มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก มีความยินดีอย่างยิ่ง ที่มหาวิทยาลัย
ราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา และมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดการ
ประชุมสัมมนาทางวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 7 การประชุม
วิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 4 หัวข้อ “การวิจัยเพื่อพัฒนา
ท้ อ งถิ่ นมุ่ ง สู่ ป ระชาคมอาเซี ยน” และการประชุ มวิ ช าการราชนคริ นทร์ วิ ช าการและวิ จั ย
ครั้งที่ 7 ระหว่างวันที่ 14-16 พฤษภาคม 2557 ในครั้งนี้
นับเป็นความร่วมมือทางวิชาการของสถาบันการศึกษา ทั้ง 6 แห่ง และ มีนักวิจัย
นักวิชาการ จากสถาบันการศึกษา หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เข้าร่วมมากขึ้นทุกปี
ทําให้เกิดเวทีที่นักวิจัย นักวิชาการ ตลอดจนนักศึกษา ได้พบปะแลกเปลี่ยนความเห็นและ
ประสบการณ์ เผยแผ่พัฒนาการวิจัยและนวัตกรรม ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์กร
สังคม ประเทศชาติ และสามารถนําองค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัยไปใช้ให้เกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลอย่างแท้จริง
ขอแสดงความชื่นชมกับคณะผู้ดําเนินงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา
อั น ได้ แ ก่ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พระนครศรี อ ยุ ธ ยา มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เทพสตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
และมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ราชนคริ น ทร์ ร่ ว มกั บ สถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นา มหาวิ ท ยาลั ย
เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ในความมุ่งมั่นจัดการประชุมสัมมนาทางวิชาการในครั้งนี้
จนประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงค์

(ศาสตราจารย์ ดร.สิน พันธุ์พินิจ)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา และมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีร าชมงคลตะวั นออก จั ด การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลั ยราชภั ฏกลุ่มศรี อยุธยา
ครั้งที่ 4 หัวข้อ “การวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นมุ่งสู่ประชาคมอาเซียน” การประชุมวิชาการ “ราชนครินทร์
วิชาการและวิจัย ครั้งที่ 7” และการประชุมสัมมนาทางวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ครั้ ง ที่ 7 ในระหว่ า งวั น ที่ 14-16 พฤษภาคม 2557 ณ โรงแรมชลจัน ทร์ พั ท ยา รี ส อร์ ท จั ง หวั ด ชลบุ รี
มีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมความรู้และ นําผลงานวิจัยของอาจารย์ นัก วิจัย และนักศึกษา เผยแพร่ใ น
วงกว้ า ง ซึ่ ง จะส่ ง ผลในการนํ า องค์ ค วามรู้ สู่ ก ารปฏิ บั ติ ใ ห้ เ กิ ด ประโยชน์ ยิ่ ง ขึ้ น ทั้ ง ส่ ง เสริ ม การเรี ย นรู้
ตลอดชี วิ ต ในชุ ม ชนท้ อ งถิ่ น เสริ ม สร้ า งความรู้ ค วามเข้ า ใจในคุ ณ ค่ า ความสํ า นึ ก และความภู มิ ใ จ
ในวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ ประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัย
ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรอื่นทั้งในและต่างประเทศเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อก้าวสู่
อาเซียน และเป็นฐานความรู้ให้แก่ชุมชน สังคม อย่างแท้จริงต่อไป
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ราชนคริ น ทร์ ขอขอบพระคุ ณ ศาสตราจารย์ ดร.ปิ ย ะวั ติ บุ ญ -หลง
ผู้อํานวยการสถาบันคลังสมองของชาติ ที่ให้เกียรติมาบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง “การเสริมสร้างเครือข่าย
มหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาสังคม ชุมชน ท้องถิ่น” ในครั้งนี้ ขอขอบคุณคณะกรรมการประเมินผลงานวิจัยที่ได้
เสียสละเวลาอันมีค่าในการประเมินผลงานวิจัยเพื่อนําเสนอและตีพิมพ์ในเอกสารเล่มนี้ และขอขอบคุณ
คณะทํางานของสถาบันวิจัยและพัฒนาทุกคนที่อํานวยการจัดประชุมวิชาการครั้งนี้ และขอขอบคุณผู้ส่ง
ผลงานวิจัยเข้าร่วมนําเสนอและตีพิมพ์ ทุกท่าน ตลอดจนผู้มีส่วนร่วมในการจัดงานทุกท่านที่ได้ให้การ
สนับสนุนการจัดประชุมในครั้งนี้จนประสบความสําเร็จด้วยดี

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุทัย ศิริภักดิ์)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

สารจากผูอาํ นวยการสถาบันวิจยั และพัฒนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ก้าวเข้าสู่ปีที่ 7 แล้วในการประชุมสัมมนาวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ปีนี้
นับเป็นโอกาสดี ที่มีเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการเพิ่มขึ้น โดยได้รับเกียรติจากมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรี
อยุธยา ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ร่วมเป็นเจ้าภาพ จัดการ
ประชุมสัมมนาทางวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 4 ในหัวข้อ “การวิจัยท้องถิ่นมุ่ง
สู่ประชาคมอาเซียน” และมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ร่วมจัดการประชุมวิชาการราชนครินทร์วิชาการและ
วิจัย ครั้งที่ 7 ทําให้เกิดความเข้มแข็งทางวิชาการเพิ่มขึ้น ขณะเดียวกันเจ้าภาพร่วมจากหน่วยงานทั้งภาครัฐ
และเอกชน ยังคงเหนียวแน่นให้การสนับสนุนการประชุมสัมมนาวิชาการครั้งนี้ แม้ในช่วงนี้ ชาติของเราจะเกิด
วิกฤตมีความแตกแยกทางความคิด และหาบทสรุปที่ลงตัวทําให้พอใจทุกฝ่ายยังไม่ได้
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมฉบับนี้ จึงมีจํานวนเรื่องมากเป็นพิเศษกว่าปีก่อนๆ หลายท่านมีความ
ต้องการให้ผลิตเป็นซีดีเผยแพร่อย่างเดียวเพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย แต่คงไม่สะดวกสําหรับการหยิบขึ้นมาอ่านในที่
ใดๆ ก็ได้ ใครที่ไม่มีเครื่องมือช่วย เช่น คอมพิวเตอร์หรืออินเตอร์เน็ต ก็อ่านได้ หยิบไปนั่งอ่านที่ไหนก็ได้ ไม่ต้อง
หาปลั๊กไฟหรือแบตเตอรี่ให้เปลืองพลังงาน สําหรับท่านที่ไม่ชอบแบกหนังสือ สามารถเปิดอ่านได้จากเว็บไซด์
ของสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกที่เว็บไซต์ http://ird.rmutto.ac.th
สามารถขยายตัวหนังสือให้โต อ่านสบายตาขึ้น
ขอขอบพระคุณเจ้าภาพทุกหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ที่ร่วมมือร่วมแรง อย่างแข็งขัน จนการจัด
ประชุมสัมมนาวิชาการครั้งนี้ ประสบผลสําเร็จตามวัตถุประสงค์ ขอขอบพระคุณผู้นําเสนอผลงานทั้งภาคบรรยาย
และโปสเตอร์ ที่ได้ร่วมสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณค่า และขอบพระคุณประธาน เลขานุการ และผู้ทรงคุณวุฒิ
ทุ ก ท่ า นที่ ช่ ว ยแนะนํ า ให้ ข้ อ คิ ด ดี ๆ หวั ง ว่ า ในปี ต่ อ ๆ ไป คงได้ รั บ ความร่ ว มมื อ ด้ ว ยดี อ ย่ า งเช่ น นี้ อี ก
พบกันครั้งหน้า ในการประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 8

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชงโค แซ่ตั้ง)
ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

บทบรรณาธิการ
ต้องขอกล่าวขอบคุณและชมเชยในความสําเร็จ ของงานจัดการประชุมสัมมนาวิชาการ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 7 การประชุมสัมมนาทางวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่ม
ศรีอยุธยา ครั้งที่ 4 หัวข้อ “การวิจัยท้องถิ่นมุ่งสู่ประชาคมอาเซียน” และการประชุมวิชาการราชนครินทร์วิชาการ
และวิจัย ครั้งที่ 7 ณ โรงแรมชลจันทร์ พัทยา รีสอร์ท จังวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 14-17 พฤษภาคม 2557 ทั้งนี้ด้วย
ความร่วมมือของทุกหน่วยงาน รวมทั้งส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และเอกชนที่ร่วมเป็นเจ้าภาพสนับสนุน
การจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการครั้งนี้ จนประสบผลสําเร็จอย่างดียิ่ง โดยเฉพาะปีนี้มีความร่วมมือ จัดการ
ประชุมร่วมกันจาก 3 หน่วยงาน จึงทําให้มีเรื่องส่งเข้าร่วมประชุมทั้งภาคบรรยาย จํานวน 80 เรื่อง ภาคโปสเตอร์
จํานวน 89 เรื่อง รวมทั้งสิ้น 169 เรื่อง ซึ่งถือว่าเป็นการจัดสัมมนาทางวิชาการที่มีเรื่องส่งเข้าร่วมงานมีจํานวนมาก
เป็นพิเศษ และที่สําคัญยิ่งคือ ผู้ทรงคุณวุฒิฝ่ายวิชาการ (Peer reviewer) ทุกๆ ท่านที่ช่วยกันตรวจผลงาน เพื่อให้
ผลงานที่จะนําเสนอและตีพิมพ์ใน Proceedings ฉบับนี้ ได้มาตรฐานในระดับชาติ สามารถนําไปอ้างอิงใช้ในการ
ขอจบการศึกษาของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา หรือใช้ขอผลงานทางวิชาการเพื่อเพิ่มคุณวุฒิได้
จากผลการประเมินสรุปโดยภาพรวม จากแบบสอบถามผู้เข้าร่วมสัมมนาวิชาการในครั้งนี้ ผลออกมาได้รับ
ความพึงพอใจ และประโยชน์จากภาพรวมของการจัดประชุมวิชาการในครั้งนี้ ในระดับมากที่สุด จึงนับได้ว่าการ
จัดงานในครั้งนี้ได้รับผลสําเร็จตามเป้าหมาย ทั้งจากความร่วมมือของทุกหน่วยงาน คณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ของ
ทุ กมหาวิ ทยาลั ยฯ ที่ เป็ นคณะกรรมการ ได้ ช่ วยกั นสร้ างสรรค์ งานจนสํ าเร็ จได้ ด้ วยดี และที่ ลื มเสี ยไม่ ได้ คื อ
เจ้าหน้าที่ทุกๆ ท่าน ที่ช่วยกันจัดงานด้วยดี และคณะกองบรรณาธิการ คณะผู้จัดทํา ที่ช่วยกันตรวจพรูฟผลงาน
จน Proceedings ฉบับนี้ สามารถตีพิมพ์ได้อย่างรวดเร็ว แค่เพียงเดือนเศษๆ ก็สามารถตีพิมพ์รูปเล่ม ส่งให้
นักวิจัยสามารถนําไปใช้ประโยชน์ ประกอบผลงานได้อย่างรวดเร็ว ทั้งนี้เป็นเพราะความร่วมมือร่วมใจ ของทุกๆ
ท่าน ที่มองภาพรวมความสําเร็จของงานเป็นที่ตั้ง ไม่ย่อท้อต่อความเหน็ดเหนื่อย ทางกองบรรณาธิการต้อง
ขอขอบคุณทุกๆ ท่าน มา ณ โอกาสนี้ด้วย
ส่วนในปี 2558 ทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ก็คงจะดําเนินการจัดการประชุมสัมมนา
ทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 8 ณ โรงแรมในเมืองพัทยา อีกเช่นเคย ใน
ประมาณเดือนพฤษภาคม 2558 เช่นเคย จึงขอเชิญชวน นักวิจัยทุกท่านเตรียมผลงาน เพื่อส่งเข้าร่วมงานในปีหน้า
และทางกองบรรณาธิการก็หวังว่า คงได้รับความร่วมมือ ร่วมใจจากทุกๆ ท่านเช่นเคย พร้อมนี้ ขอกล่าวคํา
ขอบคุณทุกๆ ท่าน ที่ร่วมมือ ช่วยกันจนงานสําเร็จด้วยดีเกินคาดหวัง และขอขอบคุณล่วงหน้าสําหรับนักวิจัย ที่
เตรี ยมผลงานเข้ าร่ วมในปี 2558 มา ณ โอกาสนี้ ท้ายนี้ ขออวยพร ให้ทุ กท่าน จงประสบแต่ ความสุ ขความ
เจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน สมดังตั้งใจทุกๆ ประการ....เทอญ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระพล แจ่มสวัสดิ์
บรรณาธิการ
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สารบัญ
หน้า
สารจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก.........................................................................................................................
สารจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์..........................................................................................................................................
สารจากผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา.....................................................................................................................................................
สารจากบรรณาธิการ............................................................................................................................................................................................
สารบัญ.................................................................................................................................................................................................................
โครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการ...................................................................................................................................................................
คําสั่งแต่งตัง้ คณะกรรมการดําเนินการโครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการ.....................................................................................................
กําหนดการนําเสนอผลงานวิจัย ..........................................................................................................................................................................
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ภาคบรรยาย
วันที่ 14 พฤษภาคม 2554 (ห้องประชุมริมทะเล)
Session 1 ศึกษาศาสตร์
การศึกษากลยุทธการสอนของครูภาษาอังกฤษสําหรับโครงการห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษโรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์)...........
คุณปภาวรินทร์ ศาลา
การศึกษาแนวทางการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของวิทยาลัยพิชญบัณฑิต................................................
คุณเนารุ่ง วิชาราช
การสร้างสภาพแวดล้อมทางการเรียนจากเทคโนโลยีเสมือนจริง โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ เรื่องระบบสุริยะ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ............................................................................................................
คุณนงคราญ ศรีสะอาด คุณสรัญญา เชื้อทอง และ คุณสุรพล บุญลือ
การพัฒนากระบวนการการจัดการเรียนการสอนแบบ 3 ประสานเพื่อส่งเสริมทักษะการแสวงหาความรู้ รายวิชาทักษิณศึกษา
สําหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง .........................................................................................................................................
คุณไพฑูรย์ ทองสม และ คุณสรกฤช มณีวรรณ
(ห้องประชุมวารี)
Session 1 กลุ่มอาหารและเกษตร
ผลของใยอาหารจากแกนสับปะรดต่อคุณภาพของชิฟฟอนเค้ก.............................................................................................................................
โดย คุณประดิษฐ์ คําหนองไผ่
การศึกษาอายุการวางจําหน่ายของข้าวหุงสุกเร็ว...................................................................................................................................................
โดย คุณใจทิพย์ วานิชชัง คุณผดุงศักดิ์ วานิชชัง คุณนฤมล บุญกระจ่าง และ คุณเพียงขวัญ วานิชชัง
การศึกษาคุณภาพด้านสีของข้าวนึ่งที่ผลิตเป็นการค้า............................................................................................................................................
โดย คุณผดุงศักดิ์ วานิชชัง คุณใจทิพย์ วานิชชัง และ คุณเพียงขวัญ วานิชชัง
การปรับปรุงผลิตภาพการดําเนินงานโรงสีข้าวสหกรณ์..........................................................................................................................................
โดย คุณผดุงศักดิ์ วานิชชัง คุณใจทิพย์ วานิชชัง และ คุณสมควร มณีพิทักษ์สันติ
สมรรถนะการผสมของข้าวโพดหวาน 5 พันธุ์ ในการปลูกโดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์..........................................................................................................
โดย คุณพรทิพย์ พรสุริยา คุณปราโมทย์ พรสุริยา และ คุณปฏิยุทธ์ ขวัญอ่อน
การพัฒนาสูตรอาหารสําหรับการเพาะเลี้ยงโปรโตคอร์มกล้วยไม้ป่ากะเรกะร่อน..................................................................................................
โดย คุณสุนิษา กันเอี้ยง และ คุณวราภรณ์ ฉุยฉาย
Session 2 กลุ่มอาหารและเกษตร (ต่อ) / วิทยาศาสตร์
ประสิทธิภาพการสืบพันธุ์ของไก่ชนลูกผสมเทพสตรี ชั่วอายุที่ 1 และสมรรถภาพการเจริญเติบโตของไก่ชนลูกผสมเทพสตรี ชั่วอายุที่ 2............
โดย คุณอําพล จุปะมัดถา และ คุณประมวล แซ่โค้ว
ความหลากหลายทางชีวภาพของนกป่าหนองช้างนอนจังหวัดลพบุรี....................................................................................................................
โดย คุณพงศ์ศรัณย์ จันทร์ชุ่ม และ คุณขจรศักดิ์ จัยวัฒน์
ความหลากหลายของไรโซเบียมโสน ในอําเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา...............................................................................................
โดย คุณสุจิตกัลยา มฤครัฐอินแปลง
การคัดเลือกมันที่เหมาะสมเพื่อผลิตเป็นอาหารเพาะเลี้ยงเชื้อ Penicillium sp. .................................................................................................
คุณวนิดา มดแดง และ คุณวิไลลักษณ์ โคมพันธุ์
คุณภาพของน้ําเชื้อและกลไกที่ควบคุมการเคลื่อนที่สเปิร์มปลาตะเพียนขาว........................................................................................................
โดยคุณรัชดาภรณ์ อินทเกษร คุณปฏิญญา อ้นขวัญเมือง คุณสุบัณฑิต นิ่มรัตน์ และ คุณวีรพงศ์ วุฒิพันธุ์ชัย
จ
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สารบัญ (ต่อ)
หน้า
คุณภาพน้ําเชื้อและการแช่เย็นน้ําเชื้อหอยนางรมปากจีบ......................................................................................................................................
โดย คุณสุกัญญา มากทรัพย์ คุณสุบัณฑิต นิ่มรัตน์ และ คุณวีรพงศ์ วุฒิพันธุ์ชัย
Session 3 กลุ่มวิทยาศาสตร์
นวัตกรรมในการจําแนกเด็กชายปกติและออทิสติกโดยใช้พื้นฐานของลายนิ้วมือ..................................................................................................
โดย คุณอรุณชัย ตั้งเจริญบํารุงสุข คุณกมลวรรณ ตั้งเจริญบํารุงสุข คุณชูชาติ ธรรมเจริญ คุณทยุ บุตรประดิษฐ์ คุณจงรักษ์ อังกุราภินันท์
โดย และ คุณกานดา โต๊ะถม
ผลของสารสกัดพริกไทยดําต่อ Methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) T18 ในหมึกแปรรูป..............................................
โดย คุณสุบัณฑิต นิ่มรัตน์ คุณพรพิมล สุดแสวง และ คุณวีรพงศ์ วุฒิพันธุ์ชัย
ผลของสารสกัดพริกไทยดําต่อแบคทีเรียกลุ่มเฮทเทอโรโทรปทั้งหมดในหมึกแปรรูป............................................................................................
โดย คุณสุบัณฑิต นิ่มรัตน์ คุณพรพิมล สุดแสวง คุณไตรมาศ บุญไทย และ คุณวีรพงศ์ วุฒิพันธุ์ชัย
ผลของสารสกัดพริกไทยดําต่อแบคทีเรียก่อโรค Pseudomonas aeruginosa DS001 ในหมึกแปรรูป.................................................................
โดย คุณสุบัณฑิต นิ่มรัตน์ คุณพรพิมล สุดแสวง คุณพีรพัตน์ สุพรรณพันธุ์ และ คุณวีรพงศ์ วุฒิพันธุ์ชัย
Effect of Antibiotics on Sperm Viability and Pseudomonas Counts in Chilled Storage for Banana Prawn
(Penaeus merguiensis) Spermatophores.....................................................................................................................................................
By Subuntith Nimrat, Treerat sooksawat and Verapong Vuthiphandchai
Effect of Antibiotics on Sperm Viability and Gram Negative Bacterial Counts in Chilled Storage for Banana Prawn
(Penaeus merguiensis) Spermatophores.....................................................................................................................................................
By Subuntith Nimrat, Treerat sooksawat and Verapong Vuthiphandchai
โครงการวิจัยพัฒนาชุดโครงการวิจัยและพัฒนาชุดป้องกันสารพิษระดับสูง Level A ...................................................................................................
โดย คุณสมพล หอมจําปา
วันที่ 15 พฤษภาคม 2557 (ห้องประชุมริมทะเล)
Session 2 กลุ่มศึกษาศาสตร์ (ต่อ)
การพัฒนาแบบสอบที่ใช้ในการสอบรวบยอดของนักศึกษาหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร
ของวิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุขกาญจนาภิเษก ปีการศึกษา 2554....................................................................................
คุณวินัย สยอวรรณ คุณอรุณี ยันตรปกรณ์ คุณเจษฎา อุดมพิทยาสรรพ์ คุณสุดารัตน์ สิทธิ
การมีส่วนร่วมของนักศึกษาในการประกันคุณภาพการศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก.........................
คุณวินัย สยอวรรณ
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้เทคโนโลยีเพื่อการสอนคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษา เขตจังหวัดปทุมธานี นครนายกและสระบุรี.......................
คุณพัชรินทร์ เศรษฐีชัยชนะ และ คุณอังสนา จั่นแดง
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานและการบริหารทีมงานเชิงกลยุทธ์ที่มีความสัมพันธ์กับการรับรู้การดําเนินงานของผู้บริหารตัวแทน
บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)................................................................................................................................................
คุณวาฑิต ไชยพฤกษ์ และ คุณไกรฤกษ์ ปิ่นแก้ว
ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ เพื่อตอบสนองความต้องการผู้ประกอบการ
สู่มาตรฐานอาเซียน กรณีศึกษากลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร......................................................................................................................................
คุณภิญญาพัชญ์ นาคภิบาล คุณพรรษวดี พงษ์ศิริ และ คุณฑัตษภร ศรีสุข
การสร้างกระบวนการเรียนรู้ในการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมให้กับเยาวชนเกี่ยวกับการจัดการ
การใช้ประโยชน์ของของป่า ในบริเวณพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาปู-่ เขาย่า อําเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง...........................................................
คุณวัฒนณรงค์ มากพันธ์ และ คุณเสาวลักษณ์ รุ่งตะวันเรืองศรี
การศึกษาที่มาและความหมายของคําสแลงในนิตยสารบันเทิงและนิตยสารธุรกิจการเมืองรายสัปดาห์................................................................
คุณรัตนา สังข์โชติ
Session 3 กลุ่มศึกษาศาสตร์ (ต่อ) / มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
การศึกษาปัญหาด้านโซ่อุปทานของโรงงานแปรรูปกล้วยในเขตภาคเหนือตอนล่าง.........................................................................................................
คุณพินิจ บุญเอี่ยม และ คุณภาณุ บูรณจารุกร
การศึกษาการจัดการทรัพยากรป่าไม้แบบมีส่วนร่วมของชุมชนหนองช้างนอน จังหวัดลพบุรี...............................................................................
คุณคมกริช บุญเขียว
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สารบัญ (ต่อ)
หน้า
โครงการวิจัยการบูรณาการการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาคุณค่าความหลากหลายทางชีวภาพ กรณีศึกษาการอนุรักษ์
และฟื้นฟูคลองตาสังข์ด้วยปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพชนิดน้ํายึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาชาวบ้าน...................................................
คุณชลพรรณ ออสปอนพันธ์
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรในวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิคพิชญบัณฑิต อําเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี.........................................................
คุณธีรวัฒน์ หินแก้ว คุณสมชาติ โสนะแสง และ คุณธีระศักดิ์ บึงมุม
Session 4 กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ต่อ) / บริหารธุรกิจและการจัดการ
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจในการป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของนักเรียนหญิง ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น สังกัดกรมสามัญศึกษา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 ในจังหวัดชลบุรี................................................................................................................................
คุณไพฑูรย์ พันธ์แตง คุณชนัญชิดาดุษฏี ทูลศิริ และ คุณสุวรรณา จันทร์ประเสริฐ
การศึกษาผลกระทบและการปรับตัวของชุมชนต่อปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง กรณีศึกษาชุมชนชายฝั่งทะเลบริเวณอ่าวไทยตอนบน...................................
คุณสวรรยา ธรรมอภิพล
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสําเร็จของบรรณารักษ์ นักสารสนเทศในการปฏิบัติงานห้องสมุดเฉพาะ ศูนย์สารสนเทศสังกัดหน่วยงานราชการ
รัฐวิสาหกิจ และองค์การมหาชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล................................................................................................................
คุณสุรัชนี เปี่ยมญาติ และ คุณวิภา ศุภจารีรักษ์
Session 5 กลุ่มบริหารธุรกิจและการจัดการ (ต่อ)
แบรนด์ไทยแลนด์: การวัดคุณค่าแบรนด์ประเทศไทยจากภาพลักษณ์ และบุคลิกภาพด้านการท่องเที่ยว.............................................................
คุณกฤชณัท แสนทวี
ปัจจัยทางการตลาดเพื่อพัฒนาภาพลักษณ์วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน................................................................................................................
คุณภาวิณีย์ มาตแม้น
ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์และบริการ ร้านค้าปลีกขนาดเล็กของผู้บริโภค
ในเขตเทศบาลนคร จังหวัดนครราชสีมา...............................................................................................................................................................
คุณปวีณา อาจนาวัง และ คุณฉัตรชัย อินทสังข์
การศึกษารูปแบบการบริหารจัดการสถาบันอุดมศึกษา.........................................................................................................................................
คุณจิตต์ผจง สุขะตุงคะ และ คุณพงศ์รัชต์ธวัช วิวังสู
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าทางอินเตอร์เน็ตของผู้หญิงในจังหวัดอุดรธานี......................................................................................
คุณสมจิตร พิมพ์ศรี คุณยุพดี ทองโคตร และ คุณอดุลย์ บัวปัด
การออกแบบพัฒนาตราสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชนสะตอน จังหวัดจันทบุรี..........................................................................................................
คุณนาวี เปลี่ยวจิตร์ คุณณัฐชานันท์ สมบัติประธาน คุณปฏิวัติ สุริโย และ คุณเข็มชาติ เชยชม
(ห้องประชุมวารี)
Session 4 กลุ่มวิทยาศาสตร์ (ต่อ) / วิศวกรรมศาสตร์
การอนุรักษ์พลังงานในวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค.) .....................................................................................................................
โดย คุณวิรัติ นุมัติ คุณกิตติศักดิ์ วิธินันทกิตต์ และ คุณณัฐพล รุ่นประแสง
ผลการศึกษาเทคนิคการหุงข้าวด้วยหม้อหุงข้าวไฟฟ้าแบบประหยัดพลังงาน........................................................................................................
โดย คุณเจริญมิตร วรเดช และ คุณวรากร คําแก้ว
การวิจัยและพัฒนาเครื่องใส่ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพในการปลูกพืชพลังงาน.................................................................................................................
โดย คุณผดุงศักดิ์ วานิชชัง คุณใจทิพย์ วานิชชัง คุณสมบัติ เตมียสถิต และ คุณเพียงขวัญ วานิชชัง
การพัฒนาเครื่องคัดแยกกากข้าวกล้องแบบถังหมุนสําหรับธุรกิจชุมชน................................................................................................................
โดย คุณผดุงศักดิ์ วานิชชัง คุณใจทิพย์ วานิชชัง และ คุณเพียงขวัญ วานิชชัง
หุ่นยนต์สํารวจรุ่น 2...............................................................................................................................................................................................
โดย คุณสถาพร คีรีต๊ะ คุณสุรสิทธิ์ แสนทอน และ คุณปรมัต สุขสายอ้น
สมบัติทางกลของเหล็กกล้าที่ผ่านกระบวนการทางความร้อนแตกต่างกัน.............................................................................................................
โดย คุณนิรภัฎ ห้วยเรไร
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สารบัญ (ต่อ)
หน้า
Session 5 กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์ (ต่อ)
เครื่องดูแลไม้กระถางควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ Z8Encore.....................................................................................................................
คุณสมนึก เครือสอน
การพัฒนาเครื่องสูบน้ําแบบก้นหอยที่ขับเคลื่อนด้วยลม........................................................................................................................................
โดย คุณชาญชัย วิรุณฤทธิชัย และ คุณพลกฤต กฤชไมตรี
แนวทางการเลือกอุปกรณ์ในงานปรับอากาศและระบายอากาศ สําหรับหมวดคุณภาพสิ่งแวดล้อมในอาคาร LEED............................................
โดย คุณนิรันดร์ แสงพุ่ม และ คุณวรรณวิทย์ แต้มทอง
แนวทางการเลือกอุปกรณ์ในงานปรับอากาศและแสงสว่าง สําหรับหมวดพลังงานและบรรยากาศในอาคาร LEED.............................................
โดย คุณนิรันดร์ แสงพุ่ม และ คุณวรรณวิทย์ แต้มทอง
การจัดลําดับความสําคัญโครงการก่อสร้างงานชลประทานขนาดกลาง.................................................................................................................
โดย คุณธนัท ต้นประสงค์ และ คุณกําพล ทรัพย์สมบูรณ์
ผลของอนุภาคนาโนเงินต่อสมบัติการดูดกลืนแสงของฟิล์มไททาเนียมไดออกไซด์................................................................................................
โดย คุณชานุ โพธิพิทักษ์ คุณจันทรัสจ์ วุฒิสัตย์วงศ์กุล และ คุณสุขเกษม จารุวิจิตร์
Session 6 กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์ (ต่อ) / สถาปัตยกรรม / โลจิสติกส์
แนวทางการพัฒนาอินเวอร์เตอร์สําหรับไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อใช้ในครัวเรือน..........................................................................................
โดย คุณปพณ สะอาดยวง
การระบุตําแหน่งของแหล่งกําเนิดเสียง ด้วยวิธีการใช้กลุ่มของไมโครโฟนหลายตัว...............................................................................................
โดย คุณอํานวย วงศ์จริต และ คุณสุขสันติ์ นุ่นงาม
การพัฒนาจานหยอดเมล็ดของเครื่องหยอดเมล็ดข้าวโพด.....................................................................................................................................
โดย คุณประดิษฐ์ เภสัชมาลา และ คุณอนุศาล เพิ่มสุวรรณ
ผลกระทบต่อการตัดสินใจเลือกซื้อบ้านเดี่ยว กรณีศึกษา : บริษัท เอ็น.ซี.เฮ้าสซิ่ง จํากัด (มหาชน) .....................................................................
โดย คุณธรรศ กติกาวงศ์ขจร และ คุณสุชาติ เอื้อไตรรัตน์
การประยุกต์ใช้เทคนิคลีนในกระบวนการนําเข้า ส่งออก ของแผนกโลจิสติกส์ กรณีศึกษา: บริษัท ชองตาเซีย จํากัด..........................................
โดย คุณสิริกุล กัวศรี
Session 7 กลุ่มแพทยศาสตร์
ผลของการดูแลแบบเอื้ออาทรของสแวนสันต่อการทํากิจวัตรประจําวันและความผาสุกของผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดสมอง..................................
โดย คุณอัญชุลี ไชยวงศ์น้อย คุณพรชัย จูลเมตต์ และ คุณวารี กังใจ
ผลของการนวดหน้าท้องร่วมกับการมีส่วนร่วมของครอบครัวต่ออาการท้องผูกในผู้ป่วยสูงอายุที่มีภาวะนอนติดเตียง..........................................
โดย คุณคิ้ม ทศพักดิ์ คุณพรชัย จูลเมตต์ และ คุณนัยนา พิพัฒน์วณิชชา
ผลของโปรแกรมสร้างเสริมสัมพันธภาพต่อสัมพันธภาพระหว่างบุคคล และความพึงพอใจในชีวิตของผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์คนชรา...........
โดย คุณรัตนาภรณ์ วัฒนา คุณวารี กังใจ และ คุณรวีวรรณ เผ่ากัณหา
ผลลัพธ์ของโปรแกรมสอนงานผู้ดูแลในการดูแลเท้าผู้ป่วยเบาหวานที่มีข้อจํากัดในการมองเห็น...........................................................................
โดย คุณกมลพร ตะกรุดแจ่ม คุณชนัญชิดาดุษฎี ทูลศิริ และ คุณสมสมัย รัตนกรีฑากุล
ผลของโปรแกรมส่งเสริมการรับรู้แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพต่อพฤติกรรมสุขภาพของผู้สูงอายุโรคแผลในกระเพาะอาหาร..............................
โดย คุณณภัทรพร น้อยรูปเรา คุณพรชัย จูลเมตต์ และ คุณประนอม โอทกานนท์
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการควบคุมน้ําของผู้ป่วยไตเรื้อรังระยะสุดท้ายที่ได้รับการรักษาโดยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม.................
โดย คุณกฤษณา พรามณี คุณภาวนา กีรติยุตวงศ์ และ คุณสุภาภรณ์ ด้วงแพง
ผลของการดูแลแบบเอื้ออาทรของสแวนสันต่อความผาสุกในผู้สูงอายุโรคมะเร็งศีรษะและคอที่ได้รับรังสีรักษา...................................................
โดย คุณปภาวรินทร์ สุวรรณเพชร คุณพรชัย จูลเมตต์ คุณสายใจ พัวพันธ์ และ คุณวารี กังใจ
วันที่ 16 พฤษภาคม 2557 (ห้องประชุมริมทะเล)
Session 6 กลุ่มคณิตศาสตร์
การเปรียบเทียบวิธกี ารจัดกลุ่มสําหรับข้อมูลที่มีการแจกแจงปกติแบบผสม..........................................................................................................
คุณจิรวรรณ ไพบูลย์วรชาติ และ นัท กุลวานิช
การเปรียบเทียบวิธกี ารใส่ค่าสูญหาย ในการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นพหุ เมื่อร้อยละการสูญหายของตัวแปรตามและตัวแปรอิสระต่างกัน
สําหรับการสูญหายแบบนอนอิกนอร์เรเบิล...........................................................................................................................................................
คุณวราพร ลิ่มชูเชื้อ และ คุณอนุภาพ สมบูรณ์สวัสดี
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สารบัญ (ต่อ)
หน้า
ผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ที่มีต่อความสามารถในการแก้ปัญหา
และความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์เรื่อง การประยุกต์ 1 สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ..................................................................
คุณธัญญารัตน์ โกมลเกียรติ และ คุณสินีนาฏ ศรีมงคล
Session 7 กลุ่มคณิตศาสตร์ (ต่อ) / เทคโนโลยีสารสนเทศ
การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการพยากรณ์และการคัดเลือกตัวแปรของวิธีเพิ่มลดตัวแปรแบบขั้นตอนวิธีแลสโซ่ วิธีอีลาสติคเน็ต
และวิธีแลสโซ่ปรับปรุง สําหรับผลกระทบขนาดเล็กและมีค่าสัมประสิทธิ์บางตัวเป็นศูนย์.....................................................................................
คุณทิฆัมพร สาระกอ และ คุณนัท กุลวานิช
การเปรียบเทียบวิธกี ารทดสอบการแจกแจงแบบปกติเชิงพหุ................................................................................................................................
คุณกัญญะมน จวนสงวน
การศึกษาการประมวลผลสัญญาณภาพดิจิตอลสําหรับการตรวจข้อสอบปรนัยอัตโนมัติ ด้วยกระดาษคําตอบของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี.................
คุณนนทรัฐ บํารุงเกียรติ
(ห้องประชุมวารี)
Session 8 กลุ่มแพทยศาสตร์ (ต่อ)
องค์ประกอบสมรรถนะพยาบาลผู้จัดการรายกรณีโรงพยาบาลชุมชน...................................................................................................................
คุณอัมภา สีแดด
การเปรียบเทียบความดันโลหิตและชีพจรของผู้มารับบริการภายหลังการอบสมุนไพรด้วยตู้อบสมุนไพร..............................................................
คุณอายูรา หะยีเจ๊ะสนิ คุณปพิชญา ตรีโกศล และ คุณวินัย สยอวรรณ
การเปลี่ยนสีฟันหลังฟอกสีฟันทางคลินิกเมื่อฟอกสีฟันด้วยระบบฟอกสีฟันที่กระตุ้นด้วยแสงแอลอีดี...................................................................
คุณเกศินี มาลีพันธุ์ และ คุณพรสวรรค์ ธนธรวงศ์
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คุณเฉลิม เข็มวงค์ คุณพรชัย จูลเมตต์ และ คุณยุพิน ถนัดวณิชย์
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการจัดการภาวะน้ําตาลในเลือดต่ําในผู้เป็นเบาหวานชนิดที่ 2......................................................................................
คุณสกุลพร ทนทาน คุณภาวนา กีรติยุตวงศ์ และ คุณวัลภา คุณทรงเกียรติ
Session 9 กลุ่ม สัตวแพทยศาสตร์
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เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6........................................................................................................................
คุณวราภรณ์ หงษ์ทอง คุณสรัญญา เชื้อทอง และ คุณพรรษา เอกพรประสิทธิ์
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การสร้างชุมชนนักปฏิบัติการออนไลน์ (CoP) เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ของการศึกษาบนพื้นฐานชุมชน สถาบันยุวชนสร้างสรรค์
จังหวัดสุราษฎร์ธานี...............................................................................................................................................................................................
คุณโสธิดา นุราช คุณโสพล มีเจริญ และ คุณสุรพล บุญลือ
การพัฒนาบทเรียนผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบสถานการณ์จําลอง เพื่อส่งเสริมการแก้ปัญหาการเรียน
เรื่อง “การจัดแสงเพื่อถ่ายภาพบุคคลในสตูดิโอ” สําหรับ นักศึกษาระดับปริญญาโท...........................................................................................
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สารบัญ (ต่อ)
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การพัฒนากระบวนการสอนโครงงาน โดยวิธีการเรียนแบบผสมผสาน เพื่อส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมของเว็บไซต์
สําหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ.......................................................................................................................................................
คุณสัมฤทธิ์ ทองพัฒน์ และ คุณสรกฤช ณีวรรณ
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียแบบเกมปฏิสัมพันธ์โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นหลัก
เรื่อง การคํานวณของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5............................................................................................................................................
คุณสุกัญญา สีภักดี และ คุณพรปภัสสร ปริญชาญกล
การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียแบบเกมปฏิสัมพันธ์บนเว็บ วิชา คอมพิวเตอร์ เรื่อง ข้อมูลและสารสนเทศและกระบวนการ
แก้ปัญหา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6..................................................................................................................................................................
คุณพงษ์ศักดิ์ แซ่ฉั่ว และ คุณเสกสรรค์ แย้มพินิจ
การพัฒนาบทเรียนออนไลน์โดยการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหา วิชาการเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ สําหรับนักศึกษาชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปีที่ 1..............................................................................................................
คุณปิ่นนภา นวลคล้าย คุณพรปภัสสร ปริญชาญกล และ คุณสรัญญา เชื้อทอง
การพัฒนาแหล่งเรียนรู้โดยใช้สื่อประสมเรื่อง “การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน” คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี..........................................................................................................................................................
คุณวรินธร แจ้งโรจน์ และ คุณกุลธิดา ธรรมวิภัชน์
การวิเคราะห์องค์ประกอบและแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน กรณีศึกษาวิชา Gen 241 Beauty of Life
(ความงดงามแห่งชีวิต) หลักสูตร มจธ. ................................................................................................................................................................
คุณชนนิกานต์ ขลิบทอง และ คุณกุลธิดา ธรรมวิภัชน์
การพัฒนาการเรียนด้วยเทคโนโลยีผสานความจริง (AR) ร่วมกับหนังสือนิทานสองภาษาโดยใช้กระบวนการกลุ่มเพื่อส่งเสริมทักษะทางภาษา
ด้านการฟังของเด็กปฐมวัย....................................................................................................................................................................................
คุณชวนพิศ จะรา คุณสุรพล บุญลือ และ คุณพรรษา เอกพรประสิทธิ์
การพัฒนาชุดการเรียนรู้ร่วมกับเทคโนโลยีเสมือนจริง โดยใช้เทคนิคช่วยจํา เพื่อส่งเสริมการอ่าน เรื่องมาตราตัวสะกด
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2...................................................................................................................................................................
คุณปิยะภรณ์ นวลเจริญ คุณเสกสรรค์ แย้มพินิจ และ คุณเพียงเพ็ญ จิรชัย
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการกลุ่ม ร่วมกับแอพพลิเคชั่นบนคอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3................................................................................................................................................
คุณเสาวภา สมจิตร คุณพรปภัสสร ปริญชาญกล และ คุณปกรณ์ สุปินานนท์
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิตนักบัญชีที่จะเข้าสู่ประชาคมอาเซียน............................................................................................................
คุณภัทรานิษฐ์ ธัมพีระวัฒน์
การศึกษาพฤติกรรมและความคาดหวังในการรับสื่อประชาสัมพันธ์ด้านธุรกิจร้านถ่ายภาพของนักศึกษาและแนวทางการพัฒนาสื่อ
ประชาสัมพันธ์ของธุรกิจร้านถ่ายภาพ ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี....................................................................................................
คุณอัษฎมงคล เอ่งฉ้วน และ คุณสรกฤช มณีวรรณ
การศึกษาระดับความรู้ ทัศนคติ พฤติกรรมด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของนักศึกษา และแนวทางในการพัฒนาสื่อ
และกิจกรรมด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี................................................................................................
คุณเนตรชนก สุขเจริญ คุณสรกฤช มณีวรรณ และ คุณกุลธิดา ธรรมวิภัชน์
การจัดการเรียนการสอนบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ เรื่อง การเขียนเพื่อการสื่อสาร โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง
เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาภาษาไทย สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3.......................................................................................
คุณดวงพร หวานเย็น คุณสรัญญา เชื้อทอง และ คุณเพียงเพ็ญ จิรชัย
การศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับและความพึงพอใจของนักศึกษา บุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
ที่มีต่อรูปแบบและแนวทางการพัฒนารายการที่เผยแพร่โดยระบบป้ายประชาสัมพันธ์ดิจิทัลแบบควบคุมผ่านเครือข่าย......................................
คุณสุภาวดี คําแพง คุณกุลธิดา ธรรมวิภัชน์ และ คุณประภัสสร วงษ์ดี
การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ เพื่อส่งเสริมการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3……………………………
คุณจันทรพินทุ์ พัฒนโอฬาร คุณเสกสรรค์ แย้มพินิจ และ คุณเพียงเพ็ญ จิรชัย
การพัฒนาบทเรียนออนไลน์โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นหลัก เพื่อส่งเสริมให้เกิดกระบวนการแก้ปัญหา
ตามแนวคิด FILA Model เรื่อง ระบบเครือข่ายเบื้องต้น สําหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2………………………………………..
คุณทิฐิกร บุญเชื้อ คุณเสกสรรค์ แย้มพินิจ และ คุณเพียงเพ็ญ จิรชัย
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สารบัญ (ต่อ)
หน้า
การศึกษาสมรรถนะของบัณฑิตไทยในศตวรรษที่ 21 และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิตของนักศึกษา
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี.....................................................................................
คุณทิพย์ระวี รักษ์ศรี คุณเสกสรรค์ แย้มพินิจ และ คุณเพียงเพ็ญ จิรชัย
การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียแบบมีปฏิสัมพันธ์วิชาทักษะคณิตศาสตร์ 2 เรื่อง การประยุกต์ 2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โรงเรียนเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี..................................................................................................................................................................
คุณพัชรีพร ชุมชอบ และ คุณเสกสรรค์ แย้มพินิจ
การพัฒนาบทเรียนแบบผสมผสานตามแนวคอนสตรัคติวิสต์เพื่อส่งเสริมกระบวนการแก้ปัญหาเรื่องระบบสายอากาศโทรทัศน์รวม
สําหรับนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3...................................................................................................................................
คุณณัฏฐเอก ณัฐธยาน์ภัทรกุล และ คุณเสกสรรค์ แย้มพินิจ
การสร้างชุดการเรียนรู้ออนไลน์ ที่มีต่อลสัมฤทธิ์ทางกกรเรียน และส่งเสริมความคิดเชิงสร้างสรรค์วิชาศิลปะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี.............................................................................................................................................................................................
คุณธีรวัจน์ อุดม และ คุณสมศักดิ์ จัตตุพรพงษ์
ผลของการรณรงค์เผยแพร่ เรื่องการป้องกันโรคไข้เลือดออก โดยชุดนิทรรศการเคลื่อนที่ สาธารณสุขอําเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี..
คุณศวพร ทองหม่อมราม และ คุณพรปรภัสสร ปริญชาญกล
การพัฒนากระบวนการสอนแบบผสมผสาน ที่ส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหา ในวิชาวิทยาศาสตร์สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5……………
คุณปาริญา รักษาทรัพย์ และ คุณสรกฤช มณีวรรณ
การพัฒนาสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้บนเครือข่ายตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ เพื่อส่งเสริมให้เกิดกระบวนการแก้ปัญหา เรื่องการเลือกใช้โปรแกรม
ออกแบบตราสัญลักษณ์ สําหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนละแมวิทยา จังหวัดชุมพร......................................................................
คุณจิตรการ ศิริวรรณ คุณเสกสรรค์ แย้มพินิจ และ คุณประภัสสร วงษ์ดี
การศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีที่มีต่อรูปแบบ ช่องทางการเผยแพร่
และแนวทางการพัฒนาหนังสือพิมพ์อินไซด์ มจธ. ................................................................................................................................................
คุณอภิรดา วราชุน คุณกุลธิดา ธรรมวิภัชน์ และ คุณประภัสสร วงษ์ดี
การพัฒนาภาพยนตร์สั้นบนสื่อใหม่เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมแก่นักศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี..........................................................................................................................................................
คุณธัญนพ เกษรสิทธิ์ คุณกุลธิดา ธรรมวิภัชน์ และ คุณสรัญญา เชื้อทอง
การพัฒนาแอพพลิเคชันระบุตําแหน่งเพื่อการเรียนรู้สําหรับผู้พิการทางสายตา บนระบบปฏิบัติการ แอนดรอยด์...............................................
คุณจิระ ชนรักสุข คุณโสพล มีเจริญ และ คุณสุรพล บุญลือ
การพัฒนาสื่อเทคโนโลยีผสานความจริง (AR) ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมกันที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องดอกไม้ เมืองหลวง
อาหารประจําชาติอาเซียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1..............................................................................................................................
คุณเบญจวรรณ พรหมจันทร์ คุณสรัญญา เชื้อทอง และ คุณสุรพล บุญลือ
การสร้างชุดฝึกอบรมเพื่อใช้พลังงานแบบสมบูรณ์ โดยใช้กระบวนการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ เพื่อเสริมสร้างพฤติกรรม อันพึงประสงค์
สําหรับพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรมภาคใต้เขต 10..........................................................................................................................................
คุณดนุภพ มะมา คุณสุรพล บุญลือ และ คุณปกรณ์ สุปินานนท์
การพัฒนาบทเรียนผ่านสื่อไอซีทีที่ส่งเสริมกระบวนการคิดเชิงสร้างสรรค์ วิชาโครงงานศิลปะ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี.....................................................................................................................................................................................
คุณชาลินี แซ่จ้อง คุณสรกฤช มณีวรรณ และ คุณเสกสรรค์ แย้มพินิจ
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการแสวงหาข่าวสารและแรงจูงใจของสตรีวัยผู้ใหญ่ตอนต้นที่มีต่อการนําเสนอข้อมูล
ด้านศัลยกรรมความงามผ่านสื่อใหม่......................................................................................................................................................................
คุณศศิภา กันตา และ คุณกุลธิดา ธรรมวิภัชน์
การศึกษาการรับรู้และการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของผู้สื่อข่าวสายการศึกษา ที่มีต่อการสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี..........................................................................................................................................................
คุณอชิรพล โมราชาติ และคุณกุลธิดา ธรรมวิภัชน์
การศึกษาสาเหตุการออกกลางคันของนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี....................................................
คุณสุพัตรา จันทร์สีดา คุณสมศักดิ์ จัตตุพรพงษ์ และ คุณประภัสสร วงษ์ดี
การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่อง การเขียนแบบสําหรับงานออกแบบเทคโนโลยี สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
โรงเรียนหนองแซงวิทยา........................................................................................................................................................................................
คุณวีระชาติ ชื่นตา และ คุณกีรติ ตันเสถียร
ฎ

391
392
393
394
395
396
397
398

399
400

401
402
403
404
405
406
407

การประชุมสัมมนาทางวิชาการ มทร.ตะวันออก มรภ.กลุ่มศรีอยุธยา และราชนครินทร์วิชาการและวิจัย

วันที่ 14-16 พฤษภาคม 2557

สารบัญ (ต่อ)
หน้า
การพัฒนาชุดสื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาวะผู้นําและเทคโนโลยีการบริหารการศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี..........................................................................................................................................................
คุณวราภรณ์ ศรีวิรุฒ คุณจัตตุพรพงษ์ และ คุณกุลธิดา ธรรมวิภัชน์
การศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับ ความพึงพอใจของนักเรียน นักศึกษา บุคลากรและแนวทางการพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ภายใน
และภายนอกของวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา.....................................................................................................................................
คุณมานะศิลป์ ศรทนงค์ และ คุณกุลธิดา ธรรมวิภัชน์
การศึกษาพฤติกรรมการใช้และความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการเงินกู้ฉุกเฉินระบบ ATM ของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลพบุรี จํากัด........
คุณบุญญวัฒน์ สงวนวงษ์ คุณสมศักดิ์ จัตตุพรพงษ์ และ คุณเพียงเพ็ญ จิรชัย
การสร้างบทเรียนออนไลน์แบบร่วมมือ เรื่องอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนชุมชนวัดคีรีนาครัตนาราม...
คุณเทิดศักดิ์ เนียมโสต และ คุณสรัญญา เชื้อทอง
ผลการเรียนที่ใช้วิธีการสอนแบบย้อนกลับร่วมกับห้องเรียนแบบกลับด้านบนเครือข่ายสังคม ในรายวิชาการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5.....................................................................................................................................................................
คุณชลยา เมาะราศี และ คุณสุรพล บุญลือ
การศึกษาสภาพปัจจุบัน อุปสรรคของการใช้สื่อ และแนวทางการพัฒนาการสื่อสารภายในองค์กรของบริษัทข้ามชาติในประเทศไทย
กรณีศึกษา บริษัทอุตสาหกรรมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา................................................................................................................................
คุณการันต์ เริงใจ และ คุณกุลธิดา ธรรมวิภัชน์
การพัฒนาความรู้ด้านกลยุทธ์การตลาดของกลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชนน้ําพริกแกงบ้านหนองแขม อําเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี...............................
คุณกฤตชน วงศ์รัตน์
การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการเสริมสร้างเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรโพธิ์ทองพัฒนา
อําเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี...............................................................................................................................................................................
คุณโสภาพร กล่ําสกุล และ คุณคงขวัญ ศรีสอาด
คุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตําบลพยอม อําเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา..................................................................
คุณเสาวนีย์ พวงยอด
กระบวนการจัดการความรู้ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลเดช........................................................................................................................................
คุณอมรรัตน์ บุญลึก
ผลการศึกษาการพบอะฟลาทอกซินของวัตถุดิบและอาหารสุกรในเขตจังหวัตนครสวรรค์....................................................................................
คุณวิฑูร คงผ่อน และ คุณธันวา ไวยบท
การเจริญของ Lactobacillus acidophilus TISTR 450 และ Lactobacillus plantarum TISTR 926 ในเครื่องดื่มน้ําข้าวกล้องงอก............
คุณศิริโฉม ทุ่งเก้า และ คุณจิตติยา รามวงศ์
รายงานสัตว์ป่วย : การติดเชื้อ Pseudomonas aeruginosa ในนกแก้วมาคอว์.................................................................................................
คุณสุทธิทัศน์ ทองคําใส คุณศิประภา เจนสัญญายุทธ และ คุณชัชวาลย์ สงวนแก้ว
พัฒนาระบบ เปิด-ปิด ไฟฟ้าภายในอาคารด้วยระบบปฏิบัติการสมาร์ทโฟน.........................................................................................................
คุณศิริวรรณ พลเศษ
รูปแบบสถาปัตยกรรมเรือนค้าขายพื้นถิ่น ชุมชนตลาดอ่างศิลา จังหวัดชลบุรี.......................................................................................................
คุณพรจิต พีระพัฒนกุล และ คุณณัฐภูมิ รับคําอินทร์
แนวทางการจัดซื้อจัดหาสินค้ากลุ่มอะไหล่ซ่อมบํารุงเครื่องจักรโดยการวิเคราะห์วัสดุคงคลังด้วยการแบ่งกลุ่มสินค้าตามอัตราหมุนเวียน
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ : กรณีศึกษา บริษัทผู้ผลิตแผ่นไฮเพรสเชอร์ลามิเนต..........................................................................................................
คุณศศิวัลย์ อนุรัฐพันธ์
การศึกษาห่วงโซ่อุปทานการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพของสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ตามแนวคิดทฤษฎีแบบจําลอง
อ้างอิงการดําเนินงานห่วงโซ่อุปทาน (SCOR Model) กรณีศึกษา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย..............
คุณมัณฑนาภรณ์ อรุณเรือง
การศึกษาระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการบริหารการเก็บรักษาสินค้าคงคลัง : กรณีศึกษาร้านกิจถาวร........................................................
คุณพัชรา ทําเนาว์
ไอโซเทอร์มการดูดซับสีย้อมประจุบวกด้วยหินพัมมิเชียส เพอร์ไลต์ จากลพบุรี....................................................................................................
คุณสุชาดา สวัสดี
จลนพลศาสตร์การดูดซับเมทิลีนบลูด้วยหินพัมมิเชียส ทัฟฟ์จากลพบุรี................................................................................................................
คุณสุชาดา สวัสดี และ คุณประชาติ วัชรบัณฑิต
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สารบัญ (ต่อ)
หน้า
การแยกแอคติโนมัยซีตที่ผลิตสารปฏิชีวนะจากดินมาร์ลในจังหวัดลพบุรี..............................................................................................................
คุณเจนจิรา เดชรักษา คุณอรอุมา นิ่มนวล และ คุณตัซนีม เจ๊ะมามะ
ความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของพืชสมุนไพรในป่าเขาซับแกงไก่โดยเทคนิคพันธุศาสตร์โมเลกุล...........................................................................
คุณปาริสัชชา แสงสุวรรณ คุณขจัด พวงบานชื่น คุณวรุฒม์ รี้หอมลออ และ คุณนันทนา แจ้งสุวรรณ์
ศึกษาโครงสร้างและปริมาณของไฮดรอกซีอะปาไทต์ที่เตรียมจากดินสอพอง........................................................................................................
คุณวัลย์ลิกา สุขสําราญ
ประสิทธิภาพการสื่อสารของผู้นําท้องถิ่นกับการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน กรณีศึกษา โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว
(ความรักจากครอบครัว มอบให้แด่เด็กๆ) ครั้งที่ 4 ชุมชนบ้านน้ํารัก เทศบาลตําบลท่าหลวง อําเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี..............................
คุณกรรณิการ์ โห้ยสิ้น
ความคิดเห็นของบุคลากรต่อการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ประจําปีการศึกษา 2556…….
คุณกรรณิกา สุขสมัย
การศึกษาคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาและอัตลักษณ์บัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ปีการศึกษา 2554..
คุณชุติมา พิมลภาพ
ผลสัมฤทธิ์ของการอ่านภาษาอังกฤษที่มีโครงสร้างบทอ่านเชิงความเรียง โดยการสร้างแผนภาพลําดับความคิดในการวิเคราะห์โครงสร้างบทอ่าน…….
คุณเกศินี กูลพฤกษี
ภูมิปัญญาพื้นบ้านกับการรักษาผู้ป่วยโดยใช้สมุนไพร กรณีศึกษานายวินัย บุญมี บ้านทะเลน้อย ตําบลทางเกวียน อําเภอแกลง จังหวัดระยอง..
คุณเชษฐ์ณรัช อรชุน และ คุณกนกวรรณ อยู่ไสว
การพัฒนาทักษะภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยวสําหรับการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)…………………………………………..
คุณสุธินี วงศ์วัฒนานุกุล
การศึกษาพฤติกรรมการใช้งานเฟซบุ๊กของนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์..................
คุณณัฐที ปิ่นทอง
ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในทรรศนะของประชาชนจังหวัดปทุมธานี ปี พ.ศ. 2552……………..
คุณอัจฉราวรรณ สุขเกิด
บทบาทที่เป็นจริงและความคาดหวังของนักศึกษาที่มีต่ออาจารย์ที่ปรึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปี 2552..............................................................................................................................................................................
คุณอภิชาติ การะเวก
ความพึงพอใจของผู้รับบริการทางวิชาการ คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจําปี 2553…..
คุณอุบล ไม้พุ่ม และ คุณมนสิชา อนุกูล
การประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจําวันของผู้รับบริการทางวิชาการคณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจําปี 2555..........................................................................................................
คุณมนสิชา อนุกูล คุณอุบล ไม้พมุ่ และ คุณพวงเพชร สุขประเสริฐ
ผลกระทบของปัญหาสังคมต่อการดําเนินชีวิตของประชาชนในและนอกเขตเทศบาล จังหวัดภาคกลางของประเทศไทย....................................
คุณชวาลา ละวาทิน
อิทธิพลของศักยภาพผู้นําชุมชนและการใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน.....................................................................
คุณเจษฎา ความคุ้นเคย คุณประพันธ์พงษ์ ชิณพงษ์ คุณเบญญาภา พึ่งโพธิ์ และ คุณเบญญา พึ่งโพธิ์
รูปแบบการดําเนินชีวิตและความรู้เกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตของสมาชิกเว็บไซต์ไทยแชร์ไฟล์ดอทคอม ที่ส่งผลต่อลักษณะการใช้งานเว็บไซต์...........
คุณทัชรัมย์ นวมครุฑ และ คุณไกรฤกษ์ ปิ่นแก้ว
ความคิดเห็นของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่มีต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการห้องเช่า......
คุณวรุณี เชาวน์สุขุม
แนวทางการป้องกันความเสี่ยงภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน..................................................................................................................
คุณวิกรานต์ เผือกมงคล
การพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพผลผลิตข้าวเกรียบหอยนางรมดิบแห้ง กลุ่มหอยนางรมครบวงจรคุ้งกระเบน
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดําริ........................................................................................................................
คุณศรายุทธ์ จิตรพัฒนากุล คุณกุลพร พุทธมี และ คุณรัชดาภา จําปาศรี
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สารบัญ (ต่อ)
หน้า
การศึกษารูปแบบการจัดกิจกรรมนักศึกษา ความพึงพอใจ ความต้องการและแนวทางการพัฒนา กิจกรรมนักศึกษา
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี..............................................................................................................................
คุณพรพนา จันทร์สิทธิ์ คุณพรปภัสสร ปริญชาญกล และ คุณกุลธิดา ธรรมวิภัชน์
การพัฒนากลิ่นรสผลิตภัณฑ์น้ําหนามแดงพร้อมดืม่ .............................................................................................................................
คุณกุลพร พุทธมี คุณจิรพร สวัสดิการ และ คุณเดือนรุ่ง เบญจมาศ
การยกระดับการผลิตและการบริหารจัดการธุรกิจแปรรูปกระยาสารทกลุม่ แม่บา้ นแปรรูปอาหาร บ้านเขารวกน้อย
อําเภอลําสนธิ จังหวัดลพบุรี.................................................................................................................................................................
คุณธนิดา ภู่แดง และ คุณวนิดา เพิ่มศิริ
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไส้กรอกพะแนงหมูลดไขมัน.................................................................................................................................
คุณศิริลดา ไกรลมสม
แนวทางการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมบนพื้นฐานวิถีชีวิต ชุมชนริมน้ําจันทบูร จังหวัดจันทบุรี....................................................
คุณเปรมปรีดา ทองลา คุณนันทภัค บุรขจรกุล คุณบุษรา บรรจงการ คุณเพ็ญศิริ สมารักษ์ และ คุณภานิตา โพธิ์แก้ว
การปฏิบัติตามหลักธรรมที่ใช้ในการบริหารของกลุม่ สัจจะสะสมทรัพย์ วัดป่าเทพนิมิต อําเภอโป่งน้ําร้อน
จังหวัดจันทบุรี......................................................................................................................................................................................
พระจรินทร์ จันขาว คุณพรทิพา นิโรจน์ และ คุณนักรบ เถียรอ่ํา
การวิเคราะห์ช่องทางการตลาดของมังคุดและการขาดเสถียรภาพทางด้านมูลค่า................................................................................
คุณฤดีวรรณ ยิ่งยง คุณสุรีย์พร พานิชอัตรา และ คุณธงชัย ศรีเบญจโชติ
การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ และปัจจัยทางด้านผลิตภัณฑ์ที่ส่งผลต่อคุณค่าตราสินค้าของห้างสรรพสินค้าซีคอน สแควร์
สาขาบางแค: กรณีศึกษา ผู้ใช้บริการในเขตฝัง่ ธนบุรี กรุงเทพมหานคร................................................................................................
คุณกุลิศร อิทธิพร และ คุณไกรฤกษ์ ปิ่นแก้ว
การพัฒนาคู่มือการตรวจสอบคุณภาพน้ําทางชีวภาพโดยใช้แมลงน้ําเป็นตัวบ่งชี้ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ฉะเชิงเทรา............................................................................................................................................................
คุณวีรยุทธ วัชรพงษ์ และ คุณณัลลิกา โตจินดา
ภาพลักษณ์ของพระสงฆ์ในทัศนะของนักเรียนระดับชัน้ มัธยมศึกษาตอนต้น ในอําสอยดาว จังหวัดจันทบุรี........................................
คุณณัฐธัญพงศ์ กสิพันธุ์ คุณพรทิพา นิโรจน์ และ คุณนักรบ เถียรอ่ํา
การปฏิบัติตนตามหลักโลกิยธรรมของพุทธศาสนิกชนในตําบลสีพยา อําเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี................................................
พระศุภรงค์ จันทกิจ คุณพรทิพา นิโรจน์ และ คุณนักรบ เถียรอ่ํา
ประกาศแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอ่านบทความวิจัย.......................................................................................................................................
รายชื่อมหาวิทยาลัย/หน่วยงานที่เข้าร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการ...................................................................................................................
คณะผู้จัดทํา..........................................................................................................................................................................................................
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โครงการการประชุมสัมมนาทางวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 7
ระหว่างวันที่ 14-16 พฤษภาคม 2557 ณ โรงแรมชลจันทร์ พัทยา รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี
1. ความเป็นมา หลักการและเหตุผล
จากนโยบายของรัฐบาลในการกําหนดยุทธศาสตร์โดยจัดลําดับความสําคัญ มุ่งเน้นกิจกรรมที่ทําให้ประเทศสามารถแข่งขันได้ในเวทีโลก
รวมทั้งทางด้านการวิจัยก็เช่นเดียวกัน โดยการวิจัยจะต้องก่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรม สามารถประเมินผลได้ และแปรรูปเชิงผลลัพธ์ท่ีมีผลกระทบต่อ
ประชาชนอย่างชัดเจน ดังนั้นงานวิจัยจึงจําเป็นต้องมีการเผยแพร่ในรูปแบบต่างๆ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ทางด้านการศึกษา และเพื่อการนําไปใช้
ประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติ การจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย จึงเป็นช่องทางหนึ่งที่ก่อให้เกิดสัมฤทธิผลดังกล่าว อีกทั้ง
ยังเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นและประสบการณ์ด้านการวิจัยซึ่งกันและกันระหว่างนักวิจัยด้วยกัน ตลอดจนประชาชนทั้งภาครัฐและเอกชน
เพื่อนําผลดังกล่าวมาพัฒนางานวิจัยให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้ได้งานวิจัยที่ดีมีคุณภาพ สามารถนํามาใช้พัฒนาประเทศให้บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
ต่อไป
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้เป็นเวทีทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงานวิจัยของนักวิจัยทั้งจากหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
2. เพื่อเป็นการสนับสนุนการเผยแพร่และถ่ายทอดเทคโนโลยีผลงานวิจัยสู่สังคมในระดับชาติ
3. เพื่อให้เป็นการแลกเปลี่ยนแนวคิดวิธีปฏิบัติและประสบการณ์ในการวิจัยระหว่างนักวิจัย
4. เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายนักวิจัยทั้งในระดับภายในประเทศและต่างประเทศ
3. กิจกรรมการดําเนินงาน
2557
ระยะเวลา
การดําเนินงาน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
จัดทําโครงการและขออนุมัติโครงการ
ประชาสัมพันธ์โครงการ
จัดซื้อและจัดหาอุปกรณ์
จัดการประชุมวิชาการฯ
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. สถานที่ดําเนินงาน
โรงแรมชลจันทร์พัทยา รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี
7. ระยะเวลาดําเนินโครงการ
วันที่ 14-16 พฤษภาคม 2557
9. การติดตามประเมินผล
9.1 ติดตามประเมินผลโดยใช้แบบสอบถามผู้เข้าร่วมงาน
9.2 สังเกตความสนใจของผู้ร่วมโครงการ
9.3 ประเมินผลจากผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ที่ส่งเข้าร่วมเผยแพร่ในการประชุมวิชาการ
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
10.1 มีการเผยแพร่ผลงานวิจัยของนักวิจัยจากหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
10.2 เผยแพร่และถ่ายทอดเทคโนโลยีผลงานวิจัยสู่สังคมในระดับชาติ
10.3 แลกเปลี่ยนแนวคิดวิธีปฏิบัติและประสบการณ์ในการวิจัยระหว่างนักวิจัย
10.4 สร้างเครือข่ายนักวิจัยทั้งในระดับภายในประเทศและต่างประเทศ
11. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก โทรศัพท์ 038 - 358201 ต่อ 8508 - 8510 โทรสาร 038 - 358142
website: http://ird.rmutto.ac.th E-mail: ird2rmutto@gmail.com
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คําสั่ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ที่ ๑๑๘ / ๒๕๕๗
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินการ โครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ ๗
…………………………………………

ด้วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ได้จัดโครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลตะวันออก ครั้งที่ ๗ ระหว่างวันที่ ๑๔ – ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ณ โรงแรมชลจันทร์ พัทยา รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี เพื่อให้การ
ดําเนินงานดังกล่าวเป็นไปตามวัตถุประสงค์สาํ เร็จลุล่วงไปด้วยดี จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินการโครงการดังกล่าว ดังนี้
๑. คณะกรรมการที่ปรึกษา
มีหน้าที่ อํานวยการดําเนินงานของทุกฝ่ายให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุตามวัตถุประสงค์
อธิการบดี
ประธานกรรมการ
รองอธิการบดีทุกท่าน
รองประธานกรรมการ
ผู้ช่วยอธิการบดีทุกท่าน
กรรมการ
เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กรรมการ
เลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
กรรมการ
นายกสมาคมนักวิจัย
กรรมการ
นายกเมืองพัทยา
กรรมการ
ผู้อํานวยการสวนสัตว์ดุสิต
กรรมการ
ผู้อํานวยการสวนสัตว์เปิดเขาเขียว
กรรมการ
ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
กรรมการ
ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
กรรมการ
ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
กรรมการ
ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
กรรมการ
ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
กรรมการ
ผู้อํานวยการส่วนส่งเสริมการศึกษาสํานักการศึกษาเมืองพัทยา
กรรมการ
ศาสตราจารย์ ดร. พันธุ์ทิพย์ รามสูต
กรรมการ
ศาสตราจารย์อัมพิกา ไกรฤทธิ์
กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.วิกร ตัณฑวุฑโฒ
กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.วินัย กล้าจริง
กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.วนิดา สัจพันโรจน์
กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.จําเริญ ชูช่วยสุวรรณ
กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร. เสาวคนธ์ สุดสวาสดิ์
กรรมการ
ดร.มานิตย์ มณีธรรม
กรรมการ
คณบดีทุกคณะ
กรรมการ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัยทุกคณะ
กรรมการ
ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
กรรมการและเลขานุการ
……/ ๒.คณะกรรมการ
ณ
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๒.คณะกรรมการดําเนินงาน
มีหน้าที่ ดําเนินการจัดโครงการและประสานงานกับวิทยากรและคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชงโค
แซ่ตั้ง
ประธานกรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรจิต
พีระพัฒนกุล
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์ วานิชชัง
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ใจทิพย์
วานิชชัง
กรรมการ
ดร.ชัยวัฒน์
มครเพศ
กรรมการ
ดร.วทัญญู
รอดประพัฒน์
กรรมการ
นายสมบูรณ์
หมุนแก้ว
กรรมการ
นายธนการ
วงศ์เงิน
กรรมการ
นายสัญญา
ธานี
กรรมการ
นางสาวชนัดดา
เกตุมา
กรรมการ
นายสุรศักดิ์
สาลีพัชราภรณ์
กรรมการ
นายจารุวัฒน์
ชินสุวรรณ
กรรมการ
นางสาวสุวรรณา
ปัดทาบาล
กรรมการ
นางสาวลัคนามณี
บังเกิดสุข
กรรมการ
นางสาวเตือนใจ
สลับศรี
กรรมการและเลขานุการ
๓. คณะกรรมการฝ่ายเอกสารและทะเบียน
มีหน้าที่ จัดเตรียมเอกสารและรับลงทะเบียน
ดร.ภทรพร
ยุทธาภรณ์พินิจ
รองศาสตราจารย์อุธร
ฤทธิลึก
รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรี
ชยากรโศภิต
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ผานิตย์
ถิรพลงาม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สายใจ
จริยาเอกภาส
ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุ่งโรจน์
ไพศาลสมบัติรัตน์
พันจ่าอากาศเอกระวี
ปิ่นประเสริฐ
ดร.สรรลาภ
สงวนดีกุล
นางจิตต์ผจง
สุขะตุงคะ
นางสาววรรณษา
บาลโสง
นางสาวประกาย
ขวัญหลาย

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

๔. คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และประเมินผล
มีหน้าที่ ประชาสัมพันธ์ โครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ ๗
บันทึกภาพ และสรุปผล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระพล แจ่มสวัสดิ์
ประธานกรรมการ
รองศาสตราจารย์มาโนชญ์
กูลพฤกษี
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จันทร์พิมพ์ กังพานิช
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรชัย
หอสุวรรณศักดิ์
กรรมการ
ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ศิริวรรณ
คิดประเสริฐ
กรรมการ
ดร.จตุพร
อรุณกมลศรี
กรรมการ
นายพิเชษฐ์
มาเร็ว
กรรมการ
นางสาวณัฏฐ์ธรรมา
ทองเอี่ยม
กรรมการ
นางสาวหทัยรัตน์
บัณฑิตยารักษ์
กรรมการ
...../ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ด
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นางสาวพิรดา
นางสาววีรยา
นางสาววิลาวัลย์

สุดประเสริฐ
แจ่มสวัสดิ์
ฤทธิ์เรืองโรจน์
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กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

๕. คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และต้อนรับ
มีหน้าที่ จัดเตรียมสถานที่สําหรับผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ครั้งที่ ๗ ต้อนรับและดูแลด้านสวัสดิการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระพล
แจ่มสวัสดิ์
ประธานกรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพทูล
สีใส
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชาติ
เอื้อไตรรัตน์
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์คณาธิป
จิระสัญญาณสกุล
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนวุฒิ
พิมพ์กิ
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรทิพย์
พรสุริยา
กรรมการ
ดร.อนงค์นาฎ
โสภณางกูร
กรรมการ
นายสู้ศึก
ศิลป์จารุ
กรรมการ
นายรัฐ
บุรีรัตน์
กรรมการ
นายรังสรรค์
กุฎสําโรง
กรรมการ
นายชานนท์
ดวงพายัพ
กรรมการ
นายเชิดศักดิ์
คงขวัญ
กรรมการ
นายพงษสกร
ต้นสายเพชร
กรรมการ
นางสาวนิราวัลย์
ศรีทอง
กรรมการ
นางสาวปุญณชา
สุริยะสาร
กรรมการและเลขานุการ
๖. คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ
มีหน้าที่ เตรียมยานพาหนะให้เหมาะสมเพียงพอ พร้อมใช้งาน ต่อบุคลากรที่เข้าร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ ๗
นายกุหรั่ง
สุปินราช
ประธานกรรมการ
นายวีรยุทธ
อุทัยศรี
กรรมการ
นายสุพรรณ
อัญชุลี
กรรมการ
นายจักริน
เกตุบาง
กรรมการ
นายหอมกุ่น
กสิวิทย์
กรรมการ
นายธีรชัย
ล้ําเลิศ
กรรมการและเลขานุการ
๗. คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
มีหน้าที่ รับเงินค่าลงทะเบียนและออกใบสําคัญรับเงิน
นางสาวนุสรา
หนูกลัด
นางสาวเพ็ญนภา
พรหมซี
นางสาวสุจิตรา
อานนท์
นางสาวน้ําผึง้
ตรีภัทร์
สั่ง ณ วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗
(ศาสตราจารย์ ดร.สิน พันธุ์พินิจ)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ต

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
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กําหนดการนําเสนอผลงานวิจัย ในการประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 7
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 4 เรื่อง “การวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นมุ่งสู่ประชาคมอาเซียน”
และการประชุมวิชาการราชนครินทร์วิชาการและวิจัย ครั้งที่ 7
ระหว่างวันที่ 14-16 พฤษภาคม 2557 ณ โรงแรมชลจันทร์ พัทยา รีสอร์ท ชลบุรี
จัดโดย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
สมาคมนักวิจัย เมืองพัทยา เครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคตะวันออก (มหาวิทยาลัยบูรพา) สวนสัตว์เปิดเขาเขียว สวนสัตว์ดุสิต
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเขตภาคตะวันออก และ บริษัทในเครือฉวีวรรณกรุ๊ป
วันพุธที่ 14 พฤษภาคม 2557
08.00 - 09.00 น.
09.00 - 09.20 น.
09.20 - 10.15 น.
10.15 - 10.30 น.
10.30 - 12.00 น.

12.00 - 13.00 น.
13.00 - 14.30 น.

14.30 - 14.45 น.

ห้องประชุมริมทะเล

ลงทะเบียน
พิธีเปิด โดย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ (ผศ.ดร.อุทัย ศิริภักดิ์)
บรรยายพิเศษ เรื่อง “การเสริมสร้างเครือข่ายมหาวิทยาลัยเพื่อสังคม ชุมชน ท้องถิ่น”
โดย ผู้อํานวยการสถาบันคลังสมองของชาติ (ศ.ดร.ปิยะวัติ บุญ-หลง)
พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม แยกกลุ่มสัมมนาตามกลุ่มสาขา และแยกกลุ่มเสวนา
เสวนา เรื่อง ถอดบทเรียนจากผลงานวิจัยเพื่อรับใช้สังคม ชุมชน ท้องถิ่น
โดย ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ ดร.สมศักดิ์ พันธุวัฒนา บรรณาธิการมหาวิทยาลัยบูรพา
ศาสตราจารย์ ดร.ปิยะวัติ บุญ-หลง ผู้อํานวยการสถาบันคลังสมองของชาติ
รองศาสตราจารย์ ดร.สุพรรณี ฉายะบุตร ผู้อํานวยการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยศิลปากร
รองศาสตราจารย์ ดร.นพคุณ ศิริวรรณ อาจารย์ประจําหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาการศึกษาเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ดําเนินรายการโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชริน ดํารงกิตติกุล
ผู้จัดการงานวิจัยสถาบันการศึกษาเพื่อพัฒนาพื้นที่ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
พักรับประทานอาหารกลางวัน
เสวนา เรื่อง ถอดบทเรียนจากผลงานวิจัยเพื่อรับใช้สังคม ชุมชน ท้องถิ่น
โดย ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ ดร.สมศักดิ์ พันธุวัฒนา บรรณาธิการมหาวิทยาลัยบูรพา
ศาสตราจารย์ ดร.ปิยะวัติ บุญ-หลง ผู้อํานวยการสถาบันคลังสมองของชาติ
รองศาสตราจารย์ ดร.สุพรรณี ฉายะบุตร ผู้อํานวยการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยศิลปากร
รองศาสตราจารย์ ดร.นพคุณ ศิริวรรณ อาจารย์ประจําหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาการศึกษาเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ดําเนินรายการโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชริน ดํารงกิตติกุล
ผู้จัดการงานวิจัยสถาบันการศึกษาเพื่อพัฒนาพื้นที่ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม

Session 1 กลุ่มศึกษาศาสตร์
ประธาน : ว่าที่รอ้ ยตรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมพล สุวรรณกูฎ
เลขานุการ : อาจารย์ปรารถนา มณีฉาย
14.45 - 15.00 น. การศึกษากลยุทธการสอนของครูภาษาอังกฤษสําหรับโครงการห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์)
คุณปภาวรินทร์ ศาลา
15.00 - 15.15 น. การศึกษาแนวทางการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของวิทยาลัยพิชญบัณฑิต
คุณเนารุ่ง วิชาราช
15.15 - 15.30 น. การสร้างสภาพแวดล้อมทางการเรียนจากเทคโนโลยีเสมือนจริง โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้
เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เรื่องระบบสุริยะ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
คุณนงคราญ ศรีสะอาด คุณสรัญญา เชื้อทอง และ คุณสุรพล บุญลือ
15.30 - 15.45 น. การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบ 3 ประสานเพื่อส่งเสริมทักษะการแสวงหาความรู้ รายวิชาทักษิณศึกษา
สําหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
คุณไพฑูรย์ ทองสม และ สรกฤช มณีวรรณ
15.45 - 17.00 น. มอบเกียรติบัตร
18.00 น.
รับประทานอาหารเย็น
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ห้องประชุมวารี
Session 1
10.30 - 10.45 น.
10.45 - 11.00 น.
11.00 - 11.15 น.
11.15 - 11.30 น.
11.30 - 11.45 น.
11.45 - 12.00 น.
12.00 - 13.00 น.
Session 2
13.00 - 13.15 น.
13.15 - 13.30 น.
13.30 - 13.45 น.
13.45 - 14.00 น.
14.00 - 14.15 น.
14.15 - 14.30 น.
14.30 - 14.45 น.
Session 3
14.45 - 15.00 น.
15.00 - 15.15 น.
15.15 - 15.30 น.
15.30 - 15.45 น.
15.45 - 16.00 น.

กลุ่มอาหารและเกษตร
ประธาน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรงศักดิ์ จันทร์อุดม
เลขานุการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศริ ิวรรณ คิดประเสริฐ
ผลของใยอาหารจากแกนสับปะรดต่อคุณภาพของชิฟฟอนเค้ก
โดย คุณประดิษฐ์ คําหนองไผ่
การศึกษาอายุการวางจําหน่ายของข้าวหุงสุกเร็ว
โดย คุณใจทิพย์ วานิชชัง คุณผดุงศักดิ์ วานิชชัง คุณนฤมล บุญกระจ่าง และ คุณเพียงขวัญ วานิชชัง
การศึกษาคุณภาพด้านสีของข้าวนึ่งที่ผลิตเป็นการค้า
โดย คุณผดุงศักดิ์ วานิชชัง คุณใจทิพย์ วานิชชัง และ คุณเพียงขวัญ วานิชชัง
การปรับปรุงผลิตภาพการดําเนินงานโรงสีข้าวสหกรณ์
โดย คุณผดุงศักดิ์ วานิชชัง คุณใจทิพย์ วานิชชัง และ คุณสมควร มณีพิทักษ์สันติ
สมรรถนะการผสมของข้าวโพดหวาน 5 พันธุ์ ในการปลูกโดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์
โดย คุณพรทิพย์ พรสุริยา คุณปราโมทย์ พรสุริยา และ คุณปฏิยุทธ์ ขวัญอ่อน
การพัฒนาสูตรอาหารสําหรับการเพาะเลี้ยงโปรโตคอร์มกล้วยไม้ป่ากะเรกะร่อน
โดย คุณสุนิษา กันเอี้ยง และ คุณวราภรณ์ ฉุยฉาย
พักรับประทานอาหารกลางวัน
กลุ่มอาหารและเกษตร (ต่อ) / วิทยาศาสตร์
ประธาน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระพล แจ่มสวัสดิ์
เลขานุการ : อาจารย์ชนัดดา เกตุมา
ประสิทธิภาพการสืบพันธุ์ของไก่ชนลูกผสมเทพสตรี ชั่วอายุที่ 1 และสมรรถภาพการเจริญเติบโตของไก่ชนลูกผสมเทพสตรี
ชั่วอายุที่ 2
โดย คุณอําพล จุปะมัดถา และ คุณประมวล แซ่โค้ว
ความหลากหลายทางชีวภาพของนกป่าหนองช้างนอนจังหวัดลพบุรี
โดย คุณพงศ์ศรัณย์ จันทร์ชุ่ม และ คุณขจรศักดิ์ จัยวัฒน์
ความหลากหลายของไรโซเบียมโสน ในอําเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โดย คุณสุจิตกัลยา มฤครัฐอินแปลง
การคัดเลือกมันที่เหมาะสมเพื่อผลิตเป็นอาหารเพาะเลี้ยงเชื้อ Penicillium sp.
คุณวนิดา มดแดง และ คุณวิไลลักษณ์ โคมพันธุ์
คุณภาพของน้ําเชื้อและกลไกที่ควบคุมการเคลื่อนที่สเปิร์มปลาตะเพียนขาว
โดย คุณรัชดาภรณ์ อินทเกษร คุณปฏิญญา อ้นขวัญเมือง คุณสุบัณฑิต นิ่มรัตน์ และ คุณวีรพงศ์ วุฒิพันธุ์ชัย
คุณภาพน้ําเชื้อและการแช่เย็นน้ําเชื้อหอยนางรมปากจีบ
โดย คุณสุกัญญา มากทรัพย์ คุณสุบัณฑิต นิ่มรัตน์ และ คุณวีรพงศ์ วุฒิพันธุ์ชัย
พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
กลุ่มวิทยาศาสตร์
ประธาน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชงโค แซ่ตั้ง
เลขานุการ : อาจารย์พิรดา สุดประเสริฐ
นวัตกรรมในการจําแนกเด็กชายปกติและออทิสติกโดยใช้พื้นฐานของลายนิ้วมือ
โดย คุณอรุณชัย ตั้งเจริญบํารุงสุข คุณกมลวรรณ ตั้งเจริญบํารุงสุข คุณชูชาติ ธรรมเจริญ คุณทยุ บุตรประดิษฐ์
คุณจงรักษ์ อังกุราภินันท์ และ คุณกานดา โต๊ะถม
ผลของสารสกัดพริกไทยดําต่อ Methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) T18 ในหมึกแปรรูป
โดย คุณสุบัณฑิต นิ่มรัตน์ คุณพรพิมล สุดแสวง และ คุณวีรพงศ์ วุฒิพันธุ์ชัย
ผลของสารสกัดพริกไทยดําต่อแบคทีเรียกลุ่มเฮทเทอโรโทรปทั้งหมดในหมึกแปรรูป
โดย คุณสุบัณฑิต นิ่มรัตน์ คุณพรพิมล สุดแสวง คุณไตรมาศ บุญไทย และ คุณวีรพงศ์ วุฒิพันธุ์ชัย
ผลของสารสกัดพริกไทยดําต่อแบคทีเรียก่อโรค Pseudomonas aeruginosa DS001 ในหมึกแปรรูป
โดย สุบัณฑิต นิ่มรัตน์ คุณพรพิมล สุดแสวง คุณพีรพัตน์ สุพรรณพันธุ์ และ คุณวีรพงศ์ วุฒิพันธุ์ชัย
Effect of Antibiotics on Sperm Viability and Pseudomonas Counts in Chilled Storage for Banana Prawn
(Penaeus merguiensis) Spermatophores
By Subuntith Nimrat, Treerat sooksawat and Verapong Vuthiphandchai
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Effect of Antibiotics on Sperm Viability and Gram Negative Bacterial Counts in Chilled Storage for Banana
Prawn (Penaeus merguiensis) Spermatophores
By Subuntith Nimrat, Treerat sooksawat and Verapong Vuthiphandchai
โครงการวิจัยพัฒนาชุดโครงการวิจัยและพัฒนาชุดป้องกันสารพิษระดับสูง Level A
โดย คุณสมพล หอมจําปา
มอบเกียรติบัตร
รับประทานอาหารเย็น

วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤษภาคม 2557
08.00 - 08.30 น.
ลงทะเบียน

ห้องประชุมริมทะเล
Session 2 กลุ่มศึกษาศาสตร์ (ต่อ)
ประธาน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายฝน เสกขุนทด
เลขานุการ : อาจารย์ปรารถนา มณีฉาย
08.30 - 08.45 น. การพัฒนาแบบสอบที่ใช้ในการสอบรวบยอดของนักศึกษาหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร
ของวิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุขกาญจนาภิเษก ปีการศึกษา 2554
คุณวินัย สยอวรรณ คุณอรุณี ยันตรปกรณ์ คุณเจษฎา อุดมพิทยาสรรพ์ คุณสุดารัตน์ สิทธิ
08.45 - 09.00 น. การมีส่วนร่วมของนักศึกษาในการประกันคุณภาพการศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก
คุณวินัย สยอวรรณ คุณสุวภัทร บุญเรือง คุณมุกรินทร์ คําประสาตร์ และ คุณณัฐินี จิตประเวศน์
09.00 - 09.15 น. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้เทคโนโลยีเพื่อการสอนคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษา เขตจังหวัดปทุมธานี นครนายกและสระบุรี
คุณพัชรินทร์ เศรษฐีชัยชนะ และ คุณอังสนา จั่นแดง
09.15 - 09.30 น. แรงจูงใจในการปฏิบัติงานและการบริหารทีมงานเชิงกลยุทธ์ที่มีความสัมพันธ์กับการรับรู้การดําเนินงานของผู้บริหารตัวแทน
บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)
คุณวาฑิต ไชยพฤกษ์ และ คุณไกรฤกษ์ ปิ่นแก้ว
09.30 - 09.45 น. ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาบัณฑิต สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ เพื่อตอบสนองความต้องการผู้ประกอบการสู่
มาตรฐานอาเซียน กรณีศึกษากลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร
คุณภิญญาพัชญ์ นาคภิบาล คุณพรรษวดี พงษ์ศิริ และ คุณฑัตษภร ศรีสุข
09.45 - 10.00 น. การสร้างกระบวนการเรียนรู้ในการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมให้กับเยาวชนเกี่ยวกับการจัดการ การใช้ประโยชน์ของ
ของป่า ในบริเวณพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาปู-่ เขาย่า อําเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง
คุณวัฒนณรงค์ มากพันธ์ และ คุณเสาวลักษณ์ รุ่งตะวันเรืองศรี
10.00 - 10.15 น. การศึกษาที่มาและความหมายของคําสแลงในนิตยสารบันเทิงและธุรกิจการเมืองรายสัปดาห์
คุณรัตนา สังข์โชติ
10.15 - 10.30 น. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
Session 3 กลุ่มศึกษาศาสตร์ (ต่อ) / มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ประธาน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายฝน เสกขุนทด
เลขานุการ : อาจารย์ปรารถนา มณีฉาย
10.30 - 10.45 น. การศึกษาปัญหาด้านโซ่อุปทานของโรงงานแปรรูปกล้วยในเขตภาคเหนือตอนล่าง
คุณพินิจ บุญเอี่ยม และ คุณภาณุ บูรณจารุกร
10.45 - 11.00 น. การศึกษาการจัดการทรัพยากรป่าไม้แบบมีส่วนร่วมของชุมชนหนองช้างนอน จังหวัดลพบุรี
คุณคมกริช บุญเขียว
11.00 - 11.15 น. โครงการวิจัยการบูรณาการการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาคุณค่าความหลากหลายทางชีวภาพ กรณีศึกษาการ
อนุรักษ์และฟื้นฟูคลองตาสังข์ด้วยปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพชนิดน้ํายึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปญ
ั ญาชาวบ้าน
คุณชลพรรณ ออสปอนพันธ์ คุณนภา จันทร์ตรี คุณพงศธร จันทร์ตรี คุณแช่มช้อย รัตนสุวรรณ และ คุณสวัสดิ์ ฟูคณะ
11.15 - 11.30 น. แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรในวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิคพิชญบัณฑิต อําเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี
คุณธีรวัฒน์ หินแก้ว คุณสมชาติ โสนะแสง และ คุณธีระศักดิ์ บึงมุม
12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
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กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ต่อ) / บริหารธุรกิจและการจัดการ
ประธาน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายฝน เสกขุนทด
เลขานุการ : อาจารย์ปรารถนา มณีฉาย
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจในการป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของนักเรียนหญิง ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น สังกัดกรมสามัญศึกษา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 ในจังหวัดชลบุรี
คุณไพฑูรย์ พันธ์แตง คุณชนัญชิดาดุษฏี ทูลศิริ และ คุณสุวรรณา จันทร์ประเสริฐ
การศึกษาผลกระทบและการปรับตัวของชุมชนต่อปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง กรณีศึกษาชุมชนชายฝั่งทะเลบริเวณอ่าวไทยตอนบน
คุณสวรรยา ธรรมอภิพล
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสําเร็จของบรรณารักษ์หรือนักสารสนเทศในการปฏิบัติงานห้องสมุดเฉพาะหรือศูนย์สารสนเทศสังกัด
หน่วยงานราชการรัฐวิสาหกิจ และองค์การมหาชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
คุณสุรัชนี เปี่ยมญาติ และ คุณวิภา ศุภจารีรักษ์
พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม

Session 5 กลุ่มบริหารธุรกิจและการจัดการ (ต่อ)
ประธาน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายฝน เสกขุนทด
เลขานุการ : อาจารย์ปรารถนา มณีฉาย
14.45 - 15.00 น. แบรนด์ไทยแลนด์: การวัดคุณค่าแบรนด์ประเทศไทยจากภาพลักษณ์ และบุคลิกภาพด้านการท่องเที่ยว
คุณกฤชณัท แสนทวี
15.00 - 15.15 น. ปัจจัยทางการตลาดเพื่อพัฒนาภาพลักษณ์วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน
คุณภาวิณีย์ มาตแม้น
15.15 - 15.30 น. ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์และบริการ ร้านค้าปลีกขนาดเล็กของผู้บริโภค
ในเขตเทศบาลนคร จังหวัดนครราชสีมา
คุณปวีณา อาจนาวัง และ คุณฉัตรชัย อินทสังข์
15.30 - 15.45 น. การศึกษารูปแบบการบริหารจัดการสถาบันอุดมศึกษา
คุณจิตต์ผจง สุขะตุงคะ และ คุณพงศ์รัชต์ธวัช วิวังสู
15.45 - 16.00 น. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าทางอินเตอร์เน็ตของผู้หญิงในจังหวัดอุดรธานี
คุณสมจิตร พิมพ์ศรี คุณยุพดี ทองโคตร และ คุณอดุลย์ บัวปัด
16.00 - 16.15 น. การออกแบบพัฒนาตราสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชนสะตอน จังหวัดจันทบุรี
คุณนาวี เปลี่ยวจิตร์ คุณณัฐชานันท์ สมบัติประธาน คุณปฏิวัติ สุริโย และ คุณเข็มชาติ เชยชม
16.15 - 17.30 น.
มอบเกียรติบัตร
18.00 น.
รับประทานอาหารเย็น

ห้องประชุมวารี
Session 4 กลุ่มวิทยาศาสตร์ (ต่อ) / วิศวกรรมศาสตร์
ประธาน : ดร.วทัญญู รอดประพัฒน์
เลขานุการ : นางสาวสุวรรณา ปัดทาบาล
08.30 - 08.45 น. การอนุรักษ์พลังงานในวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค.)
โดย คุณวิรัติ นุสติ คุณกิตติศักดิ์ วิธินันทกิตต์ และ คุณณัฐพล รุ่นประแสง
08.45 - 09.00 น. ผลการศึกษาเทคนิคการหุงข้าวด้วยหม้อหุงข้าวไฟฟ้าแบบประหยัดพลังงาน
โดย คุณเจริญมิตร วรเดช และ คุณวรากร คําแก้ว
09.00 - 09.15 น. การวิจัยและพัฒนาเครื่องใส่ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพในการปลูกพืชพลังงาน
โดย คุณผดุงศักดิ์ วานิชชัง คุณใจทิพย์ วานิชชัง คุณสมบัติ เตมียสถิต และ คุณเพียงขวัญ วานิชชัง
09.15 - 09.30 น. การพัฒนาเครื่องคัดแยกกากข้าวกล้องแบบถังหมุนสําหรับธุรกิจชุมชน
โดย คุณผดุงศักดิ์ วานิชชัง คุณใจทิพย์ วานิชชัง และ คุณเพียงขวัญ วานิชชัง
09.30 - 09.45 น. หุ่นยนต์สํารวจรุ่น 2
โดย คุณสถาพร คีรีต๊ะ คุณสุรสิทธิ์ แสนทอน และ คุณปรมัต สุขสายอ้น
09.45 - 10.00 น. สมบัติทางกลของเหล็กกล้าที่ผ่านกระบวนการทางความร้อนแตกต่างกัน
โดย คุณนิรภัฎ ห้วยเรไร
10.00 - 10.30 น. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
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Session 5 กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์ (ต่อ)
ประธาน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์คมกฤช กิตติพร
เลขานุการ : นางสาวลัคนามณี บังเกิดสุข
10.30 - 10.45 น. เครื่องดูแลไม้กระถางควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ Z8Encore
คุณสมนึก เครือสอน
10.45 - 11.00 น. การพัฒนาเครื่องสูบน้ําแบบก้นหอยที่ขับเคลื่อนด้วยลม
โดย คุณชาญชัย วิรุณฤทธิชัย และ คุณพลกฤต กฤชไมตรี
11.00 - 11.15 น. แนวทางการเลือกอุปกรณ์ในงานปรับอากาศและระบายอากาศ สําหรับหมวดคุณภาพสิ่งแวดล้อมในอาคาร LEED
โดย คุณนิรันดร์ แสงพุ่ม และ คุณวรรณวิทย์ แต้มทอง
11.15 - 11.30 น. แนวทางการเลือกอุปกรณ์ในงานปรับอากาศและแสงสว่าง สําหรับหมวดพลังงานและบรรยากาศในอาคาร LEED
โดย คุณนิรันดร์ แสงพุ่ม และ คุณวรรณวิทย์ แต้มทอง
11.30 - 11.45 น. การจัดลําดับความสําคัญโครงการก่อสร้างงานชลประทานขนาดกลาง
โดย คุณธนัท ต้นประสงค์ และ คุณกําพล ทรัพย์สมบูรณ์
11.45 - 12.00 น. ผลของอนุภาคนาโนเงินต่อสมบัติการดูดกลืนแสงของฟิล์มไททาเนียมไดออกไซด์
โดย คุณชานุ โพธิพิทักษ์ คุณจันทรัสจ์ วุฒิสัตย์วงศ์กุล และ คุณสุขเกษม จารุวิจิตร์
12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
Session 6 กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์ (ต่อ) / สถาปัตยกรรม / โลจิสติกส์
ประธาน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์ วานิชชัง
เลขานุการ : นางสาววิลาวัลย์ ฤทธิ์เรืองโรจน์
13.00 - 13.15 น. แนวทางการพัฒนาอินเวอร์เตอร์สําหรับไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อใช้ในครัวเรือน
โดย คุณปพณ สะอาดยวง
13.15 - 13.30 น. การระบุตําแหน่งของแหล่งกําเนิดเสียง ด้วยวิธีการใช้กลุ่มของไมโครโฟนหลายตัว
โดย คุณอํานวย วงศ์จริต และ คุณสุขสันติ์ นุ่นงาม
13.30 - 13.45 น. การพัฒนาจานหยอดเมล็ดของเครื่องหยอดเมล็ดข้าวโพด
โดย คุณประดิษฐ์ เภสัชมาลา และ คุณอนุศาล เพิ่มสุวรรณ
13.45 - 14.00 น. ผลกระทบต่อการตัดสินใจเลือกซื้อบ้านเดี่ยว กรณีศึกษา : บริษัทเอ็น.ซี.เฮ้าสซิ่ง จํากัด(มหาชน)
โดย คุณธรรศ กติกาวงศ์ขจร และ คุณสุชาติ เอื้อไตรรัตน์
14.00 - 14.15 น. การประยุกต์ใช้เทคนิคลีนในกระบวนการนําเข้า ส่งออก ของแผนกโลจิสติกส์ กรณีศึกษา: บริษัท ชองตาเซีย จํากัด
โดย คุณสิริกุล กัวศรี
14.15 - 14.45 น. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
Session 7 กลุ่มแพทยศาสตร์
ประธาน : รองศาสตราจารย์ ดร.วิกร ตัณฑวุฑโฒ
เลขานุการ : อาจารย์พิรดา สุดประเสริฐ
14.45 - 15.00 น. ผลของการดูแลแบบเอื้ออาทรของสแวนสันต่อการทํากิจวัตรประจําวันและความผาสุกของผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดสมอง
โดย คุณอัญชุลี ไชยวงศ์น้อย คุณพรชัย จูลเมตต์ และ คุณวารี กังใจ
15.00 - 15.15 น. ผลของการนวดหน้าท้องร่วมกับการมีส่วนร่วมของครอบครัวต่ออาการท้องผูกในผู้ป่วยสูงอายุที่มีภาวะนอนติดเตียง
โดย คุณคิ้ม ทศพักดิ์ คุณพรชัย จูลเมตต์ และ คุณนัยนา พิพัฒน์วณิชชา
15.15 - 15.30 น. ผลของโปรแกรมสร้างเสริมสัมพันธภาพต่อสัมพันธภาพระหว่างบุคคล และความพึงพอใจในชีวิต ของผู้สูงอายุในสถาน
สงเคราะห์คนชรา
โดย คุณรัตนาภรณ์ วัฒนา คุณวารี กังใจ และ คุณรวีวรรณ เผ่ากัณหา
15.30 - 15.45 น. ผลลัพธ์ของโปรแกรมการสอนงานผู้ดูแลในการดูแลเท้าผู้ป่วยเบาหวานที่มีข้อจํากัดในการมองเห็น
โดย คุณกมลพร ตะกรุดแจ่ม คุณชนัญชิดาดุษฎี ทูลศิริ และ คุณสมสมัย รัตนกรีฑากุล
15.45 - 16.00 น. ผลของโปรแกรมส่งเสริมการรับรู้แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพต่อพฤติกรรมสุขภาพของผู้สูงอายุโรคแผลในกระเพาะอาหาร
โดย คุณณภัทรพร น้อยรูปเรา คุณพรชัย จูลเมตต์ และ คุณประนอม โอทกานนท์
16.00 - 16.15 น. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการควบคุมน้ําของผู้ป่วยไตเรื้อรังระยะสุดท้ายที่ได้รับการรักษา โดยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม
โดย คุณกฤษณา พรามณี คุณภาวนา กีรติยุตวงศ์ และ คุณสุภาภรณ์ ด้วงแพง
16.15 - 16.30 น. ผลของการดูแลแบบเอื้ออาทรของสแวนสันต่อความผาสุกในผู้สูงอายุโรคมะเร็งศีรษะและคอที่ได้รับรังสีรกั ษา
โดย คุณปภาวรินทร์ สุวรรณเพชร คุณพรชัย จูลเมตต์ คุณสายใจ พัวพันธ์ และ คุณวารี กังใจ
16.30 - 17.30 น. มอบเกียรติบัตร
18.00 น.
รับประทานอาหารเย็น
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วันศุกร์ที่ 16 พฤษภาคม 2557
08.30 - 09.00 น.
ลงทะเบียน

ห้องประชุมริมทะเล
Session 6 กลุ่มคณิตศาสตร์
ประธาน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จารุวรรณ สิงห์ม่วง
เลขานุการ : ดร.รุ้งรวี อํานาจตระกูล
09.00 - 09.15 น. การเปรียบเทียบวิธีการจัดกลุ่มสําหรับข้อมูลที่มีการแจกแจงปกติแบบผสม
คุณจิรวรรณ ไพบูลย์วรชาติ และ คุณนัท กุลวานิช
09.15 - 09.30 น. การเปรียบเทียบวิธีการใส่ค่าสูญหาย ในการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นพหุ เมื่อร้อยละการสูญหายของตัวแปรตาม
และตัวแปรอิสระต่างกัน สําหรับการสูญหายแบบนอนอิกนอร์เรเบิล
คุณวราพร ลิ่มชูเชื้อ และ คุณอนุภาพ สมบูรณ์สวัสดี
09.30 - 09.45 น. ผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ที่มีต่อความสามารถ
ในการแก้ปัญหาและความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์เรื่อง การประยุกต์ 1 สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
คุณธัญญารัตน์ โกมลเกียรติ และ คุณสินีนาฏ ศรีมงคล
09.45 - 10.30 น. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
Session 7 กลุ่มคณิตศาสตร์ (ต่อ) / เทคโนโลยีสารสนเทศ
ประธาน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จารุวรรณ สิงห์ม่วง
เลขานุการ : ดร.รุ้งรวี อํานาจตระกูล
10.30 - 10.45 น. การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการพยากรณ์และการคัดเลือกตัวแปรของวิธีเพิ่มลดตัวแปรแบบขั้นตอน วิธีแลสโซ่ วิธีอีลาสติค
เน็ต และวิธีแลสโซ่ปรับปรุง สําหรับผลกระทบขนาดเล็กและมีค่าสัมประสิทธิ์บางตัวเป็นศูนย์
คุณทิฆัมพร สาระกอ และ คุณนัท กุลวานิช
10.45 - 11.00 น. การเปรียบเทียบวิธกี ารทดสอบการแจกแจงแบบปกติเชิงพหุ
คุณกัญญะมน จวนสงวน
11.00 - 11.15 น. การศึกษาการประมวลผลสัญญาณภาพดิจิตอลสําหรับการตรวจข้อสอบปรนัยอัตโนมัติ ด้วยกระดาษคําตอบ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
คุณนนทรัฐ บํารุงเกียรติ
11.45 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 14.30 น. ชมการนําเสนอแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation)
14.30 - 15.00 น. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
15.00 - 16.30 น. มอบเกียรติบัตรผู้นําเสนอแบบโปสเตอร์ และประกาศรายชื่อโปสเตอร์ดีเด่น
16.30 - 17.30 น. พิธีปิด

ห้องประชุมวารี
Session 8 กลุ่มแพทยศาสตร์ (ต่อ)
ประธาน : รองศาสตราจารย์ ดร.วิกร ตัณฑวุฑโฒ
เลขานุการ : ดร.อภิฤดี สงสุข
09.00 - 09.15 น.
องค์ประกอบและระดับสมรรถนะพยาบาลผู้จัดการรายกรณีโรงพยาบาลชุมชน
คุณอัมภา สีแดด
09.15 - 09.30 น.
การเปรียบเทียบความดันโลหิตและชีพจรของผู้มารับบริการภายหลังการอบสมุนไพรด้วยตู้อบสมุนไพร
คุณอายูรา หะยีเจ๊ะสนิ คุณปพิชญา ตรีโกศล และ คุณวินัย สยอวรรณ
09.30 - 09.45 น.
การเปลี่ยนสีฟันหลังฟอกสีฟันทางคลินิกเมื่อฟอกสีฟันด้วยระบบฟอกสีฟันที่กระตุ้นด้วยแสงแอลอีดี
คุณเกศินี มาลีพันธุ์ และ คุณพรสวรรค์ ธนธรวงศ์
09.45 - 10.00 น.
ความสุขสบายและปัจจัยคัดสรรที่มีความสัมพันธ์กับความสุขสบายของผู้ป่วยสูงอายุขณะผ่าตัดโดยได้รับยาชา
ทางช่องน้ําไขสันหลัง
คุณเฉลิม เข็มวงค์ คุณพรชัย จูลเมตต์ และ คุณยุพิน ถนัดวณิชย์
10.00 - 10.15 น.
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการจัดการภาวะน้ําตาลในเลือดต่ําในผู้เป็นเบาหวานชนิดที่ 2
คุณสกุลพร ทนทาน คุณภาวนา กีรติยุตวงศ์ และ คุณวัลภา คุณทรงเกียรติ
10.15 - 10.30 น.
พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
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Session 9 กลุ่มสัตวแพทยศาสตร์
ประธาน : นายสัตวแพทย์ ดร.กาจ โชคชัยอุตสาหะ
เลขานุการ : นางสาววีรยา แจ่มสวัสดิ์
10.30 - 10.45 น.
ผลของช่วงความยาวแสงในประเทศไทยต่อคุณภาพเซลล์อสุจิที่เก็บได้จากอีพิดิไดมิสแมว
คุณธนิดา สนั่นเมือง คุณศิริพร ตองติดรัมย์ คุณโฆษิต นันทิยะกุล คุณสุวารี ไขสาร คุณพรรณพร กาญจนะ
คุณภาดา เรือนสอน คุณปัญจพร โพธิ์ทอง และ คุณเอมอร โอฬารรัตน์มณี
10.45 - 11.00 น.
ค่าทางโลหิตวิทยาและอาการทางคลินิกของการติดเชื้อปรสิตในเลือดของสุนัขในอําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
คุณอธิคม ชินอ่อน คุณวรรณิษา นาพูน คุณชนกนาถ เครือยิ้ม คุณมัสยา รัตพันธ์ และ คุณสุทธิทัศน์ ทองคําใส
11.00 - 13.00 น.
พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 14.30 น.
ชมการนําเสนอแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation)
14.30 - 15.00 น.
พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
15.00 - 16.30 น.
มอบเกียรติบัตรผู้นําเสนอแบบโปสเตอร์และประกาศรายชื่อโปสเตอร์ดีเด่น
16.30 - 17.30 น.
พิธีปิด
**********************************************************
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การศึกษากลยุทธการสอนของครูภาษาอังกฤษสําหรับโครงการห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์)
A Study English Teachers’ Teaching Strategies for the Intensive Program
at Bansankhong (Chiangrai Jaroonrat) School
ปภาวรินทร์ ศาลา
Prapavarin Sala

สาขาภาษาอังกฤษ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จ.เชียงราย
Email: jeab.sala@gmail.com โทร 086-2532599

บทคัดย่อ
การศึกษานี้ได้มุ่งเน้นถึงกลยุทธ์การสอนในห้องเรียนในสี่ด้าน คือ กลยุทธ์ด้านการจัดการปฏิสัมพันธ์ กลยุทธ์ด้านการตั้งคําถามกลยุทธ์ด้านผล
ตอบรับของครู และกลยุทธ์ด้านการแก้ไขข้อผิดพลาด โดยใช้กรอบแนวคิดของของ Xuerong (2012) ที่เน้นรูปแบบกลยุทธ์การสอนของครูภาษาอังกฤษ
ในชั้นเรียนที่ประสิทธิภาพ จากการศึกษาแสดงให้เห็นว่ากลยุทธ์การสอนภาษาอังกฤษในห้องเรียนนั้นสําคัญมากๆสําหรับครูที่กําลังสอนในห้องเรียน
โครงการพิเศษภาษาอังกฤษเพราะว่าเกือบทั้งหมดของกลยุทธ์ในการสอนได้ถูกใช้ในห้องเรียน ครูสอนภาษาอังกฤษทั้ง 6 คนได้ใช้กลยุทธ์การสอนเพื่อให้
กําลังใจนักเรียนในการพูดเพื่อที่จะปรับปรุงการปฏิสัมพันธ์ในชั้นเรียนมากขึ้น นอกจากนี้ผลจากแบบสอบถาม แสดงให้เห็นว่านักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อการ
ที่ครูต้องการใช้กลยุทธ์การสอนในชั้นเรียน จากการศึกษานี้สรุปได้ว่าครูสอนภาษอังกฤษได้ใช้กลยุทธ์การสอนเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนพูดในชั้นเรียนเพื่อ
สร้างการปฏิสัมพันธ์ในชั้นเรียน การศึกษานี้สามารถใช้เป็นแนวทางสําหรับครูสอนภาษอังกฤษโดยเฉพาะครูชาวต่างชาติที่กําลังสอนภาษาอังกฤษใน
ประเทศไทยและช่วยนําเสนอแนวคิดการใช้กลยุทธ์การสอนในชั้นเรียนที่มีประสิทธิภาพเพื่อปรับปรุงการสอนภาษาอังกฤษโดยชาวต่างชาติ ในการศึกษา
ครั้งนี้แสดงถึงครูสอนภาษาอังกฤษที่มีประสิทธิภาพทั้ง 6 คนใช้กลยุทธ์ในการสอนในห้องเรียนเพื่อให้กําลังใจนักเรียนในการพูดเหมือนกัน เพื่อที่จะใน
การพัฒนาการจัดการปฏิสัมพันธ์ในชั้นเรียนผลของการศึกษาโดยทั่วไปสนับสนุนความคิดของครูและนักเรียน กลยุทธ์นี้ได้แสดงในแบบสอบถาม เราอาจ
รวมไปถึงครูภาษาอังกฤษที่มีประสิทธิภาพใช้กลยุทธ์ในห้องเรียนกระตุ้นให้นักเรียนพูดในชั้นเรียนเพื่อที่จะสร้างปฏิสัมพันธ์ในชั้นเรียน อย่างเช่นกลยุทธ์ใน
การใช้ภาษาช่วยให้นักเรียนมีความเข้าใจในวิชาที่พวกเขาต้องเรียนในภาษาอังกฤษ ครูต้องพูดภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแล้วเพราะจะช่วยนักเรียนใน
ระหว่างการเรียนในชั้นเรียนของพวกเขาเกี่ยวกับการฟังและการพูดได้อย่างดี ครูควรจะเข้าใจนักเรียนที่ไม่ใช่เจ้าของภาษาและควรที่จะช่วยพวกเขารู้สึก
สบายใจในชั้นเรียนในการใช้ภาษาที่ชัดเจนของพวกเขา ดังนั้นกลยุทธ์ในการสอนจึงสําคัญมากกับนักเรียนไทยในการศึกษาในโครงการห้องเรียนพิเศษ
ภาษอังกฤษ
คําสําคัญ: ครูสอนภาษาอังกฤษ การปฏิสัมพันธ์ในชั้นเรียน การกลยุทธ์การสอนของครู

Abstract
This study focused on teacher classroom strategies in four aspects: interaction management, questioning, teacher feedback
and error treatment, as adapted from Xuerong (2012) on using efficient English teachers’ classroom strategies. The results of the study
showed that teacher’s English classroom strategies are very important to teachers who are teaching the Intensive English program
because almost strategies were used in their classroom. Six English teachers used the same strategies in their classroom to encourage
the students to speak, in order to improve classroom interaction. The results showed positive opinion of students towards the use of
teaching strategies in classroom. From this, it may conclude that teacher’s teaching strategies are vital to stimulate students to speak in
the classroom in order to create an interactive classroom environment. This study may provide some practical guidance to English
teachers, especially foreign teachers who are teaching English in Thailand, and help them to know more about efficient classroom
strategies to improve their teaching efficiency. The findings showed that the 6 efficient English teachers use some of the same strategies
at class to encourage the students to speak, so as to improve the classroom interaction. The result is generally in agreement with
students’ ideal teacher strategies showed in the questionnaire. From this we may conclude: efficient English teachers use some
classroom strategies to stimulate students to speak at class in order to create an interactive classroom. For example, Language
strategies help students to understand the subject that they have to learn in English. The teacher would speak English fluently because
would help the students during their class about listening and speaking so well. The teacher should understand non-native speaking
students and would help them feel comfortable in classroom through their clear language. Therefore, teaching strategies is so
importance to Thai students to learn Intensive English Program.
Keywords: English teaching; Classroom interaction; Teacher strategy
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1. Introduction
The study on foreign language teachers’ classroom strategies is neither the study on teaching methodology, nor the
study on the teaching of grammar, vocabulary, listening, reading and so on. It focuses on the real classroom process classroom
interaction, aiming at finding out what kinds of teacher’s behaviors will contribute to students’ language acquisition, so as to
improve teaching efficiency (Xueyan, 2003). The study is of great importance since the learning of English in Bansankhog School
takes place mainly in classrooms and is usually done under the guidance and supervision of teachers. The interaction between
teachers and students constitutes a most important part in all classroom activities. The focus of the study is on classroom
interaction, aiming at finding out what strategies the efficient English teachers employ to encourage students to speak at class.

2. Literature Review
Studies on the process of classroom language teaching and learning begin from 1960s, with the main researchers such as
D. Allwright, R. Ellis, N. Flanders and so on (Allwright, and Bailey, 1991; Chaudron, 1988). Since 1990s, lots of researchers in the west
carry out studies on teachers. Many findings come out on teacher’s behaviors in classroom and classroom interaction. The
development shows that more attention is focused on the actual classroom process. Two kinds of approaches are mainly used in
the studies of EFL classroom interactions (Chaudron, 1988): 1) Behavioral Category: behavioral category classifies behaviors of the
teacher and students in terms of language skill acquisition consequences of the behaviors. It involves the use of a form or schedule
consisting of a set of categories for coding specific classroom behaviors. 2) Discourse analysis: discourse analysis serves as a device
for systematically describing the kinds of interactions that occur in language classrooms. The researchers aim to account for the
joint contributions of teacher and students and describe all the data.

3. Methodology
The sample in this study uses teachers and students the teaching staff and students in Intensive English Program at
Bansankhong School. In this study, the researcher chose 180 students who were studying in Intensive English Program from
grade1 to grade 6 and 30 students for each class. The researcher chose 6 English teachers, in the Intensive English Program at
Bansankhong (Chiang RaiJaroonrat) School, 1 Australian teacher from grade, 1 Kenyan teacher from grade, 1 Dutch teacher from
grade 3, 1 Ghanaian teacher from grade, 1 Filipino teacher from grade 5 and 1 American teacher from grade 6. All the above
teachers are qualified to teach under Thai regulations. Three data collection instruments were used in the study: Observation
Checklist, Questionnaire on English Teachers Classroom Strategies and Video recording and Transcription between the teachers
and theirs students.
This investigation focused on the interaction between teachers and students with due regard to the nationality of the
teachers. The object of this exercise was to observe the different styles of teaching and to judge the effectiveness. The
Observation Checklist was designed to identify what strategies the excellent teachers employ to encourage students to speak
English at class. It consists of 40 items of teacher’s classroom strategies drawn from the literature review. Various interactional
phenomena between the teachers and theirs students should be could to address the research questions, while in classroom
observation alone was not sufficient to capture everything that was going on. The observed lessons were therefore videorecorded for more comprehensive view of what happened during the teacher-learner of Intensive English program. All these
arrangements helped to capture all the verbal and nonverbal teacher-learner interactions, while the focus was on the teacher
and her talking with the students. After observation and video-recording, the digital images were transferred onto DVDs.
Teacher- teacher-learner of Intensive English program were selected and transcribed by the researcher, which were typed onto
text files with number turns of talk.
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4. Results and Discussion
The finding were elaborated and discussed in 4 strategies demonstration, interaction management, questioning, teacher
feedback and error treatment,

Table 1: The checklist results of teachers’ classroom strategies with regard to interaction management.
Total
Teachers’ Classroom Strategies
The teacher speaks English fluently
Speak Thai occasionally
Speak in a tone which is friendly.
Emotional
strategies
Maintain eye contact with the student
answering.
Use nonverbal gestures such as
nodding, facial expressions, hand
gestures etc.
The position of the teacher in a
classroom is flexible.
Organize the students into groups or
Managing
strategies
pairs.
Choose topics which are related to
students or the students are
interested in.
Use humors or jokes
Encourage all the students to be
involved in classroom activities by
questioning
“√” stands for “the behavior was observed in the class”
“×” stands for “the behavior was not observed in
Language
strategies

T 1
√
√
√
√
√

T2
√
√
√
√

T3
√
√
√
√

√

T4
√

√

Use
f
6
3
6

%
100
50
100

-

Not use
%
0
50
0

6

100

-

0

6

100

-

0

T6

√
X
√
√

√

T5
√
X
√
√

X
√
√

√

f
3

√

0

√

√

√

√

√

√

6

100

√

√

√

√

X

X

3

50

-

50

√

√

√

√

√

√

6

100

-

0

√

√

√

√

√

X

5

90

-

10

√

√

√

√

√

√

5

90

-

10

-

Table 2. Questionnaire’s students results: classroom strategies: interaction management.
Language
Strategies
Emotional
Strategies

Managing
Strategies

Item Description

strongly agree

agree

undecided

disagree

1. The teacher would explain the text by himself, leaving
fewer opportunities for students to speak.
2. The teacher would speak in a tone which is friendly.
3. The teacher would let students feel free to ask or answer
questions.
4. The teacher would maintain eye contact with the
student answering.
5. The position of the teacher in a classroom is flexible. He
would not stand in front of the blackboard all the time.
6.The teacher would use non-verbal gestures such
As nodding facial expressions, hand gestures etc.
7. The teacher would use humors or jokes.
8. The teacher would choose topics which are related to students or
the students are interested in.
9. The teacher would speak English fluently.
10. The teacher would organize the students into groups or pairs.
11. The teacher would encourage all the students to be involved
in classroom activities by questioning.

45.0

32.8

12.2

5.6

strongly
disagree
4.4

48.3
42.8

41.1
45.0

6.1
8.9

4.4
2.8

0.0
0.6

40.0

35.6

16.1

3.9

4.4

46.1

39.4

6.1

3.3

5.0

50.0

32.8

11.1

4.4

1.7

31.7
43.3

36.1
36.1

22.2
10.0

4.4
5.6

5.6
5.0

75.6
75.6

75.6
37.2

16.7
20.0

5.0
5.6

2.2
6.7

46.1

40.0

7.2

5.6

1.1
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4.1 Interaction management
Although everything happened in a classroom depends on the co-operation between the teacher and learners, it is usually
considered normal for the teachers to “run the show” to make many of the managerial decisions, about who should talk, to whom, on
what topic, in what language and so on. According to Allwright and Bailey (1991), successful interaction in a classroom involves everybody
managing at least five different things: Who gets to speak? (participants’ turn distribution) What do they talk about? (topic) What does each
participant do with the various opportunities to speak? (task) What sort of atmosphere is created? (tone) What accent, dialect, or language is
used? (code) Table 1 shows what was observe Table 1 shows all teacher had a good command of spoken in English. The students had
expected that their teacher would speaks English fluently, therefore the students can learn the four skill, speaking, reading, writing and
grammar efficiently and 3 of teachers speak Thai in their classroom to helps the students understand more when they are teaching. This is
in agreement with the ideal teacher’s behaviors showed in the questionnaire (Table 2).Teacher’s language proficiency is a factor of teacher
student interaction, because teacher is not only a “manager”, but also a “model” in a classroom (Prodromou 1991). He will set a good
example for the students to follow. Questionnaire also shows that 75.6 % of the students hope their ideal teacher would speak English
fluently in the efficient teachers’ classrooms. The second highest rank of percentage was the teacher would use non-verbal gestures such
as nodding facial expressions, hand gestures etc. for 50.0%, followed by the teacher would speak in a tone which is friendly for 48.3 %.
Students’ attitude toward interaction management is showed in Table 2

Table 3. The checklist results of teachers’ classroom strategies with regard to questioning strategies.
Total
Teachers’ Classroom Strategies

Controlling

Questioning
Planning

Ask questions relevant to students.
Ask open-ended questions.
Ask follow-up questions.
Ask for supporting data-- ask for evidence to
support a particular point.
Ask different types of questions.
Phrase the question first, and then call on the
student.
Call on specific students to answer questions.
Call student’s name when asking a student to
answer a question.
Select students to respond randomly instead
of following any set pattern when calling on
students.
Beware if the students who dominates in class
by asking or answering all the questions.
Give students enough time to think about
before answering the question.
Ask questions of the entire class and try toencourage all students to participate.
Encourage students to consult with classmates
before answering teacher.
Encourage students to initiate questions.
Move closer to students when asking
questions.
Nominate non-volunteers.
Repeat the question when there is no
response.
Modify the question when it is not
understood.
“√” stands for “the behavior was observed in the class”.
“×” stands for “the behavior was not observed in

T 1

T2

T3

T4

T5

T6

Use

Not use

√
√
√
√

√
√
√
√

√
√
√
√

√
√
√
√

√
√
√
√

√
√
√
√

f
6
6
6
6

√
√

√
√

√
√

√
√

√
√

√
X

6
5

100
90

-

0
10

√
√

√
√

√
√

√
√

√
√

√
√

6
6

100
100

-

0
0

√

√

√

√

√

√

6

100

-

0

√

√

√

√

√

√

6

100

-

0

√

√

√

√

√

√

6

100

-

0

√

√

√

√

√

X

5

90

-

10

√

√

√

√

√

√

4

80

-

20

√

√

√

√

√

√

6

100

-

0

√

√

√

√

√

√

6

100

-

0

√

√

√

√

√

√

6

100

-

0

√

√

√

X

X

√

4

80

2

20

4

%
100
100
100
100

f
-

%
0
0
0
0
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Table 4. Questionnaire’s students results: questioning planning strategies.

Controlling
Strategies

Questioning Planning

Item Description
1. The teacher would ask open-ended questions.
2. The teacher would ask different types of questions.
3. The teacher would give students enough wait time after asking a
question
4. The teacher would encourage students initiate questions.
5. The teacher would phrase the question first, then call on the
student.
6. The teacher would ask follow-up questions.
7. The teacher would move closer to students when asking questions.
8.The teacher would follow a set pattern when calling on students.
9. The teacher would look down at notes after asking a question.
10. The teacher would only ask those who are active at class to
answer questions.

strongly
agree
60.6
48.8
50.6

agree

undecided

disagree

30.6
39.4
33.9

7.2
12.2
12.2

1.1
4.4
1.7

strongly
disagree
0.6
1.1
1.7

37.2
72.2

33.3
20.0

21.1
05.0

5.6
1.7

2.8
1.1

45.6
50.0

41.7
28.3

6.7
9.4

5.0
3.9

1.1
7.8

38.9
49.4
26.7

40.6
27.2
41.3

15.0
10.0
9.4

2.8
7.2
13.3

2.8
6.1
8.9

4.2 Questioning strategies
Table 3 shows all the 6 teachers used question planning strategies and controlling strategies were not employed by all
teachers. The questionnaire, students’ attitude seems to be different. Although 72.2% of the students strongly agree or agree with the
teacher would phrase the question first, then call on the student. followed by the teacher would ask open-ended questions for
60.6 %, and the teacher would give students enough wait time after asking a question for 50.6 % (Table 4). Some students feel their
relationship with the teacher would be more intimate when the teacher phrase the question first, then call on the student, while
others feel it will add to their stress, and cause them to speak in lower voice, some students hope the teacher would step back after
they invite them to answer a question. Modification of questions was not observed in Teacher 4 and 5’s class. White and Lightbown
(1984) point out those teachers will persist in asking questions by repeating or rephrasing them when the questions receive no
response. Research shows there are different ways of modification of questions, such as “narrowing” by means of clues, rephrasing with
alternative or “or-choice” questions (Chaudron, 1988). Modification of questions was not noticeably observed in the 2 classes. Probably
because these are demonstration classes and the teachers and students had made a good preparation for it.

Table 5. Checklist of teachers’ classroom strategies: teacher’s feedback.
Total
Teachers’ Classroom Strategies

T 1

T2

T3

T4

T5

T6

Use

Not use

Criticize a student for his incorrect answer.
Respond to students’ answers in a nonevaluative manner.

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

f
0
0

Praise students for their correct answers.
Acknowledge or praise the student with
comments.
Acknowledge or praise the student by
repeating or quoting students’ answer.
Modify the idea by rephrasing it or
conceptualizing.
Summarize the student’s idea.
Repeat students’ responses.
Listen to the students
“√” stands for “the behavior was observed in the class”.
“×” stands for “the behavior was not observed in

√
√

√
√

√
√

√
√

√
√

√
√

6
6

100
100

-

0
0

√

√

√

√

√

√

6

100

-

0

√

√

√

√

√

√

6

100

-

0

√
√
√

√
√
√

√
√
√

√
√
√

√
√
√

√
√
√

6
6
6

100
100
100

-

0
0
0

Negative
Neglecting
Positive

\

5

%
0
0

f
6
6

%
100
100
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Table 6: Questionnaire results students responding to teacher’ feedback
strongly
agree
82.0

Item Description

Positive

Negletig

Nagative

1.The teacher would praise students for their correct answer

agree

undecided

disagree

56.0

22.0

10.0

strongly
disagree
10.0

2.The teacher would respond to students’ answers
in a non-evaluative manner.

69.0

59.0

29.0

17.0

60.0

3.The teacher would listen to the students with smile.
4.The teacher would or acknowledge the students with
comments.
5.The teacher would summarize the student’s idea.
6.The teacher would quote students’ answer- When
summarizing.
7. The teacher would seldom praise or criticize students

58.3
97.0

41.0
62.0

14.0
12.0

15.0
8.0

5.0
1.0

99.0
72.0

49.0
61.0

26.0
20.0

0.5
24.0

1.0
0.3

56.1

34.0

17.0

16.0

12.0

4.3 Teacher’s feedback
Feedback is an inevitable constituent of classroom interaction (Chaudron 1988). It is a very complex phenomenon. Lots of
research shows that positive feedback is more helpful to improve learners’ behavior than negative feedback (Nunan 1991). Table 5
shows all the 6 teachers used a lot of positive strategies; they all were not use negative and neglection. Questionnaire shows the
means of positive strategies are very high (Table 6). Although questionnaire shows 99% percent of the students strongly agree or agree
with teacher would summarize the student’s idea, followed by The teacher would praise oral knowledge get the students with
comments for 97.0 %, and The teacher would quote students’ answer when summarizing for 72.0 % (Table 6), some research showed
simple and mechanic positive feedback such as “good”, “very good” did not lead to good results (Brophy 1981, Nunan 1991).

Table 7: Checklist of teachers’ classroom strategies: error treatment
Teachers’ Classroom
strategies
Criticizing
Interrupting
Probing

T 1

T2

T3

T4

T5

T6

Total
Use

√
√
X

√
√
X

Redirecting
√
X
Neglecting
X
X
Repeating with changes
√
√
Self-repair
√
√
“√” stands for “the behavior was observed in the class”.
“×” stands for “the behavior was not observed in the class”

√
√
√

X
√
X

X
√
√

√
√
√

f
4
6
3

X
X
√
X

√
X
√
√

√
X
√
X

√
X
X
√

4
5
4

Not use
%
80
100
50

f
20
-

%
0
100
50

80
0
90
80

6
-

20
100
10
20

4.4 Error treatment
Error treatment is usually considered one of the issues in feedback (Chaudron 1988). It is discussed as an independent part in the
study because it plays a very important role in classroom interaction. Teacher’sstrategies employed in the classes and students
attitude toward error treatment. Whether students’ errors should be corrected or not is a controversial issue for a long time. Table 7
shows criticizing was not observed in all the two classes. Probing was not observed in three classes. Redirecting was not observed in
two classes, Neglecting was not observed in all classes. Repeating with changes was not observed in one class and Self-repair was not
observed in two classes. It is commonly considered ignorance of small errors will help build the self-confidence of student so as to
encourage them to speak the target language. As to student’s oral errors, all the teachers used “Interrupting”. It is commonly
considered ignorance of small errors will help build the self-confidence of student so as to encourage them to speak the target
6
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language. However, questionnaire show that some students expect their teacher to correct their mistakes. This is in agreement with the
research of Willing (1988). The results indicated that, If a students do not understand the question, the teacher would use simple word
to explain of asking another student found most with the percentage of 93.0%, followed by the teacher would repeat students
answers with changes for 88.0%, and if a student can not answer a question correctly, the teacher would redirect it to another student
for 86.0%.
Some of the strategies in error treatment were not observed in the classes possibly because they are demonstration classes. In the
classroom, teachers take an important role in offering encouragement and correcting the students’ errors. When students succeed in
learning a language item, the teachers should express genuine delight and offer a word of praise because “people are more likely to
continue a conversation when other people agree than when disagree” (Rivers 2000). If the teachers place too much attention on errors
and neglect the necessary encouragement, they will lose sight of value of the positive reinforcement of clear and free communication.

