การประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ได้จัดขึ้น
เป็นครั้งที่ 5 ซึ่ งได้รั บการสนับสนุนและความร่วมมือเป็นเจ้าภาพจั ดการประชุมวิชาการจาก
หน่วยงานต่างๆ ได้แก่ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สํานักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว เมืองพัทยา สมาคมนักวิจัย และสวนสัตว์นครราชสีมา ในนาม
ของสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ต้องขอขอบคุณทุ ก
หน่วยงาน นักวิจัยทุกท่าน ที่ให้เกียรติและเห็นความสําคัญของการประชุมสัมมนาทางวิชาการครั้ง
นี้ ซึ่งจะเป็นเวทีเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ายทอดผลงานวิจัยอันทรงคุณค่า และ
ขอขอบพระคุ ณ กรรมการผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ก รรมการดํ า เนิ น งานและเจ้ า หน้ า ที่ ทุ ก ท่ า นที่ ไ ด้ ต รวจ
พิจารณาเรื่องที่นําเสนอเพื่อให้ผลงานมีคุณภาพตามมาตรฐาน
ในวาระที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช มีพระชนมายุครบ
85 พรรษา จึงถือเป็นปีมหามงคล สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผลงานวิจัยต่างๆ ที่มีประโยชน์เหล่านี้ จะได้เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยใน
การพัฒนาประเทศและสนองพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อปวงชนชาวไทยสืบต่อไป

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชงโค แซ่ตั้ง
ผู้อํานวยการสถาบันวิจยั และพัฒนา
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โดย คุณณัฐพงษ์ วีระบุตร
การพัฒนาและจัดสร้างเตาเผาขยะแบบลดมลพิษ...........................................................................................................................................
โดย คุณสมมารถ ศรีประเทือง
Session 6 กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ (ต่อ) /กลุ่มอาหารและเกษตร
กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ (ต่อ)
อิทธิพลของขนาดไฮโดรไซโคลนร่วมกับความเข้มข้นดินและเส้นผ่านศูนย์กลางทางออกด้านล่าง ในการแยกดินและน้ําอ้อย.........................
โดย คุณภูเบศ มีนะโรจน์
การปฏิรูปกระบวนการธุรกิจฟาร์มไก่ไข่ : กรณีศึกษา แผนกสัตว์ปีก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี............
โดย คุณยิ่งยศ ทิพย์ศรีราช
การศึกษาการโค้งบนผ้าฝ้าย 100% ทอจีบ.....................................................................................................................................................
โดย คุณศิริวรรณ ดวงหิรัญ
การพัฒนาผลิตภัณฑ์แผ่นยิบซัมจากยิบซัมสังเคราะห์จากระบบการควบคุมปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์จากโรงไฟฟ้าถ่านหิน................
โดย คุณกิตติ เตียวตระกูลวัฒน
การสํารวจความต้องการบริการวิชาการของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ในพื้นที่
จังหวัดจันทบุรี ระยอง และตราด....................................................................................................................................................................
โดย คุณฐิติ หมอรักษา
กลุ่มอาหารและเกษตร
การวิจัยและพัฒนาเครื่องคัดความหนาเมล็ดข้าว............................................................................................................................................
โดย คุณผดุงศักดิ์ วานิชชัง
Session 7 กลุ่มอาหารและเกษตร (ต่อ)
การคัดแยกคุณภาพข้าวเปลือกที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการสี...................................................................................................................
โดย คุณผดุงศักดิ์ วานิชชัง
ผลกระทบของการท่องเที่ยวเชิงเกษตรต่อทรัพยากรเกษตรของท้องถิ่น..........................................................................................................
โดย คุณเทพกร ณ สงขลา
ความสัมพันธ์ของการจัดการทางด้านโภชนาการกับประสิทธิภาพการขยายพันธุ์ได้ของนกหว้าที่อยู่ในสภาพของการเพาะเลี้ยง....................
โดย คุณสุทธิลักษณ์ มีวีระสม
การศึกษาวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรที่ได้จากกระบวนการสลายตัวด้วยความร้อน.......................................................................................
โดย คุณปัญญา คําพยา
ประสิทธิภาพในการไล่ของน้ําส้มควันไม้จากกระท้อน และลิ้นจี่ที่มีต่อแมลงสาบอเมริกัน...............................................................................
โดย คุณทศพร คมกริช
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สารบัญ (ต่อ)
หน้า
(ห้องสรัสสนันท์)
Session 4 กลุ่มธุรกิจและการจัดการ
การวิเคราะห์ภาษีทรัพย์สิน: กรณีศึกษาภาษีอสังหาริมทรัพย์ในประเทศ........................................................................................................
โดย คุณวรมงคล ยศะทัตต์
การศึกษาความพึงพอใจและความภักดีของลูกค้า ธนาคารออมสิน สาขาเจ้าพรหม.......................................................................................
โดย คุณอรกนก เหลืองประพฤทธิ์
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความต้องการพัฒนาตนเองของพนักงานบริษัทไฮเทค นิทซู (ประเทศไทย) จํากัด................................................................
โดย คุณรวีวรรณ รักษาความดี
แบบจําลองสมการโครงสร้างขององค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อความภักดีของลูกค้า กรณีศึกษา ลูกค้าของร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม ในอําเภอ
หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา...................................................................................................................................................................................
Session 5 กลุ่มธุรกิจและการจัดการ (ต่อ)
อิทธิพลของกลยุทธ์การจัดการด้านการเงินต่อความมั่งคั่งของกองทุนสวัสดิการชุมชนในเขตภาคเหนือ..............................................................................
โดย คุณศรีบาล คงแก้ว
ความผูกพันต่อองค์การของบุคลากร หน่วยงานศูนย์พัฒนาสังคมในเขตภาคเหนือ.........................................................................................
โดย คุณธวัช มโนนุเมธากุล
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีภาวะหนี้สินของบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ.........................................................................
โดย คุณอัจฉรา ลักษณสมบูรณ์
อิทธิพลของการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานต่อประสิทธิภาพด้านการเงินการคลังขององค์การบริหารส่วนตําบลในเขตจังหวัดลําปาง ลําพูน และเชียงใหม่.....
โดย คุณกมลจันทร์ สุธรรมปวง
Session 6 กลุ่มธุรกิจและการจัดการ (ต่อ)
Impact of Employee Selection and Training on Employee Performance: Front-Line Staff of Thai Firms in Phnom Penh, Cambodia...
โดย Mr.Tilen Kheng
ความพึงพอใจต่อโครงการสหกิจศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ.....................................................................
โดย คุณนนิดา สร้อยดอกสน
การนําแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจําวัน: กรณีศึกษาประชาชนในตําบลวังตะกู อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม..........
โดย คุณเกษรา จูทอง
การพัฒนาและหาประสิทธิภาพของระบบการจัดการความรู้การส่งเล่มโครงงานและปริญญานิพนธ์นักศึกษา สําหรับคณะบริหารธุรกิจและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ ...............................................................................................................................
โดย คุณจินตนา สุคนธ์
การจัดการการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ กรณีศึกษาชุมชนบ้านแสมชาย จังหวัดเพชรบุรี.............................................................
โดย คุณสวรรยา ธรรมอภิพล
ภาพลักษณ์คณะบริหารธุรกิจ ในทัศนะของตลาดแรงงาน ผ่านการประชาสัมพันธ์ : ศึกษาเฉพาะกรณี สถานประกอบการที่รับนักศึกษา
ระดับปริญญาตรีฝึกงานประจําปีการศึกษา 2551 ในเขตจังหวัดนครราชสีมา................................................................................................
โดย คุณดุษฎี เทียมเทศ บุญมาสูงทรง และฉัตรชัย อินทสังข์
Session 7 กลุ่มธุรกิจและการจัดการ (ต่อ)
อิทธิพลของกลยุทธ์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีต่อผลการดําเนินงานของธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ร้านค้าออนไลน์ ในประเทศไทย..........
โดย คุณกานนิศา เจียมเจิด
รูปแบบการพัฒนาศักยภาพการพึ่งตนเองของชุมชนชนบทในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ.................................................................................
โดย คุณวรุณีย์ สีม่วงงาม
การจัดการธุรกิจผ้าไหมแพรวา ของผู้ผลิตผ้าไหมแพรวาในอําเภอคําม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์.............................................................................
โดย คุณสุวพิชญ์ พิมพ์รส
การเปรียบเทียบพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อโทรศัพท์สมาร์ทโฟนของผู้บริโภคในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา....................................................
โดย คุณวิภาภรณ์ ยวงลําใย
การวิเคราะห์และเปรียบเทียบงบการเงินก่อนและหลังวิกฤตเศรษฐกิจโลกปี 2551 กรณีศึกษาบริษัทในอุตสาหกรรมกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์.....
โดย คุณรัญวรัชญ์ สกุลเดชไพบูลย์
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สารบัญ (ต่อ)
หน้า
วันที่ 16 พฤษภาคม 2555 (ห้องศรุตศา)
Session 8 กลุ่มอาหารและเกษตร (ต่อ)
อุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ของข้าวเปลือกระหว่างการเก็บรักษาในถังเก็บโลหะ..................................................................................
โดย คุณใจทิพย์ วานิชชัง
การลดการสูญเสียของข้าวเปลือกระหว่างการเก็บรักษา.............................................................................................................................
โดย คุณใจทิพย์ วานิชชัง
ผลของระดับปุ๋ยไนโตรเจนที่มีต่อผลผลิต องค์ประกอบทางเคมี และประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์จากปุ๋ยของหญ้ากินนีสีม่วง.............
โดย คุณอุไรวรรณ ไอยสุวรรณ์
การศึกษาฤทธิ์ต้านออกซิเดชันของดอกไม้กินได้เพื่อส่งเสริมการใช้เป็นส่วนประกอบในอาหารท้องถิ่น..................................................
โดย คุณปราณี มีศิริสุข
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Session 9 กลุ่มอาหารและเกษตร (ต่อ) /กลุ่มโลจิสติกส์
กลุ่มอาหารและเกษตร
การจัดการน้ําเพื่อการเกษตรในเขตพื้นที่ชลประทานลําปาว จังหวัดกาฬสินธุ์............................................................................................
โดย คุณกมลพชรพรรณ อ่อนภูงา
ผลการเสริมรําละเอียด และ ปลายข้าวในวัสดุเพาะต่อการเจริญ ของเส้นใยเห็ดหูหนู (Auricularia polytricha (Mont.) Sacc Mon-leh)
ที่เพาะ ในแนวเกษตรอินทรีย์ .........................................................................................................................................................................
โดย คุณปราโมทย์ ไทยทัตกุล
กลุ่มโลจิสติกส์
แนวทางการประยุกต์ใช้ Vendor Managed Inventory: VMI กับรัฐวิสาหกิจ..............................................................................................
โดย คุณนิวพัฒน์ อุทัยแสงไพศาล
การจัดตารางการสั่งซื้อท่อทองแดงโดยการประยุกต์ใช้โปรแกรมสเปรดชีต....................................................................................................
โดย คุณสุรินทร์ วิชชุวงศ์
Session 10 กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผลกระทบของรูปแบบปฏิสัมพันธ์ด้วยเม้าส์ ที่มีต่อการรับรู้ความง่ายของการใช้ การรับรู้ความสนุกสนานและการรับรู้เทคโนโลยีในเว็บไซต์
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์....................................................................................................................................................................
โดย คุณมณฑกานต์ ประเสริฐอดิศร
ระบบฐานข้อมูลการฝึกงานของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก.........................................................................
โดย คุณอภิชัย ซื่อสัตย์สกุลชัย
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชางานเครื่องมือกลเบื้องต้น.......................................................................................................................
โดย คุณชัยกร สุขคํา
การพัฒนาฐานข้อมูลออนไลน์เพื่องานประกันคุณภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา ตาก.................................................................................................................................................................................................
โดย คุณรุ่ง หมูล้อม
ปัจจัยความสําเร็จของการเปลี่ยนมาใช้ซอฟต์แวร์ชุดโปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟิศดอทอ็อกในองค์กรธุรกิจ...................................
โดย คุณทศพนธ์ นรทัศน์
Session 11 กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ (ต่อ)
ผลการประยุกต์การใช้งานระบบรายงานอุบัติการณ์ความเสี่ยงในโรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล สําหรับการจัดการบริหาร
ความเสี่ยงด้านการพยาบาล..............................................................................................................................................................
โดย คุณมัลลิกา ผ่องแผ้ว
เอ็กซ์เจน : เครื่องมือช่วยในการวิเคราะห์และสร้างโครงสร้างเอกสารเอ็กซ์เอมแอล....................................................................................
โดย คุณสิรินธร จียาศักดิ์
แอพพลิเคชันระบบร้านค้า OTOP บนแอนดรอยด์………………………………………………………………………………………………………………………...
โดย คุณณาริษา เกาะสังข์
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สารบัญ (ต่อ)
หน้า
(ห้องสรัสสนันท์)
Session 8 กลุ่มธุรกิจและการจัดการ (ต่อ) / มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
กลุ่มธุรกิจและการจัดการ (ต่อ)
คุณภาพการให้บริการที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของประชาชนที่มาใช้บริการในเทศบาลตําบลสามกอ อําเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา.......
โดย คุณนุชจรินทร์ ทรงขจร
ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการออมของข้าราชการกรุงเทพมหานคร..............................................................................................................
โดย คุณนันทพร พุทธรักษา
การเปรียบเทียบผลตอบแทนจากการลงทุนในกองทุนทองคํา.........................................................................................................................
โดย คุณเชาวลิต แพงวงษ์
Session 9 กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ต่อ)
ข้างหลังภาพ และชั่วฟ้าดินสลาย :ความเหมือนที่แตกต่างของตัวละครเอกฝ่ายหญิงด้วยทฤษฎีจิตวิเคราะห์..............................................
โดย คุณฐิติพร สังขรัตน์
การศึกษาประติมากรรมนามธรรมของศิลปินสมัยใหม่ไทย กรณีศึกษาผลงานประติมากรรมของชําเรือง วิเชียรเขตต์ นนทิวรรธน์
จันทนะผะลิน อินสนธิ์ วงศ์สาม และเข็มรัตน์ กองสุข ในช่วงปี พ.ศ. 2508 – 2549..................................................................................
โดย คุณทักษิณา พิพิธกุล
กลวิธีการแปลวรรณกรรมเยาวชน : กรณีศึกษา “ความสุขของกะทิ”.............................................................................................................
โดย คุณพรชัย พรวิริยะกิจ
วิเคราะห์คําศัพท์ในการเขียนภาษาอังกฤษของนิสิตวิชาเอกภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 1-4.....................................................................................
โดย คุณปวริศา กิจประสพ
Session 10 กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ต่อ)
บทบาทการเป็นสามีตามการรับรู้ของนักศึกษาชาย ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชธานี..........................................................................
โดย คุณชยมน บุญลักษณ์
แบบอย่างการฆ่าตัวตายจากหนังสือพิมพ์ไทยรายวัน......................................................................................................................................
โดย คุณพันธุ์วิภา เหมือนเพชร
ความต้องการจําเป็นของภาษาจีนธุรกิจเพื่อการประกอบอาชีพ......................................................................................................................
โดย คุณคันธรส วิทยาภิรมย์
พุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์ใหม่: ศึกษาเปรียบเทียบทฤษฎีแห่งสรรพสิ่งในความมุง่ หวังของสตีเฟน ฮอว์คงิ กับทฤษฎีสุญญตาในทรรศนะของนาคารชุน..
โดย คุณรพีพงศ์ ศรีเพชรพงศ์
แรงจูงใจในการบวชและบทบาทของภิกษุณีมหายานในสังคมไทย..................................................................................................................
โดย คุณปวีณ์สุดา นุตสถาปนา
Session 11 กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ต่อ)
Lessen Difficulties: Open Communication in Sexual-related Topics Between Mothers and Daughters................................
โดย คุณมัลลิกา ผลอนันต์
การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นเพื่อสืบทอดภูมิปัญญาการปั้นตุ๊กตาชาววัง...........................................................................................................
โดย คุณกนกวรรณ งามฉวี
การเปรียบเทียบการขอร้องในภาษาอังกฤษระหว่างนิสิตชาวไทยและชาวจีน ชั้นปีที่ 1..................................................................................
โดย คุณปวีณา เมธีวรกิจ
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดในการจัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน........................................
โดย คุณโวหาร ยะสารวรรณ
ภาคโปสเตอร์
การใช้สารไคโตซานร่วมกับสารเร่งการเจริญเติบโตเพิ่มประสิทธิภาพการสร้างสาระสําคัญทางโภชนาการในการเพาะเลี้ยงข้าวหอมมะลิ 105 ......
โดย คุณรงรอง หอมหวล
อิทธิพลของสภาวะการแช่ในสารละลายสมุนไพรไทย 4 ชนิดต่อคุณค่าทางโภชนาการของข้าวกล้องงอก 4 สายพันธุ์.......................................
โดย คุณสุขุมภรณ์ พุ่มพวง
พฤติกรรมทั่วไปของละมั่งพันธุ์ไทยในสภาพกรงเลี้ยงที่สวนสัตว์ดุสิต..............................................................................................................
โดย คุณสมชาย โชติอภิสิทธิ์กุล และ ธนวัช แก่นท้าว
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สารบัญ (ต่อ)
หน้า
ผลของปุ๋ยเคมี และน้ําหมักชีวภาพต่อการเจริญเติบโต และผลผลิตของผักบางชนิดในการปลูกพืชแบบไฮโดรโปนิกส์...................................
โดย คุณวิชบูลย์ ศีตะโกเศศ
Micropropagation of Tropical Day Blooming Waterlily (Nymphaea spp.).....................................................................................
โดย B. Ubonprasirt, N. N. Chansilpa, S. Sanguandeekul and R. Donjanthong.
การจัดการการผลิตและการตลาดเมล็ดพันธุ์ปอเทือง ของเกษตรกร อําเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น..........................................................
โดย คุณเพ็ญศิริ พิทักษ์
การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการและศักยภาพในการทํางานที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการทํางานของบุคลากรองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่.....................................................................................................................................................
โดย คุณกฤช บัวเลิศ
ปัจจัยที่มีผลต่อทัศนคติจากการเป็นผู้ก่อหนี้ค้างชําระสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนของธนาคารออมสินสาขาสบตุ๋ย...............................................
โดย คุณรัตนภรณ์ ฟูใจ
อิทธิพลของหลักธรรมาภิบาลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตําบลเสริมกลาง อําเภอเสริมงาม จังหวัดลําปาง....
โดย คุณกิ่งกาญ สุภากันทา
หลักธรรมาภิบาลที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการบริหารงานของเทศบาลตําบลเมืองยาว อําเภอห้างฉัตร จังหวัดลําปาง................................
โดย คุณเยาวลักษณ์ พระคําจันทึก
การศึกษาผลกระทบจากปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งที่มีต่อชุมชนชายฝั่งทะเล : กรณีศึกษาชุมชนชายทะเลบางขุนเทียน แขวงท่าข้าม
เขตบางขุนเทียน จังหวัดกรุงเทพมหานคร.......................................................................................................................................................
โดย คุณพิพัฒน์ ลีลาดี และ สวรรยา ธรรมอภิพล
ภาวะผู้นําแรงจูงใจในการทํางานและความผูกพันองค์การที่มีอิทธิพลต่อสมรรถนะองค์การของข้าราชการตํารวจศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5......
โดย คุณนพรัตน์ ไชยสวนดอก
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการเงินออมในรูปแบบเงินฝากคุ้มครองชีวิต กลุ่มลูกค้าธนาคารออมสินสาขา
เวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย............................................................................................................................................................................
โดย คุณพัชศินี ทะทืม
การให้ความหมาย รูปแบบและกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมในความต้องการของพนักงาน บริษัท การบินกรุงเทพ จํากัด....................
โดย คุณสุนทรีย์ ศรีพล
นโยบายหน่วยงาน การจัดการความเสี่ยง ความพึงพอใจในการทํางานที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการบริหารงานพัสดุของเทศบาลตําบล
อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน........................................................................................................................................................................................
โดย คุณสุภาพร เทพอาจ
การพัฒนาสมรรถนะทรัพยากรมนุษย์ ทักษะและศักยภาพในการปฏิบัติงานที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานขององค์กร...........
โดย คุณกาญจนา เทพยุหะ
พฤติกรรมการเปิดรับและตีความละครโทรทัศน์ด้านคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา.....
โดย คุณณัฐธันยา คําคง
คุณลักษณะประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่พึงประสงค์ ของผู้บริหารสถานศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี......................................................................................................................
โดย คุณสมัคร ชูจะหมื่น
ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเครียดและการจัดการความเครียดของครูสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี.............................
โดย คุณอนงค์ สังข์น้อย
การบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวบึงบอระเพ็ดที่ตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวและชุมชน...........................................................
โดย คุณมานิตย์ สิงห์ทองชัย
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพน้ําบริโภคกับการจัดการน้ําบริโภคของโรงเรียนในเขตอําเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์........................
โดย คุณศิโรดม ดาบทอง
คุณภาพอากาศทางด้านจุลินทรีย์ภายในอาคารของโรงพยาบาลพนมดงรักเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดสุรินทร์............................................
โดย คุณวชิรา ศิริศักดิ์สกุล
การบําบัดน้ําเสียที่ปนเปื้อนแอมโมเนีย-ไนโตรเจนโดยการตกตะกอนเป็นสตรูไวต์..........................................................................................
โดย คุณปานยจิตต์ พลับใจบุญ และ ปิยาภรณ์ สมสมัคร
การหาปริมาณแคฟเฟอีนในเครื่องดื่ม ที่จําหน่ายในเขตเทศบาลตําบลบางพระ อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี...............................................
โดย คุณเกศริน ฑีฆายุ และ สมทบ สันติเบ็ญจกุล
ระบบแบบสอบถามออนไลน์...........................................................................................................................................................................
โดย คุณชนากานต์ ทาโน และ บุญรัตน์ เผดิมรอด
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สารบัญ (ต่อ)
หน้า
ระบบห้องสมุดด้วยเทคโนโลยีรหัสคิวอาร์สําหรับห้องสมุดขนาดเล็ก...............................................................................................................
โดย คุณมณีกาญจน์ เทียมเมือง
การพัฒนาและเปรียบเทียบผลสัมฤทธิท์ างการเรียน E-Learning วิชาการบริหารงานก่อสร้าง.....................................................................
โดย คุณภัทระ เกิดอินทร์
ผลของการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่มีต่อความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย............................................................
โดย คุณชนิกา ดวงจักร์ และ สุวลัย มหากันธา
การพัฒนาระบบงานอาจารย์ที่ปรึกษาออนไลน์..............................................................................................................................................
โดย คุณกลอยใจ ครุฑจ้อน คุณสมมาตร ผดุง และ คุณนิธิพร รอดรัตษะ
การพัฒนาเครื่องกรองอากาศอิเล็กโตรสแตติกแบบอัตโนมัติ..........................................................................................................................
โดย คุณศิศโี รตม์ เกตุแก้ว
การวิเคราะห์ผลของตัวแปรที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงค่าคาปาซิเตอร์ที่มีต่อประสิทธิภาพมอเตอร์ไฟฟ้าเหนี่ยวนําแบบคาปาซิเตอร์
สตาร์ทและคาปาซิเตอร์รัน..............................................................................................................................................................................
โดย คุณจันทนี เสือก้อน ณรงค์ มั่งคั่ง และ คมกฤตย์ ชมสุวรรณ
การวิเคราะห์คุณภาพไฟฟ้ากองบังคับการกองบิน 2.......................................................................................................................................
โดย คุณสมชาย อ่อนสันทัด และ คมกฤตย์ ชมสุวรรณ
การพัฒนาแผ่นปาร์ติเกิลบอร์ดจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร......................................................................................................................
โดย คุณธนัช ศรีพนม และ วชิระ แสงรัสมี
การประยุกต์ใช้ระบบควบคุมแผงโซล่าเซลล์ให้เคลื่อนที่ตามดวงอาทิตย์.........................................................................................................
โดย คุณศุภชัย กวินวุฒิกุล
การพัฒนาแม่พิมพ์รีดอลูมิเนียมเส้นรูปทรงตัน ด้วยวิธีการรีดร้อน..................................................................................................................
โดย คุณอัคครัตน์ พูลกระจ่าง และ ประวิทย์ พรมมา
การออกแบบและพัฒนาเครื่องเติมปริมาณออกซิเจนแบบผิวน้ํา.....................................................................................................................
โดย คุณวิรงรอง ประสานวงศ์ วินัย แพงคํา สถาพร ทานะวงศ์ และ อําพันธ์ จันทร์พวง
อิทธิพลของยางธรรมชาติอิพอกไซด์ต่อสมบัติเชิงกลและการบวมพองในน้ํามันเชื้อเพลิงของยางเบลนด์ 30/70 NR/NBR.............................
โดย คุณขวัญฤทัย บุญส่ง คุณอารยา หวันเด็น คุณสมฤดี ช่วยจิตร์ คุณเดี่ยว สายจันทร์ และ คุณจุฑาทิพย์ อาจชมภู
รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ การประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 5 .................................................
รายชื่อมหาวิทยาลัย / หน่วยงานที่เข้าร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 5......................
กองบรรณาธิการ.............................................................................................................................................................................................
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โครงการการประชุมสัมมนาทางวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 5
ระหว่างวันที่ 14-16 พฤษภาคม 2555 ณ โรงแรมแกรนด์จอมเทียน พาเลซ พัทยา จ.ชลบุรี
1. ความเป็นมา หลักการและเหตุผล
จากนโยบายของรัฐบาลในการกําหนดยุทธศาสตร์โดยจัดลําดับความสําคัญ มุ่งเน้นกิจกรรมที่ทําให้ประเทศสามารถแข่งขันได้ใน
เวทีโลก รวมทั้งทางด้านการวิจัยก็เช่นเดียวกัน โดยการวิจัยจะต้องก่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรม สามารถประเมินผลได้ และแปรรูปเชิงผลลัพธ์ทมี่ ี
ผลกระทบต่อประชาชนอย่างชัดเจน ดังนั้นงานวิจัยจึงจําเป็นต้องมีการเผยแพร่ในรูปแบบต่างๆ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ทางด้านการศึกษา
และเพื่อการนําไปใช้ประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติ การจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย จึงเป็นช่องทางหนึ่งที่
ก่อให้เกิดสัมฤทธิผลดังกล่าว อีกทั้งยังเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นและประสบการณ์ด้านการวิจัยซึ่งกันและกันระหว่างนักวิจัย
ด้วยกัน ตลอดจนประชาชนทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อนําผลดังกล่าวมาพัฒนางานวิจัยให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้ได้งานวิจัยที่ดีมีคุณภาพ
สามารถนํามาใช้พัฒนาประเทศให้บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ต่อไป
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้เป็นเวทีทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงานวิจัยของนักวิจัยทั้งจากหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
2. เพื่อเป็นการสนับสนุนการเผยแพร่และถ่ายทอดเทคโนโลยีผลงานวิจัยสู่สังคมในระดับชาติ
3. เพื่อให้เป็นการแลกเปลี่ยนแนวคิดวิธีปฏิบตั ิและประสบการณ์ในการวิจัยระหว่างนักวิจัย
4. เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายนักวิจัยทั้งในระดับภายในประเทศและต่างประเทศ
3. กิจกรรมการดําเนินงาน
ระยะเวลา
2555
การดําเนินงาน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
จัดทําโครงการและขออนุมัติโครงการ
ประชาสัมพันธ์โครงการ
จัดซื้อและจัดหาอุปกรณ์
จัดการประชุมวิชาการฯ ครั้งที่ 5
สรุปประเมินผล
4. รูปแบบดําเนินการ
4.1 การบรรยายพิเศษ (keynote lecture)
4.2 การนําเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย (oral presentation)
4.3 การนําเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์ (poster presentation)
5. กลุ่มเป้าหมายผู้ร่วมโครงการ
นักวิจัย คณาจารย์ บุคลากรของรัฐและเอกชน นักศึกษา และประชาชนผู้สนใจทั่วไป
6. สถานทีแ่ ละระยะเวลาดําเนินโครงการ
โรงแรมแกรนด์จอมเทียน พาเลซ พัทยา จ. ชลบุรี วันที่ 14-16 พฤษภาคม 2555
7. งบประมาณ
ใช้งบประมาณจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ร่วมกับงบสนับสนุนของเจ้าภาพร่วมจากหน่วยงานภายนอก และ
จากค่าลงทะเบียนของผู้เข้าร่วมการประชุมสัมมนา
8. การติดตามประเมินผล
8.1 ติดตามประเมินผลโดยใช้แบบสอบถามผู้เข้าร่วมงาน และ สังเกตความสนใจของผู้ร่วมโครงการ
8.2 ประเมินผลจากผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ที่ส่งเข้าร่วมเผยแพร่ในการประชุมวิชาการ
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 มีการเผยแพร่ผลงานวิจัยของนักวิจัยจากหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
9.2 เผยแพร่และถ่ายทอดเทคโนโลยีผลงานวิจัยสู่สังคมในระดับชาติ
9.3 แลกเปลี่ยนแนวคิดวิธีปฏิบัติและประสบการณ์ในการวิจัยระหว่างนักวิจัย
9.4 สร้างเครือข่ายนักวิจัยทั้งในระดับภายในประเทศและต่างประเทศ
10. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก โทร. 038 - 358201 ต่อ 8508 - 10 โทรสาร 038 - 358142
website: http://ird.rmutto.ac.th
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คําสั่ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ที่ ๒๐๖ / ๒๕๕๕
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินการ โครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ ๕
………………………………………
ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ได้จัดโครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก ครั้งที่ ๕ ระหว่างวันที่ ๑๔ – ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ณ โรงแรมแกรนด์จอมเทียน พาเลซ พัทยา จังหวัดชลบุรี เพื่อให้
การดําเนินงานดังกล่าวเป็นไปตามวัตถุประสงค์สําเร็จลุล่วงไปด้วยดี จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินการโครงการดังกล่าว ดังนี้
๑.คณะกรรมการที่ปรึกษา
มีหน้าที่ อํานวยการดําเนินงานของทุกฝ่ายให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุตามวัตถุประสงค์
อธิการบดี
ประธานกรรมการ
รองอธิการบดีทุกฝ่าย
รองประธานกรรมการ
ผู้ช่วยอธิการบดีทุกฝ่าย
กรรมการ
เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กรรมการ
เลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
กรรมการ
นายกสมาคมนักวิจัย
กรรมการ
ผู้อํานวยการสํานักบริหารงานกลางสํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรรมการ
ผู้อํานวยการสวนสัตว์เปิดเขาเขียว
กรรมการ
ผู้อํานวยการสวนสัตว์นครราชสีมา
กรรมการ
ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ม.ราชภัฏรําไพพรรณี
กรรมการ
ผู้อํานวยการส่วนส่งเสริมการศึกษาสํานักการศึกษาเมืองพัทยา
กรรมการ
นายกเมืองพัทยา
กรรมการ
ศาสตราจารย์ ดร. พันธุ์ทิพย์ รามสูต
กรรมการ
ศาสตราจารย์ ดร.ถวิล พึ่งมา
กรรมการ
ศาสตราจารย์อัมพิกา ไกรฤทธิ์
กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร. วิกร ตัณฑวุฑโฒ
กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร. วินัย กล้าจริง
กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร. สุวัจน์ ธัญรส
กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร. วนิดา สัจพันโรจน์
กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร. จําเริญ ชูช่วยสุวรรณ
กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร. เสาวคนธ์ สุดสวาสดิ์
กรรมการ
คณบดีทุกคณะ
กรรมการ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัยทุกคณะ
กรรมการ
ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
กรรมการและเลขานุการ
๒.คณะกรรมการดําเนินงาน
มีหน้าที่ ดําเนินการจัดโครงการและประสานงานกับวิทยากรและคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ
ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
ประธานกรรมการ
รองศาสตราจารย์ ทนงศักดิ์
วันชัย
กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ประพฤติ
พรหมสมบูรณ์
กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ประภัสร์
ศิริสัมพันธ์นาวา
กรรมการ
ฏ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พรจิต
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ผดุงศักดิ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ใจทิพย์
ดร.ชัยวัฒน์
ดร.วทัญญู
นายสมบูรณ์
นายธนการ
นายสัญญา
นางสาวชนัดดา
นางสาวณัฎธิดา
นายสุรศักดิ์
นายสนธยา
นายจารุวัฒน์
นางสาวสุวรรณา
นางสาวเตือนใจ

พีระพัฒนกุล
วานิชชัง
วานิชชัง
มครเพศ
รอดประพัฒน์
หมุนแก้ว
วงศ์เงิน
ธานี
เกตุมา
ทองเอี่ยม
สาลีพัชราภรณ์
มณีรัตน์
ชินสุวรรณ
ปัดทาบาล
สลับศรี

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

๓.คณะกรรมการฝ่ายเอกสารและทะเบียน
มีหน้าที่ เตรียมความพร้อมด้านเอกสารและรับลงทะเบียน
รองผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาฝ่ายวิชาการ
รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติมา
มันทรานนท์
รองศาสตราจารย์ อุธร
ฤทธิลึก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผานิตย์
ถิรพลงาม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พัชรี
มินระวงศ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สายใจ
จริยาเอกภาส
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วรรณวิมล นิลเศรษฐ์
พันอากาศเอก ระวี
ปิ่นประเสริฐ
ดร. สรรลาภ
สงวนดีกุล
นางจิตต์ผจง
สุขะตุงคะ
นางสาวมนัน
วงศ์เสรีพิพัฒนา
นายรุ่งโรจน์
ไพศาลสมบัติรัตน์
นายไพฑูรย์
นิลเศรษฐ์
นางสาวอัมรา
เชื้อชาญ
นางสาววรรณษา
บาลโสง
นางสาวประกาย
ขวัญหลาย

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

๔.คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และประเมินผล
มีหน้าที่ ประชาสัมพันธ์ โครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ ๕ บันทึกภาพ
และสรุปผล
รองผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาฝ่ายบริหาร
ประธานกรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จันทร์พิมพ์
กังพานิช
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มาโนชญ์
กูลพฤกษี
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พรชัย
หอสุวรรณศักดิ์
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศิริวรรณ
คิดประเสริฐ
กรรมการ
ดร. อุลัย
ศิริศรี
กรรมการ
ดร. จตุพร
อรุณกมลศรี
กรรมการ
นายพิเชษฐ์
มาเร็ว
กรรมการ
ฐ

นางสาวชนัดดา
นางสาวหทัยรัตน์
นางสาวกรรณพต
นางสาววิลาวัลย์

เกษมโชติช่วง
บัณฑิตยารักษ์
แก้วสอน
ฤทธิ์เรืองโรจน์

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

๕. คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และต้อนรับ
มีหน้าที่ เตรียมความเรียบร้อยของสถานที่สําหรับผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก ครั้งที่ ๕ ต้อนรับและดูแลด้านสวัสดิการ
รองผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาฝ่ายพัฒนางานวิจัย
ประธานกรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพทูล
สีใส
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุชาติ
เอื้อไตรรัตน์
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณาธิป
จิระสัญญาณสกุล
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธนาวุฒิ
พิมพ์กิ
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พรทิพย์
พรสุริยา
กรรมการ
ดร. อนงค์นาฎ
โสภณางกูร
กรรมการ
นายสู้ศึก
ศิลป์จารุ
กรรมการ
นายรัฐ
บุรีรัตน์
กรรมการ
นายรังสรรค์
กุฎสําโรง
กรรมการ
นายชานนท์
ดวงพายัพ
กรรมการ
นายบุญฤทธิ์
ปินตาสี
กรรมการ
นายศรีมา
แจ้คํา
กรรมการ
นางสาวนิราวัลย์
ศรีทอง
กรรมการ
นางสาวกมลรัตน์
สุริยะสาร
กรรมการและเลขานุการ
๖. คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ
มีหน้าที่ เตรียมยานพาหนะให้เหมาะสมเพียงพอ พร้อมใช้งาน ต่อบุคลากรที่เข้าร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ ๕
นายกุหรั่ง
สุปินราช
ประธานกรรมการ
นายวีรยุทธ
อุทัยศรี
กรรมการ
นายสุพรรณ
อัญชุลี
กรรมการ
นายแดง
ศิลารัตน์
กรรมการ
นายสมชาย
ซิ้มเต็ก
กรรมการ
นายหอมกุ่น
กสิวิทย์
กรรมการและเลขานุการ
๗.คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
มีหน้าที่ รับเงินค่าลงทะเบียนและออกใบสําคัญรับเงิน
นางสาวน้ําผึง้
ตรีภัทร์
นางสาวเพ็ญนภา
พรหมซี
นางสาวสุจิตรา
อานนท์
สั่ง ณ วันที่ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕

(ศาสตราจารย์ ดร.สิน พันธุ์พินิจ)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ฑ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
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กําหนดการนําเสนอผลงานวิจัย ในการประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 5
ระหว่างวันที่ 14-16 พฤษภาคม 2555 ณ โรงแรมแกรนด์จอมเทียน พาเลซ พัทยา ชลบุรี
จัดโดย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ร่วมกับ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ
สมาคมนักวิจัย เมืองพัทยา สวนสัตว์เปิดเขาเขียว และ สวนสัตว์นครราชสีมา
วันจันทร์ที่ 14 พฤษภาคม 2555
08.00 - 09.00 น.
ลงทะเบียน
09.00 - 10.00 น.
พิธีเปิดและการบรรยายพิเศษ
10.00 - 10.20 น.
พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
แยกกลุ่มสัมมนาตามกลุ่มสาขา เป็น 2 ห้อง
ห้องประชุมศรุตศา
Session 1
10.20 - 10.40 น.
10.40 - 11.00 น.
11.00 - 11.20 น.
11.20 - 11.40 น.
11.40 - 12.00 น.
12.00 - 13.00 น.
Session 2

13.00 - 13.20 น.

13.20 - 13.40 น.
13.40 - 14.00 น.
14.00 - 14.20 น.
14.20 - 14.40 น.
14.40 - 15.00 น.
Session 3
15.00 - 15.20 น.

กลุ่มแพทยศาสตร์
ประธาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชงโค แซ่ตั้ง
เลขานุการ
คุณสนธยา มณีรัตน์
การศึกษาเพื่อดูความเป็นไปได้ในการใช้การวิเคราะห์ลายนิ้วมือในการช่วยคัดกรองเด็กออทิสติก
โดย คุณกมลวรรณ ตั้งเจริญบํารุงสุข
ผลของเอชเอ็มจีบี 1 ต่อการเพิ่มจํานวนและการเคลื่อนที่ของเซลล์สร้างเส้นใยยึดปริทันต์
โดย คุณอธิษฐาน ชิตานุวัฒน์
ประสิทธิผลของโปรแกรมส่งเสริมพฤติกรรมจํากัดน้ําต่อการควบคุมน้ําหนักตัวที่เพิ่มขึ้นระหว่างวันฟอกเลือดในผู้ป่วยที่ฟอก
เลือดด้วยเครื่องไตเทียม
โดย คุณนุชนารถ แก้วกันเนตร
ความสัมพันธ์ระหว่างแบบแผนการดําเนินชีวิต การสนับสนุนทางสังคม กลุ่มอาการ และภาวะซึมเศร้าของผู้ป่วยวัยผู้ใหญ่ที่มี
ภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน
โดย คุณสุจิตราภรณ์ พิมพ์โพธิ์
การระบุและการตรวจหาการปนเปื้อนของไฮโดรควิโนนในโลชั่นและครีมโดยฟูเรียร์ทรานสฟอร์ม อินฟราเรดสเปกโทรสโกปี
และคีโมเมทริกส์
โดย คุณอรุณชัย ตั้งเจริญบํารุงสุข
พักรับประทานอาหารกลางวัน
กลุ่มแพทยศาสตร์ / กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประธาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชงโค แซ่ตั้ง
เลขานุการ
อาจารย์ชนัดดา เกษมโชติช่วง
กลุ่มแพทยศาสตร์
สถานการณ์และการคาดคะเนแนวโน้มการเกิดโรคไข้เลือดออกในจังหวัดพังงา
โดย คุณวัชระ เกตุทอง
กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การบําบัดสีในกลุ่มสีอะโซในน้ําทิ้งจากโรงงานย้อมผ้าไหมโดยกระบวนการทางชีวภาพ
โดย คุณสุกฤตา บูรณ์เจริญ
ประสิทธิภาพของเรซินจากธูปฤาษีในการบําบัดตะกั่วในน้ําเสีย
โดย คุณจารุดา วิพายา
การศึกษาประสิทธิภาพการลดไนเตรตในน้ําบาดาล โดยใช้ถ่านกัมมันต์
โดย คุณนาวิน แก้วเพชร
การใช้ตะกอนน้ําประปาทดแทนดินเหนียวในการผลิตเครื่องปั้นดินเผา
โดย คุณนพดล ประวัติวิไล
พักรับประทานอาหารว่าง
กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
ประธาน
เลขานุการ
การวิจัยและพัฒนาเครื่องคัดแยกหินออกจากข้าว
โดย คุณผดุงศักดิ์ วานิชชัง
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ดร. วทัญญู รอดประพัฒน์
คุณสนธยา มณีรัตน์
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15.20 - 15.40 น.
15.40 - 16.00 น.
16.00 - 16.20 น.
16.20 - 16.40 น.
16.40 - 17.00 น.
17.00 - 17.20 น.
17.20 - 18.00 น.

การศึกษาการอบแห้งข้าวเปลือกด้วยท่อความร้อนแบบเทอร์โมไซฟอน
โดย คุณภูสิทธิ์ พลสิมมา
การศึกษาเปรียบเทียบหารอบแห้งข้าวกล้องงอกด้วยไอน้ําร้อนยวดยิ่งและอากาศร้อน
โดย คุณเชิดศักดิ์ คงขวัญ
การอบแห้งอาหารปลาด้วยเทคนิคฟลูอิไดเซซัน ระดับห้องปฏิบัติการ
โดย คุณมนูญ สุขสวัสดิ์
การวัดอัตราผุกร่อนของเหล็กเสริมในคอนกรีต ด้วย Current Pulse Response (CPR)
โดย คุณสมชาติ โสนะแสง
The Characteristic properties of Paddy from the Pneumatic Dryer with Smooth-pipe Drying Column
โดย คุณวิทยา ชื่นสําโรง
มอบเกียรติบัตร
บรรยายพิเศษจากหน่วยทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยีแห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เรื่อง
“การจัดการทรัพย์สินทางปัญญา”
ห้องประชุมสรัสสนันท์

Session 1
10.20 - 10.40 น.
10.40 - 11.00 น.
11.00 - 11.20 น.
11.20 - 11.40 น.
11.40 - 12.00 น.
12.00 - 13.00 น.
Session 2
13.00 - 13.20 น.
13.20 - 13.40 น.
13.40 - 14.00 น.
14.00 - 14.20 น.
14.20 - 14.40 น.
14.40 - 15.00 น.

กลุ่มบัญชีและสถิติ
ประธาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วีระพล แจ่มสวัสดิ์
เลขานุการ
อาจารย์ชนัดดา เกตุมา
ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อระดับการเปิดเผยข้อมูลของกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย
โดย คุณแพร ศิริวรรณดี
การตกแต่งกําไรของบริษัทที่ประสบปัญหาทางการเงินและผลการดําเนินงานหลักฐานเชิงประจักษ์จากบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
โดย คุณสุพนิตา สนธิพงษ์
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการจัดทําบัญชีในระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบระบบอิเล็กทรอนิกส์อย่างมี
ประสิทธิภาพ ของบุคลากรการเงินและการบัญชี : กรณีศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
โดย คุณวนิดา ชุติมากุล
ผลกระทบของความสัมพันธ์ระหว่างผู้ให้ข้อมูลและผู้รับข้อมูล จํานวนของผู้ให้ข้อมูล และทิศทางของความคิดเห็นทีม่ ีต่อ
ความตั้งใจซื้อในเครือข่ายสังคม
โดย คุณพจนารถ อินทมาตร์
ผลกระทบของความสามารถในการทํากําไรและความเสี่ยงที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงผลตอบแทนหลักทรัพย์ของบริษัทใน
กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
โดย คุณเพ็ญศรี เดชติ่งเอง
พักรับประทานอาหารกลางวัน
กลุ่มศึกษาศาสตร์
ประธาน
รองศาสตราจารย์ ดร. วิกร ตัณฑวุฑโฒ
เลขานุการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริวรรณ คิดประเสริฐ
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา โดยใช้วิธีการสอนแบบหลักโยนิโสมนสิการและ
วิธีสอนแบบปกติของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ โรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
โดย พระมหาสะอาด โชติวชิโร
การวิเคราะห์ความต้องการจําเป็นในการเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการของนักศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัยธนบุรี
โดย คุณอุษามา แสงเสริม
การศึกษาการจัดการเรียนรู้เรื่อง สารละลายกรด-เบส โดยการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับการใช้คําถามและผังมโน
มติ เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โดย คุณสุริสา ไวแสน
บทเรียนเสริมสร้างความรู้พื้นฐานวิชาคณิตศาสตร์สําหรับนักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
โดย คุณธีรพงศ ทิพสอน
ทักษะภาวะผู้นําในการปรับปรุงสถานศึกษาของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐในกรุงเทพมหานคร
โดย คุณงามพิศ ลวากร
ความสัมพันธ์ระหว่างความเชื่อในความมีประสิทธิภาพโดยรวม ความพึงพอใจในงาน ผลการปฏิบัติงานกับความเครียดใน
งานของครูอาชีวศึกษาเอกชน เขตกรุงเทพมหานคร
โดย คุณอนุชัย รามวรังกูร
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15.00 – 15.20 น.
Session 3

พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
กลุ่มนิเทศศาสตร์ / นิติศาสตร์
ประธาน
เลขานุการ

15.20 -15.40 น.

15.40 - 16.00 น.
16.00 - 16.20 น.
16.20 - 16.40 น.
16.40 - 17.00 น.
17.00 - 17.20 น.

คุณชัยณรงค์ กิจประเสริฐ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริวรรณ คิดประเสริฐ

กลุ่มนิเทศศาสตร์
บทบาทหน้าที่ในการนําเสนอข่าวการเมืองของสื่อมวลชนไทย
โดย คุณกฤชณัท แสนทวี
กลุ่มนิติศาสตร์
แนวทางการให้ข่าวคดีอาญาของเจ้าหน้าที่ของรัฐต่อหนังสือพิมพ์ เพื่อลดปัญหาการเสนอข่าว โดยการเผยแพร่ภาพผู้ต้องหา
หรือจําเลยกระทบต่อสิทธิ ในกระบวนการยุติธรรมตามรัฐธรรมนูญ
โดย คุณภาวิณี อินต๊ะแปง
ปัญหากรณีการเสนอข่าวของหนังสือพิมพ์ในกระทบต่อสิทธิผู้ถูกกล่าวหาหรือผู้เสียหายในคดีอาญา
โดย คุณภาวิณี อินต๊ะแปง
ปัญหาและอุปสรรคในการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทเพื่อยังให้เกิดการประนีประนอมยอมความในคดีแพ่ง : ศึกษาเฉพาะกรณี
คดีที่อยู่ในอํานาจศาลจังหวัดอุบลราชธานี และศาลแขวงอุบลราชธานี
โดย คุณอาภาพงศ์ กฤตเวทิน
เขตอํานาจศาลปกครอง : ศึกษาสัญญาทางปกครองเฉพาะกรณีสัญญาการพัสดุ
โดย คุณอาภาพงศ์ กฤตเวทิน
มอบเกียรติบัตร

วันอังคารที่ 15 พฤษภาคม 2555
08.00 - 09.00 น.
ลงทะเบียน
Session 4
09.00 - 09.20 น.
09.20 - 09.40 น.
09.40 - 10.00 น.
10.00 - 10.20 น.
10.20 - 10.40 น.
Session 5
10.40 - 11.00 น.
11.00 - 11.20 น.
11.20 - 11.40 น.
11.40 - 12.00 น.
12.00 - 13.00 น.

ห้องประชุมศรุตศา
กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรม
ประธาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์คมกฤช กิตติพร
เลขานุการ
คุณสนธยา มณีรัตน์
ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความเรียบผิวในการกัดเหล็กกล้า AISI 1045 ที่ผ่านขบวนการอบชุบด้วยความร้อน
โดย คุณพรชัย ทองฤทธิ์
การศึกษาผลกระทบของโลหะเติมจากการเชื่อมเหล็กกล้าสเตนเลส เฟอริติกด้วยกรรมวิธี Gas Metal Arc Welding ที่มีผล
ต่อการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างจุลภาคและสมบัติทางกล
โดย คุณเดชณรงค์ รอดซุง
Comparison of control of Fuzzy Control With PID Control for Temperature and Humidity of Chicken
Room using Lab VIEW
โดย คุณชัยยศ คํามี และ คุณประกาศิต ปราบพาล
อิทธิพลของรูปทรงคมตัดพั้นซ์ (Punch) ต่อคุณภาพการตัดเฉือนชิ้นงานเหล็กกล้าคาร์บอน S 50C
โดย คุณโอภาส พงศ์เรืองศรี
พักรับประทานอาหารว่าง
กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรม (ต่อ)
ประธาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์คมกฤช กิตติพร
เลขานุการ
คุณสนธยา มณีรัตน์
การศึกษาอิทธิพลของปัจจัยการเชื่อมอาร์คโลหะแก๊สคลุม (GMAW) ร่วมการอบคืนตัวรอยเชื่อมต่อสมบัติการเชื่อม
เหล็กกล้าคาร์บอนต่ํา AISI 1010
โดย คุณชาญชัย วิเศษสุมน
การศึกษาพารามิเตอร์การเจาะแบบแรงเสียดทานต่อการเจาะเหล็กกล้าผสม (AISI 4140)
โดย คุณนฤมิตร ตรีเดช
เครื่องกําเนิดไฟฟ้าสถิตแบบจานหมุน
โดย คุณณัฐพงษ์ วีระบุตร คุณสิทธิชัย แสงเพชร และคุณประกาศิต ศรีทะแก้ว
การพัฒนาและจัดสร้างเตาเผาขยะแบบลดมลพิษ
โดย คุณสมมารถ ศรีประเทือง
พักรับประทานอาหารกลางวัน
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Session 6

13.00 - 13.20 น.
13.20 - 13.40 น.
13.40 - 14.00 น.
14.00 - 14.20 น.
14.20 - 14.40 น.

14.40 - 15.00 น.
15.00 - 15.20 น.
Session 7
15.20 - 15.40 น.
15.40 - 16.00 น.
16.00 - 16.20 น.
16.20 - 16.40 น.
16.40 - 17.00 น.
17.00 - 17.20 น.

กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรม (ต่อ) / กลุ่มอาหารและเกษตร
ประธาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ใจทิพย์ วานิชชัง
เลขานุการ
คุณกมลรัตน์ สุริยะสาร
กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรม (ต่อ)
อิทธิพลของขนาดไฮโดรไซโคลนร่วมกับความเข้มข้นดินและเส้นผ่านศูนย์กลางทางออกด้านล่าง ในการแยกดินและน้ําอ้อย
โดย คุณภูเบศ มีนะโรจน์
การปฏิรูปกระบวนการธุรกิจฟาร์มไก่ไข่ : กรณีศึกษา แผนกสัตว์ปีก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขต
จันทบุรี
โดย คุณยิ่งยศ ทิพย์ศรีราช
การศึกษาการโค้งบนฝ้าฝ้าย 100% ทอจีบ
โดย คุณศิริวรรณ ดวงหิรัญ
การพัฒนาผลิตภัณฑ์แผ่นยิบซัมจากยิบซัมสังเคราะห์จากระบบการควบคุมปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์จากโรงไฟฟ้าถ่านหิน
โดย คุณกิตติ เตียวตระกูลวัฒน
การสํารวจความต้องการบริการวิชาการของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
รําไพพรรณี ในพื้นที่ จ.จันทบุรี ระยอง และตราด
โดย คุณฐิติ หมอรักษา
กลุ่มอาหารและเกษตร
การวิจัยและพัฒนาเครื่องคัดความหนาเมล็ดข้าว
โดย คุณผดุงศักดิ์ วานิชชัง
พักรับประทานอาหารว่าง
กลุ่มอาหารและเกษตร (ต่อ)
ประธาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปราโมทย์ พรสุริยา
เลขานุการ
คุณกมลรัตน์ สุริยะสาร
การคัดแยกคุณภาพข้าวเปลือกที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการสี
โดย คุณผดุงศักดิ์ วานิชชัง
ผลกระทบของการท่องเที่ยวเชิงเกษตรต่อทรัพยากรเกษตรของท้องถิ่น
โดย คุณเทพกร ณ สงขลา
การประเมินความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการด้านโภชนาการกับการเพาะขยายพันธุ์นกหว้าสวนสัตว์เปิดเขาเขียว
โดย คุณสุทธิลักษณ์ มีวีระสม
การศึกษาวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรที่ได้จากกระบวนการสลายตัวด้วยความร้อน
โดย คุณปัญญา คําพยา
ประสิทธิภาพในการไล่ของน้ําส้มควันไม้จากกระท้อน และลิ้นจี่ที่มีต่อแมลงสาบอเมริกัน
โดย คุณทศพร คมกริช
มอบเกียรติบัตร
ห้องประชุมสรัสสนันท์

Session 4
09.00 - 09.20 น.
09.20 - 09.40 น.
09.40 - 10.00 น.
10.00 - 10.20 น.
10.20 - 10.40 น.

กลุ่มธุรกิจและการจัดการ
ประธาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุลีพร ลักขณาพิพัฒน์
เลขานุการ
อาจารย์ชนัดดา เกตุมา
การวิเคราะห์ภาษีทรัพย์สิน: กรณีศึกษาภาษีอสังหาริมทรัพย์ในประเทศ
โดย คุณวรมงคล ยศะทัตต์
การศึกษาความพึงพอใจและความภักดีของลูกค้า ธนาคารออมสิน สาขาเจ้าพรหม
โดย คุณอรกนก เหลืองประพฤทธิ์
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความต้องการพัฒนาตนเองของพนักงานบริษัทไฮเทค นิทซู (ประเทศไทย) จํากัด
โดย คุณรวีวรรณ รักษาความดี
แบบจําลองสมการโครงสร้างขององค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อความภักดีของลูกค้า กรณีศึกษา ลูกค้าของร้านค้าปลีกแบบ
ดั้งเดิม ในอําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
โดย คุณอนุวัต สงสม
พักรับประทานอาหารว่าง
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13.00 - 13.20 น.
13.20 - 13.40 น.
13.40 - 14.00 น.
14.00 - 14.20 น.
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14.40 - 15.00 น.
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15.20 - 15.40 น.
15.40 - 16.00 น.
16.00 - 16.20 น.
16.20 - 16.40 น.
16.40 - 17.00 น.
17.00 - 17.20 น.

กลุ่มธุรกิจและการจัดการ (ต่อ)
ประธาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุลีพร ลักขณาพิพัฒน์
เลขานุการ
อาจารย์ชนัดดา เกตุมา
อิทธิพลของกลยุทธ์การจัดการด้านการเงินต่อความมั่งคั่งของกองทุนสวัสดิการชุมชนในเขตภาคเหนือ
โดย คุณศรีบาล คงแก้ว
ความผูกพันต่อองค์การของบุคลากร หน่วยงานศูนย์พัฒนาสังคมในเขตภาคเหนือ
โดย คุณธวัช มโนนุเมธากุล
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีภาวะหนี้สินของบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
โดย คุณอัจฉรา ลักษณสมบูรณ์
อิทธิพลของการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานต่อประสิทธิภาพด้านการเงินการคลังขององค์การบริหารส่วนตําบลในเขตจังหวัด
ลําปาง ลําพูน และเชียงใหม่
โดย คุณกมลจันทร์ สุธรรมปวง
รับประทานอาหารกลางวัน
กลุ่มธุรกิจและการจัดการ (ต่อ)
ประธาน
อาจารย์น้ําฝน ใจดี
เลขานุการ
อาจารย์ชนัดดา เกษมโชติช่วง
Impact of Employee Selection and Trainning on Employee Performance: Front-Line Staff of Thai Firms
in Phnom Penh, Cambodai
โดย คุณ Tilen Kheng
ความพึงพอใจต่อโครงการสหกิจศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
โดย คุณนนิดา สร้อยดอกสน
การนําแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจําวัน : กรณีศึกษาประชาชนในตําบลวังตะกู อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
โดย คุณเกษรา จูทอง
การพัฒนาและหาประสิทธิภาพของระบบการจัดการความรู้การส่งเล่มโครงการและปริญญานิพนธ์นักศึกษา สําหรับคณะ
บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ
โดย คุณจินตนา สุคนธ์
การจัดการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ กรณีศึกษาชุมชนบ้านแสมชาย จังหวัดเพชรบุรี
โดย คุณสวรรยา ธรรมอภิพล
ภาพลักษณ์คณะบริหารธุรกิจ ในทัศนะของตลาดแรงงาน ผ่านการประชาสัมพันธ์ : ศึกษาเฉพาะกรณี สถานประกอบการที่
รับนักศึกษาระดับปริญญาตรีฝึกงาน ประจําปีการศึกษา 2551 ในเขตจังหวัดนครราชสีมา
โดย คุณดุษฎี เทียมเทศ บุญมาสูงทรง และ คุณฉัตรชัย อินทสังข์
พักรับประทานอาหารว่าง
กลุ่มธุรกิจและการจัดการ (ต่อ)
ประธาน
อาจารย์น้ําฝน ใจดี
เลขานุการ
อาจารย์ชนัดดา เกษมโชติช่วง
อิทธิพลของกลยุทธ์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีต่อผลการดําเนินงานของธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ร้านค้าออนไลน์ ในประเทศไทย
โดย คุณกานนิศา เจียมเจิด
รูปแบบการพัฒนาศักยภาพการพึ่งตนเองของชุมชนชนบทในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
โดย คุณวรุณีย์ สีม่วงงาม
การจัดการธุรกิจผ้าไหมแพรวา ของผู้ผลิตผ้าไหมแพรวาในอําเภอคําม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์
โดย คุณสุวพิชญ์ พิมพ์รส
การเปรียบเทียบพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อโทรศัพท์สมาร์ทโฟนของผู้บริโภคในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โดย คุณวิภาภรณ์ ยวงลําใย และ คุณกิตติพงษ์ โสภณธรรมภาณ
การวิเคราะห์และเปรียบเทียบงบการเงินก่อนและหลังวิกฤตเศรษฐกิจโลกปี 2551 : กรณีศึกษาบริษัทในอุตสาหกรรมกลุ่ม
อิเล็กทรอนิกส์
โดย คุณรัญวรัชญ์ สกุลเดชไพบูลย์
มอบเกียรติบัตร
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10.00 - 10.20 น.
10.20 - 10.40 น.
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10.40 - 11.00 น.
11.00 - 11.20 น.

11.20 - 11.40 น.
11.40 - 12.00 น.
12.00 - 13.00 น.
Session 10
13.00 - 13.20 น.
13.20 - 13.40 น.
13.40 - 14.00 น.
14.00 - 14.20 น.
14.20 - 14.40 น.
14.40 - 15.00 น.

กลุ่มอาหารและเกษตร (ต่อ)
ประธาน
ดร. อุลัย ศิริศรี
เลขานุการ
คุณสนธยา มณีรัตน์
อุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ของข้าวเปลือกระหว่างการเก็บรักษาในถังเก็บโลหะ
โดย คุณใจทิพย์ วานิชชัง คุณผดุงศักดิ์ วานิชชัง และ คุณเพียงขวัญ วานิชชัง
การลดการสูญเสียของข้าวเปลือกระหว่างการเก็บรักษา
โดย คุณใจทิพย์ วานิชชัง คุณผดุงศักดิ์ วานิชชัง และ คุณเพียงขวัญ วานิชชัง
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บทคัดยอ

กลุมอาการออทิสติกเปนความผิดปกติทางพัฒนาการที่เปนผลจากความผิดปกติของสมอง ซึ่งในทางการแพทยเชื่อวาเกิดขึ้นในขณะเปนทารก
ในครรภของมารดา เนื่องจากชวงที่เกิดการพัฒนาเปนระบบประสาทและสมองในทารกเปนชวงเวลาเดียวกับที่ลายนิ้วมือเกิดขึ้น (ประมาณสัปดาหที่ 10 ถึง
11 ของการตั้งครรภ) จึงอาจเปนไปไดวาหากสมองผิดปกติแลว ลายนิ้วมืออาจผิดปกติดวย ในงานวิจัยนี้ไดประยุกตใชการวิเคราะหลายนิ้วมือในการชวย
ตรวจวินิจฉัยและจําแนกเด็กปกติกับเด็กที่เปนออทิสติก โดยใชตัวอยางเด็กปกติ 5 คนและเด็กออทิสติก 9 คนที่เปนเด็กชายที่มีอายุระหวาง 4 ถึง 5 ขวบและ
ไดรับความยินยอมจากผูปกครองของเด็กแลว ตรวจวัดลายนิ้วมือทั้ง 10 นิ้วของเด็กทั้งหมดโดยใชเครื่องสแกนลายนิ้วมือชนิดอินฟราเรดที่มีความละเอียด
จุดภาพเปน 512 จุดตอนิ้วและเก็บขอมูลแบบสเกลสีเทาชนิด 8 บิต ทําการวิเคราะหลายนิ้วมือโดยใชวิธีการวิเคราะหสวนประกอบมุขสําคัญ เพื่อระบุ
ตําแหนงของกลุมตัวอยางของเด็กปกติและเด็กออทิสติกในปริภูมิของ 3 สวนประกอบมุขสําคัญแรกพบวา ลายนิ้วมือของนิ้วกอยมือซายของกลุมเด็กปกติ
แตกตางอยางชัดเจนจากกลุมเด็กออทิสติก ยิ่งไปกวานั้นยังพบวา ลายนิ้วมือของเด็กออทิสติกที่มีอาการนอยจะอยูใกลกับกลุมเด็กปกติมากกวา จากผลการ
ตรวจวัดดังกลาวทําใหเปนไปไดวา การวิเคราะหลายนิ้วมืออาจสามารถใชชวยในการตรวจคัดกรองเด็กออทิสติกในเบื้องตนได
คําสําคัญ: การวิเคราะหลายนิ้วมือ ออทิสติก การคัดกรอง

Abstract

Autism or autistic spectrum disorder (ASD) is a class of pervasive developmental disorder (PDD) that causes by brain abnormality. In
medical science, the symptom of ASD is hypothesized to occur during the embryonic or fetal development. Since the formation of nervous and
brain system in fetus state happens in the same time period with fingerprint ridge (around 10 to 11 weeks of pregnancy), it is possible that if the
brain is abnormal, the fingerprint would be abnormal too. In the present study, a fingerprint analysis was used to discriminate between normal and
ASD children aged 4 to 5 years under the permission of their parents. The samples of children were composed of 5 boys for normal cases and 9
boys for ASD cases. A fingerprint scanner with infrared technology of 512 dpi pixel resolution and 8-bit grayscale was employed to examine all
fingerprints, i.e., 10 fingers for each boy. The fingerprint images were analyzed by principal component analysis (PCA) to locate the clusters of the
normal and ASD fingerprints in the first three principal component space. The results showed that the cluster of the ‘left little finger’ of the normal
cases was distinguished from that of the ASD cases. Moreover, the locations of the fingerprints of the ASD cases with low level of symptom were
closer to the cluster of the normal cases than the ASD cases. These findings indicated that the fingerprint analysis may be a preliminary screening
method for ASD children.
Keywords: Fingerprint analysis, Autistic spectrum disorder, Screening method.

1. บทนํา

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
โรคออทิซึม (Autism) หรือกลุมอาการออทิสติก (Autistic spectrum disorder) เปนความผิดปกติของพัฒนาการในเด็ก เชน ไมมี
ปฏิสัมพันธกับคนรอบขาง บกพรองในการใชภาษา เปนตน โดยมีสาเหตุมาจากความผิดปกติของสมอง ในทางการแพทยเชื่อวา ความผิดปกติดังกลาว
เกิด ขึ้ นตั้งแตเ ปนทารกในครรภ ของมารดา โดยเปนผลอยา งซับ ซอนจากป จ จั ย ทางพั น ธุ กรรม (ความผิ ดปกติข องโครโมโซม) และป จจัย ทาง
สิ่งแวดลอมขณะตั้งครรภที่ยังไมทราบอยางชัดเจน เนื่องจากในทางสรีรวิทยาของฟตัสพบวา ชวงที่เกิดการพัฒนาเปนระบบประสาทและสมองเปน
ชวงเวลาเดียวกับที่ลายนิ้วมือเกิดขึ้นเชนกัน อีกทั้งระบบประสาทและสมองกับลายนิ้วมือลวนเปนการเปลี่ยนแปลงมาจากชั้นของเซลลตนกําเนิด
(Germ layer) ที่เปนเอ็กโทเดิรม (Ectoderm) เดียวกัน หากสมองผิดปกติก็อาจเปนไปไดวาลายนิ้วมืออาจผิดปกติดวย จึงเปนไปไดวา อาจใชการ
วิเคราะหลายนิ้วมือชวยในการตรวจวินิจฉัยกลุมอาการออทิสติกได
วัตถุประสงค
เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีใหมในการตรวจคัดกรองโรคออทิสติกโดยใชการวิเคราะหลายนิ้วมือจําแนกความแตกตางของลายนิ้วมือของเด็ก
ปกติกับเด็กออทิสติก โดยเปนเทคโนโลยีที่สามารถใชชวยตรวจวินิจฉัยในระยะตนไดและสามารถตรวจวัดไดอยางรวดเร็วและมีคาใชจายต่ํา
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กรอบแนวคิดในการวิจัย
ปจจุบันการตรวจวินิจฉัยเด็กวาเปนออทิสติกหรือไมนั้น ใชการสังเกตพฤติกรรมของเด็กขณะมารับการตรวจ การซักประวัติของเด็กและ
พอแม รวมกับการใชเครื่องมือที่เปนแบบประเมินหรือแบบสอบถามที่เรียกวา Diagnostic and Statistic Manual of Mental Disorder – Forth Edition
หรือเรียกสั้นๆวา DSM-IV หรือใช Autism Diagnostic Observation Schedule หรือเรียกสั้นๆ วา ADOS ซึ่งการจะประเมินไดเด็กตองมีอายุพอสมควร
หรืออยางนอย 2 หรือ 3 ขวบขึ้นไป นอกจากนี้ก็ยังมีงานวิจัยที่ประยุกตใชวิธีการอื่นๆ ในการชวยในการวินิจฉัย เชน การตรวจคลื่นไฟฟาสมอง การ
ตรวจสมองดวยการสรางภาพดวยเรโซแนนซแมเหล็ก (Magnetic Resonance Imaging or MRI) การตรวจความผิดปกติของโครโมโซม การตรวจหา
สารสงผานประสาท (Neurotransmitter) บางชนิดในเลือด เปนตน สําหรับในการวิจัยนี้ใชการตรวจวิเคราะหลายนิ้วมือโดยมีสมมติฐานวา ลายนิ้วมือ
เปนลักษณะปรากฏ (Phenotype) ที่เปนผลจากพันธุกรรม (Genotype) ที่จําเพาะรวมกับปจจัยทางสิ่งแวดลอม (Environment) ที่จําเพาะ และลายนิ้วมือ
เกิดขึ้นในชวงเวลาเดียวกับสมอง จึงเปนไปไดวา หากสมองผิดปกติก็อาจเปนไปไดวาลายนิ้วมืออาจผิดปกติดวย ซึ่งการตรวจวิเคราะหลายนิ้วมืออาจ
ใชชวยในการตรวจวินิจฉัยกลุมอาการออทิสติกได
การจดจําลายนิ้วมือ
ลายนิ้วมือ (Fingerprint) ของมนุษยแทจริง คือ สวนของผิวหนังที่เปนสันนูน (Ridge) ซึ่งเปนรูเหงื่อ (Sweat pore) และสวนที่เปนรอง
(Furrow or valley) ที่ปรากฏบนนิ้วมือ (รวมถึงฝามือ นิ้วเทา และฝาเทาดวย) โดยลายนิ้วมือจะเกิดขึ้นในเดือนที่ 2 ของการตั้งครรภ และพัฒนาจนเกิด
เปนลายเสนที่สมบูรณในเดือนที่ 6 ถึง 7 ยิ่งไปกวานั้นลายนิ้วมือจะไมมีเปลี่ยนแปลงตลอดชั่วชีวิต ยกเวนในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุที่นิ้วมืออยางรายแรง
เทานั้น โดยในทางวิทยาศาสตรลายนิ้วมือถือเปนลักษณะปรากฏหรือฟโนไทปอยางหนึ่ง ซึ่งเปนผลจากแบบชนิดพันธุกรรมที่จําเพาะและปจจัยทาง
สิ่งแวดลอมที่จําเพาะ ทําใหลายนิ้วมือมีความเปนไดอยางเดียว (Uniqueness) และพบวา แมแตแฝดเหมือนซึ่งมีพันธุกรรมหรือดีเอ็นเอที่เหมือนกันก็ยัง
มีลายนิ้วมือที่แตกตางกัน
การวิเคราะหสวนประกอบมุขสําคัญ
การวิเคราะหสวนประกอบมุขสําคัญ (Principal component analysis) หรือเรียกสั้นๆวา พีซีเอ (PCA) เปนกระบวนการทางคณิตศาสตรที่
ใชในการหาสวนประกอบมุขสําคัญของขอมูล ซึ่งสวนประกอบมุขสําคัญนี้สัมพันธกับตัวประกอบจากภายใน (Intrinsic factor) ของชุดขอมูลนั้น โดย
การดําเนินการทางคณิตศาสตรจะเปนการลดมิติของเมทริกซขอมูล (Data matrix) ใหอยูในรูปของตัวประกอบที่มีคุณสมบัติออรทอกอนัล
(Orthogonal property) (Malinowski, 1991: 18-20) ซึ่งการทําการวิเคราะหสวนประกอบมุขสําคัญนี้ทําใหสามารถเห็นความสัมพันธ ความคลายคลึง
และความแตกตางของแตละตัวอยางได (Chen et al., 2008: 121-130)
การสํารวจเอกสารที่เกี่ยวของ
งานวิจัยทางดานออทิสติกสวนใหญเปนการศึกษาหรือพัฒนาวิธีการบําบัดเด็กออทิสติกแบบใหมๆ สวนงานวิจัยอีกกลุมหนึ่งเปนการศึกษา
หรือพัฒนาวิธีการใหมๆที่จะชวยในการตรวจวินิจฉัยเด็กออทิสติก เชน การบันทึกคลื่นไฟฟาสมอง (Electroencephalography) (Chez et al., 2006:
267-271) การตรวจสมองดวยการสรางภาพดวยเรโซแนนซแมเหล็ก (Magnetic Resonance Imaging or MRI) (Ogai et al, 2001: 1080) การตรวจความ
ผิดปกติของโครโมโซม (Guerini et al., 2009: 184-190) การตรวจสารเซอโรโทนิน (Serotonin) (Croonenberghs et al., 2005: 2171-2183) และ/หรือ
สารเคมีบางชนิดในเลือด (Boso et al., 2007: 70-74) เปนตน สําหรับในงานวิจัยนี้จะเปนการพัฒนาการตรวจวิเคราะหลายนิ้วมือหรือเดอมาโทกลิฟกส
(Dermatoglyphics) เพื่อชวยในการตรวจวินิจฉัยออทิสติก โดยพบวามีการประยุกตใชในการตรวจหาความผิดปกติของลายนิ้วมือในโรคที่สัมพันธกับ
พันธุกรรมหรือโรคทางจิตเวช เชน Cam et al., (2008) ไดศึกษาลวดลายของลายนิ้วมือของกลุมตัวอยางที่เปนกลุมอาการของไคลนีเฟลเทอร
(Klinefelter’s Syndrome) จํานวน 57 คนและกลุมตัวอยางควบคุม (Control) อีก 25 คนพบวา ลายนิ้วมือแบบมัดหวาย (Loop) และกนหอย (Whorl)
แตกตางอยางนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) โดยเฉพาะลายนิ้วมือแบบโคง (Arch) นั้นแตกตางอยางนัยสําคัญทางสถิติอยางมาก (p<0.001) (Cam et al.,
2008: 163-166) Loesch et al., (2002) ไดศึกษาถึงจํานวนและความกวางของสันนูน (Ridge) ของลายนิ้วมือและฝามือในครอบครัวที่เปนกลุมอาการ
โครโมโซมเอกซเปราะ (Fragile X Syndrome) จํานวน 34 ครอบครัว พบวา มีความสัมพันธระหวางจํานวนสันนูนบนลายนิ้วมือในผูปวยที่เปนชายกับ
ลําดับดีเอ็นเอที่ซ้ํากันของ CGG บนยีน FMR1 ของกลุมอาการโครโมโซมเอกซเปราะ (Loesch et al., 2002: 136-142) Vaccaro et al., (2005) ไดศึกษา
ลวดลายของลายนิ้วมือในเด็กที่เปนกลุมอาการคาบูกิ (Kabuki Syndrome or Kabuki Makeup Syndrome) พบวา มีความผิดปกติอยางเห็นไดชัด
(Vaccaro et al., 2005: S247-S251) Grunseich et al., (2010) ไดรายงานความผิดปกติอยางเห็นไดชัดของลายนิ้วมือในเด็กที่เปนกลุมอาการคาบูกิ
เชนกันและสัมพันธกับความผิดปกติของสมองดวย (Grunseich et al., 2010: 148-150) Yousefi-Nooraie et al., (2008) ไดศึกษาเด็กที่มีความผิดปกติ
อารมณสองขั้ว (Bipolar disorder) จํานวน 32 ราย และเด็กปกติอีก 34 รายพบวา มีความผิดปกติของจํานวนสันนูนของลายนิ้วมือและมีความไม
สมมาตรของทิศทางของลายนิ้วมือในเด็กที่มีความผิดปกติอารมณสองขั้วอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (Yousefi-Nooraie, 2008: 247-250) Avita et al.,
(2003) ไดศึกษาผูปวยที่เปนจิตเภท (Schizophrenia) จํานวน 51 ราย กับผูที่เปนปกติจํานวน 46 ราย พบวา ผูปวยที่เปนจิตเภทมีจํานวนสันนูนบน
ลายนิ้วมือนอยกวาคนปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ในขณะที่ความไมสมมาตรของสันนูนของผูปวยและของคนปกติไมแตกตางกัน (Avila et al.,
2003: 595-605) Chok et al., (2005) ไดศึกษาผูปวยจิตเภทที่เปนวัยรุนจํานวน 51 ราย และวัยรุนปกติจํานวน 63 ราย พบวา ความผิดปกติของ
ลายนิ้วมือโดยเฉพาะจํานวนสันนูน จํานวนลายนิ้วมือที่เปนแบบมัดหวายและกนหอย (Chok et al., 2005: 205-214) Rosa et al., (2005) ไดศึกษาผูปวย
จิตเภทจํานวน 89 รายและพี่นองที่เปนสายเลือดเดียวกันที่ไมไดเปนจิตเภทอีกจํานวนเทากัน พบวา มีความผิดปกติของจํานวนสันนูนของลายนิ้วมือ
และจํานวนสันนูนที่ขาดตอนที่แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (Rosa et al., 2005: 215-221)
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2. วิธีการทดลอง
เนื่องจากงานวิจัยนี้เปนงานวิจัยนํารองเพื่อดูความเปนไปไดในเบื้องตนวา การวิเคราะหลายนิ้วมือสามารถใชระบุเด็กในกลุมอาการออทิ
สติกไดหรือไม จึงมีจํานวนเด็กที่ใชเปนตัวอยางในการศึกษาไมมากนัก กอปรกับการตรวจวัดหรือการกราด (Scan) ลายนิ้วมือของเด็กตองไดรับความ
ยินยอมจากผูปกครองกอน ซึ่งตองใชเวลาในการทําความเขาใจกับผูปกครองมากพอสมควร สําหรับในงานวิจัยนี้ตัวอยางเด็กปกติเปนเด็กนักเรียนใน
ชั้นอนุบาลปที่ 2 โรงเรียนสาธิตละอออุทิศจํานวน 5 คน สวนตัวอยางเด็กออทิสติกเปนเด็กที่ผูปกครองพามารับการบําบัดที่ศูนยการศึกษาพิเศษ
โรงเรียนสาธิตละอออุทิศเชนกันจํานวน 9 คน โดยเปนเด็กที่มีผลการวินิจฉัยของแพทยวาเปนออทิสติก ตัวอยางเด็กทั้งหมดเปนเด็กชายที่มีอายุ 4 ถึง 5
ขวบและการดําเนินการวิจัยไดรับความยินยอมจากผูปกครองของเด็กทุกคนแลว ทําการตรวจวัดลายนิ้วมือทั้ง 10 นิ้วของเด็กแตละคนโดยใชเครื่อง
สแกนลายนิ้วมือ (Fingerprint scanner) ชนิดอินฟราเรดที่มีความละเอียดจุดภาพ (Pixel resolution) เปน 512 จุดตอนิ้วดังรูปที่ 1 และเก็บขอมูลแบบ
สเกลสีเทา (Grayscale) ชนิด 8 บิต (Bit) แลวทําการแปลงขอมูลภาพลายนิ้วมือเปนเวกเตอร (Vectorization) และวิเคราะหเวกเตอรของลายนิ้วมือโดย
ใชการวิเคราะหสวนประกอบมุขสําคัญ แลวพิจารณาการจําแนกของกลุมลายนิ้วมือของเด็กปกติและเด็กที่เปนออทิสติกที่เกิดขึ้น

รูปที่ 1 เครื่องสแกนลายนิ้วมือชนิดอินฟราเรดที่ใชในการตรวจวัดลายนิ้วมือเด็ก

3. ผลการศึกษาและอภิปรายผล
ผลการศึกษา

จากภาพลายนิ้ ว มื อ ของตั ว อยา งเด็ กทั้งหมดที่ เ ปน เด็กปกติ แ ละเด็ กที่ อ ยู ในกลุ ม อาการออทิ ส ติ ก เมื่ อ พิ จารณาด ว ยตาเปล าแล ว พบว า
ลายนิ้วมือของเด็กแตละคนดูแตกตางกันทั้งหมด กลุมเด็กปกติและกลุมเด็กออทิสติกไมมีลักษณะเฉพาะของลายนิ้วมือที่สามารถจําแนกดวยตาเปลา
ได (เนื่องจากลายนิ้วมือเปนขอมูลสวนบุคคล จึงมิอาจเปดเผยภาพลายนิ้วของเด็กแตละคนได) ทําการวิเคราะหสวนประกอบมุขสําคัญจากเวกเตอร
ของลายนิ้วมือของเด็กทั้งหมดพบวา ลายนิ้วมือของนิ้วกอยมือซายของเด็กปกติและเด็กที่เปนออทิสติกสามารถจําแนกความแตกตางไดอยางชัดเจนดัง
รูปที่ 2 โดยกลุมลายนิ้วมือของเด็กปกติคอนขางเกาะกลุมกันและวางตัวอยูในแนวทะแยงดานซายบน ในขณะที่กลุมลายนิ้วมือของเด็กออทิสติกมีการ
กระจายตัวมากกวาและวางตัวอยูในแนวทะแยงดานขวาลาง ยกเวนกลุมลายนิ้วมือของเด็กออทิสติกที่มีระดับอาการนอยกลับอยูใกลกับกลุมลายนิ้วมือ
ของเด็กปกติมากกวา สวนการจําแนกของลายนิ้วมือในนิ้วอื่นๆ นั้นใหผลที่ไมดีและไมสามารถจําแนกความแตกตางของเด็กทั้ง 2 กลุมออกจากกันได

รูปที่ 2 ผลการจําแนกลายนิ้วมือของเด็กปกติ (วงกลมสีเขียว) เด็กออทิสติกที่มีอาการมาก (สี่เหลี่ยมสีแดง)
และเด็กออทิสติกที่มีอาการนอย (สามเหลี่ยมสีเหลือง)
การอภิปรายผล
จากผลการวิจัยนํารองพบวา ลายนิ้วมือของนิ้วกอยซายของกลุมเด็กปกติแตกตางจากกลุมเด็กออทิสติก โดยความแตกตางนั้นไมสามารถ
สังเกตดวยตาเปลาได แตตองทําการวิเคราะหทางคณิตศาสตร สวนผลการจําแนกลายนิ้วมือของเด็กออทิสติกที่มีระดับของอาการนอยกลับอยูใกลกับ
กลุมลายนิ้วมือของเด็กปกติก็ถือวาสอดคลองกับความเปนจริงวา เด็กออทิสติกที่มีอาการนอยจะดูใกลเคียงกับเด็กปกติมากๆ จากขอมูลของแพทยแผน
จีนโบราณระบุวา นิ้วกอยซายสัมพันธกับสมองสวนกลีบทายทอยขวา ซึ่งเกี่ยวของกับการมอง การับรูความรูสึกจากการมอง การชื่นชมรูปภาพ และ
ความสามารถในการจินตภาพ (ยังไมพบหลักฐานหรือเอกสารอางอิงที่แสดงความเกี่ยวของนี้ที่เปนขอมูลทางวิทยาศาสตรหรือทางการแพทยแผน
ปจจุบัน) จากความผิดปกติของเด็กในกลุมอาการออทิสติกที่บกพรองในการมีปฏิสัมพันธกับคนรอบขางและบกพรองในการใชภาษา ทําใหมีขอ
สันนิษฐานวา จากความผิดปกติของลายนิ้วกอยซาย เด็กในกลุมอาการออทิสติกอาจมีความผิดปกติในการมองเห็นภาพ เมื่อมองไมเขาใจจึงไมมี
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ปฏิสัมพันธกับคนรอบขาง และการสอนภาษาพูดเบื้องตนในเด็กก็ตองใชทั้งภาพและการออกเสียง เมื่อไมเขาใจภาพ จึงทําใหเด็กกลุมนี้บกพรองใน
ภาษาหรือมีภาษาของตัวเองที่คนทั่วไปไมเขาใจ อยางไรก็ตามผลการวิจัยดังกลาวเปนเพียงผลเบื้องตนควรมีการดําเนินการวิจัยเพิ่มเติมและเพิ่มจํานวน
ตัวอยางเด็กปกติและเด็กในกลุมอาการออทิสติกใหมากยิ่งขึ้น เนื่องจากการตรวจวัดลายนิ้วมือนั้นทําไดงาย เด็กไมเจ็บตัว มีคาใชจายที่ต่ํา และสามารถ
ตรวจวัดไดแมในเด็กที่มีอายุนอย จึงเปนไปไดวาอาจใชการวิเคราะหลายนิ้วมือชวยในการตรวจคัดกรองเด็กในกลุมอาการออทิสติกได

4. สรุป
จากการวิจัยพบวา ลายนิ้วมือของนิ้วกอยซายของกลุมเด็กปกติแตกตางจากกลุมเด็กออทิสติก โดยความแตกตางนั้นไมสามารถสังเกตดวยตา
เปลาได แตตองทําการวิเคราะหทางคณิตศาสตร สวนผลการจําแนกลายนิ้วมือของเด็กออทิสติกที่มีระดับของอาการนอยกลับอยูใกลกับกลุมลายนิ้วมือของ
เด็กปกติ อยางไรก็ตามผลการวิจัยดังกลาวเปนเพียงผลเบื้องตนควรมีการดําเนินการวิจัยเพิ่มเติมและเพิ่มจํานวนตัวอยางเด็กปกติและเด็กในกลุมอาการออทิ
สติกใหมากยิ่งขึ้น เนื่องจากการตรวจวัดลายนิ้วมือนั้นทําไดงาย เด็กไมเจ็บตัว มีคาใชจายที่ต่ํา และสามารถตรวจวัดไดแมในเด็กที่มีอายุนอ ย จึงเปนไปไดวา
อาจใชการวิเคราะหลายนิ้วมือชวยในการตรวจคัดกรองเด็กในกลุมอาการออทิสติกได ขอเสนอแนะในการวิจัยควรมีการดําเนินการวิจัยเพิ่มเติมโดยเพิ่ม
จํานวนตัวอยางเด็กปกติและเด็กที่เปนออทิสติก โดยใหมีทั้งกลุมตัวอยางที่เปนเด็กชายและเด็กหญิง แมอุบัติการณการพบในเด็กชายจะสูงกวาเด็กหญิงมาก
ก็ตาม และกลุมตัวอยางที่เปนเด็กออทิสติกควรตองมีผลการตรวจวินิจฉัยของแพทยและระบุระดับของอาการวาเปนมากหรือนอย
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.ผลของเอชเอ็มจีบี 1 ตอการเพิ่มจํานวนและการเคลื่อนที่ของเซลลสรางเสนใยเอ็นยึดปริทันต
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บทคัดยอ
เอ็นยึดปริทันตเปนโครงสรางที่สําคัญในการยึดฟนใหติดกับกระดูกเบาฟนในขากรรไกร เมื่อเกิดการกัดสบที่ผิดปกติหรือโรคปริทันต
อักเสบจะทําใหเกิดการทําลายของเอ็นยึดปริทันต จนสงผลใหเกิดการสูญเสียฟนจากกระดูกเบาฟน เอชเอ็มจีบี1 เปนโปรตีนที่พบไดในเซลลหลาย
ชนิด นอกจากจะมีบทบาทสําคัญในกระบวนการอักเสบแลวยังมีผลตอพฤติกรรมของเซลล สําหรับในการศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลของเอช
เอ็มจีบี 1 ตอคุณสมบัติการเพิ่มจํานวนและการเคลื่อนที่ของเซลลสรางเสนใยเอ็นยึดปริทันตมนุษย ซึ่งเปน 2 คุณสมบัติที่สําคัญอันเปนองคประกอบ
ในการหายของแผล ในขั้นตอนแรกจะทําการกระตุนเซลลสรางเสนใยเอ็นยึดปริทันตมนุษยดวยเอชเอ็มจีบี 1ที่ความเขมขน 0 - 100 นาโนกรัมตอ
มิลลิลิตรแลวทําการทดสอบความเปนพิษดวยเทคนิคเอ็มทีทีที่ 24 ชั่วโมง ขั้นตอนการทดสอบการเพิ่มจํานวนเซลลทําโดยการกระตุนดวยเอชเอ็มจีบี 1
ที่ความเขมขน 0 - 100 นาโนกรัมตอมิลลิลิตรเปนเวลา 3 และ 6 วัน จากการทดสอบพบวาที่ 24 ชั่วโมงไมพบความเปนพิษของเอชเอ็มจีบี 1 ตอเซลล
และที่ 3 และ 6 วันไมพบความแตกตางของจํานวนเซลลระหวางกลุมควบคุมและกลุมทดลอง และทําการทดสอบการเคลื่อนที่ของเซลลที่ 16 ชั่วโมง
โดยใชทรานซเวลล พบวาเอชเอ็มจีบี1ที่ความเขมขน 100 นาโนกรัมตอมิลลิลิตร กระตุนใหมีการเคลื่อนที่ของเซลลสรางเสนใยเอ็นยึดปริทันตมนุษย
เพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญ สรุปคือ เอชเอ็มจีบี 1 กระตุนการเคลื่อนที่แตไมกระตุนการเพิ่มจํานวนเซลลสรางเสนใยเอ็นยึดปริทันตมนุษย เอชเอ็มจีบี 1 จึง
เปนโมเลกุลที่นาสนใจที่มีบทบาทในการชวยสนับสนุนกระบวนการหายของแผล
คําสําคัญ: โรคปริทันตอักเสบ เอชเอ็มจีบี 1 เซลลสรางเสนใยของเอ็นยึดปริทันตมนุษย เซลลสรางเสนใยของเหงือกมนุษย การเคลื่อนที่ของเซลล
การเพิ่มจํานวนของเซลล

Abstract

Periodontal ligament (PDL) is an important structure that adhere the tooth to the alveolar bone. Any destruction to PDL, i.e. traumatic
occlusion or periodontal disease, would result in losing the tooth from the socket. High mobility group box 1 (HMGB1) is a protein found in many
cell types. It plays important roles in inflammatory process and also affects cells behavior. The aim of this study was to investigate HMGB1 effect
on periodontal ligament fibroblast cells proliferation and migration, the two important properties for periodontal wound healing. Human
recombinant HMGB1 from 0-100 ng/ml were treated to periodontal ligament fibroblast cells and cytotoxicity test by MTT assay was performed at
24 hour. For proliferation assay periodontal ligament fibroblast cells were grown with or without 0-100 ng/ml of HMGB1 for 6 day and MTT
assay were performed on day 3 and day 6. It was found that HMGB1 at 24 hour showed no cytotoxicity to the cells. For 3 and 6 days, there was
also no different in cell number between the control and treatment groups. Sixteen-hour migration assay was performed by transwell. It was found
that 100 ng/ml of HMGB1 significantly increased cells migration. In conclusion, HMGB1 stimulate PDL cells migration but not proliferation.
This result suggested HMGB1 as an interesting molecule supporting PDL wound healing process.
Keywords: Periodontitis, High mobility group box 1, Human periodontal ligament fibroblast, Cell migration, Cell proliferation.

1.บทนํา
อวัยวะปริทันต (periodontium) เปนอวัยวะที่หอหุมรากฟน ประกอบไปดวยเนื้อเยื่อ 4 ชนิด ไดแก เหงือก (gingiva) เคลือบรากฟน
(cementum) กระดูกเบาฟน (alveolar bone) และเอ็นยึดปริทันต (periodontal ligament) โดยทําหนาที่รวมกันในการยึดฟนกับกระดูกขากรรไกร เพื่อ
การรองรับแรงบดเคี้ยวไดอยาง มีประสิทธิภาพ เซลลของเอ็นยึดปริทันตประกอบดวยเซลลสรางเสนใยเอ็นยึดปริทันต ทําหนาที่หลักในการสรางเสน
ใยคอลลาเจนจํานวนมาก เพื่อยึดระหวางเคลือบรากฟนและกระดูกเบาฟน (Antonio and Dieter, 2006) การทําลายที่เกิดขึ้นกับเอ็นยึดปริทันต เกิดได
จากแรงบดเคี้ยวที่มากเกินไป หรือจากโรคปริทันต (periodontal disease) ซึ่งเปนโรคที่มีสาเหตุจากเชื้อแบคทีเรีย รวมกับระบบภูมิคุมกันของรางกายที่
พยายามกําจัดเชื้อดังกลาว การดําเนินของโรคปริทันตมีการหลั่งไซโตไคน เชน อินเตอรลิวคินวันเบตา (Interleukin-1β) ทูเมอรเนคโครซิสแฟคเตอร
แอลฟา (tumor necrosis factor-α) เปนตน ซึ่งหากไมไดรับการรักษาที่เหมาะสมสงผลใหสูญเสียการยึดเกาะ เกิดอาการฟนโยก และหลุดออกไปใน
ที่สุด จะเห็นไดวาความสามารถของเซลลเอ็นยึดปริทันตในการซอมแซมตนเอง เปนคุณสมบัติที่สําคัญเปนอยางยิ่ง (Christoph, A. et al., 2012)
เอชเอ็มจีบี 1 (High mobility group box-1:HMGB1) เปนโปรตีนขนาด 30 กิโลดาลตันที่ไดรับการคนพบมานานกวา 30 ป พบไดเปน
ปริมาณมากในเกือบทุกเซลลของยูคาริโอต (Callaghan, et al., 2006) เอชเอ็มจีบี 1 จะถูกหลั่งออกมาภายนอกเซลลในหลายสภาวะ (Gauley and
Pisetsky, 2009) จากการศึกษาพบวาเอชเอ็มจีบี 1 เปนสื่อกลางในการเกิดการอักเสบ มีบทบาทในการกําจัดเซลลที่ตายแลวและของเสียตางๆ และยัง
เปนกลไกที่สําคัญในการสงสัญญาณไปยังเนื้อเยื่อที่ไดรับบาดเจ็บและเปนจุดเริ่มตนใหเกิดกระบวนการซอมแซม (Yamada and Maruyama, 2007)
นอกเหนือจากบทบาทในดานการเปนสารอักเสบแลว เอชเอ็มจีบี 1 มีบทบาทตอพฤติกรรมของเซลล ที่สําคัญไดแกการเคลื่อนที่ (migration) และเพิ่ม
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จํานวน (proliferation) ของเซลลหลายชนิดเชน เซลลตนกําเนิดของเสนเลือดของหนู (mesoangioblast) เซลลกลามเนื้อเรียบในหนู(rat smooth
muscle) (Degryse, B. et al., 2001) เปนตน
การศึกษาของเอชเอ็มจีบี1 ในโรคของชองปากยังมีไมมากในป 2006 การศึกษาของ Morimoto และคณะ พบวา มีการแสดงออกเอชเอ็มจีบี
1 ในเนื้อเยื่อเหงือกของผูปวยที่เปนโรคปริทันตอักเสบ สอดคลองกับการศึกษาของกนิษฐและคณะ (2554) ซึ่งพบวามีการแสดงออกของเอชเอ็มจีบี1
ในเซลลสรางเสนใยเอ็นยึดปริทันตและเหงือกมนุษย ในระดับอารเอ็นเอและโปรตีนภายในเซลล แตไมพบโปรตีนชนิดนี้ในอาหารเลี้ยงเซลล ตอมามี
การศึกษาของรุงทิวาและคณะ (2552) พบวามีการแสดงออกของเอชเอ็มจีบี1 เพิ่มขึ้นในเซลลสรางเสนใยเหงือกและเอ็นยึดปริทันตเมื่อไดรับการ
กระตุ น ด ว ยสารบริ สุ ท ธิ์ ไ ลโพโปลี แ ซคคาไรด (Lipopolysaccharide) ของเชื้ อ ก อ โรคปริ ทั น ต พ อร ไ ฟโรโมแนส จิ ง จิ ว าลิ ส (Porphyromonas
gingivalis) และสวนลอยของอาหารเลี้ยงแอคกริเกติแบคเตอรแอคติโนมัยซิเทมโคมิแทนส (Aggregabacter actinomycetemcomitan) ซึ่งเปนเชื้อกอ
โรคปริทันตเชนกัน จากผลการศึกษาเหลานี้ กอใหเกิดคําถามที่วาเอชเอ็มจีบี 1 มีบทบาทอยางไรในโรคปริทันต
ในการศึกษาครั้งนี้ มุงเนนในการศึกษาผลของเอชเอ็มจีบี 1 ตอพฤติกรรมของเซลลสรางเสนใยเอ็นยึดปริทันตมนุษย อันไดแกการเพิ่ม
จํานวนและการเคลื่อนที่ของเซลล อันเปนคุณสมบัติสําคัญตอการหายของแผล (wound healing) ผลการทดลองที่ไดจะเปนความรูพื้นฐานที่สําคัญ
เพื่อใหเกิดความเขาใจถึงบทบาทของเอชเอ็มจีบี 1 ตออวัยวะปริทันต สงผลตอการประยุกตใชในการพัฒนารักษาโรคปริทันตในอนาคตตอไป

1.1 ความมุงหมายของการวิจัย
เพื่อศึกษาถึงผลของเอชเอ็มจีบี 1 ตอการเพิ่มจํานวนและการเคลื่อนที่ของเซลลสรางเสนใยเอ็นยึดปริทันตมนุษยในหองปฏิบัติการ

1.2 ความสําคัญของการวิจัย
โรคปริทันตอักเสบเปนโรคที่มีเชื้อโรคเปนสาเหตุเบื้องตน รวมกับระบบภูมิคุมกันของรางกายที่ตอบสนองตอเชื้อโรคเหลานั้น สงผลให
เกิดการทําลายของอวัยวะปริทันต จนเกิดการสูญเสียฟนไปในที่สุด การเกิดการอักเสบเปนปฏิกิริยาของรางกายการตอบสนองตอปจจัยตาง ๆ คือเชื้อ
แบคทีเรียกอโรค ไดแก พอรไฟโรโมแนส จิงจิวาลิส แอคกริเกติแบคเตอร แอคติโนมัยซิเทมโคมิแทนส และแทนเนอเรลลา ฟอรซัยธัส (Tannelsella
forsythus) รวมทั้งปจจัยความรุนแรง (virulent factors) ของเชื้อแบคทีเรียดังกลาว ในสภาวะอักเสบจะเกิดการผลิตไซโตไคน และหลั่งสารอักเสบ
ออกมาจากของระบบภูมิคุมกัน ไดแกเซลลโมโนไซต แมคโครฟาจ รวมถึง เซลลสรางเสนใย (fibroblast) ก็พบวาสามารถหลั่งไซโตไคน (cytokine)
ไดอีกดวย การกระทําดังกลาวจะสงผลกระทบตอเซลลเปาหมาย ทําใหเกิดการทําลายอวัยวะปริทันตตามมาได (Haffajee and Socransky, 1994 ;
Arthur, et al., 2008)
กระบวนการหายของแผล เปนกระบวนการที่ซับซอนและตองอาศัยเซลลที่อยูในบริเวณนั้นๆ ในการที่จะเกิดการซอมแซมเนื้อเยื่อขึ้นได
การเพิ่มจํานวนและการเคลื่อนที่ของเซลลเปนองคประกอบที่มีความสําคัญในกระบวนการดังกลาว ในระหวางการทําลายเนื้อเยื่อจากการอักเสบ
รางกายจะมีการหลั่ง ไซโตไคนและโกรทแฟคเตอร (growth factor) ซึ่งสงผลดึงดูดเซลลใหมีการเคลื่อนที่เขามาและกระตุนใหมีการเพิ่มจํานวนเซลล
มากขึ้น (Palumbo and Bianchi, 2004) ปจจัยใดที่สงเสริมกระบวนการเพิ่มจํานวนและการเคลื่อนที่ของเซลล จะสงผลบวกตอการหายของแผลได ใน
การศึกษาครั้งนี้จึงมุงเนนที่ผลของเอชเอ็มจีบี 1 ตอกระบวนการดังกลาว

1.3 ขอบเขตของการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาภายในหองปฏิบัติการเลี้ยงเซลลเพื่อศึกษาถึงการเพิ่มจํานวนและการเคลื่อนที่ของเซลลสรางเสนใยเอ็นยึดปริ
ทันต ในสภาวะที่มีและไมมีเอชเอ็มจีบี 1 เปนตัวกระตุน

1.4 นิยามศัพทเฉพาะ
-

Periodontitis : โรคปริทันตอักเสบ
High mobility group box 1 : เอชเอ็มจีบี1
Human periodontal ligament fibroblast : เซลลสรางเสนใยเอ็นยึดปริทันตมนุษย
Cell migration : การเคลื่อนที่ของเซลล
Cell proliferation : การเพิ่มจํานวนของเซลล

1.5 กรอบแนวคิดในการทําวิจัย
เอชเอ็มจีบ1ี

3 – 6 วัน

การเพิ่มจํานวนเซลล

16 ชั่วโมง

การเคลื่อนที่ของเซลล

เซลลสรางเสนใยเอ็นยึดปริทันต

1.6 สมมติฐานในการวิจัย
เอชเอ็มจีบี1 มีผลตอการเพิ่มจํานวนและการเคลื่อนทีข่ องเซลลสรางเสนใยเอ็นยึดปริทันต
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2. วิธีการทดลอง (Materials and Methods)
2.1 การเพาะเลี้ยงเซลลสรางเสนใยเอ็นยึดปริทันต
เซลลสรางเสนใยเอ็นยึดปริทันตมนุษยไดมาจากฟนของผูปวยที่ถูกถอนที่ภาควิชาศัลยศาสตรและเวชศาสตรชองปาก และคลินิกบริการ
ทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เนื่องจากเปนฟนคุดหรือเพราะเหตุผลทางการจัดฟน โดยเปนฟนที่ไมมีรอยโรค
ของฟนและเนื้อเยื่อปริทันต ซึ่งไดรับความยินยอมจากผูปวย โดยเตรียมเซลลสรางเสนใยของเอ็นยึดปริทันตจากบริเวณผิวรากฟนตอนกลาง (middle
third) โดยใชฟนจํานวน 3 ซี่จากผูปวย 3 คน ในการทําวิจัยครั้งนี้ไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรม คณะทันตแพทยศาสตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
นําฟนที่ไดมาลางดวยฟอสเฟตบัฟเฟอรซาลายน (Phosphate Buffer Saline: PBS) หลายๆ ครั้ง แลวจึงทําการเตรียมเซลลสรางเสนใยเอ็นยึดปริ
ทันตทําโดยใชมีดผาตัดปราศจากเชื้อเลาะชิ้นเนื้อเยื่อออกจากบริเวณตอนกลางของรากฟน เพื่อหลีกเลี่ยงเนื้อเยื่อเหงือกและเนื้อเยื่อบริเวณปลายรากฟน
นําเนื้อเยื่อที่ไดไปเลี้ยงในจานเลี้ยงเซลลขนาด 35 มิลลิเมตร ในอาหารเลี้ยงเซลลชนิดดีเอ็มอีเอ็ม (Dulbecco’s Modified Eagle Medium:
DMEM) ที่เติมซีรัมรอยละ 10 (10% FCS-DMEM) กลูตามีน (glutamine) ยาปฏิชีวนะและยาตอตานเชื้อรา (antibiotics and antimycotics) เลี้ยงในตู
เลี้ยงเซลลที่สภาวะ 37 องศาเซลเซียสประกอบดวยกาซคารบอนไดออกไซดรอยละ 5 รอจนเซลลเจริญออกมาจากชิ้นเนื้อจนเต็มจานเลี้ยง หลังจากนัน้
ทําการขยายจํานวนเซลลโดยการถายเซลลออกไปเลี้ยงในจานเลี้ยงเซลลใหม ในอัตราสวน 1: 3 โดยใชเอนไซมทริปซิน-อีดีทีเอ (Trypsin-EDTA) ชวย
ในการทําใหเซลลหลุดออกจากจานเลี้ยงเซลล รอจนเปนเซลลรุนที่ 3 ถึงจะใชในการทดลองจนถึงรุนที่ 8

2.2 การเตรียมสารที่ใชกระตุน
การเตรียมเอชเอ็มจีบี 1
ในการทดลองนี้ เตรียมโดยใชรีคอมบิแนนท เอชเอ็มจีบี 1 ของมนุษย (recombinant human HMGB1) โดยบริษัท Sigma เพื่อไปใชในการ
กระตุนเซลลสรางเสนใยเอ็นยึดปริทันต การเตรียมเอชเอ็มจีบี1 จะเตรียมเปนสารละลายที่ความเขมขนสูง (stock solution) 2000 นาโนกรัม/มิลลิลิตร
ในน้ํากลั่นที่ปราศจากเชื้อ และเก็บไวที่อุณภูมิ - 80 องศาเซลเซียส รอจนกวาจะนํามาใชในการทดลอง

2.3 วิธีการวิจัย
2.3.1 ทดสอบความเปนพิษดวยเทคนิคเอ็มทีที
ทําการทดสอบความเปนพิษของเอชเอ็มจีบี 1 โดยวิธีเอ็มทีที (MTT [3-(4,5-dimethylthiazol-2-yl)-2, 5-diphenyltetrazolium bromide]
assay) ซึ่งเปนการวัดการทํางานของเอนไซมไมโตคอนเดรีย ดีไฮโดรจีเนส (mitochondrial dehydrogenase) จากเซลลที่มีชีวิต โดยการดัดแปลงวิธีของ
Mossman (1983) มีวิธีการดังนี้
เซลลสรางเสนใยเอ็นยึดปริทันตถูกถายลงในจานเลี้ยงเซลลแบบ 96 หลุม (96-well plate) โดยใหมีความหนาแนน 3,000 5,000 และ
10,000 เซลลตอหลุม เลี้ยงในอาหารเลี้ยงเซลลที่เติมซีรัมรอยละ 10 (10%FCS-DMEM) เปนเวลา 24 ชั่วโมง แตละกลุมทําการกระตุนดวยเอชเอ็มจีบี1
ที่ความเขมขนแตกตางกันคือ 0, 1, 5, 10, 50 และ 100 นาโนกรัม/มิลลิลิตร เปนระยะเวลา 24 ชั่วโมง ในอาหารเลี้ยงเซลลที่ไมเติมซีรัม (serum free
DMEM : SF - DMEM) ทําซ้ํา 3 หลุมในแตละความเขมขน และหลังจากนั้นดูดอาหารเลี้ยงเซลลออก เติมสารละลายเอ็มทีที (MTT solution) ที่มีความ
เขมขน 5 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร ปริมาณ 110 ไมโครลิตร ในแตละหลุม ใสในตูอบอุณภูมิ 37 องศาเซลเซียสที่ประกอบดวยกาซคารบอนไดออกไซดรอย
ละ 5 รอจนครบ 1 ชั่วโมง จากนั้นดูดสารละลายเอ็มทีทีออก แลวเติมสารละลายไดเมทิลซัลฟอกไซด (dimethyl sulfoxide) ปริมาตร 100 ไมโครลิตร
ลงในแตละหลุม เขยาเบา ๆ แลวนําไปวัดคาการดูดกลืนแสงที่ 550 นาโนเมตรดวยเครื่องไมโครเพลท รีดเดอร (Microplate reader)
2.3.2 การศึกษาอัตราการเพิ่มจํานวน (proliferation assay) ของเซลลสรางเสนใยเอ็นยึดปริทันต ภายใตสภาวะที่มีการกระตุนดวยเอชเอ็มจีบี1
ศึกษาอัตราการเพิ่มจํานวนเซลลโดยวิธีเอ็มทีทีทําดังวิธีดังกลาวขางตน เซลลสรางเสนใยเอ็นยึดปริทันตถูกถายลงในจานเลี้ยงเซลลแบบ 96
หลุม แตละหลุมเซลลมีความหนาแนน 5,000 เซลล เลี้ยงเซลลในอาหารเลี้ยงเซลลที่เติมซีรัมรอยละ 10 เปนเวลา 24 ชั่วโมง หลังจากนั้นกระตุนเซลล
สรางเสนใยเอ็นยึดปริทันตดวยเอชเอ็มจีบี 1 ที่ความเขมขน 0, 5, 10, 50 และ 100 นาโนกรัม/มิลลิลิตร ที่เลี้ยงในอาหารเลี้ยงเซลลที่เติมซีรัม โดยทําซ้ํา
3 หลุม ทําการวัดอัตราการเพิ่มจํานวนเซลล ในวันที่ 3 และ 6
2.3.3 การศึกษาการเคลื่อนที่ (migration assay) ของเซลลสรางเสนใยของเอ็นยึดปริทันตภายใตสภาวะที่มีการกระตุนดวยเอชเอ็มจีบี 1
การศึกษาการเคลื่อนที่ของเซลลสรางเสนใยเอ็นยึดปริทันต ทําโดยการดัดแปลงจากวิธีของ Degryse และคณะ (2001) โดยมีวิธีการดังนี้
แบงกลุมที่ทําการทดลองออกเปน 3 กลุมคือกลุมแรกเปนกลุมควบคุมลบ (negative control) ใสอาหารเลี้ยงเซลลที่ไมมีซีรัมกับน้ํา กลุมที่ 2 เปนกลุม
ควบคุมบวก (positive control) ใสอาหารเลี้ยงเซลลที่มีซีรัมรอยละ10 ที่เลี้ยงเซลลสรางเสนใยของเอ็นยึดปริทันตที่ใชแลว (fibroblast cultured
medium) เปนตัวกระตุน และกลุมที่ 3 เปนกลุมที่ถูกกระตุนดวยเอชเอ็มจีบี1 คือใชอาหารเลี้ยงเซลลที่ไมมีซีรัมและเอชเอ็มจีบี1 ที่มีความเขมขน 0, 10,
100 นาโนกรัม/มิลลิลิตร
ทั้ง 3 กลุมถูกเติมลงในจานเลี้ยงเซลลแบบ 24 หลุม (24-well plate) หลุมละ 500 ไมโครลิตร หลังจากนั้นวางทรานสเวล อินเสิรท
(Transwell Insert: Corning Incorparation) ลงในทุกหลุมที่ทําการทดลอง แลวทําการถายเซลลโดยใชฟอสเฟตบัฟเฟอรซาลายน-อีดีทีเอ (PBS-EDTA)
เติมอาหารเลี้ยงเซลลที่มีซีรัมรอยละ 1 (1%FCS-DMEM) จนใหไดเซลลมีความหนาแนน 1x106 เซลล/มิลลิลิตร ลงไปในสวนบนของทรานสเวล อิน
เสิรท ปริมาตร 120 ไมโครลิตร
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เลี้ยงเซลลตอไปเปนเวลา 16 ชั่วโมง จากนั้นก็ใชที่คีบหยิบทรานสเวล อินเสิรทออกมา เช็ดเซลลที่ติดคางอยูทางดานบนเมมเบรน
(membrane) ดวยสําลีพันกาน ลางเมมเบรนดวยฟอสเฟตบัฟเฟอรซาลายน ยอมเซลลทางดานใตเมมเบรนดวยสารละลาย ตามลําดับดังนี้ ตรึงเซลล
(fixation) ดวย 20% เมทิลแอลกอฮอลล (methyl alcohol) 15 นาทีแลว ลางดวยฟอสเฟตบัฟเฟอรซาลายน จากนั้นยอมเซลลดวย 2.5% คริสตัลไวโอ
เลต (crystal violet) เปนเวลา 15 นาที แลวนําไปลางดวยน้ํากลั่น ตัดแผนเมมเบรน วางเมมเบรนโดยสวนดานลางสัมผัสแผนแกวสไลด นับจํานวน
เซลลที่เคลื่อนที่ผานเมมเบรนภายใตกลองจุลทรรศนที่กําลังขยาย 10 เทา รวมกับการใชโปรแกรมโมติก อิมเมจ แอดวานซ 3.1 (Motic Image
Advanced 3.1 program) แลวเปลี่ยนจํานวนเซลลเปนรอยละ
2.4 สถิติที่ใชในการวิจัย
1.วัดการเพิ่มจํานวนของเซลลสรางเสนใยเอ็นยึดปริทันตโดยใชคาความดูดกลืนแสง นํามาหาคาเฉลี่ย ± สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2. เปรียบเทียบความแตกตางการเพิ่มจํานวนของเซลลสรางเสนใยเอ็นยึดปริทันตภายในกลุมจากคาความดูดกลืนแสงที่วัดได โดยใชการ
ทดสอบทางสถิติ One-way ANOVA
3. วัดจํานวนเซลลที่เคลื่อนที่ผานเมมเบรนภายใตกลองจุลทรรศนรวมกับการใชโปรแกรมโมติก อิมเมจ แอดวานซ 3.1 คาที่ไดจะเปน
จํานวนเซลลตอหนึ่งหนวยพื้นที่ นํามาหาคาเฉลี่ย ± สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
4. เปรียบเทียบความแตกตางของจํานวนเซลลที่เคลื่อนที่ผานเมมเบรนของเซลลสรางเสนใยเอ็นยึดปริทันตโดยใชการทดสอบทางสถิติ
One-way ANOVA

3. ผลการทดลองและวิจารณผล

3.1 ผลของการทดสอบความเปนพิษของเอชเอ็มจีบีตอเซลลสรางเสนใยเอ็นยึดปริทันตดวยเทคนิคเอ็มทีที
ในการทดลองนี้เริ่มตนหาขนาดที่เหมาะสมของเอชเอ็มจีบี1โดยใชเอชเอ็มจีบี1ในขนาด 1, 5, 10, 50 และ 100 นาโนกรัม/มิลลิลิตรแลวทํา
การทดสอบความเปนพิษ ณ เวลา 24 ชั่วโมง ผลการทดสอบที่ไดไมพบความเปนพิษของเอชเอ็มจีบี1ตอเซลลสรางเสนใยเอ็นยึดปริทันต พบวาจํานวน
เซลลไมมีความแตกตางกันในทุกขนาดของเอชเอ็มจีบี 1 ที่ใชดังแสดงในภาพที่ 1

ภาพที่ 1 รอยละจํานวนเซลลที่ทดสอบความเปนพิษดวยเอชเอ็มจีบี1 ภายในเวลา 24 ชั่วโมง
3.2 ผลของการศึกษาอัตราการเพิ่มจํานวนของเซลลสรางเสนใยเอ็นยึดปริทันต ภายใตสภาวะที่มีการกระตุนดวยเอชเอ็มจีบี 1
เมื่อทําการเพาะเลี้ยงเซลลสรางเสนใยเอ็นยึดปริทันต ภายใตสภาวะที่มีและไมมีเอชเอ็มจีบี 1 เปนตัวกระตุนเปนเวลา 6 วัน และทําการวัดคา
จํานวนเซลลสรางเสนใยเอ็นยึดปริทันต ณ วันที่ 3 และ วันที่ 6 ไมพบความแตกตางของจํานวนของเซลลสรางเสนใยเอ็นยึดปริทันตในทุกความ
เขมขนของเอชเอ็มจีบี1 ที่นํามากระตุน ดังแสดงในภาพที่ 2 ก และ 2 ข

(ข) วันที่ 6

(ก) วันที่ 3

ภาพที่ 2 รอยละจํานวนเซลลสรางเสนใยเอ็นยึดปริทันตที่ถูกกระตุนดวยเอชเอ็มจีบี 1 ที่ความเขมขน
0, 5, 10, 50 และ 100 นาโนกรัมตอมิลลิลิตร ณ เวลา 3 วัน (ก) และ 6 วัน (ข)
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3.3 ผลของการศึกษาการเคลื่อนที่ของเซลลสรางเสนใยเอ็นยึดปริทันตภายใตสภาวะที่มีการกระตุนดวยเอชเอ็มจีบี 1
จากการทดลองพบวา เอชเอ็มจีบี1ที่ความเขมขน 100 นาโนกรัมตอมิลลิตร สามารถกระตุนการเคลื่อนที่ของเซลลสรางเสนใยเอ็นยึดปริ
ทันตใหเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญเมื่อเปรียบเทียบกับกลุมควบคุม แตในกลุมที่กระตุนดวยเอชเอ็มจีบี1ที่ความเขมขน 10 นาโนกรัมตอมิลลิตรกระตุน
การเคลื่อนที่ไมแตกตางอยางมีนัยสําคัญเมื่อเทียบกับกลุมควบคุมดังแสดงในภาพประกอบ 4

ภาพที่ 4 รอยละจํานวนเซลลสรางเสนใยเอ็นยึดปริทันตที่มีการเคลื่อนที่ผานเมมเบรนที่ถูกกระตุนดวย
เอชเอ็มจีบี 1 ที่ความเขมขน 0, 10 และ 100 นาโนกรัมตอมิลลิลิตรที่ 16 ชั่วโมง

4. สรุปผลการทดลอง
อวัยวะปริทันตทําหนาที่ยึดระหวางฟนและกระดูกขากรรไกร ตองรองรับการใชงานและมีการถูกทําลายไดตลอดเวลา การศึกษาใน
หองปฏิบัติการในครั้งนี้ พบวาเอชเอ็มจีบี 1 ไมมีความเปนพิษตอเซลลเอ็นยึดปริทันตเมื่อเวลา 24 ชั่วโมง ไมสงผลตอการเพิ่มจํานวนเซลล ณ เวลา 3
และ 6 วัน แตสงผลเพิ่มการเคลื่อนที่ของเซลลสรางเสนใยเอ็นยึดปริทันตได เนื่องจากการเคลื่อนที่ของเซลลเปนคุณสมบัติที่สําคัญอยางหนึ่งตอการ
หายของแผล เอชเอ็มจีบี 1 จึงอาจเปนโมเลกุลที่สงเสริมการหายของแผลอวัยวะปริทันตได กลไกในดานนี้ตองอาศัยการศึกษาตอไป
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บทคัดยอ

การศึกษานี้เปนการศึกษาเชิงทดลองแบบสุมและมีกลุมควบคุม (Randomized controlled trial) เพื่อศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมสงเสริม
พฤติกรรมจํากัดน้ําตอการควบคุมน้ําหนักตัวที่เพิ่มขึ้นระหวางวันฟอกเลือดในผูปวยที่ฟอกเลือดดวยเครื่องไตเทียม ที่มารับการรักษา ณ สหคลินิก
มูลนิธิ พลตรี จําลอง ศรีเมือง เวชกรรมเฉพาะทางไตเทียม จํานวน 52 ราย สุมเขากลุมทดลองหรือกลุมควบคุมกลุมละ 26 ราย โดยกลุมทดลองไดรับ
โปรแกรมสงเสริมพฤติกรรมจํากัดน้ําเพิ่มเติมจากการพยาบาลแบบปกติจากผูวิจัยจํานวน 12 ครั้ง สวนกลุมควบคุมไดรับการพยาบาลแบบปกติ
ระหวางไดรับโปรแกรมพบวาคาเฉลี่ยน้ําหนักตัวที่เพิ่มขึ้นระหวางวันฟอกเลือดในกลุมทดลองเปน 1.21 กิโลกรัมตอวัน (SD=0.20) และกลุมควบคุม
เปน 1.33 กิโลกรัมตอวัน (SD=0.28) เมื่อเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยดังกลาวโดยใชสถิติ ANCOVA และใชน้ําหนักตัวที่เพิ่มขึ้นระหวางวัน
ฟอกเลือดกอนไดรับโปรแกรมเปนตัวแปรควบคุม (Covariate) พบวาคาเฉลี่ยน้ําหนักตัวที่เพิ่มขึ้นระหวางวันฟอกเลือดระหวางกลุมควบคุมและกลุม
ทดลองแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p=.005) และเมื่อวิเคราะหเปรียบเทียบคาเฉลี่ยน้ําหนักตัวที่เพิ่มขึ้นระหวางวันฟอกเลือดระหวางไดรับ
โปรแกรม (X= 1.21, SD=0.20) และ1 เดือนหลังสิ้นสุดโปรแกรม ( X = 1.30, SD=0.28) ในกลุมทดลองโดยใชสถิติ paired t-test พบวาคาเฉลี่ยน้ําหนัก
ตัวที่เพิ่มขึ้นระหวางวันฟอกเลือดเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p=.038) จากผลการศึกษาแสดงถึงประสิทธิผลของโปรแกรมดังกลาวตอการลดลง
ของน้ําหนักตัวที่เพิ่มขึ้นระหวางวันฟอกเลือดในผูปวยที่ฟอกเลือดดวยเครื่องไตเทียม ระหวางที่ไดรับโปรแกรม อยางไรก็ดีโปรแกรมดังกลาวไม
สามารถทําใหผูปวยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไดอยางตอเนื่อง ทําใหน้ําหนักตัวที่เพิ่มขึ้นระหวางวันฟอกเลือดเพิ่มขึ้นอีกเมื่อติดตามผลลัพธ 1 เดือนตอมา
ผลการศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยเสนอแนะวา ควรมีการพัฒนาโปรแกรมสงเสริมพฤติกรรมจํากัดน้ําตอการควบคุมน้ําหนักตัวที่เพิ่มขึ้นระหวาง
วันฟอกเลือดในผูปวยที่ฟอกเลือดดวยเครื่องไตเทียมที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อใหน้ําหนักตัวที่เพิ่มขึ้นระหวางวันฟอกเลือดของผูปวยได
ใกลเคียงเกณฑมาตรฐานมากที่สุด และมีความยั่งยืนในระยะยาว
คําสําคัญ: พฤติกรรมจํากัดน้ํา น้ําหนักตัวที่เพิ่มขึ้นระหวางวันฟอกเลือด ผูปวยที่ฟอกเลือดดวยเครื่องไตเทียม

Abstract
This research was a randomized controlled trial aimed at studying the effectiveness of a fluid restriction behavior promoting program on
controlling interdialytic weight gain in hemodialysis patients. This study included 52 patients with end state renal disease who received
hemodialysis at Chamlong Srimuang Foundation Dialysis Clinic. The patients were randomly assigned to either the experimental or control group,
with 26 patients in each. The experimental group was administered the fluid restriction behavior promoting program in addition to routine nursing
care in twelve sessions, while the control group received routine nursing care only. The experimental group’s mean interdialytic weight gain during
the experiment was 1.21 kilogram/day (SD = 0.20), and the control group’s was 1.33 kilogram/day (SD = 0.28). The two means were compared by
using ANCOVA statistics with pre-test interdialytic weight gain as the covariate. The results revealed that the means of interdialytic weight gain
were different with a statistical significance level of p = .005. When comparing the means of interdialytic weight gain during the program ( X =
1.21, SD = 0.20) and at the one-month follow-up post-test ( X = 1.30, SD = 0.28) within the experimental group using paired t-test statistics, the
mean was found to have increased with a statistical significance level of p = .038. According to the findings, the aforementioned program was
effective in reducing interdialytic weight gain in hemodialysis patients. However, the program was unable to promote the patients to adjust their
behavior consistently. Hence, interdialytic weight gain persisted at the one-month follow-up.
Based on the study findings, the researcher suggests that an effective program should be developed for fluid restriction promoting behavior
in controlling interdialytic weight gain in hemodialysis patients, so patients’ interdialysis weight gain can be as near the standard as possible for
long-term sustainability.
Keywords: Fluid restriction behavior, Interdialytic weight gain, Hemodialysis patients.
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1. บทนํา
ผูปวยไตวายระยะสุดทาย (End Stage Renal Disease: ESRD) มักมีอาการรุนแรงจากการคั่งของของเสียและน้ําในรางกาย สงผลใหเกิด
อาการตางๆ จึงตองการการรักษาที่มีความซับซอนมากขึ้นทั้งการใหยาการควบคุมเรื่องอาหารและน้ํา รวมถึงการฟอกเลือดดวยเครื่องไตเทียมซึ่งเปน
วิธีการรักษาวิธีหนึ่งในการบําบัดทดแทนไตที่สูญเสียหนาที่ไป เพื่อลดอาการและรักษาชีวิตผูปวยไวโดยการดึงน้ําและของเสียออกจากเลือดของ
ผูปวยซึ่งผูปวยจําเปนตองมารับการฟอกเลือดดวยเครื่องไตเทียมเปนระยะอยางตอเนื่องสม่ําเสมอ 4-5 ชั่วโมงตอครั้ง สัปดาหละ2-3 ครั้ง ตลอดชีวิต
ของผูปวย (บุญธรรม จิระจันทร, 2551) เพื่อใหดํารงชีวิตอยูได เนื่องจากการฟอกเลือดดวยเครื่องไตเทียมเปนการรักษาที่ซับซอน และผูปวยตอง
มีการปรับเปลี่ยนแบบแผนการดําเนินชีวิตของตนเองรวมทั้งการใหความรวมมือในการรักษา เพื่อปองกันหรือลดภาวะแทรกซอนที่จะเกิดขึ้นกับ
ผูปวยใหนอยที่สุด จากการสํารวจของสมาคมโรคไตแหงประเทศไทย (2550) พบวามีผูปวยที่เขารับการฟอกเลือดทั่วประเทศจํานวน 22,999 ราย
ตองจายคารักษาพยาบาลเฉลี่ย 20,000 บาทตอรายตอเดือน คิดเปนคาใชจายปละ 551,976,000 บาทซึ่งถือเปนคาใชจายที่สูงมากในแตละป จาก
การศึกษาภาวะแทรกซอนที่เกิดขึ้นในผูปวยที่ฟอกเลือดดวยเครื่องไตเทียม และเปนสาเหตุนําไปสูการเจ็บปวยและเสียชีวิตนั้นพบวาผูปวยที่ฟอก
เลือดดวยเครื่องไตเทียมมีอัตราการเสียชีวิตมากถึง 235 รายตอผูปวย 1,000 รายตอป และประมาณรอยละ 50 ของการเสียชีวิตทั้งหมดมีสาเหตุมาจาก
โรคหัวใจและหลอดเลือดโดยมีภาวะความดันโลหิตสูงเปนปจจัยเสี่ยงที่สําคัญ นอกจากนี้ยังพบวารอยละ 80 ของภาวะความดันโลหิตสูงเกิดจาก
ภาวะน้ําเกินในรางกาย (วสันต สุเมธกุล, 2552; Barnett, Yoong, Pinikahana, & Si-Yen, 2007; Locatelli, Marcelli, & Conte, 2000) ภาวะดังกลาวมี
สาเหตุมาจากการมีน้ําหนักตัวที่เพิ่มขึ้นระหวางวันฟอกเลือดมากเกิน ซึ่งไมควรเพิ่มเกิน 1 กิโลกรัมตอวัน (K/DOQI, 2006) และการมีน้ําหนักตัวที่
เพิ่มขึ้นระหวางวันฟอกเลือดมากเกินนอกจากจะทําใหเกิดภาวะน้ําเกินและความดันโลหิตสูงขึ้นแลว ยังทําใหเกิดหัวใจหองลางซายโตสงผลใหอัตรา
เสี่ย งต อภาวะหั วใจล มเหลวสู งขึ้ นเปนเหตุใหผูปวยตอ งมารั บการฟอกเลือ ดด วยเครื่อ งไตเทีย มกอ นวันนั ด และบางรายต องนอนรั กษาตั วใน
โรงพยาบาลดวยภาวะน้ําทวมปอดและภาวะหัวใจลมเหลว ทําใหเสียเวลาและเสียคาใชจายเพิ่มขึ้นทั้งจากการเพิ่มจํานวนครั้งของการฟอกเลือดดวย
เครื่องไตเทียมและจากการรักษาภาวะแทรกซอนตางๆ ซึ่งการฟอกเลือดดวยเครื่องไตเทียมเปนเพียงชวงระยะเวลาสั้นๆ 4 - 5 ชั่วโมงตอครั้ง สัปดาห
ละ 2 - 3 ครั้งไมเพียงพอในการขจัดของเสียและน้ําสวนเกินออกจากรางกายผูปวย ผูปวยจําเปนตองดูแลตนเองที่บานระหวางวันที่ไมไดรับการฟอก
เลือดโดยปฏิบัติพฤติกรรมจํากัดน้ําอยางถูกตองเหมาะสมเพื่อควบคุมน้ําหนักตัวที่เพิ่มขึ้นระหวางวันฟอกเลือดใหเปนไปตามเกณฑ จึงทําใหผูวิจัย
สนใจที่จะสงเสริมผูปวยใหมีความตระหนักและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจํากัดน้ําเพื่อควบคุมน้ําหนักตัวที่เพิ่มขึ้นระหวางวันฟอกเลือดในผูปวยที่ฟอก
เลือดดวยเครื่องไตเทียม
วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพื่อเปรียบเทียบคาเฉลี่ยน้ําหนักตัวที่เพิ่มขึ้นระหวางวันฟอกเลือดระหวางไดรับโปรแกรมสงเสริมพฤติกรรมจํากัดน้ําของกลุมทดลอง
และคาเฉลี่ยน้ําหนักตัวที่เพิ่มขึ้นระหวางวันฟอกเลือดของกลุมควบคุม
2. เพื่อเปรียบเทียบคาเฉลี่ยน้ําหนักตัวที่เพิ่มขึ้นระหวางวันฟอกเลือดระหวางไดรับโปรแกรมสงเสริมพฤติกรรมจํากัดน้ําและ 1 เดือน
หลังสิ้นสุดโปรแกรมสงเสริมพฤติกรรมจํากัดน้ําในกลุมทดลอง
สมมุติฐานการวิจัย
1. คาเฉลี่ยน้ําหนักตัวที่เพิ่มขึ้นระหวางวันฟอกเลือดระหวางไดรับโปรแกรมสงเสริมพฤติกรรมจํากัดน้ําในกลุมทดลองนอยกวากลุม
ควบคุม
2. คาเฉลี่ยน้ําหนักตัวที่เพิ่มขึ้นระหวางวันฟอกเลือดระหวางหลังสิ้นสุดโปรแกรมสงเสริมพฤติกรรมจํากัดน้ํา และ1 เดือนหลังสิ้นสุด
โปรแกรมสงเสริมพฤติกรรมจํากัดน้ําในกลุมทดลองไมเพิ่มขึ้น

2. วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงทดลองแบบสุมและมีกลุมควบคุม (Randomized controlled trial) เพื่อศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรม
สงเสริมพฤติกรรมจํากัดน้ําตอการควบคุมน้ําหนักตัวที่เพิ่มขึ้นระหวางวันฟอกเลือดในผูปวยที่ฟอกเลือดดวยเครื่องไตเทียม ซึ่งศึกษาในผูปวยไตวาย
ระยะสุดทายที่ฟอกเลือดดวยเครื่องไตเทียมที่มารับบริการฟอกเลือดดวยเครื่องไตเทียม ณ สหคลินิกมูลนิธิพลตรีจําลอง ศรีเมือง เวชกรรมเฉพาะทาง
ไตเทียมจํานวน 52 ราย และดําเนินการเก็บขอมูลระหวางเดือนเมษายนถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2554 กลุมตัวอยางที่ศึกษาครั้งนี้อายุระหวาง 20 - 60 ป
เปนผูที่ไดรับการฟอกเลือดดวยเครื่องไตเทียม2 - 3 ครั้งตอสัปดาหมานานมากกวา 3 เดือน มีคาเฉลี่ยน้ําหนักตัวที่เพิ่มขึ้นระหวางวันฟอกเลือดมากกวา
1 กิโลกรัมตอวันในระยะเวลา 1 เดือนที่ผานมา สามารถอานและเขียนภาษาไทยไดไมมีปญหาการไดยิน การมองเห็นและการพูด มีการรับรูเกี่ยวกับ
บุคคลเวลาสถานที่ปกติ สามารถปฏิบัติกิจวัตรประจําวันตางๆ เองได โดยประเมินจากการพูดคุยซักถามและการสังเกต
การคํานวณขนาดกลุมตัวอยาง กําหนดขนาดอิทธิพล (Effect size) เปนขนาดใหญ (F-test = .40) (Cohen, 1988) กําหนดคากําลังการ
ทดสอบ (Power analysis) ที่ระดับนัยสําคัญ (α) .05 กําลังของการทดสอบ (Power of the test )ที่ .80 คํานวณขนาดกลุมตัวอยางจากการเปดตาราง
ของ Cohen (1988) ไดขนาดกลุมตัวอยาง 52 คน แบงเปนกลุมทดลอง 26 คน และกลุมควบคุม 26 คน
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เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
1.เครื่องมือที่ใชดําเนินการวิจัยไดแกโปรแกรมสงเสริมพฤติกรรมจํากัดน้ําสมุดคูมือการปฏิบัติตัวสําหรับผูปวยไตวายเรื้อรังระยะ
สุดทายที่รับการรักษาดวยการฟอกเลือดดวยเครื่องไตเทียมสมุดบันทึกประจําตัวผูปวยไตวายเรื้อรังระยะสุดทายที่รับการรักษาดวยการฟอกเลือดดวย
เครื่องไตเทียมแผนการสอน ภาพพลิก และ CD Relaxation สรางเสริมพลังชีวิต
2. เครื่องมือที่ใชเก็บรวบรวมขอมูลไดแก เครื่องชั่งน้ําหนักแบบบันทึกขอมูลของผูปวยไตวายเรื้อรังระยะสุดทายที่รับการรักษาดวยการ
ฟอกเลือดดวยเครื่องไตเทียม ประกอบดวย ขอมูลสวนบุคคลและขอมูลเกี่ยวกับการรักษา ขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมจํากัดน้ําของผูปวย ขอมูลน้ําหนัก
ตัวของผูปวยที่มารับการฟอกเลือดดวยเครื่องไตเทียม

วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
เมื่อโครงการวิจัยไดรับการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนของมหาวิทยาลัยมหิดล ชุด C สายพยาบาลศาสตร และไดรับ
หนังสืออนุมัติจากสหคลินิกมูลนิธิพลตรีจําลอง ศรีเมือง เวชกรรมเฉพาะทางไตเทียมแลว ผูวิจัยเขาพบและขอความรวมมือกับพยาบาลหัวหนาเวรประจํา
สหคลินิกมูลนิธิพลตรีจําลอง ศรีเมือง เวชกรรมเฉพาะทางไตเทียมที่ประจําการในแตละวัน เพื่อแนะนําผูปวยที่มคี ณ
ุ สมบัตติ ามเกณฑกลุม ตัวอยางและยินดี
เขารวมการวิจัย โดยพบวามีผูปวยดังกลาวจํานวน 86 ราย ผูวิจัยเขาพบกลุมตัวอยางทั้ง 86 รายเพื่อขออนุญาตสุมรายชื่อเขาสูการวิจัยโดยแนะนําตนเอง
ชี้แจงวัตถุประสงคของการวิจัย ขั้นตอนของการเก็บรวบรวมขอมูล การพิทักษสิทธิกลุมตัวอยางและขออนุญาตใชขอมูลจากเวชระเบียนของผูปวย จากนั้น
ผูวิจัยนํารายชื่อกลุมตัวอยางที่ยินดีเขารวมการวิจัยทั้ง 86 รายมาใสหมายเลขและสุมเขาสูกลุมควบคุมและกลุมทดลอง (random assignment) โดยใชตาราง
เลขสุม จนไดกลุมตัวอยางครบกลุมละ 26 ราย รวมทั้งหมดจํานวน 52 ราย ผูวิจัยเขาพบและแจงแกกลุมตัวอยางที่สุมไดใหรับทราบวาตนอยูในกลุมควบคุม
หรือกลุมทดลองหลังจากกลุมตัวอยางรับทราบและยินดีเขารวมการวิจัยจึงใหเซ็นยินยอมเขารวมการวิจัยในแบบฟอรมยินยอม
ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางกอนทดลอง โดยการสัมภาษณกลุมตัวอยางเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคลและขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรม
จํากัดน้ําของผูปวย และบันทึกขอมูลเกี่ยวกับการรักษาจากเวชระเบียนของผูปวย และบันทึกน้ําหนักตัวที่เพิ่มขึ้นระหวางวันฟอกเลือดของกลุมตัวอยางจาก
สมุดบันทึกน้ําหนักตัวผูปวยกอนและหลังฟอกเลือดดวยเครื่องไตเทียม เพื่อใชเปนขอมูลน้ําหนักตัวที่เพิ่มขึ้นระหวางวันฟอกเลือดของกลุมตัวอยางกอน
ไดรับโปรแกรมผูวิจัยดําเนินขั้นตอนตามโปรแกรม โดยกลุมควบคุมไดรับการพยาบาลตามปกติ สวนกลุมทดลองไดรับการพยาบาลตามปกติรวมกับ
โปรแกรมสงเสริมพฤติกรรมจํากัดน้ํา ระหวางไดรับโปรแกรมในกลุมทดลองผูวิจัยบันทึกน้ําหนักตัวที่เพิ่มขึ้นระหวางวันฟอกเลือดของกลุมตัวอยางทุก
ครั้งที่มาฟอกเลือดดวยเครื่องไตเทียมจํานวน 12 ครั้ง ในระหวางดําเนินการทดลอง และนํามาหาคาเฉลี่ยน้ําหนักตัวที่เพิ่มขึ้นระหวางวันฟอกเลือดระหวาง
ไดรับโปรแกรม เพื่อใชเปนตัวชี้วัดพฤติกรรมจํากัดน้ําตอการควบคุมน้ําหนักตัวที่เพิ่มขึ้นระหวางวันฟอกเลือดของกลุมตัวอยางระหวางไดรับโปรแกรม
และบันทึกน้ําหนักตัวที่เพิ่มขึ้นระหวางวันฟอกเลือดของกลุมทดลองในชวง 1 เดือนหลังสิ้นสุดโปรแกรมในกลุมทดลอง และนํามาหาคาเฉลี่ยน้ําหนักตัวที่
เพิ่มขึ้นระหวางวันฟอกเลือด 1 เดือนหลังสิ้นสุดโปรแกรม เพื่อใชเปนตัวชี้วัดพฤติกรรมจํากัดน้ําตอการควบคุมน้ําหนักตัวที่เพิ่มขึ้นระหวางวันฟอกเลือด
ของกลุมทดลอง 1 เดือนหลังสิ้นสุดโปรแกรมจากนั้นผูวิจัยนําขอมูลที่ไดจากกลุมตัวอยางทั้งหมดมาตรวจสอบความถูกตองจึงนําขอมูลไปวิเคราะหทางสถิติ

การวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป SPSS version 18 ซึ่งขอมูลสวนบุคคลใชสถิติพรรณนา เปรียบเทียบความแตกตาง
ของขอมูลสวนบุคคลใชสถิติ Chi-square test และ t-test เปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยน้ําหนักตัวที่เพิ่มขึ้นระหวางวันฟอกเลือดระหวางไดรับ
โปรแกรมของกลุมทดลองและคาเฉลี่ยน้ําหนักตัวที่เพิ่มขึ้นระหวางวันฟอกเลือดของกลุมควบคุมใชสถิติ ANCOVA โดยใหน้ําหนักตัวทีเ่ พิม่ ขึน้ ระหวางวัน
ฟอกเลือดกอนการทดลองเปนตัวแปรควบคุม (Covariate) เปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยน้ําหนักตัวที่เพิ่มขึ้นระหวางวันฟอกเลือดระหวางไดรับ
โปรแกรม และ 1 เดือนหลังสิ้นสุดโปรแกรมในกลุมทดลองโดยใชสถิติ paired t-test

3. ผลการวิจัย
กลุมตัวอยางทั้งหมดจํานวน 52 ราย แบงเปนกลุมทดลองและกลุมควบคุม กลุมละ26 ราย พบวากลุมตัวอยางที่มีอายุนอยที่สุด คือ 24 ป
และอายุมากที่สุดคือ 60 ป มีอายุเฉลี่ย 40.30 ป (SD= 11.20) มากกวาครึ่งหนึ่ง (รอยละ 61) เปนเพศหญิง มีสถานภาพสมรสคูจํานวน รอยละ 42.30
ครึ่งหนึ่ง (รอยละ50) ของกลุมตัวอยางจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา และกลุมตัวอยางรอยละ 48.10 ประกอบอาชีพรับจาง กลุมตัวอยางรอยละ 55.80
ฟอกเลือด 3 ครั้งตอสัปดาห มีความเพียงพอของการฟอกเลือดผานเกณฑเปนสวนใหญ (รอยละ 71.20) และพบวากลุมตัวอยางมีโรครวมมากกวา 1
โรค โดยโรครวมที่พบมากที่สุด (รอยละ 90.40) คือ โรคความดันโลหิตสูง กลุมตัวอยางมากกวาครึ่งเล็กนอย (รอย 53.80) มีระดับอัลบูมินในเลือดอยู
ในเกณฑปกติและไมมีภาวะซีด (รอยละ 73.10) โดยมีระยะเวลาที่ไดรับการฟอกเลือดเฉลี่ย 3.93 ป (SD = 2.29) นอยที่สุด คือ 3 เดือน และมากที่สุด
คือ 12 ป มากกวาครึ่งเล็กนอย (รอยละ 51.90) มีระยะเวลาที่ไดรับการฟอกเลือดอยูในชวง 3- 5 ป
จากการวิเคราะหขอมูลน้ําหนักตัวที่เพิ่มขึ้นระหวางวันฟอกเลือดพบวาคาเฉลี่ยน้ําหนักตัวที่เพิ่มขึ้นระหวางวันฟอกเลือด 1 เดือนกอนการ
ทดลองในกลุมทดลองอยูในชวง1.10 - 1.82 กิโลกรัมตอวัน เฉลี่ย 1.37 กิโลกรัมตอวัน (SD= 0.17) และในกลุมควบคุมอยูในชวง 1.01- 1.80 กิโลกรัม
ตอวัน เฉลี่ย 1.34 กิโลกรัมตอวัน (SD= 0.15)ระหวางไดรับโปรแกรมพบวาคาเฉลี่ยน้ําหนักตัวที่เพิ่มขึ้นระหวางวันฟอกเลือดในกลุมทดลองอยูในชวง
0.88 - 1.60กิโลกรัมตอวัน เฉลี่ย 1.21กิโลกรัมตอวัน (SD= 0.20) และในกลุมควบคุมอยูในชวง 0.90 - 1.85 กิโลกรัมตอวัน เฉลี่ย 1.33 กิโลกรัมตอวัน
(SD= 0.28) ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยน้ําหนักตัวที่เพิ่มขึ้นระหวางวันฟอกเลือดระหวางไดรับโปรแกรมของกลุมทดลอง
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และคาเฉลี่ยน้ําหนักตัวที่เพิ่มขึ้นระหวางวันฟอกเลือดของกลุมควบคุมโดยใชสถิติ ANCOVA โดยน้ําหนักตัวที่เพิ่มขึ้นระหวางวันฟอกเลือดกอนการ
ทดลองเปนตัวแปรควบคุม (Covariate) พบวาคาเฉลี่ยน้ําหนักตัวที่เพิ่มขึ้นระหวางวันฟอกเลือดระหวางไดรับโปรแกรมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ (p=.005) เมื่อติดตามผลคาเฉลี่ยน้ําหนักตัวที่เพิ่มขึ้นระหวางวันฟอกเลือด 1 เดือนหลังสิ้นสุดโปรแกรมในกลุมทดลอง พบวาคาเฉลี่ยน้ําหนัก
ตัวที่เพิ่มขึ้นระหวางวันฟอกเลือดอยูในชวง 0.88- 1.95 กิโลกรัมตอวัน เฉลี่ย 1.30 กิโลกรัมตอวัน (SD=0.28) ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบคาเฉลี่ย
น้ําหนักตัวที่เพิ่มขึ้นระหวางวันฟอกเลือด ระหวางไดรับโปรแกรม ( X =1.21, SD=0.20) และ1 เดือนหลังสิ้นสุดโปรแกรม ( X =1.30, SD=0.28) ใน
กลุมทดลองโดยใชสถิติ paired t-test พบวาคาเฉลี่ยน้ําหนักตัวที่เพิ่มขึ้นระหวางวันฟอกเลือดเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p=.038)

การอภิปรายผล
ประสิทธิผลของโปรแกรมสงเสริมพฤติกรรมจํากัดน้ําตอการควบคุมน้ําหนักตัวที่เพิ่มขึ้นระหวางวันฟอกเลือดในผูปวยที่ฟอกเลือดดวยเครื่องไตเทียม
1.คาเฉลี่ยน้ําหนักตัวที่เพิ่มขึ้นระหวางวันฟอกเลือดระหวางไดรับโปรแกรมสงเสริมพฤติกรรมจํากัดน้ําในกลุมทดลองนอยกวากลุมควบคุม
ผลการเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยน้ําหนักตัวที่เพิ่มขึ้นระหวางวันฟอกเลือดระหวางไดรับโปรแกรมสงเสริมพฤติกรรมจํากัด
น้ําของกลุมทดลองและคาเฉลี่ยน้ําหนักตัวที่เพิ่มขึ้นระหวางวันฟอกเลือดของกลุมควบคุมพบวาคาเฉลี่ยน้ําหนักตัวที่เพิ่มขึ้นระหวางวันฟอกเลือด
ระหวางไดรับโปรแกรมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p=.005) การศึกษาครั้งนี้เปนไปตามสมมุติฐานที่กําหนดไวเนื่องจากหลังจากดําเนิน
กิจกรรมการทดลองจนครบ12 ครั้งพบวาคาเฉลี่ยน้ําหนักตัวที่เพิ่มขึ้นระหวางวันฟอกเลือดในกลุมทดลองอยูในชวง0.88 - 1.60กิโลกรัมตอวัน เฉลี่ย
1.21กิโลกรัมตอวัน (SD= 0.20) และในกลุมควบคุมอยูในชวง 0.90 - 1.85 กิโลกรัมตอวัน เฉลี่ย 1.33 กิโลกรัมตอวัน (SD= 0.28) จากขอมูลดังกลาว
พบวากลุมตัวอยางทั้งสองกลุมยังมีภาวะน้ําเกินในรางกาย แตคาเฉลี่ยน้ําหนักตัวที่เพิ่มขึ้นระหวางวันฟอกเลือดระหวางไดรับโปรแกรมในกลุมทดลอง
นอยกวากลุมควบคุม ทั้งนี้เนื่องจากกลุมทดลองไดรับโปรแกรมสงเสริมพฤติกรรมจํากัดน้ํา จึงสงผลใหคาเฉลี่ยน้ําหนักตัวที่เพิ่มขึ้นระหวางวันฟอก
เลือดมีแนวโนมลดลงในการทํากิจกรรมตั้งแตสัปดาหที่ 2 จนสิ้นสุดการไดรับโปรแกรม โดยผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยน้ําหนักตัวที่เพิ่มขึ้นระหวาง
วันฟอกเลือดระหวาง 1 เดือนกอนการทดลองคือ 1.37 กิโลกรัมตอวัน (SD=0.17) และระหวางไดรับโปรแกรมคือ 1.21 กิโลกรัมตอวัน (SD=0.20) ใน
กลุมทดลองพบวาคาเฉลี่ยน้ําหนักตัวที่เพิ่มขึ้นระหวางวันฟอกเลือดระหวางไดรับโปรแกรมแตกตางจากกอนไดรับโปรแกรมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
(p = .001) สวนในกลุมควบคุมพบวาเมื่อเปรียบเทียบคาเฉลี่ยน้ําหนักตัวที่เพิ่มขึ้นระหวางวันฟอกเลือดระหวาง 1 เดือนกอนการทดลองคือ 1.34
กิโลกรัมตอวัน (SD=0.15) และระหวางการทดลองคือ 1.33 กิโลกรัมตอวัน (SD=0.28) พบวาไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p = .887)
ผลการศึกษาในครั้งนี้แสดงใหเห็นวาโปรแกรมสงเสริมพฤติกรรมจํากัดน้ํา มีผลตอการลดลงของน้ําหนักตัวที่เพิ่มขึ้นระหวางวันฟอก
เลือดในผูปวยที่ฟอกเลือดดวยเครื่องไตเทียม และทําใหน้ําหนักตัวที่เพิ่มขึ้นระหวางวันฟอกเลือดในกลุมตัวอยางที่ไดรับโปรแกรมสงเสริมพฤติกรรม
จํากัดน้ํานอยกวากลุมตัวอยางที่ไดรับการพยาบาลแบบปกติ
2. คาเฉลี่ยน้ําหนักตัวที่เพิ่มขึ้นระหวางวันฟอกเลือดระหวางไดรับโปรแกรมสงเสริมพฤติกรรมจํากัดน้ํา และ1 เดือนหลังสิ้นสุด
โปรแกรมสงเสริมพฤติกรรมจํากัดน้ําในกลุมทดลองไมเพิ่มขึ้น
ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยน้ําหนักตัวที่เพิ่มขึ้นระหวางวันฟอกเลือด ระหวางไดรับโปรแกรม และ1 เดือนหลังสิ้นสุดโปรแกรมใน
กลุ ม ทดลองพบวา คา เฉลี่ย น้ําหนักตัว ที่เ พิ่ม ขึ้ นระหว า งวัน ฟอกเลือ ดเพิ่มขึ้น อย างมี นัย สํ าคั ญทางสถิติ (p=.038) การศึก ษาครั้งนี้ ไ ม เ ปน ไปตาม
สมมุติฐานที่กําหนดไว เนื่องจากคาเฉลี่ยน้ําหนักตัวที่เพิ่มขึ้นระหวางวันฟอกเลือดระหวางไดรับโปรแกรมอยูในชวง 0.88 - 1.60กิโลกรัมตอวัน เฉลี่ย
1.21 กิโลกรัมตอวัน (SD= 0.20)เมื่อติดตามคาเฉลี่ยน้ําหนักตัวที่เพิ่มขึ้นระหวางวันฟอกเลือด 1 เดือนหลังสิ้นสุดโปรแกรมในกลุมทดลองพบวามี
คาเฉลี่ยอยูในชวง 0.88-1.95 กิโลกรัมตอวัน เฉลี่ย 1.30 กิโลกรัมตอวัน (SD=0.28) จะเห็นวาคาเฉลี่ยน้ําหนักตัวที่เพิ่มขึ้นระหวางวันฟอกเลือด1 เดือน
หลังสิ้นสุดโปรแกรมในกลุมทดลองเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับระหวางไดรับโปรแกรมและพบวากลุมตัวอยางมีน้ําหนักตัวที่เพิ่มขึ้นระหวางวันฟอก
เลือดเฉลี่ยมากกวาเกณฑมาตรฐานของ K/DOQI (2006) คือ มากกวา 1 กิโลกรัมตอวันสงผลใหยังมีภาวะน้ําเกินในรางกาย ซึ่งในชวงที่ทําการศึกษาใน
ครั้งนี้ไมมีกลุมตัวอยางรายใดเปลี่ยนแปลงการรักษา คือ เปลี่ยนจํานวนครั้งของการฟอกเลือดตอสัปดาห เปลี่ยนขนาดของตัวกรองเลือด และชนิด
ของน้ํายาฟอกเลือด ตลอดการเขารวมวิจัย สอดคลองกับศึกษาที่ผานมาของมะลิวรรณ สงาลี (2550) ไดศึกษาผลของโปรแกรมการใหความรูเรื่องการ
ปรับเปลี่ยนอาหารตอความรูในการดูแลตนเอง การรับรูความสามารถในการดูแลตนเอง และตัวแปรทางคลินิกของผูปวยที่ไดรับการฟอกเลือดดวย
เครื่องไตเทียมผลการศึกษาพบวามีคาเฉลี่ยที่เปลี่ยนแปลงของน้ําหนักตัวระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุมไมมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ และมีแนวโนมเพิ่มขึ้น 1 เดือน หลังสิ้นสุดการทดลอง จากการศึกษาครั้งนี้แสดงใหเห็นวากลุมตัวอยางในกลุมทดลองหลังจากไดรับโปรแกรม
สงเสริมพฤติกรรมจํากัดน้ํา มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจํากัดน้ํา สงผลใหน้ําหนักตัวที่เพิ่มขึ้นระหวางวันฟอกเลือดลดลงระหวางไดรับโปรแกรม
แตในชวง 1 เดือนหลังหยุดใหโปรแกรมการทดลองกลุมตัวอยางในกลุมทดลองไมสามารถคงไวซึ่งพฤติกรรมจํากัดน้ําไดอยางตอเนื่อง ผลการศึกษา
ครั้งนี้แสดงใหเห็นวาโปรแกรมสงเสริมพฤติกรรมจํากัดน้ํายังไมสามารถทําใหเกิดผลลัพธที่ตองการในระยะยาวได จึงมีความจําเปนที่จะตองมี
โปรแกรมที่ตอเนื่อง เพื่อเปนการติดตาม กระตุนผูปวย ใหคงพฤติกรรมจํากัดน้ําไวได

4. สรุป
โปรแกรมสงเสริมพฤติกรรมจํากัดน้ํา เปนโปรแกรมที่มีประโยชนตอผูปวยที่ฟอกเลือดดวยเครื่องไตเทียม เนื่องจากมีผลตอการลดลงของ
น้ําหนักตัวที่เพิ่มขึ้นระหวางวันฟอกเลือดในผูปวยที่ฟอกเลือดดวยเครื่องไตเทียม และทําใหน้ําหนักตัวที่เพิ่มขึ้นระหวางวันฟอกเลือดในกลุมตัวอยาง
ที่ไดรับโปรแกรมสงเสริมพฤติกรรมจํากัดน้ํานอยกวากลุมตัวอยางที่ไดรับการพยาบาลแบบปกติ แตอยางไรก็ดีในชวง 1 เดือนหลังหยุดใหโปรแกรม
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การทดลองกลุมตัวอยางในกลุมทดลองไมสามารถคงไวซึ่งพฤติกรรมจํากัดน้ําไดอยางตอเนื่อง จึงมีความจําเปนที่จะตองมีโปรแกรมที่ตอเนื่อง เพื่อ
เปนการติดตาม กระตุนผูปวย ใหคงพฤติกรรมจํากัดน้ําไวได อีกทั้งควรมีการติดตามน้ําหนักตัวที่เพิ่มขึ้นระหวางวันฟอกเลือดในระยะยาวตอไป

ขอเสนอแนะ
ดานการพยาบาล จากผลการวิจัยพบวาคาเฉลี่ยน้ําหนักตัวที่เพิ่มขึ้นระหวางวันฟอกเลือด 1 เดือนหลังสิ้นสุดโปรแกรมในกลุมทดลองเพิ่มขึ้น
เมื่อเปรียบเทียบกับระหวางไดรับโปรแกรมจึงควรมีการใหความรู และการฝกทักษะอยางตอเนื่อง เพื่อเปนการติดตาม กระตุนผูปวย ใหคงพฤติกรรม
การจํากัดน้ําไว เพื่อสงเสริมผลลัพธที่ดีดานสุขภาพในระยะยาว โดยการปฏิบัติพฤติกรรมไดอยางสม่ําเสมอและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจํากัดน้ําได
ดานการศึกษา ผลการวิจัยครั้งนี้สามารถนําไปประยุกตใชในการนําไปเปนขอมูลพื้นฐาน โดยการใหขอมูล ความรู อบรม แกพยาบาลไต
เทียม ทีมสุขภาพ พยาบาล และนักศึกษาพยาบาล เพื่อใหเขาใจถึงพฤติกรรมจํากัดน้ําของผูปวยแตละคน และสามารถนําไปวางแผนในการใหความรู
และการฝกทักษะผูปวยแตละรายได โดยใชโปรแกรมสงเสริมพฤติกรรมจํากัดน้ําตอการควบคุมน้ําหนักตัวที่เพิ่มขึ้นระหวางวันฟอกเลือดในผูปวยที่
ฟอกเลือดดวยเครื่องไตเทียม
ดานการวิจัย ควรมีการพัฒนาโปรแกรมสงเสริมพฤติกรรมจํากัดน้ําตอการควบคุมน้ําหนักตัวที่เพิ่มขึ้นระหวางวันฟอกเลือดในผูปวยที่ฟอก
เลือดดวยเครื่องไตเทียมที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อใหไดหลักฐานเชิงประจักษที่มีคุณภาพเพียงพอ รวมทั้งทําการวิจัยในสถานที่อื่นที่มีลักษณะและ
บริบทแตกตางไปจากการศึกษานี้ เพื่อสามารถอางอิงไปสูกลุมผูปวยที่ฟอกเลือดดวยเครื่องไตเทียมอื่นๆ และนําไปทดลองใชในผูปวยเพื่อใหมีนา้ํ หนักตัวที่
เพิ่มขึ้นระหวางวันฟอกเลือดลดลงใหใกลเคียงเกณฑมาตรฐานมากที่สุด มีความยั่งยืนในระยะยาว พรอมทั้งเผยแพรขอมูลที่ไดตอไป
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บทคัดยอ
การศึกษาครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive research) เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางแบบแผนการดําเนินชีวิต การสนับสนุนทาง
สังคม กลุมอาการ และภาวะซึมเศราของผูปวยผูใหญที่มีภาวะกลามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน กลุมตัวอยางเปนผูปวยวัยผูใหญที่มีภาวะกลามเนื้อหัวใจตาย
เฉียบพลัน ที่มารับการตรวจรักษาที่แผนกผูปวยนอกโรงพยาบาลพุทธโสธร ฉะเชิงเทรา และโรงพยาบาลพระปกเกลา จันทบุรี จํานวน 90 คน ซึ่งไดมาจาก
การสุมแบบหลายขั้นตอน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบบันทึกขอมูลสวนบุคคล แบบประเมินแบบแผนการดําเนินชีวิต (The Health-Promotion
Lifestyle Profile:II) แบบประเมินการสนับสนุนทางสังคม (The ENCRICH Social Support Questionnaire) แบบประเมินกลุมอาการ (Cardiac Symptom
Survey) และแบบประเมินภาวะซึมเศรา (Center for Epidemiologic Studies Depression Scale) ผานการตรวจความตรงตามเนื้อหาโดยผูท รงคุณวุฒิ และหาคา
ความเที่ยงของแบบประเมินไดเทากับ .71, .94, .92, .89 ตามลําดับ วิเคราะหขอมูลโดยการหาคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธแบบเพียรสัน
ผลการวิจัยพบวา 1) ภาวะซึมเศราเฉลี่ยโดยรวมในผูปวยผูใหญที่มีภาวะกลามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันมีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 16.12 คะแนน
(สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 6.77) 2) แบบแผนการดําเนินชีวิตและการสนับสนุนทางสังคม มีความสัมพันธทางลบกับภาวะซึมเศราในกลุมตัวอยาง
ผูปวยผูใหญที่มีภาวะกลามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (r = -.374 และ - .300 ตามลําดับ) 3) กลุมอาการมีความสัมพันธ
ทางบวกกับภาวะซึมเศราในกลุมตัวอยางผูปวยผูใหญที่มีภาวะกลามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .01 (r = .701)
คําสําคัญ : ภาวะกลามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน แบบแผนการดําเนินชีวิต การสนับสนุนทางสังคม กลุมอาการ และภาวะซึมเศรา

Abstract

The purpose of this study was to study the relationships between life style, social support, symptom clusters, and depression in adult patients with
acute myocardial infarction. The subjects were 90 out-patients with acute coronary syndromes at coronary clinics at Bhuddasothorn Hospital, and Prapokklao
Hospital, selected by a multi-stage samping. The instruments used for data collection were the Dermographic Data Form, Center for Epidemiologic StudiesDepression Scale (CES-D), the Health- Promotion Lifestyle Profile:II (HPLP:II), The ENCRICH Support Questionnaire and The Cardiac Symptom Survey
(CSS). The instruments were tested for their content validity by a panel of experts. The reliability of instruments were .71, .94, .92, and .89, respectively. Statistical
techniques used in data analysis were mean, standard deviation and Pearson’s product-moment correlation at the significant level of .05.
The results of the study : 1) Mean of depression scores in adult patients with acute myocardial infarction indicating depression with mean scores
equal to 16.12 (SD=6.77) 2) There were negatively statistical correlation between life style, social support, and depression in adult patients with acute
myocardial infarction at the level of .01 (r =-.374 and .-300, respectively) 3) There were positively statistical correlation between symptom clusters and
depression in adult patients with acute myocardial infarction at the level of .01 (r=.701).
Keywords: Acute myocardial infarction, Life style, Social support, Symptom clusters and Depression.

บทนํา
โรคหัวใจเปนสาเหตุการตายที่พบมากที่สุดของประชากรโลก มีแนวโนมวาจะสูงตอไปจนถึงป ค.ศ. 2020 และพบวาในป ค.ศ. 2002 มีผเู สียชีวติ
จากโรคหัวใจมากกวา 16.5 ลานของประชากรโลก คาดวาในป ค.ศ. 2020 จะมีผูเสียชีวิตประมาณ 25 ลานคน / ปประมาณ 19 ลานคนเปนผูที่อยูสถานะ
เศรษฐกิจต่ํา - ปานกลาง (Lukkarinen and Lukkarinon, 2007) สําหรับประเทศไทย โรคกลามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันเปน 1 ใน 3 สาเหตุของการเสียชีวิต
สูงสุดใกลเคียงกับการเสียชีวิตดวยอุบัติเหตุ และโรคมะเร็ง ซึ่งกําลังเปนปญหาสาธารณสุขที่สําคัญของประเทศไทย จากขอมูลทางสถิติสาธารณสุข พ.ศ.
2551 - พ.ศ. 2552 พบวาอัตราการปวยดวยโรคหัวใจในภาพรวมของประเทศมีแนวโนมสูงขึ้น จาก 440.6 เพิ่มจํานวนเปน 465.53 ตอจํานวนประชากร
100,000 คน และจากขอมูลทางสถิติสาธารณสุข พ.ศ. 2548 - พ.ศ. 2552 พบวาสาเหตุการเสียชีวิตดวยโรคหัวใจมาเปนอันดับ 3 ในภาพรวมของประเทศ
สาเหตุการเสียชีวิตดวยโรคหัวใจมีแนวโนมที่จะสูงขึ้นซึ่งจะเห็นวามีแนวโนมอัตราการเสียชีวิตสูงขึ้นเรื่อยๆ มีการรายงานผลการศึกษาวิจัยหลังป ค.ศ.
1990 เปนตนมา พบวา ผูปวยโรคหลอดเลือดหัวใจ จะไดรับการวินิจฉัยวามีภาวะซึมเศรารวมดวย มากถึงรอยละ 17-27 (Bjerkeset et al., 2005; Carney et al.,
2001) ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ Ellis et al., (2005)ไดทําการศึกษาในผูปวยกลามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันพบวาผูปวยจะมีอาการซึมเศรารวมดวย
ถึงรอยละ 38 และจากการศึกษาของ Meijer et al., (2011) ทําการศึกษารวบรวมการรายงานผลการวิจัย 25 ป ที่ผานมาเกี่ยวกับภาวะซึมเศราในผูปวยที่มีภาวะ
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กลามเนื้อหัวใจตาย พบวา ในชวงเวลาตั้งแต 7 วันเปนตนไป ภายหลังการเกิดภาวะกลามเนื้อหัวใจตาย พบวา ผูปวยมีภาวะซึมเศรารวม รอยละ 69 ภาวะ
ซึมเศรามีผลกระทบมากมายตอผูปวยที่มีภาวะกลามเนื้อหัวใจตาย ภาวะซึมเศราเปนปจจัยเสี่ยงในผูปวยที่มีภาวะกลามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน โดยทําให
ภาวะการณทําหนาที่ของรางกายลดลง (วรรณี จิวสืบพงษ, 2550) มีคุณภาพชีวิตที่แยลง (Sakai et al., 2011) และที่รุนแรงไปกวานั้นภาวะซึมเศรายังเปน
ปจจัยที่ทําใหเกิดการเสียชีวิตได (Whang et al., 2009) จากการทบทวนวรรณกรรมพบวาปจจัยที่มีความสัมพันธกบั การเกิดภาวะซึมเศราของผูป ว ยผูใ หญทมี่ ี
ภาวะกลามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน ไดแก
แบบแผนการดําเนินชีวิต Bjerkeset et al., (2005) ศึกษาความสัมพันธของปจจัยที่มีอิทธิพลตอความวิตกกังวลและภาวะซึมเศราในผูปวยที่มี
ภาวะกลามเนื้อหัวใจตายในระยะเวลา 5 ป ผลการศึกษา พบวา คุณลักษณะแบบแผนการดําเนินชีวิตประจําวัน ไดแก การออกกําลังกาย การสูบบุหรี่ มีผลตอ
การเกิดความวิตกกังวลและภาวะซึมเศราในผูปวยที่มีภาวะกลามเนื้อหัวใจตายในระยะเวลา 5 ปหลังจากเปนโรคอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p <.001) การ
สนับสนุนทางสังคม Cronin et al., (1997) ศึกษา ในกลุมผูปวยที่ทําการผาตัดหัวใจ พบวาการมีแรงสนับสนุนทางสังคมที่ดีจะทําใหผูปวยรูสึกดีในการ
ดําเนินชีวิต ชวยลดการเกิดภาวะซึมเศราในระยะเวลา 1 ป ภายหลังการเกิดกลามเนื้อหัวใจตายได (Frasure -Smith, 2000)
กลุมอาการ Spijkerman et al., (2005) ศึกษากลุมอาการที่มากขึ้นนาจะสัมพันธกับภาวะซึมเศราที่เกิดขึ้น จากการศึกษาผูปวยโรคหัวใจมีอาการ
หลายอยาง เชน เหนื่อย หายใจลําบาก นอนไมหลับ อาการปวด อาการทองผูก เปนตน (เปน รักเกิด, 2549; จิราวรรณ เดชอดิศัย, 2549) ผูปวยที่เผชิญปญหา
สวนใหญจะรับรูวาอาการเปนสิ่งรบกวนความสุขสบายรวมทั้งเปนสัญญาณชี้บงถึงความผิดปกติหรือเกิดการเบี่ยงเบนของภาวะสุขภาพ จึงทําใหตอง
แสวงหาการชวยเหลือหรือการรักษาและหากการจัดการไมสําเร็จก็จะสงผลกระทบตอบุคคล ครอบครัว และบุคคลอื่นที่เกี่ยวของทั้งดานรางกาย จิตใจ
สังคม และจิตวิญญาณ

กรอบแนวคิดในการวิจัย
แบบแผนการดําเนินชีวิต
การสนับสนุนทางสังคม

ภาวะซึมเศราของผูปวยผูใหญที่มี
ภาวะกลามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน

กลุมอาการ
สําหรับในประเทศไทย พบวา มีการศึกษาถึงภาวะซึมเศราในผูปวยโรคหัวใจนอยมาก และสวนใหญเปนการศึกษาถึงความถี่หรืออุบัติการณ
สวนปจจัยที่ศึกษามักจะเปนปจจัยดานสวนบุคคลและดานประชากร (มลฤดี บุราณ, 2548) ซึ่งยังมีปจจัยอื่นอีกที่มีความเกี่ยวของกับภาวะซึมเศราในผูปวย
ผูใหญที่มีภาวะกลามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน ดังนั้นผูวิจัยจึงเห็นควรศึกษาสถานการณของภาวะซึมเศรา และปจจัยที่มีความเกี่ยวของกับภาวะซึมเศราใน
ผูปวยวัยผูใหญที่มีภาวะกลามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน โดยเนนปจจัยที่พยาบาลมีบทบาทในการแกไขปญหา เพื่อเปนประโยชนในการพยาบาลของผูปวย
และการใหการพยาบาลเพื่อตอบสนองความตองการของผูปวยไดอยางครบถวนทั้งดานรางกาย จิตใจ จิตวิญญาณ และจิตสังคม และเปนแนวทางในการ
พัฒนานวัตกรรมทางการพยาบาลเพื่อปองกันการเกิดภาวะซึมเศราตอไป
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาภาวะซึมเศราของผูปวยผูใหญที่มีภาวะกลามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางแบบแผนการดําเนินชีวิต การสนับสนุนทางสังคม กลุมอาการ และภาวะซึมเศราของผูปวยผูใหญที่มีภาวะ
กลามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน
สมมุติฐานการวิจัย
1. แบบแผนการดําเนินชีวิตมีความสัมพันธทางลบกับภาวะซึมเศราของผูปวยผูใหญที่มีภาวะกลามเนือ้ หัวใจตายเฉียบพลัน
2. การสนับสนุนทางสังคมมีความสัมพันธทางลบกับภาวะซึมเศราของผูปวยผูใหญที่มีภาวะกลามเนือ้ หัวใจตายเฉียบพลัน
3. กลุมอาการมีความสัมพันธทางบวกกับภาวะซึมเศราของผูปวยผูใหญที่มีภาวะกลามเนือ้ หัวใจตายเฉียบพลัน

วิธีการศึกษา
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงบรรยาย (Descriptive research) เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางแบบแผนการดําเนินชีวิต การสนับสนุนทาง
สังคม กลุมอาการและภาวะซึมเศราของผูปวยผูใหญที่มีภาวะกลามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากร คื อ ผู ปว ยที่ มีภ าวะกล ามเนื้อ หั ว ใจตายเฉีย บพลัน ทั้ ง เพศชายและเพศหญิ ง ที่ ม ารั บบริ การที่แผนกผูป วยนอกอายุ รกรรม
โรงพยาบาลพุทธโสธร จ. ฉะเชิงเทรา และโรงพยาบาลพระปกเกลา จ. จันทบุรี
กลุมตัวอยาง คือ ผูปวยที่มีภาวะกลามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันทั้งชนิด ST elevation myocardial infarction (STEMI) และ Non ST elevation
myocardial infarction (NSTEMI) ทั้งเพศชายและเพศหญิงอายุ 35-60 ปที่มารับบริการที่แผนกผูปวยนอกอายุรกรรมโรงพยาบาลพุทธโสธร จังหวัด
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ฉะเชิงเทรา และโรงพยาบาลพระปกเกลา จังหวัดจันทบุรี โดยการสุมแบบหลายขั้นตอน (Multistage sampling) ตามคุณสมบัติ ดังนี้ 1) ผูปวยหลังการเกิด
ภาวะกลามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันอยางนอย 7 วันเปนตนไป 2) มีอาการที่เกิดขึ้นระหวางเกิดภาวะกลามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันตั้งแต 2 อาการขึ้นไป 3)
ผูปวยอยูในระยะคงที่ สามารถที่จะตอบคําถามไดโดยไมมีอาการที่แสดงถึงภาวะกลามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลเดือนมีนาคม
2555 กําหนดขนาดกลุมตัวอยาง ตามวิธีการคํานวณ Sample size โดยใช Power analysis size for sample size ทั้งนี้เพื่อปองกันความคลาดเคลื่อนชนิดที่ 2
(Type II error) โดยกําหนดอํานาจทดสอบที่ 80% ระดับนัยสําคัญที่ .05 ขนาดของความสัมพันธของตัวแปร เทากับ .30 ซึ่งเปน medium effect size ไดขนาด
กลุมตัวอยางเปน 90 ราย (บุญใจ ศรีสถิตนรากูร, 2550)
การพิทักษสิทธิ์ของกลุมตัวอยาง
การวิจัยครั้งนี้ไดรับการอนุมัติโดยคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการทําวิจัยในมนุษย จริยธรรมของโรงพยาบาลพุทธโสธร จ. ฉะเชิงเทรา
และโรงพยาบาลพระปกเกลา จ. จันทบุรี จากนั้นผูวิจัยไดแนะนําตัวและขอความรวมมือในการวิจัย โดยแจงใหกลุมตัวอยางทราบเปนลายลักษณอักษร
เกี่ยวกับวัตถุประสงคการวิจัย ชี้แจงใหทราบถึงสิทธิและอิสระของกลุมตัวอยางที่จะเขารวมวิจัย เมื่อยินดีเขารวมวิจัยโดยสมัครใจ ขณะตอบแบบสอบถาม
กลุมตัวอยางสามารถไมตอบคําถามใดๆ ได เมื่อไมสะดวกใจในขอคําถาม หรือยุติการใหความรวมมือในงานวิจัยในขั้นตอนใดๆก็ได ซึ่งไมตองใหเหตุผล
และไมมีผลกระทบตอการรักษาพยาบาลตามปกติ ในการวิจัยนี้ ผูวิจัยไมไดอางถึงชื่อของกลุมตัวอยาง แตจะนําเสนอในเชิงวิชาการภาพรวม
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
สวนที่ 1 แบบบันทึกขอมูลสวนบุคคล เปนแบบบันทึกขอมูลทั่วไปของผูปวยผูใหญที่มีภาวะกลามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน ไดแก เพศ อายุ
สถานภาพสมรส ศาสนา ระดับการศึกษา อาชีพ รายได เศรษฐกิจของครอบครัว ระยะเวลาการเจ็บปวยดวยภาวะกลามเนื้อหัวใจตาย โรคประจําตัว การรักษา
และสิทธิการใชบริการสุขภาพ
สวนที่ 2 แบบประเมินแบบแผนการดําเนินชีวิต เปนแบบวัดพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพตนเองของผูสูงอายุของนิรมล อินทฤทธิ์ (2547) ซึ่ง
เปนแบบวัดที่สรางขึ้นตามแบบสอบถามแบบแผนการดําเนินชีวิตที่สงเสริมสุขภาพ 2 The health-promotion lifestyle profile : II (HPLP:II) ตามแนวคิดของ
Walker, Sechrist and Pender เปนแบบวัดมาตราสวนประมาณคา (Rating scale) 4 ระดับ จํานวน 47 ขอ โดยคะแนนต่ํากวา 55 เปอรเซ็นตของคะแนนเต็ม มี
แบบแผนการดําเนินชีวิตในระดับต่ํา คะแนน 55-75 เปอรเซ็นตของคะแนนเต็ม มีแบบแผนการดําเนินชีวิตในระดับปานกลาง คะแนนสูงกวา 75 เปอรเซ็นต
ของคะแนนเต็ม มีแบบแผนการดําเนินชีวิตในระดับสูง (นิรมล อินทฤทธิ์, 2547)
สวนที่ 3 แบบประเมินการสนับสนุนทางสังคม เปนแบบประเมินการสนับสนุนทางสังคมของพวงผกา กรีทอง (2550) สรางขึ้นตามแบบของเอ็นริช
(The ENCRICH social support questionnaire) เปนมาตรวัดแบบประมาณคา 5 ระดับ จํานวน 7 ขอ ระดับคะแนน 1-10 คะแนน มีการสนับสนุนทางสังคมนอย
ระดับคะแนน 11-20 คะแนน มีการสนับสนุนทางสังคมปานกลาง ระดับคะแนน 21-30 คะแนน มีการสนับสนุนทางสังคมมาก (จันทนา หลอตจะกูล, 2549)
สวนที่ 4 แบบประเมินกลุมอาการ เปนแบบประเมินกลุมอาการ โดยประยุกตจากแบบประเมิน Cardiac symptom survey (CSS) ของ Nieveen
(Zimmerman et al., 2002) ของพวงผกา กรีทอง (2550) เปนมาตรวัดแบบ Numeric rating scale เลข 1-10 โดยกําหนด 0 หมายถึง “ ไมมีอาการ” 1 หมายถึง
“มีอาการ” ถามีอาการ กําหนดการประเมินโดย ดานขวาสุดจะตรงกับตําแหนง 10 หมายถึง “ มีความรุนแรงมากที่สุด” ดานซายสุดจะตรงกับตําแหนง 1
หมายถึง “มีความรุนแรงนอยที่สุด” จํานวน 10 ขอ 0-20 คะแนน เทากับ มีกลุมอาการอยูในระดับต่ํา 21-40 คะแนน เทากับมีกลุมอาการอยูใน ระดับคอนขาง
ต่ํา 41-60 คะแนน เทากับมีกลุมอาการอยูในระดับปานกลาง 61-80 คะแนน เทากับมีกลุมอาการอยูในระดับคอนขางสูง 81-100 คะแนน เทากับ มีกลุม อาการ
อยูในระดับสูง (พวงผกา กรีทอง, 2550)
สวนที่ 5 แบบประเมินภาวะซึมเศรา เปนแบบประเมินภาวะซึมเศรา Center for epidemiologic studies depression scale (CES-D) ของรัดลอฟฟ
(Radloff, 1977) ของมลฤดี บุราณ (2548) มาตรวัดเปนแบบประมาณคา 4 ระดับ จํานวน 20 ขอ คะแนนเต็มทั้งหมด 60 คะแนน คาคะแนนตั้งแต 16 คะแนน
ขึ้นไปถือวามีภาวะซึมเศรา คาคะแนนต่ํากวา 16 คะแนนถือวาไมมีภาวะซึมเศรา (ธวัชชัย วรพงศธร และคณะ, 2533)
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
ผูวิจัยนําเครื่องมือ แบบประเมินแบบแผนการดําเนินชีวิต แบบประเมินการสนับสนุนทางสังคม แบบประเมินกลุมอาการ และแบบ
ประเมินภาวะซึมเศรา ตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาโดยผูทรงคุณวุฒิจํานวน 5 ทาน ไดคาดัชนีความตรงตามเนื้อหาเทากับ .97, 1.00, 1.00 และ 1.00
ตามลําดับ จากนั้นนําเครื่องมือหาความสอดคลองภายในไดคาสัมประสิทธิ์แอลฟาของคอนบราคเทากับ .71, .94, .92 และ .89 ตามลําดับ
การเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง โดยประสานงานกับเจาหนาที่ที่เกี่ยวของและศึกษาจากแฟมประวัติ เขาพบกลุมตัวอยางเพื่อแนะนําตัวและ
สรางสัมพันธภาพ ชี้แจงวัตถุประสงค ขั้นตอนการเก็บรวบรวมขอมูลและการพิทักษสิทธิ์ผูปวย เมื่อกลุมตัวอยางยินดีเขารวมการวิจัยดวยความสมัครใจผูวิจัย
ใหกลุมตัวอยางลงนามในใบยินยอมการเขารวมการวิจัย ผูวิจัยเก็บขอมูลทีละ 1 ราย โดยใหกลุมตัวอยางตอบแบบสอบถามดวยตนเอง ใชเวลาในการตอบ
แบบสอบถามทั้งหมดรายละ 15-30 นาที
การวิเคราะหขอมูล
วิเคราะหขอมูลโดยใชความถี่ รอยละ คาเฉลีย่ และสวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน และใชสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน
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ผลการวิจัย
1. ผูปวยสวนใหญเปนเพศชาย จํานวน 58 คน คิดเปนรอยละ 64.44 มีอายุเฉลีย่ 54.54 ป มีอายุระหวาง 51-60 ป จํานวน 66 คน คิดเปนรอยละ
73.3 สถานภาพสมรสมคู จํานวน 76 คิดเปนรอยละ 84.4 นับถือศาสนาพุทธ จํานวน 83 คน คิดเปนรอยละ 92.2 จบการศึกษาระดับประถมศึกษา จํานวน 67
คน คิดเปนรอยละ 74.4 ประกอบอาชีพเกษตรกร ทําสวน ทําไร จํานวน 30 คน คิดเปนรอยละ 33.3 โดยมีรายไดตอเดือน 5,000 – 10,000 บาท จํานวน 46 คน
คิดเปนรอยละ 63.9 เฉลีย่ คนละ 10,861.11 บาท รายไดเพียงพอในการใชจา ย จํานวน 76 คน คิดเปนรอยละ 84.4 ระยะเวลาของการเจ็บปวยจากภาวะ
กลามเนื้อหัวใจตายอยูในชวง 1 – 5 เดือน จํานวน 27 คน คิดเปนรอยละ 41.5 โดยเฉลี่ยมากกวา 1 ป มีโรคประจําตัวรวม 1 โรค จํานวน 35 คน คิดเปนรอยละ
38.9 ผูปวยทั้งหมดไดรับการรักษา คิดเปนรอยละ 100 สวนใหญรักษาโดยการใชยา จํานวน 81 คน คิดเปนรอยละ 90 สิทธิที่ใชในการบริการเปนบัตร
ประกันสุขภาพ จํานวน 60 คน คิดเปนรอยละ 66.7 (ตารางที่ 1)
2. กลุมตัวอยางผูปวยผูใหญที่มีภาวะกลามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันมีภาวะซึมเศรา จํานวน 45 คน คิดเปนรอยละ 50 และกลุมตัวอยางผูปวย
ผูใหญที่มีภาวะกลามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันไมมีภาวะซึมเศราจํานวน 45 คน คิดเปนรอยละ 50 ดังแสดงตารางที่ 1

ตารางที่ 1 จํานวน รอยละของภาวะซึมเศราของกลุมตัวอยางผูปวยผูใหญที่มีภาวะกลามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน จําแนกโดยรวม
จํานวน 90 คน
ภาวะซึมเศรา

จํานวน(คน)

รอยละ

มีภาวะซึมเศรา
ไมมีภาวะซึมเศรา

45
45

50.00
50.00

รวม

90

100.00

*ภาวะซึมเศราเฉลี่ยโดยรวมในผูปวยวัยผูใหญที่มีภาวะกลามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันมีคะแนนเฉลี่ยเทากับ16.12 คะแนน (สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 6.77)

3. การศึกษาความสัมพันธระหวางแบบแผนการดําเนินชีวิต การสนับสนุนทางสังคม กลุมอาการและภาวะซึมเศราของผูปวยผูใหญที่มี
ภาวะกลามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน พบวา แบบแผนการดําเนินชีวิต และการสนับสนุนทางสังคม มีความสัมพันธทางลบกับภาวะซึมเศราของผูปวย
ผูใหญที่มีภาวะกลามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีความสัมพันธในระดับต่ํา คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) มีคา
-.374 และ-.300 ตามลําดับ สวนกลุมอาการมีความสัมพันธทางบวกกับภาวะซึมเศราของผูปวยผูใ หญที่มีภาวะกลามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีความสัมพันธในระดับปานกลาง คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) มีคา เทากับ .701 ดังแสดงตารางที่ 2

ตารางที่ 2 คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางแบบแผนการดําเนินชีวิต การสนับสนุนทางสังคม กลุมอาการ และภาวะซึมเศรา
ของกลุมตัวอยางผูปวยผูใหญที่มีภาวะกลามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน จํานวน 90 คน
ตัวแปร
แบบแผนการดําเนินชีวติ
การสนับสนุนทางสังคม
กลุมอาการ
**มีนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .01

คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r)
-.374**
-.300**
.701**

อภิปรายผล

P-value
.000
.004
.000

การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยอภิปรายผลการวิจัยตามวัตถุประสงคและสมมติฐานการวิจัยไดดังนี้
วัตถุประสงคขอที่ 1. เพื่อศึกษาภาวะซึมเศราของผูปวยผูใหญที่มีภาวะกลามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน จากการศึกษาภาวะซึมเศรา พบวา กลุม
ตัวอยางมีภาวะซึมเศรา คิดเปนรอยละ 50 และผูปวยที่ไมมีภาวะซึมเศรา คิดเปนรอยละ 50 โดยมีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 16.12 (สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ
6.77) ซึ่งมีความแตกตางจากการศึกษาของมลฤดี บุราณ (2548) ซึ่งไดทําการศึกษาปจจัยคัดสรรปจจัยคัดสรรที่มีความสัมพันธกบั ภาวะซึมเศราในผูป ว ยหลัง
การเกิดกลามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันในผูปวยโรคกลามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน พบวา ภาวะซึมเศราในผูปวยโรคกลามเนื้อหัวใจขาดเลือด
เฉียบพลัน มีภาวะซึมเศรา คิดเปนรอยละ 25.33 และไมมีภาวะซึมเศรา คิดเปนรอยละ 74.70 จากภาวะซึมเศราที่เกิดขึ้นบงบอกถึงความผิดปกติทาง
อารมณ อาจมีอาการแสดงตั้งแตระดับเล็กนอยไปจนถึงระดับรุนแรงมาก ซึ่งจะนําไปสูความเบี่ยงเบนทางดานรางกาย จิตใจอารมณ ความคิด และสังคม ทํา
ใหเกิดความเสื่อมหรือความบกพรองในบทบาทหนาที่ ภาวะซึมเศราเมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด คือ รูสึกวาชีวิตนี้สนุกสนาน
โดยมีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 2.66 (สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ .66) อธิบายไดวากลุมตัวอยางอาจเกิดความเครียดดวยอาการเจ็บปวยที่รุนแรงและเฉียบพลัน
เปนสิ่งที่คุกคามชีวิต รูสึกวาตนเองไมปลอดภัย (รุงทิพย เบาตุน, 2546) ทั้งนี้ยังพบอีกวา กลุมตัวอยางรอยละ 22.22 ไมมีโรครวมอื่น และกลุมตัวอยางอยูใน
วัยทํางาน จึงสามารถอธิบายไดวา กลุมตัวอยางกลุมนี้เพิ่งเปนโรคนี้เปนครั้งแรกความรูสึกกังวล ความเครียดที่เกิดขึ้นในเรื่องการปฏิบัติตนจึงมีมากกวา
จึงทําใหรูสึกวาชีวิตไมมีความสนุกสนาน ประกอบกับพยาธิสภาพของโรคที่ตองจํากัดกิจกรรมที่ทําอาจสงผลกระทบตอหัวใจ จึงทําใหเกิดความวิตกกังวล
เพราะกลัวเปนอันตรายหรือเสี่ยงตอชีวิต สงผลกระทบตอสภาพจิตใจ ทําใหรูสึกหมนหมองและไมสดชื่นได ผูปวยจึงเกิดภาวะซึมเศราขึ้นได
วัตถุประสงคขอที่ 2 เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางแบบแผนการดําเนินชีวิต การสนับสนุนทางสังคม กลุมอาการ และภาวะซึมเศราของผูป ว ย
ผูใหญที่มีภาวะกลามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน
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2.1 แบบแผนการดําเนินชีวิตมีความสัมพันธทางลบกับภาวะซึมเศราของผูปวยผูใหญที่มีภาวะกลามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน จากการศึกษา
พบวา แบบแผนการดําเนินชีวิตมีความสัมพันธทางลบกับภาวะซึมเศราของผูปวยผูใหญที่มีภาวะกลามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 โดยมีความสัมพันธในระดับต่ํา คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) มีคา -.374 สามารถอธิบายไดวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีแบบแผนการดําเนินชีวิต
โดยรวมอยูในระดับปานกลาง สอดคลองกับการศึกษาของ ศศิวรรณ ทัศนเอี่ยม (2553) ที่พบวา กลุมตัวอยางผูปวยโรคหลอดเลือดหัวใจโคโรนารี่รอยละ
52.1 มีพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพโดยรวมอยูในระดับปานกลาง ซึ่งแสดงวากลุมตัวอยางมีการปฏิบัติกิจวัตรประจําวันที่เปนประโยชนและเกิดผลดีตอ
สุขภาพรางกาย (ศรีเรือน แกวกังวาล, 2545) ลดความรุนแรงของโรค ปองกันการเกิดภาวะแทรกซอน เปนตน เพื่อคงไวซึ่งสุขภาพที่แข็งแรง แตอาจไมได
ปฏิบัติเปนประจําสม่ําเสมอ จากการศึกษาของ Bjerkeset และคณะ (2005) ไดทําการศึกษาความสัมพันธของปจจัยที่มีอิทธิพลตอความวิตกกังวลและภาวะ
ซึมเศราในผูปวยที่มีภาวะกลามเนื้อหัวใจตายในระยะเวลา 5 ป ผลการศึกษา พบวา การสูบบุหรี่ มีผลตอการเกิดความวิตกกังวลและภาวะซึมเศราในผูปวยที่
มีภาวะกลามเนื้อหัวใจตายในระยะเวลา 5 ปหลังจากเปนโรค อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
2.2 การสนับสนุนทางสังคมมีความสัมพันธทางลบกับภาวะซึมเศราของผูปวยวัยผูใหญที่มีภาวะกลามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน จากการศึกษา
พบวา การสนับสนุนทางสังคมมีความสัมพันธทางลบกับภาวะซึมเศราของผูปวยผูใหญที่มีภาวะกลามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 โดยมีความสัมพันธในระดับต่ํา คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) มีคา - .300 สามารถอธิบายไดวา กลุมตัวอยางรอยละ 84.4 มีสถานภาพสมรส ซึ่ง
อาศัยอยูเปนแบบครอบครัว ไดแก คูสมรส บุตร หลาน ซึ่งเปนบุคคลใกลชิดและมีความสัมพันธตอกัน และบางครอบครัวจะอยูกันแบบเครือญาติการ
ติดตอ พูดคุย การชวยเหลือ การสังสรรค จึงมีอยูสม่ําเสมอ โดยลักษณะของสังคมไทยจะมีการติดตอสื่อสารกันอยูตลอดจนกระทั่งในยามเจ็บปวย (น้ําเพชร
หลอตระกูล, 2543) ทําใหกลุมตัวอยางไดรับความรักและความอบอุนจากบุคคลใกลชิด ญาติพี่นองกอใหเกิดการยอมรับ ความภาคภูมิใจ และมีคุณคาใน
ตนเองมากขึ้น นําไปสูการปฏิบัติพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพที่ดี (Pender, 2006) ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ Brandt and Weinert (1985) ไดกลาววา การ
สนับสนุนทางสังคม เปนความสัมพันธที่เกิดจากการทําหนาที่ของบุคคลในครอบครัวและสังคม โดยเฉพาะการสนับสนุนทางสังคมจากคูสมรส (Brown,
1986) จากการศึกษาของมลฤดี บุราณ (2548) ซึ่งไดทําการศึกษาปจจัยคัดสรรปจจัยคัดสรรที่มีความสัมพันธกับภาวะซึมเศราในผูปวยหลังการเกิดกลามเนื้อ
หัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน พบวา การสนับสนุนทางสังคมมีผลตอการเกิดภาวะซึมเศราในผูปวยหลังการเกิดกลามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และการศึกษา ของ Cronin และคณะ (1997) ไดทําการศึกษาในกลุมผูปวยที่ทําการผาตัดหัวใจ ผลการศึกษาพบวา การมีแรง
สนับสนุนทางสังคมที่ดีจะทําใหผูปวยรูสึกดีในการดําเนินชีวิตภายหลังการผาตัดหัวใจการที่และถาหากผูปวยกลามเนื้อหัวใจตายไดรับการสนับสนุนทาง
สังคมที่ดีจะชวยลดการเกิดภาวะซึมเศราในระยะเวลา 1 ป ภายหลังการเกิดกลามเนื้อหัวใจตายได (Frasure - Smith, 2000)
2.3 กลุมอาการมีความสัมพันธทางบวกกับภาวะซึมเศราของผูปวยผูใหญที่มีภาวะกลามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน จากการศึกษา พบวา กลุม
อาการมีความสัมพันธทางบวกกับภาวะซึมเศราของผูปวยผูใหญที่มีภาวะกลามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมี
ความสัมพันธในระดับปานกลาง คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) มีคา เทากับ .701 สามารถอธิบายไดวา กลุมอาการเปนประสบการณความรูสึกของผูปวย
หลังการเกิดภาวะกลามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันเปนอาการที่เกิดขึ้นไมไดเกิดเพียงอาการใดอาการหนึ่งแตมีหลายอาการเกิดขึ้นรวมกันเปนอาการที่เกิดขึ้น 2
อาการหรือมากกวาขึ้นไปที่เกิดขึ้นพรอมกันหรือเกิดขึ้นรวมกัน อาจเกิดจากสาเหตุเดียวกันหรือไมก็ได แตละอาการมีความสัมพันธซึ่งกันและกัน ซึ่ง
สงผลกระทบตอภาวะสุขภาพ จากการศึกษาของ Whitehead และคณะ (2005) ศึกษาเชิงสํารวจในผูปวย 518 คน ที่เคยมีอาการเจ็บหนาอกพบวาอาการทําให
ผูปวยมีความเครียดมีภาวะซึมเศราและรูสึกหมดหนทางชวยเหลือ โดยรอยละ 80 ของผูปวยกลัววาจะเกิดอาการขึ้นมาอีก มากกวากลัวตาย และรอยละ 40
ไมกลาทํากิจกรรมใดๆ กลัววาจะเกิดอาการ ผูปวยที่ยังคงมีภาวะซึมเศราตอไปจนถึงระยะพักฟนหลังจากมีอาการเจ็บหนาอกได 6 เดือนจะมีอัตราตาย
เพิ่มขึ้นรอยละ 17 ซึ่งผูปวยที่ไมมีภาวะซึมเศราจะมีอัตราตายต่ํากวามีปจจัยหลายอยางที่เปนเหตุใหเกิดอาการโดยจะเห็นวาผูปวยที่มีอาการเจ็บหนาอกบาง
รายไมไดเกิดอาการเดียวผูปวยอาจมีอาการเหนื่อยลารวมดวย ดังในการศึกษาของ Johansson และคณะ (2010) ไดทําการศึกษาความสัมพันธระหวางความ
เหนื่อยลากับภาวะซึมเศราในผูปวยระยะ 4 เดือนหลังการเกิดภาวะกลามเนื้อหัวใจตาย ผลการศึกษาพบวา ความเหนื่อยลาที่เกิดขึ้นมีผลเกี่ยวเนื่องตอการเกิด
ภาวะซึมเศราในผูปวยระยะ 4 เดือนหลังการเกิดภาวะกลามเนื้อหัวใจตายไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p <.001) และหากการจัดการไมประสบผลสําเร็จก็จะ
สงผลกระทบตอบุคคล ครอบครัว และบุคคลอื่นที่เกี่ยวของทั้งดานรางกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ โดยเฉพาะอยางยิ่งการทําหนาที่และคุณภาพชีวิต
ของบุคคลในที่สุด

สรุปผล

จากการศึกษาในครัง้ นี้ พบ ความสัมพันธระหวางแบบแผนการดําเนินชีวิต การสนับสนุนทางสังคม กลุมอาการ และภาวะซึมเศราของผูป วย
วัยผูใหญที่มีภาวะกลามเนือ้ หัวใจตายเฉียบพลัน จึงทําใหทราบถึงปจจัยที่มีอทิ ธิพลตอการเกิดภาวะซึมเศรา ทําใหสามารถนําไปเปนแนวทางในการ
ชวยเหลือและปองการเกิดภาวะซึมเศราในสวนทีเ่ ปนบทบาทหนาที่ของพยาบาลที่ใชในการปฏิบัตกิ ารพยาบาลเพื่อปองกันการเกิดภาวะซึมเศราในผูปวยวัย
ผูใหญที่มีภาวะกลามเนือ้ หัวใจตายเฉียบพลันทีไ่ ดดังนี้ คือ การสงเสริมแบบแผนการดําเนินชีวิตทีถ่ ูกตองเหมาะสม การสงเสริมการสนับสนุนทางสังคม
ทั้งภายในและภายนอกครอบครัวและการปองกันการเกิดกลุม อาการ ในผูปวยวัยผูใหญที่มีภาวะกลามเนือ้ หัวใจตายเฉียบพลัน เพราะสิ่งเหลานี้จะชวยให
ผูปวยมีความรูเกีย่ วกับโรคและสามารถที่จะปฏิบัตพิ ฤติกรรมการดูแลตนเองไดอยางเหมาะสม

ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป

1. ควรทําการศึกษาปจจัยอื่นเพิ่มเติมที่มีผลตอการเกิดภาวะซึมเศราในผูปวยโรคหัวใจกลุมอื่นๆ เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาการปฏิบัติการพยาบาลตอไป
2. ควรทําการศึกษาเปรียบเทียบการเกิดภาวะซึมเศราในผูปวยโรคหัวใจกลุมตางๆ เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาการปฏิบัติการพยาบาลตอไป
3. ควรทําการศึกษาคนควาวิจัยเกี่ยวกับ กิจกรรมการพยาบาลที่สามารถลดภาวะซึมเศราในผูปวยที่มีภาวะกลามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันตอไป
.
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บทคัดยอ
ไดประยุกตใชเทคนิคฟูเรียรทรานสฟอรมอินฟราเรดสเปกโทรสโกปและคีโมเมทริกสในการระบุและตรวจหาการปนเปอนของไฮโดรควิ
โนน (สารหามใชชนิดหนึ่งในทางเภสัชศาสตร) ในตัวอยางเครื่องสําอางชนิดโลชั่นและครีม โดยตัวอยางโลชั่นและครีมที่ใชในการตรวจวิเคราะหมี
ทั้งหมด 14 ยี่หอ ซึ่งประกอบดวยพอนดส ลอรีอัล โอเลย สมูทอี เคเอ โรจูคิส สไบนาง มิสทีน เนเจอรริช เดอะรีฟ กวนอิม ซิงซิง พอลลา และการนิเย
ทําการตรวจวัดตัวอยางโลชั่นและครีมโดยเทคนิคอินฟราเรดสเปกโทรสโกปในแบบวิธีสะทอนดวยเจอแมเนียมทิปที่ประดิษฐขึ้น ในกรณีของการ
ระบุหรือจําแนกชนิดของโลชั่นและครีมเลือกใชอินฟราเรดสเปกตรัมตลอดทั้งชวง (4,000 ถึง 750 cm-1) และเลือกใชสเปกตรัมในชวงเลขคลื่น 1,540
ถึง 1,000 cm-1 (ซึ่งตรงกับชวงการดูดกลืนของไฮโดรควิโนน) ในกรณีที่เปนการตรวจหาการปนเปอนโดยใชการวิเคราะหตัวประกอบเปาหมาย
(วิธีการคีโมเมทริกซอยางหนึ่ง) ผลการตรวจวิเคราะหพบวา ตัวอยางโลชั่นและครีมทั้งหมดมีอินฟราเรดสเปกตรัมที่แตกตางกันอยางชัดเจน ยิ่งไปกวา
นั้นยังพบวา ไมมีตัวอยางโลชั่นและครีมชนิดใดที่มีการปนเปอนดวยไฮโดรควิโนน ซึ่งสอดคลองกับผลการตรวจโดยใชชุดทดสอบไฮโดรควิโนน
ของกรมวิทยาศาสตรการแพทย กระทรวงสาธารณสุข อยางไรก็ตามกลับพบวา มีตัวอยางโลชั่นและครีมบางชนิดที่มีอินฟราเรดสเปกตรัมคลายแตไม
เหมือนกับไฮโดรควิโนน ดวยคาใชจายที่ต่ําและใชเวลาที่สั้นทําใหวิธีอินฟราเรดสเปกโทรสโกปและคีโมเมทริกสเปนวิธีการที่มีศักยภาพในการระบุ
และตรวจหาการปนเปอนของไฮโดรควิโนนในตัวอยางเครื่องสําอางชนิดโลชั่นและครีมไดอยางถูกตอง
คําสําคัญ: โลชั่นและครีม ไฮโดรควิโนน การปนเปอน อินฟราเรดสเปกโทรสโกป

Abstract
Fourier transform infrared (FT-IR) spectroscopy and Chemometrics were applied to identify and detect the contamination of
hydroquinone (a non-allowed pharmaceutical substance) in various types of commercial cosmetic lotions and creams. The samples of lotions and
creams composed of fourteen brand names: Pond’s, L’oreal, Olay, Smooth E, KA, Rojukiss, Sabainang, Mistine, NatureRich, The Reef, Kuan-im,
Cing Cing, Polla and Garnier. All samples were examined by infrared spectroscopic technique in reflection mode using homemade Germanium
(Ge) tip. The whole region (4,000 to 750 cm-1) of infrared spectra was used to classify all samples of lotions and creams, whereas the region of
1,540 to 1,000 cm-1 (corresponding to the hydroquinone absorption) was analyzed by target factor analysis (TFA), a chemometric method, to detect
the contamination. The results showed that all samples of lotions and creams have apparently different infrared spectra. In addition, there are no
samples that contaminated with hydroquinone which agreed to the inspected results using conventional test kit for hydroquinone from Department
of Medical Sciences, Ministry of Public Health of Thailand. However, it should be noted that the infrared spectra of some samples were quasi to
the hydroquinone spectrum. Through low cost and short time of analysis of the combination of infrared spectroscopy and Chemometrics showed
significant potential for identifying and detecting the contamination of hydroquinone in cosmetic lotions and creams.
Keywords: Lotion and Cream, Hydroquinone, Contamination, Infrared Spectroscopy.

1. บทนํา
1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
เครื่องสําอาง (Cosmetics) เปนสิ่งที่ใชปรุงแตงใหรางกายสวยงามมากยิ่งขึ้น โดยในชวงประมาณ 3 ถึง 4 ปมานี้พฤติกรรมของคนไทยหันมาให
ความสําคัญตอเครื่องสําอางเพิ่มมากขึ้นตามลําดับ จากขอมูลของศูนยวิจัยกสิกรไทยประมาณการวา มูลคาตลาดเครื่องสําอางภายในประเทศในป พ.ศ. 2549
มีมูลคามากกวา 20,000 ลานบาท และมีอัตราการเติบโตประมาณรอยละ 8 ถึง 10 ตอป (ศูนยวิจัยกสิกรไทย, 2549) และหนึ่งในบรรดาเครื่องสําอางที่เปนที่
นิยมที่สุดอยางหนึ่ง คือ โลชั่น (Lotion) และครีม (Cream) เนื่องจากผูผลิตมักปดบังสวนผสมที่ชัดเจนของโลชั่นและครีมแตละชนิด ทําใหการตรวจวัดเพื่อ
ระบุหรือจําแนกโลชั่นและครีมแตละชนิดทําไดยาก นอกจากนี้ปญหาที่สําคัญของโลชั่นและครีม คือ การปลอมปน (Adulteration) หรือการปนเปอน
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(Contamination) ของสารเคมีที่เปนอันตราย ไดแก ไฮโดรควิโนน (Hydroquinone or C6H4(OH)2) ปรอทแอมโมเนีย (Ammoniated Mercury or
Aminomercuric Chloride or HgNH2Cl) เปนตน โดยวิธีมาตรฐานที่ใชในการตรวจวิเคราะหโลชั่นและครีมจะใชเทคนิคทินแลเยอรโครมาโทกราฟ (Thin
Layer Chromatography or TLC) ซึ่งเปนเทคนิคการตรวจวิเคราะหที่ใชเวลานานหลายชั่วโมง สิ้นเปลืองสารเคมีหรือตัวทําละลายในปริมาณมาก และมี
คาใชจายในการตรวจวิเคราะหสูง สําหรับในงานวิจัยนี้เปนการพัฒนาวิธีการในการตรวจวิเคราะหโลชั่นและครีมที่มีคาใชจายที่ตํ่าและใชเวลาในการตรวจ
วิเคราะหที่สั้น โดยเปนบูรณาการของเทคนิคฟูเรียรทรานสฟอรมอินฟราเรดสเปกโทรสโกปและวิธีคีโมเมทริกส

1.2 วัตถุประสงค
เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีในการตรวจวิเคราะหตัวอยางเครื่องสําอางชนิดโลชั่นและครีม เพื่อใชในการจําแนกและระบุชนิดของโลชั่นและครีม
และใชในการตรวจหาการปนเปอนของไฮโดรควิโนนในโลชั่นและครีมดวยเทคนิคฟูเรียรทรานสฟอรมอินฟราเรดสเปกโทรสโกปและคีโมเมทริกส

1.3 เทคนิคฟูเรียรทรานฟอรมอินฟราเรดสเปกโทรสโกป
เทคนิคฟูเรียรทรานสฟอรมอินฟราเรดสเปกโทรสโกป (Fourier transform infrared spectroscopy) หรือเรียกสั้นๆ วา เอฟทีไออาร (FT-IR) เปน
เทคนิคที่ใชพลังงานที่เปนแสงหรือคลื่นแมเหล็กไฟฟา (Electromagnetic wave) ในชวงอินฟราเรด (Infrared) หรือเรียกสัน้ วา ไออาร (IR) ซึง่ ตรงกับเลขคลืน่
(Wavenumber) ประมาณ 4,000 ถึง 400 cm-1 ผานเขาไปในสารตัวอยางที่ตองการตรวจวิเคราะห โดยเทคนิคการตรวจวัดนี้อาศัยหลักการวา “สารเคมีที่มี
โครงสรางโมเลกุลที่แตกตางกันหรือมีหมูฟงกชัน (Functional group) ที่แตกตางกันจะมีสถานะแทรนซิชันของพลังงานการสั่น (Vibrational energy
transition state) ที่แตกตางกัน เปนผลใหมีอินฟราเรดสเปกตรัม (Infrared spectrum) ที่แตกตางกันไปดวย” (Skoog, Holler, and Nieman, 1998: 381-383;
Kellner, Mermet, Otto, and Widmer, 1998: 541-543) เนื่องจากในความเปนจริงพบวา โลชั่นและครีมแตละชนิดมีชนิดขององคประกอบและสัดสวนของ
องคประกอบทางเคมีที่แตกตางกัน รวมทั้งสารไฮโดรควิโนนก็ยอมแตกต างจากองคประกอบอื่นๆ ในโลชั่นและครีม หรือมีธรรมชาติเชิงโมเลกุ ล
(Molecular nature) ที่แตกตางกัน จากความแตกตางดังกลาวจึงยอมสามารถตรวจวัดดวยเทคนิคอินฟราเรดสเปกโทรสโกปได

1.4 เจอแมเนียมทิป
เจอแมเนียมทิป (Germanium tip) เปนเครื่องประกอบ (Accessory) แบบหนึ่งที่ใชในการตรวจวัดในเทคนิคฟูเรียรทรานสฟอรมอินฟราเรดสเปก
โทรสโกป โดยเปนการตรวจวัดในแบบวิธีสะทอน (Reflection mode) แบบหนึ่งที่เกิดการสะทอนหลายครั้ง (Multiple rflection) และเปนแบบแอตเทนูเอเทต
โทเทลรีเฟลกชัน (Attenuated total reflection) หรือเรียกสั้นๆวา เอทีอาร (ATR) ในการวิจัยนี้ใชเจอแมเนียมทิปที่ประดิษฐขึ้นโดยหนวยปฏิบัติการวิจัย
อุปกรณรับรู (Sensor research unit) ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ซึ่งแสดงไดดังรูปที่ 1

รูปที่ 1 เจอแมเนียมทิปที่ประดิษฐโดยหนวยปฏิบัติการวิจัยอุปกรณรับรู
การตรวจวัดตัวอยางโลชั่นและครีมโดยใชเจอแมเนียมทิปสามารถตรวจวัดไดอยางงายดายโดยไมมีขั้นตอนการเตรียมตัวอยางที่ใชสารเคมี
ที่ยุงยาก การวิเคราะหสามารถทําไดอยางงายๆโดยปายหรือหยดตัวอยางของโลชั่นหรือครีมลงบนสไลดกระจก (Glass slide) แลวเลื่อนใหตัวอยาง
โลชั่นหรือครีมนั้นสัมผัสกับเจอแมเนียมทิปดังรูปที่ 2
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ตัวอยางโลชั่นหรือครีม

สไลดกระจก

รูปที่ 2 ภาพจําลองแสดงการตรวจวัดตัวอยางโลชั่นและครีมดวยเจอแมเนียมทิปโดยละเลยมาตราสวนที่ถูกตอง
1.5 คีโมเมทริกส
คีโมเมทริกส (Chemometrics) เปนการผสมผสานระหวางองคความรูทางเคมีกับกระบวนการทางคณิตศาสตรและสถิติในการจัดการ แปล
ผล และทํานายขอมูลทางเคมี คีโมเมทริกสอาจแบงยอยไดเปน 5 กลุมดวยกัน คือ การออกแบบการทดลอง (Experimental design) การประมวลผล
สัญญาณ (Signal processing) การเทียบมาตรฐานหลายตัวแปร (Multivariate calibration) การรูจําแบบทางเคมี (Chemical pattern recognition) และ
การแยกชัดทางเคมี (Chemical resolution) (Brereton, 2003: 1-11; Malinowski, 1991: 1) สําหรับการวิจัยนี้เปนการประยุกตใชการรูจําแบบทางเคมี ซึ่ง
ไดแก การวิเคราะหตัวประกอบเปาหมายในการตรวจหาการปนเปอนของไฮโดรควิโนนในตัวอยางโลชั่นและครีม

1.6 การวิเคราะหตัวประกอบเปาหมาย
การวิเคราะหตัวประกอบเปาหมาย (Target factor analysis) หรือเรียกสั้นๆวา ทีเอฟเอ (TFA) เปนวิธีการอยางหนึ่งในทางคีโมเมทริกสที่ใช
ทดสอบเวกเตอร (Vector) หรือตัวประกอบ (Factor) ที่คาดวาจะเปนสวนหนึ่งของตัวประกอบที่แผทั่ว (Span) ทั้งปริภูมิขอมูล (Data space) หรือในทางเคมี
อาจกลาวอีกอยางหนึ่งไดวา “ใชในการทดสอบวา สาร A เปนองคประกอบหนึ่งในระบบของสารผสมหลายองคประกอบ (Multi-component mixture)
หรือไม” โดยในขั้นตอนการคํานวณจะใชพื้นฐานของการวิเคราะหถดถอย (Regression analysis) และการวิเคราะหสวนประกอบมุขสําคัญ (Principal
component analysis) แลวตรวจสอบผลของการทดสอบโดยใชความผิดพลาดรากกําลังสองเฉลี่ย (Root-mean-square error or rms) และคาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ (Correlation coefficient or rpq) โดยหากไดคาความผิดพลาดรากกําลังสองเฉลี่ยต่ําและมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเขาใกล 1 อาจถือไดวา
เวกเตอรนั้นเปนเวกเตอรหนึ่งที่แผทั่วทั้งปริภูมิขอมูล หรือสารนั้นเปนสวนหนึ่งหรือเปนองคประกอบหนึ่งที่อยูในระบบของสารผสมนั้น (Malinowski,
1991: 57-61)

1.7 การสํารวจเอกสารที่เกี่ยวของ
เครื่องสําอางเปนสิ่งสําคัญในชีวิตประจําวันสําหรับผูบริโภคทั้งที่เปนกลุมวัยรุน นักศึกษา ไปจนถึงวัยทํางาน และทั้งที่เปนหญิงและชาย
ปญหาของเครื่องสําอางนั้นสวนใหญเกิดจากผูประกอบการที่ไมสุจริตทําปลอมเครื่องสําอางหรือปลอมปนเครื่องสําอางดวยสารเคมีที่เปนอันตราย
เชน ไฮโดรควิโนน ปรอทแอมโมเนีย เปนตน โดยสารเคมีดังกลาวอาจใหผลที่สวยงามอยางรวดเร็วในชวงตน แตจะเปนผลเสียอยางมากในภายหลัง
ปจจุบันการตรวจวิเคราะหสารเคมีที่เปนอันตรายในเครื่องสําอางใชวิธีทินแลเยอรโครมาโทกราฟ ซึ่งเปนเทคนิคการตรวจวิเคราะหที่ใชเวลานาน
สิ้นเปลืองสารเคมีหรือตัวทําละลายในปริมาณมาก และมีคาใชจายในการตรวจวิเคราะหที่สูง แมวากรมวิทยาศาสตรการแพทยไดพัฒนาชุดตรวจ
สําเร็จรูปที่สามารถใชตรวจในภาคสนามได แตก็ตองยืนยันผลดวยการตรวจวิเคราะหในระดับสูงอีกเชนกัน
งานวิจัยเกี่ยวกับเครื่องสําอางชนิดโลชั่นและครีมแบงเปน 2 กลุม คือ กลุมงานวิจัยที่เกี่ยวกับการพัฒนา ปรับปรุง หรือดัดแปลงคุณภาพของ
เครื่องสําอาง กับกลุมงานวิจัยที่เกี่ยวกับตรวจสอบผลหรือฤทธิ์ของเครื่องสําอางในดานตางๆ เชน การตรวจวัดปริมาณสารไฮโดรควิโนนในครีมหนาใส
(Lightening cream) โดยใชเทคนิคอัลตราไวโอเลต-วิสิเบิลสเปกโทรสโกป (Ultraviolet-visible spectroscopy) โดยใหไฮโดรควิโนนทําปฏิกิริยาเกิดเปน
พารา-เบนโซควิโนน (p-Benzoquinone) เสียกอน (Uddin et al., 2011: 132-137) การตรวจวัดปริมาณสารไฮโดรควิโนน ฟนอล (Phenol) และสารกันเสีย
(Preservatives) ในเครื่องสําอางชนิดครีมโดยใชเทคนิคไฮเพอรฟอรแมนตลิควิดโครมาโทกราฟ (High Performance Liquid Chromatography) (Gao et al,
2011: 4307-4311) การตรวจวัดปริมาณวิตามินอี (Vitamin E) ในเครื่องสําอางโดยใชเทคนิคไฮเพอรฟอรแมนตลิควิดโครมาโทกราฟ (Nada et al, 2010: 353365) การตรวจวัดคาแฟกเตอรการปองกันแสงอาทิตย (Sun protection factor or SPF) ในเครื่องสําอางประเภทกันแดด (Sunscreen) โดยใชเทคนิค
อัลตราไวโอเลต-วิสิเบิลสเปกโทรสโกป (Qiu et al., 2007: 1408-1411) การตรวจวัดในเวลาเดียวกันของปริมาณสารอารบูทิน (Arbutin) กรดโกจิก (Kojic
acid) และไฮโดรควิโนนในเครื่องสําอางโดยใชเทคนิคการเคลื่อนสูขั้วไฟฟาแคพิลลารี (Capillary electropheresis) (Lin et al., 2007: 279-282) เปนตน โดย
เทคนิควิธีการที่ใชสวนใหญนี้เปนเทคนิคการตรวจวิเคราะหที่ใชเวลานาน และสิ้นเปลืองสารเคมีหรือตัวทําละลายในปริมาณมาก สําหรับในงานวิจัยนี้เปน
การตรวจวัดตัวอยางเครื่องสําอางชนิดโลชั่นและครีมโดยใชเทคนิคฟูเรียรทรานสฟอรมอินฟราเรดสเปกโทรสโกปและวิธีคีโมเมทริกสในการระบุและ
ตรวจหาการปนเปอนของไฮโดรควิโนน โดยเทคนิคที่ใชในการวิจัยนี้เปนวิธีที่ไมทําลายตัวอยาง (Non-destructive analysis) เตรียมตัวอยางไดอยางงายดาย
หรือแทบไมมีขั้นตอนการเตรียมตัวอยาง ใหผลการตรวจวิเคราะหที่รวดเร็ว ใชปริมาณสารตัวอยางนอย และมีคาใชจายในการตรวจวัดที่ต่ํา จึงเหมาะสมกับ
การตรวจวัดตัวอยางโลชั่นและครีมในกรณีที่มีตัวอยางที่ตองการตรวจวัดจํานวนมากได
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2. วิธีการทดลอง
งานวิจัยนี้เปนงานวิจัยเชิงทดลอง เพื่อศึกษาขั้นตอนการเตรียมตัวอยางเครื่องสําอางชนิดโลชั่นและครีม แลวทําการตรวจวัดตัวอยางโลชั่น
และครีมแตละชนิดดวยเทคนิคอินฟราเรดสเปกโทรสโกป โดยประกอบดวยยี่หอของตัวอยางโลชั่นและครีมทั้งหมด 14 ยี่หอ ไดแก พอนดส (Pond’s)
ลอรีอัล (L’oreal) โอเลย (Olay) สมูทอี (Smooth E) เคเอ (KA) โรจูคิส (Rojukiss) สไบนาง (Sabainang) มิสทีน (Mistine) เนเจอรริช (Nature rich)
เดอะรีฟ (The reef) กวนอิม (Kuan-im) ซิงซิง (Cing Cing) พอลลา (Polla) และการนิเย (Garnier) และคิดเปนจํานวนตัวอยางโลชั่นและครีมทั้งหมด
16 ตัวอยางดังแสดงในตารางที่ 1 และเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกฟองรองและการดําเนินการตามกฎหมาย จึงจําเปนตองระบุตัวอยางโลชั่นและครีมเปนรหัส
ตัวอยางแทน โดยใชรหัสเปนตัวอักษรภาษาอังกฤษ C ตามดวยตัวเลข 2 ตัว เชน C01, C02, C03 เปนตน โดยที่รหัสตัวอยางนี้ไมจําเปนตองเรียงตาม
ตัวเลขไปเรื่อยๆ และไมไดเรียงตามตัวอักษรของชื่อยี่หอแตประการใด ทั้งนี้มีรหัสตัวอยางที่ C02 กับ C34 และ C04 กับ C05 เปนตัวอยางโลชั่นหรือ
ครีมที่เปนยี่หอเดียวกัน ในกรณีที่ตัวอยางโลชั่นหรือครีมมีลักษณะขนเพียงพอจะหยดหรือปายลงบนสไลดกระจก แตหากตัวอยางมีลักษณะคอนขาง
ใสจะบรรจุตัวอยางลงในถวยตัวอยาง (Sample cup) ดังรูปที่ 3 แลวทําการตรวจวัดตัวอยางโลชั่นและครีมในแบบวิธีสะทอน โดยวางสไลดกระจกหรือ
ถวยตัวอยางลงบนฐานของ Nicolet continuum infrared microscope คอยๆ เลื่อนฐานขึ้นจนปลายของเจอแมเนียมทิปสัมผัสลึกเขาไปในตัวอยาง แลว
บันทึกอินฟราเรดสเปกตรัมในชวงเลขคลื่นประมาณ 4,000 ถึง 750 cm-1 ดวยเครื่อง Nicolet magna 6700 FT-IR spectrometer ดังรูปที่ 4 โดยใชตัว
ตรวจหา (Detector) เปน MCT และกําหนดการแยกชัด (Resolution) เปน 4 cm-1 จํานวนการกราด (Number of scans) เปน 64 และอัตราการขยาย
(Gain) เปน 1 เนื่องจากตัวอยางโลชั่นและครีมแตละชนิดมีความไมเปนเนื้อเดียวกัน (Heterogeneity) แตกตางกันไป ทั้งนี้ขึ้นกับกระบวนการการผลิต
และอายุของโลชั่นและครีมนั้น จึงทําการตรวจวัดตัวอยางโลชั่นและครีมชนิดละ 12 ครั้ง แลวทําการจําแนกและระบุชนิดของตัวอยางโลชั่นและครีม
สวนในกรณีของการตรวจหาการปนเปอนของไฮโดรควิ-โนนเลือกสเปกตรัมในชวง 1,540 ถึง 1,000 cm-1 แลวทําการวิเคราะหการปนเปอนโดยใช
การวิเคราะหตัวประกอบเปาหมายและเทียบผลกับการตรวจโดยใชชุดทดสอบไฮโดรควิโนนของกรมวิทยาศาสตรการแพทย กระทรวงสาธารณสุข

ตารางที่ 1 ตัวอยางโลชั่นและครีมที่ใชในการตรวจวัด
รหัสตัวอยาง
C02
C03
C04
C05
C06
C09
รหัสตัวอยาง
C15
C16
C17
C22
C25
C30
C34
C42
C48
C50

ประเภทผลิตภัณฑที่ระบุขางผลิตภัณฑ
ครีมบํารุงผิวสูตรกลางวัน เพื่อลดเลือนริ้วรอยและแกไขจุดดางดํา
ครีมบํารุงผิวสําหรับกลางคืน เพื่อผิวเปลงประกายออนเยาว
ครีมบํารุงผิวผสมสารปองกันแสงแดด (SPF 19)
ผลิตภัณฑบํารุงผิวหนา
โลชั่นบํารุงผิวหนา
ครีมกันแดดสูตรไวทเทนนิ่ง (SPF 50)
ประเภทผลิตภัณฑที่ระบุขางผลิตภัณฑ
เดย ครีม (SPF 40 PA+++)
ครีมกันแดดหนานวล (SPF 32)
ครีมหนาเนียน
ซีรั่มนวดหนา (เพิ่ม Whitening)
ครีมทาฝา
ครีมทาสิวฝา
ครีมเพื่อผิวขาวกระจาง SPF 17/ PA++
ครีม SPF 15 (Anti-UVB) PA+ (Anti-UVA)
ครีมทาสิวฝา ผสมอัลลันโทอิน สําหรับทาสิวฝาและจุดดางดํา ทําใหใบหนาขาว
ครีมทาสิว สูตรสําหรับตอนกลางวัน

ขนาดบรรจุ
50 mL
50 g
100 g
50 mL
24 g
30 g
ขนาดบรรจุ
3 mL
7.5 g
10 g
15 mL
5g
3g
50 mL
50 mL
3g
5g

ราคาตอกรัม (หรือ
มิลลิลิตร)
7.98
11.98
5.14
13.98
20.21
4.83
ราคาตอกรัม (หรือ
มิลลิลิตร)
51.67
13.27
9.90
1.67
23.80
4.67
5.30
3.78
3.33
6.40

รูปที่ 3 ตัวอยางโลชั่นและครีมที่หยดหรือปายบนสไลดกระจกและที่บรรจุในถวยตัวอยาง
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รูปที่ 4 เครื่อง Nicolet Magna 6700 Spectrometer และ Nicolet Continuum Infrared Microscope

3. ผลการทดลองและวิจารณผล
รูปที่ 5 แสดงอินฟราเรดสเปกตรัมของตัวอยางโลชั่นและครีมแตละชนิด ซึ่งพบวา สเปกตรัมของตัวอยางโลชั่นและครีมแตละชนิด
แตกตางกันทั้งหมดและสามารถสังเกตความแตกตางนั้นดวยตาเปลา เมื่อเปรียบเทียบตัวอยางโลชั่นหรือครีมที่เปนยี่หอเดียวกัน คือ C02 กับ C34 และ
C04 กับ C05 ก็พบวา มีสเปกตรัมที่แตกตางกัน ซึ่งสะทอนวา ผูผลิตตัวอยางโลชั่นและครีมตางๆใชสวนผสมและอัตราสวนของสารสําคัญที่แตกตาง
กันนั่นเอง ในสวนของการตรวจหาการปนเปอนของไฮโดรควิ-โนนซึ่งทําการวิเคราะหผลดวยการวิเคราะหตัวประกอบเปาหมายพบวา ไมมีตัวอยาง
โลชั่นและครีมใดที่พบการปนเปอน ยกเวนรหัสตัวอยางที่ C03* และ C09* ที่ผูวิจัยจงใจทําการปลอมปนไฮโดรควิโนนเพิ่มลงไปในระดับความเขมขน
รอยละ 5 และ 1 ตามลําดับดังแสดงในตารางที่ 2 อยางไรก็ตามเปนที่นาสังเกตวารหัสตัวอยาง C16 มีผลการทดสอบที่กล้ํากึ่งมาก จึงควรมีการตรวจ
วิเคราะหดวยเทคนิคไฮเพอรฟอรแมนตลิควิดโครมาโทกราฟตอไป โดยที่ผลการตรวจวัดดังกลาวนี้สอดคลองกับผลการตรวจวัดดวยชุดทดสอบ
ไฮโดรควิโนน จากรูปที่ 5 เมื่อดึงภาพหรือแสดงผลของอินฟราเรดสเปกตรัมเฉพาะในชวงเลขคลื่น 1,540 ถึง 1,000 cm-1 พบวา มีรหัสตัวอยางที่ C04,
C06, C09, C17, C34 และ C42 ซึ่งพบวา มีตําแหนงของพีค (Peak) ใกลเคียงกับของไฮโดรควิโนนมากดังรูปที่ 6 โดยที่พีคที่ตําแหนง 1,517 และ 1,473
cm-1 เปนการสั่นแบบยืดหด (Stretching) ของพันธะ C=C ในวงแหวนของไฮโดรควิโนน และพีคที่ตําแหนง 1,359 และ1,204 cm-1 เปนการสั่นแบบงอ
(Bending) ของพันธะ C–H และการสั่นแบบยืดหดของพันธะ C–O ในโมเลกุลของไฮโดรควิโนนตามลําดับ จากขางตนจึงอาจเปนไปไดวา ตัวอยาง
โลชั่นและครีมดังกลาวมีสวนผสมของสารเคมีที่มีโครงสรางโมเลกุลใกลเคียงกับไฮโดรควิโนนมากก็ได

ตารางที่ 2 ผลการทดสอบการปนเปอนของไฮโดรควิโนนในตัวอยางโลชั่นและครีม
การวิเคราะหตัวประกอบเปาหมาย
rms
rpq
C02
0.6350
0.4368
C03
0.6683
0.3361
C03*
0.4483
0.7728
C04
0.6433
0.4128
C05
0.6005
0.5255
C06
0.6300
0.4510
C09
0.6171
0.4857
C09*
0.4576
0.7651
C15
0.6445
0.4088
C16
0.5649
0.5997
C17
0.6692
0.3821
C22
0.7266
- 0.3005
C25
0.6863
0.2500
C30
0.6788
0.3031
C34
0.6816
0.2628
C42
0.6292
0.4551
C48
0.6413
0.4200
C50
0.6948
0.2677
**
หมายเหตุ ผลการทดสอบเปนบวกเมื่อคา rms นอยกวา 0.5 และคา rpq มีคาเขาใกล 1
รหัสตัวอยาง
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ลบ
ลบ
บวก
ลบ
ลบ
ลบ
ลบ
บวก
ลบ
ลบ (?)
ลบ
ลบ
ลบ
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ลบ
ลบ
ลบ
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1 C02

C17

0
1 C03

C22

0
1 C04

C25

0
1 C05

C30

0
1 C06

C34

0
1 C09

C42

0
1 C15

C48

0
1 C16

C50

0
4000

3000

2000

1000 4000

Wavenumber

3000

2000

รูปที่ 5 อินฟราเรดสเปกตรัมของตัวอยางโลชั่นและครีมทั้งหมดที่ทําการตรวจวัด
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1,359

1,204

1,103

Hydroquinone
C04

C06

Absorbance

C09
C09* with 1%
hydroquinone
addition
C17

C34
C42
C03
C03* with 5%
hydroquinone
addition
1500

1300

Wavenumber

1100

รูปที่ 6 อินฟราเรดสเปกตรัมของไฮโดรควิโนนและตัวอยางโลชั่นและครีมที่มีลักษณะใกลเคียงกัน
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4. สรุป
เทคนิคฟูเรียรทรานสฟอรมอินฟราเรดสเปกโทรสโกปสามารถระบุและจําแนกชนิดของตัวอยางเครื่องสําอางชนิดโลชั่นและครีมไดอยาง
ถูกตองทั้งหมด โดยที่ทําการตรวจวัดตัวอยางโลชั่นและครีมในแบบวิธีสะทอนโดยใชเจอแมเนียมทิป ซึ่งเปนการตรวจวัดที่ไมทําลายตัวอยางและ
สามารถทําการตรวจวัดไดงายสะดวกรวดเร็ว สวนการตรวจหาการปนเปอนของไฮโดรควิโนนแลวทําการวิเคราะหอินฟราเรดสเปกตรัมในชวงเลข
คลื่น 1,540 ถึง 1,000 cm-1 ดวยการวิเคราะหตัวประกอบเปาหมายพบวา ไมมีตัวอยางโลชั่นและครีมใดที่มีการปนเปอน อยางไรก็ตามมีบางตัวอยางที่
พบวา มีอินฟราเรดสเปกตรัมใกลเคียงกับไฮโดรควิโนน และมีอยู 1 ตัวอยางที่พบวา มีผลการทดสอบกล้ํากึ่งมาก ซึ่งอาจเปนไปไดวามีการปนเปอน
ของไฮโดรควิโนนในระดับต่ํามาก จากขางตนจึงควรมีการตรวจยืนยันเพิ่มเติมดวยเทคนิคไฮเพอรฟอรแมนตลิควิดโครมาโทกราฟตอไป
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Situation and Trend Forecast of Dengue in Phang-nga Province
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บทคัดยอ
การศึกษาสถานการณการเกิด การกระจายของโรคไขเลือดออก ของพื้นที่จังหวัดพังงา พบวามีแนวโนมสูงขึ้น โดยเปนลักษณะปเวน
สามป โดยจะกระจายไปยังตําบลตางๆ ที่มีประชากรคอนขางหนาแนนและเปนพื้นที่รอยตอที่มีการเคลื่อนยายของประชากร เมื่อเปรียบเทียบวิธีการ
พยากรณอนุกรมเวลาที่นํามาวิเคราะหทั้ง 5 วิธี คือวิธีการพยากรณของบอกซและเจนกินส เทคนิคการปรับใหเรียบ การวิเคราะหอนุกรมเวลาแบบ
คลาสสิค วิธีการพยากรณรวมโดยการหาคาเฉลี่ยถวงน้ําหนักดวยวิธีการใหน้ําหนักที่เทากัน และดวยวิธีการคาสัมบูรณต่ําสุด ผลการศึกษาจะไดวา
วิธีการพยากรณรวมโดยใหน้ําหนักดวยวิธีการคาสัมบูรณต่ําสุด เหมาะสมกวาวิธีการพยากรณอื่น ๆ ที่นํามาศึกษาเปรียบเทียบสําหรับขอมูลจํานวน
ผูปวยที่นํามาทําการวิเคราะห ไดตัวแบบการพยากรณของขอมูลอนุกรมเวลาที่นํามาวิเคราะห ดังนี้
Ŷt = 0.08 Yˆ1t + 0.92 Yˆ3t
โดยที่ Yˆ1t คือ คาพยากรณที่ไดจากวิธีการวิเคราะหอนุกรมเวลาแบบคลาสสิค
Yˆ คือ คาพยากรณที่ไดจากวิธีการของบอกซและเจนกินส
คําสําคัญ อนุกรมเวลา โรคไขเลือดออก การพยากรณ
3t

Abstract

To study the situation and the spread of Dengue fever in Phang Nga province revealed that the trend was increased in the perioditic
pattern. The peak of dengue cases was increased at year and off for 3 years. The distribution of dengue cases were spreaded from the crowded
community to border of district with high migration rate of population to other area. The comparative studies on Time Series forecast were done
with 5 methods; Box and Jenkins methods, Smoothing Technique, Classical Decomposition Method and Combined Forecast Method with same
weight average, including the least absolute value. The results indicated that the mixed method combining average weight with the least absolute
value more appropriated to use than other forecasting methods under the same comparative analysis for numbers of patients. The Time Series
Forecast model is being acquired through the following equation:
Ŷt = 0.08 Yˆ1t + 0.92 Yˆ3t
Given Yˆ1t as the forecast derived from Classical Decomposition Method
Yˆ as the forecast based on Box and Jenkins Theories
Keywords: Time series, Dengue fever, Forecast.
3t

1. บทนํา
การเฝาระวังโรคไขเลือดออกโดยการรายงานผูปวยเปนวิธีที่ดีกวาวิธีอื่นๆ และปจจุบันเปนโรคที่อยูในเปาหมายของกระทรวงสาธารณสุขที่
พยายามจะลดอัตราปวยไมใหเกิน 50 ตอประชากรแสนคน (ชาญณรงค คงคาศรี, 2548) ป พ.ศ. 2553 และ 2554 ในจังหวัดพังงายังคงมีอัตราปวยที่สูงอยู คือ
235.53 และ 174.11 ตอแสนประชากรตามลําดับ การแสวงหาวิธีเฝาระวัง ปองกันและควบคุมโรคที่สะดวกรวดเร็ว จําเปนตองอาศัยการสรางรูปแบบจําลอง
ทํานายโรคนี้ จะสามารถใชเปนขอมูลประกอบการวางแผนกําหนดพื้นที่เสี่ยงที่เห็นภาพรวมชัดเจน เพื่อดําเนินการเฝาระวัง ปองกันและควบคุมการระบาด
ของโรคไขเลือดออกไดเฉพาะเจาะจงยิ่งขึ้น ลดจํานวนอัตราปวยของประชากรลงใหไดตามเปาหมายของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งจะสงผลตอไปถึง
ประสิทธิภาพของทรัพยากรมนุษยในการพัฒนาประเทศใหมีความเจริญกาวหนาตอไป

แผนภูมิที่ 1 จํานวนผูปวยไขเลือดออก ป พ.ศ.2535 - 2554
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2. วิธีการศึกษา
ขั้นที่ 1 เก็บรวบรวมขอมูลที่ใชในการวิจัย ไดแก ขอมูลจํานวนผูปวยโรคไขเลือดออกของจังหวัดพังงาเปนรายเดือน ตั้งแต พ.ศ. 2544 ถึง พ.ศ. 2554
ขั้นที่ 2 นําขอมูลผูปวยรายตําบลเขาสูโปรแกรม ArcGIS เพื่อศึกษาสถานการณการเกิด การกระจายของโรคไขเลือดออก ของพื้นที่จังหวัดพังงา
ขั้นที่ 3 นําขอมูลอนุกรมเวลามาพล็อตกราฟเพื่อศึกษาลักษณะทั่วไปของอนุกรมเวลา
ขั้นที่ 4 สรางตัวแบบที่เหมาะสมสําหรับขอมูล 4 วิธี คือ วิธีพยากรณอนุกรมเวลาโดยวิธีบอกซและเจนกินส เทคนิคปรับใหเรียบ การวิเคราะห
อนุกรมเวลาแบบคลาสสิค และวิธีการพยากรณรวม (เสาวณิต สุขภารังษี, 2542) ในการศึกษาครั้งนี้ มีขนาดของขอมูลที่นํามาวิเคราะหดวยวิธีการพยากรณตาง
ๆ ขางตน 132 คาบเวลา โดยแบงขอมูลเปน 2 สวน ในสวนที่ 1 มีจํานวน 120 คาบเวลา (ขอมูลป พ.ศ. 2544 - พ.ศ. 2553) ซึ่งเปนสวนที่นํามาวิเคราะหหาตัวแบบ
ที่เหมาะสม ซึ่งจากการคํานวณเมื่อไดตัวแบบที่ใชพยากรณขอมูลก็จะทําการพยากรณลวงหนา 12 คาบเวลา (พยากรณลวงหนาในป 2554) จากนั้นนําขอมูลที่
พยากรณไดนี้ไปเปรียบเทียบกับขอมูลในสวนที่เหลือไวจํานวน 12 คาบเวลา ขอมูลในป พ.ศ. 2554) จากนั้นนํามาตรวจสอบความแมนยํา
1. วิธีของบอก-เจนกินส (Box and Jenkins Methods)
วิธีของบอก-เจนกินส จะหาตัวแบบอนุกรมเวลา โดยพิจารณาสหสัมพันธระหวาง Y ที่ตําแหนงเวลาหรือคาบ t (Yt) และ Y ที่ตําแหนง
เวลา หรือคาบเวลาตาง ๆ ที่ผานมา (Yt-1, Yt-2 ,…) เมื่อไดตัวแบบที่แสดงความสัมพันธระหวาง Yt กับ Yt-1, Yt-2 ,… จะใชตัวแบบนี้ในการพยากรณ Yt+-1,
Yt+2 ,… ในอนาคต
วิธีการของบอก-เจนกินส มีขั้นตอนดังนี้
1) การตรวจสอบขอมูล เพื่อพิจารณาวาอนุกรมเวลา เปนสเตชันนารี (Stationary time series) หรือไม โดยพิจารณาจากกราฟของอนุกรม
เวลา หรือพิจารณาจากกราฟฟงกชันสหสัมพันธในตัวเอง (Autocorrelation function: ACF) และ ฟงกชันสหสัมพันธในตัวเองบางสวน (Partial
autocorrelation function: PACF) ของอนุกรมเวลา { Yt }
2) สรางอนุกรมเวลาชุดใหม ในกรณีที่อนุกรมเวลาไมเปนสเตชันนารี (Nonstationary time series) ซึ่งขอมูลผูปวยโรคไขเลือดออกไม
เปนสเตชันนารี จึงตองแปลงใหเปนขอมูลอนุกรมเวลาชุดใหม {Wt}โดยการหาคาผลตางลําดับที่ l (Wt = Yt - Yt-1)
3) สรางกราฟ ACF และ PACF ของอนุกรมเวลา {Wt} เพี่อพิจารณาวาอนุกรมเวลาชุดใหมเปนสเตชันนารีหรือไม
4) การกําหนดตัวแบบ เปนการหาตัวแบบอนุกรมเวลาที่คาดวาเหมาะสมกับอนุกรมเวลา โดยพิจารณาจากกราฟ ACF และ PACF
5) การประมาณคาพารามิเตอรดวยวิธกี ําลังสองนอยสุด
6) การตรวจสอบความเหมาะสมของตัวแบบซึ่งอนุกรมเวลา { Yt } ที่กําลังศึกษาในครั้งนี้เปนอนุกรมเวลาตัวแบบ ARIMA (p,d,q)
(Autoregressive integrated moving average model of order p, d and q)
2. เทคนิคการปรับใหเรียบ (Smoothing technique) ของ Holt-Winters-trend and seasonal
สําหรับสมการที่ใชในการพยากรณตามวิธีของ Winters สามารถแบงเปน 2 รูปแบบ คือการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลในเชิงคูณ และการ
เปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลในเชิงบวกซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
1) เปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลในเชิงคูณ (Mulitplicative seasonal variation หรือ Holt-Winters-mulitplicative)
วิธีการพยากรณโดยวิธีนี้อาจกลาวไดวาเปนวิธีการทําใหเรียบแบบเอกซโปเนนเชียลที่ดีที่สุดในการพยากรณขอมูลที่มีอิทธิพลของ
ฤดูกาลที่แสดงในรูปแบบเชิงคูณ กลาวคือขอมูลที่นํามาพยากรณมีการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลและมีสัดสวนเปลี่ยนแปลงไปตามชวงเวลาของขอมูล
เชน เมื่อเวลาของขอมูลเพิ่มขึ้นการเปลี่ยนแปลงตามผลของฤดูกาลมีขนาดใหญขึ้น หรือในทางกลับกันเมื่อเวลาของขอมูลเพิ่มขึ้นการเปลี่ยนแปลงตาม
ผลของฤดูกาลมีขนาดลดลง เปนตน ซึ่งการเปลี่ยนแปลงของขอมูลเชนนี้เรียกวาการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลเชิงคูณ โดยรูปแบบของสมการมีดังนี้
$
; $y t + k คือ คาพยากรณ ณ เวลาที่ t+k
y
= (a + b k )c
ซึ่งคา a b และ c คํานวณจาก
t+k

at = α

t+k

yt
+ (1 + α )( at −1 + bt −1 )
ct − s

b t = β ( a t − a t − 1 ) + (1 − β ) b t − 1

ct = γ

yt
+ (1 − γ ) c t − s
at

α คือ คาคงที่ที่ทําใหเรียบระหวางขอมูลกับคาพยากรณ ( 0 ≤ α ≤ 1 )
β คือ คาคงที่ที่ทําใหเรียบระหวางแนวโนมจริงกับคาประมาณการของแนวโนม ( 0 ≤ β ≤ 1 )
γ คือ คาคงที่ที่ทําใหเรียบระหวางฤดูกาลจริงกับคาประมาณของฤดูกาล ( 0 ≤ γ ≤ 1)
s คือ คาบเวลาของฤดูกาล
2) การเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลในเชิงบวก (Additive seasonal variation หรือ Holt-Winters- additive)
การพยากรณโดยวิธีการทําใหเรียบแบบเอกซโปเนนเชียลในเชิงบวกนั้นเหมาะสมการการพยากรณขอมูลที่มีอิทธิพลของฤดูกาล โดยการ
เปลี่ยนแปลงของฤดูกาลมีลักษณะเหมือนเดิมหรือแตกตางจากเดิมไมมากนัก กลาวคือแมเวลาของขอมูลจะเปลี่ยนไปแตรูปแบบในการเปลี่ยนแปลงของ
ฤดูกาลจะมีลักษณะเชนเดิม ซึ่งรูปแบบของสมการมีดังนี้
โดยที่
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$
y t+ k = (a + b k ) + ct+ k

;

$y
t +k

คือ คาพยากรณ ณ เวลาที่ t+k

ซึ่งคา a b และ c คํานวณจาก
at = α ( yt − ct − s ) + (1 + α )(at −1 + bt −1 )
bt = β (at − at −1 ) + 1 − β bt −1
ct = γ ( yt − at +1 ) − γ ct − s

α คือ คาคงที่ที่ทําใหเรียบระหวางขอมูลกับคาพยากรณ ( 0 ≤ α ≤ 1)
β คือ คาคงที่ที่ทําใหเรียบระหวางแนวโนมจริงกับคาประมาณการของแนวโนม ( 0 ≤ β ≤ 1 )
γ คือ คาคงที่ที่ทําใหเรียบระหวางฤดูกาลจริงกับคาประมาณของฤดูกาล ( 0 ≤ γ ≤ 1 )
s คือ คาบเวลาของฤดูกาล
3. วิธีอนุกรมเวลาแบบคลาสสิค (Classical decomposition method)
การศึกษาและแยกองคประกอบของขอมูลอนุกรมเวลาออกจากกัน ซึ่งรูปแบบความสัมพันธระหวางองคประกอบตางๆ ของอนุกรมเวลามี 2
รูปแบบคือรูปแบบผลคูณและรูปแบบผลบวก โดย
ถากําหนดให
Y คือตัวแปรอนุกรมเวลา (เชน ยอดขาย ปริมาณการผลิต จํานวนผูปว ย)
T คือคาแนวโนม
C คือคาการแปรผันตามวัฏจักร
S คือคาการแปรผันตามฤดูกาล
I คือคาการแปรผันแบบผิดปกติ
รูปแบบผลคูณ (Multiplicative model) คือ Y = T x C x S x I
รูปแบบผลบวก (Additive model) คือ Y = T + C + S + I
ในกรณีขอมูลอนุกรมเวลาเก็บรวบรวมเปนรายป รูปแบบความสัมพันธระหวางองคประกอบตางๆ ในอนุกรมเวลาจะไมมีการผันแปรตาม
ฤดูกาล ดังนั้น Y = T x C x I หรือ Y = T + C + I แตถาเก็บรวบรวมขอมูลเปนรายไตรมาสหรือรายเดือน จะมีการผันแปรตามฤดูกาลรวมอยูดวย ดังนั้น Y =
T x C x S x I หรือ Y = T + C + S + I แตขอมูลอนุกรมเวลาสวนใหญจะมีรูปแบบความสัมพันธระหวางองคประกอบตางๆ ในรูปผลคูณ
4. วิธีการพยากรณรว ม
การนําเทคนิคการพยากรณไปใช ผูใชควรเลือกวิธีการพยากรณใหเหมาะสมกับลักษณะของขอมูล โดยเลือกใชวิธีการพยากรณที่ทําใหไดคา
พยากรณที่ใกลเคียงกับคาจริง หรือมีความคลาดเคลื่อนพยากรณต่ําสุด เพื่อใหไดคาพยากรณที่ถูกตองและเชื่อถือไดสูง ดังนั้นการหาคาพยากรณรวม
(Combined forecast) จึงเปนอีกทางเลือกหนึ่งที่นํามาศึกษาในการวิจัยครั้งนี้ โดยการรวมวิธีการพยากรณเขาดวยกันโดยการใหนา้ํ หนักแตละวิธกี ารพยากรณ
ซึ่งมีวิธีการใหน้ําหนักดังตอไปนี้ วิธีการใหน้ําหนักที่เทากัน (Simple average method) และวิธีการหาคาพยากรณรวมดวยวิธีคาสัมบูรณต่ําสุด (Least
absolute value method)
ขั้นตอนวิธีการสรางตัวแบบโดยวิธีการพยากรณรวม
1.หารูปแบบสมการพยากรณดวยวิธกี ารพยากรณตาง ๆ ดังตอไปนี้ คือ
1.1 การวิเคราะหอนุกรมเวลาแบบคลาสสิค
1.2 วิธีการของวินเตอร (Winter method)
1.3 วิธีการบอกซและเจนกิ้นส (Box-Jenkins method)
2. หาคาเฉลีย่ ถวงน้ําหนักของแตละวิธีการ
2.1 วิธีการใหน้ําหนักของแตละวิธเี ทากัน (Simple average method) มีสูตรการคํานวณดังนี้
Wj =
โดยที่

โดยที่

Wj
คือ คาเฉลี่ยน้ําหนักของวิธีการพยากรณที่ j
m
คือ จํานวนวิธีการพยากรณที่นํามารวมกัน
2.2 วิธีคาสัมบูรณต่ําสุด (Least absolute value method)
เปนวิธีการคํานวณหาคาเฉลี่ยถวงน้าํ หนัก โดยอาศัยเทคนิคโปรแกรมเชิงเสนภายใตเงื่อนไขที่จะทําใหผลรวมของคาสัมบูรณ
ของความคลาดเคลือ่ นต่ําสุด
ขั้นตอนที่ 1 จากขอมูลอนุกรมเวลา (Yt) และคาพยากรณจากสมการพยากรณที่ไดจากวิธีการพยากรณตาง ๆ ในขอ 1 ( jt
นํามาแปลงใหอยูในรูปสมการเชิงเสน
ขั้นตอนที่ 2 คํานวณหาคาถวงน้ําหนักดวยวิธีคาสัมบูรณตา่ํ สุด โดยนําสมการเชิงเสนที่ไดในขั้นตอนที่ 1 มาแกสมการหาคาถวง
น้ําหนัก โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป QSB+
3. นําคาถวงน้ําหนักที่ไดในขอ 2.1 และ 2.2 มาหาคาพยากรณในอนาคต
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ขั้นที่ 5 การตรวจสอบความแมนยํา
เปนการเปรียบเทียบวิธีพยากรณโดยเทคนิคการปรับใหเรียบ (Smoothing technique) วิธีอนุกรมเวลาแบบคลาสสิค (Classical
decomposition method) วิธีบอกซและเจนกินส (Box-Jenkins technique) และวิธีการพยากรณรวม (Combined forecast method) นํามาเปรียบเทียบวา
วิธีใดเหมาะสมกับขอมูลที่นํามาศึกษา ซึ่งในการเลือกวิธีการพยากรณที่เหมาะสําหรับอนุกรมเวลาแตละชุดนั้น เราจะใชการพิจารณาจากคาวัดความ
ถูกตอง ซึ่งเปนฟงกชันของคาความคลาดเคลื่อน et โดยที่ et เปนผลตางของคาจริงกับคาพยากรณ ณ เวลา t ดังนี้
n

∑e
t =1

MAPE =

Yt

t

n

×100

คาเฉลี่ยรอยละของความคลาดเคลื่อนสัมบูรณจากการพยากรณ (MAPE) เปนเกณฑในการเปรียบเทียบการพยากรณแตละวิธี เนื่องจากเปน
คาที่ไมมีหนวยจึงเหมาะสมในการใชเพื่อเปรียบเทียบวิธีการพยากรณหลายวิธีเมื่อใชอนุกรมเวลาชุดเดียวกัน ถาวิธีใดที่มีคาเฉลี่ยรอยละของความ
คลาดเคลื่อนสัมบูรณจากการพยากรณนั้น นอยกวาแสดงวาวิธีการพยากรณดังกลาวเหมาะสมกับขอมูลอนุกรมเวลาแตละชุดนั้น

3. ผลการศึกษาและอภิปรายผล
สถานการณโรคไขเลือดออกในจังหวัดพังงาพบวามีแนวโนมสูงขึ้น โดยเปนลักษณะปเวนสามป โดยจะกระจายไปยังตําบลตาง ๆ ที่มี
ประชากรคอนขางหนาแนนและเปนพื้นที่รอยตอที่มีการเคลื่อนยายของประชากร ดังแสดงในภาพที่ 1
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ภาพที่ 1 แผนที่การกระจายของโรคไขเลือดออก โดยแบงตามระดับความเสี่ยงของพื้นที่จังหวัดพังงา
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ภาพที่ 2 กราฟแสดงคารอยละของความคลาดเคลื่อนสัมบูรณของตัวแบบขอมูลจํานวนผูปวยโรคไขเลือดออก
และจากการศึกษาเปรียบเทียบวิธีการพยากรณอนุกรมเวลาที่นํามาวิเคราะหทั้ง 5 วิธี ซึ่งมีผลการศึกษาจะไดวา วิธีการพยากรณรวมโดย
ใหน้ําหนักดวยวิธีการคาสัมบูรณต่ําสุด และวิธีของบอกและเจนกินสเหมาะสมกวาวิธีการพยากรณอื่น ๆ ที่นํามาศึกษาเปรียบเทียบสําหรับขอมูล
จํานวนผูปวยที่นํามาทําการวิเคราะห โดยการพิจารณาจากคาเฉลี่ยของรอยละความคาดเคลื่อนสัมบูรณที่มีคาต่ําสุด และไดตัวแบบพยากรณของขอมูล
ที่นํามาวิเคราะห ซึ่งสรุปวิธีการพยากรณและตัวแบบที่เหมาะสมสําหรับการพยากรณจํานวนผูปวยดวยโรคไขเลือดออก ดังตอไปนี้
Ŷ = 0.08 Yˆ + 0.92 Yˆ
t

1t

3t

Yˆ1t คือ คาพยากรณที่ไดจากวิธีการวิเคราะหอนุกรมเวลาแบบคลาสสิค
Yˆ3t คือ คาพยากรณที่ไดจากวิธีการของบอกซและเจนกินส
หลังจากไดตัวแบบที่เหมาะสมในการพยากรณแลว จึงทําการพยากรณจํานวนผูปวยและอัตราการปวย (โดยคํานวณจากประชากรทั้งหมดของ
จังหวัดพังงาที่มีการคาดคะเนจํานวนประชากรไวลวงหนาแลว) ในการคาดคะเนจํานวนผูปวยโรคไขเลือดออกลวงหนาในป พ.ศ. 2555 – 2557 คาดวาการ
เกิดโรคมีแนวโนมเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องจากป 2554 นอกจากนี้ในเรื่องอัตราการปวย (โดยคํานวณจากประชากรทั้งหมดของจังหวัดพังงาที่มีการคาดคะเน
จํานวนประชากรไวลวงหนาแลว) โรคไขเลือดออกมีอัตราปวยที่สูงขึ้นจากป พ.ศ. 2554 จากผลการวิจัยนี้ จํานวนผูปวยโรคไขเลือดออกมีจํานวนสูงขึ้น
ทั้งๆ ที่ในปจจุบันนี้มีความกาวล้ําทางดานเทคโนโลยีทางการแพทยสูง ดังนั้นทางสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา จึงควรเฝาระวังโรคอยางใกลชิด และ
ใหความสําคัญในการดําเนินการปองกัน ควบคุมโรคเปนกรณีพิเศษ โดยกําหนดใหมีมาตรการเสริมจากวิธีที่ไดปฏิบัติ หรือเรงรัดควบคุมกํากับให
ดําเนินการอยางจริงจัง รวมถึงการวางแผนดําเนินงานสาธารณสุขตางๆ ทั้งดานการรักษาพยาบาล และการสงเสริมสุขภาพของจังหวัดพังงา เพื่อลดจํานวน
ผูปวยและอัตราการปวยของโรคไขเลือดออกและโรคอื่นๆ
โดยที่

4. สรุป
วิธีการพยากรณและตัวแบบที่เหมาะสมสําหรับการพยากรณจํานวนผูปวยดวยโรคไขเลือดออกในจังหวัดพังงา คือ
Ŷ = 0.08 Yˆ + 0.92 Yˆ
t

1t

3t

โดยที่ Yˆ1t คือ คาพยากรณที่ไดจากวิธีการวิเคราะหอนุกรมเวลาแบบคลาสสิค
Yˆ คือ คาพยากรณที่ไดจากวิธีการของบอกซและเจนกินส
3t
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การบําบัดสีในกลุมสีอะโซในน้ําทิ้งจากโรงงานยอมผาไหมโดยกระบวนการทางชีวภาพ
Biological Treatment of Azo Dye in Wastewater from Silk Industry
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บทคัดยอ
การศึกษาความสามารถในการลดคาความเขมสีในกลุมสีอะโซ 2 ชนิด ไดแก สีน้ําเงิน(Acid blue 83) และสีเหลือง (6,6’ –Urcylenebis-1naphthol-3-sulfonic acid) ที่ความเขมขน 50 ppm 75 ppm และ 100 ppm โดยเชื้อเห็ดในกลุมไวทร็อท ซึ่งไดแก เชื้อเห็ดขอนขาว Lentinus
squarrosulus Mont. LS-YA และเชื้อเห็ดบด Lentinus polychrous Lev. LP-PT-1 พบวา เชื้อเห็ดทั้ง 2 ชนิด สามารถดูดซับสีน้ําเงินไดดีกวาสีเหลือง
โดยในเวลา 24 ชั่วโมงเชื้อเห็ดขอนขาวสามารถดูดซับสีน้ําเงินไดสูงสุดที่ 100 % ในทุกความเขมขน และสามารถดูดซับสีเหลืองได 20.22% , 40.44 %
และ 18.6 % ในขณะที่เชื้อเห็ดบด LP-PT-1 มีความสามารถในการดูดซับสีน้ําเงินได 60.74% 80.82% และ 79.27 % ในขณะที่สามารถดูดซับสีเหลือง
ได 19.73% 18.25% และ 15.83% การทดลองวัดคาความเปนกรด-ดางของสารละลายสีน้ําเงินและสีเหลืองโดยใชเชื้อเห็ดขอนขาว LS-YA และเชื้อ
เห็ดบด LP-PT-1 ที่ความเขมขน 100 ppm พบวามีคาเปลี่ยนแปลงเล็กนอยในชวงเวลา 24 ชั่วโมง ในการศึกษาความสามารถในการดูดซับสีระหวาง
เสนใยที่มีชีวิตกับเสนใยที่ไมมีชีวิตของเชื้อเห็ดขอนขาว LS-YA พบวา เสนใยที่มีชีวิตสามารถดูดซับสีน้ําเงินและสีเหลืองไดดีกวาเสนใยที่ไมมีชีวิต
โดยสามารถดูดซับสีน้ําเงินและสีเหลืองที่ความเขมขน 100 ppmได เทากับ 100 % และ 60.11 % ในขณะที่เชื้อเห็ดที่ไมมีชีวิตมีความสามารถในการดูด
ซับสีน้ําเงินได 88.16 % และสีเหลืองได 57.64 % ตามลําดับ จากผลการทดลองจึงมีความเปนไปไดที่จะนําเชื้อเห็ดขอนขาว LS-YA มาใชในการบําบัด
สีกลุมอะโซในน้ําเสียจากโรงงานยอมผาไหม
คําสําคัญ: เชื้อเห็ดขอนขาว Lentinus squarrosulus Mont. LS-YA เชื้อเห็ดบด Lentinus polychrous Lev. LP-PT-1 สีสังเคราะห การบําบัดสีสังเคราะห

Abstract

The study was aimed at reducing the concentration of two synthetic silk dyes by using white rot fungi. The concentrations of two
synthetic silk dyes; Blue (Acid blue 83) and Yellow (6,6’–Urcylenebis-1-naphthol-3-sulfonic acid). The concentrations of those dyes were 50 ppm
75 ppm and 100 ppm. The white rot fungi, Lentinus squarrosulus Mont. LS-YA, and Lentinus polychrous Lev. LP-PT-1 were used to reduce the
concentration of two synthetic silk dyes. The results indicated that both of white rot fungi cultures could reduce a blue dye more efficiently than a
yellow dye. After 24 hours, the white rot fungi LS-YA reduced 100 % of the blue dye at all concentrations. Whereas white rot fungi reduced 20.22
%, 40.44 % and 18.60 % of the yellow dye at 50 ppm, 75 ppm and 100 ppm, respectively. Likewise the white rot fungi LP-PT-1 reduced 60.74 %,
80.82 % and 79.27 % of the blue dye and 19.73 %, 18.25 % and 15.83 % of the yellow dye, respectively. During the experiment, pH value in two
dye solutions (blue and yellow) was slightly changed at 100 ppm. The results of the study on dyes adsorption by living and dead mycelia at 100
ppm was showed that living mycelia removed blue and yellow dyes (100 % and 60.11 %) more efficiently than the dead mycelia removed blue and
yellow (88.16 % and 57.64 %). Over all results have led to conclude that the white rot fungi LS-YA can be reduced the concentration of synthetic
silk dyes in wastewater from silk industry.
Keywords: Lentinus squarrosulus Mont. LS-YA, Lentinus polychrous Lev. LP-PT-1, Synthetic dye, Treatment of synthetic dye.

1. บทนํา
ปจจุบันนี้ผาไหมกําลังไดรับความนิยมเปนอยางมาก จึงสงผลทําใหปริมาณน้ําทิ้งที่เกิดจากกระบวนการยอมผาไหมเพิ่มมากขึ้น มีการปนเปอน
ของสียอมและโลหะหนักในน้ําเพิ่มขึ้น สงผลใหเกิดปญหาในการบําบัดเนื่องจากมีคาใชจายที่สูงขึ้น แตปจจุบันมีการศึกษาและพบวาเชื้อราขาว (whit rot
fungi) สามารถนํามาใชในการดูดซับสียอม (Selvam et al., 2003) และยังพบวาเชื้อราขาวสามารถผลิตเอนไซมที่สามารถยอยสลายสียอม (Wesenberg et al.,
2002; Hardin et al., 2003) นอกจากนี้ขี้เลื่อยซึ่งเปนสวนประกอบหลักของกอนเชื้อที่ใชเลี้ยงเชื้อราก็มีคุณสมบัติในการดูดซับเชนกัน (Ozacar and Sengil, 2006;
Garg et al., 2004) ดังนั้นจึงมีความเปนไปไดที่จะใชเชื้อราขาวในกลุมเห็ดชนิดตางๆเชน เห็ดนางรม เห็ดขอนขาว และ เห็ดบด ในการกําจัดสียอมและโลหะ
หนักบางชนิดที่ปนเปอนอยูในน้ําทิ้งจากการยอมผาไหมได โดยใชประโยชนจากกอนเชื้อเห็ดที่เหลือทิ้งจากฟารมเห็ดซึ่งเชื้อที่อยูในกอนเห็ดยังมีชีวิตอยู ก็
สามารถนํามาประยุกตใชในการกําจัดสียอมและโลหะหนักบางชนิดในน้ําทิ้งจากการยอมผาไหมไดอีกดวย โดยวิธีการนี้เปนแนวทางที่ดีในการบําบัดน้ําเสีย
อยางมีประสิทธิภาพ ตนทุนต่ํา และไมสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและมนุษย (Fu and Viraraghavan, 2001)

2. วิธีการทดลอง

2.1 การเตรียมกลาเชื้อจุลินทรียที่ใชในการทดสอบ
นําเชื้อเห็ดขอนขาว LS-YA และเชื้อเห็ดบด LP-PT-1 จาก stock culture มาเพาะเลี้ยงบนอาหาร Fahraeush agar ทีอ่ ณ
ุ หภูมิ 35 ˚C เปนเวลา 5 วัน
เพื่อเปนการเตรียมกลาเชื้อเห็ดใชทดสอบความสามารถในการดูดซับสี
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2.2 สีสังเคราะหและจุลินทรียที่ใชในการทดสอบ
การศึกษาการลดคาความเขมขนของสารละลายสีสังเคราะห 2 ชนิด ไดแก 6,6’ –Urcylenebis-1-naphthol-3-sulfonic acid (สีเหลือง) และ
Acid blue 83 (สีน้ําเงิน) โดยเชื้อเห็ดขอนขาว Lentinus squarrosulus Mont. LS-YA, และ และ เชื้อเห็ดบด Lentinus polychrous Lev. LP-PT-1

2.3 การเตรียมเชื้อเห็ด
2.3.1 เพาะเชือ้ เห็ดขอนขาว LS-YA และเชื้อเห็ดบด LP-PT-1 บนอาหาร Fahraeus agar บมเชื้อเห็ดเปนเวลา 5 วัน ที่ 35 °C
2.3.2 ตัดขอบโคโลนีเชื้อเห็ด ที่ไดปลูกดวย cork borer ขนาด 6 mm จํานวน 10 ชิ้น ใสลงในอาหาร Fahraeus broth pH 5.8 ที่ผานการนึ่งฆาเชื้อ
แลว ปริมาตร 100 ml ในขวดรูปชมพูขนาด 250 ml เพาะเลี้ยงในเครื่องบมเขยา ที่ความเร็วรอบ 150 rpm ที่ 35 ° C เปนเวลา 5 วัน เพื่อใหไดเชื้อเห็ดที่
ใชในการทดสอบความสามารถในการดูดซับสี

2.4 การศึกษาความสามารถในการลดคาความเขมขนของสารละลายสี
2.4.1 การเตรียมสารละลายของสีสังเคราะห
เตรียมสารละลายของสีสังเคราะหที่ความเขมขน 500 ppm (Stock solution) โดยชั่งสี 0.25 g ละลายในน้ํากลั่น แลวปรับปริมาตรในขวด
วัดปริมาตรขนาด 500 ml จะไดสารละลายสีที่มีความเขมขน 500 ppm
ทํากราฟมาตรฐานของสีสังเคราะห เตรียมสารละลายของสีสังเคราะห สีน้ําเงิน (Acid blue 83) และ สีเหลือง (6,6’ –Urcylenebis-1naphthol-3-sulfonic acid) ที่ความเขมขน 100 ppm แลวนํามาเจือจางใหไดความเขมขน 10, 20, 40 และ 80 ppm ตามลําดับ นํามาวัดคาดูดกลืนแสง
(OD) ที่ความยาวคลื่น 560 nm (สีน้ําเงิน) และ 400 nm (สีเหลือง) แลวนํามาสรางกราฟความสัมพันธของความเขมขนของสารละลายสีกับคาดูดกลืน
แสง โดยใหแกน x เปนความเขมขน และ แกน y เปนคาดูดกลืนแสง
2.4.2 ศึกษาความสามารถในการดูดซับของสารละลาย สีน้ําเงิน (Acid blue 83) และ สีเหลือง (6, 6’–Urcylenebis-1-naphthol-3-sulfonic acid)
ของเชื้อเห็ด
นําเชื้อเห็ดขอนขาว LS-YA และ เชื้อเห็ดบด LP-PT-1 น้ําหนักเปยก 5 g มาเพาะเลี้ยงในอาหาร Fahraeus broth ซึ่งมีสีน้ําเงินความ
เขมขน 100 ppm ในเครื่องบมเขยา ที่ความเร็วรอบ 150 rpm ที่อุณหภูมิ 35 ° C และเก็บตัวอยางในชวงเวลา 1-120 นาที และ 1/60-24 ชั่วโมง ตรวจวัด
ความเขมของสารละลายสีน้ําเงินที่เหลือเมื่อเพาะเลี้ยงเชื้อเห็ดทั้ง 2 ชนิด ณ เวลาตางๆ ดวยเครื่อง UV-VIS spectrophotometer ที่ความยาวคลื่น 560 nm
สําหรับสีน้ําเงินและ ที่ความยาวคลื่น 400 นาโนเมตร สําหรับสีเหลือง ทําการทดลอง 3 ซ้ํา เปรียบเทียบกับ control จากนั้นจึงนําคาความเขมขนของ
สารละลายสีที่วัดไดมาคํานวณหาความสามารถในการดูดซับสีของเชื้อเห็ด (Naeem Ali et al., 2007) โดยที่กําหนดให
ความสามารถในการดูดซับสี = (ความเขมขนของสารละลายสีเริ่มตน – ความเขมขนของสารละลายสีหลังการดูดซับ)x100
ความเขมขนของสารละลายสีเริ่มตน
2.4.3 ศึกษา pH ของน้ําสีสังเคราะหตอความสามารถในการลดคาความเขมขนของสารละลายสี
ทําการทดลองเชนเดียวกับขอ 3.5.1 และปรับ pH ของน้ําสีสังเคราะหกอน โดยใช 0.1 N HCl และ 0.1 N NaOH ใหมี pH ในชวง 3-10
สังเกตผลของคา pH ตอการเปลี่ยนแปลงของสีโดยการวัดคาการดูดกลืนแสง (OD) ดวยเครื่อง UV-VIS spectrophotometer
2.4.4 ศึกษาความสามารถในการดูดซับสีของเชื้อเห็ดที่มีชีวิตเปรียบเทียบกับเชื้อเห็ดที่ไมมีชีวิต
เตรียมเชื้อเห็ดในอาหารเหลวเปนเวลา 5 วัน 35 ° C ปนเหวี่ยงดวยความเร็วรอบ 150 rpm เพื่อใหไดน้ําหนักเปยกของเสนใย 10 กรัม
สําหรับเชื้อเห็ดที่ไมมีชีวิตเตรียมไดโดยนําเชื้อเห็ดที่มีชีวิตเลี้ยงในอาหารเหลวน้ําหนักเปยก 10 กรัม ไปนึ่งดวยหมอนึ่งความดันไอที่อุณหภูมิ 121 ° C
ความดัน 15 ปอนด/นิ้ว2 เปนเวลา 15 นาที จากนั้นจึงนําเชื้อเห็ดที่มีชีวิตและไมมีชีวิตมาทดสอบกับสารละลายสีความเขมขน 100 ppm เขยาที่ 35 ° C,
150 rpm เก็บตัวอยาง 3 ซ้ํา ทุก 15 นาที เปนเวลา 2 ชั่วโมง หลังจากนั้นเก็บตัวอยางทุก 6 ชั่วโมง จนกระทั่งครบ 24 ชั่วโมง นําสารละลายที่ไดไปวัด
ดวยเครื่อง UV-VIS spectrophotometer ที่ความยาวคลื่น 560 nm สําหรับสีน้ําเงิน และ 400 nm สําหรับสีเหลือง เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการ
ดูดซับสีระหวางเชื้อเห็ดที่มีชีวิตและเชื้อเห็ดที่ไมมีชีวิต

3. ผลการทดลองและวิจารณผลการทดลอง
3.1 การเตรียมเชื้อเห็ดเพื่อทดสอบความสามารถในการดูดซับสี
เพาะเลี้ยงเชื้อเห็ดขอนขาว LS-YA และเชื้อเห็ดบด LP-PT-1 ที่อุณหภูมิ 35 °C บนอาหาร Fahraeus agar เปนเวลา 5 วัน ผลการเพาะเลี้ยง
พบวาเชื้อเห็ดขอนขาว LS-YA มีเสนใยสีขาวลักษณะฟูหนาแนน มีการเจริญของเสนใยที่สม่ําเสมอ ในขณะที่เสนใยเห็ดบด LP-PT-1 มีการเจริญของ
เสนใยสีขาวไมหนาแนน มีการเจริญแบบแผลามบนผิวหนาของอาหารเลี้ยงเชื้อ ดังแสดงในภาพที่ 1
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ภาพที่ 1 การเจริญของเชื้อเห็ดขอนขาว LS-YA (ภาพซายมือ) และการเจริญของเชื้อเห็ดบด
LP-PT-1 (ภาพขวามือ) ระยะเวลา 5 วัน ที่อุณหภูมิ 35 °C
3.2 ความสามารถในการดูดซับ
การศึกษาความสามารถในการดูดซับสีของเชื้อเห็ดน้ําหนัก 5 g ที่ความเขมขนเริ่มตนของสารละลายสีน้ําเงินและสีเหลืองที่ 50 ppm 75
ppm และ 100 ppm โดยทําการทดลอง 3 ซ้ํา เก็บตัวอยางทุก 6 ชั่วโมง จนกระทั่งครบ 24 ชั่วโมง ผลการทดลองแสดงดังภาพที่ 2
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C
ภาพที่ 2 ความสามารถในการดูดซับของสีน้ําเงินและสีเหลืองเมื่อเพาะเลี้ยงเชื้อเห็ด LS-YA และเชื้อเสนใยเห็ด LP-PT-1
ในเวลา 24 ชั่วโมง ที่ความเขมขนของสารละลายสี A เทากับ 50 ppm B เทากับ 75 ppm และ C เทากับ 100 ppm
จากภาพที่ 2 แสดงใหเห็นวาเชื้อเห็ดขอนขาว LS-YA และเชื้อเห็ดบด LP-PT-1 มีความสามารถในการดูดซับสีน้ําเงินไดดีกวาสีเหลืองโดย
ภายในเวลา 24 ชั่วโมง เชื้อทั้งสองชนิดสามารถดูดซับสีน้ําเงินไดเทากับ 100% ในทุกความเขมขนสี ในขณะที่เชื้อเห็ดขอนขาว LS-YA สามารถดูดซับสี
เหลืองไดเทากับ 20.22% 40.44% และ 18.6% เชื้อเห็ดบด LP-PT-1 สามารถดูดซับสีเหลืองไดเทากับ 19.73% 18.25% และ 15.83% ที่ความเขมขนของสี
เทากับ 50 ppm 75 ppm และ 100 ppm ตามลําดับ ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบความสามารถในการดูดซับระหวางเชื้อเห็ดทดสอบทั้งสองชนิดพบวา เชื้อเห็ดขอนขาว
LS-YA มีความสามารถในการดูดซับสีน้ําเงินและสีเหลืองไดสูงกวาเชื้อเห็ดบด LP-PT-1 ทั้งนี้อาจเปนผลจากลักษณะของเสนใยของเชื้อเห็ดขอนขาว LSYA ที่มีลักษณะฟูหนาแนน และมีการเจริญของเสนใยที่สม่ําเสมอมากกวาเชื้อเห็ดบด LP-PT-1 จึงทําใหสามารถดูดซับสีไดดีกวาเชื้อเห็ดบด LP-PT-1 ที่มี
เสนใยไมหนาแนนและมีการเจริญแบบแผลามบนผิวหนาของอาหารเลี้ยงเชื้อ โดยผลการทดลองนี้สอดคลองกับงานของ Eichlerova et al., (2006) ที่พบวา
เชื้อราสามารถลดความเขมขนของสารละลายสียอมไดทุกสี แตมีคาการดูดซับสีแตกตางกันทั้งนี้เกิดจากปริมาณของเสนใยที่แตกตางกัน

3.3 ศึกษาผลของคาความเปนกรด-ดาง (pH) ของสีตอการลดคาความเขมขนของสารละลายสี
นําสีน้ําเงินและสีเหลืองมาทําการปรับคา pH ดวยสารละลาย 0.1 N HCl และ0.1 N NaOH ใหไดคา pH ในชวง 3-10 จากนั้นตรวจสอบการ
เปลี่ยนแปลงความเขมของสีโดยการวัดคา OD ของสีน้ําเงินกับสีเหลืองที่คา pH ตางๆกัน ผลการทดลองแสดงดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 คาการดูดกลืนแสง (OD) ของสีน้ําเงินและสีเหลือง ที่ pH 3-10
การทดลอง
สีน้ําเงิน
สีเหลือง

คาการดูดกลืนแสงของสีที่ระดับ pH ตางๆ
3
0.105
± 0.001
0.219
± 0.001

4
0.112
± 0.003
0.37
± 0.001

5
0.231
± 0.002
0.49
± 0.018

6
0.253
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± 0.006

7
0.346
± 0.001
0.594
± 0.001

8
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จากตารางที่ 1 พบวา คา pH มีผลตอการเปลี่ยนแปลงความเขมของสีโดยวัดคา OD ของสีน้ําเงินและสีเหลือง พบวาเมื่อ คา pH ลดลงหรือ
มีความเปนกรดเพิ่มขึ้นคาความเขมของสีทดสอบทั้งสองชนิดจะลดลงซึ่งสามารถตรวจสอบดวยตาเปลาและจากการวัดคา OD ของสีน้ําเงินและสี
เหลืองที่ลดลงตามลําดับ
เพื่อตรวจสอบวาความเขมของสีน้ําเงินและสีเหลืองที่ลดลงระหวางการบําบัดสีดวยเชื้อเสนใยเห็ดนั้นเปนผลจากการลดลงของคา pH
หรือไมจึงทําการวัดคา pH และคาการเปลี่ยนแปลงความเขมของสีโดยวัดคา OD ของอาหารเลี้ยงเชื้อผสมกับสีน้ําเงินกับสีเหลือง และ เชื้อเห็ดใน
ชวงเวลา 24 ชั่วโมง ผลการทดลองแสดงดังภาพที่ 3

0
(1/60)
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18
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24 ระยะเวลา (ชั่วโมง)
pH-Y-LP-PT-1
Ab-Y-LP-PT-1

ภาพที่ 3 ผลของ pH ตอความสามารถในการดูดซับของสีน้ําเงินและสีเหลืองเมื่อเพาะเลี้ยงเชื้อเห็ด LS-YA
และเชื้อเห็ด LP-PT- 1 ในเวลา 24 ชั่วโมง
จากการภาพที่ 3พบวา คา pH ของอาหารเลี้ยงเชื้อที่ผสมสีน้ําเงินและสีเหลือง และ เชื้อเห็ด (ทั้ง 2 เชื้อ) มีคา pH เปลี่ยนแปลงเพียง
เล็กนอย โดยการเปลี่ยนแปลงที่ไดนั้นมีคาเกือบคงที่ตลอดระยะเวลาการทดลองในเวลา 24 ชั่วโมงแสดงวาเชื้อเห็ดทั้งสองชนิดไมสงผลใหเกิดการ
ลดลงของคา pH จึงสามารถสรุปไดวาความเขมของสีและคา OD ที่ลดลงไมไดเปนผลจากการลดลงของคา pH โดยเชื้อเห็ดทั้งสองชนิด แตการลดลง
ของคาความเขมและคา OD ของสีนั้นเปนผลมาจากการดูดซับสีของเชื้อเห็ดทั้ง 2 ชนิด

3.4 การเปรียบเทียบความสามารถในการดูดซับสีระหวางเชื้อเห็ดที่มีชีวิตและเชื้อเห็ดที่ไมมีชีวิต
ศึกษาความสามารถในการดูดซับสีระหวางเชื้อเห็ดที่มีชีวิตและเชื้อเห็ดที่ไมมีชีวิต น้ําหนัก 10 g ที่ความเขมขนเริ่มตนของสารละลายสีน้ําเงิน
กับสีเหลือง 100 ppm โดยทําการทดลอง 3 ซ้ํา ในชวงเวลา 24 ชั่วโมง ผลการทดลองแสดงดังภาพที่ 4
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ภาพที่ 4 ความสามารถในการดูดซับของสีน้ําเงินและสีเหลืองเมื่อเพาะเลี้ยงเชื้อเสนใยเห็ด LS-YA ที่มีชีวิต (L) และเชื้อเสนใย
เห็ด LS-YA ที่ไมมีชีวิต (D)ในเวลา 24 ชั่วโมง ที่ความเขมขนของสารละลายสีเทากับ 100 ppm
จากภาพที่ 4 แสดงใหเห็นวา เชื้อเห็ดขอนขาว LS-YA ที่มีชีวิตมีความสามารถในการดูดซับสีน้ําเงินกับสีเหลืองไดดีกวาเชื้อเห็ดขอนขาว
LS-YA ที่ไมมีชีวิต โดยสามารถดูดซับสีน้ําเงินและสีเหลืองไดถึง 100 % และ 60.11 % ภายในเวลา 24 ชั่วโมง ในขณะที่เชื้อเห็ดขอนขาว LS-YA ที่ไม
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มีชีวิต สามารถดูดซับสีน้ําเงินและสีเหลืองไดเพียง 88.16 % และ 57.64 % ตามลําดับ จากปรากฏการณนี้พบวา เสนใยของเชื้อเห็ดที่มีชีวิตมีคาการดูด
ซับสีที่สูงกวาเชื้อเห็ดที่ไมมีชีวิตซึ่งนาจะมาจาก 2 สาเหตุ คือ 1) เสนใยของเชื้อเห็ดที่ไมมีชีวิตสูญเสียความสามารถในการดูดซับสีเนื่องจากความรอน
หรือ 2) กระบวนการลดคาความเขมขนของสีโดยเสนใยเชื้อเห็ดที่มีชีวิตนาจะประกอบดวยกระบวนการดูดซับและกระบวนการยอยสลายสีดวย
เอนไซม จึงทําใหมีความสามารถในการลดคาความเขมขนของสีไดสูงกวาเสนใยที่ไมมีชีวิต ดังแสดงในงานวิจัยของ Wesenberg et al.(2003) ที่ได
ศึกษาเชื้อราขาวและเอนไซมของเชื้อราขาวในการบําบัดสียอมผาในน้ําทิ้งที่ปลอยออกมาจากโรงงานอุตสาหกรรมซึ่งพบวามีการสราง extracellular
oxidases ไดหลายชนิดเชน Laccase, Manganese peroxidase และ Lignin peroxidase ที่เกี่ยวของโดยตรงกับกระบวนการยอยสารสังเคราะห ซึ่ง
ปรากฏการณนี้อาจเกิดจากเชื้อเสนใยเห็ดที่มีชีวิตสามารถลดความเขมของสีโดยการดูดซับ และ การสลายสีโดยเอนไซม (ภายในและภายนอกเซลล)

4. สรุป
เชื้อเห็ดขอนขาว LS-YA มีความสามารถในการดูดซับสีน้ําเงินและสีเหลืองไดดีกวาเชื้อเห็ดบด LP-PT-1 เปนผลเนื่องมาจากลักษณะของเสน
ใยของเชื้อเห็ดขอนขาว LS-YA มีเสนใยลักษณะฟูหนาแนน มีการเจริญของเสนใยที่สม่ําเสมอมากกวาเชื้อเห็ดบด LP-PT-1 และการลดลงของคาความเขม
ของสีน้ําเงินกับสีเหลืองนั้นเปนผลมาจากการดูดซับสีของเชื้อเห็ดทั้ง 2 ชนิดเนื่องจากการศึกษาผลของ pH พบวาเชื้อเห็ดทั้งสองชนิดไมสงผลใหเกิดการ
ลดลงของคา pH เพราะคา pH ที่ทําการวัดไดนั้นมีคาเกือบคงที่ตลอดระยะเวลาการทดลอง สําหรับการศึกษาเปรียเทียบความสามารถระหวางเสนใยเชื้อเห็ด
ขอนขาว LS-YA ที่มีชีวิตมีกับเสนใยที่ไมมีชีวิตนั้นพบวาเสนใยเชื้อเห็ดขอนขาว LS-YA ที่มีชีวิตมีความสามารถในลดความเขมสีที่สูงกวาเชื้อเสนใยเชื้อ
เห็ดที่ไมมีชีวิตซึ่งมีสาเหตุมาจากกระบวนการลดคาความเขมสีของเสนใยเชื้อเห็ดที่มีชีวิตนาจะประกอบดวยกระบวนการดูดซับและกระบวนการยอยสลาย
สีดวยเอนไซม ในขณะที่เสนใยที่ไมมีชีวิตสูญเสียความสามารถในการดูดซับสี(บางสวน) และกระบวนการยอยสลายสีดวยเอนไซมเนื่องจากความรอน
ดังนั้นจึงมีความเปนไปไดที่จะนําเชื้อเห็ดขอนขาว LS-YA ที่มีชีวิตมาใชในการบําบัดสียอมผากลุมอะโซในน้ําทิ้งจากโรงงานยอมผาไหม
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บทคัดยอ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาเวลา ปริมาณ พีเอช ที่เหมาะสม และประสิทธิภาพของเรซินจากธูปฤาษีในการบําบัดตะกั่วในน้ําเสีย
สังเคราะห โดยการนําธูปฤาษีผานการปรับสภาพดวยกระบวนการทางเคมี แบงออกเปน 4 ชนิด คือ ไมปรับสภาพ ปรับสภาพดวยกรดไฮโดรคลอริก 1
นอรมัล ปรับสภาพดวยฟอรมาดีไฮด 5% และปรับสภาพดวยฟอรมาดีไฮด 37% มาบําบัดตะกั่วในน้ําเสียสังเคราะห โดยทําการทดลองแบบทีละเท
ผลการศึกษาประสิทธิภาพในการกําจัดตะกั่ว ที่เวลาทดสอบ 10, 20, 30, 60, 90, 120, 150, 180 นาที เวลาที่เรซินแตละชนิดบําบัดดีที่สุด คือ
30 นาที ที่ปริมาณ 1, 2, 3, 4, 5 กรัม ที่เหมาะสมคือ 2 กรัม พีเอชที่เหมาะสมคือ 3-7 ที่ความเขมขน 50, 70, 100 พีพีเอ็ม ที่โลหะหนักเทากับ 50
มิลลิกรัมตอลิตร เรซินแลกเปลี่ยนไอออนมีประสิทธิภาพในการบําบัดสูงสุด การกําจัดจะลดลงเมื่อความเขมขนเพิ่มขึ้น โดยประสิทธิภาพเรซินที่ไม
ปรับสภาพมีความสามารถบําบัดสูงสุด รอยละ 89.35 รองลงมาคือ ปรับสภาพดวยฟอรมาดีไฮด 5% ปรับสภาพดวยกรดไฮโดรคลอริก 1 นอรมัล และ
ปรับสภาพดวยฟอรมาดีไฮด 37% รอยละ 76.73 72.87 70.64 ตามลําดับ พบวา คุณภาพน้ําหลังการบําบัด มีคาต่ํากวาคาเกณฑมาตรฐาน ดังนั้นเพื่อให
น้ําที่ผานการบําบัด มีคาอยูในเกณฑมาตรฐาน จึงควรบําบัดดวยกระบวนการรวมดวย
คําสําคัญ : เรซิน ธูปฤาษี ตะกั่ว

Abstract

The purpose of this research was study to determine the pH at the right time and the efficiency of the resin of cattail in the treatment of lead in
wastewater. By the cattail pretreatment with a chemical process. Prepared res in was categoried into four types depending on treatment method, including
untreated, treated with hydrocholoric 0.1 N, formaldehyde 5% and pretreatment with formaldehyde 37%. Over the lead in wastewater treatment. The
research was conducted through a single technology.
The efficiency of lead removal test at 10, 20, 30, 60, 90, 120, 150 and 180 minutes. Testing the performance is 30 minutes. Quantities of 1, 2, 3,
4 and 5 grams of that amount of 2 grams is the amount that was appropriate for the treatment of lead, pH optimum is between pH 3 – 7, and the
concentration of 50 mg per liter was the best treatment. Ion exchange resin is not changes was the most effective treatment is 89.35% minor is a resin
modified with formaldehyde 5%, resin pretreatment with hydrochloric acid, one of normandy’s and resin modified with formaldehyde 37% effective in the
treatment of 76.73, 72.87, and 70.64 percent., respectively. However when the concentration increases the ability to decline treatment. And water quality
after treatment was lower than the benchmark. So to allow eater to be treated is within the standard should be treated with the process.
Keywords: Resin, Cattail, Lead.

1. บทนํา
ประเทศไทยพัฒนาประเทศจากการเปนประเทศเกษตรกรรม เขาสูการเปนประเทศอุตสาหกรรมทําใหมีการพัฒนาเพิ่มมากขึ้น สงผลให
เกิดปญหาทางดานสิ่งแวดลอม โดยเฉพาะปญหามลพิษทางน้ํา นับเปนปญหาที่สําคัญอีกปญหาหนึ่งของโรงงานอุตสาหกรรม หากไมไดรับการบําบัด
และควบคุมการเก็บกัก หรือทําลายที่ถูกวิธี กอุตสาหกรรมสวนใหญมีการใชโลหะในกิจกรรมตาง ๆ อยางกวางขวาง และมีแนวโนมเพิ่มขึ้นในอนาคต
โลหะบางประเภท เชน ตะกั่ว สังกะสี ปรอท แคดเมียม เปนตน โดยเฉพาะอยางยิ่งการปนเปอนลงสูแหลงน้ํา มีหลายวิธีการแยกโลหะหนักออก
จากแหลงน้ําทิ้งหลายวิธี เชน การตกตะกอนทางเคมี, กระบวนการออสโมซีสแบบผันกลับ, กระบวนการทางไฟฟาเคมี, การกลั่น, การทําใหลอยตัว,
การแลกเปลี่ย นไอออน เป นตน จากการศึ กษาได มีนักวิ จัย หลายท า นได ศึกษาการนํ าพื ช ที่ มี เ สนใยมาใช ในการปรั บสภาพเป นสารเซลลู โลส
แลกเปลี่ยนไอออน เชน ผักตบชวา ชานออย ฟางขาว ใบสัปปะรด กาบมะพราว และวัสดุเหลือทิ้งการเกษตร มาใชในการบําบัดโลหะหนัก และ
ธูปฤาษีเปนวัชพืชที่มีแพรขยายพันธุ ไดรวดเร็วและกําจัดยาก เนื่องจากธูปฤาษีมีลําตนใตดินเรียกวา เหงา ซึ่งสามารถแตกเปนกอใหมไดทําใหยากตอ
การ บจากคุณสมบัติของธูปฤาษีผูวิจัยจึงมีความสนใจนําธูปฤาษี มาปรับสภาพเปนสารเซลลูโลสแลกเปลี่ยนไอออนในการบําบัดตะกั่วจากน้ําเสีย
สังเคราะห ซึ่งเปนแนวทางในการกําจัดวัชพืช เพื่อใหเกิดประโยชนในดานสิ่งแวดลอม อีกทั้งยังเปนแนวทางในการกําจัดตะกั่วดวยวัสดุที่ไดจาก
ธรรมชาติ หางายในทองถิ่น และยังเปนแนวทางในการลดตนทุน การกําจัดตะกั่วในน้ําเสีย ทรัพยากรอยางคุมคา รวมทั้งเปนการลดตนทุนในการ
กําจัด และลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม โดยมีวัตถุประสงคของการวิจัยเพื่อศึกษาปริมาณและเวลาที่เหมาะสมของเรซินจากธูปฤาษี ในการบําบัดตะกั่ว
ในน้ําเสียสังเคราะห และเพื่อศึกษาประสิทธิภาพของเรซินจากธูปฤาษี ในการบําบัดตะกั่วในน้ําเสียสังเคราะห
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2. วิธีการทดลอง
1. การเตรียมวัสดุที่นํามาศึกษา
บบบบ1.1 ธูปฤาษี
กกกก 1.2 การเตรียมสารละลายตะกั่ว
2. ขั้นตอนการเตรียมเรซินแลกเปลี่ยนไอออน
บบบบ2.1 การเตรียมเรซินแลกเปลี่ยนไอออนชนิดไมไดปรับสภาพ นําธูปฤาษีที่เตรียมนํามาผานน้ํากลั่น จนพีเอชน้ําทิ้งประมาณ 6 - 7 นําไปอบให
แหงที่อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส (ชัชฎาพร,2545)
กกกกก2.2 การเตรียมเรซินแลกเปลี่ยนไอออน ชนิดปรับสภาพดวยกรดไฮโดรคลอริก นําธูปฤาษีที่เตรียมไวใสสารละลายกรดไฮโดรคลอริกเขมขน 1
นอรมัล ทําการกวนดวยเครื่องนาน 30 นาที เมื่อครบ 30 นาที นําไปกรอง ลางดวยน้ํากลั่น จนคาพีเอชของน้ําทิ้งประมาณ 4 - 5 นําไปอบใหแหงที่
อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส เปนเวลา 24 ชั่วโมง (ชัชฎาพร,2545)
2.3 การเตรียมเรซินแลกเปลี่ยนไอออน ชนิดปรับสภาพดวยฟอรมัลดีไฮด 5 % ใสสารละลายฟอรมัลดีไฮด (CH2O) 5 % และสารละลายกรดซัลฟูริก
0.4 นอรมัล ในอัตราสวน วัสดุ : CH2O : H2SO4 เทากับ 1 : 12 : 40 ทําการกวนนาน 2 ชั่วโมง ที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส เมื่อครบ 2 ชั่วโมง นําไปกรอง แลว
ลางดวยน้ํากลั่น จนพีเอชของน้ําทิ้งประมาณ 4 - 5 นําไปอบใหแหงที่อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส เปนเวลา 24 ชั่วโมง (ชัชฎาพร, 2545)
2.4 การเตรียมเรซินแลกเปลี่ยนไอออน ชนิดปรับสภาพดวยฟอรมลั ดีไฮด 37 % นําธูปฤาษีที่เตรียมไว ใสสารละลายฟอรมัลดีไฮด(CH2O)
37% และสารลายกรดซัลฟูริก 0.4 นอรมัล ในอัตราสวน วัสดุ : CH2O : H2SO4 เทากับ 1 : 12 : 40 ทําการกวนนาน 2 ชั่วโมง ที่อุณหภูมิ 50 องศา
เซลเซียส เมื่อครบ 2 ชั่วโมง นําไปกรอง แลวลางดวยน้ํากลั่น จนพีเอชของน้ําทิ้งประมาณ 4 - 5 นําไปอบใหแหงที่อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส เปน
เวลา 24 ชั่วโมง (ชัชฎาพร,2545)
3. ขั้นตอนการเลือกชวงเวลาที่มีผลตอการกําจัดตะกั่ว
ทําการศึกษาชวงเวลาทีม่ ีผลตอการกําจัดตะกัว่ โดยเลือกเวลาทีใ่ ชศึกษา คือ 10, 20, 30, 60, 90, 120, 150 และ 180 นาที
4. ขั้นตอนการศึกษาปริมาณเรซินจากธูปฤาษี
การศึกษาปริมาณเรซินจากธูปฤาษี โดยกําหนดปริมาณน้ําหนักที่ศึกษา ไดแก 1, 2, 3, 4 และ 5 กรัม
5. ขั้นตอนการศึกษาพีเอชมีผลตอการบําจัดตะกั่วในน้ําเสียสังเคราะห
ทําการศึกษาคาพีเอชที่มีผลตอการบําบัดตะกั่วโดยกําหนดพีเอชที่ศกึ ษา ไดแก 3, 5, 7
6. ขั้นตอนการศึกษาความเขมขนของน้ําเสียตะกั่วสังเคราะหที่มีผลตอการกําจัดตะกั่ว
ทําการศึกษาความเขมขนของน้ําเสียสังเคราะหโดยเลือกความเขมขนของตะกั่วที่ 50, 70 100 มิลลิกรัมตอลิตร

3. ผลการทดลอง
1. ศึกษาชวงเวลาที่เหมาะสมของเรซินจากธูปฤาษีทั้ง 4 ประเภท โดยเวลาที่ใชศึกษา คือ 30, 60, 90, 120, 150 และ 180 นาทีประสิทธิภาพ
ในการบําบัดตะกั่วในน้ําเสียสังเคราะห ก็สูงขึ้นตามเวลาที่เพิ่มขึ้น โดยเวลา 180 นาที เปนเวลาที่ดีที่สุดที่สามารถลดปริมาณตะกั่วในน้ําเสียสังเคราะห
และเรซินธูปฤาษีแบบไมปรับสภาพ มีประสิทธิภาพในการกําจัดตะกั่วในน้ําเสียสังเคราะหสูงสุดคือ รอยละ 71.81 รองลงมาคือ เรซินปรับสภาพดวย
ฟอรมาดีไฮด 5% มีประสิทธิภาพรอยละ 69.81, เรซินปรับสภาพดวยฟอรมาดีไฮด 37% มีประสิทธิภาพรอยละ 62.85 และเรซินที่ปรับสภาพดวยกรด
ไฮโดรคลอริก มีประสิทธิภาพในการบําบัดตะกั่วต่ําสุดคือ รอยละ 65.4

ภาพที่ 1 ประสิทธิภาพการบําบัดตะกั่วชวงเวลาที่เหมาะสม
2. ศึกษาปริมาณที่เหมาะสมของเรซินจากธูปฤาษีประสิทธิภาพการบําบัดตะกั่วในน้ําเสียสังเคราะหที่ปริมาณตาง ๆ กันของเรซินจาก
ธูปฤาษีที่ไมปรับสภาพ, ปรับสภาพดวยกรดไฮโดรคลอริก, ปรับสภาพดวยฟอรมาดีไฮด 5% , และปรับสภาพดวยฟอรมาดีไฮด 37% พบวา เรซินแบบ
ไมปรับสภาพมีประสิทธิภาพในการบําบัดสูงสุดที่รอยละ 85.82 รองลงมาคือ เรซินที่ปรับสภาพดวยกรดไฮโดรครอริก, ปรับสภาพดวยฟอรมาดีไฮด
5% , และปรับสภาพดวยฟอรมาดีไฮด 37% คือรอยละ 85.03, 83.90 และ 80.49 ตามลําดับ

- 41 -

Oral Presentation

Proceeding of RMUTTO Research Conference 2012

ภาพที่ 2 ประสิทธิภาพการบําบัดตะกั่วในปริมาณที่เหมาะสม
3. ศึกษาคาพีเอชที่เหมาะสมของเรซินจากธูปฤาษี มีประสิทธิภาพในการบําบัดสูงสุด ของเรซินแบบไมปรับสภาพเรซินที่ปรับสภาพดวย
ฟอรมัลดีไฮด 5% และ เรซินที่ปรับสภาพดวยฟอรมัลดีไฮด 37% โดยมีปริมาณตะกั่วคงเหลือ 7.60, 8.07 และ 9.75 ตมลําดับ ประสิทธิภาพในการ
บําบัดรอยละ 84.81, 83.87 และ 80.50 ตามลําดับ สวนเรซินที่ปรับสภาพดวยกรดไฮโดรคลอริก พบวา คาพีเอชที่มีความเหมาะสมในการบําบัดตะกั่ว
ในน้ําเสียสังเคราะหคือ คาพีเอช 7 โดยมีปริมาณตะกั่วคงเหลือ 8.37 และมีประสิทธิภาพในการบําบัดรอยละ 83.25

ภาพที่ 3 ประสิทธิภาพการบําบัดตะกั่วของคาพีเอชที่เหมาะสม
4. ศึกษาประสิทธิภาพในการกําจัดตะกั่วที่ความเขมขนตาง ๆ ในน้ําเสียสังเคราะห พบวา มีประสิทธิภาพในการบําบัดตะกั่วในน้ําเสีย
สังเคราะหไดสูงที่สุดเชนกัน โดยเรซินแบบไมปรับสภาพ มีประสิทธิภาพในการบําบัดสูงสุดคือ รอยละ 89.35 รองลงมาคือเรซินปรับภาพดวยฟอร
มัลดีไฮด 5% เรซินปรับสภาพดวยกรดไฮโดรคลอริก และเรซินที่ปรับสภาพดวยฟอรมัลดีไฮด 37% โดยมีประสิทธิภาพในการบําบัดรอยะ 76.73,
72.87 และ 70.64 ตามลําดับ ซึ่งเมื่อความเขมขนของโลหะหนักเพิ่มมากขึ้น จะทําใหประสิทธิภาพในการกําจัดลดลง (ลลิตา, 2550)

ภาพที่ 4 ประสิทธิภาพประสิทธิภาพในการกําจัดตะกั่วที่ความเขมขนตาง ๆ ในน้ําเสียสังเคราะห

4. สรุปผลการทดลอง
จากการศึกษาวิจัยครั้งนี้ จะเห็นไดวา ธูปฤาษี ที่นํามาทําเรซินแบบไมปรับสภาพ มีประสิทธิภาพในการบําบัดตะกั่วในน้ําเสียสังเคราะห
ไดดีที่สุดในทุกๆ ตัวแปรที่ทําการศึกษา ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ (สาวิตรี, 2550) ที่ศึกษาการบําบัดตะกั่วและแคดเมียมจากน้ําเสียสังเคราะหโดย
เรซินแลกเปลี่ยนไอออนที่เตรียมจากใบสับปะรด พบวา เรซินแบบไมปรับสภาพ มีประสิทธิภาพในการบําบัดตะกั่วสูงสุด เชนกัน และงานวิจัยของ
(ลลิตา, 2550) ที่ทําการศึกษาประสิทธิภาพในการกําจัดทองแดง สังกะสี และนิกเกิล ในน้ําเสียสังเคราะห โดยใชเรซินแลกเปลี่ยนไอออนที่ทําจากใน
ธูปฤาษี พบวา เรซินแบบไมปรับสภาพมีปะสิทธิภาพในการกําจัดทองแดง สังกะสี และนิกเกิล ไดสูงสุดเชนกัน
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ชัชฎาพร องอาจ. 2545. การเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการกําจัดโลหะหนักโดยใชเรซินแลกเปลี่ยนไอออนที่เตรียมจากตมมันสําปะหลัง ใบสับปะรดและ
กาบมะพราว. วิทยานิพนธปริญญาวิทยาศาตรมหาบัณฑิต สหสาขาวิทยาศาสตรสภาวะแวดลอม บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ลลิตา เทียมเมฆ. 2550. การกําจัดทองแดง สังกะสี และนิกเกิล ในน้ําเสียสังเคราะหโดยใชเรซินแลก เปลี่ยนไอออนที่ทําจากใบธูปฤาษี.
คณะวิทยาศาสตรทั่วไป คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
สาวิตรี ติดตานนท. 2550. การกําจัดตะกั่วและแคดเมียมจากน้ําเสียสังเคราะหโดยใชเรซินแลกเปลี่ยนไอออนทีเ่ ตรียมจากใบสับปะรด.
คณะวิทยาศาสตรทั่วไป คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
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การศึกษาประสิทธิภาพการลดไนเทรตในน้ําบาดาลโดยใชถานกัมมันต
The Study Efficiency of Nitrate Reduced from Ground Water by Activated Carbon
นาวิน แกวเพชร
Nawin Kaewpetch
สาขาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดลอม คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
E-mail kwptch@yahoo.com โทร. 089-8442210

บทคัดยอ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาประสิทธิภาพการลดไนเทรตในน้ําบาดาลโดยใชถานกัมมันตไมมะขามเทศศึกษาผลของอัตราการ
ไหลของน้ําบาดาลที่มีตอประสิทธิภาพการลดไนเทรตในน้ําบาดาลดวยถังกรองจําลองที่มีถานกัมมันตไมมะขามเทศเปนวัสดุดูดซับ โดยศึกษา
คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของถานกัมมันต และศึกษาประสิทธิภาพของอัตราการไหลของน้ําบาดาลทีมีตอประสิทธิภาพการลดไนเทรตโดย
ใชแบบจําลองถังกรองที่ทําจากทอพีวีซีขนาดเสนผาศูนยกลาง 2 นิ้ว สูง 60 เซนติเมตร ภายในบรรจุถานกัมมันตไมมะขามเทศชนิดเกล็ดขนาด 2-4
มิลลิเมตร หนา 50 เซนติเมตร ใชอัตราการไหลของน้ําบาดาล 10, 20 และ 30 ลิตรตอชั่วโมง ผลการศึกษาพบวาถานกัมมันตไมมะขามเทศที่ใชทดลอง
มีคาไอโอดีนนัมเบอร 299.529 มิลลิกรัมตอกรัม สวนการศึกษาประสิทธิภาพและผลของอัตราการไหลของน้ําบาดาลที่มีตอประสิทธิภาพการลดไน
เทรตโดยใชแบบจําลองที่อัตราการไหลของน้ําบาดาล 10 ลิตรตอชั่วโมงประสิทธิภาพการลดไนเทรต รอยละ 14.63 ที่อัตราการไหลของน้ําบาดาล 20
ลิตรตอชั่วโมง ประสิทธิภาพ การลดไนเทรต รอยละ 12.85 และที่อัตราการไหลของน้ําบาดาล 30 ลิตรตอชั่วโมง ประสิทธิภาพการลดไนเทรต รอย
ละ 9.02 สวนอายุการใชงานการลดไนเทรตของถานกัมมันตไมมะขามเทศในอัตราการไหลของน้ําบาดาล 10, 20, 30 ลิตรตอชั่วโมง มีระยะเวลาเปน
6, 5 และ 4 ชั่วโมงตามลําดับ ผลการศึกษาสรุปไดวาที่อัตราการไหลของน้ําบาดาลทั้ง 3 อัตราการไหลมีประสิทธิภาพการลดไนเทรตในน้ําบาดาลเฉลี่ยรอย
ละ 12.17 ซึ่งไมสามารถลดสารไนเทรตในน้ําบาดาลใหอยูในเกณฑมาตรฐานน้ําบาดาลที่จะใชบริโภคได ควรปรับปรุงคุณภาพน้ําบาดาลรวมกับวิธีอื่นๆ
กอนนําไปบริโภค
คําสําคัญ : ถานกัมมันต การลดไนเทรต น้ําบาดาล

Abstract

The objectives of this research were to study the efficiency and effect of effluent rate which impact on the Nitrate reduced efficiency
from Ground water by Activated Carbon This experiment study Activated Carbon packed reactor. We also determined physical and chemical
properties of Activated Carbon absorbent. In addition, we studied the efficiency and the effect of effluent rate by using laboratory scale reactor.
The reactor was made from 2 inches diameter; 60 centimeter height PVC tube at 50 centimeter high has water outlet and packed reactor with
Activated Carbon particle size 2-4 millimeter. Moreover, we performed the experiment by using water effluent at 10, 20 and 30 liters/hour,
respectively. This experiment found that Activated Carbon absorbent has 299.526 mg/g of Iodine number. The results of the study showed the
Nitrate reduced efficiency at 10 liters/hour flow rate were 14.63%, respectively. At 20 liters/hour flow rate were 12.85%, respectively. Moreover,
At 30 liters/hour flow rate were 9.02%, respectively. The results of the study found useful life at 10, 20 and 30 liters/hour were 6,5 and 4 hour ,
respectively. In conclusion, the Average of all flow rate Nitrate reduced efficiency From Ground Water were 12.17 %, which cannot Nitrate
reduced on drinking Ground Water Standards. More other treatment method should be made in addition to this whenever wanted to drink the high
Nitrate content Ground Water.
Keywords: Activated carbon, Nitrate reduced Ground water.

1. บทนํา
การดํารงชีวิตในแตละวันของมนุษยนั้นจะขาดน้ําไมได เพราะน้ําเปนสิ่งจําเปนที่มนุษยเราตองใชสําหรับกิจกรรมตางๆ ไมวาจะเปนเพื่อ
การเกษตรกรรม อุตสาหกรรม ตลอดจนเพื่อการอุปโภคบริโภค หากคนเราดื่มน้ําที่ไมสะอาดอาจสงผลกระทบตอสุขภาพอนามัยได เชน การดื่มน้ําที่
มีการปนเปอนของฟลูออไรดที่เกินมาตรฐานทําใหกิดสภาวะผิดปกติเกี่ยวกับฟนและกระดูก หรือหากดื่มน้ําที่มีไนเทรตปนเปอนอยูเกินมาตรฐานอาจ
ทําใหเกิดอันตรายโดยเฉพาะในเด็กเล็กจะเปนโรคที่เรียกวา Blue baby disease หรือ Methemoglobinemia และเสี่ยงตอการเปนโรคมะเร็ง (สุรัชดา,
2544) ประชาชนในชนบทของประเทศไทยสวนใหญอาศัยน้ําดื่มสะอาดจากน้ําฝนเปนหลัก แตในบางพื้นที่เกิดปญหาแหงแลง ทําใหตองอาศัยแหลง
น้ําจากน้ําใตดินหรือน้ําบาดาลเขามาอุปโภคบริโภค ซึ่งน้ําบาดาลบางแหงมีปริมาณไนเทรตสูงกวาเกณฑมาตรฐาน ดังนั้นจึงตองมีการบําบัดน้ํา
กอนที่จะนํามาบริโภคหรืออุปโภค ซึ่งการกําจัดไนเทรต มีหลายกระบวนการ เชนกระบวนการทางชีววิทยา กระบวนการทางเคมี เชนการใชถานกัม
มันต ซึ่งถานกัมมันต จะมีองคประกอบหลักคือคารบอน ซึ่งคารบอนสามารถกําจัดไนเทรตได (มั่นสิน, 2539) งานวิจัยนี้เปนการใชวัสดุในทองถิ่น มา
ทําใหเปนถานกัมมันตมาศึกษาหาประสิทธิภาพการลดไนเทรตในน้ําบาดาล ซึ่งเปนการประยุกตเทคโนโลยีทองถิ่นที่เหมาะสม และการนําวัสดุที่มีอยู
ในทองถิ่น หางาย ราคาถูก มาใชใหเกิดประโยชนสูงสุดเนื่องจากถานกัมมันตเปนถานที่มีประสิทธิภาพการดูดติดผิวสูงและการผลิตใชเทคโนโลยีที่
ไมยุงยาก ตนทุนต่ํา (อังคณา, 2548)
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2. วิธีการทดลอง
2.1 การเตรียมถานกัมมันต โดยเตรียมถานที่รอนผานตะแกรงขนาด 2-4 มิลลิเมตร มากระตุนทางเคมีโดยแชไวในสารละลายโซเดียมคลอ
ไรด (NaCl) 1 คืน นําไปเผาในภาชนะปดที่อุณหภูมิ 550 องศาเซลเซียสเปนเวลา 30 นาที นําถานมาลางดวยน้ํารอนหลายๆ ครั้งจนสะอาด (จุฑารัตน,
2546) แลวนําไปอบที่อุณหภูมิ 150 องศาเซลเซียสเปนเวลา 3 ชั่วโมง จะไดถานกัมมันตเพื่อนําไปใชศึกษาในขั้นตอไป
2.2 การศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของถานกัมมันตไมมะขามเทศประกอบดวย วิเคราะหปริมาณคารบอนดวยเครื่องวิเคราะห
คารบอน ไฮโดรเจน ไนโตรเจน ซัลเฟอร (CHNS analyzer) วิเคราะหองคประกอบของธาตุดวยเครื่องเอ็กซเรยฟูลออเรสเซ็นส (XRF) วิเคราะหหาหมู
ฟงกชันที่เปนองคประกอบดวยเครื่องฟลูเรียทรานฟอรม อินฟราเรดสเปกโตมิเตอร (FTIR) นําไปสองดูลักษณะความเปนรูพรุนดวยกลองอิเล็กตรอนแบบ
สองกราด (SEM) และนําไปหาคาไอโอดีนนัมเบอร
2.3 การศึกษาประสิทธิภาพในการลดไนเทรตของถานกัมมันตไมมะขามเทศโดยใชคอลัมนพีวซี ี ใชอัตราการไหลของน้ําผานสารกรองที่
10 20 และ 30 ลิตรตอชั่วโมงและใชน้ําบาดาลจากบอน้ําบาดาลของโรงเรียนมารียรักษ ตําบลหัวทะเล อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

3. ผลการทดลอง

บบบบบบบบ3.1 การเตรียมถานกัมมันต ไดถานกัมมันตจากไมมะขามเทศที่กระตุนทางเคมีดว ยโซเดียมคลอไรด (NaCl) นําไปเผาในภาชนะปดที่
อุณหภูมิ 550 องศาเซลเซียสเปนเวลา 30 นาที
บบบบบบบบ3.2 คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของถานกัมมันตจากไมมะขามเทศโดยใชเครื่องมือวิเคราะห เมื่อนําถานกัมมันตไมมะขามเทศ
ไปวิเคราะหปริมาณคารบอนดวยเครือ่ งวิเคราะห คารบอน ไฮโดรเจน ไนโตรเจน ซัลเฟอร ผลการวิเคราะหพบวาองคประกอบของถานกัมมันตไม
มะขามเทศประกอบดวย C, H , S คิดเปนรอยละ 32.22, 1.21 , 0.23 วิเคราะหปริมาณธาตุที่เปนองคประกอบดวยเครือ่ งเอ็กซเรยฟลูออเรสเซนส
ประกอบดวย Al2O3, SiO2, P2O5, K2O, CaO, SO3 , MgO, Na2O, Fe2O3คิดเปนรอยละ 0.11, 1.47, 2.92, 1.86, 24.25, 3.69, 2.36, 1.01, 0.71ตามลําดับ
ดังตารางที่ 1 และตารางที่ 2

ตารางที่ 1 ผลวิเคราะหปริมาณคารบอนดวยเครื่องวิเคราะห คารบอน ไฮโดรเจน ไนโตรเจน ซัลเฟอร
ธาตุองคประกอบ
C
H
S

ปริมาณ (% )
32.22
1.21
0.22

ตารางที่ 2 ผลวิเคราะหปริมาณธาตุที่เปนองคประกอบดวยเครื่องเอ็กซเรยฟลูออเรสเซนส
สารประกอบ
Al2O3
SiO2
P2O5
K 2O
CaO
SO3
MgO
Na2O
Fe2O3

ปริมาณ (% )
0.11
1.47
2.92
1.86
24.25
3.69
2.36
1.01
0.71

ผลการศึกษาหมูฟงกชันของถานกัมมันตจากไมมะขามเทศกระตุนดวยโซเดียมคลอไรด เผาทีอ่ ุณหภูมิ 550 องศาเซลเซียส ดวยเครื่องฟู
เรียร ทรานสฟอรม อินฟราเรดสเปกโตมิเตอร จะเห็นไดวาถานกัมมันตจากไมมะขามเทศกระตุนดวยโซเดียมคลอไรด เกิดขึ้นที่เลขคลื่นเทากับ
3425.29 cm-1 คือหมู Amine ที่เลขคลืน่ 2922.61 cm-1 จะปรากฏ หมู CH ในโซ Aliphatic และที่เลขคลื่นเทากับ 1595.13 cm-1 จะพบหมูฟงกชั่นของ
C=O ดังภาพที่ 1
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ภาพที่ 1 สเปกตรัมอินฟราเรดของถานกัมมันตไมมะขามเทศ

ภาพที่ 2 ผลการสองถานกัมมันตไมมะขามเทศดวยกลองอิเล็กตรอนแบบสองกราด (SEM)
ผลการศึกษาคาไอโอดีนนัมเบอร ของถานกัมมันตไมมะขามเทศกระตุนดวยโซเดียมคลอไรดที่ใชในการทดลองครั้งนี้มีคา 299.526
มิลลิกรัมตอกรัมซึ่งมีคาใกลเคียงกับถานกัมมันตที่ผลิตจากไมไผกระตุนดวยโซเดียมคลอไรดทมี่ ีคาไอโอดีนนัมเบอร 259.000 มิลลิกรัมตอกรัม
(อังคณา, 2548) ดังตารางที่ 3

ตารางที่ 3 แสดงคาไอโอดีนนัมเบอร
คาไอโอดีนนัมเบอร
(มิลลิกรัมตอกรัม)
299.526
259.000

ชนิดถาน
ถานกัมมันตไมมะขามเทศที่ใชในการทดลอง
ถานกัมมันตที่ผลิตจากไมไผกระตุนดวยโซเดียมคลอไรด

3.3 การศึกษาประสิทธิภาพการลดไนเทรตในน้ําบาดาลโดยใชถานกัมมันตจากไมมะขามเทศ ใชคอลัมนจาํ ลองที่อตั ราการไหล
ของน้ําบาดาล 10, 20 และ 30 ลิตรตอชั่วโมง
บบบบ
เมื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพการลดไนเทรตในน้ําบาดาลของถานกัมมันตไมมะขามเทศทีอ่ ัตราการไหล 10, 20 และ 30 ลิตรตอ
ชั่วโมง ที่ระยะเวลาศึกษา 30, 60, 90, 120, 180, 240, 300, 360, 420 และ 480 นาที พบวา ประสิทธิภาพการลดไนเทรตในน้ําบาดาลของถานกัมมันต
ไมมะขามเทศ ที่อัตราการไหล 10 ลิตรตอชั่วโมง มีประสิทธิภาพสูงสุดในการลดไนเทรตจากน้ําบาดาล ซึ่งมีประสิทธิภาพในการดูดซับรอยละ 24.12
ที่เวลา 30 นาที่ ที่อัตราการไหล 20 ลิตรตอชั่วโมง มีประสิทธิภาพรองลงมาในการลดไนเทรตจากน้ําบาดาล มีประสิทธิภาพในการดูดซับรอยละ 18.97
ที่เวลา 30 นาที่ ที่อัตราการไหล 30 ลิตรตอชั่วโมง มีประสิทธิภาพต่ําสุดในการลดไนเทรตจากน้ําบาดาล มีประสิทธิภาพในการดูดซับรอยละ 14.82 ที่
เวลา 30 นาทีและเมื่อหาประสิทธิภาพการลดไนเทรตเฉลี่ยตามอายุการใชงานของสารกรองที่อัตราการไหล 10, 20 และ 30 ลิตรตอชั่วโมง มีคาเทากับ
รอยละ 14.63, 12.85 และ 9.02 ตามลําดับ แสดงดังภาพที่ 3
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ภาพที่ 3 การลดไนเทรตในน้ําบาดาลโดยใชถานกัมมันตจากไมมะขามเทศ

4. สรุป
จากผลการศึกษาประสิทธิภาพการลดสารไนเทรตในน้ําบาดาลโดยใชถานกัมมันตจากไมมะขามเทศเปนวัสดุดูดซับนั้น พบวา
1. ถานกัมมันตไมมะขามเทศที่กระตุนดวยโซเดียมคลอไรด (NaCl) และเผาที่อุณหภูมิ 550 องศาเซลเซียสเปนเวลา 30 นาที ซึ่งในกระบวนการ
ดูดซับทางกายภาพนั้น ถามีปริมาณคารบอนสูงก็จะสามารถดูดซับไดมาก ดังนั้นจากการที่ถานกัมมันตไมมะขามเทศนั้นมีคารบอนเปนองคประกอบ แสดง
ใหเห็นวาถานกัมมันตไมมะขามเทศนั้นสามารถใชเปนตัวดูดซับสารไนเทรตในน้ําบาดาลได ซึ่งการดูดซับของถานกัมมันตไมมะขามเทศนอกจากจะเกิด
การดูดซับทางภาพแลวยังอาจเกิดมีการดูดซับทางเคมีไดทั้งนี้เนื่องจากในถานยังมีองคประกอบของสารอื่นๆ อยูในโครงสราง สอดคลองกันกับคาไอโอดีน
นัมเบอรที่วิเคราะหได 299.526 มิลลิกรัมตอกรัม และจากการสองดวยกลองอิเล็กตรอนแบบสองกราด (SEM) ซึ่งพบวามีลักษณะการเกิดรูพรุนเปนจํานวน
มากเรียงกันเห็นไดอยางชัดเจนที่บอกใหทราบวาถานไมกัมมันตไมมะขามเทศที่ไดมีคุณสมบัติเปนวัสดุดูดซับได
2. การศึกษาประสิทธิภาพการลดสารไนเทรตในน้ําบาดาลโดยใชถานกัมมันตจากไมมะขามเทศเปนวัสดุดูดซับ โดยการบรรจุถานกัมมันตใน
คอลัมนที่ทําจากทอพีวีซีขนาด 2 นิ้ว ความหนาของถานกัมมันตไมมะขามเทศ 50 เซนติเมตรแลวปลอยใหน้ําบาดาลไหลจากบนลงลาง พบวาประสิทธิภาพ
ของการสามารถดูดซับไนเทรตในน้ําบาดาลไดดีที่สุดที่อัตราการไหลของน้ําบาดาลผานสารกรองที่ 10 ลิตรตอชั่วโมง มีประสิทธิภาพในการลดสารไน
เทรตคิดเปนรอยละ 14.63 ที่อัตราการไหลของน้ําบาดาลผานสารกรองที่ 20 ลิตรตอชั่วโมง มีประสิทธิภาพในการลดสารไนเทรตรองลงมา คิดเปนรอยละ
12.85 สวนอัตราการไหลของน้ําบาดาลผานสารกรองที่ 30 ลิตรตอชั่วโมงมีประสิทธิภาพในการลดสารไนเทรตต่ําสุดคิดเปนรอยละ 9.02
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การใชตะกอนน้ําประปาทดแทนดินเหนียวในการผลิตเครือ่ งปนดินเผา
The Sludge Treatment Alternative of Clay in the Production of Pottery
นพดล ประวัติวิไล
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บทคัดยอ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค เพื่อนําดินตะกอนประปา ซึ่งเปนของเสียจากกระบวนการผลิตน้ําประปามาใชเปนวัสดุแทนดินดานเกวียน มาขึ้นรูป
เปนเครื่องปนดินเผา โดยทําการศึกษาลักษณะทางกายภาพและคุณสมบัติทางเคมี ของดินดานเกวียน และตะกอนประปา พรอมทั้งศึกษาอัตรา
สวนผสมระหวางดินดานเกวียนกับตะกอนประปา ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะใชเปนดินปนเครื่องปนดินเผา จากนั้นนําไปทําการขึ้นรูปเปนกระถาง
ผลการวิจัยพบวา คุณสมบัติทางเคมีของตะกอนประปาและดินดานเกวียนมีปริมาณซิลิกอนไดออกไซด (SiO2) รอยละ 50.34, 64.40
อลูมิเนียมไดออกไซด (Al2O3) รอยละ 26.58, 20.70 ไอออนไดออกไซด (Fe2O3) รอยละ 6.44, 6.56 ปริมาณตัวหลอมละลายรอยละ 2.63, 3.38 และ
การสูญเสียน้ําหนักเนื่องจากการเผาไหม (LOI) รอยละ 12.04, 4.52 ตามลําดับ ตะกอนประปามีการหดตัวของดินแหงรอยละ 6.90 การหดตัวของดิน
เผารอยละ 1.72 การหดตัวของดินรอยละ 8.5 การดูดซึมน้ํารอยละ 0.11 สวนดินดานเกวียนมีการหดตัวของดินแหงรอยละ 8.0 การหดตัวของดินเผา
รอยละ 0.65 การหดตัวของดินรอยละ 8.6 การดูดซึมน้ํารอยละ 0.21 อัตราสวนที่เหมาะสม คือ อัตราสวนระหวางดินดานเกวีนและตะกอนประปา ใน
อัตราสวน 60:40 และอัตราสวน 50:50 ซึ่งมีคุณสมบัติใกลเคียงดินดานเกวียนมากที่สุด ผลการทดสอบความพึงพอใจจากชางปนจํานวน 10 คน พบวา
ดินดานเกวียนผสมตะกอนประปา อัตราสวน 60:40 มีความพึงพอใจในการหมักดิน, การขึ้นรูป และกระถางดินเผาที่ผลิตจากดินดานเกวียนผสม
ตะกอนประปาอัตราสวน 60:40 ในระดับมาก รอยละ 50, 70 และ รอยละ 60 ตามลําดับ
คําสําคัญ : ตะกอนประปา ดินเหนียว เครื่องปนดินเผา

Abstract

The objective of this research for studied of the sediment supply was the waste treatment process use as material for Dan Kwiean soil
and then formed into pottery .Study to the physical characteristics and chemical propeties of Dan Kwiean soil and sediment supply along with
study to mixture ratio between of Dan Kwiean soil with sediment supply were qualified to use a pottery then to make up the pot.
The study findings were following; The chemical propeties of sediment supply and Dan Kwiean soil have the amount of silicon
dioxide (SiO2) were 50.34, 64.40, aluminum oxide (Al2O3) were 26.58, 20.70 iron oxide (Fe2O3) were 6.44, 6.56 of the melt were 2.63, 3.38 and
weight loss due to burn (LOI) were 4.12, 4.52 respectively. Sediment supply, the intake of dry soil were 6.90, shrinkage of the clay were 1.72 and
contraction of the 8.5 percent water absorption, were 0.11 for the Dan Carter is the intake of dry soil 8.0 percent. Shrinkage of clay soil shrinkage
of 0.65 percent, 8.6 percent and 0.21 percent water absorption. The appropriate ratio were between Dan Kwien soil and sediment supply were
60:40 and 50:50 ratio so it had qualified nearby the Dan Kwien soil the most. The test results were satisfactory from the potters of 10
found that the Dan Kwien soi mixed with sediment supply were 60:40 ratio had satisfaction the great level of compost soil, forming and the
clay pot made of clay mixed with sediment supply in 60:40 ratio were 50, 70 and 60 percen respectively.
Keywords: Sediment supply, Clay, Pottery.

1. บทนํา
ในกระบวนการผลิตน้ําประปามีการแยกสารแขวนลอยจากน้ําดิบที่มีคาความขุนเกินเกณฑที่มาตรฐานกําหนด โดยมีการเติมสารเคมีบาง
ชนิดลงไปชวยใหมีการตกตะกอน เพื่อใหเกิดปฏิกิริยาระหวางสารแขวนลอยในน้ําดิบกับสารเคมีที่เติมเขาสูระบบการผลิต ทําใหเกิดการตกตะกอน
ขึ้นมาเปนจํานวนมาก (จิตรกร, 2544) ลักษณะของสลัดจมีความคลายคลึงกับดินเหนียว คือ มาจากตะกอนดินที่แขวนลอยอยูในน้ําและมีความเหนียว
สามารถปนเปนรูปรางตางๆ ได ซึ่งสมบัติบางประการของตะกอน เมื่ออยูในสภาพเปยกมีความเหนียวปานกลางจนถึงเหนียวมากสามารถยึดติดกับ
ผิวหนาวัสดุและปนเปนรูปรางตางๆ ได แสดงวาตะกอนมีแรงยึดเหนี่ยวภายในอยูในระดับดีสามารถนํามาพัฒนาใชในงานดานอุ ตสาหกรรม
เครื่องปนดินเผาได (กฤษดา, 2540)
อออออออ จังหวัดนครราชสีมามีเครื่องปนดินเผาทองถิ่นที่มีชื่อเสียง ไดแก เครื่องปนดินเผาดานเกวียน ซึ่งเนื้อดินมีสีดํามันวาว สวยงามมีอัต
ลักษณเฉพาะตัว ดินดานเกวียนเปนดินเหนียวเนื้อละเอียดที่ขุดขึ้นมาจากริมฝงแมน้ํา (โกมล, 2531) ดวยคุณสมบัติของตะกอนประปาและดินดาน
เกวียน จึงเกิดแนวความคิดที่จะนํามาทดลองใชเปนวัตถุดิบในการผลิตเครื่องปนดินเผาเพื่อเปนอีกทางเลือกหนึ่งในการนําตะกอนจากโรงงานผลิต
น้ําประปามาใชใหเกิดประโยชน และเปนการลดคาใชจายในการกําจัดตะกอนของโรงงานผลิตน้ําประปา อีกทั้งเปนการเพิ่มมูลคาใหกับของเสียที่
เหลือจากกระบวนการผลิต และยังเปนการจัดการดานทรัพยากรที่มีอยูและการรักษาสิ่งแวดลอม โดยการศึกษาวิจัยนี้จะหาแนวทางพัฒนาดินตะกอน
ประปาของโรงงานผลิตน้ําประปาทาชางมาใชเปนเนื้อดินปนในการผลิตเครื่องปนดินเผา ซึ่งจะศึกษาทดลองคุณสมบัติดินตะกอนประปาเพื่อใหไดเนื้อ
ดินที่มีคุณสมบัติสามารถนํามาขึ้นรูปผลิตภัณฑเครื่องปนดินเผาได จึงเปนการใชประโยชนจากดินตะกอนประปาที่มีอยูปริมาณมากมาพัฒนาใหมี
มูลคาเพิ่มมากขึ้น และยังเปนการจัดการดานสิ่งแวดลอมในภาคอุตสาหกรรมอีกดวย
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2. วิธีการทดลอง
การวิจัยแบงการทดลองออกเปนขั้นตอน ดังนี้
2.1 ศึกษาลักษณะทางเคมี และทางกายภาพ
2.1.1 ศึกษาลักษณะทางเคมีของดินดานเกวียน ตะกอนประปา และดินเหนียวผสมตะกอนประปา
2.1.2 ศึกษาลักษณะทางกายภาพและทางเคมีของตะกอนประปาผสมกับดินดานเกวียนในอัตราสวนผสมที่ทําการศึกษาคือ 90:10 80:20
70:30 60:40 และ 50:50
2.1.3 การหาคาความละเอียดของวัตถุดิบทดสอบไดโดยการรอนตัวอยางผานตะแกรงขนาดประมาณ 45 ไมครอน หรือประมาณ 325 เมช
2.1.4 การทดสอบความแข็งแรงของเนื้อดินปน
2.1.5 การทดสอบการดูดซึมน้ํา การทดสอบหารอยละของการดูดซึมน้ําจะทําใหทราบถึงความแตกตางของเนื้อดินปน เชน เนื้อดินปนที่มีการดูดซึมน้ํา
มากจะมีจุดหลอมละลายสูง เนื้อดินปนที่มีการดูดซึมน้ํานอยจะมีจุดหลอมละลายต่ํา ทําใหสามารถเลือกเนื้อดินปนที่มีความเหมาะสมตอการผลิตผลิตภัณฑชนิดตาง ๆ
2.2 ทดสอบความพึงพอใจ โดยนําดินผสมที่มีคุณสมบัติเหมาะสมใหชางปนบานดานเกวียน จํานวน 10 แหง ทําการขึ้นรูปเปนกระถางขนาดกวาง 40
สูง 15 เซนติเมตร แลวทดสอบโดยใชแบบสอบถาม

3. ผลการทดลอง

3.1 ผลการศึกษาองคประกอบทางเคมี
ตารางที่ 1 ผลการศึกษาทางเคมีของดินดานเกวียน ตะกอนประปา และดินดานเกวียนผสมตะกอนประปาในอัตราสวนตาง ๆ
สารประกอบ (รอยละ)
SiO2
Al2O3
Fe2O3
CaO
MgO
K2O
Na2O
SO3
LOI

ดินดานเกวียน

ตะกอนประปา

64.41
20.70
6.56
0.46
1.06
1.45
0.41
0.02
4.52

50.34
26.58
6.44
0.32
0.90
1.33
0.08
0.88
12.04

90:10
61.62
24.27
6.65
0.34
1.09
1.46
0.34
0.16
5.272

ดินดานเกวียนผสมตะกอนประปา
80:20
70:30
60:40
61.16
60.34
59.53
24.54
25.76
26.02
6.62
6.43
6.36
0.34
0.34
0.37
1.08
1.07
1.06
1.46
1.42
1.39
0.33
0.30
0.28
0.18
0.22
0.24
6.024
6.77
7.52

50:50
59.04
26.79
6.24
0.37
1.05
1.37
0.27
0.26
8.28

จากตารางที่ 2 พบวา ดินดานเกวียนและตะกอนประปามีปริมาณซิลิกอนไดออกไซด (SiO2) รอยละ 64.4, 50.34 ตามลําดับ และเมื่อนําดินดานเกวียน
ผสมตะกอนประปาในอัตราสวน 90:10, 80:20, 70:30, 60:40, 50:50 พบวา ปริมาณซิลิกอนไดออกไซด รอยละ 61.62, 61.16, 60.34, 59.53, 59.04 9 ตามลําดับ จะเห็น
วาเมื่อนําดินดานเกวียนผสมตะกอนประปาทุกอัตราสวนจะมีปริมาณซิลิกอนไดออกไซดใกลเคียงกับปริมาณซิลิกอนไดออกไซดของดินดานเกวียน
3.2 ผลการศึกษาทางกายภาพ
ทําการศึกษาหาคาความละเอียดของวัตถุดิบ ทดสอบความแข็งแรงของเนื้อดินปน ทดสอบความหดตัวของเนื้อดินปน และทดสอบการดูดซึมน้าํ
ของดินดานเกวียน ตะกอนประปา และดินดานเกวียนผสมตะกอนประปาอัตราสวน 90:10, 80:20, 70:30, 60:40, 50:50 ผลการศึกษาดังนี้
3.2.1 ผลการหาคาความละเอียดของวัตถุดิบ ทดสอบไดโดยการรอนผานตะแกรง โดยตะแกรงที่ใชในการศึกษาครัง้ นี้ เปนตะแกรงขนาดประมาณ
45 ไมครอน หรือประมาณ 325 เมช ผลการศึกษาพบวาดินดานเกวียนมีปริมาณของวัตถุดิบที่ผานตะแกรงรอยละ 23.60 ตะกอนประปามีปริมาณของวัตถุดบิ
ที่ผานตะแกรงรอยละ 74.40 ซึ่งแสดงวาตะกอนประปามีขนาดของเม็ดดินละเอียดกวาดินดานเกวียนและเกิดการหดตัวสูงเมื่อนําไปขึ้นรูป
3.2.2 ผลการทดสอบความแข็งแรงของเนื้อดินปน การทดสอบความแข็งแรงของเนื้อดินปนของดินดานเกวียน ตะกอนประปา และดิน
ดานเกวียนผสมตะกอนประปาอัตราสวน 90:10, 80:20, 70:30, 60:40, 50:50 ผลการศึกษาดังตารางที่ 2

ตารางที่ 2 ผลการทดสอบความแข็งแรงของเนื้อดินปนของดินดานเกวียน ตะกอนประปา และดินดานเกวียนผสมตะกอนประปา
อัตราสวนตาง ๆ
การทดสอบ

ดินดานเกวียน

ตะกอนประปา

กอนเผา (kg/cm2)
หลังเผา (kg/cm2)

54.49
95.65

0.52
15.45

90:10
52.27
72.02

ดินดานเกวียนผสมตะกอนประปา
80:20
70:30
60:40
48.85
47.84
41.11
66.45
63.76
58.58

50:50
38.65
44.75

บบบบบบบจากตารางที่ 2 พบวาดินดานเกวียนมีความแข็งแรงของเนื้อดินปนทั้งกอนเผาและหลังเผามากที่สุด ตะกอนประปามีความแข็งแรงของเนื้อดินปนทั้งกอน
เผาและหลังเผานอยที่สุด สวนดินดานเกวียนผสมตะกอนประปาอัตราสวน 90:10, 80:20, 70:30, 60:40, 50:50 เมื่ออัตราสวนของดินดานเกวียนลดนอยลงความแข็งแรง
ของเนื้อดินปนทั้งกอนเผาและหลังเผาจะลดลงตามไปดวยเนื่องจากดินดานเกวียนมีความแข็งแรงของเนื้อดินปนทั้งกอนเผาและหลังเผามากกวาตะกอนประปา
บบบบบบบ 3.2.3 ผลการทดสอบความหดตัวของเนื้อดินปน การทดสอบความหดตัวของเนื้อดินปน เนื้อดินปนของดินดานเกวียน ตะกอนประปา และดิน
ดานเกวียนผสมตะกอนประปาอัตราสวน 90:10, 80:20, 70:30, 60:40, 50:50 ผลการศึกษาดังตารางที่ 3
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ตารางที่ 3 ผลการทดสอบความหดตัวของเนื้อดินปนของดินดานเกวียน ตะกอนประปา และดินดานเกวียนผสมตะกอนประปาอัตราสวนตางๆ
ชนิดของดิน
ดินดานเกวียน
ตะกอนประปา
ดินดานเกวียนผสมตะกอนประปา 90:10
ดินดานเกวียนผสมตะกอนประปา 80:20
ดินดานเกวียนผสมตะกอนประปา 70:30
ดินดานเกวียนผสมตะกอนประปา 60:40
ดินดานเกวียนผสมตะกอนประปา 50:50

รอยละการหดตัวของดินแหง
8.0
6.90
8.90
8.7
8.5
8.6
8.4

รอยละการหดตัวของดินเผา
0.65
1.72
1.59
1.10
0.54
0.52
0.53

รอยละการหดตัวของดิน
8.6
8.5
9.2
9.7
9.5
8.7
8.7

3.2.4 ผลการทดสอบการดูดซึมน้ํา การทดสอบหารอยละของการดูดซึมน้ํา ของดินดานเกวียน ตะกอนประปา และดินดานเกวียนผสม
ตะกอนประปาอัตราสวน 90:10, 80:20, 70:30, 60:40, 50:50 พบวาดินดานเกวียนมีการดูดซึมน้ํามากกวาตะกอนประปารอยละ 0.21, 0.11 ตามลําดับ
สวนดินดานเกวียนผสมตะกอนประปาทุกอัตราสวนมีการดูดซึมน้ําใกลเคียงกัน รอยละ 0.18, 0.19, 0.20, 0.21 และ 0.21 ตามลําดับ ดินดานเกวียนมี
การดูดซึมน้ํามากกวาตะกอนประปาเนื่องจากดินดานเกวียนมีการหดตัวของเนื้อดินนอยกวาตะกอนประปา

3.3 ทดสอบความหดตัวของเนื้อดินปน
ตารางที่ 4 ผลการเปรียบเทียบความหดตัวของเนื้อดินปนของดินดานเกวียนกับดินดานเกวียนผสมตะกอนประปาอัตราสวนตางๆ
ชนิดของดิน
ดินดานเกวียน
ดินดานเกวียนผสมตะกอนประปา 90:10
ดินดานเกวียนผสมตะกอนประปา 80:20
ดินดานเกวียนผสมตะกอนประปา 70:30
ดินดานเกวียนผสมตะกอนประปา 60:40
ดินดานเกวียนผสมตะกอนประปา 50:50

รอยละการหดตัวของดินแหง
8.0
8.9
8.7
8.5
8.6
8.4

รอยละการหดตัวของดินเผา
0.65
1.59
1.10
0.54
0.52
0.53

รอยละการหดตัวของดิน
8.6
9.2
9.7
9.5
8.7
8.7

บบบบบบบจากตารางที่ 4 เปนการเปรียบเทียบความหดตัวของเนื้อดินปนของดินดานเกวียนกับดินดานเกวียนผสมตะกอนประปาอัตราสวนตาง ๆ จะ
เห็นวาดินดานเกวียนผสมตะกอนประปาอัตราสวน 60:40 และอัตราสวน 50:50 มีการหดตัวของดินแหง (รอยละ 8.6, 8.4 ตามลําดับ) การหดตัวของ
ดินเผา (รอยละ 0.52, 0.53 ตามลําดับ) และการหดตัวของดิน (รอยละ 8.7, 8.7 ตามลําดับ) มีคุณสมบัติดานความหดตัวของเนื้อดินปนใกลเคียงกับดิน
ดานเกวียนมากที่สุด (การหดตัวของดินแหงรอยละ 8.0 การหดตัวของดินเผารอยละ 0.65 และการหดตัวของดิน รอยละ 8.6)
3.4 ทดสอบความพึงพอใจ
บบบบบบบจากผลการวัดระดับความพึงพอใจ ชางปนจํานวน 10 คนที่ไดทําการการหมักดินดานเกวียนผสมตะกอนประปาอัตราสวน 60:40 และ 50:50 แลวขึ้นรูป
เปนกระถางขนาด กวาง 30 เซนติเมตร สูง 15 เซนติเมตร ผึ่งลมใหแหงแลวนําไปเผาใหเปนกระถางดินเผา พรอมทั้งทดสอบความพึงพอใจสรุปไดวา ดินดานเกวียน
ผสมตะกอนประปาอัตราสวน 60:40 ชางปน จํานวน 10 คน พึงพอใจในการหมักดิน ในระดับมาก จํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 50 ระดับปานกลาง จํานวน 4 คน คิด
เปนรอยละ 40 ระดับนอย จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 10
พึงพอใจในการขึ้นรูป ในระดับมาก จํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ 70 ระดับปานกลาง จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 30 และพึงพอใจกระถางดินเผาที่ผลิตจากดิน
ดานเกวียนผสมตะกอนประปาอัตราสวน 60:40 ในระดับมาก จํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 60 ระดับปานกลาง จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 40 สวนดินดานเกวียนผสมตะกอน
ประปาอัตราสวน 50:50 ชางปน จํานวน 10 คน พึงพอใจในการหมักดิน ในระดับมาก จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 30 ระดับปานกลาง จํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 60 ระดับ
นอย จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 10 พึงพอใจในการขึ้นรูป ในระดับมาก จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 20 ระดับปานกลาง จํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 80 และพึงพอใจกระถาง
ดินเผาที่ผลิตจากดินดานเกวียนผสมตะกอนประปาอัตราสวน 50:50 ในระดับมาก จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 30 ระดับปานกลาง จํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ 70

4. สรุปผลการทดลอง

จากการศึกษาพัฒนาการนําดินตะกอนประปาซึ่งเปนของเสียจากกระบวนการผลิตน้ําประปามาใชเปนวัสดุแทนดินดานเกวียนแลวนํามาขึ้นรูปเปน
เครื่องปนดินเผา พบวา ตะกอนน้ําประปาสามารถนํามาเปนวัสดุทดแทนดินเหนียวในการผลิตเครื่องปนดินเผาได ซึ่งจากผลการทดสอบในเรื่องของการหดตัวของ
ดิน ความแข็งแรงของเนื้อดินปน และทดสอบความพึงพอใจของชางปน สรุปไดว ในอัตราสวนระหวางดินดานเกวียน : ตะกอนน้ําประปา อัตราสวนที่มีความ
เหมาะสม และสามารถขึ้นรูปได คืออัตราสวน 60:40 แตตะกอนน้ําประปา เพียงอยางเดียว ไมสามารถขึ้นรูปเปนกระถาง หรือเปนเครื่องปนดินเผาได

5. เอกสารอางอิง
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การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ วิจัยและพัฒนาเครื่องคัดแยกหินออกจากเมล็ดขาว และทดสอบสมรรถนะการทํางานของเครื่อง ทําการ
วิจัย ณ สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและเทคโนโลยี คณะเกษตรศาสตรและทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก อําเภอศรี
ราชา จังหวัดชลบุรี จากผลการทดลองพบวา เครื่องคัดแยกหินมีอัตราการทํางานที่เหมาะสมที่ความเร็วรอบพัดลม 1685 รอบตอนาที มุมเอียงตะแกรง
16 องศา โดยมีอัตราการทํางานสูงสุด 345.46 กิโลกรัมตอชั่วโมง ซึ่งมีประสิทธิภาพการใชพลังงานสูงที่สุด มีความบริสุทธิ์ ประสิทธิภาพการคัดแยก
และมีประสิทธิผลสูง โดยเมื่อเพิ่มมุมเอียงของตะแกรงแยกหินใหมากขึ้นจะทําใหอัตราการทํางานมีแนวโนมเพิ่มขึ้น ผลผลิตที่คัดแยกไดมีความ
บริสุทธิ์ และประสิทธิภาพการคัดแยกไมแตกตางกัน แตประสิทธิผลการคัดแยกมีแนวโนมลดลง ขณะที่ประสิทธิภาพการใชพลังงานมีแนวโนม
เพิ่มขึ้น เมื่อเพิ่มปริมาณสวนผสมของหินในขาวจะทําใหขาวกลองที่ไดมีความบริสุทธิ์และประสิทธิภาพการคัดแยกลดลง แตเมื่อเพิ่มอัตราการปอน
ให ม ากขึ้ นจะทํ าให อั ตราการทํ า งานของเครื่ อ งเพิ่ม ขึ้ น มาก ขาวกลอ งที่ ไ ด มี ค วามบริ สุ ท ธิ์ ล ดลง แตจ ะมีประสิ ท ธิ ภ าพการทํ า งานเพิ่ม ขึ้ น และ
ประสิทธิผลมีแนวโนมเพิ่มขึ้น
คําสําคัญ: เครื่องคัดแยกหิน

Abstract

The objectives of this study were to research and develop rice de-stoners for community rice mills and test its performance. The
experiment was conducted at the Faculty of Agricultural and natural resources, Rajamangala University of Technology Tawan-ok, Bangpra
campus, Sriracha, Chonburi. The results showed that the proper capacity of de-stoner developed was 345.46 kilograms per hour at 1685 rpm.
blower speed and 16 degree tilt angle which, represent highest efficiency and good purity, fraction yield and effectiveness. The higher the sieve tilt
angle, the higher the capacity and efficiency. However, purity and fraction yield were not significantly different while, effectiveness trend to
decreases. In addition, the higher the number of stone mixing, the lower the purity and fraction yield. Furthermore, the feed rate increased, the
capacity, fraction yield, effectiveness and efficiency increased whereas, purity trend to decreases.
Keyword: De-Stoners.

1. บทนํา

ปจจุบันผูบริโภคใหความสนใจในเรื่องของโภชนาการมากขึ้น และเล็งเห็นความสําคัญของการบริโภคขาวคุณภาพสูงซึ่งเปนขาวที่มีลักษณะ
ปรากฏที่สวยงาม มีสิ่งเจือปนนอยหรือไมมีเลย เชน กากขาว ปลายขาว เศษหิน และเศษเหล็ก การมีสิ่งเจือปนปนอยูในขาวนอกจากจะทําใหดูไมสวยงามยังอาจ
เปนอันตรายตอผูบริโภคเชน เศษหิน เศษเหล็ก อาจทําใหฟนไดรับอันตรายจากการขบเคี้ยว ผูบริโภคที่พบปญหาก็จะเลิกบริโภคขาวตราสินคานั้นๆ และเลือก
ซื้อขาวจากแหลงการผลิตอื่นๆ เชนขาวจากโรงสีขนาดใหญที่ใชเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีเครื่องจักรที่สามารถคัดคุณภาพขาวไดตามที่ผูบริโภคตองการ โรงสี
ขาวในชุมชนซึ่งสวนใหญเปนโรงสีขาวขนาดเล็กและขนาดกลาง ใชเครื่องจักรที่ลาสมัยและสวนใหญจะยังไมมีเครื่องคัดแยกหิน และเนื่องจากในขาวมี
สิ่งเจือปนที่มีขนาดใกลเคียงกันและมีน้ําหนักมากเชน เศษหิน และเศษเหล็กไมสามารถแยกออกไดโดยตะแกรงหรือพัดลมในการคัดแยก จึงทําใหขาวสารที่สี
ไดมีเศษหินและเศษเหล็กปนอยู ทําใหผูบริโภคมองเห็นสิ่งเจือปนไดชัดเจนและจัดใหเปนขาวคุณภาพต่ํา สงผลใหราคาและจํานวนที่จําหนายไดลดลง สาเหตุ
หนึ่งที่ทําใหโรงสีขาวในชุมชนไมสามารถเพิ่มคุณภาพการสีขาวได เพราะไมสามารถจัดหาเครื่องจักรมาใชไดเนื่องจากเครื่องจักรที่มีจําหนายจะเปน
เครื่องจักรขนาดใหญนําเขาจากตางประเทศและมีราคาแพง ซึ่งจะสงผลใหเกิดตนทุนในการสีขาวเพิ่มขึ้น หากไดมีการวิจัยและพัฒนาเครื่องแยกหินที่มีขนาด
เล็กเหมาะสมกับโรงสีขาวในชุมชน มีราคาไมสูงนักแตสามารถจะเพิ่มคุณภาพของขาวที่สีไดสูงขึ้น โรงสีขาวในชุมชนสามารถที่จะเลือกมาใชในโรงสีไดโดย
มีตนทุนการผลิตเพิ่มขึ้นเพียงเล็กนอย แตไดขาวสารที่มีคุณภาพสูงขึ้นขายไดจํานวนและราคาสูงขึ้น ก็จะเปนการสงเสริมและกระจายโอกาสใหกับโรงสีขาว
ชุมชนที่สามารถผลิตขาวสารที่แขงขันไดและมีการพัฒนาที่ยั่งยืนก็จะเปนการกระจายรายไดไปสูโรงสีขาวในชุมชนสามารถบริการสีขาวคุณภาพสูงใหกับ
ผูบริโภคในทองถิ่นไดมีโอกาสบริโภคขาวที่ตนเองปลูกในราคายุติธรรมและเพิ่มรายไดใหกับชุมชนไดมากขึ้น
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. พัฒนาเครื่องคัดแยกหินออกจากเมล็ดขาว
2. ทดสอบสมรรถนะการคัดแยกหินออกจากเมล็ดขาว

2. วิธีการทดลอง
การวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอนดังตอไปนี้
1. ออกแบบและสรางเครื่องแยกหินออกจากขาวกลอง โดยอาศัยหลักการคัดแยกโดยใชน้ําหนักจําเพาะ
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1.1 ออกแบบ และสรางตะแกรงคัดแยกหิน และพัดลม
1.2 ออกแบบ และสรางโครงสรางและระบบสงกําลัง
1.3 ออกแบบ และสรางอุปกรณปรับตั้ง
2. ทดสอบประสิทธิภาพการทํางานของเครื่องแยกหินออกจากขาวกลอง
2.1 ชั่งน้ําหนักขาวกลองจํานวน 9 ตัวอยาง ตัวอยางละ 50 กก.
2.2 ชั่งหินที่มีขนาดใกลเคียงกับเมล็ดขาวกลอง 50กรัมผสมลงไปในขาวกลองทั้ง 9 ตัวอยางเพื่อใชในการหาประสิทธิภาพในการคัดแยกของเครื่องแยกหิน
2.3 ปอนผลผลิตเขาเครื่องแยกหินโดยปรับความเร็วพัดลม 3 ระดับ คือ 1450, 1685 และ 1830 รอบตอนาที ที่มุมตะแกรง 14, 15 และ 16 องศา
2.4 จับเวลา และวัดกระแสไฟฟา ตั้งแตเริ่มปอนจนถึงปอนหมด
2.5 ตรวจสอบประสิทธิภาพในการคัดแยกหินออกจากขาวกลอง ของเครื่องแยกหินโดยการชั่งน้ําหนักของหินที่แยกออกมาไดหลังจาก
ผานเครื่องแยกหินแลว
2.6 ชั่งหินที่มีขนาดใกลเคียงกับเมล็ดขาวกลอง โดยชั่งหิน 100, 150, 200 กรัม อยางละ 3 ตัวอยาง รวมเปนจํานวน 9 ตัวอยาง ผสมลงไปใน
ขาวกลองทั้ง 9 ตัวอยาง เพื่อใชในการหาประสิทธิภาพในการคัดแยกของเครื่องแยกหิน
2.7 ปอนผลผลิตเขาเครื่องแยกหินโดยปรับอัตราการปอน 3 ตําแหนง คือ ที่ตําแหนงอัตราการปอนนอย ปานกลาง และมาก
2.8 จับเวลาการทํางานตั้งแตเริ่มปอนจนถึงปอนหมด
2.9 ตรวจสอบประสิทธิภาพในการคัดแยกหินออกจากขาวกลอง ของเครื่องแยกหินโดยการชั่งน้ําหนักของหินที่แยกออกมาไดหลังจาก
ผานเครื่องแยกหินแลว
2.10 นําผลการทดสอบที่ไดไปวิเคราะหทางสถิติดวยคอมพิวเตอรโดยใชโปรแกรม SPSS 10.0 for Window
2.11 วิเคราะหสมรรถนะในการทํางานของเครื่อง

3. ผลการทดลองและวิจารณผล
ผลการวิจัยสามารถแบงเปนขอๆ ดังนี้
1. สวนประกอบและหลักการทํางานของเครื่องคัดแยกหินออกจากเมล็ดขาว
เครื่องแยกหินออกจากขาวกลองที่พัฒนาขึ้น เปนเครื่องคัดแยกที่อาศัยความแตกตางของน้ําหนักจําเพาะของเมล็ดขาวกลองกับหิน โดยใชตะแกรง
และพัดลมในการคัดแยก ประกอบดวยตะแกรงคัดแยกลักษณะคลายเกล็ดปลาขนาด 500X500 มิลลิเมตร ขนาดรู 0.75-0.80 มิลลิเมตร วางเอียงเปนมุมประมาณ
14 องศากับแนวราบสามารถปรับได ตะแกรงโยกดวยความเร็วรอบ 490 รอบตอนาที ขณะโยกจะสามารถสงวัสดุที่ติดบนตะแกรงใหไหลยอนขึ้นตามความ
เอียง ดานลางของตะแกรงเปนพัดลมแบบใบตรงขนาดเสนผานศูนยกลาง 260 มิลลิเมตร ยาว 450 มิลลิเมตร จํานวน 4 ใบ วางขนานตลอดหนากวางของตะแกรง
เพื่อเปาลมลอดขึ้นตามรูของตะแกรงคัดแยก พัดลมหมุนดวยความเร็วประมาณ 1470 รอบตอนาที มีความเร็วลมเฉลี่ย 1.76 เมตรตอวินาที ดานบนของความ
เอียงตะแกรงจะมีอุปกรณปลอยหินเปนลิ้นที่สามารถปรับการปลอยได การทํางานของเครื่องแยกหินอาศัยกําลังขับจากมอเตอรไฟฟาขนาด 0.75 กิโลวัตต 1450
รอบตอนาที เมื่อเมล็ดขาวกลองที่มีหินขนาดใกลเคียงกับเมล็ดขาว ถูกปอนเขาทางดานบนตรงกึ่งกลางของความยาวตะแกรง โดยขาวถูกปลอยลงเต็มหนากวาง
ของตะแกรงอยางสม่ําเสมอ พัดลมจะเปาใหเมล็ดขาวกลองที่มีน้ําหนักจําเพาะนอยกวาใหลอยขึ้นเหนือผิวของตะแกรง และไหลลงตามความเอียงของตะแกรง
คัดแยกดวยแรงผลักของเมล็ดที่ไหลมาเรื่อยๆอยางตอเนื่องออกไปยังเครื่องขัดขาวในกระบวนการตอไป สวนเศษหิน และกรวด รวมทั้งเศษโลหะที่มีน้ําหนัก
จําเพาะมากกวาจะติดอยูบนผิวของตะแกรง และถูกตะแกรงรูปเกล็ดปลาผลักใหไหลยอนกลับขึ้นไปตามความเอียงของตะแกรงและถูกรวมแยกออกทางลิ้น
ปลอยหิน ทําใหสามารถคัดแยกหินออกจากเมล็ดขาวกลองได และไหลแยกออกไปคนละทาง

ตารางที่ 1 ประสิทธิภาพการคัดแยกหินออกจากขาวกลองของเครื่องแยกหิน ปริมาณหินปน 0.1 เปอรเซ็นต (หิน 50 กรัม ในขาวกลอง
50 กิโลกรัม) ที่ความเร็วพัดลม 1450, 1685 และ 1830 รอบตอนาที และมุมเอียงตะแกรง 14, 15 และ 16 องศา
ความเร็วพัดลม
(rpm)

มุมเอียง
(°)

อัตราทํางาน
(กิโลกรัมตอชั่วโมง)

ความบริสุทธิ์
(%)

ประสิทธิภาพ
(%)

ประสิทธิผล
(%)

14
281.37 d
100.00 a
99.39 a
99.49 a
cd
a
a
1450
15
300.01
99.99
99.58
97.68 a
d
a
a
16
285.76
100.00
99.34
99.44 a
cd
a
a
14
298.64
100.00
99.23
99.33 a
ab
a
a
1685
15
335.66
100.00
99.30
98.60 a
a
a
a
16
345.46
100.00
99.38
99.48 a
bc
a
a
100.00
99.77
99.87 a
14
315.65
d
a
a
1830
15
285.76
100.00
98.93
99.03 a
cd
b
a
16
292.81
99.98
98.82
86.91 b
หมายเหตุ พยัญชนะภาษาอังกฤษที่เหมือนกันในแนวตัง้ ไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมัน่ 95 %
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การสูญเสีย
(%)

ประสิทธิภาพใชพลังงาน
(กิโลกรัมตอกิโลวัตต-ชั่วโมง)

0.79 a
0.00 a
0.00 a
0.28 a
0.25 a
0.05 a
0.25 a
1.54 a
0.00 b

347.33bc
365.15b
344.32bc
364.59b
408.65a
421.32a
329.46cd
295.43e
302.78de
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2. สมรรถนะการทํางานของเครื่องคัดแยกหิน
จากตารางที่ 1 ที่ความเร็วพัดลม 1450 รอบตอนาที เมื่อมุมเอียงของตะแกรงทรงกระบอกเพิ่มขึ้น จาก 14, 15 และ 16 องศา จะทําใหอัตรา
การทํางานไมแตกตางกันทางสถิติคือ 281.37, 300.31 และ 285.76 กิโลกรัมตอชั่วโมง ความบริสุทธิ์ของผลผลิตจากการคัดแยกไมแตกตางกันทาง
สถิติโดยมีแนวโนมลดลงคือ 100.00, 100.00 และ 99.99 เปอรเซ็นต ประสิทธิภาพการคัดแยกไมแตกตางกันทางสถิติคือ 99.39, 99.58 และ 99.34
เปอรเซ็นต สวนการสูญเสียจากการคัดแยกไมแตกตางกันทางสถิติคือ 0.79, 0.00 และ 0.00 เปอรเซ็นต สงผลใหประสิทธิผลการคัดแยกไมแตกตาง
กันทางสถิติคือ 99.49, 97.68 และ99.44 เปอรเซ็นต และมีประสิทธิภาพการใชพลังงานไมแตกตางกันทางสถิติคือ 347.33, 365.15 และ 344.32
กิโลกรัมตอชั่วโมง.กิโลวัตต ตามลําดับ เมื่อเพิ่มความเร็วพัดลม 1685 รอบตอนาที เมื่อมุมเอียงของตะแกรงทรงกระบอกเพิ่มขึ้น จาก 14, 15 และ 16
องศา จะทําใหอัตราการทํางานเพิ่มขึ้นเรื่อยๆคือ 298.64, 335.66 และ 345.46 กิโลกรัมตอชั่วโมง ความบริสุทธิ์ของผลผลิตจากการคัดแยกไมแตกตาง
กันทางสถิติคือ 100.00, 100.00 และ 100.00 เปอรเซ็นต ประสิทธิภาพการคัดแยกไมแตกตางกันทางสถิติแตมีแนวโนมเพิ่มขึ้นคือ 99.23, 99.30 และ
99.38 เปอร เ ซ็นต สว นการสูญเสียจากการคัด แยกไมแตกต า งกัน ทางสถิ ติ แต มีแนวโน ม ลดลงคือ 0.28, 0.25 และ 0.05 เปอรเ ซ็ น ต ส ง ผลให
ประสิทธิผลการคัดแยกไมแตกตางกันทางสถิติคือ 99.33, 98.60 และ 99.48 เปอรเซ็นต แตมีประสิทธิภาพการใชพลังงานมีแนวโนมเพิ่มขึ้นคือ
364.59, 408.65 และ 421.32 กิโลกรัมตอ ชั่วโมง.กิโลวัตต ตามลํา ดับ และเมื่ อเพิ่มความเร็ว พัดลม 1830 รอบตอนาที เมื่อ มุมเอียงของตะแกรง
ทรงกระบอกเพิ่มขึ้น จาก 14, 15 และ 16 องศา จะทําใหอัตราการทํางานมีแนวโนมลดลงคือ 315.65, 285.76 และ 292.81 กิโลกรัมตอชั่วโมง ความ
บริสุทธิ์ของผลผลิตจากการคัดแยกแตกตางกันเล็กนอยคือ 100.00, 99.98 และ 100.00 เปอรเซ็นต ประสิทธิภาพการคัดแยกไมแตกตางกันทางสถิติ
โดยมีแนวโนมลดลงคือ 99.77, 98.93 และ 98.82 เปอรเซ็นต สวนการสูญเสียจากการคัดแยกมีแนวโนมลดลงคือ 0.25, 1.54 และ 0.00 เปอรเซ็นต
สงผลใหประสิทธิผลการคัดแยกมีแนวโนมลดลงคือ 99.87, 99.03 และ86.91 เปอรเซ็นต และมีประสิทธิภาพการใชพลังงานมีแนวโนมลดลงคือ
329.46, 295.43 และ 302.78 กิโลกรัมตอชั่วโมง.กิโลวัตต ตามลําดับ ซึ่งจะเห็นวาเมื่อมุมเอียงของตะแกรงเพิ่มมากขึ้นจะทําใหอัตราการทํางานมี
แนวโนมเพิ่มขึ้นเล็กนอย ผลผลิตที่คัดแยกไดมีความบริสุทธิ์ และประสิทธิภาพการคัดแยกไมแตกตางกัน แตการสูญเสียและประสิทธิผลการคัดแยกมี
แนวโนมลดลง และประสิทธิภาพการใชพลังงานมีแนวโนมเพิ่มขึ้นเล็กนอย
ที่มุมเอียงตะแกรง 14 องศา เมื่อเพิ่มความเร็วของพัดลมใหสูงขึ้นจาก 1450, 1685 และ 1830 รอบตอนาที จะทําใหอัตราการทํางานเพิ่มขึ้น
คือ 281.37, 298.64 และ 315.65 กิโลกรัมตอชั่วโมง ความบริสุทธิ์ของผลผลิตจากการคัดแยกไมแตกตางกันทางสถิติคือ 100.00, 100.00 และ 100.00
เปอรเซ็นต ประสิทธิภาพการคัดแยกไมแตกตางกันทางสถิติคือ 99.39, 99.23 และ 99.77 เปอรเซ็นต สวนการสูญเสียจากการคัดแยกไมแตกตางกัน
ทางสถิติโดยมีแนวโนมลดลงคือ 0.79, 0.28 และ 0.25 เปอรเซ็นต ประสิทธิผลการคัดแยกไมแตกตางกันทางสถิติคือ 99.49, 99.33 และ99.87
เปอรเซ็นต และมีประสิทธิภาพการใชพลังงานมีแนวโนมลดลงคือ 347.33, 364.59 และ 329.46 กิโลกรัมตอชั่วโมง.กิโลวัตต ตามลําดับ ที่มุมเอียง
ตะแกรง 15 องศาเมื่อเพิ่มความเร็วของพัดลมใหสูงขึ้นจาก 1450, 1685 รอบตอนาที จะทําใหอัตราการทํางานเพิ่มขึ้นคือ 300.01, 335.66 กิโลกรัมตอ
ชั่วโมง แตเมื่อเพิ่มความเร็วเปน 1830 รอบตอนาที อัตราการทํางานจะลดลงเล็กนอยคือ 285.76 กิโลกรัมตอชั่วโมง ความบริสุทธิ์ของผลผลิตจากการ
คัดแยกไมแตกตางกันทางสถิติคือ 99.99, 100.00 และ 100.00 เปอรเซ็นต ประสิทธิภาพการคัดแยกไมแตกตางกันทางสถิติแตมีแนวโนมลดลงคือ
99.58, 99.30 และ 98.93 เปอรเซ็นต สวนการสูญเสียจากการคัดแยกไมแตกตางกันทางสถิติแตมีแนวโนมเพิ่มขึ้นคือ 0.00, 0.25 และ 1.54 เปอรเซ็นต
ประสิทธิผลการคัดแยกไมแตกตางกันแตมีแนวโนมเพิ่มขึ้นคือ 97.68, 98.60 และ99.03 เปอรเซ็นต สวนประสิทธิภาพการใชพลังงานเพิ่มขึ้นจาก
ความเร็ว 1450, 1685 รอบตอนาทีคือ 365.15, 408.65 กิโลกรัมตอชั่วโมง.กิโลวัตต แลวลดลงที่ความเร็ว 1830 รอบตอนาทีคือ 295.43 กิโลกรัมตอ
ชั่วโมง.กิโลวัตต และที่มุมเอียงตะแกรง 16 องศาเมื่อเพิ่มความเร็วของพัดลมใหสูงขึ้นจาก 1450, 1685 รอบตอนาที จะทําใหอัตราการทํางานเพิ่มขึ้น
คือ 285.76, 345.46 กิโลกรัมตอชั่วโมง แตเมื่อเพิ่มความเร็วเปน 1830 รอบตอนาที อัตราการทํางานจะลดลงเล็กนอยคือ 292.81 กิโลกรัมตอชั่วโมง
ความบริสุทธิ์ของผลผลิตจากการคัดแยกแตกตางกันทางสถิติโดยมีแนวโนมลดลงคือ 100.00, 100.00 และ 99.98 เปอรเซ็นต ประสิทธิภาพการคัด
แยกไมแตกตางกันทางสถิติคือ 99.34, 99.38 และ 98.82 เปอรเซ็นต สวนการสูญเสียจากการคัดแยกมีแนวโนมลดลงคือ 0.00, 0.05 และ 0.00
เปอรเซ็นต ประสิทธิผลการคัดแยกมีแนวโนมลดลงคือ 99.44, 99.48 และ86.91 เปอรเซ็นต สวนประสิทธิภาพการใชพลังงานเพิ่มขึ้นจากความเร็ว
1450, 1685 รอบตอนาทีคือ 344.32, 421.32 กิโลกรัมตอชั่วโมง.กิโลวัตต แลวลดลงที่ความเร็ว 1830 รอบตอนาทีคือ 302.78 กิโลกรัมตอชั่วโมง.
กิโลวัตต ซึ่งจะเห็นวาเมื่อเพิ่มความเร็วพัดลมใหสูงขึ้นจะทําใหอัตราการทํางานและประสิทธิภาพการใชพลังงานสูงสุดที่ความเร็วรอบ 1685 รอบตอ
นาที ผลผลิตที่คัดแยกไดมีความบริสุทธิ์ ประสิทธิภาพการคัดแยก การสูญเสีย และประสิทธิผลการคัดแยกไมแตกตางกัน
จากผลการทดสอบสมรรถนะของเครือ่ งคัดแยกหิน เครื่องมีอัตราการทํางานที่เหมาะสมที่ความเร็วรอบพัดลม 1685 รอบตอนาที มุมเอียง
ตะแกรง 16 องศา โดยมีอัตราการทํางานสูงสุด 345.46 กิโลกรัมตอชั่วโมง มีประสิทธิภาพการใชพลังงานสูงที่สุดคือ 421.32 กิโลกรัมตอชั่วโมง.
กิโลวัตต มีความบริสุทธิ์ 100.00 เปอรเซ็นต และประสิทธิภาพการคัดแยก 99.38 เปอรเซ็นต มีประสิทธิผล 99.48 เปอรเซ็นต เนื่องจากมีการสูญเสีย
ขาวเปลือกคอนขางต่ํา 0.05 เปอรเซ็นต
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ตารางที่ 2 สมรรถนะการคัดแยกหินออกจากขาวกลองที่อัตราปอนและสวนผสมหินตางๆ
อัตราปอน
(กิโลกรัมตอชั่วโมง)

สวนผสม
อัตราการทํางาน
ความบริสุทธิ์ขาวกลอง
ประสิทธิภาพการคัดแยก
(เปอรเซ็นต)
(กิโลกรัมตอชั่วโมง)
(เปอรเซ็นต)
(เปอรเซ็นต)
e
a
0.2
265.28
100.00
99.66 bc
ef
a
330
0.3
235.96
100.00
99.60 cd
f
a
0.4
221.49
100.00
99.48 f
99.99 a
99.76 a
0.2
466.45 c
bc
b
1200
0.3
509.31
99.98
99.64 bc
0.4
502.51 c
99.98 b
99.53 ef
a
b
0.2
590.67
99.98
99.81a
a
c
1800
0.3
586.58
99.95
99.67 b
0.4
541.70 b
99.93 d
99.57 cde
หมายเหตุ : พยัญชนะภาษาอังกฤษที่เหมือนกันในแนวตั้ง ไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 %

ประสิทธิผลการคัดแยก
(เปอรเซ็นต)
80.89 cd
78.63 d
82.45 bcd
83.19 abcd
88.60 a
87.95 ab
82.02 bcd
82.60 bcd
84.89 abc

จากตารางที่ 2 ที่อัตราการปอน 330 กิโลกรัมตอชั่วโมง เมื่อเพิ่มปริมาณสวนผสมของหินในขาวจาก 0.2, 0.3 และ 0.4 เปอรเซ็นต เครื่องแยกหินจะมี
อัตราการทํางานไมแตกตางกัน คือ 265.28, 235.96 และ 221.49 กิโลกรัมตอชั่วโมงตามลําดับ ไดขาวที่มีความความบริสุทธิ์ไมแตกตางกัน คือ 100, 100 และ 100
เปอรเซ็นตตามลําดับ โดยประสิทธิภาพการคัดแยกจะลดลงเล็กนอยคือ 99.66, 99.60 และ 99.48 เปอรเซ็นตตามลําดับ สวนประสิทธิผลการคัดแยกไมแตกตางกัน
คือ 80.89, 78.63 และ 82.45 เปอรเซ็นตตามลําดับ ที่อัตราปอนเปน 1200 กิโลกรัมตอชั่วโมง เมื่อเพิ่มปริมาณสวนผสมของหินในขาวจาก 0.2, 0.3 และ 0.4
เปอรเซ็นต เครื่องมีอัตราการทํางานไมแตกตางกัน คือ 466.45, 509.31และ502.51 กิโลกรัมตอชั่วโมง ไดขาวที่มีความความบริสุทธิ์ลดลงเล็กนอย คือ 99.99, 99.98
และ 99.98 เปอรเซ็นตตามลําดับ โดยประสิทธิภาพการคัดแยกลดลงคือ 99.76, 99.64 และ 99.53 เปอรเซ็นต สวนประสิทธิผลการคัดแยกไมแตกตางกันคือ 83.19,
88.60 และ 87.95 เปอรเซ็นต และที่อัตราปอน 1800 กิโลกรัมตอชั่วโมง เมื่อเพิ่มปริมาณสวนผสมของหินในขาวจาก 0.2, 0.3 และ 0.4 เปอรเซ็นต เครื่องมีอัตราการ
ทํางานไมแตกตางกัน คือ 590.67, 586.58 และ 541.70 กิโลกรัมตอชั่วโมง ไดขาวที่มีความความบริสุทธิ์ลดลง คือ 99.98, 99.95 และ 99.93 เปอรเซ็นตตามลําดับ
โดยประสิทธิภาพการคัดแยกลดลงคือ 99.81, 99.67และ99.57 เปอรเซ็นต สวนประสิทธิผลการคัดแยกไมแตกตางกันคือ 82.02, 82.60 และ 84.89 เปอรเซ็นต

ตารางที่ 3 เปรียบเทียบสมรรถนะการคัดแยกหินที่สวนผสมหินในขาวกลองและอัตราการปอนตางๆ
สวนผสม (%)

อัตราปอน
(กิโลกรัม/ชั่วโมง)
330

อัตราการทํางาน
(กิโลกรัม/ชั่วโมง)
265.28 e

ความบริสุทธิ์ขาวกลอง (%)

ประสิทธิภาพการคัดแยก (%)

100.00 a

99.66 bc

1200
466.45 c
99.99 a
99.76 a
a
b
1800
590.67
99.98
99.81a
ef
a
330
235.96
100.00
99.60 cd
bc
b
0.3
1200
509.31
99.98
99.64 bc
a
c
1800
586.58
99.95
99.67 b
f
a
100.00
99.48 f
330
221.49
c
b
0.4
1200
502.51
99.98
99.53 ef
b
d
1800
541.70
99.93
99.57 de
หมายเหตุ : พยัญชนะภาษาอังกฤษที่เหมือนกันในแนวตั้ง ไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 %
0.2

ประสิทธิผลการคัดแยก
(%)
80.89 cd
83.19 abcd
82.02 bcd
78.63 d
88.60 a
82.60 bcd
82.45 bcd
87.95 ab
84.89 abc

จากตารางที่ 3 ที่ปริมาณสวนผสมของหินในขาวกลอง 0.2 เปอรเซ็นต เมื่อเพิ่มอัตราการปอนจาก 330, 1200 และ 1800 กิโลกรัมตอชั่วโมง เครื่องแยก
หินจะมีอัตราการทํางานเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง คือ 265.28, 466.45 และ 590.67 กิโลกรัมตอชั่วโมงตามลําดับ ไดขาวที่มีความความบริสุทธิ์ลดลงเล็กนอย คือ 100,
99.99 และ 99.98 เปอรเซ็นตตามลําดับ โดยประสิทธิภาพการคัดแยกเพิ่มขึ้นเล็กนอยคือ 99.66, 99.76 และ 99.81 เปอรเซ็นตตามลําดับ สวนประสิทธิผลการคัดแยก
ไมแตกตางกันคือ 80.89, 83.19 และ 82.02 เปอรเซ็นตตามลําดับ ที่ปริมาณสวนผสมของหินในขาวกลอง 0.3 เปอรเซ็นต เมื่อเพิ่มอัตราการปอนจาก 330, 1200 และ
1800 กิโลกรัมตอชั่วโมง เครื่องแยกหินจะมีอัตราการทํางานเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง คือ 235.96, 509.31 และ 586.58 กิโลกรัมตอชั่วโมงตามลําดับ ไดขาวที่มีความ
ความบริสุทธิ์ลดลงเล็กนอย คือ 100, 99.98 และ 99.95 เปอรเซ็นตตามลําดับ โดยประสิทธิภาพการคัดแยกเพิ่มขึ้นเล็กนอยคือ 99.60, 99.64 และ 99.67 เปอรเซ็นต
ตามลําดับ สวนประสิทธิผลการคัดแยกมีแนวโนมเพิ่มขึ้นคือ 78.63, 88.60 และ 82.60 เปอรเซ็นตตามลําดับ ที่ปริมาณสวนผสมของหินในขาวกลอง 0.4
เปอรเซ็นต เมื่อเพิ่มอัตราการปอนจาก 330, 1200 และ 1800 กิโลกรัมตอชั่วโมง เครื่องแยกหินจะมีอัตราการทํางานเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง คือ 221.49, 502.51 และ
541.70 กิโลกรัมตอชั่วโมงตามลําดับ ไดขาวที่มีความความบริสุทธิ์ลดลงเล็กนอย คือ 100, 99.98 และ 99.93 เปอรเซ็นตตามลําดับ โดยประสิทธิภาพการคัดแยก
เพิ่มขึ้นเล็กนอยคือ 99.48, 99.53 และ 99.57 เปอรเซ็นตตามลําดับ สวนประสิทธิผลการคัดแยกมีแนวโนมเพิ่มขึ้นคือ 82.45, 87.95 และ 84.89 เปอรเซ็นตตามลําดับ
จากผลการทดสอบสมรรถนะของเครื่องคัดแยกหิน เครื่องแยกหินมีอัตราการทํางานสูงที่สุด 590.67 กิโลกรัมตอชั่วโมง ที่อัตราปอน 1,800
กิโลกรัมตอชั่วโมง สิ่งเจือปน 0.2 เปอรเซ็นต ขาวกลองที่ไดมีความบริสุทธิ์สูงที่สุด 100.00 เปอรเซ็นตที่อัตราปอน 330 กิโลกรัมตอชั่วโมง สิ่งเจือปน 0.2, 0.3
และ0.4 เปอรเซ็นต โดยมีประสิทธิภาพการคัดแยกสูงที่สุด 99.81 เปอรเซ็นตที่อัตราปอน 1,800 กิโลกรัมตอชั่วโมง สิ่งเจือปน 0.2 เปอรเซ็นตและประสิทธิผล
การคัดแยกสูงที่สุด 88.60 เปอรเซ็นตที่อัตราปอน 1,200 กิโลกรัมตอชั่วโมง สิ่งเจือปน 0.3 เปอรเซ็นต จากผลการทดสอบเครื่องแยกหินมีสมรรถนะการทํางาน
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ที่เหมาะสมที่อัตราปอน 1,200 กิโลกรัมตอชั่วโมง เพราะมีความบริสุทธิ์ขาวกลองคอนขางสูงและประสิทธิผลการคัดแยกสูงที่สุด การเพิ่มปริมาณสวนผสม
ของหินในขาวจะทําใหขาวกลองที่ไดมีความบริสุทธิ์และประสิทธิภาพการคัดแยกลดลง แตเมื่อเพิ่มอัตราการปอนใหมากขึ้นจะทําใหอัตราการทํางานของ
เครื่ องเพิ่ มขึ้นมาก ข าวกล องที่ ได มี ความบริ สุทธิ์ลดลง แตจะมีประสิทธิ ภาพการทํ างานเพิ่มขึ้ น และประสิทธิผลมี แนวโนมเพิ่ มขึ้น เมื่ อเปรียบเที ยบ
ประสิทธิผลการคัดแยกพบวา เครื่องมีประสิทธิผลการคัดแยกสูงที่อัตราการปอน 1200 กิโลกรัมตอชั่วโมง โดยมีอัตราการทํางาน ระหวาง 466.45-509.31
กิโลกรัมตอชั่วโมง ขาวมีความบริสุทธิ์ 99.98-99.99 เปอรเซ็นต มีประสิทธิภาพการคัดแยกระหวาง 99.53-99.76 เปอรเซ็นต และประสิทธิผลการคัดแยก
ระหวาง 83.19-88.60 เปอรเซ็นต (ภาพที่ 1 )
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ภาพที่ 1 สมรรถนะการทํางานของเครื่องคัดแยกหิน

4. สรุป
สรุปผลการวิจัย
1. เมื่อเพิ่มมุมเอียงของตะแกรงแยกหินใหมากขึ้นจะทําใหอัตราการทํางานมีแนวโนมเพิ่มขึ้นเล็กนอย ผลผลิตที่คัดแยกไดมีความบริสุทธิ์ และ
ประสิทธิภาพการคัดแยกไมแตกตางกัน แตการสูญเสียและประสิทธิผลการคัดแยกมีแนวโนมลดลง และประสิทธิภาพการใชพลังงานมีแนวโนมเพิ่มขึ้นเล็กนอย
2. เมื่อเพิ่มความเร็วพัดลมเครื่องแยกหินใหสูงขึ้นจะทําใหอัตราการทํางานและประสิทธิภาพการใชพลังงานสูงสุดที่ความเร็วรอบ 1685 รอบตอ
นาที ผลผลิตที่คัดแยกไดมีความบริสุทธิ์ ประสิทธิภาพการคัดแยก การสูญเสีย และประสิทธิผลการคัดแยกไมแตกตางกัน
3. เมื่อเพิ่มปริมาณสวนผสมของหินในขาวจะทําใหขาวกลองที่ไดมีความบริสุทธิ์และประสิทธิภาพการคัดแยกลดลง แตเมื่อเพิ่มอัตราการปอนให
มากขึ้นจะทําใหอัตราการทํางานของเครื่องเพิ่มขึ้นมาก ขาวกลองที่ไดมีความบริสุทธิ์ลดลง แตจะมีประสิทธิภาพการทํางานเพิ่มขึ้น และประสิทธิผลมี
แนวโนมเพิ่มขึ้น เมื่อเปรียบเทียบประสิทธิผลการคัดแยกพบวา เครื่องมีประสิทธิผลการคัดแยกสูงที่อัตราการปอน 1200 กิโลกรัมตอชั่วโมง โดยมีอัตราการ
ทํางาน ระหวาง 466.45-509.31 กิโลกรัมตอชั่วโมง ขาวมีความบริสุทธิ์ 99.98-99.99 เปอรเซ็นต มีประสิทธิภาพการคัดแยกระหวาง 99.53-99.76 เปอรเซ็นต และ
ประสิทธิผลการคัดแยกระหวาง 83.19-88.60 เปอรเซ็นต
ขอเสนอแนะ
การใชงานเครื่องแยกหินควรมีการปรับตั้งเครื่องใหเหมาะสมขณะทํางานโดยตะแกรงดานหนาและดานหลังจะตองวางตัวในแนวราบสวนดานขาง
จะวางเอียงเปนมุมที่เหมาะสม และฐานเครื่องควรมั่นคง จึงจะเกิดการคัดแยกที่เหมาะสม
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การศึกษาการอบแหงขาวเปลือกดวยทอความรอนแบบเทอรโมไซฟอน
Study of Paddy Drying Using Thermosyphon Heat Pipe
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บทคัดยอ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาระบบการอบแหงขาวเปลือกดวยทอความรอนแบบเทอรโมไซฟอนที่ใช R-134a เปนสารทํางาน
หลังจากนั้นไดศึกษาผลกระทบของปจจัยตาง ๆ เชน ชนิดของแหลงพลังงานที่ใช (น้ํารอนและอากาศรอน) อุณหภูมิของแหลงพลังงาน (60 70 และ
80 oC) และรูปแบบของทอความรอนแบบเทอรโมไซฟอน (ที่มีครีบและไมมีครีบ) ซึ่งมีตอการเปลี่ยนแปลงความชื้นของขาวเปลือก โดยขาวเปลือกที่
นํามาเปนวัสดุทดสอบมีความชื้นเริ่มตนประมาณ 26% (d.b.) จากการศึกษาพบวา การใชน้ํารอนเปนแหลงพลังงานและการใชทอความรอนแบบเทอร
โมไซฟอนที่มีครีบจะทําใหความชื้นของขาวเปลือกลดลงไดเร็วกวากรณีใชอากาศรอนเปนแหลงพลังงานและใชทอความรอนแบบเทอรโมไซฟอนที่
ไมมีครีบตามลําดับ ในขณะที่การใชอุณหภูมิของแหลงพลังงานที่สูงกวาจะทําใหความชื้นของขาวเปลือกลดลงไดเร็วกวาเมื่อเทียบกับการใชอุณหภูมิ
ของแหลงพลังานที่ต่ํากวา
คําสําคัญ: การอบแหง ขาวเปลือก ความชื้น ทอความรอนแบบเทอรโมไซฟอน

Abstract

The objective of this research was to develop a paddy drying system using a R-134a-filled thermosyphon heat pipe. The effects of various
operating and geometric parameters, i.e., energy source (hot water and hot air), temperature of energy source (60, 70 and 80 oC) and characteristic
of themosyphon heat pipe (finned and unfinned thermosyphon heat pipe), on the change in moisture content of paddy was then investigated and
discussed. Paddy with an initial moisture content of around 26% (d.b.) was used as a test material. The results obtained from the experiments
showed that, comparing with hot air and unfinned thermosyphon heat pipe, the rate of moisture reduction of paddy was higher when hot water and
finned thermosyphon heat pipe was employed, respectively. It was also found that the rate of moisture reduction of paddy increased with an
increase in the temperature of energy source.
Keywords: Drying, Paddy, Moisture, Thermosyphon heat pipe.

1. บทนํา

โดยทั่วไป ขาวเปลือก (Paddy) ที่ไดหลังการเก็บเกี่ยวมักมีความชื้นคอนขางสูง ความชื้นดังกลาวสงผลโดยตรงตออายุการเก็บรักษาขาว ดวยเหตุนี้
จึงมีความจําเปนตองลดความชื้นของขาวเปลือกใหอยูในระดับที่ปลอดภัยตอการเก็บรักษาโดยปราศจากการทําลายของแมลงและการเจริญเติบโตของจุลินทรีย
ซึ่งกรรมวิธีที่นํามาใชในการลดความชื้นขาวเปลือกก็คือการอบแหง (Drying) การอบแหงขาวเปลือกสามารถทําไดดวยเครื่องอบแหงหลายชนิด เชน เครื่อง
อบแหงแบบสเปาเต็ดเบด (Spouted-bed dryer) (Hung-Nguyen et al., 2001; Madhiyanon and Soponronnarit, 2005) เครื่องอบแหงแบบ ฟลูอิไดซเบด (Fluidizedbed dryer) (Soponronnarit et al., 1995; Inprasi and Noomhorm, 2001; Tirawanichakul et al,. 2004) เครื่องอบแหงแบบพาหะลม (Pneumatic dryer) (Kaensup et al,
2006) หรือแมกระทั่งเครื่องอบแหงแบบกระแสชน (Impinging stream dryer) (Nimmol and Devahastin, 2010)
ถึงแมวาเครื่องอบแหงที่กลาวขางตนจะมีประสิทธิภาพการใชพลังงานอยูในระดับสูง แตมีความเปนไดที่ขาวจะไดรับความเสียหาย (แตกหรือหัก)
ในระหวางการเคลื่อนที่ของขาวเปลือกในระบบ ดวยเหตุนี้ การอบแหงขาวเปลือกโดยที่ขาวเปลือกไมเกิดการเคลื่อนที่จึงเปนแนวคิดที่นาสนใจ ดังนั้นจึงเปน
อีกหนึ่งแนวทางที่มีความเปนไปไดคือการนําทอความรอนแบบเทอรโมไซฟอน (Thermosyphon heat pipe) มาประยุกตใชในการอบแหงขาวเปลือก ทอความ
รอนแบบเทอรโมไซฟอนเปนอุปกรณประเภทหนึ่งซึ่งนิยมใชในกระบวนการดึงความรอนทิ้งกลับมาใชประโยชน ทั้งนี้เนื่องจากอุปกรณดังกลาวสามารถ
สรางไดงาย ตนทุนต่ํา และมีสมรรถนะในการถายเทความรอนสูง ทอความรอนแบบเทอรโมไซฟอนมีลักษณะเปนทอปลายปดที่ภายในบรรจุดวยสารทํางาน
(Working fluid) เชน น้ํา เมธานอล เอธานอล หรือสารทําความเย็น (Refrigerant) เปนตน ซึ่งการเติมสารทํางานในระบบจะขึ้นอยูกับสภาวะการใชงาน โดยทั่วไป
ทอความรอนแบบเทอรโมไซฟอนแบงออกเปน 3 สวนคือ สวนทําระเหย (Evaporator section) สวนอะเดียบาติก (Adiabatic section) และสวนควบแนน
(Condenser section) ในกรณีที่ของไหลรอนไหลผานสวนทําระเหย สารทํางานซึ่งบรรจุอยูภายในจะเดือดและกลายเปนไอ ะไหลผานขึ้นสูดานบนใน
สวนอะเดียบาติกซึ่งไมมีการถายเทความรอนและเขาสูสวนควบแนนซึ่งผิวภายนอกของสวนควบแนนจะสัมผัสกับของไหลหรือวัตถุที่มีอุณหภูมิต่ํากวา การ
ควบแนนของไอสารทํางานอันเนื่องจากการถายเทความรอนใหกับของไหลที่มีอุณหภูมิต่ํากวาจะเกิดขึ้น สารทํางานที่ควบแนนจะไหลลงมายังสวนทําระเหย
โดยอาศัยแรงโนมถวงของโลกเพื่อรับความรอนจากของไหลรอนอีกครั้ง ซึ่งการไหลของสารทํางานจะมีลักษณะเปนวัฏจักรเชนนี้ตลอดเวลา ดวยหลักการ
ทํางานดังกลาวจึงทําใหการใชประโยชนทอความรอนแบบเทอรโมไซฟอนสามารถกระทําไดทั้งการระบายความรอนและการใหความรอน (โดยไมตองใช
พลังงานจากภายนอก) ที่ผานมา การนําทอความรอนแบบเทอรโมไซฟอนมาประยุกตใชกับขาวเปลือกในลักษณะตาง ๆ มีปรากฏอยูบาง โดย Dussadee and
Kiatsiriroat (2004) และ Dussadee et al. (2007) ไดพัฒนาระบบเก็บรักษาขาวเปลือกโดยใชทอความรอนแบบทอรโมไซฟอนในระดับหองปฏิบัติการเพื่อ
ควบคุมอุณหภูมิของขาวเปลือกระหวางการเก็บรักษา โดยใชสวนทําระเหยของทอความรอนแบบเทอรโมไซฟอนเปนตัวดึงความรอนออกจากกองขาวเปลือก
ผลที่ไดจากการศึกษาแสดงใหเห็นวา ทอความรอนแบบเทอรโมไซฟอนสามารถนํามาประยุกตใชในการควบคุมอุณหภูมิของขาวเปลือกใหอยูในระดับที่
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ตองการไดเปนอยางดี อยางไรก็ตาม งานวิจัยที่ประยุกตใชทอความรอนแบบเทอรโมไซฟอนในการลดความชื้นของขาวเปลือกโดยตรงยังไมปรากฏ
โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อใชความรอนเหลือทิ้งรูปแบบตาง ๆ เปนแหลงพลังงาน (Heat source) ในการขับเคลื่อนใหสารทํางานภายในระบบของทอความรอนแบบ
เทอรโมไซฟอนหมุนเวียนเปนวัฏจักรอยางตอเนื่อง
วัตถุประสงคของงานวิจัยนี้คือการประยุกตใชทอความรอนแบบเทอรโมไซฟอนเพื่อลดความชื้นของขาวเปลือก โดยทําการพัฒนาระบบ
การอบแหงขาวเปลือกโดยใชทอความรอนแบบเทอรโมไซฟอนระดับหองปฏิบัติการ ระบบดังกลาวใชความรอนจากน้ํารอนและอากาศรอนเปน
แหลงพลังงาน จากนั้นจะศึกษาอิทธิพลของปจจัยตางๆ ที่มีผลตอจลนพลศาสตรการอบแหง (Drying kinetics) ขาวเปลือก

2. อุปกรณและวิธีการทดลอง

ภาพที่ 1 แสดงแผนผังของเครื่องอบแหงขาวเปลือกดวยทอความรอนแบบเทอรโมไซฟอนที่ใชในงานวิจัยนี้ เครื่องอบแหงประกอบดวย
สวนประกอบหลัก คือ ถังบรรจุขาวเปลือก (Bin) ซึ่งทําจากแสตนเลสขนาดเสนผานศูนยกลาง 310 mm สูง 490 mm ที่หุมภายนอกดวยฉนวนความ
รอน และทอความรอนแบบเทอรโมไซฟอน จํานวน 21 ทอ ซึ่งทําจากทอทองแดงขนาดเสนผานศูนยกลาง 12.7 mm และยาว 800 mm ภายในบรรจุ
ดวยสารทําความเย็น R-134a ทอความรอนแบบเทอรโมไซฟอนจะติดตั้งอยูในถังบรรจุขาวเปลือกโดยมีสวนควบแนนและสวนอะเดียบาติกอยูภายใน
ถังซึ่งจะสัมผัสกับขาวเปลือก (ขาวเปลือกจะไดรับความรอนจากสวนควบแนน) ในขณะที่สวนทําระเหยของทอความรอนแบบเทอรโมไซฟอนจะยื่น
ออกนอกถังทางดานลาง (กนถัง)โดยไมสัมผัสกับขาวเปลือก ทั้งนี้เพื่อรับความรอนจากแหลงพลังงานซึ่งในที่นี้คือน้ํารอน (Hot water) หรืออากาศ
รอน (Hot air) โดยน้ํารอนและอากาศรอนซึ่งถูกใชเปนแหลงพลังงานสําหรับการทํางานของทอความรอนแบบเทอรไซฟอนจะสรางขึ้นจากระบบผลิต
น้ํารอนและระบบผลิตอากาศรอน ดังแสดงในภาพที่ 1 ตามลําดับ

ภาพที่ 1 แผนผังของเครื่องอบแหงขาวเปลือกดวยทอความรอนแบบเทอรโมไซฟอน
ระบบผลิตน้ํารอนประกอบไปดวยถังน้ําขนาด 42 Litre ซึ่งหุมภายนอกดวยฉนวนความรอน และอุปกรณทําความรอนแบบจุม (Immersion
heater) ขนาด 3 kW จํานวน 2 ชุด การทํางานของอุปกรณทําความรอนไดรับควบคุมดวยอุณหภูมิของน้ํารอนภายในถังโดยอาศัยชุดควบคุมแบบ PID
(Shinko, JSC-33A, Japan) ที่มีความแมนยํา ±1 oC การไหลของน้ํารอนที่เขาและออกจากถังทําไดโดยใชปมน้ําหมุนเวียน (Grundfos, UPS 25-50 180)
ที่อัตราการไหลเชิงปริมาตร 4.7 Litre/min สวนระบบผลิตอากาศรอนประกอบไปดวยอุโมงคลมขนาด กวาง 320 mm ยาว 400 mm สูง 360 mm ซึ่ง
หุมภายนอกดวยฉนวนความรอน และอุปกรณทําความรอนแบบขด (Coiled heater) ขนาด 2.8 kW จํานวน 2 ชุด การทํางานของอุปกรณทําความรอน
ไดรับการควบคุมดวยอุณหภูมิของอากาศรอนที่ทางเขาของอุโมงคลมโดยอาศัยชุดควบคุมแบบ PID เชนเดียวกับกรณีระบบผลิตน้ํารอนการไหลของ
อากาศรอนที่เขาและออกจากอุโมงคเกิดขึ้นโดยใชพัดลม (Hatari, HA-I18M1, Thailand) ที่ความเร็ว 2.6 m/s
งานวิจัยนี้ไดใชขาวเปลือก (พันธุชัยนาท-1) ที่มีความชื้นเริ่มตนประมาณ 26% (d.b.) เปนวัสดุทดสอบ โดยความชื้นเริ่มตนของขาวเปลือก
เตรียมโดยการเติมน้ําตามจํานวนที่กําหนดเขาไปผสมกับขาวเปลือก จากนั้นจึงนําขาวเปลือกดังกลาวไปเก็บในตูเย็นที่อุณหภูมิ 4 oC เปนระยะเวลา 2
วัน กอนเริ่มการทดลอง ตองนํา ขาวเปลือกออกจากตูเย็นมาผึ่งในบรรยากาศเพื่อปรับอุณหภูมิของขาวเปลือกใหเทากับอุณหภูมิหอง
การทดลองจะเริ่มจากการนําขาวเปลือกที่เตรียมไวจํานวนประมาณ 12 kg มาใสในถังที่ติดตั้งทอความรอนแบบเทอรโมไซฟอนไว
จากนั้นทําการเปดระบบผลิตน้ํารอนหรือระบบผลิตอากาศรอน เมื่ออุณหภูมิของน้ํารอนหรืออากาศรอนเพิ่มขึ้นถึงคาที่ตองการใหนําถังบรรจุ
ขาวเปลือกขางตนมาวางบนถังน้ํา (กรณีใชน้ํารอนเปนแหลงพลังงาน) หรืออุโมงคลม (กรณีใชอากาศรอนเปนแหลงพลังงาน) โดยใหสวนทําระเหย
ของทอความรอนแบบเทอรโมไซฟอนสัมผัสกับน้ํารอนหรืออากาศรอน ในระหวางการทดลอง มวลของขาวเปลือกไดรับการตรวจวัดทุก 1 ชั่วโมง
โดยการยกถังบรรจุขาวเปลือกออกมาชั่งที่เครื่องชั่งดิจิตอล (Tscale, PEW, Taiwan) ซึ่งมีความละเอียด ±2 g การทดลองจะดําเนินไปจนกระทั่ง
ความชื้นสุดทายของขาวเปลือกลดลงเหลือประมาณ 14% (d.b.)
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เงื่อนไขการทดลองที่ใชในงานวิจัยนี้คือ 1) ชนิดของแหลงพลังงาน 2 ชนิด คือ น้ํารอนและอากาศรอน 2) อุณหภูมิของแหลงพลังงาน 60
70 และ 80 oC และ 3) รูปแบบของทอความรอนแบบเทอรโมไซฟอน ไดแก ทอความรอนแบบเทอรโมไซฟอนที่มีครีบ (Finned thermosyphon heat
pipe) และทอความรอนแบบเทอรโมไซฟอนที่ไมมีครีบ (Unfinned thermosyphon heat pipe)

3. ผลการทดลองและวิจารณผล

ภาพที่ 2 แสดงผลกระทบของอุณหภูมิของแหลงพลังงานที่มีตอการเปลี่ยนแปลงความชื้นของขาวเปลือก โดยในที่นี้จะแสดงการ
เปลี่ยนแปลงความชื้นของขาวเปลือกในรูปของอัตราสวนความชื้น (Moisture ratio) จะเห็นวา การอบแหงโดยใชอุณหภูมิของแหลงพลังงานที่สูงกวา
จะทําใหความชื้นของขาวเปลือกลดลงเร็วกวา (แหงเร็วกวา) เมื่อเทียบกับการใชอุณหภูมิของแหลงพลังงานที่ต่ํากวา ทั้งนี้เปนเพราะเมื่ออุณหภูมิของ
แหลงพลังงานมีคามาก อัตราการถายเทความรอน (Heat transfer rate) ผานทอความรอนแบบเทอรโมไซฟอนจึงมีคามากขึ้นตาม ลักษณะเชนนี้ทําให
อุณหภูมิผิวของทอความรอนแบบเทอรโมไซฟอนในสวนควบแนนมีคาสูง (Ong and Haider-E-Alahi, 2003) ซึ่งไปเพิ่มอุณหภูมิภายในกองขาวเปลือก
ใหมีคาสูงขึ้น ดังนั้นแรงขับเคลื่อนสําหรับการถายเทความรอนเขาสูขาวเปลือกจึงมีคามากกวา อัตราการถายเทมวล (ความชื้น) จึงมีคามากขึ้นดวย
เชนกัน แนวโนมเชนนี้จะสังเกตพบไดทั้งกรณีใชน้ํารอนและอากาศรอนเปนแหลงพลังงาน

ภาพที่ 2 ผลกระทบของอุณหภูมิของแหลงพลังงานและรูปแบบของทอความรอนแบบเทอรโมไซฟอน
ที่มีตอการเปลี่ยนแปลงความชื้นของขาวเปลือก
ภาพที่ 2 (หรือภาพที่ 3) ยังแสดงใหเห็นถึงผลกระทบของรูปแบบของทอความรอนแบบเทอรโมไซฟอน (ทอความรอนแบบเทอรโมไซ
ฟอนที่มีครีบและไมมีครีบ) ที่มีตอการเปลี่ยนแปลงความชื้นของขาวเปลือก จะเห็นไดอยางชัดเจนวา ทอความรอนแบบเทอรโมไซฟอนที่มีครีบชวย
ใหความชื้นของขาวเปลือกลดลงเร็วกวาการใชทอความรอนแบบเทอรโมไซฟอนที่ไมมีครีบ ที่เปนเชนนี้เนื่องจากครีบที่ติดตั้งบนผิวนอกของทอ
ความรอนแบบเทอรโมไซฟอนจะทําใหพื้นที่ผิวถายเทความรอนมีคาเพิ่มขึ้น ซึ่งพื้นที่ในการถายเทความรอนที่เพิ่มขึ้นจะสงผลโดยตรงตอการเพิ่ม
อัตราการถายเทความรอนจากทอความรอนแบบโมไซฟอนในสวนควบแนนไปยังขาวเปลือก นอกจากนี้ยังพบวา เวลาที่ใชในการอบแหงขาวเปลือก
ลดลง 50.0 ถึง 53.3% และ 41.7 ถึง 53.1% ในกรณีที่ใชน้ํารอนและอากาศรอนเปนแหลงพลังงานตามลําดับ

ภาพที่ 3 ผลกระทบของอุณหภูมิของแหลงพลังงานและรูปแบบของทอความรอนแบบเทอรโมไซฟอน
ที่มีตอการเปลี่ยนแปลงความชื้นของขาวเปลือก
ผลกระทบของชนิดของแหลงพลังงานที่มีตอการเปลี่ยนแปลงความชื้นของขาวเปลือกแสดงใหเห็นดังภาพที่ 3 จะเห็นวา การใชน้ํารอน
เปนแหลงพลังงานจะทําใหความชื้นของขาวเปลือกลดลงไดเร็วกวาเมื่อเทียบกับการใชอากาศรอนเปนแหลงพลังงาน ทั้งนี้เนื่องจากน้ํามีคาความรอน
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จําเพาะ (Specific heat) มากกวาอากาศ จึงสงผลใหอัตราการถายเทความรอนเขาสูสารทําความเย็นในสวนทําระเหยของทอความรอนแบบเทอรโมไซ
ฟอนมีคามากกวา โดยการใชน้ํารอนเปนแหลงพลังงานสามารถลดเวลาที่ใชในการอบแหงขาวเปลือกลงได 13.3 ถึง 28.6% และ 16.7 ถึง 21.1%
สําหรับกรณีที่ใชทอความรอนแบบเทอรโมไซฟอนที่มีครีบและไมมีครีบตามลําดับ

4. สรุป
งานวิจัยนี้ไดทําการพัฒนาระบบการอบแหงขาวเปลือกดวยทอความรอนแบบเทอรโมไซฟอนและไดศึกษาผลกระทบของปจจัยตาง ๆ ที่มี
ตอการเปลี่ยนแปลงความชื้นของขาวเปลือก เชน ชนิดของแหลงพลังงาน (น้ํารอนและอากาศรอน) อุณหภูมิของแหลงพลังงาน และรูปแบบของทอ
ความรอนแบบเทอรโมไซฟอน (ที่มีครีบและไมมีครีบ) ผลการศึกษาแสดงใหเห็นวา การใชน้ํารอนเปนแหลงพลังงานและการใชทอความรอนแบบ
เทอรโมไซฟอนที่มีครีบจะทําใหความชื้นของขาวเปลือกลดลงไดเร็วกวา เมื่อเทียบกับกรณีใชอากาศรอนเปนแหลงพลังงานและใชทอความรอนแบบ
เทอรโมไซฟอนที่ไมมีครีบ ตามลําดับ นอกจากนี้ การใชระดับอุณหภูมิของแหลงพลังงานที่สูงกวาจะทําใหความชื้นของขาวเปลือกลดลงไดเร็วกวา
เชนกัน เมื่อเทียบกับการใชอุณหภูมิต่ํา ถึงแมวาเวลาที่ใชในการลดความชื้นขาวเปลือกดวยระบบการอบแหงที่พัฒนาขึ้นมีคาคอนขางมาก แตระบบ
การอบแหงดวยทอความรอนแบบเทอรโมไซฟอนถือเปนระบบการอบแหงที่ใชพลังงานนอย (หรือไมตองใชพลังงาน) โดยเฉพาะอยางยิ่งหากนํา
พลังงานความรอนที่เหลือทิ้งจากกระบวนการทางอุตสาหกรรมมาใชเปนแหลงพลังงาน
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บทคัดยอ

งานวิจัยนี้เปนการศึกษาเปรียบเทียบการอบแหงขาวกลองงอกโดยใชไอน้ํารอนยวดยิ่งและอากาศรอนเปนตัวกลางในการอบแหง โดยนํา
ขาวเปลือกหอมมะลิ 105 มาทําความสะอาด กะเทาะ แลวแชน้ําที่อุณหภูมิ 35-40°C นาน 8 ชั่วโมง และเพาะใหงอกที่อุณหภูมิแวดลอมนาน 24-27
ชั่วโมง มีความชื้นเริ่มตนประมาณ 45-51% (d.b.) หลังจากนั้นนําไปอบแหงที่อุณหภูมิ 120 140 และ 160°C และความเร็วตัวกลาง 1.0 1.5 และ 2.0 m/s
ใหเหลือความชื้นสุดทายประมาณ 13-14% (d.b.) จากผลการทดลอง พบวา การอบแหงขาวกลองงอกดวยอากาศรอนมีอัตราการลดความชื้นสูงกวา
การอบแหงดวยไอน้ํารอนยวดยิ่ง และการเพิ่มความเร็วและอุณหภูมิของตัวกลางสงผลใหอัตราการอบแหงสูงขึ้น สําหรับดานคุณภาพของขาวกลอง
งอก พบวา ขาวกลองงอกที่อบแหงดวยไอน้ํารอนยวดยิ่งมีคาความสวางต่ํากวาและมีคาสีแดงสูงกวาการอบแหงดวยอากาศรอน สวนคาสีเหลืองมีคา
ใกลเคียงกับขาวกลองงอกที่อบแหงดวยอากาศรอน ขาวกลองงอกที่อบแหงดวยไอน้ํารอนยวดยิ่งมีเปอรเซ็นตการราว การยืดตัว การสูญเสียเนื้อแปง
และเวลาในการหุงตมต่ํากวาขาวกลองงอกที่อบแหงดวยอากาศรอน และปริมาณสาร GABA ของขาวกลองงอกที่อบแหงดวยไอน้ํารอนยวดยิ่งมีคา
นอยกวาการอบแหงดวยอากาศรอนอยางชัดเจน
คําสําคัญ: ขาวกลองงอก คุณภาพ ไอน้าํ รอนยวดยิ่ง

Abstract

This research work is a comparative study of germinate brown rice (GBR) drying using superheated steam (SH) and hot air (HA) as
drying media. Prior to drying, Khao Dawk Mali 105 paddy was cleaned, dehulled and soaked at temperatures of 35-40°C for 8 h and then
germinated at ambient temperature for 24-27 h. The drying conditions were set at temperatures of 120, 140 and 160°C, and velocities of 1.0, 1.5
and 2.0 m/s. GBR with the initial moisture content of 45-51% (d.b.) was dried down to the final moisture content of 13-14% (d.b.). The
experimental results showed that HA drying provided the higher moisture reduction rate than SH drying. Increases in drying temperature and
velocity led to the higher drying rate. Consideration of GBR qualities indicated that GBR prepared by SH drying method had lower lightness and
higher redness values than that prepared by HA drying method. However, yellowness values of the GBR prepared by both methods were
comparable. In addition, the SH drying method provided GBR with the lower percentages of cracking, elongation, and solid loss, and the shorter
cooking time compared to the HA drying method. GABA content of the GBR obtained by the SH drying method was found to be significantly
lower than that obtained by the HA drying method.
Keywords: Germinated brown rice, Qualities, Superheated steam

1. บทนํา

ขาวกลองงอก (Germinated brown rice) ถือเปนนวัตกรรมหนึ่งที่กําลังไดรับความสนใจอยางมากจากกลุมผูเลือกบริโภคอาหารที่เปน
ธรรมชาติ เนื่องจากเปนอาหารที่เปนประโยชนตอสุขภาพมีคุณคาทางโภชนาการสูงมีสาร GABA (Gamma- aminobutyric acid) ซึ่งเปนกรดอะมิโน
ชนิดหนึ่งที่มีคุณสมบัติในการลดความดันโลหิต และลดอาการอัลไซเมอร (Komatsuzaki, et al. 2007) อีกทั้งขาวกลองงอกที่หุงสุกจะมีเนื้อสัมผัสที่
ออนนุมงายแกการรับประทาน ขาวกลองงอกเปนผลิตภัณฑที่ผานกระบวนการแชและเพาะที่อุณหภูมิเหมาะสมจนเกิดการงอกของราก จากการศึกษา
ผลของกระบวนการแช และกระบวนการงอกตอปริมาณสาร GABA ในขาวกลองหอมมะลิ 105 (Oryza sativa L.) พบวาปริมาณสาร GABA มีคา
สูงขึ้นประมาณ 9.2 เทา เมื่อเปรียบเทียบกับขาวกลองที่ไมผานกระบวนการดังกลาว (จารุรัตน, 2550) หลังจากนั้นลดความชื้นลงเพื่อใหสะดวกในการ
เก็บรักษา จึงควรมีการศึกษากระบวนการลดความชื้นของขาวกลองงอกดวยวิธีการที่เหมาะสม วิธีการลดความชื้นที่นิยมกันคือ ใชอากาศรอนเปน
ตัวกลางในการลดความชื้น เนื่องจากเปนการอบแหงที่ไมยุงยากและราคาเครื่องจักรไมสูงมาก สวนการอบแหงดวยไอน้ํารอนยวดยิ่งเปนวิธีการ
อบแหงที่ไดรับความสนใจและเนื่องจากไมมีออกซิเจนในระบบจึงทําใหสีและคุณคาทางอาหาร อีกทั้งโครงสรางของวัสดุนั้นสูญเสียนอยมาก (ณรงค,
2544) ในงานวิจัยนี้จึงไดศึกษาเปรียบเทียบการอบแหงขาวกลองงอก โดยใช ไอน้ํารอนยวดยิ่งและอากาศรอนเพื่อศึกษาหาอุณหภูมิและความเร็ว
ของตัวกลางในการอบแหงขาวกลองงอกที่เหมาะสม และใชอธิบายลักษณะการลดความชื้น โดยประเมินคุณภาพของขาวกลองงอกศึกษาเปอรเซ็นต
การราว การเปลี่ยนแปลงของสี คุณภาพการหุงตม และปริมาณสาร GABA

2. วิธีการทดลอง

เครื่องอบแหงระดับหองปฏิบัติการที่ใชในงานวิจัยนี้สามารถใชไอน้ํา และอากาศรอน เปนตัวกลางในการอบแหงได ซึ่งประกอบดวย 1)
เครื่องกําเนิดไอน้ํา (Boiler) กําลังการผลิตไอน้ํา 20 kg/h 2) พัดลมแบบใบพัดโคงหลัง (Blower) ขนาดเสน ผานศูนยกลาง 9 in ควบคุมโดยใชเครื่อง
ปรับความเร็วรอบ (Inverter) ยี่หอ Fuji Electric FA รุน Frno75CIS-7A 3) อุปกรณใหความรอน (Super heater) ขนาด 4.5 kW 4) หองอบแหง (Drying
chamber) ขนาด 20×30×15 cm3 5) เครื่องบันทึกน้ําหนัก (Load cell weighing indicator) รุน PT650D ความละเอียด ±0.1g และ 6) ทอ By pass ดัง
แสดงในภาพที่ 1
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ภาพที่ 1 เครื่องอบแหงระดับหองปฏิบัติการ
กอนการทดลองอบแหงตองเตรียมตัวอยางขาวกลองงอกโดยนําขาวเปลือกหอมมะลิ 105 มาทําความสะอาดดวยเครื่องทําความสะอาดแบบ
ตะแกรงโยกและลมดูด เพื่อแยกเมล็ดลีบและสิ่งเจือปนตางๆ ออก จากนั้นทําการกะเทาะเปลือกดวยเครื่องกะเทาะเปลือกแบบลูกยางยี่หอ Satake นําขาวกลองที่
ไดไปคัดแยกขาวเต็มเมล็ดดวยเครื่องคัดเกรดขาว (Rice grader) รวมไปถึงการคัดแยกดวยมือ จากนั้นแชขาวกลองในน้ําอุณหภูมิ 35-40°C นาน 8 ชั่วโมง (จารุ
รัตน, 2550) และเพาะใหงอกที่อุณหภูมิแวดลอมระยะเวลาประมาณ 24-27 ชั่วโมง สังเกตรากเทียมจะงอกที่บริเวณจมูกขาวเกิดจุดขาว (White chit) เปนตุมเล็กๆ
ขนาดประมาณ 0.5-2.0 mm นําตัวอยางขาวกลองงอกที่ไดไปอบดวยไอน้ํารอนยวดยิ่ง (Superheated steam, SH) และอากาศรอน (Hot air, HA) ที่อุณหภูมิ
อบแหง 120 140 และ160°C ความเร็วตัวกลาง 1.0 1.5 และ 2.0 m/s ทําการบันทึกคาน้ําหนักของขาวกลองงอกในชวงที่อบแหงจนกระทั่งน้ําหนักไม
เปลี่ยนแปลง แลวจึงนําตัวอยางขาวกลองงอกทั้งกอนและหลังการอบแหงไปหาความชื้นดวยตูอบไฟฟา (Hot air oven) ที่อุณหภูมิ 103°C เปนเวลา 72 ชั่วโมง
(AOAC, 1990) จากนั้นนําคาที่ไดมาคํานวณหาจลนพลศาสตรการอบแหงขาวกลองงอก เพื่อหาเวลาในการอบแหงขาวกลองงอกใหมีความชื้นประมาณ 14%
(d.b.) แลวทําการอบแหงขาวกลองงอกตามเวลาดังกลาวทุกๆ เงื่อนไขการทดลอง นําขาวกลองงอกที่ผานการอบแหงแลวผึ่งดวยอากาศแวดลอม เปนเวลา 7 วัน
เพื่อใหความชื้นสม่ําเสมอกัน จากนั้นนําไปทดสอบคุณภาพดานตางๆ ไดแก คาสีโดยใชเครื่องวัดสี Spectophoto meter ระบบ Hunter lab ความละเอียด ± 0.01
โดยแสดงคาที่วัดไดเปนคาความสวาง (L) คาสีเขียวหรือสีแดง (a) และคาสีน้ําเงินหรือสีเหลือง (b) ทดสอบการราว (Cracking) โดยนําตัวอยางขาวกลองงอก
ตัวอยางละ 100 เมล็ด สองดวยแสงไฟจากดานลางเลือกเฉพาะเมล็ดที่มีการราวนอยกวา 80% ของพื้นที่ทั้งหมดของเมล็ดขาวกลองงอก และทดสอบคุณภาพ
การหุงตม (Cooking qualities) ไดแก เวลาในการหุงสุก (Cooking time) (Juliano,1985) การยืดตัวตามความยาว (Elongation) การสูญเสียเนื้อแปง (Solid loss)
(Gujral and Kumar, 2003) วิเคราะหหาปริมาณสาร GABA (Khuhawar and Rajper, 2003) ดวยเครื่อง HPLC (High performance liquid chromatography) และนํา
ผลการทดสอบคุณภาพไปวิเคราะหทางสถิติ เพื่อเปรียบเทียบกับขาวกลองงอกที่อบแหงดวยตัวกลางตางชนิดกัน และเปรียบเทียบกับขาวกลองงอกที่ลด
ความชื้นโดยการเปาดวยอากาศแวดลอม (Reference)

3. ผลการทดลองและวิจารณผล

จากการทดลองอบแหงขาวกลองงอกดวยไอน้ํารอนยวดยิ่ง (SH) และอากาศรอน (HA) ที่อุณหภูมิ 120 140 และ160°C และความเร็วตัวกลาง 1.0 1.5
และ 2.0 m/s เพื่อเปรียบเทียบอิทธิพลของอุณหภูมิ ความเร็ว ตออัตราการอบแหง และเปรียบเทียบคุณสมบัติของขาวกลองงอกหลังการอบแหง ไดแก สี การ
ราว การหุงตม และปริมาณสาร GABA
3.1 อิทธิพลของอุณหภูมิไอน้ํารอนยวดยิ่งและอากาศรอนตอการเปลี่ยนแปลงความชื้นของขาวกลองงอก
การเปลี่ยนแปลงความชื้นของขาวกลองงอกที่ผานการอบแหงดวยอากาศรอนที่สภาวะตางๆ ดังแสดงในภาพที่ 2(a) -2(c) พบวาในชวง 30-40 min
แรกของการอบแหง ขาวกลองงอกมีความชื้นสูงอุณหภูมิและความชื้นที่ผิวขาวกลองงอกยังคงที่ สงผลใหอัตราการอบแหงในชวงนี้คงที่ จากนั้นความชื้นที่ผิว
ของขาวกลองงอกลดลงมากความชื้นภายในเมล็ดจะคอยๆ แพรออกสูผิวของขาวกลองงอก ซึ่งการลดความชื้นในชวงนี้จะเปนชวงอัตราการอบแหงลดลง และ
เมื่อเพิ่มอุณหภูมิการอบแหงสูงขึ้นอัตราการลดความชื้นของขาวกลองงอกจะเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากสัมประสิทธิ์การแพรความชื้นของผลิตภัณฑที่อุณหภูมิสูงมี
คามากกวาที่อุณหภูมิต่ํา ความแตกตางของอุณหภูมิระหวางผิวของขาวกลองงอกและอากาศรอนที่มากขึ้นทําใหการถายเทความรอนและมวลดีขึ้น
สวนการเปลี่ยนแปลงความชื้นของขาวกลองงอกซึ่งผานการอบแหงดวยไอน้ํารอนยวดยิ่งที่สภาวะตางๆ ดังแสดงในภาพที่ 3(a)-3(c) พบวา เกิดการ
ควบแนนในชวง 1-2 min แรก เนื่องจากไอน้ํารอนยวดยิ่งซึ่งมีอุณหภูมิสูงเมื่อสัมผัสกับผิวของขาวกลองงอกซึ่งมีอุณหภูมิต่ําทําใหเกิดการควบแนนของไอน้ํา
สงผลใหความชื้นของขาวกลองงอกเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะที่อุณหภูมิ 120°C จะเกิดการควบแนนของไอน้ํามากที่สุด และไอน้ําจะควบแนนนอยลงเมื่อ
อุณหภูมิการอบแหงสูงขึ้น จากนั้นน้ําที่ควบแนนจะระเหยออกจากผิวของขาวกลองงอกทําใหเกิดชวงอัตราการอบแหงคงที่ จนกระทั่งน้ําที่ผิวของขาวกลอง
งอกเริ่มแหง น้ําหรือความชื้นที่อยูภายในขาวกลองงอกจะคอยๆ แพรออกมาระเหยที่ผิว ดังนั้นการอบแหงในชวงนี้จึงเปนชวงอัตราการอบแหงลดลง ขาว
กลองงอกที่ผานการอบแหงดวยไอน้ํารอนยวดยิ่งที่อุณหภูมิสูงมีอัตราการอบแหงสูงกวาขาวกลองงอกที่ผานการอบแหงดวยไอน้ํารอนยวดยิ่งที่อุณหภูมิต่ํา
กวา เนื่องจากสัมประสิทธิ์การแพรความชื้นของผลิตภัณฑที่อุณหภูมิสูงมีคามากกวาที่อุณหภูมิต่ําและที่อุณหภูมิต่ําจะเกิดการควบแนนของน้ํามากกวา
โดยเฉพาะการเพิ่มอุณหภูมิอบแหงจาก 120°C เปน 140°C จะสังเกตเห็นความแตกตางไดอยางชัดเจนดังแสดงในภาพที่ 3(a) และความแตกตางนี้จะมีคาลดลง
เมื่อความเร็วของไอน้ํารอนยวดยิ่งเพิ่มสูงขึ้นดังแสดงในภาพที่ 3(c) ความแตกตางของอุณหภูมิระหวางผิวของผลิตภัณฑและของไอน้ํารอนยวดยิ่งที่มากขึ้นทํา
ใหการถายเทความรอนและมวลดีขึ้น
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ภาพที่ 2 การเปลี่ยนแปลงความชื้นของขาวกลองงอกที่ผานการอบแหงที่อุณหภูมิและความเร็วของอากาศรอนแตกตางกัน

ภาพที่ 3 การเปลี่ยนแปลงความชื้นของขาวกลองงอกที่ผานการอบแหงที่อุณหภูมิและความเร็วของไอน้ํารอนยวดยิ่งแตกตางกัน
3.2 อิทธิพลของความเร็วไอน้ํารอนยวดยิ่งและอากาศรอนตอการเปลี่ยนแปลงความชื้นของขาวกลองงอก
จากการศึกษาผลของความเร็วตัวกลางในการอบแหงขาวกลองงอกดวยอากาศรอน พบวาเมื่อความเร็วตัวกลางสูงขึ้นอัตราการลดความชื้น
ของขาวกลองงอกจะสูงขึ้นในทุกๆ อุณหภูมิการอบแหง เนื่องจากความเร็วของตัวกลางที่เพิ่มขึ้นทําใหความตานทานตอการถายเทความรอนและมวล
ที่ผิวของขาวกลองงอกมีคาลดลง จึงสงผลใหอัตราการลดความชื้นสูงขึ้นเมื่อเพิ่มความเร็วของตัวกลางในการอบแหงดังแสดงในภาพที่ 4(a)-4(c) สวน
การอบแหงขาวกลองงอกดวยไอน้ํารอนยวดยิ่งในชวง 1-2 min แรกของการอบแหงจะเกิดการควบแนนของไอน้ําที่ผิวของขาวกลองงอกเนื่องจาก
ความแตกตางของอุณหภูมิที่มีมาก ทําใหเกิดการถายเทความรอนและมวลที่สวนของผิวเทานั้น แตเมื่อเพิ่มความเร็วของไอน้ํารอนยวดยิ่งจะทําใหน้ําที่
บริเวณผิว มีความหนาลดลง สงผลใหความตานทานตอการถายเทความรอนและมวลลดลง ดังนั้นการใชความเร็วของไอน้ํารอนยวดยิ่งที่สูง จึง
สามารถเพิ่มอัตราการลดความชื้นไดดังแสดงในภาพที่ 5(a)-5(c) และพบวาที่อุณหภูมิต่ําการเปลี่ยนแปลงความเร็วของตัวกลางในการอบแหงจะสงผล
ตออัตราการอบแหงมากกวาที่อุณหภูมิสูง เนื่องจากเมื่ออุณหภูมิในการอบแหงสูงขึ้นจะทําใหอิทธิพลของอุณหภูมิสงผลตออัตราการอบแหงมากกวา
อิทธิพลของความเร็ว ดังนั้นความเร็วของตัวกลางจะมีผลตออัตราการลดความชื้นนอยลงเมื่อเพิ่มอุณหภูมิตัวกลางใหสูงขึ้น
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ภาพที่ 4 การเปลี่ยนแปลงความชื้นของขาวกลองงอกที่ผานการอบแหงที่ความเร็วอากาศรอนตางๆ

ภาพที่ 5 การเปลี่ยนแปลงความชื้นของขาวกลองงอกที่ผานการอบแหงที่ความเร็วไอน้ํารอนยวดยิ่งตางๆ
3.3 ผลการเปรียบเทียบอัตราการอบแหงขาวกลองงอกดวยไอน้ํารอนยวดยิง่ และอากาศรอน
จากการศึกษาเปรียบเทียบการอบแหงขาวกลองงอกดวยไอน้ํารอนยวดยิ่งและอากาศรอนที่เงื่อนไขการอบแหงเดียวกันดังแสดงในภาพที่
6(a)-6(c) พบวาอัตราการลดความชื้นดวยอากาศรอนสูงกวาการอบแหงดวยไอน้ํารอนยวดยิ่ง เนื่องจากการอบแหงดวยอากาศรอนไมมีการควบแนน
ของไอน้ําโดยเฉพาะที่อุณหภูมิอบแหง 120°C จะมีความแตกตางอยางชัดเจนแตเมื่อเพิ่มอุณหภูมิตัวกลางใหสูงขึ้นจาก 120°C ไปจนถึง 160°C ทําให
อัตราการลดความชื้นดวยไอน้ํารอนยวดยิ่งและอากาศรอนเริ่มมีคาใกลเคียงกัน ซึ่งอุณหภูมิตัวกลางในการอบแหงที่ทําใหอัตราการอบแหงของทั้งสอง
วิธีเทากันนั้นเรียกวา อุณหภูมิอินเวอรชัน (Inversion temperature) ซึ่งในการทดลองอบแหงขาวกลองงอกในงานวิจัยนี้ใชอุณหภูมิในการอบแหง
สูงสุดเทากับ 160°C ยังไมทําใหอัตราการอบแหงขาวกลองงอกที่อบแหงดวยไอน้ํารอนยวดยิ่งสูงกวาการอบแหงดวยอากาศรอน ดังนั้นอุณหภูมิอิน
เวอรชันในการอบแหงขาวกลองงอกตองสูงกวานี้ (160°C) จึงจะทําใหการอบแหงขาวกลองงอกดวยไอน้ํารอนยวดยิ่งมีอัตราการลดความชื้นเทากับ
การอบแหงดวยอากาศรอน(Schwartze and Brocker, 2002)
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ภาพที่ 6 เปรียบเทียบอัตราการอบแหงขาวกลองงอกดวยไอน้ํารอนยวดยิ่งและอากาศรอนที่ความเร็วตัวกลาง 2.0 m/s
และอุณหภูมิอบแหงแตกตางกัน
3.4 คุณภาพขาวกลองงอก
ขาวกลองเมื่อผานกระบวนการแชที่ 8 ชั่วโมง และเพาะใหงอกที่เวลาประมาณ 24-27 ชั่วโมง มีความชื้นเริ่มตนประมาณ 45-51% (d.b.)
เมื่ออบแหงขาวกลองงอกดวยไอน้ํารอนยวดยิ่งและอากาศรอนใหเหลือความชื้นสุดทายประมาณ 13-14% (d.b.) จากนั้นจึงตรวจสอบเปอรเซ็นตการ
ราว การเปลี่ยนแปลงของสี คุณภาพการหุงตม และปริมาณสาร GABA จากตารางที่ 1 พบวา การเปลี่ยนแปลงสีของขาวกลองงอกหลังการอบแหงเปน
ผลมาจากการเกิดปฏิกิริยาสีน้ําตาล (Browning reaction) แบบเมลลารด โดยขาวกลองงอกที่ผานการอบแหงดวยไอน้ํารอนยวดยิ่งในชวงแรกของการ
อบแหงจะเกิดการควบแนนของไอน้ําที่บริเวณผิวของขาวกลองงอก ความรอนแฝงจากการควบแนนของไอน้ําที่บริเวณผิวของขาวกลองงอกนี้จะ
ถายเทไปยังเมล็ดขาวกลองงอกทําใหอุณหภูมิของเมล็ดขาวกลองงอกเพิ่มสูงขึ้นเรงใหเกิดปฏิกิริยาสีน้ําตาลมากขึ้น (Rordprapat et al., 2005) ทําใหคา
ความสวาง (L) ของขาวกลองงอกมีคาต่ํากวาการอบแหงดวยอากาศรอนและขาวอางอิง (Reference) อยางชัดเจน คาสีแดง (a) มีคาสูงกวาขาวกลอง
งอกที่ผานการอบแหงดวยอากาศรอนและขาวอางอิง สวนคาสีเหลือง (b) มีคาสูงกวาขาวอางอิงอยางมีนัยสําคัญ (p<0.05) สําหรับขาวกลองงอกที่
อบแหงดวยอากาศรอนจะมีคาความสวาง และคาสีเหลือง สูงกวาขาวอางอิง แตมีคาสีแดงต่ํากวาขาวอางอิง อยางมีนัยสําคัญ (p<0.05) เมื่อเพิ่มความเร็ว
ตัวกลางในการอบแหงใหสูงขึ้นคาความสวางมีแนวโนมสูงขึ้นในขณะที่คาสีแดงและสีเหลืองมีคาแตกตางกันไมมากนัก เนื่องจากอุณหภูมิและเวลา
ในการอบแหงเปนปจจัยที่สงผลตอการเปลี่ยนแปลงสีของขาวกลองงอก (วรินธร และสุนัน, 2552) และขาวกลองงอกที่ผานการอบแหงดวยอากาศ
รอนหลังการอบแหงจะมีลักษณะสีที่ขาวขุนมากขึ้นเมื่อเวลาในการอบแหงเพิ่มขึ้น (อธิคม, 2546)

ตารางที่ 1 สีของขาวกลองงอกหลังการอบแหง
Velocity
Final moisture content
Color
(m/s)
(% d.b.)
L
a
b
Reference
14.00
51.41±0.01g
3.68±0.01h
14.63±0.10a
1.0
13.72
56.93±0.32h
3.16±0.25de
15.92±0.15b
j
b
HA120
1.5
13.85
57.92±0.57
2.84±0.21
16.34±0.31f
i
a
2.0
13.38
57.30±0.79
2.71±0.21
16.09±0.25cd
m
ef
1.0
14.24
59.44±0.45
3.18±0.17
16.15±0.12de
n
cd
HA140
1.5
13.72
60.74±0.45
3.05±0.09
16.01±0.13bcd
n
c
2.0
14.55
60.59±0.54
2.97±0.08
15.96±0.14bc
1.0
13.98
58.58±0.07k
3.47±0.06g
16.31±0.21f
l
f
HA160
1.5
13.34
59.10±0.53
3.29±0.11
16.25±0.15ef
j
g
2.0
14.42
58.15±0.42
3.53±0.06
16.36±0.21f
a
m
1.0
13.72
42.48±0.71
6.64±0.22
16.27±0.21ef
b
ij
SH120
1.5
13.34
44.81±0.21
5.51±0.17
16.08±0.08cd
f
ij
2.0
14.07
48.01±0.44
5.52±0.18
16.71±0.23hi
c
k
1.0
13.04
45.50±0.40
5.71±0.12
16.37±0.17f
e
k
SH140
1.5
13.25
47.23±0.29
5.67±0.14
16.79±0.12i
2.0
13.55
47.89±0.48f
5.44±0.12i
16.66±0.10hi
d
l
1.0
13.68
46.17±0.39
6.22±0.24
16.64±0.16gh
e
jk
SH160
1.5
13.90
47.05±0.41
5.59±0.13
16.53±0.13g
f
i
2.0
14.20
48.03±0.61
5.43±0.22
16.39±0.10f
Values in the same column with different superscripts mean that the values are significantly different (p<0.05)

Drying condition
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จากตารางที่ 2 แสดงคุณภาพการหุงตม เปอรเซ็นตการราว และปริมาณสาร GABA ของขาวกลองงอกหลังการอบแหงในทุกๆ เงื่อนไขการ
อบแหง พบวา ขาวกลองงอกที่ผานการอบแหงดวยไอน้ํารอนยวดยิ่งและอากาศรอนมีเปอรเซ็นตการราวสูงขึ้นมากกวาขาวอางอิง เนื่องจากการ
อบแหงของทั้งสองวิธีใชอุณหภูมิในการอบแหงสูงในชวง 120-160°C ทําใหความแตกตางของความชื้นที่บริเวณผิวและแกนกลางของเมล็ดขาวกลอง
งอกที่เพิ่มขึ้นสงผลใหเกิดความเคนภายในเมล็ดมากขึ้น นําไปสูการราวของเมล็ดขาวกลองงอกมากขึ้น แตการอบแหงดวยไอน้ํารอนยวดยิ่งมี
เปอรเซ็นตการราวนอยกวาการอบแหงดวยอากาศรอนในทุกๆ เงื่อนไขการอบแหง เนื่องจากขาวกลองงอกเกิดการควบแนนของไอน้ําทําใหมีความชื้น
เริ่มตนสูงขึ้น และไดรับความรอนสูง สงผลใหแปงเกิดการพองตัวและถูกทําใหสุกที่เรียกวา การเกิดเจลาทิไนเซชัน (Gelatinization) (อธิคม,2546)
โครงสรางโมเลกุลภายในเมล็ดขาวยึดตัวเขาดวยกันและเกาะกันแข็งแรงขึ้น ทําใหรอยราวภายในเมล็ดขาวสามารถผสานกันได แตเนื่องจากในการ
อบแหงตองลดความชื้นขาวกลองงอกใหเหลือความชื้นสุดทายประมาณ 13-14% (d.b.) ซึ่งต่ํากวา 28% (d.b.) ทําใหเกิดการราวสูง (Taechapiroj et al.,
2003) โดยเฉพาะชวงอัตราการอบแหงลดลงปริมาณความรอนสวนใหญจะถูกนําไปเพิ่มอุณหภูมิใหแกเมล็ดขาวกลองงอก สงผลใหเมล็ดขาวกลอง
งอกมีอุณหภูมิสูงมากจนโครงสรางของเมล็ดสตารชเปลี่ยนแปลงเกิดโพรงชองวางขึ้น และมีความแตกตางของความชื้นที่บริเวณผิวและแกนกลางของ
เมล็ดขาวกลองงอกมากขึ้น ทําใหเกิดความเคนขึ้นภายในเมล็ดมากขึ้นดวย ซึ่งนําไปสูการราวเพิ่มมากขึ้น

ตารางที่ 2 คุณภาพการหุงตม เปอรเซ็นตการราว และปริมาณสาร GABA ของขาวกลองงอกหลังการอบแหง
Drying
condition
Reference
HA120

HA140

HA160

SH120

SH140

SH160

Velocity

Final moisture
content

Cooking qualities

GABA
Cracking (%)

Cooking time
Elongation
Solid loss
(min)
(%)
(%)
14.00
23.00±0.00f
10.48±0.19e
3.22±0.19b
70.10±0.10a
1.0
13.72
19.33±0.58cd
12.61±1.98f
3.49±0.38bc
99.90±0.32g
de
de
bc
1.5
13.85
19.67±0.58
9.67±0.28
3.53±1.15
99.90±0.32g
2.0
13.38
19.67±0.58de
8.27±0.36bcd
3.79±0.30bc
99.80±0.42g
de
cde
b
1.0
14.24
20.00±0.00
9.37±1.10
3.31±0.34
100.00±0.00g
1.5
13.72
20.00±0.00de
10.86±0.86e
3.49±0.35bc
100.00±0.00g
de
de
c
9.92±0.99
3.53±0.31
100.00±0.00g
2.0
14.55
20.00±0.00
1.0
13.98
20.33±0.58e
10.05±0.89de
3.79±0.50bc
100.00±0.00g
de
e
bc
1.5
13.34
20.00±1.00
10.73±0.81
3.13±0.14
100.00±0.00g
2.0
14.42
20.33±0.58e
9.65±1.05de
3.41±0.52bc
100.00±0.00g
a
e
a
1.0
13.72
16.67±0.58
10.83±1.99
1.66±0.10
76.60±4.55b
1.5
13.34
17.00±1.00a
7.61±0.39abc
1.98±0.04a
86.50±3.63c
bc
abc
a
2.0
14.07
18.67±0.58
7.74±1.68
1.80±0.07
99.10±0.99fg
1.0
13.04
18.00±0.00b
7.33±0.47ab
1.43±0.04a
86.30±5.08c
bc
abc
a
1.5
13.25
18.67±0.58
7.59±0.49
1.43±0.09
94.40±2.27e
2.0
13.55
18.00±0.00b
5.94±0.34a
1.47±0.09a
96.90±2.23f
b
a
a
1.0
13.68
18.00±0.00
6.34±0.90
1.58±0.10
93.40±2.63de
1.5
13.90
18.00±0.00b
6.92±0.79ab
1.54±0.06a
91.70±3.59d
b
a
a
2.0
14.20
18.00±0.00
5.88±0.29
1.53±0.11
98.50±0.97fg
Values in the same column with different superscripts mean that the values are significantly different (p<0.05)
(m/s)

(% d.b.)

