลดวยสถิติเชิงพรรณาประกอบดวย ความถี่ รอยละ 

คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการวเิคราะหถดถอยพหุคูณ  

ผลการวิจัยพบวา 1) ผลการศึกษาระดับความตั้งใจอยูในงานพบวา นักทรัพยากรมนุษยมีความตั้งใจอยูในงานใน

ระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย = 4.43)  2) ผลการวิเคราะหถดถอยพหุคูณ พบวา การรับรูการสนับสนุนของหนวยงาน ความ

ผูกพันองคการและการเสรมิพลังอํานาจในงาน สามารถทํานายความตัง้ใจอยูในงานไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

โดยที่การรับรูการสนับสนุนของหนวยงาน ความผูกพันองคการ การเสริมพลังอํานาจในงานมีความสัมพันธทางบวกในระดับ

ต่ํากับความตัง้ใจอยูในงานอยางมีนัยสําคัญทางสถติทิี่ระดับ .05 และชุดตัวแปรทํานายมีความสัมพันธกับความตั้งใจอยูในงาน

ในระดับปานกลาง (R=.45) โดยมีคาสมัประสทิธิ์การทํานายเทากับ (R2) .20 และคาสัมประสทิธิ์การทํานายแบบปรับแกเทากับ 

(Adjusted R2) .19 

คําสําคัญ:  ความตัง้ใจอยูในงาน   การรับรูการสนับสนุนของหนวยงาน   ความผูกพันองคการ  นักทรัพยากรมนุษย 

การเสรมิพลังอํานาจในงาน 

Abstract 

This research aimed to 1) study the organizational commitment level of human resource officers 2) to explore 

factors influencing the intention to stay of human resource officers. 391 Human resource officers were selected in this 

study. The research instruments consisted of the demographic questionnaire, perceived organizational support 

questionnaire, organizational commitment scale and intention to stay questionnaire. Descriptive statistic including 

frequency, percentage, mean and standard deviation and multiple regression analysis were used to analyze data. 

The results of this research revealed that: 1) human resource officers’ intention to stay level was at a moderate 

level (mean=4.43). 2) Multiple regression analysis found that perceived organizational support organizational 

commitment and psychological empowerment could predict intention to stay significantly at level .05. Perceived 

organizational support organizational commitment and psychological empowerment have a small positive effect on 
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intention to stay (significance level of .05). The set of predictors moderately correlated to intention to stay (R=.45) with 

coefficient of determination (R2) = .20 and adjusted coefficient of determination (adj. R2) = .19 

Keywords:  perceived organizational support  organizational commitment  psychological empowerment   

human resource officer intention to stay 

บทนํา 

ทรัพยากรมนุษยเปนทรัพยากรหลักที่สําคัญขององคการไมนอยกวาทรัพยากรดานอ่ืน ๆ ขององคการ ทรัพยากร

มนุษยหรอื “คน (Man)” เปนทรัพยากรที่ทรงคุณคาที่สุดขององคการจนกลาวไดวาคนเปนสินทรัพย (Asset) ที่มีทั้งคุณคาและ

เกียรติภูมิที่จะทําหนาที่ในการบริหารหรือจัดการทรัพยากรอ่ืน ๆ ในองคการใหมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด  

(สุนันทา เลาหนันทน, 2560)  มีรายงานการวิจัยไดยืนยันถึงผลของการดําเนินงานดานทรัพยากรมนุษยที่มีประสิทธิภาพ 

(Human resource management practices) จะสงผลใหพนักงานมีพฤติกรรมการทํางานที่ดี เพิ่มสมรรถนะในการทํางาน และ

เปนปจจัยทางออมที่ทําใหพนักงานชวยเหลือองคการนอกเหนือจากบทบาทหนาที่ของตนเอง (Extra-role helping behavior) 

(Shen and Benson, 2016) นอกจากการบรหิารทรัพยากรมนุษยที่สงผลดตีอพนักงานเปนรายบุคคลแลวนั้น ยังชวยสนับสนุน

ใหองคการมีผลติภาพ (Productivity) ที่สูงขึ้นลดอัตราการออกจากงาน รวมทั้งชวยสงเสริมใหองคกรมีสมรรถนะทางการเงิน 

(Cooperate financial performance) ที่สูงขึ้น (Huselid, 1995) และชวยทําใหองคการมีความสามารถในการแขงขันที่สูงขึ้น 

(Albrecht, Bakker, Gruman, Macey, and Saks, 2015)   

นักทรัพยากรมนุษยจึงเปนปจจัยความสําเร็จขององคการ  โดยเฉพาะอยางย่ิงการดําเนนิงานดานทรัพยากรมนุษยที่มี

ประสทิธภิาพ เพราะฉะนัน้การสูญเสียนักทรัพยากรมนุษยที่มีประสบการณ มีทักษะในการบริหารทรัพยากรมนุษยจึงสงผล

เสียตอการบริหารทรัพยากรมนุษยในองคการ เชน การคัดเลือกพนักงานที่มีประสิทธิภาพ การจัดการผลปฏิบัติงาน การ

พัฒนาและฝกอบรมพนักงานในองคการ (Albreacht et al., 2015)  การลาออกของนักทรัพยากรมนุษยที่มีประสิทธิภาพจึงสง

กระทบตอความสําเร็จขององคการ และเปนความสูญเสียขององคการที่มีตนทุนสูงมากในการดําเนินงานขององคการ โดยที่ 

คาใชจายการจางพนักงานใหม 1 คนสูงเปน 6 เทาของคาใชจายในการรักษาพนักงานเกา 1 คน (ปาตีเมาะ เกะราและอาซียะห 

อาแว, 2557) เพราะฉะนัน้การรักษานักทรัพยากรมนุษยที่มีประสบการณใหมีความตองการอยูในงานจึงเปนกลยุทธที่สําคัญ

ในการปองกันความสูญเสียที่เกิดขึ้นขององคการ และเปนปจจัยที่สําคัญตอความสําเร็จและความไดเปรียบเชิงแขงขันของ

องคการ 

จากการทบทวนงานวจัิยที่เกี่ยวของพบวา ปจจัยดานองคการที่มีอิทธพิลตอการคงอยูในงาน ประกอบดวย การรับรู

การสนับสนุนของหนวยงาน (Perceived organizational support) ความผูกพันองคการ (Organizational commitment) และการ

เสริมพลังอํานาจในงาน (Psychological empowerment) ทั้งนี้มีผลการศึกษาพบวา ปจจัยที่ 1 การรับรูการสนับสนุนของ

หนวยงานสามารถสรางความพงึพอใจในงานและสามารถทําใหพนักงานมีความตองการปฏิบัติงานในองคการอยางตอเนื่อง 

(Rhoades and Eisenberger, 2002) เนื่องจากเม่ือพนักงานรับรูวาตนเองนั้นไดรับการสนับสนุนจากองคการในระดับที่

เหมาะสมจะชวยลดความตั้งใจที่จะลาออกจากงานนั้นได (Eder and Eisenberger, 2008)  ปจจัยที่ 2 ความผูกพันองคการ 

เนื่องจากพนักงานที่มีความผูกพันองคการสูงมีแนวโนมที่จะปฏิบัติงานอยูในองคการนานกวาและทํางานอยางเต็มความรู

ความสามารถมากกวาพนักงานทั่ว ๆ ไป ดังนัน้ความผูกพันองคการจึงเปนปจจัยทางจิตวิทยาที่สําคัญอยางหนึ่งในการรักษา

คนเกงใหคงอยูในองคการ (Bhatnagar, 2007) มีงานวจัิยที่ยืนยันวาความผูกพันองคการมีอิทธพิลทางบวกกับความตั้งใจอยูใน

งานของพนักงาน (Sadangharn, 2010; Kwon, Bae and Lawler, 2010) และปจจัยที่ 3 การเสริมพลังอํานาจในงาน เปน

แรงจูงใจทางจิตวิทยาของพนักงานที่ชวยสนับสนุนใหพนักงานทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ  โดยทําใหพนักงานรับรูถึง

ความสําคัญของงาน (Meaning) ความสามารถควบคุมและจัดการงานของตนเองไดอยางมีประสิทธิภาพ (Competence)  
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ความรูสกึวาเปนอิสระในการทํางานและจัดการงานของตนเองได (Self-determination) และการรับรูความสําเร็จขององคการ

ที่เกิดขึ้นจากการทํางานของตนเอง (Impact) (Spreitzer, 1995) ซึ่งการเสริมพลังอํานาจในงานนี้เปนแรงจูงใจภายในของ

พนักงานที่ทําใหทํางานอยางมีประสทิธผิล (Chiang and Hsieh, 2012) ทัง้นี้ผลการศกึษาของ Bester, Stander and Van (2015) 

และการศกึษาของ Pathak and Srivastava (2017) ตางยืนยันวาการเสริมพลังอํานาจในงานนั้นเปนปจจัยที่สําคัญที่ชวยทําให

คนตองการอยูในงาน  จากความสําคัญดังกลาวผูวจัิยจึงทําการอิทธพิลของการรับรูการสนับสนุนของหนวยงาน ความผูกพัน

องคการและการเสรมิพลังอํานาจในงานที่มีตอความตัง้ใจอยูในงานของนักทรัพยากรมนุษย  ซึ่งชวยทําใหองคการดําเนินธุรกิจ

ไดอยางมีประสทิธผิลและประสทิธภิาพ และเปนแนวทางในการรักษานักทรัพยากรมนุษยที่มีประสบการณในองคการตอไป 
 

วัตถุประสงคของการศกึษา 

 1. เพื่อศกึษาระดับความตัง้ใจอยูในงานของนักทรัพยากรมนุษย 

 2. เพื่อศกึษาอิทธพิลของการรับรูการสนับสนุนของหนวยงาน ความผูกพันองคการและการเสริมพลังอํานาจในงานที่

มีตอความตัง้ใจอยูในงานของนักทรัพยากรมนุษย 
 

กรอบแนวคดิในการวิจัย 

 
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวจัิย 

สมมติฐานการวิจัย 

 จากกรอบแนวคิดในการวจัิย ในการศกึษาอิทธพิลของการรับรูการสนับสนุนของหนวยงาน ความผูกพันองคการและ

การเสรมิพลังอํานาจในงานที่มีตอความตัง้ใจอยูในงานของนักทรัพยากรมนุษยดังนี้  

1. การรับรูการสนับสนุนของหนวยงานมีความสัมพันธทางบวกตอความตัง้ใจอยูในงาน 

2. ความผูกพันองคการมีความสัมพันธทางบวกตอความตัง้ใจอยูในงาน 

3. การเสรมิพลังอํานาจในงานมีความสัมพันธทางบวกตอความตัง้ใจอยูในงาน 

วิธีดําเนนิการวิจัย 

 การศกึษาปจจัยทํานายความตัง้ใจอยูในงานของนักทรัพยากรมนุษย คณะผูวิจัยไดดําเนินการวิจัย โดยรายละเอียด

ดังตอไปนี้ 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากร คือ นักทรัพยากรมนุษยหรือพนักงานที่รับผิดชอบดานทรัพยากรบุคคลในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล กลุมตัวอยางคํานวณโดยการวิเคราะหอํานาจการทดสอบ (Power analysis) ดวยโปรแกรม G*power (Faul, 
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Erdfelder, Buchner and Lang, 2009) เพื่อคํานวณขนาดของกลุมตัวอยางที่เหมาะสมตอการวิเคราะหถดถอยพหุคูณ 

(Multiple regression) ที่สามารถพบนัยสําคัญทางสถิติของอิทธิพลปจจัยทํานายที่มีขนาดอิทธิพลระดับต่ํา (f2=.02) โดย

กําหนดคานัยสําคัญทางสถิติที่ () ที่ระดับ .05 อํานาจการทดสอบที่ 90% และมีปจจัยทํานายจํานวน 3 ตัวแปรที่มีการ

ทดสอบแบบมีทศิทางตามสมมตฐิานการวจัิย รวมเปนกลุมตัวอยางจํานวนทัง้สิ้น 430 คนและทําการสุมกลุมตัวอยางแบบแบง

ชัน้ (Stratified random sampling) โดยใชตัวแปรประสบการณทํางานเปนตัวแปรแบงชั้น ผูวิจัยทําการแบงประสบการณของ

กลุมตัวอยางจํานวน 4 กลุม ไดแก ประสบการณทํางาน 2 ปหรือต่ํากวา ประสบการณ 3-5 ป ประสบการณ 6-10 ป และ

มากกวา 10 ปขึ้นไป โดยใหผูจัดการหรอืผูแทนสงรายชื่อของพนักงานที่มีประสบการณตามที่ผูวิจัยกําหนด และผูวิจัยทําการ

สุมแบบเชิงระบบ (Systematic random sampling) จากรายชื่อดังกลาวโดยใหกลุมตัวอยางแตละชั้นมีจํานวนที่ใกลเคียงกัน 

ทัง้นี้กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามแกผูวจัิยที่มีความสมบูรณจํานวน 391 คนคิดเปนรอยละ 90.90 

เครื่องมือที่ใชในการศกึษา 

เครื่องมือที่ใชในการวจัิยประกอบดวย 5 สวนโดยแตละสวนมีรายละเอียด ดังนี้ 

สวนที่ 1 แบบสอบถามขอมูลพื้นฐานของกลุมตัวอยาง ไดแก เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ตําแหนง

งานและประสบการณการทํางาน  

สวนที่ 2 แบบวัดการรับรูการสนับสนุนของหนวยงาน (Perceived organizational support) เปนแบบวัดแบบมาตร

ประมาณคา 7 ระดับจํานวน 5 ขอ โดยแปลและปรับปรุงมาจาก Chiang and Hsieh (2012) มีคาความเที่ยงเทากับ .77  โดย

แบบวัดดังกลาวมีความตรงเชิงโครงสราง (Construct validity) เปนอยางดีโดยโมเดลการวัดมีความสอดคลองกับขอมูลเชิง

ประจักษ (2=6.41, df=4, AGFI=0.97, CFI=0.99, RMSEA=0.04) โดยคาน้ําหนักองคประกอบมาตรฐานมีคาระหวาง 0.74-

0.92 และมีคาความเที่ยงของตัวแปรแฝง (Composite reliability) เทากับ 0.90 

สวนที่ 3 แบบวัดความผูกพันองคการเปนแบบวัดแบบมาตรประมาณคา 7 ระดับจํานวน 4 ขอ โดยสอบถาม

ความรูสกึของพนักงานเกี่ยวกับความผูกพันตอองคการดานจิตใจ (Affective commitment) ซึ่งแปลและปรับปรุงขอคําถามจาก 

Lages (2012) โดยมีความเที่ยงเทากับ .93  เม่ือตรวจสอบความตรงเชิงโครงสรางพบวาโมเดลการวัดมีความสอดคลองกับ

ขอมูลเชงิประจักษดีมาก (2=0.15, df=2, AGFI=0.99, CFI=1.00, RMSEA<0.01) โดยคาน้ําหนักองคประกอบมาตรฐานมีคา

ระหวาง 0.74-0.88 และมีคาความเที่ยงของตัวแปรแฝง (Composite reliability) เทากับ 0.89 

สวนที่ 4 แบบวัดตัวแปรการเสริมพลังอํานาจในงาน (Psychological empowerment) โดยแปลและปรับปรุงจาก 

Chiang and Hsieh (2012)  ซึ่งเปนแบบมาตรประมาณคา 7 ระดับ จํานวน 11 ขอ โดยสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นของตนเอง

ที่มีตองานและผลของการปฏิบัติงานตอองคการที่ชวยสงเสริมใหการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ ประกอบดวย 4 

องคประกอบ ไดแก ความหมายของงาน (Meaning) สมรรถนะในการทํางาน (Competence) การกําหนดตนเองในการทํางาน 

(Self-determination) และผลการทบตองาน (Impact) โดยมีคาความเที่ยงเทากับ .83 .78 .76 และ .81 ตามลําดับโดยมีความ

เที่ยงทัง้ฉบับเทากับ .92 เครื่องมือนี้มีความตรงเชงิโครงสรางที่ดี โดยโมเดลการวัดมีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษดี

มาก (2=0.15, df=2, AGFI=0.99, CFI=1.00, RMSEA<0.01) โดยคาน้ําหนักองคประกอบมาตรฐานมีคาระหวาง 0.74-0.89 

และมีคาความเที่ยงของตัวแปรแฝง (Composite reliability) เทากับ 0.89 

สวนที่ 5 แบบวัดความตัง้ใจอยูในงานเปนแบบวัดที่ผูวจัิยพัฒนาขึ้นมาเองโดยเปนแบบมาตรประมาณคา 7 ระดับ จํานวน 5 ขอ

โดยสอบถามพฤตกิรรมและความตัง้ใจที่จะคงอยูในงานทํางานปจจุบันใหนานที่สุดหรอืจนเกษยีณอายุ โดยมีคาความเที่ยง

เทากับ .89 และมีความตรงเชงิโครงสรางเปนอยางด ี(2=4.04, df=3, AGFI=0.98, CFI=0.99, RMSEA=0.03) โดยคาน้ําหนัก

องคประกอบมาตรฐานมีคาระหวาง 0.63-0.94 และมีคาความเที่ยงของตัวแปรแฝง (Composite reliability) เทากับ 0.91  ทัง้นี้

ผูวจัิยทําการวเิคราะหความเที่ยงของเครื่องมือในสวนที่ 2 – 5 ดวยการคาสัมประสทิธิ์แอลฟาของ 
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ครอนบราค (Cronbach’s alpha coefficient) และตรวจสอบความตรงเชงิโครงสราง (Construct validity) ดวยการวเิคราะห

องคประกอบเชงิยืนยัน (Confirmatory factor analysis) ดวยโปรแกรมลสิเรล (Lisrel) 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

1. ผูวจัิยทําบันทกึชี้แจงวัตถุประสงคของการวจัิยและขั้นตอนการเก็บรวบรวมขอมูลวิจัยตอ ผูอํานวยการของสถาน

ประกอบการ เพื่อขอความรวมมือในการเก็บรวบรวมขอมูลวจัิย 

2. ภายหลังจากไดรับอนุญาตใหเก็บขอมูลได ผูวจัิยหรือผูชวยวิจัยเขาประสานงานกับผูจัดการเพื่อเขาพบและชี้แจง

รายละเอียดโครงการวิจัยกับกลุมตัวอยาง โดยผูวิจัยแนะนําตัวและใหขอมูลเกี่ยวกับโครงการวิจัย และเปดโอกาสใหกลุม

ตัวอยางไดพจิารณาขอมูลกอนตัดสนิใจในการใหขอมูลวจัิย   

3. ในขัน้ตอนการเก็บรวบรวมขอมูล ผูวจัิยหรอืผูชวยวจัิยอธิบายขั้นตอนการตอบแบบสอบถามตอกลุมตัวอยางและ

ใหกลุมตัวอยางตอบแบบสอบถามดวยตนเอง หากมีขอสงสัยกลุมตัวอยางสามารถซักถามรายละเอียดเกี่ยวกับขอคําถามหรือ

แบบสอบถามไดตลอดเวลา โดยใชระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอมูลประมาณ 20 – 30 นาที ทั้งนี้การเขารวมการวิจัยของ

กลุมตัวอยางเปนไปดวยความสมัครใจ รวมทั้งกลุมตัวอยางสามารถปฏิเสธการใหขอมูลบางสวนหรือยุติเขารวมการวิจัยได

ตลอดเวลาโดยไมมีผลกระทบตอกลุมตัวอยางแตอยางใด  

4. ผูวจัิยนําแบบสอบถามที่กลุมตัวอยางสงกลับคืนมา ตรวจสอบความถูกตองและความครบถวนของแบบสอบถาม โดยมี

แบบสอบถามที่มีความครบถวนในการวเิคราะหขอมูลจํานวน 391 ชุด ทัง้นี้ขอมูลวจัิยทัง้หมดถูกเก็บเปนความลับ รวมทัง้

แบบสอบถามทัง้หมดจะถูกจัดเก็บไวที่ปลอดภัยเพื่อปองกันผูที่ไมเกี่ยวของรับรูถงึขอมูลในเอกสารได 

การวิเคราะหขอมูล 

วิเคราะหขอมูลพื้นฐานของกลุมตัวอยางดวยสถิติพื้นฐาน ประกอบดวย ความถี่ รอยละ สําหรับขอมูลจัดประเภท 

คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานสําหรับตัวแปรเชิงปริมาณ  วิเคราะหสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเปยรสัน (Pearson’s correlation 

coefficient) และการวเิคราะหถดถอยพหุคูณ (Multiple regression) โดยกําหนดคาระดับนัยสําคัญทางสถติทิี่ระดับ .05  

ผลการวิจัย 

ตารางที่ 1 ผลการวเิคราะหขอมูลพื้นฐานของกลุมตัวอยาง 

   

ตัวแปร ความถี่ รอยละ 

เพศ ชาย 114 29.16 
 หญงิ 269 68.80 

 ไมระบุ 8 20.04 

อายุ ต่ํากวา 21 ป 5 1.28 

 21 – 25 ป 69 17.65 

 26 – 35 ป 160 40.92 

 36 – 45 ป 98 25.06 

 46 – 55 ป 31 7.93 

 56 ปขึ้นไป 7 1.79 

 ไมระบุ 21 5.37 

สถานภาพสมรส โสด 236 60.35 

 สมรส 130 33.25 

 หมาย/หยา/แยกกันอยู 22 5.63 
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ตารางที่ 1 ผลการวเิคราะหขอมูลพื้นฐานของกลุมตัวอยาง 

   

ตัวแปร ความถี่ รอยละ 

 ไมระบุ 3 0.77 

ระดับการศกึษา ต่ํากวาปรญิญาตรี 163 41.69 

 ปรญิญาตรี 200 51.15 

 ปรญิญาโทหรอืสูงกวา 18 4.60 

 ไมระบุ 10 2.56 

ตําแหนงงาน พนักงานปฏิบัตงิาน 328 83.89 

 ผูบรหิารระดับตน 30 7.67 

 ผูบรหิารระดับกลาง/สูง 16 4.09 

 ไมระบุ 17 4.35 

ประสบการณ 2 ปหรอืต่ํากวา 103 26.34 

 3 – 5 ป 88 22.51 

 6 – 10 ป 77 19.69 

 11 ปหรอืสูงกวา  67 17.14 

 ไมระบุ 56 14.32 

ประเภทขององคการ รัฐบาล 115 29.40 
 เอกชน 241 61.60 

 รัฐวสิาหกจิ 35 9.00 

ขนาดขององคการ 1 – 50 คน 68 17.40 

 51 – 299 คน 103 26.30 

 300 – 599 คน 46 11.80 

 600 – 999 คน 47 12.00 

 1000 คนขึ้นไป 127 32.50 

รวม 391 100.00 

 

ผลการวเิคราะหขอมูลพื้นฐานของกลุมตัวอยางพบวา สวนใหญเปนเพศหญิง (รอยละ 68.80) และมีอายุ 25-34 ป 

(รอยละ 40.00) รองลงมาคือกลุมอายุ 35 – 44 ป (รอยละ 25.10) ซึ่งเปนกลุมวัยทํางานเปนสวนใหญและสวนใหญมีสถานะ

โสด (รอยละ 60.40) เม่ือพิจารณาถึงระดับการศึกษาสูงสุดพบวาประมาณครึ่งหนึ่งของกลุมตัวอยางจบการศึกษาในระดับ

ปรญิญาตร ี(รอยละ 51.20)  สําหรับปจจัยดานการปฏิบัตงิานของกลุมตัวอยางสวนใหญเปนพนักงานในระดับปฏบิัตกิาร (รอย

ละ 83.90) โดยมีประสบการณในการทํางานที่ใกลเคียงกันระหวางกลุม สวนใหญมีประสบการณการทํางานไมเกิน 2 ป (รอย

ละ 26.30) รองลงมาคือ 3 – 5 ป (รอยละ 22.50) และประสบการณการทํางาน 6-10 ป (รอยละ 19.70) และสวนใหญทํางาน

ในภาคเอกชน (รอยละ 61.60) และสวนใหญทํางานในองคการขนาดใหญที่มีพนักงานมากกวา 1,000 คนขึ้นไป (รอยละ 

32.50) และองคกรขนาดปานกลางที่มีพนักงาน 51-299 คน (รอยละ 26.30)   
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ตารางที่ 2  คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาสัมประสทิธิ์สหสัมพันธเปยรสันของตัวแปรที่ใชในการศกึษา 

ตัวแปร 1 2 3 4 
1. การรับรูการสนับสนุนของหนวยงาน 1    

2. ความผูกพันองคการ .67** 1   

3. การเสรมิพลังอํานาจในงาน .73** .65** 1  

4. ความตัง้ใจอยูในงาน .39** .39** .41** 1 

ชวงคะแนนที่เปนไปได 1-7 1-7 1-7 1-7 

คาเฉลี่ย 4.92 5.27 5.07 4.42 

สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.04 1.00 .84 1.32 

หมายเหต ุ** มีนัยสําคัญทางสถติทิี่ระดับ .01 

 

ผลการวิเคราะหคาเฉลี่ยระดับการรับรูการสนับสนุนของหนวยงานในระดับมาก (คาเฉลี่ย 4.92)  คาเฉลี่ยระดับ

ความผูกพันองคการอยูในระดับสูง (คาเฉลี่ย 5.27) และคาเฉลี่ยระดับการเสริมพลังอํานาจในงานอยูในระดับสูง (คาเฉลี่ย 

5.07)  และนักทรัพยากรมนุษยมีความตั้งใจอยูในงานในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย 4.42) ทั้งนี้เม่ือพิจารณาความสัมพันธ

ระหวางตัวแปรทํานายกับตัวแปรความตั้งใจอยูในงานพบวา การรับรูการสนับสนุนของหนวยงาน ความผูกพันองคการและ

การเสรมิพลังอํานาจในงานมีความสัมพันธเชงิบวกกับความตัง้ใจอยูในงานอยางมีนัยสําคัญทางสถติิที่ระดับ .01 (r = .39, .39 

และ .41 ตามลําดับ)  

  

ตารางที่ 3  ผลการวเิคราะหปจจัยทํานายความตัง้ใจอยูในงานดวยการวเิคราะหถดถอยพหุคูณ 

ตัวแปร b se β t p-value 

การรับรูการสนับสนุนของหนวยงาน .19 .09 .15 2.05* .025 

ความผูกพันองคการ .22 .09 .16 2.55** .006 

การเสรมิพลังอํานาจในงาน .30 .11 .19 2.71** .004 

F(3, 387) = 32.167, p < .001  คาคงที่ = .82; SE= .39*  R = .45  R2 = .20  adj R2 = .19  

หมายเหตุ * มีนัยสําคัญทางสถติทิี่ระดับ 0.5  ** มีนัยสําคัญทางสถติทิี่ระดับ .01 

 

ผลการวิเคราะหการถดถอยพบวามีปจจัยอยางนอย 1 ปจจัยที่สามารถทํานายความตั้งใจอยูในงานไดอยางมี

นัยสําคัญทางสถติทิี่ระดับ 0.01 (F(3, 387) = 32.167, p-value < 0.001) หมายความวา ตัวแปรที่ใชในการศกึษาสามารถทํานาย

ความตัง้ใจอยูในงานของนักทรัพยากรมนุษยได และเม่ือพิจารณาปจจัยทํานายแตละตัวแปรพบวา ความผูกพันองคการและ

การเสรมิพลังอํานาจในงานนัน้สามารถทํานายความตัง้ใจอยูในงานไดอยางมีนัยสําคัญทางสถติทิี่ระดับ .01  ในขณะที่การรับรู

การสนับสนุนของหนวยงานสามารถทํานายความตัง้ใจอยูในงานไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  โดยที่การรับรูการ

สนับสนุนของหนวยงาน ความผูกพันองคการ และการเสรมิพลังอํานาจในงานมีความสัมพันธทางบวกกับความตั้งใจอยูในงาน

ในระดับต่ํา โดยมีคาสัมประสิทธิ์ถดถอยมาตรฐาน (β) เทากับ .15, .16 และ .19 ตามลําดับ ทั้งนี้ชุดของตัวแปรทํานายมี

ความสัมพันธกับความตั้งใจอยูในงานในระดับปานกลาง (R=.45) โดยมีคาสัมประสิทธิ์การทํานายเทากับ 0.20 และคา

สัมประสทิธิ์การทํานายแบบปรับแกเทากับ 0.19 และสามารถสรุปผลการศกึษาไดดังภาพที่ 2 
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ภาพที่ 2 ผลการศึกษาอิทธิพลของการรับรูการสนับสนุนของหนวยงาน ความผูกพันองคการและการเสรมิพลังอํานาจในงาน 

ที่มีตอความตัง้ใจอยูในงานของนักทรัพยากรมนุษย 

 

จากผลการวเิคราะหอิทธพิลของการรับรูการสนับสนุนของหนวยงาน ความผูกพันองคการและการเสริมพลังอํานาจ

ในงานที่มีตอความตั้งใจอยูในงานของนักทรัพยากรมนุษยพบวา การรับรูการสนับสนุนของหนวยงานมีอิทธิพลเชิงบวกตอ

ความตัง้ในอยูในงานของนักทรัพยากรมนุษย  หรอืสามารถสรุปไดวา ถาหากนักทรัพยากรมนุษยรับรูวาหนวยงานนั้นสนับสนุน

ตนเองมาก ก็ย่ิงทําใหนักทรัพยากรมนุษยมีความตัง้ใจอยูในงานมากย่ิงขึ้นซึ่งยืนยันสมมตฐิานการวจัิยในขอที่ 1   สําหรับความ

ผูกพันองคการมีอิทธพิลเชงิบวกตอความตัง้ใจอยูในงานของนักทรัพยากรมนุษย หรอืสามารถสรุปไดวาย่ิงนักทรัพยากรมนุษย

รูสกึผูกพันตอองคการมากขึ้นเทาใดก็ย่ิงจะชวยทําใหมีความตัง้ใจอยูในงานมากขึ้นเทานั้น ซึ่งยืนยันสมมติฐานการวิจัยในขอที่ 

2 และผลการศกึษาพบวา การเสรมิพลังอํานาจในงานมีอิทธพิลทางบวกตอความตัง้ใจอยูในงานของนักทรัพยากรมนุษย หรือ

สามารถสรุปไดวา ย่ิงนักทรัพยากรมนุษยรูสกึวาตนเองไดรับการเสริมพลังอํานาจในงานมากขึ้นจะชวยทําใหเขามีความตั้งใจ

อยูในงานมากย่ิงขึ้น ซึ่งยืนยันสมมตฐิานการวจัิยในขอที่ 3   

 

วิจารณผลการวิจัย 

การศึกษาระดับความตั้งใจอยูในงานของนักทรัพยากรมนุษย พบวานักทรัพยากรมนุษยมีความตั้งใจอยูในงานใน

ระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย = 4.43) ซึ่งมีความสอดคลองกับผลการศกึษาของ Nasyira, Othman and Ghazali (2014) ไดทําการ

สอบถามความคิดเห็นของพนักงานรานอาหารในพื้นที่ Klang Valley, กัวลาลัมเปอร ประเทศมาเลเซีย พบวา พนักงานมีความ

ตัง้ใจอยูในงานในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย = 3.95)  สาเหตุที่อาจจะทําใหนักทรัพยากรมนุษยมีความตองการอยูในงานใน

ระดับปานกลางคือกลุมตัวอยางที่ใชในการศกึษาในครัง้นี้สวนใหญมีอายุระหวาง 26-35 ป (รอยละ 40.92) ซึ่งเปนกลุมอายุที่

มีการเปลี่ยนงานไดบอยกวากลุมอ่ืน ๆ (Cohen, Blake and Goodman, 2016) โดยเฉพาะอยางย่ิงพนักงานที่มีอายุต่ํากวา 30 ป

และมีแนวโนมที่จะเปลี่ยนงานลดลง  ซึ่งนักทรัพยากรมนุษยในกลุมอายุดังกลาวนั้นเปนกลุมอายุที่มีความสําคัญที่มีอัตราสวน

รวมในการทํางานสูงที่สุดซึ่งจะเปนกําลังในการพัฒนาองคการในอนาคต 

การรับรูการสนับสนุนของหนวยงานสามารถทํานายความตั้งใจอยูในงานไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติโดยมี

ความสัมพันธทางบวกความตัง้ใจอยูในงานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ สอดคลองกับงานวิจัยของ Naim and Lenka (2017) ได

ทําการสอบถามความคิดเห็นของพนักงาน Gen Y (เกิดชวงค.ศ.1980-2000) จํานวน 314 คนในประเทศอินเดีย พบวา การ

สนับสนุนของหนวยงานสามารถทํานายความตั้งใจอยูในงานไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติเชนกันและมีความสัมพันธกับความ

ตั้งใจอยูในงานในดานบวก สาเหตุประการสําคัญที่การรับรูการสนับสนุนของหนวยงานที่มีความสัมพันธทางบวกกับความ
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ตัง้ใจอยูในงานเนื่องจาก เม่ือพนักงานรับรูวาหนวยงานนั้นสนับสนุนและเอาใจใสตนเองจะทําใหพนักงานนั้นเกิดความรูสึกวา

หนวยงานนัน้มีความหวงใยตอตนเอง รวมทัง้องคการนัน้เอาใจใสความตองการของพนักงานแตละคน ซึ่งเปนปจจัยที่สําคัญทํา

ใหพนักงานมีความตัง้ใจที่จะอยูในงานถงึแมวาจะไดรับขอเสนอใหทํางานในหนวยงานอ่ืนที่ดีกวา (Rhoades and Eisenberger, 

2002) รวมทัง้การรับรูการสนับสนุนของหนวยงานนัน้ยังมีสวนชวยใหพนักงานมีเปาหมายในการทํางานที่ชัดเจนและสามารถ

ทํางานไดอยางมีความหมาย (Shore and Tetrick, 1991) ซึ่งความรูสึกดังกลาวนั้นทําใหพนักงานมีความตั้งใจอยูในงานอยาง

ตอเนื่อง  

ความผูกพันองคการสามารถทํานายความตั้งใจอยูในงานไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติโดยมีความสัมพันธทางบวก

ความตองการอยูในงานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ สอดคลองกับงานวิจัยของ Bester, Stander and Van (2015) และ Pathak 

and Srivastava (2017) ที่พบวาความผูกพันองคการสามารถทํานายความตองการอยูในงานไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

เชนกัน ย่ิงพนักงานมีความผูกพันองคการมากขึ้นเทาใดก็ย่ิงมีความตองการอยูในงานมากขึ้นเทานั้น เนื่องจากพนักงานที่มี

ความผูกพันตอองคการสูงย่ิงมีความรูสึกวาตนเองนั้นมีคุณคาตอองคการมากและทุมเทการทํางานอยางสูง ซึ่งความรูสึก

ดังกลาวนัน้ทําใหพนักงานมีความรูสึกผูกพันตอองคการ มีความรักและทุมเทเพื่อสรางความสําเร็จขององคการและรูสึกวา

ตนเองนัน้เปนหนึ่งเดยีวกับองคการ ทําใหพนักงานรับรูถงึคุณคาของการทํางานในองคการเชนกัน ซึ่งคุณคาของการทํางานใน

องคการจะหมดไปหากวาพนักงานยายที่ทํางานหรอืออกจากองคการ (Meyer and Allen, 1990)  ซึ่งความรูสึกดังกลาวนั้นจึง

เปนปจจัยที่สําคัญทําใหพนักงานมีความตัง้ใจอยูในงานสูงขึ้น 

การเสริมพลังอํานาจในงานสามารถทํานายความตั้งใจอยูในงานไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติโดยมีความสัมพันธ

ทางบวกความตองการอยูในงานอยางมีนัยสําคัญทางสถติิ สอดคลองกับงานวิจัยของ Bhatnagar (2012) ที่ศึกษากับพนักงาน

ระดับผูจัดการในอุตสาหกรรมยา วศิวกรรมเครื่องจักร  อิเล็กทรอนิกสและวิศวกรรมการบินในประเทศอินเดีย ซึ่งพบวาการ

เสรมิพลังอํานาจในงานสงผลกระทบตอการมีสวนรวมในการทํางานนําไปสูการเกดินวัตกรรมใหม ๆ และทําใหมีความตองการ

ลาออกจากงานลดลงรวมทั้งเพิ่มความตองการอยูในงานมากย่ิงขึ้น การเสริมพลังอํานาจในงานเปนปจจัยสําคัญที่ทําให

พนักงานมีแรงจูงใจในการทํางานเพิ่มขึ้นและมีความผูกพันตองานมากย่ิงขึ้น (Bester, Stander and Van; Pathak and 

Srivastava, 2017)  ซึ่งเปนผลจากที่พนักงานมีความสามารถอยางเพียงพอในการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพ มีอิสระและ

ไดรับโอกาสในการทํางานอยางสูง ซึ่งทําใหพนักงานรับรูวาตนเองนัน้มีผลกระทบทางบวกตอองคการและทําใหเกิดความรูสึก

วางานของตนเองนัน้มีความสําคัญตอองคการ ซึ่งจากปจจัยการเสรมิพลังในการทํางานดังกลาวนั้นทําใหพนักงานมีความรูสึก

ผูกพันตองานและมีความรูสกึเปนสวนหนึ่งขององคการ (Albrecht and Andreetta, 2011) และทําใหพนักงานมีความตั้งใจอยูใน

งานสูงขึ้น 

 

สรุปผลการวิจัย 

 ผลการวิจัยพบวา 1) ผลการศึกษาระดับความตั้งใจอยูในงานพบวา นักทรัพยากรมนุษยมีความตั้งใจอยูในงานใน

ระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย = 4.43)  2) ผลการวิเคราะหถดถอยพหุคูณ พบวา การรับรูการสนับสนุนของหนวยงาน ความ

ผูกพันองคการและการเสรมิพลังอํานาจในงาน สามารถทํานายความตัง้ใจอยูในงานไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

โดยที่การรับรูการสนับสนุนของหนวยงาน ความผูกพันองคการ การเสริมพลังอํานาจในงานมีความสัมพันธทางบวกในระดับ

ต่ํากับความตัง้ใจอยูในงานอยางมีนัยสําคัญทางสถติทิี่ระดับ .05 และชุดตัวแปรทํานายมีความสัมพันธกับความตั้งใจอยูในงาน

ในระดับปานกลาง (R=.45) โดยมีคาสัมประสทิธิ์การทํานายเทากับ (R2) .20 และคาสัมประสทิธิ์การทํานายแบบปรับแกเทากับ 

(Adjusted R2) .19 
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ขอเสนอแนะ 

 จากผลการศกึษาพบวานักทรัพยากรมนุษยมีความตั้งใจอยูในงานในระดับปานกลาง ผลการศึกษาดังกลาวบงชี้วา

องคการยังมีความเสี่ยงในการสูญเสียนักทรัพยากรมนุษยที่มีประสบการณในการบริหารจัดการดานทรัพยากรมนุษยที่มี

ประสทิธภิาพ  เพราะฉะนัน้จึงควรมีนโยบายในการธํารงรักษานักทรัพยากรมนุษย  โดยเฉพาะอยางย่ิงในกลุมนักทรัพยากร

มนุษยที่มีอายุระหวาง 26-35 ป ที่เปนกลุมหลักในการบรหิารทรัพยากรมนุษยในองคการ  

 การรับรูการสนับสนุนของหนวยงานนัน้เปนปจจัยที่มีความสําคัญและสามารถชวยทําใหนักทรัพยากรมนุษยมีความ

ตองการอยูในงานเพิ่มสูงขึ้น เพราะฉะนัน้องคการควรมีนโยบายในการดูแลพนักงานที่ตรงกับความตองการของพนักงาน หรือ

พัฒนาทักษะการเอาใจใสของผูบริหารตอพนักงานในองคการ และเม่ือนักทรัพยากรมนุษยใหรับรูวาไดรับการดูแลเอาใจใส

จากหนวยงาน และเม่ือนักทรัพยากรมนุษยรับรูวาตนเองไดรับการเอาใจใสจะทําใหเกิดภาระผูกพัน (Obligation) ในการที่จะ

พยายามตอบแทนดวยพฤตกิรรมการทํางานที่ดแีละทัศนคตทิี่เปนประโยชนกับองคการตอไป 

 ผลการศกึษาไดยืนยันถงึความสําคัญของความผูกพันองคการที่มีตอความตองการอยูในงานของนักทรัพยากรมนุษย 

ทัง้นี้ องคการควรมีแนวทางในการสงเสรมิใหพนักงานนั้นมีความผูกพันองคการในระดับสูง เพื่อทําใหพนักงานมีความเต็มใจ

และพรอมที่จะมีสวนรวมในการเปนสวนหนึ่งขององคการรวมถึงการยอมรับเปาหมายและคุณคาขององคการและยินดีที่จะ

ปฏิบัตงิานในองคการใหบรรลุเปาหมายนัน้ตลอดจนปฏิบัตงิานของตนอยางเต็มความรูความสามารถ ผานกระบวนการพัฒนา

องคกร (Organizational development) ในหลายรูปแบบ เชน การจัดสัมมนานอกองคการ การจัดอบรมทักษะภายในประจําป 

หรอืการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการที่มีจุดมุงเนนในการสงเสริม ทักษะทางวิชาชีพ ทัศนคติที่ดีตอองคการ และกอใหเกิดความ

ผูกพันองคการในระยะตอไป 

 นอกจากนัน้การเสรมิพลังอํานาจในงานเปนปจจัยที่มีความสําคัญตอความตองการอยูในงานของนักทรัพยากรมนุษย 

ซึ่งปจจัยดังกลาวนั้นเปนปฏิสัมพันธระหวางนักทรัพยากรมนุษยกับสภาพแวดลอมในการทํางาน ผานกระบวนการคิด 

(Cognitive process) เพราะฉะนัน้ องคการจึงควรปรับสภาพแวดลอมในการทํางาน และกระบวนการปฏิบัติงานในองคการให

เหมาะสมซึ่งเปนปจจัยเสริมพลังในการทํางานของพนักงาน ประกอบดวย การมอบหมายงานที่ มีความสําคัญหรือมี

ความหมายตอพนักงาน  รวมทัง้ชี้แจงความสําคัญของงานตาง ๆ นั้นสงผลใหหนวยงานประสบความสําเร็จไดอยางไร  การ

มอบหมายงานที่เหมาะสมกับความสามารถของพนักงานหรอืเม่ือมอบหมายงานใหมควรมีการสอนงานอยางเปนระบบ รวมทั้ง

ใหอิสระและอํานาจในการตัดสนิใจแกพนักงานอยางเต็มที่ 
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บทคัดยอ 

งานวจัิย เรื่องการศกึษาภาวะความกดดันจากผูโดยสารชาวจีน ของพนักงานบริการภาคพื้น สายการบินสยามแอร 

ทาอากาศยานนานาชาตดิอนเมือง กรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาภาวะความกดดันจากผูโดยสารชาวจีนของ

พนักงานบรกิารภาคพื้น สายการบนิสยามแอร (Siam air) ทาอากาศยานนานาชาตดิอนเมือง  

2) เพื่อหาแนวทางปองกันภาวะความกดดันจากผูโดยสารชาวจีนของพนักงานบริการภาคพื้น สายการบินสยามแอร 

(Siam air) ทาอากาศยานนานาชาตดิอนเมือง วธิดีําเนนิงานวจัิยที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลประกอบดวย  

1) วธิสีัมภาษณเชงิลึก (In-dept Interview) 2) แบบสังเกต (Observe) พฤติกรรมผูโดยสารชาวจีนแบบไมมีสวนรวม 

กลุม (นักทองเที่ยวชาวจีน) 3) แบบวิเคราะหชองวางในการทํางานตําแหนงพนักงานบริการภาคพื้น (Ground Service) 

ผลการวจัิยพบวา 1) ภาวะความกดดันในรูปแบบ Conformity ในการปฎิบัตหินาที่ของพนักงานบรกิารภาคพื้น มีการปรับตัวเชิง

พฤติกรรมเพื่อไมใหเกิดปญหา 2) ภาวะความกดดันรูปแบบ Innovation ที่ทําใหพนักงานบริการภาคพื้นเลือกที่จะปฎิเสธ

กฎเกณฑ 3) ภาวะความกดดันในรูปแบบ Ritualism พนักงานเลือกที่จะปฏิบัติตามกฎระเบียบขอบังคับโดยไมนําความรสึก

สวนตัวเขามามีสวนรวมในการทํางาน 4) ภาวะความกดดันในรูปแบบ Retreatism ภาวะความกดดันที่มาในรูปแบบการใชสาร

เสพติดหรือสารกระตุนใด ๆ ที่ทําใหเกิดความผอนคลายจากความกดดันขณะปฏิบัติงาน พบวาพนักงานสวนใหญไม

จําเปนตองใชสารเสพติดหรือสารกระตุนในการทํางาน 5) ภาวะความกดดันรูปแบบ Rebellion ภาวะความกดดันที่มาใน

รูปแบบการกอใหเกดิการเรยีกรองสทิธขิองตนเอง เพื่อใหเกดิการชุมนุมนํามาซึ่งการไดรับความยุติธรรมในการทํางาน พบวา

พนักงานสวนใหญไมเคยคิดจะเรยีกรองสทิธขิองตนเองดวยวธิกีารชุมนุมใด ๆ ผลการวิจัยสามารถสรุปแนวทางปองกันภาวะ

ความกดดันในรูปแบบที่ 1) การเตอืนตนเอง  

(Self – Statements) พบวาพนักงานบรกิารภาคพื้นสวนใหญใชวธิกีารเตือนตนเองอยูเสมอ 2) การแกไขปญหาอยาง

เปนลําดับขัน้ (Problem Solving Strategies) พบวาพนักงานบรกิารภาคพื้นของสายการบนิสยามแอร จะมีแนวทางปองกันดวย

วธิกีารแกไขอยางเปนลําดับขัน้ตามที่ไดอบรม 3) การปองกันโดยไมสามารถ ไมกระทําสิ่งใดตามอําเภอใจ (Delay Immediate 

Gratification) พบวาพนักงานบรกิารภาคพื้นเม่ือเกดิภาวะความกดดันจากผูโดยสารชาวจีน พนักงานสามารถควบคุมตนเองได

โดยใชความอดทน 4) การควบคุมตนเอง (Self - efficacy) พบวาพนักงานบรกิารภาคพื้น เม่ือเกดิภาวะความกดดันเกิดขึ้นการ

ควบคุมตนเองเปนสิ่งแรกที่พนักงานบริการภาคพื้น และผลการวิเคราะหขอมูลในสวน การวิเคราะหชองวาง (Gap Analysis) 

ในตําแหนงพนักงานบริการภาคพื้นสายการบินสยามแอร ไมมีชองวางเกิดขึ้นในการทํางาน ตามแนวคิด ทฤษฎีการควบคุม
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ตนเอง (Self - Control) สามารถอภิปรายไดวา จากจํานวนพนักงานบริการภาคพื้น สามารถการเตือนตนเอง (Self – 

Statements) การแกไขปญหาอยางเปนลําดับขัน้ (Problem Solving Strategies) การปองกันโดยไมสามารถไมกระทําสิ่งใดตาม

อําเภอใจ (Delay Immediate Gratification) และการควบคุมตนเอง (Self - efficacy) 

คําสําคัญ:  ความเครยีด  การบรกิารภาคพื้น  ผูโดยสารชาวจีน 

Abstract 

The research’s objective is 1) to study strain from Chinese passengers at Don Mueang International Airport 2) to 
find the prevention of strain that come from Chinese passengers. Method in collecting data 1) depth – interview 2) 
Observing behavior 3) Gap analysis. The research has found that 1) Conformity strain, ground service staffs adapt 
behavior for avoid problem and found that staffs can accept strain by learning behavior from Chinese passengers 2) 
Innovation strain, ground staff chooses to rejects the rule while they are working almost ground staffs can accept strain 
but only 2 staffs cannot accept strain and chooses to reject the rule because fear of passengers to hurt them 3) 
Ritualism strain, ground staffs choose to follow the rule without personal feeling while they are working and found that 
staffs can accept strain by learning process in daily operation 4) Retreatism strain, which come from drug for help 
ground staff to relax found that no need for any staffs 5) Rebellion strain, which come from right in justice found that 
staffs no need for any right. In prevention of strain research found that 1) Self – Statements, ground staffs always warn 
themselves 2) Problem solving strategies, ground staffs can solve the problem systematically by follow strategies in 
training 3) Delay immediate gratification found that ground service staffs can handle with strain, control themselves, 
positive thinking, and follow the rules 4) Self – efficacy found that when ground staffs strain, staffs can control 
themselves to control the problem and also in Gap analysis in ground service staffs of Siam Air in theory Self – control, 
Self - statements, Problem solving strategies, Delay immediate gratification, and Self – efficacy can done all 4 level 
without gap in working but has a little gap in Self – efficacy and Delay immediate gratification. 
Keywords:  Strain, Ground service, Chinese passengers 
 

บทนํา 

  หากจะกลาวถงึทาอากาศยานแหงแรกของประเทศไทยแลวนั้น “ทาอากาศยานนานาชาตดิอนเมือง” คงเปน

ชื่อที่คนไทยจํานวนมากรูจักด ีชื่อเดมิคือ ทาอากาศยานนานาชาติกรุงเทพ หรือที่รูจักกันในชื่อของ สนามบินดอนเมือง ตั้งอยู

บนถนนวภิาวดรีังสติ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง ทางตอนเหนือของกรุงเทพมหานคร มีการใหบริการดานการบิน ทั้งเที่ยวบิน

ประจําและเที่ยวบนิไมประจําภายในประเทศ รวมทั้งเที่ยวบินไมประจําระหวางประเทศ โดยปจจุบันมีสายการบินที่ใหบริการ

เที่ยวบนิทัง้หมด 15 สายการบนิ การบริการเปนภารกิจหลักของทาอากาศยาน ทั่วโลกจะแขงขันกันเพื่อสรางสรรค พัฒนา 

และปรับปรุง การบรกิารที่ทาอากาศยานของตน เพื่อใหผูใชบรกิารไดรับความพงึพอใจที่สุด  http://donmueangairportthai.com 

(ออนไลน) เขาถงึ 31 มกราคม 2560 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1.1 ภาพภายนอกทาอากาศยานดอนเมือง 
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ที่มา : https://www.thaifly.com/index.php?route=news/news&news_id=1564 (ออนไลน) เขาถงึ 4 กุมภาพันธ 

2560 

ในปจจุบันธุรกจิสายการบนิเปนธุรกจิที่มีสภาวะการแขงขันที่มากขึ้น มีสายการบินใหม ๆ เกิดขึ้นในประเทศไทยอยู

เสมอ หนึ่งในนั้นคือสายการบิน “บริษัท สยามแอร ทรานสปอรต จํากัด” ไดรับการอนุมัติจากกรมการบินพลเรือน เพื่อทํา

หนาที่ดําเนินธุรกิจการบินพาณิชย โดยกอตั้งเม่ือวันที่4 มิถุนายน พ.ศ.2553 สายการบินสยามแอร มุงเนนบริการขนสง

ผูโดยสาร และการขนสงสนิคาทางอากาศในภูมิภาคเอเชยีแปซฟิก เพื่อสงเสรมิการพัฒนาทางเศรษฐกิจ และการทองเที่ยวใน

ภู มิ ภ า ค เ อ เ ชี ย ต ะ วั น อ อ ก เ ฉี ย ง ใ ต  ป จ จุ บั น ส า ย ก า ร บิ น ส ย า ม แ อ ร  บิ น ต ร ง สู  7 ที่ ห ม า ย  

จากทาอากาศยานสนามบนิดอนเมือง โดยเนนเสนทางประเทศจีนเปนหลัก และเพื่อการเติบโตและพัฒนา เสริมสรางพัฒนา

เศรษฐกจิและการทองเที่ยว ในอนาคตมีแผนขยายเสนทางบินจากทาอากาศยานดอนเมืองไปยังประเทศญี่ปุน และประเทศ

เกาหลีใต รวมทั้งเสนทางบินอ่ืนๆ ในอนาคต ดวยฝูงบิน Boeing 737-300 จํานวน 2 ลํา และ โบอ้ิง 737-800 จํานวน 2 

ลํา ทัง้นี้จะสามารถเพิ่มจํานวนของอากาศยานขึ้นถงึ 12 ลํา ภายในป 2017 โดยสายการบินสยามแอร มีผูโดยสารที่ใชบริการ

สวนใหญเปนชาวตางชาต ิผูโดยสารหลักในที่นี้คือ กลุมผูโดยสารชาวจีน ที่เดินทางเขามาทองเที่ยวในประเทศไทย สยามแอร 

http://www.siamair.co.th (ออนไลน) 31 มกราคม 2560 

 

 
ภาพที่ 1.2 ภาพเสนทางการใหบรกิารสายการบนิสยามแอร (Siam Air)  

ที่มา : http://www.siamair.co.th/routemap-siamair (ออนไลน) เขาถึง 5 กุมภาพันธ 2560 

 

ในยุคปจจุบันเราคงปฏิเสธไมไดวา นักทองเที่ยวชาวจีนเปนกลุมที่มีขนาดใหญมากที่สุด เม่ือปลายป 2015  ประเทศ

จีนมีจํานวนนักทองเที่ยวแตะหลัก 100 ลานคน ดังนัน้หากคนในแวดวงอุตสาหกรรมทองเที่ยวตองการปรับแผนการตลาดให

สอดคลองกับพฤตกิรรมของนักทองเที่ยวยอมมีชัยไปกวาครึ่ง โดยนักทองเที่ยวชาวจีนนิยมเที่ยวในทวีปเอเชีย จุดประสงคใน

การเดนิทางเพื่อมาพักผอนเปนสวนใหญ รองลงมาคือ นิยมมาซื้อของในรานคาปลอดภาษี ชาวจีนนิยมเดินทางกับครอบครัว 

ญาตแิละเพื่อนฝูง (สถาบันการวจัิยทองเที่ยวตางประเทศของจีน) ทองเที่ยวเปนกลุมใหญและสวนมากจะสื่อสารภาษาอังกฤษ

ไมได นักทองเที่ยวชาวจีนมักถูกวจิารณอยางมากในเรื่องของพฤตกิรรมและการแสดงออกในดานลบ เชน การสงเสียงดังดวย

เหตุผลอาจเพราะ มีวัฒนธรรมการไมเขาคิว การพาลูกถายหนักเบาไมเปนที่เปนทาง ทิ้งขยะไมเปนที่ สูบบุหรี่ ถุยน้ําลายไป

เรื่อยไมเลอืกที่ การแตงกายเขาชมสถานที่ทางศาสนา ฝาฝนกฎระเบียบอยูเปนประจํา (นุชสิมา แดงสุภา,   2557 (  พฤติกรรม

ของนักทองเที่ยวจีนก็ไดตกเปนขาวบอย ๆ จุดกระแสวิพากษวิจารณจากนานาประเทศ รวมถึงการสงจดหมายรองเรียนถึง

รัฐบาลจีนใหอบรมประชาชนในเรื่องมารยาททางสังคม (สุรัตน ปรีชาธรรม, 2557 (  พนักงานบริการภาคพื้นสายการบิน 

(Ground Services) เปนอีกหนึ่งตําแหนงใน อาชพีที่อยูในอุตสาหกรรมการบิน และเปนอาชีพที่ตองเกี่ยวเนื่องกับหนาที่ตอนรับ

และอํานวยความสะดวกผูโดยสารใหขอมูลมีความความรูดานการบิน ความรูดานบริการ ความรูดานความปลอดภัยในการ
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ทํางาน ความรูดานกฎหมายการบินความรูดานงานบริการผูโดยสาร มีทักษะในการใชภาษาอังกฤษและภาษาจีน สามารถ

แกไขปญหาและตัดสนิใจในการตดิตอประสานงาน ตองมีความรับผดิชอบในการทํางาน มีการควบคุมอารมณและบุคลิกภาพ

ที่ด ีเพราะเปนหนาที่ที่ตองพบเจอผูโดยสารอยูเสมอมีผลตอองคการในมุมมองของผูโดยสาร การบรกิารที่ดีอยางมืออาชีพจาก

พนักงานบรกิารภาคพื้น (Ground Services) จะสงผลใหผูโดยสารเกิดความประทับใจ มีความรูสึกที่ดีอยากกลับมาใชบริการ

สายการบินเดิมซ้ําอีก ซึ่งนํามาซึ่งการกอใหเกิดรายไดที่สูงขึ้น สยามแอร http://www.siamair.co.th (ออนไลน) เขาถึง 30 

มกราคม 2560 

เม่ือหนาที่ของ พนักงานบริการภาคพื้นสายการบิน (Ground Services) ตองเจอกับผูโดยสารอยูเสมอนั้น  นํามาซึ่ง

ปญหาหลักที่ทําใหเกิดภาวะความกดดัน ซึ่งเปนสาเหตุหลักที่ทําใหเกิดความเครียดจากงานของพนักงานบริการภาคพื้น 

(Ground Services) คือ พยายามทําหนาที่โดยถอืความพงึพอใจสูงสุดจากการไดรับในการใหบรกิาร ใหกับผูโดยสาร แตอาจจะ

ไมสัมฤทธิ์ใหเกดิพงึพอใจไดทุกคนนัน้ บางครัง้อาจเกดิเรื่องทําใหผูโดยสารบางคนไมเขาใจและหงุดหงิด ระหวางปฏิบัติหนาที่

อธบิายใหฟงดวยความยินดแีละทําใหเกดิความเขาใจ โดยเฉพาะเรื่องของภาษาในการสื่อสารก็สําคัญ ผูโดยสารชาวจีนที่ตอง

อาศัยการทําความเขาใจในเรื่องของภาษา ทําใหการสื่อสารยากกวาปกติ หากจัดการอธิบายใหเขาใจและแกปญหาไมไดก็จะ

เกดิปญหาตามมา อาจจะเกดิการวจิารณดานลบจากผูโดยสารชาวจีนซึ่งเปนกลุมนักทองเที่ยวใหญ ทําใหสายการบินอาจมี

ผลเสียตามไปดวยดังนั้นการใชทักษะในทํางานที่หนักเกินไปและการเจอพฤติกรรมแยๆหลายแบบของผูโดยสาร อาจเปน

สาเหตุที่ทําใหเกดิภาวะความกดดัน และทําใหเกดิความเครียดจากการทํางานเปนประจําจะสงผลเสียถึงสุขภาพรางกายและ

จิตใจโดยเฉพาะงานที่ตองใชทักษะมากในการทํางานหากความสัมพันธของคนในองคกรไมคอยดีนักอาจสงผลตอการทํางาน

ได ซึ่งพนักงานบรกิารภาคพื้นสายการบนิ (Ground Services) จึงมีความจําเปนตองหาวิธีลดความเครียดที่มีผลกระทบตอการ

ทํางาน สยามเฮล http://siamhealth.net (ออนไลน) เขาถงึ 4 กุมภาพันธ 2560  

ดวยเหตุนี้ผูวจัิยไดทําการสอนอยูในสาขาวิชาการจัดการการบิน ซึ่งมีโอกาสไดปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในสายงานที่

เกี่ยวของกับตําแหนงพนักงานบรกิารภาคพื้น (Ground Services) จึงมีความสนใจศกึษาการวจัิยที่เกี่ยวของกับ การศึกษาภาวะ

ความกดดันจากผูโดยสารตางชาตขิองพนักงานบรกิารภาคพื้น ทาอากาศยานนานาชาติดอนเมือง เพื่อใหเกิดการเรียนรูที่เกิด

ประโยชนทัง้ตอตนเองและกลุมบุคคลที่สนใจในสายอาชพีตําแหนง พนักงานบรกิารภาคพื้น (Ground Services) โดยสามารถใช

เปนแนวทางในการเตรยีมพรอมการเลอืกอาชพีไดในอนาคตใหกับนักศึกษา ที่สนใจในตําแหนงงานดังกลาว รวมถึงกอใหเกิด

การนําไปใชตอสายการบนิหรอืองคกรที่เกี่ยวของ ในการนําขอมูลจากการวิจัยนี้ไปเปนขอมูลเบื้องตนในการพัฒนาบุคลากร

ของตนเอง ซึ่งเปนหัวใจสําคัญใหองคกรขับเคลื่อนตอไปอยางเปนระบบ 

วัตถุประสงค 

 1) เพื่อศกึษาภาวะความกดดันจากผูโดยสารชาวจีนของพนักงานบรกิารภาคพื้น สายการบนิสยามแอร (Siam air) 

ทาอากาศยานนานาชาตดิอนเมือง 

 2) เพื่อหาแนวทางปองกันภาวะความกดดันจากผูโดยสารชาวจีนของพนักงานบรกิารภาคพื้น สายการบนิสยามแอร 

(Siam air) ทาอากาศยานนานาชาตดิอนเมือง 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการวิจัย 

 1) เพื่อทราบถงึ สาเหตุที่ทําใหเกดิภาวะความกดดันจากผูโดยสารชาวจีน ของพนักงานบรกิารภาคพื้น  

สายการบนิสยามแอร (Siam Air) ทาอากาศยานนานาชาตดิอนเมือง 

 2) เพื่อใชเปนขอมูลจากการวจัิย เกี่ยวกับแนวทางปองกันภาวะความกดดันเบื้องตนของพนักงานบรกิารภาคพื้น 

สายการบนิสยามแอร (Siam Air) ทาอากาศยานนานาชาตดิอนเมือง 
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 3) เพื่อใชเปนกรณีศกึษาในการเรยีนการสอนรายวชิาที่เกี่ยวของใหแกนักศกึษาสาขาวชิา การจัดการการบนิ 

สถาบันเทคโนโลยีการบนิ และเปนประโยชนตอองคกรที่จัดการศกึษาในลักษณะเดียวกันรวมถงึสามารถใชเปนขอมูลอางอิงที่

ผานการวจัิยแลวใหกับสายการบนิตาง ๆ ที่สนใจได 

ขอบเขตการวิจัย 

             1) ขอบเขตระยะเวลา ดําเนนิงานวจัิยในชวงเดอืนมกราคม  - เดอืนพฤษภาคม ป 2560 

             2) ขอบเขตขอมูล เลือกศกึษาเฉพาะขอมูลภาวะความกดดันที่เกดิจากผูโดยสารชาวจีน (Chinese Tourist)  

             3) ขอบเขตของสายการบนิ เลอืกศกึษาเฉพาะสายการบนิสยามแอร (Siam Air) ทาอากาศยานนานาชาตดิอนเมือง 

4) ขอบเขตตําแหนงงาน เลือกศกึษาและทําการวจัิยในตําแหนงพนักงานบรกิารภาคพื้น (Ground Services) ของ

สายการบนิสยามแอร (Siam Air) 

5) ขอบเขตพนักงาน เลอืกกลุมตัวอยาง ตําแหนงพนักงานบรกิารภาคพื้น จํานว1 ทมี มีจํานวน 8 คน  

อุปกรณและวิธีการ/วิธีดําเนนิการวิจัย  

ฐานขอมูลของกลุมผูวิจัยใชในการเก็บรวบรวมขอมูล กลุมผูวจัิยไดทําการเก็บรวบรวมขอมูลมี 2 ประเภทหลักดังนี้  

1) ขอมูลปฐมภูมิ เปนขอมูลที่ไดมาจาก การเก็บขอมูลจากการสังเกตพฤตกิรรมของผูโดยสารชาวจีน  

ดวยการสังเกตและการเก็บขอมูลดวยการสัมภาษณพนักงานบรกิารภาคพื้น (Ground Service) จํานวน 1 ทมี  

มีสมาชกิ 8 คน 

2) ขอมูลทุตยิภูมิ กลุมผูวจัิยไดมาจากฐานขอมูลในเว็บไซตสยามแอร (www.siamair.com) และ  

(http://donmueangairportthai.com) ฐานขอมูลเว็บไซตของทาอากาศยานนานาชาตดิอนเมือง  อีกทัง้ขอมูล แนวคิด 

และทฤษฎีตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับงานวจัิย 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล เครื่องมือที่ใชเก็บขอมูลในการทําวจัิยครัง้นี้ ประกอบไปดวย 3 เครื่องมือดังนี้  

1) แบบสังเกตพฤตกิรรมแบบกลุม (นักทองเที่ยวชาวจีน) 

2) แบบสัมภาษณพนักงานบรกิารภาคพื้น สายการบนิสยามแอร แบงเปน 4 ขัน้ตอนดังนี้ 

ตอนที่ 1 ) แบบสัมภาษณขอมูลสวนบุคคลของพนักงานสยามแอรSiam Air) ตําแหนงพนักงานบรกิารภาคพื้น  

ตอนที่ 2 แบบสัมภาษณเชงิลกึ (Indept-Interview) เกี่ยวกับการศกึษาภาวะความกดดันจากผูโดยสารชาวจีน  

ของพนักงานบรกิารภาคพื้น สายการบนิสยามแอร (Siam Air) ทาอากาศยานนานาชาตดิอนเมือง ตามแนวความคิด ทฤษฎี

การกดดัน (Stain theory) 

ตอนที่ 3 แบบสัมภาษณเชงิลกึ (Indept-Interview) เกี่ยวกับแนวทางปองกันภาวะความกดดันจากผูโดยสาร 

ชาวจีน ของพนักงานบรกิารภาคพื้นสายการบนิสยามแอร (Siam Air) ทาอากาศยานนานาชาตดิอนเมือง ตามแนวคิด ทฤษฎี

การควบคุมตัวเอง (Self-control)  

ตอนที่ 4 แบบสัมภาษณปลายเปด เกี่ยวกับเทคนิคการจัดการตนเองเม่ือเกดิความกดดันขึ้นในการทํางาน 

ในตําแหนง พนักงานบรกิารภาคพื้น (Ground Service) Case ผูโดยสารชาวจีน(Chinese tourist)  

3) การวเิคราะหชองวางในการทํางานตําแหนงพนักงานบรกิารภาคพื้น (Ground Service) โดยเปนกลุมประชากร 

พนักงานบรกิารภาคพื้นของสายการบนิสยามแอรทัง้หมด 

การเก็บรวบรวมขอมูล  

 กลุมผูวิจัยไดรวบรวมขอมูลและทบทวนเอกสารที่เกี่ยวของที่สําคัญกับงานวิจัยการศึกษาภาวะความกดดันจาก

ผูโดยสารชาวจีน ของพนักงานบรกิารภาคพื้น สายการบินสยามแอร ทาอากาศยานนานาชาติดอนเมือง โดยมีขั้นตอนในการ

รวบรวมขอมูลดังนี้ 
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1) ศกึษารวบรวมขอมูลเกี่ยวกับแนวคิด และวรรณกรรมที่เกี่ยวกับความกดดันในการทํางาน 

2) ศกึษารวบรวมขอมูลเกี่ยวกับพฤตกิรรมของนักทองเที่ยวชาวชาวจีน ณ ทาอากาศยานนานาชาตดิอนเมือง และสาย

การบนิสยามแอร 

3) วเิคราะหทฤษฎีเกี่ยวกับการควบคุมตัวเอง (Self-control) และทฤษฎีความกดดัน (Strain theory) 

การตรวจสอบเครื่องมือที่ใชในการดําเนนิงานวิจัย  

1) ใหผูทรงคุณวุฒดิานงานวจัิย 3 ทานตรวจสอบ 

2) อาจารยประจําวชิา การบรหิารทรัพยากรการบนิ (Crew Resource Management) 

โดยนําเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลที่ประกอบดวยแบบสังเกตพฤติกรรม แบบสัมภาษณเชิงลึก และ การ

วเิคราะหชองวางในการทํางาน ใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกตองกอนนําไปใชจรงิในงานวจัิย 

 

ผลการวิจัย  

กราฟการวเิคราะหขอมูลสวนบุคคลของพนักงานสยามแอร (Siam Air) 

 
พบวา มีตําแหนงงาน Passenger Service Agent คน และตําแหนงงาน 6 Passenger Service Supervisorคน 2  

 

กราฟการวเิคราะหขอมูลสวนบุคคลของพนักงานสยามแอร (Siam Air) 

 
พบวา มีหนาที่คอยดูแลผูโดยสาร คน ทําหนาที่เปนพนักงานเช็คอิน 3 คน และดูแลสัมภาระของผูโดยสาร 1 คน 4 

 

กราฟการวเิคราะหขอมูลสวนบุคคลของพนักงานสยามแอร (Siam Air) 
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พบวา ประสบการณการทํางานในตําแหนงพนักงานบรกิารภาคพื้น ป 2 คน 1 ป 5 คน และ 4 เดอืน 1 คน 2 

 

กราฟการวเิคราะหขอมูลสวนบุคคลของพนักงานสยามแอร (Siam Air) 

 
พบวา ชวงเวลาในการทํางานเริ่มที่ป พ.ศ.  คน ป พ.ศ. 2558 2 5 2559คน และในป พ.ศ. คน 1 2560 

 

กราฟการวเิคราะหขอมูลสวนบุคคลของพนักงานสยามแอร (Siam Air) 

 
พบวา อัตราเงนิเดือนอยูที่ 15,000 – 20,000 บาท คน และจํานวน 20 6,000 - 30,000 บาท คน 2 

 

กราฟการวเิคราะหขอมูลสวนบุคคลของพนักงานสยามแอร (Siam Air) 

 
พบวา พนักงานสยามแอร (Siam Air)ไมพบวามีโรคประจําตัวทัง้ คน 8 
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กราฟ การวเิคราะหขอมูลสวนบุคคลของพนักงานสยามแอร (Siam Air) 

 
พบวา กลุมผูโดยสารที่พนักงานทัง้หมด คน ตองรวมงานบอยที่สุดคือผูโดยสารชาวจีนกลาง 8 

 