5. Conclusion
The main purpose of this study was to describe the teaching strategies and teaching method of English teacher at The Intensive
English Program of Bansankhong (Chiang Rai Jaroonrat) School. Each teacher is unique in many ways. Teachers vary from one another in
such characteristics as learning, teaching and personality strategies. The insufficient investigations have been conducted on the
influence of a person’s learning strategies and teaching strategies. The use of teaching strategies helps to create more opportunities for
the students to speak at class. If teacher would speak in a tone which is friendly will make to students feel more comfortable because
for Thai students their would scare of foreign teacher. And also the teacher should design more problem-solving takes, for these tasks
encourage more speaking in English. Two–way information gap tasks and pair or group work, for these tasks encourage more speaking
turns, oral output and negotiation of meaning. The research is to analyze the effectiveness of teaching strategies employed by foreign
teachers in Bansankhong School’s Intensive English Program. After identifying the most useful strategies, It will continue analysis to
determine if that effectiveness is specific to either group, or if effective strategies are used by both groups. The final analysis would
evaluate the need for foreign teachers in Thailand and what strategies can be employed in the future to maximize the benefit for Thai
students and ultimately for Thai society.
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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) เพื่อศึกษาสภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และความต้องการพัฒนาเป็นศูนย์การเรียนรู้ทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของวิทยาลัยพิชญบัณฑิต (2) เพื่อวิเคราะห์องค์ความรู้และประยุกต์ผลการวิจัยสู่แนวทางการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของวิทยาลัยพิชญบัณฑิต ผลการวิจัยพบว่า (1) ผลการศึกษาเปรียบเทียบปัญหาใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของอาจารย์
เจ้าหน้าที่และนักศึกษาของวิทยาลัยพิชญบัณฑิต มีปัญหาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ทางด้านงบประมาณ ด้านบุคลากร ด้านวัสดุอุปกรณ์ ด้านการจัดการ
และด้านการเรียนการสอน ไม่แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 (2) ผลการศึกษาเปรียบเทียบความต้องการในการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ของอาจารย์
เจ้าหน้าที่และนักศึกษาของวิทยาลัยพิชญบัณฑิต มีความต้องการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ ด้านสถานที่ ด้านการบริการ ด้านสารสนเทศ และด้านวิธีการพัฒนา
ความรู้ ไม่แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 ซึ่งมีผลมาจากอาจารย์เจ้าหน้าที่และนักศึกษา มีอายุ ประสบการณ์ทํางาน วุฒิการศึกษาต่างกัน โดย
ความต้องการของอาจารย์ส่วนใหญ่ต้องการห้องปฏิบัติการของศูนย์การเรียนรู้ เครื่องพิมพ์ สารสนเทศประเภทฐานข้อมูลออนไลน์ และการสอบถามผู้รู้ ศึกษา
ค้นคว้าจากตําราด้วยตนเอง เจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่ต้องการห้องปฏิบัติการของศูนย์การเรียนรู้ การนําเสนอและเผยแพร่สารสนเทศ สารสนเทศจากวารสาร
อิเล็กทรอนิกส์ การปฏิบัติการใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศด้วยตนเอง การฟังการบรรยาย/อภิปรายและนักศึกษาส่วนใหญ่ต้องการห้องสมุดของศูนย์การ
เรียนรู้ เครื่องโปรเจคเตอร์ การสืบค้นสารสนเทศผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สารสนเทศประเภทบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนและการสอบถามผู้รู้ ศึกษา
ค้นคว้าจากตําราด้วยตนเอง
คําสําคัญ : ศูนย์การเรียนรู้ทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วิทยาลัยพิชญบัณฑิต

Abstract
This study aims to study the norm of using information technology and communication service and attitudes toward
establishing a center of Information technology and communication service. Furthermore, the study analyzes essential paradigm and
employs result of this study to use in developing as the center of Information technology and communication service. The result of the
study showed (1) Comparing the results from problems in using Information technology of teachers personals, and students of
Pitchayabundit College found no significant differences in insufficient budget, personal, equipment, managing, and teaching and learning
answers. Statistical value in 0.05 significant level. (2) result from comparing the needs in establishing the center of information
technology and communication service of teachers, personals, and students of Pitchayabundit found no significant differences in the
need of the center, placing, service, information technology and knowledge developing and result showed as statistical value in 0.05
significant level. The results were by teachers, personals, and students which have different revealed age, working experience,
educational level. Moreover, firstly the needs from most teachers would prefer permanent room of center of information technology
and communication service, printers, online data base, knowledgeable people, Self-Studying from textbooks. Secondly most of
personal desired the center, presenting and spading information technology, e-journal, self-performing using technological equipments,
lecturing and debating lastly, most students agreed with establishing library, they would like to have projector, searching information via
internet computing Technology Information lesson, Knowledgeable person, and self-studying from textbooks.
Keywords: Learning center, information technology and communications. Pitchayabundit College

1. บทนํา
การนําเอาเทคโนโลยีมาใช้ในการดําเนินการจัดทําสารสนเทศ โดยอาศัยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีการสื่อสารโทรคมนาคม เพื่อ
ประมวลผลข้อมูลแล้วจัดส่งเผยแพร่ไปยังผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานในสถานที่ต่างๆ โดยมีการจัดระบบให้ใช้ข้อมูลร่วมกันได้ ทําให้สารสนเทศนั้นมีประโยชน์
และสามารถใช้งานได้หลากหลาย โดยเฉพาะในสถานศึกษาแต่ในสถานศึกษาบางแห่งยังขาดรูปแบบระบบสารสนเทศอีกทั้งผู้บริหารมีความรู้ความเข้าใจในการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในระดับเบื้องต้นเท่านั้น
สุรศักดิ์ (ม.ป.ป., 1) ได้กล่าวไว้ว่าเทคโนโลยีและสื่อสารเพื่อการศึกษา (Educational technology and communications) เป็นศาสตร์และองค์
ความรู้สําคัญที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาที่ยิ่งใหญ่ในสังคมแบบเปิดในยุคปัจจุบันสื่อและเทคโนโลยีเพื่อเพื่อการจัดการศึกษาเรียนรู้ของมนุษย์ได้มี
การสร้างและพัฒนาก้าวรุดหน้าไปอย่างรวดเร็วพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงในวิถีการดํารงชีพของมนุษย์ในสังคมต่างได้รับผลกระทบจากพัฒนาการดังกล่าวอย่าง
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ทั่วถึงกัน และโดยเฉพาะอย่างยิ่งในโลกแห่งพัฒนาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information technology) นั้นนับได้ว่าเป็นยุคของการเปลี่ยนแปลงในเชิง
กระบวนทัศน์ครั้งยิ่งใหญ่ในวงการศึกษาเป็นก้าวกระโดดครั้งสําคัญของมนุษย์ต่อการเรียนรู้ที่ได้รับอิทธิพลมาจากสื่อเทคโนโลยีการศึกษาที่ได้มีพัฒนาการอย่าง
ก้าวไกลและทันสมัยเป็นยุคแห่งการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงที่เรียกว่าเทคโนโลยียุคไฮ-เทค (Hi-Tech : High technology) ที่น่ามาปรับใช้ในวงการศึกษาใน
หลากหลายรูปแบบและวิธีการ
ด้วยเหตุผลดังกล่าว จึงได้ศึกษาการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของวิทยาลัยพิชญบัณฑิต ซึ่งวิทยาลัยพิชญบัณฑิต
เป็นอีกสถานบันหนึ่งที่มีความพร้อมทางด้านเทคโนโลยีและสื่อสาร ทั้งด้านบุคลากร อุปกรณ์ต่างๆ พร้อมทั้งนํามาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน โดยศึกษาสภาพ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อพัฒนาเป็นศูนย์การเรียนรู้ทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของวิทยาลัยพิชญบัณฑิต เพื่อพัฒนาเป็นศูนย์
การเรียนรู้และเป็นแหล่งเรียนรู้ในอนาคตที่สามารถดึงดูดคนในสังคมโดยเฉพาะกลุ่มผู้สนใจให้หันมาสนใจและเล็งเห็นความสําคัญ เพื่อนําไปสู่การการพัฒนาศูนย์
การเรียนรู้ให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบัน
1.1 วัตถุประสงค์ของการวิจยั
1.1 เพื่อศึกษาสภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และความต้องการพัฒนาเป็นศูนย์การเรียนรู้ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารของวิทยาลัยพิชญบัณฑิต
1.2 เพื่อวิเคราะห์องค์ความรู้และประยุกต์ผลการวิจัยสู่แนวทางการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
วิทยาลัยพิชญบัณฑิต
1.2 ขอบเขตของการวิจัย
2.1 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ อาจารย์และเจ้าหน้าที่ จํานวน 71 คน นักศึกษาของวิทยาลัยพิชญบัณฑิต จํานวน 207 คน
2.2 ขอบเขตด้านเนื้อหาการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยทําการวิจัยเรื่อง การศึกษาแนวทางการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารของวิทยาลัยพิชญบัณฑิต ตามกรอบทฤษฎี ดังนี้
2.2.1 แนวคิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ (ครรชิต, 2540) ได้กล่าวถึงปัญหาในการนําไอทีมาใช้เพื่อการศึกษา สภาพการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร สภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสถานศึกษา (วิเศษศักดิ์, 2542) ได้กล่าวถึงผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.2.2 แนวทางการสร้างศูนย์การเรียนรู้ (ศุภชัย, 2546) ประกอบด้วย ความสําคัญของศูนย์การเรียน องค์ประกอบของศูนย์การเรียน

2. วิธีดําเนินการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือแบบสอบถามเกี่ยวกับปัญหาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและความต้องการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ อาจารย์
เจ้าหน้าที่และนักศึกษาของวิทยาลัยพิชญบัณฑิต ซึ่งผู้วิจัยสร้างขึ้นโดยมีรายละเอียดดังนี้
ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ด้ านเพศ อายุ การศึกษา ประสบการณ์การทํางานของอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาของ
วิทยาลัยพิชญบัณฑิตเป็นคําถามแบบเลือกตอบ
ตอนที่ 2 คําถามเกี่ยวกับสภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาวิทยาลัยพิชญบัณฑิต เป็นคําถาม
แบบมาตราส่วนประมาณค่า ใช้วิธีของ Likert scale โดยใช้ตัวเลข 1-5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด (ยุทธพงษ์, 2543)
ตอนที่ 3 คําถามเกี่ยวกับความต้องการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของอาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา
วิทยาลัยพิชญบัณฑิต เป็นคําถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า ใช้วิธีของ Likert scale โดยใช้ตัวเลข 1-5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
(ยุทธพงษ์, 2543)

3. ผลการศึกษาและอภิปรายผล
3.1 ผลการศึกษาข้อมูลเชิงพรรณนา
ผลการศึกษาพบว่าอาจารย์ของวิทยาลัยพิชญบัณฑิตที่ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 51.11 และที่เหลือเป็นเพศชาย
คิดเป็นร้อยละ 48.89 อาจารย์ส่วนใหญ่มี อายุ 31-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 42.22 รองลงมา คือ มีอายุ 20-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 35.56 อาจารย์ส่วนใหญ่มีวุฒิ
การศึกษาปริญญาโทหรือเทียบเท่า คิดเป็นร้อยละ 91.11 รองลงมา คือ มีวุฒิการศึกษาปริญญาเอกหรือเทียบเท่า คิดเป็นร้อยละ 8.89 อาจารย์ส่วนใหญ่มี
ประสบการณ์ทํางาน 1-5 ปี คิดเป็นร้อยละ 55.56 รองลงมา คือ มีประสบการณ์ทํางาน 11 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 17.78 เจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยพิชญบัณฑิต
ที่ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เกินครึ่งหนึ่งเป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 65.00 และที่เหลือเป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 35.00 เจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่มีอายุ 20-30
ปี คิดเป็นร้อยละ 95.00 รองลงมา มีอายุ 31-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 5.00 เจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่มีวุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า คิดเป็นร้อยละ 80
รองลงมา คือ มีวุฒิการศึกษาต่ํากว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 20 เจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่มีประสบการณ์ทํางาน 1-5 ปี คิดเป็นร้อยละ 65.00 รองลงมา คือ มี
ประสบการณ์ทํางาน ต่ํากว่า 1 ปี คิดเป็นร้อยละ 25.00 นักศึกษาของวิทยาลัยพิชญบัณฑิตที่ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เกินครึ่งหนึ่งเป็นเพศหญิง คิดเป็น
ร้อยละ 53.96 และที่เหลือเป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 46.04 นักศึกษาส่วนใหญ่มีอายุ 20-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 76.73 รองลงมา คือ มีอายุ 31-40 ปี คิดเป็น
ร้อยละ 18.81 นักศึกษาส่วนใหญ่มีวุฒิการศึกษาต่ํากว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 73.76 รองลงมา คือ มีวุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือเปรียบเท่า คิดเป็นร้อย
ละ 26.24 นักศึกษาส่วนใหญ่มีประสบการณ์ทํางาน 1-5 ปี คิดเป็นร้อยละ 49.01 รองลงมา คือ มีประสบการณ์ทํางาน ไม่ได้ทํางาน คิดเป็นร้อยละ 22.77
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3.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของอาจารย์ เจ้าหน้าที่
และนักศึกษาวิทยาลัยพิชญบัณฑิต
3.2.1 ผลการวิเคราะห์ปัญหาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของอาจารย์ วิทยาลัยพิชญบัณฑิต
3.2.1.1 ด้านงบประมาณ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( = 3.36) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่ามีปัญหาการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ ด้านงบประมาณมีอยู่ 1 ระดับ คือ ปานกลาง โดยค่าเฉลี่ยสูงสุดคืองบประมาณในการฝึกอบรมความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมีไม่
เพียงพอ ( =3.38)
3.2.1.2 ด้านบุคลากร โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( = 3.25) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่ามีปัญหาการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ ด้านบุคลากรมีอยู่ 2 ระดับ คือ มากและปานกลาง โดยค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ บุคลากรไม่ได้รับการฝึกอบรมความรู้และทักษะในการใช้งาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ ( =3.53)
3.2.1.3 ด้านวัสดุอุปกรณ์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( =3.57) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่ามีปัญหาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ด้านวัสดุอุปกรณ์มีอยู่ 2 ระดับ คือ มากและปานกลาง โดยค่าเฉลี่ยที่สูงสุด คือ จํานวนเครื่องปริ้นเตอร์มีไม่เพียงพอ ( =4.00)
3.2.1.4 ด้านการจัดการ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( =3.57) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่ามีปัญหาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ด้านการจัดการมีอยู่ 2 ระดับ คือ มากและปานกลาง โดยค่าเฉลี่ยที่สูงสุด คือ วิทยาลัยพิชญบัณฑิตไม่หน่วยงานกลางในการจัดกิจกรรมให้ความรู้ทางด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ ( =3.80)
3.2.1.5 ด้านการเรียนการสอน โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( =3.32) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่ามีปัญหาการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ ด้านการเรียนการสอนมีอยู่ 1 ระดับ คือ ปานกลาง โดยค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ไม่มี ฐานข้อมูลออนไลน์ในการค้นคว้าหาข้อมูลสารสนเทศ ( =
3.42)
3.2.2 ผลการวิเคราะห์ปัญหาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของเจ้าหน้าที่วิทยาลัยพิชญบัณฑิต
3.2.2.1 ด้านงบประมาณ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( =373) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่ามีปัญหาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ด้านงบประมาณมีอยู่ 1 ระดับ คือ มาก โดยค่าเฉลี่ยสูงสุด คืองบประมาณในการฝึกอบรมความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมีไม่เพียงพอ ( =3.80)
3.2.2.2 ด้านบุคลากร โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( = 3.26) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่ามีปัญหาการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ ด้านบุคลากรมีอยู่ 2 ระดับ คือ มากและปานกลาง โดยค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ บุคลากรไม่ได้รับการฝึกอบรมความรู้และทักษะในการใช้งาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ ( =3.80)
3.2.2.3 ด้านวัสดุอุปกรณ์ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( =3.45) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่ามีปัญหาการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ ด้านวัสดุอุปกรณ์อยู่ 2 ระดับ คือ มาก และปานกลาง โดยค่าเฉลี่ยที่สูงสุด คือ จํานวนเครื่องปริ้นเตอร์มีไม่เพียงพอ ( =3.60)
3.2.2.4 ด้านการจัดการ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( =3.45) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่ามีปัญหาการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ ด้านการจัดการมีอยู่ 2 ระดับ คือ มากและปานกลาง โดยค่าเฉลี่ยที่สูงสุดคือวิทยาลัยพิชญบัณฑิตไม่หน่วยงานกลางในการจัดกิจกรรมให้
ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ( =3.70)
3.2.2.5 ด้านการเรียนการสอน โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( =3.13) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่ามีปัญหาการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ ด้านการเรียนการสอนมีอยู่ 1 ระดับ คือ ปานกลาง โดยค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ไม่มีฐานข้อมูลออนไลน์ในการค้นคว้าหาข้อมูลสารสนเทศ ( =
3.25)
3.2.3 ผลการวิเคราะห์ปัญหาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของนักศึกษา วิทยาลัยพิชญบัณฑิต
3.2.3.1 ด้านงบประมาณ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( =3.53) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่ามีปัญหาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ด้านงบประมาณมีอยู่ 2 ระดับ คือ มาก และปานกลาง โดยค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ งบประมาณในการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ทางด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศมีไม่เพียงพอ ( =3.56)
3.2.3.2 ด้านบุคลากร โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( = 3.25) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่ามีปัญหาการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ ด้านบุคลากรมีอยู่ 1 ระดับ คือ ปานกลาง โดยค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ไม่มีข้อมูลหรือไม่สามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศได้
ทัน ( =3.36)
3.2.3.3 ด้านวัสดุอุปกรณ์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( =3.56) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่ามีปัญหาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ด้านวัสดุอุปกรณ์อยู่ 2 ระดับ คือ มากและปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ จํานวนเครื่องปริ้นเตอร์มีไม่เพียงพอ ( =3.72)
3.2.3.4 ด้านการจัดการ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( =3.45) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่ามีปัญหาการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ ด้านการจัดการอยู่ 2 ระดับ คือ ปานกลางและน้อย โดยมีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือการดําเนินงานการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศยังไม่เป็น
ระบบ ( =3.53)
3.2.3.5 ด้านการเรียนการสอน โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( =3.36) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่ามีปัญหาการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ ด้านการเรียนการสอนอยู่ 2 ระดับ คือ ปานกลางและน้อย โดยมีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ไม่มีฐานข้อมูลออนไลน์ในการค้นคว้าหาข้อมูลสารสนเทศ
( =3.51)
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3.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการพัฒนาศูนย์การเรียนรูท้ างเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของอาจารย์ เจ้าหน้าที่
และนักศึกษาของวิทยาลัยพิชญบัณฑิต
3.3.1 ผลการวิเคราะห์ความต้องการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของอาจารย์ วิทยาลัยพิชญบัณฑิต
3.3.1.1 ด้านสถานที่ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.02) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่ามีความต้องการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้
ด้านสถานที่อยู่ 1 ระดับ คือ มาก โดยมีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ห้องปฏิบัติการของศูนย์การเรียนรู้ ( = 4.09)
3.3.1.2 ด้านการบริการ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( = 3.89) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่ามีความต้องการพัฒนาศูนย์การ
เรียนรู้ ด้านการบริการอยู่ 1 ระดับ คือ มาก โดยมีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ เครื่องพิมพ์ ( =4.18)
3.3.1.3 ด้านสารสนเทศ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( =3.55) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่ามีความต้องการพัฒนาศูนย์การ
เรียนรู้ ด้านสารสนเทศอยู่ 2 ระดับ คือ มากและปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ สารสนเทศประเภทฐานข้อมูลออนไลน์ ( =3.76)
3.3.1.4 ด้านวิธีการพัฒนาความรู้ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( =3.68) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่ามีความต้องการพัฒนา
ศูนย์การเรียนรู้ ด้านวิธีการพัฒนาความรู้อยู่ 2 ระดับ คือ มากและปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การสอบถามผู้รู้ ศึกษาค้นคว้าจากตําราด้วยตนเอง
( =3.73)
3.3.2 ผลการวิเคราะห์ความต้องการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยพิชญบัณฑิต
3.3.2.1 ด้านสถานที่ โดยรวมอยู่ในระดับปานมาก ( =3.98) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่ามีความต้องการพัฒนาศูนย์การ
เรียนรู้ ด้านสถานที่อยู่ 1 ระดับ คือ มาก โดยมีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ห้องปฏิบัติการของศูนย์การเรียนรู้ ( =4.10)
3.3.2.2 ด้านการบริการ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( =3.72) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่ามีความต้องการพัฒนาศูนย์การ
เรียนรู้ ด้านการบริการอยู่ 2 ระดับ คือ มากและปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การนําเสนอและเผยแพร่สารสนเทศ ( =4.05)
3.3.2.3 ด้านสารสนเทศ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( =3.95) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่ามีความต้องการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้
ด้านสารสนเทศอยู่ 1 ระดับ คือ มาก โดยมีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ สารสนเทศจากวารสารอิเล็กทรอนิกส์ ( =4.10)
3.3.2.4 ด้านวิธีการพัฒนาความรู้ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( = 3.81) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่ามีความต้องการพัฒนาศูนย์การ
เรียนรู้ ด้านวิธีการพัฒนาความรู้อยู่ 2 ระดับ คือ มาก ปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การปฏิบัติการใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศด้วยตนเอง (=4.00)
และการฟังการบรรยาย/อภิปราย ( =4.00)
3.3.3 ผลการวิเคราะห์ความต้องการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของนักศึกษา วิทยาลัยพิชญบัณฑิต
3.3.3.1 ด้านสถานที่ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( =3.85) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่ามีความต้องการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้
ด้านสถานที่อยู่ 1 ระดับ คือ มาก โดยมีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ห้องสมุดของศูนย์การเรียนรู้ ( =3.87)
3.3.3.2 ด้านการบริการ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( =3.72) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่ามีความต้องการพัฒนาศูนย์การ
เรียนรู้ ด้านการบริการอยู่ 1 ระดับ คือ มาก โดยมีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ เครื่องโปรเจคเตอร์ ( =3.79) และการสืบค้นสารสนเทศผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
( =3.79)
3.3.3.3 ด้านสารสนเทศ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( =3.70) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่ามีความต้องการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ ด้าน
สารสนเทศอยู่ 1 ระดับ คือ มาก 1 โดยมีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ สารสนเทศประเภทบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ( =3.84)
3.3.3.4 ด้านวิธีการพัฒนาความรู้ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( =3.68) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่ามีความต้องการพัฒนาศูนย์การ
เรียนรู้ ด้านวิธีการพัฒนาความรู้อยู่ 1 ระดับ คือ มาก โดยมีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การสอบถามผู้รู้ ศึกษาค้นคว้าจากตําราด้วยตนเอง ( = 3.73)

3.4 ผลการเปรียบเทียบข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาของ
วิทยาลัยพิชญบัณฑิต
ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของอาจารย์ เจ้าหน้าที่
ของวิทยาลัยพิชญบัณฑิต
อาจารย์

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ด้านงบประมาณ
ด้านบุคลากร
ด้านวัสดุอุปกรณ์
ด้านการจัดการ
ด้านการเรียนสอน
* มีนัยสําคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ 0.05

3.36
3.27
3.57
3.57
3.32

เจ้าหน้าที่
S.D.
3.73
.91
3.26
1.17
3.41
.98
3.45
.95
3.13
1.26

S.D.
1.15
.93
1.12
1.03
1.21

นักศึกษา
S.D.
3.53
.99
3.25
.96
3.56
1.02
3.45
.97
3.36
1.17

F

Sig.

1.264
.738
1.316
.957
.917

.285
.611
.388
.491
.418

จากตารางที่ 2 เห็นได้ว่าว่า อาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาของวิทยาลัยพิชญบัณฑิตมีปัญหาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ทางด้านงบประมาณ
ด้านบุคลากร ด้านวัสดุอุปกรณ์ ด้านการจัดการ และด้านการเรียนการสอน ไม่แตกต่างกัน ทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ 0.05
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สรุปผลการศึกษาสภาพปัญหาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของอาจารย์วิทยาลัยพิชญบัณฑิตมีปัญหาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยรวม
อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านวัสดุอุปกรณ์และด้านการจัดการมีปัญหามากที่สุด รองลงมาคือ ด้านงบประมาณ รองลงมาคือ
ด้านการเรียนการสอน และน้อยที่สุดคือ ด้านบุคลากร ส่วนเจ้าหน้าที่วิทยาลัยพิชญบัณฑิตมีปัญหาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ อยู่ในระดับปานกลาง
เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้า นงบประมาณมีปัญหามากที่สุด รองลงมาคือ ด้านการจัดการ รองลงมาคือ ด้านวัสดุอุปกรณ์ รองลงมาคือ ด้าน
บุคลากร และน้อยที่สุดคือ ด้านการเรียนการสอน ส่วนนักศึกษาของวิทยาลัยพิชญบัณฑิตมีปัญหาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในระดับปานกลาง เมื่อ
พิจารณารายด้าน พบว่า ด้านวัสดุอุปกรณ์ มีปัญหามากที่สุด รองลงมาคือ ด้านงบประมาณ รองลงมาคือ ด้านการจัดการ รองลงมาคือ ด้านการเรียน
การสอน และน้อยที่สุดคือ ด้านบุคลากร

3.5 ผลการเปรียบเทียบข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
อาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาของวิทยาลัยพิชญบัณฑิต
ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ของอาจารย์ เจ้าหน้าที่
และนักศึกษาของวิทยาลัยพิชญบัณฑิต
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

อาจารย์

ด้านสถานที่

4.02

S.D.
.86

ด้านการบริการ
ด้านสารสนเทศ
ด้านวิธีการพัฒนาความรู้
* มีนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05

3.89
3.55
3.68

1.14
1.07
1.09

เจ้าหน้าที่
S.D.
3.98
.89

นักศึกษา
S.D.
3.85
.95

F

Sig.

.975

.419

3.72
3.96
3.81

3.72
3.70
3.68

1.768
1.759
.917

.324
.276
.485

1.15
.88
.97

.94
.92
.87

จากตารางที่ 3 เห็นได้ว่า อาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาของวิทยาลัยพิชญบัณฑิต มีความต้องการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ ด้านสถานที่ ด้านการ
บริการ ด้านสารสนเทศ และด้านวิธีการพัฒนาความรู้ ไม่แตกต่างกัน ทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ 0.05
สรุปผลการศึกษาความต้องการในการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของอาจารย์วิทยาลัยพิชญบัณฑิต เมื่อ
พิจารณารายด้าน พบว่า มีความต้องการมากที่สุดคือ ด้านสถานที่ รองลงมาคือด้านการบริการ รองลงมาคือ ด้านการบริการ และน้อยที่สุดคือ ด้านวิธีการ
พัฒนาความรู้ ส่วนเจ้าหน้าที่วิทยาลัยพิชญบัณฑิต มีความต้องการมากที่สุดคือ ด้านสถานที่ รองลงมาคือ ด้านสารสนเทศ รองลงมาคือ ด้านวิธีการพัฒนา
ความรู้ และน้อยที่สุดคือ ด้านการบริการ ส่วนนักศึกษาวิทยาลัยพิชญบัณฑิต มีความต้องการมากที่สุดคือ ด้านสถานที่ รองลงมาคือ ด้านการบริการ
รองลงมาคือ ด้านสารสนเทศ และน้อยที่สุดคือ ด้านวิธีการพัฒนาความรู้

4. สรุปผล
ผลการวิจัยพบว่า (1) ผลการศึกษาเปรียบเทียบปัญหาใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของอาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาของวิทยาลัยพิชญบัณฑิต
มีปัญหาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ทางด้านงบประมาณ ด้านบุคลากร ด้านวัสดุอุปกรณ์ ด้านการจัดการ และด้านการเรียนการสอน ไม่แตกต่างกัน ทางสถิติ
ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 (2) ผลการศึกษาเปรียบเทียบความต้องการในการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ของอาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาของวิทยาลัยพิชญบัณฑิต
มีความต้องการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ ด้านสถานที่ ด้านการบริการ ด้านสารสนเทศ และด้านวิธีการพัฒนาความรู้ ไม่แตกต่างกัน ทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ
0.05 ซึ่งมีผลมาจากอาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา มีอายุ ประสบการณ์ทํางาน วุฒิการศึกษาต่างกัน โดยความต้องการของอาจารย์ส่วนใหญ่ต้องการ
ห้องปฏิบัติการของศูนย์การเรียนรู้ เครื่องพิมพ์ สารสนเทศประเภทฐานข้อมูลออนไลน์ และการสอบถามผู้รู้ ศึกษาค้นคว้าจากตําราด้วยตนเอง เจ้าหน้าที่ส่วน
ใหญ่ต้องการห้องปฏิบัติการของศูนย์การเรียนรู้ การนําเสนอและเผยแพร่สารสนเทศ สารสนเทศจากวารสารอิเล็กทรอนิกส์ การปฏิบัติการใช้อุปกรณ์
เทคโนโลยีสารสนเทศด้วยตนเอง การฟังการบรรยาย/อภิปราย และนักศึกษาส่วนใหญ่ต้องการห้องสมุดของศูนย์การเรียนรู้ เครื่องโปรเจคเตอร์ การสืบค้น
สารสนเทศผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สารสนเทศประเภทบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน และการสอบถามผู้รู้ ศึกษาค้นคว้าจากตําราด้วยตนเอง
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การสร้างสภาพแวดล้อมทางการเรียนจากเทคโนโลยีเสมือนจริง โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้
เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง ระบบสุริยะ สําหรับนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 4
A Creating of Learning Environment from Augmented Reality Technology
Using Inquiry Process to Develop Science Process Skills on the Topic “Solar System”
for Prathom Suksa 4 Students
นงคราญ ศรีสะอาด สรัญญา เชื้อทอง และ สุรพล บุญลือ
Nongkran Sisa-art, Saranya Chuathong and Surapon Boonlue
สาขาวิชาเทคโนโลยีการเรียนรูแ้ ละสือ่ สารมวลชน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
E-mail: nongkranpn@gmail.com, saranyachuathong@hotmail.com, surapon.boon@kmutt.ac.th โทร. 086-4767949

บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุป ระสงค์ เพื่ อ 1) สร้างและหาคุณ ภาพของสภาพแวดล้อมทางการเรี ยนจากเทคโนโลยีเสมือนจริง 2) หาประสิท ธิของ
สภาพแวดล้อมทางการเรียนจากเทคโนโลยีเสมือนจริง 3) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนที่เรียนจากสภาพแวดล้อมทางการเรียนจากเทคโนโลยี
เสมือนจริง 4) ศึกษาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของผู้เรียนที่เรียนจากสภาพแวดล้อมทางการเรียนจากเทคโนโลยีเสมือนจริง 5) ศึกษาความพึง
พอใจของผู้เรียนที่เรียนจากสภาพแวดล้อมทางการเรียนจากเทคโนโลยีเสมือนจริง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนวัดลํานาว ซึ่งได้จากการสุ่มอย่างง่ายโดยวิธีการจับฉลาก จํานวน 1 ห้องเรียน 30 คน ผลการศึกษาพบว่า 1) สภาพแวดล้อม
ทางการเรียนจากเทคโนโลยีเสมือนจริง มีคุณภาพด้านเนื้อหาอยู่ในระดับดี ( X =4.48, S.D.=0.13) และคุณภาพด้านสื่อการนําเสนออยู่ในระดับดี ( X =
4.47, S.D.=0.09) 2) สภาพแวดล้อมทางการเรียนจากเทคโนโลยีเสมือนจริง มีประสิทธิภาพ 82.17/81.23 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 3) ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของผู้เรียนที่เรียนผ่านสภาพแวดล้อมทางการเรียนจากเทคโนโลยีเสมือนจริง ที่สร้างขึ้นมีคะแนนการทดสอบหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่าง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 4) ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของผู้เรียนที่เรียนจากสภาพแวดล้อมทางการเรียนจากเทคโนโลยีเสมือนจริง
ที่สร้างขึ้นมีคะแนนการทดสอบหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 5) ความพึงพอใจของผู้เรียนที่เรียนจากสภาพแวดล้อม
ทางการเรียนจากเทคโนโลยีเสมือนจริง อยู่ในระดับมาก สรุปได้ว่าการสร้างสภาพแวดล้อมทางการเรียนจากเทคโนโลยีเสมือนจริง โดยใช้กระบวนการสืบ
เสาะหาความรู้ เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง ระบบสุริยะ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่สร้างขึ้นสามารถนําไปใช้ใน
การเรียนการสอนได้
คําสําคัญ: สภาพแวดล้อมทางการเรียน เทคโนโลยีเสมือนจริง กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ระบบสุริยะ

Abstract
This research aimed to 1) create and assess the quality of learning environment from augmented reality technology using
inquiry process, 2) gain the efficiency of learning environment from augmented reality technology using inquiry process,3) study the
learning achievement through learning environment from augmented reality technology using inquiry process, 4) study the science
process skills through learning environment from augmented reality technology using inquiry process and 5) study the satisfaction of
the students through learning environment from augmented reality technology using inquiry process. The samples were 30 students
random sampled from Prathom Suksa 4 students of Wat Lamnao school, academic year 2013. The research findings were as
follow: 1) The learning environment from augmented reality technology using inquiry process on content was at the level of “good”
( X = 4.48, S.D.= 0.13) and on content was at the level of “good” ( X = 4.47, S.D. = 0.09) 2) The learning environment from
augmented reality technology using inquiry process gained the efficiency at 82.17/81.23 as expected. 3) The posttest score of learning
achievement through augmented reality technology using inquiry process was significantly higher than pretest score at the level of
.05 4) The posttest score of science process skills through augmented reality technology using inquiry process was significantly higher
than pretest score at the level of .05. 5) The satisfaction of the students through augmented reality technology using inquiry process
was at the level of “much”. The results could be concluded that augmented reality technology using inquiry process on the topic
“Solar system” can develop the science process skills of Prathom Suksa 4 students and can be used in the instruction.
Keywords: Learning environment, Augmented reality technology inquiry process, Science process skills solar system

1. บทนํา
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ในหมวด 4 มาตรา 24(5) ได้ระบุไว้ว่า การจัดการ
เรียนรู้จะต้องส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้สอนจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการเรียน และอํานวยความสะดวกเพื่อให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้และมีความ
รอบรู้ เพราะฉะนั้นการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาแต่ละแห่งจะต้องพยายามให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ทั้งนี้เพื่อให้
ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้ตามจุดมุ่งหมายของการเรียนการสอนและมีประสิทธิภาพสูงสุด (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546) จากแนวการจัดการศึกษาดังกล่าว
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การจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมทางการเรียนเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดีขึ้นและทําให้ผู้เรียนเกิดการตื่นตัวในการเรียน ในการ
จัดการเรียนการสอนจึงควรต้องตระหนักถึงการจัดสภาพแวดล้อมทางการเรียนด้านต่างๆ (ไพฑูรย์,2556) ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยที่เกี่ยวข้องพบว่า
สภาพแวดล้อมทําให้พฤติกรรมของคนเป็นไปในทางที่ดีหรือไม่ดีก็ได้ ในการเรียนรู้และประสบการณ์ของแต่ละคนนั้นจะแตกต่างกันในสภาพแวดล้อมของ
แต่ละคนถึงแม้ว่าจะอยู่ห้องเรียนเดียวกันก็ตาม ดังนั้นการจัดสภาพแวดล้อมทางการเรียนที่เหมาะสม ย่อมส่งผลดีมีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของผู้เรียน (ประวิช, 2552)
กระบวนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้เป็นกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบหนึ่งที่เป็นการจัดการเรียนการสอนมุ่งให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้
ได้ด้วยตนเอง โดยวิธีการและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกคิด ฝึกปฏิบัติและแก้ปัญหาด้วยตนเอง จนเกิดทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ โดยมีกระบวนการในการสืบเสาะหาความรู้ที่สําคัญ 5 ขั้นตอน (5E) คือ ขั้นเร้าความสนใจ (Engagement) ขั้นสํารวจและค้นหา (Exploration)
ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป (Explanation) ขั้นขยายความรู้ (Elaboration) และขั้นประเมิน (Evaluation) ซึ่งเป็นกระบวนการที่ต่อเนื่องกันไป จึงช่วยให้ผู้เรียน
ได้เกิดทักษะการเรียนรู้ทั้งเนื้อหาและหลักการทฤษฎี ตลอดจนการลงมือปฏิบัติ (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2546)
เทคโนโลยีเสมือนจริง (Augmented reality: AR) เป็นเทคโนโลยีที่มีการนําระบบความจริงเสมือนมาผนวกกับเทคโนโลยีภาพเพื่อสร้างสิ่งที่เสมือน
จริงให้กับผู้ใช้ ว่าด้วยการเพิ่มภาพเสมือนของโมเดลสามมิติที่สร้างจากคอมพิวเตอร์ลงไปในภาพที่ถ่ายมาจากกล้องวิดีโอ เว็บแคม หรือกล้องในโทรศัพท์มือถือ
แบบเฟรมต่อเฟรม ด้วยเทคนิคทางด้านคอมพิวเตอร์กราฟิกโดยมีแนวคิดหลัก คือการพัฒนาเทคโนโลยีที่ผสานเอาโลกแห่งความเป็นจริงและความเสมือนจริง
เข้าด้วยกันผ่านซอฟต์แวร์และอุปกรณ์เชื่อมต่อต่างๆ เช่น เว็บแคม คอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์อื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งภาพเสมือนจริงนั้นจะแสดงผลผ่านหน้า
จอคอมพิวเตอร์ หน้าจอโทรศัพท์มือถือ บนเครื่องฉายภาพ หรือบนอุปกรณ์แสดงผลอื่นๆ โดยภาพเสมือนจริงที่ปรากฏขึ้นจะมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้ได้ทันที ทั้งใน
ลักษณะที่เป็นภาพนิ่งสามมิติ ภาพเคลื่อนไหว หรืออาจจะเป็นสื่อที่มีเสียงประกอบ ขึ้นกับการออกแบบสื่อแต่ละรูปแบบว่าให้ออกมาแบบใด (เอกชัย, 2556)
ผลจากการสํารวจเกี่ยวกับการนําเทคโนโลยี AR ไปใช้ในการเรียนการสอนพบว่า ครูและนักเรียนที่เคยใช้ AR มีความเห็นตรงกันเป็นส่วนใหญ่ว่า สื่อเสริมการ
เรียนรู้ AR นี้มีข้อดีแตกต่างจากสื่อประเภทอื่นๆ ที่เด่นชัดคือ สามารถสร้างความสนใจแบบ “โอ้โห” (Wow! factor) ให้กับผู้เรียนในชั้นเรียน ทําให้เรือ่ งทีเ่ รียน
เป็นเรื่องสนุก น่าสนใจ และนําไปสู่การเรียนรู้ที่ดีขึ้น (รักษพล, 2556)
จึงมีความสนใจที่จะสร้างสภาพแวดล้อมทางการเรียนจากเทคโนโลยีเสมือนจริง โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ เพื่อพัฒนาทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เรื่องระบบสุริยะสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ให้มีทั้งคุณภาพและประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ได้ตาม
จุดประสงค์ของหลักสูตรและสอดคล้องกับเป้าหมายของการสอนวิทยาศาสตร์และเป็นแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระอื่นๆ ต่อไป
1.1 วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อสร้างและหาคุณภาพของสภาพแวดล้อมทางการเรียนจากเทคโนโลยีเสมือนจริง โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ เพื่อพัฒนา
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เรื่องระบบสุริยะสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
2. เพื่อหาประสิทธิของสภาพแวดล้อมทางการเรียนจากเทคโนโลยีเสมือนจริง โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ เพื่อพัฒนาทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เรื่องระบบสุริยะสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
3. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนที่เรียนจากสภาพแวดล้อมทางการเรียนจากเทคโนโลยีเสมือนจริง โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหา
ความรู้ เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เรื่องระบบสุริยะสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
4. เพื่อศึกษาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของผู้เรียนที่เรียนจากสภาพแวดล้อมทางการเรียนจากเทคโนโลยีเสมือนจริง โดยใช้
กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เรื่องระบบสุริยะสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
1.2 สมมติฐานการวิจัย
1. สภาพแวดล้อมทางการเรียนจากเทคโนโลยีเสมือนจริง โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
เรื่องระบบสุริยะสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีคุณภาพอยู่ในระดับดี
2. สภาพแวดล้อมทางการเรียนจากเทคโนโลยีเสมือนจริง โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
เรื่องระบบสุริยะสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80
3. ผู้เรียนที่เรียนจากสภาพแวดล้อมทางการเรียนจากเทคโนโลยีเสมือนจริง โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ เรื่องระบบสุริยะสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีผลสัมฤทธิ์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
4. ผู้เรียนที่เรียนจากสภาพแวดล้อมทางการเรียนจากเทคโนโลยีเสมือนจริง โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ เรื่องระบบสุริยะสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05
5. ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อสภาพแวดล้อมทางการเรียนจากเทคโนโลยีเสมือนจริง โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ เพื่อพัฒนาทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เรื่องระบบสุริยะสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 อยู่ในระดับมาก
1.3 ขอบเขตของการวิจัย
กลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย คื อ นั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 4 โรงเรี ย นวั ด ลํ า นาว สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
นครศรีธรรมราช เขต 2 ปีการศึกษา 2556 ได้จากการสุ่มอย่างง่าย (Simple random sampling) โดยใช้วิธีการจับฉลากมา 1 ห้องเรียนจํานวน 30 คน
14

การประชุมสัมมนาทางวิชาการ มทร.ตะวันออก มรภ.กลุ่มศรีอยุธยา และราชนครินทร์วิชาการและวิจัย

วันที่ 14-16 พฤษภาคม 2557

งานวิจัยนี้ใช้เนื้อหาในการทดลอง เรื่อง ระบบสุริยะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ซึ่งมีขอบข่ายเนื้อหาในเรื่อง ระบบสุริยะและดวงอาทิตย์ประเภทของดาวเคราะห์ดาวเคราะห์ทั้ง 8 ดาวเคราะห์แคระ
และดวงจันทร์ดาวเคราะห์น้อย ดาวหาง ดาวตกและอุกกาบาต

2. วิธีการศึกษา

การทดลองใช้แบบแผนการทดลอง แบบกลุ่มทดลองกลุ่มเดียวที่มีการทดสอบก่อนเรียนหลังเรียน (One-group pretest-posttest design)

ตารางที่ 1 แบบแผนการทดลองแบบกลุ่มเดียววัดผลก่อนและหลังการทดลอง
ทดสอบก่อน
T1
เมื่อ X
แทน
T1
T2

แทน
แทน

การจัดกระทํา
ทดสอบหลัง
X
T2
การจัดกระทํา (กิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้สภาพแวดล้อมทางการเรียนจากเทคโนโลยีเสมือนจริง
โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้เรื่อง ระบบสุริยะ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 (Treatment)
การทดสอบวัดกลุ่มตัวอย่างก่อนการทดลอง (Pretest)
การทดสอบวัดกลุ่มตัวอย่างหลังการทดลอง (Posttest)

3. ผลการศึกษาและอภิปรายผล
3.1 ผลการสร้างสภาพแวดล้อมทางการเรียนจากเทคโนโลยีเสมือนจริง
ประกอบด้วยสภาพแวดล้อมทางการเรียนจากเทคโนโลยีเสมือนจริง ดังนี้
1. แผ่นป้ายนิเทศ นําเสนอเรื่องระบบสุริยะและดวงอาทิตย์ ประเภทของดาวเคราะห์ ดาวเคราะห์แคระและดวงจันทร์
2. บัตรความรู้ นําเสนอเรื่องดาวเคราะห์ทั้ง 8 จํานวน 8 ใบ
3. ใบกิจกรรมจํานวน6 ใบ
4. แผ่นพับ นําเสนอเรื่องดาวเคราะห์น้อย ดาวหาง ดาวตกและอุกกาบาต จํานวน 4 แผ่น
5. คอมพิวเตอร์พกพา (tablet) ที่มีระบบการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีเสมือนจริงจากระบบปฏิบัตกิ าร iOS เรื่อง ระบบสุริยะ
3.2 ผลการประเมินคุณภาพด้านเนื้อหาและสื่อการนําเสนอของสภาพแวดล้อมทางการเรียนจากเทคโนโลยีเสมือนจริง
การประเมินคุณภาพสภาพแวดล้อมทางการเรียนจากเทคโนโลยีเสมือนจริง โดยผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา พบว่าผลการประเมินคุณภาพด้านเนื้อหา
มีค่าเฉลี่ยรวมทุกด้านเท่ากับ 4.48 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.13 ซึ่งเมื่อเทียบกับเกณฑ์ที่กําหนดคุณภาพอยู่ในระดับดี และผลการประเมินผู้เชียวชาญด้านสื่อ
พบว่าผลการประเมินคุณภาพด้านสื่อมีค่าเฉลี่ยรวมทุกด้านเท่ากับ 4.47 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.09 ซึ่งเมื่อเทียบกับเกณฑ์ที่กําหนดคุณภาพอยู่ในระดับดี (ตารางที่2)

ตารางที่ 2 ผลการประเมินคุณภาพสภาพแวดล้อมทางการเรียนจากเทคโนโลยีเสมือนจริง
รายการประเมิน
1. ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา
2. ผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อ

X

S.D

ความหมาย

4.48
4.47

0.13
0.09

ดี
ดี

3.3 ผลการหาประสิทธิภาพของสภาพแวดล้อมทางการเรียนจากเทคโนโลยีเสมือนจริง
ผลการทดลองและการหาประสิทธิภาพของสภาพแวดล้อมทางการเรียนจากเทคโนโลยีเสมือนผู้วิจัยพิจารณาประเด็นประสิทธิภาพของ
กระบวนการ (E1) ซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละของคะแนนแบบทดสอบท้ายหน่วยทั้งหมดและประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E2) หรือค่าเฉลี่ยร้อยละของคะแนน
แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์หลังเรียน นําเสนอผลการทดลองตามลําดับ คือ การทดลองแบบหนึ่งต่อหนึ่ง การทดลองแบบกลุ่มเล็ก และการนําไปใช้กับกลุ่ม
ตัวอย่าง ปรากฏดังตารางที่ 3

ตารางที่ 3 ผลการทดลองหาประสิทธิภาพของสภาพแวดล้อมทางการเรียนจากเทคโนโลยีเสมือนจริง
การทดลอง
แบบหนึ่งต่อหนึ่ง
แบบกลุ่มเล็ก
กลุ่มตัวอย่าง

จํานวน
(คน)
3
10
30

ประสิทธิภาพของ
กระบวนการ (E1)
69.45
75.17
82.17

ประสิทธิภาพของผลลัพธ์
(E2)
67.78
74.34
81.23

ค่าประสิทธิภาพ
(E1/E2)
69.45/67.78
75.17/74.34
82.17/81.23

3.4 ผลการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากสภาพแวดล้อมทางการเรียนจาก เทคโนโลยีเสมือนจริง
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ใช้วิธีการเปรียบเทียบคะแนนที่ได้จากการทดสอบด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยสภาพแวดล้อมทางการเรียนจากเทคโนโลยีเสมือนจริง โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง ระบบสุริยะ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ใช้สถิติเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยสองค่าจากกลุ่มตัวอย่างกลุ่มเดียว (t-test for
paired samples) และวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ ปรากฏผลดังตารางที่ 4
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ตารางที่ 4 การเปรียบเทียบคะแนนทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนด้วย สภาพแวดล้อมทางการเรียนจากเทคโนโลยีเสมือนจริง
ผลการทดสอบที่ได้จาก

N

x

S.D.

แบบทดสอบก่อนเรียน

30

8.77

2.72

แบบทดสอบหลังเรียน

30

24.37

2.72

∑D

∑D

468

7,884

2

t
19.05*

* แตกต่างกันทางสถิติระดับนัยสําคัญ .05

จากตารางที่ 4 เป็นผลการเปรียบเทียบภายในกลุ่มตัวอย่างว่าคะแนนของการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยสภาพแวดล้อมทางการเรียนจากเทคโนโลยีเสมือน
จริง โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง ระบบสุริยะ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 แตกต่างกันหรือไม่ซึ่งพบว่า
หลังจากได้เรียนด้วยสภาพแวดล้อมทางการเรียนจากเทคโนโลยีเสมือนจริง ดังกล่าว นักเรียนมีคะแนนทดสอบหรือผลสัมฤทธิ์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 แสดงว่าการเรียนจากสภาพแวดล้อมทางการเรียนจากเทคโนโลยีเสมือนจริง โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ เรื่อง ระบบสุริยะ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ทําให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นจริง
3.5 ผลการศึกษาทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ของผู้เรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนผ่านสภาพแวดล้อมทางการเรียนจากเทคโนโลยีเสมือนจริง
การศึกษาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ใช้วิธีการเปรียบเทียบคะแนนที่ได้จากการทดสอบด้วยแบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยสภาพแวดล้อมทางการเรียนจากเทคโนโลยีเสมือนจริง โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ เพื่อพัฒนาทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง ระบบสุริยะ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ใช้สถิติเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยสองค่าจากกลุ่มตัวอย่างกลุ่มเดียว (ttest for paired samples) และวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ ปรากฏผลดังตารางที่ 5

ตารางที่ 5 ผลการวิเคราะห์ด้านทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ของผู้เรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนผ่านสภาพแวดล้อม
ทางการเรียนจากเทคโนโลยีเสมือนจริง
ผลการทดสอบที่ได้จาก
แบบทดสอบก่อนเรียน
แบบทดสอบหลังเรียน
* แตกต่างกันทางสถิติระดับนัยสําคัญ .05

N
30
30

x

6.60
22.33

S.D.
2.08
1.84

∑D

∑D

t

472

7,672

29.59*

2

จากตารางที่ 5 จากการวิเคราะห์พบว่าหลังจากได้เรียนด้วยสภาพแวดล้อมทางการเรียนจากเทคโนโลยีเสมือนจริง ดังกล่าว นักเรียนมีคะแนนทดสอบทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงว่าการเรียนด้วยสภาพแวดล้อมทางการเรียนจากเทคโนโลยีเสมือนจริง โดย
ใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง ระบบสุริยะ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ทําให้นักเรียนมีทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์สูงขึ้นจริง

4. สรุปผล
การสร้างสภาพแวดล้อมทางการเรียนจากเทคโนโลยีเสมือนจริงโดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์เรื่อง ระบบสุริยะ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่สร้างขึ้นมีคุณภาพทั้งด้านเนื้อหาและสื่อการนําเสนอ มีความง่ายในการใช้งาน
ผู้เรียนสามารถใช้ระบบการจัดการเนื้อหาได้อย่างสะดวก ทําให้ผู้เรียนเกิดความพึงพอใจ ความกระตือรือร้นและสนใจเรียนมากยิ่งขึ้นระบบการจัดการ
เนื้อหาที่ดีนั้นย่อมทําให้ผู้เรียนเกิดความสนใจและตั้งใจเรียนมากขึ้นทําให้เกิดการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ได้
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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อพัฒนากระบวนการการจัดการเรียนการสอนแบบ 3 ประสานเพื่อส่งเสริมทักษะการแสวงหาความรู้ รายวิชา
ทักษิณศึกษา สําหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 2) หาความตรงและคุณภาพของกระบวนการจัดการเรียนการสอนฯ 3) ประเมินทักษะการ
แสวงหาความรู้ของผู้เรียน 4) ประเมินชิ้นงานของผู้เรียน และ 5) ศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียน ผลการวิจัยปรากฏดังนี้ 1) ผลการพัฒนากระบวนการเรียนรู้
ได้กระบวนการเรียนรู้ประกอบด้วย 6 ขั้นตอน คือ ขั้นเตรียมความพร้อมและกําหนดภาระงาน ขั้นการกําหนดกลยุทธ์สํารวจและค้นหา ขั้นการเข้าถึงความรู้
ขั้นการใช้ความรู้ ขั้นการสังเคราะห์ความรู้ และขั้นการร่วมกันประเมิน 2) ได้ผลการประเมินความตรง โดยใช้ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) เท่ากับ 1.00 และ
ผลการประเมินคุณภาพอยู่ในระดับดี ( X = 4.43, S.D. = 0.30) 3) ผลการประเมินทักษะการแสวงหาหาความรู้อยู่ในระดับดี ( X = 4.39, S.D. = 0.33) 4) ผล
การประเมินชิ้นงานปรากฏว่าอยู่ในระดับดีมาก ( X = 4.77, S.D. = 0.34) และ 5) ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อกระบวนการเรียนรู้อยู่ในระดับพึงพอใจมาก
ที่สุด ( X = 4.79, S.D. = 0.20) มีสรุปได้ว่ากระบวนการการจัดการเรียนการสอนแบบ 3 ประสานเพื่อส่งเสริมทักษะการแสวงหาความรู้ รายวิชาทักษิณศึกษา
สําหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุงสามารถนําไปใช้ได้จริง
คําสําคัญ : กระบวนการเรียนรู้ การเรียนรู้แบบ 3 ประสาน การเรียนรู้ผ่านสื่อไอซีที การเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน ทักษะการแสวงหาความรู้

Abstract
The objectives of this research were 1) to develop and assess the efficiency of the learning process of blended learning
by 3 parts to enhance knowledge acquisition in students enrolling Southern Thai Studies subject, Thaksin University Phatthalung
campus, to validate and assessing the quality of learning process, to evaluate the knowledge acquisition of the students, to
evaluate student assignments, and 5) to determine students satisfaction with learning process. The result showed that 1) the
process validity was determined by IOC which 1.00 the students knowledge acquisition was rated at high level ( X = 4.39, S.D. =
0.33, student assignment was evaluated at very high level X = 4.77, S.D. = 0.34, the learning process was rated the most by the
sample. In conclusion, the study suggested that the implication of the learning process of 3 parts blended learning to enhance
knowledge acquisition was benefit to student’s learning and was recommended to be applied in other subjects.
Keywords: Learning process, 3 parts based learning, Learning on ICT, Community base learning, Knowledge acquisition

1. บทนํา
1.1 ที่มาและความสําคัญ
ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนหัวใจสําคัญอย่างหนึ่งคือจะทําให้ผู้เรียนเข้าใจได้อย่างไรทําอย่างไรจึงจะทําให้ผู้เรียนมีความกระตือรือร้น
ที่จะเรียนดังนั้นในการจัดการเรียนการสอนในยุคปัจจุบันผู้สอนควรคํานึงถึงรูปแบบวิธีการต่างๆที่จะทําให้ผู้เรียนได้บรรลุเป้าหมายการเรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพผู้เรียนควรได้เรียนรู้ในรูปแบบที่หลากหลายเหมาะสมมีบทเรียนที่ทันสมัยมีเทคนิคเพื่อช่วยเหลือผู้เรียนในการเรียนรู้เหล่านี้จะทําให้ผู้เรียนมี
พฤติกรรมที่พึงประสงค์เป็นไปตามที่คาดหวังการเรียนแบบผสมผสาน (Blended learning) เป็นการนําข้อดีของแต่ละรูปแบบมาใช้แก้ปัญหาทั้งเรียนใน
ชั้นเรียน เรียนแบบออนไลน์ และการเรียนโดยการปฏิบัติจริงเช่นในห้องปฏิบัติการกิจกรรมกลุ่มเป็นการใช้จุดเด่นของแต่ละแบบเข้ามาเสริมจุดด้อยของ
แบบอื่นๆ จะทําให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์และร่วมมือกันลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกิดความสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนด้วยกันมีการจัดวางการทํางานกลุ่มเป็นอย่างดีด้วยการ
นําเทคโนโลยีเข้ามาช่วยก่อนและ/หรือหลังจากมีการเรียนที่ผู้สอนพบกับผู้เรียน (สายชล, 2550) ในกิจกรรมการเรียนรู้แบบผสมผสานผู้เรียนมีโอกาสที่จะ
เรียนรู้ด้วยตนเองซึ่งเป็นการเรียนรู้ที่ทําให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตและสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบันที่บุคคลควรพัฒนาตนเองในด้านต่างๆ
โดยเฉพาะการคิดวิเคราะห์ การรู้จักเชื่อมโยงความรู้กับการทํางานและรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเพื่อความอยู่รอดของมนุษย์ตามสภาพความ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดตลอดเวลาและทวีความรวดเร็วมากขึ้นตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยี (ชัยฤทธิ์, 2541)
การจัดการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยทักษิณมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีทั้งทักษะ รอบรู้ สู้งาน และมีประสบการณ์เชิงปฏิบัติ ดังนั้นในหลักสูตร
ระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชาได้กําหนดให้ผู้เรียนต้องเรียนรายวิชาใน 3 หมวดวิชา ได้แก่หมวดวิชาการศึกษาทั่วไปหมวดวิชาเฉพาะและหมวดวิชาเลือกเสรี
ซึ่งในการจัดการศึกษาหมวดศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัยทักษิณในกลุ่มวิชาบูรณาการมีรายวิชาทักษิณศึกษา (0000162) (ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ
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การศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2554) เป็นหนึ่งรายวิชาที่มหาวิทยาลัยฯ พัฒนาขึ้นเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของนิสิตในรายวิชานี้ ให้ได้เรียนรู้และเข้าใจ
ประวัติศาสตร์และโบราณคดีในภาคใต้ วัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อและสิ่งสร้างสรรค์ที่เกิดจากภูมิปัญญาท้องถิ่นภาคใต้ รวมทั้งความสัมพันธ์กับภูมิภาค
อาเซียน เป็นการเรียนรู้ในรากเหง้าภูมิปัญญาชุมชน ตลอดจนการดํารงอยู่ การปรับใช้ในชีวิตประจําวันซึ่งจากประสบการณ์ที่ผู้วิจัยที่ได้จัดการเรียนการสอน
ในช่วงที่ผ่านมา พบว่านิสิตที่เรียนรายวิชานี้ยังไม่สามารถบูรณาการองค์ความรู้ต่างๆ ที่ได้เรียนรู้มาปรับใช้เพื่อการแสวงหาความรู้ใหม่ ในการนําไปปรับใช้ใน
ชีวิตได้เท่าที่ควร สาเหตุหนึ่งอาจเกิดจากกระบวนการจัดการเรียนการสอนยังเป็นลักษณะแยกส่วนระหว่างส่วนของเนื้อหาทฤษฎี และส่วนของการเรียนรู้
โดยการลงมือปฏิบัติจริงในชุมชน
ดังนั้น จึงได้พัฒนากระบวนการการจัดการเรียนการสอนแบบ 3 ประสานเพื่อส่งเสริมทักษะการแสวงหาความรู้ รายวิชาทักษิณศึกษา สําหรับ
นักศึกษามหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุงเพื่อมุ่งหวังพัฒนากระบวนการสอน และหาคุณภาพกระบวนการสอนทักษะการแสวงหาความรู้ของผู้เรียน
ประเมินชิ้นงานที่เกิดจากกระบวนการเรียนการสอน และความพึงพอใจต่อกระบวนการเรียนการสอน โดยใช้การเรียนแบบ3 ประสาน ร่วมกันระหว่าง
การเรียนรู้ในห้องเรียน (Classroom) การเรียนรู้ผ่านสื่อคอมพิวเตอร์ (Computer base) และการเรียนรู้ร่วมกับชุมชน (Community base learning)
ซึ่งผลการศึกษาและพัฒนาจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการเรียนการสอนในแบบอื่นๆ ต่อไป

1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา

1. เพื่อพัฒนากระบวนการการจัดการเรียนการสอนแบบ 3 ประสานเพื่อส่งเสริมทักษะการแสวงหาความรู้ รายวิชาทักษิณศึกษา สําหรับ
นักศึกษามหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
2. เพื่อประเมินความตรงและคุณภาพกระบวนการการจัดการเรียนการสอนแบบ 3 ประสานเพื่อส่งเสริมทักษะการแสวงหาความรู้ รายวิชา
ทักษิณศึกษา สําหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
3. เพื่อประเมินทักษะการแสวงหาความรู้ จากกระบวนการการเรียนการสอนแบบ 3 ประสานเพื่อส่งเสริมทักษะการแสวงหาความรู้ สําหรับ
นักศึกษามหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง

1.3 สมมติฐานของการวิจัย
1. การพัฒนากระบวนการการจัดการเรียนการสอนแบบ 3 ประสานเพื่อส่งเสริมทักษะการแสวงหาความรู้ รายวิชาทักษิณศึกษา สําหรับ
นักศึกษามหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุงที่พัฒนาขึ้นมีคุณภาพอยู่ในระดับดี
2. ผู้เรียนมีผลการประเมินทักษะการแสวงหาความรู้อยู่ในระดับดี
3. ชิ้นงานของผู้เรียนมีคุณภาพอยู่ในระดับดี
4. ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อกระบวนการการจัดการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้นมีคุณภาพอยู่ในระดับมาก

1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ได้กระบวนการการจัดการเรียนการสอนแบบ 3 ประสานเพื่อส่งเสริมทักษะการแสวงหาความรู้ รายวิชาทักษิณศึกษา สําหรับนักศึกษา
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุงอย่างมีคุณภาพ
2. ได้กระบวนการการจัดการเรียนการสอนแบบ 3 ประสานเพื่อส่งเสริมทักษะการแสวงหาความรู้ สําหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยา
เขตพัทลุงในวิชาอื่นๆ ต่อไป
3. ได้พัฒนาผู้เรียนให้เกิดทักษะกระบวนการการจัดการเรียนการสอนแบบ 3 ประสานเพื่อส่งเสริมทักษะการแสวงหาความรู้ทําให้ผู้เรียนสามารถ
เข้าถึงแหล่งเรียนรู้ต่างๆ และบูรณาการกับทุกกลุ่มวิชา อันส่งผลให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต

1.5 ตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย
ตัวแปรต้น คือ กระบวนการการจัดการเรียนการสอนแบบ 3 ประสานเพื่อส่งเสริมทักษะการแสวงหาความรู้ รายวิชาทักษิณศึกษา สําหรับ
นักศึกษามหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
ตัวแปรตาม คือ (1) ความตรงและคุณภาพของกระบวนการการจัดการเรียนการสอนแบบ 3 ประสานเพื่อส่งเสริมทักษะการแสวงหาความรู้
รายวิชาทักษิณศึกษา สําหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง (2) ระดับทักษะการแสวงหาความรู้ของผู้เรียนที่เรียนรู้ผ่านกระบวนการการจัดการ
เรียนการสอนฯ (3) คุณภาพของชิ้นที่ที่ผู้เรียนสร้างขึ้นโดยผ่านกระบวนการการจัดการเรียนการสอนฯ (4) ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อของผู้เรียนที่มีต่อ
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนฯ ที่สร้างขึ้น

2. วิธีการศึกษา

การพัฒนากระบวนการการจัดการเรียนการสอนแบบ 3 ประสานเพื่อส่งเสริมทักษะการแสวงหาความรู้ รายวิชาทักษิณศึกษา สําหรับ
นักศึกษามหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ผู้วิจัยได้ประยุกต์ขั้นตอน Model research (Richey and Klein, 2007) แบ่งเป็น 3 ระยะ ตาม
รูปแบบ ได้แก่ ระยะที่ 1 ขั้นการพัฒนากระบวนการ (Process development) ระยะที่ 2 ขั้นการหาความตรงและคุณภาพของกระบวนการ
(Process validation) และระยะที่ 3 ขั้นการใช้กระบวนการเรียนรู้ (Process usage)
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3. ผลการศึกษาและอภิปรายผล
ระยะที่ 1 ขั้นการพัฒนากระบวนการ (Process development)
ได้กระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบ 3 ประสานเพื่อส่งเสริมทักษะการแสวงหาความรู้ รายวิชาทักษิณศึกษา สําหรับนักศึกษา
มหาวิทยาลัยทักษิ ณ วิทยาเขตพั ทลุง ซึ่งประกอบด้วย 2 องค์ ประกอบหลั ก คือ การเรี ยนรู้แบบผลสมผสานระหว่ างการเรียนในห้ องเรี ยนแบบมี
ปฏิสัมพันธ์ (Class room) การใช้สื่อไอซีที (Commuter base) การเรียนรู้ร่วมกับชุมชน (Community base) และการแสวงหาความรู้ แบ่งเป็น 6
ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นที่ 1 การเตรียมความพร้อมและกําหนดภาระงาน ขั้นที่ 2 การกําหนดกลยุทธ์สํารวจและค้นหา ขั้นที่ 3 การเข้าถึงความรู้ ขั้นที่ 4 การ
ใช้ความรู้ ขั้นที่ 5 การสังเคราะห์ความรู้ และขั้นที่ 6 การร่วมกันประเมินแสดงดังรูปที่ 1

รูปที่ 1 กระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบ 3 ประสานเพื่อส่งเสริมทักษะการแสวงหาความรู้ รายวิชาทักษิณศึกษา
ระยะที่ 2 ขั้นการหาความตรงและคุณภาพของกระบวนการ(Process Validation)
ผลการประเมินความตรงและคุณภาพของกระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบ 3 ประสานเพื่อส่งเสริมทักษะการแสวงหาความรู้ รายวิชา
ทักษิณศึกษา สําหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง โดยการหาผลความตรงและประเมินคุณภาพกระบวนการเรียนการสอนจาก
ผู้เชี่ยวชาญจํานวน 5 ท่าน โดยใช้ดัชนีความสอดคล้อง (IOC) และประเมินคุณภาพกระบวนการสอน 5 ระดับ พบว่าผลการประเมินความตรงเป็นที่
ยอมรับ ที่ระดับ 1.00 ผลการประเมินคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ดี ( X = 4.43, S.D. = 0.32) ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน
ผลการประเมินความตรง (IOC) และคุณภาพสื่อประกอบกระบวนการสอนกระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบ 3 ประสานเพื่อส่งเสริม
ทักษะการแสวงหาความรู้ รายวิชาทักษิณศึกษา สําหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง มีผลประเมินความตรงเป็นที่ยอมรับเท่ากับ 1.00
ผลการประเมินคุณภาพอยู่ในเกณฑ์มาก ( X = 4.64, S.D. = 0.90)

ระยะที่ 3 ขั้นการใช้กระบวนการ (Process used)
ผลการนํากระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบ 3 ประสานเพื่อส่งเสริมทักษะการแสวงหาความรู้ รายวิชาทักษิณศึกษา สําหรับนักศึกษา
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ได้ผลดังนี้
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การประเมินทักษะการแสวงหาความรู้ของผู้เรียนที่เรียนด้วยกระบวนการการจัดการเรียนการสอนแบบ 3 ประสานเพื่อส่งเสริมทักษะการ
แสวงหาความรู้ รายวิชาทักษิณศึกษา
การประเมินทักษะการแสวงหาความรู้ของผู้เรียนที่เรียนด้วยกระบวนการการจัดการเรียนการสอนแบบ 3 ประสานเพื่อส่งเสริมทักษะการ
แสวงหาความรู้ รายวิชาทักษิณศึกษา สําหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุงดําเนินการประเมินโดยอาจารย์ผู้สอน ปราชญ์ท้องถิ่นที่
ผู้เรียนเข้าไปแสวงหาความรู้ และผู้เรียนประเมินตนเอง ผลการประเมิน ดังตาราง ที่ 1

ตารางที่ 1 ผลการประเมินการแสวงหาความรู้ของผู้เรียนที่เรียนด้วยกระบวนการการจัดการเรียนการสอนแบบ 3 ประสาน
เพื่อส่งเสริมทักษะการแสวงหาความรู้ รายวิชาทักษิณศึกษา สําหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
รายการที่ประเมิน

3.95
4.43

ผลการวิเคราะห์
S.D.
ระดับคุณภาพ
0.23
ดี
0.45
ดี

4.79
4.39

0.31
0.33

X

ผลการประเมินทักษะการแสงหาความรู้โดยอาจารย์ผู้สอน
ผลการประเมินทักษะการแสงหาความรู้โดยปราชญ์ท้องถิ่นที่ผู้เรียนลงพื้นที่
ไปแสวงหาความรู้
ผลการประเมินทักษะการแสงหาความรู้โดยผู้เรียนประเมินตนเอง
ผลการประเมิน

ดีมาก
ดี

จากตารางที่ 1 พบว่าผลการประเมินทักษะการแสวงหาความรู้อยู่ในระดับดี ( X = 4.39, S.D. = 0.33) ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน แสดงให้เห็น
ว่ากระบวนการเรียนรู้ฯ ที่พัฒนาขึ้นทําให้ผู้เรียนเกิดทักษะการแสวงหาความรู้เพิ่มขึ้น
การประเมินชิ้นงานของผู้เรียนที่เรียนด้วยกระบวนการการจัดการเรียนการสอนแบบ 3 ประสานเพื่อส่งเสริมทักษะการแสวงหาความรู้
รายวิชาทักษิณศึกษา
การประเมิน ชิ้น งานของผู้เ รีย นที่เ รีย นด้วยกระบวนการการจัด การเรีย นการสอนแบบ 3 ประสานเพื่อส่งเสริม ทัก ษะการแสวงหาความรู้
รายวิชาทักษิณศึกษา สําหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุงผู้สอนเป็นผู้ประเมิน ผลการประเมิน ดังตารางที่ 2

ตารางที่ 2 สรุปผลการประเมินความตรง (IOC) และคุณภาพกระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบ 3 ประสาน
เพื่อส่งเสริมทักษะ การแสวงหาความรู้ รายวิชาทักษิณศึกษา
รายการประเมิน

X

1. ชิ้นงานสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ทตี่ ้องการนําเสนอ
2. ความถูกต้อง สมบูรณ์ ของเนื้อหา
3. การลําดับขั้นตอนการนําเสนอความรู้ที่ได้จากการแสวงหาความรู้เป็นลําดับขั้นตอน
4. การประมวลความรู้มาใช้ในชิ้นงาน
5. ความเหมาะสมของการใช้กราฟิก ภาพ/เสียงที่ใช้ในชิ้นงาน
6. การอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลความรู้
7. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และการดึงดูดความสนใจ
8. การนําความรู้จากชิ้นงานไปใช้ประโยชน์
ผลการประเมิน

4.73
4.56
4.88
4.62
4.75
4.88
5.00
4.75
4.77

ผลการวิเคราะห์
S.D.
ระดับคุณภาพ
0.27
0.31
0.35
0.45
0.46
0.35
0.11
0.46
0.34

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

จากตารางที่ 2 พบว่าผลการประเมินชิ้นงานของผู้เรียนที่เรียนรู้ด้วยกระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบ 3 ประสานอยู่ในระดับดี
มาก (X = 4.77, S.D. = 0.34) ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน
การประเมินความพึงพอใจของผู้เ รียนที่มีต่อกระบวนการการจัดการเรียนการสอนแบบ 3 ประสานเพื่อส่งเสริมทักษะการแสวงหา
ความรู้ รายวิชาทักษิณศึกษา สําหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อกระบวนการการจัดการเรียนการสอนแบบ 3 ประสานเพื่อส่งเสริมทักษะการแสวงหาความรู้
รายวิชาทักษิณศึกษา สําหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง แสดงดังตารางที่ 3
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ตารางที่ 3 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อกระบวนการการจัดการเรียนการสอนแบบ 3 ประสานเพื่อส่งเสริมทักษะ
การแสวงหาความรู้ รายวิชาทักษิณศึกษา
รายการประเมิน

X

ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ด้านสื่อ/แหล่งเรียนรู้
ด้านการแสวงหาความรู้
ผลการประเมิน

ผลการวิเคราะห์
S.D.
ระดับความพึงพอใจ

4.76
4.75
4.86

0.20
0.20
0.21

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

4.79

0.20

มากที่สุด

จากตารางที่ 3 พบว่าผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่เรียนรู้ด้วยกระบวนการจัดการเรียนการสอน 3 ประสานอยู่ในระดับ
มากที่สุด ( X = 4.79, S.D. = 0.20) ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน

อภิปรายผล
การพัฒนากระบวนการการจัดการเรียนการสอนแบบ 3 ประสานเพื่อส่งเสริมทักษะการแสวงหาความรู้ รายวิชาทักษิณศึกษา มีผลการ
ประเมินคุณภาพอยู่ในระดับดี ( X = 4.43, S.D. = 0.32) เมื่อนํากระบวนการเรียนรู้ฯ ไปใช้พบว่าผู้เรียนที่เรียนด้วยกระบวนการเรียนรู้ฯ ผลการประเมิน
ทักษะการแสวงหาความรู้อยู่ในระดับดี และผลการประเมินชิ้นงานอยู่ในระดับดีมาก และพบว่าผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อกระบวนการเรียนรู้อยู่ในระดับ
มากที่สุด
การประเมินประเมินทักษะการแสวงหาความรู้ของผู้เรียนที่เรียนด้วยกระบวนการการจัดการเรียนการสอนแบบ 3 ประสานเพื่อส่งเสริม
ทักษะการแสวงหาความรู้ รายวิชาทักษิณศึกษา พบว่าผลการประเมินทักษะการแสวงหาความรู้ของผู้เรียนที่เรียนด้วยกระบวนการการจัดการเรียนการ
สอนที่พัฒนาขึ้นอยู่ในระดับดี ( X = 4.39, S.D. = 0.33) ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐาน
ผลการประเมินชิ้นงานของนักเรียนที่เรียนด้วยกระบวนการการจัดการเรียนการสอนแบบ 3 ประสานเพื่อส่งเสริมทักษะการแสวงหา
ความรู้ รายวิชาทักษิณศึกษา ผลการประเมินชิ้นงานของผู้เรียนที่เรียนด้วยกระบวนการการจัดการเรียนการสอนแบบ 3 ประสานเพื่อส่งเสริมทักษะการ
แสวงหาความรู้ รายวิชาทักษิณศึกษา สําหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุงอยู่ในระดับดีมาก ( X = 4.77, S.D. = 0.34) ซึ่งสอดคล้อง
กับสมมติฐาน
ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อกระบวนการการจัดการเรียนการสอนแบบ 3 ประสานเพื่อส่งเสริมทักษะการแสวงหา
ความรู้ รายวิชาทักษิณศึกษา ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อกระบวนการการจัดการเรียนการสอนแบบ 3 ประสานเพื่อส่งเสริมทักษะการแสวงหา
ความรู้ รายวิชาทักษิณศึกษา สําหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุงพบว่าผลการประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.79,
S.D. = 0.20 ) ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐาน

4. สรุปผล
จากผลการอภิปรายข้างต้นสรุปได้ว่า งานวิจัยเรื่องการพัฒนากระบวนการการจัดการเรียนการสอนแบบ 3 ประสานเพื่อส่งเสริมทักษะ
การแสวงหาความรู้ รายวิชาทักษิณศึกษา สําหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุงที่ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้นมีคุณภาพทั้งด้านองค์ประกอบ
และขั้นตอนในระดับดี สื่อที่ใช้ประกอบการจัดการเรียนการสอนมีคุณภาพดีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างขึ้นมีความง่ายต่อการใช้งาน ผู้เรียน
สามารถใช้ขั้นตอนในการแสวงหาความรู้ในการสร้างความกระตือรือร้นและสนใจเรียนมากยิ่งขึ้นเพราะกระบวนการเรียนการสอนมีช่องทางการ
สร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียน และผู้เรียนกับผู้สอน และผู้เรียนกับแหล่งเรียนรู้ในชุมชนได้เป็นอย่างดี และในส่วนของกิจกรรมการสร้าง
ชิ้นงาน ผู้เ รียนสามารถปฏิบัติกิจกรรมได้เป็นอย่างดี คือ ผลิตชิ้นงานตามกระบวนการสอนได้ตามขั้นตอน ผู้เ รียนสามารถฝึกทักษะการแสวงหา
ความรู้ และผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อกระบวนการเรียนการสอนซึ่งอยู่ในระดับพึงพอใจมาก
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ผลของใยอาหารจากแกนสับปะรดต่อคุณภาพของชิฟฟอนเค้ก
Effect of Pineapple Core Fiber on the Quality of Chiffon Cake
ประดิษฐ์ คําหนองไผ่
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บทคัดย่อ
การทดลองนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาปริมาณที่เหมาะสมของใยอาหารจากแกนสับปะรดในชิฟฟอนเค้ก โดยใช้ใยอาหารจากแกนสับปะรดทดแทน
แป้งสาลีในชิฟฟอนเค้กที่ร้อยละ 0 5 10 15 และ 20 ตามลําดับ จากการทดลองพบว่า เมื่อทดแทนใยอาหารมากยิ่งขึ้นมีผลต่อสมบัติทางกายภาพคือทํา
ให้ค่าความสว่างและปริมาตรแตกต่างกันเล็กน้อย ค่าสีเหลืองมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น แต่ไม่มีผลต่อค่าสีแดง ความสูงและความหนาแน่น ด้านลักษณะเนื้อ
สัมผัส พบว่าค่าความแน่นเนื้อและค่าแรงที่ใช้ในการเคี้ยวมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น แต่การเกาะตัวกันและความเป็นสปริงไม่มีความแตกต่างกัน คุณภาพด้านเคมี
พบว่าปริมาณโปรตีน ไขมันและความชื้นแตกต่างกันเล็กน้อย ด้านความชอบทางประสาทสัมผัสพบว่าชิฟฟอนเค้กที่มีการทดแทนแป้งสาลีร้อยละ 5 มี
ความชอบในทุกๆ ด้านสูงที่สุด ดังนั้นการทดแทนแป้งสาลีด้วยใยอาหารจากแกนสับปะรดในชิฟฟอนเค้กที่ร้อยละ 5 จึงเป็นระดับที่เหมาะสม
คําสําคัญ: ชิฟฟอนเค้ก ใยอาหาร สับปะรด

Abstract
The objective of this research was to determine the appropriate proportion of pineapple core fiber as an ingredient
replacing wheat flour in chiffon cake. To get the better quality of chiffon cake, various ratios of pineapple core fiber were added
with 0, 5, 10, 15 and 20 %, respectively. The results showed that the pineapple core fiber affected to the lightness (L*) and
volume of chiffon cake. Adding pineapple core fiber had increased the yellowness (b*) but had not affect to the redness (a*),
height and density. Texture profile analysis found that the firmness and chewiness tended to increase, but cohesiveness and
springiness had no different. Chemical qualities showed that the protein, fat and moisture were slightly varied. The dietary fiber
and ash were increased but pH was decreased. Additionally, results from the sensory analysis showed that the chiffon cake
with 5% pineapple core fiber had the highest acceptable score. So, it was recommended that adding 5% of pineapple core fiber
was the most appropriate proportion for replacing wheat flour in chiffon cake products.
Keywords: Chiffon cake, fiber, pineapple

1. บทนํา
การบริโภคผลิตภัณฑ์ขนมอบมากเกินไปอาจก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพได้เนื่องจากผลิตภัณฑ์ดังกล่าวอุดมไปด้วยน้ําตาล แป้งและไขมัน ซึ่งมีสารอาหาร
ที่ให้พลังงานสูง ดังนั้นการผลิตผลิตภัณฑ์ขนมอบเพื่อสุขภาพจึงมีแนวโน้มการผลิตที่สูงขึ้น การใช้ใยอาหารเป็นอีกแนวทางหนึ่งในสูตรการผลิตของผลิตภัณฑ์
ขนมอบเพื่อสุขภาพ มีการศึกษาการเพิ่มปริมาณใยอาหารจากวัตถุดิบหลายชนิดในเค้กและมัฟฟิน เช่น รําข้าวและเปลือกของธัญพืช เปลือกของพืชตระกูลถั่ว
ผลพลอยได้จากมันฝรั่ง และผลพลอยได้จากแอปเปิ้ล มีการทดลองการใช้ใยอาหารที่มีความบริสุทธิ์เพื่อเพิ่มปริมาณใยอาหารในผลิตภัณฑ์ให้มากขึ้นแต่ให้มีผล
ต่อลักษณะทางประสาทสัมผัสน้อยที่สุด ได้แก่ การศึกษาใยอาหารจากผลไม้และพืชตระกูลถั่ว (Grigelmo-Miguel et al., 1999) การศึกษาการใช้เซลลูโลส
ชนิดต่างๆ (Fondroy, et al., 1989) การศึกษาผลกระทบของชนิดของใยอาหาร (รําข้าวสาลีรําข้าวโอ๊ต ไมโคร-เซลลูโลส) ที่มีขนาดต่างๆ (50 80 250 µm)
และปริมาณการทดแทนในระดับต่างๆ (ร้อยละ 0 12 24 36) ต่อลักษณะของเลเยอร์เค้ก จากการทดลองพบว่ามีความเป็นไปได้ที่จะได้รับเค้กที่มีคุณภาพสูง
เมื่อมีการเติมใยอาหารถึงร้อยละ 20 โดยเค้กมีลักษณะคล้ายกับตัวอย่างควบคุมได้คะแนนทางประสาทสัมผัสสูง แต่การคัดเลือกชนิดใยอาหารและขนาดใย
อาหารยังเป็นสิ่งที่จําเป็น (Go´mez, et al., 2010)
เนื่องจากสับปะรดเป็นพืชเศรษฐกิจที่สําคัญของไทย สร้างรายได้จากการส่งออกมากกว่า 20,000 ล้านบาทต่อปี ไทยเป็นผู้ส่งออกอันดับ 1 ใน
ตลาดโลก โดยเฉพาะสับปะรดกระป๋อง และน้ําสับปะรด ที่ใช้สับปะรดสดร้อยละ 80 จากผลผลิตทั้งหมดในประเทศ (1.5-2.0 ล้านตันต่อปี) แต่โซ่อุปทาน
ของสับปะรดของไทยยังขาดการสร้างคุณค่าเพิ่มให้กับสับปะรด โดยเฉพาะการนําส่วนเหลือทิ้งจากสับปะรดมาใช้ให้เกิดประโยชน์ทางอุตสาหกรรมยังมี
น้อย หากมีการสนับสนุนให้มีการสร้างคุณค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์สับปะรดจะส่งผลให้มูลค่าทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมของห่วงโซ่อุปทานของ
สับปะรดไทยเพิ่มมากขึ้น เป็นการสร้างโอกาสทางการตลาดให้กับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน จึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมอบที่มีการใส่ใย
อาหารที่ผลิตจากแกนสับปะรดเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่มีความใส่ใจในสุขภาพต่อผลิตภัณฑ์ขนมอบ โดยเลือกศึกษาในชิฟฟอนเค้กเพื่อ
เป็นแนวทางในการนําไปใช้กับขนมอบชนิดอื่นๆ ต่อไป ตลอดจนเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับแกนสับปะรดซึ่งเป็นส่วนเหลือทิ้งจากโรงงานแปรรูปสับปะรดได้
อีกทางหนึ่งด้วย โดยมีวัตถุประสงค์คือเพื่อศึกษาคุณภาพทางเคมีและกายภาพของใยอาหารจากแกนสับปะรด หาปริมาณใยอาหารจากแกนสับปะรดที่
เหมาะสมที่ใช้ทดแทนแป้งสาลีในชิฟฟอนเค้ก ศึกษาคุณภาพทางเคมีและกายภาพและศึกษาความชอบทางประสาทสัมผัสของผู้บริโภคต่อชิฟฟอนเค้กที่มี
การใช้ใยอาหารจากแกนสับปะรดทดแทนแป้งสาลี
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2. วิธีการทดลอง
การผลิตและศึกษาคุณสมบัติของใยอาหารที่ผลิตจากแกนสับปะรดพันธุ์ศรีราชา
การผลิตใยอาหารจากแกนสับปะรดพันธุ์ศรีราชา
วิธีการผลิตใยอาหารจากแกนสับปะรด โดยนําแกนสับปะรดพันธุ์ศรีราชามาหั่นเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาด 10 มิลลิเมตร จากนั้นนํามาต้มกับน้ํา
เดือดโดยใช้อัตราส่วน 3:1 โดยปริมาตรต่อน้ําหนัก (น้ํา : แกนสับปะรด) ต้มกับน้ําเดือดอุณหภูมิประมาณ 98 องศาเซลเซียส นาน 1 ชั่วโมง (จับเวลาเมื่อ
น้ําเดือด) เพื่อกําจัดน้ําตาลระหว่างที่ต้มให้คนเป็นระยะ นําไปล้างน้ําและทําให้เย็นและทําให้สะเด็ดน้ํา จากนั้นนําไปอบแห้งที่อุณหภูมิ 65 องศาเซลเซียส
เป็นเวลา 24 ชั่วโมง เมื่อแห้งแล้วนําไปบดละเอียดด้วยเครื่องบด นําไปร่อนผ่านตะแกรงร่อนขนาด 212 ไมครอน เก็บรักษาโดยการบรรจุถุงปิดสนิทเพื่อ
รอการนําไปประเมินคุณภาพและนําไปใช้ต่อไป
การวิเคราะห์คณ
ุ ภาพใยอาหารจากแกนสับปะรดพันธุ์ศรีราชา
ประเมินคุณค่าทางโภชนาการ ได้แก่ โปรตีน ไขมัน ความชื้น คาร์โบไฮเดรต ปริมาณเถ้า ใยอาหาร (AOAC, 2000) ความสามารถในการดูดซับ
น้ํา และความสามารถในการดูดซับน้ํามัน โดยวิธีการของ Ang (1991)

การเตรียมตัวอย่างชิฟฟอนเค้ก
ทําการผลิตชิฟฟอนเค้กที่มีการใช้ใยอาหารจากแกนสับปะรดทดแทนแป้งสาลีในปริมาณที่แตกต่างกัน 5 ระดับ (สูตรการผลิตชิฟฟอนเค้กทั้ง 5
สิ่งทดลอง ดังตารางที่ 1) การผลิตเค้กจะมีการวางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (Completely randomized design, CRD) จํานวน 4 ซ้ํา ได้แก่
สิ่งทดลองที่ 1 ชิฟฟอนเค้กใช้ใยอาหารจากแกนสับปะรดทดแทนแป้งสาลีร้อยละ 0 (สูตรควบคุม)
สิ่งทดลองที่ 2 ชิฟฟอนเค้กใช้ใยอาหารจากแกนสับปะรดทดแทนแป้งสาลีร้อยละ 5
สิ่งทดลองที่ 3 ชิฟฟอนเค้กใช้ใยอาหารจากแกนสับปะรดทดแทนแป้งสาลีร้อยละ 10
สิ่งทดลองที่ 4 ชิฟฟอนเค้กใช้ใยอาหารจากแกนสับปะรดทดแทนแป้งสาลีร้อยละ 15
สิ่งทดลองที่ 5 ชิฟฟอนเค้กใช้ใยอาหารจากแกนสับปะรดทดแทนแป้งสาลีร้อยละ 20
ขั้นตอนการผลิตชิฟฟอนเค้ก
1) เตรียมส่วนผสมที่ 1 โดยให้แช่ไข่แดงไว้ในน้ํามันพืชจะป้องกันการจับตัวกันเป็นก้อนของไข่แดง ผสมส่วนผสมที่ 1 ให้เข้ากันในอ่างผสมด้วย
ตะกร้อมือ
2) เตรียมส่วนผสมส่วนที่ 2 โดยร่อนรวมกันด้วยตะแกรงร่อนแป้ง จากนั้นเติมส่วนผสมของแป้งกับส่วนผสมที่ 1 (ที่ผสมไว้แล้ว) คนผสมให้เข้า
กันแล้วกรองด้วยตะแกรงร่อนแป้งเพื่อให้ได้ส่วนผสมที่เนียนละเอียด พักส่วนผสมไว้
3) ใช้หัวตีตะกร้อตีไข่ขาวด้วยความเร็วสูงสุดค่อยๆ เติมน้ําตาลทรายขณะตีผสม จนส่วนผสมขึ้นฟูและข้น
4) แบ่งไข่ขาวครึ่งหนึ่งลงในส่วนผสมแป้ง คนตะล่อมเบาๆ ให้เข้ากัน ค่อยๆ เติมส่วนผสมที่เหลือ คนต่อจนเข้ากันดี
5) ตักใส่พิมพ์ในปริมาณ 3/4 ของความสูงพิมพ์ (พิมพ์ไม่ต้องทาไขมัน) ทําการไล่อากาศ
6) นําเข้าอบในเตาอบที่ 180 องศาเซลเซียส จนเค้กสุก
7) นําเค้กที่สุกแล้วมาคว่ําไว้บนตะแกรงพร้อมถาดอบ ประมาณ 20 นาที จากนั้นจึงนําเค้กออกจากพิมพ์

ตารางที่ 1 ปริมาณส่วนผสมที่ใช้ในสูตรการผลิตชิฟฟอนเค้กที่มีการใช้ใยอาหารจากแกนสับปะรดทดแทนแป้งสาลีทงั้ 5 สิ่งทดลอง
ส่วนผสม (ปริมาณ)
1. ไข่แดง (ฟอง)
น้ํามันรําข้าว (กรัม)
น้ํา (กรัม)
เกลือ(ช้อนชา)
น้ําตาลทราย(กรัม)
กลิ่นวานิลลา(ช้อนชา)
2. แป้งเค้ก(กรัม)
ใยอาหารจากแกนสับปะรด(กรัม)
ผงฟู(ช้อนชา)
3. ไข่ขาว(ฟอง)
น้ําตาลทราย (กรัม)
ที่มา: ดัดแปลงจาก ประดิษฐ์ (2553)

0
10
200
100
1
50
1/2
200
0
1
10
200

ปริมาณใยอาหารจากแกนสับปะรดที่ทดแทนแป้งสาลี (ร้อยละ)
5
10
15
10
10
10
200
200
200
100
100
100
1
1
1
50
50
50
1/2
1/2
1/2
190
180
170
10
20
30
1
1
1
10
10
10
200
200
200

การประเมินคุณภาพเค้กชีฟฟอน
การประเมินคุณภาพส่วนผสมเค้กก่อนอบหรือแบตเตอร์ (Batter)
1) ความหนาแน่นของแบตเตอร์ (Batter density) ดัดแปลงจากวิธีการของ Go´mez et al., (2007)
2) หาปริมาตรจําเพาะจากอัตราส่วนของน้ําหนักแบตเตอร์ในภาชนะมาตรฐานเดียวกันกับน้ํา (ความหนาแน่น 1g/cm3)
23

20
10
200
100
1
50
1/2
160
40
1
10
200
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3) ค่าสีของแบตเตอร์ ได้แก่ ค่าความสว่าง (L*) ค่าสีแดง (a*) และค่าสีเหลือง (b*) (Pomeranz and Meloan, 1994)
4) ค่าความเป็นกรดด่าง (pH) (AOAC, 2000)
การประเมินคุณภาพเค้ก (หลังอบ)
1) ปริมาตรเค้ก (Cake volume)
2) ความสูงของเค้ก (Cake height)
3) ความหนาแน่นของเค้ก (Cake density)
4) ค่าสี ได้แก่ ค่าความสว่าง ค่าสีแดง และค่าสีเหลือง (Pomeranz and Meloan, 1994) โดยวัดสีของผิวเค้ก (Crust cake) และสีของเนื้อเค้ก (Crumb cake)
5) การประเมินลักษณะเนื้อสัมผัสของเนื้อเค้ก (Texture Profile Analysis; TPA) โดยใช้เครื่องวัดลักษณะเนื้อสัมผัส (TA-TX Texture Analyzer) ค่าที่
ประเมินได้แก่ ค่าความแน่นเนื้อ (Firmness) ค่าแรงในการเคี้ยว (Chewiness) การเกาะตัวกัน (Cohesiveness) ความเป็นสปริง (Springiness) ดัดแปลงจากวิธี
ของ Go´mez et al., (2007)
6) การประเมินคุณค่าทางโภชนาการ ได้แก่ โปรตีน ไขมัน ความชื้น ปริมาณเถ้า ใยอาหาร ค่าความเป็นกรดด่าง (AOAC., 2000)
7) การทดสอบความชอบทางประสาทสัมผัสของผู้บริโภคประเมินความชอบทางประสาทสัมผัสของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์ชิฟฟอนเค้ก ได้แก่ ความชอบ
ด้านลักษณะปรากฏ (Appearance) กลิ่น เนื้อสัมผัส รสชาติ รสชาติที่ตกค้าง และความชอบโดยรวมโดยวางแผนการทดลองแบบสุ่มในบล็อกสมบูรณ์
(Randomized complete block design; RCBD) แบบประเมินทางประสาทสัมผัสจะใช้แบบเฮโดนิกสเกลชนิด 9 จุด (Nine-Point Hedonic Scale) และใช้ผู้
ผู้บริโภคอย่างน้อย 60 คน (Stone and Sidel, 2004) การเตรียมตัวอย่างเค้กทําได้โดยหั่นเค้กเป็นชิ้นหนา ชิ้นละ 2 เซนติเมตรสําหรับประเมินความชอบด้าน
ลักษณะปรากฏ กลิ่น เนื้อสัมผัส รสชาติ รสชาติที่ตกค้างและความชอบโดยรวม (Go´mez et al., 2007)

3. ผลการทดลองและวิจารณ์ผล
คุณสมบัติของใยอาหารที่ผลิตได้จากแกนสับปะรด
ใยอาหารจากแกนสับปะรดที่ได้มีลักษณะเป็นผงละเอียด มีสีเทาขุ่น มีกลิ่นสับปะรดเล็กน้อย ไม่มีรสชาติ ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบทาง
เคมีพบว่ามีปริมาณโปรตีน ไขมัน คาร์โบไฮเดรต ใยอาหาร เถ้า และความชื้น ร้อยละ 3.48 2.34 86.46 17.34 1.27 และ 6.45 ตามลําดับ และ
ความสามารถในการอุ้มน้ําและความสามารถในการอุ้มน้ํามันคือ 7.94 และ 1.93 กรัมน้ํามัน/กรัมตัวอย่าง ตามลําดับ เหตุที่ใยสับปะรดยังมีปริมาณใย
อาหารที่สกัดได้ปริมาณน้อยคือร้อยละ 17.34 เนื่องจากในการสกัดนั้นใช้เพียงการล้างและการต้มโดยใช้น้ํา ไม่มีการใช้สารเคมีใดๆ ในการสกัด ซึ่งเมื่อ
เปรียบเทียบกับวิธีการสกัดที่มีการใช้สารเคมี เช่น การสกัดแกนสับปะรดที่มีการใช้แอลกอฮอล์ร้อยละ 95 ได้ใยอาหารร้อยละ 99.8 การสกัดกาก
สับปะรดที่เหลือจากโรงงานทําน้ําสับปะรดที่มีการแช่ในสารอะซิโตนร้อยละ 80 ได้ใยอาหารร้อยละ 32.02 ดังนั้นปริมาณใยอาหารที่สกัดได้จึงน้อย และ
ยังมีปริมาณโปรตีน ไขมัน คาร์โบไฮเดรต และเถ้าเหลืออยู่
สมบัติทางเคมีและกายภาพของแบตเตอร์ของชิฟฟอนเค้กที่ทดแทนแป้งสาลีด้วยใยอาหารจากแกนสับปะรด
ผลการประเมินสมบัติทางเคมีและกายภาพของแบตเตอร์แสดงผลดังตารางที่ 2 จากการทดลองพบว่าเมื่อมีการใช้ใยอาหารจะทําให้ค่าความ
สว่างลดลง ค่าสีแดงและค่าสีเหลืองจะเพิ่มขึ้น (P < 0.05) ทั้งนี้เพราะใยอาหารมีสีเทาขุ่นเมื่อใส่ลงไปในแบตเตอร์จะทําให้สีของแบตเตอร์มีความเข้มขึ้น
ค่าความสว่างจึงลดลง ค่าสีแดงและสีเหลืองเพิ่มขึ้น ค่าความหนาแน่น พบว่าการเพิ่มใยอาหารจากแกนสับปะรดทําให้ค่าความหนาแน่นเปลี่ยนแปลง
เพียงเล็กน้อยจากสูตรควบคุม (P<0.05) ซึ่งส่งผลทําให้ค่าปริมาตรจําเพาะของแบตเตอร์ชิฟฟอนเค้กไม่มีความแตกต่างทางสถิติ (P>0.05) ส่วนค่าความ
เป็นกรด – ด่างมีแนวโน้มลดลง (P < 0.05) ทั้งนี้เพราะใยอาหารจากแกนสับปะรดยังมีความเป็นกรด เมื่อนํามาใส่ชิฟฟอนเค้กเพิ่มมากขึ้นจึงทําให้ค่า
ความเป็นกรด-ด่างมีแนวโน้มลดลง
คุณภาพทางกายภาพของชิฟฟอนเค้กที่ทดแทนแป้งสาลีด้วยใยอาหารจากแกนสับปะรด
ผลการวิเคราะห์สมบัติทางกายภาพชีฟฟอนเค้กแสดงดังตารางที่ 3 ค่าความสว่างของชิฟฟอนเค้กที่ทดแทนแป้งสาลีด้วยใยอาหารจากแกน
สับปะรดจะทําให้ค่าความสว่างลดลง (P < 0.05) ทั้งนี้เพราะเส้นใยจากแกนสับปะรดมีสีเทาขุ่นเมื่อใส่ลงไปในแบตเตอร์จะทําให้สีของแบตเตอร์มีความ
เข้มขึ้น จึงทําให้มีค่าความสว่างลดลง และมีผลทําให้สีเหลืองมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น (P < 0.05) และไม่มีผลต่อค่าสีแดง (P > 0.05) ส่วนค่าปริมาตรของชิฟฟอนเค้ก
พบว่าเมื่อมีการทดแทนแป้งสาลีด้วยใยอาหารจากแกนสับปะรดทําให้มีแนวโน้มลดลงเล็กน้อย (P<0.05) ซึ่งมีผลทําให้ค่าความสูงและค่าความหนาแน่น
ของชิฟฟอนเค้กไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ ( P > 0.05 )

ตารางที่ 2 ผลของใยอาหารจากแกนสับปะรดต่อสมบัติทางเคมีและกายภาพของแบตเตอร์ชิฟฟอนเค้ก
ปริมาณใยอาหารจากแกนสับปะรด
ค่าสี
ที่ทดแทนแป้งสาลี (ร้อยละ)
ความสว่าง*
สีแดง*
0
70.30 a
8.13 b
b
5
67.25
9.13 a
c
10
65.33
9.80 a
c
15
65.85
9.85 a
b
20
67.00
9.93 a
CV. (ร้อยละ)
1.62
5.83
หมายเหตุ ns = ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ( P > 0.05 )

ความหนาแน่น*
ปริมาตร
ความเป็น
ns
(g/cm³)
จํ
า
เพาะ
กรด
- ด่าง*
สีเหลือง*
b
a
31.88
0.51
0.42
7.44 a
a
b
33.95
0.48
0.43
7.41 a
a
b
34.23
0.47
0.43
7.42 a
a
a
35.45
0.53
0.41
7.02b
a
a
35.45
0.53
0.42
7.00b
2.96
6.29
7.47
1.15
* = ตัวอักษรที่แตกต่างกันในแนวตั้งมีความแตกต่างกันทางสถิติ ( P < 0.05 )
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ตารางที่ 3 ผลของการทดแทนแป้งสาลีด้วยใยอาหารจากแกนสับปะรดต่อสมบัติทางกายภาพชิฟฟอนเค้ก
ปริมาณใยอาหารจากแกนสับปะรด
ค่าสี
ที่ทดแทนแป้งสาลี (ร้อยละ)
สีเหลือง*
ความสว่าง*
สีแดงns
0
76.03 a
4.98
30.15 c
a
5
75.63
4.28
30.38 c
c
10
73.33
4.35
33.55 b
c
15
73.63
4.68
36.48 a
b
20
75.20
5.13
36.58 a
CV. (ร้อยละ)
1.48
11.22
3.59
หมายเหตุ ns = ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ( P > 0.05 )
* = ตัวอักษรที่แตกต่างกันในแนวตั้งมีความแตกต่างกันทางสถิติ ( P < 0.05 )

ปริมาตร*
(ml)
456.25 b
481.25 a
456.25 b
450 b
450 b
5.31

ความสูง ns
(cm)
5.07
5.18
5.10
5.11
5.16
3.90

ความหนาแน่น ns
(g/cm³)
0.38
0.36
0.38
0.39
0.40
8.31

คุณภาพทางลักษณะเนื้อสัมผัสของชิฟฟอนเค้กที่ทดแทนแป้งสาลีดว้ ยใยอาหารจากแกนสับปะรด
ผลการวิเคราะห์ต่อคุณภาพทางลักษณะเนื้อสัมผัสของชิฟฟอนเค้กแสดงดังตารางที่ 4 พบว่าเมื่อเพิ่มใยอาหารจากแกนสับปะรดมากขึ้นทําให้ค่า
ความแน่นเนื้อและค่าแรงที่ใช้ในการเคี้ยวมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น (P ≤ 0.05) โดยมีค่าความแน่นเนื้ออยู่ในช่วง 538.19 - 771.13 g และค่าแรงที่ใช้ในการเคี้ยว
อยู่ในช่วง 435.92 - 527.11 g•m ค่าการเกาะตัวกันและความเป็นสปริงของชิฟฟอนเค้กไม่มีความแตกต่างทางสถิติ (P > 0.05) โดยมีค่าอยู่ในช่วง 0.76
- 0.81 และ 0.92 - 0.94 ตามลําดับ
คุณค่าทางโภชนาการของชิฟฟอนเค้กที่ทดแทนแป้งสาลีด้วยใยอาหารจากแกนสับปะรด
คุณค่าทางโภชนาการของชิฟฟอนเค้กแสดงผลดังตารางที่ 5 พบว่า ปริมาณโปรตีนของของชิฟฟอนเค้กที่ทดแทนแป้งสาลีด้วยใยอาหารจากแกน
สับปะรดร้อยละ 0 5 10 15 และ 20 มีโปรตีนและไขมัน แตกต่างกันทางสถิติเล็กน้อย (P < 0.05) โดยโปรตีนมีค่าอยู่ในช่วงร้อยละ 7.21-7.39 ไขมันมี
ค่าอยู่ในช่วงร้อยละ 20.14-22.3 ปริมาณคาร์โบไฮเดรตไม่มีความแตกต่างทางสถิติ (P > 0.05) โดยมีค่าอยู่ในช่วงร้อยละ 34.14-36.78 ใยอาหารและ
ปริมาณเถ้า พบว่าเมื่อใช้ใยอาหารจากแกนสับปะรดเพิ่มมากขึ้นทําให้ปริมาณใยอาหารและเถ้ามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเล็กน้อย (P < 0.05) ทั้งนี้เพราะใย
สับปะรดจะมีใยอาหารและปริมาณเถ้าอยู่สูงกว่าในแป้งสาลี เมื่อนํามาใส่ในชิฟฟอนเค้กทดแทนแป้งสาลีจึงทําให้มีใยอาหารและเถ้าเพิ่มขึ้น ความชื้น
พบว่าชิฟฟอนเค้กทั้ง 5 สิ่งทดลองมีความชื้นแตกต่างกันเล็กน้อย (P < 0.05) โดยมีค่าอยู่ในช่วงร้อยละ 33 - 34.63 ค่าความเป็นกรด-ด่าง พบว่าการเพิ่ม
ใยอาหารจากแกนสับปะรดมากขึ้นมีผลทําให้ค่าความเป็นกรด-ด่างมีแนวโน้มลดลง (P < 0.05) เพราะใยอาหารจากแกนสับปะรดมีความเป็นกรดมากกว่า
แป้งสาลี เมื่อนํามาใส่ชิฟฟอนเค้กจะทําให้มีค่าความเป็นกรดเพิ่มมากขึ้น

ตารางที่ 4 ผลของการทดแทนแป้งสาลีด้วยใยอาหารจากแกนสับปะรดต่อสมบัติด้านเนื้อสัมผัสของชิฟฟอนเค้ก
ปริมาณใยอาหารจากแกนสับปะรดที่
คุณภาพทางลักษณะเนือ้ สัมผัส
ทดแทนแป้งสาลี (ร้อยละ)
ความแน่นเนื้อ*(g)
แรงในการเคีย้ ว*(g•m)
การเกาะตัวกัน ns
d
c
0
538.19
435.92
0.81
5
561.92 d
437.53c
0.81
453.61c
0.78
10
642.00 c
499.07 b
0.77
15
707.13.b
a
a
527.11
0.76
20
771.13
CV. (ร้อยละ)
8.71
6.80
5.69
หมายเหตุ ns = ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ( P > 0.05 )
* = ตัวอักษรที่แตกต่างกันในแนวตั้งมีความแตกต่างกันทางสถิติ ( P < 0.05 )

ความเป็นสปริง ns
0.94
0.95
0.92
0.92
0.93
3.40

ตารางที่ 5 คุณค่าทางโภชนาการและค่าความเป็นกรด-ด่างของชิฟฟอนเค้กที่มีการใช้ใยอาหารจากแกนสับปะรด
คุณค่าทางโภชนาการ
ใยอาหาร*
โปรตีน*
ไขมัน*
คาร์โบไฮเดรตns
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
0
7.29 b
20.14 c
36.78
0.91 d
a
b
5
7.38
21.13
34.45
1.29 c
b
b
21.78
34.14
1.30 c
10
7.34
22.3 a
34.86
1.43 b
15
7.21 b
a
b
21.66
35.17
1.83 a
20
7.39
CV. (ร้อยละ)
1.43
2.59
3.80
4.06
ns
หมายเหตุ
= ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ ( P > 0.05 )
* = ตัวอักษรที่แตกต่างกันในแนวตั้งมีความแตกต่างกันทางสถิติ ( P < 0.05 )
ปริมาณใยอาหารจากแกนสับปะรด
ที่ทดแทนแป้งสาลี (ร้อยละ)

เถ้า*
(ร้อยละ)
1.09 d
1.12 c
1.13 c
1.20 b
1.23 a
2.74

ความชื้น*
(ร้อยละ)
33.79 b
34.63 a
34.31 a
33.00 c
32.72 c
1.54

ความเป็นกรดด่าง*
7.69 a
7.51 b
7.43 b
6.95 c
6.84 c
1.30

ความชอบทางประสาทสัมผัสของชิฟฟอนเค้กที่ทดแทนแป้งสาลีด้วยใยอาหารจากแกนสับปะรด
คะแนนความชอบทางประสาทสัมผัส แสดงในตารางที่ 6 พบว่าความชอบทางด้านลักษณะปรากฏมีความแตกต่างทางสถิติเล็กน้อย (P < 0.05)
โดยมีความชอบอยู่ในช่วง 6.72 - 7.27 คะแนน และชิฟฟอนเค้กที่ทดแทนแป้งสาลีด้วยใยอาหารจากแกนสับปะรดร้อยละ 5 มีคะแนนความชอบมาก
25
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ที่สุด คือ 7.27 คะแนน ความชอบทางด้านกลิ่นและรสชาติตกค้าง ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ (P > 0.05) โดยคะแนนความชอบด้านกลิ่นอยู่ในช่วง
6.73-6.97 คะแนน ส่วนความชอบด้านรสชาติตกค้างอยู่ในช่วง 6.62-6.88 คะแนน ความชอบทางด้านเนื้อสัมผัสของชิฟฟอนเค้กมีความแตกต่างทาง
สถิติเล็กน้อย (P < 0.05) คะแนนอยู่ในช่วง 6.87-7.38คะแนน โดยชิฟฟอนเค้กที่ทดแทนแป้งสาลีด้วยใยอาหารจากแกนสับปะรดร้อยละ 5 และ 10 มี
คะแนนความชอบด้านเนื้อสัมผัสมากที่สุดคือ 7.23 และ 6.88 คะแนน ตามลําดับ ความชอบทางด้านรสชาติมีความแตกต่างทางสถิติเล็กน้อย (P < 0.05)
คะแนนอยู่ในช่วง 6.93-7.38 คะแนน โดยชิฟฟอนเค้กที่ทดแทนแป้งสาลีด้วยใยอาหารจากแกนสับปะรดร้อยละ 5 มีความชอบด้านรสชาติมากที่สุดคือ
7.38 คะแนน และความชอบโดยรวมมีความแตกต่างทางสถิติเล็กน้อย (P < 0.05) ความชอบอยู่ในช่วง 6.81-7.38 คะแนน ชิฟฟอนเค้กที่ทดแทนแป้ง
สาลีด้วยใยอาหารจากแกนสับปะรดร้อยละ 5 มีคะแนนความชอบสูงสุดคือ 7.38 คะแนน

ตารางที่ 6 ความชอบทางประสาทสัมผัสต่อชีฟฟอนเค้กที่ทดแทนแป้งสาลีด้วยใยอาหารจากแกนสับปะรด
ปริมาณใยอาหารจากแกนสับปะรดที่
คะแนนความชอบทางประสาทสัมผัส
ns
ทดแทนแป้งสาลี (ร้อยละ)
เนื้อสัมผัส*
รสชาติ*
ลักษณะปรากฏ*
กลิ่น
0
6.95 b
6.88
7.05 b
7.23 b
a
a
5
7.27
6.88
7.23
7.38 a
6.73
7.38 a
6.97 b
10
6.72 b
b
c
6.97
6.97
6.93 b
15
6.87
b
c
6.87
6.87
7.10 b
20
6.77
CV. (ร้อยละ)
13.47
11.57
15.98
12.81
หมายเหตุ ns = ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ( P > 0.05 )
* = ตัวอักษรที่แตกต่างกันในแนวตั้งมีความแตกต่างกันทางสถิติ ( P < 0.05 )

รสชาติตกค้างns
6.82
6.88
6.62
6.75
6.68
11.93

ความชอบโดยรวม*
7.23 b
7.38 a
6.81 c
6.98 c
7.01 c
12.97

4. สรุปผล
สมบัติทางเคมีของใยอาหารจากแกนสับปะรดที่สกัดได้ พบว่ามีโปรตีน ไขมัน ใยอาหาร เถ้า และความชื้นร้อยละ 1.43 2.59 4.06 2.74
และ 1.54 ตามลําดับ เมื่อนําใยอาหารดังกล่าวมาทดแทนแป้งสาลีในชิฟฟอนเค้กที่ร้อยละ 0 5 10 15 และ 20 พบว่าเมื่อทดแทนใยอาหารมากยิ่งขึ้น
มีผลต่อคุณภาพของชิฟฟอนเค้กด้านต่างๆ ดังนี้ คุณภาพทางกายภาพ พบว่าทําให้ค่าความสว่างและปริมาตรแตกต่างกันเล็กน้อย ค่าสีเหลืองมี
แนวโน้มเพิ่มขึ้น แต่ไม่มีผลต่อค่าสีแดง ความสูงและความหนาแน่น คุณภาพทางลักษณะเนื้อสัมผัส พบว่าค่าความแน่นเนื้อและค่าแรงที่ใช้ในการเคี้ยว
มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ส่วนการเกาะตัวกันและความเป็นสปริงไม่มีค วามแตกต่างกัน คุณค่าทางโภชนาการ พบว่าปริมาณโปรตีน ไขมันและความชื้น
แตกต่างกันเล็กน้อย แต่ปริมาณใยอาหารและเถ้ามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ส่วนค่าความเป็นกรด-ด่างมีแนวโน้มลดลง ความชอบทางประสาทสัมผัส
พบว่าไม่มีผลต่อความชอบด้านกลิ่นและรสชาติตกค้าง แต่มีผลเล็กน้อยต่อความชอบด้านลักษณะปรากฏ เนื้อสัมผัส รสชาติ และความชอบโดยรวม
อย่างไรก็ตามชิฟฟอนเค้กที่มีการทดแทนแป้งสาลีร้อยละ 5 มีความชอบในทุกด้านสูงที่สุด ดังนั้นการทดแทนแป้งสาลีด้วยใยอาหารจากแกนสับปะรด
ในชิฟฟอนเค้กที่ร้อยละ 5 จึงเป็นระดับที่มีความเหมาะสม
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บทคัดย่อ
การศึกษาอายุการวางจําหน่ายของข้าวขาว และข้าวสมุนไพรขมิ้นชันหุงสุกเร็ว ทั้งข้าวขาวและข้าวกล้อง ในบรรจุภัณฑ์ 4 แบบ มีวัตถุประสงค์ เพื่อ
ศึกษาคุณค่าทางโภชนาการของข้าวหุงสุกเร็ว และศึกษาการเปลี่ยนแปลงค่าความชื้น ค่าปริมาณน้ําอิสระ และค่าปริมาณกรดไขมันอิสระของข้าวหุงสุกเร็ว ที่
บรรจุในถุงโพลีโพรพิลีน (PP) ถุง K-nylon (K-NY) ถุงโพลีเอทธิลีนแบบซิบ (PE) และถุง Nylon (NY) โดยใช้ข้าวหอมพันธุ์ปทุมธานี 1 เป็นตัวอย่าง จากการวิจัย
พบว่า ข้าวขาวและข้าวสมุนไพรขมิ้นชันทั้งข้าวขาวและข้าวกล้องมีคุณค่าทางโภชนาการไม่แตกต่างจากข้าวปกติ โดยข้าวหุงสุกเร็วที่บรรจุในถุงพลาสติก 4 แบบ
และเก็บที่อุณหภูมิห้องนาน 6 เดือนมีการเปลี่ยนแปลงค่าความชื้น ค่าปริมาณน้ําอิสระ และค่าปริมาณกรดไขมันอิสระเล็กน้อย และไม่แตกต่างกันทางสถิติ
(p>0.05) ดังนั้น ถุงโพลีโพรพิลีน (PP) จึงมีความเหมาะสมที่สุดเนื่องจากมีต้นทุนที่ต่ําที่สุด โดยมีอายุการวางจําหน่ายไม่น้อยกว่า 6 เดือน
คําสําคัญ: อายุการวางจําหน่าย ข้าวหุงสุกเร็ว ข้าวกล้อง ข้าวสมุนไพร

Abstract
The objectives of this research were to investigate the nutrition values of quick cooking rice and herb rice both milled and
brown rice. The change of moisture content, water activity and free fatty acid value during 6 months storage in 4 type of packages as
polypropylene (PP), k-nylon (K-NY), polyethylene (PE) and nylon (NY). The Pathumtanee 1 rice variety was used as sample. The study
revealed that the nutrition values of both milled and herb quick cooking rice from milled and brown rice were not different from the
ordinary rice. During six months storage in different packages the moisture content, water activity and free fatty acid value were slightly
change and were not significantly difference (p>0.05). So the suitable packaging for quick cooking rice was polypropylene bag because
of the lowest price with the shelf life of six months.
Keywords: Shelf life, Quick cooking rice, Brown rice, Herb rice

1. บทนํา
อายุการวางจําหน่ายของผลิตภัณฑ์อาหาร มีความสําคัญต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร เนื่องจากเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของผู้บริโภค และ
ปัจจัยที่มีผลต่ออายุการวางจําหน่ายของผลิตภัณฑ์อาหาร คือ ภาชนะบรรจุ หรือบรรจุภัณฑ์ ซึ่งจะทําหน้าที่คุ้มครองและป้องกันให้อาหารปลอดภัย มีราคา
พอสมควร และสามารถใช้งานได้สะดวก บรรจุภัณฑ์แต่ละชนิดจะมีคุณสมบัติในการคุ้มครองผลิตภัณฑ์แตกต่างกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสมบัติการยอมให้ก๊าซ
และไอน้ําผ่าน ซึ่งจะมีผลให้ผลิตภัณฑ์เปลี่ยนแปลงคุณภาพ ความต้องการอาหารที่มีความสะดวก รวดเร็ว หรือพร้อมบริโภคเป็นกระแสความนิยมในปัจจุบัน
จึงมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวและข้าวสมุนไพรขมิ้นหุงสุกเร็วทั้งข้าวขาวและข้าวกล้อง จากข้าวหอมพันธุ์ปทุมธานี1 โดยที่ขมิ้นชันเป็นสมุนไพรที่มีประโยชน์
ต่างๆ มากมาย นอกจากแก้ท้องอืดท้องเฟ้อแล้ว ยังมีผลดีต่อร่างกาย โดยเฉพาะเป็น antioxidant (ชฎา, 2557) ข้าวหุงสุกเร็วนี้สามารถหุงให้สุกได้โดยการต้ม
ในน้ําเดือดนาน 7-10 นาที โดยใช้อุปกรณ์ง่ายๆเหมาะสําหรับการเดินป่าท่องเที่ยว คือใช้ก้อนแอลกอฮอล์เป็นเชื้อเพลิง ซึ่งมีความสะดวกในการหุงต้มและ
พกพาง่าย ดังนั้น จึงควรมีการศึกษาการเปลี่ยนแปลงสมบัติของข้าวหุงสุกเร็วในบรรจุภัณฑ์ต่างๆ เพื่อให้ได้บรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมต่อไป

2. วิธีการทดลอง
เตรียมตัวอย่างข้าวสมุนไพรขมิ้นหุงสุกเร็วจากข้าวหอมปทุมธานี 1 ทั้งข้าวขาวและข้าวกล้อง ตามวิธีของใจทิพย์ (2556) เพื่อศึกษาอายุการวางจําหน่ายโดย
เลือกใช้ถุงพลาสติก 4 ชนิด คือ ถุงโพลีโพรพิลีน (PP) ถุง K-nylon ถุงโพลีเอทธิลีนแบบซิบ (PE) และถุง Nylon โดยมีการตรวจวิเคราะห์ค่าความชื้น
(Moisture content) ค่าปริมาณน้ําอิสระ และค่าปริมาณกรดไขมันอิสระของข้าวหุงสุกเร็วทุก 1 เดือน เป็นเวลา 6 เดือน การทดลองมีขั้นตอน ดังนี้
1. ตรวจวิเคราะห์ฉลากโภชนาการของข้าวสมุนไพรขมิ้นหุงสุกเร็วทั้งข้าวขาวและข้าวกล้องที่บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จํากัด
สาขาฉะเชิงเทรา
2. บรรจุข้าวขาว ข้าวขาวสมุนไพรขมิ้น ข้าวกล้อง และข้าวกล้องสมุนไพรขมิ้นหุงสุกเร็ว จํานวน 70 กรัมในถุงทั้ง 4 ชนิดๆ ละ 20 ถุง สําหรับ
การสุ่มตัวอย่างเพื่อตรวจวัดการเปลี่ยนแปลง
3. ตรวจวัดค่าความชื้นของตัวอย่าง โดยใช้วิธีมาตรฐาน Oven method โดยชั่งตัวอย่างที่บดแล้ว 2 กรัม นําเข้าตู้อบ (Hot air oven)
อุณหภูมิ 105 องศาเซลเซียส นาน 24 ชั่วโมง
4. การตรวจวัดค่าปริมาณน้ําอิสระ ใช้เครื่อง LabMaster Novasina, Switzerland
5. การตรวจวัดปริมาณกรดไขมันอิสระในตัวอย่างข้าวโดยวิธีการไตเตรทด้วยสารละลายโปรแตสเซียม ไฮดรอกไซด์ ประยุกต์วิธีการจาก AOAC
Method No. 923.03, (1995)
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3. ผลการทดลองและวิจารณ์ผล
ข้าวหุงสุกเร็วทั้งข้าวขาว ข้าวขาวสมุนไพร ข้าวกล้อง และข้าวกล้องสมุนไพรมีคุณค่าทางโภชนาการต่อ 100 กรัม (ตารางที่ 1) ให้พลังงาน
358.86-370.94 กิโลแคลอรี และมีปริมาณโปรตีน ระหว่าง6.51-8.45 กรัม เช่นเดียวกับปริมาณคาร์โบไฮเดรท มีค่าระหว่าง 77.38-82.08 กรัม โดยข้าว
สมุนไพรหุงสุกเร็วทั้งข้าวขาวและข้าวกล้องมีปริมาณโปรตีนและปริมาณคาร์โบไฮเดรท มากกว่าข้าวธรรมดา นอกจากนี้ยังพบว่าข้าวกล้องสมุนไพรหุงสุก
เร็วมีปริมาณใยอาหารมากที่สุด ถึง 5.65 กรัม ข้าวกล้องและข้าวกล้องสมุนไพรมีวิตามินบี 1 เท่ากับ 0.17 และ 0.16 มิลลิกรัม ส่วนข้าวขาวตรวจไม่พบวิ
ตามีนบี 1 ในส่วนของเกลือแร่ ตรวจพบ โซเดียม แคลเซียม และเหล็กในข้าวขาว ข้าวขาวสมุนไพร ข้าวกล้อง และข้าวกล้องสมุนไพร มีโซเดียมเท่ากับ
6.49 6.08 7.36 และ 7.18 มิลลิกรัม ตามลําดับ มีแคลเซียม 8.46 8.77 24.7 และ 19.07 มิลลิกรัม ตามลําดับ นอกจากนี้ยังมีธาตุเหล็ก 0.24 0.26
1.04 และ 0.91 มิลลิกรัม ตามลําดับ โดยมีคุณค่าทางโภชนาการไม่แตกต่างจากข้าวปกติ

ตารางที่ 1 คุณค่าทางโภชนาการของข้าวหุงสุกเร็ว
สารอาหาร
พลังงาน (กิโลแคลอรี)
โปรตีน (กรัม)
ไขมัน (กรัม)
คาร์โบไฮเดรต (กรัม)
ใยอาหาร (กรัม)
วิตามินบี 1 (มก.)
โซเดียม (มก.)
แคลเซียม (มก.)
เหล็ก (มก.)

ข้าวขาวปทุมธานี 1
358.86
6.51
0.82
81.36
1.74
6.49
8.46
0.24

ปริมาณสารอาหารต่อข้าวดิบ 100 กรัม
ข้าวขาวสมุนไพรปทุมธานี 1
ข้าวกล้องปทุมธานี1
362.53
370.63
6.82
7.74
0.77
3.35
82.08
77.38
1.62
4.5
0.17
6.08
7.36
8.77
24.7
0.26
1.04

ข้าวกล้องสมุนไพรปทุมธานี1
370.94
8.45
2.94
77.67
5.65
0.16
7.18
19.07
0.91

จากตารางที่ 2 ค่าความชื้นของข้าวหุงสุกเร็วที่ศึกษา พบว่ามีค่าเพิ่มขึ้นเล็กน้อยทุกเดือนจนเดือนที่6 ในบรรจุภัณฑ์ทั้ง 4 แบบและมีค่าไม่
แตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) โดยเริ่มต้นมีค่าความชื้น 7.29-11.17% และเมื่อเก็บในถุงทั้ง 4 แบบ นาน 6 เดือน ค่าความชื้นเพิ่มขึ้นเป็น 110..14.75% โดยข้าวกล้องมีการเปลี่ยนแปลงค่าความชื้นมากที่สุด

ตารางที่ 2 ค่าความชื้นของข้าวหุงสุกเร็วในบรรจุภัณฑ์ 4 แบบ
Sample
ข้าวขาว

ข้าวขาวสมุนไพร

ข้าวกล้อง

Storage Time (mo)
0
1
2
3
4
5
6
0
1
2
3
4
5
6
0
1
2
3
4
5
6

PP
7.96a
10.50ab
11.25a
10.00a
10.75a
11.50a
11.75a
9.93a
11.75c
10.75a
11.50a
10.75a
12.50d
13.25c
11.17b
12.50a
11.00a
12.00a
12.00a
13.50ab
14.00a
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K-NY
7.29a
11.00ab
10.50a
10.50ab
10.88a
11.25a
12.25a
9.82a
11.00b
10.25a
11.75a
11.13a
11.50b
12.00ab
10.10a
11.75a
11.00a
12.75a
12.63a
13.00a
14.00a

PE
8.27a
10.25a
11.50a
11.00ab
11.38a
11.75a
12.00a
9.40a
9.50a
11.75b
10.75a
10.75a
11.00a
11.75a
10.89b
12.50a
12.25b
12.25a
12.25a
13.00a
14.00a

NY
8.85a
11.50b
10.50a
11.50b
11.63a
11.75a
12.25a
9.80a
9.75a
9.75a
11.00a
10.88a
12.00c
12.50b
10.89b
12.25a
12.50b
12.75a
12.50a
13.75b
14.75b
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ตารางที่ 2 (ต่อ)
Sample
ข้าวกล้องสมุนไพร

Storage Time (mo)
PP
K-NY
0
8.25a
8.00a
1
11.50a
11.25a
2
12.50a
11.50a
3
10.50a
11.50a
4
11.00a
11.63a
5
10.75a
11.75a
6
11.00a
12.25a
หมายเหตุ: ตัวอักษรที่ตา่ งกันในแนวนอนแสดงถึงความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ (P<0.05)

PE
9.00a
12.50b
11.75a
11.75a
11.88a
12.00a
12.50a

NY
9.25a
12.25b
12.25a
11.25a
11.63a
12.00a
12.50a

จากตารางที่ 3 การเปลี่ยนแปลงค่าปริมาณน้ําอิสระของข้าวหุงสุกเร็ว ซึ่งค่าปริมาณน้ําอิสระ คือน้ําในอาหารที่จุลินทรีย์สามารถนําไปใช้เพื่อ
การเจริญเติบโต โดยมีผลกระทบกับปฏิกิริยาทางเคมีและปฏิกิริยาของเอ็นไซม์ จุลินทรีย์ทุกตัวมีค่าปริมาณน้ําอิสระ ในการเจริญเติบโตของมัน ตามกฎหมาย
ถ้าอาหารมีค่าปริมาณน้ําอิสระ 0.85 หรือต่ํากว่า จัดอยู่ในประเภทไม่มีอันตราย เพราะไม่มีน้ําอิสระมากพอไปทําให้จุลินทรีย์ที่ก่อโรคเจริญเติบโตได้ โดย
ค่า 0.85 ได้มาจากค่าปริมาณน้ําอิสระต่ําทีสุดที่แบคทีเรีย S.aureus ต้องการใช้สําหรับผลิตสารพิษ โดยอาหารที่มีความชื้นต่ําควรมีค่าปริมาณน้ําอิสระต่ํากว่า
0.60 จะเป็นระดับที่ปลอดภัย (นิธิยา, 2545) จากการทดลองพบว่าข้าวหุงสุกเร็วที่ผลิตและบรรจุในบรรจุภัณฑ์ 4 แบบ เป็นเวลา 6 เดือนเริ่มต้นมีค่าปริมาณ
น้ําอิสระ 0.369-0.598 และเมื่อเก็บนาน 6 เดือน ค่าปริมาณน้ําอิสระเพิ่มขึ้นเป็น 0.530-0.625 โดยค่าปริมาณน้ําอิสระของข้าวหุงสุกเร็ว ในบรรจุภัณฑ์ทั้ง
4 แบบมีค่าไม่แตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05)

ตารางที่ 3 ค่าปริมาณน้ําอิสระของข้าวหุงสุกเร็ว ในบรรจุภัณฑ์ 4 แบบ
Time (mo)
PP
K-NY
0
0.377a
0.387b
1
0.532b
0.556d
2
0.543a
0.557a
3
0.465a
0.554b
4
0.519a
0.573c
5
0.568b
0.573bc
6
0.612d
0.579b
ข้าวขาวสมุนไพร
0
0.455b
0.445b
1
0.489b
0.487b
2
0.490a
0.514a
3
0.492a
0.525c
4
0.488a
0.556c
5
0.492a
0.555c
6
0.555b
0.585d
ข้าวกล้อง
0
0.557a
0.595b
1
0.638b
0.634b
2
0.618c
0.610b
3
0.644a
0.614a
4
0.633b
0.610ab
5
0.626b
0.617ab
6
0.625a
0.610ab
ข้าวกล้องสมุนไพร
0
0.559d
0.555c
1
0.561a
0.578b
2
0.572a
0.593c
3
0.576a
0.598c
4
0.595a
0.616b
5
0.599a
0.625b
6
0.616c
0.608b
หมายเหตุ: ตัวอักษรที่ตา่ งกันในแนวนอนแสดงถึงความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ (P<0.05)
ข้าวขาว

PE
0.369a
0.537c
0.540a
0.561b
0.583d
0.583c
0.594c
0.422a
0.452a
0.489b
0.504c
0.547c
0.555c
0.571c
0.598b
0.636b
0.598a
0.619a
0.633b
0.624b
0.624b
0.549b
0.611c
0.578b
0.602c
0.609b
0.626b
0.622c

NY
0.384b
0.511a
0.541a
0.523a
0.547b
0.538a
0.562a
0.451b
0.459a
0.492a
0.492b
0.525b
0.500b
0.530a
0.563a
0.610a
0.609b
0.600a
0.599a
0.603a
0.600a
0.544a
0.583b
0.605d
0.586b
0.590a
0.591a
0.584a

จากตารางที่ 4 เมื่อตรวจวัดปริมาณกรดไขมันอิสระ (FFA%) โดยการไตรเตรทด้วยสารละลาย โปแตสเซียมไฮดรอกไซด์ พบว่า ข้าวสมุนไพรหุง
สุกเร็วทั้งข้าวขาวและข้าวกล้องมี ค่า FFA น้อยกว่าข้าวธรรมดาโดยเริ่มต้นมีค่า FFA ประมาณ 0.007-0.198 เมื่อเก็บนาน 6 เดือน ค่าFFA เพิ่มขึ้นเป็น
0.024-0.415 โดยค่า FFA ของข้าวหุงสุกเร็ว ในบรรจุภัณฑ์ทั้ง 4 แบบมีค่าไม่แตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05)
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ตารางที่ 4 ค่าปริมาณกรดไขมันอิสระ (Free fatty acid %) ของข้าวหุงสุกเร็ว
Storage time (mo)
PP
K-NY
0
0.019a
0.019a
1
0.039a
0.040a
2
0.056a
0.055a
3
0.055b
0.047a
4
0.051ab
0.044a
5
0.080b
0.060a
6
0.080a
0.072a
ข้าวขาวสมุนไพร
0
0.007a
0.008a
1
0.014a
0.020b
2
0.022a
0.024a
3
0.020a
0.020a
4
0.024a
0.016a
5
0.029a
0.028a
6
0.024a
0.032a
ข้าวกล้อง
0
0.198b
0.196a
1
0.242a
0.240a
2
0.269c
0.253bc
3
0.336b
0.263a
4
0.268a
0.262a
5
0.328c
0.270a
6
0.414b
0.365a
ข้าวกล้องสมุนไพร
0
0.115a
0.115a
1
0.171a
0.171a
2
0.213b
0.195ab
3
0.209c
0.187ab
4
0.186b
0.183b
5
0.195a
0.204a
6
0.285a
0.277a
หมายเหตุ: ตัวอักษรที่ตา่ งกันในแนวนอนแสดงถึงความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ (P<0.05)
ข้าวขาว

PE
0.019a
0.039a
0.064a
0.048a
0.036a
0.064a
0.068a
0.010a
0.016ab
0.024a
0.024a
0.020a
0.028a
0.028a
0.198b
0.230a
0.241ab
0.253a
0.261a
0.281ab
0.357a
0.116a
0.169a
0.184a
0.196bc
0.148a
0.208a
0.322b

NY
0.019a
0.040a
0.063a
0.054b
0.060b
0.064a
0.080a
0.008a
0.020b
0.023a
0.024a
0.020a
0.024a
0.032a
0.198b
0.225a
0.234a
0.254a
0.266a
0.289b
0.415b
0.117a
0.189b
0.201ab
0.175a
0.171ab
0.196a
0.266a

เมื่อวิเคราะห์ค่าทางสถิติของข้าวหุงสุกเร็วทั้ง 4 ชนิด ในถุงพลาสติก 4 แบบ เก็บนาน 6 เดือน พบว่า ค่าเฉลี่ยของค่าปริมาณน้ําอิสระ ค่าความชื้น
และ ปริมาณไขมันอิสระของข้าวหุงสุกเร็วในถุงทั้ง 4 แบบมีค่าไม่แตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) ดังนั้น ถุง PP จึงมีความเหมาะสมที่สุดเนื่องจากมีต้นทุน
ที่ต่ําที่สุด โดยมีอายุการวางจําหน่ายไม่น้อยกว่า 6 เดือน

4. สรุปผล
ข้าวขาวและข้าวสมุนไพรขมิ้นชันหุงสุกเร็วทั้งข้าวขาวและข้าวกล้องมีคุณค่าทางโภชนาการไม่แตกต่างจากข้าวปกติ และเมื่อบรรจุในถุงพลาสติก
4 แบบ ขนาดบรรจุ 70 กรัม เป็นเวลา 6 เดือนพบว่า ข้าวหุงสุกเร็วทั้ง 4 ชนิด ในถุง 4 แบบ มีการเปลี่ยนแปลงค่าความชื้น ค่าปริมาณน้ําอิสระ และค่า
ปริมาณกรดไขมันอิสระเล็กน้อย โดยมีค่าไม่แตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) ดังนั้น ถุง PP จึงมีความเหมาะสมที่สุดเนื่องจากมีต้นทุนที่ต่ําที่สุด โดยมีอายุการ
วางจําหน่ายไม่น้อยกว่า 6 เดือน
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การศึกษาคุณภาพด้านสีของข้าวนึง่ ที่ผลิตเป็นการค้า
Study on Optical Properties of Commercial Parboiled Rice
1

ผดุงศักดิ์ วานิชชัง1 ใจทิพย์ วานิชชัง1 และ เพียงขวัญ วานิชชัง2
Padongsak Wanitchang1, Jaitip Wanitchang1 and Pheungkhan Wanitchang2

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 2คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ชลบุรี 20110
E-mail: pwanitchang@yahoo.com โทร 081-9452926

บทคัดย่อ
จากผลการทดสอบพบว่า การจําแนกกลุ่มข้าวนึ่งใช้สมบัติด้านสี 4 โมเดล ทํานายข้าวนึ่งเป็น 3 กลุ่มโดยใช้ cluster Analysis การวิเคราะห์
discriminant โดยใช้สมบัติด้านสีทั้งหมด 17 ตัวแปร คือ Whiteness, Transparent, MD, L, a, b, DE, L*, a*, b*, DE*, X, Y, Z, WIE313, YIE313 และ
457 Brightness เป็นตัวทํานาย ได้ค่าการทํานายถูกต้องสูงที่สุด 99.80% เมื่อลดตัวแปรเหลือ 6 ตัวแปร คือ X, Y, Z, WIE313, YIE313 และ 457 Brightness
เป็นตัวทํานาย ค่าการทํานายถูกต้องจะลดลงเหลือ 95.80% จากผลการทดสอบพอสรุปได้ว่า ข้าวนึ่งในกลุ่มที่ 3 เป็นข้าวนึ่งที่มีสีอ่อน ซึ่งมีค่าความขาวเฉลี่ย
32.20 มีค่าความใสเฉลี่ย 3.14 และอัตราการขัดเฉลี่ย 62.70 มีค่าความสว่าง(L*)เฉลี่ย 67.86 ค่าสีแดง(a*)เฉลี่ย 1.05 ค่าสีเหลือง (b*) เฉลี่ย 22.05 และค่า
DE* เฉลี่ย 33.12 มีค่าความสว่าง(L)เฉลี่ย 61.46 ค่าสีแดง(a)เฉลี่ย 0.93 ค่าสีเหลือง(b)เฉลี่ย 16.04 และค่า DE เฉลี่ย 33.65 มีค่า X เฉลี่ย 36.15 ค่า Y เฉลี่ย
37.79 และค่า Z เฉลี่ย 24.69 มีค่า WI E313 เฉลี่ย -93.09 ค่า YI E313 เฉลี่ย 49.38 มีค่า 457 Brightness เฉลี่ย 24.13 ข้าวนึ่งในกลุ่มที่ 1 เป็นข้าวนึ่งสี
ปานกลาง ซึ่งมีค่าความขาวเฉลี่ย 25.98 มีค่าความใสเฉลี่ย 2.97 และมีค่าอัตราการขัดเฉลี่ย 32.92 มีค่าความสว่าง(L*)เฉลี่ย 64.69 ค่าสีแดง (a*) เฉลี่ย 2.03
ค่าสีเหลือง(b*)เฉลี่ย 22.59 และค่า DE* เฉลี่ย 36.03 มีค่าความสว่าง(L) เฉลี่ย 58.02 ค่าสีแดง(a) เฉลี่ย 1.76 ค่าสีเหลือง(b)เฉลี่ย 15.95 และค่า DE เฉลี่ย
36.75 มีค่า X เฉลี่ย 32.51 ค่า Y เฉลี่ย 33.68 และค่า Z เฉลี่ย 21.26 มีค่า WI E313 เฉลี่ย -104.94 ค่า YI E313 เฉลี่ย 53.05 และค่า 457 Brightness
เฉลี่ย 20.72 ขณะที่ข้าวนึ่งในกลุ่มที่ 2 เป็นข้าวนึ่งสีเข้มมีค่าความขาวเฉลี่ย 22.68 มีค่าความใสเฉลี่ย 2.79 และมีค่าอัตราการขัดเฉลี่ย 16.05 มีค่าความสว่าง
(L*)เฉลี่ย 62.46 ค่าสีแดง(a*)เฉลี่ย 3.02 ค่าสีเหลือง(b*)เฉลี่ย 25.32 และค่า DE* เฉลี่ย 39.55 มีค่าความสว่าง(L) เฉลี่ย 55.63 ค่าสีแดง(a)เฉลี่ย 2.59 ค่าสี
เหลือง(b)เฉลี่ย 17.18 และค่า DEเฉลี่ย 39.54 เป็นข้าวนึ่งสีเข้ม มีค่า X เฉลี่ย 30.15 Y เฉลี่ย 30.95 และค่า Z เฉลี่ย 17.84 มีค่า WI E313 เฉลี่ย -127.41 ค่า
YI E313 เฉลี่ย 60.47 และค่า 457 Brightness เฉลี่ย 17.72
คําสําคัญ : ข้าวนึ่ง คุณภาพด้านสี

Abstract
The experiment was conducted at the Department of Agricultural Engineering and Technology, Faculty of Agriculture and
Natural Resource, Rajamangala University of Technology Tawan-ok, Bangpra Campus, Sriracha, Chonburi. The results showed that the
discriminant analysis using 4 models of optical properties to classify parboiled rice. The cluster analysis using optical properties to
classified parboiled rice into 3 groups. The discriminant using 17 parameters ; Whiteness, Transparent, MD, L, a, b, DE, L*, a*, b*, DE*,
X, Y, Z, WIE313, YIE313 and 457 Brightness showed highest %correctly classified as 99.80. The reduction of parameter using 6
parameters ; X, Y, Z, WIE313, YIE313 and 457 Brightness decrease % correctly classification as 95.80. From the study, it can be
concluded that the light color parboiled rice was 3rd group with present 32.20, 3.14 and 62.70 of whiteness, transparent and milling
degree, respectively ; 67.86, 1.05, 22.05 and 33.12 of L*, a*, b* and DE*, respectively ; 61.46, 0.93, 16.04 and 33.65 of L, a, b and DE,
respectively ; 36.15, 37.79 and 24.69 of X, Y and Z, respectively ; -93.09, 49.38 and 24.13 of WI E313, YI E313 and 457 Brightness,
respectively. the medium color parboiled rice was 1st group with present 25.98, 2.97 and 32.92 of whiteness, transparent and milling
degree, respectively; 64.69, 2.03, 22.59 and 36.03 of L*, a*, b* and DE*, respectively; 58.02, 1.76, 15.95 and 36.75 of L, a, b and DE,
respectively ; 32.51, 33.68 and 21.26 of X, Y and Z, respectively ; -104.94, 53.05 and 20.72 of WI E313, YI E313 and 457 Brightness,
respectively. While the dark color parboiled rice was 2nd group with present 22.68, 2.79 and 16.05 of whiteness, transparent and milling
degree, respectively; 62.46, 3.02, 25.32 and 39.55 of L*, a*, b* and DE*, respectively; 55.63, 2.59, 17.18 and 39.54 of L, a, b and DE,
respectively ; 30.15, 30.95 and 17.84 of X, Y and Z, respectively ; -127.41, 60.47 and 17.72 of WI E313, YI E313 and 457 Brightness,
respectively.
Keywords: Parboiled rice, Optical properties

1. บทนํา
ข้าวนึ่งเป็นข้าวที่มีคุณค่าทางอาหารสูงและสามารถเก็บไว้ได้นาน เนื่องจากข้าวนึ่งที่ผ่านกระบวนการผลิตที่เหมาะสม จะทําให้ข้าวนึ่งมีคุณภาพ
และคุณค่าทางอาหารสูงกว่าข้าวสารเนื่องจากในกระบวนการความร้อนระหว่างการนึ่ง จะทําให้วิตามินและเกลือแร่ต่างๆในเนื้อเยื่อชั้นรําถูกเคลื่อนเข้าไปใน
เนื้อแป้งมากขึ้นส่งผลให้ข้าวนึ่งมีคุณค่าทางอาหารสูงขึ้น หลังการสีข้าวนึ่งจะมีวิตามินและเกลือแร่เหลืออยู่ในเมล็ดประมาณ 80 เปอร์เซ็นต์ของที่มีในเมล็ด
ข้าวเปลือก นอกจากนั้นในกระบวนการนึ่งข้าวจะทําให้เนื้อเยื่อต่างๆ เกิดการยึดเกาะติดกันแน่นเป็นเนื้อเดียวกันส่งผลให้เมล็ดเกิดการแตกหักน้อยลง ได้
เนื้อข้าวและต้นข้าวหลังการขัดมากขึ้น (Gariboldi, F, 1984)
ปัจจุบันการผลิตข้าวนึ่งทางการค้าแต่ละโรงสีจะมีกรรมวิธีในการผลิตที่แตกต่างกันทั้งในการแช่ การนึ่ง การลดความชื้น และการสีข้าวนึ่ง จึง
ทําให้ได้รับข้าวนึ่งที่มีคุณลักษณะและคุณภาพที่แตกต่างกัน ในทางการค้าขายข้าวนึ่งจึงได้มีการกําหนดมาตรฐานข้าวนึ่งขึ้นเป็น 8 ประเภท คือข้าวนึ่ง
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100% คัด ข้าวนึ่ง 100% ข้าวนึ่ง 5% คัด ข้าวนึ่ง 5% ข้าวนึ่ง 10% คัด ข้าวนึ่ง 10% ข้าวนึ่ง 15% และข้าวนึ่ง 25% ซึ่งจําแนกตามลักษณะของพื้นข้าว
ส่วนผสมของข้าว ปริมาณสิ่งเจือปน และระดับการสี (ผดุงศักดิ์, 2551) โดยยังไม่มีการระบุคุณสมบัติด้านสีซึ่งเป็นตัวบ่งชี้สําคัญในการผลิตข้าวนึ่งด้าน
คุ ณภาพ ถ้ าได้ มีการตรวจสอบคุ ณ สมบั ติด้านสีข องข้ าวนึ่ งแล้ว นํ าข้ อมู ลมาจํ า แนกประเภทข้ าวนึ่ ง ด้ านคุ ณภาพ ก็ จ ะเป็ นแนวทางในการควบคุ ม
กระบวนการผลิต และอาจใช้เป็นข้อมูลมาตรฐานคุณสมบัติด้านสีของข้าวนึ่งในอนาคตได้ จึงควรมีการศึกษาคุณสมบัติด้านสีของข้าวนึ่งที่ผลิตเป็นการค้า
ในโรงสีข้าวนึ่งในเขตภาคกลางซึ่งเป็นแหล่งผลิตข้าวนึ่งหลักของประเทศ เพื่อจะได้มีข้อมูลสําหรับผู้ผลิตและผู้บริโภคได้ทราบระดับของสีที่เหมาะสมใน
การแปรรูป ได้ข้าวนึ่งที่มีคุณภาพสูง และใช้เป็นพื้นฐานในการตรวจสอบคุณภาพการผลิตข้าวนึ่งเพื่อการส่งออกต่อไป
วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย
1. ตรวจสอบคุณสมบัติพื้นฐานของข้าวนึ่งที่ผลิตเป็นการค้า
2. ตรวจสอบคุณสมบัติด้านสีของข้าวนึ่งที่ผลิตเป็นการค้า
3. เปรียบเทียบคุณสมบัติพื้นฐานและคุณสมบัติด้านสีของข้าวนึ่ง
4. จําแนกประเภทข้าวนึ่งตามคุณสมบัติด้านสี

2. วิธีการทดลอง
2.1 เก็บตัวอย่างข้าวนึ่งจากโรงสีข้าวนึ่งในเขตภาคกลางซึ่งเป็นแหล่งผลิตข้าวนึ่งหลักของประเทศ 10-20 โรง
2.2 ตรวจสอบสมบัติทางกายภาพของข้าวนึ่งแต่ละตัวอย่าง
2.2.1 วัดความชื้นของข้าวนึ่งด้วยเครื่องวัดความชื้น
2.2.2 วัดขนาดของเมล็ดทั้งด้าน ยาว กว้าง และหนา โดยใช้เวอร์เนียแคลิบเปอร์วัด ขนาดเมล็ด
2.2.3 ชั่งน้ําหนัก 100 เมล็ด ด้วยเครื่องชั่งละเอียด
2.2.4 หารูปร่างของเมล็ดโดยการเปรียบเทียบความยาวต่อความกว้างของเมล็ด
2.3 ตรวจสอบสมบัติด้านสีของข้าวนึ่งที่ผลิตเป็นการค้า
2.3.1 วัดค่าความขาว ความใส และอัตราการขัดขาวด้วยเครื่องตรวจสอบความขาว SATAKE Whiteness Meter
- สอบเทียบเครื่อง (calibrate) ด้วนแผ่นมาตรฐานสีน้ําตาล และสีขาวที่มีมากับเครื่อง
- นําข้าวใส่ถ้วยวัดวางที่ช่องวางตัวอย่าง อ่านค่าสีที่วัดได้
- ทําการวัด 3 ซ้ํา แล้วหาค่าเฉลี่ย
2.3.2 วัดค่าระดับสี L, a, b ; L*, a*, b* ; ค่า DE ; DE* โดยใช้เครื่องวัดสี (spectrophotometer Hunter Color Flex 450)
- เปิดเครื่องวัดสีเลือกฟังชั่นการทํางานที่แสงตอนกลางวัน (Day light : 65)
- สอบเทียบเครื่อง (Calibrate) ด้วนแผ่นมาตรฐานสีดํา และสีขาวที่มีมากับเครื่อง
- นําข้าวใส่ถ้วยวัดวางที่ช่องวางตัวอย่าง อ่านค่าสีที่วัดได้
- ทําการวัด 3 ซ้ํา แล้วหาค่าเฉลี่ย
2.4 จําแนกประเภทของข้าวนึ่งตามสมบัติด้านสีโดยใช้ Cluster analysis แบ่งกลุ่มข้าวนึง่ เป็น 3 กลุ่ม ใช้โปรแกรม SPSS for Window 10

3. ผลการทดลองและวิจารณ์ผล
3.1 การจําแนกประเภทของข้าวนึ่งตามสมบัติด้านสี
ตารางที่ 1 การวิเคราะห์ค่าสีจากการวัดด้วยเครื่อง Milling meter SATAKE ของข้าวนึ่งจากแหล่งผลิตต่างๆโดยใช้ Post
Hoc Tests ของ Duncan
ความขาว
25.98b
22.68a
32.20c

1
2
3

ความใส
2.97a
2.79a
3.14a

อัตราการขัด
32.92b
16.05a
62.70c

ตารางที่ 2 การแบ่งกลุ่มค่าสีของข้าวนึ่งด้วย เครื่อง Hunter Lab ในหน่วย L*a*b* DE*
L*
64.69b
62.46a
67.86c

1
2
3

a*
2.03b
3.02c
1.05a

b*
22.59b
25.32c
22.05a

DE*
36.03b
39.55c
33.12a

ตารางที่ 3 การแบ่งกลุ่มค่าสีของข้าวนึ่งด้วย เครื่อง Hunter Lab ในหน่วย Lab DE
1
2
3

L

a

b

DE

58.02b
55.63a
61.46c

1.76b
2.59c
0.93a

15.95a
17.18b
16.04a

36.79b
39.54c
33.65a
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ตารางที่ 4 การแบ่งกลุ่มค่าสีของข้าวนึ่งด้วย เครื่อง Hunter Lab ในหน่วย XYZ
X
32.51b
30.15a
36.15c

1
2
3

Y
33.68b
30.95a
37.79c

Z
21.26b
17.84a
24.69c

ตารางที่ 5 การแบ่งกลุ่มค่าสีของข้าวนึ่งด้วยค่าเฉลี่ยดัชนีสีจากการวัดด้วยเครื่อง Hunter Lab
WI
-104.94b
-127.41a
-93.09c

1
2
3

YI
53.05b
60.47c
49.38a

457 Brightness
20.72b
17.41a
24.13c

3.2 การทํานายประเภทของข้าวนึ่งตามสมบัติด้านสี
สมบัติด้านสีที่ใช้ในการทํานายคุณภาพของข้าวนึ่งแบ่งเป็น 4 โมเดล โมเดลที่ 1 ประกอบด้วยตัวแปรที่ใช้ในการทํานาย 17 ตัวแปร คือ
ค่า L, a, b, DE, L*, a*, b*, DE*, Whiteness, Transparent, MD (milling degree), X, Y, Z, WI, YI, Bright โมเดลที่ 2 ประกอบด้วยตัวแปรที่ใช้
ในการทํานาย 4 ตัวแปร คือ ค่า L, a, b, DE โมเดลที่ 3 ประกอบด้วยตัวแปรที่ใช้ในการทํานาย 4 ตัวแปร คือ ค่า L*, a*, b*, DE* และโมเดลที่ 4
ประกอบด้วยตัวแปรที่ใช้ในการทํานาย 6 ตัวแปร คือ ค่า X, Y, Z, WI, YI, Bright (ตารางที่ 6)

ตารางที่ 6 สมบัติด้านสีที่ใช้ในการทํานายคุณภาพของข้าวนึ่ง
โมเดล
1
2
3
4

จํานวนตัวทํานาย
17
4
4
6

สมบัติที่ใช้ในการทํานาย
L, a, b, DE, L*, a*, b*, DE*, White, Trans, MD, X, Y, Z, WI, YI, Bright
L, a, b, DE
L*, a*, b*, DE*
X, Y, Z, WI, YI, Bright

ตารางที่ 7 ค่า Classification Results ของการแบ่งกลุ่มข้าวนึ่งเป็น 3 กลุ่ม โดยใช้ตัวแปรในการทํานายในโมเดล 1 (L, a,
b, DE, L*, a*, b*, DE*, White, Trans, MD, X, Y, Z, WI, YI, Bright)
Original

Count

%

Cross- validated

Count

%

Average Linkage
(Between Groups)
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3

Predict Group Membership
1
2
3
314
0
0
0
241
0
0
0
40
100.0
0.00
0.00
0.00
100.0
0.00
0.00
0.00
100.0
313
1
0
0
241
0
0
0
40
99.70
.30
0.00
0.00
100.0
0.00
0.00
0.00
100.0

Total
314
241
40
100
100
100
314
241
40
100
100
100

a. Cross validation is done for those cases in the analysis. In cross validation, each case is classified by the functions
derived from all cases other than that case.
b. 100.0% of original grouped cases correctly classified.
c. 99.8% of cross-validated grouped cases correctly classified.
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Canonical Discriminant Functions
8

6
3
4

2

Average Linkage (Bet

2
0

Group Centroids

Function 2

1
3
-2

2
1

-4
-8

-6

-4

-2

0

2

4

6

Function 1
Analysis Number 1.