(mg/100g Dry
weight)
34.32±5.94g
27.62±3.04f
26.30±3.04e
22.45±3.32d
5.10±0.75b
4.01±0.57a
6.41±1.42c

คุณภาพการหุงตมของขาวกลองงอกที่ผานการอบแหงดวยไอน้ํารอนยวดยิ่งและอากาศรอน ไดทําการศึกษาในหัวขอเวลาในการหุงสุก
(Cooking time) การยืดตัวตามความยาว (Elongation) และการสูญเสียเนื้อแปง (Solid loss) พบวาการอบแหงดวยไอน้ํารอนยวดยิ่งทําใหขาวกลองงอก
หุงสุกไดเร็วกวาการอบแหงดวยอากาศรอน และการอบแหงดวยตัวกลางทั้งสองชนิดใชเวลาในการหุงสุกนอยกวาขาวกลองงอกอางอิงอยางมี
นัยสําคัญ (p<0.05) เนื่องจากการอบแหงดวยไอน้ํารอนยวดยิ่งและอากาศรอนทําใหขาวกลองงอกเกิดการแตกราวสูงมากกวาขาวอางอิง ผลจากการ
แตกราวทําใหในขณะหุงตมน้ําสามารถซึมผานเขาในเมล็ดไดดีขึ้นทําใหแปงสุกเร็วขึ้น สวนการยืดตัวตามความยาวและการสูญเสียเนื้อแปง พบวา
ขาวกลองงอกที่อบแหงดวยไอน้ํารอนยวดยิ่งมีคาการยืดตัวและการสูญเสียเนื้อแปงนอยกวาการอบแหงดวยอากาศรอนที่มีคาใกลเคียงกับขาวอางอิง
เนื่องจากการอบแหงดวยไอน้ํารอนยวดยิ่งเกิดเจลาทิไนเซชันภายในเมล็ดแปงสงผลใหโครงสรางภายในผนึกกันแนนทําใหการพองและยืดตัว มีคา
ลดลงและสูญเสียเนื้อแปงในการหุงตมลดลงตามไปดวย (Swasdisevi et al., 2010)
การศึกษาผลกระทบของการอบแหงตอปริมาณสาร GABA พบวา การใชอุณหภูมิสูงและระยะเวลาในการอบแหงนานสงผลใหปริมาณ
สาร GABA เกิดการสูญสลายได (วรินธร และสุนัน, 2552) ดังนั้นการตรวจสอบหาปริมาณสาร GABA จะเลือกเฉพาะเงื่อนไขที่ใชความเร็วตัวกลาง
สูงสุดคือ 2.0 m/s เพราะใชเวลาในการอบแหงนอยที่สุด จากการทดลอง พบวา เมื่อเพิ่มอุณหภูมิการอบแหงดวยอากาศรอน ปริมาณสาร GABA จะมี
คาลดลงและมีคานอยกวาขาวอางอิง แตยังคงมีคาสูงกวาการอบแหงดวยไอน้ํารอนยวดยิ่ง เนื่องจากความรอนแฝงจากการควบแนนของไอน้ําที่บริเวณ
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ผิวของขาวกลองงอกในการอบแหงดวยไอน้ํารอนยวดยิ่งถายเทไปยังเมล็ดขาวกลองทําใหเกิดอุณหภูมิที่สูงขึ้นภายในเมล็ดขาวกลองงอก (อธิคม,
2546) อีกทั้งผลจากการควบแนนของไอน้ําทําใหตองใชระยะเวลาในการอบแหงนานขึ้นเพื่อใหไดความชื้นตามที่ตองการ (13-14% (d.b.) ) ซึ่งอาจ
เปนผลทําใหเกิดการสูญสลายของปริมาณสาร GABA ไดมากกวา

4. สรุป

จากการศึกษาเปรียบเทียบการอบแหงขาวกลองงอกดวยไอน้ํารอนยวดยิ่งและอากาศรอนพบวา อัตราการลดความชื้นขาวกลองงอกจะ
สูงขึ้นเมื่อเพิ่มอุณหภูมิและความเร็วตัวกลาง และการอบแหงขาวกลองงอกดวยอากาศรอนมีอัตราการอบแหงสูงกวาการอบแหงดวยไอน้ํารอนยวดยิ่ง
ในทุกๆ สภาวะเดียวกัน เนื่องจากอุณหภูมิในการอบแหงดวยไอน้ํารอนยวดยิ่งยังสูงไมถึงคาอุณหภูมิอินเวอรชัน เมื่อนําขาวกลองงอกที่ผานการ
อบแหงไปทดสอบคุณภาพดานตางๆ พบวา การอบแหงดวยไอน้ํารอนยวดยิ่ง มีคาความสวางต่ํากวาการอบแหงดวยอากาศรอนและขาวกลองงอก
อางอิง ในขณะที่คาสีแดงสูงกวาขาวกลองงอกที่อบแหงดวยอากาศรอนและขาวกลองงอกอางอิง สวนคาสีเหลืองมีคาใกลเคียงกับขาวกลองงอกที่ผาน
การอบแหงดวยอากาศรอนและมีคาสูงกวาขาวกลองงอกอางอิง ขาวกลองงอกที่ผานการอบแหงดวยไอน้ํารอนยวดยิ่งมีสีเขมขึ้นคลายกับขาวนึ่งสวน
ขาวที่ผาน การอบแหงดวยอากาศรอนมีสีขาวขุนขึ้น ดานคุณภาพการหุงตมขาวกลองงอกที่ผานการอบแหงทั้งสองวิธีมีการแตกราวสูงขึ้นมากกวาขาว
กลองงอกอางอิงในทุกเงื่อนไขการอบแหง แตขาวกลองงอกที่ผานการอบแหงดวยไอน้ํารอนยวดยิ่งมีเปอรเซ็นต การราว การยืดตัวตามความยาว
การสูญเสียเนื้อแปงในการหุงตม และใชเวลาในการหุงตมต่ํากวาขาวกลองงอกที่ผานการอบแหงดวยอากาศรอนและขาวอางอิง ขาวกลองงอกที่ผาน
การอบแหงดวยอากาศรอนเกิดการราวทั้งหมด มีการยืดตัวตามความยาวและการสูญเสียเนื้อแปงในการหุงตมใกลเคียงกับขาวอางอิงแตใชเวลาในการ
หุงสุกต่ํากวา การใชอุณหภูมิสูงขึ้นในการอบแหง มีแนวโนมทําใหปริมาณสาร GABA ลดลง และการอบแหงดวยไอน้ํารอนยวดยิ่งทําใหสาร GABA
สูญสลายมากกวาการอบแหงดวยอากาศรอนเนื่องจากความรอนที่เพิ่มมากขึ้นภายในเมล็ดขาวกลองงอกเรงใหเกิดการสูญสลายของสาร GABA
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บทคัดยอ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาผลกระทบของการอบแหงอาหารปลาดวยเทคนิคฟลูอิไดเซชันระดับหองปฏิบัติการ โดยใชอากาศรอน
เปนตัวกลางในการอบแหง ที่อุณหภูมิ 80, 100, 120 และ 140 องศาเซลเซียส ความสูงของเบด 5, 10 และ 15 เซนติเมตร และความเร็วของอากาศรอน
1.5เทาของความเร็วต่ําสุดในการเกิดฟลูอิไดเซชัน สามารถลดความชื้นอาหารปลาจาก 33.10%d.b. ใหเหลือความชื้นสุดทายต่ํากวา 12%d.b. ใช
ระยะเวลาการอบแหงต่ํากวา 2 นาที สําหรับที่ความสูงเบด 5 และ 10 เซนติเมตร และยังพบวาอาหารปลาที่ผานการอบแหงที่อุณหภูมิสูงมีอัตราการ
อบแหงสูงกวาที่อุณหภูมิอบแหงต่ํา และที่ความสูงของเบดต่ํามีอัตราการอบแหงสูงกวาที่เบดสูง สําหรับคุณภาพอาหารปลาหลังอบแหง พบวาอาหาร
ปลาที่ผานการอบแหงดวยเทคฟลูอิไดเซชันไมมีผลตอการลอยตัวและคงสภาพในน้ํา มีปริมาณโปรตีน ไขมัน และใยอาหารมากขึ้น เมื่อเปรียบเทียบ
กับอาหารปลาที่ผานการอบแหงดวยแสงอาทิตย
คําสําคัญ อาหารปลา การอบแหง ฟลูอิไดเซชัน

Abstract

The purpose of this research was to study the effects of fish feed drying by fluidization technique using hot air as drying media in a lab scale. The
drying temperatures of 80, 100, 120 and 140°C, bed depth of fish feed of 5, 10 and 15 cm and superficial velocity of 1.5Umf to reduce moisture content from 33.10
% dry basis (d.b.) to lower 12 %dry basis (d.b.) at residence time of 2 minute for bed depth of 5 and 10 cm. The results found that drying rate of fish feed dried at
high drying temperature were higher than those dried at low drying temperature. While drying rate of fish feed dried at low bed depth were higher than those dried
at high bed depth. For properties of fish feed dried by fluidization technique was no effect of buoyancy and stability in the water and higher values of quantity
protein, fat and fiber more than that when compared with fish feed dried by solar drying.
Keyword: Fish feed, Drying, Fluidization.

1. บทนํา

ปจจุบันจํานวนประชากรของโลกมีเพิ่มมากขึ้น สงผลใหแนวโนมความตองการบริโภคอาหารมีมากตามไปดวย โดยเฉพาะอาหารที่เปนจําพวก
โปรตีนที่ไดจากปลา ปจจุบันการเลี้ยงปลาในประเทศไทย จึงเปนการเลี้ยงแบบฟารมขนาดเล็กเละขนาดใหญกระจายอยูทั่วประเทศ แตมีปริมาณการผลิต
อาหารสัตวโลกประมาณ 718 ลานตัน ซึ่งภาคปศุสัตวไทยตองการอาหารสัตวเพิ่มสูง ประมาณ 12.5 ลานตัน (บุญธรรม,2554) ทําใหราคาวัตถุดิบอาหารสัตว
เพิ่มขึ้น เพราะ เนื้อที่เพาะปลูกพืชอาหารสัตวบางชนิดลดลง ผูประกอบการหลายรายไดมีการนําเขาวัตถุดิบจากตางประเทศ ภาครัฐจึงมีการเพิ่มภาษีนําเขา
เพิ่มขึ้น ทั้งนี้เพื่อใหมีการใชวัตถุดิบที่มีอยูภายในประเทศใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดกอนมีการนําเขาวัตถุดิบจากตางประเทศ และเพื่อพัฒนาคุณภาพวัตถุดิบ
ของประเทศไทยใหเทียบเทาสากล เราควรปรังปรุงและพัฒนาวิธีการผลิตอาหารปลาใหสะดวกและรวดเร็วขึ้น เพื่อใหเกิดการเสียหายนอยลง และผลิตได
ปริมาณมากๆ ซึ่งกรรมวิธีการผลิตอาหารปลา มีขั้นตอนหลัก คือ การบดวัตถุดิบ การผสม การอัดเม็ด การอบแหง และการบรรจุ ขั้นตอนการอบแหงเปนอีก
ขั้นตอนหนึ่งที่มีความสําคัญมาก เกิดการสูญเสียมากถาอาหารปลาหลังการผลิตยังมีความชื้นสูงเกิน 12%d.b. เพราะวาความชื้นเปนสาเหตุหลักของการเกิดเชื้อ
รา ปญหาของการอบแหงอาหารปลาที่ผานมา คือ ความชื้นสุดทายไมสม่ําเสมอ กรณีอบแหงดวยตูอบแบบถาดและใชเวลาในการอบแหงนาน (6 -7 ชั่วโมง)
และสิ้นเปลืองพลังงานมาก และจากการศึกษางานวิจัยที่ผานมา พบวาวิธีการอบแหงดวยเทคนิคฟลูอิไดเซชันสามารถแกไขปญหาดังกลาวไดเพราะวาเหมาะ
กับอบแหงผลิตภัณฑที่มีลักษณะเปนเม็ดไดดี ความชื้นสุดทายที่ไดสม่ําเสมอ อบแหงไดอยางรวดเร็ว ใชพื้นที่ในการติดตั้งนอย สามารถทํางานไดอยาง
ตอเนื่องและอบแหงไดปริมาณมาก
ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงดําเนินการทดลองอบแหงอาหารปลาดวยเทคนิคฟลูอิไดเซชันในระดับหองปฏิบัติการกอน เพื่อศึกษาหาเงื่อนไข สภาวะที่เหมาะสม
ที่มีอิทธิพลตอคุณภาพของอาหารปลาอัดเม็ดกอนที่จะนําขอมูลที่ไดจากการวิจัยไปใชในเชิงพาณิชยและพัฒนาเครื่องอบแหงในดับอุตสาหกรรมอาหารปลาตอไป
เชน อุณหภูมิอบแหง และความสูงของเบด ดานคุณภาพอาหารปลาที่ทดสอบเบื้องตน คือ ปริมาณโปรตีน ไขมัน เสนใย และอัตราการลอยน้ํา เปนตน

2. อุปกรณและวิธีการทดลอง

การศึก ษาเพื่อ หาเงื่อ นไขที่เหมาะสมในการอบแห งอาหารปลา ใช เ ครื่ องอบแห งแบบฟลู อิ ไ ดซ เ บดระดั บ ห อ งปฏิ บั ติการ (ดู รูป ที่ 1
ประกอบ) ที่มีสวนประกอบหลัก ดังนี้ 1) พัดลม (Blower) แบบแรงเหวี่ยงใบพัดโคงหลัง ขับดวยมอเตอรขนาด 1.5 kW ทําหนาที่หมุนเวียนอากาศ
รอนภายในระบบอบแหง ที่สามารถปรับอัตราการไหลของอากาศรอนผานหองอบแหงได 2) อุปกรณใหความรอน (Heater) ขนาด 13 kW ทําหนาอุน
อากาศรอนกอนเขาหองอบแหงใหมีอุณหภูมิอบแหงตามเงื่อนไขที่กําหนดในการทดลอง 3) หองอบแหง (Drying chamber) มีขนาด 0.15 x 0.15 x
0.80 m ที่ชองทางเขา (Inlet) สําหรับปอนอาหารปลาอยูดานบนโดยมีถังพักขนาดเล็ก และดานลางมีแผนกระจายลม (Distributor) ใชสําหรับรองรับ
อาหารปลาอยูใกลชองปลอย (Outlet) อาหารปลา สวนอากาศรอนที่ไหลผานหองอบแหงจะถูกปลอยออก (Exhaust air) ดานบนของหองอบแหง และ
มีอากาศรอนบางสวนถูกเวียนกลับมาใชใหม (Recycle air) และผสมกับอากาศใหม (Fresh air) กอนจะเวียนในระบบอบแหงใหมอีกครั้งหนึ่ง
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รูปที่ 1 สวนประกอบเครื่องอบแหงอาหารปลาแบบฟลูอิไดเซชันระดับหองปฏิบัติการ
วิธีดําเนินการทดลอง นําอาหารปลาที่ผานการอัดเม็ดดวยสกรูอัด (Extruder) มาอบแหงดวยเครื่องอบแหงแบบฟลูอิไดซเบดระดับหองปฏิบัติการ
ที่เงื่อนไขอุณหภูมิอากาศอบแหง 80, 100, 120 และ 140OC ในการทดลองใชความเร็วอากาศรอนกอนเขาหองอบแหงที่ 1.5 เทาของความเร็วต่ําสุดในการเกิด
ฟลูอิไดเซชัน (1.5Umf ) นําอาหารปลาที่ผานการอบแหงที่เวลาในการอบแหง 1, 2, 3, 4, 5 และ 6 นาที และทุกชวงเวลาอบแหง ทําการวัดอุณหภูมิที่ตําแหนง
ตางๆ ภายในระบบเครื่องอบแหงดวยเทอรโมคัปเปล ชนิด K ตอเขากับเครื่องวัดและบันทึกอุณหภูมิ (Data logger รุน GL 220) มีความละเอียด ± 0.1 OC วัด
ความเร็วของอากาศรอนกอนเขาหองอบแหงดวยเครื่องวัดความเร็วลม (Hot weir anemometer) นําตัวอยางอาหารปลากอนและหลังการอบแหงดวยเทคนิค
ฟลูอิไดเซชันไปหาความชื้นตามมาตรฐานของ AOAC. 2000 และนําอาหารปลาที่เหลือไปตากแหงดวยแสงอาทิตยใหเหลือความชื้นต่ํากวา 12% d.b. กอนนํา
อาหารปลาไปตรวจสอบคุณภาพทางดานเคมีและกายภาพตอไป การทดสอบทางกายภาพ คือ อัตราการลอยน้ํา (Prawn feed stability measurement) โดยการ
ประเมินลักษณะทางกายภาพของอาหารปลาในน้ําดวยสายตา (ปริศนา และคณะ, 2545) ซึ่งดัดแปลงจากวิธีของ Domimy และ Lim, 1991 ทําการสุมตัวอยาง
อาหารปลาประมาณ 7-9 เม็ดใสในบีกเกอรขนาด 250 ml ในน้ํา 100 ml แชน้ําเปนเวลา 15, 30, 60 และ 120 นาที สังเกตการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ และการ
ตรวจสอบคุณสมบัติทางเคมี เพื่อวิเคราะห หาปริมาณโปรตีน ใชวิธีตามมาตรฐาน AOAC, 2000 ตรวจสอบไขมัน ตามมาตรฐาน ISO,1999 และตรวจสอบใย
อาหารตามมาตรฐาน AOAC. 2000 ซึ่งทําการทดสอบทั้งหมด 3 ซ้ํา แลวนําผลการทดสอบมาวิเคราะหทางสถิติ ไดนําตัวอยางอาหารปลาที่ผานการอบแหงดวย
เทคนิคฟลูอิไดเซชันและอบแหงดวยวิธีการตากแหงดวยแสงอาทิตย ไปตรวจสอบคุณสมบัติทางเคมีดังกลาว ที่ศูนยวิจัยและพัฒนาอาหารสัตวนครราชสีมา

3. ผลการทดลองและวิจารณผล

3.1 หาความเร็วต่ําสุดในการเกิดฟลูอิไดเซชัน
รูปที่ 2 จากผลการทดสอบหาความสัมพันธระหวางความเร็วของอากาศรอนที่ผานเบดกับความดันตกครอมเบดอาหารปลาอัดเม็ด ที่ความสูง
ของเบดอาหารปลา 5, 10 และ 15 cm
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รูปที่ 2 ความสัมพันธระหวางความดันตกครอมกับความเร็วของอากาศรอนผานเบด
พบวาเมื่อความเร็วในการอบแหงอาหารปลาเพิ่มสูงขึ้น มีผลทําใหความดันตกครอมเบดเพิ่มขึ้นตาม ทั้งนี้เพราะวาอาหารปลาอัดเม็ดภายใน
เบดยังนิ่งอยู อากาศรอนไมสามารถไหลผานชั้นเบดอาหารปลาได จึงสงผลใหความดันตกครอมเบดเพิ่มมากขึ้นตามความเร็วของอากาศรอนที่เพิ่มขึ้น
และเมื่อถึงจุดหนึ่งความดันตกครอมเบดเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงและเพิ่มในอัตราที่ต่ํามากเมื่อเทียบกับความเร็วของอากาศรอนที่เพิ่มขึ้นเทากัน ซึ่งจุดที่
ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงนี้ เมื่อสังเกตพฤติกรรมอาหารปลาที่อยูในหองอบแหงมีบางสวนเริ่มขยับและลอยตัวขึ้น เราเรียกจุดนี้วา ความเร็วต่ําสุดของ
การเกิดฟลูอิไดเซชัน (minimum fluidizing velocity, Umf) ซึ่งผลจากการทดลองที่ความสูงเบดทั้งสามกรณี มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.83 m/s เมื่อเพิ่ม
ความเร็วของอากาศรอนสูงขึ้นอีกความดันตกครอมเบดจะเพิ่มขึ้นอยางชาๆ ในขณะที่เม็ดอาหารปลาภายในหองอบแหงเริ่มลอยตัวและคลุกเคลากัน
ไดดีขึ้น ซึ่งในการออกแบบเครื่องอบแหงจริงนิยมใชความเร็วในการอบแหงมากกวาความเร็วต่ําสุดในการเกิดฟลูอิไดเซชันระหวาง 1.5-2.0 เทา และ
จากการทดลองเบื้องตน พบวาที่ความเร็วของอากาศรอน 1.5Umf และ 2Umf มีผลตออัตราการอบแหงที่ใกลเคียงกันมาก ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงเลือกใช
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ความเร็วของอากาศรอน 1.5 เทาของความเร็วต่ําสุดในการเกิดฟลูอิไดเซชัน (1.5Umf) เพราะวาเม็ดอาหารปลาในหองอบแหงมีการลอยตัวอยาง
สม่ําเสมอ มีลักษณะไมแตกตางจาก 2.0Umf มากนัก อีกทั้งถาเลือกความเร็วต่ํากวาจะชวยลดการใชพลังไฟฟาที่ใชขับมอเตอรพัดลมลง สงผลใหชวย
ประหยัดพลังงานในการอบแหงอาหารปลาไดอีกทางหนึ่ง
3.2 อิทธิพลของอุณหภูมิอบแหง
จากผลการทดลองอบแหงอาหารปลาอัดเม็ดดวยเทคนิคฟลูอิไดเซชันระดับหองปฏิบัติการ ที่มีความชื้นเริ่มตน 33.10% d.b. ที่อุณหภูมิอบแหง
80, 100, 120 และ 140˚C ความสูงของเบด 5, 10 และ 15 cm (ดูรูปที่ 3) พบวาอัตราการอบแหงอาหารปลาที่ความสูงเบด 5 cm (รูปที่ 3 ก) อุณหภูมิ
อบแหง 80 OC มีอัตราการอบแหงสูงในชวง 1 นาทีแรกของการอบแหง หลังจากนั้นเริ่มมีอัตราการอบแหงที่ลดลงตามเวลาที่เพิ่มมากขึ้น ซึ่งมีลักษณะ
คลายกับการอบแหงที่อุณหภูมิ 100, 120 และ 140 OC แตที่อุณหภูมิอบแหงสูง มีอัตราการอบแหงสูงกวาที่อุณหภูมิอบแหงต่ํากวา ตามลําดับ
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รูปที่ 3 ลักษณะการอบแหงอาหารปลาที่ความเร็วอากาศรอน 1.5Umf ที่ความสูงเบดตางๆ
นั้นคือที่อุณหภูมิอบแหง 140 OC สูงสุด รองลงมา 120, 100 และ 80 OC ตามลําดับ เพราะวาที่อุณหภูมิสูงจะมีคาสัมประสิทธิ์การถายเท
ความรอนมากกวาที่อุณหภูมิต่ํา จึงสงผลใหการอบแหงที่อุณหภูมิสูงมีอัตราการอบแหงสูงกวาที่อุณหภูมิต่ํากวา และเมื่อเปรียบเทียบเสนลักษณะการ
อบแหงกับความสูงของเบด 10 cm (รูปที่ 3 ข) พบวามีลักษณะการลดลงของความชื้นใกลเคียงกัน ที่อุณหภูมิอบแหงเดียวกัน ในขณะที่ความสูงเบด 15
cm (รูปที่ 3 ค) มีอัตราการอบแหงต่ํากวาที่ความสูงของเบด 5 และ 10 cm อยางชัดเจน ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาที่ความสูงเบดมาก ปริมาณอาหารปลามี
มากขึ้นตาม ในขณะที่ปริมาณอากาศรอนผานหองอบแหงมีคาเทาเดิม มีผลทําใหปริมาณความรอนสัมผัสกับอาหารปลาไดต่ํากวา ประกอบกับการ
ลอยตัวของอาหารปลาภายในหองอบแหงไมดีนัก (จากการสังเกตพฤติกรรม) เมื่อเทียบกับที่ความสูงเบด 5 และ 10 cm
3.3 อิทธิพลของความสูงเบดตออัตราการอบแหง
เมื่อเปรียบเทียบอัตราการอบแหงอาหารปลาดวยเทคนิคฟลูอิไดเซชันระดับหองปฏิบัติการ ที่ความสูงของเบด 5, 10 และ 15 cm ที่อุณหภูมิ
อบแหง 80, 100, 120 และ 140 OC ดังรูปที่ 4 ก, ข, ค และ ง ตามลําดับ
1
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ก) อุณหภูมิอบแหง 80OC

ข) อุณหภูมิอบแหง 100OC
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ค) อุณหภูมิอบแหง 120OC

ง) อุณหภูมิอบแหง 140OC

รูปที่ 4 เสนลักษณะการอบแหงอาหารปลาที่ความสูงของเบดตางๆ
พบวา ที่อุณหภูมิอบแหงเดียวกัน ที่ความสูงของเบด 5 และ 10 cm มีลักษณะใกลเคียงกันมาก ในขณะที่ความสูงเบด 15 cm มีอัตราการ
อบแหงต่ํากวาที่ความสูงของเบด 5 และ 10 cm สามารถเห็นอยางชัดเจน ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาที่ความสูงของเบด 15 cm มีปริมาณอาหารปลาอัดเม็ด
ในหองอบแหงมากเกินไป เมื่อเทียบกับปริมาณอากาศรอนที่ไหลผานหองอบแหง จึงทําใหปริมาณความรอนสัมผัสกับอาหารปลาไดนอยกวา เมื่อ
เทียบกับที่ความสูงของเบด 5 และ 10 cm และจากการสังเกตพฤติกรรมภายในหองอบแหงที่ความสูงของเบด 15 cm พบวามีการลอยตัวของอาหาร
ปลาไมสม่ําเสมอทั่วทั้งเบด เมื่อเทียบกับที่ความสูงเบด 5 และ 10 cm ทําใหการคลุกเคลาระหวางอากาศรอนกับอาหารปลาภายในหองอบแหงไมทั่วถึง
มีผลใหอัตราการลดลงของความชื้นของอาหารปลาในหองอบแหงลดลงไดนอยกวา
3.4 เปรียบเทียบอัตราการลอยน้ํา
จากผลการนําอาหารปลาที่ผานการอบแหงดวยแสงอาทิตยและอาหารปลาที่ผานอบแหงฟลูอิไดเซชันระดับหองปฏิบัติการ ที่อุณหภูมิ
อบแหง 140 OC ที่ความสูงเบด 5 cm มาทดสอบอัตราการลอยน้ําโดยสังเกตลักษณะการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ ที่เวลา 15, 30, 60 และ 120 นาที
(รูปที่ 5) พบวา อาหารปลาอัดเม็ดที่ผานการอบแหงทั้ง 2 กรณี มีลักษณะการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพไมแตกตางกัน กลาวคือ ที่เวลาผานการแชน้ํา 15
นาที การยึดเกาะตัวกันของเม็ดอาหารปลายังดีอยู และที่เวลา 30 และ 60 นาที อาหารปลาเริ่มมีการพองตัวมากขึ้น ตามลําดับ เนื่องจากการดูดซับ
ปริมาณน้ําเขาไปเพิ่มขึ้น และยังไมแตกตัวออกจากกัน จนกระทั้งถึงเวลา 120 นาที เริ่มมีเศษอาหารปลาบางสวนที่อยูบริเวณผิวหลุดออกจากมาบาง
เล็กนอย นั้นแสดงใหเห็นการอบแหงอาหารปลาดวยเทคนิคฟลูอิไดเซชันไมมีผลตออัตราการลอยตัวของหารปลาในน้ํา เมื่อเทียบกับวิธีการอบแหง
ดวยแสงอาทิตย เปนเวลา 8 ชั่วโมง
การอบแหงดวยแสงอาทิตย
การอบแหงดวยเทคนิคฟลูอิไดเซชัน
15 นาที

30 นาที

60 นาที

120 นาที

รูปที่ 5 เปรียบเทียบการลอยน้ําของอาหารปลาวิธีตากแหงและอบแหงดวยเทคนิคฟลูอิไดเซชัน
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3.5 การเปลี่ยนแปลงสมบัติทางเคมี
จากนําอาหารปลาที่ผานการอบแหงดวยเครื่องอบแหงฟลูอิไดเซชันระดับหองปฏิบัติการ ที่อุณหภูมิอบแหง 80, 100, 120 และ 140 OC ที่
ความสูงของเบด 5 และ 10 cm เพราะวามีอัตราการอบแหงที่สูงกวา 15 cm และระยะเวลาในการอบแหงที่ 2 นาที เพราะวาความชื้นสุดทายอยูในระดับ
ต่ํากวามาตรฐานอาหารปลา (ไมเกิน 12 % d.b.) มาวิเคราะหหาปริมาณโปรตีน ไขมัน และใยอาหาร เทียบกับวิธีการตากแหงดวยแสงอาทิตย (Control)
แสดงผลดังตารางที่ 1 จากผลการทดลองพบวาการอบแหงอาหารปลาดวยเทคนิคฟลูอิไดเซชัน ที่อุณหภูมิ 80, 100, 120 และ 140OC ความสูงของเบด 5
และ 10 cm และความเร็ว 1.5Umf ไมมีสวนทําใหคุณภาพอาหารปลาลดลงเลย เมื่อเทียบกับการตากแหงดวยแสงอาทิตย แตกลับทําใหปริมาณโปรตีน
ไขมัน และใยอาหาร สวนใหญเพิ่มมากขึ้นทุกเงื่อนการทดลอง ในขณะที่ใชเวลาการอบแหงเพียง 2 นาทีเทานั้น สามารถลดความชื้นไดต่ํากวา 12 %
d.b. โดยที่อุณหภูมิอบแหงที่สงู และความสูงของเบดนอย จะสามารถลดใหเหลือความชื้นสุดทายไดต่ํากวา ที่อุณหภูมิอบแหงต่ํากวา และความสูงของ
เบดอาหารปลามาก แบบมีความแตกตางทางสถิติอยางมีนัยสําคัญ (p<0.05)

ตารางที่ 1 ผลการเปรียบเทียบคาปริมาณโปรตีน ไขมัน และใยอาหารที่เงื่อนไขตางๆ
Drying Temperature ( OC )
Control

4. สรุป

Bed depth (cm)
Moisture content (% d.b.)
Protein (%)
a
37.70 ± 0.26d,c
NA
13.99 ± 0.22
b
5
10.61 ± 0.07
38.43 ± 0.32c
80
38.17 ± 0.29b
10
10.80 ± 1.16b
b
5
10.16 ± 0.26
39.40 ± 0.17b
100
b
10
10.61 ± 0.15
38.23 ± 0.21b
c
5
9.26 ± 0.41
38.53 ± 0.15c
120
c
10
9.10 ± 0.04
39.27 ± 0.15a
d
5
8.50 ± 0.15
40.30 ± 0.36a
140
c
38.53 ± 0.21b
10
9.06 ± 0.04
a, b, c, d
Mean with different superscripts in the same column are significantly difference (p<0.05)

Fat (%)
2.87 ± 0.12b,c
2.70 ± 0.00c
3.27 ± 0.06a
3.00 ± 0.10b
3.20 ± 0.00a
3.33 ± 0.06a
3.17 ± 0.12a
3.37 ± 0.06a
3.17 ± 0.06a

Fiber (%)
3.57 ± 0.25c,b,a
4.20 ± 0.17a,b
3.40 ± 0.30a
4.00 ± 0.17b
3.37 ± 0.06a
4.33 ± 0.21a,b
3.53 ± 0.42a
4.50 ± 0.00a
3.43 ± 0.25a

จากการทดลองอบแหงอาหารปลาดวยเทคนิคฟลูอิไดเซชันระดับหองปฏิบัติการ พบวาความเร็วต่ําสุดในการเกิดฟลูอิไดเซชันสําหรับ
อาหารปลาอัดเม็ดที่ความสูงเบด 5, 10 และ 15 cm เฉลี่ยเทากับ 2.83 m/s และเมื่อนําอาหารปลามาผานการอบแหงที่อุณหภูมิ 80, 100, 120 และ 140OC
สามารถลดความชื้นจาก 33.10% d.b. ลงเหลือความชื้นสุดทายต่ํากวา 12.00% d.b. โดยใชเวลาในการอบแหงไมเกิน 2 นาที ในขณะที่วิธีการตากแหง
ดวยแสงอาทิตยตองใชเวลามากกวา 8 ชั่วโมง (กรณีมีแสงแดดตลอดทั้งวัน) โดยที่การอบแหงที่อุณหภูมิสูง และความสูงของเบดนอย มีอัตราการ
อบแหงสูงกวาที่อุณหภูมิอบแหงต่ํา และความสูงของเบดมาก และเมื่อนําไปทดสอบคุณภาพเม็ดอาหารปลาที่ผานการอบแหงดวยเทคนิคฟลูอิไดเซชัน
ดวยอากาศรอน ไมมีผลตอคุณภาพทางกายภาพและเคมี คือ การลอยตัวและคงสภาพในน้ํา ปริมาณโปรตีน ไขมัน และใยอาหาร เมื่อเปรียบเทียบกับ
อาหารปลาที่ผานการอบแหงดวยแสงอาทิตย การอบแหงอาหารปลาที่เหมาะสมและควรนําไปใชในเชิงพาณิชย เสนอใหใชอุณหภูมิอบแหงที่ 140OC
ความสูงของเบด 10 cm ระยะเวลาในการอบแหงไมเกิน 2 นาที เพราะวาสามารถลดความชื้นไดอยางรวดเร็ว ทําใหอบแหงไดปริมาณที่มากกวา และ
คุณภาพอยูในเกณฑดี
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การวัดอัตราผุกรอนของเหล็กเสริมในคอนกรีตดวยผลตอบสนองกระแสแบบพัลส
Measurement of Corrosion Rate of Rein for Cement in Concrete by Current Pulse Response
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บทคัดยอ
การผุกรอนในเหล็กเสริมเปนปญหาสําคัญตอความคงทนและอายุการใชงานของโครงสรางคอนกรีตเสริมเหล็กในประเทศไทย โดยเฉพาะ
โครงสรางที่อยูในสภาพแวดลอมชายฝงทะเลรวมไปถึงโครงสรางที่อยูในพื้นที่น้ํากรอย การศึกษาการวัดอัตราผุกรอนของเหล็กเสริมในคอนกรีตดวย
ผลตอบสนองแบบพัลส ทดสอบกับกลุมชิ้นงานตัวอยาง 4 กลุม กลุมละ 10 ชิ้นงาน แตละกลุมชิ้นงานควบคุมระดับการผุกรอน N L M และ H
ผลทดสอบพบวาคาเฉลี่ยของศักยไฟฟาครึ่งเซลลของกลุมชิ้นงานตัวอยาง N L M และ H เทากับ -0.069V -0.348V -0.408V และ -0.515V
คาเฉลี่ยของความตานทานคอนกรีตเทากับ 387Ω 346Ω 242Ω และ 195Ω คาเฉลี่ยของความตานทานโพราไรเซชันเทากับ 1873Ω 1302Ω 796Ω และ
305Ω และเมื่อเปรียบเทียบความสัมพันธของความตานทานคอนกรีตกับความตานทานโพราไรเซชันพบวาเปอรเซ็นตความแตกตางของ RC กับ RP
เทากับ 79% 73% 69% และ 35% และอัตราผุกรอนของเหล็กเสริมในคอนกรีต พบวาคํานวณอัตราผุกรอนของเหล็กเสริมในคอนกรีตดวย CPR เทากับ
0.646 0.929 1.52 และ 3.97 ไมโครเมตรตอป เครื่องมือวัดอัตราผุกรอนดวย CPR สามารถวัดและคํานวณหาอัตราผุกรอน คุณสมบัติของคอนกรีต
เสริมเหล็ก สรางเครื่องมือไดเอง ลดการนําเขาจากตางประเทศซึ่งมีราคาแพง
คําสําคัญ: ผลตอบสนองกระแสแบบพัลส ความตานทานคอนกรีต ความตานทานโพลาไรซ อัตราผุกรอน

Abstract

The corrosion of steel reinforcement is critical to the durability and service life of reinforced concrete structures in Thailand. The structure of the
coastal environment, including infrastructure in the area with brackish water. The study of measurement of corrosion rate of reinforcing steel in concrete
using current pulse response (CPR). Experiment specimens with 4 group of 10 specimens each specimen and control corrosion level of N L M and H. The
results showed that the average measured half cell potential of N L M and H specimens were -0.069V, -0.348V, -0.408V and -0.515V. The average of the
resistances concrete measured was 387Ω, 346Ω, 242Ω and 195Ω. The average of the polarization resistances measured was 1873Ω, 796Ω, 1302Ω and
305Ω. When compare the relationship of RC with RP that the percentage differences were 79%, 73%, 69% and 35%. The corrosion rate of reinforcing steel in
concrete using CPR were 0.646 0.929 1.52 and 3.97 mm/year. Measurements of corrosion rate using CPR can be measured and calculated corrosion rates,
properties of concrete and create your own reduce imports of expensive.
Keywords: Current pulse response, Concrete resistance, Polarization resistance and Corrosion rate.

1. บทนํา
การเกิดการผุกรอนในเหล็กเสริม เปนปญหาสําคัญตอความคงทนและอายุการใชงาน ของโครงสรางคอนกรีตเสริมเหล็กในประเทศไทย
เนื่องจากผิวคอนกรีตตองสัมผัสกับน้ําทะเลหรืออยูในสภาวะแวดลอมที่มีไอเกลือและ ความชื้นตลอดเวลา (ไกรวุฒิ, 2543) คลอไรดที่แทรกซึมผาน
ระยะหุมคอนกรีตจนถึงชั้นผิวของเหล็กเสริมสะสมจนมีปริมาณมากพอที่เริ่มกระบวนการเกิดผุกรอนเหล็กเสริม (corrosion process) สงผลทําให
พื้นที่หนาตัดของเหล็กเสริมลดลง ดังแสดงภาพที่ 1 (Elsener B., 2002) สงผลใหคุณสมบัติของคอนกรีตเสริมเหล็กนั้นมีประสิทธิภาพที่ต่ําลง นั้น
ยอมหมายถึงคุณสมบัติเชิงกลของคอนกรีตที่ลดต่ําลงดวย (ปริญญา และชัย, 2547)

ภาพที่ 1 ลักษณะของเหล็กเสริมที่สูญเสียพื้นที่หนาตัดหายไป 30 %
ภาพที่ 2 ปฏิกิริยาไฟฟาเคมี (Electrochemical process) ที่เกิดขึ้นนี้จะกอใหเกิดกระแสการผุกรอน (Corrosion current) บนพื้นผิวของ
เหล็กเสริม (Bertolini L. et al., 2004) ซึ่งกระแสการผุกรอนนี้จะสามารถบงบอกถึงระดับความรุนแรงของการผุกรอนของเหล็กเสริมได (Ha-Wan
Song and Velu Saraswathy, 2007)
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ภาพที่ 2 กลไกการเกิดการผุกรอนของเหล็กเสริม
การตรวจสอบการผุกรอนของเหล็กเสริมในคอนกรีตมีขั้นตอนวิธีการวัดมีหลายวิธี ซึ่งขึ้นตอนแตละวิธีตองอาศัยเทคนิคไฟฟาเคมี (Ha-Wan
Song and Velu Saraswathy, 2007) เชน การประเมินดวยการวัดศักยไฟฟาครึ่งเซลล (Half cell potential) ผลที่ไดจากการวัดตองนํามาเปรียบเทียบโอกาสของ
การผุกรอนของเหล็กเสริมในคอนกรีต โดยอางอิงตามมาตรฐาน ASTM C876-91 (Annual Book of ASTM Standards, 2001) การวัดอัตราการผุกรอน
(corrosion rate) ของเหล็กเสริมในคอนกรีตดวยขั้นตอนทางไฟฟาเคมีโดยใชเทคนิค Linear Polarization Resistance, Galvanostatic Pulse method,
Electrochemical noise เปนตน ซึ่งการวัดและคํานวณหาความตานทานโพราไรเซชัน (Polarization resistance) ที่เกิดขึ้นระหวางผิวเหล็กเสริมกับคอนกรีต
และคํานวณกระแสการผุกรอนตามสมการของ Stern-Geary (Stern and Geary, 1957) และคํานวณอัตราการผุกรอนของเหล็กเสริมในคอนกรีตดังนั้น
งานวิจัยนี้นําเสนอการสรางและออกแบบการวัดอัตราการผุกรอนของเหล็กเสริมในคอนกรีตดวยผลตอบสนองกระแสแบบพัลส (Current pulse response,
CPR) โดยอาศัยคุณสมบัติของผลตอบสนองของศักยไฟฟาตามเวลา ผานขั้วไฟฟาอางอิง (Reference electrode, RE) ผลตอบสนองศักยไฟฟาวัดดวยมัลติ
มิเตอรแบบดิจิตอล (Digital multimeter, DMM) บันทึกผลศักยไฟฟาชวงขาขึ้นและชวงศักยไฟฟาสถานะคงที่ การวัดอัตราผุกรอนดวย CPR เปนขัน้ ตอนวิธี
งาย มีความรวดเร็ว ไมยุงยาก และมีราคาถูก สามารถวัดศักยไฟฟาครึ่งเซลล ความตานทานคอนกรีต และความตานทานโพราไรเซชัน ตลอดจนเปน
ประโยชนตอการวัดและการประเมินการใชงานของอาคารคอนกรีตที่มีความเสี่ยงตอการเกิดผุกรอน ปองกันการพังทลายของโครงสรางอาคาร ตลอดจน
การสงเสริมใหมีการพัฒนาเครื่องมือขึ้นเองภายในประเทศ

2. ผลตอบสนองกระแสแบบพัลส

CPR เปนการวัดอัตราการผุกรอนของเหล็กเสริมในคอนกรีตคลายกับวิธี LPR หรือ GPM แตขอแตกตางคือผลวัดตอบสนองศักยไฟฟาชั่วขณะ
ของ CPR ซึ่งการวัดอัตราผุกรอนดวย CPR ของเหล็กเสริมในคอนกรีตรายละเอียดดังนี้ ปอนไฟฟากระแสตรงแบบพัลส (I) คาบเวลา 10 - 100 วินาที ซึ่งจะ
เปนการวัดแบบวัฏจักร (Dynamic) โดยมีพิสัยของกระแสพัลสอยูระหวาง 5 - 400 µA ปอนผานเคานเตอรอิเล็กโทรด (Counter electrode, CE) ไปยังขั้วไฟฟา
งาน (Working electrode, WE) หรือเหล็กเสริม และขั้วไฟฟาอางอิงตามมาตรฐาน ASTM C876-91 ดังแสดงในภาพที่ 5 (ก) ซึ่งจะทําการวัดผลการตอบสนอง
ศักยไฟฟา (V(t)) ระหวาง WE กับ RE ซึ่งผลตอบสนองศักยไฟฟาชั่วขณะวัดได มีความสัมพันธกับสมการของผลตอบสนองศักยไฟฟาของแบบจําลอง
Randles (Andrade and Gonzales., 1978), (Newton and Sykes, 1988) ซึ่งขั้นตอนการวิจัยและอุปกรณของการวัดอัตราผุกรอนของเหล็กเสริมในคอนกรีตดวย
CPR ดังจะกลาวตอไป

3. อุปกรณและขั้นตอนการวิจัย
3.1 ชุดวัด CPR
สําหรับวัดอัตราการผุกรอนหรือเกิดสนิมของเหล็กเสริมในคอนกรีตดวยขั้นตอนวิธี CPR ซึ่งประกอบดวย เคานเตอรขั้วไฟฟาสรางจากเหล็กกลาไรสนิททําหนาที่เปน
ขั้วไฟฟาสําหรับปอนกระแสไฟฟากระแสตรงแบบพัลสขนาด100µAดังที่กลาวใน(2.3)ภาพที่ 5(ก)แผนภาพการวัดCPRภาพที่ 5(ข)ขั้วไฟฟาCPRตามมาตรฐานASTMC876-91

ภาพที่ 5 (ก) ระบบวัดอัตราผุกรอนของเหล็กเสริมในคอนกรีต ดวย CPR (ข) ขั้ววัด CPR
3.2 ชิ้นงานตัวอยาง
สําหรับชิ้นงานตัวอยางที่ใชการทดสอบเปนปูนซีเมนตปอรตแลนดประเภทที่ 1 เหล็กเสริมแบบผิวเรียบกลมขนาดเสนผานศูนยกลาง 7 มิลลิเมตร ฝงอยู
ในเนื้อคอนกรีต 80 มิลลิเมตร ดังแสดงในภาพที่ 6 แตละกลุมชิ้นงานตัวอยาง มีระดับการผุกรอนของชิ้นงานตัวอยาง 4 ระดับ (Non (N), Low (L), Medium (M), High
(H)) ระดับละ 10 ชิ้นงานตัวอยาง กระตุนกระแสไฟฟาคงที่ 200 µA/cm2 โดยทําการกระตุนเปนระยะเวลา 0 48 96 และ 192 ชั่วโมง (T. Hyun Ha, et al., 2007) และ
ขั้นตอนวิธีการการวิจัยแสดงดังแสดงในภาพที่ 7
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ภาพที่ 6 ชิ้นงานตัวอยาง

ภาพที่ 7 แผนภาพลําดับขั้นตอนวิจัยของการวัดอัตราการผุกรอนของเหล็กเสริมในคอนกรีต

4. ผลการทดลอง
4.1 ผลวัดศักยไฟฟาครึ่งเซลล
ผลการวัดศักยไฟฟาครึ่งเซลลของกลุมชิ้นงานตัวอยางผลการวัดศักยไฟฟาครึ่งเซลลของขั้วไฟฟา RE กับ WE ดังแสดงในภาพที่ 8 พบวากลุมชิ้นงาน
ตัวอยางที่มีระดับการผุกรอน N L M และ H คาเฉลี่ยของศักยไฟฟาเทากับ -0.069V -0.348V -0.408V และ -0.515V ผลวัดสอดคลองกับมาตรฐานของ ASTM C876-91
ขั้วไฟฟา RE ที่ไดสรางขึ้นสามารถวัดศักยไฟฟาครึ่งเซลลเมื่อเทียบกับระดับของการผุกรอนของเหล็กเสริมในคอนกรีตได มีราคาถูก สรางเองไดงาย วัสดุที่ใชสามารถ
หาไดตามทองตลาด ซึ่งจากผลการทดลองขั้วไฟฟา RE สามารถที่แยกระดับของการผุกรอนของเหล็กเสริมในคอนกรีต แตคาศักยไฟฟาครึ่งเซลลที่วัดไดก็มีความคาด
เคลื่อนขึ้นอยูกับความชื้นสัมพันธ น้ํา ออกซิเจน ที่อยูภายในคอนกรีต (Kumar and Paulo., 2006) ผลวัดที่ศักยไฟฟาครึ่งเซลลไมสามารถบงบอกถึงระดับอัตราผุกรอน

ภาพที่ 8 ผลวัดศักยไฟฟาครึ่งเซลล
4.2 ความตานทานคอนกรีต
ภาพที่ 9 ผลวัดความตานทานคอนกรีตกลุมชิ้นงานตัวอยาง N L M และ H พบวาคาเฉลี่ยของความตานทานคอนกรีตที่วัดไดเทากับ 387Ω 346Ω 242 Ω และ 195 Ω ซึ่ง
ความตานทานคอนกรีตสามารถบงบอกระดับของการผุกรอนของเหล็กเสริม เนื่องจากการทดสอบชิ้นงานตัวอยางอยูในอุณหภูมิปกติ (สมชาติ, 2552) ผลที่ไดมี
ความสัมพันธของความตานทานคอนกรีตกับระดับของการผุกรอนตามเสนแนวโนม ดังแสดงที่ภาพที่ 9 ความตานทานคอนกรีตที่วัดนั้นไมสามารถวัดอัตราการผุกรอน
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ของเหล็กเสริมในคอนกรีต และคาความตานทานคอนกรีตที่วัดไดนั้นก็ขึ้นอยูกับปริมาณน้ําที่อยูภายในโพรงของคอนกรีต ความชื้นสัมพันธ ออกซิเจน

ภาพที่ 9 ผลวัดคาความตานทานคอนกรีต
4.3 ความตานทานโพราไรเซชัน
ผลวัดความตานทานโพราไรเซชัน แสดงดังภาพที่ 10 พบวาเมื่อระดับการผุกรอนของกลุมชิ้นงานตัวอยาง N L M และ H คาเฉลี่ยความ
ตานทานคอนกรีตเทากับ 1873Ω 1302Ω 796Ω และ 305Ω

ภาพที่ 10 ผลวัดความโพราไรเซชัน
แสดงวาชุดวัดอัตราผุกรอนของเหล็กเสริมในคอนกรีตดวย CPR สามารถวัดและคํานวณความตานทานโพราไรเซชันที่เกิดขึ้น ในกรณีเกิด
ผุกรอนระดับตางๆกันได และเมื่อเปรียบเทียบความสัมพันธของความตานทานคอนกรีตกับความตานทานโพราไรเซชัน ผลที่ไดพบวาเปอรเซ็นต
ความแตกตางของ RC กับ RP ที่ระดับกลุมชิ้นงานตัวอยาง N L M และ H เทากับ 79% 73% 69% และ 35% ลดลงตามลําดับ ดังแสดงในภาพที่ 11 ซึ่ง
จะเห็นวากรณีกลุมชิ้นงานตัวอยางระดับ H นั่นพบวาเปอรเซ็นตความแตกตางลดลง 35%

ภาพที่ 11 เปอรเซ็นตความแตกตางของ RC กับ RP ที่ N L M และ H
4.4 อัตราผุกรอนของเหล็กเสริมในคอนกรีต
อัตราผุกรอนของเหล็กเสริมในคอนกรีตเปนตัวแปรที่สําคัญสําหรับประเมินอายุการใชงานโครงสรางคอนกรีตเสริมในงานดานวิศวกรรม
โยธา ผลคํานวณอัตราผุกรอนของเหล็กเสริมในคอนกรีตดวย CPR ดังแสดงในภาพที่ 12 ซึ่งผลที่พบวาอัตราผุกรอนของเหล็กเสริมในคอนกรีตเทากับ
0.646 0.929 1.52 และ 3.97 มิลลิเมตรตอป ตามลําดับ
อัตราผุกรอนของเหล็กเสริมที่วดั ไดนั้น เปนที่นาสังเกตในกรณีที่กลุมชิ้นงานตัวอยางระดับ N ไมมีการกระตุนใหเกิดสนิมเหล็กนั้น พบวา
อัตราผุกรอนของเหล็กเสริมเทากับ 0.646 มิลลิเมตรตอป หากคอนกรีตเสริมเหล็กไมมีการเกิดการผุกรอนคาอัตราผุกรอน แตเนื่องจากผลของความชื้น
สัม พั นธ น้ํา ออกซิ เ จน ที่ อ ยู ระหว า งคอนกรี ตกั บ เหล็ก เสริ ม ส ง ผลกระทบทํ า ให ค วามตา นทานโพราไรเซชั น ที่ วั ด ได ยั ง คงมี ค วามคาดเคลื่ อ น
(Bromfield, 1997) แตเมื่อเปรียบเทียบกับอัตราผุกรอนของชิ้นงาน L M และ H จะเพิ่มขึ้นแบบเชิงเสน

ภาพที่ 12 อัตราผุกรอน N L M และ H
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4.5 ผลการเปรียบเทียบ CPR กับ Steel lose
ผลการวัดอัตราผุกรอนของเหล็กเสริมในคอนกรีตดวย CPR เมื่อเปรียบเทียบกับน้ําหนักเหล็กสูญเสียไปแลวนั้น พบวาอัตราผุกรอนทีได
จากการวัดน้ําหนักเหล็กที่สูญเสียของชิ้นงาน N L M H เทากับ 0.016 0.032 0.038 และ 0.198 ตามลําดับ ดังแสดงในภาพที่ 13 เมื่อเปรียบเทียบผลวัด
ระหวางการวัดดวย CPR กับน้ําหนักเหล็กที่สูญเสีย ไดคาเปอรเซ็นตความแตกตางเฉลี่ยเทากับ 96.63 % ซึ่งผลวัดของความตานทานโพราไรเซชันที่วัด
ไดจากเครื่องมือวัด CPR ตองมีการพิจารณาผลกระทบของอุณหภูมิ ความชื้นสัมพันธ ตลอดจนผลของสัดสวนของน้ําตอซีเมนต (water cement ratio)
ที่คาความแตกตางของการวัดอัตราผุกรอนระหวางการวัดดวยเครื่องมือกับน้ําหนักเหล็กที่สูญเสียไปอยูระหวาง 10-100 เทา

ภาพที่ 13 ผลการเปรียบเทียบ CPR กับ Steel lose
ดังนั้นจากผลทดสอบพบวาการวัดอัตราผุกรอนของเหล็กเสริมในคอนกรีตดวย CPR สามารถวัดศักยไฟฟาครึ่งเซลล บงบอกใหทราบถึงโอกาส
ของการเกิดการผุกรอนภายในของเหล็กเสริม วัดความตานทานคอนกรีต ผลที่ไดสามารถบงบอกถึงสถานะของคอนกรีตอยูในสภาวะและใหทราบถึงระดับ
อัตราการผุกรอนของเหล็กเสริมในคอนกรีต และวัดความตานทานโพราไรเซชัน และคํานวณอัตราการผุกรอนของเหล็กเสริมในคอนกรีต ตามระดับของ
การผุกรอนของกลุมชิ้นงานตัวอยาง N L M และ H ตามลําดับ ซึ่งชุดวัด CPR เปนเครื่องวัดที่งาย ราคาถูก ตลอดจนสรางสรางขึ้นไดเอง

5. สรุป

การวัดอัตราผุกรอนของเหล็กเสริมในคอนกรีตดวย CPR ผลการทดสอบพบวาสามารถวัดศักยไฟฟาครึ่งเซลล บงบอกถึงระดับอัตราผุกรอนของเหล็กเสริม
ในคอนกรีต ความตานทานคอนกรีต บงบอกใหทราบถึงระดับของอัตราผุกรอนของเหล็กเสริมในคอนกรีต ความตานทานโพราไรเซชัน และอัตราผุกรอนของเหล็ก
เสริมในคอนกรีต ตามระดับอัตราการผุกรอนของกลุมชิ้นงานตัวอยาง N L M และ H จากผลทดสอบใหทราบวาชุดวัดอัตราผุกรอนของเหล็กเสริมในคอนกรีตดวย CPR
สามารถสรางเครื่องมือวัดและอุปกรณในระดับหองปฏิบัติการใหมีราคาถูก สรางเครื่องมือวัดสถานะของคอนกรีต ลดการนําเขาจากตางประเทศตอไป
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Abstract

Drying process of rough rice is important for postharvest pest and disease management during the rice processing. Many drying process
such as spouted bed technique and fluidized bed technique are extremely studied in terms of instrument design and energy consumption. However,
the research about the quality characterization during the drying process was slightly studied. In this work, the research purposed the rice quality
parameters and relative kernel properties for characterize rice kernel after drying process of pneumatic dryer with smooth-pipe drying column. The
result found that velocity of drying air was crucial for given rough rice quality after the drying process which reflected via both the rice quality
parameter and milling quality. And also found that the mechanical responsibility have the potential for developing into suggestion parameter for
characterization of rice quality in drying process.
Keywords: Thermosyphon heat pipe, Pneumatic dryer, Smooth pipe drying column.

1. Introduction
Drying of harvested rough rice (paddy), especially during rainy season, has been a major constraint to rice production in many Asian countries.
At present, more than 80% of farmers still use the sun-drying method that can result in high losses in grain quantity and quality. Owing to inadequate drying
floors in rural areas, many farmers use the public roads to dry their paddy. Hence, there is a need for a simple, low-cost dryer that could dry paddy
economically and efficiently, reduce grain losses, maintain high grain quality and head rice recovery, and reduce labor use in drying.
Although some researchers have applied the spouted bed technique (Kaensup et al., 2006; Hung-Nguyen et al., 2001) and fluidized bed
technique (Madhiyanon et al., 2005; Inprasit et al., 2001) for paddy drying. However, the researches for study and development in characteristic properties of
paddy after these processes are slightly studied. In this work, we proposed the rice quality parameters for characterize the properties of paddy from the drying
process in terms of pneumatic dryer with smooth-pipe drying column. We also proposed the parameters to characterize the relative of inner kernel properties
by using the power law of force and deformation relation.

2. Materials and Methods

2.1 The Drying system and experimental procedure
A schematic diagram of a pneumatic dryer of rough rice is shown in Fig. 1. It consists of a root blower (Heywel, RSS-80, Taiwan), electric
heater (15kW), temperature control PID type etc. In our experiments, we prepared the moisture content (MC) of paddy to 28% (w.b.) and stored in a
refrigerator at 4°C for 2 day before drying process. Before each experiment, the sample was equilibrated to room temperature (26°C) approximately 30 min.
The equipped dryer were experimented as the following parameters; velocity of drying air (20 and 30 m/s), feed rate of rough rice (150, 175, and 200 kg/hr),
and Temperature of drying air (70-80°C).

Fig. 1. Schematic diagram of pneumatic dryer with smooth-pipe drying column.
2.2 Rice
The rough rice (Phisanulok 2 variety), which is grown in Supanburi province (Central Thailand), was acquired from local marketing agency
having a typical harvest moisture content of 15 to 18% (w.b.). The samples were cleaned manually to remove stones, straw and dirt, and then sieved to
remove broken and damaged kernels. The rough rice samples were then dried at room temperature (26 °C). The dried samples were sealed and stored in a
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refrigerator at 4 °C. Before each experiment, the sample was equilibrated to room temperature (26 °C). The moisture content of rough rice was determined
by the oven drying method at 103 °C for 72 h.
2.3 Rice quality characterization
The rough rice after drying process was assessed rice quality, which characterized by the percentages of rice quality parameters include husk,
brown rice, brown rice broken and paddy. According to this procedure, we described the milling quality by measuring head rice yield (HRY).
2.4 Rice kernel characterization
The rice kernel was randomly picked from each rough rice sample and then the selected sample for experiments was dehulled by hand with a tweezers to
minimize any mechanical damages to rice kernel. The individual dimensions of each selected sample, length (L), width (W) and thickness (T) of grain were
precisely measured using a digital vernier caliper (Mitutoyo Electronic Digital Vernier Caliper, 0-6", 0-150mm, Mitutoyo Corporation, Japan) with accuracy of
0.01mm and used for calculating equivalent diameter for the experiment. The mechanical force and deformation of rice kernel were measured by the Pneumatic
Mechanical Tools (PnMT) with the deformation rate was set at 1.19±0.19 mm/min (Chaiyawong et al., 2011; Seeha et al., 2012). These parameters used to
characterize the relative of inner kernel properties by using the power law of force and deformation relation (Chaiyawong et al., 2011; Seeha et al., 2012).

3. Results and Discussion

In this research, we focus on the characterization of rough rice from the pneumatic dryer with smooth-pipe drying column. We found that the
moisture content had a significant effect on width and thickness of rice kernel when compared between the control moisture content (28% (w.b.)) and
standard rice (15 to 18% (w.b.)) as shown in Table 1. Moreover, most of rough rice conditions after drying process showed the width and thickness greater
than the standard rice. This result corresponds to Ashtiani and coworker (Ashtiani et al., 2009). They found that moisture content had a significant effect on
the average rice kernel especially the average kernel thickness This issue may cause by the average kernel for most agricultural products was increased with
respect to moisture content (Lewis, 1999; Mohsenin, 1986).

Table 1. Mean comparison of size and mass of rice kernel
Length (mm)

Conditions*

20 m/s

30 m/s

Width (mm)

Thickness (mm)

Mass (g)

Mean

SD

Mean

SD

Mean

SD

Standard

7.96

0.37

2.10

0.17

1.76

0.12

0.025

Control

7.97

0.36

2.13

0.10

1.79

0.07

0.023

A

7.91

0.32

2.15

0.10

1.83

0.15

0.026

B

8.12

0.34

2.13

0.10

1.86

0.55

0.027

C

7.79

0.38

2.12

0.12

1.78

0.10

0.024

D

7.95

0.35

2.15

0.11

1.78

0.08

0.024

E

7.89

0.28

2.15

0.07

1.80

0.06

0.025

F

7.93

0.40

2.20

0.12

1.78

0.10

0.025

G

8.16

0.35

2.15

0.13

1.83

0.09

0.027

H

8.12

0.27

2.19

0.20

1.86

0.08

0.027

I

8.12

0.33

2.21

0.52

1.97

1.62

0.027

J

7.85

0.32

2.16

0.12

1.81

0.08

0.025

K

7.99

0.33

2.25

0.87

1.80

0.08

0.034

L

7.84

0.40

2.14

0.11

1.80

0.06

0.017

M

7.87

0.29

2.15

0.12

1.81

0.08

0.026

N

7.96

0.38

2.16

0.10

1.83

0.07

0.026

O

8.26

0.40

2.24

0.14

1.87

0.08

0.028

P

8.05

0.27

2.11

0.09

1.80

0.07

0.026

Q

7.86

0.29

2.11

0.12

1.79

0.07

0.025

0.80

2.13

0.08

1.80

0.06

0.025

R
7.79
We used 100 paddy samplings for each condition.

*

3.1 Rough rice quality after drying process
When the rough rice is finished in each condition. We assessed rice quality by using the percentages of rice quality parameters including husk,
brown rice, brown rice broken and paddy respectively as shown in Fig. 2. We found that the paddy from the velocity condition of drying air 20 m/s is not
only similar feature to the standard and control condition, but also it is greater than the velocity condition of drying air 30 m/s (see Fig.2A). In addition, this
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characteristic agrees with the other rice quality parameters such as husk, brown rice, brown rice broken which tend to increase in all cases of air velocity
condition 30 m/s (see Fig.2B). According to these results, the air drying velocity condition had influenced to percentages of rice quality especially the paddy.
The low percentage of paddy in air velocity condition 30 m/s has possibly by two factors including rough rice collision and its surface temperature. Previously,
Kaensup and coworkers found that the higher surface temperature produces muddier grains which the surface temperature of more than 40°C causes more
damage to rice grains (Kaensup et al., 2006). Due to this reason, the low percentages of paddy in air drying velocity condition indicated that the surface
temperature of rice kernel became the major factor until the rough rice collision is cooperated factor to damage or reduce rough rice quality after drying process.
3.2 Milling quality and some mechanical properties of kernel
After we finished the assessment of rough rice quality after drying process. The paddy turned to characterize the milling quality in terms of
head rice yield (HRY) as shown in Fig.3. We found that all condition of moisture contents (28% (w.b.)) were low percentage of HRY when
compared to the standard condition (15% to 18% (w.b.)). In addition, we also found that the HRY of velocity condition of drying air 30 m/s higher
than velocity condition 20 m/s. This issue caused by the partial gelatinization of starch which is the combination factor between moisture content
and temperature (Wiset et al., 2003). The velocity condition of drying air 30 m/s had evaporated water greater than velocity condition 20 m/s
(Kaensup et al., 2006). This feature facilitated the conformation of starch that changed into crystal structure and to combine with endosperm (Wiset
et al., 2003). For the mechanical properties of kernel, we characterized via Pneumatic Mechanical Tools (PnMT). We cloud described the
mechanical force and deformation into two parameters i.e. power law and mechanical responsibility as shown in Table 2. We found that the power
law of force and deformation showed significantly difference in the Standard rice and rice under air drying velocity condition 20 m/s and 30 m/s.
These results correspond to the HRY especially mechanical responsibility.

Table 2. The comparison parameters of force and deformation relation in terms of power law and mechanical responsibility
Phase I
Conditions

Power law

Phase II

Responsibility (N/mm)

Power law

Responsibility (N/mm)

Mean

SD

Mean

SD

Mean

SD

Mean

SD

Standard
20 m/s

1.38
0.77

0.04
0.37

5.04
1.57

1.07
1.42

1.81
1.48

0.01
0.13

10.66
4.96

1.02
1.34

30 m/s

1.01

0.31

3.84

2.26

1.43

0.11

6.95

1.74

Fig. 2. The percentages of husk, brown rice, brown rice broken and paddy after drying process, A-I and K-R performed
the velocity conditions of drying air at 20 and 30 m/s respectively. (A) The percentages of paddy for all conditions were
experimented. (B) The comparison of rice quality parameters after drying process.
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Fig. 3. The milling quality of rice in terms of head rice yield (HRY) after drying process, A-I and K-R performed
the velocity conditions of drying air at 20 and 30 m/s respectively. (A) The percentages of head rice yield for
all conditions were assessed. (B) The comparison of head rice yield and rice broken.

4. Summary and Conclusion

The velocity of drying air is crucial for given rough rice quality after the drying process which reflected via both the rice quality parameter and
milling quality. This feature corresponds to the mechanical force and deformation in terms of power law and mechanical responsibility. We found that
the mechanical responsibility had the potential into suggest parameter for characterize rough rice quality.
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บทคัดยอ

กรณีศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา ขนาดของบริษัท โครงสรางกรรมการอิสระ อัตราสวนแสดงสภาพคลอง อัตราสวนแสดงสภาพหนี้
ความสามารถในการทํากําไร โครงสรางเงินทุนของบริษัท โครงสรางการเปนเจาของ ที่สงผลกระทบตอระดับการเปดเผยขอมูลของบริษัทที่จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ศึกษาเฉพาะบริษัทในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพยในชวงป พ.ศ. 2551 - 2553 ทั้งนี้ระดับการเปดเผยขอมูลอาจไดรับ
ผลกระทบจากตัวแปรอื่น ผูวิจัยจึงนํา อายุของบริษัท เขามาเปนตัวแปรควบคุม วิธีการทดสอบและการวิเคราะหขอมูลใชสถิติพื้นฐาน และการวิเคราะหความ
ถดถอยเชิงพหุ ผลการวิจัยพบวา คุณลักษณะของบริษัทที่มีความสัมพันธกับระดับการเปดเผยขอมูล คือ ขนาดของบริษัท ความสามารถในการทํากําไร
โครงสรางเงินทุนของบริษัท และอายุของบริษัท นอกจากนี้ผลการวิจัยยังพบวา หากบริษัททําการเปดเผยขอมูลตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทยและสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย บริษัทจะไดรับความนาเชื่อถือจากผูใชรายงานประจําป และนักลงทุนจะ
สนใจซื้อหลักทรัพยของบริษัทมากขึ้น
คําสําคัญ: ปจจัยที่สงผลกระทบ ระดับการเปดเผยขอมูล

Abstract

The purpose of this study was to size of Companies, independent director portion, liquidity ratio, return on equity, profitability, fund structure;
ownership structure is affecting disclosure level listed under the stock Exchange of Thailand during 2009 – 2011. Since some variable may impact the level
of disclosure, such as age of companies were variable. And analyzed by fundamental statistical and multiple regression analysis. The results indicate that the
firm characteristics that are associated with the level of disclosure are size of companies, profitability, fund structure and age of companies the result show
that if companies disclosure information in their annual reports by following the rules of the stock Exchange of Thailand and the Securities and Exchange
Commission, they will obtain confidence from user, and more investors will be interested in investing in their securities.
Keywords: Factors affecting, Disclosure level.

1. บทนํา

การลมละลายของบริษัท เอนรอน ซึ่งเปนบริษัทขนาดใหญของสหรัฐอเมริกากอใหเกิดปรากฏการณ Sea change คือ การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับ
จริยธรรม ธรรมภิบาลของนักบัญชีในแคนาดา อเมริกา และทั่วโลก ธรรมภิบาลและแมบทการบัญชี จึงกอกําเนิดกฎหมาย Sarbanes - Oxley Act. เพื่อให
องคการมีความเขมแข็งทางดานจริยธรรม ซึ่งการที่บริษัทมีการเปดเผยขอมูลที่ไมครบถวนและไมเพียงพอตอความตองการของผูที่ตองการใชขอมูลของ
บริษัทเพื่อใชในตัดสินใจลงทุน จะทําใหเกิดการวิพากษวิจารณถึงเรื่องรายงานทางการเงินที่ใหขอมูลไมเพียงพอ และไมมีเหตุการณใดที่สามารถสง
สัญญาณเตือนภัยลวงหนาใหกับผูใชขอมูลไดทราบถึงเหตุการณที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งการเปดเผยขอมูลสวนใหญจะสะทอนใหเห็นเฉพาะสิ่งที่ผาน
มาแลว และไมมีการแสดงขอมูลที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเปนสิ่งกดดันธุรกิจทั้งในปจจุบันและในอนาคต เพราะขอมูลที่บริษัทไดเปดเผยนั้นไมมี
ความนาเชื่อถือ ขอมูลไมครบถวนและไมเพียงพอที่จะนํามาใชในการพยากรณหรือใชในการวิเคราะหผลการดําเนินงานของบริษัทไดอยางถูกตอง จึงสงผล
กระทบตอความเชื่อมั่นที่จะลงทุนในบริษัทเหลานั้น ซึ่งการเปดเผยขอมูลของรายงานทางการเงิน (Financial report) ทําใหผูใชรายงานทางการเงินเขาใจ
เกี่ยวกับผลการดําเนินงาน และการเปลี่ยนแปลงฐานะทางการเงินของกิจการไดอยางชัดเจนมากยิ่งขึ้น และการเปดเผยขอมูลที่มีคุณภาพจะสงผลใหบริษัทมี
การดําเนินธุรกิจดวยความโปรงใสมากยิ่งขึ้น และทําใหผูใชขอมูลหรือผูลงทุนเกิดความเชื่อมั่นในการดําเนินงานของบริษัทมากยิ่งขึ้น
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาขนาดของบริษัท โครงสรางกรรมการอิสระ อัตราสวนแสดงสภาพคลอง อัตราสวนแสดงสภาพหนี้ ความสามารถใน
การทํ ากําไร โครงสร างเงินทุ นของบริ ษัทและโครงสรางความเป นเจ าของ ที่ มี ผลกระทบต อระดั บการเป ดเผยข อมู ลในงบการเงิ นของกลุ มธุ รกิ จ
อสังหาริมทรัพยของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

สมมติฐานของการวิจัย

1. ขนาดของบริษัท โครงสรางกรรมการอิสระ อัตราสวนแสดงสภาพคลอง อัตราสวนแสดงสภาพหนี้ ความสามารถในการทํากําไร โครงสราง
เงินทุนของบริษัทมีความสัมพันธเชิงบวกกับระดับการเปดเผยขอมูลของบริษัทในกลุมอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย
2. โครงสรางการเปนเจาของมีความสัมพันธเชิงลบกับระดับการเปดเผยขอมูลของบริษัทในกลุมอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยที่จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
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กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรอิสระ
ขนาดของบริษัท

โครงสรางกรรมการอิสระ

อัตราสวนแสดงสภาพคลอง

อัตราสวนแสดงสภาพหนี้

ความสามารถในการทํากําไร

โครงสรางเงินทุนของบริษัท

โครงสรางการเปนเจาของ

ตัวแปรตาม
ระดับการ
เปดเผย
ขอมูล

ตัวแปรควบคุม
อายุของบริษัท

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

2. วิธีการศึกษา
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ศึกษาบริษัทในกลุมอสังหาริมทรัพย หมวดธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพยจํานวน 65 บริษัท รอบระยะเวลาบัญชีที่ใชในการศึกษาระหวาง พ.ศ.
2551 – 2553
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยและการเก็บรวบรวมขอมูล
1. ขอมูลในฐานขอมูล SET Smart ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยขอมูลเกี่ยวกับรายงานประจําป แบบ 56-1 และบทรายงานและการวิเคราะห
ของฝายบริหาร (MD&A) รายไตรมาส ของบริษัทในกลุมอสังหาริมทรัพย ในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพยที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
2. แบบสํารวจการเปดเผยขอมูลในรายงานประจําป รายการที่ควรเปดเผยในแบบ 56-1 บทรายงานและการวิเคราะหของฝายบริหาร (MD&A) ราย
ไตรมาส และการเปดเผยขอมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัทในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพยของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย
การรวบรวมขอมูล
การรวบรวมขอมูลจะใชตารางแบบสํารวจที่สรางขึ้นเอง เพื่อใชในการสํารวจและเก็บขอมูลเกี่ยวกับรายการตางๆ ที่บริษัทในธุรกิจพัฒนา
อสังหาริมทรัพยที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ไดทําการเปดเผยขอมูลในรายงานประจําป แบบ 56-1 บทรายงานและการวิเคราะหของ
ฝายบริหาร (MD&A) รายไตรมาส และการเปดเผยขอมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ขอมูลที่ใชในการศึกษาครั้งนี้เปนขอมูลทุติยภูมิ (Secondary data)
อยูในชวงป พ.ศ. 2551 – 2553 จํานวน 65 บริษัท
สถิติที่ใชในการวิจัย
1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) เปนการวิเคราะหขอมูลพื้นฐานในรูปของคาเฉลี่ย คารอยละ และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential statistics) ใชสําหรับวิเคราะหขอมูลเพื่อทดสอบสมมติฐานของการวิจัย โดยใชสถิติในการทดสอบคือการ
วิเคราะหความถดถอยพหุคูณ (Multiple regression analysis)

3. ผลการศึกษาและอภิปรายผล

ผลการศึกษา
ตารางที่ 1 สถิติเชิงพรรณนาของการเปดเผยขอมูลจําแนกตามระดับการเปดเผยขอมูล
*ระดับการเปดเผยขอมูล
สูง
ปานกลาง
ต่ํา
รวม

บริษัทที่เปดเผย
จํานวน
รอยละ
173
97.74
4
2.26
177
100

คาเฉลี่ย
81.67
65.20
81.49

ระดับการเปดเผยขอมูล
คาต่ําสุด
คาสูงสุด
71
95
56
70
56
95

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
4.59
5.36
5.16

จากตารางที่ 1 แสดงขอมูลขั้นตนจะแบงระดับการเปดเผยขอมูลได 3 ระดับ คือ บริษัทที่มีระดับการเปดเผยขอมูลต่ํากวารอยละ 50 แสดงให
เห็นวาบริษัทมีการเปดเผยที่มีระดับอยูในระดับต่ํา แตถาบริษัทที่มีระดับการเปดเผยขอมูลอยูระหวางรอยละ50 – รอยละ 70 แสดงวาบริษัทมีการ
เปดเผยขอมูลที่อยูในระดับปานกลาง และถาบริษัทที่มีระดับการเปดเผยขอมูลมากกวารอยละ 70 แสดงวาบริษัทมีการเปดเผยขอมูลที่อยูในระดับสูง
การกําหนดหลักเกณฑจะใชแนวคิดของ Wallace et al., (2005) Wallace กําหนดใหระดับคุณภาพมากกวา 70% เปนการเปดเผยขอมูลในระดับสูง
ระดับคุณภาพอยูระหวาง 50 – 70% เปนการเปดเผยขอมูลในระดับปานกลาง และระดับคุณภาพนอยกวา 50% เปนการเปดเผยขอมูลในระดับต่ํา

- 81 -

Oral Presentation

Proceeding of RMUTTO Research Conference 2012

จากการวิเคราะหขอมูลของระดับการเปดเผยขอมูลของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย จํานวน 177 บริษัท พบวา
รอยละ 97.74 ของบริษัทที่นํามาเปนกลุมตัวอยางมีระดับการเปดเผยขอมูลอยูในระดับสูง โดยคาเฉลี่ยระดับการเปดเผยขอมูลอยูที่ประมาณ รอยละ
81.67 ของรายละเอียดทั้งหมด สวนบริษัทที่มีระดับการเปดเผยขอมูล อยูในระดับปานกลางรอยละ 2.26 ของบริษัทที่นํามาเปนกลุมตัวอยาง โดยเฉลี่ย
ระดับการเปดเผยขอมูลอยูที่ รอยละ 65.20 ของรายละเอียดทั้งหมด
การทดสอบสมมติฐานของการวิจัย
ผลการวิเคราะหความสัมพันธโดยใชเทคนิคการวิเคราะหความถดถอยเชิงพหุจากตารางที่ 2 พบวา ขนาดของบริษัท โครงสรางเงินทุนของ
บริษัท ความสามารถในการทํากําไร และอายุของบริษัท มีความสัมพันธกับระดับการเปดเผยขอมูลอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ สวนปจจัยที่ไมมี
ความสัมพันธกับระดับการเปดเผยขอมูล ประกอบดวย โครงสรางกรรมการอิสระ อัตราสวนแสดงสภาพคลอง อัตราสวนแสดงสภาพหนี้สิน และ
โครงสรางการเปนเจาของ

ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะหความถดถอยเชิงพหุของความสัมพันธระหวางลักษณะของบริษัทกับระดับการเปดเผยขอมูลใน
รายงานประจําปของบริษัทในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย
(Constant)
SIZE
IND
CR
ICR
DEBT
ROE
OWNSTR
AGE

B
43.641
3.957
0.029
-0.106
-0.009
0.063
0.772
0.001
-0.087

Bata
0.370
0.043
-0.101
-0.017
0.157
0.181
0.002
-0.205

Sig.
0.000
0.000*
0.558
0.181
0.815
0.030*
0.031*
0.976
0.005*

ทิศทางที่คาดหวัง
+
+
+
+
+
+
+

ปจจัยที่มีความสัมพันธเชิงบวกกับระดับการเปดเผยขอมูล ไดแก ขนาดของบริษัท โครงสรางกรรมการอิสระ อัตราสวนโครงสรางเงินทุนของ
บริษัท อัตราสวนความสามารถในการทํากําไร และโครงสรางการเปนเจาของ (การถือหุนสูงสุด 10 อันดับแรก) สวนปจจัยที่มีความสัมพันธเชิงลบกับ
ระดับการเปดเผยขอมูล ไดแก อัตราสวนแสดงสภาพคลอง อัตราสวนแสดงสภาพหนี้สิน และอายุของบริษัท ซึ่งตางจากทิศทางที่คาดหวังตามตารางขางตน

อภิปรายผล

ระดับการเปดเผยขอมูลในรายงานทางการเงินของบริษัทจดทะเบียน
ในการศึกษาระดับการเปดเผยขอมูลกลุมตัวอยางของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ในกลุมธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย
บริษัทที่มีขนาดใหญจะมีการเปดเผยขอมูลในระดับสูง สอดคลองกับงานวิจัยของ Lang and Lumdholm (1996) กลาววา บริษทั ทีม่ ขี นาดเล็กไมมเี งินทุนมาก
พอที่จะทําการเปดเผยขอมูลจึงทําการเปดเผยขอมูลในระดับนอยกวาบริษัทที่ใหญกวา นอกจากนี้แลวคาใชจายในการจัดทําการเปดเผยขอมูลตอขนาดของ
บริษัทที่มีขนาดใหญ จะต่ํากวาคาใชจายในการจัดทําการเปดเผยขอมูลตอขนาดของบริษัทที่มีขนาดเล็ก สวนการแยกออกเปนระดับของการเปดเผยขอมูล
ผลปรากฏวาบริษัทสวนใหญสามารถเปดเผยขอมูลโดยมีคุณภาพในระดับสูง และถามองในภาพรวมแลวระดับคุณภาพการเปดเผยขอมูลมีแนวโนมสูงขึ้น
อาจเปนเพราะมีหนวยงานที่เขามาใหการสนับสนุนและสงเสริมใหมีการจัดอันดับหรือใหรางวัลแกบริษัทที่เขารวมโครงการทําใหบริษัทเหลานั้นเล็งเห็น
ถึงความสําคัญของการเปดเผยขอมูลที่มีคุณภาพและโปรงใสและสรางความนาเชื่อถือตอบุคคลภายนอก จากงานวิจัยในอดีตของ Lang and Lumdholm
ความสัมพันธระหวางลักษณะของบริษัทกับระดับการเปดเผยขอมูล
ลักษณะของบริษัทที่มีความสอดคลองกับสมมติฐานที่กําหนด คือ
1. ขนาดของบริษัท ขนาดของกิจการมีความสัมพันธในทางบวกกับระดับการเปดเผยขอมูล จากงานวิจัยในอดีตของ Lang and Lumdholm
และ Buzby (1997) กลาววา ระดับการเปดเผยขอมูลของบริษัทจะเพิ่มขึ้นตามขนาดของบริษัทที่ใหญขึ้น ซึ่งบริษัทที่มีขนาดเล็กไมมีเงินทุนมากพอที่จะทํา
การเปดเผยขอมูลในสัดสวนที่เทากับบริษัทที่มีใหญ นอกจากนี้แลว คาใชจายในการจัดทําการเปดเผยขอมูลตอขนาดของบริษัทที่มีขนาดใหญ จะมีสัดสวน
ที่ต่ํากวาคาใชจายในการจัดทําการเปดเผยขอมูลตอขนาดของบริษัทที่มีขนาดเล็ก ดังนั้นบริษัทที่มีขนาดใหญจึงจัดทําการเปดเผยขอมูลมีระดับมากกวา
บริษัทที่มีขนาดเล็ก
2. อัตราสวนแสดงสภาพหนี้สิน อัตราสวนแสดงสภาพหนี้สินมีความสัมพันธในทางบวกกับระดับการเปดเผยขอมูล ซึง่ อาจเปนผลมาจากใน
ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพยเปนธุรกิจที่เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจคอนขางมากจึงทําใหเปนการกระตุนใหคณะกรรมการผูบริหารมีการเปดเผยขอมูลมาก
ขึ้น ซึ่งจากงานวิจัยในอดีตของ Dalimunthe Lian (1996) กลาววาอัตราสวนแสดงสภาพหนี้สินกับระดับการเปดเผยขอมูลในรายงานทางการเงินไมมี
ความสัมพันธกัน ซึ่งงานวิจัยในอดีตนี้ไมสอดคลองกับสมมติฐานการวิจัยที่ทดสอบได
3. ความสามารถในการทํากําไร อัตราสวนกําไรสุทธิตอสวนของผูถือหุนมีความสัมพันธในทางบวกกับระดับการเปดเผยขอมูล จากงานวิจัย
ในอดีตของ Lang and Lumdholm (1996) และ Naser (1998) กลาววากําไรสุทธิตอสวนของผูถือหุนมีความสัมพันธทางบวกกับระดับการเปดเผยขอมูลใน
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รายงานประจําป คะแนนของระดับการเปดเผยขอมูลของบริษัทจะเพิ่มขึ้นตามผลการดําเนินงานของบริษัทที่ดีขึ้น (โดยเฉพาะผลตอบแทนของผูถือหุนทุน)
โดยที่บริษัทที่มีผลการดําเนินงานที่ดีตองการที่จะแสดงวากิจการดําเนินงานที่มีความโปรงใส
ลักษณะของบริษัทที่ไมมีความสอดคลองกับสมมติฐานที่กําหนด คือ
1. โครงสรางกรรมการอิสระ สัดสวนโครงสรางกรรมการอิสระตอคณะกรรมการทั้งหมดไมมีความสัมพันธในทางบวกกับระดับการ
เปดเผยขอมูล ซึ่งคณะกรรมการอิสระจากภายนอกในจํานวนที่พอเพียงที่จะสามารถสรางกลไกเพื่อถวงดุลอํานาจภายในไมใหมีบุคคลใดหรือกลุม
บุคคลใดมีอํานาจเหนือการตัดสินใจของคณะกรรมการของบริษัทและทําใหกรรมการทุกคนแสดงความเห็นไดอยางอิสระไมมีอิทธิพลตอการ
ยกระดับการเปดเผยขอมูลจึงสนับสนุนใหบริหารปฏิบัติตามแนวคิดดานบรรษัทภิบาล ทั้งนี้หากบริษัทมีสัดสวนของคณะกรรมการอิสระมากในคณะ
กรรมการบริหารจะไมมีอิทธิพลตอการตัดสินใจดานการเปดเผยขอมูลใหเปนไปตามแนวคิดดานบรรษัทภิบาลมากขึ้น ซึ่งไมสอดคลองกับงานวิจัย
ของ Eng and Mark (2003) กลาววาสัดสวนของกรรมการอิสระมีความสัมพันธกับระดับการเปดเผยขอมูล โดยมีความสัมพันธในเชิงบวก
2. อัตราสวนแสดงสภาพคลอง อัตราสวนแสดงสภาพคลองไมมีความสัมพันธเชิงลบกับระดับการเปดเผยขอมูลอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ 0.05 จากการศึกษาของ Wallance R. et al., (1999) พบวา รายละเอียดของขอมูลในรายงานประจําปของบริษัทจะลดลงตามอัตราสวนแสดง
สภาพคลอง เนื่องจากบริษัทที่มีอัตราสวนแสดงสภาพคลองต่ําจะพยายามที่จะเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัทหรือสภาพแวดลอมทั้ง
ภายในและภายนอกที่มีผลตอการดําเนินงานของบริษัทมากขึ้น เพื่อที่จะอธิบายสาเหตุที่ทําใหบริษัทมีอัตราสวนทางการเงินที่ไมดี
3. โครงสรางเงินทุนของบริษัท สัดสวนการถือหุนของกรรมการผูจัดการและผูบริหารไมมีความสัมพันธเชิงลบกับระดับการเปดเผย
ขอมูลอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 อาจเปนเพราะวากรรมการผูจัดการและผูบริหารมีความคิดเริ่มจะใหความสนใจที่เปดเผยขอมูลเพิ่มมากขึ้น
เพื่อที่จะทําใหมีภาพพจนในการเปดเผยขอมูลที่ดีและมีความโปรงใสและเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันดึงดูดนักลงทุนใหสนใจของผูที่จะเขามา
ลงทุนในหลักทรัพยของบริษัท จากงานวิจัยของ Raffoumier (2007)
4. โครงสรางการเปนเจาของ สัดสวนโครงสรางการเปนเจาของโดยนํามาจากสัดสวนการถือหุนของผูถือหุนสูงสุด 10 อันดับแรก ไมมี
ความสัมพันธในทางลบกับระดับการเปดเผยขอมูลอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 แสดงวาแมการถือหุนของบริษัทจะมีการกระจุกตัวสูงก็ไมมี
อิทธิพลที่จะทําใหการเปดเผยขอมูลลดลง อาจจะมาจากบางบริษัทที่มีผูถือหุนรายใหญ 10 อันดับแรกเริ่มมีแนวโนมที่ตองการเปดเผยขอมูลเพิ่มขึ้น
เพื่อใหผูถือหุนภายนอกสามารถไดรับขอมูล ซึ่งมีงานวิจัยของ Arcay and Vazquez (2001) กลาววา เมื่อผูถือหุนรายใหญมีอํานาจสวนใหญในการ
ควบคุมบริษัทจึงตองวางแผนนโยบายการเปดเผยขอมูลใหสอดคลองกับการสรางมูลคาสูงสุดใหกับกิจการ สงผลใหผูถือหุนภายนอกไดรับขอมูลที่มี
การเปดเผยอยางมีคุณภาพจึงทําใหผลการทดสอบยังไมชัดเจนไมสามารถสรุปได

4. สรุป
ระดับการเปดเผยขอมูลในรายงานทางการเงินของบริษัทจดทะเบียน
การวิเคราะหระดับการเปดเผยขอมูลแยกตามขนาดของบริษัท พบวาบริษัทที่มีขนาดใหญมีคาเฉลี่ยระดับการเปดเผยขอมูลที่มากกวาบริษัทที่
มีขนาดเล็ก สวนผลการวิเคราะหระดับการเปดเผยขอมูลของบริษัทจะทะเบียนโดยแบงตามระดับออกเปน 3 ระดับ คือ สูง ปานกลาง และต่ํา พบวา
บริษัทสวนใหญมีการเปดเผยขอมูลอยูในระดับสูง โดยบริษัทสามารถเปดเผยรายละเอียดไดครอบคลุมมากกวาครึ่งหนึ่งของรายละเอียดทั้งหมดที่
บริษัทควรตองเปดเผย ดังนั้นจึงแสดงใหเห็นวา การเปดเผยขอมูลในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยสวนใหญมีระดับ
การเปดเผยขอมูลที่ดี ซึ่งเปนสัญญาณที่ดีสําหรับหนวยงานที่ทําการสนับสนุนและสงเสริมใหบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
มีการเปดเผยขอมูลที่มีคุณภาพและมีความโปรงใส
ความสัมพันธระหวางลักษณะของบริษัทกับระดับการเปดเผยขอมูล
ในการศึกษานี้ไดทําการวิเคราะหความสัมพันธระหวางลักษณะของบริษัทกับระดับการเปดเผยขอมูลในรายงานประจําปของบริษัทในธุรกิจ
พัฒนาอสังหาริมทรัพย จากการวิเคราะหความสัมพันธดังกลาว โดยใชวิธีการวิเคราะหความถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis) พบวา
ขนาดของบริษัท อัตราสวนโครงสรางเงินทุนของบริษัท อัตราสวนความสามารถในการทํากําไร มีความสัมพันธกับระดับการเปดเผยขอมูลในรายงาน
ประจําปอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยที่ความสัมพันธนั้นเปนไปในทางบวกที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานการวิจัยที่
กําหนดไว โดยที่โครงสรางกรรมการอิสระ โครงสรางการเปนเจาของ (การถือหุนสูงสุด 10 อันดับแรก) ไมมีความสัมพันธกับระดับการเปดเผยขอมูล
ในรายงานประจํา ป อ ย า งมีนัยสํ า คั ญทางสถิติ ซึ่ง มีค วามสั ม พัน ธ เ ปน ไปในทางบวก แตไ มมีร ะดั บ นั ย สํ า คั ญทางสถิ ติที่ 0.05 ซึ่ง ไม เ ป น ไปตาม
สมมติฐานการวิจัยที่กําหนดไว และอายุของบริษัท มีความสัมพันธกับระดับการเปดเผยขอมูลในรายงานประจําปอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยที่
ความสัมพันธนั้นเปนไปในทางลบที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานการวิจัย ที่กําหนดไว โดยที่อัตราสวนแสดงสภาพคลอง
อัตราสวนแสดงสภาพหนี้สิน ไมมีความสัมพันธกับระดับการเปดเผยขอมูลในรายงานประจําปอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ซึ่งมีความสัมพันธเปนไป
ในทางลบ แตไมมีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 ซึ่งไมเปนไปตามสมมติฐานการวิจัยที่กําหนดไว
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การตกแตงกําไรของบริษัทที่ประสบปญหาทางการเงินและผลการดําเนินงาน
หลักฐานเชิงประจักษจากบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
Earning Manipulation of Firms Facing with the Financially Distressed Situation: An Empirical
Evidence from the Stock Exchange of Thailand
สุพนิตา สนธิพงษ
Supanita Sonthipong
สาขาวิชาการบัญชี คณะการจัดการและการทองเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา

บทคัดยอ

วิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการตกแตงกําไรของบริษัทที่มีปญหาทางการเงินและผลการดําเนินงานที่คัดเลือกกลุมตัวอยางของบริษัทที่มี
ปญหาโดยใชตัวแบบพยากรณการลมละลาย (Z-score model) ของ Altman (1968) และจากการใหความเห็นโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาต สวนกลุม
ตัวอยางของบริษัทที่ไมมีปญหา ใชวิธีการจับคูตัวอยาง โดยคํานึงถึงชวงเวลาและขนาดของสินทรัพยรวมที่ใกลเคียงกัน ซึ่งไดกลุมตัวอยางทั้งหมด
252 บริษัท โดยวิเคราะหเปรียบเทียบดัชนีจากงบการเงินจํานวน 7 ดัชนี สถิติที่ใชในการวิเคราะห คือ การวิเคราะหการถดถอยแบบโลจิสติค (Logistic
rgression analysis) ผลการทดสอบพบวา อัตราสวนลูกหนี้ตอยอดขายปจจุบันเทียบกับปกอน และอัตราสวนคาเสื่อมราคาปจจุบันเทียบกับปกอน มี
ความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญกับบริษัทที่มีปญหา ผลจากการศึกษา พบวา กิจการที่กําลังประสบปญหาทางการเงินและผลการดําเนินงาน จะมีสัดสวน
ของ ลูกหนี้ตอยอดขาย เพิ่มขึ้นกวาปกอน และมีคาเสื่อมราคาลดลงกวาปกอนอยางมีนัยสําคัญ ซึ่งสรุปไดวา กิจการเหลานี้ มีพฤติกรรมที่อาจบงชี้ถึง
การตกแตงกําไรโดยมีการผอนปรนนโยบายสินเชื่อ และยืดระยะเวลาการประมาณการของทรัพยสินใหมีประโยชนในการใชงานเพิ่มขึ้น หรือ นํา
วิธีการคํานวณใหมมาใชเพื่อเพิ่มรายได
คําสําคัญ: การตกแตงกําไร บริษัทที่มีปญหาทางการเงิน งบการเงิน

Abstract

The aims of this research were to investigate earning manipulation behavior of firms with the financially distressed. By using the
Bankruptcy Prediction Model (the Z-score model) of Altman (1968) and from auditor’s opinion to match with normal firms with comparable size
and timing, resulted to be 252 sample listed companies. The study used seven indices as the indicators of the earnings management behavior. The
statistical technique used in this study was the logistic regression analysis. The results showed that the day’s sales in receivables ratio and the
Depreciation size correlated significantly with the financially distressed situation. The results indicate that the companies with the financially
distressed significantly enhanced its’ sales amount and decreased the depreciation. The result implied that manipulate its’ earnings by changing its
credit policy and revising upward the estimates of asset’s useful lives or adopted a new method that was income increasing.
Keywords: Earning manipulation, Financially distressed, Financial Statement

1. บทนํา

เศรษฐกิจประเทศไทยในป 2540 เกิดภาวะเศรษฐกิจฟองสบู (Bubble economy) บริษัทหลายแหงเกิดปญหาทางการเงินดานสภาพคลอง ตอง
ประสบกับภาวะขาดทุน จนตองปดกิจการไปหลายแหงเชนกัน และถึงแมบางบริษัทจะไมถูกปดลง แตก็มีสภาพที่ย่ําแย ดังนั้นเพื่อเปนการปกปดผลการ
ดําเนินงานและฐานะทางการเงินที่แทจริง ผูบริหารมักจะตกแตงบัญชีใหดูดีขึ้น เพื่อดึงดูดนักลงทุน หรือสรางความเชื่อมั่นใหแกบริษัท การตกแตงบัญชีจะ
ทําใหผลการดําเนินงานที่มีแนวโนมวาจะขาดทุนสามารถแสดงออกมาใหเปนกําไรได หรือฐานะทางการเงินที่ออนแอก็สามารถกลับกลายมาเปนแข็งแกรง
ได ซึ่งการกระทําดังกลาวสงผลใหราคาหุนของบริษัทเพิ่มขึ้นจนทําใหผูบริหารระดับสูงไดรับผลตอบแทนในรูปของรายไดที่เพิ่มขึ้น
ในปตอๆ มา จึงมีขาวออกมาเรื่อยๆ เกี่ยวกับบริษัทที่ทําการตกแตงบัญชี ในตางประเทศมีขาวเกี่ยวกับกาตกแตงตัวเลขงบการเงินของบริษัท
Enron โดยทําใหกําไรสูงกวาที่ควรเปนประมาณ 586 ลานเหรียญ ซึ่งสาเหตุมาจากการเปดเผยขอมูลไมครบถวน เชน ไมแสดงผลขาดทุนของบริษัทที่
เกี่ยวของ ไมเปดเผยหนี้สินกอนใหญที่มีจํานวนถึง 500 ลานเหรียญเปนตน และผูบริหารฝายบัญชีบางคนเคยทํางานใหบริษัทผูสอบบัญชี และบริษัทผูสอบ
บัญชีนั้นยังใหบริการวางระบบการตรวจสอบภายในใหอีกดวย ซึ่งเกิดความไมเปนอิสระในการตรวจสอบบัญชี รวมทั้งการลมละลายของบริษัทใหญอื่น ๆ
ตามมา เชน บริษัท World com บริษัทArthur Andersen เปนตน เหตุการณดังกลาวคงไมใชครั้งแรกที่เกิดขึ้นในตลาดหุนสหรัฐ แตวาในอดีตไมมีความ
รุนแรงมากนักเพราะมูลคาตลาดยังไมสูงเทาในปจจุบัน รวมทั้งไมมีการเปดเผยใหทราบกัน
สวนในประเทศไทย ประมาณปลายป 2545 เกิ ดกรณี เกี่ยวกับ บริษั ทรอยเนท ที่ ผูบริ หารพยายามตกแตงตั วเลขในงบการเงิ นเพื่ อให ผล
ประกอบการมีกําไรสุทธิ เพื่อใหนักลงทุนเขามาลงทุนในหุนและราคาหุนสูงขึ้น โดยการบันทึกรับรูรายไดจากการขายชั่วโมงอินเตอรเน็ตที่ฝากขายกับ
รานคา แทนที่จะบันทึกรายการดังกลาวเปนการฝากขาย โดยถือวามีการขายเกิดขึ้นแลว สงผลใหผลการดําเนินงานเพิ่มขึ้นมาทันทีและสูงเกินความเปนจริง
หลังจากนั้น ในปตอๆ มาก็มีบริษัทอื่นๆ อีกมากมายที่มีการตกแตงบัญชีเชนกัน เชน บริษัทไดโดมอน ที่รับรูรายไดจากการสนับสนุนการขายจํานวน 30 ลาน
บาทซึ่งไมตรงกับรายการที่เกิดขึ้นจริง และยังมีการจัดทําเอกสารเท็จและบันทึกรายการเกี่ยวกับการซื้ออุปกรณตกแตงรานเปนสินทรัพยทั้งที่เปนคาใชจาย จึง
ทําใหบริษัทแสดงคาใชจายและขาดทุนต่ํากวาความเปนจริงจํานวน 29 ลานบาทและ 23 ลานบาทตามลําดับ รวมทั้งแสดงสินทรัพยสูงเกินจริงดวย
จากกรณีตัวอยางที่กลาวขางตนไมวาจะเปนเหตุการณที่เกิดขึ้นในตางประเทศหรือในประเทศไทย พบวา ไดมีเหตุการณดังกลาวเกิดขึ้นแลว
เกิดขึ้นอีก ดังนั้นเพื่อปองกันการตกแตงบัญชีอันจะกอใหเกิดความเสียหายตอนักลงทุน จึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่ผูใชงบการเงินควรมีความรูเทาทัน
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แนวคิดของผูบริหารในการตกแตงกําไรในงบการเงิน เพื่อประโยชนในการนําขอมูลทางบัญชีไปใชอยางมีประสิทธิผล ลดความผิดพลาดของการตัดสินใจ
ใหนอยที่สุด โดยการทําความเขาใจเกี่ยวกับลักษณะการตกแตงบัญชีของบริษัทที่มีปญหาทางการเงินและผลการดําเนินงาน ซึ่งการตกแตงกําไรมีหลายวิธี
ดวยกันขึ้นอยูกับความตองการของผูบริหารตองการจะนําเสนอขอมูลใหเปนไปในทิศทางใด
ดวยเหตุดังกลาวขางตน ผูวิจัยจึงสนใจที่จะทําการศึกษาการตกแตงกําไรของบริษัทที่มีปญหาทางการเงินและผลการดําเนินงาน ซึง่ จะชวยใหนกั
ลงทุนและนักวิเคราะหมีความรูเรื่องการตกแตงบัญชีเพื่อใหการวิเคราะหงบการเงินเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ

2. วิธีการศึกษา
2.1 กลุมประชากร และกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ใชในการศึกษา เปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ระหวางป พ.ศ.2549-2550 จํานวน 448 บริษัท
โดยจะไมศึกษากลุมธนาคาร กลุมเงินทุนและหลักทรัพย และกลุมประกันภัยและประกันชีวิต เนื่องจากทั้ง 3 กลุมนี้มีลักษณะการดําเนินงาน และการ
วัดประสิทธิภาพการดําเนินงานที่แตกตางไปจากกลุมอื่น
การคัดเลือกกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบจับคู (Paired sample design) โดยมีขั้นตอนและวิธีการคัดเลือกดังตอไปนี้
1. กลุมบริษัทที่มีปญหาทางการเงินและผลการดําเนินงาน จะคัดเลือกตัวแทนของบริษัทที่มีปญหา ทางการเงินจาก 2 วิธี คือ
- Z-Score Model นํามาเปนกลุมตัวอยางจํานวน 2 กลุม คือกลุมที่ 3 มีคะแนนอยูระหวาง 1.8-2.7 จํานวน 70 บริษัท และกลุมที่ 4 มีคะแนนต่าํ กวา
1.8 จํานวน 105 บริษัท รวมทั้งสิ้น 175 บริษัท เนื่องจากทั้งสองกลุมมีการพยากรณไปในทิศทางที่อาจจะลมละลาย
- รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต โดยพิจารณาจากการแสดงความเห็นของผูสอบบัญชีรับอนุญาตที่มีตองบการเงิน โดยเลือกที่แสดง
ความเห็นเรื่องการดําเนินงานตอเนื่องของกิจการ (Going concern)
2. การเลือกกลุมบริษัทที่ไมมีปญหาทางการเงินและผลการดําเนินงานคือ จับคูแตละบริษัทของกลุม ที่มีปญหาทางการเงินและผลการ
ดําเนินงาน จากบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยตองมีลักษณะเหมือนกันใหมากที่สุด พิจารณาจากหมวดอุตสาหกรรม
ขนาดสินทรัพย เพื่อควบคุมปจจัยในดานลักษณะการดําเนินธุรกิจและขนาดสินทรัพยใหมีความใกลเคียงกัน ขนาดสินทรัพยใหมีความใกลเคียงกัน
และชวงเวลาที่ใชในการศึกษาของ 2 กลุมดังกลาวเปนชวงเวลาเดียวกัน
จากการคัดเลือกดังกลาวทําใหไดกลุมตัวอยางที่จะนําไปวิเคราะหดังนี้

ตารางที่ 1 แสดงการเปรียบเทียบกลุมตัวอยาง
กลุมบริษัท
บริษัทที่มีปญหาทางการเงินและผลการดําเนินงาน
บริษัทที่ไมมีปญหาทางการเงินและผลการดําเนินงาน
รวม

Z-Score
124
124
248

รายงานของผูสอบฯ
2
2
4

2.2 ตัวแปร
ตัวแปรที่ใชในการวิเคราะหเปรียบเทียบจากดัชนีดังตอไปนี้
1. อัตราสวนลูกหนี้ตอยอดขายปจจุบันเทียบกับปกอน (DSRI)
2. อัตราสวนกําไรขั้นตนปจจุบันเทียบกับปกอน (GMI)
3. อัตราสวนการเติบโตของยอดขาย (SGI)
4. อัตราสวนการเติบโตของยอดขายตามอายุการดําเนินงาน (SGIA)
= อัตราสวนการเติบโตของยอดขาย คูณ อายุการดําเนินงาน
5. อัตราสวนคาเสื่อมราคาปจจุบันเทียบกับปกอน (DEPI)
6. อัตราสวนคาเสื่อมราคาตามการตีราคาสินทรัพย (DEPIRE)
= อัตราสวนคาเสื่อมราคาปจจุบันเทียบกับปกอน คูณ การตีราคาสินทรัพย
โดยที่
การตีราคาสินทรัพย =ถาตีราคาสินทรัพยเพิ่ม เปน 1 ถาตีราคาสินทรัพยลดลง
หรือไมตีราคาสินทรัพย เปน 0

- 86 -

รวม
126
126
252

Proceeding of RMUTTO Research Conference 2012

Oral Presentation

7. อัตราสวนรายการคงคางรวมตอสินทรัพยรวม (TATA)
ตัวแปรคุม (Control Variable) อัตราสวนหนี้สินตอสินทรัพยปจจุบันเทียบกับปกอน

2.3 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหการถดถอยโลจิสติค (Logistic regression analysis) ซึ่งเปนเทคนิคการวิเคราะหตัวแปรเชิงพหุแบบหนึ่ง วิเคราะหตัวแปร
ตอบสนองหรือตัวแปรตาม ที่มีคาของขอมูลเพียง 2 คา กําหนดใหคาความนาจะเปนของบริษัทที่มีปญหาทางการเงินและผลการดําเนินงาน เทากับ
Prob (Y=1) ขณะที่บริษัทที่ไมมีปญหาทางการเงินและผลการดําเนินงาน เทากับ Prob (Y=0)

3. ผลการศึกษาและอภิปรายผล
3.1 ผลการเปรียบเทียบลักษณะทั่วไป
จากจํานวนกลุมตัวอยาง 252 บริษัท พบวา สวนใหญกลุมบริษัทที่มีปญหาทางการเงินและผลการดําเนินงาน จะมีคาเฉลี่ยของอัตราสวน
มากกวา บริษัทที่ไมมีปญหาทางการเงินและผลการดําเนินงาน ซึ่งแสดงวา บริษัทที่มีปญหาจะมีการตกแตงกําไร มากกวา บริษัทที่ไมมีปญหา
3.2 ผลการวิเคราะหความสัมพันธการตกแตงกําไรของบริษัทที่มีปญหาทางการเงินและผลการดําเนินงาน
เปนการวิเคราะหความสัมพันธของตัวแปร โดยใชเทคนิคการวิเคราะหการถดถอยแบบโลจิสติค เพื่อที่จะใชคาตัวแปรอิสระพยากรณวา
บริษัทที่มีปญหาทางการเงิ นและผลการดําเนินงาน จะมีการตกแตงบัญชีดังกลาวหรือไม และใชเทคนิคการเลือกตัว แปรอิสระเข าสมการแบบ
Backward elimination ซึ่งโปรแกรมจะทําการเลือกตัวแปรอิสระที่มีความสัมพันธกับตัวแปรตามอยางมีนัยสําคัญเขาสมการถดถอยจนกวาจะได
สมการที่เหมาะสมที่สุด โดยพิจารณาผลการทดสอบในขั้นตอนสุดทาย เพราะถือวาเปน สมการที่มีความเหมาะสมมากที่สุด

ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะหความสัมพันธการตกแตงกําไรของบริษัทที่มีปญหาทางการเงินและผลการดําเนินงาน
Full Model
ตัวแปรอิสระที่ศึกษา

Regression
Significance
Coefficient
level
0.092
DSRI
-0.190
0.672
GMI
0.039
-0.496
0.360
SGI
0.037
0.181
SGIA
DEPI
0.826
0.086
DEPIRE
17.612
0.999
0.708
TATA
-0.225
0.473
LVGI
-0.098
-0.425
Constant
*Full Model หมายถึง คาทางสถิติของตัวแปรทั้งหมดที่นาํ เขาทดสอบ
Reduced Model หมายถึง คาทางสถิติของตัวแปรที่มีผลการทดสอบ ณ ระดับความเชือ่ มั่น 90%
จุด Cut off
0.50
รอยละของการพยากรณที่ถูกตอง
54.80%

Regression
Coefficient
-0.198
0.878
-0.597

Reduced Model
Significance
level
0.073
0.067
-

จากผลการวิเคราะหถดถอยโลจิสติกสตามตารางที่ 2 พบวา ตัวแปรอิสระที่มีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ณ ระดับ 0.10 กับ
บริษัทที่มีปญหาทางการเงินและผลการดําเนินงานมีสองตัวแปรดวยกันที่อยูในสมการถดถอยโลจิสติค โดยมีตัวแปรอิสระทั้งหมดอีก 5 ตัวที่ถูกตัด
ออกไป เนื่องจากเปนตัวแปรที่ไมมีความสัมพันธกับบริษัทที่มีปญหาทางการเงินและผลการดําเนินงาน โดยสมการถดถอยที่ได เปนดังนี้
W = -0.597 -0.198DSRI + 0.878DEPI
โดยที่
W = ถาบริษัทที่มีปญหาทางการเงินและผลการดําเนินงาน เปน 1
ถาไมมีปญหาทางการเงินและผลการดําเนินงาน เปน 0
DSRI
DEPI
ผลการทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานงานวิจัยที่ 1 คือ อัตราสวนลูกหนี้ตอยอดขายปจจุบันเทียบกับปกอนมีความสัมพันธกับบริษัทที่มีปญหาทางการเงินและผลการ
ดําเนินงาน จากตารางที่ 2 พบวา คา Sig เทากับ 0.092 ซึ่งนอยกวาระดับนัยสําคัญ (α =0.10) ดังนั้น จึงปฏิเสธ H0 และยอมรับ H1 แสดงวา อัตราสวน
ลูกหนี้ตอยอดขายปจจุบันเทียบกับปกอนมีความสัมพันธกับบริษัทที่มีปญหาทางการเงินและผลการดําเนินงาน
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สมมติฐานงานวิจัยที่ 2 คือ อัตราสวนกําไรขั้นตนปจจุบันเทียบกับปกอนมีความสัมพันธกับบริษัทที่มีปญหาทางการเงินและผลการ
ดําเนินงาน จากตารางที่ 2 พบวา คา Sig เทากับ 0.672 ซึ่งมากกวาระดับนัยสําคัญ (α =0.10) จึงไมสามารถปฏิเสธ H0 ได แสดงวา อัตรากําไรขั้นตน
ปจจุบันเทียบกับปกอนไมมีความสัมพันธกับบริษัทที่มีปญหาทางการเงินและผลการดําเนินงาน
สมมติฐานงานวิจัยที่ 3 คือ อัตราสวนการเติบโตของยอดขายมีความสัมพันธกับบริษัทที่มีปญหาทางการเงินและผลการดําเนินงาน จาก
ตารางที่ 2 พบวา คา Sig เทากับ 0.360 ซึ่งมากกวาระดับนัยสําคัญ (α =0.10) จึงไมสามารถปฏิเสธ H0 ได แสดงวา อัตราสวนการเติบโตของยอดขาย
ไมมีความสัมพันธกับบริษัทที่มีปญหาทางการเงินและผลการดําเนินงาน
สมมติฐานงานวิจัยที่ 4 คือ อัตราสวนการเติบโตของยอดขายตามอายุการดําเนินงานมีความสัมพันธกับบริษัทที่มีปญหาทางการเงินและผล
การดําเนินงาน จากตารางที่ 2 พบวา คา Sig เทากับ 0.181 ซึ่งมากกวาระดับนัยสําคัญ (α =0.10) จึงไมสามารถปฏิเสธ H0 ได แสดงวา อัตราสวนการ
เติบโตของยอดขายตามอายุการดําเนินงานไมมีความสัมพันธกับบริษัทที่มีปญหาทางการเงินและผลการดําเนินงาน
สมมติฐานงานวิจัยที่ 5 คือ อัตราสวนคาเสื่อมราคาปจจุบันเทียบกับปกอนมีความสัมพันธกับบริษัทที่มีปญหาทางการเงินและผลการ
ดําเนินงาน จากตารางที่ 2 พบวา คา Sig เทากับ 0.086 ซึ่งนอยกวาระดับนัยสําคัญ (α =0.10) ดังนั้น จึงปฏิเสธ H0 และยอมรับ H5 แสดงวา อัตราสวน
คาเสื่อมราคาปจจุบันเทียบกับปกอนมีความสัมพันธกับบริษัทที่มีปญหาทางการเงินและผลการดําเนินงาน
สมมติฐานงานวิจัยที่ 6 คือ อัตราสวนคาเสื่อมราคาตามการตีราคาสินทรัพยมีความสัมพันธกับบริษัทที่มีปญหาทางการเงินและผลการ
ดําเนินงาน จากตารางที่ 2 พบวา คา Sig เทากับ 0.999 ซึ่งมากกวาระดับนัยสําคัญ (α =0.10) จึงไมสามารถปฏิเสธ H0 ได แสดงวา อัตราสวนคาเสื่อม
ราคาตามการตีราคาสินทรัพยไมมีความสัมพันธกับบริษัทที่มีปญหาทางการเงินและผลการดําเนินงาน
สมมติฐานงานวิจัยที่ 7 คือ อัตราสวนรายการคงคางรวมตอสินทรัพยรวมมีความสัมพันธกับบริษัทที่มีปญหาทางการเงินและผลการ
ดําเนินงาน จากตารางที่ 2 พบวา คา Sig เทากับ 0.708 ซึ่งมากกวาระดับนัยสําคัญ (α =0.10) จึงไมสามารถปฏิเสธ H0 ได แสดงวา อัตราสวนรายการ
คงคางรวมตอสินทรัพยรวมไมมีความสัมพันธกับบริษัทที่มีปญหาทางการเงินและผลการดําเนินงาน

อภิปรายผล

จากผลการวิจัยพบวา กิจการที่กําลังประสบปญหาทางการเงินและผลการดําเนินงาน จะมีสัดสวนของลูกหนี้ตอยอดขาย เพิ่มขึ้นกวาปกอน และ
มีคาเสื่อมราคาลดลงกวาปกอนอยางมีนัยสําคัญ ซึ่งสอดคลองกับบทความของ จักรวุฒิ ชอบพิเชียร (อางอิงจากเว็บไซต http://www.hu.ac.th/academic/article/aj_jakawut.html)
ที่กลาวถึงวิธีที่ผูบริหารสามารถใชในการตกแตงตัวเลขกําไรสุทธิ ซึ่งถาผูบริหารตองการใหงบการเงินแสดงกําไรสุทธิที่สูง อาจตกลงกับลูกคาใหสั่งสินคา
ใหเร็วขึ้นในตอนปลายป เพื่อที่กิจการจะไดสงของและบันทึกยอดขาย แตจะยืดเวลาการชําระเงินออกไปใหแกลูกคา และอีกวิธีหนึ่งคือ หลักการบัญชีให
ถือตามดุลยพินิจของผูบริหาร เชน คิดคาเสื่อมราคาสําหรับเครื่องจักรนี้โดยถือวาเครื่องจักรนี้ จะมีอายุการใชงานไดอีกนานเทาใด ซึ่งการตัดสินใจในแตละ
ขั้นตอนของผูบริหารจะมีผลกระทบตอตัวเลขกําไรสุทธิโดยตลอด เชน การที่ผูบริหารไดทําการยืดอายุการใชงานของสินทรัพยออกไปจนเกินควร หรือ
อาจใชวิธีการเปลี่ยนแปลงหลักการบัญชีที่ใชในการบันทึกรายการบัญชี เชน เปลี่ยนวิธีการคํานวณคาเสื่อมราคา จากวิธีผลรวมจํานวนป ไปเปนวิธีเสนตรง
หรือเปลี่ยนวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุนจากวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักไปเปนวิธีเขากอนออกกอน เปนตน
จากการวิเคราะหขอมูลโดยใชอัตราสวนอื่นๆ พบวา
อัตรากําไรขั้นตนปจจุบันเทียบกับปกอนไมมีความสัมพันธกับบริษัทที่มีปญหาทางการเงินและผลการดําเนินงาน อาจเปนเพราะ นักลงทุน
จะพิจารณาผลการประกอบกิจการโดยจะเนนพิจารณาอัตรากําไรสุทธิ ซึ่งจะชี้ใหเห็นถึง ผลตอบแทนที่จะไดรับหากลงทุน ดังนั้น อัตราสวนกําไร
ขั้นตนจึงยังไมมีนัยสําคัญ อีกทั้งกําไรขั้นตนจะมีผลกระทบตอรายไดและตนทุนโดยตรง และการตกแตงในกําไรขั้นตนทําไดยาก เนื่องจาก รายได
และตนทุน ตองมีหลักฐานที่สามารถเชื่อมโยงกันได
อัตราสวนการเติบโตของยอดขายไมมีความสัมพันธกับบริษัทที่มีปญหาทางการเงินและผลการดําเนินงาน การเติบโตของยอดขายอาจจะ
ไมมีการเติบโตแบบกาวกระโดด จนทําใหมีนัยสําคัญ แตกิจการอาจจะเกลี่ยอัตราการเจริญเติบโตของยอดขายที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆทุกป หรือเรียกวา
Income smoothing ซึ่งตรงกับงานวิจัยที่วา บริษัทอาจจะไมมีความจําเปนที่จะตองทํา เพราะถึงอยางไรก็ตองรายงานผลการดําเนินงานเปนบวก
ขณะเดียวกันบริษัทที่มีการเติบโตของยอดขายต่ําอาจจะตองการทําใหกําไรสูง โดยเลือกที่จะจัดการกําไรหรืออาจจะจัดการกับผลการดําเนินงาน จาก
ครั้งกอนๆ ใหผลแสดงอยางตอเนื่อง (Kim, Liu and Rhee, 2003)
อัตราสวนการเติบโตของยอดขายตามอายุการดําเนินงานไมมีความสัมพันธกับบริษัทที่มีปญหาทางการเงินและผลการดําเนินงาน ซึ่งใน
การวิเคราะห โดยใชอัตราสวนนี้ ตองดูความเปนไปไดของอายุการดําเนินงานดวย เชน ถาอายุนอย ก็เปนไปไดยากที่จะมียอดขายมากๆ ดังนั้นจึงไมมี
ความจําเปนที่จะตองแสดงการเติบโตของยอดขายที่มาก
อัตราสวนคาเสื่อมราคาตามการตีราคาสินทรัพยไมมีความสัมพันธกับบริษัทที่มีปญหาทางการเงินและผลการดําเนินงาน แสดงใหเห็นวา
ไมวากิจการจะประสบปญหาหรือไม ก็จะไมตกแตงโดยการตีราคาสินทรัพย ซึ่งตรงกับงานวิจัยในอดีตที่วา การตัดสินใจเลือกใชนโยบายการตีราคา
สินทรัพยใหมเ พื่อการตกแตง ตัวเลขทางบัญชี ไมเ กี่ย วของกับ การเปลี่ยนแปลงของสภาพคล อ ง การเปลี่ ยนแปลงของกระแสเงิ นสด จากการ
ดําเนินงาน และการเปลี่ยนแปลงของอัตราสวนหนี้สินตอสินทรัพยรวม (วันเพ็ญ วาดเขียน, 2547) หรืออาจเพราะ การตีราคาสินทรัพย มีตัวแปร
หลายๆดานประกอบกัน เพื่อที่จะใหตีราคาสินทรัพยไปในทิศทางที่ตองการ เชน ราคาตลาดของสินทรัพย หรือ การใชงานสินทรัพย และในงบ
การเงินจะแสดง การตีราคาสินทรัพยใหทราบ ซึ่งถาตีราคาไวมากหรือนอยเกินปกติ ก็จะเห็นไดชัดเจน
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อัตราสวนรายการคงคางรวมตอสินทรัพยรวมไมมีความสัมพันธกับบริษัทที่มีปญหาทางการเงินและผลการดําเนินงาน ผูวิจัยคาดวา กิจการ
ที่มีรายการดังกลาวสูงขึ้น แสดงใหเห็นวามีเงินสดนอยลงมักจะมีการตกแตงกําไร จากผลศึกษาแสดงใหเห็นวา เงินสดในกิจการที่มีปญหาไมได
นอยลงกวาปกอน อยางมีนัยสําคัญ ซึ่งตรงกับผลการวิจัยที่วา กิจการที่มีปญหามีสัดสวนของคาเสื่อมราคาลดลง แสดงใหเห็นวากิจการที่มีปญหาได
ผานการตกแตงกําไรมาแลวในระดับหนึ่ง จึงมีผลใหไมพบในรายการคงคาง และสอดคลองกับงานวิจัยในอดีตที่วา กิจการที่จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพยฯ สวนใหญจะมีการปรับปรุงรายการคงคางโดยการลดรายการที่มีคาลบใหนอยลง โดยอาจทําใหรายการคาเสื่อมราคามีมูลคานอยลง นาจะ
เปนสิ่งบงชี้ไดวา กิจการมีการบริหารจัดการกําไรผานการปรับปรุงรายการคงคาง (จิรบุษ สันโดษ, 2548)

4. สรุป
จากผลการวิจัยสรุปไดวา กิจการที่มีปญหาเหลานี้ มีพฤติกรรมที่อาจบงชี้ถึงการตกแตงกําไร โดยมีการผอนปรนนโยบายสินเชื่อ และยืด
ระยะเวลาการประมาณการของทรัพยสินใหมีประโยชนในการใชงานเพิ่มขึ้น หรือนําวิธีการคํานวณใหมมาใชเพื่อเพิ่มรายได ดังนั้นผูใชงบการเงิน ควรมี
ความระมัดระวัง และตระหนักไววา บริษัทที่ประสบปญหาเหลานี้ สวนใหญจะพยายามทําใหฐานะทางการเงิน และผลการดําเนินงานออกมาดี โดยการ
พยายามจะตกแตงกําไรในเรื่องดังกลาว เพื่อจะชวยลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดความเสียหายในอนาคตได
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ปจจัยที่มีผลกระทบตอการจัดทําบัญชีในระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบระบบอิเล็กทรอนิกส
อยางมีประสิทธิภาพของบุคลากรการเงินและการบัญชี : กรณีศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
Effective Factors on Government Fiscal Management Information System of Financing
and Accountings Staff : A Case Study in Rajamangala University of Technology
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บทคัดยอ

การวิจัยเรื่อง ปจจัยที่มีผลกระทบตอการจัดทําบัญชีในระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบระบบอิเล็กทรอนิกสอยางมีประสิทธิภาพ
ของบุคลากรการเงินและการบัญชี : กรณีศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลกระทบของตัวแปรที่มีตอการจัดทําบัญชี
ในระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบระบบอิเล็กทรอนิกส ไดแก ขอมูลทั่วไปของบุคลากร ความรูและประสบการณเกี่ยวกับบัญชีของบุคลากร
ความรูความสามารถทางเทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากร และความสามารถในการปฏิบัติงานดานการเงินและบัญชีในระบบ GFMIS ของบุคลากร
นอกจากนี้ ผูวิจัยศึกษาแนวทางการแกไขปญหาการจัดทําบัญชีในระบบดังกลาว โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล ซึ่งประชากร
ที่ใชในการวิจัย ไดแก บุคลากรการเงินและการบัญชีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลที่ใชระบบ GFMIS ผลการวิจัยพบวา ประสิทธิภาพในการจัดทําบัญชี
ในระบบ GFMIS อยูในระดับปานกลาง โดยเพศ อายุ จํานวนรายวิชาบัญชีที่ไดศึกษา รูปแบบการสงเสริมและพัฒนาความรูของหนวยงาน การเขารวม
สัมมนา/ประชุมดานบัญชีที่หนวยงานจัดให ความรูความสามารถทางเทคโนโลยีสารสนเทศ และความสามารถในการปฏิบัติงานดานการเงินและบัญชีใน
ระบบ GFMIS มีผลกระทบกับการจัดทําบัญชีในระบบ GFMIS อยางมีประสิทธิภาพอยางมีนัยสําคัญ และมีขอเสนอแนะการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทํา
บัญชีในระบบ GFMIS ไดแก ปรับเปลี่ยนอุปกรณฮารดแวรใหทันสมัยอยูเสมอ เพิ่มอุปกรณตอพวง จัดฝกอบรมใหความรูแกบุคลากรอยางสม่ําเสมอ
รวมถึงจัดการอบรมความรูดานการจัดทําบัญชี การบันทึกบัญชีอยางโปรงใส และการใชระบบ GFMIS เพื่อชวยลดขั้นตอนการบันทึกขอมูลและลดความ
ซ้ําซอน ซึ่งจะสงผลใหทํางานไดมีประสิทธิภาพสูงขึ้น
คําสําคัญ : บริหารการเงินการคลังภาครัฐ ประสิทธิภาพ การเงินและบัญชี

Abstract

The research on effective factors on government fiscal management information system of financing and accounting staff: a case study in
Rajamangala University of Technology aims to studying the variables effects to effectiveness level of government fiscal management information system
(GFMIS) i.e. personal information, personnel accounting knowledge and experience, personnel availability in the information technology components and
personnel ability to work in the GFMIS. In addition, the suggested solutions were collected for this system. The population were used in this survey study is
the Rajamangala University of Technology financial and accounting staff who have used the GFMIS. The study found that Efficiency in the GFMIS
accounting was moderate. Moreover, sex, age, no. of accounting studying subject, development training pattern, involving in organizational accounting
activities, personnel availability in the information technology components and personnel ability in financial GFMIS affect the efficiency of GFMIS
accounting staff significantly. There are suggestions to rise up GFMIS efficiency: modify the hardware up-to-date, add peripherals for more efficiently work,
facilitate improvements in the software, educate in personnel on a regular basis, accounting knowledge and the use of GFMIS to reducing the data
transactions and redundancy.
Keywords: GFMIS, Effective factor, Financing, Accounting.

1. บทนํา
การดําเนินการดานการปฏิรูประบบราชการไทยมีวัตถุประสงคเพื่อปรับแนวทางการดําเนินงานของภาครัฐใหเปนแนวใหมที่เนนการ
ทํางานโดยยึดผลลัพธอยางเปนรูปธรรม มอบหมายอํานาจหนาที่แกผูปฏิบัติงานแทนการควบคุมอยางเครงครัด มีความโปรงใสในการตัดสินใจ และมี
วิธีทํางานที่รวดเร็วและคลองตัว เพื่อตอบสนองความตองการของสังคม เปนระบบที่มีประชาชนเปนศูนยกลางพรอมกับกระจายอํานาจสูระดับลาง
และทองถิ่น รัฐบาลมีนโยบายพัฒนาการบริหารงานในปจจุบันใหกาวสูแนวทางรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (E-Government) ทั้งนี้เพื่อให E-Government
เปนกลไกที่สําคัญในการพัฒนากลยุทธและเปนองคประกอบที่สําคัญในการปฏิรูประบบราชการไทย รวมถึงเปนกลไกลที่จะเปนศูนยกลางของการ
พัฒนาระบบงานทางอิเล็กทรอนิกสอื่นในอนาคต
ดังนั้น คณะรัฐมนตรีจึงไดมีมติอนุมัติการดําเนินการออกแบบจัดสรางเครือขายระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐระบบอิเล็กทรอนิกส
(GFMIS) ทั่วประเทศในวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2546 เพื่อใหสวนราชการใชระบบ GFMIS ในวันที่ 1 ตุลาคม 2547 ในการบริหารงบประมาณป พ.ศ.2548
การใชระบบ GFMIS สามารถทําการเบิกจายงบประมาณเปนอยางมีประสิทธิภาพ โปรงใส และนํามาซึ่งระบบจัดซื้อจัดจางที่ตรวจสอบไดโดยการใช
เทคโนโลยีแทนคน เนื่องจากมาตรฐานการทํางานของคนไมเหมือนกัน โดยใหจัดทําระบบเกาควบคูกับระบบ GFMIS ระบบ GFMIS จะปรับใชเปน
มาตรฐานเดียวกันภายใน 2 ป มีฐานขอมูลเพื่อปรับปรุงการบริหารและบริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ ตรวจสอบได อีกทั้งยังเปนการลดขั้นตอนในการ
ทํางาน ประหยัดคาใชจายของรัฐ และนําไปสูการบริหารสมัยใหมทั้งทางดานการเงินการคลังและการบริหารงานบุคคล
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ระบบ GFMIS กับสวนราชการ ระบบ GFMIS ยอมาจาก Government Fiscal Management Information System เปนระบบบริหารงานดาน
การงบประมาณ บัญชี การเงิน การคลัง การรับจาย การบริหารตนทุน การจัดซื้อจัดจาง ที่เปนมาตรฐานการปฏิบัติงานเดียวกันทุกสวนราชการ ซึ่งเปน
เครื่องมือในการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานการคลังภาครัฐ และสามารถใชเปนขอมูลในการตัดสินใจ กับนโยบายการคลัง และการปรับทิศทาง
เศรษฐกิจของประเทศไดอยางทันทวงที การเพิ่มประสิทธิภาพดังกลาวทําใหสวนราชการสามารถลดขั้นตอนและลดภาระ ในการจัดทําเอกสารและรายงาน
ใหสวนราชการกลางเนื่องจากสามารถเรียกดูรายงานไดจากฐานขอมูลบริหารกลางแบบ Online real time รวมถึงการนําขอมูลไปใชเพื่อการตัดสินใจสําหรับ
Chief Financial Officer (CFO) และ Chief Executive Officer (CEO) ทั้งในระดับประเทศ กระทรวง กรม จังหวัด และหนวยงานราชการ นอกจากนี้ยัง
สามารถใชในการติดตามการใชจายงบประมาณตามแผนยุทธศาสตร พันธกิจและเปาหมายที่กําหนดไวไดอีกดวย (วุฒินันท หริรักษ, 2548)
เนื่องจากการใชระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ แบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) ของกรมบัญชีกลาง ไดใชมาเปนระยะเวลาหนึ่งแลว ซึ่งทํา
ใหบุคลากรการเงินและบัญชีภาครัฐตองมีการปรับระบบการทํางานใหมเพื่อใหสอดคลองกับระบบบัญชีที่เปลี่ยนแปลงไป อยางไรก็ตามยังมีบางหนวยงานที่
ปฏิบัติแลวประสิทธิภาพประสิทธิผลการทํางานยังไมสอดคลองกับแนวนโยบายที่เกิดขึ้น บางสวนก็มีการทํางานใหเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนด บางสวนก็
ยังมีปญหาในการปฏิบัติงาน ทําใหบุคลากรการเงินและบัญชีสวนราชการตองมีการปรับกระบวนการทํางานเพื่อใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ดังนั้นผู วิจัยจึงสนใจศึกษาปจจัยที่มีผลกระทบตอการจัดทําบัญชี ในระบบการบริหารการเงิ นการคลังภาครัฐแบบระบบอิเล็กทรอนิกส อยางมี
ประสิทธิภาพของบุคลากรการเงินและการบัญชี : กรณีศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ซึ่งขอมูลนี้จะเปนประโยชนตอการนําเสนอแนวทางในการ
ปรับปรุงการดําเนินงานแกบุคลากรการเงินและบัญชีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตอไป
1.1 วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาขอมูลทั่วไปของบุคลากรการเงินและบัญชีในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลที่มีผลกระทบตอการจัดทําบัญชีในระบบการบริหารการเงิน
การคลังภาครัฐแบบระบบอิเล็กทรอนิกส
2. เพื่อศึกษาความรูและประสบการณเกี่ยวกับบัญชีของบุคลากรการเงินและบัญชีในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลที่มีผลกระทบตอการจัดทําบัญชี
ในระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบระบบอิเล็กทรอนิกส
3. เพื่อศึกษาความพรอมขององคประกอบในการปฏิบัติงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรการเงินและบัญชีในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลที่มีผลกระทบตอการจัดทําบัญชีในระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบระบบอิเล็กทรอนิกส
4. เพื่อศึกษาความสามารถในการปฏิบัติงานดานการเงินและบัญชีในระบบ GFMIS ของบุคลากรการเงินและบัญชีในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลที่
มีผลกระทบตอการจัดทําบัญชีในระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบระบบอิเล็กทรอนิกส
5. เพื่อศึกษาแนวทางการแกไขปญหาการจัดทําบัญชีในระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบระบบอิเล็กทรอนิกสของบุคลากรการเงินและบัญชี
ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
1.2 ขอบเขตของการวิจัย
ประชากรกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ไดแก บุคลากรการเงินและบัญชีในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล จํานวน 59 คน
1. ระยะเวลาที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเดือนธันวาคม 2554 ถึงเดือนมกราคม 2555
2. ตัวแปรที่ใชในการวิจัย คือ ตัวแปรอิสระไดแก ขอมูลทั่วไปของบุคลากรการเงินและบัญชี ความรูและประสบการณเกีย่ วกับบัญชี ความรู
ความสามารถทางเทคโนโลยีสารสนเทศ และความสามารถในการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS และ ตัวแปรตาม ไดแก การจัดทําบัญชีในระบบ GFMIS
อยางมีประสิทธิภาพ
1.3 กรอบแนวคิดของงานวิจัย
ตัวแปรอิสระ
ตัวแปรตาม
ขอมูลทั่วไปของบุคลากรการเงินและบัญชี
- เพศ
- ระดับการศึกษา
- รายได
- อายุ

- ตําแหนงงาน
- สถานภาพความรับผิดชอบ
- สาขาวิชาเอกที่จบการศึกษา

ความรูและประสบการณเกี่ยวกับบัญชี
- รายวิชาบัญชีที่ไดศึกษา
- การฝกอบรมดานบัญชี
- การฝกอบรมเกี่ยวกับ GFMIS
- การใชโปรแกรมสําเร็จรูป
- ประสบการณในการปฏิบัติงานดานการเงิน/การบัญชี/การพัสดุ ในระบบบัญชี Manual
- ประสบการณในการปฏิบัติงานดานการเงิน/การบัญชี/การพัสดุ ในระบบบัญชี GFMIS
- การใชคอมพิวเตอรจัดทํารายงานเกี่ยวกับบัญชี
- การพัฒนาความรูของหนวยงาน

ความรูความสามารถทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
ความสามารถในการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS
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1.4 นิยามศัพทที่ใชในงานวิจัย
ระบบ GFMIS (Government Fiscal Management Information System) หมายถึง ระบบการบริหารการเงินการคลังภาพรัฐสูระบบ
อิเล็กทรอนิกส เปนเครื่องมือในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานการคลังภาครัฐ และสามารถใชเปนขอมูลในการตัดสินใจกับนโยบายการคลัง
และปรับทิศทางเศรษฐกิจของประเทศไดทันเหตุการณปจจุบัน ดวยระบบงบประมาณ ระบบบัญชี การเงิน ระบบการจัดซื้อจัดจาง ระบบบริหารงาน
บุคคล ระบบบัญชีตนทุน
บุคลากรการเงินและบัญชี หมายถึง บุคลากรในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่
รับผิดชอบขอบเขตงานดานการเงินและบัญชีของมหาวิทยาลัย
ความรูและประสบการณเกี่ยวกับบัญชี (Accounting capacity) หมายถึง ความรู ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ หรือประสบการณ
เปนพิเศษในดานบัญชีโดยการตอบสนองวิชาการใหมๆ ในดานรายงานและใหขอมูลสนเทศตางๆ นอกจากความรูความสามารถทางการบัญชี
ความพรอมขององคประกอบในการปฏิบัติงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information technology capability) หมายถึง ความรู
ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ หรือประสบการณดานเทคโนโลยีสารสนเทศโดยการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในองคกร
ประสิทธิภาพ หมายถึง ประสิทธิภาพการบริหารการเงินการคลังดวยระบบ GFMIS เปนการบริหารงานที่คํานึงถึงความคุมคาของ
เงินงบประมาณที่เปนคาใชจาย หรือทรัพยากรทางการบริหารอื่นๆ ที่ไดกระทําไปในกิจกรรมนั้นโดยมุงไปที่ประโยชนที่จะเกิดขึ้น
1.5 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. เพื่อใชเปนขอมูลและแนวทางในการปรับปรุงแกไขวิธีการปฏิบัติงานของบุคลากรการเงินและบัญชีใหมีความคลองตัวมากยิ่งขึ้น
2. เพื่อใชเปนขอมูลและแนวทางในการปรับปรุงแกไขวิธีการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ใหตรงกับความตองการของผูใชงานมากที่สุด
3. เพื่อใหเปนขอมูลใหบุคลากรการเงินและบัญชีในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลเขาใจบทบาทของตนในการเรียนรู และพัฒนา เพื่อ
สงเสริมใหมีความรูความสามารถทางการบัญชีและเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับนักวิชาชีพบัญชีตอไป

2. วิธีการศึกษา
ในการดําเนินการวิจัย เรื่อง ปจจัยที่มีผลกระทบตอการจัดทําบัญชีในระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบระบบอิเล็กทรอนิกส
อยางมีประสิทธิภาพของบุคลากรการเงินและการบัญชี : กรณีศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey research) ใช
แบบสอบถาม (Questionnaire) เพื่ อ ศึ กษาผลกระทบของตั ว แปรที่ มี ต อ การจั ด ทํ า บั ญชี ใ นระบบการบริ ห ารการเงิ น การคลั ง ภาครัฐ แบบระบบ
อิเล็กทรอนิกส โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในรวบรวมเก็บขอมูล
2.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ใชในการวิจัย คือ บุคลากรการเงินและบัญชีในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่ง
สามารถแสดงรายละเอียดได ดังนี้
1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จํานวน 14 คน
2. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
จํานวน 7 คน
3. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ จํานวน 10 คน
4. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย
จํานวน 3 คน
5. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
จํานวน 14 คน
6. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร
จํานวน 11 คน
2.2 เครื่องมือที่ใชในเก็บรวบรวมขอมูล
ขอมูลและแหลงขอมูล
1. ขอมูลปฐมภูมิ (Primary data) เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนแบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งสรางตามวัตถุประสงคและ
กรอบแนวคิดที่กําหนดขึ้นโดยแบงออกเปน 6 ตอน ดังตอไปนี้
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของบุคลากรการเงินและบัญชี ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา สาขาวิชาเอกที่จบการศึกษา ตําแหนงงาน
สถานภาพหนาที่ความรับผิดชอบในหนวยงาน และรายได มีลักษณะเปนแบบตัวเลือก (Checklist)
ตอนที่ 2 ดานความรูและประสบการณเกี่ยวกับบัญชีโดยครอบคลุมความรูความสามารถทางการเงินและบัญชี มีลักษณะเปนแบบ
ตัวเลือก (Checklist)
ตอนที่ 3 ดานความพรอมขององคประกอบในการปฏิบัติงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยครอบคลุมความสามารถทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ มีลักษณะแบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ ตามแนวคิดของลิเครท (Likert’s scale)
ตอนที่ 4 ความสามารถในการปฏิบัติงานดานการเงินและบัญชีในระบบ GFMIS มีลักษณะแบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประมาณ
คา 5 ระดับ ตามแนวคิดของลิเครท (Likert’s scale)
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ตอนที่ 5 การจัดทําบัญชีในระบบ GFMIS อยางมีประสิทธิภาพ ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ ตามแนวคิด
ของลิเครท (Likert’s scale)
ตอนที่ 6 แบบสอบถามปลายเปดความคิดเห็นและขอเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดทําบัญชีในระบบ GFMIS อยางมีประสิทธิภาพโดยครอบคลุม
ประสิทธิภาพ
2. ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary data) โดยการคนควาขอมูลจากหนังสือ วารสาร สิ่งพิมพ และเอกสารตางๆ ที่เกี่ยวของ และการคนควาขอมูล
ผานทางระบบอินเตอรเน็ต
2.3 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูลที่รวบรวมไดจากแบบสอบถาม ดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป SPSS โดยแบงไดดังนี้
1. การวิเคราะหขอมูลทั่วไปของประชากร กลุมตัวอยาง โดยใชวิธีการประมวลผลทางหลักสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) โดยการ
หาคาความถี่และรอยละ
2. การวิเคราะหความคิดเห็นเกี่ยวกับความรูความสามารถทางการบัญชี ความรูความสามารถทางเทคโนโลยีสารสนเทศ และผลตอการจัดทํา
บัญชีในระบบ GFMIS อยางมีประสิทธิภาพ ไดแก คาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) การนําเสนอขอมูลในรูปแบบตาราง
ควบคูกับการบรรยายและสรุปผลการดําเนินการวิจัย
การวิเคราะหขอมูลในการศึกษาครั้งนี้ ใชการวิเคราะหดวยสถิติดังนี้
1. สถิติพื้นฐานไดแก รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2. สถิติที่ใชในการทดสอบสมมติฐาน ไดแก การทดสอบไคสแควร (Chi-square test) การวิเคราะหการผันแปรทางเดียว (One way
analysis of variance) และการวิเคราะหความถดถอยเชิงพหุ (Multiple regression)

3. ผลการศึกษาและอภิปรายผล
การดําเนินการวิจัยใชวิธีการออกแบบสอบถาม เก็บขอมูลจากบุคลากรการเงินและการบัญชีในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
จํานวน 59 ชุด ขอมูลที่เก็บรวบรวมไดนํามาวิเคราะห
3.1 สรุปผลการศึกษาขอมูลเชิงพรรณนา
3.1.1 ขอมูลทั่วไปของบุคลากรการเงินและการบัญชี
ผลการศึกษาครั้งนี้ พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 88.10 มีอายุ 25 ป – 35 ป คิดเปนรอยละ 59.32 รองลงมาอายุ
35 ป – 45 ป คิดเปนรอยละ 20.34 จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 83.05 รองลงมาสูงกวาปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 13.56
ผูตอบแบบสอบถามจบการศึกษาสาขาวิชาการบัญชี คิดเปนรอยละ 72.88 รองลงมาสาขาการจัดการทั่วไป คิดเปนรอยละ 23.73 ทํางานใน
ตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป (ลูกจางชั่วคราว) คิดเปนรอยละ 33.90 รองลงมาตําแหนงนักวิชาการเงินและบัญชี (พนักงานมหาวิทยาลัย) คิดเปนรอยละ
27.12 และนักวิชาการเงินและบัญชี (ลูกจางชั่วคราว) คิดเปนรอยละ 15.25 ตามลําดับ หนาที่ความรับผิดชอบเปนเจาหนาที่บัญชี คิดเปนรอยละ 62.70 รองลงมา
เปนเจาหนาที่การเงิน คิดเปนรอยละ 35.60 และมีรายไดระดับ 10,001-12,000 บาท คิดเปนรอยละ 45.76 รองลงมาเปนระดับ 5,000 - 10,000 บาท คิดเปนรอยละ
38.98
3.1.2 ดานความรูและประสบการณเกี่ยวกับบัญชีของบุคลากรการเงินและการบัญชี
ผลการศึกษาครั้งนี้ พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญศึกษารายวิชาบัญชี 11-15 วิชา คิดเปนรอยละ 32.20 รองลงมาเปน 6-10 วิชา คิดเปนรอย
ละ 28.80 ไดรับการฝกอบรมดานบัญชี (Manual) 1-2 ครั้ง คิดเปนรอยละ 37.29 รองลงมาไมไดรับการอบรม คิดเปนรอยละ 23.72 ไดรับการฝกอบรมเกี่ยวกับ
GFMIS 1-2 ครั้ง คิดเปนรอยละ 52.50 รองลงมาไมไดรับการอบรม คิดเปนรอยละ 22.00
ผูตอบแบบสอบถามมีประสบการณในการปฏิบัติงานดานการเงิน/การบัญชี/การพัสดุ ในระบบบัญชี (Manual) 1 ป – 5 ป คิดเปนรอยละ 66.10
รองลงมาประสบการณต่ํากวา 1 ป คิดเปนรอยละ 20.30 มีประสบการณในการปฏิบัติงานดานการเงิน/การบัญชี/การพัสดุ ในระบบบัญชี GFMIS 1 ป – 5 ป คิด
เปนรอยละ 59.30 รองลงมาประสบการณต่ํากวา 1 ป คิดเปนรอยละ 33.90 มีความรูในการใชคอมพิวเตอรจัดทํารายงานเกี่ยวกับบัญชี 1 ป – 5 ป คิดเปนรอยละ
66.10 รองลงมาต่ํากวา 1 ป คิดเปนรอยละ 20.30 มีประสบการณในการใชโปรแกรมสําเร็จรูป (ดานบัญชี) 1 ป – 5 ป คิดเปนรอยละ 67.80 รองลงมาต่ํากวา 1 ป
คิดเปนรอยละ 25.40 หนวยงานมีการสงเสริมการพัฒนาความรูในรูปแบบการอบรม/สัมมนาเรื่องการเงิน การบัญชี การพัสดุ คิดเปนรอยละ 84.70 รองลงมาการ
ประชุมเชิงปฏิบัติ คิดเปนรอยละ 6.80 และเคยเขารวมสัมมนา/ประชุมดานบัญชีที่หนวยงานจัดให คิดเปนรอยละ 55.90
3.1.3 ดานความพรอมขององคประกอบในการปฏิบัติงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผลการศึกษาครั้งนี้ พบวาผูตอบแบบสอบถามเห็นวาตนเองมีความพรอมขององคประกอบในการปฏิบัติงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ อยูใน
ระดับมาก (คาเฉลี่ย 3.59) เมื่อพิจารณาความพรอมขององคประกอบในการปฏิบัติงานดานอุปกรณฮารดแวร อยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 3.83) ดานซอฟแวร อยู
ในระดับมาก (คาเฉลี่ย 3.82) และดานบุคลากร อยูในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย 3.13) ตามลําดับ
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3.1.4 ดานความสามารถในการปฏิบัติงานดานการเงินและบัญชีในระบบ GFMIS
ผลการศึกษาครั้งนี้ พบวาผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความสามารถในการปฏิบัติงาน อยูในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย 3.39) เมื่อ
พิจารณาความคิดเห็นดานการเงิน อยูในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย 3.36) ดานบัญชี อยูในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย 3.41) ตามลําดับ
3.1.5 การจัดทําบัญชีในระบบ GFMIS อยางมีประสิทธิภาพของบุคลากรการเงินและการบัญชี
ผลการศึกษาครั้งนี้ พบวาผูตอบแบบสอบถามมีประสิทธิภาพในการจัดทําบัญชีในระบบ GFMIS อยูในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย 3.35) โดย
คาเฉลี่ยมากที่สุด คือ การติดตามผลการดําเนินงาน (3.46) รองลงมา คือ การเรงรัดการใชจายเงิน และการบริหารงบประมาณ มีคาเฉลี่ยเทากัน (3.41)
3.2 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน
3.2.1 ขอมูลทั่วไปของบุคลากรการเงินและบัญชีที่มีผลกระทบกับการจัดทําบัญชีในระบบ GFMIS อยางมีประสิทธิภาพ ไดแก เพศ และอายุ
3.2.2 ความรูและประสบการณเกี่ยวกับบัญชีที่มีผลกระทบกับการจัดทําบัญชีในระบบ GFMIS อยางมีประสิทธิภาพ ไดแก จํานวนรายวิชา
บัญชีที่ไดศึกษา รูปแบบการสงเสริมและพัฒนาความรูของหนวยงาน และการเขารวมสัมมนา/ประชุมดานบัญชีที่หนวยงานจัดให
3.2.3 ความรูความสามารถทางเทคโนโลยีสารสนเทศทั้ง 3 ดาน ประกอบดานอุปกรณฮารดแวร ซอฟแวร และบุคลากรมีผลกระทบกับ
การจัดทําบัญชีในระบบ GFMIS อยางมีประสิทธิภาพ
3.2.4 ความสามารถในการปฏิบัติงานดานการเงินในระบบ GFMIS เพียงดานเดียวที่มีผลกระทบกับการจัดทําบัญชีในระบบ GFMIS อยางมี
ประสิทธิภาพ
3.3 อภิปรายผลการวิจัย
การศึกษาวิจัย มีประเด็นที่นํามาอภิปรายผลไดดังนี้
3.3.1 ขอมูลทั่วไปของบุคลากรการเงินและบัญชีที่มีผลกระทบกับการจัดทําบัญชีในระบบ GFMIS อยางมีประสิทธิภาพ โดยใน
สวนของอายุมีความสอดคลองกับงานวิจัยของ เบญจมา สุวรรณมาโจ (2549) ซึ่งพบวา ผูปฏิบัติงานที่มีอายุแตกตางกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ประสิทธิภาพของระบบที่ตางกัน
3.3.2 ความรูและประสบการณเกี่ยวกับบัญชีมีผลกระทบกับการจัดทําบัญชีในระบบ GFMIS อยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคลอง
กับงานวิจัยของ อรวรรณ กฤตธนเวท (2548) พบวาปญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นเนื่องจากบทบาทภารกิจที่ปรับเปลี่ยนไปยังไมมีความชัดเจน ระบบการ
ปฏิบัติงานเปลี่ยนแปลงบอย ไมมีคูมือการปฏิบัติงานที่ชัดเจน บุคลากรไดรับการอบรมไมทั่วถึงและยังไมพรอมที่จะรับการเปลี่ยนแปลง
3.3.3 ความรูความสามารถทางเทคโนโลยีสารสนเทศมีผลกระทบกับการจัดทําบัญชีในระบบ GFMIS อยางมีประสิทธิภาพ ซึ่ง
สอดคลองกับงานวิจัยของ รักชนก ชูยกปน (2546) พบวา การดําเนินงานบนระบบ GFMIS เกิดปญหาจากปญหาความรูและความเขาใจของบุคลากร
ปญหาดานระบบโปรแกรมสําเร็จรูป ปญหาดานการชวยเหลือเมื่อเกิดปญหาที่ระบบ ปญหาทางดานขอมูลนําเขาจากกระบวนการทํางาน ปญหาอื่นๆ
เชน การไมสามารถแกไขขอมูลไดดวยตนเองของ User และปญหาดานความพรอมของอุปกรณ ตามลําดับ อาณัติ เทียนศรี (2546) พบวา ปจจัยที่มี
อิทธิพล คือ ปจจัยความพรอมดานฮารดแวร และปญหาดานการทํางานของโปรแกรมดังนั้น องคกรควรที่จะจัดหาฮารดแวรที่รองรับการทํางานของ
โปรแกรมที่ไดพัฒนาขึ้นมาใหมีขีดความสามารถสูงสุดเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานไดดี อรวรรณ กฤตธนเวท (2548) พบวา ปญหา
อุปสรรคที่เกิดขึ้นเนื่องจากอุปกรณเครื่องใชสํานักงานไมเพียงพอกับการปฏิบัติงานของสวนราชการตางๆ สงผลใหการปฏิบัติงานไมคลองตัวและมี
ประสิทธิภาพเทาที่ควร จําเปนตองจัดหาอุปกรณเครื่องใชใหเพียงพอตอการปฏิบัติงาน และจัดใหมีผูใหคําปรึกษาที่มีความชํานาญในการแนะนําการ
ปฏิบัติงานดานตางๆ อยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ ชมภูนุช หุนนาค (2553) พบวา เจาหนาที่ที่ใชระบบขาดความเชี่ยวชาญ มีการหมุนเวียนปรับเปลี่ยน
เจาหนาที่อยูตลอดเวลา วัสดุอุปกรณก็ขาดประสิทธิภาพ
3.3.4 ความสามารถในการปฏิบัติงานดานการเงินและบัญชีในระบบ GFMIS มีผลกระทบกับการจัดทําบัญชีในระบบ GFMIS
อยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล องกั บงานวิ จัยของ ยุ วดี กันทะ (2550) พบวาปญหาด านผลลั พธ ข อมู ลมี ป ญหามากที่ สุ ด กล าวคื อ ป ญหาด านการ
ประมวลผลขอมูล ไดแก ปญหาการแกไขขอมูลรายการบัญชีที่ระบบทําการประมวลผลและปดงวดบัญชีแลวทําไดยาก พัชราภรณ ลิมปอังคนันต (2552)
พบปญหาในการปฏิบัติงานทั้งในดานการนําเขาขอมูล การประมวลผลและดานผลลัพธ รวมทั้งทักษะในการจัดทําบัญชีดวยคอมพิวเตอร ชมภูนุช หุนนาค
(2553) พบวาระบบมีการปรับเปลี่ยนอยูตลอดเวลา ทําใหไมสามารถทําความเขาใจไดทันทวงที

4. สรุปผลการวิจัย
ผลการวิจัยพบวาขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศและอายุตางกันมีผลกระทบกับการจัดทําบัญชีในระบบ GFMIS อยางมี
ประสิทธิภาพ อยางมีนัยสําคัญยิ่ง และมีนัยสําคัญ ตามลําดับ สวนระดับการศึกษา สาขาวิชาเอกที่จบการศึกษา ตําแหนงงาน สถานภาพหนาที่ความ
รับผิดชอบในหนวยงาน และรายไดตางกันไมมีผลกระทบกับการจัดทําบัญชีในระบบ GFMIS อยางมีประสิทธิภาพ ความรูและประสบการณเกี่ยวกับบัญชี
ไดแก จํานวนครั้งที่ไดรับการฝกอบรมดานบัญชี (Manual) จํานวนครั้งที่ไดรับการฝกอบรมเกี่ยวกับ GFMIS ประสบการณในการปฏิบัติงานดานการเงิน/
การบัญชี/การพัสดุ ในระบบบัญชี (Manual) กับในระบบบัญชี GFMIS ความรูในการใชคอมพิวเตอรจัดทํารายงานเกี่ยวกับบัญชี และประสบการณในการ
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ใชโปรแกรมสําเร็จรูป (ดานบัญชี) ตางกันไมมีผลกระทบกับการจัดทําบัญชีในระบบ GFMIS อยางมีประสิทธิภาพ สวนขอมูลที่มีผลกระทบกับการจัดทํา
บัญชีในระบบ GFMIS อยางมีประสิทธิภาพ ไดแก จํานวนรายวิชาบัญชีที่ไดศึกษา รูปแบบซึ่งสงเสริมการพัฒนาความรูของหนวยงาน และการเขารวม
สัมมนา/ประชุมดานบัญชีที่หนวยงานจัดใหตางกันมีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญ ทั้งนี้ ความรูความสามารถทางเทคโนโลยีสารสนเทศและความสามารถใน
การปฏิบัติงานดานการเงินในระบบ GFMIS มีผลกระทบกับการจัดทําบัญชีในระบบ GFMIS อยางมีประสิทธิภาพ อยางมีนัยสําคัญ
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ผลกระทบของความสัมพันธระหวางผูใหขอมูลและผูรับขอมูล จํานวนของผูใหขอมูลและทิศทางของ
ความคิดเห็นที่มีตอความตัง้ ใจซื้อในเครือขายสังคม
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บทคัดยอ

เครือขายสังคมออนไลนกําลังไดรับความนิยมอยางมากในหมูผูใชงานทั่วไปในการแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนประสบการณ ความ
สนใจรวมกัน และกิจกรรมอื่น ๆ นักการตลาดสามารถใชขอมูลเหลานี้เปนแหลงขอมูลทางตรงที่จะทําใหสามารถรับรูถึงความสนใจ และความ
ตองการของกลุมเปาหมายไดอยางชัดเจน รวมทั้งใชเปนชองทางในการโฆษณาประชาสัมพันธ บริหารจัดการความสัมพันธกับลูกคา และการรับรูถึง
ความตั้งใจซื้อของผูบริโภค ซึ่งมีความสําคัญอยางมากตอการประกอบธุรกิจ เนื่องจากสามารถใชคาดการณพฤติกรรมการซื้อของผูบริโภคในอนาคต
ได บทความนี้ ศึ ก ษาป จ จั ย ที่ มี ผ ลกระทบต อ ความตั้ ง ใจซื้ อ ในเครื อ ข า ยสั ง คมออนไลน ที่ มี ก ารดํ า เนิ น กิ จ กรรมเชิ ง พาณิ ช ย ป จ จั ย เหล า นั้ น คื อ
ความสัมพันธระหวางผูใหขอมูลและผูรับขอมูล จํานวนของผูใหขอมูล และทิศทางของความคิดเห็น
ผลจากการศึกษาแสดงใหเห็นวา ทิศทางของความคิดเห็นมีผลกระทบตอความตั้งใจซื้อ แตความสัมพันธระหวางผูใหขอมูลและผูรับขอมูล
และจํานวนของผูใหขอมูล ไมมีผลกระทบตอความตั้งใจซื้ออยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
คําสําคัญ: เครือขายสังคม ความสัมพันธระหวางผูใหขอมูลและผูรับขอมูล จํานวนของผูใหขอมูล ทิศทางของความคิดเห็น ความตั้งใจซื้อ

Abstract
Social network is now very popular among general users and marketing leaders who use it as direct way to set information about the
interest and demand of the target group clearly, including using it as another way to advertise, manage customer relationship and recognize
consumers purchase intention. This is very important for doing business because it can indicate the purchasing behavior of the consumers in the
future. This article investigated the factors that affected the purchase intention of the online social network that involved commercial activities;
these factors include interpersonal relationship, group size and the direction of opinion.
The result showed that the direction of opinion affected the purchase intention on statistical significance result while the interpersonal
relationship and the group didn’t. The conclusion from the study can be applied for marketing management in social network as well as the
example for other researches that relate to the context of purchase intention in social network.
Keyword: Social network, Interpersonal relationships, Group size, Direction of opinion, Purchase intention.

1. บทนํา
งานวิจัยนี้มีจุดมุงหมายเพื่อศึกษา วิเคราะหและเปรียบเทียบความสัมพันธระหวางผูใหขอมูลและผูรับขอมูล จํานวนของผูใหขอมูล และทิศทางของ
ความคิดเห็นที่มีผลตอความตั้งใจซื้อในเครือขายสังคมที่มีการดําเนินกิจกรรมเชิงพาณิชย โดยควบคุมปจจัยอื่นๆ ที่อาจสงผลกระทบตอการวิจัยนี้ใหคงที่
1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
เว็บไซตเครือขายสังคม เชน Twitter, Facebook หรือ Multiply เปนนวัตกรรมสื่อออนไลน ที่สามารถใชเปนเครื่องมือการตลาดไดหลาย
รูปแบบ โดยอาศัยการเชื่อมโยง (Connection) ระหวางสมาชิกในเครือขายสังคมออนไลน เนื่องจากผูบริโภคที่เปนสมาชิกเครือขายสังคมออนไลน
สามารถแสดงความคิดเห็นผานเครือขายไดโดยตรง ในขณะเดียวกันขอมูลการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเหลานี้ สามารถใชเปนแหลงขอมูลทางตรง
สําหรับผูประกอบธุรกิจ เพื่อที่จะทราบถึงความสนใจ และความตองการของผูบริโภคไดอยางชัดเจน (นิตนา ฐานิตธนกร, 2554) ทําใหนักการตลาด
หันมาใหความสนใจกับการใชขอมูลจากเครือขายสังคมเปนแหลงขอมูลและเปนเครื่องมือทางการตลาดมากขึ้น
สําหรับผูประกอบธุรกิจที่ตองการใชเครือขายสังคมในการสรางโอกาสทางธุรกิจ จะใชเครือขายสังคมในลักษณะของอิทธิพลทางสังคม
(Social influences) (ภิเษก ชัยนิรันดร, 2554) เพื่อใหกลุมเปาหมายคลอยตาม ซึ่งจะนําไปสูความตั้งใจซื้อในที่สุด (นพมาศ อุงพระ, 2546) โดยการ
คลอยตามสามารถเกิดจากปจจัยตางๆ ไดแก (1) ความสัมพันธระหวางผูใหขอมูลและผูรับขอมูล เนื่องจากปจจุบันการหาขอมูลของสินคาและบริการ
ตางๆ บนเครือขายสังคม ผูบริโภคสวนใหญปฏิเสธที่จะรับฟงหรือเชื่อถือผูประกอบธุรกิจ แตใหความเชื่อถือเพื่อนบนเครือขายสังคมออนไลน ผูที่มี
ชื่อเสียง หรือผูที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน (เกษม เทียนทองดี, 2553) (2) จํานวนของผูใหขอมูล สิทธิโชค วรานุสันติกุล (2547) กลาววา การคลอย
ตามอาจจะเกิดขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆ ตามจํานวนคนที่เพิ่มขึ้น ก็จริง แตจะมีจุดหนึ่งซึ่งจะเปนจุดอิ่มตัว จํานวนคนที่เพิ่มขึ้นภายหลังจากจุดนี้จะมีจํานวนคน
ที่คลอยตามลดนอยลง (3) ทิศทางของขอมูล เนื่องจากขอมูลขาวสารมีผลตอการเปลี่ยนแปลงทางความคิดของบุคคล ลักษณะของการใหขาวสารที่ดี มี
เหตุผล ก็เปนสวนหนึ่งในการจูงใจ ซึ่งสามารถดึงดูดความสนใจและทําใหเกิดการคลอยตามได การสื่อสารที่ใหขอมูลขาวสารทั้ง 2 ดานคือทั้งดานดี
และไมดี จะทําใหเกิดการคลอยตามไดดีกวาการสื่อสารที่ใหขอมูลขาวสารเพียงดานใดดานหนึ่ง (Willis and Hollander, 1964) และ (Janis, 1954) ยัง
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กลาวอีกวา ขอมูลขาวสารที่เปนกลาง จะมีผลตอการคลอยตามของบุคคล มากกวาขอมูลขาวสารที่แสดงใหเห็นอยางชัดเจนวามีเจตนาใหผูรับเกิดการ
คลอยตาม และบอยครั้งที่ขอมูลขาวสารประเภทหลังนี้จะไดรับการตอตานแทนการคลอยตาม
จากที่มาและความสํา คัญของปญหาที่ ไ ดกล าวมาข างต น ผูวิ จั ยสนใจที่จ ะศึกษา เกี่ ย วกั บผลกระทบของตัวแปรอิสระ ซึ่ งไดแก (1)
ความสัมพันธระหวางผูใหขอมูลและผูรับขอมูล (2) จํานวนของผูใหขอมูล และ (3) ทิศทางของความคิดเห็นที่มีตอตัวแปรตาม คือ ความตั้งใจซื้อใน
บริบทเครือขายสังคมออนไลนที่มีการดําเนินกิจกรรมเชิงพาณิชย
1.2 ตัวแปรสําคัญทีศ่ ึกษา
1.2.1 ตัวแปรอิสระ ประกอบดวย 3 ตัวแปร ดังนี้
1. ความสัมพันธระหวางผูใหขอมูลและผูรับขอมูล แบงเปน 2 รูปแบบ คือ (1) เพื่อน และ (2) คนแปลกหนา
2. จํานวนของผูใหขอมูล แบงเปน 3 ขนาด คือ (1) 1-2 คน (2) 3-5 คน และ (3) มากกวา 5 คนขึ้นไป
3. ทิศทางของความคิดเห็น แบงเปน 3 ลักษณะคือ (1) ความคิดเห็นเชิงบวก (2) ความคิดเห็นเชิงลบ และ (3) ความคิดเห็นทั้งเชิงบวกและเชิงลบ
1.2.2 ตัวแปรตาม คือ ความตั้งใจซื้อ วัดจากขอถามในแบบสอบถามจํานวน 3 ขอ และคาคะแนนอยูในชวงน้ําหนัก 11 ระดับหรือตั้งแต -5 (ไมซื้อ
อยางแนนอน) ถึง 5 (ซื้ออยางแนนอน)
1.2.3 ตัวแปรควบคุม ไดแก
1. งานวิจัยนี้เปนการศึกษาบนเครือขายสังคมที่มีการดําเนินกิจกรรมเชิงพาณิชยเทานั้น จึงไดทําการทดลองและเก็บขอมูลผานเว็บไซตเครือขาย
สังคมที่มีลักษณะดังกลาวและเลือกใชกลุมทดลองที่เปนผูใชงานเครือขายสังคมจริงและเคยมีประสบการณจริงในสถานการณที่ผูวิจัยสนใจเทานั้น
เพื่อใหผลการทดลองที่ไดมีความนาเชื่อถือมากยิ่งขึ้น
2. สินคาที่ใชสําหรับการเก็บขอมูล คือ โทรศัพทเคลื่อนที่ประเภทสมารทโฟน ยี่หอ Samsung รุน Galaxy Cooper เนื่องจากเปนโทรศัพท
เคลื่อนที่รุนใหม และยังไมคอยเปนที่รูจัก รวมทั้งเปนสินคาที่ราคาไมสูงมากนัก และไมมีความเกี่ยวของกับเพศชายและหญิง เพื่อปองกันไมใหปจจัย
ในเรื่องของทัศนคติและเพศที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อ
1.3 วัตถุประสงค
1. เพื่อศึกษาผลกระทบของความสัมพันธระหวางผูใหขอมูลและผูรับขอมูลที่มีตอความตั้งใจซื้อในเครือขายสังคม
2. เพื่อศึกษาผลกระทบของจํานวนของผูใหขอมูลที่มีตอความตั้งใจซื้อในเครือขายสังคม
3. เพื่อศึกษาผลกระทบของทิศทางของความคิดเห็นที่มีตอความตั้งใจซื้อในเครือขายสังคม

2. วิธีการทดลอง
2.1 เครื่องมือในการเก็บขอมูล
งานวิจัยนี้เปนการทดลองในสภาพการณจริง (Quasi-eExperiment) ผูวิจัยไดออกแบบและพัฒนาแบบสอบถามออนไลน โดยมีสวนที่สําคัญ 2 สวน คือ
1. เปนคําถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม เชน เพศ อายุ เว็บไซตเครือขายสังคมที่เคยใชบริการ จํานวนปของการใชงานเครือขาย
สังคม และประสบการณการคนหาขอมูลของสินคาหรือบริการที่สนใจบนเครือขายสังคมเพื่อประกอบการตัดสินใจซื้อ เพื่อใชเปนขอมูลในการวัด
ความเหมือนกันของหนวยตัวอยาง (Homogeneity) เพื่อใชเลือกหนวยตัวอยางที่มีประสบการณใชขอมูลในเครือขายสังคมประกอบการตัดสินใจซื้อ
และเพื่อใหไดหนวยตัวอยางที่มีความเหมือนกันและทดแทนกันได
2. เปนคําถามเกี่ยวกับความตั้งใจซื้อ ผูวิจัยสรางหนาจอสถานการณสมมติเสมือนจริงของการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโทรศัพทมือถือ Samsung
Galaxy Cooper บน เว็บไซตเครือขายสังคมเฟซบุค (Facebook) แสดงดังภาพที่ 1 และ ภาพที่ 2 โดยกําหนดใหผูตอบแบบสอบถามเปนตัวละครสมมติ
ในสถานการณนั้น และใหผูตอบแบบสอบถามทําแบบสอบถามความตั้งใจซื้อ ซึ่งผูวิจัยปรับปรุงมาจากงานวิจัยของ อัญญา สุศรีวรพฤฒิ (2545), วันดี
ฉัตรธนะสิริเวช (2551) และ ใจฝน มุขแฉลม (2553)

ภาพที่ 1: สถานการณสมมติกรณีความสัมพันธระหวางผูใหขอมูลและผูรับขอมูลเปนแบบเพื่อน มีจํานวนของผูใหขอมูล
1-2 คน และมีทิศทางของความคิดเห็นเปนเชิงบวก
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ภาพที่ 2 สถานการณสมมติกรณีความสัมพันธระหวางผูใหขอมูลและผูรับขอมูลเปนแบบคนแปลกหนา
มีจํานวนของผูใหขอมูล 3-5 คน และมีทิศทางของความคิดเห็นเปนเชิงลบ
แบบสอบถามสําหรับงานวิจัยนี้มีทั้งหมด 18 แบบ โดยมีขอคําถามในสวนที่ 1 และ สวนที่ 2 เหมือนกันทุกประการ จะมีความแตกตางเฉพาะสวน
ของหนาจอแสดงสถานการณสมมติ ซึ่งเปลี่ยนแปลงตามตัวแปรตนของงานวิจัยนี้ 18 แบบ ดังแสดงในตารางที่ 1

ตารางที่ 1: แสดงสถานการณสมมติทั้ง 18 แบบ
สถานการณ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

ความสัมพันธระหวางผูใหขอมูลและผูรับขอมูล
เพื่อน
เพื่อน
เพื่อน
คนแปลกหนา
คนแปลกหนา
คนแปลกหนา
เพื่อน
เพื่อน
เพื่อน
คนแปลกหนา
คนแปลกหนา
คนแปลกหนา
เพื่อน
เพื่อน
เพื่อน
คนแปลกหนา
คนแปลกหนา
คนแปลกหนา

จํานวนของผูใหขอมูล
1-2 คน
1-2 คน
1-2 คน
1-2 คน
1-2 คน
1-2 คน
3-5 คน
3-5 คน
3-5 คน
3-5 คน
3-5 คน
3-5 คน
มากกวา 5 คนขึ้นไป
มากกวา 5 คนขึ้นไป
มากกวา 5 คนขึ้นไป
มากกวา 5 คนขึ้นไป
มากกวา 5 คนขึ้นไป
มากกวา 5 คนขึ้นไป

ทิศทางของความคิดเห็น
ความคิดเห็นเชิงบวก
ความคิดเห็นเชิงลบ
ความคิดเห็นทั้งเชิงบวกและเชิงลบ
ความคิดเห็นเชิงบวก
ความคิดเห็นเชิงลบ
ความคิดเห็นทั้งเชิงบวกและเชิงลบ
ความคิดเห็นเชิงบวก
ความคิดเห็นเชิงลบ
ความคิดเห็นทั้งเชิงบวกและเชิงลบ
ความคิดเห็นเชิงบวก
ความคิดเห็นเชิงลบ
ความคิดเห็นทั้งเชิงบวกและเชิงลบ
ความคิดเห็นเชิงบวก
ความคิดเห็นเชิงลบ
ความคิดเห็นทั้งเชิงบวกและเชิงลบ
ความคิดเห็นเชิงบวก
ความคิดเห็นเชิงลบ
ความคิดเห็นทั้งเชิงบวกและเชิงลบ

ในสวนของความคิดเห็น ไดนํามาจากความคิดเห็นจริงของผูบริโภคบนเว็บไซตเครือขายสังคมออนไลน โดยผูวิจัยไดจัดทําแบบสอบถามเพื่อ
เลือกความคิดเห็นที่จะนํามาใชในการทดลอง และเลือกความคิดเห็นสุดโตง (Extreme) ทั้งในเชิงบวกและเชิงลบออก กลาวคือ เปนความคิดเห็นที่ทํา
ใหผูรับขอมูลตัดสินใจไดทันทีวาจะตัดสินใจซื้อหรือไมซื้อ ซึ่งความคิดเห็นสุดโตงดังกลาวจะมีผลกระทบตอตัวแปรจํานวนของผูใหขอมูล และนํา
ความคิดเห็นที่เหลือมาใชในงานวิจัย
2.2 กลุมตัวอยางและการเก็บขอมูล
งานวิจัยนี้ตองการเก็บขอมูลจากผูใชงานเครือขายสังคมจริงเทานั้น โดยพิจารณาจากเว็บไซตเครือขายสังคมออนไลนที่ไดรับความนิยมมากที่สุด
พบวา ในป 2553 เว็บไซตเครือขายสังคมออนไลนที่ไดรับความนิยมมากที่สุดคือ เฟซบุค (Facebook) (eBizMBA, 2010) และผลสํารวจของเดือน
มกราคม ป พ.ศ. 2554 ยังระบุวา มีคนไทยใชงานเว็บไซตเครือขายสังคมเฟซบุค (Facebook) ประมาณ 11,322,300 คน คิดเปน 53.89% ของผูใชงาน
อินเทอรเน็ตทั้งหมด (Socialbakers, 2010) ผูวิจัยจึงเลือกเว็บไซตเครือขายสังคมเฟซบุค (Facebook) ในการเก็บขอมูล โดยนําลิงคของแบบสอบถามไป
วางไวที่เว็บไซตเครือขายสังคม เฟซบุค (Facebook) ที่มีการดําเนินกิจกรรมเชิงพาณิชย ไดแก http://www.facebook.com/2handphone พรอมทั้ง
ประกาศเชิญชวนใหบุคคลเขารวมตอบแบบสอบถาม
2.3 กรอบการวิเคราะหขอมูล
1. เลือกใชขอมูลจากกลุมตัวอยางที่มีประสบการณการคนหาขอมูลของสินคาหรือบริการที่สนใจบนเครือขายสังคมเพื่อประกอบการตัดสินใจซื้อ
2. นําคําตอบเกี่ยวกับขอมูลสวนตัว มาวิเคราะหดวยสถิติเชิงพรรณนา เพื่อสรุปลักษณะของกลุมตัวอยาง
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3. วิเคราะหผลตัวแปรตาม โดยมีกรอบของการวิเคราะหขอมูลคือ การตรวจสอบการแจงแจงของขอมูลวาเปนแบบปกติหรือไม ดวยการใชสถิติ
ทดสอบ Kolmogorov-smirnov ถาพบวา โดยถาขอมูลมีการการแจกแจงแบบปกติ ผูวิจัยจึงสามารถทดสอบสมมติฐานแบบอิงพารามิเตอร (Parametric test)
แตถาขอมูลไมมีการแจกแจงแบบปกติ จะทดสอบสมมติฐานดวยวิธีการแบบไมอิงกับพารามิเตอร (Non parametric test) (กัลยา, 2551)
2.4 การวิเคราะหความเชื่อถือได
การวิเคราะหความเชื่อถือไดหรือความเที่ยงตรง เปนเทคนิควัดความเชื่อถือไดของเครื่องมือ ซึ่งหากผลวิเคราะหความเชื่อถือได ของขอถามใน
แบบสอบถาม ใหคาความเชื่อถือไดของสัมประสิทธิ์ครอนบัคอัลฟามีคามากกวา 0.7 หรือเขาใกล 1 แสดงวาความนาเชื่อถือของขอถามนั้นมีมาก โดย
ผลการวิเคราะหความเชื่อถือไดของงานวิจัยนี้ เปนดังตารางที่ 2

ตารางที่ 2 การวิเคราะหความเชื่อถือไดของขอถามที่ใชวัดความตั้งใจซื้อ
ตัวแปร

จํานวนขอคําถาม

Cronbach’s Alpha

3 ขอ

0.766

ความตั้งใจซื้อ

3. ผลการทดลองและวิจารณผล
จากผลการเก็บขอมูล ตั้งแตวันที่ 25 ก.พ. 2555 - 31 มี.ค. 2555 มีผูเขารวมตอบแบบสอบถามทั้งหมดจํานวน 602 คน พบวา เปนผูที่เคยใชความคิดเห็น
บนเครือขายสังคมในการประกอบการตัดสินใจซื้อสินคาหรือบริการ หรือมีผูที่มีคุณสมบัติตรงตามที่ตองการคิดเปนรอยละ 85.05 จากการทดสอบความ
เปนเอกพันธ (Test of homogeneity) ของหนวยทดลอง พบวา หนวยทดลองมีลักษณะความเปนเอกพันธ คือ มีความเหมือนกันและทดแทนกันได
3.1 ลักษณะทางประชากรของหนวยทดลอง
การวิเคราะหขอมูลขั้นตนหรือลักษณะสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) พบวา หนวยทดลองเปนเพศหญิงรอยละ 60.74 หนวยทดลองอยูใ นชวง
อายุ 18–24 ป รอยละ 49.61 หนวยทดลองเคยใชบริการเว็บไซตเครือขายสังคมเฟซบุค (Facebook) รอยละ 100.00 และหนวยทดลองใชงานเว็บไซตเครือขาย
สังคม มากกวา 5 ป รอยละ 75.20
3.2 ผลการทดลอง
จากการวิเคราะหขอมูล สามารถแสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวแปรที่ตองการศึกษาไดดังตารางที่ 2

ตารางที่ 2: แสดงสถิติของตัวแปรที่ไดจากการทดลอง
ความสัมพันธระหวางผูใ หขอมูลและ
ผูรับขอมูล
จํานวนของผูใหขอมูล

ทิศทางของความคิดเห็น

ตัวแปรตน
เพื่อน
คนแปลกหนา
เชิงบวก
เชิงลบ
ทั้งเชิงบวกและเชิงลบ
1-2 คน
3-5 คน
มากกวา 5 คนขึ้นไป

จํานวนหนวยตัวอยาง (คน)
249
263
176
168
168
174
166
172

คาเฉลี่ย
0.63
0.25
0.43
0.86
0.02
3.03
-2.70
0.84

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2.91
3.09
2.70
2.78
3.46
1.40
1.63
2.43

ผูวิจัยไดตรวจสอบการแจกแจกของขอมูล พบวาตัวแปรตามทั้งสามไมมีการแจกแจงแบบปกติหรือไมใกลเคียงแบบปกติ ผูวิจัยจึงใชการการทดสอบ
แมนวิทนียและการทดสอบ Kruskal-Wallis H test โดยงานวิจัยนี้กําหนดระดับนัยสําคัญเทากับ 0.05 ผลการวิเคราะหขอมูล แสดงดังตารางที่ 3, 4 และ 5

ตารางที่ 3: ผลการวิเคราะหผลกระทบของความสัมพันธระหวางผูใหขอมูลและผูรับที่มีตอความตั้งใจซื้อ
ความสัมพันธระหวางผูใหขอมูลและผูรับขอมูล
เพื่อน
คนแปลกหนา

จํานวนชุดขอมูล (n)
249
263

ความตั้งใจซื้อ
Mann-Whitney U
30681.500

Z

Sig.

-1.239

0.215

ตารางที่ 4: ผลการวิเคราะหผลกระทบของจํานวนของผูใหขอมูลที่มีตอความตั้งใจซื้อ
ขนาดของผูใหขอมูล
1-2 คน
3-5 คน
มากกวา 5 คนขึ้นไป

จํานวนชุดขอมูล (n)
176
168
168
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Chi-Square

Kruskal-Wallis H Test
df

Sig.

5.13

2

0.077
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ตารางที่ 5: ผลการวิเคราะหผลกระทบของทิศทางของความคิดเห็นที่มีตอความตั้งใจซื้อ
ทิศทางของความคิดเห็น
เชิงบวก
เชิงลบ
ทั้งเชิงบวกและเชิงลบ

จํานวนชุดขอมูล (n)
174
166

Chi-Square

Kruskal-Wallis H Test
df

306.745

2

Sig.
0.000

172

จากผลการวิเคราะหทางสถิติ พบวา ความสัมพันธระหวางผูใหขอมูล และขนาดของกลุมผูใหขอมูลไมมีผลกระทบตอความตั้งใจซื้อในเครือขายสังคม
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ แตทิศทางของขอมูลมีผลกระทบตอความตั้งใจซื้อในเครือขายสังคมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ และเมื่อพิจารณาผลของคาเฉลี่ย
ของความตั้งใจซื้อจากสถิติเชิงพรรณนาประกอบ พบวา เมื่อทิศทางของความคิดเห็นเปนเชิงบวกคาเฉลี่ยของความตั้งใจซื้อจะสูงทีส่ ดุ และมีคา เปนบวก อาจ
กลาวไดวา ทิศทางของความคิดเห็นเชิงบวกกอใหเกิดความตั้งใจซื้อ ขณะที่ความคิดเห็นเชิงลบมีคาเฉลี่ยของความตั้งใจซื้อต่ําที่สุดและมีคา เปนลบ และอาจ
กลาวไดวา ทิศทางของความคิดเห็นเชิงลบกอใหเกิดความตั้งใจที่จะไมซื้อ สวนความคิดเห็นทั้งเชิงบวกและเชิงลบมีคาเฉลี่ยของความตั้งใจซื้อเขาใกลคา
ศูนย อาจกลาวไดวาความคิดเห็นทั้งเชิงบวกและเชิงลบสงผลใหผูรับขอมูลไมสามารถตัดสินใจซื้อหรือไมซื้อไดอยางชัดเจนเมื่อเปรียบเทียบกับความ
คิดเห็นในลักษณะอื่น

4. สรุป
งานวิจัยนี้สามารถเปนแนวทางใหกับผูประกอบการหรือนักการตลาด นําผลที่ไดจากงานวิจัยไปประยุกตใชกับธุรกิจ เกี่ยวกับการเลือกบุคคล
เปนตัวกลางในการสงขอมูล ขาวสาร ใหแกผูบริโภค เนื่องจากผลของงานวิจัยแสดงใหเห็นวา ความสัมพันธระหวางผูใหขอมูลและผูรับขอมูลมีผลตอ
ความตั้งใจซื้อของผูรับขอมูลไมแตกตางกัน อาจเนื่องมาจากในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสินคาหรือบริการบนเครือขายสังคมที่มีการดําเนินกิจกรรม
เชิงพาณิชย ผูรับขอมูลอาจเห็นวาเพื่อนหรือคนแปลกหนาก็เปนผูบริโภคเชนเดียวกัน หรืออาจกลาวไดวา ในบริบทของการบริโภคสินคา ผูบริโภคอาจ
จําแนกความแตกตางของกลุมคนที่เกี่ยวของตามบทบาทและการมีสวนไดสวนเสีย วาเปนกลุมเจาของสินคาและบริการ และกลุมผูบริโภค หากจําแนกใน
ลักษณะดังกลาว เพื่อนและคนแปลกหนาก็จะจัดเปนกลุมผูบริโภคเชนเดียวกัน ดังนั้นผูประกอบการหรือนักการตลาดสามารถเลือกบุคคลใดก็ไดเปน
สื่อกลางในการสงขอมูล ขาวสาร ตางๆ ไปยังผูบริโภคในเครือขายสังคม เชน ใชคนแปลกหนาที่เปนผูเชี่ยวชาญในการสงขอมูล ขาวสาร ถึงผูบริโภค เปน
ตน สวนทิศทางของความคิดเห็น พบวา ทิศทางของความคิดเห็นมีผลกระทบตอความตั้งใจซื้อหรือไมซื้อสินคาหรือบริการในเครือขายสังคมทีม่ กี ารดําเนิน
กิจกรรมเชิงพาณิชย หากพิจารณาถึงผลเสียที่อาจเกิดขึ้นจากขอความเชิงลบเกี่ยวกับสินคาหรือบริการ ดังนั้นผูประกอบการควรใหความสําคัญกับการเฝา
ระวังการแสดงความคิดเห็นของผูบริโภคเกี่ยวกับสินคาหรือบริการผานเว็บไซตเครือขายสังคมมากขึ้น เนื่องจากผลการวิจัยแสดงใหเห็นวา ผูบริโภคสวน
ใหญสนใจที่จะคนหาขอมูลเกี่ยวกับสินคาหรือบริการในเครือขายสังคมเพื่อประกอบการตัดสินใจซื้อสินคาหรือบริการ
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บทคัดยอ

วิทยานิ พนธฉบั บนี้มี วั ตถุ ประสงค หลั กเพื่ อศึกษาถึงผลกระทบของความสามารถในการทํ ากํ าไรและความเสี่ ยงที่ มี ผลต อการเปลี่ ยนแปลง
ผลตอบแทนจากการลงทุนในหลักทรัพย โดยใชอัตราสวนทางการเงินที่แสดงความสามารถในการทํากําไร ไดแก อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย, อัตรา
ผลตอบแทนของสวนของผูถือหุน, อัตราหมุนของสินทรัพยดําเนินงาน และอัตราสวนทางการเงินที่แสดงความเสี่ยง ไดแก อัตราหนี้สินตอทุน, อัตราหนี้สิน
ตอสินทรัพยรวม,อัตราวัดความสามารถในการจายดอกเบี้ย ทดสอบกับผลตอบแทนจากการลงทุนในหลักทรัพยในสวนของราคาหลักทรัพยและอัตราสวนเงิน
ปนผลตอบแทน โดยศึกษาเฉพาะบริษัทในกลุมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ชวงไตรมาสที่ 1 ป พ.ศ.2551 ถึง
ไตรมาสที่ 4 ป พ.ศ. 2554 จํานวน 25 บริษัท ในการวิเคราะหขอมูลผูวิจัยไดเก็บรวบรวมขอมูลจากงบการเงินรายไตรมาส, ราคาปดและอัตราผลตอบแทนเงิน
ปนผล จากระบบ SETSMART และการทดสอบสมมติฐานไดใชวิธีการทางสถิติ เชน คาเฉลี่ย และการวิเคราะหความถดถอยเชิงพหุ จากการวิเคราะหความ
ถดถอยเชิงพหุของความสามารถในการทํากําไรและความเสี่ยงที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงผลตอบแทนจากการลงทุนในหลักทรัพย สรุปผลไดวาอัตรา
ผลตอบแทนจากสินทรัพยรวม อัตราผลตอบแทนของสวนของผูถือหุน อัตราสวนหนี้สินตอทุน อัตราสวนวัดความสามารถในการจายดอกเบี้ยสงผลตอการ
เปลี่ยนแปลงตอราคาหลักทรัพย และอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยรวม อัตราหนี้สินตอทุนสงผลตอการเปลี่ยนแปลงอัตราสวนเงินปนผลตอบแทนของกลุม
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นักลงทุนสนใจในอัตราสวนอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยรวมเนื่องจากอัตราสวนดังกลาวจะเนนถึงความสามารถใน
การทํากําไรของกิจการรวมไปถึงความสามารถในการบริหารสินทรัพยของกิจการและในสมการสินทรัพยนั้นมีรายการหนี้สินและสวนของผูถือหุนรวมอยู
ดวย ทําใหสามารถวิเคราะหฐานะกิจการ ขณะเดียวกันอัตราสวนหนี้สินตอทุนแสดงถึงโครงสรางเงินทุนของกิจการ หากกิจการมีหนี้สินมากกวาสวนของผู
ถือหุนความเสี่ยงในการชําระหนี้ดังนั้นสภาพคลองทางการเงินจะเปนเงื่อนไขที่อาจจะทําใหกิจการไมสามารถจายเงินปนผลได สวนอัตราผลตอบแทนของ
สวนของผูถือหุนถึงแมจะมีผลตอการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย แตไมสงผลตออัตราสวนเงินปนผลตอบแทนเนื่องจากผลลัพธของอัตราสวนนี้จะไม
สะทอนฐานะการเงินที่แทจริงของกิจการหากกิจการมีหนี้สินมากกวาสวนของผูถือหุน และอัตราวัดความสามารถในการจายดอกเบี้ยสงผลตอราคาหลักทรัพย
อันเนื่องจากอัตราสวนนี้เปนอัตราสวนที่เกี่ยวเนื่องจากผลกําไรของกิจการ ดวยการวัดความสามารถในการทํากําไรของอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยรวมจะ
ใชตัวเลขกําไรกอนตนทุนทางการเงินและภาษี ดังนั้นอัตราวัดความสามารถในการจายดอกเบี้ยจึงถูกนํามาพิจารณารวมดวยเหตุผลดังกลาว
อยางไรก็ตามกอนการตัดสินใจลงทุน นักลงทุนควรคํานึงถึงปจจัยอื่นๆ ประกอบการตัดสินใจลงทุนดวย เชน ปจจัยสภาพแวดลอมการลงทุน การ
วิเคราะหเศรษฐกิจ การวิเคราะหอุตสาหกรรม และการวิเคราะหกิจการ เปนตน เพื่อใหไดรับขอมูลเพื่อนํามาใชในการตัดสินใจในการลงทุนใหมีความแมนยํา
ขึ้น ทําใหไดรับผลตอบแทนจากการลงทุนในหลักทรัพยตามที่ตองการ
คําสําคัญ : ความสามารถในการทํากําไรและความเสี่ยง ผลตอบแทนจากการลงทุนในหลักทรัพย

Abstract

This thesis has the main objective to study impact of profitability and risks that affect securities yield change. Using financial ratios that show the
profitability : return on equity, return on total assets, operating asset turnover and financial ratios that show the risk: debt to equity ratio, debt to total assets
ratio total , the ratio of the ability to pay interest. Test with yield securities in the stock price and dividend yield. By company-specific education in
information and communication technology in the stock exchange of Thailand Thai. Quarter time – series data from quarter 1 2551 (2008) to quarter 2
2554 (2011) and number of 25 companies in analyzing data, researchers are collecting data from the quarterly financial statements, prices and dividend yield
from the SETSMART system and test the hypothesis using method statistics such as average regression analysis and complex multiple descriptors.
From the regression analysis of complex multiple descriptors in profitability and risks that affect change in the yield from investment in
securities. Summary results that yield and total assets The yield of shareholders ' equity Debt equity ratio The ratio measures the ability to pay interest affect
changes to the stock price and the yield from capital debt ratio total assets affect change ratio dividend yield of information and communication technology.
Investor interest in the yield ratio of total assets, because the ratio highlights the profitability of the business, including the ability to manage its assets and
liabilities and the assets equation contains a list of shareholders. Enables analysis of business as At the same time debt equity ratio represents its capital
structure. If the business has debts than equity risk in paying the debt, so financial liquidity is a condition that may cause business unable to pay dividends.
The yield of equity even affects the stock price changes, but do not affect compensation dividend ratio, because the results of this ratio will not reflect the
true financial position of the business if the business has more than liabilities and shareholders' equity ratio measures the ability to pay interest affect the
prices of securities because this ratio is the ratio of profit because the Consortium. By measuring the ability of yield and total asset numbers profit before
finance costs and income tax. Therefore, the rate of the interest payments will be taken into account, together with the reason. However, before any
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investment decision. Investors should consider other factors such as investment decision factors, environmental economic analysis of investment and
industry analysis, business analysis, etc to get information to be used in decision making in investment, with precision. Lets get the yield from investment in
securities.
Keywords: Profitability and risk, The yields of securities.

1. บทนํา
การลงทุนในตราสารทุนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเปนแหลงการลงทุนประเภทหนึ่งของนักลงทุนและปจจุบัน
เปนที่นิยมสําหรับนักลงทุนทั้งรายใหญและรายยอย ทั้งนี้อาจเปนเพราะการพัฒนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศตางๆ ทําใหนักลงทุนมีความคลองตัวในการ
ดําเนินการในการซื้อหรือขายหุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย รวมทั้งความสะดวกในการสืบคนเขาถึงแหลงขอมูลตางๆเพื่อการตัดสินใจในการ
ลงทุน ตลาดหลักทรัพยถือเปนตลาดหุนที่มีระเบียบแบบแผน เพื่อการระดมเงินทุนระยะยาวใหกับธุรกิจตางๆในระบบเศรษฐกิจ ทําใหเกิดประโยชนอยางมาก
ตอนักลงทุนและเศรษฐกิจ ตลาดหลักทรัพยมีประโยชนแกเศรษฐกิจของประเทศ ชวยสนับสนุนการออมเงินระยะยาว ทําหนาที่เปนกลไกสําคัญในการจัดสรร
เงินออมระยะยาวใหแกนักลงทุนเพื่อการลงทุนในธุรกิจตางๆอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งสงผลใหระบบเศรษฐกิจมีการขยายตัว ชวยปรับโครงสรางเงินทุนของ
ธุรกิจใหมั่นคงมากขึ้น กฎระเบียบของตลาดหลักทรัพยที่บริษัทจดทะเบียนตองปฏิบัติทําใหบริษัทจดทะเบียนมีรายงานทางการเงินเปนไปตามมาตรฐานและ
ทันเวลา ซึ่งเปนผลดีตอนักลงทุนในการนําขอมูลรายงานทางการเงินไปศึกษาวิเคราะหเพื่อการตัดสินใจในการลงทุน
ประโยชนที่จะเกิดแกนักลงทุนและเศรษฐกิจในประเทศ รวมถึงโอกาสในการระดมทุนระยะยาวของธุรกิจนั้น ผูบริหารบริษัทจดทะเบียนตองมี
จิตสํานึกในการจัดทําขอมูลและรายการที่เกี่ยวของใหมีความครบถวนถูกตองและมีการเปดเผยขอมูลที่เกี่ยวของอยางเพียงพอและเหมาะสมเพราะเปนขอมูล
พื้นฐานที่นักลงทุนใหความสําคัญและจําเปนอยางยิ่งที่นักลงทุนจะตองศึกษาวิเคราะหและติดตามขอมูลของกิจการใหดีกอนตัดสินใจลงทุนในแตละครั้ง
เพื่อใหการลงทุนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพมากที่สุด ขอมูลงบการเงินของบริษัทจดทะเบียนจึงเปนประโยชนตอการตัดสินใจของนักลงทุน ตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย ตระหนักถึงความสําคัญในการสงเสริมใหนักลงทุนมีความรูและเขาใจเกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพยโดยใชประโยชนจาก
ขอมูลปจจัยพื้นฐาน เพื่อใชพิจารณาและตัดสินใจลงทุนไดอยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสม โดยเฉพาะอยางยิ่งขอมูลจากงบการเงิน รายงานแสดงฐานะ
การเงินและ ผลการดําเนินงานของบริษัทจดทะเบียน ซึ่งการวิเคราะหขอมูลในงบการเงินเปนเรื่องยากตอความเขาใจ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยจึง
สนับสนุนในการใหความรูกับนักลงทุนรวมทั้งในการจัดทําหนังสือ “เทคนิคการวิเคราะหงบการเงินบริษัทจดทะเบียน” ขึ้น เพื่อเปนสวนหนึ่งในการ
เสริมสรางความรูความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับหลักการและเทคนิคในการวิเคราะหงบการเงินบริษัทจดทะเบียนเพื่อใหผูลงทุนไดทําความเขาใจเกี่ยวกับ
ความสําคัญและความหมายของงบการเงิน ประเภทขอมูลตางๆในงบการเงิน หลักเกณฑการจัดทําและการเปดเผยขอมูลงบการเงินของบริษัทจดทะเบียน
รวมถึงแหลงขอมูลที่สําคัญในการติดตามคนควาศึกษาของนักลงทุน (ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย, 2546)
ปจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication Technologies : ICTs) มีบทบาทกวางขวางในทุกวงการและกลายเปน
เครื่องมือสําคัญของการทํางานทุกดาน นับตั้งแตทางดานการศึกษา การพาณิชย เกษตรกรรม สาธารณสุข การวิจัยและพัฒนา ตลอดจนดานการเมืองและราชการ
โดยในปจจุบันไมมีงานดานไหนที่ไมมีผูคิดประยุกตหรือนําเทคโนโลยีสารสนเทศเขาไปชวยใหการทํางานนั้นๆมีประสิทธิภาพหรือประสิทธิผลดียิ่งขึ้น
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารก็คือ เทคโนโลยีสองดานหลักๆที่ประกอบดวยเทคโนโลยีระบบคอมพิวเตอร และ เทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคมที่ผนวก
เขาดวยกัน แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ฉบับที่ 2 ของประเทศไทย (พ.ศ.2552-2556) กําหนดวิสัยทัศน “ประเทศไทยเปนสังคมอุดมปญญา
(SMART THAILAND) ดวย ICT” โดยมีเปาหมายประชาชนไมนอยกวา 50% ของประเทศมีความรอบรู เขาถึง และใชสารสนเทศอยางมีวิจารณญาณ ยกระดับ
ความพรอมดานไอซีทีของประเทศใหอยูในกลุมที่มีระดับการพัฒนาสูงสุด 25% (Top quartile) เพิ่มบทบาทสําคัญของอุตสาหกรรมไอซีทีในระบบเศรษฐกิจ
ประเทศใหมีสัดสวนมูลคาเพิ่ม ไมนอยกวา 15% วัตถุประสงค เพื่อพัฒนากําลังคนไอซีทีใหมีปริมาณและคุณภาพตรงตามความตองการของตลาด เพื่อสรางธรร
มาภิบาลในการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อสนับสนุนการปรับโครงสรางการผลิตสูการเพิ่มคุณคาของสินคาและบริการ เพื่อ
เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนและปจเจกบุคคล และเพื่อเสริมสรางศักยภาพของธุรกิจและอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
จึงเห็นไดวาอุตสาหกรรมดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีแนวโนมในการเติบโตอยางตอเนื่อง รวมทั้งสภาวะการแขงขันใน
อุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงการลงทุนในสินทรัพยเพื่อการพัฒนาขีดความสามารถใหรองรับตลาดสวนนี้ดวย บริษัทที่เปนผูครองตลาดอุตสาหกรรมในสวน
นี้สวนใหญเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยในกลุมธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ของตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย บริษัทจดทะเบียนในหมวดนี้มีทั้งสิ้น 26 บริษัท
1.1 วัตถุประสงคของการศึกษา
1. ศึกษาผลการเปลี่ยนแปลงของความสามารถในการทํากําไรจากอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยรวม อัตราผลตอบแทนของสวนของผูถ อื หุน และ
อัตราหมุนของสินทรัพยดําเนินงานที่มีตอการเปลี่ยนแปลงผลตอบแทนจากการลงทุนในหลักทรัพยหรือไม (ภณิตา สัจจะเดชาชัย, 2550)
2. ศึ กษาผลการเปลี่ ยนแปลงของความเสี่ ยงของธุ รกิ จจากอั ตราส วนหนี้ สินต อทุ น อัตราส วนหนี้ สิ นต อสิ นทรัพย รวมและอั ตราส วนวั ด
ความสามารถในการจายดอกเบี้ยที่มีตอการเปลี่ยนแปลงผลตอบแทนจากการลงทุนในหลักทรัพยหรือไม
1.2 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. การศึกษานี้แสดงใหเห็นถึงผลการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยรวมที่แสดงถึงประสิทธิภาพใชสินทรัพยในการทํากําไร
อัตราผลตอบแทนของสวนของผูถือหุนแสดงถึงกิจการทํากําไรใหผูถือหุนอยางไรและอัตราหมุนเวียนของสินทรัพยดําเนินงานแสดงถึงประสิทธิภาพใน
การบริหารใชประโยชนจากสินทรัพยกอใหเกิดรายไดเทาใดซึ่งอัตราสวนดังกลาวเปนอัตราสวนที่แสดงถึงความสามารถและประสิทธิภาพในการทํากําไร
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2. การศึกษานี้แสดงใหเห็นถึงผลการเปลี่ยนแปลงของอัตราสวนหนี้สินตอทุนและอัตราสวนหนี้สินตอสินทรัพยรวมซึ่งแสดงถึงโครงสราง
เงินทุนและการจัดหาเงินทุนของกิจการ อัตราสวนวัดความสามารถในการจายดอกเบี้ยแสดงถึงความสามารถในการทํากําไรมีเหลือสําหรับดอกเบี้ยจาย
เทาใดอัตราสวนดังกลาวแสดงถึงความเสี่ยงของกิจการมีอยางไร
3. การศึกษาผลของการเปลี่ยนแปลงอัตราสวนทางการเงินของความสามารถและประสิทธิภาพในการทํากําไร และอัตราสวนที่แสดงความเสี่ยง
ของธุรกิจมีตอการเปลี่ยนแปลงผลตอบแทนจากการลงทุนในหลักทรัพยอยางไร
4. ผลการศึกษาที่ไดจะเปนประโยชนตอการพัฒนาตลาดทุนไทยในดานการสงเสริมและพัฒนาความรูความเขาใจดานการลงทุนใหแกนักลงทุน
ไทยทั่วไป โดยอาศัยแหลงขอมูลเชิงคุณภาพ ชวยเสริมความรูความเขาใจแกนักลงทุนไทยผูสนใจไดรูจักประยุกตใชขอมูลตางๆจากงบการเงินมาพิจารณา
กอนตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย เพื่อปองกันความเสี่ยงจากการลงทุนของนักลงทุนไทย
1.3 กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรตน

ตัวแปรตาม

ความสามารถในการทํากําไร
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย
(Return on Assets : ROA)
อัตราผลตอบแทนของสวนของผูถือหุน (Return on Equity : ROE)
อัตราหมุนของสินทรัพยดําเนินงาน (Operating Asset Turnover : OAT)
ความเสี่ยงของธุรกิจ
อัตราสวนหนี้สินตอทุน (Debt to Equity : DE)
อัตราสวนหนี้สินตอสินทรัพยรวม (Debt to Total Assets : DA)
อัตราสวนวัดความสามารถในการจายดอกเบี้ย (Interest Coverage : IC)

ราคาหลักทรัพย

อัตราสวนเงินปนผล
ตอบแทน

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย
1.4 ขอบเขตของการวิจัย
1. ศึกษาขอมูลทางการเงินของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย กลุมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2. ขอมูลที่ใชเปนรายไตรมาสจากงบการเงินรายไตรมาส ราคาหลักทรัพย (ราคาปด) และอัตราสวนเงินปนผลตอบแทนของหลักทรัพย
3. ระยะเวลาที่ทําการศึกษา ชวงไตรมาสที่ 1 ป พ.ศ. 2551 ถึง ไตรมาสที่ 2 ป พ.ศ. 2554 ซึ่งเปนปปจจุบันที่สุดในชวงเวลาที่ทําการวิจัย

2. วิธีการศึกษา

รูปแบบของการวิจัยที่ใชคือ การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research) โดยจัดเก็บขอมูลจากแหลงขอมูลแบบทุติยภูมิ (Secondary data)
โดยรวบรวมขอมูลราคาหลักทรัพยของบริษัทในกลุมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารการสื่อสาร จากเว็บไซดของตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย ซึ่งการเก็บขอมูลแบบทุติยภูมิสามารถทําไดอยางสะดวกและรวดเร็วเนื่องจากมีการรวบรวมขอมูลไวแลว และการรวบรวมขอมูล
บริษัทในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยผูวิจัยไดรวบรวมขอมูลจากระบบ SETSMART (http://www.setsmart.com) ซึ่งใหบริการขอมูลของบริษัท
จดทะเบียนรวมทั้งขอมูลการซื้อขายหลักทรัพย ขาวสารตางๆ และขอมูลสถิติที่สําคัญ
2.1 ประชากรที่ศึกษา
ประชากรที่เลือกใชในการวิจัยครั้งนี้เปนบริษัทจดทะเบียนอยูในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยที่มีการซื้อขายปกติเนื่องจากเปนบริษัทที่มีการ
เปดเผยขอมูลงบการเงินตอสาธารณชน ทั้งในรูปแบบของรายงานประจําปและแบบแสดงรายการขอมูลประจําป (56-1) ทั้งนี้เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคใน
การวิจัยและสอดคลองกับสมมติฐานตลอดจนสามารถนําไปวิเคราะหขอมูลได และเพื่อใหเกิดความสามารถในการเปรียบเทียบกันไดของขอมูลจากกลุม
ตัวอยางอีกดวย สําหรับเกณฑในการคัดเลือกกลุมตัวอยางนั้นจะใชวิธีการสํามะโน (Census method) คือจะเลือกบริษัทจดทะเบียนอยูในตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย ในกลุมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจํานวน 26 บริษัท
กลุมตัวอยางที่ทําการวิจัยการกําหนดคุณสมบัติของบริษัทจดทะเบียนดังนี้
1. บริษัทที่เลือกทําการวิจัยเปนบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยไมนอยกวา 1 ป
2. บริษัทที่เลือกทําการวิจัยเปนบริษัทที่มีการซื้อขายสม่ําเสมอ และเปนบริษัทที่มีการเปดเผยขอมูลอยางเพียงพอ
2.2 การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชในการวิจัย
การศึกษาความสัมพันธของความสามารถในการทํากําไรของอัตราสวนทางการเงิน อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย อัตราผลตอบแทนของสวน
ของผูถือหุน อัตราหมุนของสินทรัพยดําเนินงาน และความเสี่ยงของธุรกิจของอัตราสวนทางการเงินอัตราสวนหนี้สินตอทุนอัตราสวนหนี้สินตอสินทรัพย
อัตราสวนวัดความสามารถในการจายดอกเบี้ย ตอการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย และอัตราสวนเงินปนผลตอบแทน ซึ่งแสดงถึงผลตอบแทนจากการ
ลงทุนในหลักทรัพย ทําการวิเคราะหขอมูลเปรียบเทียบความสัมพันธเหลานั้นใหสามารถสรุปผลการวิจัยเรื่องดังกลาว โดยวิธีการทางสถิติ ซึ่งใชโปรแกรม
สําเร็จรูปสําหรับการวิจัยทางสังคมศาสตรในการประมวลผลขอมูลสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลดังนี้
2.2.1 สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) เปนการวิเคราะหขอมูลพื้นฐานในรูปของคาเฉลี่ย
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2.2.2 สถิติเชิงอนุมาน (Inferential statistics) ใชสําหรับวิเคราะหขอมูลเพื่อทดสอบสมมติฐานของ การวิจัย โดยใชสถิติในการทดสอบคือการวิเคราะห
ความถดถอยเชิงพหุ (Multiple regression analysis) เปนการศึกษาถึงความสัมพันธระหวาง ตัวแปรอิสระ (X) ที่ทําหนาที่พยากรณตั้งแต 2 ตัวแปรขึ้นไปกับตัวแปร
ตาม (Y) วามีความสัมพันธกันเชนใด สําหรับการวิเคราะหความถดถอยพหุคูณ จะตองหาสมการถดถอยเพื่อใชในการพยากรณของตัวแปรตาม (Y) และหาความ
คลาดเคลื่อนมาตรฐานรวมทั้งหาคาสหสัมพันธพหุคูณ (Multiple correlation) เพื่อหาความสัมพันธเชิงเสนตรงที่เปนไปไดสูงสุดระหวางตัวแปรอิสระกับตัวแปร

3. ผลการศึกษาและอภิปรายผล

ผลจากการศึกษาความสัมพันธของความสามารถในการทํากําไรตอการเปลี่ยนแปลงผลตอบแทนหลักทรัพย โดยแบงการวิเคราะหออกเปน 2 สวน คือ
สวนที่ 1 เปนการวิเคราะหขอมูลพื้นฐานแสดงภาพรวมของอุตสาหกรรมในกลุมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโดยใชขอมูลทางสถิติเชิง
พรรณนาเปนการอธิบาย คาต่ําสุด คาสูงสุด คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของตัวแปรที่ศึกษาและตัวแปรอิสระซึ่งมีผลกระทบตอตัวแปรตาม
สวนที่ 2 เปนการอธิบายความสัมพันธของขอมูลจากการวิเคราะหดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรโดยการทดสอบคือการวิเคราะหความถดถอยเชิงพหุ
(Multiple regression analysis) ซึ่งสามารถสรุปไดดังตอไปนี้
3.1 สวนที่ 1 การวิเคราะหขอมูลพืน้ ฐานดวยสถิติเชิงพรรณา ในการวิเคราะหขอมูลขั้นตนดวยสถิติเชิงพรรณาจากตารางที่ 1 สามารถวิเคราะหไดวา

ตารางที่ 1 คาต่ําสุด คาสูงสุด คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ตัวแปร
ราคาหลักทรัพย
อัตราสวนเงินปนผลตอบแทน
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย
อัตราผลตอบแทนของสวนของผูถือหุน
อัตราหมุนของสินทรัพยดําเนินงาน
อัตราหนี้สินตอทุน
อัตราหนี้สินตอสินทรัพย
อัตราสวนความสามารถในการจายดอกเบี้ย

ชื่อตัวแปรในการวิเคราะห
Price
DIY
ROA
ROE
OAT
DE
DA
IC

คาต่ําสุด
0.02
0.00
-74.64
-156.54
0.29
0.13
11.60
-114.82

คาสูงสุด
104.00
28.35
45.98
133.23
478.21
20.23
657.74
3376.39

คาเฉลี่ย
11.1011
5.0451
7.8538
9.6088
44.8687
2.0544
60.6849
31.6787

คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
20.13056
5.06186
12.28314
27.26089
92.85129
2.26361
37.22437
218.30197

3.2 สวนที่ 2 เปนการอธิบายความสัมพันธของขอมูลจากการวิเคราะหดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรโดยการทดสอบคือการวิเคราะหความถดถอยเชิงพหุ
(Multiple regression analysis) เพื่อใหทราบวาตัวแปรอิสระแตละตัวมีความสัมพันธกับตัวแปรตามมากนอยเพียงใด โดยแบงอธิบายผลการศึกษา ดังนี้
3.2.1คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (Pearson correlation coefficient)
3.2.1.1 ทดสอบความสามารถในการทํากําไรและความเสี่ยงของธุรกิจที่มีผลตอราคาหลักทรัพย จากตารางที่ 2 แสดงผลการศึกษาคา
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางตัวแปรที่ใชในการทดสอบจากกลุมตัวอยางจํานวน 312 รายการจาก 25 บริษัท โดยเก็บเปนรายไตรมาสตั้งแตป 2551
ไตรมาสที่ 1 ถึง ป 2554 ไตรมาสที่ 2

ตารางที่ 2 ผลการศึกษาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (Pearson correlation)
Price

Price
ROA
ROE
OAT
DE
DA
IC

ความสามารถในการทํากําไร
ROA
ROE
OAT
1
0.390
0.246
-0.056
0.390 (**)
1
0.902
0.165
0.246(**)
0.902
1
0.194
-0.056
0.165
0.194
1
-0.196(**)
-0.118
-0.139
-0.025
-0.168(**)
-0.112
-0.077
0.047
0.022
0.159
0.069
-0.029
(**) Correlation is significant at the 0.00 (ROA ROE DE) and 0.01(DA)

DE
-0.196
-0.118
-0.139
-0.025
1
0.293
-0.092

ความเสี่ยงของธุรกิจ
DA
-0.168
-0.112
-0.077
0.047
0.293
1
-0.127

IC

0.022
0.159
0.069
-0.029
-0.092
-0.127
1

3.2.1.2 ทดสอบความสามารถในการทํากําไรและความเสี่ ยงของธุรกิ จที่ มีผลตออัตราส วนเงินป นผลตอบแทน จากตารางที่ 3 แสดงผล
การศึกษาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางตัวแปรที่ใชในการทดสอบจากกลุมตัวอยางจํานวน 312 รายการจาก 25 บริษัท โดยเก็บเปนรายไตรมาสตั้งแตป
2551 ไตรมาสที่ 1 ถึง ป 2554 ไตรมาสที่ 2

ตารางที่ 3 แสดงผลการศึกษาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (Pearson correlation)
ความสามารถในการทํากําไร
ROA
ROE
OAT
1
0.338
0.312
0.063
0.338 (**)
1
0.902
0.165
0.312 (**)
0.902
1
0.194
0.063
0.165
0.194
1
-0.269 (**)
-0.118
-0.139
-0.025
-0.100 (**)
-0.112
-0.117
0.047
0.034
0.159
0.069
-0.029
(**) Correlation is significant at the 0.00 (ROA ROE DE) and 0.05 (DA)
DIY

DIY
ROA
ROE
OAT
DE
DA
IC

- 104 -

DE
-0.269
-0.118
-0.139
-0.025
1
0.293
-0.092

ความเสี่ยงของธุรกิจ
DA
-0.100
-0.112
-0.077
-0.047
0.293
1
-0.127

IC
0.034
0.159
0.069
-0.029
-0.092
-0.127
1
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3.2.2 การวิเคราะหความถดถอยเชิงพหุ (Multiple regression analysis)
เปนสถิติที่ใชเพื่อการศึกษาความสัมพันธระหวางตัวแปรวามีความสัมพันธกันมากนอยเพียงใดและเพื่อใหทราบวาตัวแปรอิสระแต
ละตัวมีความสัมพันธกับตัวแปรตามมากนอยเพียงใดซึ่งการทดสอบคาทางสถิติเมื่อนําขอมูลที่เก็บรวบรวมไดมาสรุปและนํามาประมวลผลโดยใช
โปรแกรมสําเร็จรูปชวยหาคาสัมพันธทางสถิติ ดังตอไปนี้
3.2.2.1 ทดสอบความสามารถในการทํากําไรและความเสี่ยงของธุรกิจที่มีผลตอราคาหลักทรัพย

ตารางที่ 4 ความสามารถในการทํากําไรและความเสี่ยงของธุรกิจที่มีผลตอราคาหลักทรัพย
Variable
ROA
ROE
OAT
DE
DA
IC

สมมติฐานที่ 1
สมมติฐานที่ 2
สมมติฐานที่ 3
สมมติฐานที่ 4
สมมติฐานที่ 5
สมมติฐานที่ 6
N
R Square
R

=
=
=

Beta
0.943
-0.605
-0.098
-0.162
-0.071
-0.114

t-value
8.050
-5.190
-1.952
-3.113
-1.369
-2.241

Sig.
0.000
0.000
0.052
0.002
0.172
0.026

312
0.265
0.515

3.2.2.2 ทดสอบความสามารถในการทํากําไรและความเสี่ยงของธุรกิจที่มีผลตออัตราสวนเงินปนผลตอบแทน

ตารางที่ 5 ความสามารถในการทํากําไรและความเสี่ยงของธุรกิจที่มีผลตออัตราสวนเงินปนผลตอบแทน
สมมติฐานที่ 7
สมมติฐานที่ 8
สมมติฐานที่ 9
สมมติฐานที่ 10
สมมติฐานที่ 11
สมมติฐานที่ 12
N
R Square
R

Variable
ROA
ROE
OAT
DE
DA
IC
=
=
=

Beta
0.330
-0.016
0.004
-0.236
0.000
-0.040

t-value
2.648
-0.128
0.081
-4.286
-0.002
-0.734

Sig.
0.009
0.898
0.935
0.000
0.999
0.464

312
0.169
0.411

4. สรุปผลการวิจัย
ผูวิจัยทําการศึกษาผลกระทบของความสามารถในการทํากําไรจากอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยรวม อัตราผลตอบแทนของสวนของผูถือ
หุน และอัตราหมุนของสินทรัพยดําเนินงานที่มีตอการเปลี่ยนแปลงผลตอบแทนจากการลงทุนในหลักทรัพยและศึกษาผลการเปลี่ยนแปลงความเสี่ยง
ของธุรกิจจากอัตราสวนหนี้สินตอทุนอัตราสวนหนี้สินตอสินทรัพยรวมและอัตราสวนวัดความสามารถในการจายดอกเบี้ยที่มีตอการเปลี่ยนแปลง
ผลตอบแทนจากการลงทุนในหลักทรัพยในกลุมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อใหสามารถระบุไดวาอัตราสวนทางการเงินใดเปนตัวบงชี้
หรือสามารถเปนมาตรวัดเพื่อเปนสวนสวนประกอบการตัดสินใจลงทุนของนักลงทุนซึ่งขอมูลดังกลาวจะเปนผลประโยชนตอนักลงทุนในการเลือกใช
ขอมูลอัตราสวนทางการเงินเพื่อการวิเคราะหในเชิงเปรียบเทียบไดอยางถูกตอง ซึ่งสรุปผลการวิจัยไดดังนี้
อัตราสวนทางการเงินที่แสดงถึงความสามารถในการทํากําไรสามตัวแปรและความเสี่ยงของธุรกิจสามตัวแปร ตามที่ผูวิจัยคัดเลือกมีอิทธิพล
อยางมีนัยสําคัญตอการเปลี่ยนแปลงของผลตอบแทนจากการลงทุนในหลักทรัพย เมื่อพิจารณาแตละตัวแปรของอัตราสวนทางการเงินพบวา อัตรา
ผลตอบแทนจากสินทรัพยรวม อัตราผลตอบแทนของสวนของผูถือหุนและอัตราสวนหนี้สินตอทุน อัตราสวนวัดความสามารถในการจายดอกเบี้ย มี
อิทธิพลอยางมีสาระสําคัญตอราคาหลักทรัพย สวนอัตราหมุนของสินทรัพยดําเนินงานและอัตราสวนหนี้สินตอสินทรัพยรวมไมมีอิทธิพลอยางมี
สาระสํ า คั ญ ต อ ราคาหลั ก ทรั พ ย อั ต ราผลตอบแทนจากสิ น ทรั พ ย ร วม และอั ต ราหนี้ สิ น ต อ ทุ น มี อิ ท ธิ พ ลอย า งมี นั ย สํ า คั ญ ต อ อั ต ราส ว นเงิ น ป น
ผลตอบแทน สวนอัตราผลตอบแทนของสวนของผูถือหุน อัตราหมุนของสินทรัพยดําเนินงาน และอัตราสวนหนี้สินตอสินทรัพยรวม อัตราสวนวัด
ความสามารถในการจายดอกเบี้ยไมมีอิทธิพลอยางมีนัยสําคัญตออัตราสวนเงินปนผลตอบแทน
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บทคัดยอ

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5
โดยใชวิธีสอนแบบหลักโยนิโสมนสิการและวิธีสอนแบบปกติและเพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการเรียนการสอนโดยใชวิธีสอนแบบหลัก
โยนิโสมนสิการ กลุมตัวอยาง ไดแก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบัง เปนกลุมทดลอง 1 หองเรียนจํานวน 40 คน สอนโดย
วิธีสอนแบบหลักโยนิโสมนสิการ และกลุมควบคุม 1 หองเรียนจํานวน 40 คน สอนโดยวิธีสอนแบบปกติ เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ประกอบดวย 1)
แผนการจัดการเรียนรูแบบหลักโยนิโสมนสิการและแบบปกติ 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 3) แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอ
การเรียนโดยใชวิธีสอนแบบหลักโยนิโสมนสิการและวิธีสอนแบบปกติ การวิเคราะหขอมูล ใชคาเฉลี่ย ( X ), สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.), t-test
independence ผลการวิจัยพบวา 1) นักเรียนที่ไดรับการสอนโดยวิธีสอนแบบหลักโยนิโสมนสิการกับนักเรียนที่ไดรับการสอนโดยวิธีสอนแบบปกติ มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยกลุมทดลองมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวากลุมควบคุม 2) ความคิดเห็นของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ที่มีตอการเรียนเรื่องวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาโดยใชวิธีสอนแบบหลักโยนิโสมนสิการเห็นดวยอยูในระดับมาก
คําสําคัญ: ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วันสําคัญทางพระพุทธศาสนา วิธีสอนแบบหลักโยนิโสมนสิการ วิธีสอนแบบปกติ

Abstract

The purposes of this research were to compare academic achievement from buddhism important days learning, using yonisomanasikara and
conventional teaching to prathomsuksa five students, and to study of students opinion towards the yonisomanasikara teaching. The samplesmof this research
were prathomsuksa five students in primary kehachumchonladkrabang School. The yonisomanasikara teaching was applied with 40 students as the
experimental group and the conventional teaching was used for the 40 students as the control group. The research instruments were the yonisomanasikara and
conventional teaching plans, achievement test and questionnaires of students opinion towards Learning using yonisomanasikara and conventional teaching.The
data was analyzed by X , S.D. and t-test Independence. the results revealed that: 1) The achievement of the experimental group studying through the yonisomanasikara
teaching was statistically higher than that of the control group studying through the conventional teaching at the .01 level of significance. 2) The opinion of prathomsuksa 5
students in primary school to the buddhism Important days studying through the yonisomanasikara teaching was satisfy at the highest level.
Keywords: Learning achievement, Buddhism important days, Vonisomanasikara teaching, Conventional teaching.

บทนํา
ยุคปจจุบันนี้ เทคโนโลยีไดเจริญพัฒนาอยางรวดเร็ว การเรียนรูพระพุทธศาสนาตองมีการปรับปรุงใหทันยุคทันสมัย มิเชนนั้นแลวนักเรียน
อาจจะละเลยเรื่องเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาซึ่งเปนศาสนาที่มีบุคคลนับถือมากที่สุดในประเทศไทย ดังนั้น จึงมีสวนเกี่ยวของในการดําเนินชีวิตของคน
ไทยเปนอยางมากโดยเฉพาะหลักธรรมที่ใชเปนหลักยึดเหนี่ยวจิตใจใหคนไทยไดประพฤติปฏิบัติอยางมีเหตุมีผลในการดําเนินชีวิตอยางถูกตองปญหา
ของนักเรียนปจจุบันนี้ จึงมีการพบเห็นอยูอยางมากมายในการดําเนินชีวิตอยูตลอดเวลาเพราะวามีสิ่งเราความสนใจและพฤติกรรมที่นาเลียนแบบเอา
เยี่ยงอยางในทางที่ไมเหมาะสมมีเปนจํานวนมาก สรุปปญหาไดดังนี้ มีเพศสัมพันธในวัยเรียน เที่ยวยามค่ําคืน ติดเกมสคอมพิวเตอรและติดยาเสพติด
ปญหาเหลานี้เกิดมาจากการที่ไมไดรับการฝกใชความคิดอยางละเอียดรอบคอบหรือคิดแบบหลักโยนิโสมนสิการคือการคิดกอนแลวจึงทําวาสิ่งไหน
ถูกตองหรือไมถูกตอง เหมาะสมกับวัยในขณะนี้หรือไม ปญหาที่เกิดขึ้นเปนเพราะกระทําไปโดยไมไดใชความคิดอยางมีเหตุผลและวิเคราะหมากอน
นักเรียนจึงอยูในสภาพที่เปนอยูในปจจุบัน ศาสนาทุกศาสนาจึงมีความจําเปนเขามาเกี่ยวของในการฝกพฤติกรรมการคิดที่ดีใหกับนักเรียน สิ่งสําคัญ
ของศาสนาไมวาจะเปนศาสนาใดก็ตาม สอนใหทุกคนเปนคนดีปฏิบัติเพื่อเปนแนวทางใหรูจักรับผิดชอบชั่วดี แตหลักธรรมนั้นเมื่อนํามาปฏิบัติจริง
มักจะมีการผสมผสานกับความเชื่อเดิมและวัฒนธรรมเดิมของผูที่นับถือศาสนานั้นๆ
พระพุทธศาสนาเปนศาสนาที่คนไทยสวนใหญนับถือเปนศาสนาหลักของประเทศที่จัดไดวาเปนรากฐานที่มั่นคงของศีลธรรม จึงควรนําหลัก
พระพุทธศาสนามาใชศึกษาปลูกฝงคานิยมดานคุณธรรมจริยธรรมใหแกเยาวชนมากยิ่งขึ้น จากการศึกษาคนควาพบวา การสรางศรัทธาและการคิดแบบ
โยนิโสมนสิการ ประกอบไปดวยการใชความคิดในลักษณะที่ถูกตอง รูจักพิจารณา รูจักวิเคราะห เปนแนวคิดที่เกิดจากการคิดพิจารณาอยางถูกวิธมี รี ะเบียบ
เปนขั้นเปนตอน ทําตามหลักที่ดี อันเกิดมาจากความเขาใจเรื่องที่กระทําอยางแจมแจงและถูกตอง มีเหตุมีผลซึ่งจะกอใหเกิดประโยชนสรางสรรคในสิ่งที่ดี
ตอตนเองและสังคม หลักการสอนและวิธีการสอนของพระพุทธเจาเปนวิธีที่จะเอื้ออํานวยใหนักเรียนสามารถเกิดการเรียนรูไดโดยการสรางศรัทธาและ
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โยนิโสมนสิการ โดยมีครูเปนกัลยาณมิตรที่ดีคอยชวยเหลือ สังเกตไดจากธรรมะตางๆในพระพุทธศาสนา พระพุทธเจาทรงสอนใหมี “ศรัทธา” ในที่ใด
พระองคจะสอนใหมี “ปญญา” ในที่นั้นดวยเสมอ อาจกลาวไดวา ศรัทธาเปนเหตุใหเกิดปญญาหรือหมายถึง ใหเชื่อโดยใชปญญากอน คือเหตุที่มิไดทรง
สอนใหเชื่ออยางงมงายนั้นเอง (พระธรรมปฎก, 2538) จุดเนนที่สําคัญในการจัดกิจกรรมดานการเรียนการสอน คือเนนกระบวนการคิดโดยเฉพาะการจัดการ
เรียนการสอนเนนใหนักเรียนรูจักคิดอยางมีวิจารณญาณใหมีความสัมพันธที่เหมาะสมกับสภาพปจจุบันและในอนาคต
ดวยเหตุผลดังกลาวขางตน ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาผลของการใชรูปแบบการเรียนการสอนแบบกระบวนการแบบหลักโยนิโมนสิการรายวิชา
พระพุทธศาสนา และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 วา เมื่อจัดสถานการณที่เหมาะสมในการใชรูปแบบการเรียนการสอนตาม
อยางกระบวนการแบบหลักโยนิโมนสิการใหนักเรียนแลว จะสงผลตอความสามารถในการคิดแบบหลักโยนิโสมนสิการและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการ
สอนของนักเรียนหรือไมอยางไร เพื่อผลที่ไดจากการศึกษาวิจัยจะเปนแนวทางในการสงเสริมและการพัฒนาการเรียนการสอนใหนักเรียนมีรูปแบบการคิด
ที่เหมาะสม อันจะสงผลใหมีความสามารถในการคิดแบบหลักโยนิโสมนสิการของนักเรียนมากยิ่งขึ้นและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น

วัตถุประสงคของการวิจัย

1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โดยวิธีสอนแบบหลัก
โยนิโสมนสิการและวิธีสอนแบบปกติ
2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นตอวิธีสอนเรื่องวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โดยวิธีสอนแบบหลัก
โยนิโสมนสิการและวิธสี อนแบบปกติ

วิธีการศึกษา

การวิจัยครั้งนี้ เปนการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental research)
กลุมตัวอยาง คือ นักเรียนชั้นระดับประถมศึกษาปที่ 5 ของโรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ที่เรียนวิชา
พระพุทธศาสนา ในปการศึกษา 2554 จํานวน 2 หองเรียนๆ ละ 40 คน โดยการใชวิธีการสุมแบบเขากลุม คือ แบบกลุมทดลอง (วิธีสอนแบบโยนิโส
มนสิการ) จํานวน 40 คน และแบบกลุมควบคุม (วิธีสอนแบบปกติ) จํานวน 40 คน และวิธีการสุมอยางงาย โดยมีวิธีการสุม ดังนี้
1) นําแบบทดสอบวัดความรูเรื่องวันสําคัญทางพุทธศาสนา จํานวน 10 ขอ ไปทดสอบกับนักเรียนที่เปนประชากรทั้งหมดจํานวน 80 คน
2) นําผลคะแนนที่สอบไดของนักเรียนมาเรียงลําดับจากมากไปหานอย
3) จัดกลุมนักเรียนเปน 3 กลุมคือ กลุมเกง ปานกลาง และออน โดยใชคาคะแนนที่สอบไดมาเปนเกณฑ ซึ่งผูวิจัยไดกําหนดไวดังนี้
- คะแนน 0 - 3 กลุมออน 15 คน
- คะแนน 4 - 7 กลุมปานกลาง 15 คน
- คะแนน 8 - 10 กลุมเกง 10 คน
4) สุมจับฉลากนักเรียนทั้ง 3 กลุม เขาชัน้ เรียน 2 หองเรียน ในอัตราสวนทีเ่ ทากันไดจํานวนนักเรียนหองละ 40 คน
5) นํานักเรียนทั้ง 2 หองมาสุมอยางงาย (Simple random sampling) โดยการจับสลากหองเรียนเพื่อจัดเปนกลุมทดลองและกลุมควบคุม โดยกําหนด
สุมครั้งที่ 1 เปนกลุมทดลองใชเรียนโดยวิธีสอนแบบหลักโยนิโสมนสิการ สวนหองเรียนที่เหลืออีก 1 หองเปนกลุมควบคุมใชเรียนโดยวิธีสอนแบบปกติ
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ประกอบดวย 4 สวน ดังนี้
1. แผนการจัดการเรียนรูเรื่องวันสําคัญทางพุทธศาสนา โดยวิธีสอนแบบปกติ
2. แผนการจัดการเรียนรูเรื่องวันสําคัญทางพุทธศาสนา โดยวิธีสอนแบบหลักโยนิโสมนสิการ
3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (Pretest – Postest)
4. แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอวิธีสอนแบบหลักโยนิโสมนสิการ และแบบปกติ
เครื่องมือการวิจัยทั้ง 4 สวน ผานการพิจารณาจากผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 ทานและทดสอบความเที่ยง ไดคา IOC เทากับ 0.67 - 1.00
การเก็บขอมูลผูวิจัยไดนําเครื่องมือ ทั้ง 4สวน ไปทดลองสอนกับกลุมตัวอยาง คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ปการศึกษา 2554 จํานวน 40 คน
โดยวิธีสอนแบบหลักโยนิโสมนสิการและวิธีสอนแบบปกติ จากนั้นตรวจใหคะแนนตามเกณฑของจันทรทิพย ชูสมภพ (2539) ดังนี้
1) เห็นดวยมาก ได 3 คะแนน
2) เห็นดวยปานกลาง ได 2 คะแนน
3) เห็นดวยนอย ได 1 คะแนน
จากนั้น นําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหดวยคอมพวเตอรโดยใชดปรแกรมสําเร็จรูป spss และวิเคราะหหาคาเฉลี่ย (mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(S.D.) และแปลผลความคิดเห็นจากคาเฉลี่ย ดังนี้
2.34 - 3.00 หมายถึง เห็นดวย
1.67 - 2.33 หมายถึง เห็นดวยปานกลาง
1.00 - 1.66 หมายถึง เห็นดวยนอย
การวิเคราะหเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนและหลังเรียนที่สอนดวยวิธีสอนแบบหลักโยนิโสมนสิการและวิธีสอนแบบปกติ
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอ มูล คือ คาเฉลี่ย ( x ) สวนเบี่ยงแบนมาตรฐาน (S.D. ) คาที (t-test)
แบบ dependenc โดยใชโปรแกรม spss/pc
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ผลการศึกษา
จากผลวิเคราะหขอมูล สามารถสรุปผล ไดดังนี้
1. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุมทดลองกอนเรียน มีคาเฉลี่ย15.82 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 3.74 และหลัง
เรียน มีคาเฉลี่ย 28.70 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน5.49 เมื่อทดสอบความแตกตางผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนของกลุมทดลองโดยการใชคาที
(t-test) แบบ dependence พบวา คา t เทากับ 28.42 ซึ่งมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 แสดงวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนและหลังเรียนของกลุมทดลอง
มีความแตกตางกัน สวนกลุมควบคุม กอนเรียน มีคาเฉลี่ย15.05 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 4.43 และหลังเรียน มีคาเฉลี่ย 22.90 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 3.89 เมื่อ
ทดสอบความแตกตางผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนของกลุมควบคุมโดยการใชคาที (t-test) แบบ dependence พบวา คา t เทากับ 13.10 ซึง่
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 แสดงวา ผลสัมฤทธิ์กอนและหลังเรียนของกลุมควบคุม มีความแตกตางกัน (ตารางที่ 1)
2. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการใชวิธีสอนแบบโยนิโสมนสิการและวิธีสอนแบบปกติ ดานกิจกรรมการเรียนการ
สอน ดานบรรยากาศการเรียน และดานประโยชน โดยภาพรวมไมแตกตาง (t เทากับ .876, p เทากับ .542) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา นักเรียน ที่
สอนแบบโยนิโสมนสิการอยูในระดับเห็นดวยมาก ( เทากับ 2.69, S.D. เทากับ 0.48) สวนนักเรียนที่สอนแบบปกติอยูในระดับเห็นดวยปานกลาง
( เทากับ 1.68, S.D. เทากับ 0.50) (ตารางที่ 2)

ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวางกอนเรียนและหลังเรียนเรื่องวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา
ของกลุมควบคุมและกลุมทดลองที่สอนโดยวิธีสอนแบบปกติและวิธีสอนแบบโยนิโสมนสิการ
Pretest
กลุม

Posttest
S.D.

วิธีสอนแบบปกติ
วิธีสอนแบบโยนิโสมนสิการ

15.05
15.82

4.43
3.74

22.90
28.70

S.D.

t-test

3.89
5.49

13.10**
28.42**

ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการใชวิธีสอนแบบปกติและวิธีสอนแบบโยนิโสมนสิการใน
ดานกิจกรรมการเรียนการสอน ดานบรรยากาศและดานประโยชน
สอนแบบปกติ
รายการประเมิน
ดานกิจกรรมการเรียนการสอน
ดานบรรยากาศการเรียน
ดานการประโยชน
เฉลี่ยรวม

สอนแบบโยนิโสมนสิการ

S.D.
1.54
1.78
1.73
1.68

0.52
0.48
0.51
0.50

2.75
2.65
2.68
2.69

S.D.

t-value

p

0.43
0.53
0.48
0.48

.917
.822
.891
.876

.527
.562
.537
.542

*p<.05
การวิจัยในครั้งนี้ พบวา วิธีสอนแบบโยนิโสมนสิการ สามารถสงเสริมความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนใหสูงขึ้นได จึงมีประเด็นที่นาจะนํามาอภิปรายผลการวิจัยดังนี้
1. ดานความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณแบบโยนิโสมนสิการ จากการวิจัยพบวา นักเรียนที่ไดรับการเรียนการสอนโดยใชวิธีการสอน
แบบโยนิโสมนสิการมีความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.01สอดคลองกับงานวิจัยของ
ปพิชญา แสงหวา (2552) ไดศึกษาการศึกษาเปรียบเทียบความสามารถในการคิดแบบโยนิโสมนสิการของนักเรียนที่ชวงชั้นและเพศตางกัน พบวานักเรียนที่ใช
หลักคิดแบบโยนิโสมนสิการนั้นมีความคิดแยกแยะมากกวาคนทั่วไปอยางมีนัยสําคัญอยูที่ระดับ 0.05
2. ดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการวิจัยขอมูลพบวา นักเรียนที่ไดรับการเรียนการสอนโดยใชวิธีการสอนแบบหลักโยนิโสมนสิการมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.01 ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ สมพร พงษเสถียรศักดิ์ (2546) ไดศึกษา
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการประพฤติตนตามคุณธรรมในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่ 1 ที่เรียน
หลักธรรมในพระพุทธศาสนา ดวยการสอนแบบโยนิโสมนสิการกับการสอนแบบไตรสิกขา พบวาการสอนแบบโยนิโสมนสิการสามารถพัฒนานักเรียนสูง
กวาการสอนแบบไตรสิกขาอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05

สรุปผล
การใชรูปแบบวิธีสอนแบบหลักโยนิโสมนสิการสามารถตอบสนองการเรียนรูของผูเรียนไดดีขึ้น เพราะผูเรียนมีความสนใจศึกษาแบบ
หลักโยนิโสมนสิการ สามารถพัฒนาตนเองไดอยางรวดเร็วทั้งทางอารมณและสติปญญามีแนวคิดแบบใหมๆ มากขึ้น
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ขอเสนอแนะ
1.ขอเสนอแนะสําหรับผูบริหาร
ผูบริหารและผูที่มีหนาที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาควรพิจารณาสนับสนุนใหนํารูปแบบการเรียนการสอนแบบโยนิโสมนสิการไปใช
ในการจัดการเรียนการสอนในกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และกลุมสาระการเรียนรูอื่นๆ ทั้งในระดับประถมศึกษาและ
ระดับมัธยมศึกษา อีกทั้งควรสนับสนุนในการจัดหาเอกสารที่เกี่ยวของกับการเรียนการสอนแบบโยนิโสมนสิการ จัดหรือสงครูเขาอบรมสัมมนาการ
เรียนการสอนแบบโยนิโสมนสิการ รวมทั้งการจัดหาและจัดทําสื่อประกอบการเรียนการสอนตามความเหมาะสม
2. ขอเสนอแนะสําหรับครู
ครูกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ควรนํารูปแบบวิธีการสอนแบบโยนิโสมนสิการไปทดลองใชกับนักเรียนใน
ระดับชั้นอื่น ๆ
3. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
การพัฒนาวิธีสอนแบบโยนิโสมนสิการในครั้งตอไป ควรพัฒนาใหสามารถใชเรียนในวิชาตางๆ ได จะไดผลงานที่มีคุณภาพ ผูเรียน
สามารถเรียนได ไมจํากัดเวลา สถานที่ และไมจํากัดจํานวนนักเรียน

เอกสารอางอิง
จันทรทิพย ชูสมภพ. 2539. ความรู ทัศนคติและแนวโนมการปฏิบัติตอเพื่อนรวมงานที่ติดเชื้อเอดสของพนักงานและผูใชแรงงานในโรงงาน
อุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง. วิทยานิพนธวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.
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ศาสตรมหาบัณฑิต. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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สมพร พงษเสถียรศักดิ์. 2546. การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการประพฤติตนตามคุณธรรมในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่ 1 ที่เรียนหลักธรรมในพระพุทธศาสนาดวยการสอนแบบโยนิโสมนสิการกับการสอนแบบไตรสิกขา.
ปริญญานิพนธการศึกษามหาบัณฑิต. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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การวิเคราะหความตองการจําเปนในการเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการของนักศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัยธนบุรี
Needs Analysis on Academic English Writing of Master Students at Thonburi University
อุษามา แสงเสริม
Usama Sangserm
สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการสื่อสารและการพัฒนา สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล

บทคัดยอ

การวิจัยครั้งนี้ใชทฤษฎีการวิเคราะหความตองการจําเปนเพื่อใหทราบความตองการตลอดจนปญหาของการเรียนการสอนวิชาการเขียน
ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการของนักศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัยธนบุรี วัตถุประสงคของการวิจัยคือ (1) เพื่อสํารวจความตองการดานภาษาและปญหาการใช
ภาษาอังกฤษเพื่อการเขียนเชิงวิชาการ และ (2) เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรการสอนวิชาการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงคเฉพาะ ประชากร
ที่ใชศึกษาคือนักศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัยธนบุรีที่กําลังศึกษาอยูในระหวางภาคการศึกษา 2554 จํานวน 120 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคือ
แบบสอบถามและงานเขียนของนักศึกษา แบบสอบถามประกอบดวย 3 สวนคือ ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ความตองการดานภาษาและปญหา
การใชภาษาอังกฤษเพื่อการเขียนเชิงวิชาการ ขอมูลที่ไดรับถูกวิเคราะหโดยโปรแกรม SPSS และทดสอบคาความแตกตางทางสถิติระหวางปญหาและความ
จําเปนของการเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการโดยใช T-Test
จากผลการวิจัยครั้งนี้สรุปไดวา กลุมประชากรมีความเห็นในทางลบตอการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษในชั้นเรียนระดับตนโดยใหความเห็น
วา การจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนมีผลกับทัศนคติของนักเรียนตอการเรียนวิชาภาษาอังกฤษเปนอยางมาก อีกทั้งกลุมประชากรยังระบุอีกวา การเขียน
ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการโดยเฉพาะอยางยิ่งการเขียนบทคัดยอวิทยานิพนธ เปนปญหาและมีความจําเปนมากที่สุด สอดคลองกับการวิเคราะหงานเขียนของ
กลุมประชากรซึ่งพบวามีปญหาในการใชไวยากรณภาษามากที่สุดเชนกัน จากการใชT-Test พบวา มีความคิดเห็นที่แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ pvalue <.05 ระหวางปญหาและความจําเปนในการเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการเรื่อง การเชื่อมยอหนา การเขียนเรียงความ การประเมินงานเขียนและการ
เขียนทั้ง 8 โครงสราง ทางดานรูปแบบของการจัดการเรียนการสอนวิชาการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงคเฉพาะนั้น นักศึกษาสวนใหญตองการใหมี
การจัดการเรียนการสอนแบบกลุม โดยเนนการสอนเรื่องรูปแบบการเขียน การใชหลักภาษาและไวยากรณภาษาผานสื่อการสอนทีท่ นั สมัยและใชไดกบั ชีวติ
จริง ทั้งนี้นักศึกษาตองการใหมีการดําเนินการสอนโดยครูเจาของภาษาและตองการครูชาวไทยสอนหลักไวยากรณ
คําสําคัญ: ปญหา ความตองการจําเปน การเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ

Abstract

The present study employed a theory of needs analysis to investigate the needs, problems, and wants on academic English writing of Masters
Students at Thonburi University. It aimed to identify the actual linguistic needs and problems on academic English writing and to make recommendations on
the design of lesson plans for a specific English writing course. The participants of this study consisted of 120 Masters Students at Thonburi University
during the academic year 2011. Two research instruments were used to collect data: questionnaires and students’ writing pieces. The questionnaires
consisted of 3 parts: (1) demographic data, (2) linguistic needs and (3) problems using English for academic writing. The statistical device used for data
analysis was descriptive statistics (mean and standard deviation). The findings revealed negative opinions of the learners towards English language because
of their negative experiences in learning English from school level. The results also indicated that writing thesis abstract was the most problem which the
learners needed to improve. Similarly to the results of finding errors of learners’ writing process, they had difficulties with grammar usage. Results from the
T-Test indicated that there were significant differences at p-value <.05 of needs and problems in using academic English writing on paragraph transitions,
writing essays, writing evaluations and 8 steps of writing structures. Finally, the expectation of English writing class, the learners wanted to learn by group
work and using modern aid instructions. They also wanted to have a native language teacher but they preferred Thai teacher to teach grammar.
Key words: Problems, Needs, Wants, Needs analysis, Academic English writing.

1. Introduction
Since the world is getting smaller and it is turning into a global village, people have to interact with the others more often even with people from other
cultures and countries. At present, where inter-cultural and inter-regional communication has become a necessity, the need for a common language, that is
English, cannot be overlooked (Gumperz, 2003). From these reasons, English plays a prominent role all over the world and the widespread need for English
as a second or foreign language puts a considerable pressure in higher education of many countries (Richards, 1985). Accordingly, English also plays an
important role in Thai society (Jackson, 1997). Almost every field in Thailand such as business, medical, education and even entertainment are all related to
English. Moreover, using English effectively is very important to Thais (Wiriyachitra, 2002).
In Thailand there is only one official language that is Thai language. English is considered to be taught as a foreign language at educational instructions.
Therefore, almost schools in Thailand include English in the curriculum from grade one which means Thai students are required to study English at least nine
years (Wiriyachitra, 2002). Furthermore, in university level English courses are compulsory for students in every study program (Naruenatwatana, 2001).
Despite Thai students have studied English for several years, almost of them cannot communicate fluently in English (Wiriyachitra, 2002). Four skills
that are used in communicate; listening, speaking, reading, and writing, writing is known as a skill requiring a long period of practice to achieve competence,
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especially in English as a foreign language (Cadet, 2009). Learners of English as a foreign language (EFL) are considered ineffective writers because of their
deficient writing skills, while in the case of Thai students, incompetency in writing appears from the lower levels of education to the university level
(Wetstanarak, 1994).
Although graduate students are expected to have a high level of English competence, they still have some writing problems. In terms of difficulty,
writing is complicated because it requires various previously-acquired skills- from hand writing, spelling, and syntax to organization (Cadet, 2009).
Nevertheless, students with less competence often pay attention to grammar rather than to the ideas they want to express. Especially, Thai students face
difficulties in choosing words, putting words in the right order and using appropriate discourse markers to combine sentences (Suwannathep, 2007)
To overcome the students’ problems above, English learning and teaching at university level must be matched or filled to learners’ needs both present
and target aims. Above all, to match the need of learners, needs analysis must be conducted.
However, research on needs analysis in academic writing has not been conducted. Moreover, Thonburi University just opens the Masters Degree
program for a few year, Masters Students still have difficulties in using English in their writing. Based on the English instructors of Master program at a state
university and the results of needs analysis surveyed by the researcher, the findings revealed that Masters Students have problems in all aspects of English
skills that are listening, speaking, reading, and writing. Especially writing is one of the most difficult skills. Most University realizes the importance of
English writing skill. They list writing as a required course for their students.
This study focuses on the problems and needs in the use of academic English writing for Masters Students at Thonburi University. It attempts to find out
the problems in using English of academic writing and identify the English writing process that student need in order to improve their writing errors.
In order to understand the problems, and needs in academic English writing of Masters Students at Thonburi University, it attempts to answer the
following research questions.
1. To what extend do students have problems in writing English Language?
2. To what extend do students have need in writing English Language?
3. To what extend do students have want in writing English Language?
4. To propose Academic Writing course syllabus.
Therefore, the conceptualization is developed according to the theories of Needs Analysis (NA), target-situation analysis (TSA) which is provided by
Munby (1978) and present- situation analysis (PSA) which is provided by Richterich and Chanceral (1980).
Identify Learners’ needs

Analyze
present
situation

Analyze
target
situation

Identify skills and
knowledge needed to
function in the target
situation.

1. Identify uses potential of
learners.
2. Identify problems of learners.

Needs of Language writing skills

Figure 1 illustrates the development of the conceptualization.
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2. Research Methodology
This research was conducted at Thonburi University. The target population of this study was a total of 120 Masters Students, M.B.A. programs at
Thonburi University who were studying at Master Level during the academic year 2011. The present study is a survey that using mixed methods for
gathering both quantitative and qualitative data. A questionnaire, interviews and the writing pieces are the instruments used to gather data concerning the
needs and problems in academic English writing by Masters Students. The questionnaire part is a survey uses to find the opinions of the Master Students at
Thonburi University about their needs, problems, and wants in academic English writing. The qualitative approach is an another step of the method used for
collecting the deep and detailed data by using interviews in case of the questionnaire has some interesting points which has to follow up in details. The
writing pieces were excerpted to find errors in writing process to find out the problems in their academic English writing. One third (17 papers) of their
English thesis abstracts were excerpted to find errors in writing process. Findings for problems from writing pieces have been grouped the written errors
under three heading: problems for (1) mechanical mistakes, (2) grammar mistakes, (3) usage mistakes.
The questionnaires were written in Thai in the hope that the problems of ambiguity and misinterpretation were kept to a minimum and were both closed
and open-ended. The questionnaire was specifically designed to obtain the following information:
Part 1: This part comprised of checking items and open-ended questions concerning the background information of M.B.A.students. They were
asked to identify their gender, age, year level, length of time studying English, knowledge and ability of using English and any private tuition in English
which best describes their characteristics or situations.
Part 2: These questionnaires investigated the extent of the students’ academic English writing problems. In this part, students were asked to rate
their problems for academic writing both English and Thai on a five- point Likert Scale.
Part 3: This part surveyed the types of academic English writing courses the students want.
To ensure the reliability of the questionnaire, the Cronbach Alpha Coefficient method is used to calculate the reliability coefficient of the questionnaire
from the pilot study. This research used preliminary interview, preliminary questionnaire and literature review to build the questionnaires. Moreover, the
questionnaires were designed in consultation with the experts in order to ensure the appropriateness of each item. They were then revised following the
advice given. To avoid any misunderstandings likely to arise from the subjects being obliged to express themselves in English, the questionnaires were
translated into Thai. In order to ensure that the contents of the questionnaire were relevant, and the language clear and understandable, the draft questionnaire
was then piloted with 30 Masters students. It can be claimed that this part of the questionnaires is valid in terms of content validity.
The 128 questionnaires were distributed to the subjects directly by the researcher. If there were some interesting cases of the questionnaires, those
participants would be asked for the interviews. After the questionnaires had been returned to the researcher, all data from questionnaires were analyzed using
descriptive statistics.
(1) Percentage and Frequency Distribution were used in the analysis of answers concerning general background, and wants for English courses.
(2) A five point Likert Scale was used to score the levels for the needs, problems and wants in the questionnaires. The criteria used for scoring is shown in
Table 3
(3) Arithmetic Mean and Standard Deviation were used to summarize of the average level of English needs, problems, and wants of Master Students. The
arithmetic mean provides average levels for the data. Standard deviation was used to measure how widely spread the values in a data set was.
(4) The Cronbach Alpha reliability coefficient was employed to ascertain the reliability of the responses for the items which used a five point Likert scale.
(5) T-test is used to investigate the difference level of English needs and problems between students in MBA Program.

3. Results and Discussion
This part was the results of the needs problems, and wants.
3.1 Finding One
To what extend do students have problems in writing English language?
The questionnaire findings for problems indicated that the students had problems in English writing at an extensive level. The results of problems from
their English thesis abstracts show that they had serious problems in grammar mistakes, mechanical mistakes, and usage mistakes. However, it seems that
English language education in Thai school is not effectiveness. Studying English in class did not help Thai students to easy understand English contents or
even to realize the important of English language. Moreover, some students commented that the teachers in English class was the same one from another
subjects or it can be said that mostly schools in Thailand had used one teacher to teach more than one subject. Some was not graduate in English major but
they had to teach English. Finally, English class which faced this problem situation was not successful. It can be caused to make the students dislike English
and avoid using English in their daily lives.
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3.2 Finding Two
To what extend do students have needs in writing English language?
The study shows that the students had an extensive need in every English writing process, while they had both a moderate need and an extensive need in
Thai writing. Concerning the content of problems and needs on academic writing, when the responses of the two groups of problems and needs were
checked by T-Test, the results Part 2 (finding one and finding two) revealed no significant different at p-value <.05 between the problems and needs for
writing academic journals, essays, and thesis abstracts in English, problems and need for writing process in English, problems and needs for paragraph
writing in English, and problems and needs for doing self evaluation, peer evaluation, revision/ rewriting in Thai. But another contents which do not mention
above were found at p-value <.05 between problems and needs on academic writing both English and Thai.
More interestingly, the results which the significant were found at p-value <.05 between problems and needs on academic writing that showed less
problems but more needs were only in Thai including writing academic papers, writing paragraphs, writing transitional paragraphs, writing essays, and 8
steps of Thai writing structures. This may be because every student found a little difficulty in Thai academic writing based on their mother tongue language.
They could easy understand how to organize and develop their paragraphs and essays in Thai in order to produce good academic writing pieces for their
jobs. Other reason may be they have to write a lot academic paper in their field of works so they do not encounter a lot of problems in writing.
On the contrary, the results which the significant were found at p-value <.05 between problems and needs on academic writing that showed a lot of
problems but less needs were mostly in English, that were, writing transitional paragraph, writing essays, writing evaluations, and also 8 steps of English
writing structures. This may be because this group of students found that they rarely to write academic English writing in their jobs or their daily lives.
Moreover, if they were not frequently use English in their writing, they would not familiar with English contents, English structures, English vocabulary, etc.
and they would face a lot of problems in English writing as well.
3.3 Finding Three
To what extend do students have wants in writing English language?
The students expected to improve their English abilities, especially for their advance study level, their career paths and their thesis abstract writing. In
term of learning activities, the students preferred to learn by group work and also using modern aid instruction. For the wants of instructors, they wanted to
have a variety of teacher, especially Thai teacher to teach grammar.

4. Conclusion
The present study investigated the needs analysis of Master Students in their English use of academic writing in order to understand about the students’
needs for Masters Students at Thonburi University. To investigate the answers of research questions for the present study, a set of questionnaires and
participant’s writing pieces were conducted. The data received from the returned and completed questionnaires were later coded and analyzed the results of
the five point Likert scale questionnaires, while, the excerption of participant’s writing pieces were used to analyze the error in writing process. The
instruments in this study also were tested for reliability and validity. The next chapter reported the results received from computed and analyzed data to
explain the situations of research conducting of the target population. The findings of this study have been presented by qualitative data. Research questions
one to three have been responded to. The results of the questionnaires have been given in two parts. The first part was background information for the
participants. The background information for the students indicated that many of them were at the second year level of M.B.A. program. The results showed
that almost of them dislike learning English, while they had been studying English for more than 30 years. Moreover, many of them did not have any private
English tuition.
The second part was the results of the needs problems, and wants. The questionnaire findings for problems indicated that the students had problems in
English writing at an extensive level but they encouraged problems in Thai writing at a moderate level for almost of the items. The results of problems from
their English thesis abstracts show that they had serious problems in grammar mistakes, mechanical mistakes, and usage mistakes. Moreover, the study
shows that the students had an extensive need in every English writing process, while they had both a moderate need and an extensive need in Thai writing.
Finally, the students expected to improve their English abilities, especially for their advance study level, their career paths and their thesis abstract writing. In
term of learning activities, the students preferred to learn by group work and also using modern aid instruction. For the wants of instructors, they wanted to
have a variety of teacher, especially Thai teacher to teach grammar.
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บทคัดยอ

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค 1) เพื่อสรางแผนการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะหเรื่องสารละลายกรด-เบส โดยใชการสอน
แบบสืบเสาะหาความรูรวมกับการใชคําถามและผังมโนมติ 2) เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะหเรื่องสารละลายกรด-เบส ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
โดยใชการสอนแบบสืบเสาะหาความรูรวมกับการใชคําถามและผังมโนมติ
กลุมที่ศึกษาที่ใชในการวิจัยครั้งนี้คือ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2554 จํานวน 24 คน โรงเรียนแหงหนึ่งใน
จังหวัดกรุงเทพมหานคร ดวยวิธีสุมแบบจําเพาะเจาะจง (purposive sampling) เครื่องมือที่ใชในการวิจัยประกอบดวย แผนการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหา
ความรู (5E) รวมกับการใชคําถามและผังมโนมติ บันทึกหลังสอนของผูวิจัย บันทึกการเรียนรูของนักเรียนและ แบบวัดการคิดวิเคราะห โดยผูวิจัยวิเคราะห
ขอมูลทั้งเชิงคุณภาพและปริมาณ
ผลการวิจัยพบวา ผูวิจัยไดแนวทางการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะหเรื่องสารละลายกรด-เบส โดยการสอนแบบสืบเสาะหา
ความรูรวมกับการใชคําถามและผังมโนมติ ซึ่งลักษณะกิจกรรมประกอบดวย 1) ขั้นสรางความสนใจ โดยการใชคําถามและผังมโนมติ ซึง่ เปนวิธสี อนเหมาะ
ที่จะนํามาใชในการนําเขาสูบทเรียน 2) ขั้นสํารวจและคนหา โดยครูใชคําถามทําใหนักเรียนคิดวิเคราะห ในการสํารวจตรวจสอบได 3) ขั้นอธิบายและลง
ขอสรุป ครูใชคําถามทําใหนักเรียนคิดวิเคราะหแปลผลสรุปเปนองคความรูในกลุมได 4) ขั้นขยายความรู เปนการนําความรูที่สรางขึ้นไปเชื่อมโยงกับ
ความรูเดิมโดยการใชคําถามและผังมโนมติ 5) ขั้นประเมิน ครูทดสอบความเขาใจของนักเรียนโดยการใชคําถามและผังมโนมติ ผลการจัดการเรียนรูพบวา
ทักษะการคิดวิเคราะหเรื่องสารละลายกรด-เบส ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โดยการสอนแบบสืบเสาะหาความรูรวมกับการใชคําถามและผังมโนมติ
หลังเรียนสูงกวากอนเรียนโดยพบวาหลังเรียนนักเรียนมีทักษะการคิดวิเคราะหอยูในระดับดี รอยละ 83.33
คําสําคัญ : การสอนแบบสืบเสาะหาความรู การใชคาํ ถาม การใชผังมโนมติ ทักษะการคิดวิเคราะห

Abstract

The research aimed 1) to create lesson plans to develop the skills to critical thinking about acid – base solution. The use of inquiry based
approach with questioning and concept mapping. 2) to develop critical thinking skills, the acid – base solution. The students are taught using inquiry based
approach with questioning and concept mapping .
The subject group used in this study is High school students in the first semester of the academic year 2554 a total of 24 schools in Bangkok. With a
specific random (purposive sampling) equipment used in research. Lesson plans for inquiry based approach (5E) with Using Questioning and Concept Mapping
on the course of the study. The measurement of student learning and critical thinking. The researcher used both qualitative and quantitative data.
The results showed that Researchers can learn strategies to develop critical thinking skills, the acid – base solution. The inquiry based approach
with questioning and concept mapping. The characteristics include 1) Engagement. By using Questioning and Concept Mapping. The method is suitable to
be used in the Learning. 2) Exploration. The teacher uses the students to critical thinking. To explore the possible. 3) Explanation. Teachers use the results to
make them think of a body of knowledge in group. 4) Elaboration. The skills to build up links with their prior knowledge by using the questioning and
concept mapping. 5) Evaluation, students test their understanding by using the questioning and concept mapping. The results showed that learning. Thinking
skills to analyze the acid - base. Of students at an inquiry by teaching students about the questioning and concept mapping. Were higher than previous
studies found that students are learning critical thinking skills in a 83.33 percent.
Keywords: Inquiry based approach, Questioning, Concept mapping, Critical thinking skills.

1. บทนํา

การพัฒนากระบวนการคิดเปนเปาหมายของการจัดการศึกษานั้นพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขปรับปรุง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2545 มาตรา 22 และมาตรา 24 ซึ่งระบุวา การจัดการศึกษาตองยึดหลักวานักเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได และถือวานักเรียนมี
ความสําคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหนักเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ โดยมุงเนนความสําคัญทั้งดานความรู
ความคิด ความสามารถ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู และความรับผิดชอบตอสังคม เพื่อพัฒนาคนใหมีความสมดุล ซึ่งนักเรียนแตละคนมีความแตกตางกัน
โดยใหดําเนินการฝกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ และการประยุกตความรูมาใชเพื่อปองกันและแกไขปญหา จัดกิจกรรมให
นักเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริงฝกปฏิบัติ ใหทําได คิดเปนทําเปน สอดคลองกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได
กลาวไวในเรื่องสมรรถนะของผูเรียนในขอที่ 2 ความสามารถในการคิดกลาวคือเปนความสามารถในการคิดวิเคราะห การคิดสังเคราะห การคิดอยาง
สรางสรรค การคิดอยางมีวิจารณญาณ และการคิดอยางเปนระบบ เพื่อนําไปสูการสรางองคความรูหรือสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและ
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สังคมไดอยางเหมาะสมซึ่งแนวทางดังกลาวสอดคลองกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการในการพัฒนาเยาวชนของชาติเขาสูโลกยุคศตวรรษที่ 21 โดยมุง
สงเสริมผูเรียนมีคุณธรรม รักความเปนไทย ใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สรางสรรค มีทักษะดานเทคโนโลยี สามารถทํางานรวมกับผูอื่น และสามารถอยู
รวมกับผูอื่นในสังคมโลกไดอยางสันติ
การจัดการศึกษาในระดับประถมศึกษาจนถึงระดับมัธยมศึกษาขาดการพัฒนาการคิดวิเคราะห สอดคลองกับผลการประเมินสถานศึกษาของ
สมศ. รอบแรกในป 2547 – 2548 รวม 6,077 แหง ที่พบวา โรงเรียนในกรุงเทพฯ มีศักยภาพมากที่สุดหรือพูดอีกนัยหนึ่งวามีทรัพยากรมากที่สุดเมื่อ
เปรียบเทียบกับโรงเรียนในสังกัดเทศบาลหรือสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แตพบวา โรงเรียนทั้ง 3 สังกัดมีจุดออนเหมือนกันใน
ดานมาตรฐานการคิดวิเคราะห ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามวัตถุประสงคของหลักสูตร และการใฝรูใฝเรียน รวมทั้งมาตรฐานการเนนผูเรียนเปนสําคัญซึ่ง
อยูในเกณฑพอใช สอดคลองกับขอมูลจากโครงการ TIMSS (Third international mathematics and science Study) ที่พบวานักเรียนไทยทําขอสอบที่ตองใช
ความสามารถในการคิดเชิงวิเคราะห ยกเหตุผลประกอบ หรือเขียนขอความยาวๆ ไมได เพราะการเรียนการสอนยังอยูในกรอบของตารางสอน และ
หองเรียน ไมเนนกระบวนการใหนักเรียนไดฝกคิด ฝกทํา (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2545)
การสอนวิทยาศาสตรที่เหมาะสมที่สามารถนํานักเรียนไปสูเปาหมายที่พึงประสงคของการเรียนวิทยาศาสตร คือ การสอนแบบสืบเสาะหาความรู
โดยการสอนแบบสืบเสาะหาความรูไดยึดตามแนวทางของนักการศึกษาจากกลุม BSCS (Biological science curriculum study) ซึ่งไดเสนอขั้นตอนในการเรียน
การสอนเปน 5 ขั้นตอน คือ ขั้นสรางความสนใจ (engagement) ขั้นสํารวจและคนหา (exploration) ขั้นอธิบายและลงขอสรุป (explanation) ขั้นขยายความรู
(elaboration) และขั้นประเมิน (evaluation) ซึ่งเปนกระบวนการจัดการเรียนรูที่ใหผูเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนรูและสงเสริมใหผูเรียนมีการคิด
วิเคราะหตลอดเวลา นอกจากนี้ครูตองอาศัยเทคนิคตางๆ ในการพัฒนาการคิดวิเคราะหอีกดวย อาทิ เทคนิคการใชคําถาม การใชผังมโนมติ (ประพันธศิริ สุ
เสารัจ, 2551) การสอนแบบสืบเสาะหาความรู ผูเรียนสามารถเรียนรูมโนมติ และหลักการทางวิทยาศาสตรไดเร็วขึ้น (ชัยวัฒน สุทธิรัตน, 2552) ผูเรียนสามารถ
นํามาใชในแตละขั้นตอนของการเรียนรูวิทยาศาสตรโดยวิธีแบบสืบเสาะหาความรู ซึ่งมีนักการศึกษาหลายทานใหการยอมรับวาเทคนิคนี้สามารถนําไปใช
พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะหของผูเรียนไดดังที่ พิมพันธ เดชะคุปต (2544) กลาววา “การสอนแบบผังมโนมติจัดเปนเทคนิคการสอนอยางหนึ่งที่มีหลักการ
และทฤษฎีรองรับ ทั้งนี้เพื่อใหเยาวชนของชาติเกิดการเรียนรูอยางมีความหมาย พัฒนากระบวนการคิดอันนําไปสูการเรียนรูตลอดชีวิตได” สอดคลองกับสุ
วิทย มูลคํา และอรทัย มูลคํา (2545) กลาววา การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบการใชคําถาม เปนกระบวนการเรียนรูที่มุงพัฒนากระบวนการทางความคิดของ
ผูเรียนโดยผูสอนจะปอนคําถามในลักษณะตางๆ ที่เปนคําถามที่ดี ซึ่งสามารถพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะหของผูเรียน นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยที่สนับสนุน
แนวคิดดังกลาวเชนอารม โพธิ์พัฒน (2550) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางวิทยาศาสตรและความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 3 ที่ไดรับการสอนโดยใชชุดกิจกรรมการเขียนแผนผังมโนมติ จากการศึกษาของ Stewart (1975) พบวาการใชคําถามระดับสูงของครูทําให
นักเรียนมีการพัฒนาความรูมากกวาคําถามระดับต่ํา สอดคลองกับงานวิจัยของกัญญา สิทธิศุภเศรษฐ (2548) ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่อง ผลการใชกิจกรรมการตั้ง
คําถามที่มีตอทักษะการคิดวิเคราะหของนักเรียนที่มีความสามารถทางการเรียนแตกตางกัน จากปญหาดังกลาวขางตนผูวิจัยจึงเห็นวาควรพัฒนาทักษะการคิด
วิเคราะห เพื่อใหนักเรียนสามารถคิดวิเคราะหหรือถายทอดความรูออกมาไดโดยเลือกการใชคําถามและผังมโนมติ
ดวยเหตุนี้ผูวิจยั จึงสนใจศึกษาการจัดการเรียนรูโดยการสอนแบบสืบเสาะหาความรูรวมกับการใชคําถามและผังมโนมติ เพือ่ พัฒนาทักษะการ
คิดวิเคราะหเรื่องสารละลายกรด-เบส ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 1 ทั้งนี้เพื่อนําผลการศึกษาไปเปนแนวทางการจัดการเรียนรูสําหรับนักเรียนเพือ่
สงเสริมการคิดวิเคราะหขั้นสูงตอไป
คําถามการวิจัย
1. การจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะหเรื่องสารละลายกรด-เบส โดยใชการสอนแบบสืบเสาะหาความรูรวมกับการใชคําถามและ
ผังมโนมติ เปนอยางไร
2. ทักษะการคิดวิเคราะหเรื่องสารละลายกรด-เบสของนักเรียนหลังจากเรียนโดยการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะหเรื่อง
สารละลายกรด-เบส โดยใชการสอนแบบสืบเสาะหาความรูรวมกับการใชคําถามและผังมโนมติ เปนอยางไร
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อสรางแผนการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะหเรื่องสารละลายกรด-เบส โดยใชการสอนแบบสืบเสาะหาความรูรวมกับการ
ใชคําถามและผังมโนมติ
2. เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะหเรื่องสารละลายกรด-เบส ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โดยใชสอนแบบสืบเสาะหาความรูรวมกับการ
ใชคําถามและผังมโนมติ
สํารวจเอกสารที่เกี่ยวของ
ผูวิจัยไดคนควาทฤษฎี แนวคิด และงานวิจัยทีเ่ กีย่ วของดังตอไปนี้
การสอนแบบสืบเสาะหาความรู (5E) หมายถึง การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามขั้นตอนแบบสืบเสาะหาความรูที่สถาบันสงเสริมการสอน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) ไดสรุปไว 5 ขั้นตอนประกอบดวย ขั้นที่ 1 สรางความสนใจ (Engagement) ขัน้ ที่ 2 สํารวจและคนหา (Exploration) ขัน้
ที่ 3 อธิบายและลงขอสรุป (Explanation) ขั้นที่ 4 ขยายความรู (Elaboration) และขั้นที่ 5 ประเมิน (Evaluation)
การใชคําถาม หมายถึงการจัดการเรียนรูแบบใชคําถามเปนกระบวนการเรียนรูที่มุงพัฒนากระบวนการทางความคิดของผูเรียน โดยผูสอนใช
คําถามถามผูเรียนใหคิดวิเคราะหได 3 ลักษณะ คือ 1. การวิเคราะหความสําคัญ 2. การวิเคราะหความสัมพันธ และ 3. การวิเคราะหหลักการ
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การใชผังมโนมติ หมายถึง เปนการนํามโนมติมาจัดใหสัมพันธกันจากมโนมติที่กวางไปสูมโนมติที่แคบและเฉพาะเจาะจงที่สุด โดยใชการ
เชื่อมโยงมโนมติเหลานั้นดวยเสนและคําเชื่อม โดยผูสอนใชรูปแบบผังมโนมติชนิดปลายเปด
ทักษะการคิดวิเคราะห หมายถึง ความสามารถในการแยกแยะเพื่อสืบคนขอเท็จจริงของเหตุการณ เรื่องราวหรือเนื้อหาตาง ๆ โดยการจําแนก
แยกแยะ เปรียบเทียบขอมูล จัดกลุมอยางเปนระบบ ตีความ และทําความเขาใจกับองคประกอบของสิ่งนั้น โดยมีหลักฐานอางอิงเพื่อหาขอสรุปที่นาจะ
เปนไปไดและใชกระบวนการตรรกวิทยาในการสรุปตัดสินใจไดอยางถูกตองและสมเหตุสมผล โดยทักษะการคิดวิเคราะหมี 3 ลักษณะ คือ 1. การวิเคราะห
ความสําคัญ 2. การวิเคราะหความสัมพันธ และ 3. การวิเคราะหหลักการ

2. วิธีการศึกษา

การวิจัยครั้งนี้มีรูปแบบเปนการวิจยั กึ่งทดลอง (Quasi-experimental research) เพือ่ ศึกษาการจัดการเรียนรูเรือ่ ง สารละลายกรด-เบส โดยการสอน
แบบสืบเสาะหาความรูรวมกับการใชคําถามและผังมโนมติ เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะหของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจยั ไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลโดยแบงเปน 2 สวน ดังนี้
สวนที่ 1 การจัดการเรียนรูเพือ่ พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะหเรื่องสารละลายกรด-เบส โดยใชการสอนแบบสืบเสาะหาความรูรวมกับการใช
คําถามและผังมโนมติ เปนอยางไร
เครื่องมือที่ใช คือบันทึกหลังสอนของผูวิจัย บันทึกการเรียนรูของนักเรียนและการสัมภาษณแบบไมเปนทางการ ในการเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยเปนผูจัดกิจกรรมการเรียนรูและทําการสอนเอง โดยผูวิจัยจัดกิจกรรมการเรียนรูใหกับกลุมที่ศึกษา ตามแผนการจัดการเรียนรูเรื่องสารละลายกรด-เบส
จํานวน 6 แผน เปนเวลา 12 คาบ คาบละ 50 นาที
ผูวิจัยจดบันทึกหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู ในประเด็นที่กําหนดไว ตรวจสอบความรู การคิดวิเคราะหของนักเรียน และความคิดเห็นของ
นักเรียน จากบันทึกหลังสอนของผูวิจัย บันทึกการเรียนรูของนักเรียน และการสัมภาษณแบบไมเปนทางการ
สวนที่ 2 ทักษะการคิดวิเคราะหเรื่องสารละลายกรด-เบสของนักเรียนหลังจากเรียนโดยการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะหเรื่อง
สารละลายกรด-เบส โดยใชการสอนแบบสืบเสาะหาความรูรวมกับการใชคําถามและผังมโนมติ เปนอยางไร
เครื่องมือที่ใชคือ แบบวัดการคิดวิเคราะห โดยผูวิจัยทดสอบกับกลุมที่ศึกษากอนและหลังจากเสร็จสิ้นการจัดการเรียนรูเรื่องสารละลายกรดเบส แลวนําขอมูลมาวิเคราะหหาคาเฉลี่ย รอยละ นอกจากนั้นผูวิจัยไดใชเครื่องมือคือ บันทึกการเรียนรูของนักเรียน ซึ่งนักเรียนบันทึกหลังจากเรียนจบใน
แตละแผนการจัดการเรียนรู และบันทึกหลังสอนของผูวิจัย ซึ่งผูวิจัยจดบันทึกทุกคาบเรียนหลังจากสอนจบ และการสัมภาษณแบบไมเปนทางการ ซึ่งผูวิจัย
จะสัมภาษณเปนรายกรณีผูวิจัยนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหผลการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะหของนักเรียน
ผูวิจัยนําขอมูลที่ไดจากการรวบรวมขอมูลดวยวิธีการตาง ๆ ไดแก ขอมูลจากบันทึกหลังสอนของผูวิจัย บันทึกการเรียนรูของนักเรียน แบบวัด
การคิดวิเคราะห โดยผูวิจัยวิเคราะหขอมูลทั้งในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ ดังตอไปนี้
1. การจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะหเรื่องสารละลายกรด-เบส โดยใชการสอนแบบสืบเสาะหาความรูรวมกับการใชคําถามและ
ผังมโนมติ
ผูวิจัยนําขอมูลจากบันทึกหลังสอนของผูวิจัย และไดนําขอมูลจากบันทึกการเรียนรูของนักเรียน มาวิเคราะหเชิงคุณภาพ เพื่อสรุปแนวทางใน
การจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะหเรื่องสารละลายกรด-เบส โดยการสอนแบบสืบเสาะหาความรูรวมกับการใชคําถามและผังมโนมติ วามี
วิธีการอยางไร
2. ทักษะการคิดวิเคราะหเรื่องสารละลายกรด-เบสของนักเรียนหลังจากเรียนโดยการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะหเรื่อง
สารละลายกรด-เบส โดยใชการสอนแบบสืบเสาะหาความรูรวมกับการใชคําถามและผังมโนมติ
ผูวิจัยทําการวิเคราะหโดยใชขอมูลจากแบบวัดการคิดวิเคราะห บันทึกหลังสอนของผูวิจัยและบันทึกหลังการเรียนรูของผูเรียน โดยผูวิจัยทํา
การวิเคราะหดังนี้
1. แบบวัดการคิดวิเคราะห โดยผูวิจัยทดสอบกับกลุมที่ศึกษากอนและหลังจากเสร็จสิ้นการจัดการเรียนรูเรื่องสารละลายกรด-เบส แลวนําขอมูล
มาวิเคราะหหาคาเฉลี่ย รอยละ
2. บันทึกการเรียนรูของนักเรียน โดยรวบรวมขอมูลจากบันทึกการเรียนรูของนักเรียน ผูวิจัยวิเคราะหเชิงคุณภาพจากเนื้อหาที่นักเรียนสะทอน
ออกมา จัดกลุมและหาคาความถี่ของขอมูล
3. บันทึกหลังสอนของผูวิจัย โดยผูวิจัยนําขอมูลมาวิเคราะหเชิงเนื้อหา แลวทําตารางแจกแจงความถี่ของเนื้อหาแตละประเด็น
ผูวิจัยนําขอมูลที่ไดจากแบบวัดการคิดวิเคราะห บันทึกหลังสอนของผูวิจัย บันทึกการเรียนรูของนักเรียน และการสัมภาษณแบบไมเปนทางการ
ทําการวิเคราะหขอมูลแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใชการเชื่อมโยงแบบสามเสา (Triangulation) ซึ่งมีความสําคัญในการตรวจสอบความตรงและความ
นาเชื่อถือของขอมูล เพื่อใหเกิดคุณภาพงานวิจัย

3. ผลการศึกษาและอภิปรายผล

การศึกษาการจัดการเรียนรูเรื่อง สารละลายกรด-เบส โดยการสอนแบบสืบเสาะหาความรูรวมกับการใชคําถามและผังมโนมติ เพื่อพัฒนา
ทักษะการคิดวิเคราะหของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ผูวิจัยขอนําเสนอผลการวิจัยเปน 2 ตอนดังนี้
ตอนที่ 1 การจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะหเรื่องสารละลายกรด-เบส โดยใชการสอนแบบสืบเสาะหาความรูรวมกับการใช
คําถามและผังมโนมติ มีลักษณะดังนี้
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1. ขั้นสรางความสนใจ (Engagement) เปนกิจกรรมที่ใชคําถามเพื่อการคิดวิเคราะห ทําใหนักเรียนคิดวิเคราะหตลอดเวลาในการเรียนการ
สอน และใชกิจกรรม การทดลอง การใชภาพ เรื่องเลา เพือ่ ทําใหนักเรียนมีความสนใจ โดยอาจจะถามคําถามจากประสบการณของครูและนักเรียน
นอกจากนี้การใชผังมโนมติชวยในการเชื่อมโยงกับความรูเดิมที่เพิ่งเรียนมาแลว
2. ขั้นสํารวจและคนหา (Exploration) เปนกิจกรรมที่ผูเรียนไดสํารวจและคนหาเพื่อใหไดขอมูล โดยนักเรียนแตละกลุมรวมกันคิด
วิเคราะหในการทดลอง เชน การออกแบบการทดลอง การอภิปราย และสรุปผลการทดลองเพื่อเปนองคความรูในกลุมตนเอง โดยครูใชคําถามเพื่อการ
คิดวิเคราะห ซึ่งจะทําใหนักเรียนในกลุมรวมมือในการคิดวิเคราะห
3. ขั้นอธิบายและลงขอสรุป (Explanation) เปนกิจกรรมที่ครูใชคําถามเพื่อการคิดวิเคราะห โดยนักเรียนแตละกลุมสงตัวแทนออกมา
นําเสนอผลการปฏิบัติกิจกรรม มีการอภิปรายผลสรุประหวางกลุมตนเอง และกลุมอื่น เพื่อเปรียบเทียบความเหมือนหรือความแตกตางของแตละกลุม
และรวมกันสรุปเปนองคความรูใหมที่ครบถวนสมบูรณ
4. ขั้นขยายความรู (Elaboration) เปนกิจกรรมที่นําความรูที่สรางขึ้นไปเชื่อมโยงกับความรูเดิมโดยครูใชผังมโนมติ รวมกับการใชคําถาม
เพื่อการคิดวิเคราะห เพื่อชวยในการขยายความรู ทําใหนกั เรียนไดฝกคิดวิเคราะหรวมกัน ทําใหกิจกรรมนาสนใจยิ่งขึ้น
5. ขั้นประเมิน (Evaluation) เปนกิจกรรมที่เปนการประเมินการเรียนรูของนักเรียนวามีความรูอะไรบาง อยางไร และมากนอยเพียงใด โดยครูใช
คําถามเพื่อการคิดวิเคราะหประเมินการเรียนรูของนักเรียนนอกจากนี้ครูใชผังมโนมติใหนักเรียนฝกการเขียนผังมโนมติทําใหนักเรียนไดฝกคิดวิเคราะหอีกดวย
ตอนที่ 2 ทักษะการคิดวิเคราะหเรื่อง สารละลายกรด-เบสของนักเรียนหลังจากเรียนโดยการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห
เรื่องสารละลายกรด-เบส โดยใชการสอนแบบสืบเสาะหาความรูรวมกับการใชคําถามและผังมโนมติ
ผูวิจัยไดวิเคราะหคา เฉลี่ย ของแบบทดสอบการคิดวิเคราะหกอนและหลังการจัดการเรียนรู โดยใชการสอนแบบสืบเสาะหาความรูรวมกับ
การใชคําถามและผังมโนมติ ปรากฏผลดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 เปรียบเทียบทักษะการคิดวิเคราะหของนักเรียน จากการสอนแบบสืบเสาะหาความรูรวมกับการใชคําถามและผังมโน
มติ กอนและหลังเรียน
คะแนนจากแบบวัดการคิดวิเคราะห (20 คะแนน)
กอนเรียน
หลังเรียน

จํานวนนักเรียน

คาเฉลี่ย
24
24

6.88
14.29

จากตารางที่ 1 คาเฉลี่ยของคะแนนจากแบบวัดการคิดวิเคราะหกอนเรียนและหลังเรียนแตกตางกัน พบวาหลังจากที่ไดเรียนเรื่อง
สารละลายกรด-เบส โดยการสอนแบบสืบเสาะหาความรูรวมกับการใชคําถามและผังมโนมติ แลวนักเรียนมีทักษะการคิดวิเคราะหสูงขึ้น
ผูวิจัยวิเคราะหคะแนนจากแบบวัดการคิดวิเคราะหของนักเรียนหลังเรียนโดยการสอนแบบสืบเสาะหาความรูรวมกับการใชคําถามและผัง
มโนมติ โดยผูวิจัยไดวิเคราะห รอยละ ดังตารางที่ 2

ตารางที่ 2 ทักษะการคิดวิเคราะหของนักเรียนหลังเรียนโดยการสอนแบบสืบเสาะหาความรูรวมกับการใชคําถามและผังมโนมติ
คะแนน
1-5
6-10
11-15
16-20

ความหมาย
ปรับปรุง
พอใช
ดี
ดีมาก

จํานวนนักเรียน
20
4

รอยละ
83.33
16.67

จากตารางที่ 2 ทักษะการคิดวิเคราะหหลังเรียนโดยการสอนแบบสืบเสาะหาความรูรวมกับการใชคําถามและผังมโนมติ อยูในระดับดี รอย
ละ 83.33 และอยูในระดับดีมากรอยละ 16.67
การวิเคราะหเนื้อหาในบันทึกการเรียนรูของนักเรียน การสัมภาษณแบบไมเปนทางการ สอดคลองกับบันทึกหลังสอนของผูวิจัย โดยผูวิจัย
พบวา นักเรียนมีความอยากรูอยากเห็นในกิจกรรมที่ครูไดเตรียมมา มีความสนใจในการตอบคําถาม ทําใหนักเรียนคิดวิเคราะหเชื่อมโยงกับความรูเดิม
กับกิจกรรมที่ครูเตรียมมา ทําใหนักเรียนเกิดการเรียนรู และยังพบวา นักเรียนสามารถอธิบายแผนภาพมโนมติไดถูกตอง เมื่อนักเรียนแตละกลุมไดทํา
การทดลอง มีการอภิปรายผลการทดลองภายในกลุมและสรุปผลการทดลอง โดยนักเรียนสรุปเปนองคความรูในกลุมตนเอง นอกจากนั้นเมื่อนักเรียน
แตละกลุมสงตัวแทนออกมานําเสนอผลการปฏิบัติกิจกรรม ไดมีการอภิปรายผลสรุประหวางกลุมตนเอง และกลุมอื่น เพื่อเปรียบเทียบความเหมือน
หรือความแตกตางของแตละกลุม และรวมกันสรุปเปนองคความรูใหมที่ครบถวนสมบูรณ นักเรียนสามารถใชผังมโนมติสรุปเรื่องที่เรียนและนักเรียน
เขาใจในเรื่องที่เรียนมากขึ้นจากการใชคําถามและผังโนมติ โดยนักเรียนสามารถตอบคําถามได แสดงถึงความเขาใจในการทํากิจกรรม และนักเรียน
สามารถทําแบบฝกการเขียนมโนมติไดดี

4. สรุปผล

ผลการวิจยั แบงออกเปน 2 ตอนโดยตอนแรกเปน การจัดการเรียนรูเพือ่ พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะหเรื่องสารละลายกรด-เบส โดยใชการสอน
แบบสืบเสาะหาความรูรวมกับการใชคําถามและผังมโนมติ และ ทักษะการคิดวิเคราะหเรื่องสารละลายกรด-เบสของนักเรียนหลังจากเรียนโดยการจัดการ
เรียนรูเ พื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะหเรื่องสารละลายกรด-เบส โดยใชการสอนแบบสืบเสาะหาความรูรวมกับการใชคําถามและผังมโนมติ
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1. การจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะหเรื่องสารละลายกรด-เบส โดยใชการสอนแบบสืบเสาะหาความรูรวมกับการใชคําถามและ
ผังมโนมติ มีลักษณะดังนี้
1.1 ขั้นสรางความสนใจ (Engagement) เปนกิจกรรมที่ใชคาํ ถามเพื่อการคิดวิเคราะห ทําใหนักเรียนคิดวิเคราะหตลอดเวลาในการเรียนการ
สอน และใชกิจกรรม การทดลอง การใชภาพ เรือ่ งเลา เพือ่ ทําใหนักเรียนมีความสนใจ โดยอาจจะถามคําถามจากประสบการณของครูและนักเรียน
นอกจากนี้ใชผังมโนมติชวยในการเชือ่ มโยงกับความรูเ ดิมที่เพิ่งเรียนมาแลว
1.2 ขั้นสํารวจและคนหา (Exploration) เปนกิจกรรมที่ผูเรียนไดสํารวจและคนหาเพือ่ ใหไดขอ มูล โดยนักเรียนแตละกลุมรวมกันคิด
วิเคราะหในการทดลอง เชน การออกแบบการทดลอง การอภิปราย และสรุปผลการทดลองเพื่อเปนองคความรูในกลุม ตนเอง โดยครูใชคาํ ถามเพือ่ การคิด
วิเคราะห ซึ่งจะทําใหนักเรียนในกลุมรวมมือในการคิดวิเคราะห
1.3 ขั้นอธิบายและลงขอสรุป (Explanation) เปนกิจกรรมทีค่ รูใชคําถามเพือ่ การคิดวิเคราะห โดยนักเรียนแตละกลุม สงตัวแทนออกมา
นําเสนอผลการปฏิบัติกิจกรรม มีการอภิปรายผลสรุประหวางกลุมตนเอง และกลุมอื่น เพือ่ เปรียบเทียบความเหมือนหรือความแตกตางของแตละกลุม และ
รวมกันสรุปเปนองคความรูใหมทคี่ รบถวนสมบูรณ
1.4 ขั้นขยายความรู (Elaboration) เปนกิจกรรมที่นําความรูท ี่สรางขึ้นไปเชือ่ มโยงกับความรูเ ดิมโดยครูใชคําถามเพื่อการคิดวิเคราะห
รวมกับผังมโนมติ เพื่อชวยในการขยายความรู ทําใหนักเรียนไดฝกคิดวิเคราะหรวมกัน ทําใหกิจกรรมนาสนใจยิง่ ขึ้น
1.5 ขั้นประเมิน (Evaluation) เปนกิจกรรมที่เปนการประเมินการเรียนรูข องนักเรียนวามีความรูอะไรบาง อยางไร และมากนอยเพียงใด โดย
ครูใชคําถามเพือ่ การคิดวิเคราะหประเมินการเรียนรูข องนักเรียนนอกจากนี้ครูใชผังมโนมติใหนักเรียนฝกการเขียนผังมโนมติทําใหนักเรียนไดฝกคิด
วิเคราะหอีกดวย
ตอนที่ 2 ทักษะการคิดวิเคราะหเรื่อง สารละลายกรด-เบสของนักเรียนหลังจากเรียนโดยการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะหเรือ่ ง
สารละลายกรด-เบส โดยใชการสอนแบบสืบเสาะหาความรูร วมกับการใชคําถามและผังมโนมติ พบวา
2.1 หลังจากที่ไดเรียนรูเรื่อง สารละลายกรด-เบส โดยใชการสอนแบบสืบเสาะหาความรูรวมกับการใชคําถามและผังมโนมติ แลวนักเรียนมี
ทักษะการคิดวิเคราะหสูงขึ้น
2.2 ทักษะการคิดวิเคราะหของนักเรียนหลังเรียนโดยใชการสอนแบบสืบเสาะหาความรูรวมกับการใชคําถามและผังมโนมติ อยูในระดับดี
รอยละ 83.33 และอยูในระดับดีมากรอยละ 16.67
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บทคัดยอ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อสรางบทเรียนเสริมสรางความรูพื้นฐานวิชาคณิตศาสตรประยุกต (2000-1501) เรื่องการแปรผัน และสมการเชิงเสนตัวแปร
เดียว และศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปที่ 2 กลุมตัวอยางเปนนักเรียนโรงเรียนเซนตจอหน
เทคโนโลยี ที่มีความสามารถระดับปานกลางและออนจํานวน 60 คน ไดจากการเลือกแบบเจาะจง แบงกลุมตัวอยางเปน 2 กลุมคือกลุมทดลองและกลุม
ควบคุม แตละกลุมมีนักเรียนที่มีความสามารถระดับเดียวกันเปนจํานวนเทาๆกัน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยไดแก แผนการจัดการเรียนรู ชุดฝกทักษะ
แบบทดสอบประจําหนวยการเรียนรู และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่มีคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.785 ผลการวิจัยพบวาแผนการจัดการเรียนรูมี
ประสิทธิภาพระหวางเรียนและหลังเรียนเทากับ 72.33/71.33 คาประสิทธิผลทางการเรียนของนักเรียนกลุมทดลอง คิดเปนรอยละ 54.55 จากการเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนกลุมทดลอง และกลุมควบคุมโดยใชขอสอบกลางของวิชาคณิตศาสตรประยุกต ผลปรากฏวานักเรียนกลุมทดลองมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวากลุมควบคุม ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05
คําสําคัญ : บทเรียนเสริมสรางความรูพื้นฐานวิชาคณิตศาสตร การแปรผันและสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว

Abstract

The purposes of this research were to build a lesson that enhancing basic knowledge for Applied Mathematics (2000-1501) on topic
“Variation and Linear Equation of One Variable” and to study the learning achievement of the second year students for vocational diploma
program. Sixty students from St’ John Technology School in Bangkok were selected by purposive sampling. They were divided into experimental
group and control group. Each group has equally number of students who has moderate and low levels of learning competence. Tools for studying
were instructional plans, set of practicing skills, lesson tests, and achievement tests which has the reliability 0.785. It was found that the efficiency
of instructional plans during the process and after the process was 72.33/71.33. The effectiveness of learning of the experimental group is 54.55
percent. From comparing the achievement test between experimental group and control group with the central examination of this subject, it was
found that students in experimental group have higher achievements than control group with statistical significance at level 0.05.
Keywords: Lesson Enhancing Basic Knowledge in Mathematics, Variation and Linear Equation of one Variable

1. บทนํา

วิชาคณิตศาสตรเปนศาสตรพื้นฐานที่สําคัญในการพัฒนาประเทศ เพราะเปนศาสตรที่ชวยพัฒนาทางดานความคิด รอบคอบ คิดริเริม่ สรางสรรค การคิด
วิเคราะหแกปญหาตางๆไดอยางมีประสิทธิภาพ ชวยเสริมสรางใหมนุษยมีเหตุผล และพัฒนาศักยภาพของแตละบุคคลใหเปนคนที่สมบูรณ สามารถนํา
ความรูทางคณิตศาสตรไปใชในชีวิตประจําวัน คณิตศาสตรเปนวิชาที่มีความสําคัญกับนักเรียนทุกคน และถูกบรรจุอยูในหลักสูตรทุกระดับชั้น รวมทั้งใน
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ซึ่งเนนทางดานสายอาชีพ แตไมไดเนนวิชาคณิตศาสตร จากประสบการณของผูวิจัยที่ทําการสอนในระดับ
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พบวานักเรียนสวนใหญขาดความรูที่ถูกตองเกี่ยวกับความรูพื้นฐานทางคณิตศาสตรในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตนเชน
การบวก ลบ คูณ หาร จํานวนจริง การตีความหมายและการหาคําตอบของโจทยสมการ เปนตน ทําใหเกิดปญหาในการเรียนเรื่องการแปรผันและสมการเชิง
เสนตัวแปรเดียวที่ตองอาศัยความรูพื้นฐานเดิมทางคณิตศาสตรในมัธยมศึกษาตอนตนมาเชื่อมโยงในบทเรียน ปญหาที่เกิดขึ้นบอยคือผูเรียนเรียนไมรูเรื่อง
ขาดความเขาใจ ทําใหไมสนใจในการเรียนวิชาคณิตศาสตร และสงผลใหขาดความเชื่อมโยงความรูสําหรับการเรียนในบทเรียนอื่นๆ จะเห็นไดวาปญหาที่
เกิดขึ้นเกิดจากพื้นฐานคณิตศาสตรที่ออนนั่นเอง ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ อรทัย จิตตสนิทกุล (2547) พบวาวิชาทางคณิตศาสตรสวนใหญจะมีเนื้อหา
สัมพันธกัน การเรียนเนื้อหาใหมตองอาศัยความรูพื้นฐานที่เรียนมากอนหนา พื้นฐานความรูเดิมจะชวยใหนักเรียนเกิดความรูความเขาใจในเนื้อหาใหมได
อยางรวดเร็ว และทําใหการเรียนการสอนบรรลุจุดมุงหมาย ดังนั้นความรูพื้นฐานทางคณิตศาสตรจึงเปนสิ่งสําคัญที่จะชวยใหการเรียนการสอนสัมฤทธิ์ผล
และเปนแนวทางที่นําไปสูการเรียนระดับสูง สําหรับเนื้อหาในวิชาคณิตศาสตรประยุกต (2000-1501) ที่นักเรียนสวนใหญประสบปญหา คือ เรื่องการแปร
ผัน และสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว ซึ่งเรื่องดังกลาวมีความสําคัญและเชื่อมโยงกับวิชาอื่นๆ เชน เรื่องการแปรผันเปนพื้นฐานของวิชาชางที่ประยุกตใชใน
ระบบการแปรผันการเปดวาลว เพื่อรักษาความสมดุลภายในเครื่องยนต และเปนพื้นฐานในการเรียนสาขาการตลาดใชในการหาการแปรผันของราคาสินคา
กับจํานวนลูกคา การแปรผันของกําไรกับตนทุน สมการเชิงเสนตัวแปรเดียวเปนความรูพื้นฐานในเรื่องสมการบัญชี ซึ่งเปนสมการที่แสดงความสัมพันธ
ของทรัพยสินและหนี้สิน และเปนสมการพื้นฐานในการเรียนบัญชีชั้นสูง เปนตน ผูวิจัยไดเห็นถึงความสําคัญของปญหาที่เกิดขึ้นกับนักเรียนในหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จึงสนใจศึกษาหาแนวทางและวิธีแกปญหาเกี่ยวกับความรูพื้นฐานของนักเรียนในระดับนี้ โดยไดศึกษาแนวทางและวิธีการ
แกปญหาจากงานวิจัยที่เกี่ยวของเพื่อเปนแนวทางในการแกปญหา และจากการศึกษางานวิจัยของ กนิษฐา มีสารพันธ (2550) ที่ศึกษาเรื่องการพัฒนา
บทเรียนคณิตศาสตรเสริมพื้นฐานวิชาแคลคูลัส1-1 สําหรับนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ไดขอสรุปวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุมทดลองสูงกวากลุม
ควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จากปญหาและความสําคัญดังกลาว ผูวิจัยจึงสนใจที่จะสรางบทเรียนเสริมสรางความรูพื้นฐานในวิชา
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คณิตศาสตร ประยุ กต (2000-1501) เรื่ องการแปรผั น และสมการเชิ งเส นตั วแปรเดี ยว เพื่ อนํ าผลวิ จั ยมาปรั บปรุ งและพั ฒนาการเรี ยนการสอนให มี
ประสิทธิภาพตอไป
วัตถุประสงคของการวิจัย
2.1 เพื่อสรางบทเรียนเสริมสรางความรูพื้นฐานวิชาคณิตศาสตรประยุกต (2000-1501) เรื่องการแปรผัน และสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว
สําหรับนักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
2.2 เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรประยุกต (2000-1501) เรื่องการแปรผัน และสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว

2. วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental research) มีประชากร กลุมตัวอยาง เครื่องมือ และวิธีดําเนินการวิจัยดังนี้
ประชากร คือ นักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปที่ 2 สังกัดสํานักงานคณะกรรมสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
กลุมตัวอยาง คือ นักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปที่ 2 โรงเรียนเซนตจอหนเทคโนโลยี สังกัดสํานักงานคณะกรรมสงเสริม
การศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2554 ไดจากการเลือกแบบเจาะจงจํานวน 60 คน โดยคัดเลือกนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยวิชา
คณิตศาสตรในระดับมัธยมศึกษาตอนตน ต่ํากวา 2.75 และไดคะแนนทดสอบวัดความรูพื้นฐานทางคณิตศาสตรนอยกวารอยละ 50 แบงนักเรียนเปน 2
กลุมคือกลุมทดลองและกลุมควบคุม ใหแตละกลุมมีความสามารถระดับเดียวกันเปนจํานวนเทาๆกัน
เครื่ อ งมือ ที่ใ ช ใ นการทดลอง ไดแ ก แผนการจั ด การเรี ย นรู บ ทเรี ย นเสริ ม สร า งความรู พื้ น ฐานวิ ช าคณิ ต ศาสตร สํ าหรั บ นั กเรี ย นหลั ก สู ต ร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จํานวน 4 หนวยการเรียนรู ประกอบดวย เรื่องจํานวนเต็มและสมบัติของจํานวนเต็ม การบวก การลบ การคูณ การ
หารเศษสวน ความรูพื้นฐานการแปรผัน การแกสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว เวลาเรียนรวม 14 ชั่วโมง ลักษณะบทเรียนเปนบทเรียนทบทวนความรู
พื้นฐานที่เนนฝกทักษะเพื่อเพิ่มความรูความเขาใจและสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก ชุดฝก
ทักษะ แบบทดสอบประจําหนวยการเรียนรู แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน ซึ่งเปนแบบทดสอบแบบเลือกตอบและ
เปนแบบทดสอบแบบคูขนาน และขอสอบกลางของวิชาคณิตศาสตรประยุกต (2000-1501) เรื่องการแปรผันและสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว
ขั้นตอนวิธีดําเนินการวิจัย ใหนักเรียนกลุมควบคุมเรียนโดยวิธีปกติ และใหนักเรียนกลุมทดลองเรียนเสริมโดยใชบทเรียนเสริมสรางความรู
พื้นฐานวิชาคณิตศาสตร สําหรับนักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระหวางทํากิจกรรมการเรียนการสอนมีการทดสอบการเรียนรูของ
แตละหนวย และมีการทดสอบหลังการเรียนรูทุกหนวย โดยใชแบบทดสอบที่คูขนานกับแบบทดสอบกอนเรียน ใหนักเรียนทั้งสองกลุมทําขอสอบ
กลางของวิชาคณิตศาสตรประยุกตเพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการแปรผันและสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว

3. ผลการวิจัยและอภิปรายผล

3.1 ผลการวิเคราะหหาประสิทธิภาพและประสิทธิผลของแผนการจัดการเรียนรู
ผลการวิเคราะหพบวา คาประสิทธิภาพ (E1/E2) ของแผนการจัดการเรียนรูบ ทเรียนเสริมสรางความรูพื้นฐานวิชาคณิตศาสตรสําหรับนักเรียนหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) มีคาเทากับ 72.33/ 71.33 ดังนั้นบทเรียนเสริมสรางความรูพื้นฐานวิชาคณิตศาสตรสําหรับนักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) มีประสิทธิภาพอยูใ นเกณฑมาตรฐาน 70/70 ที่กําหนด
ผลการวิเคราะหคาประสิทธิผลการเรียนรู คํานวณไดจากผลตางของคะแนนสอบกอนเรียน E p r e และคะแนนสอบหลังเรียน E p o s t คือ E p o st - E p re
พบวา โดยภาพรวมนักเรียนกลุมทดลองที่ไดรับการสอนโดยบทเรียนเสริมสรางความรูพื้นฐานวิชาคณิตศาสตรสําหรับนักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) มีผลการเรียนอยูในเกณฑดี นักเรียนสามารถ บวก ลบ คูณ หารจํานวนเต็มและเศษสวน เขียนสัญลักษณ สมการการแปรผัน และแกสมการได
และคาประสิทธิผลการเรียนรูของนักเรียนกลุมทดลองมีคาเทากับ 54.55 แสดงวา แผนการจัดการเรียนรูบทเรียนเสริมสรางความรูพื้นฐานวิชาคณิตศาสตร
สําหรับนักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สงผลใหนักเรียนมีประสิทธิผลการเรียนรูสูงกวาเกณฑที่กําหนดไมนอยกวารอยละ 50
3.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใชขอสอบกลางของวิชาคณิตศาสตรประยุกต (2000-1501) เรื่องการแปรผัน และสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว
จากการทําขอสอบกลางของวิชาคณิตศาสตรประยุกต (2000-1501) เรื่องการแปรผัน และสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว ซึ่งมีเนื้อหาเชื่อมโยงสัมพันธกับ
บทเรียนเสริมสรางความรูพื้นฐานวิชาคณิตศาสตรสําหรับนักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) มีคะแนนเต็ม 20 คะแนน พบวา ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนกลุมทดลองโดยภาพรวม มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยูในเกณฑดี มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 14.73 คิดเปนรอยละ 73.67 เมื่อพิจารณา
ตามระดับความสามารถพบวา นักเรียนทุกระดับความสามารถมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมากกวารอยละ 50 แสดงวาแผนการจัดการเรียนรูบทเรียน
เสริมสรางความรูพื้นฐานวิชาคณิตศาสตรสําหรับนักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สามารถสงเสริมใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงขึ้น ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานของการวิจัยที่ตั้งไว และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนกลุมควบคุมโดยภาพรวม มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยูใน
เกณฑพอใชได มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 10.93 คิดเปนรอยละ 54.67 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมากกวารอยละ 50 แสดงวาการสอนโดยวิธีปกติ
สามารถสงเสริมใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยูในเกณฑพอใชไดเชนกัน และเมื่อพิจารณาตามระดับความสามารถ พบวานักเรียนกลุมควบคุมที่มี
ความสามารถในระดับออนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนอยกวารอยละ 50 เมื่อทําการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนกลุม
ทดลองกับนักเรียนกลุมควบคุม พบวามีความแตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05
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3.3 การวิเคราะหพฤติกรรมการเรียนรูของนักเรียนกลุมทดลองและกลุมควบคุม
จากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรูของนักเรียนกลุมทดลองและกลุมควบคุมในวิชาคณิตศาสตรประยุกต (2000-1501) โดยภาพรวม พบวา นักเรียน
กลุมทดลองสวนใหญมีความกระตือรือรนในการเรียน มีการซักถามตลอดเวลา มีการถามคําถามเพื่อนําไปสูวิธีการหาคําตอบ รวมทัง้ แสดงความคิดเห็นและ
ใหความรวมมือเปนอยางดี จากการที่นักเรียนกลุมทดลองมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนการสอน ทําใหนักเรียนไดรับการทบทวนความรูพื้นฐานเดิม และ
สามารถนําความรูมาใชในบทเรียนปจจุบัน และจากการวิเคราะหคะแนนพฤติกรรมการเรียนรูตามระดับความสามารถ พบวา นักเรียนที่มีความสามารถใน
ระดับปานกลาง แสดงพฤติกรรมการเรียนรูในระดับดีมาก แตนักเรียนที่มีความสามารถในระดับออนแสดงพฤติกรรมการเรียนรูไดในระดับดี สําหรับ
นักเรียนกลุมควบคุมสวนใหญมีการตอบคําถามกับครูคอนขางนอย มีการคุยกันระหวางที่ครูสอน ถาครูใชคําถามกระตุนความสนใจของนักเรียน นักเรียน
ก็ตอบคําถามไมคอยได และจากการวิเคราะหคะแนนพฤติกรรมการเรียนรูตามระดับความสามารถ พบวา นักเรียนที่มีความสามารถในระดับปานกลาง
แสดงพฤติกรรมการเรียนรูในระดับดี แตนักเรียนที่มีความสามารถในระดับออนแสดงพฤติกรรมการเรียนรูไดในระดับพอใช

4. สรุปผลการวิจัยและขอเสนอแนะ
จากการวิจัยไดขอสรุปวา บทเรียนเสริมสรางความรูพื้นฐานวิชาคณิตศาสตรสําหรับนักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) มีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ สามารถนําบทเรียนนี้ไปใชได มีสวนชวยในการพัฒนาความรู ทบทวนความรูเดิม และชวยแกไขขอบกพรองของนักเรียนได สงผลให
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ กนิษฐา มีสารพันธ (2550) นักเรียนกลุมทดลอง มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน
วิชาคณิตศาสตรประยุกต (2000-1501) เรื่องการแปรผันและสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว สูงกวานักเรียนกลุมควบคุมที่ไดรับการสอนโดยวิธีปกติ อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ยงยุทธ ยรรยงเมธ (2526) ที่กลาววา นักเรียนที่ไดรับการสอนโดยมีการทบทวนความรูพื้นฐานเดิม
จากบทเรียนทบทวน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวานักเรียนที่เรียนจากการสอนโดยที่ไมมีการสอนทบทวนความรูพื้นฐานเดิม ที่ระดับนัยสําคัญ 0.01
การสอนเสริมดวยบทเรียนเสริมสรางความรูพื้นฐานวิชาคณิตศาสตรสําหรับนักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) โดยมีครูเปนผูคอยให
คําแนะนําทําใหเกิดการปฏิสัมพันธที่ดีกับนักเรียนและแกปญหาทางการเรียนใหกับนักเรียนไดอยางทั่วถึง ดังนั้นควรสงเสริมใหมีการวิจัยทางคณิตศาสตร
ในหัวขออื่นๆ แตตอ งคํานึงความเหมาะสมของเนื้อหา เวลาในการทํากิจกรรมบางกิจกรรม และความสามารถของผูเรียนดวย นอกจากนี้ควรมีการเสริมแรง
ทางบวก เชน การประกาศผลสอบและการกลาวคําชมเชยการพัฒนาการทางการเรียนของนักเรียนผานทาง facebook การเสริมแรงทางบวกจะเปนแรง
กระตุนใหนักเรียนและผูปกครองแสดงความคิดเห็นผานสื่อออนไลน ทําใหมีความกระตือรือรนในการเรียนมากขึ้น เพราะมีทั้งครู ผูปกครอง และเพื่อน
ติดตามการเรียนตลอดเวลา ในการวิจัยครั้งตอไปควรมีการวัดเจตคติทางตอวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนสายอาชีพ

5. เอกสารอางอิง
กนิษฐา มีสารพันธ. 2550. การพัฒนาบทเรียนคณิตศาสตรเสริมพื้นฐานวิชาแคลคูลัส1-1 สําหรับนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ. วิทยานิพนธ ปริญญา
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร. ภาควิชาคณิตศาสตร. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี.
ยงยุทธ ยรรยงเมธ. 2526. ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่เรียนโดยมีการทบทวนความรูพื้นฐานเดิม
จากบทเรียนทบทวน. ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต. ศึกษาศาสตร. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
อรทัย จิตตสนิทกุล. 2547. การพัฒนาชุดความรูพื้นฐานวิชาคณิตศาสตรสําหรับการเรียนเรื่องการแยกตัวประกอบของพหุนาม ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 3. วิทยานิพนธ การศึกษามหาบัณฑิต. คณะศึกษาศาสตร. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.

- 122 -

Proceeding of RMUTTO Research Conference 2012

Oral Presentation

ทักษะภาวะผูนําในการปรับปรุงสถานศึกษาของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐในกรุงเทพมหานคร
Leadership Skills in School Improvement of Government Secondary School Administrators in
Bangkok Metropolis
งามพิศ ลวากร
Ngampit Lawakorn

สํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาชํานาญการพิเศษ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑
e-mail : nglaw_1@yahoo.com โทร. 08-1452-6373

บทคัดยอ

การวิ จั ย ครั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค เพื่ อ ศึ ก ษาทั ก ษะภาวะผู นํ า ในการปรั บ ปรุ ง สถานศึ ก ษาของผู บ ริ ห ารโรงเรี ย นมั ธ ยมศึ ก ษาของรั ฐ ใน
กรุงเทพมหานคร ประชากร ไดแก ผูอํานวยการโรงเรียน รองผูอํานวยการโรงเรียน และหัวหนากลุมสาระการเรียนรู จากโรงเรียน 117 แหง จํานวน 1,521
คน แลวเลือกตัวอยางโดยวิธีสุมแบบหลายขั้นตอน ขั้นแรกเลือกโรงเรียนที่นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง ไดโรงเรียน 42 แหง ขั้นที่สองคัดเลือก
โดยวิธีสุมตัวอยางแบบงาย 30 %ของตัวอยางในขั้นแรก จํานวน 182 คน จากโรงเรียน 14 แหง ผูวิจัยไดสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถาม
มี 2 ตอน ตอนที่ 1 สถานภาพของผู ต อบแบบสอบถาม และตอนที่ 2 ทั ก ษะภาวะผู นํ า ในการปรั บ ปรุ ง สถานศึ ก ษาของผู บ ริ ห ารโรงเรี ย น โดย
แบบสอบถามเปนแบบมาตรสวนประมาณคา 5 ระดับ การวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป หาคา รอยละ(%) คาเฉลี่ย ( x ) คาสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน(S.D.) การทดสอบคาเปรียบเทียบ F-test (One- way ANOVA) คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (Correlation Matrix) และคาการถดถอยพหุคูณ
(Multiple Regression) เพื่อหาคาสัมประสิทธิ์มาตรฐานทักษะภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียน
ผลการวิจัยพบวา ระดับปฏิบัติทักษะภาวะผูนําในการปรับปรุงสถานศึกษาของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐในกรุงเทพมหานคร โดย
ภาพรวม ทั้ง 5 ดาน อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดาน พบวา อยูในระดับ มากทุกดาน โดยเรียงจากมากไปหานอย ดังนี้ ดานการคิดเชิงระบบ ดานการ
ใชขอมูลเพื่อกําหนดและวางแผนในการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรการเรียนการสอน ดานการติดตามและประเมินผลแผนการปรับปรุงสถานศึกษา (แผนกล
ยุทธ) ดานการแกปญหารวมกันและสื่อสารอยางเปดเผย และดานการรวบรวม การวิเคราะหและการใชขอมูล การวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ เพื่อหาคา
สัมประสิทธิ์มาตรฐานยืนยันไดวา ทักษะภาวะผูนําทั้ง 5 ดานมีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .01
คําสําคัญ : ทักษะภาวะผูนํา โรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐ

Abstract

The research purpose was to study leadership skills in school improvement of government secondary school administrators in Bangkok
Metropolis. Population used in the research consisted of administrators, assistant administrators and head teachers of subject areas with a number of
total 1,521 from 117 schools. Then multistage was used to select a sample, first 42 high student achievement were selected, after that 30% of schools
in the first step was randomly selected with a number of 14 schools and 182 respondents. Instruments used was the questionnaire ,which have 2 parts.
First part was concerned respondent status. Second part was concerned 5 areas of leadership skills of administrators. Percent, Mean, standard
deviation, F-test, correlation, and multiple regression were utilized for this research.
Research Results were shown as follows : All 5 areas of leadership skills were practiced at the higher levels ordering from higher to lower
as follows: (1) system thinking, (2) Utilization of information to specify and plan change (strategic plan) for curriculum construction and instruction,
(3) implementation and monitoring school improvement plan (SIP), (4) the promotion of participatory problem - solving and open communication,
and (5) data collection, data analysis and application in identifying school needs of improvement. Standardized beta coefficients from multiple
regression analysis confirmed relationship within and among the 5 areas of leadership skills at P=.01
Keywords: Leadership skills, Government secondary school.

บทนํา

ประเทศไทยไดมีการปฏิรูปการศึกษามาอยางตอเนื่อง จนกระทั่งรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 มาตรา 43 ไดกําหนดใหมี
กฎหมายการศึกษาที่ตราเปนพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และแกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ถือเปนกฎหมายแมบทที่สําคัญยิ่ง
ของการจัดการศึกษาเพื่อใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ และสังคมในปจจุบัน และมาตรา 39 ไดกําหนดใหมีการกระจายอํานาจการ
บริหารและการจัดการศึกษา ดานการบริหารงานวิชาการ บริหารงบประมาณ บริหารงานบุคคล และบริหารงานทั่วไป ไปยังคณะกรรมการสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาโดยตรง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 มาตรา 35 บัญญัติใหสถานศึกษามีฐานะเปนนิติบุคคล โดยผูบริหาร
สถานศึกษาเปนผูแทนของสถานศึกษาในกิจการทั่วไป สงผลใหสถานศึกษาจะตองมีการปรับ หรือเปลี่ยนแปลงตางๆ เรียกวา การปฏิรูปการศึกษา
การปฏิรูปการศึกษาตามนโยบายการจัดการศึกษา จึงมุงเนนไปที่คุณภาพการศึกษาของผูเรียนในโรงเรียน โรงเรียนเปนหนวยปฏิบัติที่
สามารถนํานโยบายสูการปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรม ประกอบกับการกระจายอํานาจ การบริหารจัดการ เปนเครื่องมือสําคัญที่จะเพิ่มประสิทธิผล
การจัดการศึกษา จึงเปนมิติใหมที่เปดโอกาสใหเกิดการมีสวนรวมของการจัดการศึกษา ตลอดจนการคืนความรับผิดชอบการพัฒนาการศึกษาให
สถานศึกษาอยางจริงจัง
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โรงเรียนจึงเปนจุดเริ่มตนของคุณภาพการศึกษา บุคคลที่มีความสําคัญที่สุด คือ ผูบริหารโรงเรียนที่จะเปนผูริเริ่มใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
และความสําเร็จในโรงเรียน ผูบริหารโรงเรียนจะตองเปนผูมีความรู ความสามารถในการบริหารโรงเรียนอยางมืออาชีพ มีวิสัยทัศน มีทักษะภาวะผูนํา
ในการปรับปรุงโรงเรียน มีแผนการปรับปรุงโรงเรียน หรือแผนกลยุทธ เพื่อเปนเครื่องมือในการปฏิบัติงานที่มีทิศทางอยางชัดเจน พรอมทั้งยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใหสูงขึ้น
จากผลการวิจัยของ วิทยากร เชียงกูล (2543: 37-39) และวิจารณ พานิช (2545: 10) พบวา ผูบริหารโรงเรียนขาดภาวะผูนํา ขาดวิสยั ทัศน ไม
มีความรูและทักษะในการบริหารจัดการศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษาขาดประสิทธิภาพ ดานกระบวนการบริหาร ดานปฏิรูปการเรียนรู สงผลใหการ
ดําเนินงานไมเปนไปตามเปาหมาย และและสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2550: 6-7) ที่พบวา การปฏิรูปการศึกษาในประเทศไทย ตั้งแต ป 2542
จนถึงปจจุบัน นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักต่ํากวารอยละ 50 ถือวาคุณภาพการศึกษาไทยลดลง
ภายในป 2558 ประเทศไทยเตรียมความพรอมในการกาวสูประชาคมอาเซียนอยางไร สิ่งที่ที่สําคัญที่สุดในการเตรียมความพรอมคือ ดาน
การศึกษา โดยเฉพาะดานภาษาอังกฤษและภาษาของสมาชิกอาเซียน แตผลการทดสอบพบวา วิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนมัธยมศึกษาไดคะแนน
เฉลี่ยต่ํากวารอยละ 50 จึงเปนความทาทายของผูบริหารโรงเรียนทีจะตองปรับปรุงสถานศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใหสูงขึ้น
จากที่กลาวมาขางตน ทําใหตระหนักถึงความสําคัญของทักษะภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนที่จะตองปรับปรุงสถานศึกษาใหมีคุณภาพ
และสามารถยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนใหสูงขึ้น จึงทําใหผูวิจัยมีความสนใจที่จะศึกษา ทักษะภาวะผูนําในการปรับปรุงสถานศึกษา
ของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐในกรุงเทพมหานคร ซึ่งผลการวิจัยจะใหทราบทักษะภาวะผูนําในการปรับปรุงสถานศึกษาของผูบริหาร
โรงเรียน ที่จะสงผลตอการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของผูเรียนตอไป
วัตถุประสงค
ศึกษาทักษะภาวะผูนําในการปรับปรุงสถานศึกษาของผูบริหารโรงเรียนของรัฐในกรุงเทพมหานคร
วิธีดําเนินการวิจัย
ผูวิจัยดําเนินการวิจัยโดยใชระเบียบวิธวี ิจัย ประกอบดวยขัน้ ตอนตางๆ ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาเอกสาร (Document study)
ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารเกี่ยวกับ ทักษะภาวะผูนํา ทบทวนวรรณกรรม วิจัยทั้งใน และตางประเทศ จากนั้นนํามาสังเคราะหและใหผูเชี่ยวชาญ
ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา แลวสรุปเปนกรอบแนวคิดการวิจัย
ขั้นตอนที่ 2 การวิจัยเชิงสํารวจ (Survey หรือ Exploration research)
ผูวิจัยนําขอมูลสารสนเทศจากการศึกษาคนควาเอกสารในขอ 1 มาวิเคราะหและสังเคราะหเปนกรอบแนวคิดการวิจัย เรื่อง ทักษะภาวะผูนํา
ในการปรับปรุงสถานศึกษา หรือการปรับปรุงการศึกษา หรือแผนการปรับปรุงโรงเรียน (School Improvement Plan: SIP) เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐในกรุงเทพมหานคร
การเลือกโรงเรียนที่ใชในการวิจัย ผูวิจัยไดคัดเลือกประชากร และตัวอยางจากโรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐในกรุงเทพมหานคร จํานวน
โรงเรียนทั้งหมด 117 แหง โดยมีกระบวนการดังนี้ คือ คัดเลือกวิจัยเฉพาะโรงเรียนมัธยมศึกษาที่นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง จํานวน 42 แหง
ตามที่มีการประเมินคุณภาพการศึกษาจากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (สทศ.) ประจําปการศึกษา 2552 มาใชเปนฐานขอมูลในการคัดเลือก
ประชากร ที่ ใช ในการวิจัยครั้ ง นี้ คื อ ผูอํานวยการโรงเรีย น รองผูอํ านวยการโรงเรียนและหั วหน ากลุ มสาระการเรี ย นรู ในโรงเรี ย น
มัธยมศึกษาของรัฐในกรุงเทพมหานคร ประกอบดวย ผูอํานวยการโรงเรียน จํานวน 117 คน รองผูอํานวยการโรงเรียน จํานวน 468 คน และหัวหนา
กลุมสาระการเรียนรู จํานวน 936 คน รวมจํานวนประชากรทั้งสิ้น 1,521 คน
ตัวอยาง ที่ใชในการวิจัยครั้งนี้คือ ผูอํานวยการโรงเรียน รองผูอํานวยการโรงเรียน และหัวหนากลุมสาระการเรียนรูโรงเรียนมัธยมศึกษา
ของรัฐในกรุงเทพมหานคร ซึ่งคัดเลือกมาจาก 30%ของโรงเรียนมัธยมศึกษาที่นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง ตัวอยางที่ไดมาไดใชวิธีสุม
ตัวอยางแบบงาย (Simple random sampling) เพื่อเลือกโรงเรียนมัธยมศึกษา จํานวน 14 แหง ตัวอยางในการวิจัย และรวบรวมขอมูล คือ ผูอํานวยการ
โรงเรียน จํานวน 14 คน รองผูอํานวยการโรงเรียน จํานวน 56 คน และหัวหนากลุมสาระการเรียนรู จํานวน112 คน รวมจํานวนตัวอยาง 182 คน
เครื่องมือ ที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถามวัดทักษะภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนแบงเปน 2 ตอน ประกอบดวย ตอนที่ 1
แบบสอบถามสถานภาพของผูตอบแบบสอบถามทั่วไป และสถานภาพดานความเชื่อ และความรู ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับ ทักษะภาวะผูนํา
ในการปรับปรุงสถานศึกษาของผูบริหารโรงเรียน การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือไดตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content validity) พบวา ดัชนี
ความสอดคลอง (IOC) เทากับ 0.92 และตรวจสอบความเที่ยง (Reliability) โดยวิธีการหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบรัค (Cronbach’s Alpha
coefficient) คาความเที่ยงทั้งฉบับมีคา 0.98
การวิเคราะหขอมูล มีขั้นตอนดังนี้
1.การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพผูตอบแบบสอบถาม การวิเคราะหขอมูลใชสถิติเชิงพรรณนา ประกอบดวย การแจกแจงความถี่ และรอยละ
2. การวิเคราะหขอมูล ดานความเชื่อ และความรู ใชสถิติหาคาเฉลี่ย ( x ) คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยดวยคา F (Ftest) วิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) พรอมดวยการทดสอบรายคูโดยใชวิธีการของเชฟเฟ (Scheffe's test)
3. การวิเคราะหขอมูล ทักษะภาวะผูนําในการปรับปรุงสถานศึกษาของผูบริหารโรงเรียน 5 ดาน ใชสถิติคาเฉลี่ย (X) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(S.D.) การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยดวยคา F (F-test) วิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) พรอมดวยการทดสอบรายคู โดยใชวิธีการ
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ของเชฟเฟ (Scheffe's test) ศึกษาความตรงเชิงโครงสราง (Construct validity) ดวยการวิเคราะหคาสหสัมพันธ (Correlation matrix) และการวิเคราะห
คาถดถอยพหุคูณ (Multiple regressions) เพื่อหาคาสัมประสิทธิ์มาตรฐาน (Standardized beta) ทักษะภาวะผูนําในการปรับปรุงสถานศึกษาของ
ผูบริหารโรงเรียน โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป
ขั้นตอนที่ 3 การประชุมกลุมยอย (Focus group) โดยวิธีการสนทนากลุมเจาะจง (Focus group discussion)
ผูวิจัยไดเลือก ผูอํานวยการโรงเรียน รองผูอํานวยการโรงเรียน และหัวหนากลุมสาระการเรียนรู จํานวน 12 คน จากโรงเรียนที่นักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง มาประชุมกลุมยอย (Focus group) โดยวิธีการสนทนากลุมเจาะจง (Focus group discussion) เพื่อรวบรวมขอมูล ยืนยัน
ขอมูล และรับฟงความคิดเห็น ขอเสนอแนะเพิ่มเติม โดยใชแบบสอบถามทักษะภาวะผูนาํ ในการปรับปรุงสถานศึกษาของผูบริหารโรงเรียนเปนกรอบ
ในการสนทนา แลวนําขอมูลที่ไดในเชิงลึกมาประกอบในการรวบรวมขอมูลการวิจัยเพื่อใหไดขอมูลเที่ยงตรงและสมบูรณยิ่งขึ้น

ผลการวิจัย

ผูบริหารโรงเรียนมีระดับการปฏิบัติทักษะภาวะผูนําในการปรับปรุงสถานศึกษาโดยรวมอยูในระดับมาก ( x = 4.34 , S.D.= 0.699) เมื่อพิจารณา
เปนรายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน โดยเรียงจากคาเฉลี่ยมากไปหานอยตามลําดับคือ ดานการคิดเชิงระบบ ( x = 4.40, S.D.= 0.680) ดานการใชขอมูล
เพื่อกําหนดและวางแผน ( x = 4.37, S.D.= 0.674) ดานการติดตามและประเมินผลของแผนการปรับปรุงสถานศึกษา ( x = 4.36, S.D.= 0.693) ดานการแกปญหา
รวมกันและการสื่อสารอยางเปดเผย ( x = 4.32, S.D.= 0.723) และดานการเก็บรวบรวม การวิเคราะห และการใชขอมูล ( x = 4.26, S.D.= 0.728)
เมื่อพิจารณาตัวชี้วัดที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดในแตละดานของทักษะภาวะผูนําในการปรับปรุงสถานศึกษาของผูบริหารโรงเรียน พบวา ดานการคิดเชิง
ระบบ คือ “รายงานผลการดําเนินงานของโรงเรียนไดสอดคลองกับแผนสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา” ( x = 4.44 , S.D.= 0.659) ดานการใชขอมูลเพื่อกําหนด
และวางแผนในการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรการเรียนการสอน คือ “ประกันไดวาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผลมีความสอดคลองกัน” ( x =
4.43 , S.D.= 0.581) ดานการใชและติดตามแผนการปรับปรุงสถานศึกษา (แผนกลยุทธ) คือ “สงเสริมการใชขอมูลจากการประเมิน เพื่อแกไขแผนปรับปรุง
สถานศึกษาอยางตอเนื่อง” ( x = 4.36, S.D.= 0.693 ) ดานการสงเสริมการแกปญหารวมกันและสื่อสารกันอยางเปดเผย คือ “ใหเกียรติ ยกยอง ชื่นชมและให
กําลังใจสมาชิกที่มีสวนรวมในการปรับปรุงสถานศึกษา” ( x = 4.46 , S.D.= 0.666) และดานการรวบรวมการวิเคราะห และการใชขอมูล คือ “ ประเมินผล
สมรรถภาพของครูพรอมใหความรวมมือชวยเหลือและสนับสนุนใหมีการพัฒนาอยางยั่งยืน ” ( x = 4.36, S.D.= 0.743)

การอภิปรายผล

ทักษะภาวะผูนําทั้ง 5 ดาน อภิปรายผลดังนี้
1. ดานการคิดเชิงระบบ ผลการวิจัย เมื่อพิจารณาคาเฉลี่ยระดับปฏิบัติ พบวา ผูบริหารโรงเรียนมีทักษะภาวะผูนําใน ดานการคิดเชิงระบบ มีคา เฉลีย่ มาก
เปนอันดับหนึ่ง แสดงใหเห็นวา ผูบริหารโรงเรียนยุคปจจุบัน มีกระบวนการคิดเชิงยุทธศาสตร ที่มีการปฏิบัติงานอยางเปนระบบ คํานึงถึงปฏิสัมพันธของ
ปจจัยนําเขา กระบวนการ และผลผลิตหรือผลลัพธอยางเชื่อมโยง ซึ่งสงผลใหงานโรงเรียนประสบความสําเร็จ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของสมหมาย
วัฒนะศิริและคณะ (2538) ที่พบวา หลักการบริหารงานวิชาการตองเปนระบบ โรงเรียนจะมีภาพยอยในภาพใหญ เชน ระบบการวัดประเมินผล ระบบการ
ดูแลชวยเหลือนักเรียน ระบบงานแนะแนว ระบบงานวิชาการ ระบบงานสารบรรณ ระบบงานการเงิน ระบบการจัดทรัพยากร เมื่อระบบตางทํางานสอดรับ
กันจะเกิดประสิทธิภาพการทํางานอยางเห็นชัด ปจจุบันโรงเรียนที่มีการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน นําหลักการกระจายอํานาจทางการศึกษา การมีสวน
รวมการจัดการศึกษา ซึ่งจะสงผลใหผูบริหารโรงเรียนประสบความสําเร็จ สอดคลองกับผลการวิจัยของมูลฟอรด (Mulford, 2003) ที่พบวา ภาวะผูน าํ ทีม่ กี าร
กระจายอํานาจสงผลตอการเรียนรู หรือผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในโรงเรียน ดังนั้นโรงเรียนที่มีผูบริหารโรงเรียนมีการบริหารเชิงยุทธศาสตร
ยอมสงผลใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
เมื่อพิจารณาตัวชี้วัดดานการคิดเชิงระบบ พบวา ตัวชี้วัดที่มีคาเฉลี่ยระดับปฏิบัติมากที่สุด คือ รายงานการดําเนินงานของโรงเรียนไดสอดคลอง
กับแผนงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา แสดงใหเห็นวา การจัดทําแผนพัฒนาการศึกษา หรือแผนพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนไดยึดแผนงานของ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเปนกรอบแนวทางในการดําเนินงานใหเกิดผลผลิต ผลลัพธตามเปาหมาย เพื่อใหโรงเรียนสามารถกําหนดกิจกรรม โครงการ
ตามแผนงานภายใตแผนปฏิบัติการของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา การดําเนินตามแผนงานซึ่งสอดคลองกับการกระจายอํานาจทางการศึกษาและการมี
สวนรวมในการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการตามมาตรา 39 ของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 ที่ผูบริหารโรงเรียนไดดําเนินการ
จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาภายใตการมีสวนรวมจัดการศึกษาสูเปาหมายเดียวกัน และสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 มาตรา
๔๘ที่กําหนดใหสถานศึกษารายผลการดําเนินงานของโรงเรียนตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยจัดทํารายงานประจําปเสนอตอ
หนวยงานตนสังกัด หนวยงานที่เกี่ยวของและเปดเผยตอสาธารณชน
เมื่อพิจารณาตัวชี้วัดดานการคิดเชิงระบบ พบวา ที่มีคาเฉลี่ยระดับปฏิบัตินอยที่สุด คือ ระบุกระบวนการที่สําคัญที่มีผลกระทบตอผลลัพธของ
โรงเรียนไดตรงประเด็น แสดงใหเห็นวา งานบางงานผูบริหารโรงเรียนมีความรู ความเขาใจในเนื้องานไดไมลึกซึ้ง เหมือนกับผูปฏิบัติจึงสงผลใหการ
ดําเนินงาน ตามกระบวนการทํางานไมถูกตอง ตรงประเด็น ดังนั้นผูบริหารโรงเรียนจึงตองสนับสนุนใหมีการทํางานเปนทีม เพื่อใหเกิดการแลกเปลี่ยน
เรียนรู รวมคิด รวมทําเพื่อใหบรรลุเปาหมายองคกร ซึ่งสอดคลองกับเซงเก ปเตอร (Senge Peter, 2000) ที่กลาวถึง ทักษะภาวะผูนําของผูบริหารที่ตอง
สงเสริมใหเกิดการเรียนรูรวมกันเปนทีม เพราะการทํางานเปนทีมสามารถเพิ่มทักษะและศักยภาพเฉพาะตนมากยิ่งขึ้น ดังนั้นผูบริหารโรงเรียนทีน่ าํ หลักการ
ของการมีสวนรวมมาใชในการบริหารจัดการเพื่อใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู หาขอบกพรอง แนวทางการแกปญหาและวิธีปฏิบัติที่ดีตอไป
2. ดานการใชขอมูลเพื่อกําหนดและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ผลการวิจัย พบวา ดานการใชขอมูลเพื่อกําหนด และวางแผนปรับปรุง
หลักสูตรสถานศึกษามีคาเฉลี่ยมากเปนอันดับที่สอง และตัวชี้วัดที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ ประกันไดวาหลักสูตรการเรียนการสอน การวัดประเมินผลมี
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ความสอดคลองกัน แสดงใหเห็นวา ผูบริหารโรงเรียนตองมีความรู ความเขาใจ เรื่องหลักสูตรสถานศึกษา การเรียนการสอน การวัดประเมินผล ผูบริหาร
โรงเรียนตองนําครูในการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาใหสอดคลองกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และการจัดการศึกษาให
บรรลุเปาหมาย หลักสูตรที่สอดคลองกับแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผล ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของปราโมทย เบญจกาญจน และคณะ(2548) ที่พบวา
รูปแบบการพัฒนาพฤติกรรมภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา ดานการบริหารจัดการหลักสูตร และการสอน ประกอบดวย การยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางกางการเรียนของนักเรียน การประเมินผลการเรียนการสอน การออกแบบสรางและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การกํากับดูแลการใช
หลักสูตร และสอดคลองกับงานวิจัยของ เจอเรลล นอรมา สกอต (Gerrell Norma Scott, 2005) ที่พบวา ทักษะความเปนผูนําดานการสอนของผูบริหาร
โรงเรียนสงผลตอประสิทธิผลดานวิชาการของนักเรียน และสอดคลองกับงานวิจัยของกมล สุดประเสริฐ (2550) เกี่ยวกับตัวชีว้ ดั ความสําเร็จของโรงเรียนใน
มลรัฐแมรีแลนดที่พบวา ทักษะภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนเปนสิ่งสําคัญ จําเปนในการปรับปรุงสถานศึกษา ดังนั้นผูบริหารโรงเรียนที่ประสบ
ความสําเร็จในการจัดการศึกษาอยางมีคุณภาพตองมีทักษะภาวะผูนําเชิงวิชาการ ที่มีความรอบรูงานวิชาการ หลักสูตร การวัดประเมินผล กิจกรรมเสริมการ
เรียนการสอนที่สงผลตอคุณภาพครู นักเรียน และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และเปนกลยุทธที่จะยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใหสูงขึ้น
3. ดานการติดตามและประเมิ นผลของแผนการปรับปรุงสถานศึกษา ผลการวิจั ย พบวา ดานการติดตามและประเมินผลของแผนการปรั บปรุ ง
สถานศึกษามีคาเฉลี่ยมากเปนอันดับที่สาม และตัวชี้วัดที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ การสงเสริม สนับสนุนการใชขอมูลจากการประเมินเพือ่ แกไขแผนปรับปรุง
สถานศึกษาอยางตอเนื่อง แสดงใหเห็นวา การดําเนินงานของผูบริหารโรงเรียนเพื่อตรวจสอบความกาวหนา ไดแกการติดตามและประเมินผลของแผนการ
ปรับปรุงสถานศึกษา ถาผูบริหารโรงเรียนละเลยหรือขาดการติดตาม ประเมินผลการดําเนินงานจะทําใหการบริหารงานโรงเรียนขาดประสิทธิภาพ ดังนั้น
ผูบริหารโรงเรียนตองมีทักษะภาวะผูนําในการสงเสริม สนับสนุนการติดตามและประเมินผลโดยการใชขอมูลทั้งหลายที่วิเคราะห สังเคราะหแลวมาเปน
ฐานการวางแผนการปรับปรุงสถานศึกษา หรื อวางแผนกลยุทธ องคประกอบของการวางแผนมีระบบและเปนขั้นตอน ไดแก การติดตาม และการ
ประเมินผลแผน (Evaluation) สอดคลองกับงานวิจัยของ บาดาวูด โอเนอร (Badawood Oner, 2003) ที่พบวา ทักษะภาวะผูนํามีคุณคาตอผูบริหารโรงเรียน
ในดานการวางแผนกลยุทธ เปนองคประกอบที่แสดงถึงการตรวจสอบ การควบคุม และการวัดผลการปฏิบัติตามแผน เพื่อใหทราบถึงความกาวหนา หรือ
ขอบกพรอง หรือขอจํากัดของแผนนั้นๆ เพื่อจะไดปรับปรุงแผนใหสามารถนําไปปฏิบัติไดบรรลุเปาหมาย การดําเนินงานบางงานจะไมเสร็จสมบูรณใน
ครั้งเดียว แตงานนั้นก็ตองทําอยางตอเนื่องซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ มงคล ภาธรธุวานนท (2549) ที่พบวา กระบวนการบริหารโรงเรียน เปนการบริหาร
เชิงระบบแบบวงจรคุณภาพ (PDCA) ซึ่งจะทําใหเห็นจุดบอดในแตละกระบวนการเปนอยางดี และสามารถนําไปแกไข และปรับปรุงไดทันที ดังนั้น
ผูบริ หารโรงเรี ยนที่ มีประสิ ทธิภาพตองมีความรู ความสามารถในการใช ขอมู ลใหตรงประเด็น และนําขอมูลจากการประเมินมาใชแก ไขปรับปรุ ง
สถานศึกษาใหไปสูเปาหมายซึ่งการดําเนินการที่เปนระบบ มีขอมูลอางอิงเพื่อการตัดสินใจและสามารถใหตรวจสอบไดจะทําใหผูบริหารโรงเรียนมีทักษะ
ภาวะผูนําโดยยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหาร ทายสุดจะนําพาโรงเรียนสูคุณภาพโดยแทจริง
4. ดานการแกปญหารวมกันและการสื่อสารอยางเปดเผย ผลการวิจัยพบวา ดานการแกปญหารวมกันและการสื่อสารอยางเปดเผยมีคาเฉลี่ยมากเปน
อันดับที่สี่ และตัวชี้วัดที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ ใหเกียรติ ยกยอง ชื่นชม และใหกําลังใจสมาชิกที่มีสวนรวมในการปรับปรุงสถานศึกษา แสดงใหเห็นวา
ผูบริหารโรงเรียนไดเล็งเห็นความสําคัญของทุกคนอยางเสมอภาค และเพื่อใหบุคลากรทุกคนมีกําลังใจ ความมุงมั่นในการทํางานรวมกันไมวาจะเกิดปญหา
ใดๆทั้งการเรียนการสอน ปญหาสวนตัว ของครู นักเรียน ทุกคนรวมแกปญหาอยางเปนระบบ เพื่อใหคลี่คลาย และมีการชี้แจง สื่อสารกันอยางเปดเผย ทํา
ใหทุกคนมีความพึงพอใจในการดําเนินงานชวยเหลือกันซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ โซฟ ยีน ฮาเยส (Sophie Jean Hayes, 2004) ที่พบวา ทักษะภาวะผูนํา
และความสามารถในดานการสื่อสารระหวางบุคคล นอกจากนี้ไดมีการยกยอง ชื่นชม ใหกําลังใจสมาชิกที่มีสวนรวมในการปรับปรุงสถานศึกษา ใน
รูปแบบตางๆ เชน การมอบรางวัล เกียรติบัตร หรือไปศึกษาดูงานทั้งใน และตางประเทศ ผูบริหารโรงเรียนที่มีพฤติกรรมที่ดีใหกับเพื่อนรวมงานเกิดความ
พึงพอใจ สงผลใหงานที่เกิดขึ้นในโรงเรียนประสบความสําเร็จ
5. ดานการเก็บรวบรวม การวิเคราะห และการใชขอมูล ผลการวิจัยพบวา ดานการเก็บรวบรวม การวิเคราะห และการใชขอมูลมีคาเฉลี่ยเปนอันดับทีห่ า
เปนดานที่มีคาเฉลี่ยระดับปฏิบัติของทักษะภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนนอยที่สุด แสดงใหเห็นวา ผูบริหารโรงเรียนมีการดําเนินการดานการบริหาร
ขอมูลนอยมาก ถาเปนเชนนี้ผูบริหารโรงเรียนจะขาดขอมูลในการตัดสินใจและการวางแผนเพื่อการพัฒนาการศึกษา และตัวชี้วัดที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ
การประเมินสมรรถภาพของครู พรอมใหความรวมมือชวยเหลือและสนับสนุนใหมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง แสดงใหเห็นวา ผูบริหารโรงเรียนมีบทบาทที่
ตองสงเสริม สนับสนุนในการพัฒนาครูเพื่อใหทันตอการเปลี่ยนแปลง ครูเปนบุคคลสําคัญที่ตองไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่อง ในยุคโลกาภิวัตนระบบ
การศึกษา ระบบการเรียนรูของนักเรียนตองมีการเปลี่ยนแปลง ครูตองปรับเปลี่ยนการสอนและวิธีการถายทอด ผูบริหารโรงเรียนตองมีขอมูลครูวามี
จุดออนเรื่องใด เมื่อทราบขอมูลตองพัฒนาครูใหมีองคความรูที่ดี สอดคลองกับแนวคิดของฮอลลิงเจอร และเมอรฟ (Hallinger and Murphy, 1985) ที่กลาว
วา การสงเสริมใหมีการพัฒนาวิชาชีพโดยผูบริหารโรงเรียนใหโอกาสแกครูในการพัฒนาวิชาชีพ โดยการจัดใหมีการฝกอบรมครูประจําการ รวมทั้งการ
ชวยครูใหเรียนรูถึงการผสมผสานทักษะตางๆตามโครงการพัฒนาบุคลากรและชวยใหครูสามารถนําไปใชในหองเรียนได
เมื่อพิจารณาคาเฉลี่ยระดับปฏิบัติ พบวา ตัวชี้วัดที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ การระบุความแตกตางระหวางผลลัพธในปจจุบันและผลลัพธที่พึงประสงค
แสดงใหเห็นวา ผูบริหารโรงเรียนไดมีการแสดงสถิติทางการเรียนของนักเรียนใหทุกคนไดรับทราบนอยมาก ถาผูบริหารโรงเรียนไมเห็นความสําคัญกับผล
การเรียนที่ปรากฏในปจจุบันและและผลการเรียนที่คาดหวังแลวการดําเนินการพัฒนาการศึกษาก็ไมบรรลุเปาหมาย แตถาผูบริหารโรงเรียนมีวิสัยทัศนมอง
ปจจุบัน และเห็นอนาคตของการจัดการศึกษา โดยบริหารการเปลี่ยนแปลงใหเกิดแนวคิดใหม และเปนผูนําทางวิชาการก็จะสามารถยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนได สอดคลองกับงานวิจัยของคอททอน และซาวาด (Cotton and Sarvad, 1983: 42) ที่พบวา ผูบริหารโรงเรียนที่มีประสิทธิผลจะมีพฤติกรรมในการ
แสดงบทบาทการเปนนักพัฒนาการเรียนการสอนที่เขมแข็ง ตั้งความคาดหวังของโรงเรียนดานวิชาการไวสูง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก็จะสูงตาม
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สรุปไดวา ผูบริหารโรงเรียนที่ใหความสําคัญในการรวบรวม วิเคราะหขอมูล และนําขอมูลมาพิจารณาใหเกิดประโยชนที่แทจริง เชน การนําผลการ
สอบของนักเรียนมาเปรียบเทียบกับเปาหมายที่กําหนด เพื่อดูความแตกตาง แลวโรงเรียนวิเคราะหสาเหตุ และหาแนวทางแกปญหาไดแนนอน แตปจจุบัน
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นฐาน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาไมจริงจังในการจัดตั้งศูนยสารสนเทศอยางเปนระบบ จึงไดขอมูล
ไมถูกตอง ไมเปนปจจุบัน ดังนั้นจึงควรใหมีศูนยสารสนเทศที่สามารถจัดเก็บขอมูลที่เปนประโยชนตอผูบริหารโรงเรียนในการตัดสินใจ และขอมูลใหครู
ไดใชใหเกิดประโยชนตอการเรียนการสอน และหนวยงานอื่นตอไป
จากสรุปผลการวิจัยครั้งนี้ พบวา ทักษะภาวะผูนําในการปรับปรุงสถานศึกษาของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษามีอยูระดับมาก ซึ่งแสดงใหเห็นวา
โรงเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูง ผูบริหารโรงเรียนจะมีทักษะภาวะผูนําในการปรับปรุงสถานศึกษามาก

สรุปผลการวิจัย

การวิจัยครั้งนี้ พบวา อยูในระดับ มากทุกดาน โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ ดานการคิดเชิงระบบ ดานการใชขอมูลเพื่อกําหนด
และวางแผนในการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรการเรียนการสอน ดานการใชและติดตามแผนการปรับปรุงสถานศึกษา (แผนกลยุทธ) ดานการแกปญหารวมกัน
และการสื่อสารอยางเปดเผย และดานการรวบรวม การวิเคราะห และการใชขอมูล
เมื่อพิจารณาตัวชี้วัดที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุดในแตละดานของทักษะภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียน พบวา ดานการคิดเชิงระบบ คือ “รายงานผล
การดําเนินงานของโรงเรียนไดสอดคลองกับแผนสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา” ดานการใชขอมูลเพื่อกําหนดและวางแผนในการเปลี่ยนแปลงหลักสูตร
การเรียนการสอน คือ “ประกันไดวาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผลมีความสอดคลองกัน” ดานการใชและติดตามแผนการปรับปรุง
สถานศึกษา (แผนกลยุทธ) คือ “สงเสริมการใชขอมูลจากการประเมิน เพื่อแกไขแผนปรับปรุงสถานศึกษาอยางตอเนื่อง” ดานการแกปญหารวมกันและการ
สื่อสารอยางเปดเผย คือ “ใหเกียรติ ยกยอง ชื่นชมและใหกําลังใจสมาชิกที่มีสวนรวมในการปรับปรุงสถานศึกษา” และดานการรวบรวมการวิเคราะห และ
การใชขอมูล คือ “ ประเมินผลสมรรถภาพของครูพรอมใหความรวมมือชวยเหลือและสนับสนุนใหมีการพัฒนาอยางยั่งยืน ”
ขอเสนอแนะ
1. ควรศึกษาวิจัย ทักษะภาวะผูนําในการปรับปรุงสถานศึกษาของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐในกรุงเทพมหานคร โดยใชตัวอยาง
โรงเรียนที่นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํา
2. ควรศึกษาวิจัยเปรียบเทียบทักษะภาวะผูนําในการปรับปรุงสถานศึกษาของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐในกรุงเทพมหานคร ที่นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงและที่นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํา และหาคาความสัมพันธระหวางทักษะภาวะผูนํากับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
3. ควรศึกษาทักษะภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนในโรงเรียนที่เปนเลิศในดานตางๆ เชน วิทยาศาสตร คณิตศาสตร และภาษา เพื่อเปนขอมูล
สารสนเทศในการพัฒนาผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เพื่อเตรียมคนกาวสูประชาคมอาเซียน
4. ควรเลือกตัวชี้วัดของทักษะภาวะผูนําในแตละดานที่มีคาเฉลี่ยระดับปฏิบัติมากที่สุด ทั้ง 5 ดานมาทําวิจัยปฏิบัติการ (Action Research) โดยกําหนด
เกณฑใหกับตัวชี้วัดเพื่อนําไปใชในการพัฒนาผูบริหารโรงเรียนตามเกณฑที่กําหนดไดอยางมีคุณภาพ
5. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาควรเรงรัดใหมีศูนยสารสนเทศระดับองคกร เพื่อ
เปนฐานขอมูลในการบริหารจัดการที่ถูกตองและเปนปจจุบัน
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บทคัดยอ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค 1) ศึกษาความสัมพันธระหวางความเชื่อในความมีประสิทธิภาพโดยรวม ความพึงพอใจในงาน ผลการ
ปฏิบัติงาน กับความเครียดในงานของครูอาชีวศึกษาเอกชน และ 2) ศึกษาตัวพยากรณรวมระหวางความเชื่อในประสิทธิภาพ ความพึงพอใจในงาน ผล
การปฏิบัติงาน กับความเครียดในงานของครูอาชีวศึกษาเอกชน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถาม โดยเก็บรวบรวมขอมูลจากครูอาชีวศึกษา
เอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร จากการสุมตัวอยางแบบงายจํานวน 650 คน การวิเคราะหขอมูลใชคาสถิติ คาเฉลี่ยเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเพียรสัน และการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ
ผลการวิจัยพบวา ครูอาชีวศึกษาเอกชนมีความเชื่อในความมีประสิทธิภาพโดยรวม และความพึงพอใจในงานมีความสัมพันธทางลบกับ
ความเครียดในงานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนผลการปฏิบัติงานมีความสัมพันธทางบวกกับความเครียดในงานอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 และความเชื่อในความมีประสิทธิภาพโดยรวม ความพึงพอใจในงาน ผลการปฏิบัติงานเปนตัวแปรรวมกันพยากรณความเครียดใน
งานของครูอาชีวศึกษาเอกชนได โดยรวมพยากรณรอยละ 31.3 ในรูปสมการถดถอยพหุคุณดังนี้
Y = - 0.028 X1 - 0.077 X2 + 0.136 X3 + 2.963
Z = - 0.028 Z1 - 0.067 Z2 + 0.108 Z3
คําสําคัญ: ความเชือ่ ในความมีประสิทธิภาพโดยรวม ความพึงพอใจในงาน ผลของการปฏิบัติงาน ความเครียดในงาน และครูอาชีวศึกษาเอกชน

Abstract

The objectives of this research were as follows : 1) to study relationships between collective efficacy belief, job satisfaction, task
performance and job stress of the private vocational teachers in Bangkok metropolitan area ; and 2) to study collective efficacy belief, job
Satisfaction, task performance that could predict job stress. Questionnaires were used to collect data from 650 the private vocational teachers who
were selected using the simple random sampling technique and mean, standard deviation, Pearson’s product moment correlation coefficient and
multiple regression analysis were employed to analyze the data.
The result revealed collective efficacy belief, and job satisfaction of the private vocational teachers were negatively related to job stress
at a statistically significant level of .05 and task performance was positively related to job stress at a statistically significant level of .05. and
collective efficacy belief, job satisfaction and task performance could predict job stress at 31.3 percentage in multiple regress equations:
Y = - 0.028 X1 - 0.077 X2 + 0.136 X3 + 2.963
Z = - 0.028 Z1 - 0.067 Z2 + 0.108 Z3
Keywords: Collective efficacy belief, Job satisfaction, Task performance, Job stress, Private vocational education teacher.

1.บทนํา
ในชวงทศวรรษที่ผานมาโลกมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ทั้งทางดานเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยีและวัฒนธรรม สงผลใหสังคมไทย
ตองปรับตัวเพื่อรับการเปลี่ยนแปลงนี้ดวย ดังจะเห็นไดจากแนวทางการพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 ที่
เรงสรางภูมิคุมกันในประเทศใหเขมแข็ง เพื่อเตรียมความพรอมคน สังคม และระบบเศรษฐกิจของประเทศใหสามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจาก
การเปลี่ยนแปลงไดอยางเหมาะสม โดยใหความสําคัญกับการพัฒนาคนและสังคมไทยใหมีคุณภาพ มีโอกาสเขาถึงทรัพยากร และไดรับประโยชนจาก
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอยางเปนธรรม รวมทั้งสรางโอกาสทางเศรษฐกิจดวยฐานความรู เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสรางสรรค บน
พื้นฐานการผลิตและการบริโภคที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม นอกจากนั้นการกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ
ไทยในระยะยาว เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 11 ไดใหความสําคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ที่
สอดคลองกับความตองการของภาคผลิตที่แทจริง (Real sectors) โดยพัฒนาทักษะกําลังแรงงานใหมีความรูและสมรรถนะที่สอดคลองกับโครงสราง
การผลิตและบริการบนฐานความรูและเศรษฐกิจสรางสรรค โดยเนนการจัดการเรียนการสอนตามแนวทฤษฎีการเรียนรูเพื่อสรางสรรคดวยปญญา
ยกระดับคุณภาพมาตรฐานอาชีวศึกษาใหผูเรียนมีสรรถนะในการประกอบอาชีพที่เชื่อมโยงกับกลุมอุตสาหกรรม (Industry Cluster) และสอดคลอง
กับความเชี่ยวชาญของสถานศึกษานั้นๆรวมทั้งสรางเครือขายการผลิตและพัฒนากําลังคนกับภาคสวนตางๆ โดยเฉพาะสถานประกอบการ ควบคูกับ
การสรางเครือขายการเรียนรูนานาชาติในอนาคตตอไป (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2554)

- 128 -

Proceeding of RMUTTO Research Conference 2012

Oral Presentation

ปจจัยหลักที่สําคัญประการหนึ่งของการจัดการอาชีวศึกษาใหมีคุณภาพและบรรลุเปาหมาย คือ ครูอาชีวศึกษา อยางไรก็ตาม ครูอาชีวศึกษาใน
ปจจุบันเปนอาชีพหนึ่งที่มีความเสี่ยงในการเกิดภาวะความเครียด อันเนื่องจากระบบการศึกษาในปจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลง ครูอาชีวศึกษาจึงตอง
ปรับเปลี่ยนบทบาทตามระบบใหม โดยการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในเรื่องบทบาทของครู ความขัดแยงในบทบาทของครูที่เพิ่มมากขึ้น เจตนคติของสังคมที่
มีตอครู ความเสื่อมถอยดานภาพลักษณครู รวมทั้งความไมชัดเจนเกี่ยวกับวัตถุประสงคของระบบการศึกษา จะสรางความกดดันทําใหครูเกิดความเครียด
(Esteve อางใน Travers and Cooper, 1996: 7) สอดคลองกับการศึกษาของ Needle et al., (1981: 175-181) ที่พบวา อาชีพครูเปนอาชีพที่เผชิญกับความเครียด
ไดมากกวาอาชีพอื่นๆ โดยมีสาเหตุมาจากงานที่ทําไมนาสนใจ มีโอกาสในการกาวหนานอย งานมีมากจนเกินไป ความสัมพันธระหวางเพื่อนรวมงาน และ
ผูบริหาร และการศึกษาของ Cooper et al., (n.d. cited ฉัตรชัย อินทสุวรรณ, 2538; Haslam, 2004: 188) ที่ทําการวิจัยเกี่ยวกับอาชีพที่กอ ใหเกิดความเครียด ซึง่
เปนการประเมินระดับความเครียดของแตละอาชีพ และผลการวิจัยไดชี้ใหเห็นวา อาชีพครูมีระดับความเครียดถึง 6.2 คะแนน จาก 10 คะแนน และ
ความเครียดนี้จะสงผลตอการปฏิบัติงานของครูอาชีวศึกษา ทั้งทางดานการจัดการเรียนการสอน และหนาที่อื่นๆ ที่ไดรับมอบหมาย
จากประเด็นดังกลาวผูวิจัยจึงมีความสนใจศึกษาบริบทความเครียดในงานของครูอาชีวศึกษาเอกชนที่มีผลตอการปฏิบัติงาน ความเชื่อใน
ความมีประสิทธิภาพรวม ซึ่งเปนการรับรูของครูอาชีวศึกษาเกี่ยวกับการบริหารอาชีวะและเทคนิคศึกษาของผูบริหารสถานศึกษา รวมทั้งในเรื่องความ
พึงพอใจในงาน ซึ่งเปนความรูสึกหรือทัศนคติในทางที่ดีของครูอาชีวศึกษาที่มีตองานดวย โดยผลของการวิจัยนี้สํานักงานคณะกรรมการสงเสริม
การศึกษาเอกชน สามารถนําไปใชเปนแนวทางการกําหนดนโยบาย แผนงาน และโครงการสําหรับการสงเสริมและการพัฒนาครูอาชีวศึกษา โดย
คํานึงถึงการปองกัน และการลดความเครียดจากการทํางานของครูอาชีวศึกษาภาคเอกชนตอไป
วัตถุประสงคของการวิจัย
การศึกษาวิจัยเรื่อง ความสัมพันธระหวางความเชื่อในความมีประสิทธิภาพโดยรวม ความพึงพอใจในงาน ผลการปฏิบัติงาน กับ
ความเครียดในงานของครูอาชีวศึกษาเอกชน เขตกรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค เพือ่
1) ศึกษาความสัมพันธระหวางความเชื่อในความมีประสิทธิภาพโดยรวม ความพึงพอใจในงาน ผลการปฏิบัติงาน กับความเครียดในงานของครู
อาชีวศึกษาเอกชน
2) ศึกษาตัวพยากรณรวมระหวางความเชื่อในประสิทธิภาพ ความพึงพอใจในงาน ผลการปฏิบัติงาน กับความเครียดในงานของครูอาชีวศึกษาเอกชน
สมมติฐานของการวิจัย
1) ความเชื่อในความมีประสิทธิภาพโดยรวม มีความสัมพันธกับความเครียดในงานของครูอาชีวศึกษาเอกชน
2) ความพึงพอใจในงาน มีความสัมพันธกบั ความเครียดในงานของครูอาชีวศึกษาเอกชน
3) ผลการปฏิบัติงาน มีความสัมพันธกับความเครียดในงานของครูอาชีวศึกษาเอกชน
4) สามารถพยากรณตัวแปรรวมระหวางความเชื่อในประสิทธิภาพ ความพึงพอใจในงาน ผลการปฏิบัติงาน กับความเครียดในงานของครูอาชีวศึกษาเอกชนได
ขอบเขตของการวิจัย
ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนครูที่สอนระดับอาชีวศึกษาที่สังกัดสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร
และตองปฏิบัติการสอนอยางนอย 9 เดือน ในปการศึกษา 2554 จํานวน 3,170 คน ในการคํานวณขนาดของกลุมตัวอยางของ Yamane' ระดับความคลาดเคลื่อน
รอยละ 5 ซึ่งไดกลุมตัวอยางจํานวนอยางนอย 359 คน ดวยการสุมตัวอยางอยางงาย (Simple Random Sampling) แตเมื่อการเก็บรวบรวมขอมูลการตอบ
แบบสอบถามของกลุมตัวอยาง พบวามีแบบสอบถามมีความสมบูรณ จํานวน 650 คน ถือเปนขนาดกลุมตัวอยางในงานวิจัยครั้งนี้
ขอบเขตทางดานเนือ้ หา
ตัวแปรอิสระ ประกอบดวย 3 ตัวแปร ไดแก
1) ระดับความเชื่อในความมีประสิทธิภาพโดยรวมของ Tschannen - Moran and Barr (2004) และ Prosser (1949)
2) ระดับความพึงพอใจในงาน ของ Smith et al., (1969)
3) ระดับผลการปฏิบัติงานของสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน
สวนตัวแปรตาม เปนเรื่องความเครียดในงานจาก Boyle (1995) และผูวิจัยสรางกรอบแนวคิดของการวิจัยไดดังรูป
ความเชื่อในความมี
ประสิทธิภาพโดยรวม
ความพึงพอใจในงาน
ของครูอาชีวศึกษา
เอกชน

ความเครียดในงานของ
ครูอาชีวศึกษา

ผลการปฏิบัติงานของ
ครูอาชีวศึกษาเอกชน
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2.วิธีการศึกษา
การวิจัยครั้งนี้เปนงานวิจัยเชิงสํารวจ ดวยการสอบถามครูอาชีวศึกษาเอกชน จํานวน 650 คน และเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวม
ขอมูล เปนแบบสอบถามประกอบดวยที่มี 4 ตัวแปร ไดแก 1) ความเครียดในงานจาก Boyle (1995) จํานวน 20 รายการ 2) ความเชื่อในความมี
ประสิทธิภาพโดยรวมของ Tschannen - Moran and Barr (2004) และ Prosser (1949) จํานวน 24 รายการ 3) ความพึงพอใจในงาน ของ Smith et al.,
(1969) จํานวน 25 รายการ และ4) ผลการปฏิบัติงานของสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชนจํานวน 15 รายการ และแบบสอบถามได
ผานการทดสอบคุณภาพทั้งความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content validity) จากผูทรงคุณวุฒิจํานวน 5 ทาน และหาความเชื่อมั่น (Reliability) โดย
วิเคราะหคาสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบารค (Cronbach’s alpha coefficient) ไดคาความเชื่อมั่นคือ 0.890, 0.939, 0.878 และ 0.932 ตามลําดับ โดย
ทั้งฉบับมีคาเทากับ 0.928 และแบบสอบถามเปนแบบสํารวจรายการ และมาตราสวนประมาณคา
สถิติที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเพียรสัน และการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ

3. ผลและอภิปรายผลการวิจัย

ผลการวิจยั ของงานวิจัยนําเสนอออกเปน 2 สวน คือ
สวนที่หนึ่ง เปนการทดสอบสมมติฐานการวิจัย ความสัมพันธระหวางความเชื่อในความมีประสิทธิภาพโดยรวม ความพึงพอใจในงาน ผลการปฏิบตั งิ าน
กับความเครียดในงานของครูอาชีวศึกษาเอกชน เพื่อทดสอบสมมติฐานดวยคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเพียรสัน จากการวิจัยพบวา ความเชื่อในความมีประสิทธิภาพ
โดยรวม ความพึงพอใจในงาน มีความสัมพันธทางลบกับความเครียดในงานของครูอาชีวศึกษาเอกชน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 (r2 = - .215 และ r3 - .441) และผล
การปฏิบัติงานมีความสัมพันธทางบวกกับความเครียดในงานของครูอาชีวศึกษาเอกชน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 (r4 = .544) ดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และความสัมพันธระหวางตัวแปรทั้งหมด

รายการ
1) ความเครียดในงาน
2) ความเชื่อในความมีประสิทธิภาพโดยรวม
3) ความพึงพอใจในงาน
4) ผลการปฏิบัติงาน
* p ≤ .05

x
3.130
3.710
3.470
3.945

S.D.
.559
.558
.491
.447

1
1.000
- .215*
- .441*
.544*

2
1.000
.557*
.405*

3
1.000
.351*

4
1.000

สวนที่ 2 พยากรณตัวแปรรวมระหวางความเชื่อในประสิทธิภาพโดยรวม ความพึงพอใจในงาน ผลการปฏิบัติงาน กับ ความเครียดในงาน
ของครูอาชีวศึกษาเอกชนได โดยหลักการการพยากรณดวยการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ นั้นตัวแปรตนที่มากกวา 1 ตัวแปรตองไมเกิดสภาวการณ
Multicollinearity ( r < .08) จากตารางที่ 1 พบวา ตัวแปรตน 3 ตัวแปรไมเกิดสภาวการณ Multicollinearity ( r23 = .557, r24 = .405, r34 = .351
ตามลําดับ) ดังนั้น ตัวแปรทั้ง 3 ตัวแปรสามารถรวมพยากรณได
เมื่อพิจารณาในการหาสมการถดถอยพหุคูณของตัวแปรรวมที่สามารถรวมกันพยากรณความเครียด พบวา สามารถพยากรณไดสมการ
ถดถอยพหุคูณดังนี้
Y = - 0.028 X1 - 0.077 X2 + 0.136 X3 + 2.963
Z = - 0.028 Z1 - 0.067 Z2 + 0.108 Z3
โดยที่ Y , Z คือ ระดับความเครียด
X1 , Z1 คือ ระดับความเชื่อในประสิทธิภาพโดยรวม
X2 , Z2 คือ ระดับความพึงพอใจในงาน
X3 , Z3 คือ ระดับผลการปฏิบัติงาน
เมื่อพิจารณาคาเชือ่ มั่นในการพยากรณในสมการถดถอยแบบพหุคูณ (Multi regression) มีคาเทากับรอยละ 31.30 (R2adj = 0.313) ดังตารางที่ 2

ตารางที่ 2 การวิเคราะหการถดถอยพหุคูณของตัวแปรที่สามารถรวมกันพยากรณความเครียด
ตัวแปรที่ใชในการพยากรณรวม
1) ความเชื่อในความมีประสิทธิภาพโดยรวม
2) ความพึงพอใจในงาน
3) ผลการปฏิบัติงาน
คาคงที่ (a)
R = 0.572
R2 = 0.327
p ≤ .05

B
-.028
-.077
.136
2.963
R2adj = 0.313

Std. Error
.049
.054
.054
.218
F = 2.519

Beta
-.028
-.067
.108

T
- .563
-1.405
2.502
13.599
Sig = 0.047

p - Value
.0474*
.0160*
.0130*
.000*

ผลการอภิปราย
จากผลการวิจัยความเชื่อในความมีประสิทธิภาพโดยรวมมีความสัมพันธทางลบกับความเครียดในงานของครูอาชีวศึกษาเอกชน นั่นคือครู
อาชีวศึกษาเอกชนมีความเชื่อมั่นในความมีประสิทธิภาพโดยรวมมากจากการที่ครูมีความรับรู และรูสึกเชื่อมั่นตอโรงเรียนจะสงผลทําใหความเครียด
ในงานของครูลดนอยลง ไมวาจะเปนคุณภาพทางการเรียนการสอนของครู ดานบริหารงบประมาณ ดานการบริหารวิชาการ ดานอาคารและสถานที่
และดานการประกันคุณภาพของสถานศึกษา สอดคลองเชิงยืนยันกับ Tschannen - Moran and Barr (2004) ที่กลาวภาวะผูนําตอการบริหารโรงเรียน
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สงผลตอการสรางความเชื่อมั่นของครูและรักโรงเรียนมากขึ้น ผลที่เกิดดังกลาวครูตั้งใจสอนตอนักเรียนใหไดความรูที่โรงเรียนตองการ ในดานความ
พึงพอใจในงานมีความสัมพันธทางลบกับความเครียดในงาน นั่นคือ ยิ่งครูมีความรูสึกพึงพอใจในงานที่ทําอยูมากจะสงผลตอความเครียดในงานลดลง
สอดคลองกับ Smith et al., (1969) ที่กลาววา บุคคลยิ่งมีความพึงพอใจในงานมากสงผลตอประสิทธิภาพในการทํางาน และลดความเครียดงาน อัน
เนื่องจากบุคคลรูเสนทางอาชีพในองคการนั้น จนสามารถตอบสนองความตองการของตนเองได และผลการปฏิบัติงานมีความสัมพันธทางบวก
ความเครี ยดในงานของครูอ าชีว ศึกษาเอกชน นั่นคือระดับผลปฏิบั ติงานมากจะทํ าให ความเครี ยดในงานของครูอ าชีว ศึกษาเอกชนมากเทานั้ น
สอดคลองกับ Drake, M.W. and C. Scott (1996) ที่ไดทําการวิจัยเกี่ยวกับสาเหตุของความเครียดในงานของครูมากเกิดจากการคาดหวังผลการ
ปฏิบัติงานมาก เพื่อใหบรรลุเปาหมายตามที่ตั้งไว ถือไดวาผลการปฏิบัติงานของครูเปนสาเหตุหนึ่งของความเครียดโดยตรงก็ได

4. สรุปผลการวิจัย

จากการศึกษาวิจัยเรื่อง ความสัมพันธระหวางความเชื่อในความมีประสิทธิภาพโดยรวม ความพึงพอใจในงาน ผลการปฏิบัติงาน กับ
ความเครียดในงานของครูอาชีวศึกษาเอกชน เขตกรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค เพื่อเปนการศึกษาความสัมพันธระหวางความเชื่อในความมี
ประสิทธิภาพโดยรวม ความพึงพอใจในงาน ผลการปฏิบัติงาน กับความเครียดในงานของครูอาชีวศึกษาเอกชน ผลที่เกิดจากการวิจัยจากการทดสอบ
สมมติฐานทางสถิติดวยคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเพียรสันพบวา ความเชื่อในความมีประสิทธิภาพโดยรวม ความพึงพอใจในงาน มีความสัมพันธ
ทางลบกับความเครียดในงานของครูอาชีวศึกษาเอกชน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี .05 และผลการปฏิบัติงานมีความสัมพันธทางบวกกับความเครียด
ในงานของครูอาชีวศึกษาเอกชน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 เมื่อนํามาพยากรณรวมระหวางความเชื่อในประสิทธิภาพ ความพึงพอใจในงาน ผล
การปฏิบัติงาน กับความเครียดในงานของครูอาชีวศึกษาเอกชนพบวาตัวแปรตนไมเกิดสภาวการณ Multicollinearity โดยรวมพยากรณรอยละ 31.3 ใน
รูปสมการถดถอยพหุคุณดังนี้
Y = - 0.028 X1 - 0.077 X2 + 0.136 X3 + 2.963
Z = - 0.028 Z1 - 0.067 Z2 + 0.108 Z3
ขอเสนอแนะ
1. สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชนควรมีการกําหนดแนวทางเชิงนโยบายตอการพัฒนาสายวิชาชีพครูเอกชนดานการ
อาชีวศึกษาใหเปนรูปธรรม เชน การจัดเวทีแลกเปลี่ยนการเรียนรูทางวิชาการ การสรางเครือขายตาง ๆใหเปนรูปธรรม เพื่อการสงเสริมและการพัฒนา
ในการลดทอนความเครียดจากการทํางานของครูอาชีวศึกษาเอกชนตอไป เพราะปจจุบันครูอาชีวศึกษาเอกชนไมมีเสนทางอาชีพทางตําแหนงวิชาการ
เทียบเทากับครูอาชีวศึกษาของภาครัฐ จนทําใหครูอาชีวศึกษาเอกชนเกิดความเครียด
2. โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนโดยผูอํานวยการซึ่งเปนผูบังคับบัญชาชั้นตน ควรมีการสรางขวัญและกําลังใจตอการทํางานของครู
อาชีวศึกษาเอกชน เชน การสรางระบบการใหรางวัล เปนตน
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บทคัดยอ

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาถึงพฤติกรรมการเปดรับขาวสารการเมือง ทัศนคติตอขาวการเมือง และทัศนคติตอบทบทบาทหนาที่ของ
สื่อมวลชนในการนํ าเสนอข าวการเมื อง ป จจั ยที่ สามารถอธิ บายบทบาทหน าที่ ของสื่ อมวลชนในการนํ าเสนอข าวการเมื อง จากประชากรในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยใชการวิจัยเชิงปริมาณดวยการเก็บขอมูลจากแบบสอบถามกลุมตัวอยางที่มีอายุ 18 ป ขึ้นไป จํานวน 430 ตัวอยาง ดวยการสุมแบบ
แบงกลุม และวิเคราะหขอมูลดวยคาสถิติ รอยละ คาเฉลี่ยเลขคณิต คาสหสัมพันธของ Pearson และการวิเคราะหการถดถอยเชิงพหุ
ผลการศึกษา พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศชาย รอยละ 52.70 มีอายุเฉลี่ย 32.55 ป มีการศึกษาระดับปริญญาตรี รอยละ 84.20 และประกอบ
อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน รอยละ68.20 มีรายไดอยูในชวง 10,001-20,000 บาท รอยละ38.60 มากที่สุด มีการเปดรับโทรทัศนมากที่สุด รอยละ 64.50 และ
เหตุผลที่เปดรับสื่อมวลชนเนื่องจากทันเหตุการณ รอยละ 40.40 มากที่สุด นอกจากนี้ มีการพูดคุยเรื่องการเมืองกับ เพื่อนบาน/เพื่อนรวมงาน/เพื่อนรวม
สถาบันการศึกษา รอยละ 60.60 มากที่สุด โดยเปดรับชมเนื้อหาขาวการเมืองชวงเวลา 19.00 -21.00 น. รอยละ 44.80 สูงที่สุด ซึ่งกลุมตัวอยางชื่นชอบ
รูปแบบการนําเสนอภาพขาวมากที่สุด (คาเฉลี่ย 3.84) ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา ทัศนคติตอขาวการเมืองไมมีความสัมพันธกับบทบาทหนาที่ในการ
นําเสนอขาวการเมืองของสื่อมวลชน (P=0.398) และปจจัยที่สามารถอธิบายถึงบทบาทหนาที่ในการนําเสนอขาวการเมืองไดมากที่สุด คือ ปจจัยดาน
จริยธรรม สามารถอธิบายได รอยละ 55.1 (R2=0.55)
คําสําคัญ: สื่อมวลชน จริยธรรม ขาวการเมือง

Abstract

The purpose of research on the presentation roles of mass media in thai politic news is to examine the media exposure behaviors, level of
attitude in thai politic news, the level of attitude in the presentation roles of mass medias and to study the most effected factor in the presentation
roles of mass media. The study was done by quantitative research with survey questionnaires. The populations, aged 18 up from Bangkok were
used in this research. The sample consisted of 430 people from cluster sampling random. The statistics used for data analysis include Percentage,
Mean, Pearson’s Coefficient Correlation and Multiple regression Analysis
The result of the research found that, the demographic characteristic of the majority of the sample group are male (52.70%), age
average 32.55 years old, bachelor degree as education (84.20%), private corporation officers as occupation (68.20%) and 10,001-20,000 baht. per
month as total income (38.0%). The most media exposure behaviors to watch television (64.5%). The most reason of mass media exposure was
situation requirement (40.40%). Furthermore the sample talks about politic news with friends or colleagues and neighbors in the most
(60.60%).The favorite time to exposure the media between 7.00-9.00 pm. (44.80%). The news with candid picture was most favorite news patterns
(mean=3.84). The result of hypothesis testing found that, the correlation between attitude level of politic news and the presentation roles of mass
media was not significant correlation, and the most effected factor in the presentation roles of mass media was ethics function (55%, R2=0.55).
Keywords: Mass media, Ethic, Politic news.