กราฟ การวเิคราะหภาวะความกดดันรูปแบบ Conformity 

 
  พบวา พนักงานมีภาวะความกดดันจากผูโดยสารชาวจีนที่มีพฤติกรรม โวยวายสงเสยีงดังใชน้ําเสยีงตะคอก  

คน การเรงกดดันในขณะที่ปฏิบัตงิานหนาที่อ่ืน 2 คน และผูโดยสารชาวจีนมีความตองการมากกวาทา 4นอ่ืน  คน 1 

และไมทําตามกฎระเบียบของสายการบนิโดยไมฟงคําแนะนําจากพนักงาน คน 1 

 

กราฟการวเิคราะหภาวะความกดดันรูปแบบ Innovation 

 
  พบวา พนักงานเลอืกที่จะปฏิเสธกฎเกณฑหรือระเบียบขอบังคับเพราะพฤตกิรรมผูโดยสารชาวจีน 

ที่ไมสามารถควบคุมอารมณตัวเองได มีการใชอารมณเกนิกวาเหตุ จนมีแนวโนมถงึขัน้ทํารายรางกายพนักงานได 6 

คน และพฤตกิรรมที่ไมทําตามระเบียบสวนรวมของสายการบนิ 2 คน  

 

กราฟการวเิคราะหภาวะความกดดันรูปแบบ Ritualism 

0

5

กราฟแสดง : กลุมผูโดยสาร

ชาวจีนกลาง
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  พบวา ผูโดยสารชาวจีนมีพฤตกิรรมกดดันใหพนักงานเปดเคานเตอรเช็คอินกอนเวลาหรือเกนิกําหนดเวลา  

 คน ผูโดยสารชาวจีนไมพอใจในการบรกิารของสายการบนิ 2 คน ผูโดยสารชาวจีนไมเขาแถวตามระเบียบ 1 คน 3 

ม 1 คนและผูโดยสารชาวจีนไมยอมชําระคาบรกิารสวนเกนิเพิ่ 

 

 

กราฟการวเิคราะหภาวะความกดดันรูปแบบ Retreatism 

 
 

  พบวา พนักงานที่ไมไดใชยาเสพตดิหรอืสารกระตุน คน พนักงานที่สูบบุหรี่เพื่อความผอนคลายระหวาง 4 

ในเวลาพักจากการทํางาน คน และมีการใชยาบรรเทาอาการปวด 2 คน 2 

 

กราฟการวเิคราะหภาวะความกดดันรูปแบบ Rebellion 
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  พบวา พนักงานไมเคยคิดที่จะชุมนุมหรอืเรยีกรองสทิธใิหตนเอง คน พนักงานคิดที่จะเรียกเรียกรองสิทธิใหตนเอง  5

ในกรณีที่หากถูกผูโดยสารชาวจีนทํารายรางกายในขณะปฏิบัตหินาที่ 2 คน และพนักงานคิดที่จะเรยีกรองสิทธิความเปนธรรม

าวหาความผดิรายแรงโดใหตนเองในกรณีที่โดนกลยพนักงานไมไดกระทํา คน 1 

 

กราฟ สรุปภาวะความกดดันจากผูโดยสารชาวจีน 

 
   

  พบวา ปญหาสวนใหญที่พนักงานเจอเปนประจําคือผูโดยสารชาวจีนใชอารมณในการพูดคุย คน ผูโดยสารไมทํา 4

สารกับผูโดยสารชาวจีน 2 คนตามระเบียบของสายการบนิ 2 คน และพนักงานมีปญหาดานการใชภาษาสื่อ 

 

 

กราฟ การวเิคราะหแนวทางปองกันภาวะความกดดันรูปแบบ Self-statements 

 
 

  พบวา พนักงานบรกิารภาคพื้น (Ground Service) เม่ือเกดิภาวะความกดดันจากผูโดยสารชาวจีนจะมีการเตือนตนเอง 

(Self-statements)  มี ก าร เตื อนตั ว เ อง  4 คน  ก าร บริก าร  3 คน  และ  เวลาทํ าง านต อง เอา ใจ เข ามา ใส ใ จ เ ร า  

1 คน 4.15 การวเิคราะหแนวทางปองกันภาวะความกดดันรูปแบบ Problem Solving Strategies 
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   พบวาพนักงานบรกิารภาคพื้น (Ground Service) เม่ือเกดิภาวะความกดดันจากผูโดยสารชาวจีนจะมีแนวทางปองกัน

ดวยวธิแีกไขปญหาอยางเปนลําดับขัน้หรอืควบคุมตนเอง (Problem Solving Strategies) มีการตัง้สตแิละใจเย็น 5 คน และการ

แกปญหาที่เกดิขึ้น คน 3 

 

กราฟการวเิคราะหแนวทางปองกันภาวะความกดดันแบบ Delay Immediate Gratification 

 
  พบวา พนักงานบรกิารภาคพื้น (Ground Service) เม่ือเกดิภาวะความกดดันจากผูโดยสารชาวจีนจะมีแนวทางปองกัน 

โดยสามารถไมกระทําสิ่งใดตามอําเภอใจ (Delay Immediate Gratification) โดยสามารถควบคุมได มีการควบคุมตัวเอง 6 คน 

อดทนฟงและทําใจใหสบาย 2 คน 

 

กราฟการวเิคราะหแนวทางปองกันภาวะความกดดันรูปแบบ Self-efficacy 

 
  พบวา พนักงานบรกิารภาคพื้น (Ground Service) เม่ือเกดิภาวะความกดดันจากผูโดยสารชาวจีนจะมีแนวทางปองกัน 

โดยควบคุมตนเอง (Self-efficacy) มีการควบคุมตัวเอง 3 คน แยกแยะปญหาที่เกิดขึ้นได 3 คน มีการปองกันความกดดันโดย

การออกไปตัง้สต ิ2 คน 

 

กราฟการวเิคราะหการสัมภาษณปลายเปดเกี่ยวกับเทคนคิการจัดการตนเอง 

 
  พบวา การสัมภาษณปลายเปด เทคนิคการจัดการตนเอง เม่ือเกิดภาวะความกดดันจากผูโดยสารชาวจีน  

ทําใจใหสบายขึ้น 4 คน หาวธิกีารปองกัน 2 คน และมีอีก 2 คน และมีอีก 2 คน ไมไดใหขอมูล 
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กราฟการวเิคราะหชองวาง (Gap Analysis) 

 
  พบวา ในตําแหนงพนักงานบรกิารภาคพื้นสายการบนิสยามแอรในดานการปฏิบัตติามแนวทางปองกันความกดดัน

ดวยทฤษฎีการควบคุมตนเองมีเพยีง SiamAir002 และ SimAir006 ทมีีชองวางจากการทํางานซึ่งไมสามารถปฏิบัตไิดในดาน

การไมทําตามอําเภอใจและการควบคุมตนเองใหทําตามเปาหมาย 

 

สรุปแบบสังเกตพฤตกิรรมผูโดยสารชาวจีนแบบกลุม 

 
 

  จากการสังเกตจากวันที่ 30/04/2560  ถึง วันที่ 04/05/2560 ทั้งหมด 15 กลุม ผลการสังเกตผูโดยสารชาวจีนมี

พฤตกิรรมในระดับพอใช 12 กลุม ในระดับดมีาก 2 กลุมและในระดับที่ตองปรับปรุง 1 กลุม 

 

การวิจารณผล การสรุปผล และขอเสนอแนะ  

 ผลการศกึษาวจัิยการศกึษาภาวะความกดดันจากผูโดยสารชาวจีน ของพนักงานบริการภาคพื้น สายการบินสยาม

แอร ทาอากาศยานนานาชาติดอนเมือง กรุงเทพมหานคร กลุมตัวอยางที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลวิจัยในครั้งนี้ คือ 

พนักงานบริการภาคพื้นสายการบินสยามแอร 1 ทีม ประกอบไปดวย 2 Passenger Service Supervisor และ 6 Passenger 

Service Agent โดยผูวจัิยไดทําหนังสอืขออนุญาตจากสถาบันเทคโนโลยีการบิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

ขอเขาเก็บขอมูลดวยวธิกีารสัมภาษณเชงิลกึ (In-dept Interview) และสังเกตผูโดยสารชาวจีน (Observe) รอบที่ 1 ในวันที่ 28 

- 29 เมษายน 2560 เวลา 06.00 – 09.00 น. รอบที่ 2 ในวันที่ 29 – 30 เมษายน 2560 เวลา 12.00 – 15.00 น. และไดทํา

การเขาเก็บขอมูลเรยีบรอยตามกําหนด 

  พนักงานบริการภาคพื้นสายการบินสยามแอรจํานวน 8 คน มีหนาที่รับผิดชอบสวนงานในปจจุบัน คือ ดูแล

ผูโดยสาร พนักงานเช็คอิน และดูแลสัมภาระ ตามลําดับ มีประสบการณทํางานมากที่สุด 2 ป 2 เดือน เนื่องจากเปนสายการ

บนิที่เขามาลงทุนยังไมถงึ 10 ป จึงทําใหมีอัตราการเขาทํางานของพนักงานใหมอยูเสมอ ขอดีของพนักงานบริการภาคพื้นของ
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สายการบนิสยามแอร คือ ไมมีโรคประจําตัว และสามารถทํางานกับผูโดยสารชาวจีนได โดยผูโดยสารสวนใหญของสายการ

บนิสยามแอร จากการทําวจัิยในครัง้นี้ ผูวจัิยพบวาเปนผูโดยสารชาวจีนกลาง 

 ตามวัตถุประสงคขอ 1 เพื่อศกึษาภาวะความกดดันจากผูโดยสารชาวจีนของพนักงานบริการภาคพื้น สายการบิน

สยามแอร (Siam air) ทาอากาศยานนานาชาติดอนเมือง สามารถอภิปรายผลไดดังนี้ 1) ภาวะความกดดันในรูปแบบ 

Conformity ในการปฏิบัตหินาที่ของพนักงานบรกิารภาคพื้น มีการปรับตัวเชงิพฤตกิรรมเพื่อไมใหเกิดปญหา พบวาภาวะความ

กดดันดังกลาวพนักงานบรกิารภาคพื้นสามารถรองรับความกดดันได โดยการเรียนรูจากพฤติกรรมของผูโดยสารชาวจีนสวน

ใหญที่เกดิขึ้น เชน พฤตกิรรมโวยวายเสยีงดัง 2) ภาวะความกดดันรูปแบบ Innovation ที่ทําใหพนักงานบริการภาคพื้นเลือกที่

จะปฏิเสธกฎเกณฑขณะปฏิบัตหินาที่พบวา พนักงานสวนใหญสามารถรองรับความกดดันรูปแบบดังกลาวได มีเพยีง 2 คนที่ไม

สามารถรองรับความกดดันและเลอืกที่จะปฏิเสธกฎเกณฑเนื่องมาจากผูโดยสารมีแนวโนมทํารายรางกายขณะปฏิบัติหนาที่ 3) 

ภาวะความกดดันในรูปแบบ Ritualism พนักงานเลือกที่จะปฏิบัติตามกฎระเบียบขอบังคับโดยไมนําความรูสึกสวนตัวเขามามี

สวนรวมในการทํางาน พบวาความกดดันในรูปแบบดังกลาวพนักงานสามารถรองรับแรงกดดันได เนื่องจากมีการเรียนรูจาก

กระบวนการทํางานที่ตองพบเจอทุกวัน เชน พฤตกิรรมการกดดันใหพนักงานเปดเคานเตอรเช็คอินกอนหรือเกินเวลาที่กําหนด 

4) ภาวะความกดดันในรูปแบบ Retreatism ภาวะความกดดันที่มาในรูปแบบการใชสารเสพตดิหรอืสารกระตุนใด ๆ ที่ทําใหเกิด

ความผอนคลายจากความกดดันขณะปฏิบัติงาน พบวาพนักงานสวนใหญไมจําเปนตองใชสารเสพติดหรือสารกระตุนในการ

ทํางาน มีเพียงพนักงานบางคนใชการสูบบุหรี่เพื่อใหเกิดความผอนคลายจากเวลาทํางาน (พักเที่ยง) เทานั้น 5) ภาวะความ

กดดันรูปแบบ Rebellion ภาวะความกดดันที่มาในรูปแบบการกอใหเกิดการเรียกรองสิทธิของตนเอง เพื่อใหเกิดการชุมนุม

นํามาซึ่งการไดรับความยุตธิรรมในการทํางาน พบวาพนักงานสวนใหญไมเคยคิดจะเรยีกรองสทิธิของตนเองดวยวิธีการชุมนุม

ใด ๆ มีเพยีง 3 คน ที่เคยคิดจะเรยีกรองสทิธใิหตนเองในกรณีที่เกดิภาวะความกดดันจากผูโดยสารชาวจีนทํารายรางกายขณะ

ปฏิบัติหนาที่และถูกกลาวหาวากระทําผิดรายแรงโดยที่พนักงานไมมีสวนเกี่ยวของ สามารถสรุปภาวะความกดดันจาก

ผูโดยสารชาวจีนตามทฤษฎีการกดดัน Stain Theory ไดวาสวนใหญปญหาที่เกดิจากความกดดันของผูโดยสารชาวจีนเกิดจาก

การใชอารมณ การตะคอก การกลาววาจาดวยเสียงดัง และการเพิกเฉยตอกฎระเบียบพื้นฐานโดยทั่วไปของสนามบิน เปน

สาเหตุใหเกิดภาวะความกดดันจากผูโดยสารชาวจีนที่มีตอพนักงานบริการภาคพื้น ซึ่งจําเปนตองรับผิดชอบตอการปฏิบัติ

หนาที่ในการดูแลผูโดยสาร จากการศกึษาวจัิยครัง้นี้พบวาภาวะความกดดันนี้เกดิขึ้นเปนประจํา ทําใหพนักงานบริการภาคพื้น

สามารถปรับตัวใหรองรับแรงกดดันดังกลาวได มีเพียงพนักงานสวนนอยเทานั้นที่จะมีภาวะความกดดันขณะปฏิบัติหนาที่ใน

ชวงแรก 

 และวัตถุประสงคขอ 2 เพื่อหาแนวทางปองกันภาวะความกดดันจากผูโดยสารชาวจีนของพนักงานบริการภาคพื้น 

สายการบนิสยามแอร (Siam air) ทาอากาศยานนานาชาติดอนเมือง พบวาแนวทางปองกันภาวะความกดดันในรูปแบบที่ 1) 

การเตือนตนเอง (Self – Statements) พบวาพนักงานบริการภาคพื้นสวนใหญใชวิธีการเตือนตนเองอยูเสมอ 2) การแกไข

ปญหาอยางเปนลําดับขัน้ (Problem Solving Strategies) พบวาพนักงานบรกิารภาคพื้นของสายการบินสยามแอร จะมีแนวทาง

ปองกันดวยวิธีการแกไขอยางเปนลําดับขั้นตามที่ไดอบรมในตําแหนงที่รับผิดชอบกอนการทํางานและสามารถปฏิบัติได

ตามลําดับขัน้ รวมถงึสามารถควบคุมตนเองได 3) การปองกันโดยไมสามารถ ไมกระทําสิ่งใดตามอําเภอใจ (Delay Immediate 

Gratification) พบวาพนักงานบรกิารภาคพื้นเม่ือเกดิภาวะความกดดันจากผูโดยสารชาวจีน พนักงานสามารถควบคุมตนเองได

โดยใชความอดทน มีความคิดเชงิบวก และไมกระทําสิ่งใดตามอําเภอใจ 4) การควบคุมตนเอง (Self - efficacy) พบวาพนักงาน

บรกิารภาคพื้น เม่ือเกดิภาวะความกดดันเกดิขึ้นการควบคุมตนเองเปนสิ่งแรกที่พนักงานบริการภาคพื้น เลือกที่จะปฏิบัติและ

จะนําไปสูการควบคุมปญหาที่จะเกดิขึ้นได 5) สรุปการสัมภาษณคําถามปลายเปดในหัวขอ เทคนิคการจัดการตนเองเม่ือเกิด

ภาวะความกดดันจากผูโดยสารชาวจีน พนักงานบรกิารภาคพื้นใชเทคนิคคิดเชิงบวก ควบคุมตนเอง ตั้งสติและทําใจใหสบาย

กอนที่จะแกไขปญหาตามลําดับ โดยอยูภายใตกฎระเบยีบของสายการบนิสยามแอร  
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 ผลการวเิคราะหขอมูลในสวน การวเิคราะหชองวาง (Gap Analysis) ในตําแหนงพนักงานบรกิารภาคพื้นสายการบิน

สยามแอร ตามแนวคิด ทฤษฎีการควบคุมตนเอง (Self - Control) สามารถอภิปรายไดวา จากจํานวนพนักงานบริการภาคพื้น 

1 ทมี มีสมาชกิจํานวน 8 คน พนักงานสวนใหญ (6 คน) สามารถการเตือนตนเอง (Self – Statements) การแกไขปญหาอยาง

เปนลําดับขั้น (Problem Solving Strategies) การปองกันโดยไมสามารถไมกระทําสิ่งใดตามอําเภอใจ (Delay Immediate 

Gratification) และการควบคุมตนเอง (Self - efficacy) ไดทั้ง 4 ระดับ โดยไมมีชองวางเกิดขึ้นในการทํางาน สะทอนใหเห็นวา

หากเกดิภาวะความกดดันจากผูโดยสารชาวจีน ก็สามารถรองรับปญหาที่เกิดจากความกดดันนั้นได มีเพียงพนักงานบริการ

ภาคพื้นสวนนอย (2 คน) มีชองวางในการทํางานในระดับ การควบคุมตนเอง (Self - efficacy) และการปองกันโดยไมสามารถ

ไมกระทําสิ่งใดตามอําเภอใจ (Delay Immediate Gratification) หากเกดิภาวะความกดดันจากผูโดยสารชาวจีนเกิดขึ้นอาจทําให

พนักงานบรกิารภาคพื้นอาจจะไมสามารถรับมือกับภาวะความกดดันจนทําใหเกิดภาวะความเครียดในการทํางานได และจะ

สงผลใหประสทิธภิาพในการทํางานลดนอยลงจนกระทั่งถึงอาจเกิดความเจ็บปวยได ผลการวิเคราะหขอมูลในสวนของ การ

สังเกตพฤตกิรรมแบบกลุมของผูโดยสารชาวจีนแบบไมมีสวนรวม พบวาการสังเกตพฤติกรรมแบบไมมีสวนรวมแบงเปน 15 

กลุม มี 1 กลุม ที่มีพฤติกรรมในระดับดีมาก คือ สามารถควบคุมตนเองและปฏิบัติตามกฎระเบียบไดดี มีอีก 1 กลุม ที่มี

พฤตกิรรมในระดับตองปรับปรุง คือ ไมปฏิบัติตามกฎระเบียบ มีพฤติกรรมปฏิบัติตามใจตนเองสงเสียงดัง โวยวายอยูเสมอ 

และมี 13 กลุม  

มีพฤตกิรรมอยูในระดับพอใช คือ มีพฤตกิรรมบกพรองในเรื่องของกฎระเบียบและพฤติกรรมการควบคุมตนเองเปนบางเรื่อง

เทานัน้  

 จากผลการศกึษาวจัิยในครัง้นี้พบวา การศกึษาภาวะความกดดันจากผูโดยสารชาวจีน ของพนักงานบริการภาคพื้น 

สายการบนิสยามแอร ทาอากาศยานนานาชาตดิอนเมือง กรุงเทพมหานคร พบวามีความสอดคลองกับงานวิจัยของ อุทุมพร 

เมืองมานา (2553) ปจจัยที่มีผลตอการเกดิความเครยีดของพนักงานธนาคารสนิเอเชยี จํากัด (มหาชน) ในสวนของพนักงานที่

มีประสบการณการทํางานนอยกวา 3 ป จะสามารถรองรับตอแรงกดดันที่ทําใหเกิดความเครียดไดจากการเรียนรูจาก

พฤตกิรรมของลูกคา ซึ่งหากเกดิภาวะความเครยีดในการทํางานในระดับต่ําจะเปนผลดีตอการปฏิบัติงานและเม่ือแกไขปญหา

ได จะเปนแรงผลักดันจะทําใหสามารถทํางานไดดขีึ้น โดยองคกรจะมีมาตรการปองกันไมใหเกิดความเครียดและความกดดัน

ในระดับต่ํา ซึ่งจะพัฒนาไปเปนความเครยีดระดับที่สูงขึ้น  

ซึ่งอาจสงผลกระทบตอการปฏิบัติงานไดในอนาคต เชนเดียวกับสายการบินสยามแอรที่มีการทํางานเปนทีม โดย 1 ทีม จะ

แบงเปน 8 คน ซึ่งจะมีหัวหนาทีมคอยดูแลในการแกไขปญหาเบื้องตนใหกับพนักงานที่มีประสบการณไมเกิน 1 ปในทีม เพื่อ

เปนการลดภาวะความกดดันที่เกิดขึ้นจากหนาที่ที่ตองรับผิดชอบ โดยมีลําดับขั้นตอนในการแกปญหาภาวะความกดดันที่

เกิดขึ้นเรียงลําดับจากภาวะความกดดันเบื้องตนไปสูภาวะความเครียดที่สงผลกระทบตอการทํางาน และงานวิจัยนี้ยัง

สอดคลองกับ ยศธร เกษสวัสดิ์ และ อธพิล ศาสตรานรากุล (2557) ความพงึพอใจของผูโดยสารชาวจีนที่มีตอทาอากาศยาน

สุวรรณภูมิ พบวาผูโดยสารชาวจีนมีความพงึพอใจในการใหบรกิารของพนักงานบรกิารภาคพื้น  

เม่ือมีการปรับปรุงประสิทธิภาพในการใหบริการที่มีความเขาใจตอพฤติกรรมผูโดยสารชาวจีนเพิ่มมากขึ้น เชนเดียวกับสาย

การบนิสยามแอร ที่พยายามใหพนักงานบรกิารภาคพื้นไดเรยีนรูและเขาใจวัฒนธรรมของชาวจีนกลาง เพื่อใหเกิดทัศนคติที่ดี

ตอผูโดยสารชาวจีน และสามารถปฏิบัตงิานในหนาที่พนักงานบรกิารภาคพื้นไดเต็มประสทิธภิาพ  

โดยสามารถลดภาวะความกดดันที่เกดิขึ้นจากผูโดยสารชาวจีนได เม่ือเขาใจและเกดิการเรยีนรูที่ถูกตอง 
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ขอเสนอแนะงานวิจัย 

1) สามารถนําผลการวจัิยเกี่ยวกับการลดและแนวทางปองกันภาวะความกดดันจากผูโดยสารชาวจีนเบื้องตน 

จากงานวจัิยเลมนี้ไปเปนขอมูลในเชงิพัฒนาบุคลากรในตําแหนงพนักงานบรกิารภาคพื้น และตําแหนงที่

เกี่ยวของในสายการบนิอ่ืน ๆ ใหเกดิการทํางานที่เต็มประสทิธิภาพมากขึ้นได 

2) สามารถนําขอมูลจากงานวจัิยเลมนี้ไปเปนกรณีศกึษาประกอบการเรยีนการสอนรายวชิาการบรหิารทรัพยากร

การบนิและวชิาที่เกี่ยวของใหเกดิประโยชนตอไปได 
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บทคัดยอ 

งานวจัิยฉบับนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศกึษาถึงปจจัยที่มีผลตอสัดสวนหนี้ที่ดอยคุณภาพมีการผิดนัดชําระเปนเวลา 1-3 

เดอืนและมากกวา 3 เดอืนขึ้นไปของสนิเชื่อเพื่อการอุปโภคบรโิภคอันไดแก สินเชื่อเพื่อที่อยูอาศัย, สินเชื่อบัตรเครดิต, สินเชื่อ

สวนบุคคลผอนชําระและสนิเชื่อเชาซื้อรถยนตและรถจักรยานยนตของสถาบันการเงินในประเทศไทย โดยสมมติฐานหลักของ

งานวจัิยนี้คาดวาจะมีผลตอปจจัยกําหนดปญหาหนี้ที่ผดินัดชําระซึ่งแบงออกเปน 2 กลุมไดดังนี้ ตัวแปรที่เปนตัวชี้วัดเศรษฐกิจ

มหภาคโดยการวัดจากอัตราการเจริญเติบโตของผลิตภัณฑมวลรวมตอจํานวนประชากร (GDP per capita) และกลุมตัวแปร

ปจจัยดานธนาคารหรอืกจิการ โดยในงานวิจัยนี้เลือกใชวิธี Difference Generalized Method of Moments ที่คาดวาการดําเนิน

กิจการของธนาคารหรือกิจการในอดีตจะสงผลตอสัดสวนหนี้ดอยคุณภาพผิดนัดชําระในปจจุบัน ซึ่งผลการศึกษาพบวา

สัดสวนหนี้ที่มีการผดินัดชําระในระยะสัน้ของสนิเชื่อทุกประเภทมีผลมาจากปจจัยดานธนาคารหรอืกจิการซึ่งเปนการวิเคราะห

พฤติกรรมของการกิจการผานตัวแปรอัตราสวนสวนของเจาของตอสินทรัพยรวม (Equity on Assets) ในปกอนหนาและ

ปรมิาณเงนิใหสนิเชื่อรวมตอสนิทรัพยรวม (Loans on Assets) ในปกอนหนานั้นสะทอนถึงพฤติกรรมการปลอยสินเชื่อแบบผิด

ศลีธรรม (Moral Hazard) ในระยะสัน้อยางมีนัยสําคัญทางสถติิ ณ 0.05 

คําสําคัญ:  สินเชื่อเพื่อการอุปโภคบริโภค  ปญหาหนี้  ตัวชี้วัดเศรษฐกิจมหภาค  ปจจัยดานธนาคารหรือกิจการ Dynamic 

Panel Data 

Abstract 

This paper uses dynamic panel data by Difference Generalized Method of Moments to examine the 

determinants of problem loans that cause from the delinquently of consumer loans in Thailand’s banking sector, 

separately for each loan category housing loans, credit card loans, personal loans and auto hire loans. The study is 

motivated by the hypothesis that both macroeconomic indicators by annual growth of GDP per capita  and bank/firm-

specific factors have an effect on loan quality. The result show that, for all loan categories, the delinquently in all 

categories of consumer loans can be explained mainly  by bank/firm-specific factors for instance that the ratio of equity 

on assets one year ago and the ratio of loans on assets in the last year were effect the problem loans  in current year 

its call moral hazard problem. 

Keywords:  Consumer Loans, Problem Loans, Macroeconomic Indicators, Bank/Firm-Specific Factors, Dynamic Panel 

Data 
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บทนํา  

สนิเชื่อเพื่อการอุปโภคบรโิภคหรอืเงนิใหกูยืมมีความสําคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศอยางมากเนื่องจาก

เปนแหลงเงนิทุนสําคัญตอกลุมบุคคลธรรมดาทั่วไปที่มีบทบาทเปนทั้งผูบริโภคและผูผลิตซึ่งเปนสวนสําคัญตอกิจกรรมทาง

เศรษฐกิจ ดังนั้นในปจจุบันรัฐบาลจึงไดมีนโยบายกระตุนการเติบโตของเศรษฐกิจในประเทศผานการสนับสนุนใหธนาคาร

พาณิชยและบริษัทที่ประกอบธุรกิจแตมิใชสถาบันการเงินทั่วไปรวมกันกันปลอยสินเชื่อใหกับกลุมบุคคลธรรมดาเพื่อนําไป

จับจายในสอยดํารงชพีซึ่งในงานวจัิยนี้ผูวจัิยไดแบงประเภทสนิเชื่อเพื่อการอุปโภคบริโภคสําหรับบุคคลธรรมดาทั่วไปออกเปน 

4 ประเภทดังภาพที่ 1 

ภาพที่ 1 ประเภทของสนิเชื่อเพื่อการอุปโภคบรโิภค 

 
ที่มา : จากการรวบรวมของผูวจัิย 

สินเชื่อเพื่อการอุปโภคบริโภคนั้นมีความสําคัญอยางมากตอบุคคลธรรมดาทั่วไปเนื่องจากเปนปจจัยสี่ในการ

ดํารงชวีติ ซึ่งในชวงหลายปที่ผานมานัน้รัฐบาลของไทยไดมีนโยบายสนับสุนนใหธนาคารพาณิชยและสถาบันการเงินตางๆ เรง

ปลอยสินเชื่อดังกลาวเพื่อตอบสนองความตองการของประชากรที่เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องในทุกปดังภาพที่ 2 ที่จะเห็นไดวา

ปริมาณเงินใหสินเชื่อทั้งสี่ประเภทนั้นเพิ่มสูงขึ้นในทุกปตั้งแตป พ.ศ.2546-2559 โดยสินเชื่อเพื่อที่อยูอาศัยจากธนาคาร

พาณิชยจดทะเบียนในประเทศมีปริมาณเงินใหสินเชื่อที่มากกวาสินเชื่อประเภทอ่ืนๆ แตกลับพบวาอัตราการเติบโตของ

ผลติภัณฑมวลรวมในประเทศและปรมิาณการบรโิภคของภาคครัวเรือนนั้นไมไดเพิ่มอยางตอเนื่องเชนเดียวกับปริมาณเงินให

สินเชื่อที่เพิ่มขึ้นดังภาพที่ 3 นอกจากนั้นยังปญหาหนี้ครัวเรือนตอผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศอยูในระดับสูงซึ่งถือวาเปน

ปจจัยเสี่ยงที่สําคัญตอการพัฒนาเศรษฐกจิของประเทศ 

 

ภาพที่ 2 ปรมิาณเงินใหสินเชื่อเพื่อการอุปโภคบริโภคแตละประเภทจากธนาคารพาณิชยและบริษัทที่ประกอบธุรกิจแตมิใช

สถาบันการเงนิในประเทศไทยป 2546-2559 (ลานบาท) 
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ที่มา : จากการรวบรวมของผูวจัิย 

 

ภาพที่ 3 อัตราการเตบิโตของผลติภัณฑมวลรวมในประเทศไทยป 2546-2559 

 
ที่มา : ธนาคารโลก 

 ปญหาหนี้ดอยคุณภาพ (Problem loans) หรือปญหาที่เกิดจากกาหนี้ที่มีการผิดนัดชําระหนี้ในแตละชวงเวลานั้น

ความเปรยีบคือเสี่ยงดานสนิเชื่อที่อาจจะกอใหความเสี่ยงตอเสถียรภาพของสถาบันการเงินเนื่องจากสินทรัพยที่กิจการมีนั้น

ดอยคาลงโดยจะสงผลกระทบตอเนื่องไปยังผลประกอบการของกิจการ ซึ่งหากสถาบันการเงินมีผลประกอบการที่ลดลง

เนื่องจากปริมาณหนี้ที่ผิดนัดชําระสูงขึ้นก็จะทําใหสถาบันการเงินตองคาเผื่อหนี้สํารองจะสูญในสัดสวนที่สูงและทําใหมี

ขอจํากัดในการปลอยสนิเชื่อซึ่งจากภาพที่ 1 ที่เห็นวาปรมิาณเงนิใหสนิเชื่อเพื่อการอุปโภคบรโิภคของทั้ง 4 ประเภทมีปริมาณที่

เพิ่มสูงขึ้นในทุกๆปในขณะเดียวกันก็พบวาปริมาณหนี้ที่มีการผิดนัดชําระเปนเวลา 1-3 เดือนนั้นก็เพิ่มสูงขึ้นในทุกๆป

เชนเดยีวกับปรมิาณเงนิใหสนิเชื่อที่เพิ่มขึ้นดังภาพที่ 4  
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ภาพที่ 4 ปรมิาณหนี้ดอยคุณภาพของสนิเชื่อเพื่อการอุปโภคบริโภคที่มีการผดินัดชําระเปนเวลา 1-3 เดอืน (ลานบาท) 

 
ที่มา : จากการรวบรวมของผูวจัิย 

 เนื่องจากปรมิาณเงนิใหสินเชื่อนั้นเปนแหลงเงินทุนสําคัญตอทั้งภาคครัวเรือนและภาคธุรกิจ ดังนั้นถาสภาบัน

การเงนิตองเผชญิกับปญหาหนี้ดอยคุณภาพซึ่งคือหนี้ที่มีการผดินัดชําระในแตละชวงเวลาที่มากขึ้น ก็สงผลใหสถาบันการเงิน

เหลานัน้มีความเขมงวดในการปลอยสนิเชื่อที่มากขึ้นและจะสงผลกระทบไปยังการบริโภค,การผลิตตลอดจนการลงทุนซึ่งเปน

ปจจัยสําคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศอยางหลีกเลี่ยงไมได จากที่มาและความสําคัญของปญหาที่กลาวมาจึง

นําไปสูคําถามวจัิยที่วาปจจัยใดบางที่สงผลตอการผดินัดชําระหนี้สนิเชื่อเพื่อการอุปโภคบรโิภคและหวังเปนอยางย่ิงวางานวิจัย

ฉบับนี้จะเปนแนวทางในการวิเคราะหและกําหนดนโยบายเพื่อแกไขปญหาการผิดนัดชําระหนี้ของบุคคลธรรมดาที่ไดอยาง

เหมาะสม 

 

คําถามงานวิจัย 

 ปจจัยใดบางที่สงผลตอการผิดนัดชําระหนี้ของสินเชื่อเพื่อการอุปโภคบริโภคประเภทตางๆจากธนาคารพาณิชยจด

ทะเบยีนและบรษิัทที่ประกอบธุรกจิแตมิใชสถาบันการเงนิในประเทศไทย 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

เพื่อใหทราบถงึปจจัยที่สงผลตอการผดินัดชําระหนี้ที่มีการผดินัดชําระของสินเชื่อประเภทตางๆจากธนาคารพาณิชย

จดทะเบยีนและบรษิัทที่ประกอบธุรกจิแตมิใชสถาบันการเงนิในประเทศไทย 

 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการวิจัย 

 เนื่องจากในงานวิจัยฉบับนี้มุงหาปจจัยที่กระทบตอหนี้ดอยคุณภาพที่มีการผิดนัดชําระเปนเวลา 1-3 เดือนและ

มากกวา 3 เดือนขึ้นไปอันจะสงผลตอภาพรวมเศรษฐกจิและภาคระบบการเงนิของสนิเชื่ออุปโภคบริโภคที่ใหแกบุคคลธรรมดา

ทั่วไปเทานัน้และคาดหวังจะนําผลที่ไดจากการศกึษานี้ไปเปนแนวทางแกการวิเคราะหตลอดจนออกนโยบายเพื่อแกไขปญหา

ดังกลาวไดอยางเหมาะสม 

 

งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

1.กลุมตัวแปรดานตัวช้ีวัดดานเศรษฐกจิมหภาค (Macroeconomic Indicators) 
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 อัตราการเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิ (GDP Growth) เปนตัวแปรที่สะทอนถงึการเจรญิเตบิของเศรษฐกิจในประเทศซึ่ง

หมายถึงการที่คนในประเทศมีงานทํา มีรายได อันสงผลใหฐานะการดํารงชีพดีขึ้น และสงผลตอความสามารถในการชําระ

หนี้สนิมีมากขึ้นตามลําดับโดยจากงานวจัิยของ (Nkusu, 2011) ไดศกึษาถงึปจจัยที่สงผลตอหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายได (NPLs) ใน

กลุมประเทศพัฒนาแลวทั้งหมด 26 ประเทศ ระหวางป 1998-2009 พบวาปจจัยการเจริญเติบโตของผลิตภัณฑมวลรวม

ประชาชาตใินอดตี (△GDPt-1) ที่สูงขึ้นนัน้ทําใหหนี้ที่ไมกอใหเกดิรายไดในปปจจุบันลดลง ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ (Salas 

and Saurina, 2002) ที่พบวาการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศสเปนในป 1985-1997 มีความสัมพันธในทิศทาง

ตรงกันขามกับสัดสวนหนี้ดอยคุณภาพจากธนาคารพาณิชย เชนเดียวกันกับงานของ (Louzis, Vouldis and Metaxas, 2012) ที่

พบสัดสวนหนี้ดอยคุณภาพตอปริมาณเงินใหสินเชื่อเพื่อที่อยูอาศัย, สินเชื่อเพื่อการอุปโภคบริโภคและสินเชื่อเพื่อธุรกิจของ

ธนาคารพาณิชยในประเทศกรซีมึความสัมพันธในทศิทางตรงกันขามกับอัตราการเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกิจทั้งในระยะสั้นและ

ระยาว 

2. กลุมตัวแปรดานธนาคารหรอืกจิการ (Bank/Firm Specific Factors) 

นอกจากตัวชี้วัดเศรษฐกจิมหภาคที่กลาวมาขางตนนั้นจะเปนปจจัยภายนอกที่กระทบตอการเกิดหนี้ปญหาหนี้ดอย

คุณภาพแลวยังมีปจจัยภายในที่จะสะทอนใหทราบถงึ พฤตกิรรมตางๆของกจิการ เชน พฤติกรรมการแสวงหาความเสี่ยงของ

ธนาคารหรือกิจการตางๆผานการปลอยสินเชื่อ โดยพฤติกรรมการดําเนินงานและการบริหารจัดการกิจการของสถาบัน

การเงนิที่ไมสามารถละเลยความสําคัญไดเชน ยกตัวอยางเชน ถาผูจัดการมีพฤติกรรมในการปลอยสินเชื่อแบบผิดศีลธรรม 

(Moral Hazard) ในอดตีก็จะสงผลใหเกดิปญหาหนี้ดอยคุณภาพในปจจุบันได (Berger and DeYoung, 1997)  

 โดย (Berger and DeYoung, 1997) (Rossi, Schwaiger and Winkler, 2005) (Williams, 2004) ไดทําการศึกษาและ

พบวาคุณภาพของสินทรัพย, ตนทุนการดําเนินงานและการบริหารสวนของทุนนั้นลวนแลวมีความสัมพันธกับพฤติ

กรรมการบรหิารจัดการกจิการทัง้สิ้นและสามารถแบงพฤตกิรรมไดเปน 3 ประเภทดังนี้ 

2.1 พฤตกิรรมการบรหิารจัดการกจิการที่ไมด ี(Bad Management) 

ตัวแปรอัตราสวนของกําไรสุทธิตอสวนของเจาของ (Return on Equity: ROE) 

 สัดสวนของกําไรสุทธติอสวนของเจาของรวมเปนตัวแปรแทนประสิทธิภาพการสรางกําไรจากสวนของเจาของรวม

ของกจิการที่สะทอนถงึคุณภาพของการบรหิารจัดการ (Quality of management) ซึ่งจากงานวิจัยของ (Klein, 2013) พบวาคา

สัดสวน ROEit-1 ของธนาคารของประเทศในกลุม Central, Eastern and South-Eastern Europe (CESEE) ในชวงป 1998-2011 

นั้นมีความสัมพันธในทิศทางตรงกันขามกับสัดสวนหนี้ดอยคุณภาพตอปริมาณเงินใหสินเชื่อรวม (NPLs) โดยกลาววาเม่ือ

กิจการมีกําไรสุทธิลดลงเม่ือเทียบกับสวนของเจาของ สัดสวนดังกลาวจึงมีคาต่ําลงนั่นหมายถึงกิจการดังกลาวมี

ความสามารถในการสรางกําไรจากสวนของเจาของไดลดลง จึงเรียกวาเปนการบริหารจัดการที่ไมดี (Bad management) ซึ่ง

ทําใหมีสัดสวนหนี้ดอยคุณภาพตอปรมิาณเงนิใหสนิเชื่อรวมในปจจุบันเพิ่มสูงขึ้นซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ (Louzis, Vouldis 

and Metaxas, 2012) ที่มีผลการศกึษาวาตัวแปรสัดสวน ROEit ในระยะสั้นมีความสัมพันธในทิศทางตรงกันขามกับสัดสวนหนี้

ดอยคุณภาพในสนิเชื่อเพื่อธุรกจิและสนิเชื่อเพื่อที่อยูอาศัยอยางมีนัยสําคัญทางสถติ ิ   

2.2 พฤตกิรรมการปลอยสนิเช่ือแบบผดิศลีธรรม (Moral Hazard) 

ตัวแปรอัตราสวนของสวนของเจาของตอสนิทรัพยรวม (Equity on Assets: EOA) 

ตัวแปรอัตราสวนของสวนของเจาของรวมตอสินทรัพยรวมเปนสัดสวนที่ใชบอกถึงความสามารถในการชําระคืนหนี้ 

(Solvency Ratio) ซึ่งจากงานวจัิยของ (Klein, 2013) พบวามีความสัมพันธในทิศทางที่ตรงกันขามกับสัดสวนหนี้ที่ไมกอใหเกิด

รายได (NPLs) ตอปรมิาณเงนิใหสนิเชื่อรวมและเปนการยืนยันขอสมมติฐานที่กลาววาเกิด Moral Hazard ในกิจการเนื่องจาก

การที่กิจการมีสวนของทุนในชวงปกอนหนาที่นอยจึงเปนเหตุจูงใจใหผูจัดการมีพฤติกรรมหาทุนเขากิจการผานการปลอย



การประชุมวชิาการ และการประกวดนวัตกรรมบัณฑิตศกึษาระดับชาติและนานาชาติ 

ระหวางวันท่ี 17-18 พฤษภาคม 2561 

ณ ศูนยประชุมนานาชาติดิเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส เชยีงใหม 
 

1870 

สินเชื่อที่ผิดศีลธรรม (Moral Hazard) ที่มากขึ้นซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ (Louzis, Vouldis and Metaxas, 2012) ที่พบวา

อัตราสวนของ EOA ในปกอนหนามีความสัมพันธกับสัดสวนหนี้ดอยคุณภาพตอปริมาณเงินใหสินเชื่อรวมของกลุมสินเชื่อเพื่อ

ธุรกจิในทศิทางตรงกันขามอยางมีนัยสําคัญทางสถิติเพราะเม่ือบริษัทใดมีสวนของเจาของในจํานวนนอยกวาสินทรัพยก็ยอม

เปนแรงจูงใจใหผูจัดการบริษัทมีพฤติกรรมแสวงหาสวนทุนเพิ่มโดยการเพิ่มความเสี่ยงผานการปลอยสินเชื่อแบบ Moral 

hazard ที่มากขึ้น นอกจากนั้นยังสอดคลองกับงานวิจัยของ  (Salas and Saurina, 2002) ที่พบวาสัดสวนของ EOA ในสองป

กอนหนามีคาสัมประสทิธิ์เปนลบตอสัดสวนหนี้ดอยคุณภาพของธนาคารพาณิชยในประเทศสเปน 

ตัวแปรอัตราสวนของปริมาณเงนิใหสนิเช่ือตอสนิทรัพยรวม (Loans to Assets: LOA) 

ตัวแปรอัตราสวนของปรมิาณเงนิใหสนิเชื่อรวมตอสนิทรัพยรวมซึ่งจากงานของ (Klein, 2013) ไดนิยามวาเปนตัวชี้วัด

การขยายตัวของปริมาณเงินใหสินเชื่อ (Excessive Lending) ของกิจการและมีสมมติฐานวาเปนการปลอยสินเชื่อแบบ

พฤตกิรรมผดิศลีธรรม (Moral Hazard) เชนเดยีวกับตัวแปร EOA แตตัวแปร LOA มีทศิทางเดยีวกันกับสัดสวนหนี้ดอยคุณภาพ 

(NPLs) ตอปรมิาณเงนิใหสนิเชื่อรวมกลาวคือกจิการเหลานัน้มีพฤติกรรมการปลอยสินเชื่อแบบผิดศีลธรรมที่จะเพิ่มสินทรัพย

ของกจิการหรอืเรยีกอีกอยางวาคือการเพิ่มความเสี่ยงในสินทรัพยผานการปลอยสินเชื่อเชนเดียวกันกับคา EOAit-1 กลาวคือ 

กิจการเหลานั้นมีพฤติกรรมผิดศีลธรรมที่จะเพิ่มความเสี่ยงในสินทรัพยผานปริมาณเงินการปลอยสินเชื่อ  (Increasing Risk 

Through a Greater Amount of Loans) 

2.3 พฤตกิรรมการปลอยสนิเช่ือโดยขาดการตรวจสอบที่รอบคอบ (Skimping) 

ตัวแปรอัตราสวนของคาใชจายในการดําเนนิการตอรายไดในการดําเนนิการ (Inefficiency Ratio: INEF) 

 จากงานวิจัยของ (Berger and DeYoung, 1997) ไดกลาววาสัดสวนหนี้ดอยคุณภาพที่เพิ่มขึ้นนั้นเกิดจากปญหา 

Skimping ที่ผูจัดการของกจิการนัน้ๆเลอืกบรหิารตนทุนของกจิการเพื่อสรางกําไรและผลตอบแทนในอนาคตมากกวาเพื่อแกไข

ปญหาหนี้ดอยคุณภาพในปจจุบัน เชน การปลอยสินเชื่อและการติดตามหนี้กับลูกหนี้โดยลักษณะ Skimping ดังนั้น (Berger 

and DeYoung, 1997) จึงพบวาความสัมพันธระหวางตนทุนการดําเนนิการที่มีประสทิธภิาพ (Cost efficiency) มีทศิทางเดียวกัน

กับสัดสวนหนี้ดอยคุณภาพแตในงานของ (Louzis, Vouldis and Metaxas, 2012) นํางานของ (Berger and DeYoung, 1997) ไป

ศกึษาตอและนยิามตัวแปร Inefficiency ratio วาคือสัดสวนของคาใชรวมจากการดําเนินการตอรายไดรวมจากการดําเนินการ 

และพบวามีทศิทางตรงกันขามกับสัดสวนหนี้ดอยคุณภาพ 

 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 

ขอมูลและแหลงของขอมูล 
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การวจัิยครัง้นี้ไดทําการศกึษาถงึปจจัยที่สงผลตอสัดสวนหนี้ดอยคุณภาพที่มีการผดินัดชําระเปนเวลา 1-3 เดือนและ

มากกวา 3 เดอืนขึ้นไปของสนิเชื่อเพื่อการอุปโภคบริโภค 4 ประเภทไดแก สินเชื่อเพื่อที่อยูอาศัย, สินเชื่อบัตรเครดิต, สินเชื่อ

สวนบุคคลผอนชําระและสินเชื่อเชาซื้อรถยนตและรถจักรยานยนตจากธนาคารพาณิชยและบริษัทที่ประกอบธุรกิจแตมิใช

สถาบันการเงินในประเทศไทย โดยไดรวบรวมขอมูลทุติยภูมิรายกิจการและรายปตั้งแตป พ.ศ.2546 ถึง พ.ศ.2559 จาก

รายงานงบการเงินประจําปของกิจการที่นําเสนอไวในเว็บไซตของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด

หลักทรัพย (ก.ล.ต) และกรมพัฒนาธุรกจิการคา กระทรวงพาณิชย 

ขอบเขตของงานวิจัย 

 การวจัิยนี้ไดทําการศกึษาถงึปจจัยที่สงผลตอสัดสวนหนี้ที่มีการผดินัดชําระเปนเวลา 1-3 เดอืน และมากกวา 3 เดือน

ขึ้นไปของสนิเชื่อเพื่อการอุปโภคบรโิภคแตละประเภทจากธนาคารพาณิชยและบรษิัทที่ประกอบธุรกิจแตมิใชสถาบันการเงินใน

ประเทศไทย 

1. กลุมของธนาคารพาณชิย (Commercial Banks) 

ลําดับที่ ขอมูล ลักษณะขอมูล ชวงเวลาของขอมูล แหลงที่มา 

1 สนิเชื่อเพื่อที่อยูอาศัย รายป พ.ศ.2546-2559 

 

งบการเงนิจากเว็บไซตของ 13 

ธนาคารจดทะเบียนในประเทศ 

 

2. บรษิัทที่ประกอบธุรกจิแตมิใชสถาบันการเงนิ (Non-bank financial institutions) 

ลําดับที่ ขอมูล ลักษณะ 

ขอมูล 

ชวงเวลาของขอมูล แหลงที่มา 

1 สนิเชื่อเชาซื้อรถยนตและ

รถจักรยานยนต 

 

รายป พ.ศ. 2550-2559 ขอมูลรายบรษิัทจํานวน 13 

บรษิัทจากกรมพัฒนาธุรกจิ

การคา, กระทรวงพาณิชย 

3 สนิเชื่อสวนบุคคลผอนชําระ รายป พ.ศ. 2550-2559 ขอมูลรายบรษิัทจํานวน 13 

บรษิัทจากกรมพัฒนาธุรกจิ

การคา, กระทรวงพาณิชย 

3 สนิเชื่อบัตรเครดติ รายป พ.ศ. 2550-2559 ขอมูลรายบรษิัทจํานวน 6 

บรษิัทจากกรมพัฒนาธุรกจิ

การคา, กระทรวงพาณิชย 

 

วิธีการศกึษา 

เนื่องจากขอมูลที่ใชในการศกึษาเปนขอมูล Panel Data คือ ขอมูลที่มีลักษณะผสมของขอมูลภาคตัดขวางและขอมูล

อนุกรมเวลาและเพื่อใหวธิกีารศกึษาสอดคลองกับสมมตฐิานหลักของงานวจัิยที่วาผลการดําเนินการของกิจการในปกอนหนา

นัน้สงผลตอรอยละหนี้ที่มีการผิดนัดชําระในปปจจุบัน ดังนั้นผูวิจัยจึงเลือกการวิเคราะหในเชิงพลวัติ (Dynamic Panel Data) 

โดยผานเครื่องมือ Generalized Method of Moments (GMM)  
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แบบจําลองที่ใชในการศกึษา 

NPLj
it =  β1NPLit-1 + β2Mt-1 + β3Xit-1 + µit + εit   (1) 

SMj
it   =  β1SMit-1   + β2Mt-1 + β3Xit-1 + µit + εit   (2) 

 

โดยกําหนดให   M    คือ   ตัวชี้วัดดานเศรษฐกจิมหภาค (Macroeconomic Indicators) 

X    คือ   กลุมตัวแปรดานธนาคารหรอืกจิการ (Bank/Firm Specific Factors) 

    t     คือ    ป 

   j       คือ    ประเภทสนิเชื่อ  

µit    คือ    ตัวแปรที่ไมสามารถสังเกตได (Unonsbserved) 

εit    คือ    คาความคลาดเคลื่อน 

คําอธิบายตัวแปรในแบบจําลอง 

ตัวแปรตาม (Dependent Variables) 

1. NPL it    =  รอยละของปรมิาณหนี้ที่มีการผดินัดชําระเปนเวลามากกวา 3 เดอืนขึ้นไปตอปรมิาณเงนิใหสนิเชื่อรวม 

2. SMit      =  รอยละของปรมิาณหนี้ที่มีการผดินัดชําระเปนเวลา 1-3 เดอืนปรมิาณเงนิใหสนิเชื่อรวม 

ตัวแปรอิสะ (Independent Variables) 

1. △NPLit-1    =   รอยละของปรมิาณหนี้ที่มีการผดินัดชําระเปนเวลามากกวา 3 เดอืนขึ้นไปตอปริมาณเงินใหสินเชื่อ

รวมในปกอนหนา 

2. △SMit-1      =   รอยละของปรมิาณหนี้ที่มีการผิดนัดชําระเปนเวลา 1-3 เดือนปริมาณเงินใหสินเชื่อรวมในปกอน

หนา 

3. △GDPCit     =    รอยละของอัตราการเตบิโตของผลติภัณฑมวลรวมในประเทศตอจํานวนประชากร 

4. △ROEit-1     = รอยละของอัตราสวนของกําไรสุทธติอสวนของเจาของรวมในปกอนหนา 

5. △EOAit-1     = รอยละของอัตราสวนของสวนของเจาของรวมตอปรมิาณสนิทรัพยรวมในปกอนหนา  

6. △INEFit-1     = รอยละของอัตราสวนของคาใชจายรวมจากการดําเนินการตอรายไดรวมจากการดําเนินการในป

กอนหนา  

7. △LOA it-1    = รอยละอัตราสวนของปรมิาณเงนิใหสนิเชื่อรวมตอปรมิาณสนิทรัพยรวมในปกอนหนา  

8. △LOANG it-1 = รอยละของอัตราการขยายตัวของปรมิาณเงนิใหสนิเชื่อรวมในปกอนหนา  

โดยที่ H แทน สนิเชื่อเพื่อที่อยูอาศัย 

  C แทน สนิเชื่อบัตรเครดติ 

  P แทน สนิเชื่อสวนบุคคลผอนชําระ  

  A แทน สนิเชื่อเชาซื้อรถยนตและรถจักรยานยนต 

 

สมมติฐานในการวิจัย 

 

△NPLit-1 และ △SMit-1  
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ในงานวิจัยมีสมมติฐานวาตัวแปร NPLit-1 และ SMit-1 นั้นจะมีผลตอสัดสวนหนี้ที่มีการผิดชําระเปนเวลา 1-3 เดือน

และมากกวา 3 เดอืนขึ้นไปในปจจุบันเพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากการที่สถาบันการเงินประสบกับปญหาหนี้ดอยคุณภาพในอดีตก็ย่ิง

ตองการที่จะแกปญหาโดยการหาแหลงเงินทุนเพิ่มผานพฤติกรรมปลอยสินเชื่อแบบ  Moral Hazard หรือการปลอยกูแกกลุม

ลูกคาที่มีความเสี่ยงมากขึ้นดังนัน้ในงานวจัิยนี้จึงคาดวาคาสัมประสิทธิ์หนาตัวแปรดังกลาวจะเปน + 

 

△GDPCt-1   

ในงานวิจัยนี้มีสมมติฐานวาตัวแปรรอยละอัตราการเจริญเติบโตของผลิตภัณฑมวลรวมตอจํานวนประชากรมี

ความสัมพันธกับสัดสวนหนี้ที่มีการผดินัดชําระเปนเวลา 1-3 เดอืนและมากกวา 3 เดือนขึ้นไปในทิศทางตรงกันขามเนื่องจาก

ถาประเทศมีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจมากขึ้น ประชากรในแตละครัวเรือนมีงานทํา มีรายไดที่สูงขึ้นเพียงพอตอการ

จับจายใชสอบและหากมีการกูยืมหนี้สินมาเพื่ออุปโภคบริโภคก็มีความสามารถในการชําระหนี้มากขึ้นดังนั้นในงานวิจัยนี้จึง

คาดวาคาสัมประสทิธิ์หนาตัวแปรดังกลาวจะเปน - 

 

△ROEit-1   

ในงานวจัิยนี้มีสมมตฐิานวาตัวแปรรอยละอัตราสวนกําไรสุทธติอสวนของเจาของรวมในปกอนหนามีความสัมพันธกับ

สัดสวนหนี้ที่มีการผดินัดชําระเปนเวลา 1-3 เดือนและมากกวา 3 เดือนขึ้นไปในทิศทางตรงกันขามเนื่องจากถากิจการมีสวน

ของกําไรสุทธติอสวนของเจาของลดลงนั้นแสดงถึงประสิทธิภาพในการบริหารวากิจการไมสามารถสรางกําไรจากสวนของ

เจาของไดดเีทาที่ควร 

- ถาคาสัมประสทิธิ์มีคาเปน –  หมายถงึ กจิการมีพฤติกรรมปลอยสินเชื่อแบบไมมีศีลธรรม (Moral Hazard) และ

พฤตกิรรมการบรหิารจัดการกจิการที่ไมด ี(Bad Management) 

△EOAit-1  

 ในงานวิจัยนี้มีสมมติฐานวาตัวแปรรอยละอัตราสวนของสวนเจาของรวมตอสินทรัพยรวมในปกอนหนามี

ความสัมพันธกับสัดสวนหนี้ที่มีการผดินัดชําระเปนเวลา 1-3 เดอืนและมากกวา 3 เดือนขึ้นไปในทิศทางตรงกันขาม เนื่องจาก

ถากจิการมีสวนของเจาของนอยกวาสนิทรัพยรวมโดยเปรยีบเทยีบก็จะทําใหเกดิพฤตกิรรม Moral Hazard ของผูจัดการเพราะ

ตองการเพิ่มสวนทุนโดยการลงทุนในสนิทรัพยเสี่ยง การปลอยสนิเชื่อที่มากและเร็วเกนิไปโดยละเลยถึงความเหมาะสมของตัว

ผูกูจึงมีทําใหความนาจะเปนที่จะมีหนี้ที่ผิดนัดชําระและหนี้ดอยคุณภาพในแตละสินเชื่อและแตละชวงเวลาเพิ่มสูงขึ้นใน

ชวงเวลาปจจุบัน 

 - ถาคาสัมประสทิธิ์มีคาเปน +  หมายถึง กิจการมีพฤติกรรมการปลอยสินเชื่อแบบไมมีศีลธรรม (Moral 

Hazard) 

 

△INEFit-1  

 ในงานวจัิยนี้มีสมมตฐิานวาตัวแปรรอยละอัตราสวนคาใชจายในการดําเนนิการตอรายไดจากการดําเนินการในปกอน

หนามีความสัมพันธกับสัดสวนหนี้ที่มีการผดินัดชําระเปนเวลา 1-3 เดือนและมากกวา 3 เดือนขึ้นไปทั้งในทิศทางตรงขามกัน

เนื่องจากอัตราสวนดังกลาววาเปนการทดสอบประสทิธภิาพของกจิการ กลาวคือถากิจการมีสัดสวน low cost efficiency ที่ต่ํา

กวารายไดก็จะทําใหสัดสวนหนี้ที่มีการผิดนัดชําระในแตละชวงเวลาเพิ่มสูงขึ้น เพราะการติดตามลูกหนี้ของผู จัดการ 

(Monitoring), การจัดชั้นเครดิตสินเชื่อ (Credit Scoring) ไมมีประสิทธิภาพเปนตนนอกจากนั้นผูจัดการยังมีพฤติกรรมที่จะ

บรหิารตนทุนคาใชจายปจจุบันไปสรางผลกําไรใหกับกจิการในอนาคตมากกวามุงแกปญหาหนี้ในปจจุบัน 
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 - ถาคาสัมประสทิธิ์มีคาเปน -  หมายถงึ กจิการมีพฤตกิรรมการปลอยสนิเชื่อโดยขาดการตรวจสอบที่

รอบคอบ (Skimping) 

 

△LOAit-1  

 ในงานวิจัยนี้มีสมมติฐานวาตัวแปรรอยละปริมาณเงินใหสินเชื่อตอสินทรัพยรวมในปกอนหนามีความสัมพันธกับ

สัดสวนหนี้ที่มีการผดินัดชําระเปนเวลา 1-3 เดอืนและมากกวา 3 เดอืนขึ้นไปทัง้ในทศิทางเดยีวกันโดยเปนตัวชี้วัดถึง Excessive 

Lending ของกจิการและทดสอบสมมตฐิานปญหา Moral Hazard เนื่องจากสถาบันการเงนิแสวงหาความเสี่ยงในสินทรัพยจาก

การปลอยสนิเชื่อที่มากขึ้นก็ยอมทําใหเกดิปญหาหนี้ดอยคุณภาพที่เพิ่มสูงขึ้นในอนาคต 

- ถาคาสัมประสทิธิ์มีคาเปน  +  หมายถงึ กจิการมีพฤตกิรรมการปลอยสนิเชื่อแบบไมมีศลีธรรม (Moral Hazard) 

△LOANGit-1  

 ในงานวิจัยนี้มีสมมติฐานวาตัวแปรรอยละอัตราการขยายตัวของปริมาณเงินใหสินเชื่อรวมในปกอนหนามี

ความสัมพันธกับสัดสวนหนี้ที่มีการผิดนัดชําระเปนเวลา 1-3 เดือนและมากกวา 3 เดือนขึ้นไปไดทั้งสองทาง โดยกรณี

ความสัมพันธในทศิทางเดยีวกันจะเปนการบอกวาเกิดปญหาพฤติกรรม Moral hazard/Skimping ในการปลอยสินเชื่อและถา

ความสัมพนัธนัน้มีทศิทางตรงขามกันจะเปนการยอมรับสมมตฐิานวา  Procyclical Credit Policy  เพราะเปรียบเสมือนการปลอย

สนิเชื่อที่มากขึ้นเปนนโยบายที่ดทีี่ทําใหสัดสวนหนี้ที่มีการผดินัดชําระตอปรมิาณเงนิใหสนิเชื่อรวมลดลงในชวงปปจจุบัน 

- ถาคาสัมประสทิธิ์มีคาเปน  +  หมายถงึ กจิการมีพฤตกิรรมการปลอยสนิเชื่อแบบผดิศลีธรรม (Moral Hazard) 

และพฤตกิรรมการปลอยสนิเชื่อโดยขาดการตรวจสอบที่รอบคอบ (Skimping) 

- ถาคาสัมประสทิธิ์มีคาเปน  -  หมายถงึ กจิการมีพฤตกิรรมการปลอยสนิเชื่อของกจิการนัน้เปนนโยบายดาน

เครดติที่ด ี(Procyclical Credit Policy) 

 

ผลการศกึษา 

ตารางที่ 1 ผลการศกึษากรณีสนิเชื่อเพื่อที่อยูอาศัยที่มีการผดินัดชําระในระยะสัน้ 

ตัวแปรอิสระ แบบจําลองที่ (1) แบบจําลองที่ (2) แบบจําลองที่ (3) แบบจําลองที่ (4) 

△SMHit-1 - - 0.33*** (0.08) 0.25*** (0.03) 

△NPLHit-1 0.66*** (0.05) 0.55*** (0.02) - - 

△GDPCt-1 0.18 (0.21) 0.23 (0.20) 0.06 (0.04) 0.05*** (0.02) 

△ROEit-1 0.002 (0.003) -0.009*** (0.003) -0.00139 (0.0014) -0.004*** (0.0012) 

△EOAit-1 -0.29 (0.26) 0.014 (0.087) -0.05 (0.04) 0.03 (0.06) 

△INEFit-1 -0.00078 (0.001) - -0.0001 (0.00042) - 

△LOAHit-1 0.17 (0.12) -0.07 (0.07) 0.04*** (0.014) 0.005 (0.017) 

△LOANGHit-1 - 0.0017*** (0.0003) - 0.0003* (0.00017) 

OBS 137 137 137 137 

INSTRUMENT NO. 88 88 88 88 

AR (1) -1.27 (0.20) -1.24 (0.21) -1.06 (0.29) -1.22 (0.22) 

AR (2) 0.45 (0.65) 0.61 (0.54) 1.00 (0.32) 1.05 (0.29) 
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*** ระดับนัยสําคัญทางสถติทิี่ 0.01 ** ระดับนัยสําคัญทางสถิตทิี่ 0.05 * ระดับนัยสําคัญทางสถติทิี่ 0.10 

คาในวงเล็บแทนคาความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน 

จากผลการศกึษาดังตารางที่ 1 พบวาปจจัยที่สงผลตอสัดสวนหนี้ที่มีการผดินัดชําระเปนเวลามากกวา 3 เดอืนข้ึนไป

ในกรณสีนิเช่ือเพื่อที่อยูอาศัยประกอบไปดวย 

- จากแบบจําลองที่ (1) และ (2) พบวาเม่ือสัดสวนหนี้ที่มีการผดินัดชําระเปนเวลามากกวา 3 เดอืนขึ้นไปของกจิการใน

ปกอนหนา (△NPLit-1) เปลี่ยนแปลงไปรอยละ 1 สงผลใหสัดสวนหนี้ที่มีการผดินัดชําระเปนเวลามากกวา 3 เดอืนขึ้น

ไปในปปจจุบันเปลี่ยนแปลงไปในชวงรอยละ 0.54-0.66 ในทศิทางเดยีวกัน ณ ระดับนัยสําคัญทางสถติทิี่ 0.01 

- จากแบบจําลองที่ (2) พบวาเม่ือสัดสวนของกําไรสุทธติอสวนของเจาของกจิการในปกอนหนา (△ROEit-1) 

เปลี่ยนแปลงไปรอยละ 1 สงผลใหสัดสวนหนี้ที่มีการผดินัดชําระเปนเวลามากกวา 3 เดอืนขึ้นไปในปปจจุบัน

เปลี่ยนแปลงไปรอยละ 0.009 ในทศิทางตรงกันขาม ณ ระดับนัยสําคัญทางสถติทิี่ 0.01 จึงเปนการยอมวาเกดิปญหา

การปลอยสนิเชื่อในลักษณะที่ผดิศลีธรรม (Moral Hazard) และพฤตกิรรมการบรหิารกจิการที่ไมด ี (Bad 

Management) ตามสมมตฐิานของงานวจัิย 

- จากแบบจําลองที่ (2) พบวาเม่ืออัตราการเตบิโตของปรมิาณเงนิใหสนิเชื่อเพื่อที่อยูอาศัยของกจิการในปกอนหนา 

(△LOANGit-1) เปลี่ยนแปลงไปรอยละ 1 สงผลใหสัดสวนหนี้ที่มีการผดินัดชําระเปนเวลามากกวา 3 เดอืนในปปจจุบัน

เปลี่ยนแปลงไปรอยละ 0.0017 ในทศิทางเดยีวกัน ณ ระดับนัยสําคัญทางสถติทิี่ 0.01 จึงเปนการยอมวาเกดิปญหา

การปลอยสนิเชื่อในลักษณะที่ผดิศลีธรรม (Moral Hazard) และพฤตกิรรมการปลอยสนิเชื่อโดยขาดการตรวจสอบที่

รอบคอบ (Skimping) ตามสมมติฐานของงานวจัิย 

จากผลการศกึษาดังตารางที่ 1 พบวาปจจัยที่สงผลตอสัดสวนหนี้ที่มีการผดินัดชําระเปนเวลา 1-3 เดอืนในกรณี

สนิเช่ือเพื่อที่อยูอาศัยประกอบไปดวย 

- จากแบบจําลองที่ (3) และ (4) พบวาเม่ือสัดสวนหนี้ที่มีการผดินัดชําระเปนเวลา 1-3 เดอืนของกิจการในปกอนหนา 

 (△SMit-1) เปลี่ยนแปลงไปรอยละ 1 สงผลใหสัดสวนหนี้ทีมี่การผดินัดชําระเปนเวลา 1-3 เดอืนในปปจจุบัน

เปลี่ยนแปลงไปในชวงรอยละ 0.25-0.33 ในทศิทางเดยีวกัน ณ ระดับนัยสําคัญทางสถติทิี่ 0.01 

- จากแบบจําลองที่ (4) พบวาเม่ืออัตราการเตบิโตของผลติภัณฑมวลรวมของประเทศตอจํานวนประชากรในปกอน

หนา (△GDPCt-1) เปลี่ยนแปลงไปรอยละ 1 สงผลใหสัดสวนหนี้ที่มีการผดินัดชําระเปนเวลา 1-3 เดอืนในปปจจุบัน

เปลี่ยนแปลงไปรอยละ 0.05 ในทศิทางเดยีวกัน ณ ระดับนัยสําคัญทางสถติทิี่ 0.01 

- จากแบบจําลองที่ (4) พบวาเม่ือสัดสวนของกําไรสุทธติอสวนของเจาของกจิการในปกอนหนา (△ROEit-1) 

เปลี่ยนแปลงไปรอยละ 1 สงผลใหสัดสวนหนี้ที่มีการผดินัดชําระเปนเวลา 1-3 เดอืนในปปจจุบันเปลี่ยนแปลงไปรอย

ละ 0.004 ในทศิทางตรงกันขาม ณ ระดับนัยสําคัญทางสถติทิี่ 0.01 จึงเปนการยอมวาเกดิปญหาการปลอยสนิเชื่อใน

ลักษณะที่ผดิศลีธรรม (Moral Hazard) ตามสมมตฐิานของงานวิจัย 

- จากแบบจําลองที่ (3) พบวาเม่ือสัดสวนของปรมิาณเงนิใหสนิเชื่อเพื่อที่อยูอาศัยตอสนิทรัพยรวมของกจิการในปกอน

หนา (△LOAit-1) เปลี่ยนแปลงไปรอยละ 1 สงผลใหสัดสวนหนี้ที่มีการผดินัดชําระเปนเวลา 1-3 เดอืนในปปจจุบัน

เปลี่ยนแปลงไปรอยละ 0.04 ในทศิทางเดียวกัน ณ ระดับนัยสําคัญทางสถติทิี่ 0.01 จึงเปนการยอมวาเกดิปญหาการ

ปลอยสนิเชื่อในลักษณะที่ผดิศลีธรรม (Moral Hazard) ตามสมมตฐิานของงานวิจัย 

- จากแบบจําลองที่ (4) พบวาเม่ืออัตราการเตบิโตของปรมิาณเงนิใหสนิเชื่อเพื่อที่อยูอาศัยของกจิการในปกอนหนา 

(△LOANGit-1) เปลี่ยนแปลงไปรอยละ 1 สงผลใหสัดสวนหนี้ที่มีการผดินัดชําระเปนเวลา 1-3 เดอืนในปปจจุบัน

เปลี่ยนแปลงไปรอยละ 0.0003 ในทศิทางเดียวกัน ณ ระดับนัยสําคัญทางสถติทิี่ 0.10 จึงเปนการยอมวาเกดิปญหา
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การปลอยสนิเชื่อในลักษณะที่ผดิศลีธรรม (Moral Hazard) และพฤตกิรรมการปลอยสนิเชื่อโดยขาดการตรวจสอบที่ด ี

(Skimping) ตามสมมตฐิานของงานวจัิย 

 

ตารางที่ 2 ผลการศกึษากรณีสนิเชื่อบัตรเครดติที่มีการผดินัดชําระในระยะสัน้  

ตัวแปรอิสระ แบบจําลองที่ (1) แบบจําลองที่ (2) 

△SMCit-1 - 0.49*** (0.10) 