ภาพที่ 1 การแบ่งกลุ่มข้าวนึ่งเป็น 3 กลุ่ม โดยใช้ตัวแปรในการทํานายในโมเดล 1
ตารางที่ 8 ค่า Classification results ของการแบ่งกลุ่มข้าวนึ่งเป็น 3 กลุ่ม โดยใช้ตัวแปรในการทํานาย ในโมเดล 2
(L, a, b, DE)
Original

Count

%

Cross- validated

Count

%

Average Linkage
(Between Groups)
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3

Predict Group Membership
1
2
3
268
31
15
6
235
0
0
0
40
85.4
9.9
4.8
2.50
97.50
0.00
0.00
0.00
100.0
265
34
1
0
241
0
0
0
40
84.4
10.80
4.80
0.00
100.0
0.00
0.00
0.00
100.0

Total
314
241
40
100
100
100
314
241
40
100
100
100

a. Cross validation is done for those cases in the analysis. In cross validation, each case is classified by the functions
derived from all cases other than that case.
b. 91.3% of original grouped cases correctly classified.
c. 90.8% of cross-validated grouped cases correctly classified.
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Canonical Discriminant Functions
4
3
2

3

1
2
0

Average Linkage (Bet

1

Group Centroids

-1

Function 2

3
-2

2
1

-3
-6

-4

-2

0

2

4

Function 1
Analysis Number 1.

ภาพที่ 2 การแบ่งกลุ่มข้าวนึ่งเป็น 3 กลุ่ม โดยใช้ตัวแปรในการทํานายในโมเดล 2
ตารางที่ 9 ค่า Classification results ของการแบ่งกลุ่มข้าวนึ่งเป็น 3 กลุ่ม โดยใช้ตัวแปรในการทํานายในโมเดล 3
(L*, a*, b*, DE*)
Average Linkage
Predict Group Membership
Total
(Between Groups)
1
2
3
Original
Count
1
283
29
2
314
2
6
235
0
241
3
1
0
39
40
%
1
90.1
9.2
.6
100
2
2.50
97.50
0.00
100
3
2.50
0.00
97.50
100
Cross- validated
Count
1
283
29
2
314
2
6
235
0
241
3
1
0
39
40
%
1
90.1
9.2
.6
100
2
2.50
97.50
0.00
100
3
2.50
0.00
97.50
100
a. Cross validation is done for those cases in the analysis. In cross validation, each case is classified by the functions derived from all cases other
than that case.
b. 93.6% of original grouped cases correctly classified.
c. 93.6% of cross-validated grouped cases correctly classified.
Canonical Discriminant Functions
3

2

1
1
2

0

-1

Average Linkage (Bet

3

Group Centroids

Function 2

-2

3
-3

2
1

-4
-4

-2

0

2

4

6

Function 1

ภาพที่ 3 การแบ่งกลุ่มข้าวนึ่งเป็น 3 กลุ่ม โดยใช้ตัวแปรในการทํานายในโมเดล 3
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4. สรุปผล
1. ข้าวนึ่งในกลุ่มที่ 3 ซึ่งมีค่าความขาวมากที่สุดเฉลี่ย 32.20 มีค่าความใสมากที่สุดเฉลี่ย 3.14 และอัตราการขัดมากที่สุดเฉลี่ย 62.70
เป็นข้าวนึ่งที่มีสีอ่อน กลุ่มที่ 1 ซึ่งมีค่าความขาวเฉลี่ย 25.98 มีค่าความใสเฉลี่ย 2.97 และมีค่าอัตราการขัดเฉลี่ย 32.92 เป็นข้าวนึ่งสีปานกลาง
ขณะที่กลุ่มที่ 2 ซึ่งมีค่าความขาวน้อยที่สุดเฉลี่ย 22.68 มีค่าความใสน้อยที่สุดเฉลี่ย 2.79 และมีค่าอัตราการขัดน้อยที่สุดเฉลี่ย 16.05 เป็นข้าวนึ่งสีเข้ม
2. ข้าวนึ่งในกลุ่มที่ 3 ซึ่งมีค่าความสว่าง (L*) มากที่สุดเฉลี่ย 67.86 ค่าสีแดง (a*) น้อยที่สุดเฉลี่ย 1.05 ค่าสีเหลือง(b*)น้อยที่สุดเฉลี่ย
22.05 และค่า DE* น้อยที่สุดเฉลี่ย 33.12 เป็นข้าวนึ่งที่มีสีอ่อน กลุ่มที่ 1 ซึ่งมีค่าความสว่าง (L*) ปานกลางเฉลี่ย 64.69 ค่าสีแดง(a*)ปานกลางเฉลี่ย
2.03 ค่าสีเหลือง (b*) ปานกลางเฉลี่ย 22.59 และค่า DE* ปานกลางเฉลี่ย 36.03 เป็นข้าวนึ่งสีปานกลาง ขณะที่กลุ่มที่ 2 ซึ่งมีค่าความสว่าง(L*) น้อย
ที่สุดเฉลี่ย 62.46 ค่าสีแดง (a*) มากที่สุดเฉลี่ย 3.02 ค่าสีเหลือง (b*) มากที่สุดเฉลี่ย 25.32 และค่า DE* สูงที่สุดเฉลี่ย 39.55 เป็นข้าวนึ่งสีเข้ม
3. ข้าวนึ่งกลุ่มที่ 3 ซึ่งมีค่าความสว่าง (L) มากที่สุดเฉลี่ย 61.46 ค่าสีแดง (a) น้อยที่สุดเฉลี่ย 0.93 ค่าสีเหลือง (b) เฉลี่ย 16.04 และค่า
DE น้อยที่สุดเฉลี่ย 33.65 เป็นข้าวนึ่งที่มีสีอ่อน กลุ่มที่ 1 ซึ่งมีค่าความสว่าง (L) ปานกลางเฉลี่ย 58.02 ค่าสีแดง (a) ปานกลางเฉลี่ย 1.76 ค่าสี
เหลือง(b)เฉลี่ย 15.95 และค่า DE ปานกลางเฉลี่ย 36.75 เป็นข้าวนึ่งสีปานกลาง ขณะที่กลุ่มที่ 2 ซึ่งมีค่าความสว่าง (L) น้อยที่สุดเฉลี่ย 55.63 ค่า
สีแดง(a)มากที่สุดเฉลี่ย 2.59 ค่าสีเหลือง (b) มากที่สุดเฉลี่ย 17.18 และค่า DE สูงที่สุดเฉลี่ย 39.54 เป็นข้าวนึ่งสีเข้ม
4. ข้าวนึ่งกลุ่มที่ 3 ซึ่งมีค่า X มากที่สุดเฉลี่ย 36.15 ค่า Y มากที่สุดเฉลี่ย 37.79 และค่า Z มากที่สุดเฉลี่ย 24.69 เป็นข้าวนึ่งที่มีสีอ่อน
กลุ่มที่ 1 ซึ่งมีค่า X ปานกลางเฉลี่ย 32.51 ค่า Y ปานกลางเฉลี่ย 33.68 และค่า Z ปานกลางเฉลี่ย 21.26 เป็นข้าวนึ่งสีปานกลาง ขณะที่กลุ่มที่ 2
ซึ่งมีค่า X น้อยที่สุดเฉลี่ย 30.15 Y น้อยที่สุดเฉลี่ย 30.95 และค่า Z น้อยที่สุดเฉลี่ย 17.84 เป็นข้าวนึ่งสีเข้ม
5. ข้าวนึ่งกลุ่มที่ 3 ซึ่งมีค่า WI E313 มากที่สุดเฉลี่ย -93.09 ค่า YI E313 น้อยที่สุดเฉลี่ย 49.38 แต่มีค่า 457 Brightness มากที่สุด
เฉลี่ย 24.13 เป็นข้าวนึ่งที่มีสีอ่อน กลุ่มที่ 1 ซึ่งมีค่า WI E313 ปานกลางเฉลี่ย -104.94 ค่า YI E313 ปานกลางเฉลี่ย 53.05 และค่า 457
Brightness ปานกลางเฉลี่ย 20.72 เป็นข้าวนึ่งสีปานกลาง ขณะที่กลุ่มที่ 2 ซึ่งมีค่า WI E313 น้อยที่สุดเฉลี่ย -127.41 ค่า YI E313 มากที่สุดเฉลี่ย
60.47 และค่า 457 Brightness น้อยที่สุดเฉลี่ย 17.72 เป็นข้าวนึ่งสีเข้ม
6. การใช้ Model 1 (White, Trans, MD, L, a, b และ DE, L*, a*, b* และ DE*, X, Y, Z, WIE313, YIE313 และ 457
Brightness) เป็นตัวทํานายค่าการทํานายถูกต้องจะมีค่าสูงและมีค่าลดลงเล็กน้อยเมื่อใช้วิธี Cross-validated โดยเมื่อใช้วิธี Original จะทํานาย
ถูกต้องเฉลี่ย 100.00% ขณะที่ใช้วิธี Cross-validated จะทํานายถูกต้องเฉลี่ย 99.80% สามารถแบ่งกลุ่มข้าวนึ่งเป็น 3 กลุ่มได้อย่างชัดเจน
7. การใช้ Model 2 (L, a, b และ DE) เป็นตัวทํานายค่าการทํานายถูกต้องจะมีค่าค่อนข้างสูงและมีค่าลดลงเล็กน้อยเมื่อใช้วิธี Crossvalidated โดยเมื่อ ใช้วิธี Original จะทํา นายถูก ต้อ งเฉลี่ย 91.30% ขณะที่ใ ช้วิธี Cross-validated จะทํา นายถูก ต้อ งเฉลี่ย 90.80% สามารถ
แบ่งกลุ่มข้าวนึ่งกลุ่ม 3 ออกได้ค่อนข้างชัดเจน
8. การใช้ Model 3 (L*, a*, b* และ DE*) เป็นตัวทํานายค่าการทํานายถูกต้องจะมีค่าสูงและมีค่าเท่าเดิมเมื่อใช้วิธี Cross-validated
โดยเมื่อใช้วิธี Original จะทํานายถูกต้องเฉลี่ย 93.60% ขณะที่ใช้วิธี Cross-validated จะทํานายถูกต้องเฉลี่ย 93.60% สามารถแบ่งกลุ่มข้าวนึ่ง
เป็น 3 กลุ่มได้ค่อนข้างชัดเจน
9. การใช้ Model 4 (X, Y, Z, WIE313, YIE313 และ 457 Brightness) เป็นตัวทํานายค่าการทํานายถูกต้องจะมีค่าสูงและมีค่าเท่า
เดิมเมื่อใช้วิธี Cross-validated โดยเมื่อใช้วิธี Original จะทํานายถูกต้องเฉลี่ย 95.80% ขณะที่ใช้วิธี Cross-validated จะทํานายถูกต้องเฉลี่ย
95.80% สามารถแบ่งกลุ่มข้าวนึ่งเป็น 3 กลุ่มได้อย่างชัดเจน
10. เมื่อใช้สมบัติด้านสีทั้งหมดในการทํานายจะสามารถแบ่งกลุ่มข้าวนึ่งได้แม่นยําที่สุด และเมื่อใช้ตัวแปรลดลงจะส่งผลให้การทํานาย
จะสามารถแบ่งกลุ่มข้าวนึ่งได้แม่นยําน้อยลง
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บทคัดย่อ
ผลการวิจัยพบว่า โรงสีข้าวสหกรณ์ฯที่ดําเนินกิจกรรมสีแปรรูปข้าวมีดัชนีการสีแปรรูปอยู่ในเกณฑ์ดี โดยมีค่าดัชนีข้าวต้นระหว่าง 88.15102.18 เปอร์เซ็นต์ คิดเป็นค่าเฉลี่ย 93.74 เปอร์เซ็นต์ และหลังการปรับปรุงมีค่าดัชนีข้าวต้นเพิ่มขึ้นระหว่าง 91.38-108.79 เปอร์เซ็นต์ คิดเป็นค่าเฉลี่ย
97.97 เปอร์เซ็นต์ โดยมีดัชนีข้าวต้นเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 4.22 เปอร์เซ็นต์ โรงสีสหกรณ์ฯส่วนใหญ่จะสีแปรรูปไม่เต็มความสามารถเนื่องจากมีวัตถุดิบข้าวเปลือก
ไม่เพียงพอ ขณะเดียวกันข้าวเปลือกส่วนหนึ่งที่สหกรณ์ฯรวบรวมได้จะมีคุณภาพไม่เหมาะสมกับการแปรรูปก็จะจําหน่ายเป็นข้าวเปลือกต่อให้กับโรงสีข้าว
เอกชนในท้องถิ่น ด้านการตลาดโรงสีสหกรณ์ส่วนใหญ่จะสีแปรรูปข้าวจําหน่ายให้กับสมาชิกสหกรณ์ และจําหน่ายส่งให้ร้านค้าในท้องถิ่น บางสหกรณ์สี
แปรรูปส่งให้กับห้างสรรพสินค้า และส่งไปจําหน่ายให้กับสหกรณ์อื่นๆที่ไม่มีการสีแปรรูปข้าว และบางสหกรณ์ฯจะสีแปรรูปข้าวส่งให้บริษัทฯค้าตรงเพื่อ
จําหน่ายในตราสินค้าของบริษัทฯนั้น แต่ในปีปัจจุบันโรงสีสหกรณ์ฯจะรับจ้างสีแปรรูปข้าวส่งให้กับองค์การคลังสินค้า และองค์การตลาดเพื่อการเกษตร
ตามนโยบายรับจํานําข้าวของรัฐบาล ด้านการเงินเนื่องจากสหกรณ์การเกษตรส่วนใหญ่จะประกอบธุรกิจหลายด้านทั้งธุรกิจสินเชื่อ ธุรกิจจัดหาสินค้ามา
จําหน่าย ธุรกิจปรับปรุงประสิทธิภาพเมล็ดพันธุ์ ธุรกิจรวบรวมผลผลิต และธุรกิจแปรรูปผลิตผลการเกษตรและการผลิตสินค้า ทําให้หลายสหกรณ์ฯมี
งบประมาณจํากัดจึงมีการดําเนินการสีแปรรูปข้าวเมื่อมีวัตถุดิบข้าวเปลือกเท่านั้น มีบางสหกรณ์ที่ดําเนินกิจกรรมสีแปรรูปข้าวอย่างเต็มที่ จากผลการวิจัย
พอสรุปได้ว่า โรงสีสหกรณ์ส่วนใหญ่ยังมีโอกาสเพิ่มประสิทธิภาพได้อีกถ้ามีการตรวจประเมินระหว่างการสีแปรรูปเป็นระยะอย่างสม่ําเสมอ และใช้หลัก
ปฏิบัติที่ดีในการทํางาน
คําสําคัญ : โรงสีข้าวสหกรณ์การเกษตร การปรับปรุงผลิตภาพ

Abstract
The results showed that all co-operative rice mills demonstrated a good milling index with 88.15-102.18 percent head
rice index (ratio of head rice from milling and from lab) at the average of 93.74 percent. After improvement their milling indexes
were increased 4.22 percent, during 91.38-108.79 percent head rice index at the average of 97.97 percent. Most co-operative
rice mills could not reached maximum production capacity because of insufficient raw materials. While some paddy received
from farmers had less quality for processing so most of them were sold to the local private rice mills. Most of the finished
products were sold not only to co-operative members and local market but also sold to superstores and others co-operatives.
Some co-operative rice mill produced rice products for direct sale company with their own brands. Nowadays the co-operative
rice mills were milling as custom works for Public Warehouse Organization, Ministry of Commerce and Marketing Organization for
Farmers, Ministry of Agriculture and Extension in case of government rice policy for rice pledging scheme. Most of the
agricultural co-operatives had many business such as farm credit, products selling, seed improvement, agricultural products
collection, and agricultural processing and production. So most of them had limited budget otherwise they produced their own
paddy, which could not work all year. Only few co-operative rice mills could produced the whole year. From the study, it can
be concluded that most co-operative rice mills still have opportunity to improve their productivity by continuously testing and
evaluating their own rice milling process and using the best manufacturing practice.
Keywords: Co-operative rice mills, Productivity improvement

1. บทนํา
ปัจจุบันโรงสีข้าวสหกรณ์ที่ไ ด้จัดตั้ง ขึ้น เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรกลับประสบปัญหาต่า งๆ หลายด้าน ทําให้การดํา เนินงานยัง ไม่ประสบ
ความสํา เร็จ เท่า ที่ค วร บางสหกรณ์ป ระสบปัญ หาขาดทุนไม่ส ามารถแบกรับ ภาระหนี้สิน และบางแห่ง ต้องการคืน โรงสีข้า วให้กับ รัฐ บาล ปัญ หา
ต่างๆ ที่เกิดขึ้นอาจเกิดจากการที่คณะกรรมการ ผู้จัดการ และผู้ปฏิบัติการสีข้าว ยังขาดความเข้าใจในการดําเนินงานธุรกิจการสีข้าว ซึ่งเป็นธุรกิจ
ที่ต้องอาศัยความรู้และประสบการณ์ในการบริหารงาน ทั้งทางด้านการผลิต การเงิน และการตลาด จึง จะสามารถทําการผลิตข้าวสารได้อย่า งมี
ประสิทธิภาพและมีต้นทุนต่ํา ในกระบวนการสีข้าวปัจจัยการผลิตคือ ข้าวเปลือกก็ยังมีความแปรปรวนอยู่มาก ผลผลิตที่ผลิตได้ก็ยังคงมีปัญหาด้าน
การตลาดอยู่ แต่ปัญหาสําคัญในโรงสีข้าวสหกรณ์ก็คือ ยังไม่สามารถผลิตข้าวสารให้ได้คุณภาพและปริมาณที่ควรจะเป็นโดยในกระบวนการสีข้าว
จะได้รับเนื้อข้าวอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างต่ําเพียง 630 กิโลกรัม ในขณะที่เกณฑ์มาตรฐานการผลิตควรได้รับ 680 กิโลกรัม และได้รับปริมาณต้นข้าว
ค่อนข้างต่ําประมาณ 400 กิโลกรัม (IRRI, ____) และคุณภาพของข้าวสารก็ยังด้อยกว่าโรงสีข้าวของภาคเอกชน รวมทั้งต้นทุนในการสีของโรงสี
ข้าวสหกรณ์ก็ยังสูงมากเนื่องจากมีกําลังการผลิตต่อปีต่ําและเกิดของเสียในการผลิตมาก ส่งผลให้การดําเนินงานไม่สามารถสร้างผลประโยชน์ให้กับ
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โรงสีข้าวของสหกรณ์มากนัก และบางแห่งก็ถึงกับขาดทุน นอกจากนั้นโรงสีข้าวสหกรณ์หลายแห่งยังมีปัญหาทางด้านการบริหารเงินทุนหมุนเวียน
ในการผลิตทําให้ไ ม่สามารถจัดหาวัตถุดิบ ได้เ พียงพอต่อการผลิตตลอดทั้ง ปี ส่งผลให้ไ ม่สามารถมีอํานาจการแข่ง ขันทางด้านการตลาดได้อย่า งมี
ประสิทธิภาพ หากได้มีการศึกษาหาจุดบกพร่องในการบริหารกระบวนการสีข้าวของโรงสีสหกรณ์ว่าในกระบวนการต่างๆมีขั้นตอนใดบ้างที่ทําให้
เกิดการสูญ เสีย ในการผลิตและทํา ให้เ กิดต้น ทุนในการผลิต ที่สูง เกินไป และมีขั้นตอนใดที่เ ป็น อุป สรรคต่อ การบริหารธุรกิจการสีข้าวทั้ง ทางด้า น
การเงิน และการตลาด จากนั้น ก็จ ะได้นํา ข้อ มูล มาวางแผนแก้ไ ขปัญ หา ปรับ ปรุง กระบวนการในการผลิต ให้ค วามรู้ และพัฒ นาผู้ป ฏิบัติง านให้
สามารถผลิตข้าวได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ก็จะสามารถช่วยให้โรงสีข้าวสหกรณ์สามารถเพิ่มผลิตภาพในการสีข้าว มีผลกําไรในการสีข้าวมาก
ขึ้น ส่งผลให้สามารถรับซื้อข้าวเปลือกจากเกษตรกรได้มากขึ้นทั้งปริมาณ และราคารับซื้อที่สูงขึ้นได้ ก็จะสามารถแก้ปัญหาราคาข้าวที่ตกต่ําได้อีก
ทางหนึ่ง โดยเฉพาะกลุ่มเกษตรกร ที่เป็นสมาชิกและเกษตรกรที่อยู่ใกล้กับโรงสีข้าวสหกรณ์ก็จะมีทางเลือกในการจําหน่ายข้าวเปลือกได้มากขึ้น
ส่งผลให้ชุมชนมีสภาพทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้น
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. ศึกษาและเก็บข้อมูลการดําเนินการผลิต การเงิน และการตลาดของโรงสีข้าวสหกรณ์
2. ทดสอบประสิทธิภาพการสีข้าวและการสูญเสียในกระบวนการผลิต
3. ปรับปรุงกระบวนการที่เป็นปัญหาในระบบเพื่อเพิ่มผลิตภาพการดําเนินงานโรงสีข้าว
4. จัดฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้ในการปฏิบัติการที่ดีในการสีข้าว

2. วิธีการทดลอง
การวิจัยได้ดําเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
2.1 สํารวจข้อมูลเบื้องต้นการผลิตข้าวของโรงสีข้าวสหกรณ์ และทดสอบประสิทธิ ภาพการสีแปรรูปข้าวของโรงสีข้าวแต่ละแห่ง
2.2 นําข้อมูลที่ได้รับมาวิเคราะห์และออกแบบแนวทางการเพิ่มผลิตภาพร่วมกัน
2.3 เก็บข้อมูลด้านการผลิต และการสูญเสียของโรงสีข้าวสหกรณ์
2.4 สัมภาษณ์ข้อมูลการดําเนินการของโรงสีข้าวฯ และข้อมูลด้านการตลาด โดยสัมภาษณ์คณะกรรมการสหกรณ์ฯ ผู้จัดการสหกรณ์ฯ
ผู้ปฏิบัติงานในกิจกรรมการสีแปรรูปข้าว
2.5 ศึกษาและสรุปข้อมูลด้านการเงินของโรงสีข้าวสหกรณ์จากรายงานกิจการประจําปี และการสัมภาษณ์
2.6 หาแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพในจุดที่ยังมีประสิทธิภาพต่ําร่วมกัน
2.7 อบรมให้ความรู้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการสีข้าวและลดต้นทุน
2.8 ดําเนินการปรับปรุงแก้ไขจุดที่เป็นปัญหาของระบบ และเลือกปรับปรุงผลิตภาพการสีข้าวในส่วนที่ไม่ต้องมีการ ลงทุนเพิ่ม
2.9 ตรวจสอบผลการปรับปรุงผลิตภาพการสีแปรรูปข้าว
2.10 เผยแพร่ความรู้แก่ผู้สนใจทั่วไป

3. ผลการทดลองและวิจารณ์ผล
ผลการตรวจประเมินเครื่องจักรและกระบวนการผลิต
ตารางที่ 1 เปรียบเทียบดัชนีการสีแปรรูปข้าวต้นของโรงสีข้าวสหกรณ์การเกษตร
ลําดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
เฉลี่ย

โรงสีสหกรณ์ฯ
สกก. ท่าโขลง
สกก. สามชุก
สกก. เมืองเพชรบูรณ์
สกก. เมืองร้อยเอ็ด
สกก. บุรีรัมย์(ชุมนุม)
สกก. เกษตรวิสัย
สกต.ร้อยเอ็ด
สกก. ลับแล

ก่อนปรับปรุง
91.00
96.81
92.39
91.64
96.95
88.15
102.18
90.84
93.74

ดัชนีการสีแปรรูปข้าวต้น
หลังปรับปรุง
91.38
98.00
98.80
92.46
104.27
95.78
108.79
94.28
97.97

เพิ่มขึ้น
0.38
1.19
6.41
0.82
7.32
7.63
6.61
3.44
4.23

จากตารางที่ 1 โรงสีข้าวสหกรณ์ฯที่ดําเนินกิจกรรมสีแปรรูปข้าวจะมีดัชนีการสีแปรรูปอยู่ในเกณฑ์ดี (มากกว่า 90 เปอร์เซ็นต์) โดยมีค่า
ดัชนีข้าวต้นระหว่าง 88.15-102.18 เปอร์เซ็นต์ คิดเป็นค่าเฉลี่ย 93.74 เปอร์เซ็นต์ และมีเพียงโรงสีเดียวที่สีได้ข้าวต้นสูงกว่าพื้นข้าว แต่ภายหลัง
การปรับปรุงซึ่งบางแห่งมีการปรับเพียงเล็กน้อยโดยการปรับตั้งเครื่องจักร ขณะที่บางแห่งมีการปรับปรุงมากโดยมีการเปลี่ยนเครื่องจักร หลังการ
ปรับปรุงมีค่าดัชนีข้าวต้นเพิ่มขึ้นระหว่าง 91.38-108.79 เปอร์เซ็นต์ คิดเป็นค่าเฉลี่ย 97.97 เปอร์เซ็นต์ และมีโรงสีสองโรงที่สีได้ข้าวต้นสูงกว่าพื้น
ข้าว โดยมีดัชนีข้าวต้นเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 4.23 เปอร์เ ซ็น ต์ และยัง มีโอกาสเพิ่ม ขึ้นได้อีกถ้ามีการตรวจประเมินระหว่างการสีแปรรูป เป็นระยะอย่าง

38

การประชุมสัมมนาทางวิชาการ มทร.ตะวันออก มรภ.กลุ่มศรีอยุธยา และราชนครินทร์วิชาการและวิจัย

วันที่ 14-16 พฤษภาคม 2557

สม่ําเสมอ ขณะที่โรงสีสหกรณ์ฯสองแห่งที่มีเฉพาะผลการสีแปรรูปข้าวหลังจากมีการปรับตั้งเครื่องจักรให้ทํางานได้อย่างเหมาะสมเนื่องจากในช่วง
ตรวจสอบเบื้องต้นไม่มีข้าวเปลือกในการสีแปรรูปโดยมีค่าดัชนีการสีแปรรูปข้าวต้นเฉลี่ย 95.76 เปอร์เซ็นต์ซึ่งมีค่าอยู่ในเกณฑ์ดี (ตารางที่ 2)

ตารางที่ 2 เปรียบเทียบดัชนีการสีแปรรูปข้าวต้นหลังการปรับปรุง
ลําดับที่

โรงสีสหกรณ์ฯ

1
2

สกก. ชนแดน
สกก.เมืองอุตรดิตถ์
เฉลี่ย

ก่อนปรับปรุง
-

4. สรุปผล

ดัชนีการสีแปรรูปข้าวต้น
หลังปรับปรุง
98.18
93.35
95.76

เพิ่มขึ้น
-

1. โรงสีข้า วสหกรณ์ฯที่ดํา เนิน กิจ กรรมสีแ ปรรูป ข้า วเบื้อ งต้น มีดัช นีก ารสีแ ปรรูป อยู่ใ นเกณฑ์ดี โดยมีค่า ดัช นีข้าวต้น ระหว่า ง 88.15102.18 เปอร์เซ็นต์ คิดเป็นค่าเฉลี่ย 93.74 เปอร์เซ็นต์ และมีเพียงโรงสีเดียวที่สีได้ข้าวต้นสูงกว่าพื้นข้าว
2. หลัง การปรับ ปรุง บางแห่ง มีก ารปรับ เพีย งเล็ก น้อ ยโดยการปรับ ตั้ง เครื่องจักร ขณะที่บ างแห่ง มีก ารปรับ ปรุง มากโดยมีก ารเปลี่ย น
เครื่อ งจักร หลัง การปรับ ปรุง มีค่าดัช นีข้าวต้น เพิ่มขึ้นระหว่าง 91.38 – 108.79 เปอร์เ ซ็นต์ คิด เป็นค่าเฉลี่ย 97.97 เปอร์เ ซ็นต์ และมีโรงสีส อง
โรงที่สีได้ข้าวต้นสูงกว่าพื้นข้าว โดยมีดัชนีข้าวต้นเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 4.22 เปอร์เ ซ็นต์ และยัง มีโอกาสเพิ่ม ขึ้น ได้อีกถ้ามีการตรวจประเมินระหว่างการ
สีแปรรูปเป็นระยะอย่างสม่ําเสมอ
3. โรงสีส หกรณ์ฯ สองแห่ง ที่มีเ ฉพาะผลการสีแ ปรรูป ข้า วหลัง จากมีก ารปรับ ตั้ง เครื่อ งจัก รให้ทํา งานได้อ ย่า งเหมาะสมแล้ว มีค่า ดัช นี
การสีแปรรูปข้าวต้นเฉลี่ย 95.76 เปอร์เซ็นต์
4. โรงสีส หกรณ์ฯ ส่ว นใหญ่จ ะสีแ ปรรูป ไม่เ ต็ม ความสามารถเนื่อ งจากมีวัต ถุดิบ ข้า วเปลือ กไม่เ พีย งพอโดยเฉพาะในปีป ัจ จุบัน ที่
เกษตรกรจะเข้า ร่ว มโครงการรับ จํา นํา ข้า วกับ รัฐ บาลทํา ให้มีข้า วเปลือ กไม่เ พีย งพอกับ การสีแ ปรรูป นอกจากนั้น ข้า วเปลือ กก็ยัง มีร าคาสูง ด้ว ย
ขณะเดีย วกัน ข้า วเปลือ กส่ว นหนึ่ง ที่ส หกรณ์ฯ รวบรวมได้จ ะมีคุณ ภาพไม่เ หมาะสมกับ การแปรรูป เช่น มีค วามชื้น สูง และไม่มีเ ครื่อ งลดความชื้น
หรือ มีป ริม าณต้น ข้า วต่ํา ไม่คุ้ม กับ การสีแ ปรรูป สหกรณ์ก็จ ะจํา หน่า ยเป็น ข้า วเปลือ กต่อ ให้กับ โรงสีข้า วเอกชนในท้อ งถิ่น โดยไม่เ ก็บ ข้า วเปลือ ก
เอาไว้สีแปรรูป
5. โรงสีข้า วสหกรณ์ฯ ส่ว นใหญ่ยัง มีค วามต้อ งการรับ ความช่ว ยเหลือ ในการจัด หาเครื่อ งจัก รสีแ ปรรูป ข้า วเพิ่ม เพื ่อ ปรับ ปรุง
ประสิท ธิภ าพโดยเฉพาะในส่ว นของเครื่อ งคัด แยกด้ว ยสี และเครื่อ งลดความชื้น รวมทั้ง เครื่อ งจัก รหลัก เดิม ที่เ ริ่ม เสื่อ มคุณ ภาพ แต่ก็มีโ รงสี
สหกรณ์บางแห่งที่เริ่มใช้งบประมาณของตนเองปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และเพิ่มเครื่องจักรเพื่อเพิ่มกําลังการผลิตให้มากขึ้น
6. ด้า นการตลาดโรงสีส หกรณ์ส่ว นใหญ่จ ะมีต ลาดหลักคือสีแ ปรรูป ข้า วจํา หน่า ยให้กับ สมาชิกสหกรณ์ และจํา หน่ายส่ง ให้ร้านค้า ใน
ท้อ งถิ่น บางสหกรณ์สีแ ปรรูป ส่ง ให้กับ ห้า งสรรพสิน ค้า และส่ง ไปจํา หน่า ยให้กับ สหกรณ์อื่น ๆที่ไ ม่มีก ารสีแ ปรรูป ข้า ว เช่น ตลาดในภาคใต้ข อง
ประเทศไทย โดยความร่ว มมือ ช่ว ยเหลือ ของกรมส่ง เสริม สหกรณ์ และบางสหกรณ์ฯ จะสีแ ปรรูป ข้า วส่ง ให้บ ริษัท ฯค้า ตรงเพื่อ จํา หน่า ยในตรา
สิน ค้า ของบริษัท ฯนั้น แต่ใ นปีปัจ จุบัน โรงสีส หกรณ์ฯ จะรับ จ้า งสีแ ปรรูป ข้า วส่ง ให้กับ องค์ก ารคลัง สิน ค้า และองค์ก ารตลาดเพื่อ การเกษตรตาม
นโยบายรับจํานําข้าวของรัฐบาล เนื่องจากขาดวัตถุดิบ ข้า วเปลือกในการสีแปรรูปเพราะเกษตรกรส่วนใหญ่จะเข้าร่วมโครงการรับ จํานําข้าวของ
รัฐบาล
7. ด้า นการเงิน แม้ว่า สหกรณ์ก ารเกษตรจะมีผ ลประกอบการมีผ ลกํา ไรจากการประกอบการทางธุร กิจ แต่เ นื่อ งจากสหกรณ์
การเกษตรส่วนใหญ่จะประกอบธุร กิจหลายด้า น ทําให้ห ลายสหกรณ์มีเ งิน ทุน ไม่เ พียงพอในการนํามาใช้จัดซื้อวัตถุดิบ ในธุร กิจสีแ ปรรูป ข้าวจึง มี
การดํา เนิน การสีแ ปรรูป ข้า วไม่ม ากนัก โดยจะดํา เนิน การสีแ ปรรูป ข้า วเมื่อ มีวัต ถุดิบ ข้า วเปลือ ก มีบ างสหกรณ์เ ท่า นั้น ที่ดํา เนิน กิจ กรรมสีแ ปรรูป
ข้าวอย่างเต็มที่โดยมีตลาดรองรับที่แน่นอนจึงต้องมีการรวบรวมข้าวเปลือกไว้ให้เพียงพอกับการสีแปรรูปส่งลูกค้าประจํา
8. สหกรณ์หลายแห่งขาดสถานที่เก็บรักษาข้าวเปลือกโดยมีโรงเก็บไม่เพียงพอก็ทําให้มีวัตถุดิบในการสีแปรรูป ไม่เ พียงพอสําหรับการ
สีแ ปรรูป ได้ทั้ง ปีโ ดยเฉพาะสหกรณ์ฯ ที่ตั้ง อยู่ใ นพื้น ที่ที่มีก ารผลิต ข้า วเพีย งปีล ะครั้ง นอกจากนั้น ในช่ว งฤดูก ารเก็บ เกี่ย วที่มีข้า วเปลือ กมากก็ไ ม่
สามารถซื้อข้าวเปลือกชื้นเพื่อการแปรรูป ได้เ นื่องจากไม่สามารถลดความชื้นข้า วเปลือกได้ทันเพราะไม่มีเ ครื่องลดความชื้นข้า วเปลือก และลาน
ตากที่พีย งพอ จึง ทํา หน้า ที่ร วบรวมข้า วเปลือ กชื้น แล้ว จํา หน่า ยต่อ ให้โ รงสีข้า วเอกชนในพื้น ที่แ ทนการสีแ ปรรูป ข้า ว จึง ส่ง ผลให้ก ารดํา เนิน การ
ธุรกิจสีแปรรูปได้ไม่เต็มที่
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ข้อเสนอแนะ
การเพิ่มผลผลิตของโรงสีข้าวสหกรณ์การเกษตร
กระบวนการแปรรูป ข้า วเปลือ กเป็น ข้า วสารโดยโรงสีข้า วของสหกรณ์ก ารเกษตรโดยทั่ว ไปใช้เ ครื่อ งจัก รในกระบวนการผลิต ที่ไ ด้
มาตรฐานเดียวกันกับโรงสีข้าวของผู้ประกอบการเอกชนที่ดําเนินกิจการเป็นการค้าแต่มีกําลังการผลิตต่ํากว่า เครื่องจักรในโรงสีข้าวส่วนใหญ่จะ
ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากภาครัฐเพื่อส่งเสริมให้เกิดการทําธุรกิจสหกรณ์ทั้งในลักษณะให้ฟรี และบางส่ว นต้องมีการจ่า ยเงินคืนในภายหลัง
และอยู่ในความดูแลของกรมส่ง เสริม สหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ฯ ในปัจจุบันบางสหกรณ์ก็เ ริ่ม มีการลงทุน เพิ่ม เติมเอง และบางส่ว น
ได้รับ ความช่ว ยเหลือจากงบประมาณขององค์ก รในท้อ งถิ่น ส่ว นงบประมาณในการดํา เนิน งานอยู่ใ นความรับ ผิด ชอบของสหกรณ์เ อง จึง ทํา ให้
หลายสหกรณ์ก ารเกษตรมิไ ด้มีการดํา เนินการโรงสีข้า วเพื่อการสีแปรรูป ข้าวเป็นการค้า บางสหกรณ์ฯดํา เนินการแปรรูป เพื่อใช้บ ริโ ภคของกลุ่ม
สมาชิก และบางสหกรณ์ฯ ก็มิไ ด้มีก ารดํา เนิน การใดๆเลยปล่อ ยให้เ ครื่อ งจัก รเสื่อ มราคาไปเรื่อ ยๆเป็น ภาระของสหกรณ์ฯ และมีผ ลให้ป ระสบ
ปัญ หาขาดทุน ในระยะหลัง มีห น่ว ยงานหลายหน่ว ยงานทั ้ง ในกระทรวงเกษตรฯ กระทรวงอุต สาหกรรม กระทรวงพาณิช ย์ และ
กระทรวงวิท ยาศาสตร์ โดยความร่ว มมือ กับ มหาวิท ยาลัย ต่า งๆ ได้เ ข้า มาช่ว ยส่ง เสริม ปรับ ปรุง ทํา ให้โ รงสีข้า วสหกรณ์ห ลายแห่ง มีก ารประกอบ
กิจ การเป็น การค้า มากขึ้น และมีห ลายสหกรณ์ป ระสบความสํา เร็จ เป็น อย่า งดี และได้รับ ผลกํา ไรจากการดํา เนิน กิจ การ มีต ลาดที่มั่น คง และมี
การดําเนินกิจการตลอดทั้งปี
ปัจจัยการผลิต
-เครือ่ งจักร
-โรงเรือน
-ที่ดิน
-ข้าวเปลือก
-เงินทุน
-แรงงาน
-การจัดการ

คณะกรรมการฯ, กฎระเบียบ
เครือ่ งจักรขัดข้อง
ผลผลิต
-ข้าวสาร
-รํา
-ปลายข้าว

กระบวนการแปรสภาพข้าวในโรงสีข้าว
ข้อมูลการตลาด: ราคาข้าว, ต้นทุน
และการสูญเสีย

รูปที่ 1 ระบบการผลิตและแปรรูปข้าวในโรงสีข้าว
ในระบบการผลิต ของโรงสีข้า วสหกรณ์ก ารเกษตรจะได้รับ การสนับ สนุนปัจ จัย เครื่องจัก รจากภาครัฐ ที่จัด หาเครื่อ งจัก รและอุป กรณ์
รวมทั้ง โรงเรือนมาให้ ส่วนที่ดิน เงิน ทุน และแรงงานสหกรณ์จะต้องรับ ผิดชอบเอง การดํา เนินงานจะประกอบด้วยคณะกรรมการสหกรณ์ และ
ทีมงานจัดการ มีผู้จัดการเป็นผู้รับผิดชอบ วัตถุดิบข้าวเปลือกที่ใช้จะได้จากการซื้อจากสมาชิกและเกษตรกรทั่ว ไป ส่วนใหญ่คุณ ภาพของวัตถุดิบ
ที่ไ ด้จ ะไม่ค่อ ยดีนัก เพื่อ ลดความเสี่ย งสหกรณ์บ างแห่ง ก็จ ะขายข้า วเปลือ กต่อ ให้กับ โรงสีข้า วเอกชนในท้อ งถิ่น โดยเฉพาะข้า วเปลือ กชื้น ที่ไ ม่
สามารถลดความชื ้น ได้ท ัน เนื ่อ งจากไม่มีเ ครื ่อ งอบลดความชื้น และลานตากเพีย งพอ จึง ทํ า ให้ส หกรณ์ห ลายแห่ง มีผ ลการดํา เนิน งานน้อ ย
นอกจากนั้น สหกรณ์จ ะขาดข้อ มูล ทางการตลาด ทั้ง สภาวะการซื้อ ขาย และความต้อ งการของตลาดทํา ให้ส หกรณ์ข าดการวางแผนในการผลิต
ขณะเดีย วกันผลิตภัณ ฑ์ที่จําหน่ายก็มีเ พีย งข้าวสารที่ส่วนใหญ่ก็จัด จําหน่า ยให้กับ สมาชิกของสหกรณ์เ อง รวมทั้งผลพลอยได้ เข่น รํา ปลายข้า ว
และแกลบ โดยเฉพาะรํา เป็น ที่ต้อ งการของสมาชิก เพื่อ นํา ไปเลี้ย งสัต ว์ ที่ทํา รายได้ก็คือ การขายข้า วเปลือ กให้กับ โรงสีข้า วเอกชนซึ่ง ไม้ไ ด้ใ ช้
เครื่อ งจัก รในโรงสีข้า ว ปัญ หาส่ว นหนึ่ง ในการดํา เนิน งานของสหกรณ์ก็คือ ขาดแรงงาน และพนัก งานที่มีค วามรู้ ความสามารถในการสีแ ปรรูป
ข้าว ขาดเครื่องจักรช่วยปฏิบัติงานและอํานวยความสะดวก ซึ่ง ปัจจัยหลัง นี้เ ป็นหัวใจของการดํา เนินงานที่สําคัญ ซึ่ง ปัญหาเหล่านี้อาจแก้ไ ด้ด้ว ย
การจัดการที่ดี โดยทําให้คณะกรรมการสหกรณ์ และฝ่ายจัดการร่วมมือกันในการวางแผนการผลิตร่วมกันให้มากขึ้น
หลักการ

เป้าหมาย
การกําหนดมาตรฐานการผลิต

การใช้มาตรฐานวัตถุดิบ

การวางแผนการผลิต

การปรับปรุงการผลิตให้มี
ประสิทธิภาพ

การเพิ่มผลผลิต

การควบคุมการผลิต

การปรับปรุงวิธ/ี กระบวนการทํางาน

การขนถ่ายผลผลิต

รูปที่ 2 กระบวนการเพิ่มผลผลิตในโรงสีข้าว
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การลดต้นทุนของโรงสีข้าวสหกรณ์การเกษตร
เพื่อ ลดปัญ หาในการดํา เนิน งานสหกรณ์ก ารเกษตรที่ดําเนิน กิจกรรมการสีแปรรูป ข้าวจึง ควรกํา หนดเป้า หมายการดําเนิน งานในด้า น
การเพิ่มผลผลิตของโรงสีข้าวให้ดีขึ้น โดยใช้หลักการปรับ ปรุงการผลิตให้มีประสิทธิภาพ เริ่ม ตั้งแต่คณะกรรมการฯและฝ่ายจัดการจะต้องมีการ
กํา หนดมาตรฐานการผลิต ในการสีแ ปรรูป ข้า วให้ต รงกับ ความต้องการของลูกค้า แต่ล ะกลุ่ม ในกระบวนการผลิต ต้อ งใช้วัต ถุดิบ ที่มีม าตรฐาน มี
การตรวจสอบคุณ ภาพวัต ถุดิบ อย่า งถูก ต้อ งด้ว ยวิธีม าตรฐาน เพื่อ ใช้ข้อ มูล ส่ว นนี้ใ นการวางแผนการผลิต โดยใช้ข้อ มูล ทางการตลาด ทั้ง ความ
ต้อ งการของผู้บ ริโ ภค สถานการณ์ท างการตลาด ราคาและปริมาณความต้อ งการผลิต ภัณ ฑ์สํา เร็จ รูป ร่ว มในการวางแผน การมีข้อ มูลคุณ ภาพ
ของพื้น ข้าวก่อนการสีแ ปรรูปจะทําให้ส ามารถควบคุมกระบวนการผลิตและสามารถป้องกัน การสูญ เสีย ในกระบวนการระหว่า งการผลิต ผู้ผลิต
จะสามารถแก้ไ ขปัญ หาที่อาจจะเกิด ขึ้น ก่อนที่จ ะเกิดการสูญ เสีย การใช้ข้อมูล ในการทํา งานจะสามารถปรับ ปรุง วิธีก ารและกระบวนการทํา งาน
ให้มีป ระสิท ธิภ าพดีขึ้น การตรวจสอบกระบวนการระหว่า งการทํา งานโดยเฉพาะระบบขนถ่า ยลํา เลีย งผลผลิต จะต้อ งมีค วามสมดุล โดยใน
กระบวนการไม่ค วรจะมีก ารติดขัด ระหว่า งเครื่องจักรที่ทํางานต่อ เนื่องกัน เพื่อ ให้การทํางานสามารถควบคุม ไม่ให้เ กิด การติดขัด โดยมีก ารใช้ถัง
พัก ผลผลิต เป็น ระยะที่ส ามารถเก็บ ผลผลิต ได้ป ริม าณเพีย งพอ และมีร ะบบลํา เลีย งที่ส ามารถลํา เลีย งผลผลิต ให้ทัน กับ ความสามารถของ
เครื่องจักรในลําดับต่อไป ซึ่งจะทําให้สามารถเพิ่มผลผลิตในการสีข้าวได้
หลักการ

เป้าหมาย
จัดระบบควบคุมค่าใช้จ่าย

ควบคุมการใช้เครื่องมือ/อุปกรณ์

การบริหารกําลังพล

การบริหารงานให้มี
ประสิทธิภาพ

การลดค่าใช้จ่ายในการผลิต

การควบคุมการใช้พลังงาน/
สาธารณูปโภค

การปรับปรุงระบบการเก็บ
รักษาวัตถุดิบ

รูปที่ 3 กระบวนการลดค่าใช้จ่ายในโรงสีข้าว
ในการปฏิบัติง านนอกจากการเพิ่ม ผลผลิต ให้ม ากขึ้น แล้ว จะต้อ งลดค่า ใช้จ่า ยที่จ ะเกิดขึ้น ในการผลิต โดยใช้ห ลัก การบริห ารงานให้มี
ประสิทธิภ าพ จัดระบบการควบคุม ค่า ใช้จ่ายจ่า ยในสิ่ง ที่มีค วามจําเป็น ที่จ ะทํา ให้เ กิด ความสูญ เสีย และลดการใช้จ่า ยในกิจกรรมที่ยัง ไม่มีค วาม
จําเป็น ที่จ ะต้องดํา เนิน การในระยะเวลาอัน สั้น มีการพัฒนาบุค ลากรให้มีค วามรู้และความเข้า ใจในการใช้แ ละบํา รุง รัก ษาเครื่องจัก รให้ส ามารถ
ทํา งานได้อ ย่างมีป ระสิท ธิภ าพ มีค วามพร้อ มในการใช้ง านได้ต ลอดเวลา ปรับ ทัศ นคติใ นการปฏิบัติง านของทั้ง ผู้บ ริห าร และผู้ป ฏิบัติก าร สร้า ง
ขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานเพื่อรักษาบุคลากรที่มีความสามารถไว้ใช้งานได้นานขึ้น สนับสนุนเครื่องมือและอุปกรณ์ที่จําเป็นในการทํางาน
และการตรวจวัดประสิทธิภาพได้โดยไม่เกิดการสูญเสีย ควบคุมการใช้เครื่องจักรและอุปกรณ์ให้มีโอกาสใช้ง านได้เ ต็มความสามารถและเกิดการ
สูญ เสียน้อยที่สุดหรือไม่เ กิดการสูญ เสีย เลย ควบคุมการใช้พลังงานและสาธารณูปโภคให้เหมาะสมกับการแปรรูป และเกิด ผลงานตามมาตรฐาน
ซึ่งจะสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายในการทํา งานได้อย่างมีระบบ ใช้จ่ายในส่ว นที่จะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอย่า งเต็ม ที่ และไม่ใช้จ่า ยใน
ส่ว นที่ไ ม่ก่อ ให้เ กิด ผลผลิต นอกจากนั้น จะต้อ งมีก ารจัด การระบบการเก็บ รัก ษาผลผลิต ทั้ง ก่อ นและหลัง การแปรรูป เพื่อ ไม่ใ ห้เ กิด การสูญ เสีย ทั้ง
คุณภาพและปริมาณของผลผลิต การทํา งานได้เ ต็ม ความสามารถของเครื่องจักร และการไม่ทํา งานเกินขีด ความสามารถของเครื่องจักรจะทําให้
เกิด การสูญ เสีย น้อ ย ดัง นั้น การบริห ารจัด การที่ดีจ ะต้อ งมีข้อ มูล เพีย งพอในการตัด สิน ใจมากกว่า การใช้ค วามคิด เห็น ส่ว นตัว ซึ่ง อาจทํา ให้ก าร
ตัดสินใจในการแก้ปัญหาเกิดค่าใช้จ่ายมากขึ้น
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สมรรถนะการผสมของข้าวโพดหวาน 5 พันธุ์ ในการปลูกโดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์
Combining Ability of Five Super Sweet Corn Cultivars under Organic Fertilizer Planting System
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บทคัดย่อ
ผลการวิเคราะห์ทางสถิติ พบว่าลักษณะที่ศึกษามีนัยสําคัญ (P < 0.05 และ 0.01) จํานวน 7 ลักษณะ ได้แก่ ความกว้างฝัก ความยาวฝัก
จํานวนเมล็ดต่อแถว ค่าความหวานของเมล็ด น้ําหนักฝักปอกเปลือก ผลผลิตฝักทั้งเปลือก และผลผลิตฝักปอกเปลือก ผลการวิเคราะห์ทางพันธุกรรม
พบว่าสมรรถนะการผสมทั่วไปมีนัยสําคัญ (P< 0.05 และ 0.01) ในลักษณะความกว้างฝัก ความยาวฝัก จํานวนเมล็ดต่อแถว ค่าความหวานของเมล็ด
และน้ําหนักฝักปอกเปลือก สมรรถนะการผสมเฉพาะมีนัยสําคัญ (P< 0.05 และ 0.01) ในลักษณะความกว้างฝัก ความยาวฝัก ค่าความหวานของเมล็ด
น้ําหนักฝักปอกเปลือก ผลผลิตฝักทั้งเปลือก และผลผลิตฝักปอกเปลือก คู่ผสมไฮบริกซ์#3 x ออโรร่า และ ทอปสวีท#801 x อินทรีย์#2 ให้ผลผลิตฝักทั้ง
เปลือกสูง (2,681 และ 2,684 กิโลกรัมต่อไร่) และยังให้สมรรถนะการผสมเฉพาะในทางบวกสูงเป็นอันดับที่ 1 และ 2 ตามลําดับ ในขณะที่คู่ผสมอื่นๆ มี
นัยสําคัญในทางลบ หรือไม่มีนัยสําคัญ ดังนั้นคู่ผสมดังกล่าวจึงเป็นพันธุ์ที่เหมาะสมในการผลิตลูกผสมคู่ที่ให้ผลผลิตสูงในสภาพการปลูกโดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์
คําสําคัญ: ข้าวโพดหวาน ปุ๋ยอินทรีย์ สมรรถนะการผสม

Abstract
The results from statistical analysis revealed that the studied characters were significant (P < 0.05 and 0.01) for ear
width, ear length, kernels per ear row, kernel sweetness (total soluble solid), husked ear weight, un-husked ear yield and husked
ear yield. The genetical analysis showed that GCA effects were significant (P < 0.05 and 0.01) for ear width, ear length, kernels
per ear row, kernel sweetness and husked ear weight. SCA effects were significant (P < 0.05 and 0.01) for ear width, ear length,
kernel sweetness, husked ear weight, un-husked ear yield and husked ear yield. The crosses Hybrix#3 x Aurora and
Topsweet#801 x Insee#2 gave high un-husked ear yield of 2,681 and 2,684 kg/rai, respectively, and highly positive SCA in the
first and second order, respectively, whereas the others were negatively significant or non significant. Thus, these two crosses
were the fit cultivars suitable for double cross production for planting under organic fertilizer planting system.
Keywords: Zea mays saccharata, Organic fertilizer, Combining ability.

1. บทนํา
ข้าวโพดหวาน อยู่ใน ตระกูล Poaceae ซึ่งเป็นตระกูลเดียวกับหญ้าหรือข้าว มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Zea mays L. var.saccharhata (Sturtev.)
L.H. Bailey. (Porcher,.2005) เป็นพืชที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจพืชหนึ่ง ทํารายได้ให้ประเทศคิดเป็นมูลค่าปีละหลายพันล้านบาท ในประเทศไทย
ข้าวโพดหวานเริ่มมีบทบาทและความสําคัญมากยิ่งขึ้น นอกจากการปลูกเพื่อจําหน่ายฝักสดแล้วยังสามารถปลูกเป็นพืชอุตสาหกรรมเพื่อจําหน่ายโรงงาน
แปรรูปและส่งจําหน่ายไปยังต่างประเทศทํารายได้เข้าสู่ประเทศเป็นจํานวนมาก ในปี พ.ศ. 2556 ประเทศไทยมีพื้นที่ปลูกข้าวโพดหวาน 207,618 ไร่ ได้
ผลผลิตประมาณ 2.86 แสนตัน (กรมส่งเสริมการเกษตร, 2557) แผนการผสมพันธุ์แบบพบกันหมด เป็นเครื่องมือสําคัญที่ใช้ในงานปรับปรุงพันธุ์ โดย
ศึกษาข้อมูลการถ่ายทอดทางพันธุกรรมในรูปแบบของค่าสมรรถนะการรวมตัวทั่วไป (GCA) และสมรรถนะการรวมตัวจําเพาะ (SCA) ซึ่งเป็นลักษณะของ
พืชที่มีการถ่ายทอดที่ซับซ้อนและเป็นลักษณะเชิงปริมาณ การวิเคราะห์ลูกผสมที่ได้จากการผสมแบบพบกันหมดสามารถใช้ได้ทั้งแบบหุ่นคงที่ (fixed
model) หรือแบบหุ่นไม่คงที่ (random model) ถ้าสนใจชุดของพ่อแม่ที่เจาะจงควรใช้วิธีวิเคราะห์แบบหุ่นคงที่ (Gardner and Eberhart, 1966)
เสนอว่าควรใช้แบบหุ่นคงที่เมื่อต้องการเปรียบเทียบสมรรถนะการผสมของพ่อแม่ที่ใช้ในการทดลองส่วนหุ่นแบบไม่คงที่นั้นใช้เมื่อพ่อแม่เป็นตัวอย่างจาก
ประชากรและใช้วิเคราะห์ความผันแปรทางพันธุกรรม โดยที่การวิเคราะห์ที่เสนอนั้นสามารถใช้กับประชากรพืชที่มีระดับของ heterozygosity ระดับใดก็
ได้ และใช้กับประชากรพืชที่เป็น polyploidy ได้เช่นกัน
ข้า วโพดหวานเป็น พืช เศรษฐกิจชนิด หนึ่ง ที่เ กษตรกรจํา นวนมากปลูก จํา หน่ายเป็น รายได้ห ลัก และรายได้เ สริม การปลูก ข้า วโพดหวานใน
ระบบเกษตรปกติทั่วไปมีการใส่ปัจจัยการผลิตเข้าไปทุกรูปแบบ โดยเฉพาะในรูปของสารอนินทรีย์ เช่น ปุ๋ยเคมี และสารป้องกันกําจัดศัตรูพืช ซึ่ง
พัน ธุ์ป ลูก ที่ใ ช้อ ยู่ทั่ว ไปเหล่า นั้น ก็จ ะตอบสนองได้ดีต่อ การใส่ปัจ จัย การผลิต ดัง กล่า วลงไป แต่ถ้า เป็น การปลูก ในระบบเกษตรอิน ทรีย์แ ล้ว การ
ตอบสนองของพันธุ์พืชย่อมมีความแตกต่างไป ลักษณะที่พึงประสงค์ของพันธุ์พืชในการปลูกแบบอินทรีย์ จะมีความแตกต่างไปจากระบบการปลูก
แบบทั่วไป (Lammerts van Bueren et al., 2002) จากการทดสอบพันธุ์ข้าวโพดหวานเพื่อศึกษาพันธุ์ที่เหมาะสมในสภาพการปลูกแบบอินทรีย์
โดยเปรียบเทียบกับการปลูกในสภาพการใช้ปุ๋ยเคมี และการใช้ปุ๋ยเคมีร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์ (พรทิพย์ และคณะ, 2555) พบว่า ข้าวโพดหวานทั้ง 6 พันธุ์ มี
การตอบสนองต่อระบบปลูก 3 แบบ ที่แตกต่างกัน ส่วนลักษณะน้ําหนักฝักก่อนและหลังปอกเปลือก และผลผลิตต่อไร่ของฝักก่อนและหลังปอกเปลือก
นั้นไม่พบปฏิกิริยาสัมพันธ์ระหว่างพันธุ์กับระบบปลูก โดยการปลูกแบบให้ปุ๋ยเคมี และแบบให้ปุ๋ยเคมีร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์ให้น้ําหนักฝักทั้งเปลือกและ
น้ําหนักฝักปอกเปลือกมากกว่าการปลูกโดยให้เฉพาะปุ๋ยอินทรีย์อย่างเดียว ในส่วนของผลผลิตต่อไร่พบว่าการปลูกแบบให้ปุ๋ยเคมีร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์ให้
ผลผลิตต่อไร่มากกว่าการปลูกแบบให้เฉพาะปุ๋ยอินทรีย์และแบบให้เฉพาะปุ๋ยเคมี งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบผลผลิตและประเมิน
สมรรถนะในการผสมของลูกผสมแบบพบกันหมดของข้าวโพดหวานพันธุ์การค้า 5 พันธุ์
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2. วิธีการทดลอง
การวางแผนการทดลองแบบสุ่มในบล็อกสมบูรณ์ (RCBD) มี 3 ซ้ํา และ 10 ทรีตเมนต์ คือลูกผสมแบบพบกันหมดโดยไม่ผสมสลับของข้าวโพด
หวานพันธุ์การค้า 5 พันธุ์ ได้แก่ ทอปสวีท#801 ไฮบริกซ์#3 ออโรร่า ชูการ์#75 และอินทรีย์#2 เตรียมแปลงปลูกจํานวน 30 แปลงย่อย แต่ละแปลง
ย่อยมีขนาดกว้าง 1 เมตร ยาว 3 เมตร ระยะห่างระหว่างแปลงและบล็อก 50 เซนติเมตร ระยะปลูก 25 × 75 เซนติเมตร (ระยะต้น × ระยะแถว) แต่ละ
แปลงย่อยปลูก 2 แถว จํานวน 24 หลุมต่อแปลงย่อย การปลูก ก่อนปลูกทําการผสมปุ๋ยอินทรีย์ (มูลโค) คลุกเคล้ากับดินในแปลงปลูก จํานวน 13.5 ตัน
ต่อไร่ การให้น้ําในช่วงระยะแรกจะให้ทุกวัน วันละ 1 ครั้ง เมื่อข้าวโพดอายุ 15 วัน ให้น้ําวันเว้นวัน การกําจัดวัชพืช กําจัดวัชพืชสองครั้ง ครั้งแรกเมื่อ
ข้าวโพดอายุ 15 วัน พร้อมกับพรวนดินและถอนแยกไว้ 1 ต้นต่อหลุม ครั้งที่สองเมื่อข้าวโพดอายุ 45 วันพร้อมการพูนโคนต้น การเก็บเกี่ยวหลังข้าวโพด
ออกไหมประมาณ 20 วัน บันทึกข้อมูลลักษณะฝักและผลผลิตต่อแปลงย่อย การวิเคราะห์ผลทางสถิติ วิเคราะห์ความแปรปรวนตามแผนการทดลองแบบ
สุ่มในบล็อกสมบูรณ์ (RCBD) และเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยด้วยวิธี Duncan’s new multiple range test (DMRT) การวิเคราะห์ผลทาง
พันธุกรรม วิเคราะห์ตามวิธีการ Griffing’s method 4 (fixed model) ทําการทดลองที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ
จังหวัดชลบุรี ระหว่างเดือนมกราคม – เมษายน 2556

3. ผลการทดลอง
การวิเคราะห์ผลทางสถิติและการเปรียบเทียบลูกผสมคู่ (Table 1, 2)
ความกว้างฝัก มีความแตกต่างกัน (P < 0.05) โดยที่ลูกผสม ไฮบริกซ์3 x ชูการ์75, ทอปสวีท801 x ออโรร่า, ไฮบริกซ์3 x อินทรีย์2 และ
ไฮบริกซ์3 x ออโรร่า มีความกว้างฝักมากเป็นอันดับที่ 1-4 (4.65, 4.53, 4.53 และ 4.52 เซนติเมตร ตามลําดับ) โดยที่ลูกผสม ออโรร่า x อินทรีย์2 มี
ความกว้างฝักอยู่ในอันดับท้ายสุด คือ 4.25 เซนติเมตร
ความยาวฝัก มีความแตกต่างกัน (P < 0.01) โดยที่ลูกผสม ชูการ์75 x อินทรีย์2, ทอปสวีท801 x ชูการ์75, ทอปสวีท801 x อินทรีย์2 และ
ทอปสวีท801 x ออโรร่า มีความยาวฝักมากเป็นอันดับที่ 1-4 (20.87, 20.57, 20.30 และ 19.97 เซนติเมตร ตามลําดับ) โดยที่ลูกผสม ทอปสวีท801 x
ไฮบริกซ์3 มีความยาวฝักอยู่ในอันดับท้ายสุด คือ 18.07 เซนติเมตร
จํานวนเมล็ดต่อแถว มีความแตกต่างกัน (P < 0.01) โดยที่ลูกผสม ชูการ์75 x อินทรีย์2, ออโรร่า x ชูการ์75, ทอปสวีท801 x ชูการ์75 และ
ไฮบริกซ์3 x ชูการ์75 มีจํานวนเมล็ดต่อแถวมากเป็นอันดับที่ 1-4 (39.60, 38.63, 38.13 และ 37.50 เซนติเมตร ตามลําดับ) โดยที่ลูกผสม ทอปสวีท801
x ไฮบริกซ์3 มีจํานวนเมล็ดต่อแถวอยู่ในอันดับท้ายสุด คือ 29.30 เมล็ด
ค่าความหวานของเมล็ด (total soluble solid) มีความแตกต่างกัน (P < 0.01) โดยที่ลูกผสม ชูการ์75 x อินทรีย์2, ออโรร่า x ชูการ์75,
ทอปสวีท801 x ไฮบริกซ์3 และ ทอปสวีท801 x อินทรีย์2 มีค่าความหวานของเมล็ดมากเป็นอันดับที่ 1-4 (11.75, 11.34, 11.29 และ 11.09 องศา
บริกซ์ ตามลําดับ) โดยที่ลูกผสม ทอปสวีท801 x ชูการ์75 มีค่าความหวานของเมล็ดอยู่ในอันดับท้ายสุด คือ 9.38 องศาบริกซ์
น้ําหนักฝักทั้งเปลือก ไม่มีความแตกต่างกัน (P > 0.05) โดยที่ลูกผสมที่มีแนวโน้มให้น้ําหนักฝักทั้งเปลือกมากที่สุดและรองลงมาได้แก่ ทอปสวีท
801 x ชูการ์75, ชูการ์75 x อินทรีย์2 และ ทอปสวีท801 x ออโรร่า (358.7, 358 และ 339.3 กรัม ตามลําดับ) และลูกผสมทอปสวีท801 x ไฮบริกซ์3
มีแนวโน้มให้น้ําหนักฝักทั้งเปลือกน้อยที่สุดคือ 247.7 กรัม
น้ําหนักฝักปอกเปลือก มีความแตกต่างกัน (P < 0.01) โดยที่ลูกผสม ไฮบริกซ์3 x ชูการ์75, ชูการ์75 x อินทรีย์2, ทอปสวีท801 x ชูการ์75 และ
ไฮบริกซ์3 x ออโรร่า มีน้ําหนักฝักปอกเปลือกมากเป็นอันดับที่ 1-4 (259.7, 250.7, 245.7 และ 236.7 กรัม ตามลําดับ) โดยที่ลูกผสม ทอปสวีท801 x
ไฮบริกซ์3 มีน้ําหนักฝักปอกเปลือกอยู่ในอันดับท้ายสุด คือ 182.3 กรัม

Table 1 Ear width, ear length, kernels per ear row and kernel sweetness (total soluble solid) of
10 super sweet corn double crosses planted under organic fertilizer system.
Crosses

Ear width
Ear length
(cm)
(cm)
Topsweet 801 x Hibrix 3
4.40 bcd
18.07 d
Topsweet 801 x Aurora
4.53 ab
19.97 abc
Topsweet 801 x Sugar 75
4.45 abcd
20.57 ab
Topsweet 801 x Insee 2
4.28 cd
20.30 abc
Hibrix 3 x Aurora
4.52 abc
19.30 c
Hibrix 3 x Sugar 75
4.65 a
19.70 bc
Hibrix 3 x Insee 2
4.53 ab
19.47 bc
Aurora x Sugar 75
4.30 bcd
19.70 bc
Aurora x Insee 2
4.25 d
19.87 abc
Sugar 75 x Insee 2
4.50 abc
20.87 a
F-test
*
**
CV. (%)
2.80
2.87
ns and ** = not significant and significant at P < 0.01, respectively.
Means in a column followed by the same letter are not significantly different at DMRT0.05
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Kernels per ear row
(kernels)
29.30 e
34.57 cd
38.13 abc
35.63 bcd
33.50 d
37.50 abc
34.60 cd
38.63 ab
37.20 abc
39.60 a
**
5.39

Kernel sweetness (°Brix)
11.29 b
9.67 de
9.38 e
11.09 b
10.42 c
10.17 c
9.84 d
11.34 b
9.67 de
11.75 a
**
1.69

การประชุมสัมมนาทางวิชาการ มทร.ตะวันออก มรภ.กลุ่มศรีอยุธยา และราชนครินทร์วิชาการและวิจัย

วันที่ 14-16 พฤษภาคม 2557

Table 2 Un-husked and husked ear weight, un-husked and husked ear yield of 10 super sweet corn
double crosses planted under organic fertilizer system.
Crosses

Un-husked ear weight
Husked ear weight (g)
Un-husked ear yield
(g)
(kg/rai)
Topsweet 801 x Hibrix 3
247.7
182.3 e
1,787 c
Topsweet 801 x Aurora
339.3
228.3 abcd
2,411 ab
Topsweet 801 x Sugar 75
358.7
245.7 abc
2,413 ab
Topsweet 801 x Insee 2
301.0
212.0 cde
2,684 a
Hibrix 3 x Aurora
337.3
236.7 abcd
2,681 a
Hibrix 3 x Sugar 75
338.0
259.7 a
2,470 ab
Hibrix 3 x Insee 2
303.7
222.7 bcd
2,299 ab
Aurora x Sugar 75
304.0
209.7 de
2,119 bc
Aurora x Insee 2
309.3
216.3 cd
2,252 abc
Sugar 75 x Insee 2
358.0
250.7 ab
2,536 ab
F-test
ns
**
*
CV. (%)
12.46
7.90
11.14
* and ** = significant and significant at P < 0.05 and 0.01, respectively.
Means in a column followed by the same letter are not significantly different at DMRT0.05

Husked ear yield (kg/rai)
1,237 c
1,577 ab
1,574 ab
1,737 a
1,583 ab
1,729 ab
1,517 abc
1,420 bc
1,483 abc
1,620 ab
*
10.40

ผลผลิตฝักทั้งเปลือก มีความแตกต่างกัน (P < 0.05) โดยที่ลูกผสม ทอปสวีท801 x อินทรีย์2, ไฮบริกซ์3 x ออโรร่า, ชูการ์75 x อินทรีย์2
และ ไฮบริก ซ์3 x ชูก าร์7 5 มีผ ลผลิต ฝัก ทั้ง เปลือ กมากเป็น อัน ดับ ที่ 1-4 (2,684, 2,681, 2,536 และ 2,470 กิโ ลกรัม ต่อ ไร่ ตามลํา ดับ ) โดยที่
ลูกผสม ทอปสวีท801 x ไฮบริกซ์3 มีผลผลิตฝักทั้งเปลือกอยู่ในอันดับท้ายสุด คือ 1,787 กิโลกรัมต่อไร่
ผลผลิตฝักปอกเปลือก มีความแตกต่างกัน (P < 0.05) โดยที่ลูกผสม ไฮบริกซ์3 x ชูการ์75, ชูการ์75 x อินทรีย์2, ไฮบริกซ์3 x ออโรร่า
และ ทอปสวีท801 x ออโรร่า มีผลผลิตฝักปอกเปลือกมากเป็นอันดับที่ 1-4 (1,729, 1,620, 1,583 และ 1,577 กิโลกรัมต่อไร่ ตามลําดับ) โดยที่
ลูกผสม ทอปสวีท801 x ไฮบริกซ์3 มีน้ําหนักฝักปอกเปลือกอยู่ในอันดับท้ายสุด คือ 1,237 กิโลกรัมต่อไร่
การวิเคราะห์ผลทางพันธุกรรม
สมรรถนะการผสมทั่ว ไปมีนัย สําคัญในลักษณะความกว้างฝัก ความยาวฝัก จํานวนเมล็ดต่อแถว ค่าความหวานของเมล็ด และน้ําหนักฝัก
ปอกเปลือก และไม่มีนัยสําคัญในลักษณะผลผลิตฝักทั้งเปลือก และผลผลิตฝักปอกเปลือก (Table 3)
สมรรถนะการผสมเฉพาะมีนัยสําคัญในลักษณะความกว้างฝัก ความยาวฝัก ค่าความหวานของเมล็ด น้ําหนักฝักปอกเปลือก ผลผลิตฝักทั้ง
เปลือก และผลผลิตฝักปอกเปลือก และไม่มีนัยสําคัญในลักษณะจํานวนเมล็ดต่อแถว (Table 3)
ความสําคัญของ GCA เมื่อเทียบกับ SCA (The relative importance of GCA vs. SCA) พบว่า GCA vs. SCA มีค่าต่ําในลักษณะค่า
ความหวานของเมล็ด ผลผลิตฝักทั้งเปลือก และผลผลิตฝักปอกเปลือก มีค่าปานกลางในลักษณะความกว้างฝัก และน้ําหนักฝักปอกเปลือก และมี
ค่าสูงในลักษณะความยาวฝัก และจํานวนเมล็ดต่อแถว (Table 3)

Table 3 Mean squares from the analysis of variance and the diallel analysis for general combining
ability (GCA) and specific combining ability (SCA) effects for ear width, ear length, kernels
per row, kernel sweetness, husked ear weight, un-husked ear yield and husked ear yield of
10 super sweet corn double crosses planted under organic fertilizer system.
Sources

df

Ear width

Ear length

Mean squares
Kernel
Husked
sweetness
ear weight
0.026NS
398.10NS
2.137**
1,573.47**
0.405**
1,310.91*
3.523**
1,783.51**
0.031
320.21
1.69
7.90

Kernels
per ear row
3.370NS
27.749**
57.121**
4.251NS
3.745
5.39

Blocks
2
0.024NS
0.300NS
Crosses
9
0.051*
1.796**
GCA
4
0.052*
2.915**
SCA
5
0.050*
0.901*
Error
18
0.015
0.323
C.V. (%)
2.80
2.87
GCA
0.51
0.76
0.93
vs. SCA Z
Z
The relative importance of GCA vs. SCA = GCA/(GCA + SCA)
* and ** = Significant at P < 0.05 and 0.01, respectively.

0.10
NS

0.43

= Not significant.
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Un-husked
ear yield
20,826.43NS
219,406.73*
45,046.30NS
358,895.07**
69,384.250
11.14
0.11

Husked
ear yield
21,557.63NS
64,844.15*
21,657.72NS
99,393.29*
25,898.34
10.40
0.18
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สมรรถนะการผสมทั่วไปของพันธุ์พ่อแม่และสมรรถนะการผสมเฉพาะของคู่ผสม
ความกว้างฝัก พันธุ์ไฮบริกซ์3 เป็นพันธุ์เดียวที่มีนัยสําคัญของสมรรถนะการผสมทั่วไปในทางบวก (gi = 0.1111 เซนติเมตร, P < 0.01) ในขณะที่พันธุ์
อื่นๆ ไม่มีนัยสําคัญ คู่ผสม ทอปสวีท801 x ออโรร่า เพียงคู่เดียวที่มีสมรรถนะการผสมเฉพาะในทางบวกและมีนัยสําคัญ (sij = 0.1806 เซนติเมตร, P < 0.01)
แสดงว่าคู่ผสมดังกล่าวเป็นคู่ที่เหมาะสมที่ให้ลูกผสมที่มีความกว้างฝักมาก (Table 4)
ความยาวฝัก พันธุ์ชูการ์75 และพันธุ์อินทรีย์2 เป็นพันธุ์ที่มีสมรรถนะการผสมทั่วไปเป็นค่าบวกและมีนัยสําคัญ (gi = 0.5711 เซนติเมตร, P <
0.01 และ gi = 0.4600 เซนติเมตร, P < 0.05 ตามลําดับ) เมื่อพิจารณาสมรรถนะการผสมเฉพาะ พบว่าไม่มีคู่ผสมใดที่ให้ค่าสมรรถนะการผสมที่มี
นัยสําคัญในทางบวก (ตารางที่ 8) อย่างไรก็ตาม จากการที่ความสําคัญของ GCA เมื่อเทียบกับ SCA มีค่าสูง (0.7638, ตารางที่ 5) ดังนั้นการเลือกคู่ผสมที่
เหมาะสมเพื่อให้ได้ลูกผสมที่ดีจึงสามารถพิจารณาจากพันธุ์ที่มีค่าสมรรถนะการผสมทั่วไปสูง ซึ่งได้แก่พันธุ์ชูการ์75 และพันธุ์อินทรีย์2 (Table 5)
จํานวนเมล็ดต่อแถว พันธุ์ชูการ์75 และพันธุ์อินทรีย์2 เป็นพันธุ์ที่มีสมรรถนะการผสมทั่วไปเป็นค่าบวกและมีนัยสําคัญ (gi = 3.4667 เมล็ด, P <
0.01 และ gi = 1.1889 เมล็ด, P < 0.05 ตามลําดับ) เมื่อพิจารณาสมรรถนะการผสมเฉพาะ พบว่าไม่มีคู่ผสมใดที่ให้ค่าสมรรถนะการผสมที่มีนัยสําคัญใน
ทางบวก (ตารางที่ 9) อย่างไรก็ตาม จากการที่ความสําคัญของ GCA เมื่อเทียบกับ SCA มีค่าสูง (0.9307, ตารางที่ 5) ดังนั้นการเลือกคู่ผสมที่เหมาะสม
เพื่อให้ได้ลูกผสมที่ดีจึงสามารถพิจารณาจากพันธุ์ที่มีค่าสมรรถนะการผสมทั่วไปสูง ซึ่งได้แก่พันธุ์ชูการ์75 และพันธุ์อินทรีย์2 (Table 6)
ค่าความหวานของเมล็ด พันธุ์ชูการ์75 และพันธุ์อินทรีย์2 เป็นพันธุ์ที่มีสมรรถนะการผสมทั่วไปเป็นค่าบวกและมีนัยสําคัญ (gi = 0.2631 องศา
บริกซ์, P < 0.01 และ gi = 0.1664 องศาบริกซ์, P < 0.01 ตามลําดับ) เมื่อพิจารณาสมรรถนะการผสมเฉพาะ พบว่าคู่ผสม ทอปสวีท801 x ไฮบริกซ์3,
ออโรร่า x ชูการ์75 และ ชูการ์75 x อินทรีย์2 มีสมรรถนะการผสมเฉพาะมีนัยสําคัญในทางบวกสูงเป็นอันดับที่ 1 ถึง 3 ตามลําดับ (Table 7)
น้ําหนักฝักปอกเปลือก พันธุ์ชูการ์75 เป็นพันธุ์ที่มีสมรรถนะการผสมทั่วไปสูงที่มีเป็นค่าบวกและมีนัยสําคัญ (gi = 20.0222 กรัม, P < 0.01) เมื่อ
พิจารณาสมรรถนะการผสมเฉพาะ พบว่าคู่ผสม ทอปสวีท801 x ออโรร่า และ ไฮบริกซ์3 x ชูการ์75 มีสมรรถนะการผสมเฉพาะมีนัยสําคัญในทางบวกสูง
เป็นอันดับที่ 1 และ 2 ตามลําดับ) (Table 8)
ผลผลิตฝักทั้งเปลือก สมรรถนะการผสมทั่วไปของทุกพันธุ์ในลักษณะนี้มีค่าไม่ต่างจากศูนย์ (P > 0.05) เมื่อพิจารณาสมรรถนะการผสมเฉพาะ
พบว่ามีคู่ผสม ไฮบริกซ์3 x ออโรร่า และ ทอปสวีท801 x อินทรีย์2 มีสมรรถนะการผสมเฉพาะมีนัยสําคัญในทางบวกสูงเป็นอันดับที่ 1 และ 2 ตามลําดับ
ในขณะที่คู่ผสมอื่นๆ มีนัยสําคัญในทางลบ หรือไม่มีนัยสําคัญ (Table 9)
ผลผลิตฝักปอกเปลือก สมรรถนะการผสมทั่วไปของทุกพันธุ์ในลักษณะผลผลิตฝักปอกเปลือกมีค่าไม่ต่างจากศูนย์ (P > 0.05) เมื่อพิจารณา
สมรรถนะการผสมเฉพาะ พบว่ามีคู่ผสม ไฮบริกซ์3 x ชูการ์75 และ ทอปสวีท801 x อินทรีย์2 มีสมรรถนะการผสมเฉพาะมีนัยสําคัญในทางบวกสูงเป็น
อันดับที่ 1 และ 2 ตามลําดับ ในขณะที่คู่ผสมอื่นๆ มีนัยสําคัญในทางลบ หรือไม่มีนัยสําคัญ (Table 10)

Table 4 Estimates of general combining ability (gi) (diagonal) and specific combining ability (sij) (upper
diagonal) for ear width of 10 super sweet corn double crosses planted under organic fertilizer system.
Varieties
Topsweet 801
Hybirx 3
Topsweet 801
-0.0333NS
-0.1194*
Hybirx 3
0.1111**
Aurora
Sugar 75
Insee 2
NS
= Not significant.
* and ** = Significant at P < 0.05 and 0.01, respectively.

Aurora
0.1806**
0.0194NS
-0.0556NS

Sugar 75
-0.0028NS
0.0528NS
-0.1306*
0.0444NS

Insee 2
-0.0583NS
0.0472NS
-0.0694NS
0.0806NS
-0.0667NS

Table 5 Estimates of general combining ability (gi) (diagonal) and specific combining ability (sij) (upper
diagonal) for ear length of 10 super sweet corn double crosses planted under organic system.
Varieties
Topsweet 801
Hybirx 3
Topsweet 801
-0.0733NS
-0.7778**
Hybirx 3
-0.8622**
Aurora
Sugar 75
Insee 2
NS
= Not significant.
* and ** = Significant at P < 0.05 and 0.01, respectively.
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Aurora
0.3556NS
0.4778NS
-0.0956NS

Sugar 75
0.2889NS
0.2111NS
-0.5556*
0.5711**

Insee 2
0.1333NS
0.0889NS
-0.2778NS
0.0556NS
0.4600*
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Table 6 Estimates of general combining ability (gi) (diagonal) and specific combining ability (sij) (upper
diagonal) for kernels per ear row of 10 super sweet corn double crosses planted under organic
fertilizer system.
Varieties
Topsweet 801
Hybirx 3
Topsweet 801
-1.9444**
-1.7667*
Hybirx 3
-2.8556**
Aurora
Sugar 75
Insee 2
NS
= Not significant.
* and ** = Significant at P < 0.05 and 0.01, respectively.

Aurora
0.5000NS
0.3444NS
0.1444NS

Sugar 75
0.7444NS
1.0222NS
-0.8444NS
3.4667**

Insee 2
0.5222NS
0.4000NS
0.0000NS
-0.9222NS
1.1889*

Table 7 Estimates of general combining ability (gi) (diagonal) and specific combining ability (sij)
(upper diagonal) for kernel sweetness of 10 super sweet corn double crosses planted
under organic fertilizer system.
Varieties
Topsweet 801
Hybirx 3
Topsweet 801
-0.1380*
1.0128**
Hybirx 3
-0.0424NS
Aurora
Sugar 75
Insee 2
NS
= Not significant.
* and ** = Significant at P < 0.05 and 0.01, respectively.

Aurora
-0.4039**
0.2506**
-0.2491**

Sugar 75
-1.2061**
-0.5150**
0.8617**
0.2631**

Insee 2
0.5972**
-0.7483**
-0.7083**
0.8594**
0.1664**

Table 8 Estimates of general combining ability (gi) (diagonal) and specific combining ability (sij)
(upper diagonal) for husked ear weight of 10 super sweet corn double crosses planted
under organic fertilizer system.
Varieties
Topsweet 801
Hybirx 3
Topsweet 801
-12.4222*
-30.2222**
Hybirx 3
-1.4222NS
Aurora
Sugar 75
Insee 2
NS
= Not significant.
* and ** = Significant at P < 0.05 and 0.01, respectively.

Aurora
19.2222*
16.5556*
-4.8667NS

Sugar 75
11.6667NS
14.6667NS
-31.8889**
20.0222**

Insee 2
-0.6667NS
-1.0000NS
-3.8889NS
5.5556NS
-1.3111NS

Table 9 Estimates of general combining ability (gi) (diagonal) and specific combining ability (sij)
(upper diagonal) for un-husked ear yield of 10 super sweet corn double crosses planted
under organic fertilizer system.
Varieties
Topsweet 801
Hybirx 3
Topsweet 801
-55.47NS
-448.33**
Hybirx 3
-74.80NS
Aurora
Sugar 75
Insee 2
NS
= Not significant.
* and ** = Significant at P < 0.05 and 0.01, respectively.
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Aurora
100.56NS
389.56**
0.98NS

Sugar 75
77.22NS
153.89NS
-272.89*
25.98NS

Insee 2
270.56*
-95.11NS
-217.22NS
41.78NS
103.31NS
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Table 10 Estimates of general combining ability (gi) (diagonal) and specific combining
ability (sij) (upper diagonal) for husked ear yield of 10 super sweet corn
double crosses planted under organic fertilizer system.
Varieties
Topsweet 801
Hybirx 3
Topsweet 801
-21.89NS
-247.11**
Hybirx 3
-41.33NS
Aurora
Sugar 75
Insee 2
NS
= Not significant.
* and ** = Significant at P < 0.05 and 0.01, respectively.

Aurora
93.56NS
119.67NS
-42.67NS

Sugar 75
-2.33NS
172.11*
-135.89*
50.56NS

Insee 2
155.89*
-44.67NS
-77.33NS
-33.89NS
55.33NS

4. สรุปผล
สมรรถนะการผสมทั่วไป (GCA) และสมรรถนะการผสมเฉพาะ (SCA) ของข้าวโพดหวานลูกผสม 5 พันธุ์ ในสภาพการปลูกแบบอินทรีย์
(ไม่ใช้สารเคมีและปุ๋ยเคมี) โดยใช้วิธีการของ Griffing (Griffing’s method 4, fixed model) จากผลการวิเคราะห์ทางสถิติ พบว่าลักษณะที่
ศึก ษามีนัย สํา คัญ จํา นวน 7 ลัก ษณะ ได้แ ก่ ความกว้า งฝัก ความยาวฝัก จํา นวนเมล็ด ต่อ แถว ค่า ความหวานของเมล็ด น้ํา หนัก ฝัก ปอกเปลือ ก
ผลผลิตฝักทั้งเปลือก และผลผลิตฝักปอกเปลือก ผลการวิเคราะห์ทางพันธุกรรมพบว่าสมรรถนะการผสมทั่วไปมีนัยสําคัญในลักษณะความกว้างฝัก
ความยาวฝัก จํานวนเมล็ดต่อแถว ค่าความหวานของเมล็ด และน้ําหนักฝักปอกเปลือก และไม่มีนัยสําคัญในลักษณะผลผลิตฝักทั้งเปลือก และ
ผลผลิตฝักปอกเปลือก สมรรถนะการผสมเฉพาะมีนัยสําคัญในลักษณะความกว้างฝัก ความยาวฝัก ค่าความหวานของเมล็ด น้ําหนักฝักปอกเปลือก
ผลผลิตฝักทั้งเปลือก และผลผลิตฝักปอกเปลือก และไม่มีนัยสําคัญในลักษณะจํานวนเมล็ดต่อแถว เมื่อพิจารณาผลผลิตฝักทั้งเปลือก พบว่าคู่ผสม
ไฮบริก ซ์3 x ออโรร่า และ ทอปสวีท 801 x อิน ทรีย์2 มีส มรรถนะการผสมเฉพาะมีนัย สํา คัญ ในทางบวกสูง เป็น อัน ดับ ที่ 1 และ 2 ตามลํา ดับ
ในขณะที่คู่ผสมอื่นๆ มีนัยสําคัญในทางลบ หรือไม่มีนัยสําคัญ ดังนั้นคู่ผสมดังกล่าวจึงเป็นพันธุ์ที่เหมาะสมในการนํามาสร้างลูกผสมคู่ที่ให้ผลผลิตสูง
ในการปลูกแบบใช้ปุ๋ยอินทรีย์

5. เอกสารอ้างอิง

กรมส่งเสริมการเกษตร. 2557. ระบบสารสนเทศการผลิตด้านเกษตร, รายงานข้อมูลภาวะการผลิตพืช. [online]. เข้าถึงได้จาก
http://production.doae.go.th/report/report_main2.php?report_type=1. 21 มี.ค. 2557.
ธานี ศรีวงศ์ชัย. 2556. สมรรถนะการผสมพันธุ์ (Combining ability) และการเปรียบเทียบผลผลิต (yield trials) ในงานวิจัยข้าวลูกผสม.
เอกสารประกอบการฝึกอบรมข้าวลูกผสม ระหว่างวันที่ 30 เมษายน – 3 พฤษภาคม 2556 ณ ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี กรมการข้าว.
พรทิพย์ พรสุริยา ปราโมทย์ พรสุริยา และ ปฏิยุทธ์ ขวัญอ่อน. 2555. การทดสอบพันธุ์ข้าวโพดหวานลูกผสมในการปลูกแบบอินทรีย์ เคมีและ
เคมีร่วมกับอินทรีย์. วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 5(2): 6-13.
Baker, R.J. 1978. Issues in diallel analysis. Crop Sci. 18: 533-536.
Becker, A.W. 1984. Manual of quantitative genetics. 4th edition. Washington: Academic Enterprises, Pullman.
Gardner, C.O. and S.A. Eberhart. 1966. Analysis and interpretation of the variety cross diallel and related populations.
Biometrics 22: 439-452.
Hallaur, A.R. and J.B. Miranda. 1988. Quantitative Genetics in Maize Breeding. 2nd ed. Iowa, USA: Iowa State Univ.
Press, Ames.
Lammerts van Bueren, E.T., P.C. Struik and E. Jacobsen. 2002. Ecological aspects in organic farming and its consequences
for an organic crop ideotype. Netherlands Journal of Agricultural Science 50: 1-26.
Lopez-Sese, A.I. and J. Staub. 2002. Combining ability analysis of yield components in cucumber. J. Amer. Soc. Hort. Sci.
127: 931-937.
Porcher, M.H. Sorting Zea Namers, 2005. Multilinguel Multiscript Plant Names Database. [online]. The University of
Melbourne, Australia. Available : http://www.plantnames. Unimelb. Edu. Au/Sorting/zea.html. April 26, 2011.

47

การประชุมสัมมนาทางวิชาการ มทร.ตะวันออก มรภ.กลุ่มศรีอยุธยา และราชนครินทร์วิชาการและวิจัย

วันที่ 14-16 พฤษภาคม 2557

การพัฒนาสูตรอาหารสําหรับการเพาะเลีย้ งโปรโตคอร์มกล้วยไม้ป่ากะเรกะร่อน
Media Development for Protocorm Culture of Cymbidium sp.
สุนิษา กันเอี้ยง และ วราภรณ์ ฉุยฉาย
Sunisa Kanaeung and Waraporn Chouychai
สาขาวิชาชีววิทยา ภาควิชาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
E-mail: chouychai@yahoo.com

บทคัดย่อ
ผลของการใช้กล้วยน้ําว้าและเครื่องดื่มบํารุงกําลังเป็นส่วนประกอบในอาหารสูตร Vacin and Went (VW) สําหรับเพาะเลี้ยงโปรโตคอร์ม
ของกล้วยไม้เปรียบเทียบกับสูตรที่ใช้กล้วยหอม 100 g/l และน้ํามะพร้าว 150 ml/l โดยนําโปรโตคอร์มของกล้วยไม้ป่ากะเรกะร่อนที่ได้จากการเพาะ
เมล็ดอายุ 4 เดือน มาเลี้ยงลงในอาหารสูตร VW ที่เติมกล้วยน้ําว้าและเครื่องดื่มบํารุงกําลังชนิดต่างๆเป็นเวลา 8 สัปดาห์ ผลปรากฎว่า ในอาหารสูตร
VW ที่เติมน้ํามะพร้าว 150 ml/l ร่วมกับชนิดกล้วยที่ต่างกันนั้น พบว่า ไม่มีผลต่อการเจริญของกล้วยไม้ ส่วนในอาหารสูตร VW ที่เติมกล้วยหอม 100
g/l ร่วมกับเครื่องดื่มต่างชนิดกัน พบว่าเฉพาะอาหารที่เติมคาราบาวแดง 20 ml/l ที่ทําให้การเจริญของรากกล้วยไม้สูงกว่าอาหารที่เติมน้ํามะพร้าว 150
ml/l แต่ไม่ต่างจากทรีทเมนต์อื่น สําหรับในอาหารที่ปรับทั้งชนิดของกล้วยและเครื่องดื่ม พบว่า อาหารที่เติม M150 10 ml/l ร่วมกับกล้วยหอม 100 g/l
หรือ อาหารที่เติมคาราบาวแดง 10 ml/l ร่วมกับกล้วยน้ําว้า 50 g/l ทําให้กล้วยไม้มีการเจริญของรากสูงกว่าทรีทเมนต์อื่นอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
ดังนั้น จึงสามารถใช้กล้วยน้ําว้าและเครื่องดื่มบํารุงกําลังทดแทนน้ํามะพร้าวและกล้วยหอมในอาหารสูตร VWสําหรับเพาะเลี้ยงโปรโตคอร์มของกล้วยไม้
ป่ากะเรกะร่อนได้
คําสําคัญ: กะเรกะร่อน การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช กล้วยน้ําว้า เครื่องดื่มบํารุงกําลัง

Abstract
The effect of banana type and energy drink used in Vacin and Went media for protocorm culture and compared with
banana and coconut water were studied. Four month-old protocorm of Cymbidium sp. were cultured in VW combined with
different banana and energy drink for 8 weeks. VW + 150 ml/l coconut water which add different banana type was not affected on
orchid growth differently. Only VW + 100 g/l banana which add 20 ml/l ‘Carabao dang’© increased root growth of Cymbidium sp.
more than VW + 100 g/l banana+ 150 ml/l coconut water but were not different from other treatments. For VW which adjust both
of banana and energy drink, VW + 10 ml/l M150 © + 100 g/l banana and VW+ 10 ml/l ‘Carabao dang’© + 50 g/l banana ‘Kluai Nam
Wa’ increased root growth to higher than other treatments significantly. With these results, banana ‘Kluai Nam Wa’ and energy drink
can use in culture media instead of banana and coconut water for protocorm culture of Cymbidium sp.
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1. บทนํา
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วยไม้จัดเป็นวิธีการขยาพันธุ์กล้วยไม้ที่เป็นที่นิยมมาก เพราะเพิ่มจํานวนกล้วยไม้ได้อย่างรวดเร็ว ได้ต้นใหม่เป็น
จํานวนมาก อย่างไรก็ตาม สูตรอาหารที่ใช้ในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อมักมีต้นทุนสูง การศึกษาวิจัยเพื่อลดต้นทุนของอาหารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อจึงมีอย่าง
ต่อเนื่อง ทั้งการเพิ่มสารอินทรีย์จากธรรมชาติ เช่น การใช้อาหารสูตร VW ที่เติมมันฝรั่งบด 100 g/l หรือ มันฝรั่งบด 50 g/l + กล้วยหอมบด 50 g/l ทํา
ให้โปรโตคอร์มของว่านหางช้างมีจํานวนใบและจํานวนรากดีที่สุด (บุญสนองและจีรณัฐ, 2554) การใช้คาร์โบไฮเดรตจากธรรมชาติเพื่อทําให้อาหารแข็ง
ทดแทนการใช้ผงวุ้น เช่น อาหารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อที่ทําให้แข็งด้วยแป้งจากต้นสาคูทําให้อาหารคงตัวได้ถึง 6 เดือน และทําให้เนื้อเยื่อมันฝรั่งเจริญได้ดี
(Naik and Sarkar, 2001) การใช้ปุ๋ยอนินทรีย์ทดแทนธาตุอาหารอนินทรีย์ และใช้เครื่องดื่มบํารุงกําลังทดแทนวิตามิน เช่น การใช้ปุ๋ยสูตร 30 – 20 –
10 ร่วมกับเครื่องดื่มบํารุงกําลังเอ็ม 150 10 ml/l ทําให้ต้นกระชายดําสูงที่สุด ถ้าเพิ่มเครื่องดื่มบํารุงกําลังเอ็ม 150 เป็น 20 ml/l ทําให้ความยาวราก
ของกระชายดํามากที่สุด
อาหารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อสูตร VW ดัดแปลงที่เติมกล้วยหอม 100 g/l และน้ํามะพร้าว 150 ml/l เป็นสูตรอาหารที่นิยมใช้โดยทั่วไปในการ
เพาะเลี้ยงโปรโตคอร์มของกล้วยไม้หลังงอก แต่เนื่องจากในบางฤดูกาล กล้วยหอมและมะพร้าวอ่อนมีราคาแพง ในที่นี้ จึงได้พัฒนาสูตรอาหารสําหรับ
การ2005เพาะเลี้ย งโปรโตคอร์ม ของกล้ว ยไม้โ ดยทดสอบผลของการใช้ก ล้ว ยน้ํา ว้า และเครื่อ งดื่ม บํา รุง กําลัง ปริม าณต่า งๆกัน ในอาหารสูตร VW
ดัดแปลง เปรียบเทียบกับอาหารสูตร VW ดัดแปลงที่เติมกล้วยหอมและน้ํามะพร้าว ในการเพาะเลี้ยงโปรโตคอร์มกล้วยไม้ป่ากะเรกะร่อนซึ่งเป็น
กล้วยไม้พื้นเมืองของไทยชนิดหนึ่ง เพื่อประเมินความเป็นไปได้ในการนําไปใช้ประโยชน์ในการขยายพันธุ์กล้วยไม้พื้นเมืองของไทยต่อไป

2. วิธีการทดลอง
ตอนที่ 1 ผลของชนิดกล้วยต่อการเจริญของโปรโตคอร์มกล้วยไม้ป่ากะเรกะร่อน
ใช้ต้นอ่อนกล้วยไม้ป่ากะเรกะร่อนที่ได้จากการเพาะเมล็ดในสภาพปลอดเชื้ออายุ 4 เดือน นํามาเลี้ยงในอาหารในอาหารสูตร VW ดัดแปลง
(ครรชิต, 2541) ที่เติมน้ํามะพร้าวอ่อน 150 ml/l แต่เติมกล้วยต่างชนิดกัน จํานวน 4 ทรีทเมนต์ ได้แก่ 1) กล้วยน้ําว้า 50 g/l 2) กล้วยน้ําว้า 100 g/l
3) กล้วยน้ําว้า 200g/l 4) กล้วยหอม 100 g/l โดยใน 1 ขวดมีต้นอ่อนของกล้วยไม้ 1 ต้น ทรีทเมนต์ละ 20 ขวด เพาะเลี้ยงในห้องปลอดเชื้อ ที่อุณหภูมิ
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25 - 27 องศาเซลเซียส โดยให้แสง 24 ชั่วโมง บันทึกผลการเจริญในสัปดาห์ที่ 8 โดยนับจํานวนยอด จํานวนราก จํานวนใบ บันทึกความยาวราก ความ
ยาวยอด น้ําหนักสดราก น้ําหนักสดยอด น้ําหนักแห้งราก และน้ําหนักแห้งยอด
ตอนที่ 2 ผลของเครื่องดื่มบํารุงกําลังต่อการเจริญของโปรโตคอร์มกล้วยไม้ป่ากะเรกะร่อน
ใช้ต้นอ่อนกล้วยไม้ป่ากะเรกะร่อนที่ได้จากการเพาะเมล็ดในสภาพปลอดเชื้ออายุ 4 เดือน นํามาเลี้ยงในอาหารในอาหารสูตร VW ดัดแปลง
(ครรชิต, 2541) ที่เติมกล้วยหอม 100 g/l แต่เติมเครื่องดื่มต่างชนิดกัน จํานวน 5 ทรีทเมนต์ ได้แก่ 1) เครื่องดื่ม M 150 10 ml/l 2) เครื่องดื่ม M 150
10 ml/l 3) เครื่องดื่มคาราบาวแดง 10 ml/l 2) เครื่องดื่มคาราบาวแดง 20 ml/l 5) น้ํามะพร้าว 150 ml/l โดยใน 1 ขวดมีต้นอ่อนของกล้วยไม้ 1 ต้น
ทรีทเมนต์ละ 20 ขวด เพาะเลี้ยงในห้องปลอดเชื้อ ที่อุณหภูมิ 25 - 27 องศาเซลเซียส โดยให้แสง 24 ชั่วโมง บันทึกผลการเจริญในสัปดาห์ที่ 8 โดยนับ
จํานวนยอด จํานวนราก จํานวนใบ บันทึกความยาวราก ความยาวยอด น้ําหนักสดราก น้ําหนักสดยอด น้ําหนักแห้งราก และน้ําหนักแห้งยอด
ตอนที่ 3 ผลร่วมของชนิดกล้วยและเครื่องดื่มบํารุงกําลังต่อการเจริญของโปรโตคอร์มกล้วยไม้ป่ากะเรกะร่อน
ใช้ต้นอ่อนกล้วยไม้ป่ากะเรกะร่อนที่ได้จากการเพาะเมล็ดในสภาพปลอดเชื้ออายุ 4 เดือน นํามาเลี้ยงในอาหารในอาหารสูตร VW ดัดแปลง
(ครรชิต, 2541) ที่เติมกล้วยและเครื่องดื่มต่างกันจํานวน 6 ทรีทเมนต์ ได้แก่
ทรีทเมนต์ที่ 1 (T1) เติมน้ํามะพร้าวอ่อน 150 ml/l และกล้วยหอม 100 g/l
ทรีทเมนต์ที่ 2 (T2) เติมน้ํามะพร้าวอ่อน 150 ml/l และกล้วยน้ําว้า 50 g/l
ทรีทเมนต์ที่ 3 (T3) เติมเครื่องดื่ม M 150 10 m/l และกล้วยหอม 100 g/l
ทรีทเมนต์ที่ 4 (T4) เติมเครื่องดื่ม M 150 10 ml/l และกล้วยน้ําว้า 50 g/l
ทรีทเมนต์ที่ 5 (T5) เติม) เครื่องดื่มคาราบาวแดง 10 ml/l และกล้วยหอม 100 g/l
ทรีทเมนต์ที่ 6 (T6) เติม) เครื่องดื่มคาราบาวแดง 10 ml/l และกล้วยน้ําว้า 50 g/l
โดยใน 1 ขวดมีต้นอ่อนของกล้วยไม้ 1 ต้น ทรีทเมนต์ละ 20 ขวด เพาะเลี้ยงในห้องปลอดเชื้อ ที่อุณหภูมิ 25 - 27 องศาเซลเซียส โดยให้แสง
24 ชั่วโมง บันทึกผลการเจริญในสัปดาห์ที่ 8 โดยนับจํานวนยอด จํานวนราก จํานวนใบ บันทึกความยาวราก ความยาวยอด น้ําหนักสดราก น้ําหนักสด
ยอด น้ําหนักแห้งราก และน้ําหนักแห้งยอด
วิเคราะห์ความแตกต่างทางสถิติของค่าเฉลี่ยด้วย One-way ANOVA และเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ด้วย Tukey‘s test ที่ระดับนัยสําคัญ
0.05

3. ผลการทดลองและวิจารณ์ผล
การเพาะเลี้ยงโปรโตคอร์มของกล้วยไม้ป่ากะเรกะร่อนในอาหารสูตร VW ที่เติมน้ํามะพร้าว 150 ml/l ร่วมกับการเติมกล้วยต่างชนิดกัน
พบว่า ไม่ว่าจะเติมกล้วยหอม หรือกล้วยน้ําว้าที่ปริมาณเท่าใดก็ตาม หลังจากผ่านไป 8 สัปดาห์ การเจริญของโปรโตคอร์มกล้วยไม้ป่ากะเรกะร่อน
ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ไม่ว่าจะพิจารณาจากจํานวนยอด จํานวนใบ จํานวนราก ความยาว น้ําหนักสดหรือน้ําหนักแห้งของ
ต้นกล้วยไม้ (ตารางที่ 1) กล้วยไม้ส่วนใหญ่มี 1 ยอดต่อชิ้น เป็นส่วนน้อยที่มีมากกว่า 1 ยอดต่อชิ้น มีรากขนาดสั้น (ภาพที่ 1A-1D) ดังนั้น จึงเลือกใช้
กล้วยน้ําว้า 50 g/l ในการทดลองตอนที่ 3

ตารางที่ 1 การเจริญของยอดและรากของกล้วยไม้ป่ากะเรกะร่อนในอาหารสูตร VW ดัดแปลง ที่เติมชนิดและปริมาณ
ของกล้วยที่แตกต่างกันเป็นเวลา 8 สัปดาห์
กล้วยหอม 100 g/l
กล้วยน้ําว้า 50 g/l
กล้วยน้ําว้า 100 g/l
จํานวนใบต่อยอด
3.3 ± 0.6a
4.0 ± 2.4a
4.3 ± 2.4a
จํานวนยอดต่อชิ้น
1.3 ± 0.6a
1.8 ± 1.0a
1.8 ± 1.0a
จํานวนรากต่อชิ้น
1.0 ± 0.0a
1.2 ± 0.4a
1.5 ± 0.4a
ความยาวยอด (cm)
1.6 ± 0.4a
0.9 ± 0.2a
1.2 ± 0.2a
น้ําหนักสดยอด (mg)
28.6 ± 8.9a
42.4 ± 21.4a
33.2 ± 21.4a
น้ําหนักแห้งยอด (mg)
3.1 ± 1.7a
3.1 ± 3.2a
3.0 ± 3.2a
ความยาวราก (cm)
1.0 ± 0.7a
0.8 ± 0.4a
1.4 ± 0.4a
น้ําหนักสดราก (mg)
4.8 ± 3.3a
5.6 ± 4.5a
8.7 ± 4.5a
น้ําหนักแห้งราก (mg)
0.9 ± 0.6a
1.4 ± 1.3a
1.1 ± 1.3a
อักษรภาษาอังกฤษตัวเล็กต่างกันแสดงความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติระหว่างทรีทเมนต์ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05

กล้วยน้ําว้า 200 g/l
4.8 ± 3.1a
2.2 ± 1.2a
1.4 ± 0.6a
0.9 ± 0.4a
31.7 ± 11.9a
3.9 ± 1.4a
1.0 ± 0.5a
7.7 ± 7.4a
0.7 ± 0.4a

การเพาะเลี้ยงโปรโตคอร์มของกล้วยไม้ป่ากะเรกะร่อนในอาหารสูตร VW ที่เติมกล้วยหอม 100 g/l ร่วมกับน้ํามะพร้าวหรือเครื่องดื่มบํารุง
กําลังต่างชนิดกันนั้นพบว่า น้ํามะพร้าวหรือเครื่องดื่มบํารุงกําลังต่างชนิดกันนั้น ไม่มีผลต่อการเจริญของยอดกล้วยไม้ป่ากะเรกะร่อน แต่มีผลต่อการเจริญ
ของราก โดยการเติมคาราบาวแดง 20 ml/l ทําให้จํานวนรากต่อชิ้น ความยาวราก น้ําหนักสดและน้ําหนักแห้งของรากสูงกว่าการเติมน้ํามะพร้าว 150
ml/l อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 แต่ไม่ต่างจากทรีทเมนต์ที่เหลือ (ตารางที่ 2) และกล้วยไม้ที่เลี้ยงในอาหารที่เติมคาราบาวแดง 10
ml/l ยอดจะมีลักษณะค่อนข้างผอมและยาวเมื่อเทียบกับทรีทเมนต์อื่น (ภาพที่ 1E-1H) อย่างไรก็ตาม เนื่องจากเมื่อเปรียบเทียบระหว่างเครื่องดื่มชนิด
เดียวกันแล้ว ที่ความเข้มข้นต่างกันจะไม่มีผลทําให้การเจริญของกล้วยไม้ต่างกัน ดังนั้น ในการทดลองตอนที่ 3 จึงเลือกใช้ เอ็ม 150 10 ml/l และ คารา
บาวแดง 10 ml/l
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ภาพที่ 1 ลักษณะของต้นกล้วยไม้ป่ากะเรกะร่อนที่เจริญในอาหารสูตร VW ดัดแปลงเป็นเวลา 8 สัปดาห์ สัญลักษณ์
กล้วยหอม 100 g/l ร่วมกับน้ํามะพร้าว 150 ml/l (A) กล้วยน้ําว้า 50 g/l (B) กล้วยน้ําว้า 100 g/l (C)
กล้วยน้ําว้า 200 g/l (D) M 150 10 ml/l (E) M 150 20 ml/l (F) คาราบาวแดง 10 ml/l (G) คาราบาวแดง 20 ml/l (H)
ตารางที่ 2 การเจริญของยอดและรากของกล้วยไม้ป่ากะเรกะร่อนในอาหารสูตร VW ดัดแปลง ที่เติมชนิดและปริมาณ
ของเครื่องดื่มบํารุงกําลังที่แตกต่างกันเป็นเวลา 8 สัปดาห์
น้ํามะพร้าว 150 ml/l
เอ็ม 150 10 ml/l
เอ็ม 150 20 ml/l
จํานวนใบต่อยอด
3.2 ± 1.8a
3.9 ± 1.9a
3.6 ± 1.5a
จํานวนยอดต่อชิ้น
1.1 ± 0.4a
1.5 ± 0.8a
1.4 ± 0.7a
จํานวนรากต่อชิ้น
1.1 ± 0.4b
1.2 ± 0.5ab
1.6 ± 0.5ab
ความยาวยอด (cm)
1.4 ± 0.6a
1.8 ± 1.1a
1.7 ± 0.9a
น้ําหนักสดยอด (mg)
41.1 ± 21.8a
42.0 ± 15.0a
38.9 ± 13.2a
น้ําหนักแห้งยอด (mg)
5.2 ± 3.2a
4.1 ± 0.9a
3.7 ± 1.7a
ความยาวราก (cm)
1.9 ± 0.9b
1.7 ± 0.7 ab
1.6 ± 0.6ab
น้ําหนักสดราก (mg)
14.1 ± 6.0b
14.6 ± 7.6b
22.5 ± 11.7b
น้ําหนักแห้งราก (mg)
1.8 ± 0.9b
1.8 ± 0.8b
2.4 ± 1.7ab
อักษรภาษาอังกฤษตัวเล็กต่างกันแสดงความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติระหว่างทรีทเมนต์ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05

คาราบาวแดง 10 ml/l
3.2 ± 1.2a
1.1 ± 0.4a
1.5 ± 0.5ab
2.6 ± 0.9a
60.3 ± 19.1a
5.1 ± 2.3a
2.2 ± 0.5a
33.6 ± 16.9ab
2.9 ± 1.6ab

คาราบาวแดง 20 ml/l
3.0 ± 1.3a
1.2 ± 0.7a
2.2 ± 1.0a
2.2 ± 0.6a
57.2 ± 21.6a
4.8 ± 1.9a
2.2 ± 0.7a
52.0 ± 27.1a
4.2 ± 2.0a

การเพาะเลี้ยงโปรโตคอร์มของกล้วยไม้ป่ากะเรกะร่อนในอาหารสูตร VW ที่เติมกล้วยต่างชนิดกันร่วมกับเครื่องดื่มบํารุงกําลังต่างชนิดกัน (T1
– T6) พบว่าอาหารทุกสูตรไม่มีผลต่อจํานวนใบต่อยอด จํานวนยอดต่อชิ้น จํานวนรากต่อชิ้น ความยาวยอด และน้ําหนักสดต่อยอด ในขณะที่อาหารที่ทํา
ให้น้ําหนักแห้งของยอดกล้วยไม้สูงสุดคือ อาหารVW ที่เติมน้ํามะพร้าว 150 ml/l + กล้วยหอม 100 g/l ทําให้มีน้ําหนักแห้งของยอดเป็น 3.2 ± 1.7 mg
ส่วนอาหารที่ทําความยาวรากสูงสุดคือ อาหารVW ที่เติมM 150 10 ml/l + กล้วยหอม 100 g/l มีความยาวรากเฉลี่ย 2.6 ± 0.7 cm และอาหารที่ทําให้
น้ําหนักสดและน้ําหนักแห้งของรากสูงสุดคือ อาหารVW ที่เติมคาราบาวแดง 10 ml/l + กล้วยน้ําว้า 50 g/l มีน้ําหนักสดและน้ําหนักแห้งเฉลี่ยเป็น 48.1
± 15.3 mg และ 3.3 ± 1.0 mg ตามลําดับ (ตารางที่ 3) กล้วยไม้ในแต่ละทรีทเมนต์จะออกรากได้ยาว ลําต้นลักษณะค่อนข้างผอม โดยเฉพาะอาหาร
VW ที่เติมคาราบาวแดง 10 ml/l + กล้วยหอม 100 g/l (ภาพที่ 2)

ตารางที่ 3 การเจริญของยอดและรากของกล้วยไม้ป่ากะเรกะร่อนในอาหารสูตร VW ดัดแปลง ที่เติมชนิดและปริมาณ
ของเครื่องดื่มบํารุงกําลังที่แตกต่างกันเป็นเวลา 8 สัปดาห์
T1
T2
T3
T4
จํานวนใบต่อยอด
2.2 ± 0.5a
2.1 ± 0.4a
2.8 ± 1.0a
2.2 ± 0.5a
จํานวนยอดต่อชิ้น
1.0 ± 0.0a
1.0 ± 0.0a
1.1 ± 0.3a
1.0 ± 0.0a
จํานวนรากต่อชิ้น
1.0 ± 0.0a
1.0 ± 0.0a
1.4 ± 0.5a
1.2 ± 0.5a
ความยาวยอด (cm)
0.9 ± 0.3a
0.8 ± 0.2a
1.5 ± 0.6a
1.2 ± 0.4a
น้ําหนักสดยอด (mg)
44.2 ± 18.9a
20.2 ± 9.6a
42.8 ± 17.9a
21.8 ± 6.8a
น้ําหนักแห้งยอด (mg)
3.2 ± 1.7a
1.5 ± 0.8b
2.7 ± 1.2ab
1.1 ± 0.5b
ความยาวราก (cm)
2.0 ± 0.8ab
1.3 ± 0.4b
2.6 ± 0.7a
1.5 ± 0.6ab
น้ําหนักสดราก (mg)
27.7 ± 18.0ab
11.2 ± 5.6b
43.2 ± 18.0a
17.1 ± 8.8b
น้ําหนักแห้งราก (mg)
1.9 ± 1.4ab
0.8 ± 0.8b
2.9 ± 1.0a
1.5 ± 1.1b
อักษรภาษาอังกฤษตัวเล็กต่างกันแสดงความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติระหว่างทรีทเมนต์ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05
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T5
2.8 ± 0.9a
1.0 ± 0.0a
1.2 ± 0.5a
1.4 ± 0.6a
46.2 ± 31.4a
2.4 ± 1.3ab
2.2 ± 0.8ab
18.3 ± 12.6b
1.3 ± 0.8b

T6
2.9 ± 0.4a
1.0 ± 0.0a
1.4 ± 0.5a
1.4 ± 0.6a
46.6 ± 11.3a
2.9 ± 0.7a
2.2 ± 0.7ab
48.1 ± 15.3a
3.3 ± 1.0a
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การใช้เครื่องดื่มบํารุงกําลังในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อมีรายงานในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกระชายดํา ซึ่งการใช้ M 150 10 ml/l ร่วมกับ
น้ํามะพร้าว 150 ml/l ทําให้ความสูงต้นและความยาวรากของกระชายดําดีกว่าทรีทเมนต์อื่น (พงศ์ยุทธ, 2551) แต่ในการศึกษานี้ ทั้งคารา
บาวแดงและ M150 ทําให้การเจริญของรากกล้วยไม้ป่ากะเรกะร่อนเท่านั้นที่ต่างจากการเจริญในอาหารสูตร VW + น้ํามะพร้าว 150 ml/l +
กล้วยหอม 100 g/l การใช้กล้วยน้ําว้าในอาหารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วยไม้นั้นยังไม่มีรายงาน ส่วนใหญ่จะใช้กล้วยหอม หรือกล้วยหอมร่วมกับมัน
ฝรั่ง (บุญสนองและจีรณัฐ, 2554; ศิริลักษณ์และคณะ, 2545) และเมื่อเปรียบเทียบกับสารอินทรีย์จากธรรมชาติอื่นๆ การใส่กล้วยหอมในอาหาร
จะทําให้การเจริญของโปรโตคอร์มเอื้องเงินหลวงดีกว่าการเติมมะเขือเทศหรือมะละกอ (อัญจนาและคณะ, 2549) แต่ในการศึกษานี้ การใช้กล้วย
น้ําว้าไม่มีผลต่อการเจริญของกล้วยไม้แม้จะใช้ในปริมาณที่ต่ํากว่า แสดงว่าสามารถใช้กล้วยน้ําว้าแทนกล้วยหอมได้

ภาพที่ 2 ลักษณะของต้นกล้วยไม้ป่ากะเรกะร่อนที่เจริญในอาหารสูตร VW ดัดแปลงที่เติมกล้วย
ร่วมกับเครื่องดื่มปริมาณต่างๆกับเป็นเวลา 8 สัปดาห์

4. สรุปผล
การเจริญของโปรโตคอร์มของกล้วยไม้ป่ากะเรกะร่อนในอาหารสูตร VW ที่เติมน้ํามะพร้าว 150 ml/l ร่วมกับชนิดกล้วยที่ต่างกันนั้นไม่
มีผลต่อการเจริญของกล้วยไม้ ส่วนในอาหารสูตร VW ที่เติมกล้วยหอม 100 g/l ร่วมกับเครื่องดื่มต่างชนิดกัน พบว่าเฉพาะอาหารที่เติมคารา
บาวแดง 20 ml/l ที่ทําให้การเจริญของรากกล้วยไม้สูงกว่าอาหารที่เติมน้ํามะพร้าว 150 ml/l แต่ไม่ต่างจากทรีทเมนต์อื่น สําหรับในอาหารที่ปรับ
ทั้งชนิดของกล้วยและเครื่องดื่ม พบว่า อาหารที่เติม M150 10 ml/l ร่วมกับกล้วยหอม 100 g/l หรือ อาหารที่เติมคาราบาวแดง 10 ml/l
ร่วมกับกล้วยน้ําว้า 50 g/l ทําให้กล้วยไม้มีการเจริญของรากสูงกว่าทรีทเมนต์อื่นอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ดังนั้น จึงสามารถใช้กล้วยน้ําว้าและ
เครื่องดื่มบํารุงกําลังทดแทนน้ํามะพร้าวและกล้วยหอมในอาหารสูตร VWสําหรับเพาะเลี้ยงโปรโตคอร์มของกล้วยไม้ป่ากะเรกะร่อนได้
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ประสิทธิภาพการสืบพันธุ์ของไก่ชนลูกผสมเทพสตรี ชั่วอายุที่ 1
และสมรรถภาพการเจริญเติบโตของไก่ชนลูกผสมเทพสตรี ชั่วอายุที่ 2
Reproductive Efficiency of Thepsatri Hybrid Fighting Cock, Generation 1
and Growth Performances of Thepsatri Hybrid Fighting Cock, Generation 2
อําพล จุปะมัดถา และ ประมวล แซ่โค้ว
Amphol Jupamatta and Pramuan Saekwao

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จ.ลพบุรี
Tel: 086-6001386, E-mail: Amphol_sci.tru@hotmail.com

บทคัดย่อ
การวิจัยประสิทธิภาพการสืบพันธุ์ของไก่ชนลูกผสมเทพสตรี ชั่วอายุที่ 1 (TFC, F1) และสมรรถภาพการเจริญเติบโตของไก่ชนลูกผสม
เทพสตรี ชั่วอายุที่ 2 (TFC, F2) โดยนําไก่ชน TFC, F1 กลุ่มที่มีคุณภาพการชนดีที่สุดของฝูงมาแบ่งเป็น 2 ปัจจัยศึกษาตามลีลาการชนของไก่คือ
ม้าล่อและจิ้มตี จัดผสมพันธุ์ฝูงเล็กแบบใกล้ชิด ศึกษาสมรรถภาพการเจริญเติบโตของไก่ชน TFC, F2 (ลูกของไก่ชน TFC, F1) เป็นเวลา 16 สัปดาห์
ผลการศึกษาพบว่า ไก่ชน TFC, F1 มีประสิทธิภาพการสืบพันธุ์สูงและระหว่างกลุ่มมีค่าไม่แตกต่างกันในทางสถิติ (P>0.05) ที่อายุ 16 สัปดาห์
สมรรถภาพการเจริญเติบโตของไก่ชน TFC, F2 ไม่มีผลกระทบจากการแบ่งกลุ่มทดสอบ (P>0.05) แต่ลดลงจากไก่ชน TFC, F1 ส่วนมากสมรรถภาพ
การเจริญเติบโตของไก่ชน TFC, F2 จัดอยู่ในเกณฑ์ยอมรับได้เมื่อเปรียบเทียบกับมาตรฐานความเป็นเลิศสําหรับไก่ชนสายพันธุ์เทพสตรี สรุปได้ว่า
ไก่ชน TFC, F1 เป็นไก่ที่มีประสิทธิภาพการสืบพันธุ์สูง ไก่ชน TFC, F2 มีสมรรถภาพการเจริญเติบโตระหว่างกลุ่มลีลาการชนไม่แตกต่างกันในทางสถิติ
แต่ลดลงจากไก่ชน TFC, F1
คําสําคัญ : ประสิทธิภาพการสืบพันธุ์ สมรรถภาพการเจริญเติบโต ไก่ชนลูกผสมเทพสตรี

Abstract
This study investigated the reproductive efficiency of Thepsatri hybrid fighting cock, generation 1 (TFC, F1) and growth
performance of Thepsatri hybrid fighting cock, generation 2 (TFC, F2). Highest fighting quality groups of TFC, F1 were assigned to
two groups of animal treatments. Bird fighting style as Marlor and Jimtee classified the treatments. Small groups of the poultry
were pens mated by close breeding system. Growth performances of TFC, F2 (chicken of TFC, F1) were studied for 16 weeks.
Results showed that TFC, F1 were high reproductive efficiency and not significant differences in the animal groups (P>0.05). At
16 weeks of TFC, F2 age, growth performances were not affected from groups of animal treatments (P>0.05), but less from
those TFC, F1. Most of TFC, F2 growth performances were in accepted range when compared with excellence standard of
Thepsatri breed line fighting cock. In conclusion, TFC, F1 were high reproductive performance fighting cock. There were no
significant differences in growth performance of TFC, F2 groups, but growth performance of TFC, F2 was less than TFC, F1.
Keywords: Reproductive efficiency, Growth performances, Thepsatri hybrid fighting cock

1. บทนํา
การศึกษาถึงประสิทธิภาพการสืบพันธุ์ของไก่ชนลูกผสมเทพสตรี ชั่วอายุที่ 1 (TFC, F1) และสมรรถภาพการเจริญเติบโตของไก่ชนลูกผสม
เทพสตรี ชั่วอายุที่ 2 (TFC, F2) เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัยการสร้างไก่ชนสายพันธุ์เทพสตรี ที่ผู้วิจัยได้ดําเนินการวิจัยมีเป้าหมายให้ได้ไก่ชน
สีกรด (สร้อยสีแดงเข้ม ปีกสาบ) โดยได้นําไก่ชนลูกผสมพม่า 75: เวียดนาม25 และพม่า75:บราซิล25 ที่มีประวัติการชนดีและหรือเป็นไก่สายพันธุ์
ดีจากซุ้มฟาร์มที่มีชื่อเสียงในประเทศมาเลี้ยงเป็นไก่ต้นตระกูล (TFC, F0) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 จัดผสมพันธุ์เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการสืบพันธุ์
ศึกษาลักษณะเชิงคุณภาพและลักษณะเชิงปริมาณบางประการ จัดทําฐานข้อมูลพันธุ์ประวัติ และศึกษาสมรรถภาพการเจริญเติบโตของไก่ชน TFC,
F1 ซึ่งเป็นลูกของไก่ชน TFC, F0 คัดเลือกลักษณะปรากฏให้ได้ตามต้องการ (อําพล, 2555ก) และชนทดสอบได้ไก่ชนกลุ่มที่ดีที่สุดในชั่วอายุที่ 1
เพียงร้อยละ 9 ของฝูง ซึ่งมีลักษณะเด่นด้านโครงสร้างร่างกาย มีความอดทน มีความรุนแรงในการตี และมีลีลาการชนหลากหลายในตัวเดียว จาก
ปริมาณการคัดเลือกที่ได้น้อยนี้ส่งผลให้ไก่ชน TFC, F0 ถูกคัดทิ้งถึงร้อยละ 80 ซึ่งแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า ไก่ชนลูกผสมที่พัฒนายังไม่นิ่งจะให้
ลูกชนเก่งเหมือนพ่อแม่ได้จํานวนน้อยมาก การผลิตไก่ชนในลักษณะเช่นนี้จะไม่คุ้มค่ากับการลงทุนทางเศรษฐกิจ แต่เพื่อการพัฒนาพันธุ์ไก่ชนให้ได้
ลักษณะนิ่ง ชนเก่ง และสามารถถ่ายทอดลักษณะไปสู่รุ่นลูกให้ได้มากขึ้น การวิจัยครั้งนี้จึงได้ต่อยอดโดยนําไก่ชน TFC, F1 เพศผู้กับเพศเมียกลุ่มที่
ดีที่สุดของฝูงซึ่งถูกสร้างและพัฒนามาแล้วในปี พ.ศ. 2555 มาเลี้ยงขยายพันธุ์ จัดกลุ่มผสมพันธุ์ตามลักษณะการชน โดยเลือกมานําเสนอ 2 แบบ
คือ ลีลาม้าล่อและลีลาจิ้มตี ศึกษาข้อมูลประสิทธิภาพการสืบพันธุ์ และนําลูกไก่ที่เกิด (ไก่ชน TFC, F2) มาเลี้ยงศึกษาข้อมูลด้านสมรรถภาพการ
เจริญเติบโตจนถึงอายุ 16 สัปดาห์ ทั้งนี้เ พื่อเป็น ข้อมูลประกอบการสร้างสายพันธุ์ไ ก่ชนจากไก่ชนลูกผสมให้มีลักษณะปรากฏและลีลาการชนที่มี
ความสม่ําเสมอเป็นเอกลักษณ์ ประกอบการคัดเลือกให้ได้ไก่ชน TFC, F2 ที่ดีเพื่อพัฒนาเป็นพ่อแม่พันธุ์ไก่ชนชั่วอายุต่อไป และเผยแพร่ข้อมูลให้
ผู้สนใจได้เรียนรู้และศึกษาถึงการพัฒนาสายพันธุ์ไก่ชน
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2. วิธีการทดลอง
การศึกษาประสิทธิภาพการสืบพันธุ์ไก่ชนลูกผสมเทพสตรี ชั่วอายุที่ 1
ใช้ไก่ชนลูกผสมเทพสตรี ชั่วอายุที่ 1 (TFC, F1) ที่ผ่านการคัดเลือกจากข้อมูลพันธุ์ประวัติ คือ เป็นไก่ในโครงการวิจัยการสร้างไก่ชนสายพันธุ์เทพ
สตรี ผ่านการคัดเลือกลักษณะเชิงปริมาณ และลักษณะเชิงคุณภาพ ตามลักษณะมาตรฐานความเป็นเลิศสําหรับไก่ชนสายพันธุ์เทพสตรี ดังตารางที่ 1
เพศผู้มีค่าสมรรถภาพการชนตั้งแต่ 90 คะแนน เพศเมียเป็นไก่ที่เกิดในครอกเดียวกับไก่เพศผู้ TFC, F1 กลุ่มที่มีคุณภาพการชนดีที่สุดของฝูงและหรือเกิด
จากพ่อแม่ตัวเดียวกันและหรือเป็นพี่น้องกัน พิจารณาคะแนนโดยรวมเต็ม 1.00 คะแนน รวมแล้วจะต้องไม่ต่ํากว่า 0.90 และจัดเป็นกลุ่มที่มีคุณภาพการ
ชนดีที่สุดของฝูงไก่ในชั่วอายุที่ 1

ตารางที่ 1 มาตรฐานความเป็นเลิศสําหรับไก่ชนสายพันธุ์เทพสตรี
รายการ
คะแนนเต็ม
ค่าคะแนนการชน (คะแนน)
ระดับสายเลือด
น้ําหนักตัว ที่ 16 สัปดาห์
น้ําหนักตัว ที่ 24 สัปดาห์
รูปร่าง
สีปาก
สีตา
ลักษณะหงอน
สีสร้อย
สีตัว
ปีก
สีหาง
สีแข้ง

ต้องการ

ยอมรับได้

0.90 ถึง 1.00
90 ถึง 100
P75V12.5B12.5
เพศผู้ 1.4 ถึง 1.8 กิโลกรัม
เพศเมีย 1.2 ถึง 1.7 กิโลกรัม
เพศผู้ 2.4 ถึง 2.8 กิโลกรัม
เพศเมีย 1.5 ถึง 2.0 กิโลกรัม
ยาวและสมส่วน
ขาวปนเหลือง
ขาว (สีตาปลาหมอตาย)
ถั่ว สามเหลี่ยม
เหลืองถึงแดงปนดํา
เหลืองถึงแดงปนดํา
ปีกเต็ม สีเหลืองถึงแดงปนดํา
ปีกนอกสีแมลงสาบ
ดํา
ขาวปนเหลือง

หมายเหตุ : P=ไก่ชนพม่า V=ไก่ชนเวียดนาม และ B=ไก่ชนบราซิล

ไม่ยอมรับ

0.80 ถึง 0.89
80 ถึง 89
P>75 V<12.5 B<12.5
>1.2 หรือ >1.8 กิโลกรัม
>1.0 หรือ >1.7 กิโลกรัม
>2.2 หรือ >2.8 กิโลกรัม
>1.5 หรือ >2.0 กิโลกรัม
สมส่วน
ขาวปนเหลืองปนดํา เขียว
ขาวปนเหลือง
อื่นๆ ขนาดเล็ก
เหลือง แดง
เหลือง แดง
ปีกเต็ม สีแดง เหลือง
ปีกนอกมีสีแมลงสาบน้อย
ดําปนขาวเล็กน้อย
ขาวปนดํา เขียว

0.0 ถึง 0.79
0 ถึง 79
V>12.5 หรือ B>12.5
<1.2 หรือ >2.3 กิโลกรัม
<1.0 หรือ >2.0 กิโลกรัม
<2.2 หรือ >3.0 กิโลกรัม
<1.5 หรือ >2.2 กิโลกรัม
สั้น เตี้ย
ดํา
ดํา
หงอนใหญ่ แจ้ พับ
เทา ดํา ขาว ลาย
เทา ดํา ขาว ลาย
ปีกสองตอน สีดํา เทา ลาย
ปีกนอกไม่มีสีแมลงสาบ
ขาว>50%
ขาว ดํา

ที่มา : อําพล (2555ก)