1. บทนํา

ในปจจุบันสื่อมวลชนเปนสถาบันหนึ่งที่ถูกกลาวถึงบทบาทและการทําหนาที่ในฐานะสื่อกลางระหวางรัฐบาลและประชาชนกลุมตางๆ ที่มีการ
แบงแยกทางทางความคิดออกเปนฝายเปนขั้วจนนําไปสูประเด็นปญหาเรื่องความเปนกลางในการนําเสนอขาวสาร และเปนสิ่งที่ทาทายการทําหนาที่ของ
สถาบันสื่อมวลชนเปนอยางยิ่ง เนื่องจากชวงสถานการณทางการเมืองที่ผานมานั้น สื่อมวลชนหลายแหงถูกกลาวหาวามีการนําเสนอขาวสารแบบเลือกขางและ
ขาดความเปนกลาง ซึ่งไมเปนไปตามบทบาทหนาที่ของสื่อมวลชนตามหลักการที่ควรจะเปน จึงทําใหผูเกี่ยวของไดมีความพยายามอภิปรายถึงการทําหนาที่ใน
การนําเสนอขาวทางการเมืองกันอยางแพรหลาย เพื่อแสดงความคิดเห็นและขอสรุปตอความเปนกลาง และความเที่ยงธรรมในการนําเสนอขาวทางการเมือง
และการทําหนาที่ของสื่อมวลชน
จากการเสวนา “บทบาทสื่อ 2 มุมในภาวะวิกฤติ” สุนัย ผาสุก (2554) ที่ปรึกษาองคกรฮิวแมนไรทส วอทช เสนอวาที่ผานมานั้น การเลือกขางของสื่อ
ขณะนี้เปนไปใน 2 ลักษณะ คือ จากทิศทางนโยบายของสื่อเองหรืออิทธิพลจากเจาของ นายทุน และจากอุดมการณของตัว ผลที่เกิดตามมา คือ การขาด
จริยธรรมของสื่อมวลชน ไดแก ความไมเปนกลาง การนําเสนอเนื้อหาที่ไมถูกตอง การนําเสนอความรุนแรง การละเมิดสิทธิสวนบุคคลและการตัดสินผูตกเปน
ขาว และอามิสสินจาง เชนเดียวกับ จินตนา ตันสุวรรณนนท (2541), อารดา เทิดธรรมคุณ (2547), ศตชัย เพ็ญบุญมี ( 2548) และ Koylu (2006) เสนอวา ปจจัยที่
สงผลตอปญหาทางจริยธรรมสื่อมวลชนนั้น ประกอบไปดวย บุคลากรสื่อ องคกรธุรกิจ ขอจํากัดเวลาและแนวทางปฏิบัติงาน ปญหากลไกกํากับดูแล อํานาจ
ภายนอก และความคลุมเครือของหลักทางจริยธรรม ประกอบกับในงานของ ดวงกมล ชาติประเสริฐ (2547) พบวา ปจจัยที่สงผลตอปญหาทางจริยธรรม
สื่อมวลชน ไดแก บุคลากรสื่อ องคกรธุรกิจ ขอจํากัดเวลาและแนวทางปฏิบัติงาน ปญหากลไกกํากับดูแล อํานาจภายนอก และความคลุมเครือของหลักทาง
จริยธรรม
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อยางไรก็ตาม สมเกียรติ ออนวิมล ไดเสนอในการเสวนา “บทบาทสื่อ 2 มุมในภาวะวิกฤติ” (2554) วาการทําหนาที่ของสื่อมวลชนควรมีเปนมือ
อาชีพ โดยจะตองใหขาวสารความจริงอยางสม่ําเสมอ จากนั้นประชาชนจะเปนผูตัดสินใจตอสถานการณตางๆ ดวยตนเอง และเห็นวาสื่อมวลชนนั้น
สามารถเลือกขางไดเนื่องจากเปนเรื่องของเสรีภาพ แตทั้งนี้สื่อมวลชนจะตองมีพื้นที่สําหรับแสดงความคิดเห็นใหแกทุกๆ ฝายดวยเชนกัน และตองไมลมื วา
การใหขาวสารขอมูลที่ถูกตองครอบคลุมเพียงพอเปนสิ่งที่ทําใหเกิดความเปนประชาธิปไตยได ดังนั้น สื่อมวลชนตองทําหนาที่ 4 ประการ คือ 1) เปด
โอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นได 2) ใหบริการประชาชนอยางดี 3) นําเสนอมุมมองที่เปนทางเลือกใหกับสังคม ซึ่งรวมถึงเรื่องที่ไมใชกระแสนิยม
หรือสิ่งที่ตรงขามกับความเห็นของสังคม และ 4) ปฏิบัติหนาที่รักษาประโยชนของสังคม ทั้งนี้ หนาที่ดังกลาวสะทอนใหเห็นถึงบทบาทความเปนสุนัขเฝา
บานของสื่อมวลชนที่ตองรับใช และปกปองประโยชนของประชาชนเพื่อประโยชนของสังคม (McQuail, 1992: 102) ทั้งนี้ บุญเลิศ คชายุทธเดช (ทิศทาง
กํากับสื่อไทย เสรีภาพควบคูรับผิดชอบสังคม, 2554) ไดกลาวถึงวิกฤตการเมืองที่มีผลตอสื่อมวลชนไววา "…ในชวงนี้เปนวิกฤติการณทางการเมืองที่แบงสี
เลือกขาง สงผลกระทบใหสื่อก็มีการแบงฝกแบงฝายดวย ดังนั้น การนําเสนอขาวปราศจากอคติ และแสดงความเห็นอยางเที่ยงธรรม เปนสิ่งที่ทาทายองคกร
วิชาชีพ แตสื่อจะมีกลไกการกํากับดูแลและควบคุมกันเองและหาจุดลงตัวในดานจริยธรรมไดอยางไร..."
ในการศึกษาของ สุรชัย เลาคํา (2553) พบวา ผลการวิเคราะหองคประกอบที่มีผลกระทบตอการแสดงบทบาทสุนัขเฝาบานของนักหนังสือพิมพ
สามารถสรุปองคประกอบได 13 องคประกอบ แบงเปน 4 กลุม ดังนี้ 1) องคกรหนังสือพิมพ ปจจัยองคกรหนังสือพิมพ เปนกลุมปจจัยเกี่ยวกับนโยบายการ
เสนอขาวซึ่งนโยบายที่มีผลกระทบตอการแสดงบทบาทสุนัขเฝาบานของนักหนังสือพิมพ ไดแก นโยบายการเสนอขาวเพื่อผลกําไร การมุงนําเสนอขาว
ชาวบาน (ขาวเบา) และการเนนทําขาวบุคคลที่มีชื่อเสียงสําคัญในตําแหนงทางการเมือง นอกจากนี้ยังเกี่ยวของกับธุรกิจและการตลาดหนังสือพิมพในดาน
การลดตนทุนและการแขงขัน ซึ่งสงผลกระทบตอการบริหารธุรกิจสื่อ 2) กระบวนการทํางานของนักหนังสือพิมพ ไดแก กระบวนการทํางานของ
นักหนังสือพิมพเปนกลุมปจจัยเกี่ยวกับขอจํากัดในการบริหารงานขาวของกองบรรณาธิการ และความซับซอนของขาวเชิงสืบสวน 3) ตัวนักหนังสือพิมพ
เปนกลุมปจจัยเกี่ยวกับ ทักษะและคุณสมบัติในการแสวงหาขาวเชิงสืบสวน ปญหาและอุปสรรคในการทําขาวเชิงสืบสวน และระบบการฝกฝนดานวิชาชีพ
หนังสือพิมพ/ วารสารศาสตร 4) บริบทการทําขาว เปนกลุมปจจัยเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมภายนอกองคกรหนังสือพิมพและภายนอกตัวนักหนังสือพิมพ ซึ่งมี
หลายดาน ไดแก การสรางพันธมิตรในการทําขาวเชิงสืบสวนจากเพื่อนรวมวิชาชีพ กรอบขอบังคับทางกฎหมาย จริยธรรมวิชาชีพ และความคาดหวังทาง
สังคม ที่ตองการใหนักหนังสือพิมพแสดงบทบาทสุนัขเฝาบาน อิทธิพลทางการเมือง และผลกระทบตอผูสื่อขาว ที่อาจจะถูกคุกคามดานความปลอดภัย
หรือถูกฟองรองดําเนินคดีทางกฎหมายจากการแสดงบทบาทสุนัขเฝาบาน ทั้งนี้ จากการสรุปองคประกอบ 4 กลุม จะเห็นไดวาปจจัยดานองคกร
หนังสือพิมพ และกระบวนการทํางานของนักหนังสือพิมพ เปนกลุมปจจัยที่เปนอุปสรรคตอการแสดงบทบาทสุนัขเฝาบานของนักหนังสือพิมพ ขณะที่
ปจจัยตัวนักหนังสือพิมพเปนปจจัยพื้นฐานที่จําเปนสําหรับ การแสดงบทบาทสุนัขเฝาบาน
ในงานวิจัยของ พรรณพิลาส วีระสุโข (2541) และ ธัญชนก วิริยะมงคลชัย (2552) พบวา ขาวการเมืองเปนขาวที่กระตุนใหเกิดความรูทางการเมือง
และปญหาของสังคม รวมไปถึงมีความสําคัญตอการดําเนินชีวิตประจําวัน และเพื่อใหรูเหตุการณ และเสริมความคิดเห็น รวมถึงนําความรูที่ไดรับไปใชใน
การมีสวนรวมทางการเมือง จากผลการศึกษาขางตน อาจกลาวไดวาสื่อมวลชนมีอิทธิพลและมีบทบาทเปนผูกําหนดเรื่องราวที่นําเสนอประเด็นใหแกสังคม
(Agenda-setting) ซึ่งเรื่องใดที่สื่อมวลชนนํามาเผยแพรมาก ก็จะมีน้ําหนักมากและกลายเปนประเด็นใหญของสังคมหรือที่เรียกวาเปนวาระทางการเมืองและ
สังคม (Social and political agenda) (อุบลรัตน ศิริยุวศักดิ์, 2547) และวาระดังกลาวนี้ไดกอใหเกิดผลตอประชาชนในกลุมสาธารณะตางๆ ดานการรับรู การ
ใหความสนใจ และการใหความสําคัญตอประเด็นเหตุการณประจําวันตางๆ ที่สื่อมวลชนนําเสนอนั้นมีความเขมขนมากนอยในระดับตางกันดวยซึ่งสงผล
ในเชิงความคิด (Cognitive effects) อันเกิดจากบทบาทหนาที่ของสื่อมวลชนที่เรียกวา “การกําหนดวาระขาวสาร” (Agenda setting functions of mass media)
(พีระจิรโสภณ, 2548) ดังที่ McCombs (2004) เสนอไววา การกําหนดวาระขาวสาร ถือเปนบทบาทของสื่อมวลชนที่เปนจุดเริ่มตนของการสรางวาระของ
ประชาชน กอใหเกิดกลุมคนที่สนใจในเรื่องนั้นและเปดรับขาวสารในเรื่องนั้นมากขึ้น จนกลายเปนวาระของประชาชน และทิศทางความเห็นของประชาชน
จะเปนอยางไรจะถูกกําหนดกรอบขาวตามที่สื่อมวลชนนําเสนอนั้นเอง
อยางไรก็ตาม แนวคิดเรื่องการกําหนดวาระขาวสารของสื่อมวลชน ยังมีความเชื่อมโยงกับแนวคิดเรื่องผลกระทบของการกําหนดวาระขาวสาร
(Priming) ซึ่งเปนทิศทางหรือแนวทางในการประเมินตอขาวสารในประเด็นที่สื่อมวลชนนําเสนอของผูรับสารแตละคน ประกอบกับแนวคิดเรื่องการ
กําหนดกรอบขาวสาร (Framing) ซึ่งจัดเปนแนวคิดระดับที่สองของการกําหนดวาระขาวสารที่ใหความใสใจตอคุณลักษณะบางประการที่โดดเดนของ
ประเด็นขาวที่ถูกนําเสนอ และการกําหนดกรอบขาวสารนั้น ยังมีอิทธิพลตอการสรางกรอบความคิดเห็นใหกับประชาชน โดยการเนนย้ําคุณคาบางประการ
ที่มีลักษณะพิเศษออกไป (McCombs, Llamas, Lopez-Escobar and Rey, 1997) ซึ่งการนําเสนอขาวของสื่อมวลชนนั้น เปนการกําหนดวาระ (Agenda setting)
หรือเลือกบางสิ่งหรือบางเรื่อง บางเหตุการณที่เกิดขึ้น และเห็นวาสมควรตอการเสนอมากกวาการนําเสนอความจริงที่เกิดขึ้นทั้งหมด โดยสื่อมวลชนจะเปน
ผูกําหนดกรอบ (Framing) ประเด็นที่มีความสําคัญ และใหนําหนักตอประเด็นนั้นๆ เพื่อไปกําหนดความเขาใจของผูรับสาร โดยการกําหนดกรอบขาวสาร
นั้นมักเกิดขึ้นจากรากฐานทางจิตวิทยา (Psychology) และสังคมวิทยา (Sociology) (Pan and Kosicki, 1993)
จากสถานการณทางการเมืองที่เกิดขึ้น และแนวคิดเกี่ยวกับบทบาทหนาที่และการนําเสนอขาวสารการเมืองไดสะทอนใหเห็นวา บทบาทในการ
นําเสนอขาวสารและการทําหนาที่ของสื่อมวลชน เปนปจจัยประการหนึ่งที่จะนําพาความจริงสู และมีสวนชวยลดความขัดแยงทางสังคมไทยได การตั้ง
คําถามตอการนําเสนอขาวสารของสื่อมวลชนตามบทบาทหนาที่อันเหมาะสม เปนสิ่งที่ควรใหความสําคัญตอสังคมไทยเปนอยางยิ่ง การวิจยั ครัง้ นี้ ผูว จิ ยั ได
กําหนดวัตถุประสงคในการศึกษาไว 4 ประการ คือ 1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเปดรับขาวสารการเมือง 2) เพื่อศึกษาทัศนคติของประชาชนที่มีตอขาว
การเมือง 3) เพื่อศึกษาทัศนคติของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครที่มีตอบทบทบาทหนาที่ของสื่อมวลชน 4) เพื่อศึกษาปจจัยที่อธิบายบทบาทหนาที่ของ
สื่อมวลชนในการนําเสนอขาวการเมืองในปจจุบัน
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2. วิธีการศึกษา
การศึกษาครั้งนี้ ใชการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research) โดยใชแบบสอบถามในการเก็บขอมูลจากประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่ง
อาศัยอยูพื้นที่ปกครอง 36 เขต จํานวนประชากร ทั้งสิ้น 5,695,956 คน (ศูนยขอมูลกรุงเทพมหานคร, 2553) เมื่อคํานวณกลุมตัวอยางดวยสูตรของ Taro
Yamane (วิเชียร เกตุสิงห, 2536) แลวได จํานวน 399.97 คน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ความเชื่อมั่นรอยละ 95 ซึ่งในการวิจยั ครัง้ นีใ้ ชกลุม ตัวอยาง 430
คน โดยการสุมกลุมตัวอยางแบบกลุม (Cluster random sampling) ตามพื้นที่เขต ดวยการจับสลากรายชื่อพื้นที่เขตตามนโยบายการพัฒนาเมือง จํานวน 6
พื้นที่ พื้นที่ละ 1 เขต คือ เขตปอมปราบศัตรูพาย เขตมีนบุรี เขตบางกะป เขตบางนา เขตบางพลัด และเขตบางเขน จากนั้นใชการสุมกลุม ตัวอยางแบบบังเอิญ
(Accidental sampling) จากผูมีอายุ 18 ป ขึ้นไป เนื่องจากเปนผูมีสิทธิเลือกตั้งในแตละเขต เขตละ 71 หรือ 72 ตัวอยาง จนครบตามจํานวน
ในการเก็บรวบรวมขอมูลผูวิจัยไดใชแบบสอบถามชนิดปลายปด (Close-ended questionnaire) โดยแบงโครงสรางของแบบสอบถามออกเปน 4 ตอน ไดแก
ตอนที่ 1 เกี่ยวกับสถานภาพสวนบุคคลไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพและรายได จํานวน 5 ขอ ตอนที่ 2 เกี่ยวกับพฤติกรรมการเปดรับขาวการเมือง จํานวน 7
ขอ ตอนที่ 3 เกี่ยวกับทัศนคติตอขาวการเมือง จํานวน 13 ขอ ตอนที่ 4 เกี่ยวกับความเห็นตอบทบาทสื่อมวลชนในการนําเสนอขาวการเมือง จํานวน 13 ขอ
การวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) ซึ่งใชการแจกแจงความถี่ รอยละ และคาเฉลี่ย เพื่ออธิบายขอมูลเกี่ยวกับ
ลักษณะทางประชากร พฤติกรรมการเปดรับขาวการเมือง ทัศนคติตอขาวการเมือง และความเห็นตอบทบาทสื่อมวลชนในการนําเสนอขาวการเมือง และใช
สถิติเชิงอนุมาน (Inferential statistics) เพื่อหาความสัมพันธของคาเฉลี่ยโดยใช Pearson correlations และการวิเคราะหการถดถอย (Multiple regression
analysis) ในการหาปจจัยที่อธิบายบทบาทหนาที่ของสื่อมวลชนในการนําเสนอขาวการเมือง

3. ผลการศึกษาและอภิปรายผล

ตอนที่ 1 สถานภาพสวนบุคคล
กลุมตัวอยางเปนเพศชายมากกวาเพศหญิง คิดเปน รอยละ 52.7 และรอยละ 47.3 ตามลําดับ สวนอายุของกลุมตัวอยางมีอายุเฉลี่ย 32.55 ป
ดานการศึกษาพบวากลุมตัวอยางมีการศึกษาระดับปริญญาตรีมากที่สุด รอยละ 84.2 รองลงมา คือ สูงกวาปริญญาตรี รอยละ 7.0 และระดับ
มัธยมศึกษา รอยละ 5.8
สําหรับอาชีพกลุมตัวอยางพบวาสวนใหญ พนักงานบริษัทเอกชน รอยละ 68.2 มากที่สุด รองลงมาคือ นักเรียน นิสิต นักศึกษา รอยละ 10.4 และ
รัฐวิสาหกิจ/ขาราชการ รอยละ 9.5 ตามลําดับ
ดานรายไดพบวากลุมตัวอยางมีรายตอเดือนไดอยูในชวง 10,001-20,000 บาท มากที่สุด รอยละ38.6 รองลงมา คือ 2,000-5,000 บาท รอยละ 23.3
และ 5,001-10,000 บาท รอยละ 20.0 ตามลําดับ
ตอนที่ 2 พฤติกรรมการเปดรับขาวการเมือง
1) กลุมตัวอยางเปดรับขาวการเมืองจากสื่อมวลชน คือ โทรทัศนมากที่สุด รอยละ 64.5 รองลงมาคือ อินเทอรเน็ต รอยละ 23.0 และหนังสือพิมพ
รอยละ 8.8 2) ดานเหตุผลที่เปดรับสื่อมวลชนพบวากลุมตัวอยาง พบวา ทันเหตุการณ รอยละ 40.4 รองลงมา คือ เสนอขาวไดรวดเร็ว รอยละ 32.0 และเสนอ
เนื้อหารายละเอียด รอยละ 10.7 ตามลําดับ 3) กลุมตัวอยางพูดคุยเรื่องการเมืองกับ เพื่อนบาน/เพื่อนรวมงาน/เพื่อนรวมสถาบันการศึกษา รอยละ 60.6
รองลงมา คือ บุคคลในครอบครัว/ญาติ รอยละ 39.4 4) ในดานเวลากลุมตัวอยางใชเวลาเปดรับขาวการเมืองจากสื่อมวลชนเฉลี่ย 40.15 นาที ตอวัน
สําหรับชวงเวลานั้น กลุมตัวอยางเปดรับชมเนื้อหาขาวการเมืองอยูในชวงภาคค่ํา (เวลา 19.00 -21.00 น.) สูงสุด รอยละ 44.8 รองลงมา คือ ชวงขาว
ภาคเชา (เวลา 05.00-8.00 น.) รอยละ 31.6 และ ชวงขาวภาคดึก (เวลา 22.00-01.00 น.) รอยละ 25.1 ตามลําดับ รวมถึงกลุมตัวอยางสวนใหญเปดรับขาวรับ
การเมืองในประเด็น ขาวความเคลื่อนไหวการทํางานของรัฐบาล มากที่สุดรอยละ 45.7 รองลงมา คือ ขาวการทุจริตนักการเมือง/เจาหนาที่ของรัฐบาล/
ราชการ รอยละ 19.3 และขาวการเมืองตางประเทศ คิดเปนรอยละ 15.1 ตามลําดับ
ดานรูปแบบรายการ กลุมตัวอยางชื่นชอบในรูปแบบการรายงานขาวทั้ง 4 รูปแบบในระดับมากที่สุด คือ 1) การนําเสนอภาพขาว (คาเฉลี่ย 3.84) 2)
การเลาขาวจากวิทยุ/โทรทัศน สนทนาพูดคุย/ เลาขาว/การแสดงความคิดเห็น (คาเฉลี่ย 3.75) 3) รายงานพิเศษ/สกูป (scoop) (คาเฉลี่ย 3.69) 4) วิเคราะหขาว/
บทความ/ คอลัมน/สนทนาพูดคุย/บอกเลา/การแสดงความคิดเห็นเชิงวิเคราะห (คาเฉลี่ย 3.59) ตามลําดับ
ตอนที่ 3 ทัศนคติตอขาวการเมือง
กลุมตัวอยางมีทัศคติตอขาวการเมืองโดยรวมเปนทัศนคติเชิงลบ (คาเฉลี่ย 2.42) นอกจากนี้กลุมตัวอยางมีทัศคติเปนกลางกับขอความ 3 ขอความ
ไดแก 1) ขาวการเมืองเหมือนเรื่องบันเทิง หรือละครใหนาติดตาม 2) ขาวการเมืองถูกผลิตขึ้นและนําเสนอดวยความเปนมืออาชีพ 3) การนําเสนอขาว
การเมืองของสื่อมวลชน มีผลทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงประเทศเชิงบวก
กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นตอบทบาทสื่อมวลชนในการนําเสนอขาวการเมืองในลักษณะที่เหมาะสมในระดับมากที่สุด (คาเฉลี่ย 3.42) นอกจากนี้กลุม
ตัวอยางยังมีความเห็นตอบทบาทสื่อมวลชนในการนําเสนอขาวการเมืองในความเหมาะในระดับปานกลาง 5 ขอความ คือ 1) มีจริยธรรม 2) มีความเปนกลาง 3) มี
ความเปนมืออาชีพ 4) ปลุกฝงจิตสํานึก คานิยมทั้งดานบวก 5) มีบทบาทผลักดัน ขับเคลื่อน ใหเกิดสันติภาพ ประชาธิปไตยหรือการปรองดองทางสังคม
ตอนที่ 4 ความคิดเห็นตอบทบาทสื่อมวลชนในการนําเสนอขาวการเมือง
กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นตอบทบาทสื่อมวลชนในการนําเสนอขาวการเมือง ในระดับมากที่สุด ตามลําดับคาเฉลี่ย คือ 1) สรางอิทธิพลตอความ
คิดเห็นของประชาชน (คาเฉลี่ย 3.80) 2) เสนอขาวความเคลื่อนไหวสถานการณการบานเมืองได (คาเฉลี่ย 3.74) 3) การเสนอขาวโดยเนนการตอบสนองตอ
ผลประโยชนขององคกรตนเอง (คาเฉลี่ย 3.62) 4) มีการรายงานขาวเชิงสืบสวน เจาะลึกตอสถานการณบานเมือง (คาเฉลี่ย 3.59) 5) สรางอิทธิผลตอการมี
สวนรวมทางการเมืองของประชาชน (คาเฉลี่ย 3.58) 6) เปนที่พึ่งพิงใหกับประชาชนยามเกิดวิกฤติการณตางๆ ได (คาเฉลี่ย 3.52) 7) เปนกระบอกเสียงใหกับ
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ประชาชน (คาเฉลี่ย 3.49) 8) มีเสรีภาพการในการนําเสนอขาวสถานการณบานเมืองไดเปนอยางดี (คาเฉลี่ย 3.44) 9) มีบทบาทผลักดัน ขับเคลื่อน ใหเกิด
สันติภาพ ประชาธิปไตยหรือการปรองดองทางสังคม (คาเฉลี่ย 3.30) 10) มีความเปนมืออาชีพ (คาเฉลี่ย 3.28)
นอกจากนี้ กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นตอบทบาทสื่อมวลชนในการนําเสนอขาวการเมือง ในระดับมาก ตามลําดับคาเฉลี่ย คือ 1) ปลุกฝงจิตสํานึก
คานิยมทั้งดานบวก (คาเฉลี่ย 3.20) 2) มีจริยธรรม (คาเฉลี่ย 3.20) 3) มีความเปนกลาง (คาเฉลี่ย 3.06)
ตอนที่ 5 การทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานขอที่ 1 ทัศนคติตอขาวการเมืองมีความสัมพันธกับบทบาทหนาที่ในการนําเสนอขาวการเมืองของสื่อมวลชน
จากผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา ทัศนคติตอขาวการเมืองไมมีความสัมพันธกับบทบาทหนาที่ในการนําเสนอขาวการเมืองของสื่อมวลชน
(P=0.398) ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 แสดงวาปฎิเสธสมมติฐาน
สมมติฐานขอที่ 2 มีปจจัยอยางนอย 1 ตัว ที่สามารถอธิบายบทบาทหนาที่ในการนําเสนอขาวการเมืองของสื่อมวลชนไดมากที่สุด
ปจจัยที่สมารถอธิบายถึงบทบาทหนาที่ในการนําเสนอขาวการเมืองของสื่อมวลชนไทยไดมากที่สุด คือ ปจจัยดานจริยธรรม สามารถอธิบายไดถึง
รอยละ 55 (R2=0.55) สามารถเขียนสมการถดถอยแบบพหุคูณที่ใชในการพยากรณได คือ y = Constant + β(x1) + β(x2) + … β(xn) ดังแสดงในตารางที่ 1

ตารางที่ 1 แสดงการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ

ตัวแปรพยากรณ
จริยธรรม
R2=0.55
จริยธรรม
สรางอิทธิผลตอการมีสวนรวมทางการเมือง
R2=0.75
จริยธรรม
สรางอิทธิผลตอการมีสวนรวมทางการเมือง
เปนกระบอกเสียงใหกบั ประชาชน
R2=0.82

β
0.46

SE
0.02

0.35
0.32

0.01
0.01

0.30
0.22
0.20

0.01
0.01
0.01

Beta
0.74
คาคงที่ = 1.97
0.56
0.48
คาคงที่ = 1.19
0.84
0.34
0.32
คาคงที่ = 0.974

t
22.92

p
0.00

21.58
18.74

0.00
0.00

21.32
14.08
13.35

0.00
0.00
0.00

ทั้งนี้ หากนําปจจัยดานจริยธรรม อธิบายรวมกับปจจัยดานสรางอิทธิผลตอการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชน สามารถอธิบายบทบาท
หนาที่ในการนําเสนอขาวการเมืองของสื่อมวลชนได รอยละ75 (R2=0.75) เมื่อนําปจจัยดานเปนกระบอกเสียงใหกับประชาชน เขามารวมดวยอีก 1 ปจจัย จะ
สามารถอธิบายได รอยละ 82 (R2=0.82) ซึ่งเปน 3 สมการที่ดีที่สุด คือ มีคา R2 สูง, คา SE ต่ํา, คา R2 มีตัวแปรอิสระที่มีนัยสําคัญทางสถิติ, มีอํานาจในการ
พยากรณมากแตใชตัวแปรอิสระนอยตัว (ธีรเดช ฉายอรุณ, 2551)
การอภิปรายผล
จากผลการวิจัยที่พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีทัศนคติตอขาวการเมืองในเชิงลบ ซึ่งจากขอคนพบดังกลาวชี้ใหเห็นไดวา สื่อมวลชนมีการ
นําเสนอประเด็นขาวการเมืองในประเด็นใดประเด็นหนึ่งหรือเพียงเสี้ยวหนึ่งเทานั้น ไมไดนําเสนอหรือเนนน้ําหนักของแตละประเด็นใหรอบดาน
สอดคลองกับขอคนพบของ Lowry and Xie (2007) ที่พบวาสื่อมวลชนจะทําหนาที่คัดเลือกเนนย้ํา และนําเสนอบางสวนของความจริงใหกับผูอานและ
ละเลยบางสวนอยูตลอดเวลา โดยการกระทําลักษณะเชนนี้ นําไปสูแนวคิด การสรางกรอบ (frame) ซึ่งเปรียบเสมือนการกําหนดใหผรู บั สาร รับรูเ ฉพาะสิง่ ที่
สื่อเลือกสรรและนําเสนอ โดยละเลยขอมูลในดานอื่นๆ ที่ไมไดนําเสนอ พีระ จิรโสภณ (2548) ไดกลาววาสื่อมวลชนสามารถมีบทบาทในการกําหนด
ความสําคัญในประเด็นดานตางๆ ไดดว ย ทั้งยังสงผลไปยังดานการรับรูของประชาชนในทางบวก หรือลบตอสิ่งนั้นดวย ทั้งนี้ กระบวนการรับรูของบุคคล
ตอกรอบขาว (frame) พบวา ผลกระทบของกรอบขาวที่เกิดขึ้นในระดับแรกในตัวบุคคลก็ คือ การตีความของบุคคลที่มีตอสถานการณขาวนั้น จากนั้นจะ
สงผลตอทัศนคติของบุคคลตอเรื่องดังกลาวในเชิงของความใสใจ และสงผลตอทัศนคติที่มีตอเรื่องที่เกี่ยวของกับเรื่องอื่นดวย (Kim and Rhee, 2009)
ดานความเห็นตอบทบาทสื่อมวลชนในการนําเสนอขาวการเมือง โดยขอคนพบจากการศึกษานั้นกลุมตัวอยางสวนใหญ มีความคิดเห็นตอบทบาท
สื่อมวลชนในการนําเสนอขาวการเมืองในลักษณะที่เหมาะสมอยูในระดับมาก ซึ่งขอคนพบจากการศึกษาทําใหเห็นวาบทบาทสื่อมวลชนไทยนั้นยังทํา
บทบาทหนาที่เปนอยางดี และยังบงชี้ใหเห็นถึงอิสรภาพและความรับผิดชอบของสื่อมวลชนตอการรายงานการนําเสนอขาวการเมืองได จีงสะทอนใหเห็น
วาในยามวิกฤติการณทางการเมืองสื่อมวลชนยังคงเปนที่พึ่งพิงของประชาชน และไดทําบทบาทสุนัขเฝาบาน (Watchdog) อยางดี ซึ่ง Perse (2001) ได
ชี้ใหเห็นวาในชวงเวลาภาวะวิกฤติทางสั งคม หน าที่ที่ สื่ อมวลชนในสั งคมที่ ตองทํา ได แก การตรวจสอบ ติดตามขาวสาร การสร างความสัมพั นธ
กระบวนการสังคมประกิต และใหความบันเทิง
แมวาผลการศึกษาจะพบวากลุมตัวอยาง มีความคิดเห็นตอบทบาทสื่อมวลชนในการนําเสนอขาวการเมืองในลักษณะที่เหมาะสมอยูในระดับมาก
ที่สุดก็ตาม แตมีปจจัยทางดานจริยธรรม ดานความเปนกลาง ดานการปลุกฝงจิตสํานึก ยังอยูในระดับมากเทานั้น ซึ่งถือวามีนอ ยกวาปจจัยดานอืน่ ๆ และจาก
การวิเคราะหถึงปจจัยที่สามารถอธิบายถึงบทบาทหนาที่ในการนําเสนอขาวสารการเมืองของสื่อมวลชนไทยไดมากที่สุด คือ ปจจัยดานจริยธรรม ยอมแสดง
ใหเห็นวา ถึงแมสื่อมวลชนไทยจะมีบทบาทหนาที่ในการนําเสนอขาวสารไดอยางเหมาะสมแลวก็แต แตจําเปนตองใหความสําคัญตอจริยธรรมของ
สื่อมวลชนใหมากขึ้นซึ่งจะสงผลตอบทบาทและการทําหนาที่ของสื่อมวลชนในภาพรวมได เชนเดียวกับงานวิจัยของ อรรถวุฒิ จันทรบุษราคัม (2539)
พบวา มีปจจัยสําคัญที่มีผลตอการทําหนาที่ของสื่อมวลชนก็คือ การไมมีความรูความสนใจในจริยธรรม ดังนั้น หากสื่อมวลชนทําบทบาทหนาที่เปน สุนัข
เฝาบานที่ดี คอยเตือนภัยใหกับประชาชนใหตื่นตัว ก็จะสะทอนถึงการมีจริยธรรมของสื่อมวลชนในการนําเสนอขาวการเมืองไทยไดดี
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4. สรุป

จากผลการวิจัย พบวา กลุมตัวอยางมีทัศนคติโดยรวมเปนลบตอขาวการเมืองไทย ซึ่งสาเหตุหนึ่งอาจเกิดขึ้นจากการกําหนดกรอบขาว (framing)
ของสื่อมวลชน ในขณะที่พบวาในภาพรวมปจจุบันสื่อมวลชนไทยมีบทบาทหนาที่ในการนําเสนอขาวการเมืองไดอยางเหมาะสม โดยปจจัยที่อธิบาย
บทบาทหนาที่ในการนําเสนอขาวการเมืองของสื่อมวลชนไทยไดมากที่สุด คือ ปจจัยดานจริยธรรม ซึ่งเปนสิ่งที่สงผลตอการทําหนาที่และบทบาท
สื่อมวลชนในการนําเสนอขาวการเมืองในภาพรวม
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แนวทางการใหขาวคดีอาญาของเจาหนาทีข่ องรัฐตอหนังสือพิมพ เพื่อลดปญหาการเสนอขาว
โดยเผยแพรภาพผูต องหาหรือจําเลยกระทบตอสิทธิ ในกระบวนการยุติธรรมตามรัฐธรรมนูญ
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บทคัดยอ

การใหขาวของเจาหนาที่ของรัฐตอหนังสือพิมพ ในกรณีการใหขาวเกี่ยวกับคดีอาญามักมีผลกระทบตอผูเสียหายหรือจําเลย แมจะเปนการ
ตอบสนองตอสิทธิจะรูของสาธารณะชน แตอาจนําไปสูความขัดแยงกับสิทธิเสรีภาพของบุคคลอื่น เชน การนําตัวผูตองหาไปทําแผนประทุษกรรม
ประกอบคํารับสารภาพทางสื่อมวลชนมีการเผยแพรภาพ หรือมีการนําตัวผูตองหาเอาปายชื่อแผนโตแขวนคอหรือใสตรวนโซ เมื่อมีการเผยแพรใหขาวตอ
สื่อมวลชนเชนนี้ ปญหาก็คือวาสื่อมวลชนไดกระทําหนาที่ตามสิทธิหนาที่จะรูเพื่อตอบสนองสิทธิสาธารณะ แตการใชสิทธิดังกลาวมิใชเปนสิทธิที่
สามารถมีอภิสิทธิทําลายสิทธิเสรีภาพอยางอื่น ที่กฎหมายรัฐธรรมนูญฉบับเดียวกันบัญญัติคุมครองได และตระหนักวาสิทธิดังกลาวมิใชสิทธิที่ไมมี
ขอบเขตตองเคารพตอสิทธิอยางอื่นดวยที่กฎหมายรัฐธรรมนูญคุมครอง เพราะผูตองหาหรือจําเลยก็ไดรับการคุมครองตามกฎหมายรัฐธรรมนูญที่จะไดรับ
การพิจารณาคดีโดยเที่ยงธรรมและไมถูกประจานจนลดคําของความเปนมนุษย แมเขาจะเปนผูตองหาหรือจําเลยก็ตาม และเขาจะสงผลกระทบตอ
กระบวนการยุติธรรมในการพิจารณาโดยความเปนอิสระของผูพิพากษา และผลกระทบตอสิทธิและสถานะผูถูกกลาวหาโดยรวมไปดวย
สําหรับระเบียบปฏิบัติของเจาพนักงาน กลาวถึงกับการหามนําผูตองหามาแถลงขาวตอสื่อมวลชนนั้น พบวาในสํานักงานตํารวจแหงชาติ ไดมี
หนังสือเวียนหลายฉบับตั้งแตป 2539 เปนตนมาจนถึงปจจุบัน ใหพนักงานสอบสวนคํานึงถึงเรื่องนี้และหามไมใหนํามาเสนอขาว โดยอางหลักการของ
รัฐธรรมนูญวาเปนการปฏิบัติตอผูตองหาเยี่ยงผูกระทําความผิด จึงถือไดวาทั้งในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย กฎหมายหรือแนวปฏิบัติของเจา
พนักงานไดมีมาตรการในการควบคุมการนําผูตองหามาแถลงขาวตอสื่อมวลชนไวแลว เพียงแตในการปฏิบัติใหเปนไปตามหลักการนี้ แตพบวาไมไดรับการ
สนองตอบจากผูปฏิบัติงานเทาที่ควร ทั้งนี้คงเปนเพราะความรูสึกของเจาหนาที่ที่มีความตองการใหสังคมรับรูขอมูลของการปราบปรามอาชญากรรมที่เกิดใน
สังคมไทย เพื่อจะติดตามผลการปฏิบัติงานและการเยียวยาใหแกผูเสียหายที่ไดรับความเสียหายวาเจาหนาที่มิไดนิ่งนอนใจ ในการดําเนินคดีใหแลวอยางมี
ประสิทธิภาพจนละเลยไมไดใหความสําคัญตอการคุมครองสิทธิของผูตองหาที่จะไมไดรับการปฏิบัติเยี่ยงผูกระทําผิด กอนจะมีคําพิพากษาวาผูนั้นกระทํา
ความผิด ซึ่งเปนการละเมิดสิทธิของผูตองหาทั้งในรัฐธรรมนูญและกติการะหวางประเทศ ปญหาที่เกิดขึ้นยังพบวายังมีปรากฏอยูแมวารัฐธรรมนูญมาตรา 39
วรรคสองและวรรคสาม ในคดีอาญาตองสันนิษฐานไวกอนวาผูตองหาหรือจําเลยไมมีความผิด กอนมีคําพิพากษาอันถึงที่สุดแสดงวาบุคคลใดไดกระทํา
ความผิด จะปฏิบัติตอบุคคลนั้นเสมือนเปนผูกระทําผิดมิได แตในทางปฏิบัติกลับพบวามีการลวงละเมิด โดยการแถลงขาวประกอบการจับกุมนําตัวจําเลยมา
นั่งแถลงขาวและใหขาวกับสื่อมวลชน ทําใหมีภาพขาวและเนื้อหาขาวปรากฏออกมาสูสายตาสาธารณะชน อันเปนการลวงละเมิดสิทธิผูถูกกลาวหาและ
ผูเสียหายในคดีอาญา ที่ควรไดรับความคุมครองจากหลักการสันนิษฐานวาเปนผูบริสุทธิ์ของผูนั้นจนกวามีการพิสูจนตามกฎหมายวาไดกระทําความผิดแลว
คําสําคัญ : การใหขาวในคดีอาญาของตํารวจสิทธิในกระบวนการยุติธรรม

Abstract

The news staff of the newspaper. In the case of criminal cases are about the victim or the defendant. The response of the public right to know. It
may lead to conflict with the rights of an accused person, such as the conspiracy to plan the confession. The media have published image. The label of an
accused or a sheet hung over. Or bind the chain. When the press published the news like this. The problem is that Media duties, rights and duties to be done
to meet the public. But the exercise is not the right to have the right meta. The right one. At the same constitutional protection of the law. And recognizing
that these rights are not rights that are not bound. Must respect the rights of other constitutional protections. The accused or defendant. Was protected by the
Constitution to get a fair trial and not be reviled. The lower order of humanity. Though he is not accused or defendant. They will affect the process for
determining the independence of judges. And the rights of the accused and the state as a whole with. For the conduct of the officers. With the exclusion of
the accused's press conference. Found in the police. The circulation of several newspapers from 2539 to the present. The inquiry into the matter and may not
be news on the principles of the Constitution that the accused is treated like criminals. It held that the Constitution of the Kingdom of Thailand.
Legislation or official guidelines of the measures to control the press conference before the court. But in practice, according to this principle. But
that did not get a response from the workers as they should is because the authorities feel that there is a need for social recognition of the crime that occurred
in Thailand. To track performance. And healing to the victims that have been damaged, the authorities not to prosecute a relaxed and efficient. I did not
neglect the importance of protecting the rights of the accused not to be treated like criminals before a court that the offender. Would violate the constitutional
rights of the accused and the International Covenant. It was also found to exist even if the Constitution, Section 39 paragraph two and paragraph three of the
criminal case is presumed that the accused or the defendant not guilty. Before a final judgment that any person has committed an offense. To treat that person
as the perpetrator did not. In practice, however, found to have violated. The announcement of the arrest. The defendant was taken to the press and the news
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media. The images and news content are shown to the public eye. Violation of the accused and the victims of the crime of which they should be protected by
the presumption that the person is innocent until proved guilty according to law.
Keywords: Police, The news of criminal cases.

1. บทนํา

ความไมสอดคลองกันกับหลักรัฐธรรมนูญในการคุมครองสิทธิผูถูกกลาวหาในคดีอาญาในทางปฏิบัติการใหขาวคดีอาญา การแถลงขาว หรือ
การทําแผนประกอบคํารับสารภาพของเจาหนาที่และมีการใหขาวตอหนังสือพิมพตอสาธารณะชน ปญหาดังกลาวยังคงพบเห็นอยูในสังคมไทยอยางตอเนื่อง
ในปจจุบันแมวาบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญจะมีการคุมครองสิทธิผูถูกกลาวหาในคดีอาญาแตก็ยังมีการเสนอขาวดังกลาวอยูในหนาหนังสือพิมพซึ่ง ผูวิจัยเห็น
วายังเปนความไมสอดคลองระหวางพฤติการณและขอเท็จจริงที่เกิดขึ้นใน สังคมไทยกับหลักการตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญทําใหเกิดตีความ การละเมิดสิทธิ
เสรีภาพผูถูกลาวหาและผูเสียหายในคดีอาญาที่ขาดการปฏิบัติใหสอดคลองตามรัฐธรรมนูญและเปนปญหาอยูในปจจุบันอันเปนการลวงละเมิดสิทธิของผูถูก
กลาวหาในคดีอาญา สภาพของปญหาที่เกิดขึ้นในปจจุบันในการเสนอขาวของหนังสือพิมพ มีการเสนอขาวผูถูกกลาวหาหรือผูเสียหายในคดีอาญาในหนา
หนังสือพิมพ แมวารัฐธรรมนูญจะมีหลักหลักการสันนิษฐานไวกอนวาผูตองหาหรือจําเลยเปนผูบริสุทธิ์ (Presumption of innocent) จนกวาจะมีคําพิพากษาถึง
ที่สุดวาเปนผูกระทําความผิด ผูถูกกลาวถูกเสนอขาวในฐานะที่ถูกสงสัยวาเปนผูกระทําความผิดที่ไมใชผูบริสุทธิ์ เชนเผยแพรภาพการใสกุญแจมือผูถูก
กลาวหาในคดีอาญาในหนาหนังสือพิมพ ผูเขียนเห็นวาบางกรณีผูตองหาหรือจําเลยอาจตองไดรับการปฏิบัติบางประการที่อาจกระทบตอสิทธิเสรีภาพบาง
ตามความจําเปนแตตองเปนการปฏิบัติภายใตเงื่อนไขวาไดรับการสันนิษฐานวาเปนผูบริสุทธิ์ สวนการปฏิบัติภายใตเงื่อนไขที่ไมไดสันนิษฐานวาเปนผู
บริสุทธิ์ อาจกลายเปนจุดเริ่มตนของการเบี่ยงเบนไปสูการกระทบกระเทือนสิทธิเสรีภาพเกินความจําเปน บอยครั้งการปฏิบัติหนาที่ของสื่อมวลชนได
กอใหเกิดปญหาใหกับผูที่ตองเขาสูกระบวนการยุติธรรมทั้งผูเสียหาย ผูตองหาและจําเลยทั้งทางตรงและทางออม การนําภาพผูตองหาหรือจําเลยในขณะ
แถลงขาวการจับกุมหรือขณะที่ถูกพันธนาการดวยกุญแจมือ โซ ตรวนหรือขณะที่ถูกควบคุมตัวในสถานที่คุมขัง หรือในขณะเคลื่อนยายมาทําแผนประกอบ
คํารับสารภาพ ณ ที่เกิดเหตุมาเผยแพร กอใหเกิดการตั้งคําถามวามีความเหมาะสมเพียงไร
แมผูตองหาหรือจําเลยจะถูกจํากัดเสรีภาพบางประการตามกฎหมาย แตก็ปฏิเสธไมไดวารัฐธรรมนูญไดรับรองสิทธิสวนบุคคลในดานความ
เปนอยูสวนตัว เกียรติยศชื่อเสียงก็ยังคงมีติดตัวอยูและมีสิทธิที่จะไดรับการปกปองจากการกระทําที่สรางความเสื่อมเสีย แมจะยังไมมีกฎหมายเฉพาะคุมครอง
ขอมูลหรือความเปนอยูสวนบุคคลก็ตาม การเสนอขาวผูตองหาและจําเลยบางครั้ง อาจจะไมกอใหเกิดประโยชนแกสาธารณะชนมากนัก แตผลที่เกิดขึ้นทันที
คือการกระทบกระเทือนสิทธิผูตองหาหรือจําเลย ซึ่งหนังสือพิมพตองชั่งน้ําหนักระหวางเสรีภาพของสื่อมวลชนกับการคุมครองสิทธิสวนบุคคลใหเหมาะสม
ดวย การที่หนังสือพิมพเสนอภาพขาวผูตองหาหรือจําเลยในคดีอาญา อาจสรางปญหาใหกับกระบวนการยุติธรรมในการคนหาความจริงเกี่ยวกับคดีอีกดวย
เมื่อปรากฏภาพขาวผูตองหาหรือจําเลยในหนาหนังสือพิมพ พยานหรือผูเสียหายในคดีอาญาอาจไดรับผลกระทบตอสิทธิและเสรีภาพ อีกทั้งพยานที่ถูกเชิญ
มาในคดีที่มาชี้ตัวผูตองหาอาจจะจําหนาผูตองหาจากสื่อ ซึ่งอาจสงผลกระทบตอรูปคดี ในคดีที่เปนที่สนใจของสังคม การเสนอขาวของหนังสือพิมพ
กลายเปนเงื่อนไขสําคัญที่มีผลตอการคนหาความจริงในคดีเปนอยางมาก การที่คดีมีลักษณะสะเทือนขวัญและซับซอน ทําใหสื่อมวลชนสนใจเปนพิเศษและ
ติดตามอยางตอเนื่อง มีการเสนอขาวที่ติดตอกันหลายสัปดาหอาจจะเปนการเรงเราเจาหนาที่ใหเรงสืบสวนความจริง และออกมาสัมภาษณสื่อมวลชนรายวัน
และคอยๆ เผยเบาะแสออกมา และเชื่อมโยงจนอาจจะสงผลใหสาธารณชนคิดวาผูถูกกลาวหาเปนผูกระทําผิดอยางแนนอนในสายตาสาธารณะชน และเมื่อสง
เรื่องถึงอัยการแลวอัยการสั่งไมฟอง ผลที่ตามมาคือผูถูกกลาวหาในคดีอาญาตกเปนจําเลยของสังคม ถูกวิพากษวิจารณจากสังคมสงผลกระทบตอความเชื่อถือ
ของประชาชนตอกระบวนการยุติธรรม และสงผลกระทบตออํานาจโดยอิสระของอัยการ ในการสั่งคดีและสวนทางกับมติมหาชน ซึ่งการสั่งคดีของอัยการ
ตองยึดหลักขอเท็จจริงและขอกฎหมายมากกวาการที่จะตองคลอยตามมติมหาชน แตปญหาคือเมื่ออัยการสั่งฟองหรือไมฟองสวนทางกับมติมหาชน จะมี
ผลกระทบตอความเชื่อถือขององคกร อันเปนปญหาขาดความเชื่อถือในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาของประชาชนในสวนของศาล กรณีที่หนังสือพิมพ
เสนอขาวในคดีอาญาในลักษณะพิพากษาจําเลยลวงหนาวาเปนผูกระทําผิด อาจจะมีผลตอกระบวนการยุติธรรมของศาลอีกดวย เปนการกระทบหลักความเปน
อิสระของผูพิพากษาและถาศาลตัดสินขัดแยงกับสิ่งที่สังคมเชื่อถือ อาจจะถูกสังคมตั้งคําถามเรื่องความนาเชื่อถือในสถาบันศาล การที่ตํารวจใหหนังสือพิมพ
มาทําขาวในการแถลงการณจับกุมหรือทําแผนประกอบคํารับสารภาพในคดีอาญา สําหรับสํานักงานตํารวจแหงชาติไมมีกฎหมายใดใหอํานาจตํารวจหามมิให
สื่อมวลชนมาทําขาวหรือถายภาพ โดยเฉพาะสถานีตํารวจซึ่งเปนที่สาธารณะมีเพียงแนวปฏิบัติภายในของตํารวจเกี่ยวกับการชี้ตัวผูตองหา การนําตัวผูตองหา
มาชี่ที่เกิดเหตุประกอบคํารับสารภาพและการแถลงขาวตอสื่อมวลชน เทานั้น ซึ่งมีผลเปนการบังคับบัญชาเปนการภายในหนวยงานของตํารวจเทานั้นไม
สามารถใชบังคับตอสื่อมวลชนได
กลาวโดยสรุป คือสิทธิของผูถูกกลาวหาและสิทธิของผูเสียหายในคดีอาญาไดรับผลกระทบตอสิทธิที่จะตองไดรับความคุมครองตามกฎหมาย
ในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา การเสนอขาวในคดีอาญาตองเปนไปในลักษณะที่ระมัดระวังมิใหกระทบสิทธิผูถูกกลาวหาในคดีอาญา มิใหไดรับ
ผลกระทบในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา และไมใชเสรีภาพการเสนอขาวเกินสัดสวน กอใหเกิดความเสียหายตอสิทธิอยางอื่นที่กฎหมายประสงคจะ
คุมครองในรัฐธรรมนูญเชนเดียวกัน
วัตถุประสงคของโครงงานวิจัย
1. เพื่อแสวงหาแนวทางการใหขาวคดีอาญาของเจาหนาที่ของรัฐตอหนังสือพิมพ เพื่อลดปญหาการเสนอขาวโดยเผยแพรภาพผูตองหาหรือ
จําเลยกระทบตอสิทธิในกระบวนการยุติธรรมตามรัฐธรรมนูญ
2. เพื่อศึ กษารั ฐธรรมนู ญและกฎหมายอื่นๆ ตลอดจนระเบียบที่ เกี่ ยวของ อั นเปนแนวทางการให ขาวคดีอาญาของเจ าหนาที่ ของรั ฐต อ
หนังสือพิมพ เพื่อลดปญหาการเสนอขาวโดยเผยแพรภาพผูตองหาหรือจําเลยกระทบตอสิทธิในกระบวนการยุติธรรมตามรัฐธรรมนูญ
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3. เพื่อนําผลงานวิจัยพัฒนาใหเปนสวนหนึ่งของตําราเรียนวิชากฎหมายมหาชนและรัฐธรรมนูญ
ขอบเขตของการวิจัย
งานวิจัยฉบับนี้มุงศึกษาแนวทางการใหขาวคดีอาญาของเจาหนาที่ของรัฐตอหนังสือพิมพเพื่อลดปญหาการเสนอขาวโดยเผยแพรภาพ
ผูตองหาหรือจําเลยกระทบตอสิทธิในกระบวนการยุติธรรมตามรัฐธรรมนูญ
สมมติฐาน
การใหขาวของเจาหนาที่ของรัฐตอหนังสือพิมพเกี่ยวกับคดีอาญามักมีผลกระทบตอผูเสียหายหรือจําเลย แมจะเปนการตอบสนองตอสิทธิจะ
รูของสาธารณะชน แตอาจนําไปสูความขัดแยงกับสิทธิเสรีภาพของบุคคลความไมสอดคลองของการปฏิบัติหนาที่กับกฎหมาย นํามาซึ่งประเด็นปญหาวา
จะทําอยางไรในการที่หาจุดที่เหมาะสม ในการหาแนวทางการในแกไขปญหาการใหขาวคดีอาญาของเจาหนาที่ของรัฐตอหนังสือพิมพ เพื่อลดปญหาการ
เสนอขาวโดยเผยแพรภาพผูตองหาหรือจําเลยกระทบตอสิทธิในกระบวนการยุติธรรม
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. เพื่อใหทราบถึงปญหาในปจจุบันที่เกิดขึ้นในกรณีที่ทางการใหขาวคดีอาญาของเจาหนาที่ของรัฐตอหนังสือพิมพเพื่อลดปญหาการเสนอ
ขาวโดยเผยแพรภาพผูตองหาหรือจําเลยกระทบตอสิทธิในกระบวนการยุติธรรมตามรัฐธรรมนูญ
2. เพื่อจะไดหาแนวทางแกไขปญหาที่เกิดขึ้น กรณีที่ทางการใหขาวคดีอาญาของเจาหนาที่ของรัฐตอหนังสือพิมพ เพื่อลดปญหาการเสนอขาว
โดยเผยแพรภาพผูตองหาหรือจําเลยกระทบตอสิทธิในกระบวนการยุติธรรมตามรัฐธรรมนูญ โดยศึกษาจากกฎหมายรัฐธรรมนูญไทยและตางประเทศ และ
กฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวของ เพื่อหาขอสรุปและนําเสนอแนวทางการแกไขปญหาดังกลาว
3. เพื่อใหเกิดความสมดุลแหงการใชสิทธิ อันเกิดจากทางการใหขาวคดีอาญาของเจาหนาที่ของรัฐตอหนังสือพิมพ การใชสิทธิเกินขอบเขต
และการชั่งประโยชนความจําเปนและความพอดีระหวางสิทธิสาธารณะและสิทธิทางอาญา มิใหเกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีความเปนมนุษย
จากการเสนอขาวของหนังสือพิมพเพื่อมิใหเปนการประจานผูถูกกลาวหาอันอาจสงผลกระทบตอสิทธิทางอาญาและละเมิดตอสิทธิอยางอื่นที่กฎหมาย
ประสงคจะคุมครอง
การตรวจสอบเอกสาร
เสรีภาพของหนังสือพิมพมีความใกลชิดกับสิทธิที่จะรูขอมูลขาวสารของประชาชน (Right to know) เสรีภาพของหนังสือพิมพจึงตองมี
เสรีภาพในการแสวงหาขอมูลขาวสาร เพราะหากซึ่งเสรีภาพนี้แลวหนังสือพิมพก็มิอาจดําเนินการได เสรีภาพในการแสวงหาขาวสารนั้นจึงถือวาเปนหัวใจ
ของการดําเนินกิจการหนังสือพิมพ ดังนั้นเสรีภาพในการแสวงหาขาวสารและรับรูขอมูลขาวสารของหนังสือพิมพ จึงเปนเสรีภาพในการรับรูของ
ประชาชนอยางอื่น เชนสิทธิสวนตัวแลวใชเสรีภาพดังกลาวเพื่อประโยชนสาธารณะ (Public interest) เปนสื่อกลางใหทราบถึงเหตุการณบานเมือง
เหตุการณทางสังคม เปนกระบอกเสียงของประชาชนปกปองสิทธิเสรีภาพของประชาชน โดยมีเสรีภาพของหนังสือพิมพในการแสวงหาขาวสารขอมูลเพื่อ
นําเสนอตอสังคม โดยปราศจากการสอดแทรกการจํากัดขอมูลโดยรัฐ ขอมูลนั้นมิไดถือไดวาเปนความลับหรือกระทบกระเทือนตอความมั่นคงความสงบ
เรียบรอยอันเปนขอยกเวนแลว หนังสือพิมพก็มีเสรีภาพในการแสวงหาขาวสารเพื่อนํามาเสนอตอสาธารณะชน อันเปนสิทธิของประชาชนในการที่จะรู
ขอมูลขาวสารอันเปนสิทธิพื้นฐานขอหนึ่งที่สําคัญและมีความสัมพันธกับเสรีภาพในการแสวงหาขาวสารของหนังสือพิมพ
สิทธิในกระบวนการยุติธรรมบัญญัติไวในสวนที่ 4 ของรัฐธรรมนูญ โดยจะทําการศึกษาแนวทางการใหขาวคดีอาญาของเจาหนาที่ของรัฐตอ
หนังสือพิมพ เพื่อลดปญหาการเสนอขาวโดยเผยแพรภาพผูตองหาหรือจําเลยกระทบตอสิทธิในกระบวนการยุติธรรมตามรัฐธรรมนูญ วัตถุประสงคของ
กระบวนการยุติธรรมทางอาญามีสองประการ
1. การหาตัวผูกระทําความผิดมาลงโทษ (Crime prevention)
2. การคุมครองสิทธิและเสรีภาพสวนบุคคลหรือผูตองหาในคดี (Due process) เพื่อมิใหสิทธิสว นบุคคลถูกลวงละเมิดจากการใชอํานาจตาม
กฎหมาย ดังนั้นจึงเห็นไดวาเปาหมายของกระบวนการยุติธรรมทางอาญา คือทําอยางไรที่จะสามารถบรรลุวัตถุประสงคทั้งสองประการดังกลาวไดอยาง
สมดุล กลาวคือ สามารถหาตัวผูกระทําความผิดมาลงโทษในขณะเดียวกันสามารถคุมครองสิทธิเสรีภาพสวนบุคคลหรือผูถูกกลาวหาไปในขณะเดียวกัน
การดําเนินกระบวนการยุติธรรมทางอาญาตองกระทําโดยอยูภายใตกรอบของกฎหมาย และเพือ่ จุดประสงคในการคุม ครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน
โดยทําการคุม ครองทั้งกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ซึ่งมีทั้งหมด 3 ขั้นตอนที่สําคัญ
1. คุมครองสิทธิเสรีภาพสิทธิเสรีภาพสวนบุคคลหรือผูถูกกลาวหาในกระบวนการกอนพิจารณาคดี (หรือชั้นเจาพนักงาน)
2. คุมครองสิทธิเสรีภาพสิทธิเสรีภาพสวนบุคคลหรือผูถูกกลาวหาในกระบวนการในชั้นพิจารณาคดี (หรือชั้นศาล)
3. คุมครองสิทธิเสรีภาพสวนบุคคลหรือผูถูกกลาวหาในกระบวนการ ในชัน้ การบังคับตามกระบวนการคําพิพากษาหรือคําสั่งขั้นตอน
คุมครองสิทธิเสรีภาพสิทธิเสรีภาพสวนบุคคลหรือผูถูกกลาวหาในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
ตํารวจ >>>>>>>>>>>>> อัยการ >>>>>>>>>>>>> ศาล >>>>>>>>>>> ราชทัณฑ
การคุมครองการละเมิดสิทธิผูถูกกลาวหาหรือผูเสียหายในคดีอาญาในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา โดยจะศึกษาสิทธิที่จะไดรับการ
สันนิษฐานวาเปนผูบริสุทธิ์ สิทธิในกระบวนการยุติธรรมและสิทธิของผูตองหาหรือจําเลย ที่ไดรับการรับรองไวในรัฐธรรมนูญตามลําดับดังนี้ สิทธิที่จะ
ไดรับการสันนิษฐานไวกอนวาเปนผูบริสุทธิ์ รัฐธรรมนูญไดบัญญัติรับรองคุมครองสิทธิดังกลาวไวในมาตรา 39 วรรคสองและวรรคสาม “.....คดีอาญาตอง
สันนิษฐานไวกอนวาผูตองหาหรือจําเลยไมมีความผิด กอนมีคําพิพากษาอันถึงที่สุด แสดงวาบุคคลใดไดกระทําความผิดจะปฏิบัติตอบุคคลนั้นเสมือนเปน
ผูกระทําความผิดมิได” เจตนารมณของรัฐธรรมนูญ เพื่อคุมครองสิทธิเสรีภาพของบุคคลเกี่ยวกับความรับผิดทางอาญา ตราบเทาที่ศาลยังไมมีคําพิพากษาถึง
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ที่สุดตองสันนิษฐานไวกอนวาผูตองหาหรือจําเลยในคดีอาญาไมเปนผูกระทําความผิด ดังนั้นจะปฏิบัติตอบุคคลนั้นเสมือนผูกระทําความผิดไมได บุคคล
ดังกลาวยอมมีสิทธิเสรีภาพเชนเดียวกับปวงชนชาวไทย นอกเหนือจากมีสิทธิในฐานะผูตองหาหรือจําเลยตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
หลักการดังกลาวของรัฐธรรมนูญสอดคลองกับหลักปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชนแหงสหประชาชาติ ค.ศ 1948 และกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิ
พลเมืองและสิทธิทางการเมืองแหงสหประชาชาติ ค.ศ 1966 มาตรา 14 และ มาตรา 15 การรับรองสิทธิที่จะไดรับการสันนิษฐานไวกอนวาเปนผูบริสุทธิ์เปน
หลักกฎหมายพื้นฐานของกฎหมายอาญานานาอารยะประเทศ มีเจตนารมณเพื่อรับรองและคุมครองสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของบุคคล ซึ่งตกเปนผูตองหาหรือ
จําเลยในคดีอาญาทั่วไป ซึ่งมีหลักการวาในคดีอาญาโจทกมีภาระตองนําสืบการกระทําของผูตองหาหรือจําเลยใหครบทุกองคประกอบความผิดตามที่กฎหมาย
กําหนดไว โดยผูตองหาหรือจําเลยไมจําเปนตองนําหลักฐานมาพิสูจนความบริสุทธิ์ของตน และตราบใดยังไมมีคําพิพากษาอันถึงที่สุดแสดงวาไดกระทํา
ความผิด บุคคลนั้นจะไดรับความคุมครองตลอดไป เจาหนาที่ของรัฐจะปฏิบัติตอผูตองหาหรือจําเลยเสมือนเปนผูกระทําความผิดไมได
สิทธิของผูตองหาหรือจําเลยเปนสิทธิตามรัฐธรรมนูญที่ไดรับความคุมครองตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ 2550 ดังตอไปนี้ สิทธิที่จะไมถูกลงโทษดวยวิธีการ
โหดรายหรือไรมนุษยธรรม สิทธินี้ระบุไวในมาตรา 32 วรรคสอง “การทรมาน ทารุณกรรมหรือการลงโทษดวยวิธีการโหดรายหรือไรมนุษยธรรมจะกระทํา
มิได แตการลงโทษตามคําพิพากษาของศาลหรือตามที่กฎหมายบัญญัติ ไมถือวาเปนการลงโทษดวยวิธีการโหดรายหรือไรมนุษยธรรมตามความในวรรคนี้”
ตัวอยางที่เปนการกระทําที่ขัดตอสิทธิที่จะไมถูกลงโทษดวยวิธีการโหดรายหรือไรมนุษยธรรมแมการทรมาน การปฏิบัติและการลงโทษที่โหดรายไร
มนุษยธรรมและย่ํายีศักดิ์ศรีความเปนมนุษย ตามอนุสัญญาวาดวยการตอตานการทรมานและการปฏิบัติหรือการลงโทษอื่นที่โหดรายไรมนุษยธรรมหรือที่ย่ํายี
ศักดิ์ศรี จะไมใชเรื่องใหมในสังคมไทยแลวก็ตาม แตยังคงไมเปนที่รับรูในหมูประชาชนและเจาหนาที่รัฐมากนัก ทั้งที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2550 มาตรา 32 ไดรับรองสิทธิในชีวิตและรางกาย และสิทธิที่จะไมถูกทรมานการทรมาน ทารุณกรรมหรือการลงโทษดวยวิธีการโหดรายหรือไร
มนุษยธรรม ซึ่งสอดคลองและเปนไปตามอนุสัญญาฯ ดังกลาวซึ่งไทยเปนภาคีและมีผลบังคับใชใหตองปฏิบัติตามพันธกรณีเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2550
เปนตนมา รูปแบบของการทรมานการปฏิบัติหรือลงโทษที่โหดรายไรมนุษยธรรมและย่ํายีศักดิ์ศรีความเปนมนุษย นอกจากการทํารายรางกายและจิตใจใหรับ
สารภาพดวยวิธีการตางๆ ทั้งที่ทําใหปรากฏรองรอยตามรางกายและไมปรากฏรองรอยตามรางกาย เชน การใชน้ําหยดลงบนศีรษะอยูตลอดเวลา การบังคับให
รางกายอยูในสภาพที่ไมสามารถขยับเขยื้อนไดเปนเวลานานจนกลามเนื้อไดรับบาดเจ็บ เปนตน ยังมีรูปแบบอื่นที่ถือเปนการทรมาน การปฏิบัติและการ
ลงโทษโดยย่ํายีศักดิ์ศรีความเปนมนุษย เชน การจําตรวนนักโทษไวตลอดเวลา การคุมขังอยูในสถานที่ที่อาจเปนอันตรายตอสุขอนามัย การไมไดรับการ
รักษาพยาบาลหรือการขังเดี่ยว เปนตน
การบังคับใชกฎหมายของเจาหนาที่ผูบังคับใชกฎหมายโดยอางถึงระเบียบหรือแนวปฏิบัติตางๆ ที่เปนไปในทางจํากัดสิทธิเสรีภาพของประชาชน ให
มีฐานะเหนือกวาหลักการพื้นฐานการคุมครองปกปองสิทธิรัฐตามธรรมนูญ โดยการตีความและการบังคับใชกฎหมายลําดับรองเปนไปที่ไมตองคอยสํารวจ
ตรวจตราวาขัดหรือแยงกับรัฐธรรมนูญหรือไม เทากับวาการใชและการตีความกฎหมายถูกทําใหเปนอิสระจากเจตนารมณแหงรัฐธรรมนูญ กอใหเกิดปญหา
การใชและการตีความกฎหมายที่ลักลั่น ไมสอดคลองกันทั้งระบบและเปน “อัตวิสัย” ของเจาหนาที่หรือหนวยงานที่มีอํานาจตีความและบังคับใชกฎหมาย

2. วิธีการทดลองหรือวิธีการศึกษา

การวิจัยเอกสาร (Documentary research) โดยคนควารวบรวมขอมูลเอกสารจากหองสมุดตางๆ หนังสือ บทความ วิทยานิพนธ เอกสารที่
ใชในการประกอบการสัมมนา รวมทั้งเอกสารอื่นๆ ในสาขานิติศาสตรและสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวของ

3. ผลการศึกษาและอภิปรายผล
จากการศึกษาวิจัยพบวา ในปจจุบันพบปญหาวาการใหขาวของเจาหนาที่ของรัฐตอหนังสือพิมพ ในกรณีการใหขาวเกี่ยวกับคดีอาญา มักมี
ผลกระทบตอผูเสียหายหรือจําเลยแมจะเปนการตอบสนองตอสิทธิจะรูของสาธารณะชน แตอาจนําไปสูความขัดแยงกับสิทธิเสรีภาพของบุคคลอื่น การที่
ตํารวจใหหนังสือพิมพมาทําขาวในการแถลงการณจับกุมหรือทําแผนประกอบคํารับสารภาพในคดีอาญา สําหรับสํานักงานตํารวจแหงชาติไมมีกฎหมายใด
ใหอํานาจตํารวจหามมิใหสื่อมวลชนมาทําขาวหรือถายภาพโดยเฉพาะสถานีตํารวจซึ่งเปนที่สาธารณะ มีเพียงแนวปฏิบัติภายในของตํารวจเกี่ยวกับการชี้ตัว
ผูตองหาการนําตัวผูตองหามาชี่ที่เกิดเหตุประกอบคํารับสารภาพและการแถลงขาวตอสื่อมวลชนเทานั้นซึ่งมีผลเปนการบังคับบัญชาเปนการภายใน
หนวยงานของตํารวจเทานั้นไมสามารถใชบังคับตอสื่อมวลชนได

4. สรุปผล

จากการศึกษาเรื่องแนวทางการใหขาวคดีอาญาของเจาหนาที่ของรัฐตอหนังสือพิมพ เพื่อลดปญหาการเสนอขาวโดยเผยแพรภาพผูตองหาหรือ
จําเลยกระทบตอสิทธิในกระบวนการยุติธรรมตามรัฐธรรมนูญ พบวาเจาหนาที่ของรัฐถือวาเปนสวนหนึ่งของกระบวนการยุติธรรม การใหขาวถือเปนหนาที่
อยางหนึ่งของเจาหนาที่ของรัฐ เพื่อตอบสนองสิทธิที่จะรูขาวสารของประชาชน ซึ่งในปจจุบันมีพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
กําหนดหนาที่ของเจาหนาที่ของรัฐใหขาวสารแกประชาชน จากในอดีตจนกระทั่งปจจุบันมักจะพบปญหาวาการใหขาวของเจาหนาที่ของรัฐตอหนังสือพิมพ
ในกรณีการใหขาวเกี่ยวกับคดีอาญามักมีผลกระทบตอผูเสียหายหรือจําเลย แมจะเปนการตอบสนองตอสิทธิจะรูของสาธารณะชน แตอาจนําไปสูความขัดแยง
กับสิทธิเสรีภาพของบุคคลอื่น สําหรับสํานักงานตํารวจแหงชาติไมมีกฎหมายใดใหอํานาจตํารวจหามมิใหสื่อมวลชนมาทําขาวหรือถายภาพโดยเฉพาะสถานี
ตํารวจซึ่งเปนที่สาธารณะ มีเพียงแนวปฏิบัติภายในของตํารวจเกี่ยวกับการชี้ตัวผูตองหา การนําตัวผูตองหามาชี่ที่เกิดเหตุประกอบคํารับสารภาพและการแถลง
ขาวตอสื่อมวลชน เทานั้นซึ่งมีผลเปนการบังคับบัญชาเปนการภายในหนวยงานของตํารวจเทานั้นไมสามารถใชบังคับตอสื่อมวลชนได
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ขอเสนอแนะ
สิทธิของผูถูกกลาวหาและสิทธิของผูเสียหายในคดีอาญา ไดรับความคุมครองตามกฎหมายในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา การเสนอขาวใน
คดีอาญาตองเปนไปในลักษณะที่ระมัดระวังมิใหกระทบสิทธิผูถูกกลาวหาในคดีอาญา มิใหไดรับผลกระทบในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา และไมใช
เสรีภาพการเสนอขาวเกินสัดสวนกอใหเกิดความเสียหายตอสิทธิอยางอื่นที่กฎหมายประสงคจะคุมครองในรัฐธรรมนูญเชนเดียวกัน การนําผูตองหามาแถลง
ขาวตอสื่อมวลชนตามที่ไดปฏิบัติในปจจุบันมีผลกระทบตอสิทธิของผูตองหา ที่จะไมไดรับการปฏิบัติเยี่ยงผูกระทําความผิด ซึ่งมีกฎหมายรองรับแลวแต
ควรไดรับการทบทวนวาจะทําอยางไร ใหมีการปฏิบัติที่เปนจริงในทางปฏิบัติ การนําผูตองหามาแถลงขาวหากจะเปลี่ยนเปนการแถลงความคืบหนาในการ
ดําเนินคดีและแสดงภาพของผูตองหาและหลักฐานที่ยึดมาได โดยไมตองนําผูตองหามานั่งรวมแถลงขาวดวยหรือสอบถามผูตองหาตอหนาสื่อมวลชน นาจะ
เปนทางเลือกที่ทําใหเกิดความสมดุลระหวางสิทธิในการรับรูขอมูลขาวสารของประชาชนและการคุมครองสิทธิของผูตองหา ที่จะไมถูกปฏิบัติเยี่ยงผูกระทํา
ความผิดไดพอสมควร นอกจากนี้ การสรางความตระหนักหรือการย้ําถึงผลกระทบตอการนําผูตองหาไปแถลงขาวตอสื่อมวลชน อันมีผลกับการดําเนินคดี
ทางวินัยหรือทางอาญาของเจาหนาที่ นาจะทําใหการปฏิบัติการดังกลาวลดลงเพราะเทาที่ผานมาผูที่แถลงขาวในทํานองนี้มักจะไดรับผลตอบแทนในดานการ
ทํางาน โดยไดรับความดีความชอบหรือตําแหนงที่สูงขึ้นเพราะถือวาไดสรางผลงานที่ประสบความสําเร็จในการปราบปรามอาชญากรรมที่สําคัญอยางดียิ่ง
นกลายเปนแรงจูงใจมากกวาการตักเตือนไมใหกระทําอีก กรณีที่หนังสือพิมพเสนอขาวในคดีอาญาเปนกาประจานผูถูกกลาวหา ถือเปนการโฆษณาเรื่องสวน
บุคคลเพราะการประจานผูถูกกลาวหาทําใหเขาไดรับความเสียหายตอชื่อเสียงและสิทธิสวนตัวสิทธิในครอบครัว การเสนอขาวดังกลาวจึงตองทบทวนวา
กระทําไดโดยมีขอบเขตเพียงใด โดยมิใหกระทบตอสิทธิในคดีอาญาตามรัฐธรรมนูญมาตรา 39 ซึ่งในคดีอาญา ตองสันนิษฐานไวกอนวาผูตองหาหรือจําเลย
ไมมีความผิด
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บทคัดยอ

ในประเทศที่มีการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สื่อมวลชนมีบทบาทสําคัญอยางยิ่งในการนําเสนอขอมูลขาวสารสูการรับรูสาธารณะ
เพื่อนําเสนอขอมูลขาวสารตามความเปนจริงแกประชาชน หนังสือพิมพถือวาเปนสื่อหลักทางวารสารศาสตรทําหนาที่เปนแหลงขาว (Source of
information) และคอยอธิบายขาวใหแกประชาชน หนังสือพิมพจึงเขามามีบทบาททําหนาที่แสวงหาความจริงและคําแนะนําตางๆ และคอยสอดสองดูแล
ผลประโยชนใหแกประชาชนตามหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
แตอยางไรก็ตาม การใชเสรีภาพในการเสนอขาวของหนังสือพิมพเพื่อคุมครองประโยชนของสาธารณะ และเพื่อตอบสนองสิทธิในการรับรูของ
ประชาชน แตการใชเสรีภาพมิไดไปโดยไมมีขอบเขต การใชเสรีภาพตองประกอบไปดวยความรับผิดชอบและตระหนักถึงสิทธิของผูอื่นโดยเฉพาะสิทธิ
ผูตองหาตามมาตรา 33 และแมวาสื่อมวลชนจะมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นเสรีภาพในการนําเสนอขาวสาร แตก็ตองระมัดระวังมิใหกระทบถึงสิทธิ
อยางอื่นที่กฎหมายบัญญัติคุมครองดวย เพราะการใชเสรีภาพตองควบคูกับความรับผิดชอบและไมลวงละเมิดใหเกิดความเสียหายแกสิทธิของบุคคลอื่น
คําสําคัญ : การเสนอขาวหนังสือพิมพ สิทธิในคดีอาญา

Abstract

In a country with a democratic government. Media plays an important role in presenting information to the public perception. To present
information as fact to the public. Newspaper journalism is to serve as the primary media source (Source of information) and take the news to the public. The
newspapers took up the pursuit of truth and instructions. And monitor the interests of the public in accordance with the principles of democratic government.
However the freedom offered by the newspaper to protect the public interest. And to fulfill the right to public awareness. But the freedom is
not without limits. The freedom to be responsible and aware of the rights of others, especially rights of the accused under section 33 and the press to freedom
of expression for freedom of information presented. But be careful not to affect rights otherwise protected by law. These researches take the liberty to be
coupled with responsibility and not abuse the right to damage another person.
Keywords: Right of expression, Right of criminal cases.

1. บทนํา
ประเทศไทยสื่อมวลชนมีเสรีภาพในการเสนอขาวโดยรัฐธรรมนูญป 2550 เปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมมากที่สุดในการปกครอง
ประเทศ ในการแสดงความคิดเห็นและใหหลักประกันเรื่องเสรีภาพของสื่อมวลชนในการเสนอขาว ถาใชตามจรรยาบรรณแหงวิชาชีพ การใชเสรีภาพใน
การเสนอขาวเพื่อคุมครองประโยชนของสาธารณะ และเพื่อตอบสนองสิทธิในการรับรูของประชาชน แตการใชเสรีภาพมิไดไปโดยไมมีขอบเขตการใช
เสรีภาพตองประกอบไปดวยความรับผิดชอบและตระหนักถึงสิทธิของผูอื่น โดยเฉพาะสิทธิผูตองหาตามมาตรา 33 และแมวาสื่อมวลชนจะมีเสรีภาพใน
การแสดงความคิดเห็นเสรีภาพในการนําเสนอขาวสาร แตก็ตองระมัดระวังมิใหกระทบถึงสิทธิอยางอื่นที่กฎหมายบัญญัติคุมครองดวย เพราะการใช
เสรีภาพตองควบคูกับความรับผิดชอบและไมลวงละเมิดใหเกิดความเสียหายแกสิทธิของบุคคลอื่น รัฐธรรมนูญมาตรา 39 ไดรองรับเสรีภาพของสือ่ มวลชน
แตมาตรา 34 กับบัญญัติขอบเขตเอาไววา...ดังนั้นเสรีภาพของสื่อมวลชนจึงมิใชเสรีภาพที่ปราศจากขอบเขต แตเปนเสรีภาพที่มีอยูแตตองรับผิดชอบตอ
สิทธิของผูอื่นดวย แมวา สื่อมวลชนจะมีหนาที่เสนอขาวตอบสนองสิทธิในการรับรูของประชาชนก็ตาม แตก็ควรจะมีขอบเขตจํากัดเพียงแค “ ประโยชน
สาธารณะ ” หากมิใชเพื่อประโยชนสาธารณะมันก็จะกลายเปนการลวงละเมิดความเปนอยูสวนตัวสิทธิสวนตัวของผูอื่น ซึ่งเปนการทําใหเกิดความเสียหาย
แกสิทธิผูอื่น สื่อมวลชนมีหนาที่ใหขาวสารและเสนอความจริงเพื่อตอบสนองประโยชนแกสาธารณะ บางครั้งการทําหนาที่เพื่อใหสังคมไดรูความจริง
แพรหลายออกไปอาจทําใหบุคคลใดเสียหายแกชื่อเสียงเกียรติยศ ผูเสียหายอาจใชสิทธิฟองรองสื่อมวลชนใหรับผิดฐานหมิน่ ประมาทตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 326, 328 โดยผานกระบวนการยุติธรรม ถาสื่อมวลชนพิสูจนไดวา ขอที่เปนหมิ่นประมาทนั้นเปนความจริงสื่อมวลชนไมตองรับโทษตาม
มาตรา 33 ก็จริงอยู แตกฎหมายบัญญัติไมถึงความหมายที่วาผูนั้นไมมีความผิด สาระสําคัญของกฎหมายมาตรา 330 จึงมีลักษณะจํากัดเสรีภาพของ
สื่อมวลชนไปโดยปริยาย เพราะวากฎหมายบัญญัติไววา ผูนั้นไมตองรับโทษยอมหมายความวาสื่อมวลชนยังคงมีความผิดอยู บทบัญญัตจิ งึ ใหความสําคัญ
ของสิทธิปจเจกชนที่ถูกละเมิดในชื่อเสียงเกียรติยศ แมวาเรื่องจะเปนจริงก็ตาม ผูตองหาแมจะเปนบุคคลที่ถูกจับกุมแลวแตยังไมไดพิสูจนความผิดใน
กระบวนการศาลยุติธรรม เขาก็ยังมีสิทธิตามกฎหมายในรัฐธรรมนูญ มาตรา 33 และสิทธิในครอบครัว สิทธิในเกียรติยศชื่อเสียงตามกฎหมายการใช
เสรีภาพของหนังสือพิมพตองไมไปลวงละเมิดทําใหสิทธิดังกลาวเสียหายถูกกระทบกระเทือน มิเชนนั้น อาจตองรับผิดละเมิดตามมาตรา 420, 421, 423 ไป
ดวย แมวาสื่อมวลชนจะมีเสรีภาพในการเสนอขาวแตก็ตองนําปจจัยอื่นมาประกอบดวยตามปฏิบัติสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน ค.ศ. 1948 ขอ 12 “การเขา
ไปแทรกสอดโดยพลการในกิจการสวนตัวครอบครัว เคหสถาน การสงขาว ตลอดจนการโจมตีตอเกียรติและชื่อเสียงของบุคคลนั้นจะกระทําไมได” ดังนัน้
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การที่สื่อมวลชนมีสิทธิในการเสนอขาวใดไดเทาที่ไมละเมิดสิทธิและเสรีภาพผูอื่น ในปจจุบันมักมีการละเมิดผูตองหาโดยการเสนอขาวของหนังสือพิมพ
แมหนังสือพิมพจะมีเสรีภาพในการนําเสนอขาวก็ตาม แตการที่เสนอขาวผูตองหาในทํานองชี้ชองโนมนาวสังคมตองการรับรูสาธารณะในทํานองวา
ผูตองหานั้นกระทําผิด ยอมเปนการละเมิดตอสิทธิผูตองหาทําใหเขาเสียหายแกชื่อเสียง และการที่หนังสือพิมพที่เสนอขาวลึกลงไปกวานั้น อาทิ หลักแหลง
บานของผูตองหาชื่อบิดามารดาหรือชื่อบุตรภรรยา ญาติพี่นอง ทําใหกระทบตอสิทธิในครอบครัว ทําใหไดรับการดูหมิ่นเกลียดชังเชนนี้ ตองพิจารณาวามี
ประโยชนตอสาธารณะหรือไมในการที่จะนําเสนอขาวและประโยชนสาธารณะและสิทธิ์สวนตัวที่ไดรับการคุมครองจากรัฐธรรมนูญมาตรา 34 ตองมีการ
พิจารณาอยางระมัดระวัง เพราะสื่อมวลชนมีหนาที่ไมตางจากบุคคลทั่วไป คือตองเคารพสิทธิอยางใดของบุคคลอื่นดวย เสรีภาพในการเสนอขาวตองไม
กระทบสิทธิผูตองหา มิเชนนั้นก็จะเปนการขัดแยงกันเองซึ่งสิทธิที่กฎหมายรัฐธรรมนูญตางก็บัญญัติคุมครองและใชสิทธิอันหนึ่งกระทบกระเทือน
อันหนึ่งใหไดรับความเสียหายเปนการใชสิทธิที่จะกอใหเกิดความเสียหาย
ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 421 “การใชสิทธิซึ่งมีแตจะใหเกิดความเสียหายแกบุคคลอื่นนั้นทานวาเปนการอันมิชอบดวย”
มาตรานี้เปนบทขยายมาตรา 420 คือขยายคําวา “โดยผิดกฎหมาย” ใชสิทธิอยางไรจึงจะถือวาเปนการอันมิชอบดวยกฎหมายใหพิจารณาหลักกฎหมายทั่วไป
ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย “การใชสิทธิแกตนทุกคนตองกระทําโดยสุจริต” เปนการยืนยันหลักสุจริตชนที่ตั้งการกระทําใดๆ หากไมสุจริต
กอใหเกิดความเสียหายแกผูอื่นยอมเปนการอันมิชอบดวยกฎหมายตามมาตรา 421 ตามรัฐธรรมนูญสื่อมวลชนมีสิทธิที่จะเรียกรองไมใหรฐั หรือบุคคลใดๆ
เขามารบกวนหรือแทรกแซงการใหเสรีภาพเพื่อเสนอขาวสารหรือความเห็นใดๆ ตามขอบเขตแหงสิทธิ แตสื่อมวลชนจะใชสิทธิเสรีภาพของตนไดเทาที่ไม
ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของผูอื่น หากทําหนาที่อยางตรงไปตรงมาและใชความสุจริตเปนที่ตั้งถือวาการกระทํานั้นชอบดวยกฎหมาย เวนแตจะใชสิทธิและ
เสรีภาพโดยขาดหลักจริยธรรมทางวิชาชีพ กระทําการโดยไมสุจริตบิดเบือนขอเท็จจริง คือมีทั้งขอเท็จและขอจริงปะปนกัน หรือกระทําการใดโดยประมาท
เลินเลอไมตรวจสอบขอเท็จจริงใหถองแทเสียกอนจนเกิดความเสียหายแกบุคคลใดขึ้น การกระทําในลักษณะเชนที่กลาวมานี้คือ การใชสิทธิโดยมิชอบดวย
กฎหมายและขัดตอหลักจริยธรรมทางวิชาชีพอีกดวย จากกลาวอางเสรีภาพตามที่รัฐธรรมนูญใหไวคงจะรับฟงไมขึ้น
วัตถุประสงคของโครงงานวิจยั
1. เพือ่ แสวงหาแนวทางการแกไขปญหากรณีการเสนอขาวของหนังสือพิมพในกระทบตอสิทธิผูถูกกลาวหาหรือผูเ สียหายในคดีอาญา
2. เพือ่ ศึกษารัฐธรรมนูญและกฎหมายอืน่ ๆที่เกีย่ วของอันเปนแนวทางการแกไขปญหากรณีการเสนอขาวของหนังสือพิมพในกระทบตอสิทธิผู
ถูกลาวหาหรือผูเ สียหายในคดีอาญา
3. เพือ่ นําผลงานวิจยั พัฒนาใหเปนสวนหนึ่งของตําราเรียนวิชากฎหมายมหาชนและรัฐธรรมนูญ
ขอบเขตของการวิจยั
งานวิจยั ฉบับนี้มุงศึกษาแนวทางและสภาพปญหากรณีการเสนอขาวของหนังสือพิมพในกระทบตอสิทธิ ผูถูกกลาวหาหรือผูเสียหายในคดีอาญา
สมมติฐาน
ทําอยางไรสามารถใหสื่อมวลชนในงานวิจัยเรื่องนี้ กลาวถึงเฉพาะหนังสือพิมพสามารถใชสิทธิเสรีภาพในการเสนอขาวสารและทําหนาที่
สื่อมวลชน ในการเสนอขาวคดีอาญาตอการรับรูสาธารณะ โดยมีความสมดุลแหงสิทธิไมรบกวนหรือกระทบตอสิทธิทางกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
ของผูถูกกลาวหาหรือผูเสียหายในคดีอาญา
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. เพือ่ ใหทราบถึงปญหาในปจจุบันทีเ่ กิดขึ้นกรณีการเสนอขาวของหนังสือพิมพในกระทบตอสิทธิผูถูกลาวหาหรือผูเ สียหายในคดีอาญา
2. เพื่อจะไดหาแนวทางแกไขปญหาที่เกิดขึ้นในปจจุบัน กรณีการเสนอขาวของหนังสือพิมพกระทบตอสิทธิผูถูกกลาวหาหรือผูเสียหายใน
คดีอาญา โดยศึกษาจากกฎหมายรัฐธรรมนูญไทยและตางประเทศ และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวของเพื่อหาขอสรุปและนําเสนอแนวทางการแกไขปญหาดังกลาว
3. เพือ่ ใหเกิดความสมดุลแหงการใชสทิ ธิและการชั่งประโยชนความจําเปนและความพอดีระหวางสิทธิสาธารณะและสิทธิทางอาญา มิใหเกิด
การละเมิดสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีความเปนมนุษย จากการเสนอขาวของหนังสือพิมพ เพื่อมิใหเปนการประจานผูถ ูกกลาวหาอันอาจสงผลกระทบตอ
สิทธิทางอาญา และละเมิดตอสิทธิอยางอื่นที่กฎหมายประสงคจะคุม ครอง

2. วิธีการทดลองหรือวิธีการศึกษา

การวิจัยเอกสาร (Documentary research) โดยคนควารวบรวมขอมูลเอกสารจากหองสมุดตางๆ หนังสือ บทความ วิทยานิพนธ เอกสารที่ใชใน
การประกอบการสัมมนา รวมทั้งเอกสารอื่นๆ ในสาขานิติศาสตร และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวของ

3. ผลการศึกษาและอภิปรายผล

จากการศึกษาวิจัยพบวา การใชเสรีภาพในการเสนอขาวเพื่อคุมครองประโยชนของสาธารณะ และเพื่อตอบสนองสิทธิในการรับรูของ
ประชาชน แตการใชเสรีภาพมิไดไปโดยไมมีขอบเขตการใชเสรีภาพตองประกอบไปดวยความรับผิดชอบและตระหนักถึงสิทธิของผูอื่น โดยเฉพาะ
สิทธิผูตองหาตามมาตรา 33 และแมวาสื่อมวลชนจะมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นเสรีภาพในการนําเสนอขาวสาร แตก็ตองระมัดระวังมิให
กระทบถึงสิทธิในกระบวนการยุติธรรมที่กฎหมายบัญญัติคุมครองดวย เพราะการใชเสรีภาพตองควบคูกับความรับผิดชอบและไมลวงละเมิดใหเกิด
ความเสียหายแกสิทธิของบุคคลอื่น
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4. สรุปผล
สื่อ มวลชนจะมีห นา ที่ เ สนอขา วตอบสนองสิ ท ธิ ใ นการรับ รู ข องประชาชนก็ ต าม แต ก็ ค วรจะมี ข อบเขตจํ า กั ด เพี ย งแค “ประโยชน
สาธารณะ” หากมิใชเพื่อประโยชนสาธารณะมันก็จะกลายเปนการลวงละเมิดความเปนอยูสวนตัว สิทธิสวนตัวของผูอื่น ซึ่งเปนการทําใหเกิดความ
เสียหายแกสิทธิผูอื่น แมวาสื่อมวลชนจะมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นเสรีภาพในการนําเสนอขาวสาร แตก็ตองระมัดระวังมิใหกระทบถึงสิทธิ
ในกระบวนการยุติธรรมที่กฎหมายบัญญัติคุมครองดวย เพราะการใชเสรีภาพตองควบคูกับความรับผิดชอบและไมลวงละเมิดใหเกิดความเสียหายแก
สิทธิของบุคคลอื่น
ขอเสนอแนะ
จะมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นเสรีภาพในการนําเสนอขาวสาร แตก็ตองระมัดระวังมิใหกระทบถึงสิทธิในกระบวนการยุติธรรมที่
กฎหมายบัญญัติคุมครองดวย เพราะการใชเสรีภาพตองควบคูกับความรับผิดชอบและไมลวงละเมิดใหเกิดความเสียหายแกสิทธิของบุคคลอื่น การ
เสนอขาวในคดีอาญาตองใชเสรีภาพในการเสนอขาวภายใตกฎหมายและจรรยาบรรณในวิชาชีพตลอดจนถึงมีความรับผิดชอบตอสังคมควบคูกัน
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ปญหาและอุปสรรคในการไกลเกลี่ยระงับขอพิพาทเพื่อยังใหเกิดการประนีประนอมยอมความในคดีแพง :
ศึกษาเฉพาะกรณีคดีที่อยูในอํานาจศาลจังหวัดอุบลราชธานีและศาลแขวงอุบลราชธานี
Barriers to Mediation to Settle Disputes in Civil Cases to Achieve a Compromise: A Case Study in the
Ubon Ratchathani Provincial Court and the Ubon Ratchathani Kwaeng Court
อาภาพงศ กฤตเวทิน
Apapong kritawetin
คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยราชธานี อ.เมือง จ. อุบลราชธานี
E-mail : k.apapong@hotmail.co.th โทร.084-5399393

บทคัดยอ

กระบวนการไกลเกลี่ยระงับขอพิพาท เพื่อยังใหเกิดการประนีประนอมยอมความในศาล เปนกระบวนการยุติธรรมทางเลือกหรือเปน
กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท สามารถเสริมสรางความปรองดองและระงับขอพิพาทลงได คูกรณีมีมิตรไมตรีตอกัน ซึ่งเปนวิธีการที่อาจพูด
ไดวาชนะดวยกันทั้งสองฝาย (Win – Win ทั้งคู) ผูดําเนินการไกลเกลี่ยประนอมขอพิพาทนั้น ศาลจะคัดเลือกและแตงตั้งจากบุคคลภายนอก ซึ่งมิใช
ขาราชการศาล แตเปนผูทรงคุณวุฒิ ผูนําชุมชนหรือผูนําทองถิ่นมาเปนผูประนีประนอม เพื่อดําเนินการไกลเกลี่ยไดเจาหนาที่ศาลจะจัดทําสัญญา
ประนีประนอมยอมความ หรือคํารองขอถอนฟอง หรือบันทึกขอตกลงแลวแตกรณี และจัดทํารายงานเจาหนาที่เสนอตอผูพิพากษา เพื่อมีคําพิพากษา
ตามยอมหรือพิจารณาถอนฟองและมีคําสั่งอื่น ๆ แลวแตกรณี แตถาหากไกลเกลี่ยประนีประนอมขอพิพาทไมสําเร็จ เจาหนาที่ศาลก็จะทํารายงานตอ
ผูพิพากษาผูรับผิดชอบ เพื่อมีคําสั่งใหนําคดีเขาสูกระบวนการพิจารณาและสืบพยานตามปกติตอไป
จากการศึกษาพบวาการไกลเกลี่ยเพื่อยังใหเกิดการประนีประนอมยอมความนั้น ไดเกิดประโยชนและระงับขอพิพาทลงไดลดปริมาณคดี
ขึ้นสูศาลสูงลงไดมาก แตอยางไรก็ตามการทํางานของศาลในเรื่องนี้ยังมีปญหาอุปสรรค อันเกิดจากคูกรณีไมวาโจทยหรือจําเลยมีฐิติไมยอมกัน มีแต
จะเอาชนะคะคานกันบางคดีทนายความก็ยุลูกความตนเองสูคดีไมใหเจรจากับอีกฝาย เจาหนาที่และบุคลากรที่ทําหนาที่ประนีประนอม บางสวนยัง
ขาดความรูประสบการณและเทคนิคในการเจรจาตอรอง ดังนั้น เพื่อแกปญหาเหลานี้จึงขอเสนอวาควรจัดอบรมความรูทางกฎหมาย แนวคิดทฤษฎี
และการบริหารจัดการไกลเกลี่ยใหแกผูพิพากษา ทนายความ ผูประนีประนอม เจาหนาที่ศาล สวนราชการที่เกี่ยวของและประชาชนที่สนใจและ
เกี่ยวของไดทราบและเขาใจถึงความสําคัญและประโยชนของการระงับขอพิพาทโดยวิธีกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทดังกลาว
คําสําคัญ : ปญหาอุปสรรคการไกลเกลี่ยระงับขอพิพาทเพื่อยังใหเกิดการประนีประนอมยอมความในคดีแพง

Abstract

Mediate the dispute resolution process. In order to achieve a compromise in court. The process of selection. Reconciliation is a process-oriented. To
strengthen harmony. The dispute has. The parties are friendly to each other. This is how the same may be said that both parties (Win - Win both).
The mediation, conciliation of the dispute. The court will select and appoint a third party. Officials in court. But the experts. Community leaders
or local leaders to a compromise. The conciliation court, the officer will prepare a compromise agreement. The lawsuit against the request. The agreement,
as the case and prepare a report to the judge. According to the judgment or the lawsuit against him and the other case, but if mediation is unsuccessful, the
dispute settlement. Court staff will report to the judge in charge. Order to bring the case to hearing and hearing by the next.
The study found that Mediation to achieve a compromise that benefits and dispute resolution to be. Reduce the case to the High Court has,
however, the court, but it also has problems. Problems arising from the parties, whether or not the defendant has the documents. I'll get over it. Some of the
lawyers that their client's application was not to negotiate with each other. Officers and personnel responsible compromise. Some of the lack of knowledge
and experience in negotiations in order to solve these problems it is proposed that the legal theories and knowledge management, judges, lawyers and
mediators to compromise. The previous comment. Relevant government agencies and the public interest and are aware and understand the importance and
benefits of dispute resolution through the judicial process-oriented approach to solidarity.
Keyword: Barriers to resolving disputes in civil cases to achieve a compromise.

1. บทนํา

การระงับขอพิพาทของประชาชนมีอยู 2 ทาง คือ การพูดคุยเจรจา ยุติปญหากันเองและอีกทางหนึ่งก็คือการนํากรณีพิพาทนั้นฟองรองตอศาล การ
ฟองรองตอศาลก็เปนที่ทราบวามีผูแพกับผูชนะ ซึ่งมีลักษณะคอนขางเด็ดขาด ทําใหบางคดีสามารถยุติขอพิพาทลงได แตบางคดีคูกรณียิ่งเกิดความบาดหมางกัน
มากยิ่งขึ้น ไมสามารถสมานฉันทกันได ทําใหความสัมพันธของคูกรณีดังกลาวเปนเสนขนานทั้งๆที่ในอดีตเคยเปนผูประกอบธุรกิจหรือทํากิจการงานรวมกัน
หรืออาจเคยเปนเพื่อนกันมาอันยาวนานแตตองมาขาดสะบั้นลง เพราะปรากฏการณทางคดีหรือผลทางคดีน้ัน และมีขอเท็จจริงที่ทราบกันทั่วไปวาการเปนคดี
ความหรือเปนคูกรณีถึงขั้นฟองศาลไมวาจะเปนฝายโจทกหรือจําเลยนั้น ตองเสียคาใชจายสูงและตองเสียเวลาประกอบอาชีพอีกทั้งเกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจ
และยังสงผลเกิดคดีลนศาล เมื่อศาลมีคดีมาหรือลนศาลก็ยังแตจะเกิดความไมสะดวกตอประชาชนผูมีอรรถคดีที่ไปพึ่งบารมีจากศาลสถิตยุติธรรม ถึงแมอาจมีบาง
คดีทุนทรัพยไมสูงการนําคดีฟองตอศาลอาจจะไมคุมคานัก บางครั้งก็ทําใหเกิดเสียโอกาสที่จะไดหนี้สินหรือเงินคืนจากอีกฝาย
ดังนั้นแนวทางการระงับขอพิพาทที่ทําใหคูกรณีที่เกิดความรูสึกที่ดีตอกัน หรือยังเปนกัลยามิตรตอไปดวยก็คือการไกลเกลี่ยเพื่อยังใหเกิดการ
ประนีประนอมยอมความ หรือกอใหเกิดการระงับขอพิพาทลงไดนั่นเอง ซึ่งเปนสิ่งจําเปนและมีความสําคัญตอการแกปญหาขอพิพาทและสงเสริมใหเกิดความ
สามัคคีปรองดอง และศาลยุติธรรมไดตระหนักในหลักการนี้ จึงไดนําระบบการไกลเกลี่ยระงับขอพิพาท เพื่อยังใหเกิดการประนีประนอมยอมความมาใชในศาล
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วัตถุประสงคในการศึกษาวิจัย
1. เพื่อศึกษากฎหมาย กฎระเบียบ รูปแบบขั้นตอนการไกลเกลี่ยประนีประนอมขอพิพาทในศาล
2. เพื่อศึกษาผลการดําเนินการไกลเกลี่ย และปญหาตลอดจนอุปสรรคในการไกลเกลี่ยเพื่อยังใหเกิดการประนีประนอมยอมความในคดีแพง
3. เพื่อนําขอมูลจากการศึกษามาวิเคราะหและเสนอแนวการปรับปรุงแกไขใหการไกลเกลี่ยฯ มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ขอบเขตของการวิจัย
ผูศึกษาไดศึกษาถึงแนวคิดทฤษฎี กฎหมาย กฎระเบียบ รูปแบบกระบวนการขั้นตอน ปญหาและอุปสรรคของการไกลเกลี่ยฯ เฉพาะคดีแพงที่อยู
ในอํานาจของศาลจังหวัดอุบลราชธานี และศาลแขวงอุบลราชธานี
สมมติฐาน
เนื่องจากการฟองคดีแพงตอศาลยุติธรรมในแตละคดีมีผูมีสวนเกี่ยวของเปนตัวความเอง คือโจทกและจําเลย ทนายโจทก ทนายจําเลย พยานบุคคล
เชน ญาติของคูความหรือผูมีขอมูลและรูเห็นขอเท็จจริงในคดีที่คูความอางเพื่อมาเปนพยานของฝายตน ตลอดผูนําในทองถิ่นและหากเปนกรณีหนวยงานของรัฐ
เปนคูกรณีเปนโจทกหรือจําเลย ก็จะมีพนักงานอัยการจะเขามามีหนาที่แกตาง วาตางแทนหนวยงานของรัฐนั้น เมื่อศาลนําระบบการไกลเกลี่ยเพื่อยังใหเกิดการ
ประนีประนอมยอมความมาใช ยอมมีขอยุงยากมีปญหาและอุปสรรค อันเกิดจากผูที่เกี่ยวของที่มีทัศนคติและมีความเห็นตางจากแนวทางการบริหารและอํานวย
ความยุติธรรมของศาลยุติธรรมในเรื่องนี้
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. ทราบถึงขอกฎหมาย กฎระเบียบ แนวคิด ทฤษฎี รูปแบบ กระบวนการ ขั้นตอนในการจัดการไกลเกลี่ยเพื่อยังใหเกิดการประนีประนอมยอมความในคดีแพง
2. ทราบปญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการในการไกลเกลี่ยฯ
3. ไดทราบถึงผลดีและประโยชนที่ไดรับจากการนํากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทมาใชในศาลยุติธรรม
4. ไดแนวทางในการเสนอความเห็นเพื่อการปรับปรุงแกไขขอกฎหมาย กฎระเบียบและการบริหารจัดการใหดียิ่งขึ้นเพื่อความยั่งยืนของการไกล
เกลี่ย เพื่อยังใหเกิดการประนีประนอมยอมความ
การทบทวนวรรณกรรม
จากการศึกษาขอกฎหมาย กฎระเบียบและแนวคิดทฤษฎี พบวามีบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวของเกี่ยวกับการไกลเกลี่ย เพื่อยังใหเกิดการ
ประนีประนอมยอมความนั้นจะปรากฏอยูในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 850 บัญญัติวา “อันวาประนีประนอมยอมความนั้น คือ สัญญาซึ่งผูเปน
คูสัญญาทั้งสองฝายระงับขอพิพาทอันใดอันหนึ่งซึ่งมีอยูหรือจะมีขึ้นนั้นใหเสร็จไปดวยตางยอมผอนผันใหแกกัน”
มาตรา 851 บัญญัติวา “อันสัญญาประนีประนอมยอมความนั้น ถามิไดมีหลักฐานเปนหนังสืออยางใดอยางหนึ่ง ลงลายมือชื่อฝายที่ตองรับผิด
หรือลายมือชื่อตัวแทนของฝายนั้นเปนสําคัญ ทานวาจะฟองรองใหบังคับคดีหาไดไม”
มาตรา 852 บัญญัติวา “ผลของสัญญาประนีประนอมยอมความนั้นยอมทําใหการเรียกรอง ซึ่งแตละฝายไดยอมสละนั้นระงับสิ้นไป และทําใหแต
ละฝายไดสิทธิตามที่แสดงในสัญญานั้นวาเปนของตน”
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มีดังนี้
มาตรา 19 บัญญัติวา “ศาลมีอํานาจสั่งไดตามที่เห็นสมควรใหคูความทุกฝาย หรือฝายใดฝายหนึ่งมาศาลดวยตนเองถึงแมวาคูความนั้น ๆ จะไดมี
ทนายความวาตางแกตางอยูแลวก็ดี อนึ่งถาศาลเห็นวาการที่คูความมาศาลดวยตนเอง อาจยังใหเกิดความตกลงหรือการประนีประนอมยอมความดังที่บัญญัติไว
ในมาตราตอไปนี้ ก็ใหศาลสั่งใหคูความมาศาลดวยตนเอง”
มาตรา 20 บัญญัติวา “ไมวาการพิจารณาคดีจะไดดําเนินไปแลวเพียงใด ใหศาลมีอํานาจที่จะไกลเกลี่ยใหคูความไดตกลงกัน หรือประนีประนอม
ยอมความกันในขอพิพาทนั้น”
มาตรา 20 ทวิ “เพื่อประโยชนในการไกลเกลี่ย เมื่อศาลเห็นสมควรหรือเมื่อคูความฝายใดฝายหนึ่งรองขอศาลจะสั่งใหดําเนินการเปนการลับเฉพาะ
ตอหนาตัวความทุกฝายหรือฝายใดฝายหนึ่ง โดยจะใหมีทนายความอยูดวยหรือไมก็ได”
เมื่อศาลเห็นสมควรหรือคูความฝายใดฝายหนึ่งรองขอศาล อาจแตงตั้งบุคคลหรือคณะบุคคลเปนผูประนีประนอม เพื่อชวยเหลือศาลในการไกล
เกลี่ยใหคูความไดประนีประนอมกัน หลักเกณฑและวิธีการในการไกลเกลี่ยของศาล การแตงตั้งผูประนีประนอม รวมทั้งอํานาจของผูประนีประนอมใหเปนไป
ตามที่กําหนดไวในขอกําหนดของประธานศาลฎีกา โดยความเห็นชอบของที่ประชุมใหญของศาลฎีกา ขอกําหนดของประธานศาลฎีกาตามวรรคสาม เมื่อได
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได
มาตรา 138 บัญญัติวา “ในคดีที่คูความตกลงกันหรือประนีประนอมยอมความกันในประเด็นแหงคดีโดยมิไดมีการถอนฟองนั้น และขอตกลงหรือ
การประนีประนอมยอมความกันนั้น ไมเปนการฝาฝนตอกฎหมายใหศาลจดรายงานพิสดาร แสดงขอความแหงขอตกลงหรือการประนีประนอมยอมความ
เหลานั้นไว แลวพิพากษาไปตามนั้น
หามมิใหอุทธรณคําพิพากษาเชนวานี้เวนแตในเหตุตอไปนี้
(1) เมื่อมีขอกลาวอางวาคูความฝายใดฝายหนึ่งฉอฉล
(2) เมื่อคําพิพากษานั้นถูกกลาวอางวาเปนการละเมิดตอบทบัญญัติแหงกฎหมายอันเกี่ยวดวยความสงบเรียบรอยของประชาชน
(3) เมื่อคําพิพากษานั้นถูกกลาวอางวามิไดเปนไปตามขอตกลงหรือการประนีประนอมยอมความ
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ถาคูความตกลงกันเพียงแตใหเสนอคดีต ออนุญาโตตุลาการ ใหนําบทบัญญัติแห งประมวลกฎหมายนี้ วาดวยอนุญาโตตุ ลาการมาใชบังคับ”
หลักการประนีประนอมยอมความหรือหลักการไกลเกลี่ยประนีประนอมขอพิพาทขางตน เปนบทบัญญัติแหงกฎหมายที่ใหอํานาจศาลดําเนินการ กลาวคือที่จะ
ดําเนินการไกลเกลี่ยประนีประนอมยอมความไดตองเปนคดีที่ฟองรองตอศาลแลว อยางไรก็ตามก็ยังมีบทบัญญัติของกฎหมายพระราชบัญญัติปกครองทองที่
มาตรา 108 ที่กําหนดใหนายอําเภอมีอํานาจไกลเกลี่ยตามประมวลกฎหมายที่ดิน กําหนดใหเจาพนักงานที่ดินถาหากมีกรณีไดทําการรังวัดสอบเขตที่ดินแลวเกิด
ปญหาก็สามารถทําการไกลเกลี่ย เพื่อยังใหเกิดการประนีประนอมยอมความก็ทําไดตามประมวลกฎหมายแพงพาณิชยมาตรา 850 ซึ่งเปนกรณีเปนการไกลเกลี่ย
ประนีประนอมนอกศาล
การที่จะปฏิบัติใหเกิดเปนรูปธรรมตามหลักเกณฑและขอกฎหมายขางตนไดนั้น ตองอาศัยหลักเกณฑหรือแนวคิดทฤษฎีของการไกลเกลี่ยดังตอไปนี้
(1) คูกรณีทั้งสองฝายหรือทั้งโจทกและจําเลยตองสมัครใจเขาสูระบบไกลเกลี่ย
(2) การไกลเกลี่ยมีเปาหมายสูงสุดอยูที่คูกรณีทั้งสองฝายยุติความขัดแยงโดยมีความพึงพอใจดวยกันทั้งคูหรือชนะดวยกันทุกฝาย (Win –
Win situation)
(3) การไกลเกลี่ยคดีที่ขึ้นสูศาลแลวนั้น เปนระบบที่มีพื้นฐานมาจากอํานาจการไกลเกลี่ยของผูพิพากษาตามกฎหมายบัญญัติไว และมีการปรับลด
ขั้นตอนการปฏิบัติงานและอํานาจของผูพิพากษาลงมาเพื่อลดอุปสรรคตาง ๆ จากการใชอํานาจของผูพิพากษาตามปกติเทานั้น

2. วิธีการทดลองหรือวิธีการศึกษา
1.
2.
3.
4.

ศึกษาวิจัยจากเอกสาร กฎหมาย กฎระเบียบ คําสั่งที่เกี่ยวของอันเปนการศึกษาที่เรียกวา Documentary research
การสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-oepth interview)
โดยการสังเกต (Observation) ทั้งแบบมีสวนรวม (Participatory Observation) และแบบไมมีสวนรวม (Non participatory cbrervation)
การเก็บขอมูลสถิติจากศาลทั้งสองศาล โดยในการนี้เก็บขอมูลใชเวลา 6 เดือน

3. ผลการศึกษาและอภิปรายผล

จากการศึกษาและวิจัยพบวา ระบบไกลเกลี่ยที่ดีจะตองไดรับการสนับสนุนจากผูบริหารงานของศาล และบุคลากรที่เกี่ยวของที่จะ
สนับสนุนใหคดีเขาสูระบบการไกลเกลี่ยใหมากที่สุด ซึ่งจะชวยลดปริมาณคดีเขาสูการสืบพยาน และผูพิพากษาที่ตองนั่งพิจารณาคดีครบองคคณะลง
สงผลใหประชาชนไดรับความสะดวกรวดเร็วขึ้นในการดําเนินคดี

4. สรุปผล

1. ผูศึกษาสรุปถึงขั้นตอนการดําเนินการนําคดีเขาสูระบบไกลเกลี่ยเพื่อยังใหเกิดการประนีประนอมยอมความไดดังตอไปนี้ เมื่อโจทก
นําคดีแพงมาฟองตอศาล เจาหนาที่ศาลจะสอบถามโจทกหรือทนายโจทกวาสมัครใจจะเขาสูระบบไกลเกลี่ยหรือไมหากประสงค เจาหนาที่ดังกลาว
จะนัดวันไกลเกลี่ยและแจงวันนัดใหจําเลยทราบ และขณะเดียวกันก็สอบถามความสมัครใจจําเลยดวย หากคูกรณีตกลงสมัครใจเขาสูระบบการไกล
เกลี่ย ศูนยไกลเกลี่ยของศาลจะจัดทําสํานวนกอนวันนัด นําเสนอผูบริหารศาลเพื่อแตงตั้งผูประนีประนอม เสร็จแลวศูนยไกลเกลี่ยจะติดตอคูความ
ทนายความและผูประนีประนอมเพื่อกําหนดวันนัดไกลเกลี่ย เมื่อถึงวันไกลเกลี่ยผูประนีประนอมก็จะทําการไกลเกลี่ย หากสําเร็จคูความตกลงกันได
เจาหนาที่ศาลจะทําสัญญาประนีประนอมยอมความหรือถอนฟอง เจาหนาที่ก็จะนําเสนอผูพิพากษาใหพิจารณาตามยอมหรือมีคําสั่งใหถอนฟอง
แลวแตกรณี แตถาหากไมสําเร็จ เจาหนาที่ศาลจะนําเสนอผูพิพากษาเพื่อใหนําคดีไปสูการพิจารณาคดีหรือสืบพยานตามปกติตอไป ดังแผนภูมิแสดง
ขั้นตอนสรุปไดดังตอไปนี้
แผนผังขั้นตอนการดําเนินการของคดีที่เขาสูระบบไกลเกลี่ยกอนวันนัด และในวันทําการไกลเกลี่ย
คูความแสดงความประสงคที่จะใหมีการไกลเกลี่ยตอศูนยไกลเกลี่ยฯ
ศูนยไกลเกลี่ยขอพิพาทประจําศาลจัดทําสํานวนคดีไกลเกลี่ยกอนวันนัดและเสนอใหผูบริหารศาลแตงตัง้ ผูประนีประนอม
ผูบริหารศาลแตงตัง้ ผูประนีประนอม
ศูนยไกลเกลี่ยขอพิพาทประจําศาลติดตอคูความ ทนายความ และผูประนีประนอม เพือ่ กําหนดวันนัดไกลเกลี่ย
ผูประนีประนอมทําหนาที่ไกลเกลี่ย

ไกลเกลี่ยสําเร็จคูความตกลงทําสัญญาประนีประนอมยอมความหรือถอนฟอง

ไกลเกลี่ยไมสําเร็จ

เสนอใหผูพพิ ากษาพิจารณาพิพากษาตามยอมหรือสั่งอนุญาตใหถอนฟอง

แจงใหผูพพิ ากษาทราบเพื่อนําคดีเขาสูกระบวนการพิจารณาคดีตามปกติตอไป
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2. ผูศึกษาไดศึกษาการไกลเกลี่ยของศาลแขวงอุบลราชธานี ซึ่งมีขอมูลดานคดีแพง ดังตอไปนี้

ตารางที่ 1 สถิติการไกลเกลี่ยและการประนีประนอมขอพิพาท ป 2551-2554
ผลการไกลเกลี่ย
สําเร็จ (คดี)
ไมสําเร็จ คดี)

ป พ.ศ.

คดีที่รับเขาสูระบบไกลเกลี่ย
(คดี)

ทุนทรัพยที่ไกลเกลี่ยสําเร็จ
(บาท)

2551

1,789

1,750

13

135,995,232.-

2552

1,512

1,450

19

120,552,527.-

2553

1,825

1,731

29

125,289,212.-

2554

3,363

1,752

6

166,534,416.-

รวม

8,489

6,683

67

548,371,478.-

จําหนายคดี / คางไป (คดี)
- จําหนายคดี 5
- คางไป 21
- จําหนายคดี 12
- คางไป 31
- จําหนายคดี 14
- คางไป 51
- จําหนายคดี 555
- คางไป 1,050
- จําหนายคดี 586
- คางไป 1,153

ที่มาของขอมูล : ศาลแขวงอุบลราชธานี อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

จากตารางจะเห็นวาในชวง 4 ป ตั้งแต พ.ศ. 2551 - 2554 ศาลแขวงอุบลราชธานี มีคดีเขาสูระบบไกลเกลี่ยทั้งสิ้น 8,489 คดี สามารถไกลเกลี่ยสําเร็จ
6,683 คดี ลดขอพิพาทในคดีที่มีทุนทรัพยสูงถึง 548,371,478.- บาท ถือไดวาสามารถลดคดีขึ้นสูศาลสูง และลดขอพิพาทลงไดเปนจํานวนมาก

ตารางที่ 2 สถิติการไกลเกลี่ยและประนอมขอพิพาทป 2551 - 2554 : คดีแพงศาลจังหวัดอุบลราชธานี
ผลการไกลเกลี่ย
สําเร็จ (คดี)
ไมสําเร็จ (คดี)

ป พ.ศ.

คดีที่รับเขาสูระบบไกลเกลี่ย
(คดี)

ทุนทรัพยที่ไกลเกลี่ยสําเร็จ
(บาท)

2551

1,023

280

22

429,224,456.-

2552

2,357

444

46

897,293,691.-

2553

1,817

439

32

382,401,532.-

2554

1,984

442

50

618,790,352.-

รวม

7,181

1,605

150

2,327,710,352.-

จําหนายคดี / คางไป (คดี)
- จําหนายคดี 152
- คางไป 569
- จําหนายคดี 275
- คางไป 1,592
- จําหนายคดี 206
- คางไป 1,140
- จําหนายคดี 219
- คางไป 1,273
- จําหนายคดี 852
- คางไป 1,273

ที่มาขอมูล : ศาลจังหวัดอุบลราชธานี (ในป 2554 ขอมูลเพียงเดือนมกราคม – พฤศจิกายน 2554)

จากตารางศาลจังหวัดอุบลราชธานี ในรอบ 4 ป (พ.ศ. 2551 - 2554) มีคดีเขาสูระบบไกลเกลี่ย 7,181 คดี แตสําเร็จเพียง 1,605 คดี เนื่องจาก
คดีศาลจังหวัดเปนคดีที่มีความยุงยากซับซอนมาก มีทุนทรัพยสูง การไกลเกลี่ยจึงตกลงกันไดยาก แตอยางไรก็ตาม คดีที่ตกลงกันไดไกลเกลี่ยสําเร็จมี
ทุนทรัพยสูงถึง 2,327,710,352.- บาท ซึ่งทําใหการอํานวยความยุติธรรมใหกับประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ
3. จากการศึกษาพบปญหาและอุปสรรคของการไกลเกลี่ยเพื่อยังใหเกิดการประนีประนอมขอพิพาทในสภาพรวม พอสรุปไดดังนี้
3.1 ตัวความ (โจทกหรือจําเลย) มีฐิติ ไมยอมกันจะเอาชนะคะคานกัน
3.2 บางครั้งมีกรณีทนายความยุลูกความใหสูคดีและแนะนําวาลักษณะคดีเชนนี้ถาสูคดีชนะแน จึงไมยอมเจรจา
3.3 ตัวความ (โจทกหรือจําเลย) และญาติไมมาศาล หรือมาไมครบ ติดตอหรือตามตัวมาศาลยาก จึงไมพรอมเขาสูการไกเกลี่ย
3.4 บางครั้งผูเปนตัวแทนโจทกหรือจําเลยมาศาลแตไมมีอํานาจในการเจรจาตอรอง ตองขอไปปรึกษาตัวความเสียกอน จึงจะตกลงได
3.5 ผูทําการไกลเกลี่ยบางคนก็ขาดประสบการณและไมชํานาญในการเจรจาตอรอง บางครั้งอยากใหสงสํานวนกลับไปสืบพยานตามปกติ
4. ดังนั้นแนวทางปรับปรุงแกไขปญหาเหลานี้ ทางการบริหารจัดการและกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวของมีดังตอไปนี้
4.1 จัดอบรมความรูดานกฎหมาย แนวคิดทฤษฎีและกระบวนการบริหารจัดการไกลเกลี่ยเพื่อยังใหเกิดการประนีประนอมยอม
ความใหแกบุคลากรที่เกี่ยวของ เชน ผูพิพากษา ทนายความ คณะกรรมการไกลเกลี่ย เจาพนักงานศาล และประชาชนอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
4.2 จัดบริการดานกายภาพ เชน จัดหองประชุม เตรียมเอกสาร ขอมูล เครื่องมือการทํางานในการไกลเกลี่ยใหพรอม และสะอาด
เรียบรอยอยูเสมอ
4.3 ใหคําแนะนําถึงผลดีในการประนีประนอมขอพิพาทใหคูความรับทราบและเขาใจ
4.4 ขอความรวมมือบุคคลทุกฝาย ใหเห็นความสําคัญในการยุติขอพิพาทโดยการไกลเกลี่ยประนีประนอมยอมความ
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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพื่อวิเคราะหเขตอํานาจศาลปกครองเกี่ยวกับขอพิพาทในสัญญาทางปกครองและสัญญาปกครองทาง
พัสดุเปรียบเทียบความแตกตางระหวางสัญญาทางปกครอง ที่เปนสัญญาจัดหาพัสดุกับสัญญาทางแพงและนําผลจากการวิจัยไปพัฒนาหรือปรับปรุง
เนื้อหาวิชากฎหมายปกครองตอไป
จากการวิจัยพบวา สัญญาการพัสดุใดจะเปนสัญญาทางปกครองนั้นตองเปนสัญญาที่คูสัญญาอยางนอยฝายใดฝายหนึ่งตองเปนหนวยงาน
ทางปกครองสัญญานั้น ตองมีเนื้อหาสาระสําคัญเพื่อจัดทําบริการสาธารณะและจัดใหมีสาธารณูปโภคโดยตรง ซึ่งมีอยู 2 ลักษณะ คือ ลักษณะแรก
สัญญาทางปกครองกรณีสัญญาการพัสดุที่เปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติไวในมาตรา 3 วรรคทายของพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ พ.ศ. 2542
และตามมติของตุลาการศาลปกครองสูงสุด ลักษณะที่สอง คือ สัญญาทางปกครองโดยสภาพที่เกิดจากคําวินิจฉัยของศาลหรือองคการที่เกี่ยวของทั้ง
สองลักษณะดังกลาว อยูในอํานาจพิจารณาของศาลปกครอง นอกจากนี้แลวก็จะเปนสัญญาทางแพงซึ่งอยูในอํานาจการพิจารณาของศาลยุติธรรม
คําสําคัญ : เขตอํานาจศาลปกครอง ศึกษาสัญญาทางปกครอง เฉพาะสัญญาการพัสดุ

Abstract
This research was to analyze the jurisdiction of administrative court in the dispute of administrative contract and the procurement contract and to
compare the difference between the administrative contract which is the procurement contract and the commercial contract. Then, the result of this research
will be brought to improve the contents or be one part in the course of Administrative Law.
The result of the study shows that the procurement contract will be called the administrative contract if the lateral contract must be the division of
that administrative contract. The contract must have important contents which focus on serving the public and providing public utility directly. There are 2
characteristics of public utility. The first characteristic is the administrative contract for the procurement contract which is followed the law in section 3 final
part of the Act on Establishment of Administrative Courts 1999 and the resolution of the judges of the Supreme Administrative Court. The second
characteristic is the Administrative contract for its condition from the judges’ decision or related organization to both characteristics within the authority of
administrative court to consider. Without prior notice will be the commercial contract which is under to authority of Judiciary court considering.
Keywords: Jurisdiction of administrative court, Case study of administrative contract for the procurement contract.

1. บทนํา

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2544 เกิดศาลปกครองขึ้นเปนครั้งแรกในประเทศไทย อันเปนผลพวงจากรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.
2540 และพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง และวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 ในมาตรา 9 ของพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง ฯ ดังกลาว
กําหนดใหศาลปกครองมีอํานาจพิจารณาในหลายประการ แตในการนําเสนอในคราวนี้ขอนําอํานาจศาลปกครองตามมาตรา 9 (4) ที่กําหนดใหศาล
ปกครองมีอํานาจพิจารณาพิพากษาในคดีเกี่ยวกับขอพิพาท “สัญญาทางปกครอง” มาศึกษาในครั้งนี้ซึ่งเปนเรื่องสําคัญตอการบริหารราชการแผนดินของ
หนวยงานทางราชการหรือหนวยงานของรัฐอื่น ๆ ที่มีหนาที่และมีภารกิจบริการสาธารณะใหกับหนวยงาน องคกร และประชาชนในประเทศและบุคคล
อื่นที่เขามาทํานิติสัมพันธในรูปของ “สัญญาทางปกครอง” กับภาครัฐ ณ เวลานี้ สําหรับประเทศไทย แมจะมีศาลปกครองมาถึง 11 ปแลว ในเรื่อง
สัญญาทางปกครองนี้ก็ยังเปนเรื่องใหม และหลักกฎหมายที่เกี่ยวกับสัญญาทางปกครองยังมีความหมายไมชัดเจนนัก ยิ่งไปกวานั้นสัญญาทางปกครองที่
เกี่ยวกับขอพิพาททางสัญญาการพัสดุดวยแลว ยังคลุมเครือและไมชัดเจนเขาไปอีก แตการบริหารราชการแผนดิน หนวยงานทางปกครองและหนวยงาน
ของรัฐมีความจําเปนตองบริหารจัดการจัดซื้อ จัดจาง จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ ที่ดิน หรือสิ่งกอสราง โดยใชเงินงบประมาณแผนดินดําเนินการ หรืออาจใชเงิน
นอกงบประมาณหรื อเงิ นกู ทั้ งภายในและต างประเทศดํ าเนิ นการจั ดซื้ อจั ดจ าง เพื่ อจั กได นํ าพั สดุ ครุ ภั ณฑ ดั งกล าวมาใชในราชการ เพื่ อเป น
สาธารณูปโภค เพื่อจัดบริการใหกับประชาชน ตลอดจนไดใชสอยตามที่ทางการไดจัดบริการให การจัดหาเพื่อไดมาซึ่งพัสดุที่ประกอบไปดวยพัสดุ
ครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสรางนั้นทางราชการมีระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2549 ไดกําหนดวิธีการการ
จัดซื้อ จัดจาง เปนขั้นตอนชัดเจน เพื่อใหสะดวกในการดําเนินการใหเปนไปอยางถูกตองโปรงใส เปนธรรมและใหผูสนใจเขาประมูลหรือสูราคาอยาง
บริสุทธิ์ ยุติธรรมและตรวจสอบได อันจะนําไปสูแนวทางกอใหเกิดประโยชนสูงสุด ตลอดจนจะไดมาซึ่งพัสดุ ครุภัณฑ ที่มีคุณภาพดีในราคาถูกและ
เปนธรรม แตอยางไรก็ตามแมหนวยงานของรัฐไดพยายามยึดถือและปฏิบัติตามระเบียบดังกลาวแลว ก็ยังพบวามีการรองเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจาง
และการดําเนินการเขาทําสัญญาวาดวยพัสดุวา เปนไปไมชอบดวยระเบียบขั้นตอนหรือสอไปในทางไมชอบดวยระเบียบหรือกฎหมายหรือไมเปนไปตาม
ระเบียบสํานักงานนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการพัสดุขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และระเบียบอื่นที่
เกี่ยวของ
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นอกจากนี้ยังรองเรียนวามีพฤติกรรมไมสุจริตมีการฮั้วในการประมูล หรือการเขาสูราคา มีการดําเนินการลาชาเกิดเปนขอพิพาทระหวางผู
เขาสูราคาหรือผูแขงขันกับเจาหนาที่พัสดุของหนวยงานของรัฐ ซึ่งแตเดิมกอนที่จะมีศาลปกครอง ขอพิพาทเหลานี้ตองฟองตอศาลยุติธรรมใหพิจารณา
พิพากษามาโดยตลอดหรือบางกรณีก็นําเสนอใหคณะกรรมการวินิจฉัยรองทุกขในคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาวินิจฉัยขอพิพาทเหลานั้น แตปจจุบัน
ประเทศไทยไดมีศาลปกครองเกิดขึ้นแลว และเปนศาลที่คูขนานไปกับศาลยุติธรรมที่มีมาแตดั้งเดิม ดังนั้น ณ เวลานี้ประเทศไทยไดชื่อวาเปนประเทศที่มี
“ระบบศาลคู” ในแตละปมีปรากฏการณที่ทําใหเห็นวาหนวยงานของรัฐเขาทําสัญญากับเอกชนหรือกับหนวยงานของรัฐดวยกันเปนจํานวนมากตั้งแตการ
จัดซื้อ จัดจางในวงเงินจํานวนเล็กนอยจนถึงโครงการจัดซื้อจัดจางที่ใชเงินจํานวนมากและเปนโครงการใหญๆ เชน สัญญาจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ สัญญา
จางกอสรางอาคารถนนหรือสิ่งปลูกสรางอื่น ๆ หรือทําสัญญาสัมปทานซึ่งแตละปจะเปนเงินจํานวนมหาศาล หากมีขอพิพาทเกี่ยวกับสัญญาเหลานี้แลว
จะดําเนินการตอไปอยางไร วาขอพิพาทใดจะตองขึ้นสูศาลปกครองหรือศาลยุติธรรม
วัตถุประสงคของโครงงานวิจัย
1. เพือ่ วิเคราะหวา เขตอํานาจศาลปกครอง เฉพาะดานสัญญาทางปกครองมีลกั ษณะอยางไร
2. เพือ่ เปรียบเทียบขอพิพาทของสัญญาการจัดหาพัสดุใดเปนสัญญาทางปกครอง และเปนสัญญาทางแพง
3. เพือ่ นําผลการวิจยั พัฒนาใหเปนสวนหนึ่งของตําราเรียนวิชากฎหมายปกครอง
สมมติฐาน
ขอพิพาทอันเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองและสัญญาทางแพงมีขอแตกตางกัน เมื่อประเทศไทยเกิดระบบศาลคู คือมีระบบหลายศาลเกิดขึ้น ทํา
ใหคูความผูมีอรรถคดีฟองผิดศาลทําใหเสียเวลา เสียคาใชจายกวาจะรูวาคดีประเภทนั้นตองฟองศาลใด ดังนั้นการศึกษาในเรื่องนี้จะทําใหรูชัดเจนยิง่ ขึน้ วา
สัญญาเกี่ยวกับการพัสดุใด เปนสัญญาทางปกครองที่ตองฟองตอศาลปกครองและสัญญาเกี่ยวกับการพัสดุใดเปนสัญญาทางแพงที่ฟองตอศาลยุติธรรม

2. วิธีการทดลองหรือวิธีการศึกษา
เปนการศึกษาวิจัยจากเอกสาร (Documentary research) เชน บทบัญญัติรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติจัดตั้งศาล
ปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 ระเบียบของที่ประชุมใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุด พระราชบัญญัติวาดวยการวินิจฉัยชี้ขาด
อํานาจหนาที่ระหวางศาล พ.ศ. 2542 และคําวินิจฉัยของศาลยุติธรรม การวินิจฉัยชี้ขาดอํานาจหนาที่ระหวางศาล พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง พ.ศ. 2539 คําพิพากษาศาลปกครองในตางประเทศตลอดจนคําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดของไทย ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวา
ดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และปรับปรุงแกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2545 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.
2548 ระเบียบนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุดวยวิธีการอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2549 และระเบียบอื่นที่เกี่ยวของ
ผลการศึกษาวิจัยที่คาดวาจะไดรับ
1. ไดทราบลักษณะและขอบเขตอํานาจศาลปกครอง ดานที่เกี่ยวกับขอพิพาททางสัญญาทางปกครอง ในประเด็นของสัญญาการจัดหาพัสดุ
ชัดเจนยิ่งขึ้น
2. ทราบไดวาสัญญาการจัดหาพัสดุใดหากมีขอพิพาทเกิดขึ้น จะนําขึ้นฟองตอศาลปกครองหรือศาลยุติธรรมไดชัดเจนยิ่งขึ้น
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
จะไดนําความรูจากผลการวิจัยออกเผยแพรและพัฒนาใหเปนสวนหนึ่งใชในการเรียนการสอนวิชากฎหมายปกครอง
การทบทวนวรรณกรรม
อํานาจการพิจารณาคดีของศาลปกครองตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ไดกําหนดใหศาลปกครองมีอํานาจพิจารณาขอ
พิพาทระหวางหนวยงานราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ องคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือองคกรตามรัฐธรรมนูญ หรือเจาหนาที่ของรัฐกับเอกชน
หรือหนวยงานดังกลาวเกิดขอพิพาทกันขึ้น อันเนื่องมาจากการใชอํานาจทางปกครองตามกฎหมายและตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณา
คดีปกครอง พ.ศ. 2542 มาตรา 9 (4) กําหนดใหศาลปกครองมีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง ซึ่งลักษณะของสัญญาทาง
ปกครองมีลักษณะเปนสัญญา ที่คูสัญญาอยางนอยฝายใดฝายหนึ่งเปนหนวยงานทางปกครองหรือเปนบุคคลซึ่งกระทําการแทนรัฐ และมีลักษณะเปนสัญญา
สัมปทาน สัญญาที่ใหจัดทําบริการสาธารณะหรือจัดใหมีสิ่งสาธารณูปโภคหรือแสวงประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวา
ดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติมใหความหมายถึงคําวาการพัสดุ หมายความวา การจัดทําเอง การซื้อ การจาง การจางที่ปรึกษา การแลกเปลี่ยน
การเชา การควบคุม การจําหนาย ฯลฯ ที่กําหนดไวในระเบียบนี้
ดังนั้นสัญญาทางปกครองที่เกี่ยวกับการพัสดุ จึงหมายถึงสัญญาที่คูกรณีอยางนอยฝายหนึ่งตองเปนหนวยงานทางปกครอง หรือบุคคล
ซึ่งทําหนาที่แทนรัฐทําสัญญาขึ้นมีลักษณะเปนสัญญาสัมปทาน หรือเปนสัญญาจัดทําบริการสาธารณะหรือจัดใหมีสาธารณูปโภค หรือแสวง
ประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติในเรื่องเกี่ยวกับการจัดทําเอง การซื้อ การจาง การจางที่ปรึกษา การแลกเปลี่ยน การเชา การควบคุม การ
จําหนาย เปนตน อยางไรก็ตามสัญญาใดจะเปนสัญญาทางปกครองหรือไม ไดมีหลักเกณฑเพิ่มเติมจากมติที่ประชุมใหญของศาลปกครองสูงสุดวา
สัญญาใดจะเปนสัญญาทางปกครองตามมาตรา 3 ของพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 หรือไมนั้น
ประการแรก คูสัญญาอยางนอยฝายหนึ่งตองเปนหนวยงานทางปกครอง หรือเปนบุคคลที่ไดรับมอบหมายใหกระทําแทนรัฐ ประการที่สอง สัญญา
นั้นมีลักษณะเปนสัญญาสัมปทาน สัญญาที่จัดใหทําบริการสาธารณะ หรือจัดใหมีสิ่งสาธารณูปโภคหรือแสวงประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ
หรือเปนสัญญาที่หนวยงานทางปกครองหรือบุคคลที่กระทําการแทนรัฐตกลง ใหคูสัญญาอีกฝายหนึ่งเขามาดําเนินการหรือเขารวมดําเนินการบริการ
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สาธารณะโดยตรงหรือเปนสัญญาที่มีขอกําหนดในสัญญา มีลักษณะพิเศษที่แสดงถึงเอกสิทธิ์ของรัฐ ทั้งนี้เพื่อใหการใชอํานาจทางปกครองหรือการ
ดําเนินการทางปกครอง ซึ่งก็คือการบริการสาธารณะบรรลุผล ดังนั้นหากสัญญาใดเปนสัญญาที่หนวยงานทางปกครอง หรือบุคคลที่กระทําการแทน
รัฐมุงผูกพันกับคูสัญญาอีกฝายหนึ่ง บนพื้นฐานของความเสมอภาคโดยสมัครใจ สัญญาดังกลาวมิไดมีลักษณะเชนที่กลาวมาแลวขางตน สัญญานั้น
ยอมเปนสัญญาทางแพง
แนวคิดทฤษฎีและหลักกฎหมายขางตน มีสวนสัมพันธกับอํานาจหนาที่การพิจารณาพิพากษาคดีของศาลปกครองที่เกี่ยวกับสัญญาทาง
ปกครองในกรณีสัญญาพัสดุ ที่ผูศึกษาไดศึกษาวิจัยในครั้งนี้

3. ผลการศึกษาและอภิปรายผล
จากการศึกษาไดทราบถึงลักษณะความแตกตางระหวางสัญญาทางปกครองกรณีสัญญาทางพัสดุ กับลักษณะของสัญญาพัสดุทางแพง ดังนี้

ตารางที่ 1 ลักษณะความแตกตางระหวางสัญญาทางปกครองกรณีสัญญาทางพัสดุกับลักษณะของสัญญาพัสดุทางแพง
ขอที่

ลักษณะของสัญญาทางปกครองกรณีสัญญาทางพัสดุ

ลักษณะของสัญญาการพัสดุทางแพง

1.

เปนสัญญาที่ทําขึ้นระหวางหนวยงานทางปกครองกับเอกชนทั่วไปในการจัดหา
พั ส ดุ เพื่ อ นํ า มาจั ด ทํ า การบริ ห ารสาธารณะ หรื อ จั ด ให มี ส าธารณู ป โภค เพื่ อ
ประโยชน ข องประชาชนโดยตรง หากมี ก รณี พิ พ าทเกิ ด ขึ้ น ต อ งฟ อ งต อ ศาล
ปกครอง
คูสัญญาที่เปนหนวยงานทางปกครองการดําเนินการหรือทําสัญญา จะตองทําตาม
ระเบียบขอบังคับของทางราชการ หรือระเบียบแนวปฏิบัติกําหนดไว
ลักษณะพิเศษของสัญญาปกครอง กรณีสัญญาพัสดุอีกประการหนึ่งก็คือคูสัญญาเปน
หนวยงานทางปกครองนั้น จะมีสิทธิพิเศษในการแกไขสัญญาไดเพียงฝายเดียว เพื่อ
ประโยชนของทางราชการหรือเพื่อประโยชนสาธารณะ
ผูวาจางซึ่งเปนหนวยงานทางปกครอง วาจางเอกชนกอสรางอาคารเพื่อใหบริการ
ประชาชนผู มาติ ดต องานโดยตรง หากระหว างก อสร างอยู นั้ น ผู ว าจ างซึ่ งเป น
หนวยงานทางปกครองผิดสัญญา คูสัญญาที่เปนผูรับจางรับเหมากอสรางนั้นสามารถ
ฟองศาลไดตามกฎหมาย แตผูรับเหมากอสราง ซึ่งเปนผูรับจางไมอาจหยุดทําการ
กอสรางนั้นไดแตมีสิทธิเรียกคาเสียหาย ซึ่งกรณีเชนนี้เปนอํานาจพิจารณาพิพาทของ
ศาลปกครอง
หลักสัญญาทางปกครองที่เกี่ยวกับสัญญาการพัสดุ หากการชําระหนี้เปนการพน
วิสัย รัฐ โดยหน ว ยงานทางปกครองตอ งเขา ไปชวยเหลือ เยียวยาเอกชนที่เป น
คูสัญญานั้น

เปนสัญญาที่ทําขึ้นระหวางหนวยงานทางปกครองกับเอกชนเพื่อจัดหาพัสดุ จัดซื้อ จัด
จาง มีวัตถุประสงคซื้อขาย จาง เหมา บริการตามปกติทั่วไป มิไดมีไวเพื่อนําไปจัดทํา
บริการสาธารณะโดยตรงหรือจัดใหมีสาธารณูปโภคแตอยางใด ลักษณะเชนนี้เปน
สัญญาทางแพง หากเกิดขอพิพาทขึ้น ตองฟองศาลยุติธรรม
คูสัญญาทั่งสองฝายมีเสรีภาพในการทําสัญญา (มีความเสมอภาค)ในการจัดหา
พัสดุ จัดซื้อหรือจัดจาง
คูสัญญาจะมีสถานะเทาเทียมกันตามกฎหมาย มีความเสมอภาคกันหากตองแกไข
สัญญาตองกระทําโดยคูสัญญาทั้งสองฝาย

2.
3.

4.

5.

6.

ถา เปน สัญญาทางแพง หากคูสัญญาฝา ยใดฝา ยหนึ่ง ผิด สัญญา เชน ผูวา จางผิด
สัญญา ฝายผูรับจางมีสิทธิหยุดการทําการกอสรางได คดีอยูในอํานาจของศาล
ยุติธรรม

ถากรณีเปนสัญญาทางแพงที่เปนสัญญาเกี่ยวกับการพัสดุ หากมีกรณีเหตุสุดวิสัย
เกี่ยวกับการชําระหนี้ เชนผูรับจางไมอาจทํางานกอสรางตอไปได เพราะเกิดอุทก
ภัย น้ําทวม หรือเกิดสงคราม ผูรับจางตองทํางานใหเสร็จตามสัญญา ตราบใดที่ผู
วาจางไมผิดนัดการชําระเงินคากอสราง
สัญญาทางปกครอง หากคูสัญญาที่ทําสัญญาทางปกครองที่เปนสัญญาการพัสดุผดิ แตถาหากเปนสัญญาทางแพง ถามีกรณีผิดสัญญาเกิดขึ้นคูสัญญาจะบังคับกันเอง
สัญญาเกิดขอพิพาทขึ้น หนวยงานทางปกครองมีมาตรการทางกฎหมายปกครอง ไมได ตอ งนํา สํา นวนฟอ งตอ ศาลยุติธรรม เพื่อ ใหศ าลยุติธรรมมีคํา สั่ง หรือ คํา
บังคับคดีไดเองโดยไมตองฟองศาล
พิพากษาและบังคับคดีตอไป

4. สรุป
จากการศึกษาสรุปไดวาหลักการในเรื่องอํานาจศาลปกครอง ในการพิจารณาพิพากษาคดีเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง กรณีสัญญาการ
พัสดุมีความละเอียดปลีกยอย เปนการเฉพาะโดยยึดโยงกับหลักการบริหารสาธารณะการจัดใหมีสาธารณูปโภค ที่ประชาชนจะไดรับบริการโดยตรง
จากผลสําเร็จตามสัญญาการพัสดุเหลานั้น เปนประการสําคัญและคูสัญญาอยางนอยอีกฝายหนึ่งตองเปนหนวยงานทางปกครองดวย การศึกษาจึงขอ
เสนอแนะ ดังนี้
1. ประเทศไทยควรมีกฎหมายกําหนดวาสัญญาที่เกี่ยวกับการพัสดุ ซึ่งคูสัญญาอยางนอยฝายหนึ่งเปนหนวยงานทางปกครอง เปนสัญญา
ทางปกครองและกําหนดใหชัดเจนวาหากมีขอพิพาทขึ้นใหอยูในอํานาจการพิจารณาพิพาทของศาลปกครอง
2. ควรใหคําจํากัดความของสัญญาทางปกครองใหครอบคลุมยิ่งขึ้น ถึงสัญญาทางปกครองที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางไวดวย
3. “สัญญาหลักประกันซอง” ซึ่งเปนผลจากคําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดที่ 658/2551 ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2551 ที่วินิจฉัยวากรณีผูฟองคดี
ไดยื่นหลักประกันซองเปนหนังสือค้ําประกันของธนาคาร แตพอถึงวันเวลาอื่นซองเสนอราคา ตัวแทนผูฟองคดีไปถึงและลงทะเบียนชา 3 นาที และถูกผู
ถูกฟองคดีมีคําสั่งยึดหลักประกันซองและคดีนี้จากคําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดขางตน กอใหเกิดสัญญาประเภทหนึง่ ซึง่ เรียกวา “สัญญาหลักประกัน
ซอง” ขึ้น มีคูสัญญาที่ถูกฟองคดีเปนหนวยงานทางปกครองและหนวยงานดังกลาว มีเอกสิทธิ์ในการเลือกคูสัญญาควบคุมการปฏิบัติตามสัญญาแกไข
สัญญาและเลิกคูสัญญาไดฝายเดียว ซึ่งแสดงถึงอํานาจของคูสัญญาฝายปกครองที่มีเหนือคูสัญญาฝายเอกชน อันเปนลักษณะพิเศษของสัญญาทางปกครอง
ซึ่งควรนําลักษณะของสัญญาหลักประกันซองนี้ไปบัญญัติไวในกฎหมายในมาตราที่เกี่ยวกับความหมายของสัญญาทางปกครองดวย
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ศึกษาปจจัยที่สงผลตอความเรียบผิวในการกัดเหล็กกลา AISI 1045 ที่ผานขบวนการอบชุบดวยความรอน
A Study of Factors Affecting Surface Roughness using Face Milling for Heat Treatment of Medium
Carbon Steel AISI 1045
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บทคัดยอ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ ศึกษาปจจัยที่สงผลตอการกัดวัสดุเหล็กกลาคารบอน AISI 1045 โดยใชมีดกัดแบบอินเสริทคารไบด ปจจัยที่
ศึกษาประกอบไปดวย สภาพความแข็งของชิ้นงานที่ผานและไมผานการอบดวยความรอน ความเร็วตัด และอัตราปอน โดยกําหนดคาระยะปอนลึกในการ
กัดงานระดับเดียวกันที่ 0.5 มิลลิเมตร เพื่อเปรียบเทียบความแตกตางของตัวแปรที่สงผลตอความเรียบผิวในการทดลองครั้งนี้ ผลการทดลองพบวา ปจจัยที่
สงผลตอความเรียบผิว คือปจจัยรวมระหวางสภาพความแข็งของชิ้นงาน กับความเร็วตัด และความเร็วตัดกับ อัตราปอน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
.01 และ.05 ตามลําดับ และปจจัยหลัก คือความเร็วตัด สงผลตอความเรียบผิวอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 นอกจากนี้ยังพบวาความเรียบผิวละเอียด
ที่สุดของการทดลอง ใชความเร็วตัด 420 เมตรตอนาที ที่สภาพชิ้นงานที่ผานการอบออน คาความเรียบผิวเทากับ 0.473 ไมโครเมตร
คําสําคัญ: อินเสริทคารไบด การอบดวยความรอน ความเร็วตัด อัตราปอน ความเรียบผิว

Abstract

The purposes of this research were to study factors affecting face milling for heat treatment of medium carbon steel AISI 1045 by use
of carbide insert cutter. The factors used included : the strength of work which pass and do not pass baking at high temperature, cutting speeds and
feed rat. The feed depth of milling is equal to 0.50 millimeter. And to compare the difference of variables that affecting surface roughness testing.
The major finding were as follow : interaction Effect between the heat treatment and cutting speeds , cutting speeds and feed rate significantly
affecting surface roughness at the 0.01,0.05 respectively lever and cutting speeds is main factor significantly affecting surface roughness at the
0.01 lever Beside this result was found that cutting speed at 420 meters per minute and feed rate at 100 millimeters per a minute of work that pass
Annealing regularly affecting the most delicate surface roughness at 0.473 micrometer
Keywords: Carbide insert, Heat treatment, Cutting speed, Feed rate, Surface roughness.

1. บทนํา
กระบวนการผลิตชิ้นสวน วิศวกรพยายามหาวัสดุที่มีความแข็งแรงทนทานมีอายุการใชงานไดยาวนาน วัสดุที่นิยมใชในการผลิตกันมากคือ
เหล็กเครื่องมือ ซึ่งมีคุณสมบัติในการชุบแข็ง (quenching) ไดงายมีความแข็งเพิ่มมากขึ้น มีความเหนียว (Toughness) สามารถรับแรงจากภายนอกไดสูง
กอนที่จะแตกหักมีความทนตอการเสียดสี (Wear resistance) ไดดีซึ่งรวมถึงการเสียดสีของคมตัดดวย คุณสมบัตินี้เกี่ยวของกับความแข็งของเหล็ก มี
ความสามารถในการกลึงกัด ไส (Mach inability) ไดงายและมีผิวเรียบภายหลังการกัดไสมีความตานทานการสูญเสียคารบอน (Resistance to
decarburization) สําหรับเหล็กกลา ที่มีคารบอนผสมหลักจะสามารถ มีความตานทานตอการไมเปลี่ยนรูปรางหรือขนาด (Non deformation properties)
โดยเฉพาะเหล็กกลา AISI 1045 เปนเหล็กกลากลุมที่ใชผลิตเครื่องมือสําหรับนําไปใชในงานแปรรูปโลหะ ที่ไมไดใหความรอนกอนการแปรรูปเชน
แมพิมพตัดแผนโลหะเย็น ใบมีดตัดกระดาษ เฟองกัดไม คัดเตอร เปนตน เหล็กคารบอน AISI 1045 ชุบแข็งจะทําโดยการชุบน้ํามันหรือใหเย็นตัวในอากาศ
(สาคร, 2541) ในกระบวนการขึ้นรูปโดยการปาดผิวระหวางเครื่องจักรกับคมตัด ที่ใหคุณภาพผิว ระหวางการเจียระไนและการกัด การเจียระไนเปน
กระบวนการปาดผิวชิ้นงานหรือชิ้นสวนอุปกรณ ใหไดขนาดตามพิกัดที่แคบ ๆ และมีคุณภาพของผิวงานสูง งานที่มาจากการเจียระไนสวนใหญจะมีความ
แข็งที่ผิวสูงไมสามารถปาดผิวดวยวิธีธรรมดาได แตการเจียระไนก็มีปญหาหลายอยาง เชน ใชเวลาในการทํางานนาน เนือ่ งจากไมสามารถจะปอนลึกไดครัง้
ละมาก ๆ ทั้งความกวางของหนาหินที่จํากัดไมพอดีกับความกวางและความยาวของชิ้นงาน ก็ทําใหเกิดการทํางานซ้ํา ๆ หลายจุด การเจียระไนปจจุบันมักมี
ปญหาในการผลิตที่ไมตอบสนองตอความตองการ ของภาคอุตสาหกรรมที่มีการแขงขันสูงดังนั้นผูผลิตจําตองหาเทคโนโลยีใหมๆ เขามาทดแทนวิธีการ
เจียระไนเพื่อใหไดการผลิตชิ้นสวนที่มากขึ้น ไดมีการพัฒนาเกี่ยวกับความแข็งแกรงของคมตัดใหมีความสามารถตัดเฉือนโลหะแข็งไดหลายรูปแบบมาก
ขึ้น โดยไดมีการนําเครื่องกัดอัตโนมัติมาใชแทนเครื่องเจียระไนในการกัดงานแข็ง ที่มีความแข็งมากกวา 45 HRC ในการกัดจะใชระยะปอนลึกกินชิ้นงาน
มากกวาการเจียระไนทําใหสามารถลดเวลาการทํางาน ลดจํานวนเครื่องมือเครื่องจักรตางๆ สามารถลดคาใชจาย เชน คาบํารุงรักษา คาชิ้นสวน คาควบคุม
เครื่องจักรและคาใชจายอื่นๆ อยางมากซึ่งเปนตนทุนของการผลิตในงานอุตสาหกรรม (ศุภชัย และฉวีวรรณ, 2539)
วัตถุประสงคของงานวิจัย
1. ศึกษาปจจัยที่สงผลตอความเรียบผิว ในการกัดเหล็กกลา AISI 1045
2. เปรียบเทียบปจจัยที่สงผลตอความเรียบผิว ในการกัดเหล็กกลา AISI 1045
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งานวิจัยที่เกี่ยวของ
ปญญาคม เจริญไชย (2549) ศึกษาปจจัยที่มีผลกระทบตอความเรียบผิว โดยใชวิธีการกลึงปอกผิวชิ้นงานในการกลึงเหล็กเครื่องมือ AISI 4140 มี
ปจจัยที่เกี่ยวของประกอบดวยสารหลอเย็น ความเร็วตัดและอัตราปอน ตัวแปรตามคือคุณภาพของผิวงาน ผลการศึกษาพบวาความเร็วตัดมีอิทธิพลตอความ
เรียบผิวเพราะเมื่อเพิ่มหรือลดความเร็วตัด สงผลทําใหผิวงานมีความหยาบและละเอียดมากขึ้นตามระดับของความเร็วตัด
Eyup Bagci et al., (2006) ไดศึกษาปจจัยที่จะทําใหคาความเรียบผิวดีที่สุดในการกัดเหล็ก cobalt - based alloy (satellite 6) ดวยระยะปอนลึก 3
ระดับ ไดแก 0.25, 0.5 และ 0.75 มิลลิเมตร, ความเร็วตัด 3 ระดับ ไดแก 50, 70 และ 90 เมตรตอนาที และอัตราปอน 3 ระดับ ไดแก 100, 140 และ180
มิลลิเมตรตอนาทีตามลําดับ ซึ่งผลการทดลองปรากฏวาทั้งสามปจจัยมีผลตอความเรียบผิว
ยุทธศักดิ์ ทวีอักษรพันธ (2550) ไดศึกษาปจจัยที่มีผลตอการสึกหรอในการกลึงเหล็กหลอขาวโครเมียมสูงCr 2828 ดวยมีดกลึงเซอรามิก สภาพ
หลอความแข็งอยูระหวาง 54 ± 2 HRC ดวยมีดกลึงเซอรามิกโดยใชการสึกหรอของผิวหลบสูงสุด (VB max = 0.6 มิลลิเมตร) ในการกําหนดอายุการใชงาน
ของมีดกลึง ตัวแปรที่ศึกษาไดแก ความเร็วตัด 3 ระดับ ไดแก 120,160 และ200 เมตรตอนาที อัตราปอน 3 ระดับ ไดแก 0.05, 0.075 และ 0.10 มิลลิเมตรตอ
รอบ ระยะปอนลึก 3 ระดับ ไดแก 0.3, 0.5 และ 0.7 มิลลิเมตร ซึ่งผลการทดลองปรากฏวาทั้งสามปจจัยมีผลตอการสึกหรอของมีดกลึงเซอรามิก
J.M. Vieira et al., (2005) ไดศึกษาเรื่อง Performance of cutting fluid during face milling of steels เปนการศึกษาประสิทธิผลของการใชน้ํามันตัด
เฉือนในงานกัดผิวราบเหล็กเหนียว ซึ่ง ประกอบดวยน้ํามันตัดเฉือนแบบผสมน้ํา น้ํามันกึ่งสังเคราะหและน้ํามันสังเคราะห การ กัด ผิวราบ เหล็ก เหนียว
AISI 8640 โดยใชมีดคารไบดเคลือบผิว จากการทดลองพบวา กําลังที่ใชในการตัดเฉือนจะเปนสวนกลับผกผันกับอุณหภูมิสวนอายุการใชงาน ไดสูงที่สุด
คือ การตัดเฉือนแบบแหง รองลงมาคือแบบสังเคราะหและกึ่งสังเคราะหตามลําดับ สวนความเรียบผิวงานนั้น การตัดเฉือนแบบแหงจะมีผิวงานที่คอนขาง
เรียบกวาการใชน้ํามันตัดเฉือนแบบอื่นๆ

2. วิธีทดลอง

งานวิจัยนี้เปนงานวิจัยเชิงทดลอง เพื่อศึกษาความเรียบผิวการกัดชิ้นงานวัสดุเหล็ก AISI 1045 ดวยมีดกัดอินเสิรทคารไบร ปจจัยหรือตัว
แปรที่ศึกษาประกอบดวย สภาพความแข็งของชิ้นงานที่ผานและไมผานการอบดวยความรอน(Heat treatment) 3 ระดับ 1.สภาพชิ้นงานปกติ 2.ผาน
การอบออน (Annealing) 3.ผานการอบปกติ (Normalizing) ระดับความเร็วตัด 3 ระดับคือ 380 ม./นาที, 420 ม./นาที, 460 ม./นาที และระดับอัตราปอน
ที่ 100 มม./นาที, 140 มม./นาที, 180 มม./นาที สวนระดับความลึกของการปอนกินงานกําหนดไวเทาๆกันที่ 0.5 มม.
2.1 เครื่องมือและอุปกรณที่ใชในการวิจัย

รูปที่ 2 ชิ้นงานที่จะทดสอบผานการอบดวยความรอน
(Heat treatment)

รูปที่ 1 เตาอบชุบโลหะแบบไฟฟา

ในการศึกษาพารามิเตอรของการกัดเหล็กกลาคารบอนปานกลาง (AISI 1045) ที่ผานการอบดวยความรอนใหมีระดับความแข็งที่แตกตางกัน ผูวิจัย
ใชเครื่องมือในการวิจัย คือเครื่องกัดตั้งแบบอัตโนมัติ (CNC Milling Machine) เครื่องอบชุบโลหะแบบไฟฟา เครื่องวัดความเรียบผิว เครื่องทดสอบความแข็ง

รูปที่ 4 เครื่องวัดความเรียบผิว

รูปที่ 3 เครื่องกัด CNCที่ใชทดลอง
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วัสดุชิ้นงานที่ใชในการทดลองเปนเหล็กกลาคารบอนปานกลาง (AISI 1045) ขนาดกวาง 30 มิลลิเมตร ยาว 100 มิลลิเมตร หนา 25 มิลลิเมตร จํานวน 54 ชิ้น
ดอกกัดเปน อินเสิรทคารไบดของ Mitsubishi ขนาด D1 มิลลิเมตร 13.9 มิลลิเมตร S1 3.97 มิลลิเมตร F1 1.9 มิลลิเมตร และ Re 1.5 มิลลิเมตรพรอมดามมีดกัด

รูปที่ 6 วัสดุเหล็กกลาคารบอน AISI 1045

รูปที่ 5 เม็ดมีดอินเสิรทคารไบด

2.2 การทดลองเบื้องตน
การศึกษาการทดลองเบื้องตน (Pilot study) เพื่อหาระดับของตัวแปรอิสระที่เหมาะสมกับการทดลอง เพื่อทราบคาตัวแปรที่
สงผล ตอความเรียบผิว ใหอยูในขอบเขตของผิวงานที่ไดจากการเจียรนัย (Ra = 0.1 – 1.6 µm) ผูวิจัยไดวางแผนการทดลองไวโดยไดทําการเตรียม
ชิ้นงานในการทดลองเบื้องตนจํานวน 12 ชิ้น โดยในแตละชิ้นงานที่ทดลองจะกําหนดระดับตําแปรที่ใชทดลองหรือชวงระดับของตัวแปร 2 ระดับคือ
ต่ําสุดและสูงสุด ทําการทดลองกับชิ้นงานตามเงื่อนไขที่ไดออกแบบไวจนครบ 12 ชิ้น แลวนําผลที่ไดมาวิเคราะหเพื่อปรับคาของตัวแปร ใหความ
เหมาะสม และหาขอสรุปถึงปจจัยที่มีผลตอความเรียบผิวในการทดลองเบื้องตนนี้
2.3 การออกแบบการทดลอง
ในการทดลองเพื่อใหไดขอมูลที่จะนําไปวิเคราะห ใหตรงกับวัตถุประสงคและสมมติฐาน จึงไดกําหนดแผนการทดลองโดยมี
ตัวแปรคือสภาพความแข็งของชิ้นงานที่ผานและไมผานการอบดวยความรอน 3 ระดับ ความเร็วตัด 3 ระดับ และอัตราปอน 3 ระดับ การออกแบบการ
ทดลองโดยวิธีแฟคทอเรียลดีไซด (33) จะทําการทดลองซ้ําตัวแปรเดียวกัน 2 ครั้ง (Replicates) และทําการสุมมาทดลองที่ละชิ้นจนครบ 54 ชิ้น
2.4 ขั้นตอนการทดลองและเก็บรวบรวมขอมูล
ในการทดลองและเก็บรวบรวมขอมูลจากการทดลองมีลําดับขั้นตอนดังนี้
2.4.1 นําชิ้นงานทดลองมากัดทีละ 1 ชิ้น โดยวิธีการสุม เมื่อสุมไดตัวใดก็ปรับคาเครื่องกัด ตามระดับตัวแปรภายใต
เงื่อนไขตามที่กําหนด จนครบ 54 ชิ้น
2.4.2 ทําการกัดปาดผิวตามตัวแปรตามที่กําหนด ตามลําดับ
2.4.3 เปลี่ยนมีดกัดใหมสําหรับงานตอไป
2.4.4 ถอดชิ้นงานออกจากเครื่องกัด ดําเนินการตามขอ 1) ถึงขอ 4) จนครบทุกชิ้น
2.4.5 นําชิ้นงานทดลองไปวัดคาความเรียบผิว (Ra) ชิ้นงานแตละชิ้นจะถูกวัด 3 ตําแหนง ตําแหนงแรกหางจาก
ปลายประมาณ 15 มิลลิเมตร ตําแหนงที่ 2 อยูตรงกลางชิ้นงาน และตําแหนงสุดทายอยูหางจากขอบประมาณ 15 มิลลิเมตร แลวหาคาเฉลี่ยความเรียบ
ผิว คา Ra หนวยเปนไมโครเมตร (µm)
2.5 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูลมีคาพารามิเตอรตางๆ ในการทดลองโดยสถิติดังนี้
2.5.1 สถิติที่ใชวิเคราะหขอมูลจากผลการทดลองเบื้องตน
1. หาคาเฉลี่ย
2. หาคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2.5.2 สถิติที่ใชวิเคราะหขอมูลจากผลการทดลอง
1. หาคาเฉลี่ย
2. หาคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน
3. การวิเคราะหคาความแปรปรวน Analysis of variance (ANOVA)
4. เทคนิคการถดถอยเชิงเสนตรงพหุคณ
ู (Multiple linear regression technique)

3. ผลการทดลองและอภิปรายผล

3.1 การวิเคราะหผลการทดลอง
3.1.1 เมื่อไดคาความเรียบผิวที่วัดไดจากการทดลอง แลวนําคาที่ไดมาทําการแจกแจงขอมูลของสภาพความแข็งชิ้นงานที่ผานการอบดวย
ความรอน ความเร็วตัด และอัตราปอน ที่มีอิทธิพลตอความเรียบของผิวงาน ดวยโปรแกรม Minitab คาความเรียบของผิวงานทุกระดับของตัวแปรที่
ใชในการกัดงานมีการแจกแจงแบบปกติ พบวาคา P-Value = 0.065 ซึ่งมากกวา .05 แสดงวาขอมูลมีการแจกแจงแบบปกติดังแสดงในรูปที่ 8
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รูปที่ 7 ชิ้นงานทดลองที่ผานการกัดปาดผิวตลอดแนวความยาว
3.1.2 ผลจากการทดลองคือคาความเรียบผิวชิ้นงานที่วัดไดตามเงื่อนไขการทดลองที่ออกแบบไว พบวาคาความเรียบผิวที่วัดได อยูใน
ขอบเขต โดยเปรียบเทียบผิวงานที่ไดจากการเจียระไน (Ra =0.1-1.6 µm)

รูปที่ 8 ขอมูลมีการแจกแจงแบบปกติ
3.1.3 การวิเคราะหคาความเรียบผิวของการกัด
ผูวิจัยไดนําคาความเรียบผิวของชิ้นทดลอง (Ra) ที่ไดมาวิเคราะหทางสถิติ โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ โดยการวิเคราะหคา
ความแปรปรวน เพื่อวิเคราะหถึงปจจัยที่สงผลตอความเรียบผิวในการกัดเหล็กกลา AISI 1045 จากผลการทดลองดังแสดงในตารางที่ 1

ตารางที่ 1 แสดงผลการวิเคราะห ความแปรปรวนที่มีอิทธิพลตอผิวในการกัด
แหลงความแปรปรวน
Corrected Model
Intercept
สภาพชิน้ งาน
ความเร็วตัด
อัตราปอน
สภาพชิน้ งาน*ความเร็วตัด
สภาพชิน้ งาน* อัตราปอน
ความเร็วตัด* อัตราปอน
สภาพชิน้ งาน*ความเร็วตัด* อัตราปอน
รวม
٭ระดับนัยสําคัญ .01 ٭٭ระดับนัยสําคัญ .05

องศาความเปนอิสระ (df)
26
1
2
2
2
4
4
4
8
54

ผลรวมกําลังสอง(SS)
2.061(a)
27.635
.107
.929
.014
.355
.154
.268
.235
30.204

คาเฉลี่ยกําลังสอง (MS)
.079
27.635
.054
.464
.007
.089
.038
.067
.029

คา F
4.212٭
1468.343٭
2.847
24.674٭
.361
4.710٭
2.042
3.559٭٭
1.563

จากตารางที่ 1 เมื่อพิจารณาคา Sig ที่ไดจากการวิเคราะหการแจกแจงขอมูล นําผลที่ไดทั้งหมดมาหาความสัมพันธของ สภาพความแข็ง
ชิ้นงานที่ผานการอบดวยความรอน ความเร็วตัด และอัตราปอน พบวาปจจัยที่ศึกษา คือ สภาพความแข็งชิ้นงานที่ผานการอบดวยความรอนกับ
ความเร็วตัดมีคา F (4 ,27) = 4.710 และความเร็วตัดกับอัตราปอนตัด มีคา F (4 ,27) = 3.559 เปนปจจัยที่เปนอิทธิพลรวม (Interaction Effect) สงผล
กระทบตอความเรียบของผิวงานกัดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ .05 ตามลําดับ
การวิเคราะหหาปฏิกิริยาสัมพันธ (Interaction) หรืออิทธิพลรวมของการทดลอง เมื่อพิจารณาความสัมพันธของตัวแปรที่มีอิทธิพลรวมที่
สงผลตอความเรียบผิว ระหวางสภาพความแข็งชิ้นงานที่ผานการอบดวยความรอนกับความเร็วตัด พบวาคาความเรียบผิว (Ra) ละเอียดที่สุด คือ สภาพ
ความแข็งชิ้นงานที่ผานการอบออน ใชความเร็วตัดในการกัดชิ้นงานที่ระดับ 420 ม./นาที ซึ่งมีคาเฉลี่ยประมาณ 0. 473 µm และ คาความเรียบผิว (Ra)
ที่หยาบที่สุดคือ สภาพความแข็งชิ้นงานที่ผานการอบปกติ ใชความเร็วตัดในการกัดชิ้นงานที่ 380 ม./นาที มีคาเฉลี่ยประมาณ 1. 011 µm ดัง
รายละเอียดแสดงไวในรูปที่ 9

- 157 -

Oral Presentation

Proceeding of RMUTTO Research Conference 2012

รูปที่ 9 กราฟแสดงอิทธิพลรวมของตัวแปร ระหวาง สภาพความแข็งชิ้นงานที่ผานการอบดวยความรอนกับความเร็วตัด
เมื่อพิจารณาความสัมพันธของตัวแปรที่มีอิทธิพลรวมที่สงผลตอความเรียบผิวงาน ระหวางความเร็วตัดกับอัตราปอน พบวาคาความเรียบ
ผิว (Ra) ละเอียดที่สุด คือ การใชความเร็วตัดในการกัดชิ้นงานที่ระดับ 420 ม./นาทีและอัตราปอน 100 มม./นาที ซึ่งมีคาเฉลี่ยประมาณ 0. 480 µm และ
คาความเรียบผิว (Ra) ที่หยาบที่สุดคือ การใชความเร็วตัดในการกัดชิ้นงานที่ระดับ 380 ม./นาทีและอัตราปอน 180 มม./นาที มีคาเฉลี่ยประมาณ 0.965
µm ดังรายละเอียดแสดงไวในรูปที่ 10

รูปที่ 10 กราฟแสดงอิทธิพลรวมของตัวแปร ระหวางความเร็วตัดกับอัตราปอน
3.1.5 การวิเคราะห Response Surface Regression
การหาความสัมพันธของตัวแปร เพื่อใชในการพยากรณ ในการกัดเหล็กคารบอน AISI 1045 โดยคาความเรียบของผิวชิ้นงาน (Ra) เปนตัว
แปรตาม สวนสภาพความแข็งชิ้นงานที่ผานการอบดวยความรอน ความเร็วตัดและอัตราปอน เปนตัวแปรตนหรือตัวแปรที่ใชในการวิเคราะหมีผลดังนี้

ตารางที่ 2 แสดงผลการวิเคราะห ถดถอยพหุคูณเพื่อทํานายความสัมพันธของตัวแปรตน
ตัวแปร

คาสัมประสิทธิ์ถดถอย

ความเร็วตัด
-0. 00192
คาคงที่
1.5202
2
R = 0. 083, SEE = 0. 21160, F = 4. 678
*ระดับนัยสําคัญ 0.05

คาสัมประสิทธิ์ถดถอยมาตรฐาน
0.000886
0.3733

คา t
-2. 16
4.07

ระดับนัยสําคัญ
0. 035
0. 000

จากตารางที่ 2 พบวาตัวแปรอิสระ ไดแก ความเร็วตัดอธิบายความแปรปรวนที่สงผลตอความเรียบผิว รอยละ 8.30 และเมื่อพิจารณา
ความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระแตละตัวกับความเรียบผิวพบวา ตัวแปรความเร็วตัดเปนตัวทํานายความเรียบผิวอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ
0.05 ซึ่งเปนตัวแปรที่สามารถทํานายคาความเรียบผิวไดมากที่สุด (ทิพยสุดา, 2008)
จากผลการวิเคราะหขอมูล ไดสมการพยากรณความเรียบผิว ดังนี้
ความเรียบผิว = 1. 52 + (-0. 00192) ความเร็วตัด (V)
ดังรูปที่ 11 เมื่อทําการพยากรณโดยการกําหนดชวงของความเร็วตัด คือทําการลดและเพิ่มความเร็วตัดครั้งละ 40 เมตรตอนาที ชวง
ความเร็วตัดต่ําสุดคือ 20 เมตรตอนาที และชวงความเร็ว สูงสุดคือ 740 เมตรตอนาที ผลจากการพยากรณปรากฏวาเมื่อลดความเร็วตัดต่ําสุดคุณภาพผิวงานยังคง
อยูในขอบเขตการยอมรับ แตเมื่อเพิ่มความเร็วตัดสูงสุดของการพยากรณ ผลปรากฏวาคาความเรียบผิวที่ไดจากการพยากรณผลปรากฏวาคาความเรียบผิวจาก
การพยากรณเทากับ 0.099 ไมครอน ซึ่งเกินคาความเรียบผิวทีก่ ําหนดคุณภาพของผิวงานที่ไดจากการเจียรนัย (Ra = 0.1 – 1.6 µm)
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รูปที่ 11 แสดงผลการพยากรณคาความเรียบของผิวงานเปรียบเทียบกับคาทดสอบจริง
3.2 อภิปรายผล
ตัวแปรหรือปจจัยที่สงผลตอความเรียบผิวคือสภาพความแข็งของชิ้นงานที่ผานการอบดวยความรอนไมมีผลตอความเรียบผิวเพราะระดับความ
แข็งที่ลดลงตามกรรมวิธีการอบเหล็กดวยความรอนที่แตกตางกันไมสงผลตอความเรียบผิว สวนความเร็วตัดมีผลตอความเรียบผิวเพราะเมื่อเพิ่มหรือลด
ความเร็วตัดทําใหความเรียบผิวหยาบหรือละเอียดขึ้น และอัตราปอนไมมีผลตอความเรียบผิวเพราะเมื่อเพิ่มหรือลดไมสงผลตอความเรียบผิวของชิ้นงาน ใน
การกัดเหล็กกลาคารบอน AISI 1045 ที่ผานการอบดวยความรอน ซึ้งสอดคลองกับงานวิจัยของ Eyup Bagci et al., (2006) ไดศึกษาปจจัยที่จะทําใหคาความ
เรียบผิวดีที่สุดในการกัดเหล็ก cobalt - based alloy (satellite 6) ซึ่งผลการทดลองปรากฏวาทั้งสามปจจัยคือระยะปอนลึก ความเร็วตัด และอัตราปอนมีผลตอ
ความเรียบผิว แตสอดคลองกับงานวิจัยของปญญาคม เจริญไชย (2549) ไดศึกษาเปรียบเทียบอิทธิพลของน้ํามันพืชและน้ําหลอเย็นชนิดผสมน้ํา ที่มีตองานกลึง
เหล็กเครื่องมือ AISI 4140 ปจจัยที่เกี่ยวของประกอบดวย สารหลอเย็น ความเร็วตัด และ อัตราปอน ผลปรากฏวาความเร็วตัดมีอิทธิพลตอความเรียบผิวในการ
กลึงเหล็กเครื่องมือ AISI 4140

4. สรุปผลการทดลอง

จากการศึกษาปจจัยที่สงผลตอความเรียบผิวในการกัดวัสดุเหล็กกลาคารบอนปานกลาง (AISI 1045) ที่สภาพความแข็งที่แตกตางกัน ไมวาชิ้นงาน
สภาพปกติ ผานการอบออน และอบปกติ ความเร็วตัดระหวางที่ 380, ถึง 460 เมตร/นาที และอัตราปอนที่ต่ําสุด (100 มิลลิเมตร./นาที) หรือ อัตราปอนสูงสุด
(180 มิลลิเมตร./นาที) ในการทดลองกัดผิวชิ้นงานทําใหคุณภาพผิวงานมีความเรียบเมื่อเทียบกับขอบเขตความเรียบผิวงานเจียระไน (0.1-1.6 µm) ปรากฏวาคา
ความเรียบผิวอยูในขอบเขต และปจจัยหลัก (Main effects) ที่ศึกษาคือ ความเร็วตัดมีผลตอความเรียบผิวโดยเฉพาะความเร็วตัดที่ระดับ 420 เมตร/ นาทีพบวาคา
ความเรียบผิว (Ra) ที่ดีที่สุดคือ 0.38 µm และปจจัยรวมระหวางสภาพความแข็งชิ้นงานกับความเร็วตัด และความเร็วตัด กับอัตราปอน สงผลตอความเรียบ
ผิวชิ้นงาน จากการวิเคราะหทางสถิติอยางมีนัยสําคัญ โดยที่สภาพชิ้นงานที่ผานการอบออน ความเร็วตัดที่ 420 เมตร/นาที เปนคาความเรียบผิวเฉลี่ยที่ดีที่สุด
คือ 0.473 µm
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บทคัดยอ

บทความนี้เปนการศึกษาผลกระทบของโลหะเติม จากการเชื่อมเหล็กกลาสเตนเลสเฟอริติก ดวยกรรมวิธี Gas metal arc welding ที่มีผลตอการ
เปลี่ยนแปลงโครงสรางจุลภาค และสมบัติทางกล ที่เกิดขึ้นในบริเวณ Fusion zone, Heat affected zone (HAZ) และ Base metal เพื่อใหทราบถึงปจจัยที่สงผล
ตอการเปลี่ยนแปลงในการเชื่อมประกอบดวย ปจจัยทางดานโลหะเติม กระแสไฟฟา และความเร็วในการเชื่อม และนําผลการทดลองมาทําการวิเคราะห
เปรียบเทียบใหเห็นความแตกตางอยางมีเหตุมีผล ภายใตหลักการทางทฤษฎีที่เปนที่ยอมรับ ซึ่งจากการศึกษาพบวา ปจจัยที่ศึกษาไมสงผลกระทบตอความ
แข็งบริเวณ Heat affect zone ที่ระดับนัยสําคัญ α = .05 แตสงผลกระทบตอความแข็งบริเวณแนวเชื่อม คือความเร็วในการเดินลวดเชื่อมมีคา F (2,27) =
16.391 ที่ความเร็วในการเดินลวดเชื่อมที่ 250 มม./นาที คูกับ 350 มม./นาที และความเร็วในการเดินลวดเชื่อมที่ 300 มม./นาที คูกับ 350 มม./นาที มีความ
แตกตางตอความแข็ง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เมื่อพิจารณาความสัมพันธของตัวแปรจากการทดลองที่ความเร็วในการเดินลวดเชื่อมที่ 250 มม./
นาที , 300 มม./นาที และ 350 มม./นาที พบวาคาความแข็งบริเวณแนวเชื่อม ที่แข็งที่สุด คือ ความเร็วในการเดินลวดเชื่อมที่ 350 มม./นาที
คําสําคัญ :โลหะเติม ผลกระทบ การเปลี่ยนแปลง

Abstract

This study presents about the filler metal which influences to the welding of ferritic stainless steel on gas metal arc welding method which is a
result for microstructure and mechanical properties in a part of fusion zone, heat affected zone (HAZ) and base metal. The effect of it can show the factors
which are influenced for the welding. They are filler metal, electric current, and welding speed. Analysis the result of each factors and comparison are shown
that they give the different result in welding through the correct theories.The result of the study were; all of factors did not influence to the hardness on heat
effect zone (at α=.05) but they influenced to the hardness on fusion zone. The speed of welding was 16.391 (F(2,27)=16.391) at 250 millimetres per minute
pair with 350 millimetres per minute and 300 millimetres per minute pair with 350 millimetres per minute, they affected to the hardness by the statistical
significance at .01. The most hardness of welding was related with the speed of welding at 350 millimetres per minute.
Keywords: Filler metal, Effect, Dissimilar.

1. บทนํา
ปจจุบันเหล็กกลาไรสนิมเปนโลหะที่ทรงคุณคานิยมใชกันอยางกวางขวางและแพรหลายในงานอุตสาหกรรม เชนอุตสาหกรรมอาหาร โรงไฟฟา
โรงงานเคมี อุตสาหกรรมน้ํามัน ปโตรเคมี อุตสาหกรรมการขนสง อุปกรณในโรงงานอุตสาหกรรมเคมีและอาหาร ใชทําเครื่องครัว สุขภัณฑ งานตกแตง
เปนตน เนื่องจากมีลักษณะพิเศษที่แตกตางไปจากวัสดุอื่นๆ เชน ความตานทานการกัดกรอนที่ดี สามารถใชงานภายใตอุณหภูมิสูง ลักษณะผิวที่สวยงาม
และหลากหลาย อัตราการใชเหล็กกลาไรสนิมจึงมีแนวโนมเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง เนื่องจากเหล็กกลาไรสนิมมีหลายประเภท โดยแตกตางกันไปตาม
สวนผสมทางเคมี ซึ่งมีผลตอทั้งโครงสรางจุลภาค สมบัติทางกลและการใชงาน ซึ่งความสามารถในการเชื่อมของแตละกลุมก็แตกตางกันดวย มีการ
คาดการณวาเหล็กกลาไรสนิมจะมีบทบาททดแทนเหล็กลาไดในอนาคต (ศูนยบริการสารสนเทศทางเทคโนโลยี, 2554) แตการเชื่อมเหล็กกลาไรสนิม มีสิ่ง
ที่ควรระวังหลายประการ เชน การโตของเกรนอยางมากบริเวณที่ไดรับผลกระทบจากความรอน (Heat affected zone: HAZ) และการเกิดคารไบดทําใหรอย
เชื่อมเปราะ ซึ่งลักษณะโครงสรางจุลภาค ในบริเวณของขอบเขตการหลอมละลาย (Fusion boundary) จากการเชื่อมโลหะตางชนิดกัน (Dissimilar welds)
ระหวางเหล็กกลาสเตนเลสเฟอริติก และเหล็กกลาสเตนเลสออสเทนนิติก ดวยลวดเชื่อม 70Ni-30Cu (AWS A5.14 ERNiCu-7) พบวาโครงสรางผลึก ที่อยู
ในชวงอุณหภูมิออสเทนเนติก ซึ่งเกิดโครงสรางผลึกแบบ γ -FCC จะเปนโครงสรางเบื้องตนของการเปลี่ยนแปลงเปนโครงสรางอยางอื่น เนื่องจากผลของ
อุณหภูมิ อิทธิพลของการเปลี่ยนแปลงโครงสรางที่บริเวณหลอมละลายสามารถมีผลกระทบตอลักษณะของเกรนที่บริเวณกระทบรอน (Nelson et al., 1999)
และโครงสรางจุลภาค และคุณสมบัติทางกล ดานความเหนียว (Toughness) และความตานทานตอการกัดกรอน (Corrosion resistance) ของการเชื่อมโลหะ
ตางชนิดกัน ระหวางเหล็กกลาสเตนเลสดูเพล็กซ (Duplex stainless steel : Alloy 2205) กับเหล็กกลาคารบอน (Plain carbon structural steel : A 36) ดวยการ
ใชลวดเชื่อม Duplex stainless steel filler metal ER 2209 และลวดเชื่อม Ni-based alloy 625 filler metal โดยใชกระบวนการเชื่อม Gas tungsten arc welding
(GTAW) พบวาเกิดกระบวนการเปลี่ยนแปลงในโครงสรางที่สงผลตอสมบัติทางกลดานความเหนียวของเนื้อโลหะเชื่อม เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปราง และ
ลักษณะของเกรน เชนการตกผลึกเปนโครงสรางมารเทนไซท ตามแนวขอบเขตการหลอมละลาย (Fusion line) ในเนื้อโลหะเชื่อม (Weld metal) และบริเวณ
กระทบรอน ( E.J. Barnhous and J.C. Lippold.1998) จากที่ไดกลาวมางานวิจัยนี้ตองการศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบของโลหะเติมจากการเชื่อม ที่สงผลตอการ
เปลี่ยนแปลงในระดับจุลภาคของโครงสราง และสมบัติทางกลที่เกิดขึ้นในบริเวณบริเวณ Fusion zone, Heat affected zone (HAZ) และ Base metal โดยการ
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กําหนดตัวแปรที่สงผลตอการเปลี่ยนแปลงในการเชื่อมในการปฏิบัติงานเชื่อมไดอยางเหมาะสม ดวยกระบวนการเชื่อมแบบแกสคลุม Gas metal arc
welding (GMAW)

2. วิธีการทดลอง

2.1 เครื่องมือและอุปกรณในการทดลอง
เครื่องมือ วัสดุ และอุปกรณที่ใชในการทดลอง ในการศึกษาผลกระทบของโลหะเติมประกอบดวย
1. เครื่องเชื่อมมิก/แม็ก (GMAW) รุน Transmig 400
2. เครื่องผสมแกส (Gas mixer)

รูปที่ 1 เครื่องเชื่อมและอุปกรณการเชื่อมมิก

รูปที่ 2 เครื่องผสมแกส (Gas mixer)

3. เครื่องตัดแกสเสนตรงขับดวยมอเตอร TANATA KT-5N
4. ลวดเชื่อมเหล็กกลาคารบอนต่ํา ขนาด 0.8 ม.ม. Lingcol
5. แกสผสม Ar+Co2 (35:65)
6. เครื่องเลื่อยกล รุน MEBA 320
7. แผนทองแดงรองหลังงานและอุปกรณจับยึดในงานเชื่อม
8. เครื่องออฟติคอลอิมิชชั่นสเปคโตมิเตอร (Optical emission spectro meter) รุน DV 6
9. เครื่องกัดมิลริ่ง รุน KPS F1-250
10. เครื่องทดสอบแรงดึง (Tensile test)
11. เครื่องทดสอบความแข็ง รุน MMT-X7
12. กลองไมโครสโคป (Micro structure) รุน Axiolaba
13. กลองมาโครสโคป (Macro structure) รุน EZ4D
14. เหล็กกลาไรสนิมเฟอริติก ขนาด 50 mm x 150 mm x 5 mm จํานวน 108 แผน

รูปที่ 3 เครื่องทดสอบความแข็ง รุน MMT-X7

รูปที่ 4 การทดสอบความแข็งแบบวิกเกอรส

2.2 การออกแบบการทดลอง (Experimental design)
งานวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental design) เพื่อใหการทดลองมีระเบียบแบบแผนมีระบบการควบคุมสภาพการณ ตัวแปร หรืออิทธิพล
ตางๆ ที่เกี่ยวของเพื่อสังเกตหรือวัดผล ปราศจากความแปรปรวน และสามารถจะกระทําซ้ําและทดสอบผลไดอีก หลังจากทําการทดลองเชื่อมเบื้องตน (Pilot
study) เพื่อหาคาตัวแปรที่เหมาะสมเบื้องตน จนไดคาตัวแปรเกี่ยวกับขนาดของกระแสไฟ และความเร็วในการเชื่อมที่เหมาะสม และสัมพันธกนั รอยเชื่อมมี
ความสมบูรณไมมีจุดบกพรอง ศึกษาตัวแปรที่มีผลตอสมบัติทางกล และการเปลี่ยนแปลงโครงสรางจุลภาคบริเวณรอยเชื่อม (Weld metal) และบริเวณ
กระทบรอน (HAZ) ไดแก ความเร็วเชื่อม (V) กระแสไฟเชื่อม (A) โลหะเติม (E) ซึ่งกําหนดการทดลองแตละปจจัยไว 3 ระดับๆ ละ 2 ครั้ง
2.3 ขั้นตอนการเชือ่ มชิน้ งานทดลอง
1. นําชิ้นงานเชื่อมที่ผานการเตรียมงานแลวมาทําความสะอาดเพื่อขจัดสิ่งสกปรกบริเวณรอยตอออกใหหมด
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2. เชื่อมชิ้นงานในตําแหนงทาราบโดยใชแผนทองแดงประกบหลังชิ้นงานและจับยึดดวยอุปกรณจับยึด
3. เตรียมอุปกรณเครื่องมือในการเชื่อม ปรับคาตัวแปร เชน ความเร็วในการเชื่อม กระแสไฟเชื่อม มุมหัวเชื่อม ความเร็วในการปอนลวดเชื่อม อัตรา
การไหลของแกสปกคลุม ที่ 15 ลิตร/ลูกบาศกฟุต และระยะอารค และเติมผงสเตนเลสในปริมาณ 1.0 , 1.2, 1.4 กรัมตามลําดับตางๆ กัน
4. เชื่อมชิ้นงานโดยเริ่มเชื่อมจากแผนยึดชิ้นงาน ใชเทคนิคการเชื่อมแบบเดินหนา (Fore hand)
5. เชื่อมเสร็จปลอยชิ้นงานเชื่อมใหเย็นตัวในอากาศ
6. ทําการเชื่อมชิ้นงานชิ้นใหมตามลับดับ จากการออกแบบการทดลองและเปลี่ยนคาตัวแปรการเชื่อม โดยปฏิบัติการเชื่อมตามขั้นตอน ขอที่ 1-5
2.4 การทดสอบสมบัติทางกลดานความแข็ง
1. นําชิ้นงานชิ้นที่ 3 จากการเตรียมชิ้นงาน นํามาขัดผิวใหเรียบดานขางแนวเชื่อมเพือ่ เตรียมทดสอบความแข็ง
2. กําหนดตําแหนงการทดสอบความแข็งบริเวณแนวเชื่อม (Weld metal) และบริเวณกระทบรอน (HAZ) จํานวน 12 จุด
3. ทดสอบความแข็ง ดวยเครื่องทดสอบความแข็งแบบวิกเกอรส ตามลําดับขั้นตอน จํานวน 54 ชิ้น
4. บันทึกขอมูลจากการทดสอบ

3. ผลการทดลองและอภิปรายผล

3.1 ปจจัยของปริมาณของโลหะเติม ความเร็วในการเดินลวดเชื่อม และกระแสไฟที่ใชในการเชื่อม ที่สงผลตอความแข็งบริเวณ Heat affect zone
การศึกษาไดดําเนินการทดลองเบื้องตน (Pilot study) ของคาความแข็งบริเวณ Heat affect zone เพื่อหาระดับของตัวแปรอิสระที่เหมาะสมกับการทดลอง ผล
ที่ไดจากการทดลองเบื้องตนไดนําคาความแข็งบริเวณ Heat affect zone มาทําการแจกแจงขอมูลของปริมาณของโลหะเติม ความเร็วในการเดินลวดเชื่อม และ
กระแสไฟที่ใชในการเชื่อม ที่มีอิทธิพลตอคาความแข็ง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดวยโปรแกรมสําเร็จรูป (Minitab) คาความแข็งทุกระดับของ
พารามิเตอรในกระบวนการเชื่อมที่ใชในการทดลอง มีการแจกแจงแบบปกติ เพราะคา P-Value มากกวา .05 คือ .067 ดังแสดงในรูปที่ 5
Probability Plot of ความแข็งที่ HAZ

Probability Plot of ความแข็งที่HAZ
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รูปที่ 5 กราฟขอมูลจากการทดลองเบื้องตน
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รูปที่ 6 กราฟแจกแจงขอมูลจากการทดลอง

ผลที่ไดจากทดลองคือคาความแข็งบริเวณ Heat affect zone ที่วัดไดตามเงื่อนไขการทดลอง แลวนําคาที่ไดมาทําการแจกแจงขอมูลของปริมาณของ
โลหะเติม ความเร็วในการเดินลวดเชื่อม และกระแสไฟที่ใชในการเชื่อม ที่มีอิทธิพลตอคาความแข็ง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดวย
โปรแกรมสําเร็จรูป (Minitab) คาความแข็งทุกระดับของพารามิเตอรในกระบวนการเชื่อมที่ใชในการทดลอง มีการแจกแจงแบบปกติ เพราะคา PValue มากกวา .05 คือ .157 ดังแสดงในรูปที่ 6 และนําคาความแข็งของการทดลอง มาวิเคราะหทางสถิติ โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป (Spss) ดวยเทคนิค
ANOVA ทําการวิเคราะหที่ระดับนัยสําคัญ α = .05 มีเกณฑตัดสินใจคือ ถาคา F–ratio มีคามากกวา F α1, v1, v2 จะปฎิเสธ H o ซึ่งหมายถึงตัวแปร
นั้นๆ มีผลตอความแข็งของชิ้นงาน ดังรายละเอียดในตารางที่ 1

ตารางที่ 1 แสดงผลความแปรปรวนที่มีอิทธิพลตอความแข็งบริเวณ Heat affect zone
แหลงความแปรปรวน
ผลรวมกําลังสอง(SS) องศาความเปนอิสระ (df) คาเฉลี่ยกําลังสอง (MS)
คา F
Sig.
Corrected Model
1257.018(a)
26
48.347
1.050
.450
Intercept
1944656.689
1
1944656.689
42226.608 .000
ปริมาณผงสแตนเลส
80.122
2
40.061
.870
.430
ความเร็ว
58.371
2
29.185
.634
.538
กระแสไฟ
93.730
2
46.865
1.018
.375
ปริมาณผงสแตนเลส* ความเร็ว
133.147
4
33.287
.723
.584
ปริมาณผงสแตนเลส * กระแสไฟ
36.580
4
9.145
.199
.937
ความเร็ว * กระแสไฟ
284.576
4
71.144
1.545
.218
ปริมาณผงสแตนเลส * ความเร็ว * กระแสไฟ
570.493
8
71.312
1.548
.187
Total
1947157.134
54
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จากตารางที่ 1 เมื่อพิจารณาคา Sig ที่ไดจากการวิเคราะหการแจกแจงขอมูล นําผลที่ไดทั้งหมดมาหาความสัมพันธของปริมาณโลหะเติมที่ใสใน
แนวเชื่อม ความเร็วในการเดินลวดเชื่อม และกระแสไฟที่ใชในการเชื่อม พบวาปจจัยที่ศึกษาที่มีอิทธิพลหลัก (Main effect) ไมสงผลกระทบตอความ
แข็งบริเวณ Heat affect zone และอิทธิพลรวมในการทดลองของปริมาณโลหะเติมที่ใสในแนวเชื่อม ความเร็วในการเดินลวดเชื่อม และกระแสไฟที่ใช
ในการเชื่อม ไมสงผลกระทบตอความแข็งบริเวณ Heat affect zone
3.2 ปจจัยของปริมาณของโลหะเติม ความเร็วในการเดินลวดเชื่อม และกระแสไฟที่ใชในการเชื่อม ที่สงผลตอความแข็งที่แนวเชื่อม
การศึกษาไดดําเนินการทดลองเบื้องตน (Pilot study) คาความแข็งบริเวณแนวเชื่อมเพื่อหาระดับของตัวแปรอิสระที่เหมาะสมกับการทดลอง ผลที่ไดจาก
การทดลองเบื้องตนคาความแข็งบริเวณแนวเชื่อมนํามาทําการแจกแจงขอมูลของปริมาณของโลหะเติม ความเร็วในการเดินลวดเชื่อม และกระแสไฟที่ใชใน
การเชื่อม ที่มีอิทธิพลตอคาความแข็งของแนวเชื่อม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดวยโปรแกรมสําเร็จรูป (Minitab) คาความแข็งทุกระดับของ
พารามิเตอรในกระบวนการเชื่อมที่ใชในการทดลอง มีการแจกแจงแบบปกติ เพราะคา P-Value มากกวา .05 คือ .495 ดังแสดงในรูปที่ 7
Probability Plot of ความแข็งที่แนวเชื่อ ม

Probability Plot of ความแข็งที่แนวเชื่อ ม
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รูปที่ 8 กราฟแจกแจงขอมูลจากการทดลอง

รูปที่ 7 กราฟขอมูลจากการทดลองเบื้องตน

เมื่อไดคาความแข็งบริเวณแนวเชื่อมที่วัดไดจากการทดลอง แลวนําคาที่ไดมาทําการแจกแจงขอมูลของปริมาณของโลหะเติม ความเร็วในการเดินลวด
เชื่อม และกระแสไฟที่ใชในการเชื่อม ที่มีอิทธิพลตอคาความแข็งของแนวเชื่อม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดวยโปรแกรมสําเร็จรูป (Minitab) คา
ความแข็งทุกระดับของพารามิเตอรในกระบวนการเชื่อมที่ใชในการทดลอง มีการแจกแจงแบบปกติ เพราะคา P-value มากกวา .05 คือ .506 ดังแสดงในรูปที่ 8
และนําคาความแข็งของแนวเชื่อมที่ไดมาวิเคราะหทางสถิติ โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป Spss ดวยเทคนิค ANOVA ทําการวิเคราะหที่ระดับนัยสําคัญ α = .05 มี
เกณฑตัดสินใจคือ ถาคา F–ratio มีคามากกวา F α1, v1, v2 จะปฏิเสธ Ho ซึ่งหมายถึงตัวแปรนั้นๆ มีผลตอความแข็งของแนวเชื่อม ดังรายละเอียดในตารางที่ 2

ตารางที่ 2 แสดงผลความแปรปรวนที่มีอิทธิพลตอความแข็งบริเวณแนวเชื่อม
แหลงความแปรปรวน
Corrected Model
Intercept
ปริมาณผงสแตนเลส
ความเร็ว
กระแสไฟ
ปริมาณผงสแตนเลส* ความเร็ว
ปริมาณผงสแตนเลส * กระแสไฟ
ความเร็ว * กระแสไฟ
ปริมาณผงสแตนเลส * ความเร็ว *กระแสไฟ
Total

ผลรวมกําลังสอง(SS) องศาความเปนอิสระ (df) คาเฉลี่ยกําลังสอง (MS)
คา F
Sig.
9497.198(a)
26
365.277
1.904 .051
9200676.818
1
9200676.818 47960.998 .000
834.760
2
417.380
2.176 .133
6288.978
2
3144.489
16.391 .000
610.462
2
305.231
1.591 .222
508.415
4
127.104
.663 .623
129.647
4
32.412
.169 .952
238.897
4
59.724
.311 .868
886.039
8
110.755
.577 .787
9215353.606
54

จากตารางที่ 2 เมื่อพิจารณาคา Sig ที่ไดจากการวิเคราะหการแจกแจงขอมูล นําผลที่ไดทั้งหมดมาหาความสัมพันธของปริมาณโลหะเติมที่ใสใน
แนวเชื่อม ความเร็วในการเดินลวดเชื่อม และกระแสไฟที่ใชในการเชื่อม พบวาปจจัยที่ศึกษาที่มีอิทธิพลหลัก (Main effect) ที่สงผลกระทบตอความ
แข็งบริเวณแนวเชื่อม คือความเร็วในการเดินลวดเชื่อมมีคา F (2,27) = 16.391 สงผลกระทบตอความแข็งบริเวณแนวเชื่อม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 และอิทธิพลรวมในการทดลอง ไมสงผลกระทบตอความแข็งบริเวณแนวเชื่อม จากการทดสอบความแปรปรวนพบวา มีคาเฉลี่ยของระดับ
ความเร็วในการเดินลวดเชื่อม อยางนอยหนึ่งคูท่ีแตกตางจากคูอื่น ดังนั้นจึงทําการวิเคราะหวามีคูใดบางที่ตางกัน โดยใชวิธีการวิเคราะหแบบ LSD
(Least significant difference) ผลการวิเคราะหหาคาเฉลี่ยของระดับความเร็วในการเดินลวดเชื่อม พบวาความเร็วในการเดินลวดเชื่อมที่ 250 มม./นาที
คูกับ 350 มม./นาที มีความแตกตางตอความแข็งอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ .01 และความเร็วในการเดินลวดเชื่อมที่ 300 มม./นาที คูกับ 350 มม./นาที มีความ
แตกตางตอความแข็งอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ .01 เมื่อพิจารณาความสัมพันธของตัวแปรจากการทดลองที่ความเร็วในการเดินลวดเชื่อมที่ 250 มม./นาที,
300 มม./นาที และ 350 มม./นาที พบวาคาความแข็งบริเวณแนวเชื่อม ที่แข็งที่สุด คือ ความเร็วในการเดินลวดเชื่อมที่ 350 มม./นาที ดังรูปที่ 9
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Main Effects Plot for ความแข็ง
Data Means
430

ความแข็ง (HB)

425
420
415
410
405
400
250

300
ความเร็วในการเดินลวดเชื่อม (mm./min)

350

รูปที่ 9 กราฟความแตกตางของความเร็วในการเดินลวดเชื่อมตอความแข็งบริเวณแนวเชื่อม
ตารางที่ 3 สรุปผลการวิเคราะหความสัมพันธของความเร็วในการเดินลวดเชื่อมที่ระดับตางๆ
ความเร็วในการเดินลวดเชื่อม (มม./นาที)
250
300
350

250
-

300

350
0.053
-

٭
٭
-

* มีนัยสําคัญที่ระดับ .01

จากตารางที่ 3 พบวาความเร็วในการเดินลวดเชื่อมที่ 250 มม./นาที คูกับ 350 มม./นาที มีความแตกตางตอความแข็งอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ .01
และความเร็วในการเดินลวดเชื่อมที่ 300 มม./นาที คูกับ 350 มม./นาที มีความแตกตางตอความแข็งอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ .01

4. สรุปผล
1. ปจจัยที่ศึกษาที่มีอิทธิพลหลัก (Main effect) ไมสงผลกระทบตอความแข็งบริเวณ Heat affect zone และอิทธิพลรวมในการทดลองของปริมาณโลหะเติม
ที่ใสในแนวเชื่อมความเร็วในการเดินลวดเชื่อมและกระแสไฟ ที่ใชในการเชื่อม ไมสงผลกระทบตอความแข็งบริเวณ Heat affect zone ที่ระดับนัยสําคัญ α = .05
2. ปจจัยที่ศึกษาที่มีอิทธิพลหลัก (Main Effect) ที่สงผลกระทบตอความแข็งบริเวณแนวเชื่อม คือความเร็วในการเดินลวดเชื่อมมีคา F (2,27) = 16.391
สงผลกระทบตอความแข็งบริเวณแนวเชื่อม พบวาความเร็วในการเดินลวดเชื่อมที่ 250 มม./นาที คูกับ 350 มม./นาที มีความแตกตางตอความแข็ง และความเร็ว
ในการเดินลวดเชื่อมที่ 300 มม./นาที คูกับ 350 มม./นาที มีความแตกตางตอความแข็ง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เมื่อพิจารณาความสัมพันธของตัว
แปรจากการทดลองที่ความเร็วในการเดินลวดเชื่อมที่ 250 มม./นาที 300 มม./นาที และ 350 มม./นาที พบวาคาความแข็งบริเวณแนวเชื่อม ที่แข็งที่สุด คือ
ความเร็วในการเดินลวดเชื่อมที่ 350 มม./นาที และอิทธิพลรวมในการทดลองของปริมาณโลหะเติมที่ใสในแนวเชื่อมความเร็วในการเดินลวดเชื่อม และ
กระแสไฟที่ใชในการเชื่อม ไมสงผลกระทบตอความแข็งบริเวณแนวเชื่อม ซึ่งสอดคลองกับ (บัณฑิต อมรสิน, 2549) พบวา ปจจัยที่ใชในการศึกษาวิจัย
ประกอบดวย ลวดเชื่อม ความเร็ว และกระแสไฟ มีผลกระทบตอสมบัติทางกล ดานความเคนแรงดึงสูงสุด อัตราการยืดตัว และความแข็งบริเวณแนวเชื่อม
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ของโรงเรือนเลี้ยงไกดวยโปรแกรม Lab VIEW
Comparison between Fuzzy Control and PID Control for Temperature and Humidity
of Chicken House by Using Lab VIEW
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Abstract

This paper shows the application of control techniques for a chicken’s farm. The fuzzy controllers are applied for temperature and humidity
control. The temperature fuzzy controller has two inputs and one output. The humidity fuzzy controller has three inputs and one output. There are 25 rules
for temperature fuzzy controller and 25 rules for humidity fuzzy controller. The chicken’s room model is constructed and used as an experimental model.
The results are showed that the temperature and the humidity can be regulated. The step response of fuzzy Logic controller and The
application results proved that the proposed control system has good performance in the fast response and robustness to disturbance.
Keywords: Fuzzy control, Temperature - humidity control, Chicken room’s farm.

1. Introduction

Closed Farming System for Chicken
A closed farming system for chicken is a farming system that monitors what could be the germ carriers and then prevent the chicken in
the coop from getting infected by those germs. The methods are, for example, the staff enters the chicken room must be sprayed with disinfectant
solution, take a shower, shampoo and wear clothes and shoes of the farm. Equipment and supplies must be sterilized before being brought into the
chicken room, for instance, smoking them with formaldehyde gas or spraying them with disinfectant solution or UV light, etc.
Moreover, the animal feed must come from HACCP system factories. Sanitation should also be strictly concerned. The chicken raised
should be at the same age and be sold at the same time. The chicken room in closed farming system can be of any design as the system does not
always require a closed coop or EVAP system. However, farmers need to have knowledge and understanding in handling the type of coop they
have as each type of coop requires different handling system. For example, chicken in an open coop can be stressed from weather change. If the
coop is too crowded, managing the coop will be more difficult. For chicken rooms over fish ponds, farmers need to make sure the floor of the coop
does not bring an injury to chicken’s feet. Water from the pond must not be used to clean the coop or spray the roof. The fish must be caught after
the chickens are sold. Farmers also need to set an area away from the coop for fish catching. For a closed chicken room (EVAP), wind speed,
wind consistency and air pressure must be correctly calculated. The density of chicken has to be calculated in weight per area. The closed system
or the closed chicken- coop mentioned has been developed by the Animal Husbandry Association of Thailand.
Since the bird flu outbreak in 2004 had caused damages to the farmers, they started to keep their chicken in a closed coop for a safety
reason. This is why the air conditioning system in the coop became very necessary. In other words, the air conditioning system is now the most
important factor of closed farming. If the coop set at the perfect temperature for the chicken, they will consume more water and food, resulting in
more food conversion ratios, no disease, chicken uniformity, medium-sized farming, lower budget and especially better returns in long term.
The air conditioning system consists of two main components as follows.
1. Air ventilation: The air ventilation is the circulation between hot air from the chicken, including carbon dioxide, ammonia from
poultry farming and the fresh air outside the coop. When polluted air is driven out of the coop, the system brings the fresh air back in.
2. Evaporative cooling system: The system will cool down the temperature of the coop. When the air passes through the cooling pad,
water evaporates and the room temperature goes down.
However, there are problems in setting an environment in the chicken room listed below. The temperature at the different end of the
coop is different causing the chicken at the hot end to get sick.
1. The temperature in summer is very high and the air will not ventilate.
2. It is hard to decide the best environment for the coop.
Therefore, the researcher has invented the chicken room temperature controller using fuzzy logic controller and has built a model of a
chicken house for Implementation with Lap VIEW Program in order to create a real controller for using in the coop accordingly.

2. Related Study

The article we have been studied there levanter search articles as follows. “Fuzzy logic control systems ; Fuzzy logic controller – part I
and II” by C.C Lee, “Application of Fuzzy Logic to Approximate Reasoning Using Linguistic Synthesis” by E.H. Mandeni, “Fuzzy logic
controller design: A case study” by Lucian, “Fuzzy control for Temperature and Humidity in Refrigeration Systems” by M. Beeker, D. Oestreieh,
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H. Hasse, L, Litz and “Application of Intelligent Control Techniques for Temperature and Humidity Control in Industrial Workshops” by
Yinjunguo, Don Fang Cao, Guang Zheng, Etc.

3. The Proposed Fuzzy Controller for Chicken’s House

3.1. Fuzzy Logic Controller.
Dynamics system in the world of controller is not linear and changes the parameter value while working. Thus it is not certain and
correct control’s result. As solution for this problem and control nonlinear system, it has been invented or created various theories such as Classical
Control etc. The control as mentioned the designer needs to know the Parameter Value of system and the change of system’s parameter that it is
very difficult in practice. Thus Zadah established the theory of nonlinear system control in 1965 with the name “Fuzzy Set Theory” that the
designer of controller needn’t know the mathematic model of the system but it should only consider the control of basic system feature so Fuzzy
Logics Controller is easy to understand. Moreover, the Fuzzy Logics Controller is the center of genius men to collect their Intelligent to control
automatic system (Mandeni, 1977) by using the method of Fussy Control and controller’s working experience. Otherwise, in nonlinear control
system or any system which can not use mathematic model or any system which have been analyzed in complexity, it can control easily by using
technique method of Fuzzy Logics Control.Fuzzy Logics is a method of decision under the rule for program system in computer which has been
shown the capacity asexpert action in certain field and imitated control system for human thought procedure in controlling different work.
The basic principle of Fuzzy Logics is Fuzzy Set Theory developed by LotfiZadah in 1906 that the Fuzzy Theory is different from the
Theory of Boolean that it is the decision for 2 values as zero and one but in Fuzzy Theory there are many values counted from zero to one.
Fuzzy Logics Control will work in the condition of basic rule language then it will use the reasonable evaluation in many parts (Lucian
Mast can, 1994) to design as Fuzzy Logics Controller consisted of two parts by using the language model which copies the skill of work and
experience in control of designer in order to find the structure of Fuzzy Controller.
Structures of Logics Controller include:
- Membership function;
- Logic Operator;
- Inference Method;
- Defuzzification.
A Fuzzy Logic Controller contains a number of set of parameters that can be altered to modify the controller performance. These
parameters are: The scaling factor for each variable, the fuzzy set representing the meaning of linguistic values and the fuzzy rules.
There are some drawbacks to fuzzy controllers design mentioned above, sometime a reliable linguistic model of the operator’s control strategy
cannot be obtainable and at other times the operator experience may not allow him to control significant process changes. (Lucian Mast can, 1994) An
approach to solve these problems is provided by an adaptive fuzzy controller that modifies the fuzzy rules. An approach have been applied to control the
temperature and humidity of the following processes: Fuzzy control for temperature and humidity of chicken room using Lab view.
3.2 Temperature – humidity control systems Description.
Thermal processes are classified in two classes : Thermal processes with heat elimination and without heat elimination (Lee, 1990) This paper
present an elimination heat with show in fig. 1.
P um p

h e a te r

C o ld

hot
Fan
2

Fan
1

Fig 1.The temperature and humidity control systems.
The temperature and humidity control systems, compose the fan that perform to suck accuse hot depart a control room for decrease the
temperature. Distribution of water pumps to inject water through the cooling pat and heater serves to raise the temperature and humidity in the control room
to get the desired temperature and humidity. To obtain the desired temperature and humidity.
3.3 Design of Fuzzy controller for temperature and Humidity or chicken farm.

+

+

Fig. 2. Illustration or P.C- based Fuzzy controller for temperature and humidity for chicken farm.
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The figure 2. show tribute to the master device to control. These include Lab View program that run on the computer to fuzzy control. Then it
sends control signal to the DAQ NI 6008 to act as an interface and send a signal to the buffer circuit using pulse with moss (PWM) to control the temperature
and humidity controlled room. Then, the detection of temperature and humidity error to send feed back to the DAQ will run again and will work to close
loop system to get the response when they need to accurately and quickly.
3.3.1 Structure of control system
Fig. 3. shows the feedback control system with the fuzzy controller and the process. The fuzzy controller consists of a fuzzy temperature
controller and a fuzzy humidity controller. The inputs of the fuzzy temperature controller are the temperature error (E-temp) to change in temperature error
(De-E temp). The inputs of the fuzzy humidity controller are the humidity error (E-Hu) to change its in error (De-E Hu). The outputs of the fuzzy controller
are to change in refrigerator power (Temp-out). The strong influence of temperature on humidity is taken into account by using the temperature error as
additional input of the fuzzy humidity controller.

Fig.3 Control system with fuzzy control
Inside the fuzzy controller six fuzzy variables (Six inputs, Three outputs) and defined : E-temp = temperature error (defined as the
difference between the value of set point and the present temperature value)
De-E temp = change in temperature error, defined as the difference between present value of E-temp and its last value
De-E hu = change humidity error (defined as before)
Temp-out = change in refrigerator power
Hu-out = change in Pump power
The values of the input variables are converted by fuzzification variables linguistic in terms of five respective three linear membership
functions. The output values after defuzzification deliver to change in electrical power of the Fan power (Temp-out) and Pump power (Hu-out).For
both controllers the MAX – MIN inference method and the Centre – of – Area (CoA) – defuzzification method are used. The controller was
designed by using Lab VIEW Tool kid.
3.3.2 Fuzzy Temperature Controller
The fuzzy temperature controller is designed like a PI fuzzy controller. This means that the inputs and outputs are equivalent to
traditional PI controller (Beeker, et al., 1994; Yinjunguo, et al., 2009.)
Fig. 4 shows the membership functions for the two inputs (E-Temp, De-E temp) and the output (Temp out). The values of the variable
input and variable output are scales to interval (-10, 10). Table 1 shows the fuzzy rules of the rule base. The control law for the temperature
controller requires,

Fig. 4 Membership function definitions for the fuzzy temperature controller
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Fig. 5 Rule base for the fuzzy temperature controller
Table 1. Fuzzy rules for temperature controller
Temp-out
nb
de-E temp

ns
zo

ps
pb

E-temp
nb ns zopspb
zo ns nsnbnb
pszo ns nsnb
pspszo ns ns
pbpspszo ns
pbpbpspszo

3.3.3 Fuzzy humidity controller
Fig. 7 shows the membership functions for the fuzzy humidity controller. Besides, the humidity error (E-Hu) and its to change
(De-E Hu) this output of Humidity controller is to change in Pump power(Hu-out)

Fig. 6 shows the Membership function definitions for the humidity controller
Table 2 Fuzzy rules for Humidity controller.
Hum-out

E-Hu
nb ns zopspb

nb

zo ns nsnbnb
pszo ns nsnb
pspszo ns ns
pbpspszo ns
pbpbpspszo

ns
de-E Hu zo
ps
pb
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3.3.4 Model of Fuzzy control for Temperature and Humidity of chicken room using LabVIEW.

Fig.7 Structure of Chicken Room Farm Model

Fig.8 Chicken Room Farm Model
3.3.5 LAB VIEWprogrammingfor thechickenhouse.

Fig 9 Front Panel of program

Fig 10 Block Diagram of program
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4. The experimental Results.
The experimental result of the Fuzzy control for Temperature and Humidity of chicken room suing Lab VIEW. Result show in fig. 11

Fig.11 The step response of fuzzy Logic controller

5. Conclusions
This Research as a Fuzzy controller for temperature and relative humidity in chicken farm is described in the control design the
thermodynamic coupling of temperature on relative humidity is considered by using the temperature error as additional input for the Fuzzy
humidity controller and reimplementation in model of chicken farm which base on Lab VIEW Program. The controller does not need the object’s
mathematic model, but applies face part of serializing base on the basic fuzzy control algorithm. The application results proved that control
system has good performance in rapid response and robustness disturbance.
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อิทธิพลของรูปทรงคมตัดพันซ (Punch) ตอคุณภาพการตัดเฉือนชิ้นงานเหล็กกลาคารบอน S 50C
Influence of Cutting Edge Shape of Punch on Work Quality of Carbon Steel S50C
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บทคัดยอ

งานวิจัยนี้เปนการศึกษาอิทธิพลของรูปทรงและคมตัดแตกตางกันที่สงผลตอการสึกหรอของคมตัดของพันซและคุณภาพของขอบ
ชิ้นงาน โดยมี 3 คมตัด คือ คมตัดตรง คมตัดเฉียงและคมตัดบาก เพื่อตัดชิ้นงานที่มีลักษณะ ทรงกลมและรูปทรงสี่เหลี่ยมที่มีพื้นที่หนาตัดเทากัน มีคม
ตัดแตกตางกันไป ชนิดของวัสดุทําแมพิมพเปนเหล็ก SKD11 ชุบแข็งใหมีความแข็งสูงสุดเทากับ 60 + 1HRC วัสดุชิ้นงานที่ทําการตัดคือ S50C;JIS
หนา 2 มิลลิเมตรโดยมีชองวางของแมพิมพเทากับรอยละ 5 ของความหนาของชิ้นงาน จากการวิจัยพบวารูปทรงของพันซรูปทรงกลมคมตัดตรงมีการ
สึกหรอ 0.0027% คมตัดเฉียงมีการสึกหรอ 0.0119% คมตัดบากมีการสึกหรอ 0.0044% และพันซรูปทรงสี่เหลี่ยมคมตัดตรงมีการสึกหรอ 0.0025%
คมตัดเฉียงมีการสึกหรอ 0.0059% คมตัดบากมีการสึกหรอ 0.0053% ในดานคุณภาพของขอบงานพบวา พันซรูปทรงเหลี่ยมคมตัดเฉียงและคมตัดตรง
ใหคุณภาพขอบงานที่ดี สวนพันซคมตัดเฉียงและบากจะใหรูปทรงของชิ้นงานที่บิดเบี้ยวและโกงงอในดานรูปทรงของชิ้นงานพันซคมตัดตรงจะให
รูปรางของชิ้นงานที่ดีตามแบบกําหนด
คําสําคัญ : แมพิมพตัด การสึกหรอ รูปทรงของพันซ คมตัด

Abstract

The aim of this research was to study the influenced of various cutting edge shape on punch wear and quality of specimens edge. Three
different cutting edges as flat punch, beveled punch and punch with groove were used in this research for cut specimens same area with two shapes as circle
and the square into 0.05 time of specimen’s thickness for clearance of blanking die. The SKD11 steel with hardness about 60+ 1HRC used for punch and the
specimens was S50C steel with 2 mm. thickness. The results were revealing as follow: the wear rate of flat punch with circle shape, beveled punch and
punch with groove on circle shape were 0.0027%, 0.0119% and 0.0044% respectively. For the flat punch with circle shape, beveled punch and punch with
groove on square shape have wear rate as0.0025%, 0.0059% and 0.0053% respectively. The quality of specimen’s edge was found that the flat punch,
beveled punch with square shape have good quality, the beveled punch and punch with groove have effected to specimens distortion and bended. The
optimum of specimens shape in this research was cut from flat punch.
Keywords: Blanking Die, Wear, Punch of shape, Cutting edge.

1. บทนํา

ในงานอุตสาหกรรมการผลิตกระบวนการตัดขึ้นรูปโลหะแผนเปนกระบวนการที่มีความสําคัญในภาคการผลิต เพราะวาโลหะแผนที่ถูกตัด
ขึ้นรูปเกี่ยวขอไปในอุตสาหกรรมเกือบทุกประเภท เชน อุตสาหกรรมการผลิตชิ้นสวนรถยนต ชิ้นสวนอุปกรณไฟฟาอิเล็กทรอนิกส (ชาญยุทธ, 2548)
ตลอดจนอุตสาหกรรมประเภทอื่นๆ ชิ้นงานโลหะแผนที่ถูกผลิตขึ้นมาเพื่อรองรับกับภาคอุตสาหกรรมทั้งหลายนี้ โดยสวนใหญผลิตดวยแมพิมพ
แมพิมพตัด (Blanking operation) ซึ่งมีความสําคัญมากในเกือบทุกอุตสาหกรรมการผลิต การออกแบบแมพิมพมีความสําคัญมาก เพราะสงผล
ถึงคุณภาพของชิ้นงาน ความทนทานของคมตัด ความประหยัด ความยากงายในการขึ้นรูปแมพิมพ ความรวดเร็วในการทํางานของแมพิมพ และความคุมคา
เมื่อเทียบกับตนทุนเวลาและปริมาณชิ้นที่เกิดจากการตัด การขึ้นรูปโลหะแผนดวยแมพิมพตัดเปนกระบวนการตัดโดยใชคมตัดของพันซ (Punch) กดลงบน
แผนโลหะ โดยที่โลหะแผนจะไหลเขาไปในดาย (Die) โดยมีแรงมากระทําที่โลหะแผนทําใหพันซและดายเปนแรงเฉือน (Shear force) ซึง่ แรงทีม่ ากระทําจะ
มีทิศทางตรงขามกัน ในการตัดของพันซและดายสิ่งที่สําคัญและจะตองถูกออกแบบใหมีความเหมาะสมกับวัสดุและความหนาของโลหะแผนนั้นก็คือ
เคลียรแลนซ (Clearance) เคลียรแลนซ คือ ชองวางระหวางพันซและดาย ซึ่งจะสงผลตอคุณภาพของโลหะแผนที่ถูกตัดโดยแมพิมพตัด (วารุณี, 2552) คือ
แผนเปลา (Blanking) ซึ่งเปนการตัดที่นําแผนเปลาที่มีขนาดหรือรูปทรงตามที่ไดออกแบบไวไปใชงาน (ชาญชัย, 2538)
จากความสําคัญของปญหาในกระบวนการขึ้นรูปโลหะแผนโดยใชแมพิมพตัดนี้ มีองคประกอบที่มีความสําคัญ คือ แรงที่ใชในการตัด
เฉือน รูปราง รูปทรงของชิ้นงานที่ถูกตอง ชองวางระหวางพันซและดาย การสึกหรอของพันซ ความหนาของโลหะแผน วัสดุที่ใชในการทําพันซและ
ดาย ชนิดของวัสดุหรือโลหะแผน ทําใหผูวิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาอิทธิพลของรูปทรงของคมตัดพันซ ที่มีผลตอการสึกหรอของพันซ เมื่อใช
แมพิมพตัดที่ทําดวยวัสดุ SKD 11 ตัดโลหะแผนชิ้นงานเหล็กกลาคารบอน S50C ที่เคลียรแลนซ 5 เปอรเซ็นตตอความหนาของวัสดุโลหะแผน S50C
ที่ความหนา 2 มิลลิเมตร โดยใชแรงในการตัดเฉือน 40 KN เปนแรงตัดที่ใชในการทดลองทําการบันทึกผลการสึกหรอของพันซ ควบคูกับคุณภาพ
ขอบตัดของชิ้นงาน ลักษณะของพันซมี 2 รูปแบบ คือ พันซรูปทรงกลม พันซรูปทรงสี่เหลี่ยม โดยที่พันซทั้ง 2 รูปแบบ กําหนดใหมีพื้นที่หนาตัดของ
พันซเทากัน และมีรูปแบบของคมตัด 3 แบบ คือ คมตัดตรง (Flat punch) คมตัดเฉียง (Bevelled punch) คมตัดบาก (Punch with groove)
วัตถุประสงคของงานวิจัย
1.ศึกษาออกแบบและสรางแมพิมพตัดขึ้นรูปชิ้นงานสี่เหลี่ยมและวงกลมที่มีพื้นที่หนาตัดเทากัน
2.ศึกษาเปรียบเทียบการสึกหรอของพันซแตละรูปทรง แตละคมตัด เมื่อผานการตัดโลหะแผนไปในจํานวนชิ้นที่กําหนดโดยการชั่งวัด
3.ศึกษาเปรียบเทียบคุณภาพของชิ้นงานที่ผานการตัดขึ้นรูปจากพันซในแตละรูปทรงแตละแบบของคมตัด
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งานวิจัยที่เกี่ยวของ
Luo, S.Y. (1997)ไดทําการศึกษาอิทธิพลของมุมตัดเฉือนที่สงผลตอการสึกหรอของพันซโดยสังเกตพฤติกรรมการสึกหรอบริเวณขอบ
ของพันซ โดยกําหนดขนาดเสนผานศูนยกลางของพันซที่ 13.6 มิลลิเมตร และ 15.7 มิลลิเมตร กําหนดมุมตัดเฉือนของพันซที่12.5 องศา และ 20
องศา ลักษณะของผิวพันซเปนแบบขัดมันและเคลือบผิว โดยกําหนดวัสดุที่ใชทําพันซเปนเหล็กความเร็วรอบสูง (High-speed steel) และกําหนดคา
ความแข็งที่ 65-67 HRC ทําการทดลองตัดชิ้นงาน สังเกตวัดคาความสึกหรอของพันซโดยใชกลอ Scanning electron microscope (SEM) จากการ
ทดลองพบวามุมตัดเฉือนตางกันทําใหรูปแบบการสึกหรอตางกัน
ณัฐศักดิ์ พรพุฒิศิริ (2545) ไดทําการศึกษาอิทธิพลของชองวางของแมพิมพที่มีผลตอการสึกหรอของแมพิมพตัด โดยการศึกษาการ
ออกแบบแมพิมพตัดโดยกําหนดคาชองวางระหวางพันซและดาย ที่ระดับตางกัน คือ 3% 8% และ 18% ของความหนาวัสดุชิ้นงาน วัสดุแผนตัด
ชิ้นงานเปนเหล็กกลาไรสนิม SUS 430 โดยวัสดุพันซและดายเปน SKD11 ทําการชุบแข็งที่ระดับความแข็ง 60 HRC ในการทดลองพบวาระยะคา
ชองวางระหวางคมตัด 3% การสึกหรอของพันซเกิดขึ้นสูงที่สุด แตความสูงของครีบของชิ้นงานจะเกิดขึ้นนอยที่สุดและความสูงของครีบจะสูงขึ้นเมื่อ
เกิดการสึกหรอของพันซ สวนระยะคาชองวาง 8% พบวาการสึกหรอของพันซจะเกิดขึ้นปานกลาง ความสูงของครีบที่ชิ้นงานจะเกิดขึ้นนอยกวา สวน
ที่ระยะคาชองวางพันซกับดายที่ 18% พบวาการสึกหรอจะเกิดขึ้นต่ําที่สุด แตความสูงของครีบชิ้นงานจะเกิดขึ้นมากที่สุด
Fang,G’ (2002) ไดทํางานวิจัยที่ศึกษาอิทธิพลชองวางของแมพิมพที่มีตอคุณภาพขอบตัดของชิ้นงานและตออายุของใชงานของแมพิมพ
ตัด โดยทําการทดลองและเก็บผลการทดลองในรูปของแรงตัด คุณภาพของขอบชิ้นงานตัดโดยใชโปรแกรมทางดานไฟไนตเอลิเมนตจากการวิจัยสรุป
ไดวาชองวางของแมพิมพที่มีผลตอคุณภาพขอบตัดของชิ้นงาน คือ กรณีที่ชองวางของแมพิมพมากจะทําใหเกิดสวนโคงมน สวนการแตกและเกิดครีบ
สูง แตระยะตัดเฉือนจะเกิดขึ้นนอยและชองวางของแมพิมพที่เหมาะสมที่สุดในการทํางานนี้คือ ชองวางของแมพิมพรอยละ 5 ของความหนาชิ้นงาน

2. วิธีการทดลอง

2.1 ขั้นตอนการดําเนินการ
ในการวิจัยนี้เปนการตัดชิ้นงานดวยพันซที่มีรูปทรงแตกตางกัน 2 รูปทรง คือรูปทรงกลมและรูปทรงสี่เหลี่ยม และในพันซทั้ง 2 รูปทรง
ไดกําหนดคมตัดที่แตกตางกัน 3 คมตัด คือ คมตัดตรง คมตัดเฉียง และคมตัดบาก โดยที่พันซแตละรูปทรงมีพื้นที่หนาตัดเทากัน กําหนดใหพันซและ
ดายทํามาจากเหล็ก (JIS) SKD11 ทําการตัดแผนเหล็ก (JIS) S50C หนา 2 มิลลิเมตร และกําหนดชองวางระหวางพันซกับดายที่คา 5% ของความหนา
ของวัสดุชิ้นงาน ทําการชั่งและบันทึกคาของน้ําหนักพันซกอนและการตัดชิ้นงานจากนั้นทําการตัดและบันทึกขอมูลทุกๆ 100 ชิ้น บันทึกขอมูลทุก
ขอมูลจนกระทั่งถึง 400 ชิ้น ทําการตัดจนครบทั้ง 6 พันซและนําชิ้นงานทุก 100 ชิ้นมาสองกลองขยายกําลังขยาย 35 เทา เพื่อตรวจสอบคุณภาพของ
ขอบชิ้นงานเพื่อนํามาขอมูลที่ไดจากการทดลองทั้งหมดมาวิเคราะหและเปรียบเทียบผลเพื่อสรุปผลการวิจัย
2.2 เครื่องมือและอุปกรณที่ใชในการวิจัย
ในการทดลองใชพันซรูปทรงกลมและรูปทรงสี่เหลี่ยมที่มีคมตัดแตกตางกัน 3 ระดับ คือ คมตัดตรง คมตัดเฉียง และคมตัดบาก ดังแสดง
ในรูปที่ 1 และรูปที่ 2 ใชแมพิมพ 2 ชุด คือ แมพิมพตัดทีใ่ ชพันซรูปทรงกลมดังแสดงในรูปที่ 3 และแมพิมพตัดที่ใชพันซรูปทรงสี่เหลี่ยม ดังแสดงใน
รูปที่ 4 เครื่องเพรสขนาด 400 กิโลนิวตัน ยี่หอ Shinghai Hodong Machine Tool Works ดังแสดงในรูปที่ 5 เครื่องทดสอบความแข็ง Hardness tester
ยี่หอ Mitutoyo AR-20 ใชสําหรับการหาคาความแข็งของพันซและดายดังแสดงในรูป 6 กลองจุลทรรศน ยี่หอ LEICA EZ 4D ใชสําหรับสองถายดู
คุณภาพรอยตัดเฉือน รอยฉีกขาด รอยโคงมน และครีบของชิ้นงาน ดังแสดงในรูปที่ 7 เครื่องชั่งน้ําหนัก ยี่หอ Shinko Dehshi SJ20 CE ใชตรวจสอบ
น้ําหนักของพันซหลังจากการทําการตัดทศนิยม 3 ตําแหนง ดังแสดงในรูปที่ 9

รูปที่ 1 พันซรูปทรงกลม

รูปที่ 2 พันซรูปทรงสี่เหลี่ยม

รูปที่ 3 แมพิมพตัดที่ใชพันซรูปทรงกลม

รูปที่ 4 แมพิมพตัดที่ใชพันซรูปทรงสี่เหลี่ยม
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รูปที่ 5 เครื่องเพรสแบบขอเหวี่ยง

รูปที่ 6 เครื่องทดสอบความแข็ง

รูปที่ 7 กลองจุลทรรศน

รูปที่ 8 เครื่องชั่งน้ําหนัก

3. ผลการทดลอง
3.1 การสึกหรอของพันซ
ในการทดลองตัดแผนเปลาโดยใชเครื่องเพรสขอเหวี่ยงขนาด 40 ตัน ตัดแผนวัสดุ (แผนสตริป) ซึ่งเปนเหล็กเกรด S50C โดยที่ใชพันซ 2 รูปทรง คือ
รูปทรงกลม และรูปทรงสี่เหลี่ยม โดยมีพื้นที่หนาตัดของพันซเทากัน พันซทั้งสองรูปทรงมีคมตัด 3 รูปแบบ คือคมตัดตรง คมตัดเฉียง คมตัดบาก พบการสึก
หรอของพันซโดยแสดงเปนแผนภูมิรูปที่ 10, 11, 12, 13

รูปที่ 10 การเปรียบเทียบการสึกหรอของพันซรูปทรงกลมในแตละชนิดของคมตัด

รูปที่ 11 เปอรเซ็นตการสึกหรอของพันซรูปทรงกลมเมื่อทําการตัดครบ 400 ชิ้น
จากรูปที่ 11 จะเห็นไดวาพันซรูปทรงกลมแตละคมตัด คือ คมตัดตรง คมตัดเฉียง และคมตัดบากมีการสึกหรอเกิดขึ้น โดยที่คมตัดตรงมีการสึกหรอ
เกิดขึ้นนอยที่สุดที่ 0.0027% คมตัดบากมีการสึกหรอเกิดขึ้นปานกลางที่ 0.0044% และคมตัดเฉียงเปนคมตัดที่มีการสึกหรอสูงที่สุดที่ 0.0119
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รูปที่ 12 การเปรียบเทียบการสึกหรอของพันซ
รูปทรงสี่เหลี่ยมในแตละชนิดของคมตัด

รูปที่ 13 เปอรเซ็นตการสึกหรอของพันซรูปทรงสี่เหลี่ยม
เมื่อทําการตัดครบ 400 ชิ้น

จากรูปที่ 13 จะเห็นไดวาพันซรูทรงสี่เหลี่ยมแตละคมตัด คือ คมตัดตรง คมตัดเฉียง และคมตัดบากมีการสึกหรอเกิดขึ้น โดยที่คมตัดตรงมีการสึก
หรอเกิดขึ้นนอยที่สุดที่ 0.0025% คมตัดบากมีการสึกหรอเกิดขึ้นปานกลางที่ 0.0053% และคมตัดเฉียงเปนคมตัดที่มีการสึกหรอสูงที่สุดที่ 0.0059
เมื่อเปรียบเทียบพันซรูปทรงกลมและรูปทรงสีเหลี่ยมจากรูปที่ 10 รูปที่ 11 รูปที่ 12 และรูปที่ 13 จะเห็นไดวาพันซรูปทรงกลมมีการสึกหรอ
นอยกวาพันซรูปทรงสี่เหลี่ยม แมวาพื้นที่หนาตัดของพันซทั้งสองจะมีความเทากัน
3.2 คุณภาพขอบตัดของแผนเปลา
จากการทดลองเมื่อกําหนดเคลียรแรนซคงที่ 5 เปอรเซ็นตของความหนาของวัสดุ แตกําหนดรูปทรงของพันซแตกตางกัน คือรูปพันซทรงกลม พั้นซ
รูปทรงสี่เหลี่ยม และยังกําหนดคมตัดที่แตกตางกันคือ คมตัดตรง คมตัดเฉียง และคมตัดบาก พบวาคุณภาพของขอบตัด ในแตละรูปทรงและแตละคมตัด
นั้นมีความแตกตางกันดังในรูปที่ 14 และรูปที่ 15 ที่ถายจากกลองจุลทรรศนที่กําลังขยาย 35 เทา

X1-100

X1-200

X1-300

X1-400

X2-100

X2-200

X2-300

X2-400

X3-100
X3-200
X3-300
X3-400
หมายเหตุ X = พันซรปู ทรงกลม, 1 = คมตัดตรง, 2 = คมตัดเฉียง, 3 = คมตัดบาก จํานวนครั้งในการตัด = 100 ครั้ง, 200 ครั้ง, 300 ครั้ง และ 400 ครั้ง

รูปที่ 14 รูปขอบงานชิ้นงานตัดเปลา โดยใชพั้นซรูปทรงกลม
จากรูปที่ 14 พันซรูปทรงกลม ที่มีคมตัดตรง คมตัดเฉียง และคมตัดบาก คุณภาพขอบผิวขอบตัด จะพบวาพันซคมตัดเฉียงคุณภาพขอบตัด
ดีกวา คือมีรอยตัดเฉือนที่เรียบตรงมากกวาและรอยฉีกขาดที่ดีกวา สวนคมตัดบากพบวามีคุณภาพขอบงานรองลงมา คือมีรอยตัดเฉือนที่เรียบ
รองลงมา รอยฉีกขาดเรียบรองลงมาจากคมตัดเฉียง และมีครีบเกิดขึ้นรองลงมาจากคมตัดเฉียง สวนคมตัดตรงนั้นพบวามีคุณภาพผิวงานที่แยที่สุดเมื่อ
เปรียบเทียบกับคมตัดทั้งสอง เนื่องมาจากมีรอยตัดเฉือนที่คอนขางหยาบ ผิวงานฉีกขาดนั้นหยาบมากกวาตัดทั้ง 2 คมตัด และยังเกิดครีบมากวาคมตัด
ทั้ง 2 ขางตน สวนรอยโคงมนทั้ง 3 คมตัดนั้นมีนอยและมีคาใกลเคียงกัน
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A1-100

A2-100

A3-100

A1-200
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A1-300

A2-200

A2-300

A3-200

A3-300

A1-400

A2-400

A3-400

หมายเหตุ A = พันซรูปทรงสี่เหลี่ยม , 1 = คมตัดตรง , 2 = คมตัดเฉียง , 3 = คมตัดบาก จํานวนครั้งในการตัด = 100 ครั้ง, 200 ครั้ง, 300 ครั้ง และ 400 ครั้ง

รูปที่ 15 รูปขอบงานชิ้นงานตัดเปลา โดยใชพั้นซรูปสี่เหลี่ยม
จากรูปที่ 15 พบวา พันซรูปทรงสี่เหลี่ยม ที่มีคมตัดตรง คมตัดเฉียง และคมตัดบาก จะพบวาคุณภาพขอบผิวงานหรือขอบตัดของพันซคมตัดเฉียง
จะใหขอบที่มีรอยตัดเฉือนมากที่สุด มีรอยฉีกขาดที่เรียบหรือดีกวาทั้ง 2 คมตัด และมีครีบนอยสุด สวนคมตัดตรงพบวามีรอยตัดเฉือนที่คอนขาง
สม่ําเสมอแตนอยกวาคมตัดเฉียง รอยฉีกขาดคอนขางเรียบ มีครีบเกิดอยูบางและจะมีครีบเกิดมากขึ้นในจํานวนการตัดที่มากขึ้น สวนในคมตัดบาก
พบวารอยตัดเฉือนไมสม่ําเสมอผิวหยาบกวารอยตัดเฉือนทั้งสองคมตัด ผิวรอยฉีกขาดไมสม่ําเสมอและยังเกิดครีบมาก
เปรียบเทียบรูปที่ 14 และรูปที่ 15 ระหวางพันซรูปทรงกลมและพันซรูปทรงสี่เหลี่ยม ทั้ง 2 รูปทรง กับคมตัดชนิดเดียวกัน คือพันซรูปทรงกลม
คมตัดตรงกับพันซรูปทรงสี่เหลี่ยมคมตัดตรง คมตัดเฉียงกับคมตัดเฉียงและคมตัดบากกับคมตัดบาก พบวาพันซรูปทรงสี่เหลี่ยมใหคุณภาพผิวขอบตัด
ที่ดีกวาพันซรูปทรงกลม
3.3 ดานรูปทรงของแผนเปลา

รูปที่ 16 รูปทรงขอบชิ้นงานกลม

รูปที่ 17 รูปทรงขอบชิ้นงานสี่เหลี่ยม

จากรูปที่ 16 และรูปที่ 17 พันซรูปทรงกลมและพันซรูปทรงสี่เหลี่ยม พบวา ชิ้นงานที่ตัดจากพันซคมตัดตรง จะใหรูปทรงที่ไมบิดเบี้ยวสามารถ
นําไปใชงานไดในกรณีที่งานตองใชรูปทรงแบนราบ แตพันซคมตัดเฉียงและคมตัดบาก พบวา ชิ้นงานจะมีรูปรางเอียงและโกงงอ ทําใหไมสามารถนํา
แผนเปลาไปใชในงานที่ตองการรูปรางหรือรูปแบบได
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3.4 อภิปรายผล
1. จากการทดลองการสึกหรอของพันซพบวาคมตัดตรงมีการสึกหรอนอยกวาคมตัดบากและคมตัดเฉียง เปนเพราะวามุมในการตัดของ
คมตัดตรงเปนศูนยองศา แตจะใชแรงในการตัดมากกวาพันซคมบากและคมตัดเฉียง เหตุผลที่คมตัดเฉียงมีการสึกหรอมากกวาเพราะวาในการตัดจะ
ตัดลักษณะเฉือน มุมตัดที่นอยกวาจะทําใหเกิดการสึกหรอมากกวา แตจะใหคุณภาพผิวงานหรือคุณภาพขอบตัดที่ดีกวาคือมีรอยตัดเฉือนที่มากมีรอย
ฉีกขาดที่เรียบกวาและมีครีบนอยกวาคมตัดบากและคมตัดตรง
2. จากการทดลองพบวาลักษณะของรอยตัดเฉือนจะมีรูปแบบการสึกหรอที่แตกตางกัน เนื่องมาจากมุมในการตัดเฉือนที่แตกตางกัน
เปนผลใหการสึกหรอของพันซที่ทําการทดลองสึกหรอไมเทากันและคุณภาพของขอบชิ้นงานแตกตางกันสอดคลองกับงานวิจัยของ Luo และณัฐศักดิ์
พรพุฒิศิริ, Fang,g’ พบวาชองวางของแมพิมพมีผลตอคุณภาพขอบตัดชิ้นงานและความสูงของครีบสูงขึ้นเมื่อเกิดการสึกหรอของพันซ

4. สรุปผลการทดลอง

จากการวิจัยสามารถสรุปผลไดวา รูปทรงของพันซกลมและพันซสี่เหลี่ยมที่มีพื้นที่หนาตัดเทากันนั้นพันซรูปทรงสี่เหลี่ยมมีการสึกหรอ
มากกวาพันซรูปทรงกลม และรูปแบบของคมตัดของพันซทั้งสองรูปทรงนั้น อันไดแก คมตัดตรง คมตัดเฉียง และคมตัดบาก สงผลตอการสึกหรอ
ของพันซและคุณภาพขอบตัดของชิ้นงาน โดยที่พบวารูปทรงของพันซรูปทรงกลมคมตัดตรงมีการสึกหรอ 0.0027 % คมเฉียงมีการสึกหรอ 0.0119
% คมตัดบากมีการสึกหรอ 0.0044 % และพันซรูปทรงสี่เหลี่ยมคมตัดตรงมีการสึกหรอ 0.0025 % คมตัดเฉียงมีการสึกหรอ 0.0059 % คมตัดบากมี
การสึกหรอ 0.0025 % ในดานคุณภาพของขอบงานพบวา พันซรูปทรงเหลี่ยมคมตัดเฉียงใหคุณภาพขอบงานทีด่ ี ในดานรูปทรงของชิ้นงานพันซคม
ตัดตรงจะใหรูปรางของชิ้นงานที่ดีตามแบบกําหนด สวนพันซคมตัดเฉียงและบากจะใหรูปทรงของชิ้นงานที่บิดเบีย้ วและโกงงอ

5. เอกสารอางอิง

ชาญยุทธ มะกา พงศพันธ แกวตาทิพย วารุณี เปรมานนท และรัชนี ไพศาล, 2548, อิทธิพลของชนิดเหล็ก เครื่องมือ ที่มีผลตอการสึกหรอของ
แมพิมพตัด. วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ. , ปที่ 28 ฉบับที่ 2, หนาที่ 169-174
ชาญชัย ทรัพยากร, 2538, การออกแบบแมพิมพ, พิมพครั้งที่ 10, สมาคมสงเสริมเทคโนโลยี (ไทย – ญี่ปุน), กรุงเทพ, หนา 1-2
ณัฐศักดิ์ พรพุฒิศิริ , วารุณี เปรมานนท และ พงษพันธ แกวตาทิพย, /2545, การศึกษาอิทธิพลของชองวางแมพิมพที่มีผลตอพฤติกรรมการสึกหรอ
ของแมพิมพตัด, การประชุมเครือขายวิศวกรรมเครื่องกลแหงประเทศไทย ครั้งที่ 16 ,หนา 437-441.
วารุณี เปรมานนท และ พงศพันธ แกวตาทิพย, 2552, แมพิมพโลหะแผน ,สํานักพิมพ ส.ส.ท , กรุงเทพ , หนา 72-73.
Fang, G’, 2002, Finite Element Simulation of Effect of Clearance on the Forming Quality in the Blanking Process, Journal of Material Process,
pp.209-215
Luo,S.Y.,1997, Studies on the Wear Conditions and The Sheared Edges in Punching Journal of Wear, Vol.28,pp.81-90.
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การศึกษาอิทธิพลของปจจัยการเชื่อมอารคโลหะกาซคลุม (GMAW) รวมการอบคืนตัวรอยเชื่อมตอ
สมบัติการเชื่อมเหล็กกลาคารบอนต่ํา AISI 1010
Influence of Parameters of GMAW Process Intregrate Temper Bead Welding on Properties
of Carbon Steel Weld AISI 1010
ชาญชัย วิเศษสุมน และ สันติรัฐ นันสะอาง
Chanchai visetsumon and Santirat Nansaarng
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E-mail:perkera@hotmail.com โทร. 081-2834715

บทคัดยอ

งานวิจัยนี้ศึกษาอิทธิพลของปจจัยกรรมวิธีการเชื่อมอารคกาซคลุม (GMAW) รวมการอบคืนตัวรอยเชื่อมตอสมบัติการเชื่อมเหล็กกลาคารบอนต่าํ AISI
1010 โดยศึกษามีปจจัยไดแก กระแสไฟ 350 Amp และความเร็วในการเชื่อม 500 มิลลิเมตร/นาที ในการศึกษาใชเครื่องเชื่อม CIGWELD รุน TRANSMIG
400 ใชลวดเชื่อม รหัส ER 70s-6 ขนาดเสนผานศูนยกลาง 1.2 มิลลิเมตร ใชแกสผสมระหวางกาซอารกอน 80% และกาซคารบอนไดออกไซด 20% โดยนํา
ชิ้นงานมาเชื่อมทับแนวตั้งแต 10 - 100 เปอรเซ็นต และนําไปตัดในชวงเปอรเซ็นต 10 - 100 เปอรเซ็นต แลวนําเหล็กไปทดสอบหาคุณภาพทางกลดานความ
แข็ง และศึกษาโครงสรางจุลภาพของชิ้นงาน ผลการทดลองคุณภาพทางกลดานความแข็งบริเวณเนื้อแนวเชื่อม บริเวณผลกระทบรอน และบริเวณเนื้อ
ชิ้นงาน พบวาในชวงการเชื่อมทับแนว 60% ไดคาสมบัติทางกลดานความแข็ง ที่ดีที่สุด
คําสําคัญ: เหล็กกลาคารบอนต่ํา AISI1010 โครงสรางจุลภาค เนื้อแนวเชื่อม บริเวณผลกระทบรอน

Abstract

This research was study on the influence of factor of gas metal arc welding integrate with temper bead welding on properties of carbon
steel weld AISI 1010. The specified parameter in this study is 350 Amp of electric current at the traverse speed of 500 millimetres per minute,
TRANSMIG 400 of CIGWELD machine was used in the study by using the welding wire code of ER 70s-6 in the size of core is 1.2 millimetres
and using 80 percents of argon gas and 20 percents of carbon dioxide. The researcher took the parent material to weld by overlap method in 10-100
percents, testing the quality on hardness of welding line and studying microstructure of the material after that. The result of quality on hardness of
welding line, heat affected zone, and surface of material is the best hardness of welding quality is on the 60 percents of overlap.
Keywords: Carbon steel weld AISI 1010, Microstructure, Parent material, Heat affected zone.

1. บทนํา

ปจจุบันการเชื่อมโลหะถือวาเปนกระบวนการที่มีความสําคัญตอการผลิตและการขยายตัวของอุตสาหกรรมไทย ซึ่งประเทศไทยเปนประเทศที่กําลัง
พัฒนา โดยกระบวนการเชื่อมทําใหเกิดการสรางสรรคผลิตภัณฑ เกิดสิ่งกอสราง ยังแกไขปญหาดานการซอมบํารุง (กรภัทร, 2549) และการซอมแซม
ชิ้นสวนโลหะที่แตกหักหรือสึกหรอซึ่งอุตสาหกรรมตางๆ ยังตองอาศัยกระบวนการเชื่อมเปนหลัก เชนอุตสาหกรรมยานยนต อุตสาหกรรมการตอเรือ
อุตสาหกรรมปโตเลียม และอุตสาหกรรมประกอบโครงสรางดวยเหล็กทั่วไป โดยกรรมวิธีการเชื่อมอารคโลหะกาซคลุม Gas Metal Are Welding (GMAW)
เปนกระบวนการเชื่อมที่ใชกาซปกคลุมจากภายนอก ขณะที่ทําการอารคอากาศที่ปกคลุมรอบๆบริเวณการอารคจะถูกแทนที่ดวยกาซปกคลุม เพื่อปองกัน
ไมใหกาซไนโตรเจน,ไฮโดรเจน, ออกซิเจน และไอน้ําเขามารวมตัวกับแนวเชื่อม ซึ่งกาซเหลานี้เปนถือวาเปนสารมลทินที่เปนสาเหตุที่ทําใหเกิดการ
แตกราว (Crack) และความพรุนของตะเข็บเชื่อม (มานะศิษฏิ์, 2542) ซึ่งปจจุบันถือวา กรรมวิธีการเชื่อมอารคโลหะกาซคลุมมีความสําคัญมากใน
อุตสาหกรรมไทย เพราะกรรมวิธีการเชื่อมอารคโลหะกาซคลุมเปนกระบวนการที่ควบคุมไดงาย ใหประสิทธิภาพรอยตอสูง เชื่อมไดรวดเร็ว และ
ประหยัดเวลาในการทําความสะอาดแนวเชื่อม (ยงยุทธและคณะ, 2551) วิธีการเชื่อมแบบ Temper bead welding คือเทคนิคการทํา Tempering กับแนวเชื่อม
โดยการเชื่อมทับแนวเชื่อม เปนการปรับปรุงโครงสรางทางโลหะวิทยาชวงบริเวณผลกระทบรอนของแนวเชื่อมใหดีขึ้น และเปนการควบคุมความแข็ง
ปองกันการแตกราวของงานเชื่อม (Aloraier, A. Ibrahim, R. and P. Thomson .2006) โดยงานวิจัยนี้ เปนการศึกษาเปอรเซ็นตการเชื่อมทับแนว สวนใหญชาง
เชื่อมโดยมากจะอาศัยประสบการณในการเชื่อม โดยการลองผิดลองถูกในการเชื่อมทับแนว โดยชางเชื่อมไมรูวาจะตองเชื่อมทับแนวกี่เปอรเซ็นตของแนว
เชื่อม (จักรพันธ และอรรถพล, 2551) ที่มีผลทําใหไดคาสมบัติทางกลดานความแข็งที่ดีที่สุด ดังนั้นงานวิจัยนี้ตองการศึกษาหาเปอรเซ็นตของการเชื่อมทับ
แนวเชื่อมที่เหมาะสมที่สุด เพื่อนําไปประยุกตใชใหเกิดประโยชนกับงานในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของตอไป

2. วิธีการทดลอง

2.1 การทดลอง
วิธีการทดลองใชกรรมวิธีการเชื่อมอารคโลหะกาซคลุม (GMAW) โดยใชเครื่องเชื่อม CIGWELD รุน TRANSMIG 400 (ตามรูปที่ 1) แผนชิ้นงานที่
นํามาใชในการทดลองเปนเหล็กกลา ตามมาตรฐาน AISI 1010 ขนาด 100 x 200 x 9 มิลลิเมตร (ตารางที่ 1 แสดงสวนผสมทางเคมีเหล็ก AISI 1010) โดยใชลวด
เชื่อมตามมาตรฐาน AWS A5.18 ER70S-6 ขนาดเสนผานศูนยกลาง 1.2 มิลลิเมตร ทําการเชื่อมทาราบแบบอัตโนมัติ (ตารางที่ 2 แสดงสวนผสมทางเคมีของ
ลวดเชื่อมตามมาตรฐาน AWS A5.18 ER70S-6) โดยกําหนดคาการควบคุมตัวแปร (พารามิเตอร) ตางๆ ในกรรมวิธีการเชื่อมอารคโลหะกาซคลุม GMAW
(ตารางที่ 3 แสดงคาพารามิเตอร) โดยกาซที่ใชในการปกคลุมใชกาซ 2 ชนิด คือกาซอารกอน (Ar) ผสมกับกาซคารบอนไดออกไซด (CO2) มาผสมกันดวย
เครื่องผสมกาซ (ตามรูปที่ 2) ในอัตราสวนผสม Ar 80% กับ CO2 20%
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ตารางที่ 1 แสดงสวนผสมทางเคมีของเหล็ก AISI 1010
C

Si

Mn

P

S

Cr

Ni

Mo

Al

V

0.12

0.24

0.32

0.02

0.01

0.01

0.01

0.06

0.01

0.001

ตารางที่ 2 แสดงสวนผสมทางเคมีของลวดเชื่อมตามมาตรฐาน AWS A 5.18 ER70S-6
C
0.10

Si
0.88

Mn
1.45

P
0.012

S
0.014

ตารางที่ 3 แสดงการควบคุมตัวแปร (พารามิเตอร) ตาง ๆ ในการทํางาน GMAW
Thickness (mm.)
9

Electrode (mm.)
1.2

Current range (amp)
350

Traverse speed (mm./min)
500

รูปที่ 1 เครื่องเชื่อม CIGWELD รุน TRANSMIG 400

Electrode stick-out (mm./min)
6

Gas flow rate (l/min)
15-20

รูปที่ 2 เครื่องผสมแกส (Gas Mixer)

2.2 การดําเนินการเชื่อม
ทําการเชื่อมแนวเชื่อมแรกบนชิ้นงานในแนวเสนตรง ขนาดของแนวเชื่อม 10 มิลลิเมตร ความยาวแนวเชื่อม 165 มิลลิเมตร แลวปลอยใหเย็นตัว
(ตามรูปที่ 3) และทําการเชื่อมแนวเชื่อมที่ 2 โดยใหขอบแนวเชื่อมทับกับแนวเชื่อมแรก ตั้งแต 0% - 100% ในทิศทางเดียวกัน (ตามรูปที่ 4) โดยกําหนด
คาพารามิเตอรในการเชื่อมคือ กระแสไฟ 350 Amp ความเร็วในการเชื่อม 500 มิลลิเมตรตอนาที กาซที่ใชในการปกคลุมเปนกาซผสม Ar 80% กับ
CO2 20% คลุมแนวเชื่อม อัตราการไหลของกาซคลุม 15-20 ลิตรตอนาที เมื่อเชื่อมเสร็จแลวนําชิ้นงานมาตัดตามที่กําหนดไว รวมทั้งหมด 10 ชิ้น

(ก)

(ข)

รูปที่ 3 ชิ้นงานทดลอง (ก) ภาพจําลองขนาดแนวเชื่อมและขนาดของชิ้นงาน
(ข) ภาพชิ้นงานจริงที่ทําการเชื่อมดวยกรรมวิธีการเชื่อมแบบ GMAW

(ข)
(ก)
รูปที่ 4 ขั้นตอนการเชื่อมชิ้นงาน (ก) ภาพจําลองแนวเชื่อมที่เชื่อมทับแนว
(ข) ภาพชิ้นงานจริงที่เชื่อมทับแนวดวยกรรมวิธีการเชื่อมแบบ GMAW
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2.3 การวัดคาความแข็ง
การวัดคาความแข็งตามเปอรเซ็นตของการเชื่อมทับแนว โดยวัดคาความแข็งผานเนื้อชิ้นงาน, เนื้อแนวเชื่อม และบริเวณของผลกระทบรอน ใน
การเชื่อมตามเปอรเซ็นตการทับแนวที่แตกตางกันภายใตแรงกดเทากัน 5 kg. (ตามรูปที่ 5) โดยตําแหนงของการวัดคาความแข็ง แบงออกเปน แถว 1, 2
และ 3 ตามแนวของชิ้นงานเชื่อม โดยแตละแถวกดแถวละ 6 จุด ระยะหางแตละจุดหางกัน 1 มิลลิเมตร

รูปที่ 5 แสดงตําแหนงของการวัดความแข็ง
2.4 โครงสรางมหภาคตามความแตกตางของเปอรเซ็นตเนื้อแนวเชื่อมที่เชือ่ มทับแนว
สวนหนาตัดขวางของเนื้อแนวเชื่อม (Specimen) แลวนําชิ้นงานไปขัดดวยเครื่องขัดแบบจานหมุนแลวขัดมันดวยผงขัด (Polishing) แลวนํามากัดกรดโดยวิธจี มุ
ผิวหนาเพื่อใหเห็นโครงสราง (Macrostructure) เพื่อศึกษาหาประสิทธิภาพของสวนเหลื่อมของแนวเชื่อมที่เชื่อมทับแนวแตกตางกันตามเปอรเซ็นต (ตามรูปที่ 6)

รูปที่ 6 โครงสรางมหภาคของสวนหนาตัดขวางของเนื้อแนวเชื่อมตามเปอรเซ็นตที่เชื่อมทับแนว

3. ผลการทดลองและการวิจารณผล
3.1 ประสิทธิภาพรอยละของเนื้อแนว
ประสิทธิภาพรอยละของเนื้อแนวเชื่อมที่เชื่อมทับแนวดานความแข็งของชิ้นงานเชื่อม (รูปที่ 7 และรูปที่ 8) แสดงคาความแข็งของชิ้นงานเชื่อมที่
เชื่อมทับแนว 10% และ 50% ผลการทดลองปรากฏวาคาความแข็งของชิ้นงานจะมีความแข็งมากในบริเวณ ที่ไมไดผานการเชื่อมอบคืนตัวจากการ
เชื่อมทับแนว โดยเฉพาะบน line1 และ line 2 ซึ่งคาความแข็งตาง ๆ เหลานี้จะลดลงอยางมีเหตุผล เมื่อปริมาณเปอรเซ็นตของการเชื่อมทับแนวเพิ่ม
มากขึ้น จะสงผลตอการทําอบคืนตัวรอยเชื่อม จากการทดลองพบวาแนวเชื่อมที่ทับกันในชวงที่ 40% - 70% ของแนวเชื่อมที่เชื่อมทับกันจะเปนชวงที่
มีความแข็งแรงที่ใกลเคียงกันมากในตําแหนง Line 1, 2 และ 3 เปนชวงที่เหมาะสมสําหรับนําไปใชงาน (ตามรูปที่ 9)

รูปที่ 7 แสดงคาความแข็งของเนื้อแนวเชื่อมแถวที่ 1, 2 และ 3 ที่เชื่อมทับกัน 10 เปอรเซ็นต
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รูปที่ 8 แสดงคาความแข็งของเนื้อแนวเชื่อมแถวที่ 1, 2 และ 3 ที่เชื่อมทับกัน 50%

รูปที่ 9 แสดงคาความแข็งของแนวเชื่อมตามชวงเปอรเซ็นตที่เชื่อมทับแนว
3.2 โครงสรางจุลภาคของชิ้นงานเชื่อม
โครงสรางจุลภาคของชิ้นงานเชื่อมเดิมประกอบดวยเฟอรไรต (Ferrite) และเพิรลไรต (Perrite) (ตามรูป 10.a สวนรูปที่ 10.b) แสดงใหเห็นวาโครงสราง
จุลภาคของเนื้อแนวเชื่อม โครงสรางบริเวณผลกระทบรอน ภายหลังจากการเชื่อม โดยโครงสรางจุลภาคของแนวเชื่อมแนวแรกจะเปลี่ยนแปลงโครงสราง
เนื่องจากความรอนที่เกิดจากการเชื่อมทับแนว ซึ่งการสะสมความรอนของแนวเชื่อมขึ้นอยูกับเปอรเซ็นตของการเชื่อมทับแนว โดยแนวเชื่อมที่ถูกเชื่อมทับจะ
ถูกปรับปรุงโครงสราง
(ก)

(ข)

รูปที่ 10. (ก) แสดงโครงสรางจุลภาคของชิ้นงานและรูป (ข) แสดงโครงสรางมหภาคบริเวณเนื้อชิ้นงาน, เนื้อแนวเชื่อม และบริเวณผลกระทบรอน
โครงสรางจุลภาคบริเวณผลกระทบรอนของแนวเชือ่ มแนวแรกจะมีเม็ดเกรนที่จัดเรียงไมเปนระเบียบ(ตามรูปที่ 11.a) เมื่อทําการเชื่อมอบคืนตัว
รอยเชื่อมเม็ดเกรนจะเปลี่ยนเปนเม็ดเกรนที่มีขนาดใกลเคียงกันและจัดเรียงตัวเปนระเบียบและมีคุณสมบัติทางกลที่ดีกวา (ตามรูปที่ 11.b)
(a)

(b)

รูปที่ 11. (a) แสดงโครงสรางจุลภาคบริเวณผลกระทบรอนกอนเชื่อมอบคืนตัวรอยเชื่อมและรูป
(b) แสดงโครงสรางจุลภาคบริเวณผลกระทบรอนหลังเชื่อมอบคืนตัวรอยเชื่อม
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4. บทสรุป
จากการศึกษาอิทธิพลของปจจัยการเชื่อมอารคโลหะกาซคลุม (GMAW) รวมการอบคืนตัวรอยเชื่อมตอสมบัติการเชื่อมเหล็กกลาคารบอนต่ํา AISI 1010
ปรากฏวาประสิทธิภาพของความแข็งที่เหมาะสมมากที่สุดเมื่อผานกระบวนการเชื่อมโลหะกาซคลุม GMAW ชวงที่ 60% ของแนวเชื่อมที่เชื่อมทับกันเหมาะสม
ที่สุดสําหรับนําไปใชงาน สวนดานโครงสรางจุลภาคในบริเวณผลกระทบรอนกอนทําการเชื่อมอบคืนตัวรอยเชื่อมจากเม็ดเกรนที่จัดเรียงตัวไมเปนระเบียบ เมือ
ทําการเชื่อมอบคืนตัวรอยเชื่อมโดยการเชื่อมทับแนวเม็ดเกรนจะมีขนาดใกลเคียงกันและจัดเรียงตัวเปนระเบียบมีเม็ดเกรนใกลเคียงกับเนื้อชิ้นงานเชื่อม
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การศึกษาพารามิเตอรการเจาะแบบแรงเสียดทานตอการเจาะเหล็กกลาผสม (AISI 4140)
A Study of Friction Drilled Parameter on Work Properties of Alloy Steel (AISI 4140)
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บทคัดยอ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ ศึกษาปจจัยที่สงผลตอการเจาะแบบแรงเสียดทาน วัสดุที่ใชในการทดลองเปนเหล็กกลาผสม AISI 4140 และ
ใชดอกเจาะแทงกลมคารไบดขนาด 8 มิลลิเมตร ยาว 50 มิลลิเมตร มุมที่ใชในการเจาะ 30 องศา ปจจัยที่ศึกษาประกอบดวย อัตราสวนผิวสัมผัสแรง
เสียดทาน3ระดับ คือ 50%, 75% และ 100% ความเร็วตัด 3 ระดับ คือ 30,43,และ60 เมตรตอนาที และอัตราปอน 3 ระดับ คือ 70, 95, 120 มิลลิเมตรตอ
นาที ผลการทดลองพบวา ปจจัยที่สงผลตอความเรียบผิว คือ ปจจัยรวมระหวางความเร็วตัด และอัตราปอน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ
ปจจัยหลักที่ ผิวสัมผัสแรงเสียดทาน อยางมีนั ยสําคัญทางสถิติที่ระดั บ .01 นอกจากนี้ยังพบวา ที่ความเร็ว ตัด 43 เมตรตอนาทีและอัตราปอน70
มิลลิเมตรตอนาทีสงผลตอความเรียบผิวที่ 0.966 ไมโครเมตร และผิวสัมผัสแรงเสียดทานที่ 50 % สงผลตอความเรียบผิวที่ 1.075 ไมโครเมตร เปน
ความเรียบผิวที่ดีที่สุด
คําสําคัญ : ดอกเจาะแทงกลมคารไบด อัตราสวนผิวสัมผัสแรงเสียดทาน ความเร็วตัด อัตราปอน ความเรียบผิว

Abstract

This research objective was to study factors that affected to friction drilled of alloy steel. Material used to study was alloy steel (AISI
4140) using carbides drill with diameter 8 mm. and 50 mm. long with 30 degree. Factors studied were consisted of friction ratio3 level at 50%,
75% and 100%, speed of cut 3 level at30,43 and 60 m/min, and feed rate 3 level at 70, 95 and 120 mm./min. Result revealed that interaction affect
between speed of cut and feed rate was affected to surface roughness significantly different at the level of .01. Besides, main affect of friction ratio
was showed significantly different to surface roughness at the level of .01. Finally interaction affect of speed of cut at 43 m/ min and feed rate at 70
mm./ min indicated the best surface roughness at .966 µm and main affect of friction ratio at 50% indicated surface roughness at 1.075 µm.
Keywords: Carbides drill, Friction ratio, Speed of cut, Feed rate, Surface roughness.

1. บทนํา
กรรมวิธีการผลิตที่ดีนั้นจําเปนที่จะตองใช เครื่องจักรกลที่มีความสามารถในการผลิต มีความคุมคาทางเศรษฐกิจและมีความเที่ยงตรง ซึ่งการ
เลือกใชเครื่องจักรและกรรมวิธีการผลิตที่เหมาะสมนั้นจะตองมุงถึงปริมาณในการผลิตชิ้นงาน คุณภาพของชิ้นงาน ประโยชนใชสอยและขีดจํากัดในการ
ทํางานของเครื่องจักร เมื่อมีความตองการผลิตชิ้นงานที่มีปริมาณมากๆ ก็ตองเลือกเครื่องจักรแบบเอนกประสงคเชน เครื่องกลึง เครื่องเจาะ เครื่องกัด และ
เครื่องไส (สาคร, 2541) การเจาะเปนกรรมวิธีการผลิตอยางหนึ่งและการเจาะแบบแรงเสียดทานระหวางชิ้นงานและเครื่องมือตัดทรงกรวยกับการเจาะวัสดุบางๆ
จุดประสงคคือ เจาะเพื่อทําบูช และบูชที่เกิดขึ้นจะมีผิวสัมผัสซึ้งสามารถสวมกับเพลาไดอยางมั่นคงและ ยังเจาะเพื่อเพิ่มความหนาสําหรับทําเกลียวใชในการ
จับยึดโดยไมจําเปนตองเชื่อมนัตติดที่สําคัญอีกประการหนึ่งคือการเจาะที่รวดเร็วและไรมลพิษและสามารถเจาะรูขนาดใดๆ ก็ได ยิ่งไปกวานั้นไมเพียงแตยืด
อายุการใชงานของเครื่องมือเจาะยังสามารถลดคาใชจายในขบวนการผลิตไดอีกดวย (Han- Ming Chow et al., 2007) ในการเจาะแบบใชแรงเสียดทานจะ
พิจารณาจากความเร็วตัด อัตราปอน มุมของแรงเสียดทาน และพื้นผิวสัมผัส โดยใชเครื่องกัดซีเอ็นซีที่ ถูกนํามาใชงานในอุตสาหกรรมอยางแพรหลาย
เนื่องจากสามารถทํางานไดคอนขางหลากหลาย เชน งานกัด งานเจาะ งานควาน งานทําเกลียว เปนตน ทําใหเครื่องกัดซีเอ็นซีถูกออกแบบใหมีการเคลื่อนที่
ตั้งแต 3 แนวแกนขึ้นไป โดยมีแนวแกนหลัก 3 แกน ไดแก แกน X แกน Y แกน Z (ชาลี, 2543) ดอกกัดที่ใชเปนวัสดุ ซีเมนตคารไบด (Cement carbide) และ
ซีเมนตคารไบด คือ อนุภาคของคารไบดชนิดตางๆมารวมเขาดวยกันโดยวิธีการของโลหะผงวิทยา (Power metallurgy) ประกอบไปดวย ทังสเตนคารไบด
(Wc), ไททาเนียมคารไบด (TaC), นีโอเบียมคารไบด (NbC), โดยมีโคบอลต (Co) เปนตัวของคารไบดมีขนาดเล็กมาก ประมาณ1-10ไมครอนซีเมนตคารไบด
สามารถใชงานที่ความเร็วตัดสูงกวาเหล็กกลารอบสูงได และยังมีความตานทานการสึกหรอสูงกวาอีกดวย ซีเมนตคารไบดสามารถนําไปเคลือบผิวไดเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพของเครื่องมือตัด ซึ่งสารเคลือบและวิธีการเคลือบจะขึ้นอยูกับเทคนิคของผูผลิตแตละราย (Sumipol Co,. Ltd., 2550) ในขบวนการผลิตเหลานีว้ สั ดุ
เปนปจจัยหนึ่งที่สําคัญและการพัฒนาเทคโนโลยีเหล็กกลาผสม AISI 4140 ไดรับการยอมรับอยางกวางขวางเนื่องจากมีลักษณะเปนเหล็กกลาผสมต่ํา ความ
แข็งแรงสูงมีโครเมียมและโมลิดินัมเปนสวนผสมสําคัญในการเพิ่มความแข็งแรง ความสามารถในการชุบแข็ง ความทนทานตอการสึกหรอ ลักษณะเดนของ
เหล็กกลาผสม AISI 4140 มีความแข็งแรงสูง ตานทานการลาตัวไดดี ตานทานการสึกหรอไดดี สามารถนําไปใชงานสําหรับชิ้นสวนเครื่องจักรกลที่ตองการ
ความแข็งแรงสูง ดังนั้นวัตถุประสงคหลักของการวิจัยคือการใชผลการเจาะแบบแรงเสียดทานแบบตางๆ เปนตัวตนในการทดลองเปรียบเทียบพารามิเตอรที่
สงผลตอความเรียบผิวของรูเจาะ
วัตถุประสงคของการวิจัย
1 ศึกษาปจจัยที่สงผลตอการเจาะแบบแรงเสียดทานในการเจาะเหล็กกลาผสม (AISI 4140)
2 เปรียบเทียบพารามิเตอรที่สงผลตอความเรียบผิวของรูเจาะแบบแรงเสียดทานในการเจาะเหล็กกลาผสม (AISI 4140)
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งานวิจัยที่เกี่ยวของ
Wei-Liang Ku et al., (2010) ศึกษาเรื่อง Optimization in thermal friction drilling for SUS 304 stainless steel เพื่อพัฒนารูปแบบการเจาะที่ใชความ
รอนจากแรงเสียดทานไดใชวิธีการTaguchi เปนแนวทางในการทดลอง ใชเหล็ก SUS 304 ขนาด 30x30x2 มม. เปนวัสดุในการทดลอง มุมเสียดทาน,
อัตราสวนผิวสัมผัสแรงเสียดทาน, อัตราปอนและความเร็วรอบเปนตัวทดสอบ สําหรับความหยาบของผิวและความยาวของบูชก็ไดรับการทดสอบเหมือนกัน
พบวามุมเสียดทานและความเร็วเปนพารามิเตอรที่สําคัญซึ้งสงผลตอความเรียบผิวในการเจาะ นอกจากนี้พารามิเตอรที่เหมาะสมคือ มุมเสียดทาน 30 องศา
อัตราสวนผิวสัมผัสแรงเสียดทาน คือ 50% ความเร็วรอบคือ 3,600 rpm.
Han- Ming Chow et al., (2007) ศึกษาเรื่อง Machining characteristic study of friction drilling on AISI 304 stainless steel มุมเสียดทานและรูปทรงการ
เจาะ, อัตราสวนผิวสัมผัสแรงเสียดทาน, อัตราปอนและความเร็วรอบสงผลตอความเรียบของผิวงานแตเงื่อนไขที่เหมาะคือมุมเสียดทาน 30 องศา อัตราสวน
ผิวสัมผัสแรงเสียดทาน คือ 50 % ความเร็วตัดคือ 90 เมตรตอนาที อัตราปอนคือ100 มิลลิเมตรตอนาที ในการเจาะผิวที่ดีที่สุดที่คาความเรียบของผิว 0.96 μm
หลังจากไดคาของมุมเสียดทาน, อัตราสวนผิวสัมผัสแรงเสียดทาน, อัตราปอนและความเร็วรอบที่เหมาะสมแลวจึงนําไปทดลองโดยใชการเจาะดวยดอกสวาน
ทังสเตนคารไบดเปนตัวเปรียบเทียบผลปรากฏวาการเจาะดวยดอกสวานทังสเตนคารไบดเกิดความเสียหายมากในการเจาะเพียงสามครั้งแตการเจาะดวย
ผิวสัมผัสแรงเสียดทานหลังจากเจาะไปหกสิบครั้งการสึกหรอเกิดขึ้นเพียงเล็กนอย ดังนั้นการเจาะดวยผิวสัมผัสแรงเสียดทานจึงมีประสิทธิภาพที่ดีกวาการ
เจาะดวยดอกสวานทังสเตนคารไบดและคุณภาพผิวเรียบเหมือนผิวกระจก

2. วิธีการทดลอง

2.1 ขั้นตอนการดําเนินการ
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงทดลอง (Experiments research) เพื่อศึกษาพารามิเตอรการเจาะแบบแรงเสียดทานตอการเจาะเหล็กกลาผสม (AISI
4140) ปจจัยหรือตัวแปรที่เกี่ยวของ3 ปจจัย ไดแก (1) ความเร็วตัด 3 ระดับ คือ 30 เมตรตอนาที 43 เมตรตอนาที 60 เมตรตอนาที (2) อัตราปอน 3 ระดับ คือ
70 มิลลิเมตรตอนาที 95 มิลลิเมตรตอนาที 120 มิลลิเมตรตอนาที และ (3) อัตราสวนผิวสัมผัสแรงเสียดทานของดอกเจาะแทงกลมคารไบดมุม 30 องศา 3
ระดับ คือ 50% 75% และ 100% ดังรูปที่ 1

50%

75%

100%

รูปที่ 1 อัตราสวนผิวสัมผัสแรงเสียดทาน ดอกเจาะแทงกลมคารไบด
2.2 เครื่องมือและอุปกรณที่ใชในการวิจัย
ในการศึกษาพารามิเตอรการเจาะแบบแรงเสียดทานตอการเจาะเหล็กกลาผสม (AISI 4140) ผูวิจัยใชเครื่องมือในการวิจัย คือเครื่องกัดแบบอัตโนมัติ
(CNC machine) ดังรูปที่ 3 เครื่องวัดความเรียบผิวดังรูปที่ 2 และ เครื่องทดสอบความแข็ง

รูปที่ 2 เครื่องวัดความเรียบผิว

รูปที่ 3 เครื่องกัด CNC machine
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วัสดุชิ้นงานที่ใชในการทดลองเปนเหล็กกลาผสม (AISI4140) ขนาดกวาง40 มิลลิเมตร ยาว 40 มิลลิเมตร หนา 2 มิลลิเมตรดังรูปที่ 5
จํานวน 54 ชิ้น ดอกเจาะเปนแทงกลมคารไบด ขนาด 8 มิลลิเมตร ยาว 50 มิลลิเมตร ลับเปนมุม 30 องศาแลวลับให ผิวสัมผัสแรงเสียดทานเปน 50%,
75% และ 100 % ดังรูปที่ 4

รูปที่ 4 ดอกเจาะแทงกลมคารไบด

รูปที่ 5 วัสดุชิ้นงานทดลอง

2.3 การทดลองเบื้องตน
การทดลองผูวิจัยไดใชตัวแปรอิสระ คือ คาความเร็วตัด (Cutting speed) อัตราปอน (Feed) อัตราสวนผิวสัมผัสแรงเสียดทาน และได
ทําการทดลองเบื้องตน เพื่อเปนการยืนยันตัวแปรอิสระที่ใชในการทดลองวามีความเหมาะสมกับการทดลองหรือไม เชน ทําใหทราบถึงผลของตัวแปร
และระดับที่นํามาศึกษา เพื่อจะไดเลือกระดับของตัวแปรอิสระที่จะทําการศึกษาวิจัยไดถูกตอง ไมทําใหสิ้นเปลืองเวลาและคาใชจายโดยไมจําเปน ทั้ง
ยังปองกันไมใหเกิดการชํารุดเสียหายของเครื่องมือและอุปกรณที่ใชในการทดลองดวย ซึ่งเมื่อทราบถึงแนวทางที่ถูกตองแลวก็จะทําการทดลองกับตัว
แปรที่กําหนดไว เพื่อหาขอสรุปถึงปจจัยที่มีผลตอความเรียบผิว ในการทดลองเบื้องตนนี้ ผูวิจัยไดวางแผนการทดลองไวโดยไดทําการเตรียมชิ้นงาน
ในการทดลองจํานวน 12 ชิ้น
2.4 การออกแบบการทดลอง
ในการทดลองเพื่อใหไดขอมูลที่จะนําไปวิเคราะห ใหตรงกับวัตถุประสงคและสมมุติฐาน จึงไดกําหนดแผนการทดลองโดยมีตัวแปร
อัตราสวนผิวสัมผัสแรงเสียดทาน 3 ระดับ ความเร็วตัด 3 ระดับและอัตราปอน 3 ระดับผูวิจัยไดออกแบบการทดลองโดยใช Factorial design แบบ 33
และทดลองซ้ําหนึ่งครั้ง เปนจํานวนชิ้นทดลอง 54 ชิ้นและทําการสุมมาทดลองที่ละชิ้นจนครบ 54 ชิ้น

3. ผลการทดลอง

3.1 การดําเนินการทดลอง
นําชิ้นงานทดลองที่จะเจาะแบบแรงเสียดทานมาทีละ 1 ชิ้นโดยวิธีการสุมมาทําการเจาะบนเครื่องกัด CNC. ภายใตเงื่อนไขที่ไดออกแบบ
การทดลองไวจนครบ54 ชิ้น ดังรูปที่ 6 เมื่อสุมไดตัวใดก็ปรับเซ็ตคาที่เครื่องกัด CNC. ตามระดับตัวแปรตามที่กําหนดแลวทําการเจาะแบบแรงเสียด
ทานตรงกลางชิ้นทดลอง

รูปที่ 6 การเจาะแบบแรงเสียดทานตรงกลางชิ้นทดลอง
ผลการทดลองที่ไดคือคาความเรียบผิวที่วัดไดตามเงื่อนไขการทดลองที่ไดออกแบบไว ผลที่ไดจากการทดลองพบวา คาความเรียบผิวที่ไดอยูใ น
ขอบเขตของผิวงานจากการเจาะ (Ra =1.8-6.3μm) เมื่อไดคาความเรียบผิวที่วัดไดจากการทดลอง แลวนําคาที่ไดมาทําการแจกแจงขอมูลของความเร็วตัด
อัตราปอน และอัตราสวนผิวสัมผัสแรงเสียดทาน ที่มีอิทธิพลตอความเรียบของผิวงาน ดวยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ คาความเรียบของผิวงานทุกระดับ
ของพารามิเตอรการเจาะมีการแจกแจงแบบปกติ พบวาคา P-Value มากกวา .05 คือ 0.515 แสดงวาขอมูลมีการแจกแจงแบบปกติดังแสดงในรูปที่ 7
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รูปที่ 7 ขอมูลมีการแจกแจงแบบปกติ
3.2 การวิเคราะหคาความเรียบผิวตอการเจาะแบบแรงเสียดทาน
ผูวิจัยไดนําคาความเรียบผิวของชิ้นทดลอง (Ra) โดยเปรียบเทียบกับคุณภาพของผิวงานที่ไดจากการขอบเขตของผิวงานจากการเจาะ (Ra
=1.8-6.3 μm) มาวิเคราะหทางสถิติ โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ โดยการวิเคราะหคาความแปรปรวน เพื่อวิเคราะหถึงปจจัยที่สงผลตอความ
เรียบผิวในการเจาะจากผลการทดลองดังแสดงในตารางที่ 1

ตารางที่ 1 แสดงผลการวิเคราะห ความแปรปรวนที่มีอิทธิพลตอผิวในการเจาะ
แหลงความแปรปรวน
Corrected model
Intercept
ผิวสัมผัสแรงเสียดทาน
ความเร็วตัด
อัตราปอน
ผิวสัมผัสแรงเสียดทาน * ความเร็วตัด
ผิวสัมผัสแรงเสียดทาน * อัตราปอน
ความเร็วตัด * อัตราปอน
ผิวสัมผัสแรงเสียดทาน * ความเร็วตัด * อัตราปอน
รวม

ผลรวมกําลังสอง
(SS)

องศาความเปนอิสระ
(df)

คาเฉลี่ยกําลังสอง
(MS)

คา F

Sig.

1.088(a)
71.401
.172
.288
.076
.140
.030
.293
.089
72.846

26
1
2
2
2
4
4
4
8
54

.042
71.401
.086
.144
.038
.035
.008
.073
.011

3.173
5412.75
6.514
10.903
2.889
2.655
.570
5.554
.846

.002
.000
.005
.000
.073
.055
.686
.002
.572

จากตารางที่ 1 เมื่อพิจารณาคา Sig ที่ไดจากการวิเคราะหการแจกแจงขอมูล นําผลที่ไดทั้งหมดมาหาความสัมพันธของความเร็วตัด อัตรา
ปอน และอัตราสวนผิวสัมผัสแรงเสียดทาน พบวาปจจัยที่ศึกษาที่มีอิทธิพลหลัก (Main effect) ที่สงผลกระทบตอความเรียบผิวคืออัตราสวนผิวสัมผัส
แรงเสียดทานสงผลกระทบตอความเรียบของผิวงานเจาะอยางมีนัยสําคัญทางสถิติระดับ .01 และ ความเร็วตัด อัตราปอนมีคา F (4, 27) =5.554 เปน
ปจจัยที่เปนอิทธิพลรวม (Interaction effect) สงผลกระทบตอความเรียบของผิวงานเจาะ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
การวิเคราะหหาปฏิกิริยาสัมพันธ (Interaction) หรืออิทธิพลรวมของการทดลองหลังจากการวิเคราะหความสัมพันธของตัวแปรเพื่อหา
คาประมาณแบบชวงของความเรียบผิวงานเจาะ Estimated marginal means of Ra ตามระดับของความเร็วตัด ระดับของอัตราปอน สามารถอธิบาย
ความสัมพันธของตัวแปรไดดังแสดงในรูปที่ 8
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Interaction Plot for Ra
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รูปที่ 8 อิทธิพลรวมของความเร็วตัดและอัตราปอน
จากรูปที่ 8 พบวาคาความเรียบผิว (Ra) ที่ดีที่สุด คือความเร็วตัด 43 เมตร/นาที และอัตราปอนที่ 70 มม./นาที ซึ่งมีคาเฉลี่ยประมาณ 0.966
μm และ คาความเรียบผิว (Ra) ที่แยที่สุด คือ ความเร็วตัด 30 เมตร/นาที และอัตราปอนที่ 120 มม./นาทีมีคาเฉลี่ยประมาณ 1.323μm อิทธิพลหลัก
(Main effect) ที่สงผลกระทบตอความเรียบผิวคืออัตราสวนผิวสัมผัสแรงเสียดทานสงผลกระทบตอความเรียบของผิวงานเจาะดังแสดงในตารางที่ 2

ตารางที่ 2 ความแตกตางผิวสัมผัสแรงเสียดทาน ที่มีอิทธิพลตอความเรียบผิวงาน
จํานวน
(ชิ้น)

ผิวสัมผัสแรงเสียดทาน
50 %
75 %
100 %
* มีนัยสําคัญที่ระดับ .01

คาเฉลี่ยผิว
(μm )

18
1.075
18
1.162
18
1.211
** มีนัยสําคัญที่ระดับ .05

50 %
-

ความแตกตางระหวางผิวสัมผัสแรงเสียดทาน
75 %
100 %
٭٭
٭
.04867
-

1.25

ความเรียบผิว μm

1.2
1.15
ชุดขอมูล1

1.1
1.05
1

50%

1

2
75%

3
100%

ผิวสัมผัสแรงเสียดทาน

รูปที่ 9 กราฟความแตกตางตอความเรียบผิว
จากตาราง 2 อัตราสวนผิวสัมผัสแรงเสียดทาน มีอิทธิพลตอความเรียบของผิวงาน จากการทดสอบความแปรปรวนพบวา มีคาเฉลี่ยของ
ระดับอัตราสวนผิวสัมผัสแรงเสียดทาน อยางนอยหนึ่งคูที่แตกตางจากคูอื่น ดังนั้นจึงทําการวิเคราะหวามีคูใดบางที่ตางกัน โดยใชวิธีการวิเคราะห
แบบ LSD (Least significant difference) ผลการวิเคราะหหาคาเฉลี่ยของระดับอัตราสวนผิวสัมผัสแรงเสียดทานพบวาอัตราสวนผิวสัมผัสแรงเสียด
ทานที่ 50% คูกับ 75% มีความแตกตางตอความเรียบผิวอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ .05 และอัตราสวนผิวสัมผัสแรงเสียดทานที่ 50% คูกับ 100% มีความ
แตกตางตอความเรียบผิวอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ .01 เมื่อพิจารณาความสัมพันธของตัวแปรจากการทดลองที่อัตราสวนผิวสัมผัสแรงเสียดทาน50%
75% 100% พบวาคาความเรียบผิวแบบ (Ra) ที่ดีที่สุด คือ อัตราสวนผิวสัมผัสแรงเสียดทาน 50% ดังรูปที่ 9
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3. 3 การอภิปรายผล
อัตราสวนผิวสัมผัสแรงเสียดทานมีผลตอความเรียบผิวเมื่อเพิ่ม อัตราสวนผิวสัมผัสแรงเสียดทานทําใหความเรียบผิวหยาบขึ้นและความเร็ว
ตัดมีผลตอความเรียบผิวเมื่อเพิ่มหรือลดความเร็วตัดทําใหความเรียบผิวหยาบขึ้นอัตราปอนไมมีผลตอความเรียบผิวเพราะเมื่อเพิ่มหรือลดไมสงผลตอ
ความเรียบผิวสอดคลองกับงานวิจัยของ Han-Ming Chow, et al., (2007) ที่กลาวไววา อัตราสวนผิวสัมผัสแรงเสียดทาน อัตราปอนและความเร็วตัด
สงผลตอความเรียบในการเจาะแบบแรงเสียดทานของเหล็กกลาไรสนิม (AISI 304) และสอดคลองกับงานวิจัยของ Wei-Liang Ku, et al., (2010)
พบวามุมของแรงเสียดทานและความเร็วรอบเปนพารามิเตอรที่มีความสําคัญอยางมากที่สงผลตอคาความเรียบผิว

4. สรุปผลการทดลอง
จากการศึกษาพารามิเตอรการเจาะแบบแรงเสียดทานในการเจาะเหล็กกลาผสม (AISI 4140) ปรากฏวาคาความเรียบผิวอยูในขอบเขต
และดีกวา ไมวาอัตราสวนผิวสัมผัสแรงเสียดทานที่ 50 % 75% และ 100% อัตราปอนที่ต่ําสุด (70 มม./นาที)หรือ อัตราปอนสูงสุด (120 มม./นาที)
และความเร็วตัดที่ 30, 43 และ 60 ม./นาที เมื่อเทียบกับความเรียบผิวงานเจาะ (1.8-6.3μm) และในการเจาะแบบแรงเสียดทานทําใหเกิดบูชที่มีความ
ยาวประมาณสามเทาของความหนาชิ้นงานขึ้นและปจจัยหลัก (Main effects) ที่ศึกษาอัตราสวนผิวสัมผัสแรงเสียดทาน 50 %พบวาคาความเรียบผิว
(Ra) ที่ดีที่สุดคือ 1.075μm และปจจัยรวมระหวางความเร็วตัดและอัตราปอนสงผลตอความเรียบผิวจากการวิเคราะหทางสถิติอยางมีนัยสําคัญ และที่
ความเร็วตัดที่ 43 ม./นาที และอัตราปอน 70 มม./นาที เปนคาความเรียบผิวที่ดีที่สุดคือ 0.966μm
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เครื่องกําเนิดไฟฟาสถิตแบบจานหมุน
Electrostatic Generator a Rotating Disk
ณัฐพงษ วีระบุตร สิทธิชัย แสงเพชร และ ประกาศิต ศรีทะแกว
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บทคัดยอ
โครงงานนี้เปนออกแบบและการสรางเครื่องกําเนิดไฟฟาสถิตแบบจานหมุน เพื่อใชศึกษาและทดลองการเกิดไฟฟาสถิตทั้งขั้วบวกขั้ว
ลบ ซึ่งอาศัยการเกิดไฟฟาสถิตจากการเสียดสีของวัตถุ 2 ชนิด ที่สรางประจุบวกและประจุลบ เพื่อใหเห็นการสรางประจุไฟฟา สนามไฟฟาสถิต และ
การเกิดเบรกดาวนในอากาศระหวางแกปทรงกลม จึงไดสรางเครื่องกําเนิดไฟฟาสถิตแบบจานหมุน เครื่องที่ออกแบบนี้สามารถสรางแรงดันเบรก
ดาวนได จากแผนอลูมิเนียมที่มีประจุไฟฟาอยูในตัวซึ่งติดอยูกับแผนจานหมุนเมื่อเกิดการเสียดสีกับลวดทองเหลืองจะสามารถเห็นการเกิดประจุไฟฟา
ที่มีทั้งขั้วบวกและขั้วลบ โดยมีการดึงประจุไฟฟาไปยังตัวเก็บประจุไฟฟา ซึ่งทําใหเกิดแรงดันเบรกดาวนที่แกปทรงกลม
ผลการทดลองการวัดรอบของเครื่องกําเนิดไฟฟาสถิตแบบจานหมุน เมื่อระยะของแกปทรงกลมเพิ่มขึ้น จะใชรอบในการหมุนมากขึ้น
ซึ่งจะสามารถสรางแรงดันเบรกดาวนไดมากขึ้นตามระยะของแกป ซึ่งสามารถทําใหเกิดแรงดันเบรกดาวนไดสูงถึง 85 kV
คําสําคัญ: เครื่องกําเนิดไฟฟาสถิตแบบจานหมุน การเกิดแรงดันเบรกดาวนแกปทรงกลม ไฟฟาสถิต

Abstract

This project is design and construction the electrostatic a rotating disk for experiment the positive and negative static electricity, Which the static
electricity of two type’s friction create positive charge and negative charge. In order to generate an electrical charge, Electrostatic field And the occurrence of
breakdown in the air between the spheres gap so have built the electrostatic generator a rotating disk.
The electrostatic generator a rotating disk can
be created Breakdown voltage of the aluminum that is electrically charged. Which are attached to the rotating disk. When there is friction with the brass can
be seen with both positive and negative electrical charge. Though the electrical charge to the capacitors which causes the breakdown voltage of the sphere gap.
The results of the measurement round of the electrostatic generator a rotating disk. When stage of the sphere gap increase we used to spin up. So
we can build the breakdown voltage increased by the length of the gap. And can build the breakdown voltage of up to 85 kV.
Keywords: Electrostatic generator a rotating disk, Breakdown voltage of the sphere gap, Static electricity.

1. บทนํา

การศึกษาในสาขาวิศวกรรมไฟฟา จําเปนตองเขาใจในหลักการของสนามไฟฟาประจุไฟฟา โดยจะมีหัวขอเกี่ยวกับการ สรางแรงดันสูง ซึ่ง
ลักษณะของการเรียนการสอน จะอยูในรูปของนามธรรม เปนสวนใหญ ทําใหเขาใจไดยาก เพราะบางสิ่งบางอยางที่มีในการสอน เชน เรื่องของการ
ประจุไฟฟา เปนสิ่งที่ไมสามารถมองเห็นได (Boag, 1953) และยังไมมีสื่อการสอนที่เพียงพอ ทําใหการเรียนการสอนไมประสบความสําเร็จเทาที่ควร
อีกทั้งเครื่องมืออุปกรณการทดลอง ของมหาวิทยาลัยยังขาดแคลนเนื่องจากเปนเครื่องมือที่มีราคาสูง
จากเหตุผลดังกลาวจึงไดมีการจัดทําโครงงานผลิต เครื่องมือ อุปกรณ ขึ้นเพื่อที่จะนําไปประกอบการเรียนการสอนเพื่อศึกษา เกี่ยวกับเรื่อง
ของ ประจุไฟฟา สนามไฟฟา ในวิชา วิศวกรรมแมเหล็กไฟฟา และการสรางแรงดันสูง ในวิชาวิศวกรรมไฟฟาแรงสูง โดยเครื่องมือที่กลาวถึงนี้ คือ
เครื่องกําเนิดไฟฟาสถิตแบบ จานหมุน โดยเครื่องกําเนิดไฟฟาสถิตแบบจานหมุน นี้จะสามารถสรางไฟฟาสถิตไดทั้งประจุลบและประจุบวก โดยเกิด
จากการนําเอาวัสดุ 2 ชนิดมาวางบนจานหมุนและทําใหถูกันจากนั้นประจุจะถูกลําเลียงไปยังขวดเก็บประจุและถายเทไปยังสปารคแกป ทําเกิด
ประกายไฟวิ่งเขาหากัน ซึ่งเครื่องมือนี้จะชวยทําใหผูเรียนเกิดความรูความเขาใจ ในหัวขอที่ไดกลาวมามากยิ่งขึ้น และยังเปนตนแบบของการพัฒนา
จัดสราง เครื่องมืออุปกรณ ที่ใชในการทดลองอื่นๆ ตอไปในอนาคต

2. วิธีการทดลอง

2.1 สรางเครื่องกําเนิดไฟฟาสถิตแบบจานหมุน
เครื่องกําเนิดไฟฟาสถิตแบบจานหมุน สามารถสรางแรงดันเบรกดาวนได จากประจุไฟฟาซึ่งเกิดจากการเสียดสีของแผนอลูมิเนียมติดอยูกับแผนจาน
กับลวดทองเหลือง ทําใหเกิดประจุไฟฟาขึ้นที่มีทั้งขั้วบวกและขั้วลบ โดยมีการดึงประจุไฟฟาไปยังตัวเก็บประจุ พอสรางประจุไดก็จะทําใหเกิดแรงดัน
เบรกดาวนแสดงผลออกมาที่แกปทรงกลม (Boag, 1953) โดยมีลักษณะโครงสรางดังแสดงในรูปที่ 2.1
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รูปที่ 2.1 โครงสรางเครื่องกําเนิดไฟฟาสถิตแบบจานหมุน
2.1.1 แผนจานหมุน
สวนประกอบหลักในการสรางเครื่องกําเนิดไฟฟาสถิตแบบจานหมุน คือแผนจานหมุนซึ่งจะทําหนาที่เปนตัวหมุนเพื่อสรางประจุที่เกิดขึ้น
ระหวางการขัดถูระหวางแผนอลูมิเนียมกับชุดลวดทองเหลือง เพื่อใหเกิดประจุไฟฟาขึ้น ในการออกแบบไดใชแผนอะคริลิก ที่มีความหนาของแผน
10 มิลลิเมตร เพื่อความแข็งแรงและมีเสนผานศูนยกลาง 1 เมตร ซึ่งเปนขนาดที่เหมาะสมสําหรับการหมุนดวยมือ เปนจานหมุนเพื่อเปนฐานสําหรับ
การติดยึดแผนอลูมิเนียมโดยมีลักษณะการติดแผนอลูมิเนียมดังแสดงในรูปที่ 2.2
2.1.2 แผนอลูมิเนียมสรางประจุ
แผนอลูมิเนียมที่เลือกนํามาใชจะเปนแผนอลูมิเนียมที่มีลักษณะผิวเกลี้ยง และเมื่อนํามาขัดถูกับวัสดุที่เปนลวดทองเหลืองจะสามารถเกิดประจุ
ไฟฟา แผนอลูมิเนียมที่นํามาใชเปนเทปอลูมิเนียมที่ใชติดสิ่งของทั่วไปดังแสดงในรูปที่ 2.3 นํามาตัดเปนรูปวงรี แลวติดกับแผนจานหมุนเพื่อสราง
ประจุไฟฟาขึ้น โดยรูปแบบของการตัดแผนอลูมิเนียมที่นํามาติดกับแผนจานหมุนจะไมมีผลตอการทํางานของเครื่องกําเนิดไฟฟาสถิต

รูปที่ 2.2 แผนจานหมุนเมื่อติดแผนอลูมิเนียมเสร็จแลว

รูปที่ 2.3 แผนอลูมิเนียมสรางประจุ
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2.1.3 ลวดทองเหลือง
ลวดทองเหลืองซึ่งเปนวัดสุที่นํามาใชติดอยูที่ปลายกานเหล็กทั้งสองเพื่อใหลวดทองเหลืองไปสัมผัส กับแผนอลูมิเนียมที่ติดอยูกับจานหมุนทั้ง
สองแผนกานสัมผัสที่นํามาใช จะเปนเหล็กกลมขนาด ¼ หุน ซึ่งใชเปนตัวนําทางไฟฟาซึ่งตําแหนงติดตั้งจะตองใหปลายทั้งสองขางอยูในชวงของ
แผนอลูมิเนียมที่ติดอยูกับแผนจานหมุน เพื่อที่จะใหลวดทองแดงที่ติดกับกานเห็นสัมผัสกันพอดีเพื่อทําใหเกิดประจุไฟฟา
2.2 วิธีการทดสอบ
การทดสอบเครื่องกําเนิดไฟฟาสถิตที่สรางขึ้น จะแบงการทดสอบเปน 2 หัวขอ คือ
2.2.1 การทดสอบเพื่อหาความเร็วรอบและแรงดันที่สรางของเครื่องกําเนิดไฟฟาสถิตที่สรางขึ้น
โดยวัดแรงดันที่สรางไดจากแกปทรงกลม ซึ่งมีลําดับขั้นตอนการทดสอบดังนี้
1. ตั้งระยะหางของแกปทรงกลมที่ระยะ 0.2 เซนติเมตร
2. บันทึกคาอุณหภูมิหองและความดันบรรยากาศขณะทําการทดลอง
3. ใชมือหมุนจานหมุน โดยเพิ่มความเร็วรอบในการหมุนขึ้นไปเรื่อยๆ จนสังเกตเห็นการเบรกดาวนที่เกิดขึ้นระหวางแกปทรงกลม
4. บันทึกความเร็วรอบที่ทําใหเกิดการเบรกดาวนที่เกิดขึ้นระหวางแกปทรงกลม
5. ทําการทดลองซ้ําตั้งแต 1- 4 อีก 4 ครั้ง
6. เพิ่มระยะหางของแกปทรงกลมขึ้นไปอีก 0.2 เซนติเมตร คือ 0.4 เซนติเมตร แลวทําการซ้ําขอ 1-5 จนถึงระยะหางแกปทรงกลม 1.4 เซนติเมตร
7. คํานวณหาคาแรงดันเบรกดาวนที่เกิดขึ้นที่ระยะตางๆของแกปทรงกลม
2.2.2 การทดสอบการปลอยประจุไฟฟาใหกับหลอดฟลูออเรสเซนต
การทดสอบนี้ทําขึ้นเพื่อใหเห็นถึงการเรืองแสงของหลอดฟลูออเรสเซนตจากประจุไฟฟาที่สรางขึ้นจากเครื่องกําเนิดไฟฟาสถิต ซึ่งทําได
โดยตอหลอดฟลูออเรสเซนตแทนแกปทรงกลม แลวทําการหมุนเครื่องกําเนิดจนกระทั่งสังเกตเห็นหลอดฟลูออเรสเซนตเรืองแสงขึ้นมา

4. ผลการทดสอบ

4.1 การทดสอบความเร็วรอบ
การทดสอบความเร็วรอบที่เกิดการเบรกดาวนของอากาศระหวางแกปทรงกลมสามารถหาคาได โดยใชเครื่องวัดความเร็วรอบ โดยการ
ทดสอบครั้งนี้ไดใชเครื่องวัดความเร็วรอบ STANDARD AT-6 TACHOMETER มาเปนเครื่องมือวัดเพื่อนําคาที่ไดมาหาคาเฉลี่ยในแตละระยะหาง
ของแกปทรงกลม จากนั้นทําการคํานวณหาคาแรงดันเบรกดาวนที่ระยะแกปตางๆ ซึ่งจะไดผลการทดสอบดังแสดงในตารางที่ 4.1

ตารางที่ 4.1 การทดสอบความเร็วรอบของแกปขนาด 2 เซนติเมตร
ระยะหางแกปทรงกลม

แรงดันจากการคํานวณ

(cm)
0.2
0.4
0.6
0.8
1
1.2
1.4

(kV)
7.972
14.348
20.324
25.712
30.592
34.977
38.38

ความชื้น
สัมพัทธ
(%)
41
41
42
43
43
43
43

ความเร็วรอบ
ครั้งที่ 1
(rpm)
58.1
76.9
81
88.9
90.1
98.5
110.2

ความเร็วรอบ
ครั้งที่ 2
(rpm)
54.9
78.1
77.9
87.8
93.4
110.3
114.5

ความเร็วรอบ
ครั้งที่ 3
(rpm)
56.5
70.9
83.2
82.9
90.1
104.4
116.2

ความเร็วรอบ
ครั้งที่ 4
(rpm)
54.9
78.8
79
81.5
96.4
110
115.7

ความเร็วรอบ
ครั้งที่ 4
(rpm)
52.5
75.6
80.08
82.2
94.5
97.4
115.7

ความเร็วรอบ
เฉลี่ย
(rpm)
55.38
76.06
80.236
84.66
92.9
104.12
114.46

จากตารางการที่ 4.1 การเกิดแรงดันเบรกดาวนของอากาศระหวางแกปทรงกลมที่ระยะตางๆจะแปรผันตรงกับความเร็วรอบ ของเครื่อง
กําเนิดที่สรางขึ้นคือ เมื่อระยะหางของแกปทรงกลมเพิ่มขึ้น การทําใหเกิดการเบรกดาวนของอากาศระหวางแกปทรงกลมนั้นจะตองใชความเร็วรอบที่
สูงขึ้นตามไปดวย และจากการทดสอบพบวาระยะหางของแกปทรงกลมที่ทําใหเกิดการเบรกดาวนในอากาศนั้น ไมไดขึ้นอยูกับระยะเวลาในการหมุน
แตขึ้นอยูกับความเร็วรอบของเครื่องกําเนิดเพียงอยางเดียว

รูปที่ 4.1 กราฟแสดงผลคาเฉลี่ยของความเร็วรอบกับระยะหางแกป
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เมื่อนําคาความเร็วรอบกับระยะหางของแกปทรงกลมจากตารางที่ 4.1 มาเขียนกราฟจะไดกราฟแสดงดังรูปที่ 4.1

รูปที่ 4.2 กราฟแสดงผลคาเฉลี่ยของจํานวนรอบกับระยะหางแกป
การทดสอบแรงดันเบรกดาวนที่ไดเครื่องกําเนิดไฟฟาสถิตจะใชรอบในการหมุนจานที่ตางกัน คือเมื่อปรับระยะหางของแกปทรงกลม
ใหแคบลง รอบที่ใชในการหมุนเครื่องกําเนิดไฟฟาสถิตเพื่อสรางประจุไฟฟาก็จะใชจํานวนรอบในการหมุนที่นอยตามไปดวย และเมื่อปรับแกปทรง
กลมใหมีระยะหางออกไปมาเทาไรก็จะตองใชจํานวนรอบรอบในการสรางประจุไฟฟาเพิ่มมากขึ้นดวยตามไปดวย ดังแสดงในรูปที่ 4.2
คาแรงดันเบรกดาวนที่ไดตองนํามาคูณดวยคา kd และ kh เพื่อนํามาหาคาแรงดันเบรกดาวนที่แทจริง (สํารวย, 2547) และนํามา
เปรียบเทียบกับคา มาตรฐาน IEC 60052-2002 เพื่อคํานวณหาคาความผิดพลาดซึ่งจะพบวาความผิดพลาดจากการทดลอบมีคาไมเกิน 3% ตาม
มาตรฐานของการวัดแรงดันสูงดวยแกปทรงกลม(ชํานาญ,2522) ซึ่งแสดงคาความผิดพลาดและแรงดันเบรกดาวนไวในตารางที่ 4.2

ตัวประกอบความชื้น
อากาศ (kh)

Breakdown Voltage
(calculate) (kv.)

Error (%)

0.2
8
30.1
43
13
752
0.4
14.4
30.8
43
13.5
752.5
0.6
20.4
30.9
44
13.8
754
0.8
25.8
30.5
42
12.7
753
1
30.7
31
42
13
754.5
1.2
35.1
31.8
42
13.2
754
1.4
38.5
31.4
43
13.7
754
*สถานที่ทดสอบ ม.เทคโนโลยีราชมงคลลานนา เชียงราย วันที่ 5 เมษายน 2555 เวลา 13:00 น.

ตัวประกอบความหนาแนน
อากาศ (kd)

ความดันอากาศ (mmHg.)

ความชื้นสัมบูรณ
(from graph) (g/m3)

ความชื้นสัมพัทธ (%)

อุณหภูมิหอง (°C)

Breakdown Voltage
(IEC 60052 -2002 )

ระยะหาง d (cm.)

ตารางที่ 4.2 ผลการทดสอบแรงดันเบรกดาวน วัดดวย Sphere gap ขนาดเสนผาศูนยกลาง 2 เซนติเมตร

0.956
0.954
0.956
0.956
0.956
0.953
0.954

0.9965
0.9964
0.9963
0.9966
0.9965
0.9965
0.9963

7.972
14.348
20.324
25.712
30.592
34.977
38.38

0.35
0.36
0.37
0.34
0.35
0.37
0.31

รูปที่ 4.3 กราฟแสดงผลแรงดันกับระยะหางแกป

- 191 -

Oral Presentation

Proceeding of RMUTTO Research Conference 2012

จาตารางที่ 4.2 การทดสอบแรงดันเบรกดาวนดวยแกปทรงกลมเมื่อนําระยะหางของแกปทรงกลมกับแรงเคลื่อนไฟฟามาเขียนกราฟ จะ
ไดดังรูปที่ 4.3 เห็นไดวาเมื่อระยะหางแกปทรงกลมที่แคบก็จะทําใหไดแรงเคลื่อนไฟฟาที่ทําใหเกิดเบรกดาวนนอยตามไปดวย และเมื่อเราปรับ
ระยะหางของแกปทรงกลมใหมีระยะหางกันมากขึ้นก็จะทําใหแรงเคลื่อนไฟฟาที่ทําใหเกิดเบรกดาวนมากขึ้นตามไปดวยเชนกัน
รูปที่ 4.3 แสดงใหเห็นถึงการเกิดเบรกดาวนของอากาศ ที่อยูระหวางแกปทรงกลมขนาด 2 เซนติเมตร ที่ระยะหาง 8.5 เซนติเมตร หาก
ตองการทราบแรงดันอัดประจุที่ทําใหเกิดการเบรกดาวนจะตองใชแกปทรงกลมที่มีขนาดใหญกวานี้ เพราะการวัดแรงดันสูงวิธีแกปทรงกลมจะมี
ความนาถือที่ระยะรัศมีของแกปทรงกลมเทานั้น (สํารวย, 2547)

รูปที่ 4.4 การเกิดแรงดันเบรกดาวน
4.2 การทดสอบประจุไฟฟาดวยวิธีการใชหลอดฟลูออเรสเซนต
การทดสอบโดยใชหลอดฟลูออเรสเซนต (Test lamp) เปนวิธีการที่สามารถทําไดงาย เปนการทดสอบปลอยประจุเขาหลอดฟลูออเรส
เซนต โดยเมื่อเราหมุนเครื่องกําเนิดไฟฟาสถิตไดความเร็วระดับหนึ่งแลวหลอดฟลูออเรสเซนต ก็จะสามารถมองเห็นแสงกระพริบที่หลอดฟลูออเรส
เซนตเปนระยะ โดยที่อัตราการกระพริบขึ้นอยูกับประจุไฟฟาที่เครื่องสามารถสรางขึ้นมาได

รูปที่ 4.5 ทดสอบประจุไฟฟาโดยใชหลอดฟลูออเรสเซนต

5. สรุปผล
จากการสรางและทดสอบการทํางานของเครื่องกําเนิดไฟฟาสถิตแบบจานหมุน ตามขอบเขตที่ตั้งไว ซึ่งสามารถที่จะทํางานในการสราง
และเก็บประจุไฟฟาไดตามที่ตองการ และสามารถเกิดแรงดันเบรกดาวนจากแกปแตละระยะตามที่ทําการทดลองได แตวาในแงของการวัดคาประจุ
ไฟฟาและคาสนามไฟฟาสถิต ไมสามารถทําการวัดไดอยางมาตรฐานเนื่องจากไมมีเครื่องมือในการวัดประจุและสนามไฟฟาสถิตได
เครื่องกําเนิดไฟฟาสถิตแบบจานหมุน ที่สรางขึ้นสามารถสรางแรงดันอัดประจุได 30 kV เมื่อวัดดวยแกปทรงกลมขนาด 2 เซนติเมตร
ตามมาตรฐานของการวัดแรงดันสูงวิธีแกปทรงกลมที่สามารถวัดระยะได 1 เซนติเมตร ซึ่งเครื่องกําเนิดไฟฟาสถิตสามารถสรางสูงเกิน 30 kV แตตอง
ใชระยะเวลาในการอัดประจุที่มากพอ และวัดดวยแกปทรงกลมที่มีขนาดใหญกวา ซึ่งพบวาเมื่อใชแกปทรงกลมขนาด 15 เซนติเมตร วัดแรงดันอัด
ประจุเครื่องกําเนิดสามารสรางแรงดันเบรกดาวนไดถึง 85 kV
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บทคัดยอ

การวิจัยมีวัตถุประสงค เพื่อออกแบบและสรางเตาเผาขยะแบบลดมลพิษ ซึ่งถูกออกแบบการทํางานโดยอาศัยปรากฏการณปลองควันไฟ (Chimney
effect) โดยอากาศรอนที่มีความหนาแนนตํ่าจะลอยตัวสูงขึ้นออกไปยังปลายปลอง และออกแบบเตาเผาขยะใหเกิดการสูญเสียความรอนนอย เพื่อใหมี
ประสิทธิภาพการเผาทําลายขยะสูง และยังมีถังกรองควันที่มีน้ําและถานกัมมันตเปนตัวชวยดูดซับมลพิษ จึงทําใหควันที่ออกมาจากเตาเผาขยะมีคาความ
เขมขนของมลพิษที่ปนเปอนในอากาศนอยมาก หลังจากดําเนินการสรางเตาเผาขยะแบบลดมลพิษ และไดทําการทดลองเปรียบเทียบระหวางเตาเผาขยะแบบ
ลดมลพิษและแบบธรรมดา โดยทําการทดลองทั้งหมด 3 ครั้ง แตละครั้งไดใชขยะมูลฝอยรวมในทดลอง โดยทําการเผาครั้งละ 40 นาที และวัดคาความ
เขมขนของมลพิษจากปลองทุกๆ 5 นาทีเปนจํานวน 8 ครั้ง ไดผลดังนี้ คือ เตาเผาขยะแบบลดมลพิษมีคาเฉลี่ยความเขมขนของมลพิษในอากาศที่วัดคาไดคือ
12.40% สวนเตาเผาขยะแบบธรรมดามีคาเฉลี่ยความเขมขนของมลพิษในอากาศที่วัดคาไดคือ 42.81% ซึ่งตางกันถึง 30.41%
จากการทดลองพบวาการทํางานจากการทดสอบการเผาขยะนั้น สามารถลดความเขมขนของมลพิษในอากาศที่เกิดจากการเผาขยะไดมากกวา
เตาเผาขยะแบบธรรมดา จึงสามารถอธิบายไดวาเตาเผาขยะแบบลดมลพิษที่สรางขึ้นจะสามารถลดคาปริมาณความเขมขนของมลพิษในอากาศไดจริง
เมื่อเปรียบเทียบกับเตาเผาขยะแบบธรรมดา
คําสําคัญ : เตาเผาขยะ มลพิษ

Abstract

The purpose of this research was to designed and constructed a garbage incinerator to reduce pollution, in which the hot air with low
density moves upward toward the smokestack using the chimney effect. In addition, it was imperative that the incinerator have low heat loss to
maximize the combustion efficiency of the garbage, and has smoke filter with activated carbon to absorb pollution. That cause the smoke had low
concentration of pollutants. After the experiments and compared between the garbage incinerator to reduce pollution with the simple garbage
incinerator. The experiments were performed 3 times. Each takes about 40 minutes to burned garbage. And measured concentrations of pollutants
from chimney as 8 times every 5 minutes. The result was that the garbage incinerator to reduce pollution had an average concentration of
pollutants in the air was 12.40% and the simple garbage incinerator was 42.81%, the different was 30.41%
The experiments showed that the operation of the garbage incinerator can reduce the concentration of pollution in the air move than the
simple garbage incinerator.
Keywords: Garbage incinerator, Pollution.

1. บทนํา

ประเทศไทยในปจจุบันไดมีการพัฒนาและเจริญเติบโตขึ้นอยางรวดเร็วทั้งทางดานอุตสาหกรรมการผลิต ดานเกษตรกรรม และดานการศึกษา เมื่อเศรษฐกิจ
ของประเทศและชุมชนเมืองมีอัตราการเจริญเติบโตขยายตัวมากขึ้น อัตราการขยายตัวของประชากรก็เพิ่มขึ้นและสิ่งที่มักจะพบเห็นตามมาเสมอคือปญหาดาน
สิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติตางๆ เชน ปญหาของน้ําเนาเสีย ปญหาจากขยะมูลฝอยและขยะพิษ ปญหาดานพลังงานและเชื้อเพลิงลดลง จากลักษณะปญหา
ที่กลาวมานั้น ปญหาหนึ่ งที่พบเห็ นและใกลตัวเรามากที่สุด คือ ปญหาจากขยะมูลฝอย เปนที่ ทราบกันดีวาขยะมูลฝอยเปนสิ่ งของที่เหลือใชและทิ้ งจาก
กระบวนการผลิต จากการอุปโภคในชีวิตประจําวันของมนุษย ซึ่งจะพบวาปริมาณของขยะมูลฝอยจะเพิ่มขึ้นทุกวันและลักษณะของขยะที่เกิดขึ้นสวนใหญจะเปน
ขยะมูลฝอยรวม คือ ขยะที่ไดจากบานพักที่อยูอาศัย ประกอบดวยถุงพลาสติก เศษกระดาษ ใบไม เศษอาหาร กระปอง ขวดน้ํา และอื่นๆ ปญหาจากการที่ปริมาณ
ขยะมูลฝอยเพิ่มขึ้นทุกวัน คือ ขยะมูลฝอยเหลานี้จะเกิดการเนาเสียและสงกลิ่นเหม็น นอกจากนั้นยังเปนแหลงเพาะพันธุและแพรเชื้อโรคตางๆ ทําใหเกิดความ
สกปรกตอสิ่งแวดลอมและทัศนียภาพของชุมชน
จากการสํารวจวิธีการกําจัดขยะมูลฝอยของผูดําเนินงานวิจัย พบวา วิธีการกําจัดขยะมูลฝอยสวนมากจะนิยมทํากันอยู 2 วิธีใหญๆ คือ การฝงกลบ และการเผา
ทําลายกลางแจง ในการกําจัดขยะมูลฝอยโดยวิธีการฝงกลบนั้นจะตองใชพื้นที่ในการฝงกลบเปนจํานวนมากและสงผลกระทบตามมา คือ ทําใหเกิดการสงกลิ่น
เหม็นเนา เปนแหลงเพาะพันธุและแพรเชื้อโรคสงผลกระทบตอการปนเปอนตอแหลงน้ําบนดินและใตดิน สวนการกําจัดขยะมูลฝอยโดยวิธีการเผาทําลาย
กลางแจงจะเกิดฝุนละอองและควันเขมาจากการเผาไหม และผลจากการเผาไหมนั้นจะมีกาซตางๆ ประกอบอยู ซึ่งกาซที่เกิดขึ้นนั้นจะขึ้นอยูกับลักษณะของขยะ
มูลฝอยที่นํามาเผาทําลาย เชน กาซคารบอนมอนนอกไซด กาซซัลเฟอรไดออกไซด สารประกอบของแมงกานีส ทองแดง ตะกั่ว ฝุน ละออง และสารประกอบอนิ
นทรียของตะกั่วที่เปนพิษตอรางกาย ตอบรรยากาศและสิ่งแวดลอมตางๆ จึงไดมีการคิดคนหาวิธีในการกําจัดขยะมูลฝอยเพื่อใหถูกตองตามหลักสุขาภิบาลมาก
ที่สุด เตาเผาขยะชุมชน (สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย, มปพ.) ถูกออกแบบและจัดสรางขึ้นเพื่อใชในการเผาขยะมูลฝอย จะพบวาผล
จากการเผาขยะมูลฝอยดวยเตาเผาขยะชุมชนนี้ จะเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอยที่สุดและเปนวิธีการกําจัดขยะที่ถูกตอง และเตาเผาขยะแบบไรมลพิษ
(สมโภชน, 2546) ไดถูกออกแบบและพัฒนาขึ้นมาเพื่อกําจัดขยะมูลฝอยและลดปญหาดานองคประกอบของอากาศที่ปลอยออกมาจากการเผาไหม
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ปญหาสําคัญอีกอยางหนึ่งที่เกิดขึ้นจากการเผาทําลายขยะมูลฝอย ดวยเตาเผาทั้งสองแบบที่กลาวมานั้น คือ ปญหาในเรื่องของประสิทธิภาพใน
การใชพลังงานความรอน เนื่องจากเตาเผาขยะทั้งสองแบบนั้น ยังขาดหลักการออกแบบทางดานวิศวกรรมที่ดีและเหมาะสม จึงทําใหการใชพลังงาน
ความรอนในการเผาไหมไมมีประสิทธิภาพ เกิดการสูญเสียพลังงานความรอนสูง สิ้นเปลืองทรัพยากรและเชื้อเพลิงในการเผาไหม ระยะเวลาการเผา
ไหมยาวนานและเพิ่มคาใชจายที่ไมจําเปน ปญหาจากการกําจัดขยะมูลฝอยทั้งสองวิธีที่กลาวมานั้นผูวิจัยจึงมีแนวคิดที่จะสรางเตาเผาขยะแบบลด
มลพิษขึ้นโดยอาศัยหลักการออกแบบทางดานวิศวกรรม
วัตถุประสงคของการวิจัย
เพื่อพัฒนาและจัดสรางเตาเผาขยะแบบลดมลพิษ และเปรียบเทียบการทํางานระหวางเตาเผาขยะแบบธรรมดากับเตาเผาขยะแบบลดมลพิษ

2. วิธีการทดลอง

2.1 ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของ
1) นําแนวคิดของหลักการทางวิศวกรรมมาใชในการกําจัดมลพิษที่เกิดขึ้นจากการเผาขยะ เพื่อรักษาสภาพแวดลอม ซึ่งปจจุบันไดถูกทําลายลงไป
มากจากการกระทําของมนุษยเอง
2) ศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวของ โดยการคนควาเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการเผาขยะและการเผาไหม จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของใน
หองสมุด และขอมูลทางอินเตอรเน็ต เพื่อไดขอมูลนํามาออกแบบตอไป
2.2 การออกแบบเตาเผาขยะ
1) วัสดุและอุปกรณตางๆ ที่ใชในการสราง เปนวัสดุที่หาไดงายตามทองตลาดทั่วไปและตนทุนต่ํา
2) เตาเผาขยะใชถัง 200 ลิตรในการสราง ตัวถังจะมีฉนวนกันความรอนอีกชั้นหนึ่งเพื่อความปลอดภัยของผูใชงานและลดปริมาณความรอนที่
ออกจากตัวเตาเผาขยะทําใหมีการเผาไหมรวดเร็วขึ้น
3) การสรางเตาเผาขยะจะสรางเตาเผาชนิดตะแกรงกลมโดยมีชองใสขยะอยูทางดานบนของเตาเผาและมีฝาปดเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นจะทําใหการเผา
ไหมเปนไปอยางสม่ําเสมอและสามารถกําจัดกลิ่นและควันไดเปนอยางดีและประหยัดเชื้อเพลิงในการเผาไหมเปนอยางดีเพราะในขณะที่อุณหภูมิใน
เตาสูงขึ้นการไหลวนของอากาศจากสวนลางขึ้นไปดานบนจะทําใหเกิดกาเผาไหมอีกครั้งทําใหเกิดการเผาไหมที่สมบูรณขึ้น
4) ควันที่ออกมาจากเตาเผาตองผานน้ําเพื่อดักเศษขี้เถาเขมาจากการเผาไหมและผานการกรองดวยถานอีกชั้นหนึ่งแลวจึงปลอยออกชั้นดัก
2.3 ขั้นตอนการสราง
การสรางเตาเผาขยะ ประกอบดวยโครงสรางดังตอไปนี้
1) การสรางตัวเตา
- นําถัง 200 ลิตรมาเจาะรูปลองควันเสนผาศูนยกลาง 4 นิ้ว และทําชองใสขยะขนาด 20×35 เซนติเมตร
- ตัดเหล็กแผนทําซีลน้ําขนาดสูงจากฝาเตา 12 เซนติเมตร
- ทําชองใสฟนขนาด 20×25 เซนติเมตร

ภาพที่ 1 ซีลน้ําและชองใสขยะ
2) การสรางชองใสฉนวนกันความรอน
- นําถัง 200 ลิตรผาออก 10 เซนติเมตร ดานแนวยาว
- ดัดถังแลวเชื่อมตามแนวที่ตัดออก จากนั้นนําถังที่ไดมาใสไวในเตาเผา
- ใสฉนวนกันความรอนบริเวณชองที่ทําไวจนเต็ม

ภาพที่ 2 ชองใสฉนวนกันความรอน
3) การสรางชองใสฟน
- ตัดเหล็กแผนขนาด 23×15×19 เซนติเมตรทําชองใสฟน
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- ทําตะแกรงใสฟนโดยใชเหล็กเสน 1 หุน
- ตัดเหล็กเสน 23×46×8 เซนติเมตรเพื่อทําถาดลองขี้เถา
- สรางฝาปดชองใสฟนใชเหล็กแผน กวาง 9 ยาว 23 เซนติเมตร

ภาพที่ 3 ชองใสฟนตะแกรงลองขี้เถาและถาดรองขี้เถา
4) การสรางปลองควัน
- สรางปลองควันโดยใชทอเหล็ก 4 หุน ยาว 65 เซนติเมตร
- ใชเหล็กเสน 1 หุนยาว 25 เซนติเมตรเชื่อมทําตะแกรงหุมปลอง
- เชื่อมที่ตรงกลางแลวดัดทอ 45 องศา ไปยังรูปลองที่เตรียมไว

ภาพที่ 4 ปลองควันและตะแกรงหุม
5) การสรางปลองรับควันและปลองปลอยควัน
- สรางปลองรับควันโดยใหทอเหล็กขนาด 5 นิ้ว ยาว 70 เซนติเมตร
- ตัดกลางทอเหล็กตามแนวยาว 55 เซนติเมตร
- เจาะรูขนาดเสนผาศูนยกลาง 5 นิ้ว บริเวณขางถังสูงจากพื้นถัง 15 เซนติเมตร
- นําของอเหล็กขนาดเสนผาศูนยกลาง 5 นิ้ว มาเชือ่ มตอที่ปลองรับควัน
- สรางปลองปลอยควันโดยใชทอเหล็ก 5 นิ้ว ยาว 55 เซนติเมตร มาเชือ่ มตรงกลางฝาถัง

ภาพที่ 5 ทอในถังดักควัน
6) การสรางทอทิ้งน้ําและทอดูระดับน้ํา
- เจาะรูขนาดเสนผาศูนยกลาง 2 นิ้ว บริเวณลางสุดของถัง
- ใสทอเหล็ก 2 นิ้ว ยาว 10 เซนติเมตรและใสวาลวน้ํา
- สรางทอดูระดับน้ําโดยใชที่เหล็ก 2 นิ้ว
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ปลองปลอยควัน

ทอดูระดับน้ํา

ภาพที่ 6 ทอดูระดับน้ํา และปลองปลอยควัน
7) การสรางตะแกรงดักควัน
- ใชเหล็กเสนขนาด 1 หุนนํามาทําตระแกรงวงกลมขนาดเสนผาศูนยกลาง 50 เซนติเมตร
- นําตะแกรงลวดมาหุมตะแกรงเหล็กที่ทําไว
- นํามุงลวดมาหุมอีกครั้ง ทั้ง 3 ชิ้น

ภาพที่ 7 ตะแกรงหุมมุงลวด
8) การสรางฐานวาง
- ตัดเหล็กกลองขนาด 2×1 นิ้วยาว 70 เซนติเมตร จํานวน 11 ทอน และยาว 82 เซนติเมตร จํานวน 4 ทอน นํามาเชื่อมทําฐาน
- ตัดเหล็กกลอง 1 นิ้ว จํานวน 12 ทอน เชื่อมยึดระหวางกลางเพื่อทําฐานวางเตาเผาและฐานวางถังดักควัน

ภาพที่ 8 เตาเผาขยะแบบลดมลพิษ

ภาพที่ 9 เตาเผาขยะขนาดถัง 200 ลิตร แบบธรรมดา

2.4 การวิเคราะหขอมูล
วิเคราะหขอมูลโดยการเผาขยะมูลฝอยรวมโดยใชเตาเผาขยะแบบลดมลพิษ และเตาเผาขยะแบบธรรมดาเปรียบเทียบกัน ในเรื่องของปริมาณและ
อนุภาคความเขมขนของมลพิษที่เกิดขึ้นจากการเผาไหม โดยมีขั้นตอนดังนี้
- เตรียมเตาเผาขยะแบบลดมลพิษ และเตาเผาขยะแบบธรรมดาใหอยูในสภาพพรอมใชงาน
- นําขยะมูลฝอยถุงละ 5 กิโลกรัมใสเตาทั้ง 2 ใบ
- จุดไฟเตาเผาขยะพรอมกันโดยใชเศษกิ่งไมและถานหุงตมเปนเชื้อเพลิง
- ใชเครื่องวัดควันวัดคาความแตกตางของควันทุกๆ 5 นาที
- ทําการจดบันทึกคาที่ไดจนเผาขยะหมด

3. ผลการทดลองและอภิปรายผล

3.1 ผลการทดลอง
จากการทดลองการเปรียบเทียบปริมาณความเขมขนของมลพิษจากควันในการเผาขยะระหวางเตาเผาขยะแบบลดมลพิษและเตาเผาขยะแบบ
ธรรมดาดวยเครื่องวัดควันดํายี่หอ HESHBON คาที่วัดไดในทุกๆ 5 นาทีหลังจากจุดเชื้อเพลิงปรากฏผลแสดงในภาพ
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ภาพที่ 10 ผลการทดลองครั้งที่ 1
จากการทดลองครั้งที่ 1 เตาเผาขยะแบบธรรมดาคาเฉลี่ยความเขมขนของมลพิษในอากาศที่วัดคาได 46.8% เตาเผาขยะแบบลดมลพิษ
คาเฉลีย่ ความเขมขนของมลพิษในอากาศที่วัดคาได 12.85%

ภาพที่ 11 ผลการทดลองครั้งที่ 2
จากการทดลองครั้งที่ 2 เตาเผาขยะแบบธรรมดาคาเฉลี่ยความเขมขนของมลพิษในอากาศที่วัดคาได 41.35% เตาเผาขยะแบบลดมลพิษคาเฉลีย่
ความเขมขนของมลพิษในอากาศที่วัดคาได 13.11%

ภาพที่ 12 ผลการทดลองครั้งที่ 3
จากการทดลองครั้งที่ 3 เตาเผาขยะแบบธรรมดาคาเฉลี่ยความเขมขนของมลพิษในอากาศที่วัดคาได 40.28% เตาเผาขยะแบบลดมลพิษคาเฉลีย่
ความเขมขนของมลพิษในอากาศที่วัดคาได 11.26 %
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ภาพที่ 13 คาเฉลี่ยผลการทดลอง
จากการทดลองทั้ง 3 ครั้ง เตาเผาขยะแบบธรรมดาคาเฉลี่ยความเขมขนของมลพิษในอากาศที่วัดคาเฉลี่ยได 42.81% สวนเตาเผาขยะแบบลด
มลพิษคาเฉลี่ยความเขมขนของมลพิษในอากาศที่วัดคาเฉลี่ยได 12.40% คาเฉลี่ยความเขมขนของมลพิษในอากาศตางกัน 30.41%
3.2 อภิปรายผล
จากการทดลองการเปรียบเทียบปริมาณและอนุภาคความเขมขนของมลพิษในการเผาขยะระหวางเตาเผาขยะแบบธรรมดาและเตาเผาขยะแบบลด
มลพิษโดยการเผาขยะมูลฝอยรวมในจํานวน 5 กิโลกรัมเทากันโดยใชกระดาษวัดคา (Filter paper circles) ในการเก็บผลการทดลองทั้ง 3 ครั้งปรากฏวา
อนุภาคเฉลี่ยของควันที่วัดคาไดมีดังนี้
ครั้งที่ 1 เตาเผาขยะธรรมดาคาเฉลี่ยความเขมขนของมลพิษในอากาศที่วัดคาได 46.8% เตาเผาขยะแบบลดมลพิษคาเฉลี่ยความเขมขนของมลพิษ
ในอากาศที่วัดคาได 12.85 % ปริมาณควันตางกัน 34.3%
ครั้งที่ 2 เตาเผาขยะธรรมดาคาเฉลี่ยความเขมขนของมลพิษในอากาศที่วัดคาได 41.35% เตาเผาขยะแบบลดมลพิษคาเฉลี่ยความเขมขนของมลพิษ
ในอากาศที่วัดคาได 13.11% ปริมาณควันตางกัน 28.24%
ครั้งที่ 3 เตาเผาขยะธรรมดาคาเฉลี่ยความเขมขนของมลพิษในอากาศที่วัดคาได 40.28% เตาเผาขยะแบบลดมลพิษคาเฉลี่ยความเขมขนของมลพิษ
ในอากาศที่วัดคาได 11.26% ปริมาณควันตางกัน 29.02%
จากผลการทดลองดังกลาวพบวาในการเผาขยะมูลฝอยรวมทั้ง 3 ครั้งปริมาณความเขมขนของมลพิษในอากาศที่วัดคาทั้ง 2 เตาแตกตางกันอยาง
ชัดเจน เพราะเตาเผาขยะแบบลดมลพิษเปนเตาที่ออกแบบมาโดยอาศัยอากาศที่มีความรอน โดยอากาศรอนที่มีความหนาแนนตํ่าจะลอยตัวขึ้นออกไป
ยังปลายปลองและออกแบบเตาเผาขยะใหเกิดการสูญเสียความรอนนอยเพื่อใหมีประสิทธิภาพการเผาทําลายขยะสูงกวาเตาเผาขยะธรรมดาทั่วไป ใน
สวนของการกําจัดมลภาวะจะอาศัยนํ้าและถานกัมมันตที่อยูในถังกรองดานบนของเตาเผาขยะเพื่อดักควัน และมลภาวะตาง ๆ จึงทําใหเตาเผาขยะที่
พัฒนาขึ้นมีปริมาณควันนอยกวาเตาเผาขยะแบบธรรมดา และสิ้นเปลืองคาใชจายในการเผาขยะนอยมากเนื่องจากไมไดใชไฟฟาหรือกาซหุงตมเปน
เชื้อเพลิง แตใชเศษกิ่งไมและถานหุงตมเปนเชื้อเพลิงเริ่มตนในการเผาขยะเทานั้น ตางจาก รุงโรจน (2545) ซึ่งไดออกแบบและจัดสรางเตาเผาขยะแบบ
ไรมลพิษ โดยใชกาซหุงตม (LPG) เปนเชื้อเพลิงในการเผาไหม และจะตองเสียคาใชจายในการเผาไหมเปนเงิน 37.32 บาทตอชั่วโมง

4. สรุปผล

การพัฒนาและจัดสรางเตาเผาขยะแบบลดมลพิษ สรุปผลการวิจัยไดดังนี้
- เตาเผาขยะแบบลดมลพิษที่พัฒนาและจัดสรางขึ้นมาเมื่อทําการเผาขยะมูลฝอยรวมแลวทําการวัดคาเฉลี่ยความเขมขนของมลพิษในอากาศ
ออกมาไดนอยกวาเตาเผาขยะแบบธรรมดา คือ มีความเขมขนของมลพิษในอากาศแตกตางกัน 30.41% และเศษที่เผาออกมามีลักษณะตางกัน คือ
เตาเผาขยะแบบธรรมดาเศษหลังจากการเผาจะเปนชิ้นๆ ลักษณะเผาไมหมด สวนเตาเผาขยะแบบลดมลพิษเศษหลังจากการเผาจะมีลักษณะเปนผงขี้เถา
และสิ้นเปลืองคาใชจายในการเผาขยะตอครั้งนอยมากเนื่องจากใชเศษกิ่งไมและถานหุงตมเปนเชื้อเพลิงเริ่มตนในการเผาขยะเทานั้น

5. เอกสารอางอิง
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อิทธิพลของขนาดไฮโดรไซโคลนรวมกับความเขมขนดินและเสนผานศูนยกลางทางออกดานลาง
ในการแยกดินและน้ําออย
Effect of Size of Hydro Cyclone Together with Soil Concentration and Underflow Diameter
on Soil and Sugarcane Juice Separation
ภูเบศ มีนะโรจน1 ภรัณยู รื่นกลิ่น1 นุชนาถ ลาดคูบอน1 ธนิต สวัสดิ์เสวี3 ฉัตรชัย นิมมล1 และ ประธาน วงศศริเวช2
1

ภาควิชาวิศวกรรมขนถายวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
2
ศูนยนาโนเทคโนโลยีแหงชาติ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ
3
สายวิชาเทคโนโลยีอุณหภาพ คณะพลังงาน สิง่ แวดลอมและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
E-mail: pratarn@nanotec.or.th, โทร +66 2 5647100, แฟกซ +66 2 5646981

บทคัดยอ

ไฮโดรไซโคลนเปนอุปกรณสําหรับแยกของแข็งออกจากของเหลวที่มีความหนาแนนแตกตางกัน หลักการแรงเหวี่ยงหนีศูนยกลางไดถูกนํามา
ประยุกตใชในไฮโดรไซโคลน งานวิจัยนี้เปนการศึกษาการใชไฮโดรไซโคลนขนาด 30 และ 40 มม. ในการแยกดินออกจากน้ําออย ตัวแปรสําคัญที่มีผลตอ
ประสิทธิภาพการแยกที่ทําการศึกษาไดแก ขนาดไฮโดรไซโคลน ขนาดเสนผานศูนยกลางทางออกดานลางของไฮโดรไซโคลน และความเขมขนของดิน
จากผลการทดลองพบวาประสิทธิภาพการแยกรวมจะมีคาลดลงเมื่อไฮโดรไซโคลนมีขนาดใหญขึ้น เนื่องจากขนาดเสนผานศูนยกลางของไฮโดรไซโคลนที่
ใหญขึ้นจะทําใหแรงเหวี่ยงหนีศูนยกลางมีคานอยลง สงผลใหมีแรงที่กระทําตออนุภาคนอยลง ขนาดเสนผานศูนยกลางของชองทางออกดานลางของ
ไฮโดรไซโคลนที่เพิ่มขึ้นสงผลใหประสิทธิภาพการแยกรวมมีคาเพิ่มขึ้นและคัทไซสจะมีคาเล็กลง เมื่อขนาดเสนผานศูนยกลางของชองทางออกดานลาง
ของไฮโดรไซโคลนเพิ่มขึ้นอัตราการไหลของน้ําออยที่ทางออกดานลางของไฮโดรไซโคลนจะเพิ่มขึ้นตามไปดวยสงผลใหมีปริมาณดินเพิ่มขึ้น ยิ่งไปกวา
นั้นเมื่อรอยละของความเขมขนของดินเพิ่มขึ้นจะสงผลใหประสิทธิภาพการแยกรวมลดลง เนื่องจากความหนืดของของเหลวที่เพิ่มมากขึ้น
คําสําคัญ: ไฮโดรไซโคลน ความเขมขน ทางออกดานลาง ดิน น้ําออย การแยก

Abstract

Hydrocyclone is a device for separating solid and liquid that has difference densities. The concept of centrifugal force is applied into
hydrocyclone. The objectives of this research were using 30 and 40 mm hydrocyclones for separating soil from sugarcane juice. The important
studied parameters that affected to the separation efficiency were hydrocyclone size, underflow diameter of hydrocyclone and the soil
concentration. From the experimental result, it was found that the separation efficiency decreased with an increasing in the size of hydrocyclone.
Due to the increasing of hydrocyclone diameter the centrifugal force was decreased resulting in the decreasing of force acting to the particles. An
increasing in the underflow diameter led to increase the total separation efficiency and the smaller cut size (d50). When the underflow diameter of
hydrocyclone increased, the flow rate of sugarcane juice at the underflow was also increased led to an increasing in the amount of soil. Moreover,
when the soil concentration increased, the separation efficiency decreased that was resulted from the increasing of liquid viscosity.
Keywords: Hydrocyclone, Concentration, Underflow, Soil, Sugarcane juice, Separation.

1. บทนํา
ไฮโดรไซโคลนใชหลักการแรงเหวี่ยงหนีศูนยกลางเพื่อแยกสารตั้งแตสองชนิดขึ้นไป ไฮโดรไซโคลนประกอบดวยทอทรงกระบอกทางตอนบน และ
ทางตอนลางจะมีรูปทรงกรวย ทอทางเขาไฮโดรไซโคลนจะติดตั้งอยูทางตอนบนโดยอยูในแนวเสนสัมผัสของทอทรงกระบอก ทอทางออกของสารมีอยู 2
ทาง คือ ทางตอนลาง (Underflow) และทางตอนบน (Overflow) ของผสมจะถูกปอนดวยความเร็วสูงในแนวเสนสัมผัส กอใหเกิดการไหลแบบหมุนวนเปน
วงกลมลงมาทางตอนลาง ลักษณะการไหลวนจะกอใหเกิดแรงเหวี่ยงหนีศูนยกลาง อนุภาคของแข็งที่มีความหนาแนนมากกวาจะถูกกระทําจากแรงเหวียง
หนีศูนยกลางนี้ผลักใหไหลไปติดกับผนังภายในเครื่องและหมุนติดผนังไปเรื่อยๆ จนถึงทางออกที่อยูทางตอนลางของไฮโดรไซโคลน อนุภาคของแข็งที่มี
ความหนาแนนมากกวาจะหลุดไปทางตอนลางดวยอิทธิพลของความเฉื่อยของสาร สวนของเหลวที่มีความหนาแนนนอยกวาจะเปลี่ยนทิศทางการไหลโดย
หมุนวนขึ้นไปทางตอนบนเปนชั้นหมุนวนทางตอนใน (Bednarski, 1987) และ (อภิชัย, 2540).
ไฮโดรไซโคลนเปนอุปกรณที่ใชกันอยางแพรหลายในอุตสาหกรรม ไฮโดรไซโคลนสามารถชวยเพิ่มประสิทธิภาพการแยก ลดเวลาและคาใชจายใน
ขั้นตอนการแยกได เนื่องจากไฮโดรไซโคลนเปนอุปกรณที่ไมมีชิ้นสวนเคลื่อนไหวทําใหบํารุงรักษางายและมีราคาถูก ในอดีตไดมีการศึกษามาอยาง
ยาวนาน Rietema (1961a, b, c, d) เปนคนแรกที่เสนอทฤษฎีเกี่ยวกับเวลาที่ใชในการเคลื่อนที่ (Residence time) โดยตั้งสมมุติฐานวาอนุภาคกระจายตัวอยาง
สม่ําเสมอทั่วทั้งหนาตัดของทางเขา ทฤษฎีนี้ใชสภาวะที่เปนแบบไมสมดุล (Non-equilibrium) โดยนิยามวา ขนาดคัทไซส (Cut size, d50) คือขนาดของ
อนุภาคที่ซึ่งเขาสูไฮโดรไซโคลนตรงจุดศูนยกลางของทางเขาที่ชนผนังไฮโดรไซโคลนในเวลาที่กําหนด Castilho (1999) ไดศึกษาถึงวิธีการออกแบบและ
ทํานายพฤติกรรมไฮโดรไซโคลนอยางงายตามคําแนะนําของ Bradley และ Rietema ซึ่งคําแนะนําของทั้งสองคนนี้เปนที่รูจักดีในการนํามาใชออกแบบ
ไฮโดรไซโคลน โดยศึกษาในสวนที่เกี่ยวของกับกลุมตัวแปรไรหนวย สําหรับในประเทศไทย Wongsarivej (2005) ไดศึกษาการคัดแยกขนาดอนุภาคของซิ
ลิกา (silica) โดยใชไฮโดรไซโคลนไฟฟา (Electrical hydrocyclone) ซึ่งใชน้ําที่มีซิลิกาขนาดเสนผานศูนยกลางเฉลี่ย 754 นาโนเมตร ปะปนอยูโดยมีความ
เขมขนรอยละ 0.2 โดยน้ําหนัก ไปทดสอบกับไฮโดรไซโคลนที่มีขนาดเสนผานศูนยกลาง 20 มม.
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ปจจุบันระบบที่ใชในการแยกดินออกจากน้ําออยของโรงงานผลิตน้ําตาลจะใชถังพักใสเพื่อใหดินและสิ่งเจือปนเกิดการตกตะกอนและแยกชัน้ ออกจาก
น้ําออย ระบบดังกลาวใชเวลานานทําใหน้ําตาลบางสวนเกิดการเสียสภาพ ดังนั้นจึงมีแนวคิดที่จะนําไฮโดรไซโคลนมาชวยในการแยกดินเพื่อใหการผลิต
สามารถดําเนินตอไปไดเร็วยิ่งขึ้น ในงานวิจัยนี้ไดทําการศึกษาผลของตัวแปรสําคัญที่สงผลตอประสิทธิภาพการแยกและขนาดคัทไซส ไดแก ขนาดของ
ไฮโดรไซโคลน ขนาดเสนผานศูนยกลางทางออกดานลางของไฮโดรไซโคลน และรอยละของความเขมขนของดิน

2. อุปกรณและวิธีการดําเนินการวิจัย
2.1 อุปกรณ
ไฮโดรไซโคลนที่ใชในการทดลองมี 2 ขนาดเปนชนิดที่ใชแยกของแข็งออกจากของเหลวมีขนาดเสนผานศูนยกลาง 30 และ 40 มม. ซึ่งได
ออกแบบโดยใชขนาดสัดสวนตามงานวิจัยของ Wongsarivej et al. [8] โดยมีความสัมพันธสวนตางๆตามตารางที่ 1 และรูปของไฮโดรไซโคลนตาม
รูปที่ 1

ตารางที่ 1 ขนาดตางๆ ของไฮโดรไซโคลน
Dc
30
40

Di
6
8

Do
4.8
6.4

Du
6
8

l
30
40

L
230.4
307.2

Cone angle degree, θ
7.68
7.68

Dc คือ เสนผานศูนยกลางของไฮโดรไซโคลน
L คือ ความยาวของไฮโดรไซโคลน
l คือ ความยาวของชองทางออกดานบนที่ยื่นเขามา ภายในไฮโดรไซโคลน (Vortex finder)
Di คือ ขนาดเสนผานศูนยกลางทางเขา (Inlet)
Do คือ ขนาดเสนผานศูนยกลางทางออกดานบน (Overflow)
Du คือ ขนาดเสนผานศูนยกลางทางออกดานลาง (Underflow)
θ คือ มุมของกรวย

รูปที่ 1 ไฮโดรไซโคลน
2.2 วิธีการทดลอง
แผนภาพและชุดอุปกรณการทดลองไฮโดรไซโคลนแสดงไวดังรูปที่ 2 และ 3 ตามลําดับ อุปกรณที่ใชในงานวิจัยประกอบดวย ถังสําหรับบรรจุ
สารทดลองขนาด 15 ลิตร ติดตั้งเกจวัดความดันเพื่อวัดความดันของกระแสของของไหลขาเขา ปมจะดูดน้ําออยผสมดินที่อยูในถังโดยมีอินเวอรเตอร
เปนตัวควบคุมความเร็วรอบของปมเพื่อปรับอัตราการไหลของของเหลวใหไดตามที่ตองการ น้ําออยจะไหลไปตามทอผานเครื่องวัดอัตราการไหล
และเกจวัดความดันและเขาสูไฮโดรไซโคลนที่ทางเขาในแนวสัมผัสกับผนังของไฮโดรไซโคลน น้ําออยที่ผานการหมุนวนภายในไฮโดรไซโคลนแลว
จะออกที่ทางออก 2 ทาง คือ ทอทางออกดานบนและดานลางของไฮโดรไซโคลนและจะตกลงสูถังอีกครั้ง ทางออกดานลางของไฮโดรไซโคลนจะมี
วาลวสําหรับปรับขนาดของทอทางออกดานลาง เพื่อใชในการควบคุมอัตราสวนการไหลของทางออกดานลางตออัตราการไหลที่ทางเขา (Flow ratio,
RF) นอกจากนี้จะมีชุดหลอเย็นดวยน้ําเพื่อควบคุมอุณหภูมิของน้ําในถังใหคงที่ 30 oC
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รูปที่ 2 แผนภาพชุดทดลองไฮโดรไซโคลน
อัตราสวนการไหลของทางออกดานลางตออัตราการไหลที่ทางเขา (ไมมีหนวย) คํานวณไดจาก
RF =

(1)

QU
QF

เมื่อ QF คือ อัตราการไหลของของเหลวที่ทางเขาของไฮโดรไซโคลน (ลบม./ชม.)
QU คือ อัตราการไหลของของเหลวที่ทางออกดานลางของไฮโดรไซโคลน (ลบม./ชม.)

รูปที่ 3 ชุดอุปกรณการทดลองไฮโดรไซโคลน
ในการทดลองใชดินและน้ําออยสังเคราะหที่ความหวาน 15 Brix เปนสารปอนที่ใชทําการทดลอง และทดลองที่อัตราการไหล 0.5 ลบม./ชม.
ความเขมขนของดินรอยละ1 และ2 โดยน้ําหนักและขนาดเสนผานศูนยกลางทางออกดานลางของไฮโดรไซโคลนที่ขนาด 2.0 2.5 3.0 3.5 และ 4 มม.
ในแตละการทดลองไดเก็บตัวอยางของดินในน้ําออยที่ทางเขา ทางออกดานบน และทางออกดานลางของไฮโดรไซโคลนเพื่อนํามาวิเคราะหหา
น้ําหนักของดินและการกระจายขนาดอนุภาคดินดวยเครื่องมือวิเคราะหขนาดอนุภาค Mastersizer (2000) ประสิทธิภาพการแยก (Separation
efficiency) ของไฮโดรไซโคลนคํานวณไดจาก
⎡ QU C U ⎤
(2)
EFF = ⎢
⎥ ×100
Q
C
Q
C
+
⎣ U U O O⎦
เมื่อ QU คือ อัตราการไหลที่ทางออกดานลาง
QO คือ อัตราการไหลที่ทางออกดานบน
CU คือ ความเขมขนของดินที่ทางออกดานลาง
CO คือ ความเขมขนของดินที่ทางออกดานบน
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3. ผลการทดลอง
3.1 ผลของขนาดไฮโดรไซโคลน
เมื่อทําการทดลองแยกดินที่มีขนาดเสนผานศูนยกลางเล็กกวา 1 มม. ปริมาณรอยละ 2 โดยน้ําหนัก ออกจากน้ําออยสังเคราะหที่มีความเขมขน 15
brix หรือคิดเปนรอยละ 15 โดยน้ําหนักของน้ําตาลเทียบกับน้ําดวยไฮโดรไซโคลนชนิดแยกของแข็งออกจากของเหลวขนาดเสนผานศูนยกลาง 30
และ 40 มม. ที่อัตราการไหลของน้ําออยสังเคราะหผสมดินที่ทางเขา 0.5 ลบม./ชม. ที่ขนาดเสนผานศูนยกลางทางออกดานลาง 3.0 มม. จะไดผลการ
ทดลองดังแสดงในรูปที่ 4
8
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รูปที่ 4 การกระจายขนาดอนุภาคของดินที่ผสมอยูในน้ําออยสวนตางๆ ของไฮโดรไซโคลนขนาดเสนผานศูนยกลาง 30 และ 40 มม.
รูปที่ 4 แสดงตัวอยางการกระจายขนาดอนุภาคของดินที่ผสมอยูในน้ําออย (Feed) ดินที่ผสมอยูในน้ําออยสวนใส (Overflow) และดินที่ผสมอยู
น้ําออยสวนขน (Underflow) ที่ผานการแยกดวยไฮโดรไซโคลนขนาดเสนผานศูนยกลาง 30 และ 40 มม. โดยใชขนาดเสนผานศูนยกลางทางออก
ดานลางเทากับ 3.0 มม. พบวาดินที่ผสมอยูในน้ําออยที่ปอนเขาไฮโดรไซโคลนทั้ง 2 ขนาดมีขนาดอนุภาคเฉลี่ยโดยปริมาตร (mean) เทากับ 8.61
ไมโครเมตร สําหรับดินที่ผสมอยูในน้ําออยสวนใสและสวนขนเมื่อผานการแยกดวยไฮโดรไซโคลนขนาด 30 มม. มีขนาดอนุภาคเฉลี่ยโดยปริมาตร
เทากับ 5.12 และ 10.71 ไมโครเมตร ตามลําดับ สําหรับดินที่ผสมอยูในน้ําออยสวนใสและสวนขนเมื่อผานการแยกดวยไฮโดรไซโคลนขนาด 40 มม.
มีขนาดอนุภาคเฉลี่ยโดยปริมาตรเทากับ 6.15 และ 14.27 ไมโครเมตร ตามลําดับ จะเห็นวาไฮโดรไซโคลนสามารถแยกอนุภาคดินที่มีขนาดเล็กออก
ทางกระแสดานบนและแยกอนุภาคดินที่มีขนาดใหญออกทางกระแสดานลาง ไฮโดรไซโคลนขนาด 40 มม. จะใหขนาดอนุภาคเฉลี่ยโดยปริมาตรของ
ดินในน้ําออยสวนใสและน้ําออยสวนขนใหญกวาไฮโดรไซโคลนขนาด 30 มม. เนื่องจากขนาดเสนผานศูนยกลางของไฮโดรไซโคลนที่ใหญขึ้นจะทํา
ใหแรงเหวี่ยงหนีศูนยกลางมีคานอยลง สงผลใหมีแรงที่กระทําตออนุภาคนอยลง การแยกจึงกระทําไดยากขึ้น ขนาดอนุภาคดินทั้งในน้ําออยสวนใส
และน้ําออยสวนขนจึงมีขนาดใหญขึ้น
3.2 ผลของขนาดทางออกดานลางระหวางไฮโดรไซโคลน
เมื่อทําการทดลองแยกดินที่มีขนาดเสนผานศูนยกลางเล็กกวา 1 มม. ปริมาณรอยละ 2 โดยน้ําหนัก ออกจากน้ําออยสังเคราะหที่มีความเขมขน 15
brix หรือคิดเปนรอยละ 15 โดยน้ําหนักของน้ําตาลเทียบกับน้ําดวยไฮโดรไซโคลนชนิดแยกของแข็งออกจากของเหลวขนาดเสนผานศูนยกลาง 30
มม. และ 40 มม. ที่อัตราการไหลของน้ําออยสังเคราะหผสมดินที่ทางเขา 0.5 ลบม./ชม. ที่ขนาดเสนผานศูนยกลางทางออกดานลาง 2.0 2.5 3.0 3.5
และ 4.0 มม. จะไดผลการทดลองดังแสดงในรูปที่ 5 และ 6
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รูปที่ 5 ประสิทธิภาพการแยกดินของไฮโดรไซโคลนขนาด 30 มม. ที่ขนาดเสนผานศูนยกลางทางออกดานลาง
2.0, 2.5, 3.0, 3.5 และ 4.0 มม.

Partial separation efficiency (%)

รูปที่ 5 แสดงประสิทธิภาพการแยกดินออกจากน้ําออยของไฮโดรไฮโดรไซโคลนขนาดเสนผานศูนยกลาง 30 มม. ที่ขนาดเสนผานศูนยกลาง
ทางออกดานลางตางๆกัน ซึ่งมีความเขมขนของดินรอยละ 2 อัตราการไหลของน้ําออยสังเคราะหผสมดินที่ทางเขา 0.5 ลบ.ม./ชม. พบวาที่ขนาดเสน
ผานศูนยกลางทางออกดานลาง 2.0 2.5 3.0 และ 3.5 มม. มีขนาดคัทไซส (Cut size, d50) เทากับ 12.44 8.59 2.56 และ 1.98 ไมโครเมตร ในขณะที่
ขนาดเสนผานศูนยกลางทางออกดานลาง 4.0 มม. สามารถแยกดินออกไดมากกวารอยละ 63.06
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รูปที่ 6 ประสิทธิภาพการแยกดินของไฮโดรไซโคลนขนาด 40 มม. ที่ขนาดเสนผานศูนยกลางทางออกดานลาง
2.0, 2.5, 3.0, 3.5 และ 4.0 มม.
รูปที่ 6 แสดงประสิทธิภาพการแยกดินออกจากน้ําออยของไฮโดรไฮโดรไซโคลนขนาดเสนผานศูนยกลาง 40 มม. ที่ขนาดเสนผาน
ศูนยกลางทางออกดานลางตางๆกัน ซึ่งมีความเขมขนของดินรอยละ 2 อัตราการไหลของน้ําออยสังเคราะหผสมดินที่ทางเขา 0.5 ลบ.ม./ชม. พบวาที่
ขนาดเสนผานศูนยกลางทางออกดานลาง 2.0 2.5 3.0 3.5 และ 4.0 มม. มีขนาดคัทไซส (Cut size, d50) เทากับ 15.59 11.96 8.98 2.00 และ 1.10
ไมโครเมตร ตามลําดับ
เมื่อนําขนาดคัทไซสที่ไดรับอิทธิพลจากขนาดของไฮโดรไซโคลนที่แตกตางกันมาเปรียบเทียบ จะพบวาขนาดคัทไซสของไฮโดรไซโคลน
ขนาดเสนผานศูนยกลาง 30 มม. จะมีคาเล็กกวาขนาดคัทไซสของไฮโดรไซโคลนขนาด 40 มม. เมื่อเปรียบเทียบที่ขนาดเสนผานศูนยกลางทางออก
ดานลางคาเดียวกัน
3.2 ผลของความเขมขนของดิน
ในงานวิจัยนี้ไดทําการศึกษาความเขมขนของดินในน้ําออยที่มีผลตอประสิทธิภาพการแยกโดยใชไฮโดรไซโคลนขนาดเสนผานศูนยกลาง 30
และ 40 มม. ไดศึกษาความเขมขนของดินรอยละ 1 และ 2 ที่ขนาดเสนผานศูนยกลางทางออกดานลาง 2.0 2.5 3.0 3.5 และ 4.0 มม. ซึ่งแสดงไดดังรูปที่
7 จากผลการทดลองพบวาประสิทธิภาพการแยกรวมของไฮโดรไซโคลนขนาด 30 มม. ที่ความเขมขนดินรอยละ 1 มีคารอยละ 55.70 66.11 70.12
80.11 และ 86.99 ตามลําดับ และที่ความเขมขนดินรอยละ 2 ประสิทธิภาพการแยกรวมมีคารอยละ 53.92 59.73 61.92 68.77 และ 80.21 ตามลําดับ
ประสิทธิภาพการแยกรวมของไฮโดรไซโคลนขนาด 40 มม. ที่ความเขมขนดินรอยละ 1 มีคารอยละ 54.25 64.30 66.50 75.88 และ 83.81 ตามลําดับ
และที่ความเขมขนดินรอยละ 2 ประสิทธิภาพการแยกรวมมีคารอยละ 52.28 56.57 57.86 60.21 และ 70.48 ตามลําดับ ซึ่งประสิทธิภาพการแยกรวม
ของดินที่ความเขมขนรอยละ 1 จะมีคามากกวาประสิทธิภาพการแยกรวมของดินที่ความเขมขนรอยละ 2 อยูเล็กนอย รอยละของความเขมขนของดินที่
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เพิ่มขึ้นจะสงผลใหประสิทธิภาพการแยกรวมลดลงและขนาดคัทไซสเพิ่มขึ้น เนื่องจากเมื่อรอยละความเขมขนของดินเพิ่มขึ้นจาก 1 เปน 2 ความหนืด
ของน้ําออยจะเพิ่มมากขึ้นจาก 0.002389 เปน 0.002455 กิโลกรัม/ เมตร.วินาที สงผลใหการแยกอนุภาคกระทําไดยากขึ้น ประสิทธิการแยกจึงมีคา
ลดลง และเมื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพการแยกรวมระหวางไฮโดรไซโคลนขนาด 30 และ 40 มม. จะพบวาประสิทธิภาพการแยกรวมของไฮโดร
ไซโคลนขนาด 30 มม. จะสูงกวา ขนาด 40 มม. เล็กนอยเมื่อเปรียบเทียบที่รอยละความเขมขนของดินคาเดียวกัน เนื่องจากขนาดเสนผานศูนยกลาง
ของไฮโดรไซโคลนที่ใหญขึ้นจะทําใหแรงเหวี่ยงหนีศูนยกลางมีคานอยลง สงผลใหมีแรงที่กระทําตออนุภาคนอยลง การแยกจึงกระทําไดยากขึ้น
ประสิทธิภาพการแยกรวมจึงมีคานอยลง
Total separation efficiency (%)
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รูปที่ 7 ประสิทธิภาพการแยกรวมของการแยกดินของไฮโดรไซโคลนที่ความเขมขนของดินรอยละ 1 และ 2

5. สรุปผลการวิจัย
จากผลการวิจัยซึ่งเปนการทดลองโดยใชไฮโดรไซโคลนชนิดแยกของแข็งออกจากของเหลวในการแยกดินออกจากน้ําออย ตัวแปรที่ไดศึกษา
ไดแก ขนาดไฮโดรไซโคลน ขนาดชองทางออกดานลางของไฮโดรไซโคลน และความเขมขนของดิน ซึ่งตัวแปรทั้งสามสงผลตอประสิทธิภาพการ
แยกและขนาดคัทไซสของไฮโดรไซโคลน โดยที่ประสิทธิภาพการแยกรวมจะมีคาลดลงเมื่อขนาดเสนผานศูนยกลางของไฮโดรไซโคลนมีขนาดใหญ
ขึ้น เนื่องจากขนาดเสนผานศูนยกลางของไฮโดรไซโคลนที่ใหญขึ้นจะทําใหแรงเหวี่ยงหนีศูนยกลางมีคานอยลง สงผลใหมีแรงที่กระทําตออนุภาค
นอยลง การแยกจึงกระทําไดยากขึ้น ขนาดเสนผานศูนยกลางของชองทางออกดานลางของไฮโดรไซโคลนที่เพิ่มขึ้นสงผลใหประสิทธิภาพการแยก
รวมมีคาเพิ่มขึ้นในขณะที่ขนาดคัทไซสจะมีคาเล็กลง เนื่องจากเมื่อขนาดเสนผานศูนยกลางของชองทางออกดานลางของไฮโดรไซโคลนเพิ่มขึ้นอัตรา
การไหลของน้ําออยที่ทางออกดานลางของไฮโดรไซโคลนจะเพิ่มขึ้นตามไปดวยสงผลใหมีปริมาณดินเพิ่มขึ้น สวนรอยละของความเขมขนของดินที่
เพิ่มขึ้นจะสงผลใหประสิทธิภาพการแยกรวมลดลงและขนาดคัทไซสเพิ่มขึ้น เนื่องจากเมื่อรอยละของความเขมขนความเขมขนของดินเพิ่มขึ้น ความ
หนืดของน้ําออยจะเพิ่มมากขึ้น สงผลใหการแยกอนุภาคกระทําไดยากขึ้น
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บทคัดยอ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อประยุกตใชเทคนิคทางวิศวกรรมอุตสาหการในการปฏิรูปกระบวนการธุรกิจฟารมไกไข และหาแนวทางปรับปรุง
กระบวนการผลิตไกไขใหมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ซึ่งปญหาของแผนกสัตวปกคือรายจายสูงกวารายรับระเบียบวิธีวิจัย ประกอบดวย การใชเครื่องมือ
ควบคุมคุณภาพทั้ง 7 ไดแก แผนผังแสดงเหตุและผลและแผนผังพาเรโต เพื่อวิเคราะหหาสาเหตุหลักของปญหาซึ่งพบวามาจากกระบวนการผลิตไกไข
ไดแก คาแรงงาน คาซอมบํารุงเครื่องจักรและคาวัสดุอุปกรณ ผลผลิตไขไมไดคุณภาพ และการสูญเสียโอกาสในการจําหนายผลพลอยไดงานฟารม คือ มูล
ไก จากนั้นเลือกใชเครื่องมือคุณภาพยุคใหมทั้ง 7 ไดแก แผนผังตนไม แผนผังแมทริกซ แผนผังลูกศร และแผนผังขั้นตอนการตัดสินใจ หาแนวทางการ
ปรับปรุงกระบวนการผลิต ผลการวิจัยพบวา จํานวนเงินคงเหลือของรายรับ-รายจาย ของแผนกสัตวปก มีแนวโนมดีขึ้นตามลําดับ โดยกอนดําเนินการ
ปรับปรุงมีจํานวนเงินคงเหลือเมื่อสิ้นปงบประมาณ 2553 เทากับ -104,090.20 บาท และภายหลังการปรับปรุงพบวา ในสิ้นปงบประมาณ 2554 จํานวนเงิน
คงเหลือเทากับ -3,205.90 บาท และในกลางปงบประมาณ 2555 คือเดือนมีนาคม จํานวนเงินคงเหลือเทากับ 8,827.00 บาท
คําสําคัญ : การปฏิรูปกระบวนการ เครื่องมือควบคุมคุณภาพทั้ง 7 เครื่องมือควบคุมคุณภาพยุคใหมทั้ง 7 การผลิตไกไข

Abstract

This research had an objective to implement industrial engineering techniques in the hen farm business process re-engineering and
production efficiency. The problem at the poultry department showed a continuous loss in profit. The research methodology composed of the use
of cause and effect diagram and the Pareto chart in 7 QC tools to search for root causes. They were salary, repair wage, instrument, low quality
eggs and lose opportunity of selling waste. Next, the tree diagram, matrix diagram, arrow diagram and process decisions program chart were
applied to look for improvement methodologies respectively. The result showed a remarkable improvement of the remained balance of fiscal year
2010 was -104,090.20 baths, fiscal year 2011 was -3,205.90 baths and fiscal year 2012 was 8,827.00 baths.
Keywords: Business process re-engineering, 7QC tools, 7New QC tools, Hen farm.

1. บทนํา

สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี ได
เริ่มกอตั้งตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 เปนตนมา สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว ไดเนนการจัดการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี และไดมีการพัฒนาศักยภาพดานเทคโนโลยีการผลิตสัตว งานฟารม ควบคูกับการเรียนการสอน โดยงานฟารมประกอบดวยแผนกงาน 3 แผนก
ไดแก แผนกสัตวปก แผนกสุกร และแผนกโคนมและพืชอาหารสัตว สําหรับแผนกสัตวปก ไดมีการดําเนินธุรกิจงานฟารมไกไขโดยการทําความรวมมือ
กับหนวยงานเอกชนภายนอก สามารถสรางรายไดใหกับคณะฯ และมหาวิทยาลัยฯ โดยจัดเปนเงินรายไดผลประโยชนงานฟารม ซึ่งอุตสาหกรรมการเกษตร
หรือผลิตภัณฑทางการเกษตรนั้น ถือวาเปนรายไดรองจากเงินคาลงทะเบียนของนักศึกษาและเงินงบประมาณแผนดิน สําหรับมหาวิทยาลัยใหมอยาง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรีนั้น หากสามารถเพิ่มศักยภาพในการผลิตใหมากขึ้น สงผลใหสามารถเพิ่มเงินรายไดในสวน
ของเงินผลประโยชนไดมากขึ้น จะทําใหการบริหารจัดการในดานตางๆ ของทางมหาวิทยาลัยมีความคลองตัวมากยิ่งขึ้น ในปงบประมาณ 2552-2553 การ
บริหารงานฟารมเลี้ยงสัตวยังประสบกับปญหาสภาวะขาดทุน ดังแสดงตัวเลขที่ติดลบในตารางที่ 1 โดยเฉพาะแผนกสัตวปกประสบกับปญหาในเรื่องของ
สภาวะขาดทุนเนื่องจากปจจัยหลายอยาง ไดแก การบริหารจัดการ การซอมบํารุงเครื่องจักร และสภาพภูมิอากาศ เปนตน โดยปญหาในดานการจัดการจะ
เปนในเรื่องการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล กลาวคือสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว มีแผนกงานฟารมอยู 3 แผนก แตการคิดเงินเดือนของคนงานมา
คิดรวมไวที่แผนกสัตวปกแผนกเดียว ในขณะที่แผนกสัตวปกมีเงินรายรับต่ํากวาอีกสองแผนก ซึ่งรายรับของฟารมไกมาจากเงินผลตอบแทนจากการเลี้ยง
ไกไขกับบริษัทเอกชน สวนรายรับจากผลพลอยไดงานฟารมคือมูลไกทําไดนอยมาก เนื่องจากสภาพอากาศในเขตจังหวัดจันทบุรี เปนเขตที่เปนพื้นที่ฝนตก
ชุก ฝนตกเปนเวลาเฉลี่ย 8 เดือนใน 1 ป ดังนั้นในการตากมูลไกไขใหแหงเพื่อจําหนายเปนรายไดงานฟารมนั้นจึงทําไดยากมาก บางครั้งทําไมไดเลย
นอกจากนั้นพบวาเครื่องจักรชํารุดเสียหายมาก เนื่องจากขาดการบํารุงรักษาเปนประจํา สงผลใหการซอมแตละครั้งเสียคาใชจายมาก
การปฏิรูปกระบวนการทางธุรกิจ หรือการรื้อปรับระบบทางธุรกิจ (Business process reengineering: BPR) คือ การคิดทบทวนกระบวนการทาง
ธุรกิจ เพื่อออกแบบกระบวนการทางธุรกิจใหมหรือเปลี่ยนแปลงกระบวนการทางธุรกิจอยางถอนราก ทั้งนี้เพื่อใหธุรกิจดีขึ้นในแงตางๆ ไดแก คาใชจาย
คุณภาพ การบริหาร ความรวดเร็วของกระบวนการ และอีกหลายๆ ดาน (ปุณยาวีร, 2554) และมีหลายทานที่นําหลักการนี้ไปประยุกตใชเพื่อการปรับปรุง
ขบวนการผลิตใหมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น เชน การปรับปรุงขบวนการโดยการควบคุมการพิมพกลองบรรจุภัณฑเพื่อลดความสูญเสีย (ธีรเดช, 2550) การ
ปรับปรุงกระบวนการพนสีแบบอัตโนมัติเพื่อลดปริมาณของเสีย (พงศปณต, 2551) การปรับปรุงขบวนการผลิตชาเขียวเพื่อลดความสูญเสียขวดพีอีวี
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(วรรณา, 2553) การปรับปรุงการดําเนินงานเพื่อลดความสูญเสียในการผลิตคอยล (อรวรรณ, 2552) การหาแนวทางไมใหกระบวนการผลิตฮารดดิสกไดรฟมี
ปริมาณสิ่งปนเปอนที่อยูในสายการผลิตมากกวามาตรฐานกําหนด (จารุวัลย, 2553) และการปรับปรุงขบวนการทอลวดตาขายเพื่อลดจํานวนของเสียใน
อุตสาหกรรมทอลวดตาขาย (วิเชียร, 2550) ดังนั้นผูวิจัยจึงมีแนวคิดที่จะนําเอาการปฏิรูปกระบวนการผลิตมาออกแบบกระบวนการทางธุรกิจใหม และ
นําเอากระบวนการใหมไปปฏิบัติใหเกิดผล เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในดานการผลิตไกไข โดยในการทดลองนี้มีวัตถุประสงคเพื่อรื้อปรับระบบการบริหาร
แผนกงานฟารม และเพื่อลดการขาดทุนสุทธิของแผนกงานฟารมสัตวปก

ตารางที่ 1 รายรับ-รายจาย งานฟารมของสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตวในปงบประมาณ 2552 – 2553
90 % ของ
คาจางชั่วคราว
ยอดคงเหลือ 90 %
คาตอบแทน
คาใชสอย
คาวัสดุ
รายรับจริง
เงินระกันสังคม
ของรายรับจริง
2552
422,191.95
422,191.95
5,530.00
0.00
368,878.00
0.00
47,783.95
โคนม
2553
266,505.30
239,854.78
0.00
0.00
149,662.50
0.00
90,192.28
2552
395,951.00
395,951.00
9,000.00
0.00
405,610.00
0.00
-18,659.00
สุกร
2553
969,639.50
622,475.55
0.00
0.00
574,016.00
0.00
48,459.55
2552
170,766.00
170,766.00
6,300.00
17,750.00
81,145.30
209,106.00
-143,535.30
สัตวปก
2553
169,992.00
152,992.80
2,200.00
10,340.00
35,437.00
209,106.00
-104,090.20
หมายเหตุ :90%ของรายรับจริงหมายถึงรายรับที่สาขาวิชาฯสามารถนําไปใชในการดําเนินงานได สวนอีก10%เปนสวนที่ถูกหักเปนเงินสะสมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตจันทบุรี
แผนก

ปงบประมาณ

รายรับจริง

2. วิธีการศึกษา
1. การศึกษาโครงสรางของกระบวนการผลิตไกไขของแผนกสัตวปก สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี โดยสัมภาษณหัวหนาแผนก อาจารยประจําแผนก และผูจัดการฟารม จํานวน 3 คน คนละ 30
นาที แบบสัมภาษณมีเนื้อหาในการสัมภาษณดังนี้ รูปแบบการดําเนินงาน วิธีการดําเนินงาน และผลตอบแทนที่ไดรับในการเลี้ยงไกไข และศึกษาขอมูลการ
ผลิตไกไขในปงบประมาณ 2553 ไดแก คุณภาพของผลผลิต ผลกระทบตอกระบวนการผลิต ผลตอบแทนที่ไดรับ และขอมูลดานการเงิน
2. จัดประชุมผูที่มีสวนเกี่ยวของในการผลิตไกไข ไดแก อาจารยในสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว ผูจัดการฟารมของสาขาฯ คนงานเลี้ยงไกไข และ
ตัวแทนของบริษัทที่ทําหนาที่ประสานงานกับอาจารยผูรับผิดชอบดูแลฟารมไกไข จํานวน 12 คน เพื่อวิเคราะหปญหาที่เกิดขึ้นจากการผลิตไกไข โดยการ
ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับปญหาตางๆ เมื่อไดขอมูลแลว ใชเทคนิคทางวิศวกรรม อุตสาหการออกแบบกระบวนการ จากการเลือกใชเครื่องมือคุณภาพ 7
ชนิดแบบดั้งเดิม (7QC tools) (กิติศักดิ์, 2553) ดังนี้ ใชแผนผังแสดงเหตุและผล (Cause and effect diagrams) วิเคราะหหาสาเหตุของปญหา และใชแผนผัง
พาเรโต (Pareto diagrams) เพื่อจัดลําดับความสําคัญของสาเหตุที่ทําใหเกิดปญหา
3. เมื่อจัดลําดับความสําคัญของปญหาดวยการใชแผนผังพาเรโตแลว จึงมีการออกแบบกระบวนการปฏิรูปการผลิตไกไข โดยใชเครื่องมือคุณภาพใหม
7 อยาง (New 7 QC tools) (วิฑูรย, 2552) ดังนี้ ใชแผนผังตนไม (Tree diagrams) ในการแกปญหาสําหรับผลักดันกลยุทธที่ดีเยี่ยม เพื่อใหสําเร็จตาม
วัตถุประสงค จากนั้นใชแผนผังแมทริกซ (Matrix diagrams) สําหรับการทําใหปญหากระจางชัด ใชในการคนหาสาเหตุหลักของปญหา หรือแนวทางที่เปน
กุญแจสําคัญในการแกปญหา โดยมองจากความสัมพันธในเซลตางๆ ของแมทริกซ เมื่อไดขอมูลแลวนํามาจัดทํากําหนดการที่เหมาะสมและควบคุม
กําหนดการอยางมีประสิทธิผลดวยแผนผังลูกศร (Arrow diagrams) และใชแผนผังขั้นตอนการตัดสินใจ (Process decisions program charts: PDPC) ในการ
ปองกันการดําเนินการไมใหเบี่ยงเบนออกไปจากแผนที่วางไว ซึ่งอาจจะสงผลใหเกิดปญหาตามมา
4. เสนอการออกแบบกระบวนการปฏิรูปการผลิตไกไข ใหกับผูบริหารและขออนุมัติการปฏิบัติงานโครงการ
5. เมื่อคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตรอนุญาต จึงสามารถลงมือดําเนินโครงการได
6. เก็บขอมูลการผลิตไกไข และขอมูลดานการเงินของการผลิตไกไข ในปงบประมาณ 2554 – 2555 เพื่อดูแนวโนมของผลการดําเนินงานปฏิรูป
กระบวนการเลี้ยงไกไข

4. ผลการศึกษาและอภิปรายผล

จากการสัมภาษณหัวหนาสาขา อาจารยประจําสาขา และผูจัดการฟารม พบวา การดําเนินงานของแผนกสัตวปกเปนการรับจางเลี้ยงแบบประกันราคา
กับบริษัทเอกชน โดยไดรับผลตอบแทนจากการเลี้ยงเปนประจําทุกเดือน เดือนละประมาณ 10,000-15,000 บาท ขึ้นอยูกับคุณภาพของผลผลิตและ
ประสิทธิภาพในการผลิต ซึ่งในการเลี้ยงไกไขแตละรุนจะลงไกสาวครั้งละประมาณ 4,200-5,000 ตัว และจากการศึกษาการปฏิรูปกระบวนการธุรกิจฟารม
ไกไข ของแผนกสัตวปก ซึ่งเปนการนําเครื่องมือคุณภาพซึ่งเปนเครื่องมือทางวิศวกรรมอุตสาหการมาใชในการหาแนวทางปรับปรุงกระบวนการผลิตไกไข
ใหมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น เริ่มตนจากการระดมความคิดเห็นของบุคลากรในสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว กับตัวแทนของบริษัทเอกชนที่ทําความ
รวมมือกัน พบวา ปญหาของแผนกสัตวปก คือ รายจายสูงกวารายรับ หรือประสบสภาวะการขาดทุนนั่นเอง เมื่อทราบปญหาของการดําเนินงานแลวจึงใช
แผนผังแสดงเหตุและผลวิเคราะหหาสาเหตุของปญหา พบวาสาเหตุหลักของปญหาไดแก คน วัสดุอุปกรณ วิธีการทํางาน และสิ่งแวดลอม จากนั้นทําการ
หาสาเหตุยอยของสาเหตุหลัก (ดังแสดงในรูปที่ 1) พบวา สาเหตุยอยที่สําคัญของสาเหตุหลักดานคน คือ การจายคาจางแรงงานของแผนกสูงกวาที่เปนจริง
เนื่องจากการจายคาจางแรงงานของสาขาวิชาฯ นั้นไดนําเงินรายไดของแผนกสัตวปกไปจายเปนคาจางแรงงานใหกับคนงานของแผนกอื่นในสาขาฯดวย
สําหรับการเลี้ยงไกไขนั้นมีการจางลูกจางรายเดือนเพียง 1 คน ตองจายเงินเดือนรวมกับคาครองชีพ 70,008 บาท/ป หรือ 5,834 บาท/เดือน แตเมื่อตองจาย
คาแรงใหกับคนงานในแผนกอื่นดวย ตองจายเดือนละ 17,425.50 บาท หรือ 209,106 บาท/ป สาเหตุยอยอีกอยางคือ การจายคาลวงเวลาใหกับอาจารยหรือ
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เจาหนาที่ที่ควบคุมนักศึกษาฝกงานภายใน ในการลงปฏิบัติงานในตอนเชาของทุกวันในชวงเปดเทอม ก็เชนเดียวกันคือ มีการนําเงินรายไดของแผนกสัตว
ปกมาจายเปนคาลวงเวลาซึ่งคิดในหมวดคาตอบแทนใหกับอาจารยหรือเจาหนาที่ที่ลงควบคุมการฝกงานในทุกแผนก
สาเหตุยอยของสาเหตุหลักดานวัสดุอุปกรณ คือ ระบบการใหอาหารอัตโนมัติชํารุด และวัสดุรองรับไขในระบบลําเลียงไขขาดทําใหไขตก
กระทบกันบุบหรือแตก เนื่องจากหนูกัดสายไฟ ระบบลําเลียงไขชํารุด เนื่องจากไมไดโกยมูลออกจากโรงเรือนทุกวันทําใหความเค็มจากมูลไปทําให
อุปกรณเปนสนิมและมอรเตอรพัดลมไหม เนื่องจากกระแสไฟฟาตกเพราะฝนตก
สาเหตุยอยของสาเหตุหลักดานวิธีการ คือ ผลผลิตไขไมไดคุณภาพ เชน ไขบุบ ไขแตก ไขสกปรก ทําใหขายไขไดราคาต่ํากวาที่ประกันราคาไวที่
2.2 บาท/ฟอง คือขายไดเพียง 1 บาท/ฟอง เปนผลมาจากการเก็บไขนอยครั้งตอวัน ทําใหไขสะสมในระบบลําเลียงมากแมไกจึงจิกไขเลน และคนงาน
ไมทําความสะอาดไข สาเหตุยอยอีกอยางคือ ไมสามารถจําหนายผลพลอยไดงานฟารม คือ มูลไก ได เนื่องจากจังหวัดจันทบุรีฝนตกชุก มูลไกไมแหง
สาเหตุยอยของสาเหตุหลักดานสิ่งแวดลอม คือ ชาวบานรองเรียนเรื่องกลิ่นเหม็นจากมูล การเสียคาจางเหมาในการรอกบอเพราะบอน้ําตื้นเขิน
และสาเหตุยอยอีกอยางคือ การจายคาเวชภัณฑในการกําจัดกลิ่น หนอนแมลงวัน และน้ํายาฆาเชื้อโรค

รูปที่ 1 แผนผังแสดงเหตุและผลแสดงสาเหตุของการขาดทุน
จากนั้นเลือกสาเหตุที่สําคัญจากแผนผังแสดงเหตุและผลมาวิเคราะหตามหลักพาเรโตเพื่อจัดลําดับความสําคัญของสาเหตุ พบวา สาเหตุ
ของการดําเนินการขาดทุนที่สําคัญเปนอันดับหนึ่งคือ คาแรงงาน คิดเปนรอยละ 60.22 อันดับสองคือ คาซอมบํารุงและคาวัสดุอุปกรณ คิดเปนรอยละ
20.43 อันดับสามคือ คาเสียโอกาสในการจําหนายผลพลอยได คือ มูลไก คิดเปนรอยละ 12.08 อันดับสี่คือ คาเสียโอกาสของผลผลิตไขไมไดคุณภาพ
คิดเปนรอยละ 5.06 อันดับสุดทายคือ อื่นๆ ซึ่งหมายถึง คาเวชภัณฑ และไขสูญหาย เปนตน คิดเปนรอยละ 2.20 ดังแสดงในตารางที่ 2 และรูปที่ 2

ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะหตามหลักพาเรโตเพื่อจัดลําดับความสําคัญของสาเหตุการดําเนินการขาดทุน เฉลี่ยในปงบประมาณ 2552-2553
สาเหตุของปญหา
คาแรงงาน
คาซอมบํารุงและคาวัสดุอุปกรณ
คาเสียโอกาสในการจําหนายผลพลอยได (มูลไก)
คาเสียโอกาสของผลผลิตไขไมไดคุณภาพ
อื่นๆ
รวม

จํานวนเงิน (บาท/ป)
213,356.00
72,381.15
42,805.00
17,940.00
7,800.00
354,282.15
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60.22
20.43
12.08
5.06
2.20
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60.22
80.65
92.73
97.80
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อื่นๆ

คาเสียโอกาสไกไข

คาเสียโอกาสมูลไก

คาซอมบํารุงฯ

คาแรงงาน

จํานวนเงิน (บาท/ป)
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รูปที่ 2 แผนผังพาเรโตแสดงการจัดลําดับสาเหตุของการดําเนินการขาดทุนเฉลี่ยในปงบประมาณ 2552-2553
เมื่อทราบลําดับความสําคัญของสาเหตุแลว นําเอาสาเหตุหลักๆ ไดแก คาแรงงาน คิดเปนรอยละ 60.22 และคาซอมบํารุงและคาวัสดุ
อุปกรณ คิดเปนรอยละ 20.43 เปนรอยละ 80.65 ของสาเหตุทั้งหมด มาวิเคราะหหาแนวทางแกไขปญหาของการดําเนินการขาดทุนดวยเครื่องมือ
คุณภาพใหม คือ แผนผังตนไม (ดังแสดงในรูปที่ 3) ดวยการกําหนดวัตถุประสงค ดังนี้ การดําเนินงานฟารมขาดทุนจะตองทําอยางไร จากการระดม
ความคิดเห็นของผูที่มีสวนเกี่ยวของ พบวา ตองมีการลดคาจางแรงงาน ดวยการปรับหมวดการจายคาจางแรงงานใหตรงตามแผนกงานฟารม การลด
จํานวนผูควบคุมดูแลนักศึกษาฝกงานภายใน โดยการใหนักศึกษาประจําแผนกหรือคนงานชวยควบคุมดวย สําหรับคาจางเหมาตางๆ ตองมีการ
ประสานงานขอความรวมมือกับบุคลากรสายชางมาชวยซอมบํารุง มีการแบงงานใหนักศึกษาทําความสะอาดโรงเรือนและอุปกรณเปนประจําเพื่อลด
การชํารุดของเครื่องจักรและวัสดุอุปกรณ และทําตารางการปฏิบัติงานใหคนงานปฏิบัติตามอยางเครงครัด
การลดคาซอมบํารุงและคาวัสดุอุปกรณ ดวยการทํากิจกรรม 5 ส การจัดทําแผนการซอมบํารุงเครื่องจักรและวัสดุอุปกรณ และมีการกําจัดหนูซึ่ง
เปนสาเหตุของการชํารุดเสียหายของเครื่องจักรและวัสดุอุปกรณ นอกจากนี้ยังตองเนนย้ําใหมีการทําความสะอาดวัสดุอุปกรณทุกครั้งหลังการใชงาน
เพื่อเปนการบํารุงรักษาและยืดอายุการใชงาน และตองกวาดมูลออกจากโรงเรือนทุกวันเพื่อปองกันเครื่องจักรและอุปกรณตางๆ เปนสนิม

รูปที่ 3 แผนผังตนไมจําแนกหามาตรการแกไขปญหา
พิจารณานํามาตรการแกไขปญหาจากแผนผังตนไมมาวิเคราะหหามาตรการแกไขปญหาที่ดีที่สุดดวยแผนผังแมทริกซ จากการวิเคราะห
พบวา มาตรการแกไขปญหาที่ดีที่สุดในแตละดาน ดังนี้ ดานการลดคาแรงงาน ไดแก ประสานงานขอความรวมมือจากบุคลากรในสายชางมาชวยซอม
บํารุง การปรับหมวดการจายคาจางแรงงานใหตรงตามแผนกงานฟารม และการลดจํานวนผูควบคุมนักศึกษาฝกงานภายใน ดานการลดคาซอมบํารุง
แลคาวัสดุอุปกรณ ไดแก การกําจัดหนู การทํากิจกรรม 5 ส และการทําแผนการซอมบํารุงเครื่องจักร ดังแสดงในตารางที่ 3
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ตารางที่ 3 การใชแผนผังแมทริกซทําใหสาเหตุของการเกิดปญหากระจางชัดขึ้น
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คาอุปกรณปองกันเชื้อโรค
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คาอะไหล

3

คาเวชภัณฑตางๆ

2

คาแผงรังผึ้ง

3

คาผามาน

ลําดับความสําคัญ

{

คะแนน

ปรับหมวดการจายคาจางแรงงานใหตรงตามแผนก
z
งานฟารม
z
ลดจํานวนผูควบคุมนักศึกษาฝกงานภายใน
ใหนักศึกษาประจําแผนกชวยควบคุมการฝกงาน
U U
ภายใน
U U
ในคนงานชวยควบคุมการฝกงานภายใน
ประสานงานขอความรวมมือจากบุคลากรในสาย
{
ชางมาชวยซอมบํารุง
แบงงานใหนักศึกษาทําความสะอาด
U
ทําตารางการปฏิบัตงิ านใหคนงาน
U
U
ทํากิจกรรม 5 ส
z
จัดทําแผนการซอมบํารุง
การกําจัดหนู
กวาดมูลออกจากโรงเรือนทุกวัน
ทําความสะอาดอุปกรณทุกครั้งหลังใชงาน
หมายเหตุ : เครื่องหมาย z หมายถึง เกี่ยวของกันมาก (3 คะแนน)
เครื่องหมาย { หมายถึง เกี่ยวของกันปานกลาง (2 คะแนน)
เครื่องหมาย U หมายถึง เกี่ยวของกันนอย (1 คะแนน)
ถา (วาง) หมายถึง ไมเกี่ยวของกัน (0 คะแนน)

คาซอมไฟฟา

คาจางเหมา

คาตอบแทน

คาจางรายเดือน

มาตรการแกไข

คาซอมมอเตอรไฟฟา

คาจางแรงงาน

คาซอมสายพานลําเลียงไข

โครงสรางคาใชจาย
คาซอมบํารุงและคาวัสดุอุปกรณ

U
z
z
z

เมื่อไดมาตรการแกไขปญหาที่ดีที่สุดจากตารางแมทริกซในแตละดานแลว นํามาตรการนั้นมาวิเคราะหดวยแผนผังลูกศรและแผนผังขั้นตอนการตัดสินใจ เพื่อ
จัดทํากําหนดการและขั้นตอนการดําเนินงานที่เหมาะสมในการผลิตไกไข ดังนี้
- ดานคาจางแรงงาน เริ่มตนจากการประชุมผูที่เกี่ยวของ จากนั้นนําขอสรุปเรื่องการขอปรับหมวดคาจางแรงงานเสนอผูบริหาร เมื่อผูบริหารอนุมัติจึงดําเนินการได
- ดานคาซอมบํารุงและคาวัสดุอุปกรณ เริ่มตนจากการประชุมผูที่เกี่ยวของ จากนั้นนําขอสรุปไปปฏิบัติ ดังนี้ ขั้นแรก ดําเนินการทํากิจกรรม 5 ส ไดแก การ
ทําความสะอาด การจัดเก็บวัสดุอุปกรณรวมถึงเอกสารใหเปนหมวดหมู และการจัดทําเอกสาร ขั้นที่ 2 การจัดทําเอกสาร ประกอบดวย เอกสารการบันทึกการเขา
ออกฟารม บันทึกการใหผลผลิต บันทึกการปฏิ บัติงาน คูมือแผนการปฏิ บัติ งานและการซอมบํารุงเครื่ องจักร ขั้ นที่ 3 การจัดทําคูมื อแผนการซ อมบํารุ ง
ประกอบดวย ทะเบียนเครื่องจักร ประวัติเครื่องจักร และบันทึกการซอมบํารุง
เมื่อมีการปรับปรุงขั้นตอนการดําเนินงานเสร็จเรียบรอยแลวนํามาปฏิบัติจริงในการผลิตไกไขของแผนกสัตวปก และทําการเก็บขอมูลเปนระยะเวลา 18 เดือน
คือ ตั้งแตเดือนตุลาคม 2553 ถึงเดือนมีนาคม 2555 พบวา ผลการดําเนินงานของแผนกสัตวปกดีขึ้นตามลําดับ ดังตารางที่ 3 แสดงใหเห็นวา กอนการไดรับการ
ปรับปรุง ยอดเงินคงเหลือในปงบประมาณ 2553 มีคาเทากับ -104,090.20 บาท และเมื่อไดรับการปรับปรุงแลว ยอดเงินคงเหลือในปงบประมาณ 2554 มีคาเทากับ 3,205.90 บาท และในกลางปงบประมาณ 2555 คือเดือนมีนาคม 2555 ยอดเงินคงเหลือมีคาเทากับ 8,827.00 บาท (แสดงในตารางที่ 4) ซึ่งสอดคลองกับจิรัฐิติ (2551) ที่
ทําการศึกษาการนําเอาเครื่องมือคุณภาพ 7 อยางทั้งแบบดั้งเดิมและแบบใหมมาใชในการเพิ่มประสิทธิภาพงานบริการผูปวยนอกของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพเขต
10 พบวา ทางโรงพยาบาลสามารถเพิ่มประสิทธิภาพของงานบริการผูปวยนอกได โดยสามารถลดระยะเวลารอคอยของผูใชบริการในสวนของงานบริการผูปวยนอก
ตั้งแตสวนคัดกรองไปจนถึงคลินิกผูปวยนอก ระยะเวลาการรอคอยตั้งแตมาถึงจนถึงกอนพบแพทยโดยเฉลี่ยอยูที่ 8 นาที จากเดิมเวลาเฉลี่ยที่ 21 นาที และระดับความ
พึงพอใจของผูมาใชบริการที่วัดจากแบบสอบถามก็เพิ่มขึ้นเปน 42 เปอรเซ็นต สอดคลองกับ อารดา (2554) ที่รายงานวา การนําเครื่องมือคุณภาพ 7 อยางมาใชในการ
หาแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพการสงออกของโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปไมยางพารา พบวา มีแนวทางการปฏิบัติใหมดังนี้ การเปลี่ยนแปลงแผนผังตําแหนงจัดเก็บ
โดยใชระบบการจัดเก็บแบบแบงกลุมสินคาตามยอดการเบิกออกของสินคา การเพิ่มจํานวนรถบรรทุกในการสงออกสินคา และการจัดสรรจํานวนรถยกในการ
เคลื่อนยายสินคา ผลปรากฏวา เวลาโดยเฉลี่ยที่สินคาอยูในระบบมีคาลดลง 44 วินาที หรือคิดเปนรอยละ 52.38 โดยไมมีการทํางานนอกเวลาเกิดขึ้นในระบบ
เชนเดียวกับ ปภาวิน (2550) ที่ทําการศึกษาการใชเครื่องมือคุณภาพมาชวยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในกระบวนการผลิตยากันยุงของโรงงาน พบวา ประสิทธิภาพ
การผลิตเพิ่มขึ้นจากเดิมรอยละ 78.25 เปนรอยละ 81.60 และของเสียลดลงจากเดิมรอยละ 11.8 เปนรอยละ 2.57 ทําใหตนทุนการผลิตลดลง
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ตารางที่ 4 รายรับ-รายจาย งานฟารมของแผนกสัตวปกในปงบประมาณ 2553 – 2555
แผนก

ปงบประมาณ

รายรับจริง

สัตวปก

2553
2554
2555

169,992.00
232,439.00
65,500.00

90 % ของ
รายรับจริง
152,992.80
209,195.10
58,950.00

คาตอบแทน

คาใชสอย

2,200.00
0.00
0.00

10,340.00
86,200.00
0.00

คาวัสดุ
35,437.00
56,193.00
11,555.00

คาจางชั่วคราวเงิน
ประกันสังคม
209,106.00
70,008.00
38,568.00

ยอดคงเหลือ 90 %
ของรายรับจริง
-104,090.20
-3,205.90
8,827.00

หมายเหตุ : ปงบประมาณ 2553 ขอมูล ณ วันที่ 24 กันยายน 2553
ปงบประมาณ 2554 ขอมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2554
ปงบประมาณ 2555 ขอมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2555

5. สรุปผล

การนําเครื่องมือคุณภาพ 7 อยาง ทั้งแบบดั้งเดิมและแบบใหมมาใชในการหาแนวทางปรับปรุงกระบวนการผลิตไกไขของแผนกสัตวปกใหมี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น เริ่มตนจากการคนหาปญหาของแผนกสัตวปก คือ จํานวนเงินคงเหลือของรายรับ-รายจาย ของแผนกติดลบ ซึ่งมีสาเหตุหลักมา
จากกระบวนการผลิตไกไข ไดแก คาแรงงาน คาซอมบํารุงเครื่องจักรและคาวัสดุอุปกรณ ผลผลิตไขไมไดคุณภาพ และการสูญเสียโอกาสในการ
จําหนายผลพลอยไดงานฟารม คือ มูลไก ภายหลังจากการปรับปรุงดําเนินงานตามขั้นตอนการวิจัยแลว พบวา จํานวนเงินคงเหลือของรายรับ-รายจาย
ของแผนกสัตวปก มีแนวโนมดีขึ้นตามลําดับ โดยกอนดําเนินการปรับปรุงมีจํานวนเงินคงเหลือเมื่อสิ้นปงบประมาณ 2553 เทากับ -104,090.20 บาท
และภายหลังการปรับปรุงพบวา ในสิ้นปงบประมาณ 2554 จํานวนเงินคงเหลือเทากับ -3,205.90 บาท และในกลางปงบประมาณ 2555 คือเดือน
มีนาคม จํานวนเงินคงเหลือเทากับ 8,827.00 บาท ดังนั้นการนําเครื่องมือคุณภาพ 7 อยางทั้งแบบดั้งเดิมและแบบใหมไปประยุกตใชนั้น สามารถ
นําไปใชปรับปรุงใชไดทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน แตทั้งนี้ทั้งนั้นจะตองศึกษา วิเคราะหองคประกอบภายในองคกรใหดีเสียกอน เนื่องจากแตละ
องคกรมีวัฒนธรรมองคกรที่แตกตางกันไป ซึ่งอาจตองปรับเปลี่ยนวิธีการดําเนินงานใหเหมาะสมกับแตละองคกรดวย
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บทคัดยอ

งานวิจัยนี้เปนการศึกษา การโคงบนผาฝาย100%ทอจีบ เนื่องจากผาที่ทอออกนั้นมีการโคงเกิดขึ้น โดยที่ริมผาบริเวณจีบนั้นตึงมากกวาตรง
พื้น ทําใหรั้งกันจนผาทอจีบเกิดโคง จากปญหาดังกลาวผูวิจัยจึงไดทําการศึกษาผาฝาย 100% ทอจีบที่มีโครงสราง 90x92+120/K40xK40 (เสนดายยืน
90 เสน/นิ้ว เสนดายพุง(พื้น) 92 เสน/นิ้ว และเสนดายพุง(จีบ) 120 เสน/นิ้ว เสนดายยืนและพุงเปนเสนดายฝาย100%(คอมแพค)เบอร 40)ซึ่งเปนผาทอ
สองบีม คือมีเสนดายยืนสองบีม บีมหนึ่งสําหรับทอจีบ และอีกบีมสําหรับทอพื้น ดวยเครื่องทอผา(พิคโนเน) เมื่อไดผาฝาย100%ทอจีบมาแลวก็จะมา
ทําการศึกษาขอมูลและทดสอบสมบัติของผาฝาย 100% ทอจีบ จากการศึกษาสามารถวิเคราะหสาเหตุที่ทําใหผาฝาย100%ทอจีบโคง หาเบอรเสนดาย
จากการคํานวณแสดงใหเห็นวาเบอรเสนดายที่ไดเปนเบอร 40 แตเสนดายยืนกอนการตกแตงสําเร็จในการคํานวณมีเบอรประมาณ Ne 39s ที่มีเบอรต่ํา
กวาเสนดายหลังการตกแตงสําเร็จเนื่องจากกอนการตกแตงสําเร็จเสนดายยืน มีการลงแปงเมื่อทําการตกแตงสําเร็จแลวเบอรเสนดายอยูที่ Ne 40s ได
จากแรงดึง ในการทอของบีมบนที่ปลอยแรงดึงมากกวาบีมลาง จากความแตกตางกันดังกลาวมีผลทําใหการหงิกงอของเสนดายบริเวณที่เปนจีบ
มากกวาบริเวณที่เปนลายขัดทั้งในแนวเสนดายยืนและเสนดายพุง และทําใหมีผลตอความตานทานแรงดึงสูงสุดและการยืดตัวกอนขาดของผืนผาใน
ทางดานกวางสูงกวาดานยาว สวนผลความความตานทานแรงฉีกขาดของผืนผาดานยาวสูงกวาดานกวาง
ซึ่งจากลักษณะดังกลาวนั้นไดมีการแกไขในขั้นตอนการตกแตงสําเร็จโดยการใสสารพอลิไวนิลแอลกอฮอล เพื่อเซ็ตลายจีบใหมีแนวที่ตรง
ซึ่งทําในขั้นตอนสุดทายหลังการทําอีซี่แคร แตผาที่ไดหลังจากการตกแตงสําเร็จนั้นทําใหผามีความกระดาง แตหลังจากที่ทําการวางแบบในการตัด
เย็บสําเร็จรูป แลวทางลูกคาทําการตกแตงสําเร็จเสื้อโดยการลางพอลิไวนิลแอลกอฮอลออกไดผาที่มีความนุมลื่นตามสมบัติของการตกแตงสําเร็จผาใน
ขั้นตอนการทําอีซี่แคร
คําสําคัญ : บีมบน บีมลาง เสนดายยืน เสนดายพุง

Abstract

This research proposes to study the bowing of 100% woven pleated cotton fabric. Since the woven bowing fabric caused the selvage of
the pleat to become strained other than the fabric ground therefore the pleated bowed. The woven pleated fabric100% cotton used in this study is
90x92 +120 / K40xK40 (warp yarn 90 lines / inch weft yarn (ground) 92 lines / inch and weft yarn (pleated) 120 lines / inch warp yarn and weft
yarn are 100% cotton yarn(compact) Ne 40s) which weaving fabric two beam. The top beam was employed for a woven pleated and bottom beam
was employed for weaving the ground weaving by loom (Pignone). The woven pleated fabric 100% cotton will be studied and test properties
which can analyze the cause of bowing of woven pleated fabric 100% cotton. The count of yarn was from the calculation that was Ne 40s, but the
warp yarn before finishing by calculation became Ne 39s. This count of yarn was lower than the yarn after finishing because the warp yarn before
finishing had been sizing. After finishing the count of yarn was Ne 40s. The top beam took tension more than the bottom beam while it has been
weaving pleated fabric 100% cotton. From those difference it caused an effect of crimp yarn area in pleated was more than plain, warp and weft
yarn. The tensile strength and elongation effected on fabric on the width was more than the length. The tearing strength of fabric was on the length
more than the width. The woven pleated fabric 100% cotton in different parts are showed as in the following pictures in this research to present the
different types of yarn on the top beam, bottom beam, front and back of plain weft yarn, and pleated weft yarn.
The appearance was changed in the process of finishing by addition the poly vinyl alcohol (PVA) to set the pattern of the perfect
straight line before the easy care that caused the woven to stiff. After marking the cutting, the customer could wash off the finishing poly vinyl
alcohol of garment which made the fabric silky as properties of the easy care finishing process.
Keywords: Top beam, Bottom beam, Warp yarn, Weft yarn.