△NPLCit-1 0.48*** (0.11) - 

△GDPCt-1 0.17 (0.12) -0.12 (0.11) 

△ROEit-1 -0.006** (0.003) -0.01*** (0.004) 

△EOAit-1 -0.01 (0.02) 0.06 (0.04) 

△INEFit-1 -0.02 (0.02) 0.01 (0.02) 

△LOACit-1 -0.12 (0.09) 0.09 (0.08) 

△LOANGCit-1 -0.003 (0.003) -0.08 (0.37) 

OBS 46 46 

INSTRUMENT NO. 45 42 

AR (1) -1.81 (0.07) -1.72 (0.09) 

AR (2) -0.57 (0.57) -0.24 (0.81) 

*** ระดับนัยสําคัญทางสถติทิี่ 0.01 ** ระดับนัยสําคัญทางสถิตทิี่ 0.05 * ระดับนัยสําคัญทางสถติทิี่ 0.10 

คาในวงเล็บแทนคาความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน 

จากผลการศกึษาดังตารางที่ 2 พบวาปจจัยที่สงผลตอสัดสวนหนี้ที่มีการผดินัดชําระเปนเวลามากกวา 3 เดอืนข้ึนไป

ในกรณสีนิเช่ือบัตรเครดติประกอบไปดวย 

- จากแบบจําลองที่ (1) พบวาเม่ือสัดสวนหนี้ที่มีการผดินัดชําระเปนเวลามากกวา 3 เดอืนขึ้นไปของกจิการในปกอน

หนา (△NPLit-1) เปลี่ยนแปลงไปรอยละ 1 สงผลใหสัดสวนหนี้ทีมี่การผดินัดชําระเปนเวลามากกวา 3 เดอืนขึ้นไปในป

ปจจุบันเปลี่ยนแปลงไปรอยละ 0.48 ในทศิทางเดยีวกัน ณ ระดับนัยสําคัญทางสถติทิี่ 0.01 

- จากแบบจําลองที่ (1) พบวาเม่ือสัดสวนของกําไรสุทธติอสวนของเจาของกจิการในปกอนหนา (△ROEit-1) 

เปลี่ยนแปลงไปรอยละ 1 สงผลใหสัดสวนหนี้ที่มีการผดินัดชําระเปนเวลามากกวา 3 เดอืนขึ้นไปในปปจจุบัน

เปลี่ยนแปลงไปรอยละ 0.006 ในทศิทางตรงกันขาม ณ ระดับนัยสําคัญทางสถติทิี่ 0.05 จึงเปนการยอมวาเกดิ

ปญหาการปลอยสนิเชื่อในลักษณะที่ผดิศลีธรรม (Moral Hazard) และพฤตกิรรมการบรหิารจัดการกจิการที่ไมด ี

(Bad Management) ตามสมมตฐิานของงานวิจัย 

จากผลการศกึษาดังตารางที่ 2 พบวาปจจัยที่สงผลตอสัดสวนหนี้ที่มีการผดินัดชําระเปนเวลา 1-3 เดอืนในกรณี

สนิเช่ือบัตรเครดติประกอบไปดวย 

- จากแบบจําลองที่ (2) พบวาเม่ือสัดสวนหนี้ที่มีการผดินัดชําระเปนเวลา 1-3 เดอืนของกจิการในปกอนหนา (△SMit-

1) เปลี่ยนแปลงไปรอยละ 1 สงผลใหสัดสวนหนี้ที่มีการผดินัดชําระเปนเวลา 1-3 เดอืนในปปจจุบันเปลี่ยนแปลงไป

รอยละ 0.49ในทศิทางเดยีวกัน ณ ระดับนัยสําคัญทางสถติทิี่ 0.01 
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- จากแบบจําลองที่ (2) พบวาเม่ือสัดสวนของกําไรสุทธติอสวนของเจาของกจิการในปกอนหนา (△ROEt-1) 

เปลี่ยนแปลงไปรอยละ 1 สงผลใหสัดสวนหนี้ที่มีการผดินัดชําระเปนเวลา 1-3 เดอืนในปปจจุบันเปลี่ยนแปลงไปรอย

ละ 0.01 ในทศิทางตรงกันขาม ณ ระดับนัยสําคัญทางสถติทิี่ 0.01 จึงเปนการยอมวาเกดิปญหาการปลอยสินเชื่อใน

ลักษณะที่ผดิศลีธรรม (Moral Hazard) และพฤตกิรรมการบรหิารจัดการกจิการที่ไมด ี (Bad Management) ตาม

สมมตฐิานของงานวิจัย 

ตารางที่ 3 ผลการศกึษากรณีสนิเชื่อสวนบุคคลผอนชําระที่มีการผดินัดชําระในระยะสัน้ 

ตัวแปรอิสระ แบบจําลองที่ (1) แบบจําลองที่ (2) 

△SMPit-1 - -0.219 (0.231) 

△NPLPit-1 0.175 (0.135) - 

△GDPCt-1 -0.583 (0.430) 0.793** (0.357) 

△ROEit-1 0.003 (0.005) 0.022*** (0.008) 

△EOAit-1 -0.155*** (0.034) 0.015 (0.018) 

△INEFit-1 -0.041* (0.024) 0.205** (0.090) 

△LOAPit-1 0.041 (0.063) 0.018 (0.034) 

△LOANGPit-1 -0.005 (0.007) -0.006 (0.009) 

OBS. 75 75 

INSTRUMENT NO. 48 48 

AR (1) -1.7695 (0.0768) -2.0606 (0.0393) 

AR (2) 0.25013 (0.8025) 0.31336 (0.7540) 

*** ระดับนัยสําคัญทางสถติทิี่ 0.01 ** ระดับนัยสําคัญทางสถิตทิี่ 0.05 * ระดับนัยสําคัญทางสถติทิี่ 0.10 

คาในวงเล็บแทนคาความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน 

 

จากผลการศกึษาดังตารางที่ 3 พบวาปจจัยที่สงผลตอสัดสวนหนี้ที่มีการผดินัดชําระเปนเวลามากกวา 3 เดอืนข้ึนไป

ในกรณสีนิเช่ือสวนบุคคลผอนชําระประกอบไปดวย 

- จากแบบจําลองที่ (1) พบวาเม่ือสัดสวนของกําไรสุทธติอสวนของเจาของของกจิการในปกอนหนา (△ROEit-1) 

เปลี่ยนแปลงไปรอยละ 1 สงผลใหสัดสวนหนี้ที่มีการผดินัดชําระเปนเวลามากกวา 3 เดอืนขึ้นไปในปปจจุบัน

เปลี่ยนแปลงไปรอยละ 0.16 ในทศิทางตรงกันขาม ณ ระดับนัยสําคัญทางสถติทิี่ 0.01 จึงเปนการยอมวาเกดิปญหา

การปลอยสนิเชื่อในลักษณะที่ผดิศลีธรรม (Moral Hazard) และพฤตกิรรมการบรหิารจัดการกจิการที่ไมด ี (Bad 

Management) ตามสมมตฐิานของงานวจัิย 

- จากแบบจําลองที่ (1) พบวาเม่ือสัดสวนของคาใชจายในการดําเนนิการตอรายไดในการดําเนนิการของกจิการในป

กอนหนา (△INEFit-1) เปลี่ยนแปลงไปรอยละ 1 สงผลใหสัดสวนหนี้ที่มีการผดินัดชําระเปนเวลามากกวา 3 เดอืนขึ้น

ไปในปปจจุบันเปลี่ยนแปลงไปรอยละ 0.04 ในทศิทางตรงกันขาม ณ ระดับนัยสําคัญทางสถติทิี่ 0.10 จึงเปนการ

ยอมรับวาเกดิปญหาการปลอยสนิเชื่อในลักษณะที่ขาดการตรวจสอบที่รอบคอบ (Skimping) ตามสมมตฐิานของ

งานวจัิย 
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จากผลการศกึษาดังตารางที่ 3 พบวาปจจัยที่สงผลตอสัดสวนหนี้ที่มีการผดินัดชําระเปนเวลา 1-3 เดอืนในกรณี

สนิเช่ือสวนบุคคลผอนชําระประกอบไปดวย 

- จากแบบจําลองที่ (2) พบวาเม่ืออัตราการเตบิโตของผลติภัณฑมวลรวมของประเทศตอจํานวนประชากร (△GDPCt-

1) ในปกอนหนาเปลี่ยนแปลงไปรอยละ 1 สงผลใหสัดสวนหนี้ที่มีการผดินัดชําระเปนเวลา 1-3 เดอืนในปปจจุบัน

เปลี่ยนแปลงไปรอยละ 0.79ในทศิทางเดียวกัน ณ ระดับนัยสําคัญทางสถติทิี่ 0.05 

- จากแบบจําลองที่ (2) พบวาเม่ือสัดสวนของกําไรสุทธติอสวนของเจาของกจิการในปกอนหนา (△ROEit-1) 

เปลี่ยนแปลงไปรอยละ 1 สงผลใหสัดสวนหนี้ที่มีการผดินัดชําระเปนเวลา 1-3 เดอืนในปปจจุบันเปลี่ยนแปลงไปรอย

ละ 0.02 ในทศิทางเดยีวกัน ณ ระดับนัยสําคัญทางสถติทิี่ 0.01  

- จากแบบจําลองที่ (2) พบวาเม่ือสัดสวนของคาใชจายในการดําเนนิการตอรายไดในการดําเนนิการของกจิการในป

กอนหนา (△INEFit-1) เปลี่ยนแปลงไปรอยละ 1 สงผลใหสัดสวนหนี้ที่มีการผดินัดชําระเปนเวลา 1-3 เดอืนในป

ปจจุบันเปลี่ยนแปลงไปรอยละ 0.21 ในทศิทางเดยีวกัน ณ ระดับนัยสําคัญทางสถติทิี่ 0.05  

ตารางที่ 4 ผลการศกึษากรณีสนิเชื่อเชาซื้อรถยนตและรถจักรยานยนตที่มีการผดินัดชําระในระยะสัน้ 

ตัวแปรอิสระ แบบจําลองที่ (1)  แบบจําลองที่ (2) 

△SMAit-1 - 0.53*** (0.15) 

△NPLAit-1 0.90*** (0.03) - 

△GDPCt-1 0.14** (0.06) -0.12 (0.12) 

△ROEit-1 -0.0004 (0.0004) 0.001 (0.001) 

△EOAit-1 0.04*** (0.01) -0.07* (0.04) 

△INEFit-1 -0.004*** (0.0006) 0.01*** (0.002) 

△LOAAit-1 0.007 (0.01) 0.04** (0.02) 

△LOANGAit-1 0.004 (0.004) 0.0002 (0.01) 

OBS 78 78 

INSTRUMENT NO. 48 48 

AR (1) -1.61 (0.11) -2.06 (0.04) 

AR (2) 0.92 (0.36) 0.36 (0.72) 

*** ระดับนัยสําคัญทางสถติทิี่ 0.01 ** ระดับนัยสําคัญทางสถิตทิี่ 0.05 * ระดับนัยสําคัญทางสถติทิี่ 0.10 

คาในวงเล็บแทนคาความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน 

 

จากผลการศกึษาดังตารางที่ 4 พบวาปจจัยที่สงผลตอสัดสวนหนี้ที่มีการผดินัดชําระเปนเวลามากกวา 3 เดอืนข้ึนไป

ในกรณสีนิเช่ือเชาซื้อรถยนตและรถจักรยานยนตประกอบไปดวย 

- จากแบบจําลองที่ (1) พบวาเม่ือสัดสวนหนี้ที่มีการผดินัดชําระเปนเวลามากกวา 3 เดอืนขึ้นไปของกจิการในปกอน

หนา (△NPLit-1) เปลี่ยนแปลงไปรอยละ 1 สงผลใหสัดสวนหนี้ทีมี่การผดินัดชําระเปนเวลามากกวา 3 เดอืนขึ้นไปในป

ปจจุบันเปลี่ยนแปลงไปรอยละ 0.90 ในทศิทางเดยีวกัน ณ ระดับนัยสําคัญทางสถติทิี่ 0.01 
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- จากแบบจําลองที่ (1) พบวาเม่ืออัตราการเตบิโตของผลติภัณฑมวลรวมของประเทศตอจํานวนประชากรในปกอน

หนา (△GDPCit-1) เปลี่ยนแปลงไปรอยละ 1 สงผลใหสัดสวนหนี้ที่มีการผดินัดชําระเปนเวลามากกวา 3 เดอืนขึ้นไปใน

ปปจจุบันเปลี่ยนแปลงไปรอยละ 0.14 ในทศิทางเดยีวกัน ณ ระดับนัยสําคัญทางสถติทิี่ 0.05 

- จากแบบจําลองที่ (1) พบวาเม่ือสัดสวนสวนของเจาของตอสนิทรัพยรวมของกจิการในปกอนหนา (△EOAit-1) 

เปลี่ยนแปลงไปรอยละ 1 สงผลใหสัดสวนหนี้ที่มีการผดินัดชําระเปนเวลามากกวา 3 เดอืนขึ้นไปในปปจจุบัน

เปลี่ยนแปลงไปรอยละ 0.04 ในทศิทางตรงกันขาม ณ ระดับนัยสําคัญทางสถติทิี่ 0.01 จึงเปนการยอมรับพฤตกิรรม

การปลอยสนิเชื่อแบบผดิศลีธรรม (Moral Hazard) ตามสมมตฐิานของงานวจัิย 

- จากแบบจําลองที่ (1) พบวาเม่ือสัดสวนของคาใชจายในการดําเนนิการตอรายไดในการดําเนนิการของกจิการในป

กอนหนา (△INEFit-1) เปลี่ยนแปลงไปรอยละ 1 สงผลใหสัดสวนหนี้ที่มีการผดินัดชําระเปนเวลามากกวา 3 เดอืนขึ้น

ไปในปปจจุบันเปลี่ยนแปลงไปรอยละ 0.004 ในทศิทางตรงกันขาม ณ ระดับนัยสําคัญทางสถติทิี่ 0.01จึงเปนการ

ยอมรับวาเกดิปญหาการปลอยสนิเชื่อในลักษณะที่ขาดการตรวจสอบที่รอบคอบ (Skimping) ตามสมมตฐิานของ

งานวจัิย 

จากผลการศกึษาดังตารางที่ 4 พบวาปจจัยที่สงผลตอสัดสวนหนี้ที่มีการผดินัดชําระเปนเวลา 1-3 เดอืนในกรณี

สนิเช่ือเชาซื้อรถยนตและรถจักรยานยนตประกอบไปดวย 

- จากแบบจําลองที่ (2) พบวาเม่ือสัดสวนหนี้ที่มีการผดินัดชําระเปนเวลา 1-3 เดอืนของกจิการในปกอนหนา (△SMit-

1) เปลี่ยนแปลงไปรอยละ 1 สงผลใหสัดสวนหนี้ที่มีการผดินัดชําระเปนเวลา 1-3 เดอืนในปปจจุบันเปลี่ยนแปลงไป

รอยละ 0.53 ในทศิทางเดยีวกัน ณ ระดับนัยสําคัญทางสถติทิี่ 0.01 

- จากแบบจําลองที่ (2) พบวาเม่ือสัดสวนของกําไรสุทธติอสวนของเจาของกจิการในปกอนหนา (△ROEit-1) 

เปลี่ยนแปลงไปรอยละ 1 สงผลใหสัดสวนหนี้ที่มีการผดินัดชําระเปนเวลา 1-3 เดอืนในปปจจุบันเปลี่ยนแปลงไปรอย

ละ 0.07 ในทศิทางตรงกันขาม ณ ระดับนัยสําคัญทางสถติทิี่ 0.10 จึงเปนการยอมวาเกดิปญหาการปลอยสนิเชื่อใน

ลักษณะที่ผดิศลีธรรม (Moral Hazard) และพฤตกิรรมการบรหิารจัดการกจิการที่ไมด ี (Bad Management) ตาม

สมมตฐิานของงานวิจัย 

- จากแบบจําลองที่ (2) พบวาเม่ือสัดสวนของคาใชจายในการดําเนนิการตอรายไดในการดําเนนิการของกจิการในป

กอนหนา (△INEFit-1) เปลี่ยนแปลงไปรอยละ 1 สงผลใหสัดสวนหนี้ที่มีการผดินัดชําระเปนเวลา 1-3 เดอืนในป

ปจจุบันเปลี่ยนแปลงไปรอยละ 0.01 ในทศิทางเดยีวกัน ณ ระดับนัยสําคัญทางสถติทิี่ 0.10  

- จากแบบจําลองที่ (2) พบวาเม่ือสัดสวนของปริมาณเงนิใหสนิเชื่อสนิทรัพยรวมของกจิการในปกอนหนา (△LOAit-1) 

เปลี่ยนแปลงไปรอยละ 1 สงผลใหสัดสวนหนี้ที่มีการผดินัดชําระเปนเวลา 1-3 เดอืนในปปจจุบันเปลี่ยนแปลงไปรอย

ละ 0.04 ในทศิทางเดียวกัน ณ ระดับนัยสําคัญทางสถติทิี่ 0.01 จึงเปนการยอมวาเกดิปญหาการปลอยสนิเชื่อใน

ลักษณะที่ผดิศลีธรรม (Moral Hazard) ตามสมมตฐิานของงานวิจัย 

 

อภปิรายผลการศกึษา 

 ปญหาหนี้หนี้ดอยคุณภาพของสินเชื่ออุปโภคบริโภคในแตละประเภทซึ่งไมวาจะมีการผิดนัดชําระ 1-3 เดือนหรือ

มากกวา 3 เดอืนขึ้นไปก็ตามลวนแลวแตเปนปญหาสําคัญที่อาจจะสงผลตอความเสี่ยงของกิจการที่ทําใหจําเปนตองตั้งคาเผื่อ

หนี้สูญมากขึ้น ลดการปลอยสินเชื่อเขาสูระบบเศรษฐกิจลง และสงผลตอการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจของประเทศอยาง

หลกีเลี่ยงไมได ซึ่งผูวจัิยไดมองเห็นถงึความสําคัญของประเด็นปญหานี้จึงไดทําการศกึษาวาสาเหตุใดบางที่สงผลใหเกิดปญหา

หนี้ดอยคุณภาพของสินเชื่อประเภทนี้ขึ้น โดยแบงตัวแปรอิสระออกเปน 2 กลุม คือกลุมตัวชี้วัดดานเศรษฐกิจมหภาค 



การประชุมวชิาการ และการประกวดนวัตกรรมบัณฑิตศกึษาระดับชาติและนานาชาติ 

ระหวางวันท่ี 17-18 พฤษภาคม 2561 

ณ ศูนยประชุมนานาชาติดิเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส เชยีงใหม 
 

1880 

(Macroeconomic Indicators) โดยเลือกใชตัวแปรอัตราการเติบโตของผลิตภัณฑมวลรวมของประเทศตอจํานวนประชากร 

(Annual GDP per capita) และกลุมตัวแปรดานธนาคารและกิจการ (Bank/Firm Characteristics) ซึ่งประกอบไปดวยตัวแปร

อิสระที่กลาวมาแลวในขางตน  

ผลการศกึษาของสนิเชื่ออุปโภคบรโิภคทัง้ 4 ประเภทพบวา ในระยะสัน้สัดสวนหนี้ดอยคุณภาพที่มีการผิดนัดชําระทั้ง

สองชวงเวลาในปกอนหนา (△SMit-1/ △NPLit-1) สงผลตอสัดสวนหนี้ที่มีการผิดนัดชําระในปปจจุบัน ณ ระดับนัยสําคัญทาง

สถิติที่ 0.05 ยกเวนสินเชื่อสวนบุคคลผอนชําระ โดยเม่ือพิจารณาถึงตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจมหภาคพบวาสัดสวนหนี้ดอย

คุณภาพผิดชําระ 1-3 เดือนของสินเชื่อเพื่อที่อยูอาศัย, สินเชื่อสวนบุคคลผอนชําระและสัดสวนหนี้ดอยคุณภาพ NPLs ของ

สนิเชื่อเชาซื้อรถยนตและรถจักรยานยนตนัน้จะเพิ่มสูงขึ้นเม่ืออัตราการเติบโตของผลิตภัณฑมวลรวมตอจํานวนประชากรเพิ่ม

สูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถติซิึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานและงานวิจัยที่ผานมา  

ขอสมมตฐิานหลักของงานวจัิยฉบับนี้ คือ พฤตกิรรมการดําเนนิการของธนาคารหรือกิจการในปกอนหนายอมสงผล

ตอสัดสวนหนี้ดอยคุณภาพในปปจจุบัน พฤตกิรรมการปลอยสนิเชื่อแบบผดิศีลธรรม (Moral Hazard) คือพฤติกรรมที่ธนาคาร

หรอืกจิการมุงที่จะแสวงหาทุนเขากจิการที่เพิ่มขึ้นผานการปลอยสินเชื่อเงินกูโดยละเลยที่จะพิจารณาความเหมาะสมของผูกู 

ซึ่งผลการศกึษาในงานวจัิยฉบับนี้พบวาสัดสวนหนี้ดอยคุณภาพที่ผดินัดชําระ 1-3 เดอืน ของสนิเชื่อเพื่อที่อยูอาศัย, สินเชื่อเชา

ซื้อรถยนตและรถจักรยานยนตจะเปลี่ยนแปลงไปในทศิทางเดยีวกันกับอัตราสวนของปริมาณเงินใหสินเชื่อตอสินทรัพยรวมใน

ปกอนหนา (△LOAit-1) ในขณะที่ตัวแปรอัตราสวนของสวนเจาของตอสินทรัพยรวมในปกอนหนา (△EOAit-1) มีความสัมพันธ

กับสัดสวนหนี้ดอยคุณภาพที่ผิดนัดชําระมากกวา 3 เดือนขึ้นไปในทิศทางตรงกันขามอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ จึงเปนการ

ยอมรับขอสมมติฐานวาเกิดปญหาพฤติกรรมการปลอยสินเชื่อแบบผิดศีลธรรม (Moral Hazard) และสอดคลองกับงานวิจัย

ของ (Klein, 2013) และ (Louzis, Vouldis and Metaxas, 2012) นั่นเอง 

พฤตกิรรมการปลอยสนิเชื่อโดยขาดการตรวจสอบที่รอบคอบ (Skimping) ก็เปนอีกพฤติกรรมหนึ่งจากธนาคารหรือ

กจิการที่สงผลตอปญหาหนี้ดอยคุณภาพในแตละชวงเวลาเชนเดียวกันผานการวัดจากตัวแปรอัตราสวนของคาใชจายในการ

ดําเนินการตอรายไดจากการดําเนินการในปกอนหนา (△INEFit-1)  ซึ่งจากผลการศึกษาพบวาคาสัมประสิทธหนาตัวแปร

ดังกลาวของสินเชื่อทุกประเภทมีคาเปนลบแตมีเพียงสัดสวนหนี้ดอยคุณภาพที่ผิดนัดชําระ 1-3 เดือนของของสินเชื่อบุคคล

ผอนชําระสัดสวนหนี้ดอยคุณภาพที่ผดินัดชําระมากกวา 3 เดอืนขึ้นไปของสนิเชื่อเชาซื้อรถยนตและรถจักรยานยนตเทานั้นที่มี

นัยสําคัญทางสถิติ จึงเปนการยอมรับขอสมมติฐานวาเกิดสัดสวนหนี้ดอยคุณภาพเกิดปญหาดังกลาวและสอดคลองกับ

งานวจัิยของ (Louzis, Vouldis and Metaxas, 2012) ในขณะที่ตัวแปรอัตราการขยายตัวของปริมาณเงินใหสินเชื่อในปกอนหนา 

(△LOANGit-1) ก็มีผลตอสัดสวนหนี้ดอยคุณภาพ โดยมีเพียงสัดสวนหนี้ดอยคุณภาพของสินเชื่อเพื่อที่อยูอาศัยเทานั้นที่มี

นัยสําคัญทางสถติ ิ 

ขอเสนอแนะ 

ในชวงปที่ทําการศกึษานัน้มีธนาคารพาณิชยหลายแหงที่ทําการควบรวมกิจการกันทําใหตัวเลขขอมูลทางการเงินที่

นํามาศึกษาอาจจะไมใชตัวเลขจริงของสถาบันการเงินนั้นๆโดยตรงและเนื่องจากในงานวิจัยฉบับนี้คาดวาสัดสวนหนี้ดอย

คุณภาพของสนิเชื่อเพื่อการอุปโภคบรโิภคแตละประเภทในแตละชวงเวลาไมวาจะเปนการผิดนัดชําระ 1-3 เดือนหรือมากกวา 

3 เดอืนขึ้นไปนัน้มาจากการปลอยสนิเชื่อของบรษิัทที่ประกอบธุรกจิแตมิใชสถาบันการเงนิในประเทศไทย (Non-bank Financial 

Institutions) มากกวาธนาคารพาณิชยซึ่งสวนใหญเปนบริษัทที่เปนบริษัทลูก, บริษัทในเครือกลุมธนาคารพาณิชยทั้งสิ้นทําให

การรวบรวมขอมูลจากทุกบรษิัทอาจทําไดไมครบถวนจึงเปนขอจํากัดสําคัญหลักในการศึกษาวิจัยนี้ นอกจากนั้นในงานวิจัยนี้

ยังไมไดศกึษาถงึปญหานี้ดอยคุณภาพของสนิเชื่อเพื่อธุรกจิในแตละประเภทซึ่งก็มีความสําคัญตอเศรษฐกจิเชนเดียวกัน 
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บทคัดยอ 

งานวจัิยเรื่อง ปจจัยทางเศรษฐกจิที่มีผลกระทบตอดัชนอุีตสาหกรรมของหลักทรัพยที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย 

เอ็มเอไอ มีวัตถุประสงคการศกึษาคือ เพื่อศึกษาความความสัมพันธระหวางตัวแปรของปจจัยทางเศรษฐกิจ วามีผลตอดัชนี

ราคาหลักทรัพยของกลุมหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพย MAI ทั้ง 8 กลุมอุตสาหกรรม แตกตางกันหรือไม รวมถึงเพื่อศึกษา

ทศิทางและน้ําหนักของแตละปจจัยวากระทบตอดัชนรีาคาหลักทรัพยแตละกลุมที่มีความแตกตางกัน โดยใชขอมูล ตั้งแตวันที่

31 มกราคม 2555 ถงึวันที่ 31 ธันวาคม 2559 จํานวน 60 เดอืนใน 8 กลุมอุตสาหกรรมในตลาดหลักทรัพย MAI 

ผลการศกึษาพบวาปจจัยทางเศรษฐกิจแตละดานมีความสัมพันธตอดัชนีอุตสาหกรรมทั้ง 8 กลุมแตกตางกัน โดย

พบวาแมวาจะเปนปจจัยทางเศรษฐกจิเดยีวกันแตบางกลุมก็ไมพบความสัมพันธ ซึ่งปจจัยเศรษฐกจิที่ไมพบวามีความสัมพันธที่

นัยสําคัญกับทัง้ 8 กลุมอุตสาหกรรมไดแก ราคาน้ํามัน ราคาทองคํา และดัชนีดาวโจนส ปจจัยที่มีความสัมพันธตอดัชนีราคา

ของกลุมหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพย MAI  ทัง้ 8 กลุม ในทศิทางตรงกันขามไดแกเงนิเฟอพื้นฐาน,ดัชนกีารลงทุนภาคเอกชน 

,การซื้อขายของชาวตางชาติในตลาดMAI และปจจัยที่มีความสัมพันธตอดัชนีราคาของกลุมหลักทรัพยของดัชนี MAI ใน

ทศิทางเดยีวกันไดแก  ดัชนคีาเงนิบาทและดัชนรีาคาหุนตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

คําสําคัญ:  - 

Abstract 

Research on the economic factors affecting the industry group index in the market for alternative investment (MAI) is 

mainly objective to study economic factors influencing the industry group index in the market for alternative investment. 

 This research employs time series data collects from the 31th January 2012 – 31th December 2016. The 

quantitative analysis using Ordinary Least Squares. 

 The results showed that the factors influencing the industry group index in the market for alternative 

investment are the baht exchange rate against the US dollar and the Stock Exchange of Thailand index that effect the 

market for alternative investment index will increase in the same direction. The private investment is opposite effect in 

many industry group index in the market for alternative investment such as Agro business, Consumer business, 

Financials business, Industrials business, Property business, Services business, but not effects the market for alternative 

investment index. The results of this study vary widely depending on the industry group index in the market for 

alternative investment. 
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บทนํา 

ตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ เปนตลาดที่กําลังไดรับความสนใจจากนักลงทุน และเตบิโตอยางรวดเร็ว โดยในป 2554 

มีมูลคาการซื้อขายในตลาดเอ็ม เอ ไอ ที่ 151,022.76 ลานบาทและยังเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง โดยในป 2557 มีมูลคาการซื้อขาย

กวา 946,111.84 ลานบาท แตเนื่องดวยหลักทรัพยที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย เอ็มเอไอ เปนบริษัทที่มีขนาดเล็กและ

ขนาดกลางซึ่งอาจจะประกอบกจิการมาไมนาน รวมถงึมีทุนในการจดทะเบียนไมมาก  ดังนั้นจึงเปนไปไดวาบริษัทอาจยังไมมี

ความแข็งแกรงมากพอ เม่ือตองเผชญิกับความผันผวนของตลาดและผลกระทบของปจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจตางๆ ที่สงผล

ตอราคาของหลักทรัพย ซึ่งหากนักลงทุนสามารถทราบวาปจจัยทางเศรษฐกิจแตละดานมีความสัมพันธตอหลักทรัพยในเชิง

บวกหรอืลบ ซึ่งความสัมพันธเชงิบวกคือเม่ือปจจัยทางเศรฐกิจเปลี่ยนแปลงไปในทางทิศใดราคาหลังทรัพยก็จะเปลี่ยนแปลง

ตามในทศิทางเดยีวกัน แตหากมีความสัมพันธเชิงลบก็จะเปลี่ยนแปลงในทางตรงกันขามกัน ซึ่งสิ่งเหลานี้จะชวยใหนักลงทุน

ทราบถึงทิศทางของตลาดและชวยสนับสนุนนักลงทุนในการลงทุนในการสรางผลกําไร รวมทั้งชวยลดความเสี่ยงจากการ

ลงทุนโดยทําใหทราบถงึจังหวะในการลงทุนและขายหลักทรัพย  

ดังนัน้งานวจัิยนี้จึงมีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาความความสัมพันธระหวางตัวแปรของปจจัยทางเศรษฐกิจ  วามีผลตอ

ดัชนรีาคาหลักทรัพยของกลุมหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพย MAI ทั้ง 8 กลุมอุสาหกรรม แตกตางกันหรือไมและเพื่อศึกษา

ทศิทางและน้ําหนักของแตละปจจัย วากระทบตอดัชนรีาคาหลักทรัพยแตละกลุมที่มีความแตกตางกันอยางไร 

 

วิธีดําเนนิการวิจัย  

การวจัิยครัง้นี้ เปนการเก็บรวบรวมขอมูลอนุกรมเวลาแบบรายเดือน โดยเริ่มตั้งแต วันที่31 มกราคม  2555 ถึงวันที่ 

31 ธันวาคม 2559 ซึ่งทําการเก็บรวมรวมจาก  www.setsmart.com, eFinSmart Porta, ธนาคารแหงประเทศไทย

(www.bot.or.th) และ แหลงขอมูลภายในประเทศรวมถึงเว็บไซตของสถาบันที่เกี่ยวของกับระบบเศรษฐกิจการเงินหลักของ

ประเทศ 

การวเิคราะหปจจัยทางเศรษฐกจิที่มีผลกระทบตอดัชนีอุตสาหกรรมของหลักทรัพยที่จดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพย 

MAI โดยทําการเลอืกใชตัวแปรจํานวน 8 ตัวแปร ไดแก เงนิเฟอพื้นฐาน(Core_Inflation) ดัชนคีาเงนิบาท   (NEER) ดัชนกีาร

ลงทุนของภาคเอกชน(PPI) ปรมิาณเงนิลงทุนในการซื้อขายหลักทรัพยไทยจากตางประเทศ(Foreign Trading) ราคาน้ํามัน

(Oil_Price) ราคราทองคํา(Gold_Price) ดัชนดีาวโจนส(Dow_Jones) ดัชนตีลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย(SET) สวนการ

วเิคราะหเชงิปรมิาณโดยสมการถดถอยดวยวธิกีําลังสองนอยที่สุด (Ordingry Least Squares) และจะทําการตรวจสอบความ

คงที่ของขอมูล (Stationary) และตรวจสอบปญหาของขอมูลเบื้องตนโดยตัวแปรอิสระจะตองไมมีความสัมพันธกัน 

(Multicollinearity) คาความคลาดเคลื่อนมีความสัมพันธกัน (Autocorrelation) ความไมคงที่ของคาความแปรปรวนของคาความ

คลาดเคลื่อน (Heteroscedasticity) เพื่อใหการวเิคราะหไดผลตามความเปนจรงิ ไมคลาดเคลื่อนจากปญหาของขอมูล 

 

ผลการวิจัย 

เม่ือนําขอมูลมาทําการตรวจสอบขอมูลเชงิพรรณนา เพื่อแสดงถงึลักษณะของขอมูลตางๆไดแกคาเฉลี่ยคาที่สูงที่สุด

ต่ําที่ สุดและคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ไดผลการทดสอบดังตารางที่ 1 
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ตารางที ่1 ตารางแสดงลักษณะของขอมูล 

Descriptive Statistics 

  N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Agro 60 .4198 1.1720 .8061 .20579 

consumer 60 .1010 1.1540 .5651 .31257 

Financials 60 .0704 1.2456 .5624 .48554 

Industrials 60 .3989 1.1255 .8120 .18300 

Property 60 .1327 1.1373 .5260 .28790 

Resources 60 .0512 1.2558 .5201 .34766 

Services 60 .1462 1.1583 .6264 .32912 

Technology 60 .2913 1.4397 .5821 .28238 

MAI 60 -.1684 .1618 .0166 .06868 

SETIndex 60 -.0905 .0710 .0076 .03886 

Inflation 60 -1.0000 .2672 -.0329 .16390 

NEER 60 -.0705 .0702 .0015 .01712 

PPI 60 -.0194 .0956 .0041 .01753 

ForeignTrading 60 -22.8031 13.2122 -.8519 4.66228 

OilPrice 60 -.2051 .1712 -.0080 .08100 

DowJones 60 -.0657 .0847 .0085 .03054 

Goldprice 60 -.0747 .0751 -.0033 .03046 

Valid N (listwise) 60         

      

ตารางที่1 การทดสอบสถติเิชงิพรรณา (Descriptive statistics ) 

 

 

การวิเคราะห สหสัมพันธ (Correlation analysis)  

จากการทดสอบปญหา Multicollinearity ดวยวธิกีาร Simple Correlation Coefficients โดยใชโปรแกรม EView 7 สา

มาถสรุปผลการทดสอบไดวาไมมีปญหา Multicollinearity ดังตารางที่2 
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ตารางที่2  ตารางคาสัมประสทิธิ์สหสัมพันธ ความสัมพันธระหวางตัวแปร 

SET Index core 

Inflation 

NEER PII Foreign 

Trading 

Oil Price Dow Jones Gold price 

SET Index 1 .074 .279* .227 .141 .258* .467** .100 

core Inflation .074 1 -.138 -.067 .062 -.176 -.093 .400** 

NEER .279* -.138 1 .023 -.017 -.139 .105 -.200 

PII .227 -.067 .023 1 -.062 .077 .029 .090 

Foreign Trading .141 .062 -.017 -.062 1 .011 .219 -.087 

Oil Price .258* -.176 -.139 .077 .011 1 .389** .011 

Dow Jones .467** -.093 .105 .029 .219 .389** 1 -.172 

Gold price .100 .400** -.200 .090 -.087 .011 -.172 1 

 

การทดสอบความนิ่งของขอมูล (Unit Root Test)  

ดวยวธิกีารทดสอบของ Augmented Dickey-Fuller (ADF) test โดยใชโปรแกรม Eviews 7 เพื่อทดสอบขอมูลวามี

ลักษณะนิ่งหรอืไม ซึ่งพบวาขอมูลอนุกรมเวลา(time series) ที่นํามาทดสอบมีลักษณะนิ่ง 

ตารางที่ 3 ตารางทดสอบความนิ่ของตัวแปร 

  Augmented Dickey-

Fuller test statistic 

Test critical values   (Automatic - based on SIC, 

max lag=12) 1% level 5% level 10% level 

Core Inflation -7.2667 -3.5482 -2.9126 -2.594 Lag Length: 0 

NEER -8.0161 -3.5461 -2.9117 -2.5936 Lag Length: 0 

PPI -6.4992 -3.5504 -2.9135 -2.5945 Lag Length: 2 

Foreign trading -7.631 -3.5461 -2.9117 -2.5936 Lag Length: 0 

Oil Price -4.9333 -3.5461 -2.9117 -2.5936 Lag Length: 0 

Gold Price -5.5522 -3.5461 -2.9117 -2.5936 Lag Length: 0 

Dow Jones -8.6814 -3.5461 -2.9117 -2.5936 Lag Length: 0 

SET -6.395 -3.5461 -2.9117 -2.5936 Lag Length: 0 

 

การทดสอบปญหาความเกี่ยวพันดานเวลา (Autocorrelation) โดยผลการทดสอบปญหา Autocorrelation ดวยวิธี 

WHITE สถติทิี่ใชในการทดสอบ คือ Durbin Watson statistic ซึ่งพบวาขอมูลที่นํามาทดสอบไมมีปญหาความเกี่ยวพันดานเวลา 

(Autocorrelation) 

ทดสอบปญหา Heteroskedasticity ปญหา Heterskedasticity เปนปญหาที่ เกี่ยวของกับตัวคลาดเคลื่อน 

(Error/Residuals : ) โดยคาความคลาดเคลื่อนของตัวแปรที่ไดจากสมการประมาณคามีคาไมคงที่ (E (εi
2) ≠ δ2  ) ซึ่งผิด ไปจาก

ขอสมมติพื้นฐานของวิธีการกําลังสองนอยที่สุด(OLS) ที่วาตัวคลาดเคลื่อนจะตองมีคาความแปรปรวนคงที่  (E(εi
2) = δ2)

สําหรับการศกึษาครัง้นี้ใชวธิทีดสอบปญหา Heteroskedasticity ดวยวิธีการ White’s Heteroskedasticity Test โดยใชโปรแกรม

ทางสถติ ิEViews 7 ซึ่งไมพบปญหาคาความคลาดเคลื่อนของตัวแปร 
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การวิเคราะห การถดถอยพหูคูณ (Multiple Regression Analysis)  

เพื่อทดสอบความสัมพันธและวเิคราะหสัมประสิทธิ์ความถดถอย ( Multiple Regression  Analysis) จะทําใหทราบถึง

ความแตกตางของความสัมพันธระหวางตัวเลขปจจัยทางเศรษฐกิจกับอัตราผลตอบแทนจากดัชนีราคาหลักทรัพย

อุตสาหกรรมตางๆ วาปจจัยทางเศรษฐกจิกลุมเดยีวกันจะมีความสัมพันธเหมือนหรอืตางกันอยางไรในแตละกลุมอุตสาหกรรม

ดังตารางที่4  

ตารางที่ 4 ตารางแสดงผลวเิคราะหสัมประสทิธิ์ความถดถอย 

   MAI   Agro  

 

consum

er  

 

Financial

s  

Industri

als  

 

Property  

 

Resourc

es  

 

Services  

Technol

ogy 

 

Variable  

Coeffici

ent  

Coefficie

nt  

Coefficie

nt  

Coefficie

nt  

Coefficie

nt  

Coefficie

nt  

Coefficie

nt  

Coefficie

nt  

 

Coefficie

nt  VIF 

 C  

         

0.01  

         

0.80  

         

0.58  

         

0.53  

         

0.81  

         

0.52  

         

0.51  

         

0.62  

         

0.57  

  

 

CORE_INFLA

TION  

         

0.06  

-      

0.26*  

-        

0.18  

-      

0.95*  

-      

0.31*  

-      

0.40*  

-        

0.56  

-        

0.52  

         

0.08  

1.6

36 

 NEER  

       

0.96*  

         

0.39  

-        

0.15  

         

0.34  

         

0.76  

         

0.40  

         

0.80  

         

0.03  

         

0.20  

1.3

02 

 PPI  

-        

1.06  

-      

5.13*  

-      

6.11*  

-      

5.64*  

-      

5.52*  

-      

5.16*  

-      

6.04*  

-      

6.47*  

-        

3.99  

1.2

55 

 FOREIGN 

TRADING  

         

0.00  

-      

0.01*  

-        

0.00  

-      

0.02*  

-      

0.01*  

-        

0.01  

-        

0.01  

-        

0.01  

         

0.00  

1.0

91 

 OIL_PRICE  

         

0.15  

-        

0.26  

-        

0.76  

-        

0.94  

-        

0.32  

-        

0.80  

-        

0.55  

-        

0.64  

-        

0.94  

1.0

86 

 

GOLD_PRICE  

-        

0.19  

-        

0.67  

         

0.96  

         

3.64  

         

0.05  

         

1.57  

         

2.21  

         

1.92  

-        

2.43  

1.3

37 

 

DOW_JONES  

         

0.04  

         

0.73  

         

1.09  

         

1.82  

         

0.72  

         

1.21  

         

1.46  

         

1.28  

         

2.00  

1.5

73 

 SET  

       

1.09*  

         

0.24  

-        

0.96  

-        

0.95  

         

0.01  

-        

0.82  

-        

0.92  

-        

0.68  

-        

0.68  

1.3

41 

R-squared 

     

0.7085  

     

0.2985  

     

0.1840  

     

0.1840  

     

0.3874  

     

0.2064  

     

0.1962  

     

0.2091  

      

0.2614  

 ตารางแสดงผลการวเิคราะห การถดถอยพหูคณู )Multiple Regression Analysis)  * หมายถึงมนัียสําคัญที่ 0.0 

จากตารางที่4 เม่ือพิจารณาในภาพรวมของตลาดพบวา ปจจัยทางเศรษฐกิจที่มีตอดัชนีดัชนีราคาของตลาด

หลักทรัพย MAI มีเพยีงดัชนตีลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย SET Index และดัชนีคาเงินบาทเทานั้น โดยพบวาดัชนีตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย SET Index และดัชนคีาเงนิบาทมีความสัมพันธในเชิงบวก ซึ่งหมายความวา ถาหากดัชนีตลาด
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หลักทรัพยแหงประเทศไทย SET Index เพิ่มขึ้น ดัชนดีัชนรีาคาของตลาดหลักทรัพยMAIก็จะเพิ่มขึ้นตาม สอดคลองกับนันท

รัต รักอริยะธรรม  ).2554 (  ที่พบวาดัชนีคาเงินบาทมีความสัมพันธเชิงบวกกับราคาหลักทรัพย สวนปจจัยอ่ืนๆไมพบวามี

ความสัมพันธ เม่ือพิจารณาแยกตามกลุมหลักทรัพยจะพบวาปจจัยทางเศรษฐกิจแตละตัวนั้นสงผลตอดัชนีราคาของ

หลักทรัพยในแตละอุสาหกรรมที่แตตางกันไป ดังนี้ 

ดัชนกีารลงทุนของภาคเอกชน(PPI) ไมมีความสัมพันธกับดัชนีราคาของตลาดหลักทรัพยMAI แตเม่ือพิจารณาตาม

กลุมหลักทรัพยพบวา ดัชนกีารลงทุนของภาคเอกชน(PPI)มีความสัมพันธกับดัชนรีาคาของอุสาหกรรมทัง้ 7 กลุมในแบบผกผัน

กัน ซึ่งไดแก Services, consumer, Resources, Financials Industrials, Property และ Agro&Food ตามลําดับ และไมพบวาม

ความสําพันธกับกลุม Technology  ซึ่งไมสอดคลองกับการศึกษาของบุญชัย เกียรติธนาวิทยและวรรณา บุญญวิจิตรที่พบวา 

ดัชนกีารลงทุนของภาคเอกชน(PPI)มีความสัมพันธเชิงบวกกับดัชนีราคาของอุสาหกรรมการเงินและไมพบความสัมพันธกับ

อุสาหกรรม Resources ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  

เงนิเฟอพื้นฐาน(CORE INFLATION) พบวาไมมีความสัมพันธกับดัชนีราคาของตลาดหลักทรัพยMAI ซึ่งสอดคลองกับ

เอกสทิธิ์ กานตประชาที่พบวา เงนิเฟอไมมีผลตอหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET) แตเม่ือพิจารณาแยก

ตามกลุมหลักทรัพยพบวามีความสัมพันธกับดัชนรีาคาของอุสาหกรรม 4 กลุมในแบบผกผันกัน หรือความสัมพันธเชิงลบ ซึ่ง

ไดแก Financials,Property,Industrials และAgro&food ตามลําดับ ซึ่งอาจเกิดจากเม่ือเงินเฟอเพิ่มขึ้นยอมสงผลตอตนทุนทาง

การเงนิของธุรกจิและเม่ือเงินเฟอเพิ่มขึ้นรัฐบาลจะเขามาแซกแซง โดยอาจเกิดการเพิ่มอัตตราดอกเบี้ยซึ่งจะทําใหมีผลทาง

จิตรวทิยาแกนักลงทุนหันใหไปลงทุนในการออมเงินแทนเพราะความเสี่ยงนอยกวา จึงทําใหราคาหลักทรัพยลดลง ซึ่งพบวา

สอดคลองกับการศกึษาของหลายทาน ไดแก Adrangi et al ประเทศชลิแีละประเทศเปรู  Al-Sharkas ประเทศจอรแดน  Chen 

et al. (1986) สหรัฐอเมริกาและ การศึกษาขอมลูในตลาดของประเทศญี่ปุนของ Mukherjee and Naka (1995) และวศิน โต

ตระกูลพทิักษ(2553)วาอัตราเงนิเฟอและราคาหลักทรัพยมีความสัมพันธกันในรูปแบบผกผันกัน ไมสอดคลองกับการศึกษา

ของอัญชลี วิจิตรวัฒนานนท  )2543) พบวาวาอัตราแลกเปลี่ยนมีความสัมพันธกับดัชนีราคาหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทยในทางเดยีวกันและปรยีานุช เหมือนขาว(2556) ซึ่งพบวาเงเิฟอไมมีความสัมพันธกับราคาหลักทรัพย 

ปรมิาณเงนิลงทุนในการซื้อขายหลักทรัพยไทยจากตางประเทศ(FOREIGN TRADING) ซึ่งจากขอมูลพบวาปริมาณการ

ลงทุนในตลาดMAI ของชาวตางชาติคิดเปนรอยละ 18 ของตลาดMAI และจากการทดสอบพบวาไมมีความสัมพันธกับดัชนี

ราคาของตลาดหลักทรัพยMAI แตเม่ือพิจารณาตามกลุมหลักทรัพยพบวาสงผลตอดัชนีราคาของกลุม Financials, 

AGRO&FOOD และ Industrials ตามลําดับ ในแบบผกผันกัน และพบวาไมมีความสัมพันธตอดัชนีราคาของกลุมของกลม

หลักทรัพยอ่ืน ผลการศกึษาในครัง้นี้ไมสอดคลองกับ พิพัฒน ไชยนา,ธนิดา กาญจนพันธุ และศิวรักษ แสงวีระศิริ ซึ่งพบวา

ปรมิาณเงนิลงทุนในการซื้อหลักทรัพยไทยจากตางประเทศมีผลตอราคาของหลักทรัพยในทิศทางเดียวกัน แตเนื่องจากตลาด

หลักทรัพยSETเปนตลาดที่แยกจากกันจึงอาจไดรับผลไมเหมือนกัน สาเหตุที่ปริมาณเงินลงทุนของชาวตางชาติกับตลาด

หลักทรัพยmai มีความสําพันธในรูปแบบผกผันกัน อาจเกิดจากพฤติกรรมของนักลงทุนชาวตางชาติที่จะรอจังหวะในชางที่

ราคาหลักทรัพยลดลงแลวจึงเขามาซื้อหลักทรัพยนั่นเอง 

สวนของดัชนดีาวโจนสพบวาไมมีความสําพันธตอดัชนรีาคาหลักทรัพยซึ่งไมสอดคลองกับสุวมิล สังขทับทิมสังขและว

รัชนีรุง ศรีรตันวงศ(2553) ซึ่งพบวาดัชนีอุตสาหกรรมดาวนโจนสมีความสัมพันธกับดัชนีราคาหุน ตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทยไปในทางเดยีวกัน  

ราคาน้ํามันพบวาไมมีความสําพันธตอดัชนรีาคาหลักทรัพยซึ่งไมสอดคลองกับนทรัต รักอรยิะธรรม )2554( ซึ่งพบวา

ราคาน้ํามันมีความสัมพันธกับดัชนรีาคาหุนตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยไปในทางเดียวกัน 

และราคาทองคําพบวาไมมีความสําพันธตอดัชนรีาคาหลักทรัพย ซึ่งสอดคลองกับรัชนรีุง ศรรีตันวงศ )2553( ที่พบวา

ราคาทองไมมีผลตอราคาหลักทรัพย  
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สรุปผลการวิจัย 

การศึกษาเรื่องปจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลกระทบตอดัชนีอุตสาหกรรมของหลักทรัพยที่จดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพย เอ็มเอไอ ซึ่งใชขอมูลทุติยภูมิในการศึกษา ระยะเวลาตั้งแต 31 มกราคม 2555 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559เปน

ขอมูลแบบอนุกรมเวลา(Time Series) โดยใชแบบจําลองสมการถดถอยมาประมาณคาสัมประสิทธิ์ของตัวแปรอิสระ ดวย

วิธีการกําลังสองนอยที่สุด (Ordinary Least Square หรือ OLS) ในการวิเคราะหขอมูล พบวาขอมูลที่นํามาวิเคราะหมี

คุณสมบัตคิวามหยุดนิ่ง และไมมีปญหาที่ตัวแปรอิสระมีความสัมพันธระหวางกันสูง(Multicollinearity) สําหรับปญหาคาความ

แปรปรวนของตัวคลาดเคลื่อนไมคงที่ (Heteroskedasticity) และปญหาที่ตัวคลาดเคลื่อนมีความสัมพันธระหวางกัน

(Autocorrelation) ไดแกไขแลวกอนทําการวเิคราะหขอมูล   

ผลการศกึษาพบวาปจจัยทางเศรษฐกจิแตละดานมีความสัมพันธตอดัชนอุีตสาหกรรมทั้ง 8 กลุมแตกตางกัน โดยพบวาแมวา

จะเปนปจจัยทางเศรษฐกจิเดยีวกันแตบางกลุมก็ไมพบความสัมพันธ ซึ่งปจจัยเศรษฐกิจที่ไมพบวามีความสัมพันธที่นัยสําคัญ

กับทัง้ 8 กลุมอุตสาหกรรมไดแก ราคาน้ํามัน ราคาทองคํา และดัชนีดาวโจนส ปจจัยที่มีความสัมพันธตอดัชนีราคาของกลุม

หลักทรัพยในตลาดหลักทรัพย MAI  ทัง้ 8 กลุม ในทศิทางตรงกันขามไดแกเงนิเฟอพื้นฐาน,ดัชนกีารลงทุนภาคเอกชน ,การซื้อ

ขายของชาวตางชาติในตลาดMAI และปจจัยที่มีความสัมพันธตอดัชนีราคาของกลุมหลักทรัพยของดัชนี MAI ในทิศทาง

เดยีวกันไดแก  ดัชนคีาเงนิบาทและดัชนรีาคาหุนตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

จากการศึกษาในครั้งนี้พบวาผลการทดสอบความสัมพันธของตัวแปรจะแตกตางกับงานวิจัยที่ทดสอบในตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย(SET)จึงทําใหไมสอดคลองกับงานวิจัยของหลายทานรวมถึงปจจัยทางเศรษฐกิจอันไดแกราคา

น้ํามัน ราคาทองคํา และดัชนดีาวโจนสที่ไมพบความสําพันธ ณ ระดับนัยสําคัญนั้น ซึ่งอาดเกิดจากขนาดธุรกิจที่แตกตางกัน

และจํานวนบรษิัทที่จดทะเบยีนในตลาดหลักทรัยSETมีมากกวาตลาดMAIจึงสะทองและมีผลตอการเปลี่ยนแปลงของปจจัยทาง

เศรษฐกจิที่แตกตางกับตลาดเอ็ม เอ ไอ  
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บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางการเปดขอมูลความรับผิดชอบตอสังคมและ

สิ่งแวดลอมกับราคาตลาดของหลักทรัพย ของบรษิัทจดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย การวิจัยครั้งนี้ใชวิธีดัชนี

การเปดเผยขอมูลความรับผิดชอบตอสังคม ในการเก็บรวบรวมขอมูลความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม ซึ่งมีขอมูล

สมบูรณจํานวน 221 บรษิัท ตัง้แตป 2557-2559 ทดสอบความสัมพันธ โดยการใชการวิเคราะหความถดถอยเชิงพหุ ที่ระดับ

นัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ผลการวิจัยพบวา การเปดเผยขอมูลความรับผิดชอบตอสังคมทั้งดานสังคม และสิ่งแวดลอมมี

ความสัมพันธเชงิบวกกับราคาหลักทรัพย แสดงใหเห็นวา นักลงทุนและผูใชงบการเงินควรใชขอมูลความรับผิดชอบตอสังคม

และสิ่งแวดลอมมาใชประกอบการตัดสนิใจในการลงทุน ผลจากการศกึษายืนยันวาผูบริหารควรตระหนัก และใหความสําคัญ

กับการดําเนินธุรกิจที่มีความรับผิดชอบตอสังคม ทั้งทางดานสิ่งแวดลอมดานสังคม  รวมถึงเปดเผยขอมูลเหลานั้นให

สาธารณะชนรับทราบ ซึ่งจะสงผลดตีอบรษิัทและสงผลดตีอราคาหลักทรัพย 

คําสําคัญ:  ความรับผดิชอบตอสังคมขององคกร  การเปดเผยขอมูลความรับผดิชอบตอสังคม  ราคาหลักทรัพย 

Abstract 

The  objectives  of  this  research  are  to  explore  the  relationship  between  corporate  social  and 

environmental disclosure  (CSR  disclosure)  and market price  of  the  listed  companies  in  the  Stock Exchange  of 

Thailand.  The  CSR  disclosure  are  collected  by  CSR  disclosure  index.  The  company  with  complete  data;  221 

companies for years 2014, 2015 and 2016. The relationship is tested through multiple regression analysis at the 

statistical  significance  level  of  0.05.  The  result  show  that  corporate  social  and  environmental   disclosure  are 

positively associated with market price. Thus it is suggested that investor and user of the financial statement enable to 

use CSR data to make investment decisions. The result confirm that management should be aware and focus  on  

business  operation  with  corporate  social  and  environmental  responsibility  and  include  those  CSR disclosure to 

the public. This will benefit the company and stock prices. 

Keywords:  Corporate Social Responsibility, Corporate Social Responsibility, Disclosure Market Price 

 

บทนํา 

ในสามทศวรรษที่ผานมา ความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมขององคกร เริ่มเปนประเด็นที่ไดรับความสนใจ

จากสังคม หนวยงาน ตลอดจน สถาบันการศึกษา โดยในปพ .ศ . 2542 กระแสแนวคิดความรับผิดชอบตอสังคม (CSR) ไดมี

การพัฒนาที่ชัดเจนมากขึ้น เม่ือนายโคฟ อันนัน ซึ่งดํารงตําแหนงเลขาธิการสหประชาชาติในขณะนั้น  ไดออกมาเรียกรองให

ธุรกจิทั่วโลกแสดงความเปนพลเมืองที่ดีของโลก (good global citizenship) และไดประกาศ  "The UN global compact" เพื่อใช
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เปนกรอบการดําเนนิการพัฒนาที่ย่ังยืนสําหรับองคกรธุรกจิ และในปถัดมา OECD (องคกรเพื่อความรวมมือทางเศรษฐกิจและ

การพัฒนา) ไดออกแนวปฏิบัตสิําหรับบรรษัทขามชาติ ในการเสนอแนะใหบรรษัทขามชาติของประเทศสมาชิก OECD มี CSR 

และตดิตอคาขายเฉพาะกับคูคาที่มี CSR เทานัน้  (เข็มทศิธุรกจิเพื่อสังคม, 2551) 

ทามกลางการแขงขันกันอยางรุนแรงในโลกธุรกจิ ไมวาจะเปนการสรางผลติภัณฑที่ด ี นวัตกรรมเดน หรอืการทํา

การตลาดเปนเลศิเพยีงใด สิ่งที่คนในสังคมเริ่มถามหา คือความไวเนื้อเชื่อใจ และการตัง้คําถามวา ธุรกจินัน้ ๆ มีการแสดง

ความรับผดิชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมในทุกมิตหิรอืไม ซึ่งทัง้หมดจะสะทอนไปยังความเชื่อม่ันตอการตัดสนิใจรวมลงทุนใน

ธุรกจิของนักลงทุน (Thai CSR Network, 2556) ในการตัดสนิใจลงทุนที่เกี่ยวกับหลักทรัพย  นักลงทุนจะพจิารณาขอมูลที่เปน

ประโยชนตอการลงทุน ในที่นี้ไดแกขอมูลในงบการเงนิที่เผยแพรสูสาธารณะ ซึ่งในทางปฏิบัตนิักลงทุนสวนใหญจะใชขอมูลใน

รายงานทางการเงนิเพยีงบางสวนเพื่อประกอบการตัดสนิใจ โดยผลกําไรเปนขอมูลที่ใชในการพจิารณาอยางแพรหลายของนัก

ลงทุน แตเนื่องจากรายงานทางการเงนิมีวัตถุประสงคเพื่อใหขอมูลที่เปนประโยชนในการตัดสนิใจแกนักลงทุน การพจิารณา

เพยีงผลกําไรอยางเดยีวอาจจะไดขอมูลไมเพียงพอตอการตัดสนิใจและอาจจะทําใหเกดิความคลาดเคลื่อนในการคาดการณ

ราคาหลักทรัพย  ดังนัน้นักลงทุนควรใชขอมูลอ่ืนในรายงานทางการเงนิที่นอกเหนือจากกําไรมาใชพจิารณาการตัดสนิใจใน

การลงทุน และหนึ่งในขอมูลอ่ืนนัน้คือ ขอมูลที่เกี่ยวกับความรับผดิชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม ในงานวจัิย Hassel, Nilsson 

and Nyquis (2005) แสดงใหเห็นวาผลการดําเนนิงานดานสิ่งแวดลอมมีความสัมพันธเชงิลบกับราคาตลาดของหลักทรัพย 

ผูวจัิยใหเหตุผลวา การลงทุนดานสิ่งแวดลอมหมายถงึตนทุนที่เพิ่มขึ้นเทานัน้  และสงผลใหกําไรที่คาดหวังลดลง รวมถงึราคา

ตลาดลดลง  
จากที่มาและความสําคัญของปญหาดังกลาว ถงึแมวาการเปดเผยขอมูลความรับผิดชอบตอสังคมในประเทศไทยจะ

มีมากขึ้น   แตปรากฎวามีหลักฐานทางวิชาการไมเพียงพอ ในเรื่องการศึกษาความสัมพันธระหวางการเปดเผยขอมูลความ

รับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม กับราคาตลาดของหลักทรัพย ผูวิจัยจึงมีความตองการที่จะศึกษาวา ขอมูลความ

รับผดิชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมในประเทศไทย มีความสัมพันธกับราคาตลาดของหลักทรัพยหรือไม หากผลการศึกษา ได

ผลลัพธในทางบวกก็จะทําใหนักลงทุนใชขอมูลCSRในการตัดสนิใจลงทุน และเปนแรงจูงใจใหบริษัทจดทะเบียนใหความสําคัญ

กับการเปดเผยขอมูลความรับผดิชอบตอสังคมโดยสมัครใจเพิ่มมากขึ้น 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

เพื่อศกึษาความสัมพันธระหวางการเปดขอมูลความรับผดิชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมกับราคาหลักทรัพย 

 

การทบทวนวรรณกรรม  

ความหมายความรับผดิชอบตอสังคม 

กลาวโดยสรุป ความหมายของความรับผดิชอบตอสังคม คือ การดําเนนิกจิกรรมตางๆทัง้ภายในและภายนอกองคกร

ตอสังคมและสิ่งแวดลอม โดยดําเนนิการอยางโปรงใส มีคุณธรรม จรยิธรรม และจรรยาบรรณ อันจะนําไปสูการอยูรวมกันใน

สังคมอยางมีความสุขและสรางความสมดุลแกเศรษฐกจิ สังคม และ สิ่งแวดลอม 

ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการเปดเผยขอมูลความรับผดิชอบเพื่อสังคม 

Verbeeten, Gamerschlag and Moller (2016) กลาววา ทฤษฎีที่ใชในเรื่องการเปดเผยขอมูลความรับผดิชอบตอสังคม

และสิ่งแวดลอมมีจํานวนมาก แตสวนใหญจะอางอิงทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร หรอื ทฤษฎีทางสังคมและการเมือง เชน งานวิจัย

ของ Monteiro and Guzman (2010) และ Reverte (2016) 

ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร 

ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตรที่ใชในเรื่องการเปดเผยขอมูลความรับผดิชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม ไดแก ทฤษฎีตัวแทน 
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ทฤษฎีตัวแทน (Agency theory)  

Jensen and Mecking (1976) ไดอธบิายวา ทฤษฎีตัวแทนอธบิายถงึความสัมพันธที่เกดิจากสัญญาระหวางบุคคลสองฝาย โดย

ฝายแรกคือตัวการ (Principal) คือบุคคลหรอืกลุมบุคคลที่ทําการจางอีกบุคคลหนึ่งหรอืเรยีกวาตัวแทน (Agent) เพื่อดําเนนิการ

บรหิารจัดการแทนตัวการ (ตัวการคือ ผูถอืหุนหรอืนักลงทุน และตัวแทนคือ ผูบรหิาร)การแยกความเปนเจาของออกจากการ

บรหิารกจิการ สงผลใหเกดิปญหาเรื่องความขัดแยงทางผลประโยชน ทฤษฎีตัวแทนไดบอกถงึความไมเทาเทยีมกันของขอมูล 

(ขอมูลที่ผูบรหิารมีกับขอมูลที่นักลงทุนไดรับเกดิความไมสมดุลกัน) การเปดเผยขอมูลอยางสมัครใจของบรษิัทสามารถทํา

หนาที่เปนเครื่องมือในการประสานและตรวจสอบ เพื่อลดความขัดแยงทางผลประโยชนระหวางผูบรหิารและนักลงทุนหรอืผู

ถอืหุน ในกรณี การใหขอมูลซเีอสอาร บรษิัทสามารถลดความไมเทาเทียมกันของขอมูลระหวางผูบรหิารกับผูถอืหุนภายนอก 

(Myers and Majluf, 1984)  การลดความไมเทาเทียมกันของขอมูลเปนประโยชนตอนักลงทุนเพราะสามารถนําไปสู การลด

ความเสี่ยงในการเลอืกหลักทรัพยที่ไมพงึประสงคของนักลงทุน ทําใหการประเมินราคาหลักทรัพยของบรษิัทดย่ิีงขึ้น  (Healy 

and Palpu, 2001)  หากนักลงทุนพจิารณาขอมูลซเีอสอารซึ่งเปนขอมูลที่ไมใชทางการเงนิ รวมกับขอมูลทางการเงนิในการ

พจิารณาตัดสนิใจลงทุน ขอมูลทัง้สองชนดิที่ใชรวมกันควรจะคาดการณราคาหลักทรัพยของบรษิัทไดดย่ิีงขึ้น 

ทฤษฎีทางสังคมและการเมือง 

 ทฤษฎีทางสังคมและการเมืองที่ใชในเรื่องการเปดเผยขอมูลความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม ไดแก ทฤษฎี

ความชอบธรรม และทฤษฎีผูมีสวนไดเสีย ซึ่งทฤษฎีเหลานี้จะคาดการณความสัมพันธเชิงลบระหวางการเปดเผยขอมูลซี

เอสอารและราคาหลักทรัพย 

ทฤษฎีความชอบธรรม (Legitimacy theory) 

Nik Ahman and Sulaiman (2004) ไดกลาววา ทฤษฎีที่วาดวยความชอบธรรมทางกฎหมาย เปนการอธิบายถึง 

สัญญาทางสังคมระหวางธุรกจิและสังคม  Mahadeo et al. (2011) ไดอธบิายสัญญาทางสังคมไววา เปนสัญญาเกี่ยวกับการใช

ทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากรบุคคล โดยธุรกิจจะไดรับสิทธิและการอนุญาตจากสังคมในการใชทรัพยากรนั้น และอยู

ภายใตเงื่อนไขวา การดําเนนิกจิการขององคกรจะตองเปนไปตามความตองการของสังคม เม่ือใดก็ตามที่สังคมเห็นวาองคกร

ไดกระทําการมิชอบดวยประการทัง้ปวง สังคมก็พรอมที่จะเพกิถอนอํานาจและสทิธนิัน้ไดทุกเวลา ดังนั้นความอยูรอดและการ

เจรญิเตบิโตขององคกร จึงขึ้นอยูกับวาธุรกจิไดดําเนนิตามความตองการหรอืความคาดหวังของสังคมหรอืไมเพยีงใด 

ทฤษฎีผูมีสวนไดเสีย (Stakeholder theory) 

 ทฤษฎีผูมีสวนไดเสีย กลาวถึง บริษัทมีภาระหนาที่ที่จะตองตอบสนองตอความคาดหวังหรือความตองการของผูมี

สวนไดเสีย ไมวาจะเปนผูถือหุน ลูกคา พนักงาน คูแขงขัน หนวยงานภาครัฐ และชุมชน บริษัทจะสามารถดํารงอยูและ

ดําเนนิงานเจรญิกาวหนาหรอืลมสลายขึ้นอยูกับความชอบธรรมของผูมีสวนไดเสีย 

ภายใตทฤษฎีทางสังคมและการเมือง บริษัทที่มีผลการดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคมต่ําจะเผชิญกับแรง

กดดันจากสังคมและการเมือง และถูกกฎหมายคุกคาม ดังนั้นบริษัทเหลานี้พยายามที่จะเปดเผยขอมูลความรับผิดชอบตอ

สังคมเพิ่มมากขึ้นเพื่อเปลี่ยนมุมมองดานลบของผูมีสวนไดเสีย (Clarkson et al., 2008) ภายใตทฤษฎีนี้ บริษัทที่เปดเผยขอมูล

ความรับผดิชอบตอสังคมในปรมิาณมาก แสดงวาเปนบริษัทที่มีผลการดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคมต่ํา สงผลให

ราคาหลักทรัพยลดลง 

งานวจัิยที่เกี่ยวของ  

De klerk, De villiers and Van staden (2015) ศึกษาความสัมพันธระหวางราคาหลักทรัพยและระดับการเปดเผย

ขอมูลซเีอสอารของบรษิัทจดทะเบยีน ในประเทศอังกฤษ  ผลการศกึษาพบวา การเปดเผยขอมูลซีเอสอารมีความสัมพันธเชิง

บวกที่มีนัยสําคัญกับราคาหลักทรัพย นอกจากนี้ยังพบวา ขอมูลทางการเงนิและขอมูลซเีอสอารรวมกัน สามารถอธิบายราคา



การประชุมวชิาการ และการประกวดนวัตกรรมบัณฑิตศกึษาระดับชาติและนานาชาติ 

ระหวางวันท่ี 17-18 พฤษภาคม 2561 

ณ ศูนยประชุมนานาชาติดิเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส เชยีงใหม 
 

1893 

หลักทรัพยไดดกีวา การใชขอมูลทางการเงนิเพยีงอยางเดยีว ผลลัพธของการศกึษาบอกโดยนัยวา นักลงทุนสามารถหาขอมูล

เพิ่มเตมิภายใตการเปดเผยขอมูลซเีอสอารที่จะชวยในการประเมินมูลคาราคาหลักทรัพยของกจิการ 

Reverte (2016) ศกึษาความสัมพันธระหวางการเปดเผยขอมูลซีเอสอารกับราคาหลักทรัพย ตัวแปรควบคุม ไดแก 

ขนาดกิจการ อัตราสวนวัดภาระหนี้สิน ความสามารถในการทํากําไร ผลการศึกษาพบวา การเปดเผยขอมูลซีเอสอาร มี

ความสัมพันธเชงิบวกกับราคาหลักทรัพย นั่นเปนสัญญาณวา การรายงานขอมูลซเีอสอารเปนสวนหนึ่งของการสื่อสารกลยุทธ

ขององคกรเพื่อที่จะลดความไมสมดุลของขอมูลระหวางผูบริหารและนักลงทุน ซึ่งจะนําไปสูความเสี่ยงที่ลดลงในการเลือก

หลักทรัพยที่ไมพงึประสงค และเพิ่มความสามารถในการประเมินราคาหลักทรัพยของบรษิัทมากขึ้น  

Schadewitz and Niskala (2010) ศึกษาความเชื่อมโยงระหวาง รายงานความรับผิดชอบตอสังคม กับการประเมิน

มูลคากิจการ ผลการศึกษาพบวา การสื่อสารขององคกรผานรายงานความรับผิดชอบตอสังคมเปนปจจัยสําคัญในการ

คาดการณราคาตลาดของกจิการ ผลลัพธชี้เห็นวา รายงานความรับผิดชอบตอสังคมเปนสวนหนึ่งของเครื่องมือการสื่อสาร