การจัดแผนการผสมพันธุ์ จัดผสมพันธุ์ไก่ชน TFC, F1 แบบใกล้ชิด (close breeding) ใช้วิธีการกระจายยีนที่ดีเข้าในฝูง ตามวิธีการของ
รอเบิร์ต เบคเวล (จรัญ, 2516) แยกกลุ่มไก่ชน TFC, F1 กลุ่มที่คุณภาพชนดีที่สุดของฝูงซึ่งนํามาเป็นพ่อแม่พันธุ์เป็น 2 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 มีลีลาการ
ชนม้าล่อ กลุ่มที่ 2 มีลีลาการชนจิ้มตี รายละเอียดเบอร์ไก่ชน TFC, F1 ที่ถูกจับคู่ผสมพันธุ์แสดงดังตารางที่ 2 ทําการผสมพันธุ์ในสัดส่วนเพศผู้ 1
ตัวต่อเพศเมีย 5 ตัว

ตารางที่ 2 แผนการผสมพันธุ์ไก่ชนลูกผสมเทพสตรี ชั่วอายุที่ 1 ที่คัดมาเป็นพ่อแม่พันธุ์
กลุ่มผสมพันธุ์ที่ (ลีลาการชน)
เพศผู้เบอร์
เพศเมียเบอร์

1 (ลีลาชนม้าล่อ)
138
259 261 376
426 429

2 (ลีลาชนจิ้มตี)
262
322 374 398
442 444

258
137 296 399
420 423

373
323 324 404
424 430

การเลี้ยงและการให้อาหาร เลี้ยงไก่ชน TFC, F1 ในคอกระบบเปิดขนาด 2.00x2.50x2.50 เมตร ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จํานวน
4 คอก แต่ละคอกมีไ ก่เพศผู้ 1 ตัว เพศเมีย 5 ตัว ตามเบอร์ไ ก่ในตารางที่ 2 มีรัง ไข่ 5 รัง ให้ไ ก่กินอาหารวันละ 100 กรัม ต่อตัว ต่อวัน ซึ่ง เป็น
อาหารสัตว์ผสมสําเร็จรูปชนิดเม็ดเพื่อการค้าสําหรับไก่ไข่ เซนทาโก เบอร์ 466 มีรายละเอียดส่วนประกอบวัตถุดิบตามคําแนะนําบริษัทผลิตภัณฑ์
อาหารเซ็นทรัล จํากัด (2556ก) และโภชนะจากการสุ่มวิเคราะห์แสดง ดังตารางที่ 3 ให้อาหารวันละครั้ง เวลา 07.00 น น้ําให้กินเต็มที่
การเก็บ ข้อมูลและลักษณะที่ศึกษาประสิท ธิภาพการสืบพันธุ์ไ ก่ บันทึกข้อมูลจํานวนไข่ของไก่ช น TFC, F1 แต่ละตัว ระบุห มายเลขไข่
ตามลําดับที่ไก่ออกไข่ ระบุเบอร์พ่อไก่และแม่ไก่และวันที่ออกไข่ไว้ที่ฟองไข่ แล้วชั่งน้ําหนักไข่แต่ละฟอง เมื่อแม่ไก่ขึ้นฟักไข่แล้ว 7 และ 18 วัน ส่อง
ไข่เพื่อตรวจการผสมติด และบันทึกจํานวนไข่ที่มีเชื้อ เมื่อลูกไก่ฟักออกบันทึกจํานวนลูกไก่ที่ฟักออก ทําเบอร์ ชั่งและบันทึกน้ําหนักลูกไก่แรกเกิด
รายตัว และบันทึกจํานวนลูกไก่ที่ตายภายในหนึ่งสัปดาห์หลังฟักออก แล้วนํามาคํานวณปริมาณการให้ไข่ต่อแม่ น้ําหนักไข่ต่อฟอง อัตราการผสม
ติด อัตราการฟักออก น้ําหนักลูกไก่แรกเกิด และอัตราการเลี้ยงรอด
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ตารางที่ 3 ส่วนประกอบวัตถุดิบและโภชนะอาหารที่ใช้เลี้ยงไก่พ่อแม่พันธุ์
ส่วนประกอบวัตถุดิบอาหารสัตว์ผสมสําเร็จรูปชนิดเม็ด สําหรับไก่ไข่ เซนทาโก เบอร์ 466
ปลาป่น กากถั่วเหลืองและหรือกากถั่วลิสง กากเมล็ดทานตะวันและหรือกากมะพร้าว ข้าวโพดและหรือปลายข้าว รําสกัดน้ํามัน น้ํามันพืช แคลเซียมคาร์บอเนตและหรือได
แคลเซียมฟอสเฟต แร่ธาตุ วิตามิน กรดอะมิโน สารถนอมคุณภาพอาหารสัตว์ (บริษัทผลิตภัณฑ์อาหารเซ็นทรัล จํากัด, 2556ก)
ส่วนประกอบโภชนะ
ปริมาณโภชนะในอาหารเบอร์ 466 จากการวิเคราะห์
โปรตีน
ร้อยละ 16.13
กาก
ร้อยละ 5.91
ไขมัน
ร้อยละ 3.84
ความชื้น
ร้อยละ 7.21
หมายเหตุ : ปริมาณโภชนะในอาหารวิเคราะห์ตามวิธี AOAC (1980)

การศึกษาสมรรถภาพการเจริญเติบโตไก่ชนลูกผสมเทพสตรี ชั่วอายุที่ 2
ใช้ไก่ชนลูกผสมเทพสตรี ชั่วอายุที่ 2 (TFC, F2 ซึ่งเกิดจากการนําไก่ชน TFC, F1 กลุ่มที่มีคุณภาพการชนดีที่สุดของฝูงผสมพันธุ์กัน นําไก่ชน TFC, F2
มาเลี้ยงเพื่อศึกษาสมรรถภาพการเจริญเติบโตจนถึงอายุ 16 สัปดาห์ โดยแบ่งเป็น 3 ช่วงอายุ คือ ช่วงอายุ 0 ถึง 6 สัปดาห์ ช่วงอายุ 7 ถึง 12 สัปดาห์ และช่วง
อายุ 13 ถึง 16 สัปดาห์ แบ่งการเลี้ยงเป็น 2 กลุ่มตามกลุ่มของพ่อแม่พันธุ์ (ไก่ชน TFC, F1) ที่จัดกลุ่มผสมพันธุ์ คือ กลุ่มที่ 1 ไก่ชน TFC, F2 ที่เกิดจากพ่อแม่
พันธุ์กลุ่มที่ 1 ซึ่งมีลีลาการชนม้าล่อ กลุ่มที่ 2 ไก่ชน TFC, F2 ที่เกิดจากพ่อแม่พันธุ์กลุ่มที่ 2 ซึ่งมีลีลาการชนจิ้มตี
การเลี้ยงและการจัดการ เลี้ยงไก่ชน TFC, F2 ช่วงอายุ 0 ถึง 6 สัปดาห์ ในคอกขนาด 1.0x2.0x2.0 เมตร ด้านข้างกั้นด้วยแผงลวดตาข่าย รองพื้นคอก
ด้วยแกลบ ให้แม่ไก่เลี้ยงลูกเพื่อให้ความอบอุ่น ให้กินอาหารมีโปรตีนไม่น้อยกว่าร้อยละ 19 (อาหารเบอร์ 441) เมื่อลูกไก่อายุครบ 6 สัปดาห์แล้วจึงแยกแม่ไก่
ออก ช่วงอายุ 7 ถึง 12 สัปดาห์ เลี้ยงในคอกขนาด 2.0x2.00x2.0 เมตรต่อไก่ 30 ตัว ให้อาหารโปรตีนไม่น้อยกว่าร้อยละ 17 (อาหารเบอร์ 442) ช่วงอายุ 13
ถึง 16 สัปดาห์ เลี้ยงปล่อยในคอกขนาด 4.0x5.0 เมตรต่อไก่ 30 ตัว ให้อาหารมีโปรตีนไม่น้อยกว่าร้อยละ 14 (อาหารเบอร์ 478) รายละเอียดส่วนประกอบ
วัตถุดิบและปริมาณโภชนะในอาหารจากการสุ่มตรวจวิเคราะห์ซึ่งใช้เลี้ยงไก่ทั้งสามระยะนี้แสดงดังตารางที่ 4 และตารางที่ 5 (บริษัทผลิตภัณฑ์อาหารเซ็นทรัล
จํากัด, 2556ข; 2556ค; 2556ง) ไก่ทุกระยะให้กินอาหารและน้ําเต็มที่ โดยตรวจเพิ่มอาหารวันละครั้ง เวลา 07.00 นาฬิกา

ตารางที่ 4 ส่วนประกอบวัตถุดิบและโภชนะอาหารที่เลี้ยงไก่ชนอายุ 0 ถึง 6 และ 7 ถึง 12 สัปดาห์
ส่วนประกอบวัตถุดิบ เหมือนดังรายละเอียดในตารางที่ 3 (บริษัทผลิตภัณฑ์อาหารเซ็นทรัล จํากัด, 2556ข; 2556ค)
ส่วนประกอบโภชนะ
ปริมาณโภชนะในอาหารไก่เนื้อ เซนทาโก เบอร์ 441
(ใช้เลี้ยงไก่ชน อายุ 0 ถึง 6 สัปดาห์)
โปรตีน
ร้อยละ 19.23
กาก
ร้อยละ 4.17
ไขมัน
ร้อยละ 4.01
ความชื้น
ร้อยละ 7.62
หมายเหตุ: ปริมาณโภชนะในอาหารวิเคราะห์ตามวิธี AOAC (1980)

ปริมาณโภชนะในอาหารไก่เนื้อ เซนทาโก เบอร์ 442
(ใช้เลี้ยงไก่ชน อายุ 7 ถึง 12 สัปดาห์)
ร้อยละ 17.05
ร้อยละ 4.32
ร้อยละ 3.78
ร้อยละ 7.83

ตารางที่ 5 ส่วนประกอบวัตถุดิบและโภชนะอาหารที่ใช้เลี้ยงไก่ช่วงอายุ 13 ถึง 16 สัปดาห์
ส่วนประกอบวัตถุดิบ อาหารสําหรับไก่พื้นเมืองอายุเกิน 3 สัปดาห์ถึงขาย เซนทาโก เบอร์ 478
ปลาป่น กากถั่วเหลืองและหรือกากถั่วลิสง กากเมล็ดทานตะวันและหรือกากมะพร้าว ข้าวโพดและหรือปลายข้าว รําสกัดน้ํามัน กากเนื้อในเมล็ดปาล์ม น้ํามันพืช แคลเซียม
คาร์บอเนตและหรือไดแคลเซียมฟอสเฟต แร่ธาตุ วิตามิน กรดอะมิโน สารถนอมคุณภาพอาหารสัตว์ (บริษัทผลิตภัณฑ์อาหารเซ็นทรัล จํากัด, 2556ง)
ส่วนประกอบโภชนะ
ปริมาณโภชนะ
โปรตีน
ร้อยละ 14.13
กาก
ร้อยละ 6.8
ไขมัน
ร้อยละ 3.16
ความชื้น
ร้อยละ 7.64
หมายเหตุ: ปริมาณโภชนะในอาหารวิเคราะห์ตามวิธี AOAC (1980)

การบันทึกข้อมูลและลักษณะที่ศึกษาสมรรถภาพการเจริญเติบโต บันทึกข้อมูลน้ําหนักอาหารที่ไก่กินแต่ละวัน และน้ําหนักตัวไก่ชน TFC, F1
เมื่ออายุแรกเกิด 6 12 และ 16 สัปดาห์ ตามลําดับ เพื่อประเมินสมรรถภาพการเจริญเติบโต คือ ปริมาณอาหารที่กินต่อวัน อัตราการเจริญเติบโตต่อ
วัน และประสิทธิภาพการใช้อาหาร
แผนการทดลองและการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิต วางแผนการทดลองเป็น 2 ปัจจัยตามลักษณะลีลาการชนของไก่ คือ กลุ่ม ลีลาการชนม้าล่อ
และกลุ่มลีลาการชนจิ้มตี วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยค่าเฉลี่ย (Mean, x ) ค่าร้อยละ (Percentage; %) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard
deviation; SD) ทดสอบค่าเฉลี่ยด้วยวิธี Independent sample T-test ที่ระดับความเชื่อมั่น ร้อยละ 95 โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป SAS (SAS
Institute. Inc., 2003)
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วันที่ 14-16 พฤษภาคม 2557

3. ผลการทดลองและวิจารณ์ผล
ประสิทธิภาพการสืบพันธุ์ของไก่ชนลูกผสมเทพสตรี ชั่วอายุที่ 1
ประสิทธิภาพการสืบพันธุ์ของไก่ชนลูกผสมเทพสตรี ชั่วอายุที่ 1 กลุ่มที่มีคุณภาพการชนดีที่สุดของฝูง เมื่อนํามาเป็นพ่อแม่พันธุ์และใช้ในการศึกษา
ครั้งนี้ผลการประเมินประกอบด้วยจํานวนไข่ น้ําหนักไข่ การผสมติด การฟักออก จํานวนลูก น้ําหนักตัวลูกแรกเกิด และอัตราการเลี้ยงรอด มีรายละเอียดแสดง
ดังตารางที่ 6

ตารางที่ 6 ประสิทธิภาพการสืบพันธุ์ไก่ชนลูกผสมเทพสตรี ชั่วอายุที่ 1
รายการ

กลุ่มผสมพันธุ์ที่ 1 (ลีลาการชนม้าล่อ)
x ± SD

จํานวนไข่ (ฟอง/ตัว)
น้ําหนักไข่ (กรัม/ฟอง)
อัตราการผสมติด (ร้อยละ)
อัตราการฟักออก (ร้อยละ)
จํานวนลูก (ตัว/ครอก)

9.00±1.49
39.42±1.92
94.86±7.14
96.07±5.10
7.60±1.58
น้ําหนักตัวลูกแรกเกิด (กรัม)
29.22±1.57
อัตราการเลี้ยงรอด (ร้อยละ)
91.28±8.52
หมายเหตุ: x = ค่าเฉลี่ย SD = ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ sig. = แสดงระดับความแตกต่างทางสถิติ T-test

กลุ่มผสมพันธุ์ที่ 2 (ลีลาการชนจิ้มตี)
x ± SD
10.20±1.32
39.40±2.29
94.09±6.94
92.22±10.54
8.60±2.37
28.18±1.86
94.64±9.11

sig.
0.72
0.98
0.81
0.31
0.28
0.19
0.40

จํานวนฟองไข่ ไก่ชน TFC, F1 ให้ไข่ในครอกที่ 1 มีจํานวนฟองไข่เฉลี่ยต่อแม่คือ 9.60 ฟอง (ทั้งฝูงมีค่าระหว่าง 7 ถึง 13 ฟอง) โดยกลุ่ม
ลีลาการชนม้าล่อกับกลุ่มลีลาจิ้มตีมีจํานวนฟองไข่เฉลี่ย 9.00 และ 10.20 ฟองต่อตัวตามลําดับ ซึ่งมีค่าไม่แตกต่างกันในทางสถิติ (P>0.05) แต่มีค่า
ลดลงจากการให้ไข่ของไก่ต้นตระกูล (TFC, F0) ที่มีค่าเฉลี่ย 10.40 ฟอง (อําพล, 2555ก) อย่างไรก็ตามจํานวนฟองไข่ของไก่ชน TFC, F1 ยังมีค่า
ใกล้เคียงกับรายงานของจรัญ (2526) ที่รายงานว่าไก่พื้นเมืองไข่ได้ชุดละ 10 ถึง 15 ฟอง
น้ําหนักไข่ ไก่ชน TFC, F1 ให้ไข่มีน้ําหนักเฉลี่ย 39.41 กรัมต่อฟอง ทั้งฝูงมีค่าระหว่าง 37.14 ถึง 45.60 กรัมต่อฟอง ซึ่งน้ําหนักไข่เฉลี่ย
สูงกว่าไก่ชน TFC, F0 ที่มีค่า 37.07 กรัมต่อฟอง เมื่อพิจารณาน้ําหนักฟองไข่พบว่า กลุ่มลีลาการชนม้าล่อมีค่า 39.42 ใกล้เคียงกับกลุ่มลีลาการ
ชนจิ้มตีที่มีค่า 39.40 กรัมต่อฟอง และไม่แตกต่างกันในทางสถิติ (P>0.05) การศึกษาพบว่า น้ําหนักฟองไข่มีค่าใกล้เคียงกับไก่พื้นเมืองไทยคือ 40
ถึง 50 กรัม (จรัญ, 2526) ชี้ให้เห็นว่าไก่ที่มีสายเลือดไก่พม่าสูง (พม่าร้อยละ 75) และมีระดับเลือดเวียดนามและบราซิลอย่างละ 12.5 เมื่อนํามา
ปรับปรุงพันธุ์ต่อถึงช่วงอายุที่ 1 จะให้ฟองไข่ขนาดใกล้เคียงกับไก่พื้นเมืองไทย
อัตราการผสมติด ไข่ไก่ชน TFC, F1 ซึ่งส่องตรวจในวันที่ 7 และ 18 ของการฟักไข่มีค่าเฉลี่ยอัตราการผสมติดร้อยละ 94.47 (มีค่า
ระหว่างร้อยละ 80 ถึง 100) โดยไก่ชนกลุ่มลีลาการชนม้าล่อกับ กลุ่ม ลีลาการชนจิ้ม ตีไ ข่มีการผสมติดร้อยละ 94.86 และ 94.09 ตามลําดับ
ระหว่างกลุ่มมีค่าไม่แตกต่างกันทางสถิติ (P>0.05) ดังตารางที่ 6 ค่าอัตราการผสมติดของไข่ไก่ชน TFC, F1 ที่ศึกษาครั้งนี้มากกว่าไก่ชน TFC, F0
ที่มีค่าร้อยละ 88.16 ทั้งนี้อาจเป็นผลจากพันธุกรรมของไก่และอาจเป็นผลจากอากาศช่วงเลี้ยงทดลองในปี 2555 ถึง 2556 ค่อนข้างเย็นสบายกว่า
ปี 2554 ถึง 2555 ซึ่งเลี้ยงทดสอบไก่ชน TFC, F0 จึงอาจมีผลให้ค่าการผสมติดในครั้งนี้มีค่าสูงขึ้น นอกจากนี้อัตราการผสมติดของไข่ไก่ชน TFC,
F1 ยัง มีค ่า สูง กว่า รายงานของอํ า พลและคณะ (2548) ที ่พ บว่า ไก่เ หลือ งหางขาวมีอ ัต ราผสมติด ร้อ ยละ 87.61 ซึ ่ง เป็น สถานที ่เ ลี ้ย งไก่ข อง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีเหมือนกัน
อัตราการฟักออก ผลการทดสอบค่าเฉลี่ยอัตราการฟักออกของไข่ไก่ชน TFC, F1 กลุ่มลีลาการชนม้าล่อกับกลุ่มลีลาการชนจิ้มตีมีค่าการ
ฟักออกซึ่งคํานวณจากไข่ที่ผสมติดเป็นร้อยละ 96.07 และ 92.22 ตามลําดับ ระหว่างกลุ่มมีค่าแตกต่างกันแต่ไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ (P>0.05) โดย
ทั้งฝูงมีอัตราฟักออกร้อยละ 94.15 (มีค่าระหว่างร้อยละ 77.78 ถึง 100) ใกล้เคียงกับไชยา (2542) ที่รายงานว่า ไก่พื้นเมืองฤดูหนาวมีการฟักออก
ร้อยละ 94 และยังสูงขึ้นจากไก่ชน TFC, F0 ที่มีค่าร้อยละ 89.62 (อําพล, 2555ก) และสูงกว่าไก่พื้นเมืองไทยแท้พันธุ์เหลืองหางขาวที่มีอัตราการ
ฟักออกร้อยละ 82.63 ซึ่งอาจเป็นผลจากอิทธิพลของอากาศหนาวดังที่กล่าวมาแล้ว และอาจมีผลมาจากไก่พันธุ์พม่าที่ยังมีความเป็นไก่ป่าและมี
พฤติกรรมการฟักลูกที่ดี ซึ่งถือว่าเป็นลักษณะเด่นหนึ่งของไก่ชนลูกผสมเทพสตรี ซึ่งน่าจะเหมาะสมกับการให้เกษตรนําไปเลี้ยง
จํานวนลูกไก่ที่เกิดจากไก่ชน TFC, F1 ในครอกที่ 1 ของการเลี้ยงลูกมีจํานวนทั้งสิ้น 162 ตัว เฉลี่ย 8.10 ตัวต่อแม่ โดยเป็นกลุ่มลีลาการ
ชนม้าล่อจํานวนเฉลี่ย 7.60 ตัวและกลุ่มลีลาการชนจิ้มตีเฉลี่ย 8.60 ตัว ผลการทดสอบค่าเฉลี่ยจํานวนลูกไก่ที่เกิดจากไก่ชน TFC, F1 ระหว่างกลุ่ม
ไม่มีความแตกต่างกันในทางสถิติ (P>0.05) ดังตารางที่ 6 ผลการทดลองชี้ให้เห็นว่าไก่ชน TFC, F1 ให้ลูกจํานวนตัวมากกว่าไก่ต้นตระกูล (TFC,
F0) ที่มีจํานวนเฉลี่ย 6.65 ตัวต่อแม่ หรือไก่ชน TFC, F1 สามารถให้ลูกดกกว่าไก่ชน TFC, F0 ถึงร้อยละ 17.90 ซึ่งเป็นลักษณะที่ดี และเป็น
ปริมาณการให้ลูกต่อครอก (ตับ) ใกล้เคียงกับไก่พื้นเมืองไทยที่มีจํานวน 8.19 ตัวต่อครอก
น้ําหนักตัวลูกไก่แรกเกิด ไก่ชน TFC, F1 ให้ลูกเป็นไก่ชน TFC, F2 แรกเกิดทั้งฝูงมีน้ําหนักตัวเฉลี่ย 28.70 กรัมต่อตัว โดยมีค่าน้ําหนักตัว
แรกเกิดระหว่าง 26.27 ถึง 32.88 กรัมต่อตัว ซึ่งน้ําหนักตัวแรกเกิดของไก่ชน TFC, F2 มีค่าน้อยกว่าไก่ชน TFC, F1 เล็กน้อย (ค่าเฉลี่ย 29.04
กรัมต่อตัว น้ําหนักตัวแรกเกิดระหว่าง 25.00 ถึง 30.60 กรัมต่อตัว) แต่มีค่าสูงสุดต่ําสุดดีกว่า ทั้งสองกลุ่มที่จัดแบ่งตามลีลาการชนมีน้ําหนักตัว
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ใกล้เคียงกันคือ 28.18 ถึง 29.22 กรัมต่อตัว (P>0.05) ดังแสดงในตารางที่ 6 ผลการศึกษาครั้งนี้ชี้ให้เห็นว่า การผสมแบบใกล้ชิดมีผลทําลูกไก่แรก
เกิดมีน้ําหนักตัวลดลง ดัง นั้นหากจะพัฒนาต่อไปต้องคัดเลือกพ่อแม่พันธุ์ให้มีน้ําหนักตัว ต่ําสุดมากกว่าค่าเฉลี่ยของน้ําหนักตัวไก่ช น TFC, F1 ที่
นํามาเป็นพ่อแม่พันธุ์ครั้งนี้ ซึ่งอาจจะช่วยเพิ่มน้ําหนักตัวแรกเกิดของลูกไก่ให้สูงขึ้นและใกล้เคียงกับไก่พื้นเมืองไทยพันธุ์เหลืองหางขาวที่มีน้ําหนัก
ตัวแรกเกิด 29.58 กรัม
อัตราการเลี้ยงรอด ฝูงลูกไก่ชน TFC, F2 จากแรกเกิดถึงอายุ 1 สัปดาห์ ที่มีแม่ไก่ชน TFC, F1 เลี้ยงมีค่าเฉลี่ยร้อยละ 92.96 โดยกลุ่ม
ลีลาการชนม้าล่อมีค่าอัตราการเลี้ยงรอดร้อยละ 91.28 ต่ํากว่ากลุ่มลีลาลีลาการชนจิ้มตีที่มีค่าร้อยละ 94.64 แต่ไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ (P=0.40)
ดังตารางที่ 6 ค่าอัตราการเลี้ยงรอดของฝูงลูกไก่ชน TFC, F2 สูงกว่าค่าอัตราการเลี้ยงรอดของฝูง ไก่ชน TFC, F1 ที่มีแม่ไก่ชน TFC, F0 เลี้ยงดู
ซึ่ง มีค่าร้อยละ 90.00 (อําพล, 2555ก) อย่างไรก็ตามการศึกษาครั้ง นี้ยังพบจุดด้อยของการเลี้ย งลูกไก่โดยให้แม่ไก่ดูแล คือ มีอัตราการตาย
ประมาณร้อยละ 7 ซึ่งค่อนข้างสูง และสูงกว่าการนํามากกด้วยหลอดไฟที่มีอัตราการตายประมาณร้อยละ 4 ซึ่งปัญหาการตายของลูกไก่ที่พบ คือ
ตายโคม โดยสามารถเจาะเปลือกแล้วแต่ออกจากฟองไข่ไม่ได้ ตายเพราะแม่ไก่เหยียบทับในรัง และตายเพราะแม่ไก่จิกเอง อย่างไรก็ตามปัญหานี้
เกิดกับไก่ในชั่วอายุที่ 1 แล้วและการวิจัยนี้ได้พยายามปรับปรุง โดยนําลูกไก่และแม่ไก่ออกจากรั้งในตอนเย็น ใช้รังที่มีขนาดใหญ่กว่าตัวแม่ไก่แล้ว
จึงทําให้ค่าการตายลดลงจากไก่ชน TFC, F1
สมรรถภาพการเจริญเติบโตไก่ชนลูกผสมเทพสตรี ชั่วอายุที่ 2
การศึกษาสมรรถภาพการเจริญเติบโตไก่ชนลูกผสมเทพสตรี ชั่วอายุที่ 2 (TFC, F2) แบ่งกลุ่มปัจจัยศึกษาตามลีลาการชน คือ กลุ่มลีลา
การชนม้าล่อและกลุ่มลีลาการชนจิ้มตี พบว่าทั้งสองกลุ่มมีจํานวนไก่เข้าทดสอบเป็นจํานวน 76 ตัว และ 86 ตัว ตามลําดับ ซึ่งไม่แตกต่างกันในทาง
สถิติ (P>0.05) ดังแสดงในตารางที่ 7 ลักษณะของไก่ชน TFC, F2 แต่ละช่วงอายุแสดงดังภาพที่ 1 ค่าสมรรถภาพการเจริญเติบโตแต่ละช่วงอายุ
ของไก่ชน TFC, F2 มีดังนี้
ช่วงอายุ 0 ถึง 6 สัปดาห์ ไก่ชน TFC, F2 มีน้ําหนักตัวเฉลี่ยแรกเกิด 28.70 กรัมต่อตัว และน้ําหนักตัวเมื่ออายุ 6 สัปดาห์ 279.37 กรัมต่อ
ตัว ปริมาณอาหารที่กินช่วงนี้ 14.61 กรัมต่อตัวต่อวัน อัตราการเจริญเติบโตต่อวันมีค่า 5.97 กรัมต่อตัว ประสิทธิภาพการใช้อาหาร 2.57 เมื่อ
ทดสอบค่าเฉลี่ยสมรรถภาพการเจริญเติบโตตามกลุ่มลีลาการชนของไก่ชน TFC, F2 แต่ละลักษณะไม่มีความแตกต่างกันในทางสถิติ (P>0.05) ดัง
ตารางที่ 7 ผลการทดลองชี้ให้เห็นว่า ไก่ชน TFC, F2 มีน้ําหนักตัวแรกเกิดและน้ําหนักตัวเมื่ออายุ 6 สัปดาห์ลดลงจากไก่ชน TFC, F1 ที่มีค่า
น้ําหนักตัวแรกเกิด 29.03 กรัมต่อตัว และน้ําหนักตัวเมื่ออายุ 6 สัปดาห์ 418.36 กรัม ปริมาณอาหารที่กินช่วงอายุ 0 ถึง 6 สัปดาห์ ลดลงจากไก่
ชน TFC, F1 ที่มีค่า 20.67 กรัม ต่อ ตัว ต่อ วัน อัต ราการเจริญ เติบ โตต่อ วัน มีค่า ลดลงจากไก่ช น TFC, F1 ที่มีค่า 9.28 กรัม ต่อ ตัว และค่า
ประสิทธิภาพการใช้อาหารมีค่าสูงกว่าไก่ชน TFC, F1 ที่มีค่า 2.37 (อําพล, 2555ก) ทั้งนี้น่าจะเป็นเพราะไก่ชน TFC, F1 บางส่วนเกิดจากการให้
ไข่ของไก่ TFC, F0 ที่ไม่ใช่การให้ไข่ครั้งแรกจึงมีน้ําหนักตัวสูงกว่า นอกจากนี้อาจเป็นอิทธิพลของการผสมเลือดชิดจึงทําให้ไก่ชน TFC, F2 มีค่า
สมรรถภาพการเจริญเติบโตลดลง การศึกษาพบว่า น้ําหนักตัวเมื่ออายุ 6 สัปดาห์ของไก่ชน TFC, F2 มีค่าต่ํากว่า 370 กรัมในไก่พื้นเมืองไทย ต่ํา
กว่าไก่พื้น เมือ งพัน ธุ์เ หลืองหางขาวที่มีน้ําหนัก 470 กรัม (กองบํา รุง พันธุ์สัตว์, 2553) และต่ํา กว่า ไก่พื้น เมืองพันธุ์ป ระดู่หางดํา 480.87 กรัม
ถึงแม้ว่า ปริมาณอาหารที่กิน ของไก่ชน TFC, F2 ในการศึกษาครั้ง นี้ที่เ ลี้ย งทั้งแม่ไ ก่และลูก ไก่ด้ว ยกันตลอด 6 สัปดาห์แรกจะมีค่า น้อยกว่าทุก
รายงานที่กล่าวมา แต่ค่าประสิทธิภาพการใช้อาหารของการศึกษาครั้งนี้จัดว่ามีค่าสูงและสูงกว่า 2.48

ตารางที่ 7 สมรรถภาพการเจริญเติบโตไก่ชนลูกผสมเทพสตรี ชั่วอายุที่ 2
รายการ
จํานวนตัวไก่ทั้งหมด
จํานวนตัวเฉลี่ยต่อครอก
ช่วงอายุ 0 ถึง 6 สัปดาห์
น้ําหนักตัวแรกเกิด (กรัม)
น้ําหนักตัวที่อายุ 6 สัปดาห์ (กรัม)
น้ําหนักที่เพิ่ม (กรัม/ตัว)
ปริมาณอาหารที่กิน (กรัม/ตัว/วัน)
อัตราการเจริญเติบโตต่อวัน (กรัม/ตัว)
ประสิทธิภาพการใช้อาหาร
ช่วงอายุ 7 ถึง 12 สัปดาห์
น้ําหนักตัวที่อายุ 12 สัปดาห์ (กรัม)
น้ําหนักที่เพิ่ม (กรัม)
ปริมาณอาหารที่กิน (กรัม/ตัว/วัน)
อัตราการเจริญเติบโตต่อวัน (กรัม/ตัว)
ประสิทธิภาพการใช้อาหาร

กลุ่มลีลาม้าล่อ
x ±SD
76.00
7.60±1.58
29.22±1.54
288.94±49.25
259.72±49.31
15.79±2.41
6.18±1.17
2.71±0.67
724.46±100.13
435.52±71.54
44.23±9.19
10.31±1.61
4.88±2.00
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กลุ่มลีลาจิ้มตี
x ±SD
86.00
8.60±2.37

0.28

28.18±1.86
269.79±29.02
241.61±28.50
13.42±2.88
5.75±0.68
2.43±0.69

0.19
0.30
0.33
0.06
0.33
0.38

697.15±89.56
427.36±80.20
43.32±5.50
10.14±1.95
4.71±1.14

0.53
0.81
0.79
0.83
0.82

sig.
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ตารางที่ 7 (ต่อ)
รายการ

กลุ่มลีลาม้าล่อ
x ±SD

ช่วงอายุ 13 ถึง 16 สัปดาห์
น้ําหนักตัวที่อายุ 16 สัปดาห์ (กรัม)
1037.16±116.09
น้ําหนักที่เพิ่ม (กรัม)
312.70±114.03
ปริมาณอาหารที่กิน (กรัม/ตัว/วัน)
55.63±6.31
อัตราการเจริญเติบโตต่อวัน (กรัม/ตัว)
11.98±4.38
ประสิทธิภาพการใช้อาหาร
5.53±2.38
ตลอดช่วงอายุ 0 ถึง 16 สัปดาห์
น้ําหนักแรกเกิด (กรัม)
29.22±1.54
น้ําหนักตัวที่อายุ 16 สัปดาห์ (กรัม)
1037.16±116.09
น้ําหนักที่เพิ่ม (กรัม)
1007.95±117.11
ปริมาณอาหารที่กิน (กรัม/ตัว/วัน)
38.55±4.11
อัตราการเจริญเติบโตต่อวัน (กรัม/ตัว)
9.49±1.29
ประสิทธิภาพการใช้อาหาร
4.37±0.86
x
หมายเหตุ: = ค่าเฉลี่ย SD = ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน sig. = ระดับความแตกต่างทางสถิติ T-test

กลุ่มลีลาจิ้มตี
x ±SD

sig.

1006.41±107.68
309.26±69.34
55.03±3.09
10.66±2.37
5.97±1.81

0.55
0.94
0.79
0.41
0.64

28.18±1.86
1006.41±107.68
978.23±107.48
37.26±1.93
8.85±1.02
4.37±0.62

0.19
0.55
0.56
0.38
0.24
0.99

ภาพที่ 1 ลักษณะไก่ชนลูกผสมเทพสตรี ชั่วอายุที่ 2 แต่ละช่วงอายุ
ช่วงอายุ 7 ถึง 12 สัปดาห์ ไก่ชน TFC, F2 ที่อายุ 12 สัปดาห์ มีน้ําหนักตัวเฉลี่ย 710.81 กรัม ระยะนี้มีน้ําหนักตัวที่เพิ่มขึ้น 431.44 กรัม
การกินอาหาร 43.78 กรัมต่อตัวต่อวัน อัตราการเจริญเติบโตต่อวัน 10.23 กรัม และประสิทธิภาพการใช้อาหาร 4.80 ผลการทดสอบค่าเฉลี่ยแต่
ละลักษณะของสมรรถภาพการเจริญเติบโตระหว่างกลุ่มทดลองมีค่าไม่แตกต่างกันในทางสถิต (P>0.05) เมื่อเปรียบเทียบกับไก่ชน TFC, F1 ที่คัด
มาเป็นพ่อแม่พันธุ์ซึ่งมีน้ําหนักตัวที่อายุ 12 สัปดาห์ 873.64 กรัม ปริมาณอาหารที่กิน 38.06 กรัมต่อตัวต่อวัน อัตราการเจริญเติบโตต่อวัน 12.91
กรัม และประสิทธิภาพการใช้อาหาร 3.07 พบว่าทุกลักษณะของไก่ชน TFC, F2 ด้อยลงกว่าไก่ชน TFC, F1 นอกจากนี้น้ําหนักตัวไก่ชน TFC, F2
ที่อายุ 12 สัปดาห์ยังมีค่าต่ํากว่าไก่พื้นเมืองไทย เช่น ไก่พันธุ์ชี ไก่ประดู่หางดํา ไก่แดง และไก่เหลืองหางขาวที่มีค่า 1,080 1,237 1,105 และ
1,156 กรัม ตามลําดับ และต่ํากว่าไก่ประดู่หางดําเชียงใหม่ 1 ที่มีน้ําหนักตัว 1,235 กรัม
ช่วงอายุ 13 ถึง 16 สัปดาห์ ไก่ชน TFC, F2 ที่อายุ 16 สัปดาห์มีน้ําหนักตัวเฉลี่ย 1021.79 กรัม เป็นน้ําหนักตัวที่เพิ่มขึ้นในระยะนี้
310.98 กรัม การกินอาหาร 55.33 กรัมต่อตัวต่อวัน อัตราการเจริญเติบโตต่อวัน 11.32 กรัม และประสิทธิภาพการใช้อาหาร 5.75 ผลการ
ทดสอบค่าสมรรถภาพการเจริญเติบโตทั้งสองกลุ่มมีค่าแต่ละลักษณะไม่แตกต่างกันทางสถิต (P>0.05) เมื่อเปรียบเทียบกับไก่ชน TFC, F1 ที่คัดมา
เป็นพ่อแม่พันธุ์ ซึ่งมีน้ําหนักตัวที่อายุ 16 สัปดาห์ 1,260.42 กรัม ปริมาณอาหารที่กิน 57.05 กรัมต่อตัวต่อวัน อัตราการเจริญเติบโตต่อวัน 13.56
กรัม และประสิทธิภาพการใช้อาหาร 5.10 พบว่าทุกลักษณะของไก่ชน TFC, F2 ด้อยลงกว่าไก่ชน TFC, F1 ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าการผสมแบบเลือด
ชิดของไก่ TFC, F1 ทําให้ไก่ชน TFC, F1 มีค่าสมรรถภาพการเจริญเติบโตในช่วงอายุ 16 สัปดาห์ลดลง นอกจากนี้น้ําหนักตัวของไก่ชน TFC, F2
ที่อายุ 16 สัปดาห์ยังมีค่าต่ํากว่าไก่พันธุ์ชีที่มีค่า 1,491 กรัม และไก่เหลืองหางขาว 1,612 กรัม ไก่ประดู่หางดําเชียงใหม่ 1 1,621 กรัม (อํานวย
และคณะ, 2554) และต่ํากว่าไก่ชนเวียดนามที่มีน้ําหนักตัวประมาณ 1,900 ถึง 2,000 กรัม
ตลอดช่วงอายุ 0 ถึง 16 สัปดาห์ ไก่ชน TFC, F2 ที่อายุ 16 สัปดาห์มีน้ําหนักตัวเฉลี่ย 1021.79 กรัม ปริมาณอาหารที่กินเฉลี่ย 37.90
กรัมต่อตัวต่อวัน อัตราการเจริญเติบโต 9.17 กรัมต่อตัวต่อวัน ประสิทธิภาพการใช้อาหาร 4.37 ซึ่งมีค่าลดลงจากฝูงไก่ชน TFC, F1 ที่มีน้ําหนักตัว
เมื่ออายุ 16 สัปดาห์เฉลี่ย 1,413.80 กรัมต่อตัว ปริมาณอาหารที่กินเฉลี่ย 45.41 กรัมต่อตัวต่อวัน อัตราการเจริญเติบโต 11.77 กรัมต่อตัวต่อวัน
ประสิทธิภาพการใช้อาหาร 3.70 นอกจากนี้สมรรถภาพการเจริญเติบโตของไก่ชน TFC, F2 ยังมีค่าต่ํากว่ารายงานของดรุณี และคณะ (2551) ที่
พบว่า อัตราการเจริญเติบโตช่วงอายุ 2 ถึง16 สัปดาห์ของไก่ประดู่หางดํา ไก่เหลืองหางขาว ไก่แดง และไก่ชีมีค่าเท่ากับ 15.77 15.39 14.05
และ 14.25 กรัมต่อวัน ตามลําดับ และค่าประสิทธิภาพการใช้อาหารไก่ชน TFC, F2 มีค่าสูงกว่าไก่ประดู่หางดํา ไก่ชี ไก่แดง และไก่เหลืองหางขาว
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ที่มีค่าเฉลี่ย 3.49 4.04 3.76 และ 4.08 ตามลําดับ (P<0.01) ค่าสมรรถภาพการเจริญเติบโตไก่ชน TFC, F2 เมื่อเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มลีลา
การชนพบว่า แต่ละลักษณะตลอด 16 สัปดาห์ที่เลี้ยงไม่มีความแตกต่างกันในทางสถิติ (P>0.05) ดังตารางที่ 7 ผลการทดลองชี้ให้เห็นว่า การผสม
ไก่ชนสามสายเลือดคือ พม่า เวียดนาม และบราซิล ซึ่งเป็นไก่ต้นตระกูล (TFC, F0) จนได้ไก่ชน TFC, F1 และเมื่อนําไก่ชน TFC, F1 ผสมพันธุ์กัน
ต่อแบบใกล้ชิด (Close breeding) จนได้ไก่ชน TFC, F2 ค่าสมรรถภาพการเจริญเติบโตเฉลี่ยของฝูงไก่ชน TFC, F2 ในช่วงอายุ 16 สัปดาห์มีค่า
ลดลงจากไก่ชน TFC, F1 ทุกลักษณะ อย่างไรก็ตามถึงแม้ไก่ชน TFC, F2 จะมีสมรรถภาพการเจริญเติบโตที่อายุ 16 สัปดาห์ต่ํากว่าไก่ชน TFC, F1
และไก่พื้นเมืองไทย แต่ไก่ชน TFC, F2 มีลักษณะเด่น คือ กระดูกหนา มัดกล้ามเนื้อแน่น มีน้ําหนักตัวเฉลี่ยมากกว่าไก่พื้นเมืองภาคเหนือ เช่น ไก่
แม่ฮ่องสอนที่มีน้ําหนักตัว 837 กรัม (กองบํารุงพันธุ์สัตว์, 2546) และบางส่วนมีน้ําหนักตัวมากกว่าไก่ชนพม่าที่น้ําหนักตัวประมาณ 1,178.40 กรัม
(Haitook, 2006) และค่าสมรรถภาพการเจริญเติบโตส่วนมากจัดอยู่ในเกณฑ์ระดับยอมรับได้เมื่อเปรียบเทียบเกณฑ์การคัดเลือกตามมาตรฐาน
ความเป็นเลิศสําหรับไก่ชนสายพันธุ์เทพสตรี ซึ่งคาดว่าจะสามารถนําไก่ชนลูกผสมฝูงนี้มาเลี้ยงต่อไปได้

4. สรุปผล
1) ไก่ชนลูกผสมเทพสตรี ชั่วอายุที่ 1 กลุ่มที่มีคุณภาพการชนดีที่สุด ของฝูง มีค่าเฉลี่ยประสิทธิภาพการสืบ พันธุ์ คือ จํานวนการให้ไ ข่
ครอกแรก 9.60 ฟอง น้ําหนักไข่ 39.41 กรัม การผสมติดร้อยละ 94.48 อัตราการฟักออกร้อยละ 94.12 ให้ลูกครอกแรกมีจํานวน 8.10 ตัว
น้ํา หนัก ตัว แรกเกิด 28.70 กรัม อัต ราการเลี้ย งลูก รอดร้อ ยละ 92.96 มีบ างลัก ษณะประสิท ธิภ าพการสืบ พัน ธุ์ดีก ว่า ไก่ต้น ตระกูล ระหว่า งกลุ่ม
ลีลาการชนม้าล่อและจิ้มตีค่าประสิทธิภาพการสืบพันธุ์แต่ละลักษณะไม่แตกต่างกันในทางสถิต (P<0.05)
2) ไก่ชนลูกผสมเทพสตรี ชั่วอายุที่ 2 กลุ่มลีลาการชนม้าล่อและกลุ่มลีลาจิ้มตี ที่อายุ 16 สัปดาห์มีค่าสมรรถภาพการเจริญ เติบ โตไม่
แตกต่า งกัน ในทางสถิติ (P<0.05) โดยมีค่า เฉลี่ย น้ํา หนัก ตัว แรกเกิด และที่อ ายุ 16 สัป ดาห์ 28.70 และ 1021.79 กรัม ตามลํา ดับ ปริม าณ
อาหารที ่ก ิน 37.91 กรัม ต่อ ตัว ต่อ วัน อัต ราการเจริญ เติบ 9.17 กรัม ต่อ ตัว ต่อ วัน ประสิท ธิภ าพการใช้อ าหาร 4.37 ค่า สมรรถภาพการ
เจริญ เติบ โตไก่ช นลูก ผสมเทพสตรี ชั่ว อายุที่ 2 มีค่า ต่ํา กว่า ฝูง ไก่ช นลูก ผสมเทพสตรี ชั่ว อายุที่ 1 และส่ว นมากจัด อยู่ใ นเกณฑ์ย อมรับ ได้เ มื่อ
เปรียบเทียบกับมาตรฐานความเป็นเลิศสําหรับไก่ชนสายพันธุ์เทพสตรี
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Biodiversity of Birds in Nhong Chang Non Forest, Lopburi province
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Pongsarun Junahum and Kajornsak Jaiyawat
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บทคัดย่อ
ความหลากหลายทางชีวภาพของนกบริเวณป่าหนองช้างนอน อ.โคกสําโรง จ.ลพบุรี ระหว่างเดือนธันวาคม 2555 - กันยายน 2556 มีการสํารวจ
ทั้งสิ้น 12 ครั้ง พบนก 15 อันดับ (Order) 37 ครอบครัว (Family) 53 สกุล (Genus) 71 ชนิด (Species) แบ่งเป็นกลุ่มนก Non-passerine 14 อันดับ (Order)
15 ครอบครัว (Family) 25 สกุล (Genus) 29 ชนิด (Species) และ Passerine 21 ครอบครัว (Family) 28 สกุล (Genus) 42 ชนิด (Species) พบนกจับ
แมลงคิ้วเหลืองซึ่งมีสถานะเป็นนกอพยพหรือนกพลัดหลง เป็นนกหายากมาก นอกจากนี้ก็ยังพบเหยี่ยวนกเขาท้องขาว ซึ่งมีสถานะเป็นนกอพยพ หายากของ
ประเทศไทยในวันเดียวกัน และในบริเวณใกล้เคียงกันในการเดินสํารวจครั้งเดียวกัน ค่าดรรชนีความหลากหลายของนกมีค่า เท่ากับ 3.436
คําสําคัญ: ความหลากหลายทางชีวภาพ นก ป่าหนองช้างนอน

Abstract
Biodiversity of birds at Nhong Chang Non forest, Kok Samrong district, Lopburi province were surveyed between December
2012 - September 2013. From 12 surveys, observed birds. Seventy one were identified and classified as in 15 Orders 37 Families 53
Genus and 71 Species. They are divided in non-passerine 14 Orders 15 Families 25 Genus 29 Species and passerine 21 Families 27
Genus 42 Species. Some milestones of Narcissus Flycatcher, Ficedula narcissina, were found as the same survey and habitat as
Northern Goshawk, Accipiter gentilis, a rare migrant of Thailand. Diversity Index of birds was 3.436.
Keywords: Biodiversity, Birds, Nhong Chang Non forest

1. บทนํา
นกจัดเป็นสัตว์บกมีกระดกสันหลังที่ประสบความสําเร็จในการดํารงชีวิต มีการกระจายตัวได้ในสภาพสังคมป่าที่หลากหลาย การดํารงชีวิต
สัมพันธ์กับต้นไม้และสภาพสังคมป่า มีความสามารถปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมได้เด่นชัด รวดเร็ว จึงเป็นตัวชี้วัดสภาพแวดล้อมและการ
เปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมได้ดีกว่าสัตว์กลุ่มอื่นๆ (สวัสดิ์, 2552) พื้นที่ป่าหนองช้างนอนอยู่ในเขตพื้นที่ตําบลเพนียด อําเภอโคกสําโรง จังหวัดลพบุรี มีสภาพ
เป็นป่าเบญจพรรณผสมกับป่าดิบแล้ง ที่มีพื้นที่เป็นภูเขาเรียงตัวสลับซับซ้อน สภาพพื้นที่โดยรอบป่าเป็นพื้นทีเกษตรกรรม ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ
ทําไร่ ชุมชนที่อาศัยโดยรอบป่าหนองช้างนอนมีวิถีชีวิตของคนในชนบทที่ต้องพึ่งพิงธรรมชาติ ทั้งด้านอาหารป่าพื้นบ้าน ไม้ใช้สอยในครัวเรือน รวมถึงสมุนไพร
จากความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติดังกล่าวอีกทั้งเป็นพื้นที่ที่ชาวบ้านได้ใช้ประโยชน์ควรแก่การเป็นแหล่งศึกษาวิจัยเพื่อแสวงหาองค์ความรู้หรือภูมิ
ปัญญาไทย ดังนั้นการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของนกในบริเวณเขตป่าหนองช้างนอนเป็นแนวทางหนึ่งที่จะช่วยในการอนุรักษ์นก ซึ่งทุกวันนี้นกหลาย
ชนิดประสบปัญหาการอยู่รอด ไม่ว่าจะเป็นการขาดแคลนอาหาร สภาวะอากาศที่แปรปรวน รวมทั้งการกระทําของมนุษย์ที่ส่งผลต่อการอยู่รอดของนกอย่างมาก
ทั้งการกระทําโดยตรง หรือการกระทําโดยอ้อมในรูปแบบที่ทําให้สภาพแวดล้อมและถิ่นอาศัยของนกเปลี่ยนแปลงไป ไม่เพียงแต่นกที่อยู่รอดชุมชนโดยรอบป่ายัง
ได้รับประโยชน์ด้วยเนื่องจากทั้งนกและคนเราต่างก็เป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศที่ต้องพึ่งพาและสัมพันธ์กัน รวมทั้งเพื่อให้ชาวบ้านหรือชุมชนหนองช้างนอนและ
ในบริเวณใกล้เคียง เกิดความตระหนักในคุณค่าและช่วยกันอนุรักษ์ป่า เพื่อการดํารงอยู่ของทรัพยากรที่มีค่าของป่าหนองช้างนอน และพื้นที่ป่าสีเขียวของจังหวัด
ลพบุรีให้คงอยู่ตลอดไป มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความหลากหลายของนกในเขตพื้นที่ป่าหนองช้างนอน อ.โคกสําโรง จ.ลพบุรี

ภาพที่ 1 สภาพป่าหนองช้างนอน ต.เพนียด อ.โคกสําโรง จ.ลพบุรี
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2. วิธีดําเนินการวิจัย
1. สํารวจสภาพพื้นที่จริงและกําหนดเส้นทางสํารวจ (line transect) ภายในบริเวณป่าหนองช้างนอน ซึ่งเป็นเส้นทางบริเวณชายป่า และ
โดยรอบอ่างเก็บน้ําหนองช้างนอน
2. เดินสํารวจเก็บข้อมูลนกตามเส้นทางสํารวจบันทึกข้อมูลนกทั้งที่เห็นตัวและได้ยินเสียงร้องของนก โดยอาศัยอุปกรณ์กล้องส่องทางไกล เก็บ
ข้อมูล 3 ฤดู ฤดูกาลละ 3 เดือน
3. บันทึกภาพนกที่มองเห็นตัว และจํานวนนก
4. จําแนกชนิดและวิเคราะห์ชนิดนกโดยเทียบภาพอ้างอิงจากหนังสือของ จารุจินต์ และคณะ (2550) และ Robson (2008)
5. การวิเคราะห์ข้อมูล
- ความถี่ (Frequency, F) หมายถึงอัตราร้อยละของจํานวนครั้งการสํารวจที่พบนกชนิดนั้นต่อจํานวนครั้งที่ทําการสํารวจ
จํานวนครั้งสํารวจที่พบนกชนิดนั้น x 100
จํานวนครั้งที่สํารวจ
- ดรรชนีความหลากหลายของชนิดพันธุ์ (Diversity index) คํานวณค่าดรรชนีความหลากหลายของชนิดพันธุ์โดยใช้สมการของ
Shannon-Wiener Index ดังนี้
H = -Σsi=1 Pi ln Pi
โดย
H = ค่าดัชนีความหลากหลายของพื้นที่
Pi = สัดส่วนระหว่างจํานวนของพรรณไม้ต่อจํานวนต้นของพรรณไม้ทั้งหมด
S = จํานวนชนิดพรรณไม้ทั้งหมดในแปลงที่ศึกษา
ค่าความถี่ =

3. ผลการทดลองและวิจารณ์ผล
จากการสํารวจนกตามเส้นทางบริเวณชายป่าและโดยรอบอ่างเก็บน้ําหนองช้างนอนระหว่างเดือนธันวาคม 2555 - กันยายน 2556 มีการสํารวจ
ทั้งสิ้น 12 ครั้ง รวมพบนกทั้งสิ้น 71 ชนิด โดยนกที่พบจํานวนมากที่สุดได้แก่ ปรอดหัวสีเขม่า รองลงไปคือ แอ่นพง กระรางหัวหงอก ปรอดสวน อีกา และ
เอี้ยงสาลิกา ตามลําดับ ขณะที่นกที่พบทุกครั้งของการสํารวจคือ ปรอดหัวสีเขม่า และที่พบบ่อยรองลงไปได้แก่ กระรางหัวหงอก จาบคาเล็ก และปรอดสวน
ตามลําดับ ดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 นกที่สํารวจพบในพื้นที่ป่าหนองช้างนอน ระหว่างเดือนธันวาคม 2555 - กันยายน 2556
(จารุจินต์และคณะ, 2550 และ Robson, 2008)
รายชื่อนก
กระจอกตาล Plain-backed sparrow
กระจิ๊ด Warbler
กระจิบหญ้าสีขา้ งแดงRufescentPrinia
กระจิบหญ้าสีนา้ํ ตาล Brown prinia
กระจิบหญ้าอกเทา Grey-breasted prinia
กระติ๊ดขี้หมู Scaly-breasted munia
กระแตแต้แว๊ด Red-wattled Lapwing
กระเบื้องผา Blue Rock-thrush
กระทาทุ่ง(เสียง) Chinese Francolin
กะเต็นอกขาว White-throated Kingfisher
กะปูดเล็ก Lesser Coucal
กะปูดใหญ่ Greater Coucal
กวัก White-breasted Waterhen
กะรางหัวหงอก White-crested Laughingthrush
กะลิงเขียดRufousTreepie
กาแวน Racket-tailed Treepie
กาเหว่า Common Koel
กางเขนบ้าน Oriental Magpie Robin
กางเขนดง White-rumpedShama
กาน้ําเล็ก Little Cormorant
กินปลีดําม่วง Purple Sunbird
กินปลีอกเหลือง Olive-backed Sunbird
นกป่าหูขาว Red Junglefowl
ขมิ้นน้อยธรรมดา Common Iora
เขาชวา ZebraDove
เขาไฟ Red-turtle Dove tranquebarica

ชื่อวิทยาศาสตร์
Passer flaveolus
Phylloscopus sp.
Prinia rufescen
Prinia polychroa
Prinia hodgsonii
Lonchura punctulata
Vanellus indicus
Monticola solitaries
Francolinus pintadeanus
Halcyon smymensis
Centropus bengalensis
Centropus sinensis
Amaurornis phoericurus
Garulax leucolophus
Dendrocitta formosae
Crypsirina temia
Eudynamys scolopacea
Copsychus saularis
Copsychus malabaricus
Phalacrocorax niger
Nectarinia asiatica
Nectarinia jugularis
Gallus gallus
Aegithina tiphia
Geopelia striata
Streptopelia tranquebarica
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จํานวน (ตัว)
11
1
1
1
4
8
11
2
4
1
1
6
1
23
1
7
7
8
1
1
2
7
1
10
11
5

ความถี่ (%)
66.67
8.33
8.33
8.33
33.33
50
58.33
16.67
33.33
8.33
8.33
50
8.33
91.67
8.33
58.33
58.33
66.67
8.33
8.33
16.67
50
8.33
66.67
58.33
33.33
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ตารางที่ 1 (ต่อ)
รายชื่อนก
เขาใหญ่ Spotted Dove
คัดคูแซงแซว Drongo Cuckoo
เค้าแมว Asian Barred Owlet
จับแมลงคิ้วเหลือง Narcissus Flycatcher
จับแมลงตะโพกเหลือง Yellow-rumped Flycatcher
จับแมลงสีน้ําตาล Asian Brown Flycatcher
จับแมลงสีฟ้า Verditer Flycatcher
จาบคาเล็ก Little Green Bee-eater
จาบคาหัวสีส้ม Chestnut-headed Bee-eater
จาบดินอกลาย Puff-throated Babbler
จาบฝนปีกแดง Rufous-winged Bushlark
แซงแซวหงอนขน Hair crested Drongo
แซงแซวสีเทา Ashy Drongo
แซงแซวหางบ่วงใหญ่ Greater Racket-tailed Drongo
เด้าดิน Pipit
ตบยุง Nightjar
แต้วแล้วธรรมดา(เสียง) Blue-winged Pitta
บั้งรอกใหญ่ Green-billed Malkoha
ปรอดสวน Streak-eared Bulbul
ปรอดเหลืองหัวจุก Black-crested Bulbul
ปรอดหัวสีเขม่า Sooty-headed Bulbul
ปรอดทอง Black headed Bulbul
ปากห่าง Asian Openbill
เป็ดแดง Lesser whistling duck
พิราบป่า Rock Pigeon
โพระดกธรรมดา Lineated Barbet
ยางกรอกพันธุ์จีน Chinese Pond-Heron
ยางเปีย Little Egret
แว่นตาขาวสีข้างแดง Chestnut-flanked White-eye
แว่นตาขาวหลังเขียว Japanese White-eye
เหยี่ยวนกเขาชิครา Shikra
เหยี่ยวนกเขาท้องขาว Northern Goshawk
เหยี่ยวปีกแดง Rufous-winged Buzzard
เหยี่ยวผึ้ง Oriental Honey-buzzard
เหยี่ยวแมลงปอขาแดง Collared Falconet
สีชมพูสวน Scarlet-backed Flowerpecker
อีกา Large billed Crow
อีแพรดแถบอกดํา Pied fantail
อีวาปตั๊กแตน Plaintive Cuckoo
อีเสือหลังเทา Grey-backed Shrike
อีเสือหลังแดง Burmese Shrike
เอี้ยงด่าง Asian-pied Starling
เอี้ยงสาริกา Common Myna
เอี้ยงหงอน White vented Myna
แอ่นพง Ashy Woodswallow

ชื่อวิทยาศาสตร์
Steptopelia orientalis
Surniculus lugubris
Glaucidum cuculoides
Ficedula narcissina
Ficedula zanthopygia
Muscicapa dauurica
Eumyias thalassina
Merops orientalis
Merops leschenaultia
Pellornium ruficeps
Mirafra assamica
Dicrurus hottentottus
Dicrurus leucophaeus
Dicrurus paradiseus
Anthus sp.
Caprimulgus sp.
Pitta moluccensis
Phaenicophaeus tristis
Pycnonotus blandfordi
Pycnonotus melanicterus
Pycnonotus aurigaster
Pycnonotus atriceps
Anastomus oscitans
Dendrocygnajavanica
Columba livia
Megalaima lineate
Ardeola bacchus
Egretta garzetta
Zosterops erythropleurus
Zosterops japonicas
Accipiter badius
Accipiter gentili
Butastur liventer
Pernis ptilorhyncus
Microhierax caerulescens
Dicaeum cruentatum
Corvus macrorhynchos
Rhipidura javanica
Cacomantis merulinus
Lanius tephronotus
Lanius collurioides
Sturnus contra
Acridotheres tristis
Acridotheres grandis
Artamus fuscus

จํานวน (ตัว)
9
1
1
2
2
1
4
15
2
2
7
8
3
2
2
2
2
2
22
6
41
4
2
7
10
1
3
1
3
1
3
1
1
3
1
10
19
2
1
2
3
1
16
12
28

ความถี่ (%)
66.67
8.33
8.33
16.67
16.67
8.33
33.33
91.67
16.67
16.67
58.33
50
25
16.67
8.33
16.67
16.67
16.67
83.33
16.67
100
25
16.67
16.67
33.33
8.33
25
8.33
8.33
8.33
25
8.33
8.33
25
8.33
50
50
8.33
8.33
16.67
25
8.33
66.67
58.33
66.67

การสํารวจนี้จะพบนกปรอดหัวสีเขม่า ทุกครั้งของการสํารวจและยังพบในจํานวนมากเมื่อเทียบกับนกชนิดอื่น ซึ่งเป็นตัวชี้วัดสภาพแหล่งอาศัยที่
เป็นป่าผลัดใบ ร่วมกับ ปรอดเหลืองหัวจุก แซงแซว จาบคา และบั้งรอก เป็นต้น (สวัสดิ์, 2552) และยังพบนกกลุ่มที่บ่งชี้สภาพของป่าทุ่งในเมือง ได้แก่ นก
ปรอดสวน เขาชวา เขาใหญ่ เอี้ยงสาลิกา เอี้ยงหงอน กางเขนบ้าน กินปลีอกเหลือง นกพิราบ และสีชมพูสวน เป็นต้น (สวัสดิ์, 2552) ซึ่งเป็นสภาพที่สอดคล้อง
กับพื้นที่สํารวจป่าหนองช้างนอน ที่เป็นป่าโปร่ง ป่าไผ่ใกล้ชุมชน นอกจากนั้นยังพบนกที่เป็นตัวชี้วัดทางนิเวศวิทยาพื้นที่แหล่งน้ํา ได้แก่ ยางเปีย ยางกรอก
ปากห่าง และเป็ดแดง
ในการสํารวจนี้แม้จะพบจํานวนชนิดนกไม่มากนัก แต่ก็มีเรื่องที่น่ายินดีมากคือ พบนกจับแมลงคิ้วเหลืองซึ่งมีสถานะเป็นนกอพยพหรือนกพลัดหลง
เป็นนกหายากมาก และยังพบเหยี่ยวนกเขาท้องขาว ซึ่งมีสถานะเป็นนกอพยพ หายากของประเทศไทยในวันเดียวกันนั้น (ภาพที่ 3) จากการวิเคราะห์ค่าดรรชนี
ความหลากหลายของนกบริเวณพื้นที่ป่าหนองช้างนอนจากการศึกษาครั้งนี้มีค่าเท่ากับ 3.436
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ก

ข

ค

ง

ภาพที่ 2 นกประจําถิ่นที่พบบ่อยของป่าหนองช้างนอน จ.ลพบุรี
ก. ปรอดหัวสีเขม่า ข. กะรางหัวหงอก ค. จาบคาเล็ก ง. ปรอดสวน

ก

ข

ภาพที่ 3 นกอพยพหายากที่พบบริเวณป่าหนองช้างนอน
ก.จับแมลงคิ้วเหลือง ข. เหยี่ยวนกเขาท้องขาว

4. สรุปผล
การศึกษาความหลากหลายทางชีว ภาพของนกบริเ วณป่าหนองช้างนอนระหว่า งเดือนธัน วาคม 2555 - เดือนกันยายน 2556 สํารวจ
ทั้ง สิ้น 12 ครั้ง พบนก 15 อัน ดับ (Order) 36 ครอบครัว (Family) 53 สกุล (Genus) 71 ชนิด (Species) แบ่ง เป็นกลุ่ม นก non-passerine
14 อัน ดับ (Order) 15 ครอบครัว (Family) 25 สกุล (Genus) 29 ชนิด (Species) และ passerine 21 ครอบครัว (Family) 28 สกุล
(Genus) 42 ชนิด (Species) ดรรชนีความหลากหลายของนกเท่ากับ 3.436
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ความหลากหลายของไรโซเบียมโสนในอําเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
Diversity of Sesbania rhizobia in Maharat Districts, Phranakhon Si Ayutthaya Province
สุจิตกัลยา มฤครัฐอินแปลง
Sujidkanlaya Maruekarajtinplaeng
สาขาวิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จ. พระนครศรีอยุธยา
E-mail: Sujidkanlaya@gmail.com โทร085-1981921

บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแยกและศึกษาความหลากหลายของไรโซเบียมโสน ในอําเภอมหาราชจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลการวิจัยพบว่า
ตัวแทนแบคทีเรีย 8 ไอโซเลต ที่สุ่มมาศึกษาเป็นประเภทเพิ่มจํานวนเร็ว ผลิตสารที่มีฤทธิ์เป็นกรดบนอาหาร YMA ที่มีโบรโมไทมัลบลู เป็นอินดิเคเตอร์ พบ
5 ไอโซเลต ที่สามารถเจริญในอาหารที่มี NaCl เข้มข้น 0.3% ได้ (SM017, SM027, SM029, SM036, SM055) ลายพิมพ์ดีเอ็นเอ ของแบคทีเรียทั้ง 8 ไอโซเลต
มีรูปแบบที่แตกต่างกัน เมื่อใช้ CRL-7 เป็นไพร์เมอร์ ในปฏิกิริยา PCR ผลการจําแนกแบคทีเรียทั้ง 8 ไอโซเลต โดยวิธีหาลําดับนิวคลีโอไทด์ 16S rDNA พบว่า
ทั้ง 8 ไอโซเลตจัดอยู่ในสกุล Sinorhizobium
คําสําคัญ: ความหลากหลายทางชีวภาพ ไรโซเบียมโสน

Abstract
The aims of the experiments were to isolate and studied biodiversity of sesbania rhizobia in root nodules growing in the
soil of Maharat district, Phranakhon Si Ayutthaya Province. The results was found that all representative of 8 isolates were fastgrower rhizobia which can produced acidon YMA with Bromothymol blue as indicator. There are 5 isolates could grow in the
medium with containing 0.3% NaCl (SM017, SM027, SM029, SM036, SM055). The fingerprints of 8 bacterial isolates were different.
The sequencing of 16S rDNA of 8 strains revealed all of them were group in to the genus Sinorhizobium
Keywords: Biodiversity, Sesbania Rhizobia

1. บทนํา
โสน (ชื่อวิทยาศาสตร์ Sesbaniacannabina) เป็นพืชตระกูลถั่วจัดอยู่ในจีนัสSesbaniaเป็นไม้ล้มลุกขนาดกลาง ความสูงของต้นโสนที่โตเต็มที่จะ
ประมาณ 2-3 เมตร ลําต้นเปราะ มีกิ่งก้านเล็กน้อย ใบโสนเป็นใบประกอบคล้ายกับใบต้นกระถิน ดอกโสนขนาดจะเล็กและมีสีเหลือง ลักษณะจะคล้ายดอกแค
สภาพที่ชื้นแฉะ ริมคลอง หรือ ริมคูน้ํา เป็นสภาพที่เหมาะสมต่อการเจริญของโสนอําเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจัดเป็นพื้นที่ที่มีการปลูกโสนมากที่สุด
รวมทั้งโสนยังเป็นพืชที่กรมวิชาการเกษตรได้รณรงค์ส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกเพื่อใช้เป็นปุ๋ยพืชสด และเพื่อใช้ในการปรับปรุงโครงสร้างดิน ทั้งนี้เพราะที่ปมราก
และปมที่ลําต้นโสน มีไรโซเบียมอยู่ ซึ่งไรโซเบียมจะสามารถเปลี่ยนไนโตรเจนที่อยู่ในบรรยากาศซึ่งอยู่ในรูปที่พืชไม่สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้ ให้อยู่ในรูป
ไนโตรเจนอินทรีย์ที่พืชสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้ เป็นการเพิ่มปริมาณธาตุไนโตรเจนลงในดิน การศึกษาด้านความหลากหลายของไรโซเบียมในประเทศไทยมีผู้
เคยศึกษาไว้เช่นกัน แต่เป็นการศึกษาไรโซเบียมกับพืชตระกูลถั่วชนิดอื่น ส่วนการศึกษาความหลากหลายของไรโซเบียมโสนยังมีน้อยมาก ไรโซเบียมเป็นแบคทีเรีย
แกรมลบ เซลล์อิสระของไรโซเบียมจะมีรูปร่างแบบแท่ง ขนาดของเซลล์กว้างประมาณ 0.5-0.9 ไมโครเมตร ยาวประมาณ 1.2-3.0 ไมโครเมตร (Jordan, 1984) ไม่
สร้างเอ็นโดสปอร์และเคลื่อนที่ได้โดยใช้แฟลกเจลลา ไรโซเบียมเป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่จัดอยู่ในวง Rhizobiaceae ในภาวะที่เชื้อนี้อาศัยอยู่ร่วมกับพืชตระกูลถั่ว จะ
อยู่ในลักษณะที่ได้ประโยชน์ร่วมกัน (symbiosis) โดยที่ไรโซเบียมจะอาศัยในโครงสร้างของพืชตระกูลถั่วบริเวณปมที่ลําต้น หรือปมที่ราก เมื่อไรโซเบียมเข้าสู่
ระบบรากพืชตระกูลถั่ว ลักษณะเซลล์ของไรโซเบียมจะเปลี่ยนแปลงไปไม่เหมือนกับเซลล์อิสระ โดยที่รูปร่างของเซลล์จะมีได้หลายแบบ เช่น X-shape Y-shape
หรือลักษณะคล้ายรูปดาว เรียกไรโซเบียมที่อาศัยในส่วนปมราก หรือ ปมที่ลําต้นของพืชตระกูลถั่ว ว่าแบคทีรอยด์ (Bacteroid) หลักการที่นิยมใช้อย่างแพร่หลาย
ในการจัดจําแนกไรโซเบียมคือ ความสามารถในการเข้าสร้างปมของไรโซเบียมกับพืชตระกูลถั่ว (Elkan, 1992) ซึ่งหากจําแนกไรโซเบียมด้วยวิธีนี้ไรโซเบียมจะถูก
จําแนกได้เป็น 6 กลุ่ม นอกจากนี้ในการจําแนกกลุ่มไรโซเบียม หากยึดหลักด้านระยะเวลาที่เชื้อใช้ในการเจริญเพิ่มจํานวน จะแบ่งไรโซเบียมออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ
คือ กลุ่มแรกเป็นประเภทเพิ่มจํานวนเร็วและกลุ่มที่สองเป็นประเภทเพิ่มจํานวนช้า โดยที่ไรโซเบียมประเภทเพิ่มจํานวนเร็ว จะใช้เวลาในการเพิ่มจํานวนเป็น 2 เท่า
น้อยกว่า 6 ชั่วโมง มีแฟลกเจลลา 2-6 เส้น มีปริมาณพอลิแซคคาไรด์ภายนอกผนังเซลล์มาก ส่วนไรโซเบียมประเภทเพิ่มจํานวนช้าซึ่งใช้เวลาในการเพิ่มจํานวนเป็น
2 เท่ามากกว่า 6 ชั่วโมง ปัจจุบันความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีชีวโมเลกุลมีมาก จึงมีการนําความรู้ด้านนี้มาประยุกต์ใช้ในการจําแนกไรโซเบียมร่วมกับการใช้
ลักษณะทางสรีรวิทยา และลักษณะทางชีวเคมี (หนึ่ง, 2554) การจําแนกเชื้อโดยการใช้ลักษณะที่หลากหลายนี้ในปัจจุบันนิยมใช้ในการศึกษาความหลากหลายของ
ไรโซเบียมด้วย มีวัตถุประสงค์เพื่อแยกไรโซเบียมโสน จากตัวอย่างดินในอําเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และศึกษาความหลากหลายของเชื้อที่แยกได้

2. วิธีการทดลอง
การแยกไรโซเบียมโสน
นําดินที่เก็บมาจาก 6 ตําบล ในอําเภอมหาราช ได้แก่ ตําบลน้ําเต้า ตําบลเจ้าปลุก ตําบลบางนา ตําบลมหาราช ตําบลโรงช้าง และตําบลบ้านนาใส่
ลงในกระถางที่อบฆ่าเชื้อแล้วกระถางละ 5 กิโลกรัม จากนั้นนําเมล็ดโสนที่เพาะงอกรากแล้วปลูกลงในกระถางๆ ละ 5 เมล็ด รดด้วยสารอาหารสําหรับเลี้ยงโสน
ที่ไม่มีธาตุไนโตรเจน พีเอช 6.8 (Nitrogen free medium) นาน 2 สัปดาห์ แล้วเก็บส่วนปมมาแยกเชื้อ โดยนําปมมาล้างทําความสะอาดด้วยน้ําหลายๆ ครั้ง
จากนั้นแช่ด้วย 95% แอลกอฮอล์ นาน 1 นาที แล้วแช่ด้วยคอลอก 3 นาที แล้วล้างด้วยน้ํากลั่นปลอดเชื้อ 7 ครั้ง นําปมมาผ่าด้วยมีดปลอดเชื้อแล้วใช้ลูปแตะ
บริเวณที่มีชมพูมาขีดลาก (streak) บนอาหารแข็ง YMA (Yeast extract mannital agar) ที่มีคองโก เรด (Congo red) เข้มข้น 25 ไมโครกรัมต่อไมโครลิตร
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เป็นอินดิเคเตอร์ บ่มจานอาหารที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส เมื่อมีแบคทีเรียเจริญให้นํามาขีดลากบนจานอาหาร YMA ใหม่จนกระทั่งได้เชื้อที่บริสุทธิ์ แล้วจึง
เก็บรักษาเชื้อบริสุทธิ์ในหลอดอาหารเอียง YMA เมื่อเชื้อเจริญเต็มที่แล้วให้เก็บไว้ที่ 4 องศาเซลเซียสเพื่อเก็บเชื้อไว้ใช้ในการทดลองขั้นต่อไป
การศึกษาความสามารถในการเจริญ
กระตุ้นแบคทีเรียที่จะศึกษาโดยการขีดลากเชื้อลงบนจานเพาะเชื้อที่มีอาหารเลี้ยงเชื้อสูตร YM ที่มีวุ้นและเติม 25 ไมโครกรัมต่อไมโครลิตร ของ
Congo red บ่มที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 5 วัน ศึกษาลักษณะโคโลนีที่เกิดขึ้น รวมทั้งสังเกตการณ์ปรากฏโคโลนีของเชื้อแบคทีเรีย เมื่อบ่มที่
อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส หากแบคทีเรียสามารถเจริญให้เห็นโคโลนีภายใน 24 ชั่วโมง จะจัดว่าเป็นพวกเจริญเพิ่มจํานวนเร็ว แต่หากแบคทีเรียใช้เวลาใน
การเจริญมากกว่า 24 ชั่วโมง แสดงว่าเป็นพวกเจริญเพิ่มจํานวนช้า
การทดสอบความสามารถในการผลิตสารเมทาบอไลต์
กระตุ้นแบคทีเรียที่ จะศึกษาโดยการขี ดลากเชื้อลงบนจานเพาะเชื้ อที่ มีอาหารเลี้ ยงเชื้อสู ตร YMA ที่ มี 25 ไมโครกรั มต่อ ไมโครลิต ร ของ
Bromthymol blue บ่มที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 5 วัน ศึกษาความสามารถในการผลิตสารเมทาบอไลต์ของแบคทีเรียโดยสังเกตการ
เปลี่ยนสีของอาหารเลี้ยงเชื้อ หากมีการเปลี่ยนสีจากสีเขียวเป็นสีเหลือง แสดงว่าแบคทีเรียนั้นสร้างสารที่มีฤทธิ์เป็นกรด แต่หากอาหารเลี้ยงเชื้อเปลี่ยนสี
จากสีเขียวเป็นสีน้ําเงินเข้มแสดงว่าแบคทีเรียนั้นสร้างสารที่มีฤทธิ์เป็นด่าง
การทดสอบความสามารถในการเจริญในอาหารที่มีโซเดียมคลอไรด์
กระตุ้นแบคทีเรียที่จะศึกษาโดยการขีดลากเชื้อลงบนจานเพาะเชื้อที่มีอาหารเลี้ยงเชื้อสูตร YMA ที่มี 25 ไมโครกรัมต่อไมโครลิตร ของ Congo
red บ่มที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 5 วันจากนั้นถ่ายเชื้อลงในอาหารเหลว YM ที่มีความเข้มข้นของ NaCl 0.3% แล้วนําไปบ่มที่อุณหภูมิ 30
องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24-48 ชั่วโมง สังเกตการเจริญของเชื้อในอาหารเหลวโดยการตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงลักษณะของอาหารเลี้ยงเชื้อ หากพบว่า
อาหารเลี้ยงเชื้อขุ่นแสดงว่าเชื้อทดสอบสามารถเจริญได้ แต่หากอาหารเลี้ยงเชื้อมีสีใสแสดงว่าเชื้อทดสอบไม่สามารถเจริญได้
การสกัดดีเอ็นเอ
กระตุ้นแบคทีเรียที่ต้องการสกัดดีเอ็นเอ โดยการขีดลากเชื้อลงบนจานเพาะเชื้อที่มีอาหารแข็งเลี้ยงเชื้อสูตร YM ที่มีคองโก เรด เข้มข้น 25
ไมโครกรัมต่อไมโครลิตร บ่มที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 5 วัน และใส่แบคทีเรีย 1 ลูป ลงในอาหาร YM ปริมาตร 50 มิลลิลิตร เลี้ยงบนเครื่อง
เขย่าที่ความเร็ว 200 รอบ/นาที เป็นเวลา 3 วัน เก็บเซลล์โดยนําสารละลายเชื้อมาปั่นเหวี่ยงที่ความเร็ว 4,000 รอบต่อนาที เป็นเวลา 10 นาที เทส่วน
น้ําใสทิ้ง ล้างเซลล์ด้วย 0.85% Normal saline 1 มิลลิลิตร 2 ครั้ง นําไปปั่นเหวี่ยงที่ความเร็ว 7,000 รอบต่อนาที นาน 5 นาที จากนั้นทําให้เซลล์แตก
โดยบ่มกับ 80 ไมโครลิตร ไลโซไซม์ ในนํากลั่น เติม 10% SDS20 ไมโครลิตรและ Tris-EDTA 400 ไมโครลิตร ผสมให้เข้ากันบ่มไว้ที่อุณหภูมิ 37 องศา
เซลเซียส นาน 1 ชั่วโมง แล้วนํามาให้ความร้อนสลับความเย็นที่อุณหภูมิ 80 และ -20 องศาเซลเซียส ครั้งละ 5 นาที จํานวน 2 รอบ แล้วเติม
DNAzol®(Invitrogen) 250 มิลลิ ลิตร ผสมให้เ ข้ากัน นําไปปั่นเหวี่ ยงที่ ความเร็ว 10,000 รอบต่อนาที นาน 10 นาที นําส่วนน้ําใสใส่ในหลอด
Eppendrof หลอดใหม่ และเติม absolute ethanol 500 ไมโครลิตร ผสมให้เข้ากันโดยพลิกหลอดขึ้นลงอย่างเบาๆ และบ่มไว้ที่อุณหภูมิ -20 องศา
เซลเซียส เป็นเวลา 30 นาที นําไปปั่นเหวี่ยงที่ 10,000 รอบต่อนาที เป็นเวลา 10 นาทีเทส่วนน้ําใสทิ้งแล้วเติม 70% ethanol ทําให้แห้งเติมน้ํากลั่น
ปลอดเชื้อ 20 ไมโครลิตร วิเคราะห์ปริมาณและคุณภาพของดีเอ็นเอโดยนําไปวัดค่าการดูดกลืนแสงที่ 260 และ 280 นาโนเมตร และวิธี Agarose gel
electrophoresis (0.8% agarose) ตามวิธีมาตรฐาน
การหาลายพิมพ์ดีเอ็นเอ
นําดีเอ็นเอที่สกัดได้ มาหาลายพิมพ์ดีเอ็นเอ โดยวิธี RAPD-PCR ใช้ไพรเมอร์ CRL-7(5' GCCCGCCGCC 3') ซึ่งส่วนผสมปฏิกิริยาพีซีอาร์
ประกอบด้วย 10X PCR buffer 2 ไมโครลิตร 10mM dNTPs 2 ไมโครลิตร,10mM primer 0.2 ไมโครลิตร, Taq polymerase (5U.µl-1) 0.2 ไมโครลิตร,
DNA template 1 ไมโครลิตร, และน้ํากลั่นปลอดเชื้อเพื่อปรับให้ปริมาตรสุดท้ายเป็น 20 ไมโครลิตรโดยใช้โปรแกรมของปฏิกิริยาพีซีอาร์ คือ 95 องศา
เซลเซียส 15 วินาที, 55 องศาเซลเซียส 30 วินาที 72 องศาเซลเซียส 90 วินาทีจํานวน 5 รอบ และ 95 องศาเซลเซียส 15 วินาที 60 องศาเซลเซียส 30
วินาที, 72 องศาเซลเซียส 90 วินาทีจํานวน 25 รอบ ตามด้วย 72 องศาเซลเซียส 10 นาที เมื่อได้ผลิตภัณฑ์พีซีอาร์แล้วนํามาแยกโดยใช้วิธี agarose gel
electrophoresis (1.25% agarose gel) ตามวิธีมาตรฐาน
การหาลําดับนิวคลีโอไทด์
ใช้วิธีพีซีอาร์โดยตัวอย่างจะถูกวิเคราะห์ที่บริษัท แมคโครเจน (Macrogen) ประเทศเกาหลี โดยใช้ไพร์เมอร์ 27f และ 1492r โปรแกรมปฏิกิริยา
พีซีอาร์ คือ 94 องศาเซลเซียส 45 นาที, 55 องศาเซลเซียส 60 วินาที 72 องศาเซลเซียส 60 วินาที จํานวน 30 รอบ จากนั้นทําให้ผลิตภัณฑ์ PCR ให้
บริสุทธิ์ การหาลําดับนิวคลีโอไทด์จะใช้ไพร์เมอร์4 ชนิด และมีลําดับนิวคลีโอไทด์ ดังนี้
27F : AgAgTTTgA TCM TGG CTC Ag
1492R : TAC ggY TAC CTT gTTACg ACT T
518F : CCA gCAgCCgCggTA ATA Cg
800R : TAC CAggg T ATC TAA TCC

3. ผลการทดลองและวิจารณ์ผล
ผลการศึกษาคุณสมบัติทางสรีรวิทยาของแบคทีเรียที่แยกจากปมโสน
ผลการศึกษาคุณสมบัติเบื้องต้นของแบคทีเรีย 8 ไอโซเลต ได้ผลดังตารางที่ 1 โดยพบว่าทั้ง 8 ไอโซเลต จัดเป็นเชื้อประเภทเพิ่มจํานวนเร็ว
ผลิตสารที่มีฤทธิ์เป็นกรด บนอาหาร YMAที่เติม 25 ไมโครกรัมต่อไมโครลิตร ของ bromthymol blueมี5 ไอโซเลต ที่เจริญในอาหารที่มีความเข้มข้นของ
NaCl 0.3% ได้ คือ ไอโซเลต SM017, SM027, SM029, SM036 และ SM055
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ตารางที่ 1 คุณสมบัติเบื้องต้นของแบคทีเรียที่แยกจากปมรากโสน

รหัสเชื้อ
การเจริญ1
การผลิตสารเมทาบอไลต์2
การเจริญเมือ่ มี NaCl (เข้มข้น 0.3%)3
SM002
F
A
SM011
F
A
SM017
F
A
+
SM027
F
A
+
SM029
F
A
+
SM036
F
A
+
SM049
F
A
SM055
F
A
+
หมายเหตุ: 1 การเจริญเพิ่มจํานวน: S หมายถึง การเจริญเพิ่มจํานวนช้า, F หมายถึง การเจริญเพิ่มจํานวนเร็ว
2 การผลิตสารเมทาบอไลต์: A หมายถึง ผลิตสารที่มีฤทธิ์เป็นกรด, K หมายถึงผลิตสารที่มีฤทธิ์เป็นด่าง
3 การเจริญในอาหารที่มี NaCl: - หมายถึง เชื้อทดสอบไม่เจริญ, + หมายถึงเชื้อทดสอบมีการเจริญ

ผลการศึกษาลายพิมพ์ดีเอ็นเอด้วยเทคนิค RAPD-PCR
รูปแบบที่เกิดจากการใช้เทคนิค RAPD-PCR โดยใช้ CRL-7 เป็นไพร์เมอร์ (ภาพที่ 1) พบว่าลายพิมพ์ดีเอ็นเอของแบคทีเรียทั้ง 8 ไอโซเลตมี
รูปแบบที่แตกต่างกันโดยรูปแบบลายพิมพ์ดีเอ็นเอของไอโซเลต SM002 และ ไอโซเลต SM011 มีความคล้ายกันมาก แตกต่างกันเพียงลายพิมพ์ดีเอ็นเอ
ของไอโซเลต SM002 จะไม่ปรากฏผลิตภัณฑ์พีซีอาร์ที่ขนาด 1100 bp ในขณะที่ลายพิมพ์ดีเอ็นเอของไอโซเลต SM011 จะปรากฏผลิตภัณฑ์พีซีอาร์ที่
ตําแหน่งนี้อย่างชัดเจน ในทํานองเดียวกันเมื่อเปรียบเทียบรูปแบบลายพิมพ์ดีเอ็นเอของไอโซเลต SM029 และ SM049 พบว่า ลายพิมพ์ดีเอ็นเอของไอ
โซเลต SM029 จะปรากฏผลิตภัณฑ์พีซีอาร์ที่ตําแหน่ง 450 bpและ 500 bpในขณะที่ลายพิมพ์ดีเอ็นของไอโซเลต SM049 การปรากฏผลิตภัณฑ์พีซีอาร์
ที่ตําแหน่งต่างๆ จะคล้ายคลึงกับลายพิมพ์ดีเอ็นเอของไอโซเลต SM029 ในขณะที่ที่ตําแหน่ง 450 bpและ 500 bpไม่ปรากฏผลิตภัณฑ์พีซีอาร์จาก
ลักษณะของรูปแบบลายพิมพ์ดีเอ็นเอที่เกิดขึ้นนี้ แสดงให้เห็นว่ามีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น ส่วนรูปแบบลายพิมพ์ดีเอ็นเอของไอโซเลตอื่นๆ ได้แก่ SM017,
SM027, SM036 และ SM055 มีรูปแบบลายพิมพ์ดีเอ็นเอที่แตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัด

ภาพที่ 1 รูปแบบลายพิมพ์ดีเอ็นเอของแบคทีเรีย โดยวิธี RAPD-PCR เมื่อใช้ไพร์เมอร์CRL-7
จากรูปแบบลายพิมพ์ดีเอ็นเอของเชื้อทดสอบที่เกิดขึ้นในงานวิจัยนี้ (ภาพที่ 1) พบว่ามีความแตกต่างกันของลายพิมพ์เล็กน้อยดังกล่าวแล้วข้างต้น
แสดงให้เห็นถึงความแตกต่างกันในระดับจีโนมซึ่งมีความสอดคล้องกับงานวิจัย ของ Young and Cheng (1998) ที่ศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของไร
โซเบียมโดยใช้วิธีRAPD ตรวจสอบความแตกต่างในระดับจีโนมของเชื้อพวกเจริญเร็ว เปรียบเทียบกับพวกเจริญช้า โดยการสังเกตการปรากฏผลิตภัณฑ์พีซีอาร์ที่
อาจพบชิ้นส่วนหนึ่งในบางสายพันธุ์ แต่ในบางสายพันธุ์จะไม่พบชิ้นส่วนนั้น เช่นกัน

ผลการจําแนกสายพันธุ์แบคทีเรียโดยการหาลําดับนิวคลีโอไทด์บริเวณ 16S rDNA
ผลการจําแนกสายพันธุ์ โดยการหาลําดับนิวคลีโอไทด์บริเวณ 16S rDNA พบว่า แบคทีเรียทั้ง8 ไอโซเลต ที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้สามารถจําแนกได้เป็น
จุลินทรีย์ที่จัดอยู่ในจีนัสSinorhizobiumทั้งหมด (ตารางที่ 2) แต่แตกต่างสายพันธุ์กัน ไอโซเลต SM002 และSM027 จําแนกได้เป็น Sinorhizobium sp. ไอโซเลต
SM011 และ SM017จําแนกได้เป็น Sinorhizobiumchiapanecum ไอโซเลต SM029 SM036 SM049 และ SM055 จําแนกได้เป็น Sinorhizobiumsaheliผลจาก
การจําแนกแบคทีเรียที่แยกจากปมรากโสนนี้มีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ Shamaet al., (2005) ที่ศึกษาการเข้าสร้างปมของไรโซเบียมกับโสนพันธ์ต่างๆ ที่
นักวิจัยพบว่าสายพันธุ์ของไรโซเบียมที่เข้าสร้างปมกับรากโสนได้ มี 3 สายพันธุ์ คือ Sinorhizobiumsaheli, S. meliloti, Rhizobium huautlenseและยัง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ Boivinet al., (1997) ที่พบว่าสายพันธุ์ของไรโซเบียมที่เข้าสร้างปมรากกับโสนได้แก่ สายพันธุ์ S. saheliและ สายพันธุ์ S. terangabv.
Sesbaniae
เมื่อนําข้อมูลที่ได้จากการเปรียบเทียบลําดับนิวคลีโอไทด์บริเวณ 16S rDNAมาสร้าง Phylogenetic Tree โดยการเปรียบเทียบข้อมูลที่ได้จาก
งานวิจัยนี้กับสายพันธุ์อ้างอิงที่มีอยู่ใน GenBank (ภาพที่ 2) พบว่า ไอโซเลต SM049, SM055, SM036, SM027 และ SM029 จัดอยู่ในกลุ่มย่อยเดียวกัน
(Cluster) และมีความสัมพันธ์ทางวิวัฒนาการที่ใกล้ชิดกับสายพันธุ์ S. saheli ส่วนไอโซเลต SM002, SM011 และ SM017 จัดอยู่ในกลุ่มย่อยอีกกลุ่มหนึ่ง ซึ่งมี
ความสัมพันธ์ทางวิวัฒนาการที่ใกล้ชิดกับ S. chaipanecum
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SM049
41 SM055

SM036
48

Sinorhizobium saheli_AB681161
SM027

56
69 SM029

Sinorhizobium fredii_FJ941846
70

Sinorhizobium xinjiangense_FJ626681

62

Sinorhizobium americanus_AF506513
65

Sinorhizobium k ummerowiae_NR_042720
Sinorhizobium k ostiense_NR_042484
Sinorhizobium chiapanecum_EU286550

41
46

Sinorhizobium terangae_AB681160

99

Ensifer mexicanum_DQ411930

86

SM002

48
84

SM011
SM017
Sinorhizobium arboris_NR_037001

22

Sinorhizobium meliloti_AB535698

100
79

Sinorhizobium medicae_AB535693
99

Rhizobium tropici_FJ189765
Rhizobium lusitanum_GU552881
Rhizobium leguminosarum_FJ449661

74
35

54

Rhizobium etli_JF895754
Rhizobium tibeticum_HM032840

100
25

Rhizobium alamii_GU552885
Rhizobium gallicum_NR_036785

33

Rhizobium galegae_NR_025828.1

40
98

Rhizobium huautlense_AM237359
Mesorhizobium alhagi_JF273849

76

Mesorhizobium ciceri_JN105987
Mesorhizobium loti_AB289613

87
99

100

Mesorhizobium huak uii_FJ491264
Mesorhizobium amorphae_FJ440326

61

Mesorhizobium tianshanense_FJ550310
Mesorhizobium mediterraneum_FJ445384

97
84

Mesorhizobium robiniae_EU849578

Azorhizobium johannae_AY655487
100

Azorhizobium caulinodans_D13948
97
100
100

Methylobacterium rhodesianum_L20850
Methylobacterium zatmanii_L20804
Methylobacterium rhodinum_L20849
Methylobacterium organophilum_M29028

Bradyrhizobium elk anii_GU552899

69
99

94

Bradyrhizobium pachyrhizi_NR_043037
Bradyrhizobium jicamae_AB648991
71 Bradyrhizobium yuanmingense_AB601661

100

97

Bradyrhizobium liaoningense_FJ941843
SAM002

98

Bradyrhizobium canariense_AB195986
96

SAM013

51 Bradyrhizobium japonicum_FJ025098

0.01

ภาพที่ 2 ต้นไม้วิวัฒนาที่เกิดจากการใช้ข้อมูลของบริเวณ 16S rDNAของแบคทีเรีย 8 ไอโซเลต
เปรียบเทียบกับข้อมูลของสายพันธุ์อ้างอิงในฐานข้อมูลของ Gen Bank ที่สร้างโดยวิธี Neighbor-Joining
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ตารางที่ 2 ผลการจําแนกสายพันธุ์ไรโซเบียมโสนโดยการหาลําดับนิวคลีโอไทด์บริเวณ 16S rDNA
รหัส
SM002
SM011
SM017
SM027
SM029
SM036
SM049
SM055

ขนาดของ 16S rDNA
(bp)
1,450
1,445
1,445
1,450
1,410
1,410
1,437
1,437

% ความเหมือนกับลําดับนิวคลีโอไทด์ที่มีอยู่ในฐานข้อมูล
GenBank
99
99
99
99
99
99
99
99

การจําแนก
Sinorhizobium sp.
Sinorhizobiumchiapanecum
Sinorhizobiumchiapanecum
Sinorhizobium sp.
Sinorhizobiumsaheli
Sinorhizobiumsaheli
Sinorhizobiumsaheli
Sinorhizobiumsaheli

4. สรุปผล
ผลจากการแยกแบคทีเรียจากปมรากโสนและศึกษาความหลากหลายของแบคทีเรียที่แยกได้ พบว่า ในงานวิจัยนี้ แยกได้แบคทีเรียที่เป็น
พวกเจริญเพิ่มจํานวนเร็ว และผลิตสารเมทาบอไลต์ที่มีฤทธิ์เป็นกรด ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Sharma, et al., (2010) ที่ศึกษาคุณสมบัติทาง
ชีวเคมีเบื้องต้นของเชื้อไรโซเบียมที่เป็นพวกเจริญเร็ว จะผลิตสารที่มีฤทธิ์เป็นกรด บนอาหาร YMA ที่เติม 25 ไมโครกรัมต่อไมโครลิตร ของ
Bromthymol blue โดยสีของอาหารจะเปลี่ยนเป็นสีเหลือง นอกจากนี้ในงานวิจัยนี้พบว่ามีบางไอโซเลตที่มีคุณสมบัติด้านความสามารถในการเจริญ
ในอาหารที่มี NaCl ได้ ซึ่งคุณสมบัตินี้เป็นคุณสมบัติที่น่าสนใจมาก ทั้งนี้เนื่องจากพื้นที่ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาบางพื้นที่ดินมีความเค็มสูง ดังนั้น
หากสามารถนําเชื้อที่ทนเค็มได้มาผลิตเป็นปุ๋ยชีวภาพ จะส่งผลให้ไม่มีปัญหาเมื่อนําไปใช้ในสภาพแวดล้อมจริง (นันทกร, 2529) ผลจากการศึกษาลาย
พิมพ์ดีเอ็นเอ พบว่า รูปแบบลายพิมพ์ดีเอ็นเอของเชื้อที่ศึกษาครั้งนี้มีรูปแบบลายพิมพ์ที่แตกต่างกัน แต่มีบางไอโซเลตที่รูปแบบของลายพิมพ์แตกต่าง
กันน้อยมาก ทั้งนี้เนื่องมาจากเกิดการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมเพียงเล็กน้อยซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลที่ได้จากการใช้ลําดับนิวคลีโอไทด์ในการจําแนก
เชื้อ ซึ่งพบว่า เป็นเชื้อที่จัดอยู่ในสายพันธุ์เดียวกัน และเมื่อศึกษาด้านความสัมพันธ์ทางวิวัฒนาการของเชื้อโดยการสร้าง Phylogenetic tree พบว่า
เชื้อที่ศึกษาในงานวิจัยนี้ แบ่งได้เ ป็น 2 กลุ่มย่อย ที่มีค วามสัม พันธ์ทางวิวัฒนาการค่อนข้างใกล้ชิดกับสายพันธุ์อ้างอิง ที่แตกต่างกัน ด้านความ
หลากหลายของเชื้อที่แยกได้ในงานวิจัยนี้ พบว่ามีความหลากหลายมาก ทั้งนี้เพราะพบไรโซเบียมมากถึง 3 สายพันธุ์ ได้แก่ Sinorhizobiumsp, S.
chiapanecum และ S. saheli ซึ่งทั้ง 3 สายพันธุ์มีรายงานว่าเป็นกลุ่มไรโซเบียมที่สามารถเข้าสร้างปมกับโสนได้ ทั้งสร้างปมที่ราก และ ปมที่ลําต้น
(Shama, et al., 2005 and Boivin, et al.,1997)
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การคัดเลือกมันที่เหมาะสมเพื่อผลิตเป็นอาหารเพาะเลี้ยงเชื้อ Penicillium sp.
Selection of Appropriate Yam for Use in Penicillium sp. Growth Media
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บทคัดย่อ
ผลการศึกษา พบว่า มันที่เหมาะสมสําหรับเพาะเลี้ยง Penicillium sp. คือ มันเสา และมันนก โดยมีค่าเฉลี่ยขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
โคโลนีเท่ากับ 3.08±0.04 และ 3.26±0.07 เซนติเมตร ตามลําดับ ซึ่งมากกว่าบนอาหาร PDA (สําเร็จรูป) (2.64±0.23 เซนติเมตร) PDA (2548)
(2.86±0.23 เซนติเมตร) และ MEA (2.88±0.05 เซนติเมตร) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p ≤ 0.05) จากนั้นนํามันเสาและมันนก มาหาอัตราส่วน
ที่เหมาะสมของส่วนประกอบในการเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อ Penicillium sp. พบว่า อัตราส่วนที่เหมาะสมระหว่างปริมาณมันและปริมาณน้ําตาล
เดกซ์โทรสที่เหมาะสม คือ มันเสาในอัตราส่วน 200:30 (3.33±0.03 เซนติเมตร) และอัตราส่วนขอมันนกและน้ําตาลเดกซ์โทรส คือ 300:20
(3.09±0.12 เซนติเมตร) ซึ่งอัตราส่วนดังกล่าวเชื้อ Penicillium sp. สามารถเจริญได้ดีกว่าบนอาหารเลี้ยงเชื้อ PDA (สําเร็จรูป) (2.58±0.09
เซนติเมตร) PDA (2548) (2.67±0.09 เซนติเมตร) และ MEA (2.72±0.12 เซนติเมตร) ซึ่งเป็นชุดควบคุมอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p ≤ 0.05)
คําสําคัญ: มันที่เหมาะสม อาหารเลี้ยงเชื้อ มันเสา มันเลือด มันนก

Abstract
The result shown that Man Sao and Man Nok were more suitable to use in culture media compositions for
Penicillium sp. cultivation. The average of colony diameter were 3.08±0.04 and 3.26±0.07 cm., respectively, which were
higher than colony diameter growth in PDA (industrialized) (2.64±0.23 cm.) PDA (2005) (2.86±0.23 cm.) and MEA
(2.88±0.05 cm.). The appropriate ratio of yam to dextrose in culture media was investigated. It was found that colony
diameter growth in Man Sao /dextrose ratio of 200:30 (3.33±0.03 cm.) and Man Nok/dextrose ratio of 300:20 (3.09±0.12
cm.) were higher than colony diameter growth in PDA (industrialized) (2.58±0.09 cm.) PDA (2548) (2.67±0.09 cm.) and
MEA (2.72±0.12 cm.).
Keywords: Appropriate Yam, Growth media, Man sao, Man lead, Man nok

1. บทนํา
อาหารเลี้ยงเชื้อจุลินทรีย์เป็นสิ่งที่จําเป็นสําหรับการเพาะเลี้ยงเชื้อจุลินทรีย์ทุกชนิด ซึ่งจุลินทรีย์แต่ละชนิดมีความต้องการสารอาหารที่
แตกต่างกันออกไป โดยเฉพาะเชื้อ Penicillium sp. ซึ่งจัดเป็นกลุ่มเชื้อราที่มีบทบาทสําคัญ โดยบางชนิดสามารถสร้างสารปฏิชีวนะ Penicillin
เพื่อนํามายับยั้งเชื้อแบคทีเรีย หรือบางชนิดสามารถนํามาใช้ในการผลิตเนยแข็งได้ (วิจัย, 2546) และบางชนิดสามารถนํามาใช้ในอุตสาหกรรมการ
ผลิตสารเคมีประเภทต่างได้ เช่น ใช้ในการผลิต Steroids หรือเป็นแหล่งของการผลิตเอนไซม์ Pectinase สําหรับย่อยสลาย Pectin ได้ ซึ่งในการ
เพาะเลี้ยงดัง กล่าวจึง จํา เป็น ต้อ งใช้อ าหารเลี้ย งเชื้อ ที่เ หมาะสม โดยอาหารเพาะเลี้ย งเชื้อ ราที่ใ ช้กัน อย่า งแพร่ห ลายในห้อ งปฏิบัติก ารทั่ว ไป คือ
อาหารเลี้ยงเชื้อ Potato dextrose agar (PDA) ซึ่งอาหารเลี้ยงเชื้อที่อยู่ในรูปของอาหารสําเร็จรูปจะมีความสะดวกและรวดเร็วในการเตรียม
เพราะเตรียมง่าย ใช้เวลาน้อย แต่มีข้อเสีย คือ ราคาแพง ส่วนอาหารที่เตรียม โดยการต้มน้ําสกัดจากมันฝรั่ง จะใช้เวลาในการเตรียมนานกว่า แต่
การใช้อาหารที่เตรียม โดยการต้มน้ําสกัดจากมันฝรั่ง จะประหยัดต้นทุน เนื่องจากมันฝรั่งสดมีราคาไม่แพงเมื่อเทียบกับการใช้อาหารเลี้ยงเชื้อแบบ
สําเร็จรูป และมันฝรั่งเป็นพืชหัวที่มีคุณค่าทางอาหารและมีสารอาหารที่เชื้อราสามารถนําไปใช้ในการเจริญได้ดี แต่ยังมีมันอีกหลายชนิดที่มีคุณค่า
ทางอาหารและมีสารอาหารที่เ ชื้อราต้องการสําหรับการเจริญ เช่น เดีย วกับ มันฝรั่ง เช่น มัน เลือด มันเสา และมันนก เป็นต้น ซึ่ง มันเหล่านี้มีก าร
สะสมสารอาหารประเภทคาร์โ บไฮเดรต โดยอาหารประเภทคาร์โ บไฮเดรตนี้เ ป็น แหล่ง คาร์บ อนที่สํา คัญ ต่อ การเจริญ ของเชื้อ รา ประกอบกับ
สามารถหาได้ง่ายตามท้องถิ่นและตามท้องตลาดทั่วไป เนื่องจากพืช หัว ดังกล่าวชาวบ้านตามชนบท มักนํามาใช้ป ระโยชน์ในการประกอบอาหาร
เป็นส่วนใหญ่ จึงยังไม่ได้มีการทดลองนํามาใช้ในห้องปฏิบัติการ
จึงมีแนวคิดที่จะนํามันชนิดต่างๆ มาทําเป็นอาหารเพาะเลี้ยงเชื้อรา เพื่อเป็นทางเลือกในการนําวัตถุดิบท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ที่
หลากหลายมากขึ้น และอาจจะเป็นแนวทางหนึ่งในการลดค่าใช้จ่ายสําหรับการซื้ออาหารเพาะเลี้ยงเชื้อราในห้องปฏิบัติการต่อไป
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2. วิธีการทดลอง
2.1 คัดเลือกมันที่เหมาะสมสําหรับใช้เป็นส่วนประกอบอาหารเพาะเลี้ยงเชื้อรา
2.1.1 การเตรียมอาหารเพาะเลี้ยงเชื้อรา นํามันมาปอกเปลือกและล้างให้สะอาด หั่นเป็นชิ้นรูปสี่เหลี่ยมลูกบาศก์ขนาดประมาณ 1 เซนติเมตร
จากนั้นนําไปชั่งน้ําหนัก ตัวอย่างละ 200 กรัม แล้วนําไปต้มในน้ํากลั่นปริมาตร 500 มิลลิลิตร เป็นเวลา 20 นาที แล้วกรองเอาแต่น้ํา พร้อมทั้งปรับ
ปริมาตรด้วยน้ํากลั่นให้ได้ 1,000 มิลลิลิตร ผสมกับน้ําตาลเดกซ์โทรสปริมาณ 20 กรัม และวุ้นปริมาณ 15 กรัม จากนั้นนําไปต้มเพื่อให้วุ้นละลาย และ
นําไปนึ่งฆ่าเชื้อที่อุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส ความดัน 15 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว เป็นเวลา 15 นาที แล้วนํามาเทใส่จานเพาะเชื้อที่ปราศจากเชื้อ จานละ
20 มิลลิลิตร
2.1.2 การเตรียมสปอร์แขวนลอย (spore suspension) ของเชื้อ Penicillium sp. เพาะเลี้ยงเชื้อ Penicillium sp. บนอาหารเลี้ยงเชื้อ
PDA เป็นเวลา 5 วัน จากนั้นใช้น้ํากลั่นที่ผ่านการฆ่าเชื้อแล้ว ปริมาตร 5 มิลลิลิตร เทลงบนผิวหน้าของอาหารเลี้ยงเชื้อที่มีราเจริญอยู่ จากนั้นใช้เข็มเขี่ย
ขูดไปมาเบาๆ เพื่อให้สปอร์ของเชื้อหลุดออก แล้วเก็บสปอร์แขวนลอยโดยการกรองด้วยผ้าขาวบาง พร้อมทั้งใส่ขวดใสที่ทําการฆ่าเชื้อแล้ว
2.1.3 การเปรียบเทียบการเจริญของเชื้อราบนอาหารเลี้ยงเชื้อชนิดต่างๆ นําสปอร์แขวนลอยที่เตรียมจากข้อ 2.1.2 ปริมาตร 20 ไมโครลิตร ใส่
ตรงกลางจานเพาะเลี้ยงเชื้อของอาหารชนิดต่างๆ ที่ใช้ทดสอบ ทําการทดลอง 5 ซ้ํา ต่อสูตรอาหาร แล้วนําไปบ่มที่อุณหภูมิห้อง เป็นเวลา 7 วัน โดยวัด
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางโคโลนีของเชื้อ Penicillium sp. ทุกวัน และสังเกตโคโลนีของเชื้อรา ได้แก่ สี และลักษณะผิวหน้าของโคโลนี

2.2 ศึกษาอัตราส่วนของมันที่เหมาะสมสําหรับใช้เป็นส่วนประกอบในอาหารเพาะเลี้ยงเชื้อรา

นําน้ําที่ได้จากการต้มตัวอย่างมันแต่ละชนิดมาผสมกับส่วนประกอบอื่นๆ ของอาหารเพาะเลี้ยงเชื้อรา โดยกําหนดปัจจัย เป็น 2 ปัจจัย ได้แก่
อัตราส่วนน้ําหนักสดของมัน และน้ําตาลเดกซ์โทรส (ดัดแปลงจากสูตร PDA (2548)) ทั้งหมด 9 สูตร โดยใช้การออกแบบการทดลองแบบเเฟกทอเรียล
3x3 (Factorial experimental design) ดังตารางที่ 1 จากนั้นทําการทดลองเช่นเดียวกับข้อ 2.1 และวัดการเจริญของเชื้อราทุกวัน เป็นเวลา 7 วัน โดย
การวัดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางโคโลนีของเชื้อรา และสังเกตโคโลนีของเชื้อรา ได้แก่ สีของโคโลนี และลักษณะผิวหน้าของโคโลนี (ภัทรสินี, 2550)

ตารางที่ 1 การออกแบบการทดลองแบบแฟกทอเรียล 3x3
น้ําหนักสดมัน (กรัม)
100
200
300

น้ําตาลเดกซ์โทรส (กรัม)
20
100:20
200:20
300:20

10
100:10
200:10
300:10

30
100:30
200:30
300:30

3. ผลการศึกษาและอภิปรายผล
3.1 ผลการคัดเลือกมันที่เหมาะสมสําหรับใช้เป็นส่วนประกอบในอาหารเพาะเลี้ยงเชื้อ Penicillium sp.
จากการวัดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางโคโลนีของเชื้อ Penicillium sp. บนอาหารเลี้ยงเชื้อชนิดต่างๆ ได้แก่ PDA (สําเร็จรูป) PDA (2548) และ
อาหารเลี้ยงเชื้อที่มีมันเลือด มันเสา และมันนกเป็นส่วนประกอบ เป็นเวลา 7 วัน พบว่า การเจริญของเชื้อ Penicillium sp. ในวันที่ 7 บนอาหารเลี้ยงเชื้อที่มี
มันเลือด มันเสา และมันนกเป็นส่วนประกอบ มีค่าเฉลี่ยขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางโคโลนีเท่ากับ 4.09± 0.04 3.08± 0.04 และ 3.26± 0.06 เซนติเมตร
ตามลําดับ ซึ่งเชื้อราดังกล่าวสามารถเจริญได้ดีกว่าบนอาหารเลี้ยงเชื้อ PDA (สําเร็จรูป) (2.64±0.23 เซนติเมตร) PDA (2548) (2.86±0.03 เซนติเมตร) และ
MEA (2.88±0.05 เซนติเมตร) แต่เมื่อเปรียบเทียบระหว่างมันทั้ง 3 ชนิด พบว่า บนอาหารเลี้ยงเชื้อที่มีมันเลือดเป็นส่วนประกอบ เชื้อราสามารถเจริญได้ดที สี่ ดุ
รองลงมาเป็นอาหารเลี้ยงเชื้อที่มีมันนกเป็นส่วนประกอบ และอาหารที่มีมันเสาเป็นส่วนประกอบ ตามลําดับ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p ≤ 0.05) (ภาพที่ 1)
แต่เมื่อเปรียบเทียบลักษณะโคโลนีของเชื้อ Penicillium sp. บนอาหารเลี้ยงเชื้อชนิดต่างๆ พบว่า โคโลนีของเชื้อ Penicillium sp. ที่เจริญบนอาหารเลี้ยงเชื้อที่
มีมันเสาและมันนกเป็นส่วนประกอบ เชื้อราดังกล่าวมีลักษณะการเจริญของเส้นใยที่หนาและอัดกันแน่น ใกล้เคียงกับบนอาหารเลี้ยงเชื้อ PDA (2548) (ภาพที่
2) อาจเนื่องมาจากเชื้อรา Penicillium sp. ต้องการสารอาหารเพื่อไปใช้สําหรับการเจริญ โดยเฉพาะคาร์โบไฮเดรตที่จัดเป็นแหล่งอาหารที่สําคัญในการเจริญ
ของเชื้อรา (สมจิต, 2552) โดยเป็นแหล่งของน้ําตาลโมเลกุลเดี่ยวที่เชื้อราสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้รวดเร็ว ซึ่งในมันเลือด มันเสา และมันนกมีปริมาณ
คาร์โบไฮเดรตค่อนข้างสูงเท่ากับ 28.5 และ 15-25 กรัม ตามลําดับ มากกว่าปริมาณคาร์โบไฮเดรตที่พบในมันฝรั่ง (18.7 กรัม) (Onwueme and Ganga,
1996) ดังนั้นจึงอาจจะส่งผลให้ เชื้อราสามารถเจริญบนอาหารดังกล่าวได้ดีกว่าอาหารเลี้ยงเชื้อ PDA (สําเร็จรูป) และ PDA (2548) แต่เมื่อสังเกตลักษณะ
โคโลนีของเชื้อราที่เจริญบนอาหารเลี้ยงเชื้อ PDA (สําเร็จรูป) และ PDA (2548) จะมีลักษณะของเส้นใยที่หนาแน่นกว่าบนอาหารเลี้ยงเชื้อที่มีมันทั้ง 3 ชนิด
เป็นส่วนประกอบ ซึ่งลักษณะความหนาแน่นของเส้นใย อาจเนื่องมาจากอัตราการแตกแขนงของเส้นใย ที่ขึ้นอยู่กับความอุดมสมบูรณ์ของอาหารที่เชื้อราเจริญ
อยู่ ถ้าอาหารไม่เหมาะสม เชื้อราจะมีการแตกแขนงน้อยกว่าเชื้อราชนิดเดียวกันที่เจริญในอาหารที่อุดมสมบูรณ์กว่า จึงทําให้มีความหนาแน่นของเส้นใยน้อย
กว่า แต่อาจมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางโคโลนีไม่แตกต่างกัน (สมจิตร, 2552) นอกจากนี้อาจเป็นไปได้ว่าในมันชนิดต่างๆ ที่นํามาศึกษาอาจมีสารบางชนิดที่มี
ฤทธิ์ยับยั้งการสร้างเส้นใย และสปอร์ของเชื้อรา ดังมีรายงานว่า สารสกัดจากเปลือกของ D. alata มีสารประกอบ β - sitosterol ซึ่งสารดังกล่าวมีการสร้างเส้นใย
และการงอกของสปอร์ (Aderiye, et al., 1996) ดังนั้นจึงอาจมีผลทําให้เชื้อราที่ใช้ในการทดลองมีการเจริญผิดไปจากลักษณะเดิม โดยอาจจะมีการสร้างเส้นใย
และสปอร์ที่น้อยลงได้ ตามปริมาณสารที่เชื้อราได้รับ ลักษณะของเส้นใยและสปอร์บนอาหารเลี้ยงเชื้อ MEA จะมีลักษณะของเส้นใยที่หนาและอัดกันแน่น อาจ
เนื่องมาจากในอาหารเลี้ยงเชื้อมีสารอาหารที่สมบูรณ์ โดยในอาหารเลี้ยงเชื้อ MEA จะมีส่วนประกอบของมอลต์สกัด และเปปโตนเป็นส่วนประกอบหลัก
ซึ่งเปปโตนเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการสลายโปรตีน พวกเนื้อสัตว์ เคซีน เจลาติน และถั่วเหลือง โดยเป็นสารอาหารที่ได้จะเป็นกรดอะมิโน เปปไตด์และ
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โปรติโอส ซึ่งถูกนําไปใช้เป็นแหล่งไนโตรเจน คาร์บอนหรือทั้งสองอย่างก็ได้ (ธีรพร, 2546) จึงทําให้เส้นใยและสปอร์ของเชื้อราบนอาหาร MEA มีลกั ษณะทีห่ นา
และอัดกันแน่นกว่าบนอาหารเลี้ยงเชื้อชนิดอื่น
a
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d

ภาพที่ 1 การเจริญของเชื้อ Penicillium sp. ในวันที่ 7 บนอาหารเลี้ยงเชื้อชนิดต่างๆ ตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวเล็กต่างกันแสดง
ความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p ≤ 0.05) ของค่าเฉลี่ยขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง โคโลนี บนอาหารเลี้ยงเชือ้ ชนิดต่างๆ

PDA (สําเร็จรูป)

PDA (2548)

MEA

มันเสา

มันนก

มันเลือด

ภาพที่ 2 ลักษณะโคโลนีของเชื้อ Penicillium sp. บนอาหารเลี้ยงเชื้อชนิดต่างๆ
3.2 ผลการหาอัตราส่วนมันที่เหมาะสมสําหรับใช้เป็นส่วนประกอบในอาหารเพาะเลี้ยงเชื้อ Penicillium sp.
จากผลการคัดเลือกมันที่เหมาะสมสําหรับใช้เป็นส่วนประกอบในอาหารเพาะเลี้ยงเชื้อ Penicillium sp. คือ มันเสา และมันนก ดังนั้นจึงคัดเลือกมัน
ดังกล่าวมาหาอัตราส่วนที่เหมาะสมสําหรับการเจริญของเชื้อ Penicillium sp. เปรียบเทียบกับอาหารเลี้ยงเชื้อ PDA (สําเร็จรูป) และ PDA (2548) ดังนี้
จากการวัดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางโคโลนีของเชื้อ Penicillium sp. บนอาหารเลี้ยงเชื้อที่มีมันเสาและน้ําตาลเดกซ์โทรส ที่อัตราส่วนต่างๆ เป็น
เวลา 7 วัน พบว่า การเจริญของเชื้อ Penicillium sp. ในวันที่ 7 บนอาหารเลี้ยงเชื้อทุกอัตราส่วนเชื้อราสามารถเจริญได้ดีกว่าบนอาหารเลี้ยงเชื้อชุดควบคุม
ได้แก่ PDA (สําเร็จรูป) PDA (2548) และ MEA (2.58±0.09, 2.67±0.09 และ 2.72±0.12 เซนติเมตร) โดยบนอาหารเลี้ยงเชื้อที่อัตราส่วน 100:30 มี
ค่าเฉลี่ยขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางโคโลนีสูงที่สุดเท่ากับ 3.99 เซนติเมตร รองลงมาบนอาหารเลี้ยงเชื้อที่มีอัตราส่วน 100:20 100:10 200:30 300:30 200:20
300:20 200:10 และ 300:10 ตามลําดับ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p ≤ 0.05) (ภาพที่ 3) แต่เมื่อเปรียบเทียบลักษณะโคโลนีของเชื้อ Penicillium sp. บน
อาหารเลี้ยงเชื้ออัตราส่วนต่างๆ พบว่า อัตราส่วน 200:10 200:20 200:30 300:10 300:20 และ 300:30 โคโลนีของเชื้อ Penicillium sp. มีลักษณะของเส้นใย
ที่ใกล้เคียงกับอาหารเลี้ยงเชื้อ PDA (สําเร็จรูป) และ PDA (2548) (ภาพที่ 4)
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ภาพที่ 3 การเจริญของเชื้อ Penicillium sp. ในวันที่ 7 บนอาหารเลี้ยงเชื้ออัตราส่วนต่างๆ ตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวเล็กต่างกัน
แสดงความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p ≤ 0.05) ของค่าเฉลี่ยขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางโคโลนีของเชื้อ Penicillium sp.
บนอาหารเลี้ยงเชื้ออัตราส่วนต่างๆ
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ภาพที่ 4 ลักษณะการเจริญของเชื้อ Penicillium sp. บนอาหารเลี้ยงเชื้ออัตราส่วนต่างๆ
การเจริญของเชื้อ Penicillium sp. บนอาหารเลี้ยงเชื้อที่มีมันนกและน้ําตาลเดกซ์โทรส ที่อัตราส่วนต่างๆ
จากการวัดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางโคโลนีของเชื้อ Penicillium sp. บนอาหารเลี้ยงเชื้อที่มีมันนกและน้ําตาลเดกซ์โทรส ที่อัตราส่วน
ต่างๆ เป็นเวลา 7 วัน พบว่า การเจริญของเชื้อ Penicillium sp. ในวันที่ 7 บนอาหารเลี้ยงเชื้อทุกอัตราส่วน เชื้อราเจริญได้ดีกว่าบนอาหารเลี้ยงเชื้อ PDA
(สําเร็จรูป)(2.58±0.09 ) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p ≤ 0.05) โดยอัตราส่วนที่เชื้อราสามารถเจริญได้ดีที่สุด คือ 100:20 100:30 และ 200:30 รองลงมา
อัตราส่วน 100:10 200:20 200:10 300:20 และ 300:30ตามลําดับ ซึ่งอาหารเลี้ยงเชื้อในอัตราส่วนดังกล่าว เชื้อราสามารถเจริญได้ดีกว่าบนอาหารเลี้ยงเชื้อ
MEA และ PDA (2548) (2.67±0.09 และ 2.72±0.12 เซนติเมตร ตามลําดับ) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p ≤ 0.05) ส่วนบนอาหารเลี้ยงเชื้อที่อัตราส่วน
300:10 เชื้อราสามารถเจริญได้ดีเทียบเท่ากับบนอาหารเลี้ยงเชื้อ MEA และ PDA (2548) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p ≥ 0.05) (ภาพที่ 5) แต่เมื่อเปรียบเทียบ
ลักษณะโคโลนีของเชื้อ Penicillium sp. บนอาหารเลี้ยงเชื้ออัตราส่วนต่างๆ พบว่า บนอาหารเลี้ยงเชื้อที่มีมันนกและน้ําตาลเดกซ์โทรส ที่อัตราส่วน 300:10
300:20 และ 300:30 โคโลนีของเชื้อ Penicillium sp. มีลักษณะของเส้นใยที่ใกล้เคียงกับอาหารเลี้ยงเชื้อ PDA (สําเร็จรูป) และ PDA (2548) (ภาพที่ 6)
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ภาพที่ 5 การเจริญของเชื้อ Penicillium sp. ในวันที่ 7 บนอาหารเลี้ยงเชื้ออัตราส่วนต่างๆ ตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวเล็กต่างกัน
แสดงความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p ≤ 0.05) ของค่าเฉลี่ยขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางโคโลนีของเชื้อ Penicillium sp.
บน อาหารเลี้ยงเชื้ออัตราส่วนต่างๆ
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ภาพที่ 6 ลักษณะการเจริญของเชื้อ Penicillium sp. บนอาหารเลี้ยงเชื้ออัตราส่วนต่างๆ
จากผลการหาอัตราส่วนมันที่เหมาะสมสําหรับเป็นส่วนประกอบในอาหารเพาะเลี้ยงเชื้อ Penicillium sp. โดยดูจากลักษณะการเจริญของเชื้อราบน
อาหารเลี้ยงเชื้อชนิดต่างๆ พบว่า มันที่เหมาะสมสําหรับนํามาเป็นส่วนประกอบในอาหารเพาะเลี้ยงเชื้อ Penicillium sp. ได้แก่ มันเสาที่อัตราส่วน 200:10 200:20
200:30 300:10 300:20 และ 300:30 มันนกที่อัตราส่วน300:10 300:20 และ 300:30 เพราะเชื้อ Penicillium sp. สามารถเจริญได้ดีกว่าบนอาหารควบคุมและ
ลักษณะโคโลนีใกล้เคียงกับอาหารควบคุม ซึ่งจากผลการทดลองดังกล่าวสังเกตได้ว่าเส้นใยของเชื้อ Penicillium sp. สามารถเจริญได้ดี โดยเฉพาะการยืดยาวของ
เส้นใยบนอาหารในอัตราส่วนที่มีส่วนประกอบของน้ําตาลเดกซ์โทรสที่ 20 และ 30 กรัมต่อลิตร อาจเนื่องมาจากน้ําตาลเดกซ์โทรสหรือน้ําตาลกลูโคสเป็นน้ําตาล
โมเลกุลเดี่ยวที่เชื้อราส่วนใหญ่สามารถนํามาใช้เป็นแหล่งคาร์บอนหลักในการเจริญเติบโต โดยเฉพาะการยืดยาวของเส้นใย (ธีรพร, 2546) และในกรณีที่มีแหล่ง
คาร์บอนอื่นๆ อยู่ด้วยเชื้อราจะใช้น้ําตาลกลูโคสเป็นอันดับแรก เนื่องจากน้ําตาลกลูโคสสามารถดูดซึมได้ง่าย ตลอดจนบริเวณเยื่อหุ้มเซลล์ของเชื้อราจะมีตัวขนส่ง
ที่จําเพาะกับน้ําตาลกลูโคส ดังนั้นจึงทําให้เชื้อราสามารถใช้ประโยชน์จากน้ําตาลกลูโคสได้เป็นอันดับแรก (Deacon, 2006) และจากการสังเกตลักษณะโคโลนี
พบว่า มีเส้นใยหนาและอัดกันแน่น ในอัตราส่วนของมันที่มีปริมาณสูง คือ 300 กรัมต่อลิตร ซึ่งมีลักษณะโคโลนีที่ใกล้เคียงกับบนอาหารเลี้ยงเชื้อ PDA (สําเร็จรูป)
และ PDA (2548) แต่จะไม่หนาแน่นและมีลักษณะเป็นจีบเหมือนกับบนอาหารเลี้ยงเชื้อ MEA อาจจะเนื่องมาจากมันเสาและมันนกอาจจะมีสารอาหารอื่นๆ ที่เชื้อ
ราต้องการในการเจริญ เช่น ไนโตรเจน ซึ่งเชื้อราใช้ในการสร้างส่วนประกอบต่างๆ ของเซลล์ ได้แก่ กรดอะมิโน ซึ่งเป็นส่วนประกอบสําคัญของโปรตีนต่างๆ ที่
จําเป็นในกิจกรรมของเซลล์เพื่อการเจริญของเชื้อรา ตลอดจนสารพิษที่ผลต่อการสร้างเส้นใยและสปอร์ของเชื้อรา

4. สรุปผล
จากการคัดเลือกมันที่เหมาะสมสําหรับใช้เป็นส่วนประกอบในอาหารเพาะเลี้ยงเชื้อ Penicillium sp. พบว่า มันเสาและมันนกเหมาะสมต่อการนํามา
เป็นส่วนประกอบของอาหารเพาะเลี้ยงเชื้อ Penicillium sp. โดยเชื้อราสามารถเจริญบนอาหารที่มีมันทั้ง 2 ชนิดได้ดีกว่าอาหารชุดควบคุม และมีลักษณะโคโลนีที่
ใกล้เคียงกับอาหารเลี้ยงเชื้อ PDA (สําเร็จรูป) และ PDA (2548) ส่วนการหาอัตราส่วนของมันเสาและมันนกที่เหมาะสมสําหรับใช้เป็นส่วนประกอบในอาหาร
เพาะเลี้ยงเชื้อ Penicillium sp. โดยศึกษาอัตราส่วนระหว่ามันต่อน้ําตาลเดกซ์โทรส พบว่า อัตราส่วนของมันเสาร์ที่เหมาะสม คือ 200:10 200:20 200:30 300:10
300:20 และ 300:30 ส่วนอัตราส่วนของมันนกที่เหมาะสม คือ 300:10 300:20 และ 300:30 ซึ่งเชื้อราสามารถเจริญบนอาหารในอัตราส่วนดังกล่าวได้ดีกว่า
อาหารชุดควบคุม และมีลักษณะโคโลนีที่ใกล้เคียงกับอาหารเลี้ยงเชื้อ PDA (สําเร็จรูป) และ PDA (2548)

5. เอกสารอ้างอิง
ธีรพร กงบังเกิด. 2546. จุลชีววิทยาอาหาร. ภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัย
นเรศวร. พิษณุโลก.
ภัทรสินี ภัทรโกศล. 2550. สถิติเพื่อการวิจัยทางวิทยาศาสตร์. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : กรุงเทพฯ.
วิจัย รักวิทยาศาสตร์. 2546. ราวิทยาเบื้องต้น. จามจุรีโปรดักท์ : นครปฐม.
สมจิตร อยู่เป็นสุข. 2552. ราวิทยา. ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่: เชียงใหม่.
Aderiye, B. I., Ogundana, S. K., Adesanya, S. A. and Roberts, M. F. 1996. Antifungal properties of yam (Dioscorea alata)
peel extract. Folia Microbiologic 41(5) : 407-412.
Deacon, J.W. 2006. Fungal Biology. Blackwell : Australia.
72

การประชุมสัมมนาทางวิชาการ มทร.ตะวันออก มรภ.กลุ่มศรีอยุธยา และราชนครินทร์วิชาการและวิจัย

วันที่ 14-16 พฤษภาคม 2557

คุณภาพของน้าํ เชื้อและกลไกที่ควบคุมการเคลื่อนที่สเปิร์มปลาตะเพียนขาว
Sperm Quality and Factor Regulating on Sperm Motility of Silver Barb
(Barbodes gonionotus)
รัชดาภรณ์ อินทเกษร ปฏิญญา อ้นขวัญเมือง สุบัณฑิต นิ่มรัตน์ และ วีรพงศ์ วุฒิพันธุ์ชัย
Ratchadaporn Intakasron, Patinya Ounkwanmuang, Subuntith Nimrat
and Verapong Vuthiphandchai
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
E-mail: ratchadapon_0801@hotmail.com โทร. O86-8191791

บทคัดย่อ
การศึกษาคุณภาพน้ําเชื้อ และกลไกที่ควบคุมการเคลื่อนที่สเปิร์มปลาตะเพียนขาว (Barbodes gonionotus) เพื่อทราบข้อมูลที่จําเป็น
สําหรับการพัฒนาวิธีการแช่แข็งน้ําเชื้อปลาตะเพียนขาว ได้แบ่งการทดลองออกเป็น 2 ตอน โดยศึกษาการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ําเชื้อปลาตะเพียนขาว
ในช่วงฤดูผสมพันธุ์วางไข่ ตั้งแต่เดือน เมษายนปี 2553 ถึง เมษายนปี 2554 พบว่า เดือนสิงหาคมเป็นช่วงที่น้ําเชื้อปลาตะเพียนขาว มีความสมบูรณ์ที่สุด
โดยมีการเคลื่อนที่ของสเปิร์ม, ระยะเวลาการเคลื่อนที่ของ สเปิร์ม, ความหนาแน่นของสเปิร์ม และค่าออสโมลาลิตี้สูงที่สุด ตอนที่ 2 ศึกษากลไกการ
เคลื่อนที่สเปิร์มปลาตะเพียนขาว ในสารละลาย CaCl2 , KCL, NaCl, Sucrose และ Mannitol ที่ระดับความเข้มข้น ตั้งแต่ 0-500 mM โดยเพิ่มความ
เข้มข้นขึ้นช่วงละ 50 mM แล้วนําสารละลายมาวัดค่าออสโมลาลิตี้ พบว่า ระดับค่าออสโมลาลิตี้ของสารละลายมีค่าเพิ่มขึ้นเมื่อความเข้มข้นของ
สารละลายเพิ่มขึ้น และเมื่อทําการประมาณการเคลื่อนที่ของสเปิร์มพบว่า มีเปอร์เซ็นต์การเคลื่อนที่ของสเปิร์มสูงที่ระดับค่าออสโมลาลิตี้ต่ํา แต่ถ้าการ
เคลื่อนที่ของสเปิร์มจะลดลงเมื่อระดับค่าออสโมลาลิตี้เพิ่มมากขึ้น และหยุดการเคลื่อนที่เมื่อมีค่าค่าออสโมลาลิตี้สูงกว่า 300 mOsm/kg สาร CaCl2,
NaCl และ KCl มีผลโดยตรงต่อการเคลื่อนที่ของสเปิร์ม แต่เมื่อใช้สาร CaCl2 ที่ระดับความเข้มข้น 100 mM ขึ้นไป หรือสาร NaCl และ KCl ที่ระดับ
ความเข้มข้น 200 mM ขึ้นไป สามารถหยุดการเคลื่อนที่ของสเปิร์มได้ ส่วนสาร sucrose และ mannitol สามารถหยุดการเคลื่อนที่ของสเปิร์มที่ระดับ
ออสโมลาลิตี้มากกว่า 293.11±2.52 mOsm/kg หรือความเข้มข้นของสาร 300 mM ขึ้นไป
คําสําคัญ: ปลาตะเพียนขาว คุณภาพสเปิร์ม ออสโมลาริตี้

Abstract
Studies on sperm quality and factors regulating sperm motility of Silver barb (Barbodes gonionotus) have received
attention for development of sperm cryopreservation program in this species. The first experiment evaluated sperm quality of
B. gonionotus between April 2010 and April 2011. Sperm with good quality was found in April due to the presence of high
sperm motility, motility time, sperm density and osmotic pressure of seminal plasma. The second experiment assessed sperm
motility after exposure to CaCl2, KCL, NaCl, sucrose and mannitol at 0-500 mM with increment of 50 mM and found increase in
osmolalities with increased concentrations. An increase in sperm motility was observed when sperm were exposed to low
osmolality while a decline in sperm motility was detected with increased osmolality. There was no sperm motility at osmolality
above 300 mOsm/kg. CaCl2, NaCl and KCl affected sperm motility. The use of CaCl2 above 100 mM or NaCl and KCl above 200
mM inhibited sperm motility while sucrose and mannitol at osmolality above 293.11±2.52 mOsm/kg and 300 mM, respectively,
completely inhibited sperm motility.
Keywords: Barbodes gonionotus, Sperm quality, Osmolality

1. บทนํา
ปลาตะเพียนขาว (Barbodes gonionotus) เป็นปลาน้ําจืดพื้นเมืองของไทย นิยมเลี้ยงกันอย่างแพร่หลายเนื่องจากเป็นปลาที่เลี้ยงง่าย โตเร็ว ทน
ต่อสภาพแวดล้อม กินอาหารได้เกือบทุกชนิด และเจริญเติบโตได้ดีในแหล่งน้ําธรรมชาติ แพร่พันธุ์ง่าย แต่จากข้อมูลของกรมประมงพบว่าปริมาณการจับของ
ปลาตะเพียนขาวมีปริมาณลดลงเรื่อยๆ (กรมประมง, 2550) สาเหตุเกิดจากแหล่งน้ําธรรมชาติในปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงสภาพไปทั้งคุณภาพน้ําที่ต่ําลง และ
ปัจจัยสภาพแวดล้อมที่มาเกี่ยวข้องเช่น สภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงเร็ว แหล่งอาหารของปลาที่ลดน้อยลง ทําให้ปริมาณปลาตะเพียนขาวในแหล่งน้ําต่างๆใน
ประเทศลดลง และมีปริมาณไม่เพียงพอแก่ความต้องการของผู้บริโภคเหมือนเช่นอดีต บทบาทของการเพาะเลี้ยงปลาตะเพียนขาวนี้จึงทวีความสําคัญมากขึ้นใน
เชิงพาณิชย์ ทั้งนี้เพื่อทดแทนผลผลิตจากแหล่งน้ําธรรมชาติที่ลดน้อยลง โดยใช้วิธีการผลิตจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา
การเคลื่อนที่ของสเปิร์มปลาน้ํ าจื ดโดยทั่วไปถู กควบคุ มด้วยแรงดันออสโมติก โดยสเปิ ร์มจะเริ่ มมี การเคลื่อนที่เมื่ อทํ าการเจื อจางด้ วยสาร
Hypotonic solution และหยุดการเคลื่อนที่เมื่อถูกเจือจางด้วยสาร Isotonic solution ทั้งกลุ่มที่มีประจุ (Electrolytes) และกลุ่มที่ไม่มีประจุ
(Nonelectrolytes) (Billard, et al., 1995) แต่อิออนก็อาจเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้สเปิร์มเกิดการเคลื่อนที่ หรือยับยั้งการเคลื่อนที่ของสเปิร์มได้เช่นกัน
ยกตัวอย่างเช่น ในปลาไนมีการใช้สารยับยั้งการทํางานของ Ca2+ channel (Verapamil, Flunarizine and the conotoxin family) ร่วมกับ Physiological
solution สามารถป้องกันการเพิ่มขึ้นของ Intracellular Ca2+ ทําให้สามารถยับยั้งการเกิดการเคลื่อนที่ของสเปิร์มได้ (Krasznai et al., 2003) นอกจากนี้ใน
การผสมเทียม หรือการเก็บน้ําเชื้อแบบแช่เย็นและแช่แข็งจําเป็นต้องมีการเพิ่มปริมาณน้ําเชื้อ โดยการใช้สารละลาย Sperm extender ในการเจือจาง ซึ่ง
สารละลาย Sperm extender นั้นอาจประกอบด้วยสารเคมีชนิดเดียว หรือหลายชนิดในปริมาณและความเข้มข้นที่แตกต่างกัน ซึ่งมีผลต่อการเคลื่อนที่ของ
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สเปิร์มดังนั้นวัตถุ ประสงค์ของการศึกษาครั้งนี้จึงเปรี ยบเทียบผลของสารละลายกลุ่มที่มีประจุ และไม่มีประจุ ที่มีต่อการเคลื่อนที่ของสเปิ ร์ม และการ
เปลี่ยนแปลงคุณภาพสเปิร์มปลาตะเพียนขาวในรอบปี เพื่อให้ทราบข้อมูลสําคัญที่เป็นประโยชน์ต่อการผสมเทียมหรือการเก็บรักษาน้ําเชื้อแบบต่างๆ