1. บทนํา

เมื่อกลาวถึงผาจีบ (Pleated fabrics) ทุกคนจะนึกถึงกระโปรงที่มีจีบอยูรอบตัวหรือกระโปรงแฟชั่นทั่วไป การทําจีบ (Pleat) อาจจะทําได
โดยการนําผาที่ทอแลวมาเขาเครื่องอัดจีบและทําใหอยูตัวดวยไอน้ําหรือการนําผามาเย็บเพื่อใหเกิดจีบ อยางไรก็ตามจีบในผาทอสามารถทําใหเกิดใน
เนื้อผาโดยตรงในทางเทคนิคเรียกวา ผาทอจีบ (Woven pleated fabrics) จีบในผาชนิดนี้เกิดขึ้นในขณะที่ทอผา โดยใชเสนดายยืนจํานวน2ชุด ชุดหนึ่ง
ใชทําพื้นผา อีกชุดใชทําในสวนที่เปนจีบ สําหรับการผลิตผาจีบแบบนี้มีผูผลิตไมมากที่สามารถผลิตได ซึ่งโดยทั่วไปแลวมีการสั่งผลิตผามาจากยุโรป
แตในปจจุบันทางยุโรปมีตนทุนการผลิตที่สูง ลูกคาจึงเลือกสั่งผลิตที่บริษัทที่ผูศึกษาไดทํางานอยูซึ่งเปนเพียงที่เดียวในประเทศไทยที่รับทํา เพราะ
ตนทุนการผลิตถูกกวาในยุโรป และผาจีบนี้ถูกนําไปตัดเย็บที่โรงงานตัดเย็บในประเทศไทยเปนสวนใหญ แตจะมีบางสวนที่ตองสงผาไปตัดเย็บที่
ประเทศอินโดนีเซีย และดวยเหตุนี้เมื่อมีการสงไปตัดเย็บที่ประเทศอินโดนีเซียทําใหมีปญหาเกิดขึ้น เพราะผาที่สงไปนั้นมีการโคงตลอดหนาผาและมี
ปญหาริมผาขาด ทําใหทางโรงงานตัดเย็บไมสามารถวางแบบตัดได และไดขอคืนผาทั้งหมด ทางฝายขายที่บริษัทฯจึงไดเดินทางไปดูปญหาของผาที่
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อินโดนีเซียเพื่อที่จะทราบถึงปญหาและเพื่อเจรจาไมตองใหลูกคาคืนผา จากการเดินทางไปดังกลาวบริษัทตองรับจายคาสูญเสียของผาจีบที่ไมสามารถ
นํามาตัดไดและเวลาที่ทางตัดเย็บสูญเสียไปเปนจํานวนเงินคอนขางสูง และไดกลับมาแกปญหาโดยการเพิ่มความกวางหนาผาเพื่อที่จะไดปองกันการ
สูญเสียที่จะเกิดตรงริมผาขาดและจีบโคง

รูปที่ 1 ลักษณะการโคงของผาฝาย 100% ทอจีบ
ซึ่งจากการแกไขปญหาผาทอจีบโคงและริมผาขาด โดยการเพิ่มหนาผาดังกลาวของบริษัท ขาพเจาคิดวาเปนการแกปญหาที่ปลายเหตุถึงแม
จะยังไมขาดทุนก็ตามเพราะการที่เพิ่มหนาผานั้นก็คือ การเพิ่มจํานวนเสนดายทําใหตนทุนการผลิตสูงขึ้น

2. วิธีการทดลอง
2.1 การทอผา
ในการศึกษานี้ใชเสนดายฝาย100%(คอมแพค)เบอร 40 มาทอเปนผาจีบที่มีโครงสราง 90x92+120/K40xK40 (เสนดายยืน 90 เสน/นิ้ว
เสนดายพุง(พื้น) 92 เสน/นิ้ว และเสนดายพุง(จีบ) 120 เสน/นิ้ว เสนดายยืนและพุงเปนเสนดายฝาย100%(คอมแพค)เบอร 40)ซึ่งเปนผาทอสองบีม คือมี
เสนดายยืนสองบีม บีมหนึ่งสําหรับทอจีบ และอีกบีมสําหรับทอพื้น ดวยเครื่องทอผา(พิคโนเน)
2.2 กระบวนการตกแตงสําเร็จ (Finishing) (Kishimoto, 2009)
เปนกระบวนการสุดทายในกระบวนการฟอกยอม และพิมพผา โดยสวนใหญวัสดุสิ่งทอที่ผานกระบวนการนี้แลวจะไมนํากลับมาลางน้ํา
สะอาดอีก จึงนิยมเรียกวาการตกแตงสําเร็จ จุดประสงคของการตกแตงสําเร็จก็เพื่อเพิ่มคุณสมบัติอื่นๆ ใหกับผลิตภัณฑสิ่งทอ เชนสมบัติการทนตอ
การยับยน ความนิ่ม ความสามารถในการทนไฟเปนตน (Kishimoto, 2009)
1. เผาขน (Singeing) การใชความรอนหรือเปลวไฟ กําจัดปลายเสนใยที่โผลออกมาจากผิวเสนดาย หรือผิวผาที่เรียกกันวา ขนผา ซึ่งตองใช
ความรอนสูงพอที่จะเผาไหมขนไดโดยไมมีผลกระทบตอสมบัติของเสนดายหรือผืนผาในแตละชนิด โดยปริมาณความรอนที่ใชขึ้นอยูกับชนิดของ
เสนดายหรือผืนผา โดยการแปรงขน (Brushing) ซึ่งการแปรงขนเปนกระบวนการที่ผาจะถูกแปรงขนเพื่อกําจัดขนออกจากผิวหนาผา ทําใหผิวหนาผา
มีลักษณะ ที่มองเห็นสวยงามขึ้น หรือการตะกุยทําใหเกิดการเผาขนที่สมบูรณ (Kishimoto, 2009)หลังจากนั้นจะนํามาเผาขนโดยการใชเปลวแกสทั้ง
ดานหนาและดานหลังโดยที่ผาอยูตรงกลาง
2. การลอกแปง (Desizing) เปนขั้นตอนหนึ่งในกระบวนการเตรียมผาทอกอนยอม พิมพและตกแตงสําเร็จ มีจุดประสงคเพื่อกําจัดแปงบน
เสนดาย ทําใหผาสามารถดูดซับน้ําและสารเคมี รวมทั้งสียอมในกระบวนการตางๆได โดยหลักการลอกแปง คือ การเปลี่ยนใหแปงซึ่งไมสามารถ
ละลายน้ําได ไปเปนสารเคมีที่มีโมเลกุลเล็กลง และสามารถละลายน้ําได ซึ่งกระบวนการที่ใชในการลอกแปงมีอยูดวยกันหลายชนิด คือ การหมักดวย
น้ํา การใชกรด การใชสารออกซิไดซ และการใชเอนไซม (Kishimoto, 2009)
3. การลางสิ่งสกปรกสวนเกิน (Washing range) ทําโดยการใชไอน้ํา (Steam) เพื่อใหเคมีผานแลวเกิดการเช็ตตัวแลวนําไปลางดวยน้ํารอน
จากนั้นก็ทําใหแหง (Dye) ในขั้นตอนนี้ทําเพื่อขจัดสิ่งสกปรกสวนเกินจากการเผาขาออกมา ซึ่งขั้นตอนนี้จะทําใหผาจีบมีโอกาสโคงมาก เนื่องจากตอง
ผานลูกกลิ้งเปนจํานวนมาก
4. ปรับลาย (Densimatic) หลังจากผานขั้นตอนการลางสิ่งสกปรกสวนเกิน (Washing range) ผาฝาย100%ทอจีบจะมีโอกาสโคงงอสูงมากจาก
กระบวนการดังกลาว จึงตองนํามาผานกระบวนการปรับลายโดยการเดินผาฝาย100%ทอจีบแบบยอนเกร็ดขึ้น กระบวนการนี้จะไมมีการผานโรลเลอร ความเร็ว
ในการปรับลายอยูที่ 60 เมตรตอนาที ซึ่งถือวาชามาก เมื่อเปรียบเทียบกับผาชนิดอื่น เนื่องจากตองระมัดระวังในเรื่องการโคงงอมากกวาผาชนิดอื่น
5. การชุบมัน (Mercerization) เมื่อทําการปรับลายหลังจากการลางสิ่งสกปรกสวนเกินแลว จะมาสูกระบวนการMercerize ซึ่งเปนขั้นตอน
หนึ่งของกระบวนการเตรียมผากอนยอมซึ่งเปนการปรับปรุงสมบัติของเสนดายหรือผาที่ทําจากเสนใยใหมีความเงามันเพิ่มขึ้น โดยสมบัติในการดูด
ซึมสีก็จะดีขึ้นดวยการทําใหสามารถชวยแกปญหาการไมดูดติดสีของเสนใยฝายที่ตาย (Dead cotton) หรือเสนใยที่ไมสมบูรณ (Immature cotton) ได
ดวย วิธีการคือ จุมวัสดุสิ่งทอที่ตองการชุบมันลงในสารละลายโซดาไฟ โดยจะมีการใสแรงดึงหรือความตึงใหกับเสนดายหรือผานั้นๆดวย จากนั้นทํา
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การสะเทินดวยกรดใหเปนกลาง กระบวนการนี้จะทําใหเสนใยเกิดการพองตัวอยางถาวรทําใหเสนใยมีภาพตัดขวางที่เปนวงกลมมากยิ่งขึ้นจึงสะทอน
แสงและมีผิวความเงามันเพิ่มขึ้น (Kishimoto,2009)
6. ปรับลาย (Densimatic) หลังจากการ Mercerize ก็จะทําการปรับลายอีกครั้ง เหมือนกับขอ 3
7. การตกแตงสําเร็จ (Finishing) ขั้นตอนการตกแตงสําเร็จเริ่มดวยการนําผาฝาย100%ทอจีบที่ผานขั้นตอนการปรับลายแลวมาผานเขา Bath
เคมี ซึ่งการ Finishing ที่นํามาใชในการตกแตงผาฝาย 100% ทอจีบนั้นมีชื่อวา Easy care โดยการใสเรซิน (Resin) เปนสารพอลิเมอรธรรมชาติหรือ
สารพอลิเมอรสังเคราะหที่มีสมบัติในการเกิดเปนฟลมเคลือบผิวหนาเสนใยหรือทําปฏิกิริยากับเสนใย เพื่อปรับปรุงสมบัติบางประการในวัสดุสิ่งทอ
(Kishimoto, 2009) เมื่อทําการเรซิน (Resin) แลวก็จะมาใส Easy care เพื่อใหผาฝาย 100% ทอจีบรีดงายขึ้น มีการ Coast ดวยเรซิน (Resin) เพื่อปกปอง
แสง ความรอนที่จะสัมผัสกับผาฝาย 100% ทอจีบทําใหผาเหลืองชา ในกระบวนการ Finishingนี้เราจะเดินผาฝาย100%ทอจีบตามเกล็ด เพื่อไมใหเกล็ด
พลิก เนื่องจากมีการกดทับของลูกกลิ้ง การใส Easy care มีมาตรฐานการันตีการซัก 5 ครั้ง แตโดยทําไปสําหรับการใชงานปกติสามารถซักได 20 ครั้ง
ที่ผาฝาย 100% ทอจีบจะยังคงความเรียบอยู ซึ่งในขั้นตอนนี้จะทําใหผาฝาย 100% ทอจีบเกิดการโคงอีก
8. การควบคุมหนาผาและการปรับลาย (Control width and densimatic)
9. การปรับสี ขั้นตอนนี้เปนการเช็ควาสีหลุดมากนอยแคไหน ซึ่งจะทําโดยการใชเคมีฟอกขาวปรับใหสวางขึ้น เรียกวา Iron Bleach และใส
OBA เพิ่มอีกดูจาก ผลผลิตที่ไดกบั ตัวอยางความขาววาหางกันแคไหน เราตองปรับใหเขาใกลตัวอยางใหมากที่สุด
10. การควบคุมหนาผาและการปรับลาย (Control width and densimatic)
11. การใสกาว PVA ขั้นตอนนี้ทําขึ้นเพื่อเปนการ Fixลายผาฝาย100%ทอจีบไมใหโคง (Bowing) และเพื่อใหสะดวกตอการตัดเย็บ โดยการ
ใสกาวPVA ซึ่งกาวดังกลาวจะหายไปเมื่อทําการซักลางประมาณ 3 ครั้ง ก็จะออกหมด
12. การตรวจสอบคุณภาพ (Inspection) เมื่อผานขั้นตอนการควบคุมหนาผาและการปรับลายไมใหเกิดการโคงแลว ก็มาสูการตรวจสอบ
คุณภาพโดยขั้นตอนนี้จะปลอยผาตามเกล็ดผาผานตามมาตรฐานแลว ก็จะทําการมวนหอ โดยมวนตามเกล็ดเชนกันเพื่อไมใหเกล็ดพลิก แตถาพบมีการ
โคงอีกก็จะไปทําการปรับลายใหมอีกครั้ง
2.3 การทดสอบผา
การทดสอบผาจะทําการประเมินผลในเรื่องดังตอไปนี้
1.การหาเบอรดาย (Yarn count) หาเบอรดายจากชิ้นตัวอยางขนาดเล็ก จะตองเลาะเสนดายออกจากผืนผา วัดความยาวเสนดายออกจากผืนผา
วัดความยาวเสนดายที่แทจริง หลังจากที่รอยหงิกงอถูกเหยียดใหตรงดวยความตึงที่เหมาะสม แลวนําเสนดายไปชั่งน้ําหนักดวยเครื่องชั่งตามรูปที่ 2
แลวคํานวณหาเบอรเสนดาย (สมภพ, 2546)

รูปที่ 2 เครื่องชั่งน้ําหนักดิจิตัลแบบ 4 ตําแหนง
2.การเช็คความหงิกงอของเสนดาย (Yarn crimp) ตามมาตรฐาน ASTM D3883 (Meghan, 2009)
3.การทดสอบความตานทานแรงดึงสูงสุดและการยืดตัวขณะขาด (Tensile strength & elongation) ดวยเครื่อง Instron 3345 ตามมาตรฐาน
ISO13934-1 (อางอิงจากเว็บไซต http://www.instron.co.th/wa/solutions/ISO-13934-1-tensile-properties-fabrics.aspx ; 2555)
4.การทดสอบความตานทานแรงฉีกขาดของผืนผา (Tearing strength) ดวยเครื่อง Instron 3345 ตามมาตรฐาน ISO 13937-2 (อางอิงจาก
เว็บไซต http://www.instron.co.th/wa/solutions/ISO-13937-2-tear-properties-fabrics.aspx ; 2555)
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รูปที่ 3 เครื่อง Instron3345 สําหรับทดสอบแรงดึงสูงสุดและการยืดตัวกอนขาดของผา ทดสอบแรงฉีกขาดของผา

3. ผลการทดลองและวิเคราะหผล
จากการศึกษาสมบัติของผาฝาย100%ทอจีบกอนการตกแตงสําเร็จและหลังการตกแตงสําเร็จไดผลการทดสอบดังนี้
3.1 การหาเบอรเสนดาย (Yarn count) ในการวิเคราะหหาเบอรดายจากชิ้นตัวอยางขนาดเล็ก จะตองเลาะเสนดายออกจากผืนผา วัดความยาวเสนดาย
ออกจากผืนผา วัดความยาวเสนดายที่แทจริง หลังจากที่รอยหงิกงอถูกเหยียดใหตรงดวยความตึงที่เหมาะสม แลวนําเสนดายไปชั่งน้ําหนัก (สมภพ,
2546) และนํามาคํานวณจากการวิเคราะหแสดงผลตามรูปที่ 4

Yarn Count(Ne)

41.00
40.50
40.00
39.50
39.00
38.50
38.00
37.50
Warp(Top
Beam)

Warp(Botto
m Beam)

Weft

Before Finishing

38.90

39.34

40.98

After Finishing

39.61

40.10

40.70

รูปที่ 4 ผลการหาเบอรเสนดาย
จากผลการทดสอบพบวาเสนดายยืน (warp) กอนการตกแตงสําเร็จจะมีเบอรเสนดายที่ต่ํากวาเสนดายยืน (warp) หลังการตกแตงสําเร็จ
เนื่องจากเสนดายกอนการตกแตงสําเร็จมีการลงแปงเพื่อเพิ่มความแข็งแรงใหเสนดายขณะทอ สวนเสนดายพุง (weft) กอนและหลังการตกแตงสําเร็จมี
เบอรเสนดายใกลเคียงกันเนื่องจากไมไดมีการลงแปง
3.2 การเช็คความหงิกงอของเสนดาย (Yarn crimp)

รูปที่ 5 ความแตกตางระหวางเสนดายบีมลางและเสนดายบีมบน
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Yarn Crimp(%)

300
200
100
0
Warp (Top-

Warp (Top-

Plain)

Pleat)

Warp (Bottom- Warp (BottomPlain)

Pleat)

Weft (Plain)

Weft (Pleat)

Before Finishing

55.75

232

1.05

4.5

4.85

5.45

After Finishing

46.2

208

0.85

1.35

10.6

9.55

รูปที่ 6 ผลการเช็คความหงิกงอของเสนดาย
จากการทดสอบพบวาเสนดายยืนในสวนของบีมบนทั้งบริเวณที่เปนพื้นและเปนจีบนั้นมีเปอรเซ็นตความหงิกงอของเสนดายสูงสุด
เนื่องจากบีมบนจะมีการควบคุมแรงดึง (tension) นอยกวาคือไมใหตึงมากเพือ่ ปองการขาดของเสนดายระหวางทอ ในสวนของบีมลางจะมีการควบคุม
แรงดึง(tension) มากกวาบีมบนเปอรเซ็นตความหงิกงอของเสนดายก็จะนอยกวา และพบวาหลังจากการตกแตงสําเร็จเปอรเซ็นตความหงิกงอของ
เสนดายยืนนอยลง แตในเสนดายพุงเพิม่ มากขึ้น ดูรูปที่ 5,6 ประกอบการอธิบาย
3.3 การทดสอบความตานทานแรงดึงสูงสุดและการยืดตัวกอนขาดของผืนผา (Tensile strength & elongation) ความตานทานแรงดึง เปนการ
ทดสอบความคงทนของผาตอแรงดึง ซึ่งความแข็งแรงนี้นอกจากจะขึ้นอยูกับความแข็งแรงของเสนใยแลว ยังขึ้นอยูกับลักษณะของเสนดายและการ
ขึ้นรูปเปนผาอีกดวย ทดสอบโดยใชเครื่องทดสอบ Tensileในการดึงผาเมื่อถึงจุดที่ผาตานแรงดึงไมไดแลวผาก็จะเริ่มขาด คาที่ผาเริ่มขาดนั่นคือคา
ความตานทานแรงดึง (Kishimoto, 2009)
ผลการทดสอบความตานทานแรงดึงสูงสุดของผืนผาดังแสดงในรูปที่ 6

รูปที่ 7 ผลการทดสอบความตานทานแรงดึงสูงสุดของผืนผา
ผลการทดสอบพบวาผาฝาย 100% ทอจีบกอนการตกแตงสําเร็จสามารถตานทานแรงดึงไดสูงกวาผาฝาย100%ทอจีบหลังการตกแตงสําเร็จ
และในดานกวาง (width) ผาฝาย 100% ทอจีบสามารถตานทานแรงดึงไดดีกวาทางดานยาว (length)
ผลการทดสอบความตานทานการยืดตัวกอนขาดของผืนผาดังแสดงในรูปที่ 7

รูปที่ 8 ผลการทดสอบความตานทานการยืดตัวกอนขาดของผืนผา
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ผลการทดสอบพบวาผาฝาย 100% ทอจีบทางดานกวาง (width) สามารถตานทานการยืดตัวกอนขาดไดดีกวาดานยาว (length) เนื่องจาก
ทางดานกวางมีเปอรเซ็นตการหงิกงอของเสนดายสูงกวาดานยาว
3.4 การทดสอบความตานทานแรงฉีกขาดของผืนผา (Tearing strength)
ความคงทนตอการฉีกขาด เปนการทดสอบความคงทนของผาอยางหนึ่งที่ตองใชแรงทําใหผาขาด แรงที่จะใชตั้งฉากกับเสนดายที่ตองการ
ทําใหฉีกขาด เชน เสนดายยืน เสนดายพุง การทดสอบนี้จะใชเฉพาะผาทอเทานั้น (Kishimoto, 2009)
ผลการทดสอบความตานทานแรงฉีกขาดของผืนผาดังแสดงในรูปที่ 8

รูปที่ 9 ผลการทดสอบความตานทานแรงฉีกขาดของผืนผา
จากการทดสอบพบวาผาฝาย100%ทอจีบทางดานยาว (length) สามารถตานทานแรงฉีกขาดไดดีกวาดานกวาง (width) และความสามารถ
ในการตานทานแรงฉีกขาดของผาฝาย 100% ทอจีบจะดีขนึ้ ทั้งทางดานยาว (length) และดานพุง (width) เมื่อหลังการตกแตงสําเร็จ เนื่องจากผาฝาย
100% ทอจีบกอนการตกแตงสําเร็จมีการลงแปงผากระดางทําใหทนความตานทานแรงฉีกขาดไดนอยกวา

4. สรุปผล
จากการศึกษาขอมูลและทดสอบสมบัติของผาฝาย100%ทอจีบ ตามรูปที่ 9 เปรียบเทียบผาฝายทอจีบ100%ที่โคงและไมโคง เราสามารถ
วิเคราะหสาเหตุที่ทําใหผาฝาย100%ทอจีบโคงไดจากแรงดึง (tension) ในการทอของบีมบน (Top beam) ที่ปลอยแรงดึง (tension) มากกวาบีมลาง
(Bottom beam) จากความแตกตางกันดังกลาวมีผลทําใหการหงิกงอของเสนดายบริเวณที่เปนจีบมากกวาบริเวณที่เปนลายขัดทั้งในแนวเสนดายยืนและ
เสนดายพุง และทําใหมีผลตอความตานทานแรงดึงสูงสุดและการยืดตัวกอนขาดของผืนผาในทางดานกวาง (width) สูงกวาดานยาว (length) สวนผล
ความความตานทานแรงฉีกขาดของผืนผาดานยาว (length) สูงกวาดานกวาง (width) ลักษณะของผาฝาย 100% ทอจีบในสวนตางๆ ดังแสดงในรูปที่
10 เพื่อใหเห็นภาพความแตกตางกันของเสนดายบีมบนและบีมลางในสวนของเสนดายพุง บริเวณที่เปนพื้นและจีบทั้งดานหนาและดานหลัง ซึ่งจาก
ลักษณะดังกลาวนั้นทางโรงงานไดมีการแกไขในขั้นตอนการตกแตงสําเร็จโดยการใสสาร PVA เพื่อ Fix ลายจีบใหมีแนวที่ตรง ซึ่งทําในขั้นตอน
สุดทายหลังการทํา Easy care แตผาที่ไดหลังจากการตกแตงสําเร็จผาจะมีความกระดาง แตหลังจากที่ทําการวางแบบในการตัดเย็บสําเร็จรูป แลวทาง
ลูกคาก็จะทําการตกแตงสําเร็จเสื้อโดยการลาง PVA ออกก็จะไดผาที่มีความนุมลื่นตามสมบัติของการตกแตงสําเร็จผาในขั้นตอนการทํา Easy care

ผาทอจีบที่ไมโคง

ผาทอจีบที่โคง

รูปที่ 10 เปรียบเทียบผาฝายทอจีบ 100% ที่โคงและไมโคง
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รูปที่ 11 ลักษณะของผาฝาย 100% ทอจีบในบริเวณที่เปนพื้นและจีบทั้งดานหนาและดานหลัง
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บทคัดยอ

กกกกกกกกการวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อนํายิปซัมสังเคราะหซึ่งเปนของเสียจากโรงไฟฟาถานหินมาเปนวัสดุทดแทนที่ยิปซัมธรรมชาติในการผลิตแผน
ยิปซัม โดยไดทําวิเคราะหคุณสมบัติทางเคมีและทางกายภาพ ของยิปซัมสังเคราะหและปูนยิปซัมที่ผลิตจากยิปซัมสังเคราะห พรอมทั้งศึกษาอัตราสวน
ระหวางปูนยิปซัมกับ ปูนยิปซัมสังเคราะห ที่สามารถผลิตแผนยิปซัมที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการใชงาน การวิจัยพบวา ยิปซัมสังเคราะหมีปริมาณ
แคลเซียมซัลเฟตไดไฮเดรต รอยละ 94.99 เมื่อนําไปอบที่อุณหภูมิ 160 องศาเซลเซียส เปนเวลา 3 ชั่วโมงใหเปนปูนยิปซัมสังเคราะหจะมีคลอไรด ปริมาณรอย
ละ 0.24 มีคาระยะเวลาการกอตัวระยะตน 5.10 และมีคาระยะเวลาการกอตัวระยะปลาย 10.50 มีคาความตานแรงอัด 11.26 นิวตัน/ตารางมิลลิเมตร ซึ่งมี
คุณสมบัติใกลเคียงปูนยิปซัม ผลการศึกษาหาอัตราสวนผสมที่เหมาะสมของปูนยิปซัมสังเคราะหกับปูนยิปซัมจํานวน 5 อัตราสวน พบวาทุกอัตราสวน
สามารถขึ้ น รู ป ได เ มื่ อ ถอดออกจากแม พิ ม พ สามารถคงตั ว และมี ผิ ว เรี ย บ และเมื่ อนํ าทดสอบหาค า ความทนแรงกดแตก ตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมแผนยิปซัม (มอก. 219-2552) ซึ่งกําหนดใหคาความทนแรงกดแตกของแผนยิปซัม ไมนอยกวา 356 นิวตัน ปรากฏวาแผน
ยิปซัมที่มีสวนผสมของปูนยิปซัมสังเคราะหรอยละ85 กับปูนยิปซัมรอยละ15 และอัตราสวนผสมปูนยิปซัมสังเคราะหรอยละ80 กับปูนยิปซัมรอยละ20 มี
คาความทนแรงกดแตกสูงกวาคามาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมแผนยิปซัม (มอก.219-2552) โดยมีคาความทนแรงกดแตก 378 และ 385 นิวตัน
ตามลําดับ ผลการวิเคราะหความคุมทุนในการผลิตแผนยิปซัมพบวาแผนยิปซัมที่มีสวนผสมของปูนยิปซัมสังเคราะหรอยละ85 กับปูนยิปซัมรอยละ15
มีคาใชจายในการผลิตลดลงมากที่สุด เมื่อนําไปเปรียบเทียบกับแผนยิปซัมที่ผลิตจากปูนยิปซัม คิดเปนเงิน 3.23 บาท
คําสําคัญ : ยิปซัมสังเคราะห ปูนยิปซัม แผนยิปซัม

Abstract

กกกกกกกกThis research study had an objective to adapt the usage of synthetic gypsum, which was considered the waste from coal fired power plants, as a
substituted material of natural gypsum in gypsum board production. The method used in the study was analysis of chemical and physical properties of
synthetic gypsum and gypsum plaster produced by synthetic gypsum. At the same time, to study the proper ratio of gypsum plaster and synthetic gypsum
plaster in production of gypsum boards that suitable for works. The research findings showed that synthetic gypsum had 94.99 percentage of Calcium
sulphate dihydrate, and when it was heated at 160 degree Celsius for three hours in order to be synthetic gypsum plaster, it had 0.24 percentage of Chloride
with the begin setting time at 5.10 and the final setting time at 10.50 and the compressive strength of 11.26 N/mm2, these properties were closely to those of
gypsum plaster. While, the study of 5 different ratios of gypsum plaster and synthetic gypsum plaster was found that all ratios were able to forming as taken
of the mould with stability and smooth surface. Once it was tested to find the breaking load according to the standard value of Thai Industrial Standard for
Gypsum plasterboard TIS 219-2552 not less than 356 N, showed that the gypsum board of mixture of 85% synthetic gypsum and 15% gypsum plaster, and
the mixture of 80% synthetic gypsum and 20% gypsum plaster had the breaking load at 378 and 385 Newton respectively. In addition, the Breakeven
Analysis in production of gypsum board with the mixture of 85% synthetic gypsum and 15% gypsum plaster was able to reduce the most expenses in
production process, when compared with the gypsum board made from gypsum plaster it was reduced 3.23 Baht of investment.
Keywords: synthetic gypsum, gypsum plaster, gypsum board

บทนํา
กกกกกกกกปจจุบันมีการกําหนดใหโรงไฟฟาใชเทคโนโลยีสําหรับควบคุมปริมาณแกสซัลเฟอรไดออกไซดที่เรียกวา Flue-gas desulphurization
(FGD) มาใชเพื่อลดปญหา โดยจะนําแกสเสีย (Flue gas) จากการเผาไหมถานหินหลังจากผานเครื่องดักจับฝุนและอุปกรณแลกเปลี่ยนความรอนเพื่อ
ลดอุณหภูมิเหลือประมาณ 145 องศาเซลเซียส แกสดังกลาวจะปะทะและคลุกเคลากับน้ําหินปูนที่ฉีดออกมาจากหัวฉีด น้ําหินปูนจะจับแกสซัลเฟอร
ไดออกไซด พรอมกับกระบวนการเติมแกสออกซิเจนแกสซัลเฟอรไดออกไซดจะถูกเปลี่ยนเปนสารแคลเซียมซัลเฟตไดไฮเดรต (CaSO4.2H2O) และ
แกสคารบอนไดออกไซด (CO2) ซึ่งปนอยูกับแกสเสียกอนถูกปลอยออกสูบรรยากาศ สวน CaSO4.2H2O หรือ ยิปซัมสังเคราะห (FGD) จะผาน
กระบวนการแยกน้ํากอนถูกนําไปทิ้งและกําจัดเพื่อไมใหเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ยิปซัมสังเคราะหจัดเปนกากของเสียชนิดที่ไมอันตราย ซึ่ง
ยิปซัมสังเคราะหที่เกิดจากโรงไฟฟาแมเมาะมีปละประมาณ 2 ลานตัน และจากรายงานการศึกษาลักษณะเฉพาะและสมบัติของยิปซัมสังเคราะห พบวา
ยิปซัมสังเคราะห มีความบริสุทธิ์ของแคลเซียมซัลเฟตไดไฮเดรตประมาณรอยละ 93 มีสิ่งเจือปน (Impurities) ตางๆ เชน โดโลไมท (CaMg(CO3)2),
ซิลิคอนไดออกไซด (SiO2), เถาลอย (Fly ash) และสารประกอบของเหล็กซึ่งทําใหยิปซัมมีสีน้ําตาล อีกทั้งลักษณะรูปรางและขนาดของอนุภาคยังมี
ความแตกตางกันมาก ดวยเหตุนี้จึงทําใหมีขอจํากัดในการนํา ยิปซัมสังเคราะหมาใชเปนวัตถุดิบแทนยิปซัมธรรมชาติ แตจากการศึกษางานวิจัยตางๆ
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พบวาเมื่อนํายิปซัมสังเคราะห มาผานกระบวนการบางอยาง เชน การลางการอบแหง และการอัดแบบ Agglomeration จะทําใหยิปซัมสังเคราะห มี
สมบัติที่ดีขึ้นและสามารถนํามาใชไดเชนเดียวกับยิปซัมธรรมชาติ (ชาตรี, 2543)
กกกกกกกกงานวิจัยในครั้งนี้ จะนํายิปซัมสังเคราะหที่ไดจากโรงงานไฟฟาแมเมาะมาใชเปนวัสดุแทนที่ยิปซัมธรรมชาติบางสวน เพื่อลดการใชยิปซัม
ธรรมชาติ แลวนํามาใชผลิตแผนยิปซัม ซึ่งจะเปนการนํากากของเสียกลับมาใชประโยชนและเปนการใชทรัพยากรอยางคุมคา รวมทั้งเปนการลดภาระ
ในการกําจัดของเสียและลดผลกระทบที่จะเกิดกับสิ่งแวดลอม

วิธีการทดลอง
1. ศึกษาลักษณะทางเคมี และทางกายภาพของยิปซัมสังเคราะห
กกกก1.1 ศึกษาลักษณะทางเคมี โดยนํายิปซัมสังเคราะหที่ผานการเตรียมตัวอยางมาวิเคราะหหาองคประกอบทางเคมีปริมาณของสารประกอบ
ออกไซด ไดแก ซิลิกอนไดออกไซด (SiO2) อลูมิเนียมไตรออกไซด (Al2O3 ) ไอรออนไตรออกไซด (Fe2O3) แคลเซียมออกไซด (CaO) แมกนีเซียม
ออกไซด (MgO) โซเดียมไดออกไซด (Na2O) และ ซัลเฟอรไตรออกไซด (SO3) ที่มีอยูในยิปซัมสังเคราะหโดยเครื่องวิเคราะหสารประกอบออกไซด
ของวัสดุ (X-ray fluorescence spectrometer)
กกกก1.2 ศึกษาลักษณะทางกายภาพ นํายิปซัมสังเคราะหที่ไดรับมาทดสอบดูการกระจายขนาดของอนุภาค โดยนําตัวอยางของยิปซัมสังเคราะหมา
ประมาณ 5 กิโลกรัม นําไปรอนผานตะแกรงแรงเบอร 60 (250 ไมโครเมตร) ตามลําดับ สําหรับตัวอยางที่รอนผานตะแกรงเบอร 60 (วินิจ, 2551) จะ
นําไปทําการเตรียมตัวอยางสําหรับการผลิตปูนยิปซัมสําหรับใชในการวิจัยตอไป
2. การศึกษาหาคุณสมบัติทางเคมี และทางกายภาพของปูนยิปซัมสังเคราะห
กกกก2.1 ศึกษาลักษณะทางเคมี โดยนํายิปซัมสังเคราะหมาเผาใหเปนปูนปลาสเตอรแลวนํามาวิเคราะหหาองคประกอบทางเคมีปริมาณของ
สารประกอบออกไซด ไดแก ซิลิกอนไดออกไซด (SiO2) อลูมิเนียมไตรออกไซด (Al2O3 ) ไอรออนไตรออกไซด (Fe2O3) แคลเซียมออกไซด (CaO)
แมกนีเซียมออกไซด (MgO) โซเดียมไดออกไซด (Na2O) และ ซัลเฟอรไตรออกไซด (SO3) คลอไรด (Cl) มีอยูในปูนยิปซัมปลาสเตอรโดยเครื่อง
วิเคราะหสารประกอบออกไซดของวัสดุ (X-ray fluorescence spectrometer)
กกกก2.2 ศึกษาลักษณะทางกายภาพ นํายิปซัมสังเคราะหที่ผลิตเปนปูนปลาสเตอรมาทดสอบดูการกระจายขนาดของอนุภาค โดยนําตัวอยางของปูน
ปลาสเตอรมาประมาณ 5 กิโลกรัม นําไปรอนผานตะแกรง สําหรับตัวอยางที่รอนผานตะแกรงแรงเบอร 80 (180 ไมโครเมตร) (วินิจ, 2551) จะนําไป
ทําการเตรียมตัวอยางสําหรับการผลิตแผนยิปซัม
3. การศึกษาทดลองผลิตแผนยิปซัมที่มีสวนผสมของยิปซัมสังเคราะหที่ทดแทนยิปซัมธรรมชาติที่เหมาะสม
กกกกซึ่งในการผลิตแผนยิปซัม ขนาด 60x60 ของโรงงานผลิตในทองตลาด ใชเสนใยไฟเบอร 100 กรัม ตอ ปริมาณปูนยิปซัม 3,900 กรัม คิดเปนรอย
ละ 2.5 โดยบดยิปซัมสังเคราะหใหมีความละเอียดขนาดนอยกวา 250 ไมโครเมตร นํามาผสมกับยิปซัมธรรมชาติในอัตราสวนตั้งแตรอยละ 5 ถึงรอย
ละ 20 โดยใสเสนใยไฟเบอรน้ําหนัก 30 กรัมทุกอัตราสวน (รอยละ 2.5 ของปริมาณอัตราสวนของแผนยิปซัมที่จะทําการทดลอง) โดยมีอัตราสวน
ระหวางปูนยิปซัมสังเคราะหตอปูนยิปซัม 100:0 95:5 90:10 85:15 80:20
กกกกในการศึกษาหาอัตราสวนผสมที่เหมาะสมของปูนยิปซัมกับเสนใยไฟเบอรจะใชน้ําหนักของสวนผสมรวม 1300 กรัม โดยทุกอัตราสวนเติมน้ํา
กลั่นรอยละ 80 ของน้ําหนักสวนผสม (วินิจ, 2551) แลวนําสวนผสมมาขึ้นรูปเปนแผนยิปซัม ขนาดกวาง x ยาว x หนา เทากับ 300 x 400 x 9
มิลลิเมตร พึ่งใหแหง แลวนําไปอบที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส จนกระทั่งแหงแลวนําไปทดสอบหาคาแรงกดแตก ประเมินคุณสมบัติของแผนยิปซัม
ที่ไดเทียบกับมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมแผนยิปซัมแผนยิปซัม มอก. 219-2552
4. ศึกษาตนทุนของแผนยิปซัม
กกกกโดยนําแผนยิปซัมที่มีคุณสมบัติของแผนยิปซัมที่ไดเทียบกับมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมมาศึกษาตนทุนการผลิตแลวนําไปเปรียบเทียบกับแผน
ยิปซัมที่วางขายในทองตลาด

ผลการทดลอง

1. ผลการศึกษาคุณสมบัติทางเคมีและกายภาพของยิปซัมสังเคราะหและยิปซัมธรรมชาติ
กกกก1.1.คุณสมบัติทางกายภาพ

ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะหคุณสมบัติทางกายภาพของยิปซัมธรรมชาติและยิปซัมสังเคราะห
ชนิดของยิปซัม
ยิปซัมธรรมชาติ
ยิปซัมสังเคราะห

ความถวงจําเพาะ
2.62
2.38

ปริมาณคางตะแกรง เบอร 325 รอยละ
2.84
0.18

ขนาดอนุภาคเฉลี่ย d50 (ไมครอน)
37.80
25.27

กกกกจากตารางที่ 1 พบวายิปซัมสังเคราะหและยิปซัมธรรมชาติ มีความถวงจําเพาะเทากับ 2.38 2.62 ตามลําดับ มีปริมาณคางตะแกรงเบอร 325 รอยละ
0.18 สวนยิปซัมธรรมชาติมีปริมาณคางตะแกรงเบอร 325 รอยละ 2.84 ซึ่งแสดงวา ยิปซัมสังเคราะห สวนใหญมีขนาดเล็กกวา 45 ไมโครเมตร ขนาดอนุภาค
ยิปซัมสังเคราะห กระจายอยูในชวงกวางตั้งแตขนาดใหญสุด 585 ไมโครเมตรลงมา ขนาดสวนใหญอยูในชวง 5–100 ไมโครเมตร และขนาดอนุภาคเฉลี่ย
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25.27 ไมโครเมตร สวนยิปซัมธรรมชาติมีการกระจายขนาดชวงกวางตั้งแตขนาดใหญสุด 1000 ไมโครเมตรลงมา ขนาดสวนใหญอยูในชวง 50–500
ไมโครเมตร และขนาดอนุภาคเฉลี่ย 37.80 ไมโครเมตร ซึ่งแสดงใหเห็นวาการกระจายขนาดอนุภาคของ ยิปซัมสังเคราะห สวนใหญจะมีขนาดเล็กกวา
ยิปซัมธรรมชาติมาก จากนั้นนําไปวิเคราะหดวยเทคนิค DSC (Differential scanning calorimeter) เพื่อดูพฤติกรรมดานความรอนและการเปลี่ยนแปลง
น้ําหนักขององคประกอบภายในเมื่อมีการใหความรอนแก ยิปซัมสังเคราะห และยิปซัมธรรมชาติ ผลการวิเคราะหปรากฏตาม ภาพที่ 1

ยิปซัมธรรมชาติ

ยิปซัมสังเคราะห

ภาพที่ 1 ผลการวิเคราะหพฤติกรรมดานความรอนและการเปลี่ยนแปลงน้ําหนักขององคประกอบภายใน
ของยิปซัมธรรมชาติ และยิปซัมสังเคราะห
จากภาพที่ 1 ผลการวิเคราะหพฤติกรรมดานความรอนและการเปลี่ยนแปลงน้ําหนักขององคประกอบภายในเมื่อมีการใหความรอนแกยิปซัม
ธรรมชาติ และยิปซัมสังเคราะหปรากฏวา เมื่อมีการใหความรอนแก ยิปซัมสังเคราะห และยิปซัมธรรมชาติในชวงอุณหภูมิระหวาง เมื่อในชวงอุณหภูมิ
ระหวาง 80o C ถึง 240 o C เปนเวลา 20 นาที พบวา ยิปซัมสังเคราะหมีพฤติกรรมดานความรอน คลายคลึงกลับยิปซัมธรรมชาติ และยิปซัมสังเคราะหความ
บริสุทธิ์ของแตละ phase สูงกวายิปซัมธรรมชาติเพราะ peak มีความแคบกวาแต ยิปซัมสังเคราะหจะดูดความชื้นสูงและเร็วกวา ยิปซัมธรรมชาติ
กกกก1.2. คุณสมบัติทางเคมี

ตารางที่ 2 องคประกอบทางเคมีของยิปซัมสังเคราะหและยิปซัมธรรมชาติ
องคประกอบทางเคมี (รอยละ)
CaO
SO3
SiO2
MgO
Al2O3
Fe2O3

ยิปซัมธรรมชาติ
32.20
45.01
0.48
0.04
0.09
0.18

ยิปซัมสังเคราะห
31.79
42.63
1.87
0.85
0.66
0.47

กกกกจากตารางที่ 2 พบวา องคประกอบทางเคมีของยิปซัมสังเคราะหแคลเซียมออกไซด (CaO) รอยละ 31.79 ซัลเฟอรไตรออกไซด (SO3) รอยละ
42.63 ซิลิกอนไดออกไซด (SiO2) รอยละ 1.87 แมกนีเซียมออกไซด (MgO) รอยละ 0.85 อลูมิเนียมไตรออกไซด (Al2O3) รอยละ 0.66 ไอรออนไตร
ออกไซด (Fe2O3) รอยละ 0.47 และยิปซัมธรรมชาติมีองคประกอบทางเคมี ประกอบดวย แคลเซียมออกไซด (CaO) รอยละ 32.20 ซัลเฟอรไตร
ออกไซด (SO3) รอยละ 45.01 ซิลิกอนไดออกไซด (SiO2) รอยละ 0.48 แมกนีเซียมออกไซด (MgO) รอยละ 0.04 อลูมิเนียมไตรออกไซด (Al2O3) รอย
ละ 0.09 ไอรออนไตรออกไซด (Fe2O3) รอยละ 0.18 เมื่อนําองคประกอบทางเคมีของยิปซัมสังเคราะหมาเปรียบเทียบกับยิปซัมธรรมชาติพบวา
องคประกอบทางเคมี ใกลเคียงกันมาก ผลจากการคํานวณปรากฏวายิปซัมธรรมชาติมีสารประกอบ CaSO4.2H2O ปริมาณ 94.41 และยิปซัมสังเคราะห
มีสารประกอบ CaSO4.2H2O ปริมาณ 94.99

2. ผลการศึกษาคุณสมบัติทางเคมีและทางกายภาพ ของปูนยิปซัมสังเคราะหและปูนยิปซัม
กกกก2.1 คุณสมบัติทางเคมี

ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะหองคประกอบทางเคมีปูนยิปซัมและปูนยิปซัมสังเคราะห
องคประกอบทางเคมี (รอยละ)
CaO
SO3
SiO2
MgO

ปูนยิปซัมธรรมชาติ
32.64
47.19
1.60
0.11

ปูนยิปซัมสังเคราะห
32.38
46.23
2.67
1.22

จากตารางที่ 3 พบวา องคประกอบทางเคมีของปูนยิปซัมสังเคราะหประกอบดวย แคลเซียมออกไซด (CaO) รอยละ 32.38 ซัลเฟอรไตรออกไซด
(SO3) รอยละ 46.23 ซิลิกอนไดออกไซด (SiO2) รอยละ 2.67 แมกนีเซียมออกไซด (MgO) รอยละ 1.22 และปูนยิปซัมมีองคประกอบทางเคมี ประกอบดวย
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แคลเซียมออกไซด (CaO) รอยละ 32.64 ซัลเฟอรไตรออกไซด (SO3) รอยละ 47.19 ซิลิกอนไดออกไซด (SiO2) รอยละ 1.60 และแมกนีเซียมออกไซด (MgO)
รอยละ 0.11 จากนั้นนํายิปซัมสังเคราะหมาคํานวณหาปริมาณคลอไรด (คิดเปนโซเดียมคลอไรด) โดยวิธีตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมปูนยิปซัมสํา
หับการกอสราง มอก.188-2547 ปรากฏวา ยิปซัมธรรมชาติมี คลอไรดปริมาณ 0.2 และปูนยิปซัมสังเคราะหมี คลอไรด ปริมาณ 0.24 เมื่อนําองคประกอบ
ทางเคมีของยิปซัมสังเคราะหมาเปรียบเทียบกับยิปซัมธรรมชาติพบวาองคประกอบทางเคมี ใกลเคียงกันมาก
กกกก2.2 คุณสมบัติทางกายภาพ
กกกกกกก2.2.1 การทดสอบความละเอียดปริมาณที่ผานแรง ผลการทดสอบความละเอียดปริมาณที่ผานแรงขนาด 1.4 มิลลิเมตร(เบอร 14) และแรง
ขนาด 150 ไมโครเมตร (เบอร 100) ปรากฏวา ปูนยิปซัมสังเคราะหและปูนยิปซัม ผานตะแกรงแรงขนาด 1.4 มิลิลิเมตร (เบอร 14) ไดทั้งหมดและปูน
ยิปซัมสังเคราะหและปูนยิปซัม ผานตะแกรงแรงขนาด 150 ไมโครเมตร (เบอร 100) รอยละ 95 ทั้งสองตัวอยาง
กกกกกกก2.2.2. การทดสอบเวลากอตัว (Setting time) ของปูนยิปซัมและปูนยิปซัม ผลปรากฏวาปูนยิปซัมสังเคราะหมีคาระยะเวลาการกอตัวระยะตน 5.10
และมีคาระยะเวลาการกอตัวระยะปลาย 10.50 ในขณะที่ปูนยิปซัมมีคาระยะเวลาการกอตัวระยะตน 10 และมีคาระยะเวลาการกอตัวระยะปลาย 20.00 จะเห็น
วาระยะเวลาการกอตัวของปูนยิปซัมสังเคราะหเร็วกวาปูนยิปซัมมาก เนื่องจากปูนยิปซัมสังเคราะหที่ผานการเผาแคลไซนทําใหน้ําในโครงสรางบางสวน
หลุดออกไป และเกิดเฟสของเฮมิไฮเดรต (CaSO41/2H2O) เมื่อทําปฏิกิริยากับน้ํา จะเกิดการกอตัวกลายเปนผลึกของปูนยิปซัมสังเคราะหเกิดขึ้นอีกครั้ง
กกกกกกก2.2.3 ผลการทดสอบความตานแรงอัด (Compressive strength) ผลการทดสอบปรากฏ วาปูนยิปซัม มีคาความตานแรงอัด 9.6 นิวตัน/
ตารางมิลลิเมตร สวนปูนยิปซัมสังเคราะห มีคาความตานแรงอัด 11.26 นิวตัน/ตารางมิลลิเมตร
กกกกเมื่อพิจารณาองคประกอบทั้งทางเคมีและกายภาพของปูนยิปซัมสังเคราะหแลว เห็นวามีคุณสมบัติ ที่ใกลเคียงกับปูนยิปซัมจากธรรมชาติ และ
ตรงตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมแผนยิปซัม มอก.188-2547 สามารถนํามาผลิตเปนแผนยิปซัมจากปูนยิปซัมสังเคราะหได สอดคลองกับผล
การศึกษาของวินิจ (2551)

3. ผลการศึกษาอัตราสวนผสมระหวางปูนยิปซัมธรรมชาติกับ ปูนยิปซัมสังเคราะห ที่สามารถผลิตแผนยิปซัมที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสมในการใชงาน

กกกกผลการศึกษาอัตราสวนผสมระหวางปูนยิปซัมธรรมชาติกับปูนยิปซัมสังเคราะหที่นํา ไปขึ้น รูป เปน แผน ยิปซัมยิปซัมพบวาอัตราสวนที่ 1-5
สามารถขึ้นรูปไดเมื่อถอดออกจากแมพิมพ สามารถคงตัวและมีผิวเรียบ แตอัตราสวนผสมที่ 1–2 แข็งตัวเร็วมาก เนื่องมีมีสวนผสมของปูนยิปซัม
สังเคราะหมากแตเมื่อมีปูนยิปซัมมากกวาก็ทําใหแข็งตัวชาขึ้นเล็กนอย จากนั้นจึงนําแผนยิปซัมทุกอัตราสวนนําไปทดสอบหาคาแรงกดแตก
(breaking load) ตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมแผนยิปซัม มอก..219-2552 ซึ่งกําหนดใหแรงกดแตกของแผนยิปซัม ไมนอยกวา 356 นิวตัน ผล
การทดสอบตามตารางที่ 4

ตารางที่ 4 ผลการทดสอบความทนแรงกดแตกของแผนยิปซัมอัตราสวนตาง ๆ
แบบของแผนยิปซัม
อัตราสวนที่ 1
อัตราสวนที่ 2
อัตราสวนที่ 3
อัตราสวนที่ 4
อัตราสวนที่ 5
มาตรฐาน มอก..219-2552

ความหนา(มิลลิเมตร)
9
9
9
9
9
9

แรงกดแตก (breaking load) (นิวตัน)
325
334
352
378
385
356

กกกกจากตารางที่ 4 พบวาเมื่ออัตราสวนของปูนยิปซัมมากขึ้นคาแรงกดแตกจะมากขึ้นดวย เนื่องจากแผนยิปซัมมีความยึดหยุนมากขึ้น และเมื่อนําคา
ความทนแรงกดแตกทุกอัตราสวนไปเปรียบเทียบกับคาแรงกดแตกตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมแผนยิปซัม มอก..219-2552 ซึ่งกําหนดให
แรงกดแตกของแผ น ยิ ป ซั ม ไม น อ ยกว า 356 นิ ว ตั น
ปรากฏว า อั ต ราส ว นที่ 4 และ ที่ 5 มี ค า ความทนแรงกดแตกสู ง กว า ค า มาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมแผนยิปซัม มอก..219-2552 ซึ่งมีคาเทากับ 378 และ385 นิวตัน ตามลําดับ ดังนั้นนําแบบของอัตราสวนที่ 4 และ 5 ไปวิเคราะห
โลหะหนักและความคุมทุน ในการผลิตแผนยิปซัม

4 .ผลการวิเคราะหความคุมทุนในการผลิตแผนยิปซัม

กกกกในการผลิตแผนยิปซัม ขนาด 60x60x0.9 เซนติเมตร.หรือที่เรียกกันในทองตลาดวาแผนยิปซัมทีบารแบบไมมีลวดลาย มีราคาตนทุน โดย
คํานวณจากปูนยิปซัมราคา กิโลกรัมละ 2 บาท เสนไยไฟเบอรกิโลกรัมละ 45 บาท คาแรง แผนละ .50 บาท ดังนั้นราคาตนทุน แผนยิปซัมที่บารตอ
หนึ่งแผนเทากับ คาปูนยิปซัม 7.6 บาท(3.8 กก.X 2 บาท) คาเสนใยไฟเบอร 4.5 บาท(100 กรัมX0.045 บาท) คาแรงและคาใชจายอื่นในการผลิต แผน
ละ .50 บาท รวมราคาตนทุนในการผลิต 12.6 บาท หากเราสามารถนําปูนยิปซัมสังเคราะหมาใชทดแทนสามารถลดตนทุนในการผลิตจากราคาของ
ปูนยิปซัมสังเคราะหกิโลกรัมละ 1 บาท รายละเอียดตาม ตารางที่ 5

ตารางที่ 5 คาใชจายของวัสดุ ที่ใชในการผลิตแผนยิปซัม
รายการ
ปูนยิปซัม 100%
อัตราสวนที่ 4
อัตราสวนที่ 5

ราคาปูนยิปซัม
(บาท)
7.6
1.14
1.52

ราคาปูนยิปซัม
สังเคราะห(บาท)
0
3.23
3.04

ราคาไฟเบอร
100 กรัม(บาท)
4.5
4.5
4.5

คาแรงและคาใชจา ยอื่น
(บาท)
.50
.50
.50
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รวมตนทุน
(บาท)
12.60
9.37
9.52

คาใชจายที่ลดลงมาตอ
แผน(บาท)
0
3.23
3.08
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กกกกจากตารางที่ 5 จะเห็นวาแบบของแผนยิปซัมของอัตราสวนที่ 4 มีคาใชจายในการผลิตลดลงมากที่สุด เมื่อนําไปเปรียบเทียบกับแผนยิปซัมที่ผลิต
จากปูนยิปซัม รอยละ 100 คิดเปนเงิน 3.23 บาท และแบบของแผนยิปซัมของอัตราสวนที่ 5 มีคาใชจายในการผลิตลดลง คิดเปนเงิน 3.08 บาท และ
เมื่อพิจารณาอัตราสวนการแทนที่ปูนยิปซัมจากธรรมชาติ พบวาสามารถใชปูนยิปซัมสังเคราะหเปนวัสดุทดแทนไดถึงรอยละ 85 ของน้ําหนัก
นอกจากนั้นยังเปนการนําวัสดุเหลือใชจากอุตสาหกรรมมาทําประโยชนลดปริมาณเหลือทิ้งเปนจํานวนมากเปนประโยชนตอสิ่งแวดลอมไดมหาศาล

สรุปผลการทดลอง

กกกก1. คุณสมบัติทางเคมีและกายภาพของยิปซัมธรรมชาติและยิปซัมสังเคราะห พบวาองคประกอบทางเคมีของยิปซัมสังเคราะหประกอบดวย
แคลเซียมออกไซด (CaO) รอยละ 31.79 ซัลเฟอรไตรออกไซด (SO3) รอยละ 42.63 ซิลิกอนไดออกไซด (SiO2) รอยละ 1.87 แมกนีเซียมออกไซด
(MgO) รอยละ 0.85 อลูมิเนียมไตรออกไซด (Al2O3) รอยละ 0.66 ไอรออนไตรออกไซด (Fe2O3) รอยละ 0.47 และยิปซัมธรรมชาติมีองคประกอบ
ทางเคมี ประกอบดวย แคลเซียมออกไซด (CaO) รอยละ 32.20 ซัลเฟอรไตรออกไซด (SO3) รอยละ 45.01 ซิลิกอนไดออกไซด (SiO2) รอยละ 0.48
แมกนีเซียมออกไซด (MgO) รอยละ 0.04 อลูมิเนียมไตรออกไซด (Al2O3) รอยละ 0.09 ไอรออนไตรออกไซด (Fe2O3) รอยละ 0.18 ยิปซัมธรรมชาติ
มีสารประกอบ CaSO4.2H2O ปริมาณ 94.41 และยิปซัมสังเคราะหมีสารประกอบ CaSO4.2H2O ปริมาณ 94.99 สวนคุณสมบัติทางกายภาพ พบวา
ยิปซัมสังเคราะหคาความถวงจําเพาะ 2.38 มีปริมาณคางตะแกรงเบอร 325 รอยละ 0.18 ขนาดอนุภาคเฉลี่ย d50(ไมครอน) 25.27 สวนยิปซัมธรรมชาติมี
คาความถวงจําเพาะ เทากับ 2.62 มีปริมาณคางตะแกรงเบอร 325 รอยละ 2.84 ขนาดอนุภาคเฉลี่ย d50(ไมครอน) 37.80 พิจารณาจากองคประกอบตาง ๆ
ทางเคมีและกายภาพแลวเห็นวามีคุณสมบัติใกลเคียงกันมากสามารถนําไปผลิตเปนปูนยิปซัมได และเมื่อนําไปเปรียบเทียบคุณสมบัติตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมยิปซัม มอก.595-2528 จัดเปนปูนยิปซัมประเภทที่ 3
กกกก2. คุณสมบัติทางเคมีและกายภาพของปูนยิปซัมและปูนยิปซัมสังเคราะห พบวาองคประกอบทางเคมีของปูนยิปซัมสังเคราะหประกอบดวย
แคลเซียมออกไซด (CaO) รอยละ 32.38 ซัลเฟอรไตรออกไซด (SO3) รอยละ 46.23 ซิลิกอนไดออกไซด (SiO2) รอยละ 2.67 แมกนีเซียมออกไซด
(MgO) รอยละ 1.22 คลอไรด (Cl) ปริมาณ 0.24 และปูนยิปซัมมีองคประกอบทางเคมี ประกอบดวย แคลเซียมออกไซด (CaO) รอยละ 32.64
ซัลเฟอรไตรออกไซด (SO3) รอยละ 47.19 ซิลิกอนไดออกไซด (SiO2) รอยละ 1.60 และแมกนีเซียมออกไซด (MgO) รอยละ 0.11 คลอไรด (Cl)
ปริมาณ 0.2 ซึ่งเมื่อนําคุณสมบัติทางเคมี ไปเปรียบเทียบกับมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมปูนยิปซัมสําหับการกอสราง มอก.188-2547 ปรากฏวา
ปริมาณเกลือแมกนีเซียมที่ละลายได คิดเปนมวลของแมกนีเซียมออกไซด (MgO) มีคาเทากับ 1.22 และ การสูญเสียน้ําหนักเนื่องจากการเผา 16.80 มี
คาเกินกวาเกณฑมาตรฐาน แตปจจัยองคประกอบทางเคมีที่ไมผานเกณฑมาตราทั้งสองประการ ไมไดแสดงวาปูนยิปซัมสังเคราะหไมสามารถผลิต
เปนแผนยิปซัม
กกกก3. การศึกษาหาอัตราสวนผสมที่เหมาะสมของปูนยิปซัมสังเคราะหกับปูนยิปซัมพบวา แผนยิปซัมอัตราสวนที่ 1-5 สามารถขึ้นรูปไดเมื่อถอด
ออกจากแมพิมพ สามารถคงตัวและมีผิว และเมื่อนําแผนยิปซัมทุกอัตราสวนไปทดสอบหาคาแรงกดแตก (breaking load) ตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมแผนยิปซัม มอก..219-2552 ซึ่งกําหนดใหแรงกดแตกของแผนยิปซัม ไมนอยกวา 356 นิวตัน พบวาแผนยิปซัมที่มีสวนผสม
ของปูนยิปซัมสังเคราะหรอยละ85 กับปูนยิปซัมรอยละ15 และอัตราสวนผสมปูนยิปซัมสังเคราะหรอยละ80 กับปูนยิปซัมรอยละ20 มีคาความทนแรงกด
แตกสูงกวาคามาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมแผนยิปซัม มอก..219-2552 โดยมีคาความทนแรงกดแตก 378 และ 385 นิวตัน ตามลําดับ
กกกก4.ผลการวิเคราะหความคุมทุนในการผลิตแผนยิปซัมพบวาแผนยิปซัมที่มีสวนผสมของปูนยิปซัมสังเคราะหรอยละ85 กับปูนยิปซัมรอยละ15 มี
คาใชจายในการผลิตลดลงมากที่สุด เมื่อนําไปเปรียบเทียบกับแผนยิปซัมที่ผลิตจากปูนยิปซัม คิดเปนเงิน 3.23 บาท
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บทคัดยอ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความตองการของประชากรในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี ระยอง และตราด ในการรับบริการวิชาการแกสังคม
จากคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ ประชากรในจังหวัดจันทบุรี ระยอง และตราด
จํานวน 400 คน เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถาม สถิติที่ใชในการวิจัย ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
รวมกับการวิเคราะหแปรปรวนทางเดียว และวิธีการของเชฟเฟ
ผลการวิจัยพบวา ความตองการตอการรับบริการวิชาการ 1) ดานเนื้อหาโดยรวมอยูในระดับมาก 2) ดานรูปแบบโดยรวมอยูในระดับมาก 3) ดาน
สถานที่โดยรวมอยูในระดับมาก 4) ดานหลักสูตรโดยรวมอยูในระดับมาก หาลําดับแรก ดังนี้ การใชคอมพิวเตอรเครือขาย การพัฒนาความเปนผูนํา
การใชงานคอมพิวเตอรพื้นฐาน การประหยัดพลังงาน พลังงานทดแทน เมื่อจําแนกตามประเภทของกลุมตัวอยาง พบวา โดยรวมแตกตางกันอยางไมมี
นัยสําคัญทางสถิติ และทําการทดสอบรายคูตามวิธีการของเชฟเฟ โดยรวม พบวา นักเรียน นักศึกษากับผูนําชุมชน และบุคคลทั่วไปกับผูนําชุมชนมี
ความตองการแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สําหรับนักเรียน นักศึกษากับบุคคลทั่วไปมีความตองการแตกตางกันอยางไมมี
นัยสําคัญทางสถิติ จําแนกตามพื้นที่ จังหวัดจันทบุรี ระยอง และตราด พบวา โดยรวมแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ และทําการทดสอบราย
คูตามวิธีการของเชฟเฟ โดยรวม พบวา แตละพื้นที่มีความตองการแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ
คําสําคัญ : การสํารวจ ความตองการ การบริการวิชาการ

Abstract

The purpose of this research was to study requirement of academic services of Faculty of Industrial Technology and Gemological
Sciences, Rambhai Barni Rajabhat University in Chanthaburi, Rayong and Trat. The sample group consists of 400 people. A questionnaire was
used for collecting data. The statistics used to analyse this research were percentage, mean, standard deviation, One-Way Anova and Sheffe’
The results of the research were : sample group require 1) The knowledge in overall was at the high level 2) The model in overall was at the
high level 3) The place in overall was at the high level 4) The training course in overall was at the high level. Sort descending sort descending fifth
priorities are value, internet, development of leadership, basic computer applications, energy savings and renewable energy. Categorized by type of
sample group in overall was different but not statistically significant. Sample group’s require in overall, students and community leader, general
persona and community leader was different significantly at .05. The comparison between students and general persona was different but not
statistically significant. Categorized by location in overall was different but not statistically significant. Sample group’s require in overall, Chanthaburi,
Rayong and Trat was different but not statistically significant.
Keywords : Survey, Requirement, Academic services

1. บทนํา

การใหบริการวิชาการแกชุมชนเปนหนาที่ประการหนึ่งของมหาวิทยาลัยในฐานะที่เปนสถาบันการศึกษาขั้นอุดมศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
รําไพพรรณีเปนแหลงทางวิชาการขั้นสูงมีบุคลากรที่มีคุณวุฒิและความรูเพียงพอที่จะใหบริการแกชุมชน เผยแพรวิชาการซึ่งจะชวยใหประชาชนมี
ความรูความเขาใจในการดําเนินชีวิตไดดีขึ้น ดังนั้นจึงควรจะเปนศูนยบริการวิชาการที่แทจริง โดยเฉพาะในเขตทองที่ที่รับผิดชอบ
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 7 กําหนดใหมหาวิทยาลัยราชภัฏเปนสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
สร างสรรค ศิ ลปวิ ทยา เพื่ อความเจริ ญก าวหน าอย างมั่ นคงและยั่ งยื นของปวงชน มี ส วนร วมในการจั ดการ การบํ ารุ งรั กษา การใช ประโยชน จาก
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสมดุลและยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงคใหการศึกษา สงเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทําการสอน วิจัยและ
ใหบริการทางวิชาการแกสังคม ปรับปรุง ถายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี ทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ผลิตครูและสงเสริมวิทยฐานะครู (สํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา, 2547)
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีตั้งอยูในจังหวัดจันทบุรี อยูภูมิภาคตะวันออก และจากพรบ.มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 กําหนดให
มหาวิทยาลัยราชภัฏเปนสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาทองถิ่น ทําใหควรมีการมุงเนนการใหบริการทางวิชาการแกสังคมอยางเปนรูปธรรมและมี
ประสิทธิภาพ เพื่อที่จะใหเปนมหาวิทยาลัยแนวหนาบรรลุผลตามวัตถุประสงคของการกอตั้ง อันจะทําใหมหาวิทยาลัยมีชื่อเสียงและบทบาทที่
สอดคลองกับแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ในการกอตั้งมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาทองถิ่น คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมฯ ถือ
เปนหนวยงานหนึ่งของมหาวิทยาลัยที่มีศักยภาพในการบริการวิชาการแกสังคม เนื่องจากการใหบริการวิชาการที่ผานมาอาจจะไมไดตรงตามความ
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ตองการของสังคมอยางแทจริง จึงจําเปนตองศึกษาความตองการของประชากรในเขตพื้นที่บริการการศึกษาใหไดขอมูลพื้นฐานที่สามารถกําหนด
และจัดรูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย และคาดการณแนวโนมความตองการและความจําเปนของการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในอนาคต
การวิจัยครั้งนี้จึงเปนการศึกษาเพื่อที่จะหารูปแบบการบริการวิชาการแกสังคมที่เหมาะสมตรงตามความตองการ ซึ่งจัดขึ้นโดยคณะฯ เพื่อใหเปน
แหลงทางวิชาการในเขตบริการการศึกษา คือ จังหวัดจันทบุรี ระยอง และตราด
วัตถุประสงคของการวิจัย
- เพื่อศึกษาความตองการของประชากรในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี ระยอง และตราด ในการรับบริการวิชาการแกสังคมจากคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
- เพื่อเปรียบเทียบความตองการในการรับบริการวิชาการแกสังคมของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จําแนก
ตามประเภทของกลุมตัวอยาง
- เพื่อเปรียบเทียบความตองการในการรับบริการวิชาการแกสังคมของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จําแนก
ตามพื้นที่จังหวัดจันทบุรี ระยอง และตราด

2. วิธีการศึกษา

2.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ ประชาชนในจังหวัดจันทบุรี ระยอง และตราด รวมทั้งสิ้น 1,343,349 คน (กรมการปกครอง, 2553)
กลุมตัวอยาง คือ ประชาชนในจังหวัดจันทบุรี ระยอง และตราด กําหนดขนาดของกลุมตัวอยางโดยใชตารางกําหนดขนาดตัวอยางของ Taro
Yamane ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ไดกลุมตัวอยาง จํานวน 400 คน การสุมตัวอยางใชการสุมแบบแบงชั้น (Stratified random sampling) ตามพื้นที่
จังหวัด และกําหนดสัดสวนกลุมตัวอยาง ซึ่งผูวิจัยไดแบงกลุมตัวอยางออกเปน 3 กลุม คือ บุคคลทั่วไป, นักเรียน นักศึกษา และผูนําชุมชน จากนั้นใช
การเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive sampling) ไดกลุมตัวอยางตามพื้นที่จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดระยอง จํานวนจังหวัดละ 134 คน
แบงเปน บุคคลทั่วไป จํานวน 67 คน, นักเรียน นักศึกษา จํานวน 50 คน และผูนําชุมชน จํานวน 17 คน จํานวน 134 คน และจังหวัดตราด จํานวน 132
คน แบงเปน บุคคลทั่วไป จํานวน 66 คน, นักเรียน นักศึกษา จํานวน 50 คน และผูนําชุมชน จํานวน 16 คน รวมทั้งสิ้น 400 คน
2.2 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนแบบสอบถามแบงเปน 3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 เปนแบบสํารวจรายการ ที่สอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกเปนเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดเฉลี่ย
ตอเดือน และพื้นที่อยูอาศัย
ตอนที่ 2 เปนแบบสํารวจรายการ ที่สอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นตอการใหบริการวิชาการของคณะฯ
ตอนที่ 3 เปนแบบสํารวจรายการ และเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating scale) ซึ่งสอบถามเกี่ยวกับความตองการของการรับบริการวิชาการจากคณะฯ
การหาคุณภาพเครื่องมือ ผูวิจัยไดตรวจสอบความเที่ยงตรง (Validity) ของแบบสอบถาม โดยการนําแบบสอบถามไปตรวจสอบความเที่ยงตรง
ตามเนื้อหา และความเหมาะสมของภาษาจากผูทรงคุณวุฒิ 4 ทาน หลังจากนั้นนําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแกไขแลวนําไปทดลองใช (Try Out) กับ
กลุมทดลองจํานวน 30 คน เพื่อตรวจสอบวาคําถามในแตละขอของแบบสอบถาม สามารถสื่อความหมายตรงที่ผูวิจัยตองการ แลวจึงนํามาหาความ
เชื่อมั่น โดยใชสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา (α - Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) ไดคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.97
2.3 การเก็บรวบรวมขอมูล
การเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดขอหนังสือจากคณะฯ เพื่อขอความอนุเคราะหเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางในหนวยงาน
ตางๆ ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี ระยอง และตราด โดยเก็บแบบสอบถามและรวบรวมดวยตนเอง
2.4 การวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหแบบสอบถามใชโปรแกรมสําเร็จรูป คํานวณคาสถิติ ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางความ
ตองการในดานตางๆ ในการใหบริการวิชาการแกสังคมของคณะฯ จําแนกตามประเภทของกลุมตัวอยางและจําแนกตามพื้นที่จังหวัดจันทบุรี ระยองและตราด ใช
การวิเคราะหแปรปรวนทางเดียว (One – way ANOVA) เมื่อพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติไดทําการทดสอบเปนรายคูโดยวิธีการของเชฟเฟ (Scheffe’)

3. ผลการศึกษาและอภิปรายผล
3.1 ผลการศึกษา
1) ผลการวิเคราะหขอมูลที่เกี่ยวกับสถานภาพของกลุมตัวอยาง เมื่อจําแนกตามเพศ พบวา เพศชาย รอยละ 52.75 เพศหญิง รอยละ 47.25 เมื่อจําแนกตาม
อายุ พบวา สวนใหญมีอายุตั้งแต 15 – 20 ป รอยละ 36.50 รองลงมามีอายุตั้งแต 21 – 30 ป รอยละ 33.00 เมื่อจําแนกตามระดับการศึกษา พบวา สวนใหญ
สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. รอยละ 47.25 รองลงมาสําเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา/ปวส. รอยละ 32.75 เมือ่ จําแนกตามอาชีพ พบวา
สวนใหญเปนนักเรียน/นักศึกษา รอยละ 37.50 รองลงมาเปนพนง.บริษัท/ลูกจางเอกชน รอยละ 19.50 เมื่อจําแนกตามรายไดเฉลี่ยตอเดือน พบวา สวนใหญ
ไมมีรายได (กําลังศึกษา) รอยละ 37.50 รองลงมามีรายไดต่ํากวา 10,000 บาท รอยละ 30.25 เมื่อจําแนกตามพื้นที่อยูอาศัย พบวา สวนใหญอยูจ งั หวัดจันทบุรี
และระยองเทากัน รอยละ 33.50 รองลงมาอยูจังหวัดตราด รอยละ 33.00
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2) ผลการวิเคราะหขอมูลที่เกี่ยวกับความคิดเห็นตอการใหบริการวิชาการของคณะฯ พบวา กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามเคยรับบริการวิชาการจาก
คณะฯ รอยละ 26.25 และไมเคยรับบริการวิชาการจากคณะฯ รอยละ 73.75 เมื่อจําแนกตามการไดรับขาวสารการใหบริการวิชาการแกสังคมจากคณะฯ
พบวา สวนใหญไดรับขาวสารจากอินเตอรเน็ต รอยละ 34.75 ไมเคยทราบขาวสาร รอยละ 33.75 เมื่อจําแนกตามสิ่งที่คาดหวังจากการเขารวมโครงการ
บริการวิชาการ พบวา สวนใหญคาดหวังเพิ่มพูนความรู/ประสบการณ รอยละ 65.50 รองลงมาคาดหวังเพิ่มพูนความรูและทักษะทางวิชาการรอยละ 36.00
เมื่อจําแนกตามการนําความรูที่ไดไปขยายผลตอ พบวา สวนใหญเพื่อประยุกตเปนองคความรูใหม รอยละ 63.00 รองลงมาเพื่อเปนวิทยากรถายทอดความรู/
เผยแพรตอ รอยละ 39.25 เมื่อจําแนกตามความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน พบวา สวนใหญเห็นวาสําคัญมาก รอยละ 58.75 รองลงมาเห็นวาสําคัญ รอย
ละ 41.25 เมื่อจําแนกตามความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาและการฝกอบรมคนในชุมชน พบวา สวนใหญเห็นวาควรพัฒนา รอยละ 53.50 รองลงมาเห็นวา
ควรพัฒนามาก รอยละ 46.50
3) ผลการวิเคราะหขอมูลที่เกี่ยวกับความตองการในการรับการบริการวิชาการจากคณะฯ พบวา
- เมื่อจําแนกตามความตองการในการเขารับการพัฒนาและการฝกอบรม พบวา สวนใหญตองการ รอยละ 82.50 รองลงมาตองการมาก รอยละ
17.50 เมื่อจําแนกตามชวงเวลาที่ตองการรับบริการวิชาการจากคณะฯ พบวา สวนใหญตองการเขารับบริการวิชาการเฉพาะวันอาทิตย เวลา 08.00 16.30 น. รอยละ 29.75 รองลงมาตองการเขารับบริการวิชาการวันเสาร –อาทิตย เวลา 08.00 -16.30 น. รอยละ 25.00 เมื่อจําแนกตามเดือนที่ตองการ
รับบริการวิชาการจากคณะฯ พบวา สวนใหญไมระบุเดือน รอยละ 56.75 รองลงมาตองการรับบริการวิชาการเดือนเมษายน รอยละ 10.75
- ดานเนื้อหาในการบริการวิชาการ โดยรวมอยูในระดับมาก ( X = 3.64) เมื่อพิจารณาเปนหัวขอ พบวา ความรูและทักษะในการประกอบอาชีพมี
คาเฉลี่ยมากกวาหัวขออื่นๆ ( X = 3.95) รองลงมาความรูและทักษะทางวิชาการ ( X = 3.80) ดานรูปแบบในการบริการวิชาการ โดยรวมอยูในระดับ
มาก ( X = 3.55) เมื่อพิจารณาเปนหัวขอ พบวา การฝกอบรม สัมมนาหลักสูตรเรงรัดมีคาเฉลี่ยมากกวาหัวขออื่นๆ ( X = 3.74) รองลงมาการจัด
นิทรรศการ ศึกษาดูงาน ประชุม และการแสดงผลงานทางวิชาการ ( X = 3.67) ดานสถานที่ในการบริการวิชาการ โดยรวมอยูในระดับมาก ( X =
3.57) เมื่อพิจารณาเปนหัวขอ พบวา ภายในชุมชนมีคาเฉลี่ยมากกวาหัวขออื่นๆ ( X = 3.83) รองลงมาสถานที่ราชการที่ใกลเคียงกับชุมชน ( X = 3.69)
ดานหลักสูตรในการบริการวิชาการ โดยรวมอยูในระดับมาก ( X = 3.58) เมื่อพิจารณาเปนหลักสูตร พบวา สวนใหญอยูในระดับมาก โดยเรียงลําดับ
คาเฉลี่ยจากมากไปนอยหาลําดับแรก ดังนี้ หลักสูตรการใชคอมพิวเตอรเครือขาย (Internet) ( X = 3.84) รองลงมาหลักสูตรการพัฒนาความเปนผูนํา
( X = 3.81) หลักสูตรการใชงานคอมพิวเตอรพื้นฐาน ( X = 3.80) หลักสูตรการประหยัดพลังงาน ( X = 3.77) หลักสูตรพลังงานทดแทน ( X = 3.75)
4) ผลการเปรียบเทียบความตองการในการรับบริการวิชาการแกสังคมของคณะฯ จําแนกตามประเภทของกลุมตัวอยาง พบวา
- โดยรวมแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณารายดาน พบวา แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติเชนกัน
- ประเภทนักเรียน นักศึกษากับประเภทผูนําชุมชน และประเภทบุคคลทั่วไปกับประเภทผูนําชุมชนมีความตองการแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 สําหรับประเภทนักเรียน นักศึกษากับประเภทบุคคลทั่วไปมีความตองการแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ
- ดานเนื้อหาในการบริการวิชาการ และดานหลักสูตรในการบริการวิชาการ จําแนกตามประเภทของกลุมตัวอยาง พบวา ประเภทนักเรียน
นักศึกษากับประเภทผูนําชุมชน และประเภทบุคคลทั่วไปกับประเภทผูนําชุมชนมีความตองการแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
สําหรับประเภทนักเรียน นักศึกษากับประเภทบุคคลทั่วไปมีความตองการแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ
- ดานรูปแบบในการบริการวิชาการ จําแนกตามประเภทของกลุมตัวอยาง พบวา ประเภทนักเรียน นักศึกษากับประเภทบุคคลทั่วไป และประเภท
นักเรียน นักศึกษากับประเภทผูนําชุมชนมีความตองการแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ สําหรับประเภทบุคคลทั่วไปกับประเภทผูนําชุมชนมี
ความตองการแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
- ดานสถานที่ในการบริการวิชาการ จําแนกตามประเภทของกลุมตัวอยาง พบวา แตละประเภทของกลุมตัวอยางมีความตองการแตกตางกันอยาง
ไมมีนัยสําคัญทางสถิติ
5) ผลการเปรียบเทียบความตองการในการรับบริการวิชาการแกสังคมของคณะฯ จําแนกตามพื้นที่ จังหวัดจันทบุรี ระยอง และตราด โดยรวม
แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณารายดาน พบวา แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติเชนกัน และทําการทดสอบรายคูตาม
วิธีการของ Scheffe’ โดยรวม พบวา แตละพื้นที่มีความตองการแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ
3.2 อภิปรายผล
จากการวิจัยการสํารวจความตองการบริการวิชาการของคณะฯ ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี ระยอง และตราด ผูวิจัยจะนําประเด็นและขอคนพบจา
การวิจัยมาอภิปรายผล ดังนี้
1) การสํารวจความตองการบริการวิชาการของคณะฯ ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี ระยอง และตราด ตามความคิดเห็นของกลุมตัวอยาง พบวา สวน
ใหญไมเคยรับบริการวิชาการจากคณะฯ ซึ่งมากถึงรอยละ 73.75 และไมเคยทราบขาวสาร อีกรอยละ 33.75 จากผลวิจัยทําใหทราบวาคณะฯ ควรมีการ
ประชาสัมพันธการบริการวิชาการแกสังคมใหครอบคลุมทั่วถึงกวาปจจุบัน ดานสิ่งที่คาดหวังจากการเขารวมโครงการบริการวิชาการ สวนใหญ
คาดหวังเพิ่มพูนความรู/ประสบการณ ดานการนําความรูที่ไดไปขยายผลตอ สวนใหญเพื่อประยุกตเปนองคความรูใหม ดานความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
พัฒนาชุมชน สวนใหญเห็นวาการพัฒนาชุมชนสําคัญมาก ดานความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาและการฝกอบรมคนในชุมชน สวนใหญเห็นวาควร
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พัฒนา สอดคลองกับ เอื้อมฟา (2547) ไดทําการวิจัยการศึกษาความตองการของชุมชนตอการบริการทางวิชาการ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยา
เขตเทคนิคกรุงเทพฯ พบวา โดยภาพรวมชุมชนควรไดรับการพัฒนามาก และคนในควรไดรับการพัฒนาและการฝกอบรม
2) การวิเคราะหขอมูลที่เกี่ยวกับความตองการในการรับการบริการวิชาการจากคณะฯ พบวา
- การสํารวจความตองการบริการวิชาการของคณะฯ ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี ระยอง และตราด ตามความตองการของกลุมตัวอยาง พบวา สวน
ใหญตองการเขารับการพัฒนาและการฝกอบรม ชวงเวลาที่ตองการรับบริการวิชาการจากคณะฯ คือ สวนใหญตองการรับบริการวิชาการจากคณะฯ ใน
วันอาทิตย เวลา 08.00 -16.30 น. เดือนที่ตองการรับบริการวิชาการจากคณะฯ สวนใหญไมระบุเดือน สอดคลองกับ เอื้อมฟา และคณะ (2547) ไดทํา
การวิจัยการศึกษาความตองการของชุมชนตอการบริการทางวิชาการ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพฯ พบวา โดยรวมกลุม
ตัวอยางตองการเขารับการพัฒนาและการฝกอบรมในวันเสาร – อาทิตย
- ความตองการของผูตอบแบบสอบถามตอการรับบริการวิชาการของคณะฯ ในดานเนื้อหาในการบริการวิชาการ พบวา เนื้อหาในการบริการ
วิชาการ ตามความตองการของผูตอบแบบสอบถาม โดยรวมอยูในระดับมาก โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอยสามลําดับแรก ดังนี้ ความรูและ
ทักษะในการประกอบอาชีพ ความรูและทักษะทางวิชาการ ความรูและทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการประยุกตใช ผลวิจัยชี้ใหเห็นวากลุม
ตัวอยางตองการเนื้อหาการบริการวิชาการที่สามารถนําไปใชใหเกิดประโยชนกับการดํารงชีวิตประจําวัน
- ความตองการของผูตอบแบบสอบถามตอการรับบริการวิชาการของคณะฯ ในดานรูปแบบในการบริการวิชาการ พบวา รูปแบบในการบริการ
วิชาการ ตามความตองการของผูตอบแบบสอบถาม โดยรวมอยูในระดับมาก รูปแบบที่กลุมตัวอยางตองการรับบริการวิชาการมากที่สุด คือ การ
ฝกอบรม สัมมนาหลักสูตรเรงรัด (ไมเกิน 3 วัน) เนื่องจากการดํารงชีวิตประจําวันอาจทําใหไมสามารถใชเวลาไดมากนักในการหาโอกาสเขารับการ
บริการวิชาการ
- ความตองการของผูตอบแบบสอบถามตอการรับบริการวิชาการของคณะฯ ในดานสถานที่ในการบริการวิชาการ พบวา สถานที่ในการบริการ
วิชาการ ตามความตองการของผูตอบแบบสอบถาม โดยรวมอยูในระดับมาก สถานที่ที่กลุมตัวอยางตองการเขารับบริการวิชาการมากที่สุด คือ ภายใน
ชุมชน เนื่องจากเปนสถานที่ที่คนในชุมชนรูจัก สามารถเดินทางเขารับการบริการวิชาการไดสะดวกที่สุด
- ความตองการของผูตอบแบบสอบถามตอการรับบริการวิชาการของคณะฯ ในดานหลักสูตรในการบริการวิชาการ พบวา หลักสูตรในการ
บริการวิชาการ ตามความตองการของผูตอบแบบสอบถาม โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนหลักสูตร พบวา สวนใหญอยูในระดับมาก โดย
เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอยหาลําดับแรก ดังนี้ การใชคอมพิวเตอรเครือขาย การพัฒนาความเปนผูนํา การใชงานคอมพิวเตอรพื้นฐาน การ
ประหยัดพลังงาน พลังงานทดแทน เนื่องจากความกาวหนาทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและพลังงานไดเขามามีบทบาทสําคัญในปจจุบัน ทําใหมี
ความตองการหลักสูตรที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร และพลังงานอยูในลําดับตนๆ
3) การเปรียบเทียบความตองการในการรับบริการวิชาการแกสังคมของคณะฯ จําแนกตามประเภทของกลุมตัวอยาง พบวา โดยรวมแตกตางกัน
อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณารายดาน พบวา แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติเชนกัน และทําการทดสอบรายคูตามวิธีการของ
Scheffe’ โดยรวม พบวา นักเรียน นักศึกษากับผูนําชุมชน และบุคคลทั่วไปกับผูนําชุมชนมีความตองการแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 สําหรับนักเรียน นักศึกษากับบุคคลทั่วไปมีความตองการแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ดานเนื้อหาในการ
บริการวิชาการ นักเรียน นักศึกษากับผูนําชุมชน และบุคคลทั่วไปกับผูนําชุมชนมีความตองการแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
สําหรับ นักเรี ยน นั กศึกษากับบุ คคลทั่ วไปมี ความตองการแตกตางกันอย างไม มีนัยสํ าคัญทางสถิ ติ ดา นรูปแบบในการบริการวิชาการ นั กเรีย น
นักศึกษากับบุคคลทั่วไป และนักเรียน นักศึกษากับผูนําชุมชนมีความตองการแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ สําหรับบุคคลทั่วไปกับผูนํา
ชุมชนมีความตองการแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดานสถานที่ในการบริการวิชาการ แตละประเภทของกลุมตัวอยางมีความ
ตองการแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ ดานหลักสูตรในการบริการวิชาการ นักเรียน นักศึกษากับผูนําชุมชน และบุคคลทั่วไปกับผูนําชุมชน
มีความตองการแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สําหรับนักเรียน นักศึกษากับบุคคลทั่วไปมีความตองการแตกตางกันอยางไมมี
นัยสําคัญทางสถิติ เนื่องจากแตละประเภทของกลุมตัวอยางมีความแตกตางกันในเรื่องของอาชีพ รายได การดํารงชีวิตประจําวัน และอุดมการณ
4) การเปรียบเทียบความตองการในการรับบริการวิชาการแกสังคมของคณะฯ จําแนกตามพื้นที่ จังหวัดจันทบุรี ระยอง และตราด พบวา โดยรวม
แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณารายดาน พบวา แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติเชนกัน เนื่องจากแตละพื้นที่ไมมีความ
แตกตางกันในดานกายภาพ ดานสิ่งแวดลอม ดานภูมิประเทศ และความกาวหนาดานวิทยาการตางๆ
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4. สรุป
การสํารวจความตองการบริการวิชาการของคณะฯ ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี ระยอง และตราด สรุปผลการวิจัยไดดังนี้
1) ผลการวิเคราะหขอมูลสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม เมื่อจําแนกตามเพศ พบวา เปนเพศชาย จํานวน 211 คน คิดเปนรอยละ 52.75 เปน
เพศหญิง จํานวน 189 คน คิดเปนรอยละ 47.25 เมื่อจําแนกตามอายุ พบวา อายุตั้งแต 15 – 20 ป จํานวน 146 คน คิดเปนรอยละ 36.50 อายุตั้งแต 21 –
30 ป จํานวน 132 คน คิดเปนรอยละ 33.00 อายุตั้งแต 31 – 40 ป จํานวน 63 คน คิดเปนรอยละ 15.75 อายุตั้งแต 41 – 50 ป จํานวน 31 คน คิดเปนรอย
ละ 7.75 อายุตั้งแต 51 ปขึ้นไป จํานวน 28 คน คิดเปนรอยละ 7.00 เมื่อจําแนกตามระดับการศึกษา พบวา สําเร็จการศึกษาต่ํากวามัธยมศึกษาตอนตน
จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 1.00 สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 1.00 สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย/ปวช. จํานวน 189 คน คิดเปนรอยละ 47.25 สําเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา/ปวส. ปวช. จํานวน 131 คน คิดเปนรอยละ 32.75 สําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรี จํานวน 67 คน คิดเปนรอยละ 16.75 สําเร็จการศึกษาสูงกวาระดับปริญญาตรี จํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 1.25 เมื่อจําแนกตามอาชีพ
พบวา ขาราชการ/พนักงานหรือลูกจางของรัฐ จํานวน 43 คน คิดเปนรอยละ 10.75 พนักงานหรือลูกจางรัฐวิสาหกิจ จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 0.75
มีธุรกิจสวนตัว จํานวน 36 คน คิดเปนรอยละ 9.00 พนักงานบริษัท/ลูกจางเอกชน จํานวน 78 คน คิดเปนรอยละ 19.50 เกษตรกร จํานวน 78 คน คิด
เปนรอยละ 19.50 รับจางทั่วไป จํานวน 18 คน คิดเปนรอยละ 4.50 สมาชิกสภาจังหวัด/สมาชิกสภาเทศบาล/สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล
จํานวน 26 คน คิดเปนรอยละ 6.50 ผูใหญบาน/กํานัน จํานวน 21 คน คิดเปนรอยละ 5.25 พระ/นักบวช จํานวน 1 รูป คิดเปนรอยละ 0.25 ผูนํากลุม/
ศูนย จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 0.50 นักเรียน/นักศึกษา จํานวน 150 คน คิดเปนรอยละ 37.50 อื่นๆ จํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 2.50 เมื่อจําแนก
ตามรายไดเฉลี่ยตอเดือน พบวา ต่ํากวา 10,000 บาท จํานวน 121 คน คิดเปนรอยละ 30.25 รายได 10,000 – 20,000 บาท จํานวน 105 คน คิดเปนรอย
ละ 26.25 รายได 20,001 – 30,000 บาท จํานวน 14 คน คิดเปนรอยละ 3.50 รายไดมากกวา 30,000 บาท จํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 2.50 ไมมี
รายได (กําลังศึกษา) จํานวน 150 คน คิดเปนรอยละ 37.50 เมื่อจําแนกตามพื้นที่อยูอาศัย พบวา อยูจังหวัดจันทบุรี จํานวน 134 คน คิดเปนรอยละ
33.50 อยูจังหวัดระยอง จํานวน 134 คน คิดเปนรอยละ 33.50 อยูจังหวัดตราด จํานวน 132 คน คิดเปนรอยละ 33.00
2) ผลการวิเคราะหขอมูลที่เกี่ยวกับความคิดเห็นตอการใหบริการวิชาการของคณะฯ พบวา เคยรับบริการวิชาการจากคณะฯ จํานวน 105 คน คิด
เปนรอยละ 26.25 และไมเคยรับบริการวิชาการจากคณะฯ จํานวน 295 คน คิดเปนรอยละ 73.75 เมื่อจําแนกตามการไดรับขาวสารการใหบริการ
วิชาการแกสังคมจากคณะฯ พบวา สวนใหญไดรับขาวสารจากอินเตอรเน็ต จํานวน 139 คน คิดเปนรอยละ 34.75 ไมเคยทราบขาวสาร จํานวน 135
คน คิดเปนรอยละ 33.75 เมื่อจําแนกตามสิ่งที่คาดหวังจากการเขารวมโครงการบริการวิชาการ พบวา สวนใหญคาดหวังเพิ่มพูนความรู/ประสบการณ
จํานวน 262 คน คิดเปนรอยละ 65.50 รองลงมาคาดหวังเพิ่มพูนความรูและทักษะทางวิชาการจํานวน 144 คน คิดเปนรอยละ 36.00 เมื่อจําแนกตามการ
นําความรูที่ไดไปขยายผลตอ พบวา สวนใหญเพื่อประยุกตเปนองคความรูใหม จํานวน 252 คน คิดเปนรอยละ 63.00 รองลงมาเพื่อเปนวิทยากร
ถายทอดความรู/เผยแพรตอ จํานวน 157 คน คิดเปนรอยละ 39.25 เมื่อจําแนกตามความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน พบวา สวนใหญเห็นวาสําคัญ
มาก จํานวน 235 คน คิดเปนรอยละ 58.75 รองลงมาเห็นวาสําคัญ จํานวน 165 คน คิดเปนรอยละ 41.25 เมื่อจําแนกตามความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
พัฒนาและการฝกอบรมคนในชุมชน พบวา สวนใหญเห็นวาควรพัฒนา จํานวน 214 คน คิดเปนรอยละ 53.50 รองลงมาเห็นวาควรพัฒนามาก จํานวน
186 คน คิดเปนรอยละ 53.50
3) ผลการวิเคราะหขอมูลที่เกี่ยวกับความตองการในการรับการบริการวิชาการจากคณะฯ พบวา
- เมื่อจําแนกตามความตองการในการเขารับการพัฒนาและการฝกอบรม พบวา สวนใหญตองการ จํานวน 330 คน คิดเปนรอยละ 82.50 รองลงมา
ตองการมาก จํานวน 70 คน คิดเปนรอยละ 17.50 เมื่อจําแนกตามชวงเวลาที่ตองการรับบริการวิชาการจากคณะฯ พบวา สวนใหญตองการเขารับ
บริการวิชาการเฉพาะวันอาทิตย เวลา 08.00 -16.30 น. จํานวน 119 คน คิดเปนรอยละ 29.75 รองลงมาตองการเขารับบริการวิชาการวันเสาร – อาทิตย
เวลา 08.00 -16.30 น. จํานวน 100 คน คิดเปนรอยละ 25.00 เมื่อจําแนกตามเดือนที่ตองการรับบริการวิชาการจากคณะฯ พบวา สวนใหญไมระบุเดือน
จํานวน 227 คน คิดเปนรอยละ 56.75 รองลงมาตองการรับบริการวิชาการเดือนเมษายน จํานวน 43 คน คิดเปนรอยละ 10.75
- ดานเนื้อหาในการบริการวิชาการ พบวา ตามความตองการของผูตอบแบบสอบถาม โดยรวมอยูในระดับมาก ( X = 3.64) โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ย
จากมากไปหานอยสามลําดับแรก ดังนี้ ความรูและทักษะในการประกอบอาชีพ ( X = 3.95) ความรูและทักษะทางวิชาการ ( X = 3.80) ความรูและ
ทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการประยุกตใช ( X = 3.70)
- ดานรูปแบบในการบริการวิชาการ พบวา ตามความตองการของผูตอบแบบสอบถาม โดยรวมอยูในระดับมาก ( X = 3.55) โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจาก
มากไปหานอยสามลําดับแรก ดังนี้ การฝกอบรม สัมมนาหลักสูตรเรงรัด ( X = 3.74) การจัดนิทรรศการ ศึกษาดูงาน ประชุม และการแสดงผลงานทาง
วิชาการ ( X = 3.67) การศึกษา วิจัย สํารวจ วางแผน การจัดการ วางระบบ ออกแบบ สราง ประดิษฐหรือผลิตเพื่อแกปญหา ( X = 3.64)
- ดานสถานที่ในการบริการวิชาการ พบวา ตามความตองการของผูตอบแบบสอบถาม โดยรวมอยูในระดับมาก ( X = 3.57) โดยเรียงลําดับ
คาเฉลี่ยจากมากไปหานอยสามลําดับแรก ดังนี้ ภายในชุมชน ( X = 3.83) สถานที่ราชการที่ใกลเคียงกับชุมชน ( X = 3.69) โรงแรมหรือหอง
ประชุมสัมมนาที่ใกลเคียงกับชุมชน ( X = 3.50)
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- ในดานหลักสูตรในการบริการวิชาการ พบวา ตามความตองการของผูตอบแบบสอบถาม โดยรวมอยูในระดับมาก ( X = 3.58) เมื่อพิจารณาเปน
หลักสูตร พบวา สวนใหญอยูในระดับมาก โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอยหาลําดับแรก ดังนี้ การใชคอมพิวเตอรเครือขาย ( X = 3.84) การ
พัฒนาความเปนผูนํา ( X = 3.81) การใชงานคอมพิวเตอรพื้นฐาน ( X = 3.80) การประหยัดพลังงาน ( X = 3.77) พลังงานทดแทน ( X = 3.75)
4) ผลการเปรียบเทียบความตองการในการรับบริการวิชาการแกสังคมของคณะฯ
- จําแนกตามประเภทของกลุมตัวอยาง พบวา โดยรวมและรายดาน แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ และทําการทดสอบรายคูตามวิธีการ
ของ Scheffe’ โดยรวม พบวา นักเรียน นักศึกษากับผูนําชุมชน และบุคคลทั่วไปกับผูนําชุมชนมีความตองการแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 สําหรับนักเรียน นักศึกษากับบุคคลทั่วไปมีความตองการแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ดานเนื้อหาใน
การบริการวิชาการ นักเรียน นักศึกษากับผูนําชุมชน และบุคคลทั่วไปกับผูนําชุมชนมีความตองการแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
สําหรับนักเรี ยน นั กศึกษากับบุ คคลทั่ วไปมี ความตองการแตกตางกันอย างไม มีนัยสํ าคัญทางสถิติ ดา นรูปแบบในการบริการวิชาการ นั กเรีย น
นักศึกษากับบุคคลทั่วไป และนักเรียน นักศึกษากับผูนําชุมชนมีความตองการแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ สําหรับบุคคลทั่วไปกับผูนํา
ชุมชนมีความตองการแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดานสถานที่ในการบริการวิชาการ แตละประเภทของกลุมตัวอยางมีความ
ตองการแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ ดานหลักสูตรในการบริการวิชาการ นักเรียน นักศึกษากับผูนําชุมชน และบุคคลทั่วไปกับผูนําชุมชน
มีความตองการแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สําหรับนักเรียน นักศึกษากับบุคคลทั่วไปมีความตองการแตกตางกันอยางไมมี
นัยสําคัญทางสถิติ
- จําแนกตามพื้นที่จังหวัดจันทบุรี ระยอง และตราด พบวา โดยรวม และรายดานแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ และทําการทดสอบรายคู
ตามวิธีการของ Scheffe’ โดยรวม พบวา แตละพื้นที่มีความตองการแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ
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การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ วิจัยและพัฒนาเครื่องคัดความหนาเมล็ดขาว และทดสอบสมรรถนะการทํางานของเครื่อง ทําการวิจัย
ณ สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและเทคโนโลยี คณะเกษตรศาสตรและทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก อําเภอศรีราชา
จังหวัดชลบุรี จากผลการทดลองพบวา เครื่องคัดขนาดความหนามีอัตราการทํางานที่เหมาะสม 1,079.22 กิโลกรัมตอชั่วโมง ที่มุมเอียง 7 องศา ซึ่งมี
ประสิทธิภาพการใชพลังงานสูงที่สุด มีความบริสุทธิ์ ประสิทธิภาพการคัดแยก และประสิทธิผลคอนขางดี โดยเมื่อเพิ่มมุมเอียงของตะแกรงคัดขนาด
ความหนาใหมากขึ้นจะทําใหอัตราการทํางานมีแนวโนมเพิ่มขึ้น ผลผลิตที่คัดแยกไดมีความบริสุทธิ์ ประสิทธิภาพการคัดแยก และประสิทธิผลการคัด
แยกไมแตกตางกัน แตประสิทธิภาพการใชพลังงานจะเพิ่มขึ้น และเมื่อเพิ่มอัตราการปอนใหสูงขึ้นจะทําใหอัตราการทํางานของเครื่องคัดขนาดความ
หนาสูงขึ้นผลผลิตที่คัดแยกไดมีความบริสุทธิ์ และประสิทธิภาพการคัดแยก ประสิทธิผลการคัดแยกไมแตกตางกัน แตประสิทธิภาพการใชพลังงานมี
แนวโนมเพิ่มขึ้นตามอัตราการทํางานที่สูงขึ้น
คําสําคัญ: เครื่องคัดความหนาเมล็ดขาว

Abstract

The objectives of this study were to research and develop rice thickness graders for community rice mills and test its performance. The
experiment was conducted at the Faculty of Agricultural and natural resources, Rajamangala University of Technology Tawan-ok, Bangpra
campus, Sriracha, Chonburi. The results showed that the proper capacity of rice thickness grader developed was 1,079.22 kilograms per hour at 7
degree tilt angle which, represented highest efficiency and good purity, fraction yield and effectiveness. The higher the sieve tilt angle, the higher
the capacity and efficiency. However, purity, fraction yield and effectiveness were not significantly different. Furthermore, the feed rate increased,
the capacity and efficiency increased. However, purity, fraction yield and effectiveness were not significantly different.
Keyword: Rice Thickness Graders.

1. บทนํา
จากสถานการณทางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนไปทําใหการผลิตทางการเกษตรโดยเฉพาะการผลิตขาวไดมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการเพาะปลูกไปจาก
เดิมเนื่องจากปญหาขาดแคลนแรงงานทําใหการปลูกขาวใชวิธีการหวานมากขึ้นสงผลใหการเจริญเติบโตของเมล็ดขาวไมสม่ําเสมอ ประกอบกับ
เกษตรกรมีการเปลี่ยนแปลงพันธุขาวที่ใชมีหลายพันธุมากขึ้นเพื่อเพิ่มผลผลิต และลดระยะเวลาที่ใชในการเพาะปลูกขาวโดยเฉพาะในฤดูปลูกขาวนา
ปรังทําใหผลผลิตเมล็ดขาวเปลือกที่โรงสีรับซื้อมีความบริสุทธิ์ต่ํา มีขาวหลายพันธุปนกันบางพันธุมีขนาดเมล็ดแตกตางกันทําใหประสิทธิภาพการสี
ลดลง ขณะเดียวกันการเก็บเกี่ยวขาวที่ปลูกดวยการหวานโดยใชเครื่องเก็บเกี่ยวทําไดรําบากทําใหเมล็ดที่เก็บเกี่ยวไดมีสิ่งเจือปนทั้งฟางทอน ขาวลีบ
เศษดิน ฝุน และเมล็ดที่ยังออนปนอยูในปริมาณสูง ก็ยิ่งทําใหประสิทธิภาพการสีทั้งการกะเทาะเปลือก และการขัดขาว ทําใหไดรับเนื้อขาวลดลง ได
ขาวเต็มเมล็ดนอยลง โรงสีขนาดใหญที่ใชเทคโนโลยีที่ทันสมัยมีเครื่องจักรที่สามารถคัดคุณภาพขาวไดอยางเหมาะสมก็จะสามารถแปรรูปขาวได
ประสิทธิภาพสูง สวนโรง สีขาวในชุมชนซึ่งสวนใหญเปนโรงสีขาวขนาดเล็กและขนาดกลางใชเครื่องจักรที่ลาสมัยและสวนใหญจะยังไมมีเครื่องคัด
ความหนาเมล็ดขาวกอนการสีแปรรูปทําใหผลการสีแปรรูปขาวมีประสิทธิภาพต่ําไดขาวที่มีคุณภาพไมดี และมีตนทุนการสีสูงไมสามารถจําหนาย
ขาวสารไดกําไรและประสบปญหาขาดทุน การคัดความหนาทั้งขาวเปลือกกอนการกะเทาะหรือคัดความหนาเมล็ดขาวกลองกอนการขัดขาว ใหได
เมล็ดขาวที่มีขนาดและรูปรางใกลเคียงกันจะสามารถทําใหประสิทธิภาพการสีแปรรูปขาวไดสูงขึ้น มีการสูญเสียนอยลง โรงสีขาวในชุมชนสามารถ
นําไปปรับปรุงกระบวนการหรือจัดหาเครื่องคัดความหนาเพิ่มในโรงสีเพื่อใหสามารถสีแปรรูปขาวไดโดยมีตนทุนการผลิตเพิ่มขึ้นเพียงเล็กนอย แต
ไดขาวสารที่มีคุณภาพสูงขึ้นขายไดจํานวนและราคาสูงขึ้น ก็จะเปนการสงเสริมและกระจายโอกาสใหกับโรงสีขาวชุมชนที่สามารถผลิตขาวสารที่
แขงขันไดและมีการพัฒนาที่ยั่งยืนก็จะเปนการกระจายรายไดไปสูโรงสีขาวในชุมชนสามารถบริการสีขาวคุณภาพสูงใหกับผูบริโภคในทองถิ่นไดมี
โอกาสบริโภคขาวที่ตนเองปลูกในราคายุติธรรมและเพิ่มรายไดใหกับชุมชนไดมากขึ้น
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. พัฒนาเครื่องคัดความหนาเมล็ดขาว
2. ทดสอบสมรรถนะการคัดคัดความหนาเมล็ดขาว

- 229 -

Oral Presentation

Proceeding of RMUTTO Research Conference 2012

2. วิธีการทดลอง
การวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอนดังตอไปนี้
1. ออกแบบ และสรางเครื่องคัดขนาดความหนาขาวกลองโดยใชตะแกรงทรงกระบอกหมุน
1.1 ออกแบบ และสรางตะแกรงคัดขนาดทรงกระบอก
1.2 ออกแบบ และสรางโครงสรางและระบบสงกําลัง
1.3 ออกแบบ และสรางอุปกรณปรับตั้ง
2. ทดสอบประสิทธิภาพการทํางานของเครื่องคัดขนาดความหนาขาวกลอง
2.1 ชั่งน้ําหนักขาวกลอง 7 กิโลกรัม สิ่งเจือปนขาวหัก 3 กิโลกรัม ผสมใหเขากัน
2.2 เดินเครื่องคัดความหนาขาวกลอง แลวปอนขาวกลองเขาเครื่อง ในอัตราการปอนนอย ที่มุมเอียงตะแกรง 5 องศา จับเวลาตั้งแต
ขาวกลองไหลเขาเครื่องจนขาวไหลออกจากเครื่องจนหมดหยุดจับเวลา ตามลําดับ บันทึกผล
2.3 นําขาวกลองและสิ่งเจือปนขาวหักที่ไดจากการคัดแยกในแตละสวนไปชั่งน้ําหนัก คํานวณหาอัตราการทํางาน ความบริสุทธิ์
ประสิทธิภาพการคัดแยก ประสิทธิผลการคัดแยก และประสิทธิภาพการใชพลังงานแลวบันทึกผล
2.4 ทําการทดลองเชนเดียวกับขอ 2.1-2.4 โดยใชอัตราการปอนเปนปอนปานกลาง และปอนมาก ตามลําดับ2.5 ทําการทดลอง
เชนเดียวกับขอ 2.1-2.5 โดยเปลี่ยนมุมเอียงตะแกรงเปน 6 และ 7 องศา ตามลําดับ
2.6 นําผลการทดลองที่ไดมาไปวิเคราะหผลทางสถิติดวยโปรแกรม SPSS 10.0 for Window
2.7 วิเคราะหสมรรถนะในการทํางานของเครื่อง

3. ผลการทดลองและวิจารณผล
ผลการวิจัยสามารถแบงเปนขอๆ ดังนี้
1. สวนประกอบและหลักการทํางานของเครื่องคัดความหนาเมล็ดขาว
2. สมรรถนะการทํางานของเครื่องคัดความหนา
1. สวนประกอบและหลักการทํางานของเครือ่ งคัดขนาดความหนาเมล็ดขาว
เครื่องคัดขนาดความหนาของเมล็ดขาวกลองที่พัฒนาขึ้นเปนเครื่องคัดแยกที่อาศัยหลักการคัดแยกดวยขนาดความหนาแบบ ตะแกรง
ทรงกระบอกหมุน ประกอบดวย ตะแกรงทรงกระบอกหมุนขนาดเสนผานศูนยกลาง 38.85 เซนติเมตร ยาว 1.88 เมตร หมุนดวยความเร็ว 30 รอบตอ
นาที มีความเร็วที่ขอบตะแกรง 0.609 เมตรตอวินาที วางเอียงเปนมุม 5 องศากับแนวราบ และสามารถปรับมุมเอียงของตะแกรงทรงกระบอกได
ขนาดของรูตะแกรง 1.5 X 20 มิลลิเมตร และสามารถเปลี่ยนขนาดของรูตะแกรงได เมล็ดขาวที่ตองการคัดแยกจะถูกปอนเขาทางดานบนของความ
เอียงตะแกรงแลวถูกตะแกรงคัดแยกหมุนพาใหไหลไปตามผิวตะแกรงลงตามความเอียง เมล็ดขาวที่มีความหนานอยกวาขนาดของรูตะแกรงจะลอด
ผานรูตะแกรงลงทางดานลางแยกออกไป สวนเมล็ดที่มีความหนามากกวาขนาดของรูตะแกรง จะหมุนไปตามตะแกรงแยกออกไปทางปลายดานลาง
ของตะแกรงแยกเพื่อไปแปรูปตอไป
2. สมรรถนะการทํางานของเครื่องคัดความหนา
จากตารางที่ 1 ที่อัตราการปอนต่ําเมื่อมุมเอียงของตะแกรงเพิ่มขึ้น จาก 5, 6 และ 7 องศา จะทําใหอัตราการทํางานแตกตางกันทางสถิติโดย
มีแนวโนมเพิ่มขึ้นคือ 117.72, 193.05 และ 169.78 กิโลกรัมตอชั่วโมง ความบริสุทธิ์ของผลผลิตจากการคัดแยกแตกตางกันทางสถิติโดยมีคาเพิ่มขึ้น
เรื่อยๆคือ 96.04, 97.88 และ 98.43 เปอรเซ็นต ประสิทธิภาพการคัดแยกแตกตางกันทางสถิติโดยมีคาลดลงเรื่อยๆ คือ 73.46, 71.88 และ 71.52
เปอรเซ็นต ประสิทธิผลการคัดแยกไมแตกตางกันทางสถิติแตมีแนวโนมเพิ่มขึ้นคือ 96.54, 98.23 และ98.82 เปอรเซ็นต และมีประสิทธิภาพการใช
พลังงานแตกตางกันทางสถิติแตมีแนวโนมลดลง คือ 153.42, 166.65 และ 146.57 กิโลกรัมตอชั่วโมง.กิโลวัตต ตามลําดับ ที่อัตราการปอนที่ระดับปาน
กลางเมื่อมุมเอียงของตะแกรงเพิ่มขึ้น จาก 5, 6 และ 7 องศา จะทําใหอัตราการทํางานเพิ่มขึ้นเรื่อยๆคือ 460.87, 559.73 และ 1079.22 กิโลกรัมตอ
ชั่วโมง ความบริสุทธิ์ของผลผลิตจากการคัดแยกไมแตกตางกันทางสถิติคือ 88.72, 87.94 และ 87.81 เปอรเซ็นต ประ สิทธิภาพการคัดแยกไม
แตกตางกันทางสถิติคือ 79.92, 80.30 และ 80.64 เปอรเซ็นต ประสิทธิผลการคัดแยกไมแตกตางกันทางสถิติคือ 89.47, 88.49 และ 88.48 เปอรเซ็นต
สวนประสิทธิภาพการใชพลังงานมีความแตกตางกันทางสถิติโดยมีคาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆคือ 401.58, 483.19 และ 931.64 กิโลกรัมตอชั่วโมง.กิโลวัตต
ตามลําดับ และเมื่อเพิ่มอัตราการปอนที่ระดับสูง เมื่อมีมุมเอียงของตะแกรงเพิ่มขึ้น จาก 5, 6 และ 7 องศา จะทําใหอัตราการทํางานเพิ่มขึ้นเรื่อยๆคือ
460.87, 559.73 และ 1,075.46 กิโลกรัมตอชั่วโมง ความบริสุทธิ์ของผลผลิตจากการคัดแยกแตกตางกันทางสถิติโดยมีคาลดลงเล็กนอยคือ 92.27,
89.82 และ 89.81 เปอรเซ็นต ประสิทธิภาพการคัดแยกแตกตางกันทางสถิติโดยมีคาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆคือ 75.80, 77.80 และ78.88 เปอรเซ็นต สวน

- 230 -

Proceeding of RMUTTO Research Conference 2012

Oral Presentation

ประสิทธิผลการคัดแยกไมแตกตางกันทางสถิติคือ 92.21, 89.72 และ90.55 เปอรเซ็นต และมีประสิทธิภาพการใชพลังงานเพิ่มขึ้นเรื่อยๆคือ 397.85,
483.19 และ 928.40 กิโลกรัมตอชั่วโมง.กิโลวัตต ตามลําดับ

ตารางที่ 1 ประสิทธิภาพการคัดความหนาขาวกลองที่ความเร็วรอบ 30 รอบตอนาที อัตราสวนผสม 7 : 3 ที่มุมเอียงของตะแกรง
ตางๆ
อัตราการปอน

1

2

3

มุมเอียง
อัตราทํางาน
ความบริสุทธิ์
ประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล
ประสิทธิภาพใชพลังงาน(กก./
ตะแกรง
(กก./ชม.)
ขาวกลอง(%)
การคัดขนาด(%)
การคัดขนาด(%)
กิโลวัตต – ชม.)
e
b
d
a
5
177.72
96.04
73.46
96.54
153.42 e
d
ab
de
a
6
193.05
97.88
71.88
98.23
166.65 d
7
169.78 e
98.43 a
71.52 e
98.82 a
146.57 e
c
d
a
bc
88.72
79.92
89.47
401.58 c
5
465.19
6
559.73 b
87.94 d
80.30 a
88.49 c
483.19 b
a
d
a
c
87.81
80.64
88.48
931.64 a
7
1079.22
5
460.87 c
92.27 c
75.80 d
92.21 b
397.85 c
b
d
c
bc
6
559.73
89.82
77.80
89.72
483.19 b
7
1075.46 a
89.81d
78.88 b
90.55 bc
928.40 a
หมายเหตุ พยัญชนะภาษาอังกฤษที่เหมือนกันในแนวตั้ง ไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 %

จากตารางที่ 2 ที่มุมเอียงตะแกรง 5 องศาเมื่อเพิ่มอัตราการปอนใหสูงขึ้น จะทําใหอัตราการทํางานเพิ่มขึ้นคือ 177.72, 465.19 แลวลดลง
เหลือ 460.87 กิโลกรัมตอชั่วโมง ความบริสุทธิ์ของผลผลิตจากการคัดแยกมีแนวโนมลดลงคือ 96.04, 88.72 และ 92.27 เปอรเซ็นต ประสิทธิภาพการ
คัดแยกมีแนวโนมเพิ่มขึ้นคือ 73.46, 79.92 และ 75.80 เปอรเซ็นต สงผลใหประสิทธิผลการคัดแยกมีแนวโนมลดลงคือ 96.54, 89.47 และ 92.21
เปอรเซ็นต และมีประสิทธิภาพการใชพลังงานแตกตางกันทางสถิติโดยมีแนวโนมเพิ่มขึ้นคือ 153.42, 401.58 และ 397.85 กิโลกรัมตอชั่วโมง.กิโลวัตต
ตามลําดับ ที่มุมเอียงตะแกรง 6 องศาเมื่อเพิ่มอัตราการปอนใหสูงขึ้น จะทําใหอัตราการทํางานแตกตางกันทางสถิติโดยมีคาเพิ่มขึ้นคือ 193.05, 559.73
และ 559.73 กิโลกรัมตอชั่วโมง ความบริสุทธิ์ของผลผลิตจากการคัดแยกมีแนวโนมลดลงคือ 97.88, 87.94 และ 89.82 เปอรเซ็นต ประสิทธิภาพการ
คัดแยกมีแนวโนมเพิ่มขึ้นคือ 71.88, 80.30 และ 77.80 เปอรเซ็นต ประสิทธิผลการคัดแยกมีแนวโนมลดลงคือ 98.23, 88.49 และ 89.72 เปอรเซ็นต และ
มีประสิทธิภาพการใชพลังงานแตกตางกันทางสถิติโดยมีคาเพิ่มขึ้นคือ 166.65, 483.19 และ 483.19 กิโลกรัมตอชั่วโมง.กิโลวัตต ตามลําดับ และที่มุม
เอียงตะแกรง 7 องศาเมื่อเพิ่มอัตราการปอนใหสูงขึ้น จะทําใหอัตราการทํางานมีแนวโนมเพิ่มขึ้นคือ 169.78, 1,079.22 และ 1,075.46 กิโลกรัมตอ
ชั่วโมง ความบริสุทธิ์ของผลผลิตจากการคัดแยกมีแนวโนมลดลงคือ 98.43, 87.81 และ 89.81 เปอรเซ็นต ประสิทธิภาพการคัดแยกมีแนวโนมเพิ่มขึ้น
คือ 71.52, 80.64 และ 78.88 เปอรเซ็นต ประสิทธิผลการคัดแยกมีแนวโนมลดลงคือ 98.82, 88.48 และ 90.55 เปอรเซ็นต แตมีประสิทธิภาพการใช
พลังงานมีแนวโนมเพิ่มขึ้นคือ 146.57, 931.64 และ 928.40 กิโลกรัมตอชั่วโมง.กิโลวัตต ตามลําดับ

ตารางที่ 2 ประสิทธิภาพการคัดความหนาขาวกลองที่ความเร็วรอบ 30 รอบตอนาที อัตราสวนสิ่งเจือปน 7 : 3 ที่อัตราปอนตางๆ
มุมเอียงตะแกรง

5

6

7

อัตราการ
ปอน
1
2
3
1
2
3
1
2
3

อัตราการทํางาน
(กก./ชม.)
177.72 e
465.19 c
460.87 c
193.05 d
559.73 b
559.73 b
169.78 e
1079.22 a
1075.46 a

ความบริสุทธิ์
ขาวกลอง(%)
96.04 b
88.72 d
92.27 c
97.88 ab
87.94 d
89.82 d
98.43 a
87.81 d
89.81d

ประสิทธิภาพ
การคัดขนาด(%)
73.46 d
79.92 a
75.80 d
71.88 de
80.30 a
77.80 c
71.52 e
80.64 a
78.88 b
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ประสิทธิผล
การคัดขนาด(%)
96.54 a
89.47 bc
92.21 b
98.23 a
88.49 c
89.72 bc
98.82 a
88.48 c
90.55 bc

ประสิทธิภาพใชพลังงาน(กก./
กิโลวัตต – ชม.)
153.42 e
401.58 c
397.85 c
166.65 d
483.19 b
483.19 b
146.57 e
931.64 a
928.40 a
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1200

ปอนนอย,5

อัตราการปอน (กิโลกรัมตอชั่วโมง)
มุมเอียงตะแกรง 5, 6, 7 (องศา)

1000

ปอนนอย,6
ปอนนอย,7

800

ปอนปานกลาง,5

600

ปอนปานกลาง,6
ปอนปานกลาง,7

400

ปอนมาก,5
ปอนมาก,6

200

ปอนมาก,7

0

1

อัตราการทํางาน
(กก./ชม.)

2

ความบริสุทธิ์
(%)

3

ประสิทธิภาพ
(%)

4

ประสิทธิผล
(%)

5

ประสิทธิภาพพลังงาน
(กก./กิโลวัตต.ชม.)

ภาพที่ 1 ประสิทธิภาพการทํางานของเครื่องคัดความหนาขาวกลอง
จากผลการทดลองจะเห็นวาเมื่อมุมเอียงของตะแกรงเพิ่มมากขึ้นจะทําใหอัตราการทํางานมีแนวโนมเพิ่มขึ้น ผลผลิตที่คัดแยกไดมีความ
บริสุทธิ์และประสิทธิภาพการคัดแยกแตกตางกันเล็กนอย มีประสิทธิผลการคัดแยกไมแตกตางกัน แตประสิทธิภาพการใชพลังงานจะเพิ่มขึ้น และ
เมื่อเพิ่มอัตราการปอนใหสูงขึ้นจะทําใหอัตราการทํางานสูงขึ้นผลผลิตที่คัดแยกไดมีความบริสุทธิ์มีแนวโนมลดลง และประสิทธิภาพการคัดแยก
แตกตางกันเล็กนอย ประสิทธิผลการคัดแยกมีแนวโนมลดลง แตประสิทธิภาพการใชพลังงานมีแนวโนมเพิ่มขึ้นตามอัตราการทํางานที่สูงขึ้น (ภาพที่
1) จากผลการทดสอบสมรรถนะของเครื่องคัดขนาดความหนา เครื่องมีอัตราการทํางานที่เหมาะสมที่อัตราการปอนปานกลาง มีมุมเอียง 7 องศา โดยมี
อัตราการทํางาน 1,079.22 กิโลกรัมตอชั่วโมง มีประสิทธิภาพการใชพลังงานสูงที่สุดคือ 931.64 กิโลกรัมตอชั่วโมง.กิโลวัตต มีความบริสุทธิ์ 87.81
เปอรเซ็นต ประสิทธิภาพการคัดแยก 80.44 เปอรเซ็นต และประสิทธิผล 88.49 เปอรเซ็นต

4. สรุปผล
1. เมื่อเพิ่มมุมเอียงของตะแกรงคัดขนาดความหนาใหมากขึ้นจะทําใหอัตราการทํางานมีแนวโนมเพิ่มขึ้น ผลผลิตที่คัดแยกไดมีความ
บริสุทธิ์ และประสิทธิภาพการคัดแยกแตกตางกันเล็กนอย มีประสิทธิผลการคัดแยกไมแตกตางกัน แตประสิทธิภาพการใชพลังงานจะเพิ่มขึ้น
2. เมื่อเพิ่มอัตราการปอนใหสูงขึ้นจะทําใหอัตราการทํางานของเครื่องคัดขนาดความหนาสูงขึ้นผลผลิตที่คัดแยกไดมีความบริสุทธิ์ และ
ประสิทธิภาพการคัดแยก ประสิทธิผลการคัดแยกแตกตางกันเล็กนอย แตประสิทธิภาพการใชพลังงานมีแนวโนมเพิ่มขึ้นตามอัตราการทํางานที่สูงขึ้น
3. เครื่องคัดขนาดความหนามีอัตราการทํางานที่เหมาะสมที่อัตราการปอนปานกลาง มีมุมเอียง 7 องศา โดยมีอัตราการทํางาน 1,079.22
กิ โ ลกรั ม ต อ ชั่ ว โมง มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพการใช พ ลั ง งานสู ง ที่ สุ ด คื อ 931.64 กิ โ ลกรั ม ต อ ชั่ ว โมง.กิ โ ลวั ต ต มี ค วามบริ สุ ท ธิ์ 87.81 เปอร เ ซ็ น ต และ
ประสิทธิภาพการคัดแยก 80.44 เปอรเซ็นต และประสิทธิผล 88.49 เปอรเซ็นต
ขอเสนอแนะ
ควรพัฒนาตะแกรงเปนขดสปริงหมุนที่มีความคงทนตอการสึกหรอไดมากขึ้นเพื่อใชในการคัดความหนาขาวเปลือกไดดวย
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การคัดแยกคุณภาพขาวเปลือกที่มีอิทธิพลตอประสิทธิภาพการสี
Paddy Grading Affecting Milling Efficiency
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บทคัดยอ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ ศึกษาผลของการคัดคุณภาพขาวทั้งขาวเปลือกและขาวกลองที่มีผลตอประสิทธิภาพการสีขาว ทําการ
วิจัย ณ สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและเทคโนโลยี คณะเกษตรศาสตรและทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก อําเภอศรี
ราชา จังหวัดชลบุรี จากผลการทดลองพบวา การทําความสะอาดและคัดขนาดขาวเปลือกกอนสีจะทําใหอัตราการกะเทาะ ประสิทธิภาพการสีเพิ่มขึ้น
และทําใหปริมาณตนขาวที่ไดรับเพิ่มขึ้น เชนเดียวกันการคัดขนาดขาวกลองกอนสีก็จะทําใหประสิทธิภาพการสีเพิ่มขึ้น ไดรับปริมาณเนื้อขาวและขาว
ตนเพิ่มขึ้นทั้งขาวขาวดอกมะลิและขาวนาปรัง
จากผลการทดสอบพอสรุปไดวา การทําความสะอาดและคัดขนาดขาวที่ดีจะมีผลทําใหประสิทธิภาพการสีขาวดีขึ้น ไดรับปริมาณเนื้อ
ขาวและตนขาวมากขึ้น
คําสําคัญ: การคัดคุณภาพขาว ประสิทธิภาพการสี

Abstract

The objectives of this study were to study affecting of rice grading on milling efficiency. The experiment was conducted at the Faculty
of Agricultural and natural resources, Rajamangala University of Technology Tawan-ok, Bangpra campus, Sriracha, Chonburi. The results showed
that proper cleaning and grading of paddy before processing produces higher capacity and milling efficiency. Moreover, receive higher recovery
and head rice yield both KDML 105 and ordinary white rice varieties. From the study, it can be concluded that the suitable cleaning and grading
practices resulted in high milling efficiency and received higher recovery and head rice yields.
Keywords: Paddy grading and Milling efficiency.

1. บทนํา

การปลูกขาวดวยวิธีการหวานเปนที่นิยมของเกษตรกรมากขึ้น เนื่องจากมีปญหาแรงงานขาดแคลนทําใหการงอกและการเจริญเติบโตไม
สม่ําเสมอ นอกจากนั้นยังมีการปลูกซอมทําใหเมล็ดขาวสุกแกไมพรอมกัน เมื่อทําการเก็บเกี่ยวโดยเครื่องเกี่ยวนวดพรอมกันทั้งแปลงทําใหเมล็ด
ขาวเปลือกที่เก็บเกี่ยวไดมีคุณภาพต่ํา ขนาดและรูปรางไมสม่ําเสมอ มีเมล็ดออนที่ยังไมสุกเต็มที่ปนอยูในปริมาณที่สูง มีเมล็ดลีบและสิ่งเจือปน
นอกจากนั้นยังเก็บเกี่ยวที่ความชื้นสูงทําใหเมล็ดไดรับความเสียหาย แตกราวภายในมากขึ้น สงผลใหคุณภาพการสีลดลง สงผลใหโรงสีขาวมีปญหา
ในดานการผลิต มีประสิทธิภาพการสีต่ํา มีตนทุนสูง โรงสีขาวในชุมชนซึ่งสวนใหญเปนโรงสีขาวขนาดเล็กและขนาดกลาง ใชเครื่องจักรที่ลาสมัย
และสวนใหญจะยังไมมีเครื่องจักรในการคัดคุณภาพขาว ขาวที่สีไดจะเปนขาวรวมที่ยังไมมีการคัดขนาดจึงมีปลายขาวปนอยูจํานวนหนึ่ง นอกจากนั้น
โรงสีในชุมชนจะพยายามสีขาวใหไดรับตนขาวมากๆจึงทําการกะเทาะและขัดขาวขาวเพียงเล็กนอยเพื่อลดการแตกหัก สงผลใหขาวเปลือกบางสวน
ไมถูกกะเทาะและหลงเหลือเปนกากขาวปนอยูในขาวสาร สาเหตุหนึ่งที่ทําใหโรงสีขาวในชุมชนไมสามารถเพิ่มคุณภาพการสีขาวได เพราะไม
สามารถจัดหาเครื่องจักรมาใชไดเนื่องจากเครื่องจักรที่มีจําหนายจะเปนเครื่องจักรขนาดใหญนําเขาจากตางประเทศและมีราคาแพง ซึ่งจะสงผลใหเกิด
ตนทุนในการสีขาวเพิ่มขึ้น หากไดมีการศึกษาผลของการคัดคุณภาพของทั้งขาวเปลือก และขาวกลองวามีผลตอประสิทธิภาพการสีอยางไรบาง ก็จะ
ทําใหโรงสีขาวชุมชนสามารถเพิ่มผลิตภาพการสีขาว และการลดการสูญเสียขาวระหวางการสีใหนอยลง ไดขาวสารที่มีคุณภาพสูงขึ้น ขายไดจํานวน
และราคาสูงขึ้น ก็จะเปนการสงเสริมและกระจายโอกาสใหกับโรงสีขาวชุมชนที่สามารถผลิตขาวสารที่แขงขันไดและมีการพัฒนาที่ยั่งยืน ก็จะเปน
การกระจายรายไดไปสูโรงสีขาวในชุมชน สามารถบริการสีขาวคุณภาพสูงใหกับผูบริโภคในทองถิ่นไดมีโอกาสบริโภคขาวที่ตนเองปลูก ในราคา
ยุติธรรมและเพิ่มรายไดใหกับชุมชนไดมากขึ้น
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. ศึกษาผลของการคัดคุณภาพขาวเปลือกตอประสิทธิภาพการสีขาว
2. ศึกษาผลของการคัดคุณภาพขาวกลองตอประสิทธิภาพการสีขาว

2. วิธีการทดลอง
การวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอนดังตอไปนี้
1. ศึกษาขอมูลพื้นฐานการคัดแยกคุณภาพขาวเปลือกที่มีผลตอคุณภาพการสีขาว
1.1 นําขาวเปลือกพันธุขาวดอกมะลิ 105 มาวัดเปอรเซ็นตความชื้น ทําการทดลอง 10 ซ้ํา แลวหาคาเฉลีย่ ความชื้นขาวเปลือก
1.2 ชั่งน้ําหนักขาวเปลือกที่ไมผานการทําความสะอาดกอนสี 15 กิโลกรัม
1.3 ชั่งน้ําหนักขาวเปลือกที่ทําความสะอาดแลวจํานวน 15 กิโลกรัมโดยไมผานการคัดขนาดกอนการสี
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1.4 ชั่งน้ําหนักขาวเปลือกที่ทําความสะอาดแลวจํานวน 15 กิโลกรัมนํามาคัดขนาดความหนากอนสีดวยตะแกรง ลวดถักกอน จากนั้น
นําขาวที่ผานตะแกรง มาทําการคัดแยกดวยเครื่องทดสอบการคัดขนาดความหนาขาว ยี่หอซาตาเก รุน TWS ระยะหาง 1.8 มิลลิเมตร เพื่อให
ขาวเปลือกมีความหนาอยูระหวาง 1.8-2.3 มิลลิเมตร
1.5 สุมขาวเปลือกทั้ง 3 ตัวอยาง ตัวอยางละ 10 เมล็ด มาวัดขนาด โดยวัดความกวาง ความยาว และความหนา
1.6 ชั่งน้ําหนักขาวเปลือกที่ไมผานการทําความสะอาดกอนสี ปริมาณ 250 กรัม มาการกะเทาะ 1 ครั้ง เพื่อทดสอบอัตราการกะเทาะ ทํา 10 ซ้ํา
1.7 ชั่งน้ําหนักขาวกลองและแกลบที่ไดในแตละซ้ํา
1.8 สุมตัวอยางขาวที่ผานการกะเทาะปริมาณ 100 กรัม มาคัดแยกขาวเปลือก ขาวกลองเต็มเมล็ด และขาวหัก ออกจากกัน แลวนําแต
ละสวนที่ไดไปชั่งน้ําหนัก ทํา 10 ซ้ํา
1.9 สุมขาวกลองเต็มเมล็ด จํานวน 10 เมล็ด มาวัดขนาด ทํา 10 ซ้ํา
1.10 ดําเนินการตามขอ 1.6 – 1.9 โดยใชขาวเปลือกที่ทําความสะอาดแตไมไดคดั ขนาด และขาวเปลือกที่ทําความสะอาดและคัดขนาด
1.11 เปรียบเทียบอัตราการกะเทาะของขาวเปลือกทั้ง 3 ตัวอยาง
1.12 ชั่งน้ําหนักขาวเปลือกตัวอยางที่ 1 ปริมาณ 250 กรัม มาทําการกะเทาะไมเกิน 3 ครั้ง เพือ่ หาประสิทธิภาพการสี แลวนําแกลบ
ขาวกลอง ที่ไดจากการกะเทาะ ไปชั่งน้ําหนัก ทํา 10 ซ้ํา
1.13 นําขาวกลองทีไ่ ดจากการกะเทาะของแตละซ้ํา มาขัดขาวดวยเครื่องทดสอบการขัดขาว รุน TM 05 ใชเวลาในการขัดขาว 60 วินาที
1.14 นําขาวขาวและรําที่ไดจากการขัดขาวของแตละซ้ํา มาชั่งน้ําหนักเพื่อหาปริมาณขาวสารที่ไดรับ
1.15 นําขาวขาวทั้งหมดที่ชั่งไดในแตละซ้ํา มาคัดแยกขาวหักออกจากขาวเต็มเมล็ด แลวนําแตละสวนที่ไดไปชั่งน้ําหนัก
1.16 สุมขาวขาวเต็มเมล็ดจํานวน 10 เมล็ด มาวัดขนาด ทํา 10 ซ้ํา
1.17 วัดความขาวของขาว ทํา 10 ซ้ํา
1.18 ดําเนินการตามขอ 1.12- 1.17 โดยใชขาวเปลือกที่ทําความสะอาดแตไมไดคดั ขนาด และขาวเปลือกที่ทําความสะอาดและคัดขนาด
1.19 เปรียบเทียบประสิทธิภาพการสี ของขาวเปลือกทั้ง 3 ตัวอยาง
1.20 ดําเนินการตามขอ 1.1- 1.19 โดยเปลี่ยนจากขาวเปลือกพันธุขาวดอกมะลิ 105 เปนขาวขาวนาปรัง
1.21 เปรียบเทียบอัตราการกะเทาะและประสิทธิภาพการสีระหวางขาวที่ปลูกแบบนาปรังและนาป
1.22 สรุปผลการทดลอง
2. ศึกษาขอมูลพื้นฐานการคัดแยกคุณภาพขาวกลองที่มีผลตอคุณภาพการสีขาว
2.1 นําขาวขาวดอกมะลิ 105 มาตรวจสอบความชื้น โดยใชเครื่องมือวัดความชื้นขาว จํานวน 10 ซ้ํา แลวเฉลี่ยหาความชื้นของ
ขาวเปลือก
2.2 นําขาวขาวดอกมะลิ 105 มาทําการกะเทาะเปนขาวกลองใหแกลบออกจนหมดโดยใชเครื่องกะเทาะขาวเปลือก
2.3 นําขาวกลองทีไ่ ดจากการกะเทาะ ไปทําการคัดแยกขาวเปลือกที่ปนมากับขาวกลองหลังจากการกะเทาะ
2.4 นําขาวกลองทีไ่ ดไปทําการคัดแยกขาวกลองหักออกกอนการขัดขาว เพือ่ คัดขาวกลองเต็มเมล็ด โดยใชเครื่องทดสอบการคัดขาว
ความยาวเมล็ด
2.5 นําขาวกลองเต็มเมล็ด มาคัดขนาดความหนาของขาวกลอง ดวยตะแกรงคัด ขนาด 1.80 มิลลิเมตร แลวนําขาวกลองที่ไดมาคัด
ขนาดความหนาอีกหนึ่งครั้ง โดยใชตะแกรงคัด ขนาด 1.65 มิลลิเมตร
2.6 นําขาวกลองทีล่ อดผานตระแกรงคัด ขนาด 1.80 มิลลิเมตรแตไมผานตระแกรงคัด ขนาด 1.65 มิลลิเมตร มาชั่งตัวอยางขาวกลอง
จํานวน 200 กรัม โดยใชเครื่องชั่งดิจิตอล 10 ตัวอยาง
2.7 สุมตัวอยางขาวกลองที่ไดจากการคัดขนาดของขาวขาวดอกมะลิ 105 จํานวน 10 ตัวอยาง มาวัดขนาดความกวาง ความยาว และ
ความหนา ตัวอยางละ 10 ซ้ํา แลวจดบันทึกหาคาเฉลี่ย
2.8 นําตัวอยางขาวกลองมาขัดขาวดวยเครื่องขัดขาวขาวใชเวลาในการขัดขาว 60 วินาที
2.9 นําขาวขาวที่ไดจากการขัดสี มาคัดแยกขาวหักออกจากขาวเต็มเมล็ด โดยใชเครื่องคัดขนาด แลวนําตนขาว ขาวหัก รําที่ผานการ
คัดแยกในแตละสวนมาชั่งน้ําหนัก แลวจดบันทึกผล
2.10 สุมตัวอยางขาวขาวเต็มเมล็ดมาเพือ่ วัดขนาดหลังการขัด โดยวัดขนาดความกวาง ความยาว และความหนา ตัวอยางละ 10 ซ้ํา
แลวจดบันทึกหาคาเฉลี่ย
2.11 สุมตัวอยางขาวเต็มเมล็ดมาวัดความขาว ความมันและอัตราการสีดวยเครื่องวัดความขาวแลวจดบันทึกผล
2.12 ดําเนินการเชนเดียวกับขอ 2.7 ถึงขอ 2.11 กับขาวขาวดอกมะลิที่ไมไดคัดขนาดความหนา
2.13 เปรียบเทียบประสิทธิภาพการสี ของขาวเปลือกทั้ง 3 ตัวอยาง
2.14 ดําเนินการตามขอ 2.1- 2.13 โดยเปลี่ยนจากขาวเปลือกพันธุขาวดอกมะลิ 105 เปนขาวขาวนาปรัง
2.15 เปรียบเทียบประสิทธิภาพการสีระหวางขาวที่ปลูกแบบนาปรังและนาป
2.16 สรุปผลการทดลอง
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3. ผลการทดลองและวิจารณผล
ผลการวิจัยสามารถแบงเปนขอๆ ดังนี้
1. ผลของการคัดแยกคุณภาพขาวเปลือกที่มีอิทธิพลตอประสิทธิภาพการสี
ดังตารางที่ 1 ขาวเปลือกขาวดอกมะลิ 105 ที่ไมไดผานการทําความสะอาดมีขนาดกวาง ยาว และหนาเฉลี่ย 2.58, 10.08 และ 1.90 มิลลิเมตร
มีคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.18 ,0.57 และ 0.36 ตามลําดับ ขณะที่ขาวเปลือกขาวดอกมะลิ 105 ที่ผานการทําความสะอาดแตไมผานการคัดขนาดมี
ขนาดกวาง ยาว และหนาเฉลี่ย 2.57, 10.05 และ 1.87 มิลลิเมตร มีคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.15 ,0.44 และ 0.13 ตามลําดับ สวนขาวเปลือกขาวดอก
มะลิ 105 ที่ผานการทําความสะอาดและผานการคัดขนาดมีขนาดกวาง ยาว และหนาเฉลี่ย 2.51, 10.13 และ 2.06 มิลลิเมตร มีคาความเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.05 ,0.38 และ 0.07 ตามลําดับ ซึ่งจะเห็นวาขาวเปลือกขาวดอกมะลิ 105 ที่ผานการทําความสะอาดและผานการคัดขนาดจะมีคาความ
เบี่ยงเบนมาตรฐานของขนาดต่ําที่สุดโดยเฉพาะคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานของขนาดดานหนาและดานกวางจะมีคาต่ํามาก แสดงวาเมล็ดมีขนาดที่
ใกลเคียงกันมากกวาขาวที่ไมผานการคัดขนาดและขาวที่ไมผานการทําความสะอาด ในทํานองเดียวกันขาวขาวนาปรังที่ไมไดผานการทําความสะอาด
มีขนาดกวาง ยาว และหนาเฉลี่ย 2.56 ,10.18 และ 1.90 มิลลิเมตร มีคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.11 ,0.39 และ 0.31 ตามลําดับ ขณะที่ขาวขาวนาปรัง
ที่ผานการทําความสะอาดแตไมผานการคัดขนาดมีขนาดกวาง ยาว และหนาเฉลี่ย 2.57, 10.58 และ 1.87 มิลลิเมตร มีคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.10
,0.33 และ 0.27 ตามลําดับ สวนขาวขาวนาปรัง ที่ผานการทําความสะอาดและผานการคัดขนาดมีขนาดกวาง ยาว และหนาเฉลี่ย 2.57, 10.55 และ 1.98
มิลลิเมตร มีคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.05 ,0.32 และ 0.06 ตามลําดับ ซึ่งจะเห็นวาขาวเปลือกขาวขาวนาปรัง ที่ผานการทําความสะอาดและผานการ
คัดขนาดจะมีคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานของขนาดต่ําที่สุดโดยเฉพาะคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานของขนาดดานหนาและดานกวางจะมีคาต่ํามาก
แสดงวาเมล็ดมีขนาดที่ใกลเคียงกันมากกวาขาวที่ไมผานการคัดขนาดและขาวที่ไมผานการทําความสะอาด
จากผลการทดลองขาวเปลือกที่ผานการทําความสะอาดและผานการคัดขนาด จะมีขนาดเมล็ดสม่ําเสมอใกลเคียงกันมากกวาขาวที่ไมผานการคัดขนาด
และขาวที่ไมผานการทําความสะอาดจึงนาจะมีอัตราการกะเทาะเปลือกออกไดงายและดีกวา เชนเดียวกันขาวเปลือกที่ผานการทําความสะอาดแมไมไดผานการ
คัดขนาดก็ยังมีขนาดเมล็ดสม่ําเสมอใกลเคียงกันมากกวาขาวที่ไมผานการทําความสะอาดจึงนาจะมีอัตราการกะเทาะเปลือกออกไดงายและดีกวาเชนกัน

ตารางที่ 1 คาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของขนาดขาวเปลือกพันธุขาวดอกมะลิ 105 กับขาวขาวนาปรัง
ลักษณะขาวเปลือก
ขาวเปลือกไมไดทําความสะอาดและคัดขนาด

ขาวเปลือกทําความสะอาดแตไมไดคัดขนาด

ขาวเปลือกทําความสะอาดและคัดขนาด

ขนาด(มม.)
กวาง
ยาว
หนา
กวาง
ยาว
หนา
กวาง
ยาว
หนา

ขาวขาวดอกมะลิ 105
คาเฉลี่ย
คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2.58
0.18
10.08
0.57
1.90
0.36
2.57
0.15
10.05
0.44
1.89
0.13
2.51
0.05
10.13
0.38
2.06
0.07

คาเฉลี่ย
2.56
10.18
1.90
2.57
10.58
1.87
2.52
10.55
1.98

ขาวขาวนาปรัง
คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
0.11
0.39
0.31
0.10
0.33
0.27
0.05
0.32
0.06

จากตารางที่ 2 ผลการทดสอบการสีขาวเปลือกขาวดอกมะลิ 105 และขาวนาปรัง ที่ไมผานการทําความสะอาดและไมผานการคัดขนาด ที่ผานการ
ทําความสะอาดแตไมผานการคัดขนาด และที่ผานการทําความสะอาดและผานการคัดขนาด ไดรับปริมาณขาวกลองรวมเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ คือ 82.25, 84.89,
86.93 และ 92.06, 92.92, 93.97 เปอรเซ็นต ตามลําดับ และมีขาวเปลือกที่ไมถูกกะเทาะลดนอยลงเรื่อยๆ คือ 17.75, 15.14, 13.07 และ 7.91, 7.01, 6.00 เปอรเซ็นต
ตามลับดับ เมื่อนําขาวกลองรวมไปคัดขนาด จะมีปริมาณขาวกลองตนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ คือ 67.53, 70.65, 73.86 และ 84.09, 86.06, 88.86 เปอรเซ็นต
ตามลําดับ ปริมาณขาวกลองหักลดนอยลงเรื่อยๆ คือ 14.72, 14.23, 13.06 และ 7.96, 6.84, 5.10 เปอรเซ็นต ตามลําดับ สงผลใหอัตราการกะเทาะเพิ่มมากขึ้น
เรื่อยๆ คือ 82, 85, 87 และ 92, 93, 94 เปอรเซ็นต ตามลําดับ
จากผลการทดลอง ขาวขาวดอกมะลิ 105 ที่ผานการทําความสะอาดและผานการคัดขนาด เมื่อนําไปกะเทาะเปลือก จะมีอัตราการกะเทาะมากกวา
ขาวที่ผานการทําความสะอาดแตไมผานการคัดขนาด และที่ไมผานการทําความสะอาดและไมผานการคัดขนาด ตามลําดับ โดยมีปริมาณขาวกลองหลังการ
กะเทาะมากกวา แตมีการแตกหักของเมล็ดขาวกลองนอยกวา และทํานองเดียวกันขาวขาวนาปรังที่ผานการทําความสะอาดและผานการคัดขนาด เมื่อนําไป
กะเทาะเปลือก จะมีอัตราการกะเทาะมากกวาขาวที่ผานการทําความสะอาดแตไมผานการคัดขนาด และที่ไมผานการทําความสะอาดและไมผานการคัดขนาด
ตามลําดับ และยังพบวาขาวขาวนาปรังมีอัตราการกะเทาะมากกวาขาวขาวดอกมะลิ 105 โดยกะเทาะเปลือกออกไดมากกวา ทําใหมีปริมาณขาวกลองหลังการ
กะเทาะมากกวา แตมีการแตกหักของเมล็ดขาวกลองนอยกวา แสดงใหเห็นวาการทําความสะอาดขาวเปลือกกอนการสีอยางดีสามารถเพิ่มอัตราการกะเทาะ
เปลือกไดมากขึ้นและยังสามารถลดอัตราการแตกหักของเมล็ดขาวกลองไดอีกดวย และถามีการคัดขนาดของขาวกลองกอนการสีก็จะยิ่งทําใหสามารถเพิ่ม
อัตราการกะเทาะเปลือกไดมากยิ่งขึ้นและยังสามารถเพิ่มปริมาณตนขาวกลองไดอีกดวย และยังพบวาขาวขาวนาปรังที่มีการทําความสะอาดและคัดขนาดอยาง
ดีจะมีอัตราการกะเทาะ และมีปริมาณตนขาวกลองสูงกวาขาวขาวดอกมะลิ 105
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ตารางที่ 2 อัตราการกะเทาะเปลือกขาวขาวดอกมะลิ 105 และขาวขาวนาปรังที่ไมผานการทําความสะอาด ไมผานการคัดขนาด และที่ผานการคัดขนาด
ชนิดขาว
ขาวขาวดอกมะลิ
105

ขาวขาวนาปรัง

ลักษณะขาวเปลือก

ปริมาณขาวกลอง (เปอรเซ็นต)
ตนขาวกลอง
ขาวกลองหัก
ขาวกลองรวม

ปริมาณขาวเปลือก
(เปอรเซ็นต)

อัตราการกะเทาะ
(เปอรเซ็นต)

ไมผานการทําความสะอาด *

67.53

14.72

82.25

17.75

82

ไมผานการคัดขนาด **

70.65

14.23

84.89

15.14

85

ผานการคัดขนาด ***

73.86

13.06

86.93

13.07

87

ไมผานการทําความสะอาด *

84.09

7.96

92.06

7.91

92

ไมผานการคัดขนาด **

86.08

6.84

92.92

7.01

93

ผานการคัดขนาด ***

88.86

5.10

93.97

6.00

94

หมายเหตุ * ขาวเปลือกที่ไมผานการทําความสะอาดคือ ขาวที่ไมผานการทําความสะอาดและไมผานการคัดขนาดความหนากอนสี
** ขาวเปลือกที่ไมผานการคัดขนาดคือ ขาวที่ผานการทําความสะอาดแตไมผานการคัดขนาดความหนากอนสี
*** ขาวเปลือกที่ผา นการคัดขนาดคือ ขาวที่ผานการทําความสะอาด และผานการคัดขนาดความหนากอนสี

จากตารางที่ 3 ผลการทดสอบการสีขาวเปลือกขาวดอกมะลิ 105 และขาวขาวนาปรัง ที่ไมผานการทําความสะอาดและไมผานการคัดขนาด
ที่ผานการทําความสะอาดแตไมผานการคัดขนาด และที่ผานการทําความสะอาดและผานการคัดขนาด ไดรับปริมาณขาวกลองที่กะเทาะไดเพิ่มขึ้น
เรื่อยๆ คือ 75.04, 76.96, 78.03 และ 78.18, 79.17, 79.76 เปอรเซ็นต ตามลําดับ ปริมาณแกลบลดลงเรื่อยๆ คือ 24.95, 23.03, 21.96 และ 21.81, 20.82,
20.24 เปอรเซ็นต ตามลําดับ ปริมาณขาวขาวเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ คือ 62.92, 65.98, 68.11 และ 66.54, 67.46, 69.04 เปอรเซ็นต ตามลําดับ ปริมาณรําลดลง
เรื่อยๆ คือ 11.06, 10.95, 8.99 และ 11.38, 11.39, 10.38 เปอรเซ็นต ตามลําดับ ปริมาณตนขาวขาวเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ คือ 45.25, 48.55, 52.01 และ 54.14,
54.87, 57.86 เปอรเซ็นต ตามลําดับ ปริมาณขาวหักลดลงเรื่อยๆ คือ 17.60, 17.49, 16.08 และ 12.59, 12.53, 11.14 เปอรเซ็นต ตามลําดับ
จากผลการทดลอง ขาวขาวดอกมะลิ 105 ที่ผานการทําความสะอาดและผานการคัดขนาด เมื่อนําไปสีจะมีประสิทธิภาพการสีมากกวาขาว
ที่ผานการทําความสะอาดแตไมผานการคัดขนาด และไมผานการทําความสะอาดและไมผานการคัดขนาด ตามลําดับ โดยมีปริมาณขาวกลองที่
กะเทาะได ขาวขาว และตนขาว หลังการสีมากกวา แตมีปริมาณแกลบ รํา และขาวหักนอยกวา ในทํานองเดียวกัน ขาวขาวนาปรังที่ผานการทํา
ความสะอาดและผานการคัดขนาด เมื่อนําไปสีจะมีประสิทธิภาพการสีมากกวาขาวที่ผานการทําความสะอาดแตไมผานการคัดขนาด และไมผานการ
ทําความสะอาดและไมผานการทําความสะอาด ตามลําดับ เชนกัน และยังพบอีกวาขาวขาวนาปรังมีประสิทธิภาพการสีมากกวาขาวขาวดอกมะลิ 105
โดยมีปริมาณตนขาวที่ไดรับมากกวาและมีปริมาณขาวหักนอยกวา ผลการสีขาวขาวดอกมะลิ 105 และขาวขาวนาปรังมีแนวโนมไปในทางเดียวกันคือ
ขาวที่ไมผานการทําความสะอาดมีปริมาณขาวที่กะเทาะไดนอยกวาขาวที่ผานการทําความสะอาด เมื่อนําไปขัดขาวปริมาณขาวขาวและตนขาวที่ไดรับ
นอยกวา แตมีปริมาณแกลบ รํา และขาวหักมากกวา ขาวเปลือกที่ผานการคัดขนาดมีปริมาณขาวที่กะเทาะไดมากกวาขาวเปลือกที่ไมผานการคัด
ขนาด เมื่อนําไปขัดขาวทําใหไดรับปริมาณขาวขาวและตนขาวมากกวา จึงมีปริมาณแกลบ รํา และขาวหักนอยกวา แสดงใหเห็นวาการทําความ
สะอาดขาวเปลือกกอนการสีอยางดีสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการสีขาวเปลือกไดมากขึ้น ไดรับปริมาณเนื้อขาวมากขึ้น และยังสามารถลดอัตราการ
แตกหักของเมล็ดขาวขาวไดอีกดวย และถามีการคัดขนาดของขาวกลองกอนการสีก็จะยิ่งทําใหสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการสีขาวเปลือกไดมาก
ยิ่งขึ้นและยังสามารถเพิ่มปริมาณตนขาวขาวไดอีกดวย และยังพบวาขาวขาวนาปรังที่มีการทําความสะอาดและคัดขนาดอยางดีจะมีประสิทธิภาพการสี
ขาว และมีปริมาณตนขาวขาวสูงกวาขาวขาวดอกมะลิ 105

ตารางที่ 3 ประสิทธิภาพการสีขาวขาวดอกมะลิ 105 และขาวขาวนาปรังที่ไมผานการทําความสะอาด ไมผานการคัดขนาด และที่ผานการคัดขนาด
ชนิดขาว
ขาวขาวดอกมะลิ 105

ขาวขาวนาปรัง

ลักษณะขาวเปลือก
ไมผานการทําความสะอาด *
ไมผานการคัดขนาด **
ผานการคัดขนาด ***
ไมผานการทําความสะอาด *
ไมผานการคัดขนาด **
ผานการคัดขนาด ***

ขาวกลอง
75.04 c
76.69 b
78.03 a
78.18 c
79.17 b
79.76 a

แกลบ
24.95 a
23.03 b
21.96 c
21.81 a
20.82 b
20.24 c

ปริมาณผลผลิตที่ไดรับ (เปอรเซ็นต)
ขาวขาว
รํา
62.92 c
11.06 a
65.98b
10.95 b
a
68.11
8.99 c
c
66.54
11.38 b
67.46b
11.39 a
a
69.04
10.38 c

หมายเหตุ พยัญชนะภาษาอังกฤษที่เหมือนกันในแนวตัง้ ไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมัน่ 95%
* ขาวเปลือกที่ไมผานการทําความสะอาดคือ ขาวที่ไมผานการทําความสะอาดและไมผานการคัดขนาดความหนากอนสี
** ขาวเปลือกที่ไมผานการคัดขนาดคือ ขาวที่ผานการทําความสะอาดแตไมผานการคัดขนาดความหนากอนสี
*** ขาวเปลือกที่ผานการคัดขนาดคือ ขาวที่ผานการทําความสะอาด และผานการคัดขนาดความหนากอนสี
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ตนขาว
45.25 c
48.55 b
52.01 a
54.14 c
54.87 b
57.86 a

ขาวหัก
17.60 a
17.49 b
16.08 c
12.27 b
12.53 a
11.14 c
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จากตารางที่ 4 ผลการทดสอบการขัดขาวขาวขาวดอกมะลิ 105 และขาวนาปรัง ที่ไมผานการทําความสะอาด ไมผานการคัดขนาด และที่
ผานการคัดขนาด พบวาหลังการขัดขาวขาวขาวดอกมะลิ 105 มีอัตราสวนดานกวาง 0.97, 0.99, 0.98 ดานยาว 0.98, 0.96, 0.96 ดานหนา 0.94, 0.94,
0.92 และขาวนาปรังมีอัตราสวนดานกวาง 0.98, 0.96, 0.96 ดานยาว 0.92, 0.95, 0.98 ดานหนา 0.96, 0.95, 0.97 ตามลําดับ โดยขาวขาวดอกมะลิ 105
วัดคาความขาวได 43.34, 43.28, 42.72 และขาวนาปรังวัดคาความขาวได 46.26, 46.42, 46.59 เปอรเซ็นต ตามลําดับ คาความใสของขาวขาวดอกมะลิ
105 คือ 3.02, 3.10, 3.09 และขาวนาปรังวัดคาความใส คือ 2.91, 2.90, 2.94 เปอรเซ็นต ตามลําดับ อัตราการขัดขาวของขาวขาวดอกมะลิ 105 คือ
112.3, 111.8, 108.8 และขาวนาปรัง 124.1, 124.9, 124.9 ตามลําดับ

ตารางที่ 4 คุณลักษณะของขาวหลังการขัดขาวขาวขาวดอกมะลิ 105 และขาวนาปรังที่ไมผานการทําความสะอาด ไมผานการคัด
ขนาดและที่ผานการคัดขนาด
ชนิดขาว
ขาวขาวดอก
มะลิ 105

ไมผานการทําความสะอาด *

Ww/Wb
0.97

รูปราง
Lw/Lb
0.98

Tw/Tb
0.94

ความขาว
42.72

ไมผานการคัดขนาด **

0.99

0.96

0.94

43.28

3.10

111.8

ผานการคัดขนาด ***

0.98

0.96

0.92

43.34

3.09

112.3

2.91
2.90
2.94

124.9
124.9
124.1

ลักษณะขาวเปลือก

ขาวขาวนาปรัง

ไมผานการทําความสะอาด *
0.98
0.92
0.96
46.59
ไมผานการคัดขนาด **
0.96
0.95
0.95
46.42
ผานการคัดขนาด ***
0.96
0.98
0.97
46.26
หมายเหตุ * ขาวเปลือกที่ไมผานการทําความสะอาดคือ ขาวที่ไมผานการทําความสะอาดและไมผานการคัดขนาดความหนากอนสี
** ขาวเปลือกที่ไมผานการคัดขนาดคือ ขาวทีผ่ านการทําความสะอาดแตไมผานการคัดขนาดความหนากอนสี
*** ขาวเปลือกที่ผานการคัดขนาดคือ ขาวที่ผานการทําความสะอาด และผานการคัดขนาดความหนากอนสี

ความขาว(%)
ความใส
3.02

อัตราการขัด
108.8

จากผลการทดลอง ขาวขาวดอกมะลิ 105 ที่ไมผานการทําความสะอาด ไมผานการคัดขนาด และที่ผานการคัดขนาด จะมีรูปรางเมล็ดขาว
ไมแตกตางกัน โดยเมล็ดขาวดานหนาถูกขัดมากที่สุด รองลงมาคือดานยาว และดานกวางถูกขัดนอยสุด ทําใหเมล็ดขาวมีลักษณะคอนขางแบนยาว
มีเปอรเซ็นตความขาวอยูในเกณฑที่ยอมรับได และทํานองเดียวกันขาวนาปรัง เมื่อนําไปขัดขาว ขาวที่ไมผานการทําความสะอาด ไมผานการคัด
ขนาด และที่ผานการคัดขนาด จะมีรูปรางเมล็ดขาวไมแตกตางกัน โดยดานกวาง ดานยาว และดานหนา ถูกขัดใกลเคียงกัน ทําใหเมล็ดขาวมีลักษณะ
คอนขางเรียวยาว มีเปอรเซ็นตความขาวอยูในเกณฑที่ยอมรับได และยังพบวาขาวขาวดอกมะลิ 105 และขาวนาปรัง มีคาความขาวและอัตราการขัด
ขาวที่แตกตางกัน โดยขาวนาปรัง มีคาความขาวและอัตราการขัดขาวมากกวาขาวขาวดอกมะลิ 105
2. ผลของการคัดแยกคุณภาพขาวกลองที่มีอิทธิพลตอประสิทธิภาพการสี
จากตารางที่ 5 ขนาดของขาวกลองพันธุขาวดอกมะลิ 105 ที่ผานการคัดขนาด มีขนาด ความกวาง ความยาว ความหนา 2.10, 7.26, 1.74
โดยมีคาความเบี่ยงเบน 0.079, 0.115, 0.009 ตามลําดับ และหลังทําการขัดขาวมีขนาด ความกวาง ความยาว ความหนา 2.03, 7.00, 1.67 โดยมีคาความ
เบี่ยงเบน 0.034, 0.112, 0.008 สวนขนาดของขาวกลองพันธุขาวดอกมะลิ 105 ที่ไมผานการคัดขนาด มีขนาด ความกวาง ความยาว ความหนา 2.10,
7.38, 1.75 โดยมีคาความเบี่ยงเบน 0.032, 0.109, 0.023 ตามลําดับ และหลังทําการขัดขาวมีขนาด ความกวาง ความยาว ความหนา 2.02, 7.06, 1.68
โดยมีคาความเบี่ยงเบน 0.027, 0.133, 0.027 ซึ่งจะเห็นวาขาวกลองพันธุขาวดอกมะลิ 105 ที่ผานการคัดขนาดจะมีคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานของ
ขนาดความหนาต่ํากวาขาวกลองที่ไมผานการคัดขนาด แสดงวาเมล็ดมีขนาดที่ใกลเคียงกันมากกวาขาวที่ไมผานการคัดขนาด ในทํานองเดียวกันขนาด
ของขาวกลองพันธุขาวนาปรังที่ผานการคัดขนาด มีขนาด ความกวาง ความยาว ความหนา 2.23, 7.00, 1.76 โดยมีคาความเบี่ยงเบน 0.028, 0.049,
0.015 ตามลําดับ และหลังทําการขัดขาว มีขนาด ความกวาง ความยาว ความหนา 2.16, 6.77, 1.68 โดยมีคาความเบี่ยงเบน 0.028, 0.084, 0.059 สวน
ขนาดของขาวกลองพันธุขาวนาปรังที่ไมผานการคัดขนาด มีขนาด ความกวาง ความยาว ความหนา 2.22, 7.09, 1.80 โดยมีคาความเบี่ยงเบน 0.028,
0.084, 0.059 หลังทําการขัดขาว มีขนาด ความกวาง ความยาว ความหนา 2.16, 6.69, 1.72 โดยมีคาความเบี่ยงเบน 0.019, 0.022, 0.134 ซึ่งจะเห็นวา
ขาวกลองพันธุขาวนาปรัง ที่ผานการคัดขนาดจะมีคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานของขนาดความหนาต่ํากวาขาวกลองที่ไมผานการคัดขนาด แสดงวา
เมล็ดมีขนาดที่ใกลเคียงกันมากกวาขาวที่ไมผานการคัดขนาด จากผลการทดลอง ขาวที่ไมผานการคัดขนาดมีขนาดแตกตางกันมากกวาขาวที่ผานการ
คัดขนาดทําใหไดรับขาวที่มีความหนาอยางสม่ําเสมอกอนการขัดขาว ซึ่งอาจจะมีผลตอประสิทธิภาพการสี
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ตารางที่ 5 แสดงคาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของขนาดขาวกลองและขาวขาวพันธุขาวดอกมะลิ 105 กับขาวขาวนาปรัง
ลักษณะขาว

ขนาด(มม.)

ขาวกลองผานการคัดขนาด

กวาง
ยาว
หนา
กวาง
ยาว
หนา
กวาง
ยาว
หนา
กวาง
ยาว
หนา

ขาวกลองไมผานการคัดขนาด

ขาวขาวผานการคัดขนาด

ขาวขาวไมผานการคัดขนาด

คาเฉลี่ย
2.10
7.26
1.74
2.10
7.38
1.75
2.03
7.00
1.67
2.02
7.06
1.68

ขาวขาวดอกมะลิ 105
คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
0.079
0.115
0.009
0.032
0.109
0.023
0.034
0.112
0.008
0.027
0.133
0.027

คาเฉลี่ย
2.23
7.00
1.76
2.22
7.09
1.80
2.16
6.77
1.68
2.16
6.69
1.72

ขาวขาวนาปรัง
คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
0.028
0.049
0.015
0.043
0.143
0.024
0.028
0.084
0.059
0.022
0.134
0.019

จากตารางที่ 6 ผลการทดสอบการขัดขาวขาวกลองขาวดอกมะลิ 105 และขาวขาวนาปรัง ที่ไมผานการคัดขนาด และที่ผานการคัดขนาดมี
ปริมาณเนื้อขาวเพิ่มขึ้น คือ 86.46, 87.00 และ85.54, 86.94 เปอรเซ็นต ตามลําดับ ปริมาณตนขาวเพิ่มขึ้น คือ 74.47, 75.44 และ73.30, 77.13เปอรเซ็นต
ตามลําดับ แตมีปริมาณขาวหักลดลง คือ 12.45, 11.57 และ 12.26, 9.82 เปอรเซ็นต ตามลําดับ และปริมาณรําลดลง คือ 12.87, 12.45 และ 13.58, 11.91
เปอรเซ็นต ตามลําดับ จากการทดสอบพบวาขาวขาวดอกมะลิ 105 ที่ผานการคัดขนาด เมื่อนําไปขัดขาวจะมีประสิทธิภาพการขัดขาวมากกวาขาวที่ไม
ผานการคัดขนาด เนื่องจากขาวที่ผานการคัดขนาดจะมีขนาดความหนาที่สม่ําเสมอมากกวา สงผลใหปริมาณเนื้อขาวและตนขาวที่ไดรับมากกวา และ
ไดรับปริมาณขาวหักและรําขาวนอยกวา ในทํานองเดียวกันขาวขาวนาปรัง ที่ผานการคัดขนาด เมื่อนําไปขัดขาวจะมีประสิทธิภาพการขัดขาวมากกวา
ขาวที่ไมผานการคัดขนาดเชนกัน การสีขาวขาวดอกมะลิ 105 ทั้งที่ผานการคัดขนาดและไมผานการคัดขนาด มีแนวโนมจะมีปริมาณเนื้อขาวดีกวา
ขาวขาวนาปรังเล็กนอย แตขาวขาวดอกมะลิ 105 ที่ผานการคัดขนาดไดรับปริมาณตนขาวต่ํากวา สวนขาวขาวดอกมะลิ 105 ที่ไมผานการคัดขนาด
ไดรับปริมาณตนขาวสูงกวาเล็กนอย ซึ่งปริมาณรําที่สูงขึ้นสงผลใหไดรับปริมาณเนื้อขาวนอยลง และปริมาณขาวหักที่สูงขึ้นสงผลใหไดรับปริมาณตน
ขาวนอยลง จากผลการทดลองขาวมะลิ 105 ที่ผานการคัดขนาดจะมีปริมาณตนขาวสูงกวาขาวที่ไมไดทําการคัดขนาด แตมีปริมาณรําขาว และ ขาวหัก
นอยกวาขาวที่ไมไดทําการคัดขนาด เชนเดียวกับขาวขาวนาปรัง ที่ผานการคัดขนาดก็จะมีปริมาณตนขาวสูงกวาขาวที่ไมไดทําการคัดขนาด แตมี
ปริมาณรําขาว และ ขาวหักนอยกวาขาวที่ไมไดทําการคัดขนาด

ตารางที่ 6 ประสิทธิภาพการสีขาวขาวดอกมะลิ 105 และขาวขาวนาปรัง ที่ผานการคัดขนาดและไมผานการคัดขนาด
ชนิดขาว

ลักษณะขาว

ขาวดอกมะลิ105

คัด
ไมคัด
คัด
ไมคัด

ขาวนาปรัง

ปริมาณเนื้อขาว
กรัม
%
174.01
87.00a
172.92
86.46b
173.88
86.94a
171.08
85.54c

ปริมาณตนขาว
กรัม
%
150.87
75.44b
148.94
74.47 c
154.25
77.13 a
146.59
73.30 d

ปริมาณขาวหัก
กรัม
%
23.14
11.57b
24.02
12.01a
19.63
9.82c
24.51
12.26a

ปริมาณรํา
กรัม
24.9
25.74
23.81
27.16

%
12.45b
12.87b
11.91c
13.58a

หมายเหตุ พยัญชนะภาษาอังกฤษที่เหมือนกันในแนวตัง้ ไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมัน่ 95 เปอรเซ็นต

ตารางที่ 7 คุณลักษณะของขาวขาวดอกมะลิ105และขาวขาวนาปรังที่ผานการคัดขนาด และไมผานการคัดขนาดหลังการขัดขาว
ชนิดขาว

ลักษณะขาวกลอง

ขาวดอกมะลิ105

ผานการคัดขนาด
ไมผานการคัดขนาด
ผานการคัดขนาด
ไมผานการคัดขนาด

นาปรัง

รูปราง
Ww / Wb
0.96
0.96
0.96
0.96

หมายเหตุ W = ความกวาง L = ความยาว T = ความหนา

Lw / Lb
0.97
0.96
0.96
0.98

ความขาว (เปอรเซ็นต)
Tw / Tb
0.96
0.96
0.97
0.94

ความขาว
43.99
41.39
45.30
46.81

ความมัน
3.28
3.24
2.74
3.12

อัตราการขัด
116.70
104.70
115.90
128.00

w = ขาวขาว b = ขาวกลอง

จากตารางที่ 7 ผลการทดสอบการขัดขาวขาวดอกมะลิ 105 พบวาขาวที่ผานการคัดขนาด มีอัตราสวนการขัดดานกวาง ดานยาว ดานหนา
0.96, 0.97, 0.96 คาความขาว ความโปรงแสง และอัตราการขัด (MD : Milling Degree) 43.99, 3.28, 116.70 เปอรเซ็นตตามลําดับ ขาวที่ไมผานการคัด
ขนาดมีอัตราสวนการขัดดานกวางดานยาว ดานหนา 0.96, 0.96, 0.96 คาความขาว ความโปรงแสง อัตราการขัด 41.39, 3.24, 104.70 เปอรเซ็นต
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ตามลําดับ สวนขาวขาวนาปรังที่ผานการคัดขนาดพบวาหลังการขัดขาวมีอัตราสวนการขัดดานกวาง ดานยาว และดานหนา 0.96, 0.96, 0.97 คาความ
ขาว ความโปรงแสง และอัตราการขัด 45.30, 2.74, 115.90 เปอรเซ็นต ตามลําดับ ขาวที่ไมผานการคัดขนาดมีอัตราสวนการขัด ดานกวาง ดานยาว ดาน
หนา 0.96, 0.98, 0.94 คาความขาว ความโปรงแสง อัตราการขัด 46.81, 3.12, 128.00 เปอรเซ็นต ตามลําดับ จากการทดลองขาวขาวดอกมะลิ 105
พบวาขาวที่ผานการคัดขนาด และไมผานการคัดขนาด มีอัตราสวนการขัดแตกตางกันนอย สงผลทําใหรูปรางของขาวคลายคลึงกัน มีเปอรเซ็นตความ
ขาวอยูในเกณฑที่ยอมรับไดแตขาวที่คัดขนาดจะมีความขาวสูงกวาเล็กนอยแสดงวาขัดงายกวา และทํานองเดียวกัน ในการขัดขาวขาวนาปรังขาวที่
ผานการคัดขนาดและขาวที่ไมผานการคัดขนาดจะมีรูปรางขาวแตกตางกันเล็กนอย เมล็ดที่ไดมีความขาวคอนขางสูง โดยขาวขาวนาปรังมีคาความขาว
มากกวาขาวขาวดอกมะลิ 105
จากผลการทดลองพบวาขาวที่ผานการคัดขนาดความหนากอนการสี จะไดรับปริมาณตนขาวมากกวาขาวที่ไมผานการคัดขนาด เนื่องจาก
ขาวที่ผานการคัดขนาดกอนการสีมีคาความแปรปรวน ของรูปรางนอย ทําใหมีขนาดความหนาที่ใกลเคียงกัน และยังสงผลใหขาวที่ทําการคัดขนาด
ความหนากอนการสีมีปริมาณการแตกหักและปริมาณรํานอยลง ซึ่งมีผลทําใหไดรับปริมาณเนื้อขาวมากกวา โดยมีคุณภาพขาวหลังการขัดใกลเคียงกัน

4. สรุปผล
1. การคัดขนาดขาวเปลือกกอนสี ทําใหอัตราการกะเทาะและประสิทธิภาพการสีเพิ่มขึ้น ปริมาณตนขาวที่ไดรับเพิม่ ขึ้นทั้งขาวขาวดอก
มะลิ 105 และขาวนาปรัง ไมมีผลตอขนาดรูปรางของเมล็ดขาว
2. การทําความสะอาดขาวเปลือกกอนสี ทําใหมีปริมาณตนขาวเพิ่มขึ้น
3. ปริมาณตนขาวของขาวนาปรังจะสูงกวาขาวขาวดอกมะลิ 105
4. การคัดขนาดขาวกลองกอนสี ทําใหประสิทธิภาพการสีเพิ่มขึ้น ปริมาณขาวตนที่ไดรับเพิ่มขึน้ ทั้งขาวขาวดอกมะลิและขาวนาปรัง และ
ไดรับปริมาณเนื้อขาวมากกวาขาวที่ไมผานการคัดขนาด
5.ขาวขาวนาปรังจะมีปริมาณขาวตนสูงกวาขาวขาวดอกมะลิ 105 ในการขัดขาวระดับเดียวกันทั้งคัดขนาดและไมคัดขนาด
ขอเสนอแนะ
1. การคัดแยกขาวเปลือกกอนสี สามารถเพิ่มปริมาณตนขาวที่ไดรับ ดังนั้นโรงสีขาวจึงนาจะนําการคัดแยกขาวเปลือกไปปรับแตงใหเขา
กับเครื่องจักรและใชในกระบวนการสีขาว
2. ควรมีการคัดขนาดขาวกลองกอนสี เพราะจะทําใหไดประสิทธิภาพการสีที่เพิ่มขึ้นไดรับปริมาณขาวตนที่เพิ่มขึ้น และมีขนาดของเมล็ดที่
สม่ําเสมอ โรงสีขาวควรที่จะนําการคัดแยกขาวกลองไปใชในกระบวนการสีขาว
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บทคัดยอ

การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค จําแนกรูปแบบกิจกรรมการทองเที่ยวเชิงเกษตร ศึกษาการใชทรัพยากรเกษตรเพื่อการทองเที่ยว และศึกษาผลของ
การทองเที่ยวเชิงเกษตรตอทรัพยากรเกษตรของทองถิ่น การศึกษาการทองเที่ยวเชิงเกษตรใน จังหวัดภาคใต ไดแก ตรัง นครศรีธรรมราช พัทลุง
สงขลา และสตูล พบวา รูปแบบกิจกรรมทองเที่ยวเชิงเกษตร มีลักษณะหลากหลายตามลักษณะทรัพยากรเกษตรของแตละพื้นที่ ไดแก การสาธิตการ
ผลิต/แปรรูป การใหความรูการเกษตร การจําหนายผลผลิตการเกษตรและผลิตภัณฑชุมชน การมีสวนรวมในกิจกรมการเกษตร การสัมผัสวิถีชีวิต
ชุมชน การสัมผัสความสวยงามทางธรรมชาติ ทรัพยากรเกษตรที่ใชในกิจกรรมการทองเที่ยวเหลานี้ ไดแก ความหลากหลายทางชีวภาพ แรงงาน
เกษตร และความรูเทคโนโลยีการเกษตร ในดานผลกระทบตอทรัพยากรเกษตรของทองถิ่น ทองถิ่นที่กิจกรรมการทองเที่ยวเชิงเกษตรยังไมมี
ชื่อเสียงโดงดังนั้น กิจกรรมทองเที่ยวเชิงเกษตรคือการนําบางสวนของกระบวนการผลิตการเกษตรของทองถิ่นที่ดําเนินการอยูเปนปกติ ใหผูมาเยือน
ไดพบเห็น ในขณะที่แหลงทองเที่ยวเชิงเกษตรที่มีชื่อเสียงนั้น มีแนวโนมวาทรัพยากรเกษตรถูกนํามาใชเพื่อการทองเที่ยวโดยตรงแทนการใชเพื่อ
การเกษตรเพิ่มมากขึ้น
คําสําคัญ : ทองเที่ยวเชิงเกษตร ทรัพยากรเกษตร

Abstract

The objectives of this study were to classify the feature of agro-tourism activity, explain the use of agricultural resources on agrotourism, and the impact of agro-tourism on local agricultural. Studying of agro-tourism in southern province; Trunk, Nakorn Si Tammarat,
Pattalung, Songkhla, and Satun found that a wide rang of features of agro-tourism activity were operated under the back ground of communities’
agricultural resource. Features of agro-tourism activity were demonstration of processing, study of agriculture distribution of agricultural
productions and local products. Participation in agricultural activities, and experiencing of agricultural lifestyle and beauty of nature. Agricultural
resources used for these activities mainly were biodiversity, agricultural labours, knowledge of agricultural technologies. In term of the impact of
agro-tourism on agricultural resources was mentioned that an unwell known agro-tourism local brought some of activities of agricultural process
experiencing visitors where as a popular agro-tourism local trend to increase a use of agricultural resources on tourism rather than agricultural
Keywords: Agro-tourism, Agricultural resource.

1. บทนํา
การทองเที่ยวเชิงเกษตรเปนรูปแบบหนึ่งของการทองเที่ยวที่นํากิจกรรมการเกษตรมาเปนกิจกรรมการทองเที่ยวเพื่อใหนักทองเที่ยวไดรับ
ความรูทางการเกษตรและชื่นชมทัศนียภาพที่โดดเดนของชนบท (Jenkins et al., 1998) บางครั้งมีลักษณะเชนเดียวกับการทองเที่ยวชนบท (rural
tourism) หรือการทองเที่ยวฟารม (farm tourism) (Fleischer and Tchetchik, 2006)
ปจจุบัน “ทองเที่ยวเชิงเกษตร” เปนยุทธศาสตรหนึ่งในการอนุรักษทรัพยากรเกษตร (Ceballos-Lascurain, 1996) เชน กิจกรรมการทองเที่ยวเชิง
เกษตรในประเทศอิตาลีในรูปแบบใหการศึกษาดานการเกษตรและสิ่งแวดลอม สงผลการปองกันการบุกรุกปาอนุรักษเพื่อทําการเกษตร (Scialabba and
Williamson, 2004) นอกจากนั้น เปนการจัดสรรผลประโยชนทางดานเศรษฐกิจและสังคม (Hron and Srnec, 2004) โดยเฉพาะอยางยิง่ ในประเทศกําลังพัฒนา
การเกษตรยังเปนปจจัยหลักในการพัฒนาชนบท (Akpinar et al., 2005)
อยางไรก็ตาม การทองเที่ยวเชิงเกษตรกับการจัดการทรัพยากรเกษตรของทองถิ่น มิอาจไปดวยกันได เชน การศึกษาของ Brscic (2006) พบวา การ
ทองเที่ยวเชิงเกษตรสงผลใหผลผลิตทางการเกษตรลดลง เนื่องจากเกษตรกรลดการพึ่งพารายไดจากผลผลิตทางการเกษตร Halfacree (1993) ชี้ใหเห็นวา ใน
การสงเสริมการทองเที่ยวเชิงเกษตรในชุมชน มีการแยงชิงทรัพยากรเกษตรมาบริหารจัดการเปนกิจกรรมการทองเที่ยว การศึกษาของ Pleumarom (1998)
ชี้ใหเห็นวาการทองเที่ยวเชิงเกษตร กอใหเกิดการลักลอบคาขายพันธุพืช พันธุสัตวทองถิ่นอยางผิดกฎหมาย และการศึกษาของ Busby and Rendle (2000)
ชี้ใหเห็นวา ความสัมพันธระหวางการทองเที่ยวเชิงเกษตรมีลักษณะที่ไปดวยกันไมได กลาวคือ ฟารมที่มีกิจกรรมทองเที่ยวเชิงเกษตรเพื่อเปนทางเลือก
หนึ่งของรายไดนั้น จะคอย ๆ ละทิ้งกิจกรรมการเกษตร เปนตน
กรณีภาคเกษตรของประเทศไทย การที่เกษตรประสบปญหาดานราคาสินคาเกษตรมีความผันผวน ปริมาณผลผลิตเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพดิน
ฟาอากาศ และตนทุนการผลิตเพิ่มขึ้นนั้น (นําชัย, 2540) รัฐบาลจึงหาวิธีเพิ่มชองทางการตลาดใหแกสินคาเกษตร โดยการผนวกการเกษตรและการ
ทองเที่ยวเขาดวยกัน ภายใต “โครงการทองเที่ยวเชิงเกษตร” เพื่อใหเกษตรกรสามารถสรางรายไดเพิ่มขึ้นนอกเหนือจากรายไดภาคเกษตร และเปนการ
อนุรักษพื้นที่การเกษตรของประเทศใหคงอยูตอไป (นุชนารถ, 2541) ปจจุบันมีชุมชนเกษตรขึ้นทะเบียนเปนแหลงทองเที่ยวเชิงเกษตรมากกวา 400 แหง ทัว่
ประเทศ และอีกหลายชุมชนที่กําลังถูกพัฒนาใหเปนแหลงทองเที่ยวเชิงเกษตร (สํานักพัฒนาเกษตรกร กรมสงเสริมการเกษตร, 2548)
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อยางไรก็ตาม ในทางปฏิบัติ การนําทรัพยากรเกษตรมาใชประโยชนเพื่อการทองเที่ยวและการนําธุรกิจการทองเที่ยวไปสูชุมชนเกษตรนั้น
ยังเปนเรื่องใหมสําหรับชุมชนเกษตรในประเทศไทย เกรงกันวาอาจสงผลกระทบตอสังคม เศรษฐกิจ และทรัพยากรเกษตรของชุมชน (สํานักพัฒนา
เกษตรกร กรมสงเสริมการเกษตร, 2548) โดยที่ยังไมมีการศึกษาผลกระทบของการทองเที่ยวเชิงเกษตรตอทรัพยากรเกษตรของทองถิ่นในแงมุมตางๆ
อยางจริงจัง ดังนั้น การศึกษาผลกระทบของการทองเที่ยวเชิงเกษตรตอทรัพยากรของทองถิ่น ว า การท อ งเที่ ย วเชิ ง เกษตรและการใช ท รั พ ยากร
เกษตรในทอ งถิ่น มี ก ารพึ่ง พาหรื อ ขั ด แย ง ตอ กั น อยา งไรบ า ง จะเกิด ประโยชน ใ นการเสนอแนะการจั ด การทรัพ ยากรเกษตรเพื่ อ การ
ท อ งเที่ ย ว ที่ เ อื้ อ ให เ กิ ดการใชทรั พยากรเกษตรยั่ง ยืน
การวิจัยนี้ ศึกษากิจกรรมทองเที่ยวเชิงเกษตร เฉพาะ 5 จังหวัดในภาคใต ไดแก ตรัง สตูล พัทลุง นครศรีธรรมราช และ สงขลา เพื่อจําแนกรูปแบบ
กิจกรรมการทองเที่ยวเชิงเกษตร ศึกษาการใชทรัพยากรเกษตรเพื่อการทองเที่ยว และศึกษาผลของการทองเที่ยวเชิงเกษตรตอทรัพยากรเกษตรของทองถิ่น

2. วิธีการศึกษา
การเลือกพื้นที่ศึกษา
งานวิจัยนี้ศึกษา กลุม องคกรชุมชนที่มีกิจกรรมทองเที่ยวเชิงเกษตรในจังหวัดนครศรีธรรมราช สงขลา พัทลุง ตรัง และสตูล หลักเกณฑในการเลือกพื้นที่
ศึกษา คือ เปนเกษตรกร หรือกลุมเกษตรกร ที่ใชทรัพยากรเกษตรบางสวนหรือทั้งหมดเพื่อกิจกรรมการทองเที่ยว ซึ่งดําเนินการมาแลวไมนอยกวา 2 ป ทั้งนี้
การเลือก เนนใหมีความหลากหลายในแงของประเภทการผลิต ประเภททรัพยากรเกษตร แหลงทองเที่ยวเชิงเกษตรที่เลือกศึกษา ไดแก
1) จังหวัดนครศรีธรรมราช ศึกษาทองเที่ยวเชิงเกษตรอําเภอชางกลาง
2) จังหวัดสงขลา ศึกษาทองเที่ยวเชิงเกษตรตําบลเกาะยอ
3) จังหวัดตรัง ศึกษาทองเที่ยวเชิงเกษตรการแปรรูปเตยปาหนัน บานดุนุ ตําบลบอหิน อําเภอสิเกา
4) จังหวัดพัทลุง ศึกษาทองเที่ยวเชิงเกษตรกลุมทําเครื่องแกง กลุมแมบานเกษตรเขาคราม ตําบลบานนา กิ่งอําเภอศรีนครินทร กลุมแมบาน
เกษตรหนองเหรียง กลุมหัตถกรรมกะลามะพราว บานคอกวัว ตําบลชัยบุรี อําเภอเมือง ทองเที่ยวเชิงเกษตรบานทะเลนอย ตําบลทะเลนอย อําเภอ
ควนขนุน และกลุมแมบานพัฒนาสตรีบานปลายตรอก ตําบลพนางตุง อําเภอควนขนุน
5) จังหวัดสตูล ศึกษาทองเที่ยวเชิงเกษตรแพที่พักโฮมสเตยบานไรทอน ตําบลทาเรือ อําเภอทาแพ ทองเที่ยวเชิงเกษตรตําบลเกตรี อําเภอเมือง
และศูนยการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงของไรเกษตรผสมผสาน อําเภอควนโดน
ผูใหขอมูล
การวิจัยนี้รวบรวมขอมูลเชิงคุณภาพจากเกษตรกร ที่ดําเนินกิจ กรรมทองเที่ยวเชิงเกษตร และองคกรปกครองสวนทองถิ่น
เครื่องมือรวบรวมขอมูล
เครื่องมือรวบรวมขอมูลประกอบดวย การสัมภาษณเชิงลึก และการสังเกต ดังนี้
1) แบบสัมภาษณเชิงลึก ใชรวบรวมขอมูลจากเกษตรกร และองคกรปกครองสวนทองถิ่น เปนการสัมภาษณแบบมีโครงสรางในลักษณะสนทนา
แลกเปลี่ยน
2) การสังเกต โดยผูวิจัยเขาไปชมการเกษตรและรวมกิจกรรมตาง ๆ ดังเชนนักทองเที่ยวทั่วไป
การวิเคราะหขอมูล
การอธิบายรูปแบบกิจกรรมทองเที่ยวเชิงเกษตรจําแนกโดยพิจารณาจากกิจกรรมหลักที่แหลงทองเที่ยวนั้น ๆ นําเสนอตอผูมาเยือน สวนการ
อธิบายผลกระทบของการทองเที่ยวเชิงเกษตรตอทรัพยากรเกษตร พิจารณาการเปลี่ยนแปลง ตลอดจนพฤติกรรมการเกษตรของแหลงทองเที่ยวนั้น ๆ

3. ผลการศึกษาและอภิปรายผล
รูปแบบกิจกรรมทองเที่ยวเชิงเกษตร
กิจกรรมที่ชุมชนเรียกวาทองเที่ยวเชิงเกษตร มีหลากหลายตามลักษณะพื้นฐานดานทรัพยากรเกษตรแตละพื้นที่ พอจะจําแนกเปนรูปแบบตาง ๆ
ไดแก การสาธิตการผลิต/แปรรูป การใหความรูการเกษตร การจําหนายผลิตภัณฑชุมชน การมีสวนรวมในกิจกรมการเกษตร การสัมผัสวิถีชีวิต
ชุมชน การสัมผัสความสวยงามทางธรรมชาติ ทั้งนี้ แหลงทองเที่ยวแตละแหงอาจจะมีกิจกรรมการทองเที่ยวหลาย ๆ รูปแบบ ที่บริหารจัดการใน
ลักษณะโปรแกรมการทองเที่ยว อยางไรก็ตาม แหลงทองเที่ยวแตละแหงจะมีรูปแบบกิจกรรมการทองเที่ยวที่เปนจุดเนนที่ตางกัน ดังนี้
1) แหลงทองเที่ยวเชิงเกษตรอําเภอชางกลาง เนนกิจกรรมเยี่ยมชมสวนเกษตร มีการสาธิตและใหความรูการเกษตร ตลอดจนจําหนายสินคา
ชุมชน
2) แหลงทองเที่ยวเชิงเกษตรในจังหวัดตรัง เปนกิจกรรมการแปรรูปผลิตภัณฑชุมชน เนนการสาธิตการแปรรูปผลิตภัณฑชุมชน
3) แหลงทองเที่ยวเชิงเกษตรจังหวัดพัทลุง เนนกิจกรรมจําหนายผลิตผลิตภัณฑชุมชนของกลุมแมบาน ตลอดการทองเที่ยวในแหลงธรรมชาติ
ทะเลนอยก็เปนอีกกิจกรรมหนึ่งของการทองเที่ยวเชิงเกษตร
4) แหลงทองเที่ยวเชิงเกษตรตําบลเกาะยอ จังหวัดสงขลา เนนเยี่ยมชมทัศนียภาพสวนผลไม และมีสวนรวมในกิจกรรมการประมงพื้นบาน
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5) แหลงทองเที่ยวเชิงเกษตรในจังหวัดสตูล เนนกิจกรรมใหความรูดานเกษตรอินทรีย กิจกรรมโอมสเตยที่นักทองเที่ยวไดสัมผัสกับวิถีชีวิตการ
ทํามาหากินดานการประมงของชุมชน
การใชทรัพยากรเกษตรของทองถิ่นในกระบวนการทองเที่ยวเชิงเกษตร
กิจกรรมการใชทรัพยากรเกษตรจําแนกได 2 ลักษณะ คือ การใหนักทองเที่ยวไดสัมผัสกับกิจกรรมการเกษตรที่เปนการดําเนินชีวิตตามปกติของ
คนในชุมชน และการนําทรัพยากรเกษตรมาแปรรูปเปนผลิตภัณฑชุมชนเพื่อจําหนายใหนักทองเที่ยว ทรัพยากรเกษตรของเกษตรกรที่นํามาใชใน
กิจกรรมเหลานี้ สามารถจําแนกเปน ผลผลิตของฟารม ความหลากหลายทางชีวภาพที่เปนปจจัยการผลิตทางการเกษตร แรงงานเกษตร และความรู
เทคโนโลยีการเกษตร ทั้งนี้ แหลงทองเที่ยวเชิงเกษตรแตละแหงจะมีการใชทรัพยากรเกษตรของตนเองอยางไร ขึ้นอยูกับแหลงทองเที่ยวนั้นเนน
กิจกรรมการทองเที่ยวเชิงเกษตรรูปแบบใด ดังภาพที่ 1
อาชีพเกษตร

การเกษตรเพื่อการทองเที่ยว
- ประมงพื้นบาน
- เลี้ยงผึ้ง

การเกษตรเพื่อการทองเที่ยว
- แปรรูป
- ผลิตสินคาชุมชน

การเกษตรเพื่อการทองเที่ยว
- เกษตรอินทรีย
- สวนผสม

การใชทรัพยากรเกษตรของเกษตรกร
- เกษตรกรที่มีความรู
เทคโนโลยีการเกษตร ไดรับการพัฒนา
เปนวิทยากร
- พัฒนาฟารมของเกษตรกรที่ประ
ความสําเร็จในการเกษตรเปนแหลงศึกษา
ดูงานของนักทองเที่ยว

การใชทรัพยากรเกษตรของเกษตรกร
- แรงงานเกษตรบางสวนผลิตและ
จําหนายสินคาแกผูมาเยือน
- ผลผลิต และความหลากหลายทาง
ชีวภาพ ถูกพัฒนาเปนสินคาชุมชน เพือ่
จําหนายใหนักทองเที่ยว
- ผลผลิตการเกษตรบางสวนถูกผลิตขึ้น
เพื่อจําหนายใหนักทองเที่ยว

การใชทรัพยากรเกษตรของเกษตรกร
- ชุมชนผลิตวัสดุอุปกรณการเกษตร เพื่อ
จําหนายใหแกผูสนใจในเชิงธุรกิจ
- เกษตรกรที่ประสบความสําเร็จในเชิง
ธุรกิจถูกพัฒนาเปนวิทยากรใหการ
แนะนําแกนักทองเที่ยว
- ฟารมที่ประสบความสําเร็จ ถูกพัฒนา
เปนสถานที่ศึกษาดูงาน

ภาพที่ 1 การใชทรัพยากรเกษตรของทองถิ่นในกระบวนการทองเที่ยวเชิงเกษตร
ผลกระทบของการทองเที่ยวเชิงเกษตรตอทรัพยากรเกษตรของทองถิ่น
กิจกรรมการทองเที่ยวเชิงเกษตรสงผลตอทรัพยากรเกษตรในลักษณะสําคัญ ๆ ดังตอไปนี้
1. ทรัพยากรเกษตรในทองถิ่นถูกนํามาสรางมูลคาเพิ่ม ซึ่งสงผลใหทรัพยากรเกษตรบางชนิดที่อยูในแหลงธรรมชาติถูกนํามาในปริมาณที่มาก ที่
เห็นไดชัด เชน ตนเตย ผักพื้นบาน และกระจูด อยางไรก็ตาม การที่ทรัพยากรเกษตรดังกลาวเกิดมูลคาอันเนื่องจากกิจกรรมทองเที่ยวเชิงเกษตร
สงผลใหทรัพยากรเกษตรดังกลาวไดรับความสําคัญในการอนุรักษควบคูกันไป
2. โดยภาพรวมแลวผลกระทบตอทรัพยากรเกษตรในเชิงลบยังไมเห็นเดนชัด โดยเฉพาะ ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรเกษตรอันเนื่องจาก
กิจกรรมการทองเที่ยว ทรัพยากรเกษตรสวนใหญยังถูกใชเพื่อการเกษตร เนื่องจาก กิจกรรมทองเที่ยวเชิงเกษตรสวนใหญยังเปนกิจกรรมขนาดเล็ก
เปนรายไดเสริมเพียงเล็กนอยของคนในชุมชน
3. กรณีที่เปนแหลงทองเที่ยวเชิงเกษตรที่มีชื่อเสียง ไดแก ทองเที่ยวเชิงเกษตรชางกลาง และทองเที่ยวเชิงเกษตรตําบลเกาะยอ เกษตรกรหันมา
พัฒนาการเกษตรของตนเองใหเปนการทองเที่ยวเพิ่มมากขึ้น ผลกระทบตอทรัพยากรเกษตรที่เห็นไดชัด ไดแก การดูแลรักษาทรัพยากรเกษตรของ
เกษตรกรตองพึ่งพารายไดจากการทองเที่ยว และทรัพยากรเกษตรถูกใชเพื่อการทองเที่ยวที่หลากหลาย แทนการใชเพื่อการผลิตทางการเกษตร
โดยตรง
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อภิปรายผล
1. รูปแบบกิจกรรมทองเที่ยวเชิงเกษตร
โดยภาพใหญ ๆ พอจะจําแนกกิจกรรมการทองเที่ยวเชิงเกษตรไดเปน 5 ลักษณะ คือ การชมสวนเกษตร กิจกรรมโอมสเตย ชมธรรมชาติชาติใน
แหลงชุมชนเกษตร จําหนายสินคาชุมชน และการสาธิตกระบวนการเกษตร ซึ่งกิจกรรมเหลานี้เปนไปตามลักษณะกิจกรรมการเกษตรและทรัพยากร
เกษตรของแตละพื้นที่ ในขณะเดียวกัน การพัฒนารูปแบบกิจกรรมการทองเที่ยวดังกลาวจะเกี่ยวของกับความพรอมดานกลไกการบริหารจัดการของ
ชุมชนไดแก เกษตรกร กลุมเกษตรกร และเครือขายทั้งภายในและภายนอกชุมชน ความรวมมือในการพัฒนากิจกรรมทองเที่ยวเชิงเกษตรนี้ เกี่ยวของ
กับความรูความเขาใจของชุมชนเกี่ยวกับการทองเที่ยวเชิงเกษตร และการไดรับการสนับสนุนจากหนวยงาน โครงการ และนโยบายที่เกี่ยวของทั้งการ
ทองเที่ยวและการพัฒนาอาชีพเกษตร
2. การใชทรัพยากรเกษตรของทองถิ่นในกระบวนการทองเที่ยวเชิงเกษตรที่ไมกระทบตอทรัพยากรเกษตร
จากผลการศึกษา การใชทรัพยากรเกษตรของทองถิ่นในกระบวนการทองเที่ยวเชิงเกษตร โดยไมสงผลกระทบตอทรัพยากรเกษตร หรือตองนํา
ทรัพยากรเกษตรมาพัฒนาเพื่อวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยวนั้น คือการที่เกษตรกรดําเนินกิจกรรมการผลิตไปตามปกติ ซึ่งในกระบวนการผลิตนี้
เกษตรนําบางขั้นตอนของการผลิตใหนักทองเที่ยวมีโอกาสไดสัมผัส ซึ่งการทองเที่ยวเชิงเกษตรที่มีการใชทรัพยากรเกษตรเพื่อการทองเที่ยวใน
ลักษณะเชนนี้ พบไดในลักษณะการทองเที่ยวแบบโฮมสเตย ดังตัวอยางกรณีศึกษาโฮมสเตยของชาวประมงพื้นบาน
3. ผลกระทบของการทองเที่ยวเชิงเกษตรตอทรัพยากรเกษตรของทองถิ่น
จากผลการศึกษา ผลกระทบของการทองเที่ยวเชิงเกษตรตอทรัพยากรเกษตรของทองถิ่น พิจาณาไดจากลักษณะของปฏิสัมพันธระหวางการ
ทองเที่ยวเชิงเกษตรและการใชทรัพยากรเกษตร กลาวคือ การสงเสริมการทองเที่ยวเชิงเกษตรในทองถิ่นสงผลใหเกษตรกรใหความสนใจในการ
พัฒนากิจกรรมการเกษตรของตนเองใหเหมาะสมในเชิงธุรกิจทองเที่ยว ในขณะเดียวกันยิ่งมีการพัฒนาการเกษตรก็ยิ่งกลายเปนสิ่งดึงดูดของการ
ทองเที่ยวเชิงเกษตร ปฏิสัมพันธที่พึ่งพากันเชนนี้ สงผลใหโครงสรางการเกษตรของทองถิ่นเปลีย่ นไป ดังภาพที่ 2
ล
กิจกรรมทองเที่ยวเชิงเกษตร
- สาธิต/ใหความรู
- จําหนายสินคาชุมชน
- สัมผัสวิถีเกษตร
กิจกรรมทอง
การขยายตัวธุรกิจทองเที่ยว

ปฏิสัมพันธ

ผลกระทบตอทรัพยากรเกษตร
-การใชทรัพยากรเกษตรเพื่อการ
ทองเที่ยวเพิ่มมากขึ้น
- กิจกรรมรบริการดานการเกษตรเพิ่ม
มากขึ้น

การพัฒนาทรัพยากรเกษตร
- การอนุรักษทรัพยากรเกษตร
- การเพิ่มมูลคาทรัพยากร
เกษตร

การใชทรัพยากรเกษตร

ภาพที่ 2 ผลกระทบของการทองเที่ยวเชิงเกษตรตอทรัพยากรเกษตรของทองถิ่น
4. การพัฒนาการทองเที่ยวเชิงเกษตรที่ยั่งยืน
จากผลการศึกษา การพัฒนาทองเที่ยวเชิงเกษตรของชุมชนอยางยั่งยืนนั้น พิจารณาไดวา ใหสภาพการเกษตรของชุมชนเปนเงื่อนไขสําคัญในการ
กําหนดรูปแบบกิจกรรมทองเที่ยวเชิงเกษตร โดยที่รูปแบบกิจกรรมทองเที่ยวเชิงเกษตรดังกลาวจะตองสงผลในเชิงบวกตอทรัพยากรเกษตรและธุรกิจ
การทองเที่ยว ซึ่งจะทําใหชุมชนเกิดทัศนะในเชิงบวกตอการทองเที่ยวเชิงเกษตรที่จะเปนแรงสนับสนุนหรือมีสวนรวมในการพัฒนาทองเที่ยวเชิง
เกษตรของชุมชน นอกจากนั้น ชุมชนมีกลไกการจัดการที่เขมแข็ง โดยเฉพาะการปองกันปญหาและการจัดสรรผลประโยชนจากการทองเที่ยว และ
ไดรับการสนับสนุนทรัพยากรการบริหารจากโครงการ/นโยบายที่เกี่ยวของ แสดงดังภาพที่ 3
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สภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจ สังคม
ผลกระทบของการทองเที่ยวเชิงเกษตรตอทรัพยากรเกษตรของทองถิ่น

-การกระจายรายไดในทองถิ่นจากการทองเที่ยว
-การใชทรัพยากรเกษตรเพื่อการทองเที่ยวอยางเหมาะสม

กลไกการใชทรัพยากรเกษตรและการนํานักทองเที่ยวสูชุมชน
- นโยบายดานการจัดระเบียบการใชที่ดินของชุมชน
- มัคคุเทศกเฉพาะ ดานทองเที่ยวเชิงเกษตร
- กิจกรรมนันทนาการตาง ๆ
- การลงทุนดานการบริการทางการทองเที่ยวตาง ๆ
การจัดการทองเที่ยวเชิงเกษตรและทรัพยากรเกษตรของทองถิ่น
การใชทรัพยากรเกษตรเพื่อการทองเที่ยว
รูปแบบทองเที่ยวเชิงเกษตร
กระบวนการผลิตของฟารม

เยี่ยมชมการผลิตการเกษตร

ทรัพยากรธรรมชาติ

กิจกรรมนันทนาการ

ภูมิทัศนเกษตร

กิจกรรมนันทนาการ

ภาพที่ 3 รูปแบบการจัดการทรัพยากรเกษตรยั่งยืนเพื่อการทองเที่ยวเชิงเกษตร

4. สรุปผล
การทองเที่ยวเชิงเกษตรเปนเครื่องมือหนึ่งในการพัฒนาชนบท ที่นําการเกษตรมาเชื่อมโยงกับธุรกิจการทองเที่ยว สําหรับประเทศไทยนั้น
กิจกรรมการทองเที่ยวเชิงเกษตรไดแพรหลายไปสูชุมชนตาง ๆ ทั่วประเทศ กิจกรรมที่เรียกวาการทองเที่ยวเชิงเกษตรนั้น ๆ มีรูปแบบที่หลากหลาย
ครอบคลุมทั้งกิจกรรมการผลิต การแปรรูป วัฒนธรรมการเกษตร และทรัพยากรธรรมชาติที่เปนปจจัยทางการเกษตร อยางไรก็ตาม ในประเทศไทย
นั้น การศึกษาถึงผลกระทบของการทองเที่ยวตอทรัพยากรเกษตรของทองถิ่นยังไมไดรับความสนใจมากนัก การวิจัยครั้งนี้ เปนเพียงการศึกษา
เบื้องตน พบวา ทองถิ่นที่กิจกรรมการทองเที่ยวเชิงเกษตรยังไมมีชื่อเสียงโดงดังนั้น กิจกรรมทองเที่ยวเชิงเกษตรคือการนําบางสวนของกระบวนการ
ผลิตการเกษตรของทองถิ่นที่ดําเนินการอยูเปนปกติ ใหผูมาเยือนไดพบเห็นในขณะที่แหลงทองเที่ยวเชิงเกษตรที่มีชื่อเสียงนั้น มีแนวโนมวาทรัพยากร
เกษตรถูกนํามาใชเพื่อการทองเที่ยวโดยตรงแทนการใชเพื่อการเกษตรเพิ่มมากขึ้น
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บทคัดยอ
จากการศึกษาความสัมพันธทางดานโภชนาการอาหารกับการเพิ่มประสิทธิภาพการขยายพันธุไดของนกหวาที่อยูในสภาพของการ
เพาะเลี้ยงจํานวน 4 คู (หมายเลขกรง # 11, 15, 17 และ 18) ที่สวนสัตวเปดเขาเขียว ดวยวิธีการศึกษาพฤติกรรมการเลือกกินอาหารและปริมาณคุณคา
ทางโภชนาการ เพื่อนํามาใชประเมินสภาวะโภชนาการและการจัดการทางโภชนะที่จะสามารถเพิ่มความสําเร็จในการเพาะขยายพันธุไดระหวางชวง
ฤดูกาลสืบพันธุ (ธันวาคม-มีนาคม) ป 2553 และ ป 2554 โดยในชวงปแรกไดทําการศึกษาพฤติกรรมการเลือกกินอาหารดวยวิธีการแบบใหสุมเลือก
กินพบวา จากนกหวาจํานวน 4 คูที่ทําการศึกษา มีเพียงนกหวาหมายเลขกรง 15 เพียงกรงเดียวที่ประสบความสําเร็จในการขยายพันธุใหลูกได สวนอีก
3 คูที่เหลือไมประสบความสําเร็จในการขยายพันธุ ทั้งนี้นกหวาหมายเลขกรง 11 และ 18 สามารถวางไขไดรวมกันหลายฟองแตไขที่ไดไมฟกเปนตัว
และสวนใหญมีลักษณะเปลือกไขบาง ขณะที่นกหวากรง 17 นั้นไมแสดงพฤติกรรมการขยายพันธุหรือวางไข จากการวิเคราะหระดับคุณคาทาง
โภชนาการที่นกหวาทั้ง 4 กรงไดรับในแตละวันนั้นพบวานกหวาทั้ง 4 กรง ไดรับคุณคาทางโภชนะในปริมาณที่แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
(P<0.05) โดยนกหวากรง 15 ไดรับคุณคาทางโภชนะอาทิ พลังงาน, ไขมัน, โปรตีน, คารโบไฮเดรต และฟอสฟอรัสสูงกวากรงอื่นๆ อยางมีนัยสําคัญ
(P<0.05) ขณะที่นกหวากรง 17 ไดรับคุณคาทางโภชนาการแทบทุกสวนต่ําสุด ทั้งนี้ชวงอายุของนกหวาทั้งในกลุมที่ขยายพันธุไดและขยายพันธุไมได
ที่ทําการศึกษามีความแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (P>0.05)
สําหรับการศึกษาในชวงป 2554 ไดทําการศึกษาในกลุมประชากรเดิม โดยปรับปรุงภาวะโภชนาการและการจัดการทางดานอาหารในกรง
เลี้ยงตั้งแตชวงเริ่มตนไปจนสิ้นสุดฤดูกาลสืบพันธุดวยการเพิ่มปริมาณอาหารที่มีลักษณะชุมน้ํา เชนองุน ผักบุง, เพิ่มอาหารเสริมโปรตีนในกลุมสัตวมี
ชีวิตคือจิ้งหรีดและหนอน รวมถึงเพิ่มความหลากชนิดของอาหารตางๆ ที่พบวานกหวาเลือกกิน ซึ่งเมื่อพิจารณาระดับของคุณคาทางโภชนาการที่นก
หวาไดรับในแตละวันเทียบกับป 2553 พบวาคาโภชนะที่สําคัญอาทิคาปริมาณโปรตีนเพิ่มขึ้น 16.3 %, ไขมันเพิ่มขึ้น 20 % , พลังงานเพิ่มขึ้น 5.51 %
และแรธาตุ (Ca) เพิ่มขึ้น 95 % มากกวาในชวงฤดูกาลเดียวกันของปกอนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) ทั้งนี้เมื่อเทียบจํานวนของไขที่มีและไมมี
เชื้อรวมถึงปญหาไขเปลือกบาง พบวาจํานวนของไขนกหวาที่มีเชื้อโดยรวมเพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันของปกอนกวา 200 เปอรเซ็นต และไมพบปญหา
ไขเปลือกบางอีกตลอดชวงฤดูกาลขยายพันธุป 2554 โดยนกหวา กรง C15 ไขที่ไดทุกใบมีเชื้อครบ 100 เปอรเซ็นต รองลงมาคือนกหวา กรง C18 ไขมี
เชื้อ 87 เปอรเซ็นต สวนนกหวาที่เหลือไขที่ไดมีลักษณะปกติแตไมมีเชื้อ สําหรับปริมาณการกินอาหารจากการศึกษาพบวานกหวาทั้ง 4 กรง มีปริมาณ
การกินอาหารเฉลี่ยในป 2553 และ 2554 เทากับ 165.29 กรัม และ 173.13 กรัม/กรง/วัน ตามลําดับซึ่งมีความแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ
(P>0.05) ทั้งนี้จากการศึกษานี้พบวามีแนวโนมที่แสดงถึงภาวะโภชนาการและการจัดการทางดานอาหารมีความสัมพันธกับอัตราความสําเร็จของการ
ขยายพันธุไดที่แตกตางกันในนกหวา โดยการปรับใหนกหวาที่อยูในสภาพของการเพาะเลี้ยงไดรับอาหารหรือไดเลือกกินอาหารที่มีคุณคาทางโภชนะ
เหมาะสมจะชวยเพิ่มโอกาสในการขยายพันธุไดสําเร็จมากยิ่งขึ้น.

Abstract
The evaluation of nutrition management to increase breeding success in four pairs of captive Great Argus at Khao Kheow Open Zoo
was divided two methods during 2010-2011. The first method was choice treatment of feeding behavior. The second method was proximate
analysis of dietary. In breeding season 2010, only one pair (cage no. 15) of four pairs was successful breeding and three pairs (cage no. 11, 17 and
18) were not success to breed. Two of three pairs (cage no.11 and 18) were found that the eggshells were thin. The last one did not show breeding
behavior. The nutrition of all birds was analyzed by recording the quantity of feed intake. The result was found that each cage of captive Great
Argus got the differences of nutrient significantly (P< 0.05). In breeding season 2011, the dietary were improved by adding protein sources, such
as meal worm and crickets. In addition, green vegetable fruit and calcium were added in the menu. The comparison of the nutrition value between
2012 and 2011 found that protein, fat, energy, calcium were higher significantly (2010 average nutrition value from wet weight; protein 4.85%, fat
1.35%, energy 232.72 Kcal and calcium 0.20%, 2011 average nutrition value from wet weight; protein 5.64 %, fat 245.54 Kcal, energy 1.62% and
calcium 0.39%). The result of improving their dietary found that two pairs were successful breeding (cage no.15 and 18). One pair (cage no.11)
laid infertile eggs but the eggshells were normal. The last pair showed courtship behavior but did lay egg. The result of this study showed that the
nutrition management is an important factor for breeding of Great Argus in captivity.
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บทนํา
สวนสัตวเปดเขาเขียว องคการสวนสัตว ในพระบรมราชูปถัมภ เปนแหลงอนุรักษสัตวปานอกถิ่นอาศัยหลากหลายชนิด โดยมีวัตถุประสงคเพื่อที่จะ
คงความหลากหลายทางชีวภาพ สามารถปลอยคืนสูธรรมชาติเพื่อเปนการอนุรักษที่ยั่งยืนสืบตอไป นกหวา ( Argusianus argus argus) จัดอยูในวงศไกฟา
และนกกระทา (โอภาส, 2543) เปนสัตวปกที่หายากและใกลสูญพันธุ เนื่องมาจากปญหาการเพาะเลี้ยงและขยายพันธุในกรงเลี้ยงที่ยากและไมมีขอมูลให
สืบคนมากนัก ทั้งนี้ นกหวา สวนใหญที่มีการเพาะเลี้ยงในกรงเลี้ยง มักจะประสบปญหาในเรื่องของการเพาะขยายพันธุ ทั้งๆที่ตัวนกมีความสมบูรณและอยู
ในวัยเจริญพันธุ โดยปญหาที่เกิดขึ้นมีปจจัยหลายประการเขามาเกี่ยวของ ทั้งเรื่องของการจัดการสภาพแวดลอมกรงเลี้ยงใหเหมาะสม การจับคูขยายพันธุ
รวมถึงปญหาทางดานโภชนาการที่ไมเหมาะสมก็มีสวนสําคัญตอการพัฒนาของรางกายและระบบสืบพันธุ ในอดีตสวนสัตวเปดเขาเขียวสามารถเพาะเลี้ยง
และขยายพันธุนกหวาไดอยางตอเนื่อง แตในชวงฤดูกาลสืบพันธุป 2551-2553 สวนสัตวเปดเขาเขียวประสบปญหาเรื่องของการเพาะขยายพันธุนกหวา โดย
พบวานกหวามีการวางไขนอยลง ไขที่ไดมีลักษณะเปลือกบาง และไมมีเชื้อ จึงมีการตั้งสมมติฐานที่เกี่ยวของกับเรื่องคุณคาทางโภชนาการที่นกหวาไดรับ
วา นกหวาไดรับโภชนาการตางๆมากนอยเพียงใดและเหมาะสมหรือไม ทั้งนี้นกหวาในสถานีเพาะเลี้ยงสัตวปาก็มีรายงานวาสามารถเพาะขยายพันธุไดแต
กลับไมมีรายงานถึงการจัดการทางดานโภชนาการ ดังนั้นจึงไดมีการศึกษา วิเคราะหหาคุณคาทางโภชนาการที่ไดรับและปรับปรุงใหมีความเหมาะสมและ
ตอนกหวา ใหมีความสมบูรณและเพื่อเพิ่มโอกาสในการขยายพันธุใหมากขึ้น อีกทั้งยังเปนแนวทางในการวางแผนการจัดการในสัตวชนิดตางๆให
เหมาะสมมากยิ่งขึ้น ชวยปรับปรุงสวัสดิภาพสัตวใหดียิ่งขึ้น แนวโนมการสูญพันธุลดลง มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถอยูรอดและมีความสมบูรณสามารถ
ขยายพันธุได เพิ่มโอกาสการปลอยคืนสูธรรมชาติเพื่อการอนุรักษอยางยั่งยืนตอไปในอนาคต
วัตถุประสงค
1. เพื่อศึกษาปริมาณการกินอาหาร และปริมาณโภชนาการทีเ่ หมาะสมทีน่ กหวาไดรับ
2. เพื่อศึกษาถึงชนิดและปริมาณอาหารทีเ่ หมาะสมในการเพาะเลีย้ งนกหวาในกรงเลีย้ ง
3. เพื่อศึกษาอัตราการเพาะขยายพันธุไดของนกหวา
4. เพื่อเปนแนวทางในการปรับปรุงการจัดการทางดานโภชนาการในสัตวปา ชนิดอื่นๆตอไป
ทบทวนวรรณกรรม
ปริมาณโภชนาการที่สัตวไดรับในแตละวันมีความสําคัญตอระบบสืบพันธุของสัตว โดยเฉพาะสัตวที่อยูในวัยเจริญพันธุ ถาหากไดรับโภชนาการที่
เหมาะสมจะทําใหการสรางไข (ova) และเสปรม (spermatozoa) มีความปกติ นอกจากนี้คุณคาทางโภชนาการยังมีผลตอระบบการทํางานของตอมไรทอ
(endocrine system) และมีสวนสําคัญตอการผลิตฮอรโมนจากตอมใตสมองสวนหนา (Luteinizing hormone และ Follicle stimulating hormone) ซึ่งมี
ความสําคัญตอระบบสืบพันธุ (กาญจนชัยและคณะ, 2549) ซึ่งปริมาณความตองการโภชนะแบงออกเปนสองสวนคือสวนที่หนึ่ง ใชในการดํารงชีวิต
(Maintenance) สวนที่เหลือจะนําไปสรางผลผลิต (Production) ในรูปแบบตางๆ ปจจัยที่มีผลตอความตองการโภชนาการของตัวสัตวมีหลายปจจัย คือปจจัย
ที่มาจากตัวสัตวเอง เชน ชนิด ชวงเวลา สุขภาพ ปจจัยสิ่งแวดลอม อุณหภูมิ ความชื้นความเครียดเปนตน อีกปจจัยที่สําคัญคือการจัดการ เชน วิธีเลี้ยง
สภาพแวดลอม ความแออัด เปนตน ซึ่งในสภาพกรงเลี้ยงนั้นการปรับปรุงคุณคาทางโภชนาการใหเหมาะสมและเพียงพอนั้นจะสงผลใหสัตวมีความ
สมบูรณจะสามารถเพิ่มโอกาสการขยายพันธุไดมากขึ้น

วิธีการศึกษา

ตัวอยางสัตวทดลอง
นกหวาบริเวณจุดเพาะขยายพันธุสัตวปก ใชนกหวากรง C11 กรง C15 กรง C17 และกรง C 18 จํานวน 4 คู ( 8 ตัว) เพศผู 4 ตัว เพศเมีย 4 ตัว
วัตถุดิบอาหารและอาหารสัตว
ธัญพืช ไดแก ขาวกลอง ปลายขาว ขาวเปลือกนกเขา และขาวฟาง
อาหารสําเร็จรูป ไดแก อาหารไกไข และอาหารนกขุนทองเม็ดแดง
อาหารประเภท ผัก-ผลไม ไดแก ผักบุง กลวย มะละกอ องุน ขาวโพด ผักกาด ถัว่ ฝกยาว
อาหารเสริมโปรตีน ไดแก หนอนนก จิ้งหรีด และขาวกลอง
วิธีการ
1. ศึกษาอัตราความสําเร็จในการเพาะขยายพันธุไ ด
2. วิเคราะหคุณคาทางโภชนาการ วิเคราะหคุณคาทางโภชนะในวัตถุดิบอาหารที่ไดรับและการคํานวณหาคาโภชนาการอาหารที่นกหวาไดรับ
ดวยวิธีแบบ Calculated by ratio and difference (ชัยณรงคและคณะ, 2553)
3. ศึกษาปริมาณการกินอาหารและพฤติกรรมการเลือกกิน ศึกษาปริมาณการกินอาหารทั้งกอนและหลังการปรับปรุงคุณคาทางโภชนาการดวย
วิธีการแยกชั่งอาหารแตละชนิดในชวงเชา กอนใหอาหารและจดบันทึก ชวงเย็นชั่งน้ําหนักและจดบันทึกอาหารที่เหลือ เก็บขอมูลพฤติกรรมการเลือกกิน
ตามรูปแบบของการใหเลือก (Choice treatment)
4. วิเคราะหทางสถิติ ทําการวิเคราะหขอมูลดวยวิธีการทางสถิติแบบ ANOVA
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ผลการทดลอง
กอนทําการปรับความหลากชนิดและคุณคาทางโภชนาการ (ฤดูกาลสืบพันธุ ป 2553)
อัตราความสําเร็จในการเพาะขยายพันธุ จากการเก็บขอมูลในฤดูกาลสืบพันธุป 2553 พบวานกหวามีการวางไข จํานวน 11 ฟอง แบงตามหมายเลขกรง ดังนี้
นกหวากรง C 11 มีการวางไข 1 ฟอง มีปญหาเรื่องไขเปลือกบาง
นกหวากรง C 15 มีการวางไขทั้งหมด 4 ฟอง เปนไขมเี ชื้อ 3 ฟอง ไมมีเชือ้ 1 ฟอง
นกหวากรง C 18 มีการวางไขทั้งหมด 6 ฟอง เปนไขไมมีเชือ้ ทั้งหมด และพบปญหาไขเปลือกบางไมสามารถเขาฟกได
นกหวาวางไขทั้งหมด 11 ฟอง คิดเปนไขมีเชื้อ 27.27 เปอรเซ็นต ไมมีเชื้อ 72.73 เปอรเซ็นต ไขที่ปกติ มีระยะฟกที่ 25-27 วัน น้ําหนักไขเฉลี่ย 66 กรัม
น้ําหนักลูกนกแรกเกิด เฉลี่ย 43 กรัม
ศึกษาปริมาณการกินและพฤติกรรมการเลือกกิน
การเลือกกิน ทําการศึกษาการเลือกกินโดยใชวัตถุดิบอาหาร 15 ชนิด เก็บขอมูลการเลือกกินอาหารที่เลือกกินกอนและบอยที่สดุ พบวา ใน 30
นาทีแรก ชนิดอาหารที่นกหวาทุกกรงเลือกกินกอนและมีความถี่มากที่สุด คือ องุนและจิ้งหรีดซึ่งมีความแตกตางจากอาหารชนิดอื่นๆอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ (P<0.05) รองลงมาคือ กลวย มะละกอ ขาวกลองปลายขาว อาหารสุนัข อาหารนกเม็ดแดง สวนอาหารที่เลือกกินเปนลําดับสุดทายคือ ขาว
ฟาง ขาวเปลือก และอาหารไกไข เมื่อพิจารณาตามกลุมอาหารแลว พบวา นกหวาเลือกกินอาหารชุมน้ํา คือ ผลไมตางๆ 42.74 เปอรเซ็นต รองลงมา
เปนธัญพืช 28.70 เปอรเซ็นต ขาวกลองหุงผสมไข 18.15 เปอรเซ็นต อาหารสําเร็จรูป 9.94 เปอรเซ็นต และอาหารมีชีวิต คือจิ้งหรีด และหนอน 0.47
เปอรเซ็นต ทั้งนี้ หนอนนกและจิ้งหรีดนั้น มีปริมาณการใหที่จํากัดปริมาณตอวัน
ปริมาณการกิน จากการศึกษาพบวาปริมาณการกินอาหารของนกหวาแตละกรงใกลเคียงกัน คือ อยูที่ 97.45- 263.35 กรัม/กรง/วัน คาเฉลี่ยปริมาณการกินของ
นกหวาทั้ง 4 กรง ( Mean ±SD) อยูที่ 165.29±46.96 กรัม โดยพบวานกหวากรง C 17 มีปริมาณการกินเฉลี่ยสูงที่สุดคือ 179.87 ± 45.95 กรัม/กรง/วัน รองลงมา
คือนกหวากรงC 11 คือ 175.93 ± 52.53 กรัม/กรง/วัน, กรง C 18 คือ 153.27±52.41กรัม/กรง/วัน และกรง C 15 คือ 150.93±35.14 กรัม/กรง/วัน ตามลําดับ
ปริมาณโภชนะในวัตถุดิบอาหารสัตว
จากการวิเคราะหปริมาณโภชนะในวัตถุดิบอาหารและอาหารสําเร็จรูป จํานวน 15 ชนิด ดวยวิธี Proximate analysis มีรายละเอียดดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะหคุณคาทางโภชนาการวัตถุดิบอาหารและอาหารสําเร็จรูป
ชนิดของวัตถุดิบ
และอาหาร

Materials ,Food and
Products

กลวย
มะละกอ
ขาวเปลือก
ขาวโพด
อาหารไกไข

Banana
Papaya
Paddy grain
Corn ( yellow ), raw
Hen food
Eggs+unpolished
rice,steamed
Meal worm
bird food
puppy food
Rice ( unpolished )
Millet
Rice ( broken )
Grape
Cricket
Shell of squid

ขาวกลอง+ไขไกตม
หนอน
อาหารนกเม็ดแดง
อาหารสุนัข
ขาวกลอง
ขาวฟาง
ปลายขาว
องุน
จิ้งหรีด
กระดองปลาหมึก

Energy
Kcal
124.61
30.40
352.41
86.57
358.82

Moisture
68.44
92.22
7.40
77.96
4.40

Nutrient Composition per 100 g
Proximate Composition
Fat
Protein
Ash
Fiber
Carbohydrate
grams
0.21
0.87
0.67
2.30
29.81
0.04
0.44
0.23
0.50
7.07
2.05
7.21
7.06
9.87
76.28
0.17
3.01
0.61
0.84
18.25
5.18
18.38
12.37
5.50
59.67

113.49
165.40
374.70
399.61
370.24
370.81
366.12
38.99
174.30

72.84
66.20
7.96
3.70
9.03
8.31
9.32
89.46
67.80

1.37
7.00
6.94
8.69
2.20
3.09
1.24
0.15
9.98

3.86
17.30
25.39
26.40
7.33
9.70
7.70
0.55
17.70
-

0.50
1.20
7.04
7.26
1.16
2.85
0.70
0.98
1.10

0.60
5.70
0.67
3.50
2.40
8.90
0.50
1.10
5.40

21.43
8.30
52.67
53.95
80.28
76.05
81.04
8.86
3.42

Minerals
Calcium Phosphorous
milligrams
22.10
34.20
15.60
8.50
162.30
315.20
16.60
19.00
3638.70
604.90
30.00
20.00
1167.80
1480.00
23.20
183.60
465.00
20.00
9.00
34.78

110.00
200.00
1009.70
1290.00
272.50
343.00
134.30
20.00
151.00
0.00

การวิเคราะหคุณคาทางโภชนาการที่นกหวาไดรับในแตละวัน
จากการศึกษาปริมาณคุณคาทางโภชนาการที่นกหวา 8 ตัว จาก 4 กรง ไดรับในแตละวัน แสดงในรูปของคาพลังงานทั้งหมดและรอยละเฉลีย่ ตอ
อาหารสด 100 กรัม คุณคาทางโภชนาการตางๆ แสดงในตารางที่ 2 และตารางที่ 3
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ตารางที่ 2 แสดงปริมาณพลังงานที่นกหวาแตละกรงไดรับเฉลี่ยตอวัน (Means for nutrition description of energy value,
calculate from animals as feed average per 1 day).
Proximate composition

Nutrient Composition per 1 day
จํานวน ( N)
mean± SD (Kcal )
Energy
GA Cage18
9
210.89 ± 78.42 a
GA Cage17
9
205.00 ± 72.31 a
GA Cage15
6
271.85 ± 73.88 a
GA Cage11
6
267.92 ± 91.61 a
Total / mean
30
232.72 ± 80.54
หมายเหตุ a, b, c และ d แสดงความเหมือนหรือความแตกตางระหวางกลุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ เมื่อเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ยระหวางคูของหนวยการ
ทดลองโดยวิธี LSD และ Duncan’s ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 %
กรง หมายเลข (Number)

ตารางที่ 3 แสดงปริมาณคุณคาทางโภชนาการที่นกหวาแตละกรงไดรับเฉลี่ยตอวัน (Means for nutrition description of
proximate composition and minerals, calculate from animals as feed average per 1 day).
Proximate composition
And minerals
Moisture

Fat

Crude Protein

Ash

Crude fiber

Carbohydrate

Calcium

Phosphorous

กรง หมายเลข (Number)
GA Cage18
GA Cage17
GA Cage15
GA Cage11
Total / mean
GA Cage18
GA Cage17
GA Cage15
GA Cage11
Total / mean
GA Cage18
GA Cage17
GA Cage15
GA Cage11
Total / mean
GA Cage18
GA Cage17
GA Cage15
GA Cage11
Total / mean
GA Cage18
GA Cage17
GA Cage15
GA Cage11
Total / mean
GA Cage18
GA Cage17
GA Cage15
GA Cage11
Total / mean
GA Cage18
GA Cage17
GA Cage15
GA Cage11
Total / mean
GA Cage18
GA Cage17
GA Cage15
GA Cage11
Total / mean

Nutrient Composition per 100 g edible feed
จํานวน ( N)
mean± SD (% )
9
66.04 ± 4.67 b
9
71.95 ± 5.46 c
6
55.56 ± 5.01 a
6
62.29 ± 6.37 b
30
64.97 ± 7.80
9
1.32±0.21 ab
9
1.16±0.25 a
6
1.60±0.37 b
6
1.41±0.30 ab
30
1.35 ± 0.30
9
4.66 ±0.84 a
9
4.16 ±0.78 a
6
5.92 ± 1.13 b
6
5.10±0.94 ab
30
4.85 ±1.07
9
1.43±0.19 a
9
1.25±0.54 a
6
1.65 ±0.13 a
6
1.39±0.29 a
30
1.41 ± 0.36
9
1.61 ± 0.23 bc
9
1.22 ± 0.37 a
6
1.87 ± 0.29 c
6
1.43 ± 0.49 ab
30
1.51 ± 0.40
9
26.55 ± 3.77 b
9
21.48 ± 4.23 a
6
35.26 ± 3.44 c
6
29.80 ± 4.94 b
30
27.42 ± 6.34
9
0.20 ± 0.00 a
9
0.20 ± 0.14 a
6
0.21 ± 0.00 a
6
0.22 ± 0.00 a
30
0.20 ± 0.00
9
0.17 ± 0.00 b
9
0.13 ± 0.00 a
6
0.21 ± 0.00 c
6
0.17 ± 0.00 bc
30
0.17 ± 0.00
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หมายเหตุ a, b และ c แสดงความเหมือนหรือความแตกตางระหวางกลุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ เมื่อเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ยระหวางคูของหนวยการทดลองโดยวิธี LSD และ Duncan’s ที่
ระดับความเชื่อมั่น 95 %

จากการศึกษาพบวา นกหวากรง C15 ที่มีปริมาณการกินเฉลี่ยต่ําที่สุด จะไดรับโภชนาการที่สําคัญตางๆ สูงที่สุดเชน โปรตีน คารโบไฮเดรต เยื่อใย
ไขมัน ฟอสฟอรัสเปนตน สวนนกหวากรง C17 ที่มีปริมาณการกินสูงที่สุดกลับพบวาไดรับคุณคาทางโภชนาการที่สําคัญตางๆนอยที่สุด
สูตรอาหารนกหวาและปริมาณอาหารที่ไดรับเฉลี่ยกอนและหลังการปรับความหลากชนิดและคุณคาทางโภชนาการ
จากการศึกษาการเลือกกินชนิดอาหารของนกหวาในป 2553 พบวานกหวามีการเลือกกินอาหารชุมน้ํา ผักผลไมและอาหารเสริมโปรตีนที่มีชีวิตกอน ดังนั้น จึงทําการ
ปรับสูตรอาหารโดยใชวิธีการลดปริมาณอาหารและลดความถี่ในการใหอาหารบางชนิดที่นกหวาไมชอบและเลือกกินนอยที่สุด เพิ่มปริมาณอาหารและความถี่ในอาหารที่
นกหวาชอบ สวนอาหารที่มีการจํากัดปริมาณ เชน หนอนและจิ้งหรีด (ที่นกหวาชอบและเลือกกินเปนอันดับแรก) ใชวิธีการเพิ่มความถี่ในการให แตคงปริมาณเทาเดิม

ตารางที่ 4 ขอมูลชนิดอาหาร ปริมาณอาหารและความถี่ที่ใหนกหวา
ชนิดอาหาร
ความถี่

ป 2553
ปริมารอาหารที่ใหเฉลีย่
22.91
40.9
6.59
7.58
6.37
27.56
29.9
0.78
22.56

กลวย
15
มะละกอ
15
องุน
8
อาหารสุนัข
15
อาหารนกเม็ดแดง
10
ขาวโพด
15
ขาว+ไขตม
12
หนอน/จิ้งหรีด
4
อาหารผสมสัตวปก
15
-ขาวกลอง
(15)
-อาหารไกไข
(15)
-ขาวเปลือกนกเขา
(15)
-อาหารนกหงสหยก
(15)
-ปลายขาว
(15)
-กระดองปลาหมึก
(3)
-ขาวฟาง
(15)
รวม
165.29
*วัตถุดิบอาหารที่เปนอาหารผสมสัตวปกจะมีอัตราสวนที่ใกลเคียงกัน

ชนิดอาหาร
ความถี่
กลวย
มะละกอ
องุน
อาหารนกเม็ดแดง
ขาวโพด
ผักบุง
ถั่วฝกยาว
ขาวกลอง+ไขตม
หนอนจิง้ หรีด
งาดํา
อาหารผสมสัตวปก
กระดองปลาหมึก

40
40
40
40
40
40
30
35
35
5
40
30

ป 2554
ปริมาณอาหารที่ใหเฉลีย่
22
27
15
18
29.42
16
4
12
6
1
20.63
1.1

173.13

หลังทําการปรับความหลากชนิดและคุณคาทางโภชนาการ (ป 2554)
ศึกษาปริมาณการกินและคุณคาทางโภชนาการ
ทําการศึกษาปริมาณการกินพบวาปริมาณการกินเฉลี่ยของนกหวาแตละกรงคือ 173.13 กรัมตอกรงตอวัน สําหรับการศึกษาเรื่องพฤติกรรมการเลือกกินของนก
หวาในป 2554 ยังคงพบวา ในชวง 30 นาทีแรกนกหวาทั้ง 4 กรง ยังเลือกกินอาหารประเภทชุมน้ําและอาหารเสริมโปรตีนที่มีชีวิตกอนเชนเดิมคือ องุนและจิ้งหรีด
ซึ่งมีความแตกตางจากอาหารชนิดอื่นๆ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) รองลงมาคือ อาหารประเภทผลไมและผักไดแก กลวย มะละกอ ผักบุง ขาวกลอง ปลาย
ขาว และอาหารนกเม็ดแดง สวนอาหารกลุมธัญพืชอื่นและอาหารผสมสัตวปก ถูกเลือกกินเปนลําดับสุดทายคือ ขาวฟาง ขาวเปลือก และอาหารไกไข
คุณคาทางโภชนาการเฉลี่ยที่นกหวาไดรับในชวงฤดูกาลขยายพันธุป 2554 ภายหลังการปรับความหลากชนิดและคุณคาทางโภชนาการแลวนั้น พบวา
โดยรวม นกหวาทุกกรงไดรับคุณคาทางโภชนาการเฉลี่ยเพิ่มสูงขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับชวงฤดูกาลสืบพันธุป 2553 ดังรายละเอียดที่จําแนกขอมูลทางดาน
โภชนาการที่แสดงในแสดงในตารางที่ 5

ตารางที่ 5 รายละเอียดการจัดการโภชนาการนกหวาป 2553 และป 2554
การจัดการทางโภชนาการ
จํานวนชนิดอาหาร
ปริมาณการกิน เฉลี่ย (ตอวัน)
ดัชนีความหลากหลาย (Food diversity)
คุณคาทางโภชนาการ
คาพลังาน (Kcal)
คาความชื้น (%)
คาโปรตีน (%)
คาคารโบไฮเดรต (%)
คาไขมัน (%)
เถา (%)
เยื่อใยหยาบ (%)
คา Calcium (%)
คา Phosphorous (%)

15 ชนิด
165.29 กรัม (g)
2.59

นกหวา บริเวณจุดงานเพาะขยายพันธุสัตวปก
ป 2553
ป 2554
16 ชนิด
173.13 กรัม (g)
2.69

232.72±80.54 Kcal
64.97±7.80 %
4.85±1.07 %
27.42±6.34 %
1.35±0.30 %
1.41±0.36 %
1.51±0.40 %
0.20±0.00 %
0.17±0.00 %

245.54 Kcal
64.36 %
5.64 %
26.1 %
1.62 %
2.18 %
1.55 %
0.39 %
0.17 %
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ศึกษาอัตราความสําเร็จในการขยายพันธุได ฤดูกาลสืบพันธุป 2554
จากการศึกษาขอมูลการวางไขของนกหวาในชวงฤดูกาลสืบพันธุ ป2554 พบวานกหวาเริ่มมีการวางไขในชวงเดือนธันวาคม 2553 และสิ้นสุดการ
วางไขในชวงกลางเดือนมีนาคม 2554 โดยมีการวางไขรวมทั้งสิ้น 11 ฟอง แบงเปน นกหวากรง C 11 จํานวน 1 ฟอง เปนไขไมมีเชื้อแตไมพบปญหาไข
เปลือกบาง นกหวากรง C15 จํานวน 4 ฟอง เปนไขมีเชื้อทั้งหมดและนกหวากรง C18 จํานวน 6 ฟอง เปนไขมีเชื้อ 5 ฟอง ไมมีเชื้อ 1 ฟอง จากจํานวนไข
ทั้งหมดแบงเปนไขมีเชื้อ 9 ฟอง คิดเปน 81.8เปอรเซ็นต ไมมีเชื้อ 18.2 เปอรเซ็นต ทั้งนี้ไมพบปญหาไขเปลือกบาง ไขมีระยะฟก 24.4 วัน ขอมูลการจัดการ
กรงเลี้ยงและขอมูลทางกายภาพของสภาพแวดลอมในชวงฤดูการสืบพันธุระหวางเดือน ธันวาคม 2553 ถึงมีนาคม 2554 พบวานกหวาเริ่มมีพฤติกรรมการ
สืบพันธุคือ การรองประกาศอาหารเขตที่มีความถี่มากขึ้น รวมกับการเกี้ยวพาราสี ซึ่งตอมานกหวาก็จะเริ่มวางไข โดยจะวางไขฟองแรกประมาณ
กลางเดือน ธันวาคม และทยอยวางเปนระยะประมาณเดือนละ 2 ฟอง และไดทําการศึกษาตอเนื่องในชวงฤดูกาขยายพันธุปถัดไปคือชวง ธันวาคม ป 2554 –
มีนาคม 2555 พบวา นกหวามีระยะเวลาการวางไขที่ยาวนานกวา ป 2553 คือใชเวลาทั้งหมด 4 เดือนและมีการเวนชวงการวางไขนานกวาในป 2553

สรุปผล

จากการศึกษาการประเมินสภาวะโภชนาการกับการเพิ่มประสิทธิภาพของนกหวา พบวาในชวงฤดูกาลสืบพันธุป 2553 นกหวามีปริมาณการกินเฉลี่ยที่
165.29±46.96 กรัม นกหวากรง C17 มีปริมาณการกินเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมาคือ นกหวากรง C11, C 18 และ C 15 ตามลําดับ โดยชนิดอาหารที่เลือกกินมาก
ที่สุดเปนอาหารชุมน้ํา อาหารเสริมโปรตีนมีชีวิต และผลไม สอดคลองกับรายงานของวิทยา (2543) รองลงมาเปนธัญพืชและอาหารสําเร็จรูปเปนลําดับ
สุดทาย เมื่อพิจารณาถึงคุณคาทางโภชนาการที่นกหวาแตละกรงไดรับเฉลี่ยตอกรงตอวันประกอบดวย พลังงาน 232.72±80.54 kcal, ความชื้น 64.97±7.80
เปอรเซ็นต, ไขมัน 1.351.35±0.30 เปอรเซ็นต, โปรตีน 4.85 ±1.07 เปอรเซ็นต, เถา 1.41 ± 0.36 เปอรเซ็นต, เยื่อใย 1.51 ± 0.40 เปอรเซ็นต , คารโบไฮเดรต
27.42 ± 6.34 เปอรเซ็นต, สําหรับในสวนของปริมาณแรธาตุ (ที่ระบุได) คือ แคลเซียมกับฟอสฟอรัส มีคาเฉลี่ยเทากับ 0.20 ± 0.00 และ 0.17 ± 0.00
เปอรเซ็นต ตามลําดับ ซึ่งคุณคาทางโภชนาการที่นกหวาไดรับจะแตกตางกันไปในแตละกรง โดยนกหวากรง 15 ไดรับคาโภชนาการสูงที่สุดอันประกอบ
ไปดวยคาพลังงาน (Energy), ไขมัน (Fat), โปรตีน (Protein), เถา (Ash), เยื่อใย (Crude fiber), คารโบไฮเดรต (Carbohydrate) และฟอสฟอรัส (Phosphorous)
ซึ่งมากกวากรงอื่นๆ และมากกวากรง C17 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P< 0.05) โดยนกหวากรง C17 ไดรับคุณคาทางโภชนาการในแทบทุกสวนนอยที่สุด
เมื่อพิจารณาถึงความสัมพันธของคุณคาทางโภชนาการที่ไดรับกับอัตราความสําเร็จในการขยายพันธุ พบวา นกหวากรงC 15 ที่ไดรับคุณคาทางโภชนาการ
สูงที่สุดเปนเพียงกรงเดียวที่สามารถขยายพันธุได คือไขที่ไดมีเชื้อและสมบูรณสมารถฟกเปนตัวได ในขณะที่กรงอื่นๆกรง C11 และ C 18 มีการวางไขแต
ไมมีเชื้อรวมถึงไขเปลือกบางอีกดวย ในขณะที่กรง C17 ไมสามารถวางไขไดเลย ดังนั้นในป 2554 จึงทําการศึกษาตอเนื่องโดยวิธีการศึกษาการเลือกกิน การ
ปรับความหลากชนิดของอาหารและคุณคาทางโภชนาการ ปริมาณอาหารที่กินและคุณคาทางโภชนาการที่นกหวาไดรับภายหลังการปรับปรุงรวมถึงศึกษา
อัตราการขยายพันธุไดของนกหวากรงเดิม พบวาในเรื่องพฤติกรรมการเลือกกินนั้นนกหวาเลือกกินอาหารประเภทชุมน้ําและอาหารเสริมโปรตีนมีชวี ติ กอน
และเลือกกินอาหารสําเร็จรูปเปนอยางสุดทายเชนเดียวกับเมื่อป 2553 ปริมาณอาหารที่นกหวาไดรับนั้นทําการปรับเปลี่ยนวัตถุดิบอาหารบางชนิด ปรับ
ปริมาณและความถี่ในการใหมากขึ้น พบวาโดยเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจากเมื่อป 2553และไดรับคุณคาทางโภชนาการตางๆสูงขึ้น ดังนี้ คาปริมาณโปรตีน (เพิม่ ขึน้ จาก
เดิม 16.3 เปอรเซ็นต), ไขมัน (เพิ่มขึ้นจากเดิม 20 เปอรเซ็นต) , พลังงาน (เพิ่มขึ้น 5.51 เปอรเซ็นต) และแรธาตุ (Ca เพิ่มขึ้น 95 เปอรเซ็นต) มากกวาในชวง
ฤดู กาลเดี ยวกั นของป กอนอยางมีนั ยสํ าคั ญทางสถิ ติ (P<0.05) สอดคล องกับอัตราความสํ าเร็ จของการขยายพั นธุ นกหวาที่เพิ่มขึ้นอย างมี นั ยสํ าคั ญ
เชนเดียวกัน อันมีแนวโนมที่เปนไปตามสมมุติฐานของการขยายพันธุไดสัมพันธกับระดับของคุณคาทางโภชนาการที่ไดรับ และสอดคลองกับรายงานของ
Robinson (1996) ที่ระบุถึงการปรับใหสัตวไดรับคาโภชนะที่เหมาะสมจะชวยสงเสริมใหสัตวมีความสมบูรณพันธุเพิ่มโอกาสในการขยายพันธุไดสําเร็จ
และเพิ่มศักยภาพของระบบสืบพันธุใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ในเรื่องอัตราการขยายพันธุไดในชวงฤดูการขยายพันธุป 2554 นั้นพบวานกหวาประสบ
ความสําเร็จในการขยายพันธุไดมากขึ้นโดยพบวาไขมีเชื้อเพิ่มขึ้นเปนกวา 82 เปอรเซ็นต ไมพบปญหาไขเปลือกบางอีก ไขที่ไมเชื้อโดยรวมมีเพียง 18
เปอรเซ็นต อัตราการวางไขคงที่ เปนจํานวนรวม 11 ฟองเทากันกับป 2553 ในชวงป 2553 นกหวามีการวางไข ตั้งแต ธันวาคม 2553 –กุมภาพันธ 2554 เปน
ระยะเวลา 3 เดือน วางไข 11 ฟอง ซึ่งแตกตางกับป 2554 ที่ มีระยะเวลาการวางไข 4 เดือน วางไข 11 ฟองเชนกัน พบวาจากการที่มีการเวนระยะหางในการ
วางไขนานอาจจะสงผลทําใหเกิดการรวบรวมสารอาหารไดดี ไดรับคุณคาทางโภชนาการที่เหมาะสม ไขจึงมีลักษณะที่สมบูรณมากกวาชวงฤดูกาล
ขยายพันธุป 2553
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บทคัดยอ
วัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร เปนสาเหตุที่สําคัญสาเหตุหนึ่งที่มีผลตอการจัดการปญหาสิ่งแวดลอม การนําวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร
เหลานี้มาผลิตเปนไบโอชาร คือทางเลือกหนึ่งในการผลิตวัสดุปรับปรุงดินและการจัดการปญหาสิ่งแวดลอม ไมเหมือนกับพลังงานจากฟอสซิล ไบ
โอชารสามารถผลิตเปนพลังงานสะอาด ดวยมีปริมาณไนโตรเจนและเถาปริมาณนอย ในการทดลองนี้ ไบโอชารทั้งหมด ทํามาจากวัสดุเหลือทิ้งทาง
การเกษตรทองถิ่น ไดแก ไดแก เปลือกทุเรียน เปลือกมังคุด ซังขาวโพด และ เปลือกกลวย ผานกระบวนการสลายตัวดวยความรอน การหาคาพลังงาน
ความรอนและสมบัติทางเคมีไดถูกศึกษา คาพลังงานความรอนที่ไดจากเครื่องบอรม คาลอริมิเตอร ไดถูกบันทึก พบวาซังขาวโพด มีคาพลังงานความ
รอนสูงที่สุด อยางไรก็ตาม เปลือกกลวยใหพลังงานความรอนนอยที่สุด การวิเคราะหองคประกอบทางเคมี ไดถูกวัดโดยใชเทคนิคเจดารล เครื่องมือยู
วี-วิซิเบิล สเปกโทรโฟโตมิเตอร และเครื่องมือไอซีพี พบวาไบโอชารจากเปลือกทุเรียนมี เปอรเซนตไนโตรเจน (1.458 %) และปริมาณแมกนีเซียม
(99.179 มิลลิกรัม/ลิตร) มากที่สุด อยางไรก็ตามพบวาเปลือกกลวย มีปริมาณฟอสฟอรัส (6.634 มิลลิกรัม/ลิตร) และปริมาณแคลเซียม (133.060
มิลลิกรัม/ลิตร) มากที่สุด นอกจากนี้ยังพบวา การทดลองนี้ยังพบวายังมีสารที่ระเหยไดและปริมาณน้ํามีผลกระทบตอการผลิตไบโอชาร
คําสําคัญ: ไบโอชาร วัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร ไอซีพี กระบวนการสลายตัวดวยความรอน

Abstract
Agricultural waste was one of the most affected on environmental management. The production of biochar is one of the most famous
alternative methods for soil improvement and environmental management. Unlike fossil fuels, biochar can release clean energy with very little of
nitrogen and ash waste. In this work, all biochars are made from local agricultural waste such as durian peel, mangosteen rind, corn cob and banana
peel via pyrolysis method. The heat of combustion and chemical properties were studied. It was found that the heat of combustion obtained from
Bomb calorimeter was monitored. The biochar from corn cob gave the most effeciency of the heat of combustion whereas banana peel gave the
least efficiency of heat of combustion. Elemental composition was also determined using the Kjeldahl technique, UV-visible spectrophotometer
and Inductively Coupled Plasma (ICP) spectrometer. It was found that biochar from Durian peel was given the highest Nitrogen contents (1.458%)
and Magnesium content (99.179 mg/l) Whereas, banana peel was displayed the highest Phosphorus content (6.634 mg/l) and Calcium contents
(133.060 mg/l) Moreover, it was also found that the volatile materials and water contents were also affected the biochar production.
Keywords: Biochar, Agricultural waste, ICP, Pyrolysis.

1. บทนํา

ประเทศไทยเปนประเทศเกษตรกรรม มีวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรเปนปริมาณมหาศาล วิธีจัดการกับวัสดุเหลือทิ้งเหลานี้ของเกษตรกร คือการ
นําไปทิ้งไวเพื่อใหยอยสลายเองตามธรรมชาติ หรือ เผาทิ้ง ซึ่งทั้ง 2 วิธี ลวนกอใหเกิดปญหาสิ่งแวดลอม โดยการทิ้งไวใหยอยสลายเองตามธรรมชาติ
จะกอใหเกิดเปนแหลงเพาะเชื้อโรค ทั้งการยอยสลายจะกอใหเกิดกาซมีเทนซึ่งมีกลิ่นเหม็น สวนการเผาจะกอใหเกิดกาซคารบอนไดออกไซดและเปน
กาซที่เปนสาเหตุที่สําคัญทําใหเกิดภาวะโลกรอนโดยเฉพาะเปลือกทุเรียน เปนวัสดุที่มีกลิ่นเฉพาะตัว และมีแมลงวันตอมเปนจํานวนมาก หากปลอย
ทิ้งไวก็จะทําใหเกิดปญหาสิ่งแวดลอมตามมา ผูวิจัยจึงเห็นวาหากสามารถนําวัสดุเหลานี้มาผานกระบวนการสลายตัวดวยความรอนอยางชาๆ ในภาวะ
ปราศจากออกซินเจน ทําใหไดผลิตภัณฑที่มีลักษณะเหมือนถานไม มีคารบอนเปนสวนประกอบหลัก (Ayhan, 2004) ไบโอชารที่ผลิตไดเปนพลังงาน
สะอาด(Chan et al., 2007) ดวยมีปริมาณไนโตรเจนและเถาปริมาณนอย คารบอนที่ไดจากกระบวนการเผาไบโอชารมีความเสถียรอยางมากโบโอชาร
มีลักษณะเปนเม็ดละเอียด มีความพรุนสูง และเปนของแข็งที่มีความคงตัว (Saran Sohi, 2009) จากลักษณะดังกลาว นาจะสามารถนํามาพัฒนาเปนวัสดุ
ปรับปรุงดิน เนื่องจากลักษณะความเปนรูพรุนของไบโอชารจะชวยกักเก็บน้ําและอาหารในดิน และเปนที่อยูใหกับจุลินทรียสําหรับทํากิจกรรมเพื่อ
สรางอาหารใหดิน เมื่อดินอุดมสมบูรณจะสงผลใหผลผลิตทางการเกษตรเพิ่มขึ้น นอกจากไบฮชารแลว ยังมีไบโอออย และไบโอกาซ ซึ่งเปน
ผลิตภัณฑของกระบวนการสลายตัวดวยความรอนอีกดวย (Peter, 2007; Ueno et al., 2007; Bridgewater, 2006) ซึ่งสามารถจะนํามาเปนพลังงาน
ทางเลือกไดอีกทางหนึ่ง
วัตถุประสงค
1. เพื่อเปนการจัดการขยะในรูปแบบของการผลิตเปนไบโอชาร
2. เปนการนําวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรมาใชใหเกิดประโยชน
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3. เพื่อศึกษาสมบัติทางกายภาพและทางเคมีบางประการของไบโอชารที่ผลิตไดจากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรจากทองถิ่น

2. วิธีการทดลอง
วิธีดําเนินการวิจัยแบงออกเปน 6 ขั้นตอน คือ 1) การเตรียมตัวอยาง 2)การหาความชื้น 3)การหาคาพลังงานความรอน 4)การหาปริมาณไนโตรเจน
ดวยเทคนิคเจดารล 5)การหาปริมาณฟอสฟอรัสโดยใชเครื่อง UV-Vis Spectrophotometer 6)การหาปริมาณแคลเซียม และแมกนีเซียมโดยใชเครื่อง
Inductively coupled plasma
2.1 การเตรียมตัวอยาง
ทําการเก็บตัวอยาง 4 ชนิด ไดแก เปลือกทุเรียน เปลือกมังคุด เปลือกกลวย และซังขาวโพดจากตลาดไท
2.1.1 นําตัวอยางทั้ง 4 ชนิดหั่นเปนชิ้นตากแดดไว 7 วัน (เก็บไวสวนหนึ่งไมตองตากแดดเพื่อหาความชื้น)
2.1.2 ชั่งน้ําหนักที่แนนอน แลวใสเตาเผาแบบไรออกซิเจน
2.1.3 ชั่งน้ําหนักที่แนนอนของถานไบโอชารหลังเผาเรียบรอย
2.2 การหาความชื้น
2.2.1 นําวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร ทั้ง 4 ชนิด (ไมผานการตากแดด) มาชั่งน้ําหนักที่แนนอน
2.2.2 นําไปอบไวที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส เปนเวลา 24 ชั่วโมง จนไดน้ําหนักคงที่
2.2.3 นําตัวอยางไปเก็บไวในเดซิเคเตอรแลวชั่งน้ําหนักที่แนนอน
2.3 การหาคาพลังงานความรอน
2.3.1 นําถานไบโอชารทั้ง 4 ชนิดไปบดใหละเอียด
2.3.2 ชั่งน้ําหนักที่แนนอน 0.5000 กรัม
2.3.3 ใสตัวอยางที่ชั่งน้ําหนักเรียบรอยแลวในหัวบอรม ผูกดายจุดชนวนใหเรียบรอย
2.3.4 นําหัวบอรมใสในเครื่องบอรม คาลอริมิเตอร บันทึกน้ําหนักที่ชั่งไดแลวดําเนินการตามคูมือใหเครื่องทํางาน อานคาพลังงานที่ไดเปน
แคลอรี
2.4 การหาปริมาณไนโตรเจน ดวยเทคนิคเจดารล
2.4.1 ชั่งตัวอยาง 0.500 กรัม ใสหลอดยอยขนาด 250 มิลลิลิตร
2.4.2 ใสตัวเรงปฏิกิริยาซิลิเนียมมิกซ 5 กรัม และกรดซัลฟูริคเขมขน 15 มิลลิลิตร
2.4.3 นําตัวอยางไปยอยดวยเครื่อง Digestion system จนสารละลายเปลี่ยนเปนสีเขียวออน
2.4.4 ทิ้งใหเย็นที่อุณหภูมิหอง
2.4.5 นําตัวอยางทีผ่ านการยอยเขาเครื่อง Distilling unit ใชกรดบอริก 2%ปริมาตร 25 มิลลิลิตร และหยดอินดิเคเตอร 2- 3 หยด ลงในขวด
รูปชมพู ขนาด 250 มิลลิลิตร.
2.4.6 กลั่นดวยระบบ Auto ใชเวลา 3.5 นาที จะไดสารละลายสีชมพูออน
2.4.7 นําตัวอยางทีผ่ านการกลั่น มาไตเตรตดวยสารละลายมาตรฐานกรดซัลฟูริคความเขมขน 0.1นอรมอล จุดยุติไดสารละลายสีเทาออน
หรือสีใส แลวคํานวณหาปริมาณไนโตรเจน
2.5 การหาปริมาณฟอสฟอรัสโดยใชเครื่อง UV-Vis Spectrophotometer
2.5.1 ชั่งไบโอชารที่บดจนละเอียด น้ําหนัก 0.500 กรัมในบีกเกอรขนาด 250 มิลลิลิตร
2.5.2 เติมน้ํากลั่นปริมาตร 10 มิลลิลิตร หลังจากนั้นเติมกรดซัลฟูริกเขมขนจํานวน 10 มิลลิลิตร เติมกรดไนตริกเขมขน (HNO3) จํานวน 10
มิลลิลิตร
2.5.3 ปดบีกเกอรดวยกระจกนาฬิกา จากนั้นนําถวยกระเบื้องไปตั้งบนอุปกรณใหความรอนจนกระทั่งตะกอนที่เหลือละลายหมด
2.5.4 ยกถวยประเบื้องลงจากอุปกรณใหความรอนตั้งทิ้งไวจนมีอุณหภูมิเทากับอุณหภูมิหอง
2.5.5 นําสารละลายที่ไดมาเจือจางกับน้ํากลั่น DI ทําใหมีปริมาตร 100 มิลลิลิตร
2.5.6 ปเปตสารละลายที่ได 10 มิลลิลิตร
2.5.7 เติมสารละลายแอมโมเนียมโมลิบเดตผสมแอมโมเนียมเมตะวานาเดต 10 มิลลิลิตร ปลอยทิ้งไว 30 นาที นําไปวัดดวยเครื่อง UV-Vis
Spectrophotometer
2.6 การหาปริมาณแคลเซียม และแมกนีเซียมโดยใชเครื่อง Inductively coupled plasma
2.6.1 ชั่งไบโอชารที่บดจนละเอียด น้ําหนัก 0.5000 กรัมในถวยกระเบื้อง
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2.6.2 เติมน้ํากลั่นปริมาตร 10 มิลลิลิตร หลังจากนั้นเติมกรดซัลฟูริกเขมขนจํานวน 10 มิลลิลิตร เติมกรดไนตริกเขมขน (HNO3) จํานวน
10 มิลลิลิตร และเติมกรดไฮโดรฟลูออริกเขมขน (HF) จํานวน 5 มิลลิลิตร ลงในถวยกระเบื้อง
2.6.3 นําถวยกระเบื้องตั้งในตูดูดควันแลวนําไปตั้งบนอุปกรณใหความรอน พรอมทั้งกวน อยางสม่ําเสมอโดยการใชแทงกวนแมเหล็ก
ชวยในการกวนจนไบโอชารละลาย
2.6.4 ถวยกระเบื้องลงจากอุปกรณใหความรอน ตั้งทิ้งไวจนมีอุณหภูมิเทากับอุณหภูมิหอง
2.6.5 เติมกรดไฮโดรคลอริก เขมขน จํานวน 20 มิลลิลิตร จากนั้นเติมสารละลายไฮโดรเจนเปอรออกไซด (H2O2) เขมขน 30 % ลงไป 30
มิลลิลิตร
2.6.6 ปดถวยกระเบื้องดวยกระจกนาฬิกา จากนั้นนําถวยกระเบื้องไปตั้งบนอุปกรณใหความรอนจนกระทั่งตะกอนที่เหลือละลายหมด
2.6.7 ยกถวยประเบื้องลงจากอุปกรณใหความรอนตั้งทิ้งไวจนมีอุณหภูมิเทากับอุณหภูมิหอง
2.6.8 นําสารละลายที่ไดมาเจือจางกับน้ํากลั่น DI ทําใหมีปริมาตร 100 มิลลิลิตร ดวยขวดปรับปริมาตรพลาสติกกอนนําไปตรวจสอบดวย
เครื่องวิเคราะหหาปริมาณโลหะหนัก (ICP)

3. ผลการศึกษา/การทดลองและวิจารณผล
3.1 ผลการศึกษาปริมาณความชื้นของวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร
เมื่อนําตัวอยางไบโอชารทั้ง 4 ชนิดมาทําการหาปริมาณความชื้น ไดผลดังตางรางที่ 1

ตารางที่ 1 แสดงการหาปริมาณความชื้น
วัสดุ
เปลือกทุเรียน
เปลือกกลวย
เปลือกมังคุด
ซังขาวโพด

น้ําหนัก(g)
354.20
100.58
202.88
235.08

น้ําหนักแหง(g)
224.49
70.73
180.45
206.07

เปอรเซนตความชื้น(%)
36.62
29.67
11.06
12.34

จากตารางที่ 1 พบวาเปลือกทุเรียนมีปริมาณความชื้นมากที่สุด คือ 36.62% เนื่องจากเปลือกทุเรียนมีปริมาณน้ํามากทําใหตองใชเวลาตาก
นานกวาน้ําจะระเหยไป รองลงมาเปนเปลือกกลวย ซังขาวโพด และ เปลือกมังคุด มีปริมาณความชื้นคือ 29.67% , 12.34% และ 11.06% ตามลําดับ
3.2 การเผาวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร
จากการนําวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรมาผานกระบวนการเตรียมตัวอยาง แลวผานกระบวนการสลายตัวดวยความรอน โดยทําการเผาแบบ
ไรออกซิเจนอยางชาๆ ผลจากการเผาทําใหไดผลิตภัณฑเปนของแข็งสีดํา เหมือนถานไม ดังแสดงในภาพที่ 1

ก. กอนผานกระบวนการสลายตัวดวยความรอน

ข. หลังผานกระบวนการสลายตัวดวยความรอน

ภาพที่ 1 แสดงวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร
เมื่อนําถานชีวภาพมาหาคา %yield ไดผลการทดลองดังตารางที่ 2

ตารางที่ 2 แสดงเปอรเซนต yield ของถานชีวภาพ
วัสดุ
เปลือกทุเรียน
เปลือกกลวย
เปลือกมังคุด
ซังขาวโพด

น้ําหนักแหง(kg)
1.24
0.7
1.5
0.9

ถาน(kg)
0.54
0.44
0.74
0.34
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จากตารางที่ 2 พบวา เปลือกกลวยมีเปอรเซ็นต yield สูงที่สุด คือ 51.42% รองลงมาคือ เปลือกมังคุด , เปลือกทุเรียน และซังขาวโพด คือ
49.33% , 43.55% และ 37.78% ตามลําดับ
3.3 การหาคาพลังงาน
ผลการทดลองการหาคาพลังงานความรอนหลังผานกระบวนการสลายตัวดวยความรอน ไดผลการทดลองดังตารางที่ 3

ตารางที่ 3 แสดงผลการทดลองหาคาพลังงานความรอนของไบโอชาร
วัสดุ

พลังงานความรอน(kcal)
48.666
24.422
37.583
75.151

เปลือกทุเรียน
เปลือกกลวย
เปลือกมังคุด
ซังขาวโพด

SD.
2.79
1.57
2.36
3.35

จากตารางที่ 3 พบวาซังขาวโพด มีคาพลังงานเฉลี่ยตอ 1 กรัม สูงที่สุด คือ 75.151 กิโลแคลอรี รองลงมา คือเปลือกทุเรียน , เปลือกมังคุด และ
เปลือกกลวย มีคาพลังงานเฉลี่ยตอ 1 กรัม 48.666 กิโลแคลอรี , 37.583 กิโลแคลอรี และ 24.422 กิโลแคลอรี ตามลําดับ
3.4 การวิเคราะหธาตุอาหาร
3.4.1 ผลการวิเคราะหปริมาณไนโตรเจน ดวยเทคนิคเจดารล
จากการวิเคราะหหาปริมาณไนโตรเจนดวยเทคนิคเจดารล ไดผลการทดลองดังตารางที่ 4

ตารางที่ 4 แสดงผลการวิเคราะหปริมาณไนโตรเจน
วัสดุ

N (%)
1.458
1.246
0.504
1.338

เปลือกทุเรียน
เปลือกกลวย
เปลือกมังคุด
ซังขาวโพด

จากตารางที่ 4 พบวา เปลือกทุเรียนมีปริมาณ %ไนโตรเจน สูงที่สุด คือ 1.458 % รองลงมาคือ ซังขาวโพด เปลือกกลวย และเปลือกมังคุด มี
ปริมาณ %ไนโตรเจน 1.338%, 1.246% และ 0.504% ตามลําดับ
3.4.2 ผลการหาปริมาณฟอสฟอรัสโดยใชเครื่อง UV-Vis Spectrophotometer
จากการวิเคราะหหาปริมาณฟอสฟอรัสโดยใชเครื่อง UV-Vis Spectrophotometer ไดผลการทดลองดังตารางที่ 5

ตารางที่ 5 แสดงผลการหาปริมาณฟอสฟอรัสโดยใชเครื่อง UV-Vis Spectrophotometer
วัสดุ

P (mg/l)
0.982
6.634
0.564
1.741

เปลือกทุเรียน
เปลือกกลวย
เปลือกมังคุด
ซังขาวโพด

จากตารางที่ 5 พบวา เปลือกกลวยมีปริมาณฟอสฟอรัสสูงที่สุด คือ 6.634 mg/l รองลงมาคือ ซังขาวโพด เปลือกทุเรียน และเปลือกมังคุด มี
ปริมาณฟอสฟอรัส 1.741 mg/l 0.982 mg/l และ 0.564 mg/l ตามลําดับ
3.4.3 ผลการหาปริมาณแคลเซียม และแมกนีเซียมโดยใชเครื่อง Inductively coupled plasma
จากการวิเคราะหหาปริมาณแคลเซียม และแมกนีเซียมโดยใชเครื่อง Inductively coupled plasma ไดผลการทดลองดังตารางที่ 6

ตารางที่ 6 แสดงผลการหาปริมาณแคลเซียม และแมกนีเซียมโดยใชเครื่อง Inductively coupled plasma
วัสดุ
เปลือกทุเรียน
เปลือกกลวย
เปลือกมังคุด
ซังขาวโพด

Ca (mg/l)
17.968
133.060
9.733
86.593

Mg (mg/l)
99.179
21.540
2.572
87.639

จากตารางที่ 6 พบวา เปลือกกลวยมีปริมาณแคลเซียมสูงที่สุด คือ 133.060 mg/l รองลงมาคือ ซังขาวโพด เปลือกทุเรียน และเปลือกมังคุด มี
ปริมาณแคลเซียม 1.741 mg/l 0.982 mg/l และ 0.564 mg/l ตามลําดับ สวนเปลือกทุเรียนปริมาณแมกนีเซียมมากที่สุด คือ 99.179 mg/l รองลงมาคือซัง
ขาวโพด เปลือกกลวย และเปลือกมังคุด มีปริมาณแมกนีเซียม 87.639 mg/l 21.540 mg/l และ 2.572 mg/l ตามลําดับ
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4. สรุปผล
เตาเผาแบบไรออกซิเจนที่ผลิตขึ้นเอง สามารถใชเผาวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรในทองถิ่นไดดี เปนการจัดการกับวัสดุเหลือทิ้งทาง
การเกษตรอีกทางหนึ่ง จากการทดลองพบวาวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรที่ใหคาพลังงานความรอนมากที่สุดคือเปลือกทุเรียน หากตองการใชเปนวัสดุ
ปรับปรุงดินในพืชที่ตองการธาตุอาหารไนโตรเจน และแมกนีเซียม ควรใชไบโอชารจากเปลือกทุเรียน เนื่องจากมีปริมาณไนโตรเจนและแมกนีเซียม
มากที่สุด พืชที่ตองการฟอสฟอรัส และแคลเซียม ควรใชไบโอชารจากเปลือกกลวย เนื่องจากมีปริมาณฟอสฟอรัสและแคลเซียมมากที่สุด
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ประสิทธิภาพในการไลของน้าํ สมควันไมจากกระทอน และลิ้นจี่ที่มีตอแมลงสาบอเมริกัน
Repellant Efficacy of Santol and Lychee Wood Vinegar to American Cockroach
ทศพร คมกริช และ อัญชลี สวาสดิ์ธรรม
Thodsaporn Komkrich and Anchalee Sawatthum
สาขาวิชาบริหารศัตรูพชื อยางยั่งยืน คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
E – mail: thod18@hotmail.com

บทคัดยอ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาองคประกอบ และประสิทธิภาพในการไลของน้ําสมควันไมจากกระทอน และลิ้นจี่ที่มีตอแมลงสาบอเมริกัน
(Periplaneta americana L.) โดยเปรียบเทียบชนิดของน้ําสมควันไม อัตราความเขมขน และระยะเวลาที่มีผลตอการไล ซึ่งไดกําหนดแผนการทดลองแบบสุม
อยางสมบูรณ (Completely randomized design) จํานวน 3 ซ้ํา โดยทดสอบความเขมขนของน้ําสมควันไมที่แตกตางกัน 4 ระดับ คือ ความเขมขนน้ําสมควัน
ไม : น้ําเปลาอัตรา 1 : 1, 1 : 10, 1 : 100 และใชน้ําเปลาเปนกรรมวิธีควบคุม นับจํานวนแมลงสาบอเมริกันที่เขามากินอาหารภายหลังจากหยดน้ําสมควันไม
เปนเวลา 0, 2, 4 และ 6 ชั่วโมง ผลการทดลองพบวา น้ําสมควันไมจากลิ้นจี่มีประสิทธิภาพในการไลแมลงสาบอเมริกันไดดีกวาน้ําสมควันไมจากกระทอน
ในทุกความเขมขน โดยที่ความเขมขน 1 : 1 มีประสิทธิภาพในการขับไลแมลงสาบอเมริกันไดดีกวาน้ําสมควันไม ความเขมขน 1 : 10, 1 : 100 และกรรมวิธี
ควบคุมหลังจากหยดน้ําสมควันไมลงในอาหาร โดยมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น .01 จากนั้นประสิทธิภาพในการไล
แมลงสาบเริ่มลดลงในชั่วโมงที่ 2 และ 4 เมื่อครบ 6 ชั่วโมง พบวา น้ําสมควันไมที่ความเขมขน 1 : 10 และ 1 : 100 ไมแตกตางทางสถิติกับกรรมวิธีควบคุม
แตแตกตางกับน้ําสมควันไมความเขมขน 1 : 1
คําสําคัญ : น้ําสมควันไม กระทอน ลิ้นจี่ แมลงสาบอเมริกัน

Abstract
This study was conducted to determine the composition and repellant efficacy of santol and lychee wood vinegar to American cockroach
(Periplaneta americana L.). The experiment was designed using a completely randomized design (CRD) with 3 replications. The treatments were the
concentration of 2 kinds of wood vinegar mixed with water in the ratio of 1 : 1, 1 : 10, 1 : 100 and used only water as control. Numbers of American
cockroach in experimental field block were counted after spraying wood vinegar for a period of 0, 2, 4 and 6 hours. The results showed that repellant
efficacy of lychee wood vinegar ware higher than that of santol wood vinegar in all concentrations while in the first period (0 - 2 hours) wood vinegar in the
ratio of 1 : 1 was the best and had highly significant difference from other treatments. After that the repellant efficacy decreased continuously and in the final
period (6 hours) there were no significant differences among wood vinegar in the ratio of 1 : 10, 1 : 100 and the control.
Keywords: Wood vinegar, Santol, Lychee, American cockroach.

1. บทนํา
การพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานของสินคาเกษตรเพื่อตอบสนองความตองการของผูบริโภคในดานสุขอนามัย ความปลอดภัยทางอาหาร และความ
ตระหนักตอสิ่งแวดลอมเปนมาตรการหนึ่งที่เพิ่มศักยภาพในการแขงขันทางเศรษฐกิจ ซึ่งปจจุบันไดมีการกีดกันทางการคาโดยอาศัยมาตรการสุขอนามัย และ
สิ่งแวดลอมเปนเกณฑ (สุพจน, 2552) ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑการสงออกวัตถุดิบสมุนไพร และการเปดเขตการคาเสรีอาเซียนในป พ.ศ. 2558
ซึ่งมีขอกําหนดวาประเทศผูสงออกจะตองไดรับการรับรองมาตรฐานระบบเกษตรดีที่เหมาะสม (Good agricultural practice, GAP) และหลักเกณฑวิธีการที่ดีใน
การผลิต (Good manufacturing practice, GMP) รัฐบาลจึงไดกําหนดยุทธศาสตรมาตรฐานความปลอดภัยสินคาเกษตร และอาหาร พ.ศ. 2553 - 2556 ขึ้น ควบคู
กับระบบวิเคราะหอันตราย และควบคุมจุดวิกฤต (Hazard analysis and critical control point, HACCP) เพื่อควบคุมการปนเปอนของเชื้อจุลินทรีย และแมลง
พาหะภายในโรงเก็บวัตถุดิบสําหรับแปรรูป อาหารสัตว เครื่องเทศ และสมุนไพร (กระทรวงเกษตรและสหกรณ, 2553) โดยเฉพาะแมลงสาบสายพันธุอเมริกัน
(Periplaneta americana L.) ซึ่งมาตรฐานดังกลาวจัดไดวาเปนตัวชี้วัดคุณภาพ และมาตรฐานของกระบวนการผลิตตั้งแตการเก็บรักษา ความสะอาด สุขอนามัย
โรงงาน บุคลากร การบรรจุภัณฑ และการขนสง สําหรับแนวทางการควบคุมแมลงสาบอเมริกันสวนใหญเกษตรกรนิยมใชสารฆาแมลงกลุมคารบาเมต ออรแก
โนฟอสเฟต และไฟรีทรอยด ซึ่งกอใหเกิดสารพิษตกคางในผลผลิต และตนทุนการผลิตเพิ่มสูงขึ้น ดังนั้นการนําน้ําสมควันไมมาใชจึงเปนแนวทางหนึ่งที่
สามารถแกปญหาการใชสารเคมีของเกษตรกร จากการศึกษาพบวา น้ําสมควันไมมีคุณสมบัติในการไลแมลง เชน แมลงวันบาน (พวงชมพู, 2549) เสี้ยนดิน
เพลี้ยไฟ เพลี้ยจักจั่น (สุบรรณ, 2551) เพลี้ยกระโดดสีน้ําตาล เพลี้ยแปง และปลวก (สุนันท, 2551) เปนตน เนื่องจากกลิ่นของน้ําสมควันไมมีผลตอระบบ
ประสาท และกอใหเกิดการระคายเคืองทําใหแมลงหนีไป นอกจากนี้การใชน้ําสมควันไมยังมีความปลอดภัยตอผูใช และไมเกิดผลเสียตอสิ่งแวดลอม ดังนั้น
การวิจัยนี้จึงมุงเนนการใชน้ําสมควันไมเปนสารไลแมลงสาบอเมริกัน เพื่อเปนแนวทางในการลดการใชสารเคมีในกระบวนการผลิต และสรางความยั่งยืนตอ
สิ่งแวดลอมโดยอาศัยภูมิปญญาทองถิ่น

- 257 -

Oral Presentation

Proceeding of RMUTTO Research Conference 2012

2. วิธีการทดลอง
การเตรียมแมลงสาบอเมริกัน และน้ําสมควันไม
ประชากรแมลงสาบอเมริกัน
ดําเนินการเก็บรวบรวมแมลงสาบสายพันธุอเมริกันในเขตพื้นที่สามเสนใน กรุงเทพมหานคร มาเลี้ยงในกลองเลี้ยงแมลงขนาด 15 x 22 x 8
เซนติเมตร ภายในหองปฏิบัติการศูนยวิจัยขาวปทุมธานี โดยไดคัดเลือกเฉพาะแมลงสาบ ตัวผู และตัวเมียที่มีความแข็งแรงมาเลี้ยงเพื่อขยายพันธุ
จากนั้นนําแมลงสาบที่คัดเลือกไวมาเลี้ยงภายใตอุณหภูมิหอง อาหารที่ใหเปนอาหารจําพวกแปง คือ รําละเอียดที่ผานการอบในตูอบที่อุณหภูมิ 50
องศาเซลเซียส เปนเวลา 4 ชั่วโมง เพื่อลอแมลงสาบใหเขามากินอาหาร และกําจัดมอดที่ติดมากับรํา เปลี่ยนอาหารและน้ําทุกๆ 3 วัน เพื่อไมให
แมลงสาบอดอาหาร และปองกันการเกิดเชื้อรา เก็บรวบรวมไขที่มีสภาพสมบูรณออกมาฟก โดยจะแยกตัวออนที่ฟกออกจากไขวันเดียวกันเพื่อได
แมลงสาบที่มีอายุเทากันสําหรับใชในการทดลอง
น้ําสมควันไม
สําหรับการเตรียมน้ําสมควันไมทําไดโดยแยกสวนประกอบของน้ําสมควันไมเปน 3 สวน คือ น้ํามันเบา น้ําสมควันไม และน้ํามันทาร โดยใชปเปตต
ดูดใสบีกเกอรที่เตรียมไว จากนั้นนํามากรองดวยกระดาษกรองเพื่อแยกสวนที่เปนตะกอน และสารแขวนลอยออก ศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพของน้ําสม
ควันไมโดยการสังเกตจากสีของน้ําสมควันไมหลังจากตั้งทิ้งไว 30 นาที จากนั้นนํามาวิเคราะหคา ความเปนกรดโดยใชเครื่องวัดคาความเปนกรด - ดาง (pH
meter) ที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส และวิเคราะหคาความถวงจําเพาะโดยใชไฮโดรมิเตอร (Hydrometer) วัดคาความถวงจําเพาะของน้ําสมควันไม 2,000
มิลลิลิตร สําหรับการวิเคราะหปริมาณสารประกอบทางเคมีของน้ําสมควันไมทําไดโดยใชเครื่องวิเคราะหแกสโครมาโตรกราฟ (Gas chromatographys,
GC) และแกสโครมาโตรกราฟ แมส สเปกโตรมิทรี (Gas chromatography mass spectrometry, GC/MS) วิเคราะหหาปริมาณกรดอะซิติก และฟนอล
การศึกษาประสิทธิภาพของน้าํ สมควันไมตอการไลแมลงสาบอเมริกัน
การศึกษาองคประกอบของน้าํ สมควันไมตอการไลแมลงสาบอเมริกัน
เตรียมองคประกอบของน้ําสมควันไมจากกระทอนทั้ง 3 สวน นําไปปรับความเขมขนโดยใชน้ําในระดับ 1 : 1, 1 : 10, 1 : 100, 1 : 1,000 และใชน้ําอยาง
เดียวเปนกรรมวิธีควบคุม สําหรับการศึกษาองคประกอบของน้ําสมควันไมนี้ วางแผนการทดลองแบบสุมอยางสมบูรณ (Completely randomized design,
CRD) 5 กรรมวิธี จํานวน 3 ซ้ําๆ ละ 5 ตัว โดยหยดน้ําสมควันไมความเขมขนตางๆ ลงไปบนอาหารของแมลงสาบ 5 หยด จากนั้นนําไปวางไวในกลองเลี้ยง
แมลงขนาด 19 x 28 x 10 เซนติเมตร ปลอยแมลงสาบอเมริกันที่อดอาหาร 3 ชั่วโมง บันทึกผลโดยการนับจํานวนแมลงสาบที่เขาไปกินอาหารภายใน
ระยะเวลา 10 นาที
การศึกษาประสิทธิภาพของน้าํ สมควันไมตอการไลแมลงสาบอเมริกัน
เตรียมน้ําสมควันไมจากกระทอน และลิ้นจี่โดยกรองสวนที่เปนน้ําสมควันไมดวยกระดาษกรอง จากนั้นนําไปปรับความเขมขนที่ระดับ 1 : 1, 1 : 10, 1
: 100 และใชน้ําเปนกรรมวิธีควบคุม ซึ่งการทดสอบประสิทธิภาพของน้ําสมควันไมตอการไลแมลงสาบอเมริกันนี้วางแผนการทดลองแบบสุมอยาง
สมบูรณ 4 กรรมวิธี จํานวน 3 ซ้ําๆ ละ 5 ตัว โดยหยดน้ําสมควันไมความเขมขนตางๆ ลงไปบนอาหารของแมลงสาบ 5 หยด จากนั้นนําไปวางไวในกลอง
เลี้ยงแมลงขนาด 19 x 28 x 10 เซนติเมตร ซึ่งภายในกลองแบงออกเปน 5 ชอง ปลอยแมลงสาบอเมริกันที่ทําการอดอาหาร 3 ชั่วโมง ลงไปในกลองที่เตรียม
ไวชองละ 1 ตัว ปดฝากลอง บันทึกผลโดยการนับจํานวนแมลงสาบที่เขาไปกินอาหารภาย ในระยะเวลา 10 นาที จากนั้นนําแมลงสาบออก เมือ่ ครบ 2 ชัว่ โมง
นําแมลงสาบที่อดอาหารชุดใหมเขาไปกินอาหารในกลองแทน 10 นาที เมื่อครบกําหนดจึงนําออกทําแบบเดียวกันนี้ในชั่วโมงที่ 4 และ6
การวิเคราะหทางสถิติ ทําการวิเคราะหความแปรปรวน (Analysis of variance) ของผลการทดลอง และเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยโดยใชวิธี least
significant difference (LSD)

3. ผลการทดลองและวิจารณผล
ผลการวิเคราะหคุณสมบัติทางกายภาพ
ผลการวิเคราะหคุณสมบัติทางกายภาพของน้ําสมควันไม พบวา สีของน้ําสมควันไมทั้ง 2 ชนิด มีความแตกตางกันเนื่องจากวัตถุดิบที่ใชในการ
ผลิต และอุณหภูมิในการเก็บน้ําสมควันไม โดยลักษณะทางกายภาพของน้ําสมควันไมจากกระทอนมีสีน้ําตาล ใส โปรงแสง มีกลิ่นฉุน ขณะที่น้ําสม
ควันไมจากลิ้นจี่มีสีน้ําตาลเขมปนแดง ใส โปรงแสง มีกลิ่นฉุนรุนแรง สอดคลองกับศรีวรรณ (2550) และสุนันทา (2552) ที่รายงานวาน้ําสมควันไมที่
เกิดจากการควบแนนที่สมบูรณสีของน้ําสมควันไมจะไมเปลี่ยนเปนสีดํา เนื่องจากสารประกอบในน้ําสมควันไมไมเกิดปฏิกิริยาโพลิเมอรไลเซชัน
(polymerlization) เปนน้ํามันทาร สําหรับคาความเปนกรด และคาความถวงจําเพาะของน้ําสมควันไมจากกระทอน และลิ้นจี่ เมื่อเปรียบเทียบกับน้ําสม
ควันไมตามมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน (มผช. 659/2547) (จิระพงษ, 2552) พบวา น้ําสมควันไมจากกระทอน และลิ้นจี่มีคาความเปนกรดอยูในเกณฑ
มาตรฐาน คือ 3.50 และ3.59 ขณะที่คาความถวงจําเพาะมีคาเทากับ 1.006 และ1.012 ตามลําดับ สําหรับการวิเคราะหปริมาณของกรดอะซิติก และฟ
นอล พบวา น้ําสมควันไมจากกระทอนมีปริมาณกรดอะซิติก และฟนอลเทากับ 58.64 และ2.16 เปอรเซ็นต ขณะที่น้ําสมควันไมจากลิ้นจี่มีปริมาณ
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กรดอะซิติก และฟนอลเทากับ 82.56 และ6.56 เปอรเซ็นต ซึ่งใกลเคียงกับผลการวิเคราะหปริมาณน้ําสมควันไมจากกระทอนของ สุชาดา (2549) ที่พบ
ปริมาณกรดอะซิติก และฟนอล เทากับ 64.57 และ2.19 เปอรเซ็นต
ผลการศึกษาองคประกอบของน้ําสมควันไมที่มีผลตอการไลแมลงสาบอเมริกัน
ผลการศึกษาองคประกอบของน้ําสมควันไมจากกระทอนที่มีผลตอการไลแมลงสาบอเมริกัน แสดงในตารางที่ 1 ซึ่งพบวา การใชน้ํามันเบา และ
น้ํามันทารในระดับความเขมขนตางๆ ไมพบความแตกตางทางสถิติเมื่อเปรียบเทียบกับกรรมวิธีควบคุม และพบวาการใชน้ํามันเบาหยดลงในอาหาร
เลี้ยงแมลงสาบมีผลทําใหเกิดเชื้อราบนอาหาร ขณะที่การใชน้ํามันทารมีผลในทางตรงกันขามโดยพบวามีจํานวนแมลงสาบเขามากินอาหารมากขึ้น
สําหรับผลการใชน้ําสมควันไมจากกระทอนในการขับไลแมลงสาบอเมริกัน พบวา น้ําสมควันไมจากกระทอนความเขมขน 1 : 1 มีประสิทธิภาพใน
การไลแมลงสาบอเมริกันดีที่สุด รองลงมา คือ น้ําสมควันไมความเขมขน 1 : 10 และ1 : 100

ตารางที่ 1 จํานวนของแมลงสาบที่เขามากินอาหารที่หยดดวยน้ํามันเบา น้ําสมควันไม และน้ํามันทารภายหลังหยดสารที่แตกตางกัน
กรรมวิธี

สวนประกอบของน้ําสมควันไมตอแมลงสาบอเมริกัน (ตัว)
น้ํามันเบา
น้ําสมควันไม
น้ํามันทาร
c1/
ความเขมขน 1 : 1
4.66
0.00
5.00
ความเขมขน 1 : 10
5.00
0.33c
5.00
1.33b
5.00
ความเขมขน 1 : 100
4.66
a
น้ํา (กรรมวิธีควบคุม)
4.66
4.66
4.66
F - test
ns
**
ns
CV (%)
9.32
24.21
5.23
* หมายเหตุ 1/ ตัวอักษรที่ตางกันในแนวคอลัมนแสดงวามีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่น .01 โดยวิธี LSD

ผลการศึกษาประสิทธิภาพของน้ําสมควันไมตอการไลแมลงสาบอเมริกัน
ผลการทดสอบประสิทธิภาพของน้ําสมควันไมจากกระทอน และลิ้นจี่ที่ความความเขมขน 1 : 1, 1 : 10 และ1 : 100 เปรียบเทียบกับน้ําซึ่งเปน
กรรมวิธีควบคุม ที่มีตอการไลแมลงสาบอเมริกันแสดงในตารางที่ 2 และ3 ซึ่งผลการทดลอง พบวามีประสิทธิภาพในการไลแมลงสาบทันทีภายหลัง
การหยดน้ําสมควันไมทุกความเขมขนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น .01 กับกรรมวิธีควบคุม โดยน้ําสมควันไมที่ความเขมขน 1 : 1 มี
ประสิทธิภาพในการไลสูงสุด เมื่อเวลาผานไปประสิทธิภาพในการไลแมลงสาบเริ่มลดลงในทุกกรรมวิธีทดลองจนเมื่อเวลาผานไปครบ 6 ชั่วโมง
พบวา น้ําสมควันไมที่ความความเขมขน 1 : 1 มีประสิทธิภาพในการไลแมลงสาบสูงสุด และมีความแตกตางทางสถิติกับน้ําสมควันไมความเขมขน
อื่นๆ (1 : 10 และ1 : 100) โดยน้ําสมควันไมทั้ง 2 ความเขมขนมีความแตกตางทางสถิติกับกรรมวิธีควบคุม

ตารางที่ 2 จํานวนของแมลงสาบที่เขามากินอาหารที่หยดดวยน้ําสมควันไมจากกระทอนที่ระยะเวลาภายหลังการหยดสาร
ที่แตกตางกัน
กรรมวิธี

จํานวนแมลงสาบอเมริกัน (ตัว)
0 ชม.
2 ชม.
4 ชม.
c 1/
c
น้ําสมควันไมจากกระทอนความเขมขน 1 : 1
0.00
0.66
1.66b
b
b
น้ําสมควันไมจากกระทอนความเขมขน 1 : 10
1.00
2.00
3.00ab
น้ําสมควันไมจากกระทอนความเขมขน 1 : 100
2.33b
3.66a
3.66a
a
a
4.33
4.66
4.33a
น้ํา (กรรมวิธีควบคุม)
F - test
**
**
**
CV (%)
31.84
24.12
25.70
* หมายเหตุ 1/ ตัวอักษรที่ตางกันในแนวคอลัมนแสดงวามีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่น .01 โดยวิธี LSD

6 ชม.
2.33b
3.66a
3.66a
4.66a
*
27.36

ตารางที่ 3 จํานวนของแมลงสาบที่เขามากินอาหารที่หยดดวยน้ําสมควันไมจากลิ้นจี่ที่ระยะเวลาภายหลังการหยดสารที่แตกตางกัน
กรรมวิธี

จํานวนแมลงสาบอเมริกัน (ตัว)
0 ชม.
2 ชม.
4 ชม.
b 1/
b
น้ําสมควันไมจากลิ้นจีค่ วามเขมขน 1 : 1
0.00
0.00
0.33c
b
b
น้ําสมควันไมจากลิ้นจีค่ วามเขมขน 1 : 10
0.00
0.00
1.00bc
น้ําสมควันไมจากลิ้นจีค่ วามเขมขน 1 : 100
0.33b
0.66b
2.00b
a
a
น้ํา (กรรมวิธีควบคุม)
4.66
4.66
4.33a
F-test
**
**
**
CV (%)
32.66
30.62
33.68
* หมายเหตุ 1/ ตัวอักษรที่ตางกันในแนวคอลัมนแสดงวามีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่น .01 โดยวิธี LSD
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6 ชม.
1.00c
2.00bc
3.00b
5.00a
**
25.71
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การศึกษาประสิทธิภาพของน้ําสมควันไมตอการไลแมลงสาบอเมริกัน (Periplaneta americana L.) โดยทําการทดลองเพื่อหาความเขมขนของ
น้ําสมควันไมที่เหมาะสมตอการไลแมลงสาบ พบวา น้ําสมควันไมจากลิ้นจี่ความเขมขน 1 : 1 สามารถไลแมลงสาบไมใหเขามากินอาหารไดผลดีที่สุด
โดยลักษณะของแมลงสาบที่ไดกลิ่นน้ําสมควันไมจากลิ้นจี่จะมีพฤติกรรมหยุดนิ่งอยูกับที่ ไมกินอาหาร มีการตอบสนองชาลง แตเมื่อเวลาผานไปจะ
เริ่มคลานหนี ทําใหพบจํานวนแมลงสาบเขามากินอาหาร ฤทธิ์ในการไลแมลงสาบของน้ําสมควันไมนาจะเปนผลของกลิ่นฟนอล ฟอรมัลดีไฮด และ
กรดอะซิติก จากการศึกษาสารประกอบในน้ําสมควันไมพบวาสารดังกลาวมีคุณสมบัติในการไลแมลง (จิระพงษ, 2552) โดยผลการวิเคราะหปริมาณ
สารประกอบในน้ําสมควันไมจากกระทอนของสุชาดา (2549) พบวา น้ําสมควันไมจากกระทอนมีกรดอะซิติก และฟนอลเปนสวนประกอบ 64.5 และ
2.19 เปอรเซ็นต ตามลําดับ สําหรับการใชประโยชนของน้ําสมควันไมในการไลแมลง สุบรรณ (2551) ไดรายงานวา น้ําสมควันไมมีผลทําใหจํานวน
เพลี้ยจักจั่นลดลงเนื่องจากกลิ่นของฟนอล และกรดอะซิติกในน้ําสมควันไมซึ่งมีคุณสมบัติในการขับไลโดยทําใหแมลงเกิดการระคายเคือง นอกจากนี้
ความเขมขนของน้ําสมควันไมยังเปนปจจัยหนึ่งที่ชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการไลแมลงสาบอเมริกัน ซึ่งพวงชมพู (2549) รายงานวา การใชน้ําสมควัน
ไมความเขมขน 30 : 200 มีประสิทธิภาพในการควบคุมไข และทําใหดักแดแมลงวันบานฝอไดดีกวาการใชน้ําสมควันไมความเขมขน 1 : 200 ซึ่งเปน
ความเขมขนต่ําสุด สอดคลองกับสุนันท (2551) ที่สนับสนุนวา ถาเพิ่มความเขมขนของน้ําสมควันไมจะทําใหจํานวนปลวกลดลง นอกจากนี้สุริยา
(2543) ยังไดอธิบายเพิ่มเติมวาสารสกัดจากพืชสามารถไลแมลงสาบไดแตจําเปนตองใชในปริมาณความเขมขนสูงเนื่องจากแมลงสาบมีความตานทาน
ซึ่งสอดคลองกับผลการทดลองประสิทธิภาพของน้ําสมควันไมที่พบวา ความเขมขนของน้ําสมควันไมมีผลตอการไลแมลงสาบโดยถาความเขมขน
ของน้ําสมควันไมลดลงประสิทธิภาพในการไลแมลงก็จะลดลง ซึ่งสงผลใหความเขมขนสูงมีประสิทธิภาพกวาความเขมขนต่ํา (ตารางที่ 2 และ 3)

4. สรุปผล
สารผสมที่ไดจากการกลั่นในกระบวนการเผาถาน สวนที่ใหผลในการไลแมลงสาบไดดี คือ น้ําสมควันไม โดยพบวา น้ําสมควันไมจากลิ้นจี่มี
ประสิทธิภาพในการไลแมลงสาบอเมริกันไดดีกวาน้ําสมควันไมจากกระทอนในทุกความเขมขนที่ใช ซึ่งประสิทธิภาพสูงสุดคือความเขมขน 1 : 1
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การวิเคราะหภาษีทรัพยสิน: กรณีศึกษาภาษีอสังหาริมทรัพยในประเทศ
Property Tax Analysis: The Case of Real Estate and Property Tax
วรมงคล ยศะทัตต
Woranomgkon Yasadatt
คณะเศรษฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
E-mail: Endless_fake@hotmail.com โทร. 082-329-3912

บทคัดยอ

การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงคหลัก 3 ขอไดแก การศึกษาภาระภาษีทรัพยสินอสังหาริมทรัพยในปจจุบัน (ภาษีบํารุงทองที่ และภาษี
โรงเรือนและที่ดิน) และการศึกษาภาระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง โดยใชอัตราภาษีเฉลี่ยตอรายไดทั้งหมดของครัวเรือนเปนเกณฑในการพิจารณา
ภาระภาษี, การเปรียบเทียบภาระภาษีทรัพยสินที่ใชในปจจุบันกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง และการศึกษาปจจัยในการกําหนดการชําระภาษี
ทรัพยสินในปจจุบัน ซึ่งใช Multinomial logistic model ในการศึกษา โดยใชขอมูลจากการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน (Household
socio-economic survey) ของสํานักงานสถิติแหงชาติใน พ.ศ. 2542, พ.ศ. 2545 และพ.ศ. 2547 เปนหลักในการศึกษา
จากการศึกษาแสดงใหเห็นวา ภาษีอสังหาริมทรัพยที่ใชอยูในปจจุบันคอนขางมีอัตราที่กาวหนาในบางชวงชั้นรายได และภาษีที่ดินและ
สิ่งปลูกสรางทําการภาระภาษีเฉลี่ยตอรายไดลดลงเมื่อเทียบกับภาษีอสังหาริมทรัพยระบบเดิม เนื่องจากมีฐานภาษีที่กวางขึ้นและอัตราภาษีที่จัดเก็บอยู
ในระดับต่ํา โดยเฉพาะครัวเรือนที่อาศัยในเขตกรุงเทพมหานคร อีกทั้งภาระภาษีแตละชั้นรายไดมีอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสรางเฉลี่ยใกลเคียงกัน
มากขึ้น ในสวนของการศึกษาปจจัยในการกําหนดการชําระภาษีอสังหาริมทรัพยในปจจุบันนั้นพบวา โดยสวนใหญแลว ปจจัยทางดานลักษณะที่อยู
อาศั ย อายุ ข องหั ว หน า ครั ว เรื อ น การศึ ก ษาของหั ว หน า ครั ว เรื อ น และป จ จั ย ด า นรายได (รายได ป ระจํ า ) มี ผ ลในการกํ า หนดการชํ า ระภาษี
อสังหาริมทรัพยที่ใชอยูในปจจุบัน
คําสําคัญ: ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบํารุงทองที่ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง ภาระภาษีทรัพยสิน

Abstract

There ware 3 objectives in this study. First of all, this research was aimed to analyze the present real estate and property taxes (land
tax, house and land tax) and to analyze land and building tax by using the average tax rate to be the criteria of tax incidence. The second objective
was to compare tax incidences of both tax systems. The last objective was to find the factor of paying the present real estate and property taxes by
using multinomial logistic model. The research used the data from Thailand household socio-economic survey in 1999, 2002 and 2004.
This research found that the present real estate and property taxes have progressive rate in some income classes. Land and Building
tax will contribute lower tax incidence because the tax base is expanded and the tax rate is lower than the today real estate and property taxes
especially household living in Bangkok. Moreover the average tax rate is more similar among income classes. For studying the factor of paying the
present real estate and property taxes, the research found that the type of house factor, the age of household’s head factor, the education of
household’s head factor and income factor (salary) have a significance impact on whether household have to pay the present real estate and
property taxes.
Keywords: House and land tax, Land tax, Land and building tax, Real estate and Property tax incidence.

1. บทนํา

มาตรการทางภาษีจึงเปนมาตรการทางการคลังที่รัฐบาลมักนํามาใชในการสรางการกระจายรายไดที่ โดยรัฐบาลจําเปนตองจัดเก็บภาษีจากฐานภาษี
ทุกประเภท (ฐานรายได ฐานการบริโภค และฐานทรัพยสิน) อยางยุติธรรม ในทางทฤษฎีกลาวไดวาการเก็บภาษีทรัพยสินนอกจากจะกอใหเกิดรายไดแก
รัฐบาลแลวยังกอใหเกิดความเปนธรรมทางรายไดอีกดวย ในประเทศไทยภาษีทรัพยสินที่ทําการจัดเก็บอยูมี 3 ภาษี คือ ภาษีบํารุงทองที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
และภาษีรถยนต โดยถือเปนรายไดของรัฐบาลทองถิ่น เมื่อศึกษาถึงโครงสรางรายไดของรัฐบาลทองถิ่นนั้นจะพบวา ภาษีทรัพยสินดังกลาวนั้นไมเพียงพอตอ
การเปนแหลงรายรับหลักของรัฐบาลทองถิ่น ภาษีที่เก็บจากทรัพยสินของมีสัดสวนนอยเมื่อเปรียบเทียบกับรายรับทั้งหมดของรัฐบาลทองถิ่น โดยรายรับที่
รัฐบาลกลางจัดสรรใหเพิ่มเติมมีสัดสวนที่สูงมากเมื่อเทียบกับรายรับขององคกรปกครองสวนทองถิ่น จากการศึกษาในชวงป พ.ศ.2537 ถึง พ.ศ. 2552 พบวา
สัดสวนของรายไดที่รัฐบาลทองถิ่นจัดเก็บไดเองนั้นมีสัดสวนลดลง ในขณะที่รายรับที่ไดจากเงินอุดหนุนกลับมีสัดสวนเพิ่มสูงขึ้นอยางตอเนื่อง แสดงถึง
ความไมเปนอิสระในการดําเนินงานขององคกรสวนทองถิ่นของประเทศไทย และหากพิจารณาแคเพียงรายไดภาษีทรัพยสินที่มาจากอสังหาริมทรัพยจะพบวา
ไมมีการเปลี่ยนแปลงเปนเวลานาน และภาษีทั้งสองประเภทดังกลาวไมสามารถทําหนาที่เปนแหลงรายไดหลักของรัฐบาลทองถิ่นได
จากปญหาดังกลาวทําใหเกิดขอถกเถียงถึงความเหมาะสมในการจัดเก็บภาษีจากอสังหาริมทรัพยของประเทศไทย แนวคิดของการปรับปรุงภาษี
ที่เก็บจากฐานทรัพยสินจึงเกิดขึ้น การศึกษาถึงภาษีที่ใชอยูในปจจุบันจะชี้ใหเห็นถึงปญหาของภาษีอสังหาริมทรัพยไดอยางชัดเจน และเปนผลดีตอการวาง
นโยบายปรับปรุงภาษีทรัพยสินตอไป โดย ฉลองภพ และ ดิเรก (2542) ไดวิจัยการกระจายภาระภาษีอากรของประเทศไทย ป 2529 – 2539 โดยใชขอมูลจาก
การสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของสํานักงานสถิติแหงชาติในการศึกษา พบวาภาระภาษีโรงเรือนและภาษีบํารุงทองที่ตอรายไดรวมนัน้ ลดลง เนือ่ งจาก
ฐานภาษีและอัตราภาษีที่จัดเก็บนั้นต่ําและไมมีการปรับปรุงใหเหมาะสม และพบวา โครงสรางภาระภาษีทรัพยสินนั้นมีลักษณะกาวหนาอันเนื่องมาจาก
ลักษณะของภาษีที่เก็บตามมูลคาของที่ดินนั่นเอง นอกจากนี้การประเมินรายรับจากภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง และศึกษาถึงโครงสรางภาษีทรัพยสินทั้ง
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สองระบบยังชี้ใหเห็นถึงความแตกตางอีกดวย โดยจรูญศรี ชายหาด และกรกัญญา เตชะรุงนิรันดร (2541) ทําการวิเคราะหเกี่ยวกับอัตราภาษีที่ดินและสิ่ง
ปลูกสรางเพื่อเทียบกับอัตราภาษีทรัพยสินในปจจุบันพบวา เจาของที่ดินและสิ่งปลูกสรางที่ใชในการประกอบการคา การอุตสาหกรรม หรือใหเชาอยูอาศัย
จะเสียภาษีนอยลงเพราะในปจจุบันภาษีโรงเรือนและที่ดินในเขตกรุงเทหมหานครมีอัตราเฉลี่ยอยูที่รอยละ 0.1807 สวนจังหวัดอื่นๆ อัตราภาษีเฉลี่ยรอยละ
0.4211 ของราคาประเมินทุนทรัพยที่ดินและสิ่งปลูกสราง แตตามรางกฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสรางจัดเก็บอัตราสูงสุดรอยละ 0.095 และอัตราต่ําสุด
รอยละ 0.025 สวนเจาของทรัพยสินประเภทบานที่เจาของอยูอาศัยเอง โรงเรือนที่ปดไววางเปลา โรงเรือนที่ประกอบการพาณิชยและที่ดินที่ใชในการปลูก
ไมยืนตนนั้นโดยสวนใหญจะเสียภาษีในอัตราที่มากกวาเดิม จึงสามารถสรุปวัตถุประสงคของการศึกษาไดสองขอ ขอแรก คือ ศึกษาภาระภาษีทรัพยสิน
(ภาษีบํารุงทองที่ และภาษีโรงเรือนและที่ดิน) และศึกษาภาระภาษีทรัพยสิน (ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง) ของประเทศไทยโดยจําแนกตามชั้นรายได และ
จําแนกตามภูมิภาค ขอที่สอง คือ วิเคราะหปจจัยที่มีผลตอการชําระภาษีทรัพยสินของผูมีหนาที่เสียภาษีทรัพยสินในประเทศไทย

2. วิธีดําเนินการวิจัย
2.1 การวิเคราะหภาระภาษีบํารุงทองที่ และภาษีโรงเรือนและที่ดิน แบงเปน 2 ทาง คือ การวิเคราะหภาระภาษีทรัพยสินโดยจําแนกตามชั้น
รายได และจําแนกตามภูมิภาค ใชขอมูลการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของสํานักงานสถิติแหงชาติใน พ.ศ.2542 พ.ศ. 2545 และ พ.ศ. 2557 โดย
ภาระภาษีทรัพยสินที่ครัวเรือนชําระมาจาก 2 ทาง คือ ขอมูลภาษีโรงเรือนและที่ดินของครัวเรือนที่ไดจากการสํารวจ และขอมูลภาษีบํารุงทองที่ไดจาก
การตั้งสมมตฐานเปนไปตามลําดับสมการ (ฉลองภพ และ ดิเรก, 2542) ดังตอไปนี้

(1)
เมื่อ R_GTi = สัดสวนรายไดทางการเกษตรของครัวเรือน i ตอสัดสวนรายไดทางการเกษตรของครัวเรือนทั้งหมดในปที่ T, TH_LTAXTi =
รายไดภาษีบํารุงทองที่ขององกรปกครองสวนทองถิ่นในปที่ T, LTAXTi = ภาษีบํารุงทองที่ของครัวเรือน i

(2)
เมื่อ Tpi = ภาระภาษีทรัพยสินสัมบูรณที่ครัวเรือนที่ i แบกรับ (ในที่นี้สมมติใหครัวเรือนไมสามารถผลักภาระภาษีทรัพยสินได) ในปที่ T,
bij = ภาษีทรัพยสินประเภทที่ j ของครัวเรือนที่ i ในปที่ T

(3)
เมื่อ EPpi = อัตราภาษีที่แทจริงของทรัพยสินที่แบกรับโดยครัวเรือนที่ i, Yi = รายไดของครัวเรือนที่ i
จากนั้นเมื่อทําการรวบรวมอัตราภาษีที่แทจริงของทรัพยสินของครัวเรือนตามชั้นรายไดและภูมิภาคเดียวกัน เพื่อคํานวณหาความกาวหนา
ของภาระภาษีทรัพยสินเฉลี่ยของครัวเรือน
2.2 การศึกษาปจจัยในการกําหนดความนาจะเปนการชําระภาษีทรัพยสินในประเทศไทย โดยใช Multinomial logistic regression
(William, 2002) ในการวิเคราะห กําหนดทางเลือกออกเปน 3 ทาง ไดแก ครัวเรือนทําการชําระภาษีบํารุงทองที่ ครัวเรือนทําการชําระภาษีโรงเรือน
และที่ดิน และครัวเรือนไมตองชําระภาษีทั้งสองชนิด จะใหขอมูลจากการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของสํานักงานสถิติแหงชาติ ป พ.ศ. 2547
เปนหลักในการศึกษาดังตอไปนี้

(4)
เมื่อ P1 = ความนาจะเปนที่ครัวเรือนที่ทําการชําระภาษีบํารุงทองที่, i=ครัวเรือนที่ทําการชําระภาษีโรงเรือนและที่ดิน และครัวเรือนที่ไม
ตองชําระภาษีทรัพยสินทั้งสองชนิด, SEXi = เพศของหัวหนาครัวเรือนที่ i, AGEi = อายุของหัวหนาครัวเรือนที่ i, CLASSi = ลักษณะทางเศรษฐกิจ
ของครัวเรือนที่ i โดยตัวแปรดังกลาวนี้เปนตัวแปรหุนซึ่งจําแนกออกเปน 4 ประเภทไดแก ลักษณะทางเศรษฐกิจของครัวเรือนอยูในภาคเกษตร
ลักษณะทางเศรษฐกิจของครัวเรือนอยูในภาคอุตสาหกรรม ลักษณะทางเศรษฐกิจของครัวเรือนอยูในภาคการบริการ และอื่นๆ, SALARYi = รายได
ประจําของครัวเรือนที่ i, RENTi = รายไดจากทรัพยสินของครัวเรือนที่ i, DWELLi = ลักษณะที่อายุอาศัยของครัวเรือนที่ i, REGIONi = ที่ตั้ง (ภาค)
ของที่อยูอาศัยของครัวเรือนที่ i, SIZEi = ขนาดของครัวเรือนที่ i, EDUCi = จํานวนปการศึกษาของหัวหนาครัวเรือนที่ i
จากสมการดังกลาวจะนํามาวิเคราะหแบบจําลองดวยวิธีความควรจะเปนสูงสุด (maximum Likelihood) ซึ่งเสนอคาประมาณของพารามิเตอร
(β) ของสมการที่แสดงถึงสวนเพิ่มของคาความนาจะเปนในรูปลอกาลิทึมพรอมทั้งคาผลกระทบสวนเพิ่ม(marginal effect) ของตัวแปรอธิบายที่มีตอ
คาความนาจะเปนของแตละทางเลือก
2.3 การวิเคราะหภาระภาษีทรัพยสิน (ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง) โดยทําการวิเคราะหภาระภาษีในสัดสวนของรายไดโดยแบงการ
วิเคราะหออกเปน 2 แนวทาง คือ การวิเคราะหภาระภาษีทรัพยสินโดยจําแนกตามชั้นรายได และจําแนกตามภาคที่อยูอาศัย ซึ่งใชขอมูลจากการสํารวจ
ภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนของสํานักงานสถิติแหงชาติใน พ.ศ. 2547 โดยมูลคาภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสรางที่คํานวณจากสามแหลง ดังนี้
1.ภาษีบํารุงทองที่ที่ไดจากการสํารวจมาปรับฐานราคาปานกลางในปพ.ศ.2521 เปนราคากลางป พ.ศ. 2524 เพื่อใชเปนตัวแทนของที่ดิน
การเกษตร ตามลําดับสมการดังนี้
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(5)
เมื่อ LANDp24i = มูลคาราคากลางที่ดินในป พ.ศ. 2524 ของครัวเรือน i, LTAXTi = ภาษีบํารุงทองที่ของครัวเรือนที่ i
ในปที่ T, t = อัตราภาษีบํารุงทองที่เฉลี่ย (t = o.oo25)
(6)
เมื่อ LANDp54i = ราคาประเมินทุนทรัพยที่ดินของป พ.ศ. 2554 ของครัวเรือนที่ i, ∆t = จํานวนความตางของป พ.ศ. 2554 ที่ตองการกับป
ฐานราคาปานกลางในปพ.ศ.2521พ.ศ. 2547 ถึงป พ.ศ. 2524 (ในที่นี้ ∆t = 30) จากการวิเคราะห effective rate แลวพบวาอัตราเฉลี่ยการเปลี่ยนแปลง
ของราคาประเมินทุนทรัพยที่ดินในชวงเวลาดังกลาวอยูทรี่ อยละ 3.2318
2. ภาษีโรงเรือนและที่ดินไดจากการสํารวจนํามาคํานวณหามูลคาสิ่งปลูกสรางของครัวเรือนเพื่อใชเปนตัวแทนของพื้นที่ที่ใชในการ
พาณิชยโดยสูตร วิธีคิดผลตอบแทนทางตรง (Direct Capitalization Method) ดังตอไปนี้

(7)
เมื่อ BUILDpTi = มูลคาสิ่งปลูกสรางของครัวเรือนที่ i ในป T, BTAXi = ภาษีโรงเรือนและที่ดินของครัวเรือนที่ i, V = อัตราผลตอบแทน
จากการลงทุนในทรัพยสิน ซึ่งในที่นี้สมมติใหเทาอัตราดอกเบี้ยเงินกูรายยอยชั้นดี (ต่ําสุด) จากธนาคารพาณิชย (V=0.0575)

(8)
เมื่อ BUILDp54i = มูลคาสิ่งปลูกสรางของครัวเรือนที่ i ในป พ.ศ. 2554, ∆t = จํานวนความตางของป พ.ศ. 2554 ที่ตองการกับราคามูลคาสิ่ง
ปลูกสรางในปพ.ศ.2547 (ในที่นี้ ∆t = 7) ซึ่งอัตราการเปลี่ยนแปลงราคาทุนทรัพยแบบEffevtive rateเทากับรอยละ 5.22
3. ทําการประมาณมูลคาของที่ดินและสิ่งปลูกสรางที่อยูอาศัย โดยการประเมินจากขอมูลรายไดประจําทั้งหมดของครัวเรือน และขอมูล
อัตราดอกเบี้ยเงินกูรายยอยชั้นดี (ต่ําสุด) จากธนาคารพาณิชย (ธนาคารแหงประเทศไทย,2554) ใชคํานวณวงเงินการกูบานโดยกําหนดระยะเวลาการ
ผอนชําระที่ 25 ป (ธนาคารกสิกรไทย, 2555) เพื่อใชเปนตัวแทนมูลคาทรัพยสินที่ครัวเรือนใชเปนที่อยูอาศัย แลวนํามาปรับมูลคาใหอยูในรูปทุน
ทรัพยป พ.ศ. 2554 เชนเดียวกันโดยทําไดดังนี้
(9)
เมื่อ HOUSEp54i = มูลคาของที่อยูอาศัยของครัวเรือนที่ i ในป พ.ศ. 2554, ∆t = จํานวนความตางของป พ.ศ. 2554 ที่ตองการกับราคามูลคา
สิ่งปลูกสรางที่อยูอาศัยในป พ.ศ.2547 (ในที่นี้ ∆t = 7) ซึ่งอัตราการเปลี่ยนแปลงราคาทุนทรัพยแบบ effevtive rate เทากับรอยละ 5.22
จากนั้นนํามูลคาราคาประเมินทุนทรัพยที่ดินของป 2551-2554 และมูลคาสิ่งปลูกสรางของแตละครัวเรือนเขาดวยกันจะไดเปนฐานภาษี ซึ่ง
อัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง (ขอเสนอของสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง) โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
1. โครงสรางอัตราภาษีทําการจัดเก็บภาษีสําหรับที่ดินการเกษตรในอัตรารอยละ 0.01 ที่อยูอาศัยรอยละ 0.02 ที่ดินและสิ่งปลูกสรางทั่วไป
รอยละ 0.1 และที่ดินและสิ่งปลูกสรางที่ถูกปลอยใหรกรางรอยละ 0.1 โดยจะทําการหาภาษีทรัพยสินรวมของครัวเรือนซึ่งไดจากผลรวมของภาระภาษี
ทรัพยสินทุกรายการที่ครัวเรือน i ตองชําระตามกฎหมายดังนี้

(10)
เมื่อ Tn1Ti= ภาระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสรางรวมแบบที่ 1 ของครัวเรือนที่ i ในปที่ T (T=2554)
แลวจึงนํามาทําการคํานวณภาระภาษีทรัพยสินของครัวเรือน โดยหาอัตราภาษีที่แทจริง (Effective Tax Rate) เพื่อทําการศึกษาสัดสวนของ
ภาษีทรัพยสินของครัวเรือนเมื่อเทียบกับรายไดที่ครัวเรือนแตละครัวเรือนสามารถหาไดดังนี้

(11)
เมื่อ ETn1Ti = อัตราภาษีที่แทจริงของภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสรางเฉลี่ยแบบที่ 1 ที่แบกรับโดยครัวเรือนที่ i (ในที่นี้สมมติใหภาษีที่ดินและสิ่ง
ปลูกสรางไมสามารถผลักภาระภาษีได) ในปที่ T, YiT = รายไดของครัวเรือนที่ i ในปที่ T ซึ่งปรับฐานใหอยูในมูลคาป พ.ศ. 2554
2. โครงสรางอัตราภาษีทําการจัดเก็บภาษีสําหรับที่ดินการเกษตรในอัตรารอยละ 0.025 ที่อยูอาศัยรอยละ 0.05 ที่ดินและสิ่งปลูกสรางทั่วไป
รอยละ 0.25 และที่ดินและสิ่งปลูกสรางที่ถูกปลอยใหรกรางรอยละ 0.25 โดยจะทําการหาภาษีทรัพยสินรวมของครัวเรือนซึ่งไดจากผลรวมของภาระ
ภาษีทรัพยสินทุกรายการที่ครัวเรือน i ตองชําระตามกฎหมายดังนี้

(12)
เมื่อ Tn2Ti= ภาระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสรางรวมแบบที่ 2 ของครัวเรือนที่ i ในปที่ T (T=2554)
แลวคํานวณหาอัตราภาษีที่แทจริง (Effective Tax Rate) ในกรณีของภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสรางแบบที่ 2 ไดดังนี้

(20)
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เมื่อ ETn2Ti = อัตราภาษีที่แทจริงของภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสรางเฉลี่ยแบบที่ 2 ที่แบกรับโดยครัวเรือนที่ i (ในที่นี้สมมติใหภาษีที่ดินและสิ่ง
ปลูกสรางไมสามารถผลักภาระภาษีได) ในปที่ T
3. โครงสรางอัตราภาษีทําการจัดเก็บภาษีสําหรับที่ดินการเกษตรในอัตรารอยละ 0.05 ที่อยูอาศัยรอยละ 0.1 ที่ดินและสิ่งปลูกสรางทั่วไป
รอยละ 0.5 และที่ดินและสิ่งปลูกสรางที่ถูกปลอยใหรกรางรอยละ 0.5 (ซึ่งเปนอัตราเต็มเพดานภาษีตามพระราชบัญญัติที่ดินและสิ่งปลูกสราง) โดยจะ
ทําการหาภาษีทรัพยสินรวมของครัวเรือนซึ่งไดจากผลรวมของภาระภาษีทรัพยสินทุกรายการที่ครัวเรือน i ตองชําระตามกฎหมายดังนี้

(13)
เมื่อ Tn3Ti= ภาระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสรางรวมแบบที่ 3 ของครัวเรือนที่ i ในปที่ T
แลวคํานวณหาอัตราภาษีที่แทจริง (Effective tax rate) ในกรณีของภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสรางแบบที่ 3 ไดดังนี้
(14)
เมื่อ ETn3Ti = อัตราภาษีที่แทจริงของภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสรางเฉลี่ยแบบที่ 3 ที่แบกรับโดยครัวเรือนที่ i (ในที่นี้สมมติใหภาษีที่ดินและสิ่ง
ปลูกสรางไมสามารถผลักภาระภาษีได) ในปที่ T
จากนั้นจะทําการรวมภาระภาษีของแตละครัวเรือนแยกตามระดับชั้นรายไดและภูมิภาคของทั้ง 3 โครงสรางภาษีและทําการการวิเคราะห
ภาระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสรางเพื่อทําการศึกษาถึงโครงสรางภาษีทรัพยสิน และทําการเปรียบเทียบโครงสรางภาษีทรัพยสินทั้งสองระบบ โดยวิธี
Sensitivity analysis เพื่อชี้ใหเห็นถึงความแตกตาง

3. ผลการวิจัย
3.1 ผลการศึกษาภาระภาษีอสังหาริมทรัพยในปจจุบัน (ภาษีบํารุงทองที่ และภาษีโรงเรือนและที่ดิน) จากที่กลาวขางตนวาการศึกษา
โครงสรางของภาษีอากรเพื่อดูความกาวหนาของภาษีจากขอจํากัดดานขอมูลที่ใชในการศึกษาจึงจําเปนตองศึกษาโดยใชการวิเคราะหอัตราภาษีเฉลี่ย
เทานั้น ซึ่งจะทําการจําแนกการวิเคราะหออกเปนสองทางซึ่งคือ การศึกษาภาระภาษีตามชั้นรายได และตามภูมิภาค โดยนําขอมูลมาจากการสํารวจ
ภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนของสํานักงานสถิติแหงชาติใน พ.ศ. 2542, พ.ศ. 2545 และพ.ศ. 2547 ซึ่งผลเปนดังนี้
3.1.1 ผลการศึกษาภาระภาษีทรัพยสินในปจจุบันจําแนกตามชั้นรายได จากผลการศึกษาภาระภาษีทรัพยสินในปจจุบัน นั้นพบวา ภาษี
ทรัพยสินเฉลี่ยตอรายไดนั้นคอนขางต่ําและมีคาลดลงโดยป พ.ศ. 2542 มีอัตราภาษีเฉลี่ยตอครัวเรือนเทากับรอยละ 0.367 และลดลงเปนรอยละ 0.294
ในป พ.ศ. 2547 เปนผลมาจากรายไดของประชาชนเพิ่มขึ้นแตฐานภาษีกลับไมไดถูกปรับเปลี่ยน และพบวามีความกาวหนาแคเพียงบางชวงเทานั้น
เช น ในป พ.ศ. 2542 ภาระภาษีกาวหนา ในชว งชั้น รายไดที่ 3 ถึ ง 6 และชั้ น รายได ที่ 7 ถึ ง 10 และในป พ.ศ. 2545 นั้ น พบว า อั ตราภาษี เ ฉลี่ ย มี
ความกาวหนาในชวงชั้นรายไดที่ 2 ถึง 4 (อัตราภาษีเฉลี่ยเทากับรอยละ 0.238 ในชั้นรายไดที่ 2 และเพิ่มขึ้นเปนรอยละ 0.347 ในชั้นรายไดที่ 4 ) และ
ชั้นรายไดที่ 7 ถึง 10 โดยกลุมบุคคลที่มีภาระภาษีตอรายไดทั้งหมดสูงที่สุด คือ กลุมบุคคลที่อยูในชั้นรายไดที่ 10 ซึ่งในป พ.ศ. 2542 มีอัตราภาษีเฉลี่ย
เทากับรอยละ 0.558 (รอยละ 0.543 ในป พ.ศ. ) อยางไรก็ตามในป พ.ศ. 2547 กลุมบุคคลที่มีภาระภาษีอสังหาริมทรัพยในปจจุบันมากที่สุด คือ
ครัวเรือนในชั้นรายไดที่ 9 โดยภาษีดังกลาวมีความกาวหนาเมื่อเทียบกับรายไดในชั้นรายไดที่ 4 ถึงชั้นรายไดที่ 9
3.1.2 ผลการศึกษาภาระภาษีทรัพยสินอสังหาริมทรัพยในปจจุบันจําแนกตามภูมิภาค การศึกษาภาระภาษีอสังหาริมทรัพยจําแนกตาม
ภูมิภาคที่ครัวเรือนนั้นไมพบรูปแบบของภาระภาษีตามภูมิภาคที่สําคัญ โดยภาระภาษีโดยวิเคราะหอัตราภาษีอสังหาริมทรัพยเฉลี่ยตอรายไดทั้งหมด
ในป พ.ศ. 2547 พบวาครัวเรือนในกรุงเทพมหานครมีภาระภาษีทรัพยสินสูงที่สุดเทากับรอยละ 0.7390 รองลงมาคือ ภาคใต และภาระภาษีต่ําสุดตกอยู
กับครัวเรือนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งมีอัตราภาษีเฉลี่ยเทากับรอยละ 0.1486 ในขณะที่ป พ.ศ. 2542 และ พ.ศ. 2545 ภาระภาษีสูงสุดกลับตกอยู
กับครัวเรือนในภาคใต (เทากับรอยละ 0.55 และรอยละ 0.54 ตามลําดับ) และภาระภาษีของครัวเรือนในเขตกรุงเทพมหานครกลับมีอัตราภาษีเฉลี่ยต่ํา
ที่สุด โดยป พ.ศ. 2542 อัตราภาษีอสังหาริมทรัพยเฉลี่ยตอรายไดทั้งหมดมีคาเทากับรอยละ 0.056 และเทากับรอยละ 0.111 ในป พ.ศ. 2545
3.2 ผลการศึกษาภาระภาษีทรัพยสินอสังหาริมทรัพย (ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง) เนื่องจากการที่ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสรางยังไมถูก
บังคับใชในประเทศไทย ผลของการเปลี่ยนแปลงดังกลาวจึงจําเปนตองดําเนินการวิเคราะหภายใตขอมูลที่มีอยูเทานั้น เมื่อไดซึ่งฐานภาษีที่ดินและสิ่ง
ปลูกสรางจากวิธีการศึกษาที่ไดกลาวมาแลวซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
3.2.1 ผลการศึกษาภาระภาษีทรัพยสินอสังหาริมทรัพย (ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง) จําแนกตามชั้นรายได การคํานวณภาษีที่ดินและสิ่ง
ปลูกสรางของแตละครัวเรือนโดยใชขอมูลที่มาจากการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนของสํานักงานสถิติแหงชาติใน พ.ศ. 2547 ตาม
วิธีการศึกษาของงานวิจัยนี้ จะทําการแปลงมูลคาทรัพยสินของครัวเรือนที่ทําการสํารวจใหอยูในรูปของราคาทุนทรัพยของป พ.ศ. 2554 พบวา อัตรา
ภาษีเฉลี่ยตอรายไดทั้งหมดของครัวเรือนอยูในระดับต่ํา ซึ่งเทากับรอยละ 0.0978, 0.2445 และเทากับรอยละ 0.4890 (ลําดับเรียงจากโครงสรางภาษีที่ 1
ถึง 3) และจะพบวามีความกาวหนาในชวงชั้นรายไดเดียวกัน โดยโครงสรางภาษีที่ 3 กอใหเกิดภาระภาษีตอรายไดของครัวเรือนสูงสุด รองลงมาไดแก
โครงสรางภาษีที่ 2 และโครงสรางภาษีที่ 1 ตามลําดับทั้งนี้เนื่องมาจากอัตราภาษีที่กําหนด โดยเมื่อวิเคราะหความกาวหนาของภาษีอากรพบวา ทั้ง 3
โครงสรางอัตราภาษีนั้นมีความกาวหนาของภาษีเมื่อเทียบกับชั้นรายไดในชวงชั้นรายไดที่ 6 ถึงชั้นรายไดที่ 9 ซึ่งครัวเรือนในชั้นรายไดที่ 1 (รายได
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นอยที่สุด) เปนผูรับภาระภาษีมากที่สุดเนื่องจากมีการจัดเก็บภาษีในทรัพยสินทุกประเภทและรายไดของครัวเรือนดังกลาวมีนอยจึงทําใหชั้นรายได
ดังกลาวมีคาอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสรางเฉลี่ยตอรายไดทั้งหมดของครัวเรือนสูง
3.2.2 ผลการศึกษาภาระภาษีทรัพยสินอสังหาริมทรัพย (ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง) จําแนกตามภูมิภาค สําหรับการวิเคราะหภาระภาษี
ที่ดินและสิ่งปลูกสรางโดยจําแนกอัตราภาษีเฉลี่ยตามภูมิภาค จะพบวา ภูมิภาคที่มีอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสรางตอรายทั้งหมดมากที่สุดไดแก
ครัวเรือนในกรุงเทพมหานคร (อัตราภาษีเฉลี่ยตอรายไดทั้งหมดเทากับรอยละ 0.1275, รอยละ 0.3188 และรอยละ 0.6376 เรียงตามลําดับโครงสราง
ภาษีที่ 1 ถึง 3) สวนภูมิภาคที่มีภาระภาษีรองลงมาไดแก ภาคใต ภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3.3 การวิเคราะหเปรียบเทียบภาระภาษีระหวางภาษีอสังหาริมทรัพยในปจจุบัน (ภาษีบํารุงทองที่ และภาษีโรงเรือนและทีด่ นิ ) และภาษีทดี่ นิ และ
สิ่งปลูกสราง การนําภาษีทั้งสองชนิดมาเปรียบเทียบกันจะทําใหเห็นความแตกตางรวมถึงขอดีขอเสียไดอยางชัดเจนยิ่งขึ้นอีกดวยซึ่งไดผลดังรูปที่ 1
จากรูปจะเห็นไดอยางชัดเจนวาภาษีทรัพยสินที่จัดเก็บในปจจุบันทําใหครัวเรือนที่ตองมีหนาที่ชําระทรัพยสินมีภาระในอัตราที่สูงกวาภาษี
ที่ดินและสิ่งปลูกสรางโครงสรางที่ 1 เนื่องจากอัตราการจัดเก็บที่สูงในสวนของภาษีโรงเรือนและที่ดินนั่นเอง ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงระบบภาษีมา
เปนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสรางโครงสรางที่ 1 จะเปนการลดและกระจายภาระภาษีของครัวเรือนที่ตองชําระภาษีลง อยางไรก็ตามดวยขอจํากัดทางดาน
ที่ดินที่รกรางซึ่งไมสามารถคํานวณหาภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสรางจึงอาจทําใหภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสรางมีความกาวหนาที่นอยเมื่อเทียบกับระบบภาษี
ในปจจุบัน และพบวาโครงสรางภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสรางที่ 3 ซึ่งเปนการจัดเก็บเต็มอัตราเพดานภาษีตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง
กอใหเกิดภาระภาษีเฉลี่ยของครัวเรือนโดยรวมมากที่สุด โดยอัตราภาษี ภาษีบํารุงทองที่ และภาษีโรงเรือนและที่ดิน เฉลี่ยมีคาเทากับรอยละ 0.2507
ซึ่งมีคาใกลเคียงกับอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสรางโครงสรางที่ 3 เฉลี่ยซึ่งมีคาเทากับรอยละ 0.2512

ที่มา: จากการคํานวณขอมูลการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนของสํานักงานสถิติแหงชาติใน พ.ศ. 2547

รูปที่ 1 อัตราภาษีอสังหาริมทรัพยปจจุบัน (ภาษีบํารุงทองที่ และภาษีโรงเรือนและที่ดิน) เฉลี่ยตอรายไดทั้งหมด
อัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสรางเฉลี่ยตอรายไดทั้งหมดในป พ.ศ. 2554
เมื่อพิจารณาตามภูมิภาคจะพบวา ภาษีทั้งสองแบบยังกอใหเกิดภาระภาษีแกครัวเรือนที่อยูอาศัยในเขตกรุงเทพมหานครมากที่สุด โดยอัตรา
ภาษีอสังหาริมทรัพยในปจจุบันเฉลี่ยของครัวเรือนในกรุงเทพมหานครในป พ.ศ. 2554 มีคาเทากับรอยละ 0.6394 ในขณะที่อัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูก
สรางเฉลี่ยตอรายไดของครัวเรือนในกรุงเทพมหานคร มีคาเทากับรอยละ 0.1209 รอยละ 0.3022 และรอยละ 0.6045 (ตามลําดับโครงสรางภาษีที่ดิน
และสิ่งปลูกสรางที่ 1 ถึง 3) เพราะฉะนั้นการปรับเปลี่ยนมาใชภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสรางจะทําใหครัวเรือนในกรุงเทพมหานครมีภาระภาษีลดลงและ
กระจายภาษีภาษีไปยังครัวเรือนมากขึ้นโดยเปรียบเทียบประมาณ 0.9972 ถึง 5.0138 เทา นอกจากนี้ภูมิภาคที่มีภาระภาษีทรัพยสินตอรายไดทั้งหมด
ของครัวเรือนรองลงมายังคงเปนภาคใต (ในภาษีทรัพยสินทั้งสองระบบ) และภูมิภาคที่มีภาระภาษีทรัพยสินตอรายไดทั้งหมดของครัวเรือนต่ําที่สุดมา
ยังคงเปนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ในภาษีทรัพยสินทั้งสองระบบ) โดยความแตกตางของภาระภาษีจําแนกตามภูมิภาคของภาษีอสังหาริมทรัพยใน
ปจจุบันกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสรางจะอยูที่ภาระภาษีของครัวเรือนที่อยูในภาคเหนือและภาคกลางเทานั้น
3.4 การวิเคราะหปจจัยในการกําหนดการชําระภาษีบํารุงทองที่ และภาษีโรงเรือนและที่ดิน
จากขอมูล 34,843 ครัวเรือนตัวอยางจากการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนของสํานักงานสถิติแหงชาติใน พ.ศ. 2547 โดยไดผล
การศึกษาโดยมุงใหความสนใจที่ Marginal effect ของแตละทางเลือก (Colin and Pravin, 2009) ซึ่งกําหนดใหทางเลือกที่ 0 (Pi=0) คือ ทางเลือกเมื่อครัวเรือน
ไมไดชําระภาษีทั้งสองประเภท ทางเลือกที่ 1 (Pi=1) คือ ทางเลือกเมื่อครัวเรือนทําการชําระภาษีบํารุงทองที่ และทางเลือกที่ 2 (Pi=2) คือ ทางเลือกเมื่อ
ครัวเรือนทําการชําระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ซึ่งผลจากตารางที่1 พบวามีปจจัยหลายประการที่มีผลตอความนาจะเปนที่ครัวเรือนจะชําระภาษีทรัพยสินใน
ปจจุบันโดยมีระดับนัยสําคัญที่แตกตางกัน ซึ่งปจจัยดังกลาวจะถูกแบงออกเปน ปจจัยดานสังคม และปจจัยดานเศรษฐกิจโดยไดผลดังตอไปนี้
3.4.1 ปจจัยดานสังคม สําหรับปจจัยทางดานสังคมในการศึกษาในครั้งนี้จะประกอบไปดวย ปจจัยดานภูมิภาคของครัวเรือน (REGION)
ปจจัยดานลักษณะทางเศรษฐกิจของครัวเรือน (CLASS) ปจจัยดานลักษณะของที่อยูอาศัย (DWELL) ปจจัยดานเพศของหัวหนาครัวเรือน (SEX)
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ปจจัยดานอายุของหัวหนาครัวเรือน (AGE) ปจจัยดานการศึกษาของหัวหนาครัวเรือน (EDUC) และปจจัยดานจํานวนคนในครัวเรือน (SIZE) โดย
ไดผลดังตอไปนี้
1. ปจจัยดานภูมิภาคของครัวเรือนพบวา ปจจัยดังกลาวสงผลตอครัวเรือนในทางเลือกที่ 2 ซึ่งไดแก ครัวเรือนที่ชําระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
เทานั้น ซึ่งหากครัวเรือนอยูในภาคกลาง (เมื่อเทียบกับครัวเรือนในกรุงเทพมหานครซึ่งตัวแปรหุนเทากับ 0) จะทําใหครัวเรือนดังกลาวมีความนาจะ
เปนในการที่จะชําระภาษีโรงเรือนและที่ดินเพิ่มขึ้นรอยละ 2.71 แตหากครัวเรือนอยูในภาคเหนือ นั้นจะทําใหครัวเรือนดังกลาวมีความนาจะเปนใน
การที่จะชําระภาษีโรงเรือนและที่ดินลดลงรอยละ 2.16

ตารางที่ 1 : ผลการศึกษา (Average marginal effect) ปจจัยในการกําหนดการชําระภาษีทรัพยสินในปจจุบัน
ตัวแปร
ทางเลือกที่ 0
REGION_d1 (ภาคกลาง)
-0.0099
REGION _d2 (ภาคเหนือ)
-0.0501
REGION _d3 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
-0.0467
REGION _d4 (ภาคใต)
-0.0409
CLASS_d1 (ภาคอุตสาหกรรม)
0.8081
CLASS _d2 (ภาคบริการ)
0.7889
CLASS _d3 (อื่นๆ)
0.3919***
DWELL (ไมไดเปนเจาของบานและที่ดนิ หรือไมไดมีการเชาซื้อทีอ่ ยูอาศัย)
0.0823***
SEX (เพศหญิง)
0.0063*
AGE
-0.0017***
EDUC
-0.0051***
SIZE
-0.0059***
Log (SALARY)
0.0095***
Log (RENT)
-0.0082***
หมายเหตุ: (1) * แสดงถึงระดับนัยสําคัญที่ 0.1, ** แสดงถึงระดับนัยสําคัญที่ 0.05, *** แสดงถึงระดับนัยสําคัญที่ 0.01

ทางเลือกที่ 1
0.0059
0.023
0.0684
0.0337
-0.8778
-0.8458
-0.3807***
-0.0481***
-0.0046*
0.0007***
0.0031***
0.0019***
-0.0066***
0.0007

ทางเลือกที่ 2
0.004
0.0271***
-0.0216***
0.0073
0.0696
0.0569
-0.0111**
-0.0343***
-0.0017
0.0010***
0.0021***
0.0041***
-0.0029***
0.0075***

2. ปจจัยดานลักษณะทางเศรษฐกิจของครัวเรือนซึ่งพบวา ปจจัยลักษณะทางเศรษฐกิจของครัวเรือน (CLASS_d3) จัดอยูในประเภทอื่นๆ
นอกเหนือจาก เกษตรกรรม อุตสาหกรรม และบริการจะสงผลตอครัวเรือนในทุกทางเลือก โดยผลของปจจัยดานครัวเรือนมีลักษณะทางเศรษฐกิจเปนประเภท
อื่นๆดังกลาว (เมื่อเทียบกับครัวเรือนประเภทเกษตรกรรมที่คาหัวแปรหุนเทากับ 0) นั้นจะทําใหครัวเรือนดังกลาวมีความนาจะเปนในการที่จะไมตองชําระ
ภาษีทรัพยสินเพิ่มขึ้นรอยละ 39.19 ในขณะที่ปจจัยดังกลาวกลับสงผลใหทําใหครัวเรือนในทางเลือกที่ 1 มีความนาจะเปนที่จะชําระภาษีบํารุงทองที่ลดลงรอย
ละ 38.07 และสงผลใหครัวเรือนในทางเลือกที่ 2 มีความนาจะเปนในการที่ครัวเรือนดังกลาวจะชําระภาษีโรงเรือนและที่ดินลดลงรอยละ 1.11
3. ปจจัยดานลักษณะของที่อยูอาศัย สําหรับปจจัยดังกลาวนั้นสงผลตอครัวเรือนในทุกทางเลือก ซึ่งการที่ครัวเรือนไมไดเปนเจาของบาน
และที่ดินหรือไมไดมีการเชาซื้อบานที่อยูอาศัย (เมื่อเทียบกับครัวเรือนที่เปนเจาของบานและที่ดินหรือไดมีการเชาซื้อบานที่อยูอาศัย) นั้นจะทําให
ครัวเรือนดังกลาวมีความนาจะเปนในการที่ครัวเรือนดังกลาวจะไมตองชําระภาษีทรัพยสินเพิ่มขึ้นรอยละ 8.23 ในขณะที่ปจจัยดังกลาวกลับสงผลให
ครัวเรือนมีความนาจะเปนที่จะชําระภาษีบํารุงทองที่ลดลงรอยละ 4.81 และมีความนาจะเปนในการที่จะชําระภาษีโรงเรือนและที่ดินลดลงรอยละ 3.43
4. ปจจัยดานเพศของหัวหนาครัวเรือนพบวา ปจจัยดังกลาวสงผลตอความนาจะเปนในการที่ครัวเรือนจําตองทําการชําระภาษีบํารุงทองที่
และครัวเรือนไมตองชําระภาษีทรัพยสินในปจจุบัน โดยที่การที่หัวหนาครัวเรือนเปนเพศหญิง (เมื่อเทียบกับเพศชาย) จะทําใหครัวเรือนดังกลาวมี
ความนาจะเปนในการที่ครัวเรือนดังกลาวจะไมตองชําระภาษีทรัพยสินเพิ่มขึ้นรอยละ 0.63 ในขณะที่ตัวแปรดังกลาวทําใหครัวเรือนมีความนาจะเปน
ในการที่จะตองชําระภาษีบํารุงทองที่ลดลงรอยละ 0.46
5. ปจจัยดานอายุของหัวหนาครัวเรือน สงผลตอความนาจะเปนในการชําระภาษีทรัพยสินระบบปจจุบันทั้ง 3 ทางเลือก โดยที่หากหัวหนา
ครัวเรือนมีอายุมากขึ้น 1 ปนั้นจะทําใหครัวเรือนดังกลาวมีความนาจะเปนในการที่จะไมตองชําระภาษีทรัพยสินลดลงรอยละ 0.17 ผลสอดคลองกับปจจัยใน
การกําหนดการชําระภาษีบํารุงทองที่ และภาษีโรงเรือนและที่ดินเนื่องจากเมื่อหัวหนาครัวเรือนมีอายุมากขึ้น 1 ปนั้นจะทําใหครัวเรือนดังกลาวมีความนาจะ
เปนที่จะชําระภาษีบํารุงทองที่เพิ่มขึ้นรอยละ 0.07 และจะทําใหครัวเรือนดังกลาวมีความนาจะเปนในการที่จะชําระภาษีโรงเรือนและที่ดินเพิ่มขึ้นรอยละ 0.10
6. ปจจัยดานการศึกษาของหัวหนาครัวเรือน สงผลตอความนาจะเปนในการชําระภาษีทรัพยสินระบบปจจุบันทั้ง 3 ทางเลือก โดยหาก
การศึกษาของหัวหนาครัวเรือนมากขึ้น 1 ปนั้นจะทําใหครัวเรือนดังกลาวมีความนาจะเปนในการที่ครัวเรือนดังกลาวจะไมตองชําระภาษีทรัพยสิน
ลดลงรอยละ 0.51 สอดคลองกับผลตอความนาจะเปนของที่ครัวเรือนจะชําระภาษีบํารุงทองที่เพิ่มขึ้นรอยละ 0.31 และสงผลตอความนาจะเปนในการ
ที่จะชําระภาษีโรงเรือนและที่ดินเพิ่มขึ้นรอยละ 0.21
7. ปจจัยดานจํานวนคนในครัวเรือน พบวาหากครัวเรือนมีสมาชิกเพิ่มขึ้น 1 คนนั้นจะทําใหครัวเรือนดังกลาวมีความนาจะเปนในการจะไม
ตองชําระภาษีทรัพยสินลดลงรอยละ 0.59 สอดคลองกับการที่ครัวเรือนจะมีความนาจะเปนที่จะชําระภาษีบํารุงทองที่เพิ่มขึ้นรอยละ 0.19 และมีความ
นาจะเปนในการที่จะชําระภาษีโรงเรือนและที่ดินเพิ่มขึ้นรอยละ 0.41
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3.4.2 ปจจัยดานเศรษฐกิจ สําหรับปจจัยทางดานเศรษฐกิจในการศึกษาในครั้งนี้จะประกอบไปดวย ปจจัยดานรายไดประจํา (SALARY)
และปจจัยดานรายไดจากทรัพยสิน (RENT) ซึ่งผลการศึกษาแสดงไดดังนี้
1. ปจจัยดานรายไดเงินเดือนของครัวเรือน ซึ่งปจจัยดังกลาวมีผลกระทบตอการชําระภาษีทรัพยสินของประเทศไทยในทั้ง 3 ทางเลือก ซึ่ง
หากเมื่อครัวเรือนมีรายไดเงินเดือนเพิ่มขึ้นรอยละ 1 นั้นจะทําใหครัวเรือนดังกลาวมีความนาจะเปนในการที่จะไมตองชําระภาษีทรัพยสินเพิ่มขึ้นรอย
ละ 0.95 ซึ่งผลเปนไปในทางตรงกันขามเมื่อพิจารณาถึงความนาจะเปนในการชําระภาษีทรัพยสินในปจจุบันเนื่องจาก เมื่อครัวเรือนมีรายไดเงินเดือน
เพิ่มขึ้นรอยละ 1 นั้นทําใหครัวเรือนมีความนาจะเปนที่จะชําระภาษีบํารุงทองที่ลดลงรอยละ 0.66 และทําใหครัวเรือนมีความนาจะเปนในการที่จะ
ชําระภาษีโรงเรือนและที่ดินลดลงรอยละ 0.29
2. ปจจัยดานรายไดจากทรัพยสิน กลับสงผลตอครัวเรือนที่ไมชําระภาษีทรัพยสิน และครัวเรือนที่ชําระภาษีโรงเรือนและที่ดินเทานั้น โดย
ที่เมื่อครัวเรือนมีรายไดจากทรัพยสินเพิ่มขึ้นรอยละ 1 นั้นจะทําใหครัวเรือนดังกลาวมีความนาจะเปนในการที่ครัวเรือนจะไมตองชําระภาษีทรัพยสิน
ลดลงรอยละ 0.82 ในทางกลับกันหากครัวเรือนมีรายไดจากทรัพยสินเพิ่มขึ้นรอยละ 1 นั้นจะทําใหครัวเรือนดังกลาวมีความนาจะเปนในการที่จะชําระ
ภาษีโรงเรือนและที่ดินเพิ่มขึ้นรอยละ 0.75

4. สรุปผลและอภิปรายผล
จากผลการศึกษาในดานการศึกษาภาระภาษีโดยวิธีการศึกษาอัตราภาษีเฉลี่ย (Average tax rate) ซึ่งใชขอมูลมาจากการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและ
สังคมของครัวเรือนของสํานักงานสถิติแหงชาติใน พ.ศ. 2542, พ.ศ. 2545 และพ.ศ. 2547 นั้นพบวา ภาระภาษีทรัพยสินอสังหาริมทรัพยในปจจุบนั กอใหเกิด
ภาระภาษีคอนขางต่ํา (ไมถึงรอยละ 1 ของครัวเรือนทั้งหมด) แตอยางไรก็ตามภาษีดังกลาวมีฐานภาษีที่แคบ โดยภาพรวมแลวพบวาภาษีทรัพยสิน
อสังหาริมทรัพยในปจจุบันมีความกาวหนา ซึ่งทําใหในป พ.ศ. 2542 และป พ.ศ. 2545 ครัวเรือนที่มีภาระภาษีทรัพยสินมากที่สุดจึงไดแกครัวเรือนที่รวย
ที่สุด ขอสังเกตก็คือครัวเรือนที่จนที่สุดมีภาระภาษีตอรายไดที่คอนขางมากโดยเฉพาะในป พ.ศ. 2547 นอกจากนั้นเมื่อพิจารณาภาระภาษีทรัพยสินใน
ปจจุบันโดยจําแนกตามภูมิภาคพบวา ภาระภาษีมีความคลายคลึงกันในป พ.ศ. 2542 และป พ.ศ. 2545 คือครัวเรือนในภาคใตจะมีภาระภาษีทรัพยสนิ สูงทีส่ ดุ
แตในป พ.ศ. 2547 ครัวเรือนที่อาศัยในกรุงเทพมหานครกลับมีภาระภาษีทรัพยสินของครัวเรือนมากที่สุด
นอกจากนั้นเมื่อพิจารณาภาระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสรางตอรายไดรวมทั้งหมดจะพบวา ภาระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสรางตอรายไดทั้งหมดของ
ครัวเรือนนั้นมีคาคอนขางต่ําเชนกัน อยางไรก็ตามครัวเรือนที่ตองชําระภาษีดังกลาวมีมาก และจากการศึกษาจะพบวามีความกาวหนาในชวงชั้นรายได
เดียวกัน โดยโครงสรางภาษีที่ 3 กอใหเกิดภาระภาษีตอรายไดของครัวเรือนสูงที่สุด รองลงมาไดแก โครงสรางภาษีที่ 2 และโครงสรางภาษีที่ 1 ตามลําดับ
อยางไรก็ตามพบวา ครัวเรือนในชั้นรายไดท่ี 1 (รายไดนอยที่สุด) เปนผูรับภาระภาษีมากที่สุดเนื่องจากมีการจัดเก็บภาษีในทรัพยสินทุกประเภทและรายได
ของครัวเรือนดังกลาวมีคานอย และครัวเรือนที่อาศัยอยูในกรุงเทพมหานครมีภาระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสรางสูงที่สุด รองลงมาไดแก ภาคใต ภาคเหนือ
ภาคกลาง และภาคอีสาน ตามลําดับ และเมื่อนําภาระภาษีทรัพยสินทั้งสองแบบเปรียบเทียบกันจะพบวา หากพิจารณาตามชั้นรายไดแลวภาระภาษีทรัพยสิน
ในปจจุบันกอใหเกิดภาระภาษีมากกกวาภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสรางในโครงสรางภาษีที่ 1 และมีภาระภาษีตอกวาภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสรางในโครงสราง
ภาษีที่ 3 ในทุกระดับชั้นรายได เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกันในสวนของภูมิภาคที่ครัวเรือนอยูอาศัยจะพบวา ภาษีทั้งสองแบบยังกอใหเกิดภาระภาษีแก
ครัวเรือนที่อยูอาศัยในเขตกรุงเทพมหานครมากที่สุด ภูมิภาคที่มีภาระภาษีทรัพยสินตอรายไดทั้งหมดของครัวเรือนรองลงมายังคงเปนภาคใตนั่นเอง
สวนของการวิเคราะหปจจัยในการกําหนดการชําระภาษีบํารุงทองที่ และภาษีโรงเรือนและที่ดิน โดยใช Multinomial logistic model นั้นพบวา
ปจจัยดานอายุของหัวหนาครัวเรือน, การศึกษาของหัวหนาครัวเรือน, ขนาดของครัวเรือน มีผลทางบวกตอโอกาสในการชําระภาษีบํารุงทองที่ โดยปจจัย
ดานปจจัยดานเพศของหัวหนาครัวเรือน (โดยหัวหนาครัวเรือนเปนเพศหญิง), ลักษณะทางเศรษฐกิจของครัวเรือน ซึ่งแสดงลักษณะของครัวเรือนประเภท
อื่นๆนอกเหนือจาก เกษตรกรรม อุตสาหกรรม และบริการ, ลักษณะของที่อยูอาศัย และรายไดเงินเดือนทั้งหมดของครัวเรือนกลับมีผลทางลบตอโอกาสใน
การชําระภาษีบํารุงทองที่ และทายที่สุดสวนของการพิจารณาดานปจจัยการกําหนดความนาจะเปนที่ครัวเรือนจะทําการชําระภาษีโรงเรือนและที่ดินพบวา
ปจจัยดานอายุของหัวหนาครัวเรือน, การศึกษาของหัวหนาครัวเรือน, ขนาดของครัวเรือน, ภูมิภาคที่ครัวเรือนอยูอาศัยเปนภาคกลาง (เมื่อเทียบกับครัวเรือน
ในกรุงเทพมหานครซึ่งตัวแปรหุนมีคาเทากับ 0) และรายไดจากคาเชา มีผลทางบวกตอโอกาสในการชําระภาษีโรงเรือนและที่ดิน สวนปจจัยดานลักษณะ
ทางเศรษฐกิจของครัวเรือน ซึ่งแสดงลักษณะของครัวเรือนประเภทอื่นๆนอกเหนือจาก เกษตรกรรม อุตสาหกรรม และบริการ, ภูมิภาคที่ครัวเรือนอยูอาศัย
เปนภาคเหนือ, ลักษณะของที่อยูอาศัย และรายไดเงินเดือนทั้งหมดของครัวเรือนมีผลทางลบตอโอกาสในการชําระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
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บทคัดยอ

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความพึงพอใจและความภักดีของลูกคาธนาคารออมสิน สาขาเจาพรหมโดยศึกษาเฉพาะกลุมลูกคา
ธนาคารออมสิน สาขาเจาพรหม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เครื่องมือที่ใชเปนแบบสอบถาม จากกลุมตัวอยางจํานวน 400 ชุด วิเคราะหขอมูลดวย
โปรแกรมสําเร็จรูป สถิติที่ใช ไดแก วิเคราะหการถดถอยเชิงเดียว (Simple regression analysis) และการวิเคราะหความถดถอยพหุคูณ (Multiple
regression analysis) ผลการวิจัยพบวา ปจจัยดานคุณภาพการบริการ ภาพลักษณองคกร คุณคาผลิตภัณฑและการจัดการลูกคาสัมพันธสงผลเชิงบวกตอ
ความพึงพอใจของลูกคา และปจจัยดานคุณภาพการบริการ คุณคาผลิตภัณฑและการจัดการลูกคาสัมพันธสงผลเชิงบวกตอความภักดีของลูกคา
สําหรับปจจัยดานภาพลักษณองคกรไมสงผลเชิงบวกตอความภักดีของลูกคา นอกจากนี้ความพึงพอใจยังสงผลเชิงบวกตอความความภักดีของลูกคา
คําสําคัญ : ความพึงพอใจของลูกคา ความภักดีของลูกคา คุณภาพการบริการ ภาพลักษณองคกร คุณคาผลิตภัณฑและการจัดการลูกคาสัมพันธ

Abstract

This research was study the satisfaction and customer loyalty of government saving bank, jaoprom branch in Ayutthaya city. The study
was specific focused at group of bank's customers. 400 questionnaires are used to sample group of bank's customers. From these questionnaires are
analyzed the statistics by linear regression (simple regression analysis), and are also analyzed the statistics by the multiple regression (multiple
regression analysis). The result was found that factor of quality of service, corporate image, value products and customer relationship management
relative values were positively impact the satisfaction of customers. Quality of service, value products and customer relationship management
relative values were positive of customer loyalty. Unfortunately, corporate image was not result in a positive of customers’ loyalty. Moreover, the
satisfaction of organization is positively impact the loyalty of customers.
Keywords: The satisfaction of customers, Customer loyalty, Quality of service, Corporate image, Value products and customer relationship management.

1. บทนํา

ธนาคารออมสินเปนสถาบันการเงินที่ไดรับความเชื่อมั่นและความศรัทธาจากประชาชนทุกระดับมาเปนระยะเวลายาวนาน เปนกลไกในการขับเคลื่อน
นโยบายการคลังของรัฐบาล เปนหนึ่งในองคกรหลักทางเศรษฐกิจและรักษาเสถียรภาพในตลาดเงินและตลาดทุน เพื่อดํารงไวซึ่งความมั่นคงของระบบ
เศรษฐกิจชาติ (ภาวิณี, 2551) จากนโยบายของธนาคาร ซึ่งมีความมุงมั่นในการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยใหมีความเปนอยูที่ดีขึ้น ธนาคารจึงมุงเนน
ไปที่การพัฒนาระบบเศรษฐกิจฐานรากหรือรากหญาใหมีความเขมแข็ง เพื่อสงเสริมใหเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศมีการเติบโตอยางยั่งยืน ที่ผานมาการ
ดําเนินธุรกิจของธนาคารเปนการใหบริการรับฝากเงินจากประชาชน และจายดอกเบี้ยใหจํานวนหนึ่ง ซึ่งเปนนโยบายในการสงเสริมดานการออม แต
เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงทําใหพฤติกรรมการออมของคนสวนใหญเปลี่ยนแปลงตามไปดวย โดยเปลี่ยนพฤติกรรมการออมทรัพย
มาเปนการนําทรัพยสินไปลงทุนดานอื่นๆ มากขึ้น จากพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปของลูกคา สงผลใหธนาคารเกิดการแขงขันเพื่อรักษาฐานลูกคาเดิม และ
ขยายฐานลูกคาใหมเพิ่มขึ้น และจากการแขงขันที่มีมากขึ้นเรื่อยๆ ทําใหองคกรเริ่มหาวิธีการที่จะทําใหผูใชบริการหันมาตัดสินใจเลือกใชบริการกับองคกร
ซึ่งการสรางความผูกพันโดยการผูกมัดระยะยาว จึงควรเปนมาตรการที่จะนํามาใชควบคูไปกับการปรับเปลี่ยนรูปแบบการใหบริการแบบดั้งเดิม โดย
พยายามคนหาสิ่งที่ลูกคาตองการเพื่อสรางความพึงพอใจและความภักดีของลูกคาในการกลับมาใชบริการอยางตอเนื่อง โดยผูศึกษามีความสนใจเกี่ยวกับ
ปจจัยที่มีผลตอความพึงพอใจและความภักดีของลูกคา ดังนี้
1. การใหบริการที่มีคุณภาพเพื่อนําไปสูความพึงพอใจและความภักดีของลูกคาที่มาใชบริการ (วัชรพงษ, 2552)
2. การสรางภาพลักษณที่ดีในสายตาลูกคาจะสงผลใหองคกรมีความนาเชื่อถือ (จิราภรณ, 2551)
3. การนําเสนอผลิตภัณฑที่มีคุณคาเพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาใหไดมากที่สุด (อดุลย, 2546)
4. การจัดการลูกคาสัมพันธเปนการสรางความสัมพันธระยะยาวกับลูกคา (นิตยา, 2553)
จากเหตุผลดังกลาวขางตน ผูศึกษามีความสนใจที่จะศึกษาถึงปจจัยดังกลาว ที่จะสงผลตอความพึงพอใจและความภักดีของลูกคาหรือไม เพื่อเปน
แนวทางใหผูบริหารองคกรสามารถนําผลลัพธที่ไดจากการศึกษาไปพัฒนาองคกร และสรางความไดเปรียบทางการแขงขัน นําไปสูผลการดําเนินงานทีด่ ขี นึ้
และมีความเจริญกาวหนาตอไป
วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพื่อศึกษาคุณภาพการบริการ ภาพลักษณองคกร คุณคาผลิตภัณฑและการจัดการลูกคาสัมพันธสงผลตอความพึงพอใจของลูกคา
2. เพื่อศึกษาคุณภาพการบริการ ภาพลักษณองคกร คุณคาผลิตภัณฑและการจัดการลูกคาสัมพันธสงผลตอความภักดีของลูกคา
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของลูกคาสงผลตอความภักดีของลูกคา
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สมมติฐานการวิจัย
1. ปจจัยดานคุณภาพการบริการ ภาพลักษณองคกร คุณคาผลิตภัณฑและการจัดการลูกคาสัมพันธสงผลเชิงบวกตอความพึงพอใจของลูกคา
1.1 ปจจัยดานคุณภาพการบริการสงผลเชิงบวกตอความพึงพอใจของลูกคา
1.2 ปจจัยดานภาพลักษณองคกรสงผลเชิงบวกตอความพึงพอใจของลูกคา
1.3 ปจจัยดานคุณคาผลิตภัณฑสงผลเชิงบวกตอความพึงพอใจของลูกคา
1.4 ปจจัยดานการจัดการลูกคาสัมพันธสงผลเชิงบวกตอความพึงพอใจของลูกคา
2. ปจจัยดานคุณภาพการบริการ ภาพลักษณองคกร คุณคาผลิตภัณฑและการจัดการลูกคาสัมพันธสงผลเชิงบวกตอความภักดีของลูกคา
2.1 ปจจัยดานคุณภาพการบริการสงผลเชิงบวกตอความภักดีของลูกคา
2.2 ปจจัยดานภาพลักษณองคกรสงผลเชิงบวกตอความภักดีของลูกคา
2.3 ปจจัยดานคุณคาผลิตภัณฑสงผลเชิงบวกตอความภักดีของลูกคา
2.4 ปจจัยดานการจัดการลูกคาสัมพันธสงผลเชิงบวกตอความภักดีของลูกคา
3. ความพึงพอใจของลูกคาสงผลเชิงบวกตอความภักดีของลูกคา
เอกสารที่เกี่ยวของ
ในการศึกษาครั้งนี้ ไดศึกษาถึงความพึงพอใจและความภักดีของลูกคาธนาคารออมสิน สาขาเจาพรหม ซึ่งความพึงพอใจและความภักดีของลูกคามี
ความสัมพันธกัน เนื่องจากความภักดีของลูกคาพัฒนามาจากความพึงพอใจที่ลูกคาไดรับจากสินคาหรือบริการ การสรางความภักดีของลูกคาเปนสิ่งที่สําคัญ
และตองใชระยะเวลา ซึ่งเกิดจากความผูกพันของลูกคากลุมเดิม (อําพล, 2551) หากองคกรทราบถึงความตองการและมุมมองของลูกคา ก็จะเปนประโยชนตอ
การพัฒนาและนําเสนอสินคาหรือบริการใหตรงกับความตองการของลูกคาไดเปนอยางดี โดยมีปจจัยที่ตองการศึกษา ดังนี้
คุณภาพการบริการ (Service quality) คือ การใหบริการที่สามารถตอบสนองความตองการของลูกคา เปนการสรางความแตกตางของธุรกิจใหเหนือกวา
คูแขงขัน โดยการนําเสนอการใหบริการที่ตรงกับความคาดหวังของลูกคา
ภาพลักษณองคกร (Corporate image) คือ ภาพรวมทั้งหมดขององคกรที่ลูกคารับรูจากประสบการณหรือความรูสึกที่มีตอองคกร โดยการกระทําหรือ
พฤติกรรมขององคกร ซึ่งเปนภาพที่อยูบนพื้นฐานของความเปนจริง
คุณคาของผลิตภัณฑ (Value products) คือ คุณสมบัติผลิตภัณฑหรือการทํางานของผลิตภัณฑ เปนคุณคาที่เกิดจากความแตกตางทางการแขงขัน
(Competitive differentiation) ซึ่งคุณคาของผลิตภัณฑที่มอบใหลูกคาจะตองมากกวาตนทุนของลูกคา (Cost) หรือราคาสินคา (Price)
การจัดการลูกคาสัมพันธ (Customer relationship management) หมายถึง กระบวนการจัดการสรางความ สัมพันธระยะยาวกับตอบสนองความตองการ
ของลูกคา และเปนเครื่องมือในการผูกใจลูกคาใหมีความภักดีตอองคกร
จากแนวคิดที่กลาวมานี้ ผูวิจัยสามารถสรุปเปนกรอบแนวคิดของงานวิจัยไดดังนี้
1. ตัวแปรอิสระ (Independent variables) คือปจจัยดานคุณภาพการบริการ ดานภาพลักษณองคกร ดานคุณคาผลิตภัณฑและดานการจัดการลูกคาสัมพันธ
2. ตัวแปรตาม (Dependent variables) คือ ความพึงพอใจของลูกคาและความภักดีของลูกคา ธนาคารออมสิน สาขาเจาพรหม
คุณภาพการบริการ

ภาพลักษณองคกร

ความพึงพอใจของลูกคา

คุณคาผลิตภัณฑ

ความภักดีของลูกคา

การจัดการลูกคาสัมพันธ CRM

ธีรพันธ โลทองคํา (2547) ไดศึกษาเรื่อง ความจงรักภักดีของลูกคาธุรกิจขนาดใหญพบวาในการสรางความจงรักภักดี องคกรจะตองทําใหลูกคา
รูสึกพึงพอใจตอองคกรเสียกอน เมื่อลูกคารูสึกพึงพอใจก็จะทําใหลูกคาเกิดความสุขและสงผลใหเกิดความจงรักภักดีตอองคกรตอไป
ศิริวรรณ ศิริสวัสดิ์ (2548) ไดศึกษาเรื่องปจจัยที่สงผลตอความพึงพอใจของลูกคาที่ใชบริการของธนาคารนครหลวงไทย (จํากัด) มหาชน ในเขตกรุงเทพมหานคร และ
ปริมณฑล ผลการวิจัยพบวาลูกคามีความพึงพอใจในการใชบริการของธนาคารในภาพรวมอยูในระดับมาก โดยมีปจจัยในดานผลิตภัณฑที่สงผลตอความพึงพอใจของลูกคา
บงกช ชื่นกลิ่น (2546) ไดศึกษาเรื่อง ความสัมพันธระหวางผลการปฏิบัติงานของฝายบริการกับความพึงพอ ใจของลูกคาและความภักดีตอตราสินคา
ของผูใชรถยนตญี่ปุน ในจังหวัดเชียงใหม ผลการวิจัยสรุปไดวา ผลการปฏิบัติงานของฝายบริการมีความสัมพันธทางบวกกับความพึงพอใจของลูกคาและ
ความพึงพอใจของลูกคามีความสัมพันธทางบวกกับความภักดีตอตราสินคา โดยกลุมผูใชรถยนตญี่ปุนที่ประเมินผลการปฏิบัตงิ านของฝายบริการตางกัน มี
ระดับความพึงพอใจตางกัน และกลุมผูใชรถยนตญี่ปุนที่มีระดับความพึงพอใจตางกันมีระดับความภักดีตอตราสินคาที่ตางกันดวย
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Sansook and Ussahawanitchakit (2010) ศึกษาเรื่องความสามารถในการจัดการลูกคาสัมพันธเชิงกลยุทธและผลการดําเนินงานทางการตลาด: งานวิจัย
เชิงประจักษในอุตสาหกรรมการบริการดานสุขภาพในประเทศไทย พบวา การจัดการลูกคาสัมพันธเชิงกลยุทธและผลการดําเนินงานทางการตลาด สงผล
ตอความพึงพอใจและความภักดีของลูกคาและความพึงพอใจของลูกคาสงผลตอความภักดีตอความภักดีของลูกคา

2. วิธีการศึกษา
การศึกษาครั้งนี้ ใชแบบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง คือ ลูกคาธนาคารออมสิน สาขาเจาพรหม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
จํานวน 400 ชุด ใชระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอมูล 2 เดือน ตั้งแต เดือนมกราคม 2555 ถึง กุมภาพันธ 2555 โดยแบบสอบถามในการวิจัยครั้งนี้
สรางขึ้นจากการศึกษาและทบทวนขอมูลจากเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยตางๆ โดยใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา
(Content validity) และตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงโครงสราง (Construct validity) โดยการใชองคประกอบเชิงยืนยัน CFA : confirmatory factor
analysis จากการทดลองใช (Try out) จํานวน 30 ชุด ไดคา Factor loading อยูระหวาง 0.521 - 0.906 ซึ่งมีคามากกวา 0.4 (กัลยา, 2549) และหาคาความ
เชื่อมั่น (Reliability) ดวยคาสัมประสิทธิ์แอลฟา มีคาระหวาง 0.794 - 0.927 ซึ่งมีคา มากกวา 0.7 ถือวาแบบสอบถามมีความเที่ยงตรงและนาเชื่อถือ
การวิเคราะหขอมูลใชสถิติเชิงพรรณา (Descriptive statistic) เพื่ออธิบายขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบ สอบถาม ไดแก คาความถี่ คารอยละ และ
สถิติเชิงอนุมาน (Inferential statistics) เพื่อทดสอบสมมติฐาน ไดแก การวิเคราะหการถดถอยเชิงเดียว (Simple regression analysis) เพื่อวิเคราะห
ความพึงพอใจของลูกคาสงผลเชิงบวกตอความภักดีของลูกคา และวิเคราะหความถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple regression analysis) เพื่อวิเคราะห
ปจจัยดานคุณภาพการบริการ ภาพลักษณองคกร คุณคาผลิตภัณฑและการจัดการลูกคาสัมพันธสงผลเชิงบวกตอความพึงพอใจของลูกคาและความ
ภักดีของลูกคา

3. ผลการศึกษา
การศึกษาความพึงพอใจและความภักดีของลูกคา ธนาคารออมสิน สาขาเจาพรหม ผลการศึกษาดังนี้
ปจจัยดานคุณภาพการบริการ ภาพลักษณองคกร คุณคาผลิตภัณฑและการจัดการลูกคาสัมพันธสงผลเชิงบวกตอความพึงพอใจของลูกคา จากการวิจยั พบวา
ปจจัยดานคุณภาพการบริการ สงผลเชิงบวกตอความพึงพอใจของลูกคาธนาคารออมสิน สาขาเจาพรหม (B = .455, P < .01) ซึ่งยอมรับสมมติฐาน 1.1
ปจจัยดานภาพลักษณองคกร สงผลเชิงบวกตอความพึงพอใจของลูกคาธนาคารออมสิน สาขาเจาพรหม (B = .262, P < .01) ซึ่งยอมรับสมมติฐาน 1.2
ปจจัยดานคุณคาผลิตภัณฑ สงผลเชิงบวกตอความพึงพอใจของลูกคาธนาคารออมสิน สาขาเจาพรหม (B = .160, P < .01) ซึ่งยอมรับสมมติฐาน 1.3
ปจจัยดานการจัดการลูกคาสัมพันธ สงผลเชิงบวกตอความพึงพอใจของลูกคาธนาคารออมสิน สาขา เจาพรหม (B = .069, P < .10) ซึ่งยอมรับ
สมมติฐาน 1.4
ปจจัยดานคุณภาพการบริการ ภาพลักษณองคกร คุณคาผลิตภัณฑและการจัดการลูกคาสัมพันธสงผลเชิงบวกตอความภักดีของลูกคา จากการวิจัยพบวา
ปจจัยดานคุณภาพการบริการ สงผลเชิงบวกตอความภักดีของลูกคาธนาคารออมสิน สาขาเจาพรหม (B = .298, P < .01) ซึ่งยอมรับสมมติฐาน 2.1
ปจจัยดานภาพลักษณองคกร ไมสงผลเชิงบวกตอความภักดีของลูกคาธนาคารออมสิน สาขาเจาพรหม (B = -.047, P > .10) ซึ่งปฏิเสธสมมติฐาน 2.2
ปจจัยดานคุณคาผลิตภัณฑ สงผลเชิงบวกตอความภักดีของลูกคาธนาคารออมสิน สาขาเจาพรหม (B = .335, P < .01) ซึ่งยอมรับสมมติฐาน 2.3
ปจจัยดานการจัดการลูกคาสัมพันธ สงผลเชิงบวกตอความภักดีของลูกคาธนาคารออมสิน สาขาเจาพรหม (B = .313, P < .01) ซึ่งยอมรับสมมติฐาน 2.4
ความพึงพอใจของลูกคาสงผลเชิงบวกตอความภักดีของลูกคา จากการวิจัยพบวา
ความพึงพอใจสงผลเชิงบวกตอความภักดีของลูกคาธนาคารออมสิน สาขาเจาพรหม (B = .754, P < .01) ซึ่งยอมรับสมมติฐาน 3

อภิปรายผล
การศึกษาความพึงพอใจและความภักดีของลูกคา ธนาคารออมสิน สาขาเจาพรหม พบวา
1. ปจจัยดานคุณภาพการบริการ ภาพลักษณองคกร คุณคาผลิตภัณฑและการจัดการลูกคาสัมพันธสงผลเชิงบวกตอความพึงพอใจของลูกคา
เนื่องจากปจจัยดังกลาวเปนปจจัยพื้นฐานสําหรับการตัดสินใจในการเลือกใชบริการ ซึ่งในปจจุบันลูกคาจะใหความสนใจในดานคุณภาพการบริการ
เปนอันดับตนๆ (วัชรพงษ, 2552) ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของธนวรรธน (2553) ศึกษาความพึงพอใจของผูรับบริการตอคุณภาพการใหบริการ พบวา
ความพึงพอใจในการบริการเกิดจากการประเมินคุณคาการรับรูคุณภาพของการบริการเกี่ยวกับผลิตภัณฑบริการตามลักษณะของการบริการ และ
กระบวนการนําเสนอบริการในวงจรของการใหบริการระหวางผูใหบริการและผูรับบริการ ซึ่งถาตรงกับสิ่งที่ผูรับบริการมีความตองการหรือตรงกับ
ความคาดหวังที่มีอยู หรือประสบการณที่เคยไดรับบริการตามองคประกอบดังกลาวขางตน ก็ยอมจะนํามาซึ่งความพึงพอใจในบริการนั้น ทิพยฤทัย
(2545) ศึ กษา ด า นภาพลั กษณ อ งค กรส งผลต อ ความพึ ง พอใจของลู กคา ทําให ลู กค า ตั ด สินใจในการมาใช บ ริ การ ซึ่ ง ภาพลักษณ แ ละชื่อ เสี ย งมี
ความสําคัญในการเลือกใชบริการของลูกคา ดังที่จิราภรณ (2551) กลาววา ภาพลักษณองคการเปนเครื่องมือในการบริหารงานในหนวยงานที่เปนที่
เชื่อถือ ไดรับการยอมรับ มีชื่อเสียงเปนที่รูจัก ซึ่งทําใหองคการนั้นๆ มีความเจริญกาวหนาและการสรางภาพลักษณใหลูกคายอมรับและเห็นดวย จะ
สงผลตอความพึงพอใจของลูกคาในที่สุด สวนปจจัยดานคุณคาผลิตภัณฑสงผลตอความพึงพอใจของลูกคา สอดคลองกับผลงานของอรปรียา (2554)
ที่กลาววา คุณคาผลิตภัณฑมีเปาหมายเพื่อสรางความพึงพอใจสูงสุดใหกับลูกคา เปนการสรางผลิตภัณฑใหไดคุณภาพดี โดยสรางสิ่งที่เปนคุณคาที่
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ลูกคาตองการใหเกิดขึ้นกับผลิตภัณฑขององคกร นอกจากนี้ยังพบวา ปจจัยดานการจัดการลูกคาสัมพันธสงผลเชิงบวกตอความพึงพอใจของลูกคา
สอดคลองกับงานวิจัยของ Sansook and Ussahawanitchakit (2010) ศึกษา เรื่องความสามารถในการจัดการลูกคาสัมพันธเชิงกลยุทธและผลการ
ดําเนินงานทางการตลาด : งานวิจัยเชิงประจักษในอุตสาหกรรมการบริการดานสุขภาพในประเทศไทย พบวา การจัดการลูกคาสัมพันธเชิงกลยุทธและ
ผลการดําเนินงานทางการตลาดสงผลตอความพึงพอใจของลูกคา เนื่องจากการจัดการลูกคาสัมพันธเปนกระบวนการจัดการสรางความสัมพันธระยะ
ยาวและตอบสนองความตองการของลูกคาดวยสินคาหรือบริการเพื่อสรางความพึงพอใจแกลูกคาใหมากที่สุด (นิตยา, 2553)
2. ปจจัยดานคุณภาพการบริการ คุณคาผลิตภัณฑและการจัดการลูกคาสัมพันธสงผลเชิงบวกตอความภักดีของลูกคา ปจจัยดานคุณภาพการ
บริการสงผลเชิงบวกตอความภักดีของลูกคา ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของวัชรพงษ (2552) ศึกษาเรื่อง ความสัมพันธระหวางคุณภาพการใหบริการกับ
ความจงรักภักดีของลูกคา ผลการวิจัยพบวา คุณภาพการใหบริการมีความสัมพันธกับความจงรักภักดีของลูกคาที่ใชบริการ การบริการที่ดีมีคุณภาพ
เปนปจจัยหนึ่งที่จะสรางความประทับใจใหลูกคากลับมาใชบริการซ้ําอีกและเปนการสรางความผูกพัน ระหวางลูกคา ซึ่งเปนผูใชบริการกับองคกรซึ่ง
เปนผูใหบริการ ปจจัยดานคุณคาผลิตภัณฑสงผลเชิงบวกตอความภักดีของลูกคาสอดคลองกับงานวิจัยของอดุลย (2546) ซึ่งศึกษาพบวา ผลิตภัณฑ
ตองสอดคลองกับความตองการของลูกคา และจะตองแตกตางจากผลิตภัณฑของคูแขงขันใหมากที่สุดมีการปรับปรุงผลผลิตใหมีคุณภาพตามที่ลูกคา
ตองการใหมากที่สุด เพื่อสรางใหลูกคารูสึกพึงพอใจและเกิดความภักดีในการใชบริการ สําหรับปจจัยดานการจัดการลูกคาสัมพันธสงผลเชิงบวกตอ
ความภักดีของลูกคาซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ Sansook and Ussahawanitchakit (2010) ศึกษาเรื่องความสามารถในการจัดการลูกคาสัมพันธเชิงกล
ยุทธและผลการดําเนินงานทางการตลาด: งานวิจัยเชิงประจักษในอุตสาหกรรมการบริการดานสุขภาพในประเทศไทย พบวา การจัดการลูกคาสัมพันธ
เชิงกลยุทธและผลการดําเนินงานทางการตลาด สงผลตอความพึงพอใจและความภักดีของลูกคา การสรางความสัมพันธระยะยาวหรือ CRM เปน
เครื่องมือในการผูกใจลูกคาใหมีความภักดีตอองคกรไดเปนอยางดี
ในทางตรงกันขามพบวา ปจจัยดานภาพลักษณองคกรไมสงผลเชิงบวกตอความภักดีของลูกคา ธนาคารออมสิน สาขาเจาพรหม ซึ่งอาจเปน
เพราะกลุมลูกคาสวนใหญมุงในเรื่องของผลตอบแทน โดยไมไดใหความสําคัญในดานภาพลักษณองคกร และภาพลักษณองคกรไมไดมีอิทธิพลใน
การจูงใจใหลูกคารูสึกอยากกลับมาใชบริการซ้ําอีก ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของปยะวรรณ (2542) ที่ศึกษา การสืบสวนการขับเคลื่อนความจงรักภักดี
ของธนาคารโดยเกี่ยวพันกับความสัมพันธระหวางภาพลักษณ คุณภาพการบริการและความพึงพอใจ พบวา ภาพลักษณไมมีผลทางบวกโดยตรงกับ
ความจงรักภักดี แตภาพลักษณจะมีผลทางบวกกับความจงรักภักดีโดยผานคุณภาพการบริการ
3. ความพึงพอใจของลูกคาสงผลเชิงบวกตอความภักดีของลูกคาธนาคารออมสิน สาขาเจาพรหม เปนเพราะเมื่อลูกคามีความพึงพอใจในการมา
ใชบริการจึงทําใหอยากกลับมาใชบริการอีก เชนเดียวกับงานวิจัยของ Sansook and Ussahawanitchakit และอําพล พบวา ความพึงพอใจสงผลตอความ
ภักดีของลูกคา ความจงรักภักดีของลูกคาเปนสิ่งที่คอยๆ ปรากฏขึ้น ในขั้นแรกลูกคาตองรูสึกพึงพอใจตอสินคาหรือบริการกอน หลังจากลูกคารูสึกพึง
พอใจจะนําไปสูความสุขและกลายเปนความจงรักภักดีตอองคกรไดในที่สุด

4. สรุปผล
การศึกษาความพึงพอใจและความภักดีของลูกคา ธนาคารออมสิน สาขาเจาพรหม สรุปผลการศึกษาไดดังนี้
1. การวิเคราะหปจจัยดานคุณภาพการบริการ ภาพลักษณองคกร คุณคาผลิตภัณฑและการจัดการลูกคาสัมพันธสงผลเชิงบวกตอความพึงพอใจ
ของลูกคาธนาคารออมสิน สาขาเจาพรหม ผลการศึกษาพบวา ปจจัยดานคุณภาพการบริการ ภาพลักษณองคกร คุณคาผลิตภัณฑและการจัดการลูกคา
สัมพันธสงผลเชิงบวกตอความพึงพอใจของลูกคา ไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
2. การวิเคราะหปจจัยดานคุณภาพการบริการ ภาพลักษณองคกร คุณคาผลิตภัณฑและการจัดการลูกคาสัมพันธสงผลเชิงบวกตอความภักดีของ
ลูกคาธนาคารออมสิน สาขาเจาพรหม ผลการศึกษาพบวา ปจจัยดานคุณภาพการบริการ คุณคาผลิตภัณฑและการจัดการลูกคาสัมพันธสงผลเชิงบวก
ตอความภักดีของลูกคา ไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
สําหรับปจจัยดานภาพลักษณองคกรไมสงผลเชิงบวกตอความภักดีของลูกคาธนาคารออมสินสาขาเจาพรหม
3. การวิเคราะหความพึงพอใจของลูกคาสงผลเชิงบวกตอความภักดีของลูกคา ธนาคารออมสิน สาขาเจาพรหม ผลการศึกษาพบวา ความพึงพอใจ
ของลูกคาสงผลเชิงบวกตอความภักดีของลูกคาธนาคารออมสิน สาขาเจาพรหม
ดังนั้น ผูบริหารควรนําผลการวิจัยไปเปนแนวทางในการพัฒนาดานคุณภาพการบริการ ดานคุณคาผลิตภัณฑและดานการจัดการลูกคาสัมพันธ
เพื่อสงผลใหลูกคาเกิดความพึงพอใจและความภักดีตอองคกรตอไป

- 271 -

Oral Presentation

Proceeding of RMUTTO Research Conference 2012

5. เอกสารอางอิง
กัลยา วานิชยบัญชา. 2549. การใช SPSS for Windows ในการวิเคราะหขอมูล. พิมพครั้งที่ 9. กรุงเทพฯ : โรงพิมพธรรมสาร.
จิราภรณ สีขาว. ภาพลักษณองคกร. [online]. เขาถึงจาก http://www.moe.go.th/wijai/image.htm : 2551
ธนวรรธน บริพันธุ. ความพึงพอใจของผูรับบริการตอคุณภาพการใหบริการขออนุญาตผลิต นําเขา และขึ้นทะเบียนอาหารสัตวของสํานักพัฒนาระบบ
และรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตว กรมปศุสัตว. [online]. เขาถึงจาก http://www.dld.go.th/certify : 2553.
ธีรพันธ โลทองคํา. ความภักดีของลูกคา. [online]. เขาถึงจาก http://www.nidambe11.net/ekonomiz/2004q4/article2004nov30p5.htm : 2547.
นิตยา แซอึ้ง. 2553. การศึกษารูปแบบการจัดการลูกคาสัมพันธออนไลนที่เหมาะสมสําหรับ ธุรกิจโลจิสติกสประเภทรถโดยสารไมประจําทาง.
วิทยานิพนธ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ.
ทิพยฤทัย ตระกาลศักดิกุล. 2545. ภาพลักษณขององคกรกับการรับรูคุณภาพการบริการของลูกคาธนาคารออมสินในเขตจังหวัดเชียงใหม .
วิทยานิพนธ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเชียงใหม.
บงกช ชื่นกลิ่น. 2546. ความสัมพันธระหวางผลการปฏิบัติงานของฝายบริการกับความพึงพอใจของลูกคาและความภักดีตอตราสินคาของผูใชรถยนต
ญี่ปุนในจังหวัดเชียงใหม. วิทยานิพนธ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเชียงใหม.
ปยะวรรณ พุมโพธิ์. 2542. ความภักดีตอตราสินคา การขยายตราสินคาและการประเมินของผูบริโภคตอปจจัยที่มีผลกระทบตอการขยายตราสินคา.
วิทยานิพนธ นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ.
ภาวิณี ใจโพธิ์. 2551. ความพึงพอใจของลูกคาที่มีตอการใหบริการของธนาคารออมสิน สาขาเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม. วิทยานิพนธบริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเชียงใหม.
วัชรพงษ สุขวงศพล. 2552. ความสัมพันธระหวางคุณภาพการใหบริการกับความจงรักภักดีตอตราสินคาของบริษัท ตะวันแดง สาดแสงเดือน จํากัด
(สาขาคลองตัน). วิทยานิพนธ บริการธุรกิจมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ.
อดุลย จาตุรงคกุล. 2546. การบริหารการตลาดกลยุทธและยุทธวิธี. พิมพครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.
อรปรียา ศิริมงคล. การบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย. [online]. เขาถึงจาก http://mmmru607.blogspot.com/2011/05/blog-post.html : 2554.
อําพล นววงศเสถียร. 2551. ปจจัยที่มีผลตอการเติบโตที่ยั่งยืนของธุรกิจครอบครัวในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย. วิทยานิพนธ รัฐประศาสน
ศาสตร, มหาวิทยาลัยนิดา.
Sansook, Jantana and Ussahawanitchakit, Phapruke. 2010. Stategic customer relationship management capabilities and market performance: an
empirical study of health service industries in Thailand. International Journal of Business Strategy. 10.

- 272 -

Proceeding of RMUTTO Research Conference 2012

Oral Presentation

ปจจัยที่สงผลตอความตองการพัฒนาตนเองของพนักงานบริษัทไฮเทค นิทซู (ประเทศไทย) จํากัด
Factors Affecting Self Development of Employees at Hi-Tech Nittsu (Thailand) Company Limited
รวีวรรณ รักษาความดี
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บทคัดยอ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาปจจัยที่สงผลตอความตองการพัฒนาตนเองของพนักงาน บริษัทไฮเทค นิทซู (ประเทศไทย) จํากัด
โดยศึกษาเฉพาะพนักงานที่ปฏิบัติงานอยูในบริษัทไฮเทค นิทซู (ประเทศไทย) จํากัด เครื่องมือที่ใชเปนแบบสอบถาม จากกลุมตัวอยางจํานวน 210 คน
วิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมสําเร็จรูป สถิติที่ใช ไดแก t-test คาความแปรปรวนทางเดียวและการวิเคราะหความถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression
Analysis) ผลการวิจัยพบวา พนักงานบริษัทไฮเทค นิทซู (ประเทศไทย) จํากัด ที่มีปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา
ระยะเวลาปฏิบัติงาน และรายไดเฉลี่ยตอเดือนตางกัน มีความตองการพัฒนาตนเองไมแตกตางกัน นอกจากนี้ปจจัยความกาวหนาในอาชีพ ปจจัยการ
เปลี่ยนแปลงองคกร ปจจัยการตระหนักในการเขาสูประชาคมอาเซียน สงผลตอความตองการพัฒนาตนเอง
คําสําคัญ : ความตองการพัฒนาตนเอง ความกาวหนาในอาชีพ การเปลี่ยนแปลงองคกร การตระหนักในการเขาสูประชาคมอาเซียน

Abstract

The purpose of this research was to study the factors of the employees’ the self development need at Hi-Tech Nittsu (Thailand)
company limited by studying employees working there. The research instruments were 210 copies of questionnaires. The data were analyzed by
percentage, t-test, one-way ANOVA, and multiple regressions analysis. The results are indicated as follows: the factors of the employees’ the self
development needs in the difference of sex, age, status, education level, period working and average income per month their difference is a factor
in career advancement, factor organizational change, factor to participate in the realization of the ASEAN community affecting the self
development need of employees.
Keywords: Self-development needs, Career advancement, Organizational change, To participate in the realization of the ASEAN community.

1. บทนํา

ปจจุบันความเจริญของสังคมและวัตถุสรางการแขงขันในระบบธุรกิจ นําไปสูการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและไรพรมแดน สภาพแวดลอม
ภายนอกสงผลตอการบริหารงานภายในองคกร สงผลใหเกิดการเปลี่ยนรูปแบบการบริหารจัดการภายในองคกรอยางตอเนื่อง เพื่อใหทันตอสภาวะการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสังคมโลกปจจุบัน และเพื่อตอบสนองความตองการพัฒนาตนเองของพนักงานภายในองคกรจะตองมีความรู ความเขาใจ
หลักการเปลี่ยนแปลง และหลักการพัฒนาตนเองเพื่อพัฒนาความรู และประสบการณอยูตลอดเวลา และสามารถนําไปปรับใชในการปฏิบัติงานได
อยางมีประสิทธิภาพ แตเนื่องจากกระบวนการรับรูของแตละบุคคลแตกตางกัน เพราะยังไมเห็นความสําคัญของการพัฒนาตนเอง จึงเกิดความกลัว
ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น เพราะฉะนั้นองคกรที่จะประสบความสําเร็จไดนั้นบุคลากรตองมีการพัฒนาตนเองและผูบริหารในองคกรจะตองมีความรูความ
เขาใจถึงเหตุผลในการพัฒนาและสามารถจัดการกับสิ่งที่เกิดขึ้น รวมถึงองคกรจะตองสนับสนุนใหพนักงานมีการพัฒนาตนเองใหกาวทันและกาวนํา
ตอการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกใหได ซึ่งหากไมมีการพัฒนาตนเองแลวในการจัดการและรับมือกับการเปลี่ยนแปลงคงเปนไปไดยาก จึงมีความ
จําเปนที่องคกรและพนักงานในองคกรจะตองมีการพัฒนาตนเองใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต (สุเทพ, 2548)
บริษัทไฮเทค นิทซู (ประเทศไทย) จํากัด เปนบริษัทลูกในเครือของบริษัท นิปปอน เอ็กซเพรส จํากัด ที่ดําเนินงานโดยประเทศญี่ปุนที่เปนผูนํา
ดานโลจิ สติกส และการใหบริการขอมู ลระดับโลก โดยบริษัท ฯ เปด ดําเนิน กิจการดานการเดินพิธี การทางศุลกากร การนําเขา -สงออก บริการ
คลังสินคา และบริการการขนสงสินคาทั้งภายในประเทศและระหวางประเทศ ที่มีสาขาอยูทั่วโลก (บริษัทไฮเทค นิทซู (ประเทศไทย) จํากัด, 2555)
จากขอมูลขางตน ผูวิจัยตระหนักถึงความตองการพัฒนาตนเองของพนักงาน เพื่อพรอมรับมือกับสถานการณการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยางไมหยุดยั้ง
เนื่องจากปจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา ไมวาจะเปนในเรื่องของ เทคโนโลยี การสื่อสาร สภาพเศรษฐกิจ และขอมูลขาวสารตางๆ และ
จากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็วนี้ เปนแรงพลังผลักดันใหบุคคลตองตระหนักถึงความสําคัญของการเปลี่ยนแปลง อันสงผลทําใหเกิดความ
ตองการพัฒนาตนเอง ซึ่งจะสงผลใหเกิดความสําเร็จในอนาคต
จากความเปนมาและความสําคัญของปญหาทําใหผูวิจัยสนใจที่จะศึกษา ปจจัยที่สงผลตอความตองการพัฒนาตนเองของพนักงาน บริษัทไฮเทค
นิทซู (ประเทศไทย) จํากัด ประกอบดวยปจจัยสวนบุคคล ความกาวหนาในอาชีพ การเปลี่ยนแปลงองคกร และการตระหนักในการเขาสูประชาคม
อาเซียน ซึ่งผลการศึกษาจะเปนแนวทางสําหรับผูบริหาร และผูมีหนาที่เกี่ยวของไดรับทราบ และนําขอมูลที่เปนประโยชนมาประยุกตใชในการ
สงเสริม สนับสนุนการพัฒนาความรู ความเขาใจในดานทักษะ ตาง ๆ เพื่อพัฒนาความสามารถของทรัพยากรมนุษยอยางตอเนื่อง ซึ่งจะเปนการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการทํางานของพนักงานใหดียิ่งขึ้น
วัตถุประสงคในการวิจัย
1. เพื่อศึกษาปจจัยความกาวหนาในอาชีพ การเปลี่ยนแปลงองคกร การตระหนักในการเขาสูประชาคมอาเซียน และความตองการพัฒนาตนเอง
ของพนักงานบริษัทไฮเทค นิทซู (ประเทศไทย) จํากัด
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2. เพื่อเปรียบเทียบความตองการพัฒนาตนเองของพนักงานบริษัทไฮเทค นิทซู (ประเทศไทย) จํากัดที่มีลักษณะสวนบุคคล จําแนก ตาม เพศ
อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ระยะเวลาปฏิบัติงาน และรายไดเฉลี่ยตอเดือน ที่แตกตางกัน
3. เพื่อศึกษาปจจัยความกาวหนาในอาชีพ การเปลี่ยนแปลงองคกร และการตระหนักในการเขาสูประชาคมอาเซียนสงผลตอความตองการ
พัฒนาตนเองของพนักงานบริษัทไฮเทค นิทซู (ประเทศไทย) จํากัด
สมมติฐาน
สมมติฐานที่ 1: พนักงาน บริษัทไฮเทค นิทซู (ประเทศไทย) จํากัด ที่มีลักษณะสวนบุคคลตางกัน มีความตองการพัฒนาตนเอง แตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ
สมมติฐานที่ 2: ความกาวหนาในอาชีพ การเปลี่ยนแปลงองคกร การตระหนักในการเขาสูประชาคมอาเซียน สงผลในเชิงบวกตอความตองการ
พัฒนาตนเองของพนักงานบริษัทไฮเทค นิทซู (ประเทศไทย) จํากัด
ในการวิจัยครั้งนี้ ศึกษาปจจัยที่สงผลตอความตองการพัฒนาตนเองของพนักงานบริษัทไฮเทค นิทซู (ประเทศไทย) จํากัด โดยมุงศึกษาถึงปจจัย
ความกาวหนาในอาชีพ การเปลี่ยนแปลงองคกร และการตระหนักในการเขาสูประชาคมอาเซียน ที่สงผลตอความตองการพัฒนาตนเองของพนักงาน
เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทํางานใหมากยิ่งขึ้น สามารถสรุปกรอบแนวคิดในการวิจัย ไดดังนี้
ขอมูลสวนบุคคล

-

เพศ

- อายุ

สถานภาพ

- ระดับการศึกษา

ระยะเวลาที่ปฏิบตั ิงานในองคกรปจจุบัน
รายไดเฉลี่ยตอเดือน

ความกาวหนาในอาชีพ

-

การวางแผนอาชีพงาน

- การพัฒนาอาชีพงาน

การเปลี่ยนแปลงองคกร

-

ความตองการพัฒนาตนเองของพนักงาน
บริษัท ไฮเทค นิทซู (ประเทศไทย) จํากัด

การเปลี่ยนแปลงโครงสราง
การเปลี่ยนแปลงกิจกรรมการทํางาน
การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี

การตระหนักในการเขาสูประชาคมอาเซียน
การทํางานขามวัฒนธรรม
การบริหารความหลากหลายของคนในองคกร
การเพิ่มความรูในการปฏิบัติงานที่เปนสากล

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
การพัฒนาตนเอง (Self-development) หมายถึง การเพิ่มพูนความรู ทักษะ ประสบการณ และความสามารถของตนเอง โดยการแสวงหา
ความเจริญกาวหนาดวยตนเอง จากกระบวนการทางการศึกษาอบรม หรือกระบวนการอื่นที่หลากหลาย เพื่อใหบรรลุเปาหมายในการทํางานรวมถึง
การดํารงชีวิต การพัฒนาตนเองซึ่งถือวามีความสําคัญอยางมากที่จะทําใหเกิดความสําเร็จในการดําเนินงานรวมถึงความสําเร็จของตัวบุคคล (วิบูลย จูง,
2551) ซึ่งสอดคลองกับทฤษฎีลําดับขั้นความตองการของมาสโลว กลาวคือมนุษยมีความตองการประสบความสําเร็จ ดังนั้นมนุษยจึงตองการพัฒนา
ตนเองเพื่อเปนการเพิ่มศักยภาพของตนใหมากยิ่งขึ้น
ความกาวหนาในอาชีพ (Career advancement) หมายถึง ความกาวหนาในการทํางานของพนักงานตามสายอาชีพงานเดิม และการเปลี่ยนสายงาน
ใหมเพื่อใหพนักงานประสบความสําเร็จ และองคกรไดรับประโยชนจากทรัพยากรบุคคลสูงสุด ตลอดระยะเวลาที่ทํางานอยูกับองคกร โดยเสนทาง
ความกาวหนา ตองมีความยืดหยุน สามารถปรับเปลี่ยนไดบางตามความเหมาะสม ประกอบดวย การวางแผนอาชีพงาน และการพัฒนาอาชีพงาน (นฤมล
นินาทร, 2542)
การเปลี่ยนแปลงองคกร (Organization change) หมายถึง การเปลี่ยนสถานภาพหนึ่งที่เปนอยูในปจจุบัน ไปสูอีกสถานภาพหนึ่งในอนาตคที่กําหนด
ไวเพื่อปรับตัวใหสอดคลองกับสภาพแวดลอมตาง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อความอยูรอด ความเจริญเติบโต (กีรติ ยศยิ่งยง, 2548) การบรรลุเปาหมายขององคกร
ประกอบดวย การเปลี่ยนแปลงโครงสราง กิจกรรมการทํางาน และการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี ตลอดจนการไดเปรียบทางการแขงขัน (วรนารถ แสงมณี, 2544)
การตระหนักในการเขาสูประชาคมอาเซียน หมายถึง การเตรียมความพรอมในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในดานตาง ๆ ประกอบดวย การ
ทํางานขามวัฒนธรรม การบริหารความหลากหลายของคนในองคกร การเพิ่มความรูในการปฏิบัติงานที่เปนสากล (ดิลก ถือกลา, 2555) ซึ่งนักบริหาร
ทรัพยากรมนุษย ควรมีการเตรียมรับมือการเขาสูประชาคมอาเซียนเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะความรูดานภาษาโดยเฉพาะภาษาอังกฤษ ใหอยูในระดับที่
ใช งานไดเ ป นอย างดี ทั้ง อ าน พู ด และเขีย น การปรั บวิ ธี คิ ดให เปนสากล การพั ฒนาทั กษะดานการทํางานข ามวั ฒนธรรมและการบริหารความ
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หลากหลายของคนในองคกร และการเพิ่มความรูความชํานาญในงานบริหารทรัพยากรมนุษยที่เปนสากล (ดิลก ถือกลา, 2555) บุคคลที่ทํางานจะตอง
พัฒนาตนเองในการเรียนรูใหสามารถใชภาษาอังกฤษเพื่อการดําเนินชีวิตที่สมบูรณในประชาคมอาเซียน (สมเกียรติ ออนวิมล, 2555)
งานวิจัยที่เกี่ยวของ
มนตชัย เหมือนทอง (2551) ศึกษาความตองการพัฒนาตนเองของบุคลากรสํานักงานประกันสังคมเขตพื้นที่ 2 พบวาบุคลากรสํานักงาน
ประกันสังคมเขตพื้นที่ 2 ที่มี เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลาปฏิบัติงาน แตกตางกันมีความตองการพัฒนาตนเองไมแตกตางกัน
ปราณีต แตงออน (2545) ศึกษาการพัฒนาตนเองของพนักงานที่ปฏิบัติงานในฟารม เครือเบทาโกร พบวาความกาวหนาในอาชีพ ความผูกพันใน
การทํางาน และขวัญและกําลังใจในการทํางานมีความสัมพันธกับการพัฒนาตนเองใหประสบความสําเร็จ
อัญญาณีย วิภากูล (2549) ศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธกับการพัฒนาตนเองในการปฏิบัติงาน ของเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง ดานตรวจคนเขาเมืองทา
อากาศยานกรุงเทพฯ พบวาปจจัยที่มีความสัมพันธกับการพัฒนาตนเองในการปฏิบัติงาน ไดแก ลักษณะของงาน ความกาวหนาในหนาที่การงาน
ดุษฏี ไชยชนะ (2550) ศึกษาการรับรูการเปลี่ยนแปลงองคกรจากมหาวิทยาลัยของรัฐเปนมหาลัยในกํากับของรัฐของขาราชการ สังกัดสถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ พบวาการรับรูการเปลี่ยนแปลงองคกร มีความสัมพันธเชิงบวกกับ ความรูสึกมั่นคงในการทํางานในทุกดาน
และนําไปสูความตองการพัฒนาตนเอง

2. วิธีการศึกษา

การศึกษาครั้งนี้ เปนการวิจัยเชิงปริมาณ โดยใชแบบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอมูลจาก เจาพนักงาน (Officer) เจาพนักงานอาวุโส (Senior
officer) ที่ปฏิบัติงานอยูในบริษัทไฮเทค นิทซู (ประเทศไทย) จํากัด จํานวน 5 สาขา ไดแก สาขาพระนครศรีอยุธยา สาขากรุงเทพมหานคร สาขาแหลม
ฉบัง สาขายูนิชารม และสาขาโคราช รวมทั้งสิ้น 210 คน (ฝายทรัพยากรบุคคล บริษัทไฮเทค นิทซู (ประเทศไทย) จํากัด, 2555) ใชระยะเวลาในการเก็บ
รวบรวมขอมูล 2 เดือน ตั้งแต เดือนมกราคม 2555 ถึง กุมภาพันธ 2555
แบบสอบถามในการวิ จัยครั้ งนี้สร างขึ้นจากการศึกษาและทบทวนขอมูลจากเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจั ย ตาง ๆ โดยใหผูเชี่ยวชาญ
ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content validity) และตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงโครงสราง (Construct validity) โดยการใชองคประกอบเชิงยืนยัน
CFA: confirmatory factor analysis ซึ่งไดคา Factor loading ระหวาง 0.425 – 0.929 ซึ่งมีคามากกวา 0.4 (กัลยา วานิชยปญชา, 2549) และ หาคาความ
เชื่อมั่น (Reliability) ดวยคาสัมประสิทธิ์แอลฟา มีคาระหวาง 0.8937 - 0.9527 ซึ่งมีคามากกวา 0.7 (กัลยา วานิชยปญชา, 2549) ถือวาแบบสอบถามมีความ
เที่ยงตรงและนาเชื่อถือ
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก
สถิติเชิงพรรณา (Descriptive statistics) เพื่ออธิบายขอมูลทั่วไปไดแก ความถี่ และรอยละ ระดับความตองการพัฒนาตนเองของพนักงานบริษัท
ไฮเทค นิทซู (ประเทศไทย) จํากัด โดยใชสถิติ คือ คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
สถิติอางอิง (Inferential statistics) ใชทดสอบสมมติฐาน ดังนี้
1. กรณีทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง 2 กลุม ใชคาสถิติ t-test
2. กรณีทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยของกลุมตัวอยางที่มากกวา 2 กลุม ใชการวิเคราะหคาความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA)
โดยใชคา F-Test
3. การวิเคราะหความถดถอยพหุคูณ (Multiple regression analysis) เพื่อทดสอบอิทธิพลของปจจัยความกาวหนาในอาชีพ ปจจัยการ
เปลี่ยนแปลงองคกร และปจจัยการตระหนักในการเขาสูประชาคมอาเซียน ที่สงผลตอความตองการพัฒนาตนเอง

3. ผลการศึกษาและอภิปรายผล
ผูวิจัยไดนําขอมูลที่ไดจากการตอบแบบสอบถามของกลุมประชากรจํานวน 210 ชุด ทําการวิเคราะหดวยโปรแกรมสําเร็จรูป ผลการศึกษาดังนี้
1. ผลการวิเคราะหปจจัยความกาวหนาในอาชีพ การเปลี่ยนแปลงองคกร การตระหนักในการเขาสูประชาคมอาเซียน และความตองการ
พัฒนาตนเองของพนักงานบริษัทไฮเทค นิทซู (ประเทศไทย) จํากัด
จากผลการศึกษา พบวาพนักงานบริษัทไฮเทค นิทซู (ประเทศไทย) จํากัด มีความคิดเห็นตอปจจัยมีความกาวหนาในอาชีพ การเปลี่ยนแปลง
องคกร การตระหนักในการเขาสูประชาคมอาเซียน และความตองการพัฒนาตนเองในระดับมากโดยที่ความตองการพัฒนาตนเองมีคาเฉลี่ยสูงสุด
(Mean = 4.24) รองลงมาคือ ปจจัยความกาวหนาในอาชีพ (Mean = 3.68) การตระหนักในการเขาสูประชาคมอาเซียน (Mean = 3.68) และการ
เปลี่ยนแปลงองคกร (Mean = 3.58) ตามลําดับ
2. ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบความตองการพัฒนาตนเองของพนักงานบริษัทไฮเทค นิทซู (ประเทศไทย) จํากัด ที่มีลักษณะสวนบุคคล
ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ระยะเวลาปฏิบัติงาน และรายไดเฉลี่ยตอเดือน ที่แตกตางกัน
จากผลการศึกษา พบวา พนักงานบริษัทไฮเทค นิทซู (ประเทศไทย) จํากัด ที่มี สถานภาพ และรายไดเฉลี่ยตอเดือน ที่แตกตางกันมีความคิดเห็น
เกี่ ย วกับ ความต องการพั ฒ นาตนเองไมแตกตา งกั น เนื่ อ งจากพนั กงานสว นใหญมีค วามตอ งการพั ฒ นาตนเองให ป ระสบความสํ า เร็ จ และเกิ ด
ประสิทธิผลในการทํางาน ตามทฤษฎีความตองการตามลําดับขั้นของ (Maslow) มนุษยมีความตองการ ซึ่งนํามาสูความตองการพัฒนาตนเองให
ประสบความสําเร็จในดานตางๆ สูงสุด และทฤษฎี 2 ปจจัยของเฮอรซเบอรก เกี่ยวกับแรงจูงใจในการทํางานสอดคลองกับงานวิจัยของ มนตชัย
เหมื อ นทอง เรื่ อ งการศึ ก ษาความต อ งการพั ฒ นาตนเองของบุ ค ลากรสํ า นั ก งานประกั น สั ง คมเขตพื้ น ที่ 2 (2551) ที่ พ บว า บุ ค ลากรสํ า นั ก งาน
ประกันสังคมเขตพื้นที่ 2 ที่มี เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลาปฏิบัติงาน แตกตางกันมีความตองการพัฒนาตนเองไมแตกตางกัน
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3. ผลการวิเคราะหปจจัยความกาวหนาในอาชีพ การเปลี่ยนแปลงองคกร และการตระหนักในการเขาสูประชาคมอาเซียนสงผลตอความ
ตองการพัฒนาตนเองของพนักงานบริษัท ไฮเทค นิทซู (ประเทศไทย) จํากัด

ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะหความถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)
ความตองการพัฒนาตนเอง (SDN)
Constant
1. ความกาวหนาในอาชีพ (CA)
2. การเปลี่ยนแปลงองคกร (OC)
3. การตระหนักในการเขาสูประชาคมอาเซียน (ASEAN)
AdjR2 = 0.273
*มีนัยสําคัญทางสถิติทรี่ ะดับ 0.05*

สัมประสิทธิ์การถดถอย
2.735
0.154
0.123
0.572

ความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน

t

0.060
0.060
0.061

2.558
2.057
9.441

P-Value
0.011*
0.041*
0.000*

จากตารางที่ 1 พบวาตัวแปรอิสระสามารถพยากรณความตองการพัฒนาตนเองของพนักงานบริษัทไฮเทค นิทซู (ประเทศไทย) จํากัด คิดเปนรอยละ
27.30 โดยพิจารณาจาก คา Adjusted R Square เทากับ 0.273 และจากผลการวิเคราะหพบวา ความกาวหนาในอาชีพ การเปลี่ยนแปลงองคกร และการ
ตระหนักในการเขาสูประชาคมอาเซียน สงผลตอความตองการพัฒนาตนเองของพนักงานบริษัท ไฮเทค นิทซู (ประเทศไทย) จํากัด ดังนี้
ความกาวหนาในอาชีพ สงผลในเชิงบวกตอความตองการพัฒนาตนเองของพนักงานบริษัทไฮเทค นิทซู (ประเทศไทย) จํากัด (B1 = 0.154, P < 0.05) ซึ่ง
ยอมรับสมมติฐาน การเปลี่ยนแปลงองคกร สงผลในเชิงบวกตอความตองการพัฒนาตนเองของพนักงานบริษัทไฮเทค นิทซู (ประเทศไทย) จํากัด (B2 = 0.123,
P < 0.05) ซึ่งยอมรับสมมติฐาน การตระหนักในการเขาสูประชาคมอาเซียน สงผลในเชิงบวกตอความตองการพัฒนาตนเองของพนักงาน บริษัทไฮเทค
นิทซู (ประเทศไทย) จํากัด (B3 = 0.572, P < 0.05) ซึ่งยอมรับสมมติฐาน
การศึกษาปจจัยความกาวหนาในอาชีพ การเปลี่ยนแปลงองคกร และการตระหนักในการเขาสูประชาคมอาเซียนสงผลตอความตองการพัฒนาตนเองของ
พนักงานบริษัทไฮเทค นิทซู (ประเทศไทย) จํากัด พบวา ความกาวหนาในอาชีพสงผลตอความตองการพัฒนาตนเองของพนักงานบริษัทไฮเทค นิทซู (ประเทศ
ไทย) จํากัด เนื่องจากบริษัทไฮเทค นิทซู (ประเทศไทย) จํากัด ไดมีการวางแผนการพัฒนาสายงานอาชีพไว มีการจัดและกําหนดแผนการเติบโตของพนักงาน
โดยมีตําแหนงหนาที่และคาแรงที่สูงขึ้นจึงจําเปนที่ตองพัฒนาตนเองใหมีความรูความสามารถในการทํางานตางๆเพื่อใหตนเองประสบความสําเร็จในงาน
อาชีพ สอดคลองกับงานวิจัยของ ปราณีต (2545) เรื่องการพัฒนาตนเองของพนักงานที่ปฏิบัติงานในฟารม เครือเบทาโกร ที่พบวาความกาวหนาในอาชีพ ความ
ผูกพันในการทํางาน และขวัญและกําลังใจในการทํางานมีความสัมพันธกับการพัฒนาตนเองใหประสบความสําเร็จ เชนเดียวกันกับงานวิจัยของอัญญาณีย วิภา
กูล เรื่องปจจัยที่มีความสัมพันธกับการพัฒนาตนเองในการปฏิบัติงาน ของเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง ดานตรวจคนเขาเมืองทาอากาศยานกรุงเทพฯ (2549) ที่
พบวาปจจัยที่มีความสัมพันธกับการพัฒนาตนเองในการปฏิบัติงาน ไดแก ลักษณะของงาน ความกาวหนาในหนาที่การงาน
การเปลี่ยนแปลงองคกรสงผลตอความตองการพัฒนาตนเองของพนักงานบริษัทไฮเทค นิทซู (ประเทศไทย) จํากัด เนื่องจากบริษัทไฮเทค นิทซู
(ประเทศไทย) จํากัด มีการเปลี่ยนแปลงภายในองคกรและมีการเพิ่มตําแหนงงานที่สูงขึ้น พนักงานจึงตองมีการพัฒนาตนเองใหมีศักยภาพเพียงพอกับ
ตําแหนงงานนั้นๆ สอดคลองกับงานวิจัยของดุษฏี ไชยชนะ เรื่องการรับรูการเปลี่ยนแปลงองคกรจากมหาวิทยาลัยของรัฐเปนมหาลัยในกํากับของรัฐ
ของขาราชการ สังกัดสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ (2550) ที่พบวาการรับรูการเปลี่ยนแปลงองคกร มีความสัมพันธเชิงบวกกับ
ความรูสึกมั่นคงในการทํางานในทุกดาน จึงนําไปสูความตองการพัฒนาตนเองของพนักงาน
ปจจัยการตระหนักในการเขาสูประชาคมอาเซียนพบวาสงผลตอความตองการพัฒนาตนเองของพนักงานบริษัทไฮเทค นิทซู (ประเทศไทย) จํากัด
เนื่องจากนักบริหารทรัพยากรมนุษย ควรมีการเตรียมรับมือการเขาสูประชาคมอาเซียนเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะความรูดานภาษาโดยเฉพาะภาษาอังกฤษ ให
อยูในระดับที่ใชงานไดเปนอยางดีทั้งดานการอาน พูด และเขียน การปรับวิธีคิดใหเปนสากล การพัฒนาทักษะดานการทํางานขามวัฒนธรรมและการ
บริหารความหลากหลายของคนในองคกร และการเพิ่มความรูความชํานาญในงานบริหารทรัพยากรมนุษยที่เปนสากล (ดิลก ถือกลา, 2555) บุคคลที่ทํางาน
จะตองพัฒนาตนเองในการเรียนรูใหสามารถใชภาษาอังกฤษเพื่อการดําเนินชีวิตที่สมบูรณในประชาคมอาเซียน (สมเกียรติ ออนวิมล, 2555) และประชาชน
คนไทยตองศึกษาหาขาวสาร ความรูเกี่ยวกับอาเซียนใหมากที่สุด ทั้งนี้เพื่อนํามาพัฒนาตนเองใหเปนผูนําในภูมิภาคอาเซียนไดอยางสมภาคภูมิ

4. สรุป

การศึกษาเรื่อง ปจจัยที่สงผลตอความตองการพัฒนาตนเองของพนักงาน บริษัทไฮเทค นิทซู (ประเทศไทย) จํากัด สามารถสรุป ไดดังนี้
1. ผลการวิเคราะหปจจัยความกาวหนาในอาชีพ การเปลี่ยนแปลงองคกร การตระหนักในการเขาสูประชาคมอาเซียน และความตองการพัฒนา
ตนเองของพนักงานบริษัทไฮเทค นิทซู (ประเทศไทย) จํากัด
จากผลการศึกษา พบวาระดับความคิดเห็นปจจัยความกาวหนาในอาชีพ การเปลี่ยนแปลงองคกร การตระหนักในการเขาสูประชาคมอาเซียน
และความตองการพัฒนาตนเองของพนักงานบริษัทไฮเทค นิทซู (ประเทศไทย) จํากัด อยูในระดับมากโดยที่ความตองการพัฒนาตนเองมีคาเฉลี่ย
สูงสุด รองลงมาคือ ปจจัยความกาวหนาในอาชีพ การตระหนักในการเขาสูประชาคมอาเซียน และการเปลี่ยนแปลงองคกร ตามลําดับ
2. ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบความตองการพัฒนาตนเองของพนักงานบริษัทไฮเทค นิทซู (ประเทศไทย) จํากัด ที่มีลักษณะสวนบุคคล ไดแก
เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ระยะเวลาปฏิบัติงาน และรายไดเฉลี่ยตอเดือน ที่แตกตางกัน
จากผลการศึกษา พบวาพนักงานบริษัทไฮเทค นิทซู (ประเทศไทย) จํากัด ที่มี เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ระยะเวลาปฏิบัติงาน และ
รายไดเฉลี่ยตอเดือนตางกัน มีความตองการพัฒนาตนเองไมแตกตางกัน
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3. ผลการวิเคราหปจจัยความกาวหนาในอาชีพ การเปลี่ยนแปลงองคกร และการตระหนักในการเขาสูประชาคมอาเซียนสงผลตอความตองการ
พัฒนาตนเองของพนักงานบริษัท ไฮเทค นิทซู (ประเทศไทย) จํากัด
จากผลการศึกษา พบวาพนักงานบริษัท ไฮเทค นิทซู (ประเทศไทย) จํากัด มีความคิดเห็นเชิงบวกในปจจัยดานความกาวหนาในอาชีพ การ
เปลี่ยนแปลงองคกร และการตระหนักในการเขาสูประชาคมอาเซียน สงผลตอความตองการพัฒนาตนเองของพนักงาน
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บทคัดยอ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาแบบจําลองสมการโครงสรางของกลุมตัวแปรที่มีอิทธิพลตอความภักดีของลูกคารานคาปลีกแบบ
ดั้งเดิมในพื้นที่อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา จากกลุมตัวอยาง 500 ราย ซึ่งไดจากการสุมแบบหลายขั้นตอน โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือการ
วิจัย มีคาความเที่ยงของขอคําถามระหวาง 0.6447-0.9016 การวิเคราะหแบบจําลองสมการโครงสรางดวยโปรแกรมลิสเรล ผลการวิจัยพบวา
แบบจําลองที่พัฒนาขึ้นมีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ มีสัดสวนของคาไคสแควรตอองศาความเปนอิสระเทากับ 1.98 ดัชนีวัดความกลมกลืน
(GFI) มีคาเทากับ 0.93 ดัชนีวัดความกลมกลืนที่ปรับแกแลว (AGFI) มีคาเทากับ 0.90 ดัชนีวัดระดับความกลมกลืนเปรียบเทียบ (CFI) มีคาเทากับ 0.99
ดัชนีรากกําลังสองเฉลี่ยของสวนที่เหลือ (RMR) มีคาเทากับ 0.018 ดัชนีรากที่สองของคาเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนกําลังสองของการประมาณคา
(RMSEA) มีคาเทากับ 0.044 และดัชนีวัดความพอเพียงของขนาดกลุมตัวอยางมีคาเทากับ 312.57 โดยปจจัยดานความคาดหวังตอกิจกรรม CSR ปจจัย
ดานตนทุนการเปลี่ยนบริการ ปจจัยดานความพึงพอใจของลูกคา และปจจัยดานความไววางใจของลูกคา สามารถอธิบายความแปรปรวนของตัวแปร
ในปจจัยดานความภักดีของลูกคาไดรอยละ 74 และพบวาความภักดีของลูกคาไดรับอิทธิพลทางตรงจากปจจัยดานความไววางใจมากที่สุด อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ ณ ระดับ 0.01 มีขนาดอิทธิพลเทากับ 0.64 นอกจากนี้ ความภักดีของลูกคายังไดรับอิทธิพลทางออมจากปจจัยดานความพึงพอใจ
ของลูกคา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ณ ระดับ 0.01 โดยมีขนาดอิทธิพลเทากับ 0.62
คําสําคัญ : ความภักดีของลูกคา รานคาปลีกแบบดั้งเดิม แบบจําลองสมการโครงสราง

Abstract
This research aimed to develop a structural equation model of customer loyalty to traditional retail store in Hat Yai district, Songkhla
province. The sample consisted of 500 cases of multi-stage sampling. The questionnaires were used as a research instrument with the cronbach’s
alphas ranging from 0.6447 to 0.9016. Data was significantly statistical analyzed by using LISREL program. The results indicated the developed
model was valid and fitted to empirical data. The ratio of chi-square per degrees of freedom was 1.98, GFI = 0.93, AGFI = 0.90, CFI = 0.99, RMR
= 0.018, RMSEA = 0.044 and CN = 312.57. The factors of CSR expectation, switching cost and customer trust were described 74 percent of the
variance of customer loyalty. Customer trust factor was the highest direct effect on customer loyalty at significant level 0.01 with effect sizes of
0.64 while customer satisfaction was the highest indirect effect with effect sizes of 0.62 as well.
Keywords: Customer loyalty, Traditional retail stores, Structural Equation Model

บทนํา
ปจจุบันมีงานวิจัยดานการตลาดจํานวนมาก ที่ใหความสําคัญกับความภักดีของลูกคาในแงมุมตางๆ เนื่องจากองคกรธุรกิจตางยอมรับ
บทบาทความสําคัญของความภักดีของลูกคา ที่มีสวนชวยในการสรางมูลคาเพิ่มแกองคกร เพราะการสรางความภักดีมีตนทุนที่ถูกกวาการแสวงหา
ลูกคาใหม มีความสัมพันธโดยตรงกับการบอกตอของลูกคาแบบปากตอปาก (Brown et al., 2005; Lewis and Soureli, 2006) การจําหนายสินคาไดใน
ระดับราคาที่สูงเปนพิเศษ (Reichheldl, 1996) การเพิ่มสวนแบงการตลาด (Chaudhuri and Holbrook, 2001) และเพิ่มความสามารถในการทํากําไรแก
องคกร (Andreassen and Lindestad, 1998; Chiou and Droge, 2006; Reichheld and Sasser, 1990) ซึ่งถือไดวาความภักดีของลูกคาเปนรากฐานที่สําคัญ
ในการพัฒนาความไดเปรียบทางการแขงขันแบบยั่งยืนของธุรกิจประเภทตางๆ ทั้งธุรกิจผูผลิตสินคา บริการ และการคาปลีก (Dick and Basu, 1994)
อยางไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภคของประชาชนดวยคานิยมและพัฒนาการทางสังคม การเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน
ทางการตลาด รวมถึงขอจํากัดของงานวิจัยดานความภักดีในอดีต ซึ่งยังจํากัดอยูกับธุรกิจบางประเภท เชน บริการ (Anuwichanont, 2003) โรงแรม
(Gulid, 2007) โทรศัพทเคลื่อนที่ (Vigripat, 2008) และสถาบันการเงิน (Pooltong, 2008) เปนตน ขณะที่กิจการขนาดเล็กอยางรานคาปลีกแบบดั้งเดิม
ซึ่งเปนรานจําหนายปจจัยพื้นฐานที่มีอยูเปนจํานวนมาก กระจายอยูทั่วไปตามแหลงชุมชน เปนสัญลักษณทางวัฒนธรรมที่อยูคูกับคนไทยมาชานาน
(บุญฑวรรณ วิงวอน และมนตรี พิริยะกุล, 2553) และไดรับผลกระทบจากการขยายสาขาและการแขงขันจากธุรกิจขนาดใหญ โดยเฉพาะการคาปลีก
สมัยใหม (modern trade) ซึ่งมีแนวโนมที่จะขยายตัวเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในอําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา ถือเปนพื้นที่หนึ่งที่การขยายตัวของกิจการคา

- 278 -

Proceeding of RMUTTO Research Conference 2012

Oral Presentation

ปลีกสมัยใหม ทั้งประเภทไฮเปอรมารท และรานสะดวกซื้อ เปนไปอยางรวดเร็ว และสงผลกระทบตอรานคาปลีกแบบดั้งเดิม ทั้งในแงของกําไร
ยอดขาย และจํานวนลูกคาที่ลดลง เนื่องจากมีจุดออนดานตนทุน รูปแบบรานคา การบริการ เทคโนโลยี และการบริหารจัดการ (นิพนธ พัวพงศกร
และคณะ, 2545) จึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่รานคาปลีกแบบดั้งเดิม ตองมีการปรับเปลี่ยนกลยุทธเพื่อการรักษาลูกคาเดิมเอาไว โดยจะตองมีขอมูลที่
เกี่ยวของกับองคประกอบตางๆ ซึ่งมีอิทธิพลตอความภักดีของลูกคา ตามกระบวนทัศนทางการตลาด และการแขงขันเสรีที่เกิดขึ้น
ดังนั้น งานวิจัยฉบับนี้ จึงตองการคนหาองคประกอบของความภักดีของลูกคา ในบริบทของรานคาปลีกแบบดั้งเดิม และพัฒนาขึ้นเปน
แบบจําลองสมการโครงสราง (Structural equation model: SEM) อันประกอบดวยตัวแปรแฝง และตัวแปรสังเกตไดตางๆ ที่แสดงใหเห็นถึงอิทธิพล
ทั้งทางตรงและทางออมตอความภักดีของลูกคา ทั้งนี้เพื่อเปนประโยชนแกธุรกิจคาปลีกแบบดั้งเดิม ที่สามารถจะนําขอมูลเกี่ยวกับตัวแปรเหลานั้น ไป
ใชประกอบการดําเนินกลยุทธของกิจการ ใหลูกคาเกิดความภักดี สามารถรักษาลูกคาใหอยูกับกิจการไดในระยะยาว กิจการมีผลการดําเนินงานที่ดีขึ้น
ตลอดจนสามารถตอบสนองตอความตองการของชุมชนและทองถิ่นไดดียิ่งขึ้น
วัตถุประสงคการวิจยั
1. เพื่อพัฒนาแบบจําลองสมการโครงสรางของกลุมตัวแปรที่มีอิทธิพลตอความภักดีของลูกคารานคาปลีกแบบดั้งเดิม ในพื้นที่อําเภอหาดใหญ
จังหวัดสงขลา
2. เพื่อตรวจสอบความสอดคลองของแบบจําลองที่พัฒนาขึ้นกับขอมูลเชิงประจักษ
การทบทวนวรรณกรรม
การวิเคราะหในเชิงทฤษฎีเพื่อคนหาองคประกอบหรือตัวแปรที่คาดวาจะมีอิทธิพลตอความภักดีของลูกคา จากการทบทวนวรรณกรรมสามารถ
แบงออกเปน 2 กลุม ดังนี้
กลุมแรกจัดเปนองคประกอบรวมสมัยที่เกิดจากการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศนทางการตลาดและสภาพแวดลอมทางการแขงขันของธุรกิจคาปลีก
ในยุคปจจุบัน ซึ่งประกอบดวย ตัวแปรความคาดหวังของลูกคาในการแสดงความรับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจ (Corporate Social Responsibility expectation:
CSR expectation) และตัวแปรตนทุนในการเปลี่ยนบริการ (switching cost) จากการทบทวนวรรณกรรมพบวา ความคาดหวังตอการจัดกิจกรรม CSR นั้น มี
อิทธิพลทางออมตอความภักดีของลูกคา โดยมีตัวแปรสงผาน (mediators) คือการรับรูคุณภาพบริการ (Salmones et al., 2005; Pooltong, 2008; Mandhachitara
and Pooltong, 2011) ความพึงพอใจของลูกคา (Xueming and Bhattacharya, 2006; Eskildsen and Kristensen, 2008; Lee and Bellman, 2008) และความไววางใจ
ของลูกคา (Pooltong, 2008; Castaldo et al., 2009; Pavlos et al., 2009) ขณะที่ตนทุนการเปลี่ยนบริการมีอิทธิพลทางตรงตอความภักดีของลูกคา (อัยรดาศิลา
โครต, 2550; Lam et al., 2004; Tsai et al., 2010)
กลุมที่สอง จัดเปนกลุมขององคประกอบแบบดั้งเดิม ซึ่งเปนปจจัยภายนอกหรือปจจัยภายในตัวผูบริโภคที่มีอิทธิพลตอความภักดีของลูกคา คือ
การรับรูคุณภาพบริการ (Perceived service quality) ความพึงพอใจของลูกคา (Customer satisfaction) และความไววางใจของลูกคา (Customer trust) จากการ
ทบทวนวรรณกรรมพบวา ตัวแปรเหลานี้สามารถมีอิทธิพลไดทั้งทางตรงและทางออมตอความภักดีของลูกคา ตัวแปรการรับรูคุณภาพบริการที่มีอิทธิพล
ทางออมตอความภักดีนั้น จะมีตัวแปรสงผานคือ ความพึงพอใจของลูกคา (Eskildsen and Kristensen, 2008; Lee and Bellman, 2008; Lam et al., 2004; Bourdeau,
2005) และความไววางใจของลูกคา (Pooltong, 2008; Pavlos et al., 2009) ในกรณีที่ความพึงพอใจของลูกคามีอิทธิพลทางออมตอความภักดี จะมีตัวแปรสงผาน
คือ ความไววางใจของลูกคา (Bourdeau, 2005; Kantsperger and Kunz, 2010; Kassim and Abdullah, 2010)
ตัวแปรทั้งสองกลุมดังกลาวจัดเปนตัวแปรแฝง ซึ่งไมสามารถวัดไดโดยตรง แตจะตองวัดจากตัวแปรสังเกตได จากการทบทวนวรรณกรรมพบวา
ตัวแปรแฝงความคาดหวังตอ CSR สามารถวัดไดจาก 4 ตัวแปรสังเกตได คือ การประกอบธุรกิจดวยความเปนธรรม (X1) การรับผิดชอบตอผูบริโภค (X2) การ
รวมพัฒนาชุมชนและสังคม (X3) และการดูแลรักษาสิ่งแวดลอม(X4) ซึ่งบูรณาการจากแนวคิดของ Pooltong (2008) และสถาบันธุรกิจเพื่อสังคม (2552) ขณะที่
ตัวแปรแฝงตนทุนการเปลี่ยนบริการ เมื่อบูรณาการจากแนวคิดของ Lam et al. (2004) และ Aaker (1992) สามารถวัดไดจาก 3 ตัวแปรสังเกตได คือ ตนทุนที่เกิด
จากคาใชจายที่เพิ่มขึ้น (X5) การเสียเวลาและเสียโอกาส (X6) และความยุงยากในการหาขอมูลรวมถึงการเรียนรูเทคโนโลยีที่เกี่ยวของ (X7)
สําหรับตัวแปรแฝงภายใน พบวา กรณีของตัวแปรแฝงการรับรูคุณภาพของการบริการ ใชแนวคิดของ Parasuraman, Zeithaml and Berry (1998) ซึ่ง
วัดจาก 5 ตัวแปรสังเกตได คือ ความเปนรูปธรรมของบริการ (Y1) ความเที่ยงตรง (Y2) การตอบสนองลูกคา (Y3) การใหความมั่นใจแกลูกคา (Y4) และการรูจัก
หรือเขาใจลูกคา (Y5) ขณะที่ตัวแปรแฝงความพึงพอใจของลูกคา ใชวิธีการวัดแบบหลายแงมุม ซึ่งบูรณาการจากแนวคิดของบุคคลตางๆ คือ Lam et al. (2004)
และ Aday and Andersen (1975) โดยวัดจาก 5 ตัวแปรสังเกตได คือ ความหลากหลายของผลิตภัณฑหรือบริการ (Y6) ราคา(Y7) ลักษณะทางกายภาพของรานคา
(Y8) เจาของรานหรือพนักงาน (Y9) และการสงเสริมการตลาด (Y10) กรณีของตัวแปรแฝงความไววางใจของลูกคา ใชแนวคิดของ Pooltong (2008) ที่วัดจาก 2 ตัว
แปรสังเกตได คือ ความรูสึกที่ดี (Benevolence: Y11) และความนาเชื่อถือ (Creditability: Y12) สําหรับตัวแปรแฝงความภักดีของลูกคา วัดจาก 6 ตัวแปรสังเกตได
คือ ความเขาใจของลูกคา (Y13) ความรูสึก (Y14) แนวโนมที่จะกระทํา (Y15) การบอกตอ(Y16) ความหนักแนนในสิ่งที่ชอบ (Y17) และการแสดงตัว(Y18) ตาม
แนวคิดของ Oliver (1999) และ Bourdeau (2005) จากขอมูลดังกลาว สามารถสรุปความสัมพันธระหวางตัวแปรตางๆ พัฒนาเปนแบบจําลองเชิงแนวคิดของ
องคประกอบที่มีอิทธิพลตอความภักดีของลูกคา ไดดังภาพ 1
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ภาพที่ 1 แบบจําลองเชิงแนวคิดขององคประกอบที่มีอิทธิพลตอความภักดีของลูกคา
สมมติฐานการวิจัย
จากการทบทวนวรรณกรรม สามารถกําหนดสมมติฐานที่เกี่ยวของได ดังนี้
H1 ความคาดหวังตอกิจกรรม CSR มีอิทธิพลเชิงบวก ตอการรับรูคุณภาพบริการ
H2 ความคาดหวังตอกิจกรรม CSR มีอิทธิพลเชิงบวก ตอความพึงพอใจของลูกคา
H3 ความคาดหวังตอกิจกรรม CSR มีอิทธิพลเชิงบวก ตอความไววางใจของลูกคา
H4 การรับรูคุณภาพบริการ มีอิทธิพลเชิงบวก ตอความพึงพอใจของลูกคา
H5 การรับรูคุณภาพบริการ มีอิทธิพลเชิงบวก ตอความภักดีของลูกคา
H6 การรับรูคุณภาพบริการ มีอิทธิพลเชิงบวก ตอความไววางใจของลูกคา
H7 ความพึงพอใจของลูกคา มีอิทธิพลเชิงบวก ตอความไววางใจของลูกคา
H8 ความพึงพอใจของลูกคา มีอิทธิพลเชิงบวก ตอความภักดีของลูกคา
H9 ความไววางของลูกคา มีอิทธิพลเชิงบวก ตอความภักดีของลูกคา
H10 ตนทุนการเปลี่ยนบริการ มีอิทธิพลเชิงบวก ตอความภักดีของลูกคา

วิธีดําเนินการวิจัย

กลุมตัวอยาง คือ ตัวแทนของลูกคาที่ใชบริการจากรานคาปลีกแบบดั้งเดิมในพื้นที่อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา จํานวน 500 ตัวอยาง ตาม
ขอเสนอแนะของ Lindeman, Merenda and Gold (1980) เสนอวาอัตราสวนระหวางจํานวนตัวอยางและจํานวนตัวแปรสังเกตไดควรจะเทากับ 20 ตอ 1 และ
Hair, Anderson, Tatham and Black (1998) เสนอวาจํานวนตัวอยางควรจะใชผูตอบ 5-10 คนตอพารามิเตอรที่ตองการประมาณคา 1 ตัว งานวิจัยครั้งนี้มี
จํานวนตัวแปรสังเกตไดรวม 25 ตัวแปร และมีพารามิเตอรที่ตองการประมาณคา 66 พารามิเตอร ถาอาศัยเกณฑแรกจํานวนตัวอยางทีเ่ หมาะสมควรจะเทากับ
500 ตัวอยาง ดังนั้น ถาอาศัยเกณฑที่สองจํานวนตัวอยางควรอยูระหวาง 330-660 ตัวอยาง ผูวิจัยจึงกําหนดจํานวนตัวอยางเทากับ 500 ตัวอยาง
การสุมตัวอยางใชวิธีการสุมแบบหลายขั้นตอน เริ่มตนจากแบงชั้นภูมิ โดยแบงตําบลออกเปน 2 กลุม คือ กลุมตําบลหาดใหญหรือใกลเคียง
และกลุมตําบลรอบนอก หลังจากนั้นใชการสุมแบบโควตา จับสลากแตละกลุมออกมา 2 ตําบล ซึ่งประกอบดวย ตําบลหาดใหญ ตําบลควนลัง ตําบล
ทาขาม และตําบลพะตง แลวกําหนดโควตาใหทั้ง 4 ตําบลดังกลาว จํานวนเทากัน ตําบลละ 125 ตัวอยาง หลังจากนั้นใชการสุมตัวอยางแบบเจาะจง ใน
การเลือกลูกคาจากรานคาปลีกแบบดั้งเดิม ทีตั้งอยูในตําบลตางๆ ขางตน ที่จะตอบแบบสอบถามตามจํานวนที่กําหนดไว
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคือแบบสอบถาม ซึ่งประกอบดวยขอมูลทั่วไปของลูกคา ที่เปนขอคําถามแบบตรวจสอบรายการ และขอมูล
เกี่ยวกับตัวแปรแฝงและตัวแปรสังเกตไดทั้งหมด ซึ่งขอคําถามเปนมาตรวัดแบบประมาณคาตามแนวทางของลิเคิรท 5 ระดับ จากนั้นทําการตรวจสอบ
คุณภาพของเครื่องมือในดานความตรงเชิงเนื้อหา (content validity) โดยใชวิธีการหาคาดัชนีความสอดคลองของขอคําถาม (Item-objective
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congruence: IOC) จากผูเชี่ยวชาญจํานวน 5 ทาน ซึ่งทุกขอคําถามมีคา IOC มากกวา 0.60 หลังจากนั้นนําแบบสอบถามไปทดลองใชกับลูกคาของ
รานคาปลีกแบบดั้งเดิมในอําเภอเมือง จังหวัดสงขลา จํานวน 60 คน แลวนํามาวิเคราะหเพื่อตรวจสอบหาคาความเที่ยง (reliability) โดยพิจารณาจากคา
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธอัลฟาของครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient) พบวา ขอคําถามของตัวแปรตางๆ มีคาความเที่ยงอยูระหวาง 0.64470.9016 และคาความเที่ยงทั้งฉบับเทากับ 0.9727 และเมื่อนํามาตรวจสอบความตรงเชิงโครงสราง (construct validity) เพื่อวิเคราะหคุณภาพของ
เครื่องมือในการวัดตัวแปรแฝง โดยใชคาสถิติของบารทเล็ท (Bartlett’s test of sphericity) และคาดัชนีไกเซอร-ไมเยอร-ออลคิน (Kaiser-meyer-olkin
measer of sampling adequacy: KMO) พบวา คาสถิติทดสอบของบารทเล็ทมีนัยสําคัญทางสถิติ แสดงวาเมทริกซสัมประสิทธิ์สหสัมพันธไมเปนเมท
ริกซเอกลักษณ ขณะที่ดัชนี KMO มีคาอยูระหวาง 0.500-0.881 แสดงวาขอมูลเหมาะสมที่จะทําการวิเคราะหองคประกอบ
เมื่อไดเมทริกซสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางตัวแปรของแตละองคประกอบแลว จากนั้นผูวิจัยทําการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน
(Confirmatory factor analysis: CFA) ทําการทดสอบแบบจําลองเพื่อหาความสัมพันธโครงสรางเชิงเสน ดวยโปรแกรมสําเร็จรูป LISREL ตรวจสอบ
ความสอดคลองของแบบจําลอง (goodness–for–fit measures) กับขอมูลเชิงประจักษ

ผลการวิจัย
ขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิงคิดเปนรอยละ 58.0 มีอายุอยูระหวาง 18-22 ป คิดเปนรอย
ละ 29.6 สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีมากที่สุด คิดเปนรอยละ 58.2 เมื่อจําแนกตามอาชีพพบวาเปนพนักงานบริษัทเอกชนมากที่สุด คิดเปนรอย
ละ 38.4 มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนอยูระหวาง 10,001-15,000 บาท คิดเปนรอยละ 32.0 สําหรับพฤติกรรมการซื้อสินคาหรือบริการ พบวา ผูตอบ
แบบสอบถามสวนใหญมีความถี่การใชบริการเฉลี่ย 3 ครั้งตอเดือน คิดเปนรอยละ 37.4 โดยมีจํานวนเงินที่ใชจายซื้อสินคาและบริการตอครั้งระหวาง
51-100 บาท คิดเปนรอยละ 43.2
แบบจําลองสมการโครงสรางหรือโมเดลเชิงสาเหตุของความภักดีของลูกคาตอกิจการคาปลีกแบบดั้งเดิม ที่มีการปรับแบบจําลองโดยกําหนดให
ความคลาดเคลื่อนมีความสัมพันธกันได มีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ โดยพิจารณาจากคาไคสแควรซงึ่ มีคา เทากับ 488.17 ทีอ่ งศาความเปนอิสระ
เทากับ 246 สัดสวนของคาไคสแควรตอองศาความเปนอิสระเทากับ1.98 ดัชนีวัดความกลมกลืน (GFI) มีคาเทากับ 0.93 ดัชนีวัดความกลมกลืนที่ปรับแก
แลว (AGFI) มีคาเทากับ 0.90 ดัชนีวัดระดับความกลมกลืนเปรียบเทียบ (CFI) มีคาเทากับ 0.99 ดัชนีรากกําลังสองเฉลี่ยของสวนที่เหลือ (RMR) มีคาเทากับ
0.018 ดัชนีรากที่สองของคาเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนกําลังสองของการประมาณคา (RMSEA) มีคาเทากับ 0.044 และดัชนีวัดความพอเพียงของขนาดกลุม
ตัวอยาง มีคาเทากับ 312.57 โดยปจจัยดานความคาดหวังตอกิจกรรม CSR ปจจัยดานตนทุนการเปลี่ยนบริการ ปจจัยดานความพึงพอใจของลูกคา และปจจัย
ดานความไววางใจของลูกคา สามารถอธิบายความแปรปรวนของตัวแปรในปจจัยดานความภักดีของลูกคาไดรอยละ 74
ผลการวิเคราะหอิทธิพลทางตรงระหวางตัวแปรแฝงตางๆ ในแบบจําลอง เปนไปตามสมมติฐานทุกขอ (ยกเวนขอ H5 และ H6) ซึ่งสามารถสรุป
ไดวา ความคาดหวังตอกิจกรรม CSR มีอิทธิพลทางตรงตอการรับรูคุณภาพบริการ ณ ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.01 และมีอิทธิพลทางตรงตอความพึงพอใจ
และความไววางใจของลูกคา ณ ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 การรับรูคุณภาพบริการมีอิทธิพลทางตรงตอความพึงพอใจของลูกคา ณ ระดับนัยสําคัญทาง
สถิติ 0.01 แตไมมีอิทธิพลทางตรงตอความภักดีของลูกคา และมีอิทธิพลในเชิงลบตอความไววางใจของลูกคา ณ ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ขณะที่ความ
พึงพอใจของลูกคามีอิทธิพลทางตรงตอความไววางใจและความภักดีของลูกคา ณ ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.01 เชนเดียวกับความไววางใจของลูกคาและ
ตนทุนการเปลี่ยนบริการที่มีอิทธิพลทางตรงตอความภักดีของลูกคา ณ ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.01 รายละเอียดดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะหอิทธิพลของตัวแปรตางๆ ในแบบจําลองที่ปรับแกแลว
ตัวแปรตาม

R2

อิทธิพล

CSR EXP
SWC
PSQ
0.85
ทางตรง
0.93***
ทางออม
รวม
0.93***
SAT
0.76
ทางตรง
0.11**
ทางออม
0.70***
รวม
0.81***
TRU
0.89
ทางตรง
0.35**
ทางออม
0.47***
รวม
0.82***
LOYALTY
0.74
ทางตรง
0.57***
ทางออม
0.35***
รวม
0.35***
0.57***
χ2 = 488.17
df = 246
p = 0.00000
χ2/df = 1.98
GFI = 0.93
AGFI = 0.90
RMSEA = 0.044
RMR = 0.018
CFI = 0.99
CN = 312.57
** มีนัยสําคัญทางสถิติ ณ ระดับ 0.05
*** มีนัยสําคัญทางสถิติ ณ ระดับ 0.01
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ตัวแปรอิสระ
PSQ

SAT
-

0.75***
0.75***
-0.34**
0.73***
0.39**
-0.25
0.30
0.05

TRU
0.97***
0.97***
0.07***
0.62***
0.69***

0.64***
0.64***
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เมื่อพิจารณาอิทธิพลทางตรงและอิทธิพลทางออมที่สงผลตอความภักดีของลูกคา พบวา ความภักดีของลูกคาไดรับอิทธิพลทางตรงจาก
ปจจัยดานความไววางใจมากที่สุด อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ณ ระดับ 0.01 โดยมีขนาดอิทธิพลเทากับ 0.64 รองลงมาคือปจจัยดานตนทุนการเปลี่ยน
บริการ โดยมีขนาดอิทธิพลเทากับ 0.57 นอกจากนี้ ความภักดีของลูกคายังไดรับอิทธิพลทางออมจากปจจัยดานความพึงพอใจของลูกคา และปจจัย
ดานความคาดหวังของลูกคาตอกิจกรรม CSR อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ณ ระดับ 0.01 โดยมีขนาดอิทธิพลเทากับ 0.62 และ 0.35 ตามลําดับ สําหรับ
ปจจัยที่มีอิทธิพลรวมสูงสุดตอความภักดีของลูกคา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ณ ระดับ 0.01 คือ ความพึงพอใจของลูกคา โดยมีขนาดอิทธิพลเทากับ
0.69 รายละเอียดดังภาพ 2

ภาพที่ 2 แบบจําลองสมการโครงสรางขององคประกอบที่มีอิทธิพลตอความภักดีของลูกคา

สรุปผลและการอภิปรายผล
แบบจําลองสมการโครงสรางหรือโมเดลเชิงสาเหตุของความภักดีของลูกคาตอกิจการคาปลีกแบบดั้งเดิม สรุปไดวาปจจัยดานความ
ไววางใจและปจจัยดานตนทุนการเปลี่ยนบริการมีอิทธิพลทางตรงตอความภักดีของลูกคา ซึ่งสามารถอภิปรายไดวา การที่ลูกคามีความไววางใจหรือ
ความเชื่อถือตอการใหบริการของกิจการคาปลีก จะสงผลโดยตรงตอความตั้งใจที่จะซื้อหรือใชบริการ ซึ่งถือเปนรูปแบบหนึ่งของความภักดีในเชิง
ทัศนคติ ทัศนคติที่ดีตอกิจการคาปลีกจะสงผลตอการแสดงพฤติกรรมของผูบริโภค ทั้งในรูปแบบของการอุดหนุนหรือซื้อซ้ํา และการบอกตอแบบ
ปากตอปาก เชนเดียวกับตนทุนการเปลี่ยนบริการ ซึ่งพิจารณาไดจากคาใชจาย การเสียเวลา เสียโอกาส ปญหาในการหาขอมูลที่เกี่ยวของกับการซื้อ
หรือใชบริการ และความไมมั่นใจที่เกิดจากการยายไปใชบริการที่กิจการคาปลีกอื่นๆ ประเด็นเหลานี้ สงผลใหลูกคาเกิดความภักดีตอกิจการหรือผู
ใหบริการรายเดิม ซึ่งผลที่เกิดขึ้นดังกลาวสอดคลองกับทฤษฏีวาดวยการกระทําที่มีเหตุผล (Theory of reasoned sction) และทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน
(Theory of planned behavior) ที่มีมุมมองวาลูกคาจะแสดงหรือไมแสดงพฤติกรรมใดๆ เกิดจากความสมัครใจและมีเหตุผลเสมอ
กรณีของปจจัยดานการรับรูคุณภาพบริการ ไมไดมีอิทธิพลทางตรงตอความภักดีของลูกคา และมีอิทธิพลทางตรงในเชิงลบตอความ
ไววางใจของลูกคา ซึ่งไมเปนไปตามสมมติฐานที่กําหนดไว สามารถอธิบายไดวา คุณภาพบริการเกิดจากการประเมินของลูกคา เพื่อเปรียบเทียบ
ระหวางบริการที่พึงประสงค (Desired service) บริการที่เพียงพอ (Adequate service) และขอบเขตที่ยอมรับได (Zone of tolerance) สะทอนใหเห็นวา
คุณภาพบริการของรานคาปลีกแบบดั้งเดิมที่ลูกคารับรูยังอยูในระดับต่ํา ทั้งนี้เนื่องจากปจจุบันมีการขยายตัวของกิจการคาปลีกสมัยใหม ทั้งประเภท
ไฮเปอรมารเก็ต และรานสะดวกซื้อ ซึ่งมีคุณภาพบริการที่สูงกวารานคาปลีกแบบดั้งเดิม
ปจจัยดานความพึงพอใจสามารถจะอิทธิพลตอความภักดีของลูกคาทั้งทางตรงและทางออม กรณีมีอิทธิพลทางออม จะผานทางตัวแปร
ความไววางใจ สามารถอธิบายไดวา ความพึงพอใจของลูกคามีหลายระดับ ลูกคามักจะพัฒนาความเชื่อเดิมที่มีอยู ใหกลายเปนความคาดหวังกับสิ่งที่
จะเกิดขึ้นหรือไดรับกอนการตัดสินใจซื้อหรือใชบริการ ความพึงพอใจของลูกคาที่ไดรับหลังจากการซื้อสินคาหรือใชบริการ เปนการประเมินผลจาก
การซื้อสินคาไปแลว โดยเปรียบเทียบผลจากความคาดหวังกอนซื้อกับสิ่งที่ไดรับจริงๆ นักการตลาดจึงตองพยายามที่จะสรางความตางระหวางความ
คาดหวัง และการกระทําของสินคานั้นใหมีชองวางนอยที่สุด โดยพยายามสรางความพอใจผานสิ่งที่นอกเหนือความคาดหวังกอนการซื้อสินคา ซึ่งจะ
สงผลโดยตรงตอความภักดีของลูกคาที่มีตอสินคาหรือผูใหบริการ กรณีดังกลาวความพึงพอใจจึงมีอิทธิพลทางตรงตอความภักดีของลูกคา ในทาง
ตรงกันขามกรณีที่ความพึงพอใจมีอิทธิพลทางออมโดยผานความไววางใจของลูกคา สามารถอธิบายไดวา หากยังมีชองวางระหวางความคาดหวังของ
ลูกคากับสิ่งที่ไดรับจริง ผูใหบริการหรือกิจการคาปลีกจะตองแสดงความพยายามในการลดชองวางดังกลาวลง หรือสรางความไววางใจใหเกิดกับ
ลูกคากอน ลูกคาจึงจะเกิดความภักดีตอสินคา บริการ รวมถึงกิจการ ตามมาเปนลําดับ
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ปจจัยดานความคาดหวังของลูกคาตอกิจกรรม CSR มีอิทธิพลทางออมตอความภักดีของลูกคา โดยผานทางปจจัยดานการรับรูคุณภาพบริการ
ความพึงพอใจ และความไววางใจลูกคา ซึ่งสามารถอธิบายไดวา ความคาดหวังของลูกคาในดานตางๆ รวมถึงความคาดหวังตอกิจการคาปลีกที่จะตองมี
ความรับผิดชอบตอสังคม ความคาดหวังเหลานี้ส งผลโดยตรงตอการรับรูคุณภาพบริการ และการรับรูคุณคาของลูกคา หากกิจการคาปลีกสามารถ
ตอบสนองสิ่งที่ลูกคาคาดหวังเอาไวได จะสงผลใหลูกคาเกิดความพึงพอใจ เกิดความไววางใจ และนําไปสูความภักดี ตามลําดับ ซึ่งสอดคลองกั บ
แบบจําลองความพึงพอใจของประเทศอเมริกา (American customer satisfaction index: ACSI) ที่พัฒนาเครื่องมือในการวัดความพึงพอใจของลูกคาใน
ระดับมหภาคหรือวัดในภาพรวมทั้งประเทศ เพื่อสะทอนศักยภาพทั้งในระดับองคกร อุตสาหกรรม และประเทศ ซึ่งแบบจําลอง ACSI ดังกลาวพบวา
คุณภาพของสินคาหรือบริการ คุณคาของสินคาหรือบริการ และความคาดหวังของลูกคา จะเปนปจจัยที่สงผลทางตรงเชิงบวกตอความพึงพอใจของลูกคา
และความพึงพอใจของลูกคาจะสงผลในเชิงบวกตอความภักดีในสินคาหรือบริการ แตถาไมพึงพอใจก็จะสงผลในเชิงลบหรือเกิดการรองเรียนของลูกคา
จากอิทธิพลของปจจัยดานความคาดหวัง การรับรูคุณภาพบริการ ความพึงพอใจ ความไววางใจของลูกคา ซึ่งถือวาเปนปจจัยดานจิตวิทยาที่
เกี่ยวของกับทัศนคติของลูกคา ที่จะเชื่อมโยงไปยังความภักดีในรูปแบบของพฤติกรรมการอุดหนุนหรือซื้อซ้ํา รวมถึงการแนะนําและบอกตอ เจาของรานคา
ปลีกแบบดั้งเดิม จะตองพยายามที่จะลดความตางระหวางความคาดหวังในใจของลูกคากับบริการที่เกิดขึ้นจริงใหมีชองวางนอยที่สุด ขณะเดียวกันตอง
พยายามสรางจุดแข็งเพื่อสะทอนใหลูกคารับรูถึงคาเสียโอกาส ทั้งในรูปของคาใชจาย และการเสียเวลา หากตองมีการเปลี่ยนไปใชบริการจากกิจการคาปลีก
ประเภทอื่นๆ
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อิทธิพลของกลยุทธการจัดการดานการเงินตอความมั่งคัง่ ของกองทุนสวัสดิการชุมชนในเขตภาคเหนือ
The Influence of Financial Strategic Management towards the Wealth Community
Welfare Fund in the Northern Area
ศรีบาล คงแกว
Sriban Kongkaew

สาขาวิชาการจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
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บทคัดยอ

การวิจัยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นและอิทธิพลของกลยุทธการจัดการดานการเงินและความมั่งคั่งของกองทุนสวัสดิการ
ชุมชนในเขตภาคเหนือ และศึกษาถึงปญหา และอุปสรรคในการจัดการดานการเงินของกองทุนฯ เครื่องมือ คือ แบบสอบถาม กลุมประชากร คือ
ประธานกองทุนสวัสดิการชุมชน ในเขตภาคเหนือ 14 จังหวัด 364 คน สถิติที่ใช ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะหการ
ถดถอยแบบพหุคูณและการวิเคราะหความสัมพันธแบบพหุคูณ จากการวิเคราะหสหสัมพันธ และการถดถอย พบวา (1) กลยุทธการจัดการดานการเงิน
มีอิทธิพล ตอความมั่งคั่ง (2) กลยุทธการจัดการดานการเงินในดานการจัดหาเ งินทุน การจัดสรรเงินทุนและการบริหารความเสี่ยงทางการเงินมี
ความสัมพันธกับกลยุทธการจัดการดานการเงิน (3) การจัดหาเงินทุน การจัดสรรเงินทุน และการบริหาร ความเสี่ยงทางการเงิน มีอิทธิพลตอความมั่ง
คั่ง และ (4) เสถียรภาพทางการเงินและการยอมรับจากผูมีสวนไดเสียมีความสัมพันธกับความมั่งคั่ง
คําสําคัญ: กลยุทธการจัดการดานการเงิน ความมั่งคั่ง กองทุนสวัสดิการชุมชน

Abstract

The purposes of this research were to study the opinion level and the influence of financial strategic management towards the wealth of
community welfare fund in the northern area, and to explore the problem and obstacle of the financial strategic management towards the wealth of
community welfare fund in the northern area. The instrument used was the questionnaires designed by the researcher. The population was the chairman of
community welfare fund in the northern area 14 provinces. The statistics used in this research were percentage, means, standard deviation, a multiple
regression analysis, and multiple correlation analysis. And the correlation and regression analysis were found that1) financial strategic management
influenced the wealth 2) financial strategic management in financial and the allocation of funds and the managing financial risk related to financial strategic
management 3) financial, the allocation of funds and the managing financial risk influenced the wealth 4) the financial stability and the acceptance of
stakeholders related to the wealth.
Keywords: Influence of financial strategic management, Wealth of community, Wealth community welfare fund.