ขององคกร เพื่อที่จะลดความไมเทาเทยีมกันของขอมูลระหวางผูบรหิารกับนักลงทุน กลาวอีกนัยหนึ่ง รายงานความรับผิดชอบ

ตอสังคมตามกรอบการรายงานสากล (GRI) ถูกใชในการสรางความแมนยําในการประเมินมูลคากจิการของบรษิัท 

Verbeeten et al. (2016) ศกึษาความสัมพันธระหวางการเปดเผยขอมูลซีเอสอารกับราคาหลักทรัพยของกิจการใน

ประเทศเยอรมนี ผลการศึกษาผลการศึกษาพบวา การเปดเผยขอมูลซีเอสอารในภาพรวม ไมมีความสัมพันธกับราคา

หลักทรัพย และไมพบความสัมพันธระหวางการเปดเผยขอมูลดานสิ่งแวดลอมกับราคาหลักทรัพย สําหรับการเปดเผยขอมูล

ทางดานสังคมมีความสัมพันธเชงิบวกกับราคาหลักทรัพย  
กรอบแนวคดิการศกึษา 

จากการศึกษาคนควาและรวบรวมขอมูลจากงานวิจัยที่ เกี่ยวของในอดีต สามารถสรุปเปนกรอบงานวิจัย 

ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดงานวจัิย 

 

 

ตัวแปรตาม 

ราคาตลาด 

 

ตัวแปรอิสระ 

การเปดเผยขอมูลความรับผดิชอบตอ

สังคมในภาพรวม 

- การเปดเผยขอมูลความรับผดิชอบ

ดานสังคม 

- การเปดเผยขอมูลความรับผดิชอบ

ตัวแปรควบคุม 

1. ประเภทของอุตสาหกรรม  

2.ขนาดของกิจการ 

3.อัตราผลตอบแทนผูถอืหุน 
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สมมติฐานงานวิจัย 

จากทฤษฎีตัวแทนสามารถตัง้เปนสมมุตฐิาน ไดคือ 

H1a : การเปดเผยขอมูลความรับผดิชอบตอสังคมโดยสมัครใจมีความสัมพันธเชงิบวกกับราคาตลาดของหลักทรัพย 

ทฤษฎีทางสังคมและการเมืองสมมุตฐิานที่เกดิขึ้น คือ 

H1b: การเปดเผยขอมูลความรับผดิชอบตอสังคมโดยสมัครใจมีความสัมพันธเชงิลบกับราคาตลาดของหลักทรัพย 
Verbeeten et al. (2016) ไดกลาววา หนึ่งในเหตุผลของงานวจัิยกอนๆที่ไดผลลัพธหลายรูปแบบ (การเปดเผยขอมูลซี

เอสอารมีความสัมพันธเชงิบวก เชงิลบหรอืไมมีความสัมพันธกับราคาหลักทรัพย) นั่นคือ การเปดเผยขอมูลความรับผิดชอบ

ตอสังคมอาจจะเปดเผย ตามหมวดหมูดานสิ่งแวดลอมและสังคม ซึ่งการเปดเผยขอมูลตามหมวดหมูเหลานี้อาจสงผลตอ

ความสัมพันธกับราคาหลักทรัพยที่แตกตางกันจากการทบทวนผลลัพธของงานวิจัยกอนหนานี้ทําใหเกิดสมมุติฐานอีก 2 

สมมุตฐิาน ขึ้นคือ 

H2a: การเปดเผยขอมูลดานสิ่งแวดลอมโดยสมัครใจ มีความสัมพันธเชงิบวกกับราคาตลาดของหลักทรัพย 

H2b: การเปดเผยขอมูลดานสังคมโดยสมัครใจ มีความสัมพันธเชงิบวกกับราคาตลาดของหลักทรัพย 

อุปกรณและวิธีการ   / วิธีดําเนนิการวิจัย 

แหลงขอมูลและกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย  

แหลงขอมูลของการศึกษาในครั้งนี้ เก็บรวบรวมจากงบการเงินของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทย แบบ 56-1 และรายงานประจําป ตั้งแตป พ.ศ. 2557 จนถึง พ.ศ. 2559 จากฐานขอมูล SETSMART กลุม

ตัวอยางที่ใชในการวจัิย ประกอบดวยบรษิัทจดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยทุกกลุมอุตสาหกรรม ยกเวน กลุม

ธนาคาร เงนิทุนหลักทรัพย และประกันชวีิต เนื่องจาก กลุมนี้มีระบบบัญชีที่มีลักษณะเฉพาะ และไมรวมบริษัทที่อยูในตลาด

หลักทรัพยเอ็ม เอ ไอ (MAI) เนื่องจาก ตลาดหลักทรัพยเอ็ม เอ ไอเปนแหลงระดมทุนของธุรกิจที่มีศักยภาพขนาดกลางและ

เล็ก จึงทําใหบรษิัทที่อยูในตลาดหลักทรัพยเอ็ม เอ ไอ มีขนาดที่แตกตางจากบริษัทที่อยูในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

(SET) ไมรวมบรษิทัจดทะเบยีนที่อยูระหวางฟนฟูกจิการและเขาขายถูกเพิกถอนซึ่งเปนกลุมของบริษัทจดทะเบียนที่มีขอมูลไม

ครบถวน และศึกษาเฉพาะบริษัทที่มีรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม เพื่อใหผลการดําเนินงานของบริษัทในกลุม

ตัวอยาง เปนผลการดําเนินงานในชวงระยะเวลาเดียวกัน ดังนั้น กลุมตัวอยางที่มีขอมูลครบสมบูรณมีจํานวนทั้งหมด 221 

บรษิัท และกลุมตัวอยางมีจํานวนขอมูลทัง้หมด 663 ขอมูล 

ตารางที่ 1 การเลอืกกลุมตัวอยางในการศกึษา 

รายการ จํานวนตัวอยาง 

บรษิัทจดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 729 

หัก  บรษิัทจดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพย MAI 138 

       บรษิัทที่อยูในอุตสาหกรรมการเงนิและกองทุน 119 

       บรษิัทที่อยูระหวางฟนฟูกจิการและเขาขายถูกเพกิถอน 21 

จํานวนกลุมตัวอยางเบื้องตน 451 

หัก  บรษิัทที่รอบระยะเวลาบัญชไีมใช 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 40 

       บรษิัทที่มีขอมูลงบการเงนิไมครบ 3 ป  30 

       บรษิัทที่มีรายงานประจําปไมครบ 3 ป 154 

       บรษิัทที่มีขอมูลราคาหลักทรัพยไมครบ 3 ป 6 

จํานวนตัวอยางขัน้สุดทาย 221 

รวมกลุมตัวอยาง ตัง้แต ป พ.ศ. 2557-2559 663 
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วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 

 1.ขอมูลเกี่ยวกับราคาหลักทรัพย ใชราคาปด ณ สิ้นปของทุกป เปนจํานวน 3 ป โดยทําการเก็บรวบรวมขอมูลจาก

ฐานขอมูลของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยใน www.setsmart.com ทัง้นี้ขอมูลราคาหลักทรัพยที่นิยมใชในการศึกษาจะมี

ขอมูลราคา 2 ชนิด ไดแก 1. ราคาหลักทรัพย ณ วันที่มีการเปดเผยขอมูลรายงานประจําป 2. ราคาปด ณ ตอนสิ้นป แต

เนื่องจากราคาหลักทรัพย ณ วันที่มีการเปดเผยขอมูลรายงานประจําป เปนราคาของปถัดไป ดังนั้นอาจจะมีปจจัยอ่ืนที่มามี

ผลกระทบ กับราคาหลักทรัพยที่เกิดขึ้นหลังวันที่ 31 ธันวาคม ซึ่งอาจทําใหผลการวิจัยมีความคาดเคลื่อน ดังนั้นจึงใชราคา

หลักทรัพยแบบราคาปด ณ ตอนสิ้นปในการศกึษานี้ (เบญจวรรณ แซลี้, 2555) 

 2.การเก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมจากรายงานประจําป  

จะใชวิธกีารวเิคราะหสาระ (Content analysis) เพื่อหาจํานวนการเปดเผยขอมูล CSR  การวเิคราะหสาระ เปนวิธีการในการให

รหัสแกขอความที่กําหนด วัตถุประสงคของการวิเคราะหสาระคือ การสรางตัวเลขใหแกขอความที่เลือก (Verbeeten et al., 

2016) การที่จะสรางตัวเลขใหแกขอความไดนัน้จะตองมี กระดาษทําการ ซึ่งออกแบบตาม กรอบการรายงาน CSR บูรณาการ

ในรายงานประจําปสําหรับขอมูลความรับผดิชอบดานสังคม และกระดาษทําการขอมูลความรับผดิชอบดานสิ่งแวดลอมอางอิง

จาก Murcia and Santos (2010) 

3.ขอมูลอัตราสวนทางการเงิน จะทําการเก็บรวบรวมขอมูลจากงบการเงินของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพยจากฐานขอมูลของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยใน www.setsmart.com 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัยและวิธีการวิเคราะหขอมูล 

 1.การเปดเผยขอมูลความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม ใชการวิเคราะหสาระเพื่อเก็บรวบรวมขอมูลจาก

รายงานประจําปของแตละบริษัท โดยการวิเคราะหสาระจะตองใชกระดาษทําการในการใหคะแนนการเปดเผยขอมูลความ

รับผดิชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม ซึ่งกระดาษทําการออกแบบตาม กรอบการรายงาน CSR บูรณาการในรายงานประจําป

สําหรับการเก็บรวบรวมขอมูลความรับผิดชอบดานสังคม ประกอบไปดวยรายการทั้งหมด 21 รายการ แบงออกเปน 7 

หมวดหมู สําหรับการเก็บการเก็บรวบรวมขอมูลความรับผิดชอบดานสิ่งแวดลอม ใชกระดาษทําการอางอิงจาก Murcia  and 

Santos (2010) ซึ่งประกอบไปดวยรายการทัง้หมด 35 รายการ แบงออกเปน 8 หมวดหมู ดังตารางที่ 2 และ 3 โดยหากมีการ

เปดเผยรายการตามที่กําหนดไวในกระดาษทําการจะใหคะแนนเทากับ 1 แตหากไมมีการเปดเผยตามรายการที่กําหนดจะให

คะแนนเทากับ 0  เม่ือไดคะแนนการเปดเผยตามแบบประเมินผลจากกระดาษทําการแลว จะทําการคํานวณดัชนีการเปดเผย

ขอมูล (Disclosure Index) งานวจัิยที่ใชการคํานวณดัชนีการเปดเผย เชน Monteiro and Guzman (2010): Cormier and Magan 

(2007) and Clarkson et al. (2013) 

ดัชนกีารเปดเผยขอมูล = 
คะแนนจริงจากแตละบริษัทไดรับ

คะแนนรวมสูงสุดท่ีแตละบริษัทควรจะไดรับ
 

 

โดยที่ 0 ≤ Disclosure Index ≤ 1 

เชน บรษิัท B เปดเผยขอมูลทัง้หมด 13 ขอ จากทัง้หมด 25 ขอ ดังนัน้ จะมีดัชนกีารเปดเผย คือ 13/25 = 0.52 

2 การศกึษาครัง้นี้ใชสถติใินการวเิคราะหและทดสอบความสัมพันธของตัวแปร โดยใชการวเิคราะหความถดถอยเชงิ

พหุ (Multiple Regression ) เพื่อทดสอบความสัมพันธของตัวแปร สามารถเขยีนเปนสมการไดดังนี้ 

 

P , = β  +β TCSRDIS , +β SDIS , +β ENVDIS , +β ROE , +β DE , +β  LnTA , + 
  β INDUSTRY , + ε  
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P ,   = ราคาหลักทรัพย ณ ตอนสิ้นป 

TCSRDIS ,  = ดัชนกีารเปดเผยขอมูลความรับผดิชอบตอสังคมภาพรวม 

SDIS ,   = ดัชนกีารเปดเผยขอมูลความรับผดิชอบดานสังคม 

ENVDIS ,  = ดัชนกีารเปดเผยขอมูลความรับผดิชอบดานสิ่งแวดลอม 

ROE ,   = อัตราผลตอบแทนผูถอืหุน วัดจากกําไรสุทธหิารดวยสวนของผูถอืหุนเฉลี่ยคูณดวยหนึ่งรอย 

DE ,   = อัตราสวนหนี้สนิตอสวนผูถอืหุน วัดจากหนี้สนิรวมหารดวยสวนของผูถอืหุน 

lnTA ,   = ลอการทิึ่มธรรมชาตขิองสนิทรัพยรวมเฉลี่ย 

INDUSTRY ,  = กลุมอุตสาหกรรม วัดจากตัวแปรหุน โดยบรษิัทที่อยูในกลุมอุตสาหกรรมที่มีความออนไหวตอ 

   สิ่งแวดลอม ไดแก อุตสาหกรรมเหมืองแร พลังงานและสาธารณูปโภค กระดาษและวัสดุการพมิพ  

   ปโตรเคมีและเคมีภัณฑ จะใหเทากับ 1 กลุมอุตสาหกรรมอ่ืน เทากับ 0   

 ε   = คาความคาดเคลื่อน 

 

ตารางที่ 2 กระดาษทําการในการใหคะแนนการเปดเผยขอมูลความรับผดิชอบดานสังคม ตามกรอบแนวคิดกรอบการ 

รายงานCSRขัน้พื้นฐานแบบบูรณาการในรายงานประจําป 

หมวดที่ การเปดเผยขอมูลความรับผดิชอบดานสังคม คะแนน 

1 การประกอบกจิการดวยความเปนธรรม 4 

2 การตอตานการทุจรติ  3 

3 

4 

การเคารพสทิธมินุษยชน 

การปฏิบัตติอแรงงานอยางเปนธรรม 

4 

3 

5 ความรับผดิชอบตอผูบรโิภค 2 

6 

7 

การรวมพัฒนาชุมชนและสังคม 

นวัตกรรมและการเผยแพรนวัตกรรมจากการดําเนนิความรับผดิชอบตอสังคม 

คะแนนรวมทัง้หมด 

3 

2 

21 

 

ตารางที่ 3 กระดาษทําการในการใหคะแนนการเปดเผยขอมูลความรับผดิชอบดานสิ่งแวดลอม ตามกรอบแนวคิด 

อางอิงจากงานวิจัยของ Murcia and Santos (2010) 

หมวดที่ การเปดเผยขอมูลความรับผดิชอบดานสิ่งแวดลอม คะแนน 

1 การเปดเผยนโยบายดานสิ่งแวดลอม 5 

2 การเปดเผยการจัดการและการตรวจสอบดานสิ่งแวดลอม 3 

3 การเปดเผยผลกระทบของผลติภัณฑและบรกิารตอสิ่งแวดลอม 7 

4 การเปดเผยขอมูลดานพลังงาน 3 

5 การเปดเผยขอมูลดานการเงนิเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม 6 

6 

7 

8 

การเปดเผยขอมูลการศกึษา และวิจัยดานสิ่งแวดลอม 

การเปดเผยขอมูลคารบอน 

การเปดเผยขอมูลอ่ืนๆดานสิ่งแวดลอม 

คะแนนรวมทัง้หมด 

3 

4 

4 

35 
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ผลการวิจัย 

ตารางที่ 4 สถติเิชงิพรรณนาของตัวแปรตางๆ (N=663) 

ตัวแปร คาต่ําสุด คาสูงสุด คาเฉลี่ย 
สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

ราคาปด 0.08 1072.00 36.86 92.54 

การเปดเผยขอมูลความรับผดิชอบตอสังคมภาพรวม 0.04 0.77 0.36 0.14 

การเปดเผยขอมูลความรับผดิชอบดานสังคม 0.05 0.86 0.53 0.15 

การเปดเผยขอมูลความรับผดิชอบดานสิ่งแวดลอม 0.00 0.71 0.26 0.16 

อัตราผลตอบแทนของผูถอืหุน -130.80 113.16 9.60 17.87 

อัตราสวนหนี้สนิตอสวนของผูถอืหุน 0.01 130.11 1.36 5.18 

ลอการทิมึธรรมชาตขิองสนิทรัพยรวม 12.75 21.53 15.81 1.58 

 

ผลการศกึษาสถติเิชงิพรรณนา จากตารางที่ 4 ภาพรวมทัง้ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย พบวา ดัชนีการเปดเผย

ขอมูลความรับผิดชอบตอสังคมภาพรวม โดยเฉลี่ยอยูที่ 0.36 แสดงใหเห็นวาการเปดเผยขอมูลความรับผิดชอบตอสังคม

ภาพรวม อยูในระดับปานกลาง ในสวนดัชนกีารเปดเผยขอมูลความรับผิดชอบดานสังคมโดยเฉลี่ยอยูที่ 0.53 แสดงใหเห็นวา

การเปดเผยขอมูลความรับผดิชอบดานสังคมอยูในระดับมาก ในขณะที่ดัชนกีารเปดเผยขอมูลความรับผิดชอบดานสิ่งแวดลอม

โดยเฉลี่ยอยูที่ 0.26 แสดงใหเห็นวาการเปดเผยขอมูลความรับผิดชอบดานสิ่งแวดลอมอยูในระดับนอย ตามเกณฑการแบง

ระดับการเปดเผยของ Wallace ( 1988(  

 เม่ือพจิารณาการกระจายตัวของขอมูลจากสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน พบวา ราคาหลักทรัพยมีการกระจายตัวของ

ขอมูลสูงที่สุด ซึ่งเห็นไดจากสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยูที่ 92.54 บาท แสดงใหเห็นวา ราคาหลักทรัพยนั้นมีความแตกตางกัน

มาก 

ตารางที่ 5 ผลการทดสอบความสัมพันธระหวางการเปดเผยขอมูลความรับผดิชอบตอสังคมภาพรวมกับราคา 

 หลักทรัพยในป  พ .ศ .  2557-2559 

ตัวแปร Coef. p-value VIF 

คาคงที่ -2.240 0.000  

การเปดเผยขอมูลความรับผดิชอบตอสังคมภาพรวม 1.886 0.000 1.148 

อัตราผลตอบแทนของผูถอืหุน 0.028 0.000 1.251 

อัตราสวนหนี้สนิตอสวนของผูถอืหุน -0.095 0.050 1.421 

ลอการทิมึธรรมชาตขิองสนิทรัพยรวม 0.235 0.000 1.499 

อุตสาหกรรมเหมืองแร 0.151 0.852 1.009 

อุตสาหกรรมพลังงานและสาธารณูปโภค -0.015 0.941 1.131 

อุตสาหกรรมกระดาษและวัสดุการพมิพ -0.520 0.520 1.004 

อุตสาหกรรมปโตรเคมีและเคมีภัณฑ 0.191 0.570 1.015 

Dependent Variable: ราคาหลักทรัพย    

 จากตารางที่ 5 การเปดเผยขอมูลความรับผิดชอบตอสังคมภาพรวม (TCSRDIS) ป 2557-2559 มีคาความนาจะ

เปน 0.000 และมีคาสัมประสทิธิ์เทากับ 1.886 ดังนัน้ สรุปไดวา ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 การเปดเผยขอมูลความรับผิดชอบตอ

สังคมภาพรวม มีความสัมพันธกับราคาหลักทรัพยในทศิทางเดยีวกัน นั่นหมายถงึ หากมีการเปดเผยขอมูลความรับผิดชอบตอ
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สังคมภาพรวมเพิ่มมากขึ้นจะทําใหราคาหลักทรัพยสูงขึ้น อัตราผลตอบแทนของผูถือหุน (ROE) อัตราสวนหนี้สินตอสวนผูถือ

หุน (D/E Ratio) ลอการิทึ่มธรรมชาติของสินทรัพยรวมเฉลี่ย (lnTA) มีคาความนาจะเปน 0.000 0.050 และ 0.000 และมีคา

สัมประสทิธิ์เทากับ 0.028 -0.095 และ 0.235 ตามลําดับ ดังนัน้ตัวแปรควบคุม อัตราผลตอบแทนของผูถือหุนและลอการิทึ่ม

ธรรมชาติของสินทรัพยรวม มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกับราคาหลักทรัพย แตอัตราสวนหนี้สินตอสวนผูถือหุนมี

ความสัมพันธในทิศทางตรงกันขามกับราคาหลักทรัพย  ในสวนของ อุตสาหกรรมเหมืองแร (Mining) พลังงานและ

สาธารณูปโภค(Energy) กระดาษและวัสดุการพิมพ(Paper) ปโตรเคมีและเคมีภัณฑ (Chemical) ไมพบความสัมพันธกับราคา

หลักทรัพย  

ตารางที่ 6 ผลการทดสอบความสัมพันธระหวางการเปดเผยขอมูลความรับผดิชอบดานสังคมกับราคาหลักทรัพยใน   

 ป พ.ศ. 2557-2559     

ตัวแปร Coef. p-value VIF 

คาคงที่ -2.701 0.000  

การเปดเผยขอมูลความรับผดิชอบดานสังคม 1.355 0.000 1.080 

อัตราผลตอบแทนของผูถอืหุน 0.028 0.000 1.250 

อัตราสวนหนี้สนิตอสวนของผูถอืหุน -0.107 0.029 1.412 

ลอการทิมึธรรมชาตขิองสนิทรัพยรวม 0.262 0.000 1.423 

อุตสาหกรรมเหมืองแร 0.394 0.628 1.002 

อุตสาหกรรมพลังงานและสาธารณูปโภค 0.002 0.992 1.130 

อุตสาหกรรมกระดาษและวัสดุการพมิพ -0.425 0.602 1.007 

อุตสาหกรรมปโตรเคมีและเคมีภัณฑ 0.216 0.524 1.015 

Dependent Variable: ราคาหลักทรัพย    

  

จากตารางที่ 6 การเปดเผยขอมูลความรับผิดชอบดานสังคม (SDIS) ป 2557- 2559 มีคาความนาจะเปน 0.000 

และมีคาสัมประสทิธิ์เทากับ 1.355 ดังนัน้ สรุปไดวา ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 การเปดเผยขอมูลความรับผิดชอบดานสังคม มี

ความสัมพันธกับราคาหลักทรัพยในทศิทางเดยีวกัน ในสวนตัวแปรควบคุม อัตราผลตอบแทนของผูถอืหุน อัตราสวนหนี้สินตอ

สวนผูถอืหุน ลอการทิึ่มธรรมชาตขิองสนิทรัพยรวมเฉลี่ย มีคาความนาจะเปน 0.000  0.029 และ 0.000 และมีคาสัมประสิทธิ์

เทากับ 0.028 -0.107 และ 0.262 ตามลําดับ แสดงใหเห็นวา อัตราผลตอบแทนของผูถือหุนและลอการิทึ่มธรรมชาติของ

สนิทรัพยรวม มีความสัมพันธในทศิทางเดยีวกับราคาหลักทรัพย แตอัตราสวนหนี้สนิตอสวนผูถือหุนมีความสัมพันธในทิศทาง

ตรงกันขามกับราคาหลักทรัพย ในสวนตัวแปรควบคุมตัวอ่ืนๆ ไมพบความสัมพันธกับราคาหลักทรัพย 

ตารางที่ 7 ผลการทดสอบความสัมพันธระหวาง การเปดเผยขอมูลความรับผดิชอบดานสิ่งแวดลอมกับ  

 ราคาหลักทรัพยในป  พ .ศ . 2557 – 2559 

ตัวแปร Coef. p-value VIF 

คาคงที่ -2.001 0.001  

การเปดเผยขอมูลความรับผดิชอบดานสิง่แวดลอม 1.625 0.000 1.155 

อัตราผลตอบแทนของผูถอืหุน 0.029 0.000 1.255 

อัตราสวนหนี้สนิตอสวนของผูถอืหุน -0.095 0.052 1.423 

ลอการทิมึธรรมชาตขิองสนิทรัพยรวม 0.236 0.000 1.506 
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อุตสาหกรรมเหมืองแร 0.074 0.928 1.013 

อุตสาหกรรมพลังงานและสาธารณูปโภค -0.022 0.912 1.131 

อุตสาหกรรมกระดาษและวัสดุการพมิพ -0.607 0.453 1.003 

อุตสาหกรรมปโตรเคมีและเคมีภัณฑ 0.216 0.521 1.013 

Dependent Variable: ราคาหลักทรัพย    

 จากตารางที่ 7 การเปดเผยขอมูลความรับผิดชอบดานสิ่งแวดลอม (ENVDIS) ป 2557- 2559 มีคาความนาจะเปน 

0.000 และมีคาสัมประสิทธิ์เทากับ 1.625 ดังนั้น สรุปไดวา ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 การเปดเผยขอมูลความรับผิดชอบดาน

สิ่งแวดลอม ป 2557 - 2559  มีความสัมพันธกับราคาหลักทรัพยในทิศทางเดียวกัน ในสวนของตัวแปรควบคุม อัตรา

ผลตอบแทนของผูถอืหุน และลอการทิึ่มธรรมชาติของสินทรัพยรวมเฉลี่ย มีคาความนาจะเปน 0.000  และ 0.000 และมีคา

สัมประสิทธิ์เทากับ 0.029  และ 0.236  ดังนั้นตัวแปรควบคุม อัตราผลตอบแทนของผูถือหุนและลอการิทึ่มธรรมชาติของ

สนิทรัพยรวม มีความสัมพันธในทศิทางเดยีวกับราคาหลักทรัพย ในสวนตัวแปรควบคุมตัวอ่ืนๆ ไมพบความสัมพันธกับราคา

หลักทรัพย 

วิจารณผลการวิจัย  

จากการศึกษา พบวาการเปดเผยขอมูลความรับผิดชอบตอสังคมภาพรวม มีความสัมพันธเ ชิงบวกกับราคา

หลักทรัพย ซึ่งผลการศกึษาเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งโดยทฤษฎีตัวแทน ดังนั้นจึงยอมรับสมมุติฐาน H1a และสอดคลองกับ

งานวจัิยของ De klerk et al. (2015), Revert (2016) และ Schadewitz and Niskala (2010) ที่พบวาการเปดเผยขอมูลซีเอสอาร 

มีความสัมพันธเชิงบวกกับราคาหลักทรัพย นั่นแสดงใหเห็นวา การรายงานขอมูลซีเอสอารเปนสวนหนึ่งของการสื่อสารกล

ยุทธขององคกร เพื่อที่จะลดความไมสมดุลของขอมูลระหวางผูบริหารและนักลงทุน ซึ่งจะนําไปสูความเสี่ยงที่ลดลงในการ

เลอืกหลักทรัพย และเพิ่มความสามารถในการประเมินราคาหลักทรัพยของบริษัทมากขึ้น ดังนั้นนักลงทุนสามารถหาขอมูล

เพิ่มเตมิภายใตการเปดเผยขอมูลซเีอสอาร ที่จะชวยในการประเมินมูลคาราคาหลักทรัพยของกจิการ  

จากการศกึษา พบวาการเปดเผยขอมูลความรับผดิชอบดานสังคม มีความสัมพันธเชงิบวกกับราคาหลักทรัพย ซึ่งผล

การศึกษาเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว ดังนั้นจึงยอมรับสมมุติฐาน H2a และสอดคลองกับงานวิจัยของ Verbeeten et al. 

(2016) ที่พบวา การเปดเผยขอมูลความรับผดิชอบดานสังคมมีความสัมพันธเชิงบวกกับราคาหลักทรัพย อาจเนื่องมาจากวา 

ความรับผิดชอบตอสังคมของบริษัท ทําใหผลการดําเนินงานทางการเงินของบริษัทดีขึ้น ยกตัวอยางเชน นโยบายความ

รับผิดชอบตอพนักงาน ซึ่งนโยบายนี้สงผลใหผลพนักงานไดรับความสุขจากการปฏิบัติงานในหนาที่ นอกเหนือจาก

ผลตอบแทนในรูปตัวเงนิ ทําใหองคกรสามารถที่จะรักษาพนักงานที่มีความสามารถไว ทําใหผลผลติเพิ่มขึ้น (productivity) และ

สงผลใหผลการดําเนนิงานทางการเงินของบริษัทดีขึ้น และยังสงผลตอตําแหนงผูนําทางการตลาด เพราะจากการที่บริษัทมี

การจัดการที่ด ีมีการดําเนนิงานดานสังคม จะสงผลใหความสัมพันธกับผูมีสวนไดเสยีดขีึ้น สิ่งเหลานี้สงผลตอราคาหลักทรัพย 

จากการศกึษา พบวาการเปดเผยขอมูลความรับผดิชอบดานสิ่งแวดลอม มีความสัมพันธเชิงบวกกับราคาหลักทรัพย 

ซึ่งผลการศกึษาเปนไปตามสมมตฐิานที่ตัง้ไว ดังนัน้จึงยอมรับสมมุติฐาน H2b และสอดคลองกับงานวิจัยของ   Clarkson et al. 

(2013)   ที่พบวาการเปดเผยขอมูลความรับผิดชอบดานสิ่งแวดลอม มีความสัมพันธเชิงบวกกับราคาหลักทรัพย อาจ

เนื่องมาจากการเปดเผยขอมูลดานสิ่งแวดลอม  ใหขอมูลที่เกี่ยวของกับกระบวนการทํางานที่ชวยลดมลภาวะในอนาคต และ

ปรับปรุงประสิทธิภาพการดําเนินงาน รวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑใหมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม สิ่งเหลานี้นําไปสูความ

ไดเปรยีบทางการแขงขันในอนาคต สงผลใหราคาหลักทรัพยเพิ่มขึ้น 

 



การประชุมวชิาการ และการประกวดนวัตกรรมบัณฑิตศกึษาระดับชาติและนานาชาติ 

ระหวางวันท่ี 17-18 พฤษภาคม 2561 

ณ ศูนยประชุมนานาชาติดิเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส เชยีงใหม 
 

1900 

สรุปผลการวิจัย 

 การศึกษาความสัมพันธ ระหวางการเปดเผยขอมูลความรับผิดชอบตอสังคม กับราคาหลักทรัพยของบริษัทจด

ทะเบยีนทัง้หมดในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย มีวัตถุประสงคเพื่อ ศึกษาวาการเปดเผยขอมูลความรับผิดชอบตอสังคม

และสิ่งแวดลอม มีความสัมพันธกับราคาตลาดในประเทศไทยหรือไม เพื่อยืนยันถึงประโยชนในการใชขอมูลดังกลาว และผล

การศกึษาพบวา การเปดเผยขอมูลความรับผดิชอบตอสังคมภาพรวม การเปดเผยขอมูลความรับผิดชอบดานสังคม และการ

เปดเผยขอมูลความรับผิดชอบดานสิ่งแวดลอม มีความสัมพันธทิศทางเดียวกับราคาหลักทรัพย นั่นแสดงใหเห็นวา การ

รายงานขอมูลซเีอสอารเปนสวนหนึ่งของการสื่อสารกลยุทธขององคกร เพื่อที่จะลดความไมสมดุลของขอมูลระหวางผูบริหาร

และนักลงทุน ซึ่งจะนําไปสูการเพิ่มความสามารถในการประเมินราคาหลักทรัพยของบริษัทดีย่ิงขึ้น แสดงใหเห็นถึงประโยชน

ของขอมูลดังกลาว ดังนัน้นักลงทุนสามารถหาขอมูลเพิ่มเตมิภายใตการเปดเผยขอมูลซเีอสอารในการประเมินราคาหลักทรัพย  

ขอเสนอแนะ 

1.นักลงทุนและผูใชงบการเงนิ ควรใชขอมูลเชงิคุณภาพมาใชประกอบการตัดสินใจในการลงทุน ไมควรใชเพียงขอมูล

เชงิปรมิาณในงบการเงนิเพยีงอยางเดยีวเทานัน้ เชน ขอมูลการเปดเผยความรับผดิชอบตอสังคมทั้งดานสังคมและสิ่งแวดลอม 

ซึ่งจากการศกึษาพบวาขอมูลความรับผดิชอบตอสังคมทัง้สองดานมีความสัมพันธทศิทางเดยีวกันกับราคาหลักทรัพย แสดงให

เห็นวาย่ิงมีการเปดเผยขอมูลทั้งสองดานนี้มากย่ิงขึ้น ก็จะสงผลดีตอราคาหลักทรัพยของบริษัท ดังนั้นนักลงทุนและผูใชงบ

การเงนิ ควรนําขอมูลที่เกี่ยวกับการเปดเผยความรับผดิชอบตอสังคม มาประกอบการตัดสนิใจลงทุน นอกจากนี้ อาจนําขอมูล

ที่เกี่ยวกับอัตราผลตอบแทนของผูถือหุน อัตราสวนหนี้สินตอสวนผูถือหุน รวมถึงขนาดบริษัท (ลอการิทึ่มธรรมชาติของ

สนิทรัพยรวมเฉลี่ย) มาใชในการพจิารณาตัดสนิใจลงทุน 

2.จากผลการศกึษา ความสัมพันธระหวาง การเปดเผยขอมูลความรับผิดชอบตอสังคมกับราคาหลักทรัพย ที่พบวา

การเปดเผยขอมูลความรับผดิชอบดานสังคม และการเปดเผยขอมูลความรับผิดชอบดานสิ่งแวดลอมมีความสัมพันธกับราคา

หลักทรัพย ผลการศึกษาเหลานี้อาจจะชวยกระตุนใหผูบริหารตระหนักและใหความสําคัญของการดําเนินธุรกิจที่มีความ

รับผดิชอบตอสังคม ทัง้ทางดานสิ่งแวดลอมและดานสังคม รวมถงึเปดเผยขอมูลเหลานัน้ใหสาธารณะชนรับทราบ ซึ่งจะสงผล

ดตีอบรษิัทและสงผลดตีอราคาหลักทรัพย 

กิตตกิรรมประกาศ 

วทิยานพินธฉบับนี้สําเร็จไดดวยความกรุณาอยางสูงย่ิงของ อาจารยธารินี  พงศสุพัฒน ที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก 

และ อาจารยธํารงศักดิ์ เศวตเลข ที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม ที่กรุณาใหคําแนะนํา ใหคําปรึกษา ตลอดจนใหความชวยเหลือ 

เพื่อใหวทิยานพินธฉบับนี้มีความสมบูรณ ผูวจัิยขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ โอกาสนี้ และขอขอบคุณบุคคลอันเปน

ที่รักของขาพเจาที่คอยใหกําลังใจในทุกๆครัง้ที่เจอกับอุปสรรค 
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บทคัดยอ 

งานวจัิยนี้มีวัตถุประสงคในการศึกษาความสัมพันธระหวางคุณภาพการเปดเผยขอมูลที่มีตอขนาดของการจัดการ

กําไรในกลุมบรษิัทที่จดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย การศึกษานี้ใชแบบจําลองขอมูลภาคตัดขวางที่ปรับปรุง

ของ Jones (modified Jones model) ที่กําหนดใหรายการคงคางที่ขึ้นอยูกับดุลยพินิจของผูบริหารเปนตัวแทนของการจัดการ

กําไร นอกจากนี้ยังใชการวิเคราะหแบบจําลองการถดถอยเชิงพหุที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 มาใชในการตรวจสอบ

อิทธิพลของคุณภาพการเปดเผยขอมูลที่มีตอการจัดการกําไร จากตัวอยางที่เปนกลุมบริษัทในอุตสาหกรรม จํานวน 134 

บริษัท (670 ขอมูล) ในชวงป 2554-2559 ผลการวิจัยแสดงใหเห็นถึงความสัมพันธในเชิงลบระหวางคุณภาพการเปดเผย

ขอมูลและการจัดการกําไร และยังมีหลักฐานยืนยันวาการเปดเผยขอมูลในระดับสูงมีผลทําใหการจัดการกําไรมีขนาดลดลง

และรายงานทางการเงนิก็มีคุณภาพเพิ่มขึ้นดวย 

คําสําคัญ:  คุณภาพการเปดเผยขอมูล  การจัดการกําไร  คุณภาพของรายงานทางการเงนิ 

Abstract 

This research aims to study the relationship between the disclosure quality on the magnitude of the earnings 

management among Thailand companies listed in The Stock Exchange of Thailand. This study uses the cross-sectional 

version of the modified Jones model, where discretionary accruals are used for the earnings management proxy. 

Multiple regression analysis at the statistical significance level of 0.05 is used to examine the influence of the disclosure 

quality on the earnings management for a sample of 134 industrial companies (670 Firm-year) in the period of the 

years from 2011 to 2016. The result produces evidence on the negative association between the disclosure quality and 

the earnings management. The result also evidences the view that as the level of the disclosure is high the magnitude 

of the earnings management reduces and in turn increases the financial reporting quality. 

Keywords:  Disclosure quality (DQ), Earnings management (EM), Financial reporting quality (FRQ) 

 

บทนํา 

 จากวกิฤตเิศรษฐกจิป 2540 ที่ผานมาไดใหบทเรียนมากมายแกสังคมไทย โดยเฉพาะอยางย่ิงตอวงการธุรกิจในทั่ว

ทุกภาค ซึ่งบทเรยีนที่สําคัญอยางหนึ่งคือการจัดทําบัญชแีละการใชขอมูลทางบัญช ีเพื่อใชในการตัดสนิใจในการบริหาร ขอมูล

ที่บรษิัทเปดเผยตอสาธารณชนนั้นมีผลตอการตัดสินใจทั้งตอผูถือหุน ผูลงทุน ผูมีสวนไดเสียและประชาชนทั่วไปในการรับรู

ขาวสารของบรษิัทผานขอมูลทางการเงนิและที่ไมใชขอมูลการเงนิ ทัง้นี้งบการเงนิมีความสําคัญในฐานะที่เปนเครื่องมือสื่อสาร

ระหวางบรษิัทและนักลงทุน ตลาดทุนจึงตองการกระบวนการรายงานทางการเงินเพิ่มเติมเกี่ยวกับขอมูลบางอยางที่ยังไมมี

ความชัดเจนเพื่อเพิ่มความเชื่อม่ันของนักลงทุน (Jaffar et al., 2007) เนื่องจากการดําเนนิธุรกจิในปจจุบันไดมีการแยกผูถือหุน

ออกจากการมีอํานาจควบคุมกจิการของบรษิัทจนเกดิความไมทัดเทยีมกันในเรื่องขอมูล ไดกระตุนใหมีความตองการรายงาน
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ทางการเงินที่สมบูรณแบบมากขึ้น ดังนั้นขอมูลที่ครบถวน โปรงใสและทันเวลา ถือเปนสิ่งจําเปนตอการลดปญหาความไม

ทัดเทยีมกันในเรื่องขอมูลระหวางผูถือหุน (สวนของเจาของ) กับผูบริหาร (ตัวแทน) และลดปญหาตนทุนของตัวแทน (Healy 

and Palepu, 2001) อยางไรก็ตามการรายงานทางการเงินที่สมบูรณ นอกจากตองมีการเปดเผยขอมูลทางการเงินแลวควร

จะตองมีขอมูลที่ไมไดเปนขอมูลทางการเงนิประกอบดวย เนื่องจากขอมูลนี้ลวนมีสวนเกี่ยวของกับการตัดสินใจของนักลงทุน

เชนกัน (Jaffar et al., 2007) นอกจากนี้ยังตองใหความสนใจเปนพิเศษกับขอมูลที่ไดมาโดยสมัครใจ เนื่องจากผูบริหารมีสวน

กับการใชดุลยพินิจที่เกี่ยวของตอประเภทและปริมาณของขอมูลที่เปดเผย รวมถึงกําไรที่แสดงอยูในรายงานทางการเงินที่

ผูบรหิารอาจนํารายการบัญชเีฉพาะที่เปนไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป (GAAP) เชน การตัดจําหนายสินทรัพย การจัด

ประเภทรายการ และการรับรูรายการคงคางที่ขึ้นอยูกับดุลยพินิจของผูบริหาร (discretionary accruals) มาใชในการจัดทํา

รายงานทางการเงนิซึ่งถอืวาเปนกจิกรรมการจัดการกําไร หรือการตกแตงกําไรนั่นเอง (Jaffar et al., 2007) ทั้งนี้การกระทํา

ดังกลาวเปนการลดทอนคุณภาพของการรายงานทางการเงิน และทําใหความเชื่อม่ันของนักลงทุนที่มีตอรายงานทางการเงิน

ลดลงดวย ดังนัน้บรษิัทจึงควรมีการเพิ่มเตมิขอมูลใหกับนักลงทุนโดยสมัครใจ ทั้งนี้การใชขอมูลทางการเงินที่จําเปนควบคูไป

กับขอมูลโดยสมัครใจถอืเปนตัวบงชี้คุณภาพของการรายงานทางการเงนิประเภทหนึ่งเชนกัน 

ดังนั้นผูวิจัยจึงสนใจที่ศึกษาวาคุณภาพการเปดเผยขอมูล (ในฐานะที่เปนตัวแทนของคุณภาพของการรายงานทาง

การเงนิ) มีผลตอการจัดการกําไรหรือไม เนื่องจากทําใหสามารถทํานายประสิทธิภาพของคุณภาพการเปดเผยขอมูลในการ

จํากัดการจัดการกําไรสําหรับกลุมบริษัทในประเทศไทย และพรอมกันนั้นก็ไดทําการทดสอบตัวแปร 2 ตัว เนื่องจากทั้ง

คุณภาพการเปดเผยขอมูลและการจัดการกําไรจัดอยูภายใตดุลยพินิจในการตัดสินใจของผูบริหารเชนเดียวกัน (Ball and 

Shivakumar, 2005) 

 

กรอบแนวคดิและทฤษฏี 

คุณภาพของการเปดเผยขอมูล (Disclosure quality: DQ) 

 การศกึษากอนหนานี้มีการระบุคําสําคัญเพื่ออธิบายถึงการเปดเผยขอมูล เชน ความครบถวน ความถูกตอง ความ

นาเชื่อถอื ความแมนยําและทันเวลา ซึ่งกลาววาคํานิยามเหลานั้นมาจากสมมติฐานทางทฤษฎีที่ใชกันในงานวิจัย ดังนั้นจึงไม

จําเปนที่คําหนึ่งคําจะสามารถนําไปอธิบายไดกับทั้งหมด ทั้งนี้ Singhvi และ Desai (1971) ไดระบุคุณภาพการเปดเผยขอมูล

เปนความครบถวน ถูกตองและเชื่อถือได Kent และ Stewart (2008) แยงวาการเปดเผยขอมูลย่ิงครอบคลุมเทาไหรก็ย่ิงมี

โอกาสที่จะไดรับขอมูลมากกวาการเปดเผยขอมูลโดยยอและเปนตัวบงชี้วามีความโปรงใสมากย่ิงขึ้น ในขณะเดียวกัน Beretta 

และ Bozzolan (2008) ก็ไดกลาวอางวาขอบเขตของการเปดเผยขอมูล (เชน ในเชิงปริมาณ) เปนตัวชี้วัดคุณภาพดานความ

เพยีงพอในการเปดเผยขอมูล 

 อยางไรก็ตาม ในการศกึษาครัง้นี้ ผูวจัิยเลอืกใชนยิามคุณภาพการเปดเผยขอมูลของ Singhvi และ Desai (1971) เพื่อ

อธบิายการคุมครองมูลคาของผูถอืหุน ทฤษฎีตัวแทน และทฤษฎีการสงสัญญาณ ที่กลาววาการเปดเผยขอมูลอยางครบถวน 

ถูกตองและเชื่อถอืไดจะลดความไมทัดเทยีมกันในเรื่องขอมูล แกปญหาตัวแทน และลดตนทุนของตัวแทน 

การจัดการกําไร (Earnings management: EM) 

การศึกษากอนหนานี้ไดใหคํานิยามตางๆของการจัดการกําไรดังนี้ งานวิจัยของ Healy และ Wahlen (1999) ไดให

นยิามวาการจัดการกําไรเกดิขึ้นเม่ือผูบริหารใชดุลยพินิจในการจัดทํารายงานทางการเงินและการจัดโครงสรางรายการทาง

ธุรกจิเพื่อบดิเบอืนขอมูลในรายงานทางการเงนิเพื่อทําใหผูมีสวนไดเสยีบางกลุมเขาใจผดิเกี่ยวกับผลการดําเนินงานของบริษัท

หรอืเพื่อผลประโยชนตามสัญญาทางธุรกจิที่ผูกตดิกับตัวเลขทางบัญชทีี่จะเสนอตอผูใช สวนงานของ Fields และคณะ (2001) 

กลาววาการจัดการกําไรคือเรื่องที่เกี่ยวกับทางเลือกทางการบัญชี แมวาทางเลือกทางการบัญชีไมเกี่ยวของกับการจัดการ

กําไรไปเสียทั้งหมดและความหมายของการจัดการกําไรก็มีขอบเขตกวางกวาทางเลือกทางการบัญชี แตทางเลือกทางการ
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บัญชกี็มีเปาหมายที่จะตองบรรลุเหมือนกับแนวคิดของการจัดการกําไร ทัง้นี้ Giroux (2004) ไดกลาววาการจัดการกําไรหมาย

รวมถงึแนวคิดทัง้หมดที่มาจากการบัญชแีบบอนุรักษนยิม ผานการทุจรติในการบันทึกบัญชีที่มีขอบเขตการตัดสินใจทางบัญชี

ขนาดใหญเพื่อใหแรงจูงใจแกผูบรหิาร  

 จากนยิามขางตนบงชี้วาการจัดการกําไรเปนความเสี่ยงมากกวาเปนประโยชน และการศึกษานี้จึงไดดําเนินการตาม

คําจํากัดความของ Healy และ Wahlen (1999) ซึ่งมีคํานิยามสอดคลองกับสมมติฐานของทฤษฎีตัวแทน (agency theory) ที่

กําหนดใหการจัดการกําไรเปนตนทุนของตัวแทนที่สรางความเสยีหายใหกับผูถอืหุนและเปนพฤติกรรมที่แสวงหาผลประโยชน

ของผูบรหิาร  

คุณภาพการเปดเผยขอมูลและการจัดการกําไร (DQ and EM) 

 การศกึษากอนหนานี้เกี่ยวกับคุณภาพการเปดเผยขอมูลและการจัดการกําไร คอนขางมีอยูจํากัดโดยเฉพาะสวนใหญ

เปนการศกึษาที่อยูบริบททางการเงินของสหรัฐอเมริกา บางงานวิจัยเนนความสําคัญไปที่ตลาดสหรัฐอเมริกา (Jo and Kim, 

2007) สหราชอาณาจักร (Katmun, 2012) จอรแดน (Alzoubi, 2016) นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยระหวางประเทศ ใน 48 ประเทศ 

ของ Shen และ Chih (2005) ที่เนนความสัมพันธระหวางการจัดการกําไรกับการกํากับดูแลกิจการผานการควบคุมดัชนีการ

เปดเผยขอมูล (Disclosure Index) อยางไรก็ตาม ผลการศกึษาก็ไดพบวาบทบาทของการเปดเผยขอมูลมีความเกี่ยวของตอการ

ยับย้ังการจัดการกําไร 

 Davidson และคณะ (2004) ไดสังเกตวาการจัดการกําไรเปนรูปแบบหนึ่งของตนทุนของตัวแทนสอดคลองกับงานวิจัย

ของ Jensen และ Meckling (1976) ที่ถือวาคุณภาพการเปดเผยขอมูลเปนหนึ่งในกลไกสําคัญในการลดปญหาตนทุนของ

ตัวแทน การศกึษานี้จึงใชทฤษฎีตัวแทนเพื่ออธบิายความสัมพันธเชงิลบระหวางคุณภาพการเปดเผยขอมูลกับการจัดการกําไร 

และพบวาคุณภาพการเปดเผยขอมูลในระดับสูงจะชวยเพิ่มความสามารถของนักลงทุนในการตรวจจับการจัดการกําไรซึ่งมีผล

ไปลดแรงจูงใจในการจัดการกําไร สอดคลองกับกรอบของทฤษฎีตัวแทนที่สันนษิฐานเอาไววาระดับคุณภาพการเปดเผยขอมูล

ที่สูงขึ้นชวยลดปญหาความไมทัดเทยีมกันในเรื่องขอมูลและเปดโอกาสใหนักลงทุนในการตรวจจับกจิกรรมการจัดการกําไรได 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อทราบระดับคุณภาพการเปดเผยขอมูลในแตละอุตสาหกรรม  

2. เพื่อวัดระดับของการจัดการกําไรในแตละอุตสาหกรรม 

3. เพื่อศกึษาความสัมพันธระหวางคุณภาพการเปดเผยขอมูลตอการจัดการกําไร 

 

สมมติฐานของการศกึษานี้ คอื  

H : มีความสัมพันธในเชิงลบระหวางคุณภาพการเปดเผยขอมูลและการจัดการกําไรในกลุมบริษัทที่จดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพยของประเทศไทย 
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กรอบแนวคดิการวิจัย 

 
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดงานวจัิย 

 

อุปกรณและวิธีการ / วิธีดําเนนิการวิจัย 

แหลงขอมูลและกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 

 ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เปนขอมูลที่ไดจากการเก็บรวบรวมขอมูลงบการเงินของบริษัทที่จดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและแบบ 56-1 และรายงานประจําป ตัง้แตป พ.ศ. 2554 จนถึง พ.ศ. 2559 จากฐานขอมูล 

SETSMART แตไมรวมถึงบริษัทในตลาดหลักทรัพยเอ็ม เอ ไอ (MAI) เนื่องจากเปนตลาดหลักทรัพยที่เปดใหมและมีขนาดที่

แตกตางกับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET) และไมรวมถงึกลุมอุตสาหกรรมธุรกจิการเงนิ กองทุนรวม และกองทรัสต 

เนื่องจากงบการเงนิของกจิการในกลุมบรษิัทดังกลาวมีการจัดประเภทรายการที่แตกตางไปจากกลุมอุตสาหกรรมโดยทั่วไป 

และศกึษาเฉพาะบรษิัทที่มีรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคมเทานั้น เพื่อใหผลการดําเนินงานไมมีความแตกตางในชวง

ระยะเวลา โดยผูวิจัยไดทําการคัดเลือกบริษัทที่มีขอมูลครบถวนตามแตละแบบจําลอง จึงไดกลุมตัวอยางเปนจํานวน 134 

บรษิัท จากทัง้หมด 729 บรษิัท มีจํานวนขอมูลทัง้สิ้น 670 ขอมูล (Firm-year) 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัยและวิธีการวิเคราะหขอมูล 

1. การวัดคุณภาพการเปดเผยขอมูล 

 การศกึษานี้จะใชสาระสําคัญของการเปดเผยขอมูลที่ปรับปรุงของ Beattie และคณะ (2004) เปนกระดาษทําการวัด

การเปดเผยขอมูล เนื่องจากครอบคลุมหัวขอที่ศึกษามากกวาวิธีการอ่ืน (Jaffar et al., 2007) ประกอบไปดวยการเปดเผย

ขอมูลทั้งหมด 9 หมวดหมู รวมทั้งสิ้น 79 รายการ คะแนนที่ไดรับจะเปน 1 หากรายการนั้นมีการเปดเผยขอมูล และเปน 0 

หากมีคําตอบเปนอยางอ่ืน ดังนั้นคะแนนรวมสูงสุดสําหรับการเปดเผยขอมูลจะเทากับจํานวนรายการ 79 รายการ คะแนน

ดัชนีการเปดเผยขอมูลจะไดมาจากการคํานวณจํานวนการเปดเผยขอมูลที่เกิดขึ้นจริงเทียบกับคะแนนสูงสุดสําหรับการ

เปดเผยขอมูลดังสมการตอไปนี้ 

DI = TD/MD (1) 

โดยที่  DI  คือคะแนนดัชนกีารเปดเผยขอมูล 

TD  คือคะแนนการเปดเผยขอมูลที่เกดิขึ้นจรงิ 

MD  คือคะแนนสูงสุดสําหรับการเปดเผยขอมูล 
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2. การวัดการจัดการกําไร 

 การวัดการจัดการกําไรดวยรายการคงคางเปนวธิกีารที่ไดรับความนิยมมากที่สุดของการจัดการกําไร (Fields et al., 

2001; Katmun, 2012) โดยใชแบบจําลองขอมูลภาคตัดขวางที่ปรับปรุงของ Modified Jones (1995) ซึ่งเปนคนแรกที่แนะนําวา

นี่เปนแบบจําลองที่มีประสทิธภิาพที่สุดในการประเมินรายการคงคางที่ขึ้นอยูกับดุลยพินิจของผูบริหาร (Dechow et al., 1995) 

นอกจากนี้ยังใชแบบจําลองขอมูลภาคตัดขวาง (Cross sectional) ที่มีประสิทธิภาพเทียบเทากับแบบจําลองอนุกรมเวลาในการ

ตรวจจับการจัดการกําไร (Mouselli et al., 2012) โดยแบบจําลองที่ใชในการวเิคราะหความสัมพันธมีดังนี้ 

1. รายการคงคางรวม (Total Accruals) จะถูกคํานวณไดจากสมการดังตอไปนี้  

TAi,t = NIi,t – CFOi,t (2) 

 

2. การประมาณคาสัมประสิทธิ์  i, 1i และ 2i โดยใชวิธีกําลังสองนอยที่สุด (Ordinary Least Square Method) ใน

สมการ 

TAi,t/Ai,t-1 = i (1/Ai,t-1) + 1i (REVi,t /Ai,t-1) + 2i (PPEi,t/Ai,t-1) + ei,t (3) 

 

3. คํานวณรายการคงคางจากการดําเนินงานทางธุรกิจ โดยนําคาสัมประสิทธิ์ที่ไดจากขั้นตอนที่ 2 นํามาแทนคาใน

สมการที ่4 ดังสมการ 

NDAi,t = i (1/Ai,t-1) + 1i (REVi,t – RECi,t )/Ai,t-1 + 2i (PPEi,t/Ai,t-1) (4) 

 

4. คํานวณรายการคงคางที่ขึ้นกับดุลยพนิจิของผูบรหิาร 

DACi,t  = (TAi,t /Ai,t -1) – NDAi,t (5) 

โดยที่ TAi,t คือ รายการคงคางทัง้หมด ปที่ t 

NIi,t คือ กําไรสุทธิ ปที่ t 

CFOi,t คือ กระแสเงนิสดสุทธจิากการดําเนนิงาน ปที่ t  

Ai,t-1   คือ สนิทรัพยรวม ของบรษิัท i ปที่ t-1 

i,t คือ คาสัมประสทิธิ์ของความสัมพันธของตัวแปรที่ i 

REVi,t คือ การเปลี่ยนแปลงของรายได ปที่ t 

PPEi,t คือ ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ ปที่ t 

NDAi,t  คือ รายการคงคางจากการดําเนนิธุรกจิ ปที่ t 

RECi,t  คือ การเปลี่ยนแปลงของลูกหนี้สุทธิ ปที่ t 

 DACi,t   คือ รายการคงคางที่ขึ้นอยูกับดุลยพนิจิของผูบรหิาร ปที่ t 

3. การวัดคุณภาพการเปดเผยขอมูลกับการจัดการกําไร 

 การศึกษานี้ไดใชแบบจําลองการวิเคราะหการถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regressions) ในการประเมินความสัมพันธ

ระหวางคุณภาพการเปดเผยขอมูลกับการจัดการกําไร ดังสมการตอไปนี้ 

DAC = 0 + 1 (DQit) + 2 (FRIMSIZEit) + 3 (ROAit) + 4 (LEVit) +5 (CFOit) + 6 (BRDINDit) +  

          7 (BRDSIZEit) + 8 (ACFINEXPit) +9(ACSIZEit) + β TYPE ,  +   
(6) 

โดยที่ 
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DAC = คาสัมบูรณของรายการคงคางที่ขึ้นอยูกับดุลยพินิจของผูบริหาร ที่มาจาก Modified Jones Model 

(1995) 

1,2….15 = สัมประสทิธิ์การถดถอยของตัวแปรอิสระ 

DQ = การเปดเผยขอมูล วัดจากคะแนนการเปดเผยขอมูลที่เกดิขึ้นจริงหารดวยคะแนนสูงสุดสําหรับการ

เปดเผยขอมูล 

FRIMSIZE = ขนาดธุรกจิ วัดจากลอการทิมึธรรมชาตขิองสนิทรัพยรวม ณ ปสิ้นสุดงบการเงนิ 

ROA = ความสามารถในการทํากําไร วัดจากกําไร (ขาดทุน) กอนดอกเบี้ยจายและภาษเีงนิได หารดวยรวม

สนิทรัพย (เฉลี่ย)  

LEV = อัตราสวนหนี้สนิ วัดจากหนี้สนิทัง้หมดหารดวยสนิทรัพยทัง้หมด 

CFO = กระแสเงนิสดจากผลการดําเนนิงาน วัดจากการนํากระแสเงินสดสุทธิจากการดําเนินงานมาหาร

ดวยสนิทรัพยรวมของปกอน 

BRDIND = ความเปนอิสระของคณะกรรมการ วัดจากสัดสวนของกรรมการอิสระที่ไมเปนผูบริหารตอ

คณะกรรมการบรษิัท 

BRDSIZE = ขนาดคณะกรรมการ วัดจากจํานวนกรรมการทัง้หมด 

ACFINEXP = ความเชี่ยวชาญทางการเงินของคณะกรรมการตรวจสอบ วัดจากตัวแปรหุน (dummy variable) 

โดยเปน 1 ในกรณีที่มีกรรมการที่มีความรูดานการเงินอยางนอยหนึ่งคนดํารงตําแหนงอยูใน

คณะกรรมการตรวจสอบดวย หรอืเปน 0 หากมีคําตอบเปนอยางอ่ืน 

ACSIZE = ขนาดของคณะกรรมการตรวจสอบ วัดจากจํานวนกรรมการตรวจสอบทัง้หมด 

TYPE = ประเภทอุตสาหกรรม วัดจากตัวแปรหุน (dummy variable) และ j แทนอุตสาหกรรม ไดแก 

อสังหาริมทรัพยและกอสราง, สินคาอุปโภคบริโภค, สินคาอุตสาหกรรม, บริการ, ทรัพยากร, 

เทคโนโลยี, เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร ที่กําหนดใหมีคาเทากับ 1  

 = คาความคลาดเคลื่อน 

 

ผลการวิจัย 

ตารางที่ 1 ดัชนคุีณภาพการเปดเผยขอมูลแยกตามประเภทอุตสาหกรรม 

ประเภทอุตสาหกรรม 

ดัชนกีารเปดเผยขอมูล 

คาต่ําสุด คาสูงสุด คาเฉลี่ย 

สวนเบ่ียงเบน 

มาตรฐาน 

อสังหารมิทรัพยและกอสราง 0.51 0.76 0.63 0.06 

สนิคาอุปโภคบรโิภค 0.57 0.73 0.66 0.05 

สนิคาอุตสาหกรรม 0.53 0.75 0.64 0.05 

บรกิาร 0.51 0.68 0.61 0.03 

ทรัพยากร 0.53 0.72 0.65 0.05 

เทคโนโลยี 0.56 0.70 0.62 0.04 

เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร 0.48 0.80 0.62 0.07 
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1909 

จากตารางที่ 1 พบวาบรษิัทที่อยูในอุตสาหกรรมสินคาอุปโภคบริโภคมีการเปดเผยขอมูลมากที่สุด เฉลี่ยรอยละ66 และ

อุตสาหกรรมบรกิารมีการเปดเผยขอมูลนอยที่สุดเฉลี่ยรอยละ 61 และนอกจากนี้หากพิจารณาถึงสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานจะ

พบวาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของดัชนกีารเปดเผยขอมูลในแตละประเภทอุตสาหกรรมจะมีคานอย นั่นหมายความวาดัชนีการ

เปดเผยขอมูลในแตละประเภทนัน้มีการเกาะกลุมกันอยูและเปนขอมูลที่มีคาใกลเคียงกันไมหางกันมากนัก 
 

ตารางที่ 2 ระดับการจัดการกําไรแยกตามประเภทอุตสาหกรรม 

ประเภทอุตสาหกรรม 

การจัดการกําไร 

คาต่ําสุด คาสูงสุด คาเฉลี่ย 

สวนเบ่ียงเบน 

มาตรฐาน 

อสังหารมิทรัพยและกอสราง -0.41 0.50 0.03 0.14 

สนิคาอุปโภคบรโิภค -0.06 0.19 0.03 0.05 

สนิคาอุตสาหกรรม -0.15 0.27 -0.01 0.07 

บรกิาร -0.32 0.26 -0.07 0.09 

ทรัพยากร -0.23 0.22 -0.03 0.07 

เทคโนโลยี -0.37 0.69 -0.06 0.15 

เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร -2.02 0.94 0.29 0.59 

 จากตารางที่ 2 พบวาการจัดการกําไรเฉลี่ยต่ําสุดอยูในกลุมอุตสาหกรรมบริการคือ -0.07 การจัดการกําไรเฉลี่ย

สูงสุดอยูในกลุมอุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร คือ 0.29 จากตารางขางตนแสดงใหเห็นวา รายการคงคางโดย

ใชดุลยพนิจิของผูบรหิารสามารถเปนไดทัง้คาลบและคาบวก เชน หากตองการใหรายการคงคางโดยใชดุลยพินิจของผูบริหาร

สูง อาจตัง้คาเสื่อมราคาใหนอยลงโดยการยืดระยะเวลาการใชงานของสนิทรัพยใหนานขึ้นหรือมีการปรับปรุงรายการคงคางที่

มีคาลบใหนอยลง เชน การลดคาใชจายคางจาย 

 

ตารางที่ 3 สถติเิชงิพรรณนาของตัวแปรตางๆ (N=670) 

ตัวแปร คาต่ําสุด คาสูงสุด คาเฉลีย่ 

สวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

การจัดการกําไร -2.02 0.94 0.01 0.23 

การเปดเผยขอมูล 0.48 0.80 0.63 0.05 

ขนาดธุรกจิ 13.09 21.53 15.86 1.69 

ความสามารถในการทํากําไร -61.33 62.74 9.57 9.43 

อัตราสวนหนี้สนิ 0.02 0.98 0.43 0.20 

กระแสเงนิสดจากผลการดําเนนิงาน -0.49 2.96 0.11 0.24 

ความเปนอิสระของคณะกรรมการ 0.04 0.80 0.40 0.10 

ขนาดคณะกรรมการ 5.00 18.00 10.64 2.65 

ความเชี่ยวชาญทางการเงนิของคณะกรรมการตรวจสอบ 0.00 1.00 0.83 0.38 

ขนาดของคณะกรรมการตรวจสอบ 1.00 5.00 3.16 0.42 
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1910 

 จากตารางที่ 3 แสดงใหเห็นวาระดับคาเฉลี่ยของการเปดเผยขอมูล ซึ่งเทากับ 0.63 (50 รายการ) และมีชวงจาก 

0.48 (38 รายการ) ถึง 0.80 (63 รายการ) ผลการศึกษานี้ชี้ใหเห็นวาโดยทั่วไปแลว ระดับการเปดเผยขอมูลของบริษัทจด

ทะเบยีนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยอยูในเกณฑด ี เนื่องจากหลายบรษิัทมีการเปดเผยขอมูลตามมาตรฐานบัญช ี  

 

ตารางที่ 4 ผลการทดสอบความสัมพันธระหวางคุณภาพการเปดเผยขอมูลที่มีตอขนาดของการจัดการกําไร  

ตัวแปร Coef. p-value VIF 

คาคงที่ 0.257 0.00   

การเปดเผยขอมูล -0.223 0.00* 1.138 

ขนาดธุรกจิ -0.008 0.002* 2.110 

ความสามารถในการทํากําไร 0.008 0.00* 1.223 

อัตราสวนหนี้สนิ -0.017 0.360 1.487 

กระแสเงนิสดจากผลการดําเนนิงาน -0.848 0.00* 1.240 

ความเปนอิสระของคณะกรรมการ 0.041 0.266 1.331 

ขนาดคณะกรรมการ 0.002 0.235 1.703 

ความเชี่ยวชาญทางการเงนิของคณะกรรมการตรวจสอบ 0.004 0.651 1.046 

ขนาดของคณะกรรมการตรวจสอบ -0.006 0.470 1.103 

ประเภทอุตสาหกรรม มีผลตอการการจัดการกําไร 

a. Dependent Variable: การจัดการกําไรของทัง้ตลาด 

Adjusted R Square = 0.875   Durbin-Watson=1.889   * ระดับนัยสําคัญ 0.05 

 เม่ือพจิารณาคา Adjusted R Square เทากับ 0.875 สามารถอธิบายไดวา ตัวแปรอิสระและตัวแปรควบคุม อธิบาย

การเปลี่ยนแปลงของการจัดการกําไรไดรอยละ 87.5 จากตารางที่ 4 ตัวแปรอิสระคือคุณภาพการเปดเผยขอมูล ป พ.ศ.