2. วิธีการทดลอง
นําปลาตะเพียนขาวเพศผู้ที่สมบูรณ์เพศ โดยมีอายุประมาณ 2 ปี เช็ดตัวปลาให้แห้งโดยเฉพาะบริเวณช่องเพศก่อนการรีดน้ําเชื้อ ระวังไม่ให้น้ําเชื้อ
มีสิ่งอื่นปะปน เช่น น้ําเลือด ทําการรีดน้ําเชื้อจากปลาแต่ละตัวลงในจานแก้ว แล้วนําไปวางบนน้ําแข็ง เพื่อทําการทดลองต่อไป น้ําเชื้อที่นํามาใช้ทดลองมี
สีขาวขุ่น และไม่มีปัสสาวะ เมือก หรือเลือดเจือปน
วิธีการทดลองที่ 1 ศึกษาการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ําเชื้อในช่วงฤดูผสมพันธุ์วางไข่
1.1 นําน้ําเชื้อสดปลาตะเพียนขาวที่รีดได้มาวางบนน้ําแข็ง ประเมินการเคลื่อนที่ โดยการหยดน้ําเชื้อประมาณ 1 ไมโครลิตร ลงบนกระจกสไลด์
พร้อมกับปิดด้วย Cover glass ที่หยดน้ําจืดเบา ๆ อย่างรวดเร็ว เพื่อกระตุ้นให้สเปิร์มเคลื่อนที่ รีบนําไปส่องดูใต้กล้องจุลทรรศน์ กําลังขยาย 400 เท่า
แล้วประเมินการเคลื่อนที่ของสเปิร์ม พร้อมทั้งจับเวลาตั้งแต่สเปิร์มเริ่มเคลื่อนที่จนสเปิร์มหยุดเคลื่อนที่ ประเมินระดับการเคลื่อนที่ของสเปิร์มตามวิธีของ
Vuthiphandchai and Zohar (1999) โดยแบ่งเป็น 6 ระดับคือน้ําเชื้อที่มีการเคลื่อนที่ของสเปิร์ม เท่ากับ 0%, 20%, 40%, 60%, 80% และ100%
ตามลําดับ
1.2 วัดค่า pH โดยการนํากระดาษวัด pH ไปจุ่มน้ําเชื้อ แล้วเทียบสีและอ่านค่าที่วัดได้
1.3 ความหนาแน่นของสเปิร์ม (Sperm concentration) ประเมินโดยการเจือจางน้ําเชื้อ 5 ไมโครลิตร ด้วยสารละลาย Ca-F HBSS 1,000 เท่า
ผสมให้เข้ากัน แล้วนําน้ําเชื้อที่เจือจางไปหยดบน Haemacytometer แล้วนําไปส่องดูใต้กล้องจุลทรรศน์ กําลังขยาย 400 เท่า และนับจํานวนที่พบ แล้ว
จึงคํานวณกลับหาความหนาแน่นของสเปิร์มตามวิธีของกฤษณ์ (2536)
1.4 เปอร์เซนต์สเปิร์มที่มีชีวิต ทําการหยดน้ําเชื้อประมาณ 5 ไมโครลิตร ลงบนกระจกสไลด์ที่สะอาดหยดสีย้อม โดยหยด
0.5% Eosin ประมาณ 5 ไมโครลิตร และหยด 10% Nigrosin ปริมาณเท่ากันลงบนสไลด์ที่มีน้ําเชื้อ เกลี่ยให้เข้ากันอย่างรวดเร็ว เพื่อป้องกันไม่ให้สเปิร์ม
ที่มีชีวิตอยู่ตายเสียก่อน รีบทําสไลด์ให้แห้งโดยผ่านเปลวไฟ แต่ระวังไม่ให้ร้อนจนเกินไป ทําการนับจํานวนสเปิร์มที่มีชีวิต และสเปิร์มที่ไม่มีชีวิต ภายใต้
กล้องจุลทรรศน์ กําลัง ขยาย 1000 เท่า โดยสเปิร์มที่มีชีวิตไม่ติดสีย้อม (ขาว) ส่วนสเปิร์มที่ไม่มีชีวิตติดสีแดงม่วง โดยการสุ่มนับสเปิร์มในหลาย ๆ พื้นที่
บนสไลด์ อย่างน้อยสไลด์ละไม่ต่ํากว่า 300 ตัว แล้วบันทึกผล แล้วคํานวณเปอร์เซ็นต์สเปิร์มมีชีวิตตามวิธีของ วีรพงศ์ (2536)
% Sperm Viability =
จํานวนสเปิร์มที่มีชีวิต (ตัวเป็น) x 100
จํานวนสเปิร์มทั้งหมด (ตัวเป็น+ตัวตาย)
1.5 แรงดันออสโมติกของน้ําเชื้อ โดยการนําน้ําเชื้อมา Centrifuge ด้วยความเร็ว 1500 rpm/นาที นาน 5 นาที ที่อุณหภูมิ -4 °C เพื่อแยก
Seminal fluid ออกจากสเปิร์ม แล้วนํา Seminal fluid ปริมาณ 10 ไมโครลิตร มาวัดค่า Osmolality โดยใช้เครื่องมือ Osmometer
วิธีการทดลองที่ 1.1-1.5 ทําการประเมินคุณภาพน้ําเชื้อจํานวน 3 ซ้ําทุกการทดลอง
วิธีการทดลองที่ 2 ศึกษาผลของแรงดันออสโมติก (Osmotic pressure) ต่อการเคลื่อนที่ของสเปิร์ม
ศึกษาเปอร์เซ็นต์การเคลื่อนที่ของสเปิร์มปลาตะเพียนขาวในสารละลาย 2 กลุ่ม คือ กลุ่มมีประจุ NaCl, KCl และ CaCl2และกลุ่มไม่มีประจุ คือ
Sucrose และ Mannitol ที่ระดับความเข้มข้น 0, 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500 mM โดยนําสารทั้งหมดที่ต้องการศึกษามา
ละลายใน Deionized water ศึกษาจุดที่สเปิร์มเริ่มเคลื่อนที่ (Threshold activation) และมีการเคลื่อนที่สูงสุด (Complete activation) ของ
สารละลายทุกสูตร โดยรวบน้ําเชื้อสดจากปลาตะเพียนขาวหลายๆตัว มารวมกัน และประเมินการเคลื่อนที่ ด้วยสารละลายทั้ง 2 กลุ่ม คือ NaCl, KCl,
CaCl2, Sucrose และ Mannitol ประเมินการเคลื่อนที่โดยนําน้ําเชื้อปลาตะเพียนขาว 5 ไมโครลิตร ลงบนกระจกสไลด์แล้วกระตุ้นด้วยสารละลายเคมี
100 ไมโครลิตร ทั้ง 2 กลุ่ม จากความเข้มข้นน้อยไปหามาก จากนั้น นําน้ําเชื้อปลาตะเพียนขาวไปส่องดูภายใต้กล้องจุลทรรศน์ที่กําลังขยาย 400 เท่า
ทันที แล้วประเมินการเคลื่อนที่ของสเปิร์มจํานวน 3 ซ้ํา ตามวิธีของ Vuthiphandchai and Zohar (1999) จากนั้นนําสารละลายแต่ละความเข้มข้นไป
วัดระดับออสโมลารลิตี้ด้วยเครื่องมือ Osmmometer จํานวน 3 ซ้ํา เพื่อเปรียบเทียบผลระหว่างสารละลายกลุ่มที่มีประจุ และไม่มีประจุที่มีต่อการ
เคลื่อนที่ของสเปิร์ม

3. ผลการทดลองและวิจารณ์ผล
การทดลองที่ 1 ศึกษาการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ําเชื้อในช่วงฤดูผสมพันธุ์วางไข่
เปอร์เซ็นต์การเคลื่อนที่ของสเปิร์มปลาตะเพียนขาว ตั้งแต่เดือนเมษายน-สิงหาคม ปี 2553 และ เมษายน ปี 2554 มีค่าสูง 100% โดยเดือน
กันยายน-ตุลาคม ปี 2553 มีการเคลื่อนที่ของสเปิร์ม 97.78±2.22% แต่ในช่วงเวลาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ปี 2553 - กุมภาพันธ์ ปี 2554 ไม่สามารถรีด
น้ําเชื้อออกมาได้ หลังจากนั้นปลาตะเพียนขาวเริ่มมีน้ําเชื้ออีกครั้งตั้งแต่เดือนมีนาคมเป็นต้นไป (ตารางที่ 1) สเปิร์มมีระยะเวลาในการเคลื่อนที่นานที่สุด
ในเดือนสิงหาคม เท่ากับ 93.33 วินาที แต่ในเดือน เมษายน-มิถุนายน ปี 2553 และเดือนมีนาคม-เมษายน ปี 2554 มีระยะเวลาในการเคลื่อนที่ต่ํากว่า
60 วินาที ส่วนเปอร์เซ็นต์การมีชีวิตของสเปิร์มมีผลไปทิศทางเดียวกับเปอร์เซ็นต์เคลื่อนที่ของสเปิร์ม โดยมีค่ามากกว่า 97% ขึ้นไป สําหรับค่าออสโมลา
ลิตี้ ในน้ําหล่อเลี้ยงสเปิร์ม พบว่าในเดือนสิงหาคม ปี 2553 มีค่าออสโมลาลิตี้สูงเท่ากับ 293.11±2.52 mOsm/kg และมีความหนาแน่นของสเปิร์ม
2.26×1010 ตัว/ml ส่วน pH ตั้งแต่เดือนเมษายน ปี 2553-เมษายน ปี 2554 มีค่าอยู่ระหว่าง 6.5-7 (ตารางที่ 1) ผลการทดลองที่ได้สอดคล้องกับผลการ
ทดลองของ Hoque and Ahmed (1991) ในปลาตะเพียนขาวที่มีช่วงฤดูผสมพันธุ์วางไข่ ตั้งแต่เดือนเมษายนถึงพฤศจิกายน (ช่วงฤดูฝน)
การเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ําเชื้อปลาตะเพียนขาวในช่วงฤดูผสมพันธุ์วางไข่ สามารถแบ่งออกเป็น 3 ช่วงระยะเวลาคือ ช่วงต้นฤดูกาล (เดือน
มีนาคม-พฤษภาคม), ช่วงกลางฤดูกาล (เดือนมิถุนายน-สิงหาคม) และช่วงปลายฤดูกาล (เดือนกันยายน-ตุลาคม) ซึ่งผลการประเมินคุณภาพน้ําเชื้อใน
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เรื่องของเปอร์เซ็นต์การเคลื่อนที่ของสเปิร์ม และเปอร์เซ็นต์สเปิร์มที่มีชีวิตนั้นในทุกช่วงระยะเวลาให้ผลที่ดีไม่แตกต่างกัน (ตารางที่ 1) เช่นเดียวกับที่พบ
ในปลา Common barbel และ Atlantic cod (Suquet, et al., 2005) รวมถึงค่า pH ที่ไม่พบความแตกต่างในทุกช่วงระยะเวลา อย่างไรก็ตามค่า
ระยะเวลาในการเคลื่อนที่ ค่าออสโมลาลิตี้ และค่าความหนาแน่นของสเปิร์มจะมีความแตกต่างกัน โดยในช่วงต้นฤดูกาลมีค่าต่ํากว่าช่วงกลางฤดูกาลและ
ปลายฤดูกาล และช่วงกลางฤดูกาลจะมีค่าสูงกว่าปลายฤดูกาลเล็กน้อย อีกทั้งยังสังเกตเห็นได้ถึงความสัมพันธ์ของค่าทั้งสามค่าเมื่อค่าออสโมลาลิตี้สูงขึ้น
ความหนาแน่นของสเปิร์มจะมีค่าสูงขึ้นและระยะเวลาในการเคลื่อนที่ของสเปิร์มจะนานขึ้นตามไปด้วย ซึ่งผลที่ได้ยังมีในรายงานของปลาหลายชนิดเช่น
European perch, Walking catfish, Atlantic cod (Rouxel, et al., 2008) เป็นไปได้ว่ามาจากการเปลี่ยนแปลงของกระบวนการทางฮอร์โมน โดย
ระดับของฮอร์โมน Testosterone (T) และ 11-KT ที่เพิ่มขึ้นในช่วงต้นของฤดูกาล และลดลงช่วงปลายฤดูกาล ซึ่งฮอร์โมน T และ 11-KT มีบทบาทใน
การควบคุม Spermatogenesis และมีค่าลดลงเมื่อสเปิร์มพัฒนาถึงระยะ Spermiation ซึ่งระยะ Spermiation เป็นช่วงเวลาที่มีผลต่อปริมาณของ
น้ําเชื้อ (Sperm hydration) ของปลา การลดลงของฮอร์โมน Testosterone (T) และ 11-KT ทําให้ฮอร์โมน GTH II ที่หลั่งออกมาจากต่อมใต้สมองจะ
ไปกระตุ้นอัณฑะให้เปลี่ยนไปผลิตฮอร์โมน 17α, 20β-DP แทนที่เพื่อทําให้เกิดกระบวนการ Sperm maturation มีผลให้ Spermatozoa มีความ
สมบูรณ์มากขึ้น เนื่องจาก ค่า pH ของ Seminal plasma ในท่อนําน้ําเชื้อ (Vas deferens) มีค่าสูงขึ้น จึงไปควบคุมปริมาณอิออนที่เป็นองค์ประกอบน้ํา
ของ Seminal plasma ในตัวปลา อีกทั้งยังเพิ่มระดับ intracellular cAMP ที่จะส่งผลให้เกิดการเคลื่อนที่ของสเปิร์มในภายหลัง ดังเช่นการศึกษาใน
ปลา European perch ที่พบว่าระดับฮอร์โมน T และ 11-KT เริ่มเพิ่มขึ้นในช่วงต้นของฤดูกาล และลดลงในช่วงปลายฤดูกาล ค่าออสโมลาลิตี้ที่ต่ําในช่วง
ต้นฤดูกาลและปลายฤดูกาล ทําให้ปริมาณน้ําเชื้อเพิ่มขึ้นจากกระบวนการ Sperm hydration จึงทําให้ความหนาแน่นสเปิร์มลดลง แต่จํานวนสเปิร์มที่ได้
จะเพิ่มมากขึ้น โดยช่วงกลางฤดูกาล ระดับของ Ca2+ ใน Seminal plasma เพิ่มมากขึ้น จึงมีผลให้ค่าออสโมลาลิตี้เพิ่มขึ้น และความความหนาแน่น
สเปิร์มเพิ่มขึ้นตามไปด้วย และผลที่ได้ยังคล้ายกันในปลา Atlantic cod (Rouxel et al., 2008) แต่อย่างไรก็ตามในปลา Common barbel ที่เป็นปลา
ในกลุ่ม Cyprinidae เหมือนกันกลับได้ผลที่แตกต่างกัน โดยค่าออสโมลาลิตี้และเปอร์เซ็นต์การเคลื่อนที่ของสเปิร์มมีค่าไม่แตกต่างกัน แต่ปริมาณน้ําเชื้อ
และความหนาแน่นของสเปิร์มจะสูงเมื่อต้นฤดูกาล จากนั้นค่อยๆลดลงจนต่ําสุดในช่วงปลายฤดูกาล อีกทั้งในปลา Atlantic halibut กลับพบความ
หนาแน่นของสเปิร์มสูงเมื่อสิ้นสุดฤดูกาลผสมพันธุ์ (Babiak et al., 2006)
จากผลการทดลอง พบว่าในเดือนสิงหาคมซึ่งเป็นช่วงกลางของฤดูผสมพันธุ์ น้ําเชื้อปลาตะเพียนขาวจะมีความสมบูรณ์ที่สุด สอดคล้องกับรายงาน
ของ Hoque and Ahmed (1991) ที่พบว่า เดือนกรกฎาคมถึงเดือนสิงหาคม เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดในการเพาะพันธุ์ปลาตะเพียนขาว อันเป็นผล
มาจากปัจจัยของอุณหภูมิ, ปริมาณของน้ําฝน และ Photoperiod ส่วนในเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งไม่อยู่ในช่วงฤดูผสมพันธ์วางไข่ และ
สภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม ทําให้ปลาไม่มีน้ําเชื้อในช่วงระยะเวลาดังกล่าว

ตารางที่ 1 การเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ําเชื้อในช่วงฤดูผสมพันธุ์วางไข่
เดือน
เม.ย.53
พ.ค.53
มิ.ย.53
ก.ค.53
ส.ค.53
ก.ย.53
ต.ค.53
พ.ย.53
ธ.ค.53
ม.ค.53
ก.พ.54
มี.ค.54
เม.ย.54

การเคลื่อนทีส่ เปิร์ม(%)
100±0
100±0
100±0
100±0
100±0
97.78±2.22
97.78±2.22

ระยะเวลา (วินาที)
48.67
48.67
57.67
71.00
93.33
70.67
69.33

95.56±2.94
100±0

58.00
50.67

สเปิร์มมีชีวิต(%)
99.19±0.75
98.70±1.03
97.04±2.92
97.96±1.86
97.11±2.61
97.19±3.05
99.78±2.75
ไม่มีน้ําเชื้อ
ไม่มีน้ําเชื้อ
ไม่มีน้ําเชื้อ
ไม่มีน้ําเชื้อ
97.11±3.12
97.19±1.87

Osmolality (mOsm/kg)
256.22±6.13
266.56±1.92
280.11±1.95
291.56±2.74
293.11±2.52
278.89±1.98
281.78±1.08

ความหนาแน่นของสเปิร์ม (ตัว/ml)
5.19×109
4.67×109
1.27×1010
2.07×1010
2.26×1010
1.90×1010
2.10×1010

278.78±3.48
267.67±2.44

2.35×109
3.38×109

pH
6.5
7.0
6.5
6.5
7.0
7.0
6.5

7.0
7.0

การทดลองที่ 2 ศึกษาผลของแรงดันออสโมติก (Osmotic pressure) ต่อการเคลื่อนที่ของสเปิร์ม
จากการทดลองที่ 1 พบว่า ปลาตะเพียนขาวมีค่าออสโมลาลิตี้ใน Seminal plasma อยู่ในช่วงประมาณ 250-300 mOsm/kg (ตารางที่ 1) ซึ่ง
การศึกษาของ Routray, et al. (2008) รายงานว่า ค่าออสโมลาลิตี้ใน Seminal plasma ของปลาตะเพียนขาวมีค่าอยู่ในช่วง 260-270 mOsm/kg จะ
เห็นได้ว่าอยู่ในช่วงระดับของค่าออสโมลาลิตี้เดียวกัน เมื่อทําการประเมินการเคลื่อนที่ของสเปิร์มปลาตะเพียนขาวในสารละลาย 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่มี
ประจุ ได้แก่ CaCl2, KCl และ NaCl และกลุ่มที่ไม่มีประจุ ได้แก่ Sucrose และ Mannitol ที่ระดับความเข้มข้นต่างกัน โดยนําสารละลาย 2 กลุ่ม มาวัด
ค่าออสโมลาลิตี้ที่ความเข้มข้นของสารละลายจากน้อยไปหามาก พบว่า ระดับค่าออสโมลาลิตี้จะเพิ่มขึ้นเมื่อความเข้มข้นของสารละลายเพิ่มขึ้น การ
ประเมินการเคลื่อนที่ของสเปิร์มในแต่ละระดับความเข้มข้นของสารละลาย พบว่าสารละลายที่มีระดับค่าออสโมลาลิตี้ต่ํากว่า 200 mOsm/kg มี
เปอร์เซ็นต์การเคลื่อนที่ของสเปิร์มสูง และในระดับที่มีค่าออสโมลาลิตี้เพิ่มขึ้นมากกว่า 300 mOsm/kg สเปิร์มจะหยุดการเคลื่อนที่อย่างสมบูรณ์ (ตาราง
ที่ 2 และ 3) จากการทดลองที่ 1 เดือนสิงหาคม ค่า Osmolality ใน Seminal plasma ของปลาตะเพียนขาวมีค่าสูงที่สุดเท่ากับ 293.11±2.52
mOsm/kg (ตารางที่ 1) ซึ่งสเปิร์มของปลาในกลุ่ม Cyprinids (ปลาทอง, ปลาไน, ปลาคราฟ เป็นต้น) จะหยุดการเคลื่อนที่ เมื่อเจือจางด้วย NaCl, KCl,
Sucrose และ Mannitol ที่มีค่าออสโมลาลิตี้เท่ากับใน Seminal plasma (300 mOsm/kg-1) แต่สเปิร์มจะเคลื่อนที่เมื่อเจือจางด้วยสารละลายที่มีค่า
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ออสโมลาลิตี้ต่ํากว่า Seminal plasma (<200 mOsm/kg) ดังนั้นการเคลื่อนที่ของสเปิร์มปลาตะเพียนขาว จึงถูกหยุดยั้งโดยค่าออสโมลาลิตี้ของ
Seminal plasma ภายในท่อนําสเปิร์ม และจะเริ่มมีการเคลื่อนที่ เมื่อค่าออสโมลาลิตี้ลดลงจากการที่น้ําเชื้อถูกปล่อยลงสู่น้ําจืดเพื่อทําการปฏิสนธิกับไข่
จึงเป็นเหตุผลว่าที่ค่าออสโมลาลิตี้ของสารละลายเท่ากับหรือมากกว่า 300 mOsm/kg มีผลต่อการเคลื่อนที่ของสเปิร์มปลาตะเพียนขาว โดยสเปิร์มจะไม่
เคลื่อนที่ โดยค่าออสโมลาลิตี้ของสารละลายทั้ง 5 ชนิดที่ทําให้สเปิร์มเริ่มมีการเคลื่อนที่ก็ต่อเมื่อค่าออสโมลาลิตี้ต่ํากว่า 200 mOsm/kg แสดงให้เห็นว่า
Hypo-osmotic และ Hyperosmotic จากสิ่งแวดล้อมเป็นตัวกระตุ้นให้สเปิร์มเกิดการเคลื่อนที่ โดยเฉพาะปลาน้ําจืดสเปิร์มจะเริ่มมีการเคลื่อนที่เมื่อทํา
การเจือจางด้วยสาร Hypotonic solution และหยุดการเคลื่อนที่เมื่อถูกเจือจางด้วยสาร Isotonic solution ทั้งกลุ่มที่มีประจุและกลุ่มที่ไม่มีประจุ
(Billard, et al., 1995)

ตารางที่ 2 เปอร์เซ็นต์การเคลื่อนที่ของสเปิร์ม และระดับออสโมลาลิตี้ในสารละลายกลุ่มที่มีประจุ CaCl2, NaCl และ KCl
ที่ระดับความเข้มข้นตั้งแต่ 50–500 mM
ความเข้มข้น
(mM)

%motility

DI
50
100
150
200
300

100±0.001
95±1.632
03
03
03
03
หมายเหตุ

CaCl2

NaCl
Osmolality
(mOsm/Kg)
41.78±1.73
138.11±7.32
227.22±4.35
329.22±5.64
450.22±5.76
706.67±2.75

%motility
100±0.001
100±0.001
98.51±1.021
2.96±1.392
03
03

KCl
Osmolality
(mOsm/Kg)
32.89±2.68
95.33±0.65
182.44±2.28
243.33±2.22
342.33±3.08
537.11±4.69

%motility
100±0.001
100±0.001
100±0.001
78.51±1.822
03
03

Osmolality
(mOsm/Kg)
39.89±1.56
86.33±1.73
172.11±1.60
241.56±1.86
318.22±2.63
509.33±1.19

ความเข้มข้นตั้งแต่ 200-500 mM ไม่มีการเคลือ่ นที่ของสเปิร์ม
ตัวเลข superscript ที่เหมือนกันในแนวตั้ง ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ (P>0.05)

ตารางที่ 3 เปอร์เซ็นต์การเคลื่อนที่ของสเปิร์ม และระดับออสโมลาลิตี้ในสารละลายกลุ่มที่ไม่มีประจุ Mannitol และ Sucrose
ที่ระดับความเข้มข้นตั้งแต่ 50–500 mM
ความเข้มข้น((mM)

mannitol
%motility

DI
50
100
150
200
250
300
350
หมายเหตุ

100±0.001
97.77±1.231
98.51±1.021
97.77±1.231
98.51±1.021
97.03±1.391
02
02

Sucrose
Osmolality
(mOsm/Kg)
21.00±1.35
51.00±1.68
89.67±1.30
160.78±6.48
196.89±1.92
240.22±3.12
297.11±1.49
334.33±4.02

%motility
100±0.001
100±0.001
94.07 ±1.792
97.77 ±1.231
98.51± 1.021
2.96 ±1.393
04
04

Osmolality
(mOsm/Kg)
22.89±1.17
50.33±0.88
86.33±2.89
149.11±6.21
188.67±4.00
237.00±4.12
299.67±2.84
336.44±5.25

ความเข้มข้นตั้งแต่ 300-500 mM ไม่มีการเคลือ่ นที่ของสเปิร์ม
ตัวเลข Superscript ที่เหมือนกันในแนวตั้ง ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ (P>0.05)

การเคลื่อนที่ของสเปิร์มยังเกิดขึ้นได้จากการเปลี่ยนแปลงความเข้มข้นของ Ca2+ ไอออนในหลายๆ สายพันธุ์เช่นปลาในกลุ่ม Cyprinids ที่แสดงให้
เห็นว่า แคลเซียมที่ความเข้มข้นต่ําสามารถเพิ่มเปอร์เซ็นต์การเคลื่อนที่, ระยะเวลาการเคลื่อนที่ และความเร็วในการเคลื่อนที่ของสเปิร์ม จากการศึกษา
ในครั้งนี้พบว่าความเข้มข้นของสารละลาย CaCl2 ที่ 50 mM โดยมีค่าออสโมลาลิตี้เท่ากับ 138.11±7.32 mOsm/kg เป็นเพียงความเข้มข้นระดับเดียวที่
มีเปอร์เซ็นต์การเคลื่อนที่ของสเปิร์มสูง จากนั้นเมื่อระดับความเข้มข้นเพิ่มขึ้นที่ 100 mM โดยมีค่าออสโมลาริตี้เท่ากับ 227.22±4.35 mOsm/kg เป็นต้น
ไป จะไม่พบการเคลื่อนที่ของสเปิร์ม สอดคล้องกับการทดลองในปลาดุกอุย (Tan-Fermin et al., 1999) ที่ใช้ความเข้มข้นของสารละลาย CaCl2 ที่ค่า
ออสโมลาลิตี้เท่ากับ 200 mOsm/kg จะพบเปอร์เซ็นต์การเคลื่อนที่ของสเปิร์มสูงที่สุด แต่เมื่อเพิ่มระดับความเข้มข้นของสารละลาย CaCl2 ซึ่งมีผลทําให้
ค่าออสโมลาลิตี้สูงขึ้นเรื่อยๆ เปอร์เซ็นต์การเคลื่อนที่ก็จะลดลงตามไปด้วย และหยุดการเคลื่อนที่อย่างสมบูรณ์เมื่อค่าออสโมลาลิตี้สูงถึง 400 mOsm/kg
ในปลากลุ่ม Cyprinids ความเข้มข้นของ K+ ใน Seminal plasma 82.4 mM จะมากกว่าใน Spermatozoa 60.5 mM (Balkay et al., 1997) ซึ่ง
ความเข้มข้นที่สูงของ K+ ใน Seminal plasma เป็นปัจจัยหลักที่หยุดยั้งการเคลื่อนที่ของสเปิร์มในท่อนําน้ําเชื้อ แต่เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงของค่า
ออสโมลาลิตี้จากภายนอก จะเป็นสิ่งแรกที่ทําให้เกิดการเคลื่อนที่ของสเปิร์ม คือทําให้ K+ ซึมออกจากเซลล์ จากการทดลองของ Krasznai et al. (2003)
พบว่า Potassium channels มีผลต่อการเคลื่อนที่ของสเปิร์ม และทําให้เกิด Osmotic shock อีกทั้งยังทําให้การเคลื่อนที่ของสเปิร์มลดลง หรือหยุด
การเคลื่อนที่อย่างสมบูรณ์ในปลาไน ส่วน Na+ มีผลต่อค่า Intracellular alkalization ที่สามารถเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วโดย Na+/H ซึ่งการเคลื่อนที่ของ
สเปิร์มจะถูกกระตุ้นด้วย Alkalization ของ intracellular medium ในปลา Carp อีกทั้งมีการศึกษาในเรื่องของ Ion channel และ Membrane
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potential ที่ทําให้สเปิร์มปลา Carp เกิดการเคลื่อนที่ พบว่าเมื่อเซลล์สเปิร์มหยุดนิ่งใน Seminal plasma ตัว Spermatozoa จะเกิด Depolarization
state เมื่อสเปิร์มเกิดการเคลื่อนที่จาก Hypotonic shock สาร K+ และ Na+ ภายในตัวสเปิร์มจะมีค่าลดลง และเมื่อวัดค่า Membrane potential
พบว่าเกิด Hyperpolarizes อย่างรวดเร็ว แต่ค่า Ca2+กลับมีเพิ่มมากขึ้น ดังนั้น Membrane hyperpolarization เป็นสิ่งแรกที่เกิดขึ้นโดยจะทําให้ Ca2+
ไหลเข้าสู่เซลล์และทําให้สเปิร์มเริ่มเกิดการเคลื่อนที่ (Krasznai et al., 2003)
จากข้อมูลที่กล่าวมานี้แสดงให้เห็นได้ว่า Na+, Ca2+ และ K+ เป็นสารที่มีส่วนสําคัญในการควบคุมเคลื่อนที่ของสเปิร์มโดยเฉพาะสาร Ca2+ เป็นสาร
ที่มีความสําคัญต่อการเคลื่อนที่ของสเปิร์ม การเพิ่มขึ้นของสาร Ca2+ จะทําให้สเปิร์มเกิดการเคลื่อนที่ หากมีการหยุดการทํางานของ Ca2+ channel
สเปิร์มจะไม่เกิดการเคลื่อนที่ (Krasznai et al., 2003) และจากข้อมูลการทดลองนี้ สาร Ca2+ เป็นสารที่มีค่าออสโมลาลิตี้สูง แม้จะใช้ในปริมาณน้อย จึง
ได้อิทธิพลจากค่าออสโมลาลิตี้ ที่ทําให้สเปิร์มไม่มีการเคลื่อนที่เช่นกัน ดังนั้นการประยุกต์ใช้เป็นสาร Extenders โดยเฉพาะสาร Ca-F HBSS ที่ไม่มี Ca2+
จึงได้ผลดีในปลาหลายชนิดเช่น ปลาเทโพ ปลาดุกอุย ฯลฯ รวมทั้งในปลาตะเพียนขาวหรือหากนํามาประยุกต์ใช้ควรใช้สาร CaCl2ในระดับความเข้มข้น
100 mM ขึ้นไป ส่วนสาร NaCl และ KCl ควรจะนํามาใช้ในระดับความเข้มข้น 200 mM ขึ้นไป จึงจะมั่นใจได้ว่าสามารถหยุดการเคลื่อนที่ของสเปิร์มได้
ในระหว่างการเจือจางน้ําเชื้อปลาก่อนเริ่มกระบวนการแช่แข็งน้ําเชื้อปลา ส่วนสาร Sucrose และ Mannitol เป็นสารในกลุ่มน้ําตาล (Mandumpal,
2011) ซึ่งจะมีผลต่อการเคลื่อนที่ของสเปิร์มก็ต่อเมื่อใช้ในปริมาณมากเท่านั้น เนื่องจากไม่มีผลโดยตรงต่อการเคลื่อนที่ของสเปิร์มปลา แต่จะมีผลต่อการ
เคลื่อนที่ของสเปิร์มปลาตะเพียนขาวก็ต่อเมื่อค่าออสโมลาลิตี้สูงพอที่จะหยุดการเคลื่อนที่ของสเปิร์มปลาตะเพียนขาวคือมากกว่า 293.11±2.52 mOsm/kg
หรือความเข้มข้นของสารที่ 300 mM ขึ้นไป

4. สรุปผล
เดือนสิงหาคมเป็นช่วงที่น้ําเชื้อปลาตะเพียนขาว มีความสมบูรณ์ที่สุดโดยมีการเคลื่อนที่ของสเปิร์ม, ระยะเวลาการเคลื่อนที่, ความหนาแน่น และ
ค่าออสโมลาลิตี้สูงที่สุด และการศึกษากลไกการเคลื่อนที่สเปิร์มปลาตะเพียนขาวในสารละลายชนิดต่างๆ พบว่าเมื่อระดับค่าออสโมลาลิตี้เพิ่มมากขึ้น การ
เคลื่อนที่ของสเปิร์มจะลดลง และสเปิร์มหยุดการเคลื่อนที่เมื่อมีค่าออสโมลาลิตี้มากกว่า 300 mOsm/kg ขึ้นไป สาร CaCl2, NaCl และ KCl มีผล
โดยตรงต่อการเคลื่อนที่ของสเปิร์ม แต่สาร sucrose และ mannitol ทําให้สเปิร์มหยุดการเคลื่อนที่ก็ต่อเมื่อใช้ในปริมาณมากเท่านั้น
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บทคัดย่อ
การศึกษาคุณภาพน้ําเชื้อ และการแช่เย็นน้ําเชื้อหอยนางรมปากจีบ (Saccostrea cucullata) เพื่อทราบข้อมูลที่จําเป็นต่อการพัฒนา
วิธีการแช่แข็งน้ําเชื้อหอยนางรมปากจีบ ได้แบ่งการทดลองเป็น 2 ตอน คือ ตอนที่ 1 ศึกษาการเปลี่ยนแปลงคุณภาพสเปิร์มหอยนางรมปากจีบ
ตลอดทั้งปี พบว่า สเปิร์มหอยนางรมปากจีบ มีเปอร์เซ็นต์การเคลื่อนที่ และค่าออสโมลาลิตี้ของน้ําเชื้อไม่แตกต่างกันทางสถิติ (P>0.05) ระหว่าง
ช่วงเวลาที่ศึกษา แต่ความหนาแน่นของสเปิร์ม และเปอร์เ ซ็นต์การมีชีวิตรอดของสเปิร์ม มีความแตกต่างกันอย่างมีนัย สําคัญทางสถิติ (P<0.05)
ระหว่างช่วงเวลาที่ศึกษา ตอนที่ 2 ศึกษาชนิดของสารละลายบัฟเฟอร์ที่มีผลต่อการเคลื่อนที่ของสเปิร์มของหอยนางรมปากจีบ ด้วยการนําน้ําเชื้อ
หอยนางรมปากจีบมาแช่เย็นที่อุณหภูมิ 2-4 องศาเซลเซียสในน้ํายาบัฟเฟอร์ 2 ชนิด คือ Calcium-free Hank’s balanced salt solution (CaF HBSS) และ Calcium-free saline (Ca-F saline) พบว่าสเปิร์มที่เจือจางน้ํายาบัฟเฟอร์ Ca-F saline สามารถเก็บรักษาน้ําเชื้อได้นานที่สุด 72
ชั่วโมง ซึ่งยังคงมีการเคลื่อนที่ของสเปิร์มเท่ากับ 17.78±9.03 % เมื่อนําน้ําเชื้อมากระตุ้นด้วยน้ําทะเล ส่วนน้ํายาบัฟเฟอร์ Ca-F HBSS สามารถ
เก็บรักษาน้ําเชื้อได้นาน 12 ชั่วโมง มีการเคลื่อนที่ของสเปิร์มเท่ากับ 13.33±5.77% โดยน้ําเชื้อสดที่ไม่ผสมน้ํายาบัฟเฟอร์สามารถเก็บรักษาไว้ได้
นาน 24 ชั่วโมง
คําสําคัญ : หอยนางรมปากจีบ คุณภาพสเปิร์ม การแช่เย็นน้ําเชื้อ

Abstract
Sperm quality and sperm chilled storage of rock oyster (Saccostrea cucullata) were studied to obtain essential
information for cryopreservation of S. cucullata sperm. Experiments were divided into two sections. The first experiment
evaluated the change in sperm quality throughout the year. Sperm motility and seminal plasma osmolality were not
significantly different (P>0.05) during the sampling time whereas sperm concentration and sperm viability showed
significant difference (P<0.05) among the sampling time. The second experiment examined the effect of sperm extender
on storage of S.cucullata sperm, based on chilled storage at 2-4 °C using calcium-free Hank’s balanced salt solution (CaF HBSS) and calcium-free saline (Ca-F saline). Longest successful storage period (72 hr.) was obtained from sperm chilledstored with Ca-F saline, showing sperm motility about 17.78±9.03 % after activation with seawater. The use of Ca-F HBSS
can preserve sperm for 12 hr. with the presence of sperm motility about 13.33±5.77 %. Fresh sperm that was not diluted
with extender can be preserved for 24 hr.
Keywords: Saccostrea cucullata, Sperm quality, Chilled storage of sperm

1. บทนํา
ในประเทศไทยมีการเพาะพันธุ์หอยนางรมเพื่อนํามาบริโภคเป็นอาหาร โดยชนิดที่นิยมเพาะเลี้ยงมีอยู่ 2 ชนิด คือ หอยนางรมพันธุ์เล็ก ซึ่ง
มีชื่อเรียกตามพื้นบ้านว่าหอยปากจีบ หอยเจาะ หอยอีรม เป็นต้น หอยนางรมปากจีบ (Saccostrea cucullata) เป็นหอยสองฝาที่มีความสําคัญทาง
เศรษฐกิจ มีคุณค่าทางโภชนาการสูง จึงมีผู้บริโภคหอยนางรมกันมาก จากการตลาดหอยนางรมนั้น มีแนวโน้มขยายตัวได้อีก เพราะผลผลิตในปัจจุบัน
ยังไม่เพียงพอต่อการบริโภคภายในประเทศ ทําให้หอยนางรมมีราคาสูงมากเมื่อเทียบกับหอยชนิดอื่นๆ (กรมประมง, 2547) หอยนางรมปากจีบที่
นํามาเลี้ยงนั้น อาศัยลูกหอยที่ได้จากธรรมชาติเป็นหลัก เนื่องจากลูกหอยที่ได้จากการเพาะพันธุ์ยังไม่เพียงพอ จึงทําให้ประสบปัญหาการขาดแคลนลูก
พันธุ์หอยนางรมปากจีบที่จะนํามาเลี้ยง เนื่องจากลูกหอยในธรรมชาติมีจํานวนน้อย และยังมีปัญหาทางสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลต่อปริมาณลูกพันธุ์หอยใน
ธรรมชาติ เช่น อุณหภูมิของน้ําทะเล ความเค็ม ปริมาณแสง การขึ้น-ลงและความเร็วของกระแสน้ํา การตายของหอยนางรม ปัญหาคุณภาพน้ําหรือ
ปัญหาน้ําเสีย และปัญหาที่เกิดจากการสภาวะแวดล้อมชายฝั่งเปลี่ยนแปลง จนทําให้หอยนางรมมีอัตราการตายสูง (เผดิมศักดิ์และคณะ, 2546)
แนวทางหนึ่งที่ช่วยในการเพาะขยายพันธุ์หอยนางรมปากจีบได้คือ การนําน้ําเชื้อหอยนางรมปากจีบมาเก็บรักษาที่อุณหภูมิต่ําไม่ว่าจะเก็บแช่เย็น หรือ
เก็บแช่แข็ง ซึ่งการเก็บรักษาแบบแช่เย็นทําได้โดยการเจือจางน้ําเชื้อในน้ํายาบัฟเฟอร์ที่เหมาะสม แล้วนํามาเก็บรักษาไว้ที่อุณหภูมิ 0-4 องศาเซลเซียส
ก็สามารถยืดระยะเวลาที่สเปิร์มสามารถปฏิสนธิกับไข่ออกไปได้นานขึ้นหลายอาทิตย์ ซึ่งเทคนิคดังกล่าวจัดเป็นเทคโนโลยีชีวภาพการเพาะเลี้ยงสัตว์
น้ําที่ยังมีการศึกษาค่อนข้างจํากัดในประเทศไทย ข้อดีของการเก็บน้ําเชื้อที่อุณหภูมิต่ํา คือ ทําให้ง่ายแก่การจัดการผสมเทียม ซึ่งน้ําเชื้อจะได้ถูกเตรียม
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และเก็บรักษาไว้ช่วงเวลาหนึ่ง สามารถนํามาใช้ มีความสะดวก รวดเร็ว และสามารถลําเลียงน้ําเชื้อแช่เย็นไปใช้ประโยชน์ได้สะดวกกว่าการลําเลียงพ่อ
พันธุ์ และยังสามารถนําน้ําเชื้อที่เก็บรักษาไว้มาใช้ประโยชน์ในภายหลัง ทําให้สามารถคัดเลือกพันธุ์ หรือปรับปรุงพันธุ์ได้ และยังช่วยแก้ปัญหาการ
ขาดแคลนลูกหอยนางรมปากจีบที่ได้จากธรรมชาติ มีวัตถุประสงค์ของการวิจัย คือ ศึกษาการเปลี่ยนแปลงคุณภาพสเปิร์มหอยนางรมปากจีบในรอบปี
และศึกษาผลของชนิดของสารละลายบัฟเฟอร์ที่มีต่อเปอร์เซ็นต์การเคลื่อนที่ของสเปิร์มหอยนางรมปากจีบ

2. วิธีการทดลอง
2.1 วิธีเก็บรวบรวมน้ําเชื้อหอยนางรมปากจีบ
การเก็บรวบรวมน้ําเชื้อหอยนางรมปากจีบ ทําได้โดยการทําความสะอาดเปลือกหอย เปิดเปลือกเอาตัวหอยออกมา แล้วใช้เข็มเขี่ยบริเวณ
Gonad ซึ่งมีสีครีมขาว แตะน้ําเชื้อลงบนสไลด์แล้วนํามาส่องดูใต้กล้องจุลทรรศน์กําลังขยาย 400 เท่า เพื่อทําการแยกเพศ แล้วรีดน้ําเชื้อออกมาใส่
ภาชนะที่เตรียมไว้ ระวังไม่ให้เข็มเขี่ยโดนกระเพาะอาหาร และต้องเช็ดตัวหอยให้แห้งก่อนรีดน้ําเชื้อ เพื่อไม่ให้มีสิ่งปนเปื้อนปนกับสเปิร์มระหว่าง
การรวบรวมน้ําเชื้อ น้ําเชื้อที่ดีควรมีสีขาวขุ่นและหนืด ทําการรีดน้ําเชื้อสดใส่ใน Eppendorf tube วางบนน้ําแข็งก่อนนํามาใช้ในการทดลอง
น้ําเชื้อสดที่ใช้ในการทดลองได้ทําการประเมินคุณภาพน้ําเชื้อสด โดยประเมินจากการเคลื่อนที่ของสเปิร์ม 6 ระดับ คือ น้ําเชื้อที่มีการเคลื่อนที่ของ
สเปิร์มเท่ากับ 20% 40% 60% 80% และ 100% โดยนําน้ําเชื้อสด 1 ไมโครลิตร วางบนกระจกสไลด์แล้วใช้น้ําทะเลใส่ลงไปกระตุ้นประมาณ 50
ไมโครลิตร แล้วประเมินการเคลื่อนที่ของสเปิร์ม (Vuthiphandchai and Zohar, 1999) ถ้าสเปิร์มมีการเคลื่อนที่มากกว่า 80% จึงนําน้ําเชื้อที่ได้
ไปทําการทดลองต่อไป

2.2 ศึกษาการเปลี่ยนแปลงคุณภาพสเปิร์มหอยนางรมปากจีบในรอบปี
การประเมินการเคลื่อนที่ของสเปิร์ม (Sperm motility)
หยดน้ําเชื้อหอย 1 ไมโครลิตร ลงบนกระจกสไลด์ที่สะอาดแล้วจึงหยดน้ําทะเล 30 ppt ลงไป 50 ไมโครลิตร แล้วปิดด้วย Cover glass
เบาๆ อย่างรวดเร็ว เพื่อกระตุ้นให้สเปิร์มเคลื่อนที่ แล้วนําไปส่องดูใต้กล้องจุลทรรศน์กําลังขยาย 400 เท่าทันที แล้วประเมินการเคลื่อนที่ของ
สเปิร์ม 6 ระดับ คือ 0% 20% 40% 60% 80% และ 100% ตามลําดับ (Vuthiphandchai and Zohar, 1999) การประเมินการเคลื่อนที่ของ
สเปิร์มทํา 9 ซ้ํา
ความหนาแน่นของสเปิร์ม (Sperm density)
การประเมินความหนาแน่นของสเปิร์มทําโดยการเจือจางนําเชื้อ 5 ไมโครลิตร ด้วยน้ํากลั่น 1,000 เท่า ผสมให้เข้ากันใน Eppendorf tube
แล้วนําน้ําเชื้อที่ถูกเจือจางไปหยดลงบน Hemacytometer แล้วนําไปส่องดูใต้กล้องจุลทรรศน์กําลังขยาย 10X และนับจํานวนสเปิร์มที่พบ แล้วจึง
คํานวณกลับหาความหนาแน่นของสเปิร์ม โดยทํา 3 ซ้ํา (กฤษณ์, 2536)
สเปิร์มที่มีชีวิต (Sperm viability)
หยดน้ํา เชื้อประมาณ 5 ไมโครลิตร ลงบนกระจกสไลด์ ที่สะอาด หยดสีย้อม Eosin-Nigrosin โดยหยด 0.5% Eosin ประมาณ 5
ไมโครลิตร และหยด 10% Nigrosin ปริมาณเท่ากันลงบนสไลด์ที่มีน้ําเชื้อ เกลี่ยให้เข้ากันอย่างรวดเร็ว เพื่อป้องกันไม่ให้สเปิร์มที่มีชีวิตอยู่ตาย
เสียก่อนรีบทําสไลด์ให้แห้งโดยผ่านเปลวไฟ แต่ต้องระวังไม่ให้ร้อนจนเกินไป ทําการนับจํานวนสเปิร์มที่มีชีวิต และสเปิร์มที่ไม่มีชีวิต ภายใต้กล้อง
จุลทรรศน์กําลังขยาย 1000X โดยสเปิร์มที่มีชีวิตจะไม่ติดสีย้อม (ขาว) ส่วนสเปิร์มที่ไม่มีชีวิตจะติดสีแดงม่วง แล้วจึงคํานวณกลับหาเปอร์เซ็นต์ของ
สเปิร์มที่มีชีวิต (Fribourgh, 1996) การทดลองทํา 3 ซ้ํา
แรงดันออสโมติกของน้ําเชื้อ (Osmotic pressure of seminal plasma)
การประเมินแรงดันออสโมติกทําโดยการนําน้ําเชื้อมา Centrifuge ด้วยความเร็ว 5000/นาที นาน 5 นาที ที่อุณหภูมิ 4 องศา-เซลเซีย ส
เพื่อแยก Seminal fluid ออกจากสเปิร์ม แล้วนํา Seminal fluid ปริมาณ 100 ไมโครลิตร วัดค่า Osmolality โดยใช้เครื่องมือ Osmometer
การทดลองทํา 3 ซ้ํา

2.3 ศึกษาชนิดของสารละลายบัฟเฟอร์ที่มีผลต่อการเคลื่อนที่ของสเปิร์มของหอยนางรมปากจีบ
นําน้ําเชื้อหอยนางรมปากจีบที่ได้มาวางบนน้ําแข็ง เตรียมน้ํายาบัฟเฟอร์ 2 ชนิด คือ Calcium-free Hank’s balanced salt solution (CaF HBSS) และ Calcium-free saline (Ca-F saline) โดย Ca-F HBSS ประกอบด้วย NaCl 0.8890 g, KCL 0.0440 g, Na2HPO4.2H2O 0.0130 g,
NaHCO3 0.0390 g, KH2PO4 0.0070 g, MgSO4.7H2O 0.00220 g, Glucose 0.1110 g ละลายในน้ํากลั่น 100 ml และปรับ pH 7.6 ส่วน Ca-F
saline ประกอบด้วย NaCl 21.63 g, KCL 1.12 g, H3BO3 0.53 g, NaOH 0.19 g, MgSO4.7H2O 4.93 g ละลายในน้ํากลั่น 1000 ml และปรับ
pH 7.4 การเจือจางน้ําเชื้อทําโดยใช้ไมโครปิเปตดูดน้ําเชื้อสดใส่ลงใน Tissue culture flask ขนาด 25 มิลลิลิตร ที่มีน้ํายาสูตร Ca-F HBSS และ CaF saline โดยใช้อัตราส่วนของน้ําเชื้อต่อน้ํายาเป็น 1:4 เขย่าเบา ๆ ให้น้ําเชื้อกันน้ํายาผสมเป็นเนื้อเดียวกัน นํา Tissue culture flask ที่มีน้ําเชื้อที่ถูก
เจือจาง (Extended semen) ไปแช่ในตู้เย็นที่ควบคุมอุณหภูมิ 2-4 องศาเซลเซียส ทําการประเมินหาเปอร์เซ็นต์การเคลื่อนที่ของสเปิร์มหลังการเจือ
จาง ตั้งแต่ 0 30 นาที 1 3 6 12 24 48 และ 72 ชั่วโมง โดยนําน้ําเชื้อที่เวลาต่างๆ กันมากระตุ้นด้วยน้ําทะเล สําหรับกลุ่มควบคุม (Control group)
นําน้ําเชื้อที่รวบรวมมาใหม่ๆ เก็บรักษาใน Tissue culture flask โดยไม่เจือจางด้วยสารละลายบัฟเฟอร์ ทําการทดลอง 3 ซ้ํา
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3. ผลการศึกษาและอภิปรายผล
3.1 ผลการศึกษาการเปลี่ยนแปลงคุณภาพสเปิร์มหอยนางรมปากจีบในช่วงฤดูผสมพันธุ์วางไข่
จากการทดลองการรวบรวมน้ําเชื้อหอยนางรมปากจีบทุกเดือนเป็นระยะเวลา 1 ปี และการประเมินคุณภาพน้ําเชื้อสดของหอยนางรมปากจีบ
พบว่า สเปิร์มมีความหนาแน่นสูงในช่วงฤดูผสมพันธุ์วางไข่ ซึ่งในสภาพธรรมชาตินั้น หอยส่วนใหญ่มักจะมีการสืบพันธุ์เป็นฤดูกาล ทั้งนี้เนื่องมาจาก
ปัจจัยสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงไปตามฤดูกาล ส่งผลมาถึงการเจริญเติบโต ตลอดจนการพัฒนาการของอวัยวะสืบพันธุ์ของพ่อแม่หอยที่นํามา
เพาะพันธุ์ ซึ่งในบริเวณจังหวัดชลบุรีก็มีรายงานว่าความสมบูรณ์เพศของพ่อพันธุ์หอยนางรมปากจีบมีตลอดทั้งปี แต่พบมาก 2 ช่วงเวลา คือ เมษายน–
มิถุนายน และ กันยายน–พฤศจิกายน ซึ่งเป็นช่วงฤดูผสมพันธุ์วางไข่ของหอยนางรมปากจีบ (เผดิมศักดิ์และคณะ, 2546) ซึ่งในช่วงเดือนเมษายนมิถุนายนของการทดลองนี้ มีความหนาแน่นของสเปิร์มเฉลี่ยเท่ากับ 25.7 x109 ตัวต่อมิลลิลิตร และในช่วงเดือนกันยายน–พฤศจิกายนมีความ
หนาแน่นของสเปิร์มเฉลี่ยเท่ากับ 21.4 x109 ตัวต่อมิลลิลิตร ซึ่งมีค่าใกล้เคียงกับความหนาแน่นของสเปิร์มหอยนางรม 2n และ 4n (Crassostrea
gigas) ที่มีเท่ากับ 2.7±0.5 x1010 ต่อกรัมของน้ําหนัก Gonad (Dong, et al., 2005) นอกจากนี้ก็มีรายงานว่าหอยนางรม (C. gigas) มีความเข้มข้น
ของสเปิร์มเท่ากับ 10-20 x109 เซลล์ต่อมิลลิลิตร หอยแมลงภู่ (Perna canaliculus) มีความเข้มข้นของสเปิร์มเท่ากับ 2.0 x1010 เซลล์ต่อมิลลิลิตร
หอยมุกแกลบ (Pinctada fucata martensii) มีความเข้มข้นของสเปิร์มเท่ากับ 1.5 x1010 ตัวต่อมิลลิลิตร สาเหตุที่น้ําเชื้อหอยนางรมปากจีบในการ
ทดลองครั้งนี้มีค่า Osmolality การเคลื่อนที่ของสเปิร์ม และการมีชีวิตรอดของสเปิร์มไม่แตกต่างกันในช่วงฤดูผสมพันธุ์วางไข่ แต่ในช่วงเวลานอก
ฤดูกาลผสมพันธุ์วางไข่ พบว่าความหนาแน่นของสเปิร์มลดลง และน้อยที่สุดในช่วงต้นปี อาจเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของน้ําทะเล ความ
เค็ม ความสมบูรณ์ของอาหารในธรรมชาติ และสภาพอากาศ ที่เป็นปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกส่งผลต่อคุณภาพสเปิร์ม ซึ่งควรจะได้มีการศึกษา
เพิ่มเติมต่อไป ในการทดลองครั้งนี้น้ําเชื้อหอยนางรมปากจีบมีค่า Osmolality เฉลี่ย 666 mOsm/kg ซึ่งมีค่าใกล้เคียงกับที่พบในน้ําเชื้อหอยนางรม
(Crassostrea virginica) ที่มีค่า Osmolality เฉลี่ย 573±45 mOsm/kg การศึกษากลไกที่ควบคุมการเคลื่อนที่สเปิร์มของหอยนางรม 4n (C.
gigas) พบว่า สเปิร์มมีการเคลื่อนที่สูงเมื่อกระตุ้นด้วย artificial seawater (ASW) ที่มีค่า Osmolality เท่ากับ 1000 mOsm/kg แต่การเคลื่อนที่
ของสเปิร์มจะลดลงเมื่อถูกกระตุ้นด้วยค่า Osmolality สูงกว่า 1000 mOsm/kg และสเปิร์มไม่มีการเคลื่อนที่เมื่อค่า Osmolality น้อยกว่า 500
mOsm/kg (Dong et al., 2002) เช่นเดียวกับการศึกษาการเคลื่อนที่ของสเปิร์มหอยนางรม (C.virginica) ที่เจือจางในสารละลาย HBSS ที่มีค่า
Osmolality เท่ากับ 833 mOsm/kg ที่อุณหภูมิ 4๐C พบว่า มีการเคลื่อนที่ของสเปิร์มสูง 73±3% เมื่อเก็บรักษาไว้นาน 1 วัน จากข้อมูลเหล่านี้
แสดงให้ทราบว่าสเปิร์มหอยนางรมปากจีบจะไม่เคลื่อนที่เมื่อสารละลายที่ใช้กระตุ้นมีค่า Osmolality ต่ํากว่าในน้ําเชื้อ และสเปิร์มจะเคลื่อนที่เมื่อ
สารละลายมีค่า Osmolality สูงกว่าในน้ําเชื้อ

ตารางที่ 1 การเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ําเชื้อสดของหอยนางรมปากจีบในระยะเวลา 1 ปี
เดือน

มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม

ความหนาแน่นของสเปิร์ม (x109 ตัว/ มิลลิลิตร)
6

Osmolality (mOsm/kg)
1

การเคลื่อนที่ของสเปิร์ม (% Sperm motility)
1

การมีชีวิตของสเปิร์ม (% Sperm viability)

5.7±16.48
673±10.81
95.56±2.22
92.78±1.3923
6
1
1
5.3±5.21
665±7.06
97.78±2.22
93.07±0.3923
13.2±9.63 5
657±20.281
93.33±3.851
92.15±1.503
123
1
1
23.7±12.01
681±6.81
100±0.00
96.52±0.441
12
1
1
25.5±23.58
666±4.58
97.78±2.22
95.11±1.37123
1
1
1
27.8±24.96
656±21.28
95.56±2.22
94.22±1.11123
345
1
1
18.6±11.61
652±8.67
97.78±2.22
95.22±1.0312
45
1
1
16.3±27.62
665±12.99
93.33±3.85
93.81±0.29123
123
1
1
21.9±17.73
684±6.56
100±0.00
95.11±045123
234
1
1
20.4±12.07
667±10.98
100±0.00
95.78±1.8612
22.0±16.84 123
679±7.171
100±0.001
95.63±1.3512
45
1
1
16.8±11.57
649±8.09
95.56±2.22
93.81±0.70123
หมายเหตุ : แสดงค่า mean±SE (n=3) ตัวเลข superscript ที่เหมือนกันตามแนวตั้ง แสดงว่าไม่มคี วามแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (P>0.05)

3.2 ผลการศึกษาชนิดของสารละลายบัฟเฟอร์ที่มีผลต่อการเคลื่อนที่ของสเปิร์มของหอยนางรมปากจีบ
จากการทดลองการเก็บรักษาน้ําเชื้อของหอยนางรมปากจีบแบบแช่เย็นด้วยน้ํายาบัฟเฟอร์ 2 ชนิด คือ Ca-F HBSS และ Ca-F saline และ
ประเมินการเคลื่อนที่ของสเปิร์ม พบว่าสเปิร์มที่เจือจางน้ํายาบัฟเฟอร์ Ca-F saline สามารถเก็บรักษาน้ําเชื้อได้นานที่สุด 72 ชั่วโมง ซึ่งมีการเคลื่อนที่
ของสเปิร์มเท่ากับ 17.78±9.03% ส่วนน้ํายาบัฟเฟอร์ Ca-F HBSS สามารถเก็บรักษาน้ําเชื้อได้นานที่สุด 12 ชั่วโมง มีการเคลื่อนที่ของสเปิร์มเท่ากับ
13.33±5.77% และน้ําเชื้อสดที่ไม่ผสมน้ํายาบัฟเฟอร์มีการเคลื่อนที่ของสเปิร์มเพียงแค่ 24 ชั่วโมง จากการวิเคราะห์ทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น
95% พบว่า เปอร์เซ็นต์การเคลื่อนที่ของสเปิร์มในน้ํายาบัฟเฟอร์ Ca-F HBSS และ Ca-F saline มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
(P<0.05) การเก็บรักษาน้ําเชื้อหอยนางรมปากจีบแบบแช่เย็นที่อุณหภูมิ 2-4 องศาเซลเซียส น้ําเชื้อสดที่ไม่ได้ผสมน้ํายาบัฟเฟอร์สามารถเก็บได้นาน
6-24 ชั่วโมง ก่อนที่สเปิร์มจะไม่มีการเคลื่อนที่ ซึ่งเก็บรักษาได้สั้นกว่าน้ําเชื้อที่เจือจางน้ํายาบัฟเฟอร์ Ca-F saline เนื่องจากน้ํายาบัฟเฟอร์ Ca-F
saline เป็นสารละลายที่ช่วยคงสภาพความมีชีวิตของเซลล์ ช่วยให้เก็บรักษาน้ําเชื้อได้นานขึ้น อีกทั้งเป็นการเจือจางน้ําเชื้อให้มีปริมาณมากขึ้น เพื่อ
สะดวกในการปฏิบัติการ น้ํายาเจือจางต้องไม่ส่งผลกระตุ้นให้สเปิร์มเคลื่อนที่ เพราะน้ํายา Ca-F saline ที่ใช้เจือจางน้ําเชื้อ มีแรงดันออสโมติก
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ใกล้เคียงกับแรงดันออสโมติกของน้ําเชื้อสด ทําให้สเปิร์มสามารถเก็บรักษาได้ดีกว่าการใช้ Ca-F HBSS ซึ่งมีค่าแรงดันออสโมติกต่ํากว่าที่พบในน้ําเชื้อ
สด การทดลองครั้งนี้ใช้อัตราส่วนของน้ําเชื้อต่อน้ํายาเป็น 1:4 ซึ่งการใช้อัตราส่วนน้ําเชื้อต่อน้ํายาในการแช่เย็นน้ําเชื้อของสัตว์น้ํา มีผลต่อความสําเร็จ
ในการแช่เย็น เช่น อัตราส่วนที่เหมาะสมในการเจือจางน้ําเชื้อด้วยน้ํายาบัฟเฟอร์ในการเก็บรักษาน้ําเชื้อหอยนางรม (C. virginica) ที่อัตราส่วน 1:1
และ 1:3 ที่เก็บรักษานาน 24 ชั่วโมง มีการเคลื่อนที่ของสเปิร์มเฉลี่ยมากกว่า 80% ในขณะที่อัตราตราส่วนที่เหมาะสมในการเจือจางน้ําเชื้อปลา
ดุกอัฟริกันคือ 1:5 (Mansour, et al., 2004) และในปลา Atlantic halibut คือ 1:5-1:9 ซึ่งทําให้สเปิร์มมีชีวิตอยู่ได้นานกว่าการใช้อัตราส่วนเจือจาง
อื่นๆ ในการเจือจางน้ําเชื้อ

ตารางที่ 2 เปอร์เซ็นต์การเคลื่อนที่ของสเปิร์มหอยนางรมปากจีบที่เจือจางน้ํายาบัฟเฟอร์ Ca-F HBSSและ Ca-F saline
เวลา
(ชั่วโมง)
0
0.3
1
3
6
12
24
48
72

ชุดการทดลอง
Ca-F HBSS
80.00±5.77b,1
71.11±6.09 b,1
53.33±5.77 b,2
40.00±8.17 b,3
26.67±5.77 c,4
13.33±5.77 c,5
0 b,6
0 b,6
0 b,6

Control
93.33±5.77a,1
91.11±6.09a,1
86.67±5.77 a,12
80.00±5.77 a,2
62.22±9.03 b,3
48.89±8.39 b,4
17.78±6.94 b,5
0 b,6
0 b,6

Ca-F Saline
93.33±5.77a,1
91.11±6.09 a,1
89.89±6.09 a,1
84.44±5.09 a,12
80.00±5.77 a,23
75.56±5.09 a,3
60.00±5.77 a,4
46.67±8.17 a,5
17.78±9.03 a,6

ตัวอักษร superscript ที่เหมือนกันในแนวนอน แสดงว่าไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (P>0.05)
ตัวเลข superscript ที่เหมือนกันตามแนวตั้ง แสดงว่าไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (P>0.05)

4. สรุปผล

1. น้ําเชื้อหอยนางรมปากจีบในรอบปี มีคุณภาพดีและสเปิร์มมีความหนาแน่นสูง
2. น้ําเชื้อสด สามารถเก็บรักษาได้นาน 24 ชั่วโมงที่อุณหภูมิ 2-4 องศาเซลเซียส
3. น้ํายาบัฟเฟอร์ Ca-F saline มีความเหมาะสมในการเจือจางน้ําเชื้อหอยนางรมปากจีบแบบแช่เย็น เนื่องจากสามารถเก็บรักษาน้ําเชื้อ
ได้นาน 72 ชั่วโมง
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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้เป็นนวัตกรรมใหม่ที่ใช้จําแนกความแตกต่างของลายนิ้วมือของเด็กชายที่เป็นปกติและที่เป็นออทิสติก โดยมีสมมติฐานว่า กลุ่มอาการ
ออทิสติกเป็นความผิดปกติทางพัฒนาการที่เกิดจากความผิดปกติของสมองในช่วงที่เป็นทารกในครรภ์มารดา หากสมองผิดปกติแล้ว ลายนิ้วมือก็น่าจะ
ผิดปกติด้วย โดยช่วงที่ เกิดการพัฒนาเป็นระบบประสาทและสมองในทารกเป็ นช่ วงเวลาเดียวกับที่ ลายนิ้ วมื อเกิดขึ้ น สํ าหรั บในงานวิ จัยนี้ ได้ ทําการ
บันทึกภาพลายนิ้วมือทั้ง 10 นิ้วโดยใช้เครื่องสแกนลายนิ้วมือชนิดอินฟราเรดที่มีความละเอียดจุดภาพเป็น 512 จุดต่อนิ้ว เก็บข้อมูลแบบสเกลสีเทา
ชนิด 8 บิต และเชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อบันทึกเป็นไฟล์ภาพต่อไป ตัวอย่างลายนิ้วมือที่ใช้ในงานวิจัยนี้ได้มาจากเด็กปกติ 24 คนและเด็ก
ออทิสติก 21 คน ซึ่งเป็นเด็กชายที่มีอายุระหว่าง 3 ถึง 5 ขวบและได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองของเด็กแล้ว สุ่มเลือกตัวอย่างลายนิ้วมือของเด็ก
ปกติและเด็กออทิสติกอย่างละ 15 คนเป็นชุดเรียนรู้เพื่อสร้างโมเดลในการจําแนกโดยใช้วิธีแนวเทียบกลุ่มของแบบจําลองอิสระเปลี่ยนได้ ส่วน
ตัวอย่างที่เหลือใช้เป็นชุดทดสอบ ทําการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม FingASD ที่พัฒนาขึ้นพบว่า ลายนิ้วมือของนิ้วโป้งซ้ายให้ผลในการจําแนกที่ดีกว่า
นิ้วอื่นๆ และยังพบว่า สามารถจําแนกและทํานายผลได้อย่างถูกต้องถึงร้อยละ 100 ทั้งในกลุ่มตัวอย่างที่เป็นเด็กปกติและเด็กออทิสติก จากผลการวิจัยนี้จึง
เป็นไปได้สูงว่า การวิเคราะห์ลายนิ้วมือจะสามารถใช้ช่วยในการตรวจคัดกรองเด็กออทิสติกในเบื้องต้นได้ต่อไป
คําสําคัญ: การวิเคราะห์ลายนิ้วมือ 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
stage. Since the formation of nervous and brain system in fetus 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 this research,
the fingerprint based classification of normal and autistic boys was developed using a fingerprint scanner with infrared
technology of 512 dpi pixel resolution and 8-bit grayscale. The fingerprint scanner was also connected with a computer to
record the fingerprint images. The samples of fingerprints were come from 24 boys for normal cases and 21 boys for ASD cases
aged 3 to 5 years old. Fingerprint scanning of all children was acquired under the permission of their parents. The training set of
fingerprint images of 15 boys for each case was randomly selected to build the classification model using soft independent
modeling of class analogy. The remaining images of fingerprints were used as test set. The FingASD program was developed to
perform the calculations. The results showed that the left thumbs of the normal cases were distinguished from that of the ASD
cases with 100% correctly classification for both cases. These findings indicated that the fingerprint based classification can be
utilized as an accurate preliminary screening method for ASD boys.
Keywords: Fingerprint-based classification, Autistic spectrum disorder, Screening method

1. บทนํา
1.1 ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา
โรคออทิซึม (Autism) หรือกลุ่มอาการออทิสติก (Autistic spectrum disorder) เป็นความผิดปกติของพัฒนาการในเด็ก เช่น ไม่มี
ปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้าง บกพร่องในการใช้ภาษา เป็นต้น โดยมีสาเหตุมาจากความผิดปกติของสมอง ในทางการแพทย์เชื่อว่า ความผิดปกติดังกล่าว
เกิดขึ้นตั้งแต่เป็นทารกในครรภ์ของมารดา โดยเป็นผลอย่างซับซ้อนจากปัจจัยทางพันธุกรรม (ความผิดปกติของโครโมโซม) และปัจจัยทางสิ่งแวดล้อม
ขณะตั้งครรภ์ที่ยังไม่ทราบอย่างชัดเจน เนื่องจากในทางสรีรวิทยาของฟีตัสพบว่า ช่วงที่เกิดการพัฒนาเป็นระบบประสาทและสมองเป็นช่วงเวลาเดียวกับ
ที่ลายนิ้วมือเกิดขึ้นเช่นกัน อีกทั้งระบบประสาทและสมองกับลายนิ้วมือล้วนเป็นการเปลี่ยนแปลงมาจากชั้นของเซลล์ต้นกําเนิด ที่เป็นเอ็กโทเดิร์ม
(Ectoderm) เดียวกัน หากสมองผิดปกติก็อาจเป็นไปได้ว่าลายนิ้วมืออาจผิดปกติด้วย จึงเป็นไปได้ว่า อาจใช้การวิเคราะห์ลายนิ้วมือช่วยในการตรวจ
วินิจฉัยกลุ่มอาการออทิสติกได้ สําหรับในประเทศไทยยังไม่มีการรวบรวมตัวเลขจํานวนเด็กที่เป็นออทิสติกที่ชัดเจน การอ้างอิงจํานวนยังเป็นเพียงการ
ประมาณการณ์และแตกต่างกันมากในตัวเลขจากฝั่งกระทรวงสาธารณสุขและจากฝั่งกระทรวงศึกษาธิการ และบ่อยครั้งเกิดการขัดแย้งหรือเห็นไม่ตรงกัน
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ระหว่างแพทย์ผู้วินิจฉัยและประสบการณ์ในการอยู่กับเด็กของครูและโรงเรียน ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากปัญหาการวินิจฉัยโรคเนื่องจากมีความใกล้เคียงกัน
ของอาการของโรคออทิสติก โรคสมาธิสั้น และโรคบกพร่องทางการเรียนรู้ อย่างไรก็ตามจากข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุขในเดือนเมษายน พ.ศ. 2556
ระบุว่า มีจํานวนเด็กออทิสติกในช่วงอายุ 0 ถึง 18 ปีประมาณ 200,000 คน หรือคิดเป็นประมาณ 1 คนต่อประชากร 400 คน

1.2 วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ในการตรวจคัดกรองโรคออทิสติกโดยใช้การวิเคราะห์ลายนิ้วมือจําแนกความแตกต่างของลายนิ้วมือของเด็กปกติกับ
เด็กออทิสติก โดยเป็นเทคโนโลยีที่สามารถใช้ช่วยตรวจวินิจฉัยในระยะต้นได้และสามารถตรวจวัดได้อย่างรวดเร็วและมีค่าใช้จ่ายต่ํา

1.3 กรอบแนวคิดในการวิจัย
ปัจจุบันการตรวจวินิจฉัยเด็กว่าเป็นออทิสติกหรือไม่นั้น ใช้การสังเกตพฤติกรรมของเด็กขณะมารับการตรวจ การซักประวัติของเด็กและพ่อแม่
ร่วมกับการใช้เครื่องมือที่เป็นแบบประเมินหรือแบบสอบถามที่เรียกว่า Diagnostic and statistic manual of mental disorder-forth edition หรือเรียก
สั้นๆ ว่า DSM-IV หรือใช้ Autism diagnostic observation schedule หรือเรียกสั้นๆ ว่า ADOS ซึ่งการจะประเมินได้เด็กต้องมีอายุพอสมควรหรืออย่างน้อย
2 หรือ 3 ขวบขึ้นไป นอกจากนี้ก็ยังมีงานวิจัยที่ประยุกต์ใช้วิธีการอื่นๆ ในการช่วยในการวินิจฉัย เช่น การตรวจคลื่นไฟฟ้าสมอง การตรวจสมองด้วยการสร้าง
ภาพด้วยเรโซแนนซ์แม่เหล็ก (Magnetic resonance imaging or MRI) การตรวจความผิดปกติของโครโมโซม การตรวจหาสารส่งผ่านประสาท
(Neurotransmitter) บางชนิดในเลือด เป็นต้น สําหรับในการวิจัยนี้ใช้การตรวจวิเคราะห์ลายนิ้วมือโดยมีสมมติฐานว่า ลายนิ้วมือเป็นลักษณะปรากฏ
(Phenotype) ที่เป็นผลจากพันธุกรรม (Genotype) ที่จําเพาะร่วมกับปัจจัยทางสิ่งแวดล้อม (Environment) ที่จําเพาะ และลายนิ้วมือเกิดขึ้นในช่วงเวลา
เดียวกับสมอง จึงเป็นไปได้ว่า หากสมองผิดปกติก็อาจเป็นไปได้ว่าลายนิ้วมืออาจผิดปกติด้วย ซึ่งการตรวจวิเคราะห์ลายนิ้วมืออาจใช้ช่วยในการตรวจวินิจฉัย
กลุ่มอาการออทิสติกได้

1.4 การจําแนกความแตกต่าง
จําแนกความแตกต่างของลายนิ้วมือโดยใช้วิธีทางคณิตศาสตร์ที่เรียกว่า แนวเทียบกลุ่มของแบบจําลองอิสระเปลี่ยนได้ หรือวิธีซิมคา
(SIMCA) โดยสร้างแบบจําลองของแต่ละกลุ่มตัวอย่างโดยใช้เซตอิสระ (Independent set) ที่ได้จากการวิเคราะห์ส่วนประกอบมุขสําคัญ (Principal
component analysis) ที่ต่างกัน โดยแต่ละเซตก็ครอบคลุมการแปรผัน (Variance) ในกลุ่มตัวอย่างนั้นดังรูปที่ 1 แล้วจําแนกตัวอย่างโดยเปรียบเทียบ
ความแปรปรวนตกค้างของแต่ละตัวอย่างเทียบกับความแปรปรวนตกค้างรวมของแต่ละกลุ่ม (Brereton, 2003)

รูปที่ 1 แผนภาพแสดงแนวคิดของวิธีแนวเทียบกลุ่มของแบบจําลองอิสระเปลี่ยนได้
1.5 เอกสารที่เกี่ยวข้อง
สําหรับในงานวิจัยนี้จะเป็นการพัฒนาการตรวจวิเคราะห์ลายนิ้วมือหรือเดอมาโทกลิฟิกส์ (Dermatoglyphics) เพื่อช่วยในการตรวจวินิจฉัย
ออทิสติก โดยพบว่ามีการประยุกต์ใช้ในการตรวจหาความผิดปกติของลายนิ้วมือในโรคที่สัมพันธ์กับพันธุกรรมหรือโรคทางจิตเวช เช่น Cam, et al., (2008)
ได้ศึกษาลวดลายของลายนิ้วมือของกลุ่มตัวอย่างที่เป็นกลุ่มอาการของไคลนีเฟลเทอร์ (Klinefelter’s Syndrome) จํานวน 57 คนและกลุ่มตัวอย่างควบคุม
อีก 25 คนพบว่า ลายนิ้วมือแบบมัดหวาย (Loop) และก้นหอย (Whorl) แตกต่างอย่างนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) โดยเฉพาะลายนิ้วมือแบบโค้ง (Arch) นั้น
แตกต่างอย่างนัยสําคัญทางสถิติอย่างมาก (p<0.001) (Cam, et al, 2008) Loesch, et al., (2002) ได้ศึกษาถึงจํานวนและความกว้างของสันนูน (Ridge) ของ
ลายนิ้วมือและฝ่ามือในครอบครัวที่เป็นกลุ่มอาการโครโมโซมเอกซ์เปราะ (Fragile X Syndrome) จํานวน 34 ครอบครัว พบว่า มีความสัมพันธ์ระหว่างจํานวน
สันนูนบนลายนิ้วมือในผู้ป่วยที่เป็นชายกับลําดับดีเอ็นเอที่ซ้ํากันของ CGG บนยีน FMR1 ของกลุ่มอาการโครโมโซมเอกซ์เปราะ Vaccaro, et al, (2005) ได้
ศึกษาลวดลายของลายนิ้วมือในเด็กที่เป็นกลุ่มอาการคาบูกิ (Kabuki syndrome or Kabuki makeup syndrome) พบว่า มีความผิดปกติอย่างเห็นได้ชัด
(Vaccaro, et al, 2005) Grunseich, et al, (2010) ได้รายงานความผิดปกติอย่างเห็นได้ชัดของลายนิ้วมือในเด็กที่เป็นกลุ่มอาการคาบูกิเช่นกันและสัมพันธ์กับ
ความผิดปกติของสมองด้วย (Grunseich et al, 2010) และ Yousefi-Nooraie, et al, (2008) ได้ศึกษาเด็กที่มีความผิดปกติอารมณ์สองขั้ว จํานวน 32 ราย
และเด็กปกติอีก 34 รายพบว่า มีความผิดปกติของจํานวนสันนูนของลายนิ้วมือและมีความไม่สมมาตรของทิศทางของลายนิ้วมือในเด็กที่มีความผิดปกติอารมณ์
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สองขั้วอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ Avita, et al, (2003) ได้ศึกษาผู้ป่วยที่เป็นจิตเภท (Schizophrenia) จํานวน 51 ราย กับผู้ที่เป็นปกติจํานวน 46 ราย พบว่า
ผู้ป่วยที่เป็นจิตเภทมีจํานวนสันนูนบนลายนิ้วมือน้อยกว่าคนปกติอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ในขณะที่ความไม่สมมาตรของสันนูนของผู้ป่วยและของคนปกติ
ไม่แตกต่างกัน Chok, et al, (2005) ได้ศึกษาผู้ป่วยจิตเภทที่เป็นวัยรุ่นจํานวน 51 ราย และวัยรุ่นปกติจํานวน 63 ราย พบว่า ความผิดปกติของลายนิ้วมือ
โดยเฉพาะจํานวนสันนูน จํานวนลายนิ้วมือที่เป็นแบบมัดหวายและก้นหอย Rosa, et al, (2005) ได้ศึกษาผู้ป่วยจิตเภทจํานวน 89 รายและพี่น้องที่เป็น
สายเลือดเดียวกันที่ไม่ได้เป็นจิตเภทอีกจํานวนเท่ากัน พบว่า มีความผิดปกติของจํานวนสันนูนของลายนิ้วมือและจํานวนสันนูนที่ขาดตอนที่แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ

2. วิธีการทดลอง
งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลองและวิเคราะห์ผลโดยคณิตศาสตร์ โดยกลุ่มตัวอย่างเด็กปกติเป็นเด็กนักเรียนในชั้นอนุบาลปีที่ 3 โรงเรียน
สาธิตละอออุทิศจํานวน 24 คน ส่วนกลุ่มตัวอย่างเด็กออทิสติกเป็นเด็กที่ผู้ปกครองพามารับการบําบัดที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ
และศูนย์การศึกษาพิเศษประจําจังหวัดเพชรบุรีจํานวน 21 คน โดยที่กลุ่มตัวอย่างทั้งหมดเป็นเด็กชายที่มีอายุ 3 ถึง 5 ขวบ และการดําเนินการวิจัยนี้
ได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองของเด็กทุกคนแล้ว ทําการตรวจวัดลายนิ้วมือทั้ง 10 นิ้วของเด็กแต่ละคนโดยใช้เครื่องสแกนลายนิ้วมือ (Fingerprint
Scanner) ชนิดอินฟราเรดที่มีความละเอียดจุดภาพ (Pixel Resolution) เป็น 512 จุดต่อนิ้วดังรูปที่ 2 และเก็บข้อมูลแบบสเกลสีเทา (Grayscale) ชนิด
8 บิต (Bit) แล้วทําการแปลงข้อมูลภาพลายนิ้วมือเป็นเวกเตอร์ (Vectorization) และวิเคราะห์เวกเตอร์ของลายนิ้วมือโดยใช้วิธีแนวเทียบกลุ่มของ
แบบจําลองอิสระเปลี่ยนได้ ทําการสุ่มเลือกตัวอย่างลายนิ้วมือของเด็กปกติและเด็กออทิสติกอย่างละ 15 คนเป็นชุดเรียนรู้เพื่อสร้างโมเดลในการจําแนก
ส่วนตัวอย่างที่เหลือใช้เป็นชุดทดสอบ ทั้งนี้ได้พัฒนาโปรแกรม FingASD ขึ้นเพื่อใช้ในการคํานวณความแตกต่างของลายนิ้วมือดังรูปที่ 3

รูปที่ 2 เครื่องสแกนลายนิ้วมือชนิดอินฟราเรดที่ใช้ในการตรวจวัดลายนิ้วมือเด็ก

รูปที่ 3 หน้าต่างของโปรแกรม FingASD ซึ่งใช้ในการวิเคราะห์ลายนิ้วมือ

3. ผลการทดลองและวิจารณ์ผล
จากข้อมูลลายนิ้วมือของเด็กปกติและเด็กออทิสติกในชุดเรียนรู้แล้วทําการวิเคราะห์ด้วยแนวเทียบกลุ่มของแบบจําลองอิสระเปลี่ยนได้ได้เป็น
โมเดลที่สามารถแยกความแตกต่างของลายนิ้วมือของเด็กได้ โดยนิ้วที่ให้ผลการจําแนกดีที่สุดคือนิ้วโป้งซ้ายดังรูปที่ 4 ส่วนลายนิ้วมือของนิ้วชี้ขวาและ
นิ้วนางขวาให้ผลการจําแนกที่ดีรองลงมา และได้คํานวณความแปรปรวนตกค้างรวมของลายนิ้วมือของกลุ่มเด็กปกติและกลุ่มเด็กออทิสติกในแต่ละนิ้วได้
เป็นดังตารางที่ 1 ซึ่งพบว่า ความแปรปรวนตกค้างรวมของลายนิ้วมือของเด็กออทิสติกมีค่าน้อยกว่าของเด็กปกติ หรือกล่าวอย่างง่ายๆได้ว่า ลายนิ้วมือ
ของเด็กปกติมีการกระจายของข้อมูลมากกว่าหรือมีรูปแบบหรือลวดลายที่หลากหลายมากกว่า เมื่อนําโมเดลที่สร้า งขึ้นมาทํานายลายนิ้ว มือของ
ชุด ทดสอบซึ่ง ประกอบด้ว ยเด็ก ปกติแ ละเด็ก ออทิส ติก อย่า งละ 9 และ 6 คนตามลํา ดับ (เป็น เด็ก คนละคนกัน กับ ในชุด เรีย นรู้) พบว่า สามารถ
ทํานายได้อย่างถูกต้องถึงร้อยละ 100 หรือทํานายถูกต้องทั้งหมด
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รูปที่ 4 ผลการจําแนกลายนิ้วมือของนิ้วโป้งซ้ายของเด็กปกติและเด็กออทิสติกในชุดเรียนรู้
ตารางที่ 1 ความแปรปรวนตกค้างรวมของตัวอย่างลายนิ้วมือของเด็กปกติและเด็กออทิสติกในชุดเรียนรู้
กลุ่ม
ตัวอย่าง
ปกติ
ออทิสติก

ความแปรปรวนตกค้างรวม
นิ้วโป้ง
0.0257
0.0231

นิ้วชี้
0.0154
0.0125

ลายนิว้ มือซ้าย
นิ้วกลาง
0.0160
0.0147

นิ้วนาง
0.0148
0.0140

นิ้วก้อย
0.0127
0.0102

นิ้วโป้ง
0.0292
0.0229

นิ้วชี้
0.0170
0.0114

ลายนิว้ มือขวา
นิ้วกลาง
0.0179
0.0139

นิ้วนาง
0.0160
0.0130

นิ้วก้อย
0.0125
0.0099

4. สรุปผล
จากการวิจัยพบว่า “ลายนิ้วมือของนิ้วโป้งซ้ายของกลุ่มเด็กปกติแตกต่างจากกลุ่มเด็กออทิสติก” แต่ไม่สามารถสังเกตได้ด้วยตาเปล่าและ
ต้องทําการวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์โดยใช้วิธีแนวเทียบกลุ่มของแบบจําลองอิสระเปลี่ยนได้ ในขณะที่ลายนิ้วมือของนิ้วชี้ขวาและนิ้วนางขวาให้ผล
การจําแนกที่ดีรองลงมา ผลการจําแนกและระบุตัวอย่างลายนิ้วมือของเด็กชายปกติและเด็กชายออทิสติกจํานวน 24 และ 21 คนตามลําดับพบว่า
“สามารถทํานายผลได้อย่างถูกต้องทั้งหมด” เนื่องจากการตรวจวัดลายนิ้วมือทําได้ง่าย เด็กไม่เจ็บตัว มีค่าใช้จ่ายต่ํา และตรวจวัดได้แม้ในเด็กอายุ
น้อยๆ จึงเป็นไปได้สูงว่า จะสามารถใช้การตรวจวิเคราะห์ลายนิ้วมือในการตรวจคัดกรองเด็กในกลุ่มอาการออทิสติกได้ อย่างไรก็ตามผลการวิจัย
ดังกล่าวควรมีการดําเนินการวิจัยเพิ่มเติมและเพิ่มจํานวนตัวอย่างเด็กปกติและเด็กในกลุ่มอาการออทิสติกให้มากยิ่งขึ้น
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ผลของสารสกัดพริกไทยดําต่อ Methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) T18 ในหมึกแปรรูป
Effect of Black Pepper (Piper nigrum Linn.) Extract on Methicillin-resistant
Staphylococcus aureus (MRSA) T18 in Processed Squid
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บทคัดย่อ
ในการศึกษาครั้งนี้ได้ศึกษาถึงผลของสารสกัดพริกไทยดําความเข้มข้น 80 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร ที่สกัดด้วยเอทานอล 95% ต่อ Methicillinresistant Staphylococcus aureus (MRSA) T18 โดยเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 28 วัน ซึ่งในการศึกษาในครั้งนี้ใช้เทคนิค Spread
plate บนอาหาร Baird-Parker Egg Yolk Tellurite Agar (BPA) โดยจัดแบ่งการทดลองออกเป็น 5 ชุดการทดลองซึ่งมีการเติม Methicillin-resistant
Staphylococcus aureus (MRSA) T18 ลงในหมึกแปรูปในชุดการทดลองที่ 4 (เติมเชื้อแต่ไม่เติมสารสกัด) และชุดการทดลองที่ 5 (เติมเชื้อและเติมสารสกัด)
ผลการทดลองพบว่าทั้ง 2 ชุดการทดลองมีปริมาณแบคทีเรีย MRSA T18 ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) จึงสรุปได้ว่าสารสกัดพริกไทยดําไม่
มีความสามารถในการยับยั้งการเจริญของทั้งแบคทีเรีย MRSA T18 ซึ่งต้องทําการศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดพริกไทยดําเพิ่มเติมต่อไป
คําสําคัญ : พริกไทยดํา Methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) หมึกแปรรูป

Abstract
In this finding, effect of black pepper at concentration of 80 mg/mL, extracted with 95% ethanol on Methicillinresistant Staphylococcus aureus (MRSA) T18 in processed squid products preserved at 4 °C for 28 days was assessed using
spread plating technique onto Baird-Parker Egg Yolk Tellurite Agar (BPA). The experiment was divided into 5 treatments.
Numbers of MRSA T18 in T4 (addition of MRSA T18 without herb extract), and T5 (addition both MRSA T18 and extract) were not
significantly (P<0.05) different. Indeed, black piper extract used in this study did not have potential against MRSA T18. Therefore,
further investigation should study on its efficacy of black piper extract.
Keywords: Black pepper (Piper nigrum Linn.), Methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA), Processed squid

1. บทนํา
Staphylococcus aureus เป็นแบคทีเรียในวงศ์ Micrococcaceae แบคทีเรียชนิดนี้เป็นสาเหตุสําคัญของโรคฝีหนอง พบกระจายอยู่ทั่วไป
พบตามร่างกายของคนเป็นจํานวนมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในโพรงจมูก รูหูของคน ผิวหนัง แผลที่นิ้วมือ Methicillin-resistant Staphylococcus
aureus หรือ MRSA เป็น S. aureus สายพันธุ์ที่ดื้อต่อยาต้านจุลชีพหลายกลุ่ม เช่น เพนิซิลลิน เตตราไซคลิน ซัลโฟนาไมด์ ยากลุ่มอะมิโนไกลโคไซด์
เป็นต้น MRSA ทําให้เกิดการติดเชื้อรุนแรง รักษาหายได้ยาก เนื่องจากการดื้อยาและทําให้มีอัตราเสี่ยงต่อการเสียชีวิตสูง (นิติพงษ์ และเอกชัย, 2552)
อาหารทะเลแห้งเป็นสินค้าเศรษฐกิจที่ทํารายได้ให้กับประเทศไทย เป็นที่นิยมบริโภคของคนไทยและคนในประเทศแถบเอเชียแต่บางครั้งพบ
การปนเปื้อนของแบคทีเรียชนิดต่างๆ รวมทั้ง S. aureus ดังนั้นจึงต้องมีการควบคุมแบคทีเรียกลุ่ม MRSA ด้วยสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพที่จะเติมใน
อาหารทะเลแห้ง และสมุนไพรก็เป็นแหล่งของสารออกฤทธิ์ในการต้านจุลินทรีย์มาตั้งแต่โบราณกาลจนถึงปัจจุบัน รวมทั้งยังพบสารสําคัญหลายชนิดทั้ง
น้ํามันหอมระเหย สารต้านอนุมูลอิสระ สารต้านเชื้อแบคทีเรียและเชื้อรา (จิราภรณ์และเรือนแก้ว, 2555) และสารสกัดจากพืชสมุนไพรยังก่อให้เกิด
อาการเป็นพิษและอาการข้างเคียงน้อยกว่าสารสังเคราะห์และไม่ทําให้เกิดการดื้อยาเมื่อเทียบกับสารสังเคราะห์หรือยาปฏิชีวนะ
จึงได้ทําการศึกษาถึงผลของสารสกัดจากพริกไทยดําต่อแบคทีเรีย Methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) T18 เนื่องจาก
จากการศึกษาของ Reddy et al. (2004) ได้ทําการศึกษาองค์ประกอบที่มีฤทธิ์ต้านแบคทีเรียจากเมล็ดพริกไทยแห้งที่สกัดด้วยปิโตรเลียมอีเทอร์ พบว่า
สารประกอบที่แยกได้ทั้งหมดมีความสามารถในการต้า นแบคทีเ รีย ทั้ง แบคทีเ รียแกรมบวก คือ Bacillus subtilis, Bacillus sphaericus และ
Staphylococcus aureus และแบคทีเรียแกรมลบคือ Klebsiella aerogenes และ Chromobacterium violaceum นอกจากนี้ Zaria, et al. (2013)
ได้ทําการศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและต้านแบคทีเรียของสาร Piperine และกรด Piperic ที่สกัดได้จากพริกไทยดําพบว่าสารประกอบหลักที่ได้จากการ
สกัดพริกไทยดําด้วยเอทานอลคือ Piperine และได้กรด Piperic เมื่อย่อยสลาย Piperine บริสุทธิ์ด้วยด่าง ซึ่งกรด Piperic มีความสามารถในการต้านอนุมูล
อิสระสูงที่สุดเมื่อเทียบกับสารประกอบหลักอื่น ๆ ที่ได้จากการสกัดพริกไทยดําด้วยเอทานอลและยังมีความสามารถในการต้านเชื้อแบคทีเรียได้อีกด้วย

2. วิธีการทดลอง
2.1 การเตรียมสารสกัด
สารสกัดพริกไทยดําที่สกัดด้วยเอทานอล 95% นํามาจากห้องปฏิบัติการทางจุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

2.2 การเตรียมแบคทีเรียก่อโรค
แบคทีเรียก่อโรคที่นํามาทดสอบคือ Methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) T18 ซึ่งเป็นแบคทีเรียก่อโรคที่แยกได้จาก
อาหารทะเลแห้งโดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุบัณฑิต นิ่มรัตน์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
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2.3 การทดสอบสารสกัดพริกไทยดําในการควบคุม Methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) T18 ที่
ปนเปื้อนในหมึกแปรรูป

ตัดหมึกแปรรูปขนาดกว้าง × ยาว ด้านละ 2 เซนติเมตร แล้วเตรียมเชื้อ MRSA T18 โดยเตรียมเชื้อที่มีปริมาณเซลล์เท่ากับ 1.0×104
CFU/mL ปริมาตร 0.1 มิลลิลิตร ลงบนตัวอย่างหมึกแปรรูปโดยเติมเชื้อให้กระจายทั่วแผ่นหมึกแปรรูป จากนั้นเติมสารสกัดความเข้มข้นเท่ากับ 80
มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร ปริมาตร 0.1 มิลลิลิตร ลงบนตัวอย่างหมึกแปรรูป ซึ่งแบ่งออกเป็น 5 ชุดการทดลอง (ชุดการทดลองละ 3 ซ้ํา) ดังนี้
ชุดที่ 1 ไม่เติมเชื้อ MRSA T18 และไม่เติมสารสกัด (ชุดควบคุมที่ 1 เติมน้ํากลั่นแทนสารสกัด)
ชุดที่ 2 ไม่เติมเชื้อ MRSA T18 และไม่เติมสารสกัด (ชุดควบคุมที่ 2 เติมเอทานอล 40% (v/v) แทนสารสกัด)
ชุดที่ 3 ไม่เติมเชื้อ MRSA T18 และเติมสารสกัดพริกไทยดํา
ชุดที่ 4 เติมเชื้อ MRSA T18 และไม่เติมสารสกัดพริกไทยดํา
ชุดที่ 5 เติมเชื้อ MRSA T18 และเติมสารสกัดพริกไทยดํา
จากนั้นนําตัวอย่างมาผึ่งให้แห้งในตู้ Laminar flow biological safety carbinet เป็นเวลา 15 นาที นําหมึกแปรรูปมาเก็บรักษาใน
ถุงพลาสติกขนาด 3×5 นิ้ว โดยแยกใส่ชิ้นละ 1 ถุง และเก็บตัวอย่างหมึกแปรรูปที่เป็นชุดการทดลองเดียวกันไว้ในถุงเดียวกัน นํามาแช่เย็นในตู้เย็นที่
อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส นําหมึกแปรรูปมาตรวจนับปริมาณแบคทีเรียในวันที่ 0, 1, 2, 3, 7, 14, 21 และ 28 ของการทดลอง

2.4 การตรวจนับปริมาณแบคทีเรียก่อโรค MRSA T18
เติม 0.1% (w/v) Peptone water ปริมาตร 4.5 มิลลิลิตรลงในตัวอย่างหมึกแปรรูป 1 ชิ้นจากนั้นนําไปตีผสมให้เป็นเนื้อเดียวกัน จะได้ตัวอย่าง
ที่มีระดับความเจือจาง 10-1 ปิเปตตัวอย่างที่ระดับความเจือจาง 10-1 ปริมาตร 1 มิลลิลิตร ลงใน0.1% (w/v) Peptone water ปริมาตร 9 มิลลิลิตร จะได้
ตัวอย่างที่มีระดับความเจือจาง 10-2 ทําเช่นนี้ให้ได้ตัวอย่างที่มีระดับความเจือจาง 10-3 ปิเปตตัวอย่างของแต่ละระดับความเจือจางปริมาตร 0.1 มิลลิลิตร ลง
บนอาหารเลี้ยงเชื้อ Baird-ParkerEgg Yolk Tellurite Agar (สําหรับตรวจนับ MRSA) ชุดการทดลองละ 3 ซ้ํา โดยใช้แท่งแก้วสามเหลี่ยมปราศจากเชื้อเกลี่ย
ตัวอย่างให้ทั่วจานเพาะเชื้อด้วยเทคนิค Spread plate นําจานเพาะเชื้อบ่มที่อุณหภูมิ 35±1 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 48ชั่วโมง นับจํานวนโคโลนีที่เจริญบน
อาหารเลี้ยงเชื้อ และบันทึกผล

3. ผลการทดลองและวิจารณ์ผล
จากการศึกษาผลของสารสกัดจากพริกไทยดําที่สกัดด้วยเอทานอล 95% ความเข้มข้น 80 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตรในการยับยั้งแบคทีเรีย
Methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) T18 ในหมึกแปรรูป ได้ผลการทดลองดังนี้
การศึกษาในครั้งนี้พืชสมุนไพรที่นํามาศึกษาคือพริกไทยดํา ซึ่งมีลักษณะดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 ลักษณะของพริกไทยดํา
ชื่อสมุนไพร

ลักษณะทางกายภาพ
ก่อนตากแห้ง
เมล็ดกลม สีเขียว มันวาว

ลักษณะทางกายภาพ
หลังตากแห้งและบด
ผงแห้ง มีสีนา้ํ ตาล

ลักษณะสารสกัดหลังการกรอง
เอากากตะกอนสมุนไพรออก
สารละลายสีเขียวเข้ม

ลักษณะสารสกัดหลังจาก
กําจัดตัวทําละลาย
ผงละเอียดสีน้ําตาล

พริกไทยดํา

พบว่ามีการเจริญของ MRSA T18 บนอาหารเลี้ยงเชื้อ BPA ได้ในชุดการทดลองที่เติมเชื้อ MRSA T18 ลงไปเท่านั้นคือ ชุดการทดลองที่ 4
(เติมเชื้อ MRSA T18 และไม่เติมสารสกัดพริกไทยดํา) และชุดการทดลองที่ 5 (เติมเชื้อ MRSA T18 และเติมสารสกัดพริกไทยดํา) และมีปริมาณ MRSA
T18 อยู่ในช่วง 2.67±1.05×104 ถึง 8.30±0.64×104 CFU/g เมื่อนํามาวิเคราะห์ผลทางสถิติพบว่า ณ วันสุดท้ายของการทดลอง การทดลองทั้ง 2 ชุดมี
ปริมาณ MRSA T18 ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) ซึ่งผลการทดลองแสดงดังตารางที่ 2 และภาพที่ 1

ตารางที่ 2 ผลของสารสกัดพริกไทยดําต่อปริมาณแบคทีเรีย MRSA T18 ในหมึกแปรรูป (CFU/g)
ระยะเวลาการทดลอง (วัน)
วันที่ 0
วันที่ 1
วันที่ 2
วันที่ 3
วันที่ 7
วันที่ 14
วันที่ 21
วันที่ 28

T1
< 10 a,3
< 10 a,3
< 10 a,3
< 10 a,3
< 10 a,3
< 10 a,3
< 10 a,2
< 10 a,2

ชุดการทดลอง
T3
< 10 a,3
< 10 a,3
< 10 a,3
< 10 a,3
< 10 a,3
< 10 a,3
< 10 a,2
< 10 a,2

T2
< 10 a,3
< 10 a,3
< 10 a,3
< 10 a,3
< 10 a,3
< 10 a,3
< 10 a,2
< 10 a,2
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T4
8.30±0.64×104 a,1
5.63±0.15×104 cd,1
5.90±0.27×104 c,1
4.70±0.61×104 de,1
5.76±0.76×104 c,1
6.87±0.61×104 b,1
5.83±0.67×104 c,1
3.77±0.32×104 e,1

T5
5.16±0.40×104 a,2
2.73±0.64×104 b,2
3.90±0.52×104 ab,2
2.70±0.17×104 b,2
3.76±0.15×104 ab,2
3.03±2.14×104 b,2
3.95±0.06×104 ab,2
2.67±1.05×104 b,1
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ตัวอักษรที่แตกต่างกันในแนวตั้งแสดงความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05)
ตัวเลขที่แตกต่างกันในแนวนอนแสดงความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05)
T1 คือ ไม่เติม MRSA T18 และไม่เติมสารสกัดพริกไทยดํา (ชุดควบคุมที่ 1 เติมน้ํากลั่นแทนสารสกัด)
T2 คือ ไม่เติม MRSA T18 และไม่เติมสารสกัดพริกไทยดํา (ชุดควบคุมที่ 2 เติมเอทานอล 40%(v/v) แทนสารสกัด)
T3 คือ ไม่เติม MRSA T18 และเติมสารสกัดพริกไทยดํา
T4 คือ เติม MRSA T18 และไม่เติมสารสกัดพริกไทยดํา
T5 คือ เติม MRSA T18 และเติมสารสกัดพริกไทยดํา

ภาพที่ 1 ผลของสารสกัดพริกไทยดําต่อ MRSA T18 ในหมึกแปรรูป
หมายเหตุ: ตัวอักษรที่แตกต่างกันแสดงความแตกต่างระหว่างชุดการทดลองอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05)
ตัวเลขที่แตกต่างกันแสดงความแตกต่างระหว่างระยะเวลาในการทดลอง (วัน) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05)
T1 คือ ไม่เติม MRSA T18 และไม่เติมสารสกัดพริกไทยดํา (ชุดควบคุมที่ 1 เติมน้ํากลั่นแทนสารสกัด)
T2 คือ ไม่เติม MRSA T18 และไม่เติมสารสกัดพริกไทยดํา (ชุดควบคุมที่ 2 เติมเอทานอล 40% (v/v) แทนสารสกัด)
T3 คือ ไม่เติม MRSA T18 และเติมสารสกัดพริกไทยดํา
T4 คือ เติม MRSA T18 และไม่เติมสารสกัดพริกไทยดํา
T5 คือ เติม MRSA T18 และเติมสารสกัดพริกไทยดํา
จากการศึกษาผลของสารสกัดพริกไทยดําต่อ MRSA T18 พบว่า ไม่สามารถลดปริมาณ MRSA T18 ในหมึกแปรรูป ได้ ซึ่งแตกต่าง
จากรายงานของสุบัณ ฑิต และคณะ (2554) ที่พ บว่า สารสกัด พริก ไทยดํา มีค วามสามารถในการยับ ยั้ง การเจริญ ของ Staphylococcus
aureus สายพันธุ์ต่างๆ ที่แยกได้จากผลิตภัณ ฑ์อาหารทะเลแห้งแปรรูป ได้ภายใต้การทดสอบด้ว ยเทคนิค Agar well diffusion นอกจากนั้น
Zaria et al. (2013) ที่พ บว่า สารสกัด พริก ไทยที่ส กัด ด้ว ยเอทานอลสามารถยับ ยั้ง Staphylococcus aureus ได้แ ละยัง สามารถ
ยับ ยั้ง Bacillus subtilis, Enterococcus faecalis, Staphylococcus xylosus, Staphylococcus epidermidis, Escherichia coli,
Klebsiella pneumoniae และ Salmonella enterica ได้อีกด้วย นอกจากนี้ Karsha and Lakshmi (2009) ได้แสดงให้เ ห็นว่าพริก ไทยดํา
สามารถยับ ยั้ง แบคทีเ รียหลายชนิดรวมทั้ง Staphylococcus aureus ตามปกติแล้ว มีรายงานหลายฉบับ ที่แสดงให้เ ห็นว่าสารสกัดพริก ไทยดํา
ประกอบด้ว ยสารพฤกษเคมีห ลายชนิด ยกตัว อย่า งเช่น สารสกัด พริก ไทยดํ า ที ่ส กัด ด้ว ยปิโ ตรเลีย มอีเ ทอร์ ได้แ ก่ 2E,
4E,
8Z-Nisobutyleicosatrienamide, Pellitorine, Trachyone, Pergumidiene และ Isopiperolein B ส่วนสารพฤกษเคมีของสารสกัดพริก ไทยดํา
ที่สกัดด้วยเอทานอลคือ Piperine โดยสารพฤกษเคมีเหล่านี้ล้วนมีรายงานถึงฤทธิ์การยับยั้งแบคทีเรีย
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จากผลการทดลองในครั้ง นี้มีปัจ จัย หลายประการที่ทํา ให้แตกต่า งจากการศึก ษาที่ผ่า นมาซึ่ง พบว่า สารสกัด ก็มีคุณ สมบัติในการยับ ยั้ง
S. aureus เช่น ปัจจัยในด้านความแตกต่างของสายพันธุ์ของ S. aureus กล่าวคือ S. aureus ที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้จัดเป็น MRSA ซึ่งเป็น
S. aureus สายพันธุ์ที่ดื้อต่อสารต้านจุลชีพหลายกลุ่ม เช่น เพนิซิลลิน เตตราไซคลิน ซัลโฟนาไมด์ และยากลุ่มอะมิโนไกลโคไซด์ เป็นต้น จึงน่าจะ
ทําให้ MRSA T18 มีกลไกในการดื้อต่อสารสกัดที่นํามาทดสอบแตกต่างจาก S. aureus สายพันธุ์ปกติ ดังนั้นจึงมีความน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งใน
การศึกษาถึงกลไกในการดื้อต่อสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากสมุนไพรของ MRSA T18 ต่อไป ชนิดของตัวทําละลายที่ใช้ในการสกัดที่แตกต่างกันก็
อาจเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ทําให้สารสกัดมีฤทธิ์ในการยับยั้งแบคทีเรียที่แตกต่างกัน ยกตัวอย่างเช่น การศึกษาของ Kim, et al. (2005) ที่ศึกษาฤทธิ์
ของสารสกัดจากขมิ้นชันที่สกัดด้วยเอทิลอะซิเตต เมทานอล และน้ําในการยับยั้ง MRSA พบว่าสารสกัดที่สกัดด้วยเอทิลอะซิเตตมีประสิทธิภาพใน
การยับ ยั้ง MRSA ได้ม ากกว่า สารสกัด ที่ไ ด้จ ากเมทานอลและน้ํา ดัง นั้น จึง เป็น ไปได้ว่า การสกัด ด้ว ยตัว ทํา ละลายที่แ ตกต่า งกัน มีผ ลทํา ให้
องค์ประกอบทางเคมีที่ได้แตกต่างกัน จึงทําให้สารสกัดมีฤทธิ์ในการยับยั้งแบคทีเรียได้แตกต่างกัน

4. สรุปผล

สารสกัดพริกไทยดําไม่สามารถลดปริมาณของแบคทีเรีย MRSA T18 ในหมึกแปรรูปได้
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ผลของสารสกัดพริกไทยดําต่อแบคทีเรียกลุม่ เฮทเทอโรโทรปทั้งหมดในหมึกแปรรูป
Effect of Black Pepper (Piper nigrum Linn.) Extract on Total Heterotrophic
Bacteria in Processed Squid
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บทคัดย่อ
ในการศึกษาครั้งนี้ได้ศึกษาถึงผลของสารสกัดพริกไทยดําที่สกัดด้วยเอทานอล 95% ณ ความเข้มข้น 80 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร ต่อแบคทีเรีย
กลุ่มเฮทเทอโรโทรปทั้งหมดในหมึกแปรรูป โดยเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 28 วัน จากผลการทดลองพบว่าชุดควบคุม (T1 และ T2)
และชุดทดลอง (T3) มีปริมาณแบคทีเรียกลุ่มเฮทเทอโรโทรปทั้งหมดอยู่ในช่วง 7.30±0.30×104 ถึง 2.05±0.77×105 CFU/g และ 3.70±0.2×104 ถึง
9.85±0.06×104 CFU/g ตามลําดับ โดยปริมาณแบคทีเรียกลุ่มเฮทเทอโรโทรปทั้งหมดในชุดควบคุมจะมีปริมาณที่สูงกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับชุดทดสอบ
และมีปริมาณค่อนข้างคงที่ตลอดระยะเวลาการทดลอง และเมื่อทําการเติมสารสกัดพริกไทยดํา (T3) พบว่าแบคทีเรียกลุ่มเฮทเทอโรโทรปทั้งหมดมี
ปริมาณลดลงเพียงเล็กน้อย ดังนั้นจากการศึกษาสามารถสรุปได้ว่าสารสกัดพริกไทยดําในครั้งนี้ยังมีความสามารถไม่เพียงพอในการยับยั้งการเจริญของ
แบคทีเรียกลุ่มเฮทเทอโรโทรปทั้งหมดในหมึกแปรรูปในด้านของการลดปริมาณแบคทีเรียกลุ่มดังกล่าวอย่างชัดเจนซึ่งต้องทําการศึกษาในการเพิ่ม
ศักยภาพด้านต่างๆ ของสารสกัดพริกไทยดําต่อไป
คําสําคัญ : พริกไทยดํา แบคทีเรียกลุ่มเฮทเทอโรโทรปทั้งหมด หมึกแปรรูป

Abstract
In this study, the effect of black pepper (Piper nigrum Linn.) extracted with 95% ethanol at concentration of 80 mg/mL on
total heterotrophic bacteria (THB) in processed squid products was investigated. The tested products were stored at 4 ๐C for 28
days. Results showed that THB numbers in the control (T1 and T2) and treated groups (T3) were 7.30±0.30×104 to 2.05±0.77×105
and 3.70±0.20×104 to 9.85±0.06×104 CFU/g, respectively. Number of THB in the control was higher than that of treated group and
consistent throughout the experimental period. Number of THB gradually reduced when addition of black pepper extract (T3). In
conclusion, black pepper extract used in this study had not enough potential for apparent elimination of THB in processed squid
products. Therefore, further study should enhance the efficacy of black pepper extract.
Keywords: Black pepper (Piper nigrum Linn), Total heterotrophic bacteria, Processed squid

1. บทนํา
ในปัจจุบันประเทศไทยได้มีการนําพืชสมุนไพรท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้ในการประกอบอาหาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งพริกไทยดํา รวมทั้งมีการ
ประยุกต์ใช้ในอาหารทะเลแห้ง ซึ่งเป็นอาหารที่ผ่านกระบวนการอบและการตากแห้งซึ่งเป็นกรรมวิธีในการถนอมอาหาร ทําให้สามารถเก็บรักษาอาหาร
ทะเลได้เป็นระยะเวลานานขึ้น อีกทั้งยังจัดเป็นของฝากที่สําคัญของจังหวัดบริเวณชายฝั่งทะเลของประเทศไทย เป็นสินค้าเศรษฐกิจที่ทํารายได้ให้กับ
ประเทศไทย เป็นที่นิยมบริโภคของคนไทยและคนในประเทศแถบเอเชีย (สุบัณทิตและคณะ, 2553) แต่อย่างไรก็ตามมักพบปัญหาการปนเปื้อนของ
แบคทีเรียก่อโรคได้หลายชนิด เช่น Vibrio parahaemolyticus ซึ่งเป็นสาเหตุทําให้เกิดโรคอาหารเป็นพิษได้จากอาหารทะเล ยกตัวอย่างเช่น กุ้ง หอย
ปู ปลา และหมึก ที่มีกระบวนการในการเตรียมที่ไม่สะอาด ปรุงไม่สุกหรือปรุงสุกไม่ทั่วถึงกัน ซึ่งจุลินทรีย์ที่ตรวจพบในอาหารทะเลแห้งอาจก่อให้เกิด
อันตรายต่อผู้บริโภค ได้แก่ แบคทีเรีย ยีสต์ และรา โดยแบคทีเรียที่พบมากที่สุดคือแบคทีเรียสกุล Staphylococcus รองลงมาคือ Bacillus และ
Micrococcus และเพื่อทําให้อาหารทะเลแห้งได้พัฒนาทางคุณภาพทางจุลชีววิทยาให้ดีขึ้นรวมทั้งทําให้มีคุณภาพในระดับมาตรฐานทั้งในระดับชาติและ
ระดับส่งออกไปยังต่างประเทศ จึงควรดําเนินการในการลดการปนเปื้อนของอาหารทะเลแห้งจากแบคทีเรียก่อโรคดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น จึงมีความ
สนใจที่จะนําสารสกัดหรือน้ํามันหอมระเหยจากพืชที่มีความสามารถในการยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียก่อโรคและสารพิษที่แบคทีเรียผลิตขึ้นมาใช้กับ
อาหาร ซึ่งพืชสมุนไพรก็เป็นแหล่งของสารออกฤทธิ์ในการต้านจุลินทรีย์มาตั้งแต่โบราณกาลจนถึงปัจจุบัน รวมทั้งยังพบสารสําคัญหลายชนิดทั้งน้ํามัน
หอมระเหย สารต้านอนุมูลอิสระ สารต้านเชื้อแบคทีเรียและเชื้อรา (จิราภรณ์และเรือนแก้ว, 2555) และสารสกัดจากพืชสมุนไพรยังก่อให้เกิดอาการเป็น
พิษและอาการข้างเคียงน้อยกว่าสารสังเคราะห์และไม่ทําให้เกิดการดื้อยาเมื่อเทียบกับสารสังเคราะห์หรือยาปฏิชีวนะ โดยมีการนําพืชสมุนไพรมาใช้ใน
การประกอบอาหารและเครื่องดื่ม (Shelef, 1983) ใช้ในการถนอมอาหาร โดยคุณสมบัติของสารสกัดหรือน้ํามันหอมระเหยในการถนอมอาหาร เช่น
สามารถใช้แทนสารต้านจุลชีพในการยับยั้งแบคทีเรียก่อโรคในอาหารชนิดต่างๆ นอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติด้านเภสัชวิทยา เช่น ต้านแบคทีเรีย ต้านเชื้อรา
ต้านอนุมูลอิสระ และต้านมะเร็ง (Ashour, 2008) เป็นต้น ดังนั้นจึงมีความต้องการศึกษาถึงสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพที่จะเติมในอาหารทะเลแห้งในการ
ควบคุมแบคทีเรียกลุ่มเฮทเทอโรโทรปทั้งหมดในผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแห้งโดยเฉพาะอย่างยิ่งหมึกแปรรูป
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2. วิธีการทดลอง
2.1 การเตรียมสารสกัด
นําสารสกัดพริกไทยดําที่สกัดด้วยเอทานอล 95% จากห้องปฏิบัติการทางจุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

2.2 การทดสอบสารสกัดพริกไทยดําในการควบคุมแบคทีเรียกลุ่มเฮทเทอโรโทรปทั้งหมด
ตัดหมึกแปรรูปขนาดกว้าง x ยาว ด้านละ 2 เซนติเมตร จากนั้นเติมสารสกัดความเข้มข้นเท่ากับ 80 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร ปริมาตร 0.1
มิลลิลิตร ลงบนตัวอย่างหมึกแปรรูป ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ชุดการทดลอง (ชุดการทดลองละ 3 ซ้ํา) ดังนี้
ชุดที่ 1 ไม่เติมสารสกัด (ชุดควบคุมที่ 1 เติมน้ํากลั่นแทนสารสกัด)
ชุดที่ 2 ไม่เติมสารสกัด (ชุดควบคุมที่ 2 เติมเอทานอล 40% (v/v) แทนสารสกัด)
ชุดที่ 3 เติมสารสกัดพริกไทยดํา
จากนั้นนําตัวอย่างมาผึ่งให้แห้งในตู้ Laminar flow biological safety carbinet เป็นเวลา 15 นาที นําหมึกแปรรูปมาเก็บรักษาใน
ถุงพลาสติกขนาด 3×5 นิ้ว โดยแยกใส่ชิ้นละ 1 ถุง และเก็บตัวอย่างหมึกแปรรูปที่เป็นชุดการทดลองเดียวกันไว้ในถุงเดียวกัน นํามาแช่เย็นในตู้เย็นที่
อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส นําหมึกแปรรูปมาตรวจนับปริมาณแบคทีเรียในวันที่ 0, 1, 2, 3, 7, 14, 21 และ 28 ของการทดลอง

2.3 การตรวจนับปริมาณแบคทีเรียกลุ่มเฮทเทอโรโทรปทั้งหมด
เติม 0.1% (w/v) Peptone water ปริมาตร 4.5 มิลลิลิตรลงในตัวอย่างหมึกแปรรูป 1 ชิ้น จากนั้นนําไปตีผสมให้เป็นเนื้อเดียวกัน จะได้
ตัวอย่างที่มีระดับความเจือจาง 10-1 ปิเปตตัวอย่างที่ระดับความเจือจาง 10-1 ปริมาตร 1 มิลลิลิตร ลงใน 0.1% (w/v) Peptone water ปริมาตร 9
มิลลิลิตร จะได้ตัวอย่างที่มีระดับความเจือจาง 10-2 ทําเช่นนี้ให้ได้ตัวอย่างที่มีระดับความเจือจาง 10-3 ปิเปตตัวอย่างของแต่ละระดับความเจือจางปริมาตร
0.1 มิลลิลิตร ลงบนอาหารเลี้ยงเชื้อ Plate Count Agar (ตัวอย่างละ 3 ซ้ํา) โดยใช้แท่งแก้วสามเหลี่ยมปราศจากเชื้อเกลี่ยตัวอย่างให้ทั่วจานเพาะเชื้อด้วย
เทคนิค Spread plate นําจานเพาะเชื้อบ่มที่อุณหภูมิ 35±1 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชั่วโมง นับจํานวนโคโลนีที่เจริญบนอาหารเลี้ยงเชื้อ และบันทึกผล

3. ผลการทดลองและวิจารณ์ผล
3.1 ลักษณะของพริกไทยดําและหมึกแปรรูป
การศึกษาในครั้งนี้พืชสมุนไพรที่นํามาศึกษาคือพริกไทยดํา ซึ่งมีลักษณะดังตารางที่ 1 และลักษณะของหมึกแปรรูปที่ใช้ในการทดลอง

ตารางที่ 1 ลักษณะของพริกไทยดํา
ลักษณะทางกายภาพ
ก่อนตากแห้ง
เมล็ดกลม สีเขียว มันวาว

ชื่อสมุนไพร

ลักษณะทางกายภาพ
หลังตากแห้งและบด
ผงแห้ง มีสีนา้ํ ตาล

ลักษณะสารสกัดหลังการกรอง
เอากากตะกอนสมุนไพรออก
สารละลายสีเขียวเข้ม

ลักษณะสารสกัดหลัง
จากกําจัดตัวทําละลาย
ผงละเอียดสีน้ําตาล

พริกไทยดํา

3.2 ผลของสารสกัดพริกไทยดําต่อปริมาณแบคทีเรียกลุ่มเฮทเทอโรโทรปทั้งหมด

พบว่าชุดควบคุม (T1 และ T2) และชุดทดลอง (T3) มีปริมาณแบคทีเรียกลุ่มเฮทเทอโรโทรปทั้งหมดอยู่ในช่วง 7.30±0.30×104 ถึง
2.05±0.77×105 CFU/g และ 3.70±0.2×104 ถึง 9.85±0.06×104 CFU/g ตามลําดับ ซึ่งสอดคล้องกับรายงานของสินหทัย (2545) ที่ได้ทําการตรวจสอบ
คุณภาพทางจุลชีววิทยาของหมึกแปรรูป (หมึกหวานปรุงรส) พบว่าในตัวอย่างดังกล่าวมีปริมาณแบคทีเรียกลุ่มเฮทเทอโรโทรปทั้งหมดอยู่ในช่วง 0.15×104
ถึง 2.58×105 CFU/g และรายงานของศิริโฉม และกิตติรัตน์ (2550) ที่ทําการตรวจสอบคุณภาพทางจุลชีววิทยาของหมึกแห้งปรุงรสพบว่าปริมาณแบคทีเรีย
กลุ่มเฮทเทอโรโทรปทั้งหมดอยู่ในช่วง 2.00×106 ถึง 1.40×107 CFU/g รวมทั้งการศึกษาของสุบัณฑิตและคณะ (2553ข) ที่ทําการศึกษาการปนเปื้อนของ
แบคทีเรียกลุ่มเฮทเทอโรโทรปทั้งหมดในผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแห้งที่จําหน่ายในจังหวัดชลบุรี โดยพบว่าอาหารทะเลแห้งประเภทหมึกแปรรูปมีปริมาณ
แบคทีเรียกลุ่มเฮทเทอโรโทรปทั้งหมดอยู่ในช่วง 6.00±2.00×102 ถึง 4.80±1.08×102 CFU/g เป็นต้น ดังแสดงในตารางที่ 2

ตารางที่ 2 ผลของสารสกัดพริกไทยดําต่อแบคทีเรียกลุ่มเฮทเทอโรโทรปทั้งหมดในหมึกแปรรูป (CFU/g)
ระยะเวลาการทดลอง (วัน)
วันที่ 0
วันที่ 1
วันที่ 2
วันที่ 3
วันที่ 7
วันที่ 14
วันที่ 21
วันที่ 28

ชุดการทดลอง
T2
2.05±0.77×105 a,1
1.12±0.15×105 b,2
9.90±1.56×104 b,1
1.26±0.49×105 b,1
9.13±3.27×104 b,1
1.11±0.20×105 b,1
8.25±2.35×104 b,1
7.93±1.40×104 b,2

T1
1.06±0.20×105 abc,2
1.69±0.06×105 a,1
6.86±1.76×104 c,12
1.54±1.00×105 ab,1
9.45±1.53×104 bc,1
1.16±0.06×105 abc,1
1.01±0.25×105 abc,1
7.30±0.30×104 c,2
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T3
7.30±2.70×104 ab,2
8.10±3.36×104 a,2
4.86±1.35×104 bc,2
3.70±0.2×104 ab,1
6.70±0.80×104 c,1
8.00±0.20×104 a,2
8.50±0.10×104 a,1
9.85±0.06×104 a,1
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หมายเหตุ: ตัวอักษรที่แตกต่างกันในแนวตั้งแสดงความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05)
ตัวเลขที่แตกต่างกันในแนวนอนแสดงความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05)
T1 คือ ไม่เติมสารสกัดพริกไทยดํา (ชุดควบคุมที่ 1 เติมน้ํากลั่นแทนสารสกัด)
T2 คือ ไม่เติมสารสกัดพริกไทยดํา (ชุดควบคุมที่ 2 เติมเอทานอล 40% (v/v) แทนสารสกัด)
T3 คือ เติมสารสกัดพริกไทยดํา

หมายเหตุ: ตัวอักษรที่แตกต่างกันแสดงความแตกต่างระหว่างชุดการทดลองอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05)
ตัวเลขที่แตกต่างกันแสดงความแตกต่างระหว่างชุดการทดลองอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05)
T1 คือ ไม่เติมสารสกัดพริกไทยดํา (ชุดควบคุมที่ 1 เติมน้ํากลั่นแทนสารสกัด)
T2 คือ ไม่เติมสารสกัดพริกไทยดํา (ชุดควบคุมที่ 2 เติมเอทานอล 40% (v/v) แทนสารสกัด)
T3 คือ เติมสารสกัดพริกไทยดํา

ภาพที่ 3 ผลของสารสกัดพริกไทยดําต่อแบคทีเรียกลุ่มเฮทเทอโรโทรปทั้งหมดในหมึกแปรรูป
แต่อย่างไรก็ตามจากรายงานวิจัยหลายฉบับพบว่าพริกไทยมีประสิทธิภาพในการยับยั้งแบคทีเรียได้หลายชนิดยกตัวอย่างเช่น การศึกษา
ของสุบัณฑิตและคณะ (2554) ที่พบว่าสารสกัดพริกไทยดํามีความสามารถในการยับยั้งการเจริญของ Staphylococcus aureus สายพันธุ์ต่างๆ
ที่แยกได้จากผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแห้งแปรรูปได้ภายใต้การทดสอบด้วยเทคนิค Agar well diffusion และจากการศึกษาของ Zaria et al.
(2013) ที่พบว่าสารสกัด พริกไทยที่สกัดด้ว ยเอทานอลสามารถยับ ยั้ง Bacillus subtilis, Staphylococcus aureus, Staphylococcus
xylosus, Staphylococcus epidermidis, Enterococcus faecalis, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae and Salmonella
enterica ได้อีกด้วย รวมทั้งการศึกษาของ Reddy et al. (2004) ได้ทําการศึกษาองค์ประกอบที่มีฤทธิ์ต้านแบคทีเรียจากเมล็ดพริกไทยแห้งที่
สกัด ด้ว ยปิโ ตรเลีย มอีเ ทอร์ พบว่า สารประกอบที่แ ยกได้ทั ้ง หมดมีค วามสามารถในการต้า นแบคทีเ รีย ทั ้ง แบคทีเ รีย แกรมบวก คือ Bacillus
subtilis, Bacillus
sphaericus
and Staphylococcus
aureus และแบคทีเ รีย แกรมลบคือ Klebsiella aerogenes and
Chromobacterium violaceum ตามปกติแล้วมีรายงานหลายฉบับที่แสดงให้เห็นว่าสารสกัดพริกไทยดําประกอบด้วยสารพฤกษเคมีหลายชนิด
ยกตัวอย่างเช่น สารสกัดพริกไทยดําที่สกัดด้วยปิโตรเลียมอีเทอร์ ได้แก่ 2E, 4E, 8Z-N-isobutyleicosatrienamide, Pellitorine, Trachyone,
Pergumidiene และ Isopiperolein B ส่วนสารพฤกษเคมีของสารสกัดพริกไทยดําที่สกัดด้วยเอทานอลคือ Piperine โดยสารพฤกษเคมีเหล่านี้
ล้วนมีรายงานถึงฤทธิ์การยับยั้งแบคทีเรีย (Reddy, et al., 2004) รวมทั้งการศึกษาของ Zaria et al., (2013) ได้ทําการศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูล
อิสระและต้านแบคทีเรียของสาร Piperine และกรด Piperic ที่สกัดได้จากพริกไทยดําพบว่าสารประกอบหลักที่ได้จากการสกัดพริกไทยดําด้วยเอ
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ทานอลคือ Piperine และได้กรด Piperic เมื่อย่อยสลาย Piperine บริสุทธิ์ด้วยด่าง ซึ่งกรด Piperic มีความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระสูง
ที่สุดเมื่อเทียบกับสารประกอบหลักอื่นๆ ที่ได้จากการสกัดพริกไทยดําด้วยเอทานอลและยังมีความสามารถในการต้านเชื้อแบคทีเรียได้อีกด้วย
นอกจากนี้ฤ ทธิ์ใ นการยับ ยั้ง ของสารสกัด พริก ไทยดํา ที่แ ตกต่า งกัน นั้น อาจเป็น เพราะชนิด ของตัว ทํา ละลายที่ใ ช้ใ นการสกัด มีค วาม
แตกต่างกัน ยกตัวอย่า งเช่น การศึกษาของ Kim et al. (2005) ที่ศึก ษาฤทธิ์ของสารสกัดจากขมิ้นชันที่สกัดด้วยเอทิลอะซิเ ตต เมทานอล และ
น้ําในการยับยั้ง MRSA พบว่าสารสกัดที่สกัดด้วยเอทิลอะซิเตตมีประสิทธิภาพในการยับยั้ง MRSA ได้มากกว่าสารสกัดที่ได้จากเมทานอลและน้ํา
ดังนั้นจึงเป็นไปได้ว่าการสกัดด้วยตัวทําละลายที่แตกต่างกันมีผลทําให้องค์ประกอบทางเคมีที่ไ ด้แตกต่า งกัน จึง ทําให้สารสกัดมีฤ ทธิ์ในการยับ ยั้ง
แบคทีเ รียได้แตกต่างกัน รวมทั้ง การศึก ษาในครั้ง นี้เ ป็น การประยุก ต์ใ ช้ส ารสกัด พริก ไทยดํา ในผลิต ภัณ ฑ์เ นื้อสัตว์คือ หมึก แปรรูป ตามปกติแล้ว
เนื้อ สัต ว์ต่า งๆ รวมทั้ง เนื้อ หมึก แปรรูป มีส ารอาหารที่แ บคทีเ รีย สามารถนํา ไปใช้ไ ด้ม ากกว่า ในอาหารเลี้ย งเชื้อ จึง ทํา ให้แ บคทีเ รีย มีอัต ราการ
ซ่อมแซมตัวเองสูงกว่าการได้รับผลกระทบจากสารสกัด

4. สรุปผล

สารสกัดพริกไทยดําไม่สามารถลดปริมาณของแบคทีเรียกลุ่มเฮทเทอโรโทรปทั้งหมดในหมึกแปรรูปได้
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ผลของสารสกัดพริกไทยดําต่อแบคทีเรียก่อโรค Pseudomonas aeruginosa DS001 ในหมึกแปรรูป
Effect of Black Pepper (Piper nigrum Linn.) Extract on Pseudomonas aeruginosa DS001
in Processed Squid

1

สุบัณฑิต นิ่มรัตน์1 พรพิมล สุดแสวง2 พีรพัฒน์ สุพรรณพันธุ2์ และ วีรพงศ์ วุฒิพันธุ์ชัย3
Subuntith Nimrat1, Pornpimon Soodsawaeng2 Peeraphat Supannapan2
and Verapong Vuthiphandchai3

ภาควิชาจุลชีววิทยาและโครงการวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 2ภาควิชาจุลชีววิทยา 3ภาควิชาวาริชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
E-mail: subunti@buu.ac.th โทร. 038-103120

บทคัดย่อ
ในการศึกษาครั้งนี้ได้ศึกษาถึงผลของสารสกัดพริกไทยดําที่สกัดด้วยเอทานอล 95% ณ ความเข้มข้น 80 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร ต่อแบคทีเรีย
Pseudomonas aeruginosa DS001 ในหมึกแปรรูป โดยเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส เป็นเวลา28 วัน จากผลการทดลองพบว่าชุดทดลองที่ 1
และ 2 (T1 และ T2) ซึ่งเป็นชุดควบคุม และชุดทดลองที่ 3 (T3) ไม่พบการเจริญของ Pseudomonas aeruginosa DS001 ส่วนชุดทดลองที่ 4 และ 5
(T4 และ T5) มีปริมาณแบคทีเรีย Pseudomonas aeruginosa DS001 เท่ากับ 5.67±2.52×102 และ 3.33±5.77×102 CFU/g ตามลําดับ โดยพบการ
เจริญได้เฉพาะในวันแรกของการทดลองเท่านั้น ดังนั้นจากการศึกษาสามารถสรุปได้ว่าสารสกัดพริกไทยดําในครั้งนี้ยังมีความสามารถไม่เพียงพอในการ
ยับยั้งการเจริญของแบคทีเรีย Pseudomonas aeruginosa DS001 ในหมึกแปรรูปในด้านของการลดปริมาณแบคทีเรียดังกล่าว ซึ่งต้องทําการศึกษาใน
การเพิ่มศักยภาพด้านต่างๆ ของสารสกัดพริกไทยดําต่อไป
คําสําคัญ : พริกไทยดํา Pseudomonas aeruginosa DS001 หมึกแปรรูป

Abstract
This study was conducted to assess the effect of black pepper (Piper nigrum Linn.) extracted with 95% ethanol (80
mg/mL) on Pseudomonas aeruginosa DS001 in processed squid products stored at 4 °C for 28 days. P. aeruginosa DS001 was
absent in T1 and T2 (control) and treated group (T3). Numbers of P. aeruginosa DS001 in T4 and T5 were 5.67±2.52×102 and
3.33±5.77×102 CFU/g, respectively. Presence of P. aeruginosa DS001 in T4 and T5 was observed in the beginning of the
experiment. Indeed, extract of black piper was not effective against P. aeruginosa DS001 in processed squid products. Therefore,
development of potential extract of black piper should be done further.
Keywords: Black Pepper (Piper nigrum Linn.), Pseudomonas aeruginosa DS001, Processed Squid

1. บทนํา
ปัจจุบันทั่วโลกมีการนําพืชสมุนไพรมาประยุกต์ใช้การประกอบอาหาร และการรักษาโรค โดยเฉพาะอย่างยิ่งพริกไทยดํา รวมทั้งมีการประยุกต์ใช้
ในอาหารทะเลแห้ง เป็นอาหารที่ผ่านกระบวนการอบและการตากแห้งเป็นของฝากที่สําคัญของจังหวัดบริเวณชายฝั่งทะเลของประเทศไทย แต่ยังคงมีปัญหา
การปนเปื้อนของแบคทีเรียก่อโรคได้หลายชนิด เช่น Vibrio parahaemolyticus ซึ่งเป็นสาเหตุทําให้เกิดโรคอาหารเป็นพิษได้จากอาหารทะเล ยกตัวอย่าง
เช่น กุ้ง หอย ปู ปลา และหมึก ที่มีกระบวนการในการเตรียมที่ไม่สะอาด ปรุงไม่สุกหรือปรุงสุกไม่ทั่วถึงกัน ซึ่งจุลินทรีย์ที่ตรวจพบในอาหารทะเลแห้งอาจ
ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้บริโภค ได้แก่ แบคทีเรีย ยีสต์ และรา โดยแบคทีเรียที่พบมากที่สุดคือแบคทีเรียสกุล Staphylococcus รองลงมาคือ Bacillus และ
Micrococcus (สุบัณทิตและคณะ, 2553) ด้วยเหตุนี้จึงมีความจําเป็นในการพัฒนาทางคุณภาพทางจุลชีววิทยาให้ดีขึ้น โดยทําการพัฒนาในการนําสมุนไพร
พื้นบ้านของไทยในการควบคุ มแบคที เรี ยก่อโรคของอาหารทะเลแห้ งเพื่ อทํ าให้ มี คุ ณภาพในระดั บมาตรฐานทั้ งในระดั บชาติ และระดั บส่ งออกไปยั ง
ต่ างประเทศ โดยเฉพาะอย่ างยิ่ งพริ กไทยดํ าโดยพบว่ าพริ ก ไทยดํ ามี ฤ ทธิ์ ในการต้ านแบคที เ รี ย ได้ หลายชนิ ดทั้ งแบคที เ รี ยแกรมบวก คื อ Bacillus
subtilis, Bacillus sphaericus and Staphylococcus aureus และแบคทีเรียแกรมลบคือ Klebsiella aerogenes and Chromobacterium
violaceum (Reddy et al., 2004) รวมทั้งยังมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและต้านแบคทีเรียของสาร Piperine และกรด Piperic ที่สกัดได้จากพริกไทยดํา
พบว่าสารประกอบหลักที่ได้จากการสกัดพริกไทยดําด้วยเอทานอลคือ Piperine และได้กรด Piperic เมื่อย่อยสลาย Piperine บริสุทธิ์ด้วยด่าง ซึ่งกรด
Piperic มีความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระสูงที่สุดเมื่อเทียบกับสารประกอบหลักอื่นๆ ที่ได้จากการสกัดพริกไทยดําด้วยเอทานอลและยังมีความสามารถ
ในการต้านเชื้อแบคทีเรียได้อีกด้วย ดังนั้นในการศึกษาครั้งนี้จึงทําการศึกษาถึงการประยุกต์ใช้พริกไทยดําเพื่อเติมในอาหารทะเลแห้งต่อแบคทีเรีย
Pseudomonas aeruginosa ซึ่งเป็นแบคทีเรียที่มีความสําคัญและสามารถพบได้ทั่วไปในสิ่งแวดล้อมรวมทั้งในอาหารทะเลแห้งชนิดต่างๆ

2. วิธีการทดลอง
การทดสอบสารสกัดพริกไทยดําในการควบคุมแบคทีเรียกลุ่มเฮทเทอโรโทรปทั้งหมดและแบคทีเรียก่อโรคที่นํามาทดสอบที่ปนเปื้อนในหมึกแปรรูป
ตัดหมึกแปรรูปขนาดกว้าง x ยาว ด้านละ 2 เซนติเมตรเซนติเมตร ดังภาพที่ 1 แล้วเตรียมเชื้อ P. aeruginosa DS001 โดยเตรียมเชื้อที่มี
ปริมาณเซลล์เท่ากับ 1.0×104 CFU/mL ปริมาตร 0.1 มิลลิลิตร ลงบนตัวอย่างหมึกแปรรูปโดยเติมเชื้อให้กระจายทั่วแผ่นหมึกแปรรูป จากนั้นเติมสาร
สกัดความเข้มข้นเท่ากับ 80 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร ปริมาตร 0.1 มิลลิลิตร ลงบนตัวอย่างหมึกแปรรูป ซึ่งแบ่งออกเป็น 7 ชุดการทดลอง (ชุดการทดลอง
ละ 3 ซ้ํา) ดังนี้
ชุดที่ 1 ไม่เติม P. aeruginosa DS001 และไม่เติมสารสกัด (ชุดควบคุมที่ 1 เติมน้ํากลั่นแทนสารสกัด)
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ชุดที่ 2 ไม่เติม P. aeruginosa DS001 และไม่เติมสารสกัด (ชุดควบคุมที่ 2 เติมเอทานอล 40% (v/v) แทนสารสกัด)
ชุดที่ 3 ไม่เติม P. aeruginosa DS001 และเติมสารสกัดพริกไทยดํา
ชุดที่ 4 เติม P. aeruginosa DS001 และไม่เติมสารสกัดพริกไทยดํา
ชุดที่ 5 เติม P. aeruginosa DS001 และเติมสารสกัดพริกไทยดํา
จากนั้นนําตัวอย่างมาผึ่งให้แห้งในตู้ Laminar flow biological safety carbinet เป็นเวลา 15 นาที นําหมึกแปรรูปมาเก็บรักษาใน
ถุงพลาสติกขนาด 3×5 นิ้ว โดยแยกใส่ชิ้นละ 1 ถุง และเก็บตัวอย่างหมึกแปรรูปที่เป็นชุดการทดลองเดียวกันไว้ในถุงเดียวกัน นํามาแช่เย็นในตู้เย็นที่
อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส นําหมึกแปรรูปมาตรวจนับปริมาณแบคทีเรียในวันที่ 0, 1, 2, 3, 7, 14, 21 และ 28 ของการทดลอง
การตรวจนับปริมาณแบคทีเรียก่อโรค P. aeruginosa DS001
เติม 0.1% (w/v) Peptone water ปริมาตร 4.5 มิลลิลิตรลงในตัวอย่างหมึกแปรรูป 1 ชิ้นจากนั้นนําไปตีผสมให้เป็นเนื้อเดียวกัน จะได้
ตัวอย่างที่มีระดับความเจือจาง 10-1 ปิเปตตัวอย่างที่ระดับความเจือจาง 10-1 ปริมาตร 1 มิลลิลิตร ลงใน 0.1% (w/v) Peptone water ปริมาตร 9
มิลลิลิตร จะได้ตัวอย่างที่มีระดับความเจือจาง 10-2 ทําเช่นนี้ให้ได้ตัวอย่างที่มีระดับความเจือจาง 10-3 ปิเปตตัวอย่างของแต่ละระดับความเจือจาง
ปริมาตร 0.1 มิลลิลิตร ลงบนอาหารเลี้ยงเชื้อ Pseudomonas Isolation Agar (สําหรับตรวจนับ P. aeruginosa DS001) ชุดการทดลองละ 3 ซ้ํา โดย
ใช้แท่งแก้วสามเหลี่ยมปราศจากเชื้อเกลี่ยตัวอย่างให้ทั่วจานเพาะเชื้อด้วยเทคนิค Spread plate นําจานเพาะเชื้อบ่มที่อุณหภูมิ 35±1 องศาเซลเซียส
เป็นเวลา 48 ชั่วโมง นับจํานวนโคโลนีที่เจริญบนอาหารเลี้ยงเชื้อ และบันทึกผล

3. ผลการทดลองและวิจารณ์ผล
3.1 ลักษณะของพริกไทยดําและหมึกแปรรูป
การศึกษาในครั้งนี้พืชสมุนไพรที่นํามาศึกษาคือพริกไทยดํา ซึ่งมีลักษณะดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 ลักษณะของพริกไทยดํา
ลักษณะทางกายภาพ
ก่อนตากแห้ง
เมล็ดกลม สีเขียว มันวาว

ชื่อสมุนไพร

ลักษณะทางกายภาพ
หลังตากแห้งและบด
ผงแห้ง มีสีนา้ํ ตาล

ลักษณะสารสกัดหลังการกรอง
เอากากตะกอนสมุนไพรออก
สารละลายสีเขียวเข้ม

ลักษณะสารสกัดหลัง
จากกําจัดตัวทําละลาย
ผงละเอียดสีน้ําตาล

พริกไทยดํา

3.2 ผลของสารสกัดพริกไทยดําต่อปริมาณแบคทีเรีย P. aeruginosa DS001 ในหมึกแปรรูป
จากการศึกษาผลของสารสกัดพริกไทยดําต่อปริมาณแบคทีเรีย P. aeruginosa DS001ในหมึกแปรรูปบนอาหารเลี้ยงเชื้อ Pseudomonas
Isolation Agar (PIA) พบว่าพบการเจริญของ P. aeruginosa DS001 บนอาหารเลี้ยงเชื้อ PIA ได้ในชุดการทดลองที่เติมเชื้อ P. aeruginosa DS001
อชุดการทดลองที่ 4 (เติมเชื้อ P. aeruginosa DS001 และไม่เติมสารสกัดพริกไทยดํา) และชุดการทดลองที่ 5 (เติมเชื้อ P. aeruginosa DS001 และ
เติมสารสกัดพริกไทยดํา) และพบในวันแรกของการทดลองเท่านั้น ซึ่งมีปริมาณ P. aeruginosa DS001 อยู่ในช่วง 3.33±5.77×102 ถึง 5.67±2.52×102
CFU/g แสดงดังตารางที่ 2

ตารางที่ 2 ผลของสารสกัดพริกไทยดําต่อปริมาณแบคทีเรีย P. aeruginosa DS001 ในหมึกแปรรูป (CFU/g)
ระยะเวลาการทดลอง (วัน)
วันที่ 0
วันที่ 1
วันที่ 2
วันที่ 3
วันที่ 7
วันที่ 14
วันที่ 21
วันที่ 28

หมายเหตุ:

T1
<10 a,2
<10 a,2
<10 a,2
<10 a,2
<10 a,2
<10 a,2
<10 a,2
<10 a,2

ชุดการทดลอง
T3
<10 a,2
<10 a,2
<10 a,2
<10 a,2
<10 a,2
<10 a,2
<10 a,2
<10 a,2

T2
<10 a,2
<10 a,2
<10 a,2
<10 a,2
<10 a,2
<10 a,2
<10 a,2
<10 a,2

T4
5.67±2.52×102 a,1
<10 b,2
<10 b,2
<10 b,2
<10 b,2
<10 b,2
<10 b,2
<10 b,2

T5
3.33±5.77×102 a,1
<10 b,2
<10 b,2
<10 b,2
<10 b,2
<10 b,2
<10 b,2
<10 b,2

ตัวอักษรที่แตกต่างกันในแนวตั้งแสดงความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05)
ตัวเลขที่แตกต่างกันในแนวนอนแสดงความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05)
T1 คือ ไม่เติม P. aeruginosa DS001 และไม่เติมสารสกัด (ชุดควบคุมที่ 1 เติมน้ํากลั่นแทนสารสกัด)
T2 คือ ไม่เติม P. aeruginosa DS001 และไม่เติมสารสกัด (ชุดควบคุมที่ 2 เติมเอทานอล 40% (v/v) แทนสารสกัด)
T3 คือ ไม่เติม P. aeruginosa DS001 และเติมสารสกัดพริกไทยดํา
T4 คือ เติม P. aeruginosa DS001 และไม่เติมสารสกัดพริกไทยดํา
T5 คือ เติม P. aeruginosa DS001 และเติมสารสกัดพริกไทยดํา
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ตัวอักษรที่แตกต่างกันแสดงความแตกต่างระหว่างชุดการทดลองอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05)
ตัวเลขที่แตกต่างกันแสดงความแตกต่างระหว่างระยะเวลาในการทดลอง (วัน) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05)
T1 คือ ไม่เติม P. aeruginosa DS001 และไม่เติมสารสกัด (ชุดควบคุมที่ 1 เติมน้ํากลั่นแทนสารสกัด)
T2 คือ ไม่เติม P. aeruginosa DS001 และไม่เติมสารสกัด (ชุดควบคุมที่ 2 เติมเอทานอล 40% (v/v) แทนสารสกัด)
T3 คือ ไม่เติม P. aeruginosa DS001 และเติมสารสกัดพริกไทยดํา
T4 คือ เติม P. aeruginosa DS001 และไม่เติมสารสกัดพริกไทยดํา
T5 คือ เติม P. aeruginosa DS001 และเติมสารสกัดพริกไทยดํา

ภาพที่ 1 ผลของสารสกัดพริกไทยดําต่อ P. aeruginosa DS001 ในหมึกแปรรูป
เมื่อนํามาวิเคราะห์ผลทางสถิติพบว่ามีค่าไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) ดังนั้นพริกไทยดําไม่มีความสามารถในการยับยั้ง
P. aeruginosa DS001 ที่เติมในหมึกแปรรูป ซึ่งสอดคล้องกับการทดลองของ Keskin and Toroglu (2011) ที่พบว่าสารสกัดพริกไทยดําที่สกัดด้วยเม
ทานอล อะซิโตน และเอทิลอะซิเตต ไม่สามารถยับยั้ง P. aeruginosa ได้ แต่ขัดแย้งกับการทดลองของ Karsha and Lakshmi (2009) ซึ่งได้แสดงให้
เห็นว่าพริกไทยดําสามารถยับยั้งแบคทีเรียหลายชนิดได้ ซึ่งฤทธิ์ในการยับยั้งของสารสกัดพริกไทยดําที่แตกต่างกันนั้นอาจเป็นเพราะชนิดของตัวทําละลาย
ที่ใช้ในการสกัดมีความแตกต่างกัน โดยการศึกษาของ Kim, et al., (2005) ที่ศึกษาฤทธิ์ของสารสกัดจากขมิ้นชันที่สกัดด้วยเอทิลอะซิเตต เมทานอล และ
น้ําในการยับยั้ง MRSA กล่าวว่าการสกัดด้วยตัวทําละลายที่แตกต่างกันมีผลทําให้องค์ประกอบทางเคมีที่ได้แตกต่างกันจึงทําให้สารสกัดมีฤทธิ์ในการ
ยับยั้งแบคทีเรียได้แตกต่างกัน โดยพบว่าสารสกัดที่สกัดด้วยเอทิลอะซิเตตมีประสิทธิภาพในการยับยั้ง MRSA ได้มากกว่าสารสกัดที่ได้จากเมทานอลและ
น้ํา เป็นต้น นอกจากนี้ความเข้มข้นของสารสกัดที่ใช้ในการทดลองอาจเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทําให้ไม่สามารถยับยั้ง MRSA T18 ได้ รวมทั้งนอกจากนี้อาจ
เป็นผลกระทบจากอุณหภูมิในการเก็บรักษาหมึกแปรรูป ซึ่งการศึกษาในครั้งนี้ได้เก็บรักษาตัวอย่างหมึกแปรรูปที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส ซึ่งอาจทําให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงของบริเวณเข้าจับของสารสกัดหรืออาจเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของเยื่อหุ้มเซลล์ของแบคทีเรียจึงมีผลต่อการซึมผ่านเข้าเซลล์ของ
สารสกัด จากที่ได้กล่าวมาทั้งหมดนี้ จะเห็นได้ว่าประสิทธิภาพในการยับยั้งแบคทีเรียของน้ํามันหอมระเหยขึ้นอยู่กับชนิดของพืช สารองค์ประกอบ ความ
เข้มข้นที่ใช้ สภาวะแวดล้อม รวมทั้งสายพันธุ์ของจุลินทรีย์ (ปทุมและคณะ, 2550)

4. สรุปผล
สารสกัดพริกไทยดําไม่สามารถลดปริมาณของแบคทีเรีย P. aeruginosa DS001ในหมึกแปรรูปได้
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Abstract
The objective of the study was to evaluate the effect of antibiotics on Pseudomonas number in chilled Banana prawn
(Penaeus merguiensis) spermatophores. Spermatophores were preserved in mineral oil with 3 different concentration levels (0.1, 1.0
and 2.0%) of Penicillin-Streptomycin or Penicillin-Gentamycin. The concentration of Pseudomonas in spermatophores during period of
experiment was investigated. Result showed that treatment with 0.1% Penicillin-Streptomycin demonstrated the highest sperm viability
and can remove all Pseudomonas from day 21 to the end of the experiment. In addition, bacteria isolated from preserved
spermatophores was identified as Pseudomonas fluorescens base on microscope and biochemical analysis. Consequence, 0.1%
Penicillin-Streptomycin was the most effective inhibition for Pseudomonas contamination and maintenance of sperm viability of
banana prawn spermatophores.
Keywords: Chilled storage, Banana prawn, Antibiotic, Pseudomonas, Pseudomonas fluorescens

1. Introduction
Banana prawn (Penaeus merguiensis) is one of the most popular and important commercial prawn in marine aquaculture
industry of South East Asia (Boonyaratpalin, 1998; Hoanga et al., 2002). P. merguiensis is a common large shrimp with fast growth
species and tolerance in aquaculture environment (Phongdara et al., 1999; Zacharia and Kakati, 2002). In Thailand, the shrimp
aquaculture exports value increased by 10% (THB 101 billion) from 2010 to 2011 (Globfish, 2012). Moreover, the rising demand for
shrimp consumption in global has led to shrimp culture industry expended (Nimrat et al., 2005; 2008; Vuthiphandchai et al., 2007).
However, shrimp aquaculture depends on many factors or criteria such as saline water, soil quality and brodstocks. The
outbreak of diseases have suffered from the reduction of shrimp production and economic losses. In order to increase the P.
merguiensis production in Thai, the chilled storage is the technique for extending the shelf-life of spermatophores. Microbial
contamination during chilled storage is concern to sperm quality and risk of disease transmission after breeding. The important shrimp
pathogenic bacteria consists of Vibrio, Aeromonas and Pseudomonas.
Consequently, the antibiotics was used to control bacterial contamination in chilled storage. The aim of this study was to
evaluate the effect of antibiotics on sperm viability and Pseudomonas numbers in P. merguiensis spermatophores under chilled storage
(4 °C) condition.