1. บทนํา
ปจจุบันภาครัฐไดดําเนินการสรางสังคมสวัสดิการในรูปแบบ “การจัดสวัสดิการชุมชน” ดวยการผนึกกําลังจากภาคสวนตาง ๆ จากรัฐบาล, ธุรกิจ และ
ชุมชนโดยอาศัยฐานทุนเดิมและทุนทางการเงิน เพื่อเปนหลักประกันความมั่นคงใหกับชุมชน และเพื่อพัฒนาระบบสวัสดิการใหเขาถึงทุกกลุมเปาหมาย ลด
ความเสี่ยงภาวะขาดแคลนเงินออม และการเขาไมถึงสวัสดิการที่ภาครัฐจัดใหสามารถเขาถึงคุณภาพชีวิตที่ดีดวยระบบการออมโดยใชตนทุนการบริหารจัดการ
ต่ํา เปนการทํางานรวมกันของประชาคมในทองถิ่นโดยอาศัยภูมิปญญาจากปราชญชาวบาน จะนําไปสู “สังคมอยูเย็นเปนสุข” ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550 - 2554) เกิดสวัสดิการและมีสภาวะการกินดีอยูดีมีสุข
การจัดสวัสดิการชุมชนไดมีการเริ่มคิดคนรูปแบบตาง ๆ อยางหลากหลายเปนสวัสดิการในความหมายที่กวางขวาง ครอบคลุมการดํารงชีวิตของ
คนตั้งแตเกิดจนถึงตาย ชุมชนจึงไดมีการขยายการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชนใหเกิดขึ้นทั่วทุกภาคของประเทศ ซึ่งการจัดสวัสดิการบนฐานองคกรการเงิน
ชุมชนถือเปนรูปแบบสําคัญที่มีการดําเนินการอยางกวางขวาง และรัฐบาลสมัยนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะเปนนายกรัฐมนตรีมีนโยบายสนับสนุนใหมีการขยายผล
กองทุนสวัสดิการชุมชนที่มีอยูเดิมและสงเสริมใหมีการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชนขึ้นใหม เพื่อเปนกลไกในการจัดสวัสดิการใหกับประชาชนทั้งในชนบท
และเขตเมืองในหลักการสมทบงบประมาณของรัฐบาลในสัดสวน 1:1:1
ผลการดําเนินงานที่ผานมาพบวา บางกองทุนฯ เริ่มประสบปญหาในดานการเงินไมเพียงพอ เนื่องจากในดานรายรับและดานรายจายไมมีความสมดุล
กัน เพราะเงินทุนหรือเงินรายรับของแตละกองทุนฯ สวนใหญมาจากสมาชิกผูสูงอายุมากกวากลุมเยาวชน กลุมคนหนุมสาว หรือกลุมคนทํางาน และอีก
สวนมากจากเงินสมทบจากภาครัฐ เชนรัฐบาล และองคกรปกครองสวนทองถิ่นเทานั้น ไมมีการนําเงินสะสมไปลงทุนในดานอื่น ๆ สวนดานรายจายมีการ
กําหนดเงินสวัสดิการประเภท ตางๆ ในวงเงินที่สูงเพื่อดึงดูดความสนใจใหประชาชนในพื้นที่เขารวมเปนสมาชิก อาจเปนกลยุทธที่ไมเหมาะสม เพราะใน
ปจจุบันสมาชิกสวนใหญคิดในเชิงธุรกิจ เชน ออมเงินเทาใดจะมีโอกาสไดรับเงินสวัสดิการกลับคืนเทาใด และอีกประการโครงสรางของผูสูงอายุมีมากจะทํา
ใหรายจายเพิ่มมากตามไปดวย
จากประเด็นปญหานี้ จึงมีความสนใจที่จะศึกษาถึงอิทธิพลของกลยุทธการจัดการดานการเงินตอความมั่งคั่งของกองทุนสวัสดิการชุมชนในเขต
ภาคเหนือ โดยประยุกตใชแนวคิดทฤษฎีบทบาทและหนาที่ในการบริหารเงินในการดําเนินธุรกิจ ในประเด็น การจัดหาเงินทุน การจัดสรรเงินทุน การบริหาร
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ความเสี่ยงทางการเงิน และประยุกตใช แนวคิ ดทฤษฎีความมั่งคั่ งขององค กรในประเด็นเสถี ยรภาพทางการเงิ น การยอมรั บจากผูมีส วนไดเสี ย เพื่อให
คณะกรรมการกองทุนฯใชเปนแนวทางในการจัดการดานการเงินใหกับกองทุนสวัสดิการชุมชนในเขตภาคเหนือ 14 จังหวัด ไดแก จังหวัดลําปาง ลําพูน
เชียงใหม พะเยา เชียงราย ตาก แพร นาน อุตรดิตถ สุโขทัย พิษณุโลก พิจิตรกําแพงเพชร และเพชรบูรณ จํานวน 364 กองทุน และกองทุนฯในเขตภาคอื่นๆ ให
มีความสอดคลองกับวิถีชีวิตสภาพทั่วไป ความตองการที่แทจริงของสมาชิกในชุมชน หรือทองถิ่น และเพื่อใหเกิดความมั่งคั่งสูงสุดของกองทุนฯ ใหสามารถ
เติบโตไดอยางยั่งยืนตอไป
วัตถุประสงคของงานวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นของกลยุทธการจัดการดานการเงิน และความมั่งคั่งของกองทุนสวัสดิการชุมชนในเขตภาคเหนือ
2. เพื่อศึกษาถึงอิทธิพลของกลยุทธการจัดการดานการเงินตอความมั่งคงของกองทุนสวัสดิการชุมชนในเขตภาคเหนือ
3. เพื่อศึกษาถึงปญหาและอุปสรรคในการจัดการดานการเงินของกองทุนสวัสดิการชุมชนในเขตภาคเหนือ
ขอบเขตของงานวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ไดกําหนดขอบเขตประชากร คือประธานกองทุนสวัสดิการชุมชนในเขตภาคเหนือ 14 จังหวัด ไดแก จังหวัดลําปาง ลําพูน
เชียงใหม เชียงราย แพร นาน อุตรดิตถ ตาก สุโขทัย พิษณุโลก พิจิตร เพชรบูรณ และกําแพงเพชร จํานวน 364 แหง (กระทรวงพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย, 2554) โดยมุงเนนศึกษาวิจัยถึงอิทธิของกลยุทธการจัดการดานการเงินตอความมั่งคั่งของกองทุนสวัสดิการชุมชนในเขตภาคเหนือ
โดยพิจารณาในดานการจัดหาเงินทุน การจัดสรรเงินทุน การบริหารความเสี่ยงดานการเงิน เสถียรภาพทางการเงิน และการยอมรับจากผูมีสวนไดเสีย
ในชวงระยะเวลาตั้งแตเดือน ธันวาคม 2554 - เมษายน 2555
กรอบแนวคิดในงานวิจัย
จากการทบทวนวรรณกรรม ผูวิจัยไดกําหนดกรอบแนวคิดในงานวิจัย ดังนี้
ความมั่งคัง่
- เสถียรภาพทางการเงิน
- การยอมรับจากผูมีสวนไดเสีย

กลยุทธการจัดการดานการเงิน
- การจัดหาเงินทุน
- การจัดสรรเงินทุน
- การบริหารความเสี่ยงทางการเงิน

สมมติฐานการวิจัย
H1: กลยุทธการจัดการดานการเงินมีอิทธิพลตอความมัง่ คั่ง
H2: การจัดหาเงินทุนมีอิทธิพลตอความมั่งคั่ง
H3: การจัดสรรเงินทุนมีอิทธิพลตอความมั่งคั่ง
H4: การบริหารความเสี่ยงทางการเงินมีอิทธิพลตอความมั่งคั่ง
H5: การจัดหาเงินทุนมีความสัมพันธกับกลยุทธการจัดการดานการเงิน
H6: การจัดสรรเงินทุนมีความสัมพันธกับกลยุทธการจัดการดานการเงิน
H7: การบริหารความเสี่ยงทางการเงินมีความสัมพันธกับกลยุทธการจัดการดานการเงิน
H8: เสถียรภาพทางการเงินมีความสัมพันธกับความมั่งคั่ง
H9: การยอมรับจากผูมีสวนไดเสียมีความสัมพันธกับความมั่งคั่ง

2. วิธีการวิจัย
2.1 กลุมประชากร
ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ ประธานกองทุนสวัสดิการชุมชนในเขตภาคเหนือ 14 จังหวัด ไดแก จังหวัดลําปาง ลําพูน เชียงใหม เชียงราย
แพร นาน อุตรดิตถ ตาก สุโขทัย พิษณุโลก พิจิตร เพชรบูรณ และกําแพงเพชร จํานวน 364 คน
2.2 เครื่องมือที่ใชในวิจัย
เครื่องมือที่ใช คือแบบสอบถาม ประกอบดวย 4 ตอนดังนี้ ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 2 ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ
กลยุทธการจัดการดานการเงิน ตอนที่ 3 ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความมั่งคั่ง โดยลักษณะคําถามเปนมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ (rating scale) ตามวิธี
ของลิเคอรท (Likert, 1970) และตอนที่ 4 ขอเสนอแนะเพิ่มเติม โดยลักษณะคําถามเปนแบบปลายเปด
2.3 การเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยไดประสานกับคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เพื่อขอหนังสือขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูล แนบไป
พรอมกับแบบสอบถามไปยังประธานกองทุนสวัสดิการชุมชนในเขตภาคเหนือ 14 จังหวัด จํานวน 364 ฉบับ โดยวิธีการสงทางไปรษณีย ใชเวลาในการเก็บ
รวบรวมขอมูลทั้งสิ้น จํานวน 30 วัน และไดรับแบบสอบถามกลับคืนมาจํานวน 255 ฉบับ
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2.4 การวิเคราะหขอ มูล
ผูวิจัยไดตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถามและเลือกเฉพาะฉบับที่สมบูรณจํานวน 255 ฉบับ มาใชในการวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติ
เชิงพรรณนา ซึ่งการวิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามและวิเคราะหหาคาทางสถิติ ซึ่งประกอบดวย การแจกแจงความถี่ (Frequency) รอยละ
(Percentage) การวิเคราะหขอมูลความคิดเห็นตามกรอบแนวคิดเกี่ยวกับกลยุทธการจัดการดานการเงินกับความมั่งคั่งของกองทุนสวัสดิการชุมชนในเขต
ภาคเหนือ เพื่อหาคาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) และหาคาความสัมพันธและผลกระทบระหวางความคิดเห็นของกลยุทธ
การจัดการดานการเงินกับความมั่งคั่งของกองทุนฯ โดยใชการวิเคราะหสหสัมพันธแบบพหุคูณ (Multiple correlation analysis) และการวิเคราะหความ
ถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple regression analysis)

3. ผลการวิเคราะหขอมูลและอภิปรายผล

3.1 ผลการวิเคราะหขอมูล
จากการวิเคราะหขอมูลทั่วไปจากจํานวนผูตอบแบบสอบถาม 255 คน พบวาสวนใหญเปนเพศชาย (รอยละ 76.90) มีอายุมากกวา 55 ป (รอยละ 35.30)
เมื่อพิจารณารายไดตอเดือนพบวา สวนใหญมีรายไดระหวาง 5,001 ถึง 10,000 บาท (รอยละ 42.40) และมีประสบการณในการทํางานดานสวัสดิการชุมชนอยู
ระหวาง 2 - 3 ป (รอยละ 37.60)

ตารางที่ 1 ผลการทดสอบการวิเคราะหความถดถอยแบบพหุคูณของกลยุทธการจัดการดานการเงินตอความมั่งคั่งของ
กองทุนสวัสดิการชุมชนในเขตภาคเหนือ
ความมั่งคั่ง
สัมประสิทธิ์การถดถอย
1.642
0.631

ตัวแปรอิสระ
คาคงที่ (a)
กลยุทธการจัดการดานการเงิน
F = 312.914
p = 0.000
*มีนัยสําคัญทางสถิติทรี่ ะดับ 0.05

t

ความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน
0.140
0.036

p-value

11.733
17.689

0.000*
0.000*

AdjR2 = 0.551

จากตารางที่ 1 พบวา ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1 กลยุทธการจัดการดานการเงินมีอิทธิพลตอความมั่งคั่งของกองทุนสวัสดิการชุมชนใน
เขตภาคเหนือ มีคาสัมประสิทธิ์การถดถอยเทากับ 0.631 ซึ่งสนับสนุนตามสมมติฐาน ณ ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐาน

ตารางที่ 2 ผลการทดสอบการวิเคราะหความถดถอยแบบพหุคูณของกลยุทธการจัดการดานการเงิน เปนรายดานตอความมั่งคั่งของ
กองทุนสวัสดิการชุมชนในเขตภาคเหนือ
กลยุทธการจัดการดานการเงิน
คาคงที่ (a)
การจัดหาเงินทุน
การจัดสรรเงินทุน
การบริหารความเสี่ยงทางการเงิน
F = 110.967
p = 0.000
*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

ความมัง่ คั่ง
สัมประสิทธิ์การถดถอย
ความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน
1.427
0.155
0.321
0.043
0.104
0.039
0.255
0.043

t

p-value

9.212
7.412
2.679
5.900

0.000*
0.000*
0.008*
0.000*

AdjR2 = 0.565

จากตารางที่ 2 พบวาผลการทดสอบสมมติฐานที่ 2 - 4 มีดังนี้
สมมติฐานที่ 2 การจัดหาเงินทุนมีอิทธิพลตอความมั่งคั่ง มีคาสัมประสิทธิ์การถดถอยเทากับ 0.321ซึ่งสนับสนุนตามสมมติฐาน ณ ระดับ
นัยสําคัญที่ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐาน
สมมติฐานที่ 3 การจัดสรรเงินทุน มีอิทธิพลตอความมั่งคั่ง มีคาสัมประสิทธิ์การถดถอยเทากับ 0.104 ซึ่งสนับสนุนตามสมมติฐาน ณ
ระดับนัยสําคัญที่ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐาน
สมมติฐานที่ 4 การบริหารความเสี่ยงทางการเงินมีอิทธิพลตอความมั่งคั่ง มีคาสัมประสิทธิ์การถดถอยเทากับ 0.255 ซึ่งสนับสนุนตาม
สมมติฐาน ณ ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐาน

ตารางที่ 3 ผลการทดสอบการวิเคราะหสหสัมพันธของการจัดหาเงินทุน การจัดสรรเงินทุน และการบริหารความเสี่ยงทางการเงินกับกลยุทธ
การจัดการดานการเงินของกองทุนสวัสดิการชุมชนในเขตภาคเหนือ
ตัวแปร
S.D.
กลยุทธการจัดการดานการเงิน
การจัดหาเงินทุน
การจัดสรรเงินทุน
การบริหารความเสี่ยงทางการเงิน
*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

กลยุทธการจัดการดานการเงิน
3.872
0.633

การจัดหา เงินทุน
3.772
0.641
0.787*
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การจัดสรรเงินทุน
3.648
0.858
0.910*
0.586*

การบริหารความเสี่ยงทางการเงิน
4.197
0.718
0.854*
0.489*
0.689*

VIF

1.556
2.254
1.944
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จากตารางที่ 3 พบวาผลการทดสอบสมมติฐานที่ 5 - 7 มีดังนี้
สมมติฐานที่ 5 การจัดหาเงินทุนมีความสัมพันธกับกลยุทธการจัดการดานการเงินโดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเทากับ 0.787 ซึ่งสนับสนุน
ตามสมมติฐาน ณ ระดับนัยสําคัญที่ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐาน
สมมติฐานที่ 6 การจัดสรรเงินทุนมีความสัมพันธกับกลยุทธการจัดการดานการเงินโดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเทากับ 0.910 ซึ่งสนับสนุน
ตามสมมติฐาน ณ ระดับนัยสําคัญที่ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐาน
สมมติฐานที่ 7 การบริหารความเสี่ยงทางการเงินมีความสัมพันธกับกลยุทธการจัดการดานการเงินโดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเทากับ 0.854
ซึ่งสนับสนุนตามสมมติฐาน ณ ระดับนัยสําคัญที่ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐาน

ตารางที่ 4 ผลการทดสอบการวิเคราะหสหสัมพันธของเสถียรภาพทางการเงิน และการยอมรับจากผูมีสวนไดเสียกับความมั่งคั่งของ
กองทุนสวัสดิการชุมชนในเขตภาคเหนือ
ตัวแปร
S.D.
ความมั่งคั่ง
เสถียรภาพทางการเงิน
การยอมรับจากผูมีสวนไดเสีย
*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

ความมั่งคั่ง
4.085
0.537

เสถียรภาพทางการเงิน
3.845
0.618
0.909**

การยอมรับจากผูมีสวนไดเสีย
4.325
0.574
0.893**
0.624**

VIF

1.636
1.636

จากตารางที่ 4 พบวาผลการทดสอบสมมติฐานที่ 8 - 9 มีดังนี้
สมมติ ฐ านที่ 8 เสถีย รภาพทางการเงิ นมีค วามสั ม พัน ธ กับ ความมั่ ง คั่ ง มี ค า สั มประสิ ท ธิ์ สหสั ม พั น ธ เ ท า กั บ 0.909 ซึ่ ง สนั บ สนุ นตาม
สมมติฐาน ณ ระดับนัยสําคัญที่ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐาน
สมมติฐานที่ 9 การยอมรับจากผูมีสวนไดเสียมีความสัมพันธกับความมั่งคั่งโดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเทากับ 0.893 ซึ่งสนับสนุน
ตามสมมติฐาน ณ ระดับนัยสําคัญที่ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐาน
3.2 การอภิปรายผล
การวิจัยครั้งนี้สามารถอภิปรายผลไดดังนี้
1. ประธานกองทุนฯ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับกลยุทธการจัดการดานการเงินโดยภาพรวมอยูในระดับมาก เนื่องจากกลยุทธการจัดการดานการเงิน
เปนกระบวนการในการจัดการกับเงินขององคกรที่เกี่ยวของกับเงินหรือเปนการวางแผนทางการเงินเพื่อใหไดรับผลประโยชนสูงสุด คือ ความมั่งคั่ง ซึ่ง
จําเปนตองอาศัย การวางแผนกลยุทธการจัดการดานการเงิน สอดคลองกับแนวคิดของลัดดา โกรท (Ladda Grote, 2007) กลาววาการจัดการดานการเงิน
เกี่ยวของกับกิจกรรมทางดานการเงินของกิจการซึ่งประกอบดวยกิจกรรมในการจัดการเงินสด การจัดการเงินเชื่อ การนําเงินไปลงทุนในกิจกรรมหนึ่ง
กิจกรรมใดเพื่อใหมีสภาพคลองและผลตอบแทนตามเปาหมายในการดําเนินงานไว โดยฝายการเงินจะมีเปาหมายสําคัญ 2 ประการ คือ สภาพคลองและกําไร
และแนวคิดของเกตนสิรี อนันตชัชวาล (2552) กลาววา การบริหารการเงินเปนการบริหารเงินขององคกรการเงินใหบรรลุจุดมุงหมายที่วางไว มีการเรียนรู
ในการจัดระเบียบการเงินอยางมีประสิทธิภาพดวยการรูจักหาเงิน และใชจายเงินไปอยางถูกตองซึ่งจะทําใหมีโอกาสประสบความสําเร็จได
1.1 ดานการจัดหาเงินทุน ผลการวิจัยพบวา ความคิดเห็นดานการจัดหาเงินทุนโดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนประเด็น พบวาประธาน
กองทุนฯ ใหความสําคัญกับการจัดหาเงินทุนจากสมาชิก เงินสนับสนุนจากรัฐบาล และองคกรปกครองสวนทองถิ่นมากกวาจัดหาจากแหลงเงินทุนจาก
สถาบันการเงินตาง ๆ มุงเนนการจัดหาเงินทุนอยางมีประสิทธิภาพโดยเลือกแหลงเงินทุนใหเหมาะสมกับการใชเงินโดยคํานึงถึงคาใชจายต่ําสุด และมีการ
ขยายแหลงเงินทุนจากสมาชิกทุกระดับเพิ่มมากขึ้นโดยการสรางความเขาใจในความสําคัญของการจัดตั้งกองทุนฯ ความคิดเห็นอยูในระดับมากที่สุด ซึ่ง
สอดคลองกับแนวคิดของ ธนิดา จิตรนอมรัตน (2537: 1-2) กลาววาการจัดหาเงินทุนเปนเรื่องของการระดมเงินทุนอยางไรใหมีประสิทธิภาพอาจระดม
เงินทุนจากผูถือหุน หรือจากการกูยืมเงินจากสถาบันการเงินตาง ๆ ฉะนั้นการจัดหาเงินทุนใหมีประสิทธิภาพทําไดโดยเลือกแหลงเงินทุนใหเหมาะสมกับ
การใชเงินโดยแหลงเงินทุนนั้นตองเสียคาใชจายต่ําสุด และสอดคลองกับงานวิจัยของสุพัฒน กุมพิทักษ (2551) กลาววา กองทุนฯ มีวธิ กี ารจัดหาเงินทุนจาก
การออมโดยทําระบบการออม 2 ประเภท คือ ทั้งออมวันละบาท และออมเพื่อเปนทุน นอกจากนั้นยังมีการบูรณาการรายไดจากลุมตาง ๆ ที่มีในชุมชนให
มากขึ้นเพื่อหวังผลตอบแทนกลับคืนมายังกองทุนฯตอไป
1.2 ดานการจัดสรรเงินทุน ผลการวิจัยพบวา ความคิดเห็นดานการจัดสรรเงินทุนโดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนประเด็น พบวา
ประธานกองทุนฯ มีการจัดสรรเงินทุนเมื่อเกิดดอกออกผลขึ้นจะมีการจายเงินปนผลและใหสวัสดิการแกสมาชิกตั้งแตเกิดจนตายอยางถูกตอง
ยุติธรรม และเปนไปตามขอบังคับกองทุนฯ และกองทุนฯ ใหความสําคัญกับการแบงสัดสวนเงินลงทุนในรูปแบบตางๆ อยางเหมาะสมเพื่อใหไดรับ
ผลตอบแทนที่คุมคา กองทุนฯ มีการลงทุนโดยการนําเงินฝากกับสถาบันการเงินโดยวิเคราะหเปรียบเทียบผลตอบแทนของการลงทุนเพื่อใหไดผล
กําไรสูงสุด ความคิดเห็นอยูในระดับมาก สอดคลองกับแนวคิดของ ฐาปนา ฉิ่นไพศาล (2542: 3) กลาววา เมื่อผูบริหารทางการเงินจัดหาเงินทุนจาก
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แหลงตาง ๆ มาเรียบรอยแลว หนาที่ตอไปก็คือ การพยายามจัดสรรเงินทุนไปในสินทรัพยที่กอประโยชนสูงสุด ถาหากจัดการไมดี จะมีผลกระทบตอ
สภาพคลอง และความสามารถในการหากําไร และการจัดสรรเงินทุนที่ดีมีหลักสําคัญอยู 4 ประการตามแนวคิดของกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ
(2554: 108) ดังนี้ (1) ตั้งเปาหมายการลงทุนที่ชัดเจน (2) เลือกรูปแบบการลงทุนที่เหมาะสมกับชวงเวลา (3) ตองทราบระดับความเสี่ยงที่ยอมรับไดใน
การลงทุน และ(4) ความพรอมของแหลงเงินทุนกอนการตัดสินใจในการลงทุนและสอดคลองกับงานวิจัยของสุพัฒน กุมพิทักษ (2551) กลาววา
กองทุนฯควรมีการจัดสรรเงินทุนโดยการใหสมาชิกกูยืมเงินเพื่อไปทําประโยชนได
1.3 ดานการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน ผลการวิจัยพบวา ความคิดเห็นดานการบริหารความเสี่ยงทางการเงินโดยรวม อยูในระดับมาก
เมื่อพิจารณาเปนประเด็น พบวาประธานกองทุนฯ มีการปรับปรุงระเบียบขอบังคับใหสอดคลองกับการจัดสวัสดิการแกสมาชิกเพื่อลดความเสี่ยงดาน
ความเพียงพอของเงินทุน มีความมั่นใจในการบริหารความเสี่ยงทางการเงินอยางเขมแข็งตลอดจนมีความเชื่อถือไดและคาดการณลวงหนาไดอยาง
แม นยํ า ความคิ ดเห็ น อยูในระดั บมากที่ สุด ซึ่ งสอดคลอ งกับแนวคิด ของวั นทนี สุ รไพฑู รย (2548, หน า 8) กล าววา การบริ หารความเสี่ ย งเปน
กระบวนการควบคุม ติดตาม และตรวจสอบการทํางานขององคกรเพื่อใหมีความเสี่ยงอยูในระดับที่เหมาะสม และสอดคลองกับงานวิจัยของมนตรา
พงษนิล (2553) กลาววา กองทุนฯ ควรพิจารณานําเงินสะสมไปลงทุนกับหลักทรัพยหรือตราสารที่มีความเสี่ยงต่ํา และไดรับผลตอบแทนแนนอน เชน
การซื้อพันธบัตรรัฐบาล การฝากธนาคาร (แบบดอกเบี้ยพิเศษ) เพื่อใหกองทุนฯ มีความมั่นคงทางการเงินมากขึ้น
2. ประธานกองทุนฯ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับความมั่งคั่งโดยภาพรวมอยูในระดับมาก เนื่องจากการสรางมูลคา หรือความมั่งคั่งทาง
การเงินใหกับองคกรนั้นทําใหเกิดการยอมรับจากผูมีสวนไดเสีย และเปนการสรางเสถียรภาพทางการเงินอีกดวย สอดคลองกับแนวคิดของวีระพล
พวงพิทยาวุฒิ (2553) กลาววา การยอมรับจะเกิดขึ้นไดนั้นองคกรจะตองสรางความเชื่อมั่นในการสรางผลกําไร แสดงถึงผลประโยชนตอบแทนที่ผูมี
สวนไดเสียหรือผูที่เกี่ยวของจะไดรับ และยังสอดคลองกับแนวคิดของศิลปะพร ศรีจั่นเพชร (2554) กลาววาการสรางการยอมรับจากผูมีสวนไดเสีย
จะตองเปดเผยขอมูลทางการเงินเพื่อสรางความโปรงใส เปนธรรม และสุจริตในการดําเนินงาน ทั้งนี้เพื่อกาวไปสูเปาหมายของการเปนองคกรที่มี
ประสิทธิภาพในการดําเนินงานที่ดีเปนที่ยอมรับนับถือ ซึ่งจะสงผลใหมีการระดมเงินทุนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ อันจะสงเสริมความยั่งยืนของ
องคกรและที่สําคัญองคกรจะตองใหความสําคัญในการเปนเจาของ และสามารถตัดสินใจไดโดยไมถูกครอบงําเหนือความเปนเจาของนั้น เชน การ
เปลี่ยนแปลงกลยุทธการดําเนินงาน
3. การจัดหาเงินทุน การจัดสรรเงินทุน และการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน มีความสัมพันธกับกลยุทธการจัดการดานการเงิน
แสดงวาทั้งสามดานเปนองคประกอบของกลยุทธการจัดการดานการเงิน ซึ่งการจัดหาเงินทุน และการจัดสรรเงินทุนไดสอดคลองกับแนวคิดของสุร
ศักดิ์ นานานุกูล (2543, หนา 4 - 13) กลาววาการบริหารการเงินจะเกี่ยวของกับการแสวงหาเงินทุนใหแกกิจการ ทั้งที่เปนแหลงกูยืม และแหลงจัด
จําหนายหุนทุน เมื่อแสวงหาเงินทุนมาแลวตองมีการใชเงินอยางมีประสิทธิภาพ และ ประสิทธิผล มีการนําเงินไปลงทุนหรือการจัดสรรเงินทุนตาม
แหลงตาง ๆ เชน ธนาคารของรัฐ หรือธนาคารพาณิชยตาง ๆ และตองดูแลการลงทุนนั้นใหมีกําไรคุมคากับความเสี่ยงและตนทุนที่ไดเงินมา สวนดาน
การบริหารความเสี่ยงทางการเงิน สอดคลองกับแนวคิดของ จิรพร สุเมธีประสิทธิ์ (2554) ไดกลาววา การบริหารความเสี่ยงทางการเงินที่ดีการลงทุน
ในลักษณะที่เปนโครงการจะตองใหผลตอบแทนของการลงทุนมากกวาผลตอบแทนขั้นต่ําที่ยอมรับได ซึ่งผลตอบแทนที่ยอมรับไดจะเพิ่มขึ้นเมื่อการ
ลงทุนนั้นมีความเสี่ยงสูงโดยแหลงเงินที่ใชในการลงทุนอาจจะตองผสมผสานกันระหวางเงินกองทุนจากเจาของกิจการกับเงินกูยืมจากแหลงเงิน
ภายนอกกิจการ
4. เสถียรภาพทางการเงิน และการยอมรับจากผูมีสวนไดเสียมีความสัมพันธกับความมั่งคั่ง แสดงวาทั้งสองดานเปนองคประกอบของความ
มั่งคั่งซึ่งดานเสถียรภาพทางการเงินไดสอดคลองกับแนวคิดของสุชาดา แจมแจง (2547: 13) กลาววา กองทุนฯ ใดที่มีมูลคาของกองทุนเปนบวกหรือมี
เงินสํารองกองทุนเทียบกับรายไดเทากับหรือมากกวาจะมีเสถียรภาพมากขึ้น สวนดานการยอมรับจากผูมีสวนไดเสียสอดคลองกับแนวคิดของวีระพล
พวงพิทยาวุฒิ (2553) กลาววาการยอมรับจะเกิดขึ้นไดนั้นองคกรจะตองสรางความเชื่อมั่นในการสรางผลกําไรแสดงถึงผลประโยชนตอบแทนที่ผูมี
สวนไดเสียหรือผูที่เกี่ยวของจะไดรับ ตลอดจนแนวคิดของศิลปะพร ศรีจั่นเพชร (2554) กลาววา การสรางการยอมรับจากผูมีสวนไดเสีย ตองเปดเผย
ขอมูลทางการเงิน เพื่อสรางความโปรงใส เปนธรรม และสุจริตในการดําเนินงาน เพื่อกาวไปสูเปาหมายการเปนองคกรที่มีประสิทธิภาพเปนที่ยอมรับ
นับถือ ซึ่งจะสงผลใหการระดมเงินทุนจากสมาชิกกองทุนฯ มีเพิ่มมากขึ้นสงผลตอความยั่งยืนของกองทุนฯ ตอไป
5. กลยุทธการจัดการดานการเงินมีอิทธิพลตอความมั่งคั่งของกองทุนฯ เนื่องจากกลยุทธการจัดการดานการเงินเปนแนวทางหรือวิธีการ
ทํางานในการจัดการดานการเงินของกองทุนฯ ใหเกิดประโยชนสูงสุด เชน รายรับ รายจาย การหาแหลงเงินทุนทั้งภายใน และภายนอก มีการใชสอย
อยางคุมคาภายใตระเบียบขอบังคับของกองทุนฯ โดยพิจารณาถึงขั้นตอนของกลยุทธการจัดการดานการเงิน ซึ่งจะสงผลใหกองทุนฯ เกิดความมั่งคั่ง
สอดคลองกับแนวคิดของ วราณี เวสสุนทรเทพ และณัฎฐดา ศรีมุข (2546) กลาววา เปาหมายของการบริหารธุรกิจเพื่อใหไดกําไรสูงสุด แตเปาหมาย
ในการบริหารการเงินมีเปาหมาย คือความมั่งคั่งสูงสุดของผูถือหุน เพราะกําไรสูงสุดอาจจะไมทําใหผูถือหุนไดรับประโยชนสูงสุด ถาผูบริหาร
ทางการเงินสามารถจัดหาเงินทุนไดอยางเหมาะสม และมีประสิทธิภาพแลวจะทําใหเกิดความสมดุลระหวางสภาพคลอง ความเสี่ยง กําไร และเกิดการ
ยอมรับจากผูมีสวนไดเสียในที่สุด
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4. สรุปผลและขอเสนอแนะ
จากผลการวิจัยสรุปไดวา ประธานกองทุนฯ ควรใหความสําคัญกับกลยุทธการจัดการดานการเงิน ดานการจัดหาเงินทุนจากสมาชิก เงิน
สนับสนุนจากรัฐบาล และองคกรปกครองสวนทองถิ่นมากกวาจัดหาจากแหลงเงินทุนจากสถาบันการเงินตาง ๆ ควรมุงเนนการจัดหาเงินทุนโดยเลือก
แหลงเงินทุนใหเหมาะสมโดยคํานึงถึงคาใชจายต่ําสุด และกองทุนฯ ควรขยายแหลงเงินทุนจากสมาชิกทุกระดับเพิ่มขึ้นโดยการสรางความเขาใจใน
ความสําคัญของการจัดตั้งกองทุนฯ สวนดานการจัดสรรเงินทุนควรจัดสรรเงินทุนเมื่อเกิดดอกผลขึ้นอาจจะมีการจายเงินปนผลหรือใหสวัสดิการแกสมาชิก
ตั้งแตเกิดจนตายอยางถูกตองยุติธรรมเพื่อสรางแรงจูงใจ และเปนไปตามขอบังคับกองทุนฯ อีกทั้งควรมีการแบงสัดสวนเงินลงทุนในรูปแบบตาง ๆ อยาง
เหมาะสมเพื่อใหไดรับผลตอบแทนที่คุมคา และควรมีการลงทุนโดยการนําเงินฝากกับสถาบันการเงินโดยวิเคราะหเปรียบเทียบผลตอบแทนของการลงทุน
เพื่อใหไดผลกําไรสูงสุดและดานการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน กองทุนฯ ควรปรับปรุงระเบียบขอบังคับใหสอดคลองกับการจัดสวัสดิการแกสมาชิก
เพื่อลดความเสี่ยงดานความเพียงพอของเงินทุน รวมถึงตองมีความมั่นใจในการบริหารความเสี่ยงทางการเงินอยางเขมแข็ง มีความเชื่อถือได และตองมี
รูปแบบการจัดการเงินทุนจากแหลงเงินทุนภายในมากกวาแหลงเงินทุนภายนอกเพื่อมีตนทุนเงินที่ต่ํา และเปนการลดความเสี่ยง ซึ่งกลยุทธการจัดการดาน
การเงินทั้ง 3 ดานนี้ เมื่อดําเนินการอยางมีประสิทธิภาพแลวยอมสงผลใหกองทุนสวัสดิการชุมชนในเขตภาคเหนือเกิดความมั่งคั่งในที่สุด
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บทคัดยอ

การศึกษาความผูกพันตอองคการของบุคลากร หนวยงานศูนยพัฒนานิคมในเขตภาคเหนือมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาความผูกพันตอองคการ
ความสัมพันธระหวางบุคคล ผลตอบแทนในการทํางานและการสงเสริมศักยภาพในอาชีพของบุคลากรในหนวยงานศูนยพัฒนาสังคมในเขตภาคเหนือ
2) ศึกษาอิทธิพลของความสัมพันธระหวางบุคคล ผลตอบแทนในการทํางาน และการสงเสริมศักยภาพในอาชีพที่สงผลตอความผูกพันตอองคการของ
บุคลากรในหนวยงานศูนยพัฒนาสังคมในเขตภาคเหนือ โดยใชแบบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอมูลจาก บุคลากรระดับปฏิบัติการที่เปนขาราชการ
ลูกจางประจําและพนักงานราชการ ของหนวยงานศูนยพัฒนาสังคมในเขตภาคเหนือ จํานวน 241 คน โดยใชสถิติ การวิเคราะหถดถอยพหุคูณ
(Multiple regression analysis : MRA) ผลการศึกษาพบวา บุคลากรในหนวยงานศูนยพัฒนานิคมในเขตภาคเหนือ มีความผูกพันตอองคการอยูใน
ระดับมาก และความสัมพันธระหวางบุคคล ผลตอบแทนในการทํางาน และการสงเสริมศักยภาพในอาชีพ ในภาพรวมมีความคิดเห็นอยูในระดับปาน
กลาง สําหรับการศึกษาอิทธิพลของปจจัยทั้ง 3 ดาน ที่สงผลตอความผูกพันตอองคการ พบวา ความสัมพันธระหวางบุคคล และการสงเสริมศักยภาพ
ในอาชีพ สงผลตอความผูกพันตอองคการ
คําสําคัญ : ความผูกพันตอองคการ ความสัมพันธระหวางบุคคล ผลตอบแทนในการทํางาน การสงเสริมศักยภาพในอาชีพ

Abstract

The study of organizational commitment of the employees in social development center in northern Thailand were to 1) study the
organizational commitment, interpersonal relationship, work compensation and potential performance capacity of the employees in social development
center in northern Thailand. 2) study the influence of interpersonal relationship, work compensation and career’s ability promotion affecting the
organizational commitment of the employees in social development center in northern Thailand. By using questionnaires to collect sampling data from 241
samples of the operating official personnel, permanent employees and government employees of the social development center in northern Thailand.
Analyze the data by multiple regression analysis. The finding indicated that: the employees in social development center in northern Thailand have the
organizational commitment were at the high level. The overall of interpersonal relationship, work compensation and career’s ability promotion were at the
average level. The study of 3 factors have an influence the organizational commitment finding: interpersonal relationship and career’s ability promotion are
influence to the organizational commitment.
Keywords: Organizational commitment, Social development center, Interpersonal relationship, Work compensation, Career’s ability promotion.

1. บทนํา
บุคลากรนับวาเปนปจจัยสําคัญตอความสําเร็จหรือลมเหลวขององคการ การปฏิบัติงานใดๆ จะประสบผลสําเร็จและบรรลุวัตถุประสงคของ
องคการนั้น ขึ้นอยูกับการทํางานของบุคลากรเปนสําคัญ ทรัพยากรบุคคลจึงเปนองคประกอบสําคัญที่สุดของการบริหารงาน ถึงแมวาวัสดุ อุปกรณ
อาคารสถานที่ และสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ จะเพียบพรอมเพียงใดก็ตาม ก็ไมสามารถทําใหการบริหารงานบรรลุเปาหมายไดทั้งหมด หาก
บุคลากรขาดขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน ดังนั้นเมื่อบุคคลในหนวยงานมีความสําคัญเชนนี้ จึงจําเปนอยางยิ่งที่องคการตองรักษาไวเพื่อใหบุคลากร
เหล า นั้ น อยู ป ฏิ บั ติ ง านได อ ย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพให น านที่ สุ ด หากบุ ค ลากรมี ค วามรั ก และผู ก พัน ต อ องค ก ารแล ว จะทุม เทและพั ฒ นางานให มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะกอใหเกิดประโยชนตอองคการอยางมหาศาล (อลิษา สุขปติ, 2548)
ความผูกพันตอองคการ (Organizational commitment) จึงมีความสําคัญอยางยิ่ง หากบุคลากรมีความผูกพันตอองคการสูง องคการนั้นจะบรรลุ
เปาหมายและวัตถุประสงคไดงายขึ้น ทั้งนี้เพราะสมาชิกจะมีความเชื่อมั่นตอนโยบาย เปาหมายวัตถุประสงค และคานิยมขององคการ กอใหเกิดความ
เต็มใจที่จะทุมเทพยายามอยางมากเพื่อองคการ นอกจากนี้ยังจะทําใหเกิดความรูสึกปรารถนาที่จะรักษาไวซึ่งความเปนสมาชิกขององคการ ไมคิดที่จะ
ลาออกหรือโอนยายไปที่อื่น ความผูกพันตอองคการจึงเปนตัวชี้ใหเห็นถึงความมีประสิทธิภาพขององคการ ผูปฏิบัติงานที่มีความผูกพันตอองคการสูง
จะปฏิบัติงานไดดีกวาผูที่มีความผูกพันตอองคการต่ํา (ดวงพร พรวิทยา, 2540)
ดังนั้นการสรางความผูกพันตอองคการอาจเปนหนทางหนึ่ง ในการดํารงรักษาทรัพยากรมนุษยที่มีคุณคาตอองคการ ทําใหพนักงานทํางานอยางมี
ความสุข มีความรูสึกและจิตใจที่อยากจะอยูกับองคการเพื่อปฏิบัติหนาที่ของตนอยางเต็มความสามารถ โดยปกติการรักษาพนักงานเปนกระบวนการที่
องคการทุกองคการดําเนินการอยูแลว เนื่องจากการออกจากงานของพนักงาน โดยเฉพาะพนักงานที่เกงนั้นกอใหเกิดการสูญเสียตนทุนแกองคการ
อยางมาก เชน ตนทุนในการสรรหา คัดเลือก การพัฒนาฝกอบรม รวมทั้งตนทุนที่มองไมเห็นซึ่งเปนประสบการณ ความรู ความเชี่ยวชาญ ที่สูญไป
พรอมกับการออกจากงาน นอกจากนี้ยังทําใหการดําเนินงานขององคการมีความลาชา โดยพนักงานเกาอาจตองรับผิดชอบแทนตําแหนงที่ลาออกไป
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หรือตองสอนงานใหแกพนักงานใหม และการออกจากงานยังสงผลตอขวัญและกําลังใจของพนักงานที่คงอยูดวย ในภาวการณขาดแคลนแรงงาน
เชนนี้ทําใหเกิดความเสี่ยงที่เพิ่มสูงขึ้นตอการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษยในองคการ จึงทําใหผูวิจัยสนใจที่จะศึกษาปจจัยที่สงผลตอความผูกพันตอ
องคการของบุคลากร หนวยงานศูนยพัฒนาสังคมในเขตภาคเหนือ เพื่อเปนแนวทางในการรักษาบุคลากรและปรับปรุงการบริหารงานบุคคลใหมี
ประสิทธิภาพเกิดประโยชนสูงสุดแกหนวยงานตอไป
วัตถุประสงคในการวิจัย
1. เพื่อศึกษาความผูกพันตอองคการ ความสัมพันธระหวางบุคคล ผลตอบแทนในการทํางานและการสงเสริมศักยภาพในอาชีพของบุคลากรใน
หนวยงานศูนยพัฒนาสังคมในเขตภาคเหนือ
2. เพื่อศึกษาอิทธิพลของปจจัยดานความสัมพันธระหวางบุคคล ผลตอบแทนในการทํางาน และการสงเสริมศักยภาพในอาชีพ ที่สงผลตอความ
ผูกพันตอองคการของบุคลากรในหนวยงานศูนยพัฒนาสังคมในเขตภาคเหนือ
สมมติฐาน
สมมติฐานที่ 1 : ปจจัยดานความสัมพันธระหวางบุคคล สงผลตอความผูกพันตอองคการ
สมมติฐานที่ 2 : ปจจัยดานผลตอบแทนในการทํางาน สงผลตอความผูกพันตอองคการ
สมมติฐานที่ 3 : ปจจัยดานการการสงเสริมศักยภาพในอาชีพ สงผลตอความผูกพันตอองคการ
เอกสารที่เกี่ยวของ
ความผูกพันตอองคการเปนลักษณะความสัมพันธระหวางสมาชิกกับองคการที่แสดงออกมาในรูปแบบพฤติกรรมตางๆ ไดแก ความเชื่อมั่น
ยอมรับเปาหมายรวมทั้งคานิยมองคการ และยังมีความเลื่อมใสศรัทธาตอเปาหมายที่องคการกําหนด การมีสวนรวมในกิจกรรมขององคการอยูใน
ระดับสูง มีความพยายามอยางเต็มที่ในการทํางานเพื่อองคการ ใชสติปญญา กําลังความสามารถทั้งหมด เพื่อแกไขปญหาและพัฒนางานใหบรรลุ
เปาหมาย รวมถึงการเสียสละความสุขสวนตัว แมวาจะไมไดรับผลตอบแทนก็ตาม และความปรารถนาอยางแรงกลาที่ จะคงความเปนสมาชิ ก
(menbership) ขององคการมีความจงรักภักดี ภูมิใจในการเปนสมาชิกขององคการ คิดวาตนเองเปนสวนหนึ่งขององคการ ไมปรารถนาจะไปจาก
องคการ แมวาองคการอื่นจะใหผลตอบแทนที่มากกวา สมาชิกมีทัศนคติที่ดี กลมกลืนสอดคลองกับวัตถุประสงคและคานิยมขององคการ พรอมใจใน
การปฏิบัติงานเพื่อองคการและปรารถนาจะปฏิบัติงานเพื่อองคการตลอดไป สมาชิกที่มีความผูกพันตอองคการ เต็มใจที่จะใชความพยายามอยางมาก
ในการทํางาน (Steers and Potter, 1979 อางถึงในรุจี อุดรศิลปศักดิ์, 2546) สงผลใหสมาชิกทุมเทการทํางานใหกับองคการมากยิ่งขึ้น ใหความรวมมือ
ทั้งที่นอกเหนือจากบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบโดยตรง ซึ่งยินดีทําเพื่อองคการ โดยไมคาดหวังสิ่งตอบแทน และลดพฤติกรรมที่ไมพึงประสงค
ความผูกพันตอองคการ เมเยอร และอัลเลน (Mayer and Allen, 1997) ใหแนวคิดไววา ความผูกพันตอองคการเกี่ยวของกับความสัมพันธระหวาง
พนักงาน กับองคการโดยแบงเปน 3 ลักษณะ ไดแก 1) ความผูกพันตอองคการแบบตอเนื่อง (Continuance commitment) ซึ่งเปนความผูกพันในลักษณะที่
พนักงานเชื่อวาการออกจากงานจะเกิดผลเสียมากกวาผลดี จึงอยากอยูกับองคการตอและไมตองการหางานใหม 2) ความผูกพันตอองคการที่ตั้งอยูบน
บรรทัดฐานหรือกฎเกณฑ (Normative commitment) คือการที่พนักงานมีความผูกพันกับองคการ เพราะมีความจําเปนตองอยู ซึ่งโดยมากแลวจะเกิดขึ้นกับ
พนักงานรูสึกวาถูกกดดันจากบุคคลอื่นๆ ภายในองคการใหตองทําหนาที่ที่ไดรับมอบหมายใหสําเร็จลุลวง และ 3) ความผูกพันตอองคการที่เกี่ยวของกับ
อารมณ (Affective commitment) เปนความผูกพันที่เกิดจากพนักงานรูสึกรักในองคการที่ทํางานอยู และอยากอยูกับองคการตลอดไป ตองการเพราะเปน
สวนหนึ่งในการทํางานตามเปาหมายที่องคการวางไว ซึ่งความผูกพันทั้ง 3 ลักษณะนี้มีผลมาจากความพึงพอใจของพนักงาน ในขณะเดียวกัน ปจจัยที่จะทํา
ใหพนักงานเกิดความพึงพอใจ และนําไปสูความผูกพันตอองคการไดนั้น ประกอบดวยปจจัยตาง ๆ มากกมาย ดังเชนทฤษฎี 2 ปจจัยของ ของเฮิรซเบิรก ซึ่ง
ไดกลาววาปจจัยที่ทําใหเกิดความรูสึกพึงพอใจและไมพึงพอใจในการทํางานอันเปนบอเกิดความผูกพันในการทํางานมี 2 ปจจัย ไดแก 1) ปจจัยจูงใจ ซึ่ง
เปนปจจัยภายในตัวบุคคลเปนสิ่งที่อยูภายในความรูสึกนึกคิดหรือจิตใจของแตละบุคคล ที่จะกระตุนใหผูทํางานมีความรูสึกในดานที่ดี มีความพึงพอใจใน
การทํางาน 2) ปจจัยเกื้อหนุนภายนอก เชน เงินเดือน ความเจริญกาวหนาในงาน ความสัมพันธกับผูใตบังคับบัญชา ความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา
ความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน สถานภาพ การนิเทศงาน นโยบายขององคการ เงื่อนไขของงาน ชีวิตสวนตัว ความมั่นคงในงาน และลักษณะของงาน ซึ่ง
ปจจัยดังกลาว ตามแนวคิดของเฮิรซเบิรกจะทําใหพนักงานเกิดความรูสึกพึงพอใจ และสงผลใหพนักงานมีความผูกพันตอองคการไดในที่สุด สําหรับ
งานวิจัยนี้มุงศึกษาเฉพาะปจจัยที่สงผลตอความผูกพันตอองคการ ประกอบดวย ความสัมพันธระหวางบุคคล ผลตอบแทนในการทํางาน และการสงเสริม
ศักยภาพในอาชีพ ซึ่งเสนอเปนกรอบแนวคิดดังนี้
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ความสัมพันธระหวางบุคคล
ความสัมพันธกับเพือ่ นรวมงาน
ความสัมพันธกับหัวหนางาน
ผลตอบแทนในการทํางาน
ผลตอบแทนที่เปนตัวเงิน
ผลตอบแทนที่ไมเปนตัวเงิน

ความผูกพันตอองคการ
แบบตอเนื่อง
แบบกฏเกณฑ
เกี่ยวของกับอารมณ

การสงเสริมศักยภาพในอาชีพ
การพัฒนาความรูความสามารถ
ความกาวหนาในอาชีพ

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
ความผูกพันตอองคการ หมายถึง ความรูสึกของบุคลากรมีตอองคการที่ตนทํางานอยูในทางที่ดี และทําใหบุคลากรเหลานั้นมีความเจริญกาวหนา
ในการทํางาน มีความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและตองการที่จะทํางานกับองคการของตนตอไป โดยไมอยากจาก
องคการเดิมไปทํางานที่อื่น โดยความผูกพันนี้มีหลายลักษณะ ไดแกความผูกพันแบบตอเนื่อง ความผูกพันที่เกิดจากกฎเกณฑ หรือความผูกพันที่
เกี่ยวของกับอารมณ โดยที่ไมวาจะเปนรูปแบบใดก็ลวนมีผลตอจิตใจของบุคลากรในการเลือกทํางานอยูที่องคการเดิม
ปจจัยที่สงผลตอความผูกพันตอองคการ
1. ความสัมพันธระหวางบุคคล หมายถึง บุคลากรที่ทํางานรวมกันในองคการ ซึ่งจะตองมีการประสานงาน รวมมือ สามัคคีตอกัน รวมมือกัน
ทํางานอยางเต็มความสามารถ แบงหนาที่รับผิดชอบกันอยางเหมาะสม มีจุดประสงครวมกันในการทํางานเพื่อใหองคการพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้น ซึ่ง
แบงเปน 2 กลุม คือ กลุมความสัมพันธกับเพื่อนรวมงานและกลุมความสัมพันธกับหัวหนางาน
2. ผลตอบแทนในการทํางาน หมายถึง สิ่งที่บุคลากรขององคการไดรับจากการทํางานใหองคการซึ่งแบงออกเปน 2 กลุม คือ กลุมคาตอบแทนที่
เปนตัวเงิน เชน เงินเดือน เงินโบนัส เงินรางวัลหรือเงินรายไดอื่นๆ จากการทํางานและกลุมคาตอบแทนที่ไมเปนตัวเงิน เชน ประกันชีวิต สวัสดิการ
ประกันอุบัติเหตุ คารักษาพยาบาล วันหยุดพักผอน ที่อยูอาศัย
3. การสงเสริมศักยภาพในอาชีพ หมายถึง การพัฒนาความรูความสามารถของพนักงาน เพื่อใหมีความรูความสามารถที่สูงขึ้น เพื่อประโยชนใน
การทํางานใหกับองคการอยางคุมคา ไมวาจะเปนในดานของการพัฒนาความสนใจในงาน วิธีการปฏิบัติงาน พัฒนามาตรฐานในการปฏิบัติงาน การ
พัฒนาบุคลิกภาพ การปรับปรุงขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานกับองคการ ซึ่งสามารถทําไดโดยการใหพนักงานมีโอกาสเรียนรูไดหลายวิธี เชน
การศึกษาดูงาน การทดลองงาน การฝกงานเพิ่มเติม การฝกอบรมระยะสั้น การศึกษาตอ การชี้แนะจากผูเชี่ยวชาญ แบงเปน 2 กลุม คือ การพัฒนา
ความรูความสามารถ และความกาวหนาในอาชีพ

2. วิธีการศึกษา
1. ศึกษาความผูกพันตอองคการของบุคลากร หนวยงานศูนยพัฒนาสังคมในเขตภาคเหนือ ประชากร ไดแก บุคลากรระดับปฏิบัติการที่เปน
ขาราชการ ลูกจางประจําและพนักงานราชการ ของหนวยงานศูนยพัฒนาสังคมในเขตภาคเหนือ จํานวน 612 คน กําหนดกลุมตัวอยางโดยใชสูตรของ
Taro Yamane (1970) ไดจํานวน 241 คน ใชระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอมูล 2 เดือน ตั้งแตเดือนกุมภาพันธ ถึง มีนาคม 2555
2. สรางเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล ไดแกแบบสอบถามที่สรางขึ้นจากการศึกษาแนวคิดทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
ประกอบดวย 3 สวน คือ
2.1 ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับปจจัยบุคคล ไดแก เพศ อายุ สถานภาพสมรส รายไดตอเดือน ระดับการศึกษา และระยะเวลาที่ทํางานกับองคการ
2.2 แบบสอบถามเกี่ยวกับความผูกพันตอองคการ
2.3 แบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยที่สงผลตอความผูกพันตอองคการ ประกอบดวย ความสัมพันธระหวางบุคคล ผลตอบแทนในการทํางาน
และการสงเสริมศักยภาพในอาชีพ
3. ทดสอบคุณภาพเครื่องมือโดยผูเชี่ยวชาญ ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content validity) ไดคาดัชนีความสอดคลองเทากับ 0.66 – 1.00
แลวนํามาปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําของผูทรงคุณวุฒิเพื่อทดลองใช (tryout) ทดสอบความเที่ยงตรงเชิงโครงสราง (Construct validity) ซึ่งไดคา
น้ําหนักองคประกอบ (Factor loading) ระหวาง 0.584 – 0.895 และหาคาความเชื่อมั่น (Reliability) ดวยคาสัมประสิทธิ์แอลฟา มีคาระหวาง 0.765 –
0.945 ซึ่งมีคามากกวา 0.7 (กัลยา, 2549) ถือวาแบบสอบถามมีความเที่ยงตรงและนาเชื่อถือ
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4. ทําการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางจํานวน 241 คนจากหนวยงานศูนยพัฒนาสังคมในเขตภาคเหนือ แลวนํามาวิเคราะหขอมูลโดยหา
คาความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ (Multiple regression analysis : MRA)

3. ผลการศึกษาและอภิปรายผล
ผูวิจัยนําขอมูลที่ไดจากการตอบแบบสอบถามของกลุมตัวอยางจํานวน 241 คน ทําการวิเคราะหโดยโปรแกรมสําเร็จรูป ผลการศึกษามีดังนี้
1. ผลการศึกษาความผูกพันตอองคการของบุคลากร หนวยงานศูนยพัฒนาสังคมในเขตภาคเหนือ โดยรวมอยูในระดับมาก ( X = 3.81) เมื่อ
พิจารณาปจจัยที่สงผลตอความผูกพันตอองคการของกลุมตัวอยางโดยรวมอยูในระดับปานกลาง ( X = 3.45) เมื่อพิจารณารายดาน พบวา มีเพียงดาน
เดียวที่อยูในระดับมาก คือ ความสัมพันธระหวางบุคคล ( X = 3.69) สําหรับดานผลตอบแทนในการทํางานและดานการสงเสริมศักยภาพในอาชีพ อยู
ในระดับปานกลาง ( X = 3.34 และ X = 3.33 ตามลําดับ)
2. ผลการศึกษาอิทธิพลของปจจัยความสัมพันธระหวางบุคคล ผลตอบแทนในการทํางาน และการสงเสริมศักยภาพในอาชีพ โดยการวิเคราะห
ความถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple regression analysis) ดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะหความถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple regression analysis)
ตัวแปรอิสระ
คาคงที่
1. ดานความสัมพันธระหวางบุคคล
2. ดานผลตอบแทนในการทํางาน
3. ดานการสงเสริมศักยภาพในอาชีพ
Adjusted R Square = 0.362
** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01, * มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ความผูกพันตอองคการ
สัมประสิทธิ์การถดถอย ความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน
-5.248E-17
0.051
0.501
0.066
0.023
0.071
0.155
0.065

t
0.000
7.555
0.326
2.394

p-value
1.000
0.000**
0.745
0.017*

จากตารางที่ 1 พบวา การวิเคราะหความถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple regression analysis : MRA) ดวยวิธี Stepwise พบวาตัวแปรอิสระสามารถพยากรณ
ความสัมพันธระหวางบุคคล ผลตอบแทนในการทํางาน และการสงเสริมศักยภาพในอาชีพ ที่สงผลตอความผูกพันตอองคการ คิดเปนรอยละ 36.20 โดย
พิจารณาจากคา Adjusted R Square เทากับ 0.362 และจากผลการวิเคราะหจะพบไดวาปจจัยดานความสัมพันธระหวางบุคคล สงผลเชิงบวกตอความผูกพัน
ตอองคการ (B=0.501, P< .01) ซึ่งยอมรับสมมติฐานที่ 1 ดานการสงเสริมศักยภาพในอาชีพ สงผลเชิงบวกตอความผูกพันตอองคการ (B=0.155, P< .05) ซึ่ง
ยอมรับสมมติฐานที่ 3 สวนดานผลตอบแทนในการทํางานไมสงผลเชิงบวกตอความผูกพันตอองคการ (B=0.023, P> .05) ซึ่งปฏิเสธสมมติฐานที่ 2
1. จากผลการวิเคราะหขอมูลพบวาความผูกพันตอองคการของบุคลการหนวยงานศูนยพัฒนาสังคมในเขตภาคเหนือ ในภาพรวม มีความคิดเห็น
อยูในระดับมาก และปจจัยที่มีผลตอความผูกพันตอองคการของกลุมตัวอยาง โดยรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา มีเพียง
ดานเดียวเทานั้นที่อยูในระดับมาก คือ ดานความสัมพันธระหวางบุคคล ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาหนวยงานศูนยพัฒนาสังคมในเขตภาคเหนือ มีความ
พยายามสรางความสัมพันธที่ดีใหกับบุคลากรทุกคน มีการรับฟงความคิดเห็นและความตองการของบุคลากรในการนํามาพิจารณาและจัดการให
สอดคลองกับความตองการของบุคลากรเชน ดานการสรางความสัมพันธในหนวยงาน และดานสวัสดิการตางๆ ทําใหเกิดผลดีกับตัวบุคลากรและ
ไดรับประสบการณที่เปนประโยชนอยางมากจากการทํางานซึ่งทําใหบุคลากรตองการที่จะทํางานกับองคการนี้ตอไป ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ
บุษบา มาพบพันธ (2544) ไดทําการวิจัยเรื่องปจจัยที่มีผลตอความผูกพันตอองคการกรณีศึกษาบริษัทยูโนเคลไทยแลนด จํากัด ซึ่งพบวาระดับความ
ผูกพันตอองคการพนักงานอยูในระดับสูง เชนเดียวกับงานวิจัยของวิไล ทองทวี (2544) ไดทําการวิจัยเรื่องปจจัยที่มีผลตอความผูกพันตอองคการ
เจาหนาที่สถาบันบรมราชชนก ซึ่งผลการวิจัยพบวาเจาหนาที่สถาบันบรมราชชนก มีความผูกพันตอองคการในระดับสูง
2. ความสัมพันธระหวางปจจัยที่มีผลตอความผูกพันตอองคการ กับระดับความผูกพันตอองคการของกลุมตัวอยาง เมื่อพิจารณาปจจัยที่สงผลตอ
ความผูกพันตอองคการในแตละดานแลวพบวา
2.1 ปจจัยดานความสัมพันธระหวางบุคคล สงผลตอความผูกพันตอองคการ ซึ่งเปนไปตามสมมติฐาน ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา บุคลากรใน
หนวยงานศูนยพัฒนาสังคมในเขตภาคเหนือ ตองการความสนิทสนมในการทํางานระหวางเพื่อนรวมงาน เพื่อความสบายใจในการทํางานโดยไมมี
ความรูสึกกดดัน สอดคลองกับงานวิจัยของกรกฎ พลพานิช (2540) ทําการศึกษาเรื่อง ปจจัยที่มีผลตอความผูกพันตอองคการของผูบังคับบัญชาและ
พนั กงานวิชาชี พการตลาด บริษัทปูนซีเมนต ไทยจํา กัด (มหาชน) พบว าความสั มพั นธ กับ ผูบั ง คับ บัญชาและความสั มพั นธ กับเพื่อนรว มงาน มี
ความสัมพันธเชิงบวกกับความผูกพันตอองคการ
2.2 ปจจัยดานผลตอบแทนในการทํางาน ไมสงผลตอความผูกพันตอองคการ ซึ่งไมเปนไปตามสมมติฐาน ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาหนวยงาน
ศูนยพัฒนาสังคมในเขตภาคเหนือ เปนหนวยงานทางราชการ ซึ่งบุคลากรที่มาทํางานนั้นยอมมีความเขาใจดีอยูแลวถึงขั้นตอนในการเพิ่มเงินเดือน ซึ่ง
สัมพันธกันระหวางระยะเวลาในการทํางานกับผลตอบแทนในการทํางานของแตละบุคคล รวมไปถึงสวัสดิการที่พึงไดรับตามระเบียบราชการ จึงไม
สง ผลกั บความผู กพั น ตอ องค ก ารมากนั ก ซึ่ง ไม ส อดคล อ งกั บ งานวิ จั ย ในอดี ตเช น งานวิ จั ย ของวิ ช าญ สุ ว รรณรั ต น (2543) ทํ า การศึ กษาเรื่ อ ง
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ความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิตการทํางานกับความผูกพันตอองคการของพนักงานฝายปฏิบัติการบิน บริษัทการบินไทยจํากัด (มหาชน) และพบวา
คาตอบแทนที่เปนธรรมและเพียงพอมีความสัมพันธทางบวกกับความผูกพันตอองคการ
2.3 ปจจัยดานการสงเสริมศักยภาพในอาชีพสงผลตอความผูกพันตอองคการ ซึ่งเปนไปตามสมมติฐาน ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาบุคลากรของ
หนวยงานศูนยพัฒนาสังคมในเขตภาคเหนือ มีความตองการที่จะกาวไปสูตําแหนงหนาที่การงานที่สูงขึ้นตามประสบการณทํางานและความสามารถ
ของแตละบุคคล จึงมีความตองการที่จะศึกษาหาความรูเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานของตนเพื่อจะไดมีโอกาสกาวหนาในหนาที่การ
งานสอดคลองกับงานวิจัยของกรกฎ พลพานิช (2540) ทําการศึกษาเรื่อง ปจจัยที่มีผลตอความผูกพันตอองคการของผูบังคับบัญชาและพนักงาน
วิชาชีพการตลาด บริษัทปูนซีเมนตไทยจํากัด (มหาชน) ซึ่งพบวาโอกาสกาวหนาในงานมีความสัมพันธเชิงบวกกับความผูกพันตอองคการ และ
งานวิจัยของถาวร ศุภสิริวุฒิ (2543) ไดทําการวิจัยเรื่องความผูกพันของบุคลากรตอองคการ ศึกษากรณีกองควบคุมงานซอมบํารุงอากาศยาน ฝายชาง
บริษัทการบินไทยจํากัด พบวา ความกาวหนาในการทํางาน มีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคการ เชนเดียวกับงานวิจัยของวิไล ทองทวี (2544)
ไดทําการวิจัยเรื่องปจจัยที่มีผลตอความผูกพันตอองคการเจาหนาที่สถาบันบรมราชชนก พบวาโอกาสกาวหนาในการทํางานมีความสัมพันธกับความ
ผูกพันตอองคการ

4. สรุป
การศึกษาความผูกพันตอองคการของบุคลากร หนวยงานศูนยพัฒนาสังคมในเขตภาคเหนือ เปนการวิจัยเชิงปริมาณโดยใชแบบสอบถามในการเก็บ
รวบรวมขอมูลจาก บุคลากรในหนวยงานศูนยพัฒนาสังคมในเขตภาคเหนือ จํานวน 241 ชุด ดวยโปรแกรมสําเร็จรูปในการทดสอบสมมติฐาน โดยใชการ
วิเคราะหการถดถอยพหุคูณ ซึ่งผลการวิจัยสรุปไดดังนี้
1. ความผูกพันตอองคการ โดยรวมอยูในระดับมาก ปจจัยที่มีผลตอความผูกพันตอองคการดานผลตอบแทนในการทํางาน และดานการสงเสริมศักยภาพ
ในอาชีพอยูในระดับปานกลาง ดังนั้น ทางหนวยงานควรที่จะหาสิ่งจูงใจอื่นๆในการชวยจูงใจบุคลากรใหมีความผูกพันตอองคการใหมากยิ่งขึ้น เชน การมี
สวัสดิการชวยเหลือในดานที่อยูอาศัย เงินโบนัส สิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ การสนับสนุนใหมีการศึกษาหาความรูเพิ่มเติม ทั้งในเรื่องการศึกษาตอ หรือเขา
อบรมพัฒนาความรูความสามารถ ทั้งดานการใหเงินทุน และการเลื่อนตําแหนงตามความสามารถหรือผลิตผลในการทํางานของบุคลากร เพื่อใหบุคลากรรูสึก
ผูกพันกับองคการมากขึ้น ซึ่งจะชวยลดปญหาการออกจากงานไดมากยิ่งขึ้น
2. ปจจัยที่สงผลตอความผูกพันตอองคการสัมพันธ 2 ดาน ไมสัมพันธ 1 ดาน ดังนั้น ทางหนวยงานจึงควรสนับสนุนปจจัยทั้ง 3 ดานนี้ใหมากขึ้น เชน การ
จัดกีฬาสรางความสัมพันธระหวางบุคลากรใหมีความสามัคคีกัน หรือจัดกิจกรรมตางๆตามโอกาสเหมาะสมเพื่อใหมีความสนิทสนมกันมากขึ้นเพื่อลดปญหา
ความขัดแยงในการประสานงานกัน มีการปรับผลตอบแทนในการทํางานและสวัสดิการตางๆ ใหกับบุคลากรอยางเหมาะกับสภาพคาใชจายและคาครองชีพใน
ปจจุบันที่สูงขึ้นและควรสงเสริมใหบุคลากรไดมีการศึกษาหาความรูเพิ่มเติมในดานตางๆเพื่อนําความรูความสามารถที่ไดมานั้นพัฒนาองคการใหดียิ่งขึ้น
ในการศึกษาครั้งตอไปควรทําการศึกษาวิจัยในปจจัยอื่นๆนอกเหนือจากปจจัยทั้ง 3 ดานที่ทําการศึกษาในครั้งนี้ เพื่อนําผลที่ไดมาปรับปรุงการ
บริหารงาน และจัดการบุคลากรของ หนวยงานศูนยพัฒนาสังคมในเขตภาคเหนือใหเหมาะสมและดียิ่งขึ้นในอนาคต
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บทคัดยอ

การวิจัยเรื่องนี้มีแรงจูงใจจากปญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งถือวาเปนปญหาที่มีอิทธิพลตอประสิทธิภาพการทํางานและความ
ศรัทธาในสาขาอาชีพเปนอยางมาก โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยที่สงผลตอการมีภาวะหนี้สิน และการมีภาวะหนี้สินของบุคลากรมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ โดยใชแบบสอบถามในการเก็บขอมูล ดวยการสุมตัวอยางแบบแบงกลุมหลายขั้นตอน จํานวน 292 คน แลวนํามาวิเคราะหและ
ประมวลผลดวยคอมพิวเตอร ผลการวิจัยพบวา ปจจัยที่สงผลตอการมีภาวะหนี้สินของบุคลากรมหามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ คือปจจัย
ดานความตองการ และปจจัยดานพฤติกรรม สวนปจจัยที่ไมสงผลตอการมีภาวะหนี้สินของบุคลากรคือ ปจจัยดานคานิยม
คําสําคัญ : ภาวะหนีส้ ิน ความตองการ คานิยม พฤติกรรม

Abstract

This research was motivated from the teachers and educational personnel’s debt problem. This problem is considered to be one of the problematic
areas which much affect the job efficiency and job faith. This paper aims to study the factors affecting the debt condition and the debt problem of personnel at
Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi. 292 questionnaires were used to collect data in this study. Then the data were analyzed. Next they were
evaluated by computer. The findings showed that there were two factors which result the debt condition and the debt problem of personnel at RMUTSB: need
factor and behavior factor, whereas the value factor does not affect the debt condition of RMUTSB’s personnel.
Keywords: Debt, Need, Popularity, Behavior.

1. บทนํา
ปญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา ถือวาเปนปญหาหนึ่งที่มีอิทธิพลตอประสิทธิภาพการทํางานและความศรัทธาในอาชีพของบุคลากร
ทางการศึกษา ซึ่งลดลงอยางมากเพราะภาวะหนี้สินของครูและบุคลากรทางการศึกษา สงผลกระทบตอคุณภาพการศึกษา อันนําไปสูการพัฒนาคุณภาพของ
คนในชาติ และผลตอการพัฒนาประเทศในทุกๆ ดาน ในฐานะที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ซึ่งถือเปนหนวยงานของภาครัฐ และเปนสวน
หนึ่งของระบบการศึกษา จึงเปนจุดเริ่มตนที่สําคัญในการศึกษาถึงปจจัยที่สงผลตอการมีภาวะหนี้สินของบุคลากร ที่สามารถบอกถึงความพรอมของ
บุคลากรในการเขาสูการบริหารระบบใหม ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 ซึ่งกําหนดใหมหาวิทยาลัยทั้งหมดของรัฐ รวมถึงมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ตองออกนอกระบบราชการเปนมหาวิทยาลัย ในกํากับของรัฐ
ทั้งนี้นับตั้งแตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ไดรับการสถาปนาเปนมหาวิทยาลัย ยังไมพบวาไดมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับภาวะ
หนี้สินของบุคลากร การศึกษาในครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยที่สงผลตอการมีภาวะหนี้สิน โดยมุงสํารวจขอมูลเกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคล ปจจัย
ดานความตองการ ปจจัยดานคานิยม ปจจัยดานพฤติกรรม และการมีภาวะหนี้สินของบุคลากร พรอมนําเสนอแนวทางความตองการในการแกไขปญหา
หนี้สินของบุคลากร เพื่อนําไปสูการเตรียมความพรอมที่ดีในการวางแผนเพื่อแกปญหาหนี้สินดังกลาว ใหสอดคลองเหมาะสมกับสภาวการณของ
มหาวิทยาลัย ซึ่งจะเปนการพัฒนามหาวิทยาลัยใหมีขีดความสามารถทัดเทียมกับสถาบันการศึกษาอื่น นอกจากนี้การศึกษาวิจัยดังกลาวจะเปนขอมูลสําคัญ
ในการวางแผน พัฒนาอัตรากําลังบุคลากรของมหาวิทยาลัย ใหมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล อยางยั่งยืน
จากการศึกษาทฤษฎี แนวคิด และงานวิจัยที่เกี่ยวของ สามารถนํามาสูการกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยไดดังนี้
ตัวแปรตน

ตัวแปรตาม

ปจจัยสวนบุคคล
ปจจัยดานความตองการ
การมีภาวะหนิ้สิน

ปจจัยดานคานิยม
ปจจัยดานพฤติกรรม

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัยเรื่อง “ปจจัยที่สงผลตอการมีภาวะหนี้สินของบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ”

2. วิธีการศึกษา
ประชากรและกลุมตัวอยาง ที่ใชในการศึกษาครั้งนี้คือ บุคลากรของมหาวิทยาลัย ไดแก ขาราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจางประจํา พนักงาน
ราชการ ลูกจางชั่วคราว รวมทั้งสิ้นจํานวน 1,075 คน (กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ, 2554) โดยเลือกกลุมตัวอยางใน
การศึกษาครั้งนี้จํานวน 292 คน และใชสูตรของ ทาโร ยามาเน (Yamane, 1973 อางถึงในธีรวุฒิ , 2543) ยอมรับใหเกิดความคลาดเคลื่อนจากตัวอยางได 0.05
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวมรวบขอมูลครั้งนี้ คือแบบสอบถาม ที่ผูศึกษาสรางขึ้น ตามกรอบแนวคิดที่ใชในการศึกษา การสรางเครื่องมือ ผูศึกษา
นําขอมูลที่เก็บรวบรวมมาวิเคราะหตามระเบียบวิธีการสถิติ โดยพิจารณาถึงรายละเอียดตาง ๆ เพื่อใหครอบคลุมวัตถุประสงคของการศึกษา นําเสนอ
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ผูเชี่ยวชาญตรวจสอบ จํานวน 3 ทาน เพื่อตรวจสอบถึงความสมบูรณ และความครอบคลุมเนื้อหาของการวิจัยโดยดูจากดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถาม
และวัตถุประสงค เพื่อประเมินหาขอคําถามวาสอดคลองกับสิ่งที่ตองการวัดเพียงใดโดยใชเกณฑประเมินความสอดคลองกําหนดคาตัวเลข อยูระหวาง 0.50 1.00 แสดงวาคําถามนั้น วัดเนื้อหาตรงตามที่ตองการวัด และวิเคราะหหาคาความเชื่อมั่น โดยพิจารณาคาสัมประสิทธิ์ของครอนบรัชอัลฟา (ศิริรัตน, 2550) จน
ไดคาความเชื่อมั่นออกมามากกวา 0.7
การวิเคราะหขอมูลการศึกษาวิจัยใชวิธีการทางสถิติ คือสถิติเชิงพรรณา (Descriptive statistics) ไดแก คาความถี่ (Frequency) รอยละ (Percentage)
ใชอธิบายลักษณะขอมูลทั่วไปของบุคลากรของมหาวิทยาลัย คา เฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) ใชอธิบายปจจัยดานตางๆ ของ
กลุมตัวอยางที่สงผลตอการมีภาวะหนี้สินของบุคลากร สถิติเชิงวิเคราะห (Analysis statistics)ไดแก การทดสอบเพื่อเปรียบ เทียบความแตกตางสําหรับกลุมตัว
แปร 2 กลุม โดยใชสถิติการทดสอบ t-test และการทดสอบเพื่อเปรียบเทียบคาความแตกตางสําหรับกลุมตัวแปรที่มากกวา 2 กลุมขึ้นไป ใชคาการวิเคราะห
ความแปรปรวนทางเดียว One-way ANOVA สถิติเชิงอนุมาน (Inferential statistics) โดยใชสถิติในการวิเคราะหการถดถอยหลายตัวแปร (Multiple regression
analysis) เพื่อทดสอบความสัมพันธระหวางตัวแปรตามสมมติฐานที่กําหนด โดยใชระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ (α =0.05)

3. ผลการศึกษาและอภิปรายผล

ปจจัยสวนบุคคล จากผลการศึกษา พบวา บุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ สวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ
67.12 อายุ 30 – 40 ป คิดเปนรอยละ 43.84 สถานภาพโสด คิดเปนรอยละ 62.33 สวนใหญไมมีผูอยูในการอุปการะ คิดเปนรอยละ 55.82 จํานวนผูอยูในการ
อุปการะ 1–2 คน คิดเปนรอยละ 78.29 ระดับเงินเดือน 10,001 – 15,000 บาท คิดเปนรอยละ 43.84 ระดับการศึกษา ปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 60.96 อายุ
ราชการ 1 – 5 ป คิดเปนรอยละ 44.86
ขอมูลพื้นฐานของบุคลากร จากผลการศึกษา พบวา บุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ สวนใหญเปนบุคลากรสาย
วิชาการ ประเภทขาราชการ คิดเปนรอยละ 58.89 บุคลากรสายสนับสนุน ประเภทลูกจางชั่วคราว คิดเปนรอยละ 53.73 เปนผูมีภาวะหนี้สิน คิดเปนรอยละ
76.03 ลักษณะของหนี้สินคือ ในระบบ คิดเปนรอยละ 75.68 แหลงเงินกูจากธนาคารพาณิชยตางๆ คิดเปนรอยละ 24.77 จํานวนหนี้สินที่ตองรับผิดชอบ ไม
เกิน 250,000 บาท คิดเปนรอยละ 43.24 สาเหตุของการกูยืมเงินในปจจุบันเพื่อการดํารงชีวิต คิดเปนรอยละ 26.78
ปจจัยที่สงผลตอการมีภาวะหนี้สินของบุคลากร จากผลการศึกษา คาเฉลี่ยระดับความคิดเห็นในปจจัยที่สงผลตอการมีภาวะหนี้สินของบุคลากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พบวา ปจจัยความตองการ ดานความตองการที่อยูอาศัยเปนของตนเองเพื่อสรางความมั่นคงในอนาคต อยูใน
ระดับมากที่สุด สวนปจจัยคานิยม ดานการใชบริการทางการแพทยกับหนวยงานเอกชนจะไดรับการดูแลในฐานะบุคคลสําคัญ อยูในระดับปานกลาง และ
ปจจัยพฤติกรรม ดานซื้อสลากกินแบงรัฐบาลหรือหวยใตดินเพราะหวังมีฐานนะดีขึ้นอยางรวดเร็ว อยูในระดับ นอย
ปจจัยสวนบุคคล ที่แตกตางของบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มีภาวะหนี้สินแตกตางกัน จากผลการศึกษา พบวา เพศที่
แตกตางกัน ระดับเงินเดือนที่ตางกัน มีภาวะหนี้สินไมแตกตางกัน อายุสถานภาพ จํานวนผูอยูในอุปการะ ระดับการศึกษา อายุราชการ ที่ตางกัน มีภาวะ
หนี้สินแตกตางกัน
ปจจัยดานความตองการ สงผลตอการมีภาวะหนี้สินของบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ไดทางสถิติอยางมีนัยสําคัญ
จากผลการศึกษา พบวาปจจัยดานความตองการสามารถพยากรณในเชิงบวกกับการมีภาวะหนี้สินของบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ทางสถิติอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05
ปจจัยดานคานิยม ไมสงผลตอการมีภาวะหนี้สินของบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จากผลการศึกษา พบวาปจจัยดาน
คานิยม สามารถพยากรณการมีภาวะหนี้สินของบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ทางสถิติอยางมีนัยสําคัญ ที่ระดับ 0.05
ปจจัยดานพฤติกรรม สงผลตอการมีภาวะหนี้สินของบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ไดทางสถิติอยางมีนัยสําคัญจาก
ผลการศึกษา พบวาปจจัยดานพฤติกรรม สามารถพยากรณ ในเชิงบวกกับการมีภาวะหนี้สินของบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ทาง
สถิติอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05

อภิปรายผลการศึกษา
สมมติฐานที่ 1 ปจจัยสวนบุคคล ที่แตกตางของบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มีภาวะหนี้สินแตกตางกันทางสถิติอยางมี
นัยสําคัญ จากการศึกษารายประเด็นมีดังนี้
1.1 บุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ที่มีเพศตางกัน มีภาวะหนี้สินแตกตางกันทางสถิติอยางมีนัยสําคัญ
ผลการศึกษาพบวา บุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ที่มีเพศตางกันมีภาวะหนี้สินไมแตกตางกัน ทั้งนี้อาจเปน
เพราะในปจจุบันไมวาเพศหญิงหรือเพศชายมีความเทาเทียมกันในเรื่องของสิทธิและเสรีภาพมากขึ้น ทําใหเพศหญิงมีบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบ
ที่ไมนอยกวาเพศชาย ตลอดจนความตองการในดานตางๆ เพื่อสรางคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น จึงทําใหมีภาวะหนี้สินไมแตกตางกัน และมีความสอดคลอง
กับการศึกษาเรื่อง ทัศนคติตอการเปนหนี้ คานิยมทางวัตถุและการเปนหนี้ของครูโรงเรียนเอกชน ในเขตบึงกุม กรุงเทพมหานคร ของบุญชู ไตรรัตน
รังสี (2539) พบวาปจจัยสวนบุคคลดานเพศ ไมมีความสัมพันธกับการเปนหนี้อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐาน
กลาวคือ ไมวาเพศชาย หรือเพศหญิงก็สามารถมีภาวะหนี้สินไดเหมือนกัน หากมีรายรับไมเพียงพอตอรายจาย

- 297 -

Oral Presentation

Proceeding of RMUTTO Research Conference 2012

1.2 บุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ที่มีอายุตางกัน มีภาวะหนี้สินแตกตางกันทางสถิติอยางมีนัยสําคัญ
ผลการศึกษาพบวา บุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ที่มีอายุตางกันมีภาวะหนี้สินแตกตางกัน แสดงใหเห็นวา
บุคลากรที่มีอายุมากขึ้นจะเริ่มสรางฐานะความมั่นคงใหกับตนเองและครอบครัว อีกทั้งยังมีความเชื่อวาจะสามารถรับผิดชอบตอหนี้สินที่มีได จึงมี
ความสอดคลองกับการศึกษาเรื่อง สภาพหนี้สิน และความคิดเห็นตอแนวทางการแกไขปญหาหนี้สินของขาราชการครู สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัด
หนองบัวลําภู ของดาว นามบัณฑิต (2542) สรุปผลการวิจัยพบวา ขาราชการครู สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดหนองบัวลําภู ที่มีสถานภาพสวนตัว
ดานอายุแตกตางกันจะมีหนี้สินที่แตกตางกัน โดยขาราชการครูที่มีอายุ 51 ปขึ้นไป มีหนี้สินคิดเปนรอยละ 100
1.3 สถานภาพบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ที่มีสถานภาพตางกัน มีภาวะหนี้สินแตกตางกันทางสถิติอยางมีนัยสําคัญ
ผลการศึกษาพบวา บุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ที่มีสถานภาพตางกันมีภาวะหนี้สินแตกตางกัน แสดงใหเห็นวา
สถานภาพโสด หรือสมรส ทําใหมีความรับผิดชอบตอครอบครัว ในเรื่องของคาใชจายแตกตางกันโดยบุคลากรที่มีสถานภาพสมรส มีภาระดานคาใชจายซึ่ง
นําไปสูการเกิดภาวะหนี้สินไดมากกวาสถานภาพโสด และมีความสอดคลองกับการศึกษาเรื่อง ภาวะหนี้สินของนายทหารชั้นประทวนสังกัดกองบัญชาการ
กองพลทหารปนใหญตอสูอากาศยาน ของนุกูล ตรีเจริญ (2548) พบวา สถานภาพ ของนายทหารชั้นประทวนสังกัดกองบัญชาการกองพลทหารปนใหญตอสู
อากาศยาน ที่มีสถานภาพตางกันมีภาวะหนี้สินแตกตางกัน โดยผูที่มีหนี้สินมากที่สุดคือ นายทหารชั้นประทวนที่มสี ถานภาพสมรส เปนผูที่มีภาวะหนี้สินมาก
ที่สุด สอดคลองกับการศึกษาเรื่อง ปจจัยที่สัมพันธกับการเปนหนี้ของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ของยุพา กิตติดุษฎีธรรม
(2549) พบวา ปจจัยสวนบุคคลดานสถานภาพการสมรส มีความสัมพันธกับสภาพการเปนหนี้สินอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
1.4 บุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ที่มีจํานวนผูอยูในการอุปการะ ตางกัน สงผลตอการมีภาวะหนี้สินแตกตางกันทาง
สถิติอยางมีนัยสําคัญ
ผลการศึกษาพบวา บุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ที่มีจํานวนผูอยูในการอุปการะแตกตางกันมีภาวะหนี้สินแตกตางกัน
ทั้งนี้อาจเปนเพราะการที่บุคลากรมีผูอยูในการอุปการะมากยิ่งทําใหมีภาระคาใชจายที่เพิ่มมากขึ้นตามไปดวย และหากไมสามารถบริหารจัดการรายรับกับ
รายจายใหสมดุลไดยอมนําไปสูการมีภาวะหนี้สิน ซึ่งมีความสอดคลองกับการศึกษาเรื่อง ภาวะหนี้สินของบุคลากรมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2545 พบวา
บุคลากรมหาวิทยาลัยบูรพาที่มีจํานวนผูอยูในอุปการะตางกัน มีภาวะหนี้สินแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 โดยผูที่มีผูอยูในอุปการะ 5 คน ขึ้นไป
มีภาวะหนี้สินสูงที่สุด ผูที่มีผูอยูในการอุปการะไมเกิน 2 คน มีภาวะหนี้สินต่ําที่สุด สอดคลองกับการศึกษาเรื่อง ปจจัยที่สัมพันธกับการเปนหนี้ของครู สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ของยุพา กิตติดุษฎีธรรม (2549) พบวา ปจจัยสวนบุคคลดานจํานวนผูอยูในการอุปการะ มีความสัมพันธกับ
สภาพการเปนหนี้สินอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
1.5 บุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ที่มีระดับเงินเดือนแตกตางกัน มีภาวะหนี้สินที่แตกตางกันทางสถิติอยางมี
นัยสําคัญ
ผลการศึกษาพบวา บุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ที่มีระดับเงินเดือนแตกตางกัน มีภาวะหนี้สินไมแตกตางกัน ทั้งนี้
ไมวาระดับเงินเดือนมากหรือนอย บุคลากรก็ยังคงมีหนี้สินเชนเดียวกัน แสดงใหเห็นวายิ่งมีรายไดสูง ก็ยอมมีรายจายสูงตามไปดวย อาจเปนเพราะพื้นฐานทาง
สังคม และความตองการในดานตางๆ ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาเรื่อง ปจจัยที่สงผลตอภาวะหนี้สินของขาราชการครูประถมศึกษา : ศึกษาเฉพาะกรณี
ขาราชการครูประถมศึกษา อําเภอทามวง จังหวัดกาญจนบุรี ของรจนา สรรสม (2544) ผลการศึกษาพบวาขาราชการครูประถมศึกษา ที่มีระดับ (ซี) แตกตางกัน
จะมีภาวะหนี้สินแตกตางกัน แสดงวาระดับชั้น (ซี) ไมไดเปนตัวแปรที่มีอิทธิพลตอภาวะหนี้สิน และสอดคลองกับการศึกษาเรื่อง ครูกับภาวะหนี้สิน ของเด
ชา พจนสุนทร (2541) ผลการศึกษาพบวา แมจะมีเงินเดือนมากหรือนอย ขาราชการครูสวนใหญก็ยังมีรายไดไมเพียงพอกับรายจาย
1.6 บุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ที่มีระดับการศึกษาตางกัน สงผลตอการมีภาวะหนี้สินแตกตางกันทางสถิติอยาง
มีนัยสําคัญ
ผลการศึกษาพบวา บุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ที่มีระดับการศึกษาตางกัน มีภาวะหนี้สินแตกตางกัน ทั้งนี้อาจ
เปนเพราะวา ปจจุบันไดมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา โดยเนนที่ระดับการศึกษาของบุคลากรสายวิชาการ เพื่อปฏิบัติหนาที่ในการสอน จึงเปนเหตุผล
ที่จําเปนสําหรับ บุคลากรที่ยังไมมีคุณวุฒิปริญญาโท หรือปริญญาเอก ตองเรงพัฒนาตนเองโดยการศึกษาตอ ซึ่งบางคนอาจยังไมมีความพรอมในเรื่องของ
คาใชจาย แตดวยเหตุผลดังกลาว จึงทําใหเขาสูการมีภาวะหนี้สิน ซึ่งไมสอดคลองกับการศึกษาเรื่อง ทัศนคติตอการเปนหนี้ คานิยมทางวัตถุและการเปนหนี้
ของครูโรงเรียนเอกชน ในเขตบึงกุม กรุงเทพมหานคร ที่มีระดับการศึกษาแตกตางกันจะมีหนี้สินไมแตกตางกัน ของบุญชู ไตรรัตนรังสี (2539) พบวาครู
โรงเรียนเอกชนในเขตบึงกุม กรุงเทพมหานคร ที่มีระดับการศึกษาแตกตางกันจะมีหนี้สินไมแตกตางกัน กลาวคือครูที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรีกับครูที่มี
การศึกษาต่ํากวาปริญญา มีภาวะหนี้สินไมแตกตางกัน และไมสอดคลองกับการศึกษาเรื่องภาวะหนี้สินของบุคลากรมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2545 ของสมมาตุ
มหารักษ (2547) โดยผลจากการศึกษาพบวา บุคลากรมหาวิทยาลัยบูรพาที่มีระดับการศึกษาแตกตางกันมีภาวะหนี้สินไมแตกตางกัน
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1.7 บุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ที่มีอายุราชการตางกัน สงผลตอการมีภาวะหนี้สินแตกตางกันทางสถิติอยางมี
นัยสําคัญ
ผลการศึกษาพบวา บุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ที่มีอายุราชการตางกัน มีภาวะหนิ้สินแตกตางกัน ทังนี้อาจเปน
เพราะบุคลากรที่มีอายุราชการมาก จะมีฐานเงินเดือนที่สูง และสถาบันการเงินสวนใหญจะใชเกณฑในการคํานวณวงเงินสินเชื่อจากฐานเงินเดือน จึงทําใหมี
สิทธิในการกูเงินในวงเงินที่สูงตามไปดวย ซึ่งมีความสอดคลองกับการศึกษาเรื่อง การจัดสวัสดิการเพื่อผอนคลายภาวะหนี้สินของขาราชการครูโรงเรียน
ประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา จังหวัดนครราชสีมา ของลัดดาวัลย พีรพัฒนกุล (2543) พบวา ขาราชการครูสวนใหญมีประสบการณในการ
ปฏิบัติราชการมากกวา 20 ป จะมีภาวะ หนิ้สินมากกวาระดับอื่น และมีความสอดคลองกับการศึกษาเรื่อง ภาวะหนี้สินของนายทหารชั้นประทวนสังกัด
กองบัญชาการกองพลทหารปนใหญตอสูอากาศยาน ของนุกูล ตรีเจริญ (2548) พบวา ผูที่มีหนี้สินมากที่สุดคือ นายทหารชั้นประทวนที่มีอายุราชการมากวา 20
ปขึ้นไปเปนผูที่มีภาวะหนี้สินมากที่สุด
สมมติฐานที่ 2 ปจจัยดานความตองการ สงผลตอการมีภาวะหนี้สินของบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ไดทางสถิติอยาง
มีนัยสําคัญ
ผลการศึกษาพบวา ปจจัยดานความตองการ สงผลตอการมีภาวะหนี้สินของบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ซึ่งมีความ
สอดคลองกับการศึกษาเรื่อง การจัดสวัสดิการเพื่อผอนคลายภาวะหนี้สินของขาราชการครูโรงเรียนประถมศึกษา อําเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎรธานี ของ
ศิริพร รัตนบุษยาพร (2546) พบวา สาเหตุที่ตองกูยืมเงินสวนใหญเพื่อใชในการศึกษาบุตรและนําไปลงทุนประกอบอาชีพเสริม และพบวาขาราชการครูมีภาวะ
หนี้สินเนื่องจากความตองการขั้นพื้นฐาน ไดแก การซื้อหรือสรางที่อยูอาศัย การใชจายในชีวิตประจําวัน ความตองการดานจิตใจ ไดแก เพื่อการศึกษาบุตร เพื่อ
การเลี้ยงดูบิดามารดา ความตองการดานการพัฒนาตนเอง ดังนั้นความตองการเปนปจจัยที่มีความสัมพันธตอการมีภาวะหนี้สินของขาราชการครู และยังมี
ความสอดคลองกับการศึกษาเรื่อง การศึกษามูลเหตุภาวะหนี้สินและความตองการในการแกไขปญหาหนี้สินของขาราชการครู สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษาในโครงการเงินทุนหมุนเวียน เพื่อแกไขปญหาหนี้สินขาราชการครู ของทิพพาศรี อินทะกูล (2547) พบวา มูลเหตุสําคัญที่ทําใหขาราชการครู
เปนหนี้ คือเพื่อซื้อหรือสรางที่อยูอาศัย นําไปใชในชีวิตประจําวัน ซื้อหรือผอนรถยนต หรือรถจักรยานยนต ลงทุนทําอาชีพเสริม เพื่อการพัฒนาตนเอง เพื่อ
การศึกษาบุตร เพื่อเลี้ยงดูบิดา และมารดา ซื้อหรือผอนเครื่องใชไฟฟา เพื่อรักษาสุขภาพตนเอง และเปนไปตามทฤษฎีลําดับขั้นความตองการของมาสโลว
(Hierachy of Needs Theory) ที่วาบุคคลเปนสิ่งมีชีวิตที่มีความตองการ และความตองการมีอิทธิพลหรือเปนเหตุจูงใจตอพฤติกรรม ความตองการ โดยเฉพาะ
ความตองการทางรางกาย (Physiological Needs) เปนความตองการพื้นฐานของชีวิต เปนแรงผลักดันทางชีวภาพ จากแนวคิดทฤษฎีของมาสโลว เรื่อง ความ
ตองการนั้นสอดคลองกับสมมุติฐานที่ผูวิจัยสนใจศึกษา ในปจจัยดานความตองการ วามีอิทธิพลหรือเปนเหตุจูงใจตอพฤติกรรมที่บุคลากรจะแสดงออก หาก
บุคลากรของมหาวิทยาลัย มีความตองการในดานตางๆ มาก เชนความตองการในสิ่งที่เปนความจําเปนพื้นฐาน หรือความตองการในการพัฒนาตนเอง และไม
สามารถตอบสนองความตองการของตนเองไดดวยฐานะ และรายไดอันจํากัด ก็จะทําใหเกิดการมีภาวะหนี้สิน อยางหลีกเลี่ยงไมไดเนื่องจากตองไปกูยืมเพื่อ
นํามาใชจายในการตอบสนองความตองการของตนเอง เพื่อใหตนเองบรรลุความตองการ และมีความสุข
สมมติฐานที่ 3 ปจจัยดานคานิยม สงผลตอการมีภาวะหนี้สินของบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ไดทางสถิติอยางมี
นัยสําคัญ
ผลการศึกษาพบวา ปจจัยดานคานิยม ไมสงผลตอการมีภาวะหนี้ สินของบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ อาจเปนเพราะ
เหตุผลที่วา บุคลากรของมหาวิทยาลัย เปนบุคลากรในสถาบันการศึกษา จึงตองรักษาภาพลักณที่ดี ใหมีความนาเชื่อถือ ไมใชจายเกินตัวจนเปนเหตุใหมี
หนี้สินทําใหผูอื่นขาดศรัทธาในสาขาวิชาชีพ อีกทั้งมหาวิทยาลัยยังเปนมหาวิทยาลัยในพื้นที่ชนบท การดําเนินชีวิตของบคุลากร จึงเปนไปอยางเรียบงาย ตาม
อัตภาพซึ่งสอดคลองกับการศึกษารื่อง ทัศนคติตอการเปนหนี้ คานิยมทางวัตถุ และการเปนหนี้ของโรงเรียนเอกชนในเขตบึงกุม กรุงเทพมหานคร ของบุญชู
ไตรรัตนรังษี (2539) ผลการศึกษาพบวา คานิยมทางวัตถุของโรงเรียนเอกชนไมมีความสัมพันธกับการเปนหนี้อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงไม
เปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว กลาวคือ ครูที่มีหนี้สินและครูที่ไมมีหนี้สินมีคานิยมดานวัตถุไมแตกตางกัน และสอดคลองกับการศึกษาเรื่อง ปจจัยที่สัมพันธ
กับการเปนหนี้ของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ ของยุพา กิตติดุษฎีธรรม (2549) พบวาปจจัยดานสังคมไมมีความสัมพันธกับ
การเปนหนี้ โดยอธิบายวา ครูที่มีคานิยมทางวัตถุมากไมมีผลทําใหจํานวนหนี้สินของครูมีจํานวนมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะอาชีพครู ตองเปนแบบอยางของ
สังคม ทําใหตองเปนตัวอยางที่ดีในดานการประหยัด มัธยัสถ อดออม ใชจายเฉพาะสิ่งที่จําเปน
สมมติฐานที่ 4 ปจจัยดานพฤติกรรม สงผลตอการมีภาวะหนี้สินของบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลสุวรรณภูมิ ไดทางสถิติอยางมี
นัยสําคัญ
ผลการศึกษาพบวา ปจจัยดานพฤติกรรม สงผลตอการมีภาวะหนี้สินของบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มีความสอดคลอง
กับการศึกษา ของกนกพร มณเฑียรประเสริฐ (2547) เรื่องการศึกษาพฤติกรรมที่เกี่ยวของกับอบายมุขของบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
พบวาขาราชการครูมีภาวะหนี้สินเนื่องมาจากพฤติกรรมของขาราชการครูเอง ไดแก พฤติกรรมการเที่ยวเตร พฤติกรรมที่เกี่ยวของกับอบายมุข พฤติกรรมการ
บริโภคอาหาร และพฤติกรรมการซื้อสินคาดวยระบบเงินผอน ดังนั้นพฤติกรรมจึงเปนปจจัยที่มีความสัมพันธตอการมีภาวะหนี้สินของขาราชการครู และยังมี
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ความสอดคลองกับการศึกษา เรื่อง ภาวะหนี้สินของขาราชการครู โรงเรียนประถมศึกษา อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา ของนันทรัตน จิโรภาส (2552) ผล
การศึกษาพบวา ปจจัยดานพฤติกรรมที่เกี่ยวของกับอบายมุข ในการเลนการพนันในชวง 6 เดือนที่ผานมามีความสัมพันธภับภาวะหนี้สิน ดานจํานวนหนี้สิน
ในปจจุบันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทั้งนี้อาจเปนเพราะ บุคลากรของมหาวิทยาลัยมีแรงผลักดันในตัวเอง เรื่องของการทํางานสรางฐานะเพื่อ
ความมั่นคง และร่ํารวย แตเมื่อการดําเนินการดังกลาวตองใชเวลา และเปนไปไดยากนั้น บุคลากรจึงมีพฤติกรรมในการเสี่ยงโชค โดยหวังความร่ํารวยและสราง
ฐานะไดอยางรวดเร็ว โดยมิไดคํานึงถึงความเสี่ยงและคาใชจายที่ตองสูญเสียไป จนทําใหสูการมีภาวะหนี้สินอยางไมรูตัว

4. สรุปผล
การศึกษาครั้งนี้ ไดทําการศึกษาปจจัยที่สงผลตอการมีภาวะหนี้สินของบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ไดแก ปจจัย
สวนบุคคล ปจจัยดานความตองการ ปจจัยดานคานิยม และปจจัยดานพฤติกรรม เพื่อพยากรณภาวะหนี้สินของบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลสุวรรณภูมิ พบวาปจจัยที่มีน้ําหนักในการพยากรณมากที่สุดคือ ปจจัยดานพฤติกรรม รองลงมาคือปจจัยดานความตองการ สวนปจจัยดาน
คานิยมไมมีอิทธิพลตอการมีภาวะหนี้สินของบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
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บทคัดยอ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาระดับความคิดเห็น อิทธิพล ปญหาและอุปสรรคของการมีสวนรวมในการปฏิบัติงานของสวนการคลังตอ
ประสิทธิภาพดานการเงินการคลังขององคการบริหารสวนตําบล ประชากร คือ หัวหนาสวนการคลังขององคการบริหารสวนตําบลในเขตจังหวัดลําปาง
ลําพูนและเชียงใหม จํานวน 199 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใชในการวิเคราะห คือ คารอยละ คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
การวิเคราะหความถดถอยแบบพหุคูณและการวิเคราะหสหสัมพันธแบบพหุ คูณ จากการวิเคราะหความถดถอยแบบพหุคู ณ พบวาการมี สวนรวมในการ
ปฏิบัติงานโดยรวมและรายดาน ไดแก การแลกเปลี่ยนเรียนรู การมีเปาหมายรวมและศักยภาพในการเขารวมมีอิทธิพลตอประสิทธิภาพดานการเงินการ
คลัง และจากการวิเคราะหสหสัมพันธแบบพหุคูณ พบวา ดานการแลกเปลี่ยนเรียนรู การมีเปาหมายรวมและศักยภาพในการเขารวมมีความสัมพันธกับ
การมี ส วนร วมในการปฏิ บั ติ งาน ส ว นด า นความถู กต องของการปฏิ บั ติ ง าน ความรวดเร็ ว ในการปฏิบัติ ง านและความสามารถตรวจสอบได มี
ความสัมพันธกับประสิทธิภาพดานการเงินการคลัง
คําสําคัญ: การมีสวนรวมในการปฏิบัติงาน ประสิทธิภาพดานการเงินการคลัง

Abstract
The purpose of this research was to study the opinion level, influence, including exploring the problems and obstacles of the financial
participation in performance towards financial efficiency of sub-district administration organizations. The population was 199 financial chairmen of
sub-district administration organizations in Lampang, Lamphun and Chiangmai. The instrument used was the questionnaires designed by the researcher.
The statistics used in this research were percentage, means, standard deviation, a multiple regression analysis and multiple correlation analysis.
The correlation and regression analysis were found that the general participation in performance and each aspect such as knowledge sharing,
common goal and the potential in the financial participation towards financial efficiency. The multiple correlation analysis was also discovered that
knowledge sharing, common goal and potential in the financial participation related to participation in performance. Moreover, the accuracy of
performance, the promptness in performance and the verification related to financial efficiency.
Keywords: Participation in performance, Financial efficiency.

1. บทนํา
ในระบอบประชาธิปไตยของประเทศไทย มีการแบงจัดระเบียบบริหารราชการออกเปน 3 สวน คือการบริหารราชการสวนกลาง การบริหาร
ราชการสวนภูมิภาค และการบริหารราชการสวนทองถิ่นโดยองคการบริหารสวนตําบล (อบต.) เปนการบริหารราชการสวนทองถิ่นรูปแบบหนึ่ง มีฐานะ
เปนนิติบุคคล มีอํานาจและหนาที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชนของประชาชนในทองถิ่น สามารถแกไขปญหาความเดือดรอน และ
ตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางแทจริง ซึ่งบริหารงานโดยนายกองคการบริหารสวนตําบล ภายในสํานักงานมีการแบงออกเปนสวนงาน
ตางๆ เทาที่จําเปนดังนี้ (1) สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล ทําหนาที่เกี่ยวกับงานบริหารทั่วไป (2) สวนการคลัง ทําหนาที่เกี่ยวกับงานดานการเงินการ
คลัง (3) สวนโยธา ทําหนาที่เกี่ยวกับงานดานชาง เปนตน
จากหนาที่ดังกลาว การที่ผูบริหารจะมีการบริหารจัดการที่ดี (Good governance) ยอมขึ้นอยูกับกลไกการบริหารงานโดยใหประชาชนไดมี
สวนในการรวมคิด รวมวางแผน รวมตัดสินใจ รวมดําเนินกิจกรรม และรวมติดตามตรวจสอบการดําเนินงานของทองถิ่นแลว (สิริพัฒน ลาภจิตร, 2550)
สวนหนึ่งยังขึ้นอยูกับการมีสวนรวมในการทํางานของทุกๆ สวนงานภายในสํานักงานซึ่งจะแตกตางกันไปตามหนาที่และความรับผิดชอบ ภายใตกฎหมาย
ระเบียบและขอบังคับที่เกี่ยวของ แตเปนที่นาสังเกตวาปจจุบันผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลสวนใหญยังไมใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของงาน
ดานสวนการคลังเทาที่ควร เพราะความเขาใจวางานดานสวนการคลังเกี่ยวของเฉพาะงานจัดซื้อจัดจางพัสดุ การรับเงิน การเบิกจายเงิน และงานดานบัญชี
เทานั้น หากใหเขามามีสวนรวมในงานดานอื่นอีก เชน การเขียนโครงการ การเขารวมประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบล เปนตน อาจทําใหการ
บริหารงานเกิดความลาชา อีกทั้งการปฏิบัติงานของสวนการคลังยังตองมีการตรวจสอบเงินงบประมาณ ตรวจสอบความถูกตองของโครงการกอนที่จะ
ดําเนินการ เพื่อจัดหาพัสดุใหถูกตองตามระเบียบ และมีหลักฐานการเบิกจาย เนื่องจากมีสํานักงานตรวจเงินแผนดินซึ่งเปนหนวยตรวจสอบจากภายนอก มี
อํานาจตรวจสอบเกี่ยวกับการรับจายเงิน ทรัพยสิน รวมทั้งตรวจสอบผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นซึ่งมักจะพบขอสังเกตอยูเสมอ
นอกจากนี้สวนการคลังยังไดมีเก็บตัวเลขสถิติการรับเงิน การจายเงิน ทั้งในอดีตและปจจุบัน สามารถนําไปเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจในการจัดทํา
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แผน การจัดทําขอบัญญัติ รวมทั้งมีความเขาใจและมีความชํานาญในงานพัสดุ สามารถรวมแสดงความคิดเห็น เสนอแนะแนวทางในการเขียนโครงการเพื่อ
เสนอเบิกจายเงินงบประมาณ หากสวนการคลังไดเขามามีสวนรวม จะสงผลทําใหการจัดซื้อจัดจางถูกตองตามระเบียบ สามารถเบิกจายเงินงบประมาณได
อยางรวดเร็วทันเวลา และลดขอสังเกตจากการตรวจสอบของหนวยตรวจสอบไดมากยิ่งขึ้น
จากเหตุ ผลและขอมู ลดังกล าว ผู วิ จั ยจึ งสนใจที่ จะศึ กษาอิ ทธิพลของการมีสวนร วมในการปฏิบั ติงานของส วนการคลั งที่ จะสงผลต อ
ประสิทธิภาพดานการเงินการคลังขององคการบริหารสวนตําบลในเขตจังหวัดลําปาง ลําพูนและเชียงใหม เพราะในปจจุบันไมวาหนวยงานเอกชน หรือ
หนวยงานราชการ ขอมูลดานการเงินถือเปนสิ่งสําคัญเพราะใชเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจในงานดานตางๆ ขององคกร หากผูบริหารใหความสําคัญ
กับการเขามามีสวนรวมของงานดานการเงินแลวจะสงผลใหการทํางานมีประสิทธิภาพและเปนไปตามเปาหมายขององคกรที่ตั้งไว
ผูวิจัยไดทบทวนวรรณกรรม การมีสวนรวมในการปฏิบัติงาน อรทัย วาระนุช (2551) กลาววาการที่บุคคลหรือกลุมคนไดเขารวมทํากิจกรรม
รวมกัน เกิดจากความสามัคคีและความพึงพอใจในงานของแตละบุคคลสงผลใหเกิดความสําเร็จในการทํางาน สุวัช เซียศิริวัฒนา (2554) พบวาองคประกอบ
ของการมีสวนรวมเปนการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกัน สามารถพัฒนาศักยภาพใหกับคนในองคกรได รัฐภูมิ รอบคอบ (2551) อธิบายวา เปาหมายรวมที่
จะประสบความสําเร็จ เกิดผลงานที่ดีมีประสิทธิภาพสูง เปาหมายตองเปนที่ยอมรับของผูปฎิบัติ ผลสําเร็จของการทํางานเกิดจากการทํางานของตนหรือเปน
เป าหมายที่ ผู ปฎิ บั ติ เป นผู กํ าหนดขึ้ นเองหรื อมี ส วนร วมในการกํ าหนดเป าหมายนั้ น อี กทั้ ง Davis and Newstrom (1985) กล าวถึ งป จจั ยที่ มี ผลต อ
ประสิทธิภาพของการมีสวนรวม ดังนี้ (1) ตองมีเวลาเพียงพอตอการเขามามีสวนรวม (2) ผลประโยชนที่ไดรับจากการเขารวมควรมีความคุมคา (3)
วัตถุประสงคการเขารวม ผูเขารวมตองมีความสนใจในประเด็นเดียวกัน (4) ตองมีความรูความสามารถในเรื่องที่จะเขารวม (5) ตองมีความสามารถในการ
สื่อสารแลกเปลี่ยนประสบการณซึ่งกันและกัน (6) ตองมีอิสระในการทํางาน
ประสิทธิภาพดานการเงินการคลัง ประมวล พระตลับ (2551) กลาววาประสิทธิภาพการทํางานหมายถึง การดําเนินงานที่สามารถบรรลุวัตถุประสงค
ตามที่ตั้งไว ภายใตผลการดําเนินงานที่มีคุณภาพ มีตนทุนต่ําหรือใชทรัพยากรอยางคุมคา ทันเวลา ผลงานมีมาตรฐาน ถูกตองเชื่อถือได ซึ่งการปฏิบัติงานดาน
การเงินการคลังภายใตการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีของสวนราชการทองถิ่นตองยึดหลักความโปรงใส มีการเปดเผยขอมูลขาวสารอยางตรงไปตรงมาให
ประชาชนและหนวยตรวจสอบเขาถึงขอมูลและสามารถตรวจสอบได (สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ, 2550)
1.1 วัตถุประสงคของงานวิจัย
1. ศึกษาระดับความคิดเห็นของการมีสวนรวมในการปฏิบัติงานและประสิทธิภาพดานการเงินการคลังขององคการบริหารสวนตําบล ในเขต
จังหวัดลําปาง ลําพูนและเชียงใหม
2. ศึกษาอิทธิพลของการมีสวนรวมในการปฏิบัติงานตอประสิทธิภาพดานการเงินการคลังขององคการบริหารสวนตําบล ในเขตจังหวัดลําปาง
ลําพูนและเชียงใหม
3. ศึกษาปญหาและอุปสรรคของการมีสวนรวมในการปฏิบัติงานของสวนการคลังองคการบริหารสวนตําบล ในเขตจังหวัดลําปาง ลําพูนและ
เชียงใหม
1.2 ขอบเขตของงานวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ไดกําหนดขอบเขตประชากร คือหัวหนาสวนการคลังขององคการบริหารสวนตําบลในเขตจังหวัดลําปาง ลําพูนและ
เชียงใหม จํานวน 199 แหง (กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น, 2554) โดยมุงเนนศึกษาวิจัยอิทธิพลของการมีสวนรวมในการปฏิบัติงานของสวนการ
คลังตอประสิทธิภาพดานการเงินการคลังในเขตจังหวัดลําปาง ลําพูนและเชียงใหม ชวงระยะเวลาตั้งแตเดือน ธันวาคม 2554-มีนาคม 2555
1.3 กรอบแนวคิดในงานวิจัย
จากการทบทวนวรรณกรรม ผูวิจัยไดกําหนดกรอบแนวคิดในงานวิจัย ดังนี้
การมีสวนรวมในการปฏิบัติงาน
- การแลกเปลี่ยนเรียนรู
- การมีเปาหมายรวม
- ศักยภาพในการเขารวม

ประสิทธิภาพดานการเงินการคลัง
- ความถูกตองของการปฏิบัติงาน
- ความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน
- ความสามารถตรวจสอบได

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
1.4 สมมติฐานการวิจัย
H1: การมีสวนรวมในการปฏิบัติงานมีอิทธิพลตอประสิทธิภาพดานการเงินการคลัง
H2: การแลกเปลี่ยนเรียนรูมีอิทธิพลตอประสิทธิภาพดานการเงินการคลัง
H3: การมีเปาหมายรวมมีอิทธิพลตอประสิทธิภาพดานการเงินการคลัง
H4: ศักยภาพในการเขารวมมีอิทธิพลตอประสิทธิภาพดานการเงินการคลัง
H5: การแลกเปลี่ยนเรียนรูมีความสัมพันธกับการมีสวนรวมในการปฏิบัติงาน
H6: การมีเปาหมายรวมมีความสัมพันธกับการมีสวนรวมในการปฏิบตั ิงาน
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H7: ศักยภาพในการเขารวมมีความสัมพันธกับการมีสวนรวมในการปฏิบัติงาน
H8: ความถูกตองของการปฏิบัติงานมีความสัมพันธกับประสิทธิภาพดานการเงินการคลัง
H9: ความรวดเร็วในการปฏิบัติงานมีความสัมพันธกับประสิทธิภาพดานการเงินการคลัง
H10: ความสามารถตรวจสอบไดมีความสัมพันธกับประสิทธิภาพดานการเงินการคลัง

2. วิธีการวิจัย
2.1 กลุมประชากร
ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ หัวหนาสวนการคลังขององคการบริหารสวนตําบลในเขตจังหวัดลําปาง ลําพูนและเชียงใหม จํานวน 199 คน
2.2 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสอบถาม แบงออกเปน 5 ตอน คือ ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 2 ขอมูลทั่วไป
เกี่ยวกับองคการบริหารสวนตําบล โดยลักษณะคําถามเปนแบบตรวจสอบรายการ ตอนที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีสวนรวมในการปฏิบัติงาน ตอนที่ 4 ความ
คิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพดานการเงินการคลัง โดยลักษณะของคําถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating scale) ตามวิธีของลิเคอรท (Likert, 1970) ตอนที่
5 ขอเสนอแนะ โดยลักษณะคําถามเปนแบบปลายเปด
2.3 การเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยไดประสานกับคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เพื่อขอหนังสือขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูล แนบไปพรอม
กับแบบสอบถามไปยังหัวหนาสวนการคลัง จํานวน 199 ฉบับ โดยวิธีการสงทางไปรษณีย ใชเวลาในการเก็บรวบรวมขอมูลทั้งสิ้น จํานวน 30 วัน และไดรับ
แบบสอบถามกลับคืนมาจํานวน 175 ฉบับ
2.4 การวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยไดตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถามและเลือกเฉพาะฉบับที่สมบูรณจํานวน 175 ฉบับมาใชในการวิเคราะหขอมูลโดยใช
สถิติเชิงพรรณนา ซึ่งการวิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามและขอมูลทั่วไปขององคการบริหารสวนตําบล วิเคราะหหาคาทางสถิติ ซึ่ง
ประกอบดวย การแจกแจงความถี่ (Frequency) รอยละ (Percentage) การวิเคราะหขอมูลความคิดเห็นตามกรอบแนวคิดเกี่ยวกับการมีสวนรวมในการ
ปฏิบัติงานของสวนการคลังและประสิทธิภาพดานการเงินการคลัง เพื่อหาคาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) และหา
คาความสัมพันธและผลกระทบระหวางความคิดเห็นของการมีสวนรวมในการปฏิบัติงานกับประสิทธิภาพดานการเงินการคลัง โดยใชการวิเคราะห
สหสัมพันธแบบพหุคูณ (Multiple correlation analysis) และการวิเคราะหความถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple regression analysis)

3. ผลการวิเคราะหขอมูลและอภิปรายผล
3.1 ผลการวิเคราะหขอมูล
จากการวิเคราะหขอมูลทั่วไปพบวาหัวหนาสวนการคลังสวนใหญเปนเพศหญิง (รอยละ 81.71) อยูชวงอายุระหวาง 36-40 ป (รอยละ 38.29) มี
สถานภาพสมรสแลว (รอยละ 60) วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี (รอยละ52) มีอายุราชการระหวาง 11-15 ป (รอยละ 47.43) สวนใหญใชระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงานในองคกร 1-5 ป (รอยละ 38.86) มีเงินเดือนระหวาง 18,001-20,000 บาท (รอยละ 29.71) สวนใหญเปนองคการบริหารสวนตําบลขนาดกลาง (รอยละ
84.57) อยูในเขตจังหวัดเชียงใหม (รอยละ 57.71) จังหวัดลําปาง (รอยละ 32.57) จังหวัดลําพูน (รอยละ 9.71) สวนใหญมีจํานวนหมูบานในเขตพื้นที่ตําบล 5-10
หมูบาน (รอยละ 53.14) ประมาณการรายรับอยูระหวาง 15,000,001-25,000,000 บาท (รอยละ 56) ประมาณการรายจายอยูระหวาง 15,000,001-25,000,000 บาท
(รอยละ 54.86 )

ตารางที่ 1 ผลการทดสอบการวิเคราะหความถดถอยแบบพหุคูณของการมีสวนรวมในการปฏิบัติงานตอประสิทธิภาพ
ดานการเงินการคลัง
ตัวแปรอิสระ
คาคงที่ (a)
การมีสวนรวม
F = 149.38 p = 0.000 AdjR2 = 0.46
*มีนัยสําคัญทางสถิติทรี่ ะดับ 0.05

ประสิทธิภาพดานการเงินการคลัง
สัมประสิทธิ์การถดถอย
ความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน
1.27
0.17
0.62
0.05

t

p-value

7.327
12.222

0.000*
0.000*

จากตารางที่ 1 พบวาผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1 การมีสวนรวมในการปฏิบัติงานมีอิทธิพลตอประสิทธิภาพดานการเงินการคลัง มีคา
สัมประสิทธิ์การถดถอยเทากับ 0.62 อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐาน
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ตารางที่ 2 ผลการทดสอบการวิเคราะหความถดถอยแบบพหุคูณของการมีสวนรวมในการปฏิบัติงานรายดานตอประสิทธิภาพ
ดานการเงินการคลัง
การมีสวนรวมในการปฏิบัติงาน
คาคงที่ (a)
การแลกเปลี่ยนเรียนรู
การมีเปาหมายรวม
ศักยภาพในการเขารวม
F = 51.75 p = 0.000 AdjR2 = 0.47
*มีนัยสําคัญทางสถิติทรี่ ะดับ 0.05

ประสิทธิภาพดานการเงินการคลัง
สัมประสิทธิ์การถดถอย
ความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน
1.28
0.18
0.16
0.06
0.27
0.06
0.19
0.05

t

p-value

7.341
2.772
4.789
3.772

0.000*
0.006*
0.000*
0.000*

จากตารางที่ 2 พบวาผลการทดสอบสมมติฐานที่ 2-4 มีดังนี้
สมมติฐานที่ 2 การแลกเปลี่ยนเรียนรูมีอิทธิพลตอประสิทธิภาพดานการเงินการคลัง มีคาสัมประสิทธิ์การถดถอยเทากับ 0.16 อยางมีนัยสําคัญที่
ระดับ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐาน
สมมติฐานที่ 3 การมีเปาหมายรวมมีอิทธิพลตอประสิทธิภาพดานการเงินการคลัง มีคาสัมประสิทธิ์การถดถอยเทากับ 0.27 อยางมีนัยสําคัญที่
ระดับ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐาน
สมมติฐานที่ 4 ศักยภาพในการเขารวมมีอิทธิพลตอประสิทธิภาพดานการเงินการคลัง มีคาสัมประสิทธิ์การถดถอยเทากับ 0.19 อยางมีนัยสําคัญ
ที่ระดับ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐาน

ตารางที่ 3 ผลการทดสอบการวิเคราะหสหสัมพันธแบบพหุคูณของการแลกเปลี่ยนเรียนรู การมีเปาหมายรวมและศักยภาพ
ในการเขารวมกับการมีสวนรวมในการปฏิบัติงานของสวนการคลัง
ตัวแปร
X

S.D.
การมีสวนรวมในการปฏิบัติงาน
การแลกเปลี่ยนเรียนรู
การมีเปาหมายรวม
ศักยภาพในการเขารวม

การมีสวนรวมในการปฏิบัติงาน
3.39
0.51

การแลกเปลี่ยนเรียนรู
3.46
0.58
0.888*

การมีเปาหมายรวม
3.17
0.62
0.854*
0.620*

ศักยภาพในการเขารวม
3.55
0.63
0.761*
0.502*
0.537*

VIF

1.739
1.829
1.504

*มีนัยสําคัญทางสถิติทรี่ ะดับ 0.05

จากตารางที่ 3 พบวาผลการทดสอบสมมติฐานที่ 5-7 มีดังนี้
สมมติฐานที่ 5 การแลกเปลี่ยนเรียนรูมีความสัมพันธกับการมีสวนรวมในการปฏิบัติงาน โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเทากับ 0.888
อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐาน
สมมติฐานที่ 6 การมีเปาหมายรวมมีความสัมพันธกับการมีสวนรวมในการปฏิบัติงาน โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเทากับ 0.854
อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐาน
สมมติฐานที่ 7 ศักยภาพในการเขารวมมีความสัมพันธกับการมีสวนรวมในการปฏิบัติงาน โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเทากับ 0.761
อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐาน

ตารางที่ 4 แสดงผลการทดสอบการวิเคราะหสหสัมพันธแบบพหุคูณของความถูกตองของการปฏิบัติงาน ความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน
และความสามารถตรวจสอบไดกับประสิทธิภาพดานการเงินการคลัง
ตัวแปร
X

S.D.
ประสิทธิภาพดานการเงินการคลัง
ความถูกตองของการปฏิบัติงาน
ความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน
ความสามารถตรวจสอบได
*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

ประสิทธิภาพดาน
การเงินการคลัง

ความถูกตองของ
การปฏิบัติงาน

ความรวดเร็วในการ
ปฏิบัติงาน

ความสามารถ
ตรวจสอบได

3.35
0.46

3.43
0.53
0.757*

3.40
0.56
0.869*
0.442*

3.15
0.69
0.775*
0.333*
0.617*
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จากตารางที่ 4 พบวาผลการทดสอบสมมติฐานที่ 8-10 มีดังนี้
สมมติฐานที่ 8 ความถูกตองของการปฏิบัติงานมีความสัมพันธกับประสิทธิภาพดานการเงินการคลัง โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ
เทากับ 0.757 อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐาน
สมมติฐานที่ 9 ความรวดเร็วในการปฏิบัติงานมีความสัมพันธกับประสิทธิภาพดานการเงินการคลัง โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ
เทากับ 0.869 อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐาน
สมมติฐานที่ 10 ความสามารถตรวจสอบไดมีความสัมพันธกับประสิทธิภาพดานการเงินการคลัง โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ
เทากับ 0.775 อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐาน
3.2 การอภิปรายผล
การวิจัยเรื่อง อิทธิพลของการมีสวนรวมในการปฏิบัติงานตอประสิทธิภาพดานการเงินการคลังขององคการบริหารสวนตําบล ในเขตจังหวัด
ลําปาง ลําพูนและเชียงใหม สามารถอภิปรายผลไดดังนี้
1. การมีสวนรวมในการปฏิบัติงาน หัวหนาสวนการคลังมีความคิดเห็นโดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง พบวาดานการแลกเปลี่ยนเรียนรู มี
ความคิดเห็นอยูในระดับมาก โดยสวนการคลังเชื่อมั่นวาการยอมรับฟงความคิดเห็นของบุคคลอื่นจะทําใหเกิดการแบงปนความรูระหวางเพื่อนรวมงาน แต
ควรใหโอกาสไดแสดงความคิดเห็นในการแกไข ตัดสินใจในปญหาที่เกี่ยวของกับงานเพื่อเปนประโยชนตอการดําเนินงานของหนวยงาน ดานการมี
เปาหมายรวม มีความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง โดยสวนการคลังเชื่อมั่นวาการเขามามีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ ของหนวยงานจะแสดงถึงความเปน
อันหนึ่งอันเดียวกันและมีความมุงมั่นที่จะปฏิบัติงานแตโครงการ กิจกรรมตางๆ ของหนวยงานควรมีรูปแบบและลักษณะที่ชัดเจน ทุกๆ ฝายมีความเขาใจ
ตรงกัน ดานศักยภาพในการเขารวม มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก พบวาสวนการคลังมีความรู ความสามารถและมีความชํานาญในเรื่องที่เกี่ยวของกับงาน
แตยังขาดความเปนอิสระ เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น
2. ประสิทธิภาพดานการเงินการคลัง หัวหนาสวนการคลัง มีความคิดเห็นโดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง พบวาดานความถูกตองของการ
ปฏิบัติงาน มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก โดยสวนการคลังสามารถจัดทํางบการเงินไดอยางถูกตอง สวนการเบิกจายเงินงบประมาณ การจัดซื้อจัดจางควร
ดําเนินงานตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของใหมากขึ้นโดยคํานึงถึงคุณภาพและประโยชนที่ไดรับ การตั้งประมาณการรายรับควรตั้งใหเหมาะสม
กับรายไดที่เกิดขึ้นจริง ดานความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน มีความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง พบวาสวนการคลังมีสามารถในการจัดลําดับความสําคัญ
ของงานแต ความสามารถในการจั ดทํ าและเสนองบการเงินเพื่อรายงานต อผู บริ หารและหน วยงานที่ ควบคุ มเป นยั งมี ความล าช ายั งไม เป นป จจุ บั น
ความสามารถตรวจสอบได มีความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง พบวาสวนการคลังมีความเต็มใจที่จะใหมีการตรวจสอบการทํางานไดทุกเวลา มีการเก็บ
รวบรวมขอมูล หลักฐานตางๆ และผลการดําเนินงานพรอมรับการตรวจสอบแตยังไมมั่นใจวาจะไมพบขอบกพรองจากการตรวจสอบ
3. การแลกเปลี่ยนเรียนรู การมีเปาหมายรวมและศักยภาพในการเขารวมมีความสัมพันธกับการมีสวนรวมในการปฏิบัติงาน โดยดานการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู สอดคลองกับแนวคิดของอนันต หลีจินตะ (2554) กลาววา การมีสวนรวมเปนการเปดโอกาสเพื่อการแลกเปลี่ยน ซึ่งยอมเปนผลดีตอกลุม
และบุคคล เปนการเปดโอกาสใหทุกคนไดแลกเปลี่ยนและพัฒนาความคิดตางๆ ดานการมีเปาหมายรวม สอดคลองกับแนวคิดของรัฐภูมิ รอบคอบ (2551)
กลาววาเปาหมายรวมที่จะประสบผลสําเร็จไดผลงานที่ดีมีประสิทธิภาพสูงจะตองเปนเปาหมายที่เปนที่ยอมรับหรือเปนเปาหมายที่ผูปฏิบัติเปนผูกําหนด
ขึ้นเองและมีสวนรวมในการกําหนดเปาหมายนั้น สวนดานศักยภาพในการเขารวม สอดคลองกับแนวคิดการมีสวนรวมของ Davis and Newstrom (1985)
กลาวถึงเงื่อนไขและปจจัยที่มีผลตอประสิทธิภาพของการมีสวนรวมวาการมีสวนรวมจะตองคํานึงถึงความรูสึกและความตองการของผูที่จะเขามามีสวน
รวม ความรูความสามารถรวมถึงความเหมาะสมกับการเขามามีสวนรวมของแตละคน รวมทั้งตองมีอิสระในการทํางาน
4. ความถูกตองของการปฏิบัติงาน ความรวดเร็วในการปฏิบัติงานและความสามารถตรวจสอบไดมีความสัมพันธกับประสิทธิภาพดาน
การเงินการคลัง โดยดานความถูกตองของการปฏิบัติงาน สอดคลองกับหลักและวิธีการปฏิบัติงานเพื่อใหเกิดความถูกตองในการปฏิบัติงานของสํานักงาน
คณะกรรมการขาราชการพลเรือน (2552) วาการทํางานใหถูกตองและชัดเจน ตองมีความตั้งใจทํางานใหถูกตอง สะอาด เรียบรอย ปฏิบัติตามขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน กฎ ระเบียบที่วางไวและตรวจทานความถูกตองของงานอยางละเอียดรอบคอบเพื่อใหงานมีคุณภาพดี ดานความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน
สอดคลองกับแนวคิดของ ภูวนัย เกษบุญชู (2550) กลาววาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานคือผลการปฏิบัติงานที่เกิดจากการทํางานที่ถูกตอง รวดเร็วขึ้น
กวาเดิม และทันตามกําหนดเวลา สวนดานความสามารถตรวจสอบได สอดคลองกับวิธีการบริหารราชการอยางมีประสิทธิภาพของสํานักงาน
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (2550) วาการบริหารราชการโดยยึดหลักความโปรงใส สามารถตรวจสอบได เปนการเนนการ
ปรับกลไกและวิธีการทํางานใหมีความโปรงใส มีการเปดเผยขอมูลขาวสารอยางตรงไปตรงมา ประชาชนเขาถึงขอมูลไดสะดวก ความเชื่อถือไดของขอมูล
และรายงานทางการเงิน
5. การมีสวนรวมในการปฏิบัติงานมีอิทธิพลตอประสิทธิภาพดานการเงินการคลัง แสดงไดวาการมีสวนรวมมีผลตอประสิทธิภาพการ
ทํางาน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ชัญญานุช ทองคํา (2554) ไดทําการวิจัยเรื่องการมีสวนรวมของพนักงานที่มีอิทธิพลตอประสิทธิภาพการจัดเก็บ
รายไดขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดลําปาง พบวาการมีสวนรวมของพนักงานมีอิทธิพลตอประสิทธิภาพการจัดเก็บรายไดขององคกร โดย
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ทุกเสนทางมีความสัมพันธเชิงบวก ทั้งดานการแลกเปลี่ยนเรียนรู เปนกระบวนการสําคัญในการจัดการความรูในองคกร เปนการแลกเปลี่ยนความ
คิด เห็ น ประสบการณ ข องกลุ ม คน ซึ่ง จะก อ ให เ กิ ด ความสํ า เร็ จ อี ก ทั้ ง การมี เ ป า หมายร ว มกั น ยั ง ทํ า ให เ กิ ด ความเข า ใจตรงกั น ส ง ผลให บ รรลุ
วัตถุประสงคเดียวกัน นอกจากนั้นการมีศักยภาพในการเขารวม ทั้งความรู ความสามารถ ความมีอิสระ เสรีภาพ ยังทําสงผลทําใหการทํางานมีประสิทธิภาพ
มากขึ้นดวย

4. สรุปผล
จากผลการวิจัยพบวาการมีสวนรวมในการปฏิบัติงานมีผลตอประสิทธิภาพการทํางานเปนอยางมาก ดังนั้นองคกรใดที่ผูบริหารสงเสริม
สนับสนุนใหพนักงานเขามามีสวนรวมในการทํางาน มีสวนรวมในการตัดสินใจในงานหรือโครงการตาง ๆ ตั้งแตเริ่มกระบวนการจะทําใหการดําเนินงานของ
องคกรนั้นมีประสิทธิภาพ ประสบผลสําเร็จตามเปาหมาย เพราะการมีสวนรวมทําใหเกิดการยอมรับการเปลี่ยนแปลง เกิดความสัมพันธในทางที่ดีระหวาง
ผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชา เกิดความผูกพันของพนักงานตอองคกร ทั้งยังเกิดการรวบรวมความรู ความสามารถของบุคคลและความคิดอยาง
หลากลายในการตัดสินใจ เกิดการสรางทีมงานในการกําหนดเปาหมายและดําเนินงานใหบรรลุตามเปาหมาย ดังเชนการมีสวนรวมในการปฏิบัติงานของสวน
การคลัง เมื่อสวนการคลังไดมีโอกาสแสดงความคิดเห็นในเรื่องที่ตนเองรูและมีความสามารถในงานหรือโครงการตาง ๆ ที่องคการบริหารสวนตําบลจะ
ดําเนินการเริ่มตั้งแตการกําหนดเปาหมายของโครงการรวมกันแลวก็ทําใหทราบถึงวิธีการดําเนินงานที่ถูกตอง ทุกๆ ฝายมีความเขาใจตรงกันและ
ดําเนินงานตามหนาที่ความรับผิดชอบที่ไดรับมอบหมายนั้น การทํางานก็จะเกิดประสิทธิภาพ มีความถูกตองตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
งานที่ไดรับมอบหมายก็เสร็จทันเวลาและยังมีความพรอมที่จะรับการตรวจสอบจากหนวยตรวจสอบทั้งภายในและภายนอกได
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Abstract

The purpose of this study was focused on the front-line staff’s performance by investigating employee selection, training, motivation,
and personality. The study aimed to discover the practices of employee selection and training, the impact of employee selection and training on
employee performance, and motivation and personality having moderating effects on both the relationship between employee selection and
training and employee performance of front-line staff working for Thai firms operating in Phnom Penh, Cambodia. A Quantitative approach was
conducted by using 52-item questionnaire. 117 samples were collected from field research at Thai firms in Phnom Penh, Cambodia. It revealed that
employee selection correlated positively with employee performance, but employee training was not associated with employee performance. In
addition, motivation had a moderating effect on the relationship between (a) employee selection and (b) training and employee performance.
Personality had a moderating effect on the relationship between employee training and performance, but personality had no moderating effect on
the relationship between employee selection and performance.
Keywords: Employee performance, Employee selection, Employee training, Motivation, Personality.

1. Introduction

Human resources have been a vital factor in most domestic and foreign businesses, investment, and projects. Human resources are absolutely essential
to developing Cambodia. With reference to the speech of Prime Minister Hun Sen in 1999, human resources are the most important key for the long-term
development of Cambodia (Royal Academy of Cambodia, 1999). However, HRM in Cambodia is not generally treated with sufficient importance. Butler
and Lee (2003, p.369) reviewed that Cambodia “may lag behind in HRM practices”. Thus Cambodian HRM is still low and needs to be practiced in many
organizations. In addition, Cambodian’s were found lacking in ‘shortage of soft skills’, often cited by Cambodian employers (UNDP Cambodia, 2011, p.9).
Employers look for specific skills in Cambodian workers, but there are many skills found lacking in most employees in Cambodia. The issue of human
resources in Cambodia is focused on the “unskilled, semi-skilled, and skilled workforces”, which often do not apply to the particular needs of employers
such as “analytical skills, decision-making skills, experience, technical skills, and work attitude” (CAMFEBA, 2008 cited in World Bank, 2010, p.54),
especially in the new sectors (UNDP Cambodia, 2011, p.53). Therefore, it is essential to recognize that the overall Cambodian employee productivity level is
low, less than half US$10,000, compared with other ASEAN countries (NIS, 2010, p.31). In addition, employee selection and training in Cambodia should
be improved. Dorina, Godfrey, Kato, Piseth, Saravy, Savora, Sophal, and Sovannarith (2002) confirmed that selection and training should be modified.
Front-line staff who work with customers face-to-face or directly are employed to work in a very important role to increase profitability. The roles and
performance of front-line staff are concerned with customers, their opinions, their demands, their expectations and their information (Bettencourt and Brown,
2003; Ferrell and Hartline, 1996; Hurley, 1998; Miller, Pielack, Rust, and Steward, 1996 cited in Baddar, Hadzimehmedagic, Karatepe, Menevis, and
Uludag, 2006). However, front-line staff are paid low wages, work over time, and get less training (Karatepe and Sokmen, 2006 cited in Karatepe and
Uludag, 2007; Singh, 2000 cited in Baddar et al., 2006).
In addition, regarding the study of Hipsher (2008, p.111) about foreign firms established in Cambodia, “in the Thai-owned born foreign firms found in
Cambodia, there was internationalization of nearly all transactions, traditional (mostly family owned) governance structures, no identifiable foreign location
advantages, and for the most part, resources and core competencies that were not outwardly unique to any significant extent”.
All of these demand a study on employee performance in order to facilitate greater understanding between Thai firms and Cambodian workforce. All
in all, the most important purpose in this study is (1) to investigate which selection methods and criteria are utilized to select front-line staff; (2) to identify
employee training which is implemented particularly for front-line staff; (3) to study the impact of employee selection on employee performance; (4) to
identify the impact of employee training on employee performance; (5) to study the motivation that affects the relationship between (a) employee selection
and (b) employee training and employee performance; and (6) to identify the personality that affects the relationship between (a) employee selection and (b)
employee training and employee performance of front-line staff of Thai firms that operate in Phnom Penh, Cambodia.

1.1 Employee performance

In this study, employee performance is focused on the front-line staff’s performance which is utilized to value and benefit the Thai firms and
considered as dependent variable. The employee performance is defined as “in-role job performance and organizational citizenship behavior (OCB)” (Chen
and Francesco, 2003, p.490).
1.1.1 Employee selection and employee performance
Employee selection contains selection methods and criteria. Firstly, the most popular methods of selection are application forms, interviews,
and reference checks (El-Kot and Leat, 2008; Lockyer and Scholarios, 2004; Johnson, Lockyer, and Scholarios, 2003). Secondly, there is lots of evidence to
argue that ‘effective communication, leadership, motivation, analytical skills, and organization ability’ were among the essential selection qualities
discovered (Ahmad and Schroeder, 2002; Knowles and Steward, 2000; Dowling and Zhu, 2002 cited in Wickramasinghe, 2007). Besides these, many
researchers stated in different readings regarding the same concept that employee selection is able to reflect employee performance (i.e. Jackson, Lim and
Mathis, 2010; Byars and Rue, 2008; Bowin and Harvey, 2001; Ivancevich, 2010; Dessler, 2003; Bohlander and Snell, 2010; MacLane and Walmsley,
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2010). Therefore, hypothesis 1 is raised as follows: H1: Employee selection is positively associated with employee performance of front-line staff of Thai
firms operating in Phnom Penh, Cambodia.
1.1.2 Employee training and employee performance
Employee training aims to affect and improve employee performance (Ivancevich, 2010; Gerhart, Hollenbeck, Noe, and Wright, 2008;
Bernardin, 2007; Abu Bakar, Ramli and Tabassi, 2012; Ford and Schmidt, 2000; Castillo, Rodríguez-Duarte and Valle, 2009; Boothby, Dufour, and Tang,
2010; Bonin and Müller, 2007; Arany and Shekarey, 2010; Panagiotakopoulos, 2011). Furthermore, employee training is usually used to improve
employees’ knowledge, skills and abilities (KSAs) (Rowold, 2008; DeSimone, Werner, and Harris, 2002; Gupta and Prasad, 2011; Rowold, 2008; Combs,
Ireland, Ketchen Jr. and Liu, 2007; Hung and Li, 2010). Therefore, hypothesis 2 is raised as follows: H2: Employee training is positively associated with
employee performance of front-line staff of Thai firms operating in Phnom Penh, Cambodia.

1.2 Individual differences perspective

Individual differences perspective is a moderator between employee selection and employee training and employee performance (Frese and Sonnentag, 2002).
Individual’s work performance, in general, is impacted by individual differences variables consisting of motivation and personality (Croxton and Eroglu, 2010).
1.2.1 Motivation
Motivation is defined as “the characteristic of an individual willing to expand effort towards a particular set of behaviors” (Abu Bakar and Tabassi,
2009, p.474). Motivation determines that “individual could be motivated by intrinsic and extrinsic factors” (Croxton and Eroglu, 2010, pp.118-119).
Extrinsic motivation is characterized by “compensation-seeking” and “recognition-seeking”, and intrinsic motivation is separated into “enjoyment-seeking”
and “challenge-seeking” (Amabile, Hennessey, Hill, and Tighe, 1994 cited in Croxton and Eroglu, 2010).
Motivation orientation leads to increased employee performance (Croxton and Eroglu, 2010; Teigland and Wasko, 2009; Hart, Mahoney, Stasson, and
Story, 2009; Güngör, 2011). Furthermore, motivation has been discovered in essence in the employee selection (Knowles and Steward, 2000; Branine, 2008;
Wickramasinghe, 2007). Motivation is improved by employee training (Lingard, 2002; Tai, 2006 cited in Abu Bakar, Ramli, and Tabassi, 2012; Abu Bakar
and Tabassi, 2009; Tai and Tsai, 2003 cited in Abu Bakar, Ramli, and Tabassi, 2012). Therefore, hypothesis 3 is raised as follows: H3: The degree to which
front-line staff’s motivation has a moderating effect on the relationship between (a) employee selection and (b) employee training and employee
performance of Thai firms operating in Phnom Penh, Cambodia.
1.2.2 Personality
Personality “is defined as a set of traits or predispositions that drives an individual’s behavior and is consistent across situations and persistent
over time” (Cober, Levy, and Norris-Watts, 2004 cited in Croxton and Eroglu, 2010, pp.117-118). Personality characteristics are compiled in Table 3.

Table 3: Big-five personality model and characteristics
Personality traits
Sample characteristics
Conscientiousness
Dependable, orderly, organized, responsible, practical, thorough, hardworking, thrifty
Neuroticism
Depressed, tense, nervous, angry, unstable, discontented, emotional, envious, worried, uneasy
Extraversion
Sociable, outgoing, energetic, talkative, bold, assertive, adventurous, gregarious
Openness to experience
Creative, imaginative, inventive, intelligent, analytical, reflective, curious, sophisticated
Agreeableness
Courteous, polite, trusting, nice, kind, gentle, pleasant
Source: Brown and Kroeck, 2004; Goldberg, 1992 cited in Croxton and Eroglu, 2010, p.118

Personality is recognized to play a key role in affecting employee performance (Breaugh, 2009; Ivancevich, 2010; Fay and Frese, 2001; Schneider and
Smith, 2004 cited in Mechinda and Patterson, 2011; Jelley and Rothstein, 2003 cited in Goffin and Rothstein, 2006). Moreover, personality is so essential in
employee selection (Ivancevich, 2010; Wickramasinghe, 2007; Lam and Moy, 2004; Daniel, 2005 cited in Goffin and Rothstein, 2006). By the way,
personality is also key to employee training (Blankenhorn, Conte, and Dean, 2006; Awad, Brunicardi, Horwitz, and Horwitz, 2011). Therefore, hypothesis 4
is raised as follows: H4: The degree to which front-line staff’s personality has moderating effect on the relationship between (a) employee selection and (b)
employee training and employee performance of Thai firms operating in Phnom Penh, Cambodia.
Overall, table 4 shows the theoretical framework of this study.

Table 4: Theoretical framework
Employee Selection
- Methods and criteria
Employee Training
- KSAs

2. Research Methodology

Motivation
Employee
Performance
Personality

Quantitative approach was selected as the research design. To examine the study in selected Thai firms in Phnom Penh, the researcher developed a
questionnaire using support from previous tested survey research on employee selection, employee training, employee performance, motivation, and
personality.
The questionnaire of selection methods was adapted from Balkin et al. (2007) and selection criteria from Wickramasinghe (2007). The questionnaire of
employee training was adapted from Aken, Doolen, Farris, Huwe, and Worley (2008) and Wooten (1993). Employee performance questionnaire was
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adapted from Chen and Francesco (2003). The questionnaire on motivation and personality are taken from Croxton and Eroglu (2010). The rating of the
questionnaire was defined by 5-scale of Likert such as employee training, employee performance, and motivation (1= strongly disagree and 5= strongly
agree); and personality (1= extremely low and 5= extremely high). Two scales were applied in employee selection (1= Yes and 0= No). Moreover, level of
scale was utilized in descriptive analysis of employee training: 1.00–1.80 = Very Low, 1.81–2.60 = Low, 2.61–3.40 = Medium, 3.41–4.20 = High, and 4.21–
5.00 = Very High. The questionnaire was conducted in English and translated into Cambodian language which was checked and adapted from (1) a
Cambodian who graduated bachelor of art in English literature and translated back from Cambodian language to English and (2) two HR managers in
Phnom Penh, Cambodia.
To assess the questionnaire, the first draft was checked to establish validity and approved by three lecturers in HRM subject in Burapha University.
Content validity was defined to test validity in this research. The items of questionnaire were tested by Item Object Congruency (IOC) with three lecturers in
HRM subject in Burapha University and two HR managers in Phnom Penh, Cambodia. After analyzing the data of the test, there were three questions that
were needed to be deleted from the list because they scored less than 0.5. Hence, there were 52-items of questionnaire left that could be continued to next
step because the items scored more than 0.5.
After that the questionnaire was put to test reliability. Because employee selection had two scale (1=Yes and 0=No), Kuder-Richardson 20 is utilized to
test the reliability (Cros, Lam, and Vong, 2011). The reliability coefficient of employee selection is KR-20=0.703. Table 5 presented the Cronbach’s Alpha
of employee training, employee performance, motivation, and personality. Thus, it meant that the 52-items of questionnaire were reliable because the score
was greater than 0.7. Therefore, the questionnaire could be distributed to the field so as to collect data.

Table 5: Reliability of scale items
Scale items
Employee training
Employee performance
Motivation
Personality

Cronbach’s Alpha
0.770
0.727
0.709
0.801

Population and sample
In the interests of generalization, the population was drawn from the Thai Business Council of Cambodia (TBCC) and front-line staff who worked in
the Thai firms in Phnom Penh, Cambodia. The researcher asked for cooperation in the research study from all of the Thai firms in Phnom Penh, Cambodia,
and there were six Thai firms that agreed to operate in this study. They contained 151 employees who worked as front-line staff. Therefore, the researcher
took 151 front-line staff as the population for this study. According to Krejcie and Morgan’s (1970) determining sample-size table, the sample size to assess
front-line staff in the firms was at least 113 samples.
151 sets of questionnaire were distributed to the front-line staff of six companies. 117 sets were returned which means a response rate of 77.5 percent.
The front-line staffs were from a variety of the sectors: service (57.7 percent), product (27.0%) and manufacture (15.3 percent). The study was not restricted
to any one sector in the Thai firms, but rather all respondents undertook similar front-line tasks in each Thai firm. The respondents were 66 males (56.4
percent) and 51 females (43.6 percent). Age distributions of the respondents were 18–25 years (50.9 percent), 26–35 years (45.4 percent), 36–45 years (2.8
percent), and 46 years and older (0.9 percent). Respondents’ work period were less than 1 year (7.8 percent), 1 year–less than 3 years (59.1 percent), 3 years–
less than 5 years (18.3 percent), and 5 years or more (14.8 percent). Moreover, the respondents were not required to have any professional certification, as
this would limit the generalization of the sample.
Data collection and analysis
The researcher got recommendation and information about Thai firms from TBCC before conducting the research study. TBCC gave assistance in
contacting representatives of the defined Thai firms in order to collect data. The researcher used two ways to collect the data namely, directly visiting the
firms and sending email. Moreover, before distributing the questionnaire, researcher provided the respondents with the questionnaire information and
research information in order to make sure that the respondents understood the research purpose and other conditions which might influence them. The
researcher used simple random sampling to select respondents in order to collect the data from the population.
The data gathered was analyzed through statistical package for social science (SPSS) program by using descriptive statistics and two-way analysis of
variance (ANOVA) in order to answer the hypotheses. The descriptive statistics were utilized to analyze the data of employee selection (selection methods
and criteria) and employee training (knowledge, skills and abilities). The two-way ANOVA was taken as a tool to analyze the relationship model.

3. Results

3.1 Descriptive analysis

3.1.1 Employee selection
Selection methods
The findings relating to selection methods presented that there are many various methods which were used by the Thai firms to select the front-line
staff, presented here in chronological order. The total respondents are 117 front-line staff. The most popular uses were interview (100.00 percent),
application forms (94.00 percent), background checks (94.00 percent), ability tests (91.50 percent), and personality tests (82.10 percent). After that reference
checks (76.90 percent), honesty tests (76.10 percent), letters of recommendation (66.70 percent), and drug tests (53.80 percent) were also importantly
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recognized. Less than half used assessment centers (47.90 percent). This means that the findings show the various techniques used to gather qualified
information from applicants for selecting front-line staff of Thai firms in Phnom Penh, Cambodia.
Selection criteria
The results concerned with selection criteria showed that the qualifications of front-line staff were utilized. The total respondents are 117 front-line
staff. The top five criteria are personality (96.60 percent), self confidence (96.60 percent), education qualifications (95.70 percent), customer care (93.20
percent), and communication skills (91.50 percent). Also, the essential figure (90.60 percent) used previous work experience and self motivation. The next
important criteria used were organizational ability (87.20 percent), team working (83.80 percent), professional qualification (80.30 percent),
interpersonal/social skills (70.10 percent), analytical skills (66.70 percent), leadership (65.00 percent), and IT skills (64.10 percent). This means the results
focus on the qualifications which fit with the job-related performances of front-line staff of Thai firms in Phnom Penh, Cambodia.
3.1.2 Employee training
The results showed that training for front-line staff’s knowledge (Mean=4.10, SD= 0.77) was high. Training for skills (Mean=3.88, SD=0.86) was
high. Training for abilities (Mean=3.69, SD=0.80) was high. Therefore, knowledge comprised the training most implemented in the Thai firms. It means that
knowledge is considered the most important for front-line staff.

3.2 Two-way analysis of variance

In order to find the association and moderator relationship, two-way analysis of variance (ANOVA) is used to analyze the data through univariate
analysis. In order to use the two-way ANOVA, the variables of employee selection (G_SELECT), employee training (G_TRAIN), motivation
(G_MOTIVA), and personality (G_PERSON) are transformed from interval data to nominal data which are grouped into three: low, moderate and high. The
groups are defined so that “low group” is calculated by mean minus SD; “moderate group” is calculated between mean minus and plus SD/2; and the “high
group” is calculated by mean plus SD (Boontum, 1997, p.280).
Table 6 indicated the two-way ANOVA in the relationship model to test the hypotheses. H1 is that employee selection is positively associated with
employee performance of front-line staff of Thai firms operating in Phnom Penh, Cambodia. The univariate F-ratio of 9.192 (p<0.05) between employee
selection and employee performance is significant. H1 test is supported and accepted in this study. It means that employee selection plays a very significant
role in obtaining employee performance. H2 is that employee training is positively associated with employee performance of front-line staff of Thai firms
operating in Phnom Penh, Cambodia. Employee training and employee performance (F=.085, p>0.10) is not significant. H2 test is rejected. It means that
employee training does not lead to predicting employee performance.
The figure F-ratio of 3.682 (p<0.05) indicates that the G_MOTIVA * G_SELECT is significant with employee performance. Thus, H3a is accepted. It
means that motivation contributes more usefulness to the association between employee selection and employee performance. G_MOTIVA * G_TRAIN
(F=6.456, p<0.05) has a relationship to employee performance. Hence, H3b is supported. It means that motivation

Table 6: Two-way ANOVA (univariate analysis) in relationship model
Source
Corrected Model
Intercept
G_SELECT
G_TRAIN
G_PERSON
G_MOTIVA
G_MOTIVA * G_SELECT
G_MOTIVA * G_TRAIN
G_PERSON * G_SELECT
G_PERSON * G_TRAIN
Error
Total
Corrected Total

Type III Sum of Squares Df
22.162a 24
546.918
1
1.478
2
.014
2
.968
2
2.772
2
1.184
4
2.077
4
.356
4
.655
4
7.398 92
2183.440 117
29.560 116

Mean Square
.923
546.918
.739
.007
.484
1.386
.296
.519
.089
.164
.080

F
11.483
6801.367
9.192
.085
6.022
17.238
3.682
6.456
1.106
2.037

Sig.
.000
.000
.000
.918
.003
.000
.008
.000
.358
.096

Partial Eta Squared
.750
.987
.167
.002
.116
.273
.138
.219
.046
.081

Results

H3 is supported
H4 is not supported
H5a is supported
H5b is supported
H6a is not supported
H6b is supported

a. R Squared = .750 (Adjusted R Squared = .684)
Computed using alpha 0.10
Dependent variable: Employee Performance

increases the effectiveness of the relationship between employee training and employee performance. G_PERSON * G_SELECT (F=1.106, p>0.10) is
not significant to employee performance. Therefore, H4a is not accepted. It means that use of personality is not meaningful to the connection between
employee selection and employee performance. Lastly, G_PERSON * G_TRAIN (F=2.037, p<0.10) has a relationship with employee performance.
Therefore, H4b is supported. It means that personality is quite good at adding more value to the association between employee training and employee
performance. Overall, table 7 indicated the summary results of the relationship model in this study.
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Table 7: Results of relationship model
Motivation
Employee Selection
Employee Training

3.682 6.456
9.192

Employee Performance
2.037
Personality

4. Discussion

The findings indicated that front-line staff at Thai firms in Phnom Penh, Cambodia are selected by five methods the most important being:
interview, application forms, background checks, ability tests, and personality tests. These findings are supported (El-Kot and Leat, 2008; Johnson
et al., 2003; Lockyer and Scholarios, 2004; Knowles and Steward, 2000; Brody, 2010). Moreover, personality, self confidence, educational
qualifications, customer care, and communication skills are discovered as the top selection criteria in this study which are supported by Barrick,
Haugland and Patton (2000 cited in O’Meara and Petzall, 2009); Lam and Moy (2004); Harkison, Kim and Poulston (2011); Branine (2008);
MacLane and Walmsley (2010); Chen, Yang and You (2005); Klaassen and Van-Zolingen (2003); Knowles and Steward (2000); and O’Meara and
Petzall (2009). Furthermore, knowledge is the most useful key in the training, followed by skills and abilities. Acton and Golden (2003) supported
that “training helps in retaining knowledge within the organization”. Baun and Scott (2010); Ho-Kim and Prestwich (2009); and Chen, Donahue
and Klimoski (2004) supported that training was conducted for the importance of KSAs.
The findings are replied H1 which is consistent with the findings of Breaugh (2009); Bowin and Harvey (2001); Byars and Rue (2008); Dessler (2003);
Jackson et al. (2010); Ivancevich (2010). However, regarding H2, it was discovered that there was no relationship with employee performance which is
supported by Arany and Shekarey (2010). Employee training cannot make the front-line staff have a good performance in terms of OCB and in-role job
performance in Cambodian context. However, in this study – training is not conducted to find the association with profit or productivity gain, so this result
may not be the barrier for investors to conduct a training to their front-line staff in organizations. In addition, organizations should conduct training need
assessment before training on each trainee in order to look for a clear content which fits with the trainee’s work; consequently, the training may lead more
effective to predict employee performance. Then, organizations may prepare training evaluation to discover the improvement of the trainee after training.
More essentially, organizations shall check and trace whether or not the trainee transfers the knowledge from the training to real work enhancement and how
improvement or change of their performance does.
Additionally, motivation positively had a moderating effect on the relationship between employee selection and employee performance. H3a is
consistent with Knowles and Steward (2000). Next, motivation had a positive moderating impact on the relationship between employee training and
employee performance. Chang, Gong and Shum (2011) supported this finding of H3b.
On the other hand, H4a is rejected, which is supported (Brown, Colbert, and Rynes, 2002). Moreover, this result differs from the research hypothesis in
the Cambodian situation because Cambodia has alternative cultures, tendencies and contexts of employee’s personality applied within each organization.
The different personality is acted out by different front-line staff who may be influenced by Cambodian personal lifestyle, education background and future
expectations. Last but not least, personality had a positively moderating influence on the relationship between employee training and employee performance.
Sturman, Tews and Tracey (2007 cited in Harkison et al., 2011) supported the H4b.

5. Conclusion

With regard to the findings in this study, front-line staff at Thai firms in Phnom Penh, Cambodia are selected by five main methods: interview,
application forms, background checks, ability tests, and personality tests and the top five criteria: personality, self confidence, educational qualifications,
customer care, and communication skills. Furthermore, knowledge is the most useful key to training the front-line staff, then skills and abilities. In the
association section, the results presented the hypothesized relationship model separately. Firstly, employee selection correlated positively with employee
performance of front-line staff in Phnom Penh, Cambodia. Secondly, employee training had no relationship with employee performance of front-line staff in
Phnom Penh, Cambodia. Thirdly, motivation positively had a moderating effect on the relationship between employee selection and employee performance
of front-line staff in Phnom Penh, Cambodia. Fourthly, motivation had a positive moderating impact on the association between employee training and
employee performance of front-line staff in Phnom Penh, Cambodia. Fifthly, personality had no moderating effect on the relationship between employee
selection and employee performance of front-line staff in Phnom Penh, Cambodia. Last but not least, personality had a positively moderating influence on
the association between employee training and employee performance of front-line staff in Phnom Penh, Cambodia.
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บทคัดยอ

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ไดเห็นความสําคัญของสหกิจศึกษาโดยไดมีการจัดใหนักศึกษาไดเรียนรู ประสบการณ
จริงจากการไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการ เพื่อใหทราบวาวิชาความรูที่เรียนมานั้นสามารถนําไปใชงานได และสามารถพัฒนาตนเองในการอยู
รวมกับสังคมในที่ทํางาน เรียนรูการปฏิบัติตนอยางเหมาะสมตอผูรวมงาน ผูบังคับบัญชา และผูบริหาร เพื่อเตรียมตัวใหพรอมสําหรับการเปนบัณฑิต
ที่มีคุณภาพ และมีคุณสมบัติตรงตามที่สถานประกอบการตองการ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดดําเนินงานสหกิจศึกษาตั้งแตปการศึกษา 2549
จนถึงปจจุบัน ในการวิจัยครั้งนี้มีการสํารวจความพึงพอใจตอโครงการสหกิจศึกษา เพื่อนําผลมาใชในการปรับปรุงการดําเนินงานในปการศึกษาถัดไป
และผลสํารวจความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีตอโครงการสหกิจศึกษาในปการศึกษา 2553 พบวาสถานประกอบการมีความพึงพอใจตอ
ภาพรวมของโครงการสหกิจศึกษาอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย = 3.77, คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.503) แตตองมีการปรับปรุงในเรื่องของจํานวนครั้งที่
อาจารยออกไปนิเทศกนักศึกษา และความสามารถในการใชภาษาอังกฤษของนักศึกษา
คําสําคัญ : ความพึงพอใจ สหกิจศึกษา สถานประกอบการ

Abstract

School of science and technology, Bangkok University provides the cooperative education program by organizing training in worksites for
students. The students will apply their knowledge received from their classes to gain real work experiences from companies and to learn how to
interact with other people socially, learn from the colleagues, directors and managers. This program will support students to become good
graduates for labor market. School of science and technology has started cooperative education program since 2006. To improve the program, we
survey the satisfaction of cooperative education in the companies that we sent our students to work. In 2009, the result showed that the companies
impressively appreciate of our program (Mean = 3.77, SD = 0.503). However, according to the results, the number of faculty visiting to the
students to worksite should be increased and the students should practice in English to overcome language barrier.
Keywords: Satisfaction, Cooperative education, Company.

1. บทนํา

สหกิจศึกษา (Cooperative education) เปนระบบการศึกษาที่จัดใหมีการเรียนการสอนในสถานศึกษาสลับกับการไปหาประสบการณตรงจากการ
ปฏิบัติงานจริง ณ สถานประกอบการอยางมีระบบ ดวยความรวมมือจากสถานประกอบการและทุกฝายที่เกี่ยวของ เปนระบบการศึกษาทีผ่ สมผสานการเรียน
กับการปฏิบัติงาน (Work integrated learning) (วิจิตร และ อลงกต, 2552)
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ไดเห็นความสําคัญของสหกิจศึกษาโดยไดมีการจัดระบบการศึกษาที่เนนการปฏิบัติงานในสถานประกอบการอยางมีระบบ โดย
จัดใหมีการเรียนในสถานศึกษารวมกับการจัดใหนักศึกษาไปปฏิบัติงานจริงในฐานะพนักงานชั่วคราว ณ สถานประกอบการที่ใหความรวมมือ นักศึกษาจะ
ไดเรียนรูประสบการณจริงจากการไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการ ทําใหทราบวาวิชาความรูที่เรียนมานั้นสามารถนําไปใชงานและประกอบอาชีพ ได
เปดโลกทัศนและสัมผัสเทคโนโลยีใหมๆ ที่ใชงานจริง นอกจากนี้ยังไดพัฒนาตนเองในการอยูรวมกับสังคมในที่ทํางาน เรียนรูการปฏิบัติตนอยาง
เหมาะสมตอผูรวมงาน ผูบังคับบัญชา และผูบริหาร เพื่อเตรียมตัวใหพรอมสําหรับการเปนบัณฑิตที่มีคุณภาพ และมีคุณสมบัติตรงตามทีส่ ถานประกอบการ
ตองการ รวมทั้งมีวิสัยทัศนมองเห็นแนวทางการประกอบอาชีพในอนาคต คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยกรุงเทพจึงไดนําสหกิจศึกษาเขา
มาจัดเปนสวนหนึ่งของการเรียนการสอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรีของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดแก ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร ภาควิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ และภาควิชาวิศวกรรมซอฟตแวร โดยเริ่มดําเนินงานสหกิจศึกษา พรอมสงนักศึกษาออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา รุนแรกในป
การศึกษา 2549 จนถึงปจจุบัน (ปการศึกษา 2553) มีนักศึกษาเขารวมโครงการจํานวน 485 คน มีสถานประกอบการที่เขารวมโครงการจํานวน 215 แหง ซึ่ง
จะมีจํานวนนักศึกษา และสถานประกอบการเขารวมโครงการมากขึ้นทุกป ดังนั้นกระบวนการดําเนินงานโครงการสหกิจศึกษาทุกขั้นตอนที่ใชสําหรับ
ติดตอประสานงานกันระหวางอาจารยที่ปรึกษา นักศึกษา และสถานประกอบการจึงเปนที่สําคัญ
ผูวิจัยจึงไดศึกษาความพึงพอใจของสถานประกอบการตอโครงการสหกิจศึกษา เพื่อทราบจุดเดน-จุดดอยของการดําเนินงาน และสามารถปรับปรุง
ขั้นตอนการดําเนินงานของโครงการสหกิจศึกษาใหดียิ่งขึ้น
วัตถุประสงคของการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความพึงพอใจของสถานประกอบการตอโครงการสหกิจศึกษาคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
กรุงเทพ ในดานการดําเนินงานของโครงการสหกิจศึกษา ดานอาจารยนิเทศกงานของโครงการสหกิจศึกษา และดานหลักสูตรของคณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี
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ขอบเขตของการวิจยั
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเพื่อมุงศึกษาความพึงพอใจของสถานประกอบการตอโครงการสหกิจศึกษาคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
กรุงเทพ ซึ่งมีผูใหขอมูลที่สําคัญในการวิจัยครั้งนี้คือ หัวหนางานหรือบุคคลที่ไดรับมอบหมายจากสถานประกอบการ จํานวน 97 คน จากสถาน
ประกอบการ 87 แหง และขอมูลที่สนใจศึกษา คือ ความพึงพอใจดานการดําเนินงานของโครงการสหกิจศึกษา ความพึงพอใจดานอาจารยนิเทศกงานของ
โครงการสหกิจศึกษา และความพึงพอใจดานหลักสูตรของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
การทบทวนวรรณกรรม
การดําเนินงานสหกิจศึกษาของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ไดแบงกระบวนการดําเนินงานออกเปน 3 สวน ไดแก
กระบวนการดําเนินงานสําหรับอาจารยที่ปรึกษา กระบวนการดําเนินงานสําหรับนักศึกษา กระบวนการดําเนินงานสําหรับสถานประกอบการ เพื่อแสดงให
เห็นถึงบทบาทหนาที่รับผิดชอบ และขั้นตอนตางๆ ที่ตองปฏิบัติ (คณะกรรมการโครงการสหกิจศึกษา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี, 2552)
กระบวนการดําเนินงานสําหรับอาจารยที่ปรึกษา
อาจารยที่ปรึกษาโครงการสหกิจของคณะวิทยาศาสตร มีหนาที่จัดหาตําแหนงงาน ดูแลการสมัครงานของนักศึกษา จับคู (Matching) นักศึกษากับสถาน
ประกอบการ แจงผลการจับคูใหสถานประกอบการและนักศึกษาทราบ ออกจดหมายสงตัวนักศึกษากอนออกไปปฏิบัติงาน ในระหวางการปฏิบัติงานของ
นักศึกษาอาจารยที่ปรึกษาตองเดินทางไปนิเทศกงานนักศึกษาทุกคน ณ สถานประกอบการ จํานวน 1 ครั้ง หลังเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานของนักศึกษาอาจารย
ที่ปรึกษาจะทําการประเมินผลผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาเพื่อออกเกรดใหแกนักศึกษา และออกจดหมายขอบคุณใหแกสถานประกอบการ
กระบวนการดําเนินงานสําหรับนักศึกษา
จํานวนนักศึกษาที่ลงเรียนวิชาสหกิจศึกษา ตั้งแตป 2549 ถึงป 2553 มีนักศึกษาทั้งสิ้น 485 คน นักศึกษาทุกคนตองปฏิบัติตามขั้นตอนตางๆ ดังนี้
ขั้นตอนแรกนักศึกษาตองยื่นแบบฟอรมตรวจสอบคุณสมบัตินักศึกษากอนลงทะเบียนวิชานี้ เขารับการฝกอบรมเตรียมความพรอม เลือกสถานประกอบการ
และสมัครงานในตําแหนงที่นักศึกษาสนใจ เมื่อไดตําแหนงงานและสถานประกอบการแลว นักศึกษาจะเขาปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการ ตามระยะเวลา
ที่อาจารยอาจารยที่ปรึกษาไดกําหนดไว ในระหวางการปฏิบัติงานจะมีอาจารยที่ปรึกษาไปนิเทศกงาน ณ สถานประกอบการ จํานวน 1 ครั้ง หลังเสร็จสิ้น
การปฏิบัติงานนักศึกษาตองกลับมารายงานการปฏิบัติงาน และนําเสนอผลการปฏิบัติงานตออาจารยที่ปรึกษาโครงการสหกิจศึกษา
กระบวนการดําเนินงานสําหรับสถานประกอบการ
สถานประกอบการที่เขารวมโครงการสหกิจศึกษาของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตั้งแตป 2549 ถึงป 2553 มีทั้งสิ้น 215 สถานประกอบการ ทุก
แหงตองแจงตําแหนงงานและรายละเอียดงานใหกับอาจารยที่ปรึกษาโครงการสหกิจ ทําการคัดเลือกนักศึกษา และรับนักศึกษาเขาปฏิบัติงาน สถาน
ประกอบการควรจัดหัวหนางานหรือที่ปรึกษางาน (พี่เลี้ยง) ใหแกนักศึกษา เพื่อทําหนาที่อธิบาย ชี้แจงรายละเอียดงาน ขอบเขตหนาที่ของนักศึกษาที่ตอง
ปฏิบัติ ในระหวางการปฏิบัติงานของนักศึกษา อาจารยที่ปรึกษาโครงการสหกิจศึกษาจะขอนัดหมายหัวหนางานหรือที่ปรึกษางานเพื่อเขานิเทศกงาน ณ
สถานประกอบการ จํานวน 1 ครั้ง หลังเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานนักศึกษา หัวหนางานหรือที่ปรึกษางานเปนผูประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาตาม
แบบฟอรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน กรอกแบบประเมินความพึงพอใจตอโครงการสหกิจศึกษาโดยสถานประกอบการ และสงใหอาจารยที่ปรึกษา
โครงการสหกิจศึกษา พรอมทั้งออกใบรับรองการปฏิบัติงานใหกับนักศึกษา
ผูวิจัยไดศึกษางานวิจัย บทความ และรายงานวิจัยที่มีการศึกษาเกี่ยวกับ ความคิดเห็นหรือความพึงพอใจที่มีตอการโครงการสหกิจศึกษา มีดังนี้
ในป พ.ศ. 2550 รัตนา และ กิติมาพร ไดรายงานวิจัยเรื่อง การประเมินผลการดําเนินงานสหกิจศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เขตการศึกษาภูเก็ต
พบวานักศึกษาสหกิจศึกษารุนที่ 1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เขตการศึกษาภูเก็ต ไดรับการประเมินผล ดานผลสําเร็จของงาน ความรูความสามารถ
ความรับผิดชอบลักษณะสวนบุคคลและความรูดานวิชาการในลําดับความคิดเห็นที่มากที่สุด ทั้งจากพนักงานที่ปรึกษา หัวหนาฝายทรัพยากรมนุษย และ
ผูบริหารระดับสูงขององคกร และไดรับการประเมินผลความรูดานวิชาการจากอาจารยที่ปรึกษา ในระดับความคิดเห็นที่มากที่สุด ในสวนของความคิดเห็น
ของนักศึกษาที่มีตอตนเอง หลังกลับจากการปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการ พบวา นักศึกษามีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของตนเองคอนขางมาก
ซึ่งจากผลการประเมินดังกลาว แสดงใหเห็นถึงคุณภาพของนักศึกษาสหกิจศึกษารุนที่ 1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เขตการศึกษาภูเก็ต วามีความพรอม
ในดานความรูความสามารถ ความรับผิดชอบลักษณะสวนบุคคลและอื่นๆ อยูในระดับดีมากเปนที่ยอมรับของผูประกอบการ อาจารยที่ปรึกษา รวมทั้งตัว
นักศึกษาเอง (รัตนา และ กิติมาพร, 2550)
ในป พ.ศ. 2552 ชลลดา ไดศึกษาวิจัยเรื่อง ความคิดเห็นตอการนิเทศกงานสหกิจศึกษา ผลการศึกษาพบวา นักศึกษาที่เขารวมโครงการเห็นวาควรเริ่ม
การนิเทศกงานภายใน 1 เดือนหลังจากปฏิบัติงาน และควรไปนิเทศกงานอยางนอย 1 ครั้ง ซึ่งตัวแทนสถานประกอบการที่ตองการใหประสานงานเกี่ยวกับ
การปฏิบัติงาน คือ พนักงานที่ปรึกษา สําหรับคณาจารยนิเทศกและตัวแทนสถานประกอบการ เห็นวาในการนิเทศกงานควรมีการนัดหมายลวงหนาอยาง
นอย 2 สัปดาห โดยตองการใหประสานงานผานทางแผนกบุคคลและฝกอบรม โดยควรชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการสหกิจศึกษาทุกครั้ง เพื่อตัวแทน
สถานประกอบการเขาใจวัตถุประสงคและแนวทางในการดําเนินงานสหกิจศึกษา รวมทั้งสามารถชวยแกปญหาดานความประพฤติและการปฏิบัติงานของ
นักศึกษา สําหรับคณาจารยนิเทศกเห็นวาการนิเทศกที่สถานประกอบการสามารถชวยใหทราบรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานของนักศึกษาในแผนก
ตางๆ ความคิดเห็นตางๆ ของตัวแทนสถานประกอบการที่สามารถนําไปปรับใชในการเรียนการสอนได รวมทั้งปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานของ
นักศึกษา เปนตน (ชลลดา, 2552)
ในป พ.ศ. 2552 บัญชา และ ยุวัลดา ไดศึกษาวิจัยเรื่อง การจัดสหกิจศึกษากับการพัฒนาศักยภาพบัณฑิตมหาวิทยาลัยหาดใหญ พบวา ความคิดเห็น
เกี่ยวกับการจัดสหกิจศึกษาของอาจารยที่ปรึกษาในภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก ยกเวน ดานการทําหนาที่ของพนักงานที่ปรึกษามีคาเฉลี่ยอยูใน
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ระดับปานกลาง โดยดานการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรสหกิจศึกษามีคาเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมาเปนดานการทําหนาที่ของอาจารยที่ปรึกษา และดานการ
ดําเนินการประสานงานของฝายสหกิจศึกษามีคาเฉลี่ยนอยที่สุดตามลําดับ สวนความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดสหกิจศึกษาขององคกรผูใชบัณฑิตในภาพ
รวมอยูในระดับปานกลาง โดยดานองคกรผูใชบัณฑิตที่รับนักศึกษาเขาปฏิบัติงานมีคาเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมาเปนดานการจัดการจัดการเรียนการสอน
หลักสูตรสหกิจศึกษา และดานการดําเนินการประสานงานของฝายสหกิจศึกษามีคาเฉลี่ยต่ําสุดตามลําดับ สวนความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดสหกิจศึกษาของ
นักศึกษา/บัณฑิตในภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก โดยดานการเรียนการสอนหลักสูตรสหกิจศึกษามีคาเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมาเปนดานองคกรผูใช
บัณฑิตที่รับนักศึกษาเขาปฏิบัติงานและดานการทําหนาที่ของพนักงานที่ปรึกษาตามลําดับ (บัญชา และ ยุวัลดา, 2552)
ในป พ.ศ. 2552 ฐิติมา และคณะ ไดศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาสมรรถนะที่พึงประสงคของนักศึกษาสหกิจศึกษาจากสถานประกอบการภาคอุตสาหกรรม
เพื่อศึกษาสมรรถนะที่พึงประสงคของนักศึกษาสหกิจศึกษา ภาควิชาการจัดการเทคโนโลยีการผลิตและสารสนเทศ กลุมตัวอยางคือ สถานประกอบการทีใ่ ห
ความรวมมือกับภาควิชาในการรับนักศึกษาเขาไปฝกงาน และอีกสวนมาจากสถานประกอบการที่มีขอบขายตรงกับหลักสูตรของภาควิชาที่จะสามารถจัด
นักศึกษาออกไปฝกงานรวมทั้งสิ้น 100 แหง ผลการวิจัยพบวา แบบสอบถามที่สมบูรณมีเพียงรอยละ 94 สถานประกอบการสวนใหญยินดีรับนักศึกษาสห
กิจ และจากการประเมินของผูตอบแบบสอบถาม 2 กลุม คือ กลุมผูบริหารหรือหัวหนาฝายบุคคล และกลุมวิศวกรหรือผูเชี่ยวชาญดานเทคนิค กลุมผู
ประเมินทั้งสองกลุม มีความตองการนักศึกษาที่มีคุณลักษณะดานทัศนคติและพฤติกรรม โดยเนนมากที่สุดคือ ความซื่อสัตยสุจริต คาเฉลี่ยความตองการ
รวม 2 กลุมอยูที่ระดับมาก รองลงมาคือ ดานทักษะ มีคาเฉลี่ยความตองการระดับปานกลาง และคุณลักษณะดานความรูของนักศึกษา มีคาเฉลี่ยความ
ตองการระดับปานกลาง (ฐิติมา ปยฉัตร และ สุพิชชา, 2552)

2. ระเบียบวิธีการวิจัย
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ หัวหนางานหรือบุคคลที่ไดรับมอบหมายจากสถานประกอบการ จํานวน 97 คน จากสถานประกอบการ 87
แหง ที่นักศึกษาคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และภาควิชาวิศวกรรมซอฟตแวร
จํานวน 175 คน เขาปฏิบัติงานกับสถานประกอบการ ในปการศึกษา 2553 โดยการวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) และวิเคราะห
ขอมูลโดยใชสถิติพื้นฐาน ไดแก คาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD.)
การวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยนําแบบประเมินความพึงพอใจที่ไดรับทั้งหมดมาวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติพื้นฐาน ไดแก คาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(SD.) และแปลความหมายโดยใชเกณฑเฉลี่ยระดับความพึงพอใจตั้งแตดีมากที่สุดถึงนอยที่สุดกําหนดความกวางของอันตรภาคชั้น ดังนี้
คะแนนเฉลีย่ ระหวาง
4.51-5.00
หมายถึง มีความพึงพอใจอยูใ นระดับมากที่สุด
คะแนนเฉลีย่ ระหวาง
3.51-4.50
หมายถึง มีความพึงพอใจอยูใ นระดับมาก
คะแนนเฉลีย่ ระหวาง
2.51-3.50หมายถึง มีความพึงพอใจอยูใ นระดับปานกลาง
คะแนนเฉลีย่ ระหวาง
1.51-2.50หมายถึง มีความพึงพอใจอยูใ นระดับนอย
คะแนนเฉลีย่ ระหวาง
1.00-1.50หมายถึง มีความพึงพอใจอยูใ นระดับนอยที่สุด

3. ผลการวิจัย
ในปการศึกษา 2553 มีสถานประกอบการเขารวมโครงการทั้งสิ้น 87 แหง มีนักศึกษาเขารวมโครงการจํานวน 175 คน ในการวิจัยครั้งนี้ มี
หัวหนางานหรือบุคคลที่ไดรับมอบหมายจากสถานประกอบการ จํานวน 97 คน ทําแบบประเมินความพึงพอใจตอโครงการสหกิจศึกษา (ดานการ
ดําเนินงานของโครงการสหกิจศึกษา ดานอาจารยนิเทศกงานของโครงการสหกิจศึกษา และดานหลักสูตรของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี) ผล
การวิเคราะหขอมูลได ดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1: จํานวน (รอยละ) คาเฉลี่ย (สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) และระดับความคิดเห็นหรือความพึงพอใจตอโครงการสหกิจ
ศึกษาโดยสถานประกอบการ
รายการประเมิน

มากที่สุด

ระดับความคิดเห็น/ความพึงพอใจ
มาก
ปานกลาง
นอย

นอยที่สุด

1. ดานการดําเนินงานของโครงการสหกิจศึกษา
1.1 การติดตอสื่อสารระหวางโครงการสหกิจศึกษากับสถาน
ประกอบการ เชน การยื่นเรื่องขอตําแหนงงาน การจัดสง
นักศึกษามาฝกงาน
1.2 ความสะดวกรวดเร็วในการประสานงานระหวางโครงการ
สหกิจศึกษากับสถานประกอบการ
1.3 ความเอาใจใสและการใหความสําคัญตอนักศึกษาและสถาน
ประกอบการของอาจารยที่ปรึกษาโครงการสหกิจศึกษา

Mean
(SD.)
3.81
(0.641)

17
(17.7)

41
(42.7)

34
(35.4)

4
(4.2)

0
(0.0)

3.74
(0.798)

14
(14.6)
17
(17.9)

49
(51.0)
58
(61.1)

29
(30.2)
18
(18.9)

4
(4.2)
2
(2.1)

0
(0.0)
0
(0.0)

3.76
(0.750)
3.95
(0.674)
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มากที่สุด

ระดับความคิดเห็น/ความพึงพอใจ
มาก
ปานกลาง
นอย

นอยที่สุด

2. ดานอาจารยนิเทศกงานของโครงการสหกิจศึกษา
2.1 การมีอาจารยไปนิเทศกงานนักศึกษาที่สถานประกอบการ
กอใหเกิดประโยชนตอตัวนักศึกษาและสถานประกอบการ
2.2 การใชเวลาในการนิเทศกงานของอาจารยในสถาน
ประกอบการ (30 นาที)
2.3 จํานวนอาจารยที่ออกไปนิเทศกงานของนักศึกษาในสถาน
ประกอบการ
2.4 จํานวนครั้งที่อาจารยออกไปนิเทศกงานของนักศึกษาใน
สถานประกอบการ

32
(33.3)
22
(22.9)
18
(18.9)
7
(7.4)

55
(57.3)
56
(58.3)
48
(50.5)
20
(21.1)

9
(9.4)
17
(17.7)
27
(28.4)
47
(49.5)

0
(0.0)
1
(1.0)
2
(2.1)
20
(21.1)

0
(0.0)
0
(0.0)
0
(0.0)
1
(1.1)

3. ดานหลักสูตรของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
3.1 ความเหมาะสมของหลักสูตรที่นักศึกษาไดเรียนมา
เหมาะสมกับงานในสถานประกอบการ
3.2 หลักสูตรที่นักศึกษาไดเรียนมามีความทันสมัยตอ
เทคโนโลยีและความตองการของตลาดแรงงานในปจจุบัน
3.3 หลักสูตรที่นักศึกษาไดเรียนมาสรางคุณลักษณะที่ดี เชน
ความอดทน ขยัน ซือ่ สัตย และใฝหาความรู
3.4 หลักสูตรที่นักศึกษาไดเรียนมาทําใหนักศึกษามี
ความสามารถในการใชภาษาอังกฤษ
ภาพรวมของโครงการสหกิจศึกษามีความเหมาะสม

10
(10.4)
18
(18.8)
24
(25.0)
8
(8.4)
187
(17.8)

44
(45.8)
47
(49.0)
50
(52.1)
29
(30.5)
497
(47.2)

37
(38.5)
28
(29.2)
22
(22.9)
44
(46.3)
312
(29.7)

5
(5.2)
3
(3.1)
0
(0.0)
13
(13.7)
54
(5.1)

0
(0.0)
0
(0.0)
0
(0.0)
1
(1.1)
2
(0.2)

Mean
(SD.)
3.82
(0.549)
4.24
(0.611)
4.03
(0.672)
3.86
(0.738)
3.13
(0.866)
3.70
(0.618)
3.61
(0.745)
3.83
(0.763)
4.02
(0.696)
3.32
(0.854)
3.77
(0.503)

ระดับ
มาก
มาก
มาก
มาก
ปาน
กลาง
มาก
มาก
มาก
มาก
ป า น
กลาง
มาก

จากตารางที่ 1 พบวา สถานประกอบการมีความพึงพอใจตอดานการดําเนินงานของโครงการสหกิจศึกษาในปการศึกษา 2553 ดวยคาเฉลี่ย 3.81
(SD. = 0.641) แสดงวาหัวหนางานหรือบุคคลที่ไดรับมอบหมายจากสถานประกอบการที่นักศึกษาซึ่งเขารวมโครงการสหกิจศึกษาไปปฏิบัติงานใน
ครั้งนี้ มีความพึงพอใจตอการดําเนินงานของโครงการสหกิจศึกษาอยูในระดับมาก โดยมีความพึงพอใจในเรื่องตางๆ ตามลําดับดังนี้ ความเอาใจใส
และการใหความสําคัญตอนักศึกษาและสถานประกอบการของอาจารยที่ปรึกษาโครงการสหกิจศึกษามากที่สุดดวยคาเฉลี่ย 3.95 (SD. = 0.674) รองลง
ไปคือ ความสะดวกรวดเร็วในการประสานงานระหวางโครงการสหกิจศึกษากับสถานประกอบการ และการติดตอสื่อสารระหวางโครงการสหกิจ
ศึกษากับสถานประกอบการ เชน การยื่นเรื่องขอตําแหนงงาน การจัดสงนักศึกษามาฝกงาน ดวยคาเฉลี่ย 3.76 (SD. = 0.750) และ 3.74 (SD. = 0.798)
ตามลําดับ ซึ่งทุกเรื่องที่กลาวมาหัวหนางานหรือบุคคลที่ไดรับมอบหมายจากสถานประกอบการมีความพึงพอใจตอการดําเนินงานของโครงการสหกิจ
ศึกษาอยูในระดับมากทุกเรื่อง
ดานอาจารยนิเทศกงานของโครงการสหกิจศึกษา พบวา สถานประกอบการมีความพึงพอใจตออาจารยนิเทศกงานของโครงการสหกิจศึกษาดวย
คาเฉลี่ย 3.82 (SD. = 0.549) แสดงวาหัวหนางานหรือบุคคลที่ไดรับมอบหมายจากสถานประกอบการที่นักศึกษาซึ่งเขารวมโครงการสหกิจศึกษาไป
ปฏิบัติงานในครั้งนี้ มีความพึงพอใจตออาจารยนิเทศกงานของโครงการสหกิจศึกษาอยูในระดับมาก โดยมีความพึงพอใจในเรื่องตางๆ ตามลําดับดังนี้
การมีอาจารยไปนิเทศกงานนักศึกษาที่สถานประกอบการกอใหเกิดประโยชนตอตัวนักศึกษาและสถานประกอบการมากที่สุดดวยคาเฉลี่ย 4.24 (SD.
= 0.611) รองลงไปคือ การใชเวลาในการนิเทศกงานของอาจารยในสถานประกอบการ (30 นาที) และจํานวนอาจารยที่ออกไปนิเทศกงานของ
นักศึกษาในสถานประกอบการ ดวยคาเฉลี่ย 4.03 (SD. = 0.672) และ 3.86 (SD. = 0.738) ตามลําดับ ซึ่งสองเรื่องที่กลาวมาหัวหนางานหรือบุคคลที่
ไดรับมอบหมายจากสถานประกอบการมีความพึงพอใจตออาจารยนิเทศกงานของโครงการสหกิจศึกษาอยูในระดับมากทั้งสองเรื่อง สวนจํานวนครั้ง
ที่อาจารยออกไปนิเทศกงานของนักศึกษาในสถานประกอบการจํานวน 1 ครั้ง มีความพึงพอใจดวยคาเฉลี่ย 3.13 (SD. = 0.866) แสดงวาหัวหนางาน
หรือบุคคลที่ไดรับมอบหมายจากสถานประกอบการมีความพึงพอใจตอจํานวนครั้งที่อาจารยออกไปนิเทศกงานจํานวน 1 ครั้งอยูในระดับปานกลาง
ดานหลักสูตรของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พบวา สถานประกอบการมีความพึงพอใจตอหลักสูตรของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ดวยคาเฉลี่ย 3.70 (SD. = 0.618) แสดงวาหัวหนางานหรือบุคคลที่ไดรับมอบหมายจากสถานประกอบการที่นักศึกษาซึ่งเขารวมโครงการสหกิจศึกษา
ไปปฏิบัติงานในครั้งนี้ มีความพึงพอใจตอหลักสูตรของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอยูในระดับมาก โดยมีความพึงพอใจในเรื่องตางๆ ตามลําดับ
ดังนี้ หลักสูตรที่นักศึกษาไดเรียนมาสรางคุณลักษณะที่ดี เชน ความอดทน ขยัน ซื่อสัตย และใฝหาความรูมากที่สุดดวยคาเฉลี่ย 4.02 (SD. = 0.696)
รองลงไปคือ หลักสูตรที่นักศึกษาไดเรียนมามีความทันสมัยตอเทคโนโลยีและความตองการของตลาดแรงงานในปจจุบัน และความเหมาะสมของ
หลักสูตรที่นักศึกษาไดเรียนมาเหมาะสมกับงานในสถานประกอบการ ดวยคาเฉลี่ย 3.83 (SD. = 0.763) และ 3.61 (SD. = 0.745) ตามลําดับ ซึ่งสอง
เรื่องที่กลาวมาหัวหนางานหรือบุคคลที่ไดรับมอบหมายจากสถานประกอบการมีความพึงพอใจตอหลักสูตรของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอยู
ในระดับมากทั้งสองเรื่อง สวนหลักสูตรที่นักศึกษาไดเรียนมาทําใหนักศึกษามีความสามารถในการใชภาษาอังกฤษมีความพึงพอใจดวยคาเฉลี่ย 3.32
(SD. = 0.854) แสดงวาหัวหนางานหรือบุคคลที่ไดรับมอบหมายจากสถานประกอบการมีความพึงพอใจตอหลักสูตรที่นักศึกษาไดเรียนมาทําให
นักศึกษามีความสามารถในการใชภาษาอังกฤษอยูในระดับปานกลาง
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สรุปภาพรวมของโครงการสหกิจศึกษา พบวา หัวหนางานหรือบุคคลที่ไดรับมอบหมายจากสถานประกอบการที่นักศึกษาเขารวมโครงการ
สหกิจศึกษาไปปฏิบัติงานในครั้งนี้มีคาเฉลี่ยภาพรวมของโครงการสหกิจศึกษามีความเหมาะสมเทากับ 3.77 (SD. = 0.503) ซึ่งอยูในระดับมาก

4. สรุปผลการวิจัย

จากผลการประเมินดานการดําเนินงานของโครงการสหกิจศึกษา สถานประกอบการมีความพึงพอใจตอจํานวนครั้งที่อาจารยออกไปนิเทศกงาน
จํานวน 1 ครั้งอยูในระดับปานกลาง ดังนั้นในปการศึกษาถัดไปอาจารยที่ปรึกษาควรจะออกไปนิเทศกงานนักศึกษามากกวา 1 ครั้ง เชน ชวงระหวาง
ปฏิบัติงาน และชวงใกลสิ้นสุดหรือครบกําหนดปฏิบัติงานของนักศึกษา เพื่ออาจารยจะไดทราบผลการพัฒนาความสามารถของนักศึกษาที่แทจริงวา
กาวหนาหรือปฏิบัติงานไดดีขึ้นเพียงใด
ดานหลักสูตรของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สถานประกอบการมีความพึงพอใจตอหลักสูตรที่นักศึกษาไดเรียนมาทําใหนักศึกษามี
ความสามารถในการใชภาษาอังกฤษอยูในระดับปานกลาง ในปการศึกษาถัดไปควรมีการจัดหลักสูตรอบรมความรูภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษากอน
ออกไปปฏิบัติงานใหมากขึ้นกวาเดิม เชน การใหนักศึกษาลงเรียนภาษาอังกฤษโครงการ Buddy Program อยางนอย 1 หลักสูตร จํานวน 10 ชั่วโมง
กอนออกไปปฏิบัติงาน หรือการจัดอบรมเตรียมความพรอมควรมีการเตรียมความพรอมดานภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น
วัตถุประสงคของการดําเนินงานสหกิจศึกษาคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยกรุงเทพคือ ตองการเพิ่มประสบการณทางดานอาชีพ
และการพัฒนาตนเองแกนักศึกษา เปดโอกาสใหหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชนไดมีสวนรวมในการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต สงเสริมและสราง
ความสัมพันธอันดีระหวางสถานประกอบการผานนักศึกษาที่ออกไปปฏิบัติงาน และใหเกิดการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนใหทันสมัยและตรง
ตามความตองการของตลาดงาน และเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคขางตนไดนั้น การสรุปผลการดําเนินงานจะทําใหทางคณะคณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีไดทราบจุดเดน-จุดดอย ของการดําเนินงาน และสามารถทําการปรับปรุง พัฒนาการดําเนินงานในทุกๆ ดานไดดียิ่งขึ้น

5. เอกสารอางอิง
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การนําแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในชีวิตประจําวัน : กรณีศึกษาประชาชนในตําบลวังตะกู
อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
A Study on Sufficiency Economy Philosophy Used in Daily Life: A Case Wungtakoo Subdistrict,
Muang Nakhon Pathom District, Nakhon Pathhom Province
เกษรา จูทอง
Kesara Jootong

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาขาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน มหาวิทยาลัยศิลปากร

บทคัดยอ

การวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาเปรียบเทียบปจจัยที่มีผลตอการนําแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในชีวิตประจําวัน และศึกษาความสัมพันธ
ระหวางความรูความเขาใจ และการรับรูขอมูลขาวสาร กับการนําแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในชีวิตประจําวันจากกลุมตัวอยางจํานวน 400 ราย
ผลการวิจัยพบวาประชาชนในเขตตําบลวังตะกู อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม มีการรับรูขอมูลขาวสารแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยูในระดับปานกลาง
และการนําแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในชีวิตประจําวัน ความรูและความเขาใจแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยูในระดับมาก
จากการเปรียบเทียบการนําแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในชีวิตประจําวันจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล ทั้งโดยภาพรวม และเปนราย
ดานแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ ยกเวน ดานอายุ และอาชีพ สวนการนําแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในชีวิตประจําวัน กับความรูความ
เขาใจ และการรับรูขอมูลขาวสาร มีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
คําสําคัญ : เศรษฐกิจพอเพียง ชีวิตประจําวัน

Abstract

In this work, the philosophy of sufficiency economy and the factors that relate to the implementation of sufficiency economy in the daily life were studied.
The objectives of this study are focusing on the relation of perception of information in the philosophy of sufficiency economy, knowledge and understanding in
the philosophy of sufficiency economy and the human security with the implementation of philosophy of sufficiency economy in the daily life. The representative
sample 400 people from Wangtakoo sub district, Mueang NakhonPathom district, NakhonPathom province had medium level in perception of information in the
philosophy of sufficiency economy while the implementation and the understanding knowledge of the philosophy of sufficiency economy were in high level.
For the comparison of the implementation of philosophy of sufficiency economy in daily life classification by individual factor is found that it was contrast
with no statistical significant except ages and occupations. For the comparison in term of the implementation and the understanding knowledge of the philosophy
of sufficiency economy were related with statistical significant.
Keywords: Sufficiency, Economy, Philosophy, Daily life.

บทนํา
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
สภาพสังคมไทยเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว อันเนื่องมาจากการพัฒนาประเทศใหมีความเจริญกาวหนา ทั้งทางดานสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง
ตลอดจนมีการนําเทคโนโลยีตางๆ จากตางประเทศเขามาใชในการพัฒนาประเทศ ลักษณะเชนนี้สงผลกระทบตอการดําเนินชีวิตของประชาชนเปนเหตุใหคน
สวนใหญจะตองปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอมของสังคมที่กําลังเปลี่ยนแปลงสภาพที่เคยอยูแบบพึ่งพาอาศัยกันเปลี่ยนเปนสภาพที่ตอสูดิ้นรนแขงขันกัน
เพื่อความอยูรอดในสังคม ปญหาทั่วๆ ไป ที่เกิดขึ้นจากสภาพสังคมในปจจุบันที่มีความซับซอนมากขึ้น แสดงถึงความเสื่อมถอยทางดานจิตใจ คุณธรรม
จริยธรรมของคนในสังคม การจัดการศึกษาเทาที่ผานมาไมเอื้อตอการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของเด็ก และเยาวชนเทาที่ควร
ดวยเหตุนี้สังคมไทยคงตองมีการปรับกระบวนทัศนการมองความกาวหนาและความมั่นคงของชาติ แทนที่จะวัดความเจริญกาวหนาของประเทศโดยใช
ตัวเลขผลิตภัณฑมวลรวมและความเติบโตทางเศรษฐกิจ ควรหันมาพิจารณาฐานรากทางวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่นของกลุมคนอันหลากหลายในสังคม
โดยเฉพาะกลุมคนในชุมชนซึ่งเคยมีวิถีการดํารงชีวิตแบบพอเพียงและพึ่งตนเอง การที่จะขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใหดําเนินไปไดอยางถูกแนวทาง
และไดผลเปนรูปธรรมจริงนั้น ขึ้นอยูกับความสนใจใฝรูการเห็นคุณคา และการเรงลงมือปฏิบัติจริงของหนวยงานราชการ หนวยงานเอกชนและประชาชนทุก
อาชีพ โดยเฉพาะตองเริ่มกันที่ประชาชนใหสามารถใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยางถูกตอง ดังนั้นผูวิจัยจึงทําการศึกษาการนําแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไปใชในชีวิตประจําวัน ซึ่งจะทําใหสังคมไดเห็นถึงความแตกตางและเขาใจถึงแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชน จังหวัดนครปฐม
ตลอดจนภูมิปญญาที่มีคุณคาอยางลึกซึ้งในการดํารงอยูดวยวิถีแบบพอเพียง อันจะนําไปสูตนแบบของนโยบายการพัฒนาประเทศที่คํานึงถึงรากเหงาทาง
วัฒนธรรมและมีฐานคิดแบบเศรษฐกิจพอเพียงเปนทุนเดิมนั่นเอง
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบปจจัยสวนบุคคลที่มีผลตอการนําแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในชีวิตประจําวันของประชาชนในเขตตําบล
วังตะกู อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางความรูความเขาใจ และการรับรูขอมูลขาวสาร กับการนําแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชใน
ชีวิตประจําวันของประชาชนในเขตตําบลวังตะกู อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
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สมมติฐานของการวิจัย
1. ปจจัยสวนบุคคลมีผลทําใหการนําแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในชีวิตประจําวันของของประชาชนในเขตตําบลวังตะกู อําเภอเมือง
จังหวัดนครปฐมแตกตางกัน
2. ความรูความเขาใจ และการรับรูขอมูลขาวสาร มีความสัมพันธกับการนําแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในชีวิตประจําวัน

วิธีการวิจัย
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้คือประชาชนในเขตจังหวัดนครปฐม จํานวน 720,337 คน (สํานักงานจังหวัดนครปฐม 2554) และกลุมตัวอยางที่
ใช จํานวน 400 คนการหากลุมตัวอยางใชวิธีการสุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage random sampling) คือคัดเลือกอําเภอ จากจํานวน 7 อําเภอ ดวย
วิธกี ารสุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive sampling) โดยเลือกอําเภอเมืองเปนพื้นที่การศึกษา แลวคํานวณหาขนาดของกลุมตัวอยางโดยใชสูตรของทาโร ยามา
เน ไดจํานวน 400 คน จากนั้นคัดเลือกตําบลในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ดวยวิธีการจับสลาก จากจํานวนทั้งหมด 25 ตําบล จับสลากไดตําบลวังตะกู
เปนพื้นที่ที่ใชในการศึกษา แลวคัดเลือกจํานวนประชาชนในแตละหมูบานของตําบลวังตะกู จํานวน 8 หมูบาน โดยการสุมแบบเจาะจงในทุกหมูบานจํานวน
เทาๆกัน คือหมูบานละ 50 คน รวมเปนกลุมตัวอยางทั้งหมด 400 คน
การเก็บรวบรวมขอมูล
การวิเคราะหขอมูลครั้งนี้ผูวิจัยไดเก็บรวบรวมขอมูล คือขอมูลปฐมภูมิใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล โดยผูวิจัยทํา
แบบสอบถามไปติดตอกลุมตัวอยางที่สุมไวเพื่อใหกรอกแบบสอบถาม (Questionnaires) และนัดหมายเก็บแบบสอบถามคืนดวยตนเองสวนขอมูลทุติยภูมิได
จากการคนควารวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของจากเอกสารรายงานตางๆ และการสัมภาษณ
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถาม (Questionnaires) การสรางเครื่องมือในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยสรางขึ้นโดยการศึกษา
เอกสาร ตําราวิชาการ และผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ โดยแบงออกเปน4สวน คือ
สวนที่ 1 แบบสอบถามขอมูลทั่วไปของผูตอบ
สวนที่ 2 แบบสอบถามขอมูลความรูความเขาใจแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
สวนที่ 3 แบบสอบถามขอมูลการรับรูขอมูลขาวสารแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
สวนที่ 4 แบบสอบถามขอมูลการนําแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในชีวิตประจําวัน
การวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูลโดยการนําแบบสอบถามที่รวบรวมไดมาตรวจสอบ ความสมบูรณ แลวนําขอมูลที่ไดประมวลผลดวยโปรแกรม SPSS โดย
แบงการวิเคราะหเปนสวน ๆ ดังนี้
1. การวิเคราะหขอมูลสวนบุคคลโดยใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistic) ดวยสถิติคารอยละ (Percentage) และการแจกแจงความถี่
(Frequency)
2. การวิเคราะหขอมูลความรูความเขาใจแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและขอมูลการรับรูขอมูลขาวสารแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
และการนําแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในชีวิตประจําวัน ของประชาชนที่อาศัยอยูในเขตตําบลวังตะกูอําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ใชสถิติคาเฉลี่ย
(Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation)
3. การเปรียบเทียบปจจัยสวนบุคคล ที่มีผลตอการนําแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในชีวิตประจําวัน โดยใชสถิติการทดสอบที (t –
test) และใชสถิติการวิเคราะหความแปรปรวน (Analysis of variance: ANOVA)
4. การหาความสั มพั นธ ระหว างความรู ความเข าใจ และการรั บรู ข อมู ลข าวสาร กั บการนํ าแนวคิ ดปรั ชญาเศรษฐกิ จพอเพี ยงไปใช ใน
ชีวิตประจําวัน ดวยคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson product - moment correlation coefficient)

สรุปผลการวิจยั
การศึกษาเรื่องการนําแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในชีวิตประจําวัน: กรณีศึกษาประชาชนในเขตตําบลวังตะกูอําเภอเมือง จังหวัด
นครปฐม สามารถสรุปผลการวิเคราะหขอมูลที่ไดจากแบบสอบถาม และการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของ ดังรายละเอียดตอนี้
1. ความรูและความเขาใจแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงพบวาอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.19 โดยคาเฉลี่ยของความรูและความเขาใจ
แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสูงที่สุดคือความรูและความเขาใจดานเงื่อนไขคุณธรรมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.27
2. การรับรูขอมูลขาวสารแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงพบวาอยูในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.49 โดยคาเฉลี่ยของการรับรูขอมูล
ขาวสารแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสูงที่สุดคือรับชมรายการโทรทัศนที่นําเสนอแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.00
3. การนําแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในชีวิตประจําวันพบวาอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.99 โดยคาเฉลี่ยของการนําแนวคิด
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในชีวิตประจําวันสูงที่สุดคือดานเงื่อนไขคุณธรรม อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.12
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4. การวิเคราะหเปรียบเทียบการนําแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในชีวิตประจําวันไดแก ดานหลักความพอประมาณ ดานหลักความมี
เหตุผล ดานการสรางภูมิคุมกันที่ดี ดานเงื่อนไขความรู และดานเงื่อนไขคุณธรรม ที่มีปจจัยสวนบุคคลแตกตางกันพบวามีการนําแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไปใชในชีวิตประจําวันทั้งโดยภาพรวม และเปนรายดาน แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ ยกเวนการจําแนกตามอายุพบวาการนําแนวคิด
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในชีวิตประจําวันดานหลักความมีเหตุผล และดานเงื่อนไขคุณธรรม และการจําแนกตามอาชีพพบวาดานเงื่อนไขความรูและ
ดานเงื่อนไขคุณธรรม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
5. การวิเคราะหความสัมพันธระหวางการนําแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในชีวิตประจําวันกับความรูและความเขาใจแนวคิด
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไดแก ความรูและความเขาใจดานหลักความพอประมาณ ดานหลักความมีเหตุผล ดานการสรางภูมิคุมกันที่ดี ดานเงื่อนไขความรู
และดานเงื่อนไขคุณธรรมพบวา มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ และเปนความสัมพันธในระดับคอนขางสูงการวิเคราะห
ความสัมพันธระหวางการนําแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในชีวิตประจําวันกับการรับรูขอมูลขาวสารแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงพบวา มี
ความสัมพันธในทิศทางเดียวกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) มีคาเทากับ 0.470 ซึ่งมีความสัมพันธในระดับปานกลาง
6. การวิเคราะหความสัมพันธระหวางการนําแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในชีวิตประจําวันกับการรับรูขอมูลขาวสารแนวคิด
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงพบวา มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) มีคาเทากับ 0.470 ซึ่งมี
ความสัมพันธในระดับปานกลาง
การอภิปรายผล
จากผลการศึกษาเรื่องการนําแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในชีวิตประจําวัน: กรณีศึกษาประชาชนในเขตตําบลวังตะกูอําเภอเมือง
จังหวัดนครปฐม สามารถนํามาอภิปรายผลไดดังนี้
1. ความรูและความเขาใจแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงพบวาอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.19 อธิบายไดวาความรูความเขาใจตาม
แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หมายถึงความ สามารถของประชาชนในการจดจําหรือระลึกถึง รวมทั้งการแปรความ ตีความ สรุปความ และขยายความจาก
เรื่องราวหรือขอเท็จจริงตามแนวความคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสามารถถายทอดความรูใหกับบุคคลอื่นทราบตามที่ไดรับรูหรือเรียนรูมา และสามารถ
นําไปประยุกตใชในการดําเนินชีวิตได
2. การรับรูขอมูลขาวสารแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พบวาอยูในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.49 อธิบายไดวาการรับรูขอมูล
ขาวสารแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หมายถึงการที่ประชาชนไดรับขอมูลขาวสารเรื่องราวการดําเนินชีวิต ทั้งในชีวิตประจําวัน และการประกอบอาชีพ
แขนงตางๆตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจากสื่อรูปแบบตางๆ ไดแก วิทยุ โทรทัศน หนังสือพิมพ หนังสือ วารสาร นิตยสาร วิทยุชุมชน และเสียงตาม
สาย เปนตนโดยขอมูลขาวสาร หมายถึง สิ่งที่สื่อความหมายใหทราบถึงเรื่องราวหรือขอเท็จจริงเรื่องหนึ่งที่เกี่ยวของกับแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อันมี
แบบแผนและการกระทําที่ตอเนื่องโดยผานวิธีการจัดกิจกรรม สื่อสาร อบรม จัดทําเอกสารขอมูล ในอันที่จะสรางไปยังประชาชน เพื่อใหกลุมประชาชนที่
เกี่ยวของ มีความรู ความเขาใจและใหการับรูขาวสารรวมมือซึ่งกันและกัน อันจะเปนประโยชนใหประชาชน และชุมชนนั้นๆดําเนินงานไปไดผลดีสมความ
มุงหมาย โดยมีแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปนแนวบรรทัดฐานสําคัญดวย
3. การนําแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในชีวิตประจําวันไดแก ดานหลักความพอประมาณ ดานหลักความมีเหตุผล ดานการสราง
ภู มิ คุ มกั นที่ ดี ด านเงื่ อนไขความรู และด านเงื่ อนไขคุ ณธรรม พบว าอยู ในระดั บมาก อธิ บายได ว าการนํ าแนวคิ ดปรั ชญาเศรษฐกิ จพอเพี ยงไปใช ใน
ชีวิตประจําวัน หมายถึง ศักยภาพและความสามารถขั้นพื้นฐาน ที่เพียงพอตอการดําเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ที่ชี้ถึงแนวทางการดํารงอยูและปฏิบัติ
ตนในทุกๆ ดาน กิจกรรมการดําเนินชีวิต ไดแก กิจกรรมดานความเปนอยู กิจกรรมดานการศึกษาเรียนรู กิจกรรมดานศาสนาและสังคม ซึ่งเปนไปตามทางสาย
กลาง มีความพอเพียง เหมาะสม มีเหตุผล และยังชวยเสริมสรางพื้นฐานจิตใจ ใหมีสํานึกในดานคุณธรรมความขยัน ประหยัด มีความซื่อสัตยสุจริต ดํารงชีวิต
ดวยความมีวินัย สุภาพออนนอม มีความสะอาดฝกฝนจิตใจอยูเปนนิจ รูรักสามัคคี และมีน้ําใจที่ดีงาม เพื่อใหสมดุลและพรอมตอการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว
ทั้งทางดานวัตถุ สังคม สิ่งแวดลอม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกไดเปนอยางดี
4. การเปรียบเทียบการนําแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในชีวิตประจําวันไดแก ดานหลักความพอประมาณ ดานหลักความมีเหตุผล
ดานการสรางภูมิคุมกันที่ดี ดานเงื่อนไขความรู และดานเงื่อนไขคุณธรรม ที่มีปจจัยสวนบุคคลแตกตางกันอธิบายไดวาความพอเพียงในระดับชุมชนและ
ระดับองคกรเปนเศรษฐกิจพอเพียงแบบกาวหนาเปนเรื่องของการสนับสนุนใหเกษตรกรรวมพลังกันในรูปกลุมหรือสหกรณหรือการที่ธุรกิจตางๆ รวมตัวกัน
ในลักษณะเครือขายวิสาหกิจ กลาวคือเมื่อสมาชิกในแตละครอบครัวหรือองคกรตางๆมีความพอเพียงขั้นพื้นฐานเปนเบื้องตนแลวก็จะรวมกลุมกันเพื่อรวมมือ
กันสรางประโยชนใหแกกลุมและสวนรวมบนพื้นฐานของการไมเบียดเบียนกันการแบงปนชวยเหลือซึ่งกันและกันตามกําลังและความสามารถของตนซึ่งจะ
สามารถทําใหชุมชนโดยรวมหรือเครือขายวิสาหกิจนั้นๆเกิดความพอเพียงในวิถีปฏิบัติอยางแทจริง
5. การหาความสัมพันธระหวางการนําแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในชีวิตประจําวันกับความรูและความเขาใจแนวคิดปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง พบวาทุกดานมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ซึ่งมีความสัมพันธในระดับคอนขางสูงอธิบายไดวาเศรษฐกิจ
พอเพียงเปนปรัชญาชี้แนวการดํารงอยูและปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับตั้งแตระดับครอบครัวระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐทั้งในการพัฒนาและบริหาร
ประเทศใหดําเนินไปในทางสายกลางโดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อใหกาวทันตอโลกยุคโลกาภิวัตน
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6. ความสัมพันธระหวางการนําแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในชีวิตประจําวันกับการรับรูขอมูลขาวสารแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงพบวา มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) มีคาเทากับ 0.470 ซึ่งมีความสัมพันธในระดับ
ปานกลางอธิบายไดวา การที่ประชาชนในประเทศจะนําแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในชีวิตประจําวันไดนั้น จะตองอาศัยปจจัยที่จะสงเสริมใหเกิด
พฤติกรรมหลายประการดวยกัน โดยเฉพาะอยางยิ่งประชาชนจะตองมีความรูเกี่ยวกับหลักเศรษฐกิจพอเพียงอยางชัดเจนในระดับหนึ่งเสียกอน ดังนั้นผูวิจัยจึง
เห็นวาความรูในเรื่องหลักเศรษฐกิจพอเพียงจึงนาจะเปนปจจัยหนึ่งที่จนสงผลใหประชาชนนําแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในชีวิตประจําวัน ใน
ขณะเดียวกันขอมูลขาวสารจากแหลงขอมูลตางๆ หรือสื่อมวลชนก็นับไดวามีบทบาทสําคัญอยางยิ่งในการชักจูงใหประชาชนเกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ
ทาที ความคิด ความเชื่อ ตลอดจนพฤติกรรมของคน การนําเสนอขาวสารขอมูลของสื่อมวลชนนาจะเปนปจจัยหนึ่งที่สามารถสงผลใหประชาชนนําแนวคิด
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในชีวิตประจําวัน นอกจากนี้การนําแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในชีวิตประจําวันจะเกิดประสิทธิภาพมากนอย
เพียงใดนั้น สวนหนึ่งขึ้นอยูกับการที่ประชาชนไดรับแรงสนับสนุนทางสังคมจากหนวยงานของรัฐ อันไดแก การที่ประชาชน ไดรับขอมูล ความรู ขาวสาร
งบประมาณ อันจะเปนแรงผลักดันใหสามารถปฏิบัติตนไดบรรลุเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ
ขอเสนอแนะจากการวิจัย
1. จากงานวิจัยพบวาความรูและความเขาใจ และการรับรูขอมูลขาวสาร ของตัวแทนประชาชนเปนตัวแปรที่สงผลตอการนําแนวคิดปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปใชในชีวิตประจําวัน ดังนั้นในการจัดกิจกรรมในชุมชนควรสนับสนุนสงเสริมใหคนใหเขามามีสวนรวมแลกเปลี่ยนความคิดเพื่อที่จะ
ไดมาซึ่งตรงกับสภาพปญหาและความตองการของชุมชนที่แทจริงและในการจัดกิจกรรมควรเปนชวงเวลาที่ชาวบานวางสามารถเขารวมได
2. จากงานวิจัยพบวาการรับรูขอมูลขาวสารแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยูในระดับปานกลางดังนั้นควรสงเสริมใหขอมูลขาวสารเกี่ยวกับ
ความรูความเขาใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยการเปดใหมีหลักสูตรรวมถึงการเขียนตํารา/หนังสือเรียนที่เกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงควบคูกับ
การพัฒนารูปแบบใหนาสนใจมากขึ้นเพื่อจะไดเขาถึงประชาชนทุกลําดับชั้นและชวยสรางความสมดุลมั่นคงและยั่งยืนใหกับชีวิตเศรษฐกิจสังคมรวมถึงการ
จัดการสิ่งแวดลอมใหมีความเหมาะสมแกประชาชนเนื่องจากปจจุบันจะเห็นวาการนําเสนอผานสื่อมวลชนสามารถใหความรูความเขาใจปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงกับผูที่มีการศึกษาสูงได
การนําไปใชประโยชน
1. ในดานหลักความพอประมาณนั้นนอกจากพิจารณาความพอดีเหมาะสมกับอัตภาพของตนและมาตรฐานของสังคมแลวควรพิจารณาความ
ตองการในอนาคตเพื่อไมใหเกิดการขาดแคลนซึ่งจะนํามาสูปญหาดานเศรษฐกิจและสังคมทําใหไมบรรลุเปาหมายของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได
2. ในดานเงื่อนไขความรอบรูถานําขอมูลที่ถูกตองเปนจริงและทันสมัย (Update) ที่เกี่ยวของมาพิจารณารวมจะทําใหผลผลิตและผลลัพธจากการ
ดําเนินการหรือการปฏิบัติเปนไปตามเปาหมายและรองรับการเปลี่ยนแปลงในระยะยาวไดอยางยั่งยืนจริง
3. ในดานภูมิคุมกันจะสามารถลดและกระจายความเสี่ยงไดจริงเมื่อผูปฏิบัติมีความรอบรูมีขอมูลที่เกี่ยวของทั้งหมดถูกตองและเปนจริง
4. การยึดหลักปรัชญานี้ในการปฏิบัติเพื่อใหเกิดความคุมคาจะตองใหความสําคัญกับตนทุนและผลประโยชนทั้งทางตรงและทางออมที่เปนตัว
เงินและไมใชตัวเงินจากการปฏิบัติเพิ่มมากขึ้น
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บทคัดยอ

การวิ จั ย ครั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค เพื่ อ พั ฒ นาระบบการจั ด การความรู ก ารส ง เล ม โครงงานและปริ ญ ญานิ พ นธ นั ก ศึ ก ษา สํ า หรั บ คณะ
บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ และหาประสิทธิภาพของระบบการจัดการความรูการสงเลมโครงงานและ
ปริญญานิพนธนักศึกษา สําหรับคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ
ผูเชี่ยวชาญจํานวน 15 ทาน คือผูเชี่ยวชาญดานเทคนิคจํานวน 9 ทาน และผูเชี่ยวชาญดานการออกแบบจํานวน 6 ทาน โดยใชระบบจัดการความรูการ
สงเลมโครงงานและปริญญานิพนธเปนเครื่องมือที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้น และแบบประเมินประสิทธิภาพผูเชี่ยวชาญ นําไปเก็บขอมูลและรวบรวมขอมูลผล
การวิเคราะหขอมูลดวยสถิติพื้นฐาน คาเฉลี่ย และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน พบวาระบบการจัดการความรูการสงเลมโครงงานและปริญญานิพนธ
นักศึกษา มีการตรวจสอบความถูกตองของระบบโดยใช White Box Testing ผลการตรวจสอบพบวาระบบที่พัฒนาขึ้นมีความถูกตองมีผลการประเมิน
ประสิทธิภาพในภาพรวมพบวามีคาเฉลี่ย 85.14% อยูในระดับดี
คําสําคัญ : ระบบการจัดการความรู โครงงาน ปริญญานิพนธ

Abstract
The objectives of this project were develop the knowledge management system of sending out the projects or dissertations for students
in the department of business information technology, faculty of business administration and information technology, and determine the efficiency
of the knowledge management system. The sample group was selected, including 15 supporting staff experts, 9 technical experts, and 6 designer
experts. The knowledge management system was developed and the evaluation form was created, to be the tools. The evaluation form was
completed by the experts. The information collected by the knowledge management system was analyzed by using basic statistic such as mean and
standard deviation. The accuracy of knowledge management system was found by the “White Box Testing”, and the performance of the system
met the standard requirement. Overall, the knowledge management system was effective, with the average score 85.14%, evaluated by the all
experts.
Keywords: Knowledge management system, Project, Dissertations.

1.บทนํา
การจัดการความรู (Knowledge Management) เปนสิ่งที่มีมานานนับรอยๆ ป ตั้งแตการถายทอดความรู และภูมิปญหาจากคนรุนหนึ่ง สูรุน
ตอไป โดยใชวิธีธรรมชาติ เชน การพูดคุย สั่งสอน จดจํา สังเกต แตเนื่องจากในยุคปจจุบันเปนยุคแหงการแขงขัน โลกทั้งโลกเชื่อมโยงถึงกัน การ
เปลี่ยนแปลงในที่หนึ่งมีผลกระทบในอีกหลายๆ ที่ ดังนั้นองคกรจึงตองมีกระบวนการที่เปนระบบ เพื่อชวยใหองคกรสามารถทําใหบุคลากรไดใช
ความรูที่ตองการไดทันเวลาจากการศึกษาขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับสถิติการสําเร็จการศึกษา สวนงานทะเบียน (2555) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ ศูนยนนทบุรี คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ เปดสอนในระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวส.) และระดับปริญญาตรี ซึ่งทั้งสองหลักสูตรนี้ นักศึกษาชั้นปสุดทายของระดับ ปวส. ตองจัดทําโครงงาน และนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ตองจัดทําปริญญานิพนธ หากนักศึกษาไมปฏิบัติตามหลักสูตรวิชาดังกลาว นักศึกษาจะไมสําเร็จการศึกษา จากสถิติการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษา
ในปการศึกษา 2551-2553 พบวามีนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษานอยลงทุกป
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ภาพที่ 1 สถิตินักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาประจําปการศึกษา 2551-2553
จากภาพที่ 1 พบวานักศึกษาที่ไมสําเร็จการศึกษาเพิ่มสูงขึ้น ในป 2551 มีจํานวนนักศึกษาที่ไมสําเร็จการศึกษา 32% ป 2552 มีจํานวน 44% และ
ป 2553 มีจํานวน 61% จากการสัมภาษณอาจารยและเจาหนาที่ จํานวน 10 คน ถึงสาเหตุที่นักศึกษาไมสําเร็จการศึกษา ผลการสัมภาษณพบวา จํานวน
นักศึกษาที่ไมจบตามระยะเวลามีเพิ่มขึ้น เนื่องจากนักศึกษาไมทราบกระบวนการ และระยะเวลาในการจัดทําโครงงานและปริญญานิพนธที่ชัดเจนปญหา
จากการติดตอประสานงานกับอาจารยที่ปรึกษาปญหาจากการติดตอประสานงานกับเจาหนาที่ที่ไมสามารถติดตามความคืบหนาเลมโครงงานและปริญญา
นิพนธของนักศึกษาไดซึ่งเปนปญหามากสําหรับอาจารยที่ปรึกษาและเจาหนาที่ จากปญหาขางตน ผูวิจัยจึงสนใจที่จะพัฒนาระบบการจัดการความรูการสง
เลมปริญญานิพนธสําหรับนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ โดยนําเทคโนโลยีทางดาน
อินเทอรเน็ตรวมกับระบบจัดการความรูการสงเลมปริญญานิพนธสําหรับนักศึกษา เพื่อเปนแหลงในการแสวงหาความรู การกระจายความรู การถายทอด
ความรูระหวางอาจารย เจาหนาที่ และนักศึกษา ใหสามารถดําเนินการไดรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะนําไปสูการปรับตัวสูรูปแบบองคกรใหม ที่
เรียกวาองคกรแหงการเรียนรู (Learning organization) โดยผูวิจัยไดศึกษาหลักการทฤษฎีงานวิจัยและเทคโนโลยีตางๆ ที่เกี่ยวของที่สามารถนํามา
ประยุกตใชในการพัฒนาระบบ ดังนี้
Turban (2001) กลาวถึงความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งแตกตางจากระบบสารสนเทศไววา เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information
technology: IT) หมายถึง เครื่องมือและเทคนิคตางๆ ที่นําไปใชชวยในการออกแบบ การพัฒนาระบบสารสนเทศ ซึ่งรวมถึงฮารดแวร (Hardware) ซอฟตแวร
(Software) ระบบฐานขอมูล (Database) การสื่อสารโทรคมนาคม (Telecommunication) และระบบรับ-ใหบริการ (Client-server system)
จิตรลดา (2551) ไดศึกษาและวิเคราะหความตองการของระบบจัดการความรูสําหรับบุคลากรสายสนับสนุนที่ใชในการเขาถึงขอมูล ความรู
แลกเปลี่ยนความรูและประสบการณภายในหนวยงาน หรือองคกร สามารถใหผูใชหลายๆ รายใชขอมูลที่ตองการพรอมกันได ลดความซ้ําซอนของขอมูล
และขอมูลเหลานั้นเปนขอมูลที่ถูกตอง สามารถตรวจสอบได บุคลากรสามารถนําขอมูลหรือความรูเหลานั้นไปใชเพื่อแกปญหาจากการทํางาน จากผลการ
วิเคราะหความตองการของระบบจัดการความรูประกอบดวย 5 ระบบยอย คือ ระบบล็อกอิน (Log in) ระบบผูดูแลระบบ (Admin) ระบบสมาชิก (Member)
ระบบบุคคลทั่วไป (User) และระบบแลกเปลี่ยนเรียนรู (Knowledge sharing) นอกจากนั้นยังเปนจุดเริ่มตนใหมหาวิทยาลัยมีระบบจัดการความรู เพือ่ นําไปสู
การเปนองคกรแหงการเรียนรูตอไป
ปรีชญากรณ (2553) ศึกษาเรื่องการพัฒนาระบบจัดการความรูของหนวยพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการความรู งานนโยบายและ
แผน และประกันคุณภาพการศึกษาสํานักงานคณะพยาบาลศาสตรมหาวิทยาลัยเชียงใหม มีวิธีการศึกษา 6 ขั้นตอน คือ 1) การกําหนดชนิดของทุนทาง
ปญญา 2) การสรางทุนทางปญญา 3) การเสาะหาและจัดเก็บความรู 4) การแบงปน และเปลี่ยนความรู 5) การใชประโยชน การนําไปประยุกตใชงาน 6) การ
ประเมินผลระบบจัดการความรู ผลการศึกษาในภาพรวมพบวาความรูที่ไดรับจากการแบงปนองคความรูโดยรวมอยูในระดับสูง และระบบมีโอกาสและ
แนวทางในการพัฒนาที่จะทําใหประสบผลสําเร็จได
วาฤทธิ์ (2545) ไดศึกษาเรื่องการพัฒนาระบบการจัดเก็บปริญญานิพนธและวิทยานิพนธของนักศึกษา ระบบสามารถจัดเก็บขอมูลปริญญา
นิพนธและวิทยานิพนธในรูปแบบระบบฐานขอมูลไดอยางสะดวกและรวดเร็ว โดยระบบนี้มีการกําหนดขอบเขตสิทธิการทํางานอยางชัดเจน จากการ
ประเมินประสิทธิภาพของระบบดวยวิธีการประเมินแบบ Black-box พบวาระบบงานนี้มีประสิทธิภาพในระดับดี และสามารถที่จะนําไปประยุกตใชงานใน
สถาบันการศึกษาตางๆ ไดอยางดี
อติชาต (2552) กลาวไววาเศรษฐกิจยุคโลกาภิวัฒน ไดสรางความสนใจใหอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดยอม เห็นความจําเปนที่จะตองมี
การสรางความรวมมือและแลกเปลี่ยนความรูระหวางบุคคลและองคกร หรือ คลัสเตอร เพื่อรักษาไวหรือเพิ่มความไดเปรียบในการแขงขัน ไดเสนอ
แบบจําลองเกลียวคู ผลของงานวิจัยแสดงใหเห็นความผูใชระบบสวนใหญมีความพึงพอใจในการออกแบบเชิงพลวัตของระบบจัดการความรู
จากการศึกษาหลักการทฤษฎีงานวิจัยและเทคโนโลยีตาง ๆ ที่เกี่ยวของ จึงไดกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังภาพที่ 2 แนวคิดในการพัฒนา
ระบบ
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ภาพที่ 2 แนวคิดในการพัฒนาระบบ
วัตถุประสงค
1. เพื่ อ พั ฒ นาระบบการจั ด การความรูก ารส ง เล ม โครงงานและปริ ญ ญานิ พ นธ นั ก ศึ ก ษา สาขาเทคโนโลยี ส ารสนเทศธุ ร กิ จ คณะ
บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
2. เพื่อหาประสิทธิภาพของระบบการจัดการความรูการสงเลมโครงงานและปริญญานิพนธนักศึกษา สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
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2. วิธีการศึกษา
การทดลองและการเก็บรวบรวมขอมูล โดยจัดทําแบบฟอรมการประเมินประสิทธิภาพของระบบ ในการทดสอบประสิทธิภาพของระบบ
ทําการจัดเตรียมอุปกรณ และหองในการทดสอบประสิทธิภาพของระบบ แลวเชิญผูเชี่ยวชาญ ประเมินระบบโดยทําการทดสอบระบบผาน Local
host แลวประเมินระบบลงแบบฟอรมการประเมิน หากมีขอผิดพลาด และขอเสนอแนะตาง ๆ ในการทดสอบระบบ ผูเชี่ยวชาญจะเสนอคําแนะนํา
และความคิดเห็นลงแบบฟอรมการประเมินประสิทธิภาพของระบบ แลวนําขอมูลคําแนะนํา มาปรับปรุงแกไข นําขอมูลคะแนนการประเมิน
ประสิทธิภาพของระบบมาสรุปขอมูลและรวบรวมขอมูลผลการวิเคราะหขอมูลดวยสถิติพื้นฐาน คาเฉลี่ย และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน พบวา
ระบบการจัดการความรูการสงเลมโครงงานและปริญญานิพนธนักศึกษา มีการตรวจสอบความถูกตองของระบบโดยใช White Box Testing

3. ผลการศึกษาและอภิปรายผล
ผลการประเมินประสิทธิภาพผูเชี่ยวชาญ 15 ทาน แบงเปนผูเชี่ยวชาญดานเทคนิคจํานวน 9 ทาน และผูเชี่ยวชาญดานออกแบบจํานวน 6
ทาน โดยการตรวจสอบความถูกตองของระบบโดยใช White box testing เพื่อดูโครงสรางของระบบที่พัฒนาขึ้น โดยมีการทดสอบความถูกตองของ
ระบบที่พัฒนาขึ้น, ทดสอบการทํางานสูงสุด โดยทดสอบประสิทธิภาพในการประมวลผลของระบบ และทดสอบการเก็บขอมูล โดยทําการ
ประเมินประสิทธิภาพและทดสอบการเก็บขอมูล โดยทําการประเมินประสิทธิภาพแบงเปน 4 ดาน คือ 1)ดานความสามารถทํางานตรงตามความ
ตองการของผูใชงาน 2)ดานหนาที่ของโปรแกรม 3)ดานการใชงานของระบบ 4)ดานความปลอดภัย พบวามีคาเฉลี่ย 85.14% ดังตารางที่ 1 การ
ประเมินประสิทธิภาพของผูเชี่ยวชาญ ดานที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดตามลําดับคือดานความสามารถทํางานตรงตามความตองการของผูใชงาน
90.22% รองลงมาคือดานหนาที่ของโปรแกรม 83.73% ดานความปลอดภัย 83.33% โดยมี Username & Password ในการกําหนดสิทธิในการเขาใช
ระบบ และดานการใชงานระบบ 83.26% ดังภาพที่ 3 แสดงผลการประเมินประสิทธิภาพของผูเชี่ยวชาญ

ตารางที่ 1 การประเมินประสิทธิภาพของผูเชี่ยวชาญ
การประเมินประสิทธิภาพของผูเชี่ยวชาญ
1.ดานความสามารถทํางานตรงตามความตองการของผูใชงาน
2.ดานหนาที่ของโปรแกรม
3.ดานการใชงานของระบบ
4.ดานความปลอดภัย
5.ภาพรวมของระบบ

ผลการประเมิน (%)
90.22
83.73
83.26
83.33
85.14

ภาพที่ 3 ผลการประเมินประสิทธิภาพของผูเชี่ยวชาญ
การพัฒนาและหาประสิทธิภาพของระบบการจัดการความรูการสงเลมโครงงานและปริญญานิพนธนักศึกษา สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พัฒนาขึ้นเพื่อสนับสนุนการทํางาน และการ
แบงปนแลกเปลี่ยนความรูระหวางบุคลากรภายในองคกร ใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยตอบสนองการทํางานตรงตามความตองการของผูใชงาน
เพราะผูใชงานสามารถใชงานไดจริง โดยมีตัวอยางระบบ แสดงดังภาพที่ 4
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ภาพที่ 4 หนาหลักของระบบ

ภาพที่ 5 หนาสมัครสมาชิก

ภาพที่ 6 หนาคลังความรู

ภาพที่ 7 หนาประชาสัมพันธ
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ภาพที่ 8 หนากระทู (เว็บบอรด)

4. สรุป
จากการพัฒนาและหาประสิทธิภาพของระบบการจัดการความรูการสงเลมโครงงานและปริญญานิพนธนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ ที่พัฒนาขึ้นโดยมีวัตถุประสงค 1) เพื่อพัฒนาระบบการจัดการความรูการสงเลมโครงงาน
และปริญญานิพนธนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ 2) เพื่อหาประสิทธิภาพของระบบการ
จัดการความรูการสงเลมโครงงานและปริญญานิพนธนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ มี
การตรวจสอบความถูกตองของระบบโดยใช White Box Testing ทําการประเมินประสิทธิภาพแบงเปน 4 ดาน คือ 1) ดานความสามารถทํางานตรง
ตามความตองการของผูใชงาน 2)ดานหนาที่ของโปรแกรม 3)ดานการใชงานของระบบ 4) ดานความปลอดภัย จากผลการประเมินประสิทธิภาพของ
ผูเชี่ยวชาญพบวาระบบการจัดการความรูการสงเลมโครงงานและปริญญานิพนธนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขา
เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ ที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้นมีคาเฉลี่ย 85.14% ซึ่งอยูในระดับดี

5. เอกสารอางอิง
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ทะเบียน กรณีศึกษา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ. การคนควาอิสระบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาระบบ
สารสนเทศ บัณฑิตวิทยาลัยคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี.
ปรีชญากรณ ไชยาโส. 2553. การพัฒนาระบบจัดการความรูของหนวยพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการความรู งานนโยบายและแผน
และประกันคุณภาพการศึกษา สํานักงานคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม. การคนควาอิสระวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม.
วาฤทธิ์ กันแกว. 2545. การพัฒนาระบบการจัดเก็บปริญญานิพนธและวิทยานิพนธของนักศึกษาบนเครือขายอินเตอรเน็ต. สารนิพนธ วิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ.[Online].เขาถึงจาก http://www.reg-rmutsb.org/TH/ : 2555.
อติชาต หาญชาญชัย. 2552. ระบบจัดการความรูเชิงพลวัตสําหรับกลุมอุตสาหกรรม กรณีศึกษากลุมเซรามิกลําปาง. วิทยานิพนธ วิทยาศาสตรดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการความรู บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม.
Turban Efraim. 2001. Information Technology for Management: Making Connections for Strategic Advantage. Updated ed. New York: John
Wiley and son.
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การศึกษาโดยการศึกษาเอกสาร การสัมภาษณเชิงลึกผูนําชุมชน ปราชญชาวบานและชาวบานในชุมชน และการสังเกตแบบมีสวนรวม ขอมูลเชิงคุณภาพที่ได
จะนํามาวิเคราะหเนื้อหา จัดหมวดหมู และสังเคราะหเพื่อนําเสนอภายใตกรอบแนวคิดการวิจัย
ผลการศึกษาพบวาชุมชนบานแสมชายตั้งอยูบริเวณปากแมน้ําเพชรบุรี ไดรับอิทธิพลจากน้ําจืดจากแมน้ําเพชรบุรีและน้ําเค็มจากแมน้ําบางตะบูน
กอใหเกิดความหลากหลายของทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะปาชายเลนมีพื้ นที่รวมทั้ งจังหวัดมาก เป นอันดับสองในพื้นที่ภาคกลางรองจากจังหวั ด
สมุทรสาคร คิดเปน 28.20% ของพื้นที่ปาชายเลนในพื้นที่ภาคกลาง (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง, 2550) วิถีชีวิตของชุมชนทองถิ่นสอดคลองกับการใช
ประโยชนจากทรัพยากรปาชายเลน ทั้งเพื่อเปนอาหาร สมุนไพรรักษาโรค ทําถาน สานตับจาก การประกอบอาชีพประมงและการทองเที่ยว และยังเปน
แหลงกําเนิดหิ่งหอยตามธรรมชาติจึงไดรับการสงเสริมใหเปนแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศ ซึ่งชาวบานในชุมชนดําเนินการตามศักยภาพความพรอมและความ
ถนัดของตนเอง โดยยังคงยึดถือการคงสภาพธรรมชาติของพื้นที่ไว ปญหาการเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดินและความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ
จึงไมปรากฎชัดเจนในพื้นที่ ขอมูลที่ไดจะเปนประโยชนตอหนวยงานที่เกี่ยวของในการกําหนดนโยบายสงเสริมอบรมใหความรูแกคนในชุมชนดานการ
อนุรักษ ฟนฟูและการใชประโยชน เพื่อใหเกิดการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืนตอไป รวมถึงสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาพื้นที่และ
อบรมใหความรูดานการบริการใหแกชาวบานเพื่อเพิ่มศักยภาพดานการทองเที่ยว ภายใตขีดความสามารถในการรองรับ (Carrying capacity) เพื่อใหเกิดการใช
ทรัพยากรในชุมชนอยางยั่งยืนตอไป
คําสําคัญ : การใชประโยชน ทรัพยากรธรรมชาติ ชุมชนบานแสมชาย

Abstract
The objective of this study was to study the status of mangrove forest, natural resource utilization and natural resource management at Baan
Samhachaii community, Petchburi province. Data were collected through indepth interviews held with leader, local peopole and scholars and participantobservation method. Qualitative data will be analyzed, classified and synthesized in order to present the research framework. As a result, Baan Samhachai
community located at the Mouth of Petchburi River which influenced by freshwater from Petchburi River and saltwater from Bangthaboon River cause a variety
of natural resources especially mangroves forest. The status of mangroves forest in this area was the second largest in the Central region of Thailand, accounted
for 28.20%. (Department of Marine and Coastal, 2550). The local communities were accordance with the utilization of forest resources as food and sweet foods, a
medicinal plant, fuel and charcoal, roof or wall and fishery. Furture more this area remains a natural source of fireflies has been promoted as an ecotourism
destination. The local people follow their own skills and competencies. The change of land use and degradation of natural resources does not appear clearly in the
area. The result data will be useful to organizations involved in the promotion program to educate local people in conservation. Recovery and utilization. To
achieve sustainable use of natural resources.
Keywords: Management, natural resource, Baan Samachaii communities.

1. บทนํา
ทรัพยากรธรรมชาติมีความสําคัญตอการดํารงชีวิตของมนุษยโดยตรง ในแงของปจจัยสี่ในดานของการเปนแหลงอาหาร สมุนไพรรักษา
โรค ที่ดินสําหรับอยูอาศัยและวัตถุดิบในการผลิตเสื้อผาครื่องนุงหม รวมถึงการใชประโยชนโดยออมในดานการประกอบอาชีพ การพักผอนหยอนใจ
การผลิตสินคาและบริการตางๆ เปนตน หากพื้นที่ใดมีทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณก็จะเพิ่มมาตรฐานคุณภาพชีวิตใหแกคนในชุมชน รวมถึงการ
พัฒนาระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศอีกดวย
วิถีชีวิตของชุมชนทองถิ่นแสดงใหเห็นถึงภูมิปญญาการใชประโยชนอยางสอดคลองกับทรัพยากรธรรมชาติในทองถิ่น ทั้งในดานการ
ประกอบอาชีพ อาทิเชน ชุมชนริมชายฝงทะเลมักประกอบอาชีพประมงชายฝงเนื่องจากสัตวทะเลหาไดงาย ชุมชนริมฝงแมน้ํามักประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมเนื่องจากอยูใกลแหลงน้ําที่เปนปจจัยการผลิต ชุมชนในเขตพื้นที่สูงหรือเขตทุงหญามักประกอบอาชีพเลี้ยงสัตว เปนตน นอกจากนี้
ทรัพยากรธรรมชาติยังสงผลตอวัฒนธรรมการบริโภคอาหาร การสรางที่อยูอาศัย การผลิตเครื่องมือเครื่องใช และวัฒนธรรมการแตงกาย เปนตน แต
อยางไรก็ตามการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติควรเปนไปอยางสมดุลระหวางปริมาณการใชและการเกิดทดแทน เพื่อใหทรัพยากรธรรมชาติ
สามารถตอบสนองความตองการของมนุษยอยางยั่งยืน การจัดการการใชประโยชนจากทรัพยากรจึงเปนสิ่งที่ชุมชนทองถิ่นในฐานะผูเปนเจาของ
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ทรัพยากรควรคํานึงถึงและใหความสําคัญเพื่อใหเกิดการใชประโยชนอยางยั่งยืนและยาวนาน ดังเชนชุมชนบานแสมชายซึ่งเปนพื้นที่ที่ผูจัยเลือกเปน
พื้นที่ศึกษาในครั้งนี้ เนื่องจากชุมชนดังกลาวเปนชุมชนที่มีทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณและวิถีชีวิตชุมชนยังคงสอดคลองกับการใชประโยชนจาก
ทรัพยากรธรรมชาติในทองถิ่นไมวาจะเปนการดํารงชีวิตประจําวันหรือการประกอบอาชีพ ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาถึงสถานภาพทรัพยากรธรรมชาติ
ในชุมชน ศึกษาการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติโดยชุมชนในดานตางๆ และแนวทางการจัดการการใชประโยชน เพื่อเปนขอมูลที่เปน
ประโยชนใหแกชุมชนและองคกรปกครองสวนทองถิ่น รวมถึงหนวยงานที่เกี่ยวของนําไปใชวางแผนกําหนดแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรใน
ชุมชนและเก็บรวบรวมเปนองคความรูของทองถิ่นเพื่อเผยแพรความรูเชิงวิชาการใหแกสาธารณะชนตลอดจนบุคคลที่สนใจตอไป

2. วัสดุอุปกรณและวิธีการ
เครื่องมือที่ใชในการศึกษาแบงออกเปน 2 สวน ไดแก 1) แบบสัมภาษณเชิงลึก (In- depth interview) โดยมีลักษณะขอคําถามเกี่ยวกับการ
ใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติโดยชุมชนในดานตางๆ และแนวทางการบริหารจัดการการใชประโยชนและ 2) แบบสังเกต เพื่อศึกษาสถานภาพ
ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่รวมถึงศึกษากิจกรรมการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนทองถิ่น
ดําเนินการศึกษาโดยใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) โดยเก็บรวบรวมขอมูล แนวคิดทฤษฎีและเอกสารงานวิจัยที่
เกี่ยวของจากหนังสือ ตํารา บทความวิชาการและระบบสืบคนทางอินเตอรเน็ต เพื่อนํามากําหนดกรอบแนวคิดในการศึกษาและการสัมภาษณเชิงลึก
กลุมผูใหขอมูลที่เปนผูนําชุมชน ปราชญชาวบานและชาวบานในชุมชนบานแสมชาย เพื่อใหไดขอมูลที่ครบถวนสมบูรณและตรงตามวัตถุประสงค
ของการศึกษา ขอมูลเชิงคุณภาพที่ไดจากการศึกษาเอกสาร การสัมภาษณเชิงลึกและการสังเกตจะถูกนํามาตรวจสอบความครบถวนและความถูกตอง
ของขอมูล วิเคราะหเนื้อหา จัดหมวดหมูของขอมูลตามประเด็นการศึกษา วิเคราะห สังเคราะห สรุปและนําเสนอผลการศึกษาเชิงพรรณนาความ
ภายใตกรอบแนวคิดและวัตถุประสงคของการวิจัย

3. ผลการศึกษา
จากการศึกษาสถานภาพทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน การใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติโดยชุมชนในดานตางๆ และแนวทางการ
บริหารจัดการการใชประโยชนโดยชุมชน สามารถอธิบายไดดังนี้
3.1 สถานภาพทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน
ชุมชนบานแสมชาย เปน 1 ใน 12 ชุมชน ที่อยูภายใตขอบเขตการปกครองขององคการบริหารสวนตําบลบางครก อําเภอบานแหลม จังหวัด
เพชรบุรี ทิศเหนือติดกับบานแคววังใหญหมูที่ 10 ทิศตะวันตกติดกับบานปากคลองหมู 4 สวนทิศใตและทิศตะวันออกติดกับบานบางใหญ หมู 8 ต.
บางตะบูน (ดังภาพที่ 2) ประชากรที่อาศัยในชุมชนทั้งหมดประมาณ 150 ครัวเรือน รวม 545 คน สวนใหญประกอบอาชีพประมง ทั้งการจับสัตวน้ํา
ตามธรรมชาติและการเลี้ยงสัตวน้ําจําพวกกุงและปู เผาถานและสานตับจาก

ภาพที่ 1 พื้นที่ศึกษา ชุมชนบานแสมชาย ตําบลบางครก อําเภอบานแหลม จังหวัดเพชรบุรี (องคการบริหารสวนตําบลบางครก, 2554)
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ทรัพยากรธรรมชาติสำคัญที่พบในชุมชน มีทั้งประเภทที่มนุษยนํามาใชประโยชนโดยตรงเพื่อเปนแหลงอาหาร ผลิตเครื่องมือเครื่องใช การ
ประกอบอาชีพ และใชประโยชนโดยออมในการเปนแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติ ทรัพยากรธรรมชาติเหลานี้ ไดแก แหลงน้ําธรรมชาติ ปาชายเลน
และหิ่งหอย โดยแหลงน้ําจืดธรรมชาติที่สําคัญในพื้นที่คือแมน้ําเพชรบุรีและไดรับอิทธิพลจากน้ําเค็มจากแมน้ําบางตะบูนกอใหเกิดความอุดสมบูรณ
ของทรัพยากรปาชายเลนซึ่งนับเปนผืนปาชายเลนที่มีขนาดใหญเปนลําดับที่สองในพื้นที่ภาคกลางรองจากจังหวัดสมุทรสาคร คิดเปน 28.20% ของ
พื้นที่ปาชายเลนในพื้นที่ภาคกลาง (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง, 2550) พันธุไมที่พบในพื้นที่สวนใหญเปนโกงกาง จากและที่สําคัญคือแสม
ซึ่งเปนพืชที่พบขึ้นบริเวณตามแนวชายฝงเปนจํานวนมากและเปนที่มาของชื่อหมูบาน “บานแสมชาย” แตดวยสําเนียงของคนในพื้นที่จึงเรียกเพี้ยนวา
“บานแสมใช” และเปลี่ยนเปนชื่อที่มีความเปนมงคลวา “บานแสมชัย” แตอยางไรก็ตามชื่อที่ปรากฏแทจริงของชุมชนและใชเรียกขานกันเปนทางการ
ในปจจุบันคือ “บานแสมชาย” นอกจากนี้ชุมชนบานแสมชายยังเปนแหลงกําเนิดหิ่งหอยตามธรรมชาติเนื่องจากมีพื้นที่ปาชายเลนซึ่งเปนแหลงอาหาร
และที่อยูอาศัยของหิ่งหอยอยูอยางสมบูรณ
ปจจุบันเขตอําเภอบานแหลมจัดไดวาเปนพื้นที่ที่มีปาชายเลนที่อุดสมบูรณมากที่สุดในจังหวัดเพชรบุรี เนื่องจากไดรับอิทธิพลจากแมน้ํา
บางตะบูนและแมน้ําเพชรบุรีที่ไหลมาบรรจบกันกอใหเกิดพื้นที่ปาชายเลนที่อุดมสมบูรณโดยเฉพาะปาแสมและปาจากที่ยังคงรักษาสภาพเดิมไว การ
เปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดินในเชิงธุรกิจเพื่อรองรับนักทองเที่ยวคอนขางนอย แมวาองคกรปกครองสวนทองถิ่นจะพยายามสงเสริมใหเปน
แหลงทองเที่ยวเพื่อชมหิ่งหอยยามค่ําคืนก็ตาม ดังจะเห็นไดจากสถานที่พักแรมประเภทรีสอรทหรือบังกะโลไมพบใหบริการในพื้นที่ รวมถึงการ
กอสรางสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อรองรับนักทองเที่ยว เชน ที่จอดรถ ทาเรือ รานคา รานอาหารหรือศูนยบริการนักทองเที่ยวก็ไมพบใหบริการใน
พื้นที่เชนเดียวกัน มีเพียงรานคาปลีกขนาดเล็กในหมูบาน การติดตอเพื่อรับบริการทองเที่ยวอาศัยการสอบถามจากชาวบานเปนรายๆไป ทําใหการ
ทองเที่ยวยังคงเปนไปตามศักยภาพของชุมชนที่เนนความเรียบงายไมเนนผลประโยชนทางธุรกิจ
3.2 การใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ
3.2.1 ดานการประกอบอาชีพ
จากการที่ชุมชนตั้งอยูบริเวณปากแมน้ําเพชรบุรี ไดรับอิทธิพลจากน้ําจืดจากแมน้ําเพชรบุรีและน้ําเค็มจากแมน้ําบางตะบูน กอใหเกิดความ
หลากหลายของทรัพยากรธรรมชาติเอื้ออํานวยประโยชนในการประกอบอาชีพประมงพื้นบานทั้งการจับสัตวน้ําตามธรรมชาติ เชน ปลา กุง และการ
เพาะเลี้ยงสัตวน้ําจําพวกกุงและเลี้ยงปู ซึ่งไดเริ่มขึ้นเมื่อประมาณป 2510 มานี้เอง
นอกจากนี้ทรัพยากรธรรมชาติที่สําคัญอีกประเภทหนึ่งที่พบในชุมชน คือพันธุไมจําพวก “แสม” ซึ่งขึ้นบริเวณตามแนวชายฝงเปนจํานวน
มากและเปนที่มาของชื่อหมูบาน “บานแสมชาย” แสมถูกนํามาใชประโยชนในการเผาถานทั้งเพื่อใชเองภายในครัวเรือนและขาย สวน“ตนจาก” เปน
พืชอีกชนิดหนึ่งที่พบมากในชุมชนบานแสมชาย สวนตางๆของตนจากถูกนํามาใชประโยชนในรูปแบบตางๆ อาทิเชน สวนของผลจากหรือลูกจากถูก
นํามาใชประโยชนในการทําขนมหวาน “ลูกจากเชื่อมหรือลอยแกว” สวนของใบออนนํามาลอกออกใหเปนแผนบางนําไปตากแดดแลวตัดเปนทอน
นําไปมวนกับยาเสนทําเปน “มวนยาสูบ” สวนของใบแกนิยมนําไปหอขนม เรียกวา “ขนมจาก” แมบางพื้นที่จะใชใบมะพราวแทนใบจากแตก็ยังคง
เรียกวาขนมจาก นอกจากนี้สวนของใบแกยังถูกนํามาใชประโยชนในการสาน “ตับจาก” ซึ่งเปนอาชีพหลักดั้งเดิมของชาวบานในชุมชน
3.2.2 ดานการทองเที่ยว
ชุมชนบานแสมชายมีทรัพยากรการทองเที่ยวทางธรรมชาติที่สําคัญคือทรัพยากรปาชายเลน ประกอบกับมีแมน้ําบางตะบูนไหลผานชุมชน
ทําใหสภาพแวดลอมเหมาะสมกับการดํารงชีวิตของหิ่งหอย ซึ่งจะพบไดเปนจํานวนมากในชวงฤดูฝนและฤดูหนาว ประมาณเดือนพฤศจิกายนถึง
เดือนธันวาคม นับเปนทรัพยากรธรรมชาติที่เอื้ออํานวยประโยชนในการพัฒนาเปนแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศไดเปนอยางดี องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นพยายามสงเสริมใหเปนแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศ เนื่องจากเห็นโอกาสในการพัฒนาเปนแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศนั้นไดเพราะชุมชนอยูไมหาง
จากวัดเขาตะเคราซึ่งเปนที่รูจักของนักทองเที่ยว แตอยางไรก็ตามยังมีขอจํากัดดานการประกอบอาชีพทองเที่ยวทําไดเพียง 2 เดือนในชวงเดือน
พฤศจิกายนและเดือนธันวาคมเทานั้นเพราะชวงเดือนดังกลาวมีหิ่งหอยเปนจํานวนมาก อีกทั้งสถานที่ดังกลาวยังไมเปนที่รูจักของนักทองเที่ยว
ประกอบกับหมูบานในพื้นที่ใกลเคียงกันในตําบลสามแพรกมีลักษณะทรัพยากรการทองเที่ยวทางธรรมชาติที่คลายคลึงกัน ทําใหนักทองเที่ยวมี
ทางเลือกมากขึ้น
3.3 แนวการจัดการการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ
การจัดการการใชประโยชน จากทรั พยากรธรรมชาติ ข องชุ ม ชน จากการศึ กษาพบว า ทรั พยากรธรรมชาติ ภ ายในชุ มชนมี ศั ก ยภาพในการ
เอื้ออํานวยประโยชนใหแกคนในชุมชนอยูในระดับสูง ไมวาจะเปนแหลงน้ําธรรมชาติจากแมน้ํา ปาแสมและปาจาก รวมถึงศักยภาพตอการพัฒนาเปน
แหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศ ปญหาการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติภายในชุมชนจึงไมปรากฎชัดเจน การใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ
ภายในชุมชนยึดถือวาทรัพยากรธรรมชาติคือสิ่งที่เปนสาธารณสมบัติของชุมชนสวนรวมที่ทุกคนสามารถเขามาใชประโยชนไดแตอยูภายใตเงื่อนไข
ของความสอดคลองกับสถานภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ความรูและหลักคิดเหลานี้ถูกสั่งสมและถายทอดผานองคความรูที่ยึดถือปฏิบัติสืบตอกันมา
ใน 2 รูปแบบ คือ 1) แบบมุขปาถะโดยการบอกเลาจากปู ยา ตา ยาย สูรุนพอ แม สูรุนลูกและรุนหลาน 2) การเรียนรูดวยตนเอง เกิดจากการไดเห็น
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สภาพแวดลอมตางๆที่อยูรอบตัวมาตั้งแตสมัยเด็กและไดใชประโยชนมาตั้งแตเกิดแลวนําสิ่งที่เห็นลองมาลองปฏิบัติดวยตนเองจนเกิดการเรียนรูและ
สั่งสมประสบการณไปทีละนอยจนสามารถปฏิบัติไดดวยตนเอง
แตอยางไรก็ตามกระแสสังคมภายนอกไดเขามามีบทบาทในการดํารงชีวิตมากขึ้น ความตองการความสะดวกสบายในชีวิตประจําวัน การรับเอา
เทคโนโลยีสมัยใหมเขามา ทําใหคนในชุมชนปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตสูความเปนเมืองมากขึ้น ทําใหการพึ่งพิงทรัพยากรธรรมชาติในทองถิ่นลดลง เชน
การใชแกสหุงตมแทนการใชฟนจากไมเพราะสะดวกสบายกวาและเกิดเขมาควันนอย การบริโภคพืชผักตามทองตลาดที่หางาย รสชาดอรอยและ
ประกอบอาหารไดไมยุงยากเมื่อเทียบกับพืชปาชายเลน เปนตน การดําเนินการบริหารจัดการการใชประโยชนจากทรัพยากรการทองเที่ยวดําเนินการ
ภายใตความพรอมและความถนัดของตนเอง ทําใหเกิดปญหาการเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดินนอยมากหรือแทบจะไมมีเลย ทรัพยากรธรรมชาติ
ในพื้นที่จึงคอนขางสมบูรณ

4. อภิปรายและสรุปผลการศึกษา
จากการศึ ก ษาการจั ด การการใช ป ระโยชน จ ากทรั พ ยากรธรรมชาติ ข องชุ ม ชนบ า นแสมชาย จั ง หวั ด เพชรบุ รี จ ะเห็ น ได ว า สถานภาพ
ทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนคอนขางอุดมสมบูรณ ไมวาจะเปนแหลงน้ําธรรมชาติ ปาแสม ปาจาก รวมถึงแหลงกําเนิดหิ่งตามธรรมชาติ ชุมชน
ทองถิ่นยังคงมีวิถีการดํารงชีวิตที่สอดคลองกับทรัพยากรธรรมชาติในทองถิ่น ไมวาจะเปนการประกอบอาชีพจับสัตวน้ําตามธรรมชาติ สานตับจาก
การเผาถาน การเลี้ยงกุงและปูและอาชีพเสริมในปจจุบันคือการทองเที่ยว
ชุมชนบานแสมชายเปนพื้นที่ที่มีศักยภาพในการพัฒนาเปนแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศ ดังจะเห็นไดจากการวิจัยของสวรรยาและคณะ (2554) ที่ได
ทําการศึ กษาศักยภาพของชุมชนแสมชายในการจัดการการท องเที่ยวเชิง นิเวศพบวาบ านแสมชายเปนชุมชนที่มีท รัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ
โดยเฉพาะทรัพยากรการทองเที่ยวทางธรรมชาติทั้งแมน้ํา ปาไมและแหลงกําเนิดหิ่งหอย ซึ่งเหมาะแกกิจกรรมการลองเรือเพื่อศึกษาระบบนิเวศ
ธรรมชาติและการลองเรือชมหิ่งหอย องคกรปกครองสวนทองถิ่นพยายามสงเสริมใหเปนแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศและไดรับการยอมรับจากชาวบาน
ในชุมชนในการพัฒนาใหเปนแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศ การเปดรับนักทองเที่ยวปจจุบันเปนไปตามศักยภาพความพรอมและความถนัดของชาวบาน
หากชวงไหนที่มีนักทองเที่ยวเขามาก็จะใชเรือที่ใชในการประกอบอาชีพหาปลาดัดแปลงเปนเรือนําเที่ยว แตอยางไรก็ตามยังขาดการสงเสริมของ
หนวยงานภายนอกทั้งในดานงบประมาณและการอบรมใหความรู รวมถึงการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและสิ่งอํานวยความสะดวก เชน ระบบไฟฟา
ประปา เสนทางรถยนตเขาถึงชุมชนและที่พัก เปนตน ปญหาการเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนท่ีดินในเชิงธุรกิจบริการการทองเที่ยวไมปรากฎใน
พื้นที่
สําหรับแนวทางการบริหารจัดการการใชประโยชน นอกจากจะสงเสริมใหเกิดการใชประโยชนตามสถานภาพของทรัพยากรธรรมชาติโดยอาศัย
ภูมิปญญาทองถิ่นซึ่งถือวาเปนการใชประโยชนตามแนวทางการอนุรักษแลว ควรเนนการสงเสริมอบรมใหความรูแกคนในชุมชนดานการอนุรักษ
ฟนฟูและการใชประโยชนอยางจริงจัง เพื่อใหเกิดการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืนตอไป รวมถึงควรสงเสริมศักยภาพการใช
ประโยชนพื้นที่เพื่อการทองเที่ยวโดยคํานึงถึงขีดความสามารถในการรองรับ (Carrying capacity) และเพิ่มชองทางการประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยว
ผานเว็บไซตแหลงทองเที่ยวของจังหวัด รวมถึงหนวยงานหรือองคกรที่เกี่ยวของควรใหการสงเสริมและสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาพื้นที่และ
การอบรมใหความรูดานการบริการใหแกชาวบานเพื่อเพิ่มศักยภาพดานการทองเที่ยว
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บทคัดยอ
การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาภาพลักษณปจจุบันของคณะบริหารธุรกิจ พฤติกรรมการเปดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับภาพลักษณ
ของคณะบริหารธุรกิจ ผ า นสื่อ ประชาสัมพั นธ ในปจจั ย ที่ ส งผลต อภาพลักษณ ข องคณะบริ หารธุ รกิ จ และเพื่ อ พยากรณภ าพลักษณ ข องคณะ
บริหารธุรกิจ ในทัศนะของตลาดแรงงาน เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวมรวมขอมูลเปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา โดยใชกลุม
ตัวอยางในการวิจัยเปนตลาดแรงงานซึ่งไดแก ผูประกอบการ ในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่รับนักศึกษาของคณะบริหารธุรกิจ ระดับปริญญาตรี
ฝกงาน ประจําปการศึกษา 2551 จํานวนทั้งสิ้น 213 แหง และใชวิธีการสุมตัวอยางแบบชั้นภูมิ จํานวนทั้งสิ้น 140 แหง โดยแบงออกเปน ภาคการ
ผลิต จํานวน 38 แหง ภาคการบริการ 63 แหง ภาคการคา 39 แหง
ผลการวิจัยพบวา
1. ตลาดแรงงานมีทัศนะในเชิงบวกกับภาพลักษณของคณะบริหารธุรกิจโดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.17
2. สื่อที่ทําใหตลาดแรงงานไดรับขอมูลขาวสาร การไดรับขาวสารผานสื่อบุคคล คิดเปนรอยละ 51.95
3. การใหบริการแกสังคมและชุมชน มีผลกับภาพลักษณของคณะบริหารธุรกิจในระดับมาก โดยมีคาสหสัมพันธ (r) เทากับ 0.724
คุณลักษณะอาจารย คุณลักษณะบัณฑิต คุณลักษณะนักศึกษา มีผลกับภาพลักษณของคณะบริหารธุรกิจระดับปานกลาง
4. สมการพยากรณภาพลักษณของคณะบริหารธุรกิจ สามารถสรางจากคุณลักษณะอาจารยและการใหบริการแกสังคมและชุมชน ได
ดังนี้ ŷ = .436 + .328
+ .573
Professors

Service

คําสําคัญ : ภาพลักษณของคณะบริหารธุรกิจ

Abstract
The purpose of this research was to study the current image of Business Administration Faculty. It included behavior of media exposure
regarding to the image of Business Administration Faculty through media by examining factors influencing on the image of Business Administration
Faculty. This was also to anticipate the image of Business Administration Faculty in view of labor market. The instrument employed in this research was
rating scale questionnaire. The 213 enterprises were representatives of labor market collected from enterprises in area of Nakhonractchasima province
where accept training students from Business Administration Faculty for the academic year of 2008. We collected data by using the stratified random
method from 38 manufacturing companies, 63 service companies and 39 trading companies. Four key results found are firstly, there was a positive attitude
with the image of Business Administrative Faculty in view of labor market (Mean = 4.17). Secondly, Media public informed revealed that information
receiving through personal media was 51.95%. Thirdly, social and community service had the highest degree of influence on the image of Business
Administrative Faculty among other factors (r=0.724). Lastly, two components significant contributed to anticipation of image of Business Administration
Faculty were characteristics of lecturers and social and community service.
Keywords: The Image of the main campus of Rajamangala University
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1. บทนํา
ประเทศไทยในปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงในดานตาง ๆ มากมาย ทั้งเรื่องวิถีชีวิต เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง การจัดการศึกษา
เทคโนโลยีและการสื่อสารตาง ๆ ทําใหเกิดผลกระทบกับรูปแบบการดํารงชีวิตของประชาชน การศึกษา เศรษฐกิจ และรายไดของประชาชน
ดังนั้น การศึกษาจึงถือวาเปนสิ่งสําคัญที่จะทําใหประชาชนไทย มีสภาพชีวิตและความเปนอยูที่ดีไดในสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไป
อยางรวดเร็ว การศึกษาเปนปจจัยพื้นฐานที่สําคัญยิ่งที่จะชวยสงเสริมคนและพัฒนาประเทศไทยใหเจริญกาวหนาทัดเทียมกับอารยประเทศได
การศึกษาทําใหประชาชนเกิ ดความคิด ชวยปรั บปรุงคุณ ภาพชีวิตใหดีมีอาชี พ ที่สามารถดํารงชีวิตใหเจริญกาวหนาตอไปในอนาคตไดการจั ด
การศึกษาเปนหนาที่หลักที่รัฐบาลควรจัดทําขึ้น ทั้งการศึกษาในภาคบังคับและในระดับสถาบันอุดมศึกษา แตรัฐบาลไมสามารถจัดตั้งมหาวิทยาลัย
และสถาบันระดับอุดมศึกษาของรัฐไดอยางทั่วถึงทําใหภาคเอกชนที่เห็นโอกาสตรงจุดนี้เขามาจัดตั้งมหาวิทยาลัยและสถาบันอุดมศึกษาแขงขันกับ
มหาวิทยาลัย และสถาบันการศึกษาของภาครัฐเพิ่มมากขึ้น
สถาบันอุดมศึกษาของภาครัฐ โดยเฉพาะศูนยกลางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ควรสรางภาพลักษณของมหาวิทยาลัยฯ ขึ้นมา
เพื่อใหเกิดความแตกตางจากสถาบันการศึกษาอื่น ๆ โดยเฉพาะการสรางภาพลักษณโดยรวม (Corporate Image) ของตนเองขึ้นมา เพราะในปจจุบัน
การสรางภาพลักษณกลายเปนสิ่งจําเปนอยางยิ่งตอองคกร ภาพลักษณทําใหเกิดการยอมรับในสังคมและกลุมลูกคาทั้งลูกคาภายใน / ลูกคาภายนอก ใน
ปจจุบันที่มีการแขงขันกันอยางสูงสถาบันการศึกษาตาง ๆ ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ตางมีการนํากลยุทธทางการตลาดเขามาใชในการประชาสัมพันธ
รวมถึงการสื่อสารตาง ๆ เพื่อใหสถาบันการศึกษาของตนเปนที่ยอมรับ และตองการของลูกคา
หนวยงานหรือองคการสถาบันใดก็ตาม หากมีภาพลักษณที่เปนไปทางที่เสื่อมเสียแลว หนวยงานสถาบันนั้นยอมไมไดรับความเชื่อถือจาก
ประชาชน อาจมีความระแวงสงสัย หรือเกลียดชังตอ หนวยงานนั้ น รวมทั้งอาจไมใหค วามร วมมื อตอหนวยงานนั้น ๆ ในทางตรงกันขามหาก
หนวยงานหรือองคการ สถาบันที่มีภาพลักษณที่ดีภาพที่เกิดขึ้นในจิตใจของประชาชน นั่นคือ เปนภาพที่หนวยงานสถาบันที่เปนไปในทางดี มีความ
นาเชื่อถือ สมควรแกการไววางใจ
ภาพลักษณเปนสิ่งสําคัญและจําเปนมากที่แตละหนวยงานตองรูวาหนวยงานของตนมีภาพลักษณอยางไร โดยศึกษาจากความคิดเห็นของ
คนสวนมาก ถาความเห็นของคนสวนมากเปนอยางไร ภาพลักษณของหนวยงานก็จะเปนเชนนั้น ถาผลออกมาไมดีหรือปานกลางจะตองเรงรีบสราง
ภาพลักษณใหดีขึ้น มิฉะนั้นหากภาพลักษณตกต่ําจะพาใหการดําเนินงานของสถาบันลมเหลวได (วิจิตร อาวะกุล, 2534)
จากความสําคัญดังกลาวขางตน ผูวิจัยและคณะ ทํางานเปนอาจารยของมหาวิทยาลัยฯ มีความสนใจที่จะศึกษาภาพลักษณของวิทยาลัยฯ
โดยแบงการศึกษาออกเปน 6 ดาน ไดแก ภาพลักษณของมหาวิทยาลัยฯ ภาพลักษณของอาจารยของมหาวิทยาลัยฯ ภาพลักษณของเจาหนาที่ของ
มหาวิทยาลัยฯ ภาพลักษณบัณฑิตของมหาวิทยาลัยฯ ภาพลักษณนกั ศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ ภาพลักษณดานการใหบริการแกสังคมของมหาวิทยาลัยฯ
โดยมุงหวังวาการศึกษาภาพลักษณโดยรวมของมหาวิทยาลัยฯ จะเปนภาพที่สะทอนใหทราบถึงภาพลักษณของมหาวิทยาลัยฯ จากการรับรูขาวสาร
ของบุคคลภายนอกผานสื่อตางๆ ดังนั้นมหาวิทยาลัยฯ ควรมีการศึกษาและวิเคราะหภาพลักษณโดยรวมอยูเสมอ วามีจุดเดนและจุดดอยในเรื่องใด
โดยพยายามรักษาภาพลักษณเชิงบวกไวและพยายามแกไขภาพลักษณเชิงลบใหหมดไป
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาภาพลักษณปจจุบันของคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ในทัศนะของตลาดแรงงาน
2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเปดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับภาพลักษณของคณะบริหารธุรกิจ ผานสื่อประชาสัมพันธ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน ในทัศนะของตลาดแรงงาน
สมมุติฐานของการวิจัย
1. ผูบริหารของสถานประกอบการ มีทัศนะตอภาพลักษณของคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานแตกตางกัน
2. ผูบริหารของสถานประกอบการ มีทัศนะตอภาพลักษณของคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานในเชิงบวก
กรอบแนวคิดที่ใชในการวิจัย
ตัวแปรอิสระ
ตัวแปรตาม
ภาพลักษณของคณะบริหารธุรกิจ
- ภาพลักษณของคณะบริหาร
- ภาพลักษณของอาจารย
- ภาพลักษณของนักศึกษา
- ภาพลักษณของบัณฑิต

- เพศ
- ตําแหนงงาน
- ประเภทของสถานประกอบการ
- พฤติกรรมการไดรับขาวสารประชาสัมพันธของคณะบริหารธุรกิจ

ตัวแปรตน
1.
2.
3.
4.

เพศ
ตําแหนงงาน
ประเภทของสถานประกอบการ
พฤติกรรมการไดรับขาวสารประชาสัมพันธของคณะบริหารธุรกิจ
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2. วิธีดําเนินการวิจัย
ประชากรและกลุมตัวอยาง
กลุมประชากรที่ทําการศึกษา คือ สถานประกอบการทั้งภาครัฐบาลและภาคเอกชน ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ที่รับนักศึกษาของคณะ
บริหารธุรกิจ ระดับปริญญาตรี ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงไปฝกงาน ประจําปการศึกษา 2551
การสุมตัวอยางและขนาดตัวอยาง
การสุมตัวอยางครั้งนี้ใชการสุมแบบสุมตัวอยางแบบหลายขั้น (Multi - stage random sampling) โดยกําหนดสัดสวน (กัลยา วานิชยบญ
ั ชา,
2538) โดยมีขั้นตอนดังนี้
- แบงสถานประกอบการที่เปนประชากรตามลักษณะของอําเภอที่ตั้งสถานประกอบการ
- จับฉลากเลือกวาจะไดสถานประกอบการที่เปนประชากรในอําเภอใด
- เลือกสถานประกอบการที่ในอําเภอนั้นๆ เปนกลุมตัวอยาง แลวทําการกําหนดขนาดตัวอยางโดยใชสูตรของ Yamane (1973) ณ ระดับ
ความเชื่อมั่น 95% โดยมีความคาดเคลือ่ น + 10% (บุญใจ ศรีสถิตนรากูร, 2550)

n=

N
1 + Ne 2

คือ ขนาดของประชากร
คือ ขนาดของความคลาดเคลือ่ นของการสุมตัวอยาง
n คือ ขนาดตัวอยาง
จากการคํานวณขางตน ขนาดตัวอยางที่ใช คือ 140
เครื่องมือที่ใชในการทําวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งมีขั้นตอนในการสราง ดังนี้
1. กําหนดวัตถุประสงค การสรางเครื่องมือวิเคราะหทําความเขาใจ เพื่อกําหนดกลุมตัวอยาง
2. กําหนดสิ่งที่ตองการวัดประเด็นหลัก ใหสอดคลองกับกรอบแนวคิด
3. ใหน้ําหนักประเด็นหลัก
4. กําหนดประเด็นยอย ใหสอดคลองกับนิยามศัพทแลวใหน้ําหนักประเด็นยอยจากการทบทวนเอกสาร
5. กําหนดรูปแบบเครื่องมือ กําหนดประเภทขอความ
การวิเคราะหขอมูล
ไดนําการวิเคราะหขอมูล ตามวัตถุประสงคและสมมุติฐานที่กําหนดไวดังตอไปนี้
3.1 วิเคราะหขอมูลตอนที่ 1 ขอมูลคุณลักษณะของผูตอบแบบสอบถาม และตอนที่ 2 พฤติกรรมการไดรับ ขาวสารประชาสัมพันธของ
คณะบริหารธุรกิจ โดยใชสถิติพื้นฐาน ไดแก จํานวน ความถี่ และคารอยละ
3.2 วิเคราะหขอมูลตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นที่มีตอภาพลักษณของคณะบริหารธุรกิจ โดยใชคาสถิติ ไดแก คารอยละ
คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยการแปลความหมายคาเฉลี่ยภาพลักษณของคณะบริหารธุรกิจ ดังนี้
ระดับคะแนนตั้งแต 1.00 – 1.75
หมายถึง ภาพลักษณเชิงลบมาก
ระดับคะแนนตั้งแต 1.76 – 2.50
หมายถึง ภาพลักษณเชิงลบ
ระดับคะแนนตั้งแต 2.51 – 3.25
หมายถึง ภาพลักษณเชิงบวก
ระดับคะแนนตั้งแต 3.26 – 4.00
หมายถึง ภาพลักษณเชิงบวกมาก
3.3 การทดสอบสมมุติฐานของงานวิจยั ใชการทดสอบดังนี้
- การทดสอบคาเฉลี่ยตัวเลขดวยตัวทดสอบที (T – test)
- การวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว (One way ANOVA) ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05
N
e
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3. ผลการวิจัย และอภิปรายผล
การวิจัยในครั้งนี้ เปนการศึกษาภาพลักษณของ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานในทัศนะของตลาดแรงงาน ผานการ
ประชาสัมพันธ มีวัตถุประสงค ศึกษาพฤติกรรมการเปดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับภาพลักษณของคณะบริหารธุรกิจผานสื่อประชาสัมพันธ ศึกษาปจจัยที่
สงผลกับภาพลักษณ และพยากรณภาพลักษณของคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานในทัศนะของตลาดแรงงาน ผูวิจัยขอนําเสนอผล
การศึกษา ดังนี้
ขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการไดรับขาวสารการประชาสัมพันธของคณะบริหารธุรกิจ
เปนการศึกษาพฤติกรรมการไดรับขาวสาร ในเรื่อง สื่อที่ทําใหทานไดรับขอมูลขาวสาร การไดรับขาวสารดานใด และเรื่องราวที่ไดรับขาวสาร ผล
การศึกษา พบวาไดรับขาวสารผานเพื่อน ผานครอบครัว / ญาติพี่นอง และจากเว็บไซดประชาสัมพันธ เมื่อนํามาจัดกลุมใหมโดยแบงออกเปน 3 กลุมใหญ ๆ
คือ สื่อมวลชน สื่อเฉพาะกิจ และสื่อบุคคล พบวา สวนใหญรับรูขาวสารจากสื่อบุคคล สื่อทําใหรับรูขาวสารในดานบวกเมื่อนํามาวิเคราะหตามประเภทของ
สื่อ พบวา รับรูขาวสารจากสื่อบุคคล โดยรับรูขาวสารดานบวกและดานลบ ขอมูลขาวสารที่ไดรับดานใดตาง ๆ แบงตามประเภทของสถานประกอบการ
ผลการศึกษา พบวา สถานประกอบการการผลิต กลุมตัวอยางสวนใหญ ไมเคยไดรับขาวสาร ในกรณีที่มีการรับรูขาวสารรับรูในดานบวก สถานประกอบการ
ดานการบริการ กลุมตัวอยางสวนใหญ ไมเคยไดรับขาวสาร ในกรณีที่มีการรับรูขาวสารรับรูในดานบวก สถานประกอบการดานการคา กลุมตัวอยางสวน
ใหญ มีการรับรูขาวสารดานบวก การรับรูขาวสารในเรื่อง ผลการศึกษา พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญรับรูขาวสารกิจกรรมนักศึกษา ขาวสารบัณฑิต กิจกรรม
ชวยเหลือสังคม / สิ่งแวดลอม และผูบริหารพบนอยที่สุด
ขอมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นที่มีตอภาพลักษณของคณะบริหารธุรกิจ
ความคิดเห็นที่มีตอภาพลักษณของอาจารย ผลการศึกษา พบวา กลุมตัวอยางมีทัศนะในเชิงบวกกับคุณลักษณะของอาจารย เมื่อพิจารณาเปนราย
ขอพบวา ดานความรับผิดชอบของอาจารย ดานความมีวิสัยทัศนกวางไกลของอาจารยมีคาเฉลี่ยสูงสุด ดานมนุษยสัมพันธที่ดีของอาจารย ดานความรู
ความสามารถเมื่อเปรียบเทียบกับสถาบันการศึกษาแหงอื่น ๆ ของอาจารย และดานการใชคําพูด การวางตัว เหมาะสมกับการเปนอาจารย มีคาเฉลี่ยต่ําสุด
ความคิดเห็นที่มีตอภาพลักษณของบัณฑิต ผลการศึกษา พบวา กลุมตัวอยางมีทัศนะในเชิงบวกกับคุณลักษณะของบัณฑิต เมื่อพิจารณาเปนราย
ขอพบวา ดานความมีมนุษยสัมพันธที่ดีของบัณฑิต มีคาเฉลี่ยสูงสุด ดานความใฝรูทันกับเทคโนโลยีและเหตุการณของบัณฑิต ดานคุณภาพของบัณฑิตเทา
เทียมกับบัณฑิตจากสถาบันอื่น และความใฝรู ทันกับเทคโนโลยี และเหตุการณ ของบัณฑิต ดานความรับผิดชอบในงานที่รับรูมอบหมายของบัณฑิต และดาน
บัณฑิตไมเลือกงาน มีคาเฉลี่ยต่ําสุด
ความคิดเห็นที่มีตอภาพลักษณของนักศึกษา ผลการศึกษา พบวา กลุมตัวอยางมีทัศนะในเชิงบวกกับคุณลักษณะของนักศึกษา เมื่อพิจารณาเปน
รายดานขอพบวา ดานความมีมนุษยสัมพันธที่ดีของนักศึกษา มีคาเฉลี่ยสูงสุด ดานคุณภาพของนักศึกษาเทาเทียมกับนักศึกษาสถาบันอื่น ดานนักศึกษามีความ
ประพฤติเรียบรอย ใชวาจาสุภาพ และดานความสามารถในการใชอุปกรณสํานักงาน / เครื่องมือ ที่ทันสมัยและการใฝหาความรูอยูเสมอของนักศึกษา มี
คาเฉลี่ยต่ําสุด
ความคิดเห็นที่มีตอภาพลักษณของการใหบริการแกสังคมและชุมชน ผลการศึกษา พบวา กลุมตัวอยางมีทัศนะในเชิงบวกกับการใหบริการแก
สังคมและชุ มชน เมื่ อพิ จารณาเปนรายข อพบวา ดานการมีบทบาทในเหตุการณ สํ าคั ญ มีคาเฉลี่ยสูงสุด ดานการมีบทบาทในการผลั กดั นการอนุ รักษ
ขนบธรรมเนียมประเพณี ดานการมีบทบาทในการรวมสรางสรรคกิจกรรมที่เปนประโยชนตอสิ่งแวดลอมและสังคม และดานการเผยแพรใหความรูและอบรม
ดานเทคโนโลยีและสารสนเทศ มีคาเฉลี่ย ต่ําสุด
ความคิดเห็นที่มีตอภาพลักษณโดยรวม ผลการศึกษา พบวา กลุมตัวอยางมีทัศนะในเชิงบวกกับภาพลักษณโดยรวม โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.17 เมื่อ
พิจารณาเปนรายขอพบวา ดานเปนสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียง เปนที่รูจักของบุคคลทั่วไป มีคาเฉลี่ยสูงสุด ดานชื่อเสียงเปนที่ยอมรับของตลาดแรงงาน ดาน
มีมาตรฐานการวัดผลการเรียนการสอนที่นาเชื่อถือ และมีการประชาสัมพันธขอมูลขาวสารตาง ๆ ใหบุคคลภายนอกทราบอยางดี มีคาเฉลี่ยต่ําสุด
อภิปรายผล
จากผลการวิจัย ภาพลักษณปจจุบัน พฤติกรรมการเปดรับขอมูลขาวสารและปจจัยที่สงผลกับภาพลักษณของคณะบริหารธุรกิจ จากการศึกษา
ขอมูล การทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวของ พบวา ภาพลักษณปจจุบันมีทัศนะในเชิงบวก พฤติกรรมการเปดรับขอมูลขาวสารรับรูขาวสารผาน
สื่อบุคคล และปจจัยที่สงผลกับภาพลักษณ มีความสอดคลองกับงานวิจัยหลายๆเรื่องที่ผานมา ในสวนปจจัยดานคุณลักษณะของอาจารย และการใหบริการ
กับสังคมและชุมชน สงผลทางบวกกับภาพลักษณของคณะบริหารธุรกิจ ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่กําหนดไว
ผลการศึกษาวิจัย สถานประกอบการสวนใหญเคยรับรูขาวสารเกี่ยวกับไมเคยรับรูขาวสารของคณะบริหารธุรกิจ สวนในกรณีการรับรูขาวสาร
จะรับรูจากสื่อบุคคล ซึ่งไดแก เพื่อน และญาติพี่นอง ซึ่งเปนการรับรูขาวสารในดานบวก และเรื่องราวที่รับรูเปนเรื่องเกี่ยวกับกิจกรรมนักศึกษา เนื่องจาก
คณะบริหารธุรกิจเปนสถาบันการศึกษาที่เกาแก เปนที่ยอมรับของคนในสังคม ทําใหเปนที่สนใจของคนในสังคม อีกทั้งคณะบริหารธุรกิจยังมีสมาคมศิษย
เกาและสมาคมผูปกครองดวย มีการจัดงานเลี้ยงสังสรรคกันอยางตอเนื่อง สอดคลองกับงานของจีรวรรณ จันทรอิ่ม เรื่อง ภาพลักษณมหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถในทรรศนะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย”ไดใหทรรศนะตอการพัฒนาภาพลักษณของมหาวิทยาลัยในดานนี้วา
การสรางภาพลักษณในดานการประชาสัมพันธของมหาวิทยาลัยใหดีขึ้นไดนั้นจําเปนตองไดรับการสนับสนุนจากผูบริหารอยางจริงจัง โดย
จัดสรรงบประมาณใหพอเพียงตอการผลิตสื่อ เพื่อเผยแพรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ในการดําเนินงานประชาสัมพันธของมหาวิทยาลัยนั้น
จําเปนตองมีนักประชาสัมพันธ หรือบุคลากรที่มีความรู ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญในดานการประชาสัมพันธอยางแทจริง และเพียงพอตอการ
ปฏิบัติงาน อยางนอย 2 คน ควรเนนการดําเนินงานประชาสัมพันธแบบมีสวนรวมใหมากขึ้น อาทิ การจัดทําโครงการ “ผูสื่อขาวประจําคณะ” เพื่อใหทุก
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คณะสงบุคลากรประจําคณะเปนตัวแทนเขารับการอบรมในดานตาง ๆ ที่สอดรับกับงานประชาสัมพันธ และเปนผูที่คอยประสานงานดานขาวสารประจํา
คณะเพื่อสงมอบขาวสารใหกับฝายประชาสัมพันธประจํามหาวิทยาลัยซึ่งเปนศูนยกลางไดดําเนินการตอไป ควรจัดกิจกรรม “ผูบริหารพบสื่อมวลชน”
อยางนอยปละ 1 ครั้ง เพื่อสรุปผลงานประจําปใหกับสื่อมวลชนในทองถิ่นไดทราบขอมูลและเห็นผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยที่เดนชัดมากขึ้น อัน
จะนําไปสูการเผยแพรใหกับประชาชนในจังหวัดตอไป ควรผลิตสื่อประชาสัมพันธเพื่อใหเขาถึงกลุมเป าหมายเฉพาะวัยมากขึ้น
ผลการศึกษาวิจัย โดยภาพลักษณดานคุณลักษณะของอาจารยและภาพลักษณดานการใหบริการแกชุมชนและสังคม มีคาเฉลี่ยสูงสุด เนื่องจาก
คณะบริหารธุรกิจใหความสําคัญกับบุคลากรในองคกร อีกทั้งยังมีนโยบายในการพัฒนาสงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรไดทําตําแหนงทางวิชาการ ได
ใหเรียนในระดับปริญญาเอกทั้งภายในและตางประเทศ อีกทั้งยังมีการใหบริการแกชุมชนและสังคม โดยมีการกําหนดกลยุทธในดานการใหบริการวิชาการ
แกสังคม ดังนี้ สรางเครือขายความรวมมือ การใหบริการทางวิชาการระหวางสถานศึกษา องคกรธุรกิจ หนวยงานรัฐบาล ชุมชนและสภาวิชาชีพที่เกี่ยวของ
และใหมีการจัดฝกอบรมหลักสูตรระยะสั้นดานบริหารธุรกิจ ใหแกบุคคลภายนอก ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ (2540) การ
ประชาสัมพันธมิใชสูตรสําเร็จเพียงอยางเดียวในการสรางภาพลักษณ ยังมีสวนประกอบหลักสําคัญอีกหลายประการ คือบุคลิกภาพสวนตัวที่เหมาะสม เปน
ขอสําคัญที่สุดในการสรางภาพลักษณ เพราะจะเปนสิ่งแรกที่กระทบกับความรูสึกของคนสวนใหญ เมื่อแรกพบพบเห็นเพราะจะกอใหเกิดความประทับใจ
ความนิยม และเลื่อมใสนาเชื่อถือมากหรือนอยแคไหนขึ้นอยูกับการแสดงออก

4. สรุปผล
จากการศึกษากลุมตัวอยางผูประกอบการ ในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่รับนักศึกษาของคณะบริหารธุรกิจ ระดับปริญญาตรีฝกงาน ประจําป
การศึกษา 2551 จํานวน 140 คน พบวา สวนใหญผูประกอบการ เปนเพศหญิง มีตําแหนงงานเปนหัวหนาหนวยงาน เปนสถานประกอบการที่ใหบริการ และรับ
นักศึกษาระดับปริญญาตรีและประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ผลการวิจัยพบวา
1. ตลาดแรงงานมีทัศนะในเชิงบวกกับภาพลักษณของคณะบริหารธุรกิจโดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.17
2. สื่อที่ทําใหตลาดแรงงานไดรับขอมูลขาวสาร การไดรับขาวสารผานสื่อบุคคล คิดเปนรอยละ 51.95
3. การใหบริการแกสังคมและชุมชน มีผลกับภาพลักษณของคณะบริหารธุรกิจในระดับมาก โดยมีคาสหสัมพันธ (r) เทากับ 0.724
คุณลักษณะอาจารย คุณลักษณะบัณฑิต คุณลักษณะนักศึกษา มีผลกับภาพลักษณของคณะบริหารธุรกิจระดับปานกลาง
ขอเสนอแนะที่เกี่ยวกับสื่อที่ทําใหสถานประกอบการทราบภาพลักษณของคณะบริหารธุรกิจ เลือกศึกษาตอในระดับบัณฑิตศึกษา
1) ชองทางการรับขาวสาร ควรเพิ่มสื่อใหมากขึ้น โดยเนนที่สื่อมวลชน เพื่อเพิ่มการรับรูขาวสารของคณะบริหารธุรกิจ
2) คุณลักษณะของอาจารยอยูในเชิงบวก แตควรปรับปรุงอาจารยในดานการใชคําพูด การวางตัว เหมาะสมกับการเปนอาจารย เพราะมีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด
3) คุณลักษณะของนักศึกษาอยูในเชิงบวก แตควรใหนักศึกษาไดเนนปฏิบัติในเรื่องการใชอุปกรณสํานักงาน เครื่องมือ ที่ทันสมัยเพิ่มมากขึ้น
4) จากการศึกษาวิจัยภาพลักษณ ในทัศนะของตลาดแรงงาน พบวาภาพลักษณโดยรวมของคณะฯ อยูในระดับเชิงบวก แตเนื่องจากภาพลักษณที่ดีเปน
สิ่งที่ตองรักษาดวยการใหขอมูลขาวสาร และจัดกิจกรรมประชาสัมพันธใหทั่วถึงกับผูปกครอง นักศึกษา ตลาดแรงงาน ประชาชน รวมทั้งชุมชนและสังคม
อยางสม่ําเสมอ
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บทคัดยอ
เทคโนโลยีอินเตอรเน็ตและคอมพิวเตอรพัฒนาไปอยางรวดเร็ว ทําใหธุรกิจการคาออนไลน หรือที่เรียกวา พาณิชยอิเล็กทรอนิกส
(Electronic commerce) ในประเทศไทยเติบโตอยางรวดเร็ว การใชอิเล็กทรอนิกสเปนเครื่องมือเชิงพาณิชยนั้น สามารถชวยใหประหยัดคาใชจาย ทั้ง
ในเรื่องของสินคา พนักงานขาย และใหบริการไดตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งผูประกอบการตองแสวงหาความรูใหมๆ เพื่อนํามาพัฒนาธุรกิจใหประสบ
ความสําเร็จ การนํากลยุทธดานตาง ๆ เขามาปรับใชกับธุรกิจของตนเองเพื่อความอยูรอดในยุคที่มีการแขงขันสูง ซึ่งมีสวนทําใหผลการดําเนินงานของ
ธุรกิจเพิ่มขึ้นตามไปดวย ผูวิจัยจึงสนใจศึกษา อิทธิพลของกลยุทธพาณิชยอิเล็กทรอนิกสที่มีตอผลการดําเนินงานของธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
รานคาออนไลนในประเทศไทย เก็บรวบรวมขอมูลจากผูประกอบการธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส รานคาออนไลน จํานวนกลุมตัวอยาง 225 คน
เครื่องมือที่ใชเปนแบบสอบถาม (ออนไลน) วิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมสําเร็จรูป สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก การวิเคราะหสหสัมพันธ
และการวิเคราะหความถดถอยเชิงพหุคูณ
ผลการศึกษาพบวา ผูประกอบการธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสมีความคิดเห็นเกี่ยวกับกลยุทธพาณิชยอิเล็กทรอนิกสโดยรวม และราย
ดาน อยูในระดับมาก เมื่อวิเคราะหอิทธิพลของกลยุทธพาณิชยอิเล็กทรอนิกสที่มีตอผลการดําเนินงานพาณิชยอิเล็กทรอนิกส รานคาออนไลน พบวา
กลยุทธบริการลูกคา กลยุทธนวัตกรรม กลยุทธพันธมิตรทางธุรกิจ และกลยุทธบริหารงานจัดซื้อ มีอิทธิพลเชิงบวก สวนกลยุทธขยายฐานลูกคามี
อิทธิพลเชิงลบกับผลการดําเนินงานพาณิชยอิเล็กทรอนิกส รานคาออนไลน ในประเทศไทย
คําสําคัญ : พาณิชยอิเล็กทรอนิกส

Abstract
Internet and computer technology develop rapidly. The business commercial online or E-commerce have the growth rapidly in
Thailand. The use of electronic to commercial can help reduce product cost, operation cost and can communicate all 24 hours. The entrepreneurs
must acquire new knowledge to develop their business and bring business to success. The various Strategy help to increase the outcomes of
business operations. Researchers are interested in studying the influence of electronic commerce strategies on performance electronic commerce
(E-shop website) in Thailand. Data were collected by using a questionnaire (online) with 225 entrepreneurs of electronic commerce (E-shop
website) in Thailand. Statistics employed for analyses of the data included multiple correlation analysis, and multiple regression analysis.
The findings revealed that the entrepreneurs of electronic commerce in Thailand had opinions about electronic commerce strategy
both in general and in each aspect at a high level. According to analyses the data in terms of influence of electronic commerce strategies on
performance electronic commerce (E-shop website) in Thailand, it was found that customer service strategy , innovation strategy, alliance strategy
and purchasing management strategy has positive influences on performance. And was found the customer base expansion strategy has negative
influences on performance of electronic commerce (E-shop website) in Thailand.
Keywords: Electronic commerce (E-commerce)

1. บทนํา
ปจจุบันจํานวนของผูใชอินเตอรเน็ตทั่วโลก และในประเทศไทยเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง อินเตอรเน็ตและคอมพิวเตอรพัฒนาไปอยาง
รวดเร็ว ทําใหธุรกิจการคาออนไลน หรือที่เรียกวา พาณิชยอิเล็กทรอนิกส (Electronic commerce) กลายเปนเรื่องที่ทําใหผูประกอบการใหความสนใจ
อยางจริงจัง จากเดิมที่ เคยมีเ พีย งเว็บไซดในเชิง ใหขอมูลเทา นั้น ลักษณะรูป แบบในการประกอบธุรกิจไดมี การพัฒนามากขึ้น โดยมีการอาศั ย
เทคโนโลยีอินเตอรเน็ตเปนพื้นฐานในการสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ซึ่งมีผลทําใหงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น และลดคาใชจายโดยรวมของ
องคกรลงอยางไดผล
จากองคประกอบในการประกอบธุรกิจที่ดําเนินกันมาอยางครบถวนทุกขั้นตอน ตั้งแตการใชงบประมาณในการลงทุน การเลือกทําเลใน
การประกอบการ การจัดหาบุคลากรที่มีความสามารถทุกดาน ตลอดจนการโฆษณาประชาสัมพันธและสงเสริมการขาย ไดเปลี่ยนไป เมื่อเทคโนโลยี
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สารสนเทศเขามามีอิทธิพลตอชีวิตประจําวันของคนในสังคม โดยเฉพาะอยางยิ่งการเขามาของอินเตอรเน็ตมีบทบาทอยางสูงในการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมของผูบริโภค ซึ่งเปนตัวผลักดันใหการประกอบธุรกิจในยุคปจจุบันสวนหนึ่งตองปรับตัวตาม ทุกสิ่งทุกอยางอาจสามารถจัดหามาทดแทน
ดวยการคาผาน E-commerce ผูประกอบการในธุรกิจบางประเภท สามารถประกอบธุรกรรมทางการคาทุกขั้นตอนผานหนาจอคอมพิวเตอรเครื่อง
เล็กๆ เพียงเครื่องเดียว แตสามารถตอบสนองพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงของผูบริโภคไดอยางครบถวน (กรมสงเสริมอุตสาหกรรม, 2554)
ซึ่งการดําเนินธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (E-commerce) ในปจจุบันมีการแขงขันคอนขางสูง ดังนั้นจึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่ผูบริหาร
จะตองอาศัยชั้นเชิงในการบริหารที่เหนือกวาคูแขง หรืออาศัยความวองไวในการปรับตัวใหทันตอภาวการณแขงขันที่เกิดขึ้น ในสภาพแวดลอมที่
เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา การจัดการเชิงกลยุทธจึงเปนแนวทางหนึ่งที่จะชวยใหนักบริหารกําหนดทิศทางของธุรกิจ วิเคราะหสภาพแวดลอมทั้ง
ภายนอกและภายในองคการ ชวยกําหนดกลยุทธที่เหมาะสมกับองคกร เพื่อที่จะนํากลยุทธเหลานั้นไปสูการปฏิบัติ และควบคุมประเมินผลการ
ดําเนินงานขององคกรได ทั้งนี้ไมจํากัดเฉพาะแตองคกรภาครัฐหรือภาคเอกชนแตอยางใด กลยุทธขององคกรจะเปนสิ่งสําคัญที่จะกําหนดความสําเร็จ
หรือความลมเหลวขององคกรได การทําความเขาใจและการพยายามศึกษาองคกรที่ประสบผลสําเร็จในการใชกลยุทธเพื่อการจัดการ จะทําใหนัก
บริหารไดทราบถึงคุณประโยชนของกลยุทธ ที่จะชวยสนับสนุนองคกรใหประสบความสําเร็จ และจะตองมีการพิจารณาเลือกกลยุทธและประยุกตใช
ใหเหมาะสมกับองคกร (กรมนักเรียนนายเรืออากาศรักษาพระองค, 2554)
จากเหตุผลดังกลาว จึงทําใหผูวิจัย สนใจที่จะศึกษาอิทธิพลของกลยุทธพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ที่มีตอผลการดําเนินงานของธุรกิจพาณิชย
อิเล็กทรอนิกสในประเทศไทย ซึ่งการศึกษาในครั้งนี้ จะเปนแนวทางใหผูประกอบการธุรกิจพาณิชอิเล็กทรอนิกสสามารถปรับตัวดานกลยุทธ นํากล
ยุทธมาพัฒนา ปรับปรุงผลการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพ สรางความไดเปรีย บทางการแข งขัน นํ าไปสู ผลประกอบการที่ดีขึ้ น และประสบ
ความสําเร็จตอไปในอนาคต
วัตถุประสงคในการวิจัย
1. เพื่อศึกษากลยุทธพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ประกอบดวย กลยุทธการขยายฐานลูกคา, กลยุทธการบริการลูกคา, กลยุทธนวัตกรรม,
กลยุทธพันธมิตรทางธุรกิจ, กลยุทธบริหารงานจัดซื้อ ของผูประกอบการธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส รานคาออนไลน ในประเทศไทย
2. เพื่อศึกษาอิทธิพลของกลยุทธพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ประกอบดวย กลยุทธการขยายฐานลูกคา, กลยุทธการบริการลูกคา, กลยุทธ
นวัตกรรม, กลยุทธพันธมิตรทางธุรกิจ, กลยุทธบริหารงานจัดซื้อ ที่สงผลตอผลการดําเนินงานของธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส รานคาออนไลน ใน
ประเทศไทย
สมมุติฐาน
สมมุติฐานที่ 1: กลยุทธพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ดานกลยุทธการขยายฐานลูกคามีอิทธิพลในเชิงบวกตอผลการดําเนินงานของธุรกิจพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส รานคาออนไลน ในประเทศไทย
สมมุติฐานที่ 2: กลยุทธพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ดานกลยุทธการบริการลูกคามีอิทธิพลในเชิงบวกตอผลการดําเนินงานของธุรกิจพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส รานคาออนไลน ในประเทศไทย
สมมุติฐานที่ 3: กลยุทธพาณิชยอเิ ล็กทรอนิกส ดานกลยุทธนวัตกรรมมีอิทธิพลในเชิงบวกตอผลการดําเนินงานของธุรกิจพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส รานคาออนไลน ในประเทศไทย
สมมุติฐานที่ 4: กลยุทธพาณิชยอเิ ล็กทรอนิกส ดานกลยุทธพันธมิตรมีอิทธิพลในเชิงบวกตอผลการดําเนินงานของธุรกิจพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส รานคาออนไลน ในประเทศไทย
สมมุติฐานที่ 5: กลยุทธพาณิชยอเิ ล็กทรอนิกส ดานกลยุทธการบริหารงานจัดซื้อมีอิทธิพลในเชิงบวกตอผลการดําเนินงานของธุรกิจ
พาณิชยอิเล็กทรอนิกส รานคาออนไลน ในประเทศไทย
การทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
ความหมายของพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
อัจฉรา และศรีรัตน (2543) ใหความหมาย พาณิชยอิเล็กทรอนิกส หมายถึง การดําเนินธุรกิจที่เปนการซื้อขายสินคาหรือบริการผานสื่อ
อิเล็กทรอนิกสประเภทตาง ๆ เชน อินเตอรเน็ต โทรศัพท โทรสาร มีลักษณะที่สําคัญ คือ ผูซื้อกับผูขายสามารถติดตอกันไดตลอด 24 ชั่วโมง ผูขาย
สามารถโฆษณาขายสินคาและบริการตนเองไปไดทั่วโลก
ธนาคารแหงประเทศไทย (2554) ใหความหมาย Electronic commerce หรือ การพาณิชยอิเล็กทรอนิกส หมายถึง การทําธุรกรรมทาง
เศรษฐกิจที่ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส เชน การซื้อขายสินคาและบริหาร การโฆษณาสินคา การโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส เปนตน
จากแนวคิดขางตนสรุปไดวา พาณิชยอิเล็กทรอนิกส หมายถึง การดําเนินกิจกรรมทางธุรกิจทุกรูปแบบที่เกี่ยวของกับการซื้อขายสินคาและ
บริการ ผานสื่ออิเล็กทรอนิกสทุกประเภท เพื่อใหบรรลุแกกิจกรรมนั้นๆ
ประเภทของพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ตามลักษณะของรูปแบบของการทําเว็บไซต E-commerce แบงได 5 ประเภท ดังนี้
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1. การประกาศซื้อ-ขาย (E-classified) เปนรูปแบบเว็บไซต E-commerce ที่เปดโอกาสใหผูที่สนใจประกาศความตองการ ซื้อ-ขาย สินคา
ของตนไดภายในเว็บไซต โดยเว็บไซตจะทําหนาที่เหมือนกระดานขาวและตัวกลางในการแสดงขอมูลสินคา ตางๆ และหากมีคนสนใจสินคาที่
ประกาศไว ก็สามารถติดตอตรงไปยังผูประกาศไดทันทีจากขอมูลที่ประกาศอยูภายในเว็บไซต
2. เว็บไซตแคตตาล็อกสินคาออนไลน (Online catalog website) เปนรูปแบบจัดทําเว็บไซต E-commerce ในรูปแบบแคตตาล็อกออนไลน
ที่มีรูปภาพและรายละเอียด สินคาพรอมที่อยูเบอรโทรติดตอ ไมมีระบบการชําระเงินผานทางเว็บไซต หรือ ตะกราสินคาออนไลน โดยหากผูสนใจ
สินคาก็เพียงโทรสอบถามและสั่งซื้อสินคาได ซึ่งเปนการใชเว็บไซตเปนเหมือนโบรชัวรหรือแคตตาล็อกออนไลน เพื่อใหลูกคาสามารถเขามาเลือกดู
รายละเอียดสินคาและราคาได
3. รานคาออนไลน (E-shop website) เปนรูปแบบเว็บไซต E-commerce สมบูรณแบบ ที่มีทั้งระบบการจัดการสินคา ระบบตะกราสินคา
(Shopping cart) ระบบการชําระเงิน รวมถึงการขนสงสินคา ครบสมบูรณแบบ ทําใหผูซื้อสามารถสั่งซื้อสินคาและทําการชําระเงินผานเว็บไซตได
ทันที โดยการชําระเงินสวนใหญสามารถชําระเงินผาน บัตรเครดิต เปนสวนมาก
4. การประมูลสินคา (Auction) เปน เว็บไซต E-commerce ที่มีรูปแบบของการนําสินคาของไปประมูลขายกัน โดยจะเปนการแขงขันใน
การเสนอราคาสินคา หากผูใดเสนอราคาสินคาไดสูงสุดในชวงเวลาที่กําหนด ก็จะชนะการประมูลและสามารถซื้อสินคาชิ้นนั้นไปได ดวยราคาที่ได
กําหนดไว
5. ตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส (E-marketplace) เปนเว็บไซต E-commerce ที่มีรูปแบบเปนตลาดนัดขนาดใหญ โดยภายในเว็บไซตจะมีการ
รวบรวมเว็บไซตของรานคาและบริษัทตางๆ มากมาย โดยมีการแบงหมวดหมูของสินคาเอาไว เพื่อใหผูใชสามารถเขาไปดูสินคาภายในรานคาตางๆ
ภายในตลาดไดอยางงายดายและสะดวก (ภาวุธ พงษวิทยาภานุ, 2554)
สํ า หรั บ การศึ ก ษาครั้ ง นี้ ผู วิ จั ย มุ ง ศึ ก ษาไปที่ อิ ท ธิ พ ลของกลยุ ท ธ พ าณิ ช ย อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส ที่ มี ต อ ผลการดํ า เนิ น งานของธุ ร กิ จ พาณิ ช ย
อิเล็กทรอนิกส ประเภทรานคาออนไลน (E-shop website) เทานั้น
แนวคิดเกี่ยวกับกลยุทธพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
ในการศึกษาครั้งนี้ กลยุทธพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ประกอบดวย กลยุทธขยายฐานลูกคา กลยุทธบริการลูกคา กลยุทธบริหารงานจัดซื้อ กล
ยุทธนวัตกรรม กลยุทธพันธมิตรทางธุรกิจ โดยประยุกตจากแนวคิดของ Necmi (2004) และธีรยุส (2544)
Necmi และ Martin (2004) ศึกษารูปแบบของกลยุทธพาณิชยอิเล็กทรอนิกสกับประสิทธิภาพในการดําเนินงาน พบวา กลยุทธที่มีความ
สอดคลองกับพาณิชยอิเล็กทรอนิกส คือ
1. ดานกลยุทธการขยายฐานลูกคา (Customer base expansion strategy)
2. ดานกลยุทธการบริการลูกคา (Customer service strategy)
3. กลยุทธการบริหารงานจัดซื้อ (Purchasing management strategy)
ธีรยุส วัฒนาศุภโชค (2544) ศึกษาผลกระทบของสภาพแวดลอมทางดิจิตอลตอการพัฒนากลยุทธ การเปลี่ยนแปลงทางสภาพแวดลอมทาง
ดิจิตอลทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง 3 ดาน คือ
1. ดานลูกคาหรือผูบริโภค กลุมลูกคาที่เกี่ยวของกับธุรกิจจะมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปคอนขางมาก เนื่องจากกลุมลูกคาจะมีความรู มีขอมูล
ในการตัดสินใจในการสั่งซื้อสินคามากขึ้น มีทางเลือกในการเลือกซื้อสินคาบนอินเตอรเน็ตมากขึ้น ซึ่งจะทําใหลูกคามีความตองการ (Demanding)
และความสลับซับซอน (Sophistication) ในการคาดการณมากขึ้น อันจะทําใหธุรกิจตองเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงในการกําหนดกลยุทธทั้งหมด
2. ดานนวัตกรรมและการสรางความแตกตาง (Innovation and differentiation) ผูบริโภคจะมี “อํานาจ” ทางดานขอมูลสูงขึ้น ในการที่จะ
คนหาและเขาถึงฐานขอมูล ตลอดจนทราบถึงรายละเอียดของแงมุมในดานตางๆ ของสินคาและบริการที่ตองการจะตัดสินใจซื้อ สามารถเปรียบเทียบ
คุณคา (Value Added) ของสินคาและบริการจากผูประกอบการทั้งหมดผานทาง Website ตางๆ ในอินเตอรเน็ต ตลอดจนการแนะนํา และใหคะแนน
กับผูประกอบการบางรายไดอีกดวย สงผลใหคุณลักษณะที่โดดเดนของสินคาและบริการ กลายมาเปนปจจัยหลักที่สําคัญในการสรางความโดดเดน
ทางการแขงขัน กระบวนการในการปฏิบัติการจึงมุงเนนไปที่การผลิตแบบปรับตามรูปแบบความตองการของผูบริโภคเฉพาะกลุม
3. การสรางพันธมิตรทางธุรกิจ ผูประกอบการตองผจญกับความยากลําบากในการแขงขันมากขึ้น ความเสี่ยงและความไมแนนอนทาง
ธุรกิจก็สงภัยคุกคามตอธุรกิจในระดับที่สูงมากขึ้น ธุรกิจจึงตองมีการปรับตัวใหทันกับเหตุการณและตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
และความตองการของตลาด ธุรกิจจํานวนมากไมสามารถปรับตัวไดทัน และตกอยูในสภาวะ “กับดักของการพัฒนานวัตกรรม” (Stuck in the middle)
ไมสามารถจะสรางนวัตกรรมตาง ๆ ไดทันทวงทีกับการเปลี่ยนแปลงจากภายนอก ดังนั้น กลยุทธดานการสรางพันธมิตรระหวางกิจการ (Towards the
era of partnering strategy) กลายเปนความจําเปนอยางยิ่งที่ทุกธุรกิจจําตองแสวงหา เนื่องจากความตองการของผูบริโภคเปนสิ่งที่คาดการณไดลําบาก
และเปนปญหาสําคัญอยางมากตอองคการ ดังนั้น การนําลูกคาเขามาเปนเสมือนหนึ่งในการทํางานรวมกันในองคการ จะทําใหธุรกิจทราบความ
ตองการของผูบริโภคไดดีขึ้น ลูกคาจะเปนผูใหขอมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจ รวมถึงปญหาตาง ๆ ในการบริโภคสินคาตางๆ ของธุรกิจ เพื่อใหธุรกิจ
สามารถปรับปรุง ดัดแปลงสินคาและบริการใหเหมาะกับลูกคาไดดีขึ้น นอกจากนี้ ยังมีการนําเอาผูจัดจําหนาย (supplier) รายสําคัญเขามามีสวนรวม
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ในการดําเนินการอีกดวย เพื่อที่จะชวยในการตอบสนองผูบริโภคไดดีขึ้น เนื่องจากผูจัดจําหนาย (supplier) จะทราบถึงความตองการของของลูกคา
ขององคการ จัดหาวัตถุดิบและปจจัยการผลิตตาง ๆ ที่เหมาะสมกับความตองการของผูบริโภคคนสุดทายขององคการ รวมถึงการเพิ่มความมั่นคงและ
แนนอนของหวงโซทางดานซัพพลาย จะมีสวนทําใหองคการสามารถนําคุณคาสูลูกคาไดดีกวาคูแขงขันอีกดวย ดังนั้น ความรวมมือระหวางธุรกิจผูจัด
จําหนาย (supplier) และลูกคา เปนการลดความไมแนนอนในการดําเนินงาน เพิ่มคุณคาตอสินคาและบริการ ตลอดจนเพิ่มความจงรักภักดีในตรา
สินคาของลูกคาดวย
แนวคิดเกี่ยวกับผลการดําเนินงาน
ในการศึกษาครั้งนี้ เลือกใชแนวคิดการวัดผลการดําเนินงานแบบ ดุลยภาพ (Balance scorecard) ประกอบดวย 4 ดาน ดังนี้ (พสุ เดชะรินทร, 2548)
1. มุมมองดานการเงิน (Finanical perspective) มีวัตถุประสงคหลักไดแก การเพิ่มขึ้นของรายได การลดลงของตนทุน หรือ การเพิ่มขึ้นของรายได
ดวยวิธีการอื่นๆ
2. มุมมองดานลูกคา (Customer perspective) ไดแก สวนแบงการตลาดที่เพิ่มขึ้น การรักษาลูกคาเดิมขององคกร การแสวงหาลูกคาใหม การ
นําเสนอสินคาที่มีคุณภาพ การบริการที่รวดเร็ว หรือ ชื่อเสียงของกิจการที่ดี
3. มุมมองดานกระบวนการภายใน (Internal process perspective) ไดแก การดําเนินงานที่รวดเร็วขึ้น กระบวนการผลิตที่มีคุณภาพ กระบวนการ
จัดการสงที่รวดเร็วตรงเวลา หรือ กระบวนการบริหารที่มีประสิทธิภาพ
4. มุมมองดานการเรียนรูและพัฒนา (Learning and growth perspective) ไดแก การเพิ่มทักษะของพนักงาน การรักษาพนักงานที่มีคุณภาพ
วัฒนธรรมองคกรที่เปดโอกาสใหพนักงานไดแสดงความสามารถ การมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ดี
งานวิจัยที่เกี่ยวของ
อนุ ช า คู ณ มี (2551) ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ ผลกระทบของกลยุ ท ธ พ าณิ ช ย อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส ที่ มี ต อ ศั ก ยภาพในการแข ง ขั น ของธุ ร กิ จ พาณิ ช ย
อิเล็กทรอนิกสในประเทศไทย พบวา 1) กลยุทธพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ดานกลยุทธการขยายฐานลูกคามีความสัมพันธและผลกระทบเชิงบวกกับ
ศักยภาพในการแขงขันโดยรวม และเปนรายดานทุกดาน นอกจากดานความสามารถทางการเงิน มีความสัมพันธและผลกระทบเชิงลบ 2) กลยุทธ
พาณิชยอิเล็กทรอนิกส ดานกลยุทธการบริการลูกคา มีความสัมพันธและผลกระทบเชิงบวกกับศักยภาพในการแขงขันโดยรวม และเปนรายดานทุก
ดาน นอกจากดานความสามารถทางการเงิน ไมมีความสัมพันธและผลกระทบ 3) กลยุทธพาณิชยอิเล็กทรอนิกสดานกลยุทธการจัดการจัดซื้อ มี
ความสัมพันธและผลกระทบเชิงบวกกับศักยภาพในการแขงขันโดยรวม และเปนรายดาน นอกจาก ดานความสามารถทางการสนับสนุนใหเกิดความ
เจริญในวิทยาการ ไมมีความสัมพันธและผลกระทบ ในขณะที่ ปนัดดา แกวตรีวงษ (2549) ศึกษาความสัมพันธระหวางศักยภาพทางนวัตกรรมกับผล
ประกอบการธุรกิจสงออกอิเล็กทรอนิกส เครื่องใชไฟฟา พบวา ศักยภาพทางนวัตกรรม ดานกลยุทธมีความสัมพันธและผลกระทบเชิงบวกกับผล
ประกอบการ ดานอัตราการเจริญเติบโตของยอดขาย ผลประกอบการดานอัตรากําไรขั้นตน และผลประกอบการดานอัตราการเจริญเติบโตของสวน
แบงตลาด และ มนัสนันท มณีขัติย (2551) ไดศึกษาผลกระทบของประสิทธิผลพันธมิตรทางธุรกิจที่มีตอศักยภาพการแขงขันของธุรกิจนําเที่ยวใน
ประเทศไทย พบวา ประสิทธิผลพันธมิตรทางธุรกิจมีความสัมพันธและมีผลกระทบเชิงบวกตอศักยภาพการแขงขัน ดานความสัมพันธกับลูกคา ดาน
แหลงที่มาของเทคโนโลยี ดานดานการบริหารความรู และดานการดําเนินงานของธุรกิจนําเที่ยวในประเทศไทย
นิยามศัพท
1.กลยุทธการขยายฐานลูกคา (Customer base expansion strategy) หมายถึง การรักษาลูกคาเกา เพิ่มลูกคาใหม ขยายสายผลิตภัณฑ
สรางเว็ปไซดใหเปนที่รูจัก เพื่อเขาถึงกลุมเปาหมายที่มีความหลากหลายมากขึ้น
2.กลยุทธการบริการลูกคา (Customer service strategy) หมายถึง การดําเนินงาน หรือปฏิบัติอยางใดอยางหนึ่ง โดยมุงถึงผลประโยชนใน
แงของการตอบสนองความตองการของลูกคา และกอใหเกิดความพึงพอใจ การใหบริการขอมูลตาง ๆ ที่ลูกคาสนใจ และสามารถเชื่อถือขอมูลได
คนหาไดงาย นอกจากนี้ยังมีการนําเทคโนโลยีเขามาชวยเพื่อใหสามารถใชชองทางการติดตอสื่อสารที่เหมาะสมกับการทําธุรกิจ
3.กลยุทธนวัตกรรม (Innovation strategy) หมายถึง วิธีการปฏิบัติใหม ๆ ที่แปลกไปจากเดิมโดยอาจจะไดมาจากการคิดคนพบวิธีการใหม
ๆ ขึ้นมา หรือมีการปรับปรุงของเกาใหเหมาะสมและสิ่งทั้งหลายเหลานี้ไดรับการทดลอง พัฒนาจนเปนที่เชื่อถือไดแลววาไดผลดีในทางปฏิบัติ ทําให
ระบบมีประสิทธิภาพมากขึ้น
4.กลยุทธพันธมิตร (Alliance strategy) หมายถึง ขอตกลงระหวางองคกรตางๆ โดยแตละฝายมุงมั่นวาจะใหทรัพยากรตาง ๆ บรรลุถึง
เปาประสงคอันใดอันหนึ่ง องคกรอาจสรางพันธมิตรทางกลยุทธโดยมีผูเขารวมหลายคน เชน ลูกคา ผูจัดจําหนาย (supplier) คูแขง มหาวิทยาลัย หรือ
หนวยงานราชการ
5.กลยุทธการบริหารงานจัดซื้อ (Purchasing management strategy) หมายถึง กระบวนการในการกําหนดขั้นตอนการดําเนินงานของธุรกิจ
เพื่อชวยในการตัดสินใจจัดซื้อวัตถุดิบ สินคา เครื่องใชตางๆ ทําใหราคาการจัดซื้อถูกลง และไดของที่มีคุณภาพ มีระบบการจัดสง (Logistics) ที่มี
ประสิทธิภาพ เปนผลใหประหยัดเวลาและตนทุนในการดําเนินธุรกิจ
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2. วิธีการศึกษา
การศึกษาครั้งนี้ เปนการวิจัยเชิงปริมาณ โดยใชแบบสอบถามออนไลนในการเก็บรวบรวมขอมูลจาก ผูประกอบการธุรกิจพาณิช ย
อิเล็กทรอนิกส รานคาออนไลน ในประเทศไทย ที่จดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย ณ วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.2554 จํานวนกลุม
ตัวอยาง 225 ราย ใชระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอมูล 2 เดือน ตั้งแต เดือนมกราคม 2555 ถึง กุมภาพันธ 2555
แบบสอบถามในการวิจัยครั้งนี้สรางขึ้นจากการศึกษาและทบทวนขอมูลจากเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยตาง ๆ โดยใหผูเชี่ยวชาญ
ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content validity) ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงโครงสราง (Construct validity) โดยการใชองคประกอบเชิงยืนยัน
CFA: confirmatory factor analysis จากการทดลอง (Try out) จํานวน 30 ชุด ไดคา Factor Loading ระหวาง 0.418 – 0.962 ซึ่งมีคามากกวา 0.4 (กัลยา,
2549) และหาคาความเชื่อมั่น (Reliability) ดวยคาสัมประสิทธิ์แอลฟา มีคาระหวาง 0.7982 - 0.8750 ซึ่งมีคามากกวา 0.7 (กัลยา, 2549) ถือวา
แบบสอบถามมีความเที่ยงตรงและนาเชื่อถือ
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก
1. สถิติพรรณนา (Descriptive statistics) ไดแก คาเฉลี่ย (Mean), คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ใชในการอธิบายขอมูลระดับความคิดเห็นของ
ผูประกอบการณพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
2. สถิติอางอิง (Inferential statistics) เปนสถิติที่ใชในการทดสอบสมมุติฐาน ไดแก การวิเคราะหความถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple
Regression Analysis) เพื่อทดสอบอิทธิพลของกลยุทธพาณิชยอิเล็กทรอนิกสที่มีตอผลการดําเนินงานพาณิชยอิเล็กทรอนิกส รานคาออนไลน ใน
ประเทศไทย

3. ผลการศึกษา และอภิปรายผล
ผูวิจัยไดนําขอมูลที่ไดจากการตอบแบบสอบถามออนไลน ของกลุมตัวอยาง จํานวน 225 ราย ทําการวิเคราะหดวยโปรแกรมสําเร็จรูป
ผลการศึกษาดังนี้
1. ความคิดเห็นเกี่ยวกับกลยุทธพาณิชยอิเล็กทรอนิกสของผูประกอบการธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส รานคาออนไลน ในประเทศไทย
ผูประกอบการธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสมีความคิดเห็นดวย เกี่ยวกับกลยุทธพาณิชยอิเล็กทรอนิกสโดยรวม อยูในระดับมาก (X= 3.86) เมื่อพิจารณา
เปนรายดาน มีความคิดเห็นดวยอยูในระดับมากทุกดาน โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ดังนี้ ดานกลยุทธการขยายฐานลูกคา (X = 4.03)
ดานกลยุทธการบริการลูกคา (X= 3.91) ดานกลยุทธพันธมิตรทางธุรกิจ (X = 3.87) ดานกลยุทธบริหารงานจัดซื้อ (X = 3.79) และดานกลยุทธ
นวัตกรรม (X = 3.69)
2. แสดงผลการวิเคราะหความถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple regression analysis) ในการทดสอบอิทธิพลของกลยุทธพาณิชย
อิเล็กทรอนิกสกับผลการดําเนินงานของธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส รานคาออนไลน ในประเทศไทย

ตารางที่ 2 แสดงผลการวิเคราะหความถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple regression analysis)
Unstandardized
Coefficients
B
Std.Error
2.068
0.034
-0.316
0.045
0.122
0.047
0.368
0.053
0.367
0.040
0.424
0.049

Constant
1. กลยุทธขยายฐานลูกคา
2. กลยุทธบริการลูกคา
3. กลยุทธนวัตกรรม
4. กลยุทธพันธมิตรทางธุรกิจ
5. กลยุทธบริหารงานจัดซือ้
AdjR2 = 0.743
*มีนัยสําคัญทางสถิติทรี่ ะดับ 0.05, *มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01**

Standardized
Coefficients
Beta

t

-0.316
0.122
0.368
0.367
0.424

-7.093
2.559
6.972
9.244
8.726

P-Value

0.000**
0.011*
0.000**
0.000**
0.000**

จากตารางที่ 2 การวิเคราะหความถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple regression analysis) พบวาตัวแปรอิสระสามารถพยากรณผลการ
ดําเนินงานพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (รานคาออนไลน) ในประเทศไทย คิดเปนรอยละ 74.30 โดยดูจากคา Adjusted R Square เทากับ 0.743 และจากผล
การวิเคราะห พบวากลยุทธพาณิชยอิเล็กทรอนิกสทั้ง 5 กลยุทธ ไดแก กลยุทธขยายฐานลูกคา, กลยุทธการบริการลูกคา, กลยุทธนวัตกรรม, กลยุทธ
พันธมิตรทางธุรกิจ, กลยุทธบริหารงานจัดซื้อ มีอิทธิพลตอผลการดําเนินงานพาณิชยอิเล็กทรอนิกส รานคาออนไลน ในประเทศไทย ซึ่งในแตละกล
ยุทธ มีอิทธิพล ดังนี้
กลยุทธพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ดานกลยุทธขยายฐานลูกคา มีอิทธิพลในเชิงลบตอผลการดําเนินงานพาณิชยอิเล็กทรอนิกส รานคา
ออนไลน (B = -0.316, P < 0 .01) ซึ่งปฏิเสธสมมติฐานที่ 1
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กลยุทธพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ดานกลยุทธการบริการลูกคา มีอิทธิพลในเชิงบวกตอผลการดําเนินงานของธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
รานคาออนไลน (B = 0.122, P < 0.01) ซึ่งยอมรับสมมติฐานที่ 2
กลยุทธพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ดานกลยุทธนวัตกรรม มีอิทธิพลในเชิงบวกตอผลการดําเนินงานของธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส รานคา
ออนไลน (B = 0.368, P < 0.05) ซึ่งยอมรับสมมติฐานที่ 3
กลยุทธพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ดานกลยุทธพันธมิตร มีอิทธิพลในเชิงบวกตอผลการดําเนินงานของธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส รานคา
ออนไลน (B = 0.367, P < 0.01) ซึ่งยอมรับสมมติฐานที่ 4
กลยุ ทธ พาณิชยอิ เล็กทรอนิกส ดานกลยุทธ การบริหารงานจัด ซื้อ มี อิทธิ พลในเชิ งบวกตอผลการดําเนิ นงานของธุรกิจพาณิช ย
อิเล็กทรอนิกส รานคาออนไลน (B = 0.424, P < 0.01) ซึ่งยอมรับสมมติฐานที่ 5

4. สรุป
การศึกษาเรื่อง อิทธิพลของกลยุทธพาณิชยอิเล็กทรอนิกสที่มีตอผลการดําเนินงานของธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส รานคาออนไลน ใน
ประเทศไทย สามารถสรุปและอภิปรายผล ไดดังนี้
1. กลยุทธพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ดานกลยุทธขยายฐานลูกคา มีอิทธิพลในเชิงลบตอผลการดําเนินงานพาณิชยอิเล็กทรอนิกส รานคา
ออนไลน มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งไมเปนไปตามสมมุติฐานที่ระบุวากลยุทธการขยายฐานลูกคามีอิทธิพลในเชิงบวกตอผลการดําเนินงาน
ของธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส รานคาออนไลน ในประเทศไทย เนื่องจากการขยายตลาดตองลงทุนมากในการโฆษณาประชาสัมพันธ รวมไปถึง
การสงเสริมการตลาดวิธีตางๆ สงผลใหไดกําไรไมมากเทาที่ควร และกิจการไมสามารถขายสินคาใหกับผูบริโภคที่มีรสนิยมตางกันทุกคนได ดังนั้น
จึงควรมุงไปที่กลุมเปาหมายที่ใชสําหรับกิจการ จะไดไมสูญเสียกลุมเปาหมายเดิมไป (ธนาคารกสิกรไทย (K SME Care), 2555) สอดคลองกับ
งานวิจัยของ อริสรา เกษกระโทก (2549) พบวา การมุงเนนพัฒนาผลิตภัณฑใหมมีความสัมพันธและผลกระทบเชิงลบตอศักยภาพในการแขงขันดาน
ศักยภาพทางการตลาด เพราะการทําตลาดสําหรับผลิตภัณฑใหมเปนเรื่องที่มีความเสี่ยงตอการตอบสนองความตองการของผูบริโภคเปนอยางยิ่ง
สอดคลองกับแนวความคิดของ ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ (2543) กลาววา แมวาจะผานกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑใหมแลวก็ตาม เมื่อผลิตภัณฑ
ใหมออกสูตลาดจริงๆ แลว แตก็มีผลิตภัณฑที่ไมประสบผลสําเร็จดวยสาเหตุดังนี้ 1) ความพยายามหรือสนับสนุนของบริษัทไมเพียงพอ 2) ระบบการ
จัดการไมดีจะมีผลตอการเสนอผลิตภัณฑใหม 3) การวิจัยตลาดไมดี 4) การวางแผนดานการตลาดไมดี 5) ผลิตภัณฑมีขอบกพรอง 6) การออกแบบ
ผลิตภัณฑไมดี 7) ภาวะแขงขันที่รุนแรง
2. กลยุ ทธ พ าณิชยอิเ ล็กทรอนิกส ดานกลยุ ท ธการบริการลู กคา มีอิ ท ธิพลในเชิ ง บวกต อผลการดํ าเนิ นงานของธุรกิ จพาณิ ช ย
อิเล็กทรอนิกส รานคาออนไลน มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยผูประกอบการณพาณิชยอิเล็กทรอนิกสใหความสําคัญในการบริการหลังการ
ขายผานสื่ออิเล็กทรอนิกส เชน ศูนยลูกคาสัมพันธออนไลนกอใหเกิดระบบขอมูลตอบรับโดยตรงจากลูกคา มีการออกแบบเว็ปไซดใหงายและสะดวก
รวดเร็วตอการเขามาใชบริการ และนําเทคโนโลยีมาพัฒนาระบบ E-commerce ใหมีความทันสมัยไวบริการลูกคาอยางตอเนื่อง ทําใหลูกคาเกิดความ
พึงพอใจ สอดคลองกับงานวิจัยของ ธนนันท บุตรวงค (2552) พบวา กลยุทธการใหบริการ มีความสัมพันธและผลกระทบเชิงบวกกับผลการ
ดําเนินงานโดยรวม ดานลูกคา ดานกระบวนการภายใน ดานการเรียนรูและพัฒนาเนื่องจาก กลยุทธการใหบริการ ถือเปนสิ่งที่ชวยสนับสนุนใหธุรกิจ
เกิดการรับรูเกี่ยวกับผลการดําเนินงานขององคกร และเมื่อองคกรสามารถรับรูผลการดําเนินงานก็จะสามารถทําใหองคการปรับตัวไดอยางรวดเร็ว
และเนื่องจากการบริการลูกคาถือเปนงานที่ไมมีวันสิ้นสุด ตราบใดที่สภาพแวดลอมและลูกคามีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา เมื่อนั้นก็ยังคงมีชองวาง
ในงานบริการที่จะสามารถปรับปรุงใหดีขึ้นไดเสมอ
3. กลยุทธพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ดานกลยุทธนวัตกรรม มีอิทธิพลในเชิงบวกตอผลการดําเนินงานของธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
รานคาออนไลน มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ผูประกอบการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสมีการนําเอานวัตกรรมดานเทคโนโลยีใหมๆ มาใชในการ
ดําเนินกิจการ เพื่อใหเกิดความแตกตางในสินคาหรือบริการ คนในองคกรมีการรวมกันระดมความคิดเพื่อเปนแนวทางในการสรางสรรค ทําใหเกิด
ความคิดเห็นใหมๆ พัฒนาผลิตภัณฑที่มีคุณคาใหลูกคา มีการจัดทําแผนงาน พัฒนากระบวนการทํางานโดยการนําเอานวัตกรรมใหมๆ มาประยุกตใช
ทําใหกระบวนการทํางานมีประสิทธิภาพมากขึ้น สอดคลองกับงานวิจัยของ สุวเนตร ธงยศ (2552) พบวา ความรูความสามารถทางนวัตกรรม ดาน
ลูกคาและกลยุทธ มีความสัมพันธและสงผลกระทบเชิงบวกกับความสําเร็จขององคการโดยรวม ดานลูกคา ดานกระบวนการภายใน และดานการ
เรียนรูและพัฒนา เนื่องจากลูกคาถือเปนความสามารถหลักขององคการ เพราะลูกคาคือคนที่ขับเคลื่อนธุรกิจ เปนคนกําหนดวาตองการอะไร เมื่อไหร
อยางไร ราคาเทาไหร ธุรกิจตองมีความคิดสรางสรรคใหมๆ เพื่อที่จะสามารถสรางหรือเสนอสินคาใดๆ ใหกับลูกคา
4. กลยุทธพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ดานกลยุทธพันธมิตร มีอิทธิพลในเชิงบวกตอผลการดําเนินงานของธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
รานคาออนไลน มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยผูประกอบการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสมุงมั่นในการสรางความสัมพันธและความไววางใจในการ
ดําเนินธุรกิจกับคูคาทางธุรกิจ มีความเชื่อมั่นวาความสัมพันธกับคูคาทางธุรกิจ จะชวยสงเสริมและสนับสนุนใหกิจการมีการดําเนินงานอยางมี
ประสิทธิภาพ รวมถึงมีการใชเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศในการเชื่อมโยงการดําเนินงานกับคูคาทางธุรกิจ สอดคลองกับงานวิจัยของ มนัสนันท
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มณีขัติย (2551) พบวา ประสิทธิผลพันธมิตรทางธุรกิจ ดานความไววางใจ ดานความผูกพัน ดานความรวมมือ มีความสัมพันธและผลกระทบเชิงบวก
กับศักยภาพการแขงขันโดยรวม เนื่องจาก ความสัมพันธที่เกิดขึ้นกับบริษัทคูคาจะชวยสงเสริมและสนับสนุนใหกิจการมีการดําเนินงานอยางมี
ประสิทธิผล และกอใหเกิดศักยภาพในการแขงขัน ทั้งในดานการเรียนรูองคกร ดานความสัมพันธกับลูกคา ดานประสิทธิภาพในการผลิต ดาน
แหลงที่มาของเทคโนโลยี ดานการดําเนินงาน และดานการบริหารความรู
5. กลยุทธพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ดานกลยุทธการบริหารงานจัดซื้อ มีอิทธิพลในเชิงบวกตอผลการดําเนินงานของธุรกิจพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส รานคาออนไลน มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เนื่องจากผูประกอบการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสสงเสริมใหมีการจัดซื้อสินคาผานสื่อ
อิเล็กทรอนิกส เพื่อลดขั้นตอนและเอกสารการจัดซื้อสินคา มีการกระจายการจัดซื้อผานสื่ออิเล็กทรอนิกส เพื่อสรางอํานาจตอรองในการจัดซื้อ และ
ลดทอนอํานาจตอรองของผูขาย และจัดทําแผนงานในการประสานงานระหวางผูขายวัตถุดิบ ผูผลิต และลูกคา (หวงโซทางธุรกิจ) ผานทางพาณิชย
อิเล็กทรอนิกสเพื่อลดตนทุนและคาใชจายในการดําเนินงาน สอดคลองกับงานวิจัยของ สุนันทา บุญญกิตติกุล (2547) พบวา ระบบการจัดซื้อจัดจาง
ทางอิเล็กทรอนิกส สามารถชวยใหองคกรลดคาใชจายไดทั้งทางตรงและทางออม ไมวาจะเปนราคาของวัตถุดิบไปจนถึงคาใชจายในกระบวนการผลิต
ที่ลดลง นอกจากนี้ ยังสามารถควบคุมขั้นตอนการจัดซื้อจัดจางได โดยเปนผลจาก การจัดการในการเลือกผูผลิต/ผูจัดจําหนายสินคาและบริการที่ให
สินคาคุณภาพดี ราคาเปนที่นาพอใจ และการลดตนทุนจากการเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานของเจาหนาที่ในแผนกจัดซื้อ ซึ่งรวมไปถึงการลด
กระบวนการที่อาศัยระบบเอกสารที่เปนกระดาษออกไป

5. เอกสารอางอิง
กรมนักเรียนนายเรืออากาศรักษาพระองค. การจัดการเชิงกลยุทธ (Strategic management). [online]. เขาถึงจาก
http://www.aircadetwing.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=5376485&Ntype=4: 2554.
กรมสงเสริมอุตสาหกรรม. 2554. การเขาสูธุรกิจ E-commerce. วารสารกรมสงเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม.: 12.
กัลยา วานิชยบัญชา. 2549. การใช SPSS for Windows ในการวิเคราะหขอมูล. พิมพครั้งที่ 9. กรุงเทพฯ: โรงพิมพธรรมสาร.
ธนาคารกสิกรไทย (K SME Care). ถึงเวลาแลวหรือยังที่คุณควรขยายกิจการ. [online]. เขาถึงจาก http://www.ksmecare.com/BoardD/0/25701: 2555.
ธนาคารแหงประเทศไทย. การพาณิชยอิเล็กทรอนิกส. [online]. เขาถึงจาก
http://www.bot.or.th/Thai/PaymentSystems/Others/eCommerce/Pages/eCommerce.aspx: 2554.
ธนนันท บุตรวงค. 2552. ผลกระทบของกลยุทธการใหบริการที่มีตอผลการดําเนินงานของธุรกิจจําหนายรถยนตในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ.
วิทยานิพนธ การจัดการมหาบัณฑิต. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
ธีรยุส วัฒนาศุภโชค. 2544. E-business Strategy ทางเลือกใหมของกลยุทธในยุคดิจิตอล. วารสารจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ปที่ 16 ฉบับที่ 52.: 94.
ปนัดดา แกวตรีวงษ. 2549. ความสัมพันธระหวางศักยภาพทางนวัตกรรมกับผลประกอบการของธุรกิจสงออกอิเล็กทรอนิกส เครื่องใชไฟฟาและ
อุปกรณ. วิทยานิพนธ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการการตลาด. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
พสุ เดชะรินทร. 2548. Balanced Scorecard รูลึกในการปฏิบัติ. พิมพครั้งที่ 8. กรุงเทพฯ: คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
ภาวุธ พงษวิทยาภานุ. 5 รูปแบบประเภทของเว็บไซต E-commerce. [online]. เขาถึงจาก http://www.pawoot.com/node/327: 2554.
มนัสนันท มณีขัติย. 2551. ผลกระทบของประสิทธิผลพันธมิตรทางธุรกิจที่มีตอศักยภาพการแขงขันของธุรกิจนําเทีย่ วในประเทศไทย. วิทยานิพนธ
การจัดการมหาบัณฑิต. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ. 2543. นโยบายผลิตภัณฑและราคา. กรุงเทพฯ: ธนธัชการพิมพ.
สุนันทา บุญญกิตติกุล. 2547. การศึกษาเปรียบเทียบระบบการจัดซื้อจัดจางแบบเดิมกับระบบ E-procurement. วิทยานิพนธ เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต.
มหาวิทยาลัยรามคําแหง.
สุวเนตร ธงยศ. 2549. ผลกระทบของความรูความสามารถทางนวัตกรรมและประสิทธิภาพการทํางานของนักบัญชีที่มีตอความสําเร็จขององคการของ
บริษัท. วิทยานิพนธ บัญชีมหาบัณฑิต. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
อัจฉรา จันทรแสงอรุณ และศรีรัตน จงเจริญมณีกุล. 2543. เคล็ดลับการหาเงินทุนทําธุรกิจ E-commerce. กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น.
อนุชา คูณมี. 2551. ผลกระทบของกลยุทธพาณิชยอิเล็กทรอนิกสที่มีตอศักยภาพในการแขงขันของธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในประเทศไทย.
วิทยานิพนธ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการเทคโนโลยีและพาณิชยอิเล็กทรอนิกส. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
Necmi Karagozoglu and Lindell Martin. 2004. Electronic Commerce Strategy, Operations, and Performance in Small and Medium-size
Enterprises. Journal of Small Business and Enterprise Development. 290.

- 345 -

Oral Presentation

Proceeding of RMUTTO Research Conference 2012

รูปแบบการพัฒนาศักยภาพการพึ่งตนเองของชุมชนชนบทในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
Model of Potential Development for Self-Reliance of Rural Communities in the
Northeastern Region of Thailand
วรุณีย สีมวงงาม ปนธร ธรรมสัตย คฑาวุฒิ จันทรสมุด และ เมธาวี ตันวัฒนะพงษ
Warunee Srimuang-ngam Panaton Thammasat Khatawut Chansamud and Methavee Tunwattanapong
มหาวิทยาลัยราชธานี จ.อุบลราชธานี
E-mail: damkirng@yahoo.co.th โทร. 081-5794090

บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาระดับความสามารถในการพึ่งตนเองของชุมชนชนบทในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อศึกษาตัวแปรที่มี
ความสัมพันธกับระดับความสามารถในการพึ่งตนเองของชุมชนชนบทในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ เพื่อศึกษารูปแบบการพัฒนาศักยภาพการ
พึ่งตนเองของชุมชนชนบทในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคือ หัวหนาครอบครัว ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ
ไทย จํานวน 950 คน โดยวิธีการสุมแบบหลายขั้นตอน เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ประกอบดวย แบบสอบถาม และการสัมภาษณเชิงลึก
การวิเคราะหดวยสถิติเชิงพรรณนาและสถิติเชิงอนุมานดวย คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ และการวิเคราะหถดถอยพหุคูณ
สวนการวิ เ คราะห ขอ มูล เชิง คุณ ภาพใชการวิ เ คราะหเ นื้อหา ผลการวิจัย พบว า ความสามารถในการพึ่ ง ตนเองของชุ มชนชนบทโดยรวม และ
ความสามารถในการพึ่งตนเองดานเทคโนโลยี ดานเศรษฐกิจ ดานทรัพยากรธรรมชาติ ดานจิตใจ และดานสังคมวัฒนธรรมอยูในระดับปานกลาง สวน
รูปแบบการพัฒนาศักยภาพพึ่งตนเองของชุมชนชนบท พบวา ชุมชนชนบทนอกจากจะตองพึ่งตนเองไดใน 5 ดานแลว ชุมชนชนบทที่จะสามารถ
พึ่งตนเองไดยังมีรูปแบบที่ใชในการพัฒนาสูการพึ่งตนเอง 5 ประการ ไดแก การมีภาวะผูนํา การเรียนรูรวมกันและการมีสวนรวมของชุมชนชนบท
การจัดตั้งกลุมและการหาแนวทางพัฒนากลุม การสรางจิตสํานึกในการพึ่งตนเอง และ การขอรับการสนับสนุนจากภายนอก ทั้งนี้ ชุมชนชนบทมี
กระบวนการตางๆ ในการดําเนินกิจกรรมที่แตกตางกันไปภายใตเปาหมายเดียวกันคือการพึ่งตนเอง
คําสําคัญ : การพึ่งตนเอง ชุมชนชนบท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Abstract
The purposes of this research were to study the level of rural community’s self-reliance in the Northeastern of Thailand, to study the variables
that related to the rural community’s self-reliance in the Northeastern of Thailand, and to study a potential model for self-reliance in the
Northeastern of Thailand. The research samples consisted of the rural communities of Thailand covering Northeastern provinces. The study
applied a multi-stages sampling method. The representatives for data collection comprised 950 family heads. The research tool utilized in this
study uses: by a set of questionnaires and an in-depth interview. Both descriptive and inferential statistics were employed using mean, standard
deviation, Pearson product moment correlation, and multiple regression analysis. Content analysis was also applied to analyze the qualitative data.
The major findings were as follows: The rural communities' self-reliance ability concerned technology, economic, natural resources, mental, and
socio-cultural were in median level. The rural communities also developed their self-reliance ability in 5 factors, i.e., leadership, knowledge and
public participation, forming group and ways to develop group of occupations, creation of self-reliance awareness, and acceptance of outside
support. Therefore, it could be seen that rural communities had different processes for different activities under the same purpose which was the
rural communities' self-reliance ability.
Keywords: Northeastern region, Rural communities, Self-reliance.

1. บทนํา
ในระยะของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) ประเทศไทยตองเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญในหลาย
บริบททั้งที่เปนโอกาสและขอจํากัดในการพัฒนาประเทศ จึงไดกําหนดใหมีการเตรียมความพรอมของคนและกลไกใหสามารถปรับตัวพรอมรับการ
เปลี่ยนแปลงในอนาคตและแสวงหาประโยชนอยางรูเทาทันโลกาภิวัฒนและสรางภูมิคุมกันใหกับทุกภาคสวนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ในขณะที่โครงสรางระดับชาติของประเทศมีความออนไหวและอยูในภาวะออนแอไมสามารถฟนฟูศักยภาพในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
โดยรวมไดอยางมีประสิทธิภาพนั้น แตในทุกภูมิภาคของประเทศไทยยังมีชุมชนชนบท/หมูบานจํานวนหนึ่งที่ไดพัฒนาตนเองทางเศรษฐกิจจนเขมแข็ง
สามารถชวยเหลือและพึ่งพิงระหวางสมาชิกในชุมชนชนบทได ซึ่งนับวาเปนภาพสะทอนในทางตรงกันขามกับการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมของรัฐ
(พิทยา วองกุล, 2541) ซึ่งชี้ใหเห็นวาภูมิปญญาและความเขมแข็งที่สั่งสมไวในชุมชนชนบทเหลานั้น ทําใหกระบวนทัศนและยุทธศาสตรการพัฒนา
ประเทศเริ่มเปลี่ยนมาใหความสําคัญกับเศรษฐกิจการเกษตรอีกครั้งหนึ่ง โดยคณะกรรมการนโยบายสังคมแหงชาติมีมติเห็นชอบในหลักการใหใชความ
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เขมแข็งของชุมชนชนบทเปนฐานสําคัญในการลดผลกระทบทางสังคมจากวิกฤตเศรษฐกิจ และสรางกระบวนการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืนตอไปในอนาคต
ทั้งนี้ โดยพิจารณาเห็นวาการพัฒนาความเขมแข็งของชุมชนชนบทจะเปนทางเลือกที่เปนทางรอดของสังคมไทยในยุคโลกไรพรมแดนโดยเนนการพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชนชนบท เพื่อสรางขีดความสามารถในการพึงพาตนเองและสรางความเขมแข็งใหกับครอบครัวและชุมชนชนบท อันจะนําไปสูการพึงตนเอง
และการพัฒนา ในสถานการณปจจุบัน "การพึ่งพาตนเอง" จึงเปนยุทธศาสตรและเปาหมายที่สําคัญ โดยเฉพาะอยางยิ่งการฟนฟูความเขมแข็งของชุมชน
ชนบท ซึ่งเปนหัวใจสําคัญที่จะนําไปสูการฟนฟูความเขมแข็งของสังคมโดยรวมได
คณะผูวิจัยจึงมีความสนใจศึกษาวิจัยในเรื่องดังกลาว โดยคณะผูวิจัยตระหนักวาความสามารถในการพึ่งตนเองของครอบครัวและชุมชนชนบทเปน
หัวใจสําคัญของการตอสูกับภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจ สังคมและครอบครัว/ชุมชนชนบทเทานั้นที่จะสามารถเขาใจถึงสถานการณของปญหาไดเปนอยางดี
รวมทั้งรับทราบความตองการและความจําเปนของพื้นที่อยางแทจริง
วัตถุประสงค
1. เพื่อศึกษาระดับความสามารถในการพึ่งตนเองของชุมชนชนบทในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2. เพื่อศึกษาตัวแปรที่มีความสัมพันธกับระดับการพึ่งตนเองของชุมชนชนบทในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3. เพื่อศึกษารูปแบบการพัฒนาศักยภาพการพึ่งตนเองของชุมชนชนบทในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
วรรณกรรมที่เกี่ยวของ
การพึ่งตนเองของชุมชนชนบท (A theory of self-reliance rural community) กลาววา การที่ชุมชนชนบทจะพึ่งตนเองได จะตองมีการพึ่งตนเอง
ครบ 5 ดานไดแก พึ่งตนเองดานเทคโนโลยี (Technology self-reliance) พึ่งตนเองดานเศรษฐกิจ (Economic self-reliance) พึ่งตนเองดานทรัพยากรธรรมชาติ
(Natural resource self-reliance) พึ่งตนเองดานจิตใจ (Psychological self-reliance) และพึ่งตนเองดานสังคมวัฒนธรรม (Socio-cultural self-reliance) ซึง่ เรียกวา
"TERMS" (สัญญา สัญญาวิวัฒน, 2537)
การพึ่งตนเองดานเทคโนโลยี (Technology self-reliance) หมายถึง การที่ครอบครัวมีเทคโนโลยีที่ใชในการประกอบอาชีพ หรือการดํารงชีพที่
เพียงพอทั้งในเชิงปริ มาณและเชิ งคุณภาพ มี การผสมผสานระหวางเทคโนโลยีดั้งเดิ มกับเทคโนโลยี สมั ยใหม การเพิ่ มประสิ ทธิภาพและปรับปรุง
ปจจัยพื้นฐานทางดานการผลิตหรือเทคโนโลยีทางการเกษตรจะชวยใหเกษตรกรมีผลผลิตมากทั้งปริมาณและคุณภาพ การใชเทคโนโลยีเพื่อการผลิตใหเกิด
ความเหมาะสมเปนการเพิ่มผลผลิตในภาคการเกษตรโดยไมเพิ่มพื้นที่ แตถาขาดความระมัดระวังและเกินขีดความสามารถของตนเองอาจกอภาระหนี้สิน
เพิ่มขึ้น ทําลายสุขภาพและสภาพแวดลอม (ธีระพงษ วองกุล, 2543)
การพึ่งตนเองดานเศรษฐกิจ (Economic self-reliance) หมายถึง การดํารงชีวิตทางเศรษฐกิจที่มีความมั่นคง มีอาชีพเลี้ยงตนเองดวยรายไดที่พอเพียง
ปจจัยที่ผลักดันเศรษฐกิจชุมชนชนบทพึ่งตนเองคือ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย โดยการสํารวจความตองการของชุมชนชนบทพรอมทั้งสนับสนุนใหเกิด
การพัฒนาดวยตนเองจากองคกรชุมชนชนบทที่เขมแข็ง (ดารณี รักดี, 2540)
การพึ่งตนเองดานทรัพยากรธรรมชาติ (Natural resource self-reliance) หมายถึง กลุมชุมชนชนบท รูจักเลือกใชทรัพยากรเพื่อสนองตอบการประกอบ
อาชีพเทาที่จําเปน และเมื่อนําไปใชแลวตองรูจักปรับปรุงหรือทดแทนใหคงความสมดุลและความหลากหลายไวใหมากที่สุด เงื่อนไขสําคัญที่สุดของการ
ดํารงอยูและปรับตัวของเศรษฐกิจพอเพียงคือ การที่ชุมชนชนบทยังคงมีอํานาจในการควบคุมดูแลจัดการที่มีประสิทธิภาพ พรอมทั้งการสงเสริมความรู
ความเขาใจตอความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติรวมถึงความจําเปนของการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติชุมชนชนบทมีบทบาทตอการนําสภาพแวดลอม
ตามธรรมชาติ มาใชประโยชนในการดํารงชีวิต เปนวิถีชีวิตที่อาศัยและพึ่งพิงธรรมชาติ กอใหเกิดภูมิปญญาทองถิ่นที่เปนวัฒนธรรมชุมชนชนบทในการ
อนุรักษธรรมชาติ (คณะอนุกรรมการสงเสริมความเขมแข็งของชุมชนชนบทเพื่อเผชิญปญหาวิกฤต, 2542)
การพึ่งตนเองดานจิตใจ (Psychological self-reliance) หมายถึง สภาพจิตใจที่กลาแข็งในการตอสูกับปญหาอุปสรรคตางๆ ในการดํารงชีพ การ
พัฒนาชีวิตใหมีความเจริญกาวหนา การควบคุมตนเองในการปองกันกิเลสตัณหาจนเกินความสามารถของตน ซึ่งการที่บุคคลสามารถพึ่งตนเองทางจิตใจยัง
เปนรากฐานของการพึ่งตนเองดานอื่นๆ ดวย ปจจัยของการพึ่งตนเองดานจิตใจสรางจิตสํานึกที่ดี สรางความเขมแข็งใหแกชุมชนชนบทในการมัธยัสถ ขยัน
ขันแข็ง เสียสละ และ สรางสรรค (สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย, 2538)
การพึ่งตนเองดานสังคมวัฒนธรรม (Socio-cultural self-reliance) หมายถึง สภาพชุมชนชนบทที่หัวหนามีภาวะผูนํา ซึ่งมีคุณลักษณะของความ
ตั้ งใจมุ งมั่ นในการพั ฒนาชุ มชนชนบท มี ความซื่ อสั ตย ในหน าที่ มี จิ ตเป นกุ ศล มี การยอมรั บวิ ทยาการใหม ๆ ความเชื่ อมั่ นในตนเอง เจตคติ แบบ
ประชาธิปไตย มีความจงรักภักดีตอสถาบัน และเกิดคุณคาวัฒนธรรมในชุมชนชนบท (สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย, 2538)
การที่ตองพึ่งตนเองไดทั้งหาดานตามตัวแบบ TERMS ดังกลาวนั้น องคประกอบในตัวแบบแตละองคประกอบ ตางมีความสําคัญและปฏิบัติ
หนาที่ของตน ขณะเดียวกันก็มีความสัมพันธซึ่งกันและกัน ที่เรียกวา ความสัมพันธเชิงหนาที่ (functional matrix) ซึ่งแสดงไดดังแผนภูมิที่ 1 (สัญญา
สัญญาวิวัฒน, 2537)
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แผนภูมิที่ 1 รูปแบบความสัมพันธขององคประกอบหลักในการพึ่งตนเองของชุมชนชนบท

2. วิธีดําเนินการศึกษา
เปนการศึกษาแบบผสม (Mixed methodology) โดยใชวิธีการศึกษาทั้งเชิงปริมาณ (Quantitative approach) และเชิงคุณภาพ (Qualitative
research) โดยขั้นแรกเปนการวิจัยเชิงปริมาณเพื่อศึกษาระดับความสามารถในการพึ่งตนเองและศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธกับระดับการพึ่งตนเอง
ขั้นที่สองทําการศึกษาหมูบาน 1 แหง เพื่อศึกษาเชิงคุณภาพ ไดแก รูปแบบการพัฒนาศักยภาพการพึ่งตนเองของชุมชนชนบท โดยมีกรอบแนวคิดการ
วิจัยดังแผนภูมิที่ 2
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

เพศ
อายุ
สถานภาพสมรส
จํานวนสมาชิกในครอบครัว
เวลาที่อาศัยอยูในหมูบาน (ป)
ที่พักอาศัย (เจาของ เชา)
ลักษณะบาน (หองแถว ไม ตึก)
ระยะหางจากตัวอําเภอ (กม.)
สาธารณูปโภค
ที่มาของรายไดหลัก
จํานวนเงินเก็บ (บาท)
จํานวนหนี้สิน (บาท)
ที่ดินทํากิน (เจาของ เชา)
เครื่องมือประกอบอาชีพ
มูลคาเครื่องมือที่ตองการเพิ่มเติม (บาท)

ความสามารถในการพึง่ ตนเอง
ของชุมชนชนบท

แผนภูมิที่ 2 กรอบแนวคิดการวิจัย
ประชากร
ประชากรในการศึกษาไดแก ครอบครัวในชุมชนชนบทของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
กลุมตัวอยาง
กลุมตัวอยางสําหรับการวิจัยครั้งนี้ คือหัวหนาครอบครัวชุมชนชนบทของภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งไดมาโดยวิธีการสุมแบบหลาย
ขั้นตอน (Multi – stage random sampling) โดยมีขั้นตอนดวยการเลือกจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผูวิจัยมีความเห็นวา จังหวัดที่ตั้งอยูในเขต
ภูมิภาคเดียวกัน จะมีลักษณะภูมิประเทศ ดิน ฟา อากาศ ทรัพยากรธรรมชาติ และลักษณะทางประชากรคลายคลึงกันจึงเลือกจังหวัดมาศึกษา จํานวน
4 จังหวัด ไดแก จังหวัดกาฬสินธุ นครพนม สุรินทร และ อุบลราชธานี ในแตละจังหวัดที่เลือกผูวิจัยเลือกอําเภอมาจังหวัดละ 4 อําเภอ จากนั้นจึงเลือก
ตําบลในอําเภอนั้นๆ มาอําเภอละ 9-10 ตําบล ในแตละตําบลทําการเลือกชุมชนชนบทมาศึกษาตําบลละ 1 หมูบาน รวม 38 ชุมชนชนบท ซึ่งกระจายอยู
ในแตละจังหวัดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยการดําเนินการทั้งหมดนั้นใชการเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive sampling) หลังจากนั้น
สุมครอบครัวในแตละชุมชนชนบทที่ไดโดยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบงาย (Simple random sampling) โดยมีรายชื่อครอบครัวทั้งหมดและมีการใหเลข
กํากับและทําการจับสลากชุมชนชนบทละประมาณ 25-30 ครอบครัว รวมครอบครัวทั้งหมดที่เปนกลุมตัวอยาง จํานวน 950 ครอบครัว โดยมีหัวหนา
ครอบครัวเปนผูใหขอมูล
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เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยครั้งนี้ เปนแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้น จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฏี วรรณกรรมและ
งานวิจัยที่เกี่ยวของ โดยแบบสอบถามแบงออกเปน 6 ตอน จํานวน 1 ชุดและแบบสัมภาษณระดับลึก จํานวน 1ชุด และแนวทางการสนทนากลุมซึ่งมี
รายละเอียด ดังตอไปนี้
1. แบบสอบถาม (Questionnaires) ประกอบดวย 6 ตอน คือ
ตอนที่ 1 แบบสอบถามขอมูลเกี่ยวกับภูมิหลังของครอบครัวและหัวหนาครอบครัว
ตอนที่ 2 แบบสอบถามขอมูลเกี่ยวกับการพึ่งตนเองของครอบครัวดานเทคโนโลยี
ตอนที่ 3 แบบสอบถามขอมูลเกี่ยวกับการพึ่งตนเองของครอบครัวดานเศรษฐกิจ
ตอนที่ 4 แบบสอบถามขอมูลเกี่ยวกับการพึ่งตนเองของครอบครัวดานทรัพยากร
ตอนที่ 5 แบบสอบถามขอมูลเกี่ยวกับการพึ่งตนเองของครอบครัวดานสังคมวัฒนธรรม
ลักษณะคําถามเปนแบบปลายปดแบบมาตราสวนประเมินคา (Rating scale) 5 ระดับ ดังนี้
5 หมายถึง ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดในประเด็นที่ถามอยูในระดับมากที่สุด
4 หมายถึง ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดในประเด็นที่ถามอยูในระดับมาก
3 หมายถึง ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดในประเด็นที่ถามอยูในระดับปานกลาง
2 หมายถึง ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดในประเด็นที่ถามอยูในระดับนอย
1 หมายถึง ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดในประเด็นที่ถามอยูในระดับนอยที่สุด
ใหผูตอบเลือกตอบเพียง 1 ตัวเลือก เกณฑการใหคะแนน โดยเรียงลําดับคะแนนตั้งแตเห็นดวยนอยที่สุดไปถึงเห็นดวยมากที่สุด ขอความมีคะแนน
ตั้งแต 1 ถึง 5 คะแนนตามลําดับ
2. การสัมภาษณระดับลึก (In-depth interviews) แนวทางการสัมภาษณระดับลึก (In-depth interviews) ประกอบดวย 1) จุดเดนของชุมชน
ชนบทที่พึ่งตนเองได ทานคิดวามีลักษณะอยางไร 2) ทานมีวิธีคิดอยางไร ทําอะไรบาง ที่จะทําใหชุมชนชนบทอยูรอดและพึ่งตนเองได 3) การ
พึ่งตนเองในเทคโนโลยีในชุมชนชนบทของทานมีลักษณะเปนอยางไร และอยูในระดับใด 4) การพึ่งตนเองในดานเศรษฐกิจในชุมชนชนบทของทาน
มีลักษณะเปนอยางไร และอยูในระดับใด 5) การพึ่งตนเองในดานทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนชนบทของทาน มีลักษณะเปนอยางไร และอยูในระดับ
ใด 6) การพึ่งตนเองในดานจิตใจในชุมชนชนบทของทานมีลักษณะเปนอยางไร และอยูในระดับใด 7) การพึ่งตนเองในดานสังคมวัฒนธรรมในชุมชน
ชนบทของทานมีลักษณะเปนอยางไร และอยูในระดับใด 8) ทานคิดวามีปจจัยหรือเงื่อนไขอะไรบางที่เปนอุปสรรคหรือสนับสนุน การพึ่งตนเองของ
ชุมชนชนบท 9) ทานมีแนวทางสงเสริมอยางไรที่จะทําใหชาวบานพึ่งตนเองไดในดานตางๆ และ 10) ทานคิดวาหนวยงานหรือองคกรภายนอกจะตอง
เขามาชวยเหลือสนับสนุนหรือไม อยางไร
การสรางและพัฒนาเครื่องมือ
ผูวิจัยไดสรางและพัฒนาเครื่องมือโดยมีขั้นตอน ดังนี้
1. แบบสอบถาม (Questionnaires)
1.1 ศึกษาทฤษฎี แนวคิด หลักการจากหนังสือ ตํารา เอกสาร วรรณกรรมและงานวิจัยตางๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อเปนแนวทางในการ
สรางแบบสอบถาม
1.2 นําขอมูลที่ไดจากการศึกษามาประมวล เพื่อกําหนดเปนโครงสรางของเครื่องมือและขอบเขตของเนื้อหา
1.3 สรางแบบสอบถามตามขอบเขตของเนื้อหา ครอบคลุมตามวัตถุประสงคของการวิจัยและตามรายละเอียดของนิยามศัพท
เฉพาะของตัวแปร
1.4 ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
2. การสัมภาษณระดับลึก (In – depth Interviews)
นําแบบสัมภาษณที่ผูวิจัยสรางขึ้น เสนอผูทรงคุณวุฒิจํานวน 5 ทาน เพื่อตรวจสอบความครอบคลุมครบถวน
การเก็บขอมูลเชิงปริมาณ
ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลในเชิงปริมาณ โดยใชแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้นเองโดยการสังเคราะหจากเอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวของแลวผูวิจัยไดจัดทําเปนแบบสอบถามเพื่อใชเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางจํานวน 950 คน โดยจัดสงทางไปรษณีย
การเก็บขอมูลเชิงคุณภาพ
จากการวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยไดทําการศึกษาหารูปแบบของการพึ่งตนเองโดยทําการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ศึกษาชุมชน
ชนบท จํานวน 1 ชุมชนชนบท คือ ชุมชนชนบทบานโนนสมบูรณ หมูที่ 4 ตําบลทาหลวง อําเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี เนื่องจากเหตุผล
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ที่วา ชุมชนชนบทสวนใหญในภาคตะวันออกเฉียงเหนืออยูในบริบทที่ใกลเคียงกันมาก ทั้งดานเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี
ตลอดจนสภาพภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ดังนั้น ผูวิจัยจึงทําการเลือกชุมชนชนบทแหงนี้ทําการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการศึกษาขอมูลพื้นฐานของ
หมูบานที่เปนกรณีศึกษา (Case study) โดยวิธีการตางๆ ไดแก การสัมภาษณทั้งแบบที่มีโครงสรางและไมมีโครงสราง การสนทนาพูดคุยทั้งที่เปน
ทางการและไมเปนทางการ การสังเกตอยางมีสวนรวมและไมมีสวนรวม การจดบันทึก การเขารวมประชุมกับชาวบานในงานตางๆ การสัมภาษณ
เจาะลึกผูนํากลุม หรือ ผูนําชุมชนชนบท การเก็บรวบรวมขอมูลจากเอกสารของหมูบาน
การวิเคราะหขอมูล
1. ขอมูลเชิงปริมาณ สถิติที่ใช ไดแก คาเฉลี่ย (Mean) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) การวิเคราะหถดถอยพหุคูณ (Multiple
regression analysis)
2. ขอมูลเชิงคุณภาพ ใชวิธีวิเคราะหเนื้อหา (Content analysis)

3. ผลการศึกษาและอภิปรายผล
ผลการศึกษา
ตารางที่ 1 ความสามารถในการพึ่งตนเองของชุมชนชนบท
ดาน

กาฬสินธุ

ในภาพรวม
ดานเทคโนโลยี
ดานเศรษฐกิจ
ดานทรัพยากร
ดานจิตใจ
ดานสังคมวัฒนธรรม

สุรินทร

S.D.
.54
.68
.67
.68
.81
.69

3.22
2.78
2.94
3.26
3.60
3.38

นครพนม

S.D.
.56
.74
.69
.68
.66
.55

3.49
3.09
3.21
3.48
3.84
3.49

อุบลราชธานี

S.D.
.58
.66
.65
.73
.78
.73

3.31
2.95
3.04
3.36
3.61
3.40

รวม

S.D.
.44
.67
.57
.58
.52
.50

3.50
3.03
3.27
3.41
3.89
3.75

3.38
2.79
3.11
3.38
3.73
3.30

S.D.
.54
.66
.66
.67
.72
.54

จากตารางที่ 1 ความสามารถในการพึ่งตนเองของครอบครัวและชุมชนชนบท พบวา ครอบครัวสวนใหญมีความสามารถในการพึ่งตนเอง
โดยรวมและความสามารถในการพึ่งตนเองดานเทคโนโลยีดานเศรษฐกิจ ดานทรัพยากรธรรมชาติ ดานจิตใจและดานสังคมวัฒนธรรมอยูในระดับ
ปานกลางและไมแตกตางกัน ทั้ง 4 จังหวัด

ตารางที่ 2 สัมประสิทธิ์สหสัมพันธของตัวแปรที่ใชในการศึกษาที่มีความสัมพันธกับระดับพึ่งตนเองของชุมชนชนบทในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
ตัวแปร
X1
X2
X3
X4
X5
X6
X7
X8
X9
X10
X11
X12
X13
X14
X15

X1
1
-.153*
-.118*
.132*
-.074*
.092*
-.148*
.044
-.045
-.068
.133*
.020
-.022
-.037
-.045

X2

X3

X4

X5

X6

X7

X8

X9

X10

X11

X12

X13

X14

X15

1
.448*
-.486*
.465*
-.324*
.463*
-.313*
.320*
.402*
-.151*
.170*
.151*
.271*
-.145*

1
-.395*
.356*
-.367*
.354*
-.279*
.324*
.301*
-.124*
.123*
.193*
.246*
-.089*

1
-.593*
.048*
-.633*
.463*
-.354*
-.466*
-.125*
-.207*
-.248*
-.388*
.030

1
-.368*
.433*
-.346*
.328*
.371*
.163*
.190
.344*
.282*
-.077*

1
-.343*
.272*
-.085*
-.311*
-.071*
-.177*
-.131*
-.217*
.021

1
-.382*
.261*
.052
.009
.222*
.180*
.345*
-.138

1
.281*
-.300*
.094*
-.084
-.056*
-.228*
.085*

1
.216
-.257*
.154*
.112*
.152
-.150*

1
.047
.035
.205*
.253*
-.035

1
.135*
.051
-.051
.018

1
.202*
.042
.070*

1
.159*
.192*

1
.074*

1

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05
X1 หมายถึง เพศ
X5 หมายถึง เวลาทีอ่ าศัยอยูในชุมชนชนบท (ป) X9 หมายถึง สาธารณูปโภค
X13 หมายถึง ที่ดินทํากิน (เจาของ เชา)
X2 หมายถึง อายุ
X6 หมายถึง ที่พักอาศัย (เจาของ เชา)
X10 หมายถึง ที่มาของรายไดหลัก X14 หมายถึง เครื่องมือประกอบอาชีพ
X3 หมายถึง สถานภาพสมรส X7 หมายถึง ลักษณะบาน (หองแถว ไม ตึก) X11 หมายถึง จํานวนเงินเก็บ (บาท) X15 หมายถึง มูลคาเครื่องมือที่ตองการเพิ่มเติม (บาท)
X4 หมายถึง จํานวนสมาชิกในครอบครัว X8 หมายถึง ระยะหางจากตัวอําเภอ (กม.) X12 หมายถึง จํานวนหนี้สิน (บาท )
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จากตารางที่ 2 ปจจัยที่มีความสัมพันธกับ ระดับการพึ่งตนเองของครอบครัวและชุมชนชนบท พบวาตัวแปรทุกตัวมีความสัมพันธระดับการ
พึ่งตนเองของครอบครัว

ตารางที่ 3 สัมประสิทธิ์ถดถอยพหุคูณดวยวิธี stepwise ระหวางตัวแปรอิสระกับความสามารถในการพึ่งตนเองของชุมชนชนบท
ลําดับ
การเขาสมการ
คาคงที่
1
2
3
4
5
6
7
8

คาสัมประสิทธิ์

R2

ตัวแปรที่เขาสมการ
อายุ
เครื่องมือประกอบอาชีพ
ที่ดินทํากิน
เวลาที่อาศัยอยูในชุมชนชนบท
สาธารณูปโภค
ระยะหางจากอําเภอ
จํานวนสมาชิกในครอบครัว
ที่มาของรายไดหลัก

4.345
-.135
.193
.055
0.055
-.667
.107
.075
.037

.655
.686
.703
.742
.781
.822
.830
.839

คา R2
ที่เปลี่ยนแปลง
.655
.031
.017
.039
.039
.041
.008
.009

t
10.745
-6.268
5.697
3.094
3.585
-3.449
2.436
2.323
2.162

Sig.
.000
.000
.000
.002
.000
.001
.015
.020
.031

จากตารางที่ 3 ปจจัยพื้นฐานที่มีความสัมพันธกับการพึ่งตนเองของชุมชนชนบทไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 รวม 8 ตัวแปร ไดแก
อายุ เครื่องมือประกอบอาชีพ ที่ดินทํากิน เวลาที่อาศัยอยูในชุมชนชนบท สาธารณูปโภคระยะหางจากอําเภอ จํานวนสมาชิกในครอบครัว และที่มา
ของรายไดหลัก โดยตัวแปร ทั้ง 8 ตัวดังกลาวรวมอธิบายความแปรปรวนการพึ่งตนเองของชุมชนชนบทไดประมาณรอยละ 83.9 สวนที่เหลืออีกรอย
ละ 16.1 เกิดจากปจจัยหรือตัวแปรอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการพึ่งตนเอง
รูปแบบการพัฒนาศักยภาพการพึ่งตนเองของชุมชนชนบท พบวา การที่ชุมชนชนบทจะสามารถพึ่งตนเองไดนั้น มีองคประกอบที่ประกอบไป
ดวย การมีภาวะผูนํา (Leadership) การเรียนรูรวมกันและการมีสวนรวมของชุมชนชนบท (Knowledge and public participation) การจัดตั้งกลุมและ
การหาแนวทางพัฒนากลุม (Forming group and ways to develop group of occupations) การสรางจิตสํานึกในการพึ่งตนเอง (Creation of self-reliance
awareness) และการขอรับการสนับสนุนจากภายนอก (Acceptance of outside support)

อภิปรายผล
ระดับความสามารถในการพึ่งตนเองของครอบครัว
1. ทางดานเทคโนโลยี พบวา มีคาเฉลี่ยการพึ่งตนองคอนขางต่ํา จากสภาพการณดังกลาวเกิดจากสถานการณทางเศรษฐกิจหรือการประกอบอาชีพ
สมัยใหมมีแนวโนมสูงขึ้น ในขณะเดียวกัน การใชเทคโนโลยีสมัยใหมที่ตองนําเขาโดยการซื้อดวยเงินมีราคาสูงขึ้น
2. ทางดานเศรษฐกิจ พบวา มีระดับคาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง คอนขางต่ํา แสดงใหเห็นวาสถานการณดังกลาวอาจเกิดจากฐานการผลิตทาง
เศรษฐกิจหรือการประกอบอาชีพในหมูบานไมมีความหลากหลาย กอปรทั้งอํานาจการตอรองในการซื้อขายก็อยูในระดับต่ํา จึงสงผลใหตองพึ่งพาการผลิตการ
บริโภค และการซื้อขายแลกเปลี่ยนหรือการตลาดภายนอกหมูบานมีแนวโนมมากขึ้นตามลําดับ จนไมสามารถพึ่งตนเองได ทั้งยังมีการใชตนทุนในการผลิตสูง
ยอมสงผลใหรายไดโดยรวมไมสมดุลกับรายจาย
3. ทางดานทรัพยากร พบวา หมูบานซึ่งเปนกลุมตัวอยางมีระดับการพึ่งพาตนเองอยูในระดับปานกลาง ทั้งนี้ อาจเกิดจากสถานการณทางดาน
ทรัพยากรดังกลาวก็มีความรอยหรอและเสื่อมโทรมลงไมสามารถนํามาใชในการประกอบอาชีพไดเทาที่ควร ซึ่งอาจจะเปนผลมาจากการเรงรัดพัฒนาดวย
เทคโนโลยีสมัยใหม และความตองการใชทรัพยากรเพิ่มขึ้นเพื่อสนองตอบอัตราการเพิ่มขึ้นของประชากรหรือไมมีการบํารุงรักษาเทาที่ควร
4. ทางดานจิตใจ พบวา ผลการวิจัยมีระดับคาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลางแสดงใหเห็นวาศักยภาพการพึ่งตนเองทางจิตใจของหมูบานในระดับที่
คอนขางดี แตยังไมสมบูรณ ทั้งนี้ อาจเกิดจากสถานการณ ทางเศรษฐกิจ และสังคมวัฒนธรรมบีบรัดจนทําใหทุกคนตองดิ้นรนตอสูเพื่อความอยูรอดจนเปนผล
ใหความสัมพันธตามโครงสรางแบบเครือญาติที่มีความใกลชิดกันกลายไปเปนแบบผิวเผินตางคนตางอยูมากขึ้น
5. ทางดานสังคมวัฒนธรรม ที่ผลงานวิจัยพบวามีระดับเฉลี่ยอยูในระดับปานกลางคอนขางสูง แสดงใหเห็นศักยภาพการพึ่งตนเองทางสังคม
วัฒนธรรมของหมู บ านที่ ตกเป นตัวอย างอยู ใน ระดั บคอนข างสู ง ทั้ งนี้ อาจเกิ ดจากการที่ ประชาชนในหมูบ านยังให ความสํ าคั ญและเห็นคุ ณค าของ
ขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมดั้งเดิมของหมูบานโดยมีการเขารวมกิจกรรมเหลานั้นเมื่อมีโอกาส
รูปแบบการพัฒนาศักยภาพการพึ่งตนเองของหมูบาน
1. ภาวะผูนํา (Leadership) พบวา บทบาทของผูนําจะมีบทบาทสําคัญในการประสานงานกับสมาชิกและองคกรตางๆ ในหมูบานใหเมามีสวนรวม
ในการพัฒนาหรือแกปญหาหมูบานรวมกัน
2. ปจจัยทางดานการเรียนรูรวมกันและการมีสวนรวมของประชาชนในหมูบาน
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3. ปจจัยทางดานการจัดตั่งกลุมและการหารแนวทางพัฒนากลุมพบวา การรวมกลุมหรือการสรางเครือขายจะเปนตัวชี้วัดใหเห็นถึงศักยภาพการ
พึ่งตนเองในหมูบานไดเพราะการรวมกลุมกันเปนการเสริมสรางความเปนปกแผนทางดานจิตในและความรูสึกเปนเจาของรวมกันไดเชนเดียวกัน
4. การสรางจิตสํานึกในการพึ่งตนเอง การสรางจิตสํานึกในการพึ่งตนเองจะเปนเสมือนภูมิคุมกันใหชุมชนชนบทพรอมเผชิญกับการเปลี่ยนแปลง
ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ดวยการเสริมสรางใหครอบครัวมีความมั่นคงทางดานเศรษฐกิจหรืออาชีพนั้นเองและสรางสัมพันธภาพที่ดีของคนในครอบครับ โดยจัด
กิจกรรมปฏิสัมพันธกันอยางตอเนื่อง
5. การขอรับการสนับสนุนจากภายนอก ชุมชนชนบทหรือชาวบานไมไดคิดวาลําพังแตชุมชนชนบทเองจะสามารถพัฒนาทุกสิ่งทุกอยางให
ประสบความสําเร็จไดทุกเรื่อง การรับการสนับสนุนจากหนวยงานภายนอกทั้งทางราชการและภาคเอกชนก็ยังเปนสิ่งจําเปน

ขอเสนอแนะ
1. ควรพัฒนาความเขมแข็งทางความคิดและจิตใจของสมาชิกในชุมชนชนบทไปพรอมๆ กันกับการพัฒนาเศรษฐกิจ
2. ควรใหความสําคัญกับกระบวนการเรียนรู การสรางและการจัดการศูนยเรียนรูในชุมชนชนบทเพื่อใหบุคคล ครอบครัวและชุมชนชนบท
ไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกัน
3. ควรเนนแนวทางการพัฒนาจากภายในโดยพัฒนา หลายมิติพรอมกันอยางสมบูรณ
4. การพั ฒ นาในอนาคตต อ งคํ า นึ ง การพั ฒ นาในองค ร วม โดยใช ฐ านภู มิ ป ญ ญาท อ งถิ่ น และการมี ส ว นร ว มของประชาชน และ
กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อใหชุมชนชนบทไดเรียนรู สามารถวิเคราะหวิจัยและใชผลการวิจัยสําหรับการพัฒนาตนเองได
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การจัดการธุรกิจผาไหมแพรวา ของผูผลิตผาไหมแพรวาในอําเภอคํามวง จังหวัดกาฬสินธุ
Phrae Wa Silk Business Management of Silk Fabric Manufacturer Khammuang District at Kalasin
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การศึกษาการจัดการธุรกิจผาไหมแพรวา มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาการจัดการธุรกิจ ผาไหมแพรวา ของผูผลิตผาไหมแพรวาในอําเภอคํามวง
จังหวัดกาฬสินธุ 2) เปรียบเทียบผลการจัดการธุรกิจผาไหมแพรวาในแตละตําบล และ 3)ศึกษาความสัมพันธระหวางรายไดกับอายุ การศึกษาและประสบการณ
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปน แบบสัมภาษณ กลุมตัวอยาง104 คน การวิเคราะหขอมูลใชคาเฉลี่ย รอยละ และ chi – square ผลการศึกษาพบวา
การผลิต ผูจัดการธุรกิจผาไหมแพรวาไดรับความรูในการผลิตผาไหมแพรวามาจากมารดาเปนผูถายทอดให ในการใชสีนั้น จะเนนสีที่สด มีความเงางามบน
เนื้อผาจะเนนไปทางสีแดงซึ่งเปนสีสัญลักษณของผาแพรวา สวนใหญอายุระหวาง 30-40 ป จบการศึกษาประถมศึกษาเปนสวนใหญมีประสบการณในการ
ผลิตผาไหมแพรวา 11-30 ป เปนสวนมาก โดยไดรับการถายทอดความรูมาจากบรรพบุรุษ ผลิตภัณฑผาไหมแพรวาที่ทําการผลิต ไดแกผาผืนลายตางๆ เชน
ลายเกาะ ลายลวง ลายจกดาว
ผลรายไดทั้งหมดจากการจัดการธุรกิจผาไหมแพรวาตอป พบวา ตําบลทุงคลอง มีรายไดเฉลี่ยตอคนตอป 43,058 บาท คิดเปนรอยละ 19.60
รองลงมา ตําบลโพน มีรายไดตอคนตอป 36,545 บาท คิดเปนรอยละ 16.64 ตําบลเนินยางมีรายไดตอคนตอป 39,000 บาทคิดเปน รอยละ 17.76
ผลความสัมพันธรายไดกับอายุมีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ทั้งนี้รายไดกับการศึกษา และรายไดกับประสบการณไมมี
ความสัมพันธกันที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05
คําสําคัญ : การจัดการ ธุรกิจ ผาไหม แพรวา

Abstract
Management of Phrae Wa silk that the objective was to study business management, silk that In the silk in the district khammuang Province.
To compare the results of silk and silk in each district and to study the relationship between income and age. Education and experience. Tools used
to collect data is interviewing 104 people the mean percentage and chi – square results showed that. Production Manager Phrae Wa silk that has
been in the production of Phrae Wa silk come from the mother to live. To use it. The highlight of the live The shine on the fabric is oriented
toward the red satin, which is a symbol of that Mostly aged between 30 -40 years of graduate school is the most experienced in the production of
Phrae Wa silk Geneva from 11 to 30 years, largely on a knowledge of their ancestors. In the production of silk and silk products. Fabrics and
designs such as Lai Lai Island Co-star offensive.
The total revenue of the business Phrae Wa silk, that was the sub-fields of the canal had a median income per person per year for 43,058
baht per cent 19.60, followed by the district Phon income per person per year for 36,545 baht. 16.64 percent of the district's revenue per tire for
39,000 baht, or 17.76 percent (%)
The relationship between income and age were associated with statistically significant 0.05 revenues to education. And has experienced no
significant correlation between the levels of 0.05.
Keywords: Phraewa silk business management, Silk fabric manufacturer.