2555–พ.ศ.2559 มีคาความนาจะเปน 0.000 และมีคาสัมประสิทธิ์เทากับ -0.223 ดังนั้น สรุปไดวา ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 

คุณภาพการเปดเผยขอมูลมีความสัมพันธกับการจัดการกําไรในทิศทางตรงกันขามกัน แสดงใหเห็นวามีความสัมพันธเชิงลบ

อยางมีนัยสําคัญระหวางคุณภาพการเปดเผยขอมูลและการจัดการกําไร นั่นหมายถงึหากมีการเปดเผยขอมูลเพิ่มมากขึ้นจะทํา

ใหการจัดการกําไรลดลง สวนตัวแปรควบคุม ไดแก ขนาดธุรกิจ ความสามารถในการทํากําไร กระแสเงินสดจากผลการ

ดําเนินงาน มีคาความนาจะเปน 0.002, 0.000 และ 0.000 และมีคาสัมประสิทธิ์เทากับ -0.008 , 0.008 และ-0.848 

ตามลําดับ ดังนัน้ตัวแปรควบคุม ขนาดธุรกจิ และกระแสเงินสดจากผลการดําเนินงาน มีความสัมพันธในทิศทางตรงกันขาม

กับการจัดการกําไร แตความสามารถในการทํากําไรมีความสัมพันธในทศิทางเดยีวกับการจัดการกําไร ในสวนตัวแปรควบคุม

ตัวอ่ืนๆ ไมพบความสัมพันธกับการจัดการกําไร 

 

วิจารณผลการวิจัย 

 ในการศกึษาวเิคราะหคุณภาพการเปดเผยขอมูลของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยจํานวน 

134 บรษิัท (670 ขอมูล) พบวาบรษิัทที่อยูในอุตสาหกรรมสนิคาอุปโภคบรโิภคมีการเปดเผยขอมูลมากที่สุดและบริษัทที่มีการ

จัดการกําไรเฉลี่ยต่ําสุดอยูในกลุมอุตสาหกรรมบริการ และการศึกษาสมมติฐานความสัมพันธเชิงลบระหวางคุณภาพการ

เปดเผยขอมูลกับการจัดการกําไร และมีผลลัพธที่ไปในแนวทางเดียวกันแสดงใหเห็นถึงวามีความสัมพันธเชิงลบอยางมี

นัยสําคัญระหวางคุณภาพการเปดเผยขอมูลและคาสัมบูรณของรายการคงคางที่ขึ้นอยูกับดุลยพินิจของผูบริหาร ดังนั้นจึง

ยอมรับสมมตฐิาน H1 นอกจากนี้ยังสามารถสรุปไดวาคุณภาพการเปดเผยขอมูลมีประสิทธิภาพในการลดแนวโนมพฤติกรรม
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1911 

การจัดการกําไรของผูบรหิารโดยเฉพาะอยางย่ิงภายใตกลไกการกํากับดูแลกจิการ ทัง้นี้ยังพบวาผลความสัมพันธเชิงลบอยาง

มีนัยสําคัญระหวางตัวแปรทัง้สองสอดคลองกับผลการศกึษากอนหนา (Katmun, 2012: Alzoubi, 2016) 

ในกลุมตัวแปรควบคุม ขนาดธุรกจิมีสวนเกี่ยวของกับการลดลงของการจัดการกําไร แสดงวาในสวนของการลดผล

กําไรเกดิจากอิทธพิลที่ไมพงึประสงคจากการเมือง สอดคลองกับงานวจัิยของ Lobo และ Zhou (2006) ที่พบวามีความสัมพันธ

เชงิลบอยางมีนัยสําคัญ ความสามารถในการทํากําไรมีความสัมพันธเชิงบวกอยางมีนัยสําคัญกับการจัดการกําไร แสดงวา

บริษัทตางๆที่ทํากําไรสูงมีความพยายามที่จะทําการจัดการกําไร สอดคลองกับงานวิจัยของ Jo และ Kim (2007) ที่พบวา

ทฤษฎีการบัญชผีลประโยชนมีสมมติฐานตนทุนทางการเมืองที่คาดการณวาบริษัทที่มีผลกําไรสูงมีแนวโนมที่จะเลือกวิธีการ

ทางบัญชทีี่สามารถลดกําไรใหต่ําลงเพื่อบรรเทาแรงกดดันทางการเมือง กระแสเงินสดจากผลการดําเนินงานมีความสัมพันธ

เชงิลบอยางมีนัยสําคัญกับการจัดการกําไร ซึ่งชี้ใหเห็นวาบรษิัทที่มีกระแสเงินสดจากผลการดําเนินงานแข็งแกรงนาจะมีสวน

เกี่ยวของกับพฤตกิรรมการจัดการกําไรนอยมาก (Lobo and Zhou, 2006) 

 

สรุปผลการวิจัย  

 ในการศกึษาวเิคราะหคุณภาพการเปดเผยขอมูลของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย จํานวน 

134 บริษัท (670 ขอมูล) ไดมีการตรวจสอบความสัมพันธระหวางคุณภาพการเปดเผยขอมูลและการจัดการกําไรที่ มีผล

ตอเนื่องในทางปฏิบัตอิยางเห็นไดชัดในเรื่องของความโปรงใส ความยุติธรรม การกํากับดูแลกิจการและคุณภาพของรายงาน

ทางการเงนิ ทัง้นี้บทบาทเขมงวดของคุณภาพการเปดเผยขอมูลในคุณภาพของรายงานทางการเงินมีความสําคัญตอทั้งการลด

เรื่องอ้ือฉาวเกี่ยวกับการบัญชกีารเงนิและชวยในการบังคับใชกฎหมาย 

 การศกึษาในครัง้นี้ไดขยายขอบเขตของวรรณกรรมที่ศึกษาเกี่ยวกับการทํางานรวมกันระหวางกลไกการกํากับดูแล

และคุณภาพของรายงานทางการเงิน ซึ่งจากมุมมองทางปฏิบัติ งานวิจัยชิ้นนี้ใหหลักฐานของคุณภาพการเปดเผยขอมูลใน

ลักษณะที่สามารถนําไปปรับปรุงและสรางคุณภาพของรายงานทางการเงนิได นอกจากนี้การจัดการในภาคอุตสาหกรรมจะยัง

ไดใชประโยชนในคุณภาพการเปดเผยขอมูลในการปรับปรุงการรายงานทางการเงนิใหมีความแมนยําและมีความนาเชื่อถือ ผูที่

ทําหนาที่กํากับดูแลกจิการและนักลงทุนเองตองการขอมูลเพิ่มเตมิเพื่อสรางความม่ันใจวารายงานทางการเงินมีความโปรงใส

และมีความสอดคลองกันอยางสูงสุด สวนมุมมองทางทฤษฎีการวิจัยนี้ชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการสรางแบบจําลองของการ

กํากับดูแลกจิการเนื่องจากคุณภาพการเปดเผยขอมูลเปนกลไกสําคัญที่มีผลตอคุณภาพของรายงานทางการเงนิ 

 ผลการศึกษานี้สอดคลองกับกรอบทฤษฎีตัวแทนที่สันนิษฐานวาคุณภาพการเปดเผยขอมูลจะชวยลดความไม

ทัดเทียมกันในเรื่องขอมูลและทําใหนักลงทุนสามารถตรวจจับกิจกรรมการจัดการกําไรได ดังนั้นจึงสรุปไดวาคุณภาพการ

เปดเผยขอมูลมีผลตอการจัดการกําไรและทําใหคุณภาพของรายงานทางการเงินมีการปรับปรุงดีขึ้น นอกจากนี้ผลการศึกษา

ยังแสดงใหเห็นวาระดับการจัดการกําไรจะต่ําลงเม่ือขนาดของบรษิัทและกระแสเงนิสดจากผลการดําเนนิงานอยูในสัดสวนที่สูง 

แตในขณะเดยีวกันการจัดการกําไรจะเพิ่มสูงขึ้นเม่ือความสามารถในการทํากําไรสูงขึ้น 

 

ขอเสนอแนะ 

จากผลการวจัิยครัง้นี้เปนการเพิ่มดัชนกีารเปดเผยขอมูลสําหรับบรษิัทในประเทศไทยซึ่งไดประเมินความเหมาะสมใน

สาระสําคัญตามแนวคิดของ Beattie และคณะ (2004) ที่มีตอแนวปฏิบัติการทํารายงานทางการเงิน ผลการศึกษาพบวามี

ขอมูลเชิงลึกที่เชื่อถือไดวาบทบาทการกํากับดูแลมีสวนชวยปรับปรุงคุณภาพของรายงานทางการเงินใหดีขึ้น ซึ่งถือวาเปน

ประโยชนอยางย่ิงตอผูมีอํานาจตัดสนิใจ ผูกําหนดนโยบาย นักลงทุน รวมไปถงึผูถอืหุน ผูบรหิารและประชาชนทั่วไปที่มีสวนได

สวนเสยีกับผลกระทบที่เปนอันตรายของการจัดการกําไร 
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กติตกิรรมประกาศ 

วิทยานิพนธฉบับน้ีสําเร็จลุลวงไปไดดวยดีโดยม ีรศ.ดร.ธารินี พงศสุพัฒน ประธานกรรมการท่ีปรึกษาหลัก และ ดร.ธํารงศักด์ิ 

เศวตเลข กรรมการท่ีปรึกษารวม ท่ีไดใหความกรุณาชวยเหลอืใหคําปรึกษาช้ีแนะแนวทางในการทําวิทยานิพนธที่เปนประโยชนอยางยิ่ง 

จนวิทยานิพนธฉบับน้ีสําเร็จและสมบูรณมากยิ่งข้ึน และขอขอบคุณบุคคลอันเปนท่ีรักของขาพเจาท่ีคอยใหกําลังใจในทุกๆคร้ังท่ีเจอ

ปญหา รวมไปถงึครูบาอาจารยท่ีประสิทธิ์ประสาทความรูทุกๆทาน ผูวิจัยจงึใครขอกราบขอบพระคุณบุคคลท่ีกลาวมา ณ ท่ีน้ีดวย 
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ขอมูลตาราง 

ตารางที่ 1 สาระสําคัญของการเปดเผยขอมูลหลักทัง้หมด 9 หมวดหมู และดัชนีการเปดเผยขอมูล (Disclosure index)  

79 รายการ 

ลําดับที่ รหัส รายละเอียด คะแนน 

(1) BD รายละเอียดของธุรกิจ  

1. BUS การพัฒนาธุรกจิทั่วไป  

2. PROD ผลติภัณฑและบรกิารหลัก  

3. MKT ตลาดหลักและสวนตลาด  

4. PRO กระบวนการ  

5. MAC ประเภทของกิจกรรมทางเศรษฐกิจมหภาคที่ผูบริหารเชื่อวามี

ความสัมพันธใกลชดิกับรายไดหรอืคาใชจายของธุรกจิ 

 

6. PAT รายละเอียดของสิทธิบัตรที่สําคัญ, ใบอนุญาตเครื่องหมายการคา, 

แฟรนไชสและอ่ืนๆ เปนตน 

 

7. PROPS ตําแหนงที่ตัง้, ลักษณะธรรมชาติ, ความสามารถและการใชประโยชน

จากคุณสมบัตทิางกายภาพ 

 

8. RELA ความสัมพันธเชงิสัญญาหลัก  

9. INP ปจจัยนําเขาที่สําคัญ  

10. REG กฎหมายและการกํากับดูแลรวมถึงกฎระเบียบตางๆทั้งที่มีอยู และที่

นําเสนอซึ่งอาจสงผลกระทบตอธุรกจิอยางมีนัยสําคัญ 

 

11. DIST วธิจัีดจําหนายและการจัดสง  

12. IND อุตสาหกรรม  

13. SEAS ฤดูกาลและวัฎจักร  

(2) FIN ขอมูลทางการเงนิ  

14. PROF การวัดกําไรและความสามารถในการทํากําไรรวมทัง้ กําไรตอหุน  

15. SAL ยอดขาย  

16. CF กระแสเงนิสด  

17. OTH อ่ืนๆ  
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18. DEBT หนี้สนิ   

19. GEAR หนี้สนิที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิ  

20. INT ดอกเบี้ย  

ลําดับที่ รหัส รายละเอียด คะแนน 

21. TAX ภาษ ี  

22. CAPEX คาใชจายในการลงทุน  

23. WC เงนิทุนหมุนเวยีนในการดําเนนิกจิการ  

24. INTCOV ความสามารถในการจายดอกเบี้ย  

25. DIV เงนิปนผล  

26. PENS เงนิบํานาญพนักงาน  

(3) MA การวิเคราะหการบรหิาร  

27. MKT เหตุผลในการเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑหรือบริการที่ไดรับการยอมรับ

จากลูกคา 

 

28. PROF เหตุผลในการเปลี่ยนแปลงความสามารถในการทํากําไร  

29. MAC ลักษณะเฉพาะและผลกระทบในอดีตของแนวโนมของเศรษฐกิจมห

ภาคที่สําคัญ 

 

30. OTH เหตุผลในการเปลี่ยนแปลงอ่ืน ๆ  

31. UNU ลักษณะเฉพาะ ผลกระทบของการทําธุรกรรมและเหตุการณที่ไม

ปกตหิรอืไมไดเกดิขึ้นประจํา 

 

32. RAT เหตุผลสําหรับการเปลี่ยนอัตราสวนทางการเงนิ  

33. LIQ เหตุผลสําหรับการเปลี่ยนแปลงสภาพคลองและความยืดหยุนทาง

การเงนิ 

 

34. REG ลักษณะเฉพาะและผลกระทบในอดีตของแนวโนมการกํากับดูแลที่

สําคัญ 

 

35. FPOS เหตุผลสําหรับการเปลี่ยนแปลงสถานะทางการเงนิ  

36. INN เหตุผลสําหรับการเปลี่ยนแปลงนวัตกรรม  

37. SOC ลักษณะเฉพาะและผลกระทบในอดตีของแนวโนมทางสังคมที่สําคัญ  

38. TECH ลักษณะเฉพาะและผลกระทบในอดีตของแนวโนมทางเทคโนโลยีที่

สําคัญ 

 

39. POL ลักษณะเฉพาะและผลกระทบในอดีตของแนวโนมทางการเมืองที่

สําคัญ 

 

40. DEM ลั ก ษ ณ ะ เ ฉ พ า ะ แ ล ะ ผ ล ก ร ะ ท บ ใ น อ ดี ต ข อ ง แ น ว โ น ม ท า ง

ประชากรศาสตรที่สําคัญ 

 

(4) MS ขอมูลผูบรหิารและผูถอืหุน  

41. SHAREHOLDER ลักษณะเฉพาะและประวัตคิวามเปนมาของกรรมการและผูบรหิาร  

42. SHAREHOLDER ลักษณะเฉพาะและจํานวนหุนที่ถือโดยผูถือหุนรายใหญ,จํานวนหุนที่  
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ถอืโดยกรรมการ,กลุมผูบรหิารและกลุมพนักงานแตละกลุม 

43. RELA ธุรกรรมและความสัมพันธระหวางกลุมที่มีความเกี่ยวของกัน  

 

ลําดับที่ รหัส รายละเอียด คะแนน 

44. COMP ประเภทและจํานวนคาตอบแทนกรรมการและผูบริหารและวิธีการ

คํานวณ  

 

45. DIS ลักษณะของความขัดแยงกับอดตีที่ปรกึษาทางธุรกจิ  

(5) OP ขอมูลการดําเนนิกจิการ  

46. REV รายได เชน ระดับและการเปลี่ยนแปลงเปนหนวยและราคา, สวนแบง

ตลาด 

 

47. COST ตนทุนคาใชจาย เชน จํานวนพนักงาน, คาตอบแทนเฉลี่ยตอพนักงาน  

48. EMP การมีสวนรวมและการบรรลุความสําเร็จของพนักงาน เชน ระดับ 

และการเปลี่ยนแปลงความพงึพอใจของพนักงาน 

 

49. PRODY ผลติภาพ เชน อัตราสวนระหวาง ปจจัยการผลติ/ผลผลติ  

50. RES จํานวนและคุณภาพของทรัพยากรที่สําคัญรวมถึงทรัพยากรมนุษย 

เชน อายุเฉลี่ย 

 

51. MAT ปรมิาณและราคาของวัตถุดบิที่ใช  

52. QUAL คุณภาพเชนความพงึพอใจของลูกคา,%ขอบกพรอง,สนิคาคางสง  

53. INN นวัตกรรม เชน % การผลติปจจุบันที่ออกแบบในแตละชวงเวลา  

54. TIME เวลาที่จําเปนในการดําเนนิกจิกรรมสําคัญเชน การผลิต การสงมอบ 

การพัฒนาผลติภัณฑใหม ๆ 

 

55. OUT สนิคาคางสตอก  

(6) FL การเปดเผยขอมูลที่เปนการคาดการณเกี่ยวกับสภาวะ ทศิ

ทางการดําเนนิธุรกจิ รวมถงึผลประกอบการในอนาคตของ

บรษิัท 

 

56. PLAN กิจกรรมและแผนเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคทั่วไปและกลยุทธทาง

ธุรกจิ 

 

57. RISK ลักษณะธรรมชาตขิองธุรกจิและสาเหตุของความเสี่ยง  

58. OPP ลักษณะธรรมชาตขิองธุรกจิและสาเหตุของโอกาส  

59. FACINT ปจจัยที่ผูบรหิารเชื่อวาตองเกดิขึ้น กําลังปรากฏขึ้นในธุรกจิ  

60. OTH การ ประ เ มินผลผลลัพธ /ผ ลการดํ า เนิน งาน ในอนาคตที่ ไ ม

เฉพาะเจาะจง 

 

61. FACEXT ปจจัยที่ผูบรหิารเชื่อวาตองเกดิขึ้นกําลังปรากฏขึ้นนอกธุรกจิ  

62. DIFF ระบุลักษณะเฉพาะของความแตกตางที่ สํ า คัญร ะหว างผล

ประกอบการธุรกิจที่เกิดขึ้นจริงกับโอกาส ความเสี่ยงและแผนการ

บรหิารที่เปดเผยเอาไวกอนหนานี้ 
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63. EFF ผลกระทบจากโอกาสและความเสี่ยงที่มีตอกําไรจากธุรกิจหลักและ

กระแสเงนิสดในอนาคต 

 

 

ลําดับที่ รหัส รายละเอียด คะแนน 

(7) NOT ไมระบุในรายงานของ Jenkins  

64. EMP พนักงาน  

65. OTHLINK การลงิกไปยังสวนอ่ืนๆของรายงานประจําป หรอืรายงานแหลงอ่ืน ๆ  

66. COM ธุรกจิและชุมชนทองถิ่น  

67. STD มาตรฐานการบัญชแีละผลกระทบ  

68. ENV สิ่งแวดลอม  

69. CUS ลูกคา  

70. OTHTH ขอขอบคุณ.../การระลึกถึงการสนับสนุนของ.../การแสดงความ

ขอบคุณกลุมผูมีสวนไดเสยี/กรรมการ 

 

71. POL นโยบายการบัญชแีละผลกระทบ  

72. CHYE การเปลี่ยนแปลงงบการเงนิ ณ ปสิ้นสุด  

73. SUP ซัพพลายเออร  

(8) BOS วัตถุประสงคทั่วไปและกลยุทธของกรรมการบรษิัท  

74. OBJ วัตถุประสงคทั่วไป ระบุที่สามารถนําไปใชปฏิบัตไิด  

75. STRAT กลยุทธหลักเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค  

76. CONSIS การอภิปรายเกี่ยวกับความสอดคลองของกลยุทธกับแนวโนมที่

สําคัญ 

 

(9) IS โครงสรางอุตสาหกรรม  

77. COMP ความเขมขนของการแขงขันในอุตสาหกรรมการกระจายตัวของคูแขง

และเอกลักษณของคูแขงรายใหญ นั่นคือ การวัดความเขมขนของ

การแขงขัน เชน การเปลี่ยนแปลงราคาสัมพัทธ การเปลี่ยนใจของ

ลูกคา 

 

78. CUS อํานาจตอรองของลูกคา ขอบเขตการกระจายตัวของลูกคา รวมถึง

ความเขมขนของการวัดทีร่ะบุลักษณะเฉพาะของลูกคารายใหญ เปน

การวัดอํานาจตอรองของลูกคาสัมพัทธ เชน การเปลี่ยนแปลงราคา

ขายลาสุด 

 

79. SUP อํานาจตอรองของผูใหบรกิารทรัพยากร การระบุชนิดของทรัพยากร 

หลักและซัพพลายเออรที่เกี่ยวของ สําหรับทรัพยากรแตละประเภท 

ความพรอมในการจัดสง เปนการวัดอํานาจการตอรองสัมพัทธ เชน 

การเปลี่ยนแปลงราคาซื้อลาสุด 
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บทคัดยอ 

งานวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงคเพื่อจัดการสินคาคงคลังของรานตนยาดวยวิธีการวิเคราะห ABC Analysis และเพื่อ

เสนอแนวทางในการปรับปรุงและแกไขปญหาที่พบภายในคลังสนิคาของรานตนยา เครื่องมือที่ใชในการวิจัยไดแก แบบสํารวจ

จํานวน 2  ชุด ไดแก แบบสํารวจรายละเอียดของ สินคาคงคลัง จัดเก็บขอมูลเกี่ยวกับ รายชื่อยา ตนทุนการสั่งซื้อตอหนวย 

ปรมิาณการสั่งซื้อยาตอป ราคาขาย และปรมิาณการขายยาตอป และแบบสํารวจลักษณะของคลังสินคา จัดเก็บขอมูล ขนาด

ของคลังยา จํานวนชัน้จัดเก็บยา ลักษณะการวางสนิคา การใชสัญลักษณ และจุดบกพรอง จากการวิจัยพบวา สินคาประเภท 

A จําแนกได 10 รายการ มีมูลคาสนิคาคงคลังคิดเปนรอยละ  72.36 สินคาประเภท B จําแนกได 7  รายการ มีมูลคาสินคาคง

คลังคิดเปนรอยละ  20 .28 สินคาประเภท C จําแนกได 5  รายการ มีมูลคาสินคาคงคลังคิดเปนรอยละ  6 .8 3  ปญหาที่พบใน

คลังสนิคาของรานตนยาไดแก ปญหาการคนหายาลาชา แกไขโดยควรมีการแยกขนาดของลังสินคาใหเปนสัดสวน โดยวาง

สนิคาแตละขนาดไวคนละชองเปนชองที่อยูใกลเคียงกันและติดปายชื่อของสินคาใหอยูในที่ที่สามารถมองเห็นไดงายตอการ

คนหาและปญหาการใชพื้นที่ของชัน้วางสนิคาไมเหมาะสม แกไขโดยแยกชั้นวางระหวางยาเกากับยาใหมอยางชัดเจนติดแผน

ปายวันที่รับยาไวที่กลอง และจัดวางโตะที่ใชสําหรับวางสนิคาที่มีขนาดบรรจุเล็กทําใหสามารถหาของไดงายขึ้น 

คําสําคัญ:  การวเิคราะหเอบซี ี สนิคาคงคลัง  คลังสนิคา 

Abstract 

The purpose of this research is to manage the inventory of the store by using ABC Analysis method and to 

propose ways to improve and solve problems found in the store. The instruments used in the research were: There are 

2 sets of surveys: inventory survey Store information on drug lists. Order quantity per year, sales price and sales 

volume per year. And warehouse survey Store data The size of the drug store. Number of drug store shelves Layout 

Symbolic use And defectssets of surveys: inventory survey Store information on drug lists. Order quantity per year, 

sales price and sales volume per year. And warehouse survey Store data The size of the drug store. Number of drug 

store shelves Layout Symbolic use And defects in the research, it was found that 10 types of goods were classified as A 

with 72.36% of inventory. Class B products were classified into 7 categories with 20.28% category C products are 

classified into 5 categories, the inventory value is 6.83%. The problems found in the store are: Delayed drug discovery 

The size of the crate should be balanced. Each item is placed adjacent to each other and labeled in a place where it can 

be easily seen, and the problem of using the area of the shelf is not appropriate. Make sure to separate the shelf 

between the old drug and the new drug. And place the table to place the goods with small size, making it easier to 

find. 

Keywords:  ABC Analysis  Inventory  Warehouse 
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บทนํา  

 สภาพการแขงขันทางธุรกิจในปจจุบันที่การตลาดขึ้นอยูกับผูบริโภค ซึ่งมีความตองการสินคาและการบริการที่

หลากหลาย การจัดการโลจิสติกสจึงไดเขามามีบทบาทและเปนสวนสําคัญในการเพิ่มขีดความสามารถทางการแขงขันของ

อุตสาหกรรม ซึ่งมีเปาหมายสําคัญที่จะทําใหมีสนิคาตรงตามที่ลูกคาตองการ  )Logistics Corner, 2009) ทําใหตองมีการจัดหา

หรือสั่งซื้อวัสดุ วัตถุดิบและสินคาสําเร็จรูปในปริมาณมาก สินคาและวัสดุเหลานี้จะถูกเก็บไวในคลังสินคาของสถาน

ประกอบการและกลายเปนสนิคาคงคลัง คลังสนิคาเปนกิจกรรมเชื่อมตอที่สําคัญกิจกรรมหนึ่งในโลจิสติกสของการกระจาย

สนิคา คลังสนิคาจะทําหนาที่รักษาสมดุลระหวางการบริโภคซึ่งมีอัตราความตองการขึ้นลงไมแนนอนและคาดหมายลวงหนา

ไดยาก เม่ือเปรยีบเทยีบกับการผลติซึ่งมีอัตราของผลผลิตเปนปริมาณที่คอนขางแนนอนกวา ซึ่งการวางแผนการผลิตสินคา

ตองอาศัยอัตราการบริโภค หากหวงเวลาใดที่ผลผลิตออกมาเกินความตองการในการบริโภค คลังสินคาก็จะถูกใชเปน

เครื่องมือในการสะสมปรมิาณสนิคาสวนที่เกนิความตองการนั้นไว เม่ืออัตราความตองการบริโภคสูงขึ้นเกินกวาปริมาณการ

ผลิตหวงเวลาใด คลังสินคาก็จะทําหนาที่ระบายสินคาที่สะสมไวนั้นออกสูตลาดเพื่อใหเพียงพอกับความตองการ และ

คลังสนิคามักจะถูกจัดการดวยระบบโลจิสตกิสและการจัดการทําใหเกดิความสมดุลโดยเฉลี่ยในระยะยาว  )คํานาย อภิปรัชญา

สกุล, 2547) 

 ปจจัยในการผลิตหรือวัตถุดิบในการผลิตตางๆ ที่ผานกระบวนการในการจัดซื้อนั้นจําเปนตองมีการจัดเก็บและ

ระมัดระวังในการดูแลรักษาปองกันการเสียหาย เพราะปจจัยในการผลิตเหลานี้นับไดวาเปนตนทุนที่สําคัญของกิจการ 

(สมเกยีรต ิกอบัวแกว, 2552) ปจจุบันจะพบวาบางองคกรมีการสั่งสนิคาในปรมิาณมาก เพื่อที่จะไดสินคาราคาถูก แตการซื้อ

สนิคาเปนจํานวนมากนัน้อาจขายไดจรงิเพยีงรอยละ 10 ของจํานวนสนิคาที่สั่งมาทั้งหมด นอกนั้นอาจเปนสินคาที่เสื่อมสภาพ 

ใชงานไมไดหรอืตกรุน นอกจากนี้บริษัทสวนใหญไมวาจะเปนกิจการที่ผลิตสินคา ธุรกิจกิจคาสงและคาปลีก มักจะมีปญหา

เกี่ยวกับเรื่องของการจัดการสนิคาคงคลังอยูเสมอ (อาคม เกื้อกูล, 2551) สาเหตุที่ตองมีสนิคาคงคลังมักจะมาจากความกังวล

วาจะไมมีสนิคาสงมอบใหกับลูกคา โดยคิดวาเปนความจําเปนที่จะตองมีสินคาคงคลัง ความกังวลดังกลาวเกิดจากความไม

ม่ันใจในประสทิธภิาพการผลติของโรงงาน อาจเกดิจากการมีสัดสวนของเสยีในกระบวนการผลติมาก การจัดวางผังโรงงานไม

ด ีเครื่องจักรมีประวัตกิารเสยีบอยครัง้ และมีกระบวนการที่เปนจุดคอขวดอยูหลายจุด (สมเกยีรต ิกอบัวแกว, 2558) 

รานตนยา ตั้งอยูที่ ตําบลไรขิง อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โดยรานดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับการขายรวมทั้งสงยา

ใหกับคลินกิหนึ่งแหงคือคลนิกิหมอ ภูชษิา ตัง้อยูที่หมู 9 ตําบลไรขงิ อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม รานตนยามีคลังสินคา

จํานวน 1 แหงมีลักษณะเปนหองเดี่ยวไมใชรวมกับกิจกรรมอ่ืน หองมีขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 6 เมตร ภายในคลังมีชั้นวาง

สนิคาจํานวน 5 ตัว ตัวละ 5 ชัน้ สูง 3 เมตร จัดเก็บยาจํานวน 1,433 รายการ ดวยปริมาณยาจํานวนมากจึงกอใหเกิดปญหา

ในการตรวจสอบสินคา การนับจํานวนสินคา และการจัดเก็บสินคา (อัจฉรา บุญมา, 2560) จึงใชวิธี ABC Analysis ในการ

จัดการคลังสนิคาของรานตนยา พราะ สามารถชวยลดระยะเวลาในการแยกประเภทสนิคาและระยะการจัเก็บไดดี  

 

วิธีดําเนนิการวิจัย  

 1. ตัวแปรอิสระที่ใชในการวจัิยไดแก ขอมูลของรานตนยาประกอบดวย รายละเอียดของสินคาคงคลัง และลักษณะ

ของคลังสินคา สวนตัวแปรตามที่ใชในการวิจัยไดแก การจัดการสินคาคงคลังดวยวิธี ABC Analysis และแนวทางในการ

ปรับปรุงและแกไขปญหาที่พบภายในคลังสนิคา 

  2. เครื่องมือที่ใชในการวจัิยไดแก แบบสํารวจจํานวน 2 ชุด ไดแก (1) แบบสํารวจรายละเอียดของสินคาคงคลัง โดยมี

เภสัชกรเปนผูใหขอมูล จัดเก็บขอมูลเกี่ยวกับ รายชื่อยา ตนทุนการสั่งซื้อตอหนวย ปริมาณการสั่งซื้อยาตอป ราคาขาย และ

ปริมาณการขายยาตอป และ (2) แบบสํารวจลักษณะของคลังสินคา จัดเก็บขอมูล ขนาดของคลังยา จํานวนชั้นจัดเก็บยา 

ลักษณะการวางสนิคา การใชสัญลักษณ และจุดบกพรอง  
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 3. ขัน้ตอนการวจัิยและวเิคราะหขอมูล มีดังนี้ 

  3.1 นําแบบสํารวจรายละเอียดของสนิคาคงคลัง 1,433 รายการ มาแบงกลุมของยาตามฤทธิ์ของยาได 22 กลุม นํา

ยาที่แบงกลุมแลวมาพจิารณา เพื่อแบงประเภทโดยใชวธิกีารคํานวณหาตนทุนและหาคารอยละของมูลคาและปรมิาณ  

   3.2 คํานวณตนทุนรวมตามสูตร (Viale, 2547, หนา 115-116) 

ตนทุนรวม  =ตนทุนตอหนวย x ปรมิาณการสั่งสนิคาตอป                              )1( 

   3.3 คํานวณตนทุนขายของสนิคาตามสูตร (Viale, 2547, หนา 115-116) 

            ตนทุนขายสนิคา  =ตนทุนตอหนวย x ปรมิาณการขายสนิคาตอป                      (2) 

   3.4 คํานวณตนทุนสนิคาคงเหลอืตามสูตร (Viale, 2547, หนา 115-116) 

          ตนทุนสนิคาคงเหลอืของสนิคา  =ตนทุนตอหนวย x สนิคาคงเหลอื                    (3) 

   3.5 คํานวณคารอยละของมูลคาสนิคาสามารถคํานวณไดตามสูตร (Viale, 2547, น 115-116) 

            รอยละมูลคาของสนิคา                        =ตนทุนขายสนิคารวม x 100           (4) 

               ตนทุนขายสนิคาทัง้หมด 

   3.6 คํานวณคารอยละของปรมิาณสนิคาคงคลังสามารถคํานวณไดตาม (Viale, 2547, น 115-116) 

          รอยละของปรมิาณสนิคาคงคลัง              =จํานวนรายการสนิคา x 100           (5) 

                                 รายการสนิคาทัง้หมด 

  3.7 จากการคํานวณจะแบงประเภทของสินคาคงคลังตามหลักการของวิธี ABC Analysis ใหเปนไปตามกฎ 80 /20 

หรอืใกลเคียงมากที่สุด คือ สนิคาประเภท A มีรอยละมูลคาสนิคารวมกันอยูระหวางรอยละ 70-80 มีรอยละปริมาณสินคาคง

คลังคิดเปนรอยละ 15-20 สนิคาประเภท B มีรอยละมูลคาสนิคารวมกันอยูระหวางรอยละ 15-20 มีรอยละปริมาณสินคาคง

คลังคิดเปนรอยละ 30-40 และสนิคาประเภท C มีรอยละมูลคาสนิคารวมกันอยูระหวางรอยละ 5-10 มีรอยละปริมาณสินคา

คงคลังคิดเปนรอยละ 40-50 (คํานาย อภิปรัชญาสกุล, 2547) 

 3.8 นําขอมูลที่ไดจากแบบสํารวจลักษณะของคลังสนิคาไดแก จํานวนคลังยา จํานวนชั้นจัดเก็บยา ลักษณะการวาง

สนิคา การใชสัญลักษณ และจุดบกพรองที่พบ เพื่อหาแนวทางในการปรับปรุงและแกไขปญหาที่พบภายในคลังสินคาของราน

ตนยา 
 

ผลการวิจัย  

 ผลการพจิารณาคุณสมบัตขิองยาจํานวน 1,433 รายการ สามารถแบงได 22 ชนดิ ภายหลังจัดการสินคาคงคลังดวย

วธิกีารวเิคราะห ABC Analysis มีขอคนพบดังนี้และแสดงตามตารางที่ 1 
 

ตารางที่ 1 แสดงการแบงประเภทสนิคาตามหลักการของวธิ ีABC Analysis 

 สนิคาคงคลังประเภท A สนิคาคงคลังประเภท 

B 

สนิคาคงคลังประเภท 

C 

จํานวนสนิคา )รายการ(  10 7 5 

ตนทุนรวม 710,704 613,572 72,430 

ตนทุนขายสนิคา (บาท) 774,571 292,879 78,191 

ตนทุนสนิคาคงเหลอื (บาท) 207,239 208,110 26,709 

รอยละมูลคาสนิคา )บาท(  72.36 20.82 6.83 

รอยละปรมิาณสนิคาคงคลัง 45.45 31.82 22.73 
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 สนิคาประเภท A มีจํานวน 10 รายการไดแก กลุมยาแกอักเสบ กลุมยารักษาอาการไขขอกระดูก กลุมโรคผิวหนัง 

กลุมยาปฏิชีวนะ กลุมยาแกปวด กลุมยาแกไอ กลุมยาแกหวัด กลุมยารักษาอาการแพ กลุมยาฆาเชื้อ และกลุมยาแกไอ

สําหรับเด็ก  

 สนิคาประเภท B มีจํานวน 7 รายการไดแก กลุมยาคุมกําเนดิ กลุมอาหารเสรมิและบํารุงรางกาย กลุมแกอาการแสบ

รอนผวิหนัง กลุมยารดิสดีวง กลุมยาแกปวด กลุมยาทําความสะอาดแผล และกลุมยาลดกรดในกระเพาะ 

 สนิคาประเภท C มีจํานวน 5  รายการไดแก กลุมยาระบาย กลุมยารักษาโรคความดันโรหิต กลุมยาแกอาเจียน กลุม

ยาละลายเสมหะ และกลุมยาหยอดตา 

แนวทางในการปรับปรุงและแกไขปญหาที่พบภายในคลังสนิคาของรานตนยามีขอคนพบดังนี้ 

1. ปญหาการคนหายาที่ตองการมีความลาชา จากการสํารวจลักษณะคลังสินคาและรายละเอียดของสินคาคงคลัง 

พบปญหาที่นําสูการเสนอแนะเพื่อแกไขดังนี้ ปญหาการหาสนิคาไมพบ เพราะยาภายในคลังที่มีจํานวนมาก ถึงแมจะมีการติด

ปายเพื่อบอกรหัสและชื่อสนิคา 

   แนวทางในการปรับปรุงแกไขคือ ควรมีการแยกขนาดของลังสินคาใหเปนสัดสวน โดยวางสินคาแตละขนาดไวคน

ละชองและเปนชองที่อยูใกลเคียงกัน โดยวางลังสนิคาที่มีขนาดเล็กไวดานบนตามดวยลังขนาดใหญตามลําดับและติดปายชื่อ

ของสนิคาใหอยูในที่ที่สามารถมองเห็นไดงายตอการคนหา 

 2. ปญหาการใชพื้นที่ของชัน้วางสนิคาไมเหมาะสม สาเหตุหรอืสภาพที่พบคือ การวางสินคาหรือยาบนชั้นตามความ

สะดวก โดยมักจะวางบรเิวณชัน้ที่วาง สงผลใหไมสามารถจําแนกระหวางยาเกาและยาใหมได รวมทั้งอาจจัดวางยาไวบนพื้น

บรเิวณทางเดนิ 

   แนวทางในการปรับปรุงแกไขคือ แยกชั้นวางระหวางยาเกากับยาใหมอยางชัดเจนโดยสินคาที่เขามาใหมจะตอง

นําไปวางที่ชัน้ในสุดและนําสนิคาเกาออกมาวางชัน้ดานนอกเพื่อแยกระหวางสินคาเกาและใหมอยางชัดเจน ติดแผนปายวันที่

รับยาไวที่กลอง และจัดวางโตะที่ใชสําหรับวางสนิคาที่มีขนาดบรรจุเล็กทําใหสามารถหาของไดงายขึ้น 

 

วิจารณผลการวิจัย  

1. จากการวจัิย พบวาเม่ือทําการแบงประเภทยาจํานวน 22 ชนดิ ตามหลักการของวิธี ABC Analysis พบวายาประเภท A 

มีทัง้หมด 10 ชนดิ และเม่ือนํากลุมยา 10 ชนดิ มาเปรยีบเทยีบกันพบวา กลุมยาแกอักเสบมีมูลคาสูงที่สุดโดยในยากลุมยาแก

อักเสบมีจํานวนยา 132 รายการ และพบวายา Augmentin 1g. มีมูลคาสูงที่สุดคิดเปนรอยละ 36.48 นอกจากนี้ยังมีสินคา

ประเภท B ในกลุมอาหารเสรมิ มีตัวยาจํานวน 52 รายการ พบวายา  Maxma (60s’) มีมูลคาสูงสุดคิดเปนรอยละ 30.27 ทั้งนี้

เนื่องจากยา Maxma (60s’) อยูใบกลุมยาประเภท B สงผลใหคาเฉลี่ยที่ไดมีคาต่ํา 

 2. จากการวิจัย พบวาปญหาที่เกิดขึ้นในคลังสินคาเปนปญหาที่เกี่ยวกับการจัดเก็บและการใชสอยพื้นที่ภายใน

คลังสนิคา ทัง้นี้อาจเนื่องมาจากสนิคาที่อยูในคลังสินคามีหลายประเภทและมีจํานวนมาก จึงควรแบงประเภทและแบงขนาด

ของสนิคาที่ใหเปนสัดสวน เพิ่มเตมิรายละเอียดปายระบุชื่อประเภทของสนิคาใหชัดเจนย่ิงขึ้น ซึ่งผลการวิจัยในครั้งนี้สอดคลอง

กับผลการวจัิยเรื่องการจัดการคลังยาของโรงพยาบาลปลวกแดง  ตําบลปลวกแดง อําเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ดวยวิธ ี

ABC Analysis ของจารุวรรณ บุญสุขและนันทพงศ แคลวภัยพาล (2560) ที่พบวา การแกไขปญหาในการจัดการคลังยาดวยวิธ ี

ABC Analysis ชวยใหคลังยามีความเปนระเบยีบเรยีบรอยและสามารถใชสอยพื้นที่ภายในคลังเก็บยาไดอยางเหมาะสมและเปน

สัดสวน 
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สรุปผลการวิจัย  

 จากจัดการสินคาคงคลังของรานตนยาดวยวิธีการวิเคราะห ABC Analysis พบวาสินคาประเภท A มีจํานวน 10 

รายการสินคาประเภท B มีจํานวน7 รายการสินคารายการ สินคาประเภท C มีจํานวน  รายการ5และสินคาประเภท A มี

ปรมิาณสนิคาคงคลังรอยละ 45.45 ซึ่งเกินกวาเกณฑที่กําหนดตามทฤษฎี ABC Analysis (รอยละ 15-20) รานตนยาควรจะ

ควบคุมปริมาณการสั่งซื้อของสินคา ประเภท A ใหมีปริมาณสินคาคงคงอยูระหวางรอยละ 15-20 เพื่อลดปริมาณสินคา

คงเหลอืและตนทุนในการสั่งซื้อสนิคา ขอเสนอแนะ อาจใชการวิเคราะหตามแบบปริมาณการสั่งซื้อแบบประหยัด หรือ EOQ 

เพื่อใหสามารถคํานวณหาปริมาณการสั่งซื้อในแตละครั้งไดอยางเหมาะสม แนวทางในการปรับปรุงและแกไขปญหาที่พบ

ภายในคลังสินคาของรานตนยามีขอคนพบดังนี้ ปญหาการคนหาสินคาไมพบ เพราะยาภายในคลังที่มีจํานวนมากโดยมี

แนวทางในการปรับปรุงแกไขคือ ควรมีการแยกขนาดของลังสินคาใหเปนสัดสวนติดปายชื่อของสินคาใหอยูในที ่ที่สามารถ

มองเห็นไดงายตอการคนหา และปญหาการใชพื้นที่ของชัน้วางสนิคาไมเหมาะสมแนวทางในการปรับปรุงแกไขคือ แยกชั้นวาง

ระหวางยาเกากับยาใหมอยางชัดเจนจัดวางโตะที่ใชสําหรับวางสนิคาที่มีขนาดบรรจุเล็กทําใหสามารถหาของไดงายขึ้น 
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บทคัดยอ 

การวจัิยครัง้นี้มีวัตถุประสงคเพื่อเปรยีบเทยีบมุมมองดานคุณภาพการบริการของผูใหบริการตัวแทนออกของ หรือผู

ใหบริการดานพิธีการศุลกากร กับผูใชบริการ ในเขตภาคตะวันออก เพื่อวิเคราะหและสังเคราะหเปนกลยุทธคุณภาพการ

บรกิารที่เหมาะสมสําหรับตัวแทนออกของ ในเขตภาคตะวันออก โดยทําการศกึษาวจัิยในรูปแบบผสมผสาน โดยใชทั้งการวิจัย

เชงิคุณภาพ ทําการสัมภาษณเชงิลกึกับผูประกอบการที่เปนตัวแทนออกของในเขตภาคตะวันออกจํานวน 10 บรษิัทรวมกับการ

วจัิยเชงิปรมิาณ โดยการสํารวจจากผูประกอบการที่เปนเจาของสินคา ผูบริหาร หรือผูที่มีอํานาจในการตัดสินใจในการเลือก

จัดจางผูใหบรกิารตัวแทนออกของ ในเขตภาคตะวันออก จํานวน 370 บริษัท ผลการสัมภาษณเชิงลึกพบวา ผูใหบริการสวน

ใหญใหความเห็นวาความนาเชื่อถือในการใหบริการและความม่ันใจมีความสําคัญมากที่สุดที่จะสงผลใหลูกคาตัดสินใจใช

บรกิาร รองลงมาคือความเปนรูปธรรมในการบรกิาร การตอบสนองตอความตองการการบรกิาร และการเอาใจใส นอกจากนี้

ผลการสํารวจจากแบบสอบถามในสวนของการสรางความนาเชื่อถือสวนใหญมองวาผูใหบริการสามารถใหบริการไดอยาง

ถูกตอง ตรงเวลา ตามที่ตกลงไวตัง้แตครัง้แรกที่ใชบรกิาร สามารถแกปญหาเฉพาะหนาไดอยางมืออาชีพเม่ือลูกคาเกิดปญหา 

และมีการจดทะเบยีนเปนตัวแทนออกของกับกรมศุลกากรอยางถูกตอง สวนในดานการสรางความม่ันใจโดยสวนใหญมองวาผู

ใหบรกิารตองมีความซื่อสัตยและเก็บความลับของลูกคา มีการตดิตามขอกําหนดของกรมศุลกากร ภาษีที่เปลี่ยนแปลงไปของ

หนวยงานรัฐอยางใกลชดิ และมีมาตรการในการแสดงความรับผิดชอบหากเกิดขอผิดพลาด อยางมีระบบและเปนมาตรฐาน 

ดังนัน้จึงสรุปไดวาสิ่งที่ตัวแทนออกของจําเปนตองมีคือการสรางความนาเชื่อถอืจากการฝกอบรมบุคลากรในองคกรใหมีความ

พรอมในการใหบรกิารอยูเสมอ มีใบรับรองการเปนผูเชี่ยวชาญหรอืผูชํานาญการที่แสดงถงึการมีความรูและความเชี่ยวชาญใน

การเดนิพธิกีารศุลกากร และการสรางความม่ันใจจากการสรางระบบการจัดการเพื่อรักษาความลับของลูกคา มีการสราง

ผลงานที่ดเีพื่อใหลูกคาหรอืเจาหนาที่เกดิความประทับใจ 

คําสําคัญ:   คุณภาพการบรกิาร  ตัวแทนออกของ  ภาคตะวันออก  กลยุทธ 

Abstract 

This research aimed to compare the perspective on service quality of the custom brokers for customers in the 

eastern of Thailand to analyze and synthesize in order to set the quality service strategy for custom brokers in eastern 

of Thailand. This was the mixed methods research involving qualitative research, which applied an in-depth interview 

with 10 custom brokers in eastern of Thailand, and quantitative research that conducting the survey with entrepreneurs 

who were the product owners, executives or the authorized person who made decision on custom broker selection in 

eastern of Thailand, 370 companies in total. Results of in-depth interview showed that most service providers agreed 

that the reliability and assurance was the most important factors affecting the customers’ decision to use the service, 

followed by the substantial service, the response to demand, and attention, respectively. Further, results from the 

questionnaire on the reliability indicated that most customers regarded that the service providers serviced correctly and 
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punctually as agreed from the first time. They were able to solve the problems professionally for customers. Moreover, 

the service providers were duly registered with Customs Department. Regarding the assurance, most customers agreed 

that the service providers should have honesty and confidentiality, keep up-to-date with regulations of Customs 

Department, observe the changeable tax rate closely, and have systematic and standard measure to take responsibility 

in the event of any fault. Therefore, the most important qualities the custom brokers should have were building the 

reliability by training the personnel to be well-prepared for servicing, having the certificate of customs specialist; and 

building confidence by having confidentiality system and performing good operations to impress customers. 

Keyword: Service Quality, Customs Broker, Eastern of Thailand, Strategy 

 

บทนํา 

 สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชยไดออกยุทธศาสตรแผนแมบทกระทรวงพาณิชย พ.ศ.2555 – 2564 โดยมีความ

ตองการที่จะกระตุนเศรษฐกิจไทยและผลักดันการสงออกใหมีมากขึ้น   ชวยเหลือผูประกอบการและวิสาหกิจใหมี

ความสามารถและมีศักยภาพในการดําเนินธุรกิจในประเทศ มีความพรอมและแข็งแกรงจนสามารถสงสินคาออกไปยัง

ตางประเทศได มีภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลง ตลอดจนมีการสงเสริมและพัฒนาธุรกิจบริการที่เปนโครงสรางพื้นฐานทาง

การคาที่ชวยอํานวยความสะดวกในการทําการคาใหกับผูประกอบการ อาทิ บริการโลจิสติกส เปนตน ทั้งนี้เพื่อยกระดับจาก

ประเทศที่มีรายไดปานกลางเขาสูประเทศที่มีศักยภาพสูง นอกจากนี้กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย (2559) ยังได

กลาวถึงการบริการโลจิสติกสที่เปนสวนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย สามารถสรางมูลคาทางการตลาดไดมากกวา 

850,000 ลานบาทตอป โดยบทบาทที่สําคัญของโลจิสติกส มีสวนเกี่ยวของทั้งเรื่องการใหบริการขนสง และขนถายสินคา 

บริการคลังสินคา ธุรกิจตัวแทนออกของพิธีการศุลกากร และธุรกิจรับจัดการขนสงสินคาระหวางประเทศ ครอบคลุมการ

เคลื่อนยายสนิคาและบรกิาร การเก็บสนิคา การบรกิารใหกับธุรกจิการคา การผลิต การสงออก และการบริการทุกประเภท 

ซึ่งถอืเปนตอนที่สําคัญในการกระจายสนิคายังพื้นที่ตาง ๆ โดยสภาอุตสาหกรรม ฝายโครงสรางพื้นฐานและโลจิสติกส (2559) 

ไดอธิบายถึงรูปแบบการใหบริการของธุรกิจโลจิสติกส ดานบริการโลจิสติกสของประเทศไทย แบงออกเปน 5 กลุม

ประกอบดวยกันคือ การขนสงสนิคา, บรกิารคลังสินคา ดานบรรจุภัณฑ รวมทั้งการกระจายสินคา, บริการดานพิธีตาง ๆ ที่

เกี่ยวกับงาน “โลจิสตกิส” ครอบคลุมงานพธิกีารศุลกากร,  บรกิารงาน “โลจิสติกส” ที่เกี่ยวของกับการใหบริการเสริม และ

บรกิารพัสดุและไปรษณียภัณฑ โดยบรกิารตัวแทนออกของ (Customs Broker) หรอืชปิปง (Shipping) จัดเปนบริการแขนงหนึ่ง

ในการบริการดานโลจิสติกส ที่มีบทบาทสําคัญที่ทําใหผูประกอบการที่เปนเจาของสินคาสามารถนําสินคาเขามาขายใน

ประเทศไทยไดหรอืนําสนิคาสงออกไปจําหนายยังตางประเทศได ผูประกอบการที่เปนเจาของสินคาที่ตองการลดความยุงยาก

และลดขัน้ตอนในการตดิตอกับเจาหนาที่ศุลกากรก็จะทําการจัดจางบรษิัทภายนอกที่ทําหนาที่เปนตัวแทนออกของโดยเฉพาะ

แทน โดยบรษิัทที่เปนตัวแทนออกของ จะมีหนาที่ในการเปนคนกลางระหวางผูประกอบการที่เปนเจาของสินคากับเจาหนาที่

ศุลกากร ทําหนาที่เปนผูรักษาดุลยธรรมระหวางทั้งสองฝายในการนําสินคาเขาหรือสงออกไปตางประเทศ รวมถึงการทํา

หนาที่เปนตัวแทนในการดําเนินการดานเอกสารกับศุลกากรแทนผูประกอบการที่เปนเจาของสินคา โดยบริษัทที่ทําหนาที่

ใหบรกิารเปนตัวแทนออกของ จะตองมีการใหบรกิารแกลูกคาหรอืผูประกอบการที่เปนเจาของสินคาอยางมีมาตรฐานและให

คําแนะนําในการปฏิบัตทิี่ถูกตอง มีการตดิตามกฎหมายและขอบังคับของทางราชการที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา ตลอดจน

การพัฒนาตนเองในการใหบริการและการดําเนินธุรกิจเปนตัวแทนออกของอยางตอเนื่อง (บุษรัตน ไวทยะโกมล, 2556) 

นอกจากนี้กระทรวงอุตสาหกรรม (2559) ยังกลาวถึงโครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ที่ถือวาเปนพื้นที่

ยุทธศาสตรและเปนศูนยกลางในการลงทุน เนื่องจากภาคตะวันออกมีจุดแข็งหลายประการ อาทิ มีพื้นที่ตลาดขนาดใหญ มี

กําลังซื้อสูงจากอาเซยีน จีน และอินเดยี เปนพื้นที่ที่เศรษฐกจิมหภาคมีความเสถียรภาพและเจริญเติบโตสูง เปนผูนําทางการ
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ผลติและสงออก และมีความพรอมเอ้ือตอการลงทุน พื้นที่ชายฝงทะเลภาคตะวันออกจึงเปนที่นาจับตามองในการที่จะพัฒนา

เปนเขตเศรษฐกิจการลงทุนพิเศษที่เรียกวา “ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC)” โดยมี

เปาหมายที่จะพัฒนาใหเขตเศรษฐกจิพเิศษภาคตะวันออกเปนเขตเศรษฐกิจพิเศษที่ดีที่สุดและทันสมัยที่สุดในภูมิภาคอาเซียน 

และจากการสํารวจดัชนชีี้วัดความสามารถทางดานโลจิสติกส (Logistics Performance Index หรือ LPI) ของประเทศไทย (The 

World Bank, 2560) ไดมีการแบงการวัดความสามารถออกเปน 6 ดาน ประกอบดวย ดานพิธีการศุลกากร (Customs) 

โครงสรางพื้นฐาน (Infrastructure) ความสะดวกในการขนสงระหวางประเทศ (International shipments) ความสามารถของ

ธุรกิจโลจิสติกสในประเทศ (Logistics competence) ระบบการติดตามและตรวจสอบสินคา (Tracking & tracing) และการสง

มอบตรงเวลา (Timeliness) โดยแสดงการเปรียบเทียบความสามารถในป  2557 เทียบกับป 2558 พบวา ดัชนีชี้วัด

ความสามารถทางดานโลจิสตกิสของประเทศไทยในภาพรวมลดลงจากเดมิ สงผลให LPI Rank ของประเทศไทยที่เคยอยูอันดับ

ที่ 35 ของโลกในป 2557 กลายเปนอันดับที่ 45 ของโลกในป 2559 โดยความสามารถทางดานพธิกีารศุลกากรจัดเปนดานที่มี

คะแนนนอยที่สุดเม่ือเทียบกับความสามารถของโลจิสติกสในดานอ่ืน ๆ นอกจากนี้ขอมูลจากสมาคมชิปปงแหงประเทศไทย 

(2560) ยังพบวามีจํานวนสมาชกิที่ดําเนนิธุรกจิในการใหบริการออกของและเปนสมาชิกในสมาคมชิปปงแหงประเทศไทยที่มี

พื้นที่ตัง้อยูในเขตภาคตะวันออกมีจํานวนทั้งสิ้น 101 ราย ซึ่งประกอบดวยสมาชิกสามัญและสมาชิกสมทบ โดยสวนใหญจะ

กระจุกตัวมากที่สุดอยูที่จังหวัดชลบุรี สระแกว ฉะเชงิเทรา ตราด ระยอง จันทบุรี และปราจีนบุรีตามลําดับ โดยการจัดจางบ

รษิัทตัวแทนออกของถอืเปนตนทุนอยางหนึ่งของสินคาสําหรับผูประกอบการที่เปนเจาของสินคา ดังนั้นการเลือกบริษัทที่ทํา

หนาที่เปนตัวแทนออกของที่ดจึีงเปนสิ่งที่ผูประกอบการที่เปนเจาของสินคาจะตองตระหนัก การบริการที่ดีและมีคุณภาพจึง

เปนสิ่งที่บรษิัทตัวแทนออกของจะตองนําไปพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการบรกิารอยางสมํ่าเสมอ เพราะการบริการที่ดีและมี

คุณภาพหรอื Service Quality ไมไดหมายถงึการสงมอบเพยีงแคบรกิารที่ดีที่สุดเพียงอยางเดียว แตเปนการสงมอบตามความ

ตองการของลูกคา หรอืความคาดหวัง เพื่อใหลูกคาเกดิความพงึพอใจในการใชบรกิาร และกลับมาใชบริการอีก (น้ําลิน เทียม

แกว, 2555) ซึ่งสอดคลองกับ Martin and Helen (2003) ที่กลาวถงึความสําคัญของคุณภาพสําหรับธุรกิจบริการอยางโลจิสติ

กสวาการสรางนวัตกรรม การมีโซอุปทานที่ดี และสรางความสัมพันธที่ดกีับลูกคา โดยเฉพาะการสรางคุณภาพในการบริการ 

จะเปนการชวยเพิ่มโอกาสทางการแขงขันและการสรางไดเปรียบทางการคา ทําใหลูกคาใหมตัดสินใจเลือกใชบริการ และ

สามารถรักษาลูกเกาไดในระยะยาว ซึ่งสอดคลองกับทฤษฎีของ Parasuraman, Zeithaml and Berry (1985, pp. 41-50) ที่

พบวาการคุณภาพการบรกิารเกดิจากการเปรยีบเทยีบระหวางความคุณภาพที่คาดหวังกับคุณภาพที่เกิดจากประสบการณที่

ใชบรกิารโดยมีเกณฑการประเมิน 5 เกณฑดวยกัน ประกอบดวย Reliability (ความไววางใจหรือความนาเชื่อถือ), Tangible 

(สิ่งที่สามารถจับตองได), Responsiveness (การตอบสนองลูกคา), Assurance (ความม่ันใจ), Empathy (ความใสใจ) และ 

Assurance (ความม่ันใจ) 

จากนโยบายภาครัฐที่ตองการผลักดันใหมีอัตราการสงออกเพิ่มขึ้น พรอมทั้งยังชวยเหลือและสงเสริมผูประกอบการ 

รวมถงึธุรกจิที่ชวยอํานวยความสะดวกทางการคาหรอืโครงสรางพื้นฐานทางการคาอยางบรกิารโลจิสติกส ตลอดจนดัชนีชี้วัด

ดานความสามารถทางโลจิสตกิสของไทยในดานศุลกากรที่มีคะแนนนอยที่สุดเม่ือเทยีบกับความสามารถทางโลจิสติกสในดาน

อ่ืน ๆ อีกทัง้ความสําคัญในการสรางคุณภาพการบรกิารสําหรับธุรกจิบรกิาร ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาถึงแนวทางการ

วางกลยุทธคุณภาพการบริการที่เหมาะสมสําหรับตัวแทนออกของ (Shipping) ในเขตภาคตะวันออก โดยทําการสํารวจ

ผูประกอบการที่เปนเจาของสนิคาที่ตองการนําเขา-สงออกสนิคา ในประเด็นเกี่ยวกับปจจัยคุณภาพการบริการที่มีผลตอการ

ตัดสินใจเลือกจัดจางบริษัทผูใหบริการตัวแทนออกของ รวมไปถึงสํารวจแนวคิดการบริหารงานในการสรางคุณภาพการ

บริการของผูใหบริการตัวแทนออกของในเขตภาคตะวันออก เพื่อที่จะนําผลการศึกษาไปเปนแนวทางในการปรับปรุงและ

พัฒนาคุณภาพการบรกิาร รวมถงึการวางกลยุทธ เพื่อใหเกดิความพึงพอใจในการใชบริการของผูประกอบการที่เปนเจาของ
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สนิคา สรางคุณภาพการบรกิารที่สามารถทําใหลูกคาตัดสนิใจเลอืกใชบริการ รวมทั้งสรางศักยภาพใหเพียงพอในการดําเนิน

ธุรกจิตอไปในอนาคต 

 

อุปกรณและวิธีการ / วิธีดําเนนิการวิจัย 

 ในการศกึษาวิจัยในครั้งนี้เปนการศึกษาวิจัยในรูปแบบผสมผสาน (Mixed Method Research) โดยใชทั้งการวิจัยเชิง

คุณภาพ (Qualitative Research) และการวจัิยเชงิปรมิาณ (Quantitative Research) โดยดําเนนิการตามลําดับขัน้ ดังนี้ 

 การวิจัยเชิงคุณภาพ 

 ใชวธิกีารสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) กับกลุมตัวอยางที่เปนผูใหบริการโลจิสติกสที่ดําเนินธุรกิจตัวแทน

ออกของในเขต ภาคตะวันออก จํานวน 10 บรษิัทที่สามารถใหขอมูลไดดวยวิธีการสุมแบบเจาะจงรวมกับการสุมแบบบังเอิญ 

คิดเปนรอยละ 10 ของตัวแทนออกของทัง้หมดในเขตภาคตะวันออก โดยใชแบบสัมภาษณที่ผานการทดสอบความเที่ยงตรงเชิง

เนื้อหา (Content Validity) โดยใหผูทรงคุณวุฒิ พจิารณาตรวจสอบ อยางนอย 3 ทาน โดยคําถามแตละขอตองมีคา IOC ไมต่ํา

กวา 0.5 รวมถงึผานการตรวจสอบจรยิธรรมแลวเปนเครื่องมือในการเก็บขอมูล 

 การวิจัยเชิงปรมิาณ 

 เครื่องมือในการเก็บขอมูลคือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ที่ผานการทดสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content 

Validity) โดยใหผูทรงคุณวุฒิ พจิารณาตรวจสอบ อยางนอย 3 ทาน โดยคําถามแตละขอตองมีคา IOC ไมต่ํากวา 0.5 รวมถึง

ผานการตรวจสอบจรยิธรรมแลว โดยเก็บขอมูลกับกลุมประชากรที่เปนผูประกอบการที่เปนเจาของสินคา ผูบริหาร หรือผูที่มี

อํานาจในการตัดสินใจในการเลือกจัดจางผูใหบริการตัวแทนออกของ ในเขตภาคตะวันออก จํานวน 370 บริษัท ดวยการ

คํานวณแบบทราบจํานวนประชากร และประชากรมาก ของยามาเน (Taro Yamane) ที่ระดับความเชื่อม่ันรอยละ 95 และ

กําหนดคาความคาดเคลื่อนรอยละ 5 จากนั้นทําการสุมตัวอยางตอดวยวิธีสุมแบบโควตาตามสัดสวน (Quota proportional 

sample) เพื่อใหไดจํานวนตัวอยางรวมทัง้สิ้น 370 ตัวอยาง และครอบคลุมในทุกจังหวัดของภาคตะวันออก 

 จากนัน้นําผลจากการเก็บขอมูลทัง้การวจัิยเชงิคุณภาพและการวจัิยเชงิปรมิาณมาทําการวิเคราะหและสังเคราะหถึง

แนวทางการบรหิารการจัดการของผูใหบรกิารตัวแทนออกของในเขตภาคตะวันออก 

 

ผลการวิจัย 

การวิจัยเชิงคุณภาพ 

จากการสัมภาษณผูบรหิารหรอืผูประกอบการธุรกจิตัวแทนออกของ ในเขตภาคตะวันออก สามารถสรุปเปนคุณภาพ

การบรกิารในแตละดานหรอืแตละมิติ ดังนี้ 

มิติที่ 1 คุณภาพการบริการดานความเปนรูปธรรมของการบริการสําหรับธุรกิจตัวแทนออกของ ในเขตภาค

ตะวันออก โดยสวนใหญใหความเห็นวาเปนสิ่งที่จําเปนแตไมไดสําคัญที่สุดที่ทําใหการบริการนั้นมีคุณภาพ โดยสามารถสรุป

เปนประเด็นยอย ๆ ตอไปนี้ 

- ระบบอินเตอรเน็ตและระบบ software ที่เปนมาตรฐาน มีความปลอดภัยและความนาเชื่อถือ สอดคลองกับการ

ทํางานของกรมศุลกากร และพรอมรับกับการเปลี่ยนแปลงของกรมศุลกากรอยูเสมอ 

- ระบบ e-tracking ที่สามารถใหลูกคาตรวจสอบสถานะสนิคาไดตลอดเวลา 

- สถานที่ตัง้ของสํานักงานอยูในที่ที่สะดวกแกลูกคาและการทํางาน มีพื้นที่เปนสัดสวน มีหองสําหรับรองรับลูกคา 

- มีระบบการจัดการภายในหรอืแยกหนวยงานเปนแผนกตาง ๆ อยางชัดเจน เปนระบบ 

- มีจํานวนพนักงานที่เพยีงพอในการใหบรกิาร มีใจรักงานบรกิาร อัธยาศัยด ีและมีความพรอมในการใหบรกิาร 

- มีเครื่องแบบที่เปนทางการไวสําหรับรองรับหรอืออกไปพบลูกคา เพื่อใหดูมีความนาเชื่อถอื ดูเปนทมีเดยีวกัน 
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- มีชองทางที่หลากหลายสําหรับตดิตอสื่อสารกับลูกคา 

- เว็บไซตที่เปนชองทางในการประชาสัมพันธธุรกจิและเผยแพรผลงานหรอืประวัตกิารทํางานที่ผานมาเพื่อเปนขอมูล

สนับสนุนใหกับลูกคาใหสามารถตัดสนิใจไดงายขึ้น 

มิตทิี่ 2 คุณภาพการบรกิารดานความนาเชื่อถอืในการใหบริการสําหรับธุรกิจตัวแทนออกของในเขตภาคตะวันออก 

โดยสวนใหญผูประกอบการตัวแทนออกของมีความเห็นวาจําเปนและสะทอนถึงความมีคุณภาพในการบริการมากที่สุด โดย

สรุปเปนประเด็นยอย ๆ ไดดังนี้ 

- จําเปนจะตองมีการจดทะเบยีนกับทางกรมศุลกากรและเปนสมาชกิสมาคมตัวแทนออกของที่ไดรับการรับรองจาก

กรมศุลกากร กอนเริ่มดําเนนิธุรกจิตัวแทนออกของ เพราะหากไมไดรับอนุญาตอยางถูกตองแลวไปดําเนินธุรกิจรับทําชิปปง 

ซึ่งเรยีกอีกอยางวา “ชปิปงผี” นัน้อาจจะกอใหเกดิความเสยีหายใหกับธุรกจิที่ใชบรกิารได 

- การยกระดับการเปนตัวแทนออกของระดับมาตรฐานเออีโอ (Authorized Economic Operator: AEO) ที่แสดงถึงการ

ผานระดับมาตรฐานความปลอดภัยจากกรมศุลกากร ผานการทดสอบทั้งในเรื่องของ Safety และ Security และเพิ่มศักยภาพ

ในการแขงขันสูระดับมาตรฐานโลก ซึ่งตัวแทนออกของที่กรมศุลกากรไดอนุมัติรับรองใหเปนตัวแทนออกของระดับมาตรฐาน

เออีโอ จะสามารถปฏิบัตพิธิกีารศุลกากรดวยความสะดวกรวดเร็ว และไดรับสทิธพิเิศษทางศุลกากรมากย่ิงขึ้น 

- การสรางภาพลักษณและผลงานที่ด ีมีเครอืขายที่กวางขวางของผูบรหิารก็เปนสวนหนึ่งในการสรางความนาเชื่อถือ

ใหกับลูกคา เพราะผูบรหิารคือ Leader ที่จะนําพาองคกรไปในทศิทางตาง ๆ 

- เจาของธุรกจิตัวแทนออกของควรเขาอบรมและผานทดสอบเปนตัวแทนออกของดวยตัวเองกอน และตองเขารับ

การอบรมอยางตอเนื่องกับกรมศุลกากร 

- การคัดเลอืกพนักงานเขามาทํางานในองคกร จําเปนจะตองมีผูชํานาญศุลกากรที่ผานการทดสอบและไดรับการ

รับรองจากกรมศุลกากรอยางนอย 1 คนประจําสํานักงาน ซึ่งผูชํานาญการศุลกากรจะเปนผูที่คอยชวยคัดกรองพิกัดภาษีตาง 

ๆ ลดความผดิพลาดใหกับลูกคา 

มิตทิี่ 3 คุณภาพการบรกิารดานการตอบสนองตอความตองการการบรกิารสําหรับธุรกิจตัวแทนออกของในเขตภาค

ตะวันออก โดยสวนใหญใหความเห็นวาเปนสิ่งที่จําเปนแตไมไดสําคัญที่สุดที่ทําใหการบริการนั้นมีคุณภาพ โดยสามารถสรุป

เปนประเด็นยอย ๆ ตอไปนี้ 

- การสรางเครือขายที่ดีกับตัวแทนออกของดวยกันเปนสิ่งที่ชวยสนับสนุนใหการบริการมีคุณภาพได สวนมาก

เจาของธุรกจิตัวแทนออกของมักจะไดเครอืขายจากการเขาอบรมตัวแทนออกของตามสถาบันตาง ๆ ซึ่งการมีเครือขายที่ดีกับ

ตัวแทนออกของดวยกันจะเปนการชวยสนับสนุนและเพิ่มศักยภาพของการทํางานไดมากขึ้น เพราะมักจะมีการแนะนํา 

ปรับปรุงคุณภาพงาน และอัพเดทขอมูลตาง ๆ ที่เกี่ยวของธุรกจิตัวแทนออกของ รวมถงึการแนะนําลูกคาใหเขามาใชบริการซึ่ง

กันและกัน 

- การมีเครอืขายที่ดกีับเจาหนาที่ศุลกากร และหนวยงานอ่ืน ๆ อาทิ บริษัทรถขนสง บริษัทเรือ เปนตน จะสามารถ

ชวยใหการดําเนนิงานตาง ๆ รวดเร็วขึ้น เพราะผูใชบรกิารบางรายมักตองการการบรกิารที่ครอบคลุม ไมใชแคบริการผานดาน

ศุลกากรเพยีงอยางเดยีว หรอือาจมีการเปลี่ยนแปลงกะทันหัน เชน ขนาดของรถขนสง เปนตน ก็จะเปนการชวยอํานวยความ

สะดวกแกลูกคา ทําใหสามารถทํางานไดเร็วขึ้น 

- การคัดเลอืกบุคลากร การฝกฝน และการฝกอบรมใหพนักงานมีความรูความสามารถในการใหบรกิารแกลูกคา จะ

สามารถชวยสนับสนุนใหการทํางานเร็วขึ้น เพราะเม่ือพนักงานมีความรูความเขาใจในงาน และมีความชํานาญก็จะทําให

ขอผดิพลาดลดลง 

- ผูบรหิารควรเช็ค Email หรอืขอความที่สงมาจากลูกคาอยางสมํ่าเสมอเพื่อไมใหขาดการติดตอ และสามารถตอบ

คําถามหรอืแกไขปญหาตาง ๆ ไดเร็ว 
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- มีการผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนวันทํางานของพนักงาน หรือเพิ่มเบี้ยพิเศษสําหรับการทํางานนอกเวลางาน จูงใจให

พนักงานทํางานในวันหยุด เพื่อรองรับ shipment ที่มีในวันหยุด 

- การมี Document Check List ใหกับลูกคาก็จะชวยลดเวลาการรอคอยการตอบกลับไป-มาระหวางผูใหบริการและ

ผูรับบรกิาร 

มิติที่ 4 คุณภาพการบริการดานการสรางความม่ันใจแกผูมารับบริการสําหรับธุรกิจตัวแทนออกของในเขตภาค

ตะวันออก โดยสวนใหญผูประกอบการตัวแทนออกของมีความเห็นวาจําเปนและสะทอนถึงความมีคุณภาพในการบริการมาก

ที่สุด โดยสรุปเปนประเด็นยอย ๆ ไดดังนี้ 

- การสรางผลงานที่ด ีและรักษาระดับคุณภาพการทํางาน เพื่อใหลูกคาเกิดความประทับใจและบอกตอใหกับลูกคา

รายอ่ืน ซึ่งบางครัง้การทํางานที่ด ีขอผดิพลาดนอย ในบางครัง้เจาหนาที่ศุลกากรเองก็จะแนะนําให 

- การมีผูชํานาญการศุลกากรประจําสํานักงานเปนสิ่งที่ทําใหลูกคาหลายคนม่ันใจมากขึ้น เพราะผูชํานาญการ

ศุลกากรจะตองผานการทดสอบในระดับที่สูงกวาตัวแทนออกของทั่วไป 

- มีแผนการฝกอบรมพนักงานอยูเสมอ เพื่อใหพนักงานมีความรูความสามารถ ทันตอเหตุการณ พรอมรับกับ

สถานการณตาง ๆ และพกิัดศุลกากรที่เปลี่ยนแปลงไป 

- การมีระบบการจัดการในการรักษาความลับของลูกคา 

- การมีมาตรการในการแสดงความรับผดิชอบเม่ือเกดิขอผดิพลาด มีสัญญาระหวางกันที่รัดกุมเพื่อระบุผูรับผิดชอบ

หากเกดิปญหาหรอืความเสยีหาย 

มิตทิี่ 5 คุณภาพการบรกิารดานความเอาใจใสสําหรับธุรกิจตัวแทนออกของในเขตภาคตะวันออก โดยสวนใหญให

ความเห็นวาเปนสิ่งที่จําเปนแตไมไดสําคัญที่สุดที่ทําใหการบรกิารนัน้มีคุณภาพ โดยสามารถสรุปเปนประเด็นยอย ๆ ตอไปนี้ 

- มีการติดตามผลการทํางานและเช็คผลตอบรับ (Feed Back) จากลูกคาอยูเสมอ เพื่อตรวจสอบผลตอบรับจาก

ลูกคา และนําขอตชิมมาปรับปรุงการทํางานใหมีประสทิธภิาพมากย่ิงขึ้น 

- มีการพบปะเย่ียมเยียนในโอกาสสําคัญตาง ๆ 

- มีการจัดประชุมเพื่อตดิตามผลงาน ทัง้ภายในและประชุมรวมกับลูกคาเพื่อไตถามถงึความคืบหนาตาง ๆ 

- เห็นแกผลประโยชนของลูกคา และคอยแนะนําลูกคาอยูเสมอ 

- ใหความสําคัญและใสใจลูกคาแตละรายอยางเทาเทยีม 

จากผลการสัมภาษณสามารถสรุปไดวา ผูใหบรกิารตัวแทนออกของสวนใหญมองวาคุณภาพการบรกิารดานที่สําคัญ

มากที่สุดคือความนาเชื่อถอืและความม่ันใจ รองลงมาคือความเปนรูปธรรมการบริการ การตอบสนองตอความตองการการ

บรกิาร และความเอาใจใส 

 

การวิจัยเชิงปรมิาณ 

การวจัิยเชงิปรมิาณใชสถติเิชงิพรรณนา (Descriptive Statistics) ในการวเิคราะหขอมูล โดยใชคาความถี่ (Frequency) 

และคาสถติพิื้นฐานรอยละ (Percentage)ผลการวจัิยเชงิปรมิาณของแตละดานที่มีรอยละมากที่สุดในแตละดาน และ สถิติเชิง

อนุมาน (Inferential Statistics) ในการทดสอบสมมตฐิานที่มีระดับความเชื่อม่ัน 95% ดังตารางตอไปนี้ 
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ตารางที่ 1 สถติเิชงิพรรณนาดานปจจัยพื้นฐานองคกร 
 