2. Materials and methods
2.1 Broodstock management
Sexually mature, 1-year-old Penaeus merguiensis males were collected from a commercial shrimp hatchery in Sichang Island
Chonburi Province, Thailand. Samples were transported to the hatchery of Department of Aquatic Science, Burapha University,
Chonburi province within 3 h of capture.
2.2 Collection of spermatophores
Manual ejaculation of spermatophores was performed on all males by stripping around the base of the fifth pairs of walking
legs with forceps and aseptic technique.
2.3 Chilled storaged of spermatophores
Each spermatophore was transferred into 1.5 mL eppendrof tubes containing mineral oil without and with antibiotics
(Penicillin–streptomycin or Penicillin-gentamicin) in difference final concentration 0.1, 1.0 and 2.0% respectively. Tubes were
immediately placed in refrigerator at 4°C for variable periods of time.
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2.4 Estimation of sperm viability
Evaluation of the apparent sperm viability of preserved spermatophores during storage was determined by staining with
eosin–nigrosin (Jeyalectumie and Subramoniam, 1989). Spermatophores were dissected and part of the sperm mass extruded to form a
suspension prior to adding one drop of 0.5% eosin and one drop of 10% nigrosin. The smear was then mixed thoroughly, dried under
flame and examined using a brightfield microscope at 1000 magnification. Dead sperm cells inside the spermatophores appeared pink,
whereas live sperm were unstained against a red background of nigrosin (Nimrat et al., 2005). Percentage of viable spermwas calculated
in triplicate from a minimum of 250 sperm cells. This was undertaken weekly along with general observations of the morphology of
preserved spermatophores.
2.5 Evaluation of Pseudomonas
At the beginning of an experiment (day 0), fresh spermatophore from males provided baseline data on the type and number
of bacteria. Bacteria inside after 0, 3, 5, 7, 14, 18, 21, 24, 27 and 30 days chilled storaged spermatophores were evaluated.
Evaluation of Pseudomonas in fresh and chilled storage spermatophores were determined using aseptic technique. The freshly
and all treatment of spermatophores have been homogenized in sterile 0.85% NaCl and diluted to 10-1, 10-2, 10-3, 10-4, 10-5 and 10-6.
Concentration of Pseudomonas were evaluated by the spread plate technique for variable periods of time. A 100 µL of each dilution
were pipetted onto PIA for determination of Pseudomonas. Petri discs were incubated at 37 °C 24-48 h. Counting the numbers of
colony and calculation the number of bacteria per grams of spermatophore (CFU/g) were evaluated conventional biochemical testy
were used for identified the bacteria according to Bergey’s manual.

3. Results and Discussion
The addition of three different concentrations (0.1, 1.0 and 2.0%) of 2 types of antibiotics (Penicillin-streptomycin and
Penicillin-gentamicin) in mineral oil for chilled storage of Penaeus merguiensis spermatophores was investigated. Results
demonstrated that supplementation of mineral oil with 0.1% Penicillin–streptomycin showed the highest sperm viability (46.33
± 3.51%), compared to 1.0% and (34.67 ± 2.52) 2.0% Penicillin–streptomycin (33.67 ± 4.73%) at the end of experiment (Table1).
This is the first study focused on Pseudomonas in both number and species in Penaeus merguiensis spermatophores.
The concentration of Pseudomonas in the fresh and chilled storage spermatophores without antibiotic (control) in day 0 were
not significantly different (P>0.05) with averages of 1.70±0.30x103 and 1.68±0.75x103 CFU/g, respectively. During chilled storage
the concentration of Pseudomonas in spermatophores without antibiotic was increase significantly (P<0.05) to 3.47±1.17x104
CFU/g after 30 days of storage. Chilled storage of P. merguiensis spermatophores in mineral oil with antibiotic including
0.1, 1.0 and 2.0% Penicillin-Streptomycin or Penicillin-Gentamycin resulted in significant reduction in the Pseudomonas
numbers. The increase of antibiotic concentration levels showed high effective reduction of Pseudomonas in spermatophores
and 2.0% Penicillin–Streptomycin or 2.0% Penicillin-gentamicin can inhibit Pseudomonas from beginning to the end of
experiment (Table 2). In this result, suggested that the activity against Pseudomonas was positively related to antibiotic
concentration. The presence of Pseudomonas in freshly and chilled storaged sprematophores were identified to Pseudomonas
fluorescens (Table 3). This finding was inagreement with Nimrat et al. (2005) who reported that P. aeruginosa was identified as
the predominant bacteria occurring during chilled storage of black tiger shrimp spermatophores. Addition of 2.0% PenicillinStreptomycin or 2.0% Penicillin-Gentamycin showed the highest activity against P. fluorescens contaminated in P. merguiensis
spermatophores during chilled storage at 4°C. Although treatment with 2.0% Penicillin-Streptomycin or 2.0% PenicillinGentamycin were a most effective for removing P. fluorescens in chilled storage P. merguiensis spermatophores. However,
administration of antibiotic with high concentration would affect sperm viability of P. merguiensis (Nimrat et al., 2005), which
the highest sperm viability found that 0.1% Penicillin–streptomycin.
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Table 1 Percentage of live sperm in Penaeus merguiensis spermatophores during a 30 – day of storage period.
Storage period
(days)
0

Freshly collected
spermatophore
100.00 ± 0.00a

Control
a,1

100.00 ± 0.00

0.1%
99.67 ± 0.58a,1

Penicillin-streptomycin
1.0%
99.67 ± 0.58a,1

2.0%
99.67 ± 0.58a,1

0.1%
99.33 ± 1.15a,1

Penicillin-gentamicin
1.0%
98.33 ± 0.58a,1

2.0%
98.00 ± 1.00a,1

3

98.67 ± 1.53a,1

99.00 ± 0.00a,1

97.33 ± 2.08a,1

97.00 ± 2.00a,1

98.33 ± 0.58a,1

95.33 ± 2.31ab,1

91.33 ± 3.06b,1

5

84.67 ± 3.06b,2

96.67 ± 1.53a,1

96.33 ± 1.53a,1

95.00 ± 2.65a,12

85.33 ± 4.51b,2

82.67 ± 5.51b,2

60.00 ± 5.00c,2

7

82.67 ± 3.79c,2

95.67 ± 0.58a,1

89.67 ± 0.58b,2

89.33 ± 1.53b,2

84.67 ± 4.73c,2

81.33 ± 2.31c,2

58.67 ± 1.53d,2

14

57.67 ± 2.52c,3

72.67 ± 1.53a,2

65.67 ± 4.04b,3

58.00 ± 6.00c,3

68.33 ± 2.08ab,3

67.33 ± 1.54ab,3

53.00 ± 2.00d,23

18

c,3

47.00 ± 8.00

a,3

66.00 ± 5.29

ab,3

62.67 ± 4.93

b,3

56.67 ± 6.11

d,3

67.00 ± 2.6a

ab,3

63.33 ± 2.08

49.33 ± 2.08c,3

21

45.33 ± 4.73c,3

55.67 ± 2.52ab,4

49.33 ± 4.51b,4

44.33 ± 4.16c,4

63.00 ± 2.65a,3

60.00 ± 2.00a,3

32.33 ± 5.86d,4

24

33.67 ± 2.52d,4

51.67 ± 3.51a,45

49.00 ± 3.00ab,4

42.33 ± 3.06c,4

55.00 ± 1.00a,4

46.67 ± 3.21b,4

30.33 ± 1.53d,4

27

32.67 ± 2.08c,4

50.67 ± 2.08a,45

44.00 ± 3.61ab,4

40.33 ± 3.51b,4

48.67 ± 2.52a,5

38.00 ± 3.00bc,5

22.00 ± 3.61d,5

34.67 ± 2.52b,5

33.67 ± 4.73bc,5

40.33 ± 4.73b,5

37.33 ± 6.03b,5

20.00 ± 2.65c,5

46.33 ± 3.51a,5
30.67 ± 7.02bc,4
Values with different letters in a column are significantly different between treatments (P < 0.05).
Values with different numbers in a row are significantly different among sampling period (P < 0.05).
30

Table 2 Pseudomonas (CFU/g) in Penaeus merguiensis spermatophores during a 30 – day of storage period.
Storage period
Freshly collected
Control
Penicillin-streptomycin
(days)
spermatophores
0.1%
1.0%
0
1.70 ± 0.30 x 103a
1.68 ± 0.75 x 103a,2
1.96 ± 0.14 x 103a,1
1.73 ± 0.11 x 103a,1
3
2.01 ± 0.14 x 103a,2
1.97 ± 0.21 x 103a,1
1.70 ± 0.60 x 103a,1
5
2.33 ± 0.56 x 103a,2
2.20 ± 0.40 x 103a,1
1.87± 0.42 x 103a,1
3a,2
3a,1
7
3.23 ± 0.49 x 10
2.90 ± 0.10 x 10
2.37 ± 0.32 x 103a,1
4a,1
3ab,1
14
1.23 ± 0.35 x 10
8.67 ± 1.15 x 10
4.57 ± 1.08 x 103b,1
18
2.33 ± 0.78 x 104a,1
9.40 ± 1.57 x 103a,1
< 1b,2
4a,1
b,2
21
2.45 ± 0.22 x 10
<1
< 1b,2
4a,1
b,2
24
2.63 ± 0.91 x 10
<1
< 1b,2
4a,1
b,2
27
3.23 ± 0.75 x 10
<1
< 1b,2
30
< 1b,2
< 1b,2
3.47 ± 1.17 x 104a,1
Values with different letters in a column are significantly different between treatments (P < 0.05).
Values with different numbers in a row are significantly different among sampling period (P < 0.05).
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2.0%
< 1b,1
< 1b,1
< 1b,1
< 1b,1
< 1b,1
< 1b,1
< 1b,1
< 1b,1
< 1b,1
< 1b,1

0.1%
7.53 ± 1.50 x 102ab,1
6.30 ± 1.10 x 102ab,1
8.17 ± 0.60 x 102ab,1
9.03 ± 1.27 x 102ab,1
< 1c,2
< 1b,2
< 1b,2
< 1b,2
< 1b,2
< 1b,2

Penicillin-gentamicin
1.0%
4.77 ± 0.40 x 103a,1
< 1b,2
< 1b,2
< 1b,2
< 1c,2
< 1b,2
< 1b,2
< 1b,2
< 1b,2
< 1b,2

2.0%
< 1b,2
< 1b,2
< 1b,2
< 1b,2
< 1c,2
< 1b,2
< 1b,2
< 1b,2
< 1b,2
< 1b,2
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Table 3 Change of Pseudomonas fluorescens (CFU/g) in Penaeus merguiensis spermatophores during
a 30 – day of storage period.
Bacterial
Pseudomonas
fluorescens

Storage period
(days)
1
3
5
7
14
18
21
24
27
30

Freshly collected
spermatophores
+

Control

Penicillin-streptomycin
0.1%
1%
2%
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

-

-

-

Penicillin-gentamicin
0.1%
1%
2%
+
+
+
+
+
-

-

-

4. Conclusion
In conclusion, chilled storage with mineral oil supplemented with 0.1% Penicillin-Streptomycin was the best
technique for short term storage of P. merguiensis spermatophores at low temperature. Supplementation of 0.1% PenicillinStreptomycin in mineral oil was sufficient to control Pseudomonas contamination of preserved spermatophores with the
highest sperm viability. These methods make possible the long-distance transport of P. merguiensis spermatophores for in
vitro and further artificial insemination efforts.
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Abstract
The objective of this study was to study the effect of antibiotics on Gram negative bacterial counts in chilled
storage of Banana prawn (Penaeus merguiensis) spermatophores. Chilled storage of Banana prawn (Penaeus merguiensis)
spermatophores on sperm viability and Gram negative bacteria was investigated by diluting semen in buffer without and
with the addition of antibiotics (Penicillin-streptomycin and Penicillin-gentamicin) at 0.1, 1 and 2%. Results showed that
spermatophores preserved in 0.1% Penicillin-streptomycin demonstrated the highest sperm viability. While all treated
experiments can remove all Gram negative bacteria from the beginning to the end of experiment. Therefore, 0.1%
Penicillin-streptomycin is the most appropriate technique for chilled storage of Banana prawn (Penaeus merguiensis)
spermatophores.
Keywords: Chilled storage, Banana prawn, Antibiotic, Gram negative bacteria

1. Introduction
There are several types of economic aquatic animals in Thailand, particularly, marine aquaculture. In 2005,
the cost of farmed marine products imported from Thailand were 401,250 ton with 45,978.7 million baht. Banana
shrimp (Penaeus merguiensis) is one of the three species of commercially important penacid shrimp in Thailand. In
order to increase and booster Thai economic, the transportation of banana shrimp spermatophores is the promising
technique for improving the potential of marine shrimp industry. Chilled technique is a short-term storage for marine
shrimp transportation. This technique can extend the shelf-life of spermatophores for at least 1 month. However, the
limitation of this technique is the undesirable contaminated bacteria in preserved spermatophores. Therefore, the
application of appropriate antibiotics in chilled storage should be developed in order to remove the contaminated
bacteria and also maintain the sperm viability. The objective of this work was to study the effect of antibiotics on
sperm viability and Gram negative bacteria under chilled storage for Penaeus merguiensis preservation.

2. Materials and methods
2.1 Broodstock management
Penaeus merguiensis males with 1-year-old were collected from a commercial shrimp hatchery in Sichang Island
Chonburi Province, Thailand, and transported to the hatchery of Department of Aquatic Science, Burapha University,
Chonburi province within 3h of capture.
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2.2 Collection of spermatophores
Fully developed spermatophores of Penaeus merguiensis were removed by applying gentle abdominal
pressure at the terminal ampoules of selected males. When the white spermatophores partially protruded from the
ampoules, they were removed by forceps using an aseptic technique. Each spermatophore was then weighed and
transferred with sterile forceps into 1.5 mL eppendorf tubes containing the different extenders at ambient
temperature (25°C). Average weight of left and right spermatophores was 78 ± 8 mg. Tubes were immediately placed
in an incubator at 2-4°C for variable periods of time. Males without mature spermatophores were not used in the
experiments. Only spermatophores that were not melanized were selected for preservation studies, since captive
penaeid males often develop necrotic spermatophores, referred to as black or melanized spermatophores (Dougherty
and Dougherty, 1990).

2.3 Estimation of sperm viability
Evaluation of the apparent sperm viability of preserved spermatophores during storage was determined by
staining with eosin–nigrosin (Jeyalectumie and Subramoniam, 1989). Spermatophores were dissected and part of the
sperm mass extruded to form a suspension prior to adding one drop of 0.5% eosin and one drop of 10% nigrosin. The
smear was then mixed thoroughly, dried under flame and examined using a brightfield microscope at 1000
magnification. Dead sperm cells inside the spermatophores appeared pink, whereas live sperm were unstained against
a red background of nigrosin (Nimrat et al., 2005). Percentage of viable sperm was calculated in triplicate from a
minimum of 250 sperm cells. This was undertaken weekly along with general observations of the morphology of
preserved spermatophores.
2.4 Extenders
In order to determine the extender most appropriate for chilled storage, spermatophores were immersed in
either mineral oil, Ringer's solution, phosphate buffer, Ca-F-Saline or 0.85% NaCl. When the best extender for chilled
storage of spermatophores (mineral oil) had been identified, a second experiment investigating addition of antibiotics
to this extender was undertaken. Two types of antibiotics were applied (Penicillin–streptomycin and Penicillingentamicin).
2.5 Evaluation of bacteria
Gram negative bacteria were evaluated by the spread plate technique for variable periods of time (Nimrat et
al., 2006; 2008; FDA, 1984; APHA, 1992). Spermatophores were weighed, dissected, and homogenized before diluting in
500-µL sterile distilled water. A 100-µL dilution was pipetted onto petridiscs prior to adding 20 mL of appropriate
media. MacConkey agar was used for determination of Gram negative bacteria. Petridiscs were incubated at 35 °C for
48 h. Tested bacteria were recorded as CFU/g every week and the characteristics of the colonies were monitored.
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3. Results and Discussion
Table 1 Percentage of live sperm in Penaeus merguiensis spermatophores during a 30 – day of storage period.
Storage period
Freshly collected
Control
(days)
spermatophore
0.1%
0
100.00 ± 0.00a
100.00 ± 0.00a,1
99.67 ± 0.58a,1
3
98.67 ± 1.53a,1
99.00 ± 0.00a,1
b,2
5
84.67 ± 3.06
96.67 ± 1.53a,1
c,2
7
82.67 ± 3.79
95.67 ± 0.58a,1
c,3
14
57.67 ± 2.52
72.67 ± 1.53a,2
c,3
18
47.00 ± 8.00
66.00 ± 5.29a,3
c,3
21
45.33 ± 4.73
55.67 ± 2.52ab,4
d,4
24
33.67 ± 2.52
51.67 ± 3.51a,45
c,4
27
32.67 ± 2.08
50.67 ± 2.08a,45
30.67 ± 7.02bc,4
30
46.33 ± 3.51a,5
Values with different letters in a column are significantly different between treatments (P < 0.05).
Values with different numbers in a row are significantly different among sampling period (P < 0.05).

Penicillin-streptomycin
1.0%
99.67 ± 0.58a,1
97.33 ± 2.08a,1
96.33 ± 1.53a,1
89.67 ± 0.58b,2
65.67 ± 4.04b,3
62.67 ± 4.93ab,3
49.33 ± 4.51b,4
49.00 ± 3.00ab,4
44.00 ± 3.61ab,4
34.67 ± 2.52b,5

2.0%
99.67 ± 0.58a,1
97.00 ± 2.00a,1
95.00 ± 2.65a,12
89.33 ± 1.53b,2
58.00 ± 6.00c,3
56.67 ± 6.11b,3
44.33 ± 4.16c,4
42.33 ± 3.06c,4
40.33 ± 3.51b,4
33.67 ± 4.73bc,5

0.1%
99.33 ± 1.15a,1
98.33 ± 0.58a,1
85.33 ± 4.51b,2
84.67 ± 4.73c,2
68.33 ± 2.08ab,3
67.00 ± 2.6ad,3
63.00 ± 2.65a,3
55.00 ± 1.00a,4
48.67 ± 2.52a,5
40.33 ± 4.73b,5

Penicillin-gentamicin
1.0%
98.33 ± 0.58a,1
95.33 ± 2.31ab,1
82.67 ± 5.51b,2
81.33 ± 2.31c,2
67.33 ± 1.54ab,3
63.33 ± 2.08ab,3
60.00 ± 2.00a,3
46.67 ± 3.21b,4
38.00 ± 3.00bc,5
37.33 ± 6.03b,5

2.0%
98.00 ± 1.00a,1
91.33 ± 3.06b,1
60.00 ± 5.00c,2
58.67 ± 1.53d,2
53.00 ± 2.00d,23
49.33 ± 2.08c,3
32.33 ± 5.86d,4
30.33 ± 1.53d,4
22.00 ± 3.61d,5
20.00 ± 2.65c,5

Table 2 Gram negative bacteria (CFU/g) in Penaeus merguiensis spermatophores during a 30 – day of storage period.
Storage period
(days)

Freshly collected
spermatophores

Control

0.1%
0
<1
< 11
<1
1
3
<1
<1
1
5
<1
<1
7
< 11
<1
1
14
<1
<1
2a,1
18
5.50 ± 0.26 x 10
< 1b
2a,1
21
4.23 ± 0.15 x 10
< 1b
24
4.07 ± 0.90 x 102a,1
< 1b
27
4.30 ± 0.08 x 102a,1
< 1b
2a,1
30
< 1b
4.60 ± 0.46 x 10
Values with different letters in a column are significantly different between treatments (P < 0.05).
Values with different numbers in a row are significantly different among sampling period (P < 0.05).

Penicillin-streptomycin
1.0%
<1
<1
<1
<1
<1
< 1b
< 1b
< 1b
< 1b
< 1b
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2.0%
<1
<1
<1
<1
<1
< 1b
< 1b
< 1b
< 1b
< 1b

0.1%
<1
<1
<1
<1
<1
< 1b
< 1b
< 1b
< 1b
< 1b

Penicillin-gentamicin
1.0%
<1
<1
<1
<1
<1
< 1b
< 1b
< 1b
< 1b
< 1b

2.0%
<1
<1
<1
<1
<1
< 1b
< 1b
< 1b
< 1b
< 1b
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The supplementation with three different concentrations (0.1, 1.0 and 2.0%) of 2 types of antibiotics
(Penicillin-streptomycin and Penicillin-gentamicin) in mineral oil for chilled storage of Penaeus merguiensis
spermatophores was studied. In literature review, this report is the first study that evaluated this point. Results
demonstrated that supplementation of mineral oil with 0.1% Penicillin–streptomycin showed the highest sperm
viability (46.33 ± 3.51%), compared to 1.0% and (34.67 ± 2.52) 2.0% Penicillin–streptomycin (33.67 ± 4.73%) at the end
of experiment. These findings indicate that the addition of 0.1, 1.0 and 2.0% Penicillin–streptomycin in mineral oil
could efficiently control Gram negative bacterial growth during the chilled storage of Penaeus merguiensis
spermatophores. Results suggested that 0.1% Penicillin–streptomycin should be applied for short-term storage of
Penaeus merguiensis spermatophores.

4. Conclusion
In conclusion, mineral oil supplemented with 0.1% Penicillin–streptomycin was the most appropriate technique
for chilled storage of Penaeus merguiensis spermatophores at low temperature. It was completely controlling Gram
negative bacterial growth in chilled spermatophores and represented the highest sperm viability.
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โครงการวิจัยและพัฒนาชุดป้องกันสารพิษระดับสูง Level A
สมพล หอมจําปา
Sompol Homjampa
ศูนย์วิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบินและอวกาศ กองทัพอากาศ

บทคัดย่อ
โครงการวิจัยและพัฒนาผลิตชุดป้องกันสารพิษระดับสูง Level Aเป็นงานวิจัยเชิงทดลอง ( Experimental Research) เป็นงานวิจัยร่วมมือกัน
ระหว่างหน่วยงานวิจัยภายนอกได้แห่ สถาบันยางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ บริษัท อ.ยางไทย 1992 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลธัญบุรี และหน่วยงานวิจัยภายในวิจัยได้แก่ กองวิทยาการ กรมพลาธิการทหารอากาศ กองวิทยาการ กรมช่างอากาศ ฝ่ายการช่างและดับเพลิงกู้ภัย บน.1
และ บน.4 โดยในการทดสอบได้สร้างต้นแบบให้มีคุณสมบัติของวัสดุเทียบเท่ากับชุดป้องกันสารพิษระดับสูง Level A ที่จัดซื้อจัดหาจากต่างประเทศ โดย
จะต้องสามารถโค้งงอ ทนต่อการฉีกขาด อุณหภูมิและสารเคมีพิษได้ ในการทดสอบได้แบ่งการทดสอบออกเป็น 2 ส่วนคือ ส่วนที่ 1 ทดสอบในห้องปฏิบัติการ
ได้แก่ (1) ทดสอบในห้องปฏิบัติการเคมี กวศ.ศวอ.ทอ. ได้ศึกษาการซึมผ่าน (Permeation) คือ ปฏิกิริยาเคมีที่เกี่ยวกับการเคลื่อนที่ผ่านวัตถุของสารเคมีใน
ระดับโมเลกุล (ดูดซึมสารเคมีจากผิวด้านนอกและซึมผ่านเนื้อวัสดุ) ตามมาตรฐาน ASTM F1001 , ASTM F739 (2) ทดสอบแรงดึงและการยืดตัวที่ทําให้ผ้าทอ
ขาด ทดสอบแรงดึงตะเข็บของผ้าที่ กวก.พธ.ทอ. (3) ทดสอบกันซึมของน้ําโดยทดสอบที่ กวก.พธ.ทอ. (4) ทดสอบรอยขีดข่วนของวัสดุผ้าป้องกันสารพิษ
ทดสอบที่ภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และส่วนที่ 2 ทดสอบภาคสนามที่ บน.1 และ บน.4 ได้แก่ (1) ทดสอบการซึม
ผ่าน (Permeation) กับชุดป้องกันต้นแบบให้ จนท.ฝ่ายการช่างและดับเพลิงกู้ภัย บน.1 และ บน.4 ได้ชมการทดสอบและให้ผู้ปฏิบัติงานได้ทําการทดสอบเอง
ประเมินผลในแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานชุดป้องกันสารพิษระดับสูง Level A (2) ให้ผู้ปฏิบัติงานจริงได้ใส่ชุดทดสอบการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิด
ความคุ้นเคย ประเมินผลความพึงพอใจในการใช้งาน (3) ทดสอบการพ่นสาร Hydrazine (H-70) การซึมผ่านโดยใช้ชุดทดสอบ H-70 ชนิดหยดเหลวเป็นตัว
ประเมินการใช้งาน โดยทดสอบด้วยหุ่นใส่ชุดปิดแผ่นทดสอบ H-70 หยดเหลวภายในและภายนอกชุดป้องกันพร้อมอุปกรณ์ช่วยหายใจ SCBA เปิดอากาศ
จากนั้นใช้เครื่องฉีดพ่นสาร H-70 ดูผลการซึมผ่านภายในชุดป้องกัน
ในการทดสอบได้ทําการทดสอบเปรียบเทียบชุดหรือวัสดุที่ใช้ทําชุดป้องกันสารพิษจากต่างประเทศและผ้าที่ผลิตในโครงการแล้วบันทึกข้อมูลนํา
ผลที่ได้มาวิเคราะห์ ผลที่ได้จากโครงการวิจัยนี้ทําให้ กวศ.ศวอ.ทอ.มีชุดป้องกันสารพิษระดับสูง Level A ที่สามารถใช้ฝึกและปฏิบัติงานจริงในชุดเผชิญเหตุ
นชค.ศวอ.ทอ.และชุดดับเพลิงกู้ภัย ฝ่ายการช่าง บน.1 และ บน.4 พร้อมได้ทราบขั้นตอนการออกแบบ การผลิต การทดสอบจึงสามารถนํามาใช้ประโยชน์ได้
อย่างคุ้มค่าและเป็นประโยชน์ต่อทางวิชาการแก่หน่วยงานวิจัยตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย
คําสําคัญ : ชุดป้องกันสารพิษระดับสูง Level A

1. บทนํา

ความเป็นมาและความสําคัญและปัญหา
ศวอ.ทอ.จะมีภารกิ จในการรับผิดชอบงานด้านสงครามนิ วเคลี ยร์ ชี วะ เคมี และจะมีชุ ดปฏิบั ติการวิ ทยาศาสตร์ ชุดเผชิ ญเหตุ จากสารพิษ (First
Responder) จะต้องมีชุดป้องกันส่วนบุคคลระดับสูงสุด Level A ซึ่งเป็นชุดปิดคลุมทั้งตัว (Fully Encapsulating Suite , FES) โดยผู้ใช้งานจะหายใจผ่านอุกรณ์
ป้องกันระบบหายใจชนิดถังบรรจุอากาศแบบพกพา (Self-Contained Breasting Apparatus, SCBA) ซึ่งจัดาจากต่างประเทศซึ่งมีราคาแพง
กองทัพอากาศซึ่งมี บ.ขับไล่ แบบ บข.1๙ (F-16 A/B) ซึ่งจะมีระบบไฟฟ้าสํารองฉุกเฉิน (Emergency Power Unit , EPU) ทํางานโดยใช้สาร Hydrazine
(H-70) การป้องกันจะต้องใส่ชุดป้องกันคลุมทั้งตัวประกอบกับชุดร่วมหายใจ (SCBA) ชุดที่ใช้การอยู่ที่มาพร้อมกับ บ.F-16 อายุการใช้งานเกินกว่า 10 ปีเกิดการชํารุด
เสียหาย ถ้าจัดหามาใช้งานราคาก็แพงมาก ดังนั้นหาก ศวอ.ทอ.สามารถผลิตชุดป้องกันสารพิษระดับสูง Level A ได้เองจะทําให้เป็นการประหยัดงบประมาณในการ
จัดหาจากต่างประเทศ
ตามสั่งการ ผบ.ทอ.ในการตรวจเยี่ยมสายวิทยาการวิทยาศาสตร์ (ศวอ.ทอ.) เมื่อ 12 ก.ย.50 ให้ ศวอ.ทอ.ดําเนินการวิจัยและพัฒนาเพื่อผลิตชุดป้องกัน
สารพิษระดับสูง Level A ให้ชุดปฏิบัติการเผชิญเหตุจากอาวุธทําลายล้างสูง (ศวอ.ทอ.) และให้กับ จนท.ดับเพลิงกู้ภัย, ฝ่ายการช่าง บน.1 และ บน.4 ให้มีไว้ใช้งาน
ในจํานวนที่เพียงพอเพื่อประหยัดงบประมาณในการจัดหาจากต่างประเทศ
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. วิจัยและพัฒนาเพื่อตัดเย็บชุดป้องกันสารพิษระดับสูง Level A โดยใช้ขบวนการผลิตและใช้วัสดุที่สามารถผลิตได้ภายในประเทศ
2. เพื่อศึกษาการออกแบบวิธีที่ชุดถูกผลิต รูปร่างทั่วไป และรูปร่างที่เหมาะสมให้เข้ากับคุณลักษณะผู้ใช้งาน
3. ศึกษาการใช้งานควบคู่กับชุดป้องกันสารพิษระดับสูง Level A ที่ กวศ.ศวอ.ทอ.จัดหาในโครงการจัดหาอุปกรณ์ป้องกันอาวุธการทําลายล้างสูง (WMD) เมื่อ
เกิดความสมบูรณ์ในการใช้งาน
สมมติฐานการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้กําหนดให้วิจัยและพัฒนาผลิตชุดป้องกันสารพิษระดับสูง Level A โดยจากการศึกษาชุดป้องกันสารพิษที่ผลิตจากต่างประเทศจะเป็นชุด
ป้องกันแบบปิดคลุมทั้งตัวมีขนาดใหญ่และเวลาใช้งานผู้ปฏิบัติงานจะปฏิบัติงาไม่สะดวกเท่าที่ควร และชุดกับรองเท้าจะเป็นชิ้นเดียวกันทําให้เป็นการกําหนด
ผู้ปฏิบัติงานโดยจะเปลี่ยนแปลงบุคคลไม่ได้ ดังนั้นจึงได้นําปัญหาต่างๆ มาศึกษาและดําเนินการในลักษณะงานวิจัยคือ
1. การวิจัยจะพิจารณาผลิตชุดป้องกันให้มีขนาดเหมาะสมแก่ผู้ใช้งานและจะตัดเย็บถุงคลุมรองเท้าแทนการใช้รองเท้าติดกับชุดป้องกัน
2. การวิจัยจะต้องผลิตชุดป้องกันป้องกันโดยใช้วัสดุที่มีคุณสมบัติปอ้ งกันสารเคมีพษิ ซึมผ่าน โดยชุดป้องกันจะมีคุณสมบัตเิ ทียบเท่ากับชุดต่างประเทศ
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การทดสอบชุดป้องกันจะทําการทดสอบโดยใช้มาตรฐาน ASTM และมาตรฐาน มอก.และจะให้ผู้ปฏิบัติงานได้ทดสอบใช้งานชุดป้องกันและประเมินความพึง
พอใจในการใช้งาน
ชุดต้นแบบที่ทําเสร็จแล้วจะส่งให้ผู้ใช้งานทดสองการใช้งานตามภารกิจ และจะให้ผู้ใช้งานประเมินคุณภาพชุดป้องกันในการใช้งานเพื่อปรับปรุงต้นแบบให้
เหมาะสมกับความพึงพอใจของผู้ใช้งาน

ขอบเขตของการวิจัย
การวิจัยนี้เป็นการวิจัยประเภทวิจัยเชิงทดลอง (Experimental research) ในการทดลองได้พิจารณาส่วนที่เกี่ยวข้องเฉพาะทางด้านเคมีและทางด้าน
วัสดุศาสตร์ ในการทดลองในห้องทดลองเป็นการทดสอบการซึมผ่าน (Permeation rate) ต่อสาร Hydrazine (H-70) ทดสอบการต้านน้ําซึม ทดสอบหาแรงดึง
ของผ้า ทดสอบการรั่วซึมตามรอยตะเข็บ ทดสอบการพ่นละอองสารเคมี H-70 กับหุ่นทดลองสวมชุดป้องกัน ทดสอบรอยขีดข่วน (Abrasion Testes) ในการทอ
สอบภาคสนามได้ทดสอบโดยผู้ใช้งานได้แก่ ฝ่ายการช่างและดับเพลิงกู้ภัย บน.1 และ บน.4 ได้ทดสอบการใช้งาน โดยในการวิจัยสําหรับผู้ปฏิบัติงานกับสาร
Hydrazine(H-70) เมื่อได้ชุดต้นแบบแล้วจะได้ทําการแจกจ่ายให้ บน.1 และ บน.4 ไว้ใช้งานเพื่อเก็บข้อมูลและประเมินผลชุดป้องกันสารพิษระดับสูง Level A
ส่วนการดําเนินการขั้นต่อไปจะนําผลการใช้งานและจะทราบถึงความต้องการของผู้ใช้งานและทราบถึงประสิทธิภาพของชุดป้องกัน เมื่อได้ทดลองใช้
ปฏิบัติงานในห้วงเวลาอย่างน้อยเก็บข้อมูลปีละ 1 ครั้ง เพื่อนําข้อมูลไปปรับปรุงและขยายผลต่อไป
แนวคิดทฤษฏีและงานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้อง
ชุดป้องกันสารเคมี (Chemical Protective Clothing; CPC) เป็นชุดที่ใส่เพื่อป้องกันสารเคมีอันตรายสัมผัสกับผิวหนังหรือตา เป็นสิ่งกีดขวาง
ระหว่างร่างกายและสารเคมีซึ่งอาจจะเป็นอันตรายต่อผิวหนังหรือซึมผ่านผิวหนังแล้วทําให้เกิดผลกระทบต่ออวัยวะอื่นๆ
ในการเลือกชุดป้องกันสารเคมีจะต้องทําด้วยวัสดุที่สามารถทนต่อการถูกทําลายโดยสารเคมี ความง่ายในการขจัดสารปนเปื้อน การเคลื่อนไหว
ในขณะสวมชุด ความคงทนของชุดและราคา
ในการวิจัยชุดป้องกันสารพิษระดับสูง Level A ซึ่งเป็นชุดป้องกันภัยสูงสุดได้แก่ ผิวหนังและระบบหายใจ รูปแบบชุด (Style) จะเป็นรูปแบบชุดปิดคลุมทั้ง
ตัว (Fully encapsulating suits ; FES) เป็นชุดป้องกันสารเคมีชั้นเดียวที่ห่อหุ้มสวมไว้ทั้งร่างกาย รองเท้าบูท ถุงมือและหน้ากากเป็นส่วนหนึ่งของชุดด้วย ชุดแบบนี้
เป็นชุดป้องกันก๊าซรั่วซึมผ่านรอยต่อได้ มีอุปกรณ์ปกป้องระบบหายใจและอากาศสําหรับหายใจให้ผู้ปฏิบัติงานได้สวมใส่โดยอุปกรณ์ปกป้องระบบหายใจเป็นแบบ
Positive – Pressure พร้อมด้วย SCBA สวมไว้ภายในชุดหรือเป็นอุปกรณ์ปกป้องระบบหายใจมีสายสําหรับพ่นอากาศเข้ามาในหน้ากาก ซึ่งจะทําให้ภายในชุดมีความดัน
เป้นบวกอยู่ตลอดเวลา

2. วิธีวิจัย
วัสดุที่ใช้ทําชุด (Protective material)
ชุดป้องกันสารเคมีจะถูกแบ่งตามประเภทของวัสดุที่ใช้งาน โดยวัสดุสามารถถูกแบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ วัสดุ ยืดหยุ่นได้ (Elastomers) และวัสดุที่ไม่
สามารถยืดหยุ่นได้ (Non Elastomers)
1. วัสดุที่ยืดหยุ่นได้ คือ วัสดุที่มีคุณสมบัติคล้ายพลาสติกหลังจากที่ดงึ ออกมาแล้วเมื่อปล่อยก็จะกลับเข้าสู่รูปร่างเดิม วัสดุที่ใช้ทําชุดป้องกันจะ
เป็นประเภทบิวทิวรับเบอร์ นิโอพรีน ไวตอน เทปลอน
2. วัสดุที่ไม่สามารถยืดหยุ่นได้ คือ วัสดุที่ไม่มีคุณสมบัติการยืดหยุ่น ได้แก่ ไทเวค , ผ้าเคลือบไทเวค
ความทนทานต่อสารเคมีประสิทธิภาพในการป้องกันสารเคมีของวัสดุขึ้นอยู่กับความทนทานต่อการซึมผ่าน (Penetration) การเสื่อมสภาพ (Degradation)
และการแพร่ผ่าน (Permeation) ของสารเคมี
การซึมผ่าน คือ การที่สารเคมีเดินทางผ่านช่องบนชุด สารซึมผ่านเนื่องจากการออกแบบ , ความแคบร่องของชุดรอยตะเข็บ , ซิป , วัสดุที่ทอ โดยเฉพาะซิป
จะต้องใช้ซิปที่ผนึกเข้าด้วยกัน (Self-Sealing Zipper) มีเทปติดบนตะเข็บเป็นต้น
การเสื่อมสภาพ เป็นปฏิกิริยาเคมีจะเกี่ยวกับโมเลกุลของวัสดุที่ถูกทําลายเนื่องจากการสัมผัสกับสารเคมี เปลี่ยนคุณสมบัติทางเคมี เช่น เปลี่ยนสี , มีผิว
วัสดุหยาบ , เหนียวหรือแตกหลุดออกมา
การแพร่ผ่าน คือ ปฏิกิริยาเคมีที่เกี่ยวกับการเคลื่อนที่ผ่านวัสดุสารเคมีในระดับโมเลกุลเป็นขบวนการเกี่ยวกับการดูดซึมสารเคมีของผิวด้านนอกแล้วแพร่
ผ่านเนื้อวัสดุและคลายการดูดซับจากผิวด้านในของวัสดุ การแพร่ผ่านเกิดขึ้นเนื่องจากความเข้มข้นสารเคมีด้านนอกของผิววัสดุสูงกว่าด้านใน ความเข้มข้นของสาร
ระหว่างด้านนอกและด้านในของวัสดุแรงโมเลกุล (Molecular Force) บีบอัดสารเคมีเข้าไปในวัสดุสู่บริเวณที่มีความเข้มข้นต่ํากว่าจนมีอัตราแพร่ผ่านสูง (Steady Flow
Stage) การแพร่ผ่านถูกจัดเป็นอัตราโดยอัตราการแพร่ผ่าน คือ ปริมาณของสารเคมีที่เคลื่อนที่ผ่านพื้นที่ขนาดหนึ่งของวัสดุในเวลาที่กําหนด โดยทั่วไปใช้หน่วยเป็น
ไมโครกรัมของสารต่อตารางเซนติเมตรต่อนาทีของการสัมผัส (ug/cm2/min) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการแพร่ผ่านได้แก่ ชนิดและความหนาของวัสดุตามหลักทั่วไปอัตรา
การแพร่ผ่านแปรผกผันกับความหนา
( 2 x ความหนา =½x อัตราการแพร่ )
ความเข้มของสารเคมี ระยะเวลาที่สัมผัส อุณหภูมิ ความชืน้ และความสามารถในการละลายของวัสดุในสารเคมี
ระยะเวลาแพร่ผ่าน (Breakthrough Time) มีหน่วยเป็นนาที โดยระยะเวลาการแพร่ผ่านเป็นระยะเวลาการสัมผัสสารเคมีครั้งแรกที่ผิวด้านนอก
และการตรวจพบสารที่ด้านในของวัสดุ เช่นเดียวกับอัตราการแพร่ผ่าน โดยระยะเวลาการแพร่ผ่านเป็นสัดส่วนโดยตรงกับความหนายกกําลังสอง
( 2 x ความหนา = 4 x ระยะเวลาการแพร่ผ่าน )
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โดยมาตรฐานของการทดสอบการแพร่ผ่านใช้มาตรฐานของ American Society For Testing and Material ; ASTM) 739-81 และปัจจุบันการทดสอบการ
แพร่ตามมาตรฐานของ ASTM กําหนดให้รายงานการแพร่ผ่านเป็นไมโครกรัมของสารทีแ่ พร่ผ่านต่อวัสดุ 1 ตารางเซนติเมตรต่อการสัมผัส 1 นาที (ug/cm2/min)
การเลือกชุดป้องกันสารเคมี ในการเลือกชุดป้องกันสารเคมีทมี่ ีประสิทธิภาพที่ดีทําได้ง่ายเมื่อทราบชนิดของสารเคมีที่ต้องการป้องกัน ถ้ามีสารเคมีที่ไม่
สามารถบ่งชีไ้ ด้การเลือกชุดที่เหมาะสมจะมีความยากขึ้นตามไปด้วย
การพิจารณาเลือกชุดป้องกันสารเคมี
- พิจารณาว่าที่ความเข้มข้นของสารที่ทราบหรือคาดว่าเป็นอันตรายต่อระบบของร่างกายและผิวหนังหรือไม่
- การบ่งชี้สารเคมีทเี่ กี่ยวข้องและพิจารณาคุณสมบัติทางกายภาพทางเคมี และความเป็นพิษของสารเหล่านั้น
- การเลือกวัสดุซงึ่ มีอัตราการแพร่น้อยที่สุดและเสื่อสภาพช้าที่สุด
- พิจารณาว่าต้องใช้ชุดที่ปิดคลุมทัง้ ตัวหรือไม่ต้องปิดคลุมทั้งตัว
ในการเลือกวัสดุที่ใช้ทําชุดป้องกันสารเคมีในเกณฑ์การเลือกข้อแรกคือ การแพร่ผ่านโดยวัสดุที่ใช้ป้องกันสารเคมีได้ดีที่สุดคือวัสดุที่มีอัตราการแพร่ผ่านต่ํา
และมีระยะเวลาแพร่ผ่านและไม่มีจุดบกพร่องจากการผลิต
งานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้อง
โครงการผลิตถุงมือและที่คลุมรองเท้า นชค.กวศ.ศวอ.ทอ. โดยโครงการนี้ได้ผลิตถุงมือและที่คลุมรองเท้าโดยใช้ยาง Butyl Rubber ซึ่งเป็นยางที่มคี ณ
ุ สมบัติ
ป้องกันสารเคมีอันตรายได้ดีโดยได้ผ่านการรับรองมาตรฐาน ASTM – F739-81 และ Survey of Personal Protective Clothing and Respiratory Apparatus ; Det ;
USCG ; Office of Research and Development (September ; 1974)
ในการทดสอบได้ทดสอบโดยใช้มาตรฐาน SCBRD – EN ; Aberdeen Proving Ground ; MD 21010 -5423 , Tests of Level A Suits – Protection
Against Chemical and Biological Warfare Agents and Simulants ; Executive Summary โดยได้ใช้หลักการทดสอบเช่นเดียวกับใช้ Swatch Tests ; Aerosol
Tests และ Vapor Test
ในการทดสอบใช้สารทดสอบสารเทียมสารพิษทางทหารได้แก่ สาร Methyl Salicylate (MS) Vapor Corn-oil (CO) Aerosols
ยาง Butyl (Butyl Rubber Density Bale with Compound) เป็นยางสังเคราะห์ที่มีความยืดหยุ่นสูง ทนทานต่อการขีดถู ทนทานต่อแรงดึง สะสม
ความร้อนขณะใช้งานต่ํา ทนทานต่อน้ํามันเชื้อเพลิง ทนทานต่อกรด - ด่าง ทนต่อการติดไฟ การซึมผ่านอากาศ ก๊าซ ความชื้น ทนต่อโอโซนสภาพอากาศได้ดี
ซึ่งจากการทดสอบวัสดุยางนี้ใช้การทดสอบจะคล้ายกันแต่ความเข้มข้นสารต่างกันคือ Hydrazine (H-70) จะสูงกว่าในทางอุตสาหกรรม คือ ทางอุตสาหกรรม
H-64% หมายถึงสารเคมี 64% ผสมน้ํา 36% ส่วน H-70% หมายถึง สารเคมี 70% ผสมน้ํา 30% ส่วนวัสดุที่ใช้ได้แก่ยาง Butyl จะมีคุณสมบัติเมื่อผลิตมาใช้
งานจะเหมือนกัน

3. ผลการทดลองและวิจารณ์ผล
ในเรื่องการทดสอบ จะทําการทดสอบคุณสมบัติทางวัสดุศาสตร์และทดสอบคุณสมบัติทางฟิสิกส์เพื่อให้ได้ข้อมูลในห้องปฏิบัติการส่วนการทดสอบใน
ภาคสนามจะทดสอบการใช้งาน ความพึงพอใจของผู้ปฏิบัติงานเพื่อจะได้นําผลที่ได้ปรับปรุงแก้ไขให้ตรงตามความต้องการ ในส่วนผลที่จะได้รับในโครงการนี้เมื่อเสร็จ
สมบูรณ์จะทําให้นักวิจัยและผู้ร่วมโครงการได้ทราบถึงขบวนการและขั้นตอนในการผลิต ทดสอบและการประเมินผลการทดสอบอย่างเป็นขั้นตอนและได้ข้อมูลตาม
มาตรฐานสากล ได้ต้นแบบชุดป้องกันสารพิษระดับสูง Level A เพื่อใช้งานและประเมินผลปรับปรุงให้เหมาะสมและปลอดภัยแก่ผู้ปฏิบัติงานและเป็นการประหยัด
งบประมาณในการจัดซื้อจัดหาจากต่างประเทศ

4. สรุปผล
ได้ต้นแบบชุดป้องกันสารพิษระดับสูง Level A เพื่อใช้งานและประเมินผลปรับปรุงให้เหมาะสมและปลอดภัยแก่ผู้ปฏิบัติงานและเป็นการประหยัด
งบประมาณในการจัดซื้อจัดหาจากต่างประเทศ

5. เอกสารอ้างอิง
American Society For Testing and Material (ASTM) – F739-81. 1974. Office of Research and Development. (September ; 1974)

107

การประชุมสัมมนาทางวิชาการ มทร.ตะวันออก มรภ.กลุ่มศรีอยุธยา และราชนครินทร์วิชาการและวิจัย

วันที่ 14-16 พฤษภาคม 2557

การพัฒนาแบบสอบทีใ่ ช้ในการสอบรวบยอดของนักศึกษาหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรของ
วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุขกาญจนาภิเษก ปีการศึกษา 2554
Development of a Comprehensive Exam Used Test the Student's Diploma Level Courses
College of Medical Technology and Health Kanchanaphisek Academic Year 2554
วินัย สยอวรรณ อรุณี ยันตรปกรณ์ เจษฎา อุดมพิทยาสรรพ์ และ สุดารัตน์ สิทธิ
Winai Sayorwan, Arunee Yantarapakon, Jadsada Udompittayason and Sudarut Sitthi
วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก จ.นนทบุรี
E-mail : jade_za1@hotmail.com Tel : 098-258-8679

บทคัดย่อ
ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ข้อสอบที่พัฒนารวม 35 ข้อ มีการกําหนดกรอบ (Test blueprint) ของแบบสอบโดยกําหนดสมรรถนะ 5 ด้านได้แก่
สามารถใช้ภูมิปัญญาทางการแพทย์แผนไทย ความสามารถในการ ประเมินสภาพผู้ป่วยให้การดูแลแบบองค์รวมและส่งต่อผู้ป่วย สามารถดําเนินการ
ส่งเสริมสุขภาพป้องกันควบคุมโรคฟื้นฟูสภาพ สามารถส่งเสริมให้บุคคลและชุมชนพึ่งตนเองด้านสุขภาพ สามารถแก้ปัญหาและพัฒนางานการแพทย์แผน
ไทย การวิเคราะห์หลังการสอบได้แก่ การวิเคราะห์ค่าความยากโดยข้อสอบมีความยากเหมาะสม ร้อยละ 40 มีความง่ายเกินไปร้อยละ 60 ข้อสอบมี
อํานาจจําแนก การวิเคราะห์ความตรงการสภาพโดยเทคนิคกลุ่มรู้จักพบว่า ข้อสอบมีอํานาจจําแนกและมีความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนสอบกับคะแนน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (GPA)โดยหาค่าสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน การหาความเที่ยงมีค่าเท่ากับ 0.73 อยู่ในระดับค่อนข้างสูง การวิเคราะห์ คะแนนสอบ
รวบยอดโดยสมรรถนะพบว่าสมรรถนะที่ 5 คือสามารถแก้ปัญหาและพัฒนางานทางการแพทย์แผนไทยเป็นสมรรถนะที่มีผู้ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 5.14 โดย
สรุปแบบสอบที่ใช้การสอบรวบยอดหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพสั้นสูงแพทย์แผนไทยมีกระบวนการพัฒนาอย่างเป็นระบบเป็นแบบสอบที่มีคุณภาพดี
แต่มีความง่ายเกินไปและที่สําคัญคือสมรรถนะที่นักศึกษาต้องมีการพัฒนาคือ การคิดวิเคราะห์
คําสําคัญ : การสอบรวบยอดของนักศึกษา แบบสอบ วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุขกาญจนาภิเษก

Abstract
The research finding can be summarized as followed There are 35 sets of developed examination. The test blueprint of the
examination is decided according to 5 skills which are the ability in using the knowledge of thai medical profession, the ability to
diagnose the patient for the primary remedy and to transfer the patient, the ability on promoting the public health, prevent and
control diseases, and rehabilitate, the ability on promoting the self reliance on health to an individual and a community, the ability on
solving problems and developing works in Thai medical profession The analysis after the examinations includes the analysis on the
difficulties of the examinations. The result is that 40% of the examination is too easy and 60% of the examination is consisting of the
testing efficiency. The direct analysis which its "participants are the familiar faces" found that the examination with the testing efficiency
together with the relationship between examination mark and the grade point average (GPA) by using Pearson's correlation theory. The
accuracy is 0.73 which is of the high level the analysis of the comprehension examination score by skills found that the fifth skill which
is the ability in solving problems and developing works in Thai medical profession is the skill which participants are passed at 5.14%.
The conclusion for the comprehension examinations for the diploma in Thai medical profession is in a systematized development and
of high quality, yet it is too easy. Last and the most important point is that the skill that students need to be developed is the critical
thinking skill.
Keywords: The gathering of students, Query, College of Medical Technology and Health Kanchanaphisek

1.บทนํา
กระทรวงสาธารณสุขโดยสถาบันพระบรมราชชนก จัดการศึกษาหลักสูตรต่าง ๆ เพื่อผลิตบุคลากรปฏิบัติงานในระบบบริการสาธารณสุข สืบเนื่อง
มาเป็นเวลากว่า 50 ปี โดยคํานึงถึงความต้องการของโรงพยาบาลและสถานบริการสาธารณสุขทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ประชาชนได้ทั่วถึง จุดมุ่งหมาย
ของการจัดการศึกษาเป็นการผลิตบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในวิชาชีพเฉพาะด้าน เพื่อปฏิบัติงานในหน้าที่นั้น ๆ โดยตรงและให้มีจํานวนเพียงพอที่จะ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นการจัดการศึกษาของกระทรวงสาธารณสุข จึงเป็นการแก้ปัญหาการขาดแคลนบุคลากรในระบบบริการสุขภาพโดย
เป็นการผลิตบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้าน ซึ่งไม่มีสถาบันการศึกษาใดผลิต แม้จะมีสถาบันการศึกษาบางแห่งผลิตบุคลากรดังกล่าวอยู่บ้าง แต่
มีข้อจํากัดทั้งในด้านจํานวนการผลิต รวมทั้งการกระจายโอกาสให้นักศึกษาที่อยู่ในชุมชนเข้าศึกษาได้และเมื่อสําเร็จการศึกษาให้ไปปฏิบัติงานในชุมชนที่เป็น
ภูมิลําเนาของตนเอง และสถานบริการสาธารณสุขที่มีทั่วประเทศ กระทรวงสาธารณสุขจึงจําเป็นต้องผลิตเพื่อใช้เอง เช่น พยาบาล เจ้าหน้าที่สาธารณสุข
เจ้าหน้าที่เวชสถิติ เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นต้น หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงแพทย์แผนไทย ซึ่งหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
แพทย์แผนไทยเป็นหลักสูตรที่เปิดให้การศึกษาเมื่อ พ.ศ. 2551 เป็นหลักสูตรที่เปิดในวิทยาลัย 3 แห่งของกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ วิทยาลัยการสาธารณสุข
สิริธรจังหวัดพิษณุโลก วิทยาลัยการสาธารณสุขสิริธรจังหวัดชลบุรี และวิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก (สถาบันพระ
บรมราชชนก, 2551) ซึ่งเป็นวิทยาลัยหนึ่งที่เปิดการเรียนการสอนด้านการแพทย์แผนไทยจึงมีความสนใจในการประเมินผลแบบสอบที่ใช้ในการสอบรวบยอด
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ของหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงการแพทย์แผนไทย เพื่อนําผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการสอบรวบยอดให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น สําหรับ
ใช้ในการสอบรวบยอดต่อไปรวมทั้งเป็นแนวทางในการปรับปรุงการเรียนการสอนให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น
วัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจัย
1. ตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบของนักศึกษาหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงแพทย์แผนไทยปีการศึกษา พ.ศ. 2554
2. วิเคราะห์คะแนนสอบรวบยอดของนักศึกษาหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงแพทย์แผนไทยปีการศึกษา พ.ศ. 2554
สมมุติฐานของการศึกษา
1.เกรดเฉลยสะสมตลอดหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงแพทย์แผนไทยมีความสัมพันธ์ทางบวกกับผลคะแนนสอบรวบยอดของ
นักศึกษาระดับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงแพทย์แผนไทย

2. วิธีการดําเนินการศึกษา
คณะผู้วิจัยดําเนินการในฐานะเป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดต่างๆ ที่สถาบันพระบรมราชชนกได้แต่งตั้งขึ้นเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในคณะกรรมการ 3
ชุด ได้แก่ คณะกรรมการพัฒนาข้อสอบรวบยอดหลักสูตรประกาศนียบัตร คณะกรรมการกลั่นกรองและคัดเลือกข้อสอบฯ และคณะกรรมการตรวจข้อสอบฯ
การดําเนินการวิจัยจึงเป็นการประชุมเชิงปฏิบัติการของคณะกรรมการชุดต่างๆ ดังกล่าว โดยมีกระบวนการวิจัยแบ่งเป็น 3 ส่วน ได้แก่
ส่วนที่ 1 การดําเนินการก่อนสอบเป็นการพัฒนาแบบสอบที่ใช้ในการสอบรวบยอด
การดําเนินการประกอบด้วย 1) ขั้นเตรียมการ มีการประชุมเพื่อให้คณะกรรมการพัฒนาข้อสอบฯ ได้รับความรู้เกี่ยวกับการออกข้อสอบซึ่งเป็น
ข้อสอบแบบเรียงความ และข้อสอบอัตนัยประยุกต์ 2) ขั้นดําเนินการ (ขั้นแรก) เป็นการลงมือปฏิบัติเพื่อสร้างข้อสอบ คณะกรรมการพัฒนาข้อสอบฯ สร้าง
ข้อสอบจํานวน 4 หลักสูตร 3) ขั้นดําเนินการ (ขั้นหลัง) เป็นการทบทวน/ปฏิบัติการซ้ําการสร้างข้อสอบโดยการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและคัดเลือก
ข้อสอบฯ ดําเนินการคัดเลือกและปรับปรุงข้อสอบจัดทําเป็นต้นฉบับแบบสอบและกําหนดเกณฑ์การตัดสินผลการสอบ รวมทั้งจัดทําคู่มือการสอบรวบยอดของ
นักศึกษาฯ และสถาบันพระบรมราชชนกได้ส่งคู่มือนี้ไปให้วิทยาลัยทุกแห่งที่มีการสอบรวบยอด
ส่วนที่ 2 การดําเนินการสอบและเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้อํานวยการวิทยาลัยหรือผู้ทําหน้าที่แทนมารับซองต้นฉบับแบบสอบด้วยตนเอง มีการดําเนินการสอบโดยคณะกรรมการที่วิทยาลัยแต่งตั้ง
ประกอบด้วยคณะกรรมการ 3 ชุด คือ คณะกรรมการอํานวยการสอบ คณะกรรมการจัดเตรียมชุดแบบสอบ คณะกรรมการคุมสอบ คณะกรรมการตรวจข้อสอบ
ที่สถาบันพระบรมราชชนกแต่งตั้งขึ้น ดําเนินการตรวจข้อสอบ โดยปฏิบัติตามคู่มือการสอบรวบยอดของนักศึกษาฯ
ส่วนที่ 3 การดําเนินการหลังการสอบ
คณะผู้วิจัยได้รวบรวมคะแนนผลการสอบรวบยอดของนักศึกษาของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงการแพทย์แผนไทย จากชุด
แบบสอบคําตอบที่ตรวจให้คะแนนแล้ว นํามาบันทึกข้อมูลของนักศึกษาเป็นรายคน เพื่อนําไปวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ศึกษานักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงแพทย์แผนไทย ในปีการศึกษา 2554 (สถาบันพระบรมราชชนก, 2554) ที่
ผ่านการเรียนรู้ทุกรายวิชาที่กําหนดไว้ในหลักสูตรแล้ว ดังนี้
วิทยาลัย
ประชากร
วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก
80 คน
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี
45 คน
วิทยาวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดพิษณุโลก
52 คน
การวิเคราะห์ข้อมูล
การตรวจสอบคุณภาพแบบสอบ ประกอบด้วยการวิเคราะห์ก่อนการสอบและการวิเคราะห์หลังการสอบ
การวิเ คราะห์ห ลัง การสอบ 1) วิเ คราะห์ข้อ สอบรายข้อ (Item analysis) ของแบบสอบของ นัก ศึก ษาหลัก สูต รประกาศนีย บัต ร
วิชาชีพชั้นสูงการแพทย์แผนไทย เพื่อหาค่าความยาก (ล้วนและอัง คนา, 2543) ใช้วิธีการหาสัดส่ว นของนักศึกษาที่ไ ด้ค ะแนนเท่ากับหรือสูง กว่า
คะแนนผ่า นขั้น ต่ํา (MPL) โดยคิด แต่ล ะข้อ ร้อ ยละ 50 และหาอํา นาจจํา แนกใช้วิธีก ารเปรีย บเทีย บความแตกต่า งของค่า เฉลี่ย คะแนนผลการ
สอบรวบยอดเป็น รายข้อ ระหว่า งนัก ศึก ษาที่มีค ะแนนรวมกลุ่ม สูง กับ นัก ศึก ษาที่มีค ะแนนรวมกลุ่ม ต่ํา โดยใช้ Independent t-test
2)
วิเคราะห์แบบสอบ (Test analysis) ของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนีย บัตรวิชาชีพชั้นสูงการแพทย์แผนไทย เพื่อหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัม พัน ธ์
ระหว่า งคะแนนผลการสอบรวบยอดกับ คะแนนผลสัม ฤทธิ์ท างการเรีย นตลอดหลัก สูต รของนัก ศึก ษา 3)ผลคะแนนการสอบรวบยอด และ
จํานวน ร้อยละของนักศึกษาที่สอบผ่านและไม่ผ่าน ในรายสมรรถนะ
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3. สรุปผลการศึกษา
1. การตรวจสอบคุณภาพข้อสอบ
ตารางที่ 1 การวิเคราะห์ข้อสอบรายข้อ (Item analysis) โดยหาค่าความยาก (Difficulty index) และอํานาจจําแนก
(Discrimination power)
คุณภาพข้อสอบ
ความยาก
ง่าย
เหมาะสม
ยาก
รวม

จํานวนข้อ

ร้อยละ

21
14
35

60
40
100

จากตารางที่ 1 ข้อสอบของแบบสอบหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงแพทย์แผนไทย ทั้งหมด 35 ข้อ ข้อสอบที่มีค่าความยากเหมาะสม
มี 14 ข้อคิดเป็นร้อยละ 40 ข้อสอบที่มีค่าความยากสูงกว่า .80 ซึ่งเป็นข้อสอบที่ง่าย มี 21 ข้อ คิดเป็นร้อยละ60 และไม่มีข้อสอบที่ยาก

ตารางที่ 2 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สันระหว่างคะแนนสอบรวบยอดกับคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตลอดหลักสูตร
(GPA) ของหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงการแพทย์แผนไทย
หลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง แพทย์แผนไทย

N

ค่าสัมประสิทธิส์ หสัมพันธ์ของเพียร์สัน

p value

175

.58

.00**

จากตารางที่ 2 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สันระหว่างคะแนนการสอบรวบยอดกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (GPA) หลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงการแพทย์แผนไทย มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สันมี เท่ากับ .58

2. ผลคะแนนการสอบรวบยอดแยกตามสมรรถนะ และตามวิทยาลัย
ตารางที่ 3 ร้อยละของจํานวนนักศึกษาที่สอบผ่านเทียบกับเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษา (70%) หลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูงแพทย์แผนไทย จําแนกตามวิทยาลัย
ผลการสอบ
วิทยาลัย

ผ่าน

1. วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี
3.วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร
จังหวัดพิษณุโลก
2.วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข
กาญจนาภิเษก

ไม่ผ่าน

จํานวน
43
52

ร้อยละ
95.30
100.00

จํานวน
2
-

ร้อยละ
4.70
-

80

100.00

-

-

ผลการสอบเทียบกับเกณฑ์ประกัน
คุณภาพการศึกษา (70%)
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน

จากตารางที่ 3 จํานวนนักศึกษาสอบผ่านมากที่สุดโดยเทียบกับเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษา (70%) คือ นักศึกษาวิทยาลัยการสาธารณสุขสิริน
ธร จังหวัดพิษณุโลก และนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์ และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก ร้อยละ เท่ากับ 100.00 และจํานวนนักศึกษาสอบผ่าน
น้อยที่สุดคือ นักศึกษาวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรีเท่ากับร้อยละ 95.30 และทุกวิทยาลัยผ่านเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษา

ตารางที่ 4 ผลคะแนนการสอบรวบยอด และ จํานวน ร้อยละของนักศึกษาที่สอบผ่านและไม่ผ่าน ในรายสมรรถนะ
และคะแนนรวม N= (175)
สมรรถนะ
สามารถใช้ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยทางด้านเวชกรรมไทยเภสัชกรรมไทย ผดุงครรภ์ไทย
และการนวดไทย ในการดูแลสุขภาพของบุคคลและชุมชนได้
ความสามารถในการประเมินสภาพผู้ป่วย ให้การดูแลรักษาแบบองค์รวมโดยใช้องค์ความรู้ด้าน
การแพทย์แผนไทย และส่งต่อผู้ป่วยได้
สามารถดําเนินงานส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันและควบคุมโรค และฟื้นฟูสภาพของบุคคล และ
ชุมชนบนพื้นฐานองค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทย
สามารถส่ ง เสริ ม ให้ บุ ค คลและชุ ม ชนพึ่ ง ตนเองด้ า นสุ ข ภาพได้ โ ดยใช้ ภู มิ ปั ญ ญาไทยและ
ทรัพยากรในท้องถิ่น
สามารถแก้ปัญหาและพัฒนางานการแพทย์แผนไทยอย่างเป็นระบบ
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คะแนน
เต็ม
37

คะแนน
เฉลี่ย
24.45

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
4.66

จํานวนผ่านเกณฑ์
ร้อยละ 50
151

ร้อย
ละ
86.28

10

5.37

1.81

121

69.14

10

7.13

2.08

141

82.29

11.5

9.20

1.12

172

98.28

32

11.98

2.69

9

5.14

การประชุมสัมมนาทางวิชาการ มทร.ตะวันออก มรภ.กลุ่มศรีอยุธยา และราชนครินทร์วิชาการและวิจัย

วันที่ 14-16 พฤษภาคม 2557

4. ผลการศึกษา
1) การวิเคราะห์ค่าความยากและอํานาจจําแนกของข้อสอบ
ข้อ สอบของแบบสอบหลัก สูต รประกาศนีย บัต รการแพทย์แผนไทยทั้ง หมด 35 ข้อ ข้อ สอบที่มีค่า ความยากเหมาะสมมี 14 ข้อ คิด
เป็น ร้อ ยละ 40 ส่ว นข้อ สอบที่มีค่า ความยากต่ํา กว่า .20 เป็น ข้อ สอบที่ย ากมากเกิน ไปจํา นวนข้อ และข้อ สอบที่มีค่า ความยากสูง กว่า .80 เป็น
ข้อสอบที่ง่าย มี 21 ข้อคิด เป็น ร้อยละ 60 เมื่อพิจารณาจะเห็น ได้ว่าข้อสอบส่วนมากง่ายกว่ามาตรฐาน เมื่อพิจารณาข้อสอบง่า ยเกิน ไป เป็น
ข้อสอบในด้านวิชาชีพแพทย์แผนไทย ซึ่งการออกข้อสอบเป็นข้อสอบวัดรู้จําและนําไปใช้ ไม่ต้องวิเคราะห์ในการตอบคําถามรวมทั้ง ส่วนมากองค์
ความรู้ และแนวเวชปฏิบัติมีข้อ กํา หนดแน่น อนการหาอํา นาจจํา แนกของข้อ สอบรายข้อ ของแบบสอบประกาศนีย บัต รวิช าชีพ ชั้น สูง แพทย์
แผนไทย
1.1) การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนสอบรวบยอดกับคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (GPA)
ตลอดหลักสูตรโดยหาค่าสัมประสิท ธิ์สหสัมพันธ์ข องเพีย ร์สัน พบว่ามีค่า ความสัม พันธ์อย่า งมีนัย สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมี
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.58 ซึ่งอยู่ในระดับปานกลาง
2) การวิเคราะห์คะแนนสอบรวบยอด
1) ค่า สถิติพื้น ฐานของคะแนนสอบรวบยอดจํา นวนนัก ศึก ษาที่ส อบผ่า นเกณฑ์ค ะแนน ผลคะแนนสอบรวบยอดเฉลี่ย รวมของ
นักศึกษาทั้งหมดเท่ากับ 58 คะแนนโดยนักศึกษาจากวิทยาลัยการสาธารณสุข สิรินธร จังหวัดพิษ ณุโลก มีค่าเฉลี่ย คะแนนเท่ากับ 65 คะแนนซึ่ง
ทุกคนผ่านเกณฑ์ นักศึกษาจากวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดชลบุรีมีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 52 คะแนนมีนักศึก ษาสอบผ่า นเกณฑ์ร้อยละ
95.30 ส่วนนัก ศึกษาจากวิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเ ษก คะแนนเฉลี่ย เท่า กับ 58 คะแนน สอบผ่า นเกณฑ์
ทั้งหมด
2) ผลคะแนนสอบรวบยอดแยกตามสมรรถนะ ผลคะแนนการสอบรวบยอดแยกตามสมรรถนะของนักศึกษาทั้ง หมด 175 คน
ของนัก ศึก ษาทุก วิท ยาลัย แยกตามสมรรถนะดัง นี้ 1)สามารถใช้ภูมิปัญ ญาการแพทย์แ ผนไทยทางด้า นเวชกรรมไทยเภสัช กรรมไทย ผดุง ครรภ์
ไทย และการนวดไทย ในการดูแ ลสุข ภาพของบุค คลและชุม ชนได้ จํา นวนผ่า นเกณฑ์ร้อ ยละ 50 จํา นวน 151 คน คิด เป็น ร้อ ยละ 86.28 2)
ความสามารถในการประเมิน สภาพผู้ป่ว ย ให้ก ารดูแ ลรัก ษาแบบองค์ร วมโดยใช้อ งค์ค วามรู้ด้า นการแพทย์แ ผนไทย และส่ง ต่อ ผู้ป่ว ยได้จํา นวน
ผ่า นเกณฑ์ร้อ ยละ 50 จํา นวน 121 คน คิด เป็น ร้อ ยละ 69.14 3)สามารถดํา เนิน งานส่ง เสริม สุข ภาพ ป้อ งกัน และควบคุม โรค และฟื้น ฟูส ภาพ
ของบุค คล และชุม ชนบนพื้น ฐานองค์ค วามรู้ด้า นการแพทย์แ ผนไทยจํา นวนผ่า นเกณฑ์ร้อ ยละ 50 จํา นวน 141 คน คิด เป็น ร้อ ยละ 82.29 4)
สามารถส่งเสริมให้บุคคลและชุมชนพึ่ง ตนเองด้านสุข ภาพได้โดยใช้ภูมิปัญญาไทยและทรัพยากรในท้องถิ่นจํานวนผ่า นเกณฑ์ร้อยละ 50 จํานวน
172 คนคิด เป็น ร้อ ยละ 98.28 5)สามารถแก้ปัญ หาและพัฒนางานการแพทย์แ ผนไทยอย่า งเป็นระบบจํา นวนผ่านเกณฑ์ร้อยละ50 จํานวน 9
คน คิดเป็น ร้อ ยละ 5.14 จากคะแนนแยกสมรรถนะจะเห็น ได้ชัด ว่า ข้อสอบในสรรถนะที่ 5 คือ สามารถแก้ปัญ หาและพัฒ นางานการแพทย์
แผนไทยอย่างเป็นระบบเป็นข้อสอบที่มีผู้ผ่านเกณฑ์น้อยมาก ซึ่งเมื่อวิเคราะห์ถึงหัวข้อการออกข้อสอบพบว่าแนวข้อ สอบเกี่ย วข้องกับการค้นหา
ปัญ หาและวางแผนการแก้ไ ขปัญ หาด้า นการแพทย์แ ผนไทย ข้อ สอบมีก ารวัด อยู่ใ นระดับ แนวคิด ของ B.S.Bloom ที่เ รีย กว่า Bloon’s
Taxonomy เป็นแนวคิดของการแบ่ง ประเภทของการเรีย นรู้ท างปัญ ญา (Cognitive domain) แบ่ง เป็น 6 ขั้น ได้แก่ ความรู้ ความเข้าใจ การ
นําไปใช้ การวิเคราะห์ การสัง เคราะห์ ประเมินผล ข้อสอบในสมรรถนะที่ 1-4 ส่ว นมากเป็นข้อสอบประเภทขั้นวัด ความเข้าใจและการนํา ไปใช้
ส่วนข้อสอบในสมรรถนะที่ 5 เป็น ข้อสอบที่ต้องใช้การวิเคราะห์ถึงสามารถแก้ปัญหาได้ซึ่ง เป็นทักษะขั้นที่สูงกว่าสมรรถนะอื่น ๆทําให้นักศึกษามี
คะแนนที่ต่ํากว่าสมรรถนะอื่น
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บทคัดย่อ
การศึกษาในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมของนักศึกษาในการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัย
เทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก โดยใช้กรอบแนวคิดการประกันคุณภาพการศึกษา ภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ นักศึกษา ชั้นปีที่ 2 ปีการศึกษา 2556 จํานวน 309 คน เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม การ
วิเคราะห์ข้อมูล ใช้วิธีแจกแจงความถี่และหาค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) สถิติ Independent t- test
และ One-way ANOVA เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างตัวแปร และการวิเคราะห์เนื้อหา จากผลการวิเคราะห์ ผลการวิจัยพบว่า การมีส่วนร่วม
ในการประกันคุณภาพการศึกษาอยู่ในระดับปานกลางทุกด้านและเมื่อเปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมจําแนกตามเพศพบว่า นักศึกษาเพศหญิงมีส่วน
ร่วมมากกว่าเพศชายในด้านการให้บริการวิชาการแก่สังคมและด้านการบริหาร เมื่อจําแนกตามหลักสูตรพบว่า หลักสูตรโสตทัศนศึกษาทางการแพทย์มี
ส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษามากกว่าหลักสูตรอื่น มีข้อเสนอแนะที่สําคัญ คือ นักศึกษาควรมีส่วนร่วมในการทําแผนของกิจกรรมต่างๆ ของ
ทางวิทยาลัยเพิ่มมากขึ้น
คําสําคัญ : การมีส่วนร่วม นักศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา

Abstract
This research aimed to describe student participation in KMPHT’s Quality Assurance Process via the five concepts of
institutional higher education. Three hundred and nine sophomore students were asked to complete the questionnaire in 2013.
The data were analyzed by descriptive statistics (i.e., percentage, mean, and S.D.), Independent t-test and one-way ANOVA. The
results showed that the overall means of the participation were in the intermediate level. When comparing the participation
difference between genders, female students participated more than male students in terms of service to the society and
Administration. Meanwhile, the participation difference between curriculums revealed that the Medical Audiovisual students
participated in KMPHT’s quality assurance more than other majors. This research suggested that more students should be involved
in developing more activity plans.
Keywords: Participation, Student, Quality assurance

1. บทนํา
เนื่องจากการปฏิรูปการศึกษาที่เกิดขึ้นตามการประกาศใช้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2545 ได้กําหนดจุดมุ่งหมายและหลักการของการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นคุณภาพและมาตรฐานโดยกําหนดรายละเอียดไว้ในหมวด 6 มาตรฐานและการ
ประกันคุณภาพการศึกษา (สกอ.) และระบบการประกันคุณภาพภายนอก ของสํานักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) มาตรฐานที่
ทุกสถาบันการศึกษาจําเป็นต้องจัดเตรียมความพร้อมเพื่อการดําเนินการประกันคุณภาพ เพื่อให้มีการตรวจสอบคุณภาพของสถาบันการศึกษาอย่างน้อย
หนึ่งครั้งในทุก 5 ปี ซึ่งนํามาสู่การเปลี่ยนแปลงระบบประกันคุณภาพของสถาบัน โดยวิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก
เป็นสถาบันการศึกษาในสังกัดพระบรมราชชนก เปิดสอน 6 หลักสูตรได้แก่ หลักสูตรประกาศนียบัตรเวชระเบียน,หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเวชระเบียน,หลักสูตรประกาศนียบัตรโสตทัศนศึกษาทางการแพทย์,หลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาพยาธิวิทยาคลินิก,
หลักสูตรประกาศนียบัตรแพทย์แผนไทยประยุกต์,และหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิตซึ่งในการจัดการเรียนการสอนจําเป็นต้องอาศัยความร่วมมือ
ทั้งครูผู้สอน ผู้เรียน ชุมชนประชาชนภายนอก สําหรับผู้เรียนตามเกณฑ์ของสํานักงานการอุดมศึกษากําหนดการมีส่วนร่วมทั้งหมด 5 ด้าน คือ 1. ด้านการ
เรียนการสอน 2. ด้านการวิจัย 3. ด้านการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม 4. ด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และ 5. ด้านบริหารงาน (คณะอนุกรรมการ
พัฒนาองค์ประกอบและตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษา ภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา, 2552) จากผลงานวิจัยเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ
เห็นว่านักศึกษาของในสถานศึกษาของไทยส่วนใหญ่ ยังขาดการมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันของจนเอง ทําให้บทบาทของ
นักศึกษาต่องานประกันคุณภาพการศึกษาลดลง (วรนัฐ, 2552 และ นาขวัญ, 2553) ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาเรื่อง การมีส่วนร่วมของนักศึกษาในการ
ประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อหาข้อมูลการมีส่วนร่วมของนักศึกษา และนําข้อมูลที่ได้ไปส่งเสริมให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษา
โดยมีวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังนี้ 1. เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมของนักศึกษาในวิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์ และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก ใน
การประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัย 2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างเพศและหลักสูตรกับการมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษา
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2. วิธีการศึกษา
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
การประเมินในครั้งนี้ใช้แบบสอบถามการมีส่วนร่วมของนักศึกษาในการประกันคุณภาพการศึกษา ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ
นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ปีการศึกษา 2556 วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก จํานวนทั้งสิ้น 187 คน โดยใช้แบบสอบถาม
การวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัย
ในการวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยจะนําผลคะแนนที่ได้จากแบบสอบถามทั้งหมดไปวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสําเร็จรูป ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. ใช้สถิติเชิงพรรณนา วิเคราะห์หาระดับการมีส่วนร่วมของนักศึกษาในการประกันคุณภาพการศึกษา ของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 วิทยาลัย
เทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก ประจําปีการศึกษา พ.ศ. 2556
2.
เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างเพศกับการมีส่วนร่วมของนักศึกษาในการประกันคุณภาพการศึกษา วิเคราะห์โดยใช้สถิติ
Independent t- test
3 เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างหลักสูตรกับการมีส่วนร่วมของนักศึกษาในการประกันคุณภาพการศึกษา วิเคราะห์โดยใช้สถิติ Oneway ANOVA

3. ผลการศึกษาและอภิปรายผล
จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลสามารถ แบ่งเป็น 3 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป และสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนที่ 2 ระดับการปฏิบัติในการมีส่วนร่วมของนักศึกษาในการประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข
กาญจนาภิเษก

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตารางที่ 1 จํานวนและค่าร้อยละของข้อมูลทั่วไปของนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข
กาญจนาภิเษก (N=286 คน)
ข้อมูล

จํานวน (คน)

ร้อยละ

65
221

22.73
77.27

120
49
32
39
46

41.96
17.13
11.19
13.64
16.08

198
88

69.23
30.77

1. เพศ
ชาย
หญิง
2. หลักสูตร
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเวชระเบียน
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเวชระเบียน
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงโสตทัศนศึกษาทางการแพทย์
หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต
หลักสูตรวิทยาศาสตร์การแพทย์ (พยาธิวิทยาคลินิก)
3. ระดับการศึกษา
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ปริญญาตรี

จากตารางที่ 1 พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จํานวน 221 คน คิดเป็นร้อยละ 77.27 รองลงมาเป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ
22.73 หลักสูตรส่วนใหญ่เป็นหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเวชระเบียน จํานวน 120 คน คิดเป็นร้อยละ 41.96 รองลงมาหลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเวชระเบียน จํานวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 17.13 หลักสูตรวิทยาศาสตร์การแพทย์ (พยาธิวิทยาคลินิก) จํานวน 46
คน คิดเป็นร้อยละ 16.08 หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต จํานวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 13.64 น้อยที่สุดหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
โสตทัศนศึกษาทางการแพทย์ จํานวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 11.19 โดยภาพรวม ระดับการศึกษาส่วนใหญ่อยู่ในระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
จํานวน 198 คน คิดเป็นร้อยละ 69.33 รองลงมาระดับปริญญาตรี จํานวน 88 คน คิดเป็น 30.77

ส่วนที่ 2 ระดับการปฏิบัติในการมีส่วนร่วมของนักศึกษาในการประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์
และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก
ตารางที่ 2 การมีส่วนร่วมของนักศึกษาในการประกันคุณภาพการศึกษา จําแนกเป็นรายด้าน
ระดับการมีส่วนร่วม

การมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษา

(x̄ )
2.27
2.26
2.26
2.30
2.33
2.28

1. ด้านการเรียนการสอน
2. ด้านการวิจัย
3. ด้านการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม
4. ด้านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
5. ด้านการบริหาร
รวม
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S.D.
0.58
0.58
0.58
0.58
0.59
0.58

ระดับ
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
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จากตารางที่ 2 พบว่า ภาพรวมรายด้านของการมีส่วนร่วมของนักศึกษาในการประกันคุณภาพการศึกษาอยู่ในระดับปานกลาง (x̄ = 2.28)
โดยส่วนใหญ่ด้านการบริหาร (x̄ = 2.33) รองลงมาด้านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ((x̄ = 2.30) อันดับที่ 3 ได้แก่ ด้านการเรียนการสอน (x̄ = 2.27)
น้อยที่สุดด้านการวิจัยและด้านการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม (x̄ = 2.26)

ตารางที่ 3 ความแตกต่างระหว่างเพศกับการมีส่วนร่วมของนักศึกษาในการประกันคุณภาพการศึกษา
ค่าเฉลี่ย

ด้าน

ชาย (N = 65)
2.23
2.16
2.14
2.23
2.23

1. ด้านการเรียนการสอน
2. ด้านการวิจัย
3. ด้านการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม
4. ด้านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
5. ด้านการบริหาร

P-value
หญิง (N = 221)
2.27
2.28
2.28
2.31
2.35

0.492
0.059
0.030*
0.223
0.024*

จากตารางที่ 3 พบว่าความแตกต่างระหว่างเพศกับการมีส่วนร่วมของนักศึกษาในการประกันคุณภาพการศึกษา โดยใช้การทดสอบโดย
ใช้สถิติ Independent t- test ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 พบว่าเพศหญิงและเพศชายมีระดับการมีส่วนร่วมไม่แตกต่างในเรื่องของด้านการ
เรียนการสอน ด้านการวิจัย ด้านการบริหาร ส่วนในด้านด้านการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม และด้านการบริหารโดยผู้ตอบแบบสอบถามเพศ
หญิงมีระดับการมีส่วนร่วมมากกว่าเพศชาย ในด้านการให้บริการทางวิชาการแก่สังคมและ ด้านการบริหาร ส่วนของเรื่องของหลักสูตรไม่มีความ
แตกต่างกัน

4. สรุปผลและอภิปรายผล
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จํานวน 221 คน คิดเป็นร้อยละ 77.27 นักศึกษาที่ตอบแบบสอบถามหลักสูตรเป็นนักศึกษาชั้นปีที่2
ส่วนใหญ่เป็นหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเวชระเบียน จํานวน 120 คน คิดเป็นร้อยละ 41.96 รองลงมาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเวชระเบียน จํานวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 17.13 หลักสูตรวิทยาศาสตร์การแพทย์ (พยาธิวิทยาคลินิก) จํานวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ
16.08 หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต จํานวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 13.64 น้อยที่สุดหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงโสตทัศนศึกษาทาง
การแพทย์ จํานวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 11.19 ระดับการศึกษาส่วนใหญ่อยู่ในระดับ ปวส. จํานวน 198 คน คิดเป็นร้อยละ 69.33 รองลงมาระดับ
ปริญญาตรี จํานวน 88 คน คิดเป็น 30.77ส่วน พบว่า ภาพรวมรายด้านของการมีส่วนร่วมของนักศึกษาในการประกันคุณภาพการศึกษาอยู่ในระดับ
ปานกลาง ( x̄ = 2.28) โดยด้านการบริหารมีคะแนนในภาพรวมมากที่สุด (x̄ = 2.33) โดยเฉพาะในข้อการแสดงความชื่นชมต่ออาจารย์ที่มี
จรรยาบรรณสูง เนื่องจากวิท ยาลัย มีโครงการคนดีศ รี วทกมีการประกาศยกย่องอาจารย์และนักศึกษาดีเด่นใน ซึ่ง มีการคัดเลือกอาจารย์ดีเด่น .
บอร์ดประชาสัมพันธ์ของวิทยาลัย เว็บไซต์รองลงมาอันดับที่2 คือ ด้านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม (x̄ =2.30) ในข้อที่นักศึกษาเห็นว่าตนเองมีส่วน
ร่วมมากที่สุด คือ การแสดงกิริยามารยาท การพูดจา และการแต่งกายให้เ ป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม เนื่องจากข้อนี้มีกฎ ระเบียบ ที่ชัดเจนตาม
ระเบียบของสถาบันพระบรมราชชนก ในเรื่องของการแต่งกาย ในเรื่องของกริยามารยาท การพูดจา วิทยาลัยมีการเข้าแถวทุกวัน ในเวลา .น 08.00
องนี้เป็นส่วนมากมีการอบรมเรื่อันดับที่ 3 ได้แก่ ด้านการเรียนการสอน (x̄ =2.27) ในข้อที่มีคะแนนการมีส่วนร่วมมากสุด คือ การให้ข้อมูลความ
ต้องการเกี่ยวกับห้องเรียน ห้องสมุด หนังสือ ตํารา สาธารณูปโภคและการใช้ห้องปฏิบัติการ ในข้อนี้ตามเกณฑ์ประกันคุณภาพของ สกอ ตัวบ่งชี้ที่
ซึ่งมีการประเมินผ่านระบบ จึงทําให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการประเมิน และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ อุปกรณ์การศึกษา ห้องสมุด 2.5Intranet ของ
วิทยาลัย ส่วนด้านการมีส่วนร่วมน้อยที่สุดด้านการวิจัยและด้านการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม (x̄ = 2.26) เมื่อทดสอบความแตกต่างของ การมี
ส่วนร่วมของนักศึกษาชายและนักศึกษาหญิงในการประกันคุณภาพการศึกษาพบว่า เพศหญิงและเพศชายมีระดับการมีส่วนร่วมไม่แตกต่างในเรื่อง
ของด้านการเรียนการสอน ด้านการวิจัย ด้านการบริหาร ส่วนในด้านด้านการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม และด้านการบริหารโดยผู้ตอบ
แบบสอบถามเพศหญิงมีระดับการมีส่วนร่วมมากกว่าเพศชาย ในด้านการให้บริการทางวิชาการแก่สังคมเนื่องจากการบริการวิชาการแก่สังคม อาจจะ
เหมาะกับเพศหญิงมากกว่าชายและ ด้านการบริหาร ส่วนการมีส่วนร่วมของนักศึกษาแต่ละหลักสูตรในการประกันคุณภาพการศึกษาพบว่าหลักสูตร
แต่ละหลักสูตรไม่มีความแตกต่างกันในระดับการมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษา

5. เอกสารอ้างอิง
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เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา : เชียงใหม่.
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ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้เทคโนโลยีเพื่อการสอนคณิตศาสตร์ระดับชัน้ มัธยมศึกษา
เขตจังหวัดปทุมธานี นครนายกและสระบุรี
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บทคัดย่อ
การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับปัจจัยและศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้เทคโนโลยีเพื่อการสอน
คณิตศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษา กลุ่มตัวอย่าง คือ ครูคณิตศาสตร์ที่ปฏิบัติงานสอนระดับชั้นมัธยมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และสํานักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษา จํานวน 276 คน เครื่องมือที่
ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามการใช้เทคโนโลยีเพื่อการสอนคณิตศาสตร์ ผลการวิจัย พบว่า ปัจจัยด้านทัศนคติต่อการใช้เทคโนโลยีมีความสัมพันธ์กัน
ภายในเชิงบวกกับปัจจัยด้านความต้องการของครูคณิตศาสตร์ อยู่ในระดับ “สูงมากที่สุด” โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ เท่ากับ 0.94 การใช้เทคโนโลยี
เพื่อการสอนคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาได้รับอิทธิพลทางตรงจากปัจจัยด้านทัศนคติต่อการใช้เทคโนโลยี ( P = 0 .9 2 ) ปัจจัยด้านบทบาทของ
เทคโนโลยี ( P = 0 . 8 1 ) ปัจจัยด้านความต้องการของครูคณิตศาสตร์ ( P = 0 .8 9 ) และได้รับอิทธิพลทางอ้อมจากปัจจัยด้านชีวสังคมของครู
คณิตศาสตร์ ( P = 0 . 7 3 ) โดยอ้อมผ่านปัจจัยด้านทัศนคติต่อการใช้เทคโนโลยี
คําสําคัญ : ปัจจัยที่มีอิทธิพล เทคโนโลยีเพื่อการสอนคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา
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Abstract
The objective of this study is to determine the factor levels and relationships between the influence factors toward
the usage of technology for teaching mathematics in secondary schools level. The sample groups comprised of 276
mathematics teachers who worked in the secondary school during the first semester of 2012 under The Secondary Educational
Service Area Office, Office of the Higher Education Commission and the Primary Education Service Area Office. The research tool
used in the study was questionnaires which involved technology usage for teaching mathematics. The scores result illustrated
that the factor involved attitude to technology usage indicated positive relationship to the factor involved mathematics
teachers requirements at the “highest” level with correlation coefficient of 0.94. Using technology in teaching mathematics at
secondary school level was directly influenced by the factor involved attitude to technology usage ( P = 0 .9 2 ), roles of
technology ( P = 0 . 8 1 ), mathematics teachers requirements ( P = 0 .8 9 ) and also indirectly influenced by the factor
involved biosocial of mathematics teachers ( P = 0 . 7 3 ) through the factor involved attitude to technology usage.
Keywords: Influence factors, Technology for teaching mathematics, Secondary school level
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1. บทนํา
เทคโนโลยีการศึกษา หมายถึง การประยุกต์หลักการทางวิทยาศาสตร์กายภาพมาใช้ในกระบวนการของการศึกษา โครงสร้างมโนมติของเทคโนโลยี
การศึกษาจึงต้องประกอบด้วย มโนมติทางวิทยาศาสตร์กายภาพและมโนมติทางพฤติกรรมศาสตร์ และประสานกับมโนมติอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น การประยุกต์
หลักการทางวิทยาศาสตร์กายภาพทางวิศวกรรมและทางเคมีได้เครื่องพิมพ์และหมึกพิมพ์ ทําให้สามารถผลิตหนังสือตําราต่างๆ ได้ และจากการประยุกต์หลัก
พฤติกรรมศาสตร์ทางจิตวิทยา จิตวิทยาการเรียนรู้ ทฤษฎีการเรียนรู้และหลักความแตกต่างระหว่างบุคคล ทําให้ได้เนื้อหาในลักษณะเป็นโปรแกรมขั้นย่อยๆ
จากง่ายไปยาก เมื่อรวมกันระหว่างวิทยาศาสตร์กายภาพและพฤติกรรมศาสตร์ในตัวอย่างนี้ ทําให้เกิดผลิตผลทางเทคโนโลยีการศึกษาขึ้น คือ "ตําราเรียนแบบ
โปรแกรม" เทคโนโลยีทางการศึกษาในปัจจุบัน ได้แก่ E–learning สัมมนาเสริมผ่านเครือข่าย สื่ออิเล็กทรอนิกส์ฝึกปฏิบัติด้วยตนเองชุดการจัดการระบบ
ฐานข้อมูล การสอนเสริมระบบอิเล็กทรอนิกส์ การทดสอบอิเล็กทรอนิกส์ บริการความรู้เพื่อประชาชนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บุคคลภายนอกสามารถเรียนรู้ได้
โดยไม่ต้องลงทะเบียนเรียน สรุปเนื้อหาผ่านซีดี ซีดีสอนเสริม หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ หนังสือเสียง ชุดฝึกอบรมอิเล็กทรอนิกส์ การบริหารและบริการผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ เช่น การส่งข้อมูลข่าวสารต่างๆ ผ่าน SMS DVD IPod IPad IPhoneโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม E-book ทั้งหมด ห้องเรียนเสมือนจริง เป็นต้น
เทคโนโลยีเพื่อการสอนคณิตศาสตร์ในปัจจุบันมีมากมาย เช่น เครื่องคิดเลข เครื่องคิดเลขกราฟิก CAI บทเรียนโปรแกรม E-book DVD CD-ROM WWW ที่
เกี่ยวกับคณิตศาสตร์ เป็นต้น จากการค้นคว้างานวิจัยด้านเทคโนโลยีเพื่อการสอนคณิตศาสตร์ ในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา พบว่ามีนักวิจัยบางท่านที่
ทําการศึกษาเกี่ยวกับการนําเทคโนโลยีมาใช้เพื่อการสอนคณิตศาสตร์โดยตรงแต่มีปริมาณที่น้อยมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะการนําเทคโนโลยีต่างๆ มาใช้เพื่อการ
สอนคณิตศาสตร์ในโรงเรียนนั้น โรงเรียนจําเป็นต้องมีความพร้อมหลายด้าน โดยเฉพาะในเรื่องของเครื่องมืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ที่โรงเรียนจะมีเพียงพอ
สําหรับนักเรียนทุกคนหรือไม่ การใช้สื่อเทคโนโลยีเหล่านี้ ผู้สอนนําไปใช้อย่างถูกวิธีหรือไม่ นอกจากนี้โรงเรียนต้องบุคลากรที่มีความสามารถทั้งด้านการสอน
คณิตศาสตร์และด้านการใช้เทคโนโลยีควบคู่กัน อีกทั้งยังต้องการการสนับสนุนจากผู้บริหารหรือหน่วยงานต้นสังกัด การนําเทคโนโลยีในปัจจุบันมาใช้จัด
กิจกรรมการเรียนรู้อย่างเหมาะสมจะทําให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ ปลูกฝังนิสัยอยากเรียนรู้และสร้างทัศนคติที่ดีต่อการเรียนคณิตศาสตร์ นอกจากนี้ เยาวชนใน
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วันนี้ คือ ผู้ใหญ่ในวันหน้า ดังนั้นการพัฒนาศักยภาพของประชาชนในท้องถิ่นวันนี้จึงเป็นเรื่องสําคัญมาก เนื่องจากประเทศไทยจะต้องเตรียมประชาชนเพื่อ
รองรับการเปิดประเทศไปสู่ประชาคมอาเซียนใน ปี พ.ศ. 2558 ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้เทคโนโลยีเพื่อการสอนคณิตศาสตร์ ใน
โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา ในเขตจังหวัดปทุมธานี นครนายกและสระบุรี

2. วิธีการศึกษา
วัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อศึกษาระดับปัจจัยและศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้เทคโนโลยีเพื่อการสอน
คณิตศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษา เขตจังหวัดปทุมธานี นครนายกและสระบุรี
รูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระกับการใช้เทคโนโลยีเพื่อการสอนคณิตศาสตร์ในระดับชั้นมัธยมศึกษา ตามสมมติฐาน ดังรูปที่ 1

สภาพปัจจุบันและปัญหา( x2 )y

แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน( x4 )y

บทบาทของ
เทคโนโลยี( x6 )y

การได้รับการสนับสนุน
จากผู้บริหาร( x5 )y

ชีวสังคมของครูคณิตศาสตร์( x1 )y

การใช้เทคโนโลยีเพือ่ การสอนคณิตศาสตร์
ระดับชั้นมัธยมศึกษา( Y )

ทัศนคติตอ่ การใช้เทคโนโลยี( x3 )y

พฤติกรรมการติดต่อสื่อสาร( x7 )y

ความต้องการใช้เทคโนโลยี( x8 )y

หมายเหตุy หมายถึง ตัวแปรอิสระ และ หมายถึง ตัวแปรตาม

ภาพที่ 1 รูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระกับการใช้เทคโนโลยีเพื่อการสอนคณิตศาสตร์ในระดับชั้นมัธยมศึกษา
กลุ่มตัวอย่างคือ ครูคณิตศาสตร์ที่ปฏิบัติงานสอนระดั บชั้นมัธยมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2555 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา โรงเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยและโรงเรียนขยายโอกาส ในเขตจัดหวัดปทุมธานีจํานวน 96 คน จังหวัดนครนายกจํานวน 96 คนและจังหวัดสระบุรี
จํานวน 84 คน รวมจํานวนครูทั้งสิ้น 276 คน
การวิจัยครั้งนี้เป็นงานวิจัยเชิงสํารวจ ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้เทคโนโลยีเพื่อการสอนคณิตศาสตร์ ในระดับชั้นมัธยมศึกษา
เป็นเครื่องมือสําหรับเก็บข้อมูล แบบสอบถามดังกล่าว มีทั้งหมด 8 ตอน ได้แก่ ตอนที่ 1 ชีวสังคมของครูคณิตศาสตร์ ตอนที่ 2 สภาพปัจจุบันและปัญหาการใช้
เทคโนโลยี ตอนที่ 3 ทัศนคติต่อการใช้เทคโนโลยีเพื่อการสอนคณิตศาสตร์ ตอนที่ 4 แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ตอนที่ 5 การได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหาร
ตอนที่ 6 บทบาทของเทคโนโลยีเพื่อการสอนคณิตศาสตร์ ตอนที่ 7 พฤติกรรมการติดต่อสื่อสาร ตอนที่ 8 ความต้องการของครูคณิตศาสตร์ ซึ่งแบบสอบถามเป็น
แบบเลือกตอบ (Multiple choice) ที่ใช้การประมาณค่า (Rating scale) แบ่งระดับคะแนน เป็น 5 ระดับ และแบบเติมคําตอบสั้นๆ
การเก็บรวบรวมข้อมูล ขออนุญาตเก็บข้อมูลและแบบสอบถามดําเนินการส่งถึงผู้อํานวยการโรงเรียนกลุ่มตัวอย่างเพื่อให้ผู้อํานวยการโรงเรียน
มอบหมายครูคณิตศาสตร์เป็นผู้ตอบแบบสอบถามตามลําดับ และใช้ระยะเวลารอการตอบกลับเป็นเวลา 2 เดือน ซึ่งระยะเวลาดังกล่าว ผู้วิจัยจะคอยติดต่อ
ประสานงานกับกลุ่มตัวอย่างเพื่อลดปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นให้ได้มากที่สุด ในการจัดส่งแบบสอบถามกลับมายังผู้วิจัย กลุ่มตัวอย่างสามารถนําแบบสอบถามใส่ซอง
ที่ผู้วิจัยได้จัดเตรียมให้ แล้วนําส่งหน่วยบริการไปรษณีย์ได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้นจากนั้นผู้วิจัยนําข้อมูลที่ได้จากการตอบแบบสอบถามมาหาค่าเฉลี่ย
ร้อยละ วิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่างง่ายแบบเพียร์สัน (Pearson product-moment correlation coefficient) และใช้เทคนิคการวิเคราะห์
เส้นทาง (Path analysis)

3. ผลการศึกษาและอภิปรายผล
สัญลักษณ์แทนตัวแปรค่าสถิติต่างๆ มีดังนี้
R แทน สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
Y แทน การใช้เทคโนโลยีเพื่อการสอนคณิตศาสตร์
x1 แทน ชีวสังคมของครูคณิตศาสตร์
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x2 แทน สภาพปัจจุบันและปัญหาการใช้เทคโนโลยี
x3 แทน ทัศนคติเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีเพื่อการสอนคณิตศาสตร์
x4 แทน แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
x5 แทน การได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหาร
x6 แทน บทบาทของเทคโนโลยี
x7 แทน พฤติกรรมการติดต่อสื่อสาร
x แทน ความต้องการของครูคณิตศาสตร์
rxy8
แทน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร x กับตัวแปร y
Pyx
แทน ค่าสัมประสิทธ์เส้นทางที่มีทิศทางของความสัมพันธ์จากตัวแปร x ไปยังตัวแปร y
แทน ความมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
แทน ความมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
3.1 ปัจจัยด้านทัศนคติต่อการใช้เทคโนโลยี( x3 ) มีความสัมพันธ์กันภายในเชิงบวกกับปัจจัยด้านความต้องการของครูคณิตศาสตร์ ( x8 ) อยู่ใน
ระดับ “สูงมากที่สุด” โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ เท่ากับ 0.94 และปัจจัยด้านสภาพปัจจุบันและปัญหาการใช้เทคโนโลยี ( x2 ) มีความสัมพันธ์กันภายใน
เชิงบวกกับปัจจัยด้านพฤติกรรมการติดต่อสื่อสาร ( x7 ) อยู่ในระดับ “ต่ํามากที่สุด” โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ เท่ากับ 0.19 เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธ์
สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้น 8 ตัว กับตัวแปรตาม พบว่า ปัจจัยด้านทัศนคติเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีเพื่อการสอนคณิตศาสตร์ ( x3 ) มีความสัมพันธ์กับการ
ใช้เทคโนโลยีเพื่อการสอนคณิตศาสตร์ ( y ) อยู่ในระดับ “สูงมาก” โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์มากที่สุด คือ 0.97 และปัจจัยด้านสภาพปัจจุบันและปัญหา
การใช้เทคโนโลยี( x2 ) มีความสัมพันธ์กับการใช้เทคโนโลยีเพื่อการสอนคณิตศาสตร์( y ) อยู่ในระดับ “สูง” โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์น้อยที่สุด คือ 0.57
3.2 การใช้เทคโนโลยีเพื่อการสอนคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาได้รับอิทธิพลจากตัวแปรที่เป็นปัจจัยเชิงสาเหตุทั้งหมด 4 ตัว โดยได้รับ
อิทธิพลทางตรง 3 ตัว คือ ปัจจัยด้านทัศนคติต่อการใช้เทคโนโลยี ( x3 ) ปัจจัยด้านบทบาทของเทคโนโลยี ( x6 ) ปัจจัยด้านความต้องการของครูคณิตศาสตร์
( x8 ) และได้รับอิทธิพลทางอ้อม 1 ตัว คือ ปัจจัยด้านชีวสังคมของครูคณิตศาสตร์ ( x1 ) โดยอ้อมผ่านปัจจัยด้านทัศนคติต่อการใช้เทคโนโลยี ( x3 ) ดังภาพที่ 2
บทบาทของเทคโนโลยี( x6 )

ชีวสังคมของครูคณิตศาสตร์( x1 )

Py 6 = 0.81∗∗

P31 = 0.73∗∗

การใช้เทคโนโลยีเพือ่ การสอนคณิตศาสตร์

ทัศนคติตอ่ การใช้
เทคโนโลยี( x3 )

ระดับชั้นมัธยมศึกษา( Y )

Py 3 = 0.92∗∗

Py 8 = 0.89∗∗
ความต้องการใช้เทคโนโลยี( x8 )

ภาพที่ 2 รูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้นกับการใช้เทคโนโลยีเพื่อการสอนคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปัจจัยด้านทัศนคติมีอิทธิพลทางตรงต่อการใช้เทคโนโลยีเพื่อการสอนคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา โดยมีค่าสัมประสิทธิเ์ ส้นทางเท่ากับ 0.92
อยู่ในระดับ “สูงมาก” หมายความว่า ความรู้สึกที่ดีต่อการใช้เทคโนโลยีของครูคณิตศาสตร์เป็นสาเหตุหลักที่สําคัญต่อการตัดสินใจเลือกใช้เทคโนโลยีเพื่อการ
สอนคณิตศาสตร์ครูส่วนใหญ่มีความรู้สึกตระหนักและเห็นความสําคัญของการใช้เทคโนโลยีเพื่อการสอนคณิตศาสตร์ ตามแนวทางปฏิรูปการเรียนรู้ใน
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และครูมีความเห็นว่า การนําเทคโนโลยีเข้ามาช่วยจัดกิจกรรมการเรียนรู้หรือนํามาใช้เป็นเครื่องมือสื่อการเรียนรู้
นั้น จะสามารถพัฒนาวิธีการสอนให้ดีขึ้นได้ และเมื่อครูมีวิธีการสอนที่ดีแล้วจะส่งผลให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้แบบองค์รวม มีแนวคิดความเข้าใจหลักการทาง
คณิตศาสตร์อย่างคงทน ที่สําคัญจะทําให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ร่วมกับผู้อื่นได้ การสร้างบรรยากาศทางการเรียนที่ดีจะส่งผลต่อการรับรู้และเจตคติทางการ
เรียนวิชาคณิตศาสตร์ นักเรียนจะเรียนคณิตศาสตร์อย่างมีความสุข
ปัจจัยด้านความต้องการของครูคณิตศาสตร์มีอิทธิพลทางตรงต่อการใช้เทคโนโลยีเพื่อการสอนคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา โดยมีค่า
สัมประสิทธิ์เส้นทางเท่ากับ 0.89 อยู่ในระดับ “สูงมาก” หมายความว่า ความต้องการใช้เทคโนโลยีของครูคณิตศาสตร์เป็นสาเหตุหนึ่งที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ
เลือกใช้เทคโนโลยีเพื่อการสอนคณิตศาสตร์เนื่องจากครูคณิตศาสตร์ในยุคปัจจุบันส่วนใหญ่เติบโตมาพร้อมๆ กับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ทําให้ครูหลาย
คนมองเห็นคุณค่าและประโยชน์ของเทคโนโลยี จึงส่งผลให้ครูพยายามนําเทคโนโลยีเข้ามาเป็นเครื่องมือช่วยสอนคณิตศาสตร์ ครูมีความต้องการพัฒนา
ศักยภาพของตนเองด้านเทคโนโลยี ทั้งในฐานะของผู้ใช้และในฐานะของผู้สร้างสื่อการเรียนรู้ ประเภทของเทคโนโลยีที่ครุคณิตศาสตร์ต้องการใช้และเข้าอบรม
พัฒนาความรู้มากที่สุด คือ โปรแกรม GSP จํานวน 116 คนและ 110 คน ตามลําดับทั้งนี้อาจเป็นเพราะ โปรแกรม GSP เป็นโปรแกรมที่สถาบันส่งเสริมการ
สอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ให้การสนับสนุนครูคณิตศาสตร์นําไปใช้ในห้องเรียน สสวท. คาดหวังที่จะบรรจุการใช้โปรแกรม GSPไว้ในหลักสูตร
คณิตศาสตร์ในอนาคต แต่ทั้งนี้จะต้องขึ้นอยู่กับครูผู้สอนด้วยว่า มีความพร้อมที่จะนํามาใช้มากน้อยเพียงใด ถ้าครูต้องการใช้โปรแกรม GSP ในชั้นเรียน ครูต้อง
มีการเตรียมตัวมาเป็นอย่างดีเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง
รองลงมาคือ ครูต้องการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน(CAI) จํานวน 114 คน และครูคณิตศาสตร์จํานวน 80 คน ที่ต้องการเข้ารับการอบรมเพื่อ
ผลิตบทเรียน CAI ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของศุจิภรณ์ (2540) พบว่า ครูผู้สอนมีความต้องการใช้เทคโนโลยีทางการศึกษาด้านวิธีการทางระบบ คือ
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บทเรียนโปรแกรมและบทเรียน CAI และเทคนิกวิธีการสอนที่มีความต้องการใช้สูงสุดคือ เกมส์และการสอนแบบศูนย์การเรียน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ บทเรียน
CAIเป็นสื่อการเรียนรู้ที่เน้นนักเรียนเป็นสําคัญ โดยนักเรียนสามารถเลือกเรียนได้ตามอัธยาศัยและไม่จําเป็นต้องอยู่ในชั้นเรียน นักเรียนสามารถทบทวน
บทเรียนด้วยตนเองตลอดเวลา บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนช่วยลดปัญหาภายในชั้นเรียนได้ เช่น ความรู้พื้นฐานของนักเรียนไม่เท่ากัน อัตราการเรียนรู้ของ
นักเรียน เป็นต้น ดังนั้นบทเรียน CAI ช่วยตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลได้เป็นอย่างดี ผู้วิจัยมีความเห็นว่า การเลือกใช้บทเรียน CAI เป็นเครื่องมือ
ช่วยจัดกิจกรรมการเรียนรู้ถือเป็นทางเลือกหนึ่งที่ดี แต่สิ่งที่ครูควรระมัดระวัง คือ การควบคุมพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน ครูควรหามาตรการควบคุม
พฤติกรรมทางการเรียนของนักเรียนเพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง Chundang and Setteechichana (2012) กล่าวว่า สิ่งสําคัญที่ส่งผลต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนขึ้นอยู่กับพฤติกรรมทางการเรียนของนักศึกษาสื่อการเรียนรู้ประเภท ICT ยังคงมีบทบาทและมีความสําคัญต่อระบบการศึกษา
ครูผู้สอนสามารถใช้สื่อการเรียนรู้ประเภท ICT กับทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และทุกเนื้อหาวิชา ซึ่งครูผู้สอนจะต้องวางแผนตั้งแต่เลือกเนื้อหาสาระการเรียนรู้
กําหนดจุดประสงค์การเรียน กําหนดกิจกรรมการเรียนรู้ และกําหนดวิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
การสํารวจเครื่องคิดเลข พบว่า ครูคณิตศาสตร์ต้องการใช้เครื่องคิดเลขจํานวน 98 คน อยู่ในระดับ “มาก” และครูคณิตศาสตร์จํานวน 80 คน อยู่
ในระดับ “มาก” ที่ต้องการเข้ารับการอบรมการใช้เครื่องคิดเลขเพื่อการสอนคณิตศาสตร์ในชั้นเรียนแสดงให้เห็นว่า ครูคณิตศาสตร์ส่วนใหญ่คิดว่า การใช้เครือ่ ง
คิดเลขในชั้นเรียนอาจทําให้นักเรียนขาดทักษะการคิดคํานวณ แต่ความจริงแล้ว การใช้เครื่องคิดเลขจะช่วยให้นักเรียนตรวจสอบความถูกต้องของกระบวนการ
คิดและคําตอบของตนเองได้อย่างรวดเร็ว ดังนั้นครูส่วนใหญ่จึงไม่อนุญาตให้นักเรียนใช้เครื่องคิดเลขในชั้นเรียน ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ Adabor
(2013) กล่าวว่า โดยภาพรวมของคนจํานวน 2.460 คน ชี้ให้เห็นว่า ทัศนคติของครูคณิตศาสตร์ ประเทศกานา ค่อนข้างเป็นกลางหรือบวกเล็กน้อยต่อการใช้
เครื่องคิดเลข ครูคณิตศาสตร์ส่วนใหญ่ ร้อยละ 84 เชื่อว่า นักเรียนควรจะเรียนรู้วิธีการใช้เครื่องคิดเลขแต่ ร้อยละ 80 ของครูคณิตศาสตร์ที่ต้องการให้นักเรียน
ได้เข้าใจแนวคิดหรือขั้นตอนก่อนที่จะได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องคิดเลข ครูคณิตศาสตร์ ประเทศกานา ให้ความเห็นว่า ในปัจจุบัน พวกเขาไม่ได้สอนด้วยเครื่อง
คิดเลขเพียงอย่างเดียว แต่พวกเขาได้สอนให้นักเรียนรู้วิธีการใช้เครื่องคิดเลขได้อย่างมีประสิทธิภาพในห้องเรียน ครูคณิตศาสตร์ในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษามี
ทัศนคติเฉลี่ยต่อการใช้เครื่องคิดเลขได้ดีกว่าครูคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ไม่มีผลกระทบทางเพศและผลการทํางานร่วมกันไม่ได้ การศึกษาสรุปได้ด้วย
คําแนะนําที่ให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสําคัญของเครื่องคิดเลขที่ควรจะเพิ่มขึ้น
หนังสืออีเล็กทรอนิกส์ (E-book) พบว่า ครูคณิตศาสตร์ต้องการใช้ E-book จํานวน 99 คน อยู่ในระดับ “มาก”และครูคณิตศาสตร์จํานวน 94 คน อยู่ใน
ระดับ “มาก”ที่ต้องการเข้ารับการอบรมการผลิต E-book เพื่อการสอนคณิตศาสตร์ในชั้นเรียน แสดงให้เห็นว่า ครูคณิตศาสตร์ส่วนใหญ่ไม่นิยมใช้ E-book เพื่อการสอน
คณิตศาสตร์เท่าที่ควร ทั้งนี้อาจเป็นเพราะการผลิตและการจัดจําหน่วยบทเรียน ในท้องตลาดยังไม่ตรงตามความต้องการใช้ของครูคณิตศาสตร์ จึงส่งผลให้เมื่อวันที่ 3
ต.ค. 2555 กระทรวงศึกษาธิการกําหนดนโยบายร่วมกับยูเนสโก ดําเนินโครงการการใช้เทคโนโลยีและการสื่อสารเพื่อการเรียนรู้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการเพิ่ม
โอกาสทางการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้อย่างหลากหลาย โดยเฉพาะกลุ่มนักเรียนที่อยู่ในชนบท ในการนี้ทีเคปาร์คจะเป็นผู้ลงทุนซื้อลิขสิทธิ์หนังสือ E-book เข้าห้องสมุด
อีเล็กทรอนิกส์เพื่อให้บริการแก่ผู้สนใจทุกกลุ่ม หนังสืออีบุ๊กนี้จะสามารถอ่านผ่านทางโทรศัพท์มือถือได้อย่างเหมาะสม (เดลินิวส์, 2556)
ปัจจัยด้านบทบาทของเทคโนโลยีมีอิทธิพลทางตรงต่อการใช้เทคโนโลยีเพื่อการสอนคณิตศาสตร์ โดยมีค่าสัมประสิทธิ์เส้นทางเท่ากับ 0.81 อยู่
ในระดับ “สูงมาก” หมายความว่า คุณสมบัติหรือความสามารถของเทคโนโลยีแต่ละประเภทเป็นสาเหตุหนึ่งของการตัดสินใจเลือกใช้เทคโนโลยีเพื่อการสอน
คณิตศาสตร์ แสดงให้เห็นว่าการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีสามารถช่วยให้นักเรียนสืบค้นข้อมูลได้อย่างครบถ้วน ช่วยประหยัดเวลาสอนและใช้สอนเนื้อหาที่มีความ
หลากหลาย ทําให้ผู้เรียนสนใจและตั้งใจเรียน สามารถใช้งานได้ง่าย ช่วยทําให้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้บรรลุตามจุดประสงค์ ทําให้ผู้เรียนสามารถอ่าน
ทบทวนบทเรียนด้วยเทคโนโลยีจนกว่าจะเข้าใจ การเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยี และที่สําคัญทําให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ครูจะนําเทคโนโลยีเหล่านัน้
มาใช้ในห้องเรียนแสดงให้เห็นว่า เทคโนโลยีเพื่อการสอนคณิตศาสตร์ที่มีอยู่ในโรงเรียนให้คุณประโยชน์และสามารถตอบสนองเจตนารมณ์ของครูคณิตศาสตร์ได้
เป็นอย่างดี ซึ่งสอดคล้องกับที่ Rogers (1983) ได้กล่าวว่า บุคคลใดจะยอมรับการใช้เทคโนโลยีและนําเทคโนโลยีไปใช้หรือไม่นั้น ต้องคิดไตร่ตรองถึง
คุณประโยชน์ เปรียบเทียบข้อดีข้อเสียของเทคโนโลยีประเภทนั้นๆ ก่อน
ปัจจัยด้านชีวสังคมของครูคณิตศาสตร์มีอิทธิพลทางอ้อมต่อการใช้เทคโนโลยีเพื่อการสอนคณิตศาสตร์ ซึ่งมีค่าสัมประสิทธิ์เส้นทางเท่ากับ
0.73 อยู่ในระดับ “มาก” หมายความว่า คุณลักษณะพื้นฐานของครูคณิตศาสตร์ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้เทคโนโลยีแต่ทั้งนี้ต้องขึ้นอยู่กับทัศนคติต่อ
การใช้เทคโนโลยีของแต่ละบุคคล ครูคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษา จํานวน 64 คน มีประสบการณ์สอนคณิตศาสตร์ระหว่าง 4-6 ปี คาดการณ์ว่า
ครูกลุ่มนี้น่าจะมีอายุอยู่ในช่วง 23-30 ปี ซึ่งถือเป็นกลุ่มครูคณิตศาสตร์รุ่นใหม่ที่เจริญเติบโตมาพร้อมๆ กับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ดังนั้นโอกาสที่ครู
กลุ่มนี้จะนําเทคโนโลยีเข้ามาใช้เพื่อการสอนคณิตศาสตร์ย่อมมีสูงขึ้นด้วย
ปัจจัยที่ไม่มีอิทธิพลต่อการใช้เทคโนโลยีเพื่อการสอนคณิตศาสตร์ มีดังนี้ ปัจจัยด้านสภาพปัจจุบันและปัญหาการใช้เทคโนโลยีไม่มีอิทธิพลต่อการ
ใช้เทคโนโลยีเพื่อการสอนคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา โดยมีค่าสัมประสิทธิ์เส้นทางเท่ากับ 0.92 จัดอยู่ในระดับ “สูงมาก” หมายความว่า สภาพการใช้งานที่
ไม่สะดวกหรือปัญหาที่เกิดจากการใช้งานทุกๆ ด้าน ไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้เทคโนโลยีของครูคณิตศาสตร์ แสดงให้เห็นว่า ครูคณิตศาสตร์กลุ่มนี้มีความ
มุ่งมั่นและตั้งใจที่จะใช้เทคโนโลยีเพื่อการสอนคณิตศาสตร์อย่างจริงจัง มีครูคณิตศาสตร์จํานวน 251 คน (ร้อยละ 90.94) ใช้เทคโนโลยีเพื่อการสอนคณิตศาสตร์ใน
ชั้นเรียน เมื่อพิจารณาจําแนกตามประเภทของเทคโนโลยีที่ครูใช้อยู่ในปัจจุบัน พบว่า ครูคณิตศาสตร์ จํานวน 129 คน (ร้อยละ 46.74) ใช้โปรแกรม GSP และครู
คณิตศาสตร์จํานวน 71 คน (ร้อยละ 25.72) ใช้บทเรียน CAI สภาพการใช้งานเทคโนโลยีในปัจจุบันสามารถจําแนกได้ ดังนี้
1) ด้านเนื้อหาคณิตศาสตร์ ครูให้ความเห็นว่า เนื้อหาคณิตศาสตร์มีลักษณะเป็นนามธรรมและมีสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์มาก บทเรียนที่ครู
ต้องการใช้มีไม่เพียงพอและไม่ตรงตามวัตถุประสงค์
2) ด้านนักเรียน ครูให้ความเห็นว่า ความรู้พื้นฐานในการใช้เทคโนโลยีของนักเรียนและระดับการเรียนรู้ที่แตกต่างกันของนักเรียนเป็น
อุปสรรคต่อการเรียนด้วยเทคโนโลยีเป็นอย่างมาก นักเรียนบางส่วนชอบทํากิจกรรมอื่น เช่น เฟสบุ๊ก เล่มเกม เป็นต้น ในขณะเรียนด้วยระบบออนไลน์
แสดงให้เห็นว่า นักเรียนไม่ให้ความร่วมมือในการทํากิจกรรมในชั้นเรียนเท่าที่ควร
3) ด้านครูผู้สอน ครูให้ความเห็นว่า ครูส่วนใหญ่ขาดประสบการณ์และความชํานาญในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการสอนคณิตศาสตร์ ครูไม่มีความรู้ความ
เข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการผลิตสื่อการเรียนรู้ประเภทเทคโนโลยีเพื่อใช้ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
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4) ด้านอุปกรณ์เทคโนโลยี ครูให้ความเห็นว่า เรื่อง ลิขสิทธิ์ของโปรแกรมที่ใช้สร้างสื่อการเรียนรู้เป็นปัญหามากที่สุด ปัจจุบันประเทศไทยมี
โปรแกรม GSP เพียงโปรแกรมเดียวที่สามารถใช้สร้างสื่อแล้วนํามาเผยแพร่ได้ เนื่องจากเป็นโปรแกรมที่ สสวท. ซื้อลิขสิทธิ์มาจากบริษัท แล้วแปลเป็น
ภาษาไทย นอกจากนี้ยังมีโปรแกรมอีกหลายตัวที่สามารถนํามาใช้สอนคณิตได้ แต่โปรแกรมเหล่านั้นเป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งครูไทยส่วนใหญ่ยังมีความ
เสียเปรียบด้านภาษา ครูไม่สามารถแปลและตีความให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องได้ เมื่อครูไม่สามารถเรียนรู้ประสิทธิภาพของโปรแกรมได้อย่างเต็มที่จะ
ส่งผลให้ครูไม่สามารถผลิตสื่อการสอนที่ดีออกมาได้ ลักษณะการเรียนผ่านระบบออนไลน์ (E-learning) มักจะพบปัญหาเรื่อง ระบบสัญญาณอินเตอร์เน็ท
ช้ามากที่สุด ทั้งนี้อาจเป็นเพราะระบบการส่งสัญญาณของบริษัทผู้ให้บริการยังไม่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการได้อย่างเต็มที่ หรือ
เครื่องมือรับสัญญาณของผู้ใช้มีคณ
ุ ภาพต่ํา จึงส่งผลทําให้เกิดปัญหาลักษณะดังกล่าว ปัจจุบันประเทศไทยมีระบบการเรียนทางไกลผ่านสื่ออิเลคทรอนิคส์
ปัจจัยด้านแรงจูงใจในการปฏิบัติงานไม่มีอิทธิพลต่อการใช้เทคโนโลยีเพื่อการสอนคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา โดยมีค่าสัมประสิทธิ์
เส้นทางเท่ากับ 0.72 อยู่ในระดับ “สูง” หมายความว่า สิ่งจูงใจใจภายนอก เช่น เงินรางวัล ชื่อเสียง เป็นต้น ไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้เทคโนโลยี
ของครูคณิตศาสตร์ แสดงให้เห็นว่า ครูคณิตศาสตร์ไม่ต้องการสิ่งตอบแทนหรือแรงจูงใจจากภายนอก เนื่องจากครูคณิตศาสตร์มีแรงจูงใจภายในอยู่แล้ว
ครูต้องการจัดการเรียนการสอนให้ดีที่สุดและต้องการเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียน ที่สําคัญครูมีความมุ่งมั่นที่จะเอาชนะอุปสรรคในการทํางาน อยู่ใน
ระดับ “มากที่สุด” รองลงมา คือ แรงจูงใจต่อการเป็นครูที่มีชื่อเสียงและประสบความสําเร็จ เนื่องจากครูคณิตศาสตร์กลุ่มนี้มีทัศนคติที่ดีมากและมีความ
ต้องการใช้เทคโนโลยีอยู่ในระดับ “สูงมาก” ดังนั้นสิ่งเร้าหรือแรงจูงใจภายนอกจึงไม่ส่งผลใดๆ ครูมีความต้องการที่จะเห็นผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนมากกว่าสิ่งตอบแทนที่ตนเองจะได้รับ
ปัจจัยด้านการสนับสนุนจากผู้บริหารไม่มีอิทธิพลต่อการใช้เทคโนโลยีเพื่อการสอนคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา โดยมีค่าสัมประสิทธิ์
เส้นทางเท่ากับ 0.68 อยู่ในระดับ “สูง” หมายความว่า สิ่งอํานวยความสะดวกที่ผู้บริหารควรจัดสรรให้นั้น ไม่ว่าจะมากหรือน้อยไม่ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกใช้เทคโนโลยีของครูคณิตศาสตร์ แสดงให้เห็นว่า ครูคณิตศาสตร์พยายามใช้อุปกรณ์หรือทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ผู้บริหารมี
การสํารวจความต้องการเกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์ที่ต้องใช้ผลติดสื่อเทคโนโลยีและมีการจัดสรรงบประมาณเพื่อจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ให้มีจํานวนเพียงพอกับ
ความต้องการและความจําเป็นต่อการใช้งาน แต่ผู้บริหารยังไม่สามารถจัดเตรียมสถานที่เพื่อเก็บวัสดุอุปกรณ์อย่างเป็นระบบและขาดการส่งเสริมให้
บุคลากรไปศึกษาดูงานภายในประเทศหรือต่างประเทศ ผู้บริหารยังไม่มีนโยบายจูงใจครูคณิตศาสตร์ในการคิดค้นหรือผลิตสื่อการเรียนรู้ในโรงเรียน
ทั้งนี้อาจเป็นผลมาจาก ปัจจุบันผู้บริหารในแต่ละโรงเรียนจะต้องเป็นบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกและผ่านการอบรมจากสถาบันพัฒนาผู้บริหาร กระทรง
ศึกษาธิการ เพื่อให้เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการบริหารงาน มีการมอบหมายงานและติดตามงานอย่างใกล้ชิด ทําให้ผู้บริหารโรงเรียน ระบบ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา มุ่งเน้นให้ครูต้องได้รับการพัฒนาความรู้ เทคนิควิธีการ ตลอดจนกระบวนการจัดการเรียนรู้ ซึ่งสอดคล้องกับความ
ต้องการของครูคณิตศาสตร์ พบว่า ครูมีความต้องการให้ผู้บริหารสนับสนุนและส่งเสริมการใช้สื่อการเรียนการสอน รวมถึงการแนะนําช่วยเหลือในการ
ผลิตสื่อการเรียนการสอนด้านผู้บริหารสถานศึกษาควรตระหนักและให้ความสําคัญการใช้เทคโนโลยีเพื่อการสอนคณิตศาสตร์ในโรงเรียน เนื่องจากมีผล
โดยตรงต่อการปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ทั้งนี้ควรมีนโยบายเกี่ยวกับการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพื่อการสอน
คณิตศาสตร์ในโรงเรียน รวมถึงการจัดหางบประมาณเพื่อการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อนํามาผลิตสื่อการเรียนรู้ประเภทต่างๆ เพื่ออํานวยความสะดวก
ให้กับครูที่มีความต้องการใช้เทคโนโลยีในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ นอกจากนี้ควรสนับสนุนส่งเสริมให้ครูได้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการวิชาการ การ
ใช้เทคโนโลยีเพื่อการสอนคณิตศาสตร์ในระดับชั้นที่สูงขึ้น