บทนํา
ประเทศไทยเปนแหลงผลิตไหมและผลิตภัณฑไหมที่มีคุณภาพและมีชื่อเสียงมากแหงหนึ่งของโลก มีแรงงานในอุตสาหกรรมจํานวนมาก โดยเฉพาะ
แรงงานในชนบท ผาไหมและผลิตภัณฑผาไหมของไทย เปนเอกลักษณไทยยอมรับในดานความงดงามของสีสัน และลวดลาย รวมถึงฝมือการทอผาของคน
ไทยที่ไดรับการถายทอดมาจนถึงปจจุบันซึ่งผาไหมและผลิตภัณฑ ไหมของไทยนั้น ไดรับความนิยมอยางแพรหลายทั้งจากชาวไทยและชาวตางประเทศ ไหม
ไทย เปนสินคาหัตถกรรมที่มีขั้นตอนการผลิตที่ใชแรงงานคนไทยเปนหลักซึ่งเหมาะสมกับโครงสรางเศรษฐกิจของประเทศไทยที่มีแรงงานเปนจํานวนมาก
กลาวคืออุตสาหกรรมการผลิตไหมไทยสามารถสรางงานใหกับชาวบาน และเปนการเพิ่มรายไดใหแรงงานในชนบทดวย ภาคอีสานถือไดวาเปนแหลงเลี้ยง
ไหม และความรูทางหัตถกรรมการทอผาไหมซึ่งไดเกี่ยวพันกับวิถีชีวิตของชาวอีสานเปนเวลานาน หลายรอยปคูกับประวัติศาสตรชาติไทยเรา ดังหลักฐาน
จากการขุนคนพบทางโบราณคดีที่บานเชียง ซึ่งเปนแหลงโบราณคดีกอนประวัติศาสตรในประเทศไทย พบหลักฐานวามีเศษผาและเสนใยของฝายและไหม
ตามกําไลสําริด สรอยและเศษโลหะซึ่งแสดงใหเห็นวามนุษยกอนประวัติศาสตรในประเทศไทยมีการทอผา ทั้งผาฝายและ ผาไหมขึ้นใชแลวและกระบวนการ
นี้ไดสืบตอมาในสมัยประวัติศาสตร (วิบูลย ลี้สุวรรณ, 2531 : 8)
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จังหวัดกาฬสินธุ เปนจังหวัดหนึ่งในภาคอีสานซึ่งมีชื่อเสียงในดานการทอผาซึ่งเปนหัตถกรรมในครัวเรือนของราษฎรในจังหวัดกาฬสินธุ ในอดีตมี
การทําอยางกวางขวางรวมถึงการปลูกหมอนและเลี้ยงไหมดวย ซึ่งถือเปนภูมิปญญาทองถิ่นที่ถายทอดสืบตอกันมาจนถึงปจจุบันการปลูกหมอนเลี้ยงไหมและ
การทอผานั้นทําขึ้นเพื่อเปนเครื่องนุงหมและเปนอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายไดใหกับครอบครัวในดานลวดลายของผาไหมนั้นกลุมชุมชนชวยกันออกแบบจนเปน
เอกลักษณเฉพาะตัว จากการประกวดผาไหมจากทุกภาคที่ตําหนักภูพานราชนิเวศนผาไหมแพรวาลายเกาะไดรับรางวัลชนะเลิศจากการประกวดลายผาไหมแพร
วา จนเปนที่กลาวขานกันวาเปนจังหวัดที่มีผาไหมแพรวาสวยที่สุด เปนผลผลิตที่สรางชื่อเสียงและเกียรติยศใหกับจังหวัดกาฬสินธุ (ประมวล เสติ, 2544 : 3)
แตจากการศึกษาที่ผานมาพบวาผาไหมแพรวายังมีปญหา ดานการจัดการ ในดานการผลิต ผลิตภัณฑ ราคา ชองทางการจัดจําหนายและการสงเสริมการตลาด
ทั้งนี้ในการผลิตที่ใชตนทุนสูง โดยเฉพาะราคาของเสนไหมที่แพงราคาของผาผืนแพรวาถูกไมคุมทุน ทําใหราคาจําหนายไมสามารถแขงขันกับผาไหมชนิด
อื่นได ดานการตลาด ตลาดจําหนายแคบ สวนใหญจะจํากัดอยูที่ผูมีฐานะปานกลางถึงฐานะดี เนื่องจากราคาจําหนายและคาดูแลรักษาคอนขางสูง ปญหาการ
ขายตัดราคากันเองของผูผลิต เนื่องจากการประสานงานและประสานประโยชนยังไมทั่วถึงและบางชวงถึงฤดูการทํานา มีผูผลิตผลิตภัณฑออกมาจํานวนมาก
ทําใหมีการขายตัดราคากันเอง จึงตองการใหหนวยงานราชการและเอกชน สนับสนุนในเรื่องการประชาสัมพันธ และจัดหาตลาด การฝกอบรม เพื่อเพิ่มพูน
ทักษะการแปรรูปผลิตภัณฑเพื่อใหตรงกับความตองการของตลาดทั้งภายในและนอกประเทศ จากที่กลาวมาขางตน ผูวิจัยมีความสนใจที่จะศึกษา การจัดการ
ธุรกิจผาไหมแพรวาของผูผลิตผาไหมแพรวา อําเภอ คํามวง จังหวัดกาฬสินธุ เพื่อนําขอสนเทศจากการวิจัยมาใชประโยชนแกผูมีสวนเกี่ยวของในการวางแผน
และหาแนวทางในการดําเนินการพัฒนาปรับปรุง การจัดการธุรกิจผาไหมแพรวาของผูผลิตผาไหมแพรวาใหดียิ่งขึ้น
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาการจัดการธุรกิจผาไหมแพรวาของผูผลิตผาไหมแพรวาในอําเภอคํามวง จังหวัดกาฬสินธุ
2. เพื่อเปรียบเทียบผลการจัดการธุรกิจผาไหมแพรวาในแตละตําบล
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางรายไดกับอายุ ประสบการณและการศึกษา

วิธีดําเนินการวิจัย
การเก็บรวบรวมขอมูล
1.การเก็บรวบรวมขอมูล การจัดการธุรกิจผาไหมแพรวาของผูผลิตผาไหมแพรวาในอําเภอคํามวง จังหวัดกาฬสินธุ มีขั้นตอนดังนี้
2.ขอความอนุเคราะหจากฝายบัณฑิตศึกษา ในการออกหนังสือขอความรวมมือจาก ผูผลิตผาไหมแพรวา ในอําเภอ คํามวง จังหวัด
กาฬสินธุ เพื่อดําเนินการเก็บรวบรวม ขอมูล
3.ดําเนินการเก็บขอมูลจากแบบสัมภาษณผูผลิตผาไหมแพรวาใน อําเภอคํามวง จ.กาฬสินธุ จํานวน 104 คน ผูศึกษาและผูชวยเปนผู
สัมภาษณผูผลิตผาไหมแพรวาโดยใชเวลา 7 วัน
4. ผูวิจัยรวบรวมขอมูลที่ไดจากแบบสัมภาษณ ดําเนินการตรวจสอบความถูกตองและ ความสมบูรณของขอมูล
การวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยไดดําเนินการจัดกระทําขอมูลและทําการวิเคราะหขอมูลในการวิจัย ดังนี้
1. ตรวจสอบความสมบูรณของขอมูลที่ไดจากการรวบรวม เพื่อเตรียมการวิเคราะห
2. นําขอมูลที่ไดมาจําแนกตามความมุงหมาย เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการวิเคราะหขอมูล
3. วิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพดวยวิธีการสรุปประเด็นตามกรอบแนวคิด และทฤษฎีที่ใชในการวิจัย
4. ใชคาสถิติพรรณนา X รอยละ
5. ผูวิจัยนําเสนอผลการวิเคราะหดวยวิธีพรรณนาวิเคราะห โดยนําเสนอประเด็นการจัดการธุรกิจของผูผลิตผาไหมแพรวา ใน
อําเภอคํามวง จังหวัดกาฬสินธุ
6. สถิติทดสอบ x2 - Test

ผลการวิจัย
จากการสัมภาษณผูผลิตผาไหมแพรวามีลักษณะการจัดการสรุปไดดังนี้ ดังนี้
การผลิตผาไหมผาแพรวาในปจจุบันไดรับการสงเสริมจาก มูลนิธิสงเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทําใหมีการสืบ
ทอดศิลปะการทอผาแพรวาแพรหลายมากขึ้น เปนที่นิยมมากขึ้น ความตองการผาแพรวามีตามทองตลาดจึงมีเพิ่มขึ้น จึงพยายามผลิตผาใหผูคนไดซื้อ
หลากหลายระดับราคา สําหรับราคาที่ต่ําลงมา คือประมาณ 2,500 – 3,500 บาท ตอผืน (4 หลา) นั้นมักมีลวดลายนอย สีสันนอย และยังอาจใชวิธียกเขา เพื่อ
ความรวดเร็ว แทนที่จะใชนิ้วยกดายสอดเชนเดิม ความประณีตของลวดลายจึงตองลดทอนลงไป เนื่องจากการยกเขานั้นเหมือนการทําพิมพ ที่จะตองปรากฏ
ลายซ้ําๆ เปนชวงๆ ในรอบหนึ่งๆ ของพิมพ
ผลิตภัณฑ สําหรับการออกแบบผลิตภัณฑ สวนใหญผูจัดการธุรกิจผลิตภัณฑจะคํานึงถึงความตองการของผูบริโภค ดูจากการจําหนายที่ผานมา
โดยการออกแบบลวดลายเพิ่มเติมเล็กนอยแตไมทิ้งลายเดิมยังคงอนุรักษลายเดิมไว ไมวาจะเปนผาผืนลายเกาะ ผืนลายลวง ผาผืนลายจก ผาสไบ ผาผันคอ
ผูจัดการธุรกิจผาไหมแพรวาจะเปนผูออกแบบเอง โดยดูจากยอดจําหนายของตนเองวาผลิตภัณฑรูปแบบไหนขายดีที่สุดและจากการสอบถามจากลูกคาทีม่ า
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ซื้อนอกจากนั้นยังมีการออกแบบตามคําสั่งซื้อของลูกคาดวย จุดเดนของผลิตภัณฑผาไหมแพรวาของทั้งหกตําบลในอําเภอคํามวงนัน้ โดยสวนมากแลวจะมี
จุดเดนที่ลวดลายสวยงามเนนสีสด ประณีต และสีไมตก เนื้อผามีความเงางามเสมอ ไมมีเครื่องจักรที่สามารถทอได นอกจากทอดวยมือเทานั้นซึ่งมีทั้งการ
ทอ การถักทั้งทุมเทหยาดเหงื่อ จิตวิญญาณ กวาจะทอไดแรงกายซึ่งยากตอการลอกเลียนแบบจนไดรับการยกยองวาเปนราชินีแหงไหม เชือ่ วาผูใ ดไดสวมใส
จะทําใหมีสงาราศี
ดานราคา การกําหนดราคาผลิตภัณฑผาแพรวา คือจํานวนเงินที่ตองจายในการแลกเปลี่ยนกับสินคาในการกําหนดราคาคิดจากตนทุนการผลิตรวม
กับกําไรที่ตองการคิดตนทุนการผลิต คือคาใชจายที่ใชในการผลิตแตละครั้ง ไดแก คาวัสดุการทอผาแพรวา เชน เสนไหม สียอมไหมเปนตน คาใชจายใน
การดําเนินการ เชนคาแรงทอ คาประชาสัมพันธ บริการจัดจําหนาย กําไรที่คิดประมาณ 5- 20 % ของตนทุนการผลิต ซึ่งมีวิธีการคิดราคาผาแพรวา
หลักเกณฑในการกําหนดราคา การกําหนดราคาสินคาของกลุมผูจัดการธุรกิจผาไหมแพรวาสวนใหญแลวใชหลักการกําหนดราคา ดังนี้ ราคาสินคา =
ราคาวัตถุดิบ + คาแรงในการผลิต + กําไร (คิดจาก 5 – 20% ) ซึ่งในการคิดราคาจะไมใหตนเองขาดทุน
ดานการจัดจําหนาย ชองทางการจัดจําหนาย ผูจัดการธุรกิจผาไหมแพรวาของอําเภอคํามวงจะมีชองทางการจัดจําหนายสินคาโดยการออกบูชรานคาที่
ทางหนวยงานราชการจัดขึ้นตามจังหวัดตางในงานเทศกาลและประเพณีตางๆโดยหนวยงานราชการไดแก พัฒนาชุมชน เกษตรอําเภอ จะทําการแจงผูจัดการ
ธุรกิจผาไหมแพรวาทราบวาจะมีการจัดงานที่ไหนเทศกาลอะไรบาง เพื่อใหผูจัดการธุรกิจผาไหมแพรวานําสินคาไปจําหนาย เชนงานเทศกาลผาไหมแพรวาใน
จังหวัดกาฬสินธุ งานกาชาดกาฬสินธุ เทศกาลงานไหมจังหวัดขอนแกน การเดินทางไปจัดจําหนายผูจัดการธุรกิจผาไหมแพรวาจะเดินทางไปดวยตนเอง
ดานการสงเสริมตลาด โฆษณาประชาสัมพันธ การโฆษณาประชาสัมพันธนั้นผูจัดการธุรกิจผาไหมแพรวามีการสื่อสารถึงลูกคา โดยสวนมากเปน
การบอกปากตอปาก ของลู กคาดวยกั นเองและไดรับการสนับสนุนจากหน วยงานของอําเภอ เชน เทศบาล พั ฒนาชุ มชนของอํ าเภอ เป นหนวยงาน
ประชาสัมพันธสินคาให นอกจากการโฆษณาประชาสัมพันธแลวรูปแบบอื่นในการสงเสริมการจําหนายผลิตภัณฑของผูจัดการธุรกิจผาไหมแพรวาก็ไมได
ไดรูปแบบอื่นใดนอกเหนือจากที่กลาวมา
การเปรียบเทียบผลการจัดการธุรกิจผาไหมแพรวาแตละตําบล
อายุ จากการสํารวจพบวากลุมตัวอยางผูผลิตผาไหมแพรวาในหกตําบลของคํามวงจากกลุมตัวอยาง 104 คน กลุมชวงอายุที่ทําทําการผลิตผาไหมแพรวา
มากที่สดุ คือชวงอายุ 30-40 ป คิดเปนรอยละ 36.54
ระดับการศึกษา พบวากลุมตัวอยางผูผลิตผาไหมแพรวาในอําเภอคํามวงทัง้ หกตําบลนั้นมีระดับการศึกษาประถมศึกษา มากที่สุดคิดเปนรอยละ 82.69
ประสบการณ พบวา กลุมตัวอยางผูผลิตผาไหมแพรวาทั้งหกตําบลในอําเภอคํามวง มีประสบการณในการผลิตมากที่สุด 11-20 ป คิดเปนรอยละ 33.65
ขอมูลรายได
รายไดจากการผลิตผาไหมแพรวาในปที่ผานมาโดยเฉลี่ย จากการสํารวจพบวากลุมตัวอยางทั้งหมดในหกตําบลของอําเภอคํามวงนั้น 104 คน มีรายได
เฉลี่ยในปที่ผานมาทั้งหมด 3,939,000 บาท ตอป โดยที่เห็นวาตําบลที่มีรายไดสูงที่สุดคือตําบลทุงคลองจากจํานวนตัวอยาง 34 คน รายไดทั้งหมด 1,464,000
บาทตอป คิดเปนรอยละ 37.17 รายไดเฉลี่ยตอคนตอป 43,058 บาท คิดเปนรอยละ 19.60 ตําบลที่สองที่มีรายไดรองมาจากตําบลทุงคลองคือตําบลโพน มี
จํานวนกลุมตัวอยาง 22 คน รายไดทั้งหมดคือ 804,000 บาท คิดเปนรอยละ 20.41 เมื่อเฉลี่ยตอคนตอปไดเทากับ 36,545 บาท คิดเปนรอยละ 16.64 ตําบลที่
สามที่มีรายไดรองจากตําบลโพนคือตําบลดินจี่ ที่มีจํานวนกลุมตัวอยาง 15 คน มีรายไดทั้งหมด 582,000 บาท คิดเปนรอยละ 14.77 และมีรายไดเฉลี่ยตอคน
ตอปอยูที่ 38,000 บาท คิดเปนรอยละ 17.29 ตําบลที่มีรายไดเปนอันดับที่สี่คือตําบลนาทันที่มีจํานวนกลุมตัวอยางจํานวน 17 คน ซึ่งมีรายไดทั้งหมด
516,000บาท คิดเปนรอยละ 13.10 ซึ่งมีรายไดเฉลี่ยตอคนตอป 30,352 คิดเปนรอยละ 13.82 ตําบลที่มีรายไดอันดับที่หาคือตําบลเนินยางที่มีจํานวนกลุม
ตัวอยาง 8 คน และมีรายไดทั้งหมด 312,000 บาท คิดเปนรอยละ 7.92 มีรายไดเฉลี่ยตอคนตอป 39,000 บาท คิดเปนรอยละ 17.76 และตําบลที่มีรายไดนอย
ที่สุดคือตําบลนาบอนที่มีรายไดทั้งหมด 261,000 บาท คิดเปนรอยละ 6.63 และรายไดเฉลี่ยตอคนตอป 32,700 บาท คิดเปนรอยละ 14.89 ดังตารางที่1

ตารางที่ 1 เปรียบเทียบรายไดเฉลี่ยในแตละตําบลตอป
ตําบล

ตัวอยางทัง้ หมด(คน)

ทุงคลอง
ดินจี่
นาบอน
เนินยาง
นาทัน
โพน
รวม

34
15
8
8
17
22
104

รายไดทั้งหมด(บาท) ( TR )
มูลคา
รอยละ
1,464,000
37.17
582,000
14.77
261,600
6.63
312,000
7.92
516,000
13.10
804,000
20.41
3,939,000
100
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รายไดเฉลี่ย/คน/ป (X )
มูลคา
รอยละ
43,058
19.60
38,000
17.29
32,700
14.89
39,000
17.76
30,352
13.82
36,545
16.64
219,655
100
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ผลความสัมพันธ
ผลความสัมพันธระหวาง รายไดกับ อายุ รายไดกับการศึกษา และรายไดกับประสบการณ พบวาการจัดการธุรกิจของผูผลิตผาไหมแพรวา
รายได มีความสัมพันธกับอายุอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 ทั้งนี้รายไดของผูจัดการธุรกิจผาไหมแพรวาไมมีความสัมพันธกับการศึกษาและ
ประสบการณอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05

อภิปรายผล
1. การจัดการธุรกิจผาไหมแพรวา
การจัดการธุรกิจผาไหมแพรวา พบวา ผูผลิตผาไหมแพรวาในหกตําบลของอําเภอคํามวงจากจํานวนกลุมตัวอยางทั้งสิ้น 104 คน พบวาลักษณะ
ของรูปแบบการผลิตสวนใหญจะมีรูปแบบการผลิตที่ไมแตกตางกันโดยสวนมากจะผลิตผาลายลวง ผาลายจก และผาลายเกาะ ซึ่งสอดคลองกับ
ผลการวิจัยของศุภชัย สิงหยะบุศย (2543) กลาววารูปแบบศิลปะผาไหมแพรวามี 3 ลักษณะรูปแบบใหญคือ ผาทอลวง ผาจกดาว และผาเกาะ
การจัดการดานผลิตภัณฑ ในสวนของรูปแบบลักษณะของผืนผาแพรวาและลักษณะลวดลายของผืนผาแพรวามีลักษณะเปนแบบแผนที่ผลิต
แบบเดิมๆ เนนสีที่เดน ผูผลิตจะตรวจสอบคุณภาพของสินคาเมื่อผลิตเสร็จแลวโดยการสังเกตดวยตา และการสัมผัสดวยมือ กอนที่จะนําไปขาย ถา
หากคุณภาพผลิตภัณฑ ไมมีการตรวจกอนนําไปขายจะสงผลกระทบตอภาพพจนของผูผลิต ดั้งนั้นการควบคุมคุณภาพใหไดมาตรฐานที่กําหนดจึงเปน
เรื่องที่สําคัญมาก สอดคลองกับแนวคิดของพิชิต สุขเจริญพงษและปญญา จินตธีระชัย (2544) ที่กลาววา การตรวจสอบคุณภาพสินคาหลังจากผลิต
เสร็จสิ้นแลวเพื่อใหแนใจวาสินคาที่ผานกระบวนการผลิตที่ไดมีการควบคุมคุณภาพแลวมีลักษณะตรงตามที่กําหนดที่ไดมีการวางแผนไว
การจัดการดานราคาปจจุบันการผลิตผาไหมแพรวาเพื่อหารายไดจะมีการกําหนดราคาผาไหมแพรวาโดยการบวกกําไรชิ้นละ 500 บาทขึ้นไป ทั้งนี้
ผูผลิตผาไหมแพรวาจะใหสวนลดกับลูกคาที่ซื้อสินคาเปนจํานวนมาก เนื่องจากผูจัดการธุรกิจผาไหม แพรวาตองการที่จะเพิ่มจํานวนลูกคาขึ้นและ
ปองกันไมไหลูกคาเกาเลิกซื้อสินคาของตนซึ่งสอดคลองการการศึกษาของนพรัตน มหิพันธ (2545) กลาววา ราคามีผลตอการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
การซื้อของผูบริโภคมากที่สุด เพื่อเพิ่มยอดขายหรือปริมาณขายใหสูงขึ้น จําเปนตองใหมีสวนลดที่จะเปนการกระตุนใหลูกคาเกาซื้อมากขึ้นและเปน
การดึงดูดลูกคาใหมใหกิจการดวย
ชองทางกาจัดจําหนาย ชองทางในการจัดจําหนายจะจําหนายฝายทางพอคาคนกลาง ที่นําไปขายยังรานคาในเมือง และการออกบุชตางๆที่ทาง
หนวยงานราชการจัดทําขึ้นเพื่อใหสินคาไดเขาถึงบุคคลทุกภาคสวนและเพื่อใหเกิดความสะดวกในการเลือกซื้อผาไหมแพรวาเปนผลิตภัณฑที่ตองใช
เวลาตัดสินใจนานซึ่งการเดินดูดวยสายตาเพียงอยางเดียวก็ไมสามารถตัดสินใจซื้อได บางครั้งก็มีการสัมผัสดวยมือเพื่อดูความละเอียดของลาย ดั้งนั้น
ในการจัดจําหนายจึงตองมีสถานที่ที่เหมาะสมในการเลือกซื้อของผูบริโภค
การสงเสริมการตลาด ในการสงเสริมการตลาดสวนใหญจะมีการสงเสริมการตลาดที่นอยมากไมมีการโฆษณาทางสิ่งพิมพตางๆ เชนแผนพับ
หนังสือพิมพ โทรทัศน เนื่องมาจากการที่จะสงผลใหผูผลิตตองมีตนทุนเพิ่มมากขึ้นผูผลิตจึงไมมีการสงเสริมการตลาดผานการโฆษณาในรูปแบบ
ตางๆที่กลาวมา สอดคลองกับการศึกษาของวิษณุ อันสงคราม (2542) พบวาผูผลิตผาไหมแพรวาไมนิยมการโฆษณาสินคา
เปรียบเทียบผลการจัดการธุรกิจผาไหมแพรวา
จากการเปรียบเทียบ พบวา ตําบลทุงคลอง มีรายได เฉลี่ยตอคนตอป 43,058 บาท คิดเปนรอยละ 19.60 ตําบล โพน มีรายได เฉลี่ยตอคนตอป
36,545 บาท คิดเปนรอยละ 16.64 ตําบล นาทันมี รายได เฉลี่ยตอคนตอป 30,352 บาท คิดเปนรอยละ 13.82 ตําบล ดินจี่ มีรายได เฉลี่ยตอคนตอป
38,000 บาท คิดเปนรอยละ 17.29 ตําบลเนินยาง มีรายได เฉลี่ยตอคนตอป 39,000บาท คิดเปนรอยละ 17.79 ตําบลนาบอนมีรายได เฉลี่ยตอคนตอป
32,700 บาท คิดเปนรอยละ 14.89
ความสัมพันธ อายุ การศึกษา ประสบการณ กับรายได
จากการศึกษาดานอายุ พบวา รายไดจะมีความสัมพันธกับอายุที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 ทั้งนี้เพราะวาทุกชวงอายุสวนมากจะมีรายไดระดับปาน
กลางคือ 3,000-4,000 บาท และจํานวนบุคคลจะเพิ่มขึ้นไปทุกชวงกลุมอายุ สวนใหญแลวจํานวนบุคคลจะเพิ่มมากขึ้นในกลุมรายไดปานกลางจาก
กลุมอายุ 30-40 ป มีรายไดในกลุมปานกลาง จํานวน 16 คน ในกลุมอายุ 41-50 ป มีรายไดในชวงปานกลาง จํานวน 20 คน เพิ่มจากกลุมอายุ 30-40 ป
4 คน ในชวงอายุ 50-60 ป มีรายไดในชวงปานกลางจํานวน 23 คน ซึ่งเพิ่มจากกลุมอายุ 30-40 ป 7 คน และเพิ่มจากกลุมอายุ 41-50 ป 3 คน และเมื่อ
ถึงอายุชวง 60 ป ขึ้นไป จํานวนของผูทําการผลิตลดลงไปแตรายไดยังอยูในกลุมปานกลางเปนสวนมากดังเดิม ดั้งนั้นรายไดจึงมีความสัมพันธกับอายุ
ทางดาน การศึกษา และประสบการณไมมีความสัมพันธกับรายไดที่ระดับนัยสําคัญที่ 0.05 ทั้งนี้เพราะวา ไมวาการศึกษาจะสูงขึ้นไปถึงระดับไหนก็
ตามแตรายไดยังคงอยูในระดับปานกลางเหมือนดังเดิมและจํานวนบุคคลในระดับการศึกษาที่สูงขึ้นก็นอยลงไปแตรายไดยังอยูในกลุมปานกลาง
เชนเดียวกันกับประสบการณที่ไมวาจะมีประสบการณที่มากขึ้นไปก็ตาม จํานวนบุคคลก็ยังคงมีจํานวนเทากลุมที่มีประสบการณ 11- 20 ป ที่มีรายได
อยูในระดับปานกลาง ดังเดิม ทังนี้อาจเนื่องมาจากวัฒนธรรมเดียวกับวิถีการดํารงอยูที่เรียบงาย สภาพการผลิตจึงไมแตกตางไปจากปกติที่เคยทําไมวา
ประสบการณหรือการศึกษาจะเปลี่ยนไปก็ตาม
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สรุปและอภิปรายผล
สรุปผล
ดานการผลิต ผูจัดการธุรกิจผาไหมแพรวาไดรับความรูในการผลิตผาไหมแพรวามาจากมารดาเปน ผูถายทอดให และผูจัดการธุรกิจผาไหมแพรวาจะ
เปนผูกําหนดรูปแบบการผลิตเองโดยคํานึงถึงลูกคาเปนหลักวาลูกคาตองการผลิตภัณฑรูปแบบใดมากที่สุด ในการใชสีนั้น จะเนนสีที่สด สีไมตกและมีความ
เงางามบนเนื้อผาจะเนนไปทางสีแดงซึ่งเปนสีสัญลักษณของผาแพรวา สวนวิธีการควบคุมตนทุนโดยพิจารณาตามลักษณะของสินคา โดยมีการคํานวณตนทุน
ตอชิ้นจากตนทุนวัตถุดิบตอชิ้นบวกคาแรงงานตอชิ้น
ดานผลิตภัณฑ ผลิตภัณฑที่ผูจัดการธุรกิจผาไหมแพรวาทําการผลิตสวนใหญจะเปนผลิตภัณฑไมสําเร็จรูป ไดแกผาผืนลายตางๆ เชน ลายลวง ลายจก
ดาว ลายเกาะ ผาสไบ และผาผันคอ เปนผลิตภัณฑที่เนนการขายปลีก ทั้งลูกคาประจําและนักทองเที่ยว ผลิตภัณฑเหลานี้จะขายไดดีตามเทศกาลตางๆที่ทาง
หนวยงานรัฐจัดทําขึ้น ผลิตภัณฑจะถูกคิดคนลวดลายใหมๆเสมอและดูจากการซื้อของลูกคาวารูปแบบไหนขายดีที่สุดเพื่อนํามาทําการผลิตออกจําหนาย
ตอไปการใชตรายี่หอและการบรรจุหีบหอนั้นผูจัดการธุรกิจผาไหมแพรวาจะนิยมใชชื่อตนเองเปนตรายี่หอมีการควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑโดยการสังเกต
ดวยตาและมือสัมผัสถาผลิตภัณฑไมมีคุณภาพก็จะมีการลดราคาลงจุดเดนที่สําคัญของผาแพรวาคือลวดลายสวยงามเนนสีสดประณีต และสีไมตก เนื้อผามี
ความเงางามเสมอ
ดานราคา การกําหนดราคาการกําหนดราคาสินคาของกลุมผูจัดการธุรกิจผาไหมแพรวาใชหลักการกําหนดราคา โดยการประเมินราคาตนทุนคิดจากคา
วัตถุดิบและคาแรงงานและกําไร 500 บาทตอผืน
ดานการจัดจําหนาย ผูจัดการธุรกิจผาไหมแพรวาของอําเภอคํามวงจะมีชองทางการจัดจําหนายสินคาโดยการออกบูชรานคาที่ทางหนวยงานราชการจัด
ขึ้นตามจังหวัดตางในงานเทศกาลและประเพณีตางๆโดยหนวยงานราชการ การเดินทางไปจัดจําหนายผูจัดการธุรกิจผาไหมแพรวาจะเดินทางไปดวยตนเองจะ
มีการขายทั้งขายปลีกและขายสงใหกับลูกคาทั้งลูกคาประจําและนักทองเที่ยวทั่วไปที่มาซื้อจากการนําไปออกบุชรานคาตามเทศกาลตางๆ
ดานการสงเสริมตลาด มีการโฆษณาประชาสัมพันธจากผูจัดการธุรกิจผาไหมแพรวามีการสื่อสารถึงลูกคา โดยสวนมากเปนการบอกปากตอปาก ของ
ลูกคาดวยกันเอง และไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานของอําเภอ เชน เทศบาล พัฒนาชุมชนของอําเภอ เปนหนวยงานประชาสัมพันธสินคาให
เปรียบเทียบผลการจัดการธุรกิจผาไหมแพรวา
ขอมูลทั่วไปของผูจัดการธุรกิจผาไหมแพรวา พบวาผูผลิต สวนใหญอายุระหวาง 30 -40 ป จบการศึกษาประถมศึกษาเปนสวนใหญ
ประสบการณในการผลิตผาไหมแพรวา 11- 30 ป โดยไดรับการถายทอดความรูมาจากบรรพบุรุษ ผลิตภัณฑผาไหมแพรวาที่ทําการผลิต ไดแกผาผืน
ลายตางๆ เชน ลายเกาะ ลายลวง ลายจกดาว โดยผาผืนสามชนิดนี้มีระยะเวลาในการทอดังนี้ผาลายลวงใชเวลาทอ ประมาณ 10วันตอหนึ่งผืน ลายจก
ดาว ใชเวลาทอประมาณ 14 – 17 วัน ตอหนึ่งผืน ผาเกาะใชเวลาทอประมาณ 20 วันขึ้นไป ผาที่นิยมผลิตมากที่สุดคือผาลายลวง เสนไหมที่ใชในการ
ผลิตสวนใหญซื้อเสนไหมสําเร็จรูปหรือเสนไหมจากโรงงาน ซึ้งเปนเสนไหมขนาดมาตรฐานสม่ําเสมอ ยอมสีไมตก มันวาว ที่หาซื้อไดงายแตมีราคา
เสนไหมที่แพงขึ้นไปทุกปเงินทุนของผูจัดการธุรกิจผาไหมแพรวาที่ใชจะเปนเงินทุนของตนเอง
ขอมูลรายได พบวา ตําบลทุงคลอง มีรายได เฉลี่ยตอคนตอป 43,058 บาท คิดเปนรอยละ 19.60 ตําบล โพน มีรายได เฉลี่ยตอคนตอป 36,545
บาท คิดเปนรอยละ 16.64 ตําบลนาทัน มี มีรายได เฉลี่ยตอคนตอป 30,352 บาท คิดเปนรอยละ 13.82 ตําบล ดินจี่ มีรายได เฉลี่ยตอคนตอป 38,000
บาท คิดเปนรอยละ 17.29 ตําบลเนินยาง มีรายได เฉลี่ยตอคนตอป 39,000บาท คิดเปนรอยละ 17.79 ตําบลนาบอน มีรายได เฉลี่ยตอคนตอป
32,700 บาท คิดเปนรอยละ 14.89
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บทคัดยอ
งานวิจัยนี้ตองการเปรียบเทียบพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อโทรศัพทสมารทโฟนของผูบริโภคในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยศึกษาปจจัย
สวนประสมทางการตลาด ปจจัยภายใน และปจจัยภายนอก การศึกษาครั้งนี้ใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลจากลูกคาที่มาใช
บริการในหางสรรพสินคา ศูนยบริการ DTAC ศูนยบริการ AIS ศูนยบริการ True Move และรานจําหนายโทรศัพทมือถือแบบสมารทโฟน จํานวน
ทั้งสิ้น 400 ตัวอยาง และนําขอมูลมาวิเคราะหโดยใชสถิติการวิเคราะหจําแนกประเภท (Discriminant analysis) เพื่อทดสอบการจําแนกกลุมระหวาง
ผูบริโภคที่ใชโทรศัพทมือถือแบบสมารทโฟน และผูบริโภคที่ไมใชโทรศัพทมือถือแบบสมารทโฟน จากผลการศึกษาพบวา ปจจัยที่สงผลตอการ
ตัดสินใจซื้อโทรศัพท สมารทโฟน ประกอบดวย 9 ปจจัย คือ ปจจัยดานผลิตภัณฑ ปจจัยดานราคา ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย ปจจัยดานการ
สงเสริมการตลาด ปจจัยดานแรงจูงใจ ปจจัยดานการรับรู ปจจัยดานเทคโนโลยี ปจจัยดานเศรษฐกิจ และปจจัยดานสภาพสังคม
คําสําคัญ: พฤติกรรมผูบริโภค การตัดสินใจซื้อ โทรศัพทสมารทโฟน

Abstract
The purpose of this research study was to study marketing mix factors affecting consumers’ decision on purchasing smartphone
Phranakorn Si Ayutthaya Province. In this study, questionnaire was used as a tool to collect data from customers who come to Smartphone Shop.
There are 400 samples. All obtained data were analyzed by discriminant statistics. The results showed that all marketing mix factors effect to
consumer’s decision at high level. The highest average ranking of factor were place factor, product factor, price factor and promotion factor The
top eight elements of all marketing mix factor were by the factor digests that is valuable share 8 topmost first which, bear fruit in the level most
arrange the average for example 9 both of side factors can separate making a decision behavior’s buying a smart phone of a consumers have in
Phranakhon Si Ayutthaya province all.
Keywords: Consumer behavior, Decision buying, Smart phone.

1. บทนํา
ป จ จุ บั น โทรศั พ ท มื อ ถื อ เป น อี ก ป จ จั ย หนึ่ ง ที่ สํ า คั ญ ในชี วิ ต ของมนุ ษ ย จนกลายเป น เครื่ อ งมื อ สื่ อ สารที่ มี ค วามสํ า คั ญ มาก เนื่ อ งจาก
โทรศัพทมือถือสามารถติดตอสื่อสารกันไดรวดเร็ว แตถาหันมองในอดีตโทรศัพทมือถือมีวิวัฒนาการเริ่มจากกรมไปรษณียโทรเลขไดอนุมัติคลื่น
ความถี่วิทยุใหองคการโทรศัพทแหงประเทศไทย (ทศท.) ซึ่งก็คือ บริษัท ทศท.คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) เพื่อดําเนินการธุรกิจการใหบริการ
โทรศัพทเคลื่อนที่โดยป พ.ศ.2529 จุดกําเนิดการสื่อสารไรสายดวยโทรศัพทมือถือในประเทศไทย จวบจนกระทั่งในปจจุบันมีผูใชบริการโทรศัพทเคลื่อนที่
มากกวา 20 ลานเลขหมาย โดยมีบริษัทผูใหบริการหลายรายแบงสัดสวนทางการตลาดที่แตกตางกัน
โทรศัพทมือถือที่เปนที่นิยมในกลุมผูบริโภคในปจจุบัน คือ โทรศัพทสมารทโฟนโดยในหลายบริษัทไดมีการผลิตและจัดจําหนายเพื่อ
ตอบสนองตามความตองการของกลุมผูบริโภค อีกทั้งไดมีการนําเทคโนโลยีสมัยใหมมานําเสนอใหกับกลุมผูบริโภค รวมถึงการพัฒนาเครือขาย
โทรศัพทมือถือเคลื่อนที่จากยุค 1G จนถึง 3G การสื่อสารโดยใชเสียงสนทนาเพียงอยางเดียวมาจนถึงปจจุบันโทรศัพทมือถือสามารถมีการรับ-สง
ขอมูลในรูปแบบดิจิตอล สามารถพูดคุยกันไดโดยเห็นรูปรางหนาตาของคูสนทนา รวมถึงระบบการสงขอความระบบเสียง และวีดีโอ โดยผาน
เทคโนโลยีการสื่อสารแบบไรสาย
จากขอมูลขางตนผูวิจัยมีความสนใจที่จะทําการศึกษาการเปรียบเทียบพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อโทรศัพทสมารทโฟนของผูบริโภคในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ซึ่งเปนสิ่งที่นาสนใจในการศึกษาดวยโทรศัพทเคลื่อนที่สมารทโฟนไดรับความนิยมเปนอยางมากในสังคมของโลกออนไลนปจจุบัน

วัตถุประสงคการวิจัย
1) ศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่สามารถจําแนกพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อโทรศัพทสมารทโฟนของผูบริโภคในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
2) ศึกษาระดับความคิดเห็นที่เกี่ยวกับปจจัยภายใน และปจจัยภายนอกของผูบริโภคในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่สามารถจําแนกพฤติกรรมการ
ตัดสินใจซื้อโทรศัพทสมารทโฟน
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2. วิธีการศึกษา
งานวิจัยเรื่องการเปรียบเทียบพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อโทรศัพทสมารทโฟนของผูบริโภคในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปนการวิจัยเชิง
ปริมาณ (Quantitative research) โดยใชการสํารวจ (Survey research) ดวยแบบสอบถาม (Questionnaire) ผูวิจัยไดกําหนดแนวทางในการดําเนินการ
วิจัยเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้เนื่องจากไมมีขอมูลของประชากรในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่แนนอน โดยผูวิจัยจึงกําหนดขนาด
ตัวอยางโดยใชสูตรการคํานวณขนาดของกลุมตัวอยางแบบไมทราบจํานวนประชากรที่แนนอน โดยกําหนดใหมีความผิดพลาดไมเกิน 5% ที่ระดับ
ความเชื่อมั่น 95% สูตรการคํานวณของ Saunders et al., 2007 (อางถึงใน กิตติพงษ โสภณธรรมภาณ, 2008)
การสุมตัวอยางผูวิจัยจะสุมตัวอยางแบบใชทฤษฎีความนาจะเปน (Probability sampling) ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบสะดวก (Convenience
sampling) โดยใชแบบสอบถามจํานวน 400 ชุด ทั้งนี้การเลือกกลุมตัวอยางตามความสะดวกจะทําใหทราบผลลัพธไดเร็วและประหยัดคาใชจาย
จากการทดสอบแบบสอบถาม (Pre–test) เพื่อใหแนใจวาผูตอบจะมีความเขาใจตรงกัน และตอบคําถามไดตามเปนจริงไดทุกขอ โดยกําหนด
กลุมตัวอยางจํานวน 30 ชุด เพื่อทดลองสอบถาม และตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถามดานความเที่ยงตรง (Validity) และความเชื่อมั่น (Reliability)
ของเนื้อหาโดยนําแบบสอบถามที่ไดไปทดสอบกับกลุมตัวอยางในขั้นตน (Try out) จํานวน 30 ตัวอยางนํามาตรวจสอบความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม
โดยใชวิธีสัมประสิทธิ์แอลฟา (Coefficient) ของครอนบัค (Crondach) (อางอิงใน ปรีชา อัศวเดชานุกร และคณะ, 2550) ซึ่งผลการทดสอบความเชื่อมั่น
ของตัวแปร ไดคา สัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient) มากกวา 0.70 ทุกตัวแปร
การใชสถิติวิเคราะหขอมูล
1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) แสดงผลในรูปตารางประกอบคําอธิบายเชิงเหตุผล คาสถิติที่ใช คือ คือ ความถี่ (Frequencies) รอย
ละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) และคาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) (อภินันท จันตะนี, 2549)
2. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential statistics) เปนสถิติที่ใชทดสอบสมมติฐานการวิจัยเพื่อ สรุปผลอางอิงไปยังประชากรของการศึกษาวิจัย
และเพื่อเปรียบเทียบความสัมพันธระหวางตัวแปรตนและตัวแปรตามโดยสถิติที่ใชในการทดสอบสมมติฐาน คือ การวิเคราะหจําแนกประเภท
(Discriminant analysis) เพื่อทดสอบการจําแนกกลุมระหวางตัวแปรตั้งแต 2 กลุมขึ้นไป ดวยการวิเคราะหจากตัวแปรตาม 1 ตัว และตัวแปรอิสระ
ตั้งแต 1 ตัวขึ้นไป การวิเคราะหดวยวิธีนี้จะสามารถจําแนกความแตกตางระหวางกลุมตัวแปร คือ ดานปจจัยสวนประสมทางการตลาด 4P’s ปจจัย
ภายใน และปจจัยภายนอกกับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อโทรศัพทสมารทโฟนของผูบริโภคในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

3. ผลการศึกษาและอภิปรายผล
ขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อโทรศัพทสมารทโฟน
พบวา ผูตอบแบบสอบถามทั้งหมดใชโทรศัพทมือถือ จํานวน 400 คน คิดเปนรอยละ 100.00 โดยมีผูตอบแบบสอบถามที่ใชโทรศัพทมือถือสมารทโฟน
จํานวน 318 คน คิดเปนรอยละ 79.50 และใชโทรศัพทสมารทโฟนยี่หอซัมซุง มากที่สุด 133 คน คิดเปนรอยละ 33.25 ระดับราคาโทรศัพทสมารทโฟน
9,001-12,000 บาท จํานวน 102 คน คิดเปนรอยละ 25.50 วัตถุประสงคที่ผูตอบแบบสอบถามตัดสินใจซื้อโทรศัพทสมารทโฟนมากที่สุดเพื่อความ
สะดวกสบาย จํานวน 134 คน คิดเปนรอยละ 33.50 บุคคลที่มีสวนกระตุนตอการตัดสินใจซื้อโทรศัพทสมารทโฟนสวนใหญ คือ คนรูจัก จํานวน 149 คน
คิดเปนรอยละ 37.25 ชองทางที่ผูตอบแบบสอบถามไดรับขาวสารกอนการตัดสินใจซื้อโทรศัพทสมารทโฟนสวนใหญ คือ อินเตอรเน็ต มีจํานวนมาก
ที่สุด จํานวน 169 คน คิดเปนรอยละ 42.25 สถานที่ที่ผูตอบแบบสอบถามตัดสินใจซื้อโทรศัพทสมารทโฟน คือ ศูนยบริการเอไอเอส จํานวน 157 คน
คิดเปนรอยละ 39.25 ความเปนที่นิยมของโทรศัพทสมารทโฟนในปจจุบันมีผลตอพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อมากที่สุด จํานวน 302 คน คิดเปนรอยละ
75.50 ความสามารถในการใชงานของโทรศัพทสมารทโฟนที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อ คือ สามารถเชื่อมตอกับอินเตอรเน็ตไดตลอด 24 ชัว่ โมง จํานวน
303 คน คิดเปนรอยละ 75.75 ชวงเวลาที่ผูตอบแบบสอบถามตัดสินใจซื้อโทรศัพทสมารทโฟนสวนใหญ คือ เงินเดือนออก มีจํานวนมากที่สุด จํานวน
193 คน คิดเปนรอยละ 48.25 และองคประกอบการตัดสินใจซื้อโทรศัพทสมารทโฟน คือ คุณสมบัติการใชงาน จํานวน 305 คน คิดเปนรอยละ 76.25
ขอมูลเกี่ยวกับปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อโทรศัพทสมารทโฟน
จากการศึกษาพบวา ป จจัย สวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอ พฤติ กรรมการตัด สินใจซื้อ โทรศัพท สมารทโฟนของผู บริโภคจั งหวั ด
พระนครศรีอยุธยา ดานปจจัยสวนประสมทางการตลาด โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ย 4.22
ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด
โดยรวมปจจัยดานการสงเสริมการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อโทรศัพทสมารทโฟนในระดับมากที่สุด คือ โปรโมชั่นในการใชบริการ
อินเตอรเน็ตบนมือถือมีใหเลือกหลากหลาย มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.23
ขอมูลเกี่ยวกับปจจัยภายในและปจจัยภายนอกที่มีผลตอพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อโทรศัพทสมารทโฟน
จากการศึกษาพบวา ปจจัยภายในและปจจัยภายนอกที่มีผลตอพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อโทรศัพทสมารทโฟนของผูบริโภคจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ดานปจจัยภายในโดยรวมอยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ย 4.23 ดานปจจัยภายนอก โดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 4.07 ดังนี้
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ปจจัยภายใน
ดานแรงจูงใจ ที่มีผลตอผูตอบแบบสอบถามในการซื้อโทรศัพทมือถือสมารทโฟนโดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.08 โดยปจจัยยอย
ที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ การเลือกซื้อโทรศัพทสมารทโฟนมาเพื่อความสะดวกสบาย มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.28
ดานการรับรู ที่มีผลตอผูตอบแบบสอบถามในการซื้อโทรศัพทมือถือสมารทโฟนโดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.08 โดยปจจัยยอย
ที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ การรับรูเกี่ยวกับคุณภาพ ประสิทธิภาพของโทรศัพทสมารทโฟนมีความสําคัญตอการเลือกซื้อ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.29
ปจจัยภายนอก
ดานเทคโนโลยี ที่มีผลตอผูตอบแบบสอบถามในการซื้อโทรศัพทมือถือสมารทโฟนโดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.07 โดยปจจัย
ยอยที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ความสามารถในการใชงานที่หลากหลายตามเทคโนโลยีการสื่อสารสมัยใหม มีความสําคัญตอการเลือกซื้อ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.11
ดานเศรษฐกิจ ที่มีผลตอผูตอบแบบสอบถามในการซื้อโทรศัพทมือถือสมารทโฟนโดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.07 โดยปจจัยยอย
ที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ รายไดของบุคคลมีความสําคัญตอการเลือกซื้อ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.14
ดานสภาพสังคม ที่มีผลตอผูตอบแบบสอบถามในการซื้อโทรศัพทมือถือสมารทโฟนโดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.13 โดยปจจัย
ยอยที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ การดําเนินชีวิตที่เรงรีบอยูนอกบานมากกวาในบานตองมีการติดตอสื่อสารมากขึ้น มีความสําคัญตอการเลือกซื้อ มีคาเฉลี่ยเทากับ
4.17

ตารางที่ 1 แสดงจํานวน คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นที่มีตอระดับความสําคัญของการเปรียบเทียบ
พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อโทรศัพทสมารทโฟนของผูบริโภค ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ปจจัย
ปจจัยดานผลิตภัณฑ
ปจจัยดานราคา
ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย
ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด
ดานแรงจูงใจ
ดานการรับรู
ดานเทคโนโลยี
ดานเศรษฐกิจ
ดานสภาพสังคม

X
4.15
4.14
4.22
4.00
4.08
4.08
4.07
4.07
4.13

S.D.
0.67
0.70
0.82
0.85
0.66
0.66
0.65
0.65
0.72

ระดับคุณภาพ
มาก
มาก
มากที่สุด
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

ผลการทดสอบสมมติฐาน โดยใชวิเคราะหจําแนกกลุม (Discriminant analysis)
การวิเคราะหจําแนกกลุมดวยเทคนิค Discriminant analysis เปนวิธีการทางสถิติที่ใชวิเคราะหจําแนกกลุมตั้งแต 2 กลุมขึ้นไปนั่นคือ
สามารถบอกประสิทธิภาพหรือน้ําหนักในการจําแนกตัวแปรเหลานั้น การวิเคราะหจําแนกกลุมเปนการใชตัวแปรพยากรณหรือตัวแปรอิสระที่รวมกัน
พยากรณตัวแปรตาม ซึ่งเปนเทคนิคทางสถิติที่คลายคลึงกับการวิเคราะหถดถอยพหุคูณ (กัลยา วานิชยบัญชา, 2550)

ตารางที่ 2 ความสําคัญจําแนกระหวางกลุม
โทรศัพทสมารทโฟน
Original
Group

Count
%

ใช
ไมใช
ใช
ไมใช

ใช
240
27
75.5
32.9

Predicted Group Membership
ไมใช
78
55
24.3
67.1

Total
318
82
100.0
100.0

73.8% of original grouped cases correctly classified.

จากตารางแสดงใหเห็นถึงความสําคัญจําแนกกลุมที่วิเคราะหไดวามีนัยสําคัญทางสถิติหรือไม โดยพิจารณาที่คาความมีนัยสําคัญ (Sig) ถาคา Sig นอย
กวานัยสําคัญที่กําหนดไว แสดงวาสมการจําแนกกลุมสามารถจําแนกไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (0.000 < 0.05) นั่นแสดงวา สมการที่ไดจากการวิเคราะห
จําแนกเปน 2 กลุมได ในการศึกษานี้มีสัดสวนที่ไมตองจําแนกฟงกชันเปน 73.80%
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ตารางที่ 3 ทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยระหวางกลุม Tests of equality of group means
ตัวแปรอิสระ
ปจจัยดานผลิตภัณฑ
ปจจัยดานราคา
ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย
ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด
แรงจูงใจ
การรับรู
เทคโนโลยี
เศรษฐกิจ
สภาพสังคม

ใช (n= 318 )
x
SD
4.26
0.44
4.11
0.59
4.16
0.57
4.11
0.55
4.18
0.54
4.29
0.57
4.14
0.51
4.16
0.66
4.19
0.58

ไมใช (n= 82)
SD
3.75
0.66
3.76
0.74
3.67
0.73
3.72
0.70
3.79
0.71
3.80
0.75
3.85
0.78
3.89
0.78
3.87
0.76

x

Tests of Equality of Group Means
Wilks’ Lambda
F value
0.852
69.196
0.953
19.730
0.905
41.836
0.933
28.499
0.931
29.455
0.908
40.567
0.961
16.230
0.975
10.172
0.959
16.846

Sig.
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.002
0.000

จากตารางเปนการนําเสนอผลการทดสอบความเทากันของคาเฉลี่ยของตัวแปรแตละกลุมในการทดสอบนั้น โดยการวิเคราะหความแปรปรวนทาง
เดียว (One-way ANOVA) และใหคาวิลคแลมบดา ซึ่งทั้งสองการทดสอบตองอาศัยสถิติ F ทดสอบเชนเดียวกัน และการพิจารณาตารางจากคานัยสําคัญ (Sig.)
ของคา F ถาคา Sig. มีคาต่ํากวาระดับนัยสําคัญที่เราตั้งไว แสดงวา กลุมนั้นมีคาเฉลี่ยในตัวแปรแตกตางกัน

ตารางที่ 4 ผลการทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐาน
H1a : ดานผลิตภัณฑ สามารถจําแนกแนวโนมการตัดสินใจซื้อ ทางสถิติอยางมีนัยสําคัญ
H1b : ดานราคา สามารถจําแนกแนวโนมการตัดสินใจซื้อ ทางสถิติอยางมีนัยสําคัญ
H1c : ดานชองทางการจัดจําหนาย สามารถจําแนกแนวโนมการตัดสินใจซื้อ ทางสถิติอยางมีนัยสําคัญ
H1d : ดานการสงเสริมการตลาด สามารถจําแนกแนวโนมการตัดสินใจซื้อ ทางสถิติอยางมีนัยสําคัญ
H2a : ดานแรงจูงใจ สามารถจําแนกแนวโนมการตัดสินใจซื้อ ทางสถิติอยางมีนัยสําคัญ
H2b : ดานการรับรู สามารถจําแนกแนวโนมการตัดสินใจซื้อ ทางสถิติอยางมีนัยสําคัญ
H3a : ดานเทคโนโลยี สามารถจําแนกแนวโนมการตัดสินใจซื้อ ทางสถิติอยางมีนัยสําคัญ
H3b : ดานเศรษฐกิจ สามารถจําแนกแนวโนมการตัดสินใจซื้อ ทางสถิติอยางมีนัยสําคัญ
H3c : ดานสภาพสังคม สามารถจําแนกแนวโนมการตัดสินใจซื้อ ทางสถิติอยางมีนัยสําคัญ

ผลการทดสอบสมมติฐาน
สนับสนุน H1a
สนับสนุน H1b
สนับสนุน H1c
สนับสนุน H1d
สนับสนุน H2a
สนับสนุน H2b
สนับสนุน H3a
สนับสนุน H3b
สนับสนุน H3c

ตารางที่ 5 ลําดับความสําคัญของปจจัยทั้งหมด
Determinant factors
ปจจัยดานผลิตภัณฑ
ปจจัยดานการรับรู
ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย
ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาด
ปจจัยดานแรงจูงใจ
ปจจัยดานราคา
ปจจัยดานสภาพสังคม
ปจจัยดานเทคโนโลยี
ปจจัยดานเศรษฐกิจ

Function
.887
.679
.690
.569
.579
.474
.438
.430
.340

จากตารางแสดงอันดับความสําคัญของปจจัยทั้งหมดที่นําเสนอจากสําคัญมากที่สุดไปถึงสําคัญนอยที่สุด จากตาราง Structure Matrix
สามารถนําไปใชตีความหมายสมการจําแนกกลุมอีกวิธีหนึ่ง โดยจะชวยประเมินวาปจจัยแตละตัววามีความสามารถในการจําแนกกลุมไดแตกตางกัน
อยางไร งานวิจัยนี้พิจารณาปจจัยที่มีคาสัมประสิทธิ์ตั้งแต 0.300 ขึ้นไป ซึ่งจัดวาเปนคาที่ยอมรับไดในการจําแนกกลุม (Hair et al, 2003) พบวาทุก
ปจจัยเปนตัวจําแนกกลุมได

4. สรุปผลการวิจัย
จากการวิเคราะหขอมูลการศึกษาวิจัยเรื่อง ปจจัยที่จําแนกแนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อโทรศัพทมือถือสมารทโฟนของผูบริโภคใน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สามารถอภิปรายผลการวิจัยไดดังนี้
ปจจัยดานผลิตภัณฑ
ผลจากการศึกษา พบวา ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญตอปจจัยดานผลิตภัณฑโดยรวม ซึ่งมีผลตอการตัดสินใจซื้อสมารทโฟนในระดับ
มาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.15 และปจจัยยอยดานผลิตภัณฑที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสมารทโฟนมากเปนอันดับ 1 คือ มีการรับประกันสินคา ซึ่งสอดคลองกับ
การศึกษาเรื่อง ปจจัยที่มีผลตอการเลือกซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่ใชสําหรับระบบดิจิทัล จีเอสเอ็มในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ขององอาจ ดอกไมแกว
(2547) พบวา ปจจัยดานการประกันเปลี่ยนเครื่อง/อุปกรณใหมใหทันทีเมื่อมีปญหา
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ปจจัยดานราคา
ผลจากการศึกษา พบวา ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญตอปจจัยดานราคาโดยรวมซึ่งมีผลตอการตัดสินใจซื้อสมารทโฟนในระดับมาก มี
คาเฉลี่ยเทากับ 4.14 และปจจัยยอยดานราคามีผลตอการตัดสินใจซื้อสมารทโฟนมากเปนอันดับ 1 คือ ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ ซึ่งสอดคลองกับการศึกษา
เรื่องปจจัยที่มีผลตอการเลือกซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่ใชสําหรับระบบดิจิทัล จีเอสเอ็มในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ขององอาจดอกไมแกว (2547) พบวา
ปจจัยดานราคาเหมาะสมกับคุณภาพ
ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย
ผลจากการศึกษา พบวา ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญตอปจจัยดานการจัดจําหนายโดยรวม ซึ่งมีผลตอการตัดสินใจซื้อสมารทโฟนใน
ระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.22 และปจจัยยอยดานการจัดจําหนายมีผลตอการตัดสินใจซื้อสมารทโฟนมากเปนอันดับ 1 คือ รานคาจัดจําหนาย มีมาตรฐาน
เชื่อถือได ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาเรื่อง ปจจัยสวนประสมการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจของผูบริโภคในการซื้อสมารทโฟนในอําเภอเมืองเชียงใหม
ของ ประสงค วงษา (2553) พบวา ปจจัยดานมีศูนยบริการโดยเฉพาะ และมีศูนยซอมจํานวนมาก
ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด
ผลจากการศึกษา พบวา ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญตอปจจัยดานการสงเสริมการตลาดโดยรวม ซึ่งมีผลตอการตัดสินใจซื้อสมาร
ทโฟนในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.00 และปจจัยยอยดานการจัดจําหนายมีผลตอการตัดสินใจซื้อสมารทโฟนมากเปนอันดับ 1 คือ มีพนักงานขายที่
สามารถแนะนําและใหความรูและตอบปญหาเกี่ยวกับการซื้อผลิตภัณฑไดดี ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาเรื่อง ปจจัยที่มีผลตอการเลือกซื้อกลองถายภาพ
ดิจิตอลในจังหวัดกรุงเทพมหานคร ของ นฤภัทร เดชอมรธัญ (2546) พบวาผูบริโภคสวนใหญใหความสําคัญกับปจจัยดานการสงเสริมการตลาดมาก
ปจจัยภายในและปจจัยภายนอก
ผลจากการศึกษา พบวา ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญตอปจจัยภายในและปจจัยภายนอก ดานแรงจูงใจ ดานการรับรู ดานเทคโนโลยี
ดานเศรษฐกิจ และดานสภาพสังคมโดยรวมซึ่งมีผลตอการตัดสินใจซื้อสมารทโฟนในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.08 และปจจัยยอย คือ การเลือกซื้อ
โทรศัพทสมารทโฟนมาเพื่อความสะดวกสบาย ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาเรื่องปจจัยสวนประสมการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจของผูบริโภคในการซื้อ
สมารทโฟนในอําเภอเมืองเชียงใหม ของ ประสงค วงษา (2553) พบวา ชองทางในการตัดสินใจเลือกซื้อโทรศัพทสมารทโฟนผูบริโภคจะทําการศึกษา
ขอมูลกอนการตัดสินใจซื้อเพื่อใหตรงตอความตองการของผูบริโภค
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บทคัดยอ

การศึกษาวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อวิเคราะหการปรับเปลี่ยนนโยบายของบริษัทเมื่อไดรับผล กระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจสหรัฐโดยศึกษา
จากบริษัทอุตสาหกรรมกลุมอิเล็กทรอนิกสในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยจะเลือกใชวิธีการวิจัยจากเอกสารและอัตราสวนทางการเงิน โดยเก็บ
ขอมูลทุติยภูมิจากกลุมอุตสาหกรรมชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสทั้ง 7 บริษัทในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เปรียบเทียบเปนรายปของแตละบริษัท 6
ปในชวงป 2548 ถึง 2553 ผลจากการวิเคราะหไดผลวาเมื่อไดรับผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจสหรัฐกลุมอุตสาหกรรมทั้ง 7 บริษัทมีการปรับเปลี่ยน
นโยบายของบริษัทโดยมีรายละเอียดการปรับเปลี่ยนนโยบายของแตละบริษัทดังนี้ ในชวงกอนเกิดวิกฤตเศรษฐกิจสหรัฐแตละบริษัทมีนโยบายการ
บริหารงานที่มีความหลากหลายแตโดยสวนใหญแตละบริษัทมีการเจริญเติบโตจึงทําใหนโยบายสวนใหญนั้นเปนการขยายบริษัทไมวาจะเปนการ
ลงทุนเปดโรงงานใหมหรือการขยายสาขาบริษัทสวนใหญมียอดขายที่เพิ่มสูงขึ้นทําใหบริษัทสวนใหญมีการกูยืมเงินจากสถาบันการเงินเพิ่มมากขึ้นแต
หลังจากชวงวิกฤตเศรษฐกิจสหรัฐบริษัทไดรับผลกระทบยอดขายลดลงทุกบริษัททําใหบริษัทมีการปรับเปลี่ยนนโยบายที่เปนไปในทิศทางเดียวกัน
นั่นคือ 1. มีการลดคาใชจายตางๆ ลงมีการลดการสตอกสินคาทุกบริษัทและผลิตเทาที่ขายโดยใชระบบ Just in Time เพื่อใหสินคาเหลือนอยที่สุดและ
เพียงพอตอการผลิต อีกทั้งการลดคาใชจายในการขายและบริหารเชนการปดโรงงานที่กําไรนอยการปดสํานักงานที่ตนทุนสูงเพื่อใชเงินทุนหมุนเวียน
ใหนอยที่สุด 2.บริษัทมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายในการจัดหาเงินไดอยางชัดเจนนั่นคือบริษัทมีการออกหุนเพิ่มทุนไมวาจะเปนการออกใบแสดงสิทธิ
แกผูถือหุนเดิมออกหุนสามัญโดยการเนนการจายปนผลที่สูงเพื่อจูงใจใหนักลงทุนมาลงทุนหรือการแตกหุนเพื่อเพิ่มสภาพคลองในการซื้อขายใหนัก
ลงทุนและการรออกหุนกู และ 3. บริษัทสวนใหญมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการควบคุมตนทุนการผลิตใหต่ําลงทุกบริษัทอยางไรก็ตามวิกฤต
เศรษฐกิจสหรัฐที่เกิดขึ้นในป 2551 ไดเกิดจากสินเชื่อซับไพรมทําใหธนาคารในสหรัฐเกิดการลมละลายและลุกลามไปยังหลายประเทศทั่วโลก ผู
วิเคราะหไดศึกษาเฉพาะอัตราสวนทางการเงินและการวิจัยเอกสารผูนําขอมูลการวิจัยไปใชควรพิจารณาจปจจัยภายทางเศรษฐกิจภายนอก

Abstract

The objective of this research was to analyze the change in the company policies affected by the financial crisis of USA. The research
was conducted by studying the companies in the electronics industry in the Stock Exchange of Thailand. The research method used in the study
was the research from documents and financial ratio. The secondary data was collected from 7 companies in the electronics industry in the Stock
Exchange of Thailand. The comparison was on the annual change of each company in the period of 6 years from 2005 to 2510. According to the
analysis, it was found that after having been affected by the financial crisis of USA, the 7 companies in the electronics industry changed their
policies with the details of the change of each company as follows. Before the occurrence of financial crisis of USA, each company possessed
variety of management policies. As most of the companies grew, most policies were related to the company expansion both in the investment on
the new factories or the new branches. As most companies had gained an increasing sale volume, the companies requested for more loan from
financial institutes. However, after the financial crisis of USA, the companies were affected resulting in the reduction in sale volume.
Consequently, every company changed their policies in the same way as follows: 1. Reducing the expenses and the in-stock products. The
production was reduced to be sufficient for the sale with the use of Just in Time system in order to reduce to the least remaining products and
sufficient for the production as well as reducing the expenses in the sale and management, for example, closing the operation of factories making
less profits and the offices with high cost for using the least circulating fund, 2. The companies obviously changed their policies in gaining money
by increasing fund from the shares; issuing the share warrants for the existing shareholders, launching the common shares by focusing on paying
the high rates of dividend to persuade the investors to invest in, splitting the shares for increasing the liquidity in trading for the investment, and
launching the debenture, 3. Most companies changed the policies in controlling the production cost to be lower. As the financial crisis of USA
occurring in 2008 was caused by the subprime loan, the banks in USA encountered the bankruptcy and the situation spread to several countries
around the world. As the researcher studied only the financial ratio, regarding the document research, the persons who applied the data from the
research should consider the external economic factors as well.

บทนํา
ในเดือนกันยายนป พ.ศ. 2551 จากการเกิดภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของโลกประสบปญหาถดถอยซึ่งเปนผลจากธนาคารเลหแมนบราเธอรสวานิชธนาคาร
อันดับ 4 ของสหรัฐฯ ประกาศลมละลาย เนื่องจากผลขาดทุนจากการลงทุนในสินเชื่อซับไพรมและการขาดแคลนสภาพคลองทางการเงิน (ฝายวิจัยและพัฒนา
AFET, 2551) โดยเฉพาะในชวง 3 เดือนสุดทายของป 2551 สถาบันวิจัยและพัฒนาชั้นนําอยาง Semiconductor Industry Association (SIA) ของสหรัฐอเมริกา
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ไดเก็บรวบรวมตัวเลขเกือบทั่วภูมิภาคของโลกพบวามีปริมาณการซื้อขายลดลงเมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอนหนารวมถึงยังสงผลใหยอดซื้อขายรวม
ตลอดทั้ง ป 2551 ลดลงจากป 2550 ปญหาที่รุนแรงจากภาคการเงินไดสงผลกระทบตอการขยายตัวของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสอยางหลีกเลี่ยงไมได
โดยเฉพาะในไตรมาสที่ 4 ของป 2551 อุตสาหกรรมชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส และอุตสาหกรรมสารกึ่งตัวนํามีปริมาณการซื้อขายลดลงอยางมาก (รายงาน
ประจําปบริษัท อุตสาหกรรม อีเล็คโทรนิคส จํากัด (มหาชน), 2554)
อุตสาหกรรมกลุมชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส เปนกลุมอุตสาหกรรมที่มีความสําคัญกับการสงออกของประเทศไทยมีมูลคาการสงออกติดอันดับ 4 ของ
ประเทศ แตเมื่อแบงตามหมวดสินคาแลวกลุมเครื่องคอมพิวเตอร อุปกรณและสวนประกอบจะมีตัวเลขที่มากเปนอันดับที่ 1 ของการสงออกในประเทศไทยป
2554 มีมูลคารวมทั้งสิ้น 461,597 ลานบาท (กระทรวงพานิชย, 2554)
จากการที่กลุมอุตสาหกรรมชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสเปนอุตสาหกรรมที่จะตองพึ่งพาการสงออกไปยังตาง ประเทศโดยเฉพาะจีนและสหรัฐอเมริกาซึ่ง
เปนการสงออกกลุมเครื่องคอมพิวเตอร อุปกรณและสวนประกอบที่มากเปนอันดับที่ 1 และ 2 ของประเทศไทย (กระทรวงพานิชย, 2554)
ปญหาที่รุนแรงจากภาคการเงินในสหรัฐอเมริกาจึงไดสงผลกระทบตอการขยายตัวของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสของไทยอยางหลีกเลี่ยงไมไดเปนผล
ทําใหบริษัทกลุมชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสจําเปนตองมีการปรับเปลี่ยนกลยุทธในดานการจัดหาเงินทุน ดานการผลิต ตั้งแตการจัด ซื้อวัตถุดิบในการผลิตเชน
เหล็ก ทองแดง ทองคํา น้ํามัน เปนตนเนื่องจากราคาสินคาดังกลาว จํา เปนจะตองอางอิงราคาจากตางประเทศเปนสวนใหญ เมื่อเศรษฐกิจของประเทศ
สหรัฐอเมริกาเกิดการถดถอยราคาสินคาดังกลาวก็จะไดรับผลกระทบทําใหราคาเกิดความผันผวนเปนอยางมากผูผลิตเองจึงตองมีการปรับตัวและการ
ปรับเปลี่ยนกลยุทธใหสอดคลองกับสภาวะดังกลาว
ผูวิจัยจึงมีความเห็นวาควรที่จะศึกษาอัตราสวนทางการเงินเปรียบเทียบกอนเกิดวิกฤตเศรษฐกิจสหรัฐและหลังเกิดวิกฤตเศรษฐกิจสหรัฐ เพื่อศึกษาถึง
อัตราสวนทางการเงินใหทราบถึงผล กระทบของวิกฤตเศรษฐกิจสหรัฐที่มีผลตอธุรกิจในดานการปรับเปลี่ยนนโยบายการบริหารตนทุน โครงสรางหนี้และ
คาใชจายตางๆของบริษัทเพื่อแกปญหาและปรับตัวใหบริษัทสามารถอยูรอดในสภาวะที่เศรษฐกิจถดถอยจากผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจสหรัฐได
วัตถุประสงคของงานวิจัย
1. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบอัตราสวนทางการเงินของกลุมตัวอยาง ในกลุมชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสกอนและหลังวิกฤตเศรษฐกิจสหรัฐวามีนโยบาย
เหมือนหรือแตกตางกันอยางไร
2. เพื่อศึกษาวากลุมตัวอยางของกลุมชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสกอนและหลังวิกฤตเศรษฐกิจสหรัฐมีนโยบายในการบริหารตนทุน โครงสรางหนี้ และ
คาใชจายตางๆแตละบริษัทเหมือนหรือแตกตางกันอยางไร

วิธีการดําเนินงานการวิจัย

จะทําการศึกษาเปรียบเทียบงบการเงินของบริษัทกลุมอุตสาหกรรมอิเล็กโทรนิกสของกลุมตัวอยาง กอนเกิดวิกฤตเศรษฐกิจสหรัฐตั้งแตป 2548-2550
และหลังเกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจสหรัฐตั้งแตป 2551-2553โดยการเก็บขอมูลของตัวอยางแบบทุติยภูมิของบริษัทกลุมอิเล็กโทรนิกสทั้ง 7 บริษัทจากตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทยโดยเลือกจาก 11 บริษัทเนื่องจากกลุมตัว อยางมีขอมูลงบการเงินที่ครบถวน โดยการวิจัยจะเปนการวิจัยจากเอกสารเอกสาร
(Documentary research) เปนการวิจัยที่ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลที่ไดจากเอกสาร รายงานเชนรายงานขอมูลประจําป หมายเหตุประกอบงบการเงิน ตํารา
หนังสือพิมพ วารสารเอกสารทางวิชาการ ขอมูลทางอินเตอรเน็ต และงานวิจัยที่เกี่ยวของแลวจึงนําเสนอผลในเชิงวิเคราะหซึ่งผลจากการวิเคราะหขอมูล
ดังกลาว แบงออกเปน 2 สวนเปน ดังนี้
1. ผลการวิเคราะหดังกลาวเปนแบบเชิงพรรณนาที่ไดจากการวิเคราะหตัวเลขงบการเงินอธิบายถึง ความสัมพันธของอัตราสวนทางการเงิน
2. ผลจากการวิเคราะหดังกลาวเปนแบบเชิงพรรณนาที่ไดจากการวิเคราะหรายงานประจําปและหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ซึ่งผลจากการวิเคราะหทั้ง 2 สวนนี้แสดงใหเห็นถึงนโยบายการบริหารสภาพคลองการบริหารความสามารถในการบริหารทรัพยสินการบริหาร
ความสามารถในการกอหนี้ และการบริหารความสามารถในการทํากําไร โดย เครื่องมือที่ใชวิเคราะหนั้นจะแบงเปน 4 สวนดังนี้ (เพชรี ขุมทรัพย, 2529)
สวนที่ 1 วิเคราะหความคลองตัวทางการเงิน
1.1 อัตราสวนทุนหมุนเวียน (Current ratio)
1.2 อัตราสวนทุนหมุนเวียนเร็ว (Quick ratio)
สวนที่ 2 วิเคราะหประสิทธิภาพในการใชสินทรัพย
2.1 อัตราการหมุนของลูกหนี้ (Accounts receive turnover)
2.2 ระยะเวลาในการเรียกเก็บหนี้ (Average collection period )
2.3 ระยะเวลาในการขายสินคา (Average days inventory)
2.4 ระยะเวลาในการชําระหนี้ (Settlement period)
สวนที่ 3 อัตราสวนการวิเคราะหความสามารถในการกอหนี้
3.1 อัตราความสามารถในการชําระหนี้ (Time interest earned ratio)
3.2 อัตราสวนหนี้สินตอสวนผูถือหุน (Total debt to total equity ratio)
3.3 อัตราการจายปนผล (Dividend ratio)
สวนที่ 4 อัตราสวนการวิเคราะหความสามารถในการทํากําไร
4.1 อัตรากําไรขั้นตน (Gross profit ratio)
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4.2 อัตราผลตอบแทนตอสวนผูถือหุน
จากการศึกษางานวิจัยอื่นๆไดผลไปในทางที่สอดคลองกับงานวิจัยเชนผลงานของ ชลิตา แควกลาง (2552) ที่ศึกษาปจจัยที่มีผลกระทบตอธุรกิจการ
ดําเนินงานของธุรกิจประกันภัยสรุปไดวาประเภทและขนาดธุรกิจที่แตกตางกันมีผลตอการดําเนินงานแตกตางกัน ผลงานของ วรรณา เกิดอรุณ (2552) ที่ศึกษา
เรื่องวิเคราะหอัตราสวนทางการเงินเปรียบเทียบบริษัทในกลุมอุตสาหกรรมชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย พบวา
อัตราสวนความสามารถในการทํากําไรและความสามารถในการดําเนินงานลดลงสาเหตุมาจากสภาวะเศรษฐกิจทําใหยอดขายลดลงสงผลใหสินคาคงเหลือ
เพิ่มขึ้นและหากไมมีการบริหารงานในดานสินคาคงคลังใหเหลือปริมาณนอยที่สุดอาจทําใหเกิดเงินทุนจมและเกิดคาใชจายในการเก็บรักษาดังนั้นบริษัทควร
มีการวางแผนการผลิตในปตอไปโดยใชระบบ (Just in time production system) เพื่อใหสินคาคงเหลือนอยที่สุดและเพียงพอตอการผลิต ผลงานวิจัยของนวล
นภา วิบูลยรังสรรค (2547) ศึกษาเรื่องผลกระทบจากวิกฤติเศรษฐกิจตออัตราสวนทางพบวาวิกฤตเศรษฐกิจในป 2540 มีผลกระทบตออัตราสวนทางการเงิน
โดยทําใหอัตราสวนแตกตางกันเฉพาะอัตราสวนที่คํานวณจากรายการที่ไดมีการปรับปรุงถึงผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจ โดยเฉพาะผลกระทบจากอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ
สุภาภรณ มีเภตรา (2547) ศึกษาเรื่องวิเคราะหเปรียบเทียบอัตราสวนทางการเงินของบริษัทในอุตสาหกรรมกระเบื้องปูพื้นปุผนังเซรามิคในประเทศไทย
สรุปไดวา อัตราสวนตอราคาตลาดตอหุนตอราคาตามบัญชีตอหุนบริษัทไดนาสตี้เซรามิคจํากัด (มหาชน) มีอัตราสวนที่สูงที่สุดในป 2545 ทั้งนี้เนื่องจากการ
แตกหุนสามารถใหราคาตลาดสูงขึ้น

สรุปผลการวิจัย

กลยุทธกอนเกิดวิกฤตเศรษฐกิจสหรัฐ
บริษัทในกลุ มอุ ตสาหกรรมอิ เล็กทรอนิกสมีการบริหารงานที่ แตกต างหลากหลายแต แนวโน มกลุ มอุ ตสาหกรรมมี การเจริ ญเติ บโตทํ าให กลุ ม
อุตสาหกรรมเองมีการกูเงินระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มมากขึ้นเพื่อมาใชเปนเงินทุนหมุนเวียนจากการเติบโตของอุตสาหกรรมดังกลาวทําใหบางบริษัทใน
กลุมอุตสาหกรรมมีการบริหารงานโดยมีทั้งการขยายสาขาใหมและมีการเปดโรงงานใหมเพิ่มมากขึ้นเพื่อรองรับกับยอดขายที่เพิ่มสูงขึ้นแตจากปญหาราคา
วัตถุดิบที่เกิดความผันผวนขึ้นทําใหบริษัทในกลุมอุตสาหกรรมไมเพียงกูเงินระยะสั้นจากสถาบันการเงินมาเพื่อขยายบริษัทเทานั้นยังมีการเปดโรงงานเพื่อ
ควบคุมตนทุนการผลิตเนื่องจากการผลิตเองใหตนทุนที่ต่ํากวาการซื้อมาผลิต และบางบริษัทที่ไดรับผลกระทบจากราคาวัตถุดิบที่ผันผวนไดใชนโยบายการ
ผลิตสินคาเทาที่ขายเทานั้น มีการควบคุมตนทุนการผลิตใหต่ําลง มีการลดสตอกสินคา มีการออกหุนเพิ่มทุนเพื่อมาใชเปนเงินทุนหมุนเวียนโดยการใช
นโยบายการจายปนผลที่สูงเพื่อจูงใจใหนักลงนําเงินมาลงทุนและมีการปดสาขาที่ยอดขายต่ําเพื่อลดคาใชจาย อีกทั้งบางบริษัทมีการกูเงินระยะสั้นจากสถาบัน
การเงินเพื่อมาใชเปนเงินทุนหมุนเวียนเนื่องจากเกิดการขาดทุนจากการกักตุนวัตถุดิบเพื่อการผลิตไวจํานวนมากและราคาวัตถุดิบเกิดลดต่ําลงหรือบางบริษัทมี
การกูเงินระยะสั้นจากสถาบันการเงินมาเพื่อมาใชใหสอดคลองกับการปรับเปลี่ยนนโยบายการขายโดยการขายสินคาที่หลากหลายหรือการขายสินคาแบบการ
สตอกสินคาไวใหลูกคาสามารถเลือกไดเพื่อความอยูรอดเนื่องจากถูกยกเลิกคําสั่งซื้อจากลูกคารายใหญทั้งหมด บางบริษัทที่ไดรับผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูบริโภคทําใหยอดขายกลุมสินคา VDBG ลดลงบริษัทมีการปรับเปลี่ยนนโยบายโดยการหันมาขายสินคาในกลุมอื่นที่เปนตลาด
เฉพาะแทน (กลุมสินคา DES)
กลยุทธหลังเกิดวิกฤตเศรษฐกิจสหรัฐ
แนวโนมการบริหารงานเปนไปในทิศทางเดียวกันเนื่องจากผลกระทบการเกิดวิกฤตเศรษฐกิจสหรัฐทําใหยอดขายลดลง บริษัทในกลุมอุตสาหกรรมมี
การควบคุมตนทุนการผลิตใหต่ําลง มีการปรับโครงสรางหนี้และลดคาใชจายตางๆลงโดยรายละเอียดมีดังนี้โดยสวนใหญบริษัทในกลุมอุตสาหกรรม มีการ
ควบคุมตนทุนการผลิตทุกบริษัทถึงแมจะมีบางบริษัทที่กอนใชการควบคุมตนทุนการผลิตมีการใชวิธีการทําสัญญาปองกันความเสี่ยงจากราคาวัตถุดิบแตไม
ประสบผลสําเร็จเกิดการขาดทุนอยางหนักจึงไดหันมาใชการควบคุมตนทุนการผลิตแทน มีการปรับโครงสรางหนี้โดยการใชวิธีการออกหุนเพิ่มทุนเพื่อนํา
เงินมาชําระหนี้ระยะสั้นจากสถาบันการเงินเปนสวนใหญโดยการใชนโยบายการจายปนผลที่สูงเพื่อจูงใจนักลงทุนใหนําเงินมาลงทุนกับบริษัท มีบางบริษัทที่
ใชการใหสิทธิแกผูถือหุนเดิมหรือการออกวอรแรนตเนื่องจากมีตนทุนต่ํากวาการลงทุนในหุนสามัญ บางบริษัทใชการแตกพารเพื่อจูงใจใหนักลงทุนนําเงิน
มาลงทุนเนื่องจากเชื่อวาจะทําใหราคาของหุนสามัญสามารถเพิ่มสูงขึ้นไดและมีอีกบริษัทที่ไมไดใชการออกหุนเพิ่มทุนแตมีการควบคุมคาใชจายในการขาย
และบริหารของบริษัทเองและนําเงินสดที่ไดไปชําระหนี้ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน บริษัทในกลุมอุตสาหกรรมมีการลดคาใชจายตางๆลงไดแกการลดสตอก
สินคาลงทุกบริษัท การปดสํานักงานที่มีคาใชจายสูง มีการปดโรงงานที่ใหผลตอบแทนที่ต่ํา มีการซื้อขายสินคาเปนเงินเชื่อมากขึ้น มีการลดคาใชจายในการ
ขายและการบริหารลง และบางบริษัทนอกเหนือจากการควบคุมตนทุนการผลิต การปรับโครงสรางหนี้สินใหลดลง การลดคาใชจายตางๆลงแลวยังใชกลยุทธ
รักษาคุณภาพสินคาในระดับที่สูงและราคาต่ําเพื่อรักษาสวนแบงตลาดที่ตนเองเคยมีอยูอีกดวย
อภิปรายผล
1.กอนเกิดวิกฤตเศรษฐกิจสหรัฐบริษัทในอุตสาหกรรมมีการกูเงินเพื่อมาใชเปนเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มมากขึ้นแตหลังเกิดวิกฤตเศรษฐกิจสหรัฐมีการลด
คาใชจายตางๆลงเชนมีการลดการสตอกสินคาทุกบริษัทผลิตเทาที่ขายสอดคลองกับงานวิจัยของวรรณา เกิดอรุณ (2552) พบวา “ บริษัทควรมีการวางแผนผลิต
ในปตอปโดยจะใชระบบ just in time เพื่อใหสินคาเหลือนอยที่สุดและเพียงพอตอ การผลิต ” อีกทั้งการลดคาใชจายในการขายและบริหารเชนการปดโรงงานที่
กําไรนอยการปดสํานักงานที่ตนทุนสูงเพื่อใชเงินทุนหมุนเวียนใหนอยที่สุด
2.กอนเกิดวิกฤตเศรษฐกิจสหรัฐบริษัทในอุตสาหกรรมมีการจัดหาเงินทุนจากสถาบันการเงินแตหลังจากการวิกฤตเศรษฐกิจสหรัฐมีการจัดหาเงินจาก
การออกหุนเพิ่มทุนมากขึ้นเปนสวนใหญเพื่อมาชําระหนี้ระยะสั้นจากสถาบันการเงินโดยการใชนโยบายการจายปนผลที่สูงเพื่อจูงใจนักลงทุนใหนําเงินมา
ลงทุนกับบริษัท มีบางบริษัทที่ใชการใหสิทธิแกผูถือหุนเดิมหรือการออกวอรแรนตเนื่องจากมีตนทุนต่ํากวาการลงทุนในหุนสามัญ บางบริษัทใชการแตกพาร
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เพื่อจูงใจใหนักลงทุนนําเงินมาลงทุนเนื่องจากเชื่อวาจะทําใหราคาของหุนสามัญสามารถเพิ่มสูงขึ้นไดสอดคลองกับงานวิจัยของสุภาภรณ มีเภตรา (2547) ที่
พบวาอัตราสวนราคาตลาดตอหุนตอราคาตามบัญชีตอหุนที่มีอัตราสวนที่สูงขึ้นนั้นเนื่องจากการแตกหุนทําใหราคาตลาดสูงขึ้น มีเพียงบริษัทเดียวที่ไมไดใช
การออกหุนเพิ่มทุนแตมีการควบคุมคาใชจายในการขายและบริหารของบริษัทเองและนําเงินสดที่ไดไปชําระหนี้ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
3. หลังจากการวิกฤตเศรษฐกิจสหรัฐบริษัทในกลุมอุตสาหกรรมทุกบริษัทมีการควบ คุมตนทุนการผลิตถึงแมวาจะมีหลายบริษัทที่จะเริ่มตนทํากอน
ชวงที่จะเกิดวิกฤตเศรษฐกิจแตหลัง จากชวงวิกฤตเศรษฐกิจแลวนั่นภาพรวมอุตสาหกรรมทุกบริษัทในอุตสาหกรรมมีการควบคุมตนทุนการผลิตทุกบริษัท
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อุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธของขาวเปลือกระหวางการเก็บรักษาในถังเก็บโลหะ
Temperature and Relative Humidity Profile of Rough Rice during Storage in Metal Bin
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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธของขาวเปลือกภายในถังโลหะเปรียบเทียบกับ
อุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธของอากาศแวดลอม เพื่อใหสามารถวางแผนและจัดการลดการสูญเสียของขาวเปลือกระหวางการเก็บรักษา โดยถังเก็บ
ทําจากสังกะสี ขนาด 1.2x1.2x2.4 เมตร ความจุประมาณ 2 ตัน ติดตั้ง ณ โรงสีขาว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกใชเก็บขาวเปลือกพันธุ
ขาวดอกมะลิ 105 ติดตั้ง Dalta-T Logger สําหรับวัดและบันทึก อุณหภูมิของขาวเปลือกในถังเก็บ สวน Safe Storage Monitor Em 50 สําหรับวัดและ
บันทึกความชื้นสัมพัทธภายในถังเก็บ ในขณะที่ Flashlink data logger ใชวัดอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธของอากาศแวดลอม โดยอุปกรณเหลานี้จะ
อานคาทุก 10 นาทีและบันทึกเปนคาเฉลี่ยทุก 1 ชั่วโมง ตั้งแต เดือนกรกฎาคม ถึง ธันวาคม 2554 จากการเก็บขอมูล พบวา อุณหภูมิและความชื้น
สัมพัทธของอากาศแวดลอมมีคาเปลี่ยนแปลงตามเวลา ชวงกลางวันอากาศมีอุณหภูมิสูง ความชื้นสัมพัทธต่ํา สวนกลางคืนเปลี่ยนเปนตรงกันขามคือ
อุณหภูมิต่ําความชื้นสัมพัทธสูง สวนอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธของขาวเปลือกภายในถังโลหะมีความสม่ําเสมอตลอดทั้งวันไมเปลี่ยนแปลงตาม
สภาวะอากาศภายนอก โดยอุณหภูมิเฉลี่ยของขาวเปลือกในถังโลหะ ตั้งแตเดือน กรกฎาคม ถึงธันวาคมมีคา 34.3, 33.6, 32.0, 31.2, 30.7 และ 29.4
องศาเซลเซียส ตามลําดับ ในขณะที่อุณหภูมิของอากาศภายนอกเฉลี่ยอยูที่ 28.9, 28.4, 28.3, 28.3, 29.0 และ 27.0องศาเซลเซียส ตามลําดับ ความชื้น
สัมพัทธของขาวเปลือกภายในถังโลหะมีคาสูงที่สุดชวงเดือนตุลาคมประมาณ 69-71% และมีคาต่ําที่สุดในเดือนธันวาคมประมาณ 57-60% ทําใหคา
ปริมาณน้ําอิสระของขาวเปลือกในถังโลหะมีคาระหวาง 0.57-0.71 ซึ่งปลอดภัยจากการทําลายของเชื้อจุลินทรีย ทําใหความชื้นของขาวเปลือกลดลง
เหลือประมาณ 10-11% ซึ่งเปนความชื้นที่ปลอดภัย เมื่อตรวจสอบคุณภาพการสีของขาวเปลือกที่เก็บในถังโลหะ พบวามีปริมาณขาวขาวและปริมาณ
ขาวตนไมเปลี่ยนแปลงมีคาเฉลี่ย 66-67% และ 50-52% ตามลําดับ จะเห็น การเก็บรักษาขาวเปลือกในถังโลหะแบบนี้ทําใหอุณหภูมิและความชื้น
สัมพัทธของขาวเปลือกภายในถังอยูในระดับที่ปลอดภัย จากการทําลายของเชื้อจุลินทรีย นก หนูและศัตรูตางๆและเหมาะสมกับเกษตรกรที่ตองการ
เก็บรักษาขาวเปลือกไวบริโภคหรือแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลคาตอไป
คําสําคัญ: อุณหภูมิขาวเปลือก การเก็บรักษาขาวเปลือก ปริมาณน้ําอิสระ

Abstract
The aims of this research were to monitor the temperature and relative humidity of rough rice during storage in metal bin related to
ambient temperature and relative humidity to verify the safe storage management. Galvanized bin was erected with 1.2x1.2x2.4 meters in
dimension and about 2 tons capacity. Rough rice KDML 105 variety was stored in these bins. These bins were installed at Rajamangala University
of Technology Tawan-ok’s rice mill. Dalta-T Logger with thermocouple was used to monitor and record grain temperature. Safe Storage Monitor
Em 50 was used to measure relative humidity in metal bin. Flashlink data logger monitored ambient temperature and relative humidity. All of the
measurement was recorded very hours from July to December, 2011. The result revealed that the ambient temperature and relative humidity varied
along the time. As ambient temperature increased the relative humidity decreased at day time while at night time the changed was opposite. Where
as the temperature and relative humidity of rough rice remained constant along the time. However the average temperatures of rough rice in the
metal bin were 34.3, 33.6, 32.0, 31.2, 30.7 and 29.4 C from July through December where as the ambient temperatures were 28.9, 28.4, 28.3, 28.3,
29.0 และ 27.0C. The relative humidity inside the metal bin showed the highest value at 69-71% in October and showed the lowest value at 57-60%
in December .These relative humidity induced the water activity of rough rice to 0.57-0.71. According to these temperature and relative humidity
the moisture content of rough rice in the metal bin reduce to 10-11% which was the safe storage. The milling quality of rough rice remained
constant during storage with 66-67% of milled rice and 50-52% of head rice. So the metal bin was suitable for rough rice storage because the
temperature and relative humidity of rough rice was in safe condition from micro organism and vertebrate pest..
Keywords: Rice storage temperature, Safe storage, Water activity.
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1. บทนํา
ขาวเปลือกเปนสิ่งที่มีชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา การเก็บรักษาที่ไมเหมาะสมจะทําใหขาวเปลือกเกิดการสูญเสียทั้งปริมาณและ
คุณภาพ การเปลี่ยนแปลงคุณภาพของขาวเปลือกเกิดขึ้นมากหลังการเก็บเกี่ยว โดยมีอิทธิพลมาจากพันธุ สภาพแวดลอมขณะเพาะปลูก และการปฏิบัติ
หลังการเก็บเกี่ยว ปญหาการเสื่อมคุณภาพของขาวเปลือกที่พบไดแก เมล็ดเหลืองเนื่องจากการเก็บขาวเปลือกชื้น เมล็ดแตกราวจากการลดความชื้น
และการเปลี่ยนแปลงคุณภาพขณะเก็บรักษา นอกจากนี้ยังพบการปนเปอนของเชื้อจุลินทรียจากการเก็บรักษาขาวเปลือกไมเหมาะสม (Juliano,1996)
การหายใจของเชื้อจุลินทรียและแมลงที่มีในโรงเก็บเมล็ดพืชเปนแหลงที่ทําใหเกิดความรอนและความชื้นมากกวาการหายใจของเมล็ดพืชเอง โดยการ
หายใจนี้ จ ะเพิ่มมากขึ้น เมื่อ เมล็ดพื ชมี ค วามชื้นและมีอุณหภูมิสูง แต จะลดลงเมื่อ เมล็ ด พืชแห งและเย็ น ประเทศในเขตรอ นชื้ นการทํ า ลายของ
เชื้อจุลินทรียเปนปญหาใหญโดยเฉพาะเมื่อความชื้นสัมพัทธของอากาศมากกวา 70 เปอรเซ็นต การลดอุณหภูมิและความชื้นของเมล็ดพืชจึงมี
ความสําคัญตอการเก็บรักษาเมล็ดพืชมากที่สุด วิธีที่นิยม คือ การระบายอากาศซึ่งเปนกระบวนการไลความรอนสวนเกินออกจากเมล็ดพืชโดยการผาน
อากาศจากภายนอกเขาไปในกองเมล็ด การเก็บเมล็ดพืชแหงความชื้น 14 เปอรเซ็นตที่อุณหภูมิ 16 องศาเซลเซียส จะเก็บไดนานถึง 9 เดือน โดยไม
ตองมีการระบายอากาศ แตถาความชื้นสูงกวานี้ระยะเวลาการเก็บรักษาที่ปลอดภัยก็จะลดลง (Williams and Gracey, 1994) ประเทศในเขตรอนชื้น
ขาวเปลือกที่ความชื้น 14 เปอรเซ็นต สามารถเก็บรักษาไวไดอยางปลอดภัย เพียง 2-3 เดือนเทานั้นแต ถาตองการเก็บขาวเปลือกไวนานกวานี้
จําเปนตองลดความชื้น ใหเหลือ 12 เปอรเซ็นต (Wimberly, 1983) หลังจากเก็บเกี่ยวขาวเปลือกจะถูกใชเปนอาหารไปตลอดปจึงจําเปนตองมีการเก็บ
รักษาขาวเปลือกไวจนกวาขาวเปลือกฤดูใหมจะเก็บเกี่ยวได โดยอาจจะตองมีการเก็บรักษาไวนานถึง 1 ป การที่จะปองกันการสูญเสียของขาวเปลือก
จําเปนจะตองเก็บขาวเปลือกที่แหง สะอาด ปราศจากศัตรูทําลาย สวนโครงสรางของโรงเก็บ วัสดุ ขนาดและ รูปรางของโรงเก็บ ขึ้นกับ ความตองการ
ของผูใชงาน วัสดุที่สามารถหาได และเงินลงทุน โดยวัตถุประสงคหลักของโรงเก็บ คือ สามารถปองกันความเสียหายของขาวเปลือกจากสภาพอากาศ
และศัตรูตางๆ ซึ่งจะทําใหขาวเปลือกสูญเสียคุณภาพไดอยางรวดเร็ว (Cogburn, 1985)
การเก็บขาวเปลือกในถังโลหะเปนทางเลือกหนึ่งที่สามารถปองกันและลดการสูญเสีย การเปลี่ยนแปลงคุณภาพของเมล็ดพืชระหวางการ
เก็บรักษามีอิทธิพลจากองคประกอบภายในของเมล็ดพืชเอง และสภาพแวดลอมตลอดจนสิ่งมีชีวิตอื่นๆ ที่มาทําลาย ไดแก จุลินทรีย แมลง นก หนู
และอื่นๆ โดยที่เ มล็ดพืชเปนแหลงอาหารที่อุดมสมบูรณ การปนเปอนของเชื้อ จุลินทรียพิ จารณาจากอุ ณหภูมิ ความชื้นและปริ มาณออกซิ เจน
เชื้อจุลินทรียสามารถเจริญไดที่อุณหภูมิต่ํากวาจุดเหยือกแข็งจนถึง 50 องศาเซลเซียส การเจริญเติบโตจะลดลงเมื่ออุณหภูมิและความชื้นต่ําลง
เชื้อจุลินทรียในเมล็ดพืชสามารถเจริญไดดีเมื่อเมล็ดพืชมีคาปริมาณน้ําอิสระ 0.70-0.90 โดยคาปริมาณน้ําอิสระจะเพิ่มขึ้นเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น เชน
ขาวโพดที่ความชื้น 15 เปอรเซ็นต ที่อุณหภูมิ 15 องศาเซลเซียส จะเก็บรักษาไดนาน 1 ป แตถาอุณหภูมิเพิ่มเปน 30 องศาเซลเซียส ขาวโพดจะเก็บได
เพียง 3 เดือนเทานั้น สวนการทําลายของแมลงจะไมเกิดที่อุณหภูมิต่ํากวา 17 องศาเซลเซียส สวนหนูจะทําลายเมล็ดที่อุณหภูมิระหวาง 3-30 องศา
เซลเซียส และที่ความชื้นมากกวา 12 เปอรเซ็นต นอกจากนี้ ความเสียหายของเมล็ดกอนการเก็บมีผลตออายุการเก็บรักษามากเชน เมล็ดขาวโพดที่มี
การแตกราวเพิ่มขึ้น 5 เปอรเซ็นต จะทําใหอายุการเก็บรักษาของขาวโพดลดลงจาก 150 วัน เหลือเพียง 15 วันเทานั้น แตการสูญเสียคุณภาพของ
ผลผลิตเกษตรไมไดสัมพันธกับเวลาในรูปของสมการเสนตรง อัตราการสูญเสียไมไดเปนคาคงที่ แตจะแปรเปลี่ยนไปตามองคประกอบของสิ่งที่มี
ชีวิต และอาจจะสัมพันธกันกับเวลาในรูปแบบของสมการซิกมอย (Sigmoid curve) คือ เมื่อเวลาผานไปการสูญเสียคุณภาพของผลผลิตจะเกิดขึ้นอยาง
รวดเร็วโดยเฉพาะอยางยิ่งการสูญเสียน้ําหนักแหงที่มีผลมาจากการหายใจของเมล็ด (Teter, 1981 ) การเก็บรักษาขาวเปลือกในถังโลหะจะเกิดการ
ถายเทและแลกเปลี่ยนความรอนระหวางขาวเปลือกกับอากาศแวดลอม เนื่องจากถังโลหะเปนวัสดุที่เปนตัวนําการตรวจวัดอุณหภูมิและความชื้น
สัมพัทธของขาวเปลือกที่เก็บรักษาในถังโลหะ เปนระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแตเดือนกรกฎาคม ถึงเดือนธันวาคมจึงเปนเรื่องที่นาสนใจ เพื่อใหสามารถ
ประเมินการสูญเสียคุณภาพของขาวเปลือกจากอุณหภูมิและความชื้นเพื่อหาวิธีการในการลดการสูญเสียของขาวเปลือก เพื่อชวยเหลือเกษตรกรให
สามารถเก็บรักษาขาวเปลือกไดอยางปลอดภัยและมีขาวเปลือกที่มีคุณภาพ ทําใหขายขาวไดราคาสูงขึ้นเสริมสรางความเขมแข็งใหแกชุมชน

2. วิธีการทดลอง
การวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอนดังตอไปนี้
1. เก็บขาวเปลือกพันธุขาวดอกมะลิ 105 จํานวน 2 ตันในถังโลหะที่ทําจากสังกะสีขนาด 1.2 x1.2 x2.4 เมตร จํานวน 2 ถัง ตัวถังตั้งบนขา
ตั้งที่ยกสูง 1 เมตร โดยถังโลหะนี้ติดตั้งภายในอาคารโรงสีขาว
2. ติดตั้งอุปกรณวัดและบันทึกอุณหภูมิขาวเปลือกในถังเก็บ โดยวัดที่กึ่งกลางถัง จํานวน 4 ตําแหนง คือ ชั้นบน ชั้นกลาง 2 ชั้น และชั้นลาง
โดยใช Dalta-T Logger (Delta-T Devices Burwell, Cambridge, UK) โดยทําการตรวจวัดทุก 10 นาทีและบันทึกคาเฉลี่ยทุก 1 ชั่วโมง ตั้งแตเดือน
กรกฎาคม ถึงเดือนธันวาคม
3. ติดตั้งอุปกรณวัดและบันทึกความชื้นสัมพัทธภายในถังเก็บขาวเปลือกที่บริเวณกึ่งกลางถังโดยเครื่องวัด Safe Storage Monitor Em 50 (
Decagon Devices, Pullman WA, USA)โดยทําการตรวจวัดทุก 10 นาทีและบันทึกคาเฉลี่ยทุก 1 ชั่วโมง เชนกัน

- 368 -

Proceeding of RMUTTO Research Conference 2012

Oral Presentation

4. ติดตั้งอุปกรณวัดและบันทึกอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธของอากาศภายนอก บริเวณรอบๆ ถังโลหะ โดยใช Flashlink data logger
(Deta Trak, Pleasanton, CA) โดยทําการตรวจวัดทุก 10 นาทีและบันทึกคาเฉลี่ยทุก 1 ชั่วโมง เชนกัน
5. สุมตัวอยางขาวเปลือกที่เก็บในถัง ไปตรวจวัดความชื้น ตามมาตรฐาน ASAE,1994 จํานวน 10 ซ้ํา ทุก 2 สัปดาห เปนระยะเวลา 6 เดือน
6. ตรวจสอบคุณภาพการสี โดยการหาเปอรเซ็นตสิ่งเจือปน เปอรเซ็นตขาวกลอง เปอรเซ็นตขาวขาว และเปอรเซ็นตตนขาว

3. ผลการทดลองและวิจารณผล
ถังเก็บขาวเปลือกทําจากสังกะสี ขนาด 1.2x1.2x 2.4 เมตร กนถังและฝาถังทําเปนกรวยเพื่อใหขาวเปลือกไหลออกไดงาย ตัวถังตั้งบนขาตั้ง
สูงประมาณ 1.0 เมตร ตัวถังสามารถถอดประกอบไดงาย และปดมิดชิดสามารถปองกันนก หนู และศัตรูตางๆ ได ติดตั้งภายในอาคาร พรอมอุปกรณ
วัดและบันทึกอุณหภูมิขาวเปลือกและความชื้นสัมพัทธภายในถัง ดังภาพที่ 1

ภาพที่ 1 ถังโลหะเก็บขาวเปลือกพรอมอุปกรณวัดและบันทึกอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ
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ภาพที่ 2 อุณหภูมิอากาศภายนอกตามชวงเวลาตั้งแตเดือนกรกฎาคม ถึงเดือนธันวาคม
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ภาพที่ 3 แสดงอุณหภูมิของขาวเปลือกและอุณหภูมิภายนอกตั้งแตเดือนกรกฎาคม ถึงเดือนธันวาคม
เมื่อตรวจวัด และบันทึกอุณหภูมิของขาวเปลือกจํานวน 2 ตัน ในถังโลหะ ตลอดระยะเวลา 6 เดือนโดยเปรียบเทียบกับอุณหภูมิของอากาศภายนอก
พบวา อากาศภายนอกมีอุณหภูมิเปลี่ยนแปลงตามชวงเวลา โดยชวงกลางวันมีอุณหภูมิสูง ชวงกลางคืนมีอุณหภูมิต่ํา (ภาพที่ 2) อุณหภูมิสูงสุดอยูที่ 31 องศา
เซลเซียส ที่เวลา 16 นาฬิกา อุณหภูมิอากาศในแตละเดือนลดลงจากเดือนกรกฎาคม และมีคาต่ําสุดที่เดือนธันวาคม ชวง 4 เดือนแรกของการทดลอง อุณหภูมิ
ขาวเปลือกภายในถังคอนขางคงที่ทั้งวัน แตหลังจากนั้น อุณหภูมิของขาวเปลือกในถังเก็บเริ่มเพิ่มขึ้นเล็กนอยเทานั้น (ภาพที่ 3) โดยอุณหภูมิของขาวเปลือก
บริเวณกึ่งกลางถังจะสูงกวาบริเวณดานลางและบนเล็กนอย (ภาพที่ 4 ) อุณหภูมิเฉลี่ยของขาวเปลือกในถังเก็บ ตั้งแตเดือนกรกฎาคม ถึงธันวาคมมีคา 34.3,
33.6, 32.0, 31.2, 30.7 และ 29.4 องศาเซลเซียส ตามลําดับ ในขณะที่อุณหภูมิของอากาศภายนอกเฉลี่ยอยูที่ 28.9, 28.4, 28.3, 28.3, 29.0 และ 27.0องศาเซลเซียส
ตามลําดับ จะเห็นวาคาอุณหภูมิเฉลี่ยของขาวเปลือกในถังเก็บและของอากาศภายนอกแตกตางกันไมเกิน 5 องศาเซลเซียส แสดงวาการเก็บรักษาขาวเปลือกใน
ถังโลหะแบบนี้ ชวยลดความสูญเสียที่เกิดจากอุณหภูมิสูงได มีความปลอดภัยในการเก็บรักษา
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ภาพที่ 4 เปรียบเทียบอุณหภูมิเฉลี่ยของขาวเปลือกภายในถังโลหะกับอากาศภายนอกตั้งแตเดือนกรกฎาคม ถึงเดือนธันวาคม
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ในแตละเดือนอุณหภูมิเฉลี่ยของขาวเปลือกภายในถังโลหะแตกตางกับอุณหภูมิของอากาศภายนอกตามชวงเวลา (ภาพที่ 5) โดยจะแตกตาง
กันมากชวงกลางคืนและชวงเชาที่อากาศภายนอกเย็นกวาอุณหภูมิของขาวเปลือกภายในถัง เนื่องจากการขาวเปลือกเปนวัสดุที่เปนฉนวนจึงมีการ
เปลี่ยนแปลงอุณหภูมินอย หรืออุณหภูมิคอนขางคงที่ทั้งกลางวันและกลางคืน โดยคาอุณหภูมิแตกตางมากที่สุดอยูที่ 7.5 องศาเซลเซียส ระหวางเวลา 8
นาฬิกา ของเดือนกรกฎาคมและสิงหาคม สวนเดือนอื่นๆคาอุณหภูมิแตกตางจะต่ํากวา 5 องศาเซลเซียส โดยเฉพาะชวงกลางวันที่อากาศภายนอกมี
อุณหภูมิสูง อุณหภูมิของขาวเปลือกภายในถังก็สูงดวยทําใหคาอุณหภูมิใกลเคียงกัน ชวงเดือนพฤศจิกายน อุณหภูมิของขาวเปลือกภายในถังโลหะต่ํา
กวาอุณหภูมิอากาศภายนอก ทําใหคาอุณหภูมิแตกตางติดลบ ดังนั้น การเก็บขาวเปลือกในถังโลหะขนาดนี้มีความปลอดภัยจากอุณหภูมิจึงไม
จําเปนตองติดตั้งพัดลมระบายอากาศภายในถังโลหะ เพื่อลดอุณหภูมิ
สวนความชื้นสัมพัทธของอากาศภายนอกตามชวงเวลาตั้งแตเดือนกรกฎาคม ถึงเดือนธันวาคม (ภาพที่ 6) พบวาตั้งแตเดือนกรกฎาคม ถึง
เดือนธันวาคมความชื้นสัมพัทธของอากาศมีคาระหวาง 50-80% ระหวางเวลา 20 นาฬิกาถึง 8 นาฬิกาของวันรุงขึ้น สวนชวงกลางวันระหวางเวลา 1218 นาฬิกา อากาศมีความชื้นสัมพัทธต่ํามีคาประมาณ 40-60% ชวงเดือนสิงหาคมและกันยายนมีความชื้นสัมพัทธสูงกวาชวงเดือนพฤศจิกายนและ
ธันวาคม สวนความชื้นสัมพัทธของอากาศภายในถังโลหะมีคาคอนขางคงที่ตลอดทั้งวัน โดยความชื้นสัมพัทธในเดือนตุลาคมมีคาสูงที่สุดประมาณ
69-71% สวนความชื้นสัมพัทธในเดือนธันวาคมมีคาต่ําที่สุดประมาณ 57-60% (ภาพที่ 7) จากคาความชื้นสัมพัทธเฉลี่ยภายในถังโลหะที่ไดสามารถ
แสดงเปนคาปริมาณน้ําอิสระของขาวเปลือกที่เก็บในถังโลหะ โดยคาปริมาณน้ําอิสระ (Aw) มีความสัมพันธโดยตรงกับคาความชื้นสัมพัทธสมดุล
(ERH) ดังสมการ Aw= ERH/100 พบวาคาปริมาณน้ําอิสระของขาวเปลือกในถังโลหะมีคาคอนขางคงที่ (ภาพที่ 8) โดยมีคาสูงมี่สุดชวงเดือนตุลาคม
และต่ําสุดชวงเดือนพฤศจิกายน มีคา 0.71 และ 0.57 ตามลําดับ
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ภาพที่ 5 อุณหภูมิแตกตางเฉลี่ยของขาวเปลือกภายในถังโลหะกับอากาศภายนอกตามชวงเวลาตั้งแตเดือนกรกฎาคม ถึงเดือนธันวาคม
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ภาพที่ 6 แสดงความชื้นสัมพัทธของอากาศภายนอกตามชวงเวลาตั้งแตเดือนกรกฎาคม ถึงเดือนธันวาคม
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ภาพที่ 7 แสดงความชื้นสัมพัทธของอากาศภายในถังโลหะที่ใชเก็บขาวเปลือกตามชวงเวลาตั้งแตเดือนกรกฎาคม ถึงเดือนธันวาคม
- 371 -

Oral Presentation

Proceeding of RMUTTO Research Conference 2012
0.80

Water activity (Aw)

0.70
0.60

July

0.50

August
September

0.40

October

0.30

November

0.20

December

0.10
0.00
0

5

10

15

20

25

Time

ภาพที่ 8 คาปริมาณน้ําอิสระของขาวเปลือกภายในถังโลหะตามชวงเวลาตั้งแตเดือนกรกฎาคม ถึงเดือนธันวาคม
การตรวจวัดความชื้นของขาวเปลือกที่เก็บในถังโลหะตั้งแตเดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคม (ภาพที่ 9 )พบวา ขาวเปลือกที่เก็บในถังโลหะ
มีความชื้นเฉลี่ยเทากับ 11.15,10.59, 10.81, 11.17, 10.82 และ11.09 เปอรเซ็นต ตามลําดับ จะเห็นวา ความชื้นของขาวเปลือกในถังโลหะมีคาคอนขาง
ต่ําและเปนความชื้นที่ปลอดภัยในการเก็บ ขาวเปลือกไมไดรับความเสียหายจากความชื้นสูง
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ภาพที่ 9 คาความชื้นของขาวเปลือกที่เก็บในถังโลหะตั้งแตเดือน กรกฎาคม ถึงเดือนธันวาคม
เมื่อตรวจสอบคุณภาพการสีของขาวเปลือกที่เก็บในถังโลหะตั้งแตเดือนกรกฎาคม ถึงเดือนธันวาคม 2554 พบวา ขาวเปลือกในถังโลหะ
มีปริมาณขาวกลอง ขาวขาว และขาวตน คอนขางคงที่ โดยมีคาเฉลี่ย 79, 68 และ 52 เปอรเซ็นต ตามลําดับ และปริมาณสิ่งเจือปนในขาวเปลือกที่เก็บ
ในถังโลหะ มีแนวโนมลดลง (ภาพที่ 10) จะเห็นวาขาวเปลือกที่เก็บในถังโลหะ ไมไดรับความเสียหายจากสภาวะอากาศ นก หนู และศัตรูตางๆ
ตลอดจนจุลินทรีย ทั้งนี้เนื่องจาก ขาวเปลือกที่เก็บมีอุณหภูมิไมสูง ความชื้นสัมพัทธภายในถังต่ํา และถังโลหะปดมิดชิด
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ภาพที่ 10 ปริมาณสิ่งเจือปน ปริมาณขาวกลอง ปริมาณขาวขาว ปริมาณรํา ปริมาณขาวตนและปริมาณขาวหัก
ตั้งแตเดือนกรกฎาคม ถึงเดือนธันวาคม 2554 ในถังโลหะ
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4. สรุป
สรุปผลการวิจัย
1. อุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธของอากาศแวดลอมภายนอกมีคาเปลี่ยนแปลงตามเวลา ชวงกลางวันอากาศมีอุณหภูมิสูง ความชื้น
สัมพัทธต่ํา สวนกลางคืนเปลี่ยนเปนตรงกันขามคืออุณหภูมิต่ําความชื้นสัมพัทธสูง โดยเดือนกรกฎาคมมีอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธสูงและมีคา
ลดลงทุกเดือนจนมีคาต่ําสุดชวงเดือนธันวาคม
2. คาอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธของขาวเปลือกภายในถังเก็บมีความสม่ําเสมอตลอดทั้งวันไมเปลี่ยนแปลงตามสภาวะอากาศภายนอก
โดยอุณหภูมิเฉลี่ยของขาวเปลือกในถังโลหะ ตั้งแตเดือน กรกฎาคม ถึงธันวาคมมีคา 34.3, 33.6, 32.0, 31.2, 30.7 และ 29.4 องศาเซลเซียส ตามลําดับ
ในขณะที่อุณหภูมิของอากาศภายนอกเฉลี่ยอยูที่ 28.9, 28.4, 28.3, 28.3, 29.0 และ 27.0 องศาเซลเซียส ตามลําดับ โดยอุณหภูมิแตกตางระหวาง
ขาวเปลือกในถังโลหะกับอากาศภายนอกมีคามาก ชวงกลางคืนและมีคานอยชวงกลางวัน
3. ความชื้นสัมพัทธของอากาศภายในถังโลหะมีคาคอนขางคงที่ตลอดทั้งวัน โดยความชื้นสัมพัทธในเดือนตุลาคมมีคาสูงที่สุดประมาณ
69-71% สวนความชื้นสัมพัทธในเดือนธันวาคมมีคาต่ําที่สุดประมาณ 57-60% ทําใหคาปริมาณน้ําอิสระของขาวเปลือกในถังโลหะมีคาสูงสุดชวง
เดือนตุลาคม และต่ําสุดชวงเดือนพฤศจิกายน มีคา 0.71 และ 0.57 สงผลใหขาวเปลือกมีคาความชื้นคอนขางคงที่เฉลี่ยที่ 10-11% ซึ่งเปนความชื้นที่
ปลอดภัยสําหรับการเก็บรักษา
4. คุณภาพการสีของขาวเปลือก มีคาไมเปลี่ยนแปลง แสดงวาการเก็บรักษาขาวเปลือกในถังโลหะนี้ปลอดภัยจากการทําลาย ของ
เชื้อจุลินทรีย นก หนู และศัตรูตางๆ สามารถลดการสูญเสียคุณภาพของขาวเปลือกระหวางการเก็บรักษาได
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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพื่อออกแบบและสรางถังโลหะจํานวน 2 ใบ สําหรับเก็บขาวเปลือก เพื่อลดการสูญเสียของขาวเปลือก
ระหวางการเก็บรักษา โดยถังเก็บมีขนาด 1.2x1.2x2.4 เมตร ความจุประมาณ 2 ตัน ตัวถังเปนแบบถอดประกอบไดงาย ติดตั้ง ณ โรงสีขาว
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกใชเก็บขาวเปลือกพันธุขาวดอกมะลิ 105 ตั้งแต เดือนกรกฎาคม ถึง ธันวาคม 2554 พบวา อุณหภูมิ
ขาวเปลือกภายในถังมีคาเฉลี่ย 29-33 เซลเซียส และความชื้นสัมพัทธภายในถังเก็บมีคาเฉลี่ย 64-67% ทําใหความชื้นของขาวเปลือกลดลงเหลือ
ประมาณ 10-11% ซึ่งเปนความชื้นที่ปลอดภัย เมื่อตรวจสอบคุณภาพการสีของขาวเปลือกที่เก็บในถังนาน 6 เดือนเปรียบเทียบกับขาวเปลือกที่เก็บใน
ถุงขนาดใหญความจุ 1 ตัน พบวา ขาวเปลือกที่เก็บในถังโลหะและในถุงขนาดใหญมีปริมาณขาวขาวและปริมาณขาวตนไมแตกตางกันโดยมีคาเฉลี่ย
66-67% และ 50-52% ตามลําดับ สวนสมบัติทางกายภาพ ไดแก น้ําหนัก 100 เมล็ด น้ําหนักจําเพาะ และ คาความหนาแนนรวมของขาวเปลือกที่เก็บใน
ถังโลหะและในถุงขนาดใหญมีคาไมแตกตางกันโดยน้ําหนัก 100 เมล็ด น้ําหนักจําเพาะและ ความหนาแนนรวม มีคาเฉลี่ย 2.64-2.68 กรัม 1.15-1.18
กรัมตอมิลลิลิตร และ 0.57-0.59 กรัมตอมิลลิลิตร ตามลําดับ จะเห็นวาการเก็บรักษาขาวเปลือกในถังโลหะและในถุงขนาดใหญไมทําใหสมบัติของ
ขาวเปลือกเปลี่ยนแปลง แตขาวเปลือกที่เก็บในถุงขนาดใหญมีแนวโนมที่จะมีปริมาณสิ่งเจือปนเพิ่มขึ้น เนื่องจากความเสียหายจากนกหนู และศัตรู
ตางๆ สวนขาวเปลือกที่เก็บในถังโลหะนั้นปลอดภัยจากการทําลายเนื่องจากเปนถังปดมิดชิด
ดังนั้น การเก็บรักษาขาวเปลือกในถังโลหะที่ออกแบบนี้จะชวยลดการสูญเสียของขาวเปลือก และเหมาะสมกับเกษตรกรที่ตองการเก็บ
รักษาขาวเปลือกไวบริโภคหรือแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลคาตอไป
คําสําคัญ: การเก็บรักษาขาว ขาวขาวดอกมะลิ 105 การสูญเสียของเมล็ดพืช

Abstract
The objectives of this research were to design and erect two storage metal bins for rough rice. Induce to minimize quality losses of
rough rice during storage. These storage bins were 1.2x1.2x2.4 meters about 2 tons capacity. It can be erected easily. Rough rice KDML 105
variety was stored in these bins and bulk bag from July to December, 2011. These bins were installed at Rajamangala University of Technology
Tawan-ok’s rice mill. The temperature of rough rice during storage was about 29-33C and the relative humidity inside the bin was about 64-67%,
so the moisture content of rough rice decreased to 10-11%, which was the safe storage moisture content. The milling quality and physical
properties of rough rice were checked every two weeks. The qualities of rough rice in bins designed and bulk bag with 1 ton capacity were
compared. The results reveal that the milling quality and physical properties of rough rice during storage were not significant difference. The
milled rice and head rice in metal bins and in bulk bag were 66-67% and 50-52% respectively. The physical properties in term of 100 weight,
specific weight and bulk density were 2.64-2.68 g, 1.15-1.18 g/ml and 0.57-0.59 g/ml, respectively. However, percent impurity of rough rice stored
in bulk bag trended to increase according to loss from vertebrate pest. So the bin designed was suitable for farmer storage and achieved the food
safety.
Keywords: Rice storage, KDML105, Grain loss

1. บทนํา
จากการที่รัฐบาลมีการสนับสนุนใหเกษตรกรเพาะปลูกพืชปลอดสารพิษเพื่อความปลอดภัยแกเกษตรกรและผูบริโภค โดยเฉพาะอยางยิ่ง
การปลูกขาวอินทรีย ซึ่งเกษตรกรไดขยายการเพาะปลูกมากขึ้น แตการขายขาวเปลือกเกษตรกรยังตองขายขาวเปลือกใหกับโรงสีขาว ซึ่งโรงสีขาวก็จะ
นําขาวเปลือกที่รับซื้อไปรวมกับขาวเปลือกอื่นๆเพื่อสีแปรรูป โดยรับซื้อในราคาไมแตกตางกับขาวเปลือกทั่วไป การทํานาอินทรียของเกษตรกรจึงไม
สัมฤทธิ์ผลเทาที่ควร เพื่อแกปญหาดังกลาวรัฐบาลจึงสนับสนุนใหเกษตรกรมีโรงสีขาวชุมชนเพื่อสีขาวของเกษตรกรเอง แตการที่จะทําใหโรงสีขาว
ชุมชนสามารถทําการสีขาวไดอยางตอเนื่อง เกษตรกรจําเปนตองมีการเก็บขาวเปลือกไวใหเพียงพอ แตการเก็บรักษาขาวเปลือกใหปลอกภัยนั้นจําเปน
จะตองมีการวางแผนและการจัดการเพื่อลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น เนื่องจากขาวเปลือกเปนสิ่งที่มีชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ถาหากมีการ
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เก็บรักษาที่ไมเหมาะสมจะทําใหขาวเปลือกสูญเสียคุณภาพในระหวางการเก็บ ดังนั้น จึงควรมีการวางแผนการเก็บรักษาขาวเปลือก ออกแบบถังเก็บ
และศึกษาการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของขาวเปลือกระหวางการเก็บรักษาเพื่อหาวิธีการในการลดการสูญเสียของขาวเปลือก เพื่อชวยเหลือเกษตรกรให
สามารถเก็บรักษาขาวเปลือกไดอยางปลอดภัยและมีขาวเปลือกที่มีคุณภาพ ทําใหขายขาวไดราคาสูงขึ้นเสริมสรางความเขมแข็งใหแกชุมชน การ
เปลี่ยนแปลงคุณภาพของเมล็ดพืชระหวางการเก็บรักษามีอิทธิพลจากองคประกอบภายในของเมล็ดพืชเอง และสภาพแวดลอมตลอดจนสิ่งมีชีวิตอื่นๆ
ที่มาทําลาย ไดแก จุลินทรีย แมลง นก หนูและอื่นๆ โดยที่เมล็ดพืชเปนแหลงอาหารที่อุดมสมบูรณ การปนเปอนของเชื้อจุลินทรียพิจารณาจาก
อุณหภูมิ ความชื้นและปริมาณออกซิเจน เชื้อจุลินทรียสามารถเจริญไดที่อุณหภูมิต่ํากวาจุดเหยือกแข็งจนถึง 50 องศาเซลเซียส การเจริญเติบโตจะ
ลดลงเมื่ออุณหภูมิและความชื้นต่ําลง เชื้อจุลินทรียในเมล็ดพืชสามารถเจริญไดดีเมื่อเมล็ดพืชมีคาปริมาณน้ําอิสระ 0.70-0.90 โดยคาปริมาณน้ําอิสระ
จะเพิ่มขึ้นเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น เชน ขาวโพดที่ความชื้น 15 เปอรเซ็นต ที่อุณหภูมิ 15 องศาเซลเซียส จะเก็บรักษาไดนาน 1 ป แตถาอุณหภูมิเพิ่มเปน 30
องศาเซลเซียส ขาวโพดจะเก็บไดเพียง 3 เดือนเทานั้น สวนการทําลายของแมลงจะไมเกิดที่อุณหภูมิต่ํากวา 17 องศาเซลเซียส สวนหนูจะทําลายเมล็ดที่
อุณหภูมิระหวาง 3-30 องศาเซลเซียส และที่ความชื้นมากกวา 12 เปอรเซ็นต นอกจากนี้ ความเสียหายของเมล็ดกอนการเก็บมีผลตออายุการเก็บรักษา
มากเชน เมล็ดขาวโพดที่มีการแตกราวเพิ่มขึ้น 5 เปอรเซ็นต จะทําใหอายุการเก็บรักษาของขาวโพดลดลงจาก 150 วัน เหลือเพียง 15 วันเทานั้น แตการ
สูญเสียคุณภาพของผลผลิตเกษตรไมไดสัมพันธกับเวลาในรูปของสมการเสนตรง อัตราการสูญเสียไมไดเปนคาคงที่ แตจะแปรเปลี่ยนไปตาม
องคประกอบของสิ่งที่มีชีวิต และอาจจะสัมพันธกันกับเวลาในรูปแบบของสมการซิกมอย (Sigmoid curve) คือ เมื่อเวลาผานไปการสูญเสียคุณภาพ
ของผลผลิตจะเกิดขึ้นอยางรวดเร็วโดยเฉพาะอยางยิ่งการสูญเสียน้ําหนักแหงที่มีผลมาจากการหายใจของเมล็ด (Teter, 1981) การเปลี่ยนแปลงคุณภาพ
ของขาวเปลือกเกิดขึ้นมากหลังการเก็บเกี่ยว โดยมีอิทธิพลมาจากพันธุ สภาพแวดลอม ขณะเพาะปลูก และการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว ปญหาการ
เสื่อมคุณภาพของขาวเปลือกที่พบไดแก เมล็ดเหลืองเนื่องจากการเก็บขาวเปลือกชื้น เมล็ดแตกราวจากการลดความชื้น และการเปลี่ยนแปลงคุณภาพ
ขณะเก็บรักษา นอกจากนี้ยังพบการปนเปอนของเชื้อจุลินทรียจากการเก็บรักษาขาวเปลือกไมเหมาะสม (Juliano,1996) การหายใจของเชื้อจุลินทรีย
และแมลงที่มีในโรงเก็บเมล็ดพืชเปนแหลงที่ทําใหเกิดความรอนและความชื้นมากกวาการหายใจของเมล็ดพืชเอง โดยการหายใจนี้จะเพิ่มมากขึ้นเมื่อ
เมล็ดพืชมีความชื้นและมีอุณหภูมิสูง แตจะลดลงเมื่อเมล็ดพืชแหงและเย็น ประเทศในเขตรอนชื้นการทําลายของเชื้อจุลินทรียเปนปญหาใหญ
โดยเฉพาะเมื่อความชื้นสัมพัทธของอากาศมากกวา 70 เปอรเซ็นต ดังนั้น การลดอุณหภูมิและความชื้นของเมล็ดพืชจึงมีความสําคัญตอการเก็บรักษา
เมล็ดพืชมากที่สุด วิธีที่นิยม คือ การระบายอากาศซึ่งเปนกระบวนการไลความรอนสวนเกินออกจากเมล็ดพืชโดยการผานอากาศจากภายนอกเขาไปใน
กองเมล็ด การเก็บเมล็ดพืชแหงความชื้น 14 เปอรเซ็นตที่อุณหภูมิ 16 องศาเซลเซียส จะเก็บไดนานถึง 9 เดือน โดยไมตองมีการระบายอากาศ แตถา
ความชื้นสูงกวานี้ระยะเวลาการเก็บรักษาที่ปลอดภัยก็จะลดลง (Williams and Gracey, 1994) ประเทศในเขตรอนชื้น ขาวเปลือกที่ความชื้น 14
เปอรเซ็นต สามารถเก็บรักษาไวไดอยางปลอดภัย เพียง 2-3 เดือนเทานั้นแต ถาตองการเก็บขาวเปลือกไวนานกวานี้จําเปนตองลดความชื้น ใหเหลือ 12
เปอรเซ็นต (Wimberly, 1983) หลังจากเก็บเกี่ยวขาวเปลือกจะถูกใชเปนอาหารไปตลอดปจึงจําเปนตองมีการเก็บรักษาขาวเปลือกไวจนกวาขาวเปลือก
ฤดูใหมจะเก็บเกี่ยวได โดยอาจจะตองมีการเก็บรักษาไวนานถึง 1 ป การที่จะปองกันการสูญเสียของขาวเปลือกจําเปนจะตองเก็บขาวเปลือกที่แหง
สะอาด ปราศจากศัตรูทําลาย สวนโครงสรางของโรงเก็บ วัสดุ ขนาดและ รูปรางของโรงเก็บ ขึ้นกับ ความตองการของผูใชงาน วัสดุที่สามารถหาได
และเงินลงทุน โดยวัตถุประสงคหลักของโรงเก็บ คือ สามารถปองกันความเสียหายของขาวเปลือกจากสภาพอากาศและศัตรูตางๆ ซึ่งจะทําให
ขาวเปลือกสูญเสียคุณภาพไดอยางรวดเร็ว (Cogburn, 1985)
ดังนั้นการศึกษาวิธีการลดการสูญเสียคุณภาพของขาวเปลือกระหวางการเก็บรักษา จึงเปนเรื่องที่นาสนใจและเมื่องานวิจัยสําเร็จสามารถ
ถายทอดใหกับชุมชนนําไปสูการใชงานในเชิงพานิชยได เกิดผลดีตอเกษตรกร ชุมชน สังคมและประเทศในที่สุด

2. วิธีการทดลอง
การวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอนดังตอไปนี้
1. ออกแบบและสรางถังเก็บขาวเปลือกตนแบบขนาด1.2 x1.2 x2.4 เมตร ทําจากสังกะสี จํานวน 2 ใบ
2. เก็บขาวเปลือกพันธุขาวดอกมะลิ 105 จํานวน 2 ตัน
3. ติดตั้งอุปกรณวัดและบันทึกอุณหภูมิขาวเปลือกในถังเก็บ โดยวัดที่กึ่งกลางถัง จํานวน 4 ตําแหนง คือ ชั้นบน ชั้นกลาง 2 ชั้น และชั้นลาง
โดยใช Dalta-T Logger (Delta-T Devices Burwell, Cambridge, UK) โดยทําการตรวจวัดทุก 10 นาทีและบันทึกคาเฉลี่ยทุก 1 ชั่วโมง ตั้งแตเดือน
กรกฎาคม ถึงเดือนธันวาคม 2554
4. ติดตั้งอุปกรณวัดและบันทึกความชื้นสัมพัทธภายในถังเก็บขาวเปลือกโดยวัดที่บริเวณกึ่งกลางถังโดยเครื่องวัด Safe Storage Monitor
Em 50 ( Decagon Devices, Pullman WA, USA)โดยทําการตรวจวัดทุก 10 นาทีและบันทึกคาเฉลี่ยทุก 1 ชั่วโมง เชนกัน
5. ติดตั้งอุปกรณวัดและบันทึกอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธของอากาศภายนอก โดยใช Flashlink data logger (Deta Trak, Pleasanton,
CA) โดยทําการตรวจวัดทุก 10 นาทีและบันทึกคาเฉลี่ยทุก 1 ชั่วโมง เชนกัน
6. สุมตัวอยางขาวเปลือกที่เก็บในถัง ไปตรวจสอบคุณภาพ จํานวน 10 ซ้ํา ทุก 2 สัปดาห
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7. ตรวจสอบคุณภาพการสี โดยการหาเปอรเซ็นตสิ่งเจือปน เปอรเซ็นตขาวกลอง เปอรเซ็นตขาวขาว และเปอรเซ็นตตนขาว
8. ตรวจวัดสมบัติทางกายภาพ ไดแก ความชื้น น้ําหนัก 100 เมล็ด น้ําหนักจําเพาะ ความหนาแนนรวม ของขาวเปลือก
9. เปรียบเทียบสมบัติของขาวเปลือกที่เก็บในถังเก็บที่ออกแบบ กับขาวเปลือกที่เก็บในถุงขนาดใหญ ความจุประมาณ 1 ตัน

3. ผลการทดลองและวิจารณผล
ถังเก็บขาวเปลือกตนแบบที่พัฒนา มีลักษณะดังภาพที่ 1 ตัวถังออกแบบเปนชิ้น ขนาด 1.2x1.2x0.6 เมตร กนถังและฝาถังทําเปนกรวยเพื่อให
ขาวเปลือกไหลออกไดงาย ตัวถังตั้งบนขาตั้งสูงประมาณ 1.0 เมตร ตัวถังสามารถถอดประกอบไดงาย และปดมิดชิดสามารถปองกันนกหนูและศัตรูตางๆได

ภาพที่ 1 ถังเก็บขาวเปลือกที่ออกแบบ
การเก็บขาวเปลือก จํานวน 2 ตันในถังเก็บ เมื่อตรวจวัด และบันทึกอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธของขาวเปลือก ตลอดระยะเวลา 6 เดือนโดย
เปรียบเทียบอุณหภูมิของขาวเปลือกภายในถังเก็บกับอากาศภายนอก พบวา อุณหภูมิของขาวเปลือกภายในถังเก็บและในถุงขนาดใหญมีคาคอนขาง
คงที่ตลอดทั้งวันมีคาเฉลี่ยที่ 30-33 องศาเซลเซียส ในขณะที่อากาศภายนอกเปลี่ยนแปลงตามชวงเวลา คือชวงกลางคืนจะมีอุณหภูมิต่ํา และชวง
กลางวันมีอุณหภูมิสูง (ภาพที่ 2) โดยขาวเปลือกที่เก็บในถุงขนาดใหญจะมีอุณหภูมิต่ํากวาในถังเก็บเล็กนอยเนื่องจากถุงวางบนพื้น อุณหภูมิของ
ขาวเปลือกภายในถังเก็บจะมีคาใกลเคียงกับอากาศภายนอกชวงกลางวัน เชนเดียวกับความชื้นสัมพัทธภายในถังก็มีคาคอนขางคงที่ ประมาณ 65-68
เปอรเซ็นต ในขณะที่ความชื้นสัมพัทธของอากาศภายนอกชวงกลางคืนจะมีคาสูงและจะมีคาลดลงชวงกลางวัน (ภาพที่ 3 )
เมื่อสุมตัวอยางขาวเปลือกในถังเก็บและในถุงขนาดใหญมาตรวจสอบคุณภาพ โดยทําการทดลองตัวอยางละ 10 ซ้ํา พบวา ขาวเปลือกในถัง
เก็บ A, B มีความชื้นคอนขางคงที่ประมาณ 11 เปอรเซ็นตตลอดระยะเวลา 6 เดือน สวนขาวเปลือกในถุง C มีคาความชื้นเปลี่ยนแปลงเล็กนอย ดังภาพ
ที่ 4 แตความชื้นของขาวเปลือกที่เก็บรักษาไวตลอด 6 เดือนมีคาไมเกิน 12 เปอรเซ็นต แสดงวา การเก็บรักษาขาวเปลือกในถังเก็บและในถุงขนาดใหญ
แบบนี้ชวยลดความสูญเสียที่เกิดจากความชื้น และการทําลายของเชื้อจุลินทรียตางๆได มีความปลอดภัยในการเก็บรักษา
35
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ภาพที่ 2 แสดงอุณหภูมิของขาวเปลือกและอุณหภูมิภายนอกตามชวงเวลา
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ภาพที่ 3 แสดงความชื้นสัมพัทธของขาวเปลือกและอุณหภูมิภายนอกตามชวงเวลา
14

Moisture content %(wb)

12
10
BinA

8

BinB
6

BagC

4
2
0
July

August

September

October

November

December

ภาพที่ 4 คาความชื้นของขาวเปลือกที่เก็บในถังเก็บ A, B ที่พัฒนาและในถุงขนาดใหญ C ตั้งแตเดือน กรกฎาคม ถึงเดือนธันวาคม
เมื่อเปรียบเทียบคุณภาพการสีของขาวเปลือกในถังเก็บกับขาวเปลือกที่เก็บในถุงขนาดใหญ เปนระยะเวลา 6 เดือน พบวา ขาวเปลือกในถัง
เก็บ A, B และถุงขนาดใหญ C มีปริมาณขาวกลอง ขาวขาว และขาวตน คอนขางคงที่ โดยมีคาเฉลี่ย 79, 68 และ 52 เปอรเซ็นต ตามลําดับ แตปริมาณ
สิ่งเจือปนในถังเก็บ A, B มีแนวโนมลดลง ขณะที่ในถุง C มีแนวโนมเพิ่มขึ้น (ภาพที่ 5)
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ภาพที่ 5 เปรียบเทียบปริมาณสิ่งเจือปน ปริมาณขาวกลอง ปริมาณขาวขาว ปริมาณรํา ปริมาณขาวตนและปริมาณขาวหัก ตั้งแต
เดือนกรกฎาคม ถึงเดือนธันวาคม 2554 ในถังเก็บ A (a) ถังเก็บ B (b) และในถุงขนาดใหญ C (c)
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แตเมื่อเปรียบเทียบเฉพาะปริมาณตนขาวที่ไดจากขาวเปลือกในถังเก็บ A, B และถุงขนาดใหญ C พบวา ปริมาณขาวตนในถุง C มีแนวโนม
ลดลงหลังการเก็บ 3 เดือน โดยในเดือนสุดทายที่เก็บขอมูลขาวเปลือกในถุง C มีปริมาณตนขาวลดลงเหลือประมาณ 50 เปอรเซ็นต (ภาพที่ 6)
55
54

Head rice %

53
52
Bin_A

51

Bib_B
50

Bag_C

49
48
47
46
July

August

September

October

November

December

ภาพที่ 6 เปรียบเทียบปริมาณขาวตนของขาวเปลือกที่เก็บในถังเก็บA, B ที่พัฒนาและในถุงขนาดใหญ C
ตั้งแตเดือน กรกฎาคม ถึงเดือนธันวาคม
เมื่อตรวจวัดน้ําหนัก 100 เมล็ด คาน้ําหนักจําเพาะ และคาความหนาแนนรวมของขาวเปลือก ในถังเก็บ A, B และถุงขนาดใหญ C ทุก 2
สัปดาห เพื่อตรวจหาความเสียหายของขาวเปลือกระหวางการเก็บรักษา พบวา คาน้ําหนัก 100 เมล็ด คาน้ําหนักจําเพาะ และคาความหนาแนนรวมของ
ขาวเปลือกในถังเก็บ A, B และถุงขนาดใหญ C มีคาคอนขางคงที่ ไมแตกตางกันตลอดระยะเวลาที่เก็บรักษาไว แสดงวาขาวเปลือกไมเกิดความ
เสียหาย โดยขาวเปลือกมีคาน้ําหนัก 100 เมล็ด มีคาน้ําหนักจําเพาะ และมีคาความหนาแนนรวม เฉลี่ยที่ 2.64-2.88 กรัม 1.15-1.18 กรัมตอมิลลิลิตร
และ 0.57-0.59 กรัมตอมิลลิลิตร ตามลําดับ

4. สรุปผล
1. ถังเก็บที่ออกแบบสามารถใชเก็บรักษาขาวเปลือกไดอยางปลอดภัย ตลอดระยะเวลา 6 เดือน
2. คาอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธของขาวเปลือกภายในถังเก็บมีความสม่ําเสมอตลอดทั้งวันไมเปลี่ยนแปลงตามสภาวะอากาศภายนอก
ทําใหขาวเปลือกมีคาความชื้นคอนขางคงที่เฉลี่ยที่ 10-11% ซึ่งเปนความชื้นที่ปลอดภัยสําหรับการเก็บรักษา
3. คุณภาพการสีของขาว และสมบัติทางกายภาพของขาวเปลือกที่เก็บในถังเก็บไมเปลี่ยนแปลง โดยปริมาณขาวตนของขาวเปลือกทีเ่ ก็บใน
ถังที่ออกแบบมีคาคงที่ตลอดระยะเวลา 6 เดือน รวมทั้งน้ําหนัก 100 เมล็ด น้ําหนักจําเพาะและความหนาแนนรวมของขาวเปลือกมีคาไมเปลี่ยนแปลง
แสดงวาการเก็บรักษาขาวเปลือกในถังโลหะที่ออกแบบนี้ปลอดภัยจากการทําลาย ของเชื้อจุลินทรีย นก หนู และศัตรูตางๆแสดงวาถังที่ออกแบบนี้
สามารถลดการสูญเสียคุณภาพของขาวเปลือกระหวางการเก็บรักษาได
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ผลของระดับปุยไนโตรเจนที่มีตอผลผลิต องคประกอบทางเคมีและประสิทธิภาพการใชประโยชนจากปุย
ของหญากินนีสีมวง
Effects of Nitrogen Fertilization on Yield, Chemical Composition and Fertilizer Efficiency of Guinea Grass
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บทคัดยอ

การวิจัยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลของระดับปุยไนโตรเจนที่มีตอผลผลิต องคประกอบทางเคมีและประสิทธิภาพการใชประโยชนจากปุยของ
หญากินนีสีมวง วางแผนการทดลองแบบสุมตลอดภายในบล็อก สิ่งทดลอง คือ การใสปุยไนโตรเจน (N) ระดับตางๆ ไดแก 0 (กลุมควบคุม), 8, 16, 32 และ 64
กิโลกรัม N/ไร หญามีผลผลิตวัตถุแหงและผลผลิตโปรตีนหยาบสูงสุด (p<0.001) เมื่อใสปุยอัตรา 64 กิโลกรัม N /ไร และการใสปุยอัตรา 64 กิโลกรัม N /ไร ทํา
ใหหญาที่ตัดทุกๆ 30 วัน มีเปอรเซ็นตโปรตีนสูงกวา (p<0.05) กลุมอื่นๆ ประสิทธิภาพการผลิตของหญากลุมที่ไดรับปุยระดับ 8 และ 16 กิโลกรัม N/ไร ไม
แตกตางกัน (p>0.05) แตสูงกวา (p<0.001) กลุมที่ไดรับปุยระดับ 32 และ 64 กิโลกรัม N/ไร นอกจากนี้ประสิทธิภาพการดูดธาตุไนโตรเจนจากปุยของหญามี
คาสูงสุดเมื่อใสปุย 8 กิโลกรัม N/ไร แตกตาง (p<0.001) กับกลุมที่ไดรับปุยระดับสูงกวา สวนประสิทธิภาพเชิงสรีระของหญาในทุกระดับปุยไมมีความแตกตาง
กัน (p>0.05) สรุปไดวา ผลผลิตและคุณภาพของหญากินนีสีมวงเพิ่มขึ้นเมื่อไดรับปุยไนโตรเจนมากขึ้น แตประสิทธิภาพการใชประโยชนจากปุยลดลง
คําสําคัญ: หญากินนีสีมวง ปุยไนโตรเจน ประสิทธิภาพการใชประโยชนจากปุย ผลผลิตวัตถุแหง องคประกอบทางเคมี

Abstract
A study on yield, chemical composition and fertilizer efficiency of Panicum maximum TD 58 was conducted. A randomized complete block design
was used. Treatments were nitrogen fertilizations at 0 (control), 8, 16, 32 and 64 kg N/rai. Total dry matter yield and total protein production of Panicum
maximum TD 58 received 64 kg N/rai were significantly highest (p<0.05). Crude protein (CP) content of regrowth grass received 64 kg N/rai was significantly
highest (p<0.05) comparing with the other. Agronomic nitrogen use efficiency (NUE) of the grass from 8 and 16 kg N/rai plots did not significantly differ
(p>0.05) but higher (p<0.05) than that of lower application levels. Fertilizer NUE of the grass received 8 kg N/rai was highest (p<0.05). However, physiological
NUE of the grass received different levels of fertilizer did not differ (p>0.05). In conclusion, productivity of this grass was likely to be improved but fertilizer use
efficiency was likely to be declined when increasing N fertilization.
Keywords: Panicum maximum TD 58, Fertilizer use efficiency, Dry matter yield, Chemical composition.

1. บทนํา
ธาตุไนโตรเจน จัดเปนธาตุอาหารหลักของพืชทุ กชนิด เปนธาตุอาหารที่ พืชตองการมากที่ สุด และตองการในปริมาณมาก ไนโตรเจนเป น
องคประกอบที่สําคัญของกรดอะมิโน (amino acids) ฮอรโมนพืช เชน ออกซิน (auxins) และไซโทไคนิน (cytokinins) กรดนิวคลีอิก (nucleic acids) นิวคลีโอ
ไทล (nucleotile) และคลอโรฟลล ไนโตรเจนชวยในการเจริญเติบโตของพืช เพิ่มขนาดใบ เพิ่มจํานวนเมล็ด และเพิ่มปริมาณโปรตีน โดยเฉพาะอยางยิ่ง ใน
ระบบการผลิตพืชที่ตองการประสิทธิภาพการผลิตสูงๆ ธาตุไนโตรเจนจะมีบทบาทที่สําคัญมาก (Munoz et al., 2003) ในการระบบการผลิตพืชอาหารสัตวการ
ใชปุยไนโตรเจนในระดับที่เหมาะสมสามารถชวยใหไดผลผลิตพืชอาหารสัตวในปริมาณมากและมีคุณภาพดี และการใชพืชอาหารสัตวคุณภาพดีเพื่อเลี้ยงสัตว
มีผลทําใหสัตวแสดงออกลักษณะทางพันธุกรรมไดเต็มสมรรถนะ และใหผลผลิตที่มีคุณภาพ (Powell and Wu, 2004) อยางไรก็ตาม การใสปุยไนโตรเจนที่ไม
ตรงตามความตองการ ในอัตราและเวลาที่ไมเหมาะสม และไมคํานึงถึงสภาพของดินสงผลใหประสิทธิภาพการดูดใชประโยชนจากปุยของพืชลดลงได ทําให
มีตนทุนในการผลิตสูงขึ้น และสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมโดยสารอนุพันธจากปุยสวนเกินที่จะปนเปอนไปในผลผลิตและสิ่งแวดลอม ซึ่งในทายที่สุดแลว
จะเปนวงจรสงผลรายกลับมาสูมนุษย (Santamaria, 2006)
กองอาหารสัตว (2545) แนะนําใหใสปุยรองพื้นสูตรเสมอ (15-15-15) อัตรา 50 – 100 กิโลกรัม/ไรพรอมปลูก และใสปุยยูเรีย (46-0-0) อัตรา 10-20
กิโลกรัม/ไร ทุกครั้งหลังตัดใหกับหญาอาหารสัตว ซึ่งคําแนะนําดังกลาวไดจากผลการประเมินผลผลิตวัตถุแหงโดยไมไดพิจารณาถึงประสิทธิภาพการใชปุย
ของหญา ดังนั้น การศึกษาถึงผลผลิต องคประกอบทางเคมีที่สําคัญและประสิทธิภาพการดูดธาตุไนโตรเจนของหญากินนีสีมวงที่ไดรับปุยไนโตรเจนในระดับ
ตางๆ นับเปนขอมูลสําคัญในการวางแนวทางเพื่อการจัดการปุยในแปลงหญากินนีสีมวงใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดและสามารถลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่
อาจเกิดจากการปนเปอนจากการใชปุยไนโตรเจนปริมาณมากเกินความจําเปน การศึกษานี้จึงมีวัตถุประสงคเพื่อ หาระดับการใสปุยไนโตรเจนที่เหมาะสม
สําหรับการผลิตหญากินนีสีมวงที่ไมกระทบตอการใหผลผลิตและมีประสิทธิภาพการใชประโยชนจากปุยสูงสุด
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2. วิธีการทดลอง
ดําเนินการทดลอง ณ ศูนยวิจัยและพัฒนาอาหารสัตวเพชรบุรี อ. ชะอํา จ. เพชรบุรี ในชุดดินหุบกะพง มีสมบัติของดินกอนเริ่มตนการ
ทดลอง คือ เนื้อดินเปนดินทราย ความเขมขนของโพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได แอมโมเนียม และ ไนเตรทที่เปนประโยชน มีคาเทากับ 122.89, 0.06
และ 0.04 มก./กก. ตามลําดับ และมีไนโตรเจนทั้งหมดเปน 0.04 เปอรเซ็นต ซึ่งจัดวาเปนดินที่มีความอุดมสมบูรณคอนขางต่ํา (กรมพัฒนาที่ดิน, 2543)
แผนการทดลองและสิ่งทดลอง
วางแผนการทดลองแบบสุมตลอดภายในบล็อก (randomized complete block design) มี 4 ซ้ํา สิ่งทดลอง คือ การใสปุยไนโตรเจน (ปุยยู
เรีย; 46-0-0) ในอัตราตางๆ ไดแก 0 (กลุมควบคุม), 8, 16, 32 และ 64 กิโลกรัม N/ไร โดยวิธีแบงใส ไดแก ครึ่งหนึ่งจะใสพรอมกับปุยรองพื้นครั้งแรก
และอีกครึ่งหนึ่งแบงออกเปน 4 สวนๆ ละเทาๆ กัน และแบงใสทุกครั้งหลังการตัด โดยการหวานใหทั่วแปลง ทําการตัดหญาครั้งแรกหลังปลูก 60 วัน
หลังจากนั้นตัดหญาทุกๆ 30 วัน จํานวน 4 ครั้ง
การเก็บตัวอยาง การเตรียมตัวอยางและการวิเคราะหทางเคมี
วัดผลผลิตและสุมตัวอยางหญาหลังจากปลูกได 60 วัน และหลังจากนั้นทุกๆ 30 วัน โดยตัดที่ความสูง 5 เซนติเมตรจากพื้นดิน นํามาอบ
ดวยตูอบชนิดเปาลมรอนที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส นาน 72 ชั่วโมง จากนั้นนํามาบดผานตะแกรงที่มีรูขนาด 1 มิลลิเมตร วิเคราะหองคประกอบทาง
เคมี ไดแก วัตถุแหงและโปรตีนหยาบ (AOAC, 1998) และ ผนังเซล (neutral detergent fiber, NDF) และ ลิกโนเซลลูโลส (acid detergent fiber, ADF)
(Van Soest et al., 1991)
การศึกษาประสิทธิภาพการใชประโยชนจากปุยไนโตรเจนของหญากินนีสีมวง คํานวณโดยใชวิธีวัดประสิทธิภาพการผลิตพืช (agronomic
efficiency) หรือประสิทธิภาพผลผลิต (yield efficiency) วิธีวัดประสิทธิภาพการดูดธาตุไนโตรเจน (Nitrogen use efficiency) และวิธีวัดประสิทธิภาพ
เชิงสรีระ (physiological efficiency) จากปุย (Fageria, 1992 และ Prihar et al., 2000)
วิเคราะหความแปรปรวน (analysis of variance) ของตัวแปรตางๆ ตามแผนการทดลองแบบสุมตลอดภายในบล็อก เปรียบเทียบความ
แตกตางระหวางคาเฉลี่ยโดยใช Duncan’s New Multiple Range Test

3. ผลการทดลองและวิจารณผล
ผลผลิตน้ําหนักแหงและองคประกอบทางเคมีของหญากินนีสีมวง
จากการศึกษาถึงระดับของปุยไนโตรเจนที่มีผลตอผลผลิตน้ําหนักแหง และองคประกอบทางเคมีของหญากินนีสีมวง (Table 1) พบวา การ
ตัดครั้งแรก (60 วัน หลังจากการปลูก) การใสปุยอัตรา 64 กิโลกรัม N/ไร หญาใหผลผลิตวัตถุแหงสูงที่สุด แตไมแตกตาง (p>0.05) กับการไดรับปุย
อัตรา 32 กิโลกรัม N/ไร อยางไรก็ตาม ที่อัตราการใสปุย 64 กิโลกรัม N/ไร หญามีผลผลิตสูงกวา (p<0.001) กลุมควบคุมและกลุมที่ไดรับปุยระดับ 8
และ 16 กิโลกรัม N/ไร นอกจากนี้ การตัดหญาหลังจากการตัดครั้งแรก (regrowth) ทุกๆ 30 วัน และผลผลิตวัตถุแหงรวม (total dry matter production)
ใหผลการศึกษาในทํานองเดียวกัน คือ หญากลุมที่ไดรับปุยที่ระดับ 64 กิโลกรัม N/ไร ใหผลผลิตวัตถุแหงสูงกวา (p>0.001) หญากลุมที่ไดรับปุยระดับ
ต่ํากวาและกลุมควบคุม ยงยุทธ และคณะ (2551) รายงานวา การใสปุยไนโตรเจนอัตราสูงขึ้นสงผลให การแตกแขนงของพืชเพิ่มขึ้นและจะทําให
น้ําหนักแหงของสวนเหนือดินเพิ่มขึ้นดวย นอกจากนี้ มีรายงานวา หญากินนีสีมวงที่ปลูกในชุดดินหุบกะพงใหผลผลิตวัตถุแหงเพิ่มขึ้นเมื่อใสปุย
ไนโตรเจนในอัตราที่สูงขึ้น (ชิต และคณะ, 2538 และ สมศักดิ์ และคณะ, 2546) สอดคลองกับอีกหลายๆ การทดลองที่พบวา หญาอาหารสัตวจะมี
ผลผลิตวัตถุแหงเพิ่มขึ้นเมื่อมีการใสปุยไนโตรเจนเพิ่มขึ้น (ศศิธร และคณะ, 2541; Rao et al., 2004 และ Faria et al., 1997)
ระดับการใสปุย 64 กิโลกรัม N/ไร มีผลทําใหหญากินนีสีมวงที่ อายุ 60 วัน หลังจากการปลูก และจากการตัด (regrowth) ทุกๆ 30 วัน มี
เปอรเซ็นตโปรตีนหยาบสูงกวา (p<0.05) หญากลุมที่ไดรับปุยระดับต่ํากวาและกลุมควบคุม การเพิ่มระดับปุยไนโตรเจนเปนการเพิ่มธาตุไนโตรเจน
แกพืช ไนโตรเจนที่พืชไดรับเพิ่มมากขึ้นนั้นจะถูกนําไปใชสังเคราะหโปรตีนทําใหพืชมีโปรตีนรวมสูงขึ้น (มุกดา, 2544) สอดคลองกับการศึกษา
หลายการทดลองที่พบวา การใสปุยไนโตรเจนจะทําใหโปรตีนของหญาเพิ่มขึ้น (ศศิธร และคณะ, 2541; เพ็ญศรี และคณะ, 2549; พิสุทธิ์ และคณะ,
2543 และ Rethman and Steenekkamp, 1997) ระดับปุยไนโตรเจนไมมีผล (p>0.05) ตอเปอรเซ็นต NDF และ ADF สอดคลองกับการศึกษาอื่นๆ ที่
พบวา การใสปุยไนโตรเจนอัตราตางๆ ไมมีผลตอเปอรเซ็นต NDF และ ADF ของหญา (กานดา และคณะ, 2549 และ พิสุทธิ์ และคณะ, 2543)
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Table 1. Dry matter production (kg DM/rai) and chemical composition of guinea grass received different levels of
nitrogen fertilizer (kg N/rai).
Nitrogen levels (kg/rai)
Biomass
1 cut (60 days after planting)
0
626d
8
765c
16
792bc
32
926ab
64
989a
SEM
43.52
Significance
***
Regrowth (30-day interval)1
0
162c
8
190bc
16
232b
32
220b
64
294a
SEM
13.15
Significance
***
Total biomass production
0
1,273d
8
1,525c
16
1,721b
32
1,807b
64
2,164a
SEM
41.97
Significance
***
1
average from 4 cuts, ***; p<0.001, **; p<0.01, *; p<0.05, ns; non-significance

DM

CP

NDF

ADF

26.82
28.29
26.37
23.34
22.60
1.35
ns

6.22b
6.24b
6.09b
6.36b
7.05a
0.20
*

72.81
72.67
71.44
70.31
68.60
2.53
ns

47.84
46.79
46.69
44.74
45.54
0.75
ns

26.52ab
28.52a
26.95ab
24.52b
26.87ab
0.77
*

5.46c
5.54c
7.23b
7.60b
9.74a
0.53
***

82.82
83.72
82.66
85.14
83.37
1.42
ns

50.67
50.20
50.90
50.03
50.05
0.67
ns

st

ประสิทธิภาพการใชประโยชนจากปุยของหญากินนีสีมวง
การศึ ก ษาประสิ ท ธิ ภ าพการใช ป ระโยชน จ ากปุ ย ของหญ า กิ น นี สี ม ว ง ได แ ก ประสิ ท ธิ ภ าพการผลิ ต พื ช หรื อ ประสิ ท ธิ ภ าพผลผลิ ต
ประสิทธิภาพการดูดธาตุไนโตรเจนจากปุย และประสิทธิภาพเชิงสรีระโดยอาศัยการอางอิงจากกลุมควบคุมแสดงใน Table 2 ผลการทดลอง พบวา
การใสปุยไนโตรเจนอัตรา 64 กก.N/ไร ทําใหปริมาณโปรตีนในหญาที่เก็บเกี่ยวได (nitrogen in harvested yield) สูงกวา (p< 0.001) กลุมควบคุมและ
กลุมที่ไดรับปุยไนโตรเจนในอัตราที่ต่ํากวา ผลการทดลองนี้ไปในทิศทางเดียวกับรายงานของ Beyaert and Roy (2005) ที่พบวา หญา Sorghun-Sudan
grass [Sorghum bicolor (L.) Moench] มีความเขมของไนโตรเจนของหญาเพิ่มขึ้นตามอัตราการใสปุยที่เพิ่มขึ้น อยางไรก็ตาม ในสวนของ
ประสิทธิภาพการผลิต (agronomic efficiency) ของหญากินนีสีมวงกลุมที่ไดรับปุยระดับ 8 และ 16 กิโลกรัม N/ไร ไมแตกตางกัน แตการใสปุยทั้ง 2
ระดับดังกลาวมีประสิทธิภาพการผลิตสูงกวากลุมที่ไดรับปุยระดับ 32 และ 64 กิโลกรัม N/ไร นอกจากนี้ประสิทธิภาพการดูดธาตุไนโตรเจนจากปุย
(nitrogen use efficiency) ของหญากินนีสีมวงมีคาสูงที่สุดเมื่อไดหญาไดรับปุยที่ระดับ 8 กิโลกรัม N/ไร แตกตาง (p<0.001) กันกับกลุมที่ไดรับปุย
ระดับสูงกวา อยางไรก็ตาม ประสิทธิภาพเชิงสรีระ (physiological nitrogen use efficiency) ของหญากินนีสีมวงจากการศึกษาไมมีความแตกตางกัน
(p>0.05) ในทุกระดับของการใสปุย
โดยปกติประสิทธิภาพการผลิตพืชจะสูงสุดเมื่อใสปุยอัตราต่ําแตเมื่อเพิ่มอัตราปุยใหสูงขึ้นเรื่อยๆ ประสิทธิภาพของการผลิตพืชจะมีคา
ลดลงตามลําดับ สําหรับประสิทธิภาพการดูดธาตุไนโตรเจนมาใชของพืช แตกตางกันไปตามชนิดดิน อัตราปุย วิธีการใส เวลาของการใสปุย และการ
จัดการโดยทั่วไป อยางไรก็ตาม คาเฉลี่ยสําหรับพืชเขตรอนมีคาอยูในชวงรอยละ 30-50 หากเปนพืชพันธุดีซึ่งใหผลผลิตสูงอาจดูดธาตุไนโตรเจนมา
ใชไดถึง 65 เปอรเซ็นต (ยงยุทธ และคณะ, 2551) Guillard et al. (1995) พบวา ขาวโพด และ Orchard grass (Dactylis glomerata L.) จะมีคา
ประสิทธิภาพการดูดใชประโยชนจากปุยไนโตรเจนลดลงตามอัตราการใสปุยที่เพิ่มขึ้นโดยมีคาลดลงจาก 50 เปอรเซ็นต เหลือเพียง 17 เปอรเซ็นต
และจาก 54 เปอรเซ็นต เหลือเพียง 29 เปอรเซ็นต ตามลําดับ เมื่อใสปุยเพิ่มขึ้นจาก 112 กิโลกรัม N/ha เปน 448 กิโลกรัมN/ha ตามลําดับ และขาวโพด
อาหารสัตว (Nannen et al., 2011) ก็มีการตอบสนองในลักษณะเชนเดียวกันนี้ กานดา และคณะ (2549) ศึกษาประสิทธิภาพการใชปุยของหญามูลาโต
ที่ไดรับปุยอัตรา 0, 20, 40, 60, และ 80 กิโลกรัม N/ไร พบวา หญามูลาโตที่ไดรับปุยอัตรา 20 กิโลกรัมN/ไร มีประสิทธิภาพการใชปุยไนโตรเจนสูงสุด
และเมื่อเพิ่มอัตราปุยไนโตรเจนสงผลใหประสิทธิภาพการใชปุยไนโตรเจนลดลง นอกจากนี้ อุไรวรรณ และคณะ (2554) พบวา หญารูซี่ที่ปลูกในชุด
ดินหุบกะพง เมื่อศึกษาประสิทธิภาพการใชประโยชนจากปุยไนโตรเจนก็จะมีผลไปในทิศทางเดียวกัน
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ประสิทธิภาพการดูดใชประโยชนจากปุยที่ลดลงนั้นอาจแสดงถึงการตกคางของไนเทรตและการสูญเสียไนโตรเจนในรูปแกส (gaseous
loss or denitrification) (Horgan et al., 2002) นอกจากนี้สารอนุพันธจากปุยสวนหนึ่งที่อาจปนเปอนสูสิ่งแวดลอม ซึ่งจะเปนอันตรายตอมนุษย
Santamaria (2006) รายงานวา ไนเตรทปริมาณ 5 เปอรเซ็นตของไนเตรทที่มนุษยบริโภคทั้งหมดในแตละครั้ง จะเปลี่ยนเปนสารพิษที่กออันตรายกับ
รางกาย โดยพบวา ระดับไนเทรตในอาหารหรือน้ําดื่มมีความสัมพันธกับการเกิดโรคมะเร็งในกระเพาะอาหาร นอกจากนี้ยังพบวา ยังเปนสาเหตุทําให
เกิดภาวะโรคเบาหวานที่เนื่องดวยความผิดปกติของฮอรโมนอินซูลินในเด็ก และอีกหลายๆ ความผิดปกติที่เกิดจากระดับไนเทรตในอาหารที่สูง
เกินไป

Table 2. Nitrogen in harvested grass (kg N/rai), agronomic nitrogen use efficiency (kg DM/kg N) and fertilizer
nitrogen use efficiency (%) and physiological nitrogen use efficiency (kg DM/kg N) of guinea grass grown on HubKapong soil series and received different levels of nitrogen fertilizer (kgN/rai).
Items
Nitrogen in harvested grass
Agronomic nitrogen use efficiency
Fertilizer nitrogen use efficiency
Physiological nitrogen use efficiency
***; p<0.001

8
15.16d
31.53a
34.48a
94.37

Nitrogen levels (kg/rai)
16
32
c
16.59
18.02b
a
28.01
16.69b
b
26.20
17.56c
108.58
97.48

64
22.34a
13.92b
15.52c
89.93

SEM

P

0.34
1.13
1.72
7.86

***
***
***
ns

4. สรุปผลการทดลอง
จากผลการทดลอง สรุปไดวา หญา กินนีสีมวงที่ปลูกในชุดดินหุบกะพงมีผลผลิตวัตถุแหงและผลผลิตโปรตีนสูง สุดเมื่อมีการใสปุ ย
ไนโตรเจนอัตรา 64 กิโลกรัม N/ไร อยางไรก็ตาม อัตราการใสปุยไนโตรเจนเพิ่มขึ้นทําใหประสิทธิภาพการใชปุยของหญากินนีสีมวงลดลง ดังนั้น ใน
การปลูกหญากินนีสีม วงในชุดดิ นหุบกะพงหากพิ จารณาในภาพรวมโดยคํ านึงถึงสิ่งแวดล อมและ ปริมาณและคุณภาพของผลผลิต ควรใสปุ ย
ไนโตรเจนอัตราระหวาง 16-32 กิโลกรัม N/ไร โดยแบงปุย 50% ใสพรอมปลูกและที่เหลือแบงใสทุกครั้งหลังตัด ซึ่งจะไดผลผลิตหญาที่อยูในระดับดี
มีคุณคาทางโภชนะสูง และมีประสิทธิภาพการใชประโยชนจากปุยไนโตรเจนไมต่ํามากนัก
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การศึกษาฤทธิ์ตานออกซิเดชันของดอกไมกินไดเพื่อสงเสริมการใชเปนสวนประกอบในอาหารทองถิ่น
Evaluation of Edible Flowers Antioxidant Activity for Enhancing Their Uses as Local Culinary Ingredients
ปราณี มีศิริสุข
Pranee Meesirisuk
สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ จ.ชลบุรี
E-mail: prsaecou@inbox.com โทร. 081-6266575

บทคัดยอ
ในการศึกษาครั้งนี้ ไดนําสารสกัดในเอทานอลของดอกไมกินไดจํานวน 14 ชนิด ที่พบทั่วไปในประเทศไทย ไดแก ดอกลีลาวดี (Plumeria obtuse L.)
ดอกเฟองฟา (Bougainvillea spectabilis Wild.) 5 สี คือ สีมวง สีบานเย็น สีสม สีขาวและสีชมพู ดอกชบา (Hibiscus rosa-sinensis Linn.) ดอกเข็ม (Ixora
Lobbii Loud.) ดอกอัญชัน (Clitoria ternatea Linn.) ดอกดาหลา (Etlingera elatior (Jack) R.M. Smith) ดอกพวงชมพู (Antigonon leptopus) ดอกเล็บมือนาง
(Quisqualis indica Linn.) ดอกดาวกระจาย (Cosmos sulphureus Cav.) และดอกกุหลาบมอญ (Rosa damascena Mill.) ไปศึกษาฤทธิ์ตานออกซิเดชันโดยวิธี
ferric reducing antioxidant power assay (FRAP) และวิธี DPPH radical scavenging assay พบวา ดอกไมที่นํามาศึกษามีฤทธิ์ตานออกซิเดชันอยูในชวง
257.01 - 4128.51 µM Fe(II)/gdw และสารสกัดจากดอกไมกินได (ความเขมขน 250 µg/ml) สามารถยับยั้งอนุมูลอิสระ DPPH• โดยมีคาแอคติวิดีอยูในชวง
24.25 – 95.01% จากการศึกษาทั้ง 2 วิธีพบวา ดอกเล็บมือนางมีฤทธิ์ตานออกซิเดชันสูงที่สุด และมีคาแอคติวิตีในการยับยั้งอนุมูลอิสระ DPPH• ใกลเคียงกับ
สารตานออกซิเดชันสังเคราะห BHA และสูงกวา BHT ถึง 1.6 เทา เมื่อนําสารสกัดจากดอกไมกินไดไปวิเคราะหปริมาณสารประกอบฟนอลิกรวม พบวา มี
ปริมาณอยูในชวง 25.99 - 210.40 mg GAE/gdw และดอกเล็บมือนางมีปริมาณสารประกอบฟนอลิกรวมมากที่สุด ผลจากการศึกษา ชี้ใหเห็นวา ควรสงเสริม
ใหมีการใชดอกไมกินไดเหลานี้ เปนสวนประกอบในอาหารทองถิ่นของไทย เนื่องจากดอกไมกินไดมีฤทธิ์ตานออกซิเดชันสูง จึงมีประโยชนตอสุขภาพ
โดยเฉพาะดอกเล็บมือนางซึ่งพบวา มีศักยภาพที่จะใชทดแทนสารตานออกซิเดชันสังเคราะห ในการยืดอายุการเก็บรักษาของอาหาร
คําสําคัญ : ดอกไมกินได ฤทธิ์ตานออกซิเดชัน ปริมาณสารประกอบฟนอลิกรวม

Abstract
In this study, ethanolic extracts of fourteen edible flowers commonly found in Thailand, namely Dok-lee-la-wa-dee (Plumeria obtuse L.), Dok-fueangfa (Bougainvillea spectabilis Wild.) in five different colours i.e. purple, reddish pink, orange, white and pink, Dok-cha-ba (Hibiscus rosa-sinensis Linn.),
Dok-khem (Ixora Lobbii Loud.), Dok-anchan (Clitoria ternatea Linn.), Dok-da-la (Etlingera elatior (Jack) R.M. Smith), Dok-puang-chom-pu (Antigonon
leptopus), Dok-lab-mu-nang (Quisqualis indica Linn.), Dok-dao-ga-jai (Cosmos sulphureus Cav.) and Dok-Gu-lab-mon (Rosa damascena Mill.) were
evaluated for their antioxidant activities. The ferric reducing antioxidant power assay (FRAP) and DPPH radical scavenging assays were performed. It was
found that antioxidant activities by FRAP assay of these selected edible flowers were in the range of 257.01 - 4128.51 µM Fe(II)/gdw. The flower extracts in
concentration of 250 µg/ml showed DPPH radical scavenging activities of 24.25 – 95.01%. Dok-lab-mu-nang showed the highest antioxidant activity in
both assays and its radical scavenging activity was comparable to a synthetic antioxidant BHA and 1.6 times higher than BHT. The total phenolic contents of
the flower extracts were in the range of 25.99 - 210.40 mg GAE/gdw. The highest total phenolic content was found in Dok-lab-mu-nang. The results
indicated that these edible flowers should be promoted to use in Thai dishes as local culinary ingredients due to their high antioxidant activity with possess
health benefit. Dok-lab-mu-nang, in particular has potential to substitute the synthetic antioxidants for extending a shelf-life of food.
Keywords : edible flower, antioxidant activity, total phenolic content.

1. บทนํา
ในปจจุบันผูบริโภคใหความสําคัญกับสุขภาพ จึงเลือกรับประทานอาหารประเภทผักและผลไมกันมากขึ้น เนื่องจากเปนแหลงของสารตานอนุมูลอิสระ
หรือสารตานออกซิเดชัน (antioxidant) ซึ่งสามารถชวยชะลอ หรือ ปองกันการเกิดโรคตาง ๆ เชน โรคระบบหัวใจและหลอดเลือด โรคไขขออักเสบ โรคมะเร็ง
และการเสื่อมกอนวัยของอวัยวะตาง ๆ (Aruoma, 1998; Halliwell, 1996) อนุมูลอิสระที่เกิดขึ้นในรางกาย สวนใหญเกิดจากปฏิกิริยาออกซิเดชันในกระบวนการ
หายใจของเซลล และการเผาผลาญอาหาร โดยมีออกซิเจนเปนตัวรับอิเล็กตรอน เกิดเปนอนุมูลของออกซิเจนที่วองไวตอปฏิกิริยา หรือ reactive oxygen species
(ROS) ที่เปนสาเหตุของโรคตาง ๆ อนุมูลอิสระยังอาจเกิดไดจากปจจัยภายนอกรางกาย เชน มลพิษจากสิ่ง แวดลอม สารเคมี รังสี โอโซน ควันบุหรี่ และแกส
จากทอไอเสียรถยนต หรือเกิดจากกระบวนการประกอบอาหาร เชน การยางเนื้อสัตวที่มีปริมาณไขมันสูง การนําน้ํามันที่ใชทอดอาหารที่อุณหภูมิสูง ๆ กลับมา
ใชซ้ําอีก (โอภาและคณะ, 2550) การบริโภคดอกไมกินไดอาจเปนอีกทางเลือกหนึ่ง ที่มีสวนชวยใหผูบริโภคมีสุขภาพดีขึ้น เนื่องจากดอกไมกินไดนอกจากจะ
ใหวิตามิน แรธาตุ และใยอาหาร เชนเดียวกับผักและผลไมแลว ดอกไมยังประกอบดวยสารสี (pigment) ชนิดตาง ๆ ที่มีความหลากหลายมากกวาผักและผลไม
เชน สีมวง แดง สม เหลือง จึงเปนแหลงของสารแคโรทีนอยด สารประกอบฟนอลิก จําพวกแอนโทไซยานิน และ ฟลาโวนอยด โดยสารเหลานี้จัดอยูในกลุม
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สารพฤกษเคมี หรือไฟโตเคมีคอล (phytochemicals) ดอกไมกินไดจึงมีประโยชนทั้งทางโภชนาการและทางเภสัชวิทยา โดยสารออกฤทธิ์ชีวภาพ (bioactive
compounds) ดังกลาวบางชนิด ทําหนาที่เปนสารตานออกซิเดชัน ชวยกําจัดอนุมูลอิสระ สารตานการอักเสบ และสารตานแบคทีเรีย (Cichewicz and Nair, 2002;
Shi et al., 2009)
คนไทยนําดอกไมของพืชผักหลายชนิด เชน ดอกแค ดอกขจร ดอกโสน มาประกอบอาหาร แตดอกไมกินไดชนิดอื่นๆ ที่มีสีสันสวยงาม หรือ มีกลิ่นรส
เฉพาะตัว เชน ดอกเข็ม ดอกเล็บมือนาง ดอกกุหลาบ ดอกเฟองฟา และดอกพวงชมพู ยังไมเปนที่นิยมโดยพบวา การนํามารับประทานสด หรือใชเปน
สวนประกอบในตํารับอาหารไทยยังมีนอยมาก อาจพบเฉพาะในภัตตาคาร หรือรานอาหารบางแหง ที่ตองการเสนอความแปลกใหม แมวาขณะนี้จะมีตํารา
อาหารที่ปรุงจากดอกไมกินไดเผยแพรออกสูสาธารณชนมากขึ้น (ทยา, 2545; พูลทรัพย, 2546; สุพัตรา, 2548; อฤชร, 2549; อันยา, 2554) สาเหตุที่ผูบริโภคไม
นิยมอาหารจากดอกไม อาจเปนเพราะยังไมคุนเคยกับการรับประทานอาหารที่ปรุงจากดอกไม อีกทั้งยังขาดขอมูลของดอกไมกินไดในดานประโยชนที่มีตอ
สุขภาพ โดยเฉพาะฤทธิ์ตานออกซิเดชัน (antioxidant activity) ซึ่งสามารถลดอัตราเสี่ยงของการเกิดโรคตาง ๆ อีกทั้งการศึกษาเกี่ยวกับประโยชนของดอกไมกิน
ไดยังมีอยูจํากัด เชน การศึกษาสมบัติในการตานอนุมูลอิสระของสารสกัดจําพวกโพลีฟนอลในดอกไมกินไดของไทย (Limmatvapirat et al., 2006) การศึกษา
สารตานอนุมูลอิสระในดอกดาหลา (ปยศิริ, 2551) และการศึกษาฤทธิ์ตานการกอกลายพันธุ (antimutagenicity) ของดอกไมกินได 8 ชนิดที่คนไทยนิยมบริโภค
(Busayaskul, 2006) ดังนั้นในการวิจัยครั้งนี้ จึงมีวัตถุประสงคที่จะศึกษาฤทธิ์ในการตานออกซิเดชัน และปริมาณสารประกอบฟนอลิกรวมในดอกไมกินได
เพื่อเปนขอมูลใหแกผูบริโภค ซึ่งจะสงผลใหเกิดการใชดอกไมกินได เปนสวนประกอบในอาหารทองถิ่นของไทยมากขึ้น และยังทําใหไดขอมูลพื้นฐาน
สําหรับการศึกษาขั้นตอไป เกี่ยวกับการใชดอกไมกินไดเปนสารตานออกซิเดชันธรรมชาติ (natural antioxidants) ในผลิตภัณฑอาหาร

2. วิธีการทดลอง
2.1 ตัวอยางดอกไมกินได
ดอกไมกินไดที่ใชในการศึกษามีทั้งหมด 14 ชนิดไดแก ดอกลีลาวดีพันธุขาวพวง (Plumeria obtusa L.) ดอกเฟองฟา (Bougainvillea spectabilis
Wild.) สีตาง ๆ คือ สีมวง สีบานเย็น สีสม สีขาว และสีชมพู ดอกชบาสีแดง (Hibiscus rosa-sinensis Linn.) ดอกเข็มสีแดง (Ixora Lobbii Loud.) ดอก
อัญชัน (Clitoria ternatea Linn.) ดอกดาหลา (Etlingera elatior (Jack) R.M. Smith) ดอกพวงชมพู (Antigonon leptopus) ดอกเล็บมือนาง (Quisqualis
indica Linn.) ดอกดาวกระจายสีสม (Cosmos sulphureus Cav.) และดอกกุหลาบมอญ (Rosa damascena Mill.) โดยศึกษาชนิดของดอกไมกินไดจาก
เอกสารทางวิชาการ และปรึกษาผูเชี่ยวชาญดานพืชสวน จากคณะเกษตรศาสตรและทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
แลวเก็บตัวอยางดอกไมจากบริเวณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ และหมูบานในเขตตําบลบางพระ ในชวงเดือน
สิงหาคม – กันยายน พ.ศ. 2554 ยกเวนตัวอยางดอกดาหลา และดอกกุหลาบมอญ ซื้อจากตลาดบางพระ อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
2.2 การเตรียมสารสกัดจากตัวอยางดอกไม
เก็บตัวอยางดอกไมสดโดยเลือกเฉพาะสวนกลีบดอกที่รับประทานได นําไปลางดวยน้ําสะอาด เพื่อกําจัดสิ่งปนเปอนแลว ผึ่งใหแหง จากนั้น
นําไปอบในตูอบที่อุณหภูมิ 40 oC จนแหง แลวบดดวยเครื่องบดละเอียดชนิด Ultra Centrifugal Mill (Retsch รุน ZM 200) และนําไปผานแรงขนาด 80
mesh แลวเก็บตัวอยางในถุงพลาสติก ปดผนึกสนิท กอนนําตัวอยางไปสกัดโดยประยุกตจากวิธีของรุงเพ็ชรและคณะ (2549) มีขั้นตอนการสกัด คือ ชัง่
ตัวอยาง 0.50 g สกัดดวย 70% ethanol 3 ครั้ง ปริมาณครั้งละ 25 ml นําไปเขยาดวยเครื่องเขยา (GFL รุน 3005) นาน 30 นาที ที่อุณหภูมิหอง แลวนํา
สารละลายไปเขาเครื่องหมุนเหวี่ยง (Sorvall รุน Biofuge primo R) ใชความเร็ว 3000 รอบตอนาที ที่อุณหภูมิ 25 oC นําสารละลายใสที่ไดจากการสกัด
ทั้ง 3 ครั้งรวมกัน แลวปรับปริมาตรเปน 100 มิลลิลิตร จะไดสารสกัดจากตัวอยางดอกไมเขมขน 0.50 g/100 ml นําไปเก็บในตูเย็น เพื่อใชในการ
ทดลองขั้นตอไป (น้ําที่ใชในการสกัดตัวอยาง และการเตรียมสารละลายที่ใชในการทดลองเปนน้ําที่ขจัดไอออนแลว (deionised water) หรือน้ํา DI)
2.3 การศึกษาฤทธิ์ตานออกซิเดชัน (antioxidant activity) ในสารสกัดจากดอกไม
2.3.1 การศึกษาฤทธิ์ตานออกซิเดชันของดอกไมกินได โดยวิธี FRAP (ferric reducing antioxidant power assay)
ประยุกตจากวิธีของ Benzie และ Strain (1996) โดยมีวิธีการทดสอบ คือ เตรียมสารละลายมาตรฐาน Ferrous sulfate ความเขมขน 10, 25, 50, 75 และ 100
µM และเตรียม FRAP reagent ประกอบดวย 10 mM TPTZ (2, 4, 6-tri(2-pyridyl)-s-triazine) ใน 40 mM HCl จํานวน 2 ml ผสมกับ 20 mM Ferric chloride
จํานวน 2 ml และ 300 mM Acetate buffer pH 3.6 จํานวน 20 ml จากนั้นใชสารสกัดจากอยางดอกไมเขมขน 0.50 g/100 ml จํานวน 1 ml ผสมกับ FRAP reagent 3
ml ทิ้งไว 4 นาทีที่อุณหภูมิหอง แลวนําไปวัดคาการดูดกลืนแสงที่ 593 nm ดวยเครื่อง Spectrophotometer (Shimadzu รุน UV-1800) เพื่อหาฤทธิ์ตาน
ออกซิเดชันโดยเทียบกับกราฟมาตรฐานของ Ferrous sulfate รายงานคาเปน micromole Ferrous sulfate equivalents ตอ กรัมน้ําหนักแหง (µM Fe(II)/gdw)
2.3.2 การศึกษาฤทธิ์ตานออกซิเดชันของดอกไมกินได โดยวิธี DPPH radical scavenging assay
ประยุกตจากวิธีของ Yen and Chen (1995) โดยใชสารสกัดจากตัวอยางดอกไมที่เจือจางใหไดความเขมขน 250 µg/ml จํานวน 1 ml ผสมกับ 0.05 mM
DPPH ใน ethanol จํานวน 2 ml เขยาใหเขากันตั้งทิ้งไวในที่มืด 30 นาที ที่อุณหภูมิหอง แลวนําไปวัดคาการดูดกลืนแสงที่ลดลงดวยเครื่อง Spectrophotometer
(Shimadzu รุน UV-1800) เทียบกับการดูดกลืนแสงของแบลงก ซึ่งใช 70% ethanol จํานวน 1 ml แทนสารสกัดผสมกับ 0.05 mM DPPH โดยวัดที่ความยาวคลื่น
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515 nm และเปรียบเทียบฤทธิ์ตานออกซิเดชันของสารสกัดจากดอกไมกับสารตานออกซิเดชันสังเคราะหไดแก BHA และ BHT ที่มีความเขมขนเทากับสารสกัด
จากดอกไมคือ 250 µg/ml โดยคํานวณหารอยละของการยับยั้งอนุมูลอิสระ DPPH• หรือ % DPPH radical scavenging activity จาก
% DPPH radical scavenging activity = (AB – AS) x 100
AB
เมื่อ AB เปนคาการดูดกลืนแสงของแบลงก และ AS เปนคาการดูดกลืนแสงของสารสกัดจากตัวอยางดอกไม หรือ BHA และ BHT
2.4 การหาปริมาณสารประกอบฟนอลิกรวมในสารสกัดจากดอกไม
วิเคราะหปริมาณสารประกอบฟนอลิกรวมในสารสกัดจากดอกไมกินไดโดยใช Folin-Ciocalteu colorimetric method ซึ่งดัด แปลงมาจากวิธีของ
Singleton และคณะ (1999) โดยเตรียมสารละลายมาตรฐาน Gallic acid ความเขมขน 25, 50, 100, 150 และ 200 µg/ml สําหรับสรางกราฟมาตรฐาน
แลว นําสารละลายมาตรฐาน Gallic acid ความเขมขนตาง ๆ จํานวน 200 µl ที่เจือจางดวยน้ํา DI จนมีปริมาตร 6 ml และสารสกัดจากตัวอยางดอกไม
เขมขน 0.50 g/100 ml จํานวน 200 µl ที่เจือจางดวยน้ํา DI จนมีปริมาตร 6 ml และใชน้ํา DI จํานวน 6 ml เปนแบลงก ผสมกับสารละลาย FolinCiocalteu reagent ปริมาณ 250 µl ตั้งทิ้งไวที่อุณหภูมิหอง นาน 6 นาที แลวเติมสารละลาย 7% Sodium carbonate อีก 2.50 ml ตั้งทิ้งไวอีก 90 นาที
จากนั้นนําไปวัดคาการดูดกลืนแสงที่ 765 นาโนเมตร เพื่อหาปริมาณสารประกอบฟนอลิกรวมโดยเทียบกับกราฟมาตรฐาน และรายงานคาเปน
milligram gallic acid equivalents ตอ กรัมน้ําหนักแหง (mg GAE/gdw)

3. ผลการทดลองและวิจารณผล
3.1 ผลการศึกษาฤทธิ์ตานออกซิเดชัน (antioxidant activity) ในสารสกัดจากดอกไม
3.1.1 ผลการศึกษาฤทธิ์ตานออกซิเดชันของดอกไมกินได โดยวิธี FRAP (ferric reducing antioxidant power assay)
ฤทธิ์ตานออกซิเดชัน หรือแอนติออกซิแดนทแอคติวิตี (antioxidant activity) โดยวิธี FRAP ไดผลดังแสดงในตารางที่ 1 และภาพที่ 1 โดยเรียงลําดับฤทธิ์
ตานออกซิเดชันไวจากลําดับสูงสุดเปนลําดับที่ 1 ไปสูลําดับต่ําสุด พบวา ฤทธิ์ตานออกซิเดชันของสารสกัดจากดอกไมที่นํามาศึกษา เมื่อเทียบกับสารละลาย
มาตรฐาน Ferrous sulphate มีคาอยูในชวง 257.01 - 4128.51 µM Fe(II)/gdw และสารสกัดจากดอกเล็บมือนางมีฤทธิ์ตานออกซิเดชันสูงที่สุด รองลงมาไดแก
ดอกกุหลาบมอญ ดอกดาว กระจายสีสม ดอกเฟองฟาสีบานเย็น ดอกพวงชมพู ดอกเข็มสีแดง ดอกเฟองฟาสีชมพู ดอกชบาสีแดง ดอกเฟองฟาสีสม ดอกดาหลา
ดอกเฟองฟาสีมวง ดอกอัญชัน ดอกเฟองฟาสีขาว และดอกลีลาวดีตามลําดับ นอกจากนี้ยังพบวา ในระหวางดอกเฟองฟาสีตางๆ ดอกเฟองฟาสีบานเย็นมีฤทธิ์
ตานออกซิเดชันสูงสุด เทากับ 1510.49 µM Fe(II)/gdw รองลงมาไดแก ดอกเฟองฟาสีชมพูสีสม และสีมวงโดยมีคา เทากับ 924.98, 836.20 และ 388.06 µM
Fe(II)/gdw ตามลําดับ สวนดอกเฟองฟาสีขาวมีฤทธิ์ตานออกซิเดชันต่ําสุด เทากับ 345.07 µM Fe(II)/gdw

ตารางที่ 1 ฤทธิ์ตานออกซิเดชันของดอกไมกินไดชนิดตางๆ โดยวิธี FRAP
ชื่อดอกไม
Antioxidant activity (µM Fe(II)/gdw)*
เล็บมือนาง
4128.51 ± 13.50
กุหลาบมอญ
3107.64 ± 6.19
ดาวกระจายสีสม
1727.51 ± 23.88
เฟองฟาสีบานเย็น
1510.49 ± 36.52
พวงชมพู
1394.86 ± 10.20
เข็มสีแดง
925.65 ± 5.93
เฟองฟาสีชมพู
924.98 ± 10.64
ชบาสีแดง
848.69 ± 29.73
เฟองฟาสีสม
836.20 ± 1.25
ดาหลา
462.07 ± 17.89
เฟองฟาสีมวง
388.06 ± 17.86
อัญชัน
357.79 ± 19.16
เฟองฟาสีขาว
345.07 ± 10.50
ลีลาวดี
257.01 ± 10.56
*ผลที่แสดงเปนคาเฉลีย่ ± สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (mean ± standard deviation) จากการทดลอง 3 ครั้ง
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ภาพที่ 1 ฤทธิ์ตานออกซิเดชันของดอกไมกินไดชนิดตาง ๆ โดยวิธี FRAP
เมื่อเปรียบเทียบกับผลการศึกษาคาแอนติออกซิแดนทแอคติวิตีในพืชผักและผลไมพื้นบานของไทย ของรุงเพ็ชรและคณะ (2549) ซึ่งใช 70% ethanol ใน
การสกัดสารตานออกซิเดชันจากตัวอยางและใชวิธี FRAP ตามวิธีของ Benzie และ Strain (1996) เชนเดียวกับการศึกษาครั้งนี้ พบวา ในสารสกัดจากพืชผักและ
ผลไมพื้นบาน 34 ชนิด มีคาแอนติออกซิแดนทแอคติวิตีอยูในชวง 40.96 - 759.45 µM Fe(II)/gdw โดยผักแพวมีคาแอคติวิตีสูงสุด เทากับ 759.45 µM
Fe(II)/gdw รองลงมาไดแก ผักติ้วขาว และผักกระโดนซึ่งมีคาเทากับ 520.25 และ 505.52 µM Fe(II)/gdw และหนอไมเพ็กมีคาต่ําสุดเทากับ 40.69 µM
Fe(II)/gdw ซึ่งจะเห็นวา ดอกไมกินไดท่ีนํามาศึกษาสวนใหญมีฤทธิ์ตานออกซิเดชันสูงกวาพืชผักและผลไมพื้นบานดังกลาวมาก มีเพียงดอกดาหลา ดอก
เฟองฟาสีมวง ดอกอัญชัน ดอกเฟองฟาสีขาว และดอกลีลาวดี ที่มีคาใกลเคียงกับพืชผักและผลไมพื้นบานบางชนิด เชน ดอกเฟองฟาสีมวง มีคาแอคติวิตี
เทากับ 388.06 µM Fe(II)/gdw ซึ่งใกลเคียงกับยอดมะกอกที่มีคาเทากับ 380.69 µM Fe(II)/gdw และดอกลีลาวดี มีคาแอคติวิตีต่ําที่สุด คือ 257.01 µM Fe(II)/gdw
ซึ่งต่ํากวาผักสะเดาเล็กนอย โดยผักสะเดามีคาเทากับ 279.36 µM Fe(II)/gdw

ตารางที่ 2 ฤทธิ์ตานออกซิเดชันของดอกไมกินไดชนิดตาง ๆ โดยวิธี DPPH เปรียบเทียบกับ BHA และ BHT
ชื่อดอกไม
เล็บมือนาง
กุหลาบมอญ
เฟองฟาสีบานเย็น
เข็มสีแดง
พวงชมพู
ดาวกระจายสีสม
เฟองฟาสีสม
เฟองฟาสีชมพู
ชบาสีแดง
ดาหลา
เฟองฟาสีมวง
ลีลาวดี
อัญชัน
เฟองฟาสีขาว
BHA
BHT
* ผลที่แสดงเปนคาเฉลี่ยจากการทดลอง 2 ครั้ง

% DPPH radical scavenging activity*
95.01
94.82
91.24
87.71
86.27
83.64
81.27
78.36
60.85
41.08
29.61
38.65
26.13
24.25
95.02
59.24
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ภาพที่ 2 ฤทธิ์ตานออกซิเดชันของดอกไมกินไดชนิดตาง ๆ โดยวิธี DPPH เปรียบเทียบกับ BHA และ BHT
3.1.2 ผลการศึกษาฤทธิ์ตานออกซิเดชันของดอกไมกินได โดยวิธี DPPH radical scavenging assay
ฤทธิ์ตานออกซิเดชันของสารสกัดจากดอกไมกินได (ความเขมขน 250 µg/ml) โดยวิธีหารอยละของการยับยั้งอนุมูลอิสระ DPPH• หรือ % DPPH radical
scavenging activity ซึ่งวัดจากประสิทธิภาพในการฟอกสี DPPH ไดผลดังแสดงในตารางที่ 2 และภาพที่ 2 โดยเรียงลําดับ DPPH radical scavenging activity ไว
จากลําดับสูงสุดเปนลําดับที่ 1 ไปสูลําดับต่ําสุด พบวา มีคาอยูในชวง 24.25 – 95.01% โดยสารสกัดจากดอกเล็บมือนางมีคาแอคติวิตีสูงสุด รองลงมาไดแก
ดอกกุหลาบมอญ ดอกเฟองฟาสีบานเย็น ดอกเข็มสีแดง ดอกพวงชมพู ดอกดาวกระจายสีสม ดอกเฟองฟาสีสม ดอกเฟองฟาสีชมพู ดอกชบาสีแดง ดอกดาหลา
ดอกเฟองฟาสีมวง ดอกลีลาวดี ดอกอัญชัน และดอกเฟองฟาสีขาว ตามลําดับ เมื่อเปรียบเทียบกับสารตานออกซิเดชันสังเคราะหคือ BHA และ BHT ที่มีความ
เขมขนเทากัน พบวา สารสกัดจากดอกเล็บมือนางมีคาแอคติวิตี 95.01% ซึ่งใกลเคียงกับ BHA ที่มีคาเทากับ 95.02% และสูงกวา BHT ถึง 1.6 เทาโดยคาแอคติวิ
ตีของ BHT เทากับ 59.24% ซึ่งมีคาใกลเคียงกับดอกชบาสีแดงที่มีคาเทากับ 60.85% โดยในดอกไมกินไดทั้งหมด 14 ชนิด พบวา ดอกไมที่มีคาแอคติวิตี ตั้งแต
90% ขึ้นไปมี 3 ชนิด คือ ดอกเล็บมือนาง ดอกกุหลาบมอญ และดอกเฟองฟาสีบานเย็น และมีดอกไมเพียง 5 ชนิดที่มีคาแอคติวิตีต่ํากวา BHT โดยมีคาแอคติวิตี
ต่ํากวา 50% ไดแก ดอกดาหลา ดอกเฟองฟาสีมวง ดอกลีลาวดี ดอกอัญชัน และดอกเฟองฟาสีขาว ทั้งนี้พบวา ลําดับที่ของการตานออกซิเดชันของดอกไมกิน
ไดที่ศึกษาโดยวิธี FRAP และวิธี DPPH มีความแตกตางกันเล็กนอย อยางไรก็ตามดอกเล็บมือนาง และดอกกุหลาบมอญ ก็ยังเปนดอกไมที่มีฤทธิ์ตาน
ออกซิเดชันสูงสุด 2 อันดับแรกจากการศึกษาทั้ง 2 วิธี

ตารางที่ 3 ปริมาณสารประกอบฟนอลิกรวมของดอกไมกินไดชนิดตาง ๆ
ชื่อดอกไม
Total phenolic content (mg GAE/gdw) *
เล็บมือนาง
210.40 ± 6.10
กุหลาบมอญ
167.13 ± 17.13
พวงชมพู
104.79 ± 8.90
เฟองฟาสีบานเย็น
103.68 ± 4.40
ดาวกระจายสีสม
94.19 ± 5.87
เข็มสีแดง
62.73 ± 2.04
เฟองฟาสีสม
49.29 ± 1.19
เฟองฟาสีชมพู
48.39 ± 2.32
ชบาสีแดง
47.20 ± 4.04
ดาหลา
30.41 ± 1.92
ลีลาวดี
28.89 ± 1.92
เฟองฟาสีมวง
27.62 ± 1.64
อัญชัน
26.40 ± 1.18
เฟองฟาสีขาว
25.99 ± 3.43
* ผลที่แสดงเปนคาเฉลี่ย ± สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (mean ± standard deviation) จากการทดลอง 3 ครั้ง และ GAE = Gallic acid equivalents
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ภาพที่ 3 ปริมาณสารประกอบฟนอลิกรวมของดอกไมกินไดชนิดตาง ๆ
3.2 ผลการหาปริมาณสารประกอบฟนอลิกรวมในสารสกัดจากดอกไม
ปริมาณสารประกอบฟนอลิกรวมของสารสกัดจากดอกไมกินไดทั้ง 14 ชนิด คํานวณเปน Gallic acid equivalents (GAE) ตอน้ําหนักแหง มีคา
อยูในชวง 25.99 - 210.40 mg GAE/gdw โดยดอกเล็บมือนางมีปริมาณสารประกอบฟนอลิกรวมมากที่สุดเทากับ 210.40 mg GAE/gdw รองลงมาคือ
ดอกกุหลาบมอญ ซึ่งมีปริมาณสารประกอบฟนอลิกรวม 167.13 mg GAE/gdw และดอกเฟองฟาสีขาว มีปริมาณสารประกอบฟนอลิกรวมนอยที่สุด
เทากับ 25.99 mg GAE/gdw ดังแสดงในตารางที่ 3 และภาพที่ 3 เมื่อเปรียบเทียบกับผลการศึกษาของ ปยศิริ (2551) ที่หาปริมาณสารประกอบฟนอลิ
กรวมเปน Gallic acid equivalents (GAE) ตอน้ําหนักสด พบวา ดอกดาหลา มีปริมาณสารประกอบฟนอลิกรวมเทากับ 4.62 mg GAE/gfw และดอก
เข็มสีแดง มีปริมาณสารประกอบฟนอลิกรวมเทากับ 2.26 mg GAE/gfw ในขณะที่อรสุรินทรและคณะ (2553) รายงานวา ดอกชบาสีแดง และดอก
เข็มสีแดงมีปริมาณสารประกอบฟนอลิกเทากับ 3.84 และ 1.32 mg GAE/gfw ตามลําดับ แตการศึกษาครั้งนี้ ใชสารสกัดจากตัวอยางดอกไมที่ผานการอบแหง
จึงอาจมีผลตอปริมาณสารประกอบฟนอลิกรวม และฤทธิ์การตานออกซิเดชันที่ได ดังปรากฏในผลการศึกษาของ Busayasakul (2006) ที่พบวา ดอกไมที่ผาน
การกระบวนปรุงสวนใหญจะมีฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระและปริมาณสารประกอบฟนอลิกรวมมากกวาดอกไมสด แตเหตุผลที่เลือกใชตัวอยางดอกไมที่ผานการ
อบแหง แทนการใชตัวอยางดอกไมสด ก็เพื่อชวยลดความแปรปรวนที่เกิดจากการชั่งตัวอยางดอกไมสดซึ่งมีความชื้นสูง และการเตรียมตัวอยางดอกไมสดให
เปนเนื้อเดียวกัน (homogenous sample) ทําไดยากกวาการใชดอกไมอบแหง ซึ่งสามารถบดใหละเอียดจนตัวอยางเปนเนื้อเดียวกันได
Limmatvapirat และคณะ (2006) ไดศึกษาสมบัติในการตานอนุมูลอิสระของสารสกัดจําพวกโพลีฟนอลในดอกไมกินไดของไทย พบวา สารสกัดจาก
ดอกเล็บมือนาง มีปริมาณโพลีฟนอลทั้งหมด และฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระสูงสุด รองลงมา คือ ดอกกุหลาบมอญ และดอกพวงชมพู และสรุปวา ความสามารถใน
การตานอนุมูลอิสระ จะแปรผันโดยตรงกับปริมาณโพลีฟนอลทั้ง หมดที่มีในสารสกัด ซึ่งสอดคลองกับผลที่ไดจากการศึกษาครั้งนี้ ที่พบวา สารสกัดจากดอก
เล็บมือนางมีปริมาณสารประกอบฟนอลิกรวมสูงสุด รองลงมา คือ ดอกกุหลาบมอญ และดอกพวงชมพู เชนกัน อยางไรก็ตามแหลงที่ปลูก ฤดูกาลที่ปลูก
รวมถึงชวงเวลาเก็บตัวอยางดอกไมที่แตกตางกัน อาจมีผลตอฤทธิ์ตานออกซิเดชัน และปริมาณสารประกอบฟนอลิกรวมที่ไดจากการทดลอง
ผลการศึกษายังชี้ใหเห็นวา ดอกไมที่มีสีในกลุมสีแดง-ชมพู-สม สวนใหญจะมีฤทธิ์ตานออกซิเดชัน และมีปริมาณสาร ประกอบฟนอลิกรวมสูงกวา
ดอกไมในกลุมสีมวง-ขาว ทั้งนี้เนื่องจากดอกไมในกลุมสีแดง-ชมพู-สม มีสารสีจําพวกฟลาโวนอยด แอนโทไซยานิน และแคโรทีนอยด มากกวาดอกไมใน
กลุมสีมวง-ขาว นอกจากนี้ ดอกไมบางชนิดยังอาจมีสารตานออกซิเดชันประเภทอื่น ๆ เชน วิตามินซี วิตามินอี นอกเหนือจากสารตานออกซิเดชันประเภท
สารประกอบฟนอลิก จึงทําใหมีฤทธิ์ตานออกซิเดชันสูง

4. สรุป
จากการทดลองนําสารสกัดจากตัวอยางดอกไมกินไดไปหาฤทธิ์ตานออกซิเดชันโดยวิธี FRAP และวิธี DPPH พบวา ดอกเล็บมือนางมีฤทธิ์ตาน
ออกซิเดชันสูงที่สุด รองลงมาคือ ดอกกุหลาบมอญ และเมื่อเปรียบเทียบกับสารตานออกซิเดชันสังเคราะห ที่ระดับความเขมขนเทากัน พบวา สาร
สกัดจากดอกเล็บมือนางมีฤทธิ์ตานออกซิเดชันใกลเคียงกับ BHA และสูงกวา BHT ประมาณ 1.6 เทา และเมื่อวิเคราะหปริมาณสารประกอบฟนอลิ
กรวมก็พบวา ดอกเล็บมือนางมีปริมาณสารประกอบฟนอลิกมากที่สุด รองลงมาคือ ดอกกุหลาบมอญ เชนเดียวกัน จากผลจากการศึกษาชี้ใหเห็นวา
ดอกไมกินไดสามารถใชเปนสวนประกอบในอาหารทองถิ่นของไทยเชนเดียวกับผักและผลไม เพราะดอกไมกินไดมีฤทธิ์ตานออกซิเดชันสูงกวา
พืชผักและผลไมพื้นบาน และสามารถยับยั้งอนุมูลอิสระไดดีเทียบเทาสาร BHA และดีกวา BHT ดอกไมกินไดจึงมีศักยภาพที่จะใชแทนสารตาน
ออกซิเดชันสังเคราะห ในการยืดอายุการเก็บรักษาของอาหารโดยเฉพาะอาหารที่มีปริมาณไขมันสูง
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บทคัดยอ
จากการศึกษาพบวาสภาพทั่วไปของเกษตรกรในเขตพื้นที่ชลประทานลําปาวจังหวัดกาฬสินธุสวนใหญ เปนเพศชายมีระดับการศึกษาในระดับ
ประถมศึกษามีอายุตั้งแต 41 ปขึ้นไป มีอาชีพ ทํานา มีพื้นที่ถือครองกรรมสิทธิ์เพื่อการเกษตร 6-10 ไร มีคาใชจายในการทําการเกษตร10,001-20,000
บาท ใชแหลงเงินทุนเปนเงินทุนสวนตัว และมีรายไดจากผลผลิตทางการเกษตร10,001-40,000 บาท
ความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยดานการดําเนินการจัดการน้ําเพื่อการเกษตรในเขตพื้นที่ชลประทานลําปาว จังหวัดกาฬสินธุโดยรวมอยูในระดับปาน
กลาง เมื่อพิจารณาเปนรายดาน สวนใหญอยูในระดับมาก ไดแก ดานวิธีการสงน้ํา ดานการกําหนดแผนการสงน้ํา และดานการลดการสูญเสียน้ํา
รองลงมาอยูในระดับปานกลาง ไดแกดานการวางแผนการสงน้ํา และดานการจัดแผนการปลูกพืช
การวิเคราะหความสัมพันธระหวางผลผลิตทางการเกษตรกับปจจัยการดําเนินการจัดการน้ําเพื่อการเกษตรในเขตพื้นที่ชลประทานลําปาว จังหวัด
กาฬสินธุ สวนมากมีความสัมพันธกัน อยูในระดับคอนขางนอย ไดแก ดานวิธีการสงน้ําดานการจัดแผนการปลูกพืชดานการลดการสูญเสียน้ํา และมี
ความสัมพันธกัน อยูในระดับปานกลางไดแกดานการกําหนดการใหน้ํา และดานการวางแผนการสงน้ํา
คําสําคัญ: การจัดการน้ํา การเกษตร ชลประทานลําปาว

Abstract
The general condition of the farmers in Lam Pao irrigation areas. Province, most men have some degree of education in primary school aged
41 years or more were farmers with 6-10 acres of agricultural land ownership and the cost of farming 10,001 to 20,000 baht a source. funds into
private funds. And income from agricultural produce from 10,001 to 40,000 baht
Comments concerning the implementation of water management for agriculture in the Lam Pao Irrigation Project. Province as a whole at a
moderate level. When considering the field. Most of the high level and the water method. The water plan. And reducing water loss. The second
level. Including the planning of water. And the planting plan.
Analysis of the relationship between agricultural production and the operation of water management for agriculture in the Lam Pao Irrigation
Project. Province. Most are related. In very few samples of how the water management plan for the plant to reduce water loss. And relationship.
The middle level, including the schedule for the water. And planning of water.
Keywords: Water management. Agriculture. Lam Pao irrigation.

1. บทนํา
โครงการชลประทานลําปาวซึ่งนับเปนโครงการหนึ่งที่มุงจัดการน้ําเพื่อการเพาะปลูกแกเกษตรกรในพื้นที่ของโครงการ จํานวน 314,000 ไร
ของจังหวัดกาฬสินธุ ในปหนึ่งจะทําการสงน้ําใหเกษตรกร ทําการเกษตร 2 ครั้ง คือ การสงน้ําฤดูฝน และการสงน้ําฤดูแลง ในฤดูฝนเกษตรกร
จะปลูกพืชเต็มพื้นที่สงน้ําในเขตชลประทานจํานวน 306,900 ไร และสงน้ําในฤดูแลงอีกประมาณ 200,000 ไร แตในปจจุบันฤดูแลงขณะนี้
เกษตรกรทําการเพาะปลูกมากถึง 271,000 ไร ซึ่งเปนสถิติสูงสุดเมื่อเทียบกับทุกปที่ผานมา (2550 - 2552) เนื่องจากมีเหตุจูงใจหลายประการที่ทําให
เกษตรกรทําการเพาะปลูกกันมากขึ้นและเกษตรกรเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมจากการเพาะปลูกเปนการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํามากขึ้น ซึ่งเขื่อนลําปาวไดชื่อวา
เปนแหลงเพาะเลี้ยงกุงกามกรามที่ใหญที่สุดในภาคอีสาน มีเกษตรกรทําการเลี้ยงกุงกามกราม คิดเปนพื้นที่รวม 5,500 ไร สรางรายไดใหกับ
เกษตรกรมากยิ่งขึ้นซึ่ งเปนส วนหนึ่งตามนโยบายของรัฐในการที่ จะใหเกษตรกรไดพัฒนาอาชีพนอกจากทํา นา ใหมีความรูความสามารถทํ า
การเกษตร ไดหลากหลายชนิด ทั้งนี้เพื่อใหเกษตรกรไดใชน้ําชลประทานไดเกิดประโยชนมากที่สุด ตามปกติแลวตามศักยภาพของระบบคลองสง
น้ําของโครงการชลประทานลําปาว จะสามารถสงน้ําฤดูแลงไดทั่วถึงอยางมากประมาณ 200,00 ไร เปนเรื่องที่หนักหนาสากันสําหรับการสงน้ํา
โครงการชลประทานลําปาว ซึ่งมีบทบาทหนาที่ในการใหบริการเรื่องน้ํา ซึ่งจะพยายามชวยเหลือเกษตรกรอยางเต็มที่เพื่อใหเกษตรกรไดใชน้ําอยาง
ทั่วถึง ซึ่งกอใหเกิดประโยชนและประสิทธิภาพสูงสุด (โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาลําปาว กระทรวงเกษตรและสหกรณ, 2552)
จากสาเหตุที่กลาวมาทําใหโครงการชลประทานลําปาวประสบปญหาน้ําตนทุนไมเพียงพอตอการสงน้ําเพื่อการเพาะปลูกของเกษตรกรในพื้นที่
สงผลใหพื้นที่เพาะปลูกของเกษตรกรในเขตพื้นที่โครงการไดรับน้ําไมเทาเทียมกัน ซึ่งมีผลตอปริมาณผลผลิตทางการเกษตรของเกษตรกรในพื้นที่
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2.วิธีการศึกษา
กลุมตัวอยาง (Sample) คือ เกษตรกรผูใชน้ําในเขตพื้นที่โครงการชลประทานลําปาว จังหวัดกาฬสินธุ จํานวนกลุมตัวอยาง 395 คน โดยใชสถิติ
พื้นฐาน ไดแก รอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Stand Deviation) สถิติที่ใชในการตรวจสอบแบบสอบถาม ความ
สอดคลอง (Index of Item Objective Congruence) หรือ (Index of Concordance) หรือเรียกวา IOC การหาคาอํานาจจําแนกเปนรายขอ (Discriminate
Power) โดยใชเทคนิค Item-Total Correlation การหาคาความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามเปนรายดาน โดยวิธีหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา
(Alpha Coefficient) ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach) สถิติที่ใชในการทดสอบสมมุติฐาน ไดแก การวิเคราะหสหสัมพันธพหุคูณ (Multiple
Correlation Analysis) การวิเคราะหความถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)

3. ผลการศึกษาและอภิปรายผล
จากการศึกษาสภาพทั่วไปของเกษตรกรในเขตพื้นที่ชลประทานลําปาว จังหวัดกาฬสินธุ พบวา ผูตอบแบบสอบถาม สวนใหญเปนเพศชาย (รอย
ละ 63.00) สวนใหญมีระดับการศึกษาประถมศึกษา (รอยละ 47.40) สวนใหญมีอายุตั้งแต 41 ปขึ้นไป (รอยละ 64.80) สวนใหญมีอาชีพทํานา (รอยละ
85.30) สวนใหญมีพื้นที่ถือครองกรรมสิทธิ์เพื่อการเกษตร 6 - 10 ไร (รอยละ 47.60) สวนใหญมีคาใชจายในการทําการเกษตร 10,001 - 20,000 บาท
สวนใหญใชแหลงเงินทุนเปนเงินทุนสวนตัว (รอยละ 87.30) และสวนใหญมีรายไดจากผลผลิตทางการเกษตร 10,001 – 40,000 บาท (รอยละ 44.70)
จากการศึกษาความคิดเห็นตอการจัดการน้ําเพื่อการเกษตรในเขตพื้นที่ชลประทานลําปาว จังหวัดกาฬสินธุ ไดแก 1. ดานวิธีการสงน้ํา โดยรวม
อยูในระดับมาก ( Χ = 3.51) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย อยูในระดับมาก ไดแก เกษตรกรทราบกําหนด
ระยะเวลาที่จะไดรับน้ําจากโครงการ ( Χ = 3.91) พื้นที่การเพาะปลูกของเกษตรกรในเขตพื้นที่โครงการไดรับน้ําทั่วถึง ( Χ = 3.62) รองลงมาอยูใน
ระดับปานกลาง ไดแก โครงการมีการจัดสรรแบงน้ําอยางเปนธรรมตลอดการเพาะปลูก ( Χ = 3.27) และพื้นที่เพาะปลูกของเกษตรกรในเขตพื้นที่
โครงการไดรับน้ําเทาเทียมกันทั้งตนคลอง กลางคลอง และปลายคลอง ( Χ = 3.24) ตามลําดับ 2. ดานการวางแผนการสงน้ํา โดยรวมอยูในระดับ
ปานกลาง ( Χ = 3.39) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ สวนใหญอยูในระดับปานกลาง โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ไดแก การกําหนดปริมาณ
น้ําโครงการที่ใหในแตละครั้งมีความเหมาะสม ( Χ = 3.41) การกําหนดชวงการสงน้ําใหเกษตรกรแตละรอบเวรของโครงการมีความเหมาะสม ( Χ =
3.31) การจัดทําตารางการสงน้ําของโครงการมีความเหมาะสม ( Χ = 3.20) รองลงมาอยูในระดับมาก ไดแก การกําหนดระยะเวลาเสร็จสิ้นการสงน้ํา
ของโครงการในพื้นที่เพาะปลูกของทานมีความเหมาะสม ( Χ = 3.63) ตามลําดับ 3. ดานการกําหนดการใหน้ํา โดยรวมอยูในระดับมาก ( Χ = 3.55)
เมื่อพิจารณาเปนรายขอ สวนใหญอยูในระดับมากโดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ไดแก โครงการปลอยน้ําในปริมาณที่เพียงพอตอการ
เพาะปลูกในชวงฤดูฝน ( Χ = 3.96) โครงการมีปริมาณน้ําเพียงพอตอการเพาะปลูกตลอดทั้งป ( Χ = 3.79) และโครงการมีการกําหนดการสงน้ําที่เปน
ระบบและยอมรับได ( Χ = 3.72) รองลงมาอยูในระดับปานกลาง ไดแก โครงการปลอยน้ําในปริมาณที่เพียงพอตอการเพาะปลูกในชวงฤดูแลง ( Χ
= 3.41) และโครงการมีการจัดปฏิทินการสงน้ําที่เหมาะสม ( Χ = 2.88) ตามลําดับ 4. ดานการจัดแผนการปลูกพืช โดยรวมอยูในระดับปานกลาง
( Χ = 3.15) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ ทั้งหมดอยูในระดับปานกลาง โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ไดแก โครงการจัดเจาหนาที่เพื่อเก็บ
ขอมูลผลผลิตอยางสม่ําเสมอ ( Χ = 3.21) โครงการจัดเจาหนาที่แจงปริมาณน้ําที่เขื่อนสามารถใหบริการแกเกษตรกรอยางสม่ําเสมอ ( Χ = 3.16) และ
โครงการจัดเจาหนาที่เพื่อเก็บขอมูลการเพาะปลูกอยางสม่ําเสมอ ( Χ = 3.07) ตามลําดับ และ 5. ดานการลดการสูญเสียน้ํา โดยรวมอยูในระดับมาก
( Χ = 3.57) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ สวนใหญอยูในระดับมาก โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ไดแก โครงการมีการปรับปรุงซอมแซม
ระบบสงน้ําในชวงหยุดสงน้ํา ( Χ = 3.94) สภาพคลองสงน้ําของโครงการมีความมั่นคงแข็งแรง ( Χ = 3.92) และการซอมแซมคลองสงน้ําของ
โครงการมีความรวดเร็ว ( Χ = 3.51) รองลงมาอยูในระดับปานกลาง ไดแก อาคารบังคับน้ําของโครงการมีประสิทธิภาพ ( Χ = 3.31) และโครงการ
มีการจัดเจาหนาที่ตรวจติดตามการใหน้ําอยางสม่ําเสมอ ( Χ = 3.17) ตามลําดับ
จากการศึกษาความสัมพันธระหวางผลผลิตทางการเกษตรกับปจจัยดานการดําเนินการจัดการน้ําเพื่อการเกษตรในเขตพื้นที่ชลประทานลําปาว
จังหวัดกาฬสินธุ พบวา ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับผลผลิตทางการเกษตรของเกษตรกรในเขตพื้นที่ชลประทานลําปาว จังหวัดกาฬสินธุ โดยรวมอยู
ในระดับมาก ( Χ = 3.57) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ สวนใหญอยูในระดับมาก โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ไดแก ปริมาณการจําหนาย
ผลผลิตดานการเกษตร ( Χ = 3.75) ปริมาณผลผลิตดานพืช ( Χ = 3.74) และปริมาณผลผลิตดานสัตวน้ํา ( Χ = 3.54) รองลงมาอยูในระดับปานกลาง
ไดแก มีการขยายชนิดการผลิตดานการเกษตร ( Χ = 3.26) ตามลําดับ
การวิเคราะหสหสัมพันธแบบพหุคูณ การวิเคราะหความถดถอยพหุคูณ และการสรางสมการพยากรณในการทดสอบความสําคัญและ
ความสัมพันธของปจจัยดานการดําเนินการจัดการน้ําที่มีตอผลผลิตทางการเกษตรของเกษตรกรในเขตพื้นที่ชลประทานลําปาว จังหวัดกาฬสินธุ โดย
ใชวิธีการวิเคราะหสหสัมพันธแบบพหุคูณ (Multiple Correlation Analysis) การวิเคราะหการถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ดวย
วิธี Stepwise ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 และการสรางสมการพยากรณ ตามที่ไดตั้งสมมติฐานในการวิจัยดังนี้
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1. ปจจัยดานการดําเนินการจัดการน้ําเพื่อการเกษตร ดานวิธีการสงน้ํา (KSW) มีความสัมพันธกับผลผลิตทางการเกษตรของเกษตรกรใน
เขตพื้นที่ชลประทานลําปาว จังหวัดกาฬสินธุ
2. ปจจัยดานการดําเนินการจัดการน้ําเพื่อการเกษตร ดานการวางแผนการสงน้ํา (KVW) มีความสัมพันธกับผลผลิตทางการเกษตรของ
เกษตรกรในเขตพื้นที่ชลประทานลําปาว จังหวัดกาฬสินธุ
3. ปจจัยดานการดําเนินการจัดการน้ําเพื่อการเกษตร ดานการกําหนดการใหน้ํา (KKW) มีความสัมพันธกับผลผลิตทางการเกษตรของ
เกษตรกรในเขตพื้นที่ชลประทานลําปาว จังหวัดกาฬสินธุ
4. ปจจัยดานการดําเนินการจัดการน้ําเพื่อการเกษตร ดานการจัดแผนการปลูกพืช (KPW) มีความสัมพันธกับผลผลิตทางการเกษตรของ
เกษตรกรในเขตพื้นที่ชลประทานลําปาว จังหวัดกาฬสินธุ
5. ปจจัยดานการดําเนินการจัดการน้ําเพื่อการเกษตร ดานการลดการสูญเสียน้ํา (KLW) มีความสัมพันธกับผลผลิตทางการเกษตรของ
เกษตรกรในเขตพื้นที่ชลประทานลําปาว จังหวัดกาฬสินธุ

4.สรุปผลการวิจัย
1. ศึกษาสภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม พบวาสวนใหญเปนเพศชาย มีระดับการศึกษาในระดับประถมศึกษา มีอายุตั้งแต 41 ปขึ้นไป มี
อาชีพ ทํานา มีพื้นที่ถือครองกรรมสิทธิ์เพื่อการเกษตร 6-10 ไร มีคาใชจายในการทําการเกษตร 10,001-20,000 บาท ใชแหลงเงินทุนเปนเงินทุน
สวนตัว และมีรายไดจากผลผลิตทางการเกษตร 10,001-40,000 บาท
2. ศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยดานการดําเนินการจัดการน้ําเพื่อการเกษตรในเขตพื้นที่ชลประทานลําปาว จังหวัดกาฬสินธุ โดยรวมอยูใน
ระดับปานกลาง พบวา สวนใหญอยูในระดับมาก โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ดังนี้
2.1 ดานวิธีการสงน้ํา โดยรวมอยูในระดับมาก ไดแก เกษตรกรทราบกําหนดระยะเวลาที่จะไดรับน้ําจากโครงการ พื้นที่การเพาะปลูกของ
เกษตรกรในเขตพื้นที่โครงการไดรับน้ําทั่วถึง รองลงมาอยูในระดับปานกลาง ไดแก โครงการมีการจัดสรรแบงน้ําอยางเปนธรรมตลอดการเพาะปลูก
และพื้นที่เพาะปลูกของเกษตรกรในเขตพื้นที่โครงการไดรับน้ําเทาเทียมกันทั้งตนคลอง กลางคลอง และปลายคลอง
2.2 ดานการวางแผนการสงน้ํา พบวา โดยรวมอยูในระดับปานกลาง โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ไดแก การกําหนดปริมาณน้ํา
โครงการที่ใหในแตละครั้งมีความเหมาะสม การกําหนดชวงการสงน้ําใหเกษตรกรแตละรอบเวรของโครงการมีความเหมาะสม การจัดทําตารางการ
สงน้ําของโครงการมีความเหมาะสม รองลงมาอยูในระดับมาก ไดแก การกําหนดระยะเวลาเสร็จสิ้นการสงน้ําของโครงการในพื้นที่เพาะปลูกของทาน
มีความเหมาะสม
2.3 ดานการกําหนดการใหน้ํา พบวา โดยรวมอยูในระดับมาก โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ไดแก โครงการปลอยน้ําในปริมาณ
ที่เพียงพอตอการเพาะปลูกในชวงฤดูฝน โครงการมีปริมาณน้ําเพียงพอตอการเพาะปลูกตลอดทั้งป และโครงการมีการกําหนดการสงน้ําที่เปนระบบ
และยอมรับได รองลงมาอยูในระดับปานกลาง ไดแก โครงการปลอยน้ําในปริมาณที่เพียงพอตอการเพาะปลูกในชวงฤดูแลง และโครงการมีการจัด
ปฏิทินการสงน้ําที่เหมาะสม
2.4 ดานการจัดแผนการปลูกพืช พบวา โดยรวมอยูในระดับปานกลาง โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ไดแก โครงการจัดเจาหนาที่
เพื่อเก็บขอมูลผลผลิตอยางสม่ําเสมอ โครงการจัดเจาหนาที่แจงปริมาณน้ําที่เขื่อนสามารถใหบริการแกเกษตรกรอยางสม่ําเสมอ และโครงการจัด
เจาหนาที่เพื่อเก็บขอมูลการเพาะปลูกอยางสม่ําเสมอ
2.5 ดานการลดการสูญเสียน้ํา พบวา โดยรวมอยูในระดับมาก โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ไดแก โครงการมีการปรับปรุง
ซอมแซม ระบบสงน้ําในชวงหยุดสงน้ํา สภาพคลองสงน้ําของโครงการมีความมั่นคงแข็งแรง และการซอมแซมคลองสงน้ําของโครงการมีความ
รวดเร็ว รองลงมาอยูในระดับปานกลาง ไดแก อาคารบังคับน้ําของโครงการมีประสิทธิภาพ และโครงการมีการจัดเจาหนาที่ตรวจติดตามการใหน้ํา
3. ศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับผลผลิตทางการเกษตรของเกษตรกรในเขตพื้นที่ชลประทานลําปาว จังหวัดกาฬสินธุ พบวา โดยรวมอยูในระดับ
มาก โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ดังนี้ ปริมาณการจําหนายผลผลิตดานการเกษตร ปริมาณผลผลิตดานพืช และปริมาณผลผลิตดานสัตวน้ํา
รองลงมาอยูในระดับปานกลาง ไดแก มีการขยายชนิดการผลิตดานการเกษตร
4. ศึกษาความสัมพันธระหวางผลผลิตทางการเกษตรกับปจจัยดานการดําเนินการจัดการน้ําเพื่อการเกษตรในเขตพื้นที่ชลประทานลําปาว
จังหวัดกาฬสินธุ ดานตางๆ ของผูตอบแบบสอบถาม พบวา ผลผลิตทางการเกษตร ตามลักษณะปจจัยดานตางๆ ดังนี้
4.1 ปจจัยดานวิธีการสงน้ํา พบวา มีความสัมพันธกันอยูในระดับคอนขางนอย
4.2 ปจจัยดานการวางแผนการสงน้ํา พบวา สวนใหญมีความสัมพันธกันอยูในระดับปานกลาง
4.3 ปจจัยดานการกําหนดการใหน้ํา พบวา สวนใหญมีความสัมพันธกันอยูในระดับปานกลาง
4.4 ปจจัยดานการจัดแผนการปลูกพืช พบวา มีความสัมพันธกันอยูในระดับคอนขางนอย
4.5 ปจจัยดานการลดการสูญเสียน้ํา พบวา มีความสัมพันธกันอยูในระดับคอนขางนอย
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5. การวิเคราะหสหสัมพันธแบบพหุคูณ การวิเคราะหความถดถอยพหุคูณ และการสรางสมการพยากรณในการทดสอบความสัมพันธและ
ความสําคัญของปจจัยดานการดําเนินการจัดการน้ําที่มีตอผลผลิตทางการเกษตรของเกษตรกรในเขตพื้นที่ชลประทานลําปาว จังหวัดกาฬสินธุ จาก
การวิเคราะหสหสัมพันธและการถดถอย พบวา ปจจัยดานการดําเนินการจัดการน้ําที่มีความสัมพันธและความสําคัญตอผลผลิตทางการเกษตรของ
เกษตรกร ในเขตพื้นที่ชลประทานลําปาว จังหวัดกาฬสินธุ ดานตางๆ ทุกดาน โดยเฉพาะปจจัยดานการกําหนดการใหน้ํา และปจจัยดานการวาง
แผนการสงน้ํา มีความสัมพันธเชิงบวกกับผลผลิตทางการเกษตรของเกษตรกร ในเขตพื้นที่ชลประทานลําปาว จังหวัดกาฬสินธุ ซึ่งมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05
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บทคัดยอ

การเพาะเห็ดหูหนูเพื่อใหไดผลผลิตที่ปลอดภัย ทั้งผูผลิต และผูบริโภค โดยการจัดการระบบการผลิตตามมาตรฐานเกษตรอินทรียกรมวิชาการ
เกษตร มีขอจํากัดสําคัญสองประการคือ ความยากในการจัดหาอาหารเสริมในวัสดุเพาะเห็ดจากแหลงที่ไดรับการรับรองการผลิตแบบอินทรีย และการ
จัดการโรค แมลง ศัตรูเห็ด ซึ่งสวนหนึ่งมีผลมาจากอาหารเสริม การศึกษาอัตราสวนที่เหมาะสมระหวางรําละเอียดกับปลายขาว มีวัตถุประสงค เพื่อนํา
ปลายขาวอินทรียซึ่งมีอยางแพรหลายมาทดแทนรําละเอียดในอัตราสวนตางๆ เพื่อใชเปนอาหารเสริมในวัสดุเพาะหลักของเห็ดหูหนูอินทรีย ที่
ประกอบดวย ขี้เลื่อย 100 กิโลกรัม ปูนขาว 1 กิโลกรัม ดีเกลือ 0.2 กิโลกรัม และความชื้น 60-65 % ดังนั้นจึงไดทําการศึกษา ผลของอัตราสวนระหวาง
รําละเอียดและปลายขาวที่มีตอการเจริญของเสนใยเห็ด และการทําลายของศัตรูเห็ดในการผลิตเห็ดหูหนูแบบอินทรีย โดยใชเทคโนโลยีการเพาะเห็ด
ในถุงพลาสติก วางแผนการทดลองแบบ Completely Randomized Design ประกอบดวย 6 กรรมวิธี คือ การเติมรําละเอียดและปลายขาวในอัตราสวน
5:0, 4:1, 3:2, 2:3, 1:4 และ 0:5 กก ทําการทดลอง 3 ซ้ําๆละ 30 ถุง ผลการทดลองพบวา วัสดุเพาะที่มีอาหารเสริมเฉพาะปลายขาวอยางเดียว (100 %) มี
อัตราการเจริญของเสนใยต่ําสุดในชวงระยะเวลา 28 วัน คือ 0.52 ซม/วัน และเสนใยเดินเต็มถุงเชื้อนานที่สุด 37.64 วัน สวนกรรมวิธีอื่นมีอัตราการ
เจริญเร็วกวา (ยกเวนกรรมวิธีที่มีอัตราสวน 40:60) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติอยูระหวาง 0.56 - 0.58 ซม/วัน และเสนใยเดินเต็มถุงในชวง 37.00 - 37.12
วัน นอกจากนี้ยังพบความเสียหายทั้งหมด 50% ที่มีแมลงวันเซียริด (Sciarid Lucoriella sp) (33.3%) ไรขาวใหญ (Histiostoma sp) (10.00 %) และการ
ปนเปอนของเชื้อราเขียว (Trichoderma sp) (6.66%) เกิดขึ้นในวัสดุเพาะหรือสูตรอาหารที่มีรําขาวปะปนอยูเทานั้น สวนการทําลายของราเมือก
(Arcyria sp) ในสูตรที่มีรําขาวอยางเดียว ต่ําสุด (3.33%) สวนในสูตรอื่นๆมีการทําลายอยูระหวาง 16.67 - 26.67 %
คําสําคัญ: เห็ดหูหนูอินทรีย เห็ดหูหนู

Abstract

The cultivation of organic wood ear mushroom which was producing hygienic and safety yields to consumers done by following the organic
agriculture standard issued from the Department of Agriculture had limiting factors including a difficulty to find raw material used as substrate
supplements from reliable sources that are needed to have an organic standard certification, and an effective control of mushroom pests as well. In
this study an organic broken rice, extensively available countrywide, was selected to replace an organic rice bran, normally sensitive to mushroom
pest contaminations, in proper amounts in the general cultivation substrate for wood ear mushroom composing of sawdust (Pararubber plant) 100 kg,
rice bran 5 kg, gypsum 2 kg, Calcium oxide 2 kg, Magnesium sulfate 200gm and moisture content 60-65%. Effect of six rice bran and broken rice
ratios; namely, 5:0, 4:1, 3:2, 2:3, 1:4 and 0:5 kg on mycelium growth and damages caused by mushroom pests was evaluated. Plastic bag
technology was used with treatments arranged in a completely randomized design, replicated three times. The result showed that the substrate
added with 100% broken rice (without rice bran) gave the lowest mycelium growth rate during 28 days at 0.52 cm/day and completed the longest
spawn running in 37.64 days while the other treatments (except the ratio 40:60) had significantly faster mycelium running rates (0.57-0.58 cm/day)
and finished their spawn running earlier between 37.00-37.22 days. Fifty spawn damage percentages caused by Sciarid (Lucoriella sp) (33.3%),
mites (Histiostoma sp) (10.00%), and contamination of green mold (Trichoderma sp) (6.66%) occurred only in the treatments having rice bran as a
supplement mixed in the substrate (except the supplemented substrate with the ratio 4:1). Contamination by slime mold (Arcyria sp) showed
the lowest percentage (3.33%) in the substrate supplemented with only rice bran (without broken rice) while the other treatments having higher
damage between 16.67-26.67%
Keyword: Organic Wood Ear Mushroom (Auricularia polytricha) Wood Ear Mushroom

1.บทนํา

การเพาะเห็ดหูหนูเปนอาชีพสําคัญของเกษตรกรในประเทศไทย มีผลผลิต 14,400 ตันตอป คิดเปนมูลคา 432 ลานบาท ซึ่งรองลงมาจากการเพาะ
เห็ดฟาง และเห็ดนางรม (ชาญยุทธ, 2551) ปจจุบันนิยมเพาะเห็ดหูหนูในถุงพลาสติก สูตรอาหารที่ไดรับการแนะนําใหใชในการเพาะเห็ดหูหนูมีหลาย
สูตรดวยกัน ขี้เลื่อยไมยางพาราเปนที่นิยมใชกันมากในทุกสูตรของการเพาะเห็ดหูหนู เพราะหางาย มีปริมาณมาก และเปนไมเนื้อออนซึ่งเห็ดสามารถ
ยอยสลายและนําธาตุอาหารไปใชไดงาย มีอัตราสวนระหวางคารบอนและไนโตรเจน (C/N ratio) สูง เนื่องจากมีเซลลูโลส และลิกนิน เปน
สวนประกอบหลัก เห็ดหูหนูมีเอ็นไชมยอยสารประกอบเหลานี้ไดเปนสารอาหารจําพวกคารโบไฮเดรต หรือน้ําตาลไปใชในการเจริญเติบโต สวน
สารอาหารจําพวกไนโตรเจนมีนอย การใชขี้เลื่อยอยางเดียวในการเพาะเห็ดจะทําใหเสนใยเห็ดเจริญบางมาก และใหผลผลิตต่ํา (อานนท, 2523) จึง
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จําเปนตองเติมอาหารเสริมลงไปผสมกับขี้เลื่อย มีวัสดุหลากหลายชนิดที่นํามาใชเปนอาหารเสริมไดแก รําละเอียด กากถั่ว ขาวโพดปน กากเหลา ใบ
กระถินปน ฯลฯ แตนิยมใชรําละเอียดกันมากที่สุด เพราะมีคุณคาทางอาหารสูง มีสารอาหารที่สําคัญไดแก โปรตีน ไขมัน วิตามิน เกลือแร เมื่อผสมกับ
ขี้เลื่อยทําใหสูตรอาหารมีสารอาหารครบถวนทุกหมู ชวยใหเห็ดเจริญเติบโตไดดี ใหผลผลิตสูง นอกจากนี้ยังมีการเติมสารเคมีในสูตรอาหาร เชน ปูน
ขาว เพื่อปรับสภาพความเปนกรดดาง ดีเกลือหรือแมกนีเซียมเพื่อชวยใหเสนใยยอยอาหารไดดีขึ้น และชวยใหเกิดดอกเร็วขึ้น (ปญญา, 2538) การเพาะ
เห็ดเปนการคามักพบปญหาที่สําคัญคือ การระบาดของโรค แมลง และไรศัตรูเห็ด ซึ่งกอใหเกิดความเสียหายกับผลผลิตมากถึง 66.4% (พรทิพย, 2538)
สาเหตุมาจากการที่เกษตรกรนิยมใชรําละเอียดเปนอาหารเสริมที่มีคุณคาทางอาหารสูง ซึ่งเปนที่ตองการของจุลินทรียตางๆดวย เชน ราเขียว ราเมือก
ราไตรโคเดอรมา และดึงดูดแมลง และไรเขามาทําลายมากขึ้น (อานนท, 2523) การขาดการจัดการ ระบบการผลิตที่ดีก็เปนอีกสาเหตุหนึ่งเนื่องจากมี
การผลิตในสถานที่เดิมซ้ํากันบอยๆ (กอบเกียรติ และคณะ, 2544) ฉะนั้นการผลิตเห็ดทั่วไปเกษตรกรจึงใชสารเคมีในระบบการผลิตซึ่งกอใหเกิด
อันตรายตอผูผลิตเอง และมีผลกระทบตอสภาพแวดลอม ทําใหเห็ดมีวงจรการผลิตสั้น มีสารพิษตกคางในผลผลิตซึ่งมีผลตอสุขภาพผูบริโภค ดังนั้นจึง
ตองมีการพัฒนารูปแบบการเพาะเห็ดที่เนนการผลิตในระบบอินทรีย เพื่อใหไดผลผลิตที่ปลอดภัย สรางความมั่นใจใหผูบริโภค อีกทั้งยังสามารถผลิต
เห็ดเพื่อการสงออกได การเพาะเห็ดหูหนูในระบบอินทรียนอกจากมีการจัดการระบบการผลิตตามมาตรฐานการผลิตพืชอินทรียกรมวิชาการเกษตร
แลว จะตองมีการลดการปนเปอนจากโรคและ แมลงศัตรูเห็ด ซึ่งเกิดจากการใชรําละเอียดเปนอาหารเสริม การนําปลายขาวมาใชเปนอาหารเสริมแทน
รําละเอียด เนื่องจากมีคุณคาทางอาหารสูงและสามารถหาไดงายจากแหลงผลิตที่ไดรับรองมาตรฐานการผลิตพืชอินทรีย ซึ่งเปนขอจํากัดสําหรับการใช
วัสดุชนิดอื่นๆ ที่จะนํามาใชเปนอาหารเสริม สําหรับเห็ดหูหนูไมมีรายงานวามีการผลิตแบบอินทรีย (ชริดา และคณะ, 2547) การทดลองครั้งนี้มี
วัตถุประสงคเพื่อหาอัตราสวนที่เหมาะสมระหวางรําละเอียดกับปลายขาว ที่ใชเปนอาหารเสริมในสูตรอาหารทั่วไปในการเพาะเห็ดหูหนู ตอการเจริญ
เสนใย การปนเปอน และการเขาทําลายของศัตรูเห็ดในระบบการผลิต เห็ดหูหนูแบบอินทรีย

2.วิธีการทดลอง

การหาอัตราสวนที่เหมาะสมระหวางปลายขาวและรําละเอียด ที่มีผลตอการเจริญของเสนใย การปนเปอน และการเขาทําลายของศัตรูเห็ด ในการเพาะ
เห็ดหูหนูแนวเกษตรอินทรีย วางแผนการทดลองแบบ CRD (Completely randomized design) มี 6 กรรมวิธี (treatments) กรรมวิธีละ 3 ซ้ําๆ ละ 30 ถุงเชื้อ
กรรมวิธีที่ 1 ใชสูตรอาหารเพาะเห็ดหูหนูทั่วไปของ ปราโมทย (2538) เปนชุดควบคุม(control)ประกอบดวยขี้เลื่อยไมยางพารา 100 กิโลกรัม รําละเอียด
(อาหารเสริม) 5 กิโลกรัม ยิบซั่ม 2 กิโลกรัม ปูนขาว 1 กิโลกรัม ดีเกลือ 0.2 กิโลกรัม กรรมวิธีที่ 2, 3, 4, 5 และ6 ใชรําละเอียดผสมกับปลายขาวเปนอาหาร
เสริม ในสูตรอาหารตามกรรมวิธีที่ 1 โดยกําหนดอัตราสวนรําละเอียด:ปลายขาวเปน 4 : 1, 3 : 2, 2 : 3, 1 : 4 และ 0 : 5 กก ตามลําดับ เชื้อเห็ดหูหนูที่ใช
ทดลอง ไดมาจากสายพันธุไดรับการคัดเลือกจากศูนยรวมสวนเห็ดบานอรัญญิก ถ.พุทธมณฑลสายสี่ จังหวัดนครปฐมโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อดอกเห็ดหู
หนูใหไดเสนใยบริสุทธิ์ในอาหาร PDA ตามวิธีการของ ปญญา (2538) เมื่อไดเชื้อเห็ดที่บริสุทธิ์แลว นํามาผลิตเปนหัวเชื้อ (cultivating spawn) โดยการเลี้ยง
ขยายปริมาณเสนใยบริสุทธิ์บนเมล็ดขาวฟางในขวดแกว ตามวิธีการของ ปญญา (2538) เมื่อเสนใยเจริญคลุมเมล็ดขาวฟาง และไมมีการปนเปอน หรือการ
เขาทําลายของศัตรูเห็ด จึงนํามาใชในการทดลองโดยเตรียมถุงเพาะเชื้อเห็ดประกอบดวยขี้เลื่อยไมยางพารา รําละเอียด ปลายขาว ซึ่งนํามาจากแหลงผลิตที่
ไดรับการรับรองการผลิตพืชอินทรียจากกรมวิชาการเกษตร ปูนขาว และดีเกลือ ไดรับการยินยอมใหใชในระบบการผลิตแบบอินทรีย (สํานักงานมาตรฐาน
สินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ, 2546) ชั่งสวนผสมตามสูตรของแตละกรรมวิธีในแผนการทดลอง ผสมสวนตางๆใหเขากัน
ปรับความชื้นใหอยูในระดับ 60 - 65 % ตามวิธีการของ ปราโมทย (2538) บรรจุสวนผสมในถุงพลาสติกทนความรอนขนาด 6 ¾ X 12 ½ นิ้ว น้ําหนักถุงละ
1 กิโลกรัม อัด กด สวนผสมใหแนนจนมีความสูงประมาณ ¾ ของความสูงถุงพลาสติก รวบปากถุงสวมใสคอขวดพลาสติก ดึงถุงพลาสติกใหแนบคอขวด
ปดดวยฝาครอบพลาสติก นําไปนึ่งในหมอนึ่งไมใชความดันที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส เปนเวลา 3 ชั่วโมง เมื่อถุงวัสดุเย็น นําหัวเชื้อเห็ดที่เลี้ยงบนเมล็ด
ขาวฟางเทใสลงถุงวัสดุเพาะเชื้อเห็ด ถุงละ 1.5 กรัม (20 - 30 เมล็ด) ภายในหองที่สะอาดมิดชิด นําถุงเชื้อเห็ดไปวางในโรงเรือนบมเชื้อขนาด 8x14x5
ลูกบาศกเมตร พื้นคอนกรีต หลังคามุงดวยกระเบื้อง ผนังคอนกรีตมิดชิด มีชองระบายอากาศ ตามแผนการทดลอง เพื่อศึกษาการเจริญของเสนใยเห็ด การ
ปนเปอน และการเขาทําลายของศัตรูเห็ด จัดสภาพของโรงเรือนตามมาตรฐานการผลิตพืชอินทรีย ควบคุมอุณหภูมิไมเกิน 35 องศาเซลเซียส โดยการระบาย
อากาศ ทําความสะอาดพื้นและบริเวณรอบๆโรงเรือน ภายในโรงเรือนบมเชื้อวางกรงดักหนู วิเคราะหสูตรอาหารของแตละกรรมวิธี เพื่อหาคา อินทรียวัตถุ
(% OM) C/N ratio ไนโตรเจน (% N) ฟอสฟอรัส (% P2O5) โปแตสเซียม (% K2O) pH และคาการนําไฟฟา (EC) บันทึก การเจริญของเสนใย การปนเปอน
การทําลายของ แมลง ไร และศัตรูเห็ดอื่นๆ จนเสนใยเจริญเต็มถุง ทําการทดลองที่ ศูนยรวมสวนเห็ดบานอรัญญิก ถนนพุทธมณฑลสายสี่ จังหวัดนครปฐม
ระหวางเดือน พฤษภาคม – กรกฎาคม 2554

3.ผลการทดลองและวิจารณ

ผลของอาหารเสริมรําละเอียดและปลายขาวตอการเจริญของเสนใยเห็ดหูหนู
การบันทึกอุณหภูมิในโรงเรือนบมถุงเชื้อเห็ด ที่มีการระบายถายเทอากาศทีด่ ี พบวามีอุณหภูมิอยูในชวง 26.87 - 29.63 oซ (ตารางที่ 1) ซึ่งเปน
อุณหภูมิที่เหมาะสมตอการเจริญ ตรงตามที่ปญญา (2538) กลาวไววาการเจริญของเสนใยเห็ดหูหนู มีอุณหภูมิที่เหมาะสมอยูระหวาง 25 – 30 oซ
ฉะนั้นอุณหภูมิในการทดลองนี้จึงไมมีผลกระทบตอการเจริญของเสนใยในทุกกรรมวิธี

Table 1 Temperature during mycelium running
Temperature

Min
26.87

Temperature of mycelium running period
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Temperature ( oC )
Max
Mean
29.63
28.30

Proceeding of RMUTTO Research Conference 2012

Oral Presentation

เมื่อพิจารณาคา N P K และ ปริมาณอินทรียวัตถุ จากผลการวิเคราะห (ตารางที่ 2) จะเห็นไดวาในสูตรอาหารหลัก หรือกรรมวิธีซึ่งมีรําละเอียด
เปนอาหารเสริมเพียงอยางเดียว (100 %) มีธาตุ N และ P ปริมาณสูงกวาทุกกรรมวิธี คือมีคา 0.37 และ 0.29 % ตามลําดับ และเมื่อทดแทนรําขาวดวย
ปลายขาว 20, 40, 60, และ 80 % ตามกรรมวิธีทดลอง พบวา N มีปริมาณลดลงอยูที่ระดับ 0.32 % ทุกกรรมวิธี ขณะที่ P มีปริมาณลดลงอยู ระหวาง
0.11-0.19% ตามลําดับ สวน ธาตุ K และ ปริมาณอินทรียวัตถุ ในสูตรอาหารดังกลาวมีคาใกลเคียงกัน คือมีคาอยูระหวาง 0.35-0.40 และ 93.14-95.93%
ตามลําดับ สวนสูตรที่มีปลายขาวเปนอาหารเสริมเพียงอยางเดียว (ทดแทนรําขาวดวยปลายขาว 100%) พบวามีธาตุ N, P, K และ ปริมาณอินทรียวัตถุ
ปริมาณต่ําสุดโดยเฉพาะธาตุ P มีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญกับสูตรอาหารที่ทดแทนดวยปลายขาว 20 และ 40% การลดลงของ N มีแนวโนม
สงผลตอการเพิ่มคา C/N ในกรรมวิธีที่ทดแทนรําขาวดวยปลายขาวในอัตราตางๆ กลาวคือสูตรที่ใชปลายขาวเปนอาหารเสริมอยางเดียวมีคา C/N
สูงสุด อยางไรก็ตามทุกกรรมวิธีไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ สําหรับคา EC ที่วัดไดในสูตรอาหารหลักซึ่งมีรําขาวเปนอาหารเสริม 100 % มี
คาสูงสุด คือเทากับ 1.01 ds/m ซึ่งแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติเมื่อเทียบกับสูตรอาหารที่ทดแทนดวยปลายขาว 20-80 % ซึ่งมีคาอยูระหวาง 0.740.85 ds/m และแตกตางกับสูตรอาหารที่มีปลายขาวเปนอาหารเสริมอยางเดียวที่มีคาการนําไฟฟาต่ําสุด เทากับ 0.65 ds/m การทดแทนรําดวยปลายขาว
มีผลตอการเปลี่ยนแปลง pH โดยที่คา pHจะสูงขึ้นอยูระหวาง 7.08-7.13 และไมแตกตางทางสถิติกับสูตรอาหารที่มีปลายขาวเปนอาหารเสริมอยาง
เดียวซึ่งมี pH สูงสุด คือเทากับ 7.26 แตแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญกับสูตรที่มีรําขาวอยางเดียว (สูตรอาหารหลัก) และสูตรที่ทดแทนดวยปลายขาว
20% ซึ่งมี pH 6.71 และ 7.08 ตามลําดับ

Table 2 Analysis results of the supplemented substrates for mushroom cultivation before spawning

Sawdust substrates supplemented with different rice bran and broken rice ratios
rb 100 : br 0
rb 80 : br 20
rb 60 : br 40
rb 40 : br 60
rb 20 : br 80
Organit matter (OM %w/w)
93.14
95.27
94.56
94.65
95.93
Carbon/Nitrogen (C/N ratio)
147.67
172.01
170.01
172.34
176.67
Nitrogen (% N)
0.37
0.32
0.32
0.32
0.32
Phosphorus (% P2O5)
0.29 a
0.19 b
0.17 b
0.11 bc
0.15 bc
Potassium (% K2O)
0.36
0.39
0.40
0.38
0.35
Potential of Hydrogen ion (pH)
6.71 c
7.08 b
7.20 ab
7.25 a
7.13 ab
Eletrical Conductivity (EC) (dS/m)
1.01 a
0.83 b
0.74 bc
0.77 bc
0.85 b
Means in a row followed by the same letter are not significantly different at the 5% level by DMRT
** = significant at 1% level
rb = rice bran
br = broken rice
Characters

rb 0 : br 100
92.25
178.00
0.30
0.07 c
0.30
7.26 a
0.65 c

CV (%)
1.90
9.9
9.8
32.8**
13.6
1.3**
9.3**

การบันทึกการเจริญของเสนใย เริ่มจากวันหยอดหัวเชื้อลงในถุงวัสดุเพาะที่มีอาหารเสริมประกอบดวยรําขาว และปลายขาวในอัตราสวนที่
แตกตางกันตามกรรมวิธีทดลอง ปจจัยแรกที่มีผลตอการงอกเสนใยออกจากเมล็ดขาวฟาง คือ ความชื้นในวัสดุเพาะที่มีประมาณ 60-65 % ซึ่งถือวาเปน
ระดับที่เหมาะสม (Stamets, 1993) สวนสารอาหารที่เห็ดไดรับในชวงแรก มาจากเมล็ดขาวฟาง เมื่อเสนใยเจริญขยายปริมาณครอบคลุมบริเวณกวาง
ขึ้นจนเจริญลงวัสดุเพาะ จะเห็นไดวา อัตราการเจริญของเสนใยในชวง 1-3 สัปดาหแรก ในทุกกรรมวิธี (ตารางที่ 3) มีคาเทากับ 0.51-0.53, 0.49-0.52
และ 0.52-0.54 ซม./วัน ตามลําดับ ซึ่งไมแตกตางกันทางสถิติ ถึงแมวาสูตรอาหารในแตละกรรมวิธีมีสารอาหารปริมาณที่แตกตางกันตามผลการ
วิเคราะห (ตารางที่ 2) ซึ่งยังไมมีผลตออัตราการเจริญของเสนใยในชวงนี้ สาโรจน และคณะ (2528) รายงานวาหัวเชื้อที่เลี้ยงบนเมล็ดขาวฟางนั้นถา
เตรียมจากแมเชื้อที่มีการตอเชื้อหลายครั้งมีผลตอการเจริญของเสนใยและผลผลิตของเห็ดหูหนูได สําหรับการทดลองครั้งนี้ไดเตรียมแมเชื้อโดยการ
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อจากดอกเห็ดโดยตรงบนอาหาร PDA และใชขาวฟางผลิตหัวเชื้อ ปญญา (2538) กลาววา เมล็ดขาวฟางมีความเหมาะสมตอการเตรียม
หัวเชื้อ ฉะนั้นแมเชื้อและหัวเชื้อในทุกกรรมวิธีของการทดลองครั้งนี้จึงมีความแข็งแรงและเจริญไดดีเทากันในชวงสามสัปดาหแรกของการเจริญ
ในชวงสัปดาหที่ 4 การเจริญของเสนใยในแตละกรรมวิธีเริ่มแตกตางกันโดยกรรมวิธีที่มีอาหารเสริมเปนปลายขาวอยางเดียวมีอัตราการเจริญต่ําสุด
เทากับ 0.52 ซม./วัน ซึ่งแตกตางอยางมีนัยสําคัญกับสูตรอาหารที่มีรําขาวในสัดสวนที่สูงขึ้นคือ 100, 80, 60 และ 20 % ซึ่งมีคา เทากับ 0.57, 0.56 0.58,
และ 0.57 ซม.ตอวัน ตามลําดับ สวนอัตราการเจริญในสูตรที่มีรําขาวในสัดสวน 40% มีคา 0.54 ซม.ตอวัน ไมแตกตางกันทางสถิติกับทุกกรรมวิธี
(ยกเวนสัดสวน 60:40) ฉะนั้นระยะเวลาในการเจริญเต็มถุงของเสนใยเห็ดจึงแตกตางกัน โดยสูตรอาหารที่มีรําขาวเปนอาหารเสริม 100, 80 และ 60%
ใยเห็ดเจริญเต็มถุงภายใน 37-37.07 วัน สวนสูตรอาหารที่มีรําขาวเปนอาหารเสริม 40 และ 20% เสนใยเจริญเต็มถุงอยูระหวาง 37.11 - 37.12 วัน และ
สูตรอาหารที่มีปลายขาวเปนอาหารเสริมอยางเดียว เสนใยเจริญเต็มถุงใน 37.64 วัน จากผลการวิเคราะห (ตารางที่ 2) สวนกรรมวิธีทดลองที่สูตร
อาหารมีปลายขาวอยางเดียว มีธาตุอาหาร N P K และ ปริมาณอินทรียวัตถุ ต่ําสุด ซึ่งมีผลตอการเจริญของเสนใยเห็ดในชวงสัปดาหที่ 4 หลังจากหยอด
หัวเชื้อลงในถุงเพาะเชื้อ เนื่องจากธาตุอาหารมีปริมาณลดลงจึงไมพอเพียงตอความตองการของเห็ด โดยเฉพาะธาตุ P ซึ่ง Quimio (1982) พบวา เห็ดหู
หนูมีความตองการธาตุฟอสฟอรัสมากกวาเห็ดชนิดอื่นๆการเพิ่มธาตุนี้ในอัตราสวนที่เหมาะสมจะชวยใหเสนใยเจริญไดดี และชวยใหผลผลิตของเห็ด
สูงขึ้น นอกจากนี้ปลายขาวมีปริมาณไนโตรเจน โดยเฉพาะกรดอมิโน ชนิด เฟนิลอลานีน (Phenylalanine) และ เมทไธโอนีน (Methionine) ซึ่งชวย
กระตุนการเจริญของเสนใย ต่ํากวารําละเอียด 0.56 และ 0.18% ตามลําดับ (ปญญา 2538; Quimio 1982) สวน pH ที่เหมาะสมตอการเจริญของเสนใย
เห็ดหูหนูอยูระหวาง 6.5-7.5 (ปญญา, 2538; Vilela and Silverio, 1989) ฉะนั้น pH ที่เปลี่ยนแปลงจากการทดแทนรําขาวดวยปลายขาว จึงไมมีผลตอ
การเจริญของเสนใย เชนเดียวกันกับอุณหภูมิตามที่ไดกลาวมาแลว
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Table 3 Mycelium running growth rate (cm/day) of wood ear mushroom in different periods
Sorghum spawn inoculation

rb 100 : br 0

Sawdust substrates supplemented with different rice bran and broken rice ratios
rb 80 : br 20
rb 60 : br 40
rb 40 : br 60
rb 20 : br 80

Mycelium running rate
0.51
0.52
0.53
7 days (cm/day)
Mycelium running rate
0.49
0.50
0.52
14 days(cm/day)
Mycelium running rate
0.53
0.53
0.54
21days (cm/day)
Mycelium running rate
0.57 ab
0.56 ab
0.58 a
28 days (cm/day)
Completion of spawn running (days)
37.00
37.07
37.06
Means in a row followed by the same letter are not significantly different at the 5% level by DMRT
rb = rice bran br = broken rice

rb 0 : br 100

CV (%)

0.53

0.52

0.52

2.5

0.51

0.51

0.51

3.1

0.52

0.54

0.52

2.2

0.54 bc

0.57 ab

0.52 c

2.9

37.11

37.12

37.64

-

ผลตอการทําลายและการปนเปอนของศัตรูเห็ด
จากตารางที่4 พบวา แมลงวันเซียริด (Sciarid) (Lucoriella sp.) เขาทําลายสูตรอาหารหลักหรือกรรมวิธีที่มีรําขาวเปนอาหารเสริมอยางเดียว
(100%) สูงถึง 30 % เมื่อปริมาณรําขาวนอยลงดวยการทดแทนดวยปลายขาวมากขึ้นตามกรรมวิธีทดลอง จะเห็นไดวามีการทําลายนอยลง ดังเชนใน
สูตรอาหารเสริมที่มีรําขาว 60 % ผสมกับ ปลายขาว 40 % มีการทําลาย 3.33 % และไมมีการทําลายในสูตรอาหารอื่นๆ และจากการสังเกตพบวา
แมลงชนิดนี้เขาทําลายในชวงกอนเชื้อมีอายุ 12-27 วัน ซึ่งแสดงใหเห็นวากลิ่นของรําขาว ประกอบกับการมีสารอาหารในปริมาณสูง อาจเปนปจจัย
หนึ่งที่ชวยดึงดูดแมลงชนิดนี้เขาทําลายมากขึ้นนอกเหนือจากปจจัยอื่นๆ เชน ขาดการรักษาความสะอาดในโรงเพาะ การนํากอนอาหารเห็ดเกาที่เก็บ
ผลผลิตแลวหรือที่ถูกโรคและแมลงศัตรูเห็ดเขาทําลาย ไปทิ้งไวใกลโรงเพาะเห็ด (กอบเกียรติ และคณะ, 2544) สวนการเขาทําลายของไรขาวใหญ
(Histiostoma sp.) พบมีการทําลายเฉพาะกรรมวิธีที่มีรําขาวและปลายขาวผสมกัน 80 : 20 และ 40 : 60 ซึ่งมีคา 6.67 % และ 3.33 % ตามลําดับ โดย
การเขาทําลายเกิดขึ้นเมื่อกอนเชื้ออายุ 37 วัน (เสนใยเจริญเต็มถุงกอนเชื้อ) การระบาดของไรตามปกติเกิดจาก มีการผลิตในสถานที่เดิมซ้ํากันบอยๆ
การจัดการกับถุงที่ถูกทําลายของไรไมดีเปนเหตุใหเปนแหลงเพาะพันธุของไรขาวใหญและแพรเขาสูกอนเชื้อเห็ด (กอบเกียรติ์ และคณะ, 2544)
ราเขียว (Trichoderma sp.) เกิดขึ้นตอมาในสูตรอาหารที่มีสวนผสมระหวางรํากับปลายขาว 80 : 20 และ 60 : 40 พบราเขียว 3.33% สวนสูตร
อาหารอื่นๆไมพบราเขียว ราเมือก (Arcyria sp.) พบในสูตรที่มีรําขาว 100% นอยที่สุด (3.33%) ขณะที่กรรมวิธีที่มีสวนผสมระหวางรําขาวและปลาย
ขาว และกรรมวิธีที่มีปลายขาวเปนอาหารเสริมอยางเดียว พบราเมือก 16.67 - 26.67% ราเมือกสวนใหญจะพบในชวงเสนใยเดินเต็มถุง (37 วัน)
สาเหตุการเขาทําลายของศัตรูเห็ดขางตน เนื่องจากการทดลองนี้ทําการถายเชื้อในหองระดับฟารมเห็ดที่ดูแลความสะอาดระดับหนึ่งไมถึงขั้นปลอดเชือ้
และบมถุงเพาะเชื้อเห็ดในโรงเรือนที่ไมปลอดเชื้อ โอกาสที่ศัตรูเห็ดจะติดมากับอุปกรณ คน ตลอดจนอยูในอากาศ เขาปนเปอนในขณะถายเชื้อได ใน
สภาพบรรยากาศทั่วๆไปจะมีเชื้อรา เชื้อแบคทีเลียและเชื้อจุลินทรียอื่นๆ เปนจํานวนมากที่จะเจริญแขงขันกับเชื้อเห็ด (ปญญา, 2538) และการดูแลหลัง
ถายเชื้อ โดยไมมีการใชสารเคมีปองกัน รา ไร และแมลง ในระบบการผลิตแบบพืชอินทรีย จึงเปดโอกาสใหถูกทําลายจากแมลง ไร และรา ไดมากขึ้น

Table 4 Percent Contaminant of Mushroom.
Characters

Insect (Sciarid: Lucoriella sp.)
Mite (Histiostoma sp.)
Green Mould (Trichoderma sp.)
Slime Mould (Arcyria sp.)
Total
rb = rice bran
br = broken rice

rb 100 : br 0
30.00
3.33
33.33

Sawdust substrates with different rice bran and broken rice ratio
rb 80 : br 20
rb 60 : br 40
rb 40 : br 60
rb 20 : br 80
3.33
6.67
3.33
3.33
3.33
23.33
26.67
16.67
16.67
33.33
33.33
20.00
16.67

rb 0 : br 100
23.33
23.33

4. สรุป
ผลจากการเสริมรําละเอียดและปลายขาวในขี้เลื่อย ซึ่งใชเปนวัสดุเพาะเห็ดตอการเจริญของเสนใยเห็ดหูหนูในแนวเกษตรอินทรียพบวา ในชวง
สัปดาห 1 - 3 การเจริญของเสนใยไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ แตแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติในสัปดาหที่ 4 กรรมวิธีที่มี
สวนผสมของปลายขาว 100 % มีอัตราการเจริญของเสนใยเฉลี่ยต่ําสุด 0.52 ซม/วัน แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับกรรมวิธีที่มีสวนผสมรําขาว
20, 60, 80 และ 100 % ซึ่งมีอัตราการเจริญของเสนใยเฉลี่ยเทากับ 0.57, 0.58, 0.56 และ 0.57 ซม./วัน ทําใหระยะเวลาที่เสนใยเจริญเต็มถุงแตกตางกัน
โดยกรรมวิธีที่มีสวนผสมของรําขาว 100 % เสนใยเจริญเต็มถุงเร็วที่สุดเทากับ 37 วัน ขณะที่กรรมวิธีที่มีสวนผสมของปลายขาว 100 % เสนใยเจริญ
เต็มถุงชาที่สุดเทากับ 37.64 วัน พบการเขาทําลายของแมลงวันเซียริด ไร และการปนเปอนเปอนของราเขียวแตกตางกันไป ในทุกกรรมวีธีที่มีรําขาว
เปนสวนผสม ยกเวนกรรมวิธีที่มีรําขาวและปลายขาวในอัตราสวน 20 : 80 และกรรมวิธีที่มีปลายขาวเปนสวนผสม 100 % สวนราเมือกพบปนเปอน
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ในชวงเสนใยเจริญเต็มถุงในทุกรรมวิธี การเขาทําลายและปนเปอนของศัตรูเห็ดโดยรวม พบวากรรมวิธีที่มีรําขาวและปลายขาวในอัตราสวน 20 : 80
ไมพบการทําลายของแมลง ไร และการปนเปอนของราเขียว มีเพียงการปนเปอนราเมือกที่เกิดต่ําสุด คือเพียง 16.67 %
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An application of Vendor Managed Inventory with State Enterprise
นิวพัฒน อุทัยแสงไพศาล1 และ ธนัญญา วสุศรี2
Nivapat Uthaisangpaisan1 and Thananya Wasusri2

สาขาการจัดการโลจิสติกส บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี แขวงบางมด เขตทุง ครุ กรุงเทพฯ 10140
E-mail : ana_jang@hotmail.com, thananya.was@kmutt.ac.th โทร. 085-1696926

บทคัดยอ
การศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพื่อหาแนวทางการประยุกตใช VMI กับรัฐวิสาหกิจ โดยศึกษาในหนวยงานรัฐวิสาหกิจ 2 แหง ไดแกการประปานคร
หลวงและการไฟฟาสวนภูมิภาคซึ่งเปนหนวยงานที่ใหบริการดานสาธารณูปโภคหลักของประเทศ ภายใตการบริหารจัดการในปจจุบันสงผลกระทบตอตนทุน
โดยรวมของประเทศซึ่งมีมูลคามหาศาล เนื่องจากการจัดเก็บพัสดุในปริมาณมากเกินไป ในขณะเดียวกันการจัดเก็บพัสดุที่นอยเกินไปสงผลกระทบตอ
กระบวนการผลิตขององคกรเชนเดียวกัน แนวคิดในการบริหารสินคาคงคลังโดยผูสงมอบจึงมีบทบาทสําคัญเพื่อชวยใหองคกรปรับความสมดุลระหวาง
อุปสงคและอุปทานโดยการแลกเปลี่ยนขอมูลความตองการที่แทจริงใหแกผูผลิตเพื่อลดการเกิดปรากฏการณแสมาและลดตนทุนตางๆผานการเชื่อมโยงขอมูล
ดวยระบบสารสนเทศ ซึ่งผูผลิตจะทราบขอมูลความตองการพัสดุไดรวดเร็วและทําการเติมเต็มอัตโนมัติเมื่อระดับพัสดุลดลงถึงจุดสั่งซื้อ ทําใหหนวยงาน
รัฐวิสาหกิจและคูคาลดภาระการจัดเก็บพัสดุคงคลังสํารอง งานวิจัยนี้จึงมีเปาหมายเพื่อศึกษาความพรอมของรัฐวิสาหกิจและผูผลิต โดยการใชแบบสอบถาม
เพื่อศึกษาวาพัสดุชนิดใดมีผลตอการดําเนินงานดวยระบบ VMI พรอมทั้งศึกษาปจจัยความพรอม 4 ดานไดแก ปจจัยดานนโยบายขององคกร ปจจัยดาน
ทรัพยากรและเทคโนโลยีที่ใช ปจจัยดานความเชื่อถือไวใจ และปจจัยดานความสามารถของคูคา เพื่อวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาสและอุปสรรค จากผล
การศึกษาพบวาหนวยงานรัฐวิสาหกิจมีแนวทางในประยุกตใช VMI เพื่อประโยชนดานการบริหารสินคาคงคลังใหมีความเหมาะสมภายใตความพรอมดาน
นโยบายที่ตองการปรับปรุงคุณภาพและบริการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน โดยปจจัยสําคัญที่สงเสริมการดําเนินงานดวยระบบ VMI ใหประสบ
ความสําเร็จคือ การพัฒนาความพรอมดานทรัพยากรและเทคโนโลยีที่ใชเพื่อปรับปรุงรูปแบบการเชื่อมโยงขอมูลใหมีความรวดเร็วและเปนปจจุบันมากยิ่งขึ้น
รวมถึงภาครัฐใหการสนับสนุนเนื่องจาก กฏ ระเบียบและขอบังคับในปจจุบันอาจเปนอุปสรรคในการตอยอดแนวคิดเพื่อพัฒนาหนวยงานรัฐวิสาหกิจใหมีการ
ดําเนินงานภายใตหลักแนวคิดโลจิสติกสและโซอุปทาน
คําสําคัญ : การบริหารสินคาคงคลังโดยผูสงมอบ หนวยงานรัฐวิสาหกิจ การวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาสและอุปสรรค ปรากฏการณแสมา

Abstract
This research was aimed to determine the application of vendor managed inventory (VMI) with state enterprises in two state agencies, including the
Metropolitan Waterworks Authority and Provincial Electricity Authority, the agencies those provide public utility for the country. Under current ineffective of
management had affected on the total cost of the country because they kept over inventory level more than safety stock. In the meantime, the small inventories
were also problems into production process of the organization. Therefore, the idea of ‘Vendor managed inventory’ had an important role to balance between
demand and supply by exchanging actual requirement and information toward the manufacturers for reducing Bullwhip effect, it also reduced cost and improved
service level by using information technology systems. The manufacturer would take actions quickly and automatically to replenish inventory level at Reorder
point (ROP). It would make all state agencies and partnerships reduced the buffer stock. This research aims to study the availability of state enterprises and
manufacturers by using a questionnaire to determine what kind of product had beed affected on VMI system regarding four factors including corporate policy, the
resources and technology used, trust, and reliability and the capabilities of its partners by conducting SWOT analysis (Strengths, Weaknesses, Opportunities, and
Threats). This study found that both state enterprises had guidelines to apply VMI for benefits of inventory management due to the policy for improve quality and
services to increase competitiveness. However, the important factors that ensured the implementation of a VMI system to be successful were developed in
resources and technology used about format of linkage data to be faster and real time. Accompany with, Government had to support the rules and regulations to
develop this concept for state enterprises under an idea of logistics and supply chain management.
Keywords: VMI, Vendor Managed Inventory, state enterprise, SWOT Analysis, Bullwhip effect.

1. บทนํา
ปจจุบันรูปแบบการดําเนินงานของหนวยงานรัฐวิสาหกิจเปนระบบที่ไมสามารถตอบสนองความตองการไดอยางทันเวลา โดยสาเหตุหลักมาจาก
กระบวนการจัดซื้อสวนกลางมีความลาชา และไมแนนอนสูง โดยเฉพาะกระบวนการจัดซื้อรูปแบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิคส (E-auction) ที่มีขั้นตอน
ดําเนินการที่ซับซอนและติดตอกับหลายหนวยงานทั้งภายในและภายนอกองคกร ทําใหเวลาดําเนินการรวม (Total cycle time) นานถึง 8 เดือน นับตั้งแตเตรียม
แผนจัดหา กระทั่งถึงขั้นตอนการไดรับอนุมัติจาย (พัทธนันท, 2553) แสดงใหเห็นวารูปแบบการดําเนินงานของหนวยงานรัฐวิสาหกิจจําเปนตองมีการพัฒนา
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เพื่อลดระยะเวลารอคอย (Lead time) ของพัสดุที่ทําการจัดซื้อจัดหา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารสินคาคงคลังใหสามารถตอบสนองความตองการอยาง
ทันเวลาชวยใหองคกรสามารถลดตนทุนและลดปริมาณการจัดเก็บสินคาคงคลังสํารอง (Safety stock) เครื่องมือในโซอุปทานจึงมีบทบาทสําคัญเพื่อชวยให
องคกรเกิดความสมดุลระหวางอุปสงคและอุปทาน (Demand and supply) โดยการแลกเปลี่ยนขอมูลความตองการที่แทจริงของลูกคาแกผูผลิตเพื่อวางแผนการ
ผลิตไดตรงกับความตองการมากที่สุด ทําใหหวงโซของธุรกิจเกิดเปนเครือขายที่มีการบูรณาการระหวางหนวยงานเขาดวยกัน การบริหารสินคาคงคลังโดยผู
สงมอบ Vendor managed inventory: VMI จึงเปนเครื่องมือหนึ่งที่ชวยใหหนวยงานลดปญหาดานการจัดเก็บใหมีปริมาณที่เหมาะสมผานการเติมเต็มอัตโนมัติ
เมื่อพัสดุลดลงถึงจุดสั่งซื้อ (Reorder point : ROP) โดยไมตองรอรับใบสั่งซื้อจากลูกคา (De Toni et al., 2005) ชวยใหองคกรลดระยะเวลาในการไดมาซึ่งพัสดุ
ทําใหองคกรมีพัสดุเพื่อการใชงานอยางสม่ําเสมอ (Waller et al., 1999) ภายใตการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาชวยประสานความรวมมือในการ
แลกเปลี่ยนและแบงปนของขอมูลตลอดหวงโซอุปทานเปนกุญแจสําคัญในการประยุกตใช VMI การประสานความรวมมือจึงเปนสวนหนึ่งในการบริหารโซ
อุปทานใหมีประสิทธิภาพในดานการแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางกัน นํามาซึ่งผลลัพธแบบ WIN WIN Situation คือตางฝายตางไดรับประโยชนโดยผูขาย
สามารถวางแผนการผลิตไดถูกตองเพื่อลดการสะสมสตอกใหแกลูกคา ผูซื้อสามารถลดตนทุนดานการจัดเก็บและมีปริมาณสินคาคงคลังที่เหมาะสมเพียงพอ
ตอการใชงาน
Angulo et al., (2004) กลาวไววา การทํา VMI สามารถปรับปรุงระดับการใหบริการ (Service levels) ลดระยะเวลานํา (Lead time) และเพิ่มอัตราการ
หมุนเวียนของสินคาคงคลัง (Inventory turns) ลดปญหาของวัตถุดิบขาดแคลน (Stock-outs) ควบคุมปรากฏการณแสมา (Bullwhip effect) และลดคาใชจายดาน
การดําเนินงาน
อุกฤษ อาชวกุลพงศ (2553) ใชเทคนิคการสรางแบบจําลองสถานการณ (Simulation) ดวยโปรแกรม Arena เปนเครื่องมือที่ใชในการหาแนวทางตางๆใน
การปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดหาของการไฟฟาสวนภูมิภาคเพื่อลดระยะเวลาการดําเนินการลงและเพื่อลดมูลคาพัสดุคงเหลือ ผลการศึกษาพบวาวิธีการ
จัดซื้อแบบ VMI (Vendor managed inventory) สามารถลดระยะเวลาการดําเนินงานจัดซื้อจัดหาลงไดสูงสุดถึง 91.89% และลดมูลคาพัสดุคงเหลือได 52%
ดังนั้นแนวทางการประยุกตใช VMI กับรัฐวิสาหกิจจึงมีความสําคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพดานการบริหารจัดการพัสดุคงคลังใหอยูในปริมาณที่
เหมาะสมโดยการ บูรณาการดานขอมูลระหวางองคกรรวมกันเพื่อลดปญหาพัสดุขาดมือจึงเปนที่มาของการศึกษานี้

2. วิธีการศึกษา
การศึกษานี้เลือกหนวยงานรัฐวิสาหกิจ 2 แหง คือ การประปานครหลวงและการไฟฟาสวนภูมิภาคเปนกรณีศึกษา พรอมคัดเลือกพัสดุที่มี
ความสําคัญตอองคกรจํานวน 5 ชนิดเพื่อเปนแนวทางในการประยุกตใช VMI โดยการศึกษานี้เปนการรวบรวมขอมูลปฐมภูมิจากหนวยงาน
รัฐวิสาหกิจและคูคาผานการสัมภาษณกับผูเกี่ยวของตามแบบสอบถามที่ไดพัฒนาขึ้นซึ่งถูกแบงออกเปน 4 สวนดังนี้
1) ขอมูลทั่วไป
2) แบบประเมินสถานการณปจจุบันตอการพัฒนาสูระบบ VMI
3) ความพรอมในการประยุกตใช VMI (คะแนะความพรอม 1 คือความพรอมนอยที่สุด 5 คือความพรอมมากที่สุด)
4) ปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะ
จากกลุมตัวอยางแบบสอบถามไดถูกสงออกไปจํานวน 24 ชุด ไดรับการตอบกลับแบบสอบถามทั้งสิ้น 20 ชุด ทั้งนี้แบบสอบถามที่พัฒนาขึ้นไดรับการ
ตรวจสอบ (Validate) จากผูทรงคุณวุฒิทางวิชาการและผูเชี่ยวชาญจากหนวยงานรัฐวิสาหกิจ

3. ผลการศึกษาและอภิปรายผล
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปดานการดําเนินงานในปจจุบัน กรณีศึกษาที่ 1 การประปานครหลวงมีพัสดุที่สําคัญ 5 ชนิดไดแก สารสมน้าํ คลอรีนเหลว ปูนขาว โพ
ลิเมอร และ PACI (Poly aluminium chloride) การประปานครหลวงมีแผนการจัดซื้อตามความตองการพัสดุ 1 ป ซึ่งมีลักษณะพัสดุแบบ Make to stock: MTS
โดยมีราคาตลาดคอนขางคงที่ กรณีศึกษาที่ 2 การไฟฟาสวนภูมิภาคมีพัสดุที่สําคัญตอองคกร 5 ประเภทไดแก หมอแปลง มิเตอร สายไฟ ลูกถวยและเสา
คอนกรีต การไฟฟาสวนภูมิภาคมีแผนจัดซื้อตามความตองการพัสดุ 6 เดือน มีลักษณะพัสดุแบบ Make to order: MTO ซึ่งมีราคาตลาดคอนขางผันผวนจึงมี
แผนการจัดซื้อนอยกวาการประปานครหลวง กระบวนการจัดซื้อของหนวยงานรัฐวิสาหกิจทั้ง 2 แหงมีระยะเวลาในการดําเนินงานมากกวา 6 เดือน ซึ่งมี
รูปแบบการติดตอสื่อสารกับคูคาผานระบบโทรศัพท หรือ แฟกซ คิดเปนรอยละ 67.67 ติดตอผานทางเว็บไซดหรืออินเทอรเน็ต คิดเปนรอยละ 33.33
ภายใตกระบวนการจัดซื้อของหนวยงานรัฐวิสาหกิจมีการจัดซื้อดวยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (E-auction) โดยใชระยะเวลามากกวา 6 เดือน
เนื่องจากมีกฏ ระเบียบและขอบังคับเปนตัวกําหนดซึ่งอาจเปนอุปสรรคตอการพัฒนาองคกรในดานตางๆ ซึ่งในปจจุบันหนวยงานรัฐวิสาหกิจประสบ
ปญหาในดานการมีปริมาณสินคาคงคลังมาก/นอยจนเกินไป เนื่องจากมี Lead time ในการไดมาซึ่งพัสดุ เชน กระบวนการกําหนดราคากลางเพื่อคัดเลือกผู
สงมอบ การจัดทํารายละเอียดพัสดุ (Specification) ที่ตองการเพื่อสงตรวจสอบ การพิจารณาทางเทคนิค โดยตองผานขั้นตอนกอนการจัดทําสัญญา มากกวา
3 เดือน และขั้นตอนการจัดทําสัญญาจนไดรับพัสดุอีก 3-4 เดือน ในขณะที่ระดับของสินคาคงคลังมีการใชงานอยางตอเนื่องทําใหพัสดุมีปญหาขาดแคลน
บอยครั้ง ซึ่งปญหาหลักเกิดจากกระบวนการจัดซื้อจัดหาที่ใชระยะเวลานานเกินไป
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สวนที่ 2 แบบประเมินสถานการณปจจุบันสูการพัฒนาระบบ VMI พบวาหนวยงานรัฐวิสาหกิจอยูในชวงพัฒนาการดําเนินงานตางๆ เชน แผนพัฒนา
กระบวนการโลจิสติกสภายในองคกรใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น แผนพัฒนาการเรียนรูของบุคลากรเพื่อเพิ่มความสามารถในการจัดการ และแผนการนํา
เทคโนโลยีเชน บารโคดหรือ RFID เขามาประยุกตใชภายในองคกร
สวนที่ 3 ระดับความพรอมปจจัย 4 ดานของหนวยงานรัฐวิสาหกิจและคูค าสามารถนําเสนอไดดังนี้

รูปที่ 1 ปจจัยความพรอมของหนวยงานรัฐวิสาหกิจ
จากความพรอมปจจัย 4 ดานของหนวยงานรัฐวิสาหกิจ ซึ่งสามารถสรุปไดวา ปจจัยดานนโยบายขององคกรมีระดับความพรอมที่ใกลเคียง
กันในขณะที่ปจจัยดานอื่นๆ ไดแก ปจจัยดานความสามารถของคูคา ปจจัยดานความเชื่อถือไวใจ และปจจัยดานทรัพยากรและเทคโนโลยีที่ใช มีระดับ
ความพรอมในระดับที่แตกตางกันเนื่องจาก การประปานครหลวงเปนองคกรที่มีขนาดเล็กกวาการไฟฟาสวนภูมิภาคปจจัยดานทรัพยากรและ
เทคโนโลยีที่ใชของกฟภ.จึงมีความพรอมที่มากกวาเพื่อบริหารจัดการเครือขายถึง 74 จังหวัดทั่วประเทศ ในขณะที่ปจจัยดานความสามารถของคูคา
และปจจัยดานความเชื่อถือไวใจกปน.มีความพรอมที่มากกวาเนื่องจากกปน.มีคูคาเพียงรายเดียวในแตละพัสดุจึงทําใหการประสานความรวมมือ
ระหวางองคกรรวมกันไปไดโดยงายกวากฟภ.ซึ่งมีคูคามากราย ดังรูปที่ 3.1

รูปที่ 2 ปจจัยความพรอมของคูคา
จากความพรอมปจจัย 4 ดานของคูคาสามารถสรุปไดวา ปจจัยดานนโยบายขององคกร ปจจัยดานทรัพยากรและเทคโนโลยีที่ใช และปจจัย
ดานความเชื่อถือไวใจมีระดับความพรอมที่ใกลเคียงกันในขณะที่ปจจัยดานความสามารถของคูคามีความพรอมในระดับที่แตกตางกันโดยคูคา
ของกฟภ.มีระดับความพรอมที่มากกวาคูคาของกปน.โดยคูคาของกฟภ.เห็นวากฟภ.มีความพรอมในดานการเงินและการลงทุนเพื่อโอกาสในการขยาย
ธุรกิจในอนาคตและความสามารถดานการบริหารจัดการองคกรใหมีประสิทธิภาพเนื่องจากเปนหนวยงานรัฐวิสาหกิจหลักของประเทศดานการ
บริหารจัดการองคกรจึงมีความพรอมในระดับมาก ดังรูปที่ 2
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สวนที่ 4 ปญหาและอุปสรรคในการประยุกตใช VMI กับหนวยงานรัฐวิสาหกิจ
ตารางที่ 1 ปญหาและอุปสรรค
ปญหาและอุปสรรคa
กฏระเบียบ ขอบังคับไมเอื้ออํานวย
ขาดการสนับสนุนจากผูบริหาร
โครงสรางการทํางานไมสามารถเปลี่ยนแปลงได
ขาดบุคลากรในการดําเนินงาน
การตอตานจากพนักงานจากการเปลี่ยนแปลงกระบวนการทํางาน
การขาดความเชื่อถือไวใจระหวางคูคา
ความไมชัดเจนของหนาที่ความรับผิดชอบระหวางกัน
ระบบการสื่อสารที่มีอยูไ มเอื้ออํานวย

รอยละ
18.75
6.25
9.38
18.75
12.50
9.38
12.50
12.50

ลําดับความสําคัญ
1*
4
3
1*
2
3
2
2

1. กฏระเบียบ ขอบังคับไมเอื้ออํานวยและ ขาดบุคลากรในการดําเนินงาน มีคาเฉลี่ยรอยละ18.75 เปนลําดับ 1 ในปจจุบันกฏระเบียบ และ
ขอบังคับของหนวยงานรัฐวิสาหกิจอาจเปนอุปสรรคในการตอยอดแนวความคิดตางๆ ซึ่งเห็นไดอยางชัดเจน เชน กรณีกระบวนการจัดซื้อจัดจางที่มี
ปญหาความลาชายังไมสามารถปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพดานการดําเนินงานได รวมถึงบุคลากรในการดําเนินงานเนื่องจากบุคลากรเปนสวน
สําคัญในการขับเคลื่อนแนวคิดตางๆ ใหประสบความสําเร็จซึ่งในปจจุบันการอบรมเพื่อสรางความรูความเขาใจแกบุคลากรที่มีความเกี่ยวของ
จําเปนตองไดรับการพัฒนาเพื่อใหเกิดการดําเนินงานอยางตอเนื่อง
2. ความไมชัดเจนของหนาที่ความรับผิดชอบระหวางกัน และ การตอตานจากพนักงานจากการเปลี่ยนแปลงกระบวนการทํางาน มีคาเฉลี่ย
รอย 12.50 เปนลําดับ 2 เนื่องจาก บุคลากรอาจไมแนใจถึงความรับผิดชอบหากมีการนํา VMI เขามาใชจริงเนื่องจากแตละแผนกจะมีคุณลักษณะงาน
(Job description) อยูแลว ดังนั้นองคกรจึงตองมีการปรับเปลี่ยนคุณลักษณะงานใหมถึงความรับผิดชอบ เพื่อใหสอดคลองกับกระบวนงานใหมที่จะ
เกิดขึ้น รวมถึงระบบการสื่อสารที่มีอยูไมเอื้ออํานวย เปนลําดับ 2 เชนเดียวกัน เนื่องจากระบบสื่อสารที่มีอยูเปนอุปสรรคในการสงผานขอมูลแบบ
Real Time ความลาชาทําใหขาดความนาเชื่อถือของขอมูลดังนั้น การลดระยะเวลานําในการเชื่อมโยงขอมูลสงผลใหการดําเนินงานภายในโซอุปทาน
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น (Holmstrom, 1998)
3. โครงสรางการทํางานไมสามารถเปลี่ยนแปลงได และการขาดความเชื่อถือไวใจระหวางคูคา มีคาเฉลี่ยรอย 9.38 เปนลําดับ 3 เนื่องจาก
VMI กับรัฐวิสาหกิจถือเปนแนวคิดใหมทําใหโครงการสรางการทํางานที่เปนอยูเดิมอาจเปนอุปสรรคดานความรับผิดชอบของบุคลากรที่ตอง
เฉพาะเจาะจงเพื่อใหการดําเนินงานราบรื่นและสามารถประสานขอมูลกับคูคาไดอยางตอเนื่อง ในขณะเดียวกันดานความเชื่อถือไวใจในการมอบ
อํานาจใหซัพพลายเออรดูแลคลังสินคาใหแกหนวยงานรัฐวิสาหกิจยังเปนเรื่องที่ตองทําความเขาใจรวมกันเพื่อลดขอผิดพลาดเนื่องจากความไมเขาใจ
ถึงวิธีปฏิบัติ ดังนั้นการฝกอบรมเพื่อสรางความรูความเขาใจระหวางองคกรรวมกันเปนสิ่งสําคัญเพื่อใหสามารถดําเนินการไดในอนาคต
เพื่อหาแนวทางการประยุกตใช VMI กับรัฐวิสาหกิจผูวิจัยจึงวิเคราะห SWOT ของปจจัยความพรอมทั้ง 4 ปจจัย ดังมีรายละเอียดตอไปนี้
3.1 ผลการวิเคราะห SWOT Analysis
จุดแข็ง
1) วิสัยทัศนของหนวยงานรัฐวิสาหกิจที่มีความมุงมั่นในการพัฒนาองคกรในดานคุณภาพและบริการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน
2) ความพรอมของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใชและบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในดาน IT เปนสวนชวยใหองคกรมีประสิทธิภาพดานการ
ดําเนินงาน
3) ความรูความเขาใจถึงแนวทางปฏิบัติของฝายบริหาร
จุดออน
1) การดําเนินงานภายในองคกรแบบ functional Silo จึงไมเกิดการ บูรณาการระหวางหนวยงานภายใน
2) บุคลากรขาดความรูในดานการบริหารงานภายใตแนวคิดโลจิสติกสและโซอุปทาน
3) ความลาชาของกระบวนการจัดซื้อจัดจางที่อาจไมตอบสนองความรวดเร็วในการเติมเต็มดวยระบบ VMI
โอกาส
1) หนวยงานรัฐวิสาหกิจเปนลูกคารายใหญสงผลใหคูคามีความพรอมในการพัฒนาแนวคิดรวมกัน
2) องคการเภสัชกรรมซึ่งเปนหนวยงานรัฐวิสาหกิจที่ประสบความสําเร็จในการจัดตั้งระบบ VMI เปนแนวทางในการตอยอดกับ
รัฐวิสาหกิจอื่น
อุปสรรค
1) กฏ ระเบียบ ขอบังคับที่ใชอยูในปจจุบันอาจไมเอื้ออํานวยตอแนวคิดนี้
2) ขาดขอมูลสนับสนุนทางวิชาการเพื่อใชในการตัดสินใจ
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3.2 ยุทธศาสตรพัฒนาองคกรสูการดําเนินงานดวยระบบ VMI
จากการวิเคราะหขอมูลสถานการณปจจุบันของหนวยงานรัฐวิสาหกิจ โดยการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรคเพื่อเปนแนวทางใน
การประยุกตใช VMI รวมกับคูคา ผูวิจัยสามารถวิเคราะหยุทธศาสตรตางๆ เพื่อแกไขจุดออนไดดังนี้
S – O Strategies หรือยุทธศาสตรเชิงรุก
จากการสัมภาษณผูเกี่ยวของของหนวยงานรัฐวิสาหกิจมีความสนใจถึงรูปแบบการดําเนินงานดวยระบบ VMI เนื่องจากเล็งเห็นถึงประโยชนในการ
เติมเต็มพัสดุอยางตอเนื่องโดยผูสงมอบเพื่อลดปญหาปริมาณพัสดุมาก/นอยเกินไปในปจจุบันและเพิ่มอัตราการหมุนเวียน (Turn over) ของสินคาคง
คลังใหดียิ่งขึ้น จึงถือเปนโอกาสสําคัญในการพัฒนาหนวยงานใหมีประสิทธิภาพดานการบริหารพัสดุ โดยเริ่มตนจากแผนกลยุทธดังนี้
1) แผนพัฒนาความรูความเขาใจแกบุคลากรและซัพพลายเออรถึงแนวทางปฏิบัติโดยการกําหนดวัตถุประสงคใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน
2) แผนพัฒนาความรวมมือภายในองคกรแบบ Cross functional
3) แผนพัฒนากระบวนการภายในเพื่อลด Lead time
S – T Strategies หรือยุทธศาสตรเชิงปองกัน
แมฝายบริหารของหนวยงานรัฐวิสาหกิจมีความสนใจในการพัฒนาประสิทธิภาพดานคลังพัสดุดวยระบบ VMI แตสิ่งสําคัญคือผูบริหารระดับสูงที่มี
ความจริงจังตอการแกไขปญหาที่เกิดขึ้นในปจจุบันคือ ปญหาความลาชาของกระบวนการจัดซื้อจัดจางที่นานเกินไปอันเนื่องมาจากกฏ ระเบียบ และ
ขอบังคับที่เปนอุปสรรคตอแนวทางพัฒนา ดังนั้นจึงควรมีแผนพัฒนาเพื่อรองรับอุปสรรคที่เกิดขึ้น
1) แผนการศึกษาปญหาตอตนทุนโดยรวมขององคกร
2) แผนการศึกษาความเสี่ยงจากปญหาดานพัสดุ
3) นําเสนอแนวคิดแกผูบริหารระดับสูงเพื่อปรับเปลี่ยนวิสัยทัศนสูการพัฒนาองคกรดวยหลัก Supply chain management
W – O Strategies หรือยุทธศาสตรเชิงแกไข
องคการเภสัชกรรมซึ่งเปนรัฐวิสาหกิจแหงเดียวที่ประสบความสําเร็จโดยการพัฒนาระบบ VMI กับโรงพยาบาลทั่วประเทศเพื่อกระจาย
เวชภัณฑใหอยูในระดับที่กําหนดและเพียงพอตอการใชงาน จึงเปนโอกาสสําคัญของรัฐวิสาหกิจอื่นในการศึกษาแนวทางปฏิบัติ โดยเริ่มตนจาก
1) สรางทีมงานดานโลจิสติกส
2) ศึกษาปญหาและสถานภาพของระบบโลจิสติกสในปจจุบันเพื่อพัฒนาแนวทางการแกไข
3) ศึกษาขอมูลของระบบ VMI กับหนวยงานที่ประสบความสําเร็จเพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาองคกรใหเกิดการเติมเต็มอยางตอเนื่อง
W – T Strategies หรือยุทธศาสตรเชิงรับ
เนื่องจากในปจจุบันยังขาดงานวิจัยเพื่อพัฒนาหนวยงานรัฐวิสาหกิจ จึงมีขอจํากัดในการปรับปรุงประสิทธิภาพการดําเนินงานตามหลักของโซอุปทาน
ดังนั้นงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการเพิ่มประสิทธิภาพของหนวยงานรัฐวิสาหกิจจึงเปนสิ่งสําคัญในการขับเคลื่อนองคกรสูการจัดการที่ดีขึ้นและเพื่อกาว
เขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในป 2558 เพื่อแสดงใหตางชาติเห็นวาหนวยงานรัฐวิสาหกิจของประเทศไทยมีระบบการบริหารจัดการที่ดีและมี
ประสิทธิภาพโดยคํานึงถึงหลักแนวคิดโลจิสติกสและโซอุปทานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแขงขัน ดังนั้นแผนพัฒนาเพื่อเพิ่มงานวิจัยใหแกองคกร
จึงเปนสวนสําคัญเชน
1) การมอบทุนงานวิจัยเพื่อพัฒนาองคกรในดานตางๆ
2) สนับสนุนบุคลากรใหมีสวนรวมในการนําเสนอผลงานที่เปนประโยชนตอองคกร
3) ภาครัฐใหการสนับสนุนเพื่อใหเกิดการพัฒนาเต็มรูปแบบ

4. สรุปผล
การศึกษานี้ทําใหทราบถึงแนวทางการประยุกตใช VMI กั บรัฐ วิสาหกิจโดยการนํา แนวคิดของโซ อุปทานเข ามาบู รณาการองคกรให มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยหนวยงานรัฐวิสาหกิจและคูคาจําเปนตองมีการประสานความรวมมือเพื่อประโยชนในดานการบริหารสินคาคงคลังใหอยู
ในปริมาณที่เหมาะสมและเพียงพอตอความตองการใชงานผานการใชระบบสารสนเทศเขามาเปนศูนยกลางเพื่อรวบรวมขอมูลตางๆ และสรางสภาพ
คลองดานการจัดการรวมถึงลดความผิดพลาดทางดานขอมูลและลดระยะเวลาดําเนินการ โดยพัฒนารูปแบบการติดตอสื่อสารใหมีความรวดเร็วและ
ทันตอสถานการณผานการใช Web page on internet เพื่อใหหนวยงานรัฐวิสาหกิจซึ่งเปนผูผลิตสาธารณูปโภคหลักของประเทศมีพัสดุไวใชงานอยาง
สม่ําเสมอและไมเกิดรอยตอของการรอคอยพัสดุ โดยการประปานครหลวงพัสดุมีรูปแบบ Make to stock: MTS ซึ่งสามารถตอบสนองความตองการ
ไดรวดเร็วและไมเปนอุปสรรคตอความตองการอยางตอเนื่องจากขอมูลพบวาดวยลักษณะพัสดุแบบ MTS สามารถประยุกตใช VMI ไดตอเมื่อพัสดุมี
การใชงานอยางตอเนื่อง ในขณะที่การไฟฟาสวนภูมิภาคพัสดุอยูในรูปแบบของ Make to order: MTO เนื่องจากเปนพัสดุเฉพาะคูคาจึงทําการผลิตตาม
คําสั่งซื้อ จากรูปแบบของพัสดุที่มีความแตกตางๆกัน แตสามารถประยุกตใช VMI ไดเนื่องจากความสามารถในดานการจัดสงของผูสงมอบไมเปน
อุปสรรคตอการดําเนินงานในปจจุบัน ซึ่งปญหาที่ VMI อาจไมประสบความสําเร็จเนื่องจากความลาชาในการดําเนินงานของหนวยงานรัฐวิสาหกิจใน
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กระบวนการจัดหาภายใตกฏ ระเบียบและขอบังคับของหนวยงานรัฐวิสาหกิจมีความเฉพาะเจาะจงถึงขั้นตอนการดําเนินงาน ทําใหแนวทางในการ
พัฒนากระบวนการจัดซื้อเปนไปไดยากเนื่องจากการหนวยงานรัฐวิสาหกิจถูกกํากับโดยภาครัฐซึ่งไมสามารถพัฒนารูปแบบของกระบวนการจัดซื้อ
ใหไปตามแนวคิดโลจิสติกสและโซอุปทานได จึงมีความจําเปนอยางยิ่งในการพัฒนากระบวนการดังกลาวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการไดมาซึ่งพัสดุ
เพื่อลดระยะเวลาการดําเนินงานในปจจุบันใหมีความรวดเร็วเพื่อตอบสนองความตองการจากหนวยงานใหทันเวลาและลดปญหาคอขวดจากการ
ดําเนินงานที่ลาชาเพราะทุกกิจกรรมจะสามารถดําเนินการไดขึ้นอยูกับระยะเวลาในการจัดซื้อจัดจางโดยการนําแนวคิดของซัพพลายเซนเขามา
ยกระดับหนวยงานรัฐวิสาหกิจใหมีการทํางานเปนระบบและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เปนเรื่องที่นายินดี แตในขณะเดียวกันความจริงจังของภาครัฐ
ในการผลักดันแนวคิดตองเปนเรื่องที่ตองพิจารณาเชนกัน
อยางไรก็ตาม การศึกษานี้เปนการสํารวจจากบุคลากร และขอมูลของกรณีศึกษาเพียง 2 แหงหากขยายการศึกษาไปในกลุมรัฐวิสาหกิจอื่นอาจ
ใหผลการศึกษาที่แตกตางกันออกไป และสามารถวิเคราะหปจจัยที่สงผลตอการดําเนินงานดังกลาวไดดียิ่งขึ้น
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การจัดตารางการสั่งซื้อทอทองแดงโดยการประยุกตใชโปรแกรมสเปรดชีต
The Purchasing Scheduling for Copper Tube by Using Spread Sheet Program
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บทคัดยอ

การทํางานปจจุบันพบวามีการสูญเสียวัตถุดิบหรือเศษทอทองแดงที่ตองทําการตัดเปนจํานวนมาก สงผลตอการสั่งซื้อทอทองแดงในแตละเดือนที่ควร
ปรับปรุงใหเหมาะสม ดังนั้น งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคหลักอยู 2 ประการ คือ การสั่งซื้อทอทองแดงใหเหมาะสมในแตละรอบคําสั่งซื้อ และการตัดทอทองแดง
ใหมีเศษทอทองแดงจากการตัดใหนอยที่สุด โดยการประยุกตใชโปรแกรมสเปรดชีตชวยในการวางแผน ผลการศึกษาหลังทําการปรับปรุงโดยการจัดระบบ
การตัดทอจากแบบเดิมตัดครั้งละ 1 ขนาด ใหมีการตัดเปนแบบผสม คือในทอทองแดง 1 เสน สามารถตัดไดตั้งแตแบบ 2 แบบ ขึ้นไป ไดผลลัพธจากการตัด
แบบตารางที่ 1 สามารถลดการสั่งซื้อทอทองแดงลงไดประมาณรอยละ 2 สามารถลดเศษทอทองแดงจากการตัดลงไดรอยละ 60 สวนผลลัพธจากการตัดแบบ
ตารางที่ 2 สามารถลดการสั่งซื้อทอทองแดงลงไดรอยละ 5 สามารถลดเศษทอทองแดงจากการตัดลงไดรอยละ 75
คําสําคัญ : การจัดตารางแบบประหยัด การสั่งซื้อ โปรแกรมสเปรดชีต

Abstract

Considering current process, there were several materials losing from cutting that affect copper tube purchasing in each month. Therefore, there were two
main objectives in this study. Firstly, the paper aimed to propose the optimal copper tube purchasing. Secondly, the paper aimed to reduce the scrap from cutting
copper tube by using the spread sheet program. From the result of improvement, it showed that cutting copper tube from the existing pattern can be done by one
size per time. This cutting pattern called “mixed cutting”. It means that a piece of copper tube can be cut to more than 2 patterns. For the result from the first table,
it indicates that cutting copper tube reduced at 2% and the scrap from cutting copper tube also reduced at 60%. For the result from the second table, the amount of
copper tube for order reduced at 5% and certainly the scrap from cutting copper tube also reduced at 75%, respectively.
Keywords: scheduling by saving method, purchasing, spread sheet program.

1.บทนํา

1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
ในปจจุบันนี้การทําธุรกิจนั้นไดมีการแขงขันอยางมาก ทั้งจากภายนอกองคกรและทั้งภายในองคกรเอง โดยการจัดการโลจิสติกสและการจัดการ
โซอุปทาน ก็เปนกลยุทธหนึ่งที่นํามาใชเพื่อการแขงขัน เปาหมายของการจัดการโลจิสติกส คือ การเพิ่มระดับบริการเพื่อใหลูกคาเกิดความพึงพอใจ
สูงสุด และเพื่อใหตนทุนรวมต่ําสุด เนื่องจากการเพิ่มของประชากรเปนไปอยางรวดเร็วทําใหเกิดการบริโภคกันอยางมากกวาในอดีต ทําใหทรัพยากร
ตางๆ ลดนอยลง ทําใหราคาตนทุนของวัตถุดิบไดสูงขึ้นอยางรวดเร็วเชนกัน
สําหรับวัตถุดิบประเภททองแดงซึ่งเปนวัตถุดิบที่ใชในบริษัท ก็มีการปรับราคาสูงขึ้นเปนอยางมากเชนกัน ทําใหตนทุนของวัตถุดิบในการผลิตเพิม่ ขึน้
ไปดวย ดังนั้นในการวางแผนการผลิตและตัดทอทองแดงเพื่อไปทําการแปรรูปในแตละครั้งก็สงผลตอตนทุนการผลิตโดยตรง และเปนการปรับปรุง
กระบวนการผลิตไปดวยเพื่อลดการใชพลังงานตางๆ ลงดวย ซึ่งในการทํางานปจจุบันพบวามีการสูญเสียวัตถุดิบหรือเศษทอทองแดงที่ตองทําการตัดเปน
จํานวนมาก สงผลตอการสั่งซื้อทอทองแดงในแตละเดือนที่ควรปรับปรุงใหเหมาะสม ดังนั้น การวางแผนการสั่งซื้อทอทองแดงที่เหมาะสมในแตละรอบ
คําสั่งซื้อ และการตัดทอทองแดงใหมีเศษทอทองแดงจากการตัดใหนอยที่สุด จะชวยลดตนทุนตอบริษัทเปนอยางมากและเปนสิ่งที่ควรเรงดําเนินการ
1.2 จุดมุง หมายการวิจัย
1) ปรับปรุงวิธีการตัดทอทองแดงใหมีเศษทอทองแดงจากการตัดใหนอยที่สุด
2) ปรับปรุงการคํานวณการสั่งซื้อทอทองแดงที่เหมาะสมในแตละรอบคําสั่งซื้อ
1.3 กรอบแนวคิด ทฤษฎีที่ใชในงานวิจัย
ณกร อินทรพยุง (2548) กลาววาวิธีฮิวริสติกสถูกสรางขึ้นมาเพื่อหาคําตอบของแตละปญหาเทานั้น ในทางปฏิบัตินักวางแผนอาจจะไมตองการคําตอบที่ดี
สี่สุด แตอาจจะตองการหาคําตอบที่ดีเพียงพอที่สามารถหาไดภายในเวลาที่กําหนด วิธี Constructive เปนฮิวริสติกสชนิดหนึ่ง ดังนั้นจึงไมสามารถประกันการ
หาคําตอบที่ดีที่สุดได วิธีการ Saving เปน Constructive ที่ถูกนําเสนอโดย Clarke และ Wright เปนวิธีที่นิยมแพรหลายในทางปฏิบัติ เพราะเปนวิธีที่งายและได
คําตอบตรงไปตรงมา แมวาวิธีนี้จะไมประกันถึงคําตอบที่ดีที่สุดก็ตาม
วิชัย แหวนเพชร (2551) กลาววาการจัดลําดับงานการผลิต หมายถึง การจัดเครื่องจักร เครื่องมือที่จะนําไปผลิตสินคาหรือบริการ รวมทั้งจัดสรรกําลังการ
ผลิตเพื่อใหกระบวนการผลิตเปนไปอยางตอเนื่อง ทั้งนี้เพื่อใหเกิดผลผลิตไดจํานวนมากที่สุด และสิ้นเปลืองนอยที่สุด การพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการ ไม
วาจะเปนดานการจัดการผลิต การจัดการวัตถุดิบ ยอมสงผลตอการเพิ่มผลผลิตใหสูงขึ้นได
ปารเมศ ชุติมา (2551) ปญหาการจัดตารางสําหรับเครื่องจักรเดี่ยว ซึ่งทุกงานมีกําหนดสงมอบเดียวกัน เปนที่รูจักกันในนามของ ปญหาการสงมอบ
รวมกัน แตในกรณีนี้ผูผลิตจะเปนผูกําหนดเวลาที่สงมอบที่เหมาะสมใหกับลูกคาเอง ถาผูผลิตไมสามารถดําเนินการจัดสงสินคาทั้งหมดพรอมกันได ผูผลิตก็
จะสงงานที่ทําเสร็จในลอตแรกไปกอน สวนงานที่เหลือจะทยอยสงทีละงานเมื่อทําเสร็จ ซึ่งอาจจะมีคาปรับในกรณีที่สงมอบงานลาชา หรือคาปรับในกรณีที่
สงมอบงานกอนกําหนดอีกดวย เชน คาใชจายในการเก็บหรือถือครองสินคาคงคลัง เปนตน
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พิภพ ลลิตาภรณ (2553) นําเสนอวิธีการกําหนดตารางการผลิตแบบผสมรุน ปญหาที่จะตามมาก็คือการพิจารณาหาขนาดและจํานวนรุนผลิตภัณฑที่ตอง
ผลิตในแตละครั้งแตละผลิตภัณฑในแบบผสมแนวทางในการกําหนดตารางการผลิตแบบผสมรุนมีขั้นตอนดังนี้ พิจารณาหาตารางการผลิตในแตละรุน
ผลิตภัณฑ ความตองการรายเดือนของแตละผลิตภัณฑ พิจารณาหารอบเวลาของแตละผลิตภัณฑ พิจารณาหาสัดสวนกลับตอรอบเวลาสําหรับแตละผลิตภัณฑ
บรรหาญ ลิลา (2553) ความคลาดเคลื่อนจากการวางแผนและการทําไดจริงนั้นเกิดขึ้นไดเสมอในกระบวนการดําเนินการทั่วไป เพราะการวางแผนทําบน
สมมุติฐานและการคาดการณ ในขณะที่การปฏิบัติจริงจะมีปจจัยที่คาดไมถึงเกิดขึ้นไดเสมอ กลยุทธในการปรับแผนขึ้นอยูกับความพรอมขององคกร ความ
ยืดหยุนตอการปรับเปลี่ยนที่ทําไดและเงื่อนไขอื่นที่เกี่ยวของ การหลีกเลี่ยงทําไดโดยการคอยๆ ปรับแผนใหเหมาะสม
เกศินี วิฑูรชาติ (2550) ไดนําเสนอการจัดกลุมความสําคัญตามระบบ ABC โดยในสวนที่มีความสําคัญมาก คือ A และหลังจากนั้นก็ทําการจัดลําดับ
ลดหลั่นกันลงไปตามลําดับความสําคัญ เพื่อใหสะดวกตอการตัดสินใจในการดําเนินการงาน
อดุลย พุกอินทร (2551) ไดนําเสนอวิธีการแกปญหาของการจัดลําดับงานโดยใชเจเนติกอัลกอริทึม พรอมไดขอสรุปเกี่ยวกับการหาระดับของปจจัย
(Parameters setting) ที่ดีในการประมวลผลหาคาที่เหมาะสม พบวาพารามิเตอรที่ใหหาคาที่ดีอยูที่ระดับสูง จะหาคาไดดีเมื่อมีรอบการทํางานที่สูง เวลาที่ใชใน
การหาคาก็มากขึ้นตามมาดวย จากปญหาทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ ระยะเวลาในการประมวลจะไมตางกันมาก
พบวางานวิจัยเหลานี้ไดนําเสนอวิธีการที่หลากหลาย และมีการประยุกตใชวิธีฮิวริสติกสมาชวยในการวางแผน ซึ่งนาจะนํามาใชในการวางแผน
ตัดทอทองแดงได ดังจะอธิบายตอไป

2.วิธีการดําเนินการวิจัย

ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย แสดงดังนี้
ทําการศึกษากระบวนการผลิตและ
วิธีการตัดทอทองแดงแตละชนิด

ทําการศึกษาวิธีการคํานวณการสั่งซื้อทอ
ทองแดงในแตละเดือน

ทําการปรับปรุงวิธีการทํางานแบบใหมและ
วิธีการคํานวณการสั่งซือ้ แบบใหม

เปรียบเทียบผลการทดลองและสรุปผล

ภาพที่ 1 ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย
2.1 การสรางเมตริกซของคา Saving และการคํานวณ
ในขั้นตอนแรกทําการสรางเมตริกซ ซึ่งอยูกับจํานวนชิ้นงานที่จะทําการศึกษา สําหรับในครั้งนี้จะทําการศึกษาทั้ง 15 ชิ้นงาน จึงทําการสรางเมตริกซ
ขนาด 30x15 สําหรับหนวยที่แสดงในเมตริกซนี้จะแสดงเปนจํานวนชิ้นงานที่ตัดได และขนาดความยาวของเศษทอทองแดงที่เหลือจากการตัดทอในแตละครั้ง

ตารางที่ 1 การสรางเมตริกซ
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โดยมีการกําหนดคาพารามิเตอร ดังนี้
Drawing No. คือ หมายเลขแบบของชิ้นงาน
Ai = ขนาดความยาวของทอทองแดงที่ตองการตัด เชน 350 มม./ชิ้น
Bi = จํานวนชิ้นงานที่ตองการที่จะตัด เชน 6 ชิ้น
Ci = ความยาวรวมของทอทองแดง คํานวณจาก AxB เชน 350 x 6 = 2,100 มม.
Di = เศษทอทองแดงที่เหลือจากการตัด โดยคํานวณจาก 4,000 - Ci เปน เชน 4,000-2,100 = 1,900 มม. โดยความยาว 4,000 มม. เปนความยาว
มาตรฐานที่ทําการสั่งซื้อ
Ei-Si = จํานวนชิ้นงานที่สามารถทําการตัดได
EEi-SSi = ขนาดของเศษทอทองแดงที่เหลือจากการตัด
หมายเหตุ : ทอทองแดง 1 เสน มีขนาดความยาว 4,000 มิลลิเมตร (มม)

ตารางที่ 2 การสรางเมตริกซในการคํานวณการตัดทอทองแดง

จํานวนของทอทองแดงที่สามารถทําการตัดได

ขนาดของเศษทอทองแดงที่เหลือจากการตัด

Row1= Ei = ROUNDDOWN(D1/Ai,0 )
Row2= Fi = ROUNDDOWN(D2/Ai,0 )
Row3= Gi = ROUNDDOWN(D3/Ai,0 )
Row4= Hi = ROUNDDOWN(D4/Ai,0 )
Row5 = Ii = ROUNDDOWN(D5/Ai,0 )
Row6 = Ji = ROUNDDOWN(D6/Ai,0 )
Row7 = Ki = ROUNDDOWN(D7/Ai,0 )
Row8 = Li = ROUNDDOWN(D8/Ai,0 )
Row9 = Mi = ROUNDDOWN(D9/Ai,0 )
Row10 = Ni = ROUNDDOWN(D10/Ai,0 )
Row11 = Oi = ROUNDDOWN(D11/Ai,0 )
Row12 = Pi = ROUNDDOWN(D12/Ai,0 )
Row13 = Qi = ROUNDDOWN(D13/Ai,0 )
Row14 = Ri = ROUNDDOWN(D14/Ai,0 )
Row15 = Si = ROUNDDOWN(D15/Ai,0 )

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

Row16= EEi = D1-(Ei x Ai)
Row17= FFi = D2-(Fi x Ai)
Row18= GGi = D3-(Gi x Ai)
Row19= HHi = D4-(Hi x Ai)
Row20= IIi = D5-(Ii x Ai)
Row21= JJi = D6-(Ji x Ai)
Row22= KKi = D7-(Ki x Ai)
Row23= LLi = D8-(Li x Ai)

(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
(21)
(22)
(23)
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Row24= MMi = D9-(Mi x Ai)
Row25= NNi = D10-(Ni x Ai)
Row26= OOi = D11-(Oi x Ai)
Row27= PPi = D12-(Pi x Ai)
Row28= QQi = D13-(Qi x Ai)
Row29= RRi = D14-(Ri x Ai)
Row30= SSi = D15-(Si x Ai)

Oral Presentation
(24)
(25)
(26)
(27)
(28)
(29)
(30)

2.2 การลงขอมูลคาพารามิเตอรลงในเมติกซ
เมื่อทําการปอนขอมูลเพิ่มเติมจนครบ จะไดผลดังที่ตารางที่ 4 ตัวอยางเชน
1) ทําการใสจํานวนทอทองแดงที่ตองตัดคือ 6 ชิ้น ที่ cell C4
2) ก็จะแสดงผลออกมาเนื่องจากไดทําการเขียนสูตรคํานวณไวแลว
3) ที่ cell G4 จะแสดงจํานวนทอทองแดงที่จะตัดไดจํานวน 5 ชิ้น ของชิ้นงาน 4P161346-61
4) ที่ cell G20 จะแสดงเศษทอทองแดงที่เหลือจากการตัด คือ 293 มม.ตอชิ้น เมื่อทําการตัดชิ้นงาน 4P161346-61
5) ทําการปรับเปลี่ยนจํานวนทอทองแดงที่ตองการไดที่ cell C4-C18 เทานั้น
แสดงดังตารางที่ 3 และ 4

ตารางที่ 3 การปอนขอมูลพารามิเตอรพื้นฐาน

ตารางที่ 4 การปอนขอมูลจํานวนชิ้นงานที่ตองการตัด
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3. ผลการวิจัย
3.1 ผลการศึกษาวิเคราะหปญหาในกระบวนการผลิตของบริษัทกรณีศึกษา
บริษัทที่ทําการศึกษา มีการผลิตชิ้นงานทอทองแดงหลายชิ้นงานและหลายขนาด ในครั้งนีท้ ําศึกษาการตัดทอทองแดงขนาด 19 มม. จํานวน 15
ชิ้นงาน ในแตละเดือน เปนระยะเวลา 4 เดือน โดยเริ่มตั้งแตเดือน มีนาคม – มิถุนายน พ.ศ.2555 ซึ่งมีการทํางานปจจุบัน ดังตารางที่ 5 - 7

ตารางที่ 5 แผนการผลิตของแตละเดือน

ตารางที่ 6 ขนาดของเศษทอทองแดงที่เหลือจากการตัด

ตารางที่ 7 จํานวนการสั่งซื้อทอทองแดงและเศษทอทองแดงที่ทิ้ง

3.2 การดําเนินการสั่งซื้อและผลิตกอนการปรับปรุง
การคํานวณการสั่งซื้อจะทําการคํานวณจากขอมูลที่ไดกําหนดไวแลว มาทําการคํานวณ แลวใหทําการปดเศษขึ้นใหเปนจํานวนเต็มในการสั่งซื้อ ดังตารางที่ 8

ตารางที่ 8 การคํานวณการสั่งซื้อทอทองแดง
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สําหรับวิธีการผลิตก็จะทําเปนแบบลอตในการผลิต โดยการตัดขนาดเดียวกันทั้งหมดตามจํานวนที่ไดมีการสั่งผลิตลงมา ทําใหเกิดเศษทอ
ทองแดงในการตัดคอนขางมาก
3.3 วิธีการปรับปรุง
3.3.1 ทําการปรับปรุงตารางการคํานวณวิธีการตัดทอทองแดง
งานวิจัยนี้ใชหลักการ ABC ในการจัดลําดับแผนการผลิตโดยเรียงจากมากไปหานอย ทําการทดลองเปลี่ยนจํานวนชิ้นงานที่ตองการตัดอันดับแรก
และเลือกชิ้นงานทีต่ ัดแลวเหลือเศษใหนอยที่สุดเปนอันดับแรก ถามีจํานวนเศษที่เหลือไมแตกตางกันมาก ใหดูจํานวนแผนการผลิตที่มากกวาในการ
ตัด ทดลองการทําอยางนี้ไป จนครบทุกชิ้นงาน ดังแสดงในตารางที่ 9 และ 10

ตารางที่ 9 การคํานวณการตัดทอทองแดงแบบปรับเปลี่ยน

ตารางที่ 10 ตารางการเลือกจํานวนการตัดทอทองแดง
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จากตารางที่ 10 สามารถเลือกจํานวนและทราบจํานวนพรอมเศษทอทองแดงที่เหลือของทอที่จะตัดรวมกัน เชน เมื่อทําการเลือก ชิ้นงาน
4P161286-61 ทําการใสจํานวนที่ตองการ คือ 6 ที่ cell C3 ทําการตรวจสอบขนาดเศษทอทองแดงเปนอันแรก พิจารณาระหวาง cell F19 ถึง T19 ก็จะ
พบวา cell K19 มีคาที่ดีที่สุด คือ 0 แตเนื่องจากแผนการผลิตไมมาก เลยพิจารณาที่ cell M19 มีเศษทอทองแดงที่เหลือจากการตัด 32 มิลลิเมตร ก็ทํา
การดูที่ cell M3 จะสามารถตัดชิ้นงาน 4P170653-1 ไดจํานวน 4 ชิ้น นําจํานวนชิ้นงานที่ไดไปทําการคํานวณหาการสั่งซื้อตอไป
ในการจัดทําแผนในแตละเดือน อาจจะมีการทําตั้งแต 5-8 ครั้ง ขึ้นอยูกับความพึงพอใจของผูวางแผน และเมื่อทําจนครบทุกเดือนรอบแรกแลว
ควรจะทํารอบที่สองดวย เพื่อทําการเปรียบเทียบเพื่อหาคาที่ดีที่สุดในการสั่งซื้อและใหเหลือเศษทอทองแดงที่ตองการทิ้ง
3.3.2 เสนอแนะวิธกี ารปรับปรุงการทํางาน
หลังจากที่ไดมีการปรับปรุงการคํานวณวิธีการสั่งซือ้ แลว จึงมีความจําเปนที่จะตองปรับปรุงวิธีการทํางานใหสอดคลองกับการคํานวณการสั่ง
โดยเดิมทีจะการที่ตัดเปนลอต ใหเปลี่ยนมาตัดเปนแบบผสมอยางนอย 2 ชิ้นงานขึ้นไป จัดทําใบคําสั่งการผลิตออกมาใหพนักงานปฏิบัติตาม

4.สรุปผลการวิจัย
ผลการเปรียบเทียบการสั่งซื้อกอนการปรับปรุงและการคํานวณครั้งที่ 1 จะมีการสั่งซื้อลดลงไป 88 เสน คิดเปนรอยละ 2 สวนผลการ
เปรียบเทียบการสั่งซื้อกอนการปรับปรุงและการคํานวณครั้งที่ 2 จะมีการสั่งซื้อลดลงไป 239 เสน คิดเปนรอยละ 5 แตไมไดรับประกันวาคาที่ไดจะ
เปนคาที่ต่ําสุด ในการสวนของการคํานวณถาตองการคํานวณเปนรอบที่ 3 ในสวนเดือนที่ไมพงึ พอใจก็สามารถทําได ดังตารางที่ 11 และ 12

ตารางที่ 11 การเปรียบเทียบการคํานวณการสั่งซื้อกอนการปรับปรุงและการปรับปรุงทั้ง 2 ครั้ง

ตารางที่ 12 การเปรียบเทียบเศษทอทองแดงที่เหลือจากการตัด

ผลการเปรียบเทียบเมื่อทําการตัดทอทองแดงแลวจะเหลือเศษทอทองแดง เมือ่ ทําการเปรียบเทียบกับการคํานวณครั้งที่ 1 จะมีเศษทอทองแดงลดลง 310.59
กิโลกรัม คิดเปนรอยละ 60 สวนการเปรียบเทียบกับการคํานวณครั้งที่ 2 จะมีเศษทอทองแดงลดลง 388.12 กิโลกรัม คิดเปนรอยละ 75
ผูวิจัยเสนอวิธกี ารปรับปรุงการคํานวณครั้งที่ 2 ในการสั่งซื้อทอทองแดง และกําหนดวิธีการทํางานลงไปที่ฝายผลิต เพื่อใหปฏิบัติงานตามที่กําหนด
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ผลกระทบของรูปแบบปฏิสมั พันธดวยเมาส ที่มีตอการรับรูความงายของการใช การรับรูความสนุกสนานและ
การรับรูเทคโนโลยีในเว็บไซตพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
Impacts of Mouse Interaction on Perceived Ease of Use, Perceived Enjoyment and
Perceived Technology in E-commerce Website
มณฑกานต ประเสริฐอดิศร และ พิมพมณี รัตนวิชา
Monthakant Prasertadisorn and Pimmanee Rattanawicha
ภาควิชาสถิติ คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
E-mail: pimmanee@acc.chula.ac.th โทร: 02-218-5659

บทคัดยอ

ปฏิสัมพันธดวยเมาส เปนปจจัยสําคัญในการพัฒนาเว็บไซตพาณิชยอิเล็กทรอนิกส เนื่องจาก ผูใชจะมีปฏิสัมพันธกับเว็บไซตโดยการใชเมาส
หากเว็บไซตเตรียมปฏิสัมพันธที่ดีใหกับผูใช ก็จะทําใหเว็บไซตมีความนาสนใจสําหรับผูใช ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาปฏิสัมพันธดวยเมาส 2 รูปแบบที่
นํามาใชในเว็บไซต คือ (1) การคลิกซาย และ (2) การลากและวางโดยการศึกษานี้ตองการวิเคราะหผลกระทบของปฏิสัมพันธดวยเมาสทั้งสองรูปแบบนี้ที่มีตอ
การรับรูความงายของการใช การรับรูความสนุกสนาน และการรับรูเทคโนโลยีในเว็บไซต เมื่อพิจารณาตัวแปรกํากับคือรูปแบบรายการผลลัพธ และระดับ
ทักษะทางเทคโนโลยีของผูใชงาน
การศึกษานี้เปนการทดลองในหองปฏิบัติการ การวิเคราะหขอมูลพบวา รูปแบบปฏิสัมพันธดวยเมาสมีผลตอการรับรูความงายของการใช และการ
รับรูความสนุกสนานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ ความเชื่อมั่น 95% แตไมพบผลกระทบตอการรับรูเทคโนโลยีในเว็บไซต ผูใชจะรับรูถึงความงายของ
การใชงานเมาสดวยการคลิกซายมากกวาแบบลากและวาง ไมวารายการผลลัพธที่ตองการจะเปนแบบเรียงลําดับ หรือแบบไมเรียงลําดับ นอกจากนั้น ผูใชจะ
รับรูถึงรับรูความสนุกสนานของการใชงานเมาสแบบคลิกซายมากกวาแบบลากและวาง เมื่อรายการผลลัพธที่ตองการเปนแบบไมเรียงลําดับ และเมื่อผูใชที่มี
ทักษะทางเทคโนโลยีอยูในระดับสูง พบวา ผูใชจะรับรูถึงความงายของการใชงานเมาสแบบคลิกซายมากกวาแบบลากและวางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ขอสรุปที่ไดจากการศึกษานี้เปนการตอยอดองคความรูทางการวิจัยในบริบทปฏิสัมพันธดวยเมาสและการพัฒนาเว็บไซตพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
คําสําคัญ: ปฏิสัมพันธดวยเมาส รูปแบบรายการผลลัพธ ทักษะทางเทคโนโลยีของผูใช การรับรูความงายของการใช การรับรูความสนุกสนาน
การรับรูเทคโนโลยี

Abstract

Mouse interaction is an important factor for e-commerce website development because users usually use mouse to interact with website
interface. If websites provide well-design interactions, they can attract more users. Hence, we are interested in examining two types of mouse interaction in
e-commerce websites which are (1) left-click and (2) drag-and-drop. In this research, we study the impact of these two types of mouse interaction on
perceived ease of use, perceived enjoyment and perceived technology in e-commerce websites, when formats of required results and technology skill of
users are moderator variables.
The data for this study were collected from computer laboratory experiment. The data analysis indicates that left-click interaction significantly, at
95% confidence interval, leads to higher perceived ease of use and perceived enjoyment than drag-and-drop interaction, but no different on
perceived technology. Moreover, left-click interaction significantly leads to higher perceived ease of use than drag-and-drop interaction for both result
formats (sequence of items in the result is important and sequence of items in the result is not important) and left-click interaction significantly leads to
higher perceived ease of use than drag-and-drop interaction when sequence of items in the result is not important. Also, users with high technology skills feel
that left-click interaction significantly leads to higher perceived ease of use than drag-and-drop interaction. This finding is not true for users with lower
technology skills. The conclusion of this study can lead to extended understanding of research in mouse interaction and website development.
Keywords: Mouse interaction, List order result, End-user technology skill, Perceived ease of use, Perceived enjoyment, Perceived technology.

1. บทนํา

งานวิจัยนี้มีจุดมุงหมายเพื่อศึกษา วิเคราะหและเปรียบเทียบรูปแบบปฏิสัมพันธดวยเมาส รูปแบบรายการผลลัพธ และระดับทักษะทาง
เทคโนโลยีของผูใชงานที่มีผลตอการรับรูความงายของการใช การรับรูความสนุกสนาน และการรับรูเทคโนโลยี ในการใชงานปฏิสัมพันธดวยเมาส
บนเว็บไซตพาณิชยอิเล็กทรอนิกส โดยควบคุมปจจัยอื่นๆ ที่อาจสงผลกระทบตอการวิจัยนี้ใหคงที่
1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
ปจจุบันมีประชากรโลกใชอินเทอรเน็ตกันอยางแพรหลายกวา 1,734 ลานคน หรือ คิดเปนรอยละ 25.6 ของประชากรโลกทั้งหมด สําหรับ
ประเทศไทย การเติบโตของการใชอินเทอรเน็ตมีการเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องเชนกัน เมื่อมีผูใชเพิ่มขึ้น อัตราการเจริญเติบโตของเว็บไซตก็สูงขึ้น ซึ่งสวน
หนึ่งเปนผลมาจากธุรกิจตางๆ ไดนําเอาอินเทอรเน็ต มาใชเปนสื่อกลางในการขายสินคาหรือใหบริการตาง ๆแกลูกคาและขยายตลาดใหมีวงกวาง
ยิ่งขึ้น การทําพาณิชยอิเล็กทรอนิกสนั้นไมไดอยูที่การทําใหผูใชบริการรูจักเพียงเทานั้น แตตองทําใหเกิดการกลับเขามาใชซ้ําอีกใหได นั่นคือการสราง
ตราสินคาใหมีประสิทธิภาพไมใชแคเพียงการสรางเว็บไซต (กนกศักดิ์, 2543) แตเว็บไซตควรมีการออกแบบพัฒนาสวนตอประสานใหผูใชสามารถ
ใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ใชงานงาย มีประโยชน มีความปลอดภัยและมีความสนุกสนานในการใชงานเว็บไซต (Liu and Arnett, 2000) และ
จะตองคํานึงถึงการสื่อสารระหวางอุปกรณไปสูผูใชงาน และ การสื่อสารระหวางผูใชไปสูอุปกรณ

- 413 -

Oral Presentation

Proceeding of RMUTTO Research Conference 2012

หลักการในการออกแบบเว็บไซตใหมีสวนตอประสานที่เชื่อมระหวางผูใชกับเครื่องคอมพิวเตอรใหสามารถเขากันไดดีหลักการหนึ่ง ก็คือ การ
นําเอาความสามารถของเดสกท็อปแอพพลิเคชันมาใชงานกับเว็บไซต เพื่อใหผูใชรูสึกถึงความงายในการใชงานและผูใชงานไมตองเรียนรูการใชงานใหม
ซึ่งปฏิสัมพันธที่ผูวิจยั สนใจจะศึกษา คือ การปฏิสัมพันธดวยเมาส โดยแบงปน 2 รูปแบบ คือ การคลิกซาย และการลากและวาง และในการใชงานเว็บไซต
พาณิชยอิเล็กทรอนิกส ผูใชมักใช “การเลือก” เขามาเปนสวนสําคัญในการใชงาน ซึ่งจุดมุงหมายของการเลือกนั้นคือ การที่ไดมาซึ่งผลลัพธที่ตองการ โดย
รูปแบบรายการผลลัพธสามารถแบงออกเปน 2 รูปแบบคือ รายการผลลัพธที่มีการเรียงลําดับ และรายการผลลัพธที่ไมมีการเรียงลําดับ
ผูใชงานอาจมีทักษะทางเทคโนโลยีที่แตกตางกัน เนื่องจากประสบการณการใชงานที่ไมเทากัน ระยะเวลาการใชและรูปแบการใชงาน ซึ่ง
Hourcade (2004) การใชเมาสใหไดดีตองมีทักษะประสบการณและมีความสัมพันธระหวางตากับมือ หากผูใชมีประสบการณที่นอยจะไมสามารถการ
บังคับมือใหเคลื่อนไหวพรอมกันกับการคลิกเมาสคางไวได (Horejsi and Ray, 2004) ซึ่ง วิไลลักษณ (2548) ไดกลาวไววา ทักษะของเทคโนโลยีของ
ผูใช วัดไดจาก 2 สวนคือ (1) ทักษะในการใชงานคอมพิวเตอร และ (2) ทักษะในการใชงานอินเทอรเน็ต
จากที่มาและความสําคัญของปญหาที่ไดกลาวมาขางตน จะเห็นวาการออกแบบไซตควรสรางประสบการณรวมในทางที่ดีกับผูที่เขามาใชบริการ
ซึ่งประสบการณที่ดีควรประกอบดวย 3 ลักษณะ ดังนี้ (1) เว็บไซตตองใชงานงาย (2) สรางคุณคาตอผูใชบริการ ทั้งในแงคุณคาทางดานคุณประโยชน และใน
แงคุณคาทางดานอารมณความรูสึก และ (3) มีการสรางการปฏิสัมพันธกับผูใชบริการและมีคุณสมบัติทางดานความทันสมัย (Aaker and Joachimsthaler, 2000)
ดังนั้นจึงเปนประเด็นที่นาสนใจวารูปแบบปฏิสัมพันธดวยเมาสที่นํามาใชงานบนเว็บไซตพาณิชยอิเล็กรอนิกสรูปแบบใดที่ผูใชงานสามารถรับรูถึงความงาย
ของการใช รับรูถึงความสนุกสนานและรับรูถึงเทคโนโลยีได เนื่องจาก หากผูใชงานสามารถรับรูถึงความงายในการใชงาน และรับรูความสนุกสนาน ก็จะ
สงผลตอทัศนคติและความตั้งใจซื้อของผูซื้อสินคา (Moon and Kim, 2001; Chen and Barnes, 2007) เชนเดียวกับ Kamarulzaman (2007) ที่กลาววา หากผูใชรับรู
ถึงเทคโนโลยีที่ทันสมัยในเว็บไซต จะชวยกระตุนใหเกิดการยอมรับเทคโนโลยีและสามารถเพิ่มความตั้งใจซื้อสินคาหรือใชบริการได
1.2 ตัวแปรสําคัญทีศ่ ึกษา
1.2.1 ตัวแปรอิสระ หรือตัวแปรตน คือ รูปแบบปฏิสัมพันธดวยเมาส แบงเปน 2 รูปแบบ คือ การคลิกซาย และ การลากและวาง
1.2.2 ตัวแปรกํากับ หรือตัวแปรรอง ประกอบดวย 2 ตัวแปร ดังนี้
1. รูปแบบรายการผลลัพธ แบงเปน 2 รูปแบบ คือ รายการผลลัพธที่มีการเรียงลําดับ และ รายการผลลัพธที่ไมมีการเรียงลําดับ
2. ทักษะทางเทคโนโลยีของผูใชงาน แบงเปน ทักษะทางเทคโนโลยีของผูใชงานอยูในระดับสูง และระดับต่ํา โดยจะวัดจากแบบสอบถาม
2 สวนคือ ทักษะทางการใชงานคอมพิวเตอร (จํานวน 6 ขอ) และทักษะทางการใชงานอินเทอรเน็ต (จํานวน 6 ขอ) ผูที่ไดคาคะแนนจากแบบสอบถาม
ต่ํากวาคาเฉลี่ย จะถูกจัดเปนผูที่มีทักษะทางเทคโนโลยีในระดับต่ํา และผูที่ไดคาคะแนนมากกวาหรือเทากับคะแนนเฉลี่ย จะถูกจัดเปนผูที่มีทักษะทาง
เทคโนโลยีในระดับสูง
1.2.3 ตัวแปรตาม มีจํานวน 3 ตัวแปร ไดแก
1. การรับรูความงายของการใช วัดจากขอถามในแบบสอบถามจํานวน 4 ขอ และคาคะแนนอยูในชวงน้ําหนัก 5 ระดับหรือตั้งแต 1 (นอยที่สุด) ถึง 5 (มากที่สุด)
2. การรับรูความสนุกสนาน วัดจากขอถามในแบบสอบถามจํานวน 6 ขอ และคาคะแนนอยูในชวงน้ําหนัก 5 ระดับหรือตั้งแต 1 (นอยที่สุด) ถึง 5 (มากที่สุด)
3. การรับรูเทคโนโลยี วัดจากขอถามในแบบสอบถามจํานวน 6 ขอ และคาคะแนนอยูในชวงน้ําหนัก 5 ระดับหรือตั้งแต 1 (นอยที่สุด) ถึง 5 (มากที่สุด)
1.3 วัตถุประสงค
1. เพื่อศึกษาผลกระทบของรูปแบบปฏิสัมพันธดวยเมาสที่มีตอ การรับรูความงายของการใช การรับรูความสนุกสนานและการรับรูเทคโนโลยี
2. เพื่อศึกษาผลกระทบของรูปแบบปฏิสัมพันธดวยเมาสที่มีตอ การรับรูความงายของการใช การรับรูความสนุกสนาน และการรับรูเทคโนโลยี
เมื่อรูปแบบรายการผลลัพธมีการเรียงลําดับ และรูปแบบรายการผลลัพธไมเรียงลําดับ
3. เพื่อศึกษาผลกระทบของรูปแบบปฏิสัมพันธดวยเมาสที่มีตอ การรับรูความงายของการใช การรับรูความสนุกสนาน การรับรูเทคโนโลยี เมื่อ
ทักษะทางเทคโนโลยีของผูใชงานอยูในระดับสูงและระดับต่ํา

2. วิธีการทดลอง

2.1 เครื่องมือในการเก็บขอมูล
1. พัฒนาเว็บไซตพาณิชยอิเล็กทรอนิกส เพื่อเปนเครื่องมือในการวิจัย จํานวน 4 เว็บไซต โดยเว็บไซตมีการออกแบบเหมือนกันทุกประการ
แตจะมีความแตกตางเฉพาะรูปแบบปฏิสัมพันธดวยเมาสคือการคลิกซาย และ การลากและวาง และรูปแบบรายการผลลัพธคือ มีการเรียงลําดับขอมูล
และไมมีการเรียงลําดับขอมูล
2. พัฒนาแบบสอบถามเพื่อใชเปนเครื่องมือเก็บขอมูล แบงออกเปน 2 แบบสอบถาม คือ
2.1 แบบสอบถามที่หนึ่ง จะเก็บขอมูลเกี่ยวกับทักษะทางเทคโนโลยีของหนวยทดลอง
2.2 แบบสอบถามที่สอง จะเก็บขอมูลเกี่ยวกับการรับรูความงายของการใช การรับรูความสนุกสนาน การรับรูเทคโนโลยี และขอมูล
สวนตัวของหนวยตัวอยาง
2.2 กลุมตัวอยาง
กลุมตัวอยางของงานวิจัยนี้ เปนนิสิตที่กําลังศึกษาอยูในระดับปริญญาตรีหลักสูตรภาษาไทย ของคณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัยจํานวน 172 คน โดยมีรายละเอียดดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 จํานวนของหนวยตัวอยางแตละกลุมในงานวิจัย

รูปแบบ
ปฏิสัมพันธดวยเมาส

ผลลัพธของการเลือก
รายการผลลัพธมีการเรียงลําดับ
รายการผลลัพธไมมีการเรียงลําดับ
ทักษะทางเทคโนโลยีของผูใช
ทักษะทางเทคโนโลยีของผูใช
ต่ํา
สูง
ต่ํา
สูง
17 คน
25 คน
18 คน
26 คน
23 คน
19 คน
23 คน
21 คน

การคลิกซาย
การลากและวาง

2.3 กรอบการวิเคราะหขอมูล
1. คํานวณคะแนนของคําตอบ ในแบบสอบถาม เพื่อวัดระดับทักษะทางเทคโนโลยีของผูใชงาน และแบงหนวยตัวอยางออกเปนผูที่มี
ทักษะทางเทคโนโลยีในระดับต่ําและระดับสูง
2. นําคําตอบเกี่ยวกับขอมูลสวนตัว มาวิเคราะหดวยสถิติเชิงพรรณา เพื่อสรุปลักษณะของกลุมตัวอยาง
3. วิเคราะหผลตัวแปรตามใน 3 ประเด็นคือ การรับรูความงายของการใช การรับรูความสนุกสนาน และการรับรูเทคโนโลยี โดยมีกรอบ
ของการวิเคราะหขอมูลคือ การตรวจสอบการแจงแจงของขอมูลวาเปนแบบปกติหรือไม ดวยการใชสถิติทดสอบ Kolmogorov-Smirnov ถาพบวา ตัว
แปรตามมีการแจกแจงแบบปกติ ผูวิจัยจะใชสถิติทดสอบ t (t-test) แตถาตัวแปรตามไมมีการแจกแจงแบบปกติหรือ ไมใกลเคียงแบบปกติ ผูวิจัยจะใช
การทดสอบแมนวิทนีย (กัลยา, 2550)
2.4 การวิเคราะหความเชื่อถือได
การวิเคราะหความเชื่อถือไดหรือความเที่ยงตรง เปนเทคนิควัดความเชื่อถือไดของเครื่องมือ ซึ่งหากผลวิเคราะหความเชื่อถือได ของขอถามใน
แบบสอบถาม ใหคาความเชื่อถือไดของสัมประสิทธิ์ครอนบัคอัลฟามีคามากกวา 0.7 หรือเขาใกล 1 แสดงวาความนาเชื่อถือของขอถามนั้นมีมาก โดย
ผลการวิเคราะหความเชื่อถือไดของงานวิจัยนี้ เปนดังตารางที่ 2

ตารางที่ 2 การวิเคราะหความเชื่อถือไดของขอถามที่ใชวัด
ตัวแปร
ทักษะทางเทคโนโลยีของผูใชงาน
การรับรูความงายของการใช
การรับรูความสนุกสนาน
การรับรูเทคโนโลยี

3. ผลการทดลองและวิจารณผล

จํานวนขอคําถาม
12 ขอ
4 ขอ
6 ขอ
6 ขอ

Cronbach’s Alpha
0.897
0.895
0.916
0.867

3.1 ลักษณะทางประชากรของหนวยทดลอง
หลังจากที่หนวยทดลองตอบแบบสอบถามในสวนอื่นเรียบรอยแลว หนวยทดลองไดตอบขอถามเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคลของหนวยทดลอง จํานวน 6 ขอ
ดังแสดงในตารางที่ 3

ตารางที่ 3 ความถี่ของขอมูลสวนบุคคล
ตัวแปร
เพศ
ชั้นป

ประสบการณใชอนิ เตอรเน็ต

จํานวนชั่วโมงที่ใชอินเตอรเน็ต(สัปดาห)

ประสบการณซื้อสินคาในอินเตอรเน็ต(ป)

คาที่เปนไปได
ชาย
หญิง
ป 1
ป 2
ป 3
ป 4
นอยกวา 2 ป
2 ถึง 4 ป
5 ถึง 7 ป
7 ปขึ้นไป
นอยกวา 1 ชั่วโมง
1 ถึง 2 ชั่วโมง
3 ถึง 5 ชั่วโมง
6 ถึง 7 ชั่วโมง
7 ชั่วโมงขึ้นไป
ไมเคยซื้อ
1 ครั้ง
2 ถึง 3 ครั้ง
4 ถึง 5 ครั้ง
6 ถึง 10 ครั้ง
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ความถี่
44
128
83
10
64
15
1
3
29
139
1
4
21
28
118
56
21
52
16
5

รอยละ
25.6
74.4
48.3
5.8
37.2
8.7
0.6
1.7
16.9
80.8
0.6
2.3
12.2
16.3
68.6
32.6
12.2
30.2
9.3
2.9
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ตัวแปร

คาที่เปนไปได
10 ครั้งขึ้นไป
ซาย
ขวา

มือที่ใชงานเมาส

ความถี่
22
3
169

รอยละ
12.8
1.7
98.3

3.2 ผลการทดลอง
งานวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจที่เก็บขอมูลจากตัวอยาง (Sample survey) ในหองปฏิบัติการ (Laboratory) เพื่อตอบวัตถุประสงคที่กลาวมาแลว
ขางตน การเก็บขอมูลกับหนวยทดลองทั้งหมดจํานวน 172 คน จะเริ่มจากการใหตัวอยางของงานวิจัยใชเว็บไซตที่ผูวิจัยไดพัฒนาขึ้น จํานวนหนึ่ง
เว็บไซต หลังจากนั้นจะใชแบบสอบถามเพื่อวัดการรับรูความงายของการใช การรับรูความสนุกสนานและการรับรูเทคโนโลยีของเว็บไซต หลังจาก
นําขอมูลที่เก็บรวบรวมมาวิเคราะหแลว ผูวิจัยไดนําเสนอผลในรูปคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การกระจายของขอมูล ดังตารางที่ 4

ตารางที่ 4 คาสถิติของตัวแปรในงานวิจัย
ตัวแปรตน

ตัวแปรกํากับ
ไมมี

รายการผลลัพธมีการ
เรียงลําดับ

การคลิกซาย

รายการผลลัพธไมมี
การเรียงลําดับ
ทักษะทางเทคโนโลยี
ของผูใชอยูในระดับต่าํ
ทักษะทางเทคโนโลยี
ของผูใชอยูใน
ระดับสูง
ไมมี

รายการผลลัพธมีการ
เรียงลําดับ

การลากและวาง

รายการผลลัพธไมมี
การเรียงลําดับ
ทักษะทางเทคโนโลยี
ของผูใชอยูในระดับต่าํ
ทักษะทางเทคโนโลยี
ของผูใชอยูใน
ระดับสูง

ตัวแปรตาม
การรับรูความงายของการใช
การรับรูความสนุกสนาน
การรับรูเทคโนโลยี
การรับรูความงายของการใช
การรับรูความสนุกสนาน
การรับรูเทคโนโลยี
การรับรูความงายของการใช
การรับรูความสนุกสนาน
การรับรูเทคโนโลยี
การรับรูความงายของการใช
การรับรูความสนุกสนาน
การรับรูเทคโนโลยี
การรับรูความงายของการใช
การรับรูความสนุกสนาน
การรับรูเทคโนโลยี
การรับรูความงายของการใช
การรับรูความสนุกสนาน
การรับรูเทคโนโลยี
การรับรูความงายของการใช
การรับรูความสนุกสนาน
การรับรูเทคโนโลยี
การรับรูความงายของการใช
การรับรูความสนุกสนาน
การรับรูเทคโนโลยี
การรับรูความงายของการใช
การรับรูความสนุกสนาน
การรับรูเทคโนโลยี
การรับรูความงายของการใช
การรับรูความสนุกสนาน
การรับรูเทคโนโลยี

จํานวนหนวยทดลอง
86
86
86
42
42
42
44
44
44
35
35
35
51
51
51
86
86
86
42
42
42
44
44
44
46
46
46
40
40
40

คาเฉลี่ย
4.037
3.476
3.286
4.095
3.468
3.357
3.983
3.484
3.219
3.628
3.157
3.076
4.318
3.696
3.431
3.514
3.054
3.102
3.535
3.059
3.063
3.494
3.049
3.140
3.385
2.797
2.095
3.662
3.350
3.329

SD.
.813
.730
.702
.817
.762
.713
.816
.707
.693
.877
.725
.682
.636
.655
.684
.824
.949
.794
.937
.966
.784
.710
.945
.811
.782
.903
.762
.855
.925
.779

คาต่ําสุด
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
2.00
1.17
1.17
1.00
1.00
1.00
3.00
2.33
1.50
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
2.25
1.00
1.33
1.50
1.00
1.33
1.00
1.00
1.00

คาสูงสุด
5.00
5.00
4.83
5.00
5.00
4.83
5.00
5.00
4.67
5.00
4.50
4.17
5.00
5.00
4.83
5.00
5.00
5.00
4.75
4.67
4.17
5.00
5.00
5.00
4.75
4.67
4.33
5.00
5.00
5.00

คากลาง
4.00
3.50
3.33
4.25
3.50
3.33
4.00
3.33
3.33
4.00
3.16
3.16
4.50
3.66
3.50
3.75
3.00
3.25
3.75
3.25
3.25
3.63
3.00
3.25
3.50
2.83
3.00
3.75
3.42
3.50

จากนั้น ผูวิจัยไดตรวจสอบการแจกแจกของขอมูล โดยถาขอมูลมีการการแจกแจงแบบปกติ ผูวิจัยจึงสามารถทดสอบสมมติฐานแบบอิง
พารามิเตอร (Parametric Test) แตถาขอมูลไมมีการแจกแจงแบบปกติ จะทดสอบสมมติฐานดวยวิธีการแบบไมอิงกับพารามิเตอร (Non Parametric Test)
(กัลยา, 2550) โดยงานวิจัยนี้กําหนดระดับนัยสําคัญเทากับ 0.05
ผูวิจัยไดตรวจสอบการแจกแจกของขอมูล พบวาตัวแปรตามทั้งสามไมมีการแจกแจงแบบปกติหรือไมใกลเคียงแบบปกติ ผูวิจัยจึงใชการ
ทดสอบแมนวิทนีย เพื่อใชทดสอบความแตกตางระหวางคากลางของประชากร 2 กลุม ดังตารางที่ 5

ตารางที่ 5 ผลการทดสอบแมนวิทนียของระหวางการคลิกซาย และการลากและวาง
ตัวแปรกํากับ
ไมมี
รายการผลลัพธมีการเรียงลําดับ

ตัวแปรตาม
การรับรูความงายของการใช
การรับรูความสนุกสนาน
การรับรูเทคโนโลยี
การรับรูความงายของการใช
การรับรูความสนุกสนาน
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Mann-Whitney U
2326.000
2742.500
3251.500
552.500
694.500

Sig.
.000
.003
.170
.003
.092
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ตัวแปรกํากับ

รายการผลลัพธไมมีการเรียงลําดับ

ทักษะทางเทคโนโลยีของผูใชอยูในระดับต่ํา

ทักษะทางเทคโนโลยีของผูใชอยูในระดับสูง

ตัวแปรตาม
การรับรูเทคโนโลยี
การรับรูความงายของการใช
การรับรูความสนุกสนาน
การรับรูเทคโนโลยี
การรับรูความงายของการใช
การรับรูความสนุกสนาน
การรับรูเทคโนโลยี
การรับรูความงายของการใช
การรับรูความสนุกสนาน
การรับรูเทคโนโลยี

Oral Presentation
Mann-Whitney U
720.500
604.000
667.000
907.500
637.500
607.500
695.000
550.000
806.500
959.000

Sig.
.147
.002
.012
.613
.107
.059
.292
.000
.087
.624

จากผลการวิเคราะหทางสถิติดวยวิธแี มนวิทนียพบวา
1) รูปแบบปฏิสัมพันธดวยเมาสแบบคลิกซาย ผูใชจะรับรูความงายของการใช (คาเฉลี่ย 4.037) มากกวาแบบลากและวาง (คาเฉลี่ย 3.514) อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 เชนเดียวกัน รูปแบบปฏิสัมพันธดวยเมาสแบบคลิกซาย ผูใชจะรับรูความสนุกสนาน (คาเฉลี่ย 3.476) มากกวาแบบลากและวาง
(คาเฉลี่ย 3.054) แตรูปแบบปฏิสัมพันธของเมาสทั้งสองแบบ ผูใชจะรับรูเทคโนโลยีไดไมตางกัน
2) เมื่อรูปแบบรายการผลลัพธมีการเรียงลําดับ ผูใชจะรับรูถึงความงายของการคลิกซาย (คาเฉลี่ย 4.095) ไดมากกวาแบบลากและวาง (คาเฉลี่ย
3.535) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ แตไมพบผลกระทบของรูปแบบปฏิสัมพันธดวยเมาส ที่มีตอรับรูความสนุกสนานและการรับรูเทคโนโลยี และเมื่อรายการ
ผลลัพธไมมีการเรียงลําดับ ผูใชจะรับรูถึงความงายของการคลิกซาย (คาเฉลี่ย 3.983) ไดมากกวาแบบลากและวาง (คาเฉลี่ย 3.494) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
เชนเดียวกันรูปแบบปฏิสัมพันธดวยเมาสแบบคลิกซาย ผูใชจะรับรูความสนุกสนาน (คาเฉลี่ย 3.484) มากกวาแบบลากและวาง (คาเฉลี่ย 3.049) แตไมพบ
ผลกระทบของรูปแบบปฏิสัมพันธดวยเมาส ที่มีตอการรับรูเทคโนโลยี
3) เมื่อทักษะทางเทคโนโลยีของผูใชอยูในระดับต่ํา รูปแบบของปฏิสัมพันธดวยเมาส จะไมมีผลกระทบตอการรับรูความงายของการใช การ
รับรูถึงความสนุกสนานหรือการรับรูเทคโนโลยี และเมื่อผูใชมีทักษะทางเทคโนโลยีอยูในระดับสูง ผูใชจะรับรูถึงความงายของการคลิกซาย (คาเฉลี่ย
4.318) ไดมากกวาแบบลากและวาง (คาเฉลี่ย 3.662) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ แตไมพบผลกระทบของรูปแบบปฏิสัมพันธดวยเมาส ที่มีตอการรับรูถ งึ ความ
สนุกสนานและการรับรูเทคโนโลยี

4. สรุป
การศึกษาครั้งนี้ พบวา ผูใชจะรับรูความงาย และความสนุกสนานของปฏิสัมพันธของเมาสแบบคลิกซาย มากกวา แบบลากและวาง อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ แตรูปแบบปฏิสัมพันธของเมาสทั้งสองแบบ ผูใชจะรับรูเทคโนโลยีไดไมตางกัน ผูใชจะรับรูถึงความงายของการใชงานเมาสดวยการคลิกซาย
มากกวาแบบลากและวาง ไมวารายการผลลัพธที่ตองการจะเปนแบบเรียงลําดับ หรือแบบไมเรียงลําดับ แตผูใชจะรับรูถึงความสนุกสนานในการใชงาน
เมาสดวยการคลิกซายมากกวาแบบลากและวาง เมื่อรายการผลลัพธที่ตองการเปนแบบไมเรียงลําดับ และ เมื่อทักษะทางเทคโนโลยีของผูใชอยูในระดับต่ํา
ไมพบความแตกตางในการใชงานเมาสแตหากผูใชที่มีทักษะทางเทคโนโลยีอยูในระดับสูงจะรับรูความงายในการใชปฏิสัมพันธของเมาสแบบคลิกซาย
มากกวา แบบลากและวาง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
จากการทดลองในครั้งนี้ สามารถนําไปใชเปนแนวทางสําหรับงานวิจัยอื่นที่เกีย่ วของ และ ยังเปนประโยชนตอการพัฒนาเว็บไซตพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
ในประเด็นของปฏิสมั พันธดวยเมาส
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บทคัดยอ

วัตถุประสงคของการวิจัยเรื่อง "ระบบฐานขอมูลการฝกงานของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ตาก" เพื่อพัฒนาระบบ
ฐานขอมูลการฝกงานของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ตาก จากระบบงานเดิมเปนการจัดการขอมูลในรูปแบบเอกสาร ใหเปน
ระบบฐานขอมูลดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร พัฒนาโดยใชโปรแกรมมายเอสคิวแอลเปนโปรแกรมจัดการฐานขอมูล ใชภาษาสคริปตพีเอชพีและจาวา
สคริปตเปนเครื่องมือในการพัฒนาโปรแกรม
การพัฒนาเริ่มจากการรวบรวมความตองการของระบบดวยการจัดประชุมอาจารยและผูมีสวนเกี่ยวของกับงานฝกงานนักศึกษา จากนั้นนํา
ขอมูลที่ไดจากการประชุมมาวิเคราะหเสนทางการเคลื่อนไหวของขอมูลกับผูเกี่ยวของแลวออกแบบการเก็บขอมูลในฐานขอมูล โดยใชเครื่องมือ
ไดแก แผนภาพกระแสขอมูลและแผนภาพแสดงความสัมพันธของขอมูล ขั้นตอนตอมาไดทําการออกแบบการแสดงผลบนหนาจอภาพ จากนั้นจึงเริ่ม
เขียนโปรแกรม ซึ่งในระหวางพัฒนาระบบไดนําเสนอระบบกับผูใชเปนระยะ เพื่อเปนการตรวจสอบความถูกตองของระบบ
เมื่อพัฒนาระบบเรียบรอยแลว ไดทดสอบระบบดวยการติดตั้งระบบบนเครื่องแมขายคอมพิวเตอร และไดเชิญผูเกี่ยวของและผูสนใจ
จํานวน 15 คน ทดลองใชระบบฐานขอมูลการฝกงานของนักศึกษา หลังจากการทดลองใชระบบ ไดมีการประเมินผลโดยใชแบบสอบถาม สอบถามผู
ที่ทดลองใชงานระบบ ไดผลคือคาเฉลี่ย 4.71 ซึ่งอยูในระดับ มากถึงมากที่สุด
คําสําคัญ : ฐานขอมูล ฝกงาน ประสบการณ

Abstract

The purpose of this research was developing student's practical training database system in Rajamangala University of technology Lanna Tak
campus. According to advance a former student's practical training which in paper-bases archive to databases management system (DBMS). Using MySQL
for DBMS and PHP JavaScript for programming development.
The research methodology consists from user requirements to software testing. User requirements are collected from lecturer’s students and
officers in charge to analysis and designed databases field by using data flow diagram (DFD) and entity relationship diagram (E-R Diagram). The next
episode is user interface design and programming which evolutionary by verification and correction between researcher and users.
The software testing are try by 15 officers to collected student's practical training data via database server. The satisfaction questionnaire result
from officers mean is 4.71 placed in very good position.
Keywords: Database, Apprentice, Experience.

1. บทนํา
การดําเนินงานเพื่อจัดใหนักศึกษาไดฝกงานในสถานประกอบการ มีลําดับขั้นตอนการดําเนินงาน ดังนี้
1. สวนงานแนะแนวประชาสัมพันธใหนักศึกษามาแจงชื่อสถานประกอบการที่ประสงคจะไปฝกงาน พรอมทั้งกําหนดชวงระยะเวลาที่นักศึกษา
สามารถมาแจงชื่อสถานประกอบการได ปญหาของขั้นตอนนี้พบวา นักศึกษามักจะมาขอขอมูลสถานประกอบการที่เคยมีนักศึกษาไปฝกงาน
2. นักศึกษามาลงชื่อและชื่อสถานประกอบการที่ประสงคจะไปฝกงานที่สวนงานแนะแนว ในแบบฟอรมที่สวนงานแนะแนวกําหนด ปญหาของ
ขั้นตอนพบวา นักศึกษามาลงชื่อบนกระดาษแบบฟอรมที่สวนงานแนะแนวเตรียมไว โดยเมื่อครบกําหนดชวงระยะเวลาแลว จะนําขอมูลเหลานี้ไปพิมพลงใน
โปรแกรมไมโครซอฟตเอ็กเซส
3. เมื่อครบกําหนดชวงระยะเวลา สวนงานแนะแนวจะรวบรวมขอมูลเพื่อจัดทําหนังสือขอฝกงาน และสงไปยังสถานประกอบการ ปญหาของ
ขั้นตอนนี้พบวา ขอมูลตางๆ ที่ถูกบันทึกอยูในโปรแกรมไมโครซอฟตเอ็กเซส ใชเวลาในการสรุปขอมูลมาก เนื่องจากการจัดเก็บขอมูลในโปรแกรมไมเปน
ระบบ อีกทั้งทําใหคนหาขอมูลไดยากลําบาก
4. เมื่อสถานประกอบการตอบกลับการขอฝกงานของนักศึกษา สวนงานแนะแนวก็จะแจงใหนักศึกษาทราบ โดยในกรณีที่ตอบปฏิเสธการขอ
ฝกงาน นักศึกษาจะตองกลับไปดําเนินการตามขอ 2 ใหมอีกครั้ง สําหรบกรณีที่ตอบรับการขอฝกงาน สวนงานแนะแนวก็จะดําเนินการในลําดับถัดไป
5. สวนงานแนะแนวจะจัดทําหนังสือสงตัวไปฝกงานสําหรับนักศึกษาที่ไดรับการตอบรับการฝกงานเพื่อใหนักศึกษานําหนังสือดังกลาวไปยื่น
ตอสถานประกอบการในวันแรกของการฝกงาน
6. ในสวนที่นักศึกษาเริ่มไปฝกงาน สวนงานแนะแนวจะสรุปรายงานสถานประกอบการแยกเปนคณะ และจังหวัดของสถานประกอบการที่
นักศึกษาไปฝกงาน เพื่อสงตอใหกับอาจารยแตละคณะเพื่อดําเนินการไปตรวจเยี่ยมการฝกงานของนักศึกษา ปญหาของขั้นตอนนี้พบวา เนื่องจากขอมูลที่
จัดเก็บในโปรแกรมไมโครซอฟตเอ็กเซสไมเปนระบบ ทําใหการรวบรวม คัดแยก จัดเรียง ขอมูลใชเวลามากและทําไดยากลําบาก
7. หลังจากนักศึกษาฝกงานเสร็จสิ้นแลว สวนงานแนะแนวจะสรุปผลการฝกงาน
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จากการดําเนินงานดังกลาว พบปญหาตาง ๆ ดังนี้
1. ขอมูลสถานประกอบการเดิมที่เคยมีนักศึกษาไปฝกงานเก็บอยูในสวนงานแนะแนวเทานั้น หากนักศึกษาตองการทราบสถานประกอบการ
ที่เคยมีนักศึกษาไปฝกงาน จะตองมาตรวจสอบที่สวนงานแนะแนวเทานั้น อีกทั้งขอมูลเก็บในรูปของเอกสาร ทําใหตองใชเวลาในการตรวจสอบนาน
2. การลงชื่อและเลือกสถานประกอบการของนักศึกษา จะเขียนรายละเอียดดังกลาวลงบนกระดาษแบบฟอรมที่สวนงานแนะแนวเตรียมไว
หลังจากนั้นเจาหนาที่สวนงานแนะแนวก็จะนําขอมูลเหลานี้ไปพิมพในโปรแกรมไมโครซอฟตเอ็กเซส ทําใหการคนหาขอมูลตาง ๆ ทําไดยากลําบาก และ
ใชเวลามาก
3. จากการที่สวนงานแนะแนวเก็บขอมูลไวในโปรแกรมเอ็กเซส ทําใหเมื่อตองการสรุปผลขอมูลในเรื่องตาง ๆ ทําไดยากมาก เนื่องจากตองใช
การพิมพขอมูลออกมาแลวสรุปเอง ทําใหใชเวลามาก และผลสรุปที่ไดมักคลาดเคลื่อนเสมอ
จากตัวอยางปญหาดังกลาว การจัดเก็บขอมูลดวยระบบฐานขอมูลคอมพิวเตอรเปนวิธีการหนึ่งที่สามารถแกปญหาได โดยการสรางฐานขอมูลของ
การฝกงานของนักศึกษา และสรางโปรแกรมคอมพิวเตอรเพื่อดําเนินการกับขอมูลในฐานขอมูล จะชวยทําใหการดําเนินงานเปนไปไดอยางมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น

2. วิธีการทดลอง

ผูวิจัยไดสัมภาษณและสังเกตการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ถึงขั้นตอนการปฏิบัติงานของงานฝกงานนักศึกษา พบวามีลําดับขั้นตอนการดําเนินงาน
ดังนี้
1. สวนงานแนะแนวประชาสัมพันธใหนักศึกษามาแจงชื่อสถานประกอบการที่ประสงคจะไปฝกงาน พรอมทั้งกําหนดชวงระยะเวลาที่
นักศึกษาสามารถมาแจงชื่อสถานประกอบการได
2. นักศึกษามาลงชื่อและชื่อสถานประกอบการที่ประสงคจะไปฝกงานที่สวนงานแนะแนว ในแบบฟอรมที่สวนงานแนะแนวกําหนด
3. เมื่อครบกําหนดชวงระยะเวลา สวนงานแนะแนวจะรวบรวมขอมูลเพื่อจัดทําหนังสือขอฝกงาน และสงไปยังสถานประกอบการ
4. เมื่อสถานประกอบการตอบกลับการขอฝกงานของนักศึกษา สวนงานแนะแนวก็จะแจงใหนักศึกษาทราบ โดยในกรณีที่ตอบปฏิเสธการขอ
ฝกงาน นักศึกษาจะตองกลับไปดําเนินการตามขอ 2 ใหมอีกครั้ง สําหรับกรณีที่ตอบรับการขอฝกงาน สวนงานแนะแนวก็จะดําเนินการในลําดับถัดไป
5. สวนงานแนะแนวจะจัดทําหนังสือสงตัวไปฝกงานสําหรับนักศึกษาที่ไดรับการตอบรับการฝกงานเพื่อใหนักศึกษานําหนังสือดังกลาวไป
ยื่นตอสถานประกอบการในวันแรกของการฝกงาน
6. ในสวนที่นักศึกษาเริ่มไปฝกงาน สวนงานแนะแนวจะสรุปรายงานสถานประกอบการแยกเปนคณะ และจังหวัดของสถานประกอบการที่
นักศึกษาไปฝกงาน เพื่อสงตอใหกับอาจารยแตละคณะเพื่อดําเนินการไปตรวจเยี่ยมการฝกงานของนักศึกษา
7. หลังจากนักศึกษาฝกงานเสร็จสิ้นแลว สวนงานแนะแนวจะสรุปผลการฝกงาน
เมื่อรวบรวมความตองการของระบบเรียบรอยแลวจึงนํามาวิเคราะหเปนขั้นตอนการดําเนินงานใหมดวยระบบคอมพิวเตอร โดยใชแผนภาพ
กระแสขอมูล (Data Flow Diagram: DFD) เปนเครื่องมือเพื่อแสดงความสัมพันธระหวางผูที่เกี่ยวของกับระบบและขอมูลที่เกิดขึ้นในระบบ ใชแผนภาพ
แสดงความสัมพันธของขอมูล (Entity Relationship Diagram: E-R Diagram) เปนเครื่องมือเพื่อแสดงความสัมพันธของขอมูลที่จัดเก็บในฐานขอมูล จากนั้น
จึงไดพัฒนาระบบฐานขอมูลโดยใชโปรแกรมมายเอสคิวแอลเปน (MySQL) โปรแกรมจัดการฐานขอมูล ใชภาษาสคริปตพีเอชพี (PHP) และจาวาสคริปต
(JavaScript) เปนเครื่องมือในการพัฒนาระบบฐานขอมูล

3. ผลการทดลอง
หลังจากพัฒนาระบบฐานขอมูล ปรับปรุงแกไข และทดสอบความถูกตองเรียบรอยแลว สามารถสรุปเปนขั้นตอนการดําเนินงานไดดังนี้
1. การประชาสัมพันธใหนักศึกษาลงทะเบียนขอฝกงานผานเครือขายอินเทอรเน็ต ในขั้นตอนนี้นักศึกษาสามารถเขามายังหนาเว็บไซตเพื่อ
อานขาวประชาสัมพันธ และสามารถคนหารายชื่อสถานประกอบการเดิมที่มีอยูในฐานขอมูล
2. นักศึกษาสามารถลงทะเบียนและเลือกสถานประกอบการเพื่อขอฝกงานไดจากหนาเว็บไซต โดยขอมูลเหลานี้จะถูกเก็บในฐานขอมูล
3. เมื่ อครบกํ าหนดระยะเวลาการลงทะเบี ยนขอฝ กงาน ส วนงานแนะแนวก็ สามารถแสดงรายงานจากฐานข อมู ลแบ งกลุ มตามสถาน
ประกอบการ เพื่อจัดทําหนังสือขอฝกงานและสงไปยังสถานประกอบการตาง ๆ
4. เมื่อสถานประกอบการตอบกลับมาแลว สวนงานแนะแนวก็บันทึกผลวา "ตอบรับ" หรือ "ปฏิเสธ" การขอฝกงานไดจากหนาเว็บไซต ซึ่ง
เมื่อบันทึกผลการตอบกลับมาแลว นักศึกษาสามารถเขามายังเว็บไซตเพื่อตรวจสอบได
5. สวนงานแนะแนวนําขอมูลการตอบรับเขาฝกงาน มาจัดทําหนังสือสงตัวไปฝกงานตามระบบงานเดิม
6. เมื่อนักศึกษาไปดําเนินการฝกงานแลว สวนงานแนะแนวก็สามารถแสดงรายงานจากฐานขอมูลโดยแบงกลุมตามคณะหรือจังหวัดที่
นักศึกษาไปฝกงานไดจากหนาเว็บไซต
7. หลังจากนักศึกษาฝกงานเสร็จสิ้นแลว สวนงานแนะแนวจะสรุปผลการฝกงานตามระบบงานเดิม
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ภาพที่ 1 หนาจอหลักของระบบฐานขอมูล

ภาพที่ 2 หนาเว็บเพจแสดงรายละเอียดขาวสาร

ภาพที่ 3 หนาเว็บเพจนักศึกษาเลือกสถานประกอบการ

ภาพที่ 4 หนาเว็บเพจนักศึกษาตรวจสอบสถานะ
จากนั้นจึงไดติดตั้งระบบฐานขอมูลการฝกงานของนักศึกษาไวในเครื่องแมขายคอมพิวเตอร และไดเชิญผูที่เกี่ยวของกับระบบและผูสนใจ
จํานวน 15 คน ใหทดลองใชงานระบบฐานขอมูลเพื่อประเมินผลความพึงพอใจ ไดผลความพึงพอใจโดยเฉลี่ย 4.71 ซึ่งอยูในระดับมากถึงมากที่สุด

ตารางที่ 1 ผลการประเมินความพึงพอใจ
หัวขอ
1.

ความสะดวกตอการใชงาน

2.

ชวยทําใหการปฏิบัติงานสะดวกมากขึ้น

3.

ชวยคนหาขอมูลไดรวดเร็วยิ่งขึ้น

4.

สามารถทราบสถานะการดํ า เนิ น กิ จ กรรมตาม
ขั้นตอนของนักศึกษาได
การจัดวางเครื่องมือการใชงานโปรแกรมบนจอภาพ
มีความเหมาะสม

5.

มากที่สุด
15
100%
10
66.7%
1
6.7%
15
100%
10
66.7%

มาก

ระดับความคิดเห็น
ปานกลาง

5
33.3%
14
93.3%

5
33.3%
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คาเฉลี่ย
นอย

SD

นอยที่สดุ
5.00

.000

4.67

.488

4.07

.258

5.00

.000

4.67

.488
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หัวขอ
6.

ความสมบูรณของขอมูลที่แสดงผล

7.

การปรับปรุงขอมูลทําไดงายและสะดวก

8.

ความถูกตองของขอมูล

4. สรุป

มากที่สุด
13
86.7%
6
40.0%
15
100%

มาก

Oral Presentation
ระดับความคิดเห็น
ปานกลาง

2
13.3%
9
60.0%

คาเฉลี่ย
นอย

SD

นอยที่สดุ
4.87

.352

4.40

.407

5.00

.000

การพัฒนาระบบฐานขอมูลการฝกงานของนั กศึ กษา มหาวิทยาลั ยเทคโนโลยี ราชมงคลล านนา ตาก มีวัตถุประสงคเพื่ อสร างระบบ
ฐานขอมูลการฝกงานของนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ตาก พัฒนาโดยใชโปรแกรมมายเอสคิวแอลเปนโปรแกรมจัดการ
ฐานขอมูล ใชภาษาการเขียนสคริปตพีเอชพีและจาวาสคริปตเปนเครื่องมือในการพัฒนาโปรแกรม
การพัฒนาเริ่มจากการรวบรวมความตองการของระบบดวยการจัดประชุมอาจารยและผูมีสวนเกี่ยวของกับงานฝกงานนักศึกษา จากการ
ประชุมมีไดมีการปรับใหใชขอมูลชื่อหลักสูตร (สาขาวิชา) แทนขอมูลสาขา เนื่องจากนักศึกษาสวนใหญใชชื่อหลักสูตรมากกวาชื่อสาขา จากนั้นนํา
ขอมูลที่ไดจากการประชุมมาวิเคราะหเสนทางการเคลื่อนไหวของขอมูลกับผูเกี่ยวของแลวออกแบบการเก็บขอมูลในฐานขอมูล โดยใชเครื่องมือ
ไดแก แผนภาพกระแสขอมูลและแผนภาพแสดงความสัมพันธของขอมูล ขั้นตอนตอมาไดทําการออกแบบการแสดงผลบนหนาจอภาพ จากนั้นจึงเริ่ม
เขียนโปรแกรม ซึ่งในระหวางพัฒนาระบบไดนําเสนอระบบกับผูใชเปนระยะ เพื่อเปนการตรวจสอบความถูกตองของระบบ
เมื่อพัฒนาระบบเรียบรอยแลว ไดทดสอบระบบดวยการติดตั้งระบบบนเครื่องแมขายคอมพิวเตอร และไดเชิญผูเกี่ยวของและผูสนใจ
จํานวน 15 คน ทดลองใชระบบฐานขอมูลการฝกงานของนักศึกษา
หลังจากการทดลองใชระบบ ไดมีการประเมินผลโดยใชแบบสอบถาม สอบถามผูที่ทดลองใชงานระบบ ไดผลคือคาเฉลี่ย 4.71 ซึ่งอยูในระดับมาก
ถึงมากที่สุด
ขอเสนอแนะ
1. ระบบควรสามารถบันทึกการประเมินผลการฝกงานของนักศึกษาได
2. ระบบควรสรางสารสนเทศไดหลากหลาย เชน ผลการประเมินการฝกงานของนักศึกษา สัดสวนของนักศึกษาที่ฝกงานในสวนราชการกับ
ภาคเอกชน เปนตน

5. เอกสารอางอิง
น้ําผึ้ง จันทจิรโกวิท. 2546. การพัฒนาระบบเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการดานการฝกประสบการณวิชาชีพนักศึกษา ผานเครือขายอินเทอรเน็ต
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สถาบันราชภัฎเชียงราย. การคนควาแบบอิสระ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการจัดการ. มหาวิทยลัยเชียงใหม.
ศุภกิจ ตรีวิทยากรานต. 2549. การพัฒนาระบบสารสนเทศบนอินเทอรเน็ตสําหรับศูนยฝกประสบการณวิชาชีพและแนะแนวการทํางานของ
มหาวิทยาลัยนอรท-เชียงใหม. การคนควาแบบอิสระ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม.
โอภาส เอี่ยมสิริวงศ. 2548. การวิเคราะหและออกแบบระบบ. กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น.
________________. 2551. ระบบฐานขอมูล. กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น.
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Computer Assisted Instruction for Basic Machine Tool on Turning
ชัยกร สุขคํา สันติรัฐ นันสะอาง และ สิทธิชัย แกวเกื้อกูล
Chaiyakron Sukkam, Santirath Nansa-arng and Sittichai Kaewkuekool

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี จ.กรุงเทพมหานครฯ
E-mail:g.guuy@hotmail.com โทร. 081-2804155

บทคัดยอ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อสรางและหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และเจตคติของผูเรียน
ที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน วิชางานเครื่องมือกลเบื้องตน โดยใชบทเรียนคอมพิวเตอร แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ
แบบสอบถามเจตคติของผูเรียน นักเรียนหลักสูตรระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม โดยการเลือกแบบเจาะจง
จํานวน 20 คน พบวา ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่ผูวิจัยสรางขึ้นมีคาเทากับ 81.16/80.16 เปนไปตามเกณฑที่ตั้งไวคือ 80/80 และ
หลังจากเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และเจตคติของผูเรียน
ที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนวิชางานเครื่องมือกลเบื้องตนอยูในระดับ ดี
คําสําคัญ : คอมพิวเตอรชวยสอน งานกลึง ประสิทธิภาพ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เจตคติ

Abstract

This research aims to build and test the efficiency of computer-assisted instruction achievement and attitudes of students towards computer
assisted instruction. The primary study tool by the computer achievement tests and the attitudes of students. Students who studying the Bachelor's degree
(Bachelor's) Department of Industrial Engineering by selecting a specific number of 20 people found the performance of computer-assisted instruction at
81.16/80.16 constructed in accordance with a preset threshold of 80/80 after school with computer-assisted instruction and student achievement increases by
the statistically significant at the .01 level and attitudes of students towards computer assisted instruction for basic machine at a good level.
Keywords: Computer assisted instruction, Turning, Efficiency, Learning achievement, Satisfaction.

1.บทนํา

การเรียนการสอนในอาชีวศึกษาปจจุบันถือวามีความสําคัญอยางยิ่งในดานของทักษะฝมือ ความรูความสามารถและประสบการณ ที่จะ
สามารถตอบสนองตอความตองการของตลาดแรงงานภาคอุตสาหกรรม การที่จะใหผูเรียนมีทักษะฝมือ ความรูความสามารถและประสบการณนั้น
จะตองอาศัยเครื่องมืออุปกรณ สื่อการเรียนการสอนที่ทันตอเทคโนโลยีในภาคอุตสาหกรรม ประกอบกับความกาวหนาทางเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นอยาง
รวดเร็ว ยิ่งประเทศไทยเปนประเทศที่มีการขยายการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมจะเห็นไดจากการสรางแรงนิคมอุตสาหกรรมตางๆที่มีการขยายลงสู
ภูมิภาคมากยิ่งขึ้น แรงงานในระดับ ปวช. และปวส. จึงมีความสําคัญมากในภาคอุตสาหกรรมที่มีการใชเทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีราคาสูง ดังนั้น
ผูเรียนจะตองมีทักษะฝมือ ความรูความสามารถและประสบการณในการใชเครื่องจักรและอุปกรณไดอยางถูกตองตามหลักวิชาการซึ่งในความเปน
จริงแลวเครื่องมืออุปกรณที่ใชในการจัดการเรียนการสอนในอาชีวศึกษาไมเพียงพอในการที่จะใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติไดอยางเต็มประสิทธิภาพ
แนวทางในการจัดการศึกษา ควรมีการนําเอาเทคโนโลยีทางการศึกษามาใชในการเรียนการสอนเพราะเทคโนโลยีทางการศึกษา จะชวยให
การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนซึ่งถือวาเปนเทคโนโลยีทางการศึกษา ที่ทุกวงการกําลังใหความ
สนใจอยางมากจากผลการวิจัยมากมายสรุปไดวา การสอนโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนไดผลดีกวาการสอนแบบปกติที่ปฏิบัติอยู นอกจากนี้
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนยังชวยใหผูสอนทําการสอนมีคุณภาพเทาเทียมกันอยูในมาตรฐานเดียวกันและทําใหประหยัดเวลาในการเตรียมการ
สอนอีกดวยประโยชนของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน คือ เปนสื่อการสอนที่เสนอเนื้อหาไปยังผูเรียนโดยผานจอภาพ โดยนําเนื้อหาและลําดับ
วิธีการสอนไวอยางเปนระบบ สามารถเรียกใชงานเมื่อไรก็ได มีสีสันสวยงาม ดึงดูดความสนใจของนักเรียน ประหยัดเวลาในการสอน ทําใหมีโอกาส
สงเสริมผูเรียนเปนรายบุคคลได ซึ่งแบงเบาภาระการทํางานของครู และเครื่องมืออุปกรณที่ใชในการจัดการเรียนการสอนในอาชีวศึกษาไมเพียงพอใน
การที่จะใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติไดอยางเต็มประสิทธิภาพ
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อสรางและหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนวิชางานเครื่องมือกลเบื้องตน
2. เพื่อหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนที่เรียนผาน วิชางานเครื่องมือกลเบื้องตน
3. เพื่อวัดเจตคติของผูเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนวิชางานเครื่องมือกลเบื้องตน
งานวิจัยที่เกี่ยวของ
บรรจง อธิไกรมงคล (2548) ไดวิจัยการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรการสอน วิชางานฝกฝมือ โดยใชกลุมตัวอยางเปนนักเรียนคณะวิชาชาง
อุตสาหกรรม สาขาวิชาชางไฟฟากําลัง จากวิทยาลัยการอาชีพพนมสารคามจํานวน 30 คน และนักเรียนจากวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา จํานวน 30 คน
ผลการวิจัยพบวา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่สรางขึ้นมีประสิทธิภาพ 84.69/83.67 สูงกวาเกณฑที่กําหนด 80/80 และความพึงพอใจของกลุม
ตัวอยางที่มีตอบทเรียนการสอนมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.43 อยูในระดับความพึงพอใจมาก
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ไพรัตน นันตระกูล (2549) ไดทําการวิจัยเรื่องการสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนระบบมัลติมีเดียเรื่องสัญลักษณงานเชื่อม เพื่อหา
ประสิทธิภาพของบทเรียน หาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน และวัดเจตคติของผูเรียนที่เรียนผานบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนระบบมัลติมีเดีย
เรื่องสัญลักษณงานเชื่อม โดยใชกลุมตัวอยางเปนนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาเทคนิคโลหะ วิทยาลัยเทคนิค
สกลนคร จํานวน 34 คน ผลการวิจัยพบวา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนระบบมัลติมีเดีย เรื่องสัญลักษณงานเชื่อม ที่สรางขึ้นมีประสิทธิภาพ
81.48/80.52 สูงกวาเกณฑที่กําหนด80/80 ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้น อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และเจตคติของผูเรียนที่มีตอ
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนอยูในระดับดี สรุปไดวา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนระบบมัลติมีเดีย เรื่อง สัญลักษณงานเชื่อม ที่สรางขึ้นมีคุณภาพ
สามารถนําไปใชในการเรียนรูดวยตนเองได
สุรินทร ตําลีม (2550) ไดวิจัยการสรางคอมพิวเตอรชวยสอนวิชางานเครื่องมือกลเบื้องตน เรื่องงานกลึง เพื่อหาประสิทธิภาพของบทเรียน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และเจตคติของผูเรียนที่มีตอคอมพิวเตอรชวยสอน วิชางานเครื่องมือกลเบื้องตน เรื่องงานกลึง เครื่องมือที่ใชประกอบดวย
คอมพิวเตอรชวยสอนวิชางานเครื่องมือกลเบื้องตน เรื่องงานกลึง แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบสอบถามเจตคติของผูเรียน กลุมตัวอยาง
ไดแกนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 2 สาขางานเชื่อมโลหะ วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎรธานี จํานวน 25 คน ผลการวิจัยพบวา คอมพิวเตอรชวย
สอนวิชางานเครื่องมือกลเบื้องตน เรื่องงานกลึง ที่สรางขึ้นมีประสิทธิภาพ 83.70 / 81.90 เปนไปตามเกณฑที่กําหนด 80 / 80 ผูเรียนที่เรียนผานคอมพิวเตอร
ชวยสอนวิชางานเครื่องมือกลเบื้องตน เรื่องงานกลึง มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .01 และเจตคติของ
ผูเรียนที่มีตอคอมพิวเตอรชวยสอนวิชางานเครื่องมือกลเบื้องตน เรื่องงานกลึง มีคาเฉลี่ย 4.1070 ซึ่งอยูในระดับดี และคาความคลาดเคลื่อนมาตรฐานเฉลี่ย
เทากับ 0.0487 ซึ่งสามารถสรุปไดวาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่สรางขึ้นสามารถนําไปใชชวยสอนในการเรียนการสอนได
ประเสริฐ วิโรจนชีวัน (2553) ไดวิจัยการสรางและหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง วิชากลศาสตรวัสดุ บทที่ 3-6 จาก
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยเปนนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จํานวน 20 คน ผูวิจัยทํา
การทดสอบโดยให ก ลุ ม ตั ว อย า งทํ า แบบทดสอบก อ นเรี ย นแล ว ให ทํ า การเรี ย นโดยใช บ ทเรี ย นคอมพิ ว เตอร ช ว ยสอน เรื่ อ ง การสร า งและหา
ประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่ผูวิจัยสรางขึ้น หลังจากนั้นใหทําแบบทดสอบหลังเรียนแลวนํามาคํานวณหาประสิทธิภาพของบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอน และวิเคราะหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังจากเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ผลการวิจัยครั้งนี้ปรากฏวาประสิทธิภาพ
ของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่ผูวิจัยสรางขึ้นไดตามเกณฑมาตรฐานและหลังจากเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน นักศึกษามีความรู
เพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

2.วิธีการทดลอง

การวิจัยเรื่อง “คอมพิวเตอรชวยสอน วิชางานเครื่องมือกลเบื้องตน” เปนการวิจัยเชิงทดลอง (Experiment Research) เพื่อหาประสิทธิภาพ
ของคอมพิวเตอรชวยสอน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และเพื่อวัดเจตคติที่ดีของผูเรียนที่มีตอคอมพิวเตอรชวยสอนที่สรางขึ้น มีรายละเอียดเกี่ยวกับ
วิธีดําเนินการวิจัยดังตอไปนี้
2.1 กลุมประชากรและกลุมที่เกี่ยวของ ประชากรที่ใชในการวิจัย คือ นักเรียนที่ลงทะเบียนเรียนวิชางานเครื่องมือกลเบื้องตน รหัส 2100 1007 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
2.2 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยและขั้นตอนการสรางเครื่องมือ
1.บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนวิชางานเครื่องมือกลเบื้องตน จํานวน 3 หนวย แตละหนวยประกอบดวยสวนตางๆดังนี้
1.1 เนื้อหาบทเรียน (Content)
1.2 กิจกรรมการเรียนการสอน (Activity)
1.3 สื่อ (Media)
1.4 แบบฝกหัดหลังบทเรียน (Exercise)
2.แบบทดสอบกอนบทเรียน (Pretest)
3.แบบทดสอบหลังเรียน (Posttest)
4.แบบสอบถามวัดเจตคติของผูเรียน (Questionnaire) ที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนวิชางานเครื่องมือกลเบื้องตน
2.3 วิธีดําเนินการทดลองและรวบรวมขอมูล
การดําเนินการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดดําเนินการทดลองและเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อหาประสิทธิภาพของคอมพิวเตอรชวยสอน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และเจตคติของผูเรียนที่เรียนผานคอมพิวเตอรชวยสอน โดยมีขั้นตอนการดําเนินการดังนี้
2.3.1 นําคอมพิวเตอรชวยสอนที่ปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญแลว ไปทดลองกับประชากรกลุมที่เกี่ยวของ ไดแกนักเรียน
ในระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม ที่ลงทะเบียนเรียน วิชางานเครื่องมือกลเบื้องตน วิทยาลัยการอาชีพแมสอด
จํานวน 20 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยมีขั้นตอนดังนี้
1) ใหผูเรียนกลุมที่เกี่ยวของ ทําแบบทดสอบกอนเรียน
2) นํากลุมที่เกี่ยวของ นักเรียนในระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรมที่ลงทะเบียนเรียน วิชา
งานเครื่องมือกลเบื้องตน วิทยาลัยการอาชีพแมสอดเขาชั้นเรียนซึ่งเปนหองคอมพิวเตอร ผูเรียน 1 คนตอคอมพิวเตอร 1 เครื่อง โดยเรียนจาก
คอมพิวเตอรชวยสอนที่ผูวิจัยสรางขึ้น ที่ไดถูกบันทึกไวในแผน CD - ROM ผูเรียนจะเรียนครั้งละ 1 หนวยและทําแบบทดสอบทายหนวยการเรียน
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ทันทีเมื่อเรียนจบแตละหนวย โดยมีผูวิจัยรวมกับอาจารยประจําหองคอมพิวเตอรคอยควบคุมใหคําแนะนําขั้นตอนและวิธีการเรียน จนครบทั้ง 3
หนวย โดยทําการทดลอง สัปดาหละ 1 หนวยการเรียนรวม 3 สัปดาห
3) ใหผูเรียนกลุมที่เกี่ยวของ ทําการทดสอบหลังเรียน หลังจากเรียนผานไปแลว 1 เดือน โดยใชแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
2.3.2 ใหกลุมที่เกี่ยวของ ทั้ง 18 คนที่เรียนผานคอมพิวเตอรชวยสอน ตอบแบบสอบถามเจตคติที่มีตอคอมพิวเตอรชวยสอน วิชางาน
เครื่องมือกลเบื้องตน
2.3.3 นําขอมูลที่ไดทั้งหมดไปวิเคราะหผลทางสถิติ เพื่อหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
ผูเรียน และเพื่อวัดเจตคติของผูเรียนที่มีตอคอมพิวเตอรชวยสอน วิชางานเครื่องมือกลเบื้องตน และสรุปผลการทดลองในลําดับตอไป

3. ผลการศึกษาและอภิปรายผล

ในการวิจัยเรื่อง “บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน วิชางานเครื่องมือกลเบื้องตน เรื่องงานกลึง” ครั้งนี้ มีเครื่องมือที่ใชในการดําเนินการวิจัย
ประกอบดวย คอมพิวเตอรชวยสอนวิชางานเครื่องมือกลเบื้องตน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบสอบถามวัดระดับเจตคติของ
ผูเรียนที่มีตอคอมพิวเตอรชวยสอนที่สรางขึ้น ซึ่งผลของการวิจัย ประกอบดวย

การทดสอบหาประสิทธิภาพของคอมพิวเตอรชวยสอน
ตารางที่ 1 แสดงผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียนระหวางกระบวนการเรียน
หนวยที่
1
2
3

จํานวนผูเรียน
จํานวนขอสอบ คะแนนรวมทั้งหมด คะแนนรวมของผูเรียน
20
10
200
161
20
10
200
163
20
10
200
163
ประสิทธิภาพของบทเรียนระหวางกระบวนการเรียน (E1)

ประสิทธิภาพจากการทดสอบระหวางเรียน (E1) คิดเปนรอยละ
80.5
81.5
81.5
81.16

ตารางที่ 2 แสดงผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียนหลังกระบวนการเรียน
รายการ

จํานวน
20
30
600
481
80.16

จํานวนผูเรียนทัง้ หมด
คะแนนเต็มของแบบทดสอบหลังเรียน (Post-test)
คะแนนรวมของแบบทดสอบทั้งหมด
คะแนนรวมของผูเรียนทั้งหมดที่ทาํ ไดจากการทดสอบหลังเรียน
ประสิทธิภาพของบทเรียนหลังกระบวนเรียน (E2)

ผลการวิเคราะหหาประสิทธิภาพของบทเรียนระหวางกระบวนการเรียน ของแตละหนวยการเรียน (E1) จากตารางที่ 1 พบวา หนวยการเรียนที่1 มี
ประสิทธิภาพระหวางกระบวนการเรียนเทากับ 80.5หนวยการเรียนที่2 มีประสิทธิภาพระหวางกระบวนการเรียนเทากับ 81.5 หนวยการเรียนที่ 3 มี
ประสิทธิภาพระหวางกระบวนการเรียนเทากับ 81.5 เมื่อพิจารณาทั้ง 3 หนวยการเรียน พบวา มีประสิทธิภาพระหวางกระบวนการเรียน (E1) มีคาเทากับ 81.16
ซึ่งสูงกวาเกณฑที่กําหนดไว คือ 80 สําหรับ (E2) จากตารางที่ 2 ผลการวิเคราะหหาประสิทธิภาพของบทเรียนหลังกระบวนการเรียน (E2) จากจํานวนผูเรียน
ทั้งหมด จํานวน 20 คน มีคะแนนเต็มของแบบทดสอบหลังเรียนเทากับ 30 คะแนน และคะแนนรวมของผูเรียนทั้งหมดที่ทําไดจากการทดสอบหลังเรียนมีคา
เทากับ 481 คะแนน พบวา ประสิทธิภาพของบทเรียนหลังกระบวนการเรียน (E2) มีคาเทากับ 80.16 ดังนั้นผลการทดลองหาประสิทธิภาพของคอมพิวเตอรชวย
สอนวิชางานเครื่องมือกลเบื้องตน เรื่องงานกลึง มีคาเทากับ (E1/ E2) คือ 81.16/80.16 ซึ่งสูงกวาเกณฑที่กําหนดไว คือ 80/80

การทดสอบหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน
ตารางที่ 3 แสดงการหาคาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน
ผลที่ไดจาก

คะแนนรวม
∑ Xi

คะแนนเฉลี่ย
X

คารอยละ

การทดสอบกอนเรียน (Pre-test)
การทดสอบหลังเรียน (Post-test)

299
481

14.95
24.05

49.8
80.16

ความคลาดเคลื่อน
มาตรฐาน
Standard Error of mean
2.28
2.82

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
Effectiveness
คารอยละ (Post-test) - (Pre-test)
30.36

ผลการวิเคราะหหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน จากตารางที่ 3 พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนกอนการเรียน (Pre- test)
ของกลุมที่เกี่ยวของ จํานวน 20 คน มีคะแนนเต็มของแบบทดสอบกอนเรียนเทากับ 30 คะแนนและคะแนนรวมของผูเรียนทั้งหมดที่ทําไดจากการ
ทดสอบกอนเรียน คะแนนรวม (∑Xi )เทากับ 299 คะแนน คะแนนเฉลี่ย เทากับ 14.95 คาความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (S.E.) มีคาเทากับ 2.28 และ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนหลังการเรียน (Post-test) คะแนนเต็มของแบบทดสอบหลังเรียนเทากับ 30 คะแนน และคะแนนรวมของผูเรียน
ทั้งหมดที่ทําไดจากการทดสอบหลังเรียน คะแนนรวม (∑Xi) เทากับ 481 คะแนน คะแนนเฉลี่ย เทากับ 24.05 คาความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (S.E)
มีคาเทากับ 2.82 และเมื่อนําผลทดสอบกอนการเรียนและผลทดสอบหลังการเรียนของผูเรียนที่ไดจากการเรียนดวยคอมพิวเตอรชวยสอน วิชางาน
เครื่องมือกลเบื้องตน เรื่องงานกลึง มาทําการเปรียบเทียบหาความแตกตาง [คารอยละ(Post-test) – คารอยละ( Pre-test)] พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการ
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เรียนของผูเรียนกอนการเรียนและหลังการเรียนมีคาเทากับ 30.36 แสดงวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนมีคะแนนทดสอบหลังเรียนสูงกวา
คะแนนทดสอบกอนเรียน ซึ่งสอดคลองกับสมมุติฐานที่วางไว

ตารางที่4 แสดงผลการวิเคราะหความกาวหนาของผูเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
รายการ
คะแนนทดสอบกอนเรียน
คะแนนทดสอบหลังเรียน
*ระดับนัยสําคัญ .05

จํานวน (N)
20
20

คาเฉลี่ย
14.95
24.05

คาคลาดเคลื่อนมาตรฐาน
(S.E)
2.28
2.82

คา t

ระดับนัยสําคัญ

39.866*

.000
.000

จากตารางที่ 4 พบวา คะแนนทดสอบกอนเรียนมีคาเฉลี่ย =14.95 สวนความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (S.E) = 2.28 และคะแนนทดสอบหลังเรียน
มีคาเฉลี่ย = 24.05 สวนความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (S.E) = 2.82 คํานวณหาคาความแตกตางระหวางคะแนนวัดความรูกอนเรียนและหลังเรียน มีคาสูงขึ้น
โดยใชสถิต t-test พบวามีคาเทากับ 39.866 ดังนั้น จึงสามารถสรุปไดวา ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการเรียน เมื่อเทียบกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กอนการเรียน ดวยคอมพิวเตอรชวยสอนวิชางานเครื่องมือกลเบื้องตน เรื่องงานกลึง มีคาเพิ่มขึ้น อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

การวิเคราะหระดับเจตคติของผูเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
ตารางที่ 5 รายการประเมินผลระดับเจตคติของผูเรียนในแตละสวนที่มีตอคอมพิวเตอรชวยสอนวิชางานเครื่องมือกลเบื้องตน
เรื่องงานกลึง
รายการประเมิน
1.สวนประกอบโดยทั่วไปของโปรแกรม
2. สวนของตัวอักษร
3.สวนของรูปภาพ
4. สวนของเสียงประกอบและเสียงบรรยาย
5. การนําเสนอเนื้อหา
6. สวนของปฏิสัมพันธ
รวม

คาเฉลี่ย
4.42
4.47
4.40
4.21
4.57
4.45
4.42

คาความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (S.E)
0.158
0.142
0.154
0.214
0.149
0.158
0.162

ระดับเจตคติ
ดี
ดี
ดี
ดี
ดีมาก
ดี
ดี

สรุป จากตารางที่ 5 เมื่อพิจารณาเจตคติของผูเรียนในดานสวนประกอบโดยทั่วไปของโปรแกรมที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ใน
ภาพรวมพบวา เจตคติของผูเรียน อยูในระดับดี มีคาเฉลีย่
เทากับ 4.42 และมีคาความคลาดเคลือ่ นมาตรฐาน (S.E) เทากับ 0.162

อภิปรายผลการวิจัย
การหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน วิชางานเครื่องมือกลเบื้องตน ที่สรางขึ้นมีผลปรากฏวา
1. การหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน วิชางานเครื่องมือกลเบื้องตน ที่สรางขึ้นมีผลปรากฏวา ประสิทธิภาพของบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนที่สรางขึ้นมีประสิทธิภาพตามเกณฑที่กําหนด ซึ่งผลการวิจัยดังกลาวสอดคลองกับงานวิจัย ประเสริฐ วิโรจนชีวัน (2553) ไดวิจัยการ
สรางและหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง วิชากลศาสตรวัสดุ บทที่ 3-6 จากกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยเปนนักศึกษาระดับปริญญาตรี
คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จํานวน 20 คน ผูวิจัยทําการทดสอบโดยใหกลุมตัวอยางทําแบบทดสอบกอนเรียนแลวใหทํา
การเรียนโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การสรางและหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่ผูวิจัยสรางขึ้น หลังจากนั้นใหทํ า
แบบทดสอบหลังเรียนแลวนํามาคํานวณหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน และวิเคราะหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังจากเรียนดวยบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอน ผลการวิจัยครั้งนี้ปรากฏวาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่ผูวิจัยสรางขึ้นไดตามเกณฑมาตรฐานและหลังจากเรียน
ดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน นักศึกษามีความรูเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน หลังจากเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ผลปรากฏวาผูเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวย
สอน หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ซึ่งผลการวิจัยดังกลาวสอดคลองกับงานวิจัยของเสถียร พิริยะสุรวงศ (2549) ไดทําการศึกษาวิจัย
เรื่อง การสราง และหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนระบบมัลติมีเดียวิชาวงจรไฟฟา1กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยเปนนักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 1 แผนกวิชาชางไฟฟากําลัง ของวิทยาลัยเทคนิคนครปฐม ซึ่งกลุมตัวอยางไดมาจากการเลือกแบบเจาะจง จํานวน 32 คน
ผลการวิจัยปรากฏวาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่สรางขึ้น มีประสิทธิภาพ 80.52 / 80.21 ซึ่งสูงกวาเกณฑที่กําหนดคือ80/80 และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
หลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .01
3. เจตคติของผูเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนอยูในระดับดีจากการหาคาระดับ เจตคติของผูเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
ที่สรางขึ้นพบวามีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.42 แสดงวาผูเรียนมีเจตคติตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนอยูในระดับดี ซึ่งผลการวิจัยดังกลาวสอดคลองกับ
งานวิจัยของสุรินทร ตําลิ่น (2550) ไดวิจัยสรางคอมพิวเตอรชวยสอนวิชางานเครื่องมือกลเบื้องตน เรื่องงานกลึง เพื่อหาประสิทธิภาพของบทเรียน ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน และเจตคติของผูเรียนที่มีตอคอมพิวเตอรชวยสอน วิชางานเครื่องมือกลเบื้องตน เรื่องงานกลึง เครื่องมือที่ใชประกอบดวย คอมพิวเตอรชวยสอน
วิชางานเครื่องมือกลเบื้องตน เรื่องงานกลึง แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบสอบถามเจตคติของผูเรียน กลุมตัวอยางไดแกนักเรียนระดับ
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ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 2 สาขางานเชื่อมโลหะ วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎรธานี จํานวน 25 คน ผลการวิจัยพบวา คอมพิวเตอรชวยสอนวิชางานเครื่องมือ
กลเบื้องตน เรื่องงานกลึง ที่สรางขึ้นมีประสิทธิภาพ 83.70 / 81.90 เปนไปตามเกณฑที่กําหนด 80 / 80 ผูเรียนที่เรียนผานคอมพิวเตอรชวยสอนวิชางานเครื่องมือ
กลเบื้องตน เรื่องงานกลึง มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .01 และเจตคติของผูเรียนที่มีตอคอมพิวเตอรชวย
สอนวิชางานเครื่องมือกลเบื้องตน เรื่องงานกลึง มีคาเฉลี่ย 4.1070 ซึ่งอยูในระดับดี และคาความคลาดเคลื่อนมาตรฐานเฉลี่ยเทากับ 0.0487 ซึ่งสามารถสรุปไดวา
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่สรางขึ้นสามารถนําไปใชชวยสอนในการเรียนการสอนได

4.สรุป

การสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน วิชางานเครื่องมือกลเบื้องตน ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ของสํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา พ.ศ. 2545 ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2546 มีผลการทดลองเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไวคือ
1.บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ที่สรางขึ้นมีประสิทธิภาพ 81.16/80.16 สูงกวาเกณฑที่กําหนด คือ 80/80
2. ผลสัมฤทธิ์ของผูเรียนทางการเรียน หลังจากที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนผลการทดสอบกอนเรียนและผลการทดสอบหลัง
เรียนของผูเรียนที่ไดจากการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน วิชางานเครื่องมือกลเบื้องตน นํามาเปรียบเทียบหาความแตกตาง (หลังเรียน–
กอนเรียน) ไดวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนกอนเรียนและหลังเรียนมีคาเทากับ 30.36 เมื่อใชสถิติ t-test พบวาคาทดลองที่คํานวณไดเทากับ
39.866 ดังนั้นจึงสรุปไดวา ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน มีคาเพิ่มขึ้น 39.866 อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05
3. ระดับเจตคติของผูเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน วิชางานเครื่องมือกลเบื้องตน มีคาเฉลี่ยรวม
เทากับ 4.42 คา
ความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (S.E.) เทากับ 0.162 อยูในระดับดี

5. เอกสารอางอิง
วิภารัตน พุกเงิน, 2543, การสรางและหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนวิชา วงจรไฟฟากระแสตรง สําหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ แผนกอิเล็กทรอนิกส วิทยาลัยเทคนิค กรมอาชีวศึกษา, วิทยานิพนธปริญญาครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต คณะ ครุศาสตร
อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุร,ี หนา ข.
บรรจง อธิไกรมงคล, 2548, การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรการสอน วิชางานฝกฝมือ, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี.
สุรินทร ตําลีม, 2550, คอมพิวเตอรชวยสอน วิชางานเครื่องมือกลเบื้องตนเรื่องงานกลึง, วิทยานิพนธ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี.
ประเสริฐ วิโรจนชีวนั , 2553, การสรางและหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่องวิชากลศาสตรวัสดุ บทที่ 3-6, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร.
เสถียร พิริยะสุรวงศ, 2549, การสรางและหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนระบบมัลติมีเดีย วิชาวงจรไฟฟา 1, หลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพ ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2545 ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2546, เทคโนโลยีคอมพิวเตอร สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกลาพระนครเหนือ, หนา ข
ไพรัตน นันตระกูล, 2549, การสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชว ยสอนระบบมัลติมีเดีย เรื่อง สัญลักษณงานเชื่อม, วิทยานิพนธปริญญาครุศาสตรอุตสาหกรรม
มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี.
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บทคัดยอ

โครงการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาฐานขอมูลออนไลนเพื่องานประกันคุณภาพ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลลานนา ตาก มีวัตถุประสงคเพื่อสรางฐานขอมูลเพื่องานประกันคุณภาพ ในคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร ในอันที่จะมีขอมูลปจจุบันไว
ตัดสินใจในเชิงบริหารจัดการการประกันคุณภาพการศึกษา ในการพัฒนาระบบไดใชโปรแกรมภาษา PHP และ MySQL เปนเครื่องมือหลักในการสราง
เว็บไซต และใชภาษา PHP เปนสื่อกลางที่ใชในการเชื่อมตอกับฐานขอมูลจาก MySQL ซึ่งเปนเครื่องมือในการจัดเก็บและรวบรวมขอมูล และใช Photoshop
CS ในการตกแตงเว็บไซต
จากแบบประเมินไดแบงการประเมินออกเปน 2 สวน คือ สวนประสิทธิภาพของการใชระบบงาน จากการประเมินพบวา ผูใชงานมีระดับความ
พึงพอใจคิดเปนรอยละ 93.2 และสวนการใชระบบโปรแกรมเมื่อเทียบกับระบบงานเดิม จากการประเมินพบวา ผูใชมีระดับความพอใจคิดเปนรอยละ 87 ซึง่
ความพอใจในทั้ง 2 สวน อยูในระดับมีประสิทธิภาพดีมาก
คําสําคัญ : การประกันคุณภาพ ฐานขอมูลออนไลน

Abstract

The propose of this research was developing online database systems for quality assurance in faculty of science and agricultural technology. To
avail for decision making in educational administration in future. The principle tools for developing using PHP in programming MySQL in database
management and Adobe Photoshop CS in website attractiveness.
The satisfaction assessment of using this system from officers appears 93.2 percentage. The result of among this system and former appears 87
percentage. This overview of system satisfaction assessment placed in very good position.
Keywords: Quality assurance, Online database.

1. บทนํา

ในปจจุบันจะเห็นไดวาคอมพิวเตอรไดมีการพัฒนาและมีความสําคัญตอการทํางานจะเห็นไดวาสถานที่ทํางานตางๆ มีคอมพิวเตอรใชงานทุก
สํานักงาน ซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ตาก มีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร ก็เปนหนวยงานหนึ่งที่มีระบบการทํางานตางๆ ที่
ตองใชคอมพิวเตอรเปนเครื่องมือชวยในการทํางานของระบบตางๆ เพราะคอมพิวเตอรสามารถชวยทํางานในการแบงเบาภาระการทํางานของบุคลากร ผูที่
ทํางาน ใหสามารถทํางานตามที่เราตองการไดอยางถูกตอง รวดเร็ว ชวยลดเวลาในการทํางาน และประหยัดทรัพยากรทางดานอุปกรณสํานักงาน เชน
ระบบงานบุคลากรของ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ตาก ที่ตองมีการจัดทําขอมูลตางๆ ของ
บุคลากรเพื่อนําขอมูลนั้นไปใชงาน เชน การทํารายงาน สรุปขอมูลเพื่อนําเสนอ และจัดทํารายงานการประกันคุณภาพ จึงตองมีการจัดการระบบใหมี
ประสิทธิภาพมากที่สุด (คูมือประกันคุณภาพ มทร.ลานนา, 2552)
ในคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร เปนหนวยงานหนึ่งที่มีปญหาในเรื่องการบริหารขอมูลของบุคลากร นักศึกษา ในเชิงประกัน
คุณภาพการศึกษาในรูปแบบ สกอ. (คูมือประกันคุณภาพ มทร.ลานนา, 2552) ที่ไมมีความสะดวกในการเก็บขอมูลและการนํามาใชงาน โดยมีการเก็บขอมูล
ในรูปแบบของเอกสาร ทําใหเกิดความลาชา ทําใหเกิดความเสียหายของขอมูล หรือความไมถูกตองของขอมูลในการจัดเก็บ และไมมีความสะดวกในการ
จัดทํารายงานเสนอตอผูบริหารและผูที่เกี่ยวของ
ดังนั้นผูจัดทําจึงเล็งเห็นความสําคัญในการออกแบบพัฒนาระบบพัฒนาฐานขอมูลออนไลนเพื่องานประกันคุณภาพ คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนาตาก ใหกับคณะฯ โดยมีการจัดการเรื่องระบบรักษาความปลอดภัยของขอมูล และจัดระดับ
ผูใชในการเขาถึงขอมูล โดยสามารถ เพิ่ม ลบ แกไข คนหาขอมูล มีรูปแบบรายงานในการสรุปขอมูลตามที่ผูใชตองการและเพิ่มความสะดวกในการเขาใช
งานโดยผูใชสามารถเขาสูระบบโดยผานทางอินเตอรเน็ตโดยการออกแบบใชโปรแกรม PHP และ MySQL (พรอมเลิศ, 2550 และ อนรรฆนงค, 2550)
วัตถุประสงคของการทําโครงการวิจัย
1) เพื่อสรางระบบแสดงผลขอมูลบนระบบเครือขายอินเตอรเน็ต
2) เพื่อเปนขอมูลในการตัดสินใจของผูบริหาร
3) เพือ่ สรางฐานขอมูลเพือ่ งานประกันคุณภาพ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร
4) เพื่อมีขอมูลปจจุบันไวตดั สินใจในเชิงบริหารจัดการประกันคุณภาพ
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ประโยชนที่จะไดรบั จากการทําโครงการวิจัย
1) ไดขอ มูลสําหรับงานประกันคุณภาพตรงกับความเปนจริง
2) ลดระยะเวลาการรวบรวมขอมูลเพื่องานประกันคุณภาพ
3) มีขอมูลประกอบการตัดสินใจในการวางแผนของผูบ ริหาร

2. วิธีการทดลอง

การออกแบบและพัฒนาระบบ โดยเมื่อทราบถึงการทํางาน และความตองการของผูใชระบบเพื่อที่จะใหเขาใจในระบบงานมากขึ้น จึงนํา
รายละเอียดตางๆ ที่ไดจากการศึกษาและวิเคราะหระบบมาทําขั้นตอนการออกแบบระบบจากการศึกษาและทําการวิเคราะหระบบ พบวา การทํางานสวน
ใหญจะเปนการจัดการขอมูลเกี่ยวกับการ เพิ่ม ลบ แกไข และแสดงผลขอมูลในรูปแบบรายงาน เปนสวนใหญจึงไดออกแบบระบบการจัดเก็บขอมูล และ
การบริหารขอมูลตางๆที่มีอยู เพื่อชวยใหมีประสิทธิภาพ และใหมีความสามารถในการทํางานของระบบไดอยางถูกตอง โดยการออกแบบและพัฒนาระบบ
ประกอบดวยขั้นตอนตางๆ ดังนี้ 1) การออกแบบกระบวนการ (Process Design) 2) การออกแบบแผนภาพ ER – Diagram และ Data Dictionary 3) การ
ออกแบบจอภาพ (Screen Design) 4) การออกแบบระบบรักษาความปลอดภัยของขอมูล (Security Design) และ 5) การทดสอบระบบ (System Testing)

3. ผลการทดลองและวิจารณผล
ในสวนของเจาหนาที่ โดยเจาหนาที่สามารถที่จะจัดการขอมูลไดทั้งในสวนระบบฐานขอมูลนักศึกษาและศิษยเกา ระบบฐานขอมูลบุคลากร
และระบบฐานขอมูลงานวิจัยซึ่งในสวนนี้จะเปนการจัดการขอมูลในสวนของ ระบบฐานขอมูลบุคลากร
1) เปดโปรแกรม Internet Explorer ขึ้นมา พิมพที่แอดเดรส โดยพิมพ http://sci.tak.rmutl.ac.th/mis/ ดังภาพที่ 1

ภาพที่ 1 แสดงการเขาใชงานระบบฐานขอมูลบุคลากร
2) การใชงานขั้นแรกตองใส ชื่อเขาใชระบบและรหัสผาน

ภาพที่ 2 หนาตางการเขาสูระบบ สําหรับเจาหนาที่และผูดูแลระบบ
3) เมนูหนาแรกที่เขามาเปนเมนูหลักสําหรับการจัดการขอมูลทั้ง 3 สวนใหคลิกที่ระบบฐานขอมูลบุคลากร

ภาพที่ 3 แสดงหนาจอเมนูหลัก
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4) หนาจอแสดงเมนูการจัดการขอมูลพื้นฐาน

ภาพที่ 4 แสดงหนาจอเมนูการจัดการขอมูลพื้นฐาน
5) หนาจอแสดงเมนูการจัดการขอมูลนักศึกษาและศิษยเกา

ภาพที่ 5 แสดงหนาจอเมนูการจัดการขอมูลนักศึกษาและศิษยเกา
6) หนาจอแสดงการเพิ่มขอมูลนักศึกษา โดยตองกรอกขอมูลดังนี้
6.1) รหัสนักศึกษา ไมตองใสขีดและเลขตอทาย
6.2) รหัสบัตรประชาชน 13 หลัก
6.3) คํานําหนาชื่อ
6.4) ชื่อ-นามสกุล ของนักศึกษา
6.5) คณะ
6.6) สาขา
6.7) หลักสูตร
6.8) ปการศึกษาที่เขาศึกษา
6.9) รูปของนักศึกษา (ยังไมตองใสก็ได สามารถเพิ่มภายหลังได)

ภาพที่ 6 แสดงหนาจอการเพิ่มขอมูลนักศึกษา
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7) การจัดการขอมูลโครงการบริการวิชาการ
1) เมื่อคลิกที่เมนู ขอมูลโครงการบริการวิชาการ ดังภาพที่ 7

ภาพที่ 7 หนาจอขอมูลโครงการบริการวิชาการ
2) การคนหาขอมูลโครงการบริการวิชาการ สามารถคนหาขอมูลไดจาก คําคน, ชื่อโครงการบริการวิชาการ และชื่อหัวหนาโครงการบริการวิชาการ ดังภาพที่ 8

ภาพที่ 8 หนาจอการคนหาขอมูลโครงการโครงการบริการวิชาการ
3) การแสดงขอมูลโครงการบริการวิชาการที่คนพบ ดังภาพที่ 9

ภาพที่ 9 หนาจอขอมูลโครงการบริการวิชาการที่คนพบ

4. สรุปผล
โครงการวิจัยเรื่อง การพัฒนาฐานขอมูลออนไลนเพื่องานประกันคุณภาพ คณะวิทยาศาสตร และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลลานนา ตาก วัตถุประสงคเพื่อมุงอํานวยใหเปนเครื่องมือเพิ่มความสะดวกใหกับบุคลากรและเจาหนาที่ประจําคณะ ในการจัดเก็บ
ขอมูลและนําเสนอขอมูลตางๆ มาเปนรูปแบบรายงานที่ตอบสนองตอการประกันคุณภาพ โดยระบบจะทํางานบนระบบเครือขาย เพราะสามารถจะ
เรียกดูและตรวจสอบขอมูลตางๆที่เกี่ยวของไดทุกที่ที่มีการเชื่อมตออินเตอรเน็ต และเพื่อความสะดวกในการจัดเก็บขอมูลตางๆ
ผลของการประเมินการใชเว็บไซตการพัฒนาฐานขอมูลออนไลนเพื่องานประกันคุณภาพ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ตาก นั้น หลังจากที่ผูศึกษาไดนําระบบที่พัฒนาขึ้นไปใหผูใชระบบไดทดลองใชระบบ ไดทําการใชระบบที่
พัฒนาขึ้น จากนั้นใหผูใชระบบไดทําการตอบแบบสอบถาม และทําการวิเคราะหโดยใชคารอยละ โดยแบงออกเปน 2 สวนดังนี้
สวนที่ 1 การออกแบบเว็บไซต
1) การออกแบบหนาจอที่ใชติดตอกับผูใช
2) รูปแบบความสวยงาม สอดคลองกับเนื้อหา มีความคิดริเริ่มสรางสรรค
3) ความสะดวกในการใชงาน ไมซับซอน
4) ความเหมาะสมของตัวอักษรที่ใช ขนาด / สี มีความชัดเจน อานงาย
5) ความถูกตองของภาษาที่ใช
6) มีการวางตําแหนงไดอยางเหมาะสม
7) วางลําดับความสําคัญของเนื้อหาไดอยางถูกตอง
8) ความครบถวนของเนื้อหา
สวนที่ 2 ประสิทธิภาพของการใชงานระบบ
1) ความสะดวกตอการเรียกดูขอมูล
2) ความถูกตองของขอมูลในการประมวลผลของระบบ
3) เว็บไซตมีปุมฟงกชันใหเลือกใชงานอยางเพียงพอ และเหมาะสม
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ผลการประเมินของการวิจัย
จากการรวบรวมแบบสอบถาม ไดนํามาวิเคราะหและสรุปผลการประเมินประสิทธิภาพการใชงานระบบในแตละขอ ดังนี้

ตารางที่ 1 แสดงสวนผลการประเมินประสิทธิภาพการใชงาน
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

หัวขอ
ความสะดวกตอการใชงาน
ชวยทําใหการปฏิบัติงานสะดวกมากขึ้น
ชวยคนหาขอมูลไดรวดเร็วยิ่งขึ้น
การจัดวางเครื่องมือการใชงานโปรแกรมบนจอภาพมีความเหมาะสม
ความสมบูรณของขอมูลที่แสดงผล
การปรับปรุงขอมูลทําไดงายและสะดวก
ความถูกตองของขอมูล

มากที่สุด
78.6%
57.1%
50.0%
85.7%
57.1%
35.7%
100.0%

ระดับความคิดเห็น
มาก
ปานกลาง
นอย
21.4%
42.9%
50.0%
14.3%
42.9%
64.3%

นอยที่สุด

คาเฉลี่ย
4.79
4.57
4.50
4.86
4.57
4.36
5.00

SD
.426
.514
.519
.363
.514
.479
.000

จากการประเมินผลการใชงานเว็บไซต พบวา ผูใชงานมีระดับความพึงพอใจอยูที่ระดับโดยเฉลี่ย 4.66 หรือคิดเปนรอยละ 93.2 ซึ่งผลการ
ทดลองกับผูใชงานเว็บไซต พบวา ผูใชงานมีระดับความพึงพอใจอยูในระดับประสิทธิภาพที่ดีมากกวาการประเมินที่ตั้งไว
ขอเสนอแนะในการพัฒนาโครงการ
เนื่องจากการศึกษาคนควา ผูพัฒนาเห็นวายังคงมีสวนที่สามารถขยายการพัฒนาตอไปอีกในอนาคต เชน ควรมีการเพิ่มขอมูลรายงาน
สารสนเทศใหมากขึ้นและมีความหลากหลายในการนําขอมูลสารสนเทศนั้นมาใชใหเกิดประโยชนตอหนวยงานมากยิ่งขึ้นกวาเดิม
ปญหา อุปสรรคและแนวทางแกไข
ในการดําเนินงานโครงงานฯนี้ ผูจัดทําไดพบประเด็นปญหาบางประการซึ่งเปนอุปสรรคในการดําเนินงานอยูบาง แตอยางไรก็ตาม
ประเด็นปญหาเหลานั้นยังสามารถดําเนินการเพื่อแกไขปญหาได เชน ปญหาในดานการใชซอฟตแวร เนื่องจากผูวิจัยมีความรูในดานซอฟตแวรตางๆ
ที่ใชในการทํางานในครั้งนี้ไมมากนักโดยเฉพาะการใชภาษา PHP และ JAVASCRIP อีกทั้งเวลานอยในการสรุปงานแมวาจะมีการเตรียมจัดทํา
โครงการวิจัยนี้แลวมาระดับหนึ่ง แตผูจัดทําก็มีความตองการที่จะปรับปรุงโครงการนี้ตอไปเพื่องานที่สมบูรณและสะดวกใชกับผูใชใหมากขึ้น
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บทคัดยอ

องคกรธุรกิจ ทั้งภาคเอกชน และรัฐวิสาหกิจในประเทศไทยเริ่มนําซอฟตแวรชุดโปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟศดอทอ็อก มาใชงานทดแทน
ซอฟตแวรชุดโปรแกรมสํานักงานที่มีลิขสิทธิ์ แตยังไมเปนที่แพรหลายมากนัก ทําใหเกิดคําถามวาองคกรธุรกิจจะเปลี่ยนซอฟตแวรชุดโปรแกรมสํานักงานที่
มีลิขสิทธิ์มาเปนซอฟตแวรชุดโปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟศดอทอ็อกใหประสบความสําเร็จไดอยางไร การศึกษานี้มุงศึกษาปจจัยที่เกี่ยวของในการ
เปลี่ยนซอฟตแวรชุดโปรแกรมสํานักงานมาเปนซอฟตแวรชุดโปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟศดอทอ็อกขององคกรธุรกิจใหประสบความสําเร็จ ผลการ
วิเคราะหขอมูลโดยใชการวิเคราะหความถดถอยและสหสัมพันธเชิงซอน จากกลุมตัวอยางขนาด 497 คน จาก 5 องคกรธุรกิจ โดยเปนองคกรธุรกิจที่ใช
ซอฟตแวรดังกลาวมาไมนอยกวา 2 ป พบวาปจจัยตางๆ เชน ความคาดหวังดานความสามารถของซอฟตแวร (4 จาก 5 ปจจัยยอย) ความพยายามที่ผูใชคาดวา
จะตองทุมเทลงไปในการใชงานซอฟตแวร (2 จาก 2 ปจจัยยอย) อิทธิพลทางสังคม (2 จาก 5 ปจจัยยอย) โดยมีความสมัครใจในการใชงานมีอิทธิพลแฝงอยางมี
นัยสําคัญ ซึ่งปจจัยตางๆ ดังกลาวขางตน มีผลตอความตั้งใจในการใชงานซอฟตแวรฯ ผลการวิจัยปรากฏวาความตั้งใจในการใชงานและปจจัยเงื่อนไขการ
อํานวยความสะดวก (4 จาก 10 ปจจัยยอย) มีอิทธิพลตอความสําเร็จในการเปลี่ยนมาใชซอฟตแวรชุดโปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟศดอทอ็อกขององคกร
ธุรกิจโดยวัดจากมิติความพึงพอใจในการใชงานซอฟตแวรดังกลาว ทั้งนี้ ความสัมพันธระหวางปจจัยตางๆ ดังกลาวขางตน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
p< 0.05 ผลการศึกษาดังกลาว นําไปสูขอเสนอแนะตัวแบบในการเปลี่ยนมาใชซอฟตแวรชุดโปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟศดอทอ็อกในองคกรธุรกิจให
ประสบความสําเร็จ ขอเสนอแนะการพัฒนาซอฟตแวรดังกลาว และขอเสนอแนะเชิงนโยบายในการนําซอฟตแวรดังกลาวมาใชในระดับชาติ รวมทั้ง
ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป เพื่อขยายผลไปสูหนวยงานภาครัฐ และภาคประชาชน
คําสําคัญ : กระบวนการเปลี่ยนซอฟตแวร ชุดโปรแกรมสํานักงาน โอเพนออฟฟศดอทอ็อก องคกรธุรกิจ

Abstract
Business organizations both private sector and state enterprises in Thailand have been migrating from office suite software that is
proprietary, to OpenOffice.org (OOo), but this practice is not very widespread. This study examines the problem of how business can successfully
migrate to OOo. The objective of this study is to determine the success factors of migration to OpenOffice.org (OOo) in business organizations.
Data were collected from a sample of 497 people in 5 organizations that had been using OOo for not less than two years. Multiple regression and
correlation analysis were used to analyze the data. The results showed that factors such as Performance Expectancy (PE; 4 of 5 factors), Effort
Expectancy (EE; 2 of 2 factors), Social Influence (SI; 2 of 5 factors) are significant determinants of Behavioral Intention (BI), and that
Voluntariness of Use (VU) mediates the relation between SI and BI. BI and Facilitating Conditions (FC; 4 of 10 factors) are predictors of OOo
migration success as they represent the dimensions of satisfaction with the software. All of the relationships between the factors were significant at
the p < 0.05 level. The results of this study will help organizations improve the likelihood of OOo migration success, enhance and develop OOo to
meet their users’ needs, and encourage the development of policy recommendations on large scale deployment of OOo at the national level. This
study will also stimulate further research extends to consider the cases of government agencies and general public users.
Keywords: Migration process, Office suite, OpenOffice.org, Business organizations.