ปจจัยพื้นฐานขององคกร รอยละ 

บรษิัทจํากัด 90.3 

ใชบรกิารตัวแทนออกของทัง้การนําเขาและสงออก 50.3 

ทําเลที่ตัง้องคกรตัง้อยูในจังหวัดชลบุรี 50.8 

อุตสาหกรรมยานยนต 45.1 

ทุนจดทะเบียนอยูที่ 50 – 200 ลานบาท 37.8 

จํานวนพนักงานมี 1 – 250 คน 63.0 

 

ตารางที่ 2 สถติเิชงิพรรณนาดานพฤตกิรรมการใชบรกิาร 
 

พฤตกิรรมการใชบรกิาร รอยละ 

ขนสงทางเรอื 75.7 

เลอืกใชบรกิารผูใหบรกิารออกของที่ตัง้อยูในจังหวัดชลบุรี 63.5 

ผูบรหิารเปนบุคคลที่มีผลตอการตัดสนิใจมากที่สุด 77.3 

ตดิตอผูใหบรกิารตัวแทนออกของเวลา 8:00 น. – 11:00 น. 57.3 

ใชบรกิารกับใหบรกิารตัวแทนออกของนอยกวา 5 ครัง้ตอเดอืน 33.0 

 

ตารางที่ 3 สถติเิชงิอนุมานดานคุณภาพการบรกิาร 
 

คุณภาพการบรกิาร x  S.D. ระดับ 

คุณภาพการบรกิารดานความเปนรูปธรรมการบรกิาร 3.92 0.76 มาก 

คุณภาพการบรกิารดานความนาเชื่อถอื 4.16 0.75 มาก 

คุณภาพการบรกิารดานการตอบสนองตอความตองการการบรกิาร 4.29 0.75 มากที่สุด 

คุณภาพการบรกิารดานการสรางความม่ันใจ 4.26 0.72 มากที่สุด 

คุณภาพการบรกิารดานความเอาใจใส 4.14 0.68 มาก 

 

การทดสอบสมมตฐิาน 

สมมตฐิานที่ 1 : ทดสอบความแตกตางระหวางปจจัยพื้นฐานทางองคกรกับการตัดสินใจเลือกผูใหบริการตัวแทน

ออกของ 

สมมตฐิานที่ 1.1 ทดสอบความแตกตางระหวางปจจัยพื้นฐานองคกรดานรูปแบบองคกรธุรกิจกับการตัดสินใจเลือก

ผูใหบรกิารตัวแทนออกของ พบวา ปจจัยพื้นฐานองคกรดานรูปแบบองคกรธุรกจิที่แตกตางกันสงผลถึงการตัดสินใจเลือกผูให

บรกิารตัวแทนออกของ ไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถติทิี่ระดับ 0.05 

สมมตฐิานที่ 1.2 ทดสอบความแตกตางระหวางปจจัยพื้นฐานองคกรดานกิจกรรมหลักขององคกรในการใชบริการ

ตัวแทนออกของกับการตัดสินใจเลือกผูใหบริการตัวแทนออกของ พบวา ปจจัยพื้นฐานขององคกรดานกิจกรรมหลักของ
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องคกรในการใชบรกิารตัวแทนออกของที่แตกตางกันสงผลถงึการตัดสนิใจเลอืกผูใหบรกิารตัวแทนออกของ แตกตางกัน อยาง

มีนัยสําคัญทางสถติทิี่ระดับ 0.05 

สมมติฐานที่ 1.3 ทดสอบความแตกตางระหวางปจจัยพื้นฐานองคกรดานทําเลที่ตั้งขององคกรในการใชบริการ

ตัวแทนออกของกับการตัดสินใจเลอืกผูใหบรกิารตัวแทนออกของ พบวา ปจจัยพื้นฐานองคกรดานทําเลที่ตั้งขององคกรในการ

ใชบรกิารตัวแทนออกของแตกตางกันสงผลถงึการตัดสนิใจเลอืกผูใหบรกิารตัวแทนออกของ แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทาง

สถติทิี่ระดับ 0.05 

สมมติฐานที่ 1.4 ทดสอบความแตกตางระหวางปจจัยพื้นฐานองคกรดานอุตสาหกรรมหลักขององคกรในการใช

บรกิารตัวแทนออกของกับการตัดสนิใจเลอืกผูใหบริการตัวแทนออกของ พบวา ปจจัยพื้นฐานองคกรดานอุตสาหกรรมหลัก

ขององคกรในการใชบรกิารตัวแทนออกของที่แตกตางกันสงผลถงึการตัดสินใจเลือกผูใหบริการตัวแทนออกของ แตกตางกัน 

อยางมีนัยสําคัญทางสถติทิี่ระดับ 0.05 

สมมตฐิานที่ 1.5 ทดสอบความแตกตางระหวางปจจัยพื้นฐานองคกรดานทุนจดทะเบียนขององคกรในการใชบริการ

ตัวแทนออกของกับการตัดสนิใจเลอืกผูใหบรกิารตัวแทนออกของ พบวา ปจจัยพื้นฐานองคกรดานทุนจดทะเบียนขององคกร

ในการใชบริการตัวแทนออกของแตกตางกันสงผลถึงการตัดสินใจเลือกผูใหบริการตัวแทนออกของ แตกตางกัน อยางมี

นัยสําคัญทางสถติทิี่ระดับ 0.05 

สมมตฐิานที่ 1.6 ทดสอบความแตกตางระหวางปจจัยพื้นฐานองคกรดานจํานวนพนักงานขององคกรในการใชบริการ

ตัวแทนออกของกับการตัดสินใจเลือกผูใหบริการตัวแทนออกของ พบวา ปจจัยพื้นฐานขององคกรดานจํานวนพนักงานของ

องคกรในการใชบรกิารตัวแทนออกของแตกตางกันสงผลถงึการตัดสนิใจเลอืกผูใหบรกิารตัวแทนออกของ แตกตางกัน อยางมี

นัยสําคัญทางสถติทิี่ระดับ 0.05 

สมมติฐานที่ 2 : ทดสอบความแตกตางระหวางพฤติกรรมการใชบริการกับการตัดสินใจเลือกผูใหบริการตัวแทน

ออกของ 

สมมตฐิานที่ 2.1 ทดสอบความแตกตางระหวางพฤตกิรรมการใชบรกิารตามรูปแบบการขนสงหลักขององคกรกับการ

ตัดสนิใจเลอืกผูใหบรกิารตัวแทนออกของ พบวา พฤตกิรรมการใชบรกิารดานรูปแบบการขนสงหลักขององคกรที่แตกตางกัน

สงผลตอการตัดสนิใจเลอืกผูใหบรกิารตัวแทนออกของ แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถติทิี่ระดับ 0.05 

สมมตฐิานที่ 2.2 ทดสอบความแตกตางระหวางพฤติกรรมการใชบริการตามสถานที่ตั้งของผูใหบริการออกของกับ

การตัดสินใจเลือกผูใหบริการตัวแทนออกของ พบวา พฤติกรรมการใชบริการดานสถานที่ตั้งของผูใหบริการออกของที่

แตกตางกันสงผลตอการตัดสนิใจเลอืกผูใหบรกิารตัวแทนออกของ ไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถติทิี่ระดับ 0.05 

สมมติฐานที่ 2.3 ทดสอบความแตกตางระหวางพฤติกรรมการใชบริการตามบุคคลที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจ

เลอืกใชบรกิารตัวแทนออกของกับการตัดสนิใจเลอืกผูใหบรกิารตัวแทนออกของ พบวา พฤตกิรรมการใชบรกิารดานบุคคลที่มี

อิทธพิลตอการตัดสนิใจเลอืกใชบรกิารตัวแทนออกของที่แตกตางกันสงผลตอการตัดสินใจเลือกผูใหบริการตัวแทนออกของ 

ไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถติทิี่ระดับ 0.05 

สมมตฐิานที่ 2.4 ทดสอบความแตกตางระหวางพฤตกิรรมการใชบรกิารตามชวงเวลาหลักในการติดตอใชบริการกับ

การตัดสินใจเลือกผูใหบริการตัวแทนออกของ พบวา พฤติกรรมการใชบริการตามชวงเวลาหลักในการติดตอใชบริการที่

แตกตางกันสงผลตอการตัดสนิใจเลอืกผูใหบรกิารตัวแทนออกของ ไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถติทิี่ระดับ 0.05 

สมมตฐิานที่ 2.5 ทดสอบความแตกตางระหวางพฤตกิรรมการใชบรกิารตามความถี่ในการเดินเรื่องกับกรมศุลกากร

ตอเดอืนกับการตัดสนิใจเลอืกผูใหบรกิารตัวแทนออกของ พบวา พฤตกิรรมการใชบริการตามความถี่ในการเดินเรื่องกับกรม

ศุลกากรตอเดอืนที่แตกตางกันสงผลตอการตัดสนิใจเลอืกผูใหบรกิารตัวแทนออกของ แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่

ระดับ 0.05 
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1930 

วิจารณผลการวิจัย 

จากการวเิคราะหเรื่อง “กลยุทธคุณภาพการบรกิารสําหรับตัวแทนออกของ ในเขตภาคตะวันออก” สามารถอภิปราย

ผล โดยอางอิงจากงานวจัิยที่เกี่ยวของไดดังนี้ 

ปจจัยพื้นฐานขององคกร 

จากการทดสอบความแตกตางระหวางปจจัยพื้นฐานทางองคกรกับการตัดสนิใจเลอืกผูใหบรกิารตัวแทนออกของ ผล

การทดสอบสมมตฐิานพบวา ความแตกตางระหวางปจจัยพื้นฐานองคกรในดานกจิกรรมหลักในการใชบริการตัวแทนออกของ

ที่แตกตางกัน ทําเลที่ตัง้ขององคกรที่แตกตางกัน อุตสาหกรรมหลักที่แตกตางกัน ทุนจดทะเบียนตางกัน และจํานวนพนักงาน

ที่ตางกัน สงผลถึงการตัดสินใจเลือกผูใหบริการตัวแทนออกของที่แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่ง

สอดคลองกับงานวิจัยของ พริมา ทรัพยสมวงศ และ ณัฐสพันธ เผาพันธุ (2559) ที่ทําการศึกษาคุณภาพการบริการและ

เปรียบเทียบคุณภาพการบริการของเขตปลอดอากร ทาอากาศยานสุวรรณภูมิในมุมมองขององคกรลูกคา จําแนกตาม

ลักษณะขององคกรลูกคา พบวา องคกรลูกคาที่มีรูปแบบธุรกิจ ประเภทธุรกิจ และกิจกรรมที่แตกตางกัน มีความคิดเห็น

เกี่ยวกับคุณภาพการบรกิารทัง้ 5 มิต ิแตกตางกัน และยังสอดคลองกับงานวจัิยของ นันธดิา บุญเกิด (ม.ป.ป.) ที่ทําการศึกษา

ปจจัยดานคุณภาพการใหบรกิารดานโลจิสตกิสที่มีผลตอความพึงพอใจของผูใชบริการดานจัดสงของบริษัทซื้อมาขายไปแหง

หนึ่ง ในนคิมอุตสาหกรรมอมตะนคร พบวา ลักษณะปจจัยขององคกรที่แตกตางกัน มีความพงึพอใจในการใชบรกิารที่แตกตาง

กัน 

พฤตกิรรมการใชบรกิาร 

จากการทดสอบความแตกตางระหวางพฤตกิรรมการใชบรกิารกับการตัดสนิใจเลอืกผูใหบริการตัวแทนออกของ ผล

การทดสอบสมมติฐานพบวา รูปแบบการขนสงหลักที่แตกตางกัน และความถี่ในการใชบริการที่แตกตางกัน สงผลถึงการ

ตัดสนิใจเลอืกผูใหบรกิารตัวแทนออกของที่แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ 

นรนิทร ชมชื่น (2557) ที่ทําการศกึษาความสัมพันธระหวางลักษณะพฤตกิรรมแตละประเภทในการใชบริการกับการตัดสินใจ

เลอืกใชบรกิารคลนิกิเสรมิความงาม และปจจัยสวนประสมการตลาดบริการ พบวาลักษณะพฤติกรรมแตละประเภทมีผลตอ

การตัดสนิใจเลอืกใชบรกิารคลนิกิเสรมิความงาม 

คุณภาพการบรกิาร 

ความเปนรูปธรรมการบรกิาร (Tangible) 

จากการเปรยีบเทยีบความสําคัญระหวางคุณภาพการบริการในมุมมองของผูรับบริการและผูใหบริการตัวแทนออก

ของ พบวามุมมองผูรับบรกิารสวนใหญใหความสําคัญกับคุณภาพการบรกิารดานความเปนรูปธรรมอยูในระดับมาก โดยการ

ที่ผูใหบริการมีอุปกรณและเทคโนโลยีที่สอดรับกับระบบการทํางานของกรมศุลกากร มีความสําคัญอยูในระดับมากที่สุด 

รองลงมาคือ จํานวนพนักงานเพยีงพอ สถานที่ในการตดิตอมีความเปนระเบยีบเรยีบรอย มีพื้นที่รับรองลูกคาอยางเปนสัดสวน 

และมีเครื่องแบบพนักงานที่สุภาพเรยีบรอย ตามลําดับ ซึ่งไมสอดคลองกับการวิจัยเชิงคุณภาพ เนื่องจากการมีอุปกรณหรือ

เทคโนโลยีที่สอดรับกับระบบการทํางานกับกรมศุลกากรเปนสิ่งที่จําเปนตองทําอยูแลว เพราะหากไมทําจะไมสามารถทํางาน

ไดเพราะถูกบังคับดวยขอกําหนดจากกรมศุลกากร นอกจากนี้ผูใหบริการสวนใหญยังมองวาการมีออฟฟศที่สวยงาม หรือ

เครื่องแบบที่ดี ไมไดสะทอนถึงคุณภาพการบริการหรือคุณภาพการทํางาน แตผลการวิจัยเชิงปริมาณกลับสอดคลองกับ

แนวคิดของ ธรีกติ ินวรัตน ณ อยุธยา (2549) ที่อางถงึการศกึษาของ Parasuraman และคณะวาความเปนรูปธรรมการบริการ

จัดเปนคุณภาพการบรกิารประเภทที่ลูกคาสามารถประเมินและตัดสินใจไดกอนการใชบริการมากกวาคุณภาพในดานอ่ืน ๆ 

ดังนัน้คุณภาพการบรกิารดานความเปนรูปธรรมการบรกิารจึงเปนสิ่งที่สําคัญเพราะเปนดานที่ลูกคารายใหมนํามาประเมินเปน

อันดับแรก 

ความนาเช่ือถือในการใหบรกิาร (Reliability) 
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1931 

จากการเปรยีบเทยีบความสําคัญระหวางคุณภาพการบริการในมุมมองของผูรับบริการและผูใหบริการตัวแทนออก

ของ พบวามุมมองผูรับบรกิารสวนใหญใหความสําคัญกับคุณภาพการบริการดานความนาเชื่อถืออยูในระดับมาก โดยการที่

ผูใหบรกิารสามารถใหบรกิารไดอยางถูกตอง ตรงเวลาตามที่ตกลงไวตั้งแตครั้งแรกที่ใชบริการมีความสําคัญอยูในระดับมาก

ที่สุด รองลงมาคือ สามารถแกไขปญหาเฉพาะหนาไดอยางมืออาชีพ จดทะเบียนกับกรมศุลกากร สามารถจดจําขอมูล

ผูรับบรกิารไดอยางแมนยํา และเปนสมาชกิสมาคมชปิปงแหงประเทศไทย ตามลําดับ ซึ่งสอดคลองกับการวิจัยเชิงคุณภาพ ที่

ผูใหบรกิารสวนใหญมองวาคุณภาพการบริการดานความนาเชื่อถือมีความสําคัญมากที่สุด เพราะการจดทะเบียนและการมี

ใบรับรองตาง ๆ เปนสิ่งที่สามารถเปนหลักฐานที่เปนทางการที่ใชในการยืนยันไดถึงความสามารถในการทํางาน และยัง

สอดคลองกับงานวจัิยของ นติยา คําสวนจิก (2558) ที่ทําการศกึษาความสัมพันธระหวางคุณภาพการบริการกับการตัดสินใจ

ใชบริการองคการคลังสินคา ซึ่งจากการศึกษาพบวา คุณภาพการบริการดานความนาเชื่อถือสงผลตอการเลือกใชบริการ

องคการคลังสนิคา 

การตอบสนองตอความตองการการบรกิาร (Responsiveness) 

จากการเปรยีบเทยีบความสําคัญระหวางคุณภาพการบริการในมุมมองของผูรับบริการและผูใหบริการตัวแทนออก

ของ พบวามุมมองผูรับบรกิารสวนใหญใหความสําคัญกับคุณภาพการบรกิารดานการตอบสนองตอความตองการการบริการ

อยูในระดับมากที่สุด โดยการที่ผูใหบรกิารมีความใสใจในเนื้อหางานของลูกคาที่รับผดิชอบ มีความสําคัญอยูในระดับมากที่สุด 

รองลงมาคือ ผูใหบริการสามารถใหบริการแกผูรับบริการไดในทันทีที่รองขอ และไมทําใหลูกคารอนานในการใชบริการ 

ตามลําดับ ซึ่งไมสอดคลองกับการวิจัยเชิงคุณภาพ เนื่องจากผูใหบริการตัวแทนออกของสวนใหญมองวา มันเปนสิ่งที่

จําเปนตองทําในการใหบริการอยูแลว เชนในตรวจปลอยสินคาออกจากทาเรือ ทางทาเรือไดมีขอกําหนดอยูแลววาตอง

ดําเนนิการนําสนิคาออกจากทาภายใน 3 วันหากมากกวานั้นจะเกิดภาระทางทา และยังไมสอดคลองกับงานวิจัยของ นิตยา 

คําสวนจิก (2558) ที่ทําการศกึษาความสัมพันธระหวางคุณภาพการบริการกับการตัดสินใจใชบริการองคการคลังสินคา ซึ่ง

จากการศึกษาพบวา คุณภาพการบริการดานการตอบสนองตอความตองการการบริการไมสงผลตอการเลือกใชบริการ

องคการคลังสนิคา 

การสรางความม่ันใจใหแกผูมารับบรกิาร (Assurance) 

จากการเปรยีบเทยีบความสําคัญระหวางคุณภาพการบริการในมุมมองของผูรับบริการและผูใหบริการตัวแทนออก

ของ พบวามุมมองผูรับบรกิารสวนใหญใหความสําคัญกับคุณภาพการบริการดานการสรางความม่ันใจใหแกผูมารับบริการมี

ความสําคัญอยูในระดับมากที่สุด โดยการที่ผูใหบริการมีความซื่อสัตยและเก็บความลับของลูกคามีความสําคัญอยูในระดับ

มากที่สุด รองลงมาคือ มีการตดิตามขอกําหนดตาง ๆ ที่เปลี่ยนไปของกรมศุลกากรหรอืหนวยงานรัฐอยางใกลชิด มีการแสดง

ความรับผิดชอบหากเกิดขอผิดพลาดอยางเปนระบบและมีมาตรฐาน และมีการคัดเลือกพนักงานที่มีความเชี่ยวชาญมา

ใหบรกิาร ตามลําดับ ซึ่งสอดคลองกับการวจัิยเชงิคุณภาพ ที่ผูใหบรกิารตัวแทนออกของสวนใหญมองวาคุณภาพการบริการ

ดานการสรางความม่ันใจมีความสําคัญมากที่สุด เพราะเชื่อวาถาลูกคามีความม่ันใจไมวาอยางไรก็จะใชบริการอยางแนนอน 

ทั้งยังสอดคลองกับงานวิจัยของ ณัฐชัย วงศศุภลักษณ (2556). ที่ทําการศึกษาความสัมพันธระหวางสวนประสมทาง

การตลาดบริการกับคุณภาพการบริการรถโดยสารสาธารณะดวยโมเดลผสม โดยผลการศึกษาพบวา มีความสัมพันธกัน

โดยเฉพาะดานการสรางความม่ันใจมีความสัมพันธกันมากที่สุด 

ความเอาใจใส (Empathy) 

จากการเปรยีบเทยีบความสําคัญระหวางคุณภาพการบริการในมุมมองของผูรับบริการและผูใหบริการตัวแทนออก

ของ พบวามุมมองผูรับบรกิารสวนใหญใหความสําคัญกับคุณภาพการบรกิารดานความเอาใจใสแกผูมารับบริการอยูในระดับ

มาก โดยการที่ผูใหบรกิารคํานงึถงึผลประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ มีความสําคัญอยูในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ มีการ

ใหบรกิารลูกคาอยางเทาเทยีม และมีการตดิตอสื่อสารแจงขอมูลขาวสารอยางสมํ่าเสมอ ตามลําดับ ซึ่งไมสอดคลองกับการ
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1932 

วจัิยเชงิคุณภาพ เพราะในมุมมองผูใหบรกิารสวนใหญมองวา การติดตองานในทุก ๆ วันที่ใหบริการก็ถือเปนการเอาใจใสอยู

แลว แตผลจากการวจัิยเชงิปรมิาณกลับสอดคลองกับงานการศกึษาของ วรชนก เต็งวงษวัฒนะ (2558). ที่ศกึษาความสัมพันธ

ระหวางคุณภาพการใหบรกิารและการตัดสนิใจใชบรกิารขนสงพัสดุ ของบรษิัทเอกชนภายในประเทศไทย ในกรุงเทพมหานคร 

โดยผลการศกึษาพบวา คุณภาพการบรกิารดานความเอาใจใสสงผลตอการตัดสนิใจใชบรกิารขนสงพัสดุ และยังสอดคลองกับ

งานวิจัยของ นิตยา คําสวนจิก (2558) ที่ทําการศึกษาความสัมพันธระหวางคุณภาพการบริการกับการตัดสินใจใชบริการ

องคการคลังสินคา ซึ่งจากการศึกษาพบวา คุณภาพการบริการดานความเอาใจใสสงผลตอการเลือกใชบริการองคการ

คลังสินคา อีกทั้งยังสอดคลองกับงานวิจัยของ Saling, Basri Madding, Baharuddin Semmaila, Achmad Gani (2016). ที่

ทําการศกึษาความสัมพันธระหวางคุณภาพการบรกิารกับการตัดสนิใจพักโรงแรมระดับ 3-4 ดาวใน Jayapura จากการศึกษา

พบวาคุณภาพการบรกิารดานความเอาใจใสมีผลเชงิบวกกับการตัดสนิใจเขาพักโรงแรมอยางมีนัยสําคัญ 
 

สรุปผลการวิจัย 

1.จากการทดสอบความแตกตางพฤตกิรรมการใชบรกิารดานรูปแบบขนสงและสถานที่ตัง้ของผูใหบรกิารตัวแทนออก

ของ ที่มีผลตอการตัดสนิใจเลือกผูใหบริการตัวแทนออกของ ที่สวนใหญผูรับบริการจะขนสงทางเรือเปนหลักและเลือกผูให

บริการตัวแทนออกของในจังหวัดชลบุรีมากที่สุด อีกทั้งการสัมภาษณจากผูใหบริการตัวแทนออกของที่กลาวถึงลูกคาสวน

ใหญมาจากนิคมอุตสาหกรรมในจังหวัดชลบุรี ดังนั้นกลยุทธระดับธุรกิจที่เหมาะสมคือการมีสํานักงานใหญหรือสํานักงาน

สาขาตัง้อยูในจังหวัดชลบุร ีทัง้นี้เนื่องจากจังหวัดชลบุรเีปนจังหวัดที่อยูใกลทาเรอื อีกทัง้ยังอยูใกลสนามบิน นิคมอุตสาหกรรม 

และยังใกลกับกรุงเทพ ฯ ซึ่งสามารถอํานวยความสะดวกในการทํางานทัง้ผูใหบรกิารและผูรับบรกิาร 

2.จากคาเฉลี่ยผูตอบแบบสอบถามที่มองวาคุณภาพการบริการดานความนาเชื่อถือเปนสิ่งที่สําคัญในระดับมาก 

โดยเฉพาะการใหบริการที่ถูกตอง ตรงเวลาตามที่ตกลงไวตั้งแตครั้งแรกที่ใชบริการ อีกทั้งจากการสัมภาษณผูใหบริการ

ตัวแทนออกของสวนใหญมองวาความนาเชื่อถอืเปนสิ่งที่สําคัญที่สุดที่ทําใหลูกคาตัดสนิใจ ดังนั้นกลยุทธที่เหมาะสมที่จะสราง

ความนาเชื่อถอืในการบรกิารไดแก 

- การจดทะเบียนกับกรมศุลกากรและการเปนสมาชิกกับสมาคมที่ไดรับการรับรองจากกรมศุลกากร รวมทั้ง

ขอกําหนดอ่ืน ๆ ของกรมศุลกากรอยางถูกตอง 

- มีระบบการจัดจาง อบรม และพัฒนาบุคลากรที่ดี เพราะบุคลากรถือเปนสิ่งที่สําคัญในธุรกิจการบริการ 

โดยเฉพาะการคัดเลือกพนักงานที่ผานการอบรมและมีใบรับรองจากกรมศุลกากรหรือการสงพนักงานเขาไป

อบรมกับหนวยงานอ่ืน ๆ 

3.จากคาเฉลี่ยผูตอบแบบสอบถามที่มองวาคุณภาพการบรกิารดานการสรางความม่ันใจใหแกผูมารับบริการเปนสิ่งที่

สําคัญในระดับมากที่สุด อีกทั้งจากการสัมภาษณผูใหบริการตัวแทนออกของสวนใหญมองวาการสรางความม่ันใจเปนสิ่งที่

สําคัญที่สุดที่ทําใหลูกคาตัดสนิใจ ดังนัน้กลยุทธระดับธุรกจิที่เหมาะสมในการสรางความม่ันใจ ไดแก 

- การติดตามขอกําหนดของกรมศุลกากรและหนวยงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของกับสินคาที่ลูกคานําเขา – สงออก ซึ่ง

ผูบริหารอาจศึกษาขอกําหนดตาง ๆ ดวยตัวเองแลวนํามาสรุปใหพนักงานเขาใจ หรืออาจสงพนักงานเขาไป

อบรมกับหนวยงานตาง ๆ 

- มีการฝกอบรมพนักงานอยางตอเนื่อง เพราะความรูความสามารถของพนักงานเปนสิ่งที่สรางความม่ันใจใหกับ

ลูกคาได ทัง้ความรูที่เกี่ยวของกับการดําเนนิพธิีการศุลกากรและภาษาตางประเทศ เปนตน 

- การมีผูชํานาญการศุลกากรประจําสํานักงาน เพราะผูชํานาญการศุลกากรถอืเปนตัวแทนออกของระดับสูงสุดที่

ผานการอบรมและทดสอบมากกวาผูเชี่ยวชาญศุลกากร 
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- การสรางเครอืขายที่ดกีับตัวแทนออกของดวยกันเอง หรอืหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน บรกิารโลจิสตกิสอ่ืน ๆ ที่

เกี่ยวเนื่องกับตัวแทนออกของ 

- การสรางผลงานที่ด ี รักษาระดับคุณภาพการทํางาน ปรับปรุงการทํางานอยูเสมอ เพื่อใหลูกคาและเจาหนาที่

ศุลกากรประทับใจจนเกดิการแนะนําและบอกตอ ซึ่งสามารถทําใหลูกคารายใหมเกดิความม่ันใจมากขึ้น 
 

กติตกิรรมประกาศ 

 งานวิทยานิพนธฉบับนี้สําเร็จลงไดดวยความกรุณาจาก ดร.ศุภสิทธิ์ เลิศบัวสิน อาจารยที่ปรึกษาหลัก ผูชวย

ศาสตราจารย ดร.ยอดย่ิง ธนทวี และดร.กฤช จรินโท คณะกรรมการสอบงานวิทยานิพนธ ที่กรุณาใหคําปรึกษาแนะนํา

แนวทางที่ถูกตอง ตลอดจนแกไขขอบกพรอง ตาง ๆ ดวยความละเอียดถี่ถวนและเอาใจใสดวยดีเสมอมา ขอกราบ

ขอบพระคุณเปนอยางสูง ไว ณ โอกาสนี้ 
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บทคัดยอ 

การวจัิยนี้มีจุดประสงคเพื่อศกึษาการดําเนนิธุรกจิบนความเชื่อประเภทเบอรมงคล กระบวนการดําเนินธุรกิจรวมทั้ง

ปจจัยที่สงผลตอพฤตกิรรมการใชเบอรมงคลของผูบริโภคเพื่อใหผูบริโภคมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับธุรกิจเบอรมงคลและ

สามารถใชวจิารณญาณในการเลอืกซื้อไดอยางเหมาะสม รวมทัง้ผูประกอบการสามารถคาดการณความตองการเบอรมงคล

ในอนาคตได โดยใชวธิกีารวจัิยแบบผสมคือเชงิคุณภาพและเชิงปริมาณ การวิจัยเชิงคุณภาพเก็บขอมูลจากการสัมภาษณเชิง

ลกึผูประกอบการทั้งหมด 4 กลุมคือ กสทช.  โอเปอรเรเตอร, ดีลเลอรและรายยอยตามลําดับ และนําผลการสัมภาษณมา

วเิคราะหโดยใชวธิวีเิคราะหขอมูลเชงิคุณภาพ สวนการวิจัยเชิงปริมาณกลุมตัวอยางคือผูบริโภคจํานวน 400 คน ผลการวิจัย

เชิงคุณภาพพบวากระบวนการดําเนินธุรกิจเปนดังนี้ เริ่มจาก กสทช. ไดจัดสรรเลขหมายตามประกาศเพื่อนําไปให

โอเปอรเรเตอรโดยจะเก็บเลขหมายสวยไวเพื่อทําการประมูลเอง หลังจากนั้นโอเปอรเรเตอรไดรับเบอรที่ถูกจัดสรรมาแลวจะ

นําเบอรมาคัดเลอืกเพื่อเปนเบอรมงคลแลวนําไปทําตลาดกับผูบริโภคโดยตรง สวนเบอรที่เหลือนําไปใหดีลเลอรโดยดีลเลอร

นัน้ก็จะนําเบอรเหลานัน้มาคัดเลอืกใหเปนเบอรมงคลตามหลักการตางๆ จากนัน้จะตัง้ราคาสูงขึ้นจากเบอรทั่วไปเพื่อขายปลีก

ใหกับรายยอย สวนรายยอยจะตั้งราคาจากเบอรที่ไดรับมาจากดีลเลอรหรือจากโอเปอรเรเตอรเองตามราคาตลาด 

ผลการวิจัยเชิงปริมาณหาจํานวนคนที่ตองการจะเปลี่ยนเบอรมงคล พบวาสวนมากเปนเพศหญิง อยูในชวงอายุ 21-30 ป 

รายไดอยูระหวาง 15,001-35,000 บาท/เดือน อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน/รับจาง ระดับการศึกษาปริญญาตรี สถานภาพ

โสด โดยปจจัยที่มีผลตอการตัดสนิใจมากที่สุดคือ ความเชื่อเรื่องการแกเคล็ด ถือเคล็ด(Tneutralize) ซึ่งราคาที่ยอมจายมาก

ที่สุดคือต่ํากวา 500 บาทและเบอรที่ชอบมากที่สุดคือเบอรมงคล 

คําสําคัญ:  เบอรมงคล  ธุรกจิบนความเชื่อ  พฤตกิรรมผูบรโิภค  ความเชื่อเรื่องโชค ลาง   ปจจัยดานคานยิม 

Abstract 

 This research was aim to study of business approach and belief in astrology concerning lucky mobile number, 

flow of business, factors that influent customer behavior to select their own lucky mobile numbers. In addition 

established customer awareness that effected to purchase consideration. This research used mix methodology, 

qualitative research and quantitative research. For qualitative research, the researcher collected data by in-depth 

interview 4 groups of entrepreneur such as 1.Office of the NBTC 2.Operator 3. Dealer 4.Retailers and used content 

analysis for result. For quantitative research, the researcher collected data from customers 400 samples. The findings of 

qualitative research indicated that flow of business begins with office of the NBTC had selected the gold mobile numbers 

for auction then distributes the rest to operators. The operators had selected lucky mobile numbers for their own  
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marketing and sale then distribute remaining numbers to dealer. Dealer had selected lucky mobile numbers which is 

from varies theory. Then sale with higher price than regular number to retailer. Retailer had got  lucky numbers from 

dealer or operators and sale with market price. The finding of quantitative research indicated the majority of the sample 

group who wish to use the lucky mobile numbers are female, single,  age21-30 years old, income 15,001-30,000 

bath/month,  employee and graduated in Bachelor’s degree. The influent factor of decision  is believe in neutralize 

(Tneutralize), the satisfied price is lower than 500 bath and lucky number is famous number. 

Keywords: Lucky mobile number, Business approach in believe, Customer behavior, Believe in lucky, Trends 
 

ที่มาและความสําคัญของปญหา 

นอกจากศาสตรทางดานโหราศาสตรและฮวงจุยแลวยังมีศาสตรอีกหนึ่งศาสตรที่ไดรับความนิยมคือ ศาสตรเรื่อง

ตัวเลข เรื่องของตัวเลขที่มีความหมายเปนสริมิงคลและอัปมงคลนัน้ เชื่อกันวาหากไดผูกพันกับเลขเหลานั้นแลว เม่ือประกอบ

ภารกิจใด ชีวิตก็จะประสบกับความเจริญรุงเรืองหรือเกิดความวุนวาย จนบางคนถึงกับเสาะแสวงหา เลขทะเบียนรถยนต 

เบอรโทรศัพท  หรือแมกระทั่งเลขที่บานของตนใหเปนเลขมงคล ดังเชนการประมูลเลขทะเบียนสวย หรือเลขมงคลของ

สํานักงานขนสงฯ แตละจังหวัด หลายๆ คนก็จะตองขวนขวายลงทุนไปประมูลในราคาสูงๆ เพื่อใหไดเลขมงคลที่ตัวเองชื่นชอบ 

โดยคิดวาจะนําความเปนสริมิงคลมาให (นติยา ยนจอหอ, 2557)  นอกจากนี้เรื่องตัวเลขก็มีผลตอการถือฤกษยามในการทํา

ธุรกจิ เชนบรษิัท แสนสริ ิก็นําเลขแคมเปญกับเลข 9 ในการทําโปรโมชั่นพเิศษตลอดเดอืน 9 ดวย 9 ขอเสนอพิเศษ นอกจากนี้

ยังถอืเปนการที่เหลาชาวไทยไดรวมมือกันอยางพรอมเพรยีงถวายพระพรแดพระเจาอยูหัวของเราในมหามงคลฤกษนี้ดวย (วิ

เลศิ ภูรวิัชร, 2553) จากความเชื่อเรื่องตัวเลขจึงทําใหเกดิธุรกจิที่เกี่ยวกับตัวเลขขึ้นมา นั่นก็คือธุรกจิเบอรสวย เบอรมงคล ผล

จากการสํารวจธุรกิจเบอรสวยในปจจุบัน พบวามีการใหราคากับเบอรสวยตั้งแตหลักรอย ไปจนถึงหลักสิบลาน ขึ้นอยูกับ

ความตองการของตลาด และความสวยของเลขหมายตามคานิยมของแตละบุคคลความตองการในตลาดที่จะนําหมายเลข

พเิศษ หรือเบอรสวย ที่มีรูปแบบการจัดเรียงสวยงาม ซึ่งเปนที่ตองการในตลาดมากกวาหมายเลขธรรมดาทั่วไป นําไปเปน

ทรัพยสนิ  หรอืเก็งกําไรนอกจากนี้ความตองการของตลาดที่เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ กสทช. ไดนําเบอรมงคลมาประมูลเพื่อหารายได

เขารัฐซึ่งมีรายไดมากกวา 57.9 ลาน โดยราคาแพงสุดเบอรละ 8.1 ลาน (sanook, 2556)  จะเห็นไดวาการที่กสทช.นําเบอร

มงคลออกมาประมูลทําใหรัฐไดเงนิมูลคามหาศาล นอกเหนอืจากการที่ กสทช.นําเบอรมงคลมาประมูลแลวคายโทรศัพทตาง 

ๆ เม่ือไดเบอรสวย เบอรมงคลไปแลวก็ใชการตลาดดึงดูดผูบริโภคมากขึ้น จากขอมูลขางตนจะเห็นไดวาธุรกิจเกี่ยวกับความ

เชื่อเรื่องตัวเลขและเบอรมงคลเปนธุรกิจที่นาสนใจ ธุรกิจเกี่ยวกับเบอรมงคลนี้ไมวาภาวะเศรษฐกิจจะรุงเรืองหรือซบเซา 

ธุรกิจนี้ก็ยังคงไดรับความนิยมอยางตอเนื่องและไดรับความนิยมสูง จึงสนใจที่จะศึกษาวิธีการดําเนินธุรกิจบนความเชื่อ

ประเภทเบอรมงคล เพื่อศกึษารูปแบบการดําเนินธุรกิจประเภทนี้ รวมทั้งปจจัยที่สงผลตอตอพฤติกรรมของผูบริโภคตอการ

เลือกซื้อเบอรมงคล ซึ่งผลการศึกษาที่ไดนั้นจะเปนประโยชนตอผูประกอบธุรกิจเกี่ยวกับเบอรมงคลรวมทั้งการทําธุรกิจ

เกี่ยวกับความเชื่อประเภทอ่ืน ๆ สามารถนาเอาผลที่ไดไปปรับใชในการพัฒนากลยุทธทางดานการบริการใหสอดคลองกับ

ความความคาดหวังของผูมาใชบรโิภค ใหมีการเตบิโตและเปนที่ยอมรับในระดับสากลและเปนอีกหนึ่งธุรกิจที่สามารถผลักดัน

เศรษฐกจิ ของประเทศใหเตบิโตตอไปได  วัตถุประสงคของการวจัิย  1.   เพื่อศกึษากระบวนการการดําเนนิธุรกจิความเชื่อ

ประเภทเบอรมงคล 2. เพื่อศกึษาปจจัยที่สงผลตอพฤต ิกรรมการใชเบอรมงคลของผูบรโิภค 3. ผูบรโิภคมีความรูและหลักการ

ในการเลอืกซื้อเบอรมงคลมากขึ้นเพื่อใหรูเทาทันในการตัง้ราคาของผูประกอบการ 
 

วิธีดําเนินการวิจัย  

การศกึษาครัง้นี้ใชวธิวีจัิยแบบผสมผสาน (Mixed methods research) ใชวธิกีารเก็บขอมูล เชงิปรมิาณและเชงิ

คุณภาพพรอมกัน (Concurrent procedures) การวจัิยเชงิคุณภาพในครัง้นี้มุงศกึษาจากเอกสาร และการสัมภาษณเชงิลกึ (In 
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depth interview) ในประเด็นเรื่องการดําเนนิธุรกจิเบอรมงคล โดยกลุมตัวอยางแบงออกเปน 4 กลุมคือ 1.ผูจัดสรรเลขหมาย

โทรศัพท หรอื สํานักงานคณะกรรมการกจิการกระจายเสยีง กิจการโทรทัศน และกจิการโทรคมนาคมแหงชาต(ิ กสทช) 2 คน 

2.กลุมเครอืขายผูใหบรกิารหรอื โอเปอรเรเตอร   ( Operator )  3 ราย 3. รานขายสงเบอรโทรศัพท หรอืดลีเลอร ( Dealer ) 2 

ราย 4. คือ รานคารายยอย 10 ราย โดยสรุปผลจากการสัมภาษณแบบเจาะลกึ แลวนํามากําหนดเปนกรอบโดยใชการ

วเิคราะหขอมูลเชงิคุณภาพ ( Content analysis ) สวนการวจัิยเชงิปรมิาณประชากรคือประชาชนทั่วไปทัง้มีความสนใจที่จะซื้อ

หรอืไมมีความสนใจที่ซื้อเบอรมงคล โดยใชวธิหีาขนาดตัวอยางที่ไมรูจํานวนประชากรของ Cochran (1977) ที่ระดับความ

เชื่อม่ันที่ 95% ความคลาดเคลื่อน ±5% ไดกลุมตัวอยางทัง้สิ้น 400 คน โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บขอมูล 

การเก็บรวบรวมขอมูลในพื้นที่ไดกระทําในชวงระยะเวลาตัง้แต 1 กรกฎาคม ถงึ  30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เปนระยะเวลา 

150 วัน ใชการวเิคราะหทางสถติทิัง้เชงิพรรณนา (Descriptive statistics) และ ใชสถติเิชงิอนุมาน (Inferential statistics) ใชการ

วเิคราะหแบบ   Neutral Network (โครงขายใยประสาทเทยีม ) เพื่อพยากรณเบอรมงคลและราคาที่ยอมจายที่ผูบรโิภค

ตองการมากที่สุด   
 

ผลการวิจัย  

วัตถุประสงคการวิจัยคือการศึกษากระบวนการดําเนินธุรกิจเบอรมงคลซึ่งทําโดยการวิจัยเชิงคุณภาพจากการ

สัมภาษณผูประกอบการทั้งสิ้น 4 กลุมผูวิจัยสามารถสรุปผลการศึกษาเกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจบนความเชื่อประเภทเบอร

มงคลไดออกเปน 2 สวนดังนี้  

1. ศกึษากระบวนการทําธุรกจิเบอรมงคล 

เปนการศกึษากระบวนการทําธุรกจิเบอรมงคลจากการสัมภาษณผูประกอบการ 4 กลุมโดยเริ่มตนจากความคิดที่จะ

ทําธุรกิจ ตนทุน การตั้งราคา ประเภทของเบอรที่เปนที่ตองการของตลาด ปญหาอุปสรรค และขอดีขอเสียของธุรกิจ จาก

การศกึษาสามารถสรุปไดวาจุดเริ่มตนของกลุมที่ 1 คือการตองการนําเบอรหรือทรัพยากรที่มีอยูมาใชประโยชนและตองการ

สงเปนรายไดรัฐ กลุมที่ 2 เริ่มตนเนื่องจากเห็นความตองการของตลาดจึงเห็นโอกาสและทําผลิตภัณฑใหตอบสนองความ

ตองการของลูกคา และจุดเริ่มตนของกลุมที่ 3และ4 คือความเชื่อเรื่องโหราศาสตร เบอรมงคล ความชอบสวนตัว นอกจากนี้

อิทธพิลจากคนรอบขางทําใหเกดิความสงสัย ลองศกึษาและทดลองกับตัวเองจนเกดิเปนความเชื่อขึ้นมา โดยเกณฑหรือวิธีการ

คัดเลอืกเบอรของ กลุมที่ 1 คือใชการจัดสรรเลขหมายทางเทคนคิตามประกาศ กสทช. และตามความเหมาะสม สวนกลุมที่ 2 

ใชการคัดสรรสองวธิคืีอ นําเบอรที่มีอยูใหผูเชี่ยวชาญทางดานตัวเลขคัดสรร และวิธีที่นําหลักการจากผูเชี่ยวชาญแลวมาคัด

สรรเอง  กลุมที่3และ 4 มีความเห็นคือการใชสูตรของบุคคลที่เปนผูเชี่ยวชาญทางดานเลขศาสตร ไมวาจะเปนการอางอิงจาก

หนังสือ การใชโปรแกรมคํานวณตามเว็บไซตตางๆ ตามความนิยม หรือประสบการณ ซึ่งสามารถแบงตนทุนไดเปนสอง

ลักษณะคือ ตนทุนที่เปนตัวเลขและตนทุนที่ไมเปนตัวเลข ตนทุนที่ไมเปนตัวเลขผูใหสัมภาษณในกลุมที่ 1และ2 ไดใหความ

คิดเห็นเรื่องตนทุนคือ ตนทุนในการจัดจางผูเชี่ยวชาญในการคัดสรรเบอร  ตนทุนทางดานการจัดทําโปรแกรมหรือการจัดทํา

ระบบฐานขอมูลตางๆ และตนทุนทางดานกระบวนการดําเนนิการและการทําตลาด สวนตนทุนที่เปนตัวเลขของกลุมที่ 3และ4 

สามารถสรุปไดวา ตนทุนของเบอรมงคลมีความหลากหลายแตสวนใหญจะอยูประมาณหลักรอยถึงหลักพันบาท โดยปจจัยใน

การพจิารณาการตัง้ราคาเบอรมงคลสวนใหญจะดูที่ราคาตลาด ความสวยงามตําแหนง ตัวเลข ความเปนมงคลของเบอร และ

ประสบการณในการตัง้ราคา  กลุมเปาหมายคือประชาชนทั่วไปที่สนใจเบอรมงคลที่เปนกลุมวัยทํางาน รองลงมาเปนนักวาง

เบอรหรือหมอดู  สวนคนรอบขาง/คนรูจัก และการบอกตอเปนอันดับสุดทาย โดยความตองการเบอรจากความเห็นของ

ผูประกอบการคือสวนมากผูบริโภคจะมีความตองการในกลุมเบอรมงคลที่ชวยในเรื่องของการงาน การเงิน และความรัก 

รองลงมาคือเบอรสวยที่เปนเบอรตอง และ เบอรเรยีง นอกจากนี้ปญหาอุปสรรคของการทําธุรกจิ ของกลุมที่ 1 คือจะมีปญหา

เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ อุปกรณที่ใชไมมีความทนทานและผูเขารวมประมูลไมศึกษาขอมูลมากอน สวนกลุมที่ 2 จะพบ
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เรื่องขอจํากัดตางๆในการทําตลาด เบอรมงคลที่ถูกคัดสรรไมไดตามเกณฑและการคนประวัติขอมูลการใชเนื่องจากรายยอย

แยงชงิเบอร สวนกลุมที่ 3และ4 จะมีอุปสรรคโดยสวนมากคือ เบอรหมดอายุ รองลงมาคือคูแขงเยอะ และเบอรมงคลเริ่มนอย

ละเปนอันดับสุดทาย ซึ่งขอดีเสียของการทําธุรกิจนี้ กลุมที่ 1 ใหความเห็นวาประชาชนสามารถเขาถึงเบอรสวยไดดวยการ

ประมูลเปนสวนใหญ และไมพบขอเสยี สวนกลุมที่ 2 ขอดคืีอสามารถเติมเต็มความตองการของตลาดและมีผลิตภัณฑที่ตอบ

โจทยความตองการของผูบริโภค เพื่อใหสามารถแขงขันกับคูแขงได สวนขอเสียคือเกิดการแยงชิงเบอรเนื่องจากเบอรขาด

ตลาด ขอดโีดยสวนใหญของกลุมที่ 3 และ 4 คือมีผลตอบแทนที่ด ีโดยที่ความเห็นสวนใหญคิดวาไมมีขอเสีย สวนเบอรเริ่มหา

ยากขาดตลาด มีคูแขงเยอะ ที่เปนขอเสยีของความคิดเห็นรองลงมา  

2. ศกึษาการดําเนนิธุรกจิเบอรมงคล  

เปนการศึกษาชองทางการจัดจําหนายสินคา การตลาด กลยุทธและแนวโนมของตลาดในอนาคต จากการศึกษา

สามารถสรุปไดวาชองทางในการจัดจําหนายสนิคาของกลุมที่ 2 สวนใหญจะเปนทางรานคาของตนที่กระจายตามพื้นที่ตางๆ  

สวนกลุมที่ 3 และ 4 จะใชสังคมออนไลนหรอืเฟสบุคเปนสวนใหญ รองลงมาคือสังคมออนไลนอ่ืนๆ,เว็บไซตและขายผานทาง

หนาราน โดยการทําการตลาดของกลุมที่ 1 คือใชการประชาสัมพันธทุกชองทาง เชน สื่อออนไลน สื่อสิ่งพิมพ สื่อวิทยุ 

โทรทัศน เปนตน ซึ่งการใชสื่อออนไลนมีประสิทธิภาพมากที่สุด สวนกลุมที่ 2 นําผูเชี่ยวชาญมาเปนพรีเซนเตอรเพื่อเพิ่มการ

ดงึดูดลูกคา กลุมที่ 3 และ 4 สวนใหญแลวจะไมมีการทําตลาดและโปรโมชั่นเนื่องจากกลุมนี้มองวาสินคาเปนสินคาที่เฉพาะ

กลุมมีความพเิศษในตัวเองอยูแลวจึงไมตองทําการตลาดเปนความพอใจของผูซื้อมากกวา ซึ่งกลยุทธที่เรียกลูกคากลับมาซื้อ

ซ้ําคือกลุมที่ 1 มีกลยุทธในการใหประชาชนกลับมาประมูลไดคือ เรื่องของการพัฒนาระบบการประมูลใหมีความสะดวกสบาย 

การเพิ่มการประชาสัมพันธ การติดตามความตองการตลาดเพื่อใหสามารถเขาถึงความตองการของตลาดได สวนกลุมที่ 2 

เนนการบรกิารของเครอืขาย กลุมที่ 3 และ 4 ลูกคามีความไววางใจในสินคาตั้งแตครั้งแรกเนื่องจากเปนเรื่องของความเชื่อ

สวนบุคคลจึงทําใหลูกคากลับมาซื้อซ้ําโดยปกติจึงไมมีกลยุทธใดๆ รองลงมาคือการบริการที่ดีของผูขาย จุดแข็งของผูให

สัมภาษณคือ กลุมที่ 1 เห็นวาจุดแข็งของการประมูลคือ ประชาชนสามารถเขาถงึทรัพยากรของรัฐไดและราคาที่นํามาประมูล

เปนราคาตลาดมีมากที่สุด สวนกลุมที่ 2 การใชผูเชี่ยวชาญหรอืวธิกีารที่ทําใหสินคามีความโดดเดนกวาคูแขงมีมากที่สุด สวน

กลุมที่ 3 และ 4 สวนมากเห็นวาเบอรมงคลเปนสินคาที่เฉพาะตัว และสินคาที่ตรงความตองการของลูกคาอยูแลว ความ

คิดเห็นที่รองลงมาคือการใหการบรกิารที่ดกีับลูกคาและการจัดโปรโมชั่นรวมถึงในเรื่องของราคาที่ลูกคาสมารถเขาถึงไดทุก

กลุม ซึ่งผูใหสัมภาษณไดใหความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวโนมของธุรกจินี้วา สวนมากคิดเห็นเหมือนกันวาความตองการของตลาด

หรอืตัวธุรกจิยังคงอยูแนวโนมเพิ่มขึ้นแตก็ไมไดเพิ่มขึ้นอยางเปนนัยสําคัญ ซึ่งความคิดเห็นรองลงมาคือคิดวาแนวโนมเพิ่มมาก

ขึ้น 

จากผลสรุปการวิจัยเชิงคุณภาพสามารถเขียนออกมาไดเปน 3 แผนภาพ กระบวนการดําเนินธุรกิจภาพรวม, แผนภาพ

ทางดานรายไดตนทุน,และการทําการตลาดและกลยุทธเปนดังนี้ 
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1940 

 
 

นอกจากนี้สามารถหาความตองการของผูบรโิภคจากผลการวิจัยเชิงปริมาณจากกลุมตัวอยางทั้งหมด 400 คนจะมี

กลุมตัวอยางเพียงแค 159 คนที่ยอมเปลี่ยนเบอรโทรศัพทเปนเบอรมงคลซึ่งใน 159 คนนี้สามารถสรุปราคาที่ยอมจายและ

เบอรที่ชอบเปนตารางไดดังนี้ 

  

ตารางที่ 1 แสดงจํานวนคนที่ยอมเปลี่ยนเบอรมงคล 

  
 

 จากตารางที่ 1 แสดงวาจากกลุมตัวอยาง 400 คนมีจํานวน 159 คนที่ยอมเปลี่ยนเบอรเปนเบอรมงคลคิดเปนรอยละ 

39.75  

 

ตารางที่ 2 ลักษณะประชากรศาสตรของกลุมที่สนใจจะเปลี่ยนเบอรมงคล 

 
 จากตารางที่ 2 แสดงวาจากกลุมตัวอยาง จํานวน 159 คนที่ยอมเปลี่ยนเบอรเปนเบอรมงคลเปนเพศหญิง อายุ

ระหวาง 21-30 ปรายได 15,001-35,000 บาท/เดือน อาชีพ พนักงานบริ์ษัทเอกชน/รับจาง การศึกษาระดับปริญญาตร ี

สถานภาพโสดและปจจัยที่มีผลตอการตัดสนิใจคือความเชื่อเรื่องการแกเคล็ดถอืเคล็ด 

 

กลุม่ตวัอยา่ง จาํนวน(คน) ร้อยละ

เปลียน 159 39.75       

ไมเ่ปลียน 241 60.25       

รวม 400 100

เพศ อายุ รายได ้(บาท/เดือน) อาชีพ การศึกษา สถานภาพ ปัจจยัทีมผีล

หญิง 21-30 15,001-35,000 

พนักงานบริษทัเอกชน/

รับจา้ง ปริญญาตรี โสด

ความเชือเรืองการแกเ้คล็ด 

ถือเคล็ด

ลกัษณะประชากรศาสตร์ของประชากรทีสนใจเปลียนเป็นเบอร์มงคล
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ตารางที่ 3 แสดงราคาที่ยอมจาย 

 1,2 ราคาที่ยอมจายมากที่สุดและรองลงมาตามลําดับ 

 จากตารางที่ 3 แสดงวาจากกลุมตัวอยาง จํานวน 159 คนที่ยอมเปลี่ยนเบอรเปนเบอรมงคลนั้นมีราคาที่ยอมจาย

มากที่สุดคือต่ํากวา 500 บาทรองลงมาคือ 500-3,000 บาท  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ราคาทียอมจา่ย

(บาท) เพศ อายุ(ปี) รายได ้(บาท/เดือน) อาชีพ การศึกษา สถานภาพ ปัจจยัทีมผีล

ตาํกวา่ 500
1 หญิง ตาํกวา่ 20 ตาํกวา่ 15,000 นักเรียน/

นักศึกษา

ปริญญาตรี โสด คา่นิยม (Ttrend)

500-3,000
2 หญิง 21-30 15,001-35,000 พนักงาน

บริษทัเอกชน/

รับจา้ง

ปริญญาตรี โสด ระดบัชนัทาง

สังคม(Tsocial)

3,001 – 5,000 หญิง 21-30 35,001 – 55,000 พนักงาน

บริษทัเอกชน/

รับจา้ง

ปริญญาตรี โสด ระดบัชนัทาง

สังคม(Tsocial)

5,001-7,000 หญิง 31-40 15,001-35,000 พนักงาน

บริษทัเอกชน/

รับจา้ง

ปริญญาตรี โสด ความเชือดา้น

โชคลาง ดวง 

(Tlucky)

มากกวา่ 7,001  หญิง 31-40 และ      

มากกวา่ 51

35,001 – 55,000 และ  

มากกวา่ 55,001

ขา้ราชการ/

พนักงาน

รัฐวสิาหกจิ

สูงกวา่

ปริญญาตรี

โสด คา่นิยม (Ttrend)
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ตารางที่ 4 แสดงเบอรที่ชอบมากที่สุด 

 
1,2 เบอรที่ชอบมากที่สุดและรองลงมาตามลําดับ 

จากตารางที่ 4 แสดงวาจากกลุมตัวอยาง จํานวน 159 คนที่ยอมเปลี่ยนเบอรเปนเบอรมงคลนั้นมีเบอรที่ชื่นชอบมากที่สุดเปน

เบอรมงคลและเบอรจํางายตามลําดับ 

 

สรุปและวิจารณผลการวิจัย 

จากวัตถุประสงคการศกึษาการดําเนนิธุรกจิบนความเชื่อประเภทเบอรมงคล ศกึษากระบวนการทําธุรกิจเบอรมงคล 

ซึ่งจุดเริ่มตนการทําธุรกจิเบอรมงคลเนื่องจากเห็นความตองการของตลาดจึงเห็นโอกาสและทําผลิตภัณฑใหตอบสนองความ

ตองการของลูกคา และความเชื่อเรื่องโหราศาสตร เบอรมงคล ความชอบสวนตัว นอกจากนี้อิทธิพลจากคนรอบขางทําใหเกิด

ความสงสัย ลองศกึษาและทดลองกับตัวเองจนเกดิเปนความเชื่อขึ้นมา ซึ่งเกณฑการตัง้ราคาจะดูจากราคาตลาด การเรียงตัว 

ความเปนมงคลของเบอร และประสบการณ โดยที่จุดแข็งของธุรกจิคือสินคามีความพิเศษเฉพาะตัวอยูแลวจึงไมคอยจําเปนที่

จะตองทํา โปรโมชั่นมากนัก รวมถงึแนวโนมของเบอรมงคลจะเพิ่มขึ้นแตไมมากจนเปนนัยสําคัญ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ 

Agarwal, He, Liu, Png, Sing, & Wong (2016)  ที่กลาวถึงคนสิงคโปรมีความเชื่อเกี่ยวกับการซื้ออพาทเมนทโดยเลขที่หองที่

เบอร์ทีชอบ เพศ อายุ(ปี) รายได ้(บาท/เดือน) อาชีพ การศึกษา สถานภาพ ปัจจยัทีมผีล

มงคล
1 หญิง 21-30 15,001-35,000 พนักงาน

บริษทัเอกชน/

รับจา้ง

ปริญญาตรี โสด ความเชือดา้นโชค

ลาง ดวง (Tlucky)

จาํงา่ย
2 หญิง ตาํกวา่ 20 ตาํกวา่ 15,000และ 

15,001-35,000

นักเรียน/นักศึกษา

 และ พนักงาน

บริษทัเอกชน/

รับจา้ง

ปริญญาตรี โสด คา่นิยม (Ttrend)

ตอง หญิง ตาํกวา่ 20 ตาํกวา่ 15,000 นักเรียน/นักศึกษา ปริญญาตรี โสด คา่นิยม (Ttrend)

เรียง หญิง 31-40 15,001-35,000 พนักงาน

บริษทัเอกชน/

รับจา้ง

ปริญญาตรี โสด ความเชือดา้นโชค

ลาง ดวง (Tlucky)

หาม ชาย ตาํกวา่ 20และ21-40 15,001-35,000 พนักงาน

บริษทัเอกชน/

รับจา้ง , นักเรียน/

นักศึกษา และ 

อิสระ/ฟรีแลนซ์

ตาํกวา่ไป

จนถึงสูง

กวา่

ปริญญาตรี

สมรส ระดบัชนัทางสังคม

(Tsocial)

คู ่ หญิง ตาํกวา่ 20 ตาํกวา่ 15,000 นักเรียน/นักศึกษา ปริญญาตรี โสด คา่นิยม (Ttrend)

รวด หญิง 21- 30 , 41-50 และ 

มากกวา่ 51

35,001 – 55,000 พนักงาน

บริษทัเอกชน/

รับจา้ง

ปริญญาตรี โสด ระดบัชนัทางสังคม

(Tsocial) และ ความ

เชือเรืองอิทธิพลของ

ตวัเลข                   ( 

Tnumber)
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1943 

ประกอบดวยตัวเลขที่มีความเชื่อวาเปนเลขมงคลจะมีความตองการสูงโดยผูที่ซื้อสวนมากจะเปนคนที่มีอายุโดยสวนมากผูที่

ซื้ออพาทเมนทจะเปนคนจีนที่มีความเชื่อและความชื่นชอบในหองที่เลขที่ประกอบดวยเลขของความโชคดีซึ่งราคาจะสูงกวา

หองที่ไมมีเลขมงคล จะเห็นไดวาความเชื่อในเรื่องของเลขมงคลเปนที่ตองการของคนจํานวนหนึ่งซึ่งถือวาเปนอีกหนึ่งความ

ตองการของตลาดที่ทางโอเปอรเรเตอรหรอืแมแต กสทช. ก็ตางใหความสนใจกับตลาดสวนนี้ดวย เพื่อตอบสนองและเติมเต็ม

ความตองการของตลาด นอกจากนี้มูลคาของเลขมงคลจะเปนไปตามราคาตลาด การเรยีงตัวของเบอร สอดคลองกับงานวิจัย

ของ Travis Ng., Chong, & Du (2010) ที่กลาวถึงการประมูลทะเบียนสวยในฮองกง พบวาการเรียงตัวของเบอรและตัวเลขที่

เปนที่นยิมมีผลตอผลการประมูลอยางมีนัยสําคัญ นอกจากนี้ยังสอดคลองกับงานวิจัยของ นิตยา ยนจอหอ (2557) ที่ศึกษา

เกี่ยวกับพฤตกิรรมการประมูลทะเบยีนเลขทะเบยีนสวยในจังหวัดชลบุรีพบวา เลขทะเบียนที่เปนที่นิยม จากตัวเลขมงคลหรือ

การเรยีงตัวของเบอรเองจะมีมูลคาสูงและเปนที่ตองการมากกวาเลขทะเบียนที่มีตัวเลขที่คนสวนใหญเห็นวาการเรียงตัวหรือ

เลขมงคลนอย จากผลการวิจัยเชิงคุณภาพเกี่ยวกับการเริ่มตนของธุรกิจเบอรมงคลเกิดจากความเชื่อและความชอบสวน

บุคคลทั้งสิ้น สอดคลองกับงานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับความเชื่อในการตั้งศาลพระภูมิของชาวบานในอําเภอปราณบุรี จังหวัด

ประจวบคีรขีันธพบวาชาวบานสวนมากมีความเชื่อในการตัง้ศาลพระภูมิแทบทั้งสิ้นเนื่องจากเปนสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจที่ทําใหเชื่อ

วาสิ่งศักดิ์จะคุมครองเจาของบานใหปลอดภัย และความเชื่อเหลานี้ก็ยังคงสืบทอดมาเรื่อยๆ (บุษยมาศ กุศลธนาพัฒน และ 

สมฤด ีคงทน, 2554) 

 นอกจากนี้แนวโนมที่เพิ่มขึ้นของตลาดเบอรมงคลจะมีมากขึ้นเรื่อยๆเนื่องจากคนไทยมีความเชื่อเรื่องโชคลาง ดวง

ชะตาเปนทุนเดมิอยูแลวซึ่งเบอรมงคลก็ถือเปนสิ่งหนึ่งที่ทําใหเชื่อวาสามารถทําใหชีวิตดีขึ้นได หรือเอาไวเสริมดวงชะตา ซึ่ง

สอดคลองกับ งานวจัิยที่ศกึษาเกี่ยวกับการพัฒนาเรื่องของความเชื่อในเรื่องเหนอืธรรมชาติจากการศึกษากับกลุมตัวอยางกับ

นักศกึษาที่ศึกษาสายวิทยาศาสตรลวนกับสายวิทยาศาสตรแนวจิตวิทยาพบวาความเชื่อในเรื่องเหนือธรรมชาติของทั้งสอง

กลุมไมตางกัน (Sen & Yesilyurt, 2014) และสอดคลองกับงานวจัิยของ Wiseman & Watt (2004) ที่ศึกษาเกี่ยวกับระดับความ

เชื่อเกี่ยวกับเรื่องปรากฏการณเหนอืธรรมชาตพิบวาผูหญงิมีในเรื่องความเชื่อเรื่องเหนอืธรรมชาติมากกวาทั้งดานบวกและลบ 

นอกจากนี้คนที่มีความม่ันคงทางอารมณนอยกวาจะเชื่อเรื่องเหนือธรรมชาติมากกวา สวนคนที่มีความพอใจในชีวิตความ

เปนอยูนอยกวาจะเชื่อเรื่องเหนอืธรรมชาติมากกวา 

จากผลการวิ จัยเชิงปริมาณของกลุมตั วอยางพบวาปจจัยที่ มีผลตอการเปลี่ยนเบอรมงคลคือปจจัยดาน

ประชากรศาสตร นั่นคือเพศหญิงมีผลตอการตัดสินใจเปลี่ยนเบอรมงคลมากกวาเพศชายซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ 

Wiseman & Watt (2004) ที่ศึกษาเกี่ยวกับระดับความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องปรากฏการณเหนือธรรมชาติพบวาผูหญิงมีในเรื่อง

ความเชื่อเรื่องเหนอืธรรมชาตมิากกวาทัง้ดานบวกและลบ นอกจากนี้คนที่มีความม่ันคงทางอารมณนอยกวาจะเชื่อเรื่องเหนือ

ธรรมชาติมากกวา สวนคนที่มีความพอใจในชีวิตความเปนอยูนอยกวาจะเชื่อเรื่องเหนือธรรมชาติมากกวา และนอกจากนี้

ปจจัยที่เกี่ยวกบัความเชื่อดานแกเคล็ดถอืเคล็ด ปจจัยดานคานยิมและปจจัยดานการแสดงฐานะทางสังคมของผูที่มีเบอรมงคล

นัน้สอดคลองกับงานวจัิยของ Li Li ( 2007) ซึ่งศึกษาวาการที่คนจีนมีคานิยมในการมีเบอรมงคลนอกจากจะชวยในเรื่องของ

ความเชื่อในเรื่องตัวเลขแลวนัน้ยังเกี่ยวกับสถานะทางสังคมและคานยิมอีกดวย จากผลการวจัิยกลาววาชาวจีนนิยมเลือกเบอร

โทรศัพทที่มีเลขมงคลเพื่อใหสงเสรมิดวงชะตา ร่ํารวย และการมีเบอรมงคลก็เปนคานยิมอยางหนึ่งในประเทศจีนซึ่งผูใหบริการ

หมายเลขโทรศัพทก็ออกสินคามาเพื่อตอบสนองความตองการผูบริโภค และสอดคลองกับงานวิจัยของ กวี บูรพาสายันห 

(2554) ที่ไดศึกษาเกี่ยวกับความเชื่อศาสตรฮวงจุยมีผลตอพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมของผูบริโภคในยาน

พระราม 3 จากการวิจัยพบวา ลักษณะดานประชากรศาสตร ผูบริโภคสวนใหญเปนเพศหญิง อายุระหวาง 45-54 ป 

สถานภาพสมรส ระดับการศกึษาปรญิญาตร ีอาชพีพนักงานบรษิัทเอกชน รายไดเฉลี่ยตอเดือนอยูระหวาง 25,000-34,999 

บาท ปจจุบันอาศัยอยูกับสามี/ภรรยา จํานวนคนในครอบครัวมีจํานวน 2-3 ทานมีเชื้อสายจีน ความคิดเห็นของผูบริโภคที่มีผล

ตอพฤตกิรรมการตัดสนิใจซื้อคอนโดมิเนยีมในยานพระราม 3 โดยรวมอยูในระดับปานกลาง โดยมีดานคานิยมทางเศรษฐกิจ 
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ดานคานยิมทางสังคม และดานคานยิมทางศาสนา อยูในระดับปานกลาง สวนความเชื่อของผูบริโภคที่มีผลตอพฤติกรรมการ

ตัดสนิใจซื้อคอนโดมิเนยีม ในยานพระราม 3 โดยรวมอยูในระดับมาก  

สวนราคาเบอรมงคลที่ยอมจายมาจากปจจัยดานคานยิมและระดับชัน้ทางสังคมมากที่สุดสองอันดับแรก และราคาที่

สูงขึ้นจะเปนปจจัยความเชื่อเกี่ยวกับโชคลาง ดวงซึ่งเปนปจจัยที่เกี่ยวกับความเชื่อสอดคลองกับงานวิจัยของ Woo, Horowitz, 

Luk, & La ( 2008)  ที่เกี่ยวกับการประมูลเลขทะเบยีนรถสวยในฮองกง จากการศึกษาผูเขารวมประมูลพบวาเลขทะเบียนที่มี

ราคาสูงจะเกี่ยวของกับเลขที่เกี่ยวของกับเชื่อวาจะโชคดี ซึ่งเปนเลขที่มีผลตอดานจิตใจของผูเขาประมูล ที่สงเสริมทางดาน

จิตใจซึ่งปายที่มีเลข 8 จะมีราคาสูงเพราะชาวฮองกงเชื่อวาเลข 8 เปนเลขของความม่ังค่ังร่ํารวย และสอดคลองกับงานวิจัย

ของ Jiang, Cho, & Adaval ( 2009) ที่ศกึษาเกี่ยวกับความรูสึกโชคดีของผูบริโภคในการซื้อลอตเตอรี่ซึ่งถามีความเชื่อวาเลข

จะนํามาซึ่งความโชคดี จะทําใหรูสึกวาจะถูกรางวัลจะทําใหเกิดพฤติกรรมตางๆเชนการคนหาเลขเหลานั้นมีความยินดีที่จะ

จายเงนิเพื่อจะเสี่ยงโชค และการประเมินความเหมือนและความตางของตัวเลขตางๆ ซึ่งสิ่งเหลานี้เกิดจากความรูสึกและความ

เชื่อในเรื่องตัวเลขของผูบรโิภคทัง้สิ้นดังนัน้การที่ผูบรโิภคมีความยินดทีี่จะจายเงินมากขึ้น เนื่องจากวาเบอรมงคลเหลานั้นเปน

เบอรที่คิดวาจะนําความโชคดใีนทุกๆดานมาใหหรอืตรงกับความตองการมากที่สุด โดยจากการสัมภาษณผูประกอบการที่เปน

ดลีเลอรและรายยอย สวนมากจะมีความเชื่อเรื่องโชคลาง ดวงที่เกดิจากการใชเบอรมงคลทัง้สิ้นนั่นคือมีความเชื่อในเรื่องเบอร

มงคลอยูกอนแลว ไดทดลองใชและหันมาเปนผูขายเนื่องจากเบอรมงคลเปนธุรกจิที่ขึ้นกับความเชื่อและสามารถทํากําไรไดดี 

 สวนดานเบอรที่ชื่นชอบสวนมากจะเปนเบอรมงคลและรองลงมาคือเบอรจํางาย ซึ่งสอดคลองกับการตอบสนอง

ความตองการผูบริโภคที่ทาง กลุมผูประกอบการไดจัดเตรียมให ซึ่งกลุมที่ 1 จะจัดหาเบอรที่เปนเลขเหมือนออกมาประมูล 

สวนกลุมที่ 2,3,4 จะนําหลักของผูเชี่ยวชาญมาคัดเลือกเบอรที่เปนเบอรมงคลใหตรงกับความตองการของลูกคา และ

สอดคลองกับงานวิจัยของ ศูนยวิจัยนโยบายและการบริหาร วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา ศึกษาและ

วเิคราะหพฤตกิรรมและความตองการของผูใชบรกิารโทรศัพทเคลื่อนที่ของประเทศไทย(2557) ที่กลาวถึงความตองการของ

ผูบรโิภคจะเนนไปทางเบอรมงคลมากกวาสวนหมายเลขสวยที่จะมีความรูวาเปนหมายเลขที่มีเอกลักษณจดจํางาย  

 

ขอเสนอแนะ 

1. เนื่องจากความตองการของผูบริโภคตองการเบอรมงคลมากที่สุด รองลงมาคือเบอรจํางายดังนั้นผูประกอบการ

ดานเบอรโทรศัพทสามารถจัดผลติภัณฑใหตรงกับความตองการของผูบริโภคได สวนตอนนี้ กสทช.ไดจัดทําการประมูลเรื่อง

ของเบอรสวยเพยีงอยางเดยีวซึ่งถาเพิ่มการประมูลเกี่ยวกับเบอรมงคลเขาไปดวยจะสามารถสรางรายไดใหรัฐมากย่ิงขึ้น 

2. การซื้อเบอรมงคลของผูบริโภคยังคงมีแนวโนมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ แตทั้งนี้ตองดูที่ความนิยมของเบอรดวย ซึ่งราคาที่

ผูบรโิภคยอมจายเปนราคาที่คิดวาเบอรเหลานัน้สามารถสงผลทางดานจิตใจใหกับผูบริโภคไดมาก ดังนั้นผูประกอบการตอง

ทําการตลาดใหผูบริโภคไดรับรูถึงคุณคาของเบอรมงคลเหลานั้นเพื่อใหเกิดการรับรูในคุณคาของผลิตภัณฑ ซึ่งก็ตองมีการ

ควบคุมการถอืครอบครองเบอรที่มากเกนิไปจนไมทําใหเกดิประโยชนตอตัวผูประกอบการเอง 

3. หากผูบรโิภคตองการซื้อเบอรมงคลไปเพื่อเปนสิ่งยึดเหนี่ยวทางดานจิตใจควรศกึษาความเหมาะสมในการตั้งราคา

ของผูขายหลายๆเจา ถงึแมวาเบอรของแตละที่จะไมเหมือนกันแตควรซื้อในราคาที่คิดวาไมทําใหตนเองและผูอ่ืนเดือดรอน 

4. ธุรกจินี้เปนธุรกิจที่เกี่ยวกับความเชื่อสวนบุคคลเปนสวนใหญและมีจํานวนนอยจากผลการศึกษาจะเห็นวาคนที่

ยอมเปลี่ยนเสยีเงนิเพื่อเปลี่ยนเปนเบอรมงคลนัน้มีจํานวนนอยเม่ือเทยีบกับกลุมตัวอยางทั้งหมด แตก็ถือวาเปนธุรกิจที่มีมูลคา

ตลาดคอนขางสูงดังนัน้ผูประกอบการที่อยากเริ่มตนทําธุรกจิเกี่ยวกับความเชื่อตองศกึษาขอมูลมาเปนอยางดีและสรางคุณคา

ในตัวสนิคาเรื่องการยึดเหนี่ยวจิตใจ แตทัง้นี้ผูบรโิภคเองก็ควรรูเทาทันและใชวจิารณญาณกับผูประกอบการในเรื่องของราคา

และตนทุนเพื่อไมใหเกดิความเชื่อที่ผดิ 
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บทคัดยอ 

จากการที่รัฐบาลไดมีนโยบายใหสนามบนิอูตะเภาเปนสวนหนึ่งในการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) 

ผูวจัิยจึงเห็นความสําคัญของผูประกอบการรายยอยที่มีความตองการเชาพื้นที่ภายในสนามบนิฯ เพื่อใหผูที่ตองการทําธุรกิจใน

พื้นที่ใหเชามีแนวทางในการตัดสนิใจทําธุรกจิ ซึ่งการวจัิยครัง้นี้มีวัตถุประสงคเพื่อศกึษาปจจัยสวนบุคคล และสวนประสมทาง

การตลาดที่มีอิทธิพลตอแนวโนมการตัดสินใจซื้อสินคาและบริการรานคาภายในสนามบินอูตะเภา และทําการศึกษาความ

เปนไปไดในการทําธุรกิจ วิเคราะหใหทราบถึงความตองการของผูโดยสารที่เขาใชบริการรานคาภายในสนามบิน และเปน

แนวทางใหผูประกอบการรายยอยในการตัดสนิใจลงทุนทําธุรกจิของพื้นที่ใหเชาใน (เฟส 2) ซึ่งการวิจัยครั้งนี้มีประโยชนทั้งตอ

ผูที่ตองการลงทุนทําธุรกจิในพื้นที่ใหเชา และมีประโยชนตอการทาฯ ของสนามบินอูตะเภา จากผลการวิจัยในขั้นตนพบวา ผู

ผูบรโิภคภายในสนามบนิอูตะเภา จากกลุมตัวอยางที่ทําการศึกษาเปน เพศหญิงมีแนวโนมการตัดใจซื้อสูงกวาเพศชาย อายุ

ระหวาง 21-30 ป มีแนวโนมการตัดสนิใจซื้อสนิคามากกวาชวงอายุอ่ืนๆ พนักงานเอกชนมีแนวโนมตัดสินใจซื้อสินคามากกวา

อาชพีอ่ืน ระดับการศกึษาปรญิญาตรมีีแนวโนมตัดสนิใจซื้อมากกวาระดับการศกึษาอ่ืนๆ สถานภาพโสดมีแนวโนมตัดสินใจซื้อ

มากกวาสถานภาพอ่ืนๆ รายไดเฉลี่ยตอเดือนของผูบริโภคระหวาง 10,001 – 20,000 บาทมีแนวโนมตัดสินใจซื้อสินคา

มากกวารายไดเฉลี่ยตอเดอืนในชวงอ่ืนๆ แนวโนมการตัดสนิใจซื้อสินคาในรานคาประเภทรานอาหารมีสูงกวารานคาประเภท

อ่ืนๆ และแนวโนมตัดสินใจซื้อสินคาภายในสนามบินในชวงคาใชจายที่ผูบริโภคสวนใหญเลือกคือ 0-1,000 บาท และจาก

การศกึษาทางดานสวนประสมทางการตลาดผูบรโิภคมีแนวโนมการตัดสนิใจซื้อสนิคาจากปจจัยดานผลิตภัณฑเปนอันดับแรก 

รองลงมาคือปจจัยดานการสงเสรมิการขาย ปจจัยดานราคา และดานชองทางการจัดจําหนาย ตามลําดับ 

คําสําคัญ:  การศกึษาความเปนไปได การลงทุน  ทําธุรกจิ  พื้นที่ใหเชา  อูตะเภา 

Abstract 

 As the government policy promoted U-Tapao International Airport as part of the development of Thailand 

Eastern Economic Corridor (EEC), the researcher regarded the significance of retailer who had a demand for renting area 

in the airport so the person who wanted to operate business in the rental area had some guidelines for making decision. 