4. สรุปผล
ครูผู้สอนจะต้องกําหนดจุดประสงค์การใช้งานและกระบวนการการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ชัดเจนว่า ผู้สอนต้องการจะใช้สื่อการเรียนรู้ประเภทนี้เพื่อ
จุดประสงค์ใดและมีรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างไร ผู้วิจัยมีความเห็นว่า ถ้าผู้สอนต้องการจะใช้สื่อการเรียนรู้ประเภท ICT เพื่อนําเสนอเนื้อหาหรือ
อธิบายเนื้อหาสาระการเรียนรู้แทนครู ก็สามารถใช้ได้กับนักนักศึกษาที่มีพื้นฐานความรู้ที่ดีและสามารถควบคุมพฤติกรรมทางการเรียนของตนเองได้โดยครูผู้สอน
อาจจะจัดให้มีการทดสอบก่อนเรียนแล้วจัดให้นักศึกษาศึกษาบทเรียนด้วยตนเอง จากนั้นครูผู้สอนจัดให้มีการทดสอบหลังเรียน แต่นักศึกษากลุ่มที่มีพื้น
ฐานความรู้ที่ดีจะไม่ค่อยให้ความร่วมมือมากเท่าที่ควร เนื่องจากนักศึกษากลุ่มนี้จะสนใจเรียนรู้เนื้อหาสาระจากครูผู้สอนมากกว่า และจะสนใจใช้สื่อการเรียนรู้
ประเภท ICT ที่มีลักษณะการนําเสนอเนื้อหาความรู้ที่นอกเหนือจากบทเรียนในหลักสูตรปกติ หรือมีลักษณะการนําเสนอเป็นแบบทดสอบวัดความรู้ในเรื่องต่างๆ
แต่ถ้าผู้สอนต้องการจะใช้สื่อการเรียนรู้ประเภท ICT เพื่อสอนเสริม โดยการอธิบายขยายความรู้จากการเรียนในชั้นเรียนปกติ ก็สามารถใช้ได้กับนักศึกษาที่มีพื้น
ฐานความรู้ในระดับปานกลางและนักศึกษาสามารถควบคุมพฤติกรรมทางการเรียนของตนเองได้ในระดับหนึ่ง
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แรงจูงใจในการปฏิบัติงานและการบริหารทีมงานเชิงกลยุทธ์ที่มีความสัมพันธ์กับการรับรู้
การดําเนินงานของผู้บริหารตัวแทนบริษทั เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)
Work Motivation and Strategic Team Management of Executive of Life Insurance Agents
Related to Performance Business Perception of FWD Life Public Company Limited
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์คือ 1) เพื่อศึกษาระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน การบริหารทีมงานเชิงกลยุทธ์ และการรับรู้การดําเนินงานของผู้บริหาร
ตัวแทน บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) และ 2) เพื่อศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานและการบริหารทีมงานเชิงกลยุทธ์ที่มีความสัมพันธ์กับการ
รับรู้การดําเนินงานของผู้บริหารตัวแทน บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
ผู้บริหารตัวแทน บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) จํานวน 200 คน ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่
ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน ผลการวิจัย พบว่า 1) ระดับแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงาน ทั้งปัจจัยจูงใจ และปัจจัยค้ําจุน อยู่ในระดับปานกลาง ส่วนระดับการบริหารทีมงานเชิงกลยุทธ์ และการรับรู้การดําเนินงาน อยู่ในระดับมาก และ 2)
แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ทั้งด้านปัจจัยจูงใจ และปัจจัยค้ําจุนมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการรับรู้การดําเนินงานของผู้บริหารตัวแทน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01 นอกจากนี้ยังพบว่าการบริหารทีมงานเชิงกลยุทธ์ มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการรับรู้การดําเนินงานของผู้บริหารตัวแทน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01
คําสําคัญ : แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน การบริหารทีมงานเชิงกลยุทธ์ การรับรู้การดําเนินงาน

Abstract
The purposes of this research were; 1) to study the levels of work motivation, strategic team management of executive of
life insurance agents and performance business perception of FWD life public company limited and 2) to study work motivation and
strategic team management of executive of life insurance agents related to performance business perception of FWD life public
company limited. Two hundred executive of life insurance agents in FWD life public company limited were collected by using
questionnaire and convenience sampling. The analytical techniques include frequency, percentage, mean, standard deviation and
Pearson product moment correlation coefficient. The findings revealed as follows: 1) the levels of work motivation comprised both
motivation factors and hygiene factors were at moderate. Besides, the levels of strategic team management and performance business
perception were at high. 2) Work motivation factors in both motivation factors and hygiene factors have a positive relationship on
executive of life insurance agents’ performance business perception at a significant level of .01. Besides, strategic team management
has a positive relationship on executive of life insurance agents’ performance business perception at a significant level of .01
Keywords: Work motivation, Strategic team management, Performance business perception

1. บทนํา
การสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน เป็นปัจจัยที่เป็นองค์ประกอบสําคัญในการทํางานของบุคลากรในองค์การ ทั้งนี้เพื่อให้งานสําเร็จลุล่วงตาม
เป้าหมายขององค์การอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้บริหารในองค์การทุกระดับ ไม่ว่าในฐานะผู้นําสูงสุดขององค์การ หรือผู้นําระดับต่างๆ ก็ตาม ย่อมเป็นบุคคลสําคัญ
ในการที่จะทําให้บุคลากรในองค์การมีความตั้งใจในการทํางาน และแรงจูงใจในการทํางานเป็นปัจจัยที่ทําให้พนักงานทํางานด้วยความสุข และมีความทุ่มเท
ตั้งใจทํางาน ซึ่งจะส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทํางานขององค์การในที่สุด (อํานาจ, 2550) หรืออาจกล่าวได้โดยทั่วๆ ไปแล้วพนักงานผู้ใดที่มีการจูงใจในชีวิต
การทํางาน ก็เหมือนกับว่า พนักงานผู้นั้นมีพลังและมีชีวิตชีวา สดชื่นรื่นเริง แต่ถ้าขาดการจูงใจ พนักงานผู้นั้นก็มักจะหดหู่ เศร้าหมอง และไร้พลังในการ
ปฏิบัติงาน ในองค์การก็เช่นเดียวกัน ถ้าพนักงานในองค์การมีความสุข มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน พนักงานเหล่านั้นก็จะมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัตงิ าน
ตั้งอกตั้งใจในการปฏิบัติงาน รักงาน และอยากจะทํางานนั้นๆ ให้สําเร็จลงไปด้วยดี แต่ถ้าขาดแรงจูงใจในการทํางานก็อาจเกิดพฤติกรรมเบี่ยงเบนการ
ปฏิบัติงานในรูปแบบต่างๆ เช่น ไม่ตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่การงาน ทํางานผิดพลาดเสียหาย หรือขาดงานโดยไม่มีเหตุอันควร การหยุดงานน้อยๆ แรงจูงใจใน
การปฏิบัติงานจึงมีความสําคัญเป็นอย่างมากต่อการปฏิบัติงาน ในองค์การใดๆ ก็ตาม แรงจูงใจจะทําให้บุคลากรมีพลัง และมีความหวัง มีความสุขในชีวิตทั้ง
ชีวิตส่วนตัว และชีวิตการงานด้วย ดังนั้นในด้านการบริหารทีมงานขายประกันชีวิต ผู้บริหารทีมงานฝ่ายขายจึงจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องตระหนักถึงความสําคัญ
ในด้านการสร้างแรงจูงใจให้กับตัวแทนประกันชีวิตในทีมงาน เพื่อเป็นการสร้างความมุ่งมั่น ความท้าทาย ความก้าวหน้า และความสําเร็จไปในทิศทางเดียวกัน
อันจะส่งผลให้ลักษณะการทํางานของทีมงานเชิงกลยุทธ์ประสบผลสําเร็จอย่างยั่งยืน
การบริหารทีมงานเชิงกลยุทธ์ เป็นการมองไปในอนาคตเพื่อตอบคําถามว่าบริษัทจะก้าวไปในทิศทางใด จะเติบโตอย่างไร ธุรกิจที่บริษัทกําลัง
ดําเนินการอยู่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดหรือลูกค้าหรือไม่ ผู้บริหารจะได้เตรียมตัวรับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ อย่างไรบ้าง การบริหารทีมงานเชิงกล
ยุทธ์จะพิจารณาไปไกลจากการแก้ปัญหาและวิกฤตการณ์ประจําวันไปสู่ความเติบโตของบริษัทในอนาคต เช่นการยกเลิกธุรกิจบางประเภท การลงทุนในกิจการ
ใหม่ การเข้าสู่ตลาดใหม่ และการร่วมลงทุนกับบริษัทอื่น เป็นต้น จึงต้องให้ความสําคัญกับกระบวนการจัดการตัวแทนฝ่ายขายประกันชีวิต เริ่มตั้งแต่การได้มา
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ซึ่งทีมงานขายประกัน การพัฒนาและการรักษาให้ทีมงานฝ่ายขายสามารถทํางานให้กับองค์การอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล โดยเกิดแรงจูงใจและมี
ความสุขในการปฏิบัติงาน ซึ่งกระบวนการดังกล่าวประกอบด้วย 1) การสรรหาและการคัดเลือก 2) การเป็นผู้ฝึกอบรมตัวแทน 3) การสร้างแรงจูงใจสู่
ความสําเร็จ และ 4) การควบคุม ดูแลและติดตามผล (Jobber and Lancaster, 2009 และศูนย์ฝึกอบรมตัวแทนไอเอ็นจี บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต
จํากัด (มหาชน), 2556) โดยในกระบวนการจัดการตัวแทนฝ่ายขายประกันชีวิตจําเป็นต้องมีระบบสะท้อนข้อมูลย้อนกลับอยู่ตลอดเวลา ซึ่งทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
โดยเฉพาะผู้บริหารทีมงานฝ่ายขายจะร่วมกันปรับปรุงการปฏิบัติงาน และลักษณะการปฏิบัติการของทีมงานเชิงกลยุทธ์จึงจะสามารถประสบผลสําเร็จ โดยจะ
แสดงออกมาในรูปของการรับรู้ถึงผลการดําเนินงานของบริษัท
การรับรู้การดําเนินงานของบริษัท เป็นเครื่องมือชนิดหนึ่งทางการจัดการที่สามารถช่วยให้องค์การเกิดการถ่ายทอดรายละเอียดของแผนกลยุทธ์
ไปสู่บุคคลทุกระดับที่เกี่ยวข้องในองค์การ รวมถึงจะช่วยให้องค์การสามารถที่จะประเมินผลลัพธ์ของการนําแผนไปปฏิบัติ และสามารถวิเคราะห์ได้ว่าเกิดจาก
ข้อบกพร่องหรือปัญหาขึ้นในด้านใด เพื่อที่จะนําข้อมูลดังกล่าวไปแก้ไขปัญหาได้ตรงตามจุดมากขึ้น (พสุ, 2548) และสามารถตรวจสอบได้โดยทําการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานแบบดุลยภาพ ซึ่งเป็นวิธีการวัดการรับรู้ถึงผลการดําเนินงานที่ให้เห็นแง่มุมที่กว้าง ประกอบด้วยตัววัดผลการปฏิบัติงาน จํานวน 4
ด้านคือ ด้านลูกค้า ด้านกระบวนการภายใน ด้านการเรียนรู้และการพัฒนา และด้านการเงิน ซึ่งการรับรู้สิ่งเหล่านี้จะทําให้ผู้บริหารทีมงานฝ่ายขายมีข้อมูลที่
เพียงพอต่อการประเมินผลการปฏิบัติงานของการบริหารทีมงานเชิงกลยุทธ์
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน การบริหารทีมงานเชิงกลยุทธ์ และการรับรู้การดําเนินงานของผู้บริหารตัวแทน บริษัท เอฟ
ดับบลิวดี ประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)
2. เพื่อศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานและการบริหารทีมงานเชิงกลยุทธ์ที่มีความสัมพันธ์กับการรับรู้การดําเนินงานของผู้บริหารตัวแทน
บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)

2. วิธีการศึกษา
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ ผู้บริหารตัวแทนประกันชีวิต สังกัดบริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) จํานวน
ทั้งสิ้น 365 คน (ศูนย์ฝึกอบรมตัวแทนไอเอ็นจี บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จํากัด (มหาชน), 2556)
1.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ ผู้บริหารตัวแทนประกันชีวิต สังกัดบริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) โดย
พิจารณาจากสูตรของทาโร ยามาเน (สุชาติ, 2544) กําหนดให้มีความเชื่อมั่น 95% และความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ไม่เกิน 5% ดังนั้นจะได้กลุ่มตัวอย่างที่ใช้
ในการศึกษาทั้งสิ้นจํานวน 191 คน โดยสํารองกลุ่มตัวอย่างเพื่อกันความผิดพลาดไว้ 5% จะได้จํานวนเท่ากับ 9 คน รวมเป็นกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 200 คน เพื่อ
ใช้ในการเก็บข้อมูลจริง ในการเลือกกลุ่มตัวอย่างในการตอบแบบสอบถามโดยวิธีสะดวก (Convenience sampling)
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยจะเป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้นเองเพื่อศึกษาแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานและการบริหารทีมงานเชิงกลยุทธ์ที่ทีความสัมพันธ์กับการรับรู้การดําเนินงานของผู้บริหารตัวแทน บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จํากัด
(มหาชน) โดยแบ่งเนื้อหาคําถามเป็น 5 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 เป็นคําถามที่เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด สถานที่ปฏิบัติงาน (จังหวัด) ระยะเวลาการเป็นตัวแทน
ประกันชีวิต จํานวนตัวแทนในทีมงาน และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ตอนที่ 2 เป็นคําถามที่เกี่ยวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของผู้บริหารตัวแทนประกันชีวิต บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) มี
ลักษณะเป็นแบบมาตรส่วนประเมินค่าของลิเคอร์ด (Likert’s scale) ซึ่งผู้วิจัยได้สร้างขึ้นโดยดัดแปลงมาจากแนวคิดทฤษฎีสองปัจจัย ประกอบด้วย 1) ปัจจัย
แรงจูงใจ ได้แก่ ความสําเร็จของงาน การได้รับความยอมรับนับถือ ลักษณะงาน ความรับผิดชอบ และความก้าวหน้าในงาน 2) ปัจจัยค้ําจุน ได้แก่ เงินเดือน
โอกาสในการพัฒนาทักษะในงานความสัมพันธ์กับบุคลอื่น การบังคับบัญชา นโยบายและการบริหาร สภาพการทํางาน ชีวิตส่วนตัว และความมั่นคงในการ
ทํางาน มีจํานวน 52 ข้อ แต่ละคําถามใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทอันตรภาคชั้น (Interval Scale) โดยให้ผู้บริหารตัวแทนประกันชีวิต พิจารณาข้อความที่
ตรงกับความคิดเห็นตามข้อความว่าอยู่ในระดับใด ซึ่งจะมีคําตอบให้เลือก 5 ระดับ
ตอนที่ 3 เป็นคําถามที่เกี่ยวกับการบริหารทีมงานเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารตัวแทนประกันชีวิต บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) มี
ลักษณะเป็นแบบมาตรส่วนประเมินค่า ซึ่งผู้วิจัยได้สร้างขึ้นโดยดัดแปลงมาจากแนวคิดการบริหารทีมงานเชิงกลยุทธ์ของ Jobber and Lancaster (2009) และ
ศูนย์ฝึกอบรมตัวแทนไอเอ็นจี บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) (2556) ซึ่งองค์ประกอบบริหารทีมงานเชิงกลยุทธ์ ประกอบด้วย 1) การสรร
หาและการคัดเลือก 2) การเป็นผู้ฝึกอบรมตัวแทน 3) การสร้างแรงจูงใจสู่ความสําเร็จ และการควบคุม ดูแลและติดตามผล มีจํานวน 20 ข้อ แต่ละคําถามใช้
ระดับการวัดข้อมูลประเภทอันตรภาคชั้น (Interval Scale) โดยให้ผู้บริหารตัวแทนประกันชีวิต พิจารณาข้อความที่ตรงกับการปฏิบัติของผู้บริหารตัวแทนตาม
ข้อความว่าอยู่ในระดับใด ซึ่งจะมีคําตอบให้เลือก 5 ระดับ
ตอนที่ 4 เป็นคําถามที่เกี่ยวกับการรับรู้ถึงผลการดําเนินงานของผู้บริหารตัวแทนประกันชีวิต บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) มี
ลักษณะเป็นแบบมาตรส่วนประเมินค่า ซึ่งผู้วิจัยได้สร้างขึ้นโดยดัดแปลงมาจากแนวคิดการรับรู้ถึงผลการดําเนินงานของ Kaplan and Norton (1996),
Debrah (2000) และพสุ เดชะรินทร์ (2548) ประกอบด้วย 1) ด้านลูกค้า 2) ด้านกระบวนการภายใน 3) ด้านการเรียนรู้และการพัฒนา และ 4) ด้านการเงิน มี
จํานวน 16 ข้อ แต่ละคําถามใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทอันตรภาคชั้น (Interval Scale) โดยให้ผู้บริหารตัวแทนประกันชีวิต พิจารณาข้อความที่ตรงกับความ
คิดเห็นตามข้อความว่าอยู่ในระดับใด ซึ่งจะมีคําตอบให้เลือก 5 ระดับ
ตอนที่ 5 เป็นการแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของผู้ตอบแบบสอบถาม
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3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
การวิจัยเรื่องนี้ เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive research) และการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey research) โดยมุ่งศึกษาแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานและการบริหารทีมงานเชิงกลยุทธ์ที่มีความสัมพันธ์กับการรับรู้ถึงผลการดําเนินงานของผู้บริหารตัวแทน บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต
จํากัด (มหาชน) ได้แก่
3.1 ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary data) ได้จากการใช้แบบสอบถามเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจํานวน 200 คน
3.2 ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary data) ได้จากการศึกษาค้นคว้าจากข้อมูลที่มีผู้รวบรวมไว้ทั้งหน่วยงานของภาครัฐบาล และภาคเอกชน
4. การวิเคราะห์ข้อมูล
ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด สถานที่ปฏิบัติงาน (จังหวัด) ระยะเวลาการเป็นตัวแทนประกันชีวิต
จํานวนตัวแทนในทีมงาน และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน วิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพื่ออธิบายลักษณะของข้อมูล และลักษณะการกระจายของข้อมูลที่ทําการศึกษา
ตอนที่ 2-3-4 วิเคราะห์ข้อมูลแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน การบริหารทีมงานเชิงกลยุทธ์ และการรับรู้การดําเนินงานของผู้บริหารตัวแทน
บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) วิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

3. ผลการศึกษาและอภิปรายผล
ระดับความคิดเห็น ต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของผู้บริหารตัว แทนพบว่า 1) ปัจจัยจูง ใจ ทั้ง 6 ด้าน โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านโอกาสในการพัฒนาทักษะในงาน มีค่ามากที่สุด รองลงมาคือ ด้านความสําเร็จ ด้านลักษณะงาน ด้านความ
รับ ผิดชอบ ด้านการได้รับความยอมรับ นับถือและด้านความก้าวหน้าในงาน และ 2) ปัจจัยค้ําจุน ทั้ง 7 ด้าน โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านความสัมพันธ์กับบุคคลอื่น มีมากที่สุด รองลงมาคือ ด้านสภาพการทํางาน ด้านการบังคับบัญชา ด้านความมั่นคง
ในการทํางาน ด้านนโยบาย และการบริหาร ด้านชีวิตส่วนตัว และด้านเงินเดือน สําหรับระดับความคิดเห็นต่อการบริหารทีมงานเชิงกลยุทธ์ของ
ผู้บริหารตัวแทนพบว่า ปัจจัยการบริหารทีมงานเชิงกลยุทธ์ ทั้ง 4 ด้าน โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า การควบคุม ดูแล
และติดตาม มีค่ามากที่สุด รองลงมาคือ การเป็นผู้ฝึกอบรมตัวแทน การสร้างแรงจูงใจสู่ความสําเร็จ และการสรรหาและการคัดเลือก สําหรับระดับ
ความคิดเห็นต่อการรับรู้การดําเนินงานของผู้บ ริหารตัวแทนพบว่า ปัจจัยการรับ รู้ถึงผลการดําเนิน งาน ทั้ง 4 ด้าน โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้า น พบว่า ด้านลูกค้า และด้า นการเรีย นรู้และการพัฒนา มีมากที่สุด เท่ากัน รองลงมาคือ ด้านกระบวนการภายใน และด้า น
การเงิน
ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า 1) ปัจจัยจูงใจโดยรวม มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการรับรู้การดําเนินงานของผู้บ ริหารตัวแทนบริษัท
เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) โดยรวมอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยด้านความสําเร็จของงาน การได้รับความยอมรับนับ
ถือ ลัก ษณะงาน ความรับ ผิด ชอบ ความก้า วหน้า ในงาน และโอกาสในการพัฒ นาทัก ษะในงานที่แ ตกต่า งกัน มีค วามสัม พัน ธ์กับ การรับ รู้ก าร
ดํา เนิน งานของผู้บ ริหารตัว แทนบริษัท เอฟดับ บลิวดี ประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) อย่า งมีนัย สําคัญ ทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ 2) ปัจจัย ค้ําจุน
โดยรวม มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการรับรู้การดําเนินงานของผู้บริหารตัวแทนบริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) โดยรวมอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยด้านเงินเดือน ความสัมพันธ์กับบุคคลอื่น การบังคับบัญชา นโยบาย และการบริหาร สภาพการทํางาน ชีวิต
ส่วนตัว และความมั่นคงในการทํางานที่แตกต่างกันมีความสัมพันธ์กับการรับรู้การดําเนินงานของผู้บริหารตัวแทนบริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต
จํากัด (มหาชน) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานที่ว่าแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ได้แก่ ปัจจัยจูงใจ และปัจจัยค้ํา
จุนมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการรับรู้การดําเนินงาน
นอกจากนี้ พบว่า การบริหารทีมงานเชิงกลยุทธ์โดยรวม มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการรับรู้การดําเนินงานของผู้บริหารตัวแทนบริษัท
เอฟดับ บลิว ดี ประกัน ชีวิต จํ า กัด (มหาชน) โดยรวมอย่า งมีนัย สํา คัญ ทางสถิติที่ร ะดับ 0.01 โดยด้า นการสรรหาและการคัด เลือ ก การเป็น ผู้
ฝึกอบรมตัวแทน การสร้างแรงจูงใจสู่ความสําเร็จ และการควบคุม ดูแลและติดตามที่แตกต่างกันมีความสัมพันธ์กับการรับรู้การดําเนินงานของ
ผู้บ ริหารตัว แทนบริษัท เอฟดับ บลิวดี ประกัน ชีวิต จํากัด (มหาชน) อย่างมีนัย สํา คัญทางสถิติที่ร ะดับ 0.01 ดัง นั้น จึง ยอมรับ สมมติฐ านที่ว่า การ
บริห ารทีม งานเชิง กลยุท ธ์ ด้า นการสรรหาและการคัด เลือ ก การเป็น ผู้ฝึก อบรมตัว แทน การสร้างแรงจูง ใจสู่ค วามสําเร็จ การควบคุม ดูแ ลและ
ติดตามผล มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการรับรู้การดําเนินงาน
อภิปรายผล
จากสมมติฐ านที่ 1 แรงจูงใจในการปฏิบัติง าน ได้แก่ ปัจจัย จูงใจ และปัจจัย ค้ําจุนมีค วามสัม พันธ์ท างบวกกับการรับ รู้การดํา เนินงาน
ผลการวิจัยพบว่า แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของผู้บริหารตัวแทน บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) ทั้งด้านปัจจัยจูงใจ และปัจจัย
ค้ําจุนมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการรับรู้การดําเนินงาน ซึ่งมีความสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัย โดยเฉพาะปัจจัยจูงใจด้านความสําเร็จของงาน
มีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับสูงกับการรับรู้การดําเนินงาน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า เมื่อผู้บริหารตัวแทนประกันชีวิตสามารถปฏิบัติงานได้บรรลุ
เป้าหมายที่องค์กรกําหนดไว้ และเกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงานนั้น ก็จะเป็นสิ่งที่ช่วยนํากลยุทธ์ขององค์กรไปสู่การปฏิบัติ โดยอาศัยการวัด
หรือการประเมินที่ครอบคลุมมิติในด้านการจัดการ 4 มุมมอง ได้แก่ ด้านการเงิน ด้านลูกค้า ด้านกระบวนการปฏิบัติงานภายใน และด้านการ
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เรียนรู้และพัฒนา ซึ่งจะช่วยทําให้องค์ก รเกิดความสอดคล้อ งเป็นอันหนึ่ง อัน เดีย วกันและมุ่ง เน้นในสิ่ง ที่มีค วามสําคัญ ต่อความสํา เร็จขององค์ก ร
(Kaplan and Norton, 1996) นอกจากนี้ยังพบว่า ปัจจัยค้ําจุนด้านการบังคับบัญชามีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับปานกลางกับการรับรู้การ
ดําเนินงาน ซึ่งสามารถอภิปรายได้ว่า การที่ผู้บริหารตัวแทนมีความสามารถในการบริหารตัวแทนซึ่งเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาในทีมงานของตนเอง ด้วย
การช่วยแก้ไขปัญหาให้กับตัวแทนในทีมงาน รวมทั้งการให้คําแนะนําในการทํางานและสอนงาน อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้ตัวแทนในทีมงานสามารถ
แสดงความคิดเห็นและรับฟังความคิดเห็นของตัวแทนในทีมงาน จะเป็นสิ่งที่ช่วยให้องค์กรเกิดความได้เปรียบจากตัวแทนประกันชีวิตที่มีการเรียนรู้
และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ (Hsu and Pereira, 2008) นอกจากนี้ยังพบว่า ผลการวิจัยในครั้งมีความสอดคล้องกับการศึกษาของรุ่งณภา (2552) ที่
พบว่า แรงจูง ใจในการปฏิบัติง านที่ส่ง ผลต่อการทํา งานเป็นทีม ที่มีประสิทธิภาพ มี 6 ด้า น ได้แ ก่ ความสัม พันธ์ระหว่างบุค คล นโยบายและการ
บริหาร ความมั่นคงในการปฏิบัติงาน ความก้าวหน้า สภาพการปฏิบัติงาน และลักษณะงานที่ปฏิบัติ
จากสมมติฐ านที่ 2 การบริห ารทีม งานเชิง กลยุท ธ์ ด้า นการสรรหาและการคัด เลือ ก การเป็น ผู้ฝึก อบรมตัว แทน การสร้า งแรงจูง ใจสู่
ความสําเร็จ การควบคุม ดูแลและติดตามผล มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการรับรู้การดําเนินงาน ผลการวิจัยพบว่า การบริหารทีมงานเชิงกลยุทธ์ของ
ผู้บ ริหารตัวแทน บริษัท เอฟดับ บลิวดี ประกัน ชีวิต จํากัด (มหาชน) มีความสัม พันธ์ทางบวกกับการรับ รู้การดํา เนินงาน ซึ่ง มีความสอดคล้องกับ
สมมติฐานการวิจัย โดยเฉพาะปัจจัยการบริหารทีมงานเชิงกลยุทธ์ด้านการควบคุม ดูแลและติดตามมีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับสูงกับการรับรู้การ
ดําเนินงาน ทั้งนี้อาจเป็นขั้นตอนการควบคุม ดูแล และติดตามผล นั้นเป็นขั้นตอนที่สําคัญ เพราะกระบวนการการสรรหาและการคัดเลือก การเป็นผู้
ฝึกอบรมตัวแทน และการสร้างแรงจูงใจสู่ความสําเร็จ นั้นจะไม่ประสบความสําเร็จถ้าขาดกระบวนการควบคุม ดูแล และติดตามผลงานตัวแทน
ประกันชีวิต ซึ่งผู้บ ริหารตัวแทนประกันชีวิตส่วนใหญ่มักคิดว่าการจะดําเนินการในขั้นนี้ไ ด้นั้น ต้องใช้ศ าสตร์แ ละเครื่องมือประกอบการทํางานที่
ค่อนข้างวุ่นวาย และเป็นเทคนิคซับซ้อน ซึ่งผลการวิจัยในครั้งนี้มีความสอดคล้องกับการศึกษาของทัศนีย์วรรณ (2554) ที่พบว่า ประสิทธิภาพการ
ส่งเสริมการขาย ด้านการประชุมทางการขาย มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับผลการดําเนินงานโดยรวม ด้านการเงิน ด้านลูกค้า และด้าน
กระบวนการภายใน

4. สรุปผล
แรงจูง ใจในการปฏิบัติง านและการบริหารทีม งานเชิงกลยุทธ์มีค วามสัม พันธ์ท างบวกกับ การรับ รู้การดําเนิน งานของผู้บ ริห ารตัว แทน
บริษัท เอฟดับ บลิวดี ประกัน ชีวิต จํากัด (มหาชน) ผลลัพธ์ที่ไ ด้จากการวิจัย สามารถนํา ไปพัฒนาศัก ยภาพการบริหารธุร กิจ ประกันภัย ด้า นการ
ประกันชีวิต และปรับปรุงการบริหารทีมงานเชิงกลยุทธ์ เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน ด้วยการประยุกต์ใช้กลยุทธ์การ
บริหารทีมงานเชิงกลยุทธ์ในด้านต่างๆ ให้มีความเหมาะสม ซึ่งการกระทําดังกล่าวจะสามารถส่งผลทําให้ผลการดําเนินของธุรกิจมีความได้เปรียบ
ทางการแข่งขัน และผู้บริหารตัวแทนประกันชีวิต สามารถนําเอาข้อมูลที่ได้จากการวิจัยไปใช้เป็นแนวทางในการกําหนดกลยุทธ์การบริหารทีมงาน
เชิง กลยุท ธ์ โดยการนํา วิธีก ารดัง กล่า วไปปรับ ใช้ใ นองค์ก ร อัน จะนํา ไปสู่ก ารบริห ารงาน และการปฏิบัติง านได้อ ย่า งมีป ระสิท ธิภ าพ บรรลุต าม
วัตถุประสงค์หรือนโยบายขององค์กร
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บทคัดย่อ
การวิ จั ยครั้ งนี้ มี วั ตถุ ป ระสงค์ เพื่ อศึ กษาปั จจั ย ที่ ส่ งผลต่ อการพั ฒนาบั ณ ฑิ ตสาขาการบริ หารทรั พยากรมนุ ษย์ ตอบสนองความต้ องการ
ผู้ประกอบการสู่มาตรฐานอาเซียน การดําเนินการวิจัยมี 4 ขั้นตอน ได้แก่ 1) ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยและเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อกําหนดกรอบแนวคิด
ในการวิจยั 2) กําหนดกลุ่มตัวอย่าง สร้างเครื่องมือ และตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ3)เก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลและ 4) ผลการศึกษา และนําเสนอ
ข้อมูลการวิจัยครั้งนี้ศึกษาเฉพาะผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหารในเขตภาคกลาง จํานวน 6,987 บริษัท (กรมโรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม, 2555) ซึ่ง
กําหนดกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา มีดังนี้ 1)การวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลสําคัญ (Key informant) ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง
(Purposive sampling) 2)การวิจัยเชิงปริมาณ กลุ่มตัวอย่างศึกษาเฉพาะผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหารในเขตภาคกลาง จํานวน 440 คน โดยใช้วิธีการ
สุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage random sampling) ผลการศึกษาพบว่า 1) โมเดลสมการเชิงโครงสร้างที่ผู้วิจัยพัฒนามีความสอดคล้อง
กลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 2) คุณลักษณะบัณฑิตตอบสนองความต้องการผู้ประกอบการสู่มาตรฐานอาเซียน ได้รับอิทธิพลทางตรงมาจาก 2 ตัวแปร คือ
ตัวแปรปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรมอาหาร (ค่าอิทธิพลทางตรงเท่ากับ 0.04) และตัวแปรการเตรียมความพร้อมการบัณฑิตสาขา
การบริหารทรัพยากรมนุษย์เพื่อก้าวสู่มาตรฐานอาเซียน(ค่าอิทธิพลทางตรงเท่ากับ 0.07)
คําสําคัญ: การพัฒนา บัณฑิตสาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ การเตรียมความพร้อมบัณฑิต คุณลักษณะบัณฑิตที่ตอบสนองความต้องการผูป้ ระกอบการ

Abstract
The objective of this research was to study factors affecting the development of students in human resource
management for need entrepreneurs to ASEAN Standardization. Research methodology was divided into 4 phases. Phase 1 conceptual
studies, theory, research, and related documents to define the concept framework for research. Phase 2 define a sample, build tools
and quality control tools. Phase 3 collecting data, Analysis and Phase4Study results and Presentation. Study of industrial enterprises in
the central zone of 6,987 companies. Define a samples used in the study were as follows: 1) Qualitative research collecting data from
key informant to use purposive sampling method. 2) Quantitative research study by using survey research with 440 to use multi-stage
random sampling. The research findings showed that 1) the structural equation model complies with empirical data. Students were for
need entrepreneurs to ASEAN standards had a direct effect. The variable factors were related to the food industry business
entrepreneurs (DE= 0.04).And variables designed to prepare students in human resources management to step into ASEAN standards
(DE= 0.07).
Keywords: Development, Student in human resource management, Preparing graduate,
Graduate of style to meet the entrepreneurs.

1. บทนํา
พุทธศักราช 2558 ประเทศไทยจะต้องก้าวเข้าสู่การรวมตัว เป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เพื่อให้ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
อยู่อย่างสันติสุข มีความมั่นคง และสามารถแข่งขันกับภูมิภาคอื่นๆ ได้ ตลอดจนอยู่ร่วมกันในสังคมที่เอื้ออาทร โดยเน้นความร่วมมือในด้านต่างๆ 3 เสาหลัก
คือ ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (2554) ได้เล็งเห็นความสําคัญในการที่ประเทศไทยจะเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ “ประชาคมอาเซียน” จึงเตรียมความพร้อมประชากร ในทํานอง
เดียวกัน ดิลก (2554) กล่าวถึง ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ได้ส่งผลทั้งทางตรงและทางอ้อมของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ประเทศไทย มีการเคลื่อนย้าย
แรงงานด้านทักษะทั่วทั้งภูมิภาคอาเซียน ในมิติดังกล่าวส่งผลต่องานด้านทรัพยากรมนุษย์ในประเทศไทย จะเกิดสถานการณ์ต่างๆ ได้แก่ การโยกย้าย
แรงงานที่มีทักษะสูงจากไทยไปยังประเทศอาเซียน และจากประเทศอาเซียนมายังประเทศไทย การแข่งขันด้านแรงงานมีความรุนแรงมากขึ้น โอกาสการ
จ้างงานของนายจ้างมีทางเลือกมากกว่าเดิม โอกาสการจ้างงานค่าจ้างที่ถูกลงกว่าเดิม ช่องว่างความแตกต่างของศักยภาพของแรงงานที่ใช้ทักษะ ทําให้เกิด
จากการแข่งขันการจ้างงานที่รุนแรง จึงทําให้แรงงานจะต้องพัฒนาตัวเอง เพื่อให้เกิดศักยภาพ และความสามารถที่หลากหลายโดดเด่นกว่า “ผู้อื่น”
สอดคล้องกับตลาดแรงงาน ต้องการบุคลากรในด้านการบริหารทรัพยากรมนุ ษย์ ที่มีทักษะและความสามารถสู งกว่าที่เคยเป็นมา ทั้ งในด้านความรู้
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ความสามารถ ที่ส่งผลต่อการทํางานนักทรัพยากรมนุษย์มีความจําเป็นอย่างยิ่งต่อองค์การ ทําให้การดําเนินงานบรรลุผลสําเร็จตามเป้าหมายขององค์การ
ซึ่งต้องอาศัยกําลังคน จําเป็นอย่างยิ่งในการบริหาร เพื่อให้ได้บุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ เหมาะสมเข้ามาปฏิบัติงานในองค์การ จะส่งผลต่อความ
เจริญเติบโตขององค์การ สร้างความพึงพอใจให้กับผู้ปฏิบัติงานในองค์กร และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด (เอกชัย, 2554)
ปัจจุบันการพัฒนาบัณฑิตด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ยังไม่สามารถสนองความต้องการของผู้ประกอบการ ฉะนั้นสถาบันการศึกษา
จัดทําหลักสูตรการบริหารทรัพยากรมนุษย์ควรได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชน ภาครัฐ และผู้ท่ีเกี่ยวข้องจากข้อมูลข้างต้นคณะผู้วิจัย สนใจศึกษาปัจจัยที่
ส่งผลต่อการพัฒนาบัณฑิต สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ เพื่อตอบสนองความต้องการผู้ประกอบการสู่มาตรฐานอาเซียน กรณีศึกษากลุ่มอุตสาหกรรม
อาหาร ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาบัณฑิตสาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ซึ่งมีผลต่อคุณลักษณะบัณฑิตตอบสนองความ
ต้องการของผู้ประกอบการสู่มาตรฐานอาเซียน และเอกสารที่เกี่ยวข้องได้แก่ 1) หลักสูตรการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 2) การเตรียมความพร้อมของบัณฑิต
สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์เพื่อก้าวสู่มาตรฐานอาเซียนและ 3) คุณลักษณะบัณฑิตตอบสนองความต้องการผู้ประกอบการสู่มาตรฐานอาเซียน

2. วิธีการศึกษา
การดําเนินการวิจัยมี 4 ขั้นตอนได้แก่ 1) ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยและเอกสารที่เกี่ยวข้อง เพื่อกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย 2) กําหนด
กลุ่มตัวอย่าง สร้างเครื่องมือ และตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 3) เก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และ 4) ผลการศึกษา และนําเสนอข้อมูล
1) ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยและเอกสารที่เกี่ยวข้อง เพื่อกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย
โดยคณะผู้วิจัยทําการศึกษาหลักสูตรการบริหารทรัพยากรมนุษย์การเตรียมความพร้อมของบัณฑิตสาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์เพื่อก้าวสู่
มาตรฐานอาเซียน และคุณลักษณะบัณฑิตตอบสนองความต้องการผู้ประกอบการสู่มาตรฐานอาเซียน
2) กําหนดกลุ่มตัวอย่าง สร้างเครื่องมือ และตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
ศึกษาเฉพาะผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหารในเขตภาคกลาง จํานวน 6,987 บริษัท (กรมโรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม, 2555) ซึ่ง
กําหนดกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา มีดังนี้ 1) การวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลสําคัญ (Key informant) ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง
(Purposive sampling) 2) การวิจัยเชิงปริมาณ กลุ่มตัวอย่างศึกษาเฉพาะผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหารในเขตภาคกลาง จํานวน 440 คน โดยใช้
วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage random sampling) นอกจากนี้สร้างเครื่องมือจากการศึกษาวรรณกรรม นิยามศัพท์เมื่อสร้างเสร็จ
แล้วนําแบบสอบถามให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจความสอดคล้องระหว่างข้อคําถามกับวัตถุประสงค์หรือนิยาม (Index of items objective congruency : IOC)
ข้อคําถามแต่ละข้อมีค่าตั้งแต่ 0.5 และค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม (Reliability) มีค่าเท่ากับ 0.745
3) เก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูล โดยขอหนังสืออนุญาตแจกแบบสอบถามจากมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ เพื่อแสดงต่อกลุม่ ตัวอย่าง ผูว้ จิ ยั รับ
แบบสอบถามกลับคืน ทําการตรวจสอบและแยกเฉพาะฉบับสมบูรณ์ตามจํานวนกลุ่มตัวอย่างที่กําหนดไว้ จากนั้นดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์
โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป
สถิติที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าความเบ้ ค่าความโด่งตรวจสอบความสอดคล้องและกลมกลืน
ของโมเดลตามสมมติฐานกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยใช้โปรแกรมลิสเรล 8.80 (LISREL 8.80) Serial Number : LP880-SMR59-93453 โดยการประมาณ
ค่าพารามิเตอร์โดยวิธีไลด์ลิฮูดสูงสุด (Maximum likelihood estimate : ML)

3. ผลการศึกษาและอภิปรายผล
ส่วนที่ 1 ลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ดําเนินธุรกิจรูปแบบบริษัท จํากัดคิดเป็นร้อยละ 81 มีจํานวนพนักงานตั้งแต่ 201 คนขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ 39.5 เป็นธุรกิจ
ขนาดกลางคิดเป็นร้อยละ 40.2 สถานที่ประกอบการอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครคิดเป็นร้อยละ 32.4 และมีระยะเวลาในการดําเนินธุรกิจ 16 ปีขึ้นไป คิดเป็น
ร้อยละ 50.4
ส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การพัฒนาบัณฑิตสาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์เพื่อตอบสนองความต้องการ
ผู้ประกอบการสู่มาตรฐานอาเซียน กรณีศึกษากลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร
ตัวแปร

Mean
4.05
4.10
4.18
4.29
4.05
4.08
4.12

ด้านความรู้
ด้านทักษะ
ด้านบุคลิกอุปนิสยั
ด้านการเป็นคนดี
ด้านการเป็นคนเก่ง
ด้านความสามารถ
รวม

S.D.
.78
.82
.72
.68
.75
.72
.74

การแปรผล
มาก
มาก
มาก
มากที่สุด
มาก
มาก
มาก

พบว่าการพัฒนาบั ณฑิ ตสาขาบริ หารทรัพยากรมนุษ ย์เ พื่อตอบสนองความต้องการผู้ ประกอบการสู่มาตรฐานอาเซีย น กรณี ศึกษากลุ่ ม
อุตสาหกรรมอาหารโดยรวมค่าเฉลี่ยระดับมากมีค่าเท่ากับ 4.12 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการเป็นคนดีค่าเฉลี่ยระดับมากที่สุด มีค่าเท่ากับ
4.29 รองลงมาด้านบุคลิกอุปนิสัย มีค่าเท่ากับ 4.18 และด้านทักษะ มีค่าเท่ากับ 4.62 ส่วนที่มีค่าน้อยที่สุด คือ ด้านความรู้ และด้านการเป็นคนเก่งมีค่า
เท่ากับ 4.05ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของสุพิน (2554) ศึกษารูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมคนดีสู่สังคม โดยใช้กระบวนการกัลยาณมิตร พบว่ามี
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ขั้น ตอนดั ง นี้ ขั้ น ตอนที่ 1ศึ ก ษาสภาพปัญ หา และความต้อ งการ กระบวนการการจั ด การเรี ย นรู้ ขั้ น ตอนที่ 2 ระดมพลั ง ความคิ ด ร่ ว มออกแบบ
กระบวนการจัดการ การเรียนรู้ ขั้นตอนที่ 3 ร่วมพิจารณา สังเคราะห์ รวบรวมและประมวลข้อมูลจัดรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมคนดีสู่สังคม
ขั้นตอนที่ 4 วางแผน ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่ทําให้เด็กเกิดพฤติกรรมคนดีสู่สังคมตามคุณลักษณะด้านกัลยาณมิตร ขั้นตอนที่ 5 การดําเนินการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมคนดีสู่สังคมโดยใช้กระบวนการกัลยาณมิตร ขั้นตอนที่ 6 การสังเกตพฤติกรรมและประเมินผลพฤติกรรมก่อนและหลังการ
จัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมคนดีสู่สังคมโดยการใช้กระบวนการกัลยาณมิตรและสอดคล้องกับงานวิจัยของพระมหาบุญทัน (2552) การศึกษาคุณลักษณะด้าน
บุคลิกภาพของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามทัศนะของครูผู้สอนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 4 พบว่า คุณลักษณะด้าน
บุคลิกภาพของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามทัศนะของครูผู้สอน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 4 โดยรวมอยู่ในระดับมาก
ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ความสอดคล้องกลมกลืนของโมเดลสมการเชิงโครงสร้างการพัฒนาบัณฑิตสาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์เพื่อ
ตอบสนองความต้องการผู้ประกอบการสู่มาตรฐานอาเซียน กรณีศึกษากลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร กับข้อมูลเชิงประจักษ์ ผลการวิเคราะห์ความสอดคล้อง
กลมกลืนของโมเดลกับข้อมูลเชิงประจักษ์โดยใช้การวิเคราะห์โมเดลสมการเชิงโครงสร้างภายหลังการปรับปรุงโมเดลจากการปรับค่าความคลาดเคลื่อนที่มี
ความสัมพันธ์กันตามข้อเสนอแนะของค่าดัชนีการปรับ (Modification indices: M.I.) จนกระทั่งได้โมเดลสุดท้ายที่ดัชนีชี้วัดความสอดคล้องทุกตัวผ่านเกณฑ์ที่
กําหนด ผู้วิจัยได้ผลลัพธ์ของโมเดลสุดท้าย ดังภาพ 1 ซึ่งพบว่าโมเดลมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยมีค่าดัชนีวัดความสอดคล้อง
กลมกลืนทุกตัวผ่านเกณฑ์ที่กําหนดดังนี้ คือ ค่า Chi-square= 54.30, P-value = 0.065 (โมเดลที่สอดคล้องกลมกลืน ผลการวิเคราะห์จะต้องไม่มีนัยสําคัญ
ทางสถิติ นั่นหมายความว่า โมเดลที่พัฒนาขึ้นกับข้อมูลเชิงประจักษ์ไม่มีความแตกต่างกัน) ค่า Chi-square/df = 1.36 (ต่ํากว่า 3.00), ค่าดัชนีวัดระดับความ
กลมกลืน (Goodness of fit index: GFI) = 0.98 (มากกว่า 0.90), ค่าดัชนีค่าความคลาดเคลื่อนในการประมาณค่าพารามิเตอร์ (Root mean square error
of approximation: RMFEA) = 0.03 (ต่ํากว่า 0.05), ค่าดัชนีวัดความสอดคล้องเชิงสัมพัทธ์ (Normal fit index: NFI) = 0.98 (มากกว่า 0.90), ค่าดัชนีวัด
ระดับความสัมพันธ์ (Relative fit index: RFI) = 0.97 (เข้าใกล้ 1), ค่าดัชนีกําหนดความเหมาะสมของกลุ่มตัวอย่าง (Critical N: CN) = 491.91 (มากกว่า 200)
และเมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์เส้นทาง (Path coefficients) ซึ่งเป็นค่าแสดงอิทธิพลของตัวแปรแฝงต่างๆ ในโมเดล พบว่า ความสัมพันธ์ทุกเส้นของตัวแปรมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของอารัตสะ (2548) พัฒนาเกณฑ์คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ของคณะ
ครุศาสตร์ในสถาบันราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ พบว่าตัวบ่งชี้คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ประกอบด้วย ด้านความรู้ความสามารถ ด้านทักษะ ด้านเจตคติ
ด้านคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณครู
ประเภทธุรกิจ
คนเก่ง

(Type)

(Size)
สถานที่ตั้ง
(Place)
จํานวนพนักงาน
(Employee)

(Smart)

0.47

ขนาดธุรกิจ
0.86

0.04

ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง

0.14

กับผู้ประกอบการ

0.98

(Personnel)

คุณลักษณะบัณฑิต
ตอบสนองความต้องการสู่

0.52

มาตรฐานอาเซียน

ระยะเวลาใน

(Graduate)

การดําเนินงาน
(Time)
ด้านความรู้
(Know)
ด้านทักษะ
(Skill)
ด้านอุปนิสัย
(Personnel)

0.81

0.75

0.95
0.74

มีความสามารถ
(Able)
การเตรียมความพร้อมของ

0.76

บัณฑิตสาขาการบริหาร

0.83

ทรัพยากรมนุษย์เพื่อก้าวสู่
มาตรฐานอาเซียน

ภาพที่ 1 ค่าสัมประสิทธิ์เส้นทาง (Path coefficients) ของโมเดลสมการเชิงโครงสร้างการพัฒนาบัณฑิต
สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์เพื่อตอบสนองความต้องการผู้ประกอบการสู่มาตรฐานอาเซียน
กรณีศึกษากลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร
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ส่วนที่ 4 ผลการวิเ คราะห์อิท ธิพลทางตรง และอิทธิพลทางอ้อ มของตัวแปรต่า งๆ ตามแบบจําลองในโมเดลสมการเชิง โครงสร้า งการ
พัฒนาบัณฑิตสาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์เพื่อตอบสนองความต้องการผู้ประกอบการสู่มาตรฐานอาเซียน กรณีศึกษากลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร
ผลการวิเคราะห์อิทธิพลของตัวแปรต่างๆ ในโมเดล พบว่า ตัวแปรต่างๆ ในโมเดลมีความสัมพันธ์ทุกเส้นอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ โดย
ตัวแปรคุณลักษณะบัณฑิตตอบสนองความต้องการสู่มาตรฐานอาเซียน ได้รับ อิทธิพลทางตรงมาจาก 2 ตัวแปร คือ ตัวแปรปัจจัยที่เ กี่ยวข้องกับ
ผู้ป ระกอบการธุร กิจ อุต สาหกรรมอาหาร (ค่า อิท ธิพ ลทางตรงเท่า กับ 0.04) และตัว แปรการเตรีย มความพร้อ มการบัณ ฑิต สาขาการบริห าร
ทรัพยากรมนุษย์เพื่อก้าวสู่มาตรฐานอาเซียน (ค่าอิทธิพลทางตรงเท่ากับ 0.95)

ตัวแปรตาม
Graduate

อิทธิพล
TE

ตัวแปรทํานาย
Personal
0.04

Entrep
0.95

* P< 0.05

หมายเหตุ : TE = อิทธิพลรวม (Total Effect)

4. สรุปผล
กลุ่ม ตัว อย่า งส่ว นใหญ่ดํา เนิน ธุร กิจ รูป แบบบริษัท จํา กัด มีจํา นวนพนัก งานตั้ง แต่ 201 คนขึ้น ไป เป็น ธุร กิจ ขนาดกลางสถานที่
ประกอบการอยู่ใ นเขตกรุง เทพมหานคร และมีร ะยะเวลาในการดําเนินธุร กิจ 16 ปีขึ้น ไปการพัฒ นาบัณ ฑิต สาขาบริห ารทรัพยากรมนุษ ย์เ พื่อ
ตอบสนองความต้องการผู้ประกอบการสู่มาตรฐานอาเซียน กรณีศึกษากลุ่ม อุตสาหกรรมอาหาร ได้รับ อิทธิพลทางตรงมาจาก ปัจจัย ที่เ กี่ย วข้อง
กับผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรมอาหาร และการเตรียมความพร้อมการบัณฑิตสาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์เพื่อก้าวสู่มาตรฐานอาเซียน
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การสร้างกระบวนการเรียนรู้ในการวิจยั เชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมให้กับเยาวชนเกี่ยวกับการจัดการ
การใช้ประโยชน์ของของป่า ในบริเวณพืน้ ที่อุทยานแห่งชาติเขาปู-่ เขาย่า อําเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง
A Learning Process Construction for Youth on Participatory Action Research about
Non-timber Forest Products Utilization Management in the Area Around Khao Pu-Khao Ya
National Park, Sribunphot District, Phatthalung Province.
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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ในการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมให้กับเยาวชนในพื้นที่ตําบลเขาปู่ อําเภอศรี
บรรพต จังหวัดพัทลุง โดยสร้างการเรียนรู้ในด้านกระบวนการวิจัย การใช้เครื่องมือเพื่อเก็บข้อมูล ตลอดจนการเก็บ วิเคราะห์ สรุปและนําข้อมูลไปใช้
ประโยชน์ให้กับชุมชน ผลการสร้างกระบวนการเรียนรู้ในการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมให้กับเยาวชน พบว่า เยาวชนเข้าใจกระบวนการวิจัยมาก
ขึ้น มีทักษะในการสร้างเครื่องมือวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล การนําข้อมูลมาวิเคราะห์ การใช้โปรแกรม ArcGIS 10 และเครื่อง GPS และการนําเสนอ
ข้อมูลต่อชุมชน ส่งผลให้เยาวชนเห็นความสําคัญและตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรในพื้นที่มากขึ้น
คําสําคัญ : ทีมวิจัยเยาวชน การมีส่วนร่วม วิจัยเชิงปฏิบัติการ

Abstract
The objective of this study was to create a learning process on participatory action research for youth in Khao Pu SubDistrict, Si Bunpot District, Phatthalung Province. The learning process was about research process, how to use research instruments
to collect data, data analysis, data summarizing, and how to use research data for the community. Results of the research showed
that the constructed learning process helped the participated youth to gain more understanding of the research process, attained
more skills in designing research instruments, data collection, data analysis, using ArcGIS 10 and GPS and presenting information to
the community. As a result, these youth were better aware of the importance and value of the resource in the area.
Keywords: Youth research team, Participation, Action research

1. บทนํา
ทรัพยากรป่าไม้ ถื อเป็นปัจจัยหนึ่ง ที่มีความจําเป็นต่อการดํ ารงชี วิตของมวลมนุษ ย์ มนุ ษย์สามารถใช้ประโยชน์จากทรั พยากรป่ าไม้ไ ด้
นานัปการ สามารถใช้เป็นวัสดุในการสร้างอาคารบ้านเรือน ใช้เป็นอาหาร ใช้ทํายารักษาโรค เป็นแหล่งกําเนิดต้นน้ําลําธาร ช่วยชะลอการไหลของน้ํา ช่วย
สร้างความชุ่มชื้นและควบคุมสภาวะอากาศ ช่วยให้ฝนตกต้องตามฤดูกาล ไม่เกิดความแห้งแล้ง ช่วยบรรเทาความรุนแรงของลมพายุทําให้บ้านเมืองรอด
พ้นจากวาตภัยได้ ช่วยป้องกันและควบคุมน้ําตามแม่น้ําไม่ให้สูงขึ้นอย่างรวดเร็วจนล้นฝั่งกลายเป็นอุทกภัย ช่วยป้องกันการกัดเซาะและพัดพาหน้าดิน
จากน้ําฝนและลมพายุโดยลดแรงปะทะลง การหลุดเลื่อนของดินจึงเกิดขึ้นน้อย และยังเป็นการช่วยให้แม่น้ําลําธารต่างๆ ไม่ตื้นเขิน อีกทั้งเป็นที่พักผ่อน
หย่อนใจอีกด้วย (กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม, 2550) อุทยานแห่งชาติเขาปู่-เขาย่า เป็นอุทยานแห่งชาติลําดับที่ 42 ของประเทศไทย มีลักษณะภูมิ
ประเทศที่อุดมสมบูรณ์ ซึ่งพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าไม้ มีภูเขาสลับซับซ้อนและที่สําคัญ มีพืชพรรณที่สามารถนํามาใช้ในการอุปโภคบริโภคมากมายหลาย
ชนิด เช่น สะตอ เนียง ผักกูด หน่อไม้ เป็นต้น (สํานักอุทยานแห่งชาติ ส่วนศึกษาและวิจัยอุทยานแห่งชาติ, 2551) ซึ่งมีชาวบ้านเข้าไปใช้ประโยชน์ด้าน
การเก็บหาของป่าในพื้นที่เขาปู่เป็นระยะเวลายาวนานนับแต่อดีต เช่น การเก็บพืช ผัก ผลไม้ สัตว์ และเห็ดมาใช้ในการบริโภคเป็นอาหารต่อการ
ดํารงชีวิตในแต่ละวัน การใช้ส่วนต่างๆ ของพืชในการสร้างเครื่องมือเครื่องใช้ เพื่อสร้างความสะดวกสบายต่อการประกอบอาชีพหรือการดํารงชีวิต การ
เก็บพืชสมุนไพรมาใช้ทําเป็นยารักษาโรค ใช้เป็นยาบํารุงร่างกาย จากการใช้ประโยชน์ดังกล่าว ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศ ทําให้ความ
หลากหลายของจํานวนทรัพยากรป่าไม้ลดลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งของป่าที่นํามาใช้เพื่อการอุปโภค บริโภค เนื่องจากชุมชนขาดความรู้และกระบวนการมี
ส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรดังกล่าว จากการสัมภาษณ์คุณจีระภา กลับเอียด เจ้าหน้าที่ของอุทยานแห่งชาติเขาปู่-เขาย่า (สัมภาษณ์, 10 สิงหาคม
2553) พบว่าชาวบ้านที่อาศัยอยู่รอบๆ พื้นที่ศึกษามีจํานวน 1,280 ครัวเรือน มีจํานวนประชากรประมาณ 16,453 คน ซึ่งประชากรบางส่วนมีความ
ต้องการใช้ทรัพยากรป่าไม้จากแหล่งทรัพยากรในพื้นที่ในด้านการเก็บหาของป่ามาอุปโภค บริโภคและขาย เพื่อเป็นแหล่งอาหาร ผลิตเครื่องมือเครื่องใช้
และเป็นแหล่งรายได้ให้กับครอบครัว จะเห็นได้ว่าปัจจุบันปริมาณการใช้ประโยชน์ในรูปของป่ามีปริมาณมากกว่าจากอดีตหลายเท่า ซึ่งอาจมีผลมาจาก
การเพิ่มขึ้นของจํานวนประชากร การเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจที่มีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว ประกอบกับความเจริญของสภาพชุมชน ก็ยิ่งทําให้ความ
ต้องการที่จะนําของป่าออกมาจากแหล่ งทรัพยากรเพิ่ มมากขึ้น ส่งผลกระทบให้ทรัพยากรป่าไม้ในรู ปของของป่ามี จํานวนลดลงอย่ างมาก ภายใน
ระยะเวลา 2-3 ปีที่ผ่านมา และคาดว่าในอนาคตอาจทําให้ทรัพยากรป่าไม้ในรูปของของป่าในพื้นที่ ไม่สามารถรองรับการใช้ประโยชน์ของชาวบ้านได้
ตามที่ต้องการ และของป่าบางชนิดอาจสูญพันธุ์ไป หากปล่อยให้สถานการณ์ดังกล่าวดําเนินต่อไปโดยขาดการสร้างความรู้ความเข้าใจและกระบวนการมี
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วันที่ 14-16 พฤษภาคม 2557

ส่วนร่วมของชาวบ้านในพื้นที่ต่อการจัดการทรัพยากรอย่างจริงจัง ท้ายที่สุดจะเกิดผลกระทบต่อความยั่งยืนของทรัพยากรในแง่ของการสร้างรายได้
ปริมาณอาหาร ปริมาณสมุนไพรที่ใช้รักษาโรค ของคนในพื้นที่โดยตรง
จึงมีความสนใจที่จะศึกษาการสร้างกระบวนการเรียนรู้ในการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมให้กับเยาวชนในพื้นที่ตําบลเขาปู่ อําเภอศรี
บรรพต จังหวัดพัทลุง เพื่อนําผลการศึกษามาใช้ในการวางแนวทางการจัดการทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่เขาปู่ และสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับชาวบ้านใน
พื้นที่ อันจะก่อให้เกิดความยั่งยืนของทรัพยากรป่าไม้และของป่าในพื้นที่ต่อไป
1.1 วัตถุประสงค์
เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ในการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมให้กับเยาวชนในพื้นที่ตําบลเขาปู่ อําเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง
เกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรในพื้นที่
1.2 ขอบเขตการวิจัย
1) ขอบเขตด้านพื้นที่ ศึกษาเฉพาะในเขตพื้นที่ตําบลเขาปู่ 11 หมู่บ้าน มีพื้นที่รวมทั้งหมดประมาณ 75 ตารางกิโลเมตร ในเขตรอบพื้นที่
อุทยานแห่งชาติเขาปู่-เขาย่า
2) ขอบเขตด้านเนื้อหา สร้างการเรียนรู้ในด้านการทําวิจัยให้กับเยาวชนเกี่ยวกับ การใช้เครื่องมือเพื่อเก็บข้อมูลอย่างเร่งด่วน ตลอดจนการ
เก็บ วิเคราะห์ สรุป และนําข้อมูลไปใช้ประโยชน์ให้กับชุมชน
3) ขอบเขตด้านเวลา ระยะเวลาในการศึกษา 10 เดือน ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2554 ถึงเดือนพฤษภาคม 2555
4) ขอบเขตด้านประชากร ประชากรในตําบลเขาปู่ จํานวน 11 หมู่บ้าน จํานวน 171 ครัวเรือน

2. วิธีการศึกษา
การสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้กับเยาวชนโดยกระบวนการมีส่วนร่วมในการวิจัยเชิงปฏิบัติการ แบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ขั้นการเตรียมการวิจัย
เบื้องต้นและขั้นการดําเนินการวิจัยแบบมีส่วนร่วม ทั้งนี้กระบวนการวิจัยนั้น มุ่งเน้นให้เยาวชนตอบคําถามการวิจัยว่าการจัดการการใช้ประโยชน์
ทรัพยากรของป่าในพื้นที่นั้นมีศักยภาพและสถานภาพในปัจจุบัน โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. สํารวจพื้นที่ศึกษาวิจัย โดยการทบทวนข้อมูลทุติยภูมิจาก เอกสาร บทความ เว็บไซต์ หนังสือ แล้วสํารวจพื้นที่จริง พูดคุยกับเจ้าหน้าที่ของ
อุทยานแห่งชาติเขาปู่-เขาย่าและองค์การบริหารส่วนตําบลเขาปู่ กลุ่มชาวบ้าน
2. ดําเนินการรับสมัครทีมวิจยั เยาวชน โดยเน้นนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จากโรงเรียนที่อยู่ในเขตพื้นที่ศึกษา ได้แก่ โรงเรียน
ควนขนุน โรงเรียนตะแพนพิทยาและโรงเรียนศรีบรรพต
3. แนะนําตัวกับผู้นําชุมชนทั้งฝ่ายปกครองและฝ่ายบริหาร เพื่อแนะนําทีมวิจัย บอกวัตถุประสงค์และทําความเข้าใจประเด็นการศึกษาวิจัยในพื้นที่
4. การสร้างการเรียนรู้ให้กับทีมวิจัยเยาวชนในด้านการทําวิจัยเบื้องต้น
5. การสร้างการเรียนรู้วิธีการใช้เครื่องมือเพื่อเก็บข้อมูลอย่างเร่งด่วน
6. การสร้างการเรียนรู้วิธีการและมีส่วนร่วมในการค้นหารายชื่อคนเก็บหาของป่า
7. การสร้างการเรียนรู้วิธีการและมีส่วนร่วมในการสร้างแบบสอบถาม
8. การสร้างการเรียนรู้วิธีการและมีส่วนร่วมในการสัมภาษณ์ชาวบ้านที่เก็บหาของป่า
9. การสร้างการการเรียนรู้วิธีการวิเคราะห์ผลการสัมภาษณ์
10. การสร้างการเรียนรู้วิธีการคํานวณมูลค่าของของป่าทีช่ าวบ้านนํามาใช้ประโยชน์
11. การมีส่วนร่วมในการสํารวจเส้นทางการเก็บหาของชาวบ้าน
12. การสร้างการเรียนรู้วิธีการใช้โปรแกรม ArcGIS 10 และเครื่อง GPS ในการทําแผนที่และระบุตําแหน่งของของป่า
13. การนําเสนอผลการศึกษาวิจัยให้กับผู้นําชุมชนจากองค์กรต่างๆ ชาวบ้านที่เก็บหาของป่า ปราชญ์ชาวบ้าน
ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative analysis) เป็นการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของทีมวิจัยเยาวชนในแต่ละขั้นตอน ประกอบ
กับใช้การทวนสอบโดยการพูดคุย สอบถามทั้งรายกลุ่ม กลุ่มย่อย และบุคคล จากนั้นทําการวัดผลโดยการสังเกตจากการปฏิบัติในระหว่างการดําเนินการ
วิจัยในแต่ละขั้นตอนและนําเสนอผลการศึกษาแบบเชิงพรรณนาข้อมูล

3. ผลการศึกษา
ผู้วิจัยจะขอนําเสนอผลการศึกษาในแต่ละขั้นตอนที่ดําเนินการวิจัยดังแสดงในตาราง และ ทั้งนี้ในการนําเสนอผลการศึกษาจะนําเสนอเฉพาะ
ผลของการสร้างกระบวนการเรียนรู้ แต่จะไม่นําเสนอผลของการศึกษาเกี่ยวกับศักยภาพและการจัดการการใช้ประโยชน์ของป่า
ขั้นตอนการสร้างกระบวนการเรียนรู้
1. สํารวจพื้นที่ศึกษาวิจัย โดยการทบทวนข้อมูล
ทุติยภูมิจาก เอกสาร บทความ เว็บไซต์ หนังสือ
แล้ วสํ ารวจพื้ นที่ จริ ง พู ดคุ ยกั บเจ้ าหน้ าที่ ของ
อุทยานแห่งชาติเขาปู่-เขาย่าและองค์การบริหาร
ส่วนตําบลเขาปู่ กลุ่มชาวบ้าน
2. รับสมัครทีมวิจัยดําเนินการรับสมัครทีมวิจัย
เ ย า ว ช น โ ด ย เ น้ น นั ก เ รี ย น ใ น ร ะ ดั บ ชั้ น
มัธยมศึกษาตอนปลาย จากโรงเรียนที่อยู่ในเขต
พื้นที่ศึกษา ได้แก่ โรงเรียนควนขนุน โรงเรียน

กิจกรรม
เข้าพูดคุยกับเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาปู่เขาย่ า เจ้ า หน้ า ที่ ข ององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว น
ตํา บลเขาปู่ แ ละผู้ นํ า ชุม ชนทั้ ง ฝ่ า ยปกครอง
และบริหารแนวโน้มในการศึกษาวิจัยในพื้นที่

ผลการดําเนินกิจกรรม
ทราบว่าในปัจจุบันชาวบ้านในพื้นที่ตําบล
เขาปู่ ยั ง มี ก ารใช้ ป ระโยชน์ จ ากบริ เ วณ
โดยรอบพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาปู่-เขาย่า
ในรูปการเก็บหาของป่า

ปัญหาและอุปสรรค
เจ้ า หน้ า ที่ ทั้ ง 2 หน่ ว ยงานมี
เวลาว่างที่ไม่ตรงกับผู้วิจัย

เดินทางไปพบนักเรียนที่ ร.ร.ควนขนุน ร.ร.ศรี
บรรพต ร.ร.ตะแพน และองค์การบริหารส่วน
ตํ า บลเขาปู่ เพื่ อ รั บ สมั ค รนั ก เรี ย นและ
ชาวบ้านที่มีความสนใจในการศึกษาวิจัยเป็น

มีนักเรียนสมัครเป็นทีมวิจัยที่เป็นชาวบ้าน
จํานวน 6 คนและมีชาวบ้านสมัครเป็นทีม
วิจัยที่เป็นชาวบ้านมีจํานวน 9 คน

นักเรียนและชาวบ้านไม่ค่อยให้
ความสนใจ ในเรื่องการทําวิจัย
ดังกล่าว
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ขั้นตอนการสร้างกระบวนการเรียนรู้
ตะแพนพิทยาและโรงเรียนศรีบรรพต
3. แนะนําตัวกับผู้นําชุมชนทั้งฝ่ายปกครองและ
ฝ่ า ย บ ริ ห า ร เ พื่ อ แ น ะ นํ า ที ม วิ จั ย บ อ ก
วัตถุประสงค์แ ละทํา ความเข้า ใจประเด็นการ
ศึกษาวิจัยในพื้นที่
4. การสร้างการเรียนรู้ให้กับทีมวิจัยเยาวชนใน
ด้านการทําวิจัยเบื้องต้น

5การสร้างการเรียนรู้วิธีการใช้เครื่องมือเพื่อเก็บ
ข้อมูลอย่างเร่งด่วน

6. การสร้างการเรียนรู้วิธีการและมีส่วนร่วมใน
การค้นหารายชื่อคนเก็บหาของป่า

7. การสร้างการเรียนรู้วิธีการและมีส่วนร่วมใน
การสร้างแบบสอบถาม

8. การสร้างการเรียนรู้วิธีการและมีส่วนร่วมใน
การสัมภาษณ์ชาวบ้านที่เก็บหาของป่า

9. การสรุปผลการสัมภาษณ์การสร้างการการ
เรียนรู้วิธีการวิเคราะห์ผลการสัมภาษณ์

10. การสร้างการเรียนรูว้ ิธีการ
คํานวณมูลค่าของของป่าที่ชาวบ้านนํามาใช้
ประโยชน์

11. การมีส่วนร่วมในการสํารวจเส้นทางการเก็บ
หาของชาวบ้าน

12. การสร้างการเรียนรู้วิธีการใช้โปรแกรม
ArcGIS 10 และเครื่อง GPS ในการทําแผนที่
และระบุตําแหน่งของของป่า

13. นําเสนอผลการศึกษาวิจัยให้กับผู้นําชุมชน
จากองค์ ก รต่ า งๆ ชาวบ้ า นที่ เ ก็ บ หาของป่ า
ปราชญ์ชาวบ้าน

กิจกรรม
ทีมวิจัย
ผู้วิจัยเดินทางไปพบปะผู้นําชุมชนทั้งฝ่ายบริหาร
และปกครองของตําบลเขาปู่ เพื่อแนะนําตัว บอก
ถึงวัตถุประสงค์การวิจัย ทําความเข้าใจในประเด็น
การศึกษาวิจัย
ผู้วิจัย ทีมวิจัยชาวบ้าน และทีมวิจัยเยาวชน
พบปะเพื่ อ สร้ า งความเข้ า ใจถึ ง ภาพรวม
จุดประสงค์ เป้าหมาย วิธีการ และขั้น ตอน
ของงานวิจัย
ผู้ วิ จั ย สร้ า งกระบวนการเรี ย นรู้ ด้ า นการใช้
เครื่ อ งมื อ ให้ กั บ ที ม วิ จั ย เยาวชน ถึ ง การ
รวบรวมข้อมูลของชุมชนต้องอาศัยเครื่องมือ
การศึกษา และการเก็บข้อมูลในพื้นที่
ทีมวิจัยร่วมกันกําหนดขึ้นมาเพื่อช่วยสอบถาม
ชาวบ้ านได้ อย่ างตรงประเด็ น ประกอบด้ วย
จุ ดประสงค์ ของการเข้ าพื้ นที่ สํ า รวจรายชื่ อ
ชาวบ้านที่เก็บหาของป่า ขั้นตอนการดําเนินงาน
ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการเข้าพื้นที่
ทีมวิจัยร่วมกันเรียนรู้การสร้างแบบสอบถามที่
ใช้ในการเก็ บข้ อมู ล โดยผู้ วิจั ยได้นํ าตั วอย่าง
แบบสอบถามของงานวิจัยเรื่องอื่นๆ ที่มีความ
คล้ายคลึงกัน มาให้ได้ศึกษาเป็นกรณีตัวอย่าง
ทีมวิจัยร่วมกันเรียนรู้การสัมภาษณ์ เพื่อสร้าง
ความรู้ ค วามเข้ า ใจถึ ง ความสํ า คั ญ และ
เป้าหมายของการสัมภาษณ์ รวมถึงรูปแบบ
และองค์ประกอบในการสัมภาษณ์แต่ละครั้ง
และเข้าสัมภาษณ์ผู้นําชุมชน
ทีมวิจัยร่วมกันสรุปผลจากแบบสอบถาม กําหนด
ประเด็นเพื่อใช้ในการสรุปข้อมูล โดยแยกข้อมูลของ
แต่ละหมู่บ้านประกอบด้วยข้อมูลส่วนตัว บริเวณ
พื้นที่หรือเส้นทางการเก็บหาของป่าของชาวบ้าน
ชนิดของของป่า ความถี่และปริมาณในการเก็บหา
ของป่า ต้นทุนต่างๆ
การคิดคํานวณมูลค่าของของป่าที่ชาวบ้านเก็บ
หา และปริมาณศักยภาพของผลผลิตของของ
ป่าที่เดินสํารวจพบจากพื้นที่เส้นทางการเก็บหา
ของชาวบ้ า น โดยใช้ โปรแกรมคอมพิ ว เตอร์
(Microsoft excel) มาคิดคํานวณแบบง่าย เน้น
ใช้สูตรในการคํานวณ
ผู้วิจัยและทีมวิจัย ร่วมกันทําแผนงานในการ
เดิ น สํา รวจพื้ น ที่เ ส้ น ทางการเก็บ หาของป่ า
เพื่อแบ่งหน้าที่รับผิดชอบของแต่ละคน โดย
อธิ บ ายถึ ง วิ ธี ก ารวางแปลงสํ า รวจ การจด
บันทึกข้อมูลของป่าที่สํารวจพบ การอ่านพิกัด
ทางภูมิศาสตร์และจดบันทึก การนับจํานวน
ของป่าที่สํารวจพบ
ทีมวิจัยเรียนรู้วิธีการใช้โปรแกรม ArcGIS 10 จาก
นายณัฐพล ทิมช่ อ วิทยากรจากภายนอกมาให้
ความรู้เกี่ยวกับการบันทึกตําแหน่งโดยใช้เครื่อง
GPS การอ่านค่าพิกัดจากเครื่อง GPS และการนํา
ข้อมูลจากเครื่อง GPS มาจัดการข้ อมูลด้วย
โปรแกรม ArcGIS 10 และการประยุกต์ข้อมูล
ดังกล่าวมาเป็นแผนที่
ทีม วิจั ย มีก ารประชุ มเตรี ย มงาน มีก ารแบ่ ง
หน้ า ที่ รั บ ผิ ด ชอบเนื้ อ หาที่ จ ะนํ า เสนอกั บ
ชุ ม ชน ในแต่ ล ะส่ ว นจากนั้ น มี ก ารซ้ อ มพู ด
นําเสนอ การตอบคําถาม
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ผลการดําเนินกิจกรรม

ปัญหาและอุปสรรค

ทุ ก คนมี ค วามยิ น ดี ที่ มี ผู้ ม าศึ ก ษาวิ จั ย ใน
พื้นที่ ถือว่าเป็นการพัฒนาตําบลเขาปู่

ผู้นําไม่ค่อยอยู่บ้านทําให้ผู้วิจัย
ต้องเดินทางไปพบหลายครั้ง

ทราบถึงความรู้พื้นฐานและความคาดหวัง
ของที ม วิ จั ย ผู้ วิ จั ย นํ า ข้ อ มู ล ดั ง กล่ า วไป
วางแผนเตรียมการจัดกิจกรรมในครั้งต่อไป

สภาพอากาศไม่ เ อื้ อ ต่ อ การ
เดินทางของทีมวิจัย

ทีม วิจัย เยาวชนมีค วามเข้าใจในส่ว นของ
การศึ ก ษาเครื่ อ งมื อ ที่ ต นเองได้ ทํ า ความ
เข้าใจเป็นอย่างดี สามารถอธิบายให้กับทีม
วิจัยคนอื่นๆ ได้
ทราบลักษณะทางกายภาพของพื้นที่และ
ทราบรายชื่อของชาวบ้านที่เก็บหาของป่า

ที ม วิ จั ย ไม่ ค่ อ ยเห็ น ภาพอย่ า ง
เป็ น รู ป ธรรม เกี่ ย วกั บ การใช้
เครื่องมือดังกล่าว

ทีมวิจัยทราบถึงองค์ประกอบที่สําคัญของ
แบบสอบถาม สามารถเขียนคําถามลงใน
แ บ บ ส อ บ ถ า ม เ พื่ อ นํ า ไ ป สู่ ก า ร ต อ บ
วัตถุประสงค์ของงานวิจัยได้
ที ม วิ จั ย กล้ า พู ด กล้ า สนทนา พยายาม
อธิบายสิ่งที่ต้องการ วัตถุประสงค์ ขั้นตอน
ต่างๆ ของการทําวิจัยให้แ ก่ผู้นําชุมชนได้
เข้าใจ

ชาวบ้านไม่ค่อยให้ความร่วมมือ
และไม่ให้สัมภาษณ์ พูดคุย กับ
ทีมวิจัย

ทีมวิจัยไม่ค่อยแสดงความเห็น
เกี่ย วกับระดมความคิดเห็นใน
การตั้งคําถาม
ที ม วิ จั ย รู้ สึ ก มั่ น ใจมากและไม่
กล้าสนทนากับผู้นําชุมชน

ทราบว่า ของป่าที่ชาวบ้านเก็บหามีทั้งหมด
74 ชนิด แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่
อาหาร ไม้ ด อกไม้ ป ระดั บ เครื่ อ งมื อ
เครื่องใช้ และยารักษาโรค

ก า ร เ ข้ า ถึ ง ชุ ม ช น ใ น พื้ น ที่
ค่อนข้างลําบากและอยู่ห่างไกล
ทําให้ยากต่อการเก็บข้อมูล

ได้ทราบถึงปริมาณและมูลค่าทางเศรษฐกิจ
ของของป่า แต่ละชนิดที่ชาวบ้านในพื้นที่
เก็บหามาใช้ประโยชน์เองและจําหน่าย

ที ม วิ จั ย ไม่ มี พื้ น ฐานการใช้
โปรแกรมดังกล่าว ทําให้ใช้เวลา
ค่ อ นข้ า งมากในการคํ า นวณ
ดังกล่าว

ที ม วิ จั ย ทราบถึ ง ความยากลํ า บากของ
เส้นทางการเก็บหาป่า และสํารวจพบของ
ป่าชนิดและปริมาณศักยภาพของของป่าที่
สามารถรองรับการใช้ประโยชน์ได้

ที ม วิ จั ย เกิ ด อาการเหนื่ อ ยล้ า
มากและเป็ น ลมในขณะเดิ น
สํารวจ

ทีมวิจัยสามารถใช้เครื่อง GPS ในการระบุ
ตําแหน่งและสร้างแผนที่ได้

เครื่อง GPS มีแค่เครื่องเดียวไม่
เพียงพอกับการเรียนรู้

ที ม วิ จั ย เข้ า ใจหน้ า ที่ ข องตนที่ รั บผิ ดชอบ
การนําเสนอผลต่อชุมชนก็ดําเนินการได้อย่าง
ราบรื่น การตอบคําถามของชาวบ้านส่วนใหญ่
ตอบจากความเข้าในที่ได้ลงมือปฏิบัติงานจริง

ในระหว่ า งซ้ อ มนํ า เสนอ ไม่ มี
อุปกรณ์ฉายภาพ เครื่องขยาย
เสียง ใช้เพียงคอมพิวเตอร์

การประชุมสัมมนาทางวิชาการ มทร.ตะวันออก มรภ.กลุ่มศรีอยุธยา และราชนครินทร์วิชาการและวิจัย
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3.1 อภิปรายผลการศึกษา
1. สํารวจพื้นที่ศึกษาวิจัย โดยการทบทวนข้อมูลทุติยภูมิจาก เอกสาร บทความ เว็บไซต์ หนังสือ แล้วสํารวจพื้นที่จริง พูดคุยกับเจ้าหน้าที่
ของอุทยานแห่งชาติเขาปู่-เขาย่าและองค์การบริหารส่วนตําบลเขาปู่ กลุ่มชาวบ้าน สําหรับอุทยานแห่งชาติเขาปู่-เขาย่า ยังไม่มีผลงานวิจัยอย่างเป็น
รูปธรรม เนื่องจากอุทยานยังไม่มีความพร้อมด้านบุคลากรที่จะดําเนินการวิจัย ประกอบกับทางส่วนกลางยังไม่มีคําสั่งลงมาให้มีการดําเนินการวิจัย แต่
เน้นไปในเชิงการปราบปรามผู้กระทําผิดที่บุกรุกจับจองพื้นที่ป่าในพื้นที่อุทยานฯ มากกว่า แต่หากผู้วิจัยดําเนินการวิจัยก็มีความต้องการทราบข้อมูล
ดังกล่าวเช่นกัน และมีโอกาสประสบความสําเร็จได้มาก เพราะเป็นการดําเนินการวิจัยที่มีความสอดคล้องกับวิถีชีวิตของชาวบ้าน ที่ปฏิบัติสืบต่อกันมา
ตั้งแต่ในอดีตมาจนถึงปัจจุบัน และสามารถนําผลการวิจัยใช้ในการจัดการทรัพยากรในพื้นที่ได้อีกด้วย ส่วนนักเรียนมีความสนใจในการเรียนรู้เรื่องการ
ทําวิจัย เนื่องจากเป็นการสร้างประสบการณ์ในการเรียนรู้ในสิ่งใหม่ ซึ่งต่างจากการเรียนในห้องเรียน
2. ดําเนินการรับสมัครทีมวิจัยเยาวชน โดยเน้นนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จากโรงเรียนที่อยู่ในเขตพื้นที่ศึกษา ได้แก่
โรงเรียนควนขนุน โรงเรียนตะแพนพิทยาและโรงเรียนศรีบรรพต เยาวชนที่มาสมัครเป็นทีมวิจัยเป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนควน
ขนุน อําเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง และวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง จังหวัดพัทลุง มีจํานวน 9 คน เนื่องจากนักเรียนบางคนมีเรียนพิเศษเพิ่มเติม และบาง
คนต้องช่วยงานทางบ้าน นักเรียนที่สมัครเป็นทีมวิจัยจํานวน 9 คน จึงนับได้ว่าเป็นผู้ที่มีความใฝ่รู้ใฝ่เรียนและต้องการพัฒนาตนเองในเรื่องของ
กระบวนการวิจัย เป็นการเพิ่มประสบการณ์ให้กับตนเอง ก่อนที่จะเข้าเรียนในระดับที่สูงขึ้น โดยมีข้อแม้ว่าสามารถเข้าร่วมการเรียนรู้ในกระบวนการ
ทําวิจัยได้เฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์เท่านั้น ทําให้การดําเนินงานวิจัยไม่ต่อเนื่องมากนัก สําหรับการให้ความร่วมมือของทีมวิจัยเยาวชนนั้นอยู่ในระดับดี
ตั้งแต่ขั้นตอนการเรียนรู้เรื่องภาพรวมของงานวิจัย ร่วมกันทําความเข้าใจในการทําวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ตลอดจนกระบวนการวิจัย
3. แนะนําตัวกับผู้นําชุมชนทั้งฝ่ายปกครองและฝ่ายบริหาร เพื่อแนะนําทีมวิจัย บอกวัตถุประสงค์และทําความเข้าใจประเด็นการศึกษาวิจัย
ในพื้นที่ ผู้นําในพื้นที่ส่วนใหญ่ให้ความสนใจ พร้อมสนับสนุนและให้ความร่วมมือแก่ผู้วิจัย เนื่องจากการวิจัยดังกล่าวเกี่ยวกับวิถีการดํารงชีวิตของ
ชาวบ้าน และยังสร้างองค์ความรู้ในเรื่องการดําเนินการวิจัยให้กับเยาวชนและชาวบ้านในพื้นที่ ถือว่าเป็นการพัฒนาที่ใช้การมีส่วนร่วมของคนในตําบล
เขาปู่ที่จะนําไปสู่การหาแนวทางเพื่อใช้ในการจัดการทรัพยากรในพื้นที่และลักษณะโดยรวมของสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น
4. การสร้างการเรียนรู้ให้กับทีมวิจัยเยาวชนในด้านการทําวิจัยเบื้องต้น ทีมวิจัยร่วมกันแสดงความคิดเห็นและได้มีการแบ่งหน้าที่ในการ
ทํางานกันภายในกลุ่ม สามารถสรุปขั้นตอนและวิธีการดําเนินการ และทีมวิจัยเยาวชนเห็นภาพและเข้าใจการดําเนินงานวิจัยตั้งแต่เริ่มต้นจนเสร็จสิ้น
กระบวนการ รวมถึงการแก้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นระหว่างการดําเนินการวิจัย เมื่อได้รับชมสื่อวีดีทัศน์เรื่องแพรกหนามแดง นอกจากนี้ผู้วิจัยทราบถึง
ความรู้พื้นฐานและความคาดหวังของทีมวิจัย เพื่อใช้วางแผนเตรียมการจัดกิจกรรมครั้งต่อไปสําหรับการให้ความร่วมมือของทีมวิจัยเยาวชนนั้นอยู่ใน
ระดับ ดี ตั ้ง แต่ขั ้น ตอนการเรีย นรู ้เ รื ่อ งภาพรวมของงานวิจ ัย ร่ว มกัน ทํ า ความเข้า ใจในการทํ า วิจ ัย เชิง ปฏิบ ัต ิก ารแบบมีส ่ว นร่ว ม ตลอดจน
กระบวนการวิจัย สังเกตจากการสอบถาม และการเขียนสรุปขั้นตอนต่างๆ และในการสร้างกระบวนการเรียนรู้แก่ทีมวิจัย ผู้วิจัยได้ใช้เทคนิคการ
บรรยายประกอบสื่อวีดีทัศน์ โดยใช้กระบวนการกลุ่ม เน้นให้ทีมวิจัยเยาวชนมีส่วนร่วมในกิจกรรม โดยมีผู้วิจัยเป็นผู้ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือใน
กิจกรรม ซึ่งเทคนิคการจัดรูปแบบกิจกรรมดังกล่าว ส่งผลให้ทีมวิจัยเยาวชนเกิดการเรียนรู้กระบวนและขั้นตอนการวิจัยมากขึ้น
5. การสร้างการเรียนรู้วิธีการใช้เครื่องมือเพื่อเก็บข้อมูลอย่างเร่งด่วน เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษา สามารถช่วยให้การเก็บ
รวบรวมข้อมูลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยให้ทีมวิจัยเยาวชนเข้าใจถึงบริบทชุมชนในลักษณะต่างๆ ได้ เนื่องจากเครื่องมือที่ทีมวิจัยเยาวชนได้
เลือกนํามาใช้เก็บข้อมูล ซึ่งตรงกับวัตถุประสงค์ที่ทีมวิจัยได้ตั้งขึ้น ซึ่งเครื่องดังกล่าวได้ออกแบบวิธีการ ขั้นตอนต่างๆ จุดเด่น จุดด้อย ที่ชัดเจน ทีมวิจัย
เยาวชนไม่ต้องไปทดลองเครื่องมืออีก และนอกจากนี้ยังช่วยให้เกิดการมีส่วนร่วมให้ในสร้างโอกาสแก่ผู้นําชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน ชาวบ้านแสดงความ
คิดเห็นระหว่างการเก็บข้อมูลอย่างเต็มที่ มีโอกาสสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจในงานวิจัยต่อกัน ซึ่งเป็นการช่วยให้ทีมวิจัยเก็บข้อมูลได้อย่าง
รวดเร็ว
6. การสร้างการเรียนรู้วิธีการและมีส่วนร่วมในการค้นหารายชื่อคนเก็บหาของป่า การค้นหารายชื่อชาวบ้านที่มีการเก็บหาของป่า ผู้วิจัยได้
เขียนแผนงาน ซึ่งเป็นตัวช่วยให้ทีมวิจัยเยาวชนค้นหารายชื่อชาวบ้านที่เก็บหาของป่าได้ค่อนข้างเร็ว หลังจากนั้นผู้วิจัยและทีมวิจัยเยาวชนได้ร่วมกัน
ตามหาโดยใช้แผนงานและเครื่องมือในการศึกษาข้อมูลชุมชนแบบเร่งด่วนในการตามหารายชื่อชาวบ้านที่เก็บหาของป่า โดยแบ่งหน้าที่รับผิดชอบคน
ละหมู่บ้าน ซึ่งในการดําเนินการของทีมวิจัยเยาวชนสามารถดําเนินได้ เนื่องจากการรวบรวมรายชื่อดังกล่าว ใช้เวลานานหลายวัน เพราะทีมวิจัย
เยาวชนสามารถดําเนินการได้เฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์เท่านั้น ประกอบกับลักษณะของชุมชนเป็นชุมชนที่มีบ้านเรือนตั้งอยู่ค่อนข้างห่างไกลกัน การ
เดินทางค่อนข้างลําบาก และทีมวิจัยเยาวชนเป็นเพศหญิง ซึ่งระหว่างการเดินทางมีความเสี่ยงที่จะเกิดอาชญากรรมเป็นอันตรายได้ การตามหารายชื่อ
ดังกล่าว ส่วนใหญ่ผู้วิจัยรับดําเนินการต่อจนเสร็จสิ้นกระบวนการ
7. การสร้างการเรียนรู้วิธีการและมีส่วนร่วมในการสัมภาษณ์ชาวบ้านที่เก็บหาของป่า ทีมวิจัยให้ความสนใจเรียนรู้เรื่องการสัมภาษณ์เก็บ
ข้อมูล เนื่องจากทีมวิจัยมีความต้องการที่จะเข้าพื้นที่ เพื่อสัมภาษณ์เก็บข้อมูลจากชาวบ้าน ซึ่งกังวลว่าจะทําได้ไม่ดีเมื่อปฏิบัติจริง ในขณะที่เรียนรู้ทํา
ให้ได้แสดงศักยภาพของตนเองอย่างเต็มที่ ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีการเรียนรู้
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8. การสร้างการการเรียนรู้วิธีการวิเคราะห์ผลการสัมภาษณ์ ทีมวิจัยมีความสนใจผลการสรุปข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามเป็นอย่างมาก
และมีการสอบถามอยู่ตลอดการนําเสนอ เนื่องจากต้องการเปรียบเทียบข้อมูลกับหมู่บ้านที่ตนรับผิดชอบอยู่ จากนั้นนําผลการสรุปข้อมูลกรอกลงใน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Microsoft Excel) ในขั้นตอนนี้ทีมวิจัยมีการซักถามมากเป็นพิเศษ เนื่องจากเป็นการเรียนรู้ครั้งแรก แต่เมื่อดําเนินการใน
ขั้นตอนดังกล่าวเสร็จ ทีมวิจัยเยาวชนทราบถึงภาพรวมของการใช้ประโยชน์จากของป่า ลักษณะทางกายภาพของหมู่บ้านในพื้นที่ และปัญหาที่เกิดขึ้น
ขณะดําเนินการรวบรวมข้อมูล เพื่อร่วมกันแสดงความคิดเห็นและร่วมหาทางแก้ปัญหาดังกล่าว เพื่อนําไปปรับใช้ในการเก็บข้อมูลในครั้งต่อไป แสดง
ให้เห็นถึงการทํางานเป็นทีมของทีมวิจัยเยาวชนได้เป็นอย่างดี
9. การสร้างการเรียนรู้วิธีการคํานวณมูลค่าของของป่าที่ชาวบ้านนํามาใช้ประโยชน์ วิธีการคํานวณมูลค่าต้นทุนและมูลค่าการใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรป่าไม้ในรูปของของป่า จากการสังเกตพบว่า ทีมวิจัยเยาวชนมีความตั้งใจและสนใจในเรื่องการคํานวณมูลค่า เนื่องจากจะต้องคํานวณ
มูลค่าของของป่าที่ชาวบ้านใช้ประโยชน์ในแต่ละหมู่บ้านที่ตนเองรับผิดชอบ ซึ่งมีความกังวลว่าข้อมูลจะผิดพลาด ทําให้มีการสอบถามมากเป็นพิเศษ
ซึ่งในส่วนนี้ผู้วิจัยได้เปิดโอกาสให้ได้คํานวณมูลค่าด้วยตนเอง แตกต่างจากงานวิจัยของญัตติพงศ์ (2553) การศึกษามูลค่าทางด้านเศรษฐศาสตร์ด้าน
การใช้ประโยชน์ทางตรงของป่าชายเลน โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนโคกพยอม ที่ทีมวิจัยชุมชนยังไม่ได้ทดลองคํานวณมูลค่าการใช้ประโยชน์
ซึ่งอาจเป็นเพราะทีมวิจัยของผู้วิจัยเป็นเยาวชน จึงง่ายต่อการเรียนรู้ในเรื่องดังกล่าว ส่วนงานของญัตติพงศ์ เป็นชาวบ้านจึงอาจจะไม่เหมาะต่อการ
เรียนรู้เกี่ยวกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์
10. การมีส่วนร่วมในการสํารวจเส้นทางการเก็บหาของชาวบ้าน การสํารวจศักยภาพของของป่า ในเส้นทางแหล่งเก็บหาเป็นการมีส่วน
ร่วมในการเดินสํารวจระหว่างปราชญ์ชาวบ้าน ผู้วิจัย และทีมวิจัยเยาวชน เพื่อต้องการสํารวจชนิดและศักยภาพของของป่า ซึ่งนําไปสู่การจัดการ
ศักยภาพของของป่าในพื้นที่โดยเน้นการขับเคลื่อนของเยาวชน ชาวบ้าน และภาครัฐ ให้การจัดการทรัพยากรป่ามีประสิทธิภาพ และผู้วิจัยต้องการให้
ทีมวิจัยเข้าใจ เห็นภาพของแหล่งเก็บหาของชาวบ้าน และในระหว่างการสํารวจผู้วิจัยได้ทําความเข้าใจในวิธีการและให้ทีมวิจัยเยาวชนได้ลงมือปฏิบัติ
เกี่ยวกับการวางแปลงแจงนับจํานวนศักยภาพ และเรียนรู้ชนิดของของป่าที่มีอยู่ในเส้นทางที่เดินสํารวจ โดยให้ปราชญ์ชาวบ้านเป็นผู้ถ่ายทอด มีงานที่
มีส่วนคล้ายคลึงกับงานวิจัยนี้อยู่บ้างได้แก่ งานวิจัยของจันทนา (2551) ที่ศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และการแก้ไขปัญหาความยากจนของประชากรในบริเวณโดยรอบพื้นที่วนอุทยานเขาหลวง จังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดอุทัยธานี ซึ่งเน้นการสร้าง
เครือข่ายระหว่างเยาวชน ชาวบ้าน ปราชญ์ชาวบ้าน และเจ้าหน้าที่ของภาครัฐ ในการขับเคลื่อนแนวทางในการจัดการทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่ ทําให้
เกิดความสามัคคีและหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่ แต่ก็มีความแตกต่างกับงานวิจัยนี้ในส่วนของการสร้างเครือข่าย ซึ่งผู้วิจัยไม่ได้เน้นการสร้าง
เครือข่ายในการขับเคลื่อน แต่เน้นการสร้างทีมวิจัยเยาวชน ให้สามารถศึกษาวิจัย ดูแล และจัดการของป่าในพื้นที่ต่อได้ หากผู้วิจัยได้ออกจากพื้นที่มา
สําหรับการสํารวจปริมาณของศักยภาพของของป่าทั้งหมด เป็นเพียงการสํารวจเส้นทางหลักที่ชาวบ้านเก็บหา อาจยังไม่ครอบคลุมถึงศักยภาพทั้งหมด
เนื่องด้วยข้อจํากัดด้านเวลาในการสํารวจ สําหรับการศึกษาครั้งต่อไปควรเพิ่มเวลาในการทําวิจัยให้มากขึ้น

4. สรุปผลการศึกษา
1. การสร้างความสัมพันธ์ในทีมวิจัย พบว่า ทีมวิจัยเยาวชนมีค วามมั่นใจ กล้าแสดงออก ให้ความสนใจและประทับใจกับ รูป แบบของ
กิจกรรม สามารถสร้างความสัมพันธ์ภายในทีมวิจัยได้อย่างรวดเร็ว
2. การสร้างการเรีย นรู้ให้กับ ทีม วิจัย เยาวชนในด้านการทําวิจัย เบื้องต้น พบว่า ทีม วิจัยเยาวชนร่ว มกัน แสดงความคิด เห็นและมีก าร
แบ่ง หน้า ที่ใ นการทํา งานกัน ภายในกลุ่ม สามารถสรุป ขั้น ตอนและวิธีก ารดํา เนิน การ และเข้า ใจการดํา เนิน งานวิจัย ตั้ง แต่เ ริ่ม ต้น จนเสร็จ สิ้น
กระบวนการ รวมถึงการแก้ปัญหาต่า งๆที่เ กิดขึ้นระหว่างการดํา เนินการวิจัย นอกจากนี้ผู้วิจัยทราบถึง ความรู้พื้นฐานและความคาดหวัง ของทีม
วิจัยเยาวชน เพื่อใช้วางแผนเตรียมการจัดกิจกรรมครั้งต่อไป
3. การสร้า งการเรีย นรู้วิธีก ารใช้เ ครื่องมือเพื่อ เก็บ ข้อมูลอย่า งเร่ง ด่ว น พบว่า เครื่องมือช่ว ยให้ก ารเก็บ รวบรวมข้อ มูลเป็นไปอย่างมี
ประสิท ธิภ าพ รวดเร็ว ทํา ให้ทีม วิจัย เยาวชนเข้า ใจบริบ ทชุม ชน และเป็น การช่ว ยให้เ ก็บ ข้อ มูล ได้อ ย่า งรวดเร็ว ลดช่อ งว่า งระหว่า งทีม วิจัย
เยาวชนกับชาวบ้าน ทีมวิจัยเยาวชนเข้าใจและสามารถสรุปความรู้จากการเรียนรู้การใช้เครื่องมือ สามารถพิจารณาความเหมาะสมต่อการเลือก
เครื่อ งมือในการเก็บ ข้อ มูล และเมื่อ ทีม วิจัย เยาวชนได้เ ห็น การทํางานของเจ้า หน้า ที่ด้า นสาธารณสุข จากวิดีทัศ น์ ที่นํา เครื่องมือ เก็บ ข้อ มูล อย่า ง
เร่ง ด่วนมาใช้ เก็บ ข้อมูลประเภทต่างๆ จากชุมชน ทราบรูป แบบของการเก็บ ข้อมูล และตัวอย่างของสภาพแวดล้อมในชุม ชนก่อนการเข้าพื้น ที่
เก็บข้อมูลจริง ทําให้มีความสนใจที่จะเรียนรู้ และเข้าใจได้ง่ายขึ้น
4. การสร้า งการเรีย นรู้วิธีก ารและมีส่ว นร่ว มในการค้น หารายชื่อ คนเก็บ หาของป่า พบว่า แผนงานการวางแผนในการเก็บ ข้อ มูล
ประกอบด้ว ย จุด ประสงค์ วิธีก ารดํา เนิน งาน ผลที่ค าดว่า จะได้รับ และเครื่อ งมือ ที่ใ ช้ใ นการรวบรวมข้อ มูล ซึ่ง แผนงานเป็น ตัว ช่ว ยให้ทีม วิจัย
เยาวชนค้น หารายชื่อชาวบ้านที่เ ก็บ หาของป่า เมื่อได้รายชื่อก็ให้ผู้นํา ในหมู่บ้านช่ว ยยืนยัน ว่า เป็น ผู้ที่มีก ารเก็บ หาของป่า อยู่จ ริง และเมื่อ ได้รับ
การยืนยันแล้ว รายชื่อชาวบ้านที่ได้มา คือ รายชื่อชาวบ้านที่เก็บหาของป่าในหมู่บ้าน
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5. การสร้างการเรียนรู้วิธีการและมีส่วนร่วมในการสร้างแบบสอบถาม พบว่า ทีมวิจัยเยาวชนให้ความสนใจกับ ตัวอย่า งแบบสอบถาม
ของงานวิจัยที่มีลัก ษณะคล้า ยคลึง กับ งานวิจัย ที่กํา ลัง ดํา เนิน การศึก ษาวิจัยอยู่ และร่ว มกันสร้า งแบบสอบถามเพื่อนํา ไปใช้ใ นการเก็บ ข้อ มูลกับ
ชาวบ้า นที่เ ก็บ หาของป่า และเมื่อ ผ่า นการตรวจสอบของอาจารย์ที่ป รึก ษางานวิจัย ทํา ให้ไ ด้แ บบสอบถามที่ส มบูร ณ์ พร้อ มนํา ไปใช้สัม ภาษณ์
ชาวบ้านต่อไป
6. การสร้า งการเรีย นรู้วิธีก ารและมีส่ว นร่ว มในการสัม ภาษณ์ช าวบ้า นที่เ ก็บ หาของป่า พบว่า ทีม วิจัย เยาวชนสามารถสรุป
องค์ป ระกอบของการสัม ภาษณ์เ ก็บ ข้อ มูล จากการทดลองสัม ภาษณ์ ทีม วิจัย เยาวชนรู้สึก มั่น ใจ แต่เ มื่อ อยู่ใ นสถานการณ์จ ริง ยัง ไม่ส ามารถ
ควบคุม ประเด็น ในการสัม ภาษณ์ไ ด้ ต้อ งพยายามชัก จูง ให้หัว ข้อ การสนทนาให้ก ลับ มายัง วัต ถุป ระสงค์ที่กํา หนดไว้ ส่ว นการเข้า พื้น ที่ ทีม วิจัย
เยาวชนสามารถตามหาชาวบ้านที่เ ก็บ หาของป่าได้ต ามรายชื่อและได้สัม ภาษณ์เ ก็บ ข้อ มูล คิด เป็นร้อ ยละ 20 เนื่องจากส่ว นที่เ หลือร้อ ยละ 80
ผู้วิจัยเป็นผู้ดําเนินการ
7. การสร้างการการเรีย นรู้วิธีการวิเคราะห์ผลการสัม ภาษณ์พ บว่าทีม วิจัยเยาวชนใช้วิธีก ารเปรีย บเทีย บข้อมูลที่ไ ด้จากการสัม ภาษณ์
กับ ข้อ มูล ทุติย ภูมิที่อ งค์ก ารบริห ารส่ว นตํา บลเขาปู่ไ ด้ร วบรวมไว้ เพื่อ เป็น การทวนสอบความถูก ต้อ งของข้อ มูล จากนั้น จํา แนกข้อ มูล การใช้
ประโยชน์ของของป่า โดยแยกข้อมูลของแต่ละหมู่บ้าน จากนั้นนําเสนอผลของแต่ละหมู่บ้านที่แต่ละคนรับ ผิดชอบ ร่ว มกันอภิปรายผล ของป่าที่
ชาวบ้า นเก็บหาสรุป ได้ทั้งหมด 74 ชนิด แบ่ง ออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ อาหาร ไม้ดอกไม้ประดับ เครื่องมือ เครื่องใช้ และยารักษาโรค โดยทํา
การกรอกข้อมูลลงในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Microsoft excel) เพื่อการจัดการข้อมูลสําหรับการคํานวณรายได้ต่อไป ซึ่งการกรอกข้อมูลของ
ทีมวิจัยเป็นเพียงการเรียนรู้เท่านั้น ผู้วิจัยไม่ได้นํามาใช้ในการคํานวณ
8. การสร้างการเรียนรู้วิธีการคํานวณมูลค่าของของป่าที่ชาวบ้านนํามาใช้ประโยชน์พ บว่า ทีม วิจัย เยาวชนตั้งใจเรีย นรู้และซัก ถามข้อ
สงสัย เกี่ยวกับการคํานวณรายได้ข องป่า อาจเพราะเป็น ความรู้ใหม่ที่ไ ม่เ คยเรีย นรู้มาก่อน จึง เกิดความสนใจเป็นพิเ ศษ และคํานวณรายได้ข อง
ของป่าที่ชาวบ้า นเก็บหาแต่ละหมู่บ้าน จากนั้นให้ทีมวิจัย นํา เสนอรายได้และสรุปรวมรายได้ข องตํา บลเขาปู่ โดยทดลองทําเฉพาะหมู่บ้านที่ทีม
วิจัยแต่ละคนรับผิดชอบ เพื่อการเรียนรู้เท่านั้น ผู้วิจัยไม่ได้นําผลการคํานวณมาใช้ในงานวิจัย
9. การสร้างการเรีย นรู้วิธีการใช้โปรแกรม ArcGIS 10 และเครื่อง GPS ในการทําแผนที่และระบุตําแหน่ง ของของป่า พบว่า ทีม วิจัย
เยาวชนสามารถบันทึกและอ่านค่าพิกัดระบุตําแหน่งทางภูมิศาสตร์ และถ่ายโอนข้อมูลจากเครื่อง GPS ลงเครื่องคอมพิวเตอร์ จัดการข้อมูลจาก
เครื่อง GPS โดยการใช้โปรแกรม ArcMAP รวมถึงนําข้อมูลดังกล่าวมาทําเป็นแผนที่ได้
10. การมีส่วนร่วมในการสํารวจเส้น ทางการเก็บหาของชาวบ้าน การเตรีย มตัว ก่อนการเดินสํารวจเส้นทาง ทีม วิจัยเยาวชนสามารถ
ปฏิบัติตัว ตามที่ผู้วิจัย แนะนํา และทํา หน้า ที่ต ามที่ม อบหมายได้ จากการใช้เ ครื่อ งมือ การแจงนับ รวมถึง การบัน ทึก ผล โดยมีก ารแบ่ง หน้า ที่ใ น
การทํางาน ร่วมกันสรุปผล ปัญหา รวมถึงอุปสรรค ความยากลําบากของเส้นทางการเก็บหาของป่า ที่เกิดขึ้นระหว่างการเดินสํารวจเส้นทาง
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บทคัดย่อ
ผลการวิจัยพบว่า ลักษณะโครงสร้างของคําสแลง ปรากฏว่า เป็นการประสมคํา คิดเป็นร้อยละ 16.79 การสร้างคําใหม่ คิดเป็นร้อยละ 37.40
คําซ้ํา คิดเป็นร้อยละ 0.92 คําที่เปลี่ยนเสียงจากเดิม คิดเป็นร้อยละ 7.63 คําที่เปลี่ยนความหมายเดิม คิดเป็นร้อยละ 6.56 การตัดพยางค์ คิดเป็นร้อยละ
0.46 คําสร้อย ไม่ปรากฏ คํายืมภาษาถิ่น คิดเป็นร้อยละ 0.61 คํายืมภาษาต่างประเทศ คิดเป็น ร้อยละ 28.55 คําซ้อน คิดเป็น ร้อยละ 2.90 คําผสาน
ไม่ปรากฏ และคําที่เปลี่ยนอักขรวิธี ทําให้รูปเขียนต่างจากเดิม ซึ่งผู้วิจัยพบเพียงการเติม “ส์” ที่เลียนแบบการเติม “s” ในไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ
พบจํานวนคําทั้งหมด 1 คํา คิดเป็นร้อยละ 0.15 และมีวิธีการเขียนแบบซ้ําตัวอักษรอีก 10 คํา คิดเป็นร้อยละ 1.53 ที่มาและความหมายของคําสแลงใน
นิตยสารบันเทิงและธุรกิจการเมืองรายสัปดาห์ ปรากฏว่า ที่มาของคําสแลงที่มาจากคํายืม คิดเป็นร้อยละ 28.55 คําสแลงที่มาจากกริยา อาการ ลักษณะ
ท่าทาง พฤติกรรมต่างๆ คิดเป็นร้อยละ 14.96 คําสแลงที่มาจากคําประสมต่างประเทศกับคําไทย คิดเป็นร้อยละ 10.99 คําสแลงที่มาจากการกร่อนเสียง/
เพี้ยนเสียง/ตัดเสียง คิดเป็นร้อยละ 7.63 คําสแลงที่มาจากละคร ภาพยนตร์ เพลง นวนิยาย วรรณคดี คิดเป็นร้อยละ 7.18 คําสแลงที่มาจากสํานวนกีฬา
และการพนัน คิดเป็นร้อยละ 6.11 คําสแลงที่มาจากเหตุการณ์ต่างๆ สถานการณ์ต่างๆ คิดเป็นร้อยละ 5.34 คําสแลงที่มาจากสัตว์ คิดเป็นร้อยละ 4.27 คํา
สแลงที่มาจากการซ้อนเสียง/ซ้ําเสียง คิดเป็นร้อยละ 3.97 คําสแลงที่มาจากการกร่อนเสียง/เพี้ยนเสียง/ตัดเสียง คิดเป็นร้อยละ 3.36 และคําสแลงที่มาจาก
อาหาร การกิน จากสิ่งของเครื่องใช้ การลากเสียง/ซ้ําตัวอักษร จากภาษาถิ่น จากคําประสมระหว่างคําต่างประเทศกับต่างประเทศ และประเพณี/ความเชื่อ
มาเป็นลําดับที่ 11, 12, 13, 14 และ 15ตามลําดับ คิดเป็นร้อยละได้ 2.60, 1.83, 1.53, 0.76 และ 0.61 ตามลําดับ โดยที่คําสแลงที่มาจากภาษาถิ่นและ
คําประสมระหว่างคําต่างประเทศกับคําต่างประเทศมีจํานวนคําที่พบเท่ากัน และผลของการเปรียบเทียบที่มาของคําสแลงที่ปรากฏในนิตยสารระหว่าง
นิตยสารบันเทิงกับนิตยสารธุรกิจการเมืองรายสัปดาห์ พบว่า นิตยสารธุรกิจการเมืองพบคําสแลงจํานวน 349 คํา มากกว่าคําสแลงที่พบในนิตยสารบันเทิง
ซึ่งพบทั้งสิ้น 306 คํา ดังนี้ คําสแลงที่มาจากสัตว์ มาจากการเลียนเสียง/ปรากฏการณ์ธรรมชาติ มาจากคํายืม มาจากสํานวนกีฬาและการพนัน มาจากการ
ซ้อนเสียง/ซ้ําเสียง มาจากภาษาถิ่น มาจากกริยา อาการ ลักษณะท่าทาง พฤติกรรมต่างๆ มาจากเหตุการณ์ต่างๆ สถานการณ์ต่างๆ มาจากสิ่งของ เครื่องใช้
และมาจากอาหารการกิน พบมากในนิตยสารธุรกิจการเมืองมากกว่าที่พบในนิตยสารบันเทิง คําสแลงที่มาจากละคร ภาพยนตร์ เพลง นวนิยาย วรรณคดี
มาจากการกร่อนเสียง/เพี้ยนเสียง/ตัดเสียง มาจากคําประสมคําต่างประเทศกับคําต่างประเทศ มาจากคําประสมคําไทยกับคําต่างประเทศ และมาจากการ
ลากเสียง/ซ้ําตัวอักษร พบมากในนิตยสารบันเทิงมากกว่าที่พบในนิตยสารธุรกิจการเมือง คําสแลงที่มาจากประเพณี/ความเชื่อ พบแต่ในนิตยสารธุรกิจ
การเมือง ไม่พบในนิตยสารบันเทิง
ความสําคัญ: คําสแลง ที่มาและความหมาย

Abstract
The results were found that there were eleven types of the structure of slang. 1) Compound words were 16.79%. 2) New
words were 37.40% 3) Repeated words were 0.92%. 4) Sound distortion words were 7.63%. 5) New meaning words were 6.65%. 6)
Syllabic compression words were 0.46%. 7) Dialect borrowed words were 0.61%. 8) International borrowed words were 28.55%. 9)
Overlapping words were 2.90%. 10) There was only one word which had written in different form (0.15%). There were 10 words which
had written in the double letter (1.53%). They were parodied from English grammar. Moreover, there were not found hooked words
and merging words in the study. The origins of slang were found as eleven types as followed. 1) Slang which originated from borrowed
words was 32.69%. 2) Slang which originated from behavior was 14.96. 3) Slang which originated from the combination of foreign words
and Thai words was 10.99%. 4) Slang which originated from overlapping sounds was 5.47%. 5) Slang which originated from drama,
movies, songs, fiction, and literature was 7.18%. 6) Slang which originated from sports and gambling was 6.11%. 7) Slang which
originated from current event was 5.34%. 8) Slang which originated from animals was 4.27%. 9) Slang which originated from overlapping
sound was 3.97%. 10) Slang which originated from syllabic compression was 3.36%. 11) Slang which originated from food, supplies,
drawling sounds or double letter, dialect, the combination between foreign words, and customs or belief was 2.60, 1.83, 1.53, 0.76, and
0.61 in order. Moreover, slang which originated from dialect and the combination between foreign words as equal. Based on the
findings, there were found 349 slang words in business and political weekly magazine. The entertainment weekly magazines were
found 306 slang words, both of slang word were found in magazines are as fallowed. Slang which originated from animals, natural
sounds, borrowed words, sports and gambling, Thai idioms, overlapping sounds, dialect, behavior, current event, supplies, and food was
found in business and political weekly magazine more than entertainment weekly magazine. The Slang which originated from drama,
movies, songs, fiction, literature, syllabic compression, borrowed words, the combination between Thai and foreign words, and
overlapping sounds was found in entertainment weekly magazine more than business and political weekly magazine. Slang which
originated from customs and belief was only found in business and political weekly magazine. The slang which originated from customs
and believed was only found in business and political weekly magazine.
Keywords: Slang, Origin and meaning
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1. บทนํา
ภาษาเป็นเครื่องมือที่มนุษย์ใช้ในการสื่อสารซึ่งกันและกัน เพื่อให้เกิดความเข้าใจกัน ภาษาเป็นสมบัติของมนุษย์ มีการถ่ายทอดจากรุ่นหนึ่งไปสู่
อีกรุ่นหนึ่ง เป็นสิ่งที่ต้องศึกษาเรียนรู้ เพราะแต่ละสังคม ก็มีภาษาที่ใช้แตกต่างกัน ภาษาที่ใช้จึงมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาจะเป็นไปตามยุคสมัยและวัย
ของผู้ใช้ ภาษาจึงมีความสําคัญต่อวัฒนธรรม เพราะภาษาเป็นสื่อที่ทําให้คนในชาติติดต่อกัน ทําให้วัฒนธรรมอื่นๆ เจริญขึ้น เปรียบได้ว่าภาษาเป็น
วัฒนธรรมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ขึ้นอยู่ที่ปัจจัยต่างๆไม่ว่าจะเป็นด้วยเพศ วัย ภูมิหลังทางสังคม อาชีพ และความสนใจ ฯลฯ เมื่อมนุษย์ใช้ภาษา
เพื่อการสื่อสารหรือจุดประสงค์ใดๆก็ตาม การศึกษาเพื่อให้เกิดความเข้าใจภาษาย่อมเป็นหนทางนําไปสู่ความเข้าใจความคิด และงานที่มนุษย์สร้างสรรค์
ขึ้น ในการติดต่อสื่อสารกันมีทั้งภาษาพูดและภาษาเขียน โดยเฉพาะภาษาเขียนปัจจุบันมีงานเขียนมากมาย ทั้งตําราเรียน นวนิยาย หนังสือพิมพ์
นิตยสาร ฯลฯ ในส่วนที่เป็นนิตยสาร ประเภทของนิตยสารที่ผู้อ่านนิยมอ่าน และมียอดจําหน่ายเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง คือ “นิตยสารบันเทิง” ซึ่งมีวาง
จําหน่ายอย่างแพร่หลายและ มีให้เลือกอ่านเป็นจํานวนมาก ซึ่งมีการเขียนที่มีลักษณะการใช้ภาษาเฉพาะตัว เพราะเป็นนิตยสารที่มุ่งนําเสนอข่าวคราว
เรื่องราว เหตุการณ์ความเคลื่อนไหวต่างๆที่เกิดขึ้นในวงการบันเทิง ซึ่งนอกจากจะให้ความสนุกสนานเพลิดเพลินแล้ว ยังช่วยผ่อนคลายความตึงเครียดใน
จิตใจของผู้อ่านด้วย ซึ่งผู้เขียนที่เขียนคอลัมน์ต่างๆในนิตยสารบันเทิง มีจุดมุ่งหมายที่จะวิจารณ์ยั่วล้อ ตําหนิติชม เสียดสีประชดประชัน บรรดาเหล่าดารา
ศิลปินต่างๆ
เมื่อจุดประสงค์ในการนําเสนอของนิตยสารทั้งสองประเภทมีความแตกต่างกัน ภาษาที่ใช้ในการนําเสนอจึงมีความแตกต่างกันด้วย เพื่อให้
สอดคล้องกับจุดประสงค์ในการนําเสนอ และเพื่อดึงดูดความสนใจจากผู้อ่านให้ติดตามข่าวสาร ภาษาที่ใช้จึงมีลักษณะเฉพาะตัว มีวิธีการเลือกสร้างคํา
เพื่อให้ข้อความในข่าวนั้นน่าสนใจ สะดุดตา สร้างภาพ ให้ผู้อ่านคล้อยตาม จึงมีการใช้คําสแลง เพราะคําสแลงมีลักษณะเด่น คือ มีการเปลี่ยนแปลงไป
ตามกาลเวลา ยุคสมัย มีความผิดแปลกไปจากภาษาปกติทั่วไป ทั้งด้านของเสียงและความหมาย ไม่มีแบบแผนที่แน่นอน แต่สามารถสร้างสีสันในการใช้
ภาษาได้เป็นอย่างดี มักมีการใช้ในช่วงเวลาสั้นๆเท่านั้น เมื่อเวลาผ่านไปก็จะมีคําใหม่มาใช้แทนเสมอ ในวงการนิตยสารจึงจึงนิยมใช้คําสแลงในการ
นําเสนอผลงาน เพราะสามารถดึงดูดใจและสร้างแรงจูงใจแก่ผู้อ่านได้ จึงทําให้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาคําสแลงในนิตยสารรายสัปดาห์ทั้ง 2 ประเภท เพื่อ
จะได้ศึกษาวิเคราะห์ที่มาและความหมายของคําสแลงที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบัน ว่ามีความเป็นมาอย่างไร ความหมายที่ใช้เป็นอย่างไร และที่มาและ
ความหมายของคําสแลงในนิตยสารทั้ง 2 ประเภท มีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาที่มาและความหมายคําสแลงในนิตยสารรายสัปดาห์ประเภทนิตยสารบันเทิงและนิตยสารธุรกิจการเมือง
2. เพื่อเปรียบเทียบที่มาและความหมายของคําสแลงในนิตยสารประเภทนิตยสารบันเทิงและนิตยสารธุรกิจการเมืองว่ามีความเหมือนหรือ
แตกต่างกันอย่างไร
ขอบเขตการวิจัย
1. ผู้วิจัยจะศึกษาคําสแลงที่พบในนิตยสาร 2 ประเภท คือ นิตยสารบันเทิง และนิตยสารธุรกิจการเมืองประเภทละ 2 ฉบับ
1.1 นิตยสารบันเทิง
- ทีวีพูล ฉบับที่ 1163 จนถึงฉบับที่ 1170 จํานวนทั้งสิ้น 8 เล่ม
- Gossip star ฉบับที่ 376 จนถึงฉบับที่ 388 จํานวนทั้งสิ้น 8 เล่ม
1.2 นิตยสารธุรกิจการเมือง
- มติชนสุดสัปดาห์ ฉบับที่ 1673 จนถึงฉบับที่ 1680 จํานวนทั้งสิ้น 8 เล่ม
- สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์ ฉบับที่ 51 จนถึงฉบับที่ 6 จํานวนทั้งสิ้น 8 เล่ม
2. ผู้วิจัยจะเลือกเก็บข้อมูลคําสแลงที่พบในนิตยสารทั้ง 2 ประเภท ทุกคอลัมน์
3. ผู้วิจัยจะเก็บข้อมูลคําสแลงทั้งที่เป็นคําภาษาไทย คําภาษาถิ่น คํายืมภาษาต่างประเทศ สํานวน สุภาษิต คําพังเพยที่เป็นวลีหรือประโยค
4. ผู้วิจัยจะมุ่งเก็บรวบรวมข้อมูลคําสแลง ตามนิยามดังนี้ คือ
คําสแลง หมายถึง ถ้อยคําหรือวลีที่ใช้สื่อสารให้เกิดความเข้าใจกันเฉพาะกลุ่ม คําสแลงไม่ใช่คําหยาบแต่เป็นคําที่มีความหมายรู้กันเฉพาะกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
อาจเป็นการนําคําที่ มีอยู่แล้วมาใช้ในความหมายใหม่ หรือเป็นการสร้างคําขึ้นใหม่ เพื่อให้เกิดคําแปลกๆ ผิดไปจากปกติ ทั้งด้านเสียง รูปคํา และ
ความหมาย ให้ความหมายที่สื่ออารมณ์ ความรู้สึก และทัศนคติทั้งดีและไม่ดี รวมทั้งมีความหมายที่ผันแปรไปตามปริบทแวดล้อม และเป็นภาษาที่ไม่ได้
รับการยอมรับว่าถูกต้อง ทั้งนี้ คําสแลงเป็นคําที่มีระยะเวลาการใช้ไม่นาน เมื่อมีศัพท์สแลงใหม่ๆ เกิดขึ้น คําสแลงที่ใช้อยู่ก็จะเลิกใช้ไปตามกาลเวลา
กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย
1. กรอบแนวคิดลักษณะโครงสร้างของคําสแลง ในการทําวิจัยเล่มนี้ผู้วิจัยได้ใช้แนวคิด ที่ได้จากการศึกษางานวิจัย
จากผู้ที่เคยทําการศึกษาโดยสามารถสรุปและนํามาใช้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาดังนี้
1.1 การประสมคํา คําสแลงที่เกิดจากการประสมคํานั้น เป็นการนําคําที่มีความหมายสองคําหรือมากกว่าสองคํา มารวมเป็นคําเดียว
เพื่อสื่อความหมายใหม่ในเชิงสแลง หรือบางคําก็ยังคงความหมายในลักษณะเดิม หรือใกล้เคียงความหมายเดิมอยู่
1.2 การสร้างคําใหม่ เนื่องจากเป็นกระบวนการที่พบง่ายที่สุด และคําสแลงที่พบเกือบทั้งหมดนั้นก็เป็นคําที่สร้างขึ้นใหม่ในลักษณะต่างกัน
1.3 คําซ้ํา คือ คําที่เกิดจากการออกเสียงซ้ํากันสองครั้ง หรือเขียนซ้ํากัน
1.4 คําที่เปลี่ยนเสียงจากเดิม
1.5 คําเปลี่ยนความหมายจากเดิม จะเป็นลักษณะของคําภาษาไทยมาตรฐานหรือภาษาถิ่นที่มีความหมายเดิมปรากฏอยู่
ในพจนานุกรม แต่จะนํามาใช้สื่อความหมายใหม่ในเชิงสแลง
1.6 การตัดพยางค์ เป็นลักษณะของคําที่มีหลายพยางค์ แต่ถูกนํามาตัดบางส่วนของคําออกไป
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1.7 คําสร้อย ได้แก่ คําที่เติมหรือประกอบคําอื่นเพื่อให้เกิดความไพเราะหรือ เพื่อให้เติมความ
1.8 คําสแลงที่มาจากคําภาษาถิ่น
1.9 คํายืมจากภาษาต่างประเทศ เกิดจากการนําภาษาต่างประเทศมาใช้ในภาษาไทย แต่นํามาใช้ในความหมายใหม่ที่ต่างความหมาย
จากภาษาต้นฉบับ
1.10 คําซ้อน คือ การนําคําที่มีความหมายเหมือนหรือใกล้เคียงกันหรือเป็นไปในทํานองเดียวกันมาซ้อนกัน เพื่อเป็นการเน้นความหมาย
ของอีกคําให้ชัดเจน เข้าใจตรงกัน
1.11 คําผสาน คือ การนําคําตั้งแต่สองคําขึ้นไปมาประกอบกัน อาจเป็นคําที่เกิดอิสระไม่ได้สองคํา มาประกอบกัน
1.12 คําเปลี่ยนอักขรวิธี ทําให้รูปเขียนต่างจากเดิม ซึ่งผู้วิจัยพบเพียงการเติม “ส์” ที่เลียนแบบการเติม “s” ในไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ
2. กรอบแนวคิดที่มาของคําสแลง ในการทําวิจัยเล่มนี้ผู้วิจัยได้ใช้แนวคิดที่ได้จากการศึกษางานวิจัยจากผู้ที่เคยทําการศึกษาผู้วิจัยสามารถ
สรุปและนํามาใช้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณา ดังนี้
2.1 มาจากสัตว์
2.9 มาจากคําประสมต่างประเทศกับไทย
2.10 มาจากภาษาถิ่น
2.2 มาจากการเลียนเสียง/ปรากฏการณ์ธรรมชาติ
2.3 มาจากคํายืม
2.11 มาจากประเพณี/ความเชื่อ
2.4 มาจากสํานวนกีฬาและการพนัน
2.12 มาจากการลากเสียง/ซ้ําตัวอักษร
2.5 มาจากละคร ภาพยนตร์ เพลง นวนิยาย วรรณคดี
2.13 มาจากกริยา อาการ ลักษณะ ท่าทาง พฤติกรรมต่างๆ
2.6 มาจากการ ซ้อนเสียง
2.14 มาจากเหตุการณ์ต่าง สถานการณ์ต่างๆ
2.7 มาจากการกร่อนเสียง/เพี้ยนเสียง/ตัดเสียง
2.15 มาจากสิ่งของเครื่องใช้
2.8 มาจากคําประสมต่างประเทศกับต่างประเทศ
2.16 มาจากอาหาร การกิน

2. วิธีดําเนินการวิจัย
ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมีขั้นตอนในการดําเนินการดังนี้
1. รวบรวมแหล่งข้อมูลที่ใช้ในการวิจัย
2. ขั้นรวบรวมข้อมูลเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์คําสแลง
3. ขั้นรวบรวมข้อมูลคําสแลงที่ปรากฏในนิตยสารรายสัปดาห์ระหว่างนิตยสารบันเทิงและธุรกิจการเมือง
4. ขั้นวิเคราะห์ข้อมูลวิเคราะห์คําสแลง ศึกษาที่มาและความหมายของคําสแลง
5. ขั้นสรุปและอภิปรายผล
6. การนําเสนอผลการวิจัย

3. ผลการวิจัย
1. การศึกษาลักษณะโครงสร้างของคําสแลง ของคําสแลงที่ปรากฏในวิจัยเล่มนี้ ปรากฏว่า การประสมคํา พบจํานวนคํา ทั้งหมด 117 คํา
คิดเป็นร้อยละ 16.79 ส่วนการสร้างคําใหม่ พบจํานวนคําทั้งหมด 245 คํา คิดเป็นร้อยละ 37.40 ส่วนคําซ้ํา พบจํานวนคําทั้งหมด 6 คํา คิดเป็นร้อยละ
0.92 ส่วนคําที่เปลี่ยนเสียงจากเดิม พบจํานวนคําทั้งหมด 50 คํา คิดเป็นร้อยละ 7.63 ส่วนคําที่เปลี่ยนความหมายเดิม พบจํานวนคําทั้งหมด 43 คํา คิด
เป็นร้อยละ 6.56 ส่วนการตัดพยางค์ พบจํานวนคําทั้งหมด 3 คํา คิดเป็นร้อยละ 0.46 ส่วนคําสร้อย ไม่มีปรากฏการใช้ ส่วนคํายืมจากภาษาถิ่น พบ
จํานวนคําทั้งหมด 4 คํา คิดเป็นร้อยละ 0.61 ส่วนคํายืมภาษาต่างประเทศ พบจํานวนคําทั้งหมด 187 คํา คิดเป็น ร้อยละ 28.55 ส่วนคําซ้อน พบ
จํานวนคําทั้งหมด 19 คํา คิดเป็นร้อยละ 2.90 ส่วนคําผสาน ไม่มีปรากฏการใช้ และคําที่เปลี่ยนอักขรวิธี ทําให้รูปเขียนต่างจากเดิม ซึ่งผู้วิจัยพบเพียงการ
เติม “ส์” ที่เลียนแบบการเติม “s” ในไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ พบจํานวนคําทั้งหมด 1 คํา คิดเป็นร้อยละ 0.15 และมีวิธีการเขียนแบบซ้ําตัวอักษรอีก 10
คํา คิดเป็นร้อยละ 1.53
2. การศึกษาที่มาและความหมายของคําสแลงในนิตยสารบันเทิงและธุรกิจการเมืองรายสัปดาห์ ปรากฏว่า ที่มาของ คําสแลงที่มาจากคํา
ยืม มากที่สุดเป็นลําดับที่ 1 คิดเป็นร้อยละ 28.55 คําสแลงที่มาจากกริยา อาการ ลักษณะท่าทาง พฤติกรรมต่างๆ มากเป็นลําดับที่ 2 คิดเป็นร้อยละ
14.96 คําสแลงที่มาจากคําประสมต่างประเทศกับคําไทย คิดเป็นร้อยละ 10.99 มากเป็นลําดับที่ 3 คําสแลงที่มาจากการกร่อนเสียง/เพี้ยนเสียง/ตัดเสียง
มากเป็นลําดับที่ 4 คิดเป็นร้อยละ 7.63 คําสแลงที่มาจากละคร ภาพยนตร์ เพลง นวนิยาย วรรณคดี มากเป็นลําดับที่ 5 คิดเป็นร้อยละ 7.18 คําสแลง
ที่มาจากสํานวนกีฬาและการพนัน มากเป็นลําดับที่ 6 คิดเป็นร้อยละ 6.11 คําสแลงที่มาจากเหตุการณ์ต่างๆ สถานการณ์ต่างๆ มากเป็นลําดับที่ 7 คิด
เป็นร้อยละ 5.34 คําสแลงที่มาจากสัตว์ มากเป็นลําดับที่ 8 คิดเป็นร้อยละ 4.27 คําสแลงที่มาจากการซ้อนเสียง/ซ้ําเสียง มากเป็นลําดับที่ 9 คิดเป็นร้อย
ละ 3.97 คําสแลงที่มาจากการกร่อนเสียง/เพี้ยนเสียง/ตัดเสียง มากเป็นลําดับที่ 10 คิดเป็นร้อยละ 3.36 และคําสแลงที่มาจาก อาหาร การกิน จาก
สิ่งของเครื่องใช้ การลากเสียง/ซ้ําตัวอักษร จากภาษาถิ่น จากคําประสมระหว่างคําต่างประเทศกับต่างประเทศ และประเพณี/ความเชื่อ มาเป็นลําดับที่
11, 12, 13, 14 และ 15ตามลําดับ คิดเป็นร้อยละได้ 2.60, 1.83, 1.53, 0.76 และ 0.61 ตามลําดับ โดยที่คําสแลงที่มาจากภาษาถิ่นและคําประสม
ระหว่างคําต่างประเทศกับคําต่างประเทศมีจํานวนคําที่พบเท่ากัน สอดคล้องกับการศึกษาเปรียบเทียบกับคําสแลงของ อรอุษา งานวิจัยในปีพุทธศักราช
2549 ปรากฏว่าคําสแลงที่ปรากฏการใช้ใน 2 ช่วงเวลามีความเหมือนกัน จํานวน 160 คํา คิดเป็นร้อยละ 24.43 และจํานวนคําสแลงที่ปรากฏเพิ่มขึ้น
495 คํา คิดเป็นร้อยละ 75.57
3. การเปรียบเทียบที่มาของคําสแลงที่ปรากฏในนิตยสารระหว่างนิตยสารบันเทิงกับนิตยสารธุรกิจการเมืองรายสัปดาห์ พบว่า นิตยสาร
ธุรกิจการเมืองพบคําสแลงจํานวน 349 คํา มากกว่าคําสแลงที่พบในนิตยสารบันเทิงทั้งสิ้น 306 คํา ซึ่งจากการเปรียบเทียบที่มาของคําสแลงที่ปรากฏใน
นิตยสารทั้ง 2 ประเภท ดังนี้ คําสแลงที่มาจากสัตว์ พบมากในนิตยสารธุรกิจการเมือง ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 4.87 มากกว่าที่พบในนิตยสารบันเทิง ซึ่งคิดเป็น
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ร้อยละ 3.59 ส่วนคําสแลงที่มาจากการเลียนเสียง/ปรากฏการณ์ธรรมชาติ พบในนิตยสารธุรกิจการเมือง ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 4.01 มากกว่าที่พบใน
นิตยสารบันเทิง ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 2.61 ส่วนคําสแลงที่มาจากคํายืม พบมากในนิตยสารธุรกิจการเมือง ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 28.37 มากกว่าที่พบในนิตยสาร
บันเทิง ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 28.76 โดยที่พอคิดเป็นร้อยละแล้วค่าของนิตยสารบันเทิงจะมากกว่า เพราะคําที่พบมีน้อยกว่า ส่วนคําสแลงที่มาจากสํานวน
กีฬาและการพนัน พบมากในนิตยสารธุรกิจการเมือง ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 8.60 มากกว่าที่พบในนิตยสารบันเทิง ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 3.27 ส่วนคําสแลงที่มา
จากละคร ภาพยนตร์ เพลง นวนิยาย วรรณคดี พบมากในนิตยสารบันเทิง ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 9.48 มากกว่าที่พบในนิตยสารธุรกิจการเมือง ซึ่งคิดเป็นร้อย
ละ 5.16 ส่วนคําสแลงที่มาจากการซ้อนเสียง/ซ้ําเสียง พบในนิตยสารธุรกิจการเมือง ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 5.45 มากกว่าที่พบในนิตยสารบันเทิง ซึ่งคิดเป็น
ร้อยละ 2.29 ส่วนคําสแลงที่มาจากการกร่อนเสียง/เพี้ยนเสียงตัดเสียง พบมากในนิตยสารบันเทิง ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 9.15 มากกว่าที่พบในนิตยสารธุรกิจ
การเมือง ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 6.30 ส่วนคําสแลงที่มาจากคําประสมต่างประเทศกับต่างประเทศ พบมากในนิตยสารธุรกิจการเมือง ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 0.57
น้อยกว่าที่พบในนิตยสารบันเทิง ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 0.98 ส่วนคําสแลงที่มาจากคําประสมคําไทยกับคําต่างประเทศ พบมากในนิตยสารบันเทิง ซึ่งคิดเป็น
ร้อยละ 14.38 มากกว่าที่พบในนิตยสารธุรกิจการเมือง ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 2.29 ส่วนคําสแลงที่มาจากภาษาถิ่น พบมากในนิตยสารธุรกิจการเมือง ซึ่งคิด
เป็นร้อยละ 0.86 มากกว่าที่พบในนิตยสารบันเทิง ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 0.65 ส่วนคําสแลงที่มาจากประเพณี/ความเชื่อ พบมากในนิตยสารธุรกิจการเมือง
ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 1.45 ไม่พบในนิตยสารบันเทิง ส่วนคําสแลงที่มาจากการลากเสียง/ซ้ําตัวอักษร พบมากในนิตยสารบันเทิง ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 2.29
มากกว่าที่พบในนิตยสารธุรกิจการเมือง ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 0.86 ส่วนคําสแลงที่มาจากกริยา อาการ ลักษณะท่าทาง พฤติกรรมต่าง พบในนิตยสารธุรกิจ
การเมือง ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 14.90 มากกว่าในนิตยสารบันเทิง ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 15.03 ส่วนคําสแลงที่มาจากเหตุการณ์ต่างๆ สถานการณ์ต่างๆ พบใน
นิตยสารธุรกิจการเมือง ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 6.30 มากกว่าที่พบในนิตยสารบันเทิง ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 4.25 ส่วนคําสแลงที่มาจากสิ่งของ เครื่องใช้ พบใน
นิตยสารธุรกิจการเมือง ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 2.29 มากกว่าในนิตยสารบันเทิง ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 1.31 และสุดท้ายคือคําสแลงที่มาจากอาหาร การกิน พบ
มากในนิตยสารธุรกิจการเมือง ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 2.87 มากกว่าที่พบในนิตยสารบันเทิง ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 2.29