1. บทนํา
ซอฟตแวรชุดโปรแกรมสํานักงานที่มีการใชงานมากที่สุดคือซอฟตแวรประเภทใบอนุญาต หรือไลเซนส (License) ซึ่งเปนการอนุญาตในการใชงาน
ซอฟตแวรตางๆ แกบุคคล หรือองคกร เชน ซอฟตแวรชุดโปรแกรมสํานักงานไมโครซอฟท (Microsoft office) สวนซอฟตแวรชุดโปรแกรมสํานักงานประเภท
ที่เปดใหใชโดยไมเสียคาใบอนุญาต หรือเสียในอัตราที่ต่ํา ไดแก ฟรีแวร (Freeware) และ/หรือโอเพนซอรส (Open source software) เชน ซอฟตแวรชุด
โปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟศดอทอ็อก (OpenOffice.org) จากรายงานการสํารวจเมื่อ ค.ศ. 2010 พบวาซอฟตแวรชุดโปรแกรมสํานักงานที่ครองสวนแบง
การตลาดมากที่สุดในโลก คือ ชุดโปรแกรมสํานักงานไมโครซอฟท รอยละ 72 รองลงมาคือ โอเพนออฟฟศดอทอ็อก รอยละ 21.5 และอื่นๆ รอยละ 6.5
(Webmasterpro, 2010) ซึ่งสวนแบงตลาดของชุดโปรแกรมสํานักงานไมโครซอฟท ลดลงประมาณรอยละ 23 จากที่เคยครองสวนแบงการตลาด รอยละ 95 เมื่อ
ป ค.ศ. 2006 (Hamm, 2006) แสดงใหเห็นวาผูใชคอมพิวเตอร มีแนวโนมที่จะใชชุดโปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟศดอทอ็อกและอื่นๆ เพิ่มมากขึ้น แตยังอยู
ในอัตราที่ต่ําเมื่อเปรียบเทียบกับชุดโปรแกรมสํานักงานไมโครซอฟท โดยเฉพาะอยางยิ่งการใชงานในเชิงธุรกิจ
ซอฟตแวรชุดโปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟศดอทอ็อก เปนที่รูจักของชุมชนนักพัฒนาซอฟตแวรในประเทศไทย ตั้งแตเริ่มมีการออกซอฟตแวร
ดังกลาวเมื่อ พ.ศ. 2543 แตการเปลี่ยนจากซอฟตแวรจากชุดโปรแกรมสํานักงานมีลิขสิทธไปเปนซอฟตแวรชุดโปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟศดอทอ็อก
ขนาดใหญครั้งแรกของประเทศไทยเกิดขึ้นที่การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย เมื่อ พ.ศ. 2549 (Samphan Raruenrom, 2010) สามารถลดรายจายดาน
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เทคโนโลยีสารสนเทศไดประมาณ 40 ลานบาท (Jirapan Boonnoon, 2007) ซึ่งความสําเร็จดังกลาวไดนําไปสูการเปลี่ยนแปลงในองคกรธุรกิจอื่น อยางไรก็ตาม
การยอมรับซอฟตแวรชุดโปรแกรมสํานักงานดังกลาวยังอยูในระดับต่ํา (Samphan Raruenrom, ibid)
จากความสําคัญของปญหาดังกลาวขางตน จึงนํามาสูการศึกษาโดยมีวัตถุประสงคเพื่อคนหาปจจัยที่เกี่ยวของกับการเปลี่ยนซอฟตแวรชุดโปรแกรม
สํานักงานมาเปนซอฟตแวรชุดโปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟศดอทอ็อกในองคกรธุรกิจใหประสบความสําเร็จ ปญหาอุปสรรค และขอเสนอแนะในการ
เปลี่ยนมาใชซอฟตแวรชุดโปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟศดอทอ็อกในองคกรธุรกิจใหประสบความสําเร็จ
การสํารวจเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ พบวามีแนวคิดและทฤษฎีที่สามารถนํามาประยุกตใชในการอธิบายการยอมรับเทคโนโลยีใหม (ซึ่งในบริบท
นี้หมายถึง ซอฟตแวรชุดโปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟศดอทอ็อก) เพื่อศึกษาถึงปจจัยที่มีผลตอการเปลี่ยนซอฟตแวรชุดโปรแกรมสํานักงาน มาเปน
ซอฟตแวรชุดโปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟศดอทอ็อกในองคกรธุรกิจใหประสบความสําเร็จอยางนอย 2 ทฤษฎีสําคัญ ไดแก ทฤษฎีการแพรกระจาย
นวัตกรรมในระบบสารสนเทศ (Diffusion of Innovation Theory in IS) (York University. 2005) และการหลอมรวมทฤษฎีการยอมรับและการใชเทคโนโลยี
(Unified Theory of Acceptance and Use of Technology: UTAUT) (Venkatesh et. al., 2003) นอกจากนี้ จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับปจจัยความสําเร็จ
ของการเปลี่ยนซอฟตแวรชุดโปรแกรมสํานักงานเปนโอเพนออฟฟศดอทอ็อกในองคกรธุรกิจแบงออกเปน 6 ดาน ดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 ผลการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของกับปจจัยความสําเร็จของการเปลี่ยนซอฟตแวรชุดโปรแกรมสํานักงานเปนโอเพ
นออฟฟศดอทอ็อกในองคกรธุรกิจ
ลําดับที่
1

2

3

4

5

6

ปจจัย
PE: ความคาดหวังดานความสามารถของซอฟตแวร (Performance Expectancy); 5 ปจจัย:
PE1: ความสามารถของซอฟตแวร OpenOffice.org ในการรองรับลักษณะงานที่ทําอยู
PE2: ความเขากันไดกบั รูปแบบเอกสารชุดโปรแกรมสํานักงานอืน่
PE3: ความเขากันไดกบั ซอฟตแวรอนื่ ภายในองคกร
PE4: ความเขากันไดกบั ซอฟตแวรขององคกรภายนอก/บริษัทคูคา
PE5: ประโยชนที่องคกรจะไดรับเมื่อนําซอฟตแวร OpenOffice.org มาใชงาน
EE: ความพยายามที่ผูใชคาดวาจะตองทุมเทลงไปในการใชงานซอฟตแวร (Effort
Expectancy); 2 ปจจัย:
EE1: ความงายในการใชงาน
EE2: ความงายในการเรียนรู
SI: อิทธิพลทางสังคม (Social Influence); 5 ปจจัย:
SI1: นโยบายขององคกรบังคับใหเปลี่ยนซอฟตแวร OpenOffice.org
SI2: ผูบริหารระดับสูงขององคกรใหการสนับสนุนอยางจริงจัง
SI3: ผูนําการเปลี่ยนแปลงที่นา เชื่อถือ
SI4: เพื่อนรวมงาน
SI5: ผูบังคับบัญชา
FC: เงื่อนไขการอํานวยความสะดวก (Facilitating Conditions); 10 ปจจัย
FC1: มีแผนการเปลี่ยนแปลงมาใชซอฟตแวร OpenOffice.org ที่ชัดเจน
FC2: พันธสัญญา (Commitment) และการมีสวนรวมของผูใชในการนําซอฟตแวร
OpenOffice.org มาใชงานในองคกร
FC3: การมอบอํานาจที่ชัดเจนใหผูนําการเปลี่ยนแปลง
FC4: การสื่อสาร ประชาสัมพันธ และสงเสริมการใชงานซอฟตแวร OpenOffice.org ไป
ยังผูใชอยางตอเนื่อง
FC5: การประเมินแตละลักษณะงานวาสามารถนําซอฟตแวร OpenOffice.org มาใช
ทดแทนซอฟตแวรชุดโปรแกรมสํานักงานเดิมที่ใชอยูได หรือไม
FC6: การจัดทําเอกสารคูมือแนะนําการใชซอฟตแวร OpenOffice.org
FC7: การฝกอบรมการใชงานซอฟตแวร OpenOffice.org แกบุคลากร
FC8:การจัดใหมีบริการ(Support)ใหคําแนะนําชวยเหลือแกบุคลากรในการใชงานซอฟตแวร
FC9: การติดตามและประเมินผลการนําซอฟตแวร OpenOffice.org มาใชงาน
FC10: การสนับสนุนจากภาครัฐใหใชซอฟตแวร OpenOffice.org
ปจจัยที่มีอิทธิพลแฝงตอความตั้งใจ ในการใชซอฟตแวร OpenOffice.org (OOo Behavioral
Intention: OBI) และ/หรือความสําเร็จในการเปลี่ยนมาใชซอฟตแวร OpenOffice.org (OOo
Migration Success: OMS) ขององคกรธุรกิจนั้น พิจารณาจากตัวแบบ UTAUT ไดแก (1) เพศ (2)
อายุ (3) ประสบการณในการใชซอฟตแวรชุดโปรแกรมสํานักงาน และ (4) ความสมัครใจในการ
ใชงาน
ความสําเร็จในการเปลี่ยนมาใชซอฟตแวร OpenOffice.org (OMS) จะวัดจาก (1) ความพึงพอใจของ
ผูใช (User Stisfaction) (OMS1) และ/หรือ (2) ปริมาณการใช (Usage) ซอฟตแวร OpenOffice.org
เพือ่ ใหงานของผูใชสําเร็จ (OMS2)

แนวคิด/ทฤษฎี/เอกสาร/งานวิจัยที่เกี่ยวของ
Diffusion of Innovation Theory in IS, UTAUT, Venkatesh, V. and
Bala, H. (2012), สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (2553: 4-28),
Abdelwahab (2009: ii), สัมพันธ ระรื่นรมย (2553, 2554), Dennis and
Wixom and Tegarden (2008: 500), Benlian (2010:9-10), Moore and
Benbasat (1991, cited in Venkatesh et al., 2003: 452)
Diffusion of Innovation Theory in IS, UTAUT, Venkatesh et al.
(2003: 450) Davis et al. 1989 and Moore and Benbasat (1991, cited in
Venkatesh et al. (2003: 451)
UTAUT, Venkatesh et al. (2003: 451-452), Kotter (2002), Rawstorne,
Jayasuriya and Caputi (1998: 325-330, 2000: 35-44 อางถึงใน เรวัต
แสงสุริยงค, 2547: 141), Dennis, Wixom and Tegarden (2005: 495,
500), Rossi and Scotto and Sillitti and Succi (2006: 64), Samphan
Raruenrom (2010), AlAwadhi and Morris (2008: 4), International
Open Source Network (2010)
UTAUT, Venkatesh et al. (2003: 453), Reichl and Brusic (2009: 38),
Kurt Lewin (1947: 5-41, cited in Dennis and Wixom and Tegarden
(2008: 488-509), สัมพันธ ระรื่นรมย (2553), Kotter (2002),
Abdelwahab (2009:ii), Ajzen (19910; Taylor and Todd (1995a, 1995b,
cited in Venkatesh et al., 2003: 454), Thompson et al. (1991, cited in
Venkatesh et al., 2003: 454), สํานักงานสถิติแหงชาติ (2553: 38), เร
วัตร แสงสุริยงค (2547: 135)

UTAUT,
Venkatesh et. al., 2003 Cited in York University (2005b)
Rawstorne, Jayasuriya and Caputi (1998: 325-330, 2000: 35-44 อางถึง
ใน เรวัต แสงสุริยงค, 2547: 141)
UTAUT,
Delone and McLean IS success model
DeLone & McLean (2002, 2003, cited in York University (2010)

ทั้งนี้ รายละเอียดของปจจัยแตละดานจากการทบทวนวรรณกรรมครั้งนี้ นําไปสูการกําหนดสมมติฐานการวิจัยตอไป
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2. วิธีการศึกษา
2.1 สมมติฐานงานวิจัย
จากการทบทวนวรรณกรรมซึ่งเกี่ยวของกับการเปลี่ยนซอฟตแวรชุดโปรแกรมสํานักงานมาเปนซอฟตแวรชุดโปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟศดอทอ็อก
ในองคกรธุรกิจ สามารถกําหนดสมมติฐานการวิจัย 5 สมมติฐาน ในการศึกษาปจจัยความสําเร็จของการเปลี่ยนมาใชซอฟตแวรดังกลาว ในองคกรธุรกิจ ดังนี้
สมมติฐานที่ 1 (H1): ความคาดหวังดานความสามารถของซอฟตแวรชุดโปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟศดอทอ็อก (PE) มีความสัมพันธอยางมี
นัยสําคัญกับความตั้งใจในการใชซอฟตแวรดังกลาว โดยเพศ และอายุมีความสัมพันธแฝง (Moderate) กับความสัมพันธดังกลาว
สมมติฐานที่ 2 (H2): ความพยายามที่ผูใชคาดวาจะตองทุมเทลงไปในการใชงานซอฟตแวรชุดโปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟศดอทอ็อก (EE) มี
ความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญกับความตั้งใจในการใชซอฟตแวรดังกลาว โดยเพศ อายุ และประสบการณในการใชซอฟตแวรชุดโปรแกรมสํานักงานมี
ความสัมพันธแฝง กับความสัมพันธดังกลาว
สมมติฐานที่ 3 (H3): อิทธิพลทางสังคม (SI) มีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญกับความตั้งใจในการใชซอฟตแวรชุดโปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟศดอทอ็
อก โดยเพศ อายุ ประสบการณในการใชซอฟตแวรชุดโปรแกรมสํานักงาน และความสมัครใจในการใชงาน มีความสัมพันธแฝงกับความสัมพันธดังกลาว
สมมติฐานที่ 4 (H4): ความตั้งใจในการใชซอฟตแวรชุดโปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟศดอทอ็อก (OBI) มีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญกับ
ความสําเร็จในการเปลี่ยนมาใชซอฟตแวรดังกลาว
สมมติฐานที่ 5 (H5): เงื่อนไขการอํานวยความสะดวก (FC) มีความสัมพันธกับความสําเร็จในการเปลี่ยนมาใชซอฟตแวรชุดโปรแกรมสํานักงานโอเพ
นออฟฟศดอทอ็อก โดยอายุ และประสบการณในการใชซอฟตแวรชุดโปรแกรมสํานักงาน มีความสัมพันธแฝงกับความสัมพันธดังกลาว
2.2 การเก็บขอมูล
ประชากรในการศึกษา ไดแก ผูใชซอฟตแวรชุดโปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟศดอทอ็อกในองคกรธุรกิจในประเทศไทยที่เปลี่ยนมาใชซอฟตแวร
ดังกลาวแลวไมนอยกวา 2 ป (นับถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2553) โดยกําหนดแผนการสุมตัวอยางแบบโควตา คํานึงถึงสัดสวนของจํานวนผูใชในองคกรธุรกิจที่
เปนหนวยการสุม จากนั้นจึงเลือกตัวอยางแบบเจาะจง จํานวน 5 องคกร (ไดแก การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย การเคหะแหงชาติ บริษัท ดี เอช เอ สยามวา
ลา จํากัด บริษัท เอส แอนด พี ชินดิเคท จํากัด (มหาชน) และบริษัทไทยประกันชีวิต จํากัด) โดยเปนองคกรประเภทธุรกิจและรัฐวิสาหกิจ ไดขนาดตัวอยาง
ซึ่งกําหนดขนาดตัวอยางโดยการประมาณคาสัดสวนประชากร (π) เนื่องจากไมทราบประชากรที่แนนอน ที่ระดับความเชื่อมั่น รอยละ 95 (z = 1.96) มีขนาด
ตัวอยางประมาณ 385 คน เผื่อความผิดพลาดและไมครบถวนของแบบสอบถาม รอยละ 10 = 424 คน ทั้งนี้ จากการสงแบบสอบถามออกไปยังหนวยงานซึ่ง
เปนกลุมตัวอยาง (ระหวางเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2554) โดยไดรับแบบสอบถามที่มีความสมบูรณเพียงพอตอการวิเคราะหขอมูล จํานวน 497 ชุด
เครื่องมือที่ใชในการทําวิจัยครั้งนี้ ไดแก (1) แบบสอบถาม ประกอบดวยคําถามปลายปด และคําถามปลายเปด ผสมผสานกัน (2) การสัมภาษณ โดยใชการ
สัมภาษณที่ไมเปนทางการจากผูที่ทําหนาที่เปนที่ปรึกษาดานการเปลี่ยนมาใชซอฟตแวรชุดโปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟศดอทอ็อกในองคกรธุรกิจ และ
(3) การจัดประชุมกลุมเจาะจง (Focus group) เมื่อวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2554 เวลา 12:30-17:00 น. ณ หองประชุม หนวยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
กรุงเทพมหานคร โดยมีการประชุมระดมความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ และผูมีประสบการณจากองคกรที่นําซอฟตแวรชุดโปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟ
ฟศดอทอ็อกมาใช จํานวน 20 คน

3. ผลการศึกษาและอภิปรายผล
3.1 ผลการวิเคราะหขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับกลุมตัวอยาง
ผลการวิเคราะหขอมูล พบวา กลุมตัวอยาง จํานวน 497 สวนใหญเขามาทํางานในองคกรกอนที่จะเปลี่ยนมาใชซอฟตแวรชุดโปรแกรมสํานักงานโอเพ
นออฟฟศดอทอ็อก สวนผูที่เขามาทํางานระหวาง และภายหลังการเปลี่ยนมาใชซอฟตแวรฯ มีจํานวนที่ใกลเคียงกัน โดยคิดเปนรอยละ 61.56 รอยละ 19.32
และรอยละ 19.30 ตามลําดับ ทั้งนี้ กลุมตัวอยางทุกตําแหนงงานมีปริมาณการใชซอฟตแวรฯ เฉลี่ยเพื่อทําใหงานสําเร็จตามภารกิจใกลเคียงกัน ระหวางรอยละ
42.62 ถึง 50.97 โดยทุกระดับตําแหนงงานจะใชโปรแกรมประมวลคํา (Writer) มากที่สุด รอยละ 92.95 รองลงมาคือ โปรแกรมตารางทําการ (Calc) และ
โปรแกรมนําเสนอ (Impress) รอยละ 74.66 และ รอยละ 34.41 ตามลําดับ นอกจากนี้ กลุมตัวอยางสวนใหญในทุกตําแหนงงาน รอยละ 72.43 สนับสนุนให
องคกรใชซอฟตแวรชุดโปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟศดอทอ็อกตอไป สวนที่เหลืออีกรอยละ 26.76 ตองการใหองคกรเปลี่ยนกลับไปใชซอฟตแวรชุด
โปรแกรมสํานักงานไมโครซอฟท
3.2 ผลการวิเคราะหปจจัยและทดสอบสมมติฐาน
การวิจัยครั้งนี้ ไดวิเคราะหปจจัยโดยใชการวิเคราะหความถดถอยและสหสัมพันธเชิงซอน และทดสอบสมมติฐานโดยสถิติทดสอบ t ซึ่งผลการวิเคราะห
ปจจัยและทดสอบสมมติฐาน ปรากฏผลดังแผนภาพที่ 1 และสรุปสาระสําคัญไดดังนี้
1) ความคาดหวังดานความสามารถของซอฟตแวรชุดโปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟศดอทอ็อก (PE) มีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
กับความตั้งใจในการใชซอฟตแวร โดยปจจัยของความคาดหวังดานความสามารถของซอฟตแวรฯ ที่มีความสัมพันธกับความตั้งใจในการใชซอฟตแวรฯ ไดแก
• PE1: ความสามารถของซอฟตแวรฯ ในการรองรับลักษณะงานที่ทําอยู
• PE2: ความเขากันไดกับรูปแบบเอกสารชุดโปรแกรมสํานักงานอื่น
• PE4: ความเขากันไดกับซอฟตแวรขององคกรภายนอก/บริษัทคูคา
• PE5: ประโยชนที่องคกรจะไดรับเมื่อนําซอฟตแวรฯ มาใชงาน
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2) ความพยายามที่ผูใชคาดวาจะตองทุมเทลงไปในการใชงานซอฟตแวรชุดโปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟศดอทอ็อก มีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 กั บความตั้งใจในการใชซอฟตแวรฯ โดยปจจัยของความพยายามที่ผูใชคาดวาจะต องทุมเทลงไปในการใช งานซอฟตแวรฯ ที่ มี
ความสัมพันธกับความตั้งใจในการใชซอฟตแวรฯ ไดแก
• EE1: ความงายในการใชงานซอฟตแวรฯ
• EE2: ความงายในการเรียนรูเกี่ยวกับซอฟตแวรฯ
3) อิทธิพลทางสังคม มีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 กับความตั้งใจในการใชซอฟตแวรชุดโปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟ
ฟศดอทอ็อก โดยความสมัครใจในการใชงานมีความสัมพันธแฝงกับความสัมพันธดังกลาว อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยอิทธิพลทางสังคมที่มี
ความสัมพันธกับความตั้งใจในการใชซอฟตแวรฯ ไดแก
• SI1: นโยบายขององคกรบังคับใหเปลี่ยนมาใชซอฟตแวรฯ
• SI4: เพื่อนรวมงาน (มีอิทธิพลตอการใชงานซอฟตแวรของบุคคลวาควรใช หรือไมควรใชซอฟตแวร)
4) ความตั้งใจในการใชงานซอฟตแวรชุดโปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟศดอทอ็อก (OBI) มีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 กับ
ความสําเร็จในมาใชซอฟตแวรฯ
5) เงื่อนไขการอํานวยความสะดวกมีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 กับความสําเร็จในการเปลี่ยนมาใชซอฟตแวรชุดโปรแกรม
สํานักงานโอเพนออฟฟศดอทอ็อก ไดแก
• FC1: มีแผนการเปลี่ยนแปลงมาใชซอฟตแวรฯ ที่ชัดเจน
• FC2: พันธสัญญา (Commitment) และการมีสวนรวมของผูใชในการนําซอฟตแวรฯ มาใชงานในองคกร
• FC5: การประเมินแตละลักษณะงานวาสามารถนําซอฟตแวรฯ มาใชทดแทนซอฟตแวรชุดโปรแกรมสํานักงานเดิมที่ใชอยูได หรือไม
• FC8: การจัดใหมีบริการ (Support) ใหคําแนะนําชวยเหลือแกบุคลากรเมื่อมีปญหาการใชงานซอฟตแวรฯ
ทั้งนี้ อายุ และประสบการณในการใชซอฟตแวรชุดโปรแกรมสํานักงาน ไมมีความสัมพันธแฝงกับความสัมพันธตางๆขางตน
***

**

หมายเหตุ: *กําหนดระดับนัยสําคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ 0.05 (p<0.05), n = 497; นําเสนอเฉพาะตัวแปรอิสระที่มีความสัมพันธกับตัวแปรตามที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
เทานั้น; Cons. = คาคงที่ในสมการความสัมพันธนั้นๆ **คาสัมประสิทธิ์ความถดถอยของ VU ในสมการความสัมพันธของปจจัย SI และ OBI (สมมติฐาน H3) ***
คาสัมประสิทธิ์ความถดถอยของ OBI ในสมการความสัมพันธของปจจัย OBI และ OSM1 (สมมติฐาน H4)

แผนภาพที่ 1 สรุปผลการวิเคราะหปจจัยความสําเร็จของการเปลี่ยนมาใชซอฟตแวรชุดโปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟศ
ดอทอ็อกในองคกรธุรกิจในภาพรวม และผลการทดสอบสมมติฐาน
3.3 อภิปรายผลการวิจัย
จากสรุปผลการวิจัยมีประเด็นที่นาสนใจนํามาอภิปรายผลไดดังนี้
1) การศึกษาครั้งนี้ พบวาตัวแบบการเปลี่ยนมาใชซอฟตแวรชุดโปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟศดอทอ็อกในองคกรธุรกิจใหประสบ
ความสําเร็จ สอดคลองกับกรอบแนวคิดการวิจั ย ซึ่งดั ดแปลงมาจากตัวแบบการหลอมรวมทฤษฎีการยอมรับและการใชเ ทคโนโลยี (UTAUT)
(Venkatesh et al., 2003: 447) ยกเวนปจจัยแฝง เพศ อายุ ประสบการณในการใชงานซอฟตแวรชุดโปรแกรมสํานักงาน ซึ่งไมมีความสัมพันธแฝงตาม
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สมมติฐานที่ตั้งไว ทั้งนี้ อาจเปนเพราะวาซอฟตแวรชุดโปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟศดอทอ็อกเปนโปรแกรมพื้นฐานที่ใชกันทั่วไป ซึ่งเปน
โอกาสในการสงเสริมการนําซอฟตแวรฯ มาใชในองคกรธุรกิจใหประสบความสําเร็จไดงายยิ่งขึ้น
2) ปจจัยความสมัครใจในการใชงาน มีอิทธิพลแฝงระหวางอิทธิพลทางสังคมกับความตั้งใจในการใชซอฟตแวรฯ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 สอดคลองกับรายงานการศึกษาของ Rawstorne, Jayasuriya and Caputi (1998: 325-330, 2000: 35-44 อางถึงใน เรวัต แสงสุริยงค, 2547: 141) ซึ่งพบวาตัว
แปรดานการบังคับมีอิทธิพลตอการใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยางมีนัยสําคัญเชนกัน แตมีอิทธิพลนอยกวาตัวแปรดานความสมัครใจ รวมทั้ง สอดคลองกับตัว
แบบ Technology Acceptance Model 3 (TAM3)
3) กลุมตัวอยางซึ่งเปนผูบริหารระดับกลางขึ้นไปขององคกรที่ศึกษา พบวา การสนับสนุนจากภาครัฐใหใชซอฟตแวรฯ เชน การจัดฝกอบรมโดยไมคิด
คาใชจาย การสงเจาหนาที่เขามาใหคําแนะนํา สงเสริมใหองคกรเปลี่ยนมาใชซอฟตแวรฯ มีความสัมพันธกับความสําเร็จในการเปลี่ยนมาใชซอฟตแวรฯ อยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

4. สรุป
จากการวิจัยในครั้งนี้ พบปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จของการเปลี่ยนมาใชซอฟตแวรชุดโปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟศในองคกรธุรกิจ ทั้งโดยตรง
และโดยออมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ไดแก ความคาดหวังดานความสามารถของซอฟตแวร (PE) ความพยายามที่ผูใชคาดวาจะตองทุมเทลงไป
ในการใชงานซอฟตแวร (EE) อิทธิพลทางสังคม (SI) เงื่อนไขการอํานวยความสะดวก (FC) และความสมัครใจในการใชงาน จึงมีขอเสนอแนะในการนํา
ซอฟตแวรชุดโปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟศดอทอ็อกมาใชในองคกรธุรกิจใหประสบความสําเร็จ ดังนี้
1) การเตรียมการกอนการเปลี่ยนแปลง
องคกรควรประเมินแตละลักษณะงานวาสามารถนําซอฟตแวรดังกลาว มาใชทดแทนซอฟตแวรชุดโปรแกรมสํานักงานเดิมที่ใชอยูได หรือไม หาก
ไดจึงทําการถอนซอฟตแวรชุดโปรแกรมสํานักงานเดิม และนําซอฟตแวรชุดโปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟศดอทอ็อก มาติดตั้งใชงาน พรอมทั้งปรับปรุง
และพัฒนาความสามารถของชุดโปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟศดอทอ็อก ใหรองรับลักษณะงานในองคกร ใหเขากันไดกับซอฟตแวรขององคกรภายนอก/
บริษัทคูคามากที่สุดเทาที่จะทําได เขารูปแบบเอกสารชุดโปรแกรมสํานักงานอื่น มากที่สุดเทาที่จะทําได ปรับปรุงใหซอฟตแวรฯ มีความงายในการใชงาน
(หากสามารถทําได) หรือใชกลไกที่ทําใหผูใชใชงานซอฟตแวรไดงายขึ้น เชน การสรางเทมเพลต การเลือกใชสไตล Macro เปนตน รวมทั้ง ควรจัดใหมีสื่อที่
งายในการเรียนรูการใชซอฟตแวรฯ โดยสอดคลองกับความตองการของบุคลากรในองคกร
ทั้งนี้ ในระยะแรก องคกรควรมีการจัดทําแผนการเปลี่ยนแปลงมาใชซอฟตแวรฯ (OOo Migration Plan) ขององคกรใหชัดเจน และประกาศใหบุคลากร
ในองคกรที่เกี่ยวของทั้งหมดไดรับทราบ รวมทั้ง อธิบายถึงประโยชนที่จะไดรับ โดยเฉพาะประเด็นการลดคาใชจายดานซอฟตแวร และลดการละเมิดลิขสิทธิ์
2) การดําเนินการระหวางการเปลี่ยนแปลง
ระยะแรก องคกรควรมีนโยบายบังคับใหพนักงานเปลี่ยนมาใชซอฟตแวรชุดโปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟศดอทอ็อก พรอมทั้ง เสริมสรางให
พนักงานในองคกรเกิดความสมัครใจในการใชงาน เชน การใชมาตรการจูงใจ การใหรางวัล ยกยองชมเชย เปนตน นอกจากนั้น เพื่อนรวมงานเปนกลไกสําคัญ
ในการชักจูง หรือชี้แนะใหพนักงานดวยกันเองหันมาใชซอฟตแวรชุดโปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟศดอทอ็อก อีกประการหนึ่ง คือ องคกรควรสรางพันธ
สัญญา และการมีสวนรวมของผูใชในการนําซอฟตแวร ชุดโปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟศดอทอ็อกมาใชงานในองคกร โดยจะตองดําเนินการอยางจริงจัง
ทั่วถึง และตอเนื่อง
3) การดําเนินการภายหลังการเปลี่ยนแปลง
องคกรควรจัดใหมีบริการใหคําแนะนําชวยเหลือแกพนักงาน เมื่อมีปญหาจากการใชงานซอฟตแวรฯที่เพียงพอ และสามารถสนองตอบความ
ตองการของผูรับบริการไดอยางรวดเร็ว
อนึ่ง ในการทําวิจัยตอไป ควรขยายกลุมการศึกษาปจจัยความสําเร็จของการเปลี่ยนมาใชซอฟตแวรชุดโปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟศ ในหนวยงาน
ภาครัฐ และประชาชนทั่วไป รวมทั้ง มีการศึกษาตอเนื่องในระยะยาวเชนกอนเปลี่ยน ชวงเปลี่ยน และหลังการเปลี่ยนแปลง เพื่อคนหาตัวแบบในการเปลี่ยนมา
ใชซอฟตแวรดังกลาว ใหประสบความสําเร็จอยางยั่งยืนในองคกรตางๆ ทั้งภาครัฐ และภาคประชาชนตอไป
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ผลการประยุกตการใชงานระบบรายงานอุบตั ิการณความเสี่ยงในโรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอรเนชั่นแนล
สําหรับการจัดการบริหารความเสี่ยงดานการพยาบาล
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บทคัดยอ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค 1) เพื่อพัฒนาระบบรายงานอุบัติการณความเสี่ยงในโรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอรเนชั่นแนล สําหรับการจัดการ
บริหารความเสี่ยงดานการพยาบาล และ 2) เพื่อศึกษาผลประยุกตการใชงานระบบรายงานอุบัติการณความเสี่ยงในโรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอรเนชั่นแนล
สําหรับการจัดการบริหารความเสี่ยงดานการพยาบาล กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ เจาหนาที่ผูใชงานระบบ จํานวน 100 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคือ
ระบบรายงานอุบัติการณความเสี่ยงในโรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอรเนชั่นแนล สําหรับการจัดการบริหารความเสี่ยงดานการพยาบาล และแบบสอบถาม
ความพึงพอใจของผูใชงานระบบ เพื่อเก็บรวบรวมความพึงพอใจ และวิเคราะหขอมูลดวยสถิติพื้นฐาน ไดแก คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จาก
ผลการวิจัยพบวา ผลประยุกตการใชงานระบบรายงานอุบัติการณความเสี่ยงในโรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอรเนชั่นแนล สําหรับการจัดการบริหารความ
เสี่ยงดานการพยาบาล ไดคาเฉลี่ยเทากับ 4.32 สามารถสรุปไดวาระบบ การพัฒนาระบบรายงานอุบัติการณความเสี่ยงในโรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร
เนชั่นแนล สําหรับการจัดการบริหารความเสี่ยงดานการพยาบาล ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพที่ดี และสามารถนําไปใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
คําสําคัญ: ระบบรายงานอุบัติการณความเสีย่ ง จัดการบริหารความเสี่ยง การพยาบาล

Abstract
This study aimed 1) to develop the risk of incident reports Bangpakok 9 International Hospital. Management, risk management, nursing, and 2)
to study the application of the system, incident reports, risk Bangpakok 9 International Hospital. For the management of health risks. The sample used in this
study was the uses of the 100 staff members were used. Incident reporting system, risk Bangpakok 9 International Hospital. For the management of health
risks. And the satisfaction of the system. To collect customer satisfaction. And analyze data with basic statistics, including mean and standard deviation. The
results were as follows. The application of the system, incident reports, risk Bangpakok 9 International Hospital. For the management of health risks. The
average value of 4.32 can be concluded that system. Development of incident reports, risk Bangpakok 9 International Hospital. For the management of
health risks. Developed with good performance. And can be used effectively.
Keywords : Incident reporting ystem, Risk management, Nursing.

1. บทนํา

ความเจริญกาวหนาทางขอมูลขาวสารและเทคโนโลยี ทําใหประชาชนตื่นกลัวตอความตองการการบริการที่มีคุณภาพ ซึ่งทําใหเกิดความคาดหวัง
ที่ไมตรงกันระหวางผูใหและผูรับการบริการรักษา (ฑิณกร, 2550) ผูที่เขามาใชบริการในโรงพยาบาล จึงคาดหวังที่จะไดรับบริการที่ดีและปลอดภัยจาก
โรงพยาบาล เมื่อเกิดความผิดพลาดในการรักษาพยาบาล ฝายผูใหบริการ (แพทย พยาบาลและโรงพยาบาล) มีโอกาสที่จะถูกฟองรองเรียกคาเสียหายมาก
ขึ้น ความผิดพลาดในการรักษานั้นไมวาจะเกิดขึ้นจากความไมตั้งใจ จากเหตุสุดวิสัย หรือจากการขาดความระมัดระวังของทางผูใหการรักษาก็ตาม ยอม
สงผลกระทบตอความเชื่อมั่นที่สังคมมีตอระบบการบริการดานสาธารณสุข อีกทั้งการฟองรองทางการแพทยที่มีแนวโนมที่สูงขึ้นอยางตอเนื่องจากสถิติที่
กระทรวงสาธารณสุขที่รวบรวมไวระหวางป พ.ศ. 2539-2553 พบวามีทั้งสิ้น 179 คดี เปนคดีแพง 126 คดี คดีอาญา 14 คดี และคดีผูบริโภค 39 คดี (ดวงกมล
, 2553) ผลจากการฟองรองบุคลากรทางการแพทยทั้งทางเพงและทางอาญา สงผลใหแพทยโดยเฉพาะแพทยในโรงพยาบาลชุมชนเกิดความกดดัน ไมกลา
รักษาผูปวย เนื่องจากไมใชแพทยเฉพาะทางจึงสงตอผูปวยใหกับโรงพยาบาลศูนย ทําใหโรงพยาบาลศูนยเกิดปญหาคนไขลนและสงผลใหคนไขไดรับการ
รักษาที่ชา อาจสงผลกระทบถึงชีวิตและความปลอดภัยของผูปวย สาเหตุในการรักษาพยาบาลที่สงผลกระทบตอความปลอดภัยของผูป ว ยจะมาจากสาเหตุใด
ก็ตามการสอบสวนและฟองรองเพื่อหาผูรับผิดชอบตอความสูญเสียนั้นไมใชทางเลือกที่ดีที่สุดตอทั้งผูใหการรักษา วิธีการที่ดีที่สุดคือการแนวทางในการ
ปองกันและลดความเสี่ยง โดยลดโอกาสและบรรเทาความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้น และทําใหการรักษาพยาบาลมี ความปลอดภัยตอผูป วยมากที่สุ ด
(กระทรวงสารณสุข กรมสุขภาพจิต, 2550) การพัฒนาระบบคุณภาพและมาตรฐานโรงพยาบาลนาจะเปนสิ่งที่ทุกภาคสวนควรตระหนักและใหความสําคัญ
เปนอยางยิ่ง ระบบริหารความเสี่ยงในโรงพยาบาล จึงเปนเครื่องมือหนึ่งที่จะชวยใหระบบการรักษาพยาบาลมีคุณภาพเกิดความปลอดภัยสูงสุดตอทั้งผูรับ
การรักษาและผูใหการรักษา โดยความเสี่ยงและความปลอดภัยเปนหัวใจสําคัญของโรงพยาบาล เพราะเปนสิ่งที่ชวยสรางความเชื่อมั่น ความศรัทธา ความ
ปลอดภัยตอผูใชบริการ วาไดรับการรักษาพยาบาลที่ดี มีคุณภาพ มีความปลอดภัย ดังนั้นระบบรายงานอุบัติการณความเสี่ยงจึงเปนงานหลักที่สําคัญของ
โรงพยาบาล ในการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลใหไดมาตรฐานและมีความปลอดภัยตอผูใชบริการ
โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอรเนชั่นแนล มีความมุงมั่นในการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล จึงมีการพัฒนาระบบรายงานอุบัติการณความเสี่ยง
การศึกษานี้เปนการศึกษาพัฒนาเชิงระบบ มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาระบบรายงานอุบัติการณความเสี่ยงในดานการคนหา การรายงาน และการจัดการกับ
ความเสี่ยงที่เกิดขึ้น โดยดําเนินงาน เริ่มตั้งแตการวิเคราะหระบบรายงานอุบัติการณความเสี่ยง การกําหนดกลยุทธ และกิจกรรมในการดําเนินงาน การพัฒนา
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ระบบ ผลการดําเนินงาน คือ ไดพัฒนาระบบรายงานอุบัติการณความเสี่ยง การแบงระดับอุบัติการณความเสี่ยง การจัดทําบัญชีอุบัติการณความเสี่ยง และ
การรายงานอุบัติการณความเสี่ยง รวมถึงการใหความรูกับบุคลากรทุกระดับ เรื่อง อุบัติการณความเสี่ยง การพัฒนาระบบรายงานอุบัติการณความเสี่ยง ตอง
อาศัย ความรู ความเขาใจ ตระหนักถึงความสําคัญ และตองไดรับความรวมมือรวมใจจากเจาหนาที่ทุกระดับ รวมทั้งผูบริหารควรใหการสนับสนุน พรอม
กับรวมกระตุน การคนหาอุบัติการณความเสี่ยง การรายงานอุบัติการณความเสี่ยง จัดการอุบัติการณความเสี่ยง ของเจาหนาที่ โดยมุงเนนการพัฒนา
ระบบงานทุกสวน เพื่อนําไปสูการสรางวัฒนธรรมความปลอดภัยใหเกิดขึ้นในโรงพยาบาลตอไป
ระบบรายงานอุบัติการณความเสี่ยง ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อรวบรวมและจัดเก็บขอมูลจากแหลงขอมูลตางๆ ทั้งภายในและภายนอกโรงพยาบาลอยางมี
หลักเกณฑ ตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับและมาตรฐานของระบบรับรองคุณภาพตางๆ เพื่อนํามาประกอบผลและจัดรูปแบบใหไดสารสนเทศที่ชวยสนับสนุน
การทํางาน และการตัดสินใจในดานตางๆ เพื่อใหการดําเนินงานของโรงพยาบาลเปนไปอยางมีประสิทธิภาพทําใหบุคลากรปฏิบัติงานไดสะดวกและ
รวดเร็ว มีเวลามาพัฒนาคุณภาพบริการใหดีขึ้น โดยสวนใหญแลว ระบบรายงานอุบัติการณความเสี่ยงจะเปนโปรแกรมคอมพิวเตอรที่ไดรับการพัฒนาขึ้น
จากโปรแกรมระบบฐานขอมูล ประสบการณและความรูของผูบริหารและผูดําเนินการ โดยมีการเชื่อมโยงขอมูลตางๆ ที่เกิดขึ้นภายในโรงพยาบาลเขา
ดวยกัน เชน ขอมูลผูปวย เหตุการณอุบัติการณตางๆ ที่เกิดขึ้นในโรงพยาบาล โดยการทํางานของระบบจะเปนการทํางานแบบ Interactive คือ จัดการขอมูลที่
เกิดขึ้นจากแตละหนวยงาน เชน แผนกผูปวยนอก หองผาตัด ฯลฯ และสามารถรวบรวมขอมูลตาง ๆ ที่เกิดขึ้นทันทีจากแตละหนวยงานมาใชประมวลผลได
ทันทีทันใด ซึ่งจะทําใหประสิทธิภาพในการบริการและการบริหารจัดการในโรงพยาบาลเพิ่มมากขึ้น
จากการที่ผูวิจัยไดเขาไปศึกษาระบบริหารความเสี่ยงของโรงพยาบาลพบวา ระบบริหารความเสี่ยงที่ดําเนินการอยูเปนการบริหารความเสี่ยงใน
เชิงตั้งรับมากกวาเชิงปองกัน โดยแบงประเภทของความเสี่ยงออกเปน 2 ดานหลัก คือ 1) ความเสี่ยงทางดานคลินิก (Clinical Risk) และ 2) ความเสี่ยงทั่วไป
(Non-Clinical Risk) และแบงระดับความรุนแรงของอุบัติการณ ในกรณีความเสี่ยงทั่วไปเปน 3 ระดับ โดยไดใหคํานิยามของความรุนแรงในแตละระดับดัง
ตารางที่ 1 และในกรณีความเสี่ยงทางคลินิกแบงระดับความรุนแรงเปน 9 ระดับ โดยไดใหคํานิยามของความรุนแรงในแตละระดับดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงทั่วไป
ระดับ
1
2
3

นิยาม
เกิดความเสี่ยงแตไมสงผลกระทบตอบุคลากร / องคกร ควรเพิ่มความระมัดระวัง
สงผลกระทบตอบุคลากร / องคกรเกิดความเสียหายที่แกไขได
สงผลกระทบตอบุคลากร / องคกร เกิดความเสียหายแกไขไมได เชน สูญเสียคาใชจาย เสียชื่อเสียง

ตารางที่ 2 ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงทางคลินิก
ระดับ
A
B
C
D
E
F
G
H
I

นิยาม
เหตุการณซึ่งมีโอกาสกอใหเกิดความคลาดเคลื่อน
เกิดความคลาดเคลื่อนแตยังไมถึงผูปวย
เกิดความคลาดเคลื่อนกับผูปวยแตไมทําใหผูปวยไดรับอันตราย
เกิดความคลาดเคลื่อนกับผูปวย สงผลใหตองเฝาระวังตอ
เกิดความคลาดเคลื่อนกับผูปวย สงผลใหเกิดอันตรายชั่วคราวและตองมีการบําบัดรักษา
เกิดความคลาดเคลื่อนกับผูปวย สงผลใหเกิดอันตรายชั่วคราวและตองนอนโรงพยาบาลหรือนอนนานขึ้น
เกิดความคลาดเคลื่อนกับผูปวย สงผลใหเกิดอันตรายถาวรแกผูปวย
เกิดความคลาดเคลื่อนกับผูปวยสงผลใหตองทําการชวยชีวิต
เกิดความคลาดเคลื่อนกับผูปวยซึ่งอาจเปนสาเหตุของการเสียชีวิต

ปจจุบันทางโรงพยาบาลมีระบบรายงานอุบัติการณความเสี่ยงซึ่งดําเนินงานโดยฝายพัฒนาคุณภาพของโรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร
เนชั่นแนล ซึ่งเมื่อมีอุบัติการณเกิดขึ้น เจาหนาที่หรือหนวยงานผูรับผิดชอบจะจัดทําการรายงานและทําการจัดการอุบัติการณที่เกิดขึ้น โดยการเก็บ
บันทึกขอมูลและวิเคราะหขอมูลจากตัวเอกสาร ซึ่งจากการสํารวจรายงานอุบัติการณความเสี่ยงในป 2553 พบวามีจํานวนอุบัติการณที่เกิดขึ้นในป
2553 เปนจํานวนมาก ดังแสดงในภาพที่ 1

ภาพที่ 1 จํานวนอุบัติการณทั้งหมดที่เกิดขึ้นในป พ.ศ. 2553
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ภาพที่ 2 จํานวนอุบัติการณทั้งหมดที่เกิดขึ้นในป พ.ศ. 2553 แยกตามระดับความรุนแรง

ภาพที่ 3 จํานวนอุบัติการณทั้งหมดที่เกิดขึ้นในป พ.ศ. 2553 แยกตามกลุมอุบัติการณ
จากสภาพปญหาในการทํางานดังกลาว จึงมีความจําเปนที่จะตองมีการพัฒนาระบบรายงานอุบัติการณความเสี่ยงเพื่อควบคุมความเสี่ยงและ
อุบัติการณที่เกิดขึ้นภายในโรงพยาบาล และนําเขามาชวยในการทํางาน มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาระบบการบันทึกขอมูล จากการเก็บขอมูลดวย ทําใหการใช
ปริมาณกระดาษลดนอยลง และประหยัดเนื้อที่ในการจัดเก็บขอมูลที่เปนตัวเอกสาร นอกจากนี้การพัฒนาระบบยังชวยใหการสืบคนมีความสะดวก รวดเร็ว
สามารถจัดเก็บและเรียกคนขอมูลไดอยางเปนระบบและสามารถสรุปขอมูลรายงานไดอยางรวดเร็ว เพื่อประโยชนในการบริหารจัดการและการสนับสนุนการ
ตัดสินใจใหมีความทันสมัยตอเหตุการณที่เกิดขึ้น ผูวิจัยในฐานะเปนบุคลากรภายในโรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอรเนชั่นแนล และประกอบกับทาง
โรงพยาบาลมีนโยบายที่จะพัฒนาระบบสารสนเทศใหเปนระบบและมีประสิทธิภาพมากขึ้น สามารถที่จะเชื่อมโยงสารสนเทศภายในโรงพยาบาลได ผูวิจัยจึง
สนใจที่จะศึกษาสภาพปจจุบันของการจัดระบบรายงานอุบัติการณความเสี่ยงในโรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอรเนชั่นแนล ในเรื่องของปญหาและ ความ
ตองการของระบบ ผลการวิจัยที่ไดจะใชเปนแนวทางในการพัฒนาระบบรายงานอุบัติการณความเสี่ยงของโรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอรเนชั่นแนลตอไป
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อพัฒนาระบบรายงานอุบัติการณความเสี่ยงในโรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอรเนชั่นแนล สําหรับการจัดการบริหารความเสี่ยงดานการพยาบาล
2. เพื่อศึกษาผลประยุกตการใชงานระบบรายงานอุบัติการณความเสี่ยงในโรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอรเนชั่นแนล สําหรับการจัดการบริหารความ
เสี่ยงดานการพยาบาล
สมมติฐานการวิจัย
ผลประยุกตการใชงานระบบรายงานอุบัติการณความเสี่ยงในโรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอรเนชั่นแนล สําหรับการจัดการบริหารความเสี่ยงดานการ
พยาบาลอยูในระดับดีและสามารถนําไปใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
ขอบเขตการวิจัย
ประชากรที่ใชในการวิจัย
1. ประชากร ไดแก ผูใชงานระบบรายงานอุบัติการณความเสี่ยงในโรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอรเนชั่นแนล สําหรับการจัดการบริหารความเสี่ยงดาน
การพยาบาล
2. กลุมตัวอยาง คือ ผูใชงานระบบรายงานอุบัติการณความเสี่ยงในโรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอรเนชั่นแนล สําหรับการจัดการบริหารความเสี่ยงดาน
การพยาบาล จํานวน 100 คน โดยวิธีการสุมตัวอยางแบบงาย (Simple random sampling)

2. วิธีการทดลอง
1. การพัฒนาระบบรายงานอุบัติการณความเสี่ยงในโรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอรเนชั่นแนล สําหรับการจัดการบริหารความเสี่ยงดาน
การพยาบาล ผูวิจัยไดใชกรอบแนวคิดการวิจัยดังนี้
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ตัวแปรตน

ตัวแปรตาม

ระบบรายงานอุบตั ิการณความเสี่ยง
ในโรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอรเนชัน่ แนล
สําหรับ การจัดการบริหารความเสี่ยงดานการพยาบาล

ผลการประยุกตใชงานของ
ผูใชงานระบบ

Input

Process

Output

1. วิเคราะหปญหารายงานอุบัติการณ
2. ศึกษาขอมูลที่เกี่ยวของ
3. วิเคราะหแนวทางการแกไขและออกแบบระบบ
1. พัฒนางานตามแนวคิด มีองคประกอบ ดังนี้
- กําหนดสิทธิการเขาถึง
- จัดการขอมูลผูเขาใชงาน
- ระบบจัดการขอมูลรายงานอุบัติการณ
- ระบบรายงานอุบตั ิการณ
2. ทดสอบและปรับปรุงขอมูล
- ไดระบบรายงานอุบตั ิการณความเสี่ยงในโรงพยาบาล
บางปะกอก 9 อินเตอรเนชั่นแนล สําหรับ การจัดการ
บริหารความเสี่ยงดานการพยาบาล

ภาพที่ 4 กรอบแนวคิดการวิจัย
2. แบบประเมินผลประยุกตการใชงานระบบรายงานอุบัติการณความเสี่ยงในโรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอรเนชั่นแนล สําหรับการจัดการบริหาร
ความเสี่ยงดานการพยาบาลทําการวิเคราะหเปรียบเทียบการประเมินผลการใชงานระบบจากผูเชี่ยวชาญ จํานวนทั้งหมด 7 ทาน ที่มีตอระบบรายงานอุบัติการณ
ความเสี่ยง ในดานการประเมินดานความสามารถของระบบ การประเมินดานความปลอดภัยของระบบ การประเมินดานการใชงานระบบ และการประเมินดาน
หนาที่ของระบบ ผลของการพัฒนาออกแบบระบบรายงานอุบัติการณความเสี่ยงของโรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอรเนชั่นแนล ผลของการพัฒนาออกแบบ
ระบบรายงานอุบัติการณความเสี่ยงของโรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอรเนชั่นแนล ประกอบดวยสวนของหนาจอระบบดังนี้

ภาพที่ 5 หนาจอแสดงการสมัครสมาชิกกอนเขาใชระบบ

ภาพที่ 6 หนาจอการแจงรายงานอุบัติการณ

ภาพที่ 7 หนาจอการแสดงรายงานอุบัติการณ

ภาพที่ 8 หนาจอแสดงรายละเอียดรายงานอุบัติการณ
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3. ผลการศึกษาและอภิปรายผล
การวิจัยเรื่อง ระบบรายงานอุบัติการณความเสี่ยงในโรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอรเนชั่นแนล สําหรับการจัดการบริหารความเสี่ยงดานการ
พยาบาลเปนการวิจัยเชิงพัฒนามีวัตถุประสงคเพื่อการพัฒนาระบบรายงานอุบัติการณความเสี่ยงในโรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอรเนชั่นแนล สําหรับ
การจัดการบริหารความเสี่ยงดานการพยาบาลโดยผลของการวิจัยแบงออกเปน 2 สวน คือ
1. ผลของการพัฒนาออกแบบระบบรายงานอุบัติการณความเสี่ยงในโรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอรเนชั่นแนล สําหรับการจัดการบริหารความ
เสี่ยงดานการพยาบาล
2. ผลประยุกตการใชงานของระบบรายงานอุบัติการณความเสี่ยงในโรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอรเนชั่นแนล สําหรับการจัดการบริหารความ
เสี่ยงดานการพยาบาล

ภาพที่ 9 ผลประยุกตการใชงานของระบบ
การวิจัยเรื่อง ระบบรายงานอุบัติการณความเสี่ยงในโรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอรเนชั่นแนล สําหรับการจัดการบริหารความเสี่ยงดานการ
พยาบาลเปนการวิจัยเชิงพัฒนามีวัตถุประสงคเพื่อการพัฒนาระบบรายงานอุบัติการณความเสี่ยงในโรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอรเนชั่นแนล สําหรับการ
จัดการบริหารความเสี่ยงดานการพยาบาลโดยผลของการวิจัยแบงออกเปน 2 สวน คือ ผลของการพัฒนาออกแบบระบบรายงานอุบัติการณความเสี่ยงใน
โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอรเนชั่นแนล สําหรับการจัดการบริหารความเสี่ยงดานการพยาบาลและผลประยุกตการใชงานของระบบรายงานอุบัติการณ
ความเสี่ยงในโรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอรเนชั่นแนล สําหรับการจัดการบริหารความเสี่ยงดานการพยาบาล ซึ่งแบงออกเปน 4 ดาน ไดแก การประเมิน
ดานความสามารถของระบบ การประเมินดานความปลอดภัยของระบบ การประเมินดานการใชงานระบบ และการประเมินดานหนาที่ของระบบ

4. สรุป
ผลประยุกตการใชงานของระบบรายงานอุบัติการณความเสี่ยงในโรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอรเนชั่นแนล สําหรับการจัดการบริหารความเสี่ยง
ดานการพยาบาล จากการวิเคราะหผลประยุกตการใชงานตอระบบรายงานอุบัติการณความเสี่ยง ในภาพรวมและรายดานทุกดาน มีคาผลประยุกตการใชงาน
ของระบบรายงานอุบัติการณความเสี่ยงในโรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอรเนชั่นแนล สําหรับการจัดการบริหารความเสี่ยงดานการพยาบาล อยูในระดับดี
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บทคัดยอ

ปจจุบันภาษา XML ไดเขามามีบทบาทตอองคกรตางๆ ในดานการเก็บขอมูลและแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารบนเว็บไซต เมื่อมีการแลกเปลี่ยน
ขอมูลจะตองอาศัยโครงสรางของเอกสาร XML เพื่อความเขาใจที่ตรงกัน ปจจุบันโครงสรางของเอกสาร XML ที่ใชกันทั่วไปเรียกวา XML Schema สําหรับ
XML Schema จะมีการอธิบายโครงสรางที่ละเอียดและซับซอน จึงทําให XML Schema มีขนาดใหญและยากแกการวิเคราะหเพื่อนําไปประยุกตใชตอไป
งานวิจัยนี้จึงพัฒนาเครื่องมือที่เรียกวา XGEN เปนเครื่องมือสําหรับทําการวิเคราะหและสรางโครงสรางสําหรับเอกสาร XML โดยอัตโนมัติ เพื่อใหไดมาซึ่ง
โครงสรางที่มีขนาดเล็กและมีความซับซอนนอยลง โดยเครื่องมือ XGEN จะรับเอกสาร XML เขามาผานกระบวนการ DOM Parser เพื่อแจกแจงเอกสารใหอยู
ในรูปของโครงสรางตนไม จากนั้นจะเขาสูกระบวนการ Grammar analyzer เพื่อทําการวิเคราะหโครงสรางที่ไดใหอยูในรูปแบบของ Token ตอมาสู
กระบวนการ Grammar optimizer จะทําการยุบ Token ที่มีความซ้ําซอนกัน และกระบวนการสุดทายคือ Grammar transformer จะนํา Token มาแปลงใหอยูใน
รูปแบบของ Grammar rule เพื่อนําไปประยุกตใหตอไป
จากการทดลองพบวาเครื่องมือ XGEN สามารถวิเคราะหและสรางโครงสรางเอกสาร XML ไดอัตโนมัติ และโครงสรางที่ไดมีขนาดลดลงประมาณ
98 เปอรเซ็นตเมื่อเทียบกับขนาดของ XML Schema และมีความซับซอนนอยลงสามารถนําไปประยุกตใชกับเครื่องมือบีบอัดและคลายเอกสาร XML อยาง
XPACK (Mairieng and Pluempitiwiriyawej, 2003)
คําสําคัญ : เอ็กซเอ็มแอล เครื่องมือบีบอัดเอกสารเอ็กซเอ็มแอล กฎไวยากรณ

Abstract

Nowadays, XML widely use for storing and exchanging data on website. The XML must be use the structure when data is exchanged. The structure
describes detail of the whole XML document, called XML schema. The XML schema contains complex detail's format for describing the XML structure. As a
result, the XML schema has a large size and difficult to analysis for using in the compression tool. In this research, XGEN was implemented. XGEN is a tool to
analysis and to generate the XML structure by automatically. The XML structure is generated by XGEN, called GRM. The GRM uses integral number for
describing the meaning of the XML Structure. In this format, the GRM has a smaller size than the XML schema and the GRM is easy to analysis for the
compression tool. XGEN gets the XML document as input and send through the DOM parser. The DOM parser parses the XML document as a tree structure.
Next, the grammar analyzer analysis the tree structure of the document into tokens. Then, the grammar optimizer optimizes duplicated tokens which the output is
optimized tokens. Finally, grammar transformer transforms the optimized tokens into the grammar rule format which contains a number of integral.
In the experimental, XGEN is automatically generated the XML structure, is called GRM. The GRM is less than the XML schema around 98%.
Furthermore, the GRM can support the XML compression tool as XPACK (Mairieng & Pluempitiwiriyawej, 2003).
Keywords: XML, XML Compression, Grammar rule.

1. บทนํา
ปจจุบัน XML (eXtensible Markup Language) ไดเขามามีบทบาทสําหรับองคกรตางๆ เพื่อการเก็บขอมูลและแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารกันผาน
เว็บไซต อีกทั้ง XML ยังไดรับการรับรองจากองคกร W3C ให XML เปนมาตรฐานสําหรับการเก็บและการแลกเปลี่ยนขอมูลบนเว็บไซต สิ่งที่ทําให XML
ไดรับความนิยมมากเนื่องจาก XML มีความยืดหยุนในการใชงานคือ องคกรตางๆ สามารถที่จะสรางเอกสาร XML ในรูปแบบที่มีโครงสรางเฉพาะสําหรับ
องคกรนั้นๆ รวมถึง XML ยังสามารถอธิบายความหมายของขอมูลโดยใชแท็ก ซึ่งแท็กจะประกอบดวยแท็กเปด (Start Tag) และแท็กปด (End tag) แตการใช
แท็กเปดและแท็กปดเพื่ออธิบายความหมายของขอมูลแบบเดียวกันแตมีรายละเอียดตางกันทําใหโครงสรางภายในเอกสาร XML เกิดขึ้นซ้ําๆ กัน และ
โครงสรางภายในเอกสาร XMLนี้สามารถอธิบายโดยใช XML Schema (W3C, 2010) ซึ่งมีประสิทธิภาพสูง แตก็ทําให XML Schema มีขนาดใหญ มีความ
ซับซอนมาก ยากตอการวิเคราะหและทําความเขาใจ ดังนั้น XML Schema จึงตองการเครื่องมือที่มีความสามารถสูงที่จะเรียนรูและวิเคราะหเครื่องหมายตางๆ
ที่ซับซอนภาย XML Schema อีกทั้งยังมีขนาดใหญ ทําใหไมเหมาะสมที่จะนํา XML Schema มาใชกับเครื่องมือสําหรับการบีบอัดเอกสาร XML ไดโดยตรง
XML สามารถอธิบายความหมายของขอมูล โดยผูสรางจะเปนผูกําหนดนิยาม และความหมายของแท็กตางๆ เองตามขอตกลงของ W3C ซึ่งจะทํา
ใหการอานเอกสารเปนไปไดงายและเปนมาตรฐาน เอกสารจะมีความหมายและไมกํากวม ประโยชนของ XML อาจจะมีหลายประการแตประเด็นที่สําคัญและ
เปนจุดเดนของ XML คือการแยกขอมูลออกจากการแสดงผล และการสนับสนุนการแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางแอพพลิเคชันบนอินเทอรเน็ต ภายในเอกสาร
XML จะมีโครงสรางขอมูล 2 ชนิดไดแก 1) โครงสรางขอมูลอยางงาย (Simple type) หมายถึงโครงสรางขอมูลที่ไมมีความซับซอนไมมีการซอนกันภายใน
อิลิเมนต แตละอิลิเมนตจะบรรจุขอมูลภายในแทน 2) โครงสรางขอมูลที่ซับซอน (Complex type) หมายถึงโครงสรางขอมูลที่มีอิลิเมนต แตละอิลิเมนตมีอิลิ
เมนตหรือแอททิรบิวตยอยซอนอยูภายในแตละอิลิเมนตนั้นเปนตน โดยทั้ง 2 โครงสรางนี้จะประกอบไปดวยอิลิเมนต(Element) แอททริบิวต (Attribute) เปน
สวนที่ทําใหอิลิเมนตมีความหมายเปนหนึ่งเดียวไมซ้ํากับอิลิเมนตอื่น (Unique identifier) และขอมูล (Content) ดังจะกลาวถึงในรายละเอียดดังนี้
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แท็กเปด (Start Tag)

<school>

<teacher id=”11”> </teacher>

อิลิเมนต
(Element)

แอททริบิวต (Attribute)

<student>Manee</student>

ขอมูล (Content)

<student>Werapab</student>
</school>

แท็กปด (End Tag)

ภาพที่ 1 องคประกอบหลักของเอกสาร XML
จากภาพที่ 1 เอกสาร XML นี้ประกอบดวยอิลิเมนต schoool teacher และ student ซึ่งแตอิลิเมนตจะประกอบดวยแท็กเปด ไดแก <school>
<teacher> และ <student> และแท็กปด ไดแก </school> </teacher> และ </student> โดยระหวางแท็กเปดและแท็กปดนั้นจะมีขอมูลบรรจุอยูภายในหรือไมก็ได
ไดแก Manee และ Werapab โดยโครงสรางภายในเอกสาร XML จําเปนตองใช XML Schema มาอธิบายความหมายตางๆ เหลานั้น
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
<xs:element name="school">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name = “teacher” type = “xs:string”>
<xs:element name = “student” type = “xs:string”>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:schema>

ภาพที่ 2 XML Schema สําหรับเอกสาร XML ในภาพที่ 1
จากภาพที่ 2 เปนการอธิบายโครงสรางภายในเอกสาร XML โดยให XML Schema ซึ่งพบวามีลักษณะการอธิบายโครงสรางที่ซับซอน
ยากแกการวิเคราะหรวมถึงบางเอกสารที่ใช XML Schema อธิบายนั้น ขนาดของ XML Schema มีขนาดมากกวาขนาดของเอกสาร XML เดิม ทําให
ยากแกการนําไปประยุกตใชกับเครื่องมือสําหรับบีบอัดเอกสาร XML ที่ตองการลดขนาดของเอกสาร XML ใหเล็กที่สุด
งานวิจัยนี้จึงนําเสนอเครื่องมือ XGEN เพื่อที่จะวิเคราะหและสรางโครงสรางสําหรับเอกสาร XML แบบอัตโนมัติโดยโครงสรางที่
วิเคราะหและสรางนั้นจะอยูในรูปของกฎไวยากรณซึ่งใชตัวเลขแทนหมายเลขของกฎไวยากรณทั้งนี้เพื่อจะลดขนาดของโครงสรางใหมีขนาดเล็กเมื่อ
เทียบกับ XML Schema และกฎไวยากรณนี้สามารถนําไปประยุกตใชกับเครื่องมือสําหรับบีบอัดและคลายเอกสาร XML ได ยกตัวอยางเชน XPACK
วัตถุประสงค
วิจัยนี้มีวัตถุประสงคการวิจัยดังนี้
1. เพื่อศึกษาถึงความสัมพันธระหวางกฎไวยากรณกับเอกสาร XML
2. เพื่อศึกษาแบบจําลองขอมูลในรูปแบบของ DOM Tree และการเรียกใชขอมูลของ XML ผาน DOM APIs
3. เพื่อสรางเครื่องมือสําหรับวิเคราะหและสรางกฎไวยากรณ (Grammar rule) เพื่อใชสําหรับเครื่องมือบีบอัดเอกสาร XML

2. ระเบียบวิธีวิจัย
งานวิจัยนี้ไดนําเสนอขั้นตอนการวิเคราะหและสรางโครงสรางเอกสาร XML ผานระบบ XGEN ซึ่งโครงสรางของระบบ XGEN นีป้ ระกอบดวย
4 สวนไดแก 1) DOM Parser ทําหนาที่นําเอกสาร XML มาแจกแจงใหอยูในรูปของโครงสรางตนไม (DOM Tree) เพื่อเก็บไวในหนวยความจํา 2) Grammar
analyzer จะวิเคราะหโครงสราง XML ที่แจกแจงในรูปแบบตนไมใหอยูในรูปของ Tokens 3) Grammar optimizer เปนขั้นตอนการยุบความซ้ําซอนที่เกิด
จากการวิเคราะหโครงสรางในรูปของ Tokens ใหมีความซับซอนนอยลง 4) Grammar transformer เปนการนํา Tokens ที่ผานกระบวนการยุบความ
ซ้ําซอนเพื่อแปลง Tokens เหลานี้ใหอยูในรูปแบบของกฎไวยากรณ (Grammar rule) และสรางไฟลของไวยากรณซึ่งเปนผลลัพธสุดทายของระบบ
XGEN ดังแสดงในภาพที่ 3
Dom Tree

XML
Document

Tokens

Structure Summary

DOM

Grammar

Grammar

Grammar

Parser

Analyzer

Optimizer

Transformer

ภาพที่ 3 โครงสรางของระบบ XGEN
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ขั้นตอนการดําเนินงานของระบบ XGEN
1. DOM Parser ทําหนาที่ในการแจกแจง (Parse) เอกสาร XML โดยจะมีการแจกแจงออกมาในรูปแบบของโครงสรางตนไมเก็บไวใน
หนวยความจําดังแสดงในภาพที่ 4

XML Document

DOM Parser

DOM Tree

ภาพที่ 4 กระบวนการทํางานของ DOM Parser
กระบวนการทํางานของ DOM Parser จะไดผลลัพธที่เรียกวา DOM Tree อยูในลักษณะโครงสรางตนไม โดยจะใชรูปภาพสัญลักษณ
แทนอิลิเมนต (Element) แอททริบิวต (Attribute) และคอนเทนต (Content) ดังนี้
• รูปภาพสัญลักษณ
• รูปภาพสัญลักษณ
• รูปภาพสัญลักษณ

แทนอิลิเมนต
แทนแอททริบิวต
แทนคอนเทนต

เพื่อความเขาใจผูวิจยั จึงขอยกตัวอยางกระบวนการทํางานของ DOM Parser โครงสรางขอมูลที่ซับซอน (Complex type) เนื่องจากคลอบ
คลุมโครงสรางเอกสารเอ็มเอ็มแอลอยางครบถวน
<slideshow title = “Sample”>
<slide type = ”all”>
<title>Wake</title>
</slide>
<slide type = “all”>
<title>
<first> Welcome </first>
</title>
<item></item>
</slide>
</slideshow>

ภาพที่ 5 ตัวอยางเอกสาร XML ที่มีโครงสรางซับซอน (Complex type)
จากภาพที่ 5 เอกสาร XML ที่มีโครงสรางซับซอน ประกอบดวยอิลิเมนต slideshow เปนรูทอิลิเมนต ภายใน slideshow ประกอบดวยอิลิเมนต
slide ที่ภายในประกอบดวยแอททริบิวตและอิลิเมนตยอยซอนอยูภายในอีกชั้นไดแก อิลิเมนต title และ item โดยอิลิเมนต title จะมี 2 ลักษณะคือบรรจุคอน
เทนตภายใน กับมีอิลิเมนต first เปนอิลิเมนตยอยอีกชั้น สวนอิลิเมนต item เปนอิลิเมนตวาง (Empty element) และเมื่อนํามาผานกระบวนการ DOM Parser
เพื่อแจกแจงโครงสรางออกมาในลักษณะโครงสรางตนไมจึงไดผลลัพธดังแสดงในภาพที่ 6
slideshow

title

Sample

slide

slide

type

title

type

all

Wak

all

title

item

first

Welcome

ภาพที่ 6 การแจกแจงโครงสรางซับซอน (Complex type) ในรูปแผนภาพตนไม (DOM tree)
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2. Grammar Analyzer ทําการวิเคราะหแผนภาพตนไม ที่ไดจากกระบวนการ DOM Parser เพื่อใหอยูในรูปของ Tokens โดยใช
สัญลักษณ @ แทนแผนภาพที่เปนแอททริบิวต และ null แทนแผนภาพอิลิเมนตที่ไมมีอิลิเมนตยอยภายใน จากภาพที่ 6 แสดงแผนภาพตนไมของ
โครงสรางเอกสารที่ซับซอนเมื่อนํามาผานกระบวนการ Grammar analyzer เพื่อใหอยูในรูปของ Tokens จะทําใหไดผลลัพธดังแสดงในภาพที่ 7
slideshow:@title,slide,slide
slide:@type,title
@type:null
title:null
slide:@type,title,item
@type:null
title:first
item:null
first:null

ภาพที่ 7 ตัวอยาง Tokens จากการวิเคราะหแผนภาพตนไมของเอกสารที่มีโครงสรางซับซอน
จากภาพที่ 7 แสดง Tokens ตางๆ ประกอบดวย slideshow เปนรูทอิลิเมนต ภายในมี @title slide และ slide เปนอิลเิ มนตยอย ซึ่ง slide
ประกอบดวย @type title และ item เปนอิลิเมนตยอย สวน first item @type ไมมีอิลิเมนตยอยอีกจึงแทนดวย null
3. Grammar Optimizer ขั้นตอนการยุบ Tokens ที่มีความซ้ําซอนจากขั้นตอน Grammar analyzer เพื่อใหมีขนาดเล็กลง และมีความซับซอนนอยลง
ในขั้นตอนนี้จะมีการนับจํานวนอิลิเมนตยอยในแตละอิลิเมนตเพื่อจะนําไปใชในขั้นตอนถัดไป โดยอินพุตของขั้นตอนนี้คือ Tokens ดังแสดงในภาพที่ 7
slideshow:@title,slide,slide

slideshow:@title,slide

@title:null

@title:null

slide:@type,title

slide:@type,title,item

@type:null

@type:null

title:null

title:first

slide:@type,title,item

item:null

@type:null

first:null

title:first
item:null
first:null

ภาพที่ 8 การยุบโครงสรางที่ซับซอนของเอกสาร XML ที่มีโครงสรางซับซอน
จากภาพที่ 8 อิลิเมนต slideshow ประกอบดวยอิลิเมนต @title slide และ item เปนอิลิเมนตยอย แตเมื่อผานกระบวนการ Grammar
Optimizer แลวอิลิเมนต slide จะถูกยุบเหลือเพียงอิลิเมนตเดียวเนื่องจากมีความซ้ําซอนกัน และอิลิเมนตยอยตางๆ ของ slide จะถูกยุบรวมกัน ไดแกอิ
ลิเมนต slide ที่ประกอบดวยอิลิเมนต @type title กับอิลิเมนต slide ที่ประกอบดวยอิลิเมนต @type title และ item ดังนั้นกรณีนี้จะยุบอิลิเมนตยอยๆ
ของ slide มารวมกันไดเปน slide ที่ประกอบดวยอิลิเมนตยอยคือ @type title และ item เทานั้น
4. Grammar Transformer ขั้นตอนนี้จะนํา Tokens ที่ผานการลดความซ้ําซอนซึ่งเปนผลลัพธจากกระบวนการ Grammar optimizer
นํามาแปลงใหอยูในรูปแบบของกฎไวยากรณ (Grammar rule) เพื่อนําไปประยุกตใชกับเครื่องมือสําหรับบีบอัดเอกสาร XML อยาง XPACK[] ตอไป
โดยระบบ XGEN ไดออกแบบรูปแบบ (Format) ของเอกสารเพื่อจัดเก็บกฎไวยากรณในลักษณะตัวเลขลงในแฟมขอมูลโดยรูปแบบมีดังตอไปนี้
ชื่ออิลิเมนต

:

จํานวนกฎไวยากรณ

:

หมายเลขกฎไวยากรณ

:

จํานวนอิลิเมนตยอย

:

หมายเลขอิลิเมนตยอ ย

ภาพที่ 9 แสดงรูปแบบ (Format) ของกฎไวยากรณ (Grammar Rule)
จากภาพที่ 9 แสดงรูปแบบกฎไวยากรณโดยแบงออกเปน 5 สวนคือ ชื่ออิลิเมนต จํานวนกฎไวยากรณ หมายเลขกฎไวยากรณ จํานวนอิลิเมนต
ยอย และหมายเลขอิลิเมนตยอย แตละสวนสามารถอธิบายรายละเอียดไดดังนี้คือ
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• ชื่ออิลิเมนต ใชสําหรับบงบอกวาอิลิเมนตนั้นมีชื่อเรียกอยางไรโดยชื่ออิลิเมนตไดมาจากกระบวนการ DOM Parser
• จํานวนกฎไวยากรณ ใชสําหรับบงบอกวาอิลิเมนตนั้นมีจาํ นวนกฎไวยากรณทั้งหมดเทาใด
• หมายเลขกฎไวยากรณ ใชสําหรับบงบอกวาอิลิเมนตนั้นแทนดวยหมายเลขกฎไวยากรณหมายเลขใด
• จํานวนอิลิเมนตยอย ใชสําหรับบงบอกวาอิลิเมนตนั้นมีจาํ นวนอิลิเมนตยอยอยูภายในจํานวนเทาใด
• หมายเลขอิลิเมนตยอ ย ใชสําหรับบงบอกวาอิลิเมนตนั้นมีหมายเลขอิลิเมนตยอ ยเปนหมายเลขใดบาง
สําหรับงานวิจัยนี้ขอยกตัวอยางสําหรับเอกสาร XML ที่มีโครงสรางซับซอนเพื่อใหคลอบคลุมทุกโครงสรางของเอกสาร โดย Tokens นี้จะอยูในรูป
ของคําซึ่งเปนภาษาอังกฤษจากนั้นนําเขาสูกระบวนการเพื่อแปลงใหอยูในรูปของกฎไวยากรณ
slideshow:@title,slide

slideshow:1:1:2:2,3

@title:null

@title:1:2:1:0

slide:@type,title,item

slide:1:3:3:4,5,6

@type:null

@type:1:4:1:0

title:first

title:1:5:1:7

item:null

item:1:6:1:0

first:null

first:1:7:1:0

ภาพที่ 10 การแปลงจาก Tokens ของโครงสรางซับซอนใหอยูในรูปของกฎไวยากรณ (Grammar rule)
จากภาพที่ 10 แสดงการแปลงจาก Tokens ของโครงสรางเอกสาร XML ที่ซับซอน ซึ่งผานกระบวนการลดความซ้ําซอนใหอยูในรูปของ
กฎไวยากรณลักษณะของตัวเลขดังนี้
• slideshow:1:1:2:2,3 หมายถึง slideshow มีจํานวนกฎไวยากรณ 1 กฎ แทนดวยกฎไวยากรณหมายเลข 1 มีจํานวนอิลิเมนตยอย
ทั้งหมด 2 อิลิเมนต แทนดวยกฎไวยากรณหมายเลข 2 และ 3 ตามลําดับ
• @title:1:2:1:0 หมายถึง @title เปนแอททริบิวต มีจํานวนกฎไวยากรณ 1 กฎ แทนดวยกฎไวยากรณหมายเลข 2 มีจํานวนอิลิเมนต
ยอยจํานวน 1 อิลิเมนต ซึ่งแทนดวยกฎไวยากรณหมายเลข 0 ในที่นี้กฎหมายเลข 0 หมายถึงแอททริบิวตนี้บรรจุคอนเทนตภายใน
• slide:1:3:3:4,5,6 หมายถึง slide มีจํานวนกฎไวยากรณ 1 กฎ แทนดวยกฎไวยากรณหมายเลข 3 มีจํานวนอิลิเมนตยอยทั้งหมด 3 อิลิเมนต
แทนดวยกฎไวยากรณหมายเลข 4 5 และ 6 ตามลําดับ
• @type:1:4:1:0 หมายถึง @title เปนแอททริบิวต มีจํานวนกฎไวยากรณ 1 กฎ แทนดวยกฎไวยากรณหมายเลข 4 มีจํานวนอิลิเมนตยอย
จํานวน 1 อิลิเมนต ซึ่งแทนดวยกฎไวยากรณหมายเลข 0 ในที่นี้กฎหมายเลข 0 หมายถึงแอท-ทริบิวตนี้บรรจุคอนเทนตภายใน
• title:1:5:1:7 หมายถึง slide มีจํานวนกฎไวยากรณ 1 กฎ แทนดวยกฎไวยากรณหมายเลข 5 มีจํานวนอิลิเมนตยอยทั้งหมด 1 อิลิเมนต แทน
ดวยกฎไวยากรณหมายเลข 7
• item:1:6:1:0 หมายถึง item มีจํานวนกฎไวยากรณ 1 กฎ แทนดวยกฎไวยากรณหมายเลข 6 และมีจํานวนอิลิเมนตยอยทั้งหมด 1 อิลิเมนต
ซึ่งแทนดวยกฎไวยากรณหมายเลข 0 ในที่นี้กฎหมายเลข 0 หมายถึงอิลิเมนตนี้บรรจุคอนเทนตภายใน
• first:1:7:1:0 หมายถึง first มีจํานวนกฎไวยากรณ 1 กฎ แทนดวยกฎไวยากรณหมายเลข 7 และมีจํานวนอิลิเมนตยอยทั้งหมด 1 อิลิเมนต
ซึ่งแทนดวยกฎไวยากรณหมายเลข 0 ในที่นี้กฎหมายเลข 0 หมายถึงอิลิเมนตนี้บรรจุคอนเทนตภายใน
จากกระบวนการ Grammar transformer ซึ่งเปนขั้นตอนสุดทายของระบบ XGEN เพื่อใหไดมาซึ่งกฎไวยากรณ (Grammar rule) สําหรับ
นําไปประยุกตใชกับเครื่องมือสําหรับบีบอัดเอกสารอยาง XPACK ทั้งนี้ทําใหเครื่องมือบีบสามารถนํากฎไวยากรณเหลานี้เขาสูกระบวนการบีบอัด
เอกสารไดโดยไมตองวิเคราะหจากโครงสราง XML Schema ซึ่งมีความซับซอนมากและยังมีขนาดไฟลที่ใหญอีกดวย

3. ผลการทดลอง

งานวิจัยครั้งนี้ไดทําการทดลองโดยนําเอาเอกสาร XML ที่มีขนาดและรูปแบบโครงสรางที่แตกตางกัน ลักษณะการทดลองไดนําไฟล
เอกสาร XML มาเพื่อใชทดสอบระบบ โดยไฟลเอกสาร XML ที่นํามาทดสอบสวนใหญอางอิงจากงานวิจัย XMILL (Liefke and Suciu, 2000) จํานวน
5 ไฟล โดยมีรายละเอียดดังนี้
• ไฟล Product สรางจากขอมูลของ Product Catalog
• ไฟล Changes สรางจากขอมูลที่เกี่ยวกับ Web Log
• ไฟล Xmark สรางจาก XML-Benchmark Project ซึ่งถือวาเปนมาตราฐาน (Benchmark, 2011) เพื่อใชในการทดสอบประสิทธิภาพ
เกี่ยวกับเอกสาร XML โดยจะประกอบดวยอิลิเมนตที่มีความซับซอน และคอนเทนตที่มีปริมาณมาก
• ไฟล Baseball สรางจากสถิติของผูเลน Major league baseball ในป 1998
• ไฟล DBLP13 สรางจากขอมูลของ Computer science bibliography
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จากนั้นทําการบันทึกขนาด ความลึกของโครงสรางเอกสาร XML จํานวนอิลิเมนต และจํานวนแอททริบิวตที่ปรากฎภายในเอกสารนั้นๆ
สําหรับจํานวนอิลิเมนตและแอททริบิวต ไดจากการนําไฟลเอกสาร XML ผานระบบ XML Spy ดังแสดงในตารางที่ 1

ตารางที่ 1 แสดงคุณสมบัติของเอกสาร XML ที่ใชทดสอบระบบ XGEN
ชื่อเอกสาร (Document)
Product_100
Changes
XMark
Baseball
DBLP13

ขนาด Size(Bytes)
2,691,066
136,959
1,125,655
655,146
934,479

ความลึก (Depth)
3
3
12
5
11

จํานวนอิลิเมนต (Element)
12
2
74
45
14

จํานวนแอททิรบิวต (Attribute)
0
3
8
0
2

จากนั้นบันทึกขนาดของ XML Schema และขนาดของไฟลกฎไวยากรณของระบบ XGEN ซึ่งจะถูกบันทึกในไฟลนามสกุลเปน .GRM
โดยบันทึกขนาดของทั้ง 5 เอกสารที่จะนํามาทดสอบ โดยบันทึกหนวยเปนไบท (Bytes) เพื่อนํามาเปรียบเทียบขนาดดังแสดงในตารางที่ 2

ตารางที่ 2 แสดงการเปรียบเทียบขนาดของ XML Schema และกฎไวยากรณของระบบ XGEN
ชื่อเอกสาร (Document)
Product_100
Changes
XMark
Baseball
DBLP13

ขนาดของ XML Schema (Bytes)
17,876
224,139
43,733
158,727
313,003

ขนาดของกฎไวยากรณของระบบ XGEN (Bytes)
373
168
2,568
1,373
443

ผูวิจัยไดนําขนาดของ XML Schema และขนาดของกฎไวยากรณของระบบ XGEN มาคํานวณใหอยูในรูปของเปอรเซ็นต โดยใชสูตรการคํานวณดังนี้
สูตรคํานวณหาเปอรเซ็นตของขนาดกฎไวยากรณเมือ่ เปรียบเทียบกับขนาดของเอกสาร XML
ขนาดกฎไวยากรณ (เปอรเซ็นต) =

ขนาดของกฎไวยากรณ (Byte)
ขนาดของเอกสาร XML (Byte)

x 100

สูตรคํานวณหาเปอรเซ็นตของขนาด XML Schema เมื่อเปรียบเทียบกับขนาดของเอกสาร XML
ขนาด XML Schema (เปอรเซ็นต) =

ขนาดของ XML Schema (Byte)
ขนาดของเอกสาร XML (Byte)

x 100

เมื่อใชสูตรแทนเพื่อหาขนาดเปอรเซ็นตของกฎไวยากรณเมื่อเปรียบเทียบกับขนาดของเอกสาร XML เดิม และหาขนาดเปอรเซ็นตของ XML Schema
เมื่อเปรียบเทียบกับขนาดของเอกสาร XML เดิมจะไดผลลัพธของขนาดกฎไวยากรณและขนาดของ XML Schema เปนเปอรเซ็นตดังแสดงในตารางที่ 3

ตารางที่ 3 แสดงการเปรียบเทียบระหวางขนาดของ XML Schema และกฎไวยากรณของระบบ XGEN เปนเปอรเซ็นต
ชื่อเอกสาร (Document)
Product_100
Changes
XMark
Baseball
DBLP13

ขนาดของ XML Schema (%)
0.66
163.65
3.89
24.23
33.49

ขนาดของกฎไวยากรณของระบบ XGEN (%)
0.01
0.12
0.23
0.87
0.05

เมื่อผูวิจัยนําขนาดของกฎไวยากรณที่ไดจากระบบ XGEN และขนาดของ XML Schema ที่ไดจากการคํานวณหาขนาดเปนเปอรเซ็นต
แลวเพื่อนํามาหาเปอรเซ็นตความแตกตางโดยใชสูตรดังนี้
สูตรคํานวณหาคาความแตกตางของขนาดกฎไวยากรณจากระบบ XGEN เมื่อเปรียบเทียบกับขนาดของ XML Schema
เปอรเซ็นตความแตกตาง = 1 -

ขนาดของกฎไวยากรณ (Byte)
ขนาดของ XML Schema (Byte)

x 100

เมื่อใชสูตรแทนเพื่อหาคาความแตกตางของขนาดกฎไวยากรณจากระบบ XGEN เมื่อเปรียบเทียบกับขนาดของ XML Schema จะได
คาตัวเลขที่แสดงขนาดของกฎไวยากรณจากระบบ XGEN ที่มีขนาดนอยกวาเมื่อเทียบกับ XML Schema เปนเปอรเซ็นต ดังแสดงในตารางที่ 4
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ตารางที่ 4 แสดงคาความแตกตางเมื่อเปรียบเทียบจากขนาดของกฎไวยากรณ XGEN กับ XML Schema
ชื่อเอกสาร (Document)
Product_100
Changes
XMark
Baseball
DBLP13

ขนาดของกฎไวยากรณจากระบบ XGEN เมื่อเทียบกับขนาด XML Schema (%)
97.91
99.93
94.13
99.13
99.86

4. สรุปผล
เครื่องมือสําหรับการบีบอัดและคลายเอกสารจําเปนตองใชการอธิบายโครงสรางภายในเอกสาร XML เพื่อนําไปวิเคราะหถึงโครงสราง
และนํามาบีบอัดเอกสารใหมีขนาดเล็กที่สุด การอธิบายโครงสรางเอกสาร XML จะใช XML Schema แตเนื่องจาก XML Schema มีความซับซอนจึง
ยากแกการวิเคราะหและนําไปประยุกตใชสําหรับเครื่องมือบีบอัดเอกสาร XML อีกทั้ง XML Schema ยังมีขนาดใหญทําใหไมเหมาะแกการนําไป
ประยุกตใชสําหรับเครื่องมือการบีบอัดเอกสาร XML ตัวอยางเชนไฟล Changes มีขนาดของไฟลเทากับ 136,959 ไบท ในขณะตองใช XML Schema
เพื่อมาอธิบายโครงสรางขอมูลนี้ซึ่งมีขนาดถึง 224,139 ไบท พบวามีขนาดใหญกวาขนาดของเอกสาร XML จริง 163.65 เปอรเซ็นต
จากการทดลองเปรียบเทียบระหวางขนาดของ XML Schema และกฎไวยากรณของระบบ XGEN เปนเปอรเซ็นตของไฟลขอมูลทั้ง 5 ไฟล
ตามตารางที่ 2 ไดแก (1)Product_100 (2)Changes (3)XMark (4)Baseball และ (5)DBLP13 พบวาตองใช XML Schema เพื่ออธิบายโครงสรางขอมูล
ทั้งหมดโดยมีขนาดของไฟลที่ (1) 17,876 ไบท (2) 224,139 ไบท (3) 43,733 ไบท (4) 158,727 ไบท และ (5) 313,003 ไบท ตามลําดับ ในขณะที่
กฎไวยากรณ (.GRM) ของระบบ XGEN ในการอธิบายโครงสรางขอมูลของไฟลทั้ง 5 โดยมีขนาดดังนี้ ไฟลที่ (1) 373 ไบท (2) 168 ไบท (3) 2,568
ไบท (4) 1,373 ไบท และ (5) 443 ไบท ตามลําดับ และเมื่อนํามาคํานวณเปนเปอรเซ็นตพบวา XML Schema มีขนาดไฟลใหญกวากฎไวยากรณ
(.GRM) ของระบบ XGEN จํานวน 97.91 99.93 94.13 99.13 และ 99.86 เปอรเซ็นตตามลําดับ จึงสามารถสรุปไดวาเครื่องมือ XGEN สามารถ
วิเคราะหและสรางโครงสรางเอกสาร XML ไดอัตโนมัติ ทั้งเอกสารที่มีโครงสรางอยางงาย (Simple type) และเอกสาร XML ที่มีโครงสรางซับซอน
(Complex type) โดยโครงสรางของระบบ XGEN สรางนั้นอยูในรูปของกฎไวยากรณมีนามสกุลเปน .GRM สําหรับกฎไวยากรณจะใชรูปแบบของ
ตัวเลขแทนการอธิบายความหมายตางๆ รวมถึงไดลดความซ้ําซอนของโครงสรางที่เกิดขึ้นภายในเอกสาร XML ทําใหโครงสรางที่ระบบ XGEN สราง
ออกมาในลักษณะของกฎไวยากรณจึงมีขนาดลดลงประมาณ 98 เปอรเซ็นตเมื่อเทียบกับขนาดของ XML Schema และมีความซับซอนนอยลงสามารถ
นําไปประยุกตใชกับเครื่องมือบีบอัดและคลายเอกสาร XML
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บทคัดยอ

แอพพลิเคชันสงเสริมการขายสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ จัดทําขึ้นเพื่อตองการประชาสัมพันธสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ และรานคา
ที่จัดจําหนายบนระบบปฏิบัติการโทรศัพทเคลื่อนที่ เพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการคนหาตําแหนงที่ตั้งของรานคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ การเขาถึง
ขอมูลรายละเอียดรานคา โปรโมชันของรานคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ ใหกับลูกคาในการเขาถึงขอมูลรานคาไดอยางสะดวกรวดเร็ว โดยมีแอพพลิเคชัน
สําหรับรานคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ ที่ใชในการปรับปรุงขอมูลรานคา ปรับปรุงขอมูลโปรโมชันรานคา เพื่อเพิ่มชองทางใหกับผูจัดการรานคา และเพื่อ
ความสะดวกและรวดเร็วในการปรับปรุงขอมูลใหทันสมัยอยูเสมอ
ในการพัฒนาแอพพลิเคชันไดมีการใชเครื่องมือชวยในการพัฒนา ไดแก Eclipse, Android SDK Tool, PhotoShop CS3 สวนในดานการรับสง
ขอมูลระหวางแอพพลิเคชันกับฐานขอมูลใช JSON และฐานขอมูลใช SQL Server R2 Express
การทดลองใชแอพพลิเคชันสงเสริมการขายสินคา (OTOP) จากการที่นําแอพพลิเคชันไปใชในสถานที่จริงพบวาการทํางานของแอพพลิเคชัน
สามารถทํางานไดจริงครบตามกระบวนการของโปรแกรม
คําสําคัญ : สินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ จีพีเอส แอพพลิเคชันบนแอนดรอยด

Abstract

OTOP store system application on android were developed in order to advertise OTOP products and stores on mobile operating system. In
addition the location of the stores can be searched in this application, the access of store information and promotion in order to increase channels for
customers to get access into the store conveniently and fast. The OTOP store system application also has the feature for the shop owners to specify the
location of the shop, to update shop information and current promotions which increase opportunity for shop owners so that they can update shop
information conveniently and fast.
The application development uses tools such as Eclipse, Android SDK Tool and Photoshop CS3. The data transmission between application
and the database uses JSON. The SQL Server R2 Express is the database we used in this application.
Keywords: OTOP, GPS, Android application.

1. บทนํา

ปจจุบันเทคโนโลยีดานตางๆ เชน เทคโนโลยีดานคอมพิวเตอร, เทคโนโลยีดานการสื่อสาร เปนตน เขามามีบทบาทที่สําคัญในการ
ดํารงชีวิตประจําวันของมนุษยไมวาเปนคอมพิวเตอรและเครื่องมือสื่อสารตางๆ เพื่อใชในการติดตอสื่อสาร คนหาขอมูลตางๆ ทําใหชีวิตความเปนอยู
ของมนุษยงายยิ่งขึ้น สะดวกสบาย ประหยัดเวลา
เทคโนโลยีมีการพัฒนาอยางรวดเร็ว ซึ่งการใชงานสวนใหญถูกสรางหรือควบคุมโดยเครื่องคอมพิวเตอรไมวาเปนคอมพิวเตอรตั้งโตะ
หรือคอมพิวเตอรโนตบุก ซึ่งชวยใหงายตอการทํางาน งายตอการคนหาขอมูล และงายตอการคนหาตําแหนงตางๆ ปจจุบันเทคโนโลยีทางดาน
คอมพิวเตอรมือถือ หรือโทรศัพทมือถือ มีการพัฒนาอยางรวดเร็วซึ่งสามารถทํางานไดเหมือนคอมพิวเตอร และสะดวกในการพกพาสามารถนําติดตัว
ไปไดในทุกที่ จึงทําใหมีระบบปฏิบัติการบนมือถือออกมาอยางแพรหลาย เชน Android OS, IOS, Windows Mobile เปนตน โทรศัพทมือถือที่มี
ออกมาเปนจํานวนมากซึ่งมีระบบปฏิบัติการเหลานั้น จึงทําใหมีแอพพลิเคชันตางๆ ออกมาอยางมาก เพื่อสรางความสะดวกสบายในการใชงาน สราง
ความบันเทิงใหกับผูใช มีทั้งแอพพลิเคชันที่เปดใหใชฟรี และตองเสียคาใชจายในการเขาใชบริการ
เทคโนโลยีทางดานระบบปฏิบัติการมือถือ คอนขางไดรับความนิยม ทางผูจัดทําจึงไดคิดที่พัฒนา Application on android ขึ้นมา และได
เล็งเห็นความสําคัญของสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ (OTOP) และรานคาที่จัดจําหนายสินคา OTOP เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายในการคนหาตําแหนง
ที่ตั้งของรานคา OTOP ดูรายละเอียดรานคา โปรโมชันของรานคา OTOP เพื่อเพิ่มชองทางใหกับลูกคาในการเขาถึงขอมูลรานคาไดอยางสะดวกรวดเร็ว
และยังมีแอพพลิเคชันสําหรับรานคา OTOP ที่สามารถระบุตําแหนงรานคา สามารถอัพเดตขอมูลรานคา และโปรโมชันรานคา ซึ่งเปนการเพิ่มชองทาง
ใหกบั ผูใชสรางความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น
1.1 วัตถุประสงค
1.1.1 เพื่อเพิ่มชองทางใหกับลูกคาสามารถคนหาตําแหนงที่ตั้งรานคา OTOP และรับทราบขอมูลของรานคา OTOP ไดอยางสะดวกและรวดเร็ว
1.1.2 เพื่อเพิ่มทางเลือกใหรานคา OTOP ใหมีการโฆษณา ประชาสัมพันธ มากยิ่งขึ้น
1.1.3 เพื่อใหรานคา OTOP เปนที่รูจักไดงายมากขึ้น และชวยเพิ่มยอดขายใหกับรานคา
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1.2 เอกสารที่เกี่ยวของ
1.2.1 หนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ (OTOP) (คณะกรรมการอํานวยการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑแหงชาติ, 2547) “หนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ” เปน
แนวทางประการหนึ่ง ที่สรางความเจริญแกชุมชนใหสามารถยกระดับฐานะความเปนอยูของคนในชุมชนใหดีขึ้น โดยการผลิตหรือจัดการทรัพยากรที่มีอยูใน
ทองถิ่นใหกลายเปนสินคาที่มีคุณภาพ มีจุดเดนเปนเอกลักษณของตนเองที่สอดคลองกับวัฒนธรรมในแตละทองถิ่น สามารถจําหนายในตลาดทั้งภายใน และ
ตางประเทศ โดยมีหลักการ พื้นฐาน 3 ประการ คือภูมิปญญาทองถิ่นสูสากล (Local yet global), พึ่งตนเองและคิดอยางสรางสรรค (Self-reliance-creativity) และ
การสรางทรัพยากรมนุษย (Human resource development) ผลิตภัณฑไมไดหมายถึงตัวสินคาเพียงอยางเดียวแตเปนกระบวนการทางความคิดรวมถึงการบริการ
การดูแลการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม การรักษาภูมิปญญาไทย การทองเที่ยว ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี การตอยอดภูมิปญญาทองถิ่นการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูเพื่อใหกลายเปนผลิตภัณฑที่มีคุณภาพ มีจุดเดน จุดขายที่รูจักกันแพรหลายไปทั่วประเทศ และทั่วโลก
1.2.2 ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด (Android) (Chet, 2011) แอนดรอยด เปนระบบปฏิบัติการสําหรับโทรศัพทมือถือ ทํางานบนลินุกซเคอรเนล
พัฒนาโดยบริษัท Google และ Open handset alliance ทาง Google ไดเปดใหนักพัฒนาสมามารถแกไขโคดตางๆ ดวยภาษาจาวา และควบคุมอุปกรณผานทางชุด
Java libraries ที่ Google พัฒนาขึ้น เราอาจเรียก Android วาเปน Software stack ที่ประกอบดวย ระบบปฏิบัติการ,โปรแกรมตางๆ และเฟรมเวิรค (Framework)
สําหรับ Developer เพื่อใชในการพัฒนาโปรแกรมบนแพลตฟอรม Android ได

ภาพที่ 1 สถาปตยกรรมระบบปฏิบัติการ Android
1.2.2.1 ซอฟตแวรทั่วไป (Applications) อุปกรณพกพาที่ติดตั้ง Android จะมาพรอมโปรแกรมหลักที่ไวใชงานทั่วไป เชน โปรแกรม
รับสงอีเมล, SMS, ปฏิทิน, แผนที่, Browser (ใช WebKit เปน Engine) เครื่องมือสมุดโทรศัพท และโปรแกรมหลักอื่นๆ
1.2.2.2 เฟรมเวิรค (Application framework) นักพัฒนาสามารถพัฒนาโปรแกรมบน Android โดยใชภาษา Java ผานทาง API
(Application programming interface) โดยสามารถเขาถึงระบบ และขอมูลตางๆ ที่อยูบน Android ดังนี้
1) Views ประกอบดวย UI ชนิดตางๆ ที่ใชในการพัฒนาโปรแกรม เชน Lists, Grids, Text boxes, Buttons รวมไปถึง Event
และเว็บบราวเซอร
2) Content provider โปรแกรมที่พัฒนาบน Android สามารถสงขอมูลถึงกันผานทาง Content provider เชนเราสามารถพัฒนา
โปรแกรมเพื่อไปดึงขอมูลรายชื่อที่อยูใน Contacts ได
3) Resource manager เปนตัวจัดการเรื่องรูปภาพ, Localized strings และขอมูลอื่นที่นอกเหนือจาก Code ของโปรแกรม
Activity manager นักพัฒนาสามารถสราง Custom alert และสงไปแสดงผลที่ Status bar โดยผาน Activity manager
1.2.2.3 ชุดพัฒนา (Libraries) Android ยังประกอบดวยชุดพัฒนาของ C/C++ อื่นๆ ที่สามารถใชงานผานทาง API ของเฟรมเวิรคที่
Android ไดจัดไวให (API เปนภาษา Java) System C Library ไลบรารีมาตรฐานของ C (C system library) สําหรับอุปกรณที่รันบน Linux media
library โดย Android สนับสนุนการใชงานไฟลฟอรแมตตางๆ เชน MPEG4, H.264, MP3, AAC, AMR, JPG และ JPG และมี Surface Manager เปน
ตัวจัดการระบบแสดงผล และควบคุมบนจอภาพ
1.2.2.4 รันไทม (Android runtime) ถึงแมวาโปรแกรมบน Android พัฒนาโดยใชภาษา Java แต Google กลับไมเลือกที่ใช Java virtual
machine ของ Sun Microsystem ในการรันโปรแกรม แตกลับพัฒนา Dalvik virtual machine ที่มีพื้นฐานจาก Apache harmony ขึ้นมาใชเอง โดย
Google อางวา Dalvik ไดรับการปรับปรุงในเรื่อง Memory เพื่อใหเหมาะกับการใชงานบนโทรศัพทมือถือ และอนุญาตให VM หลายๆ ตัวรันพรอม
กันไดเพื่อใหโปรแกรมทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น โปรแกรมที่ถูกพัฒนา เมื่อ Compile เปนไบตโคด (.class) แลว จําเปนตองผานการแปลง
ใหเปนไฟล (.dex) ดวยตัวแปลง "dx" เพื่อให สามารถรันบน Dalvik virtual machine ได
1.2.3 ลินุกซเคอรแนล (Linux kernel) (มหาวิทยาลัยบูรพา, 2550) Android พัฒนาบน Linux เวอรชัน 2.4 โดยลินุกซจัดการประสานงานกับระบบตางๆ
เชน ระบบความปลอดภัย (Security), ระบบการจัดการ Memory, ระบบการจัดการ Process, ระบบเน็ตเวิรค Network stack, Hardware driver อยางมีประสิทธิภาพ

2. วิธีการศึกษา
2.1 การศึกษาความเปนไปได (Feasibility study)
ในการจัดทําแอพพลิเคชันสงเสริมการขายสินคา OTOP มีประโยชนอยางมากกับรานคา OTOP และประชาชนทั่วไปเนื่องจากในปจจุบันรานคา
OTOP ไดมีการจดทะเบียนกับกรมการพัฒนาชุมชนเพื่อขอเปดรานคา เพื่อเปนตัวแทนในการจัดจําหนายสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ จึงเกิดปญหาดังนี้
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การประชาสัมพันธของรานคา OTOP ไมเปนที่แพรหลายทําใหยากตอการไดรับรูขาวสาร และการรับรูที่ตั้งของแตละรานคา OTOP ทําใหเกิด
ความลําบากในการคนหาตําแหนงรานคา OTOP การรับทราบโปรโมชันของทางรานคา
รานคา OTOP ไมมีสื่อกระจายประชาสัมพันธ โปรโมชัน และรายละเอียดรานคา อาจทําใหยอดขายของทางรานคา OTOP ไมเปนที่นาพอใจ
ดังนั้น ผูพัฒนาระบบจึงเล็งเห็นความสําคัญในการสรางแอพพลิเคชันสงเสริมการขายสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ บนระบบปฏิบัติการ
Android เพื่อใหเขาถึงประชาชนมากขึ้น โดยใชภาษา Java บนโปรแกรม Eclipse เพื่อพัฒนาแอพพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการ Android และการเชื่อมโยงกับ
ระบบฐานขอมูล Microsoft SQL Server 2008 R2 Express
2.2 วิเคราะหและออกแบบระบบโดยใช UML (Unified modeling language)
เนื่องดวยการออกแบบระบบโดยใชสัญลักษณมาตรฐานในวิธีการออกแบบการพัฒนาเชิงวัตถุ (Object-oriented design methodology) ทําใหเรา
เขาใจถึงระบบ องคประกอบ และสิ่งที่เกี่ยวของในที่นี้ใช Use case diagram ในการแสดงและอธิบายภาพรวมของระบบเปนจุดเริ่มตน ในการรวบรวมวาผูใช
ตองการไดอะไรจากโปรแกรมบาง เพื่อกําหนดรายละเอียดการทํางานของโปรแกรมใหตอบสนองความตองการของผูใชไดมากที่สุด และมองเห็นภาพได
ชัดเจนขึ้นวามีอะไรมาเกี่ยวของกับการทํางานและกิจกรรมที่เกิดขึ้นในระบบ

ภาพที่ 2 Use case ของระบบ
2.3 การพัฒนาโปรแกรม และการจัดเก็บขอมูล
2.3.1 Eclipse และ Android SDK Tool ใชในการพัฒนาแอพพลิเคชัน
2.3.2 Adobe Photoshop CS3 ใชในการออกแบบแอพพลิเคชัน
2.3.3 SQL Server R2Express ใชในการจัดการฐานขอมูล

3. ผลการศึกษาและอภิปรายผล
จากผลการศึกษาไดทําการสรางแอพพลิเคชันออกเปน 3 สวน ดังนี้
3.1 สวนแอพพลิเคชันของรานคา OTOP
3.1.1 สามารถจัดการขอมูลรานคา OTOP
3.1.2 สามารถจัดการขอมูลสาขา ของรานคา OTOP
3.1.3 สามารถเพิ่มขอมูลโปรโมชัน และกําหนดโปรโมชันในกับรานคาสาขา
3.1.4 สามารถระบุตําแหนงรานคาสาขาลงบนแผนที่
3.1.5 สามารถคนหาตําแหนงรานคาสาขาอื่นๆ ได

ภาพที่ 3 หนาจอแสดงขอมูลราน OTOP
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ภาพที่ 4 จอภาพแสดงการระบุพิกัดรานคา
3.2 สวนแอพพลิเคชันของลูกคา
3.2.1 สามารถเขาดูขอมูลรานคาสาขา
3.2.2 สามารถเขาดูโปรโมชันของแตละรานคาสาขา
3.2.3 สามารถเขาดูรานคาแนะนําจากระบบ
3.2.4 สามารถคนหาตําแหนงรานคาสาขาตําแหนง GPS หรือ ระบุสถานที่ที่ตองการ

ภาพที่ 5 หนาแสดงเมนูในการเลือกใชงาน

ภาพที่ 6 หนาจอการกําหนดรัศมีในการคนหารานคา
3.3 สวนเว็บแอพพลิเคชันสําหรับผูดูแลระบบ
3.3.1 สามารถ เพิ่ม แกไข รายการรานคา OTOP
3.3.2 สามารถ ดูรายการรานคา OTOP ทั้งหมด
3.3.3 สามารถ ดูรายการรานคา OTOP ที่สมัครใชบริการ และ ที่ไมไดขอใชบริการ
3.3.4 สามารถ ดูรายการโปรโมชัน ของแตละรานคาสาขา
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ภาพที่ 7 หนาจอแสดงการกรอกขอมูลรานคา OTOP
3.4 อภิปรายผล
3.4.1 นําแอพพลิเคชันไปใชงานจริงกับศูนยจําหนายสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ จังหวัดลพบุรี ในสวนของฝงรานคา ซึ่งไดผลตอบรับ
คอนขางดี สามารถชวยในเรื่องการประชาสัมพันธรานคา และเรื่องการคนหาตําแหนงรานคา ทําใหรานคาเปนที่รูจักของบุคคลทั่วไปเปนอยางมาก
3.4.2 นําแอพพลิเคชันฝงลูกคาไปใชงานกับบุคคลทั่วไป สรางความพึ่งพอใจใหกับลูกคาเปนอยางมาก เพราะสามารถชวยอํานวยความ
สะดวกในการคนหาตําแหนงรานคา และการเขาถึงขอมูลในดานตางๆ ของรานคา เชน ขอมูลตําแหนงรานคา, ขอมูลรานคาสาขา, ขอมูลสินคา, ขอมูล
โปรโมชันของรานคา เปนตน

4. สรุปผล
ผลสรุปจากการดําเนินงานออกแบบและพัฒนาแอพพลิเคชันสงเสริมการขายสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ ไดดําเนินงานลุลวงไปได
ดวยดี โดยเปนไปตามวัตถุประสงคไดตั้งไว คือ ชวยเพิ่มการประชาสัมพันธใหกับรานคา OTOP ทําใหลูกคาทั่วไปสามารถเขาถึง ในการใชบริการของ
รานคา OTOP ไดมากยิ่งขึ้นทําใหเกิดความสะดวกสบาย และชวยเพิ่มยอดขายใหกับทางรานคา OTOP จากการที่นําแอพพลิเคชันไปใชในสถานที่จริง
คนพบวาสามารถทํางานไดครบตามกระบวนการที่วางไว
แนวทางการพัฒนาในอนาคตควรพัฒนาใหสามารถใชงานไดบนโทรศัพทมือถือทุกรุน อาจมีการปรับปรุงตัวแอพพลิเคชันใหมีรูปแบบการ
ทํางานที่เขาใจงายมีรูปแบบที่หลากหลาย เพื่อตอบสนองความตองการของรานคา และเพิ่มในสวนของการสงเสริมโปรโมชันใหกับรานคา
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คุณภาพการใหบริการที่สงผลตอความพึงพอใจของประชาชนที่มาใชบริการในเทศบาลตําบลสามกอ อําเภอเสนา
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บทคัดยอ

การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตรของประชาชนที่มาใชบริการในเทศบาลตําบลสามกอ อําเภอเสนา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 2) ศึกษาความพึงพอใจของประชาชนที่มาใชบริการในเทศบาลตําบลสามกอ อําเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 3) ศึกษาคุณภาพ
การใหบริการที่สงผลตอความพึงพอใจของประชาชนที่มาใชบริการในเทศบาลตําบลสามกอ อําเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 4) เสนอแนะการใหบริการ
ของเทศบาลตําบลสามกอ อําเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
กลุมตัวอยางที่ใชคือ ประชาชนที่มาใชบริการในเทศบาลตําบลสามกอ แยกตามประเภทงานที่มาใชบริการ ไดแก งานพัฒนารายได งานทะเบียน
ราษฎรและบัตรประจําตัวประชาชน งานพัฒนาชุมชน งานการศึกษา งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 380 ราย โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการ
วิเคราะหขอมูลการหาคาทางสถิติเบื้องตน ซึ่งไดแก คาความถี่ คาเฉลี่ย คารอยละ และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ใชสถิติเชิงวิเคราะห (Analysis Statistics) หาคา
T-test คาความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) และใชเทคนิควิเคราะหความถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis) ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05
ผลการศึกษาพบวา ลักษณะทางประชากรศาสตร ไดแก เพศ สถานภาพ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ มีความพึงพอใจในการใชบริการที่เทศบาล
ตําบลสามกอไมแตกตางกัน สวนระดับของเงินเดือนที่แตกตางกัน มีความพึงพอใจในการใชบริการที่เทศบาลตําบลสามกอแตกตางกัน และคุณภาพการ
ใหบริการที่สงผลตอความพึงพอใจของประชาชนที่มาใชบริการในเทศบาลตําบลสามกอ ไดแก ดานกระบวนการในการใหบริการ ดานการใหบริการดวยความ
ถูกตองสามารถตรวจสอบได และดานความเสมอภาค สวนคุณภาพการใหบริการที่ไมสงผลตอความพึงพอใจของประชาชนที่มาใชบริการในเทศบาลตําบล
สามกอ ไดแก ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ และดานสถานที่และสิ่งอํานวยความสะดวก
คําสําคัญ : คุณภาพการใหบริการ ความพึงพอใจ

Abstract

The objectives of this study were to understand 1) People’s demographics serviced at Samkor Municipal, Sena, Ayutthaya. 2) People’s
satisfaction serviced at Samkor Municipal, Sena, and Ayutthaya. 3) Quality of service effect people Satisfaction in serviced at Samkor Municipal, Sena, and
Ayutthaya. 4) Suggesion in serviced at Samkor Municipal, Sena, Ayutthaya classified by the service users as follow, Section of develop revenue, Section
of Registration and Identification Card, Section Community Development, Section of Education, And Section of Disaster Prevention and Mitigation of 380
cases. The Window Program analyzed data for statistics are Frequency, mean, percentage, and Standard Deviation, T-test, One-way ANOVA and Multiple
Regression Analysis with statistically significance 0.05.
This study that found demographics are gender, status, age, education and career satisfaction in the service at Samkor Municipal are not
different.Salary satisfaction in the service at Samkor Municipal is different.Also, Quality of service effect on people Satisfaction in serviced at Samkor
Municipal are process of service, service can be verified, and equality. Quality of service not effect on people Satisfaction in serviced at Samkor Municipal
are personnel, location and facilities.
Keywords: The quality of service, Satisfaction..

1. บทนํา

หนวยงานของภาครัฐถือเปนองคกรหลักของประเทศ มีภารกิจหลักคือการทํางานเพื่อบริการประชาชน แตในการทํางานแบบเดิมนั้นพบวา มีงาน
บริการจํานวนมากที่ไมสามารถตอบสนองความตองการของประชาชนได นั่นคือการทํางานที่มีหลายขั้นตอน ซึ่งอาจจะมีผลมาจากกฎ ระเบียบตาง ๆ จากที่
กลาวมาจะเห็นไดวาหนาที่หลักของภาครัฐนั้นจะเปนงานบริการเกือบรอยเปอรเซ็นต การบริการประชาชนอยางมีคุณภาพจึงเปนหัวใจสําคัญของภาครัฐในยุค
ตอจากนี้ไป เนื่องจากประชาชนมีความคาดหวังจากการบริการของภาครัฐมากขึ้นทุกวัน (วิฑูรย สิมะโชคดี, 2543) ดวยเหตุผลดังกลาว รัฐบาลจึงให
ความสําคัญกับการปรับปรุงคุณภาพการใหบริการของหนวยงานของภาครัฐ โดยคณะรัฐมนตรีในการประชุม เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2546 มีมติเห็นชอบ
แผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทย พ.ศ. 2546 - พ.ศ. 2550 ตามที่ ก.พ.ร เสนอ ซึ่งมุงเนนใหความสําคัญในเปาประสงครวม 4 ประการ ไดแก การ
พัฒนาคุณภาพการใหบริการ การปรับบทบาทภารกิจและขนาดใหมีความเหมาะสม การยกระดับขีดความสามารถและมาตรฐานการทํางานใหอยูในระดับสูง
และเทียบเทาเกณฑสากล และตอบสนองตอการบริหารการปกครองในระบอบประชาธิปไตย จากผลการพัฒนาระบบราชการไทยที่ไดดําเนินการมาอยาง
ตอเนื่องพบวาสามารถบรรลุเปาประสงคตามที่ตองการ คือ ประชาชนมีความพึงพอใจในคุณภาพการใหบริการมากขึ้นแตอยางไรก็ตามการพัฒนาระบบ
ราชการยังคงตองดําเนินการตอไป เพื่อใหการบริหารงานสามารถตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางแทจริง(สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ (http://www.opdc.go.th/upload/files/Strategies51-55.pdf, 2554)

- 455 -

Oral Presentation

Proceeding of RMUTTO Research Conference 2012

ดังนั้นตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 78 และมาตรา 283 จึงกําหนดใหรัฐจะตองกระจายอํานาจใหทองถิ่น ใหมี
ความสามารถในการพึ่งตนเองและตัดสินใจในกิจการทองถิ่นไดเอง (นคร พจนวรพงษ, 2554) โดยเทศบาลเปนหนึ่งในองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่จัดตั้งขึ้น
ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2546 เพื่อทําหนาที่ใหบริการแกประชาชนตั้งแตเกิด จนกระทั่งตาย ดังนั้นเทศบาลจึง
ตองมีความพรอมในการปฏิบัติหนาที่ใหมีประสิทธิภาพ และแกไขปญหาไดอยางรวดเร็ว (โกวิทย พวงงาม, 2550) ทั้งนี้เทศบาลตําบลสามกอ อําเภอเสนา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปนหนึ่งในเทศบาลตําบลที่อยูในการปกครองของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทั้งนี้เพื่อเปนการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการ
ประชาชน เทศบาลตําบลสามกอจึงพยายามพัฒนาและแสวงหาแนวทางเพื่อใหการบริการมีคุณภาพตรงกับความตองการของประชาชนนําไปสูคุณภาพการ
ใหบริการแกประชาชนในทองถิ่นเกิดความพึงใจในการใชบริการและอาศัยอยูในชุมชนอยางมีความสุข กอใหเกิดคุณภาพในการดํารงชีวิต ก็จะสงผลให
ทองถิ่นเกิดความเขมแข็ง ประชาชนในทองถิ่นดํารงชีวิตอยางมีคุณภาพ มีความมั่นคงในชีวิต ก็สงผลใหประเทศชาติมีความเจริญกาวหนาตอไป ซึ่งจาก
การศึกษาทบทวนวรรณกรรมที่ผานมา ผูวิจัยสามารถกําหนดกรอบแนวคิดในการศึกษา ดังนี้
ตัวแปรอิสระ (Independent Variables)
ตัวแปรตาม (Dependent Variables)
ลักษณะทางประชากรศาสตร
1. เพศ
2. สถานภาพ
3. อายุ
4. ระดับการศึกษา
5. อาชีพ
6. รายได
ความพึงพอใจของประชาชนที่มาใชบริการ
ในเทศบาลตําบลสามกอ

คุณภาพการใหบริการ
1. ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ
2. ดานสถานที่และสิ่งอํานวยความสะดวก
3. ดานกระบวนการในการใหบริการ
4. ดานการใหบริการดวยความถูกตองสามารถ
ตรวจสอบได
5. ดานความเสมอภาค

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการศึกษาเรื่อง คุณภาพการใหบริการที่สงผลตอความพึงพอใจของประชาชนที่มาใชบริการ
ในเทศบาลตําบลสามกอ อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา

2. วิธีการศึกษา
การวิจัยในครั้งนี้ เปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey research) โดยมีเครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูลคือแบบสอบถามซึ่งแบงออกเปน 4 สวนคือ
สวนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามมีลักษณะเปนแบบสอบถามปลายปด สวนที่ 2 คุณภาพการใหบริการ สวนที่ 3 ความพึง
พอใจของประชาชนที่มาใชบริการ (เปนมาตราสวนประเมินคา Rating scale แบงเปน 5 ระดับ คือ พึงพอใจมากที่สุด พึงพอใจมาก พึงพอใจปานกลาง พึงพอใจ
นอย พึงพอใจนอยที่สุด) (มณฑรดี อมรประสิทธิ์, 2544) สวนที่ 4 ขอเสนอแนะในการใหบริการเปนคําถามปลายเปด
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยนําแบบสอบถามที่จัดเก็บขอมูลมาอยางถูกตองสมบูรณครบถวนมาวิเคราะหประมวลผลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปวิเคราะหคาทาง
สถิติ ดังนี้
1. การวิเคราะหสถิติเชิงพรรณนา ประกอบดวย การวิเคราะหขอมูลลักษณะทั่วไปของกลุมตัวอยาง สถิติที่ใชในการวิเคราะห คือ
คาความถี่ (Frequency) และคารอยละ (Percentage)
1.2 การวิเคราะหระดับความคิดเห็นของประชาชนตอคุณภาพการใหบริการของเทศบาลตําบลสามกอ สถิติที่ใชในการวิเคราะห คือ
คาความถี่ (Frequency) คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation)
1.3 การวิเคราะหระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มาใชบริการในเทศบาลตําบลสามกอ สถิติที่ใชในการวิเคราะห คือคาความถี่
(Frequency) คารอยละ (Percentage) คาเฉลีย่ (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation)
2. สถิติเชิงวิเคราะห (Analysis statistics) ไดแก
2.1 การทดสอบเพื่อเปรียบเทียบความแตกตางสําหรับกลุมตัวแปร 2 กลุม โดยใชสถิติการทดสอบt-test และการทดสอบเพื่อ
เปรียบเทียบคาความแตกตางสําหรับกลุมตัวแปรที่มากกวา 2 กลุมขึ้นไป ใชคาการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว One-way ANOVA
2.2 การทดสอบอิทธิพลดานคุณภาพการใหบริการกับความพึงพอใจ ใชการวิเคราะหการถดถอยพหุ (Multiple regression analysis)
เพื่อพยากรณคุณภาพการใหบริการที่สงผลตอความพึงพอใจของประชาชนที่มาใชบริการในเทศบาลตําบลสามกอ
3. ขอเสนอแนะในการใหบริการใชวิธีการบันทึกขอเสนอแนะในแตละรายแลวนํามาวิเคราะหเพื่อดูวามีขอเสนอแนะใดที่ตองไดรับ
การปรับปรุงโดยกําหนดคานัยสําคัญทางสถิติในการวิจัยครั้งนี้ไวที่ระดับ 0.05
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3. ผลการศึกษาและอภิปรายผล
จากการศึกษาขอมูลของกลุมตัวอยาง 380 คน ผูวิจัยขอเสนอผลการวิเคราะห ดังนี้
3.1 ผลการศึกษา
3.1.1 ลักษณะประชากรศาสตร จากผลการศึกษา พบวา ประชาชนที่มาใชบริการในเทศบาลตําบลสามกอ อําเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
สวนใหญเปนเพศหญิงจํานวน 221 คน คิดเปนรอยละ 58.16 สภาพภาพสมรส จํานวน 178 คน คิดเปนรอยละ 46.80 กลุมอายุ 41-50 ป จํานวน 104 คน คิดเปน
รอยละ 27.37 ระดับการศึกษาปริญญาตรี จํานวน 110 คน คิดเปนรอยละ 28.95 อาชีพ พนักงานบริษัทเอกชน จํานวน 90 คน คิดเปนรอยละ 23.69 กลุม
เงินเดือน 5,001 - 10,000 บาท จํานวน 132 คน คิดเปนรอยละ 34.74
3.1.2 ความคิดเห็นของประชาชนตอคุณภาพการใหบริการของเทศบาลตําบลสามกอ จากการวิเคราะหขอมูลผูวิจัยสามารถจําแนกผลการศึกษา
ไดดังนี้ ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ ผลการศึกษาพบวา ความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญกับเจาหนาที่มีความกระตือรือรนและเต็มใจในการ
ใหบริการมากที่สุด โดยมีคาเฉลี่ย 3.99 รองลงมาคือ เจาหนาที่ใหบริการดวยความสุภาพออนนอม เปนมิตร และยิ้มแยมแจมใส พึงพอใจของประชาชนที่มาใช
บริการในเทศบาลตําบลสามกอ
ดานสถานที่และสิ่งอํานวยความสะดวก ผลการศึกษาพบวา ความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญกับอาคารสถานที่สะอาดเปน
ระเบียบเรียบรอย มีแสงสวางที่เพียงพอมากที่สุด โดยมีคาเฉลี่ย 3.56 รองลงมาคือ บริเวณสถานที่ใหบริการมีบรรยากาศรมรื่น จัดภูมิทัศนสวยงาม
ดานกระบวนการในการใหบริการ ผลการศึกษาพบวา ความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในเรื่องการมีปายบอกขั้นตอนการ
ใหบริการที่ชัดเจนและการใหบริการตามลําดับกอนหลัง มากที่สุดโดยมีคาเฉลี่ยเทากันคือ 3.70 รองลงมาคือ ขั้นตอนการขอรับบริการไมซับซอน เขาใจไดงาย
โดยมีคาเฉลี่ย 3.65
ดานการใหบริการดวยความถูกตองสามารถตรวจสอบได ผลการศึกษาพบวา ความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในดานความ
ถูกตองแมนยําของขอมูลที่ใหแกผูใชบริการในงานตาง ๆ มากที่สุด โดยมีคาเฉลี่ย 3.68 รองลงมาคือ การแกไขปญหาเรื่องรองเรียนและตอบขอสงสัยใน
เรื่องราวรองทุกข โดยมีคาเฉลี่ย 3.66
ดานความเสมอภาค ผลการศึกษาพบวา ความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญกับการไดรับบริการเชนเดียวกับผูใชบริการคนอื่นๆ
โดยมีคาเฉลี่ย 3.84 รองลงมาคือ เจาหนาที่ใหบริการโดยไมเห็นแกผลประโยชนสวนตนและพวกพอง และเจาหนาที่วางตนเปนกลาง ใหบริการโดยไมนํา
อารมณเขามาเกี่ยวของ และไมกีดกันผูมาใชบริการ โดยมีคาเฉลี่ยเทากันคือ 3.68
3.1.3 ความพึงพอใจของประชาชนที่มาใชบริการในเทศบาลตําบลสามกอ จากผลการศึกษาพบวา ความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามให
ความสําคัญเกี่ยวกับความรูสึกประทับใจในการใหบริการของเทศบาลตําบลสามกอทุกครั้ง โดยมีคาเฉลี่ย 3.68 รองลงมาคือ การไดรับบริการที่ดี มีความถูก
ตอง รวดเร็วจากเทศบาลตําบลสามกอ โดยมีคาเฉลี่ย 3.67
3.2 อภิปรายผล
สมมติฐานที่ 1 ลักษณะทางประชากรศาสตรของประชาชนที่มาใชบริการในเทศบาลตําบลสามกออําเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่
แตกตางกัน มีความพึงพอใจในการใชบริการแตกตางกันทางสถิติ
อยางมีนัยสําคัญ จากการศึกษารายประเด็นมีดังนี้
1.1 ประชาชนที่มาใชบริการในเทศบาลตําบลสามกอ อําเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่มีเพศตางกัน มีความพึงพอใจในการใชบริการ
แตกตางกันทางสถิติอยางมีนัยสําคัญ
ผลการศึกษาพบวา ประชาชนที่มาใชบริการในเทศบาลตําบลสามกอ ที่มีเพศตางกัน มีความพึงพอใจในการใชบริการไมแตกตางกัน ทั้งนี้มี
ความสอดคลองกับการศึกษาของทัศนัย ปุณฑริโกบล (2550) พบวา เพศชายและเพศหญิงมีความพึงพอใจตอการจัดบริการของเทศบาลตําบลหนองคลาไม
แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาในการใหบริการของเทศบาลไมไดมีการแบงแยกเพศ ไมวาจะเปนเพศชายหรือเพศหญิง
เมื่อมาใชบริการที่เทศบาลก็จะไดรับบริการเชนเดียวกัน สรุปผลการวิจัยลักษณะประชากรศาสตร ดานเพศที่แตกตางกันสงผลตอความพึงพอใจในการใช
บริการที่เทศบาลตําบลสามกอไมแตกตางกัน ซึ่งไมเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว
1.2 ประชาชนที่มาใชบริการในเทศบาลตําบลสามกอ อําเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่มีสถานภาพตางกัน มีความพึงพอใจในการใช
บริการแตกตางกันทางสถิติอยางมีนัยสําคัญ
ผลการศึกษาพบวา ประชาชนที่มาใชบริการในเทศบาลตําบลสามกอ ที่มีสถานภาพตางกัน มีความพึงพอใจในการใชบริการไมแตกตางกัน ซึง่
สอดคลองกับการศึกษาของถวัลย เทียนทอง (2548) พบวา สถานภาพที่แตกตางกันมีความพึงพอใจตอคุณภาพใหบริการของ บริษัท ไทยแอรพอรตส
กราวด เซอรวิสเซส จํากัด ไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ซึ่งอาจเกิดจากผูที่มาใชบริการในเทศบาลสามารถมาใชบริการที่เทศบาลไดโดยไม
จํากัดวาจะตองอยูในสถานภาพใด ทุกสถานภาพมีความเทาเทียมกันหมด สรุปผลการวิจัยลักษณะประชากรศาสตร ดานสถานภาพที่แตกตางกันสงผลตอ
ความพึงพอใจในการใชบริการที่เทศบาลตําบลสามกอไมแตกตางกัน ซึ่งไมเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว
1.3 ประชาชนที่มาใชบริการในเทศบาลตําบลสามกอ อําเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่มีอายุตางกัน มีความพึงพอใจในการใชบริการ
แตกตางกันทางสถิติอยางมีนัยสําคัญ
ผลการศึกษาพบวา ประชาชนที่มาใชบริการในเทศบาลตําบลสามกอ ที่มีอายุตางกัน มีความพึงพอใจในการใชบริการไมแตกตางกัน ทั้งนี้มี
ความสอดคลองกับการศึกษาของชัชวาลย แกวอุดร (2553) พบวาลูกคาที่มีอายุตางกันมีความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการของพนักงานขายไม

- 457 -

Oral Presentation

Proceeding of RMUTTO Research Conference 2012

แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ทั้งนี้ไมวาผูใชบริการจะอายุมากหรืออายุนอยเมื่อมาใชบริการก็จะไดรับบริการที่เทาเทียมกัน เทศบาลไมมีการ
แบงแยกอายุในการบริการ สรุปผลการวิจัยลักษณะประชากรศาสตร ดานอายุที่แตกตางกันสงผลตอความพึงพอใจในการใชบริการที่เทศบาลตําบลสามกอ
ไมแตกตางกัน ซึ่งไมเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว
1.4 ประชาชนที่มาใชบริการในเทศบาลตําบลสามกอ อําเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่มีระดับการศึกษาตางกัน มีความพึงพอใจใน
การใชบริการแตกตางกันทางสถิติอยางมีนัยสําคัญ
ผลการศึกษาพบวา ประชาชนที่มาใชบริการในเทศบาลตําบลสามกอ ที่มีระดับการศึกษาตางกัน มีความพึงพอใจในการใชบริการไมแตกตาง
กัน ทั้งนี้มีความสอดคลองกับการศึกษาของถวัลย เทียนทอง (2548) พบวา ระดับการศึกษาที่แตกตางกันมีความพึงพอใจตอคุณภาพใหบริการของ บริษัท
ไทยแอรพอรตส กราวด เซอรวิสเซส จํากัด ไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ดังนั้นก็ไมไดหมายความวาผูที่จบการศึกษาในระดับต่ําจะพึง
พอใจในการใชบริการมากกวาหรือนอยกวาผูที่จบการศึกษาในระดับที่สูงกวา สรุปผลการวิจัยลักษณะประชากรศาสตร ดานระดับการศึกษาที่แตกตางกัน
สงผลตอความพึงพอใจในการใชบริการที่เทศบาลตําบลสามกอไมแตกตางกัน ซึ่งไมเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว
1.5 ประชาชนที่มาใชบริการในเทศบาลตําบลสามกอ อําเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่มีอาชีพตางกัน มีความพึงพอใจในการใช
บริการแตกตางกันทางสถิติอยางมีนัยสําคัญ
ผลการศึกษาพบวา ประชาชนที่มาใชบริการในเทศบาลตําบลสามกอ ที่มีอาชีพตางกัน มีความพึงพอใจในการใชบริการไมแตกตางกัน ทั้งนี้มี
ความสอดคลองกับการศึกษาของไพศาล จิตปญญา (2547) พบวา อาชีพที่ตางกัน มีความพึงพอใจตอการบริการหลังการจําหนายไมแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ไมวาประชาชนที่มาใชบริการที่เทศบาลจะประกอบอาชีพใด ก็มีความพึงพอใจในการใชบริการไมแตกตางกัน ทั้งนี้อาจเกิดจากทุก
อาชีพไดรับความเสมอภาคเมื่อมาใชบริการ ทางเทศบาลไมไดใหความสําคัญกับอาชีพใดอาชีพหนึ่ง สรุปผลการวิจัยลักษณะประชากรศาสตร ดานอาชีพที่
แตกตางกันสงผลตอความพึงพอใจในการใชบริการที่เทศบาลตําบลสามกอไมแตกตางกัน ซึ่งไมเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว
1.6 ประชาชนที่มาใชบริการในเทศบาลตําบลสามกอ อําเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่มีระดับเงินเดือนตางกัน มีความพึงพอใจใน
การใชบริการแตกตางกันทางสถิติอยางมีนัยสําคัญ
ผลการศึกษาพบวา ประชาชนที่มาใชบริการในเทศบาลตําบลสามกอ ที่มีระดับเงินเดือนตางกัน มีความพึงพอใจในการใชบริการแตกตางกัน
ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของสรศักดิ์ ศรีโสภาพ (2550) ผลการวิจัยพบวาระดับรายไดตอเดือนของผูใชไฟฟาที่อยูในเขตอําเภอเมืองอุบลราชธานี มีความ
พึงพอใจในการใหบริการของการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานีแตกตางกัน ซึ่งอาจเปนเพราะวาผูที่มีระดับเงินเดือนสูง มีหนาที่การดี มีความ
คาดหวังวาจะไดรับบริการที่ดีกวาผูที่มีระดับเงินเดือนต่ํากวา สรุปผลการวิจัยลักษณะประชากรศาสตร ดานระดับเงินเดือนที่แตกตางกันสงผลตอความพึง
พอใจในการใชบริการที่เทศบาลตําบลสามกอแตกตางกัน ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว
สมมติฐานที่ 2 คุณภาพการใหบริการสงผลตอความพึงพอใจของประชาชนที่มาใชบริการในเทศบาลตําบลสามกอ อําเภอเสนา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ไดทางสถิติอยางมีนัยสําคัญ จากการศึกษารายประเด็นมีดังนี้
2.1 คุณภาพการใหบริการดานเจาหนาที่ผูใหบริการสงผลตอความพึงพอใจของประชาชนที่มาใชบริการในเทศบาลตําบลสามกอ อําเภอเสนา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไดทางสถิติอยางมีนัยสําคัญ
ผลการศึกษาพบวา คุณภาพการใหบริการดานเจาหนาที่ผูใหบริการไมสงผลตอความพึงพอใจของประชาชนที่มาใชบริการในเทศบาลตําบล
สามกอ ทั้งนี้มีความสอดคลองกับการศึกษาของบังอร ผงผาน (2538) โดยการใชแบบสัมภาษณกลุมเปาหมายแบบเจาะจง ซึ่งพบวาดานเจาหนาที่ผู
ใหบริการไมมีความสัมพันธกับความพึงพอใจ ทั้งนี้เนื่องจากการบริการเปนสิ่งที่ไมสามารถสัมผัสได หนวยงานจึงจําเปนตองพยายามทําในสิ่งที่ลูกคา
สัมผัสไดนั่นคือเนนในเรื่องเจาหนาที่ผูใหบริการ และไดพัฒนาบุคลิกภาพของผูใหบริการ ซึ่งในปจจุบันจะเห็นไดวาเจาหนาที่ของหนวยงานราชการ
ใหบริการดวยความสุภาพยิ้มแยมแจมใส และมีความใสใจผูรับบริการมากกวาในอดีต
2.2 คุณภาพการใหบริการดานสถานที่และสิ่งอํานวยความสะดวกสงผลตอความพึงพอใจของประชาชนที่มาใชบริการในเทศบาลตําบลสาม
กอ อําเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไดทางสถิติอยางมีนัยสําคัญ
ผลการศึกษาพบวา คุณภาพการใหบริการดานสถานที่และสิ่งอํานวยความสะดวกไมสงผลตอความพึงพอใจของประชาชนที่มาใชบริการในเทศบาล
ตําบลสามกอ ซึ่งการศึกษาของไมตรี วิไลกิจ (2539) พบวาผูใชบริการสวนใหญมีความพึงพอใจในการเขารับบริการดานสถานที่ประกอบการอยูในระดับสูง ทั้งนี้
สาเหตุที่ทําใหผูใชบริการรูสึกวาดานสถานที่และสิ่งอํานวยความสะดวกไมสงผลตอความพึงพอใจอาจเปนเพราะวาผูใชบริการไมไดใหความสําคัญกับสถานที่
ในการใหบริการ ไมวาสถานที่จะจัดดวยความสะอาดเปนระเบียบรอย มีบรรยากาศรมรื่นเพียงใด ก็อาจไมทําใหผูใชบริการเกิดความพึงพอใจ รวมถึงสิ่งอํานวย
ความสะดวกตางๆ ที่มีอยูในเทศบาล อาทิเชน โทรทัศน น้ําดื่ม หนังสือพิมพ ที่มีไวบริการก็ไมอาจทําใหผูใชบริการเกิดความพึงพอใจเชนกัน
2.3 คุณภาพการใหบริการดานกระบวนการในการใหบริการสงผลตอความพึงพอใจของประชาชนที่มาใชบริการในเทศบาลตําบลสามกอ
อําเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไดทางสถิติอยางมีนัยสําคัญ
ผลการศึกษาพบวา คุณภาพการใหบริการดานกระบวนการในการใหบริการสงผลตอความพึงพอใจของประชาชนที่มาใชบริการในเทศบาล
ตําบลสามกอ ทั้งนี้สอดคลองกับการศึกษาของสมสันต กางการ (2547) ซึ่งพบวาปจจัยดานกระบวนการบริการมีความสัมพันธกับความพึงพอใจของ
ผูใชบริการ นอกจากนั้นยังสอดคลองกับการศึกษาของปรัชญา จันทราภัย (2542) ซึ่งพบวาการมีความรูเกี่ยวกับกระบวนการและขั้นตอนการใหบริการ
สามารถพยากรณความพึงพอใจของผูใชบริการได ดังนั้นจึงสรุปไดวาถาประชาชนที่มาใชบริการที่ไดทราบถึงขั้นตอนการใหบริการที่ชัดเจน ก็จะทําให
เกิดความพึงพอใจในการใชบริการได
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2.4 คุณภาพการใหบริการดานการใหบริการดวยความถูกตองสามารถตรวจสอบไดสงผลตอความพึงพอใจของประชาชนที่มาใชบริการใน
เทศบาลตําบลสามกอ อําเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไดทางสถิติอยางมีนัยสําคัญ
ผลการศึกษาพบวา คุณภาพการใหบริการดานการใหบริการดวยความถูกตองสามารถตรวจสอบไดสงผลตอความพึงพอใจของประชาชนที่มาใช
บริการในเทศบาลตําบลสามกอ มีความสอดคลองกับการศึกษาของมณฑรดี อมรประสิทธ (2544) พบวาดานความถูกตองของงานมีอิทธิพลตอความพึงพอใจใน
การบริการมากที่สุด แสดงใหเห็นวาถาเจาหนาที่ผูใหบริการมีความถูกตองแมนยําในเรื่องของขอมูลบริการและเอกสาร ก็จะทําใหผูใชบริการเกิดความพึงพอใจ
2.5 คุณภาพการใหบริการดานความเสมอภาคสงผลตอความพึงพอใจของประชาชนที่มาใชบริการในเทศบาลตําบลสามกอ อําเภอเสนา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไดทางสถิติอยางมีนัยสําคัญ
ผลการศึกษาพบวา คุณภาพการใหบริการดานความเสมอภาคสงผลตอความพึงพอใจของประชาชนที่มาใชบริการในเทศบาลตําบลสามกอ
ทั้งนี้การศึกษาของนิรันดร ปรัชญกุล (2547) พบวาประชาชนมีความคิดเห็นในดานความเสมอภาคอยูในระดับสูง ซึ่งแสดงใหเห็นวาถาเจาหนาที่ที่ทํา
หนาที่ใหบริการวางตนเปนกลาง จัดการบริการดวยมาตรฐานเดียวกัน ใหบริการผูใชบริการเชนเดียวกับผูใชบริการคนอื่น ถาทําไดดังที่กลาวมาขางตนก็
อาจทําใหผูใชบริการเกิดความพึงพอใจได

4. สรุป

การศึกษาครั้งนี้ พบวาคุณภาพการใหบริการที่สงผลตอความพึงพอใจของประชาชนที่มาใชบริการในเทศบาลตําบลสามกอมีดังนี้คือ ดาน
กระบวนการในการใหบริการ ดานการใหบริการดวยความถูกตองสามารถตรวจสอบได และดานความเสมอภาค สวนคุณภาพการใหบริการที่ไมสงผลตอความ
พึงพอใจของประชาชนที่มาใชบริการในเทศบาลตําบลสามกอ ไดแก ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ และดานสถานที่และสิ่งอํานวยความสะดวก
เนื่องจากเทศบาลเปนหนวยงานของรัฐมีหนาที่หลักคือการบริการประชาชนเพื่อตอบสนองความตองการและสรางความพึงพอใจใหแก
ประชาชนที่มาใชบริการ ดังนั้นควรใหความสําคัญตอการสรางคุณภาพการใหบริการในดานกระบวนการในการใหบริการ ดานการใหบริการดวยความถูกตอง
สามารถตรวจสอบได และดานความเสมอภาค นอกจากนั้นควรใหความสําคัญในการพัฒนาคุณภาพการใหบริการดานเจาหนาที่ผูใหบริการ และดานสถานที่
และสิ่งอํานวยความสะดวก
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บทคัดยอ

งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมการออม โดยการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง 390 คน สถิติที่ใช
ในการทดสอบไดแกการหาคาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การหาคา T-test การหาคา one-way ANOVA การวิเคราะหความ
ถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis) ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05
ผลการศึกษา พบวา ปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมการออมของขาราชการกรุงเทพมหานคร คือ ปจจัยดานความมั่นคงของสถาบันการเงิน การ
เขาถึงบริการของสถาบันการเงิน สภาวะทางเศรษฐกิจ และสภาวะทางสังคม สวนปจจัยที่ไมสง ผลตอพฤติกรรมการออมไดแก ปจจัยดานผลตอบแทน
คําสําคัญ : พฤติกรรมการออม ขาราชการกรุงเทพมหานคร ปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมการออม

Abstract
This research was aimed to study the Factor affecting saving behavior of Bangkok Metropolitan. The data were collected from 390 households
via census method Percentage, mean, standard error, T-test, and the multiple regression analysis with statistically significance 0.05.
According to the findings, important factors which affect saving behavior of Bangkok Metropolitan were stable of financial institution, approach
service of financial institution, economy and social condition. The factor which does not affect saving behavior of Bangkok Metropolitan was compensation.
Keywords: Saving behavior, Bangkok metropolitan, Factor affecting saving behavior.

1. บทนํา

จากการที่หลายจังหวัดในภาคกลางของประเทศไทยไดประสบปญหาอุทกภัยครั้งใหญปลายป 2554 ที่ผานมานั้นสงผลใหประเทศไทยประสบ
ปญหาสภาวะเศรษฐกิจชลอตัว รัฐบาลจึงตองอาศัยการระดมทุนเพื่อพยุงใหสภาวะเศรษฐกิจของประเทศปรับตัวขึ้น ดังนั้นการระดมทุนจากแหลงเงินทุน
ภายในประเทศจึงมีความจําเปนอยางมาก และวิธีที่ดีที่สุดในการะดุมทุนนั่นคือ การออมของประชาชน แตอาจเปนไปไดยากเพราะเนื่องจากหลังภาวะอุทกภัย
ประชาชนสวนใหญนําเงินไปเปนคาใชจายในการซอมแซมบาน จนกระทั่งอาจทําใหเปนหนี้เพิ่มมากยิ่งขึ้น ดังนั้นถาตองการใหการออมเปนสวนหนึ่งในการ
เรงระดมทุน ตองทราบกอนวาประชาชนมีพฤติกรรมการออมอยางไร เพื่อใหสถาบันการเงินกําหนดนโยบายใหสอดคลองกับพฤติกรรมของประชาชน
ซึ่งกรุงเทพมหานคร ก็ไดเล็งเห็นถึงความสําคัญของการออมดวยเชนกัน เพื่อสงเสริมใหประชาชนหันมารูจักออมมากขึ้น จึงจัดตั้งศูนยสงเสริม
การบริหารเงินออมครอบครัวขึ้นมาเพื่อ สงเสริมใหประชาชนรูจักออมเงิน การทําบัญชีรายรับ-รายจายเงินประจําวัน หรือที่เรียกวาบัญชีครัวเรือน และเพื่อเปน
แหลงความรูเดียวกับผลิตภัณฑเงินออมแกประชาชน โดยไดนําแนวพระราชดําริหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเปนแนวทางในการบริหาร เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตและสงเสริมเศรษฐกิจใหกับประชาชนและเปนจุดเริ่มตนของการปลุกกระแสใหประชาชนในสังคมเกิดแรงกระตุนในเรื่องการวางแผนทาง
การเงิน การเก็บออม และการดํารงชีวิตพอเพียง เพื่อความมั่นคงในชีวิตของตนเองและครอบครัวตอไป
เพื่อชวยใหแนวนโยบายของประเทศ และกรุงเทพมหานคร ตลอดจนแผนพัฒนาเศรษฐกิจแหงชาติไดบรรลุวัตถุประสงค และรักษาเสถียรภาพทาง
เศรษฐกิจในระยะยาวโดยไมตองพึงพาเงินทุนจากตางประเทศ การออม จึงเปนวิธีการระดมทุนจากในประเทศวิธีหนึ่งที่สามารถรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ
ของประเทศไดดี ซึ่งมาตรการตาง ๆ ที่จะสนับสนุนใหเกิดการออมของประชาชนจะตองมีความสอดคลองกับพฤติกรรมการออมของประชาชน ใหประชาชน
เกิดความรูสึกวาไดรับผลประโยชนในการออม และอยากออม ผูวิจัยจึงศึกษาพฤติกรรมการออมของประชาชน เพื่อเปนขอมูลพื้นฐานเบื้องตนในการกําหนด
นโยบายตาง ๆ ของรัฐ โดยเฉพาะอยางยิ่งผูวิจัยเลือกที่จะศึกษากลุมตัวอยางเปนขาราชการกรุงเทพมหานครเพราะเนื่องจาก ขาราชการกรุงเทพมหานครสามารถ
เปนแกนนําในการสงเสริมการออมภายใตนโยบายของศูนยสงเสริมเงินออมครอบครัวกรุงเทพมหานคร
1.1 วัตถุประสงค
- เพื่อศึกษาลักษณะประชากรศาสตรของขาราชการกรุงเทพมหานครที่สงผลตอพฤติกรรมการออม
- เพื่อศึกษาพฤติกรรมการออมของขาราชการกรุงเทพมหานคร
- เพื่อศึกษาปจจัยทางดานแรงจูงใจทีส่ ง ผลตอพฤติกรรมการออมของขาราชการกรุงเทพมหานคร
- เพื่อศึกษาปจจัยทางดานสภาพแวดลอมที่สงผลตอพฤติกรรมการออมของขาราชการกรุงเทพมหานคร
- เพื่อศึกษาสภาพปญหาในการออมของขาราชการกรุงเทพมหานคร
1.2 ขอบเขตของการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้ไดกําหนดขอบเขตของการศึกษาเปนขาราชการกรุงเทพมหานคร สังกัดสํานัก จํานวน 16 สํานัก ซึ่งมีบุคลากรทั้งสิ้น 14,788
คน โดยทําการคัดเลือกกลุมตัวอยางในการวิจัย จํานวน 390 คน และกําหนดกรอบแนวคิดดังนี้
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ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัยเรื่อง “ปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมการออมของขาราชการกรุงเทพมหานคร”

2. วิธีการศึกษา
ในการดําเนินการวิจัย เรื่อง ปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมการออมของขาราชการกรุงเทพมหานคร เปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) เพื่อ
ศึกษาวามีปจจัยใดบางที่สงผลตอพฤติกรรมการออมของขาราชการกรุงเทพมหานคร
2.1 เครือ่ งมือที่ใชในการศึกษา
เครื่องมือที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยไดใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยาง แบงออกเปน 5 สวน คือ สวนที่ 1
ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม สวนที่ 2 ปจจัยดานแรงจูงใจที่สงผลตอพฤติกรรมการออม สวนที่ 3 ปจจัยดานสภาพแวดลอมที่สงผลตอพฤติกรรม
การออม สวนที่ 4 พฤติกรรมการออม และสวนที่ 5 ปญหาและขอเสนอแนะ โดยสวนที่ 2, 3 และ 4 เปนลักษณะคําตอบแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating
scale) 5 ระดับ ตามวิธีของลิเคอรท (Likert scale) คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย และนอยที่สุด ในสวนที่ 5 เปนคําถามปลายเปด
2.2 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอ มูล
นําขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามมาวิเคราะหประมวลผลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปมาวิเคราะหคาทางสถิติ ดังนี้
- สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) เพื่อใชบรรยายลักษณะขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง ไดแก คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
- สถิติเชิงวิเคราะห (Analysis statistics) โดยใชสถิติในการทดสอบ T-test เพื่อเปรียบเทียบความแตกตางสําหรับกลุมตัวแปร 2 กลุม และใชการ
วิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว one-way ANOVA เพื่อเปรียบเทียบความแตกตางสําหรับกลุมตัวแปรที่มากกวา 2 กลุมขึ้นไป
- สถิติเชิงอนุมาน (Inferential statistics) โดยใชสถิติในการวิเคราะหการถดถอยแบบพหุ (Multiple regression analysis) เพื่อพยากรณ
ความสัมพันธของตัวแปรหลายตัวแปร โดยกําหนดระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ (α = 0.05)
- ขอเสนอแนะหรือปญหา ใชวิธีการบันทึกขอเสนอแนะหรือปญหาในแตละราย แลวนํามานับความถี่ เทียบคารอยละ เพื่อดูวากลุม
ตัวอยางมีขอเสนอแนะหรือปญหาที่ตองการใหปรับปรุงเรื่องใดมากที่สุดเพื่อนําไปเปนขอมูลในการปรับปรุงตอไป

3. ผลการศึกษาและอภิปรายผล

3.1 ผลการศึกษา
3.1.1 ลักษณะขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง
จากการศึกษาลักษณะดานประชากรศาสตรของกลุมตัวอยาง พบวาสวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ 63.1 และรองลงมาเปนเพศชาย รอยละ 36.9 มี
อายุระหวาง 31-40 ป รอยละ 54.1 สถานภาพโสด รอยละ 52.6 ตองอุปการะคนในครอบครัว จํานวน 1-3 คน รอยละ 51 จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีมาก
ที่สุดรอยละ 56.9 มีรายไดเฉลี่ย 10,000-15,000 บาท/เดือน รอยละ 45.4 มีคาใชจายเฉลี่ย 5,001-10,000 บาท/เดือน รอยละ 38.5 กลุมตัวอยางสวนใหญตอง
อุปการะ บิดา/มารดา รอยละ 47.4 และมีคาใชจายในการดําเนินชีวิตมากที่สุดรอยละ 93.6
3.1.2 ความคิดเห็นของขาราชการกรุงเทพมหานครเกี่ยวกับพฤติกรรมการออม
การศึกษาความคิดเห็นของขาราชการกรุงเทพมหานครเกี่ยวกับพฤติกรรมการออม มีดังนี้
ปจจัยดานแรงจูงใจ พบวา โดยสวนใหญใหความสําคัญกับผลตอบแทนในเรื่องของการเลือกออมกับสถาบันการเงินที่ใหอัตราดอกเบี้ยสูงที่สุด อยู
ในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย 4.12 ในดานความมั่นคงของสถาบันการเงิน สวนใหญจะพิจารณาเลือกออมกับสถาบันการเงินที่มีความมั่นคงมากที่สุด โดยมี
คาเฉลี่ย 4.36 และในดานของการเขาถึงบริการของสถาบันการเงิน สวนใหญจะเลือกออมกับสถาบันการเงินที่สามารถใหการบริการไดอยางรวดเร็ว และ
ตอบสนองความตองการอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย 4.15
ปจจัยดานสิ่งแวดลอม พบวา ในดานสถาวะเศรษฐกิจนั้น ผูออมมีการติดตามการวิเคราะหการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจกอนการตัดสินใจออมเงิน
และเลือกรูปแบบการเงิน อยูในระดับมาก รวมทั้งยังคิดวาความผันผวนทางเศรษฐกิจมีความสําคัญตอแนวคิดในการออมเงินหรือการลงทุน อยูในระดับมาก
เชนกัน โดยมีคาเฉลี่ย 3.66 สวนในดานของสภาวะทางสังคมนั้น ครอบครัวผูออมมีการปลูกฝงใหรูจักออมเงิน อยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 3.98
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พฤติกรรมการออม พบวา สวนใหญใหความสําคัญตอการออมที่เหมาะสมกับรายไดและฐานะของตนเอง เพื่อเก็บไวใชในอนาคตในระดับมาก
โดยมีคาเฉลี่ย 3.98
3.2 อภิปรายผลการศึกษา
จากการวิเคราะหขอมูลการศึกษาเรื่อง ปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมการออมของขาราชการกรุงเทพมหานคร สามารถอภิปรายผลการวิจัยไดตาม
สมมุติฐานการวิจัยดังนี้
สมมุติฐานที่ 1 ลักษณะดานประชากรศาสตรของขาราชการกรุงเทพมหานครที่แตกตางกันมีพฤติกรรมการออมที่แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ ซึ่งปจจัยยอยในลักษณะดานประชาการศาสตรประกอบดวย เพศ อายุ สถานภาพ จํานวนผูที่ตองอุปการะ การศึกษา รายได และคาใชจาย โดยผูวิจัยไดใช
สถิติในการการวิเคราะหคือ T-test และ One-way ANOVA ไดผลการศึกษาดังนี้
สมมุติฐานที่ 1.1 ขาราชการกรุงเทพมหานครที่มีเพศแตกตางกันมีพฤติกรรมการออมที่แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ผลการศึกษาพบวา ขาราชการกรุงเทพมหานครที่มีเพศแตกตางกันมีพฤติกรรมการออมที่แตกตางกัน เปนเพราะผูหญิงมีคาใชจายฟุมเฟอยเกี่ยวกับ
เรื่องการแตงตัว เครื่องสําอางค และผูหญิงสมัยใหมมีภาระที่ตองรับผิดชอบมากขึ้น ทําใหผูหญิงมีการใชจายเงินมากขึ้น และเหลือเงินสําหรับออมนอยลงทํา
ใหมีพฤติกรรมการออมแตกตางกับเพศชายที่มักหมดไปกับการดื่มสุรา หรือเรื่องสังคม
สมมุติฐานที่ 1.2 ขาราชการกรุงเทพมหานครที่มีอายุแตกตางกันมีพฤติกรรมการออมที่แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ผลการศึกษาพบวา ขาราชการกรุงเทพมหาสครที่มีอายุแตกตางกันมีพฤติกรรมการออมที่แตกตางกัน เพราะผูที่มีอายุนอย ไมคอยคํานึงถึงการออม
เปนหลัก แตมักจะนําเงินไปใชจายในเรื่องของการสนองความตองการของตัวเองมากกวา แตพอมีอายุมากขึ้นก็เริ่มคํานึงถึงการออมมากขึ้น เพราะตองเก็บออม
ไวเพื่อการสรางครอบครัว หรือการใชจายหลังเกษียณอายุซึ่งเปนชวงที่ไมมีรายไดแลว
สมมุติฐานที่ 1.3 ขาราชการที่มีสถานภาพแตกตางกันมีพฤติกรรมการออมที่แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ผลการศึกษาพบวา ขาราชการกรุงเทพมหานครที่มีสถาภาพแตกตางกันมีพฤติกรรมการออมที่ไมแตกตางกัน ซึ่งไมสอดคลองกับการศึกษาของชุลี
รัตน คงเรือง และประกาษิต อินสุวรรณ (2552) ที่ไดศึกษาพบวา สถานภาพของหัวหนาครอบครัวที่แตกตางกันมีสัดสวนการออมที่แตกตางกัน ทั้งนี้อาจเปน
เพราะขาราชการกรุงเทพมหานครมีสหกรณออมทรัพยที่เขามาชวยใหผูออมเกิดการบังคับใหตนเองตองออมเงินเปนประจําทุกเดือน เพราะสหกรณออมทรัพย
นั้นจะหักเงินจากเงินเดือนขาราชการไปเก็บออมไวในจํานวนเทา ๆ กันทุกเดือน จึงทําใหมีพฤติกรรมที่ไมแตกตาง และไมวาผูออมจะมีสถาพภาพใด ก็มีความ
ตองการออมเงินเหมือน ๆ กัน แตอาจแตกตางกันในเรื่องของเหตุผลของการออมมากกวา เชนผูที่สถานภาพโสด ตองการเก็บเงินไวใชในยามฉุกเฉินหรือ
จําเปน แตผูมีสถานภาพสมรส ตองการเก็บเงินไวสําหรับอนาคตของครอบครัวเปนตน
สมมุติฐานที่ 1.4 ขาราชการกรุงเทพมหานครที่มีจํานวนผูที่ตองอุปการะที่แตกตางกันมีพฤติกรรมการออมที่แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ผลการศึกษาพบวา ขาราชการกรุงเทพมหานครที่มีจํานวนผูที่ตองอุปการะแตกตางกันมีพฤติกรรมการออมที่แตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับ
การศึกษาของชุลีรัตน คงเรือง และประกาษิต อินสุวรรณ (2552) ที่ไดศึกษาพบวา จํานวนสมาชิกและจํานวนผูพึ่งพิงที่แตกตางกัน มีสัดสวนการออมแตกตาง
กัน เปนเพราะหากผูออมมีจํานวนผูที่ตองอุปการะยิ่งมาก ยิ่งทําใหเกิดรายจายมากขึ้น ทําใหมีการออมนอยลง
สมมุติฐานที่ 1.5 ขาราชการกรุงเทพมหานครที่มีการศึกษาที่แตกตางกันมีพฤติกรรมการออมที่แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ผลการศึกษาพบวา ขาราชการกรุงเทพมหานครที่มีการศึกษาแตกตางกันมีพฤติกรรมการออมที่ไมแตกตางกัน ซึ่งไมสอดคลองกับการศึกษาของชุลีรัตน
คงเรือง และประกาษิต อินสุวรรณ (2552) ที่ไดศึกษาพบวา การศึกษาที่แตกตางกันมีสัดสวนการออมแตกตางกัน นั่นอาจเปนเพราะ ขาราชการกรุงเทพมหานครมีการ
เก็บออมเปนประจําดวยวิธีการฝากกันสหกรณออมทรัพยกรุงเทพมหานคร และไมวาผูออมจะจบการศึกษาในระดับใด ก็ยอมมีความคิดที่อยากเก็บออมเงินไวใชใน
ยามฉุกเฉินหรือภาวะจําเปน ดังนั้นการศึกษาที่แตกตางก็ไมทําใหมีพฤติกรรมที่แตกตาง แตอาจแตกตางกันที่รูปแบบของการออมมากกวา
สมมุตฐานที่ 1.6 ขาราชการกรุงเทพมหานครที่มีรายไดแตกตางกันมีพฤติกรรมการออมที่แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติต
ผลการศึกษาพบวา ขาราชการกรุงเทพมหานครที่มีรายไดแตกตางกันมีพฤติกรรมการออมที่แตกตางกัน นั่นอาจเปนเพราะ ผูที่มีรายไดมากกวาจะมีเงิน
เหลือใหเก็บออมไดมากกวาผูที่มีรายไดนอยกวา ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ อภิชญา จิวพัฒนกุลและคณะ (2554) ที่ศึกษาพบวา รายไดสวนบุคคลที่แตกตางกัน
มีพฤติกรรมการออมที่แตกตางกัน
สมมุติฐานที่ 1.7 ขาราชการกรุงเทพมหานครที่มีรายจายแตกตางกันมีพฤติกรรมการออมที่แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ผลการศึกษาพบวา ขาราชการกรุงเทพมหานครที่มีรายจายแตกตางกันมีพฤติกรรมการออมที่แตกตางกัน สอดคลองกับการศึกษาของชุลีรัตน คงเรือง
และประกาษิต อินสุวรรณ (2552) ที่ไดศึกษาพบวา รายจายที่แตกตางกัน มีสัดสวนการออมแตกตางกัน ซึ่งอาจเกิดจากคานิยมที่นิยมการใชสินคาที่มีราคาแพงทําใหผูที่
มีคานิยมเชนนั้นตองมีคาใชจายสูงกวาผูที่มีคานิยมการใชจายอยางพอเพียง ดังนั้นการมีคาใชจา ยที่แตกตางกันจึงทําใหมีเงินเหลือสําหรับเก็บออมที่แตกตางกัน
สมมุติฐานที่ 2 ปจจัยดานแรงจูงใจสงผลตอพฤติกรรมการออมของขาราชการกรุงเทพมหานครอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ซึ่งปจจัยยอยในดาน
แรงจูงใจ ประกอบดวย ผลตอบแทน ความมั่นคงของสถาบันการเงิน และการเขาถึงบริการของสถาบันการเงิน โดยใชสถิติในการศึกษาคือ Multiple Regression
Analysis ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 ผลการวิจัยพบวา
สมมุติฐานที่ 2.1 ปจจัยดานผลตอบแทนสงผลตอพฤติกรรมการออมของขาราชการกรุงเทพมหานครอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ผลการศึกษาพบวา ปจจัยดานผลตอบแทน ไมสงผลตอพฤติกรรมการออมของขาราชการกรุงเทพมหานคร ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของบุษบง ศรี
สันต (2542) ที่ศึกษาพบวา ผลตอบแทนไมใชประเด็นสําคัญในการออมเงิน แตขัดแยงกับการศึกษาของอมรรัตน จริยา (2552) ที่ศึกษาพบวา ผลตอบแทน มีผลตอ
พฤติกรรมการออม นั่นอาจเปนเพราะผูออมสวนใหญมีความตั้งใจที่จะออมเงิน แตไมไดคํานึงถึงผลตอบแทน แตอาจคํานึงถึงความเสี่ยงของการลงทุนมากกวา
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เพราะการลงทุนที่ไดรับผลตอบแทนสูง ยอมมีความเสี่ยงสูงตามไปดวย แตดวยผลิตภัณฑดานเงินฝากที่มีความปลอดภัยสูงในปจจุบันตางใหผลตอบแทนที่
มากกวาในอดีต จึงเปนสาเหตุใหผูออมตองการนําเงินไปออมไวกับรูปแบบการออมที่ไมมีความเสี่ยง แตไดผลตอบแทนเปนที่นาพึงพอใจก็เพียงพอแลว
สมมุติฐานที่ 2.2 ปจจัยดานความมั่นคงของสถาบันการเงินสงผลตอพฤติกรรมการออมของขาราชการกรุงเทพมหานครอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ผลการศึกษาพบวา ปจจัยดานความมั่นคงของสถาบันการเงิน สงผลตอพฤติกรรมการออมของขาราชการกรุงทพมหานคร ซึ่งสอดคลองกับการศึกษา
ของบุษบง ศรีสันต (2542) ที่ศึกษาพบวา กลุมตัวอยางคํานึงถึงความมั่นคงของสถาบันการเงินที่จะใชบริการนั้น ๆ เปนสําคัญ ซึ่งความปลอดภัยของเงิน เปนสิ่ง
สําคัญที่ทําใหผูออมเลือกสถาบันการเงิน เพราะถาหากสถาบันการเงินไมมีความมั่นคง ก็อาจทําใหผูออมรูสึกวาเกิดความเสี่ยง ผูออมจึงเลือกที่จะออมเงินกับ
สถาบันการเงินที่มั่นคงมากกวา
สมมุติฐานที่ 2.3 ปจจัยดานการเขาถึงบริการของสถาบันการเงินสงผลตอพฤติกรรมการออมของขาราชการกรุงเทพมหานครอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ผลการศึกษาพบวา ปจจัยดานการเขาถึงบริการของสถาบันการเงิน สงผลตอพฤติกรรมการออมของขาราชการกรุงเทพมหานคร ซึ่งสอดคลองกับ
การศึกษาของบุษบง ศรีสันต (2542) ที่ศึกษาพบวากลุมตัวอยางคํานึงถึงการบริการของสถาบันการเงินเปนสําคัญ การบริการที่ดี ยอมทําใหลูกคาเกิดความ
ประทับใจ ซึ่งสถาบันการเงินในปจจุบันมีการแขงขันทางดานบริการกันสูง เพราะผูออมสวนใหญมีทางเลือกในการออมกับสถาบันการเงินตางๆ ไดมากขึ้น
และสะดวกมากขึ้น ผูออมจึงเลือกออมกับสถาบันการเงินที่สามารถตอบสนองความตองการมากที่สุด
สมมุติฐานที่ 3 ปจจัยดานสภาพแวดลอมสงผลตอพฤติกรรมการออมของขาราชการกรุงเทพมหานครอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ประกอบดวย
ปจจัยยอยในดานสภาพแวดลอมไดแก สภาวะทางเศรษฐกิจ และสภาวะทางสังคม โดยใชการทดสอบแบบ Multiple Regression Analysis ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05
สมมุติฐานที่ 3.1 ปจจัยดานสภาวะทางเศรษฐกิจสงผลตอพฤติกรรมการออมของขาราชการกรุงเทพมหานครอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ผลการศึกษาพบวา ปจจัยดานสภาวะทางเศรษฐกิจ สงผลตอพฤติกรรมการออมของขาราชการกรุงเทพมหานคร ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของวร
ชัย สิงหฤกษ (2549) ที่พบวา ปจจัยดานเศรษฐกิจมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการออม และการศึกษาของพรเพ็ญ ภูวิทยา (2540) ที่พบวา พฤติกรรมการออม
ภาคครัวเรือนผานสถาบันการเงินไทย มีลักษณะเปลี่ยนแปลงสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของปจจัยทางเศรษฐกิจ แตขัดแยงกับการศึกษาของอมรรัตน จริยา
(2552) ที่พบวา ความไมแนนอนของภาวะเศรษฐกิจไมมีความสัมพันธกับตัวแปร นั่นอาจเปนเพราะหากสภาวะเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงอาจทําใหคาใชจายของ
ผูออมเปลี่ยนแปลง ถึงแมวารายไดจะเทาเดิม เชน เมื่อเกิดภาวะเงินเฟออาจทําใหราคาสินคาที่ใชในชีวิตประจําวันปรับตัวสูงขึ้น ทําใหจากที่ตองจายคาสินคา
ในราคาเทาเดิม แตตองจายในราคาที่แพงขึ้น เมื่อผูออมมีรายไดเทาเดิม จึงทําใหเงินที่เหลือสําหรับออมมีนอยลง เปนตน ทําใหปจจุบันคนหันมาสนใจติดตาม
สภาวะเศรษฐกิจกันมากขึ้น เพื่อการจัดสรรเงินในการใชจายและการเก็บออม
สมมุติฐานที่ 3.2 ปจจัยดานสังคม สงผลตอพฤติกรรมการออมของขาราชการกรุงเทพมหานครอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ผลการศึกษาพบวา ปจจัยดานสังคม สามารถพยากรณไดวาสงผลตอพฤติกรรมการออม ซึ่งขัดแยงกับการศึกษาของวรชัย สิงหฤกษ (2549) ที่ไดศึกษา
พบวาสภาพแวดลอมอื่นๆ (สภาพแวดลอมทางสังคม) ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการออม โดยสวนใหญแลวคนในสังคมมักมีพฤติกรรมเลียนแบบ หรือการทํา
ตามกัน จึงทําใหเกิดเปนคานิยมของสังคมเกิดขึ้น ผูออมที่อยูในสังคมที่มีคานิยมในการออมแบบใด ยอมสงผลใหเกิดพฤติกรรมการออมในแบบเดียวกัน

4. สรุปผล

จากการศึกษา ปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมการออมของขาราชการกรุงเทพมหานคร ไดแกลักษณะดานประชากรศาสตร ปจจัยดานแรงจูงใจ ซึ่งมี
ปจจัยยอยคือ ผลตอบแทน ความมั่นคงของสถาบันการเงิน การเขาถึงบริการของสถาบันการเงิน และปจจัยดานสภาพแวดลอม มีปจจัยยอยคือ สภาวะทาง
เศรษฐกิจและสภาวะทางสังคม เพื่อพยากรณปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมการออม พบวา ปจจัยที่มีน้ําหนักในการพยากรณมากที่สุดคือ ปจจัย ปจจัยดานสภาวะ
ทางเศรษฐกิจ รองลงมาคือ ปจจัยดานสภาวะทางสังคม ปจจัยดานความมั่นคงของสถาบันการเงินและปจจัยดานการเขาถึงบริการของสถาบันการเงิน สวน
ปจจัยดานผลตอบแทนไมสงผลตอพฤติกรรมการออมของขาราชการกรุงเทพมหานคร
ขาราชการกรุงเทพมหานครนั้นใหความสําคัญกับการออมและมีพฤติกรรมการออมเปนประจํา แตปญหาที่คนพบสวนใหญ ผูออมมีปญหาหนี้สิน
อีกทั้งปจจุบันสินคามีราคาสูงขึ้น ดังนั้นรายจายจึงเพิ่มขึ้น ทําใหเปนอุปสรรคตอการออม ผูออมมีความสามารถในการออมไดนอยลง

5. เอกสารอางอิง

ชุลีรัตน คงเรือง และ ประกาศิษ อินสุวรรณ. 2552. พฤติกรรมการออมและปจจัยที่กําหนดสัดสวนการออมของครัวเรือน. งานวิจัยหนวยวิจัยเศรษฐกิจภาคใต,
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บทคัดยอ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ ศึกษาเปรียบเทียบผลตอบแทนจากการลงทุนในกองทุนรวมทองคํา โดยใชมาตรวัดของ Sharpe และมาตรวัดของ
Treynor - Black จากการศึกษาเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในกองทุนรวมทองคําพบวา
มาตรวัดตามตัวแบบของ Sharpe กองทุนรวมกองทุนเปดแอสเซทพลัสโกลด มีผลการดําเนินงานที่ปรับดวยความเสี่ยงที่สูงที่สุดในบรรดากลุม
การลงทุนทั้งหมด โดยมีคา Sharpe เทากับ -0.161461 แตในขณะที่การลงทุนในกองทุนเปดแอสเซทพลัสเอสแอนดพี 500 นั้นใหผลตอบแทนของการ
ลงทุนที่ปรับดวยความเสี่ยงต่ําที่สุด โดยมีคา Sharpe เทากับ -0.228578จากผลการดําเนินงานของแนวทางการลงทุนตามมาตรวัดของ Sharpe ratio จะพบได
วามี 5 กองทุนรวม ไดแก กองทุนเปดแอสเซทพลัสโกลด กองทุนเปดเอ็มเอฟซี อินเตอรเนชั่นแนล โกลด ฟนด กองทุนเปดกรุงศรีโกลด กองทุนเปดทหาร
ไทย โกลด ฟนด และกองทุนเปดกรุงศรีโกลดเพื่อการเลี้ยงชีพ ที่มีผลการดําเนินงานดีกวาเกณฑมาตรฐาน นั่นแสดงวา ผูจัดการกองทุนสามารถบริหาร
กองทุนใหได ผลตอบแทนที่ดีกวาผลตอบแทนจากการลงทุนหลักทรัพย T-Bill 3 M
มาตรวัดตามตัวแบบของ Treynor-Black หรือ Appraisal ratio กองทุนรวมกองทุนเปดแอสเซทพลัสโกลด มีผลการดําเนินงานที่ปรับดวยความเสี่ยง
ที่สูงที่สุดในบรรดากลุมกองทุนทั้งหมด โดยมีคา Treynor-Black หรือ Appraisal ratio เทากับ -0.030277 แตในขณะที่การลงทุนในกองทุนเปดแอสเซทพลัส
เอสแอนดพี 500 นั้นใหผลตอบแทนของการลงทุนที่ปรับดวยความเสี่ยงต่ําที่สุด โดยมีคา Treynor-Black หรือ Appraisal ratio เทากับ -0.076222 แตทั้งนี้เมื่อมี
การพิจารณาคา Treynor - Black หรือ Appraisal ratio จะพบไดวา มี 4 กองทุนรวมทองคํามีคาเปนบวกไดแก กองทุนเปดแอสเซทพลัสโกลด กองทุนเปดเอ็ม
เอฟซี อินเตอรเนชั่นแนล โกลด ฟนด กองทุนเปดกรุงศรีโกลด กองทุนเปดทหารไทย โกลด ฟนด นั่นแสดงวา คาเฉลี่ยของอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวม
มีคามากกวา คาเฉลี่ยอัตราผลตอบแทนของราคาทองคําในสกุลเงินสหรัฐ (London PM FIX) ที่ปรับคาอัตรา แลกเปลี่ยนเปนสกุลเงินไทย และมี 5 กองทุนรวม
ทองคําที่มีคาเปนลบนั่นแสดงวา คาเฉลี่ยของอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมมีคานอยกวา คาเฉลี่ยอัตราผลตอบแทนของราคาทองคําในสกุลเงินสหรัฐ
(London PM FIX) ที่ปรับคาอัตราแลกเปลี่ยนเปนสกุลเงินไทย

Abstract

The objective of this research is the comparative study on return on investment in gold mutual funds by using Sharpe ratio and Treynor
– Black Ratio.
Sharpe ratio, from the comparative study, return on investment in gold mutual funds found that asset plus gold fund has adjusted return
with the highest risk in all investment groups. There is Sharpe ratio equal -0.161461 but while the investment on asset plus S&P 500 Fund provides
adjusted return with the lowest risk. There is Sharpe ratio equal -0.228578. Form the performance of investment guideline under Sharpe ratio will
find that there are five mutual funds such as asset plus gold fund, MFC international gold fund, Krungsri gold fund, TMB gold fund and Krungsri
gold RMF having the performance better than standard criteria. It shows that the manager of mutual funds can manage mutual funds to provide a
higher return than a return from the security investment T-Bill 3M.
Treynor - black ratio or appraisal ratio. Asset plus gold fund has adjusted return with the highest risk in all fund groups. There is
Treynor - black ratio or appraisal ratio equal -0.030277 but while asset plus S&P 500 fund provides adjusted return with the lowest risk. There is
Treynor - black ratio or appraisal ratio equal -0.076222 but when there is to consider treynor-black ratio or appraisal ratio will find that there are
four gold mutual funds having a positive value such as asset plus gold fund, MFC international gold fund, Krungsri gold fund and TMB gold fund.
It shows that average return on investment of mutual funds having more value than average return on investment of gold price in the United States
currency (London PM FIX) adjusted exchange rate to be the Thai currency and there are five gold mutual funds having a negative value. It shows
that average return on investment of mutual funds having less value than average return on investment of gold price in the Unite States currency
(London PM FIX) adjusted exchange rate to be the Thai currency.

1.บทนํา
1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
ปจจุบันทองคํามี 2 ลักษณะคือทองรูปพรรณเพื่อเปนเครื่องประคับและทองคําแทง (Gold bullion) เพื่อเปนการลงทุน จากขอมูลตลาด
ทองคําโลก (World gold council) ตามตารางที่ 1.1 แสดงความตองการทองคําในตลาดโลกโดยรวม ตั้งแตป 2009 - 2011 พบวา อุปสงคของทองคําใน
ตลาดโลกของภาคการลงทุนเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในป 2010 สวนขอมูลดานอุปทานของทองคําในตลาดโลกตาม ตารางที่ 1.2 พบวาระหวางป 2010 กับ
ป 2011 ปริมาณอุปทานรวมของตลาดโลกมีคาเพิ่มขึ้น
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ซึ่งจากภาพที่ 1.1 พบวาตั้งแต 2000 - 2011 ในชวงกวา 10 ปที่ผานมาราคาทองคําแทง (Gold bullion) ในตลาดโลกมีแนวโนมปรับตัวสูงขึ้น
เรื่อยๆ ซึ่งเกิดจากนักลงทุนหันมาลงทุนในทองคําแทง (Gold bullion) กันมากขึ้นหรืออาจเกิดจากอุปสงคในทองคําตลาดโลกของภาคการลงทุนและ
กองทุน Exchange traded fund (ETFs) ที่เพิ่มสูงขึ้นตามลําดับตามขอมูลตารางที่ 1.1

ตารางที่ 1.1 อุปสงคของทองคําในตลาดโลก ตั้งแตป 2009 – 2011
ประเภท
เครืองประดับ
ภาคอุตสาหกรรมและการแพทย
ภาคการลงทุน
Exchange Traded Fund (ETFs)
รวม

2009
1,813.60
409.80
776.10
617.10
3,616.60

หนวย : ตัน
ป
20010
(Q1-Q3)20011
2,016.80
1,458.30
466.40
351.60
1,149.50
1,088.50
367.70
67.20
4,000.40
2,965.60

ที่มา : World Gold Council. http://www.gold.org/investment/statistics/demand_and_supply_statistics

ตารางที่ 1.2 อุปทานของทองคําในตลาดโลก ตั้งแตป 2009 – 2011
หนวย : ตัน

ประเภท
การผลิตจากเหมืองแรสุทธิ
การขายของธนาคารกลางตางๆ
ทองคําหมุนเวีย นเดิม
รวม

2009
2,353.00
34.00 1,695.00
4,082.00

ป
20010
(Q1-Q3)20011
2,577.00
2,109.00
77.00 349.00
1,651.00
1,185.00
4,151.00
2,945.00

ที่มา : World Gold Council. http://www.gold.org/investment/statistics/demand_and_supply_statistics

ที่มา : World Gold Council. http://www.gold.org/investment/statistics/gold_price_chart

ภาพที่ 1.1 ราคาทองคําตลาดโลกในสกุลเงินดอลลารสหรัฐ
การพิจารณาการลงทุนทองคําแทงของนักลงทุนนั้นสิ่งสําคัญที่จะตองพิจารณาถึงเสมอวา ราคาทองคําแทงนั้นถูกกําหนดมาจากปจจัยใดบาง
เพื่อที่จะสามารถคาดการณราคาทองคําหรือใชเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจในการลงทุน จากอดีตที่ผานมาจะพบไดวาราคา น้ํามันกับราคาทองคํานั้นมี
ลักษณะความสัมพันธทางออมนั่นคือ หากราคาน้ํามันเพิ่มสูงขึ้นก็จะสงผลตอระบบเศรษฐกิจทําใหเกิดภาวะเงินเฟอในระบบเศรษฐกิจทําใหสกุลเงินของ
ประเทศนั้นๆ ออนคาลงสงผลทําใหนักลงทุนหันไปลงทุนทองคําที่มีผลตอบแทนสูง เพราะทองคําเปนสินทรัพยที่มีมูลคาในตัวมันเอง
งานศึกษาวิจัยของศิรประภา แกวมณี (2549) ศึกษาความสัมพันธระหวางราคาน้ํามันและราคาทองคําเปนสกุลเงินดอลลารสหรัฐ โดยใชขอมูล
ราคาทองคําจากตลาด Comex และราคาน้ํามันลวงหนาจากตลาด NYMEX รายวันตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 2543 ถึง 24 มีนาคม 2549 พบวาราคาน้าํ มันลวงหนา
มีผลตอราคาทองคําลวงหนาในทิศทางเดียวกันและชากวาการเปลี่ยนแปลงของน้ํามัน ดังนั้นหากนักลงทุนมีการลงทุนทองคําแทงก็สามารถที่จะใชขอมูล
ราคาน้ํามันมาใชในการประกอบการตัดสินใจได
การลงทุนในกองทุนรวมที่มีนโยบายลงทุนในทองคําแทงจะเหมาะสมสําหรับ นักลงทุนที่มีจํานวนเงินลงทุนที่ไมมากพอหรือไมมีเวลาในการ
ติดตามขาวสารราคาทองคําแทง โดยกองทุนรวมทองคําที่มีนโยบายเนนลงทุนในทองคําแทง เหรียญทองคําและหลักทรัพยหรือ หนวยลงทุนของกองทุน
ตางประเทศที่มีวัตถุประสงคการลงทุนในทองคําแทงตามมาตรฐานทองคํา สงมอบ ("The good delivery rules for gold and silver bars") ของสมาคมผูคา
ทองคําแทงแหงลอนดอน (The London Bullion Market Association-LBMA) หรือสมาคมผูคาทองคําอื่นใดที่ มีมาตรฐานการอางอิง โดยกองทุนทองคํา มี
วัตถุประสงคเพื่อสรางผลตอบแทนใหใกลเคียงกับ ผลตอบแทนจากการลงทุนในทองคํา กองทุนรวมทองคําแหงแรกที่มีนโยบายประเภทนี้ คือ กองทุนเปด
ทหารไทยโกลดฟนด จัดตั้งขึ้นโดยบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนทหารไทยจํากัด และตอมาบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนหลายแหงมีการจัดตั้ง
กองทุนรวมทองคํา เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
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ในปจจุบัน มีหลายกองทุนที่จัดตั้งกองทุนรวมที่ลงทุนในทองคํา ซึ่งเปนผลดีตอนักลงทุนที่สามารถเปนเจาของทองคําได โดยที่ไมตองเก็บรักษา
ทองคําไวกับตัวเอง ซึ่งเสี่ยงตอการที่จะทําสูญหายได และสามารถเลือกลงทุนในกองทุนทองคําที่มีมูลคาการลงทุนขั้นต่ํานอยๆได รวมถึงไมตองเสียเวลา
ไปตอแถวซื้อขายทองตามรานทองในชวงที่ลูกคามีจํานวนมาก ดังนั้น การลงทุนในกองทุนทองคํา เปนอีกหนึ่งทางเลือกในการลงทุนที่นาสนใจ
การศึกษาครั้งนี้จะวิเคราะห กองทุนSPDR Gold Trust ซึ่งเปนกองทุนที่ลงทุนในตางประเทศ (Foreign investment fund) หรือ (FIF) เปนกองทุนเปด
ดัชนีที่จดทะเบียนและซื้อขายในตลาดหลักทรัพยสิงคโปร (Exchange Traded Fund: ETF) ที่ลงทุนในทองคําแทงที่ใหญที่สุดในโลก เพื่อสรางผลตอบแทน
ของกองทุนหลังหักคาธรรมเนียมและคาใชจายในการจัดการใหใกลเคียงกับผลตอบแทนของราคาทองคํา
กองทุนเนนการสรางผลตอบแทนของกองทุนใหใกลเคียงกับผลตอบแทนของราคาทองคําแทงในตลาดลอนดอน คือ London Gold PM Fix Price ใน
สกุลดอลลารสหรัฐฯ แตสะดวกสบายมากกวาเพราะผูลงทุนไมตองเก็บรักษาทองคําแทงดวยตนเอง เนื่องจากกองทุน SPDR Gold Trust มีผเู ก็บรักษาทองคํา
แทงให ไดแก ธนาคารฮองกงเซี่ยงไฮ สหรัฐอเมริกา (HSBC Bank USA, N.A.)
ดังนั้นรายงานวิจัยฉบับนี้จึงไดทําการวิเคราะหเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนในการลงทุนกองทุนรวมทองคําที่นําเงินกองทุนไปลงทุนตอในกองทุน
SPDR Gold Trust
1.2 วัตถุประสงคของงานวิจัย
ศึกษาเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในกองทุนรวมทองคําที่นําเงินกองทุนไปลงทุนตอในกองทุนSPDR Gold Trust โดยใชมาตร
วัดของ Sharpe และมาตรวัด ของ Treynor- Black

2. วิธีการดําเนินการวิจัย
2.1 การหาอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงของตลาด
อัตราผลตอบแทนของตลาด
เนื่องจากงานวิจัยฉบับนี้มีการเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนของการลงทุนในกองทุนรวมทองคํา ดังนั้นการพิจารณาอัตราผลตอบแทนของตลาด
จึงตองมีการใชทั้งราคาทองคําในสกุลเงินสหรัฐ (London PM FIX) ที่ปรับคาอัตราแลกเปลี่ยนเปนสกุลเงินไทยเปนผลตอบแทนของหลักทรัพยที่ใช
เปนตัวแทนตลาดในการวิเคราะหรายงานวิจัยฉบับนี้
อัตราการเปลี่ยนแปลงของมูลคาหลักทรัพยของตลาดตอ 1 ชวงเวลาคือ
Rmt = Pm - Pm-1
Pm-1

การวิเคราะหอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยของตลาด คํานวณไดดังนี้

Rm =

โดยที่

mt

n
Rmt

คือ อัตราผลตอบแทนหลักทรัพยของตลาดของกองทุนรวมทองคํา จะใชราคาทองคําใน สกุลเงินสหรัฐ
(London PM FIX) ที่ปรับคาอัตรา แลกเปลี่ยนเปนสกุลเงินไทย
Pm
คือ มูลคาหลักทรัพยของตลาดวันของวันที่ t
Pm-1
คือ มูลคาหลักทรัพยของตลาดวันของวันที่ t-1
คือ อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยหลักทรัพยของตลาดของกองทุนรวมทองคํา จะใช ราคาทองคําในสกุลเงินสหรัฐ
Rm
(London PM FIX) ที่ปรับคาอัตรา แลกเปลี่ยนเปนสกุลเงินไทย
n
คือ งวดเวลาทั้งหมดที่ทําการศึกษารายวัน ระยะเวลาที่ใชในการเปรียบเทียบชวงเวลา คือเดือนมกราคม 2553 - เดือนสิงหาคม 2554 นั่น
คือ n เทากับ 313 วัน
การหาอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพยปราศจากความเสี่ยง
อัตราผลตอบแทนของหลักทรัพยปราศจากความเสีย่ ง
Rft = Pt - Pt-1
Pt-1
อัตราผลตอบแทนของหลักทรัพยปราศจากความเสีย่ งโดยเฉลีย่ คํานวณไดดังนี้
Rf =
Rft
Pt

ft

โดยที่

n
คือ อัตราผลตอบแทนของหลักทรัพยT-Bill 3 M
คือ มูลคาหลักทรัพยT-Bill 3 M ของวันที่ t
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Pt-1
Rf
n

คือ มูลคาหลักทรัพยT-Bill 3 M ของวันที่ t-1
คือ อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยของหลักทรัพยT-Bill 3 M
คือ งวดเวลาทั้งหมดที่ทําการศึกษารายวัน ระยะเวลาที่ใชในการเปรียบเทียบชวงเวลา คือเดือนมกราคม 2553 - เดือนสิงหาคม
2554 นั่นคือ n เทากับ 313 วัน
การวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวม
อัตราผลตอบแทนของกองทุนรวม
ผลตอบแทนที่ใชในการประเมินผลการดําเนินงานจึงเปนผลตอบแทนของกองทุนรวมจะคํานวณจากอัตราการเปลี่ยนแปลงของ
มูลคาทรัพยสินสุทธิตอ 1 ชวงเวลา คือ
R pt = NAV t -NAV t-1
NAV t-1
อัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมโดยเฉลีย่ คํานวณไดดังนี้
Rp =
Rpt
NAV t
NAV t-1
Rp
n

pt

n
โดยที่
คือ อัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมในงวดเวลาที่ t
คือ มูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม ณ เวลาที่ t
คือ มูลทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม ณ เวลาที่ t-1
คือ อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยของกองทุนรวมทองคํา
คือ งวดเวลาทั้งหมดที่ทําการศึกษา ระยะเวลาที่ใชในการเปรียบเทียบชวงเวลา คือเดือนมกราคม 2553 - เดือนสิงหาคม 2554
นั่นคือ n เทากับ 313 วัน

ความเสี่ยงของทองทุนรวม
ความเสี่ยงรวมของกองทุนรวม วัดไดดวยคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( p) ของ อัตราผลตอบแทนของกองทุนรวม โดยมีสมการ ดังนี้
โดยที่
Rp
คือ อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยของกองทุนรวมทองคํา
Rpt
คือ อัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมทองคําในงวดเวลาที่ t
n
คือ งวดเวลาทั้งหมดที่ทําการศึกษา ระยะเวลาที่ใชในการเปรียบเทียบชวงเวลา คือ เดือนมกราคม 2553 - เดือนสิงหาคม 2554
นั่นคือ n เทากับ 313 วัน
การประเมินผลประกอบการของกองทุน
มาตรวัดตามตัวแบบของ Sharpe
เกณฑตามมาตรวัดของ Sharpe
การคํานวณคามาตรวัด
การคํานวณคาเกณฑวัด
= ( Rpt - Rf )
= ( Rm - Rf )
m

p

่ งเบนมาตรฐานของอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมทองคํา
p = คาสวนเบีย
Rpt = อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยของหนวยลงทุนของกองทุนรวมทองคํา
Rf = อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยของหลักทรัพย T-Bill 3 M
m = คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของอัตราผลตอบแทนของตลาด โดยจะใชอัตราผลตอบแทนราคาทองคําในสกุลเงินสหรัฐ (London PM FIX) ที่
ปรับคาอัตราแลกเปลี่ยนเปนสกุลเงินไทย
Rm = อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยหลักทรัพยของตลาด โดยจะใชอัตราผลตอบแทนราคาทองคําในสกุลเงินสหรัฐ (London PM FIX) ที่ ปรับคา
อัตราแลกเปลี่ยนเปนสกุลเงินไทย
ถาคา ( Rpt - Rf ) มากกวา ( Rm - Rf ) แสดงวากลุมหลักทรัพยกองทุนรวมมีผลการดําเนินงานที่ดีกวาตลาด
p

m

ถาคา ( Rpt - Rf ) นอยกวา ( Rm - Rf ) แสดงวากลุมหลักทรัพยกองทุนรวมมีผลการดําเนินงานที่แยกวาตลาด
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มาตรวัดดามตัวแบบของ Treynor- Black หรือ Appraisal ratio
AR = R p -R m
โดยที่

ER

R p = อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยของหนวยลงทุนของกองทุนรวมทองคํา
R m = อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยหลักทรัพยของตลาด โดยจะใชอัตราผลตอบแทนราคาทองคําในสกุลเงินสหรัฐ (London PM FIX) ที่
ปรับคาอัตราแลกเปลี่ยนเปนสกุลเงินไทย
E R = คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลตางของอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยของหนวย ลงทุนกับอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยของตลาด
ขอบเขตขอมูล
โดยมีการศึกษาขอมูลรายวันของกองทุนรวมทองคําที่ลงทุนในกองทุนรวมที่มี นโยบายจะลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศ
โดยเฉลี่ยในรอบบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน หรือตามอัตราสวนที่สํานักงาน ก.ล.ต. จะประกาศกําหนด โดยจะ
ลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนตางประเทศชื่อ SPDR GOLD TRUST จํานวน 9 กองทุน

3. ผลการทดลอง

การวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมทองคํา ตั้งแตเดือนมกราคม 2553 - เดือนสิงหาคม 2554
การวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมโดยใชอัตราผลตอบแทนที่ปรับดวย ความเสี่ยง (risk-adjusted return) ซึ่งในงานวิจัยฉบับนี้จะใชมาตรวัด
ทั้งหมด 2 มาตรวัด คือ
มาตรวัดตามตัวแบบของ Sharpe
ในการคํานวณมาตรวัดตามตัวแบบของ Sharpe จะมีการเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนที่ปรับดวยความเสี่ยง ของการลงทุนในกองทุนรวมทองคํา 9
กองทุน โดยมีอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย T-Bill 3 M เปน ตัวแทนของหลักทรัพยปราศจากความเสี่ยง และอัตราผลตอบแทนของราคาทองคําในสกุลเงิน
สหรัฐ (London PM FIX) ที่ปรับคาอัตราแลกเปลี่ยนเปนสกุลเงินไทยเปนตัวแทนของหลักทรัพย ของตลาด และนํามาจัดคา Sharpe Ratio จากมากไปนอย ตาม
ตารางที่ 3.1 Sharpe Ratio จาก อัตราผลตอบแทนของการลงทุนในทองคํารายวัน ในชวงเดือนมกราคม 2553 - เดือนสิงหาคม 2554 ไดผลตังนี้

ตารางที่ 3.1 Sharpe Ratio จากอัตราผลตอบแทนการลงทุนในทองคํารายวัน ในชวงเดือนมกราคม 2553 - เดือนสิงหาคม 2554
อันดับ

ชือ่ กองทุน

Sharpe

เกณฑมาตรฐาน
อัตราผลตอบแทน ของทลัก
ทรัพย T-Bill 3 M

1
2
3
4
5
6
7
8
9

กองทุนเปดแอสเซทพลัสโกลด
กองทุนเปดเอ็มเอฟซี อินเตอรเนชัน่ แนล โกลด ฟนด
กองทุนเปดกรุงศรีโกลด
กองทุนเปดทหารไทย โกลด ฟนด
กองทุนเปดกรุงศรีโกลดเพื่อการเลี้ยงชีพ
กองทุนเปดเค โกลด
กองทุนเปด ทิสโก โกลด ฟนด
กองทุนเปด ฟลลิป ทองคํา
กองทุนเปดแอสเซทพลัสเอสแอนดพี 500

-0.161461
-0.181145
-0.186934
-0.187212
-0.188187
-0.191259
-0.198136
-0.209791
-0.228578

-0.190423

ที่มา : จากการคํานวณ

ผลการวิเคราะหตามตารางขางตนจะพบไดวา กองทุนรวมกองทุนเปดแอสเซทพลัสโกลด มีผลการดําเนินงานที่ปรับดวยความเสี่ยงที่สูงที่สุดใน
บรรดากลุมการลงทุนทั้งหมด โดยมีคา Sharpe เทากับ -0.161461 แตในขณะที่การลงทุนในกองทุนเปดแอสเซทพลัสเอสแอนดพี 500 นั้นให
ผลตอบแทนของการลงทุนที่ปรับดวยความเสี่ยงต่ําที่สุด โดยมีคา Sharpe เทากับ -0.228578
จากผลการดําเนินงานของแนวทางการลงทุนตามมาตรวัดของ Sharpe Ratio จะพบ ไดวา มี 5 กองทุนรวม ไดแก กองทุนเปดแอสเซทพลัสโกลด กองทุนเปดเอ็ม
เอฟซี อินเตอรเนชั่นแนล โกลด ฟนด กองทุนเปดกรุงศรีโกลด กองทุนเปดทหารไทย โกลด ฟนด และกองทุนเปดกรุงศรีโกลดเพื่อการเลี้ยงชีพ ที่มีผลการ
ดําเนินงานดีกวาเกณฑมาตรฐาน นั่นแสดงวา ผูจัดการกองทุนสามารถบริหารกองทุนใหได ผลตอบแทนที่ดีกวาผลตอบแทนจากการลงทุนหลักทรัพย T-Bill 3 M
มาตรวัดตามตัวแบบของ Treynor-Black หรือ Appraisal Ratio
ในการคํานวณมาตรวัดตามตัวแบบของ Treynor-Black หรือ Appraisal Ratio จะมีการเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนที่ปรับดวยความเสี่ยงของกองทุนรวม
ทองคําทั้ง 9 กองทุน โดยมีอัตราผลตอบแทนของราคาทองคําในสกุลเงินสหรัฐ (London PM FIX) ที่ปรับคาอัตราแลกเปลี่ยนเปนสกุลเงินไทยเปนตัวแทนของ
หลักทรัพยของตลาด และนํามาจัดคา Treynor-Black หรือ Appraisal Ratio จากมากไปนอย ตามตารางที่ 3.2 Appraisal Ratio จากอัตราผลตอบแทนของการ
ลงทุนในทองคํารายวัน ในชวงเดือนมกราคม 2553 - เดือนสิงหาคม 2554 ไดผลดังนี้
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ตารางที่ 3.2 Appraisal Ratio จากอัตราผลตอบแทนการลงทุนในทองคํารายวัน ในชวงเดือนมกราคม 2553– เดือนสิงหาคม 2554
อันดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ชือ่ กองทุน
กองทุนเปดแอสเซทพลัสโกลด
กองทุนเปดเอ็มเอฟซี อินเตอรเนชัน่ แนล โกลด ฟนด
กองทุนเปดกรุงศรีโกลด
กองทุนเปดทหารไทย โกลด ฟนด
กองทุนเปดกรุงศรีโกลดเพื่อการเลี้ย งชีพ
กองทุนเปดเค โกลด
กองทุนเปด ทิสโก โกลด ฟนด
กองทุนเปด ฟลลิป ทองคํา
กองทุนเปดแอสเซทพลัสเอสแอนดพี 500

Treynor - Black
0.030277
0.025687
0.000117
0.007117
-0.003958
-0.030372
-0.007126
-0.023181
-0.076222

ทีมา : จากการคํานวณ

ผลการวิเคราะหตามตารางขางตนจะพบไดวา กองทุนรวมกองทุนเปดแอสเซทพลัสโกลด มีผลการดําเนินงานที่ปรับดวยความเสี่ยงที่สูงที่สุดในบรรดา
กลุมกองทุนทั้งหมด โดยมีคา Treynor-Black หรือ Appraisal Ratio เทากับ -0.030277 แตในขณะที่การลงทุนในกองทุนเปดแอสเซทพลัสเอสแอนดพี 500 นั้น
ใหผลตอบแทนของการลงทุนที่ปรับดวยความเสี่ยงต่ําที่สุด โดยมีคา Treynor-Black หรือ Appraisal Ratio เทากับ -0.076222
แตทั้งนี้เมื่อมีการพิจารณาคา Treynor - Black หรือ Appraisal Ratio จะพบไดวา มี 4 กองทุนรวมทองคํามีคาเปนบวกนั่นแสดงวา คาเฉลี่ยของอัตรา
ผลตอบแทนของกองทุนรวมมีคามากกวา คาเฉลี่ยอัตราผลตอบแทนของราคาทองคําในสกุลเงินสหรัฐ (London PM FIX) ที่ปรับคาอัตรา แลกเปลี่ยนเปนสกุล
เงินไทย และมี 5 กองทุนรวมทองคําที่มีคาเปนลบนั่นแสดงวา คาเฉลี่ยของอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมมีคานอยกวา คาเฉลี่ยอัตราผลตอบแทนของราคา
ทองคําในสกุลเงินสหรัฐ (London PM FIX) ที่ปรับคาอัตราแลกเปลี่ยนเปนสกุลเงินไทย
ปจจัยที่สงผลกระทบตอการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมทองคํา
ผลการศึกษาในชวงการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมทองคําในชวงเวลาเดียวกัน ตั้งแตเดือนมกราคม 2553 - เดือนสิงหาคม 2554 พบวา ในชวง
การวัดผลการ ดําเนินงานของกองทุนรวมทองคํา คา Sharpe ที่ไดจากการคํานวณ จะมีคา Sharpe ติดลบ นั่นแสดงวาอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยของหนวยลงทุน
ของกองทุนรวมทองคํามีคานอยกวาอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยของหลักทรัพยT-Bill 3 M ซึ่งจะไมเปนไปตามทฤษฎีที่กลาววา การลงทุนในหลักทรัพยที่มีความ
เลี่ยงสูง ควรที่จะไดรับอัตราผลตอบแทนในอัตราที่สูงตามไปดวย แตทั้งนี้อาจมีสาเหตุมาจาก
1. อัตราแลกเปลี่ยนของสกุลเงิน ดอลลารสหรัฐฯ เพราะกองทุนรวมทองคํามีนโยบายที่ไป ลงทุนในกองทุนรวมตางประเทศที่มีนโยบายการลงทุนใน
ทองคําแทง ดังนั้นหากมีการนําผลกําไร เขาประเทศแลวอัตราแลกเปลี่ยนก็จะมีสวนทําใหผลกําไรนั้นเพิ่มขึ้น หรือลดลงจากความเปนจริง ไดซึ่งเหตุผลที่
สนับสนุนวา อัตราแลกเปลี่ยนของสกุลเงิน ดอลลาร สหรัฐฯ เปนปจจัยที่ ทําใหอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยของหนวยลงทุนของกองทุนรวมทองคํามีคานอยกวา
อัตราผลตอบแทน เฉลี่ยของหลักทรัพย T-Bill 3 M นั้น อีกเหตุผลสนับสนุน คือ เมื่อมีการนําเอาอัตรา ผลตอบแทนที่ ไดจากการลงทุนในทองคําแทงใน
ตลาดโลก โดยใชราคาทองคําในสกุลเงินสหรัฐ (London PM FIX) เทียบกับอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยของหลักทรัพย T-Bill 3M มาเปรียบเทียบกันโดยที่ไมได
คํานึงถึงอัตราแลกเปลี่ยนของสกุลเงิน ดอลลาร สหรัฐฯ โดยเปรียบเทียบจากฐานรอย อัตราผลตอบแทนที่ไดจากการลงทุนในทองคําแทงในตลาดโลก กับ
อัตราผลตอบแทนเฉลี่ย ของหลักทรัพย T-Bill 3M ในชวงเดือนมกราคม 2553 - เดือนสิงหาคม 2554 จะพบไดวา อัตราผลตอบแทนที่ไดจากการลงทุนใน
ทองคําแทงในตลาดโลก จะสูงกวาอัตราผลตอบแทนเฉลี่ย ของหลักทรัพย T-Bill 3M ซึ่งก็จะตรงตามทฤษฎีที่วา หากมีการลงทุนในหลักทรัพยที่มีความเสี่ยง
สูงแลว อัตราผลตอบแทนควรที่จะสูงขึ้นตามความเสี่ยงดวย

4. สรุปผลและขอเสนอแนะ
สรุปผลการดําเนินงานของกองทุนรวมทองคํา
จากการศึกษาการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมทองคําโดยเปรียบเทียบในชวงเวลาเดียวกัน ตั้งแตเดือนมกราคม 2553 - เดือน
สิงหาคม 2554 จะพบไดวาชวงเวลาดังกลาวคา Sharpe ของกองทุนรวมเปดแอสเซทพลัสโกลดจะมีผลการดําเนินงานที่ปรับดวยความเสี่ยงที่สูงที่สุด
ในบรรดา กลุมการลงทุนกองทุนรวมทองคําทั้งหมดรองลงมาคือ กองทุนเปดเอ็มเอฟซี อินเตอรเนชั่นแนล โกลด ฟนด กองทุนเปดกรุงศรีโกลด
กองทุนเปดทหารไทย โกลด ฟนด กองทุนเปดกรุงศรีโกลดเพื่อการเลี้ยงชีพ กองทุนเปดเค โกลด กองทุนเปด ทิสโก โกลด ฟนด กองทุนเปด ฟลลิป
ทองคํา และกองทุนเปดแอสเซทพลัสเอสแอนดพี 500 ตามลําดับ
สวนคา Treynor-Black หรือ Appraisal Ratio ของกองทุนรวมเปดแอสเซทพลัสโกลดจะมีผลการดําเนินงานที่ปรับดวยความเสี่ยงที่สูง
ที่สุดในบรรดา กลุมการลงทุนกองทุนรวมทองคําทั้งหมดรองลงมาคือ กองทุนเปดเอ็มเอฟซี อินเตอรเนชั่นแนล โกลด ฟนด กองทุนเปดกรุงศรีโกลด
กองทุนเปดทหารไทย โกลด ฟนด กองทุนเปดกรุงศรีโกลดเพื่อการเลี้ยงชีพ กองทุนเปดเค โกลด กองทุนเปด ทิสโก โกลด ฟนด กองทุนเปด ฟลลิป
ทองคํา และกองทุนเปดแอสเซทพลัสเอสแอนดพี 500 ตามลําดับ
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ตารางที่ 4.1 สรุปผลการศึกษาการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมทองคํา
ชือ่ กองทุน
กองทุนเปดแอสเซทพลัสโกลด
กองทุนเปดเอ็มเอฟซี อินเตอรเนชัน่ แนล โกลด ฟนด
กองทุนเปดกรุงศรีโกลด
กองทุนเปดทหารไทย โกลด ฟนด
กองทุนเปดกรุงศรีโกลดเพื่อการเลี้ยงชีพ
กองทุนเปดเค โกลด
กองทุนเปด ทิสโก โกลด ฟนด
กองทุนเปด ฟลลิป ทองคํา
กองทุนเปดแอสเซทพลัสเอสแอนดพี 500

เดือนมกราคม 2553 - เดือนสิงหาคม 2554
Sharpe
-0.161461
-0.181145
-0.186934
-0.187212
-0.188187
-0.191259
-0.198136
-0.209791
-0.228578

อันดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Treynor - Black
0.030277
0.025687
0.000117
0.007117
-0.003958
-0.030372
-0.007126
-0.023181
-0.076222

อันดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
ที่มา : จากการคํานวณ

จากการศึกษาพบวา อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินดอลลารสหรัฐ เปนปจจัยที่สงผลทําให คา Sharpe ของการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวม
ทองคําในชวงเวลาที่ทําการศึกษาคือตั้งแตเดือนมกราคม 2553 - เดือนสิงหาคม 2554 มีคาติดลบ เพราะผลตอบแทนจากการลงทุนในกองทุนรวมตางประเทศ
จะตองมีการคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิเปนสกุลเงินไทย ดังนั้นเมื่อมีผลกําไรจากการลงทุนจะตองมีการแปลงคาเงิน ในชวงระยะเวลาดังกลาวจะพบไดวา
คาเงินบาทของไทยแข็งคาขึ้น สงผลทําใหผลกําไรในรูปของสกุลเงินไทยมีคาลดนอยลง
จากการศึกษาการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมทองคํา นั้นสรุปไดวาเมื่อนักลงทุนตองการจะลงทุนนั้นนอกเหนือจากการพิจารณาขอมูล
การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของราคาทองคําในตลาดโลกหรือราคาน้ํามันในตลาดโลก สิ่งหนึ่งที่นักลงทุนจะตองมีการคํานึงถึง คือ อัตราแลกเปลี่ยนของสกุลเงิน
ดอลลารสหรัฐฯ ถึงแมวาหากราคาทองคําสกุลเงินดอลลารสหรัฐ (London PM FIX) มีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้นก็จะสงผลทําใหมูลคาทรัพยสินตาม ราคาตลาดมี
แนวโนมสูงขึ้น แตหากคาเงินบาทของไทยมีคาแข็งขึ้นเรื่อยๆก็จะสงผลกระทบตอการ วัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมทองคํา ดังนั้นการลงทุนนักลงทุน
ควรที่จะพิจารณาวา ราคาทองคําสกุลเงินดอลลารสหรัฐ (London PM FIX) ที่มีแนวโนมที่เพิ่มสูงขึ้นนั้นสามารถที่จะชดเชยอัตราแลกเปลี่ยนของสกุลเงิน
ดอลลาร สหรัฐฯ หรือไม ในการลงทุนกองทุนรวมทองคํา หากมีนโยบายของกองทุนที่เหมือนกันแลว เมื่อนักลงทุนตองการที่จะเลือกกองทุนรวมใดกองทุน
รวมหนึ่งในการลงทุน นอกจากพิจารณาอัตราผลตอบแทนของกองทุนแลว นักลงทุนควรพิจารณาปจจัยอื่นๆ ดวย เชน คาใชจายที่เรียกเก็บจากกองทุน
คาใชจายที่เรียกเก็บจากนักลงทุน หรือระยะเวลาในการไดรับเงิน คาขายคืนหนวยลงทุน
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บทคัดยอ

บทความเรื่องนี้มีจุดมุงหมายเพื่อวิเคราะห และเปรียบเทียบตัวละครเอกฝายหญิงในเรื่องขางหลังภาพของศรีบูรพา และชั่วฟาดินสลายของเรียมเอง
โดยใชทฤษฎีจิตวิเคราะหของซิกมันดฟรอยด (Sigmund Freud) ผลการศึกษาพบวา การวิเคราะหตัวละครดวยทฤษฎีจิตวิเคราะหแสดงใหเห็นความหลากหลาย
ของมุมมองที่มีตอตัวละครมากขึ้น อันเปนแนวทางในการเรียนรูพฤติกรรมมนุษยทั้งในดานขอคิดและคติเตือนใจใหแกผูอาน วรรณกรรมทั้งสองเรื่องนี้มีโครง
เรื่องในลักษณะรักสามเสาเหมือนกัน แตพฤติกรรมของตัวละครที่แสดงออกตอปญหาแตกตางกัน ดังนี้ คุณหญิงกีรติจากเรื่องขางหลังภาพ มีลักษณะการควบคุม
จิตดวย Superego และ เลือกใชกลวิธานการปองกันตัวในลักษณะของการยายแหลงทดแทนเพื่อลดความเครียด นับเปนตัวละครในแบบอุดมคตินิยม ยุพดีจากเรื่อง
ชั่วฟาดินสลาย มีลักษณะพลังควบคุมจิตดวย Id และเลือกใชกลวิธานการปองกันตัวแบบการถายทอดแบบเพื่อลดความเครียด นับเปนตัวละครในแบบสมจริง
คําสําคัญ : ขางหลังภาพ ชั่วฟาดินสลาย ทฤษฎีจิตวิเคราะห

Abstract

The purpose of this study was to analyze and compare female characters in Khanglangphap by Siburapha and Chuafadinsalai by Riameng
using Sigmund Freud Psychoanalytical Theory. The result was found Phychoanalytical Theory helps to study characters realistically and allows for
many criticisms to be made, there is a way to learn human behavior in will point and teach how to live life for reader. That both literatures shared the
same plot in ways of love triangle, but the characters show the different behavior toward problems. So, Madame Kirati form Khanglangphap,
controls herself using her superego. When she is stressed, she decides to make a defense mechanism which involves using displacement. Her
character is a utopian character. But Yuphadi from Chuafadinsalai controls herself with Id. When she is stressed, she protects herself with her
identify. Her character is realistic.
Keywords: Khanglangphap, Chuafadinsalai, Psychoanalytical theory.

1. บทนํา
วรรณกรรม (Literature) ถือเปนสารประเภทหนึ่งที่ชวยพัฒนาการอาน เพิ่มพูนความรู ยกระดับจิตใจ และเปนถือเปนการแสวงหาความ
บันเทิงเบื้องตนของมนุษยสวนใหญ วรรณกรรมบางประเภทยังนับไดวามีขอมูลทางวิชาการเทียบเทาตํารา (Text) ไดดวย นั่นคือมีเนื้อหาสาระ ความรู
ความคิด ตลอดจนคติสอนใจและความบันเทิงไวดวยกันอยางงดงาม นวนิยาย (Novel) ถือเปนวรรณกรรมประเภทหนึ่งที่ไดรับความนิยมในหมูนัก
อาน และนักวิชาการอยางกวางขวางเพื่อใชในการแสวงหาความบันเทิง การศึกษาเกร็ดประวัติศาสตร และความรูทั่วไปในดานตางๆ จึงจัดเปนสื่อ
วรรณกรรมประเภทบันเทิงคดีหนึ่ง ที่แตงขึ้นเพื่อมุงใหความเพลิดเพลินสอดแทรกศิลปวิทยาการความรูของผูเขียนอันรวมไปถึงทัศนคติ คานิยม
ความเชื่อของกลุมชนใดกลุมชนหนึ่งอีกดวย ผูอานยอมสามารถเรียนรูเรื่องราว แงคิด ความเชื่อ ความผิดพลาดผานพฤติกรรมของตัวละครไดโดยไม
ตองใชประสบการณตรง ดังคํากลาวที่วา
“ดูหนังดูละคร
แลวยอนดูตัว
ยิ้มเยาะเลนหัว
เตนยั่วเหมือนฝน”
(รุไบยาต ฉบับแปล :พระเจาบรมวงศเธอกรมพระนราธิปประพันธพงศ)
นวนิยายเรื่อง ขางหลังภาพ เปนงานประพันธของ ศรีบูรพา (นามจริง กุหลาบ สายประดิษฐ) และ ชั่วฟาดินสลาย ของเรียมเอง (นามจริง มาลัย ชู
พินิจ) ทั้งสองเรื่องถือเปนวรรณกรรมชิ้นเอกของเมืองไทย ที่ไดรับการยอมรับในเชิงสุนทรียะจากวงการวรรณกรรมอยางกวางขวาง ดังเห็นไดจากผลการคา
ทางการตลาดวาเปนหนังสือที่ขายดีตลอดกาล (The bestselling novel of all time) และไดรับการถายทอดผานสายตาประชาชน ทั้งในรูปแบบบทละครเวที และ
ภาพยนตรออกแสดงหลายครั้ง รวมไปถึงการวิพากษวิจารณอยางกวางขวางในวงวรรณกรรมนวนิยายทั้งสองเรื่องมีโครงเรื่องเปนเรื่องราวของรักสามเสา (Love
Triangle) ในทํานองหนึ่งหญิงสองชาย ที่ตัวละครเอกฝายหญิงตองแตงงานกับชายสูงอายุดวยเหตุผลทางดานการเงิน และสถานภาพทางสังคม โดยไมมีพื้นฐาน
ของความรัก เมื่อภายหลังไดมีโอกาสพบชายหนุมที่เปนที่ตองใจ ปมปญหาของเรื่องจึงเกิดขึ้น จุดขัดแยง (Conflict) ของเรื่องทั้งสองจึงมีความคลายคลึงกันนัน่
คือ ปญหาความตองการที่จะสัมผัสกับความรัก และตอบสนองสัญชาตญาณภายในรางกาย แมวาสถานการณที่เกิดขึ้นนั้นจะเหมือนกัน แตพฤติกรรมของตัว
ละครที่แสดงออกมากลับแตกตางกัน สิ่งใดที่เปนเหตุแหงการกระทํานั้นจึงเปนสิ่งที่นาสนใจศึกษาเปนอยางมาก
การศึกษาครั้งนี้ผูศึกษาเลือกศึกษาตัวละครเอกฝายหญิง คือ หมอมราชวงศกีรติ สาวสวย และสงางามจากเรื่องขางหลังภาพ และ ยุพดี สาวสังคม
เกงกาจ และรอนแรงจากเรื่องชั่วฟาดินสลาย โดยใชทฤษฎีจิตวิทยาจิตวิเคราะหของ ฟรอยด มาประกอบการพิจารณา เพื่อวิเคราะหและเปรียบเทียบความ
เหมือน และแตกตางของพฤติกรรมตัวละครที่มาจากผลของสิ่งเราที่คลายกัน ตลอดจนความสุข และความทุกขที่ทั้งสองไดรับ ซึ่งสงผลตอตอนจบของวิถีชีวิต
ของตัวละครทั้งคู อันจะแสดงใหปรากฏชัดถึงคุณคาที่ผูอานจะไดรับจากเรื่อง
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กลาวโดยสรุป คือแนวการใชจิตวิทยาเขามาวิเคราะหตัวละครจะทําใหผูอานเรียนรูวรรณกรรมไดอยางแหลมคมลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น ไมดวน
สรุปตัดสินใครเพียงเพราะเหตุปจจัยภายนอกที่เขามากระทบ อีกทั้งผูอานยังไดเรียนรูแนวคิด ทัศนคติ ของการดํารงตนที่ถูกตองในสถานการณตางๆ
โดยมิตองเสี่ยงนําตนเองเขาไปดําเนินชีวิตโดยตรง ซึ่งจะสามารถสรางความสุขใหเกิดกับชีวิตไดอยางบริบูรณ ชวยใหคนพบคําตอบแหงตน หรือ
ความรูชอบดวยตนได แมวาจะตกอยูในสถานการณเชนเดียวกับตัวละคร
วัตถุประสงคของการวิจัย
1) เพื่อวิเคราะหตัวละครเอกฝายหญิงดวยทฤษฎีจิตวิเคราะหของซิกมันด ฟรอยด (Sigmund Freud)
2) เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการแสดงออกตัวละครเอกฝายหญิงเรื่องขางหลังภาพ และชั่วฟาดินสลาย

2. วิธีดําเนินการวิจัย
1) สํารวจคนควาขอมูลจากหนังสือ เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวของจากแหลงการเรียนรูตางๆ
2) เก็บรวบรวมขอมูล
3) วิเคราะหขอมูล โดยศึกษาทฤษฎีจิตวิทยา และเลือกใชทฤษฎีจิตวิเคราะหของฟรอยดมาใชในการศึกษาวรรณกรรม
4) สรุป และอภิปรายผลการวิจัย

3. ผลการศึกษา
เนื้อเรื่องยอ
- ขางหลังภาพ (ศรีบูรพา, 2543) หมอมราชวงศกีรติ (อายุ 35 ป) สมรสกับพระยาอธิการบดี (อายุ 50 ป) ดวยความเห็นชอบจากสังคมทั้งในดาน
ฐานะ และลาภยศ สรรเสริญ โดยไมมีพื้นฐานของความรัก ขณะเดินทางมาดื่มน้ําผึ้งพระจันทรที่ประเทศญี่ปุนไดมีโอกาสพบกับ นพพร (อายุ 22 ป)
นักศึกษามหาวิทยาลัยที่เขามาดูแลความเรียบรอยขณะพักอยูตางแดน เนื่องจากทานเจาคุณพระยาอธิการบดีเปนเพื่อนสนิทของบิดา จึงไดรับความไววางใจ
ใหเปนมัคคุเทศกนําคุณหญิงชมทิวทัศน เพราะทานเจาคุณชราเกินกวาจะทองเที่ยวไปดวยได ดวยเหตุนี้เองจึงเปนโอกาสใหทั้งสองไดใกลชิดสนิทสนม
กัน เกิดเปนความรักขึ้น และแมวา นพพร จะแสดงออกถึงความรักในครั้งนี้อยางไร คุณหญิงก็ยังคงวางเฉยดวยกิริยาที่งามสงาเชนเดิม เมื่อทั้งสองแยกยาย
กันคุณหญิงยังคงเก็บความรักครั้งนี้ไวในจิตใจเสมอมา เวลาลวงผานไป 6 ป นพพรกลับมาเมืองไทย ทราบความวาขณะนี้คุณหญิงเปนหมาย แตความรูสึก
ของนพพรนั้นไดเปลี่ยนแปลงไปแลว ดวยความตรอมใจคุณหญิงลมปวยลงดวยโรควัณโรค และจากไปพรอมกับความรักที่ยังคงมั่นคงอยูกับนพพร
- ชั่วฟาดินสลาย (เรียมเอง, 2521) ยุพดี (อายุ 20 ป) สาวสังคม สมรสกับนายหางพะโป (อายุ 50 ป) เจาของปางไมจังหวัดกําแพงเพชร เพื่อหลีก
หนีความวุนวายของสังคมในยุคนั้น และเพื่อความมั่นคงทางสถานภาพทั้งทางฐานะ และสังคม จากนั้นจึงยายไปพํานักอยูในปางไมอันเงียบสงบ ที่นั่นเธอ
ไดพบกับสางหมอง (อายุ 23 ป) หลานชายที่มีอายุไลเลี่ยกัน ดวยความไวใจของนายหางจึงใหสางหมองชวยดูแลและเปนเพื่อนคุยกับยุพดี จนในที่สุดทั้ง
สองก็ตกหลุมรักซึ่งกันและกัน และแมวาทั้งสองจะรูวาตนประพฤติผิดศีลธรรมแตก็ไมสามารถหามความปรารถนาที่เกิดขึ้นในใจได เมื่อถูกจับได
บทลงโทษที่ทั้งสองไดรับ คือการตีตรวนทั้งสองไวดวยโซเสนเดียวกัน เวลาผานไปความรักที่เริ่มมีก็บางเบาลงจนเกิดเปนความทุกขทรมาน เมื่อนายหาง
หยิบยื่นทางออกดวยความตาย ยุพดีจึงเลือกที่จะจากไป ทิ้งเพียงความปวดราวไวใหกับสางหมองจนถึงขั้นเสียจริต
ลักษณะความเหมือนกันของโครงเรื่อง
ขั้นที่ 1
ชายชรา (หมาย)

สมรสกับ

หญิงสาว

=

ไมมีพื้นฐานของความรัก

ขั้นที่ 2
พบชายหนุม
=
เกิดความรัก
(สามีไวใจใหดูแลดวยเห็นเปนคนสนิท)
ผิดศีลธรรม
ลักษณะความแตกตางของพฤติกรรมตัวละคร
เรื่องที่ 1 เลือกเก็บกดความรักไวในจิตใจ (คุณหญิงกีรติ)
เรื่องที่ 2 เลือกแสดงออกที่จะมีความรัก และพฤติกรรมทางเพศ (ยุพดี)
ทฤษฎีจิตวิเคราะหของฟรอยด (Freud)
ซิกมันด ฟรอยด (ค.ศ.1856-1939) ทฤษฎีจิตวิเคราะห (Psychoanalysis theory) คือศึกษาจิตวิเคราะหจากการรักษาผูปวยทางจิต ดานจิตไรสํานึก
(Unconscious) โดยมองวาพฤติกรรมแทบทุกอยางของมนุษยเราเกิดขึ้นจากแรงจูงใจของจิตไรสํานึกเสียสวนมาก (Vernon and Calvin, 1974:43) กลาวคือ
จิตไรสํานึกเปนตัวกําหนดพฤติกรรม สาเหตุจูงใจที่ทําใหคนมีพฤติกรรมตางๆ คือความปรารถนาที่อยูในสวนลึกของจิตใจของแตละบุคคล ซึ่งตัวเองมักไม
คอยสํานึก (ชลธิชา, 2525:13) ดังนั้นในการที่มุงศึกษาในสวนจิตไรสํานึกจะทําใหเขาใจการกระทํา หรือพฤติกรรมหนึ่งๆ ได ซึ่งฟรอยดไดเปรียบจิตไร
สํานึกวาเปนกุญแจที่จะทําใหเขาใจพฤติกรรมของบุคคล (John, 2002:413)
1. ภูมิหลังตัวละคร และการทํางานของจิต
การทํางานของจิตนั้น ฟรอยดเปรียบจิตไรสํานึกของมนุษยเปนสิ่งสําคัญที่ควบคุมจิตสํานึก และการกระทําของมนุษย นั่นคือมนุษยเก็บกด
ความเครียด และความขัดแยงที่ตองเผชิญอยูทุกวี่วันไวที่จิตไรสํานึกเพื่อลดอาการดังกลาว (วิภาวี, 2543:35)
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คุณหญิงกีรติจากขางหลังภาพ
หมอมราชวงศกีรติ แตงงานในวัย 35 ป ซึ่งถือเปนวัยที่มากเกิน
สมควร พฤติกรรมที่แสดงออกของคุณหญิงนั้นสงบเสงี่ยมกิริยาแชมชา
สมเปนหญิงที่มีชาติตระกูลชั้นสูง เหตุแหงการเติบโตขึ้นในตระกูล
สูงสงนี้เองที่อบรมใหคุณหญิงเปนสาวที่ถึงพรอมดวยมโนคติแหงกุล
สตรี อารมณและความรูสึกเฉกเชนหญิงสาวทั่วไปจึงถูกกดลึกลงใน
ส วนของจิ ตไร สํ านึ ก จิ ตใจจึ งบอบบางเกิ นจะเห็ นสิ่ งที่ ผิ ดไปจาก
ครรลองที่ดีงามได เชน ครั้งหนึ่งเมื่อเดินไปพบชายหญิงญี่ปุนเมาสุรา
กอดกายกันเขาในรานเหลา คุณหญิงเปรยออกมา ดังขอความหนา 22 วา
“ความสนุกอยางนาเกลียดเชนนี้มักจะมีอยูทั่วไปนะนพพร
ไมวาในประเทศใดๆ ทํ าไมเขาจะประพฤติ ให เรียบรอยกวานี้สัก
หนอยไมไดหรือ นี่ก็ยังไมมืดค่ํา ทําไมจะตองทําอยางนั้นตั้งแตกลาง
ถนน หรือวานั่นเขานิยมกันวาเปนของเก”

Oral Presentation
ยุพดีจากชั่วฟาดินสลาย
ยุพดี แตงงานครั้งแรกตั้งแตอายุ 18 และเปนหมายขณะอายุ 19 ป เธอ
ชอบอานวรรณกรรม และฟงดนตรี ซึ่งพาเธอใหหลุดออกจากโลกแหงความ
เปนจริงสูจินตนาการ อีกทั้งยึดเอาพฤติกรรมของตัวละครมาเปนแนวทาง
ความคิดสนับสนุนความคิดของตน พฤติกรรมที่แสดงออกจึงเปนในลักษณะ
การเก็บกดความเครียด และความขัดแยงไวในจิตไรสํานึก เพื่อลดอาการทาง
จิตใจ การหลุดเขาไปในหนังสือ และจินตนาการวาตนเปนนางเอกที่ตอง
ตอสู และผานพนอุปสรรคไปได จึงเปนวิธีการทางจิตที่ยุพดีใชผอนคลาย
ความกดดันที่ตองเผชิญอยู ดังขอความหนา 34 วา
“...เหตุไฉนหลอนจึงนั่งอยูไดตั้งดึกดื่นคอนคืน ภายหลังที่ใครๆหลับกัน
หมดแลว หรือนอนเขลงอยูบนเกาอี้หวายกับหนังสือที่ไมขาดมือ แตเชาจน
บายหรือค่ํา ยุพดีพยายามหนีจากนาครธรรมออกมาอยูปารกชัฏ เพื่อที่จะปลีก
ตัวใหพนจากความอิดหนาระอาใจในชีวิต....วิธีเดียวที่คนเราจะหนีจากตัว
ของตัวไดชั่วครูยามเดียวก็ทางหนังสือ และความคิดฝน”

2. โครงสรางของบุคลิกภาพ (The Structure of personality) ประกอบไปดวย Id Ego และ Superego (นวลละออ, 2541:30) ดังนี้
2.1 Id เปนสัญชาตญาณที่มีเปาหมาย คือ แสวงหาความสุข และหลีกเลี่ยงความเจ็บปวด หากพบความเครียดจะลดความตึงเครียดดวยกฎ
แหงความสุขสบาย (Pleasure principle) นั่นคือ ปฏิกิริยาอัตโนมัติ (Reflex action) และกระบวนการทางจิตขั้นตน (Primary process)
2.2 Ego เปนโครงสรางที่รับรูตอความเปนจริง ซึ่งสอดคลองกับ กฎแหงความเปนจริง (Reality principle) ถือเปนกระบวนการจิตขั้นที่
สอง โดยเกิดขึ้นอยางมีเหตุผล แยกแยะความจริงกับภาพลวงตาออกจากกัน มีหนาที่หลายประการ เชน ควบคุมแรงขับที่เกิดจาก Id ควบคุมความคิดที่
จะเขาไปสูจิตสํานึกควบคุมพฤติกรรมที่จะแสดงออก
2.3 Superego เปนระบบสุดทายของบุคลิกภาพที่พัฒนาขึ้น เพื่อหักหามความรุนแรงของพลัง Id เชน พลังสัญชาตญาณ แรงขับทางเพศ
ความกาวราว พิจารณาแยกแยะความผิด ความถูกตอง อันสอดคลองกับกฎศีลธรรมจรรยาหรือมาตรฐานคานิยมของสังคมอันจัดไดวาเปนอุดมคติ
มากกวาความเปนจริง และมุงหาความสมบูรณแบบมากกวาการแสวงหาความสุข
พิจารณาจากเรื่อง ทั้ง 2 เรื่องนี้ มีจุดขัดแยง (Conflict) เหมือนกัน คือ รักตองหาม เนื่องจากตนเองนั้นแตงงานแลว เขาลักษณะของรักซอน
เรน เหลานี้พลังทางจิตจึงเขามามีอิทธิพลเปนแรงขับใหพฤติกรรมแสดงออกมา
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เมื่ อกระบวนการข างตน (ความรัก) ไม ได รับการตอบสนอง ตั วละครมี เมื่อกระบวนการขางตน (ความรัก)ไมไดรับการตอบสนอง ตัวละครมี
ลั กษณะ Superego เพื่ อหั กห ามความรุ นแรงของพลั ง ld ด านพลั ง ลั กษณะถู กครอบงํ าด วยพลังแห ง Id นั่ นคื อ เธอทํ าทุ กสิ่ งตามที่ ใจ
สัญชาตญาณแรงขับทางเพศ โดยพิจารณาแยกแยะความผิดถูก อันสอดคลอง ปรารถนา อยางไรก็ดีตัวละครมีลักษณะของการใชกระบวน การจิตขั้นที่
กับศีลธรรมจรรยาหรือมาตรฐานคานิยมของสังคมอันจัดไดวาเปนอุดมคติ สอง (Secondary psychological process หรือ Ego) เขามาในกระบวนการ
มากกวาความเปนจริงและมุงหาความสมบูรณแบบมากกวาการแสวงหา คิดดวย นั่นคือ ลักษณะการคิดที่มีเหตุผลโดยแยกแยะความจริงกับสิ่งลวง
ความสุข โดยมีสิ่งมาประกอบเขาดวย กัน คือมโนธรรม (Conscience) และ ออกจากกั น และสํานึกรูวาตนตองการสิ่ งใด เหตุ นี้ ยุพดี จึ งจัดเปนตัว
อุ ดมคติ นิ ยม (Ego-ideal) เห็ นได จากหลายครั้ งที่ โอกาสเอื้ ออํ านวยให ละครที่มีสี สัน ที่ แสดงใหเห็นการทํางานของ Ego ที่มุงสนองความ
คุณหญิงสามารถแสวงหาความสุขกับนพพรได แตคุณหญิงก็ปฏิเสธเสียทุก ตองการของ Id ในเรื่องของสัญชาตญาณทางเพศอยางชัดเจน นั่นคือเลือก
ครั้งไป เชนเมื่อครั้งไปอยูบนเขาที่มิตาเกะ เมื่อนพพรถือวิสาสะเขามาจูบและ ที่จะทําตามใจที่ตนปรารถนา แมจะรูดีวาขัดตอศีลธรรมที่มนุษยเรียนรูมา
แมวาคุณหญิงจะรูสึกพึงใจอยางไร ก็ยังไมปลอยใหสัญชาตญาณแหง Id เขา จากระบอบสังคม และการขัดเกลาในวัยเยาว ดังขอความหนา 30 วา
ควบคุมดังขอความหนา 22 วา
“ดิฉันตองการที่จะใชชีวิตอยางเปนอิสรเสรี โดยปราศจากขอผูกพัน
“เปนการสมควรหรือที่เธอจะแสดงความรักของเธอตอฉันโดยวิธีเชนนี้... จากขนบประเพณีและสังคม เพราะสิ่งเหลานั้นเปนเครื่องกีดกั้นความเปน
เธอแสดงความรักของเธอในเวลาที่ไรสติ? เธอรูหรือไมวาไมมีการกระทํา ไทของมนุษย”
อะไรที่เราจะตองเสียใจในภายหลังเทาการที่เราไดกระทําไปในเวลาที่ไรสติ”
3. สัญชาตญาณ (Instinct)
สัญชาตญาณ เปนสิ่งที่กอใหเกิดพลังงานทางจิต (Psychic energy) ซึ่งจะทํางานที่เกี่ยวของกับปรากฏการณทางจิตวิทยา เชน การคิด การรับรู
และจดจํา ถือเปนสิ่งที่ติดตัวมนุษยมาแตกําเนิด (Calvin, 1979:22-31) ซึ่งฟรอยด สรุปไว 2 ประการคือ
3.1 สัญชาตญาณมุงเปน (Life instincts) เปนสัญชาตญานแหงการเอาตัวรอด และการมีชีวิตอยู ซึ่งในที่นี้รวมไปถึงการดํารงเผาพันธุ อันถือ
เปนพลังชีวิต (Libido) ดวย ฟรอยด กลาววา เปนเรื่องทางจิตใจอันเนื่องมาจากความตองการทางดานรางกาย เพื่อตองการที่จะมีชีวิตอยู และสนับสนุน
สัญชาตญาณทางเพศ (Propagation) กลาวคือ สัญชาตญาณทางเพศมีบอเกิดอยูที่ความรัก จะมีปฏิกิริยา (Interact) กับสัญชาตญาณมุงเปนอื่นๆ
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3.2 สัญชาตญาณมุงตาย (Death instincts) หรือ สัญชาตญานแหงการทําลาย ในจิตสํานึกของมนุษยทุกคนลวนแตปรารถนาความตาย และ
ตระหนักรูวาดําเนินชีวิตไปสูความตาย ลักษณะที่ปรากฏคือพฤติกรรมรุนแรงกาวราว Ego แปรสัญชาตญาณ
โดยสรุป ทั้ง 2 สัญชาตญาณนั้นมีอยูในตัวบุคคล ตัวอยางเชน การกิน เราพอใจที่จะไดกินเพื่ออยูรอด และขณะเดียวกันก็ไดบดเคี้ยวอาหาร
เพื่อทําลาย ในดานความรักบางครั้ง อาจเกิดความรูสึกทั้งรักทั้งเกลียดได (Calvin, 1979:22)
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ลั ก ษณะการตอบสนองสั ญ ชาตญาณมุ ง เป น ของคุ ณ หญิ ง นั้ น
ยุพดีนั้นเกิดมาเพื่อมีชีวิตตอบสนองสัญชาตญาณมุงเปนอยางเต็มที่ เห็น
แสดงออกชัดเจน ในชวงขณะที่ตองตัดสินใจแตงงาน คุณหญิงเลือกที่จะ ไดจากการดิ้นรนตอสูเพื่อที่จะดํารงชีวิตอยูตอไป แมวาจะตองประสบกับ
แต ง งานแม ว า จะไม มี ค วามรั ก เพื่ อ หลี ก หนี ค วามเก็ บ กดจาก ความโหดรายจากการแตงงานครั้งแรก แตก็ยังมุงแสวงหาความมั่นคงจาก
ขนบธรรมเนียมในบานที่เครงครัด ความตองการแสวงหาความสุข ความ ชีวิตดวยการแตงงานครั้งที่ 2 กับชายชรา ดังขอความหนา 33 วา
แปลกใหม และอิสระนี้เอง คือสัญชาตญาณการอยูรอดแหงจิตชนิดหนึ่ง
“เวลานั้นยุพดีเพิ่ง 19 เปนหมายตั้งแตวัยสาว ปราศจากทรัพยสมบัติใดๆ
ดังขอความหนา 73-82 วา
นอกจากผาพันกายและรูปสมบัติ ปราศจากญาติและมิตรที่จะชวยเหลือ หลอน
“วงชีวิตในวัยสาวของฉัน เปนวงชีวิตที่แคบมาก ฉันไมมีโอกาสที่จะ เลาถึงความอดอยากยากจน บรรดาคนที่คอยฉวยโอกาสในความออนแอของ
ราเริงบันเทิงใจในวัยรุนสาวของฉัน ดุจเดียวกับสตรีสาวที่เปนคนธรรมดา หล อน ถึ งกั บบางคราวป องกั นตั วด วยพาความบริ สุ ทธิ์ รอดมาได อย าง
สามัญทั่วไป...ทานเก็บตัวฉันไวในโลกของทาน ทานปองกันฉันจากโลก หวุดหวิด ชีวิตของหลอนในระยะนั้นเต็มไปดวยเหตุการณซึ่งผูหญิงนอยคน
ภายนอก...ฉันตกลงแตงงานกับทานเจาคุณ ก็เพราะวามันเปนของจริง ฉัน จะรักษาความเคารพตนเองไวได”
ไดบรรลุความตองการหลายอยางฉันชื่นชมสมใจที่ไดรูจักและคอยคุนเคย
เมื่อยุพดีไดเจอชายที่พึงใจเธอก็ตอบ สนองความตองการทางเพศอยาง
กับความแปลกใหมในโลกอีกแหงหนึ่ง”
เต็มที่ ครั้นเมื่อถูกจับไดซึ่งหนาขณะพลอดรักก็แสดงสัญชาตญาณของการ
ดานสัญชาตญาณมุงตายนั้นเกิดขึ้นภายในจิตใจของคุณหญิง นั่นคือ เอาตัวรอดเพื่อหลีกหนีความผิด ดังขอความหนา 79 วา
“...นางผูหญิงเลือกทางที่งายที่สุดที่สัญชาตญาณบอกได โดยแสรงทํา
ความทอแทหมดหวัง หมดซึ่งกําลังใจที่จะดํารงตนอยู เหตุจากการกลับมา
เมืองไทยของนพพร เพื่อหมั้นหมายกับหญิงอื่น อีกทั้งความรัก และความ เปนลมสิ้นสติไป แตไมสิ้นสติกอนที่จะควาผาขนหนูพันกายทอนลางกลิ้งลง
หางเหินที่แสดงออกนั้นเสมือนทํานบแหงการรอคอยของคุณหญิงไดพัง ไปอยูใตเตียง”
ทายที่สุดเมื่อความรักไมเปนไปดังที่คิดและมุงหวัง ยุพดีเกิดความรูสึก
ไป ทําใหคุณหญิงเกิดความทอดอาลัย โรคประจําตัวที่เดิมไมแสดงอาการ
เพราะจิตที่มีความหวังกดทับเอาไว ก็พลันกลับมีพลังอํานาจตอรางกาย ทอแท หมดหวัง ประกอบกับการตั้งครรภที่เปนภาระใหญหลวงตามติดมา
เหนือจิตที่จะควบคุมไดอีก คุณหญิงจึงจากโลกไปดวยวัณโรคที่มีสาเหตุ พฤติ กรรมที่ แสดงออกจึ งมี ลั กษณะของสั ญชาตญาณมุ งตาย นั่ นคื อการ
หลักจากความตรอมใจเปนที่ตั้ง ดังขอความหนา 151 วา
แสวงหาความพนทุกขดวยการฆาตัวตาย ดังขอความหนา 98-100 วา
“หมอมปวยเปนวัณโรคมาประมาณสองป เดิมเขาใจวาถาไดรับการ
“ความตายคืออะไรเลา นอกจากเปนเบื้องตนของชีวิ ตใหม ขอใหเรา
รักษาดีอาการก็จะไมกําเริบ แตเมื่อสองเดือนลวงมาอาการก็ไดผันแปรไป เดินทางไปสูชีวิตนั้นดวยกันเถิด..ตอจากนั้นก็จอปากกระบอกปนเขาที่ขมับ
ในทางรุนแรงขึ้น มีอาการเพอพรรณนาถึงเมื่อครั้งไปเที่ยวญี่ปุน.....”
และลั่นไก”
4. พัฒนาการของบุคลิกภาพ (The development of personality)
ฟรอยดไดกลาวเนนวา ประสบการณในวัยเด็กเปนสิ่งสําคัญของการพัฒนาการบุคลิกภาพของมนุษยแตละคน ลักษณะบุคลิกภาพพัฒนาขึ้นมา
จากการตอบสนองความตึงเครียด 4 ขอใหญ คือ ความเครียดจากการเจริญเติบโต ของรางกาย (Physiological growth process) ความเครียดจากความคับของใจ
(Frustrations) ความเครียดจากความขัดแยง (Conflicts) และความเครียดจากความหวาดหวั่น (Threats) ซึ่งความเครียดเหลานี้มนุษยเรียนรู หรือแสวงหาวิธีที่
จะลดตึงความเครียด ซึ่งแบงวิธีลดความตึงเครียดได 2 วิธี คือ การถายทอดแบบ (Identification) และการยายแหลงทดแทน (Displacement) ซึ่งกระบวนการ
สองแบบนี้มีสวนในการพัฒนาบุคลิกภาพเพราะทําใหมนุษยมีพฤติกรรมตางๆ มากมาย เรียกไดวาเปนกลวิธานในการปองกันตัว (Defense mechanism)
โดยสรุป คนเรามีกระบวนการที่ใชในการลดความตึงเครียดของ Ego หรือที่เรียกวา “กลวิธานการปองกันตัวของ Ego (The defense mechanism
of the ego) (Calvin, 1979:85) คือ ปฏิเสธหรือบิดเบือนความรูสึกเดิม และทํางานอยูในจิตสํานึกเพื่อไมใหบุคคลรูวากําลังเกิดอะไรขึ้น
คุณหญิงกีรติจากขางหลังภาพ
ยุพดีจากชั่วฟาดินสลาย
ลักษณะความเครียดของคุณหญิงมีพัฒนาการมาจากความเครียดที่ จากความเครี ย ดในวั ย เด็ กที่ กํ า พร า พ อ แม และต อ งเติ บ โตมาใน
เกิดจากความคับของใจที่ตองใชชีวิตอยูแตในบานมาตลอดระยะ เวลา โรงเรียนนางชี สรางภาวะการตอสูเพื่อเอาตัวรอดจากสถานการณตางๆ
เกือบครึ่งชีวิต ดังขอความหนา 81 วา “ฉันตองใชชีวิตอยูในโลกอัน ให กั บยุ พดี ลั กษณะที่ ยุ พดี ใช ลดทอนความเครี ยด คื อกลวิ ธานการ
แคบมาเปนเวลาถึง 24 ปเต็ม ฉันทั้งเบื่อหนายและเงียบเหงาเปลาเปลี่ยว ปองกันตัวในลักษณะ การถายทอดแบบ โดยเลือก “นอรา” นางเอกจาก
เต็มที แตนกนอยเมื่อปกแข็งยังสละรังเที่ยวโบยบินไปชมโลกอันกวาง เรื่อง บานตุกตา ของ อิบเสน เปนตัวตนตัวแบบ ลักษณะที่ถายทอดผาน
ใหญไพศาล ก็ฉันเปนคน และเติบโตเต็มที่จนจะคลอยไปในทางรวง พฤติกรรมของยุพดีจึงแสดงออกถึงความเชื่อมั่น และ ทัศนคติ มุมมอง
โรยอยูแลว เหตุใดจะมาจับเจาเฝาอยูแตแหงเดียว”
เชนเดียวกับนอรา ซึ่งรวมถึงพฤติกรรมของ Id ในดานเพศดวย ดัง
กลวิธานการปองกันตัวของคุณหญิงเปนไปในลักษณะของการยาย ขอความหนา 39 วา
แหลงทดแทน นั่นคือการเลือกใชกิจกรรมขึ้นมาทดเทิด (Sublimation) “...ทําไมคนเราจึงไปพรรณนาถึงความรูสึกระหวางหญิงและชายวา
ดวยการวาดภาพ จากพื้นฐานการเรียนที่มีความสามารถในวัยเด็ก ทําให เป นมิ ตรภาพ เป นความสั มพั นธ ระหว างเพศ ในเมื่ อมั นไม มี อะไร
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คุณหญิงเลือกที่จะระบายอารมณความรูสึกผานภาพวาด ซึ่งเปนเรื่องราว นอกจากหัวใจที่เต็มไปดวยความปรารถนา และรางกายที่เต็มไปดวย
ความรักที่ถูกกดไวภายในสวนลึกของตน ดังขอความหนา 156 - 157 วา ความใคร” หรือ ดังขอความหนา 34 วา
“นี่เปนภาพที่ฉันวาดขึ้นดวยฝมือของฉันเอง ภายหลังที่ฉันกลับจาก
“...สิ่งใดที่อาจเปนของแปลกประหลาดในผูหญิงอื่น อาจเปนไปได
ญี่ปุน...ฝมือไมดีดอกนพพร แตวามีชีวิตและดวงใจอยูในภาพนั้น มัน ทั้งนั้นสําหรับตัวละครของอินเสนและยุพดีเอง”
จึงสมที่จะเปนของขวัญในวันแตงงานของเธอ”
5. พัฒนาการทางจิตเพศ (Psychosexual developmental stage)
ฟรอยด ลําดับพัฒนาการตามลําดับอายุไว 5 ขั้นดวยกัน คือ ขั้นปาก (Oral Stage) Ö ขั้นทวารหนัก (Anal Stage)
Ö ขั้นอวัยวะเพศ (Phallic Stage) Ö ขั้นระยะฟกตัวหรือแฝงเรน (Latency Stage) Ö ขั้นปฏิบัติการทางเพศ (Genital Stage)
คุณหญิงกีรติจากขางหลังภาพ
ยุพดีจากชั่วฟาดินสลาย
คุณหญิงจัดเปนตัวละครอยูในวัยผูใหญที่มีผลจากพฤติกรรมจากการ
ยุพดีจัดเปนตัวละครที่มีบทบาทชัดเจนอยูในชวงของวัยรุน หรือ ขั้น
เลี้ยงดูในวัยเด็กในชวงระยะแฝงเรน (6-11 ป) และกินเวลามาถึงชวงวัยสาว ปฏิบัติการทางเพศ (Genital Stage) คือชวง 12-20 ปซึ่งถือเปนชวงสังคม อีก
รุนหรือขั้นปฏิบัติการทางเพศ (12-20 ป) อันเปนชวงที่คุณหญิงไดรับการ ทั้งปมในชวงวัยเด็กที่ไมไดรับความรัก ความอบอุนจากพอแม ไรญาติ
ฟูมฟกเลี้ยงดูจากทางบานเปนอยางดีอยางดี กอเกิดเปนความสงบทางจิต มิตร ประกอบกับบุคลิกลักษณะ รูปลักษณที่เปนที่ตองตาตองใจเพศตรง
พลั งสั ญชาตญาณ และแรงกระตุ นต างๆถู กเก็ บกั กไว ในจิ ตไร สํ านึ ก ขาม ดังนั้นการคิดฝน และความปรารถนาจึงเกี่ยวของวนเวียนกับเรื่องของ
พฤติ กรรมที่ แสดงออกมาจึ งละเมี ยดละไม นั บได ว ามี ความสมบู รณ ความรักอยางยากจะหลีกเลี่ยง ดังขอความที่พรรณนารูปโฉมหนา 25 วา
ในทางอุดมคติ และการแสดงออกทุกประการดังขอความหนา 74 วา
“ยุพดีในวัย 20 ปมิใชจะมีแตความอบอุนของวัยสาวรุนกําดัดเปน
“ฉันอยูบานเรียนหนังสืออยูกับครูแหมมบาง บางทีทานพอก็สงฉัน สมบัติติดตัวอยางเดียว......ลักษณะของหลอนเปนลักษณะของผูหญิงที่
ไปอยูในรั้วในวังรับใชเจานายใหญโต องคหญิงบางองคที่เปนญาติของ ควรจะไดคูครองที่เหมาะสมกัน”
เรา ฉันใชชีวิตในวัยสาวของฉันในทํานองนี้หลายปฉันตองอยูในโลก
ของเจานายนานพอ จนฉันแทบไมมีโอกาสจะระลึกวาความเปนสาวนั้น
มีคาอยางที่สุดสําหรับสตรีเพศเพียงใด”

4. สรุปผลและขอเสนอแนะ

ผลการเปรียบเทียบตัวละคร คุณหญิงกีรติ จากเรื่องขางหลังภาพ และยุพดี จากเรื่องชั่วฟาดินสลายดวยทฤษฎีจิตวิเคราะห ของฟรอยด พบวา
พฤติกรรมของตัวละครที่สนองตอบตอความรักในสถานการณที่เหมือนกันนั้นมีความแตกตางกัน ดังนี้
1. คุณหญิ งกี รติสาวที่มีชาติตระกู ลสู งส ง เติบโตขึ้นจากกฎระเบี ยบ และศี ลธรรมอันเครงครั ด สามารถควบคุมพลังแรงขั บทางเพศของ Id
ไดดวยพลังจาก Superego เมื่อเกิดความเครียด คุณหญิงเลือกใชกลวิธีการปองกันตัว ในลักษณะของการยายแหลงทดแทน โดยวิธีการวาดภาพ เพื่อถายทอด
บรรยายความรูสึกนึกคิด อารมณไปในเชิงศิลปะ นับไดวาคุณหญิงเปนตัวละครที่สมบูรณแบบ และถึงพรอมแหงความงดงามในแงของอุดมคตินิยม
2. ยุพดี หญิงสาวสามัญชนที่เติบโตมาจากสภาพชีวิตที่ตองตอสูดิ้นรน พฤติกรรมทางเพศของเธอถูกควบคุมดวยพลังของ Id การทํางานของ Ego
เลือกที่จะสนองตอบความตองการ Id ที่มุงแตหาความสุขแกตนมากกวาที่จะสนองความตองการของ Superego เมื่อเกิดภาวะความเครียด ตัวละครเลือกใชกล
วิธานการปองกันตัวแบบการถายทอดแบบจากตัวละครเอกในวรรณกรรม เพื่อใหจิตมีที่ยึดเกาะ และแสดงใหเห็นพฤติกรรมของตนไมเปนไปดวยอิสระแหง
มุมมองชีวิตแบบใหมเทานั้น นับไดวายุพดีเปนตัวละครที่มีเลือดเนื้อ เปนตัวแทนแหงความสมจริงของมนุษย และสะทอนแงคิดใหกับชีวิตไดอยางคมชัด
การศึกษาวิเคราะหตัวละครโดยใชจิตวิทยาเปนเพียงแนวทางหนึ่งที่จะสะทอนมุมมองตอพฤติกรรมตัวละครที่มีความหลากหลาย และลึกซึ้ง ยากตอ
การตีความทําความเขาใจ ซึ่งชวยในการลดความเขาใจคลาดเคลื่อน หรือ ทัศนคติที่มีตอตัวละครได ทั้งนี้ ดวยขอจํากัดของบทความ ผูศึกษาจึงศึกษาเฉพาะทฤษฎี
จิตวิเคราะหของฟรอยด โดยไมไดวิเคราะหวิจารณตามแนวทางการวิจารณองคประกอบของวรรณกรรม อยางไรก็ดีการวิเคราะหดวยทฤษฎีจิตวิทยาอื่นๆ เชน
ทฤษฎีจิตวิเคราะหของจุง (Jung) หรือทฤษฎีลําดับขั้นของแรงจูงใจของมาสโลว (Maslow) ก็มีความนาสนใจเชนกัน อนึ่ง ในการเลือกใชทฤษฎีจิตวิทยาศึกษา
วรรณกรรมนั้น นอกเหนือจากการวิเคราะหตามหลักเกณฑแลว การพิจารณาความสัมพันธของนักเขียนกับเรื่องราวก็ถือเปนสวนสําคัญที่ไมควรจะมองขามไปได
ดังนั้นการพิจารณาประวัติภูมิหลังของนักเขียนประกอบไปดวยกันจึงมีความสําคัญอยางยิ่ง ผูศึกษาจึงเห็นควรใหมีการศึกษาคนควาเพิ่มเติมตอไป
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บทคัดยอ

งานวิจัยนี้เปนการศึกษาแนวคิดและการสรางสรรคงานประติมากรรมนามธรรมของประติมากรสมัยใหมไทยจาก พ.ศ. 2508 - 2549 เครื่องมือที่ใช
ในการวิจัยเปนแบบสัมภาษณ กลองถายภาพและการใชเทปบันทึกเสียง เพื่อเก็บขอมูลภูมิหลังดานประวัติสวนตัวและการสรางสรรคงาน ประติมากรกลุม
ตัวอยาง คือ ศิลปนแหงชาติและศิลปนชั้นเยี่ยมสาขาทัศนศิลปดานประติมากรรม จํานวน 4 ทาน มีการวิเคราะหขอมูลจากเอกสารภาพวาด แบบจําลอง ผลงาน
จริงและการสัมภาษณศิลปนกลุมตัวอยาง เพื่อวิเคราะหหาความตอเนื่องทางความคิดและรูปแบบผลงานของศิลปน ผลการศึกษาพบวาความแพรหลายของ
ศิลปะนามธรรมในทศวรรษ 2500 ไดสงอิทธิพลความคิดตอการเริ่มสรางสรรคงานของศิลปนและวิธีการทางนามธรรมไดเปดทางออกใหมใหกับสรางสรรค
งานประติมากรรมนามธรรมโดยในภาพรวมมี 3 แนวทาง คือ 1) เปนการสรางสรรคงานนามธรรมแบบใชรูปทรงบริสุทธิ์ 2) เปนการผสมผสานศิลปะนามธรรม
ตามแนวคิดของตะวันตกผนวกเขากับงานศิลปะจากรากฐานแบบไทยอันเปนศิลปะในเชิงของการใชรูปทรงเพื่อเปนสัญลักษณสื่อความหมายถึงความเปนไป
ในธรรมชาติ หรือการสื่อสารสาระทางพุทธธรรม และ 3) การสรางสรรคงานนามธรรมอันมีความสัมพันธกับวัฒนธรรมพื้นถิ่นซึ่งการผสมผสานแนวคิดจาก
รากฐานชีวิตและวัฒนธรรมไทยทําใหผลงานประติมากรรมนามธรรมของประติมากรกรณีศึกษามีรูปแบบเฉพาะซึ่งมีความเชื่อมโยงกับชีวิตและวัฒนธรรม
ไทย อีกทั้งผลงานไดนําเสนอมุมมองและคุณคาใหมที่เราเคยมีตอสิ่งคุนเคย
คําสําคัญ: ประติมากรรม นามธรรม ประติมากรสมัยใหมไทย

Abstract

This research was to study the concepts and the creativity of abstract sculptures of Thai modern artists during B.E. 2508-2549. The
interview schedule, camera and tape recorder were the instruments of the study, in order to collect the personal data and work procedures. The 4
great national artists in sculpture area were the sample of the study. The document, drawings, model, sculptures and sample artists interviewing
were used as the data analysis. The results of the study were; The 4 case study of sculptors created abstract art as personal preference that
associated with contemporary art trend toward the abstraction at the time. The direction in creating abstract sculptures of 4 case study has 3
directions, the first, was the abstract work that focused on the purity of forms. The second, was the abstract work that integrate notion of western
abstract art with the notion of Thai art --form as symbolic to convey meaning and the third, was the abstract work that related to local culture. This
combination of fundamental concepts of life and culture of Thailand results in unique style of abstract sculptures that relate to the way of life and
culture of Thais. They provided us the new attitude and value of looking at things that we were all once familiar with.
Keywords: sculpture, abstract, Thai modern sculptors.

1. บทนํา
กระแสความนิยมในวัฒนธรรม ประเพณี และศิลปกรรมตามแบบอยางของตะวันตกในประเทศไทยไดเริ่มกอเคาลางมาตั้งแตสมัยพระบาทสมเด็จ
พระจอมเกลาเจาอยูหัวรัชกาลที่ 4 และเดนชัดขึ้นดังปรากฏในงานสถาปตยกรรมตางๆ ซึ่งสรางตามแบบยุโรปในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา
เจาอยูหัวรัชกาลที่ 5 ตอมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกลาเจาอยูหัวรัชกาลที่ 6 พระองคทรงสรางดุลยภาพระหวางวิชาชางไทยและวิทยาการจาก
ตะวันตกดวยการสถาปนาโรงเรียนเพาะชางขึ้นในป พ.ศ. 2456
ในป พ.ศ. 2466 รัฐบาลแหงพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 6 ไดวาจางประติมากรชาวอิตาเลียนนายคอรราโด เฟโรซี (Corrado
Feroci) หรือ ศาสตราจารยศิลป พีระศรี เขามารับราชการงานอนุสาวรียในประเทศไทยเปนชางปนประจํากรมศิลปากร กระทรวงวัง ศาสตราจารยศิลป พีระศรี
เปน “ผูที่มีบทบาทอยางสําคัญในการนําการศึกษาศิลปะตามแนวยุโรปเขามาสอนใหกับเยาวชนไทยที่สนใจ โดยรวมกับผูเชี่ยวชาญของกรมศิลปากรกอตั้ง
โรงเรียนปราณีตศิลปกรรม ขึ้นในป พ.ศ. 2476 ตอมาไดเปลี่ยนชื่อเปน โรงเรียนศิลปากร แผนกชาง (วิบูลย ลี้สุวรรณ, 2542: 26) ในป พ.ศ. 2480 และไดรับ
การยกฐานะเปนมหาวิทยาลัยศิลปากรในป พ.ศ. 2486 ในระยะแรกของการฝกหัดอบรมวิชาประติมากรรมเปนไปเพื่อตอบสนองความตองการสรางชางปนและ
ชางหลองานโลหะเพื่อสรางงานอนุสาวรียและรูปเคารพตามแบบอยางศิลปะหลักวิชา (Academic art) ของตะวันตก ซึ่งการกอตั้งโรงเรียนศิลปะในกรม
ศิลปากรนั้น ศาสตราจารยศิลป พีระศรี เห็นวา “...เปนการเริ่มตนศักราชใหมสําหรับศิลปะในประเทศสยาม” (วิบูลย ลี้สุวรรณ, 2548: 206) และศิลปะสมัยใหม
ในประเทศไทยซึ่งเปนรูปแบบการสรางสรรคงานอันมีความแตกตางจากประเพณีนิยมดั้งเดิมของไทยไดเริ่มตนขึ้นแลว
เมื่อประเทศไทยกาวเขาสูสภาวะสมัยใหมและเปดตัวเองออกสูวัฒนธรรมอันหลากหลายในรัชสมัยของรัชกาลพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิ
พลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 (เสด็จขึ้นครองราชยเมื่อป พ.ศ. 2489) ผูศึกษาศิลปะก็ไดเปดตนเองสูความหลากหลายในโลกแหงการศึกษา การสื่อสาร ความรู และ
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เทคโนโลยีในวงกวางเชนเดียวกัน ศิลปนไมเพียงสรางสรรคงานศิลปะแบบเหมือนจริงตามแบบอยางศิลปะหลักวิชาแบบตะวันตกอีกตอไป แตการแสดงออก
ทางศิลปะแบบสมัยใหมของศิลปนไทยกลับเต็มไปดวยการแสดงออกสวนตน
นับตั้งแตการเผยแพรความรูศิลปะตะวันตกไดซึมซับเขาสูผูศึกษาศิลปะชาวไทย ผนวกกับสภาวะของสังคมสมัยใหมที่เปลี่ยนแปลงไป สงผลให
แนวคิดและรูปแบบของการสรางสรรคศิลปะในประเทศไทยเปลี่ยนไปมาก การพัฒนาทางศิลปะสมัยใหมในประเทศไทยมีกระบวนแบบที่คอนขางเฉพาะ
เนื่องจากศิลปนไมไดเพียงรับเอาอิทธิพลศิลปะจากตะวันตกมาเทานั้น หากแตการสรางสรรคมีการผสมผสานและขัดเกลาจนเกิดกลายเปนความเฉพาะตน อีก
ทั้งความเบงบานของรูปแบบทางศิลปะอันหลากหลายไมวาจะเปนงานแบบเหมือนจริง งานแบบนามธรรม งานแบบกึ่งนามธรรม ภาพบุคคล ศิลปะแนว
ประเพณีไทยผสมสมัยใหมและศิลปะเพื่อชีวิต เหลานี้ก็เกิดขึ้นมาในชวงเวลาเดียวกัน ดังคํากลาวของ “ไมเคิล ชมิทตี้ ผูซึ่งไมเพียงแตจะมีสวนรวมในยุคนี้
(ทศวรรษ 2500: ผูวิจัย) แตทวาเปนผูบันทึกเหตุการณไวอยางไมเปนทางการไดกลาววา” (พิริยะ ไกรฤกษและเผาทอง ทองเจือ, 2525: 37) “ภายใน 30 ป
ประเทศไทยไดกาวกระโดดจากจิตรกรรมแนวประเพณีนิยม ซึ่งคลายคลึงกับจิตรกรรมสมัยกลางของยุโรปมาเปนศิลปะที่แสดงอยางใหม รวมสมัย หรือศิลปะ
แนวนามธรรม ศิลปะสมัยใหมในประเทศไทยไมไดมาถึงจุดเดือดอยางชาๆ แตทวาถูกใสลงไปในหมอตุนอัดความดันจนกระทั่งระยะเวลา 30 ปนั้นครอบคลุม
ชวงตางๆ ของประเทศตะวันตกหลายประเทศ” (เลมเดียวกัน: 37) โดยรูปแบบอันหลากหลายเหลานี้เริ่มปรากฏเดนชัดขึ้นชวงทศวรรษ 2500 ซึ่งเปนชวงเวลาที่
ศิลปะสมัยใหมกําลังเบงบาน และรูปแบบของศิลปะสมัยใหมรูปแบบหนึ่งที่ไดรับความนิยมในทศวรรษนี้ คือ การสรางสรรคงานแบบนามธรรม “เมื่อราวป
2510 – 2514 ผลงานที่สงเขาประกวดในงานศิลปกรรมแหงชาติในราว 80-90% จะเปนแนวนามธรรมทั้งสิ้น” (สุธี คุณาวิชยานนท, 2545: 70)
ประติมากรรมเปนงานสาขาหนึ่งที่ไดพัฒนาตนเองออกสูกระแสศิลปะสมัยใหมซึ่งมีการสรางสรรคอยางหลากหลายรูปแบบ งานรูปแบบหนึ่งที่
ไดรับความนิยมและยังคงใหอิทธิพลตอมาจนถึงปจจุบัน คือ ประติมากรรมแบบนามธรรม ชําเรือง วิเชียรเขตต ศิลปนแหงชาติสาขาทัศนศิลป ดาน
ประติมากรรม ประจําป พ.ศ. 2539 กลาววา “งานปนของผมนับเปนแอบสแตร็คชิ้นแรกของงานศิลปกรรมแหงชาติ” (วาป คําโปตา, 2538: 91) ชําเรือง วิเชียร
เขตต เปนหนึ่งในศิลปนหัวกาวหนาที่ไดสรางสรรคงานแบบนามธรรม โดยผลงานประติมากรรมนามธรรม “หมู” ไดรับรางวัลเกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญ
ทอง จากการแสดงงานศิลปกรรมแหงชาติครั้งที่ 16 พ.ศ. 2508 ผลงาน “หมู” “เปนการแสวงหาความงามจากรูปทรงมนุษยดวยการตัดทอนกลามเนื้อและ
รายละเอียดใหเหลือแตเสนรอบนอกและปริมาตรที่ประสานกลมกลืนกันตามความรูสึกนึกคิดของประติมา-กร” (วิบูลย ลี้สุวรรณ, 2548: 291) กลาวไดวา
“หมู” เปนงานนามธรรมยุคแรกที่ใหอิทธิพลกับประติมากรในยุคตอๆ มา (เลมเดียวกัน: 291)
ชําเรืองเปนประติมากรที่สรางงานดวยแนวคิดของตนเองอยางตอเนื่องมายาวนาน และใหอิทธิพลแกประติมากรรุนหลังหลายคนที่สรางงาน
ประติมากรรมแนวนามธรรม เชน นนทิวรรธน จันทนะผะลิน (2489-ปจจุบัน) (เลมเดียวกัน: 316) ศิลปนแหงชาติสาขาทัศนศิลป ดานประติมากรรม ประจําป
พ.ศ. 2549 ศิลปนคนอื่นๆ ที่ยังคงสรางสรรคงานในแนวทางนามธรรมอยางตอเนื่อง คือ อินสนธิ์ วงศสาม ศิลปนแหงชาติสาขาทัศนศิลป ดานประติมากรรม
ประจําป พ.ศ. 2542 และ เข็มรัตน กองสุข ศิลปนชั้นเยี่ยม สาขาประติมากรรมป พ.ศ. 2538 ก็ไดใชแนวทางของการสรางงานนามธรรมใหเกิดเปนมวลและ
ปริมาตรอันมีความผสานกลมกลืนกัน
ผูวิจัยใหความสนใจตอการศึกษาแนวคิด รูปแบบ และพัฒนาการงานประติมากรรมนามธรรมของประติมากร สมัยใหมในประเทศไทย เนื่องจาก
การสรางสรรคงานประติมากรรมแนวนามธรรมเปนแนวโนมหนึ่งที่เคยไดรับความนิยมสูงสุด และยังคงเปนกระแสศิลปะที่ไดรับความนิยมมาจนถึงปจจุบัน
โดยการศึกษาจะไดยึดเอาผลงานของศิลปนแหงชาติสาขาทัศนศิลป ดานประติมากรรม ชําเรือง วิเชียรเขตต ผูซึ่งไดรับการยอมรับวาเปนผูบุกเบิกงานใน
แนวทางนามธรรมในวงการแสดงงานศิลปกรรมแหงชาติซึ่งเนนในเรื่องของการลดทอนรูปทรงอันซับซอนไปสูความเรียบงายและความประสานกลมกลืนกัน
ในเรื่องกลุมมวลและปริมาตรโคงมนเปนจุดเริ่มตนในการกําหนดเวลาของการศึกษา พรอมทั้งไดรวบรวมเอากรณีศึกษาจากผลงานของศิลปนผูประสบ
ความสําเร็จคนอื่นๆ ที่ยังคงสรางสรรคงานอยางตอเนื่อง อาทิเชน นนทิวรรธน จันทนะผะลิน อินสนธิ์ วงศสาม และเข็มรัตน กองสุข เพื่อศึกษาแรงบันดาลใจ
ที่มา แนวคิด และพัฒนาการของการสรางสรรคงานประติมากรรมแบบนามธรรม
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาแรงบันดาลใจ ที่มา แนวคิดและรูปแบบในการสรางสรรคงานประติมากรรมนามธรรมของศิลปนกรณีศึกษา
2. เพื่อศึกษาพัฒนาการทางรูปแบบของประติมากรรมนามธรรมของศิลปนกรณีศึกษา
3. เพื่อศึกษาการสงตออิทธิพล แนวคิด และรูปแบบประติมากรรมนามธรรมของไทยจากศิลปนกระแสหลักสูเหลาศิลปนไทยอื่นๆ

2. วิธีการศึกษา
1. การวิจัยเรื่องนี้เปนการวิจัยเชิงเอกสารและวิจัยสนาม โดยเริ่มจากการศึกษาเอกสารตางๆ ที่มีความเกี่ยวของกับประวัติศาสตรศิลปะสมัยใหมใน
ประเทศไทย เพื่อใหเขาใจความเปนมา ภาพรวม และบริบทแวดลอมอันมีผลตอการสรางสรรคงานของศิลปนอยางรอบดาน การวิจัยภาคสนามจะเปน
การศึกษาผลงานการสรางสรรคของศิลปนกรณีศึกษาโดยใชการสัมภาษณเพื่อใหไดขอมูลในเชิงลึก
2. เครื่องมือ คือ แบบสัมภาษณ (Interview schedule) กลองถายภาพ และการใชเทปบันทึกเสียง
3. การเก็บรวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของกับผลงานประติมากรรมของศิลปนทั้งสี่ที่เปนกรณีศึกษาโดยติดตอกับศิลปนกรณีศึกษาใหเรียบรอย และจะ
เดินทางไปเก็บขอมูลดวยตนเอง โดยใชการสัมภาษณบันทึกเทปเสียงและกลองถายภาพ
4. การจัดเก็บขอมูลโดยการถอดเทปบันทึกขอมูลเปนลายลักษณอักษรลงในไฟลดิจิทอลและการบันทึกขอมูลภาพลงในไฟลรูปภาพแบบดิจิทอล
5. การวิเคราะหขอมูล เปนการนําขอมูลจากเอกสาร ภาพวาดแบบราง 2 มิติ หุนจําลองขนาดเล็ก ผลงานประติมากรรม และการสัมภาษณศิลปน
กลุมตัวอยางมาวิเคราะหเพื่อหาความตอเนื่องทางความคิดและรูปแบบซึ่งสงผลตอการสรางสรรคงานของศิลปนแตละคน
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3. ผลการศึกษาและอภิปรายผล
3.1 ดานภูมิหลังการศึกษาศิลปะ
ศิลปนทั้ง 4 ทาน ลวนสําเร็จการศึกษาจากคณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ มหาวิทยาลัยศิลปากร ดวยกันทั้งสิ้น ซึ่งแตละทานตางก็
มีความมุงมั่นและมีพื้นฐานการศึกษาศิลปะจากสถาบันอื่นมากอนที่จะเขามาศึกษายังมหาวิทยาลัยศิลปากร โดยมี 2 ทานคือ ชําเรือง วิเชียรเขตต และ เข็ม
รัตน กองสุข ศึกษาศิลปะมาจากโรงเรียนเพาะชาง และอีก 2 ทาน คือ อินสนธิ์ วงศสาม และ นนทิวรรธน จันทนะผะลิน ศึกษาศิลปะมาจากวิทยาลัยชางศิลป
ดวยหลักสูตรการศึกษาของมหาวิทยาลัยศิลปากร รางหลักสูตรโดยศาสตราจารยศิลป พีระศรี ซึ่งเนนในเรื่องการศึกษาสรางงานแบบเหมือนจริงตามองค
ความรูแบบตะวันตกโดยใชรูปทรงมนุษยเปนตนแบบ สงผลใหประติมากรทั้ง 4 ทานมีพื้นฐานจากการสรางงานประติมากรรมรูปคน ซึ่งพื้นฐานดานการ
ปนรูปคนนี้ไดสงผลตอสรางสรรคงานประติมากรรมนามธรรมที่มักใชรูปทรงมนุษยเปนตนแบบกอนการลดทอน ศิลปน 2 ทาน คือ ชําเรือง วิเชียรเขตต
และ นนทิวรรธน จันทนะผะลิน เริ่มตนสรางสรรคงานประติมากรรมนามธรรมโดยใชวิธีการลดทอนจากรูปทรงมนุษย สําหรับ อินสนธิ์ วงศสาม พื้นฐาน
จากการสรางงานประติมากรรมรูปทรงมนุษยไดปูพื้นฐานทางการสรางงานประติมากรรมนามธรรมในแงความเขาใจดานโครงสราง รูปทรงและความเขาใจ
ถึงธรรมชาติของงานประติมากรรมที่ตองเผชิญกับปจจัยอื่นๆ ในธรรมชาติอันจะสงผลตอการสรางสรรคตัวงาน สวน เข็มรัตน กองสุข แมจะกลาววาการ
ทําประติมากรรมแบบเหมือนจริงไมไดสงอิทธิพลตอการทํางานประติมากรรมแบบนามธรรมของตน แตก็ไดกลาววา การทําประติมากรรมแบบเหมือน
จริงเปนวิธีการฝกความชํานาญดานทักษะฝมืออยางหนึ่งซึ่งจะชวยใหประติมากรมีความเขาใจในเรื่องของประติมากรรม ซึ่งแนวคิดของ เข็มรัตน กองสุข
ไดเปดมุมมองใหมซึ่งแตกตางไปจากความเชื่อดั้งเดิมที่วา การสรางสรรคประติมากรรมนามธรรมตองเริ่มจากขั้นตอนของการศึกษาศิลปะหลักวิชาใหเขาใจ
อยางถองแทเสียกอน
3.2 ดานพัฒนาการในงานนามธรรมของประติมากรกรณีศึกษา: แรงบันดาลใจ แนวคิด และรูปแบบ
จากการศึกษาผลงานประติมากรรมของกลุมประติมากรสมัยใหมไทยกรณีศึกษาทั้ง 4 ทาน ในชวงป พ.ศ. 2508 – 2549 พบวา ชําเรือง วิเชียร
เขตต เริ่มตนสรางสรรคงานประติมากรรมนามธรรมในชวงป พ.ศ. 2508 โดยในระยะแรก ชําเรือง วิเชียรเขตต ศึกษาและสรางสรรคงานจากการสังเกต
ธรรมชาติและสิ่งตางๆ รอบตัว ดวยพื้นฐานจากการเรียนศิลปะหลักวิชาทําให ชําเรือง วิเชียรเขตต สามารถเขาใจถึงโครงสรางและรูปทรงของสิ่งตางๆ ได
เปนอยางดี นอกจากนี้การเรียนรูทฤษฏีพื้นฐานและหลักสุนทรียศาสตรทางศิลปะกอใหเกิดความสนใจในเรื่องของปรัชญาความงามในศิลปะ ซึ่ง ชําเรือง
วิเชียรเขตต ไดคนพบวาสิ่งที่จะทําใหรูปทรง (Form) มีความงามไดนั้นตองอยูที่ความสอดคลองของพื้นที่วาง (Space) ทานมีความพึงพอใจกับการใช
รูปทรง (Form) และพื้นที่วาง (Space) ตามแบบศิลปะคลาสสิกของตะวันตกซึ่งเนนหลักการในเรื่องของความกลมกลืน (Harmony) ครั้นเมื่อมีโอกาสได
ศึกษาศิลปะไทยอยางจริงจัง (ตามหลักสูตรการสอนของศาสตราจารยศิลป พีระศรี) ชําเรือง วิเชียรเขตต ก็มีความซาบซึ้งกับศิลปะไทยอยางลึกซึ้ง
โดยเฉพาะศิลปะสุโขทัย ความชื่นชอบในศิลปะไทยอยางเปนสวนตนนี้ไดกอใหเกิดแรงบันดาลใจดวยการนําศิลปะไทยเขาผสมผสานกับการสรางสรรค
งานแบบตะวันตก งานแบบนามธรรมชื่อ กลุม (2508) มีความโดดเดนเฉพาะตัวในดานการสกัดเอาเสนและปริมาตรในงานชางศิลปไทยโดยเฉพาะจาก
พระพุทธรูปสุโขทัย ซึ่งมีการใชเสนดวยลีลาความโคงออนหวานและการใชปริมาตรเรียบงายดวยการลดทอนมาใชในการออกแบบผลงานประติมากรรม
ของตน ชําเรือง วิเชียรเขตต ตองการดึงคุณคาแกนความคิดทางดานความดีงาม ความบริสุทธิ์ การมุงไปสูที่สูงและสัจจะอันเปนนิรันดรใหเดนชัดขึน้ มา ใน
ระยะตอมาความคิดเกี่ยวกับศิลปะที่วาเปนการสรางใหมไมใชการเลียนแบบไดเขามามีบทบาทตอการออกแบบรูปทรงประติมากรรมใหหลุดพนออกจาก
การใชรูปทรงมนุษยสูการใชรูปทรงซึ่งเกิดจากจินตนาการอันเผยใหเห็นถึงความรูสึกของการเจริญเติบโต เชน ผลงานชื่อ สวนโคง (2511) นอกจากนี้ ชํา
เรือง วิเชียรเขตต ไดคนพบวาความสนใจสวนตนที่มีตอการสรางสรรคงานศิลปะมิไดเกิดขึ้นเพียงความสนใจที่มีตอการสรางรูปทรงเทานั้น แตความคิด
เกี่ยวกับเนื้อหาและสาระที่ตองการสื่อใหกับผูชมก็เปนสิ่งสําคัญ ดังนั้นการสรางสรรคงานในบางชิ้นของ ชําเรือง วิเชียรเขตต จึงเกิดขึ้นจากแนวคิดที่
ตองการสื่อสารสาระเชิงเนื้อหามากเทาๆ กับรูปทรงนามธรรม ความหมายสําหรับงานนามธรรมของ ชําเรือง วิเชียรเขตต มิไดเปนเพียงการเนนถึงความเปน
รูปทรงบริสุทธิ์ แตเนื้อหาและความหมายของเรื่องที่ตองการสื่อก็มีความสําคัญเชนกัน ตัวอยางเชน ผลงานชื่อ สุญญตา (2537) ชําเรือง วิเชียรเขตต ไดนํา
รูปทรงกลมเปนความหมายแทนสัญลักษณถึงความวางและความไมมีที่สิ้นสุดมาเปนรูปทรงหลักในการออกแบบผลงาน และใชการเจาะชองวางทะลุ
ทะลวงภายในเพื่อใหเกิดปริมาตรโปรงเบาชวยลดน้ําหนักมวล ผนวกกับการใชพื้นผิวขรุขระชวยสรางใหเกิดความพราเลือนและการเสื่อมสลาย ตลอด
ระยะเวลาการสรางสรรคงานประติมากรรมนามธรรม ชําเรือง วิเชียรเขตต ใหความสําคัญกับรูปแบบของผลงานที่ตองมีความสอดคลองกันระหวางรูปทรง
ปริมาตรและพื้นที่วาง ผลงานของทานสื่อสารสาระถึงแกนความดีงาม ความบริสุทธิ์และการมุงไปสูที่สูงของจิตใจ
อินสนธิ์ วงศสาม เริ่มสรางสรรคงานนามธรรมเมื่อไดเดินทางสูทวีปยุโรป และจากป พ.ศ. 2511-2517 รวมระยะเวลาตอเนื่องกันเปนเวลา 6 ป
ขณะพํานักอยู ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา อินสนธิ์ วงศสาม ไดสรางประติมากรรมเชื่อมโลหะจากวัสดุสําเร็จรูปหรือบางครั้งก็เปนเศษโลหะวัสดุเหลือใช
สรางสรรคงาน แบบจําลองประติมากรรมใตทะเล ( พ.ศ. 2511-2517) เปนประติมากรรมแบบจําลองขนาดเล็กจํานวนกวา 400 ชิ้น โดยมีเปาหมายของการ
ออกแบบเพื่อเปนประติมากรรมติดตั้งใตทะเล อินสนธิ์ วงศสาม สรางสรรคงานนามธรรมจากรูปทรงนามธรรมแทๆ (ไมใชจากการลดทอน) จากการใช
รูปทรงเรขาคณิตอันมีที่มาจากจินตภาพของเมืองนิวยอรกซึ่งเต็มไปดวยปลอง กลอง ทอ และวัสดุจําพวกโลหะซึ่งเปนวัสดุอุตสาหกรรมในขณะนั้น ทานมี
แนวคิดในการสรางสรรคงานประติมากรรมที่มีทั้งความงามดานรูปทรงและสามารถเปนเครื่องมือใชกําจัดมลภาวะทางน้ําไดจริง ซึ่งประเด็นการอนุรักษ
สิ่งแวดลอมกําลังเปนประเด็นที่มีความตื่นตัวกันในหมูชาวอเมริกันในขณะนั้น การสรางงานประติมากรรมโลหะนับเปนเทคนิคและกระบวนการใหมใน
งานประติมากรรมของ อินสนธิ์ วงศสาม ซึ่งวัสดุเหลานี้ลวนตางเปนผลผลิตจากวัฒนธรรมรวมสมัยในเมืองใหญอยางมหานครนิวยอรก เมื่อเดินทาง
กลับมาพํานักอยู ณ ประเทศไทย อินสนธิ์ วงศสาม สรางสรรคผลงานประติมากรรมไมหลากหลายชิ้นในชุด หวยไฟ (2517–2522) จากวัสดุตอไมสักซึ่งเปน
วัสดุพบเจอ (found objects) ถูกทิ้งราง ณ บานหวยไฟ จังหวัดลําพูน ณ ที่นั่นทานไดพบกับชาวบานซึ่งกําลังถากเผาไมสักจนเหลือแตตอเพื่อใชพื้นที่วางใน
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การทําการเกษตร เมื่อไดเห็นตอไมถูกทิ้งขวางระเกะระกะอยางนั้นก็รูสึกเสียดายและเกิดแนวคิดที่จะนําตอไมเหลานั้นมาสรางสรรคงานเพื่อใหเกิดคุณคา
ทางศิลปะและการคืนจิตวิญญาณใหกลับคืนสูเนื้อไมอีกครั้งหนึ่ง ผลงานแกะสลักไมสักจากหวยไฟมักจะอยูในรูปทรงเดี่ยวเปนรูปทรงของไมทอนเดิม
สวนที่เปนโพรงถูกไฟเผาก็จะปลอยทิ้งเปนชองวางเดิมอยางนั้นแลวก็จัดการสรางรูปทรงในพื้นที่อื่นๆ ใหมีความสอดคลองกัน ทอนไมจะถูกจัดวางไว
โดยการตั้งบางหรือนอนบางตามธรรมชาติของมัน อินสนธิ์ วงศสาม ไมไดเขาไปทําการควบคุมหรือเปลี่ยนแปลงรูปทรงเดิมของไม ทานเพียงแตเขาไปขัด
เกลาสิ่งที่ปรากฏอยูอยางเปนธรรมชาติในตอไมสักเหลานั้นใหมีความเปลงประกายและสามารถแสดงตัวตนความเปนไมซึ่งมีคุณลักษณะเฉพาะตาม
ธรรมชาติใหเดนชัดขึ้นมา ดังคํากลาวของทานที่วา “แกะไมใหเปนไม” ในขณะที่ อินสนธิ์ วงศสาม สรางสรรคงานจากตอไมสักที่หวยไฟอยูนั้น ทานก็ได
สรางสรรคงานแกะไมโดยการใชเสาไมทอนสําเร็จรูปที่มีชาวบานมาขายใหในราคาถูกสรางสรรคควบคูกันไป อินสนธิ์ วงศสาม แกะสลักรูปทรงไม
เหลานั้นตามลักษณะทอนไมเดิมที่ไดมา ตรงไหนมีโพรง รู หรือตําหนิก็จะเจาะใหเปนชองวางตามตําหนิ จากนั้นก็ดูพื้นที่สวนอื่นๆ ที่เหลือ ออกแบบใหมี
รูปทรงและองคประกอบสอดรับกันทั้งทอนจนไดงานสําเร็จ งานในชุดแกะสลักเสาไมทอนนี้มีลักษณะเปนรูปทรงเดี่ยว เปนการทํางานกับไมโดยคํานึงถึง
ธรรมชาติของรูปทรงและลายไมทอนนั้นๆ วิธีการแกะสลักก็เปนการตอบโตกับสิ่งที่ปรากฏอยูตรงหนา ตั้งแตป พ.ศ. 2520 อินสนธิ์ วงศสาม พัฒนาผลงาน
จากการใชไมทอนเดี่ยวสูงานประติมากรรมไมที่สามารถแยกชิ้นและถอดประกอบได ดังเชน ในผลงาน เตียงโยก (2520) สงผลใหงานของทานมีลักษณะ
เปลี่ยนไปจากความเปนมวลสูความเปนโครงสราง การสรางสรรคงานประติมากรรมนามธรรมของ อินสนธิ์ วงศสาม จาก พ.ศ. 2511-2549 ในภาพรวมแลว
มีความโดดเดนในเรื่องของการใชวัสดุซึ่งอาจเปนวัสดุสําเร็จรูปและการใชวัสดุที่มีอยูตามธรรมชาติซึ่งคนทั่วไปละเลยคุณคาทางดานสุนทรียภาพความงาม
ผลงานของ อินสนธิ์ วงศสาม ไดแสดงใหเห็นถึงความรักความผูกพันในชีวิตวัฒนธรรมพื้นถิ่นและสภาพแวดลอม พรอมทั้ง อินสนธิ์ วงศสาม ยังมี
กระบวนการทํางานของการปลดปลอยใหเปนอิสระที่สามารถทําใหตนไดเขาถึงจิตวิญญาณและแกนคุณคาความงามตามธรรมชาติอนั นําไปสูก ารฟน คืนจิต
วิญญาณในเนื้อใหกลับคืนมาอีกครั้งหนึ่ง
นนทิวรรธน จันทนะผะลิน เริ่มสรางสรรคงานประติมากรรมดวยการสังเกตและศึกษาจากธรรมชาติ โดยเฉพาะการปนรูปมนุษยและสัตว
นนทิวรรธน จันทนะผะลิน สนใจการจัดวางรูปทรงมนุษยใหอยูในลักษณะทาทางของการอยูในหวงพะวังความคิด ทานสนใจเลือกใชพื้นผิวเรียบขัดแยง
กับพื้นผิวขรุขระเพื่อขับเนนอารมณของรูปคนใหมีความเดนชัดขึ้นมา ในขณะที่ศึกษาประติมากรรมจากรางกายมนุษยในชั้นเรียน นนทิวรรธน จันทนะ
ผะลิน มีความสนใจในสรางสรรคงานนามธรรมเพื่อสงเขารวมประกวดในงานศิลปกรรมแหงชาติ โดยสรางสรรคผลงานประติมากรรมนามธรรมชิ้นแรก
ชื่อ เงาสะทอน (2512) ไดรับแรงบันดาลใจจากการเห็นรูปทรงปากของสตรีจากแผนโปสเตอรและเกิดความคิดในการนําเอารูปทรงปากมาสรางสรรคงาน
เพื่อบอกเลาถึงความรูสึกสวนตน โดย นนทิวรรธน จันทนะผะลิน มีความเชื่อวารูปทรงปากของมนุษยสามารถสื่ออารมณได เชน ปากยิ้ม (เสนโคงขึ้น)
แสดงออกถึงความสุขหรือปากบึ้ง (เสนโคงลง) แสดงออกถึงความทุกข เปนตน นนทิวรรธน จันทนะผะลิน ไดออกแบบรูปทรงของปากใหถอยหางจาก
ความเหมือนจริงสูการใชเสนและปริมาตรเรียบงาย ตอมาเมื่อ นนทิวรรธน จันทนะผะลิน มีโอกาสไดศึกษารูปทรงของสตรีก็มีความหลงใหลในการสราง
รูปทรงอันเอิบอิ่มสมบูรณของสตรีเปนอยางมาก ทานเริ่มสรางสรรคงานดวยวิธีลดทอนรูปทรงของมนุษยอันซับซอนลงใหเหลือเพียงปริมาตรเรียบงาย
ทั้งนี้เพื่อใหบรรลุถึงความนุมนวล ความออนโยนและความเอิบอิ่ม ผลงาน แม (2512) นับเปนจุดเริ่มตนสําคัญของ นนทิวรรธน จันทนะผะลิน โดยแนวคิด
เกี่ยวกับความเอิบอิ่ม สมบูรณและเติบโตไดใหแรงบันดาลใจในการสรางสรรคงานตอเนื่องมาอีกรวมระยะเวลากวา 40 ป ดังปรากฏในผลงาน กลุม (2513)
เติบโต (2514) เติบโต (2515) สัมพันธภาพ (2517) ปริมาตรและรูปทรง (2517-2522) และความปรารถนา (2532-2544) การศึกษาพบวาผลงาน แม (2512)
ของ นนทิวรรธน จันทนะผะลิน สรางสรรคงานนามธรรมดวยการศึกษาตนแบบรูปทรงจากธรรมชาติกอน จากนั้นในผลงาน กลุม (2513) จึงแสวงหาการ
สรางรูปทรงใหมดวยการทดลองยืด หด ขยายรูปทรงเพื่อศึกษาการทํางานของทัศนธาตุ ตางๆ จนไดคนพบวา “...รูปทรงกลมคือที่ สุดแลวของการ
เจริญเติบโต...” (นนทิวรรธน จันทนะผะลิน. สัมภาษณ: 2554) ผลงาน เติบโต (2515) สรางสรรคเปนรูปทรงกลมผสมกับรูปทรงอิสระคลายสิ่งมีชีวิต
(Organic Form) รูปทรงทั้งหมดมีผิวเรียบเกลี้ยงตึงและมีปริมาตรกลมมน ผลงาน เติบโต (Growth) ป พ.ศ. 2515 เปนการกาวหลุดออกมาจากการใชรูปทรง
มนุษยสูการใชรูปทรงที่ นนทิวรรธน จันทนะผะลิน เรียกวา “...Universal Form…เปนรูปทรงที่เปนกลาง บางคนอาจจะดูเหมือนวาเปนรูปทรงดอกไม หัว
หอม หนาอกหรืออะไรตางๆ นานาตามแตประสบการณของผูชม แตนี่คือรูปทรงแบบอินทรียรูป (Organic Form) ที่ตองการสื่อถึงความสมบูรณและเอิบอิม่
ดวยการใชปริมาตรที่มีความโปงพองออกมา การคิดเรื่องปริมาตรนี่เองที่ทําใหเกิดเปนที่มาของรูปทรงซึ่งมีลักษณะกลมอยางที่เปนอยู...”(นนทิวรรธน จันท
นะผะลิน. สัมภาษณ: 2554) ผลงานของ นนทิวรรธน จันทนะผะลิน ในระยะตอมามีความเปนรูปแบบกึ่งนามธรรม เชน ผลงานชุด ปริมาตรและรูปทรง
(2517-2522) ความปรารถนา (2532-2544) และราวชวงป พ.ศ. 2540 ความสนใจในเรื่องทางพุทธศาสนาสงผลตอการสรางสรรคงานของ นนทิวรรธน จันท
นะผะลิน โดยมีเปาหมายเพื่อสื่อสารสาระทางชีวิตและทางพุทธธรรม
เข็มรัตน กองสุข เปนประติมากรที่ใชเทคนิคการสลักหินและการปนหลอในการสรางสรรคงานนามธรรมซึ่งมีที่มาจากรูปทรงเรขาคณิตแบบ
โคงมนผสมเหลี่ยม เข็มรัตน กองสุข เปนศิลปนที่มีความสนใจในการใชรูปทรงเรขาคณิต ทานจึงมีความสนใจในงานนามธรรมตามแนวทางของคิวบิสม
แบบวิเคราะห เข็มรัตน กองสุข แสวงหาวิธีการในการผสานรูปทรงเรขาคณิตแบบเหลี่ยมเขากับรูปทรงแบบกลมมนดวยการใชวิธีการตัด เฉือน เปด ผา
รูปทรงเพื่อเผยใหเห็นปริมาตรซึ่งมีการเกาะเกี่ยวและทับซอนกันอยูภายใน การสรางสรรคผลงานประติมากรรมนามธรรมของ เข็มรัตน กองสุข ตั้งแตป
พ.ศ. 2514 – 2534 มีการดําเนินและพัฒนามาอยางตอเนื่อง โดยมีแนวคิดในการหาจุดสมดุลของการประกอบกันอยางลงตัวระหวางรูปทรงนามธรรมแบบ
ทรงกลมและรูปทรงนามธรรมแบบรูปทรงเหลี่ยม เพื่อแสดงออกถึงสุนทรียภาพแหงความเบงบานและการเติบโตของรูปทรง จากการสรางสรรคงาน
ประติมากรรมนามธรรมชิ้นแรกเมื่อป พ.ศ. 2514 เริ่มศึกษาวิธีการเกาะเกี่ยวกันของรูปทรงโดยอาศัยการศึกษาขอมูลจากวิถีธรรมชาติของตัวกึ้งกือซึ่งมักขด
ตัวรัดกันเปนวงกลม จึงนําเอาวิธีขดรัดกันเปนวิธีการผสานรูปทรง ผลที่ไดยังไมเปนที่พึงพอใจนัก เข็มรัตน กองสุข จึงใชวิธีการนํารูปทรงกลมมาทับ
ซอนกันแลวใชวิธีเปดผาปริมาตรเพื่อใหเห็นการเกาะเกี่ยวกันดวยการใชรูปทรงเหลี่ยมสันขอบคมผานผลงานปริญานิพนธชุด การผนึกกันแหงรูปทรง 1-8
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(2515-2516) ปญหาของงานชุดนี้คือการเกิดกลุมรูปทรงหนวยยอยมากเกินไปจนสูญเสียการมองเห็นกอนมวลโครงสรางใหญ จนกระทั่งไดนํามาสู
พัฒนาการในการสรางผลงานชื่อ การผนึกแหงรูปทรง (2518) ที่สงเขาประกวดงานศิลปกรรมแหงชาติครั้งที่ 23 พ.ศ. 2519 ซึ่งผลงานชิ้นนี้นับเปนการพลิก
รูปแบบของประติมากรรมในชวงเวลานั้นดวยแนวคิดในการออกแบบรูปทรงและเทคนิคการแกะสลักหินทราย การผนึกกันแหงรูปทรง (2518) เปนผลงาน
ที่มีความเรียบงายและกระจางชัดทั้งในแงของการใชกอนมวล การกําหนดขอบเขตรูปทรงและการใชเสนนําสายตาดวยเสนสันขอบคม อีกทั้งยังเปนการ
นําเสนอประติมากรรมรูปแบบใหมที่มีการผสมกันระหวางรูปทรงเรขาคณิตและรูปทรงแบบอินทรียรูป (Organic form) อยางลงตัว นอกจากนี้การเกาะ
เกี่ยวกันของรูปทรงในผลงาน การผนึกแหงรูปทรง (2518) เปนการผสมผสานแนวคิดแบบไทยซึ่งไดแนวทางมาจากดอกประจํายามในงานศิลปะไทย ที่มี
ลักษณะของกลีบดอกหอมลอมสวนที่เปนเกษรใหทิศทางหมุนวนอยูภายในรูปทรงของประติมากรรม ตอมาการสรางสรรคงานในชุด การเจริญเติบโตและ
เบงบานแหงรูปทรง หมายเลข 1 - 6 (พ.ศ. 2525) เข็มรัตน กองสุข ยังคงใชแนวทางของการทับซอนและการเกาะเกี่ยวกัน โดยพัฒนาจากการใชรปู ทรงกลม
สูรูปทรงกลมรีเพื่อสื่อสารสาระดานเนื้อหาถึงการเกิดและการเจริญเติบโต เข็มรัตน กองสุข สรางสรรคงานเพื่อสื่อสารสาระดานการเกิด ความเจริญงอก
งามและการมุงไปในทางที่ดีอยางตอเนื่องจนกระทั่ง ในชวงป พ.ศ. 2537-2538 การสรางสรรคงานนามธรรมของ เข็มรัตน กองสุข จึงเริ่มมีเนื้อหาจากคติ
นิยมทางศาสนาและประเพณีไทยเขามาสอดแทรก ซึ่งสงผลตอการออกแบบรูปทรงอันมีการอางอิงถึงศิลปะวัตถุของพุทธศาสนา และตั้งแต ป พ.ศ. 2539
เปนตนมาผลงานประติมากรรมโดยมากของ เข็มรัตน กองสุข มีรูปแบบเปลี่ยนไปเปนประติมากรรมกึ่งนามธรรม
กลาวไดวา การสรางสรรคงานของประติมากรทั้ง 4 ทาน มีจุดตั้งตนจากสิ่งที่พบเห็นทั่วไปในธรรมชาติและสภาพแวดลอม ดังนั้นแมประติมา
กรจะสรางสรรคงานดวยรูปทรงที่เปนนามธรรม แตผลงานของเหลาประติมากรไมไดเปนสิ่งที่ตัดขาดจากสิ่งรอบตัวไมวาจะเปน ความเชื่อ วัฒนธรรม
ธรรมชาติและอื่นๆ ถึงแมวางานประติมากรรมนามธรรมจะวาดวยเรื่องความบริสุทธิ์และการเขาถึงแกนสาระในโลกของศิลปะเอง แตงานนามธรรมของ
เหลาประติมากรกรณีศึกษาไดแสดงใหเห็นวาประติมากรรมนามธรรมไมใชสิ่งไกลตัว หากแตเปนการนําสิ่งที่อยูรอบตัวมาสกัดเพื่อนําเสนอสิ่งที่เปนแกน
สาระ นอกจากนี้ผลจากการศึกษาพบวางานประติมากรรมนามธรรมของกลุมประติมากรกรณีศึกษาในภาพรวมมี 3 แนวทาง คือ 1) เปนการสรางสรรคงาน
นามธรรมแบบใชรูปทรงบริสุทธิ์ 2) เปนการผสมผสานศิลปะนามธรรมตามแนวคิดของตะวันตกผนวกเขากับงานศิลปะจากรากฐานแบบไทยอันเปนศิลปะ
ในเชิงของการใชรูปทรงเพื่อเปนสัญลักษณสื่อความหมายถึงความเปนไปในธรรมชาติหรือการสื่อสารถึงสาระทางพุทธธรรม และ 3) การสรางสรรคงาน
นามธรรมอันมีความสัมพันธกับวัฒนธรรมพื้นถิ่น ซึ่งการผสมผสานแนวคิดจากรากฐานชีวิตและวัฒนธรรมไทยทําใหผลงานประติมากรรมนามธรรมของ
ประติมากรมีรูปแบบเฉพาะ อีกทั้งผลงานไดนําเสนอมุมมองและคุณคาใหมที่เราเคยมีตอสิ่งคุนเคย สําหรับทางดานรูปแบบ มีประติมากร 3 ทานคือ ชําเรือง
วิเชียรเขตต นนทิวรรธน จันทนะผะลิน และ เข็มรัตน กองสุข ไดหันมาสรางสรรคงานแบบกึ่งนามธรรมในบางชวงเวลาและเนื้อหาสาระในผลงานมักมี
ความเกี่ยวของกับสาระทางพุทธธรรม ในขณะที่ อินสนธิ์ วงศสาม เปนประติมากรที่ยังคงสรางสรรคงานในแนวทางนามธรรมอยางตอเนื่อง
3.3 ดานวัสดุและเทคนิค
การสรางสรรคงานนามธรรมของประติมากรกรณีศึกษามีการใชเทคนิคและวัสดุดังนี้
1. การปนหลอซึ่งเปนเทคนิคที่มีการสืบตอกันมาจากการปนหลอพระพุทธรูป ศาสตราจารยศิลป พีระศรี เล็งเห็นความสําคัญของเทคนิคปน
หลอเนื่องจากเห็นวาในประเทศไทยมีความชํานาญในเทคนิคปนหลอเปนพื้นฐานเดิมอยูแลว และจะเปนการงายในการศึกษาเรียนรูเพื่อพัฒนาสูการ
สรางสรรคดานประติมากรรมไดอยางรวดเร็วและสามารถพัฒนาไปสูการสรางงานประติมากรรมในระดับสูงได เทคนิคการปนหลอเปนเทคนิคทาง
ประติมากรรมซึ่งเหมาะสําหรับประติมากรที่ตองการสรางรูปทรงเปนมวลใหมีการแผขยายอยางอิสระ และประติมากรสามารถเปลี่ยนวัสดุจากดินออนนุม
เปนวัสดุอื่นๆ ที่มีความคงทนไดดวยการหลอ เชน การหลอดวยวัสดุปูนปลาสเตอรและการหลอสําริด เปนตน
2. การแกะสลัก เปนการสรางสรรคงานซึ่งคํานึงถึงคุณสมบัติเนื้อแทดั้งเดิมของวัสดุอันอาจนํามาซึ่งขอจํากัดทั้งดานบวก คือ ความเปน
เอกลักษณเฉพาะจากความพิเศษของตัววัสดุ หรืออาจเปนขอจํากัดทางดานลบ คือ การออกแบบรูปทรงซึ่งตองอยูภายใตรูปลักษณของวัสดุดั้งเดิมซึ่งได
สรางขอจํากัดใหกับประติมากรบางทาน สวนการแกะสลักหิน เปนการใชเทคนิคและวัสดุที่คอนขางใหมในยุคสมัยนั้น (ทศวรรษ 2500) เนื่องดวยความ
ขาดแคลนทางดานวัสดุและเครื่องมือ การแกะสลักหินจึงนับเปนการใชวัสดุใหมและเทคนิคที่เปนความทาทายของประติมากร วัสดุหินทรายใหความรูสึก
แข็งแกรง มีน้ําหนักและหนักแนน สามารถสื่อสารถึงความเปนมวลและปริมาตรไดดี
3. เทคนิคการเชื่อมโลหะ เปนเทคนิคที่มีความสอดคลองกับสังคมและวัฒนธรรมสมัยใหมเอื้อใหศิลปนสามารถนําโลหะตางๆ ทั้งที่เปนวัสดุ
สําเร็จรูป วัสดุโลหะเกาหรือใหมนํามาปรับดัดและเชื่อมตอกันได วัสดุโลหะเปนวัสดุรวมสมัยในสังคมอุตสาหกรรม ใหความรูสึกถึงความเปนเครื่องจักร
เครื่ องยนต กลไก ผลงานประติ มากรรมที่ สรางจากวัสดุโลหะสําเร็ จรู ปนอกจากจะมี สุนทรียภาพทางด านรู ปทรงแลว ตั ววั สดุยังมี เนื้อหาเกี่ ยวกั บ
สภาพแวดลอมของสังคมอุตสาหกรรมไดเปนอยางดีอีกดวย
กลาวคือเมื่อประติมากรตองการออกแบบรูปทรงอยางอิสระจะเลือกวิธีสรางสรรคผลงานดวยการปนดินแลวหลอ หากเมื่อประติมากรตองการ
เนนเนื้อแทและคุณคาดั้งเดิมของวัสดุ ประติมากรก็จะเลือกเทคนิคการแกะสลักโดยจะออกแบบผลงานใหสอดรับกับคุณสมบัติเฉพาะของวัสดุนนั้ เชน การ
ขับเนนลายไมหรือปริมาตรอันหนักแนนของมวลกอนหิน นอกจากนี้จากผลการศึกษาแสดงใหเห็นวาการสรางสรรคงานประติมากรรมนามธรรมไม
จําเปนตองเริ่มจากเจตจํานงคในการออกแบบรูปทรง แตอาจเริ่มจากความบังเอิญในการไปพบเจอ แลวนําเอาวัสดุที่พบเจอ (found objects) นัน้ มาสรางสรรค
งาน การใชวัสดุที่พบเจอนั้นทําใหเกิดการเชื่อมโยงระหวางวัตถุและบริบทแวดลอม ทางดานคุณคา ความหมาย ประสบการณ ความสัมพันกับชีวิต ความ
สัมพันกับวัฒนธรรม ความทรงจํา การรับรูในเรื่องระยะเวลา โอกาสแหงความบังเอิญทางธรรมชาติและทางการกระทําของมนุษยที่ไดกอใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงตางๆ ตอกายภาพของวัตถุนั้นๆ เปนตน ดวยการใชวัสดุที่พบเจอ ผลงานประติมากรรมจึงมิไดมีเนื้อหาอยูในเพียงรูปทรงเทานั้นแตอยูลึกลงไป
ในตัววัสดุที่ศิลปนเลือกนํามาใชดวย
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3.4 ดานการสงตออิทธิพลแนวคิดและรูปแบบประติมากรรมนามธรรมของศิลปนกรณีศึกษาสูเหลาศิลปนไทยอื่นๆ
จากการศึกษาประวัติของประติมากรกรณีศึกษาทั้ง 4 ทาน พบวา ชําเรือง วิเชียรเขตต นนทิวรรธน จันทนะผะลิน และเข็มรัตน กองสุข ลวนตาง
เปนหรือเคยเปนอาจารยสอนทางดานศิลปะในคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ ของมหาวิทยาลัยศิลปากร จึงมีการถายทอดแนวคิดและรูปแบบ
การสรางสรรคงานประติมากรรมผานทางระบบการศึกษา ดังเห็นไดจากศิลปนรุนหลังอยาง เสวก สงเคราะห ในผลงานชื่อ สัมพันธภาพแหงชีวิต จากการ
แสดงศิลปกรรมแหงชาติครั้งที่ 35 ป พ.ศ. 2532 (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2542: 305) และวัชรินทร รังกระโทก ในผลงานชื่อ สัมพันธภาพแหงการแปรเปลี่ยน
รูปทรงแหงจินตนาการ หมายเลข 4 จากการแสดงศิลปกรรมแหงชาติครั้งที่ 53 ป พ.ศ. 2550 (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2550: 93) เข็มรัตน กองสุข ประติมากรผู
สรางสรรคงานดวยแนวคิดของการผนึกรูปทรง ใหอิทธิพลตอศิลปนรุนหลังในแงของการเปดผาปริมาตรภายในของรูปทรงกลม ดังเชน ในผลงานชื่อ
สัมพันธภาพแหงรูปทรง (ไพยันต บรรจงเกลี้ยง. สัมภาษณ: 2554) เปนตน สําหรับ อินสนธิ์ วงศสาม ศิลปนพื้นถิ่นลานนากับตํานานชีวิตของการเดินทางสู
ทวีปยุโรปดวยรถสกูตเตอรคูใจ ไดเปนแรงบันดาลใจใหศิลปนรุนใหม เชน นาวิน ลาวัลยชัยกุล ศิลปนผูมีความโดดเดนในดานของการสรางสรรคงาน
ศิลปะที่เนนความคิดและกิจกรรม ไดนําชีวิตของ อินสนธิ์ วงศสาม ไปสรางงานนิทรรศการชื่อ สุดขอบฟา (พ.ศ. 2542-2548) อีกทั้งการมองเขาสูความเปน
พื้นถิ่น ความรัก ความหวงแหนในธรรมชาติ สิ่งแวดลอมและวัฒนธรรมไดเปนแบบอยางใหกับศิลปนรุนใหมไดหันกลับเขามาหาการเลือกใชวัสดุจาก
ธรรมชาติ จากทองถิ่นซึ่งมีความเปนเอกลักษณและที่มาอยางเฉพาะตน

4. สรุป
1. งานวิจัยนี้เปนการศึกษางานประติมากรรมของประติมากรกรณีศึกษา 4 ทาน ที่เริ่มสรางสรรคงานประติมากรรมแบบนามธรรมในชวงพุทธ
ทศวรรษ 2500 แนวคิดของการสรางสรรคงานศิลปะนามธรรมของเหลาประติมากรคือการเผยใหเห็นคุณคาดานสุนทรียภาพของรูปทรงและวัตถุดวยการ
สกัดเอาสาระเฉพาะแกนแลวแสดงออกผานคุณสมบัติทางรูปแบบ (formal qualities) ใหแสดงตัวตนเดนชัดขึ้นมา อยางไรก็ตามการวิจยั นีเ้ ปนเพียงการศึกษา
ผลงานประติมากรรมของกลุมศิลปนกรณีศึกษาจํานวนเพียง 4 ทานที่จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศิลปากร การศึกษาวิจัยนี้จึงเปนเพียงการศึกษาขอมูลจาก
กลุมประชากรตัวอยางเพียงกลุมเล็กๆ เทานั้น ผลที่ไดจากการศึกษาจึงนับเปนเพียงแนวโนมหนึ่งๆ ซึ่งเกิดขึ้นในสถาบันศิลปะเพียงสถาบันเดียวและจาก
ศิลปนกลุมตัวอยางเดียว ดังนั้นแลวผลการศึกษาที่ไดจึงอาจไมครอบคลุมประติมากรรมนามธรรมในทุกรูปแบบ ในการศึกษาวิจัยครั้งตอไปหากตองการ
ใหครอบคลุมรูปแบบตางๆ มากยิ่งขึ้น ผูวิจัยอาจขยายขอบเขตการศึกษาสูกลุมประติมากรอื่นๆ ซึ่งหมายรวมถึงกลุมประติมากรอิสระหรือประติมากรที่
จบการศึกษาจากสถาบันอื่นเพิ่มเติม และยังสามารถขยายขอบเขตไปถึงกลุมประติมากรรุนใหมผูซึ่งยังคงสืบสานการสรางสรรคงานในแนวทางนามธรรม
2. ผลจากการวิจัยแสดงใหเห็นวาการสรางสรรคงานประติมากรรมนามธรรมของประติมากรกรณีศึกษาลวนตางเริ่มตนขึ้นในชวงเวลาที่งาน
ศิลปะนามธรรมแพรหลาย ถึงแมวาในสถาบันการศึกษาศิลปะจะยังคงมีการเรียนการสอนตามแบบอยางศิลปะหลักวิชาแตปจจัยจากภายนอกก็ไดสง
อิทธิพลทางความคิดตอศิลปนทั้ง 4 ทานในการเลือกสรางสรรคงานในแนวทางนามธรรม ดังนั้น การศึกษาในแงมุมของการรับสงอิทธิพลแนวคิดศิลปะใน
ประเทศไทยอาจขยายขอบเขตของการศึกษาไปสูองคกรหรือหนวยงานที่มีความเกี่ยวของกับการใหองคความรูทางศิลปะที่มีบทบาทในการสงอิทธิพล
ความคิดและความรูเพื่อพัฒนาศักยภาพของวงการศิลปกรรมไทย
3. นอกจากนี้ศิลปนกรณีศึกษาเปนตัวอยางที่ดีในการเปนผูรับองคความรูจากภายนอกดวยการกลั่นกรองและการนํามาผสานกับประสบการณ
ทางชีวิตและทางวัฒนธรรมสวนตน แมในประเด็นเล็กนอยที่คนทั่วไปอาจมองขาม แตศิลปนเหลานี้ไดนํามาเสนอในมุมมองใหมใหเกิดเปนประเด็นที่
สําคัญ จนสงผลใหการสรางสรรคงานนามธรรมของเหลาประติมากรมีความเชื่อมโยงกับชีวิต สังคมและวัฒนธรรมของตน ผลจากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้
ไดแสดงใหเห็นวา ผูที่สรางสรรคศิลปะควรจะเริ่มจากการมอง การสังเกตและทําความเขาใจกับสิ่งเล็กๆ นอยๆ รอบตัวใหลึกซึ้งและรอบดานเสียกอน
เพื่อที่จะทําใหแนวคิดและการสรางสรรคงานศิลปะของตนสามารถกาวออกมาจากรากฐานของตนเอง
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บทคัดยอ

บทความนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษากลวิธีการแปลในระดับคําจากวรรณกรรมเยาวชนเรื่อง “ความสุขของกะทิ” ฉบับภาษาไทยของงามพรรณ เวชชาชีวะ
และฉบับแปลเปนภาษาอังกฤษ “The Happiness of Kati” ของพรูเดนซ บอรธวิก ที่ไมมีคําเทียบเคียงทางวัฒนธรรมระหวางวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรม
ตะวันตกโดยใชกรอบทฤษฏีของโมนา เบเกอร (Mona Baker) ทั้ง 8 กลวิธี เปนเครื่องมือในการวิเคราะหและนําเสนอขอมูลในรูปรอยละ
ผลการศึกษาในดานของการแปลระดับคํา พบวากลวิธีการแปลที่มีการใชมากที่สุดคือ การแปลโดยการใชคําที่มีความหมายกวางกวาภาษาตนฉบับหรือ
เปนที่รูจักกันโดยทั่วไป รองลงมาคือ กลวิธีการแปลโดยการแทนที่ทางวัฒนธรรม กลวิธีการแปลโดยการถอดความโดยใชคําที่เกี่ยวของกับตนฉบับ กลวิธีการ
แปลโดยการถอดความโดยใชคําที่ไมเกี่ยวของกับตนฉบับ กลวิธีการแปลโดยการละ และกลวิธีการแปลโดยการใชคําที่เฉพาะเจาะจงซึ่งเปนกลวิธีการแปลที่
พบเพิ่มเติมนอกเหนือจากกลวิธีที่ไดกําหนดไว ตามลําดับ สวนการแปลโดยการใชคําที่มีความหมายเปนกลางหรือมีความหมายนอยกวาตนฉบับและการแปล
โดยการอธิบายความไมพบในงานวิจัยนี้ ผลจากการวิเคราะหแสดงใหเห็นวาผูแปลไดใชกลวิธีการแปลที่หลากหลายเพื่อชวยใหผูอานสามารถเขาใจวัฒนธรรม
ประเพณีตางๆ ของไทยที่ปรากฏในวรรณกรรมเยาวชนไดชัดเจนขึ้น
คําสําคัญ : การแปล วรรณกรรมเยาวชน วัฒนธรรม

Abstract

This research aims to study the translation strategies employed to translate a children literature entitled “The Happiness of Kati” written
by Ngamphan Vejjajiva and was translated into English by Prudence Borthwick. The Thai and English version were compared in the word level in
order to explore the translation strategies based on Mona Baker’s eight translation strategies. These strategies are commonly used to translate the
non-equivalence as well as the cultural differences. The frequency of occurrences of all strategies was calculated in the form of percentage.
The result in this study revealed that, in term of non-equivalence at word level, the strategy of a more general word was found the most
frequently, followed by the strategy of cultural substitution, the strategy of paraphrase using related word, the strategy of paraphrase using
unrelated words, the strategy of omission and the strategy of a specific word which was not on Baker’s list respectively. However, the strategy of a
more neutral/ less expressive word and the strategy of an illustration were not found in this study. The result revealed that the translator used
various translation strategies to enable the English audience to understand the Thai cultural concepts appearing in the original context.
Keywords: Translation, Children Literature, Culture.

1. บทนํา

การแปลเปนกระบวนการอยางหนึ่งของศาสตรการแปล แตมิใชเปนกระบวนการถายทอดสารจากภาษาตนฉบับมาสูบทแปลเทานั้น หากแตยังคงนําเอา
ความคิด ความเชื่อตางๆ และคานิยมมาสูบทแปลดวย นอกจากนี้การแปลยังไดแสดงวัฒนธรรมของสังคมหนึ่งใหสังคมหนึ่งรับรูไดอีกเชนเดียวกัน อยางไร
ก็ตาม กระบวนการถายทอดสารอาจกอใหเกิดความไมเขาใจขึ้นไดกับบทแปลที่ไมใชบริบททางสังคมของวัฒนธรรมนั้นๆ ของผูอาน
ปญหาความแตกตางดานวัฒนธรรมจึงเปนปญหาอยางหนึ่งสําหรับการแปลที่เกิดขึ้นอยูบอยครั้ง ดังที่ ลารสสัน(2527) กลาววา สิ่งที่นับวาเปนปญหายาก
ที่สุดประการหนึ่งในการแปล คือ ความแตกตางทางวัฒนธรรม คนตางวัฒนธรรมยอมมองสิ่งตางๆจากแงมุมของตนเองทั้งสิ้น คําหลายคํา ที่เหมือนจะเปนคําที่ให
ความหมายเดียวกันสามารถใชแทนที่กันไดในอีกภาษาหนึ่ง แตกลับไมไดเปนเชนนั้นในความเปนจริง เพราะคํายอมมีนัยประหวัดในเรื่องวัฒนธรรมแฝงอยูดวย
ยกตัวอยางเชน คําวา “pig” หรือ “หมู” ในวัฒนธรรมของยิว มีความหมายนัยประหวัดเชิงลบ หมายถึง สิ่งสกปรก ไมใชของกินซึ่งเหมือนกับในประเทศอังกฤษก็
ไดใหความหมายเชิงลบเชนกันหมายถึง ความนาเกลียด ความสกปรก ความไมซื่อสัตยและความนารังเกียจ หากแตในวัฒนธรรมของปาปวนิวกินีกลับมี
ความหมายนัยประหวัดเชิงบวก หมายถึงอาหารและความมั่งคั่ง ในขณะที่วัฒนธรรมไทยคําดังกลาวก็มีทั้งความหมายเชิงบวกและความหมายเชิงลบเชนเดียวกัน
ตัวอยางเชน เมื่อกลาวถึงความหมายในเชิงบวกเราอาจจะกลาวคําชมใครบางคนโดยการพูดวา “ลูกชายของเธอนารักจัง เหมือน “หมู” เลย ซึ่งแสดงถึงความนารัก
ความเมตตาและความผูกพัน หรือตัวอยางสํานวนในความหมายเชิงลบ เชน “ดินพอกหางหมู” หมายถึง การทิ้งงานไวจนทําไมไหว หรือ “กินเหมือนหมูอยูเหมือน
หมา” หมายถึง เละเทะ ไมเปนระเบียบ (รุงนภา, 2539) ดังนั้นทําใหทราบวาคําหนึ่งคําในภาษาที่แตกตางกันอาจมีความหมายแตกตางกันออกไปได
จึงเห็นไดวาการแปลมิใชเปนเพียงแคการถายทอดทางภาษาหรือความหมายเทานั้น หากแตการแปลนั้นอาจจําเปนตองถายทอดวัฒนธรรมของทั้งใน
ภาษาตนฉบับและภาษาแปลควบคูกันไปดวย หากไมทราบความหมายที่แทจริงของสิ่งที่จะตองแปลนั้นแลวอาจทําใหการแปลมีความหมายคาดเคลื่อนหรือ
แปลผิดความหมายได ดังเชน วิมลมาลย (2551) กลาววา กระบวนการแปลศัพทเฉพาะทางวัฒนธรรมมีความยุงยากและซับซอน เชนการแปลตนฉบับจาก
ภาษาไทยเปนภาษาอังกฤษ เมื่อตองแปลวัตถุหรือกิจกรรมใดๆ ที่ไมมีปรากกฏในวัฒนธรรมของภาษาอังกฤษ ยอมเปนการยากที่จะคนหาคําศัพทที่ใชเรียก
หรือวลีที่แสดงความหมายนั้นในภาษาอังกฤษเพราะคําศัพทบางคําจะสะทอนวัฒนธรรมเฉพาะของแตละชาติแตละภาษา เชนการแปลคําวา ไหว กราบ
ถวายบังคม กริยาดังกลาวนอกจากจะแสดงใหเห็นถึงวัฒนธรรมในการทักทาย การลาหรือการแสดงความเคารพแลว ยังสะทอนใหเห็นฐานะของบุคคลตาม
ระดับชนชั้นทางสังคมไทยอีกดวยซึ่งผูที่เปนเจาของวัฒนธรรมนั้นทราบดีอยูแลว หากผูที่อยูตางวัฒนธรรมอาจจะไมเขาใจบริบทของกริยาขางตนได
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จากปญหาการแปลอันเนื่องมาจากความแตกตางทางวัฒนธรรมนี้ ผูวิจัยจึงเลือกศึกษางานแปลจากวรรณกรรมเยาวชนเรื่อง “ความสุขของกะทิ” ฉบับ
ภาษาไทยและฉบับแปลเปนภาษาอังกฤษเพื่อวิเคราะหความแตกตางดังกลาวเพราะเนื้อหาของวรรณกรรมเยาวชนเรื่องนี้มีเนื้อหาที่เกี่ยวกับวิถีชีวิต
วัฒนธรรมและประเพณีตางๆ ของไทย ปรากฏอยู เชน การกรวดน้ํา
ภาษาตนฉบับ ตากรวดน้ําใตตนโพใหญ
(งามพรรณ, 2552)
ภาษาฉบับแปล Under the big banyan tree, Grandpa poured water from a little brass vessel onto the ground, completing the offering to the monks. Like
a river flowing from the mountains to the sea, the water symbolized the merit they had earned and passed on to the departed loved ones (Borthwick, 2006)
ผูแปลใชกลวิธีการแปลโดยถอดความซึ่งเปนกลวิธีหนึ่งในกลวิธีที่ใชแกปญหาสําหรับความแตกตางทางวัฒนธรรมและภาษา โดยจากตัวอยางขางตน
คําวา “กรวดน้ํา” หมายถึง “การแผสวนบุญดวยวิธีหลั่งน้ํา”คําดังกลาวเปนคําที่ไมพบในวัฒนธรรมตะวันตก ดังนั้นผูแปลจึงถายทอดคําดังกลาวไดวา
“poured water from a little brass vessel onto the ground, completing the offering to the monks.” เพื่อใหผูอานที่อยูตางวัฒนธรรมไดเขาใจดียิ่งขึ้นวา การ
กรวดน้ําหมายถึง การอุทิศสวนกุศลใหกับบุคคลอันเปนที่รักที่ไดตายจากไปแลว
วรรณกรรมเยาวชน “ความสุขของกะทิ” ประพันธโดย งามพรรณ เวชชาชีวะ เปนวรรณกรรมเยาวชนที่ไดรับรางวัลวรรณกรรมสรางสรรคยอดเยี่ยมแหง
อาเซียน (ซีไรต) ของประเทศไทย ประจําปพุทธศักราช 2549 และยังไดรับการแปลเปนภาษาตางประเทศอื่นอีกหลายภาษา เชน ภาษาฝรั่งเศส ภาษาญี่ปุน
ภาษาอังกฤษ ภาษาเยอรมัน ภาษาลาวและภาษาจีน เปนตน สําหรับฉบับภาษาอังกฤษนั้นพรูเดนซ บอรธวิก (Prudence Borthwick) ไดแปลในชื่อวา “The Happiness
of Kati” และเปนวรรณกรรมแปลที่ไดรับรางวัลที่สองจากการประกวดงานแปล John Dryden Translation Competition ประจําป พ.ศ. 2549 จัดโดยสมาคมวรรณคดี
เปรียบเทียบแหงอังกฤษ (British Comparative Literature Association) นับไดวาเปนผลงานจากเอเชียชิ้นแรกที่ไดรับรางวัลจากการจัดประกวดที่เริ่มขึ้นตั้งแต พ.ศ.
2538 และอีกความสนใจหนึ่งคือ ทางสมาคมหองสมุดเด็กในสหรัฐอเมริกา (The Junior Library Guild) ไดคัดเลือกวรรณกรรมเลมนี้เปนหนังสือแนะนําให
บรรณารักษทั่วประเทศ (งามพรรณ, 2552) เพื่อใหนักเรียนตางชาติไดเขาใจและเห็นภาพวิถีชีวิตความเปนอยูของสังคมไทยผานตัวละครเอกของเรื่อง
รางวัลที่ไดรับสามารถยืนยันไดวา วรรณกรรมเยาวชนเรื่อง “ความสุขของกะทิ” เปนวรรณกรรมเรื่องหนึ่งที่ไดรับการยอมรับโดยทั่วกันวา เปนหนังสือที่
มีคาควรแกการอานและใหขอคิดที่ดีหลายดาน อาทิ การมองโลกในแงดีและการใชชีวิตอยางพอเพียงผานตัวละครเอกที่ชื่อวา “กะทิ” เด็กผูหญิงวัย 9 ขวบที่
อาศัยอยูกับตาและยายที่บานชนบท
ผูวิจัยไดนํา “ความสุขของกะทิ” ฉบับภาษาไทยและ “The Happiness of Kati” ฉบับแปลภาษาอังกฤษ มาเปนกรณีศึกษาเพื่อศึกษากลวิธีการแปลที่ใชในบท
แปลที่มีความแตกตางทางวัฒนธรรมระหวางวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมตะวันตก โดยงานวิจัยนี้ไดศึกษาตามกรอบทฤษฏีการแปลของ โมนา เบเกอร (Mona
Baker) ซึ่งกําหนดกรอบการศึกษาสําหรับการแกไขปญหาการแปลที่มีความแตกตางทางวัฒนธรรมไว 8 กลวิธี คือ การใชคําที่มีความหมายกวางกวาภาษาตนฉบับ
หรือรูจักกันโดยทั่วไป การใชคําที่มีความหมายเปนกลางหรือมีความหมายทางอารมณนอยกวาในภาษาตนฉบับ การแทนที่ทางวัฒนธรรม การใชคํายืมหรือการ
ใชคํายืมกับคําอธิบาย การถอดความโดยใชคําที่มีความเกี่ยวของกับ การถอดความโดยการใชคําที่ไมมีความสัมพันธกับตนฉบับ การละและการอธิบายความ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษากลวิธีการแปลที่ใชในบทแปลที่มีความแตกตางทางวัฒนธรรมระหวางวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมตะวันตกผาน
วรรณกรรมเยาวชน เรื่อง “ความสุขของกะทิ” ฉบับภาษาไทยที่ประพันธโดยงามพรรณ เวชชาชีวะ ตีพิมพเมื่อ พ.ศ. 2552 และ “The Happiness of Kati” ฉบับ
แปลเปนภาษาอังกฤษโดย พรูเดนซ บอรธวิก (Prudence Borthwick) ตีพิมพเมื่อ พ.ศ. 2549 ตามกรอบทฤษฏีของ โมนา เบเกอร (Mona Baker)

2. วิธีการทดลอง
รูปแบบของงานวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงคุณลักษณะ (Qualitative research) เพื่อศึกษากลวิธีการแปลที่เกี่ยวกับความแตกตางทางดานวัฒนธรรมระหวาง
วัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมตะวันตก โดยศึกษาจากวรรณกรรมเยาวชนเรื่อง “ความสุขของกะทิ” ฉบับภาษาไทยประพันธโดยงามพรรณ เวชชาชีวะ และ
“The Happiness of Kati” ฉบับแปลเปนภาษาอังกฤษโดยพรูเดนซ บอรธวิก ในระดับคํา ตามกรอบแนวความคิดของโมนา เบเกอร (Mona Baker) ที่ได
กําหนดกลวิธีการแปลเพื่อแกไขปญหาการไมเทาเทียมกันทางวัฒนธรรมไวจํานวน 8 กลวิธี มาใชศึกษาในงานวิจัยนี้ คือ การใชคําที่มีความหมายกวางกวา
ภาษาตนฉบับหรือเปนที่รูจักโดยทั่วไป (Translation by a more general word) การใชคําที่มีความหมายเปนกลางหรือมีความหมายทางอารมณนอยกวา
ภาษาตนฉบับ (Translation by a more neutral/ less expressive word) การแทนที่ทางวัฒนธรรม (Translation by cultural substitution) การใชคํายืมหรือการใช
คํายืมกับคําอธิบาย (Translation by a loan word or loan plus explanation) การถอดความโดยใชคําที่มีความเกี่ยวของกับตนฉบับ (Translation by paraphrase
using related words) การถอดความโดยการใชคําที่ไมมีความสัมพันธกับตนฉบับ (Translation by paraphrase using unrelated words) การละ (Translation by
omission) และการอธิบายความ (Translation by illustration) จากนั้น ผูวิจัยไดศึกษาและรวบรวมคําศัพทที่มีความหมายเกี่ยวของกับวัฒนธรรม ประเพณี
สังคมไทยทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษใหตรงกันจากวรรณกรรมเยาวชน เรื่อง “ความสุขของกะทิ” และ “The Happiness of Kati” เพื่อนํามาแบงหมวดหมู
ของคําศัพทที่ไดออกเปน 7 กลุม ไดแก คําศัพทที่ใชเรียกประเพณีและพิธีกรรมตางๆ เชน กรวดน้ํา โกนจุก คําศัพทที่ใชเรียกสถานที่ เชน หอนก เรือนขวาง
เรือนไทย คําศัพทที่ใชเรียกอาหารคาวและหวาน เชน น้ําพริกลงเรือ แกงบวด ขนมตมขาว คําศัพทที่ใชเรียกสิ่งของเครื่องใชในครัวเรือนและทัว่ ไป เชน โอง
อาง ไมขัดหมอ คําศัพทที่ใชเรียกญาติ เชน พี่ทอง ตา ยาย นาฏา ลุงหลอ พี่สดับ คําศัพทท่ีใชเรียกสัตว เชน ปลาตะเพียน และคําศัพทที่ใชเรียกตนไมและ
ดอกไม เชน บัวผัน บัวเผื่อน จําปจําปา เปนตน
เมื่อไดขอมูลคําศัพทจากการเก็บรวบรวมคําศัพททางวัฒนธรรมตามหมวดหมูแลวนั้น จึงนําขอมูลดังกลาวมาวิเคราะหตามกรอบทฤษฏีของโมนา
เบเกอร (Mona Baker) ที่กําหนดไวและไดรับการตรวจสอบจากผูเชี่ยวชาญทางการแปลแลววาเปนเกณฑที่ชัดเจนและมีความเหมาะสมที่จะนํามาใช
วิเคราะหกลวิธีการแปลคําศัพททางวัฒนธรรม หลังจากที่ผูวิจัยไดดําเนินการวิเคราะหขอมูลตามกรอบทฤษฏีที่กําหนดไวแลวนั้นจึงนําผลมาบันทึกไวใน
ตารางและนับจํานวนความถี่ที่ปรากฏในแตละกลุมคําศัพท หลังจากนั้นจึงนําผลการศึกษาที่ไดไปอภิปรายผลและนําเสนอขอมูลตอไป
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3. ผลการศึกษาและอภิปรายผล
จากผลการศึกษาเกี่ยวกับกลวิธีการแปลที่มีความแตกตางทางดานวัฒนธรรมระหวางวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมตะวันตก ในระดับคํา ที่ปรากฏใน
วรรณกรรมเยาวชนเรื่อง”ความสุขของกะทิ” และ “The Happiness of Kati” พบวา มีการใชกลวิธีการแปลจํานวน 7 กลวิธี คือ การใชคําที่มีความหมายกวางกวา
ภาษาตนฉบับหรือเปนคําที่รูจักกันโดยทั่วไป การแทนที่ทางวัฒนธรรม การใชคํายืมหรือการใชคํายืมกับคําอธิบาย การถอดความโดยใชคําที่เกี่ยวของกับคําใน
ตนฉบับ การถอดความโดยการใชคําที่ไมเกี่ยวของกับตนฉบับ การละ และการใชคําที่เฉพาะเจาะจงกวา ดังมีรายละเอียดตอไปนี้
การใชคําที่มีความหมายกวางกวาภาษาตนฉบับหรือเปนคําที่มีความหมายโดยทั่วไป
หมายถึง การแปลโดยใชคําที่มีความหมายกวางกวาและครอบคลุมคําๆนั้นหรือเปนที่รูจักกันโดยทั่วไปมาใชแปล จึงอาจนับไดวาเปนการแปลที่มีการใช
มากที่สุดสําหรับการแปลคําที่มีความไมเทาเทียมกันทางภาษา
จากการศึกษา พบวา มีการใชกลวิธีการแปลดังกลาวในทุกกลุมคําศัพท คือ คําศัพทที่ใชเรียกประเพณีและพิธีกรรม (57.90%) คําศัพทที่ใชเรียกสถานที่
(25.01%) คําศัพทที่ใชเรียกอาหารคาวและหวาน (40.00%) คําศัพทที่ใชเรียกสิ่งของเครื่องใชในครัวเรือนและทั่วไป (39.28%) คําศัพทที่ใชเรียกญาติ (58.83%)
คําศัพทที่ใชเรียกสัตว (33.34%) และคําศัพทที่ใชเรียกตนไมและดอกไม (28.57%) ดังตัวอยางเชน
คําที่ใชเรียกประเพณีและพิธีกรรมตางๆ คําวา “นิมนต”
ภาษาตนฉบับ
ญาติโยมนิมนตไวใหไปไกลถึงอเมริกาโนน (งามพรรณ, 2552)
ภาษาฉบับแปล
His followers had invited him to travel all the way to America.
(Borthwick, 2006)
จากตัวอยางขางตน คําวา “had invited” ในภาษาฉบับแปลมีความหมายที่กวางกวา คําวา “นิมนต” ในภาษาตนฉบับ เพราะคําวา “นิมนต” หมายถึงการเชิญ
ที่ใชสําหรับพระภิกษุสงฆเทานั้น แตการใชคําวา “invite” สามารถใชไดกับบุคคลทั่วไป
คําที่ใชเรียกสถานที่ คําวา “วัด”
ภาษาตนฉบับ
พี่ทองยิ้มใหกอนจะแยกตัวกลับไปวัด
(งามพรรณ, 2552)
ภาษาฉบับแปล
He smiled at her before he left on his way home to the temple (Borthwick, 2006)
ตัวอยางขางตน คําวา “วัด” และ “temple” มีความหมายตางกัน กลาวคือ “วัด” หมายถึงสถานที่ทางศาสนาโดยปรกติมีโบสถ วิหารและที่อยูของสงฆหรือ
นักบวช เปนตน (ราชบัณฑิตยสถาน, 2542) โดยปกติแลวคนไทยมักใชคําวา “วัด”เปนศาสน-สถานของพุทธศาสนา ในขณะที่ “temple” หมายถึง “a building
where people go to worship” (Collins Cobuild Advanced Learner’s English Dictionary, 2006) แปลวา “สถานที่ซึ่งประชาชนสักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์” ซึ่งไม
จําเปนตองเปนศาสนาพุทธ จะเปนศาสนาใดก็ได
คําที่ใชเรียกญาติ คําวา“ตา” และ “ยาย”
ภาษาตนฉบับ ตาลอบอยๆ วาวิ่งผานน้ําเสร็จแลวหรือยายหันมามองเมื่อกะทิเขามาในครัว (งามพรรณ, 2552)
ภาษาฉบับแปล and Grandpa joked that she just waved at the washbasin as she raced past, and Grandma turned to look at Kati when she came into the kitchen
(Borthwick, 2006)
จากตัวอยางดังกลาวแสดงใหเห็นวาคําวา “Grandpa” และ “Grandma” มีความหมายแตกตางกับคําวา “ตา” และ “ยาย” กลาวคือ คําวา “Grandpa” มี
ความหมายวา “the father of your father or mother” (Longman dictionary, 2003) หมายถึง “พอของพอหรือของแมของคุณ”และ คําวา“Grandma” หมายถึง
“mother of your father or mother” หมายถึง “แมของพอหรือแมของคุณ” ซึ่งไมไดมีความหมายโดยตรงกับคําวา “ตา” หรือ “ยาย” ตามความหมายเดิมใน
ภาษาตนฉบับ อาจเปนเพราะในระบบสังคมตะวันตกนั้นไมจําเปนตองอธิบายวาเปนญาติฝายบิดาหรือฝายมารดา เนื่องจากตามทัศนคติของชาวตะวันตกระบบ
การนับญาติมีความเทาเทียมกันหมด แตสามารถสื่อความหมายใกลเคียงกับความหมายในตนฉบับใหผูอานในตางวัฒนธรรมเขาใจตรงกันได
คําที่ใชเรียกตนไมและดอกไม คําวา “ผักบุง”
ภาษาตนฉบับ
ดอกผักบุงสีขาวก็ดูสวยดี (งามพรรณ, 2552)
ภาษาฉบับแปล
The white morning glories were pretty too. (Borthwick, 2006)
คําวา “ผักบุง” แปลเปนภาษาอังกฤษไดวา “morning glory” เปนการใชคําที่มีความหมายเปนที่รูจักกันโดยทั่วไป เพราะเมื่อไมสามารถหาคําที่มีความหมาย
เหมือนกับคําในภาษาตนฉบับของคําวา “ผักบุง” ไดนั้น ควรใช คําวา “morning glory” แทนเพราะผูอานในภาษาแปลที่ไมใชเจาของวัฒนธรรมสามารถรูได
โดยทันทีวาหมายถึง พืชในตระกูลไมเลื้อย ดอกมีลักษณะคลายกรวย สีขาว สีแดง สีมวงและสีฟา (Vorajaroensri, 2002)
การแทนที่ทางวัฒนธรรม
หมายถึง กลวิธีการแปลที่นํามาใชเนื่องจากวัฒนธรรมของภาษาตนฉบับมีความแตกตางกับวัฒนธรรมของภาษาฉบับแปล ดังนั้นจึงแปลโดยการใชคําหรือ
สํานวนแทนคําหรือสํานวนที่มีความหมายคลายคลึงกันเทานั้นในภาษาฉบับแปล
จากการศึกษา พบวามีการใชกลวิธีดังกลาวในกลุมคําศัพทที่ใชเรียกประเพณีและวัฒนธรรม(10.52%) คําศัพทที่ใชเรียกสิ่งของและเครื่องใชทั่วไป (42.85%)
คําศัพทที่ใชเรียกสถานที่ (8.31%) คําศัพทที่ใชเรียกอาหาร (50.00%) คําศัพทที่ใชเรียกญาติ (17.64%) และคําศัพทที่ใชเรียกตนไมและดอกไม (14.28%) ตัวอยางเชน
คําศัพทที่ใชเรียกอาหาร คําวา “ปลาดุกฟู”
ภาษาตนฉบับ กะทิเปดตะกราที่ยายเตรียมมา น้ําพริกลงเรือ ปลาดุกฟู หมูหวาน (งามพรรณ, 2552)
ภาษาฉบับแปล Kati open the basket Grandma had packed for them: rich sweet chili sauce, crispy fried catfish salad, sweet pork. (Borthwick, 2006)
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คําวา “ปลาดุกฟู” แปลเปนภาษาอังกฤษไดวา “crispy fried catfish salad” ผูแปลไดใชกลวิธีการแปลโดยการแทนที่ทางวัฒนธรรม เนื่องจากคําวา “salad”
ในวัฒนธรรมตะวันตก หมายถึงการรวมกันของผักดิบเสิรฟพรอมกับอาหารจานหลักหรือจัดลงในจานเดียวกับอาหารจานสําคัญหรือจัดใสจานเล็กเสิรฟพรอม
กับอาหารจานสําคัญ (Vorajaroensri, 2002) ดวยลักษณะของขั้นตอนการทําอาหารที่ใกลเคียงกัน ทั้ง “ปลาดุกฟู” และ “salad” คือการนําสวนผสมทุกอยางมา
คลุกเคลากัน ดังนั้น เพื่อใหผูอานในตางวัฒนธรรมไดทราบวา “ปลาดุกฟู” คือสลัดชนิดหนึ่งในวัฒนธรรมของผูอานฉบับแปล
คําศัพทที่ใชเรียกสิ่งของและเครื่องใชทั่วไป คําวา “รถสองแถว”
ภาษาตนฉบับ รถสองแถววิ่งผานปากทางเขาบาน (งามพรรณ, 2552)
ภาษาฉบับแปล The route of the little open buses ran past the mouth of the lane leading to their house (Borthwick, 2006)
คําวา “รถสองแถว” แปลเปนภาษาอังกฤษไดวา “the little open buses” เพราะผูอานในวัฒนธรรมตะวันตกมีความคุนเคยกับยานพาหนะชนิดนี้มากกวาและ
เพิ่มคําอธิบายวา “the little open” เพื่อใหทราบความหมายของรถสองแถวในวัฒนธรรมไทยวาหมายถึงรถประจําทางชนิดหนึ่ง ในวัฒนธรรมตะวันตกนั่นเอง
และมีขนาดเล็กกวา
กลวิธกี ารแปลโดยการถอดความโดยใชคําที่มีความสัมพันธกับตนฉบับ
กลวิธีการแปลโดยการถอดความโดยใชคําที่มีความเกี่ยวของกับตนฉบับ เปนวิธีการแปลคําเพื่อใหไดความหมายที่เทาเทียมกันหรือแปลเพื่อใหความหมาย
ของคําๆ นั้นมีความเขาใจตรงกันถึงแมวารูปแบบการใชคําจะมีลักษณะแตกตางกันก็ตาม โดยคําที่มีความสัมพันธกันนั้นไดแก การเปลี่ยนโครงสรางของคํา
(Reciprocal Lexical Items) คําพองความหมาย (Synonyms) คําตรงกันขาม (Antonyms) และคําตรงขามเชิงปฏิเสธ (Negated Antonyms) (สุพรรณี, 2552)
จากการศึกษา พบวามีการใชกลวิธีการแปลโดยการถอดความโดยใชคําที่มีความสัมพันธกับตนฉบับนั้นใชมากเปนลําดับที่สาม พบในการแปลคําศัพทที่
ใชเรียกประเพณีและวัฒนธรรม(15.79%) คําศัพทที่ใชเรียกสถานที่ (33.34%) คําศัพทที่ใชเรียกอาหารคาวและหวาน (10.00%) และคําศัพทที่ใชเรียกสิ่งของและ
เครื่องใชทั่วไป (3.58%) ตัวอยางเชน
คําศัพทที่ใชเรียกประเพณีและวัฒนธรรม คําวา “กรวดน้ํา”
ภาษาตนฉบับ ตากรวดน้ําใตตนโพใหญ
(งามพรรณ, 2552)
ภาษาฉบับแปล Grandpa poured water from a little brass vessel onto the ground, completing the offering to the monks. Like a river flowing from the
mountains to the sea, the water symbolized the merit they had earned and passed on to departed loved ones (Borthwick, 2006)
แปลไดแปลโดยการถอดความ คําวา “กรวดน้ํา”หรือ การหลั่งน้ํา ตามประเพณีไทยใชหลั่งลงในภาชนะอยางใดอยางหนึ่ง เวลาประกอบการกุศล วา “
poured water from a little brass vessel onto the ground” และอธิบายความหมายเพิ่มเติมวา “like a river flowing from the mountains to the sea, the water
symbolized the merit they had earned and passed on to the departed loved ones.” เพื่อใหผูอานที่อยูตางวัฒนธรรมไดเขาใจความหมายของการกรวดน้ําใน
วัฒนธรรมไทยวาเปนการอุทิศสวนกุศลใหกับบุคคลอันเปนที่รักที่ไดตายจากไปแลว
การแปลโดยการใชคํายืมหรือการใชคํายืมกับคําอธิบาย
กลวิธีการแปลโดยใชคํายืมหรือการใชคํายืมกับคําอธิบาย เปนกลวิธีเมื่อผูแปลตองการแปลคําหรือ สํานวนหนึ่ง แตคําๆนั้นไมปรากฏในภาษาฉบับแปล ผู
แปลจึงตองใชกลวิธีเชนนี้ นอกจากนี้การที่ผูแปลใสคําอธิบายของคํายืมในภาษาฉบับแปลเนื่องจากตองการใหผูอานเขาใจเนื้อหาในภาษาตนฉบับมากขึ้นดวย
จากการศึกษา พบวา กลวิธีการแปลโดยการใชคํายืมหรือการใชคํายืมกับคําอธิบาย มีการใชมากเปนลําดับที่สี่ ในกลุมคําศัพทที่ใชเรียกประเพณีและ
วัฒนธรรม (15.79 %) คําศัพทที่ใชเรียกสถานที่ (33.34%) คําศัพทที่ใชเรียกสัตว (66.66 %) และคําศัพทที่ใชเรียกตนไมและดอกไม (57.15 %) ดังตัวอยางเชน
คําศัพทที่ใชเรียกสัตว “ปลาตะเพียน”
ภาษาตนฉบับ ลุงสนกําลังทอดแหอยูที่ทาน้ําหนาบาน ทาทางจะไดปลาตะเพียนหลายตัว (งามพรรณ, 2552)
ภาษาฉบับแปล Uncle Sohn was hauling up his net from the pier in front of his house, and it looked like he had a good catch of tapean fish (Borthwick, 2006)
จากตัวอยางขางตน ใชกลวิธีการแปลโดยการใชคํายืมหรือการใชคํายืมกับคําอธิบาย วา “tapean” และประกอบคําจําแนกอยางกวางๆ วา “fish” เพื่อสราง
ความหมายใหกับคํายืมวาเปนชื่อเรียกปลาชนิดหนึ่ง แทนการใชชื่อทางวิทยาศาสตรที่อาจสื่อความหมายไดเขาใจยากกวาสําหรับผูอานทั่วไป
การแปลโดยการถอดความโดยการใชคําที่ไมมีความสัมพันธกับตนฉบับ
การแปลโดยการถอดความโดยการใชคําที่ไมสัมพันธกันกับภาษาตนฉบับ เปนเพียงการนําหนวยคําภาษามาขยายคําจากลุมหรือทําใหผูอานเขาใจ
คําในภาษาตนฉบับงายขึ้น ถาผูแปลใชกลวิธีนี้เมื่อความหมายในภาษาตนฉบับไมสามารถเทียบเคียงไดกับภาษาแปลและความหมายของคําใน
ภาษาตนฉบับซับซอนกวาความหมายของคําในภาษาฉบับแปล (วิมลมาลย, 2551)
จากการศึกษา พบวา มีการใชกลวิธีการแปลดังกลาวในกลุมคําศัพทที่ใชเรียกสิ่งของและเครื่องใชทั่วไป (10.71%) เพียงกลุมเดียว ดังตัวอยางเชน
คําวา “เรืออีแปะ”
ภาษาตนฉบับ
ตาหาซื้อเรืออีแปะ (งามพรรณ, 2552)
ภาษาฉบับแปล
Grandpa bought a little flat-bottomed boat (Borthwick, 2006)
ผูแปลใชกลวีธีการแปลโดยการถอดความโดยการใชคําที่ไมสัมพันธกันกับภาษาตนฉบับ เนื่องจากวาไมสามารถหาคําใดที่มีความหมายเหมือนกับคํา
วา “เรืออีแปะ” ในภาษาแปลไดจึงแปลโดยการใชคําวา “boat” ซึ่งเปนหนวยคําทางภาษามาขยายคําวา “เรือ” สวนคําวา “อีแปะ” นั้น ผูแปลถอดความเพียง
บอกลักษณะของเรือคือ “little flat-bottomed” เพื่อใหผูอานทราบวาลักษณะของเรืออีแปะในวัฒนธรรมไทยเปนอยางไร
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การแปลโดยการละ
หากรูปแบบในภาษาตนฉบับยากตอการแปลและมีลักษณะการใชคําที่เยิ่นเยอหรือใชคําที่มีความหมายซ้ํากัน ผูแปลจึงเลือกใชกลวิธีการแปลโดยการ
ละไมแปลในบทแปล แตขอความที่ตัดออกไปนั้นตองไมใชสาระสําคัญที่ทําใหความหมายเดิมบิดเบือนไป จากการศึกษา พบวา มีการใชกลวิธีการแปล
ดังกลาวในกลุมคําศัพทที่ใชเรียกญาติ (23.53%) เชน คําวา “พี่ทอง”
ภาษาตนฉบับ
พี่ทองลูกศิษยยิงฟนขาวมาแตไกล (งามพรรณ, 2552)
ภาษาฉบับแปล
Tong, flashed his teeth in a smile that could be seen from afar. (Borthwick, 2006)
จากบทแปลขางตน ผูแปลเลือกใชกลวิธีการละ(omission) ไมแปลคําวา “พี่” คงไวแตเพียงคําวา “Tong” ในภาษาฉบับแปล แตก็ไมไดทําใหความหมาย
ของบทแปลเสียไป สวนกลวิธีการแปลโดยใชคําที่มีความหมายเปนกลางหรือมีอารมณนอยกวาและกลวิธีการแปลโดยการอธิบายความนั้นเปนกลวิธีการ
แปลที่ไมพบในการวิจัยครั้งนี้
นอกเหนือจากกลวิธีการแปลทั้ง 8 กลวิธีของโมนา เบเกอร ผูวิจัยยังพบวา กลวิธีการแปลโดยการใชคําที่มีความหมายเฉพาะเจาะจงกวา เปนอีกกลวิธี
การแปลหนึ่งที่ผูแปลเลือกนํามาใชเพื่อถายทอดบทแปลที่มีความแตกตางทางวัฒนธรรม พบการใชกับคําศัพทที่ใชเรียกสิ่งของเครื่องใชในครัวเรือนและ
ทั่วไป (3.58%) เชนคําวา “ปนโต”
ภาษาตนฉบับ
ลวดลายบนปนโตที่เปดออกก็จะเปนขาวสวยรอนๆ แกงจืดควันกรุน และอาหารนานาชนิดที่ปนโตอื่นไมอาจรูไดเพราะไมเคยมี
โอกาสไดเสวนากับปนโตหรู สักครั้ง ปนโตหรูมาถึงโรงอาหารกอนพักเที่ยง (งามพรรณ, 2552)
ภาษาฉบับแปล Flash were the embossed designs on that lunch container, which would open to reveal piping hot rice, steaming clear broth and exotic dishes the other
lunch containers never knew about because they never had the chance to discuss these things with the flash lunch container. She only arrived at the school just before
lunchbreak (Borthwick, 2006)
จากตัวอยางขางตน ผูแปลไดแปลคํา “ปนโต” วา “the lunch container” ซึ่งหมายถึงภาชนะที่ไวบรรจุอาหารและยังไดเพิ่มคําวา “lunch” เพื่อระบุวา
ภาชนะนี้ใชรับประทานอาหารในตอนกลางวันตามความหมายในตนฉบับที่กลาวไววากะทิไดใชภาชนะดังกลาวบรรจุอาหารมารับประทานตอนพัก
กลางวันซึ่งเปนคําที่มีความหมายเฉพาะเจาะจงกวาชวยใหคําในภาษาแปลมีความหมายใกลเคียงกับคําในภาษาตนฉบับ

4. สรุป
จากผลการศึกษาขางตน สามารถสรุปไดวา กลวิธีการแปลที่นํามาใชเพื่อแกไขปญหาความแตกตางทางวัฒนธรรมระหวางวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรม
ตะวันตกที่พบในวรรณกรรมเยาวชนเรื่อง “ความสุขของกะทิ” และ “The Happiness of Kati” ที่ไดศึกษาตามกรอบทฤษฏีของโมนา เบเกอร (Mona Baker) นั้น
ปรากฏการใชกลวิธีการแปลแบบตางๆ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อคงความหมายเดิมในตนฉบับไวใหไดมากที่สุด และจากการวิเคราะหเกี่ยวกับกลวิธีการแปลเพื่อ
แกไขปญหารการไมปรากฏคําในภาษาตนฉบับ พบวา ผูแปลไดพยายามใชกลวิธีการแปลที่หลากหลายเพื่อถายทอดบทแปลที่มีความแตกตางทางวัฒนธรรม
ใหกับผูอานที่มิใชเจาของวัฒนธรรมใหสามารถเขาใจความหมายที่ตรงกับความหมายในตนฉบับมากที่สุด โดยกลวิธีการแปลที่มีการนํามาใชมากที่สุดคือ
กลวิธีการแปลโดยการใชคําที่กวางกวาในภาษาตนฉบับหรือเปนคําที่รูจักกันโดยทั่วไป รองลงมาคือ กลวิธีการแปลโดยการแทนที่ทางวัฒนธรรม กลวิธีการ
แปลโดยการใชคํายืมหรือการใชคํายืมกับคําอธิบาย กลวิธีการแปลโดยการถอดความโดยใชคําที่มีความเกี่ยวของกับตนฉบับ กลวิธีการแปลโดยการถอดความ
โดยการใชคําที่ไมสัมพันธกันกับภาษาตนฉบับและกลวิธีการแปลโดยการละ ตามลําดับ สวนกลวิธีการแปลโดยการใชคําที่มีความหมายเปนกลางหรือมี
ความหมายนอยกวาคําในภาษาตนฉบับและการแปลโดยการอธิบายความ ไมพบในงานวิจัยชิ้นนี้และกลวิธีการแปลที่พบนอกเหนือจากกรอบทฤษฏีของโมนา
เบเกอร (Mona Baker) คือ กลวิธีการแปลโดยการใชคําที่เฉพาะเจาะจงกวา ยิ่งไปกวานั้น ผูแปลคือ พรูเดนซ บอรธวิก ยังไดอธิบายเพิ่มเติมวา การแปล
วรรณกรรมเยาวชนเรื่อง “ความสุขของกะทิ” เปนภาษาอังกฤษนั้น ผูแปลคํานึงวาเมื่อตองการแปลวรรณกรรมเรื่องนี้ซึ่งเปนวรรณกรรมเยาวชน จักตองคํานึงไว
ดวยวาแปลใหผูอานใน 9 ถึง 14 ปอานเปนสวนมาก ดังนั้นการใชภาษาควรสื่อความใหเขาใจไดงาย ไมซับซอน ไมใชคําศัพทที่เปนทางการมากนักเพื่อให
ผูอานสามารถเขาถึงอรรถรส และภาพบรรยากาศวิถีชีวิตของชนบทไทยตามความหมายในตนฉบับเดิมใหมากที่สุดเชนเดียวกัน
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บทคัดยอ

การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงคเพื่อวิเคราะหคําศัพทในการเขียนภาษาอังกฤษของนิสิตวิชาเอกภาษาอังกฤษชั้นปที่ 1-4 ของมหาวิทยาลัยบูรพารวม
ทั้งสิ้น 194 ชิ้น เพื่อสืบคนวาการใชคําศัพทระดับที่ 1, 2 และ 3 มีจํานวนเทาใด และวิเคราะหความแตกตางในดานการใชจํานวนคําศัพทของนักศึกษา
ทุกชั้นป วิธีวิจัยคือ นักศึกษาทั้ง 4 ชั้นปเขียนบรรยายคําตอบในหัวขอที่กําหนดในเวลา 2 ชั่วโมง จากนั้นใชโปรแกรมคอมพิวเตอร VocabProfile ชวย
ในการวิเคราะห โดยการแบงคําศัพทออกเปน 4 กลุมคือ 1. คําศัพทที่พบบอยใน 1, 000 คําแรก 2. คําศัพทที่พบบอยใน 1,000 คําถัดไปจากกลุมแรก 3.
คําศัพทที่พบบอยในหนังสือระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษา หรือคําศัพททางวิชาการ (AWL) จํานวน 570 คํา 4. คําศัพทที่ไมรวมอยูใน 3 กลุม
ดังกลาว จากนั้นใชสถิติในการวิเคราะหแบบ One-Way ANOVA (Scheffeis Test) ผลการวิจัยพบวา นิสิตชั้นปที่ 1-4 ใชคําศัพทระดับที่ 1 มากที่สุด
และใชคําศัพทระดับที่ 3 นอยที่สุด ซึ่งระดับชั้นปมีผลตอการใชคําศัพท และในการวิเคราะหความแตกตางในการใชคําศัพทแตละระดับของนักศึกษา
ชั้นปที่ 1-4 พบวา ในจํานวนคําศัพท (Word Tokens) นักศึกษาชั้นปที่ 1 ใชคําศัพทระดับที่ 1 (L1) แตกตางกับนักศึกษาชั้นปที่ 4 อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 และนักศึกษาชั้นปที่ 2 ใชคําศัพทระดับที่ 3 (L3) แตกตางกับนักศึกษาชั้นปที่ 3 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
คําสําคัญ : VocabProfile คําศัพททางวิชาการ

Abstract

The purposes of the study were to analyze the amount of vocabulary used and the different vocabulary usage from each list in English writing
of the first through fourth-year BA English major student compositions at Burapha University. They were asked to write a composition in a twohour session. The data was collected from a total of 194 papers. The software program VocabProfile grouped words into four word lists: Base List
One consists of the 1,000 most frequently-used words; Base List Two includes the next 1,000 most frequently-used words; Base List Three
contains 570 words which were frequently-used in the upper secondary and university texts, and List Four is comprised of words which were not
found in any of three Base Lists. Each vocabulary list was analyzed to determine the statistically significant differences by using the One-Way
ANOVA (Scheffe’s Test). The results revealed that all four groups used the vocabulary Base List 1 the most and Base List 3 the least. A
statistically significant difference was found between first and fourth year students in Base List 1 word usage. Moreover second and third year
students demonstrated a statistically significant difference in the use of Base List 3.
Keywords: VocabProfile, Academic Word

1. บทนํา

ในยุคโลกาภิวัฒนมีการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ เกิดขึ้นมากมาย ประเทศตาง ๆ ไมสามารถดํารงอยูไดอยางโดดเดี่ยวโดยปราศจากการติดตอสื่อสารกับ
ประเทศอื่น ไมวาการติดตอนั้นจะเปนไปเพื่อการใดก็ตาม สิ่งที่เชื่อมโยงใหเกิดความเขาใจซึ่งกันและกันคือ “ภาษา” ตลอดจนปจจุบันไดมีการรวมตัวกัน
ของกลุมสมาชิกทั้ง 10 ประเทศในแถบอาเซียนในนามของ เขตการคาเสรีอาเซียน (ASEAN Free Trade Area AFTA) สงผลใหสถาบันการศึกษาทั้งใน
ประเทศและตางประเทศตางเตรียมพรอมสําหรับการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนเพื่อมุงไปสูความเปนมาตรฐานสากลไดแกการใหความสําคัญกับ
การปฏิรูปการศึกษาในระดับอุดมศึกษาอันเนื่องมาจากการศึกษาในระดับอุดมศึกษามีความสําคัญอยางยั่งยืนตอการพัฒนาประเทศและมีบทบาทสําคัญใน
การผลิตบุคลากรชั้นฝมือแรงงานที่จําเปนตอการพัฒนาประเทศ ซึ่งเปนผลทําใหหลายประเทศไดบรรจุการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษไวในหลักสูตร
(Howatt, 1984) เนื่องดวยภาษาอังกฤษเปนภาษากลางในการสื่อสารจึงมีความจําเปนที่จะตองเพิ่มขีดความสามารถทางดานภาษาใหกับผูเรียนเพื่อใหผูเรียน
ในระดับอุดมศึกษาสามารถเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศ ทั้งในดานเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม เปนตน (วาสนา, 2553)
สําหรับการเรียนการสอนภาษาในประเทศไทยนั้นแมวาผูเรียนจะผานการเรียนภาษาอังกฤษในโรงเรียนเปนเวลาหลายปก็ตาม แตนักเรียนสวนใหญไม
สามารถนําความรูที่เรียนมาไปใชในสถานการณจริงได ดังนั้นหนวยงานการศึกษาในระดับอุดมศึกษาไดจัดใหมีการปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอน
วิชาภาษาอังกฤษเพื่อใหผูเรียนสามารถนําไปใชประโยชนไดในชีวิตจริง ซึ่งเปนไปตามบทบัญญัติหลักสูตรการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ (คูมือ
หลักสูตร, 2540) ดังเชนผลวิจัยของ Naiyana (2005) ไดทําการศึกษาวิเคราะหคําศัพทและขอผิดพลาดในงานเขียนเรียงความภาษาอังกฤษของนิสิตวิชาเอก
ภาษาอังกฤษชั้นปที่ 2 และ 3 มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร VocabProfile ในการวิเคราะหคําศัพทออกเปน 4 กลุม คือ 1.
คําศัพทที่พบบอยใน 1, 000 คําแรก 2. คําศัพทที่พบบอยใน 1, 000 คําถัดไปจากกลุมแรก 3. คําศัพทที่พบบอยในหนังสือระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษา 4.
คําศัพทที่ไมรวมอยูใน 3 กลุมดังกลาว จากนั้นนําผลการวิเคราะหมาเปรียบเทียบหาขอแตกตางดานคําศัพทของนิสิตทั้ง 2 ชั้นป พบวา นิสิตชั้นปที่ 3 ใช
คําศัพทสูงกวานิสิตชั้นปที่ 2 ในกลุมคําศัพทระดับที่ 2 และ 3 นิสิตทั้งสองชั้นปใชคําศัพทในระดับที่ 1 มากที่สุด คิดเปน 54.05% ดานขอผิดพลาดของการ
ใชคําศัพทที่พบบอยที่สุดคือ ขอผิดพลาดในการเติมสวนทายของคํา
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นวลทิพย (2550) กลาวไววาระบบการเรียนภาษาอังกฤษที่ไดผลดีที่สุดในปจจุบัน คือการเนนวิธีการสอนที่ใชคําศัพทที่ถูกใชบอย โดยเฉพาะคําศัพทที่
เจาของภาษาใชกันเปนกิจวัตร เพื่อนําไปสูความเขาใจในการเรียนรูอยางแทจริง ทั้งยังสามารถนําคําศัพทที่มีประโยชนเหลานั้นไปใชไดอยางถูกตอง
เหมาะสมทั้งในหองเรียนและนอกหองเรียน ดวยเหตุผลดังกลาวขางตน ผูวิจัยจึงมีความสนใจทําการศึกษาความรูดานคําศัพทจากงานเขียนภาษาอังกฤษ
ของนักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปที่ 1-4 สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยบูรพา วิธีการตรวจสอบและวิเคราะหคําศัพทที่ปรากฏในงานเขียนของ
นักศึกษาแตละคน โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร VocabProfile (VP) หรือ Rang ในการวิเคราะหและแยกระดับคําศัพทที่ปรากฏในงานเขียนของนักศึกษา

2. วิธีการทดลอง

ขอมูลทั้งหมดมาจากงานเขียนภาษาอังกฤษจํานวนทั้งสิ้น 194 ชิ้น จากนักศึกษาวิชาเอกภาษาอังกฤษ ชั้นปที่ 1 จํานวน 66 ชิ้น นักศึกษาชัน้ ปที่ 2 จํานวน
48 ชิ้น นักศึกษาชั้นปที่ 3 จํานวน 48 ชิ้น และนักศึกษาชั้นปที่ 4 จํานวน 32 ชิ้น โดยใชวิธีการสุมแบบสัดสวน (Proportional Stratified Sampling) และ
กําหนดกติกาในการเขียนคือ จํานวนคําศัพทที่ใชประมาณ 250-300 คํา และใชเวลาในการเขียน 2 ชั่วโมง หัวขอ “Some students participate in university
activities such as clubs and sports. Other students do not take part in such activities because they spend more time on their studies. Tell why you think two
groups of students spend their time differently. Which type of student do you prefer to be? Explain why.” จากนั้นนําขอมูลที่ไดจากงานเขียนของแตละชัน้ ป
มาทําการวิเคราะหคําศัพทโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร VocabProfile (VP) เพื่อใชในการตรวจสอบจํานวนคําศัพททั้งหมด คํานวณเปนเปอรเซ็นต และคัด
แยกคําศัพทออกเปน 4 ระดับ ดังนี้ 1. คําศัพทระดับที่ 1 บรรจุคําศัพทภาษาอังกฤษจํานวน 1,000 คํา (0001-1000) เชน ability, color และ dangerous 2.
คําศัพทระดับที่ 2 บรรจุคําศัพทภาษาอังกฤษจํานวน 1,000 คํา (1001-2000) เชน card, exactly และ remedy 3. คําศัพทระดับที่ 3 บรรจุคําศัพทภาษาอังกฤษ
ทางวิชาการ (Academic Word List: AWL) จํานวน 570 คํา เชน sector, available และ financial 4. คําศัพทระดับที่ 4 บรรจุคําศัพทภาษาอังกฤษที่ไมพบใน
ระดับที่ 1-3 (Off-List Word) ไดแกคํานามเฉพาะ เชน John, London และ Titanic เปนตน (Nation, 2000)

3. ผลการทดลอง

ผลการวิเคราะหขอมูลแบงตามการใชระดับคําศัพทของนักศึกษาแตละชั้นป แบงเปนประเด็นสําคัญไดแก วิเคราะหจํานวนคําศัพทในระดับที่ 1, 2
และ 3 ที่ปรากฏใน จํานวนคําศัพท (Word Tokens) และเปรียบเทียบความแตกตางในการใชคําศัพททั้ง 3 ระดับ ไดแกคําศัพทระดับที่ 1, 2 และ 3 ของ
นักศึกษาชั้นปที่ 1-4 ในการเขียนภาษาอังกฤษ

ภาพที่ 1 กราฟแสดงผลสรุปจํานวนคําศัพท (Word Tokens) ของนักศึกษาชั้นปที่ 1-4
จากภาพที่ 1 กราฟแสดงผลสรุปจํานวนคําศัพท (Word Tokens) ของนักศึกษาชั้นปที่ 1-4 แสดงวา นักศึกษาชั้นปที่ 2 ใชคําศัพทระดับที่ 1 (L1)
ไดแกคําศัพท 1000 คําแรก (0-1000) มากที่สุดคิดเปน 92.34%นักศึกษาชั้นปที่ 1 ใชคําศัพทในระดับที่ 1 มากเปนที่สอง 92.15% นักศึกษาชั้นปที่ 3
91.31% และนักศึกษาชั้นปที่ 4 ใชคําศัพทในระดับที่ 1 นอยที่สุดคิดเปน 91.07% คําศัพทระดับที่ 2 (1001-2000) ซึ่งจะมีระดับความยากมากกวา
คําศัพทในระดับที่ 1 ผลปรากฏดังนี้ นักศึกษาชั้นปที่ 4 ใชคําศัพทในระดับที่ 2 (L2) มากที่สุดคิดเปน 4.49% นักศึกษาชั้นปที่ 3 4.36% นักศึกษาชั้นปที่
2 4.25% และนักศึกษาชั้นปที่ 1 4.19% และคําศัพทระดับที่ 3 (L3) หรือคําศัพททางวิชาการ ซึ่งมีจํานวนทั้งสิ้น 570 คํา และเปนคําศัพทที่มีระดับ
ความยากมากที่สุด จากกราฟเห็นไดวา นักศึกษาชั้นปที่ 4 ใชคําศัพทระดับที่ 3 มากที่สุดคิดเปน 2.78% นักศึกษาชั้นปที่ 3 2.66% นักศึกษาชั้นปที่ 2
2.09% และนักศึกษาชั้นปที่ 1 ใชคําศัพทในระดับนี้นอยที่สุด คิดเปน 2.08% ซึ่งนักศึกษาชั้นปที่ 1 และ 2 ใชคําศัพทในระดับที่ 3 (L3) ใกลเคียงกันมาก

ตารางที่ 1 การทดสอบความแตกตางรายคูเปรียบเทียบจํานวนคําศัพท (Word Tokens) ในคําศัพทระดับที่ 3 (L3) ระหวาง
นักศึกษาชั้นปที่ 1-4
ชั้นปที่
1
2
3
4

M
197.57
201.15
189.08
199.53

1
197.57
_

2
201.15
-3.952
-

* มีนัยสําคัญทางสถิติทรี่ ะดับ .05
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3
189.08
8.486
12.438*
_

4
199.53
-1.962
1.990
-10.448
_
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จากตารางที่ 1 พบวา นักศึกษาชั้นปที่ 2 ใชจํานวนคําศัพท (Word Tokens) ในคําศัพทระดับที่ 3 (L3) แตกตางกับนักศึกษาชั้นปที่ 3 อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ (p < .05) โดยนักศึกษาชั้นปที่ 2 ใชคําศัพทระดับที่ 3 (L3) นอยกวานักศึกษาชั้นปที่ 3 สวนนักศึกษาชั้นปที่ 1 และนักศึกษาชั้นปที่ 4
ใชคําศัพทระดับที่ 3(L3) ไมแตกตางกัน

ตารางที่ 2 การทดสอบความแตกตางรายคูเปรียบเทียบจํานวนคําศัพท (Word Tokens) ในคําศัพทระดับที่ 1 (L1) ระหวาง
นักศึกษาชั้นปที่ 1-4
ชั้นปที่

1

2

3

4

M

4.48

4.56

5.50

6.09

1

4.48

_

-.086

-1.023

-1.617*

2

4.56

_

-.938

-1.531

3

5.50

_

-.594

4

6.09

_

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

จากตารางที่ 2 พบวา นักศึกษาชั้นปที่ 1 ใชจํานวนคําศัพท (Word Tokens) ในคําศัพทระดับที่ 1 (L1) แตกตางกับนักศึกษาชั้นปที่ 4 อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ (p < .05) โดยนักศึกษาชั้นปที่ 4 ใชคําศัพทระดับที่ 1 (L1) มากกวานักศึกษาชั้นปที่ 1 สวนนักศึกษาชั้นปที่ 2 และนักศึกษาชั้นปที่ 3
ใชคําศัพทระดับที่ 3 (L3) ไมแตกตางกัน

4. สรุปผลการทดลอง

จากผลการวิจัยพบวาจํานวนคําศัพทระดับที่ 1, 2 และ 3 ที่พบในงานเขียนของนักศึกษาชั้นปที่ 1-4 จํานวน 194 ชิ้น นักศึกษาสวนใหญใชคําศัพท
ระดับที่ 1 (L1) ซึ่งเปนคําศัพทระดับทั่วไป 1,000 คําแรกในบันทึกระดับคําศัพท (Word List) มากที่สุด ซึ่ง Nation (2001) กลาวไววาคําศัพททุกคําจะมี
ความยากงายและสลับซับซอนตางกันไป เนื่องดวยการเขียนเปนวิธีการหนึ่งในการทดสอบความรูดานคําศัพท ผลจึงปรากฏบอยครั้งวาผูเขียนสวน
ใหญมักใชคําศัพทในระดับที่ 1 (0-1000) มากที่สุด ซึ่งสอดคลองกับผลวิจัยพบวานักศึกษาชั้นปที่ 1-4 ใชคําศัพทระดับที่ 1 (L1) มากที่สุดและใช
คําศัพทในระดับที่ 2 (1001-2000) มากเปนอันดับที่ 2 เนื่องจากคําศัพทระดับที่ 2 (L2) มีความยากมากขึ้นกวาคําศัพทระดับที่ 1 และเปนกลุมคําศัพท
จํานวน 1,000 คํา ที่ถูกจัดระดับคําศัพทโดย Nation (2001) แมวาในการเขียนผูเขียนจะไมทราบวาคําศัพทที่ตนใชเขียนนั้นเปนคําศัพทระดับใด
ในกลุมของคําศัพทระดับที่ 3 เปนที่รูจักในชื่อคําศัพททางวิชาการ (AWL) ซึ่งมีคําศัพทบรรจุทั้งสิ้น 570 คํา (Nation, 2001) เปนคําศัพทระดับยาก
ที่สุด จากผลการวิจัยพบวานักศึกษาชั้นปที่ 1-4 ใชคําศัพทในระดับที่ 3 (L3) จํานวนนอยที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับระดับคําศัพททั้งหมด ซึ่งสอดคลอง
กับผลงานวิจัยของ Naiyana (2005) ที่สรุปไววา นักศึกษาชั้นปที่ 2 และปที่ 3 วิชาเอกภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ ใชคําศัพทระดับที่ 1
(L1) มากที่สุด ใชคําศัพทระดับที่ 2 (L2) มากเปนอันดับสอง และใชคําศัพทระดับ 3 (L3) นอยที่สุด และพบวานักศึกษาชั้นปที่ 3 ใชคําศัพทสูงกวาชั้น
ปที่ 2 ในกลุมคําศัพทระดับที่ 2 และ 3
ตัวอยางการใชระดับคําศัพทที่ 1, 2 และ 3 ของนักศึกษาชั้นปที่ 1-4
นักศึกษาชั้นปที่ 1
คําศัพทระดับที่ 1 (0-1000) pound student worth activity effect
คําศัพทระดับที่ 2 (1001-2000) prefer probably sport improve club
คําศัพทระดับที่ 3 (570) concept environment ignore
นักศึกษาชั้นปที่ 2
คําศัพทระดับที่ 1 (0-1000) different spend agree around problem
คําศัพทระดับที่ 2 (1001-2000) park balance admire brain attention
คําศัพทระดับที่ 3 (570) participate network relax
นักศึกษาชั้นปที่ 3
คําศัพทระดับที่ 1 (0-1000) apply develop future success famous
คําศัพทระดับที่ 2 (1001-2000) lesson health search hate perform
คําศัพทระดับที่ 3 (570) period communicate appropriate
นักศึกษาชั้นปที่ 4
คําศัพทระดับที่ 1 (0-1000) grow camp advantage freedom include
คําศัพทระดับที่ 2 (1001-2000) lazy connect solution funny clever
คําศัพทระดับที่ 3 (570) resource grade female
เมื่อเปรียบเทียบความแตกตางในคําศัพทระดับที่ 3 (L3) ซึ่งเปนคําศัพททางวิชาการซึ่งเปนคําศัพทที่พบบอยในตําราการเรียนการสอนของ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาถึงระดับมหาวิทยาลัย จํานวนคําศัพททางวิชาการมีทั้งสิ้น 570 คํา จากการศึกษาพบวา นักศึกษาชั้นปที่ 2 ใชจํานวนคําศัพท
(Word Tokens) ในคําศัพทระดับที่ 3 (L3) แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยนักศึกษาชั้นปที่ 3 ใชคําศัพททางวิชาการมากกวา
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นักศึกษาชั้นปที่ 2 ทั้งนี้งานเขียนของนักศึกษาทุกชิ้นจะผานการตรวจใหคะแนนในดานไวยากรณและบริบท โดยอาจารยเจาของภาษาจํานวน 2 คน
ตัวอยางเชน นักศึกษาชั้นปที่ 2 (คนที่ 1) ได 5 คะแนน และ นักศึกษาชั้นปที่ 3 (คนที่ 1) ได 9 คะแนน เมื่อตรวจสอบคําศัพทในระดับที่ 3 (L3) ในงาน
เขียนของนักศึกษาทั้ง 2 ชิ้น พบวานักศึกษาชั้นปที่ 3 (คนที่ 1) ใชคําศัพทในระดับที่ 3 มากกวา งานเขียนจึงมีความสมบูรณชัดเจนจึงทําใหไดคะแนน
ในสวนบริบทสูง และอาจเปนเพราะนักศึกษาชั้นปที่ 3 มีความตั้งใจในการเขียนมากกวา มีความพยายามที่จะคัดสรรคําศัพทมาใชเพื่อทําใหงานของ
ตนเองมีคุณภาพและบรรลุเปาหมาย อีกทั้งนักศึกษาชั้นปที่ 3 มีประสบการณในการเรียนภาษาอังกฤษมากกวานักศึกษาชั้นปที่ 2 ที่พบเจอคําศัพทและ
ใชคําศัพทนอยกวา เห็นไดชัดวาคําศัพทนั้นมีความเกี่ยวโยงกับความสามารถทางภาษาและความรูดานคําศัพทสามารถสะทอนความสามารถในการ
เขียนได วัดไดจากการตรวจใหคะแนนโดยเจาของภาษา เพราะฉะนั้นคําศัพทจึงเปนสิ่งสําคัญในการเรียนรูภาษา ยิ่งผูเรียนมีความรูดานคําศัพทใน
ระดับที่ 3 มากเทาไหร จะสงผลใหผูเรียนสามารถใชภาษาไดดีมากขึ้นเทานั้น ทั้งยังใชประโยชนในการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ และการศึกษาตอ
ในระดับสูง ดังเชน Michael J. Wallance (1984) กลาวไววา เมื่อผูเรียน เรียนรูภาษาตางประเทศภาษาใดก็ตาม ผูเรียนจะไมสามารถหลีกเลี่ยงการทอง
หรือการจดจําคําศัพท ยิ่งพบเจอคําศัพทหรือใชคําศัพทบอยเทาไหรจะยิ่งชวยในการเพิ่มพูนวงคําศัพทซึ่งจะนําไปสูทางเลือกในการเลือกใชคําศัพทที่
หลากหลายระดับ โดยเฉพาะคําศัพทในระดับวิชาการ ทั้งนี้เพื่อความสําเร็จในการใชภาษา
ความรูดานคําศัพทของนักศึกษาชั้นปที่ 1-4 วิชาเอกภาษาอังกฤษมีความใกลเคียงกันอยูในระดับพอใช เมื่อเปรียบเทียบจากการใชคําศัพทระดับที่
1, 2 และ 3 ซึ่งคําศัพทแตละระดับที่ถูกใชสําหรับนักศึกษาแตละชั้นป พบวานักศึกษาชั้นปที่ 1 ใชคําศัพททุกระดับต่ําที่สุดและเรียงลําดับตามชั้นปที่
2, 3 และ 4 ชี้ใหเห็นวาระดับชั้นปของนักศึกษามีผลตอการใชความรูดานคําศัพท และเห็นพัฒนาการในการเรียนภาษาอังกฤษตั้งแตชั้นปที่ 1 แรกเริ่ม
จนจบการศึกษาชั้นปที่ 4 กลาวคือ เมื่อนักศึกษาไดเรียนในระดับสูงขึ้นไดพบเจอคําศัพทใหมๆ ไดใชคําศัพทบอยขึ้นจะทําใหนักศึกษามีประสบการณ
รูจักคุนเคยคําศัพท และจําคําศัพทไดมากกวานักศึกษาชั้นปที่เรียนภาษาอังกฤษนอยกวา เพราะการเรียนภาษานั้นคําศัพทมีความจําเปนอยางมาก
เชนเดียวกับคํากลาวของ Nation (2001) ที่วา คําศัพทเปนประโยชนที่สุดในการเรียนภาษาทุกภาษาอันไดแก ภาษาที่สองหรือภาษาตางประเทศ ทั้งยังมี
ความจําเปนอยางมากที่ผูใชภาษานั้นๆจะตองมีความรูดานคําศัพทใหไดเปนจํานวนมาก เพราะคําศัพทเปนสิ่งสําคัญที่สุดในการเรียนรูภาษา
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บทคัดยอ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาระดับการรับรูบทบาทการเปนสามีตามการรับรูของนักศึกษาชายระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัย
ราชธานี และเพื่อศึกษาอิทธิพลของปจจัยดานตัวบุคคล ปจจัยดานครอบครัวตอการรับรูบทบาทการเปนสามีตามการรับรูของนักศึกษาชาย ระดับ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชธานี จํานวน 250 คนซึ่งไดจาการสุมตัวอยางแบบบังเอิญ เครื่องมือที่ใชคือแบบสอบถาม วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิง
พรรณนาและสถิติเชิงอนุมาน ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ คาไคสแควร ผลการศึกษาพบวา นักศึกษาชายมีการรับรูบทบาท
การเปนสามีในระดับมาก ทั้งในดานสัมพันธภาพของคูสมรส ดานการอบรมเลี้ยงดูบุตร ดานเศรษฐกิจและดานงานบาน ตามลําดับ ปจจัยดานตัว
บุคคล ที่มีอิทธิพลทางบวกตอการรับรูบทบาทการเปนสามีของนักศึกษา ไดแก การไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับบทบาทของสามี การไดรับการเลี้ยงดู
จากบิดาในวัยเด็ก และความรูสึกที่มีคุณคาในตนเอง ปจจัยดานครอบครัวที่มีอิทธิพลทางบวกตอการรับรูบทบาทการเปนสามีของนักศึกษา ไดแก เจต
คติที่มีตอบิดา ความสัมพันธระหวางบิดามารดา ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05
คําสําคัญ: การรับรู บทบาทการเปนสามี นักศึกษาชายระดับปริญญาตรี

Abstract

The objectives of this research were to study the husband's roles as perceived by male undergraduate students of Ratchathani University
and to investigate the influences of personal factors, family factors towards the perception on the husband's roles of male undergraduate students of
Ratchathani University. The samples of 250 students were selected by using the accidental sampling method. A set of questionnaires was utilized
as a tool for data collection. Both descriptive and inferential statistics, i.e., percentage, mean, standard deviation, and chi-square test were used.
The results found that the male undergraduate students perceived husband's roles at the high level of all aspects: relationships between married
partners, child rearing practices, economic factors, and household chores. Personal factors related to the perception on husband's roles were
information of husband's roles, experiences obtained from father's rearing practices during childhood, and self esteem while family factors were
attitudes towards father and relationships between father and mother. All were at .05 level of significance.
Keywords: Husband's roles, Male undergraduate students, Perception.

1. บทนํา
สถาบันครอบครัว มีความสําคัญทั้งระดับประเทศและระดับโลก ดังจะเห็นไดจากประเทศไทย ไดกําหนดให วันที่ 14 เมษายนของทุกป เปนวัน
"ครอบครัว" และองคการสหประชาชาติไดกําหนดใหป 2537 เปนป "ครอบครัวสากล" เนื่องจากครอบครัวเปนจุดเริ่มตนในการผลิตและสรางคุณภาพของ
ประชากรตั้งแตเยาววัย การพัฒนาประเทศสามารถบรรลุผลได หากไดเนนความสําคัญลงไปที่คุณภาพครอบครัว ทั้งนี้ คุณภาพ ของครอบครัวสวนหนึ่ง
ยอมขึ้นอยูกับสมาชิกคนสําคัญคนหนึ่งคือ สามี (เอมอร มณีรัตนา, 2538: 1) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 8-10 มียุทธศาสตรในการพัฒนา
ดวยการเนนคนเปนศูนยกลางของการพัฒนาและเนนความสําคัญของครอบครัวที่มีความสัมพันธที่อบอุน สามีจัดเปนบุคคลสําคัญของครอบครัวที่มีบทบาท
และหนาที่ตามภารกิจของตนในการสรางความสัมพันธดังกลาวภายในครอบครัว คณะผูวิจัยเกิดแนวความคิดศึกษาการรับรูบทบาทการเปนสามีตามการรับรู
ของนักศึกษาชาย ระดับปริญญาตรี ซึ่งกําลังจะสําเร็จการศึกษาเปนบัณฑิตในอนาคตอันใกล และออกไปประกอบอาชีพและสรางครอบครัว พรอมทั้งมี
สถานภาพและบทบาทการเปนสามีในอนาคต ซึ่งนับไดวาเปนสวนหนึ่งในการสรางคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค เปนการสงเสริมสุขภาวะในทองถิ่น
สงผลใหบณ
ั ฑิตเปนผูมีคุณธรรมจริยธรรม รับผิดชอบตอหนาที่ เปนที่ตองการของสังคมทุกระดับ และทําใหทราบถึงปจจัยที่มีอิทธิพลตอการรับรูถึงบทบาท
การเปนสามีของนักศึกษาชาย เพื่อเปนแนวทางในการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรม เสริมหลักสูตร รวมทั้งเปนการสรางความเขมแข็งของครอบครัว และ
ความมั่นคงของสังคมในทองถิ่นโดยรวมตอไป
วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับการรับรูบทบาทการเปนสามีตามการรับรูของนักศึกษาชาย ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชธานี
2. เพื่อศึกษาอิทธิพลของปจจัยดานตัวบุคคล ปจจัยดานครอบครัว ตอการรับรูบทบาทการเปนสามีตามการรับรูของนักศึกษาชาย ระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชธานี
ขอบเขตการวิจัย
1. ขอบเขตดานประชากร: ไดแก นักศึกษาชายระดับปริญญาตรี ปการศึกษา 2553 มหาวิทยาลัยราชธานี
2. ขอบเขตดานเนื้อหา: ศึกษาเนื้อหาบทบาทการเปนสามีตามการรับรูของนักศึกษาชาย แบงเปน 4 ดาน คือ ดานงานบาน ดานการอบรมเลี้ยงดูบุตร
ดานเศรษฐกิจ และดานสัมพันธภาพของคูสมรส
3. ขอบเขตดานเวลา: ภาคการศึกษาที่ 2 ปการศึกษา 2553
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4. ขอบเขตดานตัวแปร: จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวของ คณะผูวิจัยพบวาตัวแปรตางๆ ที่มีความสัมพันธกับการรับรูบทบาท
การเปนสามีตามการรับรูของนักศึกษาชาย ดังนี้
ตัวแปรอิสระ ไดแก ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จํานวนพี่นอง การไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับบทบาทสามี การไดรับการเลี้ยงดูจากบิดาในวัยเด็ก
เจตคติที่มีตอบิดา ความรูสึกที่มีคุณคาในตนเอง อาชีพของบิดา รายไดของบิดา และ ความสัมพันธระหวางบิดามารดา
ตัวแปรตาม ไดแก บทบาทการเปนสามีตามการรับรูของนักศึกษาชาย แบงเปน 4 ดาน คือ ดานงานบานดานการอบรมเลี้ยงดูบุตร ดานเศรษฐกิจ
และดานสัมพันธภาพของคูสมรส
การทบทวนวรรณกรรม
สภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปทําใหครอบครัวเปลี่ยนแปลงจากครอบครัวขยายเปนครอบครัวเดี่ยว ผูหญิงมีแนวโนมที่จะประกอบอาชีพนอกบาน
มากขึ้น ทําใหสามีมีความจําเปนตองรับบทบาทใหเหมาะสมกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปโดยตองทําหนาที่ในการเลี้ยงดูและดูแลงานตางๆ ภายในบาน
เพิ่มมากขึ้น (ปนัดดา จั่นผอง, 2541: 1)
ปญหาสังคมไทยสะทอนใหเห็นถึงการตอสูหาเลี้ยงครอบครัวโดยลําพังของมารดาที่ปราศจากหัวหนาครอบครัวเปนจํานวนมาก (ปนัดดา จั่นผอง,
2541: 2) ซึ่งสวนหนึ่งเกิดจากคานิยมและการประพฤติปฏิบัติที่มีการสืบทอด คือ การยกใหชายเปนใหญกวาหญิงซึ่งเปนที่ยอมรับกันวาชายสามารถใชชีวิต
อยางเปนอิสระกวาและมีบทบาทสวนรวมในการทํากิจกรรมประจําวันของครอบครัวนอยกวา สงผลใหชายสรางปญหาใหครอบครัวในรูปแบบตางๆ เชน การ
ดื่มเหลา เจาชู การเที่ยวโสเภณี การมีภรรยานอย การทํารายสมาชิกครอบครัว การทอดทิ้งครอบครัว เปนตน (ภัสสร ลิมานนท, 2541: 258-265) มาตรการที่ใช
ควรครอบคลุมถึงการอบรมนักศึกษาชายที่จะเปนผูนําครอบครัวในอนาคตใหเขาใจถึงบทบาทการเปนสามีและการไมแบงแยกความรับผิดชอบหนาที่ตางๆ ใน
ครอบครัวระหวางสามีและภรรยา

2. วิธีการศึกษา
แผนภาพแสดงกรอบแนวความคิดเปนแนวทางสําหรับการศึกษาครั้งนี้ ดังนี้
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

ปจจัยดานตัวบุคคล
• ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
• จํานวนพี่นอง
• การไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับบทบาทของสามี
• การไดรับการเลี้ยงดูจากบิดาในวัยเด็ก
• ความรูสึกมีคุณคาในตนเอง
• เจตคติที่มีตอบิดา
• ความรูสึกที่มีคุณคาในตนเอง

ปจจัยดานครอบครัว
• เจตคติที่มีตอบิดา
• ความสัมพันธระหวางบิดามารดา

รับรูบทบาทการเปนสามีของนักศึกษาชาย
• ดานงานบาน
• ดานการอบรมเลี้ยงดูบตุ ร
• ดานเศรษฐกิจ
• ดานสัมพันธภาพของคูส มรส

แผนภูมิที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากร เปนนักศึกษาชายระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชธานี ภาคการศึกษาที่ 2/2553 จาก 5 คณะ จํานวน 543 คน
ขนาดกลุมตัวอยาง คํานวณโดยใชสูตรการคํานวณหาขนาดกลุมตัวอยางของ ทาโร ยามาเน (สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ, 2544: 127) โดยกําหนดคา
ความคลาดเคลื่อนที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 ไดขนาดกลุมตัวอยางจํานวน 230 คน โดยในการศึกษาครั้งนี้ใชขนาดกลุมตัวอยาง 250 คน
การสุมตัวอยาง เพื่อประหยัดเวลาและงบประมาณในการเก็บขอมูล จึงใชการสุมตัวอยางแบบบังเอิญ (Accidental Sampling Method)
สมมติฐานการวิจัย
ตัวแปรอิสระทั้ง 7 ตัวซึ่งมีอิทธิพลทางบวกตอการรับรูบทบาทการเปนสามีของนักศึกษาชาย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เปนแบบสอบถามที่มีกรอบโครงสรางซึ่งคณะผูวิจัยสรางขึ้นเอง และปรับปรุงจากแบบวัดที่สรางขึ้นแลว แบงออกเปน 6 ตอน ดังนี้
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ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามดานประชากรศาสตร ลักษณะของคําถามเปนแบบใหเติมคําในชองวางและแบบใหเลือกตอบ จํานวน 6 ขอ
ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามการไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับบทบาทของสามีโดยใหจัดบุคคลที่ใหความรูและขอมูลตามลําดับ จํานวน 13 แหลงขอมูล
ตอนที่ 3 เปนแบบสอบถามการไดรับการเลี้ยงดูจากบิดาในวัยเด็กและเจตคติที่มีตอบิดา จํานวน 15 ขอ โดยทําการปรับปรุงจากแบบวัดประสบการณการ
ไดรับการเลี้ยงดูจากบิดาในวัยเด็กและเจตคติที่มีตอบิดาของปนัดดา จั่นผอง (2541) มีคําตอบใหเลือกตอบ 3 ระดับ คือ เคย (3 คะแนน) ไมแนใจ (2 คะแนน)
และ ไมเคย (1 คะแนน) และนําคําตอบมาหาระดับการไดรับการเลี้ยงดูจากบิดาในวัยเด็ก แบงเปน 3 ระดับ ตามแนวคิดของ Best (1977: 218) ที่ใหนําคะแนน
สูงสุด ลบคะแนนต่ําสุด แลวนํามาหารดวยจํานวนระดับการวัด ไดแก การไดรับการเลี้ยงดูจากบิดาในวัยเด็กอยูในระดับมาก (2.34 - 3.00 คะแนน) การไดรับ
การเลี้ยงดูจากบิดาในวัยเด็กอยูในระดับปานกลาง (1.67 - 2.33 คะแนน) และการไดรับการเลี้ยงดูจากบิดาในวัยเด็กอยูในระดับนอย (1.00 - 1.66 คะแนน) ทั้งนี้
แบบสอบถามตอนเดียวกัน ไดแบงคําตอบออกเปน 5 ระดับ เพื่อสอบถามเกี่ยวกับเจตคติที่มีตอบิดา ไดแก เห็นดวยอยางยิ่ง (5 คะแนน) เห็นดวย (4 คะแนน) ไม
มีความเห็น (3 คะแนน) ไมเห็นดวย (2 คะแนน) และ ไมเห็นดวยอยางยิ่ง (1 คะแนน) และนําคําตอบมาหาระดับเจตคติที่มีตอบิดา ตามแนวคิดของ Best (1977:
218) แบงเปน 3 ระดับ ไดแก มีเจตคติที่ดีตอบิดาในระดับมาก (3.67 - 5.00 คะแนน) มีเจตคติที่ดีตอบิดาในระดับปานกลาง (2.34 - 3.66 คะแนน) และมีเจตคติที่
ดีตอบิดาในระดับนอย (1.00 - 2.33 คะแนน)
ตอนที่ 4 เปนแบบสอบถามความรูสึกมีคุณคาในตนเอง จํานวน 10 ขอ ซึ่งคณะผูวิจัยแปลจากแบบวัดความรูสึกมีคุณคาในตนเองของ Rosenberg (1965) มี
ลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 4 ระดับ ไดแก ตรงกับความรูสึกมากที่สุด ตรงกับความรูสึกคอนขางมาก ตรงกับความรูสึกนอย และ ไมตรงกับ
ความรูสึกเลย มีทั้งขอความดานบวก และขอความดานลบ โดยมีเกณฑการใหคะแนน 4 คะแนน - 1 คะแนน ตามลําดับสําหรับขอความดานบวก และ 1 คะแนน
- 4 คะแนน ตามลําดับสําหรับขอความดานลบ และนําคําตอบมาหาระดับความรูสึกมีคุณคาในตนเอง แบงเปน 3 ระดับตามแนวคิดของ Best (1977: 218) ไดแก
รูสึกมีคุณคาในตนเองอยูในระดับมาก (3.00 - 4.00 คะแนน) รูสึกมีคุณคาในตนเองอยูในระดับปานกลาง (2.00 - 2.99 คะแนน) และรูสึกมีคุณคาในตนเองอยูใน
ระดับนอย (1.00 - 1.99 คะแนน)
ตอนที่ 5 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางบิดามารดา ซึ่งคณะผูวิจัยปรับปรุงจากแบบวัดความสัมพันธระหวางบิดามารดาของนักเรียน
ของดวงเดือน พันธุมนาวิน และคณะ (2536) จํานวน 12 ขอ ดวยมาตรวัด 6 ระดับ ไดแก จริงที่สุด จริง คอนขางจริง คอนขางไมจริง ไมจริง และ ไมจริงเลย มี
ทั้งขอความดานบวก และขอความดานลบ โดยมีเกณฑการใหคะแนน 6 คะแนน - 1 คะแนน ตามลําดับสําหรับขอความดานบวก และ 1 คะแนน - 6 คะแนน
ตามลําดับสําหรับขอความดานลบ และนําคําตอบมาหาระดับความสัมพันธระหวางบิดามารดา แบงเปน 3 ระดับ ตามแนวคิดของ Best (1977: 218) ไดแก
ความสัมพันธระหวางบิดามารดาอยูในระดับมาก (4.34 - 6.00 คะแนน) ความสัมพันธระหวางบิดามารดา อยูในระดับปานกลาง (2.67 - 4.33 คะแนน) และ
ความสัมพันธระหวางบิดามารดาอยูในระดับนอย (1.00 - 2.66 คะแนน)
ตอนที่ 6 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับการรับรูบทบาทการเปนสามี 4 ดาน ซึ่งคณะผูวิจัยสรางขึ้นจากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของกับบทบาทสามีที่
พึงปฏิบัติตอภรรยาและบุตรจํานวน 40 ขอ มีมาตรวัด 5 ระดับ ไดแก เห็นดวยอยางยิ่ง (5 คะแนน) เห็นดวย (4 คะแนน) ไมมีความเห็น (3 คะแนน) ไมเห็นดวย
(2 คะแนน) และ ไมเห็นดวยอยางยิ่ง (1 คะแนน) และนําคําตอบมาหาระดับการรับรูบทบาทของสามี แบงเปน 3 ระดับ ตามแนวคิดของ Best (1977: 218) ไดแก
การรับรูบทบาทการเปนสามีอยูในระดับมาก (3.67 - 5.00 คะแนน) การรับรูบทบาทการเปนสามีอยูในระดับปานกลาง (2.34 - 3.66 คะแนน) และการรับรู
บทบาทการเปนสามีอยูในระดับนอย (1.00 - 2.33 คะแนน)
การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใช
นําแบบสอบถามที่ไดปรับปรุงแลวไปทดลองใชกับนักศึกษาชาย ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี จํานวน 30 คน เพื่อหาความ
เชื่อมั่นแบบสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha's coefficient) (บุญธรรม กิจปรีดาสุทธิ์, 2535: 267) ไดผลดังนี้ การไดรับการเลี้ยงดู จากบิดาวัยเด็ก = 0.8849 เจตคติที่มี
ตอบิดา = 0.9759 ความรูสึกที่มีคุณคาในตนเอง = 0.7542 ความสัมพันธระหวางบิดามารดา = 0.8430 การรับรูบทบาทการเปนสามี ดานงานบาน = 0.8887 ดาน
การอบรมเลี้ยงดูบุตร 0.8897 ดานเศรษฐกิจ = 0.7305 และดานสัมพันธภาพของคูสมรส = 0.8442

3. ผลการศึกษาและอภิปรายผล

ผลการศึกษา
การศึกษาเรื่องการรับรูบทบาทการเปนสามีของนักศึกษาชาย ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชธานี เปนการวิจัยเชิงสํารวจ มีวัตถุประสงคเพื่อ
ศึกษาระดับการรับรูบทบาทการเปนสามีตามการรับรูของนักศึกษาชาย ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชธานี และเพื่อศึกษาอิทธิพลของปจจัยดานตัวบุคคล
ปจจัยดานครอบครัว กับการรับรูบทบาทการเปนสามีตามการรับรูของนักศึกษาชาย ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชธานี จากการรวบรวมกลุมตัวอยาง
จํานวน 250 คน ผลการวิจัยเปนดังนี้
ปจจัยดานตัวบุคคลของนักศึกษาชาย
การไดรับรูขาวสารเกี่ยวกับบทบาทของสามี
ผลการศึกษาพบวา นักศึกษาชายสวนใหญเคยไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับบทบาทของสามีจากโทรทัศนมากที่สุด คิดเปนรอยละ 86.00 รองลงมา
ไดรับจากสื่อสิ่งพิมพตางๆ คิดเปนรอยละ 79.60 และจากมารดา คิดเปนรอยละ 68.80
การไดรับการเลี้ยงดูจากบิดาในวัยเด็ก
ผลการศึกษาพบวา นักศึกษาชายมีการไดรับการเลี้ยงดูจากบิดาในวัยเด็กในระดับมาก ( = 2.70 และ S.D. = 0.574) เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา
นักศึกษาชายมีการไดรับการเลี้ยงดูจากบิดาในวัยเด็กเรื่องบิดาสอนใหมีความซื่อสัตยสุจริต มากที่สุด ( = 2.85 และ S.D. = 0.412) รองลงมาคือบิดาสอนให
เปนคนใฝที่จะเรียนรู ( = 2.84 และ S.D. = 0.457) และบิดาสอนเรื่องการใหเกียรติผูหญิงนอยที่สุด ( = 2.44 และ S.D. = 0.678)

- 493 -

Oral Presentation

Proceeding of RMUTTO Research Conference 2012

ความรูสึกมีคุณคาในตนเอง
ผลการศึกษาพบวา นักศึกษาชายมีความรูสึกมีคุณคาในตนเองในระดับมาก ( = 3.00 และ S.D. = 0.871) เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา นักศึกษา
ชายมีความรูสึกวาขาพเจามีเจตคติที่ดีตอตัวเองเสมอมากที่สุด ( = 3.29 และ S.D. = 0.692) รองลงมาคือโดยรวมๆ แลว ขาพเจารูสึกพอใจในตนเอง ( = 3.28
และ S.D. = 0.700) และขาพเจาอยากนับถือตนเองนอยที่สุด ( = 2.09 และ S.D. = 0.959)
ปจจัยดานครอบครัวของนักศึกษาชาย
เจตคติที่มีตอบิดา ผลการศึกษาพบวา นักศึกษาชายมีเจตคติตอบิดาในระดับมาก ( = 2.70 และ S.D. = 0.574) เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา
นักศึกษาชายมีเจตคติที่ดีเรื่องการสอนไมใหมั่วสุมอบายมุขและสิ่งเสพติดตางๆ มากที่สุด ( = 4.50 และ S.D. = 0.888) รองลงมาคือบิดาสอนใหเปนคนใฝที่
จะเรียนรู ( = 4.49 และ S.D. = 0.825) และบิดาสอนเรื่องการใหเกียรติผูหญิงนอยที่สุด ( = 4.07 และ S.D. = 0.909)
ความสัมพันธระหวางบิดามารดา ผลการศึกษาพบวา ความสัมพันธระหวางบิดามารดาอยูในระดับปานกลาง ( = 4.29 และ S.D. = 1.372) เมื่อ
พิจารณาเปนรายขอพบวา บิดามารดาเอาใจใสกันและกันอยางใกลชิด ถาฝายหนึ่งฝายใดปวยมากที่สุด ( = 4.89 และ S.D. = 1.230) รองลงมาคือบิดามารดา
รูสึกอึดอัดเมื่อตองเผชิญหนากัน ( = 4.75 และ S.D. = 1.540) และบิดามารดามอบของขวัญใหกัน และกันเนื่องในโอกาสตางๆ นอยที่สุด ( = 3.20 และ
S.D. = 1.508)
การรับรูบทบาทการเปนสามีของนักศึกษาชาย
ดานงานบาน ผลการศึกษาพบวา นักศึกษาชายสวนใหญรับรูบทบาทการเปนสามีดานงานบานในระดับมาก ( = 3.76 และ S.D. = 0.665) เมื่อ
พิจารณาเปนรายขอพบวา นักศึกษาชายรับรูบทบาทในขอการซอมแซมเครื่องใชในบาน และการซอมแซมเล็กๆ นอยๆ มากที่สุด ( = 4.47 และ S.D. = 0.609
และ 0.599 ตามลําดับ) รองลงมาคือการทําความสะอาดดูแลบริเวณรอบๆ บาน ( = 4.12 และ S.D. = 0.792) และการจัดการซอมแซมเสื้อผาเครื่องนุงหมนอย
ที่สุด ( = 2.97 และ S.D. = 1.157)
ดานการอบรมเลี้ยงดูบุตร ผลการศึกษาพบวา นักศึกษาชายสวนใหญรับรูบทบาทการเปนสามีดานการอบรมเลี้ยงดูบุตรในระดับมาก ( = 4.45
และ S.D. = 0.670) เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา นักศึกษาชายรับรูบทบาทในขอการสอนใหบุตรรูจักหลีกเลี่ยงการใชสิ่งเสพติดและอบายมุขทุกชนิดมากที่สุด
( = 4.62 และ S.D. = 0.632) รองลงมาคือการใหคําปรึกษาเรื่องการเรียนของบุตร ( = 4.55 และ S.D. = 0.604) และการมีสวนรวมในการดูแลอาหารการกิน
ของบุตรเมื่อยังอยูในวัยเด็กนอยที่สุด ( = 4.28 และ S.D. = 0.656)
ดานเศรษฐกิจ ผลการศึกษาพบวา นักศึกษาชายสวนใหญรับรูบทบาทการเปนสามีดานเศรษฐกิจในระดับมาก ( = 4.42 และ S.D. = 0.755) เมื่อ
พิจารณาเปนรายขอพบวา นักศึกษาชายรับรูบทบาทในขอการเปนผูหารายไดเลี้ยงครอบครัวมากที่สุด ( = 4.65 และ S.D. = 0.583) รองลงมาคือการสะสม
ทรัพยไวเพื่อชวยในการสรางฐานะ ( = 4.57 และ S.D. = 0.600) และการเปนผูกําหนดคาใชจายรายเดือนของครอบครัวนอยที่สุด ( = 4.01 และ S.D. =
0.932)
ดานสัมพันธภาพของคูสมรส ผลการศึกษาพบวา นักศึกษาชายสวนใหญรับรูบทบาทการเปนสามีดานสัมพันธภาพของคูสมรสในระดับมาก
( = 4.48 และ S.D. = 0.678) เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา นักศึกษาชายรับรูบทบาทในขอการปรึกษาหารือและแกปญหารวมกันมากที่สุด ( = 4.68 และ
S.D. = 0.538) รองลงมาคือการดูแลภรรยาเมื่อเจ็บปวย ( = 4.67 และ S.D. = 0.538) และการมอบของขวัญเนื่องในโอกาสตางๆ นอยที่สุด ( = 4.12 และ S.D.
= 0.836)
สรุปไดวา นักศึกษาชายมีการรับรูบทบาทของสามีอยูในระดับมาก ( = 4.28 และ S.D. = 0.854)

4. สรุปผล
การศึกษาเรื่องการรับรูบทบาทการเปนสามีของนักศึกษาชาย ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชธานี เนื่องจากจํานวนหนาที่จํากัด คณะผูวิจัยไม
สามารถบรรจุการทดสอบสมมติฐานไวในผลงานวิจัยนี้ได ผูอานที่สนใจในรายละเอียดสามารถศึกษาไดจากฉบับเต็ม (ปนธร ธรรมสัตยและคณะ, 2554) ซึง่
ผลการทดสอบสมมติฐานความสัมพันธของตัวแปรอิสระทั้ง 7 ตัว ซึ่งกําหนดใหมีอิทธิพลทางบวกกับการศึกษาเรื่องการรับรูบทบาทการเปนสามีของ
นักศึกษาชาย มีจํานวนตัวแปรอิสระจํานวน 5 ตัว ที่เปนไปตามสมมติฐานที่วางไว ไดแก การไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับบทบาทของสามี การไดรับการ
เลี้ยงดูจากบิดาในวัยเด็ก ความรูสกึ มีคุณคาในตนเอง เจตคติที่มีตอบิดา และ ความสัมพันธระหวางบิดามารดาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
การไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับบทบาทของสามี อธิบายไดวาการไดรับขอมูลมีผลตอการรับรูเนื่องจากความเขมหรือการเกิดซ้ําๆ กัน ซึ่งสอดคลองกับ
การศึกษาของเบญจมาศ โพธิ์นอย (2532: 30) ที่กลาววาผูเปนบิดาสวนมากจะมีการเรียนรูบทบาทของตนเองจากประสบการณที่เคยถูกเลี้ยงดูมากอน
การไดรับการเลี้ยงดูจากบิดาในวัยเด็ก อธิบายไดวาการไดรับการเลี้ยงดูจากบิดาในวัยเด็กจะทําใหบุตรมีความใกลชิดและผูกพันกับบิดาเชนเดียวกับ
มารดา บุตรจะเห็นความสําคัญของบิดาทําใหบุตรเกิดความรัก ความไววางใจในตัวบิดาจึงเกิดการเลียนแบบความเปนชายจากบิดาของตน ซึ่งสอดคลองกับ
การศึกษาของกิติกร มีทรัพย (2532: 5) ที่กลาววาเด็กผูชายที่มาจากครอบครัวที่มีบิดาใหความรักความอบอุนและเปนแบบอยางที่ดีแกบุตร จะทําใหเด็กสา
มารรถรับรูและพัฒนาสูบทบาทการเปนบิดาที่ดี
ความรูสึกมีคุณคาในตนเอง อธิบายไดวา ความรูสึกมีคุณคาในตนเองเปนผลทําใหมีความภูมิใจ มีการยอมรับนับถือตนเอง มีความเชื่อมั่นในตนเอง
และรับรูวาตนเองมีความสามรถ สอดคลองกับผลการศึกษาของจารุวรรณ ชุปวา (2541: 67) ซึ่งพบวาความรูสึกมีคุณคาในตนเองมีความสัมพันธกับการ
แสดงบทบาทการเปนบิดาของคูสมรส
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เจตคติที่มีตอบิดา ผลการศึกษาสอดคลองกับของปนัดดา จั่นผอง (2541: 127) ที่พบวาเจตคติที่มีตอบิดามีความสัมพันธกับการรับรูบทบาทการเปน
บิดาของนักศึกษาชายระดับอาชีวศึกษาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ นั่นคือความคิดเห็นหรือความเชื่อของบุคคลตอสิ่งใดยอมมีอิทธิพลตอการรับรูของบุคคล
ตอสิ่งนั้น (กันยา สุวรรณแสง, 2536: 49)
ความสัมพันธระหวางบิดามารดา อธิบายไดวา ความสัมพันธระหวางบิดามารดาเปนพื้นฐานการเรียนรู การเลียนแบบของบุตร เปนกุญแจสําคัญตอ
พฤติกรรมของบุตร สอดคลองกับผลการศึกษาของวันทนีย วาสิกะสิน (2526: 104) ที่กลาววาการปฏิบัติตอกันของบิดามารดาจะประทับอยูในความทรงจํา
ของเด็กซึ่งเปนผลตอการพัฒนาบทบาททางเพศของแตละคนโดยยึดบิดามารดาเปนตนแบบ
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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อแสดงถึงความเปนไปไดวา ขาวที่เกี่ยวกับการฆาตัวตายจากหนาหนังสือพิมพไทยรายวัน อาจเปนตัวแบบหรือ
กอใหเกิดการเลียนแบบในสังคม ขาวกรณีฆาตัวตายจํานวน 591 ขาว ไดถูกจัดเก็บจากหนังสือพิมพ 14 ชื่อหนังสือพิมพในชวงเวลา 2 ป (1 มกราคม 2552 – 31
ธันวาคม 2553) สําหรับการวิเคราะหขอมูลใชสถิติเชิงบรรยายและการวิเคราะหเนื้อหา ตามกรอบแนวคิดของกระบวนการเรียนรูทางสังคม
ผลการศึกษาแสดงใหเห็นวา ขาวการฆาตัวตายที่นําเสนอในหนังสือพิมพไทยรายวันเกือบทั้งหมดมีรายละเอียดอยางมากเกี่ยวกับสาเหตุของการ
ฆาตัวตาย โดยพบวา ปญหาความรักเปนสาเหตุที่ไดถูกนําเสนอบอยที่สุด สวนวิธีการฆาตัวตายที่ถูกนําเสนอบอย คือ การแขวนคอ การยิงตนเองดวยปน และ
การกระโดดตึก ตามลําดับ นอกจากนี้ ยังมีการเสนอจดหมายลาตายในขาวดวย สวนการจัดวางขาวในหนาหนังสือพิมพพบวา ขาวการฆาตัวตายสวนใหญแม
จะมิไดถูกนําเสนอภายใตหัวขอขาวใหญ แตก็ถูกนําเสนอในหนาแรก
ดังนั้น ขอเสนอแนะจากการวิจัยในครั้งนี้คือ ผูรายงานขาวพึงมีความระมัดระวังในการเสนอขาวเกี่ยวกับการฆาตัวตาย โดยมีความรับผิดชอบที่จะ
ไมเสนอขาวดวยรายละเอียดที่มากเกินไป
คําสําคัญ: การฆาตัวตาย แบบอยาง หนังสือพิมพ

Abstract
The objective of this study was to identify that there was a possibility that news of suicides in Thai newspapers might serve as a model or cause some
imitative behavior in society. 591 news stories regarding suicide causes were clipped from 14 newspapers for the period of two years (January 1, 2009 –
December 31, 2010). Data were analyzed by using descriptive statistics and content analysis within a framework of Social Learning Processes.
The finding revealed that almost all of the news of suicides in the newspapers had too much detail. Regarding the suicidal causes, it was found that love
problems were mostly reported. For the methods used to commit suicide, hanging, shooting oneself, and jumping from a high building were most often
reported in the news. Moreover, suicide notes were also reported. Concerning the newspaper layout, although the news about suicides was not under banner
headings, they were mostly found on the front page.
Consequently, the study’s recommendation is that reporters should be very careful in reporting suicide news. In particular, fewer details should be
reported responsibly.
Keywords: Suicide, Model, Newspaper.