The objectives of this research were to study personal and marketing mix factors affecting the possibility of purchasing 

products and service at the shops in U-Tapao International Airport, to investigate the business feasibility to obtain the 

demand of passengers who used the service of the shops in the airport, to find the guidelines for the retailer to make 

decision on the investment in rental area business (Phase 2). This research would be very useful for the person who 

would like to make investment in the rental area business and for the benefits of U-Tapao International Airport. Findings 



การประชุมวชิาการ และการประกวดนวัตกรรมบัณฑิตศกึษาระดับชาติและนานาชาติ 

ระหวางวันท่ี 17-18 พฤษภาคม 2561 

ณ ศูนยประชุมนานาชาติดิเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส เชยีงใหม 
 

1948 

indicated that female had higher purchase decision than male. People aged 21-30 years old were likely to purchase 

more than others. Employees of private company and people who graduated with Bachelor’s degree had higher 

purchase decision than others. In addition, single people and people who earned 10,001-20,000 baht per month had 

the higher possibility to purchase than others. People had higher purchase in the restaurant than in other types of shop. 

Most people decided to purchase at 0-1,000 baht. Marketing mix study result showed that the consumers made 

decision to purchase based on product as priority, followed by promotion, price, and place respectively. 
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บทนํา 

เม่ือชวงปลายป พ.ศ.2559 ที่ผานมาคณะรัฐมาตรไีดมีมตริางพระราชบัญญัตพิื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 

(Eastern Economic Corridor : EEC) ซึ่งมีสาระสําคัญ ประการแรกเห็นชอบหลักการโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาค

ตะวันออก (Eastern Economic Corridor Development) ใหเปนเขตเศรษฐกิจชั้นนําของอาเซียน เพื่อสงเสริม 10 อุตสาหกรรม

เปาหมายใหเปนกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต (New Engine of Growth) โดยมีกรอบแนวคิดในการดําเนินโครงการ 

ดังนี้ เปนพื้นที่ดําเนินการ โดยดําเนินการใน 3 จังหวัดภาคตะวันออก ไดแก จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรีและ จังหวัด

ระยอง แบงเปนเขตอุตสาหกรรม เขตพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน และเขตพัฒนาเมือง ซึ่งในการดําเนินการสรางโครงสราง

พื้นฐาน ประกอบดวย ทางอากาศ ไดแก ทาอากาศยานนานาชาติอูตะเภา ทางเรือ ไดแก ทาเรือพาณิชยสัตหีบ ทาเรือแหลม

ฉบัง และทาเรอืมาบตาพุด ทางถนน ไดแก ทางหลวงพเิศษระหวางเมือง กรุงเทพฯ-ชลบุร ีพัทยา-มาบตาพุด และแหลมฉบัง-

นครราชสมีา และทางราง ไดแก รถไฟทางคู ชวงฉะเชงิเทรา-คลองสบิเกา-แกงคอย และชวงกรุงเทพฯ-ระยอง นอกจากนี้ยัง

มีการดงึดูดการลงทุนจากภาคเอกชน ประกอบดวย การใหสทิธปิระโยชนแกนักลงทุนเพิ่มขึ้นจากเดมิ การจัดตั้งกองทุนพัฒนา

ความสามารถในการแขงขันของผูประกอบการ การจัดตั้งศูนยบริการเบ็ดเสร็จการลงทุน (One Stop Service) การอํานวย

ความสะดวกในการอนุมัตเิรื่องการดําเนนิการดานสิ่งแวดลอมและผังเมือง ความรวดเร็วในการออกใบอนุญาต การประกาศ

เปนเขตปลอดภาษ ีการจัดหาที่ดินและระยะเวลาเชาที่ดิน กําหนดระยะเวลาเขาพักและทํางานของนักลงทุนและผูเชี่ยวชาญ

ตางประเทศ มีสทิธใินการทําธุรกรรมทางการเงนิ การใชเงินตราตางประเทศ การจัดตั้งศูนยธุรกรรมการเงิน และการจัดตั้ง

กองทุนในพื้นที่รวมกับชุมชนในทองถิ่น ประการที่สอง มอบหมายใหรองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ) รวมกับ

กระทรวงคมนาคม กองทัพเรอื และหนวยงานที่เกี่ยวของพจิารณาจัดทําแผนการดําเนนิโครงการและงบประมาณคาใชจายใน

ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ถงึ พ.ศ.2561 ใหเสร็จภายใน 3 เดือน เพื่อนําเสนอคณะรัฐมนตรี โดยใหมีรายละเอียดครอบคลุม

ประเด็นตาง ๆ ดังนี้ มีการลงทุนดานโครงสรางพื้นฐาน ดานการขนสงที่เชื่อมโยงทั้งระบบ ดานพลังงาน ดานสาธารณูปโภค

และสาธารณูปการที่เกี่ยวของ รวมทัง้ดานการวิจัยและพัฒนา กําหนดแผนดําเนินการดานผังเมืองและการใชประโยชนที่ดิน 

แผนบรหิารจัดการสิ่งแวดลอม การบริหารจัดการขยะ และมลภาวะตาง ๆ และตองคํานึงถึงผลกระทบทางดานสิ่งแวดลอม

และประชาชนในพื้นที่ดวย รางกฎหมายและระเบยีบที่เกี่ยวของเพื่อสนับสนุนและดึงดูดการลงทุนจากภาคเอกชน โดยเฉพาะ

การใหสทิธปิระโยชนดานภาษ ีสทิธกิารเชาที่ดนิ และการจัดหาแรงงาน รวมทัง้การจัดตัง้ศูนยบรกิารเบ็ดเสร็จการลงทุน (One 

Stop Service) เพื่ออํานวยความสะดวกแกนักลงทุนในการขออนุมัติอนุญาตการประกอบกิจการและใหสิทธิประโยชนตาง ๆ 

และกําหนดแผนการพัฒนาศูนยซอมบํารุงอากาศยาน (สํานักเลขาธกิารคณะรัฐมนตร,ี2559) 

 หลังจากป พ.ศ.2558 ที่ไดมีการลงนามในบันทกึขอตกลงความรวมมือการพัฒนาสนามบินอูตะเภาใหเปนทาอากาศ

ยานเชงิพาณิชย แหงที่ 3 และไดมีการวางแผนการพัฒนาเปนระยะ ดังนี้ 

 ระยะที่ 1 ดําเนนิการจัดทํา ในป พ.ศ.2558 – พ.ศ.2560 ทําการพัฒนาอาคารผูโดยสารใหม พัฒนาทางขัดและลาน

จอดอากาศยาน และไดพัฒนาหลุมจอดเปนจํานวน 3 หลุม 
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 ระยะที่ 2 ดําเนินการจัดทําในป พ.ศ.2561 – พ.ศ.2563 โดยมีโรงการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเชิงพาณิชยไปฝง

ตะวันออก และขยายทางเขา – ออก (อนุมัตโิครงการ) 

 ระยะที่  3 ดําเนินการจัดทําในป พ.ศ.2564 – พ.ศ.2566 โดยมีการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและพัฒนาพื้นที่ 

Landside คือ พื้นที่ที่อยูภายนอกทาอากาศยาน, Airside คือพื้นที่ที่สามารถเขาถงึอากาศยานได 

 จากในระยะแรกที่ไดมีการพัฒนาไปแลวทําใหมีจํานวนผูโดยสารเขามาใชบริการเพิ่มขึ้นอยางมากซึ่งจะเห็นไดจาก

สถติดิังตอไปนี้ รวมถงึจากการคาดการณของผูอํานวยการทาอากาศยานอูตะเภา พลเรอืตรี วรพล ทองปรีชา ที่ไดกลาวไววา 

“เราไมไดวางเปาหมายวาจะตองลงทุนในแตละเฟสวาจะตองเปนชวงปใดแตมองวาถาเห็นแนวโนมจํานวนผูโดยสารที่เพิ่มขึ้น

ตามเปาหมาย เรากจ็ะมองการกอสรางไวลวงหนา และความชัดเจนในเรื่องนี้ได” 
 

ตารางที่ 1 ตารางแสดงสถติจํิานวนเที่ยวบนิและจํานวนผูโดยสารตามปงบประมาณ 

ปงบประมาณ 
จํานวนเที่ยวบนิ จํานวนผูโดยสาร (คน) 

ภายในประเทศ ระหวางประเทศ ภายในประเทศ ระหวางประเทศ 

2560 6,696 3,601 594,751 453,054 

2559 4,771 3,117 318,516 393,468 

2558 3,090 818 80,111 97,009 

2557 2,917 481 75,860 63,868 

  ทาอากาศยานนานาชาตอูิตะเภา ระยอง-พัทยา 

 

 จากในระยะที่ 1 ตามแผนการพัฒนาทําใหเห็นความชัดเจนของแผนการพัฒนา โดยในปจจุบันไดมีการอนุมัติการ

พัฒนาสนามบนิอูตะเภาในเฟสที่ 2 แลว ผูวจัิยไดใหความสําคัญเกี่ยวกับจํานวนผูโดยสารที่เพิ่มขึ้นอยางมาก จากเดิมที่มีการ

ใหบรกิารขาออกแกผูโดยสารเพยีงอาคารผูโดยสารที่ 1 มีรานคาที่ใหบรกิารผูโดยสารประกอบไปดวย รานอาหาร 1 ราน ราน

กาแฟ 2 ราน รานสะดวกซื้อ 2 ราน บรกิารแทกซี่ 1 เคาเตอร ดวิตี้ฟร ี2 รานซึ่งเปน pickup counter 1 ราน รานขายของฝาก 

1 ราน (www.utapao.com/shop.php,2560) และเริ่มมีการขยายไปยังเฟสที่ 2 ในปจจุบันไดมีการเปดใชอาคารผูโดยสารที่ 2 

แตมีรานคาใหบรกิารกับลูกคาไมมากซึ่งบางครั้งไมเพียงพอและไมตรงตามความตองการของผูบริโภคซึ่งมีเพียงเคาเตอรบริ

การซมิมือถอื เคาเตอรแทกซี่ เคาเตอรรถเชา แตยังไมมีรานคาที่ใหบรกิารเกี่ยวกับอาหารการกิน สวนในอาคารผูโดยสารที่ 2 

ยังไมไดมีการเปดรานคาหรือลงทุนแตอยูในชวงของการทําสัญญาของผูลงทุนภาคเอกชน ผูโดยสารสวนใหญเปนผูโดยสาร

ประเภทเหมาลําอยางเชน รัสเซีย จีน เปนตน ซึ่งแตละเที่ยวบินเหมาลํามีผูโดยสารเฉลี่ยลําละ 300 คน ซึ่งบางวันมีสูงถึง 6 

เที่ยวบิน และยังมีเที่ยวบินอ่ืนที่บินภายในประเทศอีก แบงเปนขาออกวันละประมาณ 10 เที่ยวบินและขาเขาประมาณ 10 

เที่ยวบนิ จากการแสดงสัดสวนของผูโดยสารที่เพิ่มสูงขึ้น และรานคาที่มีภายในอาคารผูโดยสารแสดงใหเห็นวารานคาที่มีไม

เพยีงพอตอความตองการของผูบรโิภค ทําใหผูวิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาถึงความเปนไปไดในการทําธุรกิจที่ตรงตามความ

ตองการของผูโดยสารที่ตองการใชบรกิารรานคาภายในสนามบนิ เพื่อเปนแนวทางในการตัดสินใจวางแผนพื้นที่ใหเชาของการ

ทาฯ อูตะเภา และเพื่อผูประกอบการรายยอยที่ตองการลงทุนทําธุรกิจในพื้นที่ของสนามบินอูตะเภาในอาคารผูโดยสารที่ 2 

อยางมีความคุมคาจากการลงทุน 

 

อุปกรณและวิธีการ / วิธีดําเนนิการวิจัย 

 เครื่องมือที่ผูวจัิยใชในงานวจัิยครัง้นี้เปนการเก็บขอมูลจากการใชแบบสอบถามซึ่งแบงออกเปน 3 สวนดังนี้ สวนที่ 1 

คือขอมูลดานปจจัยสวนบุคคลไดแก เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษาสถานภาพ รายไดเฉลี่ยตอเดือน ประเภทรานคาที่
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ตองการและชวงคาใชจายที่เหมาะสม ซึ่งเปนวธิกีารแบบตรวจสอบรายการ (Check list) สวนที่ 2 ขอมูลดานปจจัยสวนประสม

ทางการตลาด และสวนที่ 3 เปนขอมูลแนวโนมการตัดสินใจซื้อสินคาและบริการของผูใชบริการ ซึ่งในสวนที่ 2 และสวนที่ 3 

ทําการแบงคะแนนออกเปน 5 ระดับ ตามมาตราวัดแบบลเิคิรท (Likert’s Scale) (วชิิต อูอน,2553)  วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 

เปนการเก็บรวบรวมจากทัง้ขอมูลปฐมภูมิและขอมูลทุติยภูมิ ซึ่งขอมูลปฐมภูมิทําการเก็บจากการรวบรวมแบบสอบถามของ

กลุมตัวอยาง โดยสุมตัวอยางจากตามแบบสะดวก (Convenience Sampling) จํานวน 400 ชุด และการเก็บรวบรวมขอมูลแบบ

ทุตยิภูมิเปนการเก็บจากการคนคาวหนังสือ วารสาร เอกสารตีพิมพเผยแพรของหนวยงานที่เกี่ยวของของทั้งในประเทศและ

ตางประเทศ และรวบรวมจากงานวิจัยที่เกี่ยวของ  ระยะเวลาในการศึกษางานวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยเริ่มทําการศึกษาตั้งแตเดือน 

กุมภาพันธ 2560 ถึงปจจุบัน ซึ่งเม่ือไดขอมูลที่ครบถวนแลวผูวิจัยนําขอมูลที่ไดมาทําการลงรหัส (Coding) หลังจากนั้นก็นํา

ขอมูลไปวเิคราะหโดยการใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการประมวลผลเพื่อใหไดคาสถติติางๆ ซึ่งเปนผลของการวิจัย สามารถแบง

ออกเปน 2 สวน ประกอบดวย 

1. สถติเิชงิพรรณนา (Descriptive Statistic) วเิคราะหขอมูลของแตละกรอบ ดวยความถี่เปนคารอยละและคาเฉลี่ย 

2. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) เพื่อเปนการทดสอบสมมติฐานมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 ซึ่งแบงการ

ทดสอบตามสมมตฐิานที่สอดคลองกับกรอบการวจัิยดังนี้ 

สมมตฐิานที ่1 ปจจัยสวนบุคคลที่แตกตางกันมีอิทธพิลตอแนวโนมการตัดสนิใจซื้อสนิคาและบริการ ใชสถิต ิ

One-way ANOVA T-test และ One-way ANOVA F-test 

สมมตฐิานที่ 2 ปจจัยสวนประสมทางการตลาดมีอิทธิพลตอแนวโนมการตัดสินใจซื้อสินคาและบริการ ใช

สถติิ Multiple Linear Regression 

 

ผลการวิจัย 
 

ตารางที่ 2 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางที่ใชบรกิารรานคาภายในสนามบนิอูตะเภาจําแนกตามขอมูลสวนบุคคล 
 

ปจจัยสวนบุคคล n รอยละ 

เพศ ชาย 144 36 

 หญงิ 256 64 

อายุ 21-30 ป 172 43 

 31-40 ป 135 34 

 41-50 ป 71 18 

 51-60 ป 11 3 

 61 ปขึ้นไป 11 3 

อาชพี 
ขาราชการ/พนักงาน

รัฐวสิาหกจิ 
66 17 

 พนักงานเอกชน 174 44 

 ธุรกจิสวนตัว 111 28 

 รับจาง 17 4 

 นักศกึษา 14 4 

 อ่ืนๆ(โปรดระบุ) 18 5 

ระดับการศกึษา ต่ํากวา ม.ปลาย 14 4 
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 ม.ปลาย/ปวช. 39 10 

 อนุปรญิญา/ปวส. 50 13 

 ปรญิญาตรี 216 54 

 สูงกวาปรญิญาตรี 81 20 

สถานภาพ โสด 233 58 

 สมรส 163 41 

 หยาราง 4 1 

 หมาย 0 0 

รายไดเฉลี่ยตอเดอืน ต่ํากวา 10,000 บาท 15 4 

 10,001 – 20,000 บาท 128 32 

 20,001 – 30,000 บาท 103 26 

 30,001 – 40,000 บาท 66 17 

 40,001 – 50,000 บาท 33 8 

 50,000 บาทขึ้นไป 55 14 

ประเภทรานคาที่ตองการ ดวิตี้ฟร ีช็อป 84 21 

 กิ๊ฟช็อป 2 1 

 เครื่องประดับ 4 1 

 รานอาหาร 117 29 

 รานกาแฟ 68 17 

 แท็กซี ่ 12 3 

 ไปรษณีย 18 5 

 รานสะดวกซื้อ 95 24 

คาใชจายที่เหมาะสม 0 – 1,000 บาท 249 62 

(คาใชจายตอครัง้) 1,001 – 2,000 บาท 80 20 

 2,001 – 3,000 บาท 28 7 

 3,001 – 4,000 บาท 25 6 

 4,001 – 5,000 บาท 16 4 

 5,001 บาทขึ้นไป 2 1 

 

ตารางที่ 3 คาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของขอมูลดานปจจัยสวนประสมทางการตลาด 

สวนประสมทางการตลาด 
จําแนกตามปจจัย ภาพรวม 

푋 SD ระดับ 푋 SD ระดับ 

ดานผลติภัณฑ    3.45 1.08 มาก 

1.รานคามีคุณภาพ 3.62 1.06 มาก    

2.รานคามีความหลากหลาย 3.40 1.19 ปานกลาง    

3.รานคาเพยีงพอตอความตองการ 3.34 1.29 ปานกลาง    

4.รานคาตรงตามความตองการ 3.41 1.20 มาก    
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1952 

5.มีการแบงหมวดรานคาชัดเจน 3.48 1.16 มาก    

ดานราคา    3.36 1.0 ปานกลาง 

6.มีความเหมาะสมกับคุณภาพ 3.63 1.08 มาก    

7.มีปายแสดงราคาชัดเจน 3.63 1.14 มาก    

8.ราคาถูกกวาภายนอก (ไมมี VAT) 3.33 1.18 ปานกลาง    

9.สามารถตอรองราคาได 2.86 1.21 ปานกลาง    

ดานชองทางการจัดจําหนาย    3.64 0.92 มาก 

10.สะดวกตอผูใชบรกิาร 3.64 1.05 มาก    

11.สถานที่ตัง้หาพบไดงาย 3.74 0.99 มาก    

12.สะดวกในการชําระเงนิ 3.59 1.08 มาก    

13.เวลาเปด-ปดสะดวกตอผูใชบรกิาร 3.60 0.97 มาก    

ดานการสงเสรมิการขาย    3.04 0.97 ปานกลาง 

14.ใชสื่อโฆษณาที่ดงึดูด 3.18 0.99 ปานกลาง    

15.มีพนักงานที่สามารถใหคําแนะนําเกี่ยวกับผลติภัณฑ 3.28 1.02 ปานกลาง    

16.มีการแจกของแถม 

17.มีการจัดกจิกรรมชวงเทศกาล 

18.มีการลดราคาสนิคา 

19.มีการแจกคูปองสวนลด 

2.8 

3.0 

3.07 

2.91 

1.10 

1.16 

1.22 

1.20 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รวม    3.37 0.99 ปานกลาง 

 

ตารางที่ 4 คาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของแนวโนมการตัดสนิใจซื้อสนิคาและบรกิาร 

 

แนวโนมการตัดสนิใจซื้อสนิคาและบรกิาร  
 

푋 SD ระดับ 

การตัดสนิใจซื้อสนิคาและบรกิาร  3.22 0.99 ปานกลาง 

 

ตารางที่ 5 คาสถิติทดสอบการตัดสินใจซื้อสินคาและบริการของผูใชบริการรานคาภายในสนามบินอูตะเภา ที่มีปจจัยสวน

บุคคลแตกตางกัน 

 

การตัดสนิใจซื้อสนิคาและบรกิาร  n 푋 SD t-test Sig. 

เพศ ชาย 144 3.23 0.8 0.11 0.000* 

 หญงิ 256 3.22 1.08   

 รวม 400 3.23 0.94   

อายุ 21-30 ป 172 3.24 0.80 0.50 0.735 

 31-40 ป 135 3.22 1.03   

 41-50 ป 71 3.25 1.28   
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1953 

 51-60 ป 11 3.18 1.33   

 61 ปขึ้นไป 11 2.82 0.60   

 รวม 400 3.22 0.99   

อาชพี ขาราชการ/พนักงานรัฐฯ 66 3.18 0.83 7.18 0.000* 

 พนักงานเอกชน 174 3.30 0.96   

 ธุรกจิสวนตัว 111 3.40 1.01   

 รับจาง 17 2.53 0.72   

 นักศกึษา 14 3.21 0.89   

 อ่ืนๆ 18 2.17 1.2   

 รวม 400 3.22 0.99   

*หมายถงึ ปฏิเสธสมมตฐิานหลักที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 

 

ตารางที่ 5 (ตอ) 

การตัดสนิใจซื้อสนิคาและบรกิาร  n 푋 SD t-test Sig. 

ระดับการศกึษา ต่ํากวา ม .ปลาย  14 3.14 1.29 2.60 0.036*  

 ม.ปลาย/ปวช. 39 3.08 0.53   

 อนุปรญิญา/ปวส. 50 3.00 1.10   

 ปรญิญาตรี 216 3.20 0.98   

 สูงกวาปรญิญาตรี 81 3.51 1.01   

 รวม 400 3.22 0.99   

สถานภาพ โสด 233 3.26 0.95 1.30 0.274 

 สมรส 163 3.19 1.05   

 หยาราง 4 2.50 1.00   

 หมาย 0.00 0.00 0.00   

 รวม 400 3.22 0.99   

รายไดเฉลี่ยตอเดอืน ต่ํากวา 10,000 บาท 15 2.87 0.99 2.73 0.019*  

 10,001-20,000 บาท 128 3.13 0.90   

 20,001-30,000 บาท 103 3.12 0.92   

 30,001-40,000 บาท 66 3.58  1.08   

 40,001-50,000 บาท 33 3.21 0.74   

 50,001 บาทขึ้นไป 55 3.33 1.22   

 รวม 400 3.22 0.99   
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1954 

ความตองการรานคา ดวิตี้ฟร ีช็อป 84 3.44 0.99 4.104 0.000*  

 กิ๊ฟช็อป 2 3.00 0.00   

 เครื่องประดับ 4 3.00 0.00   

 รานอาหาร 117 3.26 0.93   

 รานกาแฟ 68 3.41 1.00   

 แทกซี่ 12 2.50 0.52   

 ไปษณีย 18 2.39 0.50   

 รานสะดวกซื้อ 95 3.12 1.07   

 รวม 400 3.22 0.99   

*หมายถงึ ปฏิเสธสมมตฐิานหลักที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 

 

 

ตารางที่ 5 (ตอ) 

การตัดสนิใจซื้อสนิคาและบรกิาร  n 푋 SD t-test Sig. 

ชวงคาใชจายที่เหมาะสม 0-1,000 บาท 249 3.00 0.99 10.472 0.000*  

 1,001-2,000 บาท 80 3.73 0.97   

 2,001-3,000 บาท 28 3.71 0.60   

 3,001-4,000 บาท 25 3.56 0.58   

 4,001-5,000 บาท 2 2.50 0.71   

 5,000 บาทขึ้นไป 16 2.75 0.86   

 รวม 400 3.22 0.99   

*หมายถงึ ปฏิเสธสมมตฐิานหลักที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 

 

ตารางที่ 6 ผลการวเิคราะหการถดถอยเพื่อทดสอบการตัดสนิใจซื้อสนิคาและบรกิารของผูใชบริการรานคาภายในสนามบินอู

ตะเภา 

กลุมตัวแปรที่สงผลตอการตัดสนิใจซื้อ

สนิคาและบรกิาร 

คาสัมประสทิธิ์ 
t-value t-prob 

B Std. Error Beta 

คาคงที่ 0.75 0.14  5.37 0.00* 

ดานผลติภัณฑ 0.21 0.06 0.23 3.54 0.00* 

ดานราคา -0.04 0.07 -0.40 -0.55 0.58 

ดานชองทางการจัดจําหนาย 0.09 0.07 0.08 1.28 0.20 

ดานการสงเสรมิการขาย 0.51 0.06 0.50 8.35 0.00* 

F-Value 113.63     

F-prob 0.000*     
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1955 

R 0.73     

R Square 0.54     

R Square Adjusted 0.53     

Std. Error of  the Estimate 0.68     

Durbin-Watson 1.88     

*หมายถงึ ปฏิเสธสมมตฐิานหลักที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 

 

วิจารณผลการวิจัย 

จากตารางที่ 2 ผลการวิเคราะหขอมูลดานปจจัยสวนบุคคลของผูใชบริการรานคาภายในสนามบินพบวา กลุม

ตัวอยางของผูโดยสารที่ใชบรกิารรานคาภายในสนามบินอูตะเภา สวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 256 คน คิดเปนรายละ 64 

ของจํานวนกลุมตัวอยาง ทําใหทราบถงึแนวโนมการตัดสนิใจซื้อสนิคาที่มากกวาเพศชาย ซึ่งมีจํานวน 144 คน คิดเปนรอยละ 

36 ซึ่งผูบริโภคมีอายุระหวาง 21 – 30  ป จํานวน 172 คนคิดเปนรอยละ 43 ของจํานวนกลุมตัวอยางซึ่งมีแนวโนมการ

ตัดสินใจซื้อสินคามากที่สุด รองลงมาคือผูใชบริการที่มีชวงอายุอยูระหวาง 31-40 ป มีจํานวน 135 คน คิดเปนรอยละ 34 

รองลงมาคือผูใชบรกิารที่มีชวงอายุ 41 – 50 ป จํานวน 71 คน คิดเปนรอยละ 71 ของจํานวนผูใชบรกิาร สวนชวงอายุ 51 – 60 

ป และ 61 ปขึ้นไป มีผูใชบรกิารจํานวนเทากันคือ 11 คน คิดเปนรอยละ 3 ของจํานวนผูใชบริการ ตามลําดับ อาชีพพนักงาน

เอกชนที่มีแนวโนมการตัดสนิใจซื้อสนิคามากที่สุด เปนจํานวน 174 คน คิดเปนรอยละ 44 ของจํานวนกลุมตัวอยางรองลงมา

คือมีธุรกจิสวนตัว เปนจํานวน 111 คน คิดเปนรอยละ 28 ของจํานวนกลุมตัวอยาง รองลงมีมีอาชีพเปนขาราชการ/พนักงาน

รัฐวสิาหกจิ จํานวน 66 คน คิดเปนรอยละ 17 ของจํานวนกลุมตัวอยาง รองลงมามีอาชีพอ่ืน มีจํานวน 18 คน คิดเปนรอยละ 

5 ของจํานวนกลุมตัวอยาง ซึ่งสวนใหญเปนแมบาน รองลงมา อาชพี รับจาง และนักศกึษา มีจํานวน 17 และ 14 คนตามลําดับ 

คิดเปนรอยละ 4 ของจํานวนกลุมตัวอยาง ผูบริโภคมีการศึกษาระดับปริญญาตรีมีแนวโนมการตัดสินใจซื้อสินคามากที่สุด

จํานวน 216 คน คิดเปนรอยละ 54 ของจํานวนกลุมตัวอยาง รองลงมาคือมีระดับการศึกษาสูงกวาปริญญาตรีจํานวน 81 คน

คิดเปนรอยละ 20 ของจํานวนกลุมตัวอยาง รองลงมามีระดับการศึกษาอนุปริญญาตรีหรือปวส. จํานวน 50 คน คิดเปนรอย

ละ 13 ของจํานวนกลุมตัวอยาง รองลงมามีระดับการศกึษา ม.ปลายหรอื ปวช. จํานวน 39 คน คิดเปนรอยละ 10 ของจํานวน

กลุมตัวอยาง และระดับการศึกษาต่ํากวา ม.ปลาย มีจํานวน 14 คน คิดเปนรอยละ 4 ของจํานวนกลุมตัวอยาง ตามลําดับ 

สถานภาพโสด จํานวน 233 คน คิดเปนรอยละ 58 ของจํานวนกลุมตัวอยางซึ่งมีแนวโนมการตัดสินใจซื้อสินคามากที่สุด 

รองลงมาคือ สถานภาพสมรสมีจํานวน 163 คน คิดเปนรอยละ 41 ของจํานวนกลุมตัวอยาง และอันดับสุดทายคือสถานภาพ

หยารางจํานวน 4 คนคิดเปนรอยละ 1 ของจํานวนกลุมตัวอยาง ผูบรโิภคทีมี่รายไดเฉลี่ยตอเดือนอยูที่ 10,000 – 20,000 บาท 

จํานวน 128 คน คิดเปนรอยละ 32 ของจํานวนกลุมตัวอยางซึ่งเปนกลุมที่มีแนวโนมการตัดสินใจซื้อสินคามากที่สุด รองลงมา

คือผูที่มีรายไดอยูในชวง 20,001 – 30,000 บาท มีจํานวน 103 คน คิดเปนรอยละ 26 ของจํานวนกลุมตัวอยาง รองลงมาเปน

ชวง 30,001 – 40,000 บาท มีจํานวน 66 คน คิดเปนรอยละ 17 ของจํานวนกลุมตัวอยาง ชวง 50,000 บาทขึ้นไป มีจํานวน 

55 คน คิดเปนรอยละ 14 ของจํานวนกลุมตัวอยาง ชวง 40,001 – 50,000 บาท มีจํานวน 33 คน คิดเปนรอยละ 8 ของ

จํานวนกลุมตัวอยางและ ชวงรายไดต่ํากวา 10,000 บาท มีจํานวน 15 คน คิดเปนรอยละ 4 ของจํานวนกลุมตัวอยาง 

ตามลําดับ กลุมตัวอยางของผูโดยสารที่ใชบริการรานคาภายในสนามบินสวนใหญตองการรานคาประเภทรานอาหาร มี

จํานวน 117 คน คิดเปนรอยละ 29 ของจํานวนกลุมตัวอยางซึ่งเปนกลุมที่มีแนวโนมการตัดสินใจซื้อสินคามากที่สุด รองลงมา

คือ รานคาประเภทรานสะดวกซื้อ มีจํานวน 95 คน คิดเปนรอยละ 24 ของจํานวนกลุมตัวอยาง รองลงมาคือ รานคาประเภท

รานดวิตี้ฟร ีมีจํานวน 84 คน คิดเปนรอยละของจํานวนกลุมตัวอยาง รานคาประเภทรานกาแฟ จํานวน 68 คน คิดเปนรอยละ 

17 ของจํานวนกลุมตัวอยาง รานคาประเภทบรกิารไปรษณีย จํานวน 18 คน คิดเปนรอยละ 5 ของจํานวนกลุมตัวอยาง รานคา
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ประเภทบรกิารแท็กซี่เคาเตอร จํานวน 12 คน คิดเปนรอยละ 3 ของจํานวนกลุมตัวอยาง รานคาประเภทเครื่องประดับจํานวน 

4 คนและรานคาประเภทรานกิ๊ฟช็อปจํานวน 2 คน รวมคิดเปนรอยละ 2 ของจํานวนกลุมตัวอยาง ผูบริโภคมีการตัดสินใจใช

จายภายในสนามบนิตอครัง้อยูในชวง 0 – 1,000 บาท จํานวน 249 คน คิดเปนรอยละ 62 ของจํานวนกลุมตัวอยางซึ่งเปนกลุม

ผูบรโิภคที่มีแนวโนมการตัดสนิใจซื้อสนิคามากที่สุด รองลงมาใชจายอยูในชวง 1,001 – 2,000 บาท จํานวน 80 คน คิดเปน

รอยละ 20 ใชจายในชวง 2,001 – 3,000 บาท มีจํานวน 28 คน คิดเปนรอยละ 7 ของจํานวนกลุมตัวอยาง ใชจายอยูในชวง 

4,001 – 5,000 บาท มีจํานวน 16 คนคิดเปนรอยละ 4 ของจํานวนกลุมตัวอยาง และใชจายชวง 5,000 บาทขึ้นไป มีจํานวน 2 

คน คิดเปนรอยละ 1 ของจํานวนกลุมตัวอยาง ตามลําดับ 

 จากตารางที่ 3 ผลการวิเคราะหขอมูลดานปจจัยสวนประสมทางการตลาดของกลุมตัวอยางที่ใชบริการรานคา

ภายในสนามบินอูตะเภา พบวา กลุมตัวอยางที่ใชบริการรานคาภายในสนามบินอูตะเภาตามรานคาที่ตั้งอยูเดิม(อาคาร

ผูโดยสารที่ 1)ที่ตอบแบบสอบถามในการวิจัยครั้งนี้ มีระดับการตัดสินใจซื้อสินคาและบริการภาพรวมอยูในระดับปานกลาง

คอนขางไปทางมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.37 และเม่ือพิจารณารายดานแลวพบวา ดานชองทางการจัดจําหนายมีคาเฉลี่ยสูง

ที่สุดซึ่งสงผลตอการตัดสินใจซื้อสินคามากที่สุดเทากับ 3.64 โดยปจจัยที่มีผลทําใหคาเฉลี่ยสูงที่สุด คือ เรื่องสถานที่ตั้ง

สามารถหาพบไดงาย มีความสะดวกตอผูใชบริการ เวลาเปด-ปด สะดวกตอผูใชบริการและชองทางการชําระเงินที่สะดวก 

ตามลําดับ รองลงมาคือดานผลติภัณฑที่สงผลตอการตัดสนิใจซื้อสนิคา อยูในระดับ 3.45 และดานที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อ

สนิคาของผูบรโิภคคือการทีร่านคามีคุณภาพ มีการแบงหมวดรานคาชัดเจน และมีรานคาที่ตรงตามความตองการ ตามลําดับ 

รองลงมาคือดานราคาโดยปกติราคาสินคาภายในสนามบินจะคอนขางสูงอยูแลวทําใหดานราคาไมไดสงผลโดยตรงตอ

ผูบรโิภคมากนักซึ่งมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.36 ซึ่งมีปจจัยที่เปนสวนประกอบหลักไดแก ราคามีความเหมาะสมกับคุณภาพ และ

การมีปายแสดงราคาที่ชัดเจน และดานสุดทายคือดานการสงเสรมิการขายซึ่งมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.04 ตามลําดับ จากการที่ได

มีการโยกยายผูโดยสารใหไปขึ้นเครื่องในอาคารผูโดยสารที่ 2 มากขึ้นทําใหการทาฯ ใหความสําคัญกับการมีรานคาที่เพิ่มมาก

ขึ้น และไดเปดโอกาสใหเอกชนเขามามีสวนในการจัดสรรพื้นที่เชาคือการใหประมูลพื้นที่เชาภายในอาคารผูโดยสารที่ 2 อีก

ดวย ก็จะแสดงใหเห็นวาแนวโนมการตัดสนิใจซื้อสนิคาของผูบรโิภคมาขึ้นตามไปดวย 

 จากตารางที่ 4 ผลการวเิคราะหขอมูลแนวโนมการตัดสนิใจซื้อสนิคาและบริการของกลุมตัวอยางที่ใชบริการรานคา

ภายในสนามบนิอูตะเภา พบวา ผูบรโิภคมีการตัดสนิใจซื้อสนิคาและบรกิารอยูในระดับปานกลาง ซึ่งปจจุบันรานคาที่มีภายใน

สนามบินมีไมเพียงพอและไมตรงตอความตองการของผูบริโภค เนื่องจากสัญญากับการทาฯ ที่ มีเงื่อนไขเกี่ยวกับ

ผูประกอบการรานคาที่ตองไมมีการขายสินคาตรงกัน ตองมีการระบุในสัญญาวาตองการขายสินคาใดบาง และกรณีที่มี

ผูประกอบการรายใหมมาติดตอเชาพื้นที่ตองขายสินคาที่แตกตางกันออกไป และดวยสถิติจํานวนผูโดยสารที่ เพิ่มขึ้น ทําให

รานคาไมเพยีงพอที่จะรองรับความตองการของผูบรโิภค 

 จากตารางที่ 5 ผลการวเิคราะหการตัดสนิใจซื้อสนิคาและบรกิารของผูใชบรกิารรานคาภายในสนามบินอูตะเภา ที่มี

ปจจัยสวนบุคคลแตกตางกัน ปจจัยดานแรกเปนปจจัยดานเพศผลการวิเคราะหดวยคาสถิติ t-test แบบสองกลุมตัวอยางที่

เปนอิสระตอกัน (Independent Samples t-test) ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 พบวา คาความแปรปรวนของการตัดสินใจซื้อสินคา

และบรกิาร ในเพศชายและหญิงแตกตางกันจึงใชคาสถิติในชอง Equal Variances not Assumed โดยไดคา p-value = 0.000 

ซึ่งมีคาระดับนัยสําคัญทางสถิตินอยกวา 0.05 ปจจัยดานอายุวิเคราะหดวยคาสถิติ F-test ดวยวิธีการวิเคราะหความ

แปรปรวน (ANOVA) มีระดับนัยสําคัญที่ 0.05 พบวา คาความแปรปรวนของการตัดสินใจซื้อสินคาและบริการโดยรวม มีอายุ

ไมแตกตางกัน โดยในการทดสอบคาเฉลี่ย ไดคา p-value เทากับ 0.735 ซึ่งมีคามากกวาระดับนัยสําคัญ 0.05 ดังนั้น 

ผูโดยสารที่ใชบริการรานคาภายในสนามบิน ที่มีอายุแตกตางกัน มีการตัดสินใจซื้อสินคาและบริการแตกตางกันอยางไมมี

นัยสําคัญ ปจจัยดานอาชพี วเิคราะหดวยคาสถติ ิF-test ดวยวธิดีารวเิคราะหความแปรปรวน (ANOVA) ที่ระดับนัยสําคัญทาง

สถติ ิ0.05 พบวา คาความแปรปรวนของการตัดสินใจซื้อสินคาและบริการ และดานอาชีพแตกตางกัน โดยการทดสอบดวย
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คาสถติ ิF-test ในตาราง ANOVA โดยไดคา p-value = 0.00 ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 ดังนัน้ผูโดยสารที่ใชบรกิารรานคาภายใน

สนามบนิอูตะเภาที่มีอาชพีแตกตางกัน มีอิทธพิลตอการตัดสนิใจซื้อสนิคาและบริการแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ ปจจัยดาน

ระดับการศกึษาจากการวเิคราะหดวยคาสถติ ิF-test ดวยวธิกีารวเิคราะหความแปรปรวน ANOVA ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิต ิ

0.05 พบวา คาความแปรปรวนของการตัดสนิใจซื้อสนิคาและบริการที่มีตอระดับการศกึษา แตกตางกันซึ่งใชสถิติทดสอบ F-

test ในตาราง ANOVA ในการทดสอบคาเฉลี่ย โดยไดคา p-value = 0.036 ซึ่งมีคานอยกวาระดับนัยสําคัญ 0.05 ดังนั้น 

ผูโดยสารที่ใชบรกิารรานคาในสนามบนิอูตะเภาที่มีระดับการศกึษาแตกตางกัน มีการตัดสนิใจซื้อสนิคาและบรกิารแตกแตงกัน

อยางมีนัยสําคัญ ปจจัยดานสถานภาพจากการวิเคราะหดวยคาสถิติ F-test ดวยวิธีการวิเคราะหความแปรปรวน ANOVA ที่

ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 พบวา คาความแปรปรวนของการตัดสินใจซื้อสินคาและบริการ มีสถานภาพไมแตกตางกัน 

การใชคาสถิติ F-test ในการทดสอบไดคา p-value = 0.274 ซึ่งมีคามากกวาระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ดังนั้น 

ผูโดยสารที่ใชบรกิารรานคาภายในสนามบนิอูตะเภาที่มีสถานภาพแตกตางกัน มีการตัดสินใจซื้อสินคาและบริการไมแตกตาง

กันอยางไมมีนัยสําคัญ ปจจัยดานรายไดตอเดือนจากการวิเคราะหดวยคาสถิติ F-test ดวยวิธีการวิเคราะหความแปรปรวน 

ANOVA ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 พบวา คาความแปรปรวนของการตัดสินใจซื้อสินคาและบริการ มีรายไดเฉลี่ยตอ

เดอืนแตกตางกัน ซึ่งใชสถติทิดสอบ F-test ในตาราง ANOVA ในการทดสอบ โดยไดคา p-value เทากับ 0.019 ซึ่งมีคานอย

กวาระดับนัยสําคัญที่ 0.05 ดังนั้น ผูใชบริการรานคาภายในสนามบินอูตะเภาที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนแตกตางกัน มีการ

ตัดสนิใจซื้อสนิคาและบรกิารแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ ปจจัยดานประเภทรานคาที่ตองการ จากการวิเคราะหดวยคาสถิติ 

F-test ดวยวิธีการวิเคราะหความแปรปรวน ANOVA ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 พบวา คาความแปรปรวนของการ

ตัดสินใจซื้อสินคาและบริการ มีความตองการรานคาที่แตกตางกัน เม่ือใชคาสถิติ F-test ในตาราง ANOVA ในการทดสอบ

คาเฉลี่ย โดยไดคา p-value เทากับ 0.000 ซึ่งมีคานอยกวาระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 ดังนั้นการผูใชบริการรานคา

ภายในสนามบนิอูตะเภาที่มีความตองการรานคาแตกตางกันมีอิทธิพลตอแนวโนมการตัดสินใจซื้อสินคาและบริการแตกตาง

กันอยางมีนัยสําคัญ และปจจัยดานการใชจายที่เหมาะสม จากการวิเคราะหดวยดวยคาสถิติ F-test ดวยวิธีการวิเคราะห

ความแปรปรวน ANOVA ที่ระดับนัยสําคัญทางสถติทิี่ 0.05 พบวา คาความแปรปรวนของการตัดสินใจซื้อสินคาและบริการ มี

การเลือกชวงคาใชจายที่แตกตางกัน เม่ือใชคาสถิติ F-test ในตาราง ANOVA ในการทดสอบคาเฉลี่ย โดยไดคา p-value 

เทากับ 0.000 ซึ่งมีคานอยกวาระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 ดังนั้นการผูใชบริการรานคาภายในสนามบินอูตะเภาที่มีการ

เลอืกชวงคาใชจายที่เหมาะสมแตกตางกันมีอิทธพิลตอแนวโนมการตัดสนิใจซื้อสนิคาและบรกิารแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ 

 จากตารางที่ 6 ผลการวิเคราะหพบวาคา Durbin-Watson เทากับ1.88 ซึ่งอยูระหวาง 1.5 ถึง 2.5 ซึ่งไมเกิด

ความสัมพันธในตัวเอง (ไมเกิด Autocorrelation) และผลการทดสอบดวยคาสถิติ F-test ดวยวิธีวิเคราะหความแปรปรวน 

ANOVA ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 พบวา กลุมตัวแปรทัง้ 4 ตัวมีอยางนอย 2 ตัวแปรที่สงผลตอการตัดสนิใจซื้อสินคาและบริการ 

(F-prob = 0.00 ) โดยกลุมตัวแปรทัง้ 4 มีความสัมพันธกับการตัดสินใจซื้อสินคาและบริการในระดับ 0.73 และจะสงผลตอ

การเปลี่ยนแปลงตอการตัดสนิใจซื้อสนิคาและบรกิารรอยละ 54 ในความหมายตอไปนี้ 

 ถาใหความสําคัญดานผลติภัณฑ เพิ่มขึ้น 1 หนวย จะทําใหระดับการตัดสนิใจซื้อสนิคาและบรกิารเพิ่มขึ้น 0.21 

 ถาใหความสําคัญดานราคา เพิ่มขึ้น 1 หนวย จะทําใหระดับการตัดสนิใจซื้อสนิคาและบรกิารลดลง 0.04 

 ถาใหความสําคัญดานชองทางการจัดจําหนาย เพิ่มขึ้น 1 หนวย จะทําใหระดับการตัดสินใจซื้อสินคาและบริการ

เพิ่มขึ้น 0.09 

 ถาใหความสําคัญดานผลติภัณฑ เพิ่มขึ้น 1 หนวย จะทําใหระดับการตัดสนิใจซื้อสนิคาและบรกิารเพิ่มขึ้น 0.51 

 และถาทําการทดสอบตอดวยคาสถิติ t-test ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 สําหรับตัวแปรอิสระแตละตัวแปร จะพบวา    

ตัวแปรอิสระที่สามารถนําไปใชพยากรณไดคือ ตัวแปรดานผลิตภัณฑ (t-prob = 0.00) และตัวแปรดานการสงเสริมการขาย 

(t-prob = 0.00) 
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 โดยสามารถสรางตัวแบบความสัมพันธไดดังนี้ 

 푌 =  0.75 + 0.21(ดานผลติภัณฑ) - 0.04 (ดานราคา) + 0.09(ดานชองทางการจัดจําหนาย)  

   + 0.51(ดานการสงเสรมิการขาย) 

 

สรุปผลการวิจัย 

 จากผลการวิจัย พบวาโดยสวนใหญแลวผูโดยสารที่ใชบริการรานคาภายในสนามบินนั้น เปนผูหญิง มีชวงอายุอยู

ระหวาง 21-30 ป มีอาชพีเปนพนักงานเอกชน มีสถานภาพโสด สวนใหญมีการศกึษาระดับปรญิญาตรี มีรายไดเฉลี่ยอยูที่ชวง 

10,000 – 20,000 บาทตอเดือน และที่สําคัญทําใหทราบความตองการรานคาที่แทจริงของผูโดยสารคือมีความตองการ

รานอาหารสูงมากเปนอันดับหนึ่ง และชวงคาใชจายที่ผูโดยสารตัดสนิใจซื้อสนิคาและบริการ คือชวง 0 – 1,000 บาท สรุปคือ

ปจจัยสวนบุคคลที่มีแนวโนมการตัดสนิใจซื้อสนิคาและบรกิารอยางมีนัยสําคัญนั้น ไดแก เพศ อาชีพ ระดับการศึกษา รายได

เฉลี่ยตอเดือนของผูบริโภค ประเภทรานคาที่ตองการ และชวงคาใชจายที่เหมาะสม สวนผลการวิเคราะหสวนประสมทาง

การตลาดผูโดยสารที่ใชบรกิารรานคา ผูบรโิภคเลือกใหความสําคัญปจจัยดานผลิตภัณฑมาเปนอันดับหนึ่งซึ่งตองมีคุณภาพ 

รองลงมาคือปจจัยดานชองทางการจัดจําหนายคือรานคาตองสามารถหาพบไดงาย ทั้งสองปจจัยดังกลาว มีแนวโนมตอการ

ตัดสนิใจซื้ออยางมีนัยสําคัญของผูบรโิภค ปจจัยดานราคาตองมีความเหมาะสมกับคุณภาพและมีปายแสดงราคาชัดเจน และ

ดานการสงเสรมิการขาย ผูใชบรกิารตองการใหมีพนักงานที่สามารถใหคําแนะนําเกี่ยวกับตัวผลิตภัณฑ ซึ่งผูบริโภคเลือกเปน

ลําดับรองลงมา 

 

กติตกิรรมประกาศ 

 งานวจัิยฉบับนี้สําเร็จไดดวยการเอ้ือเฟอขอมูลที่เปนประโยชนและความรวมมือของทั้งบุคคลและหนวยงาน ซึ่งไดให

การสนับสนุนผูวจัิยตัง้แตเริ่มตนจนงานวจัิยสมบูรณมากย่ิงขึ้น ขอขอบพระคุณ ดร.กฤช  จรินโท อาจารยที่ปรึกษางานวิจัยที่

กรุณาใหคําปรกึษา แนะนํา ตลอดจนปรับปรุงแกไขสวนที่บกพรองตางๆ ดวยความเอาใจใส ผูวิจัยไดตระหนักถึงความตั้งใจ

และทุมเทของอาจารยเปนอยางย่ิงและกราบขอบพระคุณทานอาจารยไว ณ ที่นี้ และขอขอบพระคุณบุคลากรของวิทยาลัย

พาณิชยศาสตรที่ใหความอนุเคราะหประสานงานเพื่อใหงานวจัิยสําเร็จลุลวง 

 ขอขอบพระคุณผูอํานวยการทาอากาศยานอูตะเภา ที่ใหความอนุเคราะหอนุมัติการเขาเก็บขอมูลในพื้นที่ของทา

อากาศยาน รวมถงึผูประสานงานทุกทานที่กรุณาใหขอมูลตางๆ ที่เอ้ือเฟอตอการทํางานวจัิย ขอขอบพระคุณผูโดยสารภายใน

ทาอากาศยานอูตะเภาทุกทาน และรานคาทุกรานที่กรุณาความรวมมือในการใหขอมูล จนงานวจัิยฉบับนี้สําเร็จลุลวงไปดวยดี 

 สุดทายนี้ ผูวิจัยหวังเปนอยางย่ิงวาผลการวิจัยครั้งนี้จะเปนประโยชนแกผูประกอบการรานคารายยอยที่กําลัง

ตัดสนิใจลงทุนในพื้นที่ใหเชาของสนามบนิอูตะเภา และคาดหวังวาจะเปนประโยชนแกการทาอากาศยานอูตะเภาที่สามารถจะ

เลอืกรานคาที่ตรงตามความตองการของผูโดยสารได 
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บทคัดยอ 

การวจัิยครัง้นี้เปนการวจัิยแบบผสมผสานวธิ ีในเชงิปรมิาณและคุณภาพ มีวัตถุประสงคเพื่อศกึษาความเปนไปไดของ

การลงทุนในธุรกจิโรงงานซอสหอยนางรม ในจังหวัดชลบุร ีโดยกลุมตัวอยางในการศึกษาครั้งนี้ แบงเปน 2 กลุม คือ กลุมที่ 1 

ผูที่มีอายุมากกวา 21 ปขึ้นไป มีจํานวนทั้งสิ้น 400 คน กลุมที่ 2 คือ ผูประกอบธุรกิจโรงงานซอสหอยนางรม จํานวน 7 คน 

การวเิคราะหขอมูลโดยใชสถติิเชิงพรรณาในการวิเคราะหดวยการหาคาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ยเลขคณิต สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐานและใชสถติเิชงิอนุมาณในการทดสอบสมมตฐิานโดยวิเคราะหความถดถอยเชิงพหุแบบขั้นตอน การวิเคราะหขอมูล

เชิงคุณภาพ ใชเทคนิควิเคราะหทางเนื้อหา โดยทําการวิเคราะหปจจัยความเปนไปไดในดานตางๆ ไดแก การศึกษาความ

เปนไปไดดานการตลาด การศกึษาความเปนไปไดดานการจัดการ การศึกษาความเปนไปไดดานเทคนิค และการศึกษาความ

เปนไปไดดานการเงิน เพื่อนําขอมูลมาพิจารณาวางแผนและตัดสินใจในการสรางโรงงานซอสหอยนางรม ในจังหวัดชลบุรี 

ผลการวจัิยพบวา สวนประสมทางการตลาดทางดานผลติภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย และดานการสงเสริม

การตลาด เปนปจจัยรวมกันทํานายแนวโนมการตัดสินใจซื้อซอสหอยนางรมอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 และสามารถ

รวมกันทํานายแนวโนมการตัดสนิใจซื้อซอสหอยนางรมไดรอยละ 23.725 และการลงทุนในธุรกิจโรงงานซอสหอยนางรม ใน

จังหวัดชลบุร ีมีความเปนไปไดทั้งในดานการตลาด คือ ธุรกิจซอสหอยนางรมมีความนาสนใจในการแขงขันระดับปานกลาง 

เนื่องจากสภาพการแขงขันในตลาดอยูในระดับปานกลางถึงคอนขางสูง เพราะมีผูประกอบการจํานวนมากทั้งในประเทศและ

ตางประเทศ อีกทัง้ผูประกอบการรายเกาจะไดเปรยีบผูประกอบการรายใหมในดานการเขาถึงกลุมผูบริโภค และรสชาติเปนที่

ยอมรับแลว มีความเปนไปไดในดานการจัดการ คือ จัดทําโครงสรางองคกร โดยการแบงงานตามความถนัด มีการจัดแผนก

งานตามหนาที่ ดานเทคนคิ คือ จังหวัดชลบุร ีเหมาะสมเนื่องจากใกลแหลงผลิตวัตถุดิบหลัก คือ หอยนางรมสด และมีระบบ

การคมนาคมขนสงที่ดีและสะดวก และในดานการเงินนั้นเม่ือนํามาคํานวณวิเคราะหที่อัตราดอกเบี้ย 6.9695  )MLR  :

Minimum loan rate, อัตราดอกเบี้ยเงนิกูที่สถาบันการเงนิเรยีกเก็บกับลูกคาชัน้ดเีฉลี่ย ณ วันที่ 7 มีนาคม 2560, ธนาคารแหง

ประเทศไทย ( ระยะเวลาคืนทุนที่ คํานึงถึงคาเงิน ของโรงงานซอสหอยนางรม คือ 5 ป 5 เดือน มูลคาปจจุบันสุทธิคือ 

5,900,296 บาท และอัตราผลตอบแทนภายในเทากับรอยละ 18.72 เม่ือวิเคราะหความออนไหว ปจจัยที่ 1 ถาตนทุนผันแปร

เพิ่มขึ้นรอยละ 5 ในขณะที่รายไดคงที่ ปจจัยที่ 2 ถาตนทุนผันแปรคงที่ ในขณะที่รายไดลดลงรอยละ 5 และปจจัยที่ 3 ถา

ตนทุนผันแปรเพิ่มขึ้นรอยละ 5 ในขณะที่รายไดลดลงรอยลดลงรอยละ 5 แมวามีปจจัยความออนไหวมากระทบ แตคามูลคา

ปจจุบันสุทธิยังมีคาเปนบวก และอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนยังสูงกวาอัตราผลตอบแทนที่ตองการ (Required rate of 

return) หรอื มากกวาตนทุนเงนิทุน (Cost of capital 

คําสําคัญ:  การศกึษาความเปนไปได  ธุรกจิซอสหอยนางรม 

Abstract 

 This research was a mixed methods research by conducting quantitative and qualitative research. The objective 

of this research was to study the feasibility of investing in oyster sauce factories in Chonburi Province. The sample of this 
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study were divided into 2 groups, namely the first group was 400 samples aged over  21 years and the second group 

was 7 operators of oyster sauce factories. Data were analyzed through descriptive statistics including frequency, 

percentage, arithmetic mean, and standard deviation. Inferential statistics were used to test hypotheses using t-test and 

stepwise multiple linear regression analysis. Qualitative data were analyzed by using content analysis. In addition, 

feasibility studies were conducted including marketing, management, and technical, financial feasibility to gain data for 

considering, planning, and making decisions to build an oyster sauce factory in Chonburi Province. The results indicated 

that marketing mix factors including product, price, place, and promotion were related to the decision to purchase oyster 

sauce with a statistical significance level of 0.05 at 23.725 percent. The investment in sauce factory in Chon Buri 

Province is feasible in marketing, management, technical, and financial feasibility. In terms of financial feasibility, with a 

given interest rate at 6.9695 (MLR: Minimum loan rate, Bank of Thailand, 7 March 2017), discounted payback period 

was 5 years and 5 months; net present value was 5,900,296 baht and the internal rate of return was 18.72 %. When 

sensitivity analysis was conducted, for the 1st factor, variable cost increases by 5 % while income is constant; for the 

2nd factor, variable cost is constant while income decreases by 5%; and the 3rd factor, variable cost increases by 5% 

while income decreases by 5%. Despite sensitivity of factors, NPV still is positive and IRR is higher than required rate of 

return or cost of capital. 