บทนํา

จากสถานการณปจจุบัน ประเทศไทยตองเผชิญหนากับวิวัฒนาการการเปลี่ยนแปลงบริบททั้งทางดานสังคม การเมือง เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม
ตลอดจนภัยพิบัติทางธรรมชาติ ที่สงผลกระทบตอวิถีการดําเนินชีวิตประวันและภาวะสุขภาพของคนในสังคม สิ่งเหลานี้เปนเหตุใหประเทศไทยตองตกอยู
ทามกลางภาวะวิกฤตตางๆ ที่ถูกสั่งสมและบมเพาะผานชวงเวลาอันยาวนาน จนกลายสภาพเปนปญหาสังคมที่เรื้อรัง บั่นทอนความสงบสุขของคนในสังคม
ซึ่งยากตอการจัดการและแกไขปญหาใหหมดไปเปนอยางยิ่ง ไมวาจะเปนสถานการณความไมสงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต ความยัดแยงทางอุดมการณ
และความคิดเห็นทางการเมือง ที่ยังไมสามารถหาแนวทางปรองดองที่เห็นพองตองกันได รวมถึงการเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติอยูบอยครั้ง อาทิ น้ําปาไหล
หลาก น้ําทวมฉับพลัน ดินโคลนถลม เปนตน อันกอใหเกิดความสูญเสียมากมายทั้งชีวิตและทรัพยสินของทั้งประชาชนและสังคมสวนรวม นอกจากนี้
อุดมการณการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศใหเจริญกาวหนาตามแบบระบบทุนนิยม ซึ่งใชเงินเปนตัวตั้งกอใหเกิดความเลื่อมล้ําทางเศรษฐานะระหวางคน
รวยกับคนจนมากยิ่งขึ้น ครอบงําใหคนในสังคมเสพติดความสุขจากกระแสวัตถุนิยมและบริโภคนิยมอยางขาดสติ อาทิเชน โทรศัพทมือถือ สินคาแบรนด
เนม รถยนต เปนตน จนกลายเปนการแขงขันทางสถานภาพของคนในสังคม ซึ่งเปนตนตอของปญหาที่ตามมาอีกมากมาย อาทิ การมุงแสวงหากําไร หรือ
การเติบโตของเศรษฐกิจที่มีการทําลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ทําใหเกิดปญหาภาวะโลกรอน ปญหามลพิษ (สถาบันวิจัยประชากรและสังคม,
2552) จึงเปนเหตุใหคนในสังคมมีแนวโนมการเกิดปญหาสุขภาพจิตและมีความเครียดเพิ่มสูงขึ้น และทวีความรุนแรงมากขึ้น จนอาจนําไปสูปญหาความ
รุนแรงตางๆ ได ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงตางๆ และการเติบโตอยางรวดเร็วของระบบเศรษฐกิจ ยังสงผลตอระบบสังคมของไทยจากในอดีตที่เคยเปนสังคม
แหงการชวยเหลือเกื้อกูลกันกลับกลายเปนสังคมแหงการแกงแยงแขงขัน คนในสังคมไทยจํานวนหนึ่งตองอยูอยางโดดเดี่ยวในสังคม (social isolation) ขาด
คุณภาพชีวิตที่ดี (poor quality of life) และไมสามารถทนตอการเปลี่ยนแปลงอันรวดเร็ว รวมถึงภาวะกดดันทางสังคมตางๆ ได ทางเลือกหนึ่งที่ถูกคนใน
สังคมเหลานี้นํามาใชเพื่อเปนชองทางแหงการหลุดพนจากสภาวการณทั้งปวงที่รุมเรา คือ การ ฆาตัวตาย (ธีระ สินเดชารักษ และคณะ, 2548)
จากรายงานขององคการอนามัยโลก (WHO: World Health Organization) ระบุวา สถานการณการฆาตัวตายของประชากรทั่วโลก มีสาเหตุหลักมาจาก
ความเจ็บปวยทางจิต ซึ่งมีผลทําใหตัวเลขจํานวนผูฆาตัวตายทั่วโลกพุงสูงขึ้น ปจจุบัน ตัวเลขผูเสียชีวิตจากการฆาตัวตายสูงถึงปละประมาณ 1 ลานคน หรือ
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วันละ 2,739 คน เฉลี่ยชั่วโมงละ 114 คน หรือนาทีละ 2 คน องคการอนามัยโลก (WHO) คาดการณวา ในป พ.ศ. 2563 จะมีตัวเลขผูฆาตัวตายสูงถึง 1.5 ลาน
คน (World Health Organization, 2008)
การฆาตัวตาย นับเปนปญหาสําคัญทางการสาธารณสุขและสังคม ทั้งในระดับชาติและระดับโลก การฆาตัวตายสงผลกระทบอยางมากตอการพัฒนา
ประเทศ โดยเฉพาะในภาพรวมของระบบเศรษฐกิจ เนื่องจากรัฐบาลไทยตองสูญเสียทรัพยากรบุคคลอันเปนกําลังสําคัญตอการพัฒนาความเจริญของประเทศ
นอกจากนี้ การฆาตัวตายยังสงผลกระทบตอสุขภาพจิตของญาติและผูใกลชิดอีกดวย การฆาตัวตายจึงเปนดัชนีบงชี้สภาวการณทางสังคมไดเปนอยางดี
ขอมูลจากกระทรวงสาธารณสุข ระบุวา สถิติการฆาตัวตายของประเทศไทยอยูในอันดับที่ 71 ของโลก (สถาบันวิจัยประชากรและสังคม, 2552) และอันดับ
ที่ 8 ของประเทศจากสาเหตุการเสียชีวิตทั้งหมด (ทวี ตั้งเสรี และคณะ, 2551) ขอมูลจากใบมรณบัตรของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย พบวา ในชวงป
พ.ศ. 2541-2550 ประเทศไทยมีตัวเลขจํานวนผูฆาตัวตายสําเร็จ เฉลี่ยอยูที่ 4,442 คนตอป โดยในป พ.ศ. 2542 ที่มีอัตราการฆาตัวตายสูงที่สุด มีจํานวนตัวเลขผู
ฆาตัวตายสําเร็จเพิ่มสูงขึ้นมากถึง 5,200 ราย คิดเปน 8.6 ตอประชากรแสนคน ซึ่งสาเหตุหลักเกิดจากการไดรับผลกระทบจากภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจ เปนเหตุ
ใหประเทศไทยตองเผชิญกับความสูญเสียอยางมาก เฉพาะการฆาตัวตายสําเร็จของเพศชายสามารถคํานวณเปนความสูญเสียได 147,988 DALYs (Disability
Adjusted Life Year: จํานวนปที่มีการสูญเสียสุขภาวะ) สามารถคิดเปนมูลคาความสูญเสียทางเศรษฐกิจไดไมต่ํากวา 5,500 บาท (อภิชัย มงคล และคณะ, 2548)
จากการรายงานการศึกษาขององคการอนามัยโลก ระบุวา การรายงานขาวผานชองทางตางๆ ของสื่อมวลชน มีอิทธิพลอยางมากตอทัศนคติของชุมชน
ความเชื่อและพฤติกรรม การเมืองและเศรษฐกิจ รวมทั้งแนวทางการปฏิบัติทางสังคมดวย ตัวอยางเชน เมื่อยอนกลับไปในเหตุการณเดือนสิงหาคม ป ค.ศ.
1962 ภายหลังการเสียชีวิตจากการกินยาเกินขนาดของมาริลีน มอนโร (Marilyn Monroe) ไดเกิดปรากฏการณที่หญิงสาวผมบรอนดนําวิธีการนี้ไปใชเพื่อฆา
ตัวตายสูงถึง 197 คน ทําใหตัวเลขอัตราการฆาตัวตายเพิ่มสูงขึ้นถึงรอยละ 12 (Loren Coleman, 2004) ตอมาในป ค.ศ. 1974 ประเทศเยอรมนีมรี ายงานจํานวน
การฆาตัวตายของเด็กหนุมดวยวิธีการยิงตัวตายเพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากไดรับอิทธิพลมาจากนวนิยายเรื่อง แวรเธอรระทม (Die Leiden des jungen Werther)
ผลงานของมหากวีโยฮัน วอลฟกัง ฟอน เกอเธอ (Johann Wolfgang von Geothe) ซึ่งเปนเรื่องราวของเด็กหนุมที่ยิงตัวตายเพราะผิดหวังจากความรัก และใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา ภายหลังการวางจําหนายของหนังสือเรื่อง ไฟนอล เอ็กซิท (Final Exit) ของเดเร็ก ฮัมฟรี (Derek Humphry) ไดบรรยายถึงวิธกี ารฆาตัว
ตายของผูปวยระยะสุดทายไวอยางละเอียด ซึ่งตอมารายละเอียดเนื้อหาของหนังสือเลมนี้ ถูกนําไปตีพิมพลงบนหนา 1 ของหนังสือพิมพ เปนเหตุใหผูที่
ไดรับความทุกขทรมานจากการเจ็บปวยนําวิธีการฆาตัวตายไปใช (World Health Organization, 2008) จึงอาจเชื่อไดวา การรายงานขาวการฆาตัวตายของ
หนังสือพิมพอาจจะเปนตัวแบบใหกับคนในสังคม และสงผลตอแนวโนมของอัตราการฆาตัวตายที่เพิ่มสูงขึ้นดวย
จากความสําคัญของปญหาการฆาตัวตายตามที่กลาวมาแลวขางตน จึงเปนเหตุจูงใจใหผูวิจัยสนใจที่จะศึกษาในประเด็นเกี่ยวกับการฆาตัวตายจากขาว
หนังสือพิมพไทยรายวัน โดยมีความมุงหวังที่จะไดทราบถึงรายละเอียดรูปแบบหรือวิธีการฆาตัวตาย ผานชองทางขาวจากหนังสือพิมพไทยรายวัน รวมถึง
การมุงหวังเพื่อใหทราบถึงสาเหตุ พฤติกรรม ความถี่และระยะหางของชวงเวลา และลักษณะทางประชากรของผูฆาตัวตาย ตลอดจนรูปแบบการรายงานขาว
จากหนังสือพิมพไทยรายวัน อันอาจเปนตัวแบบการฆาตัวตาย ดวยการวิเคราะหเนื้อหาการรายงานขาวตามกรอบแนวคิดทฤษฎีการเรียนรูทางสังคม (Social
learning theory) ของอัลเบิรต แบนดูรา (Albert Bandura) ดวยความคาดหวังวา ขอมูลที่ไดจะเปนขอมูลอันเปนประโยชนอยางยิ่งตอการเสนอแนวทางแกไข
ปญหาที่เกี่ยวเนื่องกับอิทธิพลของการรายงานขาวของสื่อมวลชนกับปญหาการฆาตัวตายตอไป
วัตถุประสงค
การวิจัยครั้งนี้ มุงจะแสดงโอกาสหรือความเปนไปไดวา ขาวที่เกี่ยวกับการฆาตัวตายจากหนังสือพิมพไทยรายวัน อาจกอใหเกิดการเลียนแบบหรือเปน
ตัวแบบตอคนในสังคม ซึ่งมีวัตถุประสงคเฉพาะดังนี้
1.เพื่อศึกษาสาเหตุและพฤติกรรมการฆาตัวตายของบุคคลที่อาจเปนตัวแบบจากขาวหนังสือพิมพไทยรายวัน
2.เพื่อศึกษาลักษณะทางประชากรของบุคคลที่อาจเปนตัวแบบการฆาตัวตายจากขาวหนังสือพิมพไทยรายวัน
3.เพื่อศึกษาความถี่และระยะหางของพฤติกรรมการฆาตัวตายของบุคคลที่อาจเปนตัวแบบจากขาวหนังสือพิมพไทยรายวัน
4.เพื่อวิเคราะหรูปแบบและเนื้อหาการรายงานขาวการฆาตัวตายจากขาวหนังสือพิมพไทยรายวัน โดยใชแนวคิดทฤษฎีการเรียนรูทางสังคม (Social
learning theory) ของอัลเบิรต แบนดูรา (Albert Bandura)
การวิจัยนี้ จึงเปนการศึกษาเฉพาะกรณีการฆาตัวตายจากขาวหนังสือพิมพไทยรายวัน จํานวน 14 ฉบับ ตั้งแต 1 มกราคม 2552 ถึง 31 ธันวาคม 2553
ทั้งนี้ การศึกษาครั้งนี้ยังไดกําหนดขอบเขตของการฆาตัวตาย โดยไมครอบคลุมถึงการฆาตัวตายหมู (Mass suicide) และการระเบิดฆาตัวตาย (Suicide
bombing) มุ งเพี ยงเพื่ อให คํ าตอบเกี่ ยวกั บลั กษณะของตั วแบบ พฤติ กรรมของตั วแบบ และสาเหตุ ที่ ทําใหตั วแบบฆ าตั วตาย ซึ่ งถู กรายงานข าวใน
หนังสือพิมพไทยรายวันที่มีรูปแบบและเนื้อหา อันอาจสรางความสนใจใหกับผูอาน และ มิไดมีวัตถุประสงคเพื่อตอบคําถามวา ขาวอันเปนตัวแบบใน
หนังสือพิมพไทยรายวันเปนสาเหตุใหเกิดการฆาตัวตายตามแบบ อยางไรก็ตาม การวิจัยครั้งนี้ไดนําเสนอขอมูลและการวิเคราะหตามทฤษฎีเพื่อใหเห็น
แนวโนมของการฆาตัวตายวาอาจจะไดรับอิทธิพลจากขาวในหนังสือพิมพไทยรายวันได

วิธีการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยใชระเบียบวิธีการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research) ซึ่งใชแบบเก็บรวบรวมการรายงานขาวการฆาตัวตายจากหนังสือพิมพ
ไทยรายวัน เปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล และใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistic) ในการวิเคราะหขอมูลทางประชากร และขอมูลทั่วไปของ
หนังสือพิมพ ดวยการหาคารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) การแจกแจงความถี่) เพื่ออธิบายคุณลักษณะของขอมูลที่เก็บรวมรวมไดเปนหลัก
ผูวิจัยไดกําหนดเกณฑการคัดเลือกแหลงขอมูลและตัวแบบ ดังนี้ (1) ตองเปนรายงานขาวการฆาตัวตายที่ตีพิมพลงสื่อสิ่งพิมพประเภทหนังสือพิมพ (2)
ตองเปนรายงานขาวการฆาตัวตายที่ตีพิมพลงหนังสือพิมพฉบับภาษาไทย (3) ตองเปนรายงานขาวการฆาตัวตายที่ตีพิมพลงหนังสือพิมพเพื่อจําหนายแบบ
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รายวัน (4) ตองเปนรายงานขาวการฆาตัวตายที่ตีพิมพลงหนังสือพิมพไทยรายวัน อยางนอย 1 ฉบับ จากจํานวนหนังสือพิมพทั้งหมด 14 ฉบับ ไดแก กรุงเทพ
ธุรกิจ ขาวสด คม-ชัด-ลึก เดลินิวส ไทยรัฐ ไทยโพสต แนวหนา บานเมือง ผูจัดการรายวัน พิมพไทย โพสต ทูเดย มติชน โลกวันนี้ และสยามรัฐ (5) ตองเปน
รายงานขาวการฆาตัวตายที่ตีพิมพลงหนังสือพิมพไทยรายวัน ระหวางฉบับวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2552 ถึงฉบับวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 ตองเปนการ
รายงานขาวของบุคคลซึ่งกระทําการใดๆ ที่มีลักษณะเปนการทําลายตนเอง เพื่อตองการจบชีวิตตนเอง ดวยความตั้งใจ สมัครใจ หรือเจตนาที่จะตายและได
เสียชีวิตจากการกระทํานั้น ทั้งนี้ ไมครอบคลุมถึงการเสียชีวิตดวยระเบิดฆาตัวตาย (Suicide bombing) และการฆาตัวตายหมู (Mass suicide)

ผลการวิจัย
1. ความถี่และระยะหางของการรายงานขาวการฆาตัวตายอันอาจเปนตัวแบบในหนังสือพิมพไทยรายวัน
จากการที่ผูวิจัยไดรวบรวมรายงานขาวการฆาตัวตายจากหนังสือพิมพไทยรายวัน จํานวน 14 ฉบับ โดยเริ่มตั้งแตวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2552 ถึงวันที่ 31
มกราคม พ.ศ. 2553 นั้น สามารถรวบรวมรายงานขาวการฆาตัวตายได จํานวน 591 ขาว ซึ่งเปนขาวการฆาตัวตายที่รายงานซ้ําและรายงานตอเนื่อง และจาก
จํานวนดังกลาว มี 342 ขาว เปนขาวการฆาตัวตายที่ไมซ้ํากรณีกัน
พบวา ในป พ.ศ. 2552 หนังสือพิมพไทยรายวันมีการรายงานขาวการฆาตัวตาย จํานวน 78 วันจากจํานวน 365 วันใน 1 ป หรือคิดเปนรอยละ 21.37 ของ
จํานวนวันในป พ.ศ. 2552 โดยเดือนตุลาคม พ.ศ. 2552 มีจํานวนวันที่มีการรายงานขาวการฆาตัวตายมากที่สุด คือ จํานวน 16 วัน คิดเปนรอยละ 51.61 จาก
จํานวน 31 วัน และในป พ.ศ. 2553 หนังสือพิมพไทยรายวันมีการรายงานขาวการฆาตัวตาย จํานวน 198 วันจากจํานวน 365 วันใน 1 ป หรือคิดเปนรอยละ
54.25 ของจํานวนวันในป พ.ศ. 2553 โดยเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2553 มีจํานวนวันที่มีการรายงานขาวการฆาตัวตายมากที่สุด คือ จํานวน 25 วัน คิดเปนรอยละ
83.33 จากจํานวน 30 วัน อยางไรก็ตาม จากจํานวน 10 วันที่มีการรายงานขาวการฆาตัวตายนอยที่สุด อาจกลาวไดอีกนัยหนึ่งวา ในทุกๆ 3 วัน จะพบวามี
รายงานขาวการฆาตัวตายจากหนังสือพิมพไทยรายวันอยางนอย 1 ขาว
นอกจากนี้ ยังมีการรายงานขาวการฆาตัวตายจากหนังสือพิมพไทยรายวันอยางตอเนื่องกันเปนระยะเวลานานที่สุด คือ ระหวางวันที่ 20-29 พฤศจิกายน
พ.ศ. 2553 รวมระยะเวลารายงานขาวการฆาตัวตายตอเนื่องกัน จํานวน 10 วัน คิดเปนรอยละ 33.33 จากจํานวน 30 วัน และยังพบดวยวา การรายงานขาวการฆา
ตัวตายจากหนังสือพิมพไทยรายวันที่มีระยะเวลาหางกันมากที่สุดคือ ระหวางวันที่ 13-22 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2553 รวมระยะเวลารายงานขาวการฆาตัวตาย
หางกัน จํานวน 10 วัน คิดเปนรอยละ 32.26 จากจํานวน 31 วัน
จากจํานวนรายงานขาวการฆาตัวตายจากหนังสือพิมพไทยรายวันเปรียบเทียบระหวางป พ.ศ. 2552 กับป พ.ศ. 2553 พบวา ในป พ.ศ. 2553 มีการรายงาน
ขาวการฆาตัวตายมากกวาป พ.ศ. 2553 มีเพียงเดือนตุลาคม พ.ศ. 2552 เทานั้น ที่จํานวนการรายงานขาวการฆาตัวตายมากกวาเดือนตุลาคม พ.ศ. 2553 อาจสรุป
ไดวา ขาวการฆาตัวตายอยูในความสนใจของสื่อมวลชนและประชาชนทั่วไปมากขึ้น นอกจากนี้ จํานวนความถี่ของการรายงานขาวการฆาตัวตายจาก
หนังสือพิมพไทยรายวันที่เพิ่มสูงขึ้นในป พ.ศ. 2553 อาจเปนตัวแบบการฆาตัวตายได
2. ลักษณะทางประชากรและสังคมของบุคคลที่อาจเปนตัวแบบการฆาตัวตายจากขาวหนังสือพิมพไทยรายวัน
จากผลการวิจัยพบวา บุคคลที่อาจเปนตัวแบบการฆาตัวตายจากขาวหนังสือพิมพไทยรายวัน ในชวงป พ.ศ. 2552-2553 จําแนกตามลักษณะทางประชากร
และสังคม พบวา เพศชายมีจํานวนผูฆาตัวตายสูงถึง 256 ราย คิดเปนรอยละ 73.14 ซึ่งเปนจํานวนที่มากกวาเพศหญิงถึง 2.72 เทา ในจํานวนนี้ยังพบดวยวา มี
การฆาตัวตายดวยความยินยอมพรอมใจของทั้งเพศชายและเพศหญิง จํานวน 8 คู
ชวงอายุของบุคคลที่อาจเปนตัวแบบที่มีการฆาตัวตายสูงที่สุด คือ ชวงอายุ 20-29 ป และชวงอายุ 30-39 ป ซึ่งมีผูฆาตัวตายเทากัน คือ จํานวน 79 ราย คิด
เปนรอยละ 22.57 นอกจากนี้ ยังพบวา อายุนอยที่สุดของบุคคลที่อาจเปนตัวแบบที่มีการฆาตัวตาย คือ อายุ 9 ป และอายุมากที่สุด คือ อายุ 84 ป จากผลการ
วิเคราะหขอมูลการฆาตัวตาย พบวา ชวงอายุที่มีจํานวนการฆาตัวตายสูงที่สุด มีความสอดคลองกับอาชีพของบุคคลที่อาจเปนตัวแบบการฆาตัวตายดวย โดย
อาชีพที่มีจํานวนผูฆาตัวตายสูงที่สุด คือ ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ อาทิ ขาราชการตํารวจ ขาราชการครู มีจํานวนสูงถึง 43 ราย คิดเปนรอยละ 12.29 และ
ระดับการศึกษาของบุคคลที่อาจเปนตัวแบบที่มีการฆาตัวตายสูงที่สุด คือ ระดับปริญญาตรี มีจํานวน 13 ราย คิดเปนรอยละ 3.71
3. สาเหตุและพฤติกรรมการฆาตัวตายของบุคคลที่อาจเปนตัวแบบจากขาวหนังสือพิมพไทยรายวัน
สาเหตุและปญหาที่นําไปสูพฤติกรรมการตัดสินใจฆาตัวตายของบุคคลที่อาจเปนตัวแบบจากขาวหนังสือพิมพไทยรายวัน ในชวงป พ.ศ. 2552-2553
พบวา ความรัก ซึ่งมีจํานวนสูงถึง 58 ขาว คิดเปนรอยละ 16.96 เปนสาเหตุและปญหาสําคัญอันดับตนๆ
วิธีการและเครื่องมือหรืออุปกรณที่เลือกใชในการฆาตัวตายของบุคคลที่อาจเปนตัวแบบจากขาวหนังสือพิมพไทยรายวัน ในชวงป พ.ศ. 2552-2553 พบ
การฆาตัวตายวิธีการรัด ผูก หรือแขวนคอ มีจํานวนมากถึง 114 ขาว คิดเปนรอยละ 33.33 โดยใชเชือก ผา วัสดุเทียมเชือก เปนเครื่องมือหรืออุปกรณ จํานวน
มากถึง 99 ขาว คิดเปนรอยละ 28.29 โดยเลือกใชบานหรืออาคารสูงสําหรับพักอาศัย จํานวน 207 ขาว คิดเปนรอยละ 60.53 เปนสถานที่ฆาตัวตาย
นอกจากนี้ ยังพบดวยวา มีการแสดงพฤติกรรมที่มีนัยยะถึงความตองการตาย กอนการลงมือกระทําการฆาตัวตายใน 2 ลักษณะ คือ (1) เขียนเปนจดหมาย
ลาตาย (Suicide note) หรือขอความสั้นเปนลายลักษณอักษรในที่เกิดเหตุ ซึ่งมีจํานวนมากถึง 54 ขาว คิดเปนรอยละ 15.79 และ(2) แสดงพฤติกรรมถึงความ
ตองการตาย อาทิ คําพูด พยายามฆาตัวตาย เปนตน มีจํานวนมากถึง 46 ขาว คิดเปนรอยละ 13.45
4. รูปแบบและเนื้อหาการรายงานขาวการฆาตัวตายจากขาวหนังสือพิมพไทยรายวัน โดยใชแนวคิดทฤษฎีการเรียนรูทางสังคม (Social Learning Theory)
ของอัลเบิรต แบนดูรา (Albert Bandura)
(1) กระบวนการใสใจ (Attention process) เปนกระบวนการที่สําคัญมาก ซึ่งเปนการเรียนรูโดยอาศัยการสังเกตจากพฤติกรรมของตัวแบบ ดังนั้น รูปแบบ
การจัดวางหนารายงานขาวฆาตัวตายบนหนาหนังสือพิมพ พบวา หนาหนังสือพิมพที่มีการจัดวางหนารายงานขาวฆาตัวตายมากที่สุด คือ หนา 1 มีจํานวน 145
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ขาว คิดเปนรอยละ 42.40 โดยสวนใหญพบวา การรายงานขาวการฆาตัวตายจะเปนการพาดหัวขาวรองมากที่สุด คือ มีจํานวน 166 ขาว คิดเปนรอยละ 48.54 ใช
ตัวอักษรขนาดความสูง ระหวาง 1 – 2.5 เซนติเมตร เปนอักษรตัวหนา และมีภาพประกอบขาวการฆาตัวตาย จํานวนมากถึง 30 ขาว คิดเปนรอยละ 8.77 มีการใช
ถอยคําและสํานวนภาษาที่ดึงดูดความสนใจของผูเลียนแบบได นั่นคือ มีการใชสํานวนภาษาที่กลาวบุคคลที่อาจเปนตัวแบบการฆาตัวตายที่แสดงถึงความมี
เกียรติในสังคม มีความสามารถสูง มีชื่อเสียง และหนาตาดี ในการพาดหัวขาว
(2) กระบวนการจําจดพฤติกรรม (Retention process) และกระบวนการเลียนแบบพฤติกรรม (Reproduction process) เปนกระบวนการที่ผูเลียนแบบได
บันทึกสิ่งที่สังเกตไดจากตัวแบบและเก็บไวในความจําระยะยาว ซึ่งหากผูเลียนแบบสามารถอธิบายพฤติกรรมหรือการกระทําของบุคคลอันอาจเปนตัวแบบได
ดวยคําพูดหรือมโนภาพ พฤติกรรมนั้นก็จะเปลี่ยนเปนการกระทําเลียนแบบตัวแบบ ซึ่งการกระทําเลียนแบบอาจทําไดเหมือนมาก คลายคลึง หรืออาจทําได
ดีกวาตัวแบบ ดังนั้น หากผูเลียนแบบไดบันทึกพฤติกรรมการฆาตัวตายของบุคคลที่อาจเปนตัวแบบซ้ําๆ หรือบอยๆ เปนจํานวนมาก พบวาในชวงป พ.ศ.
2552-2553 มีการรายงานขาวการฆาตัวตายจากขาวเดียวกัน โดยรายงานซ้ํา 2 ฉบับและ 4 ฉบับ จํานวนมากที่สุด คือ 65 ขาว คิดเปนรอยละ 19.01 และมี
รายละเอียดของพฤติกรรมนั้นมากพอ ก็อาจเปนไปไดที่ผูเลียนแบบจะแสดงพฤติกรรมการฆาตัวตายอยางตัวแบบ ซึ่งพฤติกรรมการฆาตัวตายนี้ สามารถจําจด
ไดจากรายละเอียดเนื้อหาขาวและการบรรยายเหตุการณที่เกิดขึ้น เชน รายละเอียดวิธีการฆาตัวตาย เปนตน
(3) กระบวนการแรงจูงใจ (Motivation process) พบวา รอยละ 100 เปนการฆาตัวตายสําเร็จ ทั้งนี้ การฆาตัวตายสามารถวิเคราะหตามกระบวนการแรงจูงใจ
ได 2 ประการ คือ (1) การไดรับรางวัล นั่นคือ การที่ผูเลียนแบบแสดงพฤติกรรมการฆาตัวตาย เพื่อใหตนเองหลุดพนจากความทุกข จากปญหาชีวิตที่ไม
สามารถหาวิธีการแกไขปญหาได อาทิ ปญหาความรักที่ไมสมหวัง ปญหาหนี้สินที่สามารถชดใชคืนได หรือการเจ็บปวยทางรางกายที่ไมสามารถรักษาให
หายขาดไดเหลานี้เปนตน (2) การไดรับโทษ นั่นคือ การที่ผูเลียนแบบแสดงพฤติกรรมการฆาตัวตาย เพื่อใหตนเองหลุดพนจากการตองรับโทษทางกฎหมาย
จากการกระทําความผิดของตนเอง อาทิ การฆาตัวตายเพื่อหนีโทษความผิดฐานคาขายหรือเสพยาเสพติด หนีโทษความผิดฐานลวงละเมิดทางเพศ และโทษ
ความผิดฐานฆาตกรรมบุคคลอื่น เหลานี้เปนตน

การอภิปรายผล
(1) กระบวนการใสใจ (Attention process) ความใสใจของผูอานขาวเปนสิ่งสําคัญมาก ถาผูอานขาวไมมีความใสใจตอการเรียนรูดวยการสังเกต
กระบวนการเลียนแบบก็จะไมเกิดขึ้น ดังนั้น การเรียนรูจากความใสใจจึงเปนสิ่งแรกที่ผูอานขาวแบบตองมี ผูอานขาวจะตองรับรูองคประกอบสําคัญ
ของพฤติกรรมของบุคคลที่อาจเปนตัวแบบ องคประกอบที่สําคัญของบุคคลอันอาจเปนตัวแบบที่มีอิทธิพลตอการใสใจของผูอานขาวมีหลายอยาง
อาทิ ความมีเกียรติสูงในสังคม มีความสามารถสูง บุคลิกภาพดี การแตงกายดี ตลอดจนการมีอํานาจที่จะใหรางวัลหรือลงโทษ เปนตน ผูอานขาว
สามารถเรียนรูไดจากภาษาที่ใชในพาดหัวขาว ซึ่งบอกรายละเอียดลักษณะของบุคคลที่อาจเปนตัวแบบ การแสดงพฤติกรรมการฆาตัวตาย และวิธีการ
สวนใหญมักใชสํานวนภาษาที่แสดงถึงตัวตนของตัวแบบ เชน “เสี่ยพันลานแขวนคอตาย” “พริตตี้-ดิ่งตึกชั้น 9 คอนโดฯ” “นิสิตหมอป 4 ผูกคอสยอง”
เปนตน ซึ่ง สํา นวนภาษาในการพาดหัว ขาวไดใชสํานวนภาษาที่แสดงถึงสถานภาพทางสังคมของตัว แบบ นอกจากนี้ ยังพบว า มีผลการวิจัย ที่
สนับสนุนกระบวนการใสใจ ซึ่งระบุวา ขาวการฆาตัวตายเปนขาวที่ประชาชนทั่วไปใหความสนใจและมีความดึงดูดใจผูอานอยางมาก เนื่องจากเปน
การนําเสนอขาวการฆาตัวตาย ซึ่งถือเปนเรื่องราวโหดราย สยองขวัญ จึงเปนการกระตุนอารมณใหทําหนาที่สํารวจหรือคน (แอนนา สายลัดดา, 2545)
ดังนั้น ขาวการฆาตัวตายจึงมีอิทธิพลตอใสใจในกระบวนการเรียนรู เพราะสามารถดึงดูดความสนใจของผูอานได เนื่องจากธรรมชาติของมนุษยนั้น
ชอบที่จะไดรู ไดเห็น ในเรื่องราวความทุกขยากของผูอื่น การรายงานขาวการฆาตัวตายซ้ําๆ บอยๆ และการจัดวางในหนาแรกพรอมภาพประกอบ จึง
เปนการกระตุนความสนใจใหผูอานใหความใสใจได
(2) กระบวนการจดจํา (Retention process) กระบวนการเลียนแบบพฤติกรรม (Reproduction process) การที่ผูอานขาวสามารถที่จะเลียนแบบ
หรือแสดงพฤติกรรมเหมือนตัวแบบได นั่นอาจเปนเพราะวาผูอานขาวไดบันทึกสิ่งที่สังเกตไดจากบุคคลที่อาจเปนตัวแบบ และจดจําพฤติกรรมนั้นไว
ในความจํา ผูอานขาวที่สามารถอธิบายพฤติกรรมหรือการกระทําของบุคคลที่อาจเปนตัวแบบไดดวยคําพูด หรือสามารถสรางมโนภาพตอสิ่งที่ได
เรียนรูจากกระบวนการใสใจไดในใจนั้น จะเปนผูที่สามารถเลียนแบบหรือแสดงพฤติกรรมจากตัวแบบไดแมวาเวลาจะผานไปนานแลวตาม อาทิ “...
ปารค ยอง ฮา ดารา-นักรองเกาหลีชื่อดัง วัย 33 ใชสายชารจโทรศัพทมือถือผูกคอตายในบานพักที่กรุงโซล...” หรือ “...นอนคว่ําหนาเสียชีวิตจมกอง
เลือดบนที่นอนชั้นลาง สภาพนุงกางเกงขายาวสีน้ําเงิน ไมสวมเสื้อ บริเวณหนาผากมีรูกระสุนเจาะ 1 รู เลือดไหลแหงเกรอะกรัง คาดวาเสียชีวิตมาแลว
ไมต่ํากวา 6 ชั่วโมง นอกจากนี้ ยังพบอาวุธปน .357 วางอยูขางกายผูตาย...” หรือ “...โดยผูเห็นเหตุการณเลาวา เห็นผูตายขึ้นไปชั้นที่ 3 ของตึก และ
กระโดดพุงหลาวลงมากระแทกกันสาด กอนตกลงพื้นถนนเสียชีวิต...” เปนตน
ดังนั้น จึงมีโอกาสและความเปนไปไดที่การบรรยายรายละเอียดของรายงานขาวการฆาตัวตายที่มากเกินความจําเปนถึงวิธีการและเครื่องมือหรือ
อุปกรณที่ใชในการฆาตัวตาย ตลอดจนการรายงานขาวการฆาตัวตายซ้ําๆ อาจทําใหผูอานขาวการฆาตัวตายสามารถจดจําพฤติกรรมของตัวแบบไวใน
ความจําเปนมโนภาพได
(3) กระบวนการแรงจูงใจ (Motivation process) ในกระบวนการแรงจูงใจนี้ จะเกิดขึ้นไดก็ตอเมื่อผูอานขาวมีแรงจูงใจที่จะเลียนแบบพฤติกรรม
การฆาตัวตายของบุคคลที่อาจเปนตัวแบบตามที่ไดสังเกตโดยผานกระบวนการใสใจและจดจํา เนื่องจากวาการเลียนแบบพฤติกรรมนั้น อาจนํามาซึ่ง
ประโยชนแกผูอานขาว เชน การไดรับรางวัล หรือการลงโทษ
ดังนั้น จึงอาจกลาวไดวา แรงจูงใจในการแสดงพฤติกรรมการฆาตัวตายผูอานขาวนั้น อาจแสดงผลไดทั้งการหมายถึงการไดรับรางวัล และการ
ลงโทษ ซึ่งสามารถอธิบายไดจากสาเหตุและปญหาที่อาจนําไปสูการตัดสินใจฆาตัวตายของผูอานขาว
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ในสวนของการไดรับรางวัลนั้น อาจหมายถึง การฆาตัวตายสําเร็จ ดังเชน ในกรณีที่ผูอานขาวนั้นมีความทุกขทรมานตอการมีชีวิตอยูกับความ
เจ็บปวยเรื้อรังที่ไมอาจรักษาใหหายได อาทิ “...และปวยเปนโรคมะเร็ง รวมทั้งโรคเบาหวาน ความดัน มาแลวหลายป พยายามไปรักษามาแลวหลายที่
แตก็ไมหาย...” หรือ “...ผูตายปวยเปนอัมพฤกษมานานเปนเวลา 2 ป และยังมีโรคอื่นแทรกซอนเขามาอีกหลายโรค ทําใหเปนภาระกับทางครอบครัวที่
จะตองรับผิดชอบดูแลอยูตลอดเวลา ทําใหนายสุกรีเกิดความนอยใจภรรยาตนเอง...” เปนตน
และในสวนของการไดรับโทษนั้น อาจหมายถึง การฆาตัวตายสําเร็จ เพื่อเปนการไถโทษจากการกระทําความผิดตอกฎหมาย หรือการกระทํา
ความผิดตอผูอื่น ทั้งนี้ อาจเกิดขึ้นไดทั้งในกรณีที่บุคคลที่อาจเปนตัวแบบฆาตัวตายเนื่องจากสํานึกผิด หรือในกรณีตองการหนีโทษความผิดตาม
กฎหมาย อาทิ “นศ. คายาเครียดแขวนคอหนีบาป” หรือ “...งานยังไมเสร็จตามแผน เพราะนายทุนนอกระบบทวงเงินเร็วเกินไป บุญหมดแตเพียงเทานี้
ขาพเจาขอรับผิดชอบแตเพียงผูเดียว คณะกรรมการไมเกี่ยว...”
สําหรับการศึกษาแบบอยางการฆาตัวตายจากหนังสือพิมพไทยรายวัน อาจสะทอนใหเห็นถึงการขาดความตระหนักและรับผิดชอบตอสังคมตอ
การรายงานขาวของสื่อมวลชน ซึ่งขาวการฆาตัวตายที่เห็นไดตามหนาหนังสือพิมพนั้นแฝงไปดวยความรุนแรง ดวยในสภาพสังคมที่ทุกคนตางตอง
เผชิญหนาตอสูกับปญหาทั้งหลายนั้น การสะสมความเครียดและความทุกขทางจิตใจอยางสม่ําเสมอ อาจเปนตัวเรงใหเกิดการฆาตัวตายเพื่อหาทาง
ออกของปญหา การบรรยายรายละเอียดของขาวการฆาตัวตายที่มีรายละเอียดมากเกินความจําเปนนั้น อาจเปนการชี้นําชองทางใหผูอานขาวไดจดจํา
เนื้อหาเปนมโนภาพ และสามารถนํากลับมาใชเพื่อการเลียนแบบไดในอนาคต
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บทคัดยอ

ปจจุบันเทคโนโลยีมีการพัฒนาอยางรวดเร็วสงผลใหการติดตอสื่อสารสะดวกยิ่งขึ้น เชนเดียวกับการเรียนการสอนภาษาที่ไดนําประโยชน
จากสิ่งเหลานั้นมาพัฒนากระบวนการและองคความรูทางภาษา ประกอบกับกระแสเศรษฐกิจจีนและโครงการเปดประตูอาเซียน 2558 ทําใหทุก
ประเทศมีความตื่นตัว ตลาดมีความตองการผูรูภาษาจีนธุรกิจเพิ่มขึ้น ดังนั้นบทความนี้เปนการศึกษาปญหาและความตองการจําเปนในการใชภาษาจีน
เพื่อธุรกิจในสถานการณปจจุบันและสถานการณเปาหมาย งานชิ้นนี้ใชทฤษฎีการวิเคราะหความตองการจําเปนโดยศึกษาทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ
ในกลุมผูเรียน ผูสอน ศิษยเกาและผูประกอบอาชีพ ผลการศึกษาพบวาแมกลุมตัวอยางจะมีประสบการณการเรียนการสอนภาษาจีนที่หลากหลาย พวก
เขายังคงประสบปญหาการนําทักษะตาง ๆ ไปใชงานและความตองการเรียนรูทักษะตาง ๆ เพิ่มเติมเพราะเห็นวามีความตองการจําเปนในสถานที่งาน
พรอมทั้งสนับสนุนใหการเรียนการสอนเนนกิจกรรมชิ้นงานในรูปแบบที่หลากหลายเพื่อลดปญหาการเกิดชองวางและอุปสรรคในการทํางาน
คําสําคัญ: การเรียนการสอนภาษาจีนธุรกิจ การวิเคราะหความตองการจําเปน ภาษาจีนธุรกิจในที่ทํางาน นักเรียนไทย

Abstract

Nowadays, the rapidly evolving technology impacts the communication becoming more convenient in the world as well as the
linguistic learning and teaching applies to develop the processes and cognitive language. According to the current China’s economy and the opendoor ASEAN policy in 2015 are awaken every country. The markets require more experts of Chinese language business, therefore; this study aims
to investigate the problems and needs in Chinese business in the present and target situations. The framework used in this present study draws on
Needs Analysis theory of both quantitative and qualitative methods in groups of students, teachers, alumni, and white collar workers. The result
shows that although the sample groups have different experiences of Chinese language learning and teaching, and workplace but then experience
are not enough. They still have problems applying what they’ve learned to practical use in real life. The present study concludes that Chinese
Business course include different task-practices to reduce gap between what is thought in classroom and future workplace.
Keywords: Chinese language learning and teaching business, Needs analysis, Chinese business in workplace, Thai student.

1. บทนํา
ประเทศจีนและประเทศไทยมีสายสัมพันธกันอยางเนิ่นนาน เริ่มแรกอาจเปนความสัมพันธการทูต การเมือง และจากหลักฐานประวัตศิ าสตรตา ง
ระบุถึงการอพยพของชาวจีนสูสยามประเทศพรอมทั้งไดนําเอารูปแบบความเปนอยู ศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณของตนเขามา เชนเดียวกับมัลลิกา เรืองระพี
(2518) และ ภูวดล ทรงประเสริฐ (2519) กลาวถึงความสัมพันธเชิงพาณิชยจีนสูสยาม ผลจากการติดตอมีบทบาทกอใหสังคมไทยเกิดการสัมผัสภาษา
(language contact) ทั้งนี้ประชากรไทยในชุมชนจีนไดเรียนรูและซึมซับภาษาวัฒนธรรมจีนถิ่นตาง ๆ เปนผลมีการยืมภาษา (language borrowing) การปน
ภาษา (code mixing) การสลับภาษา (code switching) และการเลือกภาษา (language choice) หรือการสื่อสารขามวัฒนธรรมขึ้นในบริบทนั้น ๆ และ
แพรกระจายสูปจจุบัน
จากการสํารวจกลุมผูเรียนและผูใชภาษาตางประเทศ โดยเฉพาะในบริบทภาษาจีน พบวาแมไทยจะสนับสนุนใหมีการเรียนการสอนภาษาจีน
ตั้งแตอดีต อีกทั้งกระทรวงศึกษายังมีนโยบายสงเสริมการเรียนภาษาจีนตั้งแตปค.ศ.2006-ค.ศ.2011 โดยเนนการพัฒนาหลักสูตร สื่อการเรียนการสอน หรือ
การพัฒนาบุคลากร ความรวมมือระหวางโรงเรียนและสถาบัน (Kijsiribun, 2005) แตก็ไมสามารถสนองความตองการของกลุมผูใช เชนเดียวกับเขียน ธีระ
วิทย (2551:1-2) กลาววาไทยสงเสริมใหเรียนภาษาจีนมานานแตไมประสบผลสําเร็จทั้งที่จํานวนคนไทยเรียนภาษาจีนมากกวาคนจีนเรียนภาษาไทยหรือเปน
เพราะการศึกษาไทยสอนใหคนนิยมปริญญาบัตรมากกวาความรูแทจริง ดวยบทบาทและแนวโนมเศรษฐกิจทําใหตลาดทุกแขนงทวีความตองการผูรู
ภาษาจีนธุรกิจ (ปราณี กุลละวณิชย, 2550) แตหากการเรียนภาษาในไทยยังเปนเชนนี้อาจสงผลตอตลาดผูรูภาษาจีนในไทย
จากการทบทวนวรรณกรรมทําใหทราบวาการวิเคราะหความตองการจําเปน (Needs Analysis) คือกระบวนการพื้นฐาน ในการรวบรวมขอมูล
วิเคราะหขอมูล พัฒนาออกแบบหลักสูตร และศึกษาความตองการเฉพาะทางของภาษาที่มีตอผูเรียน (Nunan, 1988) โดยอางถึงความตองการ ความคาดหวัง
ของผูเรียนที่สามารถนํามาประยุกตเพื่อปรับปรุง พัฒนา แกไข บทเรียน และหลักสูตรในเนื้อหาวิชา หรือ หลักสูตรตาง ๆ เชนเดียวกับ Jordan (1997) กลาว
วาการวิเคราะหความตองการจําเปน คือ ขั้นตอนแรกของการออกแบบหลักสูตร วิธีการสอน และสื่อตางๆ ฉะนั้นการวิเคราะหความตองการจําเปนจึงเปน
พื้ นฐานของการออกแบบหลั กสู ตร และเพื่ อให ทราบถึ งความต องการจํ าเป นที่ แท จริ งจึ งควรพิ ถี พิ ถั นในการเลื อกกลุ มตั วอย างและการออกแบบ
แบบสอบถาม เพื่อชวยลดชองวางทางภาษาระหวางกลุมผูใชใชงานจริง พรอมสรางเสริมประสิทธิภาพในการทํางาน ดวยเหตุนี้งานวิจัยจึงมีวัตถุประสงค
เพื่อศึกษาปญหา ความจําเปนในทักษะทางภาษาที่มีตอผูเรียนและผูประกอบอาชีพที่ใชภาษาจีนเพื่อธุรกิจในที่ทํางาน
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2. ขอบเขตและระเบียบวิธีการศึกษา
การศึกษาเปนการสํารวจหลักสูตรภาษาจีนธุรกิจเชิงวิชาการและวิชาชีพจากสถานที่ทํางานจริงทั้งหมด 4 กลุม ในการนี้ไดใชการเก็บขอมูลเชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพประกอบดวย 1) แบบสอบถาม 71 ชุดและแบบสัมภาษณเชิงลึก 10 ทาน ในกลุมผูเรียนผูสอนหลักสูตรวิเทศธุรกิจ(จีน) คณะวิเทศ
ศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ภาคเรียนที่ 2/2553 2) แบบสัมภาษณกึ่งโครงสรางในกลุมศิษยเกา 8 ทาน และผูประกอบอาชีพธุรกิจจีน 7 ทาน
เครื่องมือทั้งหมดไดจากการทบทวนวรรณกรรมและการสัมภาษณเบื้องตนในกลุมเปาหมายแลวจึงนํามาประยุกตรวมถึงทดสอบหาคาความเที่ยง
(Validity) และ ความเชื่อมั่น (Reliability) ตามแนวคิดของ Cronbach Apha พรอมไดผานการพิจารณาและรับรองจากโครงการจริยธรรมในคน
มหาวิทยาลัยมหิดล ฉบับที่ MU-SSIRB (B1) 2011/042.0802 การเก็บขอมูลเชิงปริมาณทําการลงภาคสนาม การศึกษาเชิงคุณภาพใน 2 กลุมแรกทําการ
บันทึกเสียง และ 2 กลุมหลังใชวิธีการเก็บขอมูลตามความสะดวกและเหมาะสมของผูใหขอมูล เชน เก็บผานโทรศัพท สนทนาออนไลน หรือ นัดพบ ดาน
การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณใหผูตอบแบบสอบถามเลือกตอบตามคา Likert scales โดยกําหนดให 1=นอย 2=นอยที่สุด 3=ปานกลาง 4=มาก 5=มาก
ที่สุด วิเคราะหผานโปรแกรม SPSS เพื่อหาคาเฉลี่ยเลขคณิต คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ คา T-test สําหรับเชิงคุณภาพใชแนวคิดของ McMillan and
Shumacher (2001)

3. ผลและการอภิปรายการศึกษา
การฟง เปนพื้นฐานของการรับรูทั้งนี้ผูเรียนพบวาการฟงละครโดยไมมีคําบรรยายภาษาจีน(M=3.72) เปนปญหา ขณะที่ผูสอนมองวา การบรรยาย/
สัมมนาและการนําเสนอ/รายงานหนาชั้นจากเจาของภาษา (M=3.20)คือปญหา จากความตางของปญหานี้ชี้ชัดวามูลฐานปญหาคือเหตุอันมาจากการฟงคน
จีนหรือเจาของภาษานั้นเอง ขณะเดียวกันผูเรียนมองวาประโยคซับซอนตอเนื่อง (M=3.70) คือความจําเปนแตผูสอนยังคงยืนยันวา ผูเรียนมีความจําเปนใน
การฟงบรรยาย/สัมมนาจากเจาของภาษา (M=4.60) เชนเดียวกับที่ศิษยเการะบุการฟงสําเนียงจีนจากถิ่นตาง ๆ รวมถึงการประชุมหรือพบปะมักเกิดปญหา
พรอมๆ กับการฟงจับใจความหรือการโตตอบสนทนา ขณะที่อุปสรรคของผูประกอบอาชีพ คือการสนทนาตอหนาเปนเพียงการฟงเขาใจแตหากตองฟง
ผานเทปหรือโทรศัพทจะฟงไมคอยเขาใจ จากการสนทนานอกรอบกับกลุมตัวอยางและผูที่มีประสบการณใกลเคียงตางระบุวาตนเองก็พบกับปญหา
ลักษณะดังกลาวเชนกันอาจเปนเพราะการสนทนาโดยตรงเปนการฟงหรือสื่อสารผานหูอยางชัดเจน แตการสนทนาทางโทรศัพทมีการฟงผานสื่ออื่น ๆ เปน
การฟงหรือสงสารผานกระบวนการทางสิ่งประดิษฐจากผูสงสารถึงผูรับสารผานเครือขายตาง ๆ กอนแปลงสัญญาณเสียงสูเรา เปนผลใหสําเนียงหรือ
ขอความไมชัดเจน กรณีที่ฟงจากเครื่องบันทึกเสียงก็อาจมีสาเหตุเดียวกับโทรศัพท เชนกรณีการสอบ HSK ผูเรียนสวนใหญชอบที่จะไปสอบที่จีน
เนื่องจากมีการใชหูฟงสวนตัว แตที่เมืองไทยเปดจากศูนยกลาง จากการสัมภาษณในครั้งนี้ผูเรียนยังกลาวอีกวา การใชหูฟงทําใหเราฟงชัดขึ้นและขณะการ
สนทนาแบบเผชิญหนา เราสามารถคาดเดาความหมายหรือขอความที่พูดผานการมองปากหรือสังเกตสถานการณจากคูสนทนาไดแมกลุมตัวอยางจะมี
ประสบการณฟงมากมาย แตสิ่งที่พวกเขาตองการและคิดวาจําเปนคือ การฟงจากสื่อตาง ๆ เชน การดูหนัง ฟงเพลงที่ไมมีคําบรรยายและอื่น ๆ นอกจากนี้
Hunter (2007) เห็นวาภาษากับการสื่อสารมีความตาง เชน การฟงหรือจดโนต ผานการสนทนาทางโทรศัพทมีปญหาเพราะพูดเร็ว และยังมีการใชแสลง หรือ
คําทองถิ่นตาง ๆ
การพูด การเปลงเสียงเปนพื้นฐานของทักษะภาษา สังเกตวาทารกเกิดมาพรอมกับเสียงรองเมื่อพูดไมไดจึงสงเสียงแสดงความตองการ ขณะเดียวกัน
เด็กโตอยางผูเรียนมีคลังคําศัพทเฉพาะทาง (M=3.63)ไมเพียงพอจึงเกิดปญหาและมีความจําเปนในการนําศัพทเหลานี้มาประกอบกับการสนทนาใน
สถานการณธุรกิจตาง ๆ (M=4.00) ทางดานผูสอนมองวาผูเรียนมีปญหาและจําเปนเกี่ยวกับการพูดทั่วไป (M=3.30, 4.60) รวมถึงการนําเสนอ/รายงานหนา
ชั้น (M=4.60) หากนําขอมูลเชิงลึกของนักเรียนมาประกอบการพิจารณา พบวาพวกเขายังคงยืนยันวาการสนทนาธุรกิจเปนสิ่งจําเปน ขณะที่ผูสอนมองวา
“เด็กพูดเกงมาก แตหากใหพูดภาษาแบบทางการกลับพูดไมได” และหากยอนไปมองขอคิดเห็นดานความจําเปนจะพบวาในการพูดนําเสนอ/รายงานหนา
ชั้น โดยปกติจะประกอบดวยการพูดทั่วไปและการพูดเฉพาะทางอันมีผลตอทักษะการพูด ถึงแมวากลุมตัวอยางมีความสอดคลองกับ Sai-Ngam (2010) ที่
เห็นวาการฟงพูดเปนทักษะที่มีปญหาและความจําเปนในสถานการณเปาหมายแตอยางไรก็ดีกลุมตัวอยางนี้ยังไดเปรียบในเรื่องประสบการณและทักษะกวา
กลุมอื่นๆ สําหรับกลุมคนทํางานเราพบเพียงความตองการจําเปน เชน ในกลุมผูประกอบอาชีพเห็นวาการสนทนาออนไลนทําใหสื่อสารเขาใจงายกวาการ
สนทนาตอหนา เพราะการสนทนาลักษณะนี้เปนการใชภาษาพูดผานกระบวนการแชทที่ประกอบดวยการอาน คิด และเขียน การสนทนาลักษณะนี้จะเปน
การสงสารที่เร็วกวาปกติ เพราะขณะที่อานตัวอักษรเราก็จะคิดคําตอบนั้นๆ ไปพรอมกัน ในขณะที่การสนทนาตัวตอตัว (การเผชิญหนา) เปนเรื่องของการ
แกไขเฉพาะหนา คือ บางครั้งผูสงสารอาจเกิดความตื่นเตน คิดไมทัน เพราะมิไดถูกถายทอดดวยความคิดผานตัวอักษร ซึ่งการไมเห็นตัวอักษรอาจทําใหเรา
เลือกใชหรือตีความหมายคําผิด ผูวิจัยมีความคิดเห็นวาการสนทนาผานสื่อโดยตัวอักษรคลาย ๆ กับการดูหนัง ฟงเพลงที่มีคําบรรยายภาษาจีนอยู เราเพียง
กวาดสายตา (อานอยางเร็วไมอานทุกตัว) ก็สามารถคาดเดาและเขาใจความหมายนั้น ๆ ได
นอกจากนี้ในการสนทนาทั่วไปพบวาคําศัพทมีความจําเปนสําหรับกลุมศิษยเกาและในการสนทนาธุรกิจสําหรับกลุมผูประกอบอาชีพ นักธุรกิจ
ทั้งสองกลุมยังมีความเห็นที่สอดคลองกันในเรื่องของสําเนียง การออกเสียงและการแนะนําบุคคลหรือโปรโมชั่นวามีความจําเปนและสามารถเชื่อมโยง
สนับสนุนประเด็นในเรื่องวัฒนธรรมการแนะนําบุคคลตามตําแหนงหรือลําดับอาวุโสอีกดวย จากกรณีศึกษาครั้งนี้พบปญหาในทักษะการฟงพูดเพียง
เล็กนอย (มักเจอปญหาเวลานึกศัพทไมได หรือ พูดแบบทางการ) จึงถือวามีผูเรียนกลุมนี้มีความไดเปรียบกวากรณีศึกษาของผูวิจัยทานอื่น ๆ ที่มิไดระบุ
ชัดเจนวาผูเรียนมีความสามารถในการฟงพูดที่ดี
การอาน ผลการศึกษาปรากฏวาผูเรียนมีปญหาการอานลายมือคนจีนและศัพทเฉพาะทาง (M=3.70) ผูสอนเห็นวาเปนเรื่องของสิ่งพิมพวิชาการ
โดยเฉพาะตํารา/รายงาน (M=3.30) ขณะที่ผูเรียนเห็นวาสิ่งพิมพวิชาการ(M=4.06) มีความจําเปนเชนเดียวกับปญหาทีผ่ สู อนมองแตเนนไปเรือ่ งของบทความ/
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วารสาร ผูสอนเห็นวาสิ่งพิมพทั่วไป (จดหมายธุรกิจ) และสื่ออิเล็กทรอนิกส (website หรือ blog) (M=4.50) มีความจําเปน จากปญหาที่ผูเรียนระบุมีความ
สอดคลองกับการสัมผัสภาษาจีนของผูวิจัยที่พบวาการอานลายมือคนจีนเปนปญหา แตเหตุการณเหลานี้จะเกิดขึ้นในชวงแรกของการทําความคุนเคยกับ
ลายมือบุคคลนั้น ๆ เมื่อเกิดความคุนชินระยะหนึ่งก็จะสามารถจับทิศทางหรือสังเกตลักษณะการขีดเสนอักษรที่หวัดได ลายมือคนจีนมีลักษณะคลายการ
ตวัดปลายพูกันอันเปนศิลปะดั้งเดิมของชาติจีน การเขียนนั้นอาจมีการเพิ่มหรือลดจํานวนขีดตางจากตัวพิมพจนเรามิอาจคาดเดาไดวาคืออักษรใด และเมื่อ
เทียบกับการเขียนหวัดในอักษรไทยที่มีลักษณะการเขียนแบบไมมีหัวไมมีหาง คลาย ๆ ถั่วงอก หรือ ไกเขี่ย ความคิดเห็นของผูวิจัยมีความสอดคลองกับ
บทความภาพสะทอนจาก 'ถั่วงอก' ของเสกสรร ประเสริฐกุล (ม.ป.ป.) และลายมือไทย ของอมรา ประสิทธิ์รัฐสินธุ (ม.ป.ป.) เหตุที่ลายมือคนจีนเปนเชนนี้
อาจเปนเพราะศิลปะการเขียนหวัดของอักษรจีนสื่อถึงพลัง แตบางครั้งก็เปนการทายนิสัย โดยการหวัดมากแสดงถึงความมีพลังอํานาจมาก และลายเสนที่
ปรากฏยังแสดงถึงกระบวนการคิด/ความรูสึกขณะเขียนโดยผสานน้ําหนักการกดพูกันผานจิตและสมองถึงมือกระทั่งปรากฏเปนภาพอีกดวย
การอานขอความหรือเอกสารผานสื่ออินเทอรเน็ตอยาง website ดูจะเปนที่นิยมในทุกกลุมเพราะสามารถตอบสนองความตองการหลาย ๆ ดานใน
เวลาอันสั้น การที่กลุมตัวอยางกลาววา “การอานเปนกระบวนการหาความรูทั้งดานวิชาการ วิชาชีพและบันเทิง ความรูทไี่ ดไมจาํ เปนตองมาจากหองเรียนแต
สามารถหาไดดวยตนเองเปนการเรียนรูที่ผูเรียนเปนศูนยกลาง” จึงเหมาะกับการทองโลกอินเทอรเน็ตของโลก 3G ในปจจุบัน จากขอมูล ASTV (2554) อาจ
แสดงถึงเหตุผลวาทําไมลายมือคนจีนจึงอานยาก ASTV (2554) กลาววาคนจีนยังคงใหความสําคัญกับการคัดลายมือเพราะเชื่อวาเปนพื้นฐานหรือตนแบบ
แหงวิถีการฝกฝนบมเพาะบุคลิกภาพและลักษณะนิสัยของปญญาชนจีนโดยเด็กนักเรียนประถมของจีนจะเอาใจใสคัดลายมือ แตเด็กหนุมสาวกลับไมให
ความสําคัญ เนื่องจากอิทธิพลของเทคโนโลยีตาง ๆ เชน คอมพิวเตอร โทรศัพทมือถือที่มีระบบการพิมพอักษรจีนหรือเปนวัฒนธรรมการสงขอความผาน
มือถือ สําหรับประเทศจีนนั้นการสงขอความดูจะเปนสิ่งที่นิยมกวาการสื่อสารทางเสียงผานโทรศัพทซึ่งเปนนโยบายคาโทรภายในประเทศนั้นเอง สิ่ง
เหลานี้สงผลใหลายมือไมสวย และที่จะเริ่มหลงลืมการเขียนตัวอักษรจีน เชนเดียวกับ “ถีปวั่งจื้อ” / 提笔忘字 ซึ่งแปลตามตัววา ‘หยิบปากกา แลวก็ลืม
ตัวอักษร’ และขอมูลของ ASTV (2554) ยังกลาวขวัญลายมือของหลานชายเหมาเจอตุงที่มีลายมือเขียนไมไดแตกตางจากลูกชายของเขา ซึ่งเปนการ
สนับสนุนถึงสาเหตุและที่มาของลายมือเชนนี้ นอกจากเหตุผลขางตนแลวนวัตกรรมมือถือยังสงผลตอเด็กยุคใหม ความนิยมในสมารทโฟนกําลังคืบคลาน
สงผลใหวัยรุนโดยเฉพาะสังคมไทยมีพฤติกรรมที่ไมเหมาะกับวัยเรียน เชน การแชทตลอดเวลาเปนการหันเหความสนใจใหกับมือถือมากกวาคนรอบขาง
หรือการใชสอยที่ไมคุมคาและยังสงผลเรื้อรังตอระบบสายตาหรือบุคลิกภาพอีกดวย สําหรับการอานในกลุมคนทํางานมีการเสนอแนะเพียงเล็กนอย แตเนน
ไปเรื่องของปญหาที่มีความตองการจําเปนเรื่องของสมาธิ เนื่องจากสวนใหญพบวาตนมีสมาธิสั้น การจดจําหรือจับใจความจึงเปนไปไดนอย พรอมทั้งเห็น
วาอินเทอรเน็ตเปนสื่อการอานที่ดีและทันสมัยที่สุดเหมาะสําหรับการทํางาน
การเขียนเปนกระบวนการสุดทายของพื้นฐานภาษา ผลการศึกษาพบวาผูเรียนมีปญหาการเขียนขอความหรือประโยคยาวซับซอนตอเนื่อง (M=3.62)
ซึ่งเปนผลเชื่อมโยงกับความคิดของผูสอนที่วา การเขียนรายงาน/เรียงความ และคําตอบในขอสอบ (M=3.40) คือปญหา ขณะที่ผูเรียนมองวาตนมีความ
จําเปนในการเขียนจดหมายธุรกิจมากที่สุด (M=3.78) แตผูสอนยังคงมีความเห็นสอดคลองกับการมองปญหาในนักเรียน คือ มองวาจดหมายอิเลคทรอนิกส
และการเขียนรายงาน (M=4.50) ความมีความจําเปนสําหรับนักเรียน จากจุดนี้อาจกลาวไดวามูลฐานแหงความจําเปนก็คือปญหา วิวัฒนาการที่ปรากฏมี
แนวโนมทําใหมนุษยมีทักษะการเขียนที่ลดลง แมวาการรับ-สง email การสนทนาออนไลนหรือการสงขอความจะเปนการเขียนประเภทหนึ่งแตก็มิไดใช
ทักษะการเขียนดวยมือโดยตรงจึงเปนผลใหลืมวิธีเขียนแตกลับเปนการชวยบริหารกลามเนื้อนิ้ว นอกจากการใชคอมพิวเตอรหรือสื่ออื่นๆ นับวันจะทวี
ความสะดวกสบายแตก็สงผลตอบุคลิกภาพและสายตาเชนกัน ปจจุบันการเขียนขอความอาจมีการนําภาษาพูดมาปะปนหรือมีการใชสัญลักษณตางๆ แทน
คํานั้นๆ Yang (2007) สนับสนุนกับความคิดนี้ จากงานวิจัยของเขาพบวาภาษาพูดบางครั้งก็ถูกนํามาเปนภาษาเขียนจึงเปนสิง่ คลุมเครือในทักษะการอานและ
เขียน โดยเฉพาะประเทศจีนจะนิยมนําคําภาษาตางประเทศมาถายถอดเสียงหรือนําความหมายที่ใกลเคียงมาประกอบเปนระบบคําที่ใชในประเทศ เชน
wǎng ba
xiù
qù sǐ ba
bài bài le
shì a
yī mèi ér
伊 妹 儿 ‘email’ 网 吧 ‘net ’ 秀 ‘show’ หรือการแทนสัญลักษณ เชน 748 / 去 死 吧 /‘ไปตายซะ’ 886 / 拜 拜 了/ ‘บาย’ 4242 / 是 啊
shì a
是 啊 /‘ใช’

การเขียนลักษณะนี้ถูกเรียกวา ภาษาอินเทอรเน็ต หรือ written speech ในบานเราก็มีการใชภาษาเขียนลักษณะนี้เชนกัน อาทิ การแทนเสียง
เชน ‘see you’ -> c u หรือ การเขียนที่ผิดอักขระวิธี เชน ‘โทรศัพท’ -> โทสับ ‘ไหม’ -> มั้ย เปนตน คําเหลานี้ในภาษาไทยเรียกวา “ภาษาวัยรุน” ซึ่งมีใชกัน
ในกระบวนการสนทนาออนไลนหรืออาจรวมถึงชีวิตประจําวันของบางคน
การเขียนลักษณะนี้เปนการบงบอกวาเด็กสามารถเขาใจระบบพินยิน ระบบเสียง รูจักคําตาง ๆ ไดกอนการเขียน และมีความสามารถในการอานออก
แตพฤติกรรมเหลานี้กลับสงผลใหไมสามารถเขียนคําเหลานั้นไดอยางถูกตอง เชนเดียวกับกลุมศิษยเกาและผูประกอบอาชีพที่เห็นวา “ปจจุบันปากกาเปน
สิ่งที่หางเหินพอสมควร แตมีการจดจากการฝากโนตทางโทรศัพท จดยอจากคําสั่งตาง ๆ เปนตน รูปแบบการทํางานปจจุบันนิยมใชการสื่อสารฟง พูด อาน
และการพิมพเปนหลัก” ซึ่งหมายความวาในการทํางานหรือในชีวิตประจําวันของพวกเขาแทบจะไมไดใชการเขียนที่เปนทางการและอาจรวมถึงการเขียน
ประโยคที่มีโครงสรางซับซอน แตหากตองใชก็คงมีปญหามิใชนอย ดังนั้นพวกเขาจึงมีความตองการจําเปนที่จะพัฒนาทักษะการเขียน และเมื่อนํางานของ
Kamolpluem et al., (2007) มาเทียบยิ่งเปนการชี้ชัดวาการเขียนจดหมายธุรกิจ การจดโนตเตือนความจํา และการเขียนรายงานคือปญหาของการเขียน
โดยเฉพาะในที่ทํางาน จึงจําเปนตองมีการเสริมทักษะ พัฒนาความรูเรื่องระบบไวยากรณและกิจกรรมทางภาษา (Bacha and Bahous, 2008)
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4. สรุปผลการศึกษา
ผลการศึกษามีการสนับสนุนที่สอดคลองลอกันวาทุกทักษะมีความจําเปนตองใชในสถานที่ทํางานและในชีวิตจริงมากนอยแตกตางตามความสามารถและ
สายอาชีพ โดยมีการสนับสนุนใหการพูด ฟง อาน และเขียนมีความจําเปนตามลําดับ แมกลุมตัวอยางเปนคนละกลุมกับ Sai–Ngam (2010) Cowling (2007) ที่ศึกษา
ในแงภาษาธุรกิจ พวกเขาตางระบุใหการเขียนมีความจําเปนนอยสุดแตยังคงเปนทักษะที่ตองการพัฒนา ทวาผลการศึกษาของ Schutz and Derwing (1981) กลับ
บอกวาการพูดเปนสิ่งจําเปนนอยสุด ผูวิจัยมองนานาทรรศนะปญหาของทักษะตาง ๆ ขางตนวาการอานและการเขียนเปนปญหาที่เกิดขึ้นทุกภาษาเนื่องจาก
กระบวนการเรียนรูและพัฒนาการของมนุษยมีมาตั้งแตในครรภกระทั้งเติบใหญในแตละคนมีความตาง ในการรับสมัครพนักงานเขาทํางานบริษัทจะเลือกจาก
ความรูทักษะการพูดในระดับดีมาก และทักษะการฟงระดับดี งานของจรัสศรี จิรภาศ (2540) เปนการยืนยันและสนับสนุนงานวิจัยชิ้นนี้วาทักษะการฟงและการ
พูดมีความจําเปนตอสถานการณเปาหมาย ดวยเหตุนี้เสนทางการเรียนรูของเด็กจึงจําเปนตองอาศัยเวลาและกระบวนการพัฒนาและมิใชเรื่องแปลกหากการเรียนรู
ภาษาที่ 2 หรือภาษาตางประเทศมีการพัฒนาชากวาที่เปนอยู ทั้งยังขึ้นอยูกับองคประกอบบริบทและปจเจกบุคคลนั้นๆ เด็กๆ ลวนอยูในวัยเรียน อาจไมคํานึงวา
อนาคตจะนําสิ่งที่เรียนไปใชเชนใด โดยสวนมากจะเรียนไปเลนไปเสียมากกวาที่จะคิดวาฉันตองใสใจวิชาเรียนใหดีกวาที่เปนอยู เชน กิจกรรมยามวางขณะเรียน
ภาคฤดูรอน คือ การไปเที่ยว ดูละครชุด การดูละครชุดภาคภาษาจีนหรือบางครั้งเลือกเปนละครชุดเกาหลีบรรยายภาษาจีนนั้น นับเปนสื่อการสอนอีกวิธีหนึ่ง
สวนมากนิยมเลือกละครที่มีคําบรรยายภาษาจีนดานลาง โดยใหเหตุผลวา “ฟงไมทัน” ถึงแมจะอานคําบรรยายเหลานั้นไมทันแตก็สามารถกวาดสายตาอานพอ
เขาใจคราว ๆ ได หรือ อาจใชวิธีดูภาพประกอบก็สามารถเขาใจ ประเด็นนี้เปนการฝกทักษะการฟงซึ่งถูกระบุจากผูสอน อยางไรก็ดีการสื่อสารสถานการณตรง
เปนวิธีที่ผูเรียนเขาใจงายกวาการฟงในสถานการณออม การสนทนาทั่วไปหากเปนเรื่องเฉพาะผูเรียนจําเปนตองมีจํานวนศัพทประมาณหนึ่ง การเรียนรูคําศัพท
เปนสิ่งที่ตองใชความพยายามสวนบุคคล ผนวกกับพื้นฐานตัวอักษรจีนที่สามารถ แยกสวนเพื่อหารากศัพทหรือนํามาประกอบเพื่อเกิดคําใหมได หากผูเรียนเขาใจ
หลักเกณฑพื้นฐานจักสามารถชวยเรื่องการจําคําศัพทเปนผลใหเขาใจศัพทตางๆ ไดดี
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บทคัดยอ

ผลการศึกษา ทําใหเห็นความสอดคลองกันคือ ทฤษฎีแหงสรรพสิ่งตามความคาดหวังของสตีเฟน ฮอวคิง ซึ่งเปนหลักการทางฟสิกส แสดง
ใหเห็นถึงกฎธรรมชาติที่มีความสอดคลองกัน มีการประสานมองใหเห็นความจริงเดียวกัน สอดคลองกับทฤษฎีสุญญตาในทรรศะของนาคารชุน ที่
เนนใหเขาใจความวางของสรรพสิ่งในความเชื่อมโยง ทั้งในหลักธรรมและธรรมชาติภายในตนเอง
คําสําคัญ: ทฤษฎีแหงสรรพสิ่ง ทฤษฎีสุญญตา สตีเฟน ฮอวคิง นาคารชุน

Abstract
The results of the study showed the coherence between both theories. Theory of Everything as the final expectation of Stephen W.
Hawking a putative theory of theoretical physics that explains the laws of nature, which result in a unique state of coherence, harmony and reality.
Theory of Everything is relevant to Theory of Sunyata in Nagarjuna’s Perspective because Sunyata focuses on emptiness of everything that exists
and is uniquely united both in the Principle of Dhamma and the Principle of Inner Nature.
Keywords: Theory of everything, Theory of Sunyata, Stephen W. Hawking, Nagarjuna.

1. บทนํา

ในปจจุบันนี้การศึกษาวิทยาศาสตรใหมไมไดจํากัดอยูแคในกรอบการศึกษาของตนเอง มีการนําไปศึกษาเปรียบเทียบกับศาสตรอื่น โดยเฉพาะ
กับศาสนา ซึ่งศาสนาที่มีแนวโนมจะสอดคลองกับแนวความคิดของวิทยาศาสตรมากที่สุดในยุคปจจุบันก็คือศาสนาพุทธ
ในจุดเริ่มตนของเอกภพ (ซึ่งสันนิษฐานวาเกิดจากการระเบิดของ Big Bang) นั้น มีแรงในธรรมชาติอยูแรงหนึ่ง ซึ่งนักฟสิกสสันนิษฐานวาเปน
แรงที่เกิดขึ้นจากแรง 4 ชนิดที่ยังรวมกันอยูคือ 1. แรงโนมถวง (Gravitational force) 2. แรงแมเหล็กไฟฟา (Electromagnetic force) 3. แรงนิวเคลียรอยางออน
(Weak nuclear force) 4. แรงนิวเคลียรอยางเขม (Strong nuclear force) แตภายหลังจากการระเบิด แรงตางๆไดแยกออกจากกัน ฟสิกสยุคใหมไดใหคําจํากัดความ
ทฤษฎีนี้วาคือทฤษฎีแหงสรรพสิ่ง (Theory of everything) หรือใชตัวยอวา TOE ซึ่งจากทฤษฎีนี้นักวิทยาศาสตรคิดวาเกิดจากการรวมกันของสุดยอดทฤษฎีทาง
ฟสิกสในสองทฤษฎีคือ ทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไปของไอนสไตน (Theory of General Relativity) และทฤษฎีควอนตัม (Quantum Theory) แตวาในที่สุดก็ยังไม
สามารถรวมทฤษฎีนี้เขาดวยกัน เพราะวาทฤษฎีสัมพัทธภาพนั้นไดอธิบายถึงเอกภพหรือวัตถุที่มีขนาดใหญที่มีมวลมากอยางเชน การโคจรของดวงดาว ซึ่ง
สัมพันธกับกับแรงโนมถวงในสี่มิติ (สามมิติ+เวลา) แตทฤษฎีควอนตัมใชอธิบายถึงสิ่งที่มีขนาดเล็กมากที่ประสาทสัมผัสของมนุษยไมสามารถมองเห็นได
เชน อะตอมและโครงสรางของอะตอม ที่มีอิเล็กตรอนประจุลบโคจรรอบนิวเคลียส ซึ่งประกอบดวยโปรตอนที่มีประจุบวกและนิวตรอนที่มีประจุเปนกลาง
แตเมื่อจะนําทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไปไปอธิบายถึงอาณาจักรของอะตอมกลับทําไมไดและทฤษฎีควอนตัมก็ไมสามารถอธิบายถึงเอกภพขนาดใหญไดเชนกัน
ซึ่งปญหานี้ยังสงผลมาถึงปจจุบันนี้ที่ยังไมมีนักวิทยาศาสตรคนไหนสามารถรวมทฤษฎีทั้งสองนี้เขาไวดวยกันไดเลย
ไอนสไตน(Albert Einstein) ไดพยายามใชทฤษฎีสัมพัทธภาพเพื่อรวมแรงทั้งสี่อยูถึงสี่สิบปจนเขาเสียชีวิตก็ยังไมสําเร็จ จริงแลวทฤษฎีสัมพัทธ
ภาพอธิบายปรากฏการณตางๆในจักรวาลไดถูกตองทั้งหมดแตเมื่อมาใชในระดับอะตอมแลวกลับใชไมไดเลย เหตุผลก็คือแรงทั้งสี่จะรวมกันไดก็ตอเมื่อใน
สถานะที่มีพลังงานและความหนาแนนสูงมากหลังจากเกิดบิ๊กแบงในชวงแรกสุด แตตามทฤษฎีสัมพัทธภาพแลวเวลาจะหยุดหรือเทากับศูนยไดก็ตอเมื่อ
ความเร็วเทากับแสงเทานั้น ซึ่งในทางกายภาพที่จะเรงความเร็วใหเทากับแสงนั้นเปนไปไมไดเลย อีกสาเหตุหนึ่งที่ไอนสไตนไมสามารถรวมแรงทั้งสี่ใน
จักรวาลทั้งที่พยายามอยูเกือบถึงสี่สิบป มีบางคนบอกวาเพราะทฤษฎีควอนตัมเนนความนาจะเปนตามหลักของไฮเซนเบิรก(Werner Heisenberg) ในขณะที่
ไอนสไตนไมเชื่อเชนนั้นวาทุกสิ่งทุกอยางในจักรวาลไมไดสรางขึ้นดวยความนาจะเปน ประโยคอมตะประโยคหนึ่งของไอนสไตนที่ถูกอางถึงอยูบอยๆคือ
ประโยคที่วา “ขาพเจาเชื่อวาพระเจาไมทอดลูกเตาแน” (สม , 2552)
เมื่อคนกําลังพูดถึงทฤษฎีที่นาจะเปนไปไดในการรวมแรงทั้งสี่ไวดวยกัน ทฤษฎีแหงความนาจะเปนนั้นคือทฤษฎี ซุปเปอรสตริง นักฟสิกสมี
ความตื่นเตนในการตระหนักวา ซุปเปอรสตริงอาจจะนํามาซึ่งทฤษฎีรวมยอดที่สามารถปรากฏการณทางกายภาพทั้งหมดเทาที่รูจักกันทุกสิ่งตั้งแตการเคลื่อน
ตัวของกาแลคซี่ลงไปจนถึงพลวัตภายในของนิวเคลียสของอะตอม ทฤษฎีนี้ไดใหคําทํานายที่ประหลาดใจของกําเนิดเอกภพ การเริ่มตนของเวลาและการมีอยู
ของเอกภพซึ่งมีอยูหลายมิติ (Multidimensional Universe) นักฟสิกสตื่นเตนเปนพิเศษกับทฤษฎีซุปเปอรสตริง เพราะทฤษฎีนี้ทําใหเรากลับมาทบทวนความ
เขาใจของเราเกี่ยวกับธรรมชาติของสสาร ตั้งแตยุคกรีกโบราณมาแลว นักวิทยาศาสตรมีสมมติฐานวา องคประกอบพื้นฐานที่สุดของเอกภพนั้นก็คืออนุภาคซึ่ง
มีลักษณะเปนจุดขนาดเล็กมากๆ ดีโมครีตุส (Democritus) ไดบัญญัติศัพทคําวา atomos ขึ้นมาเพื่อใชเรียกหนวยยอยที่สุดของสสาร ซึ่งไมสามารถแยกยอยให
มีขนาดเล็กลงไปกวานั้นไดอีก อยางไรก็ตาม ทฤษฎีซุปเปอรสตริงกลับตั้งสมมติฐานวา องคประกอบยอยที่สุดของธรรมชาติกลับมีสภาพเปนสตริงขนาดจิ๋ว
ซึ่งสั่นดวยความถี่ตางๆกัน ถาทั้งหมดนี้เปนความจริงจะหมายความวา โปรตอนและนิวตรอนในสสารทุกชนิด ทุกสิ่งทุกอยางตั้งแตรางกายของเราไปจนถึง
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ดาวฤกษซึ่งอยูหางไกลออกไปในระดับที่เล็กที่สุดแลวประกอบดวยสตริง แตไมเคยมีใครเห็นสตริงนี้เพราะมันมีขนาดเล็กมากขนาดสิบยกกําลังลบยี่สิบเทา
ของโปรตอน
ทฤษฎีซุปเปอรสตริงสามารถใหภาพของธรรมชาติซึ่งประสานสอดคลองกัน และครอบคลุมครบถวนในลักษณะเชนเดียวกับที่เราสามารถใชสาย
ของไวโอลินเพียงเสนเดียว ประสานรวมความสูงต่ําของเสียงดนตรีและกฎการประสานเสียงทั้งหมดเอาไวได ในทางประวัติศาสตรแลวกฎเกณฑทางดนตรีถูก
สรางขึ้นหลังการลองถูกลองผิดมาเปนพันๆปกับเสียงดนตรีที่แตกตางกัน ทุกวันนี้กฎที่หลากหลายเหลานี้สามารถประมวลขึ้นไดโดยงายจากภาพเพียงภาพ
เดียวนั้นคือสายเพียงเสนเดียวสามารถสั่นดวยความถี่ที่แตกตางกัน ดวยลักษณะที่ใกลเคียงกันนี้ ในทฤษฎีซุปเปอรสตริงแรงพื้นฐานและอนุภาคชนิดตางๆ ซึ่ง
พบในธรรมชาติจึงไมไดเปนอะไรมากกวารูปแบบการสั่นของสตริงที่แตกตางกันไปเทานั้น ตัวอยางเชน แรงโนมถวงเกิดจากการสั่นซึ่งต่ําที่สุดของสตริงที่
เปนวง (Circular String หรือ loop) ภาวะการกระตุนใหสั่นแรงขึ้นของสตริง กอใหเกิดรูปแบบสสารที่ตางกันไป จากมุมมองของทฤษฎีซุปเปอรสตริงไมมีแรง
หรืออนุภาคใดเปนพื้นฐานมากกวาแรงหรืออนุภาคอื่นๆ อนุภาคทุกชนิดเปนเพียงเรโซแนนซ (Resonance) ที่แตกตางกันไปซึ่งสั่นเทานั้น (คากุและทอมปสัน,
2548) ดังนั้นโครงสรางทางความคิดเพียงหนึ่งเดียว กลาวคือทฤษฎีซุปเปอรสตริงจึงเพียงพอที่จะอธิบายหลักการไดวาเหตุใดเอกภพจึงเต็มไปดวยอนุภาคและ
อะตอมที่หลากหลายเชนนั้น
สตีเฟน ฮอวคิง (Stephen W Hawking) นักจักรวาลวิทยาควอนตัม ซึ่งทฤษฎีทางฟสิกสของเขามีความนาสนใจมาก เพราะไมใชหลักการที่อิงความ
มีอยูของพระเจา ซึ่งเขาปฏิเสธความมีอยูของพระเจาที่มีตัวตนอยางสิ้นเชิง หลักการในการคิดของเขานั้นสวนใหญเปนการจินตนาการสรางภาพทางฟสิกส
ขึ้นมา กอนจะใชคณิตศาสตรมาอธิบายภายหลัง ซึ่งเปนจินตภาพที่เชื่อมโยงกับธรรมชาติรอบตัวของเขา เชนเดียวกับไอนสไตนผูคิดคนทฤษฎีสัมพัทธภาพ
อันเลื่องชื่อ ทฤษฎีสวนใหญของเขานั้นเกิดขึ้นจากการเชื่อมโยงเหตุการณตางๆและความนาจะเปนตางๆทางฟสิกส คือไมมีอะไรคือที่สุด ความคิดของเขา
เชนเดียวกับพุทธศาสนาที่วาในเรื่องเหตุปจจัย,อิงอาศัยกันของสรรพสิ่งและไมมีสิ่งไหนเที่ยงแททุกอยางเปลี่ยนแปลงตลอดในระดับเล็กกวาอะตอมและระดับ
เอกภพ ภาพในความคิดของเขาคือขายใยเชื่อมโยงสิ่งตางๆเขาไวดวยกัน และไมมีอะไรเปนสิ่งพื้นฐานที่สุด สิ่งนี้เองทําใหเขาไดรับการยกยองวาเปนทายาท
ของไอนสไตนผูที่เคยยกยองพุทธศาสนา ซึ่งตอนนั้นไอนสไตนเรียกวาศาสนาแหงจักรวาล(Universe religion) แตก็ไมไดเปดเผยวาตัวเองเปนผูนับถือศาสนานี้
เพียงแตคําสอนของพุทธศาสนานั้นสอดคลองกับแนวความคิดที่เปนวิทยาศาสตรในระดับที่เขาอาจบรรลุไดถึงขั้นฌานสมาบัติในระดับขั้นหนึ่งเลยก็วาได
ฮอวคิงก็เชนเดียวกัน โดยสวนลึกแลวเขาไดสนใจในเนื้อหาของปรัชญาในธรรมชาติมาก เชนขอความในหนังสือประวัติยอของเวลาที่ฮอวคิงไดเขียนไวกับ
ขอความที่วา
“ความพยายามที่จะตั้งทฤษฎีที่จะอธิบายสิ่งตางๆในเอกภพที่เกาแกที่สุดของมนุษยเราเห็นจะไดแกความคิดที่วา เหตุการณตางๆและปรากฏการณใน
ธรรมชาติถูกควบคุมโดยจิตวิญญาณบางสวนที่มีอารมณและพฤติกรรมคลายมนุษย ซึ่งไมสามารถคาดเดาได จิตวิญญาณเหลานี้สิงสถิตอยูตามสิ่งตางใน
ธรรมชาติ เชน ปา ภูเขา และลําหวย และรวมถึงวัตถุในฟากฟา เชนพระอาทิตยหรือพระจันทรดวยจิตวิญญาณเหลานี้ตองมีการบวงสรวงเพื่อที่จะทําใหพื้นดิน
อุดมสมบูรณและฤดูกาลมาตามปกติ อยางไรก็ดี มนุษยเราเริ่มตระหนักวาความเปนไปตางๆนั้นมีความสม่ําเสมอของมันเอง เราไดพบวา พระอาทิตยจะขึ้นทาง
ทิศตะวันออก และตกทางทิศตะวันตกเสมอ ไมวาจะมีการบวงสรวงเทพเจาแหงพระอาทิตยหรือไมก็ตาม นอกจากนี้แลวพระอาทิตย พระจันทร และดาวเคราะห
ตางๆ ก็เคลื่อนที่ไปตามเสนทางที่แนนอนในทองฟา ซึ่งเราสามารถคาดหมายลวงหนาไดแมนยําพอสมควรดวย ทั้งพระอาทิตยและพระจันทรอาจยังเปนพระเจา
อยูแตเปนพระเจาที่เคารพกฎที่วางไวอยางตายตัวโดยไมมีขอยกเวนใดๆ นอกจากเราจะเชื่อเรื่องพระอาทิตยหยุดพักรถทรงหรือราหูอมจันทร”(ฮอวคิง, 2549)
จุดมุงหมายสูงสุดในการวิจัยของฮอวคิงนั้นเขาไดพยายามคนหาทฤษฎีแหงสรรพสิ่งซึ่งเปนทฤษฎีที่สอดคลองผสานกันอยางลงตัวในแรงทั้งสี่
ในความเปนจริงแลวแมวาฮอวคิงจะเปนนักทฤษฎีทางสัมพัทธภาพแตสิ่งที่เปนจุดเดนของเขาคือเขาใหความสําคัญกับทฤษฎีควอนตัมมากและใชประโยชน
จากจุดนี้เพื่อมาประสานเขากับทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไป และใหชื่อเรียกวาแรงโนมถวงทางควอนตัม(Quantum Gravity) และในป 2011 ที่ผานมาเขายอมรับวา
ทฤษฎีเอ็ม(M-Theory) ซึ่งเปนทฤษฎีสวนขยายของทฤษฎีซูเปอรสตริง อาจจะคือทฤษฎีแหงสรรพสิ่ง แมวาตามความจริงจากการคํานวณอาจจะไมมีทฤษฎี
แหงสรรพสิ่งอยูเลย
หลักคําสอนสุญญตาของนาคารชุนเดิมทีทานเปนผูกอตั้งพุทธศาสนาสํานักมาธยมิกะ มาธยมิกะคือกลุมของชาวพุทธที่ยอมรับคําสอนวาดวยเรื่อง
ของความวาง ทางสายกลางและการอิงอาศัยกันและกัน มีอยูของสรรพสิ่ง ความสําคัญของชื่อนี้อาจมีนอยในสังคมพุทธเถรวาท แตภายนอกชื่อของสํานักนี้
รวมทั้งบุคคลผูวางรากฐานคําสอนคือ นาคารชุนกับเปนที่รูจักกันอยางกวางขวาง หลักการที่ทานนาคารชุนบัญญัติไว ไดรับการศึกษาและตีความแพรหลาย
ตั้งแตอดีตเรื่อยมา สํานักพุทธมหายานทุกแหง ทั้งที่อินเดีย จีน ญี่ปุน และ ธิเบต ตางไดรับอิทธิพลคําสอนของทาน บางแหงถึงกับยกยองใหทานเปนหนึ่งใน
คณาจารยผูกอตั้งสํานัก สํานักพุทธในยุคหลังโดยสวนมากจะพัฒนาคําสอนเชิงปรัชญาโดยเชื่อมโยงกับหลักสุญญตาของสํานักนี้
มาธยมิกะแปลวาผูนับถือคําสอนเรื่องทางสายกลาง ถากลาวเฉพาะเนื้อหาคําสอนในเรื่องดังกลาวจะเรียกวา มัธยะกะ ความเปนมาของสํานักนี้
สามารถสืบยอนขึ้นไปตั้งแตสมัยของพระเจาอโศกมหาราช (ประมาณ250ปหลังพุทธนิพพาน)เหตุที่ดลใจใหปฐมมาจารยคือทานาคารชุน (150-250 ปหลัง
คริสตกาล) เขียนอธิบายคําสอนวาดวยทางสายกลางเกิดจากทั้งปจจัยภายนอกและปจจัยภายใน ปจจัยภายนอกไดแกแนวคิดของสํานักฮินดู เชนสางขยะ
เรื่อยไปถึงอิทธิพลของพระสูตรชิ้นสําคัญที่ไดรับการกลาวอางวาคนพบโดยทานนาคารชุนเอง พระสูตรนั้นก็คือมหาปรัชญาปารมิตาสูตร ปจจัยภายในไดแก
ความขัดแยงในการตีความหลักธรรมของพระพุทธเจา การใหความสําคัญกับพระพุทธเจาแทนที่พระธรรมและคําสอนที่เบี่ยงเบนออกจากพุทธประสงค
เหลานี้นําไปสูการแสวงหาทางสายกลางในพุทธศาสนา ซึ่งเปนที่นาสังเกตวาปจจัยภายในคือแรงผลักดันอันแทจริงนําไปสูการเกิดของสํานักมาธยมิกะ ปจจัย
ภายนอกเปนเพียงแรงเสริมเทานั้น
มาธยมิกะมีชื่อเรียกอีกอยางหนึ่งวา สุญญตาวาท หมายถึงคําสอนที่ประกาศความวางในสิ่งทั้งหลาย สุญญตา(บาลี) หรือศูนยตา(สันสกฤต) เปน
เรื่องสําคัญอันแสดงใหเห็นทางสายกลางตามแนวที่สํานักนี้สอน แตก็เปนประเด็นที่สรางปญหามากที่สุดในการอธิบายคําสอนของสํานักนี้ดวย เนื่องจากมีผู
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ตีความหลักสุญญตาไปในแงมุมตางๆจนไมอาจนํามาเชื่อมโยงกัน บอยครั้งสุญญตาถูกตีความไปจนเลยขอบเขตทางสายกลางก็มี ดังนั้นสุญญตาจึงเปนทั้ง
เปาหมายและความทาทายของผูที่ศึกษาสํานักนี้ (สุมาลี, 2548)
หลักการสําคัญของนาคารชุนในเรื่องสุญญตาและทางสายกลาง
หลักการที่หนึ่ง วิภาษวิธี (Dialectic) มีคํากลาววา ไมอาจยืนยันใดๆไดวาวาง ไมวาง ทั้งวางและไมวางและไมใชไมวางและไมวางเหลานี้ถูกแสดงไว
เพื่อจุดประสงคในการสื่อสารหรือเพื่อความเขาใจในเชิงบัญญัติเทานั้น คําวาวิภาษวิธี หมายถึง การดําเนินการอภิปรายหรือโตวาทีเปนกระบวนการทางความคิด
ที่นําไปสูการตระหนักรูอยางแจมแจงของขอจํากัดของเหตุผล โดยทั่วไปการเคลื่อนไหวทางความคิดในลักษณะนี้มักจะดําเนินไปในสองรูปแบบ กลาวคือ
1. เพื่อปฏิเสธหรือวิพากษวิจารณแนวคิดอื่นเปนหลัก วิภาษวิธีถูกนํามาใชเปนอุปกรณเพื่ออภิปรายหรือโตแยงความคิดผูอื่น วิธีการนี้เปนในเชิง
ปฏิเสธหรือหักลาง ( Negatives / Destructive dialectic)
2. เพื่อแสดงจุดยืนทางความคิดของผูนําเสนอ โดยพยายามหาบทสรุปหรือเปาหมายที่เปนสัจธรรม ในแงนี้วิภาษวิธีเปนเครื่องมือที่ใชในการปลุก
ปญญา ทําใหหยั่งเห็นความจริงในแทที่สุด วิธีการนี้เปนไปในเชิงสรางสรรคกวาแบบแรก (Constructive Dialectic) (สุมาลี,2545)
หลักการที่สอง การอิงอาศัยกันมีอยูกับความวาง ซึ่งเปนการอธิบายวาอะไรก็ตามเปนการอิงอาศัยกันและกัน เกิดขึ้นมีอยู (ปรตีตสมุปปาทะ) นั่น
คือความวางนั้นเกิดจากการบัญญัติและนั่นคือทางสายกลาง การศึกษาหลักการนี้ในระดับปรากฏการณนั้นอาจอธิบายสุญญตาไดงายกวาเพราะนักปราชญ
โดยมากมีความเห็นที่สอดคลองกันวา สุญญตาคือสภาพที่สิ่งทั้งหลายไมมีสวภาวะ (emptiness = lack of self nature) ประสบการณของมนุษยตั้งแตเกิดสอนให
รูวาไมมีอะไรอยูอยางมีแกนสารไดโดยไมผานความคิดปรุงแตงไมมีอะไรอยูไดดวยตัวเองอยางเปนอิสระจากสิ่งอื่น ทุกสิ่งและภาวะลวนเกิดขึ้นและดําเนิน
ไปตามเหตุปจจัย อนัตตา(ที่แปลวาความไมมีแกนสารตัวตน)คือความจริงและความจริงนี้ไมไดเกิดขึ้นมาจากความคิด ทุกสิ่งวางเพราะไมไดดํารงอยูเองตองอิง
อาศัยยิ่งอื่นในการเกิดขึ้นและมีอยู สุญญตาจึงมีนัยยะเทากับอนัตตา, ปจจยาการ(ปฏิจสมุปบาท)และก็ไมมีสวภาวะจะบอกวาความวางหมายถึงการที่สิ่ง
ทั้งหลายอาศัยกันและกันมีอยู (Emptiness=interdependence) ก็ไดจะบอกวาความวางคือสภาพที่สิ่งทั้งหลายมีอยูในเชิงสัมพัทธกัน (Emptiness=relativity) ก็ได
หรือจะอธิบายวาความวางเปนความไมมีแกนสารหรือหลักการความเปนไปไดโดยธรรมชาติ (Emptiness=non-substantitiality/ Principle) ก็คงไมผิดจะเห็นวาใน
บรรดาความหมายเหลานี้ไมมีอันใดบงถึงความจริงที่เปนภาวะที่สุดในตัวเองเลย (สุมาลี, 2548)
หลักการที่ 3 ความจริงสองระดับกับความวาง ความจริงสองระดับที่วานี้คือความจริงสมมุติกับความจริงในปรมัตถซึ่งเมื่อถึงความวางอยางแทจริง
แลวความจริงสองระดับนี้จะไมแตกตางกันเลยเพราะทุกสิ่งมีอยูจริงตราบเทาที่อิงอาศัยปจจัยปรุงแตง ความวางจึงไมไดหมายถึงการดับบัญญัติทางโลกไมได
ทําลายความจริงสมมุติอยางใด สิ่งที่ถูกดับคือแกนสารภาวะ (สวภาวะ)ไมใชปรากฏการณ การอยากเห็นความวางในสิ่งทั้งหลายกลับชวยใหสมมุติบัญญัติ
กลายเปนความจริงปรมัตถ สุญญตาทําใหเราประจักษชัดวาไมมีอะไรดํารงอยูนอกเหนือบัญญัติ แมการเขาใจความวางเองก็เปนไปไดแตในขอบเขตของโลก
สมมุติใบนี้ การตระหนักรูถึงความจริงอื่นยิ่งกวาทําใหสมมติกลายเปนความจริงที่มีคุณคาในเชิงปฏิบัติ ทําใหกฎบัญญัติทางศีลธรรมสามารถใชไดอยางมี
ประสิทธิภาพ(และไมขัดแยงตัวเอง) เพราะฉะนั้นสุญญตาจึงเปนรูปแบบความสัมพันธที่ดําเนินไปในมิติของประสบการณมนุษยไมไดเปนอะไรที่อยู
นอกเหนือประสบการณมนุษยเลย (Emptiness=the kind of relationality which operates along the dimensions of human experience) (สุมาลี, 2548)
จากการศึกษาถึง 2 ทฤษฎีที่แตกตาง แตผูวิจัยเห็นวาอาจจะมีความสอดคลองกัน เพราะหลักธรรมในพุทธศาสนามีความสอดคลองกับธรรมชาติ
เชนเดียวกับหลักการทางฟสิกส เมื่อนําทฤษฎีแหงสรรพสิ่งในความมุงหวังของสตีเฟน ฮอวคิง ซึ่งเปนหลักการทางฟสิกส เปรียบเทียบกับทฤษฎีสุญญตาใน
ทรรศนะของนาคารชุนซึ่งเปนหลักการทางพุทธศาสนาอาจจะคนพบภาพความจริงบางอยางที่สัมพันธกัน ซึ่งประเด็นนี้ก็คือมูลเหตุที่นําไปสูการวิจัยของผูวิจัย
วัตถุประสงค
1. เพื่อศึกษาทฤษฎีแหงสรรพสิ่งซึ่งเปนหลักการทางวิทยาศาสตร ผานงานเขียนที่สําคัญของ สตีเฟน ฮอวคิง
2. เพื่อศึกษาทฤษฎีสุญญตาของนาคารชุนในคัมภีรที่สําคัญ คือ มูลมัธยมกการิกา
3. เพื่อศึกษา เปรียบเทียบระหวาง ทฤษฎีสุญญตาในทรรศนะนาคารชุนกับทฤษฎีแหงสรรพสิ่งในความมุงหวังของสตีเฟน ฮอวคงิ

2.วิธีการวิจัย
เปนการวิจัยภาคเอกสาร ( Documentary research) โดย
1. ศึกษาแนวคิดของ สตีเฟน ฮอวคิง จากในงานเขียนที่สําคัญตางๆ ที่เกี่ยวของคือ หนังสือประวัติยอของกาลเวลา, จักรวาลในเปลือกนัท, ประวัติ
ยอของหลุมดํา Beyond the Black Hole, The Baby of Universe, The Theory of everything, The Grand Design
2. ศึกษาแนวคิดของ นาคารชุน จากในงานเขียนที่สําคัญตางๆ ที่ปรากฏในคัมภีรที่สําคัญเกี่ยวกับสาระในเรื่องสุญญตาคือ มูลมาธยมกการิกา และ
ปรัชญาปารามิตาสูตรเปนหลักและงานเขียนมหายานของนักเขียนทานอื่นๆที่เกี่ยวของกับนาคารชุนเปนสวนยอย
3. มุงวิเคราะหการเปรียบเทียบในทฤษฎีทั้งสองนี้ ซึ่งของนาคารชุนในวิทยานิพนธเรื่องนี้เนนเรื่อง หลักทางสายกลางที่นําไปสูสมมาตรภายใน
สุญญตาของการอิงอาศัยกันเกิดขึ้นและสุญญตาในความสัมพัทธ สวนของฮอวคิงนั้นเนนในเรื่องความสําคัญของ หลักความสมมาตร เอกภพไรขอบเขต และ
ทฤษฎีในความมุงหวังของ สตีเฟน ฮอวคิง ก็คือ ทฤษฎีซุปเปอรสตริง (Superstring) และ ทฤษฎีเอ็ม (M-Theory) เปนหลัก

3. ผลการศึกษาวิจัย
จากผลการวิจัยซึ่งเปนการศึกษาเปรียบเทียบระหวางสองทฤษฎี โดยตัวผูวิจัยไดเปรียบเทียบใน 3ประเด็นใหญคือ
1. การเปรียบเทียบทฤษฎีเอกภพไรขอบเขตของสตีเฟน ฮอวคิง กับทฤษฎีปจจยาการของนาคารชุน
2. การเปรียบเทียบหลักความสมมาตรของสตีเฟน ฮอวคิง กับหลักทางสายกลางของนาคารชุน
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3. การเปรียบเทียบทฤษฎีแหงสรรพสิ่งในความมุงหวังของสตีเฟน ฮอวคิง กับทฤษฎีสุญญตาของนาคารชุน
ในการเปรียบเทียบทฤษฎีเอกภพไรขอบเขตกับทฤษฎีปจจยาการนั้น ทฤษฎีเอกภพไรขอบเขตคือแนวคิดที่ตัดปญหาเรื่องจุดกําเนิดของเวลา
และจุดกําเนิดของเอกภพของฮอวคิง โดยหลักการนี้สามารถจินตนาการวาเอกภพมีลักษณะคลายกับพื้นผิวโลก ซึ่งไมมีจุดเริ่มตนและจุดสิ้นสุด และเปน
เอกภพที่มีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้นั้นฮอวคิงไดใชหลักการรวมประวัติศาสตร(sum history) ซึ่งเอกภพในหลักการนี้ไมไดมีความนาเปนในการเกิดขึ้นเพียง
แคเอกภพเดียว แตมีความนาจะเปนที่มีเอกภพอยูอยางมากมาย(Multi Universe) เมื่อนํามาเปรียบเทียบกับทฤษฎีปจ จยาการ ซึง่ เปนหลักธรรมของนาคารชุน
ที่สอนใหมองดูสรรพสิ่งตางๆมีความเชื่อมโยงกัน อิงอาศัยกันเกิดขึ้น และทฤษฎีนี้สามารถอธิบายเอกภพและสรรพสิ่ง ในความเปนเหตุปจจัยเชื่อมโยงกัน
อยางไมมีจุดเริ่มตน และจุดสิ้นสุด จากการศึกษาเปรียบเทียบจึงมองเห็นวาทั้งสองทฤษฎีมีความสอดคลองกัน ซึ่งแสดงถึงเอกภพในความเรียบงายซึ่งไม
จําเปนตองมีปญหาในเรื่องจุดเริ่มตนและจุดสิ้นสุด และอาจจะทําใหเห็นภาพของความเปนอนันตในสรรพสิ่งตางซึ่งเชื่อมโยงกับทฤษฎีแหงสรรพสิ่ง
ในการศึกษาเปรียบเทียบหลักความสมมาตรกับหลักทางสายกลาง ซึ่งหลักการสมมาตรเปนแนวความคิดที่สําคัญของฟสิกส การสมมาตรคือ
การมองเห็นภาพรวมมีความสมดุลกันเชน วงกลมเปนรูปสมมาตรที่สมบูรณแบบ หรือเกล็ดหิมะหกแฉก ที่เปนลักษณะของความสมมาตรเชนกัน ซึ่งคือ
สมมาตรภายใตการหมุน และในทฤษฎีทางฟสิกสตางๆ ก็มีหลักการสมมาตรเปนสวนประกอบสําคัญดวย เชนทฤษฎีสัมพัทธภาพของไอนสไตน ก็มี
หลักการความเทาเทียมกัน แมจะอยูในกรอบอางอิงที่แตกตางกัน หรือทฤษฎีควอนตัม ก็มีหลักการสมมาตรภายใตสนามของแรงและสสาร ในปจจุบันนี้
การคนหาทฤษฎีแหงสรรพสิ่งตองรวมทฤษฎีซูเปอรความสมมาตร (supersymmetry) เขาไปดวยเพื่อขจัดคาอนันตซึ่งเปนปญหาของนักฟสิกส ทฤษฎีนี้จึง
เสมือนเปนหัวใจสําคัญอยางหนึ่งในการเขาใจธรรมชาติสูงสุด และสตีเฟน ฮอวคิงก็เห็นดวยกับแนวทางนี้ เมื่อเปรียบเทียบกับหลักทางสายกลางของพุทธ
ศาสนา ซึ่งเปนหลักธรรมที่นาคารชุนถือเปนหลักธรรมของสํานัก ที่สอนวา ควรหลีกจากทางสุดโตงสองสาย และเดินตามทางโดยใชปญญาของตนเองเปน
ที่ตั้ง ทั้งนี้หลักธรรมนี้ยังสอนใหเห็นถึงความไมยึดติดจากภายในตนเอง ใหมองเห็นทางสายกลางภายในตนเอง ผูวิจัยใชคําวา สมมาตรภายใน จาก
การศึกษาเปรียบเทียบจึงเห็นความสอดคลองกันและในการทําความเขาใจในธรรมชาติสูงสุดก็อาจจะเปนการรวมกันของ สมมาตรภายใน(จิตของตนเอง)+
สมมาตรภายนอก(สนามของแรงและสสาร) และในทางกลับกันเพื่อหลุดจากยึดติดทั้งปวงพุทธศาสนาอติโยคะของทิเบต เห็นวา สมมาตรภายใน-สมมาตร
ภายนอก และจะเปนปรากฏการณแหงความวาง
ในการศึ กษาเปรี ยบเที ยบทฤษฎี แห งสรรพสิ่ งในความมุ งหวั งของสตี เฟน ฮอว คิ งกั บทฤษฎี สุ ญญตาของนาคารชุ นนั้ นผู วิ จั ยก็ ได นํ า
แนวความคิดหลักในการเปรียบเทียบในสองสวนแรก มารวมกับการเปรียบเทียบในสวนที่สาม ซึ่งการรวมกันในแนวความคิดทั้งสามสวนทําใหเห็นภาพ
ทฤษฎีแหงสรรพสิ่งในทรรศนะของผูวิจัยเพิ่มมากขึ้น ทฤษฎีแหงความมุงหวังของสตีเฟน ฮอวคิงนั้นก็คือ ทฤษฎีเอ็ม(M-Theory) แมวาฮอวคิงคิดวาอาจจะ
ไมมีทฤษฎีแหงสรรพสิ่งอยู เพราะประวัติศาสตรเอกภพมีมากมายและมีความความเปนไปไดที่ไมมีอยูแคเอกภพเดียว แตทฤษฎีเอ็มก็คือทฤษฎีแหงสรรพ
สิ่งในความมุงหวังที่เปนไปไดมากที่สุดของฮอวคิง ทฤษฎีนี้เปนการรวม ทฤษฎีซูเปอรสตริง 5 แบบโดยทวิภาวะ(duality) ที่ดูเหมือนแตกตางกัน แตที่
จริงแลวสะทอนความจริงเดียวกัน คือ Type I string theory, Type IIA string theory, Type IIB string theory, heterotic SO(32) (the HO string) theory, และ
heterotic E8×E8 (the HE string) รวมถึง supergravity 11 มิติ เกิดความสัมพันธและสอดคลองภายใตความจริงหนึ่งเดียวกันใน 11 มิติ ซึ่งเปนการแสดงของ
P-เบรน แตสามารถลดทอนเหมือนการเฉือนออกเปน ทฤษฎีซูเปอรสตริงใน 10 มิติได ในทฤษฎีสุญญตาของนาคารชุนนั้น ทฤษฎีสุญญตาในการอิงอาศัย
เชื่อมโยงกันและสุญญตาสัมพัทธถือวาเปนการศึกษาหลักธรรมหลักของผูวิจัย และในทฤษฎีสุญญตาสัมพัทธไดแสดงใหเห็นถึงความสัมพัทธกันใน
หลักธรรม 5 หลักธรรม ซึ่งดูเหมือนแตกตางกันแตที่จริงแลวคือหลักธรรมเดียวกันคือ ปจจยาการ, หลักทางสายกลาง, ไตรลักษณ, อริยสัจสี่, สุญญตา จาก
ุ ญตาสัมพัทธใน
การเปรียบเทียบจึงเห็นความสอดคลองกัน ระหวางทฤษฎีเอ็ม ซึ่งเปนทฤษฎีแหงสรรพสิ่งในความมุงหวังของสตีเฟน ฮอวคิง กับทฤษฎีสญ
หลักธรรมของนาคารชุน
ผูวิจัยไดเห็นความสัมพันธของทั้งสองทฤษฎีนี้ภายใต ภาพแพนตาแกรม (pentagram) ของลีโอนารโด ดารวินชี (Leonardo Davinci) ซึ่งแสดง
ออกมาดังนี้คือ

อริยสัจสี่
ไตรลักษณ
ทางสายกลาง

ปจจยาการ

Inside symmetry + Outside symmetry

Inside symmetry – Outside symmetry = o
Dharmadhatu (nirvana : ultimate reality)

จากภาพที่แสดงออกมานั้นดานซายคือ ทฤษฎีเอ็ม ซึ่งเปนทฤษฎีแหงสรรพสิ่งตามความมุงหวังของสตีเฟน ฮอวคิง ซึ่งเปนการอธิบาย
ซูเปอรสตริง 5 แบบที่ดูแตกตางกัน แตแทจริงแลวคือความจริงเดียวกัน สวนดานลางคือการรวมสมมาตรภายในและสมมาตรภายนอกเขาไวดวยกัน
ภายในการเชื่อมโยงกันเปนอนันตตามรูปของดาวินชีในภาพนี้อาจจะแสดงใหเห็นถึงทฤษฎีแหงสรรพสิ่ง ภาพดานขวาแสดงใหเห็นถึงหลักธรรมที่
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เชื่อมโยงกันทั้งหาหลักธรรมอยางไมมีที่สิ้นสุดตามรูปที่แสดงออกมา เชนกัน ซึ่งแทจริงแลวคือความจริงเดียวกันอยางที่นาคารชุนไดอธิบายไว และ
พุทธศาสนาอติโยคะซึ่งเปนพุทธศาสนาทิเบต ไดพูดถึงการสลายความสมมาตรทั้งภายในและภายนอก และเห็นถึงสัจธรรมที่แทจริงสูงสุด จากที่
ผูวิจัยแสดงออกมา อาจสะทอนใหเห็นวา แทที่จริงแลว ทั้งหลักธรรมทั้ง 5 และทฤษฎีซูเปอรสตริงทั้ง 5 แบบ อาจจะคือความจริงเดียวกัน เสมือน
เหรียญเดียวกัน แตสะทอนออกมาคนละดาน ดานหนึ่งเปนหนาความวางเปลา อีกหนาหนึ่งก็เปนหนาอธิบายในทุกสรรพสิ่ง ซึ่งหนาแตละดานก็อาจ
สับเปลี่ยนเปนอีกหนาหนึ่งได

4. สรุป
การวิจัยเปรียบเทียบทฤษฎีแหงสรรพสิ่งในความมุงหวังของสตีเฟน ฮอวคิง กับ ทฤษฎีสุญญตาในทรรศนะของนาคารชุน ไดรับมุมมอง
ใหมตอการเขาใจความจริงในธรรมชาติ ธรรมชาติสะทอนใหเห็นถึงความเรียบงาย ความสอดคลองเชื่อมโยงกัน ความจริงอาจจะสะทอนซึ่งกันและ
กัน ไมวาจะเปนในทางฟสิกสหรือพุทธศาสนา ทั้งสองศาสตรอาจจะมีสวนทําใหความเขาใจในความจริงของมนุษยชาติเพิ่มมากขึ้น
จากการทําวิจัยในเรื่องนี้ทําใหตัวของผูวิจัยเอง มีความสนใจในปรัชญาของธรรมชาติ และวิชาฟสิกสอยางมาก และทําใหเห็นมุมมองที่
แตกตางจากการศึกษาในสาขาที่ผูวิจัยไดเรียนอยู ในมุมมองของผูวิจัยคิดวาทฤษฎีแหงสรรพสิ่งอาจจะเกิดขึ้นได ถานักฟสิกสในอนาคตตระหนักถึง
ความสําคัญภายในจิตใจของตัวเองดวย เพราะจิตอันสงบและสมดุลอาจจะเปนสิ่งสําคัญที่จะทําใหเกิดปญญาในการตระหนักรูถึงสิ่งตางๆตามความ
เปนจริงที่นักฟสิกสปจจุบันยังไมสามารถคนพบ เชน ในมิติที่เหนือจากการรับรูของเรา และจากการศึกษาทําวิจัยเรื่องนี้ทําใหตัวผูวิจัยเองคิดวา การ
ที่เราจะเขาถึงความจริงบางอยาง เอกสารหรือการศึกษางานวิจัยของคนอื่นอยางเดียวคงจะไมพอ เราตองตระหนักถึงดวยการรับรูจากประสบการณ
ตรงของตัวเอง ผูวิจัยเห็นวาประสบการณตรงของตัวเองเปนสิ่งที่นักวิชาการและนักทฤษฎีตางๆยังละเลยเกินไป การไปอยูในที่สงบอยางปาเขาที่
ปลอดภัย การดูธรรมชาติดําเนินไปในวิถีตางๆ ผูวิจัยเห็นวาอาจจะเปนสวนสําคัญที่ทําใหงานวิจัยรุนตอๆไปเห็นความจริงในมิติที่มากขึ้นก็ได
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บทคัดยอ

การวิจัยเชิงคุณภาพนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาถึงแรงจูงใจในการบวช และบทบาทของภิกษุณีมหายานในสังคมไทย โดยทําการเก็บ
รวบรวมขอมูลจากภิกษุณีมหายานที่สังกัดในเครือตําหนักพระแมกวนอิม โชคชัย 4 จํานวนทั้งสิ้น 8 รูป โดยใชวิธีการสัมภาษณเชิงลึก (In - depth
Interview) และการสังเกตแบบไมมีสวนรวม (Non - participant observation) ในการเก็บขอมูล
ผลการศึกษาแสดงใหเห็นวาภิกษุณีมีแรงจูงใจในการบวชที่แตกตางกันไปบาง มีความหลากหลาย และภิกษุณีหลายรูปมีเหตุผลที่ทําให
ตัดสินใจออกบวชมากกวาหนึ่งเหตุผล แรงจูงใจเหลานี้ไดแก ความเลื่อมใสศรัทธาในพระสัมมาสัมพุทธเจาและพระแมกวนอิม ความตองการที่จะเขา
มาสืบทอดความเปนนักบวชหญิงในพระพุทธศาสนาซึ่งมีมาตั้งแตในครั้งสมัยพุทธกาล ความตองการที่จะสืบตออายุพระพุทธศาสนา ความรูสึกชอบ
ในแนวทางของพระพุทธศาสนามหายาน ความเชื่อวาการบวชถือเปนการสรางบุญกุศล ความตองการที่จะทํางานเพื่อสังคม และความตองการความ
หลุดพน เปนตน นอกจากนี้ พบวาภิกษุณีมหายานในสังคมไทยไดแสดงออกถึงบทบาทในหลายๆ ดานดวยกัน ซึ่งสามารถจัดแบงออกเปนกลุมใหญๆ
ได 5 ดาน ดังนี้ 1. ดานการปกครอง 2. ดานการสนับสนุนทางการศึกษา 3. ดานการเผยแผพระพุทธศาสนา 4. ดานการพัฒนาสํานักดานอาคารสถานที่
และสิ่งแวดลอม และ 5. ดานสาธารณสงเคราะห
ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป คือควรศึกษาเปรียบเทียบแรงจูงใจในการบวชและบทบาทระหวางภิกษุณีมหายานในประเทศไทย
กับภิกษุณีมหายานในตางประเทศ รวมถึงการศึกษาเปรียบเทียบระหวางนักบวชหญิงในศาสนาคริสตกับภิกษุณีในประเทศไทย
คําสําคัญ : แรงจูงใจ การบวช บทบาท ภิกษุณี มหายาน

Abstract

This qualitative research aimed to study Mahayana bhikkhunis’ motives for ordination and their roles in the Thai society. Data were collected from
eight Mahayana bhikkhunis affiliated to the Kuan - Im Bodhisattava’s Hall Chokchai 4. Methods of in - depth interview, and non - participant observation were
employed in the data collection.
Findings showed that the Mahayana bhikkhunis had various motives, and some had more than one. These motives were faith in the Buddha and
Kuan - Im Bodhisattava, a desire to continue the lineage of bhikkhunis from the Buddha’s time, a desire to contribute to continuation of Buddhism, an admiration
for Mahayana Buddhism approach, an aim to make merits, do social work, and a desire for enlightenment. In addition, it was found that they had different roles
which can be classified into (1) administration, (2) education, (3) propagation, (4) development of facilities and environments, and (5) social work.
It is recommended that a further study be conducted to compare ordination motives and roles of Mahayana bhikkhunis in Thailand and other
countries, and also a comparative study on the motives and roles should be conducted between Mahayana bhikkhunis and Catholic nuns in Thailand.
Keywords: Motives, Ordination, Roles, Bhikkhunis, Mahayana.

1. บทนํา

ประเทศไทยเป น ประเทศที่ ย อมรั บ นั บ ถื อ พระพุ ท ธศาสนามาเป น เวลาช า นานจวบจนกระทั่ ง ถึ ง ในป จ จุ บั น นี้ โดยได มี ผู สื บ ต อ
พระพุทธศาสนาโดยการออกบวชเปนพระภิกษุ - สามเณรสืบเนื่องเรื่อยมา (ในปจจุบัน มีพระภิกษุ - สามเณรทั้งฝายเถรวาทและฝายมหายาน แต
จํานวนทางฝายเถรวาทจะมีมากกวา) อีกทั้งยังมีสตรีในสังคมไทยที่ออกบวชดวยการเปน “แมชี” ทางฝายเถรวาท โกนผม โกนคิ้ว นุงหมขาว และ
โดยทั่วไปมักจะรักษาศีล 8 ขอ อาศัยอยูตามวัดหรือสํานักแมชีเอง แมตามหลักพระพุทธศาสนา แมชีจะมีสถานภาพเปนอุบาสิกา แตจากสภาพความ
เปนจริงในสังคมไทย แมชีมีสถานภาพที่กํา้ กึ่งระหวางการเปนนักบวชและการเปนฆราวาส
ในกรณีของพระภิกษุ (เถรวาท) พบวา ผูที่เขามาบวชสวนใหญตัดสินใจเขาเปนพระภิกษุเพราะมีแรงจูงใจสําคัญตางๆ ไดแก ตองการโอกาสใน
การศึกษาเลาเรียน มีความศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา และบวชตามประเพณี เปนตน และในสวนบทบาทของพระภิกษุสงฆในสังคมไทยนั้น พบวา มี
อยูหลากหลายประการดวยกัน อาทิเชน บทบาททางดานการศึกษา บทบาทดานการเผยแผพระพุทธศาสนา และบทบาทดานการสาธารณสงเคราะห เปนตน
ในสวนของแมชี พบวา ไดมีแรงจูงใจที่สําคัญในการบวชที่แตกตางกันไป เชน มีความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนา ตองการแสวงหา
ความสงบ ตองการที่จะแกบน เปนตน แมชีในสังคมไทยนี้ ไดมีบทบาทในดานตางๆ อาทิเชน บทบาททางดานการศึกษา บทบาทดานการเผยแผ
พระพุทธศาสนา บทบาทดานการสาธารณสงเคราะห และบทบาทในการดูแลอุปฏฐากรับใชพระภิกษุสามเณร เปนตน
จะเห็นไดวาทางดานของผูที่ออกบวชเปนพระภิกษุนั้น มีปจจัยทางดานของการบวชตามประเพณีเปนแรงจูงใจที่สําคัญในการออกบวช
ดวย แตในสวนของผูที่ออกบวชเปนแมชี กลับพบวาจะไมไดมีแรงจูงใจในสวนนี้ ซึ่งเปนเพราะในสังคมไทย ประเพณีการออกบวชเปนเรื่องของเพศ
ชายเทานั้น ในสวนของบทบาท พบไดวา พระภิกษุและแมชีในสังคมไทยไดมีบทบาทในหลายๆ ดานคลายคลึงกัน ประเด็นหนึ่งที่นาสนใจ คือ แมชี
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ในสังคมไทย ไดมีบทบาทหนาที่ ที่ตองคอยดูแลอุปฏฐากรับใชพระภิกษุสามเณร ซึ่งจุดนี้ถือเปนจุดหนึ่งที่แสดงใหเห็นไดอยางชัดเจนวา แมชีใน
สังคมไทยมีสถานภาพที่ดอยกวาพระภิกษุอยู
ในสวนของภิกษุณีนั้น พบวาไดเพิ่งเริ่มเกิดมีขึ้นในสังคมไทยเมื่อไมนานมานี้ จากประวัติศาสตรของชนชาติไทยนับตั้งแตอาณาจักร
สุโขทัยเมื่อ 700 กวาป กอนหนานี้ ประเทศไทยไมปรากฏวาไดเคยมีภิกษุณีมากอน (ธัมมนันทา, 2546) จนกระทั่งในปพ.ศ. 2470 มีหลักฐานปรากฏวา
คุณนรินทร ภาษิต ไดสนับสนุนใหบุตรสาว 2 คน คือ คุณสาระ และคุณจงดี ไดบวชเปนสามเณรี เพื่อใหเปนภิกษุณีตอไป (สันนิษฐานเบื้องตนวาเปน
การบวชจากพระสงฆไทย ฝายธรรมยุติกนิกาย ที่ชื่อ พระอาจารยอาจ ราชไสว แตภายหลัง ทานไดถวายหนังสือรองทุกข แกขอกลาวหาทั้งหมดได)
อีกทั้งยังพบวา มีสตรีอีก 6 ทานไดออกบวชดวย ซึ่งการบวชนี้ไดรับการตอตานทั้งจากคณะสงฆ และฝายปกครองบานเมือง กลาวคือ ทางราชการได
ออกคําสั่งบังคับใหสึก และในที่สุด เจาหนาที่ก็ไดเขาจับกุมตัวผูที่ฝาฝน และทางสมเด็จพระสังฆราชเจา กรมหลวงชินวรสิริวัฒน ก็ไดมีประกาศหาม
ตั้งแตนั้น (ลงนามวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2471) ไมใหพระเณรทุกนิกายบวชสตรีเปนภิกษุณี เปนสิกขมานา และเปนสามเณรี โดยใหเหตุผลวา
“หญิงซึ่งจักไดสมมติตนเปนสามเณรีโดยถูกตองพระพุทธานุญาตนั้น ตองสําเร็จดวยนางภิกษุณีใหบรรพชา เพราะพระองคทรงอนุญาตใหนาง
ภิกษุณีมีพรรษา 12 ลวงแลวเปนปวัตตินี คือเปนอุปชฌาย ไมไดทรงอนุญาตใหภิกษุเปนอุปชฌาย นางภิกษุณีหมดสาบสูญขาดเชื้อสายมานานแลว เมื่อนาง
ภิกษุณีผูรักษาขนบธรรมเนียมสืบตอสามเณรีไมมีแลว สามเณรีผูบวชสืบตอมาจากภิกษุณีก็ไมมี เปนอันเสื่อมสูญไปตามกัน”
อยางไรก็ตาม ทางออกสําหรับสตรีในสังคมไทยในยุคหลังจากนั้นมา ก็คือ การที่บวชเปนภิกษุณีจากประเทศอื่นแลวมาอยูที่เมืองไทย หรือการ
บวชเปนภิกษุณีในประเทศไทยโดยคณะสงฆอื่น ซึ่งถือเปนสิ่งที่สามารถทําได
หางจากเหตุการณกรณีของคุณนรินทร 44 ปตอมา พ.ศ. 2514 นักบวชสตรี วรมัย กบิลสิงห ไดเดินทางไปรับการบรรพชาอุปสมบทเปนภิกษุณีที่
ไตหวัน จากอุปชฌายชาวจีน (ฝายมหายาน) โดยไดรับฉายาวา พระมหาโพธิธรรมาจารย (ฉัตรสุมาลย กบิลสิงห, 2518) หลังจากที่กลับมาแลว ทานก็ไดประจํา
อยูสํานักปฏิบัติธรรมของตนเอง ชื่อ “วัตรทรงธรรมกัลยาณี” อยูที่อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม เพื่อเผยแผธรรมะตามแนวทางของโพธิสัตว ภิกษุณีวรมัย ทาน
ไดรับการยอมรับจากคณะสงฆ และจากสังคมในระดับหนึ่ง จนสามารถกาวขึ้นมาเปนภิกษุณีรูปแรกในประเทศไทย (สมชาย ไมตรี และคณะ, 2546) ใน
ปจจุบันนี้ พบไดวาในสังคมไทย ไดมีภิกษุณีอยูหลายรูป โดยมีทั้งที่บวชในฝายมหายานและฝายเถรวาทที่ไดมีการรื้อฟนขึ้นมาใหม
ในสังคมไทยไดมีภิกษุณีมหายานเกิดขึ้น ซึ่งเปนเวลาลวงเลยมากวา 40 ปแลว ประเด็นปญหาหนึ่งที่นาสนใจ คือ ภิกษุณีมหายานในสังคมไทยนั้น
มีแรงจูงใจที่สําคัญอะไร ที่ทําใหยอมที่จะสละจากการใชชีวิตอยางฆราวาสทั่วไป มาเปนการใชชีวิตแบบภิกษุณี ที่มีกฎระเบียบที่เครงครัดกวาแมชี ใน
ทามกลางสภาพของสังคมไทยที่คนสวนใหญนับถือพระพุทธศาสนานิกายเถรวาท และมีความเชื่อกันวาภิกษุณีไดสูญสิ้นไปแลวจากพระพุทธศาสนา และใน
การยังคงมีอยูในทามกลางบริบทอันดูแปลกแยกเชนนี้ ภิกษุณีมหายานไดมีบทบาทอยางไรในสังคมบาง เหมือนหรือตางจากพระภิกษุและแมชีอยางไร ดวย
เหตุนี้ผูวิจัยจึงไดเลือกที่จะศึกษาประเด็นดังกลาว โดยอาศัยกรณีศึกษาของภิกษุณีมหายาน ที่สังกัดในเครือตําหนักพระแมกวนอิม โชคชัย 4 ซึ่งเปนสํานักที่มี
ภิกษุณีมหายานอยูเปนจํานวนมาก และนอกจากนี้ยังมีสามเณรีดวย ซึ่งเปนการชี้ใหเห็นวาในอนาคต สํานักนี้จะไดมีภิกษุณีที่เพิ่มมากขึ้นอีก อีกทั้ง สํานักนี้ยัง
เปนที่เลื่อมใสศรัทธาตอประชาชนเปนจํานวนมากทั้งชาวไทยและชาวตางชาติ

2. วิธีการศึกษา

วัตถุประสงคของการวิจัยประกอบดวย (1) เพื่อศึกษาแรงจูงใจในการบวชของภิกษุณีมหายานในสังคมไทย และ (2) เพื่อศึกษาบทบาทของภิกษุณีมหายาน
ในสังคมไทย เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคดังกลาวอยางครบถวนสมบูรณ ผูวิจัยจึงไดดําเนินการวิจัยทั้งในภาคเอกสารและภาคสนาม ดังมีรายละเอียดดังนี้
1. การวิจัยภาคเอกสาร (Documentary research) โดยการคนควาขอมูลจากเอกสารตางๆ ไดแก
1.1 เอกสารปฐมภูมิ ไดแก พระไตรปฎก และอรรถกถา (ภาษาไทย)
1.2 เอกสารทุติยภูมิ ไดแก งานวิจัย หนังสือ บทความ สื่อสิ่งพิมพตางๆ และอินเทอรเน็ต (Internet) ที่มีเนื้อหาเกี่ยวของกับหัวขอวิทยานิพนธนี้
2. การวิจัยภาคสนาม (Field research) โดยการเก็บขอมูลจากดานแรงจูงใจในการบวชและบทบาทของภิกษุณีมหายานที่สังกัดในเครือตําหนักพระแมกวนอิม
โชคชัย 4 ประชากรมีทั้งหมดจํานวน 8 รูป โดยเก็บขอมูลจากทุกรูป โดยอาศัยวิธีการ 2 ประการไดแก
2.1 การสัมภาษณเชิงลึก (In - depth interview) เพื่อใหทราบถึงแรงจูงใจในการบวช และบทบาทของภิกษุณีมหายานในสังคมไทย
2.2 การสังเกตแบบไมมีสวนรวม (Non - participant observation) ในการประกอบศาสนกิจและกิจกรรมอื่นๆ ของกลุมเปาหมาย
ทั้งนี้ การวิจัยในครั้งนี้ไดรับการอนุมัติโดยคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน สาขาสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล (MU - SSIRB) แลวเมื่อ
วันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2554 และในการดําเนินการวิจัย ผูวิจัยไดคํานึงถึงขอพึงปฏิบัติทางดานจริยธรรมการวิจัยในคน ทั้งในดานการขอความยินยอมและการ
รักษาความลับของผูรวมวิจัย

3. ผลการศึกษาและอภิปรายผล

3.1 ผลการศึกษา
ผลของการศึกษาที่ไดจะนําเสนอเปน 3 สวน ไดแก ขอมูลภูมิหลังของผูใหขอมูล แรงจูงใจในการตัดสินใจออกบวชเปนภิกษุณีมหายาน
และบทบาทของภิกษุณีมหายานในสังคมไทย ดังมีรายละเอียดตอไปนี้
(1) ขอมูลภูมิหลังของผูใหขอมูล จากการสัมภาษณ พบวา ผูใหขอมูลสวนใหญเปนชาวไทยเชื้อสายจีน เปนคนจังหวัดกรุงเทพมหานคร
เปนสวนใหญ และมีระดับการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี มีเพียงภิกษุณี 2 รูปที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี อนึ่ง มีภิกษุณีอยู 1 รูป ที่ในตอนหลังไดรับ
ปริญญาเอก (พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชา สังคมสงเคราะหศาสตร) จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย สวนใหญกอนที่จะ
ออกบวช ผูใหขอมูลมีสถานภาพโสด สําหรับอาชีพกอนออกบวชนั้น พบวา มีความหลากหลาย อาทิเชน ประกอบอาชีพคาขาย ธุรกิจสวนตัว และ
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ลูกจาง เปนตน ผูใหขอมูลออกบวชมาเปนระยะเวลานาน 21 ป 19 ป และ 15 ป ตามลําดับ ผูใหขอมูลทั้งหมดไปขอรับการบรรพชาอุปสมบทที่วัดผูจี้
ประเทศจีน สําหรับอายุในขณะที่ออกบวชนั้น พบวา มีอายุต่ําสุดอยูที่ 25 ป และสูงสุดอยูที่ 60 ป ในสวนของความผูกพันกับพระพุทธศาสนากอนที่
จะมาออกบวช พบวา ผูใหขอมูลทุกทานนับถือพระพุทธศาสนามาตั้งแตเปนเด็ก โดยเปนการนับถือตามบิดามารดา ความผูกพันกับพระพุทธศาสนา
นั้น จะเปนไปในรูปของการปฏิบัติทั่วไป อาทิเชน การทําบุญตักบาตร นั่งสมาธิ ไหวพระ สวดมนต เวียนเทียน รวมถึงการชวยงานของทางวัด ผูให
ขอมูลมีโอกาสที่จะไดเขาวัดไทย/วัดจีน ซึ่งโดยเฉลี่ย จะเขาวัดประมาณสัปดาหละ 2 ครั้ง คือในวันเสารและวันอาทิตย ทุกๆ วันพระ คือ 4 ครั้งตอ
เดือน มากกวาเดือนละครั้ง และประมาณเดือนละครั้ง เปนตน มีผูใหขอมูลครึ่งหนึ่งที่เคยบวชชีพราหมณ สําหรับการรับทราบขอมูลเกี่ยวกับการบวช
เปนภิกษุณีนั้น ผูใหขอมูลกลุมหนึ่งรับทราบขอมูลมาจากการที่ไดเดินทางไปปฏิบัติธรรมที่ตางประเทศ สวนผูใหขอมูลอีกกลุมหนึ่ง รับทราบขอมูล
เกี่ยวกับการบวชเปนภิกษุณี มาจากทางสํานัก โดยสวนใหญแลวบุคคลรอบขางของผูใหขอมูลมีความเต็มใจและยินดีในการที่ผูใหขอมูลไดตัดสินใจที่
จะออกบวช เพราะมีความเชื่อวาการออกบวชถือเปนการสรางบุญกุศลที่ยิ่งใหญ เปนตน
(2) แรงจูงใจในการตัดสินใจออกบวชเปนภิกษุณีมหายาน จากการสัมภาษณ เพื่อเรียนรูเกี่ยวกับแรงจูงใจในการตัดสินใจออกบวช แสดงให
เห็นวาภิกษุณีมีแรงจูงใจหลายประการดวยกัน หลายรูปมีเหตุผลที่ทําใหตัดสินใจออกบวชมากกวาหนึ่งเหตุผล ซึ่งสามารถสรุปไดดังนี้
1. ความเลื่อมใสศรัทธาในพระสัมมาสัมพุทธเจาและพระแมกวนอิม
2. ความตองการที่จะเขามาชวยงานพระพุทธศาสนา ชวยงานของสํานักอยางเต็มตัว
3. ความตองการที่จะเขามาสืบทอดความเปนนักบวชหญิงในพระพุทธศาสนาซึ่งมีมาตั้งแตในครั้งสมัยพุทธกาล
4. ความตองการที่จะสืบตออายุพระพุทธศาสนา
5. ความรูสึกชอบในแนวทางของพระพุทธศาสนามหายาน
6. ความรูสึกชอบวิถีชีวิตความเปนนักบวช
7. ความรูสึกผูกพันกับทางสํานักและความศรัทธาที่มีตอทานเจาสํานัก
8. ความตองการที่จะฝกฝนพัฒนาตนเอง
9. การใหการสนับสนุนจากบุคคลรอบขาง
10. ความเชื่อวาการบวชถือเปนการสรางบุญกุศล
11. ความตองการที่จะทํางานเพื่อสังคม
12. การที่ไดเห็นผูอื่นออกบวช แลวมองวาเปนหนทางที่ดี
13. ความตองการความหลุดพน
(3) บทบาทของภิกษุณีมหายานในสังคมไทย
จากการสัมภาษณและการสังเกตอยางไมมีสวนรวม พบวาภาพรวมของบทบาทของภิกษุณีมีดังตอไปนี้
1. ดานการปกครอง ภิกษุณีเจาสํานักเปนผูที่มีบทบาททางดานของการปกครองดูแลภิกษุณีในสํานักทั้งหมด โดยภิกษุณีเจาสํานัก ทานเปนผูวาง
กฎระเบียบตางๆ ภายในสํานัก อาทิเชน กําหนดอัตราเงินเดือนใหแกภิกษุณีลูกวัด กําหนดหลักเกณฑในการคัดเลือกผูที่จะเขามาเตรียมความพรอมเพื่อที่จะออก
บวชเปนภิกษุณี และกําหนดวั ตรปฏิบัติที่จะต องทําในแตละวั นใหแกภิ กษุณี ฯลฯ รวมทั้งคอยสอดสองดูแลให ลู กวั ดปฏิบั ติตามทั้งพระธรรมวิ นัยและ
กฎระเบียบตางๆ อยางเครงครัด
2. ดานการสนับสนุนทางการศึกษา มีการมอบทุนการศึกษาใหกับเด็กนักเรียนอยูบอยครั้ง จัดสรางอาคารเรียน โดยใชชื่อวา “อาคารเรียนตําหนัก
พระแมกวนอิมโชคชัย 4” โดยสรางขึ้นที่บานหนองบัว ตําบลทากาศ อําเภอแมทา จังหวัดลําพูน ใหการสนับสนุนดานทุนทรัพยในการสรางหองสมุดและ
ศูนยบริการการศึกษาผานระบบอินเตอรเน็ต (Internet) ใหแกบุตรหลานของขาราชการทหาร และจัดโครงการเพื่อใหการศึกษาและพัฒนาดานคุณธรรมแกเยาวชน
ภายใตชื่อ “โครงการความรูคูคุณธรรม”
3. ดานการเผยแผพระพุทธศาสนา มีการเผยแผพระพุทธศาสนาผานทาง Website : www.kuanimchokchai4.net จัดทําแผน CD (Compact Disc) บท
สวดมนตมหายาน จัดทําเทปธรรมะ สอนปฏิบัติธรรม ไดรับนิมนตไปแสดงธรรม - บรรยายธรรม และแสดงธรรม - บรรยายธรรมที่สํานัก จัดโครงการบวช
และปฏิบัติธรรมภาคฤดูรอน
4. ดานการพัฒนาสํานักดานอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม ภิกษุณีทานไดมีการดูแลสํานัก อาคาร สถานที่อยูตลอดเวลาโดยจะเนนไปที่เรื่องของ
ความสะอาดเปนหลัก และไดมีการพัฒนาสํานักอยูเนื่องๆ ดวย อาทิเชน ที่ตําหนักพระแมกวนอิมโชคชัย 4 ลาดพราว กรุงเทพมหานคร ไดมีการจัดสรางพระมหา
เจดียพระพุทธเจาหนึ่งหมื่นพระองคขึ้น เพื่อใชเปนสถานปฏิบัติธรรม โดยไดมีพิธีสมโภชพระมหาเจดียไปเมื่อวันที่ 9 - 29 ธันวาคม พ.ศ. 2552 ที่สถานปฏิบัติ
ธรรมพระแมกวนอิมโชคชัย 4 จังหวัดลําพูน ไดมีการติดกระจก ทาสีใหม ทําเปนหองกระจก เพื่อใชเปนหองปฏิบัติธรรม (เดิมทีเปนหองเปดกวาง ซึ่งจะมีแมลง
รบกวนมาก) ที่ตําหนักพระแมกวนอิม โชคชัย 4 จังหวัดเชียงใหม ไดมีการจัดสรางที่พัก (นอนรวม) และหองน้ําเพิ่มเติม และที่พระวิหารเสด็จพอพระศิวะ ราม
อินทรา กรุงเทพมหานคร ในขณะนี้ไดมีการทาสี ตกแตงประดับลวดลายบริเวณกําแพง และกําลังดําเนินการตกแตง “สระน้ําศักดิ์สิทธิ์” อยู เปนตน
5. ดานสาธารณสงเคราะห มีการอนุญาตใหใชพื้นที่ในการออกกําลังกาย กอตั้งศูนยบริการทางสาธารณสุข: ศูนยบริการสาธารณสุข 66 ตําหนัก
พระแมกวนอิม โชคชัย 4 มอบทุนสนับสนุนกิจกรรมของทางภาครัฐและภาคสวนตางๆ ใหความชวยเหลืออํานวยความสะดวกในการประกอบพิธีกรรมตางๆ
และชี้แนะแนวทางในการปฏิบัติใหกับญาติโยม ชวยเหลือผูประสบภัยตางๆ ใหคําปรึกษาแกญาติโยมที่ประสบปญหาชีวิต การสงเคราะหเครื่องมือประกอบ
อาชีพ และใหการสงเคราะหดานอาหารแกประชาชน
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3.2 อภิปรายผล
ในสวนนี้ จะเปนการอภิปรายผลโดยเปนการนําเอาขอมูลที่ไดจากการวิจัยในภาคสนาม มาอภิปรายเปรียบเทียบควบคูไปกับขอมูลที่ไดจาก
การศึกษาในภาคเอกสาร ในสองประเด็นดวยกัน คือเรื่องเกี่ยวกับแรงจูงใจในการบวช และบทบาทของนักบวชในสังคมไทย
เมื่อพิจารณาถึงแรงจูงใจในการออกบวชของภิกษุณีมหายานที่ผูวิจัยไดทําการศึกษา โดยเปรียบเทียบจากขอมูลภาคเอกสารเกี่ยวกับแรงจูงใจในการ
ออกบวชของพระภิกษุและแมชี (เถรวาท) นั้น พบวามีความคลายคลึงกัน ไดแก มีแรงจูงใจที่มาจากความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนา ความเลื่อมใส
ศรัทธาในพระพุทธเจา ความตองการแสวงหาความสงบความสบายใจในชีวิตนักบวช และความตองการที่จะเขามาชวยเหลือศาสนาและสังคม เปนตน อยางไร
ก็ตาม มีแรงจูงใจดานอื่นๆ ของภิกษุณีมหายานที่แตกตางจากภิกษุหรือแมชี กลาวคือ ในกรณีของภิกษุณีนั้น ไมปรากฏแรงจูงใจในสวนของการออกบวชตาม
ประเพณี อันเปนแรงจูงใจที่พบไดในภิกษุ อยางไรก็ตาม ลักษณะขอนี้ของภิกษุณีสอดคลองกับกรณีของแมชี เหตุผลสําคัญเนื่องจากในสังคมไทย ประเพณี
การออกบวชเปนเรื่องของเพศชายเทานั้น ประการตอไป พบวาความเลื่อมใสศรัทธาที่มีตอองคพระแมกวนอิมเปนแรงจูงใจในการออกบวชของภิกษุณี
มหายาน ซึ่งตางจากกรณีของพระภิกษุและแมชี ซึ่งอยูฝายของเถรวาท นอกจากนี้ ยังพบวาภิกษุณีมหายานผูใหขอมูลมีแรงจูงใจในสวนของความตองการที่จะ
เขามาสืบทอดความเปนนักบวชหญิงในพระพุทธศาสนาซึ่งมีมาตั้งแตในครั้งสมัยพุทธกาล ซึ่งเปนแรงจูงใจที่ไมพบในแมชี
ในสวนของบทบาทเมื่อเปรียบเทียบผลการสัมภาษณภิกษุณีมหายาน กับขอมูลดานบทบาทของพระภิกษุและแมชี พบไดวามีบทบาทที่ใกลเคียง
กัน อาทิเชน บทบาททางดานการใหการสนับสนุนทางการศึกษา บทบาทดานการเผยแผพระพุทธศาสนา บทบาททางดานการดูแลวัด/สํานัก และบทบาทดาน
การสาธารณสงเคราะห เปนตน อยางไรก็ตาม มีรายละเอียดความแตกตางดานบทบาทอื่นๆ ในบรรดาภิกษุ แมชี และภิกษุณีมหายาน อาทิเชน ในสวนของ
ภิกษุณีนั้น พบวามีความแตกตางจากแมชี ตรงที่แมชีจะมีบทบาทหนาที่ในการคอยดูแลอุปฏฐากรับใชพระภิกษุ - สามเณรดวย และในสวนของภิกษุณี
มหายานนั้น บทบาททางดานการปกครองจะไมไดมาจากสวนกลางเหมือนกับทางพระภิกษุที่มีมหาเถรสมาคมเปนผูดูแลอยางเขมแข็งและในสวนของแมชีที่มี
สถาบันแมชีไทยคอยดูแลอยูโดยอิงอยูกับคณะสงฆ แตในสวนของภิกษุณีมหายาน จะยังไมมีองคกรกลางที่จัดตั้งขึ้น เพื่อเขามาดูแล ซึ่งอาจเปนเพราะภิกษุณี
มหายานยังมีจํานวนที่นอยอยูและเพิ่งเริ่มกอตัวขึ้นนั่นเอง อีกประการหนึ่งที่พบ คือ ในสวนของภิกษุณีมหายานกลุมตัวอยาง จะยังไมมีบทบาททางดานการจัด
การศึกษาใหแกกลุมของตัวเอง ซึ่งบทบาททางดานนี้จะพบในกลุมของพระภิกษุและแมชี ซึ่งจากการสัมภาษณ ภิกษุณีทานไดกลาววาตอนนี้ทางสํานักยังไมมี
ความพรอม แตอยางไรก็ตามบทบาททางดานนี้นาจะมีขึ้นในอนาคต

4. สรุป

ผลการศึกษาดานแรงจูงใจของภิกษุณีมหายานที่สังกัดในเครือตําหนักพระแมกวนอิม โชคชัย 4 พบวาแมจะมีแรงจูงใจหลายประการ
คลายคลึงกับภิกษุและแมชี แตก็มีแรงจูงใจบางประการที่แตกตางออกไป เชน ความเลื่อมใสศรัทธาในพระแมกวนอิมและความประสงคที่จะสืบสาย
ภิกษุณี ทั้งสองประการนี้สัมพันธกับความเปนพุทธศาสนานิกายมหายานและความเปนภิกษุณีนั่นเอง ในสวนของบทบาทนั้น ก็พบเชนเดียวกันวามี
ความคลายคลึงกับภิกษุและแมชี ขอแตกตางที่พบ คือ ภิกษุณีไมมีบทบาทแบบแมชีในการรับใชพระภิกษุและสามเณร นอกจากนี้ แมภิกษุณีจะมี
บทบาทดานการปกครองภิกษุณีดวยกัน แตยังไมมีองคกรปกครองกลางที่รับผิดชอบโดยตรง ขอแตกตางอีกประการ คือ ภิกษุณียังไมมีบทบาทดาน
การจัดการศึกษาใหกับกลุมภิกษุณีดวยกัน เนื่องจากความที่ยังไมพรอมทางดานบุคลากร เปนตน
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บทคัดยอ
งานวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางการสื่อสารอยางเปดเผย (open communication) กับการเพิ่มระดับความสบาย
ใจ (level of comfort) ของมารดาในการสื่อสารเรื่องเพศสัมพันธกับบุตรสาว ซึ่งเปนงานวิจัยเชิงคุณภาพโดยใชการสัมภาษณเปนเครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมขอมูล กลุมตัวอยางในงานวิจัยนี้ประกอบไปดวยมารดา 15 คนซึ่งมีบุตรสาวอยางนอย 1 คน ที่มีอายุระหวาง 11-14 ป และกําลังศึกษาอยูใน
ระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียนที่ตั้งอยูในเขตกรุงเทพมหานคร
ผลการศึกษาพบวา มารดามีความสบายใจในการสื่อสารอยางเปดเผยเกี่ยวกับเรื่องเพศกับบุตรสาวเพราะการพูดคุยอยางเปดเผยจะชวยให
มารดาไดรับรูถึงทัศนคติเกี่ยวกับเรื่องเพศของบุตรสาว และการพูดคุยอยางเปดเผยนี้จะสามารถชวยลดการตอตานจากบุตรสาวได แตในขณะเดียวกัน
ก็ยังพบวา มารดาอีกจํานวนหนึ่งจะรูสึกไมสบายใจที่ตองสื่อสารอยางเปดเผยในเรื่องดังกลาวกับบุตรสาว เพราะมารดาจะรูสึกไมสบายใจถาพบวา
บุตรสาวของตนมีการรับรูหรือมีทัศนคติเกี่ยวกับเรื่องเพศที่ไมถูกตองไมเหมาะสม และการพูดคุยอยางเปดเผยนี้ยังอาจจะทําใหบุตรสาวเขาใจผิดไดวา
ตนเองสามารถมีเพศสัมพันธไดอยางอิสระ รวมทั้งมารดาจะรูสึกไมสบายใจถาพยายามจะพูดคุยเรื่องเพศอยางเปดเผยกับบุตรสาวแตบุตรสาวกลับไม
สนใจที่จะพูดคุยดวย ซึ่งมีปจจัย 4 ปจจัยที่เกี่ยวของกับการสื่อสารอยางเปดเผยและระดับความสบายใจในการสื่อสารเรื่องเพศระหวางมารดาและ
บุตรสาว คือ ผลของการสื่อสารอยางเปดเผยที่มีตอ พฤติกรรมทางเพศของบุตรสาว ตอการลดการตอตานของบุตรสาว ตอทัศนคติทางเพศของบุตรสาว
และตอบทบาทหนาที่ของมารดา
คําสําคัญ: การสื่อสารระหวางมารดากับลูกสาว การสื่อสารอยางเปดเผย การสื่อสารเรื่องเพศภายในครอบครัว ความสบายใจในการสื่อสารเรื่องเพศ
ความสัมพันธระหวางมารดากับลูกสาว ทัศนคติเรื่องเพศ

Abstract
The purpose of this study is to explore whether open communication will lead to an increase in mothers’ feeling comfortable when communicating
sexuality with their adolescent daughters. The participant population in this study consisted of mothers with at least one daughter between the ages of 11 to 14
years old who currently study at public secondary schools in Bangkok. Fifteen interviewees were selected.
The results indicated that when mothers had discussions about sexuality with their offspring, both comfort and discomfort were likely to occur. They
were comfortable because their open talking allowed them to perceive their daughters’ attitude toward sexuality. Also, their open sexuality discussion could
reduce daughters’ resistance. On the other hand, their uncomfortable feelings were likely to emerge due to their perception that their daughters had wrong ideas
toward sexuality. Open communication might make daughters’ mistakenly assume that they had freedom to have sex. Finally, they were uncomfortable if they
tried to create open discussion about sexuality and encountered their daughters’ disinterest.
Four influences on mothers’ open communication, which contributed to their level of comfort, were discussed in detail: the effect of open
communication on daughters’ sexual-related behaviors, on daughters’ resistance reduction, on daughters’ attitudes toward sexuality, and on mother roles.
Keywords: Open communication, Sexuality, Parent-adolescent communication about sexuality, Mother-daughter relationship,
Level of comfort in talking about sexuality, Sexual attitudes.

1. Introduction

Communication in the family has been cited as an effective means of providing an environment where adolescents can learn how to employ appropriate
social skills in order to deal with particular interpersonal situations and create proper solutions to solve their problems (Fitzpatrick and Vangelisti, 1995).
Kahlbaugh, Lefkowitz, Valdez, and Sigman (1997) noted that effective communication between parents and adolescents both reflect and shape their relationship,
and can establish the self-esteem of adolescents and identity exploration. Also, parent-adolescent communication is a significant way for parents to socialize and
inform their adolescents about important information such as sexual knowledge (Kotva and Schneider, 1990).
Over the past three decades communication between parents and adolescents regarding sexual matters has been examined (Moskey, 2002). With regard to
providing sexual knowledge, families are perceived as agents of sexual socialization for two main reasons: (1) the family is considered to be a significant
institution from which adolescents learn about sexuality, that is, sexual information is integrated through parents’ lenses and then sent out through parents’
teaching; and (2) families are perceived as agents of sexual socialization, that is, parents desire to be involved as the primary sexual source for their adolescents.
This need of parents corresponds with the need of adolescents to talk openly about sexual behavior with their parents (Fox and Inazu, 1980).
Although previous research has indicated that parent-adolescent communication affects sexual attitudes and behaviors of adolescents, communication among
them is problematic. That is, both parents and adolescents are afraid of initiating (Berne, Patton, Milton, Hunt, Wright, Peppard, and Dodd, 2000; Feldman and
Rosenthal, 2000; Lehr, Demi, DiIorio, and Facteau, 2005; Newcomer and Udry, 1984) and generating conversation regarding sexuality (Lefkowitz, Sigma, and
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Au, 2000). Initiating sexual communication is complicated for both parents and adolescents, even in families where parents have positive values about sexuality
and where the need for education about sexuality is recognized (Garfield and Morgenthau, 1976).
Parents hesitate to talk about sexuality with their adolescents (Burgess, Dziegielewski, and Green, 2005) because they do not know how to cover various
critical sexual issues (Berne et al., 2000; Burgess et al., 2005) and fear motivating their adolescents to have sex. Additionally, parents are unsure of their own
ability regarding sexual knowledge (Berne et al., 2000). Consistently, Charoenthaweesub (2002) stated that the major reason that parents avoid talking to their
adolescents is that they feel embarrassed. The negative consequences of such actions can lead to a lack of sexual knowledge among adolescents who, thereby,
tend to approach or learn about sexuality by themselves.
Open communication promotes parent-adolescent communication about sexuality (Raffaelli, Bogenschneider, and Flood, 1998). In general, openness is
considered constructive, and a willingness to handle issues directly is a key point for managing conflict. However, there are challenges to the idea that relational
partners should be absolutely open with each other. Maintaining strong relationships call for a balance in the openness-and-closedness dialectic in close
relationships. The openness-closedness dialectic suggests that partners require to be mindful of how much and what kind of information they share with each
other (Afifi and Weiner, 2004).
Past studies suggested that open communication by parents about general family topics leads to increasing discussion of sexual issues between the parents
and their adolescents (Fisher, 1990; Warren, 1995). Fisher (1990) found a connection between the extent of mothers’ discussion about sexuality and the degree of
openness in general family communication. He noted that mothers who are perceived as greater open communicators about common issues tend to have frequent
discussions about sexuality with their adolescents. Baldwin and Baranoski (1990) indicated that adolescents are likely to gain more sex education in the family
setting if open communication exists in their family.
However, according to Hayes (cited in Booth-Butterfield and Sidelinger, 1998), the fact that parents rarely have open discussions about sexuality with their
adolescents is because they feel uncomfortable and embarrassed to initiate the conversation (Berne et al., 2000; Feldman and Rosenthal, 2000) and also feel that
they have inadequate information about the topics (Berne et al., 2000; Burgess et al., 2005). Lindemann (1974) stated that even in families which allow open
discussion and have a permissive attitude toward premarital sex, mothers are not able to help their daughters to plan for birth control.
It seems likely that, according to the above information, in a family where open communication exists, sexual issues are frequently communicated among
family members. Open communication in parents’ domain needs to be explored, particularly in the Thai context where open discussion about sexuality (e.g.
condom use) is still believed to be improper for young females (Tangmunkongvorakul and Bhuttarowas, 2005). Also, as Warren (1995) mentioned, it is openness
in general communication and in sexual communication that appears to be a significant attribute of good sexual communicators. Thus, the purpose of this study is
to explore whether open communication will lead to an increase in mothers’ feeling comfortable when communicating sexuality with their adolescent daughters.
For this purpose, mothers’ open communication will be studied in terms of the willingness of mothers to provide information and answer questions about
sexuality with compassion, comprehension, creation of free conversation, and open discussion of sexual topics with adolescent daughters.

Open communication

In the family, open communication has been stated to have power over children’s sexual attitudes and sexual behaviors. Fisher (1987) noted
that in families where open communication exists, shared attitudes between parents and adolescents are more likely to occur. That is, in the family,
when there is a higher level of communicative interaction, adolescents tend to have attitudes similar to those of their parents. For instance,
adolescents are likely to have safe-sex if their parents believe in safe-sex practices and encourage open communication in the family (BoothButterfield and Sidelinger, 1998).
Open communication among parent-adolescent dyads has been considered as a way to transmit a greater understanding of sexuality as
reported in a study conducted by Whitaker, Miller, May, and Levin (1999). They examined whether parents’ openness, skill, and level of comfort
in talking about sexuality with their adolescents affect communication of adolescents with their sexual partners and whether or not they use
condom. The results stated that if parents are skilled, comfortable, and open in discussing sexuality, adolescents tend to use condoms and
communicate more with their sex partners about sexual matters. They also suggested that most parents need to know how to communicate and
what sexual information is appropriate for their children.
Although open communication is a potential tool in assisting adolescents to prepare themselves to mature into sexually healthy adults open
discussion about sexual matters between parents and adolescents is rare and creates discomfort (Whitaker et al., 1999). When discomfort exists,
open communication is less likely to exist. Consequently, adolescents might gain negative or confusing information regarding sexuality due to the
absence of open communication. Thus, adolescents tend to learn about sexuality from other sources such as friends, teachers, television, music, and
the internet, rather than from their parents (Whitaker et al., 1999).
Several studies have shown that sex differences affect open communication. For instance, it was reported that mothers are perceived by their
children to be more open communicators than are fathers (Miller, Levin, Whitaker, and Xu, 1998; Rosenthal and Feldman, 1999; Rosenthal,
Feldman, and Edwards, 1998). Neer and Warren (1988) explored mothers’ supportive communication and sex discussion in the home. Their
findings revealed that supportive mothers are more open in discussing sexuality and provide birth control information to their son than are non-
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supportive mothers. They claimed that mothers can influence sexual behavior of their adolescents by discussing it openly and such communication
is the way mothers can increase trust in their sexual judgment.

Mothers’ Influence

The role and social status of mothers have been proposed to be main factors affecting Thai adolescent coitus (Wibulpolprasert, Siasiriwattana,
Ekachampaka, Wattanamano, and Taveratr, 2006). Wibulpolprasert et al. (2006) stated that, nowadays, both the role and social status of Thai mothers have
changed due to their higher level of education and greater earning potential. Mothers tend to work outside the home, have little time to participate in family
activities, and have less time for family congregation and assistance. These important changes negatively affect adolescent both mental and physical health.
This, in turn, leads to huge health concerns such as mental problems, HIV/AIDS infections, drugs, and alcohol consumption.
Although the role and social status of mothers have changed, there is evidence that mothers are credited as the first sexual information provider
and are more likely to communicate with their sons and daughters in terms of sexuality in the home than are fathers (Baldwin and Baranoski, 1990; Berne et
al., 2000; DiIorio, Resnicow, Dudley, Thomas, Wang, Marter, Manteuffeel, and Lipana, 2000; Downie and Coates, 1999; Feldman and Rosenthal, 2000;
Fox and Inazu, 1980; Hepburn, 1983; Lefkowitz, Boone, Sigman, and Au, 2002; Miller et al., 1998; Nolin and Peterson, 1992; Raffaelli et al., 1998;
Rosenthal and Feldman, 1999; Walker, 2004). In a study by Feldman and Rosenthal (2000), 156 mothers, 91 fathers, and 209 adolescents were examined
regarding parents’ and adolescents’ evaluation of parents as sex educators. The results revealed that mothers are evaluated by adolescents as more frequent
communicators about sex-related topics and as higher quality communicators in general and sex-related discussions as compared with fathers. They
explained that mothers are perceived as more open, more concerned about adolescents’ problems, more understanding, less judgmental, and also less
demanding of adolescents’ viewpoint than do fathers.
Kirkman, Rosenthal, and Feldman (2002) classified several main reasons that daughters experience discomfort in talking with their fathers
regarding sexual matters. First, daughters feel embarrassed or uncomfortable, and find it more difficult to initiate conversation about sexuality with their
fathers. Second, when daughters grow up and have bodily changes, they experience anxiety about discussing sexual topics with their fathers. That is, the
puberty among adolescent females creates distance between them and their fathers. Similarly, mothers and daughters are connected together through their
common female sexuality that consists of conception, menstruation, and physical changes. So, mothers tend to understand better than fathers what
information their daughters need to know about sexuality (Fox and Inazu, 1980).
The role of mothers explains why adolescent females engage in discussion with their mothers regarding sexual matters. Kirkman et al. (2002)
cited that mothers use more time to take care of and have conversation about sexuality with their adolescents than do fathers because of their maternal role.
Similar results were found by Walker (2004), who found that women are assumed to be the primary caregivers and main educators in the home. Hence,
adolescents are more likely to carry their health problems to their mothers than to their fathers. Also, fathers agree that mothers’ viewpoint will benefit
adolescents more than their viewpoint in terms of sexuality.
Yet communication about sexuality between mothers and adolescent daughters still presents problems. It should be noted that a lack of trust
(O’Sullivan, Jaramillo, Moreau, and Meyer-Bahlburg, 1999), lack of accurate information, and dependency as well as independence of adolescent females
are complex aspects to accomplish (Garfield and Morgenthau, 1976). O’Sullivan et al. (1999) indicated that daughters recognize lack of trust in terms of
discussions of sexuality with their mothers. Garfield and Morgenthan (1976) suggested that often adolescent females do not have communication about
sexuality with their mothers, and they desire to get both more information and understanding from their mothers. Adolescent females, however, fear
initiating the conversation on a subject which is perceived as taboo within families.
Since open communication has been proposed as a potential variable that might build parents’ confidence and competence in discussing
sexuality with their adolescents. Also, such communication assists parents to expect a positive outcome as a result of the discussion (DiIorio et al., 2000).
Evidence shows that adolescents’ discomfort with talking about sexuality with their parents can be reduced when parents openly communicate about
sexuality (Whitaker et al., 1999). Conversely, it is assumed that discomfort on the part of mothers when discussing sexuality with their adolescent daughters
will tend to decrease if they and their daughters have open discussions on the topic. Thus, in this study, the following research question is explored:
RQ: Does mothers’ open communication be positive related to feelings of comfort in communicating about sexuality with their adolescent
daughters?

2. Research Methodology
The key informants in this study consisted of mothers with at least one daughter ages between 11 and 14 years old who currently study
at public secondary schools in Bangkok. The personal interviews were undertaken. Fifteen participants were selected from different backgrounds
in order to gain a variety of interviewees’ characteristics. This is to ensure an equal opportunity of being the interviewees.

3. Results and Discussion
In terms of the importance of mothers’ open communication about sexuality, all of the mothers specified that open communication was a significant
characteristic for mothers in successfully discussing sexuality with their daughters. Some reported that open communication was a technique via which they were
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able to express their affection, compassion, and caring. Others revealed that they were able to share thoughts, attitudes, and feelings on every subject with their
daughters by open communication. They not only recognized how their daughters thought about sexual matters, but they also reflected how they believed and felt
about sexuality as well. Moreover, a few mothers suggested that open communication was a means for expressing that they always listened to their daughters.
They emphasized that listening to each other was important in creating good mother-daughter dyadic relationships. Daughters’ resistance would possibly occur
when mothers did not intensely listen to their daughters.
Interestingly, according to the experiences of the mothers who were interviewed, open communication caused both comfortable and uncomfortable
feelings. For feelings of comfort, most of the mothers indicated that they were comfortable if they had open discussions about sexuality with their daughters. This
was because they were able to examine their daughters’ attitudes toward sexuality. If they found that their daughters had wrong information or improper attitudes
regarding sexuality, they were able to gradually provide their daughters with the right ideas.
On the other hand, mothers also felt discomfort during open communication about sexuality with their daughters. Some felt that even though open
discussion allowed mother’s to know more about their daughter’s thoughts on sexuality, they worried if they perceived that their daughters had wrong ideas
toward sexuality. Others revealed that more open communication by mothers might encourage the female offspring to believe that, because their mothers allowed
them to have free sexually-related discussion, they would be allowed to engage in any sexual behaviors they wanted.
Open communication was determined to be an important characteristic for mothers to have successful communication about sexuality with their
daughters. It is a good way by which mothers can reflect their feelings to their daughters. This statement seems to be confirmed by Fisher and Adams (1994),
whereby the appearance of feelings is the main feature of open communication. Thus, through open communication, feelings as well as attitudes and thoughts
about general topics including sexual-related topics are shared between mothers and daughters. Moreover, open communication is considered to be a means for
mothers in expressing their listening when their daughters need to talk about sexuality with them. Listening to each other result in cause a good mother-daughter
relationship.
Four influences on mothers’ open communication, which contributed to their level of comfort, are discussed in detail: the effect of open
communication on daughters’ sexual-related behaviors, on daughters’ resistance reduction, on daughters’ attitudes toward sexuality, and on mother roles.
First, this study found that the level of comfort of mothers in talking about sexuality might increase through open communication, which causes their
daughters to behave in a ‘proper way’ in terms of sexuality. This is because mothers perceive that open communication can lead to their daughters’ having a better
understanding about sexuality which, in turn, can lead their daughters to make informed sexual decisions and behave in appropriate ways. This notion seems to be
also supported by previous studies. Many studies have noted that mothers who openly discuss sexuality are likely to have adolescents who delay their sexual
activity, use contraceptive methods to prevent pregnancy, decrease their discomfort when talking about sexuality with their partners, and have fewer risky sexual
behaviors (Boone and Lefkowitz, 2007; Booth-Butterfield and Sidelinger, 1998; Klein, Sabaratnam, Pazos, Auerbach, Havens, and Brach, 2005; Nadeem, Romo,
Sigman, Lefkowitz, and Au, 2007; Whitaker et al., 1999).
Second, open communication not only helps daughters to make good decisions in terms of sexuality, but it also is a means that mothers employ to
reduce their daughters’ resistance. Daughters’ resistance is a response to mothers’ communication about sexuality. Daughters’ resistance was illustrated in
different ways such as unwillingness to discuss these matters, cutting short the conversation, and avoiding talking about sexuality with their mothers.
These instances of resistance may decrease when mothers open their communication. Based on open communication perspective, open
communication in the family context is perceived as free communication by which family members can discuss all their anxieties with other family members
(Crockett, Brown, Russell, and Shen, 2007; Joronen and Astedt-Kurki, 2005). Also, through open communication, shared attitudes among individuals should not
be judged as “who’s wrong and who’s right” (Pace, Peterson, and Radcliffe, 1973, p. 224). Rather, individuals ought to learn together from the discussion so that
they can gain more effective and more gratifying. These perspectives may coincide with the results of this study. In the current study, mother might perceive open
communication as a tool in building free conversation about sexuality with their daughters. Through open communication, mothers are able to encourage their
daughters to express their true feelings or attitudes toward sexuality without judgment and blame. This might reduce their daughters’ resistance and discomfort
when discussing sexual-related topics with them. Thus, it can be said that to decrease daughters’ resistance and to gain more comfort, they might try to build open
communication with their daughters.
Third, since open communication is determined as the way mothers and daughters share their thoughts, attitudes, and feelings about sexuality, it
might be a reason to enhance mothers’ level of comfort in talking about sexuality with their daughters. This may be because they are able to examine their
daughters’ attitudes toward sexuality. They can provide their daughters with correct ideas about sexuality if they perceive their daughters have improper attitudes
or wrong information regarding sexuality.
Prior studies have pointed out that, in families where open communication exists, a shared attitude between parents and adolescents is likely to
emerge (Booth-Butterfield and Sidelinger, 1998). Teenagers tend to have attitudes about sexuality similar to their parents (Fisher, 1987). Adolescents, for
example, are likely to have safe-sex if their parents believe in safe-sex practices and encourage open communication in the family (Booth-Butterfield and
Sidelinger, 1998). These statements seem to be valid for clarifying how levels of comfort of mothers in talking about sexuality are likely to increase. That is,
mothers might feel comfortable if they are certain that they transmit proper sexual attitudes and values to their daughters. Their daughters not only have sexual
attitudes and values similar to them, but they also have strong attitudes and values about sexuality. Finally, the effect of open communication on mother roles
might be useful to investigate mothers’ level of comfort in communicating about sexual matters with their daughters. Mothers are perceived by their children to be
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the more open communicators as compared to their fathers (Miller et al., 1998; Rosenthal and Feldman, 1999; Rosenthal et al., 1998). Mother roles are assigned
from cultural stereotypes to hold responsibility for taking care of children, building healthy family communication, being more open in communication including
communication about sexuality, and being the primary source of sexual information in the home for their children.
Based on the interviews conducted, mothers are likely to be more comfortable because they feel like responsible and valuable mothers when openly
discussing sexuality with their daughters. They might believe that their daughters need to rely on them. Therefore, it can be concluded that feeling valued and
responsible might increase mothers’ level of comfort in talking about sexual matters with their daughters.

4. Conclusion
In summary, a mothers’ level of comfort in communicating about sexuality with their adolescent daughters can be boosted by open
communication. Open communication is considered an important characteristic for mothers when successfully talking about sexuality with their
daughters. Through open communication, mothers are more able and likely to express their affection, care, and compassion, and to listen to their
daughters. Also, open communication refers to the willingness of mothers to provide appropriate sexual information and to answer their daughters
questions about sexuality as honestly as they can.
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บทคัดยอ

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาองคความรูการปนตุกตาชาววัง กระบวนการถา ยทอด องคค วามรูข องครูภูมิปญ ญาทอ งถิ่น
ตํา บลบางเสด็จ อํา เภอปา โมก จัง หวัด อา งทอง และพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น เรื่อง การปนตุกตาชาววังบานบางเสด็จ เครื่องมือที่ใชไดแก แบบ
สัมภาษณ กลุมเปาหมาย คือ ครูภูมิปญญาทองถิ่นจํานวน 21 คน และครูผูสอนจํานวน 11 คน จากโรงเรียนปาโมกขวิทยาภูมิ โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม
ขอมูลที่ไดวิเคราะหดวย การวิเคราะหเชิงเนื้อหา
ผลการวิจัยพบวา 1) องคความรูการปนตุกตาชาววังบานบางเสด็จ ใชวัตถุดิบที่ไดจากธรรมชาติคือ ดินเหนียว ขึ้นรูปโดยปนใหมี
ลักษณะคลายคน มีสัดสวนที่เหมาะสมสวยงาน ประกอบดวย สวนหัว ลํา ขา และแขน ทําการเผา ตกแตงและระบายสี การปนตุกตาชาววัง มีองคประกอบ
อื่นที่สําคัญคือ การปนผลไม การประดิษฐเครื่องดนตรี เครื่องสาย โดยมีการจัดชุดตุกตาชาววังตามประเพณีของทองถิ่น 2)กระบวนการถายทององค
ความรู ถายทอดผานครูภูมิปญญาสูบุคคลในครอบครัว รวมถึงบุคคลในทองถิ่น และผูสนใจ การถายทอดใชวิธีการ การปนพรอมกับเลาประวัติความ
เปนมา อุปสรรคสําคัญในการสืบสานควารูคือ ผูรับการถายทอดเปลี่ยนอาชีพไปทําอยางอื่นทําใหการรับทอดไมตอเนื่อง นอกจากนี้ยังมีปญหาอื่น
คือ การศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้นทําใหการถานทอดสะดุดลง 3) การพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น เรื่อง การปนตุกตาชาววังบานบางเสด็จ ประกอบดวย
แนวคิด หลักการและเหตุผล วัตถุประสงคของหลักสูตร โครงสรางหลักสูตร เวลาการจัดการเรียนรู แนวการจัดการเรียนรู การวัดและการประเมินผล
เอกสารหลักสูตร ลักษณะรายวิชา หนวยการเรียนรู สาระการเรียนรู ผลการเรียนรูที่คาดหวัง มาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัดที่เหมาะสมกับผูเรียน
ความสําคัญ: หลักสูตรทองถิ่น ภูมิปญญา ตุกตาชาววัง

Abstract

The objectives of this thesis were to study knowledge of courtier doll molding, the process of transmitting knowledge of local wisdom
teachers at Bangsadet subdistrict, Pamok district, Angthong province and develop local curriculum on Banbangsadet courtier doll molding. Tools were,
interview on courtier doll molding curriculum. Target group consisted 21 local wisdom teachers, and 11 teachers of Pamokwitthayapum School,
Bangsadetwittayacom at present.
Findings are as follow; 1) the knowledge of Bangsadet courtier doll molding, material are derived from natural clay.Forming an images of
people with beautiful and appropriate size composing of head, body, legs and arms, with different decorative colors. Courtier doll molding has other
important components such as fruit molding, musical instrument invention with taking a set of courtier doll on local tradition. 2) The process of knowledge
transmitting are transferred from local wisdom teachers to family members, local ones and interested individuals. Knowledge were transmitted by molding
with an informative a story. The significant obstacle in knowledge inheriting is the change of occupation and study in higher education as a result, it will
have a transmission disruption.
3) Local curriculum development on Banbanggsadet courtier doll molding consist of concepts, principles, course objectives, course structure,
learning time, learning method, measurement and assessment, course syllabus, course description, learning unit, learning content, expected result of learning,
standard of learning and appropriate indicators for learners.
Keywords: Local curriculum, Wisdom, Courtier doll.

1.บทนํา

ภูมิปญญาทองถิ่น เปนความรูที่เกิดขึ้นจากการสืบทอดความรู ความคิด ความเชื่อ จากประสบการณในชีวิต ที่กลมกลืนกับวิถีชีวิตระหวางตนเอง
กับธรรมชาติ มีการแกปญหาการจัดการปรับตัวและการเรียนรู เพื่อการดํารงอยูของบุคคล ชุมชน และสังคม ผานกระบวนการศึกษา สังเกต คิดวิเคราะหจนเกิด
ปญญา และตกผลึกเปนองคความรูที่ประกอบกันขึ้นมาจากความรูเฉพาะหลายๆ เรื่อง จัดวาเปนพื้นฐานขององคความรูสมัยใหมที่จะชวยในการเรียนรู การ
แกปญหาจัดการและการปรับตัวในการดําเนินชีวิตของคนเรา ซึ่งภูมิปญญาทองถิ่นเปนความรูที่มีอยูทั่วไปในสังคม ชุมชนและที่เกิดจากประสบการณในชีวิต
ของคนผูรูเอง ที่ผานกระบวนการการเลือกสรร เรียนรูปรุงแตงและถายทอดสืบตอกันมา เพื่อใชแกปญหาและพัฒนาวิถีชีวิตของคนไทยใหสมดุลกับ
สภาพแวดลอม และเหมาะสมกับยุคสมัย จึงควรมีการสืบคนรวบรวม ศึกษา ถายทอด พัฒนาและนําไปใชประโยชน นับวาเปนคุณคาแหงปญญาของคนไทย
ซึ่งเปนสิ่งที่มีคุณคาตอสังคมแตกําลังจะถูกลืมเลือนหายไป (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2541; สํานักพัฒนาเกษตรกร, 2551)
ในกระบวนการสรางและการสะสมทุนทางปญญา ความรู และทักษะ ดังนั้นการลงทุนทางปญญา ทางความรู เปนสิ่งที่มีคุณคาทางปญญาและ
ความรูเปนรากฐานบงชี้ฐานะทางเศรษฐกิจ (เสนห จามริก, 2529) และในการปฏิรูปการศึกษาไดเนนการพัฒนาการศึกษาที่ถูกทาง คือ เนนที่การพัฒนาคนใน
ระบบการศึ กษาก อน โดยเน นการมี ส วนร วมของชุ มชน เพื่ อให สอดคล องกั บวิ ถี ชี วิ ตวั ฒนธรรมไทยให คนไทยรู จั กตั วเองก อน ดั งมาตรา 22 แห ง
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พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ที่ระบุวา “การศึกษาตองยึดหลักที่วาผูเรียนทุกคนตองมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได และถือวา
ผูเรียนสําคัญที่สุด
ขณะเดียวกันเปนการรักษาและฟนฟูศิลปหัตถกรรมไทยโบราณซึ่งกําลังจะสูญหายไปตามกาลเวลา เชน การทอผามัดหมี่ลวดลายโบราณ การทอผา
แพรวา การทําเครื่องถมเงินและทอง การจักสารยานลิเภา การทําคร่ํา และการทําตุกตาชาววัง หัตถกรรมเหลานี้ตองใชฝมือ เวลา และความอดทนเปนอยางยิ่ง จึง
หาผูที่สนใจสืบทอดเปนอาชีพไดยากยิ่ง (แจง ชูจันทร, 2551; เอกสิทธิ์ วัฒนปรีชานนท ,มปป.) ศิลปหัตถกรรมพื้นบานที่เหลืออยูและกําลังจะศูนยหายไป คือ
การทําตุกตาชาววัง แมปจจุบันการทําตุกตาชาววังไดกอตั้งเปน “ศูนยตุกตาชาววัง วัดทาสุทธาวาส ในพระบรมราชินยานุเคราะห” สวนมากเหลือเพียงผูผลิต
เพื่อจําหนาย แตมีผูสืบทอดการปนตุกตาชาววังเพื่อที่อนุรักษไวใหลูกหลานและถิ่นกําเนิดนอยลง เพราะปจจุบันผูที่ไดรับความรูการปนตุกตาชาววังจาก
อาจารย จากการโปรดเกลาฯ ในสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ ไดโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ไดมีระยะเวลาผานมากวา 30 ป ผูเรียนจึงมี
อายุมากตามกาลเวลา กอใหเกิดความชราภาพทางดานรางกาย เหลือผูอาวุโสบางคนที่ยังสามารถทําตุกตาชาววังอยู เห็นความสําคัญที่จะศึกษาภูมิปญญาการ
ปนตุกตาชาววังโดยจะดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลจากเอกสาร และการสัมภาษณ โดยมุงศึกษาองคความรู ที่เสริมสรางการอนุรักษภูมิปญญาทองถิ่น ซึ่งจะมี
ขั้นตอนในการศึกษาองคความรูการปนตุกตาชาววัง เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาเปนหลักสูตรครูภูมิปญญาทองถิ่น เพื่อสอดแทรกเขาในกลุมสาระการ
เรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี
ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 สําหรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่สนใจ และนําไปใชประกอบเปนแผนการเรียนการสอนและ
กิจกรรมอื่นๆ ที่สงเสริมประสบการณการเรียนรูแกผูเรียน โดยทั้งหมดนี้จะถูกประมวลใหเปนหลักสูตร ที่สามารถนําไปใชไดจริงใหเหมาะสมกับครูผูใช
และผูเรียนมากที่สุด เพื่อนําไปสูหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 จักทําขึ้นสําหรับทองถิ่นจัดทําขึ้นสําหรับสถานศึกษาไดนําไป
เปนกรอบและทิศทางในการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาและจัดการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนไทยทุกคนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานใหมี
คุณภาพดานความรูและทักษะ ที่จําเปนสําหรับการดํารงชีวิตในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงและแสวงหาความรูเพื่อพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องตลอดชีวิต
(หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551)
จากเหตุผลความจําเปนดังกลาว การวิจัยครั้งนี้ จึงมีเปาหมายที่จะศึกษาองคความรูการปนตุกตาชาววัง เปนตนแบบที่สามารถถายทอดหรือฝก
ประสบการณความรู ที่ทําใหทองถิ่นนั้นๆ หรือผูสนใจการปนตุกตาชาววังในการสืบทอดภูมิปญญา และนํามาองคความรูสรางเปนหลักสูตรทองถิ่นตอไป
วัตถุประสงคของโครงการวิจัย
ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ ศึกษาองคความรู และกระบวนการถายทอดองคความรูของครูภูมิปญญาทองถิ่น ตําบลบางเสด็จ เพื่อพัฒนา
หลักสูตรทองถิ่น เรื่อง การปนตุกตาชาววังบานบางเสด็จ

2. วิธีการศึกษา
การวิจัย ครั้งนี้มุงศึกษาองคความรูและกระบวนการถายทอดองคความรูครูภูมิปญญาไทย : การปนตุกตาชาววังบานบางเสด็จ อําเภอบางเสด็จ ตําบลบาง
เสด็จ จังหวัดอางทอง โดยใชวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) คือ การวิเคราะหเอกสาร การสัมภาษณอยางไมเปนทางการ และการสังเกตอยางมีสวน
รวม ซึ่งมีขั้นตอนในการดําเนินการวิจัยดังนี้
กลุมเปาหมาย
ระยะที่ 1 การวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาครูภูมิปญญาการปนตุกตาชาววังกับผูที่ไดรับการศึกษาการปนตุกตาชาววังจากอาจารยผูสอนตามโครงการพระราชดําริ
ซึ่งมีครูภูมิปญญาที่ปนตุกตาอยูในปจจุบันปจจุบัน จํานวน 10 คน และครูภูมิปญญาที่ไมไดผูปนตุกตาชาววัง จํานวน 11 คน รวมทั้งสิ้น จํานวน 21 คน
ระยะที่ 2 อาจารยกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี จํานวน 11 ทาน ที่ทําการสอนในจังหวัดอางทองผูเชี่ยวชาญดานหลักสูตรและการ
สอน จํานวน 5 ทาน
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย การพัฒนาหลักสูตรทองถิ่นเพื่อสืบทอดภูมิปญญาการปนตุกตาชาววัง ประกอบดวย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยระยะที่ 1
1. แบบสัมภาษณครูภูมิปญญา เปนแบบสัมภาษณกึ่งโครงสรางใชคําถามปลายเปด กําหนดประเด็นคําถามเปน 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ขอมูลเบื้องตนประกอบดวย ชื่อ-ชื่อสกุล อายุ ที่อยู การศึกษา ศาสนา อาชีพ หนาที่ทางสังคม และชวงเวลาเริ่มตนการเรียนรูดานการปนตุกตาชาววัง
ตอนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับ องคความรูภูมิปญญาในการทําตุกตาชาววัง ดานวัตถุดิบ อุปกรณเครื่องมือเครื่องใช การปนตุกตาชาววัง การเผา และการตกแตง
ระบายและเขียนสี ของตําบลบางเสด็จ อําเภอปาโมก จังหวัดอางทอง
ตอนที่ 3 ขอมูลเกี่ยวกับการสัมภาษณ กระบวนการถายทอดความรูของการปนตุกตาชาวัง ของผูปนตุกตาชาววังจากคนรุนหนึ่งสูคนอีกรุนหนึ่ง ดานวิธีการ
ปจจัยเกื้อหนุน และการแบงเนื้อหา
ตอนที่ 4 ขอมูลอื่นๆ ที่ไดจากการสัมภาษณ
2. แบบบันทึกขอมูล สรางขึ้นโดยมีกรอบการบันทึกขอมูลสําคัญตางๆ ที่ไดจากการซักถามจดบันทึกขอมูลตางๆ เครื่องบันทึกเสียง/ภาพ
เครื่องมือที่ใชในการวิจยั ระยะที่ 2
แบบประเมินความสอดคลองของหลักสูตร (IOC) จํานวน 5 ทาน
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การเก็บรวบรวมขอมูล
ในการเก็บรวบรวมขอมูลครั้งนี้ ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลจากเอกสาร การสังเกตประกอบ การสัมภาษณ ทั้งดานขั้นตอนและกระบวนการวิธีการปนตุกตา
ชาววัง มีรายละเอียด ดังนี้
ระยะที่ 1
1. การสังเคราะหเอกสาร โดยผูวิจัยไดศึกษาการเก็บรวบรวมขอมูลจาก บทความ เอกสารที่เกี่ยวของกับตุกตาชาววังบานบางเสด็จ และขอมูลพื้นฐานของ
ประวัติความเปนมาของทองถิ่น ตําบลบางเสด็จ อําเภอปาโมก จังหวัดอางทอง
2. ผูวิจัยเขาไปสํารวจขอมูลพื้นฐานครั้งแรกในฐานะนักทองเที่ยวผูสนใจการปนตุกตาชาววัง จากนั้นจึงแสดงตัวอยางเปนทางการ ในการศึกษาการปน
ตุกตาชาววังตามวัตถุประสงคของการวิจัย
3. การเก็บรวบรวมขอมูลเชิงคุณภาพ ดําเนินการโดยวิธีการสัมภาษณอยางไมเปนทางการ(การซักถามหรือพูดคุย)
และวิธีการสังเกตแบบมีสวนรวม (Participant observation) ผูวิจัยสังเกตการณกระทําหรือพฤติกรรมตาง ๆ ในชีวิตประจําวันของครูภูมิปญญาการปนตุกตาชาว
วัง ตําบลบางเสด็จ อําเภอปาโมก จังหวัดอางทอง
ระยะที่ 2
1. เก็บรวบรวมขอมูลจากการสนทนากลุมฉบับรางหลักสูตร จากอาจารยกลุมสาระการเรียนรู การงานอาชีพและเทคโนโลยี มาพัฒนาเปนหลักสูตร
ทองถิ่น เรื่อง การปนตุกตาชาววังบานบางเสด็จ
2. การเก็บรวบรวมขอมูลจากการประเมินหลักสูตรทองถิ่น เรื่อง การปนตุกตาชาววังบานบางเสด็จโดยผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 ทาน ดวยตนเอง และรับ
ขอมูลคือดวยตนเอง จากนั้นนําขอมูลที่ไดมาพัฒนาหลักสูตรฉบับสมบูรณ
ระยะที่ 1
ศึกษาประวัติชุมชน
และความเปนมาของ
การปนตุกตาชาววัง

ระยะที่ 2

สัมภาษณผูนํา
และครูภูมิปญญา

สรางหลักสูตรทองถิ่นในหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพืน้ ฐาน 2551
ของกลุมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี

การสนทนากลุม
(Focus Group)

องคความรู และ
กระบวนการถายทอดองค
ความรูการปนตุกตาชาววัง

ผูเชี่ยวชาญประเมิน

สรางคูมือการใชหลักสูตร

หลักสูตรทองถิ่นเพื่อสืบทอดภูมิปญญา
การปนตุกตาชาววัง

ภาพที่ 1 ขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่นเพื่อสืบทอดภูมิปญญาการปนตุกตาชาววัง
ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลไปพรอมๆ กับการเก็บรวมรวมขอมูล สําหรับขอมูลเชิงคุณภาพใชการวิเคราะหตามหลักการวิจัยเชิงคุณภาพ และทํา
การตรวจสอบขอมูลที่ไดจากการเก็บรวบรวมขอมูลที่แตกตางกันเพื่อรวบรวมเปนเรื่องเดียวกัน คือ จากการสังเกต การซักถาม ขอมูลจากแบบ
สัมภาษณ ใชวิธีการวิเคราะหโดยการจัดหมวดหมูขอมูล การเรียบเรียง และการตีความขอมูล เพื่อนําไปสูการอธิบายเชิงพรรณนาของการศึกษา
สวนขอมูลเชิงปริมาณที่ไดจากการประเมินหลักสูตรใชการวิเคราะหคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของแบบประเมินหลักสูตรทองถิ่น
เรื่อง การปนตุกตาชาววังบานบางเสด็จ ดังนี้ (บุญธรรม, 2549)
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3. ผลการวิจัยและอภิปรายผล
ผลการดําเนินงานพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น เรื่อง การปนตุกตาชาววังบานบางเสด็จ ตําบลบางเสด็จ อําเภอปาโมก จังหวัดอางทอง พบวา การวิเคราะห
องคความรู และกระบวนการถายทอดองคความรู ของการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่นเพื่อสืบทอดภูมิปญ
 ญาการปนตุกตาชาววัง ตามขั้นตอน
ตอนที่ 1 สภาพทั่วไปของบานบางเสด็จ เปนหมูบานที่อาศัยติดแมน้ําเจาพระยา มีพื้นที่ลุมคลายอางไมมีภเู ขา ปาไม แรธาตุ อยูกันอยางสงบสุข คน
ในชุมชนสวนใหญประกอบอาชีพปนตุกตาชาววัง ปนผลไม ทําเครื่องเลนและเครื่องดนตรีประกอบตุกตาชาววัง และชาวบานบางสวน ประกอบอาชีพเหลา
ไมกานธูป อิฐแดง
ตอนที่ 2 ผลการศึกษาองคความรูการปนตุกตาชาววัง ตําบลบางเสด็จ อําเภอปาโมก จังหวัดอางทอง เปนการศึกษาขอมูลเบื้องตน ในการจัดทํา
หลักสูตรทองถิ่น เรื่อง การปนตุกตาชาววังบานบางเสด็จ อําเภอปาโมก จังหวัดอางทอง ซึ่งไดจากการเก็บรวบรวมขอมูลพื้นฐานและองคความรูการปนตุกตา
ชาววังบานบางเสด็จ ไดแก ประวัติชุมชนบานบางเสด็จ ความเปนมาของตุกตาชาววัง เศรษฐกิจและการประกอบอาชีพ ศาสนา ความเชื่อ พิธีกรรม และองค
ความรูการปนตุกตาชาววังบานบางเสด็จ ซึ่งมีความสอดคลองกับ ภูมิปญญาทองถิ่นเปนองคความรูที่สําคัญดังที่ (ปาริชาติ พลสาร, 2547) ไดศึกษาคนควาและ
พัฒนาหลักสูตรทองถิ่น เรื่องการทอผาฝายสําหรับนักศึกษานอกระบบ พบวา ภูมิปญญาทองถิ่นเปนองคความรูที่สําคัญที่จะตองปลูกฝงใหเยาวชนในชาติได
เรียนรูถึงความยิ่งใหญ และควรคาแหงความภาคภูมิใจ การนําภูมิปญญาทองถิ่น ที่กําลังจะสูญหายไปมาพัฒนาเปนหลักสูตรทองถิ่น จึงเปนการอนุรักษและ
สืบสาน ภูมิปญญาอยางยั่งยืนตอไป ทั้งนี้ยังสอดคลองกับ (สุนทรียา อนุสนธิ์พรเพิ่ม, 2536) ไดทําการวิจัยเรื่อง ตุกตาชาววังบานบางเสด็จ วิถีชีวิตแบบ
ชาวบานและวัฒนธรรมไทย กรณีศึกษาตุกตาชาววังบานวัดตาลใตและบานวัดตาลเหนือ ตําบลบางเสด็จ อําเภอปาโมก จังหวัดอางทอง ซึ่งสอดคลองในเรื่อง
สภาพชีวิตของชาวบาน ศาสนาและความเชื่อ การปนตุกตาที่สามารถสะทอนชีวิตที่เกี่ยวกับศาสนาและความเชื่อ ความสัมพันธทางเครือญาติ และเพื่อนบานใน
การพึ่งพาอาศัยกัน งานมงคลหรืองานบุญมาเปนแรงบันดาลใจในการสรางงาน การพึ่งพาอาศัยกัน จึงทําใหมีการแลกเปลี่ยนสินคาและวัฒนธรรมประเพณี อัน
กอใหเกิดรูปแบบใหมในการสรางงาน วัสดุที่มีในชุมชน
ตอนที่ 3 ผลการศึกษากระบวนการถายทอดองคความรูของครูภูมิปญญาทองถิ่น ตําบลบางเสด็จ อําเภอปาโมก จังหวัดอางทอง จากการศึกษา
กระบวนการถายทอดองคความรูการปนตุกตาชาววังบานบางเสด็จ จากครูภูมิปญญาทองถิ่นที่ไดรับการถายทอดความรูจากครูผูสอนในป พ.ศ.2519 จากการ
โปรดเกลาฯ ในสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ ซึ่งในกระบวนการถายทอดองคความรูจะเปนวิธีที่ไมชัดเจนในระบบการศึกษา มีการแบงเนื้อหาและ
ขั้นตอนในการสอนตามความรูและความชํานาญของครูภูมิปญญาไปสูผูเรียน จากการเรียนรูตั้งแตแรกเริ่มของการปฏิบัติจนผูเรียนเกิดทักษะ ในการปนตุกตา
ชาววัง อันมีปจจัยเกื้อหนุนเขามาเปนแรงเสริมในการปฏิบัติ มีความสอดคลองกับ (ศกุนตลา เหลืองสกุล,2543) ไดทําการวิจัยเรื่อง กระบวนการถายทอดภูมิ
ปญญาทองถิ่นของผูทรงถูมิปญญาทองถิ่น: กรณีศึกษาจังหวัดขอนแกน ผลการวิจัยพบวา วิธีการเรียนรูของผูทรงภูมิปญญาทองถิ่น เรียนรูจากบุคคลใน
ครอบครัว คือ เรียนรูดวยตนเองจากการอาน การสังเกต การพูด การทดลอง และการปฏิบัติจริง การเรียนรูจากบุคคลภายนอกครอบครัว และใชวิธีการถายทอด
ใหบุคคลภายในครอบครัว และภายนอกครอบครัวดวนการพูดคุย การสาธิต การฝกปฏิบัติจริง
ตอนที่ 4 ผลการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น เรื่อง การปนตุกตาชาววังบานบางเสด็จ ประกอบดวย แนวคิด หลักการและเหตุผล จุดประสงคของหลักสูตร
โครงสรางหลักสูตร แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู การวัดและการประเมินผลการเรียนรู เอกสารหลักสูตร ซึ่งมีความสอดคลองกับจุดหมายของหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ และเทคโนโลยี มุงพัฒนาผูเรียนใหเปนคนดี มีปญญา มีความสุข มีศักยภาพใน
การศึกษาตอ และประกอบอาชีพ เพื่อใหเกิดกับผูเรียนเมื่อจบการศึกษาในดาน การมีคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติตนตามหลักศาสนาที่ตนนับถือ ยึดหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีความรู การคิด การแกปญหา การใชเทคโนโลยี และมีทักษะ มีความรักชาติ มีจิตสํานึกในการอนุรักษวัฒนธรรมและภูมิปญญา
ไทย การพัฒนาสิ่งแวดลอม มีจิตสาธารณะที่มุงทําประโยชนและสรางสิ่งที่ดีงามในสังคม อยูรวมกันในสังคมอยาง มีความสุข มีจิตสํานึกในความเปนพล
เมืองไทยและพลเมืองโลก ยึดมั่นในวิถีชีวิต และการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ทั้งนี้ จากการประเมินหลักสูตร
ทองถิ่น เรื่อง การปนตุกตาชาววังบานบางเสด็จ ที่สรางขึ้นโดยผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 ทาน พบวา มีความเหมาะสมในการนําไปจัดการเรียนการสอน

4. สรุปผล
ผลการดําเนินงานพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น เรื่อง การปนตุกตาชาววังบานบางเสด็จ ผูวิจัยไดสรุปผลการวิเคราะหขอมูลในแตละขั้นตอน ดัง
รายละเอียดตอไปนี้
1) สภาพทั่วไปของบานบางเสด็จ ไดจากการเก็บรวบรวมขอมูล ประวัติชุมชน จากคําบอกเลาของคนในทองถิ่น เอกสารทางแระวัติศาสตร ลักษณะ
ภูมิประเทศ เศรษฐกิจการประกอบอาชีพ ศาสนา ความเชื่อ พิธีกรรม ของชุมชน
2) องคความรูการปนตุกตาชาววังบานบางเสด็จ ไดจากการเก็บรวบรวมขอมูลพื้นฐานและองคความรูการปนตุกตาชาววังบานบางเสด็จ ดานประวัติ
ชุมชนบานบางเสด็จ ความเปนมาของตุกตาชาววัง เศรษฐกิจและการประกอบอาชีพ ศาสนา ความเชื่อ พิธีกรรม องคความรูการปนตุกตาชาววังบานบางเสด็จ
3) กระบวนการถายทอดองคความรูการปนตุกตาชาววังบานบางเสด็จ องคความรูที่ครูภูมิปญญาไดรับมาจากครูผูทําการถายทอดนั้นแลว ครูภูมิ
ปญญาไดนําองคความรูที่ไดรับมาทําการถายทอดความรูใหแกบุคคลในครอบครัว บุคคลในทองถิ่น และผูที่มีความสนใจการทําตุกตาชาววัง เปนการถายทอด
ความรูที่มีลักษณะของการปฏิบัติตามขั้นตอนการทําตุกตาชาววัง ในการถายทอดองคความรูใหแกบุคคลตางๆ
4) พัฒนาหลักสูตรทองถิ่น เรื่อง การปนตุกตาชาววังบานบางเสด็จ เปนการพัฒนาและการประเมินหลักสูตรทองถิ่น เรื่อง การปนตุกตาชาววังบานบาง
เสด็จ ตําบลบางเสด็จ อําเภอปาโมก จังหวัดอางทอง วิเคราะหหลักสูตรการเรียนรูเพื่อสอดแทรกองคความรูการปนตุกตาชาววังใหมีความเหมาะกับการจัดการ
เรียนการสอน หลักสูตรแกนกลางของกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี ในมาตรฐานการ
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เรียนรู และตัวชีวัด ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ในระดับประถมศึกษา (ชั้นประถมศึกษาปที่ 1-6) ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
(ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-3) และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4-6) ไดศึกษา สังเกต สัมภาษณ รวบรวมขอมูลในเรื่องการปนตุกตาชาววัง ของ
องคความรูและกระบวนการถายทอดองคความรู ดานประวัติความเปนมา วัตถุดิบ วัสดุอุปกรณเครื่องมือเครื่องใช ขั้นตอนและวิธีการดําเนินงาน ปจจัย
สนับสนุนและอุปสรรคที่มีตอองคความรูและกระบวนการถายทอดองคความรู นํามาวิเคราะหใหมีความเหมาะสมในการพัฒนาหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน และการประเมินผล เพื่อใหมีความรู ความเขาใจ ในเรื่องของการปนตุกตาชาววัง ทั้งดานทักษะ การปฏิบัติ การปรับปรุงแกไข ความคิดสรางสรรค
คุณธรรมจริยธรรม เจตคติที่ดีในทํางาน และสามารถนําความรูไปใชใหเกิดประโยชน ในชีวิตประจําวัน ซึ่งหลักสูตรทองถิ่น เรื่อง การปนตุกตาชาววังบาน
บางเสด็จ ประกอบดวย แนวคิด หลักการและเหตุผล วัตถุประสงคของหลักสูตร โครงสรางเนื้อหาของหลักสูตร แนวทางการจัดการเรียนรู การวัดผล และการ
ประเมินผลหลักสูตร และเอกสารประกอบหลักสูตร ไดแก เอกาสารประกอบการเรียน การสอน แผนการจัดการเรียนรู ใบความรู การประเมินผลการเรียน
แบบทดสอบกอนและหลังเรียน ลักษณะรายวิชา ลายระเอียดของหนวยการเรียนรู ซึ่งไดจัดทําการประเมินโดยผูเชี่ยวชาญ พบวา การพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น
เรื่อง การปนตุกตาชาววังบานบางเสด็จ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน มีความเหมาะสมในการนําไปจัดการเรียนการสอน
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บทคัดยอ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาโครงสรางและกลวิธีการขอรองในภาษาอังกฤษและความสัมพันธระหวางโครงสรางและกลวิธีการขอรองกับ
สถานภาพทางสังคมของผูพูดผูฟงขอมูลที่ใชในการวิเคราะหไดมาจากการตอบแบบสอบถามจากสถานการณที่กําหนดของกลุมตัวอยางที่เปนนักเรียนชาว
ไทย และชาวจีน จํานวนกลุมละ 30 คน
ผลการวิจัยพบวาโครงสรางการขอรองของกลุมตัวอยางชาวไทยแบงเปน 3 รูปแบบ ไดแก สวนหลักเพียงอยางเดียว สวนหลักตามดวยสวนขยาย
และสวนขยายตามดวยสวนหลัก โดยโครงสรางสวนหลักเพียงอยางเดียวเปนโครงสรางที่ถูกใชมากที่สุด ขณะที่โครงสรางการขอรองในภาษาอังกฤษของกลุม
ตัวอยางชาวจีนพบถึง 5 รูปแบบ คือปรากฏโครงสรางสวนขยายตามดวยสวนหลักตามดวยสวนขยาย และสวนขยายเพียงอยางเดียว และโครงสรางที่ถูกใชมาก
ที่สุดคือ สวนขยายตามดวยสวนกลัก สวนกลวิธีการขอรองนั้น ผลการวิจัยพบวากลวิธีการขอรอง ที่พบในผูพูดทั้ง 2 กลุมตัวอยางแบงเปน 3 กลวิธีใหญๆ
ไดแก กลวิธีแบบตรง กลวิธีแบบตรง กลวิธีแบบออมตามธรรมเนียมปฏิบัติ และกลวิธีแบบออมไมใชตามธรรมเนียมปฏิบัติ กลวิธีที่กลุมตัวอยางทั้ง 2 นิยมใช
มากที่สุดคือ กลวิธีแบบออมตามธรรมเนียมปฏิบัติ
นอกจากนี้ผูวิจัยยังไดนําผลการวิจัยมาทําการเปรียบเทียบกับโครงสรางและกลวิธีการขอรองของชาวอเมริกัน ซึ่งปยะวัลย (2543) ไดทําการศึกษาไว
โดยผลการวิจัยพบวา ชาวอเมริกันพบการใชโครงสรางการขอรองทั้งสิ้น 4 โครงสราง คือไมพบโครงสรางสวนขยายเพียงอยางเดียว โดยโครงสรางสวนหลักเพียง
อยางเดียวเปนโครงสรางที่กลุมตัวอยางชาวอเมริกันใชมากที่สุด และกลวิธีการขอรองก็ถูกพบทั้งสิ้น 3 กลวิธี เชนเดียวกันกับกลุมตัวอยางชาวไทยและชาวจีน
โดยกลวิธีที่กลุมตัวอยางชาวอเมริกันนิยมใชมากที่สุด คือ กลวิธีแบบรวมไมใชตามธรรมเนียมปฏิบัติ กลุมตัวอยางชาวไทยและจีนยังพบวาสถานภาพทางสังคม
ระหวางผูขอรองนั้นมีบทบาทตอการใชโครงสรางและกลวิธีการขอรองในภาษาอังกฤษ เชน กรณีที่ผูขอรองมีสถานภาพทางสังคมต่ํากวาผูถูกขอรอง กลุม
ตัวอยางจะนิยมใชคํากลาวที่สุภาพมากขึ้น ในขณะที่กลุมตัวอยางชาวอเมริกันไมพบวาสถานภาพทางสังคมมีบทบาทตอการใชโครงสรางและกลวิธีการขอรอง
คําสําคัญ : การขอรอง โครงสราง กลวิธี ชาวไทย ชาวจีน

Abstract

This study aimed at investigating the structures and the strategies of requests in English comparing Thai native to those of native Chinese people.
The study examined the relationship between the structures and the strategies, and the relative social status of the interlocutors. The data on which the
analyses were based were collected from 30 Thai speakers and 30 Chinese speakers, using Discourse Completion Test.
It was found that there were 3 structures in Thai, namely Head Act only, Head Act+Supportive Moves, and Supportive Moves+ Head Act. The structure
with the highest frequency in Thai was the use of Head Act only. In Chinese 5 structures were found. The structures of Supportive Moves+ Head Act+Supportive
Moves and Supportive Moves were only found in Chinese. The structure with the highest frequency use in Chinese was Supportive Moves+ Head Act. According to
request strategies, it was found that the request strategies used by Thai and Chinese speakers could be divided into 3 main strategies; Direct Strategies, Conventionally
Indirect Strategies and Unconventionally Indirect Strategies. Both Thai and Chinese speakers used Conventionally Indirect Strategies with the highest frequency.
Moreover, this result was compared with American speakers which were investigated by Piyawan (2000). The result showed that American speakers
chose 4 structures without Supportive Moves only and the structure with the highest frequency use by American speakers was Head Act only and the request strategies
were divided into 3 main strategies also. American speakers used Unconventionally Indirect Strategies with the highest frequency. Furthermore, it was found that the
social status between the addresser and the addressee of Thai and Chinese played an important role in the variation of the structures and strategies used in requests. For
example, when the addresser was of lower status than the addressee, the speakers also used words that were more polite, whereas, social status was not found to play an
important role in the variation of the structures and strategies used in request among American speakers.
Keywords: Requests, Structures, Strategies, Thai, Chinese.

1. บทนํา
มนุษยทุกชนชาติสื่อสารดวยภาษา ไมวาจะเปนการสื่อสารดวยวัจนภาษาและอวัจนภาษาก็ลวนแลวแตมีวัตถุประสงคเดียวกัน คือเพื่อสื่อ
ความตองการของผูสงสารไปยังผูรับสาร กลาวคือ เมื่อผูพูดกลาวถอยคําหรือขอความ ผูพูดยอมมีเจตนาที่จะใหขอความสื่อถึงบางสิ่งบางอยางจากตน
ไปสูผูฟงในสถานการณตางๆ โดยตองการที่จะสื่อสารผานทางคําพูดหรือทาทางที่มีความหมายตามที่ผูพูดตั้งใจใหภาษาสื่อไปถึงผูฟง เชน การทักทาย
การกลาวลา การชมเชย การขอบคุณ การขอโทษ การปฏิเสธ หรือการขอรอง เปนตน (Searle, 1969) ซึ่งการกระทําโดยใชคําพูดหรือที่ Searle (1969)
เรียกวา “วัจนกรรม” (Speech Act) นั้น จะมีลักษณะที่แตกตางกันออกไปในแตละวัฒนธรรม
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เมื่อตองติดตอสื่อสารกับคนตางภาษา ตางวัฒนธรรม โอกาสที่การสื่อสารจะบรรลุผลสําเร็จอาจยากกวาการสื่อสารกับคนในวัฒนธรรม
เดียวกัน เนื่องจากคนตางวัฒนธรรมยอมมีแบบแผนในการใชภาษาที่แตกตางกัน และแตละคนยอมจะนําวัฒนธรรมของชาติตนมาเปนตัวกําหนดการ
ใชภาษาดังนั้นหากผูพูดทั้ง 2 ฝายไดเรียนรูธรรมเนียม วัฒนธรรม รวมทั้งแบบแผนการใชภาษาของกันและกันนอกเหนือจากไวยากรณคําศัพท และ
การออกเสียงแลว ก็นาจะทําใหการสื่อสารราบรื่นและสัมฤทธิผลไดงายขึ้น (อาภาภรณ, 2547)
นอกจากปจจัยทางวัฒนธรรมและความสําคัญของภาษาอังกฤษแลวนั้น การที่ผูพูดจะเลือกใชกลวิธีแบบใดในการขอรองนั้นยังมีปจจัยอื่น
อีก เชน สถานภาพทางสังคมและความหนักเบาจริงจังของการขอรองเขามาเกี่ยวของดวยงานวิจัยชิ้นนี้ผูวิจัยจึงตองการศึกษาโครงสรางและกลวิธีการ
ขอรองของชาวไทยและชาวจีนโดยใชภาษาอังกฤษในการขอรองวามีลักษณะอยางไรและศึกษาวาปจจัยเรื่องสถานภาพทางสังคม มีบทบาทตอการ
เลือกใชกลวิธีการขอรองของชาวไทยและชาวจีนโดยใชภาษาอังกฤษในการขอรองหรือไม อยางไรและระหวางชาวไทยและชาวจีน ชนชาติใดมีการ
เลือกใชโครงสรางและกลวิธีการขอรองใกลเคียงกับชาวอเมริกันซึ่งเปนเจาของภาษามากกวา ซึ่งจะทําใหเขาใจกลวิธีการขอรองของวัฒนธรรมไทย
และจีน และยังสงผลใหการสื่อสารระหวาง ชาวไทย ชาวจีนและชาวตางชาติ ราบรื่นและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

2. วิธีการทดลอง
ผูวิจัยศึกษาในกลุมตัวอยาง 2 กลุมคือ กลุมนักศึกษาชาวไทยและชาวจีนที่มีอายุระหวาง 18-19 ป จํานวนทั้งสิ้นกลุมละ 30 คน โดยแบงเปน
เพศชายจํานวนกลุมละ 15 คน และเพศหญิงจํานวน 15 คน สําหรับการออกแบบสอบถามในงานวิจัยนี้ ผูวิจัยไดจัดทําสถานการณสมมติขึ้น โดยมี
เกณฑที่ใชในการกําหนดสถานการณ คือ สถานการณที่ใชเปนสถานการณที่พบบอยในชีวิตประจําวัน ในแตละสถานการณจะตองมีความหนักเบา
จริงจังของการขอรองในระดับที่พอ ๆ กัน ทั้งนี้เพราะผูวิจัยตองการควบคุมปจจัยดังกลาวไมใหมีอิทธิพลตอการเลือกใชโครงสรางและกลวิธีการ
ขอรองของผูพดู ทั้งสองภาษา และเกณฑเรื่องสถานภาพทางสังคมของผูพูดผูฟง เนื่องจากในงานวิจัยนี้ผูวิจัยตองการศึกษาวาสถานภาพทางสังคมของ
ผูพูดผูฟงจะมีอิทธิพลตอการเลือกใชโครงสรางและกลวิธีการขอรองหรือไม อยางไร ผูวิจัยจึงจัดใหสถานภาพทางสังคมของผูพูดผูฟงมีความสัมพันธ
แตกตางกัน 3 แบบคือ ผูพูดมีสถานภาพทางสังคมต่ํากวาผูฟง ผูพูดมีสถานภาพทางสังคมเทากับผูฟง และผูพูดมีสถานภาพทางสังคมสูงกวาผูฟง
เมื่อเก็บขอมูลที่ตองการแลว แบบสอบถามทั้ง 60 ชุดจะถูกตรวจสอบเนื้อหาโดยเจาของภาษา วาคําตอบในแบบสอบถามนั้นสามารถเขาใจ
ไดหรือไมและมีเนื้อหาที่สอดคลองกับคําถามหรือไม โดยเรื่องความถูกตองของภาษา (Language accuracy) ไมถูกนํามาเปนเกณฑในการวิเคราะห
ผูวิจัยไดแบงขั้นตอนการวิเคราะหขอมูลออกเปน 2 สวนดังนี้คือ วิเคราะหดานโครงสรางและกลวิธีการขอรองในภาษาอังกฤษที่ถูกใชในการแสดงวัจ
นกรรมการขอรองของชาวไทยและชาวจีน

3. ผลการทดลอง
ผูวิจัยไดวิเคราะหลักษณะโครงสรางการขอรองของกลุมตัวอยางชาวไทย ผลการวิเคราะหขอมูลในประเด็นแรกพบวา โครงสรางการขอรองที่พบ
ในผูพูดชาวไทยนั้นพบ 3 รูปแบบ คือ โครงสรางสวนหลักเพียงอยางเดียว มีคารอยละ 53.33 เปนโครงสรางที่มีการนํามาใชมากที่สุด รองลงมาคือโครงสราง
สวนขยายตามดวยสวนหลัก มีคารอยละ 45.19 และโครงสรางที่มีการใชนอยที่สุดคือ โครงสรางสวนหลักตามดวยสวนขยาย มีคารอยละ 1.48
นอกจากศึกษาโครงสรางการขอรองในภาษาอังกฤษแลว ยังมีอีกประเด็นที่งานวิจัยนี้ไดศึกษา คือการศึกษากลวิธีการขอรองของกลุมตัวอยางชาว
ไทย ผลการวิจัยพบวากลุมตัวอยางชาวไทย ใชกลวิธีการขอรองทั้งสิ้น 3 กลวิธี กลวิธีแบบออมตามธรรมเนียมปฏิบัติ มีคารอยละ 60.64 เปนกลวิธีที่นํามาใช
มากที่สุด กลวิธีแบบออมไมใชตามธรรมเนียมปฏิบัติ มีคารอยละ 31.54 เปนกลวิธีที่มีการนํามาใชรองลงมา และ กลวิธีแบบตรง มีคารอยละ 7.82 เปนกลวิธีที่
นํามาใชนอยที่สุด
นอกจากนั้นทางดานสถานภาพทางสังคมของผูพูดผูฟงในกลุมตัวอยางชาวไทยยังมีบทบาทตอการเลือกใชโครงสรางและกลวิธีการขอรองทั้งแบบ
ตรง แบบออมตามธรรมเนียมปฏิบัติ และแบบออมไมใชตามธรรมเนียมปฏิบัติ
ผูวิจัยไดวิเคราะหลักษณะโครงสรางการขอรองของกลุมตัวอยางชาวจีน ซึ่งผลการวิเคราะหขอมูลในประเด็นแรกพบวา โครงสรางการขอรองที่
พบในกลุมตัวอยางชาวไทยนั้นพบถึง 5 รูปแบบ ไดแก โครงสรางสวนขยายตามดวยสวนหลักเปนโครงสรางที่พบการใชมากที่สุด มีคารอยละ 47.04 สวนหลัก
เพียงอยางเดียว มีคารอยละ 44.07 สวนหลักตามดวยสวนขยาย มีคารอยละ 5.19 สวนขยายตามดวยสวนหลักตามดวยสวนขยาย มีคารอยละ3.33 และสวนขยาย
เพียงอยางเดียวเปนโครงสรางที่พบการใชนอยที่สุด มีคารอยละ 0.37
สวนกลวิธีการขอรองในภาษาอังกฤษที่พบในกลุมตัวอยางชาวจีนนั้นพบทั้ง 3 กลวิธี คือ กลวิธีแบบออมตามธรรมเนียมปฏิบัติ มีคารอยละ 45.98
กลวิธีแบบออมไมใชตามธรรมเนียมปฏิบัติ มีคารอยละ 39.06 และ กลวิธีแบบตรง มีคารอยละ 14.96
สถานภาพทางสังคมของกลุมตัวอยางชาวจีนในการกลาวคําขอรองมีผลตอการเลือกใชโครงสรางและกลวิธีการขอรองในภาษาอังกฤษเชนเดียวกับ
กลุมตัวอยางชาวไทย
นอกจากนั้นผูวิจัยวิเคราะหขอมูลในสวนของการเปรียบเทียบโครงสรางและกลวิธีการขอรองในภาษาอังกฤษของกลุมตัวอยางชาวไทยและชาวจีน
พบความแตกตางทางลักษณะโครงสรางการขอรองของทั้งสองกลุมตัวอยางทั้งชาวไทยและชาวจีน กลาวคือ กลุมตัวอยางชาวจีนจะมีลักษณะโครงสรางการ
ขอรองมากกวากลุมตัวอยางชาวไทย โดยมีทั้งสิ้น 5 รูปแบบ ดังนี้ โครงสรางที่ประกอบดวยสวนหลักเพียงอยางเดียว โครงสรางที่ประกอบดวยสวนหลักตาม
ดวยสวนขยาย โครงสรางที่ประกอบดวยสวนขยายและตามดวยสวนหลัก โครงสรางที่ประกอบดวยสวนขยายตามดวยสวนหลักและตามดวยสวนขยาย และ
โครงสรางสวนขยายเพียงอยางเดียว ในขณะที่กลุมตัวอยางชาวไทยพบเพียง 3 รูปแบบไมพบโครงสรางสวนขยายตามดวยสวนหลักตามดวยสวนขยาย และ
โครงสรางสวนขยายเพียงอยางเดียว
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กลุมตัวอยางชาวไทยและชาวจีนนิยมกลาวคําขอรองโดยใชกลวิธีแบบออมตามธรรมเนียมปฏิบัติเชนเดียวกัน และยังไมนิยมเลือกใชกลวิธีแบบ
ตรงเชนเดียวกัน หากพิจารณาตามสวนของโครงสราง พบวาสวนหลักของการขอรองที่ทั้งกลุมตัวอยางชาวไทยและชาวจีนนิยมใช คือ กลวิธีแบบออมตาม
ธรรมเนียมปฏิบัติ และกลวิธีแบบออมไมใชตามปฏิบัติ ไมใชกลวิธีแบบตรง
ทางดานสถานภาพทางสังคมของผูพูดผูฟงของกลุมตัวอยางชาวไทยและชาวจีนนั้นมีบทบาทตอการเลือกใชโครงสรางและกลวิธีการขอรองใน
ภาษาอังกฤษ
ยิ่งไปกวานั้นความเหมือนทางลักษณะโครงสรางของการขอรองทั้งกลุมตัวอยางชาวอเมริกัน ชาวไทยและชาวจีนคือ กลุมตัวอยางชาวอเมริกันและ
ชาวไทยเลือกใชโครงสรางสวนหลักเพียงอยางเดียวมากที่สุดเชนเดียวกันในปริมาณมาก และพบการใชโครงสรางสวนขยายตามดวยสวนหลักมากเปนอันดับ
ที่ 2 เชนเดียวกันดวยนอกจากนั้นยังพบวา กลุมตัวอยางทั้งชาวอเมริกันและชาวไทย ไมปรากฏการเลือกใชโครงสรางสวนขยายเพียงอยางเดียวเหมือนกันอีก
ดวย ในขณะที่กลุมตัวอยางชาวอเมริกันและชาวจีนพบการเลือกใชโครงสรางสวนขยายตามดวยสวนหลักตามดวยสวนขยายในปริมาณเพียงเล็กนอย
เชนเดียวกัน และเปนโครงสรางที่กลุมตัวอยางชาวอเมริกันเลือกใชนอยที่สุดอีกดวย
ทางดานความแตกตางทางลักษณะโครงสรางของการขอรองทั้งกลุมตัวอยางชาวอเมริกันและไทย คือการเลือกใชโครงสรางสวนขยายตามดวย
สวนหลักตามดวยสวนขยายนั้นไมพบการใชเลยกับกลุมตัวอยางชาวไทย ในขณะที่กลุมตัวอยางชาวอเมริกันถูกพบการเลือกใชโครงสรางนี้ดวย สําหรับกลุม
ตัวอยางชาวอเมริกันและชาวจีนพบความแตกตาง คือ ชาวอเมริกันพบการใชโครงสรางสวนขยายตามดวยสวนหลักมากเปนอันดับที่ 2 ในขณะที่โครงสรางนี้
เปนโครงสรางที่กลุมตัวอยางชาวจีนเลือกใชมากที่สุดเปนอันดับที่ 1 และโครงสรางสวนขยายเพียงอยางเดียวปรากฏการใชโดยกลุมตัวอยางชาวจีนในปริมาณ
นอยที่สุด แตกลับไมพบการใชโครงสรางนี้กับกลุมตัวอยางชาวอเมริกัน
กลุมตัวอยางชาวอเมริกันนิยมกลาวคําขอรองโดยใชกลวิธีแบบออมไมใชตามธรรมเนียมปฏิบัติ และกลวิธีแบบออมตามธรรมเนียมปฏิบัติ แตไม
นิยมกลวิธีแบบตรง ในขณะที่กลุมตัวอยางทั้งชาวไทยและชาวจีนนั้นนิยมกลวิธีแบบออมตามธรรมเนียมปฏิบัติมากที่สุดเชนเดียวกัน ในทางกลับกันกลุม
ตัวอยางทั้งชาวไทยและชาวจีนตางก็เลือกใชกลวิธีแบบออมไมใชตามธรรมเนียมปฏิบัติมากเปนอันดับที่ 2 สวนกลวิธีแบบตรงจัดวาเปนกลวิธีที่ถูกใชนอย
ที่สุดกับกลุมตัวอยางทั้งชาวไทย ชาวจีนและชาวอเมริกัน นอกจากนั้นสถานภาพทางสังคมของผูพูดผูฟงของกลุมตัวอยางชาวไทยและชาวจีนมีบทบาทตอการ
เลือกใชโครงสรางและกลวิธีการขอรองในภาษาอังกฤษในขณะที่กลุมตัวอยางชาวอเมริกันไมพบวาสถานภาพทางสังคมของผูพูดผูฟงมีบทบาทตอการ
เลือกใชโครงสรางและกลวิธีการขอรอง

4. สรุปผล
จากขอมูลที่ไดกลาวมานั้นแสดงใหเห็นวากลุมตัวอยางชาวไทยไมนิยมแสดงการขอรองที่ไมชัดเจนและมีความออมคอมมาก ดังจะเห็นไดจาก
รูปแบบที่ 4-5 คือ โครงสรางที่ประกอบดวยสวนขยายตามดวยสวนหลัก ตามดวยสวนขยายและโครงสรางที่ประกอบดวยสวนขยายเพียงอยางเดียวเปน
โครงสรางที่กลุมตัวอยางชาวไทยไมเลือกใชเลย แสดงใหเห็นวาการขอรองของกลุมตัวอยางชาวไทยจะไมใชโครงสรางที่มีความซับซอนและไมชัดเจนแตจะ
ใชโครงสรางที่มีความชัดเจนตรงไปตรงมาในการขอรอง
เปนที่นาสังเกตวาในสถานการณที่ผูพูดมีสถานภาพทางสังคมเทากับ และสูงกวาผูฟง กลุมตัวอยางชาวไทยเลือกใชโครงสรางที่ประกอบดวยสวน
หลักเพียงอยางเดียวมากที่สุด และในสถานการณที่ผูพูดมีสถานภาพทางสังคมต่ํากวาผูฟง นิยมใชโครงสรางสวนขยายตามดวยสวนหลัก ทั้งนี้กลุมตัวอยาง
ชาวไทยอาจเห็นวา สถานภาพทางสังคมของผูพูดที่ต่ํากวาอาจทําใหผูฟงที่มีสถานภาพทางสังคมสูงกวากลาที่จะปฎิเสธการขอรองและคิดวาเปนการไมสุภาพ
หากจะขอรองในทันทีทันใด
สวนกลวิธียอยในสวนหลักของการขอรองในภาษาอังกฤษของชาวไทยที่นิยมมากที่สุด คือการถามความเปนไปได เนื่องจากกลวิธียอยนี้เปนคํา
กลาวที่ไมออมมากจนเกินไปและจัดเปนกลวิธียอยที่มีความสุภาพมากกวา สําหรับการบอกอยางมีเงื่อนไขเปนกลวิธียอยที่กลุมตัวอยางนิยมใชนอยที่สุด
เนื่องจากผูพูดอาจเกรงวาหากใชกลวิธียอยนี้อาจถูกผูฟงปฎิเสธการขอรองไดซึ่งเหตุผลดังกลาวอาจมีผลใหผูฟงไมมีความจําเปนที่จะตองเลือกใชกลวิธียอยนี้
สําหรับกลวิธีแบบออมไมใชธรรมเนียมปฏิบัติ สวนขยายของการขอรองที่ผูพูดภาษาไทยนิยมใช คือ การขอโทษ กลวิธียอยการขอโทษในการ
ขอรองของกลุมตัวอยางชาวไทยมีมากถึง 96 ขอความยอย ผูพูดแสดงการขอโทษเพื่อทําใหผูฟงรูสึกวาตนไมไดตองการรบกวนผูฟงและตองการทําใหผูฟง
รูสึกเห็นใจและตองการทําตามที่ผูพูดขอรอง
สถานภาพทางสังคมของผูพูดผูฟงในกลุมตัวอยางชาวไทย คอนขางมีบทบาทตอการเลือกใชกลวิธีการขอรองทั้งแบบตรง แบบออมตามธรรม
เนียมปฏิบัติ และแบบออมไมใชตามธรรมเนียมปฏิบัติ กลาวคือในกลุมตัวอยางชาวไทยจะมีปริมาณการใชกลวิธีแบบออมมากกวาแบบตรงในสถานการณที่ผู
พูดมีสถานภาพทางสังคมต่ํากวาผูฟง
หากพิจารณาโดยรวม จะพบวาในแตละสถานภาพทางสังคมของผูพูดผูฟง ไมวาจะเปนต่ํากวา เทากัน หรือสูงกวา กลุมตัวอยางนิยมใชกลวิธียอย
การถามความเปนไปไดมากที่สุด โดยในแตละสถานภาพมีปริมาณการใชที่ใกลเคียงกัน คือ 75 ขอความยอย 88 และ 82 ขอความยอย ตามลําดับสถานภาพทาง
สังคม โดยมีการเลือกใชคําวา “Can you...” และ “Can I...” ในปริมาณมาก
นอกจากนั้นกลวิธีแบบออมไมใชตามธรรมเนียมปฏิบัติในสถานการณที่ผูพูดมีสถานภาพทางสังคมเทากับผูฟง พบวากลุมตัวอยางนิยมใชสวน
ขยายนอยที่สุด เนื่องจากผูพูดมีความเห็นวาผูฟงมีสถานภาพทางสังคมที่เทาเทียมกัน จึงไมจําเปนที่จะตองใชกลวิธีตาง ๆ เพื่อโนมนาวผูฟง ในขณะที่ใน
สถานภาพทางสังคมที่ผูพูดต่ํากวาผูฟงพบการใชสวนขยายมากที่สุด ลักษณะดังกลาวแสดงใหเห็นวากลุมตัวอยางชาวไทยมีแนวโนมที่จะเลือกใชกลวิธีแบบ
ออมไมใชตามธรรมเนียมปฏิบัติ โดยขึ้นอยูกับสถานภาพทางสังคมของผูฟงเมื่อเทียบกับผูพูดคอนขางมาก
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กลวิธียอยการเนนย้ําคําขอรอง ถูกพบในผูพูดที่มีสถานภาพทางสังคมสูงกวาผูฟงเทานั้น ไมปรากฏในกรณีที่ผูพูดมีสถานภาพทางสังคมต่ํากวา หรือ
เทากับผูฟง กลวิธียอยนี้แสดงถึงการคุกคามหนา (Face Threatening) ของผูฟงดังนั้นจึงไมปรากฏการใชกับผูพูดที่มีอํานาจนอยกวาผูฟง สวนการขอโทษ เปน
กลวิธียอยที่พบมากที่สุดในทุกสถานภาพทางสังคม โดยเฉพาะในสถานภาพทางสังคมที่ผูพูดต่ํากวาผูฟง ที่เปนเชนนี้อาจเนื่องมาจากผูพูดกลัวการปฎิเสธคํา
ขอรองจากผูฟง เพราะผูฟงไมตองคํานึงถึงการรักษาหนาของทั้งผูพูดและผูฟง การทักทายเปนกลวิธียอยที่ใชเริ่มการสนทนาเพื่อเรียกความสนใจจากอีกฝายหนึ่ง
พบมากในสถานภาพผูพูดเทากับผูฟง นอกจากนี้ยังมีประเด็นที่นาสนใจเกี่ยวกับการทักทาย คือกลุมตัวอยางชาวไทยนิยมทักทายดวยคําวา “Hey” และการเรียกชื่อ
การถามความคิดเห็นเปนกลวิธียอยที่ไมเกิดกับกลุมตัวอยางชาวไทยอาจเปนเพราะกลุมตัวอยางชาวไทยไมคิดวาการขอรองดวยกลวิธีนี้เปนการ
ขอรองที่แสดงถึงความเปนมิตร แตกลับคิดวาเปนการกาวกายสิทธิสวนบุคคลหรือเปนคํากลาวที่คอนขางจะบังคับผูฟงใหทําตามคําขอรองมากกวา โดยไม
คํานึงถึงความรูสึกของผูฟงและมีความเสี่ยงที่จะถูกปฏิเสธได ดังนั้นกลวิธียอยนี้จึงอาจไมปรากฏกับกลุมตัวอยางชาวไทย เพราะกลุมตัวอยางชาวไทยอาจเห็น
วาคํากลาวขอรองแบบนี้ไมเหมาะสมและไมสุภาพก็เปนได
นอกจากนั้นยังพบวากลุมตัวอยางชาวไทยจะไมรบกวนหรือคุกคามหนาของผูฟง โดยการไมเลือกใชกลวิธียอยการใหขอเสนอทดแทน การตอรอง
และพยายามสรางสัมพันธที่ดีดวยการใชกลวิธียอยการขอโทษในจํานวนมาก ในกรณีผูที่ผูพูดมีสถานภาพทางสังคมต่ํากวาผูฟง
โครงสรางการขอรองที่พบในกลุมตัวอยางชาวจีนนั้นพบถึง 5 รูปแบบ ไดแก โครงสรางสวนขยายตามดวยสวนหลัก สวนหลักเพียงอยางเดียว
สวนหลักตามดวยสวนขยาย สวนขยายตามดวยสวนหลักตามดวยสวนขยาย และ สวนขยายเพียงอยางเดียว ซึ่งแสดงใหเห็นถึงความหลากหลายในการเลือกใช
โครงสรางการขอรองที่มากกวาชาวไทยและสะทอนใหเห็นวากลุมตัวอยางชาวจีนมักจะขอรองโดยใชวัจนกรรมออมมากกวากลุมตัวอยางชาวไทย เพราะสวน
ขยายมิใชสวนที่ผูพูดใชแสดงเจตนาการขอรองอยางชัดเจน
กลวิธีการขอรองในภาษาอังกฤษที่พบในกลุมตัวอยางชาวจีนนั้นพบทั้ง 3 กลวิธี โดยกลวิธีแบบตรงถูกใชทั้ง 3 กลวิธียอย กลวิธีแบบออมตาม
ธรรมเนียมปฏิบัติถูกใช 3 กลวิธียอย และไมปรากฏกลวิธียอยการแสดงความลังเลใจและสําหรับกลวิธีแบบออมไมใชตามธรรมเนียมปฏิบัติพบ 7 กลวิธียอย
เทานั้นโดยไมปรากฏการใช กลวิธียอยการใหคําสัญญา การใหขอเสนอทดแทน การตอรอง การแสดงความเกรงใจ และการแสดงความ กังวลใจ
กลวิธีการยอยที่กลุมตัวอยางชาวจีนนิยมใชแสดงการขอรองมากที่สุดคือ การถามความเปนไปได ซึ่งเปนกลวิธียอยของกลวิธีแบบออมตามธรรม
เนียมปฏิบัติ นอกจากนี้ยังเปนกลวิธียอยที่ปรากฏในสวนหลักของการขอรองอีกดวย ผูพูดชาวจีนมักจะใชคําขึ้นตนการขอรองคําวา “Can you” หรือ “Could you”
ในการขอรอง
การถามความคิดเห็นเปนกลวิธียอยที่พบเฉพาะกับกลุมตัวอยางชาวจีนเทานั้น จะปรากฏคําวา “do you think” เปนลักษณะการแสดงหนาดานบวกของ
ผูฟง หรือความรูสึกทางดานบวกของผูพูดที่มีตอผูฟงเพื่อแสดงถึงความสัมพันธอันดี ความเปนมิตรกับผูฟงทําใหผูฟงเกิดความเต็มใจที่จะปฏิบัติตามคําขอรอง
ในการวิเคราะหกลวิธีแบบออมไมใชตามธรรมเนียมปฏิบัติ พบวากลวิธียอยการทักทายถูกใชมากที่สุด กอนแสดงการขอรอง โดยมากจะพบการ
ทักทายโดยกลาว “Hi” “Hey” หรือ การเรียกชื่อ นอกจากนั้นกลวิธียอยการขอโทษ ถูกพบการใชมากในลําดับตอมา โดยการกลาวคําขอโทษวา “Excuse me”
หรือ “Sorry” จากนั้นตามดวยคําขอรองแบบความเปนไปได ซึ่งเปนแบบนี้ถูกพบการใชในปริมาณมาก โดยการกลาวคําขอโทษกอน เพื่อแสดงถึงความรูสึกไม
อยากรบกวน หรือคุกคามหนาผูฟง จึงแสดงคําขอโทษเสียกอนแลวจึงกลาวคําขอรอง
กลวิธีแบบออมไมใชตามธรรมเนียมปฏิบัติพบจํานวน 175 ขอความยอย สามารถจําแนกได 7 กลวิธียอย เมื่อพิจารณาโดยรวม จะเห็นวาใน
สถานการณที่ผูพูดมีสถานภาพทางสังคมต่ํากวาผูฟง พบการใชสวนขยายมากที่สุดถึง 85 ขอความยอย ทั้งนี้ผูพูดชาวจีนอาจมีความคิดเห็นวาสถานภาพทาง
สังคมของผูพูดที่ต่ํากวาผูฟง อาจทําใหผูฟงกลาที่จะปฎิเสธผูพูดมากกวาสถานภาพอื่น ๆ และในสถานการณที่ผูพูดมีสถานภาพทางสังคมสูงกวาผูฟงพบวา ผู
พูดนิยมใชกลวิธีแบบออมไมใชตามธรรมเนียมปฏิบัตินอยกวาสถานภาพอื่น ๆ เนื่องจากผูพูดมีความเห็นวาผูฟงไมกลาที่จะปฎิเสธผูพูด เพราะอาจกลัว
ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นภายหลังที่ ปฎิเสธคําขอรอง จึงเห็นวาไมจําเปนที่จะตองใชกลวิธีการขอรองนี้เพื่อโนมนาวผูฟง
หากพิจารณาตามสวนของโครงสรางการขอรองนั้น พบวาสวนหลักของการขอรองที่ทั้งกลุมตัวอยางชาวไทยและชาวจีนนิยมใช คือ กลวิธีแบบ
ออมตามธรรมเนียมปฏิบัติ และกลวิธีแบบออมไมใชตามปฏิบัติ ไมใชกลวิธีแบบตรงทั้งนี้อาจเนื่องมาจากวากลุมตัวอยางทั้งชาวไทยและชาวจีนตองการ
ขอรองอยางสุภาพเพื่อไมใหเปนการรบกวนหรือคุกคามหนาของผูฟงมากจนเกินไป จึงมีการใชสวนขยายการขอรองรวมกับการขอรองเพื่อใหผูฟงเขาใจ
เจตนาของผูพูดไดชัดเจนขึ้น นอกจากนี้ยังพบวาผูพูดทั้งชาวไทยและชาวจีน มักใชคําลงทายรวมกับสวนหลักการขอรอง คือคําวา “please” ซึ่งคํานี้ทําใหคํา
ขอรองมีความหนักแนนลดลงและสุภาพมากยิ่งขึ้นดวย
กลวิธียอยการขอรองอยางตรงไปตรงมา พบการใชคอนขางมากในกลุมตัวอยางชาวไทย ในขณะที่กลุมตัวอยางชาวจีนกลับพบวากลวิธียอยนี้เปน
กลวิธียอยที่ถูกนํามาใชนอยที่สุด ซึ่งในกลวิธียอยนี้ก็มักจะปรากฏคําวา “please” เพื่อแสดงถึงการเพิ่มคําที่มีความสุภาพของการกลาวถอยดวยเชนกัน
นอกจากนั้นยังพบวากลุมตัวอยางทั้งชาวไทยและชาวจีนจะเลือกใชคําวา “would like” หรือ “want” เพื่อแสดงความประสงค หรือความตองการของผูพูดดวย
กลวิธียอยการถามความเปนไปได กลุมตัวอยางชาวไทยและชาวจีนจะแสดงคําบอกเวลาที่ไมนานนักเพื่อลดความรุนแรงของการขอรอง เชน “a
couple days”, “a minute”, “ a moment”, “a few minutes” ในปริมาณไมมากนัก
กลวิธียอยการบอกความตองการของผูพูดในสถานการณของกลุมตัวอยางชาวไทย ปรากฏการใชกลวิธียอยนี้มากที่สุด และกลุมตัวอยางชาวจีน
เลือกใชกลวิธียอยนี้มากเปนอันดับ 2 ซึ่งกลุมตัวอยางทั้งชาวไทยและชาวจีนจะใชรูปแบบประโยค “May I…Please” ในการแสดงกลวิธียอยการขอรองนี้
สําหรับการบอกอยางมีเงื่อนไขซึ่งเปนกลวิธียอยในกลวิธีแบบออมตามธรรมเนียมปฏิบัติ พบวากลุมตัวอยางทั้งชาวไทยและชาวจีนเลือกใชกลวิธี
ยอยนี้นอยที่สุด สําหรับกลวิธียอยนี้กลุมตัวอยางทั้งชาวไทยและชาวจีนจะใชคําวา “if” เปนการบอกเงื่อนไข สวนการถามความเปนไปไดเปนกลวิธียอยที่ทั้ง
กลุมตัวอยางชาวไทยและชาวจีนเลือกใชมากที่สุด และกลวิธียอยนี้มักจะปรากฏคําวา “Can” และ “Could” ซึ่งมักจะวางอยูหนาคํากลาวขอรองเสมอ สําหรับ
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การแสดงความลังเลใจเปนกลวิธียอยที่ปรากฏในกลุมตัวอยางชาวไทยเทานั้น โดยปรากฏคําวา “wonder” เพื่อใหการขอรองดูไมเปนการจงใจหรือตั้งใจ กลวิธี
ยอยนี้จัดเปนกลวิธียอยที่ออมและสุภาพมากกวากลวิธียอยอื่น ๆ เพราะผูพูดคอนขางที่จะเกรงใจผูฟง และไมกลาที่จะขอรอง จึงแสดงการขอรองไมคอย
ชัดเจนมากนัก โดยผูพูดมิไดแสดงการขอรองผูฟงโดยตรงแตกลาวในลักษณะของการพูดเปรย ถึงสิ่งที่ตองการขอรอง ทั้งนี้เพราะผูพูดรูสึกไมแนใจวาการ
กลาวอยางตรงไปตรงมานั้น ผูฟงจะคิดวาเปนการกาวกายหรือทําใหผูฟงไมคอยพอใจได
กลาวคือทั้งกลุมตัวอยางชาวไทยและชาวจีนจะเลือกใชกลวิธียอยคํานึงถึงหนาของผูฟงและพยายามรักษาหนาของผูพูดเองดวย นอกจากนี้ยังมีการ
ใชคําที่มีความสุภาพขึ้นกับสถานภาพทางสังคมของผูพูดผูฟง แสดงใหเห็นวาสถานภาพทางสังคมของผูพูดผูฟง มีบทบาทตอการเลือกใชกลวิธีการขอรองใน
ภาษาอังกฤษของทั้งชาวไทยและชาวจีน
จากลักษณะดังกลาวแสดงใหเห็นวา กลุมตัวอยางชาวไทยและชาวจีนมีกลวิธีการขอรองของสวนขยายจํานวน 6 และ 7 กลวิธียอยตามลําดับและสิ่ง
ที่กลุมตัวอยางชาวไทยนิยมใชมากที่สุดคือ การขอโทษ สําหรับกลุมตัวอยางชาวจีนคือคําทักทาย ทั้งนี้เปนเพราะกลวิธีทั้งสองเปนวัฒนธรรมของทั้งชาวไทย
และชาวจีน เนื่องจากชาวไทยและชาวจีนคอนขางจะมีความเกรงใจและพยายามรักษาหนาของตนและผูฟงในกรณีที่ผูฟงไมสามารถทําตามคําขอรองไดดวย
การใชสวนขยายในการขอรองซึ่งประกอบดวยกลวิธียอยตาง ๆ เปนจํานวนมากเพื่อโนมนาวผูฟงใหปฏิบัติตามคําขอรอง
จากขอมูลที่กลาวมานั้นสอดคลองกับงานวิจัยของปยะวัลย (2543) ที่พบวากลุมตัวอยางชาวไทยซึ่งเปนชาวเอเชียมีการเลือกใชโครงสรางและ
กลวิธีการขอรองที่มีความสัมพันธกับสถานภาพทางสังคมของผูพูดผูฟง ในขณะที่ชาวอเมริกันเลือกใชโครงสรางและกลวิธีการขอรองโดยไมคํานึงถึง
สถานภาพทางสังคมของผูพูดผูฟง และยังพบการใชคํากลาวคําวา “please” ในปริมาณนอยมากซึ่งเปนคําที่ทําใหคําขอรองนั้นมีความหนักแนนนอยลงและ
สุภาพมากยิ่งขึ้น แตกับกลุมตัวอยางชาวไทยและชาวจีนกลับพบการใชในปริมาณมาก
นอกจากนั้นยังสอดคลองกับแนวความคิดของ Eisentien และ Bodman (1986) ที่กลาววาวัฒนธรรมของชาวเอเชียนั้นนิยมการประนีประนอม และ
การรักษาความสัมพันธระหวางสมาชิกในสังคมดังเชนชาวจีน และงานวิจัยของ Hong (1996) ซึ่งพบวา ระยะหางทางสังคมและอํานาจทางสังคมมีผลตอความ
สุภาพในการขอรองของชาวจีน นอกจากนั้นผลการวิจัยยังสอดคลองกับทฤษฎีของ Blum-Kulka และ Olshtain (1984) ที่พบวาการใชวัจนกรรมการขอรองจะ
แปรไปตามความสัมพันธระหวางผูพูดผูฟงสถานภาพทางสังคม และความหนักเบาของการขอรอง ปจจัยเหลานี้ลวนเปนไปตามวัฒนธรรมแตละวัฒนธรรม
เชน ในสังคมที่มีการแบงสถานภาพสูงต่ําทางสังคม จะพบวาเมื่อผูฟงมีสถานภาพทางสังคมสูงกวา ผูพูดจะใชการขอรองที่ออมคอมมากกวาเมื่อผูฟงมี
สถานภาพทางสังคมดอยกวา หรือเมื่อตางวัฒนธรรมกันคนในวัฒนธรรมหนึ่งก็อาจจะใชการขอรองที่มีความออมคอมมากกวาคนในอีกวัฒนธรรมหนึ่ง และผู
พูดยอมเลือกใชกลวิธีการขอรองใหเหมาะสมที่แตกตางไปเชนกัน
นอกจากนั้นเปนที่นาสังเกตวากลุมตัวอยางทั้งชาวไทยและชาวจีนจะมีวิธีการกลาวคําขอรองในแบบงายและไมมีความหลากหลาย (Simple
Sentence Structure) โดยมากที่พบจะพบวามีการเลือกใชคํากลาว “Can I...” ในปริมาณมากที่สุด นอกจากนั้นก็ยังพบคําวา “Excuse me” และ “Hey” หรือ “Hi”
ถูกใชในการเริ่มตนประโยคในปริมาณมากอีกดวย ในการแสดงการขอรองในภาษาอังกฤษนั้นสามารถกลาวไดหลายรูปแบบและยังสามารถเลือกใชคําหรือ
รูปแบบที่แสดงถึงความสุภาพไดมากมายเชนกัน เชนสํานวน “Would you mind...” , “ Could you possibly...”, “ I was wondering if you could...” , “ Would you
be so kind as to... ” หรือการใชคําเพื่อเพิ่มหนักแนนเชนคําวา “hope”, “wish”, “terribly” และ“really” ซึ่งเปนคําที่ถูกพบการใชโดยกลุมตัวอยางชาวอเมริกัน
นอกจากนั้นแลวยังพบวากลุมตัวอยางชาวไทยและชาวจีนมีปญหาทางดานการใชรูปประโยคอยูมาก ที่พบในปริมาณมากไดแก รูปประโยค “lend...to...” ซึ่งมัก
พบวากลุมตัวอยางมีการใชผิดเปนจํานวนมาก โดยจะเขียนจากคําวา “lend...to” เปน lend...for ดังตัวอยาง “This book is very interesting. Could you lend it for
me?” ซึ่งประโยคที่ถูกตองคือ “This book is very interesting. Could you lend it to me?” หรือ “This book is very interesting. Could you lend me the book?” และ
ยังพบการใชสํานวน “make a call” ซึ่งกลุมตัวอยางกลับเขียนเปนคําวา “have a call” ตัวอยางเชน “Hi boss. Your mobile phone looks lovely. May I try and have
a call.” ซึ่งประโยคที่ถูกตองคือ “Hi boss. You mobile phone looks lovely. May I try and make a call.”
ทั้งนี้จากที่กลาวมาทั้งหมดอาจเนื่องมาจากวาผูพูดชาวไทยและชาวจีนนั้น มีความรูทางดานไวยากรณ รูปประโยคที่ไมถูกตองและความรูทางดาน
ภาษาในระดับพื้นฐานเทานั้นสะทอนใหเห็นวา ควรแกไขปรับปรุงและเรงพัฒนาภาษาอังกฤษอันเปนภาษาที่สําคัญในชีวิตประจําวันและในอนาคตเพื่อมุงสู
การเขารวมและเพื่อการดําเนินชีวิตที่สมบูรณในประชาคมอาเซียน ดวยการใชภาษาอังกฤษอยางมีประสิทธิภาพ
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ปจจัยที่มีอิทธิพลตอประสิทธิผลขององคการบริหารสวนจังหวัดในการจัดบริการสาธารณะ ดานโครงสรางพืน้ ฐาน
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บทคัดยอ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาประสิทธิผลขององคการบริหารสวนจังหวัดในการจัดบริการสาธารณะ ดานโครงสรางพื้นฐาน 2) ศึกษา
ปจจัยที่มีอิทธิพลตอประสิทธิผลขององคการบริหารสวนจังหวัดในการจัดบริการสาธารณะ ดานโครงสรางพื้นฐาน 3) สรางสมการพยากรณสําหรับทํานาย
ประสิทธิผลขององคการบริหารสวนจังหวัดในการจัดบริการสาธารณะดานโครงสรางพื้นฐาน และ 4) ศึกษาแนวทางในการพัฒนาการจัดบริการสาธารณะดาน
โครงสรางพื้นฐานขององคการบริหารสวนจังหวัด กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา ไดแก ผูบริหารองคการบริหารสวนจังหวัด ขาราชการองคการบริหารสวน
จังหวัด และลูกจางสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัด จํานวน 400 คน ผลการศึกษา พบวา 1.ประสิทธิผลขององคการบริหารสวนจังหวัดในการจัดบริการ
สาธารณะดานโครงสรางพื้นฐานอยูในระดับมากในทุกดาน 2.ปจจัยที่มีอิทธิพลกับประสิทธิผลขององคการบริหารสวนจังหวัดในการจัดบริการสาธารณะดาน
โครงสร างพื้นฐาน พบว า ปจจั ยลั กษณะขององคการ ปจจั ยลักษณะของสภาพแวดลอม ป จจัยลักษณะของบุคคลในองค การมีความสัมพั นธ ทางบวกกั บ
ประสิทธิผลขององคการบริหารสวนจังหวัดในการจัดบริการสาธารณะดานโครงสรางพื้นฐานในระดับคอนขางสูง และปจจัยนโยบายการบริหารและการปฏิบัติ
มีความสัมพันธทางบวกกับประสิทธิผลขององคการบริหารสวนจังหวัดในการจัดบริการสาธารณะดานโครงสรางพื้นฐานในระดับสูง 3. ปจจัยวัฒนธรรมองคการ
การติดตอสื่อสาร การบริหารการเปลี่ยนแปลง การบริหารเชิงกลยุทธ โครงสรางองคกร การจัดการความขัดแยง เทคโนโลยี แรงจูงใจในการทํางาน คุณภาพ
บุคลากร และการเมืองและกฎหมาย สามารถรวมกันอธิบายความแปรปรวนของประสิทธิผลขององคการบริหารสวนจังหวัดในการจัดบริการสาธารณะดาน
โครงสรางพื้นฐานไดรอยละ 77
คําสําคัญ : ปจจัยที่มีอิทธิพล ประสิทธิผลขององคการ องคการบริหารสวนจังหวัด

Abstract

The objectives of this research were to 1) study the effectiveness of the Provincial Administrative Organizations in providing infrastructure
public services, 2) study factors Influencing effectiveness of provincial administrative organizations in providing infrastructure public services, 3) create
forecasting equations to forecast the effectiveness of the Provincial Administrative Organizations in providing infrastructure public services, and 4) study
guidelines for developing the provision of infrastructure public services of the Provincial Administrative Organizations. This research is a quantitative
research. The samples used in this research included PAOs executives, PAOs officials and PAOs employees altogether 400 persons. The results revealed
that: 1.The effectiveness of the Provincial Administrative Organizations in providing infrastructure public services was at a high level. 2.The factors
influencing effectiveness of the Provincial Administrative Organizations in providing infrastructure public services was found that the organizational
characteristics factors, The environmental factors and the personnel in organization factors had positive relationship with the effectiveness of the Provincial
Administrative Organizations in providing infrastructure public services at rather high level and the operation and management policy factors had positive
relationship with the effectiveness of the Provincial Administrative Organizations in providing infrastructure public services at rather high level. 3.The factor
of organization culture, communication, change management, strategic management, organization structure, conflict management, technology, motivation,
personnel quality, and politics and law can jointly be interpreted the variance of the effectiveness of the Provincial Administrative Organizations in providing
infrastructure public services at 77%.
Keywords: Factors influencing, Effectiveness of the organization, Provincial administrative organization.

1. บทนํา
สืบเนื่องมาจากรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ไดกําหนดใหมีคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ขึ้น และใหมีการตราพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจขึ้นในป พ.ศ. 2542 สงผลใหมีการจัดทําแผนแมบทกระจายอํานาจในป พ.ศ.
2543 และแผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2545 ขึ้น โดยในแผนการกระจายอํานาจดังกลาวมีวัตถุประสงคเพื่อตองการใหรัฐบาลถายโอนภารกิจหนาที่ของรัฐในการ
บริการสาธารณะใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนผูจัดทําบริการสาธารณะตางๆ แทนรัฐ และตอมารัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา
281 วรรคแรก กําหนดใหรัฐจะตองใหความเปนอิสระแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นตามหลักแหงการปกครองตนเองตามเจตนารมณ ของประชาชนใน
ทองถิ่น และสงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนหนวยงานหลักในการจัดทําบริการสาธารณะและมีสวนรวมในการตัดสินใจแกไขปญหาในพื้นที่
องคการบริหารสวนจังหวัดเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่จัดตั้งขึ้นทุกจังหวัดตามพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. 2540 เพื่อ
จัดทํากิจการสวนจังหวัดอันเปนกิจการที่แยกเปนสวนหนึ่งตางหากจากกิจการอันอยูในอํานาจหนาที่ของราชการบริหารสวนกลางและสวนภูมิภาค องคการ
บริหารสวนจังหวัดมีฐานะเปนนิติบุคคลและเปนราชการสวนทองถิ่น โดยมีเขตองคการบริหารสวนจังหวัด ไดแก เขตจังหวัด ตามพระราชบัญญัติองคการ
บริหารสวนจังหวัด มาตรา 8
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จากภารกิจและอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนจังหวัดดังที่ไดกลาวมาแลว จะเห็นวาการจัดบริการสาธารณะขององคการบริหารสวน
จังหวัด จะเกี่ยวของกับชีวิตประจําวันของประชาชนในทองถิ่นเปนอยางมากโดยเฉพาะงานดานโครงสรางพื้นฐาน เนื่องจากงบประมาณที่องคการบริหารสวน
จังหวัดไดรับมีจํานวนมากเมื่อเปรียบเทียบกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นในจังหวัดและมีพื้นที่ที่รับผิดชอบครอบคลุมพื้นที่ทั้งจังหวัด หากการจัดทํา
บริการสาธารณะขององคการบริหารสวนจังหวัดไมสามารถตอบสนองความตองการของประชาชนในทองถิ่นหรือไมสามารถแกไขปญหาของประชาชนได
แลว นั่นก็หมายถึงองคการบริหารสวนจังหวัดไมสามารถปฏิบัติงานตามภารกิจที่ไดรับมอบหมายได ซึ่งผลการศึกษาเกี่ยวกับประสิทธิผลขององคการบริหาร
สวนจังหวัดในการจัดบริการสาธารณะดานโครงสรางพื้นฐานนี้ จะเปนประโยชนสําหรับนํามาใชในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดบริการสาธารณะดาน
โครงสรางพื้นฐานเพื่อตอบสนองความตองการของประชาชนและสามารถแกไขปญหาไดอยางแทจริง
1.1 วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพื่อศึกษาประสิทธิผลขององคการบริหารสวนจังหวัดในการจัดบริการสาธารณะดานโครงสรางพื้นฐาน
2. เพื่อศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอประสิทธิผลขององคการบริหารสวนจังหวัดในการจัดบริการสาธารณะดานโครงสรางพื้นฐาน
3. เพื่อสรางสมการพยากรณสําหรับทํานายประสิทธิผลขององคการบริหารสวนจังหวัดในการจัดบริการสาธารณะดานโครงสรางพื้นฐาน
4. เพื่อศึกษาแนวทางในการพัฒนาการจัดบริการสาธารณะดานโครงสรางพื้นฐานขององคการบริหารสวนจังหวัด
1.2 ปญหาการวิจัย
1. ประสิทธิผลขององคการบริหารสวนจังหวัดในการจัดบริการสาธารณะดานโครงสรางพื้นฐานอยูในระดับใด
2. มีปจจัยอะไรบางที่มีอิทธิพลตอประสิทธิผลขององคการบริหารสวนจังหวัดในการจัดบริการสาธารณะดานโครงสรางพื้นฐาน
3. มีปจจัยอะไรบางที่สามารถรวมกันพยากรณประสิทธิผลขององคการบริหารสวนจังหวัดในการจัดบริการสาธารณะดานโครงสรางพื้นฐาน
4. มีแนวทางในการพัฒนาการจัดบริการสาธารณะดานโครงสรางพื้นฐานขององคการบริหารสวนจังหวัดอยางไรบาง
1.3 สมมติฐานการวิจัย
1. การจัดบริการสาธารณะดานโครงสรางพื้นฐานขององคการบริหารสวนจังหวัดมีประสิทธิผลในระดับสูง
2. ปจจัยลักษณะโครงสรางองคการ ลักษณะของสภาพแวดลอม ลักษณะของบุคคลในองคการ และนโยบายการบริหารและการปฏิบัติมีอิทธิพลตอ
ประสิทธิผลขององคการบริหารสวนจังหวัดในการจัดบริการสาธารณะดานโครงสรางพื้นฐาน
3. ปจจัยลักษณะโครงสรางองคการ ลักษณะของสภาพแวดลอม ลักษณะของบุคคลในองคการ และนโยบายการบริหารและการปฏิบัติสามารถรวมกัน
พยากรณประสิทธิผลขององคการบริหารสวนจังหวัดในการจัดบริการสาธารณะดานโครงสรางพื้นฐาน
1.4 ตัวแปรที่ใชในการวิจัย
1.4.1 ตัวแปรอิสระ ผูวิจัยไดประยุกตแนวคิดเกี่ยวกับปจจัยที่มีอิทธิพลตอประสิทธิผลขององคการของ Steers (1977) มาใชในการวิจัย ดังนี้
1. ลักษณะโครงสรางองคการ ไดแก ความเหมาะสมของโครงสรางองคกร การมีกฎระเบียบที่แนนอนชัดเจน การกระจายอํานาจ การแบงงานตามความ
ชํานาญ 5) ความเหมาะสมของสายการบังคับบัญชา
2. ลักษณะของสภาพแวดลอม ไดแก สภาพเศรษฐกิจ สภาพสังคม การเมืองและกฎหมาย เทคโนโลยี สภาพแวดลอมภายใน วัฒนธรรมองคการ
บรรยากาศองคการ
3. ลักษณะของบุคคลในองคการ ไดแก ความผูกพันในองคการ คุณภาพบุคลากร ขวัญกําลังใจในการทํางาน แรงจูงใจในการทํางาน ความรับผิดชอบในงาน
4. นโยบายการบริหารและการปฏิบัติ ไดแก การบริหารเชิงกลยุทธ การติดตอสื่อสาร ภาวะผูนําและการตัดสินใจ การบริหารการเปลี่ยนแปลง การ
จัดการความขัดแยง
1.4.2 ตัวแปรตาม ผูวิจัยไดนําแนวทางการประเมินองคการแบบลิขิตสมดุล (Balanced Scorecard) ของแคปแลนและนอรตัน (Robert, S. Kaplan; and David, P.
Norton, 1996) มาใชวัดประสิทธิผลองคการบริหารสวนจังหวัดในการจัดบริการสาธารณะดานโครงสรางพื้นฐาน ซึ่งมี 4 ดาน ดังนี้ 1) ดานการเงิน 2) ดาน
กระบวนการภายใน 3) ดานการเรียนรูและการพัฒนา และ 4) ดานผูรับบริการ
1.5 งานวิจัยที่เกี่ยวของ
ผูวิจัยไดศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของกับปจจัยที่มีอิทธิพลกับประสิทธิผลองคการ ไดดังนี้
ภารดี อนันตนาวี (2545) ไดศึกษาปจจัยที่สงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ ผล
การวิเคราะหความสัมพันธโครงสรางเชิงเสน ปจจัยที่สงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษา พบวา ตัวแปรที่สงผลทางบวกสูงสุดตอประสิทธิผล
ของโรงเรียนประถมศึกษา คือสถานการณโรงเรียน รองลงมาคือ คุณลักษณะผูนําของผูบริหาร และบรรยากาศของโรงเรียน ตามลําดับ และรวมกันทํานาย
ประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษาไดรอยละ 79 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
ธนวิน ทองแพง (2548) ไดศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอประสิทธิผลของมหาวิทยาลัยบูรพา ผลการวิเคราะหโมเดลสมการโครงสรางปจจัยที่มีอิทธิพลตอ
ประสิทธิผลของมหาวิทยาลัยบูรพาพบวา คุณลักษณะผูนําของผูบริหาร วัฒนธรรมองคการ เทคโนโลยีสารสนเทศ พฤติกรรมการบริหารของผูบริหาร
ความพึงพอใจในงานของบุคลากร แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ของผูบริหาร และบรรยากาศองคการ รวมกันทํานายประสิทธิผลของมหาวิทยาลัยบูรพาไดรอ ยละ 57
และมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกตอประสิทธิผลของมหาวิทยาลัยบูรพา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05, .01 และ .001
นิติศักดิ์ เดือนดาว (2549) ไดศึกษาปจจัยที่สงผลตอประสิทธิผลองคการ: ศึกษาเฉพาะกรณี เทศบาลตําบลเดนชัย จังหวัดแพร พบวา โครงสราง
องคการ สภาพแวดลอม ลักษณะบุคคลภายในองคการและนโยบายการบริหารและการปฏิบัติการมีความสัมพันธเชิงบวกกับประสิทธิผลองคการ
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สุชา โพธิ์จันทร (2551) ไดศึกษาปจจัยที่สงผลตอประสิทธิผลองคการ: ศึกษาเปรียบเทียบระหวาง เทศบาลนครนนทบุรี กับ เทศบาลนครปากเกร็ด
(จั งหวัดนนทบุ รี) ผลการศึ กษาพบว า ปจจั ยด านโครงสร างองค การ ด านสภาพแวดล อม ด านบุ คลากร และด านนโยบายบริ หารและการปฏิ บั ติ มี
ความสัมพันธเชิงบวกกับประสิทธิผลขององคการดานความสามารถในการปรับตัว ดานความพึงพอใจในการทํางาน และดานคุณภาพในการใหบริการ

2. วิธีการศึกษา

การศึกษา เรื่อง ปจจัยที่มีอิทธิพลกับประสิทธิผลขององคการบริหารสวนจังหวัดในการจัดบริการสาธารณะดานโครงสรางพื้นฐานนี้เปนการวิจัยเชิง
ปริมาณ (Quantitative Research) กลุมตัวอยาง คือ ผูบริหารองคการบริหารสวนจังหวัด ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด และลูกจางสังกัดองคการ
บริหารสวนจังหวัด คํานวณหาขนาดของกลุมตัวอยางโดยใชสูตรของ ทาโร ยามาเน โดยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบกลุม (Cluster random sampling) ตาม
การจัดกลุมจังหวัด ซึ่งคณะรัฐมนตรีเห็นชอบการปรับปรุงการจัดกลุมจังหวัดเปน 18 กลุมจังหวัด ตอจากนั้นผูวิจัยไดคัดเลือกองคการบริหารสวนจังหวัด
เพื่อเปนตัวแทนของกลุมจังหวัด กลุมจังหวัดละ 1 แหง โดยการสุมตัวอยางแบบงาย (Simple random sampling) ไดองคการบริหารสวนจังหวัดทีเ่ ปนตัวแทน
ของกลุมจังหวัดกลุมจังหวัดละ 1 แหง รวมทั้งสิ้น 18 แหง จากนั้นไดคํานวณหาสัดสวนจํานวนประชากรตัวแทนของกลุมจังหวัดกับขนาดของกลุมตัวอยาง
ที่เหมาะสม ไดกลุมตัวอยางทั้งสิ้น 400 คน เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถาม (Questionnaires) มีทั้งหมด 4 ตอน ดังนี้ ตอนที่ 1
แบบสอบถามขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณในการทํางาน ระดับตําแหนง ตอนที่ 2 แบบสอบถาม
ปจจัยที่มีอิทธิพลตอประสิทธิผลองคการบริหารสวนจังหวัดในการจัดบริการสาธารณะดานโครงสรางพื้นฐาน ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกณฑประเมิน
ประสิทธิผล 4 ดาน และตอนที่ 4 แบบสอบถามปลายเปดเกี่ยวกับแนวทางแนวทางในการพัฒนาการจัดบริการสาธารณะดานโครงสรางพื้นฐานขององคการ
บริหารสวนจังหวัด จากนั้นนําขอมูลมาประมวลผลทางสถิติดวยเครื่องคอมพิวเตอรโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป ใชระดับนัยสําคัญทางสถิติที่
0.05 เปนเกณฑในการยอมรับหรือปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย และนําขอมูลมาอภิปรายผลตอไป สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือ 1) วิเคราะหคาเฉลี่ย
(Mean) คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และการหาคารอยละ (Percentage) 2) วิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson
Product Correlation Coefficient) และ 3) วิเคราะหถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis)

3. ผลการศึกษาและอภิปรายผล
ผลการศึกษา เรื่อง ปจจัยที่มีอิทธิพลตอประสิทธิผลขององคการบริหารสวนจังหวัดในการจัดบริการสาธารณะดานโครงสรางพื้นฐานครั้งนี้ มีดังนี้
3.1 ประสิทธิผลขององคการบริหารสวนจังหวัดในการจัดบริการสาธารณะดานโครงสรางพื้นฐานโดยรวม พบวา ประสิทธิผลขององคการบริหารสวน
จังหวัดในการจัดบริการสาธารณะดานโครงสรางพื้นฐานอยูในระดับมากในทุกดาน ไดแก ดานการเงิน ดานกระบวนการภายใน ดานผูรับบริการ และดานการ
เรียนรูและการพัฒนา (Mean = 3.98, 3.96, 3.94 และ 3.84 ตามลําดับ)
จากผลการศึกษาแสดงใหเห็นวา อบจ.ใหความสําคัญกับการจัดบริการสาธารณะดานโครงสรางพื้นฐาน โดยไดมีการจัดสรรงบประมาณในการจัดทํา
โครงการตางๆ มีการจัดทําแผนการใชจายเงินงบประมาณที่เปนไปตามความจําเปนและสอดคลองกับความตองการของประชาชน มีระบบติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผลการดําเนินงานดานโครงสรางพื้นฐาน ทําใหการใชจายเงินมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3.2 ปจจัยที่มีอิทธิพลกับประสิทธิผลขององคการบริหารสวนจังหวัดในการจัดบริการสาธารณะดานโครงสรางพื้นฐาน พบวา ปจจัยดานลักษณะ
โครงสรางองคการมีความสัมพันธทางบวกกับประสิทธิผลขององคการบริหารสวนจังหวัดในการจัดบริการสาธารณะดานโครงสรางพื้นฐานในระดับคอนขาง
สูง (r = 0.664) จากผลการวิจัยแสดงใหเห็นวา โครงสรางองคการเปนองคประกอบพื้นฐานที่มีความสําคัญยิ่งตอการดําเนินงานขององคการ ซึ่งโครงสราง
องคการเปนเรื่องเกี่ยวกับการกําหนดภารกิจหรืองานที่รับผิดชอบ การจัดองคการ การจัดระบบการทํางานหรือจัดรูปงานและจัดกําลังคนใหเหมาะสม
สอดคลองกับการปฏิบัติภารกิจขององคการ จะเปนสิ่งที่มีบทบาทสําคัญตอการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพที่จะนําไปสูเปาหมายขององคการ
ปจจัยลักษณะของสภาพแวดลอมมีความสัมพันธทางบวกกับประสิทธิผลขององคการบริหารสวนจังหวัดในการจัดบริการสาธารณะดานโครงสราง
พื้นฐานในระดับคอนขางสูง (r = 0.630) จากผลการวิจัยแสดงใหเห็นวา ลักษณะของสภาพแวดลอมมีอิทธิพลตอประสิทธิผลขององคการ เนื่องจากสภาพ
ปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและรุนแรงจากสภาพเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง ยอมสงผลตอการดําเนินงานขององคการ ซึ่งองคการตองมีการ
ปรับตัวโดยปรับกลยุทธในการดําเนินงานอยางตอเนื่องเพื่อใหสอดคลองกับสภาพการเปลี่ยนแปลงทางดานสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง
ปจจัยลักษณะของบุคคลในองคการมีความสัมพันธทางบวกกับประสิทธิผลขององคการบริหารสวนจังหวัดในการจัดบริการสาธารณะดานโครงสราง
พื้นฐานในระดับคอนขางสูง (r = 0.678) จากผลการวิจัยแสดงใหเห็นวา ลักษณะของบุคคลในองคการ ที่มีความผูกพันกับองคการ มีความรูความสามารถสูง ก็
จะสามารถปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายไดอยางมีประสิทธิผล ซึ่งหากองคการมีบุคลากรที่ไมมีคุณภาพแลวยอมสงผลกระทบตอประสิทธิผลขององคการ
ปจจัยนโยบายการบริหารและการปฏิบัติมี ความสัมพันธทางบวกกั บประสิทธิผลขององคการบริ หารส วนจังหวัดในการจัดบริ การสาธารณะดาน
โครงสรางพื้นฐาน ในระดับสูง (r = 0.822) จากผลการวิจัยแสดงใหเห็นวา นโยบายการบริหารและการปฏิบัติการเปนตัวกําหนดทิศทางขององคการที่มี
ความสําคัญที่สุดที่ในการนําพาองคการใหประสบความสําเร็จและบรรลุเปาหมายขององคการ
3.3 ปจจัยวัฒนธรรมองคการ (X10) การติดตอสื่อสาร (X18) การบริหารการเปลี่ยนแปลง (X20) การบริหารเชิงกลยุทธ (X17) โครงสรางองคกร (X1) การจัดการ
ความขัดแยง (X21) เทคโนโลยี (X9) แรงจูงใจในการทํางาน (X15) คุณภาพบุคลากร (X13) และการเมืองและกฎหมาย (X8) สามารถรวมกันอธิบายความแปรปรวน
ของประสิทธิผลขององคการบริหารสวนจังหวัดในการจัดบริการสาธารณะดานโครงสรางพื้นฐาน (Y) ไดรอยละ 77 (R2x100) โดยมีคาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธพหุคูณเทากับ 0.883 และมีความคลาดเคลื่อนของการพยากรณ (S.E.est) เทากับ 0.272 ซึ่งสามารถเขียนเปนสมการแสดงความสัมพันธ ไดดังนี้
สมการพยากรณในรูปคะแนนดิบ Y = 0.188 + .201x10 + 0.211x18 + 0.133x20 + 0.141x17 + 0.085x1 + 0.106x21 + 0.047x9 + 0.075x15 - 0.099x13 + 0.048x8
สมการพยากรณในรูปคะแนนมาตรฐาน Z = 0.272x10 + 0.304x18 + 0.158x20 + 0.160x17 + 0.108x1 + 0.150x21 + 0.055x9 + 0.113x15 - 0.126x13 + 0.069x8
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จากผลการวิจัยแสดงใหเห็นวา ปจจัยวัฒนธรรมองคการ การติดตอสื่อสาร การบริหารการเปลี่ยนแปลง การบริหารเชิงกลยุทธ โครงสรางองคกร การ
จัดการความขัดแยง เทคโนโลยี แรงจูงใจในการทํางาน คุณภาพบุคลากร และการเมืองและกฎหมาย เปนปจจัยที่มีความสําคัญและความจําเปนตอการจัดบริการ
สาธารณะดานโครงสรางพื้นฐานขององคการบริหารสวนจังหวัดใหมีประสิทธิผล ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ Steers (1977) ที่ไดกลาววาปจจัยสําคัญที่มี
อิทธิพลตอประสิทธิผลขององคการ จําแนกออกไดเปน 4 ประเภท ไดแก 1.ลักษณะขององคการ 2.ลักษณะของสภาพแวดลอม 3.ลักษณะของบุคคลในองคการ
และ4.นโยบายการบริหารและการปฏิบัติ ซึ่งปจจัยดังกลาวขางตนจะชวยใหองคการดําเนินการบรรลุตามเปาหมาย (goals) ที่ตั้งไว
3.4 แนวทางในการพัฒนาการจัดบริการสาธารณะดานโครงสรางพื้นฐานขององคการบริหารสวนจังหวัด มีดังนี้
1. องคการบริหารสวนจังหวัดควรมีการจัดหาวัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑตางๆ ที่ใชในการจัดบริการสาธารณะดานโครงสรางพื้นฐาน เชน รถเกรท รถ
ขุดไฮดรอริก อุปกรณซอมถนน เปนตน เพื่อใหเพียงพอและสอดคลองกับภารกิจขององคการบริหารสวนจังหวัด
2. องคการบริหารสวนจังหวัดควรมีการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานดานการจัดบริการสาธารณะดานโครงสรางพื้นฐานอยาง
ตอเนื่องและสม่ําเสมอ
3. องคการบริหารสวนจังหวัดควรมีการยกยองบุคลากรที่ปฏิบัติงานดานการจัดบริการสาธารณะดานโครงสรางพื้นฐานที่มีผลการปฏิบัติงานดีเดน
เพื่อสรางขวัญ กําลังใจ และเปนแบบอยางแกบุคลากรคนอื่นๆ
4. องคการบริหารสวนจังหวัดควรจัดสรรงบประมาณดานการจัดบริการสาธารณะดานโครงสรางพื้นฐานใหเพียงพอและสอดคลองกับความ
เดือดรอนและความตองการของประชาชน
5. ผูบริหารและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดควรใหความสําคัญในการสงเสริมและสนับสนุนการจัดบริการสาธารณะดานโครงสราง
พื้นฐานขององคการบริหารสวนจังหวัด
6. องคการบริหารสวนจังหวัดควรมีการปรับปรุงและลดขั้นตอนการปฏิบัติงานในการจัดบริการสาธารณะดานโครงสรางพื้นฐานเพื่อความคลองตัว
และความรวดเร็วในการชวยเหลือประชาชน
7. สวนกลางควรใหความสําคัญและมีความจริงใจในการกระจายอํานาจการจัดบริการสาธารณะดานโครงสรางพื้นฐานใหแกองคการบริหารสวน
จังหวัดเพื่อใหการจัดบริการสาธารณะดานโครงสรางพื้นฐานมีความสอดคลองและตรงกับความตองการของประชาชน
8. องคการบริหารสวนจังหวัดควรมีการปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารจัดการดานการจัดบริการสาธารณะดานโครงสรางพื้นฐานใหมีความ
ทันสมัย มีความโปรงใส ตรวจสอบได
9. องคการบริหารสวนจังหวัดควรเปดโอกาสใหทุกภาคสวนเขามามีสวนรวมในการจัดบริการสาธารณะดานโครงสรางพื้นฐาน
10. องคการบริหารสวนจังหวัดควรมีการจัดลําดับความสําคัญของโครงการดานโครงสรางพื้นฐานตางๆ เพื่อใหสอดคลองและตรงกับความตองการ
ของประชาชนอยางแทจริง และเกิดความคุมคาในการจัดทําบริการสาธารณะดานโครงสรางพื้นฐาน

4. สรุป
จากผลการศึกษา เรื่อง ปจจัยที่มีอิทธิพลตอประสิทธิผลขององคการบริหารสวนจังหวัดในการจัดบริการสาธารณะดานโครงสรางพื้นฐาน พบวา
ประสิทธิผลขององคการบริหารสวนจังหวัดในการจัดบริการสาธารณะดานโครงสรางพื้นฐานอยูในระดับมากในทุกดาน ไดแก ดานการเงิน ดานกระบวนการ
ภายใน ดานผูรับบริการ และดานการเรียนรูและการพัฒนา นอกจากนั้น ปจจัยดานลักษณะโครงสรางองคการ ปจจัยลักษณะของสภาพแวดลอม ปจจัยลักษณะ
ของบุคคลในองคการ และปจจัยนโยบายการบริหารและการปฏิบัติมีความสัมพันธทางบวกกับประสิทธิผลขององคการบริหารสวนจังหวัดในการจัดบริการ
สาธารณะดานโครงสรางพื้นฐาน โดยปจจัยวัฒนธรรมองคการ การติดตอสื่อสาร การบริหารการเปลี่ยนแปลง การบริหารเชิงกลยุทธ โครงสรางองคกร การ
จัดการความขัดแยง เทคโนโลยี แรงจูงใจในการทํางาน คุณภาพบุคลากร และการเมืองและกฎหมาย สามารถรวมกันอธิบายความแปรปรวนของประสิทธิผล
ขององคการบริหารสวนจังหวัดในการจัดบริการสาธารณะดานโครงสรางพื้นฐานไดรอยละ 77 ซึ่งแสดงใหเห็นวา ปจจัยดานลักษณะโครงสรางองคการ ปจจัย
ลักษณะของสภาพแวดลอม ปจจัยลักษณะของบุคคลในองคการ และปจจัยนโยบายการบริหารและการปฏิบัติ เปนปจจัยที่มีความสําคัญและความจําเปนตอ
การจัดบริการสาธารณะดานโครงสรางพื้นฐานขององคการบริหารสวนจังหวัดใหมีประสิทธิผลได
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การใชสารไคโตซานรวมกับสารเรงการเจริญเติบโตเพิ่มประสิทธิภาพการสรางสาระสําคัญทางโภชนาการ
ในการเพาะเลี้ยงขาวหอมมะลิ 105
The Use of Chitosan and Growth Regulators for Enhancement Nutritious Active Substances in
KDML105 Tissue Culture
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บทคัดยอ
ศึกษาการใชสารไคโตซานในการแชเมล็ดและไมแชเมล็ดขาวหอมมะลิ 105 กอนนํามาเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ พบวา ตนกลาขาวที่เจริญจาก
เมล็ดที่แชสารไคโตซานมีลําตนและใบสีเขียวเขมกวาตนกลาที่เจริญมาจากเมล็ดที่ไมแชสารไคโตซานหลังจากเลี้ยงในอาหารสูตร MS ปราศจากสาร
เรงการเจริญเติบโตเปนเวลา 14 วัน จากนั้นนําตนกลาที่ไดจากการแชและไมแชเมล็ดดวยสารไคโตซานมาเลี้ยงในอาหารสูตร MS ที่เติม TDZ 2 มก./
ล. รวมกับสารไคโตซานความเขมขนตางๆ ตั้งแต 0, 5, 10, 15 และ 20 มก./ล. เปนเวลา 1 เดือน เพื่อศึกษาการเจริญเติบโตและการสรางสารสําคัญทาง
โภชนาการ พบวา ตนกลาจากเมล็ดที่แชสารไคโตซาน มีการแตกกอดีกวาตนกลาจากเมล็ดที่ไมแชสารไคโตซานโดยเฉพาะในสูตร MS ที่เติม TDZ 2
มก./ล. รวมกับสารไคโตซาน 5 มก./ล.(11.14 ตน/เมล็ด) จากนั้นเพิ่มปริมาณตนกลาขาวที่ไดจากทุกการทดลองในอาหารสูตรเดิมเปนเวลา 3 เดือน
เพื่อนําไปวิเคราะหสารตานอนุมูลอิสระ (antioxidant) โดยวิธี The Ferric Reducing Ability of Plasma (FRAP) Assay และคลอโรฟลล เอ บี โดยใช
เครื่อง Spectrophotometer ที่คา absorbance ที่ A663 และ A646 จากการทดลองพบวา ตนกลาจากเมล็ดที่แชในสารไคโตซานและเลี้ยงในอาหารสูตร
MS ที่เติม TDZ 2 มก./ล. รวมดวยสารไคโตซานความเขมขนตั้งแต 5-15 มก./ล. มีการสรางสารตานอนุมูลอิสระ คลอโรฟลลเอและบี มากกวาตนกลา
จากเมล็ดที่ไมแชและไมไดเลี้ยงในอาหารที่มีสารไคโตซานอยางมีนยั สําคัญยิ่ง
คําสําคัญ: ขาวหอมมะลิ 105 สารตานอนุมูลอิสระ คลอโรฟลล การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ไคโตซาน สารเรงการเจริญเติบโต

Abstract
The use of chitosan for soaked-seeds and unsoaked-seeds in KDML 105 before seed culture were experimented. It showed that
seedlings derived from chitosan-soaked seeds were more dark green leaves than seedlings derived from chitosan-unsoaked seeds after cultured
within 14 days in MS (hormone-free) medium. Then, shoots in each treatment were transferred to MS media containing 2 mg/l TDZ combination
with varied chitosan concentration from 0, 5, 10, 15 and 20 mg/l within 1 month for growth promotion and enhancement nutritious active
substances observation in KDML105 tissue culture. The results showed that shoots derived from chitosan-soaked seeds were more proliferated
than shoots derived from chitosan-unsoaked seeds, espectially, onto MS containing 2 mg/l TDZ and 5 mg/l chitosan about 11.14 plants/seed.
Afterthat each treatment, shoots were multiplied in the same medium culturing for 3 months for nutritious active substances analysis. Antioxidant
content was detected by the Ferric Reducing Ability of Plasma (FRAP) Assay, chlorophyll a and b were analysed by Spectrophotometer at
absorbance A663 and A646. The results showed that the plantlets derived from chitosan-soaked seeds and cultured onto MS medium with 5-15
mg/l chitosan showed significantly to establish more antioxidant content, chlorophyll a and b than plantlets derived from chitosan-unsoaked seeds
cultured onto MS medium without chitosan.
Key words: KDML 105 , Antioxidant , Chlorophyll, tissue culture, Chitosan, Growth regulators.
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อิทธิพลของสภาวะการแชในสารละลายสมุนไพรไทย 4 ชนิดตอคุณคาทางโภชนาการของขาวกลองงอก 4 สายพันธุ

Effects of Soaking Conditions in 4 Thai Herb Solutions on Nutritional Quality of Germinated
Brown Rice 4 Cultivars
สุขุมภรณ พุมพวง และ รัชตา ทนวิทูวัตร
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บทคัดยอ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อหาสภาวะที่เหมาะสมในการแชในสารละลายสมุนไพรไทย 4 ชนิดของขาว 4 พันธุ เพื่อทําเปนขาวกลองงอก
เพื่อ ตรวจสอบคุณ ค าทางโภชนาการของข าวกล องงอกที่ ผานการแชน้ํ า สมุนไพร 4 ชนิ ด การทดลองทําโดยวางแผนการทดลองแบบ CRD
(Completely Randomized Design) โดยนําขาวเปลือกพันธุปทุมธานี1 กข31 สุพรรณบุรี1 และพิษณุโลก2 ทดสอบการงอกดวยวิธี Standard
germination test ทํา 4 ซ้ําๆละ 100 เมล็ด ประเมินความงอกและนําขาวเปลือกทั้ง 4 พันธุมากะเทาะเปลือกเพื่อใชในการผลิตเปนขาวกลอง แชขาว
กลองในสารละลายสมุนไพรไทย 4 ชนิด (เตย อัญชัน ฝาง กระเจี๊ยบ) ตอน้ําเปลา 10 กรัม ตอ 1000 มิลลิลิตร อุณหภูมิในการแชขา ว (30 และ 40
องศาเซลเซียส) โดยแชเปนระยะเวลา 6 ชั่วโมง แลวรินน้ําออก ระยะเวลาในการเพาะ 0 , 6 , 12 , 18 และ 24 ชั่วโมง ตามลําดับ นํามาวิเคราะห
ความงอกของเมล็ดขาวกลอง ความชื้น โปรตีน ไขมัน และทดสอบคุณภาพทางดานประสาทสัมผัสโดยใชผูทดสอบจํานวน 20 คน แบบ
ประเมินผลทางสัมผัสแบบ Hedonic scale พบวาความงอกของขาวเปลือก 4 พันธุ อยูในชวง 94.25-98.75% ความงอกของเมล็ดขาวกลองอยูในชวง
93.50-97.75% มีความชื้น 6.58-8.20% ไขมัน 2.02-2.76% โปรตีน 6.83-8.66% จากการทดสอบคุณภาพดานประสาทสัมผัสพบวา สารละลายอัญชัน
เปนที่ยอมรับทางดานสี และสารละลายเตยเปนที่ยอมรับของผูบริโภคทางดานกลิ่น รสชาติ เนื้อสัมผัส การยอมรับโดยผูบริโภคนิยมขาวพันธุ
ปทุมธานี1 มากที่สุด
คําสําคัญ: เวลาแช เวลาเพาะ ขาวกลองงอก สมุนไพร

Abstract
The objective of this research was to ascertain the effects of soaking 4 Thai herbs with 4 types of germinated brown rice, and to analyze the
nutritional quality of the resulting rice soaked with Thai herbs. The experiment was a CRD (Completely Randomized Design) using paddy types
PTT1 RD31 SPR1 and PSL2 testing by standard germination test with 4 replications of 100 seeds. For germination evaluation the chaff of all 4
paddy types were tested and threshed, brown rice was then soaked in a solution containing 1 of 4 Thai herb (Pandan Butterfly pea Sappanwood
Roselle) at a ratio of 10g : 1000 ml of water at 30 and 40°C for 6 hours. Water was then drained and seeds were left to germinate for 0, 6, 12, 18
and 24 hours. Subsequently the germination of the brown rice, moisture, protein, fat were evaluated as well as evaluating the sensory qualities
using a Hedonic scale with 20 individuals. It was found that the germination of the 4 breeds of paddy ranged from 94.25-98.75% the germination
of brown rice 93.50-97.75% moisture 6.58-8.20 % fat 2.02-2.76 % and protein 6.83-8.66%. The sensory qualities analysis found that the solution
with Butterfly pea had the most appealing colour to consumers and solutions with Pandan in terms of smell taste and texture while PTT1 was the
most preferred breed of rice.
Keywords: soaking time germination time brown rice herb.
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บทคัดยอ
การศึกษาพฤติกรรมทั่วไปของละมั่งพันธุไทยในสวนสัตวดุสิตตั้งแตเดือนธันวาคม 2552 ถึงเดือนมีนาคม 2553 โดยใชวิธี Scan Sampling
Method พบพฤติกรรมสวนตัว ไดแก ตั้งทา เดิน วิ่ง นั่ง นอน กินที่จัดให เคี้ยวเอื้อง เล็ม เกา เลียขน และ การขับถาย โดยพฤติกรรมสวนตัวมีสัดสวน
การแสดงออกเปนรอยละ 99 แบงออกเปนกลุมๆ คือ การเคลื่อนที่ การกิน และการทําใหสบายตัว โดยมีสัดสวนการแสดงออกอยูที่รอยละ 73 24 และ
2 ตามลําดับ พบพฤติกรรมสวนตัวที่แสดงออกมากที่สุดคือการนั่งพบรอยละ 39 โดยแสดงออกอยางสม่ําเสมอและมีความถี่นอยที่สุดใน ชวงเวลา
18.00 น. ถึง 20.00 น. พฤติกรรมการกินที่มีความถี่ของการแสดงออกสูงที่สุดสูงคือการเคี้ยวเอื้องมีสัดสวนการแสดงออกอยูที่รอยละ 43.7 ของ
พฤติกรรมการกินทั้งหมดโดยมีความถี่สูงที่สุดในชวงเวลา 14.00 น. ถึง 16.00 น. และ 22.00 น. ถึง 24.00 น. สวนการกินหญาที่จัดไวให มีสัดสวนการ
แสดงออกที่รอยละ 41.2 ของพฤติกรรมการกินทั้งหมด โดยมีชวงเวลาที่มีความถี่สูงที่สุดในชวง 10.00 น. ถึง 12.00 น. การแสดงออกพฤติกรรม
สวนตัวที่แสดงออกนอยที่สุดคือการวิ่งรอยละ 0.05 พบเฉพาะในเพศผูตัวไมเต็มวัย พฤติกรรมทางสังคมไดแก กัด เตะ ขวิด เลียขนให โดยพฤติกรรม
สังคมมีสัดสวนการแสดงออกเปนรอยละ 1 ซึ่งการเลียขนใหมีความถี่สูงที่สุดคือรอยละ 0.5 ที่เหลือเปนการแสดงความกาวราว คือ ขวิด กัด มีสัดสวน
การแสดงออกอยูที่รอยละ 0.35 และ 0.05 ตามลําดับ โดยไมพบพฤติกรรมการกัดและการสงเสียงรองในชวงเวลาที่สังเกต และยังพบวา สัดสวนการ
แสดงพฤติกรรมตางๆของละมั่งพันธุไทยในแตละเพศ ไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
คําสําคัญ: พฤติกรรมทั่วไป กรงเลี้ยง ละมั่งพันธุไทย

Abstract
The general behaviors of Thai Eld’s deer ( Cervus eldi siamensis ) in captivity at Dusit Zoo were studied from December 2009 to
March 2010 using the scan sampling method record 2 hour per 1 period for all day. The behavior of the deers were found to be almost exclusively
personal (99%) with only 1% of the sampling time for social behavior. The personal behaviors can be categorized into three categories: movement
(73%), comfortable behavior(24%) and feeding (2%). Of the resting behaviors, sitting was found to be the most common form between 6-8 PM. In
the feeding category, ruminate chewing was found to have the highest frequency (43.7%) with peaks during two time frame (4-6pm and 10-12pm).
Eating from a container was the second most performed feeding behavior (41.2%), with the highest frequency between 10-12 AM. Running was
the least displayed personal behavior (0.5%) and found only in juveniles. For social behavior, grooming of other deers were most frequent (50%).
Other social behaviors found are mostly aggression towards other deer, including head butting (35%) and biting (5%). However, kicking, calling
and sexual behavior were not observed during the study period. The behavior difference between male and female deers were not found to be
statistically significant
Keywords: general behavior, captivity, Cervus eldi siamensis
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ผลของปุยเคมี และน้ําหมักชีวภาพตอการเจริญเติบโต และผลผลิตของผักบางชนิดในการปลูกพืช
แบบไฮโดรโปนิกส
Effect of Chemical Fertilizer and Bioextract on Growth and Yield of Some Vegetable Crops in
Hydroponics System
วิชบูลย ศีตะโกเศศ
Witchaboon Seetakoset
สาขาเทคโทโนโลยีการผลิตพืช คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

บทคัดยอ
ศึกษาผลของการใชปุยเคมี และปุยเคมีรวมกับน้ําสกัดชีวภาพปลูกพืชในระบบไฮโดรโปนิกส โดยใชปุยเคมีเพียงอยางเดียว และการใช
ปุยเคมีรวมกับน้ําสกัดชีวภาพในอัตราสวน 3:1, 1:1 และ 1:3 นํามาเปรียบเทียบกับการใชสารละลายมาตรฐานอนินทรีย ทําการทดลองที่แผนกปลูกพืชไม
ใชดิน สาขาวิชาพืชศาสตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีร าชมงคลธัญบุรี ระหวา ง เดือ น ตุล าคม 2552 ถึง เดือ น กัน ยายน
2553 โดยวางแผนการทดลองแบบ CRD มี 5 สิ่งการทดลองและทําการทดลอง 4 ซ้ํา ผลการทดลองพบวาการใชสารละลายมาตรฐานอนินทรียทํา
ใหผลผลิตของผักมีคาสูงสุด อยางไรก็ตามพบวาการใชปุยเคมี เพีย งอยางเดียวมีแนวโนมใหผลผลิตทัดเทียมกับสารละลายมาตรฐานอนินทีย
โดยเฉพาะอยางยิ่งในผักฮองเต ผักกาดขาว และผักสลัดเรดคลอรัล รองลงมาคือ การใชปุยเคมีรวมกับน้ําสกัดชีวภาพในอัตราสวน 3:1
คําสําคัญ : ไฮโดรโปนิกส ปุยเคมี น้ําสกัดชีวภาพ

Abstract
The aim of research was to compare the growth and yield of some vegetables in hydroponics Systm, using convention solution,
chemical fertilizer and the mixture of chemical fertilizer with bioextract in the ratio of 3:1, 1:1 and 1:3 (V/V). The experiment was conducted at Soilles
Culture Division, Depertment of Plant Science, Faculty of Agricultural Technology, Rajamangala University of Technology Thanyaburi from October
2009 to September 2010. The experiment was arranged in CRD with five treatments and four replication. The results showed that conventional solution
gave significantly different in yields of vegetables. However, the treatment of chemical fertilizer and the mixture of chemical fertilizer with bioextract
in the ratio of 3:1 had a trend to give a high yield in some vegetable such as Chinese mustard, Chinese white cabbage and Red coral lettuce.
Keywords: Hydroponic, Chmical Fertilizer, Bioextract.
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Micropropagation of Tropical Day Blooming Waterlily (Nymphaea spp.)
B. Ubonprasirt, N. N. Chansilpa, S. Sanguandeekul and R. Donjanthong.
Department of Plant Production Technology, Faculty of Agriculture and Natural Resources,
Rajamangala University of Technology Tawan-ok, Sriracha, Chonburi 20110.

Abstract
Micropropagation of tropical day blooming waterlily (Nymphaea spp.) was studied. Rhizomes of Nymphaea spp. were surface sterilized
in different methods of disinfection. The best method of explant disinfection was achieved by agitating in 50% ethanol for 1 minute and agitated in
18% hydrogenperoxide for 5 minutes each, and then shaken in 0.2 % mercuric chloride solution for 15 minutes each, and shaken in 25% Clorox
for 15 minutes and washed in sterile distilled water 3 times for 5 minutes each. This method gave low percentage of contamination which was 0 %
and also gave 40% of shoot induction and the explants gave normal shoots and leaves. The cleaned explants were cultured in liquid Murashige and
Skoog medium supplemented with a combination of 0, 2, 4 and 6 mgl-1 BA and the same concentration of IAA.The concentration of growth
regulators in the medium highly significantly influenced shoot formation in vitro. By after 60 days of incubation, the average maximum number of
shoots (4.75 shoots per explant), average shoot length (0.50 cm), average number of leaves (3.08 leaves per explant) and abnormal shoots were
achieved on medium with 4 mgl-1 BA and 2 mgl-1 IAA. The average longest shoot length (0.55 cm) were achieved on medium with 2 mgl-1 and 4
mgl-1 IAA. And the average maximum number of leaves (8.75 leaves per explant) were achieved on medium with free growth regulators.
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การจัดการการผลิตและการตลาดเมล็ดพันธุปอเทือง ของเกษตรกร อําเภอแวงใหญ จังหวัดขอนแกน
Crotalaria Seed Production and Marketing Management of Farmers in Waeng Yai District
Khon kaen Province
เพ็ญศิริ พิทักษ และ นงลักษณ สุพรรณไชยมาตย
Pensiri Pithak and Nongluck Suphanchaimart
สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
E-mail pensiri_pith@hotmail.com โทร. 089-0113472

บทคัดยอ
การศึกษาครั้งนี้เปนรายงานระบบการจัดการการผลิตเมล็ดพันธุปอเทืองเพื่อจําหนาย ของเกษตรกร ตําบลโนนสะอาด อําเภอแวงใหญ จังหวัด
ขอนแกนโดยใชขอมูลปการเพาะปลูก 2553/54 และศึกษาระบบตลาดของเมล็ดพันธุปอเทืองในจังหวัดขอนแกน ผลการศึกษา พบวา เกษตรกรปลูก
ปอเทืองในแปลงนาหลังจากเกี่ยวขาวเสร็จ ขณะที่ดินยังมีความชื้นอยู ซึ่งมีตนทุนการผลิตเมล็ดพันธุปอเทืองเฉลี่ย 1057.25 บาท ตอไร รอยละ 71
เปนตนทุนเงินสด ผลผลิตที่ได เฉลี่ย 115.79 กิโลกรัมตอไร โดยเฉลี่ยเกษตรกรผลิตเมล็ดพันธุปอเทืองดวยตนทุน 9.62 บาทตอกิโลกรัม เกษตรกรขาย
เมล็ดพันธุปอเทืองไดในราคาเฉลี่ย 20.87 บาทตอกิโลกรัม ทําใหเกษตรกรมีรายไดสุทธิหลังหักคาใชจายแลวเฉลี่ย 1,359.28 บาทตอไร โดยเฉลี่ย
แลวเกษตรกรปลูกปอเทือง 6.9 ไรตอครัวเรือน เกษตรกรขายเมล็ดพันธุปอเทือง 3 ชองทางคือ ขายใหกับพอคาผูรวบรวมในพื้นที่ซึ่งเปนราคาที่พอคา
กําหนดอยูที่ 20 บาทตอกิโลกรัมในป 2554 เกษตรกรจะไดรับเงินสดทันที ณ ที่ขาย นอกจากนี้เกษตรกรยังสามารถขายใหกับกรมพัฒนาที่ดินซึ่งมีการ
กําหนดราคาตามคุณภาพของเมล็ดพันธุเปนหลัก โดยมีราคารับซื้อที่ 16-21 บาทแตเกษตรกรตองรอผลการตรวจคุณภาพประมาณ 1 สัปดาหจึงจะ
ไดรับเงิน อีกหนึ่งชองทางคือขายใหกับผูใชเมล็ดพันธุโดยตรงซึ่งผูขายสามารถกําหนดราคาดวยตนเองได แตเกษตรกรตองหาชองทางการโฆษณา
สินคาเอง หรือขายผานชองทางบุคคลซึ่งยังไมไดรับการพัฒนาแตเปนชองทางที่เกษตรกรจะไดกําไรสุทธิสูงสุด ปจจุบันการผลิตเมล็ดพันธุปอเทือง
เพื่อการคายังไมแพรหลายแมจะเปนพืชที่มีความสามารถในการบํารุงดินไดดี จึงนับเปนธุรกิจหนึ่งที่นาสนใจสงเสริมเพราะนอกจากมีรายไดจากการ
ขายเมล็ดพันธุปอเทืองแลวผลพลอยไดที่สําคัญคือพื้นที่ทําการเกษตรไดรับการปรับปรุงบํารุงดินอยางตอเนื่อง
คําสําคัญ: เมล็ดปอเทือง การจัดการ

Abstract
This study reported the crotalaria seeds production management system for commercial distribution of farmers in Nonsa-Ard Subdistriict Waengyai District, KhonKaen Province referenced by farming facts and figures year 2010/2011.And the study of crotalaria seeds market
in KhonKaen province, the results show that farmer farm the crotalaria seeds in rice fields after the harvest season while lands are still moist. The
average production cost of crotalaria seeds is 1,057.25 THB/ Rai or 71 percent (%) in cash cost. Product summary average 115.79 kg/Rai. The
farmers produce crotalaria seeds with cost sums 9.62 THB per kilogram. Farmers distribute crotalaria seeds on average 20.87 THB per Kilogram.
Farmer’s net income after deduction of expenses average 1359.28 THB/Rai. Farmers farm crotalaria seeds on average 6.9 Rai per household.
There are 3 channels of crotalaria seeds distribution consisting of sell to local traders, price is set to 20 THB per kilogram in year 2011,farmers will
be paid in cash at the distribution point promptly. Furthermore the farmers distribute crotalaria seeds to the Land Development Department, which
the prices settle according to quality of seeds. The purchasing price is 16-21 THB, but farmers have to wait for the inspection results approximately
1 week to get paid. Another distribution channel is to sell crotalaria seeds directly to the farmers or general seed users, farmers are able to set the
price individually; however Farmers need to promote or advertise their own products. This can be done via a person who has not yet been a part of
the development or growing process. The farmers will gain the most profit. Presently crotalaria seed production for commercial purposes is not
extensively or yet well-known, even through crotalaria seed plants are useful to preserve good-soil conditions. Therefore crotalaria seed plantations
are one of the more important businesses being promoted; not only because of seed distribution but also due to other seed products that are helpful
in the area of agricultural soil replenishment that cause improved soil conditions continuously.
Keywords: Crotalaria seed, Management.
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การมีสวนรวมในการบริหารจัดการและศักยภาพในการทํางานที่มีอิทธิพลตอความพึงพอใจในการทํางานของ
บุคลากรองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม
Effects of Participatory Management and Work Potential toward the Work Satisfaction of Personnel of
Local Administration at Muang District, Chiang mai Province
กฤช บัวเลิศ
Krit Bualert
สาขาวิชาการจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง จ.ลําปาง
E-mail: kbualert@hotmail.com โทร. 083-8908086

บทคัดยอ
การวิจัยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาศึกษาระดับการมีสวนรวมในการบริหารจัดการศักยภาพและความพึงพอใจ ตลอดจนศึกษาอิทธิพลของ
การมีสวนรวมในการบริหารจัดการและศักยภาพที่มีอิทธิพลตอความพึงพอใจในการทํางานของบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถิ่น กลุมตัวอยาง
คือ บุคลากรองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม จํานวน 279 คน เครื่องมือ คือ แบบสอบถาม สถิติพรรณนา วิเคราะหคารอยละ
ความถี่ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติเชิงอนุมานวิเคราะหเพื่อหาความสัมพันธของตัวแปรสมการเชิงโครงสราง
ผลการวิจัยพบวาบุคลากรสวนใหญเปนเพศหญิง สถานภาพสมรสเปนสวนใหญ วุฒิการศึกษาอยูในระดับปริญญาตรี ขึ้นไป ระดับเงินเดือน
10,001-20,000 บาท ขึ้นไปอายุการทํางาน 5-10 ป ระดับ คาเฉลี่ยทุกปจจัยอยูในระดับมาก โดยเรียงจากมากไปนอย คือ ศักยภาพในการทํางาน (คาเฉลี่ย
3.84) การมีสวนรวมในการบริหารจัดการ (คาเฉลี่ย 3.64) และความพึงพอใจในการทํางาน (คาเฉลี่ย 3.61)
การวิเคราะหสมการโครงสรางดวยเทคนิค PLS พบวา การมีสวนรวมในการบริหารจัดการและศักยภาพที่มีอิทธิพลทั้งทางตรงและ
ทางออมตอความพึงพอใจในการทํางานของบุคลากร โดยเฉพาะการมีสวนรวมในการบริหารจัดการมีอิทธิพลตอศักยภาพในการทํางานมีมากที่สุด
รองลงมา คือ ศักยภาพในการทํางานมีอิทธิพลทางตรงตอความพึงพอใจในการทํางาน ลําดับสุดทาย การมีสวนรวมในการบริหารจัดการมีอิทธิพลทางตรง
ตอความพึงพอใจในการทํางาน
คําสําคัญ : การมีสวนรวมในการบริหารจัดการ ศักยภาพในการทํางาน ความพึงพอใจในการทํางาน

Abstract
The purpose of the research was to study the level of participatory management, work potential and work satisfaction including the
study of effects of participatory management and work capacity toward the work satisfaction of personnel of local administration.
The sampling group was 279 staffs of local administration at Muang District, Chiang mai Province. The research revealed that the
majority of The research tool was in questionnaire format with descriptive statistics of average means, frequency, percentage, standard deviation
and the inferential statistics of structural equation modeling. respondents were female, with, with married marital status, with the undergraduate
educational level, with working level between 1-3 level, with monthly salary between 10,001 – 20,000 Baht, with working experience between 510 years. The average of all analyzed factors was at high level ranging the high of work potential (average value of 3.88), the work satisfaction
(average value of 3.61). and the participatory management (average value of 3.42).
The structural equation analysis with PLS technique revealed that the participatory management and the work potential had both direct
and indirect effects toward the work satisfaction of personnel. In particular, the participatory management had highest effect toward the work
capacity followed by the work capacity had direct effect toward the work satisfaction. Lastly, the participatory management had direct effect
toward the work satisfaction.
Keywords: Participatory Management, Work Potential, Work Satisfaction.
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ปจจัยที่มีผลตอทัศนคติจากการเปนผูกอหนีค้ างชําระสินเชือ่ โครงการธนาคารประชาชนของธนาคารออมสินสาขาสบตุย
Factors Effected toward the Attitudes in Generating Arrear Debgs in People Bank Loan Project of
Government Savings Bank at Sop Tui Branch
รัตนภรณ ฟูใจ
Rattanaporn Fujai
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A) สาขาวิชาการจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
E-mail: 3mom127@gmail.com โทร. 084-1764994

บทคัดยอ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาระดับความสําคัญของปจจัยที่มีผลตอทัศนคติจากการเปนผูกอหนี้คางชําระสินเชื่อโครงการ
ธนาคารประชาชนของธนาคารออมสินสาขาสบตุย กลุมประชากรที่ทําการศึกษาในครั้งนี้ คือ ผูที่ใชบริการสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนที่ไดรับ
อนุมตั ิและเปนหนี้คางชําระ จํานวน 133 คน เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวม คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาความถี่ คารอย
ละ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและสถิติการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ
ผลการศึกษาพบวา กลุมประชากรสวนใหญ เปนเพศหญิง (รอยละ 58.60) อยูในชวงอายุระหวาง 31-40 ป (รอยละ 39.10) สถานภาพสมรส
(รอยละ 49.60) มีรายไดตอเดือนระหวาง 7,001 – 9,000 บาท(รอยละ 27.10) ระดับความสําคัญโดยรวม พบวาอยูในระดับมากทุกปจจัย โดยปจจัยดาน
ภาระคาใชจายมากที่สุด รองลงมาเปนปจจัยดานทัศนคติจากการเปนผูกอหนี้คางชําระ ปจจัยดานรายได ปจจัยดานพฤติกรรมผูบริโภค และปจจัยดาน
การบริหารจัดการ ตามลําดับ
ผลการทดสอบสมมติฐาน ปจจัยที่มีผลตอทัศนคติจากการเปนผูกอหนี้คางชําระ พบวา ปจจัยดานพฤติกรรมผูบริโภค ปจจัยดานภาระ
คาใชจาย ปจจัยดานรายได และปจจัยดานการบริหารจัดการมีอิทธิพลตอทัศนคติจากการเปนผูกอหนี้คางชําระสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนของ
ธนาคารออมสินสาขาสบตุย ซึ่งสนับสนุนตามสมมติฐาน ณ ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05
คําสําคัญ : พฤติกรรมผูบริโภค ภาระคาใชจาย รายได การบริหารจัดการ ทัศนคติ

Abstract
The objective of this research was to study the level of importance of effecting factors toward the attitudes in generating arrear debts
in People Bank Loan Project of Government Savings Bank at Sop Tui Branch. The population group for this research was 133 customers of
People Bank Loan Project with arrear debts status. The research tool was in questionnaire survey format and the statistical analysis was frequency,
average mean, standard deviation and multiple regressions.
The study revealed that the majority of customers was female in gender, with the average age group of 31-40 years, with married marital
status, with monthly revenue of 7,001 – 9,000 Baht. The overall level of importance was at high level on all factors with expenditures burden
factor as the highest level and followed by the attitude in generating arrear debts factor, income revenue factor, consumer behavior factor and
administration factor subsequently.
The outcomes of hypothesis test revealed that consumer behavior factor, expenditures burden factor, income revenue factor and
administration factor had effected toward the attitudes in generating arrear debts in People Bank Loan Project of Government Savings Bank at Sop
Tui Branch at statistical significance level of 0.05.
Keywords: Consumer behavior, Expenditures burden, Income revenue, Administration, Attitudes.
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อิทธิพลของหลักธรรมาภิบาลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตําบลเสริมกลาง
อําเภอเสริมงาม จังหวัดลําปาง
Effects of Good Governance toward the Work Efficiency of Serm Kran Sub-District Administrative
Office, Serm Ngam District, Lampang Province
กิ่งกาญ สุภากันทา
Kingkan Suphakantha
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.) สาขาวิชาการจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
E-mail: Suphakantha@hotmail.com โทร. 081-0242879

บทคัดยอ
การศึกษาครั้ง นี้มีวัตถุป ระสงคเ พื่อ ศึก ษาระดับ ความคิด เห็น และอิท ธิพ ลของหลัก ธรรมาภิบ าลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ขององคการบริหารสวนตําบลกลาง อําเภอเสริมงาม จังหวัดลําปาง กลุมตัวอยางคือ ประชาชนที่อยูในพื้นที่ที่อยูในความรับผิดชอบขององคการบริหารสวน
ตําบลเสริมกลาง จํานวน 336 คน เครื่องมือ คือ แบบสอบถาม วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติพรรณนาคารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติ
วิเคราะหความถดถอยพหุคูณ
ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุระหวาง 31-40 ปขึ้นไป สถานภาพสมรสเปนสวนใหญ มีระดับการศึกษาอยูใน
ระดับประถมศึกษามากที่สุด สวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรมและมีรายไดต่ํากวา 10,000 บาทมากที่สุด โดยที่ระดับความคิดเห็นดานหลักธรรมาภิบาลและ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอยูในระดับมากทุกปจจัย
ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา หลักธรรมาภิบาลซึ่งประกอบไปดวย หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปรงใส หลักการมีสวน
รวม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุมคา มีอิทธิพลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตําบลเสริมกลาง อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 โดยหลักนิติธรรมมีอิทธิพลสูงสุด รองลงมาคือหลักคุณธรรม หลักความรับผิดชอบ หลักความโปรงใส หลักการมีสวนรวม
และหลักความคุมคาตามลําดับ
คําสําคัญ : หลักธรรมาภิบาล ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

Abstract
The objective of this research was to study the level of opinions and effects of good governance toward the work efficiency of Serm
Kran Sub-District Administrative Office, Serm Ngam District, Lampang Province. The sampling group was 336 residents in Serm Kran Sub-District
Administrative Office. The research tool was in questionnaire survey format and the statistical analysis was frequency, average mean, standard
deviation and multiple regressions.
The study revealed that the majority of sampling group was female in gender, with the average age group of 31-40 years, with married marital
status, with elementary educational background, with agricultural profession and with less than 10,000 Baht of revenue per month. The level of opinions on
good governance and work efficiency were at high level on all factors.
The outcomes of hypothesis test revealed that good governance which consisted of the rule of law, moral, transparency,
participation, accountability and worthiness had effected toward the work efficiency of Serm Kran Sub-District Administrative Office at statistical
significant level of .05 with the rule of law had highest effect and followed by moral, accountability, transparency, participation and worthiness
subsequently.
Keywords: Good governance and Work Efficiency.
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หลักธรรมาภิบาลที่มีอิทธิพลตอประสิทธิผลการบริหารงานของเทศบาลตําบลเมืองยาว
อําเภอหางฉัตร จังหวัดลําปาง
Effects of Good Governance toward the Administration Effectiveness of Muang Yao Sub-District,
Hangchat District, Lampang Province
เยาวลักษณ พระคําจันทึก
Yaovalak Phrakamchantuek
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A) สาขาวิชาการจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
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บทคัดยอ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาระดับความสําคัญของหลักธรรมาภิบาลและปจจัยที่มีอิทธิพลตอประสิทธิผลการบริหารงาน ของ
เทศบาลตําบลเมืองยาว อําเภอหางฉัตร จังหวัดลําปาง กลุมตัวอยาง คือ ประชาชนในเขตตําบลเมืองยาว จํานวน 15 หมูบาน ที่มีอายุตั้งแต 15 ปข้ึนไป
จํานวน 377 คน เครื่องมือ คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาความถี่ คารอยละ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและสถิติการวิเคราะห
การถดถอยพหุคูณ
ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง อายุระหวาง 25-35 ป สถานภาพสมรส จบการศึกษาระดับประถมศึกษา มีอาชีพ
เกษตรกรรมมากที่สุด และมีรายไดตอเดือนระหวาง 5,001 – 10,000 บาท ระดับความสําคัญของหลักธรรมาภิบาลดานหลักนิติธรรม ดานหลักคุณธรรม ดาน
หลักความโปรงใส ดานหลักความรวมมือ ดานหลักความคุมคา และดานประสิทธิผลการบริหารงานอยูในระดับมากทุกดาน
ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา หลักธรรมาภิบาลมีอิทธิพลตอประสิทธิผลการบริหารงานโดยรวมอยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเปน
รายดานพบวา หลักความคุมคามีอิทธิพลมากที่สุด รองลงมาคือ หลักนิติธรรม หลักการมีสวนรวม หลักความโปรงใส หลักความรับผิดชอบ และหลักคุณธรรม
ซึ่งสนับสนุนตามสมมติฐาน ณ ระดับนัยสําคัญที่ 0.05
คําสําคัญ : หลักธรรมาภิบาล ประสิทธิผล การบริหารงาน

Abstract
The objective of this research was to study the level of importance of good governance and factors which had effected toward the
administration effectiveness of Muang Yao Sub-District, Hangchat Distirct, Lampang Province. The sampling group was 377 residents with age over 15
years old from 15 villages in Muang Yao Sub-District. The research tool was in questionnaire survey format and the statistical analysis was frequency,
average mean, standard deviation and multiple regressions.
The study revealed that the majority of sampling group was female in gender, with the average age group of 25-35 years, with
married marital status, with elementary educational background, with agricultural profession and with monthly revenue of 5,001 – 10,000 Baht.
The level of importance of good governance on the rule of law, moral principle, transparency, cooperation, worthiness and administration
effectiveness aspects were all rated high.
The outcomes of hypothesis test revealed that good governance had overall effected toward the administration effectiveness at high
level with the worthiness aspect had highest effected and followed by the rule of law, cooperation, transparency, accountability and moral aspects
at statistical significance level of 0.05
Keywords: Good governance, Effectiveness and Administration.
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บทคัดยอ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสถานการณปญหาการกัดเซาะชายฝงชุมชนชายทะเลบางขุนเทียน และผลกระทบจากปญหาการกัดเซาะ
ชายฝงที่มีตอชุมชน ทางดานระบบนิเวศ ดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดานคุณภาพชีวิต และดานสภาพจิตใจ รวมถึงศึกษาแนวทางการแกไขปญหาการ
กัดเซาะชายฝงในชุมชนชายทะเลบางขุนเทียน ใชวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ
ผลการวิจัยพบวา ปญหาการกัดเซาะชายฝงในพื้นที่ชุมชนเกิดขึ้นมาเปนระยะเวลานานแลว และเกิดตอเนื่องมาเรื่อยๆ ทําใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงของพื้นที่ชายฝงและพื้นที่ในชุมชน ดวยสภาวะของคลื่นลมทะเลคอนขางรุนแรง ทําใหน้ําทะเลทวมเขาพื้นที่ของชาวบาน พื้นที่ในชุมชน
ทรุดตัวและเกิดน้ําทวมเปนประจํา ปญหาการกัดเซาะชายฝงสงผลกระทบทางดานระบบนิเวศ 6 ลักษณะไดแก 1)สูญเสียที่ดินชายฝงทะเล 2)สูญเสีย
พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 3)สูญเสียที่ดินบานเรือน 4)ทําใหแผนดินทรุด 5)ปาชายเลนถูกทําลาย 6)ปริมาณสัตวน้ําลดนอยลง ผลกระทบทางดาน
เศรษฐกิจ 2 ลักษณะไดแก 1)เสีย คาใชจ ายในการปอ งกันที่ดิ น ซอมแซมสิ่งปลูกสราง บานเรือ น 2)รายไดจ ากการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําลดนอยลง
ผลกระทบทางดานสังคม 5 ลักษณะไดแก 1)ตองอพยพถอยรนยายบานเรือน 2) ความสัมพันธของคนในครอบครัวลดนอยลง 3)ขาดการสืบทอดอาชีพ
ประมงชายฝง 4)เกิดความขัดแยงในแนวทางการปองกันการกัดเซาะชายฝง 5)การจัดกิจกรรมในงานประเพณีตางๆลดนอยลง ผลกระทบทางดาน
คุณภาพชีวิต 2 ลักษณะไดแก 1)มีความลําบากมากขึ้นในการประกอบอาชีพ 2)ขาดความมั่นคงในการประกอบอาชีพ และการดําเนินชีวิต ผลกระทบ
ทางดานสภาพจิตใจ 3 ลักษณะไดแก 1)เกิดความกลัวภัยจากการกัดเซาะ 2)เกิดความวิตกกังวลกลัวการสูญเสียที่ดินทํากิน ที่อยูอาศัย บานเรือนของตน
3)กลัวการเปลี่ยนแปลงอาชีพที่ตนไมถนัด สําหรับแนวทางการปองกันแกไขปญหาการกัดเซาะในสวนของที่ดินและบานเรือนของคนในชุมชนมี 4
แนวทางไดแก 1)การใชถุงใสดินกั้น 2)การขุดคันดินใหสูง 3)การทิ้งหิน 4)การปกไมไผ สวนการปองกันแกไขปญหาการกัดเซาะบริเวณชายฝงใน
ปจจุบันไดมีการใชไมไผเปนแนวปองกันการกัดเซาะเพียงชั่วคราว เนื่องจากเปนโครงสรางออนสามารถทําไดเลย สวนแนวทางการปองกันอยางถาวร
นั้นยังไมมีขอสรุปที่ชัดเจนในเรื่องนี้ ดังนั้นหนวยงานตางๆที่เกี่ยวของทั้งในสวนภาครัฐและภาคประชาชนจึงควรหาแนวทางรวมกันเพื่อจัดการ
ปญหาการกัดเซาะชายฝงอยางจริงจัง
คําสําคัญ : ผลกระทบ การกัดเซาะชายฝง ชุมชนชายทะเลบางขุนเทียน

Abstract
The objective of this research was to study the problem of coastal erosion on Bang Khun Thien coastal and the impacts of erosion on
the coastal communities affecting to the ecological, economic and society and mentality including to study the solution of coastal erosion problem
in Bang Khun Thien coast. Using qualitative research methods, the study on literature review, observations and in-depth interviews of people in the
community, community chiefs and the concerning government agencies. The collecting data was verified by data centers method following with
the content analysis and classification of data according to the study. Synthesis to obtain the overview of data under the framework of the study. To
conclude and demonstrate the results of a descriptive study.
The results indicated that Erosion of coastal areas have been occurred long time ago and continuously ongoing cause the changes in the
coastal areas and the community. With the strong sea waves condition cause the flooding in household area. The community area was subsidence
and flooded on a regular basis. Coastal erosion affects the ecosystem in 6 aspects 1) Loss of coastal land 2) The loss of aquaculture 3) Loss of
residential land 4) The land subsidence 5) Mangrove forest was destroyed 6) The amount of aquatic animals is reduced. Impact on economic in 2
aspects 1) Losing on land protection, household repairing cost 2) Losing on income from aquaculture dwindle. Impact on social in 5 aspects 1) To
evacuate the house retreated 2) The relationship of the family declining 3) The lack of a successor in the coastal fishery 4) The conflicts in the
prevention of coastal erosion 5) The custom activities customs reduction. Impact on quality of life in 2 aspects 1) The more difficulty in working 2)
The instability in working and lifestyle. Impact on psychological in 3 aspects 1) The fear of erosion disaster 2) The anxiety of lossing on
residential land, household 3) The afraid of inexperienced careers. To prevent the erosion of land and household of people in the community, there
are 4 direction 1) The use of bags of soil 2) Extraction of a high ridge 3) Fill rocks 4) Planting bamboo. The prevention of coastal erosion problems
using bamboo is a temporary protection against erosion due to the soft structure of bamboo is able to done immediately. The permanent protections
still have no conclusion in this regard. Therefore the involved party both the government and people should find the solution to solve the problem
of coastal erosion seriously.
Keywords: Impact, Coastal erosion and Bang khun thien coastal communities.
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ภาวะผูนาํ แรงจูงใจในการทํางาน และความผูกพันองคการ ที่มีอิทธิพลตอสมรรถนะองคการ
ของขาราชการตํารวจศูนยพิสูจนหลักฐาน 5
Effects of Leadership, Work Motivation and Organization Commitment toward Organization
Capability of Police Officials at Scientific Crime Detection Center 5
นพรัตน ไชยสวนดอก
Nopparat Chaisuandok
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A) สาขาวิชาการจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง

บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาอิทธิพลของภาวะผูนํา แรงจูงใจในการทํางาน และความผูกพันองคการที่มีตอสมรรถนะองคการ
ประชากร ไดแก ขาราชการตํารวจศูนยพิสูจนหลักฐาน 5 เครื่องมือในการวิจัย ไดแก แบบสอบถาม และสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก
คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะหสมการโครงสราง(SEM) เพื่อหาเสนทางความสัมพันธดวยเทคนิค PLS Graph
ผลการวิจัยพบวาผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญดานภาวะผูนํา แรงจูงใจในการทํางาน ความผูกพันองคการ และสมรรถนะองคการ
ของตํารวจศูนยพิสูจนหลักฐาน 5 ในระดับมาก โดยคาเฉลี่ยระดับความเห็นของแตละปจจัยเรียงจากมากไปนอย ไดแก ดานภาวะผูนํา ( X = 3.91)
สมรรถนะองคการ ( X = 3.67) ความผูกพันองคการ ( X = 3.64) และแรงจูงใจในการทํางาน ( X = 3.59)
การวิเคราะหตัวแบบสมการโครงสรางพบวา ภาวะผูนํา แรงจูงใจในการทํางาน ความผูกพันองคการ มีอิทธิพลตอสมรรถนะองคการ มี
ความสัมพันธทุกเสนทาง โดยเฉพาะเสนทางตัวแปรดานภาวะผูนํา มีอิทธิพลทางตรงไปสูตัวแปร ดานแรงจูงใจในการทํางาน โดยมีสัมประสิทธิ์
เสนทางเทากับ 0.821 และมีคา R2 เทากับ 0.674 รองลงมาเสนทางตัวแปร ดานความผูกพันองคการมีอิทธิพลทางตรงไปสูสมรรถนะองคการ โดยมี
สัมประสิทธิ์เสนทางเทากับ 0.674 และมีคา R2 เทากับ 0.851 สวนที่เหลือมีความสัมพันธลดหลั่นกันไป

Abstract
The objective of this research was to study the effects of leadership, work motivation and organization commitment toward
organization capability. The population was police officials at Scientific Crime Detection Center 5. The research tool was in questionnaire survey
format with descriptive statistics to analyze the frequency value, mean, standard deviation and inferential statistics of structure equation model
(SEM) by PLS Graph technique.
The outcomes of research revealed that respondents had valued the importance of leadership, work motivation, organization
commitment and organization capability of polices at Scientific Crime Detection Center 5 at high level with the average opinion level of each
factor from high to low as leadership ( X 3.91), organization capability ( X 3.67), organization commitment ( X 3.64) and the work motivation
( X 3.59).
The outcome of structure equation model analysis revealed that leadership, work motivation, organization commitment had effected toward
organization capability with correlation at all paths. In particular, the leadership variable path had direct effected toward the work motivation variable path
with correlation path value equal to 0.821 and with R2 value equal to 0.674 and followed by the organization commitment variable path had direct effected
toward the organization capability variable path with correlation path value equal to 0.674 and with R2 value equal to 0.851 and the remaining with
subsequent value.
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ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการเลือกใชบริการเงินออมในรูปแบบเงินฝากคุมครองชีวิต
กลุมลูกคาธนาคารออมสินสาขาเวียงปาเปา จังหวัดเชียงราย
Effect of Marketing Mix Factors toward the Choosing of GSB Life Saving of Government Saving Bank
at Wieng Pa Pao Branch, Chiang Rai Province
พัชศินี ทะทืม
Patsinee Tathuem
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A) สาขาวิชาการจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
E-mail patsinee_n@yahoo.com โทร.085-1653311

บทคัดยอ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาระดับความสําคัญของปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการเลือกใชบริการเงินออมใน
รูปแบบเงินฝากคุมครองชีวิต กลุมลูกคาธนาคารออมสิน สาขาเวียงปาเปา จังหวัดเชียงราย กลุมตัวอยาง คือ ลูกคาผูใชบริการเงินฝากคุมครองชีวิต
จํานวน 280 คน เครื่องมือ คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาความถี่ คารอยละ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและสถิติการวิเคราะห
การถดถอยพหุคูณ
ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง อายุระหวาง 25-35 ป สถานภาพสมรส จบการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือ
เทียบเทา มีอาชีพขาราชการและลูกจางในหนวยงานของรัฐมากที่สุด มีรายไดตอเดือนเฉลี่ยอยูระหวาง 5,001 – 10,000 บาท ประเภทการชําระของเงิน
ฝากเลือกชําระเปนแบบรายเดือนมากที่สุด และเงินฝากประเภทออมสินคูขวัญ (ทุนการศึกษา) มีผูใชบริการมากที่สุด ระดับความสําคัญของปจจัยสวน
ประสมทางการตลาด ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานสถานที่และจัดจําหนาย ดานสงเสริมการตลาด ดานบุคคล ลักษณะทางกายภาพ และดา น
กระบวนการใชบริการ มีผลตอการเลือกใชบริการเงินฝากคุมครองชีวิตระดับมากทุกปจจัย
ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาดมีผลตอการเลือกใชบริการเงินออมในรูปแบบเงินฝากคุมครองชีวิตระดับ
มาก เมื่อพิจารณารายดานพบวา ลักษณะทางกายภาพมีผลตอการเลือกใชมากที่สุด รองลงมาคือ ดานบุคคล ดานสงเสริมการตลาด ดานกระบวนการใช
บริการ ดานผลิตภัณฑ ดานสถานที่และจัดจําหนาย และดานราคา ซึ่งเปนไปตามสมมติฐาน ณ ระดับนัยสําคัญที่ 0.05
คําสําคัญ : สวนประสมทางการตลาด การเลือกใช เงินฝากคุมครองชีวิต

Abstract
The objective of this research was to study the level of importance of marketing mix factors which had effected toward the choosing
of GSB Life Saving of Government Saving Bank at Wien Pa Pao Branch, Chieng Rai Province. The sampling group was 280 customers of GSB
Life Saving. The research tool was in questionnaire survey format and the statistical analysis was frequency, average mean, standard deviation and
multiple regressions.
The study revealed that the majority of sampling group was female in gender, with the average age group of 25-35 years, with
married marital status, with diploma degree educational background, or equivalent, with government servant profession and workers at state
offices, with average monthly salary of between 5,001-10,000 Baht, with saving payment by monthly method and with GSP Parent and Child
Saving (Education Fund) type. The level of importance of marketing mix factor on product, price, place and promotion, personnel, physical and
service process had effected toward the choosing of GSB Life saving at all factors.
The outcomes of hypothesis test revealed that marketing mix factors had effected toward the choosing of GSB Life saving at high
level, with physical factor had highest effected toward the choosing of saving and followed by the personnel, service process, product, place and
price which were in line with the hypothesis at statistical significant level of 0.05.
Keywords: Marketing mix, The Choosing, GSB Life Saving.
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การใหความหมาย รูปแบบและกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมในความตองการของพนักงาน
บริษัท การบินกรุงเทพ จํากัด
The Study of Meaning, Patterns and Activities Corporate Social Responsibility at Requirements of
Bangkok Airways Co.Ltd’ Staff
สุนทรีย ศรีพล
Suntaree Sripon
สาขาวิชาการประกอบการ มหาวิทยาลัยศิลปากร อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000
E-mail: k_o_y000@hotmail.com โทร 085-1126924

บทคัดยอ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาถึง การใหความหมาย รูปแบบและกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมในความตองการของพนักงาน
บริษัท การบินกรุงเทพ จํากัด เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใชวิธีการวิจัยทฤษฎีฐานราก เก็บรวบรวมขอมูลดวยการสัมภาษณเชิงลึก วิธีการสังเกตแบบ
ไมมีสวนรวม และการศึ ก ษาค น คว า จากเอกสาร ผู ใ ห ข อ มู ล หลั ก เป น พนั ก งานของบริ ษั ท การบิ น กรุ ง เทพ จํา กั ด จํา นวน 27 ราย
ผลการวิจัยพบวา ความหมายของความรับผิดชอบตอสังคมที่พนักงานให คือ การดําเนินธุรกิจภายใตหลักจริยธรรมและจิตสํานึกที่ดี การแสดงความ
รับผิ ดชอบ และภาพลักษณ ขององคกร โดยพนั กงานต องการใหบ ริษัทดําเนิน กิจกรรมที่แสดงถึ งความรับผิดชอบต อสั งคม คื อ มี นโยบายคื น
ประโยชนตอสังคมและสิ่งแวดลอม กําหนดวิสัยทัศน ภารกิจ และจุดมุงหมาย รวมถึงหลักจริยธรรมในการจัดการธุรกิจ การบริจาคเพื่อการกุศล การ
อาสาชวยเหลือชุมชน ซึ่งมาจากความรวมมือรวมใจของพนักงานทุกคน ปญหาและอุปสรรคที่พบในการดําเนินงานความรับผิดชอบตอสังคม ไดแก
การสนับสนุนของผูบริหารและการมีสวนรวมของพนักงาน รวมถึงการจัดกิจกรรมที่ครอบคลุมและสอดคลองกับปญหาและความตองการของ
กลุมเปาหมาย
คําสําคัญ : ความรับผิดชอบตอสังคม จิตสํานึก การมีสวนรวม

Abstract
This research aimed to study about meaning, patterns and activities corporate social responsibility at requirements of Bangkok
Airways’ staff by using qualitative research and implementing grounded theory. Accumulating data via in-depth interview, unassociated
observation and delving through documents. Collecting data from interviewing 27 sources in the company. The research results indicated that the
definitions of corporate social responsibilities were ethics and conscience, social awareness and accountability from company’s image, By staff to
the company’s activities to demonstrate corporate social responsibility is pursuing a policy of returning profits to social and environment, by
setting up vision, mission, and goal including ethics for business management from the cooperation of all staff. Barriers found to the
implementation of s such as assist of executive and staff’s participation, organizing activities covered corporate social responsibilities and
consistent with the problems and meet the requirement of target group.
Keywords: Corporate social responsibility, Awareness, Participation.
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นโยบายหนวยงาน การจัดการความเสี่ยง ความพึงพอใจในการทํางานทีม่ ีอิทธิพลตอประสิทธิภาพการบริหาร
งานพัสดุของเทศบาลตําบล อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน
Effect of Organization Policy, Risk Management and Job Satisfaction toward the Efficiency of
Inventory Management of Sub-Districts, Li District, Lamphun Province
สุภาพร เทพอาจ
Supaporn Thepard
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A) สาขาวิชาการจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
E-mail : supapon_thep@hotmail.com โทร. 081-5959020

บทคัดยอ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นดานนโยบายหนวยงาน ความเสี่ยง ความพึงพอใจในการทํางานทีม่ ผี ลกระทบตอการ
บริหารงานพัสดุ และปจจัยที่มีอิทธิพลตอประสิทธิภาพในการบริหารงานพัสดุของเทศบาลตําบล ในอําเภอลี้ จังหวัดลําพูน ประชากร คือ พนักงานเทศบาล
ลูกจางประจําและพนักงานจางเทศบาลตําบลในเขตอําเภอลี้ จังหวัดลําพูน จํานวน 110 คน เครื่องมือ คือ แบบสอบถาม โดยใชสถิติพรรณนาวิเคราะหคา
รอยละ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สวนสถิติอนุมานวิเคราะหสมการโครงสราง (SEM) โดยเทคนิค PLS-Graph
ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุระหวาง 25-30 ป สถานภาพสมรส ระดับศึกษาปริญญาตรี ตําแหนงงานพนักงานจาง อายุ
งาน 5 - 10 ป และระดับเงินเดือนต่ํากวา 10,000 บาท และมีความคิดเห็นดานนโยบายหนวยงาน การจัดการความเสี่ยง ความพึงพอใจในการทํางาน และ
ประสิทธิภาพการบริหารงานพัสดุอยูในระดับมากที่สุดทุกขอถาม
จากการวิเคราะหสมการโครงสรางพบวาปจจัยดานนโยบายหนวยงานมีอิทธิพลทางตรงตอการจัดการความเสี่ยงมากที่สุด และมีอิทธิพลโดยรวมมากที่สุด
ปจจัยดานนโยบายหนวยงานมีอิทธิพลทางตรงตอความพึงพอใจในการทํางานนอยที่สุด และปจจัยดานนโยบายหนวยงานมีอิทธิพลทางออมตอประสิทธิภาพ
การบริหารพัสดุมากที่สุด และเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว
คําสําคัญ : นโยบายหนวยงาน การจัดการความเสี่ยง ความพึงพอใจในการทํางาน ประสิทธิภาพการบริหารงานพัสดุ

Abstract
The objective of this research was to study the level of opinions of organization policy, risk management and job satisfaction which had effected
toward the inventory management and factors which had effected toward the efficiency of inventory management of sub-districts in Li District, Lamphun
Province. The sampling group was 110 staff, contracted workers and hired workers at sub-districts in Li District Lamphun Province. the research tool was in
questionnaire survey format and the statistical analysis was frequency, average mean, standard deviation and inferential statistics of structure equation model
(SEM) with PLS-Graph technique.
The study revealed that the majority of sampling group was female in gender, with the average age group of 25-30 years, with married marital
status, with undergraduate educational background, with working experience between 5-10 years, with average monthly salary below 10,000 Baht, and with
the opinions toward the organization policy, risk management and job satisfaction and the efficiency of inventory management at high level on all factors.
The outcomes of hypothesis test revealed that organization policy had direct effected toward the risk management at highest level and had the
most overall effect. The organization policy had the least direct effect toward the job satisfaction and the organization policy had the highest indirect
effected toward the inventory management which was in line with the hypothesis.
Keywords: Organization Policy, Risk Management, Job Satisfaction, Efficiency of Inventory Management.

- 548 -

Proceeding of RMUTTO Research Conference 2012

Poster Presentation

การพัฒนาสมรรถนะทรัพยากรมนุษย ทักษะและศักยภาพในการปฏิบตั ิงานที่มีอิทธิพลตอ
ประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านขององคกร
Effects of Human Resource Capacity Development, Skills and Working Ability toward the Work
Efficiency of Organization
กาญจนา เทพยุหะ
Kanchana Thepyuha
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.) สาขาวิชาการจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
E-mail: Kanchana_102@hotmail.co.th โทร. 086-1957645

บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นดานการพัฒนาสมรรถนะ ทักษะ ศักยภาพ และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ของขาราชการตํารวจศูนยพิสูจนหลักฐาน 5 และศึกษาปจจัยการพัฒนาสมรรถนะทรัพยากรมนุษย ทักษะและศักยภาพในการปฏิบัติงานที่มีอิทธิพลตอ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานขององคกร ประชากรคือ ขาราชการตํารวจศูนยพิสูจนหลักฐาน 5 จํานวน 240 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คื อ
แบบสอบถามวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติพรรณนา คารอยละ ความถี่ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและวิเคราะหสมการโครงสราง (SEM) เพื่อ
หาเสนทางความสัมพันธดวยเทคนิค PLS Graph
ผลการวิ จั ย พบวา ผู ต อบแบบสอบถามมีร ะดับ ความเห็น เกี ่ย วกับ ทัก ษะในการปฏิบ ัต ิง าน ศัก ยภาพในการปฏิ บั ติ งาน และ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในภาพรวม อยูในระดับมาก และการพัฒนาสมรรถนะทรัพยากรมนุษยในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง
การวิเคราะหตัวแบบสมการโครงสรางพบวา การพัฒนาสมรรถนะทรัพยากรมนุษย ทักษะในการปฏิบัติงาน และศักยภาพในการปฏิบัติงานมี
อิท ธิพ ลตอ ประสิท ธิภ าพในการปฏิบัติง าน ซึ่ง มีค วามสัม พัน ธกัน ทุก เสน ทางโดยเฉพาะเสนทางตัวแปรทักษะในการปฏิบัติงานไปสูตัวแปร
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน โดยมีสัมประสิทธิ์เสนทางเทากับ 0.723 และมีคา R2 เทากับ 0.523 รองลงมาเปนเสนทางของตัวแปรทักษะในการ
ปฏิบัติงานไปสูตัวแปรศักยภาพในการปฏิบัติงาน โดยมีสัมประสิทธิ์เสนทางเทากับ 0.661 และมีคา R2 เทากับ 0.550
คําสําคัญ : พัฒนาสมรรถนะทรัพยากรมนุษย ทักษะในการปฏิบัติงาน ศักยภาพในการปฏิบัติงาน ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

Abstract
The objective of this research was to study the opinion level of capacity development, skills, working ability and work efficiency of
police officials at Scientific Crime Detection Center 5 and to study the effect of human resource capacity development, skills and working ability
factors toward the work efficiency of organization. The population was the 240 police officials at Scientific Crime Detection Center 5. The research
tool was in questionnaire survey format with descriptive statistics to analyze the frequency value, mean, standard deviation and inferential statistics of
structure equation model (SEM) by PLS Graph technique.
The outcomes of research revealed that respondents have overall opinion level on the working skills, working ability and the work
efficiency at high level and the overall human resource capacity development at medium level.
The outcome of structure equation model analysis revealed that the human resource capacity development, working skills and the working
ability had effected toward the work efficiency with correlation on all paths. In particular, the working skills variable toward the work efficiency
was with correlations path value equal to 0.723 and with R2 value equal to 0.523 and followed by the working skill variable toward the working
ability was with correlations path value equal to 0.661 and with R2 value equal to 0.550.
Keywords: The human resource capacity development, Working skills, The working ability, The work efficiency.
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พฤติกรรมการเปดรับและตีความละครโทรทัศนดานคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนใน
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา
Exposure Behavior and Interpretion of Thai Television Dramas in Virtue Ethics of Junior High School
Students in Hat Yai District, Songkhla Province
ณัฐธันยา คําคง
Nuttanya Kumkong
สาขาวิชาพัฒนามนุษยและสังคม คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ
E-mail: ticha_pee1@hotmail.com โทร. 089-6590925

บทคัดยอ
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาพฤติกรรมการเปดรับและการตีความละครโทรทัศนดานคุณธรรมจริยธรรม โดยศึกษา
นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนตนในพื้นที่อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา ในดานการเปดรับสื่อและตีความละครโทรทัศน สงผลตอทัศนคติและ
สะทอนความรูสึกของวัยรุนตอนตนที่รับชมละครโทรทัศน การตีความถึงพฤติกรรมที่ตัวละครแสดงออกมาในรูปแบบที่เหมาะสมและไมเหมาะสม
เหมือนเหรียญสองดานที่อยูตรงขามกัน แตหากรูจักปรับใชก็ยอมมีประโยชน
ผลการศึกษาพบวา นักเรียนมีพฤติกรรมการเปดรับละครโทรทัศนดานคุณธรรมจริยธรรมโดยภาพรวมอยูในระดับมาก นักเรียนมีการนําไปใช
ประโยชนจากละครโทรทัศน โดยภาพรวมอยูในระดับมาก และพบวาวัยรุนอายุระหวาง 13-15 ปสามารถเลือดเปดสื่อละครโทรทัศนไดอยาง
เหมาะสมซึ่งวัยรุนสวนใหญมีประสบการณพื้นฐานทางคุณธรรมจริยธรรมแลวจากการขัดเกลาทางสังคมจากครอบครัวและกลุมตัวแทนทางสังคม ซึ่งวัยรุน
ดูละครโทรทัศนเพื่อความบันเทิงและผอนคลายความตรึงเครียด
คําสําคัญ : การตีความ ละครโทรทัศน คุณธรรมจริยธรรม

Abstract
This research study aimed to objective to study to Exposure Behavior and Interpretion of Thai Television Dramas in Virtue Ethics of
Junior High School Students in Hat Yai District, Songkhla Province. In the field to exposure and Interpretion of Thai Television Dramas
affect attitudes and reflect to Feeling Of early adolescents. Exposure Thai television dramas. Interpretion of behavior that character represented format
an appropriate and inappropriate. Comparison the opposite sides of a coin. If it is deployed, it would be helpful the overall level. The students can
choose to turn Thai television dramas. Most teenagers have experienced to Virtue Ethics from Socialization of family and social groups.
The teen drama television for entertainment and stress relie.
Keywords: Interpretion, Thai Television Dramas, Virtue Ethics.
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คุณลักษณะประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่พึงประสงค ของผูบริหารสถานศึกษาและ
คณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พื้นฐานสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี
The Chairman of the Basic Education’s Desirable Features of the School Administrators and School
Board of Saraburi Primary Schools Area Office
สมัคร ชูจะหมื่น
Samak Choojamuen
สาขาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จังหวัดลพบุรี E:mail: samakchoo@hotmail.com โทร. 085-2425905

บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีความมุงหมายเพื่อ เพื่อ 1) ศึกษาคุณลักษณะประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่พึงประสงค ของผูบริหาร
สถานศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี 2) เปรียบเทียบคุณลักษณะ
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่พึงประสงค ของผูบริหารสถานศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียนสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี จําแนกตามเพศ อายุ สถานภาพสมรส วุฒิการศึกษาสูงสุด อาชีพ รายไดตอเดือน สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี ตําแหนง การบรรลุวัตถุประสงคในการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะเวลาใน
การปฏิบัติหนาที่คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน การมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมของสถานศึกษา และความสนใจในปญหาชุมชน กลุม
ตัวอยางที่ศึกษา คือ ผูบริหารสถานศึกษา และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 356 คน เครื่องมือ ที่ใชเปนแบบสอบถามที่ผูวิจัยสราง
ขึ้น และมีคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.783 วิเคราะหขอมูลโดยหาคารอยละ (percentage) คาเฉลี่ย (mean) คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation)
การทดสอบดวยเอฟ (F-test) และการทดสอบที (t-test) โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป
ผลการวิจัยพบวา
1. คุณลักษณะประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่พึงประสงค ของผูบริหารสถานศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี ในภาพรวม และทุกรายดานอยูในระดับมาก โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยมากไปนอย 1)
ดานผูนํา 2) ดานการตัดสินใจ 3) ดานมนุษยสัมพันธ 4) ดานความรับผิดชอบ 5) ดานความสามารถทางสติปญญา และ 6) ดานคุณธรรม
2. การเปรียบเทียบคุณลักษณะประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่พึงประสงค ของผูบริหารสถานศึกษาและคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เมื่อจําแนกตามอายุ สถานภาพสมรส วุฒิการศึกษาสูงสุด อาชีพ รายไดตอ
เดือน ตําแหนง และการมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมของสถานศึกษา แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 จําแนกตามการบรรลุวัตถุประสงคใน
การปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สวนตัวแปรอื่น ไมแตกตางกัน
คําสําคัญ : คุณลักษณะผูนํา ประธานกรรมการ

Abstract
The purpose of this research for: 1) To study The Chairman of the basic education’s desirable features of the School Administrators and School
Board of Saraburi Primary Schools Area Office 2) To compare The Chairman of the basic education’s desirable features of the School Administrators and School
Board of Saraburi Primary Schools Area Office which classified by gender, age, marital status, high level of education, occupation, monthly income, Saraburi
Primary Schools Area Office, position to achieve the purpose of performing the duties of the Board of Directors of Basic Education, the period of the basic
education performance, participation in the activities of the school, and the interesting in community. The studied samples are the amount of 356 School
Administrators and the Board of Basic Educations. The tools used were developed through and the reliability value is 0.783 Data were analyzed by percentage,
mean, standard deviation, F-test, and t-test by using a computer program.
Results of the study showed that:
1. The Chairman of the basic education’s desirable features of the School Administrators and School Board of Saraburi Primary Schools Area
Office; in whole and in all sides are in a high level by ordering of descending value: 1) In side of Leadership 2) In side of decision 3) In side of Human relations 4)
In side of Responsibility 5) In side of intelligence ability and 6) In side of morality
2. The comparison of The Chairman of the basic education’s desirable features of the School Administrators and School Board of Saraburi
Primary Schools Area Office when classified by age, marital status, high level of education, occupation, monthly income, position, and participation in the
activities of the school were difference in statistically significant at .001 level. Classified by achieving the purpose of performing the duties of the Board of
Directors of Basic Education were differences in statistically significant at .01 level. The other variables were not different.
Keywords: The leader, The Chairman.
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ปจจัยที่กอใหเกิดความเครียดและการจัดการความเครียดของครูสังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาสระบุรี
Factors that Cause Stress and Stress Management for Teachers of Saraburi Primary Schools Area Office
อนงค สังขนอย
Anong sangnoi

สาขาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จังหวัดลพบุรี E:mail: asangnoi@yahoo.com โทร. 086-1319355

บทคัดยอ

การวิจัยครั้งนี้มีความมุงหมายเพื่อ 1) ศึกษาปจจัยที่กอใหเกิดความเครียดและการจัดการความเครียดของครูสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสระบุรี 2) หาความสัมพันธของปจจัยที่กอใหเกิดความเครียดกับการจัดการความเครียดของครูสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สระบุรี และ 3) เปรียบเทียบปจจัยที่กอใหเกิดความเครียดและการจัดการความเครียดของครูสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี จําแนก
ตามเพศ อายุ สถานภาพสมรส การศึกษา อายุราชการ ขนาดของโรงเรียน ตําแหนง เขตพื้นที่การศึกษา เงินเดือน และชวงชั้นการสอน กลุมตัวอยางที่ใชใน
การวิจัยครั้งนี้ ไดแก ครูสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี ประจําปการศึกษา 2553 จํานวน 349 คน ไดจากการสุมแบบแบงชั้นภูมิ
(stratified random sampling) เครื่องมือที่ใชเปนแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้น ผานการพิจารณาความเที่ยงตรงของผูเชี่ยวชาญ 5 คน และมีคาความเชื่อมั่น
เทากับ 0.823 ไดรับแบบสอบถามกลับคืนมาทุกฉบับ วิเคราะหขอมูลโดยหาคารอยละ (percentage) คาเฉลี่ย(mean) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard
deviation) การทดสอบที (t-test) การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (one – way ANOVA) ทดสอบความแตกตางรายคู ดวยวิธีของเชฟเฟ (Scheffe’s Method)
และหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป ผลการวิจัยพบวา
1. ปจจัยที่กอใหเกิดความเครียดของครูสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี ในภาพรวม และทุกรายดานอยูในระดับปาน
กลาง โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอย ดังนี้ 1) ดานสภาพแวดลอม 2) ดานองคการ 3) ดานปจจัยสวนบุคคล และการจัดการความเครียดของครู
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี ในภาพรวมอยูในระดับมากโดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอย ดังนี้ 1) ดานการจัดการ
ความเครียดที่มุงแกไขตามปญหา และ 2) ดานการจัดการความเครียดที่มุงแกไขตามอารมณ
2. ความสัมพันธของปจจัยที่กอใหเกิดความเครียดกับการจัดการความเครียดของครูสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี ใน
ภาพรวมมีความสัมพันธกันในทางลบซึ่งมีความสัมพันธขนาดนอยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001
3. การเปรียบเทียบปจจัยที่กอใหเกิดความเครียดของครูสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เมื่อจําแนกตาม เพศ อายุ สถานภาพ
สมรส อายุราชการ ขนาดของโรงเรียน ตําแหนง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เงินเดือน และชวงชั้นการสอน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .001 ในขณะที่จําแนกตามระดับการศึกษาไมแตกตางกัน และการเปรียบเทียบการจัดการความเครียดของครูสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สระบุรี เมื่อจําแนกตามอายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อายุราชการ ขนาดของโรงเรียน ตําแหนง เงินเดือน และชวงชั้นการสอน แตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 ในขณะที่จําแนกตามเพศและสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาไมแตกตางกัน
คําสําคัญ : ความเครียด การจัดการความเครียด องคการ ปจจัยสวนบุคคล สภาพแวดลอม

Abstract

The purpose of this research: 1) study the factors that cause stress and stress management for teachers of Saraburi Primary Schools Area for
teachers of Saraburi Primary Schools Area Office 2) determine the relationship of the factors that cause stress deal with stress management for teachers of
Saraburi Primary Schools Area Office and 3) compare the factors that cause stress with the stress management for teachers of Saraburi Primary Schools
Area Office which classified by gender, age, marital status, level of education, years of work, size of the school, position, education area, salary and class of
teaching. The sample group used in this study was 349 teachers of Saraburi Primary Schools Area Office in 2553 Academic year from stratified random
sampling. The tool used were developed through accuracy consideration of 5 specialists and reliability value is 0.823 that all the questionnaires were
returned. The data were analyzed by percentage, mean, standard deviation, t-test, one-way analysis of variance by one – way ANOVA, the LSD test by
Scheffe’s Method, and calculations of the correlation coefficient of Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient by using a computer program.
Results of the study showed that:
1. The factors that cause stress for teachers of Saraburi Primary Schools Area Office; in whole and in all sides is in medium level by ordering
of descending value: 1) In side of environment 2) In side of organization 3) In side of personal factors. And the stress management for teachers of Saraburi
Primary Schools Area Office; in all side is in high level by ordering of descending value: 1) In side of Stress management which focused on solving follow
the problem and 2) In side of Stress management which focused on solving follow the emotional.
2. In whole of the relationship of the factors that cause stress and stress management for teachers of Saraburi Primary Schools Area Office has
relationship in a negative way which is related with low level in statistically significant at .001 level.
3. The comparison of the factors that cause stress for teachers of Saraburi Primary Schools Area Office when classified by gender, age, marital
status, level of education, years of work, size of the school, position, education area, salary and class of teaching were difference in statistically significant at
.001 level meanwhile, by level of education is not different. And the comparison of the stress management for teachers of Saraburi Primary Schools Area
Office when classified by gender, age, marital status, level of education, years of work, size of the school, position, education area, salary and class of
teaching were difference in statistically significant at .001 level meanwhile, by level of gender and Educational Office Area is not different.
Keywords: Stress, Stress management, Organization, Personal factors, Environment.
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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค (1)เพื่อศึกษาศักยภาพและรูปแบบในการประกอบกิจการเกี่ยวเนื่องและกิจกรรมดานนันทนาการในเขตแหลง
ทองเที่ยวบึงบอระเพ็ด (2)เพื่อศึกษาการมีสวนรวมในการบริหารจัดการธุรกิจทองเที่ยวของชุมชนที่ตอบสนองความตองการของนักทองเที่ยวและชุมชน
และ(3)เพื่อสํารวจพฤติกรรมและความตองการของนักทองเที่ยวในการมาใชบริการแหลงทองเที่ยวบึงบอระเพ็ด กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ กลุม
ผูประกอบการธุรกิจทองเที่ยวของชุมชนและหนวยงานผูที่มีหนาที่เกี่ยวของในการบริหารจัดการดานนันทนาการธุรกิจทองเที่ยวของชุมชน จํานวน
100 ตัวอยาง และกลุมนักทองเที่ยวที่เดินทางมาทองเที่ยวแหลงทองเที่ยวบึงบอระเพ็ดแบบเชาไปเย็นกลับ โดยแบงออกเปน 2 กลุม คือกลุมวัน
ธรรมดา 100 ตัวอยาง และวันหยุด (เสาร-อาทิตยและวันหยุดนักขัตฤกษ) จํานวน 100 ตัวอยาง รวมทั้งหมด 200 ตัวอยาง เครื่องมือที่ใชไดแก
แบบสอบถาม การวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนา ไดแก รอยละ คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุอยูชวงระหวาง 20-30 ป มีรูปแบบการประกอบกิจการเปนรานอาหาร/รานขาย
อุปกรณบันเทิง/ของเลน/เครื่องดื่ม มีรายไดอยูในชวง 10,001-20,000 บาท ทั้งนี้กิจการไมไดรับสัญลักษณที่แสดงถึงคุณภาพ มีการใชกลยุทธการ
กําหนดราคาคาบริหารตางๆมีความเหมาะสม และมีปญหาและความตองการในการประกอบกิจการอยูในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ยรวม เทากับ 2.61
และ 3.02 กลุมตัวอยางมีสวนรวมในการบริหารจัดการอยูในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ยรวม เทากับ 2.71 เปนผลมาจากการมีสวนรวมการบริหาร
จัดการแหลงทองเที่ยวบึงบอระเพ็ดทําใหเศรษฐกิจของชุมชนดีขึ้น มีคาเฉลี่ย เทากับ 2.98 และความตองการนักทองเที่ยวสวนใหญ รอยละ 37.0 มี
ความคาดหวังที่มีตอสถานที่แหลงทองเที่ยวบึงบอระเพ็ดอยูในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ยรวม เทากับ 2.74 และมีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการ
แหลงทองเที่ยวบึงบอระเพ็ดสวนใหญอยูในระดับดีมาก มีคาเฉลี่ยรวม เทากับ 3.30 ซึ่งความสัมพันธระหวางขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยางที่เปน
นักทองเที่ยวกับพฤติกรรมการมาใชบริการของนักทองเที่ยวมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
คําสําคัญ: แหลงทองเที่ยวบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค

Abstract
This research aimed to 1) studying the potentials and types of activities related to recreation at Bung Boraphet,a tourist attraction, 20
studying the participation of the community in managing the community tourism business that serves the needs of the tourists and community, and
30 surveying the behaviors and the needs of tourists in using the tourist attraction of Bung Boraphet. The 300 samples comprised 100 people from
community tour operators and agencies concerning community recreational and tourism management business, 100 1-weekday tourists, and 100
weekend/holiday tourists. The data were collected by using questionnaires and from photos. The qualitative data were presented with analytical
description, percentage means and standard deviation, analyzing and comparing their relationship in tables accompanied by descriptions.
The findings as for the tourists it was found that mainly they were female, 20-30 years of age and single revealed that the sample subjects
whose duty was related to recreational management, as a whole, were at the moderate level( X =2.16), and their needs were at the moderate level
( X =3.02). Participation in management was at the moderate level ( X =2.71) resulting from the minor aspect of benefit sharing and participative
management of Bung Boraphet as a tourist attraction that enhanced the community economy ( X =2.98). The tourists availed themselves with the
service of food shops, entertainment, instrument and toys shops, and refreshments shops 37 percentage. Their expectation towards Bung Boraphet
as a tourist attraction was at the morale level ( X =2.74), while their views on the management of this tourist attraction were at the very good level
( X =3.30). A statistical test on the tourists ‘selection of Bung Boraphet as a tourist spot for them to visit indicated a significant difference at the .01
level
Keywords: tourist attraction of Bung Boraphet, Nakhon Sawan province.
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บทคัดยอ
การศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธระหวางคุณภาพน้ําบริโภคกับการจัดการน้ําบริโภคของโรงเรียนในเขตอําเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทรจาก
การเก็บตัวอยางคุณภาพน้ําบริโภค จํานวน 32 โรงเรียน พบวา ผูบริหารสถานศึกษาสวนใหญมีความรูอยูในระดับความรูมาก คิดเปนรอยละ 78.10
คุณภาพน้ําบริโภคในโรงเรียนอยูในเกณฑมาตรฐานคุณภาพน้ําบริโภคของกรมอนามัยไมมีการปนเปอนทางดานกายภาพ เคมีและแบคทีเรีย โรงเรียน
ไดใหความสําคัญและมีการจัดการน้ําบริโภคไดถูกสุขลักษณะในระดับดีมาก รอยละ 78.10 ระดับปานกลาง รอยละ 21.90 สงผลใหคุณภาพน้ําบริโภค
อยูในเกณฑมาตรฐานรอยละ 100 และรอยละ 78.10 สําหรับคุณภาพน้ําบริโภคดานเคมีและ กายภาพ ความสัมพันธระหวางการจัดการคุณภาพน้ํา
บริโภคทางหองปฏิบัติการทางดานกายภาพ เคมี และแบคทีเรีย พบวามีความสัมพันธในระดับคอนขางนอย คาความเปนกรดเปนดางอยูระหวาง 4.49
– 9.33 คาความขุน อยูระหวาง 0.00-1.49 NTU สวนคาโคลิฟอรมแบคทีเรียมีคานอยวา 3MPN/100 ml คุณภาพน้ําบริโภคกับการจัดการน้ําบริโภคของ
โรงเรียนในเขตอําเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร มีความสะอาดปลอดภัยเพียงพอสําหรับนักเรียน และเอื้อตอการมีสุขภาพอนามัยที่ดี
คําสําคัญ คุณภาพน้าํ บริโภค การตรวจวิเคราะหตัวอยางน้าํ ในหองปฏิบัติการ การจัดการคุณภาพน้ํา

Abstract
The relationship between Drinking quality water and water management of schools in KapChoeng district, Surin province. 32 water
samples were conducted and analyzed the physical-chemical characteristics and microorganism indicator as coliform bacteria. The result revealed
that most of administrators have the knowledge in drinking water quality and management about 78.10 percent. For water quality the result
indicated that 32 schools followed the standard of drinking water by Department of Health. This area showed that drinking water were not
contaminated by chemicals and bacteria. The water management of schools were good practice level (78.10%) and medium practice level
(21.90%). Water quality characteristics (physical-chemical characteristics at 78.10% and bacteria characteristic at 100%) followed the standard of
Department of Health. The relationship between drinking water quality and management showed slightly relationship (p=0.288). pH value
averaged 4.49-9.33. Turbidity varied between 0.00-1.42 NTU and coliform bacteria was <3 MPN/100 ml. In addition, the result indicated that
most of drinking water from natural water is good quality based on the standard of Department of Health for drinking water.
Keywords: Drinking Water Quality, Analysis ofwater samplesin the laboratory, Water Quality Management
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การศึกษาคุณภาพอากาศทางดานจุลินทรียภายในอาคารของโรงพยาบาลพนมดงรักเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จังหวัดสุรินทร มีวัตถุประสงค
หลักคือเพื่อศึ กษาเปรี ยบเที ยบจํ านวนจุ ลินทรี ย ในอากาศระหว างพื้ นที่ การทํ างานที่ เป นระบบป ดและระบบเป ดภายในโรงพยาบาล พร อมทั้ งศึ กษา
ความสัมพันธระหวางจํานวนจุลินทรียในอากาศกับจํานวนบุคคลและปจจัยทางสิ่งแวดลอมที่อยูในแตละพื้นที่การทํางานภายในโรงพยาบาล และทําการ
เปรียบเทียบคุณภาพอากาศดานจุลินทรียของพื้นที่การทํางานภายในอาคารกับมาตรฐานตางๆ จุลินทรียที่ทําการศึกษาคือแบคทีเรียแกรมลบ แบคทีเรียแกรม
บวกและรา โดยใชวิธีการเปดจานอาหารเลี้ยงเชื้อ (open plate method) บนอาหาร MacConkey agar, Blood agar และ SDA ทําการศึกษาความสัมพันธระหวาง
จํานวนจุลินทรียกับปจจัยดานสิ่งแวดลอมไดแก อุณหภูมิ ความชื้น แสงสวาง ความหนาแนนของจํานวนคนและลักษณะพื้นที่การทํางานระหวางระบบปด
และระบบเปดโดย Spearman-correlation พรอมทั้งเปรียบเทียบกับคามาตรฐานคุณภาพอากาศดานจุลินทรียในบริเวณพื้นที่การทํางานขององคการอนามัยโลก
(WHO) และคุณภาพอากาศภายในและนอกอาคาร (I/O ratio)
ผลการศึกษา พบวา จํานวนแบคทีเรียแกรมลบ แบคทีเรียแกรมบวกและราในพื้นที่การทํางานระหวางระบบปดกับระบบเปดไมมีความแตกตางกัน
และพบวาจํานวนแบคทีเรียแกรมลบมีความสัมพันธกับปจจัยดานอุณหภูมิ) p=0.554 (และความชื้นในอากาศ) p=0.405( อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ แตมี
ความสัมพันธกับปจจัยดานแสงสวางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p=0.033( สวนการกระจายตัวของจํานวนแบคทีเรียแกรมบวก มีความสัมพันธกับปจจัยดาน
อุณหภูมิ) p=0.987 (แสงสวาง) p=0.162( และความชื้นในอากาศ) p=0.627 (อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ สําหรับจํานวนเชื้อราในอากาศพบวามีความสัมพันธ
กับปจจัยดานอุณหภูมิ) p=0.900 (แสงสวาง) p=0.116( และความชื้นในอากาศ) p=0.763 (อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ สําหรับความสัมพันธกับปริมาณความ
หนาแนนของคนในบริเวณพื้นที่การทํางานพบวา มีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับแบคทีเรียแกรมลบ (p=0.05) และเชื้อรา (p=0.046) ในขณะที่
ไมมีนัยสําคัญทางสถิติกับกลุมแบคทีเรียแกรมบวก (p=0.053) โดยพบวา เมื่อความหนาแนนของจํานวนคนในพื้นที่การทํางานมากจะมีการกระจายตัวของจุลิ
นทรียในอากาศมากขึ้นเชนกัน จากการเปรียบเทียบคุณภาพอากาศในพื้นที่ตางๆกับมาตรฐานคุณภาพอากาศทางดานจุลินทรียขององคการอนามัยโลก (WHO)
พบวา สวนใหญไมเกินคามาตรฐาน ( 500CFU/m3) สวนการกระจายตัวของจุลินทรียในอากาศระหวางภายในและภายนอกอาคาร (I/O ratio) พบวา อยูในเกณฑ
ที่ตองปรับปรุง3 พื้นที่ คือ หองแพทยแผนไทย หองเวชปฏิบัติครอบครัวและหองผูปวยนอก
คําสําคัญ :จุลินทรียในอากาศ แบคทีเรีย รา คุณภาพอากาศ พื้นที่การทํางาน ระบบปด ระบบเปด ปจจัยดานสิ่งแวดลอม

Abstract

The objective of this study was to compare microbiological indoor air quality between closed and opened system at the King’s Birthday
Cerebration 80 years in Phanomdongrak hospital. The correlation between airborne concentrations and environmental factors was investigated and
to evaluate the indoor air quality. Airborne microorganisms as Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria and fungi were conducted by open
plate method on MacConkey agar, Blood agar and Sabouraud dextrose agar (SDA) for Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria and fungi
respectively. The correlation between bioaerosols and environmental factors such as temperature, light intensity, relative humidity, and number of
persons in working area was analyzed by Spearman-correlation test. In addition, airborne concentrations were evaluated with indoor air quality
standards as Word Health Organization (WHO) and indoor and outdoor ratio (I/O).
The result revealed that the number of Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria and fungi in closed system was not difference from open
system. The concentration of Gram-negative bacteria was significantly related to light intensity (p=0.033) while temperature (p=0.554) and relative humidity
(p=0.405) were not found. A non-significant correlations was observed in Gram-positive bacteria with temperature (p=0.987), light intensity (p=0.162) and
relative humidity (p=0.627). For fungi, the concentration was also non-significant with temperature (p=0.900), light intensity (p=0.116) and relative humidity
(p=0.763). In addition, the distribution of airborne microorganism especially, Gram-negative bacteria (p=0.05), and fungi (p=0.046) significantly correlated with
number of person in working area. This indicated that increasing in number of person in working area result in concentrations of bioaerosols. Gram-positive
bacteria was not related with number of person in working area. Most of working areas in hospital followed the standard of Word Health Organization (WHO)
(microorganisms < 500 CFU/m3). Only 3 areas at Thai medicine clinic area, Department of family clinical practice and community and OPD bioaeroslos
exceeded the standard of occupational exposure limit (I/O ratio). Theses areas should be control and manage to reduce health risk.
Keywords: Bioaerosols, Bacteria, Fungi, Air quality, Working area, Indoor, Outdoor, Environmental factor.
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Struvite Precipitation for Ammonia Nitrogen Recovery from Wastewater
ปานยจิตต พลับใจบุญ และ ปยาภรณ สมสมัคร
Parnyajit Plubjaiboon and Piyapawn Somsamak
สาขาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดลอม คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร
E-mail: ku-parn@hotmail.com โทร. 089-6868988

บทคัดยอ
การปลดปลอยน้ําเสียที่มีไนโตรเจนสูงลงสูแหลงน้ํา อาจกอใหเกิดปรากฏการณยูโทรฟเคชั่น (Eutrophication) และสงผลกระทบตอคุณภาพ
น้ําและระบบนิเวศนโดยรวม การกําจัดไนโตรเจนในน้ําเสียโดยการตกตะกอนเปนสตรูไวต (MgNH4PO4•6H2O) เปนหนึ่งในวิธีการกําจัดแอมโมเนียไนโตรเจน ในน้ํา เสี ย และสามารถนํ าตะกอนสตรูไ วตที่ไ ด ไ ปใช ประโยชน ทางการเกษตร การทดลองนี้จึง ทํ าการศึ กษาป จจัย ที่ สํา คัญตอ การ
ตกตะกอนเปนสตรูไวตของน้ําเสียที่มีคาแอมโมเนีย-ไนโตรเจนสูง ไดแก pH และ อัตราสวน Mg2+ : NH4+ : PO43- โดยทําการศึกษาความเขมขน
แอมโมเนีย-ไนโตรเจนเริ่มตนทั้งหมด 3 ความเขมขน ไดแก 500 800 และ 1100 มิลลิกรัมตอลิตร ผลการศึกษาพบวา ที่ pH 9 สามารถกําจัด
แอมโมเนีย- ไนโตรเจนไดสูงสุด 32.61% 38% และ 36.78% ตามลําดับ และอัตราสวน Mg2+: NH4+: PO43- 2:1:2 สามารถกําจัดแอมโมเนียไนโตรเจนไดสูงสุด 41.57% 44.23% และ 53.34% เมื่อทําการทดลองใชสภาวะที่เหมาะสมดังกลาวในการบําบัดน้ําเสียที่มีความเขมขนแอมโมเนียไนโตรเจนสูง พบวา ประสิทธิภาพการกําจัดแอมโมเนีย- ไนโตรเจนสูงสุดเทากับ 44.48% เมื่อกําหนดความเขมขนแอมโมเนีย-ไนโตรเจนเริ่มตน
2300 มิลลิกรัมตอลิตร และมีประสิทธิภาพการกําจัดฟอสเฟตไดสูงถึง 99%
คําสําคัญ: แอมโมเนีย-ไนโตรเจน สตรูไวต การบําบัดน้ําเสีย

Abstract
The release of waste waters with high nitrogen concentration may lead to eutrophication causing the deterioration of water quality and
affecting aquatic ecosystem as a whole. The removal of nitrogen by precipitation as struvite is one of the technology which has a potential as
fertilizer. This experiment evaluated the effects of pH and effects of Mg2+ : NH4+ : PO43- ratio on ammonia removal efficiency. The results showed
that pH 9 yielded the highest ammonia– nitrogen removal efficiency of 32.61% 38% and 36.78% for an initial ammonia– nitrogen concentration
500, 800 and 1100 mg/L respectively. When Mg2+: NH4+: PO43- were examined, the best ammonia-nitrogen removal efficiency 41.57%, 44.23%
and 53.34% for an initial ammonia– nitrogen concentration 500, 800 and 1100 mg/L respectively were achieved at ratio 2:1:2. Additionally, when
such ratios was used to treat synthetic water with initial 2300 mg/L at pH 9 the removal efficiency 44.48% was obtained with 99% phosphate
removal efficiency.
Keywords: Ammonia– nitrogen removal, Struvite, Wastewater treatment.
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Determination of Caffeine in Beverages Sold in Bangpra Area Sriracha, Chonburi
เกศริน ฑีฆายุ1 และ สมทบ สันติเบ็ญจกุล2
สาขาวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ จังหวัดชลบุรี
E-mail: kesarin_te@rmutto.ac.th โทร. 08-1639-7597

บทคัดยอ
การวิเคราะหหาปริมาณแคฟเฟอีนในเครื่องดื่มที่จําหนายในเขตเทศบาลตําบลบางพระ อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยใชเทคนิคโคร
มาโทกราฟของเหลวสมรรถนะสูง (HPLC) ใชคอลัมน ChromSpher C18 ขนาด 4.60 × 150 มิลลิเมตร เฟสเคลื่อนที่เปนสารละลายผสมของเมทานอล
กับน้ํา อัตราสวน 20:80 (v/v) อัตราการไหล 1 มิลลิลิตรตอนาที ปริมาตรสารที่ฉีด 20 ไมโครลิตรและใชยูวีดีเทกเตอรตรวจวัดคาการดูดกลืนแสงที่
ความยาวคลื่น 274 นาโนเมตร ความถูกตองของวิธีวิเคราะห มีขีดจํากัดของการตรวจวัด (LOD) 3.12 ไมโครกรัมตอลิตร ขีดจํากัดของการวิเคราะห
ปริมาณ (LOQ) 0.02 มิลลิกรัมตอลิตร ความสัมพันธเชิงเสนในชวงความเขมขน 10-50 มิลลิกรัมตอลิตร มีคาสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ (r2) 1.00 รอยละ
คาเบี่ยงเบนมาตรฐานสัมพัทธของพื้นที่ใตพีก 1.17 รอยละการกลับคืนอยูในชวง 97.70-103.68 พบปริมาณแคฟเฟอีนเฉลี่ยในเครื่องดื่มอยูในชวง
0.00-16.07 มิลลิกรัมตอ 100 มิลลิลิตร โดยพบในชาเขียวมากที่สุด (16.07 ± 2.53 มิลลิกรัมตอ 100 มิลลิลิตร) รองลงมาคือ โอเลี้ยง (15.29 ± 16.22
มิลลิกรัมตอ 100 มิลลิลิตร) ชาดําเย็น (12.58 ± 11.37 มิลลิกรัมตอ 100 มิลลิลิตร) และชามะนาว (5.88 ± 3.97 มิลลิกรัมตอ 100 มิลลิลิตร) ตามลําดับ ไม
พบแคฟเฟอีนในน้ําเกกฮวยและยาดอง
คําสําคัญ : แคฟเฟอีน เครื่องดื่ม

Abstract
Determination of caffeine content in caffeinated beverages sold in Bangpra municipality Sriracha, Chonburi using high performance
liquid chromatography (HPLC) has been investigated. The optimized condition of HPLC for caffeine analysis was performed on C18 column 4.60
x 150 mm. The mobile phase consisted of mixture of methanol:water (20:80, v/v) and the flow rate was maintained at 1 ml/min; injection volume
20 µl. UV detection was carried on at wavelength of the absorption maximum 274 nm. Each solution was injected in triplicate. Limit of detection
(LOD) and limit of quantitation (LOQ) were 3.12 µg/l and 0.02 mg/l. Calibration curve was 10 – 50 mg/l with the coefficient of determination r2 =
1.00. The relative standard deviation (RSD) for peak area was 1.17% and the recovery percentages were ranged between 97.70 to 103.68. The
caffeine contents in the beverages ranged from 0.00 to 16.07 mg/100 ml. The highest caffeine content was detected in green tea (16.07 ± 2.53
mg/100 ml), followed by iced black coffee (15.29 ± 16.22 mg/100 ml), iced black tea (12.58 ± 11.37 mg/100 ml), and lemon tea (5.88 ± 3.97
mg/100 ml) respectively. However, caffeine was not found in chrysanthemum juice and herbal liquor.
Keywords: Caffeine and Beverages.
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บทคัดยอ
หนวยงานทั้งภาครัฐบาลและเอกชน มีการจัดทําแบบสอบถามเพื่อนําไปประเมินผลการดําเนินการการวิจัยหรือการจัดกิจกรรมตางๆ
สําหรับนําไปใชในการปรับปรุงการวิจัยหรือกิจกรรมตอไป โดยในปจจุบันหนวยงานสวนใหญจัดทําแบบสอบถามผานหนาเว็บไซด เพื่อเพิ่มความ
สะดวกในการตอบแบบสอบถาม และลดการสิ้นเปลืองทรัพยากรจากการจัดพิมพ แบบสอบถามในรูปแบบกระดาษ อยางไรก็ตามแบบสอบถามผาน
หนาเว็บไซดสวนใหญ ยังขาดสวนการสรางแบบสอบถามที่อํานวยความสะดวกใหผูจัดทําแบบสอบถามกําหนดจํานวนสวน จํานวนคําถามและ
รายละเอียดคําถามไดดวยตนเอง
ดวยเหตุผลดังกลาวผูจัดทําจึงพัฒนาระบบแบบสอบถามออนไลน สําหรับสรางแบบสอบถาม แสดงแบบสอบถามและตอบแบบสอบถาม
ผานอินเตอรเน็ต ซึ่งจะเพิ่มความสะดวกแกผูจัดทําแบบสอบถามและผูตอบแบบสอบถาม ตลอดจนลดเวลาในการคํานวณผลประเมินแบบสอบถาม
นอกจากนี้ ระบบยังจัดเก็บแบบสอบถาม และผลการประเมินในฐานขอมูลสําหรับการเรียกดูผลประเมินภายหลังไดอีกดวย จากการทดสอบระบบ
พบวาระบบที่พัฒนาขึ้นสามารถสรางแบบสอบถามไดตามตองการของผูใชงาน รวมทั้งสามารถคํานวณผลประเมินแบบสอบถามที่ถูกตองและ
รวดเร็ว ระบบนี้จึงสามารถนําไปใชเปนเครื่องมือในการประเมินผลวิจัยหรือการจัดกิจกรรมตางๆ ในหนวยงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
คําสําคัญ : แบบสอบถาม เว็บแอพพลิเคชั่น ฐานขอมูล

Abstract
Nowadays, public and private agencies create a questionnaire to evaluate the performance of their research or activities in order to
improve the operation of the agencies. Almost organizations provide the questionnaires for evaluating via website to facilitate the user to fill in
questionnaires form and reduce the waste of natural resource from printing the questionnaires in paper form. However; internet based questionnaire
are lack of utility for supporting creator to customize the detail of questionnaire such as number of sections, number and detail of questions.
Therefore, we develop Online Questionnaire System for creating, displaying and filling in the questionnaire via internet which
facilitates the users who create the questionnaire and those who answer the questions as well as reduces the computation time of the assessment
results. Moreover, the system also stores the questionnaires and evaluation results in a database for later retrieval as well. The testing result
revealed that our system can generate the questionnaires according to user requirements and our system can also computes the evaluation results
correctly and quickly. Thus, this system can be used as a tool for evaluating research or activities of organizations efficiently.
Keywords : Questionnaire Web application Database.
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ระบบหองสมุดดวยเทคโนโลยีรหัสคิวอารสําหรับหองสมุดขนาดเล็ก
Integrated Library System with QR Code Technology For Small Libraries
มณีกาญจน เทียมเมือง รชานนท วรรณชา และ นุชนาฎ สัตยากวี
Maneekarn Tiammuang, Rachanon Wannacha and Nutchanat Sattayakawee
สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน จ.นครปฐม
Email: linkin_park_am777@hotmail.com โทร. 088 - 6091498

บทคัดยอ
ระบบหองสมุดดวยเทคโนโลยีรหัสคิวอารถูกพัฒนามาเพื่อประยุกตใชเทคโนโลยีรหัสคิวอารในการระบุตัวตนของหนังสือและสมาชิก
ของหองสมุด โดยเนนความเรียบงาย และการลงทุนที่ไมสูงเพื่อใหเหมาะกับหองสมุดขนาดเล็ก นอกจากนี้ สมาชิกของหองสมุดสามารถคนหา จอง
หนังสือ ตรวจสอบและติดตามการยืมของสมาชิกผานทางเว็บ และที่สําคัญ ระบบยังไดใชประโยชนจากเทคโนโลยีรหัสคิวอารเพื่อเพิ่มบริการในการ
เขา ถึง รายละเอี ย ดของหนัง สื อ แตล ะเล ม โดยตรง โดยการสแกนรหัส คิ ว อาร จากการนํ า ระบบมาทดสอบใช กั บ ห อ งสมุ ด สาขาวิ ช าวิ ศ วกรรม
คอมพิวเตอร คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พบวา ระบบสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ และจากการประเมิน
วัดความพึงพอใจของสมาชิก จํานวน 14 คน พบวา มีคะแนนเฉลี่ยที่ 4.70 ซึ่งอยูในระดับดีมาก จึงชี้ใหเห็นวา ระบบหองสมุดดวยเทคโนโลยีรหัสคิว
อารสามารถเพิ่มประสิทธิภาพของบริการของหองสมุด อีกทั้ง ระบบนี้ยังสามารถนํามาใชไดจริงกับหองสมุดขนาดเล็ก
คําสําคัญ: รหัสคิวอาร ระบบหองสมุด เทคโนโลยีการระบุตัวตน บารโคด

Abstract
Integrated library system using QR code technology was developed in order to apply QR code technology in identification of books and
patrons of the libraries. This system emphasized on simplicity and low-cost investment in the aim of suitability for small libraries. Moreover, the
patrons can search for the books, reserve them, check and track their own loan information through the web. Importantly, the proposed system
exploited from the benefits of QR code technology to enhance the service to directly access each book details by scanning its QR code. According
to the experiment with the library of the department of computer engineering, Faculty of engineering at Kamphaeng Saen, Kasetsart University, the
system worked efficiently. In addition, from users satisfaction survey of 14 patrons, the average score is 4.70 which was at very-satisfactory level.
The results showed that integrated library system with QR code technology can increase more support of library services. Furthermore, the system
can be applied in the real small libraries.
Keywords: QR code, Integrated library system, Identification technology, Barcode.
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การพัฒนาและเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน E-Learning วิชา การบริหารงานกอสราง
Development and Compare Learning Achievement for E-Learning: Construction Management
ภัทระ เกิดอินทร
Phatthara Kird-In
สาขาวิชาเทคโนโลยีการกอสราง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
E-mail : Phat2505@hotmail.com โทร 081-8781693

บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาบทเรียน E-Learning วิชา การบริหารงานกอสราง เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของบทเรียน E-Learning
วิชาการบริหารงานกอสราง และเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา การบริหารงานกอสราง โดยการทดสอบเพื่อหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
จะดําเนินการทดสอบในสวนแบบทดสอบกอนเรียน แบบทดสอบเก็บคะแนนระหวางเรียน และแบบทดสอบหลังเรียน
ภายหลังจากการพัฒนาบทเรียน E-Learning วิชาการบริหารงานกอสรางแลว ไดมีการทดสอบการใชงานจากกลุมตัวอยางคือ นักศึกษา
กลุมวิชาเทคโนโลยีการกอสราง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จํานวน 45 คน ซึ่งไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ผลการ
ทดสอบพบวา นักศึกษาที่ผานกระบวนการเรียนรูดวยบทเรียน E-Learning วิชาการบริหารงานกอสราง มีประสิทธิภาพเทากับ 77.80/81.69 และ
นักศึกษาที่เรียนรูดวยบทเรียน E-Learning วิชาการบริหารงานกอสร าง มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากแบบทดสอบหลังเรียนสูงกวาคะแนน
แบบทดสอบกอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

Abstract
This research was aimed to develop E-Learning of Construction Management. To study the performance of E-Learning : Construction
management and to compare learning achievement. By testing for academic achievement will be tested on the test course. Test score during the
study and posttest.
After development of E-Learning : Construction management. A test of the sample by 45 students of Construction Technology in Ubon
Ratchathani Rajabhat University obtained by purposive sampling (Purposive Sampling) test results showed. Students learn lessons through ELearning Department of Construction Management. 77.80/81.69 and effectively as students learn the lessons E-Learning : Construction
Management. The achievement of the tests, test scores were higher than before. Statistically significant at the 0.05 level
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ผลของการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่มีตอความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตรของเด็กปฐมวัย
Effects of Using Computer Assisted Instruction on Mathematic Concepts of Young Children
ชนิกา ดวงจักร และ สุวลัย มหากันธา
สาขาวิชาการปฐมวัยศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี
E-mail: cha-ni-ga@hotmail.com โทร. 089-2958019

บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนวาสงผลตอความกาวหนาของความคิดรวบยอดทาง
คณิตศาสตรของเด็กปฐมวัยระหวางกอนและหลังการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมากนอยเพียงใด 2) เพื่อศึกษาการจัดประสบการณแบบปกติวา
สงผลตอความกาวหนาของความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตรของเด็กปฐมวัยระหวางกอนและหลังการจัดประสบการณมากนอยเพียงใด 3) เพื่อศึกษา
การใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนวาสงผลตอความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตรของเด็กปฐมวัยสูงกวาการจัดประสบการณแบบปกติหรือไม กลุม
ตัวอยางเปนนักเรียนชั้นอนุบาลปที่ 2 ซึ่งกําลังศึกษาอยูในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2554 ของโรงเรียนชุมชนบานปาดัง อําเภอสะเดา จังหวัดสงขลา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 40 คน ซึ่งไดมาโดยวิธีการเลือก
แบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่ อ งมื อ ที่ ใชในการวิ จั ย ประกอบด ว ย บทเรี ย นคอมพิ ว เตอร ช วยสอน เรื่ อ ง รู ป เรขาคณิ ต แผนการจั ด
ประสบการณแบบปกติ จํานวน 14 แผน แผนการจัดประสบการณสําหรับการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน จํานวน 14 แผน และแบบทดสอบ
ความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร จํานวน 28 ขอ ซึ่งมีคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.98 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
และการทดสอบคาที (t-test)
ผลการวิจัยพบวา 1) นักเรียนที่ไดรับการจัดประสบการณโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมีความกาวหนาของความคิดรวบยอด
ทางคณิตศาสตร คิดเปน 31.96 % หรืออยูในชวง 26.14-37.79 ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 % 2) นักเรียนที่ไดรับการจัดประสบการณแบบปกติมี
ความกาวหนาของความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร คิดเปน 22.17 % หรืออยูในชวง 16.83-27.50 ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 % 3) การใชบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนสงผลตอความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตรของเด็กปฐมวัยสูงกวาการจัดประสบการณแบบปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05

Abstract
This research aimed to study 1) the effects of using computer assisted instruction on the young children’s progress in mathematic
concepts, 2) the effects of using conventional instruction on young children’s progress in mathematic concepts, and 3) whether using computer
assisted instruction had higher effect on the young children’s progress in mathematic concepts. The subject, derived through purposive sampling
method, was 40 second-year kindergarten pupils studying in the second semester of the academic year 2011 at Chomchon Ban Padung School,
under the jurisdiction of the Office of Songkla Elementary Educational Service Area 3, the Office of Basic Education Commission. Research
instruments consisted of a computer assisted instruction program for geometric shapes, 14 conventional lesson plans, 14 computer assisted
instruction plans, a 28-item test of mathematic concepts with 0.98 reliability value. Arithmetic means, standard deviation, and t-test were used in
data analysis.
The findings were as follows: 1) After using computer assisted instruction, the pupils’ progress in mathematic concepts was 31.96 % or in the
range of 26.14 – 37.79, with 95 % reliability. 2) After using conventional instruction, the pupils’ progress in mathematic concepts was 22.17 % or
in the range of 16.83 – 27.50, with 95 % reliability. 3) Using computer assisted instruction increased the pupils’ progress in mathematic concepts
more than the conventional instruction at the significant level of .05.
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การพัฒนาระบบงานอาจารยที่ปรึกษาออนไลน
Development of the Advisory Online System
กลอยใจ ครุฑจอน สมมาตร ผดุง และ นิธิพร รอดรัตษะ
Kloyjai Krutjon Sommart Phadung and Nitiporn Rodratsa
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

บทคัดยอ
งานวิจัยฉบับนี้พัฒนาขึ้นเพื่อใชเปนกรณีศึกษาโดยมีวัตถุประสงค ในการพัฒนาระบบงานอาจารยที่ปรึกษาออนไลน คณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยพัฒนาบน Web Application สถาปตยกรรมเปนแบบไคลเอนต/เซิรฟเวอร
(Client/Server) พัฒนาดวยภาษา PHP มีระบบจัดการฐานขอมูล MySQL
ระบบงานอาจารยที่ปรึกษาออนไลน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
พัฒนาขึ้นโดยมี
วัตถุประสงคเพื่อเก็บรวบรวมขอมูลนักศึกษา การใหขอคําปรึกษาและใหคําปรึกษา และสามารถเขาถึงขอมูลไดสะดวกรวดเร็วขึ้นแบบออนไลน
สนับสนุนการทํางานใหกับผูใชไดหลายกลุม ทั้ง นักศึกษา อาจารยที่ปรึกษา สาขาวิชา ฝายพัฒนานักศึกษา และผูบริหารที่เกี่ยวของ
ผลที่ไดจากการวิจัยครั้งนี้พบวาระบบงานอาจารยที่ปรึกษาออนไลน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัยสามารถเพิ่มความถูกตองของขอมูลลดขั้นตอนและระยะเวลาของกระบวนการตางๆ ในจัดการใหคําปรึกษาไดเปนอยางดี
คําสําคัญ : อาจารยที่ปรึกษาออนไลน ใหคําปรึกษา

Abstract
The research was studied to development of the advisory online system for faculty of Science and Technology Rajamangala University
of Technology Srivijaya was used on a case study. The system was implemented on web application (client/server) with PHP, using MySQL on
database management.
The advisory online system for faculty of science and technology Rajamangala University of Technology Srivijaya provides tools to
collect the data of students who would be problem. The users, including the students, officers, adviserare ask to access the data conveniently and
rapidly. In addition, the system supports the advisory online process such as registration, acquiring information, internship, evaluation, and public
relation.
The result indicated that the system improves the accurately of data and reduces processing time very well and systematically.
Keywords: Advisory online system, Advisory.
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การพัฒนาเครือ่ งกรองอากาศอิเล็กโตรสแตติกแบบอัตโนมัติ
Development of Automatic Electrostatic Air Filter
ศิศีโรตม เกตุแกว
คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง หัวหมาก บางกะป กรุงเทพมหานคร
E-mail : siseerot@ru.ac.th โทร. 081-4435753

บทคัดยอ
บทความนี้นําเสนอการพัฒนาเครื่องกรองอากาศอิเล็กโตรสแตติกแบบอัตโนมัติ ซึ่งไดทําการพัฒนา โดยการนําไมโครคอนโทรลเลอรเขา
มาชวยในการควบคุมการทํางาน ซึ่งประกอบดวย 2 สวนหลัก คือ สวนแรก เปนเครื่องระบบกรองอากาศแบบอิเล็กโตรสแตติก สวนที่สองเปนสวนที่
ไดทําการพัฒนาการสรางสวนควบคุมเพิ่มเติม เพื่อนํามาตรวจสอบการทํางานของระบบกรองอากาศ โดยสวนชุดควบคุมประกอบดวย วงจรตัวรับรู
กระแสไฟฟา (Sensor circuit) วงจรรีเลย (Relay) ไมโครคอนโทรลเลอร (Microcontroller) ใชสําหรับควบคุมการทํางานตามคําสั่งของซอฟตแวร
(Software) โดยการเขียนโปรแกรมสั่งงานดวยภาษาซี ในการทดสอบสวนควบคุมสามารถตรวจสอบและแสดงคากระแสไฟฟาไดอยางถูกตอง และ
สามารถนําไปใชควบคุมเครื่องกรองอากาศได โดยสามารถตรวจสอบกระแสไฟฟา คือ ตรวจสอบปริมาณฝุนที่เครื่องดักจับได และแสดงสถานะผาน
ทางหนาจอแอลซีดี (LCD) และหลอดแอลอีดี (LED) ตามที่ไมโครคอนโทรลเลอรประมวลผลได

Abstract
This paper presents the development of automatic electrostatic air filter controlling with a microcontroller. This research is composed
of a part of a static electric air filter and a control unit, the microcontroller, sensor circuits and a relay. The microcontroller embedded with a C
program is installed for controlling the work. The testing result is shown an current level as same as calculation. Testing with the electrostatic air
filter, the control unit can control air filter as a result, the microcontroller was used to calculate the current (dust quantity) that was shown on LED
light and LCD monitor.
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การวิเคราะหผลของตัวแปรที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง คาคาปาซิเตอรที่มีตอประสิทธิภาพมอเตอรไฟฟา
เหนี่ยวนําแบบคาปาซิเตอรสตารทและคาปาซิเตอรรัน
An Investigation of Parameter Effect to Capacitor-Start and Capacitor-Run Motor Performance
จันทนี เสือกอน ณรงค มั่งคั่ง และ คมกฤตย ชมสุวรรณ
Chantanee Suakon, Narong MungKung and Komkrit Chomsuwan
ภาควิชาครุศาสตรไฟฟา คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
E-mail: Chantaneepooh@gmail.com โทร 081-7594051

บทคัดยอ
บทความนี้นําเสนอผลการวิเคราะหประสิทธิภาพการทํางานของมอเตอรไฟฟาแบบคาปาซิเตอรสตารทและคาปาซิเตอรรันขนาด ½ แรงมา
โดยการเพิ่มและลดคาคาปาซิแตนซเพื่อหาผลการเปลี่ยนแปลงของกระแส ความเร็วและประสิทธิภาพขณะมอเตอรทํางานที่ขนาดแรงบิดโหลดเทากัน
จากผลการทดสอบพบวา เมื่อคาคาปาซิแตนซมากขึ้นจะไดการลดลงของความเร็วนอย ขณะที่กระแสจะเพิ่มขึ้น สวนประสิทธิภาพจะลดลง ผูวิจัยหวัง
วาผลการทดสอบนี้สามารถใชเปนขอมูลในการนํามอเตอรไปประยุกตใชใหเหมาะสมกับงานและการคนควาตอไป
คําสําคัญ : มอเตอรไฟฟาเหนี่ยวนําแบบคาปาซิเตอรสตารทและรัน คาปาซิเตอรรันมอเตอร คาปาซิเตอรรัน ประสิทธิภาพมอเตอร

Abstract
This paper presents the performance analysis of ½ hp capacitor start and run motor by increasing and decreasing the capacitance. The
changes of capacitors are used to find the result of the current, speed and efficiency compare with torque. This study reveals that the increasing
capacitance could reduce speed slightly while the current is increased but decreased in efficiency. The researcher hopes this study could be
beneficial and applicable for the operations and research.
Keywords: capacitor-start and capacitor-run motor capacitor start capacitor run motor performance.
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การวิเคราะหคุณภาพไฟฟากองบังคับการกองบิน 2
An Analysis of Wing II Headquarter Electrical Power Quality
สมชาย ออนสันทัด และ คมกฤตย ชมสุวรรณ
Somchai Onsantad and Komkrit Chomsuwan
ภาควิชาครุศาสตรไฟฟา คณะครุศาสตรอตุ สาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
E-mail: somchai_ons@rtaf.mi.th โทร 0837710666

บทคัดยอ
บทความนี้นําเสนอการสํารวจคุณภาพไฟฟา ในกองบังคับการกองบินที่ 2 ในสวนของปริมาณกระแสฮารมอนิกที่เกิดขึ้น ผลของการศึกษา
นี้อาจจะถูกนําไปใชเปนขอมูลนํารองสําหรับการปรับปรุง ใหหนวยงาน เพื่อปองกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากแรงดันไฟฟา ที่ขาดความสมบูรณ
สําหรับการสํารวจคุณภาพของไฟฟานี้จะสํารวจฮารมอนิกครั้งนี้ ที่ออกจากหมอแปลงโดยแสดงการวัดกระแสเปนคาอารเอ็มเอส รูปคลื่นและ
สเปคตรัมของกระแสฮารมอนิกในแตละการวัดจะถูกบันทึก ผลการวัดพบวา ผลรวมคาความผิดเพี้ยนอันเนื่องมาจากฮารมอนิกสําหรับรูปคลื่นกระแส
(THDi) อยูในชวง 8.37% - 25.14 % กระแสฮารมอนิกลําดับสูงสุดคือฮารมอนิกลําดับที่ 3 จากผลการวัดกระแสฮารมอนิกในกองบินที่ 2 พบวาอยูใน
ระดับที่นาพอใจ เนื่องจากไมเกินขีดจํากัดของความเชื่อถือไดของระบบไฟฟา
คําสําคัญ : คุณภาพไฟฟา กระแสฮามอรนิกส ความเชื่อถือ

Abstract
This paper presented the survey of electrical power quality for Wing II Headquarter in harmonics current occur. The results will use to
improve power quality system for reducing system damage from abnormal voltage. Power quality survey is performed to measure in R.M.S.
current wave from in low voltage side. It was found that the total harmonic distortions for current waveform (THDi) values were in duration of
8.37% - 25.48 %. The maximum harmonic currents order was the 3rd harmonic. From the measured results, the harmonic currents of the office area
were in a satisfied level because there was no exceed limitations under the reliability improvement.
Keywords: Power quality, Current harmonic.
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การพัฒนาแผนปารติเกิลบอรดจากวัสดุเหลือใชทางการเกษตร
Development of Particles Boards Material from Agricultural Wastes
ธนัช ศรีพนม1 และ วชิระ แสงรัสมี2
1

คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 2 คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ตําบลคลองหก อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110
E-mail : tanutt_s@hotmail.com โทรศัพท: 02 549 4744-5

บทคัดยอ
การวิจัย ในครั้งนี้ ไดกํ าหนดวัตถุประสงคการวิ จัย คือ เพื่อศึกษา พัฒนาและทดสอบแผนปารติเกิ ลบอรดจากวั สดุ เหลื อใช จากภาค
เกษตรกรรมในการผลิตแผนวัสดุประกอบเฟอรนิเจอร ในการพัฒนาวัสดุผสมเพื่อผลิตแผนปารติเกิลบอรดจากวัสดุเหลือใชจากภาคเกษตรกรรมที่
ไมไดนํามาใชประโยชน ซึ่งจะเปนแนวทางหนึ่งที่จะชวยในการสงเสริมการรีไซเคิลวัสดุเหลือใชใหเกิดมูลคาเพิ่ม และชวยสงเสริมสิ่งแวดลอม โดยมี
วิธีการดําเนินการวิจัย เริ่มจากการศึกษาทฤษฎีของวัสดุผสม ออกแบบสวนผสม หลอแผนผสมวัสดุทดสอบ โดยกําหนดขนาดแผนทดสอบ 500
×100×10 มม. ที่ไดจากการทดลองจํานวน 4 สูตร ในอัตราสวนผสมโดยน้ําหนัก คือ 5 : 1, 5 : 3 , 5 : 5 และ 5 : 7 เพื่อหาคุณสมบัติทางกายภาพ ไดแก
ความหนาแนน การพองตัวทางความหนา การดูดซึมน้ํา และคุณสมบัติทางกล ไดแก โมดุลัสยืดหยุน โมดูลัสของการแตกหัก
จากผลการศึกษาวิจัยและทําการทดลอง พบวา วัสดุผสมในอัตราสวน 5 : 7 มีความเหมาะสมในการที่จะนํามาผลิตเปนแผนปารติเกิลบอรด
เพราะวามีคาความหนาแนนสูง คาการพองตัวทางความหนาต่ํา และอัตราการดูดซึมน้ําต่ําที่สุด และจากการศึกษาสมบัติทางกล คาโมดุลัสยืดหยุน
และ โมดูลัสของการแตกหักก็สูงสอดคลองกันไปตามกัน ดังนั้นสวนผสมของโพลีเอสเตอรเรซิ่นสูงจะมีผลตอความแข็งแรงทางกลเพิ่มขึ้น
คําสําคัญ : แผนปารติเกิลบอรด วัสดุเหลือใชจากภาคเกษตรกรรม

Abstract
The objective of this research were to study develop and test the particles boards material from agricultural wastes to producing the composite
furniture .In the development of composite material to produce particles boards material from agricultural sector that is not utilized. This is one way to
help in promoting the recycling of waste material to have value added and enhance the environment. The methodology of this research were to study the
theory of composite material, mixing design ,sheet molding composite materials tested .The tested sheet size 500 ×100×10 mm. were obtained from 4 formulas
in a mixing ratio by weight were 5 : 1, 5 : 3 , 5 : 5 and 5 : 7 to determine the physical properties were density , thickness swelling, water absorption and
mechanical properties such as Modulus of Elasticity(MOE) and Modulus of Rupture ( MOR).
The results of this research and experiment showed that the material mixed in ratio 5 : 7 is suitable to be used to produce particles
boards because the high density , the low thickness swelling and the lowest water absorption. The studied of mechanical properties Modulus of
Elasticity (MOE) values and Modulus of Rupture (MOR) values were highly consistent as well. Thus, a high mixture of polyester resin can
increase affect of mechanical strength.
Keywords: Particles boards, Material form agricultural wastes.
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การประยุกตใชระบบควบคุมแผงโซลาเซลลใหเคลื่อนที่ตามดวงอาทิตย
Applied Sun Tracking System for Solar cell
ศุภชัย กวินวุฒิกุล
คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ถนนรังสิต - นครนายก ตําบลคลองหก อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110
E-mail : sripanom_s@yahoo.com โทรศัพท: 02 549 4744

บทคัดยอ
พลังงานแสงอาทิตยเปนทางเลือกที่สําคัญในการผลิตพลังงานไฟฟาจากพลังงานสะอาดชวยลดการเกิดภาวะโลกรอน แตแผงเซลล
แสงอาทิตยที่ใชกันโดยทั่วไปมีประสิทธิภาพการผลิตไฟฟาต่ํา คือประมาณ 5 – 17 % ในการวิจัยนี้เปนการทดลองเพื่อหาอัตราการเพิ่มขึ้นของ
ประสิทธิภาพแผงเซลลแสงอาทิตย ชนิดอะเมอรฟลิซิลิคอนที่ใชกระจกเงาสะทอนแสงเพิ่มความเขมรังสีแสงอาทิตยใหกับแผงเซลลพรอมกับการ
เคลื่อนที่แผงเซลลตามแนวการเคลื่อนที่ของดวงอาทิตย เปรียบเทียบกับประสิทธิภาพแผงเซลลแสงอาทิตยชนิดเดียวกันแตลักษณะการใชแตกตางกัน
อีก 2 รูปแบบคือ รูปแบบที่แผงเซลลไมเคลื่อนที่ตามดวงอาทิตย โดยเปรียบเทียบแบบที่มีการติดตั้งกระจกเงากับไมมีการติดตั้งกระจกเงา และรูปแบบ
ที่แผงเซลลเคลื่อนที่ตามดวงอาทิตย โดยเปรียบเทียบแบบที่มีการติดตั้งกระจกเงากับไมมีการติดตั้งกระจกเงา
ผลการวิ จัย พบวา แผงเซลลที่ ติดตั้ ง กระจกเงาและเคลื่ อ นที่ ต ามแนวเคลื่อ นที่ดวงอาทิ ตย มีป ระสิ ทธิ ภ าพเพิ่ มขึ้ น 15.33 % และมี
ประสิทธิภาพสูงกวาแผงเซลลที่เคลื่อนที่ตามแนวเคลื่อนที่ดวงอาทิตยและไมติดตั้งกระจกเงาคิดเปน 14.12 % สวนแผงเซลลที่ติดตั้งกระจกเงาและไม
เคลื่อนที่ตามแนวเคลื่อนที่ดวงอาทิตยมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 13.05 % และมีประสิทธิภาพสูงกวาแผงเซลลที่ไมเคลื่อนที่ตามแนวเคลื่อนที่ดวงอาทิตย
และไมติดตั้งกระจกเงาคิดเปน 11.89 %
คําสําคัญ : ระบบควบคุม การติดตามดวงอาทิตย โซลาเซลล

Abstract
Solar energy is an important alternative source for producing electricity from clean energy to reduce global warming. In general, the
power generation efficiency of the solar panels is low, around 5 to 17%. This study is to determine the rate of increasing in the efficiency of solar
panels: silicon with the mirror used to increase the light intensity for solar panels moving along the motion of the sun compared with the same type
of solar panels, but different in two operations. Stationary solar panels consist of mirror and no mirror and moving solar panels includes mirror
and no mirror.
The result showed that panels with mirrors moving along the sun path have the increasing efficiency 15.33%.Furthermore; it also has
higher efficiency than the panels without mirrors moving along the sun path 14.12%. Panels with mirrors not moving along the sun path have the
increasing efficiency 13.05%.It has higher efficiency than the panels without mirrors not moving along the sun path 11.89%.
Keywords: Control systems, Tracking the sun, Solar cells.
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การพัฒนาแมพิมพรีดอลูมิเนียมเสนรูปทรงตัน ดวยวิธกี ารรีดรอน
The Development of Aluminum Extrusion Solid Die for Heating
อัคครัตน พูลกระจาง1 และ ประวิทย พรมมา2
Akkarat Poolkrajang1 and Prawit Promma2
1

สาขาครุศาสตรเครือ่ งกล คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
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บทคัดยอ
การวิจัยครั้ งนี้มีวั ตถุประสงคเพื่อออกแบบและการพั ฒนาแมพิ มพ รีดอลูมิ เนี ยมเส นรู ปทรงตั นด วยวิธี การรี ดร อน โดยใชแมพิ มพ เบอร
01004007/82 ในการออกแบบและสรางแมพิมพ โดยเริ่มจากการวิเคราะหปญหาและชิ้นงานเสียที่เกิดจากการรีด จากนั้นทําการรางแบบโดยใชโปรแกรม
เขียนแบบคอมพิวเตอร และสรางแมพิมพรีดอลูมิเนียมเสนตามแบบที่ไดออกแบบไวจํานวน 1 ชิ้น โดยใชคามาตรฐาน 88– 1740L ซึ่งเลือกใชเหล็ก
เครื่องมืองานรอนเกรด H13 มีอุณหภูมิที่ 420 – 450 องศาเซลเซียส และใชความแข็งแรงทนตอแรงกระทําของเครื่องรีดไฮดรอลิกส 660 ตัน
ผลการวิจัยพบวา การทดสอบการทํางานแมพิมพรีดอลูมิเนียมเสนรูปทรงตันดวยวิธีการรีดรอน จากการทดลอง ความเร็วที่สามารถรีดงาน
ไดตามมาตรฐานและรีดไดดีที่สุดคือความเร็วรีดปรับตั้งไวที่ 3 มิลลิเมตร/ วินาที และการเปรียบเทียบคุณภาพการรีดอลูมิเนียมเสนรูปทรงตันดวย
วิธีการรีดรอน ผลจากการปรับตั้งความเร็วรีด 3 มิลิเมตร/วินาที ในการผลิตไดจํานวนที่ผลิตสินคาได 6 ครั้ง จากทดลองพบวา ชุดแมพิมพรีด
อลูมิเนียมเสนที่ผูวิจัยไดพัฒนาขึ้นมีจํานวนชิ้นงานดีรวม 2,471 กิโลกรัม ไมมีชิ้นงานเสียเลย คิดเปนเปอรเซ็นตไดเทากับรอยละ 100 จากการพัฒนา
แมพิมพใหมใหควบคุมการไหลไดดีสงผลทําขนาดชิ้นงานไดตามมาตรฐานที่กําหนดไว สามารถลดของเสียจากการผลิต โดยคิดเปนรอยละ 56
คําสําคัญ: แมพิมพรีดอลูมิเนียมเสน

Abstract
The objective of this study was to design and develop the of aluminum extrusion solid die for heating with the mold number
01004007/82 to design and construct molds. From analysis of the problem and part of the extrusion solid die for heating . Then the model using a
computer model. And a aluminum extrusion solid die for heating in accordance with the design of a product using the standard 88 - 1740L was a
tool steel hot-grade H13 temperature from 420 to 450 degrees Celsius, and the strength to withstand the force Hydraulics machine 660 tons.
The result of the research showed that the aluminum extrusion solid die for heating from experiments at the high performance
standards and service was the best speed roll set at 3 mm / sec. and compare the quality of aluminum extrusion solid die for heating speed is 3
mm/sec. In the production of manufactured goods were up to 6 times. The aluminum extrusion solid die for heating, the researcher has developed
a number of good parts and bad parts it is 2471 kg. As a percentage equal to 100 percent. The development of a new mold for flow control can
result in large part made possible by the standard. Reduce waste production of 56 percent.
Keyword: Aluminum Extrusion Die.
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การออกแบบและพัฒนาเครือ่ งเติมปริมาณออกซิเจนแบบผิวน้ํา
The Development of Aerator for Increase Oxygen in Water
วิรงรอง ประสานวงศ วินัย แพงคํา สถาพร ทานะวงศ และ อําพันธ จันทรพวง
Wirongrong Prasanwong, Winai Pangkam, Sathaphon Thaanawong and Ampun Junpung
สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
E-mail : wirongrong2@hotmail.com โทร. 089-9454140

บทคัดยอ
การพัฒนาเครื่องเติมปริมาณออกซิเจนแบบผิวน้ําในครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อสรางและออกแบบเครื่องเติมปริมาณออกซิเจนแบบผิวน้ําให
มีประสิทธิภาพในการเติมปริมาณออกซิเจนไดมากยิ่งขึ้น โดยไดทําการพัฒนาและออกแบบใบพัดใหมีลักษณะเปนทรงกรวยเพื่อใหเกิดการกระจาย
ตัวบนผิวน้ํา การทดสอบประสิทธิภาพในการทํางานของเครื่องเติมปริมาณออกซิเจนแบบผิวน้ําไดดําเนินการทดสอบ 2 ลักษณะ คือการทดสอบ
ประสิทธิภาพของอุปกรณปองกันมอเตอร และทดสอบหาปริมาณออกซิเจนที่เพิ่มขึ้นของเครื่องเติมปริมาณออกซิเจนแบบผิวน้ํา
การทดสอบอุปกรณปองกันมอเตอรของเครื่องเติมปริมาณออกซิเจนแบบผิวน้ํา พบวา วาเมื่อเกิดโหลดขึ้นขณะเครื่องกําลังทํางาน อุปกรณ
ปองกันมอเตอรสามารถตัดไฟที่จายใหกับมอเตอรไดตามคุณสมบัติที่ตั้งไว โดยที่อุปกรณปองกันมอเตอรจะสั่งการตัดไฟที่จายใหกับมอเตอรเฉลี่ยที่
25.32 A และการทํางานเครื่องเติมปริมาณออกซิเจนแบบผิวน้ําจะทํางานตอเนื่องเฉลี่ย 6 ชั่วโมงตอวัน สามารถเพิ่มปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ํา
(DO) ไดโดยเฉลี่ยเทากับ 8.29 - 9.2 mg/L ตอวัน
คําสําคัญ : เครื่องเติมปริมาณออกซิเจนแบบผิวน้ํา ปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ํา

Abstract
The arrangement does the research title about the aerator for Increase Oxygen in Water in this time, there is an objective for surface
aerator, has the efficiency more and more. The way operates to begin from the problem education and the possibility include the education seek
side document theory data that relate and design installation equipment structure on. The organizer of the research title, get test the efficiency in
the usability of the aerator for Increase Oxygen in Water model. There are two 2 subjects. First is to be efficiency test of the equipment protects
small stump hill. And second, is to test seek topmost efficiency of the surface aerator. From the result, the equipment test protects the motor of the
aerator for Increase Oxygen in Water effective the test that, when load go up while works. The equipment protects small stump hill can cut the
electricity that has paid to give with the motor follows location property keeps. By the equipment protects the motor will order to cut the electricity
that pays to give with the motor shares that 25.32 A. And the test finds that the aerator for Increase Oxygen in Water continues working to concern
share 6 hours per day and can increase oxygen that have dissolved in the water on the average equal to 8.29-9.2 mg/L per day.
Keywords: The aerator for Increase Oxygen, increase oxygen.
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ยางเบลนด 30/70 NR/NBR
Influence of Epoxidized Natural Rubber on Mechanical Properties and Fuel Oil Swelling
of 30/70 NR/NBR blend
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บทคัดยอ
งานวิจัยนี้เปนการนํายางธรรมชาติอิพอกไซด (ENR-25) มาใชเปนสารเพิ่มความเขากันไดเพื่อปรับปรุงสมบัติของคูยางเบลนดระหวางยาง
ธรรมชาติ (NR) กับยางไนไตรล (NBR) ในสัดสวนเบลนด 30 ตอ 70 โดยน้ําหนัก จากการศึกษาพบวาการผสมยาง ENR-25 รวมกับ 30/70 NR/NBR
ในปริมาณ 6 phr ทําใหสมบัติเชิงกลคือความตานทานตอแรงดึงและความตานทานตอการฉีกขาด เพิ่มขึ้น การตานทานบวมตัวในน้ํามันเชื้อเพลิง
(ดีเซล ไบโอดีเซล แกสโซลีน แกสโซฮอล 91 และแกสโซฮอล 95) ที่อุณหภูมิหอง สูงกวายางเบลนดที่ไมผสม ENR-25 การวิเคราะหสัณฐานวิทยา
ของคูยางเบลนดที่ผสมดวย ENR-25 จะแสดงการติดประสานที่ดีระหวางยางเบลนดซึ่งเปนผลจากการปรับปรุงความเขากันไดของคูยาง เบลนดดวย
ยาง ENR-25
คําสําคัญ: ยางธรรมชาติ ยางไนไตรล ยางธรรมชาติอิพอกไซด ยางเบลนด สารเพิ่มความเขากันได

Abstract
In this research, epoxidized natural rubber (ENR-25) was utilized as compatibilizing agent to improve the properties of rubber blend
between natural rubber (NR) and nitrile rubber (NBR) with composition of 30/70 phr/phr (30/70 NR/NBR). The addition of ENR-25 in blend
amount of 6 phr increased mechanical properties such as, tensile strength and tear resistance. Furthermore, the fuel oil resistance (Diesel,
Biodiesel, Gasoline, Gasohol 91 and Gasohol 95) at room temperature showed higher than the blend without ENR-25. Morphology study showed
good adhesion between NR and NBR phase in presence of ENR-25 in blend. It could be postulated that upon improvement compatibility between
rubber blend of NR and NBR by ENR-25.

Keywords: NR, NBR, Epoxidized natural rubber, Rubber blend, Compatibilizer.
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