Keywords:  Feasibility Study, Oyster Sauce Factories 

 

บทนํา 

ปจจุบันเครื่องปรุงรส (Condiments) เปนวัตถุดิบสวนประกอบอาหาร (Food ingredient) ที่อยูคูกับวิถีการดํารงชีวิต

ของผูคนมาอยางยาวนาน และเครื่องปรุงรสเปนวัตถุดิบสําคัญที่ขาดไมไดในการประกอบอาหารของคนไทยเพื่อเพิ่มรสชาติ

อาหารใหมีความกลมกลอม ซอสปรุงรสก็เปนอีกหนึ่งเครื่องปรุงรสที่ไดรับความนยิมเปนอยางมาก ซึ่งมีลักษณะเปนของเหลว 

ใชสําหรับปรุงแตงกลิ่นและรสชาตอิาหาร ซอสปรุงรสที่สําคัญและเปนที่รูจัก อาทิเชน น้ําปลา ซอสถั่วเหลือง และซอสหอย

นางรม ซึ่งในชวง 5 ปที่ผานมา ซอสปรุงรสมีอัตราการเตบิโตเฉลี่ยรอยละ 4.8 ตอป และคาดวาตลาดซอสปรุงรสจะอยูที่รอย

ละ 52.4 ของมูลคาตลาดเครื่องปรุงรสทัง้หมด อีกทั้งคนไทยใชผลิตภัณฑเครื่องปรุงสูงเฉลี่ยที่ 5.3 กิโลกรัมตอคนตอป และ

ซอสหอยนางรม ก็เปนผลติภัณฑหนึง่ที่ไดรับความนยิมในกลุมซอสปรุงรส โดยปจจุบันคาดวามีมูลคาตลาด 2,800 ลานบาท 

เตบิโตเฉลี่ยรอยละ 5.0 ตอป โดยสวนแบงทางการตลาดในกลุมซอสปรุงรสของซอสหอยนางรมอยูที่รอยละ 16 ในป 2558 

ทําใหตลาดในประเทศเตบิโตอยางตอเนื่องในชวง 5 ปที่ผานมา (ศูนยอัจฉรยิะอุตสาหกรรมอาหาร, 2558)  

 
ภาพที่ 1 สวนแบงทางการตลาดซอสปรุงรส 
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และที่สําคัญตลาดเครื่องปรุงรสในประเทศไทยยังมีโอกาสเตบิโตไดอีกมาก เม่ืออาหารยังเปนปจจัยสําคัญในการดํารงชวีติ 

นับวาเปนธุรกจิที่นาลงทุนอีกธุรกจิหนึ่ง ที่สามารถสรางผลตอบแทนไดอยางตอเนื่อง โดยพื้นที่ที่เหมาะสมในการลงทุนตัง้

โรงงานนัน้ควรพจิารณาในหลายปจจัย (ยุทธ กัยวรรณ, 2543 และ พอพันธ วัชจิตพันธ, 2521) ไดแก 

 1. แหลงวัตถุดิบ (Raw material resource) การเลือกทําเลที่ตั้งโรงงานใกลแหลงวัตถุดิบ ก็สามารถลดคาใชจายใน

การขนสง หรอืลดตนทุนคาขนสง (Transportation Costs) จากแหลงวัตถุดบิไปยังโรงงาน และลดเวลาในการขนสงวัตถุดิบดวย

เชนกัน  

 2. แหลงแรงงาน (Labor) ตองพจิารณาวาทําเลที่จะไปตัง้โรงงานมีแรงงานเพียงพอหรือไม หากแรงงานในแถบนั้นไม

เพยีงพอก็จะเปนปญหาใหกับโรงงานที่จะตองจูงใจแรงงานในที่อ่ืนๆ 

 3. ที่ตั้งของตลาดหรือแหลงจําหนาย (Location of market) เรื่องของตลาดเปนองคประกอบที่มีบทบาทสําคัญ

ประการหนึ่ง ในการพจิารณาเลือกทําเลที่ตั้งโรงงานผลิตสินคา หาโรงงานใกลกับตลาด หรือกลุมลูกคาก็สามารถจําหนาย

สนิคาไดสะดวก และประหยัดตนทุนในการขนสงสินคาได 

 4. ที่ดนิ (Land) ตองพจิารณาราคาที่ดนิ ตามปกติแลวทําเลในเขตเมือง จะมีราคาสูง และคาใชจายอ่ืนๆ ที่ตามมาก็

จะราคาสูงดวย และลักษณะที่ดนิก็จะตองพจิารณาดวยเหมือนกันในงานกอสรางโรงงาน 

 5. การขนสง (Transporttation) การขนสงเปนปจจัยที่มีความสําคัญมากที่จะสงผลตอการกําหนดคาใชจายในการ

ลงทุน และคาใชจายในการขนสงก็จะสงผลใหราคาสินคาสูงหรือต่ําลงได ปจจัยการผลิตตางๆ ไมวาจะเปนวัตถุดิบ คน 

เครื่องจักร อุปกรณและสิ่งที่สนับสนุนการผลติตางๆ ที่จะนําไปสูโรงงานลวนแตอาศัยการขนสงทัง้สิ้น 

 โดยจังหวัดชลบุรมีีคุณสมบัตทิี่เหมาะสมในการลงทุนสรางโรงงานซอสหอยนางรม จังหวัดชลบุรีเปนจังหวัดที่ตั้งอยู

ทางทศิตะวันออกของประเทศไทย ริมฝงทะเลดานตะวันออกของประเทศไทย มีลักษณะภูมิประเทศ มีที่ราบติดชายฝงทะเล

รวมทั้งเกาะนอยใหญอีกมากมาย ซึ่งใกลแหลงผลิตวัตถุดิบหลัก คือหอยนางรมสด ที่จังหวัดชลบุรี มีกําลังการผลิตหอย

นางรมสูงถึง 787 ตัน ในป 2553 ถึงป 2557 และมีปริมาณผลผลิตหอยนางรมสูงเปนจํานวน 72 ตันในป 2557 (ศูนย

สารสนเทศ กรมประมง สถติกิารประมงแหงประเทศไทย, 2553-2557) เปนแหลงผลติที่มีคุณภาพ และเพียงพอตอการนํามา

ผลิตซอสหอยนางรม และสามารถประหยัดตนทุนคาขนสงและน้ํามันในการไปจัดซื้อวัตถุดิบได นากจากทําเลที่ตั้งใกลแหลง

วัตถุดบิในการผลติแลว  ที่ดนิในจังหวัดชลบุร ีก็ยังมีที่วางเพยีงพอสามารถรองรับการสรางโรงงานได และปจจัยที่สําคัญและ

ไมสามารถมองขามไดอีกหนึ่งปจจัย คือการคมนาคมของจังหวัดชลบุรี เปนจังหวัดที่มีเสนทางคมนาคมที่ดี และมีระบบการ

คมนาคมขนสงที่ทั่วถงึและสะดวกในทุกดาน ทัง้การขนสงทางบก ทางเรือและทางอากาศ การคมนาคมและขนสงของจังหวัด

ชลบุรีในปจจุบันจะอาศัยการขนสงทางบกเปนหลัก ซึ่งเหมาะสมในการขนสงทั้งวัตถุดิบ และสินคาซอสหอยนางรมไดเปน

อยางดอีีกดวย 

ดังนั้นการศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาถึง ความเปนไปไดของการลงทุนในธุรกิจโรงงานซอสหอยนางรมใน

จังหวัดชลบุร ีโดยทําการวเิคราะหศกึษาความสัมพันธระหวางสวนประสมทางการตลาดกับแนวโนมการตัดสินใจซื้อซอสหอย

นางรม การศึกษาความเปนไปไดดานการตลาด การศึกษาความเปนไปไดดานการจัดการ การศึกษาความเปนไปไดดาน

เทคนคิ และการศกึษาความเปนไปไดดานการเงนิ โดยการศกึษาครัง้นี้ผูที่สนใจประกอบธุรกิจสามารถใชขอมูลจากการศึกษา

มาประกอบการพจิารณา และเปนแนวทางในการตัดสนิใจลงทุนในธุรกิจโรงงานซอสหอยนางรมในจังหวัดชลบุรไีด 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

 งานวจัิยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศกึษาความเปนไปไดในการลงทุนโรงงานซอสหอยนางรมในจังหวัดชลบุร ีประกอบดวย 
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 1.  เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางสวนประสมทางการตลาด ประกอบดวย สวนประสมทางดานผลิตภัณฑ สวน

ประสมทางดานราคา สวนประสมทางดานชองทางการจัดจําหนาย และสวนประสมทางดานการสงเสริมการขาย กับแนวโนม

การตัดสนิใจซื้อซอสหอยนางรม 

 2.  เพื่อการศกึษาความเปนไปไดของการลงทุนในธุรกิจโรงงานซอสหอยนางรม ในจังหวัดชลบุรี ในดานการตลาด 

ดานการจัดการ ดานเทคนคิ และดานการเงนิ 

 

สมมตฐิานของการวิจัย 

ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ไดแก สวนประสมทางดานผลติภัณฑ สวนประสมทางดานราคา สวนประสม

ทางดานชองทางการจัดจําหนาย และสวนประสมทางดานการสงเสรมิการขาย มีความสัมพันธตอแนวโนมการตัดสนิใจซื้อ

ซอสหอยนางรม 

 

อุปกรณและวิธีการ / วิธีดําเนนิการวิจัย 

ในการศกึษาวจัิยเกี่ยวกับ “การศกึษาความเปนไปไดของการลงทุนในธุรกจิโรงงานซอสหอยนางรมในจังหวัดชลบุรี”

ผูวิจัยไดทําการคนควาแนวคิด ทฤษฏี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ คือ แนวคิดและทฤษฎีการตัดสินใจซื้อ (Decision Making) 

แนวคิดและทฤษฎีสวนผสมทางการตลาด (Marketing mix) แนวคิดและทฤษฎีการศึกษาความเปนไปได แนวคิดและทฤษฎี

พื้นฐานในการวเิคราะหการลงทุนในโครงการ ซึ่งเปนการศกึษาวจัิยในรูปแบบผสมผสาน (Mixed Method Research) โดยใชทั้ง

การวจัิยเชงิปรมิาณ (Quantitative Research) รวมกับการวจัิยเชงิคุณภาพ (Qualitative Research) ใชวิธีการดําเนินงานวิจัยเชิง

สํารวจ (Survey Research) โดยการใชแบบสอบถาม (Questionnaire) เปนเครื่องมือในการสํารวจสําหรับการวิจัยเชิงปริมาณ

เพื่อสํารวจถงึพฤตกิรรมและความคิดเห็นของผูบรโิภค จากกลุมตัวอยางผูบรโิภคจํานวน 400 คน ที่มีอายุมากกวา 21 ปขึ้นไป 

และทําการสัมภาษณเชงิลกึ (In-depth Interview) กับผูประกอบการธุรกิจโรงงานซอสหอยนางรม ทําการสุมผูประกอบการ

ธุรกจิโรงงานซอสหอยนางรม โดยการสุมตัวอยางแบบไมอาศัยหลักความนาจะเปน (Non probability sampling) เปนการสุม

ตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจงมาเปนตัวแทนของประชากร (Purposive sampling) เปนการเลือกกลุมตัวอยางโดยใชดุลพินิจของ

ผูวจัิยในการกําหนดผูเขารวมเปนกลุมตัวอยาง ซึ่งพจิารณาจากเปนผูประกอบการโรงงานซอสหอยนางรม จํานวน 7 ราย และ

มีการทดสอบเครื่องมือที่ใชในการวิเคราะห คือ นําแบบสอบถามและสัมภาษณที่รางได ทดสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา 

(Content validity) โดยให ผูทรงคุณวุฒ ิพิจารณาตรวจสอบ อยางนอย 3 ทาน  โดยคําถามแตละขอตองมีคา IOC ไมต่ํากวา 

0.5 (Rovinelli & Hambleton, 1997) เพื่อนํามาปรับปรุงแกไข กอนนําไปสอบถามในการเก็บขอมูลจริงการคํานวณคา

สัมประสทิธิ์ของความสอดคลอง (Index of concordance : IOC ) 

 

ผลการวิจัย 

การวิจัยเชิงปรมิาณ 

ขอมูลสวนบุคคล 

ขอมูลสวนบุคคล ผูตอบแบบสอบถามเปนเพศหญงิมากกวาเพศชาย คือเพศหญิง คิดเปนรอยละ 71.3 เพศชาย รอย

ละ 28.7 สวนมากมีอายุระหวาง 21-30 ปมากที่สุด รอยละ 62.3 มีสถานภาพโสด รอยละ 69.3 มีระดับการศึกษาระดับ

ปรญิญาตรี รอยละ 65.0 และผูตอบแบบสอบถามสวนใหญประกอบอาชีพพนักงานเอกชน รอยละ 73.5 มีรายไดเฉลี่ยตอ

เดอืนต่ํากวาหรอืเทากับ 35,000 บาท รอยละ 62.5  

พฤตกิรรมการใชซอสหอยนางรม 
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ปจจัยพฤตกิรรมการใชซอสหอยนางรม บรรจุภัณฑซอสหอยนางรมประเภทขวดขนาด 600 มิลลลิติร มีจํานวนความ

ตองการมากที่สุด รอยละ 75.8 ดังนัน้ มีจํานวนการใชซอสหอยนางรม 1-3 ขวดตอเดือน คิดเปนรอยละ 70.3 และสามารถ

ยอมรับราคาซอสหอยนางรม ที่ราคาระหวาง 35-40 บาท รอยละ 51.7 หากผูตอบแบบสอบถามเลือกประเภทบรรจุภัณฑที่

ใชเปนประเภทแกลอน ขนาด 5 ลติร มีจํานวนการใชซอสหอยนางรม 1-2 แกลอนตอเดือน รอยละ 4.5 และสามารถยอมรับ

ราคาซอสหอยนางรม ที่ราคาระหวาง 200-300 บาท รอยละ 5.0  ผูตอบแบบสอบถามที่เลือกใชซอสหอยนางรม สวนใหญมี

ระยะเวลาในการซื้อซอสหอยนางรม ภายในหนึ่งเดือน 1 ครั้ง รอยละ 58.5 ซึ่งสวนใหญเลือกซื้อซอสหอยนางรม เพราะ 

รสชาต ิกลิ่น และสดี ีรอยละ 69.0  และเลอืกซื้อซอสหอยนางรมผานทางซุปเปอรมารเก็ต รอยละ 54.3  

ความคิดเห็นเกี่ยวกับสวนประสมทางการตลาด 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับสวนประสมทางการตลาด พบวาผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญกับดานผลิตภัณฑมากที่สุด 

โดยแยกเปนรายละเอียดดังนี้ 

ดานผลิตภัณฑ พบวาผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญกับสวนประสมทางการตลาดจําแนกตามดานผลิตภัณฑ 

ภาพรวมอยูในระดับมาก โดยมีคะแนนเฉลี่ย 4.17 เม่ือพจิารณาตามรายขอ พบวาการเลือกซื้อผลิตภัณฑจากรสชาติของซอส

หอยนางรมที่เปนเอกลักษณมากที่สุด โดยมีคะแนนเฉลี่ย  4.34  

ดานราคาผลิตภัณฑ พบวาผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญกับสวนประสมทางการตลาดจําแนกตามดานราคา

ผลติภัณฑ ภาพรวมอยูในระดับมาก โดยมีคะแนนเฉลี่ย 4.12 เม่ือพจิารณาตามรายขอ พบวาการที่ผลิตภัณฑมีราคาเหมาะสม

เม่ือเปรยีบเทยีบกับคุณภาพมากที่สุด โดยมีคะแนนเฉลี่ย 4.35 

ดานชองทางการจัดจําหนาย พบวาผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญกับสวนประสมทางการตลาดจําแนกตามดาน

ชองทางการจัดจําหนาย ภาพรวมอยูในระดับมาก โดยมีคะแนนเฉลี่ย 3.72 เม่ือพจิารณาตามรายขอ พบวาการวางจําหนายใน

ซุปเปอรมารเกตมากที่สุด โดยมีคะแนนเฉลี่ย 4.40 

ดานการสงเสรมิการตลาด พบวาผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญกับสวนประสมทางการตลาดจําแนกตามดาน

การสงเสรมิกการตลาด ภาพรวมอยูในระดับมาก โดยมีคะแนนเฉลี่ย 3.73 เม่ือพจิารณาตามรายขอ พบวาการใหสวนลดจาก

ราคาปกตมิากที่สุด โดยมีคะแนนเฉลี่ย 4.01 

แนวโนมการตัดสนิใจซื้อซอสหอยนางรม 

แนวโนมการตัดสินใจซื้อซอสหอยนางรม พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีแนวโนมในการตัดสินใจซื้อซอสหอยนางรม 

อยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย 3.97  

 

การทดสอบสมมตฐิาน 

ผลการทดสอบสมมตฐิานสวนประสมทางการตลาด ไดแก สวนประสมทางดานผลติภัณฑ สวนประสมทางดานราคา 

สวนประสมทางดานสถานที่ และสวนประสมทางดานการสงเสริมการขาย มีอิทธิพลตอแนวโนมการตัดสินใจซื้อซอสหอย

นางรม โดยใชการวเิคราะหความถดถอยเชงิพหุแบบขัน้ตอน (Multiple Regression Analysis) พบวา 

ผลติภัณฑซอสหอยนางรม ที่มีสวนประกอบที่มาจากหอยนางรมแท รสชาตขิองซอสที่เปนเอกลักษณสีตามธรรมชาติ

ของซอสหอยนางรม กลิ่นที่ดตีามธรรมชาติของซอสหอยนางรม และลักษณะความขนหนืดพอเหมาะของซอสหอยนางรม มี

ความสัมพันธกับแนวโนมการตัดสนิใจซื้อซอสหอยนางรม อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 

ราคาผลิตภัณฑซอสหอยนางรม ที่มีราคาเหมาะสมกับย่ีหอหรือตราสินคา มีราคาเหมาะสมเม่ือเปรียบเทียบกับ

คุณสมบัตขิองสนิคา เชน ขนาด หรอื ปรมิาณ ของสินคา มีราคาเหมาะสมเม่ือเปรียบเทียบกับคุณภาพ มีราคาเหมาะสมเม่ือ

เปรียบเทียบกับรายได และมีราคาตรงกับมาตรฐานที่รัฐบาลกําหนด มีความสัมพันธกับแนวโนมการตัดสินใจซื้อซอสหอย

นางรม อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 
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 ชองทางการจัดจําหนาย ที่ มีวางจําหนายในรานสะดวกซื้อทั่วไป มีการวางจําหนายในซุปเปอรมารเกตไดรับ

คําแนะนําจากพนักงานขายหรือเจาหนาที่ มีการขายตรงจากโรงงาน มีความสัมพันธกับแนวโนมการตัดสินใจซื้อซอสหอย

นางรม อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 

ดานการสงเสริมการตลาด ที่มีการโฆษณา ประชาสัมพันธ มีการใหสวนลดจากราคาปกติ มีการโปรโมชั่นพิเศษ

ประจําเดือน มีการเปดรับสมาชิกเพื่อสิทธิพิเศษตางๆ มีความสัมพันธกับแนวโนมการตัดสินใจซื้อซอสหอยนางรมที่ระดับ

นัยสําคัญ 0.05 

สวนประสมทางการตลาดทางดานผลิตภัณฑ ดานราคาผลิตภัณฑ ดานชองทางการจัดจําหนาย และดานการ

สงเสริมการตลาด เปนปจจัยรวมกันทํานายแนวโนมการตัดสินใจซื้อซอสหอยนางรมอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 และ

สามารถรวมกันทํานายแนวโนมการตัดสนิใจซื้อซอสหอยนางรมไดรอยละ 23.725 

 

ผลการวิเคราะหแนวโนมการตัดสินใจซื้อซอสหอยนางรมที่มีผลกับความเปนไปไดในการสรางโรงงานซอสหอย

นางรม ในจังหวัดชลบุรี 

จากการวเิคราะหสวนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอแนวโนมการตัดสินใจซื้อซอสหอยนางรมนั้น พบวาสวน

ประสมทางการตลาดทางดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย และดานการสงเสริมการตลาด มี

ความสัมพันธกับแนวโนมการตัดสินใจซื้อซอสหอยนางรมที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 ประกอบกับผูตอบแบบสอบถาม ซึ่ง มี

แนวโนมในการตัดสนิใจซื้อซอสหอยนางรม อยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.97 จึงสามารถอนุมาณไดวาแนวโนมการ

ตัดสนิใจซื้อซอสหอยนางรมมีผลกับความเปนไปไดในการสรางโรงงานซอสหอยนางรม ในจังหวัดชลบุรี 

 

การวิจัยเชิงคุณภาพ 

ผลการวิเคราะหโครงการสรางโรงงานซอสหอยนางรม ในจังหวัดชลบุรี 

วิเคราะหความเปนไปไดของโรงงานผลติซอสหอยนางรม ดานการตลาด 

วเิคราะหความเปนไปไดของโรงงานผลติซอสหอยนางรม ดานการตลาด 

1. SWOT Analysis 

 จุดแข็ง ในเรื่องของวัตถุดบิที่ใชในการผลติ คือวัตถุดบิมีแหลงผลติในประเทศไทย และมีผลผลิตตลอดทั้งป เชน หอย

นางรมสด แปงขาวโพด น้ําตาล เปนตน และจากที่ซอสหอยนางรม ใชหอยนางรมสด ในการผลิตทําใหผลิตภัณฑมีความ

แตกตางจากคูแขงขัน ประกอบกับมีการผลติซอสหอยนางรมประเภทเดยีวทําใหผูผลติมีความชํานาญในผลติภัณฑนั้น  

 จุดออน ในเรื่องของตนทุนที่มีตนทุนของวัตถุดบิที่ใชในการผลติสูง หากตองการพัฒนาปรับปรุงสูตรของตัวซอส จะมี

ตนทุนที่เพิ่มขึ้นในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ  และเนื่องจากเปนผูผลิตรายใหม ทําใหมีคาใชจายในเรื่องการบริหาร

การตลาดเพิ่มขึ้นมา อีกทัง้ซอสหอยนางรมเปนสนิคาที่ไมไดซื้อบอยสําหรับครัวเรอืน และปรมิาณในการซื้อแตละครั้งมีจํานวน

ไมมาก และเม่ือผลติผลติภัณฑประเภทเดยีวทําใหไมมีความหลากหลายในตัวผลติภัณฑ 

 โอกาส ความนิยมบริโภคเครื่องปรุงรสอาหารในประเทศเพิ่มขึ้นสูงขึ้น ทําใหตลาดซอสหอยนางรมขยายตัวอยาง

ตอเนื่อง ทัง้ตลาดในประเทศและตางประเทศ ประกอบกับธุรกจิภัตตาคาร และรานอาหารเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งเปนลูกคารายใหญใน

การใชซอสหอยนางรมเพื่อบรกิารอาหารแกลูกคา อีกทัง้ในปจจุบันมีการขยายตัวของชองทางการจัดจําหนายสมัยใหม ทําให

กระจายผลติภัณฑไดทั่วถงึมากขึ้น และซอสหอยนางรมเปนสนิคาหลักที่เปนสวนหนึ่งของการดํารงชีวิต โดยที่อาหารประเภท

ผัดสวนใหญ คนไทยนิยมใชซอสหอยนางรมในการปรุงรส นอกจากนั้น ซอสหอยนางรมยังสามารถใชประกอบอาหารได

มากกวาการผัด 
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 อุปสรรค ในภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลง ทําใหผูบริโภคตระหนักมากขึ้นในการซื้อสินคา  และภาวะการแขงขันใน

ตลาดเครื่องปรุงรสซอสหอยนางรมสูง ซึ่งในตลาดมีเจาตลาดรายใหญอยูแลว ประกอบกับความเขมงวดของกฎระเบียบ 

ขอบังคับในความปลอดภัยของอาหารที่มากขึ้น อีกทัง้ความผันผวนของวัตถุดบิที่ใชตองพึ่งธรรมชาติเปนหลัก เชน หอยนางรม

สด ทําใหมีความเสี่ยงในเรื่องของภัยธรรมชาติ และผูบริโภคมองหาสินคาราคาถูก และมีคุณภาพที่ดี ทําใหกําไรตอหนวย

ลดลง และที่สําคัญกลุมผูบรโิภคบรโิภคบางกลุมใชแบรนดใดแลวก็จะใชแบรนดนัน้สูตรนัน้ตลอด เพราะเกรงวารสชาติอาหาร

จะเพี้ยนไปจากเดมิ  

2. Five Force Model 

 โดยภาพรวมของสนิคาซอสหอยนางรม อุปสรรคในการเขาสูอุตสาหกรรมเครื่องปรุงรสของรายใหมอยูในระดับปาน

กลาง ถือวาผูผลิตเดิมยังตองเผชิญกับคูแขงขันรายใหมที่มีโอกาสเพิ่มมากขึ้นไดตอเนื่องเพราะไมมีอุปสรรคมากนักในการ

เริ่มตนธุรกจิใหม และอุปสรรคในการออกจากอุตสาหกรรมอยูในระดับนอย หรือไมมีอุปสรรค ซึ่งจะชวยลดแรงกดดันในการ

แขงขันลงได เพราะถาการออกจากอุตสาหกรรมมีอุปสรรคสูงก็ย่ิงตองแขงขันกันรุนแรง สวนสภาพการแขงขันในตลาดอยูใน

ระดับปานกลางถงึคอนขางสูง เพราะมีผูประกอบการจํานวนมากทัง้ในประเทศและตางประเทศ อีกทั้งผูประกอบการรายเกา

จะไดเปรยีบผูประกอบการรายใหมในดานการเขาถงึกลุมผูบรโิภค และรสชาติเปนที่ยอมรับแลว อํานาจตอรองของผูซื้ออยูใน

ระดับปานกลางถงึคอนขางสูง เพราะลูกคาสวนใหญเปนผูประกอบธุรกจิภัตตาคาร และรานอาหาร ที่เปนลูกคาหลักและราย

ใหญในการใชซอสหอยยนางรมประกอบอาหาร อีกทั้งผูซื้อสามารถหาแหลงสินคาอ่ืนที่มีคุณภาพเทาเทียมกันจากผูขายราย

อ่ืนๆ ทดแทนไดไมยาก และตนทุนการที่ผูซื้อจะหันไปซื้อสินคาจากแหลงอ่ืน (Switching Costs) ไมสูงมากนัก เนื่องจากซอส

หอยนางรม มีการวางจําหนายในทุกๆพื้นท ีจึงทําใหมีความสามารถในการทดแทนที่สูง อํานาจตอรองของผูจัดหาปจจัยการ

ผลติตออุตสาหกรรมอยูในระดับปานกลางถงึต่ํา เนื่องจากวัตถุดบิหลักของซอสหอยนางรม คือ หอยนางรมสด มีเกษตรกรที่

ขายหอยนางรมสดเปนจํานวนไมนอย ดังนั้นทําใหผูผลิตซอสหอยนางรมไมมีการพึ่งซัพพลายเออรหรือเกษตรกรประมงราย

หนึ่งรายใดมากเกนิไป ประกอบกับวัตถุดบิรองที่ใชในการผลิตเครื่องปรุงรสซอสหอยนางรม เชน แปงขาวโพด น้ําตาลทราย 

เปนสนิคาเกษตรที่มีผลผลติออกสูตลาดตลอดทัง้ป ดังนัน้ ผูขายวัตถุดิบเหลานี้ จะมีอํานาจในการตอรองดานราคากับผูผลิต

เครื่องปรุงรสซอสหอยนางรมในระดับปานกลาง อีกทัง้วัตถุดบิจากผูขายวัตถุดิบแตละรายทดแทนกันไดไมมีปญหา นอกจาก

เรื่องประเด็นคุณภาพและความปลอดภัย ซึ่งโรงงานสามารถตรวจสอบคัดกรองได  ในการเปลี่ยนซัพพายเออร จัดหาวัตถุดิบ

นั้นตองคํานึงถึงคุณภาพและมาตรฐานความปลอดภัย เนื่องจากอาจทําใหรสชาติของซอสหอยนางรมเปลี่ยนไปบาง และมี

ความเปนไปไดระดับปานกลางที่โรงงานขนาดใหญหรอืขนาดกลางจะมีการเชื่อมโยงเกษตรกรหรือผูจัดหาวัตถุดิบเพื่อปองกัน

ความเสี่ยงในการจัดหาวัตถุดบิ แตก็ยังมีนอยมากที่จะขยายการลงทุนไปผลติวัตถุดบิเองเพื่อปอนโรงงาน ทําใหอุตสาหกรรมมี

อิทธพิลตอยอดขายของผูขายปจจัยการผลติในระดับนอย และอุปสรรคจากสนิคาทดแทนอยูในระดับปานกลางถึงสูง เพราะมี

สินคาเครื่องปรุงรสซอสหอยนางรมลักษณะเดียวกันจากผูผลิตทั้งในประเทศและประเทศอ่ืนๆ ที่ผลิตซอสหอยนางรม

เหมือนกัน แตราคาต่ํากวา และสามารถเขามาในตลาดได เม่ือพิจารณาตนทุนในการเปลี่ยนสินคา ผูบริโภครายยอยไมคอยมี

ตนทุนการเปลี่ยนสนิคา แตสําหรับผูที่ประกอบธุรกจิภัตตาคาร รานอาหารตองพิจารณาเรื่องสูตร และรสชาติที่ทดแทนกันได 

เพื่อไมใหเสียลูกคาเดิม อยางไรก็ตาม มักเนนที่สินคาราคาต่ํากวากอน อาจทําใหเสียสวนแบงตลาดไป สภาพโดยรวมของ

อุตสาหกรรมจึงมีความนาสนใจในการแขงขันระดับปานกลาง 

 ดังนัน้โรงงานซอสหอยนางรม ในจังหวัดชลบุรมีีความเปนไปไดในดานการตลาด 

 

วิเคราะหความเปนไปไดของโรงงานผลติซอสหอยนางรม ดานการจัดการ 

1. โครงสรางองคกร (Organization Chart) 
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เนื่องจากเปนธุรกจิขนาดเล็กในระยะเริ่มแรก โรงงานซอสหอยนางรม ควรจะมีการจัดทําโครงสรางองคกร เพื่อให

เกิดความเขาใจในสายงานหรือสายบังคับบัญชา โดยการแบงงานตามความถนัด โรงงานจึงมีการจัดแผนกงานตามหนาที่ 

(Departmentation by Function) มีเปนผูบริหาร และดูแลทุกสวนในองคกร และแบงออกเปน 3 ฝาย คือ ฝายบัญชี ฝาย

การตลาด ฝายการผลติ โดยมีหัวหนาฝายผลติ มีหนาที่ควบคุมดูแลการผลติซอสหอยนางรมทัง้หมด  

2. การจัดสรรบุคลากร 

มีแผนงานดานการจัดสรรบุคลากรโดย กําหนดคุณสมบัตขิองการรับพนักงาน ดังนี้ 

1. ฝายบัญช ีคุณสมบัตคืิอ จบการศกึษาขัน้ต่ําระดับปรญิญาตรสีาขาการบัญช ีไมจํากัดเพศและอายุ จํานวน 1 คน 

2. ฝายการตลาด แบงออกเปนสองสวนคือ  

2.1 ฝายวิจัยตลาด คุณสมบัติคือ จบการศึกษาขั้นต่ําระดับปริญญาตรีสาขาการการตลาดหรือสาขาที่

เกี่ยวของ ไมจํากัดเพศและอายุ จํานวน 1 คน 

2.2 ฝายขาย คุณสมบัติคือ จบการศึกษาขั้นต่ําระดับมัธยมศึกษาที่ 6 เพศชาย อายุไมจํากัด สามารถ

เดนิทางไปตางจังหวัดได จํานวน 2 คน 

3. ฝายการผลติ 

3.1 หัวหนาฝายการผลิต คุณสมบัติคือ จบการศึกษาขั้นต่ําระดับมัธยมศึกษาที่ 6 ไมจํากัดเพศและอายุ 

จํานวน 1 คน 

3.2 พนักงานผลิตสินคาและบรรจุ คุณสมบัติคือ ไมกําหนดวุฒิการศึกษา ไมจํากัดสัญชาติ ไมจํากัดเพศ 

และอายุไมเกนิกวา 50 ป จํานวน 3 คน 

4. แมบานทําความสะอาด ไมกําหนดวุฒกิารศกึษา มีหนาที่ทําความสะอาดอาคาร จํานวน 1 คน  

 มีแผนการฝกอบรมพนักงานการผลิต ใหรูถึง เกี่ยวกับสุขลักษณะทั่วไป และความรูทั่วไปในการผลิตอาหารตาม

ความเหมาะสม ขั้นตอนของการผลิตซอสหอยนางรม การทํางานของเครื่องจักรในเบื้องตน โดยหัวหนาฝายผลิตจะเปนผู

อบรม  

 มีการกําหนดอัตราคาตอบแทน ภาระงาน ประสบการณ และทักษะในการทํานงาน ดังนี้ 

  ผูบรหิาร    20,000 

  พนักงานบัญชี   15,000 

  พนักงานการตลาด   15,000 

  พนักงานขาย   12,000 

  หัวหนาฝายการผลติ  12,000 

  พนักงานผลติสนิคา  9,000 

  แมบาน    7,000 

 มีการกําหนดอัตราคาตอบแทนการทํางานลวงเวลาตามสทิธติามกฎหมายแรงงานที่กําหนด คาทํางานลวงเวลา ดังนี้ 

 1. คาลวงเวลาในวันทํางานปกติ ตองจายคาลวงเวลาในอัตราไมนอยกวา 1.5 เทาของอัตราคาจางตอชั่วโมงในวัน

ทํางานตามจํานวนชั่วโมงที่ทํา 

 2. คาลวงเวลาในวันหยุด ตองจายคาจางในอัตราไมนอยกวา 3 เทาของอัตราคาจางตอชั่วโมงในวันทํางานตาม

จํานวนชั่วโมงที่ทํา 

 และ มีที่พักอาศัยใหกับพนักงานที่ตองการที่พักอาศัยในบรเิวณโรงงาน 

 3. ระบบบรหิารและควบคุม  

 3.1 การบรหิารและควบคุมผลการปฎิบัตงิาน 
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 มีการควบคุมการผลิตโดยใชวัตถุดิบที่มีคุณภาพในการผลิต เชน หอยนางรม ก็ตองเปนหอยนางรมสด เพราะ

สามารถควบคุมคุณภาพไดงาย และการผลติทางโรงงานจะใชเครื่องจักรในการผลติเปนหลัก โดยหัวหนาฝายการผลิต จะตอง

ดูในเรื่องการวางแผนการผลติ การเตรยีมวัตถุดบิใหไดสัดสวน และเพยีงพอในการผลติ 

 3.2 การบรหิารและควบคุมบุคลากร 

 เนื่องจากเปนโรงงานขนาดเล็ก และมีพนักงานจํานวนนอย มีจํานวน 8 คน ในการทํางานจะมีรูปแบบครอบครัวแบบ

พี่นอง มีผูบรหิารคือเจาของกิจการเปนพี่ใหญซึ่งถาหากมีปญหาใหแจงใหทราบ และทางโรงงานจะมีการประชุมทุกสัปดาห 

เพื่อเปนการอัพเดทขอมูล และแจงความคืบหนาในการทํางานของแตละคนใหเพื่อนรวมงานทราบ การสั่งงานหากเปนงานที่

สําคัญจะตองเปนลายลักษณอักษรเพื่อแจงใหพนักงานทราบและปฎิบัติตาม มีการสรางแรงจูงใจใหพนักงานปฏิบัติงานอยาง

เต็มที่โดยมีเบี้ยขยันใหในชวงสิ้นเดอืน กับพนักงงานที่มีการปฎิบัตงิานด ีและมีความประพฤติดี อาทิเชน ไมขาดงาน ไมลางาน 

ไมมาเขาทํางานสาย  

 3.3 การบรหิารและควบคุมทางดานการเงนิ 

 ดานการเงนิจะเปนการบรหิารของผูบรหิารซึ่งก็คือเจาของธุรกิจ มีการควบคุมทางดานการเงิน โดยการยึดใช cash 

flow เปนหลัก ในการตัดสินใจ ตองเกิดจากการที่ใชการพิจารณาดวยตนเองหรือประชุมกับพนักงาน แลวใชหลักทางดาน

การเงนิมาควบคุม และมีฝายบัญชดีูแล ในเรื่องคาใชจาย ซื้อวัตถุดบิ คาแรงพนักงาน   

 3.4 การบรหิารทรัพยากรการผลติ 

 เม่ือมีการรับออเดอร และตดิตอกับลูกคา จะมีการสตอกสนิคาไว และใชระบบแบบ FIFO เขากอนออกกอน เขาหลัง

ออกหลังในการขายสนิคา ดานการควบคุมวัตถุดบิและสวนผสมนัน้หัวหนาฝายการผลติ จะตองดูในเรื่องการวางแผนการผลิต 

ทําการคอยเช็คสต็อกวัตถุดบิ ใหเพยีงพอตอการผลติในแตละครัง้ 

4. นโยบายและระเบยีบกฎเกณฑตางๆ 

4.1 นโยบายและระเบยีบดานการผลติ 

 ในการผลิตจะใชวัตถุดิบที่มีคุณภาพในการผลิต ซึ่งสามารถควบคุมคุณภาพไดงาย และตองผลิตตามมาตรฐาน

เครื่องปรุงรสตามที่มีการกําหนดไว เชน การรับเลขสารบบอาหาร (หรือเลข อย.) และตองย่ืนขอตั้งโรงงานผลิตอาหาร เม่ือ

ไดรับใบอนุญาตผลติอาหารแลว ตองย่ืนสําเนาใบอนุญาตผลติอาหาร จํานวน 1 ฉบับ และการรับเลขสารบบอาหาร (หรือเลข 

อย.) ของอาหารแตละชนดิ จะตองย่ืนแจงรายละเอียดของอาหารภายหลังการย่ืนขออนุญาตตั้งโรงงานผลิตอาหารหรือย่ืนคํา

ขอรับเลขสถานที่ผลติอาหารโดยย่ืนใบจดทะเบียนอาหาร แจงรายละเอียดอาหาร จํานวน 2 ฉบับ (พระราชบัญญัติอาหาร, 

2522) และตองปฏิบัติตามหลักเกณฑวิธีการที่ดีในการผลิตหรือ GMP (Good Manufacturing Practice) สุขลักษณะทั่วไปตาม

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 193) พ.ศ. 2543 และมาตรฐาน มอก. (Thai Industrial Satandard) "มาตรฐาน

ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม" เปนขอกําหนดทางวิชาการที่ สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (สมอ.) ไดกําหนดขึ้น 

สามารถนําไปเปนแนวทางการผลิตสินคาใหมีคุณภาพในระดับที่เหมาะสม และเพื่อเพิ่มโอกาสทางการคามากขึ้น การขอ

มาตรฐานอาหารฮาลาล โดยผานสํานักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแหงประเทศไทย ( CICOT) ก็สามารถเพิ่ม

กลุมเปาหมายไดเพิ่มขึ้น  

 4.2 นโยบายและระเบยีบดานบุคลากร 

 การควบคุมภายในโรงงานมีกฏเกณฑมาตรฐาน โดยมีการเขางานและออกงานเปนเวลา คือ เวลา 8.00 นาฬิกา ถึง 

17.00 นาฬิกา ในวันทํางานปกติ และพนักงานในบริเวณผลิตตองไมเปนโรคติดตอหรือโรคนารังเกียจตามที่กําหนด โดย

กฎกระทรวง หรอืมีบาดแผลอันอาจกอใหเกดิการปนเปอนของผลิตภัณฑ พนักงานทุกคนในขณะที่ดําเนินการผลิตและมีการ

สัมผัสโดยตรงกับอาหาร หรอืสวนผสมของอาหาร หรอืสวนใดสวนหนึ่งของพื้นที่ผวิที่อาจมีการสัมผัสกับอาหาร ตองปฎิบัติตัว 

ดังนี้ 
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  4.2.1 สวมเสื้อผาที่สะอาดและเหมาะสมตอการปฏิบัตงิาน กรณีที่ใชเสื้อคลุมก็ตองสะอาด 

  4.2.2 ลางมือใหสะอาดทุกครัง้กอนเริ่มปฏิบัตงิาน และหลังการปนเปอน 

  4.2.3 ใชถุงมือที่อยูในสภาพสมบูรณและสะอาดถูกสุขลักษณะ ทําดวยวัสดุที่ไมมีสารละลายหลุดออกมา

ปนเปอนอาหารและของเหลวซมึผานไมได สําหรับจับตองหรือสัมผัสกับอาหาร กรณีไมสวมถุงมือ ตองมีมาตรการใหคนงาน

ลางมือ เล็บ แขนใหสะอาด 

  4.2.4 ไมสวมใสเครื่องประดับตาง ๆ ขณะปฏิบัตงิาน และดูแลสุขอนามัยของมือ และเล็บใหสะอาดอยูเสมอ 

  4.2.5 สวมหมวก หรอืผาคลุมผม หรอืตาขาย 

 มีการฝกอบรมเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานเกี่ยวกับสุขลักษณะทั่วไป และความรูทั่วไปในการผลิตอาหารตามความ

เหมาะสม ผูที่ไมเกี่ยวของกับการผลติ ตองปฏิบัตติามขอกําหนดดานบน เม่ืออยูในบรเิวณผลติ 

 4.3 มีบทลงโทษหากพนักงานไมปฎิบัตติามกฎระเบยีบ 

 ตองพจิารณากอนวาเปนพนักงานไมปฎิบัติตามกฎระเบียบในเรื่องใด หากเปนเรื่องเล็กและไมรายแรง จะมีการวา

กลาวตักเตอืนพนักงานนัน้ในขัน้แรก และถายังปฎิบัติผิดกฎระเบียบอีกครั้งจะหักคาตอบแทน ตามที่ไดตกลงไวกอนที่จะเริ่ม

งาน ซึ่งมีกฎเกณฑที่แนชัดเปนหนังสือสัญญาากอนเริ่มการทํางาน ถามีเหตุการณที่ผิดกฎระเบียบรายแรง เชน ดื่มสุราและ

ทะเลาะววิาทหรอืทําสิ่งที่ผดิกฎหมาย ก็ดําเนนิตามกฏหมาย หรอืพจิารณาใหพนักงงานออกจากงานตามความเหมาะสม 

5. หนวยงานสนับสนุนและชวยเหลอื 

 ในสวนของภาครัฐ มีหนวยงานหลายสวนใหการชวยเหลือและสนับสนุนผูประกอบการในรูปแบบตางๆ ไดแก กรม

พัฒนาธุรกิจการคา สงเสริมใหมีการใชพาณิชยอิเล็กทรอนิกสและพัฒนาศักยภาพของ SME ขนาดยอม กรมสงเสริม

อุตสาหกรรม ใหความรูในธุรกจิ SME ขอมูลเกี่ยวกับการลงทุน แหงผลติอุตสาหกรรม ขาวสารตาง ๆ ที่เกี่ยวของ กรมโรงงาน

อุตสาหกรรม บรกิารขอมูลทั่วไปของกรมโรงงานอุตสาหกรรมสถิติทางดานอุตสาหกรรม เพื่อใชเปนแหลงขอมูลในการผลิต

สนิคาอุตสาหกรรม สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานของผลิตภัณฑสถานประกอบการ 

และการโฆษณา ตลอดจนติดตามเฝาระวังขาวสารดานผลิตภัณฑสุขภาพทั้งในและตางประเทศ สํานักงานมาตรฐาน

ผลติภัณฑอุตสาหกรรม (สมอ.) ใหการรับรองมาตรฐานผลติภัณฑอุตสาหกรรม และรับรองคุณภาพใหกับองคกรตาง ๆ ตาม

มาตรฐาน ISO9000, ISO14000, OHS, HACCP สถาบันมาตรฐานอาหารฮาลาลแหงประเทศไทย พัฒนามาตรฐานอาหารฮา

ลาลใหถูกตองตามศาสนบัญญัตอิิสลาม สถาบันอาหาร สนับสนุนการวิจัยเพื่อใหเกิดการพัฒนาผลิตภัณฑอาหารในรูปแบบ

เพิ่มมูลคากับสินคาเกษตรและอาหาร และสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย สงเสริม สนับสนุนการศึกษา วิจัย อบรม 

เผยแพรวชิาการและเทคโนโลยีเกี่ยวกับอุตสาหกรรม เปนตน ซึ่งการเขารวมกับโครงการทางภาครัฐ มีขอดีในเรื่องของการ

ประหยัดตนทุนและคาใชจายของผูประกอบการ 

 

วิเคราะหความเปนไปไดของโรงงานผลติซอสหอยนางรม ดานเทคนคิ 

 1. ที่ตัง้ 

 สถานที่ตัง้ของโรงงานผลติซอสหอยนางรม คือ ตําบลหนองขางคอก อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี มีเสนทางติด

ถนนบายพาสมอเตอรเวย ทางหลวงหมายเลข 7 มีความพรอมในการสรางโรงงานซอสหอยนางรม เนื่องจากทําเลที่ตั้งใกล

แหลงวัตถุดบิในการผลติ คือ หอยนางรมสด ซึ่งจังหวัดชลบุรี มีปริมาณผลผลิตหอยนางรมสูงเปนจํานวน 72 ตันในป 2557 

และเปนแหลงผลติที่มีคุณภาพ มีจํานวนมากที่ ตําบลอางศิลา อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ระยะทางหางจากสถานที่ตั้ง

โรงงานประมาณ 14 กโิลเมตร ซึ่งสามารถประหยัดตนทุนคาขนสงและน้ํามันในการไปจัดซื้อวัตถุดิบได ประกอบกับการขนสง 

โดยการคมนาคมของจังหวัดชลบุร ีเปนจังหวัดที่มีเสนทางคมนาคมที่ดี และมีระบบการคมนาคมขนสงที่ทั่วถึงและสะดวก ทั้ง



การประชุมวชิาการ และการประกวดนวัตกรรมบัณฑิตศกึษาระดับชาติและนานาชาติ 

ระหวางวันท่ี 17-18 พฤษภาคม 2561 

ณ ศูนยประชุมนานาชาติดิเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส เชยีงใหม 
 

1970 

การขนสงทางบก ทางเรอืและทางอากาศ การคมนาคมและขนสงของจังหวัดชลบุรีในปจจุบันจะอาศัยการขนสงทางบกเปน

หลัก ซึ่งเหมาะสมในการขนสงทัง้วัตถุดบิ และสนิคาซอสหอยนางรมไดเปนอยางดี 

2. ขนาด  

 การกอสราง การออกแบบ และการตกแตงภายในโรงงานซอสหอยนางรม ในจังหวัดชลบุรี ซึ่งสถานที่หรือสิ่งปลูก

สรางจึงมีการออกแบบใหเหมาะสมในพื้นที่ 1 ไร หรอื 400 ตารางวา โดยแบงพื้นที่ออกเปน 3 สวน ประกอบไปดวย  

 สวนที่ 1 สวนของโรงงานผลติซอสหอยนางรม  

 สวนที่ 2 สวนของอาคารสํานักงาน ชั้น2 ของอาคาร และสวนของหองเก็บซอสหอยนางรมที่ผลิตเสร็จ บรรจุ และ

แพคของเรยีบรอย เตรยีมจําหนายชัน้1 ของอาคาร 

 สวนที่ 3 สวนของหอพักสําหรับพนักงาน ชั้น2 ของอาคาร และชั้น1 ของอาคารเปนโรงอาหาร หองน้ําและหอง

อาบน้ํา 

 
ภาพที่ 2 แผนผังโรงงานทัง้หมด 

 

3. เทคโนโลยีการผลติ 

 สนิคาประเภทซอสหอยนางรมเปนสนิคาที่ไมไดมีเทคโนโลยีการผลติซับซอน เทคโนโลยีการผลติซอสหอยนางรม

สวนใหญ เปนเครื่องจักรที่ใชในการผลติการผสมสวนผสมและการตมซอสหอยนางรมแตจุดแข็งอยูที่สูตรการปรุงซึ่งถอืวาเปน 

know how และการจัดการใหตนทุนที่แขงขันได ผูสนใจผลติสามารถเขาถงึเทคโนโลยีการผลติไดไมยาก แตการพัฒนาสูตรให

ตรงกับความตองการของตลาดเปนเรื่องสําคัญกวา 

 

กระบวนการผลติซอสหอยนางรม 

 โดยมีวัตถุดบิในการผลติ คือ 

  1.  หอยนางรมสดแกะเปลือก 

  2.  แปงขาวโพด 
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  3.  น้ําตาล 

  4.  ซอสถั่วเหลอืง 

  5.  เกลอื 

  6.  โซเดยีมเบนโซเอต (สารกันเสยี) 

 

ขัน้ตอนในการผลติ  

  1. นําหอยนางรมสดแกะเปลอืก นํามาลางทําความสะอาด เอาน้ําเสยีและเศษหอยนางรมออก และบดเนื้อ

หอยนางรมใหละเอียด  

  2. นําเนื้อหอยนางรมที่บดละเอียด นํามาผสมน้ํา และหมักโดยใชเกลอื ในถังสแตนเลต ที่มีฝาปดสนทิ 

  3. เม่ือหมักหอยนางรมจนครอบกําหนด นํามากรองแยกกากตะกอนกับน้ําออก เพื่อใหไดน้ําสกัดซอสหอย

นางรม   

  4. จากนัน้น้ําสกัดหอยนางรม และแปงขาวโพด และน้ําตาล นํามาใหความรอนและทําใหแปงสุก โดยใช

เครื่องจักรสําหรับผสม ตมและเค้ียวซอสหอยนางรม ขนาด 300 ลติร 

  5. เค้ียวซอสหอสหอยนางรมจนเดอืด และใสสวนผสม ซอสถั่วเหลอืง และเกลือ ลงไปผสมในหมอตม 

  6. เม่ือเค้ียวซอสจนไดที่ พักไวใหอุณหภูมิลดลง จากนัน้นําโซเดยีมเบนโซเอท (สารกันเสยี) มาผสมลงไปใน

ปรมิาตรไมเกนิ 2,000 มิลลกิรัม ตอ 1 กโิลกรัม (พระราชบัญญัตอิาหาร, 2522) 

  7. บรรจุใสภาชนะ โดยการกรอกรอน เพราะสามารถฆาเชื้อโรคไปอีกครัง้ โดยใชคนในการบรรจุ  

  8. เม่ือบรรจุเสร็จนํามาตดิฉลาก และบรรจุใสลังกระดาษ 
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ภาพที่ 3 กระบวนการผลติซอสหอยนางรม 

 

วิเคราะหความเปนไปไดของโรงงานผลติซอสหอยนางรม ดานการเงนิ 

โรงงานซอสหอยนางรม จังหวัดชลบุรมีีงบประมาณการลงทุนกอสรางเปนจํานวน 8,375,000 บาท ประมาณการคา

ที่ดนิเปนจํานวน 1,000,000 บาท ตนทุนเครื่องจักรและอุปกรณที่ใชในการผลติเปนจํานวน 235,200 บาท อุปกรณสํานักงาน

เปนจํานวน 121,100 บาท และอุปกรณตกแตงหอพักและหองอาหารเปนจํานวน 25,075 บาทรวมประมาณการตนทุนทั้งหมด

เปนจํานวนเงนิ 9,756,375 บาท ประมาณการรายไดตอเดอืนจากการขายซอสหอยนางรมตอเดอืนเปนจํานวน 826,333 บาท 

และประมาณการรายไดตอปเปนจํานวน 9,916,000 บาท 

เม่ือนํามาคํานวณวิเคราะหที่อัตราดอกเบี้ย 6.9695 (MLR : Minimum loan rate, อัตราดอกเบี้ยเงินกูที่สถาบัน

การเงนิเรยีกเก็บกับลูกคาชัน้ดเีฉลี่ย ณ วันที่ 7 มีนาคม 2560, ธนาคารแหงประเทศไทย) ระยะเวลาคืนทุนที่คํานึงถึงคาเงิน 

ของโรงงานซอสหอยนางรม คือ 5 ป 5 เดือน มูลคาปจจุบันสุทธิคือ 5,900,296 บาท และอัตราผลตอบแทนภายในเทากับ

รอยละ 18.72 
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เม่ือวเิคราะหความออนไหว กรณีที่ 1 ตนทุนผันแปรเพิ่มขึ้นรอยละ 5 ในขณะที่รายไดคงที่ มูลคาปจจุบันสุทธิ มีคา

เทากับ 4,659,209 บาท อัตราผลตอบแทนอัตราผลตอบแทนภายในเทากับรอยละ 16.42 กรณีที่ 2 ตนทุนผันแปรคงที่ 

ในขณะที่รายไดลดลงรอยละ 5 มูลคาปจจุบันสุทธิ มีคาเทากับ 2,389,175 บาท อัตราผลตอบแทนภายในเทากับรอยละ 

12.00 และกรณีที่ 3 ถาตนทุนผันแปรเพิ่มขึ้นรอยละ 5 ในขณะที่รายไดลดลงรอยลดลงรอยละ 5 มูลคาปจจุบันสุทธิ มีคา

เทากับ 1,148,089 บาท อัตราผลตอบแทนภายในเทากับรอยละ 9.46 

ดังนัน้โรงงานซอสหอยนางรม ในจังหวัดชลบุรมีีความเปนไปไดในดานการเงิน เพราะแมวามีปจจัยความออนไหวมา

กระทบ แตคามูลคาปจจุบันสุทธยัิงมีคาเปนบวก และอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนยังสูงกวาอัตราผลตอบแทนที่ตองการ 

(Required rate of return) หรอื มากกวาตนทุนเงนิทุน (Cost of capital) 

สรุป โรงงานซอสหอยนางรม ในจังหวัดชลบุรมีีความเปนไปไดทัง้ในดานการตลาด ดานการจัดการ ดานเทคนิคและ

ดานการเงนิ 

 

วิจารณผลการวิจัย 

 1. ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ไดแก สวนประสมทางดานผลิตภัณฑ สวนประสมทางดานราคา สวนประสม

ทางดานชองทางการจัดจําหนาย และสวนประสมทางดานการสงเสริมการขาย มีความสัมพันธตอแนวโนมการตัดสินใจซื้อ

ซอสหอยนางรม ดังนี้ 

 1.1 ปจจัยดานผลติภัณฑ 

 ปจจัยดานผลติภัณฑซอสหอยนางรม มีความสัมพันธกับแนวโนมการตัดสินใจซื้อซอสหอยนางรม โดยผูบริโภคสวน

ใหญใหความสําคัญในเรื่องตัวผลติภัณฑอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยที่ 4.17 โดยที่ซอสหอยนางรมตองมีสวนประกอบที่มา

จากหอยนางรมแท รสชาตขิองซอสที่เปนเอกลักษณสีและกลิ่นที่ดีตามธรรมชาติของซอสหอยนางรม และลักษณะความขน

หนดืพอเหมาะของซอสหอยนางรม สอดคลองกับ ธรีตกิานต ผูผึ้ง (2550) ไดทําการศึกษาปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือก

ซื้อผลติภัณฑพรกิแกงของผูบรโิภคในเขตอําเภอเสรมิงาม จังหวัดลําปาง ผลการศกึษาพบวาปจจัยดานผลิตภัณฑมีผลตอการ

ตัดสนิใจเลอืกซื้อผลติภัณฑพรกิแกงของผูบรโิภคสวนใหญในระดับมาก คือดานกลิ่นของผลิตภัณฑ คุณภาพความสะอาดของ

ผลติภัณฑ สูงเปนสองอันดับแรก และสอดคลองกับทฤษฎีคุณสมบัตทิี่สําคัญของผลิตภัณฑของ ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ 

(2541) กลาววา สิ่งที่ผูบรโิภคตองการซื้อ และสิ่งที่ผูบริโภคตองการจากผลิตภัณฑ คือตองการคุณสมบัติ หรือองคประกอบ

ของผลติภัณฑ (Product Component) เชนประโยชนพื้นฐาน คุณภาพของผลติภัณฑ 

 1.2 ดานราคาผลติภัณฑ 

 ปจจัยดานราคาผลติภัณฑซอสหอยนางรม มีความสัมพันธกับแนวโนมการตัดสนิใจซื้อซอสหอยนางรม โดยผูบริโภค

ใหความสําคัญในเรื่องราคาอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยที่ 4.12 โดยที่ราคาตองเหมาะสมกับย่ีหอหรือตราผลิตภัณฑ ราคา

ตองเหมาะสมเม่ือเปรียบเทียบกับคุณสมบัติของผลิตภัณฑ เชน ขนาด หรือ ปริมาณ ของผลิตภัณฑ มีราคาเหมาะสมเม่ือ

เปรียบเทียบกับคุณภาพ เหมาะสมเม่ือเปรียบเทียบกับรายไดของผูบริโภค และราคาตรงกับมาตรฐานที่รัฐบาลกําหนด 

สอดคลองกับ ธรีตกิานต ผูผึ้ง (2550) ไดทําการศกึษาปจจัยที่มีผลตอการตัดสนิใจเลอืกซื้อผลติภัณฑพริกแกงของผูบริโภคใน

เขตอําเภอเสริมงาม จังหวัดลําปาง ผลการศึกษาพบวา ปจจัยดานราคาผลิตภัณฑมีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ

พรกิแกงของผูบรโิภค คือดานของราคาของสนิคาเหมาะสมกับขนาดของบรรจุภัณฑอยูในระดับมาก และสอดคลองกับแนวคิด

ของ เสร ีวงษมณฑา (2542) กลาววา ราคา หมายถงึ จํานวนเงนิหรอืสิ่งอ่ืนๆที่มีความจําเปนตองจายเพื่อใหไดผลิตภัณฑ หรือ

หมายถงึคุณคาของผลติภัณฑที่อยูในรูปตัวเงิน ซึ่งผูบริโภคจะเปรียบเทียบคุณคาของผลิตภัณฑกับราคาของผลิตภัณฑนั้นๆ 

ถาคุณคาสูงกวาราคา ผูบรโิภคก็จะตัดสนิใจซื้อ ดังนัน้การตัง้ราคาตองคํานงึถงึ คุณคาที่รับรูในสายตาผูบรโิภค 

 1.3 ดานชองทางการจัดจําหนาย 
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  ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย มีความสัมพันธกับแนวโนมการตัดสินใจซื้อซอสหอยนางรม โดยผูบริโภคให

ความสําคัญในเรื่องชองทางการจัดจําหนายอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยที่ 3.72 โดยที่ซอสหอยนางรมตองมีทีวางจําหนาย

ในรานสะดวกซื้อทั่วไป มีการวางจําหนายในซุปเปอรมารเกต ไดรับคําแนะนําจากพนักงานขายหรือเจาหนาที่ มีการขายตรง

จากโรงงาน สอดคลองกับ ธรีตกิานต ผูผึ้ง (2550) ไดทําการศึกษาปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑพริกแกง

ของผูบรโิภคในเขตอําเภอเสรมิงาม จังหวัดลําปาง ผลการศกึษาพบวา ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนายมีผลตอการตัดสินใจ

เลอืกซื้อผลติภัณฑพรกิแกงของผูบรโิภค มีระดับปจจัยในระดับมากที่สุดคือ สถานที่จําหนายตั้งอยูใกลแหลงชุมชน รองลงมา

คือ สถานที่จําหนายใกลบาน หรอืใกลที่ทํางาน 

 1.4 ดานการสงเสรมิการตลาด 

 ปจจัยดานการสงเสรมิการตลาด มีความสัมพันธกับแนวโนมการตัดสนิใจซื้อซอสหอยนางรม โดยผูบริโภคสวนใหญ

ใหความสําคัญในเรื่องการสงเสรมิการตลาดอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยที่ 3.73 โดยที่มีการโฆษณา ประชาสัมพันธ มีการให

สวนลดจากราคาปกต ิมีการโปรโมชั่นพเิศษประจําเดอืน มีการเปดรับสมาชกิเพื่อสทิธพิเิศษตางๆ สอดคลองกับ ธีรติกานต ผู

ผึ้ง (2550) ไดทําการศึกษาปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑพริกแกงของผูบริโภคในเขตอําเภอเสริมงาม 

จังหวัดลําปาง ผลการศึกษาพบวาปจจัยดานการสงเสริมการตลาดมีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑพริกแกงของ

ผูบรโิภค คือ มีโฆษณาติดอยูกับบรรจุภัณฑ มีแผนพับแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑและมีการโฆษณาทางโปสเตอร

หรอืใบปลวิ 

 2. มีความเปนไปไดของการลงทุนในธุรกจิโรงงานซอสหอยนางรม ในจังหวัดชลบุรี 

 จากการวเิคราะหความเปนไปไดของการลงทุนในธุรกจิโรงงานซอสหอยนางรม ในจังหวัดชลบุรี พบวามีความเปนไป

ไดทัง้ในดานการตลาด ดานเทคนคิ ดานการจัดการและดานการเงิน เนื่องจากตลาดซอสหอยนางรมยังมีความนาสนใจอยูใน

ระดับปานกลาง และพจิารณาในเรื่องทําเลที่ตัง้ ซึ่งในพื้นที่จังหวัดชลบุรมีีที่ตัง้ใกลแหลงวัตถุดบิในการผลติ คือ หอยนางรมสด 

โดยมีแหลงการผลิตหอยนางรมจํานวนมากในชายฝนแถบทะเลภาคตะวันออก ไดแก จังหวัดชลบุรี มีปริมาณผลผลิตหอย

นางรมสูง และเปนแหลงผลติที่มีคุณภาพ ซึ่งสามารถประหยัดตนทุนคาขนสงและน้ํามันในการไปจัดซื้อวัตถุดิบได ประกอบกับ

การขนสงโดยการคมนาคมของจังหวัดชลบุรี เปนจังหวัดที่มีเสนทางคมนาคมที่ดี และมีระบบการคมนาคมขนสงที่ทั่วถึงและ

สะดวกในทุกดาน การขนสงของจังหวัดชลบุรีในปจจุบันจะอาศัยการขนสงทางบกเปนหลัก ซึ่งเหมาะสมในการขนสงทั้ง

วัตถุดบิ และสนิคาซอสหอยนางรม สอดคลองกับแนวคิดของ ประสทิธิ์ ตงย่ิงศริิ (2544) กลาววาสามารถเลือกที่ตั้งโครงการ

ไดหลายแหง และสถานที่ตั้งมีความสัมพันธกับคาขนสง สถานที่ตั้งที่เลือกจึงควรเปนสถานที่ตั้งที่ทําใหโครงการไดรับ

ผลตอบแทนมากที่สุด หรอืเสยีคาใชจายต่ําสุด ประกอบกับจากการคํานวณ พบวาโรงงานซอสหอยนางรมในจังหวัดชลบุรี มี

ระยะเวลาคืนทุนที่คํานงึถงึคาเงนิ ของโรงงานซอสหอยนางรม คือ 5 ป 5 เดือน มูลคาปจจุบันสุทธิคือ 5,900,296 บาท และ

อัตราผลตอบแทนภายในเทากับรอยละ 18.72 แมวามีปจจัยความออนไหวมากระทบ แตคามูลคาปจจุบันสุทธิยังมีคาเปนบวก 

และอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนยังสูงกวาอัตราผลตอบแทนที่ตองการ (Required rate of return) หรือ มากกวาตนทุน

เงนิทุน (Cost of capital) ยังมีความคุมคาในการลงทุนในโรงงานซอสหอยนางรม สอดคลองกับแนวคิดของ หฤทัย มีนะพันธ 

(2550) และประสทิธิ์ ตงย่ิงศริ ิ(2544) กลาววา ตนทุนและผลตอบแทนของโครงการมีความเสี่ยงและความไมแนนอนอยู ซึ่ง

อาจมีผลใหการตัดสนิใจลงทุนมีความผดิพลาดได ดังนัน้ จึงจําเปนในการพิจารณาถึงปจจัยสําคัญที่มีผลตอความสําเร็จของ

โครงการ เพื่อดูความไวของการเปลี่ยนแปลงสถานะทางดานการเงนิของโครงการเม่ือปจจัยตัวใดตัวหนึ่งเปลี่ยนแปลง เพื่อลด

ความเสี่ยงของโครงการที่เกดิจากการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรบางตัวที่มีผลกระทบตอคุณคาโครงการ 
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สรุปผลการวิจัย 

1. สวนประสมทางการตลาดมีอิทธิพลตอแนวโนมการตัดสินใจซื้อซอสหอยนางรมนั้น พบวาสวนประสมทาง

การตลาดทางดานผลิตภัณฑ ดานราคาผลิตภัณฑ ดานชองทางการจัดจําหนาย และดานการสงเสริมการตลาด มี

ความสัมพันธกับแนวโนมการตัดสนิใจซื้อซอสหอยนางรมที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 ดังนี้ 

1.1 ผลติภัณฑซอสหอยนางรม ที่มีสวนประกอบที่มาจากหอยนางรมแท รสชาติของซอสที่เปนเอกลักษณสี

ตามธรรมชาตขิองซอสหอยนางรม กลิ่นที่ดตีามธรรมชาติของซอสหอยนางรม และลักษณะความขนหนืดพอเหมาะของซอส

หอยนางรม มีความสัมพันธกับแนวโนมการตัดสนิใจซื้อซอสหอยนางรม อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 

1.2 ราคาผลิตภัณฑซอสหอยนางรม ที่มีราคาเหมาะสมกับย่ีหอหรือตราสินคา มีราคาเหมาะสมเม่ือ

เปรยีบเทยีบกับคุณสมบัตขิองสนิคา เชน ขนาด หรอื ปรมิาณ ของสนิคา มีราคาเหมาะสมเม่ือเปรียบเทียบกับคุณภาพ มีราคา

เหมาะสมเม่ือเปรยีบเทยีบกับรายได และมีราคาตรงกับมาตรฐานที่รัฐบาลกําหนด มีความสัมพันธกับแนวโนมการตัดสินใจซื้อ

ซอสหอยนางรม อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 

1.3 ชองทางการจัดจําหนาย ที่มีวางจําหนายในรานสะดวกซื้อทั่วไป มีการวางจําหนายในซุปเปอรมารเกต

ไดรับคําแนะนําจากพนักงานขายหรือเจาหนาที่ มีการขายตรงจากโรงงาน มีความสัมพันธกับแนวโนมการตัดสินใจซื้อซอส

หอยนางรม อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 

1.4 ดานการสงเสริมการตลาด ที่มีการโฆษณา ประชาสัมพันธ มีการใหสวนลดจากราคาปกติ มีการ

โปรโมชั่นพิเศษประจําเดือน มีการเปดรับสมาชิกเพื่อสิทธิพิเศษตางๆ มีความสัมพันธกับแนวโนมการตัดสินใจซื้อซอสหอย

นางรมที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 

สวนประสมทางการตลาดทางดานผลติภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย และดานการสงเสริม

การตลาด เปนปจจัยรวมกันทํานายแนวโนมการตัดสินใจซื้อซอสหอยนางรมอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 และสามารถ

รวมกันทํานายแนวโนมการตัดสนิใจซื้อซอสหอยนางรมไดรอยละ 23.725 

 

2. การลงทุนในธุรกจิโรงงานซอสหอยนางรม ในจังหวัดชลบุรีมีความเปนไปไดทั้งในดานการตลาด ดานการจัดการ 

ดานเทคนคิ และดานการเงนิ ดังนี้ 

มีความเปนไปไดทั้งในดานการตลาด คือ ธุรกิจซอสหอยนางรมมีความนาสนใจในการแขงขันระดับปานกลาง 

เนื่องจากสภาพการแขงขันในตลาดอยูในระดับปานกลางถึงคอนขางสูง เพราะมีผูประกอบการจํานวนมากทั้งในประเทศและ

ตางประเทศ อีกทัง้ผูประกอบการรายเกาจะไดเปรยีบผูประกอบการรายใหมในดานการเขาถึงกลุมผูบริโภค และรสชาติเปนที่

ยอมรับแลว 

มีความเปนไปไดในดานการจัดการ คือ เนื่องจากเปนธุรกจิขนาดเล็กในระยะเริ่มแรก โรงงานซอสหอยนางรม ควรจะ

มีการจัดทําโครงสรางองคกร เพื่อใหเกดิความเขาใจในสายงานหรอืสายบังคับบัญชา โดยการแบงงานตามความถนัด โรงงาน

จึงมีการจัดแผนกงานตามหนาที่ (Departmentation by function) มีเปนผูบริหาร และดูแลทุกสวนในองคกร และแบงออกเปน 

3 ฝาย คือ ฝายบัญชี ฝายการตลาด ฝายการผลิต โดยมีหัวหนาฝายผลิต มีหนาที่ควบคุมดูแลการผลิตซอสหอยนางรม

ทัง้หมด 

มีความเปนไปไดในดานเทคนิค คือ มีความพรอมในการสรางโรงงานซอสหอยนางรม โดยมีทําเลที่ตั้งใกลแหลง

วัตถุดิบในการผลิต คือ หอยนางรมสด มีปริมาณผลผลิตหอยนางรมสูง และเปนแหลงผลิตที่มีคุณภาพ ซึ่งมีจํานวนมากที่ 

ตําบลอางศลิา อําเภอเมืองชลบุร ีจังหวัดชลบุร ีซึ่งระยะทางหางจากสถานที่ตัง้โรงงานเพยีง 14 กโิลเมตร ซึ่งสามารถประหยัด

ตนทุนคาขนสงและคาน้ํามันในการไปจัดซื้อวัตถุดิบได ประกอบกับมีระบบการคมนาคมขนสงที่ทั่วถึงและสะดวก ดังนั้นการ

กอสราง การออกแบบ และการตกแตงภายในโรงงานซอสหอยนางรม สถานที่หรือสิ่งปลูกสรางจึงมีการออกแบบใหเหมาะสม
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1976 

ในพื้นที่ 1 ไร หรอื 400 ตารางวา โดยแบงพื้นที่ออกเปน 3 สวน ประกอบไปดวย สวนที่ 1 สวนของโรงงานผลติซอสหอยนางรม 

สวนที่ 2 สวนของอาคารสํานักงาน ชั้น2 ของอาคาร และสวนของหองเก็บซอสหอยนางรมที่ผลิตเสร็จ บรรจุ และแพคของ

เรยีบรอย เตรยีมจําหนายชัน้1 ของอาคาร และสวนที่ 3 สวนของหอพักสําหรับพนักงาน ชัน้2 ของอาคาร และชั้น1 ของอาคาร

เปนโรงอาหาร หองน้ําและหองอาบน้ํา และในเรื่องของการผลิตสินคาประเภทซอสหอยนางรมเปนสินคาที่ไมไดมีเทคโนโลยี

การผลติซับซอน เทคโนโลยีการผลติซอสหอยนางรมสวนใหญ เปนเครื่องจักรที่ใชในการผลิตการผสมสวนผสมและการตม

ซอส 

มีความเปนไปไดในดานการเงนิ โรงงานซอสหอยนางรม ในจังหวัดชลบุร ีมีงบประมาณการลงทุนกอสรางเปนจํานวน 

8,375,000 บาท ประมาณการคาที่ดนิเปนจํานวน 1,000,000 บาท ตนทุนในเรื่องของเครื่องจักรและอุปกรณที่ใชในการผลิต

เปนจํานวน 235,200 บาท อุปกรณสํานักงานเปนจํานวน 121,100 บาท และอุปกรณตกแตงหอพักและหองอาหารเปนจํานวน 

25,075 บาทรวมประมาณการตนทุนทัง้หมดเปนจํานวนเงิน 9,756,375 บาท และประมาณการรายไดตอเดือนจากการขาย

ซอสหอยนางรมตอเดอืนเปนจํานวน  832,000 บาท และประมาณการรายไดตอปเปนจํานวน 9,984,000 บาท  

 เม่ือนํามาคํานวณวิเคราะหที่อัตราดอกเบี้ย 6.9695 (MLR : Minimum loan rate, อัตราดอกเบี้ยเงินกูที่สถาบัน

การเงนิเรยีกเก็บกับลูกคาชัน้ดเีฉลี่ย ณ วันที่ 7 มีนาคม 2560, ธนาคารแหงประเทศไทย)  ระยะเวลาคืนทุนที่คํานึงถึงคาเงิน 

ของโรงงานซอสหอยนางรม คือ 5 ป 5 เดือน มูลคาปจจุบันสุทธิคือ 5,900,296 บาท และอัตราผลตอบแทนภายในเทากับ

รอยละ 18.72 

 เม่ือวเิคราะหความออนไหว โดยแบงเปน 3 กรณีคือ กรณีที่ 1 ถาตนทุนผันแปรเพิ่มขึ้นรอยละ 5 ในขณะที่รายไดคงที่ 

มูลคาปจจุบันสุทธ ิมีคาเทากับ 4,659,209 บาท อัตราผลตอบแทนอัตราผลตอบแทนภายในเทากับรอยละ 16.42 กรณีที่ 2 

ถาตนทุนผันแปรคงที่ ในขณะที่รายไดลดลงรอยละ 5 มูลคาปจจุบันสุทธิ มีคาเทากับ 2,389,175 บาท อัตราผลตอบแทน

ภายในเทากับรอยละ 12.00 และกรณีที่ 3 ถาตนทุนผันแปรเพิ่มขึ้นรอยละ 5 ในขณะที่รายไดลดลงรอยลดลงรอยละ 5 มูลคา

ปจจุบันสุทธ ิมีคาเทากับ 1,148,089 บาท อัตราผลตอบแทนภายในเทากับรอยละ 9.46 

 ดังนัน้โรงงานซอสหอยนางรม ในจังหวัดชลบุรมีีความเปนไปไดในดานการเงิน เพราะแมวามีปจจัยความออนไหวมา

กระทบ แตคามูลคาปจจุบันสุทธยัิงมีคาเปนบวก และอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนยังสูงกวาอัตราผลตอบแทนที่ตองการ 

(Required rate of return) หรอื มากกวาตนทุนเงนิทุน (Cost of capital) 

สรุป โรงงานซอสหอยนางรม ในจังหวัดชลบุรมีีความเปนไปไดทัง้ในดานการตลาด ดานการจัดการ ดานเทคนิคและ

ดานการเงนิ 

 

กติตกิรรมประกาศ 

วทิยานพินธฉบับนี้สําเร็จลงไดดวยความกรุณาจาก ดร.ศุภสิทธิ์ เลิศบัวสิน อาจารยที่ปรึกษา ผูชวยศาสตราจารย 

ดร.ยอดย่ิง ธนทวี และดร.กฤช จรินโท คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ ที่กรุณาใหคําปรึกษาแนะนําแนวทางที่ถูกตอง 

ตลอดจนแกไขขอบกพรองตางๆ ดวย ความละเอียดถี่ถวนและเอาใจใสดวยดีเสมอมา ผูวิจัยรูสึกซาบซึ้งเปนอยางย่ิง จึงขอ

กราบขอบพระคุณเปนอยางสูง ไว ณ โอกาสนี้ 

 ขอขอบพระคุณทานผูเชี่ยวชาญที่กรุณาใหความอนุเคราะหในการตรวจสอบ ทั้งใหคําแนะนําแกไขเครื่องมือที่ใชใน

การวจัิยใหมีคุณภาพ นอกจากนี้ยังไดรับความอนุเคราะหจากผูประกอบการโรงงานซอสหอยนางรมทั้ง 7 ทาน ที่กรุณาให

ความรวมมือเปนอยางย่ิงในการเก็บขอมูลสําหรับงานวทิยานพินธ 

 ขอกราบขอบพระคุณบดิามารดา ครอบครัว และเพื่อน ๆ ที่คอยใหกําลังใจ และสนับสนุน 

ผูวจัิยเสมอมา 
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1977 

 คุณคาและประโยชนของงานวทิยานิพนธฉบับนี้ ผูวิจัยขอมอบเปนกตัญูกตเวทิตาแดบุพการี บูรพาจารย และผูมี

พระคุณทุกทานทัง้ในอดตีและปจจุบัน ที่ทําใหขาพเจาเปนผูมีการศกึษาและประสอบความสําเร็จมาจนตราบเทาทุกวันนี้ 
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