4. อภิปรายผลและบทสรุป
1. การศึกษาที่มาและความหมายของคําสแลงในนิตยสารบันเทิงและธุรกิจการเมืองรายสัปดาห์ นอกจากจะให้ความรู้เกี่ยวกับคําสแลงแล้ว
ยังรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงของว่าภาษาในขณะนี้ว่า สังคมไทยเป็นสังคมที่เ ปิดกว้างมากขึ้น และมีการสร้างคําสแลงเพื่อหลี กหนีการใช้ คําที่ไม่สุภาพ
นอกจากนี้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสังคมที่ได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นจํานวนมาก ได้มีคําสแลงบางทีเกิดขึ้นเพราะเหตุการณ์ในสังคม เช่น เอาอยู่
เอาไม่อยู่ กิ๊ก ฟันธง คอนเฟิร์ม เป็นต้น ไม่พบคําสแลงที่กล่าวถึงอดีตหรืออนาคต และคําสแลงที่พบมีระยะเวลาในการใช้เพียงช่วงสั้นๆ และจะเกิดคํา
ใหม่ๆตามมา ซึ่งสอดคล้องกับวิไลวรรณ (2526) ได้กล่าวไว้ว่า “สแลงส่วนมากเป็นเรื่องเกี่ยวกับปัจจุบัน สิ่งที่เกิดเป็นประจํา หรือเกี่ยวกับสิ่งใกล้ตัว มักไม่
ใช้สแลงกล่าวถึงอดีตหรืออนาคต เหตุนี้เองสแลงทั่วๆ ไปจึงมีอายุสั้น และสแลงมักเป็นคําที่ใหม่อยู่เสมอ ถ้าสแลงไม่กลายเป็นคําธรรมดา เมื่อเวลาผ่านไป
ก็จะเลิกใช้ไป บางครั้งสแลงก็เป็นตัวชี้ได้ว่าผู้ใช้เป็นคนรุ่นใด เช่น คําว่า เชย และ เฉิ่ม มีความหมายใกล้เคียงกัน แต่คําว่า เชย เข้ามาในภาษาก่อนคําว่า
เฉิ่ม” นอกจากนี้ผู้วิจัยยังพบว่า มีการใช้คําสแลงในนิตยสารธุรกิจการเมืองมากกว่าในนิตยสารบันเทิง อาจเป็นเพราะว่า การกล่าวถึงบุคคล การกระทํา
หรือสิ่งต่างๆ ในวงการบันเทิงมีการเปิดกว้างมากกว่าในวงการธุรกิจการเมือง บางครั้งจึงไม่ต้องมีการใช้คําสแลง โดยสามารถพูดหรือเขียนแบบตรงๆได้
เลย ดังที่ อรอุษา (2551) สําหรับนิตยสารบันเทิงจะมุ่งนําเสนอข่าวคราว เรื่องราว เหตุการณ์ และความเคลื่อนไหวต่างๆ ที่เกี่ยวกับบุคคล ผลงานและ
กิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นในวงการบันเทิงทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านภาพยนตร์ โทรทัศน์ ละคร วิทยุ เพลง ดนตรี ศิลปะ รวมทั้งดารา นักแสดง นักร้อง นัก
ดนตรี และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์งานด้านความบันเทิงทั้งหมด นอกจากจะทําให้ผู้อ่านเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินได้ง่ายแล้ว ยังช่วย
ลดและผ่อนคลายความตึงเครียดในจิตใจของผู้อ่านได้ด้วย ผู้เขียนคอลัมน์ต่างๆ ในนิตยสารบันเทิงมีจุดมุ่งหมายที่จะวิจารณ์ ยั่วล้อ ตําหนิติชม เสียดสี
ประชดประชัน บรรดาเหล่าดารา ศิลปินต่างๆ
2. จากผลการวิจัยที่มาของคําสแลงทั้ง 16 วิธี พบคําสแลงที่มาจากคํายืมมากสุดเป็นลําดับที่ 1 ผู้วิจัยมีความเห็นว่า เนื่องจากผู้ใช้ต้องการ
ความหลากหลายของภาษา เพื่อหลีกหนีถ้อยคําที่ซ้ําซากจําเจ จึงได้เกิดการนําคําไทย คําภาษาต่างประเทศมาประสมกัน หรือคําต่างประเทศมาประสม
กับคําต่างประเทศ แล้วเกิดความหมายใหม่ที่สามารถสื่อสารให้เกิดความเข้าใจกันได้เฉพาะกลุ่ม หรืออาจเป็นความหมายที่ต้องอาศัยปริบทเป็นสําคัญ คํา
สแลงในนิตยสารทั้ง 2 ประเภท เป็นคําสแลงที่ไม่มีแบบแผน สร้างขึ้นมาใช้เพื่อความสนุกสนาน เพื่อแสดงความเป็นกลุ่มเดียวกัน เพื่อสร้างสีสัน
หลีกเลี่ยงการจําเจในการใช้ภาษา และสร้างความแปลกใหม่ในการใช้ภาษา ซึ่งสอดคล้องกับ สมโรจน์ (2526) ได้กล่าวไว้ว่า “คําสแลง หรือ คําคะนอง
เป็นภาษาปาก เป็นภาษาที่ไม่เป็นแบบแผน แต่ไม่ใช่คําต่ํา หรือคําหยาบ เป็นคําพิเศษเฉพาะกลุ่มที่สร้างขึ้น เพื่อให้มีคําแปลกๆ สร้างความสนุกสนาน
ระดับคํามีการเปลี่ยนแปลงตามกาลสมัย” ดังนั้นคําสแลงบางคําอาจเลิกใช้ไป หรือบางคําอาจมีการใช้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งอาจจะคงความหมายเดิมหรือ
เปลี่ยนแปลงความหมายใหม่ และจากการศึกษาเปรียบเทียบกับคําสแลงของอรอุษา ถีวันดี งานวิจัยในปีพุทธศักราช 2549 ปรากฏว่าคําสแลงที่ปรากฏ
การใช้ใน 2 ช่วงเวลามีความเหมือนกัน จํานวน 160 คํา คิดเป็นร้อยละ 24.43 และจํานวนคําสแลงที่ปรากฏเพิ่มขึ้น 495 คํา คิดเป็นร้อยละ 75.57
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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาโซ่อุปทานและความแตกต่างของปัญหาของวิสาหกิจชุมชน (SMCEs) และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
(SMEs) ของอุตสาหกรรมกล้วยแปรรูป ในเขตภาคเหนือตอนล่าง โดยวิธีการการลงพื้นที่สํารวจและสัมภาษณ์เชิงลึกของทั้งสองกิจการ กิจการละ
2 แห่ง ผลการศึก ษาได้แ สดงโซ่อุป ทานของอุต สาหกรรมกล้ว ยแปรรูป และค้น พบว่า ปัญ หาที่เ กิด ขึ้น ในโซ่อุป ทานวิส าหกิจ ทั้ง สองแห่ง มีค วาม
แตกต่างกันตั้งแต่ 1) การจัดซื้อ 2) การรับและจัดเก็บ 3) กระบวนการผลิต 4) การบรรจุ 5) การจัดเก็บสินค้าคงคลัง 6) การขนส่ง และ
7) การตลาดและบริการ นอกจากนี้วิสาหกิจชุมชนจําเป็นต้องพัฒนาขั้นตอนต่างๆในโซ่อุปทานให้ดีขึ้นเทียบเท่ากับวิสาหกิจขนาดกลางและย่อม
คําสําคัญ : โซ่อุปทาน โรงงานกล้วยแปรรูป วิสาหกิจชุมชน วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

Abstract
This research was a study of the supply chain and different problem of small and micro community enterprise (SMCEs) and
small and medium enterprise (SMEs) for banana processing industry in the Northern Lower of Thailand. This study were field data
collection and in-depth interviews with two kind of enterprises. (2 firms of SMCEs and 2 firms of SMEs). The result showed the supply
chain of banana processing and the difference of problems between SMCEs and SMEs in the process of 1) purchasing 2) storage 3)
processing 4) packaging 5) inventory 6) transport and 7) marketing and service. Moreover, SMCEs needs to be developed their
performance in supply chain of banana processing in similar to SMEs.
Keywords: Supply chain, Banana processing industry, SMCEs, SMEs

1. บทนํา
อุตสาหกรรมกระบวนการผลิตกล้วยแปรรูปซึ่งมีการผลิตโดยวิสาหกิจชุมชนและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเป็นอุตสาหกรรมสินค้า
แปรรูปสินค้าจากการเกษตรที่แพร่หลายในเขตจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง และใช้วัตถุดิบผลิตผลกล้วยที่ได้จากการเกษตรในภูมิภาคของจังหวัดภาคเหนือ
ตอนล่าง ได้แก่ พิษณุโลก พิจิตร สุโขทัย กําแพงเพชร อุตรดิตถ์ ตาก เพชรบูรณ์ นครสวรรค์ และอุทัยธานี ซึ่งอุตสาหกรรมนี้จะเป็นการส่งเสริมอาชีพ
และกระจายรายได้ในเกษตรกรชาวไร่ที่ปลุกกล้วย ผู้ประกอบการโรงงานแปรรูปกล้วยส่วนใหญ่มาจากวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(SMEs) และ
วิสาหกิจชุมชน (SMCEs) รวมทั้งพ่อค้าขายส่งและขายปลีกที่นําสินค้าไปจําหน่าย แต่ตลาดของอุตสาหกรรมกล้วยแปรรูปมีการแข่งขันสูง แต่อย่างไรก็
ตามอุตสาหกรรมกล้วยแปรรูปยังมิได้มีการนํามาศึกษาปัญหาในโซ่อุปทานจากนักวิจัย ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงเป็นการศึกษาโซ่อุปทานและปัญหาที่เกิดขึ้นใน
อุตสาหกรรมแปรรูปกล้วย ตั้งแต่การรับวัตถุดิบไปจนถึงกระบวนการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์และการจําหน่าย และความแตกต่างของอุตสาหกรรมกล้วย
แปรรูประหว่างวิสาหกิจชุมชนและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในเขตภาคเหนือตอนล่าง
1.1 โซ่อุปทาน
โซ่อุปทาน Vogt et al.(2005) เป็นกระบวนการในการรวมหรือบูรณาการขององค์กรต่างๆที่มีส่วนร่วมในการเปลี่ยนวัตถุดิบให้เป็นสินค้า
สําเร็จรูปและส่งผ่านสินค้าเหล่านั้นให้แก่ผู้บริโภคสุดท้ายโซ่อุปทานยังรวมเอาต้นทุนเวลาการขนส่งการบรรจุและการจัดเก็บทั้งหมดซึ่งอาจเกี่ยวเนื่องกับ
ขั้นตอนที่ต่างกันในกระบวนการผลิตเพื่อให้สามารถส่งมอบสินค้าให้แก่ลูกค้าได้อย่างเหมาะสมและโซ่อุปทานยังรวมถึงสินค้าที่ถูกส่งกลับคืนหลังจากใช้
งานเสร็จแล้ว ภาพที่ 1 เป็นประบวนการไหลในโซ่อุปทาน

ภาพที่ 1 โซ่อุปทาน
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1.2 โรงงานแปรรูปกล้วย
โรงงานแปรรูป กล้วยมีบ ทบาทสํ าคัญในการเพิ่ม มูลค่ าโดยการแปรรูปวั ตถุดิบกล้ วยจากเกษตรกรชาวไร่ผู้เพาะปลุ กกล้ วยไปเป็นสิ นค้ า
ผลิตภัณฑ์กล้วยแปรรูป เพื่อจําหน่ายให้แก่พ่อค้าคนกลางและผู้บริโภคทั่วไปทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ โดยโรงงานแปรรูปกล้วยนั่นเป็นโรงงานที่
เกิดจากวิสาหกิจชุมชนที่ผลิตกันในครัวเรือนและชุมชน ซึ่งในปัจจุบันมีการผลิตทั้งในวิสาหกิจชุมชนและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมซึ่งอาศัยกลไก
ทางการตลาดของผู้บริโภค ที่มีรูปแบบการผลิตโภคที่ต้องการสินค้ากลุ่มอาหารผลไม้แปรรูปที่เป็นผลิตภัณฑ์สําเร็จรูปเพื่อสุขภาพ ความปลอดภัย ความ
สะดวกในการพกพา ประหยัดเวลา รวมถึงใช้เป็นของฝากในรูปแบบผลิตภัณฑ์สินค้าท้องถิ่น (OTOP) ซึ่งมีอัตราการเติบโตสูงทั้งภายในประเทศและ
ต่างประเทศโดยได้มีการพัฒนาระบบการผลิตจากเดิมและมีการช่วยเหลือจากภาคมหาวิทยาลัยและโครงการสนับสนุนอุตสาหกรรมจากภาครัฐสินค้าที่
เป็นผลิตภัณฑ์กล้วยแปรรูปจากโรงงาน ได้แก่ กล้วยตาก กล้วยอบเคลือบรสต่างๆ (เนย, ช็อคโกแลต, สตอเบอรี่) ไซรัปกล้วยตาก ดังแสดงในภาพที่ 2 ซึ่ง
มีกระบวนการผลิตตามขั้นตอนดังภาพที่ 3

ที่มา :[Online] http://www.banana-society.com :2556

ภาพที่ 2 สินค้าผลิตภัณฑ์กล้วยแปรรูป

ภาพที่ 3 ขั้นตอนกระบวนการผลิตสินค้ากล้วยแปรรูป
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1.3 ปัญหาในโรงงานแปรรูปกล้วย
จากงานการศึกษางานที่มีผู้วิจัยเกี่ยวกับ กล้วยตาก โดยงานที่มีการทําวิจัย ส่วนใหญ่จะเป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์และเพิ่มประสิทธิภาพการ
กระบวนการผลิต เช่น โครงการเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจก โดยภาควิชาฟิสิกส์ มหาลัยศิลปากร ร่วมกับกรมพัฒนาและ
อนุรักษ์พลังงานทดแทนกระทรวงพลังงาน โครงการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากกล้วยตากตกเกรด โดยคณะวิศวกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาลัยศิลปากร และโครงการออกแบบและสร้างโรงเรือนกรีนเฮ้าส์ไฮบริด ภาควิชาไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาลัยนเรศวร โดยยังไม่ค่อยมี
การศึกษาในภาพรวม จากการค้นคว้างานเกี่ยวกับ ปัญหาที่เกิดขึ้นในโรงงานแปรรูปกล้วย ซึ่งพบว่าปัญ หาส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นมี ปัญ หาด้านบริหาร
ด้านวัตถุดิบ ด้านบุคลากร ด้านเครื่องจักร ด้านการจัดการสุขอนามัย ด้านการนําระบบมาตรฐานคุณภาพมาใช้ (ภาณุและคณะ, 2551)
1.4 วิสาหกิจชุมชน (SMCEs) และวิสาหกิจขนาดกลาง (SMEs)
วิสาหกิจชุมชน หรือ Small and Micro Community Enterprises (SMCEs) ซึ่งพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ.2548
มาตรา 3 ได้ใ ห้คํา จํา กัด ความวิส าหกิจ ชุม ชน หมายความว่า กิจ กรรมของชุม ชนที่เ กี่ย วกับ การผลิต สิน ค้า การให้บ ริก าร หรือ กิจ การอื่น ๆที่
ดําเนินการโดยคณะบุคคลที่มีความผูกผัน มีวิถีชีวิตร่วมกันและรวมตัวกันประกอบกิจการดังกล่าวไม่ว่าจะเป็นนิติบุคคลในรูปแบบใดหรือไม่ใช่นิติ
บุค คล เพื่อสร้า งรายได้และเพื่อ การพึ่ง พาตัว เองของครอบครัว ชุม ชน และระหว่างชุม ชน (พระราชบัญ ญัติส่งเสริม วิสาหกิจชุม ชน, 2548 และ
กระทรวงเกษตรศาสตร์และสหกรณ์, 2546)
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ Small and Medium Enterprises (SMEs) ซึ่งตามที่ปรากฏในพระราชบัญญัติส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ.2543 ในมาตรา 4 หมายถึง กิจการผลิตสินค้า กิจการให้บริการ และกิจการค้าส่งและค้าปลีกซึ่งกําหนด
จํานวนการจ้างงานและมูลค่าสินทรัพย์ถาวร ดังตารางที่ 1 (สํานักส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม, 2556)

ตารางที่ 1 ลักษณะ SMEs ที่กําหนดการจ้างงานและมูลค่าสินทรัพย์ถาวร
ลักษณะวิสาหกิจ

จํานวนการจ้างงาน (คน)
ขนาดย่อม
ขนาดกลาง
ไม่เกิน 50
51-200
ไม่เกิน 25
26-50
ไม่เกิน 15
16-30
ไม่เกิน 50
51-200

กิจการผลิตสินค้า
กิจการค้าส่ง
กิจการค้าปลีก
กิจการให้บริการ

จํานวนสินทรัพย์ถาวร (ล้านบาท)
ขนาดย่อม
ขนาดกลาง
ไม่เกิน 50
51-200
ไม่เกิน 50
51-100
ไม่เกิน 30
31-600
ไม่เกิน 50
51-200

ที่มา : [Online] : http://www.rd.go.th/publish/38056.0.html : 2557

2. วิธีการศึกษา
งานวิจัยนี้เป็นการลงพื้นที่สํารวจและสัมภาษณ์เชิงลึก (In-dept interview) เพื่อเก็บข้อมูลจากผู้ประกอบการอุตสาหกรรมแปรรูปกล้วยที่ทํา
การผลิตกล้วยแปรรูปในเขตจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง จํานวน 4 ราย โดยเป็นวิสาหกิจชุมชน (SMCEs) 2 รายและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
(SMEs) 2 ราย ซึ่งมีการก่อตั้งมานานกว่า 3 ปี ซึ่งมีรายละเอียดกลุ่มของตัวอย่างแสดงได้ดังตารางที่ 2 ในการสํารวจและสัมภาษณ์ผู้ประกอบการของ
โรงงานแปรรูปกล้วยได้กําหนดขอบเขตของการวิจัยที่มุ่งเน้นศึกษาปัญหาในโซ่อุปทานกล้วยแปรรูปตั้งแต่ขั้นตอน 1)การจัดซื้อกล้วย 2) การรับและการ
จัดเก็บกล้วย 3) กระบวนการผลิตกล้วยแปรรูป 4) การบรรจุ 5) การจัดเก็บสินค้าคงคลัง 6) การขนส่งสินค้า และ7) การบริการและการตลาดซึ่งเป็นปัญหา
ที่ครอบคลุมภาพรวมในโซ่อุปทานกล้วยแปรรูป

ตารางที่ 2 ลั ก ษณะของกลุ่ ม ตั ว อย่ า งในโรงงานแปรรู ป กล้ ว ย
รายที่
1
2
3
4

ประเภท
SME
SME
SMCE
SMCE

จํา นวนคนงาน (คน)
20
29
8
10
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กํา ลั ง ผลิ ต (ตั น /วั น )
1.5
2
0.3
0.4

อายุ กิ จ การ (ปี )
23
19
5
7
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3. ผลการศึกษา
3.1 โซ่อุปทานในกล้วยแปรรูป
จากผลการศึกษาที่ได้จากงานวิจัยในครั้งนี้ ทําให้เข้าใจภาพรวมของโซ่อุปทานกล้วยแปรรูปของวิสาหกิจทั้งสองการไหลของโซ่อุปทานใน
อุตสาหกรรมกล้วยแปรรูป แสดงถึงขั้นตอนและผู้ที่เกี่ยวข้องในโซ่อุปทานกล้วยแปรรูป ได้ดังภาพที่ 4 และอธิบายความหมายของหมายเลขขั้นตอนที่
เกิดขึ้นในโซ่อุปทานของกล้วยแปรรูปจากตารางที่ 2ตั้งแต่กระบวนการจัดซื้อวัตถุดิบไปจนถึงการขนส่งสินค้าไปจําหน่ายและการให้บริการและการตลาด
ในตารางที่ 3
ผู เกีย่ วข อง

เกษตรกร

ผู ประกอบการ

1

โซ อป
ุ ทานกลวยแปรรู ป

2

3

ลูกค า

4

5

6

7

ภาพที่ 4 ผู้เกี่ยวข้องในขั้นตอนในโซ่อุปทานกล้วยแปรรูป
ตาราง 3 อธิบายภาพโซ่อุปทานของกล้วยแปรรูป
หมายเลข
1
2

ขั้นตอน
การจัดซื้อกล้วย
การรับและการจัดเก็บกล้วย

3

กระบวนการผลิตกล้วยแปรรูป

4

การบรรจุ

5

การจัดเก็บสินค้าคงคลัง

6
7

การขนส่งสินค้า
การบริการและการตลาด

คําอธิบายรายละเอียด
จัดซื้อกล้วยจากเกษตรกร โดยรับซื้อกล้วยจากเกษตรกรรายย่อยและจากเกษตรกรที่ลงชื่อเป็นสมาชิกของโรงงาน
รับกล้วยจาเกษตรกร ตรวจสอบเช็คกล้วย ตามเกณฑ์ที่กําหนดและนํากล้วยไปเก็บรวมในโรงบ่ม มีผ้าคลุมปิดไม่ให้ถูก
แสงแดด และความชื้น เพื่อเตรียมนําไปแปรรูป
กระบวนการผลิตแปรรูปกล้วยไปเป็นผลิตภัณฑ์กล้วยแปรรูปโดยการเตรียมกล้วยพนักงานทําการปอกเปลือกลอกเส้นข้าง
และคัดกล้วยนํากล้วยทีไ่ ด้ผ่านกระบวนการอบ เก็บกล้วยคัดแยกและตัดแต่ง
พนักงานทําการแยกและบรรจุผลิตภัณฑ์ตามขนาด น้ําหนักและชนิดของผลิตภัณฑ์กล้วยแปรรูปในกล่องบรรจุภัณฑ์ตาม
ประเภทของสินค้า
จัดเก็บสินค้าผลิตภัณฑ์กล้วยแปรรูปโดยแยกตามชนิด ขนาด น้ําหนักในคลังสินค้าตามประเภทสินค้าและล๊อตการผลิต เพื่อ
เตรียมจําหน่าย
จัดส่งสินค้าตามคําสั่งซือ้ โดยรถขนส่งของทางโรงงาน ไปยังแหล่งจําหน่าย
การให้บริการสั่งสินค้าทางช่องทางการติดต่อทางโทรศัพท์ อินเตอร์เน็ตและการออกบูธประชาสัมพันธ์สินค้า

3.2 ปัญหาในโซ่อปุ ทานกล้วยแปรรูป
จากการลงสํารวจและสัมภาษณ์ผู้ประกอบการโรงงานแปรรูปกล้วย ทําให้สามารถทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนในโซ่อุปทานกล้วย
แปรรูปของวิสาหกิจชุมชน (SMCEs) และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ที่มีลักษณะแตกต่างกันโดย แสดงในตารางที่ 4

ตาราง 4 ปัญหาที่เกิดขึ้นของวิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและย่อมในโซ่อุปทาน
ขั้นตอน

S

การจัดซื้อกล้วย

ระดับปัญหา
M
L
SMCEs

SMEs
การรับและการจัดเก็บ
กล้วย

SMEs

SMCEs

กระบวนการผลิตกล้วย
แปรรูป

SMEs

SMCEs

ปัญหา SMCEs

ปัญหา SMEs

1.ไม่มีตารางแผนการรับซื้อกล้วยที่แน่นอน
2.ราคาไม่แน่นอนขึ้นกับฤดูกาล
3.กล้วยขาดแคลนในบางฤดูกาล
1.ใช้การตรวจสอบพื้นฐานโดยการมองผิว
กล้วยเป็นหลัก
2.พนักงานละเลยการตรวจกล้วย
3.ไม่มีการจําแนกการจัดเก็บ
4.แสงสว่างในที่เก็บไม่เพียงพอ

1.ราคาไม่แน่นอนขึ้นกับฤดูกาล
2.คุณภาพไม่ได้ตามกําหนด

1.สภาพอากาศไม่เอื้ออํานวยในการตาก
เช่น ฤดูฝน
2.ไม่มีการจัดทําระบบการจัดการ เช่น
GMP HACCP
3.ขาดแคลนพนักงาน
4.พนักงานไม่ปฏิบัติตามกฎโรงงาน
5.ชั้นวางเก็บไม่เหมาะสม

1.ขาดแคลนพนักงาน
2.การจัดวางเครื่องจักรยากแก่การ
ซ่อมบํารุง
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1.พื้นที่จัดเก็บโรงบ่มไม่เพียงพอ

ความแตกต่างของปัญหา
1.SMEs มีการวางแผนตารางระยะเวลาการ
จัดซื้อกล้วยในขณะที่ SMCEs จะจัดซื้อตาม
คําสั่งซื้อสินค้า
1.SMEs มีกระบวนตรวจสอบกล้วยที่รับเข้าตาม
มาตรฐานที่กําหนด ส่วน SMCEs จะตรวจดู
ลักษณะภายนอก
2.SMEsมีพื้นที่เหมาะกับการจัดเก็บและบ่ม
กล้วยทั้งความชื้นและแสงสว่าง ส่วน SMCEs
จะเก็บในพื้นที่ว่างไม่แบ่งสัดส่วน เช่น เก็บรวม
กับสินค้าที่แปรรูปแล้ว
1.กระบวนการอบกล้วยโดย SMEs จะใช้โดมพาลาโบ
ล่าในการอบ ส่วน SMCEs อบโดยแสงอาทิตย์แล้ว
นําไปอบในเตาอบไฟฟ้า
2.SMEs มีการนําระบบมาตรฐานคุณภาพมาใช้และ
ได้รับมาตรฐาน GMP, HACCP ส่วน SMCEsไม่มี
การนํามาใช้
3.SMEs มีการจัดฝึกอบรมพนักงานส่วน SMCEs ไม่
มีการฝึกอบรม
4.SMEs มีการกําหนดมาตรฐานกล้วยก่อนไปบรรจุ
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ขั้นตอน

S

ระดับปัญหา
M
L

ปัญหา SMCEs

ปัญหา SMEs
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ความแตกต่างของปัญหา
เช่น ขนาดและน้ําหนัก ส่วน SMCEs ไม่มีการ
กําหนดมาตรฐาน

การบรรจุ

SMCEs
SMEs

การจัดเก็บสินค้าคงคลัง

SMCEs
SMEs

การขนส่งสินค้า

SMCEs
SMEs

การบริการและการตลาด

SMCEs
SMEs

1.พนักงานไม่เพียงพอ
2.พนักงานขาดความชํานาญ
3.ไม่มีเครื่องจักรช่วยในการบรรจุ

1.พนักงานขาดความชํานาญ

1.SMEs มีการนําเครื่องจักรบรรจุอัตโนมัติมา
ใช้ส่วน SMCEs ใช้แรงงานพนักงานในการบรรจุ

1.ไม่มีชั้นวางแยกประเภทสินค้าเก็บรวมกัน
2.พื้นที่จัดเก็บใช้ร่วมกับโรงบ่ม
1.การขนส่งไม่เต็มปริมาณการบรรทุก
2.ไม่มีภาชนะบรรจุสินค้าขณะขนส่งทําให้
เกิดความเสียหาย
1.ไม่มีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริโภครู้จัก
2.ช่องการติดต่อน้อย ส่วนมากจะ
โทรศัพท์
3.ไม่มีการติดต่อตัวแทนจําหน่าย

1.พื้นที่เก็บไม่สะดวกต่อการ
เคลือ่ นย้ายสินค้าเพือ่ ขนส่ง
1.การขนส่งไม่เต็มปริมาณการ
บรรทุก

1.SMEs มีการแยกประเภทสินค้าในการจัดเก็บส่วน
SMCEs จะจัดเก็บสินค้ารวมกันกับกล้วยที่บ่ม
1.SMEs มีการป้องกันความเสียหายบรรจุกล่อง
และมีการรองกันกระแทก ส่วน SMCEs ไม่มีการ
ป้องกันเช่นกล่องหรือแผ่นรองกันกระแทก
1.SMEs มีการประชาสัมพันธ์การออกบูธแนะนํา
ผู้บริโภค ซึง่ SMCEsไม่มีการประชาสัมพันธ์มแี ค่
การขายตามร้านขายของฝาก

1.ช่องทางการบริการขนส่งกลุ่มตลาด
ล่างมีนอ้ ย
2.website ไม่มอี ัพเดตข้อมูลความ
เคลือ่ นไหว
3.ไม่มีการรับสั่งซื้อผ่าน social
network

*หมายเหตุ SMEs = วิสาหกิจขนาดกลางและย่อม, SMCEs = วิสาหกิจชุมชน
ระดับปัญหา S= มีปัญหาเล็กน้อย, M = มีปัญหาปานกลาง, L= มีปัญหามาก

ตารางที่ 4 ผลการศึกษาปัญหาที่เกิดขึ้นในวิสาหกิจทั้ง 2 ในโซ่อุปทานกล้วยแปรรูป มีปัญหาที่แตกต่างกันในทุกขั้นตอนของโซ่อุปทาน
โดยที่แตกต่างกันมากจะเป็นขั้นตอนการจัดซื้อกล้วย กระบวนการผลิตแปรรูปกล้วย การบรรจุและขั้นตอนการบริการและการตลาด ซึ่งวิสาหกิจ
ชุมชนจะพบปัญหามากเนื่องจากไม่มีการวางแผนการจัดซื้อกล้ว ย กระบวนการผลิตที่ใช้วิธีการอบที่ต่างกัน การบรรจุที่ไม่มีการนําเครื่องจักรมา
ช่วยแรงงาน รวมถึงไม่มีการจัดฝึกอบรมพนักงานและการนําระบบคุณภาพมาใช้เหมือนวิสาหกิจขนาดกลางและย่อม ส่วนของขั้นตอนการรับและ
เจ็ดเก็บ กล้วย การจัดเก็บ สิน ค้าคงคลังและการขนส่งสิน ค้าวิสาหกิจทั้ง สองมีปัญหาที่แตกต่างกันไม่มากนัก โดยจะเป็นปัญหาในการจัดการพื้น ที่
จัดเก็บและพื้นที่ในการบรรทุกสินค้า และจากระดับปัญหาที่เกิดขึ้นในโซ่อุปทานกล้วยแปรรูป จะเห็นได้ว่าวิสาหกิจชุมชนมีระดับปัญหาที่แตกต่าง
กันกับวิสาหกิจขนาดกลางและย่อมในขั้นตอนการจัดซื้อกล้วย กระบวนการผลิตแปรรูปกล้วย การบรรจุ และการตลาดและบริการ

4. สรุปผล
จากงานวิจัยที่ได้จากการศึกษานี้ทําให้สามารถมองเห็นภาพกระบวนการขั้นตอนที่เกิดขึ้นในโซ่อุปทานกล้วยแปรรูปและความแตกต่างของ
ปัญหาที่เกิดขึ้นของวิสาหกิจชุมชน (SMCEs) และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในโซ่อุปทาน ปัญหาที่เกิดขึ้นและแตกต่างกันมีได้ในทุก
ขั้นตอนภายในโซ่อุปทานตั้งแต่การจัดซื้อไปจนถึงการตลาดและบริการ จากผลการศึกษาจะเห็นได้ว่าวิสาหกิจชุมชนจําเป็นต้องพัฒนาขั้นตอนต่างๆใน
โซ่อุปทาน ได้แก่ การจัดซื้อกล้วย การรับและการจัดเก็บกล้วย ที่ควรมีการวางแผนการจัดซื้อเพื่อการผลิตและการกําหนดมาตรฐานกล้วยในการ
รับเข้า กระบวนการผลิตแปรรูปกล้วยที่ควรมีการฝึกอบรมพนักงานและการนําระบบมาตรฐานการใช้เพื่อเพิ่มความปลอดภัยและความมั่นใจให้แก่
ผู้บริโภค การบรรจุ การจัดเก็บสินค้าคงคลัง การขนส่ง การตลาดและบริการที่ควรมุ่งเน้นการประชาสัมพันธ์เข้าถึงผู้บริโภคให้ดีขึ้นเทียบเท่ากับ
วิสาหกิจขนาดกลางและย่อม
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การศึกษาการจัดการทรัพยากรป่าไม้แบบมีส่วนร่วมของชุมชนหนองช้างนอน จังหวัดลพบุรี
A Study of Forest Resource Participatory Management of Nong Chang Non, Lop Buri Province
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บทคัดย่อ
วิธีการศึกษาเป็นการศึกษาเชิงสํารวจและพรรณนา กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาคัดเลือกจากผู้ให้ข้อมูลหลักซึ่งเป็นหัวหน้าครอบครัวหรือตัวแทน จํานวน
250 คน จากบุคคลที่เป็นผู้รู้ หรือคนสําคัญของชุมชน เจ้าหน้าที่รัฐ เจ้าหน้าที่หน่วยงานอื่น โดยใช้การสัมภาษณ์ การสังเกต ประกอบกับข้อมูลจากเอกสาร
อื่นๆที่เกี่ยวข้อง ได้ผลการศึกษาดังนี้ ชาวบ้านในชุมชนมีองค์ความรู้ จากการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรป่าไม้ของชุมชนโดยอาศัยการใช้ประเพณีความ
เชื่อของชุมชน ที่ว่าพื้นที่ป่าหนองช้างนอนเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของช้างป่า รวมทั้งเป็นที่สิงสถิตของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุ้มครอง และให้ความอุดมสมบูรณ์กับพื้นที่การเกษตรของชุมชน จึงต้องมีการดูแลรักษาพื้นที่ป่าไม้ ชาวบ้านเชื่อว่าป่าบริเวณดังกล่าวเป็นเขตป่าศักดิ์สิทธิ์ต้องช่วยกันดูแลรักษาป่าให้
สมบูรณ์ ซึ่งเป็นการใช้แนวทางการจัดการป่าไม้ตามประเพณีความเชื่อของชุมชน นอกจากนี้ชุมชนยังมีการตั้งกฎเกณฑ์ของชุมชนที่มีการถ่ายทอดจาก
บรรพบุรุษ ประกอบเข้ากับ ทั้งกฎเกณฑ์จากหน่วยงานภาครัฐ มีการแบ่งฝ่ายต่างๆ และออกกฎระเบียบในการจัดการทรัพยากรป่าไม้ แต่ให้สทิ ธิแก่คนในชุมชน
ในการแสดงความคิดเห็นในการอนุรักษ์และกําหนดวิธีการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ของชุมชน ซึ่งถือว่าเป็นแนวทางที่ช่วยลดความขัดแย้งระหว่างชาวบ้านใน
ชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การมีส่วนรวมกับหน่วยงานอื่นในชุมชนพบว่า ชาวบ้านมีการร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนตําบลวังเพลิงเป็นอย่างดี โดยจะมี
การประสานงานผ่านทาง ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน ในการทําความเข้าใจกับคนในหมู่บ้านถึงความจําเป็นในการออกกฎระเบียบ ข้อบังคับขององค์กร
ที่กําหนดขึ้นเพื่อป้องกันรักษาป่าไม้ของชุมชน แต่ทั้งนี้ทางหน่วยงานภาครัฐยังเปิดโอกาสให้คนในชุมชนกําหนดกฎเกณฑ์ของชุมชนเองเพื่อใช้ในการดูแลรักษา
ป่าไม้ของชุมชน ประเด็นเหล่านี้ชี้ให้เห็นว่าชุมชนและหน่วยงานต่างๆ ได้ให้ความสําคัญกับการดูแลรักษาทรัพยากรป่าไม้ โดยชุมชนได้ร่วมมือกับหน่วยงาน
ต่างๆ ทํากิจกรรมร่วมกัน และปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ชุมชนและหน่วยงานราชการกําหนดขึ้น แสดงให้เห็นถึง การมีส่วนร่วมจากผู้ที่อยู่ในชุมชน ซึ่งสามารถ
นําไปสู่การจัดการทรัพยากรป่าไม้อย่างยั่งยืน ดังนั้น การจัดการทรัพยากรป่าไม้แบบมีส่วนร่วมของชุมชนหนองช้างนอนจังหวัดลพบุรี สามารถนําไปใช้เป็น
ตัวอย่างในการประยุกต์ใช้ในการจัดการป่าไม้และเป็นแนวทางในการเสนอนโยบายเกี่ยวกับการจัดการป่าไม้ในชุมชนอื่นต่อไป
คําสําคัญ: จัดการแบบมีส่วนร่วม ทรัพยากรป่าไม้

Abstract
Exploratory and descriptive studies were the methodologies of this study. Two hundred and fifty study samples were selected
from the key informants who were family leaders or representatives. They were knowledgeable people, important persons, local officials,
and staff members of the organizations in the community. Data were collected from interview, observation, and other related documents.
The results of the study showed that this participatory management based on local culture and belief. The villagers believed that Nong
Chang Non was a sacred area and habitat of wild elephants. It was also a place of spirits that nourished the agricultural areas. These were
the reasons why they had to protect the forest and also the guidelines for the management. The study also found that the traditional rules
inherited from their ancestors were integrated with the regulations of authorities. The management was divided into different sectors and
rules created for forest management. However, villagers had the rights to voice their opinion about the conservation and the rules of forest
utilization of the community. This was a guideline to reduce conflicts among the villagers themselves and between the authorities. In term
of operation with other organizations in the community, it was found that the villagers cooperated with Vang Pleung Tambol Administration
Organization very well. The Coordination channels were the headman and the committees of the community they interviewed the
villagers about the reasons to create the rules of the organization to protect the forest. However, governmental authority allows the
community to create their rules to protect the forest. These aspects pointed out that the community and authorities realized the
importance of forest protection. The community worked together with other organizations and followed the rules that they created.
Additionally, the results indicated that that the participation of community’s members was important for sustainable forest management.
The Participatory Management of the Forest Resources in Nong Chang Non, Lop Buri Province can be used as a good practice for other
communities and guidelines for making the policy in other areas.
Keywords: Participatory management, Forest resources

1. บทนํา
ปัจจุบันพื้นที่ป่าไม้ในประเทศไทยได้ลดลงอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในรอบทศวรรษที่ผ่านมา มีการลดลงอย่างรวดเร็วของพื้นที่ป่าไม้ ซึ่งส่งผล
กระทบต่อความสมดุลของระบบนิเวศ ป่าไม้เป็นสิ่งสําคัญที่คอยสนับสนุนการดํารงชีวิตในทุกด้าน พื้นที่ใดที่มีพื้นที่ป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ และคนในท้องถิ่นมี
ความสามารถในการอนุรักษ์หรือใช้ป่าไม้อย่างถูกต้อง ย่อมจะนําไปสู่การพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของคนในพื้นที่ให้ดีขึ้น แต่ปัจจุบันพบว่าปัญหาการลดลงของ
ทรัพยากรป่าไม้ เป็นปัญหาที่ต่อเนื่องยาวนาน เป็นปัญหาระดับโครงสร้างที่เกิดจากปัญหาความจําเป็นของชาวบ้านที่ต้องใช้ทรัพยากรป่าไม้ในการดํารงชีพ ทั้ง
ด้านการเป็นปัจจัยในการผลิต การสร้างที่อยู่อาศัย หรือการหาของป่าเพื่อนํามาขายหารายได้ แต่เมื่อมีนโยบายการควบคุมทรัพยากรจากภาครัฐ โดยมีการออก
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กฎหมายควบคุมการใช้ทรัพยากรป่าไม้ทําให้ชาวบ้านไม่สามารถใช้ป่าไม้อย่างเสรีเหมือนในอดีต แนวนโยบายการควบคุมการใช้ทรัพยากรดังกล่าวได้ส่งผล
กระทบต่อวิถีชีวิตของชาวบ้าน จากเดิมที่สามารถใช้ทรัพยากรป่าไม้ได้อย่างเต็มที่ไม่จํากัด กลับเป็นไม่สามารถใช้ได้ตามเดิม ดังนั้นชาวบ้านจึงมีการลักลอบบุก
รุกพื้นที่ป่าเพื่อใช้เป็นปัจจัยในการประกอบอาชีพ ทําเกิดปัญหาถูกจับกุมและลงโทษจากภาครัฐ และส่งผลให้เกิดปัญหาความขัดแย้งระหว่างชาวบ้านกับ
ภาครัฐเสมอมา อย่างไรก็ตามภายใต้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างชุมชนกับภาครัฐนั้น พบว่ายังมีชุมชนในบริเวณพื้นที่ป่าหนองช้างนอน อําเภอโคกสําโรง
จังหวัดลพบุรี เป็นชุมชนหนึ่งที่สามารถแก้ปัญหาความขัดแย้งที่เกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรป่าไม้ โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ชาวบ้านมีการอนุรักษ์ป่าไม้
รวมถึงการใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม ช่วยในการอนุรักษ์ผืนป่าของชุมชน รู้จักใช้ทรัพยากรที่เป็นฐานการผลิตให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตและแนวการผลิตของ
ชุมชนเอง เป็นแนวทางการจัดการป่าไม้ของชุมชนโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมเป็นการปลูกจิตสํานึกของคนในท้องถิ่นให้ตระหนักถึงความสําคัญและคุณค่าของ
การอนุรักษ์ป่าไม้และเสริมสร้างบทบาทของคนในท้องถิ่น แนวทางการจัดการป่าไม้ที่มีอยู่ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ เป็นแนวทางในเชิงอนุรักษ์เชิงรุกของหน่วยงาน
ภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นการเพิ่มปริมาณพื้นที่ป่าไม้ในพื้นที่แล้ว ยังเป็นการดึงคนในชุมชนมามีส่วนร่วมรับผิดชอบในการดูแลรักษาป่าไม้ที่ชุมชนเอง เป็นการ
สร้างความรู้สึกว่าเป็นเจ้าของป่าไม้ โดยมีรูปแบบการจัดการในลักษณะคณะกรรมการหมู่บ้าน กฎระเบียบ รวมทั้งการจัดกิจกรรมเพื่อขยายความองค์รู้และ
ความรับผิดชอบต่อการดูแลรักษาป่าไม้ของชุมชน โดยมีชุมชนบ้านพุม่วงซึ่งอยู่ในเขตป่าหนองช้างนอนได้เริ่มแนวทางการจัดการป่าไม้แบบมีส่วนร่วมเฉพาะ
พื้นที่ป่าไม้เฉพาะในส่วนของบ้านพุม่วงประมาณจํานวน 1,000 ไร่ (สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดลพบุรี, 2554) และมีการร่วมมือกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดําเนินการอนุรักษ์จัดการ เช่น องค์การบริหารส่วนตําบลวังเพลิง กรมป่าไม้ สํานักงานสิ่งแวดล้อมจังหวัดลพบุรี เป็นต้น
ปัจจุบันป่าหนองช้างนอนได้มีการจัดการร่วมกันของชาวบ้านในพื้นที่ โดยมีการร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นการ
ประสานแนวคิดความร่วมมือของผู้ที่มีส่วนได้เสียจากการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ในลักษณะที่มีเงื่อนไขทางวัฒนธรรม เงื่อนไขทางกฎระเบียบของภาครัฐ
รวมทั้งเงื่อนไขทางกฎระเบียบของชุมชน ร่วมกับการสนับสนุนการจัดการเชิงบวกทั้งการสร้างเครือข่ายความรู้ องค์กร และการอบรมเพื่อสร้างจิตสํานึกความ
รับผิดชอบให้กับคนมีชุมชน แนวทางการจัดการป่าไม้ในรูปแบบนี้ทําให้เกิดการปรับตัวของคนในชุมชน และหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องทําให้เกิดแนวทางการ
จัดการที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมจนนําไปสู่การลดความขัดแย้งในพื้นที่ ดังนั้นในการศึกษาในครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์การศึกษาดังนี้ 1) ศึกษาองค์ความรู้จากการ
มีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรป่าไม้ของชุมชนหนองช้างนอน และ 2) เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐาน ที่นําไปสู่ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเกี่ยวกับการจัดการ
ทรัพยากรป่าไม้ แก่หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนในท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง จึงเป็นที่มาของการวิจัยการจัดการทรัพยากรป่าไม้แบบมีส่วนร่วมของชุมชนบริเวณ
ป่าหนองช้างนอน จังหวัดลพบุรี ซึ่งเป็นชุมชนที่มีการพึ่งพาอาศัยป่าไม้ในการดํารงชีพ ในประเด็นของการใช้ทรัพยากรป่าไม้ ความสัมพันธ์ระหว่างทรัพยากร
ป่าไม้กับชุมชน เงื่อนไขข้อจํากัดของการจัดการทรัพยากรป่าไม้ในชุมชน และผลสําเร็จของการจัดการทรัพยากรป่าไม้โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ในพื้นที่ป่า
หนองช้างนอน จึงน่าจะสามารถนําไปสู่ข้อเสนอเชิงนโยบายเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรป่าไม้ อย่างมีประสิทธิภาพให้แก่หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนใน
ท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง

2. วิธีการศึกษา
เป็นการศึกษาวิจัยเชิงสํารวจและบรรยายพรรณนา ซึ่งดําเนินการจัดการโดยองค์กรชาวบ้านในชุมชน ที่สมาชิกในชุมชนมีส่วนในการจัดการ
การใช้ประโยชน์และและรับผิดชอบดูแล มีกลุ่มตัวอย่างได้แก่ หัวหน้าครอบครัวหรือตัวแทนของครอบครัว จํานวน 250 คน และบุคคลที่เป็นผู้รู้ หรือคน
สําคัญ (Key informants) เพื่อวิเคราะห์ ประเด็น การใช้ประโยชน์ป่าไม้ของชุมชน ประเด็น การมีส่วนร่วมภายในชุมชน และ ประเด็นปัจจัยที่มีผลต่อ
การมีส่วนร่วมในการจัดการป่าไม้ของชุมชน

3. ผลการศึกษา
การจัดการป่าหนองช้างนอนของคนในชุมชน กลุ่มชาวบ้านพุม่วงซึ่งอาศัยอยู่ในบริเวณป่าหนองช้างนอน มีการจัดการโดยอาศัยการใช้ประเพณี
ความเชื่อ ของชุมชน ชาวบ้านมีความเชื่อว่าพื้นที่ป่าหนองช้างนอนเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของช้างป่า รวมทั้งเป็นที่สิงสถิตของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่
คุ้มครอง และให้ความอุดมสมบูรณ์กับพื้นที่การเกษตรของชุมชน จึงต้องมีการดูแลรักษาพื้นที่ป่าไม้ โดยมีการตั้งศาลเจ้าป่าไม้ไว้ในป่า ทําให้ชาวบ้านเชื่อว่าป่า
บริเวณดังกล่าวเป็นเขตป่าศักดิ์สิทธิ์ห้ามเข้าไปใช้ประโยชน์อย่างเด็ดขาด และต้องช่วยกันดูแลรักษาป่าให้สมบูรณ์ ซึ่งเป็นการใช้แนวทางการจัดการป่าไม้ตาม
ประเพณีความเชื่อของชุมชน และยังมีการตั้งกฎเกณฑ์ของชุมชนทั้งที่ตั้งขึ้นจากองค์ความรู้เดิมที่มีการถ่ายทอดจากบรรพบุรุษ ประกอบกับองค์ความรูส้ มัยใหม่
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งกฎเกณฑ์จากหน่วยงานภาครัฐ การอบรมให้ความรู้ในการจัดการป่าไม้ ซึ่งการผสมผสานองค์ความรู้ดั้งเดิมและองค์ความรู้ใหม่ใน
รูปแบบทางการ ในรูปแบบคณะกรรมการของหมู่บ้านมีการแบ่งฝ่ายต่างๆ และออกกฎระเบียบในการจัดการทรัพยากรป่าไม้ แต่ให้สิทธิแก่คนในชุมชนในการ
แสดงความคิดเห็นในการอนุรักษ์และกําหนดวิธีการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ของชุมชน ซึ่งถือว่าเป็นแนวทางที่ช่วยลดความขัดแย้งระหว่างชาวบ้านในชุมชนและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (สิทธิณัฐ, 2547) ซึ่งเป็นแนวทางทําให้ทรัพยากรป่าไม้อุดมสมบูรณ์และยั่งยืน
การเรียนรู้ของชุมชน มีการเรียนรู้แนวทางการจัดการป่าไม้สามารถแยกวิธีการเรียนรู้ของชุมชนออกได้เป็น 3 รูปแบบคือ
1) ความรู้ของชุมชนจากคนในชุมชน เป็นการเรียนรู้เกิดจากการถ่ายทอดผ่านสถาบันครอบครัว โดยกิจกรรมการเรียนรู้วิธีการจัดการป่าไม้
จะส่งผ่าน พ่อแม่ ปู่ย่า ตายาย ให้มีจิตสํานึกทางด้านการอนุรักษ์การใช้ประโยชน์ป่าไม้ให้แก่สมาชิกในครอบครัว ผ่านการการเรียนรู้แนวทางแรกทางตรง
เช่น การแนะนํา สั่งสอน ตักเตือน บอกเล่า ถ่ายทอดความคิด และการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงที่ผู้ใหญ่หรือผู้อาวุโสจะคอยดูแลการปฏิบัติในขั้นตอน
ต่างๆ จนผู้ที่ได้รับการถ่ายทอดสามารถนําไปปฏิบัติเองได้อย่างถูกต้อง แนวทางที่สองการเรียนรู้ผ่านพิธีกรรม ความเชื่อโดยการสังเกตการณ์ การเข้าร่วม
พิธี และการอธิบายบอกเล่าจากประสบการณ์ ตามระบบความเชื่อ ระบบคุณค่าของป่าไม้ที่มีผลต่อการดําเนินชีวิตของคนในชุมชน และแนวทางที่สาม
การถ่ายทอดเรียนรู้ผ่านการพูดคุยแลกเปลี่ยน จากสมาชิกชุมชนได้พบเห็นปรากฏการณ์ ปัญหา หรือมีประสบการณ์ตรง มาเล่าสู่กันฟัง มาแลกเปลี่ยน
ระหว่างสมาชิกในชุมชน ทั้งในรูปแบบการสนทนากลุ่ม การประชุมชาวบ้าน การทํากิจกรรมของชุมชน ประเพณีของชุมชน การช่วยเหลืองานระหว่าง
ชาวบ้าน และเวทีเสวนาชุมชน การถ่ายทอดความรู้ในรูปแบบนี้จะทําให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หาข้อสรุปของปัญหา ระดมความคิดเพื่อแก้ไข
ปัญหาของชมชนทั้งในการจัดการทรัพยากรป่าไม้และปัญหาด้านอื่น
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2) ความรู้ของชุมชนจากการดําเนินกิจกรรม เป็นความรู้ที่เกิดจากการวิเคราะห์จากกิจกรรมที่ชุมชนได้ดําเนินการ มีดังต่อไปนี้
2.1) การวางแผนการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ การวางแผนการใช้ประโยชน์ของชาวบ้านพุม่วงส่วนใหญ่จะเกิดจากการประชุมของหมู่บ้าน
เมื่อมีการนัดหมายประชุมภายในหมู่บ้าน ก็จะมีการหารือในเรื่องต่างๆ ทั้งการพัฒนาหมู่บ้าน การแก้ปัญหาภายในหมู่บ้าน ร่วมทั้งการวางแผนการใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชน เช่น ป่าไม้ น้ํา เป็นต้น ซึ่งในการประชุมแต่ละครั้งชาวบ้านจะให้ความสําคัญต่อการประชุมของหมู่บ้านค่อนข้างดี
2.2) การพัฒนากิจกรรมการจัดการป่าไม้ คนในชุมชนได้มีการส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมหลายรูปแบบเพื่อ ใช้ในการจัดการป่าไม้ของ
ชุมชน เช่น การจัดอบรม การส่งเสริมให้เยาวชนในท้องถิ่นปลูกต้นไม้ การร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆ เพื่อสรุปผลการทํางาน เป็นต้น
2.3) การดําเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ชาวบ้านพุม่วง บริเวณป่าหนองช้างนอนได้ดําเนินกิจกรรมการจัดการทัพยากรป่าไม้อย่างต่อเนื่อง
ชาวบ้านจะมีข้อตกลงกันภายในหมู่บ้านว่าจะมีการดําเนินการสํารวจพื้นที่ป่าไม้ของตนเองที่รับผิดชอบ อย่างสม่ําเสมอพร้อมทั้งการช่วยกันดูแลรักษาผืน
ป่าของชุมชน หากพบการตัดไม้หรือการบุกรุกพื้นที่ในส่วนของตนเอง ชาวบ้านก็จะมีการแจ้งต่อคณะกรรมการหมู่บ้านเพื่อเรียกประชุมและดําเนินการ
ตามข้อกําหนดต่อไป แสดงให้เห็นว่าชาวบ้านในชุมชนมีความตระหนักและรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเป็นอย่างดี จะเห็นได้ว่าแนวทางการดําเนิน
กิจกรรมของชาวบ้านนี้มีผลทําให้สามารถจัดการทรัพยากรป่าไม้ได้อย่างเหมาะสม และลดความขัดแย้งจากการใช้ประโยชน์ของคนในชุมชนลง ทั้งยังทํา
ให้เกิดความสามัคคีในชุมชนมากขึ้นด้วย (อานันท์, 2544 และพระอรุณ, 2547)
2.4) การขยายผลกิจกรรม หลังจากที่ชาวบ้านได้ดําเนินกิจกรรมการจัดการทรัพยากรป่าไม้ในชุมชน โดยเป็นกลุ่มชาวบ้านในชุมชนแล้ว
ชาวบ้านยังมีการขยายผลกิจกรรมการจัดการทรัพยากรป่าไม้ไปสู่เด็กและเยาวชนในโรงเรียนผ่านกิจกรรมการปลูกป่าชุมชน การสํารวจป่า อีกทั้งยังมีการ
ดําเนินกิจกรรมร่วมกับหน่วยงานและองค์กร ทั้งหน่วยงานภายในชุมชน เช่น องค์การบริหารส่วนตําบลวังเพลิง วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 2 และองค์กรภายนอก
ชุมชนได้แก่ สํานักงานสิ่งแวดล้อมจังหวัดลพบุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี โดยองค์การต่างๆ จะเป็นผู้สนับสนุนงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ องค์ความรู้
ด้านวิชาการในแก่ชุมชน
นอกจากชาวบ้านในชุมชนจะมีองค์ความรู้ จากการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรป่าไม้ของชุมชนโดยอาศัยการใช้ประเพณีความเชื่อ
ของชุมชน ยังพบการมีส่วนรวมกับหน่วยงานอื่นในชุมชน อาทิเช่น ชาวบ้านมีการร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนตําบลวังเพลิงเป็นอย่างดี โดยจะมีการ
ประสานงานผ่านทาง ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน ในการทําความเข้าใจกับคนในหมู่บ้านถึงความจําเป็นในการออกกฎระเบียบ ข้อบังคับของ
องค์กรที่กําหนดขึ้นเพื่อป้องกันรักษาป่าไม้ของชุมชน แต่ทั้งนี้ทางหน่วยงานภาครัฐยังเปิดโอกาสให้คนในชุมชนกําหนดกฎเกณฑ์ของชุมชนเองเพื่อใช้ใน
การดูแลรักษาป่าไม้ของชุมชน ประเด็นเหล่านี้ช้ีให้เห็นว่าชุมชนและหน่วยงานต่างๆ ได้ให้ความสําคัญกับการดูแลรักษาทรัพยากรป่าไม้ โดยชุมชนได้
ร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทํากิจกรรมร่วมกัน และปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ชุมชนและหน่วยงานราชการกําหนดขึ้น แสดงให้เห็นถึง การมีส่วนร่วมจากผู้ที่
อยู่ในชุมชน ซึ่งสามารถนําไปสู่การจัดการทรัพยากรป่าไม้อย่างยั่งยืน

4. สรุปผล
พบว่า มีบทเรียนของชุมชนที่เกิดจากการเรียนรู้ ทั้งจากการจัดการภายในชุมชนเอง การร่วมกับ หน่วยงานภายนอกในการจัดการ ทําให้ชุมชนและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถลดความขัดแย้งเกี่ยวกับทรัพยากรป่าไม้และสามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่างยั่งยืน ซึ่งสามารนําข้อเสนอแนะไปพิจารณาดังนี้
1) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องให้ความสําคัญกับระบบคุณค่า สิทธิชุมชน รวมทั้งองค์ความรู้ของชุมชน และนํามาผสมผสานบูรณาการกับความรู้
ทางวิชาการสมัยใหม่เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการจัดการป่าไม้ในชุมชนครอบคลุมทุกด้าน
2) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีการนําความรู้ใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรป่าไม้มาเผยแพร่ รวมทั้งควรจัดอบรมเสริมสร้างความรู้ความ
เข้าใจให้แก่คนในชุมชน ตลอดจนสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์การดูแลป่าไม้ให้ชุมชนใช้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะทําให้คนในชุมชนเกิดความรู้ความเข้าใจและสามารถ
นําไปสู่ทางเลือกในการจัดการป่าไม้รูปแบบใหม่ขึ้น
3) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีการวางแผนการทํางานที่ชัดเจน เปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการคิดวิเคราะห์ วางแผน ตัดสินใจ
ดําเนินงาน สรุปผลงาน และการประเมินผลงานในการทํากิจกรรมของชุมชนเอง
4) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรให้ความสําคัญกับการสรุปบทเรียน โดยเฉพาะการสรุปบทเรียนของคนในชุมชนเองที่ผ่านประสบการณ์การทํางาน การ
จัดการกับปัญหา ซึ่งการสรุปบทเรียนของชุมชนจะสามารถสะท้อนวิธีคิดและความต้องการของชุมชนได้เป็นอย่างดี รวมทั้งส่งเสริมให้มีการตั้งสถาบันการ
เรียนรู้ด้านการจัดการป่าไม้ของชุมชน เพื่อขยายความร่วมมือไปยังชุมชนอื่นต่อไป
5) สนับสนุนให้เกิดการจัดการป่าไม้ ในแนวทางของ ป่าชุมชน โดยการส่งเสริมในการออกกฎหมายป่าชุมชน และนําไปใช้ในชุมชนที่มีความพร้อม
แนวทางการจัดการป่าไม้แบบมีส่วนร่วมเป็นกระบวนการที่ต้องอาศัยความร่วมมือทั้งจากภายในชุมชน หน่วยงานในชุมชน และหน่วยงานภายนอก
ผ่านกระบวนการดําเนินงานอย่างมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มได้รับความเป็นธรรมและได้ใช้ประโยชน์จากป่าไม้ซึ่งเป็นทรัพยากร
ร่วมของชุมชนอย่างเท่าเทียมกัน

5. เอกสารอ้างอิง
พระอรุณ ปัญโญแก้ว. 2547. การจัดการป่าชุมชนโดยความร่วมมือของหน่วยงานราชการและชุมชน ในเขตแนวกันชนบ้านแม่คาวหลวง อําเภอพาน จังหวัด
เชียงราย. การค้นคว้าแบบอิสระ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการมนุษย์กับสิง่ แวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
สิทธิณัฐ ประพุทธนิติสาร.2547. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีส่วนร่วม: กรณีศึกษาโครงการจัดการพื้นที่ คุ้มครองอย่างมีส่วนรวมอุทยานแห่งชาติ
ออบหลวง จังหวัดเชียงใหม่. รายงานการวิจัย สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดลพบุร.ี 2554. เอกสารพื้นที่ป่าสงวนจังหวัดลพบุรี. เอกสารอัดสําเนา.
อานันท์ กาญจนพันธุ์. 2544. มิติชุมชน: วิธีคิดท้องถิน่ ว่าด้วยสิทธิอํานาจ และการจัดการทรัพยากร. คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
145

การประชุมสัมมนาทางวิชาการ มทร.ตะวันออก มรภ.กลุ่มศรีอยุธยา และราชนครินทร์วิชาการและวิจัย

วันที่ 14-16 พฤษภาคม 2557

โครงการวิจัยการบูรณาการการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาคุณค่าความหลากหลายทางชีวภาพ
กรณีศึกษาการอนุรักษ์และฟื้นฟูคลองตาสังข์ ด้วยปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพชนิดน้าํ
ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปญ
ั ญาชาวบ้าน
A Project of Integrated Mangent and the Development of the Biodiversity Values: Case Study
of the Conservation and Restoration Khlong Ta Sang with Liguid Organic Fertilizer in
Accordance with the Principle of Sufficiency Economy and the Local Wisdom
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1)ศึกษาสาเหตุและผลกระทบการลดลงของความหลากหลายทางชีวภาพ (2)ศึกษารูปแบบ
และวิธีการถ่ายทอดภูมิปัญญาในการอนุรักษ์และฟื้นฟูค วามหลากหลายทางชีวภาพ (3)ศึกษาแนวทางเพิ่ม ศักยภาพองค์การบริหารส่ว น
ตําบล (4)ศึกษาการนํานโยบายไปปฏิบัติโดยองค์กรชุมชน การดําเนินการวิจัยเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพโดยอาศัยวิธีปฏิบัติการแบบมีส่วน
ร่วม (PAR) ขอบเขตการวิจัยพื้นที่ หมู่ 8 ตําบลตะกาดเง้า อําเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรีผลการวิจัยพบว่า 1) สาเหตุที่สําคัญของการลดลง
ของความหลากหลายทางชีวภาพมี 4 สาเหตุ ได้แก่ (1) การเพิ่มขึ้นของพื้นที่นากุ้ง (2) ปัญหาขยะในครัวเรือน (3)ปัญหาป่าชายเลนลดลง
(4)ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งส่งผลกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพ 2) รูปแบบและวิธีการถ่ายทอดภูมิปัญญาในการอนุรักษ์และ
ฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพคือการทําปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพชนิดน้ํา 3) แนวทางเพิ่มศักยภาพองค์การบริหารส่วนตําบล ได้แก่ ด้านการ
บริหารจัด การทรัพ ยากรธรรมชาติแ ละสิ่ง แวดล้อ มและความหลากหลายทางชีว ภาพ 4.การนํา นโยบายไปปฏิบัติโ ดยองค์ก รชุม ชนกลุ่ม
ประมงพื้นบ้านสามารถขับเคลื่อนกิจกรรมการทําปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพชนิดน้ําให้เกิดขึ้นเพื่อ ใช้ในกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ของชุมชน
คําสําคัญ : บูรณาการ ความหลากหลายทางชีวภาพ ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพชนิดน้ํา

Abstract
This research was aimed: (1) to study causes and consequences of the decline of biodiversity; (2) to study a
pattern and transfer of local knowledge for conservation and restoration of biodiversity; (3) to study potential enhancement
guidelines for sub-district administrative organizations; and (4) to study policy implementation performed by the community
organizations. The research procedure was designed for a qualitative approach using the participatory action research (PAR)
technique. The scope of the study was at Moo 8, Ta Gard Ngoa sub-district, Tha Mai district, Chanthaburi province. The
major results were revealed: 1) the findings showed four major causes of the biodiversity decline. They were: (1) increase of
shrimp farms, (2) household waste, (3) decline of mangrove forests, and (4) coastal erosion. 2) The pattern and transfer of
knowledge for the conservation and restoration of biodiversity was mainly on liquid biological fertilizer. 3) Potential
enhancement of the sub-districts was shown on the natural resource management and environment and biodiversity. 4.
The policy implementation was performed outstandingly by the local fishing community organization since the community
members were able to drive the liquid biological fertilizer processing for their public utilization.
Keywords: Integration, Biodiversity, Liquid of bioextract fermented

1. บทนํา
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี ได้ดําเนินโครงการวิจัย ที่ส่งผลกระทบต่อ
การสร้างความเข้มแข็งทางสังคมอย่างยั่งยืนของจังหวัดจันทบุรีมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2547 2548 จนถึงปี 2554 ได้มีโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก กรณีศึกษาการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติอ่าวบางกะไชยด้วยป่าแสมยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ
ภูมิปัญญาชาวบ้าน ร่วมกับคณะวิจัยชุมชน คือ ชมรมอนุรักษ์และฟื้นฟูอ่าวบางกะไชยเป็นแกนหลักในการดําเนินงานในพื้นที่สองตําบลซึ่งโดยสภาพภูมิ
ประเทศเป็นพื้นที่รอบอ่าวบางกะไชยริมทะเลเดียวกันได้แก่ตําบลบางกะไชย อําเภอแหลมสิงห์กับตําบลตะกาดเง้า อําเภอท่าใหม่ ผลการศึกษาพบว่า
ชาวบ้านกับป่าชายเลนสามารถอยู่ร่วมกันได้ชาวบ้านได้อาศัยความหลากหลายทางชีวภาพในป่าชายเลนเป็นแหล่งอาหาร อาชีพเสริมและอาชีพหลัก ยา
สมุนไพร วัสดุทําที่อยู่อาศัยที่กําลังลมพายุและเพิ่มเนื้อดินงอกขึ้นจากป่าชายเลนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง ส่วนป่าชายเลนได้รับการดูแลจากชาวบ้านให้มี
การใช้ประโยชน์เท่าที่จําเป็นรวมถึงการป้องกันมิให้เกิดการรุกล้ําทําลายจากนายทุน นอกจากนี้จากการลงพื้นที่ทําให้ได้ประสบกับปัญหาสําคัญของตําบล
ตะกาดเง้าคือปัญหามลภาวะของสภาพแวดล้อมโดยเฉพาะในชุมชนที่อยู่ลึกไปตามลําคลองตาสังข์ที่มีผู้คนอยู่อาศัยอย่างหนาแน่นบ้านเรือนที่พักอาศัยปลูก
ติดกับริมคลองมีอาชีพประมงพาณิชย์ประมงพื้นบ้านและรับจ้างเป็นส่วนใหญ่ ประกอบกับชาวบ้านส่วนหนึ่งทําอาชีพต้มปลากะตักเพื่อส่งต่อไปยังโรงงาน
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แปรรูปเชิงพาณิชย์ ผลกระทบที่พบเห็นได้ชัดเจนคือมีขยะตามลําคลอง มีเศษถ่านไม้ เศษปลาตกหล่นในน้ํารวมถึงขยะที่เกิดจากการบริโภคอุปโภคแต่ไม่ได้
ผ่านการจั ดการขยะอย่ างเป็นระบบส่ งผลให้ น้ํ าในลํ าคลองเน่ าเหม็ นดิ นเลนในคลองก็ เต็ มไปด้ วยสิ่ งปฏิ กู ลรวมทั้ งอากาศก็ มี กลิ่ นเหม็ น การดํ าเนิ น
โครงการวิจัยของปี 2554 ได้นําแกนนําชาวบ้านของตําบลบางกะไชยและตําบลตะกาดเง้าไปศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชาย
เลนจากเครือข่ายลุ่มน้ําประแสร์ ที่ตําบลปากน้ําประแสร์ อําเภอแกลง จังหวัดระยอง เครือข่ายลุ่มน้ําประแสร์ได้ใช้เวลามากกว่า 10 ปีด้วยการใช้น้ําหมักจุลิ
นทรีย์บําบัดน้ําเสียในคลองประแสร์จนน้ําในลําคลองกลับมามีสภาพปกติซึ่งตรงจุดนี้ทําให้คณะวิจัยได้เห็นแนวทางการนําปุ๋ยหมักชีวภาพชนิดน้ํามาใช้เพื่อ
การบําบัดน้ําเน่าเสียในลําคลองตาสังข์ที่ประสบปัญหาเช่นเดียวที่เคยเกิดขึ้นในลําคลองประแสร์
จากการเข้าไปพูดคุยปรึกษาหารือกับแกนนําขององค์กรชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานภาครัฐรวมทั้งผู้นําทางศาสนา (พระภิกษุ
วัดปากน้ําแขมหนู) พบว่ามีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับสภาพแวดล้อมของคลองตาสังข์เป็นอย่างมากในอดีตเมื่อประมาณ 30 ปีที่แล้วมีป่าโกงกางขึ้นหนาแน่น
มีกุ้ง หอย ปลา จํานวนมากการดักจับเพื่อไปประกอบอาหารหรือส่งขายทําได้ไม่ยากแต่ปัจจุบันนอกจากสัตว์น้ําและป่าชายเลนจะสูญเสียไปแล้วยังเต็มไปด้วย
ปัญหามลภาวะมีขยะมีกลิ่นเหม็นได้มีความคิดเห็นพ้องต้องกันว่าการทํางานของกลุ่มชาวบ้านในการอนุรักษ์และฟื้นฟูลําคลองตาสังข์ให้กลับคืนสู่สภาพปกติ
เกิดความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรสัตว์น้ําและความหลากหลายทางชีวภาพนั้นสามารถอาศัยภูมิปัญญาชาวบ้านและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยอาศัย
กระบวนการของการวิจัยแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีแถลงต่อรัฐสภา
นโยบายข้อที่ 5 นโยบายที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและเป็นการใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญ 2550 มาตรา 67 สิทธิของบุคคลที่จะมีส่วนร่วมกับรัฐ
และชุมชนในการอนุรักษ์บํารุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ เมื่อคณะวิจัยได้ไปลงพื้นที่บ้านคลองตาสังข์
ซึ่งอยู่ในเขตตําบลตะกาดเง้า อําเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ได้ไปพบกับ นายชํานาญ แก้วพิทักษ์ คณะวิจัยได้ชี้แจงถึงการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมว่า
เป็นการวิจัยที่ตอบสนองต่อปัญหาของชุมชนเป็นสําคัญซึ่งในพื้นที่บ้านคลองตาสังข์นอกจากจะมีปัญหาชุมชนแออัด ปัญหาวิสาหกิจชุมชนการต้มปลากะตักส่ง
โรงงานแปรรูปเชิงพาณิชย์ยังพบปัญหาที่สําคัญคือ การเกิดโรคระบาดของกุ้งที่เลี้ยงในบ่อกุ้ง กุ้งมีอาการคอแดง มันสมองฝ่อ ผู้เลี้ยงกุ้งนํากุ้งใส่บ่อเพียง 20 วัน
ก็ตายเมื่อถามถึงวิธีการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น ผู้ใหญ่บ้านก็กล่าวว่าได้มีการนําน้ําจุลินทรีย์มาใช้บําบัดแต่ที่ผ่านมาชาวบ้านยังไม่สามารถรวมตัวกันทําได้อย่าง
ต่อเนื่องเมื่อทําไปได้สักพักก็เบื่อแล้วก็วางมือ เมื่อคณะวิจัยได้เล่าความเป็นมาของการวิจัยที่ปากน้ําแขมหนูโดยมีการรวมกลุ่มชาวบ้านกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
รําไพพรรณีกับการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพชนิดน้ําเพื่อบําบัดสภาพแวดล้อมในชุมชน เมื่อนําแนวคิดกระบวนการการวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมมาขยายผล
ต่อไปที่บ้านคลองตาสังข์นี้ทางผู้ใหญ่บ้านก็ตอบรับด้วยความยินดียิ่งที่จะให้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จังหวัดจันทบุรีได้กําหนดปรัชญาไว้ว่าเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและกําหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่า
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตและบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นและภูมิปัญญาสากลเพื่อการพัฒนา
ให้เข้มแข็งและยั่งยืนการที่นโยบายที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะเกิดผลในทางปฏิบัติได้นั้นนอกจากมาตรการบังคับใช้กฎหมายและการ
ปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่รัฐบาลแล้วความร่วมมือของภาคประชาชนในลักษณะองค์กรชุมชนหรือเครือข่ายกลุ่มชาวบ้านโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
และภูมิปัญญาชาวบ้านยังมีความสําคัญยิ่ง ดังนั้นประเด็นสําคัญของโครงการวิจัยเชิงบูรณาการการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาคุณค่าความ
หลากหลายทางชีวภาพ กรณีศึกษาการอนุรักษ์และฟื้นฟูคลองตาสังข์ด้วยปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพชนิดน้ํายึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาชาวบ้าน
คือ ทําอย่างไรที่จะให้ชุมชนตระหนักและเห็นความสําคัญของความหลากหลายทางชีวภาพอันจะนําไปสู่การอนุรักษ์และฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพของ
ชุมชนคลองตาสังข์หนูสร้างฐานทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนและยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน จังหวัดจันทบุรี
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาสาเหตุและผลกระทบการลดลงของทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลจันท์ จังหวัดจันทบุรี
2. เพื่อศึกษาสาเหตุและผลกระทบการลดลงของความหลากหลายทางชีวภาพของชุมชนคลองตาสังข์ ตําบลตะกาดเง้า อําเภอท่าใหม่ จังหวัด
จันทบุรี
3. เพื่อศึกษารูปแบบวิธีการและการถ่ายทอดภูมิปัญญาในการอนุรักษ์และฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพของทรัพยากรชายฝั่งชุมชนคลอง
ตาสังข์ ตําบลตะกาดเง้า อําเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรีที่เหมาะสมยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาชาวบ้าน
4. เพื่ อศึ กษาแนวทางการเพิ่ มศั กยภาพขององค์ กรบริ หารส่ วนตํ าบลตะกาดเง้ า อํ าเภอท่ าใหม่ จั งหวั ดจั นทบุ รี กับการบริ หารจั ดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและความหลากหลายทางชีวภาพ
5. เพื่อศึกษาลักษณะการนํานโยบายไปปฏิบัติโดยองค์กรชุมชนยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาชาวบ้าน
6. เพื่อศึกษารูปแบบการสร้างเครือข่ายชุมชนประมงชายฝั่งทะเลจันท์เพื่อการบูรณาการจัดการสิ่งแวดล้อมและพัฒนาคุณค่าความหลากหลาย
ทางชีวภาพ
ขอบเขตการวิจัย
(1) ขอบเขตด้านเนื้อหา/ตัวแปร เนื้อหาในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วยการวิจัยเชิงบูรณาการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา
คุณค่าความหลากหลายทางชีวภาพ กรณีศึกษาการอนุรักษ์และฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพของคลองตาสังข์ด้วยปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพชนิดน้ํายึดหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาชาวบ้าน(2) ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากร ได้แก่ จํานวนครัวเรือนขององค์การบริหารส่วน
ตําบลตะกาดเง้า อําเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ จํานวนครัวเรือนของกลุ่มประมงพื้นบ้านคลองตาสังข์ ตําบลกะกาดเง้า อําเภอท่า
ใหม่ จังหวัดจันทบุรี (3) ขอบเขตด้านสถานที่ พื้นที่ หมู่ 8 ตําบลตะกาดเง้า อําเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี (4) ขอบเขตด้านระยะเวลา 1 ตุลาคม 2556
ถึง 30 กันยายน 2557
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
ได้ทราบสาเหตุและผลกระทบการลดลงของความหลากหลายทางชีวภาพของชุมชนคลองตาสังข์ จนเกิดกลไกเครือข่ายความร่วมมือในการแก้ไข
ปัญหาการลดลงของความหลากหลายชีวภาพของชุมชนคลองตาสังข์กับภาคีเครือข่ายลุ่มน้ําประแสร์และภาครัฐจนเกิดการถ่ายทอดความรู้จาก ภูมิปัญญา
ชาวบ้านสู่คนรุ่นหลัง อันจะนําไปสู่การอนุรักษ์และสร้างความหลากหลายอย่างยั่งยืน
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ทบทวนวรรณกรรม
ผู้วิจัยได้ทบทวนวรรณกรรมในประเด็นที่สําคัญดังนี้ (1)แนวความคิดเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คือความพอประมาณ ความมี
เหตุผลและการมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว ในการวิจัยครั้งนี้ได้ยึดถือปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลักในการอนุรักษ์ฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพโดยนํา
วัตถุดิบที่มีอยู่ในชุมชนมาใช้ให้เกิดประโยชน์ (2)แนวความคิดเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพกับภูมิปัญญาชาวบ้านและบทบาทขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แนวคิดเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพกับภูมิปัญญาชาวบ้านได้อาศัยกรอบ
แนวคิดของวิสุทธิ์ (2538) ได้เสนอแนวทางการนําภูมิปัญญาไทยมาใช้ประโยชน์กับการสร้างความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน ส่วนบทบาทของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้อาศัยแนวคิดของนันทวัฒน์และแก้วคํา (2544) ประเด็นสําคัญ
คือการกระจายอํานาจด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไม่ควรจํากัดอยู่กับการที่รัฐถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเท่านั้น แต่
ควรเป็นกระบวนการที่ประชาชนและองค์กรประชาชนได้มีส่วนตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้วย และ (3)แนวความคิดเกี่ยวกับปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ
ชนิดน้ํา คณะวิจัยได้ศึกษาและนํามาทดลองใช้จากมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ ได้ให้ความสําคัญของดินด้วยการเคารพบูชาดินเสมือนแม่พระธรณี พิณซอ
(2555) ได้ชี้ถึงความสําคัญของจุลินทรีย์ว่ามีคุณประโยชน์ต่อสรรพสิ่งในโลกทั้งโดยตรงและโดยอ้อม โดยมีประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมคือ ช่วยบําบัดน้ําเสีย
ช่วยกําจัดกลิ่นเหม็น ช่วยปรับสภาพอากาศที่เสียให้สดชื่น น้ําหมักชีวภาพคือ การนําเอาพืช ผัก ผลไม้ สัตว์ชนิดต่าง ๆ มาหมักกับน้ําตาลทําให้เกิดจุลินท
รีย์ที่เป็นประโยชน์จํานวนมากซึ่งจุลินทรีย์เหล่านี้จะไปช่วยสลายธาตุอาหารต่างๆ ที่อยู่ในพืชมีคุณค่าในแง่ของธาตุอาหารพืชเมื่อถูกย่อยสลายโดย
กระบวนการย่อยสลายของแบคทีเรียหรือจุลินทรีย์สารต่าง ๆ จะถูกปลดปล่อยออกมา สุชาติและคณะ (2549) ศึกษาความหลากหลายทรัพยากรประมง
ในแม่น้ําบางปะกง กัญญาณัฐ (2549) ศึกษาการประเมินการตอบสนองของแหล่งน้ําต่อมลภาวะพิษที่เกิดจากการใช้ประโยชน์ของชุมชน
สรุป จากการศึกษาทบทวนวรรณกรรมแนวคิดเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแนวความคิดเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพกับภูมิ
ปัญญาชาวบ้านและบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แนวคิดเกี่ยวกับปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพชนิด
น้ํา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องสามารถสรุปเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัยได้ดังนี้
กรอบแนวคิดในการวิจัย
Input
Process
Output
PAR
การลดลงของความหลากหลายทาง
ชีวภาพของชุมชนคลองตาสังข์ จังหวัด
จันทบุรี

กลุ่มประมงพื้นบ้านชุมชนคลองตาสังข์
และเครือข่าย
ภูมิปัญญาชาวบ้าน การทําปุ๋ยอินทรีย์
ชีวภาพชนิดน้ํา

๑ .ส ร้ า ง ค ว า ม ต ร ะ ห นั ก แ ล ะ เ ห็ น
ค ว า ม สํ า คั ญ ใ น ก า ร จั ด ก า ร ค ว า ม
หลากหลายทางชีวภาพของชุมชนคลอง
ตาสังข์

องค์กรชุมชนเกิดจิตสํานึกและตระหนักใน
สิ ท ธิ แ ล ะ บ ท บ า ท ใ น ก า ร จั ด ก า ร
ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลาย
ทางชีวภาพ

๒.สร้างกระบวนการเรีย นรู้และมีส่ว น
ร่วมของชุมชนคลองตาสังข์

เกิดกระบวนการเรียนรู้และมีส่วนร่วม
ขององค์กรชุมชนและเครือข่าย

๓.ประเมินผลโครงการวิจัย

ภูมิปัญญาชาวบ้านได้รับการสืบทอด

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย

2. วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory action research) เริ่มด้วยขั้นตอนแรกคือ (1)นักวิจัยลงพื้นที่ชุมชนเพื่อ
พบปะกับทีมนักวิจัยชุมชน โดยผ่านเวทีพบปะแลกเปลี่ยนเพื่อทําความเข้าใจเกี่ยวกับเป้าหมายและกระบวนการวิจัยและประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจาก
โครงการวิจัย รวมทั้งการค้นหาวางตัวนักวิจัยชุมชนบทบาทนักวิจัยที่ต้องทํางานร่วมกันซึ่งเป็นการปรับแนวความคิดกระบวนการในการทํางานเบื้องต้น
(2)ขั้นตอนการวางแผนปฏิบัติการเพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้โดยเน้นการมีส่วนร่วม (3)ขั้นตอนการถ่ายทอดภูมิปัญญาสู่ชุมชนชายฝั่งทะเลจันท์ (4)ขั้นตอน
การประเมินผลสัมฤทธิ์และผลกระทบของโครงการวิจัย

3. ผลการวิจัย
1.ในการศึกษาสาเหตุและผลกระทบการลดลงของความหลากหลายทางชีวภาพ พบว่าสาเหตุการลดลงของความหลากหลายทางชีวภาพของ
ชุมชนคลองตาสังข์ มีสาเหตุ 4 สาเหตุ ได้แก่ การเพิ่มขึ้นของพื้นที่นากุ้ง ขยะในชุมชน ปัญหาการหรอยหรอของทรัพยากรทางธรรมชาติอันเป็น
ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากป่าชายเลนที่ลดลงอันส่งผลทําให้ปริมาณสัตว์น้ําและทรัพยากรป่าชายเลนมีปริมาณที่ลดลงรวมถึงปัญหาการใช้ทรัพยากรทาง
ธรรมชาติแบบเห็นแก่ตัวของคนบางกลุ่มที่มุ่งแต่ผลประโยชน์ส่วนตัวทําให้มีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของคน การที่ชุมชนมีการเปลี่ยนแปลงไปในหลาย
มิติอาทิด้านสิ่งแวดล้อมมีการเปลี่ยนแปลงไปอันเนื่องจากการประกอบอาชีพของชุมชนคือโรงต้มปลากระตัก ที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทําให้ เกิด
มลภาวะทางด้าน ดิน น้ํา อากาศ ปัญหาความแออัดของคนในชุมชนแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่มีปริมาณลดลงอันส่งผลกระทบไปยังการประกอบอาชีพ
ดั้งเดิมของชุมชนในพื้นที่ที่แต่เดิมประกอบอาชีพประมงชายฝั่ง ประกอบกับปัจจุบันการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคมส่งผลกระทบทําให้ในชุมชนคลอง
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ตาสังข์มีวิสาหกิจชุมชนโรงต้มปลากระตักเพื่อส่งไปยังโรงงานแปรรูป การทํานากุ้งที่ต้องใช้พื้นที่จํานวนมากและที่สําคัญคือความต้องการในด้านแรงงาน
จํานวนมากที่ส่งผลให้เกิดการเคลื่อนย้ายแรงงาน มีแรงงานต่างด้าวอพยพเข้ามาทํางานภายในพื้นที่ทําให้เกิดการใช้ทรัพยากรในพื้นที่ที่มีมากขึ้นแต่กลับ
สวนทางกับปริมาณทรัพยากรทางธรรมชาติที่มีอยู่นั้นไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้ของคนในชุมชนอันเนื่องมาจากความร่อยหรอของทรัพยากรและ
ความเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่มีความต้องการใช้ทรัพยากรค่อนข้างมาก
2. ในการศึกษารูปแบบและวิธีการถ่ายทอดภูมิปัญญาในการอนุรักษ์และฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพผลการวิจัยพบว่ารูปแบบถ่ายทอด
ภูมิปัญญาในการอนุรักษ์และฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพของทรัพยากรชายฝั่งที่เหมาะสมยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาชาวบ้าน
ผู้วิจัยพบว่ามีความเป็นไปได้อย่างมากที่จะถ่ายทอดภูมิปัญญาชาวบ้านกับการบูรณาการการเรียนการสอนในการวิจัยครั้งนี้ภูมิปัญญาชาวบ้านคือการทํา
ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพชนิดน้ําโดยการมีส่วนร่วมของนักศึกษาในราวิชานโยบายสาธารณะและการวางแผนและการวิเคราะห์โครงการได้เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งใน
กระบวนการการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพชนิดน้ําและเมื่อผลิตจนใช้การได้แล้วนักศึกษาก็เป็นกําลังสําคัญในการออกไปถ่ายทอดให้กับชาวบ้านในชุมชน
ส่งผลให้ชาวบ้านในชุมชนเกิดความสนใจในภูมิปัญญาพื้นบ้านที่สามารถทําได้ไม่ยากนักและทําได้จากผลผลิตในชุมชนโดยสูตรน้ําหมักชีวภาพคือนําหยวก
กล้วยมาหั่นหยาบๆ แล้วนําไปใส่ถัง 200 ลิตรเกือบเต็มโดยเหลือไว้ 1 ข้อของถังจากนั้นใส่น้ําลงไปในถังเกือบเต็ม ต่อมาใส่ EM หัวเชื้อลงไปตามด้วย
กากน้ําตาลและขั้นตอนสุดท้าย คือ คนให้เข้ากันจากนั้นปิดฝาให้สนิทเมื่อครบกําหนดก็เปิดนํามาใช้ได้และยังสามารถนําน้ําหมักที่ได้มาขยายเป็นหัวเชื้อ
เพื่อผสมอีกต่อไป
3.ในการศึกษาแนวทางเพิ่มศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตําบลพบว่า องค์การบริหารส่วนตําบลจะต้องเข้ามามีบทบาทในการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพให้มากขึ้น สามารถเป็นต้นแบบที่ทําให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้นํา
ชุมชนหันมาสนใจปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนสามารถแก้ไขได้ด้วยภูมิปัญญาชาวบ้านผลผลิตเหลือใช้ที่ใช้ในชุมชนและความร่วมมือของกลุ่มชาวบ้านกับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
4.ในการศึกษาการนํานโยบายไปปฏิบัติโดยองค์กรชุมชน พบว่า ต้องให้ความสําคัญกับการค้นหาบ้านต้นแบบในการทําปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพชนิด
น้ําเพื่อให้เกิดการขยายเครือข่ายและพัฒนาคุณภาพของปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพชนิดน้ําให้มีประสิทธิภาพในการใช้งานเพิ่มมากขึ้น ส่วนลักษณะการนํา
นโยบายไปปฏิบัติโดยองค์กรชุมชนยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาชาวบ้าน โดยการนํานโยบายไปปฏิบัติในที่นี้คือ ยุทธศาสตร์การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนซึ่งนอกเหนือจากจากการดําเนินงานของภาครัฐบาล ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องท้องถิ่นแล้ว องค์กร
ชุมชนและประชาชนในพื้นที่ก็ต้องมีส่วนรับผิดชอบและมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนซึ่งในชุมชนมีแกนนําชาวบ้านในการเผยแพร่องค์ความรู้
เรื่องน้ําหมักชีวภาพจากหยวกกล้วยได้แก่นางแช่มช้อย รัตนสุวรรณ ประชาชนผู้เป็นแกนนําผู้ใช้น้ําหมักชีวภาพโดยในเบื้องต้นได้ใช้ในการแก้ไขปัญหา
ของตนในเรื่องการแก้ไขปัญหามลพิษในโรงต้มปลากระตักและใช้ในครัวเรือนของตนและมีการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชนโดยการแจกจ่ายน้ําหมักให้แก่
ประชาชนในพื้นที่ไปทดลองใช้ในพื้นที่ เนื่องจากป้าช้อยได้ยินมาว่ามีการใช้นําหมักชีวภาพที่ชุมชนคลองปากน้ําแขมหนูเพื่อช่วยแก้ปัญหาน้ําเสียที่ส่งกลิ่น
เหม็น ชุมชนคลองปากน้ําแขมหนูเป็นชุมชนที่มีบ้านเรือนติดกันเป็นชุมชนที่ค่อนข้างแออัด ทําให้น้ําหมักชีวภาพช่วยแก้ปัญหาไม่ได้มากนักป้าช้อยได้ยิน
เรื่องดังกล่าวจึงอยากลองใช้น้ําหมักชีวภาพดูบ้าง พอดีมีนักศึกษารัฐประศาสนศาสตร์ได้จัดทําโครงการที่บ้านของผู้ใหญ่บ้านหมู่ 8 บ้านคลองตาสังข์ ป้า
จึงสนใจและเข้าไปฟังเรื่องการทําน้ําหมักชีวภาพและได้ขอน้ําหมักชีวภาพมาใช้ที่บ้านจํานวน 2 ถังและน้ําหมักชีวภาพแบบขวดอีกจํานวนหนึ่ง จนได้รับ
กระแสตอบรับจากชุมชนเป็นจํานวนมาก

4. สรุปผล
จากการศึกษาพบว่า การวิจัยครั้งนี้สามารถสร้างแรงกระตุ้น สร้างจิตสํานึกให้เกิดขึ้นในชุมชนได้ แต่การสร้างความหลากหลายทางชีวภาพ
อย่างยั่งยืน ต้องอาศัยคนในชุมชนและหน่วยงานทั้งหลายที่เกี่ยวข้องจับมือร่วมกันเป็นหนึ่งเดียวเพื่อให้เกิดการอนุรักษ์และทรัพยากรชายฝั่งและสร้าง
ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน
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บทคัดย่อ
การวิจัยเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรในวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิคพิชญบัณฑิต
อําเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 31 คน จําแนกตามตําแหน่งและประสบการณ์ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามมาตรา
ส่วนประมาณค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสถิติที่ใช้ในการเปรียบเทียบ T-test
และ F-test ผลการวิจัย พบว่า แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรในวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิคพิชญบัณฑิตโดยภาพรวมทั้ง 2 ด้าน คือ ด้านปัจจัย
จูงใจและด้านปัจจัยเกื้อหนุน มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก ( =3.71) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรในวิทยาลัย
อาชีวศึกษาเทคนิคพิชญบัณฑิตมีประสบการณ์แตกต่างกัน แต่มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน
คําสําคัญ : แรงจูงใจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิคพิชญบัณฑิต

Abstract
The purposes of this research present the study and compare the opinions about job motivation of personnel in
vocational technical graduates of Pitchayabundit College, Bandung district, Udonthani. Sample of this research included 31 people
in Pitchayabundit College and classified by positions and experiences. The instrument used for collecting opinion data toward job
motivation was a five point Likert-type rating scale. The statistics for the comparison include t-test and F-test. The statistics used in
the research were frequency, percentage, mean, standard deviation. The result can be summarized as follows: the according to
motivators factor and the hygiene factor showed at high level (Quote =3.71) and the comparative study showed different
experience but there was no differences in opinions toward the motivations.
Keywords: Job motivation, Pichayabundit College, Bandung district, Udonthani.

1. บทนํา
การศึกษามีความสําคัญโดยกําหนดให้มีการปฏิรูปการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 เป็นเครื่องมือด้วยความมุ่งมั่นและมุ่งหวังจะนําไปสู่การศึกษาของ
ชาติให้มีคุณภาพ สามารถจะพัฒนาคนไทยให้เป็นคนดีมีคุณภาพ คือ เป็นคนที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและ
วัฒนธรรม (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546) ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 80 (3) ว่ารัฐต้องพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการ
จัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกรูปแบบให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม จัดให้มีแผนการศึกษาแห่งชาติ กฎหมายเพื่อพัฒนาการศึกษา
ของชาติจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพครู และบุคลากรทางการศึกษาให้ก้าวหน้าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก รวมทั้งปลูกฝังให้ผู้เรียนมีจิตสํานึกของความ
เป็นไทยมีระเบียบวินัย คํานึงถึงประโยชน์ส่วนรวมและยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูผู้สอนและครูฝ่ายสนับสนุนมีความสําคัญมากต่อความเต็มใจที่จะเสียสละเพื่อหน่วยงาน ปัจจัยหนึ่งที่จะทําให้การจัด
การศึ กษามีคุณภาพ คือ บุคลากรในหน่วยงาน ได้ แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู ผู้สอน และครูฝ่ายสนับสนุนมีบทบาททํ าให้ หน่ วยงานใดที่มี ผู้มีความรู้
ความสามารถ มีความพึงพอใจในการทํางาน มีน้ําใจผูกพันกับหมู่คณะ มีความจงรักภักดีต่องาน มีความรับผิดชอบ มีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงานและ
ความสามัคคีอันหนึ่งอันเดียว ปัจจัยเหล่านี้เป็นสิ่งสําคัญต่อการจูงใจ หรือสนับสนุนให้เกิดแรงจูงใจแก่บุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่เต็มกําลังความสามารถ
ผู้วิจัยในฐานะครูผู้สอนทราบและเข้าใจปัญหา จึงมีความสนใจที่จะศึกษาปัจจัยใดที่มีผลต่อแรงจูงใจปัญหาผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร เพื่อ
ทราบข้อเท็จจริงอันจะเป็นปัจจัยในการปรับปรุง แก้ไขปัญหาและพัฒนาบุคลากรให้เกิดประโยชน์ (วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิคพิชญบัณฑิต, 2555)
ด้วยเหตุนี้ จึงวิจัยแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรในวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิคพิชญบัณฑิต อําเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี เพื่อศึกษา
แนวทางในการจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพในการพัฒนาการจัดการศึกษานําเสนอต่อผู้เกี่ยวข้องต่อไป
1.1 วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรในวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิคพิชญบัณฑิต อําเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี
2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรในวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิคพิชญ บัณฑิต อําเภอบ้านดุง จังหวัด
อุดรธานี จําแนกตามตําแหน่งและประสบการณ์
1.2 ขอบเขตของการวิจัย
1. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ คือ ครูผู้สอน และครูฝ่ายสนับสนุน จํานวน 31 คน โดยวิธีเลือกสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive
sampling) (บุญชม, 2535)
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2. ขอบเขตด้านเนื้อหาการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยทําการวิจัยเรื่อง แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรในวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิคพิชญ
บัณฑิต อําเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี ตามกรอบทฤษฎีมาสโลว์ (Maslow, 1970 และ ปรียาพร, 2548) 5 ความต้องการ ได้แก่ ความต้องการทางสรีระ
ความต้องการความมั่นคง และความปลอดภัย ความต้องการทางสังคม หรือความเป็นเจ้าของ ความต้องการยกย่องนับถือ และความต้องการตระหนักรู้
ในตนเอง
1.3 สมมติฐานการวิจัย
1.3.1 บุคลากรที่มีตําแหน่งต่างกันที่ปฏิบัติงานในวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิคพิชญบัณฑิต อําเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี มีความคิดเห็นแตกต่างกัน
1.3.2 บุคลากรที่มีประสบการณ์ต่างกันทีป่ ฏิบัติงานในวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิคพิชญบัณฑิต อําเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี มีความคิดเห็นแตกต่างกัน

2. วิธีดําเนินการวิจัย
งานวิจัยนี้ทําการเก็บรวมรวมข้อมูลกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ครูผู้สอน จํานวน 29 คน ครูฝ่ายสนับสนุน จํานวน 2 คนรวมทั้งสิ้น 31
คน ในวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิคพิชญบัณฑิต อําเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานีได้มาโดยอาศัยการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (บุญชุม, 2535)
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของแบบสอบถาม ได้แก่ ครูผู้สอน และครูสายสนับสนุน
ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นของบุคลากร โดยใช้ลิเคิร์ด (Likert scale) ซึ่งให้ผู้ตอบเลือกตอบว่า เห็นด้วยระดับมากที่สุด เห็นด้วยระดับ
มาก เห็นด้วยระดับปานกลาง เห็นด้วยระดับน้อย เห็นด้วยระดับน้อยที่สุด
ส่วนที่ 3 แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร เครื่องมือได้แก่ แบบสอบถาม
การวิเคราะห์ข้อมูลที่รวบรวมได้จากแบบสอบถาม ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูป SPSS โดยแบ่งออกได้ดังนี้
1. การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างด้วยสถิติเชิงพรรณนาโดยการหาความถี่และร้อยละ
2. การวิเคราะห์แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรตามทฤษฎีความต้องการลําดับขั้นของมาสโลว์ (Maslow’s Hierarchy of need)
5 ด้าน ได้แก่ 1.ความต้องการทางสรีระ 2.ความต้องการความมั่นคงและปลอดภัย 3. ความต้องการทางสังคม 4.ความต้องการยกย่องนับถือ 5.ความ
ต้องการตระหนักรู้ในตนเอง
การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยด้วยสถิติ ดังนี้
1. สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2. สถิติที่ใช้การทดสอบสมมติฐานเปรียบเทียบแรงจูงใจใน 10 ด้าน

3. ผลการศึกษาและอภิปรายผล
3.1 ผลการศึกษาข้อมูลเชิงพรรณนา
ผลการศึกษาพบว่าบุคลากรในวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิคพิชญบัณฑิต อําเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี จํานวน 31 คน โดยจําแนกข้อมูลทั่วไป
ดังนี้ ระดับตําแหน่ง ครู จํานวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 93.54 เจ้าหน้าที่ จํานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 6.45 และมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน ไม่เกิน 5 ปี
จํานวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 61.29 6-10 ปี จํานวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 32.25 และ 11 ปี ขึ้นไป จํานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 6.45 ตามลําดับ
3.2 ผลการศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรในวิทยาลัย
1. ด้านความสําเร็จในการทํางาน
บุคลากรในวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิคพิชญบัณฑิต อําเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี มีความคิดเห็นเกี่ยวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานด้าน
ความสําเร็จในการทํางานมีระดับความพึงพอใจ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( =4.00) เรียงจากมากไปหาน้อยดังนี้ ท่านสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
ในระหว่างปฏิบัติงานได้ ( =4.15) ท่านสามารถปฏิบัติงานจนปรากฏผลงานที่เด่นชัด ( =4.06) ท่านพอใจในผลการปฏิบัติงานในรอบปีที่ผ่านมา
( =3.96) ตลอดการทํางานท่ า นประสบความสํ า เร็ จในการปฏิ บั ติง าน ( =3.93) และท่ า นสามารถปฏิ บั ติง านที่ ไ ด้รั บ มอบหมายได้สํา เร็จ ตาม
วัตถุประสงค์ เป็นที่น่าพอใจ ( =3.90)
2. ด้านการได้รับความยอมรับนับถือ
บุคลากรในวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิคพิชญบัณฑิต อําเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี มีความคิดเห็นเกี่ยวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานด้านการ
ได้รับความยอมรับนับถือมีระดับความพึงพอใจ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( =3.89) เรียงจากมากไปหาน้อยดังนี้ ท่านเป็นบุคคลหนึ่งที่มีส่วนร่วมต่อ
ความสําเร็จของงานในองค์กรของท่าน ( =4.06) ผู้มาติดต่องานเห็นความสําคัญของงานที่ท่านปฏิบัติอยู่ ( =4.06) คณะทํางานให้การสนับสนุนใน
ผลงานที่ท่านได้กระทําจนสําเร็จ ( =3.87) ผลงานของท่านได้รับการยอมรับและยกย่องจากผู้บังคับบัญชา ( =3.77) และท่านมีโอกาสได้เข้าร่วม
ประชุมกับคณะผู้บริหารขององค์กรและมีโอกาสเสนอผลงานต่อที่ประชุม ( =3.70)
3. ด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติ
บุคลากรในวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิคพิชญบัณฑิต อําเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี มีความคิดเห็นเกี่ยวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานด้านลักษณะ
งานที่ปฏิบัติมีระดับความพึงพอใจ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( =4.11) เรียงจากมากไปหาน้อยดังนี้ งานที่ท่านปฏิบัติเป็นงานที่ทําให้ท่านมีโอกาสใช้
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ( =4.29) งานที่ท่านปฏิบัติเป็นงานที่ตรงกับสายการศึกษาที่ท่านจบมา ( =4.25) งานที่ท่านปฏิบัติอยู่ในปัจจุบัน เป็นงานที่ตรง
กับความสนใจของท่าน ( =4.16) งานที่ท่านปฏิบัติอยู่ในปัจจุบันเป็นงานที่ท้าทายความสามารถ ( =4.03) และลักษณะงานที่ท่านปฏิบัติไม่เป็นอุปสรรค
ต่อการดําเนินชีวิตครอบครัว ( =3.83)
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4. ด้านความรับผิดชอบ
สําหรับความรับผิดชอบของบุคลากรในวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิคพิชญบัณฑิต อําเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี มีความคิดเห็นเกี่ยวกับแรงจูงใจใน
การปฏิบัติงานด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติมีระดับความพึงพอใจ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( =4.11) เรียงจากมากไปหาน้อยดังนี้ งานที่ท่านปฏิบัติเป็นงาน
ที่ทําให้ท่านมีโอกาสใช้ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ( =4.29) งานที่ท่านปฏิบัติเป็นงานที่ตรงกับสายการศึกษาที่ท่านจบมา ( =4.25) งานที่ท่านปฏิบัติอยู่ใน
ปัจจุบัน เป็นงานที่ตรงกับความสนใจของท่าน ( =4.16) งานที่ท่านปฏิบัติอยู่ในปัจจุบันเป็นงานที่ท้าทายความสามารถ ( =4.03) และลักษณะงานที่ท่าน
ปฏิบัติไม่เป็นอุปสรรคต่อการดําเนินชีวิตครอบครัว ( =3.83)
5. ความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานด้านความก้าวหน้าในหน้าที่การงานมีระดับความพึงพอใจ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( =3.54) เรียงจากมากไปหา
น้อยดังนี้ งานที่ท่านปฏิบัติอยู่นั้นทําให้ท่านมีประสบการณ์และความชํานาญในการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น ( =4.29) ท่านได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมประชุมอบรม
และสัมมนาเกี่ยวกับงานในองค์กรของท่าน ( =3.58) การทํางานในตําแหน่งของท่านมีโอกาสก้าวหน้าเท่ากับการทํางานในตําแหน่งอื่น ๆ ในองค์กรของท่าน
( =3.38) ท่านได้รับรางวัลหรือคําชมเชยอันเนื่องมาจากผลสําเร็จของงานที่ปฏิบัติ ( =3.35) และองค์กรของท่านเปิดโอกาสให้ทุกคนลาศึกษาต่อทั้งในและ
ต่างประเทศได้ ( =3.12)
6. ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในหน่วยงาน
บุคลากรในวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิคพิชญบัณฑิต อําเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี มีความคิดเห็นเกี่ยวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานด้าน
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในหน่วยงานมีระดับความพึงพอใจโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( =4.06) เรียงจากมากไปหาน้อยดังนี้ การมีโอกาสเข้าร่วม
กิจกรรมเพื่อสานความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานด้วยความรู้สึกยินดี ( =4.16) ท่านมีความเคารพและศรัทธาต่อการปฏิบัติงานของเพื่อนร่วมงาน ( =4.16)
ท่านได้รับความช่วยเหลือจากเพื่อนร่วมงานเมื่อมีปัญหาในการปฏิบัติงาน ( =4.06) ความเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันในการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์กร
( =4.06) และท่านสามารถปรึกษาเพื่อนร่วมงานเพื่อแก้ปัญหาในการทํางานได้ ( =3.87)
7. ด้านนโยบายและการบริหารงาน
ด้านนโยบายและการบริหารงานมีระดับความพึงพอใจโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( =3.61) เรียงจากมากไปหาน้อยดังนี้ กฎ ระเบียบ และ
ระบบที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ( =3.90) การประชุมชี้แจงนโยบายและแนวปฏิบัติงานของผู้บริหาร ( =3.80) ในการปฏิบัติงานท่านได้รับมอบอํานาจหน้าที่
และความรับผิดชอบอย่างยุติธรรม ( =3.70) ท่านได้รับข้อมูลข่าวสารอย่างเพียงพอเกี่ยวกับแผนงานและนโยบายที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่
( =3.61)การแบ่งหน้าที่หรือการมอบหมายงานในองค์กร ( =3.51) และการมีโอกาสปรึกษาหารือร่วมกันในการกําหนดนโยบายขององค์กร ( =3.32)
8. ด้านความมั่นคงในการปฏิบัติงาน
มีความคิดเห็นเกี่ยวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานด้านความมั่นคงในการปฏิบัติงานมีระดับความพึงพอใจโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
( =3.60) เรียงจากมากไปหาน้อยดังนี้ ท่านกับผู้บังคับบัญชาของท่านมีความเข้าใจต่อกันและกันเป็นอย่างดี ( =3.70) ท่านมีความมั่นใจว่าจะ
ปฏิบัติงานในตําแหน่งนี้ได้นานตามที่ต้องการ ( =3.70) การได้รับความคุ้มครองต่อการปฏิบัติงานจากองค์กร ( =3.54) ท่านมีความรู้สึกมั่นใจใน
ตําแหน่งหน้าที่การงานที่ท่านกําลังดํารงอยู่ ( =3.54) และการพิจารณาประเมินผลงานขององค์กรเป็นไปอย่างยุติธรรม ( =3.48)
9. ด้านสภาพแวดล้อมในการทํางาน
ผลการศึกษาบุคลากรในวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิคพิชญบัณฑิต อําเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี มีความคิดเห็นเกี่ยวกับแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานด้านสภาพแวดล้อมในการทํางานมีระดับความพึงพอใจ โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( =3.36) เรียงจากมากไปหาน้อยดังนี้ ลักษณะ
การทํางานของท่านก่อให้เกิดเพื่อนร่วมงานที่ดีและมีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน ( =3.96) องค์กรของท่านมีความสะดวกด้านการคมนาคมและการติดต่อ
สะดวกรวดเร็ว ( =3.54) สภาพแวดล้อมและบรรยากาศในการส่งเสริมการปฏิบัติงาน ( =3.45) ความสะอาดและความมีระเบียบของสถานที่ทํางาน
( =3.35) ห้องทํางานของท่านแบ่งเป็นสัดส่วนและมีพื้นที่เพียงพอที่จะเก็บเอกสารและสิ่งของต่างๆ ( =3.00) และที่ทํางานของท่านมีเครื่องมือ
เครื่องใช้วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงาน และบุคลากรเพียงพอ ( =2.83)
10. ด้านเงินเดือนและค่าจ้าง
ผลการศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานด้านเงินเดือนและค่าจ้างมีระดับความพึงพอใจ โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( =3.32) เรียง
จากมากไปหาน้อยดังนี้ เงินเดือนที่ได้รับเหมาะสมกับความเป็นอยู่และสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน ( =3.54) สวัสดิการต่าง ๆ ที่ท่านได้รับมีส่วนส่งเสริม
การปฏิบัติงานของท่าน ( =3.45) เงินเดือนที่ท่านได้รับเหมาะสมกับปริมาณงานที่ปฏิบัติอยู่ ( =3.35) ความเป็นธรรมในการพิจารณาเลื่อนขั้น
เงินเดือนประจําปี ( =3.19) และท่านพอใจกับอัตราเงินเดือนที่เพิ่มขึ้นในแต่ละปี ( =3.06)

ตารางที่ 1 อันดับที่ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับของแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร
ในวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิคพิชญบัณฑิต อําเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี
แรงจูงใจในการปฏิบัตงิ าน

บุคลากร (n=31)
S.D.

อันดับที่

ปัจจัยจูงใจ
1. ด้านลักษณะของงานที่ปฏิบัติ
2. ด้านการได้รับความสําเร็จในการทํางาน
3. ด้านการได้รับความยอมรับนับถือ
4. ด้านความรับผิดชอบ
5. ด้านความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน
ค่าเฉลี่ยรวม

1
2
3
4
5
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4.11
4.00
3.89
3.65
3.54
3.83

0.82
0.62
0.77
1.02
1.09
0.86

ระดับของแรงจูงใจ
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
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ปัจจัยเกื้อหนุน
1. ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในหน่วยงาน
2. ด้านนโยบายและการบริหารงาน
3. ด้านความมั่นคงในงาน
4. ด้านสภาพแวดล้อมในการทํางาน
5. ด้านเงินเดือนและค่าจ้าง
ค่าเฉลี่ยรวม
ค่าเฉลี่ยรวมทั้งหมด

1
2
3
4
5

4.06
3.64
3.60
3.36
3.32
3.59
3.71
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0.79
1.00
1.17
1.05
0.99
1.00
0.93

มาก
มาก
มาก
ปานกลาง
ปานกลาง
มาก
มาก

3.3 ผลการทดสอบสมมติฐาน
ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรในวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิคพิชญบัณฑิต อําเภอบ้านดุง จังหวัด
อุดรธานี ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ครูผู้สอนและครูฝ่ายสนับสนุนในวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิคพิชญบัณฑิต อําเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี มีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานไม่แตกต่างกันภาพรวมผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรในวิทยาลัย
อาชีวศึกษาเทคนิคพิชญบัณฑิต อําเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี มีประสบการณ์ไม่เกิน 5 ปี มีประสบการณ์ 6-10 ปี และมีประสบการณ์ 11 ปีขึ้นไปไม่
แตกต่างกัน สําหรับครูผู้สอนด้านที่มีความคิดเห็นที่แตกต่างกันเกี่ยวกับด้านความรับผิดชอบว่าด้วยผู้บังคับบัญชาเปิดโอกาสให้ท่านตัดสินใจในการทํางาน
ได้อย่างมีอิสระและท่านได้รับความไว้วางใจในงานชิ้นใหม่อย่างเต็มที่ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของตันติมา (2540) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องแรงจูงใจในการทํางาน
ของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาล จิตเวช สังกัดกรมสุขภาพจิต และเปรียบเทียบระดับแรงจูงใจในการทํางานพยาบาลวิชาชีพ โดยศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างที่
เป็นพยาบาลวิชาชีพที่กําลังปฏิบัติงานในโรงพยาบาลจิตเวช สังกัดกรมสุขภาพจิต พ.ศ. 2539 จํานวน 441 คน โดยใช้แบบสอบถามประมาณค่า 5 ระดับ
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ t-test และ F-test ผลการวิจัยพบว่า พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลจิตเวช สังกัดกรมสุขภาพจิตส่วนใหญ่มีแรงจูงใจในการทํางานใน
ระดับปานกลาง พยาบาลวิชาชีพมีทัศนคติต่อการทํางานด้านการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช แตกต่างกัน มีแรงจูงใจในการทํางานแตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ .05 สาเหตุที่เป็นอย่างนี้เพราะตรงตามทฤษฎีการจูงใจของเฮิร์ซเบอร์ก (Herzberg, 1959) ที่ว่าด้วยเรื่องปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความ
ต้องการและพฤติกรรมของบุคคลมี 2 ประเภท คือ 1.ปัจจัยกระตุ้นหรือปัจจัยจูงใจ (Motivation Factors) เป็นปัจจัยที่ทําให้เกิดแรงจูงใจในการทํางานใน
ระดับสูง การทํางานมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ผลผลิตเพิ่มขึ้นซึ่งทําให้เกิดความพึงพอใจในการทํางาน ปัจจัยกระตุ้น ได้แก่ (Costley and Todd, 1991) (1)
ความสําเร็จในการทํางาน (2) การได้รับการยอมรับนับถือ (3) ลักษณะของงาน (4) ความรับผิดชอบ (5) ความก้าวหน้าในการงาน 2.ปัจจัยสุขอนามัย เป็น
ปัจจัยที่เป็นที่มิใช่สิ่งจูงใจโดยตรงที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน แต่เป็นข้อกําหนดเบื้องต้นที่จะป้องกันไม่ให้เกิดความไม่พอใจในงานที่ทําอยู่ ปัจจัย
สุขอนามัย ได้แก่ (Costley and Todd, 1991) (1) ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ได้แก่ ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา และเพื่อนร่วมงาน
(2) นโยบายของบริษัทและการบริหาร (3) เงินเดือน หรือค่าตอบแทน (4) สภาพการณ์ของการทํางาน (5) การควบคุมดูแลหรือการบังคับบัญชา (6) ความ
มั่นคงในงาน

4. สรุปผล
บุคลากรในวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิคพิชญบัณฑิต อําเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี จํานวน 31 คน โดยจําแนกข้อมูลทั่วไป ดังนี้ ระดับตําแหน่ง
ครู จํานวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 93.54 เจ้าหน้าที่ จํานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 6.45 ด้านประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน ไม่เกิน 5 ปี จํานวน 19 คน คิดเป็น
ร้อยละ 61.29 6-10 ปี จํานวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 32.25 และ 11 ปี ขึ้นไป จํานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 6.45 ด้านปัจจัยจูงใจมีระดับความพึงพอใจ โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( =3.83) เรียงจากมากไปหาน้อยดังนี้ ด้านลักษณะของงาน ( =4.11) ด้านการได้รับความสําเร็จในงาน ( =4.00) ด้านการ
ยอมรับนับถือ ( =3.89) ด้านความรับผิดชอบ ( =3.65) ด้านความก้าวหน้าในงาน ( =3.54) ด้านปัจจัยเกื้อหนุนมีระดับความพึงพอใจ โดยภาพรวมอยู่
ในระดับมาก ( =3.59) เรียงจากมากไปหาน้อยดังนี้ ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในหน่วยงาน ( =4.06) ด้านนโยบายและการบริหารงาน ( =3.64)
ด้านความมั่นคงในงาน ( =3.60) ด้านสภาพแวดล้อมในการทํางาน( =3.36) และด้านเงินเดือนและค่าจ้าง ( =3.32) และผลการทดสอบสมมุติฐาน
พบว่าครูผู้สอนและครูฝ่ายสนับสนุนในวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิคพิชญบัณฑิต อําเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี มีความคิดเห็นเกี่ยวกับแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงาน ไม่แตกต่างกัน ภาพรวมผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรในวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิคพิชญบัณฑิต
อําเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี มีประสบการณ์ไม่เกิน 5 ปี มีประสบการณ์ 6-10 ปี และมีประสบการณ์ 11 ปีขึ้นไป ไม่แตกต่างกัน
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจในการป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของนักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้น สังกัดกรมสามัญศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 ในจังหวัดชลบุรี กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น สังกัด
กรมสามัญศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 ในจังหวัดชลบุรี จํานวน 446 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน เครื่องมือที่
ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย ปัจจัยส่วนบุคคล เจตคติต่อการป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงต่อการป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ
และความตั้งใจในการป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ โดยแบบสอบถามแต่ละชุดมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .74, .85 และ .89 ตามลําดับ เก็บรวบรวมข้อมูลใน
ระหว่างเดือน พฤศจิกายน - ธันวาคม พ.ศ. 2556 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนา และสถิติถดถอยพหุคูณแบบหลายขั้นตอนผลการวิจัยพบว่า ความตั้งใจ
ในการป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศอยู่ในระดับตั้งใจอย่างยิ่ง เจตคติต่อการป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศอยู่ในระดับดีมาก การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงต่อการ
ป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศอยู่ในระดับมากที่สุด โดยการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงต่อการป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ การพักอาศัยอยู่บ้านบิดา และเจตคติ
ต่อการป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ สามารถทํานายความตั้งใจในการป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศได้อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p< .05) และสามารถ
ร่วมกันทํานายได้ร้อยละ 15.2
คําสําคัญ: เจตคติ การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง ความตั้งใจในการป้องกัน พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ

Abstract
The purpose of this research were to examine the factors influencing intention to prevent sexual risk behaviors of
female students in secondary school under the department of general education, the secondary educational service area office
2 in Chonburi province. The participants consisted of 446 female students who were selected by a multistage random sampling
method. The questionnaires included personal factors, attitude, subjective norm and intention to prevent sexual risk behaviors.
These questionnaires had reliability values of 0.74, 0.85 and 0.89 respectively. Data was analyzed by descriptive statistics and
multiple regression analysis. The results showed that the intention to prevent sexual risk behaviors in the intended level.
Attitudes were very good. The subjective norm toward preventive sexual risk behaviors, living with father, and attitudes toward
preventing sexual risk behaviors could predict preventive sexual risk behaviors 15.2 percents with statiscal significance at p < .05.
Keywords: Attitude, Subjective norm, Intention to prevent, Sexual risk behaviors

1. บทนํา
สภาพสังคมไทยได้มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตเมืองสภาพครอบครัวเปลี่ยนจากครอบครัวขยายเป็นครอบครัวเดี่ยว บางคน
ต้องแยกจากครอบครัวเพื่อเรียนหนังสือ และพักอยู่ตามหอพักตามลําพัง ทําให้วัยรุ่นขาดความแข็งแกร่งทางด้านจิตใจ ขาดทักษะที่จะเผชิญแรงกดดันจากสังคม
ภายนอก ประกอบกับแรงขับทางเพศทําให้วัยรุ่นพยายามแสวงหาทางออก เพื่อตอบสนองต่อความอยากรู้อยากเห็นของตนในเรื่องเพศ โดยไม่ปรึกษาบุคคลที่ควร
ปรึกษา ซึ่งได้แก่ บิดามารดา ญาติผู้ใหญ่ หรือครูอาจารย์ พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศในที่นี้หมายถึงพฤติกรรมที่จะนําไปสู่การมีเพศสัมพันธ์กันในที่สุด ได้แก่ การ
เที่ยวสถานเริงรมย์ การดื่มสุราหรือของมึนเมา การอ่านหนังสือ การชมภาพยนตร์ และอินเตอร์เน็ต ที่กระตุ้นอารมณ์ทางเพศ การถูกเนื้อต้องตัวกันกับเพศชายใน
เชิงชู้สาว การอยู่ด้วยกันสองต่อสองในที่ลับตา
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี ได้มีการจัดเก็บข้อมูลเด็กนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 จํานวน 3,124 ราย พบข้อมูลที่น่าสนใจ คือ วัยรุ่นหญิงเคยมี
เพศสัมพันธ์มาแล้ว ร้อยละ 0.8 มีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกอายุเฉลี่ย 12.7 ปี และอายุต่ําสุด 11 ปี และมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกโดยไม่สมัครใจมากถึงร้อยละ 45 ส่วน
พฤติกรรมการใช้สารเสพติดก่อนมีเพศสัมพันธ์ มีพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก่อนมีเพศสัมพันธ์ร้อยละ 60 จํานวนหญิงตั้งครรภ์อายุ 15-19 ปี มี
จํานวน 46,901 อัตราการตั้งครรภ์ของหญิงอายุระหว่าง 15-19 ปี ในจังหวัดชลบุรี อัตรา 84.2 ต่อประชากรหญิงในวัยเดียวกัน 1,000 คน อีกทั้งสถานการณ์ผู้ติด
เชื้อเอชไอวี ในจังหวัดชลบุรี ตั้งแต่ปี 2529 - เมษายน พ.ศ. 2553 มีผู้ป่วยเอดส์ 8,702 ราย ประชากรกลุ่มอายุ 10 - 19 ปี มีอัตราการติดเชื้อเอชไอวีร้อยละ 5 ใน
สํานักเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 มีผู้ที่ตั้งครรภ์ของหญิงอายุระหว่าง 15-19 ปี อัตรา 48 ต่อประชากรหญิงในวัยเดียวกัน 1,000 คน มีผู้ติดเชื้อเอชไอวี
ในประชากรกลุ่มอายุ 10 – 19 ปี เป็นเพศหญิง จํานวน 4 คน ปัจจัยเสี่ยงมากที่สุดของการติดเชื้อเอชไอวี คือ การมีเพศสัมพันธ์ (กลุ่มงานระบาดวิทยา สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี, 2553) ซึ่งเป็นอัตราที่สูงมากเมื่อเทียบกับจังหวัดอื่น พยาบาลเวชปฏิบัติที่ปฏิบัติงานในชุมชนมีบทบาทในการส่งเสริมการป้องกันโรค
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ต่างๆ ในชุมชนการส่งเสริมการป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ จึงเป็นหน้าที่หนึ่งของพยาบาลเวชปฏิบัติ การที่บุคคลจะมีการป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศนั้น
จําเป็นต้องพัฒนาให้เกิดความตั้งใจที่จะมีพฤติกรรมดังกล่าว จากการทบทวนทฤษฏีการกระทําด้วยเหตุผลของเอจเซน และฟิชไบน์ (Ajzen and Fishbein, 1980)
กล่าวว่า การที่มนุษย์จะแสดงพฤติกรรมใดๆ จะต้องมีความตั้งใจที่จะทําพฤติกรรมนั้นๆ ขึ้นกับปัจจัยด้านเจตคติต่อพฤติกรรม และการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงของ
กลุ่มผู้ใกล้ชิดเกี่ยวกับพฤติกรรม และจากการทบทวนงานวิจัยต่างๆ พบว่าปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา จํานวนเงินที่นักเรียนได้รับมาโรงเรียน
สถานที่พักอาศัยของนักเรียน สถานภาพสมรสของบิดามาดา มีความสัมพันธ์กับความตั้งใจในการป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ
ดังนั้นจึงทําการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจในการป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของนักเรียนหญิง ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น สังกัดกรมสามัญ
ศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 ในจังหวัดชลบุรี
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาความตั้งใจในการป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของนักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น สังกัดกรมสามัญศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 ในจังหวัดชลบุรี
2. เพื่อศึกษาเจตคติต่อการป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงต่อการป้องกันพฤติกรรมเสี่ยง ทางเพศ และปัจจัยส่วนบุคคล
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์และอํานาจการทํานายระหว่าง เจตคติต่อการป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงต่อการป้องกัน
พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ และปัจจัยส่วนบุคคล
กรอบแนวคิดในการวิจัย
ผู้วิจัยได้นําแนวคิดหลักจากทฤษฏีการกระทําด้วยเหตุผลของเอจเชนและ ฟิชไบน์ ซึ่งอธิบายว่า เจตคติต่อการป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ การคล้อย
ตามกลุ่มอ้างอิงต่อการป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา จํานวนเงินที่นักเรียนได้รับมา โรงเรียน สถานที่พักอาศัยของ
นักเรียน สถานภาพสมรสของบิดามารดา มีความสัมพันธ์และทํานายความตั้งใจในการป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ ตามกรอบแนวคิดการวิจัยในภาพที่ 1
เจตคติต่อการป้องกันพฤติกรรมเสีย่ งทางเพศ

การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงต่อการป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ
ความตั้งใจในการป้องกันพฤติกรรม
เสี่ยงทางเพศ

ปัจจัยส่วนบุคคล
1. อายุ
2. ระดับการศึกษา
3. จํานวนเงินที่นักเรียนได้รับมาโรงเรียน
4. สถานที่พักอาศัยของนักเรียน
5. สถานภาพสมรสของบิดามารดา

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

2. วิธีการดําเนินการวิจยั
การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาความสัมพันธ์เชิงทํานาย (Predictive correlation research) มีจํานวนนักเรียนหญิงที่กําลังศึกษาอยู่ในระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น สังกัดกรมสามัญศึกษา ในจังหวัดชลบุรี จํานวน 3,018 คน กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในอําเภอบ่อทอง ปี
การศึกษา 2556 ในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 ได้แก่ โรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยา โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง จํานวน 440 คน (สํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดชลบุรี, 2556) โดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple random sampling) ด้วยการจับสลากแบบไม่คืนที่ (Sampling without
replacement) ได้ 1 อําเภอ ได้แก่ อําเภอบ่อทอง สุ่มเลือกโรงเรียน ซึ่งมีทั้งหมด 14 โรงเรียน ให้ได้จํานวนนักเรียนเพียงพอกับกลุ่มตัวอย่างโดยใช้จํานวนนักเรียน
ทั้งหมดที่มีอยู่ในแต่ละโรงเรียน โดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple random sampling) ได้จํานวน 2 โรงเรียน ได้แก่โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง จํานวน 103 คน และ
โรงเรียน โรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยา จํานวน 343 คน รวมเป็นจํานวนทั้งหมด 446 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
แบบสอบถามการวิจัยของกนกพัชร (2554) โดยอาศัยแนวคิดของ (Ajzen and Fishbein, 1980) และคําแนะนําของผู้เชี่ยวชาญ ประกอบด้วย 4 ส่วน
ดังนี้
ส่วนที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคล คือ อายุ ระดับการศึกษา จํานวนเงินที่ได้รับมาโรงเรียน สถานที่พักอาศัย สถานภาพสมรสของบิดามารดา เป็นคําถาม
ปลายเปิดและปิด จํานวน 5 ข้อ
ส่วนที่ 2 เกี่ยวกับเจตคติต่อการป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ เจตคติต่อการป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ ประกอบด้วยคําถาม 2 ชุด คือ ความ
เชื่อเกี่ยวกับผลของการป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ 4 ข้อ และการประเมินค่าผลของการป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ 4 ข้อ เป็นการประมาณค่า (Rating
scale) 5 ระดับ โดยเจตคติต่อการป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศทางอ้อมเกิดจากผลคูณของทั้งสองชุดคําถาม ซึ่งมีค่าคะแนนตั้งแต่ -4.00 ถึง 4.00 การแปลผล
คะแนน คือ คะแนน 2.40 ถึง 4.00 หมายถึง เจตคติดีมาก คะแนน 0.80 ถึง 2.39 หมายถึง เจตคติดี คะแนน-0.79 ถึง 0.79 หมายถึง เจตคติดีปานกลาง คะแนน2.19 ถึง -0.80 หมายถึง เจตคติไม่ดี คะแนน-4.00 ถึง-2.40 หมายถึง เจตคติไม่ดีอย่างยิ่ง
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ส่วนที่ 3 การคล้ อยตามกลุ่มอ้างอิ งต่อการป้ องกั นพฤติ กรรมเสี่ยงทางเพศ การคล้ อยตามกลุ่ มอ้ างอิงต่ อการป้ องกั นพฤติ กรรมเสี่ยงทางเพศ
ประกอบด้วยคําถาม 2 ชุด คือ ความเชื่อเกี่ยวกับกลุ่มอ้างอิง 3 ข้อ และแรงจูงใจที่จะทําตามกลุ่มอ้างอิง 3 ข้อ โดยการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงทางอ้อมเกิดจากผล
คูณของทั้งสอง ชุดคําถาม ลักษณะเป็นแบบประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าคะแนนตั้งแต่ -10.00 ถึง 10.00 การแปลผลคะแนน คือ คะแนน 6.00 ถึง 10.00 หมายถึง
คล้อยตามกลุ่มอ้างอิงมากที่สุด คะแนน 2.00 ถึง 5.99 หมายถึง คล้อยตามกลุ่มอ้างอิงมาก คะแนน -1.99 ถึง 1.99 หมายถึง ไม่แน่ใจว่าคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง
หรือไม่ คะแนน-5.99 ถึง -2.00 หมายถึง ไม่คล้อยตามกลุ่มอ้างอิง คะแนน -10.00 ถึง -6.00 หมายถึง ไม่คล้อยตามกลุ่มอ้างอิงอย่างยิ่ง
ส่วนที่ 4 แบบสอบถามความตั้งใจในการป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ เป็นแบบวัดความตั้งใจในการป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ ด้วยการกําหนด
เส้นตรงแทนความตั้งใจในการป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศด้วย โดยใช้เส้นตรง (Visual analogue scale) ที่มีความยาว 100 มิลลิเมตร (Knapp, 1998) เทียบ
เป็นร้อยละของความตั้งใจ โดยด้านขวาเป็นความตั้งใจที่จะป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ ด้านซ้ายเป็นไม่ตั้งใจที่จะป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ โดยให้กลุ่ม
ตัวอย่างเลือกตําแหน่งจุดที่ตนเองตั้งใจที่จะป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ นําความยาวของเส้นที่กลุ่มตัวอย่างเลือกมาคิดเป็นร้อยละ ของความตั้งใจ การแปลผล
ความตั้งใจที่จะป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ คือ ค่าคะแนน 0 ถึง 19 หมายถึง ไม่ตั้งใจ/หรือตั้งใจน้อยที่สุด คะแนน 20 ถึง 39 หมายถึง ตั้งใจน้อย คะแนน 40
ถึง 59 หมายถึง ตั้งใจปานกลาง คะแนน 60 ถึง 79 หมายถึง ตั้งใจมาก คะแนน 80 ถึง 100 หมายถึง ตั้งใจอย่างยิ่ง
การพิทักษ์สิทธิของกลุ่มตัวอย่าง
การวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนอายุต่ํากว่า 18 ปี ซึ่งยังไม่บรรลุนิติภาวะ ผู้วิจัย ทําหนังสือขออนุญาตจากผู้ปกครองของกลุ่มตัวอย่างเป็นลายลักษณ์
อักษร เมื่อได้รับอนุญาตจากผู้ปกครองแล้ว ผู้วิจัยเข้าพบกลุ่มตัวอย่างแนะนําตัว อธิบายวัตถุประสงค์ในการวิจัย ขอความร่วมมือในการเก็บข้อมูล ชี้แจง
ให้ทราบถึงสิทธิในการเข้าร่วมการวิจัยครั้งนี้ ซึ่งนักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างสามารถตอบรับหรือปฏิเสธการเข้าร่วมวิจัยครั้งนี้ได้ การกระทําดังกล่าวไม่มี
ผลกระทบต่อนักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง ข้อมูลทุกอย่างจะเก็บไว้เป็นความลับ แบบสอบถามทุกชุดเมื่อผู้วิจัยได้รับจากกลุ่มตัวอย่างแล้วจะใส่ซองปิดผนึก
ทุกครั้ง และนําไปใช้ตามวัตถุประสงค์เท่านั้น การเผยแพร่จะนําเสนอผลการเป็นภาพรวมทางวิชาการ โดยผลการวิจัยไม่มีผลกระทบใดๆ ต่อนักเรียนที่
เป็นกลุ่มตัวอย่าง และจะมีการทําลายข้อมูลหลังจากผลการวิจัย มีการเผยแพร่และตีพิมพ์แล้ว 5 ปี
การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้
ใช้สถิติบรรยาย เป็นความถี่ และร้อยละ วิเคราะห์เจตคติต่อการป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงเกี่ยวกับการป้องกันพฤติกรรม
เสี่ยงทางเพศ ความตั้งใจ ในการป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ โดยใช้สถิติบรรยาย เป็นค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์
ความสัมพันธ์และอํานาจทํานายของเจตคติต่อการป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงต่อการป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศต่อความ
ตั้งใจในการป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ และปัจจัยส่วนบุคคล โดยใช้การวิเคราะห์สถิติถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (Stepwise multiple regression)

3. ผลการวิจัย
1. กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอายุเฉลี่ย 13.35 ปี (SD. = 0.87) มีระดับการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ร้อยละ 40.36 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ร้อยละ 32.74 จํานวนเงินที่ได้ต่อสัปดาห์เฉลี่ยเท่ากับ 293.74 บาท (SD = 100.56 บาท) นักเรียนส่วนใหญ่พักอาศัยอยู่บ้านบิดามารดา ร้อยละ 66.60 และ
บิดามารดามีสถานภาพสมรสอยู่ด้วยกัน ร้อยละ 67.0
2. เจตคติต่อการป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศอยู่ในระดับดีมาก ร้อยละ 83.2 (M = 3.32, SD. = 1.01)
3. การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงต่อการป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศอยู่ในระดับมากที่สุด ร้อยละ 85.65
4. กลุ่มตัวอย่างมีความตั้งใจในการป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ อยู่ในระดับตั้งใจอย่างยิ่ง (M = 81.55, SD. = 26.47)
5. การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงต่อการป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ (NBMC) การพักอาศัยอยู่บ้านบิดา (LIVF) และ เจตคติต่อการป้องกัน
พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ (A) สามารถทํานายความตั้งใจในการป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของนักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น สังกัดกรมสามัญศึกษา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 ในจังหวัดชลบุรี ได้อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p < .05) โดยตัวแปรทั้งสามตัวสามารถร่วมกันทํานายความตั้งใจ
ในการป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ ของนักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น สังกัดกรมสามัญศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 ใน
จังหวัดชลบุรี ได้ร้อยละ 15.2 ดังตารางที่ 1 และสามารถเขียนสมการถดถอยได้ดังนี้
สมการในรูปคะแนนดิบ
I = 208.377 + 1.226(NBMC) - 65.752 (LIVF) + 0.566 (A)
สมการในรูปคะแนนมาตรฐาน
Z I = 0.309 (Z NBMC) - 0.135 (Z LIVF) + 0.096 (Z A)

ตารางที่ 1 ค่าอํานาจในการทํานายความตั้งใจในการป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ (n=446)
ตัวทํานาย
1. การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงต่อการป้องกันพฤติกรรมเสีย่ งทางเพศ(NBMC)
2. พักอาศัยอยู่กับบิดา (LIVF)
3. เจตคติต่อการป้องกันพฤติกรรม เสี่ยงทางเพศ (A)
ค่าคงที่ (a) = 208.377
R2 = .152 S.E. = 88.588 F = 26.468 P = < .001

R2
.127
.144
.152

R2 change
.127
.018
.008

b
1.226
-65.752
0.566

beta
0.309
-0.135
0.096

t
6.487
-3.075
2.023
12.530

p
< .001
.002
.044
< .001

อภิปรายผลการวิจยั
1. ความตั้งใจในการป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 81.55 (SD. = 26.47) อยู่ในระดับตั้งใจอย่างยิ่ง โดยที่ Ajzen (1991) ได้กล่าว
ไว้ในทฤษฏีการวางแผนพฤติกรรม (The theory of planned behavior) ว่าพฤติกรรมเกิดจากความตั้งใจ ดังนั้นเมื่อนักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น มี
ความตั้งใจที่จะป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศทําให้ไม่เกิดพฤติกรรม ที่เสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์ สอดคล้องกับการศึกษาของสิริลักษณ์ (2552) พบว่านักเรียน
156

การประชุมสัมมนาทางวิชาการ มทร.ตะวันออก มรภ.กลุ่มศรีอยุธยา และราชนครินทร์วิชาการและวิจัย

วันที่ 14-16 พฤษภาคม 2557

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีความตั้งใจ ที่จะมีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศที่เหมาะสมและจากการศึกษาของศรีสุดา (2541) พบว่าเด็กวัยรุ่นชายมีความตั้งใจใช้ถุงยาง
อนามัยเพื่อป้องกันการติดเชื้อเอดส์
2. เจตคติต่อการป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีเจตคติต่อการป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ อยู่ในระดับดีมาก Ajzen (1991)
ได้กล่าวถึง เจตคติต่อการกระทําพฤติกรรมว่าเกิดจากผลคูณระหว่างความเชื่อเกี่ยวกับผลของการกระทํา และการประเมินค่าผลของการกระทํา จากการศึกษา
พบว่า ความเชื่ออยู่ในระดับเชื่อมาก การประเมินค่า อยู่ในระดับสําคัญมาก เนื่องมาจากกลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้เกี่ยวกับข้อดี และประโยชน์ของการป้องกัน
พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ จึงเกิดความเชื่อเกี่ยวกับผลของการป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศในระดับเชื่อมาก และจากการรับรู้ของนักเรียนเกี่ยวกับปัจจัย ที่
เสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์ จึงทําให้นักเรียนประเมินค่าผลของการป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศในระดับสําคัญมาก เมื่อนํา ทั้งสองตัวมาคูณกันจึงทําให้เกิด
เจตคติต่อการป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศดีมาก
3. การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงในระดับมากที่สุด โดยการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงเกิดจากผลคูณระหว่าง
การประเมินความเชื่อเกี่ยวกับความคิดเห็นของกลุ่มอ้างอิงต่อการกระทํา กับแรงจูงใจที่จะทําตามกลุ่มอ้างอิงโดย Ajzen (1991) พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความ
เชื่อว่ากลุ่มอ้างอิงทุกกลุ่มจะสนับสนุนมาก และแรงจูงใจที่จะทําตามกลุ่มอ้างอิงอยู่ในระดับมาก เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างเชื่อว่าบุคคลทุกกลุ่มที่สําคัญกับตน จะ
สนับสนุนการป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ ซึ่งเป็นการกระทําที่ดีและมีประโยชน์มาก โดยความต้องการของกลุ่มอ้างอิงเป็นความต้องการให้กระทําพฤติกรรม
ดี และเชื่อว่าตนเองจะทําตามความต้องการของบุคคลเหล่านี้มาก สอคล้องกับการศึกษาของสุทธิมา (2541) พบว่าการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 กับความตั้งใจในการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีอยู่ในระดับมาก
4. ปัจจัยที่ร่วมกันทํานายความตั้งใจในการป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของนักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 2 ในจังหวัดชลบุรีได้ ดังนี้
4.1 นักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นรับรู้ว่าบุคคลที่มีความสําคัญกับตนจะสนับสนุนการป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ เนื่องจากเป็นการ
กระทําที่ดี และมีประโยชน์ นักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นจึงมีความตั้งใจในการป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ สอดคล้องกับการศึกษาของสุทธิมา
(2541) พบว่าการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 กับความตั้งใจในการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีอยู่ในระดับมาก
4.2 การที่นักเรียนหญิงพักอาศัยอยู่กับบิดาเพียงคนเดียวทําให้การ ให้ความรู้เรื่องเพศและการป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศเป็นไปได้ลําบากและ
ขาดความเข้าใจ สอดคล้องกับการศึกษาของโกเมท (2550) พบว่านักเรียนชนเผ่าในโรงเรียนขยายโอกาสอําเภอแม่อาย จังหวัดแม่ฮ่องสอนที่อาศัยอยู่กับบิดามี
พฤติกรรม เสี่ยงทางเพศที่ไม่เหมาะสม และการศึกษาของอาภาพร (2551) พบว่าบุตรสาวที่ได้รับการเลี้ยงดูแบบปล่อยปละ จะไม่รู้สึกว่า ได้รับความรักความ
เอาใจใส่จากครอบครัว ขาดภูมิคุ้มกันจากครอบครัว จึงมีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศมากขึ้น
4.3 เจตคติต่อการป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ สามารถร่วมกันทํานายความตั้งใจในการป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ เนื่องจากนักเรียนมีการ
รับรู้เกี่ยวกับผลดีและประโยชน์ของการป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ จึงเกิดความเชื่อทางบวกมากและประเมินคุณค่าว่าสําคัญมาก ทําให้เกิดความตั้งใจใน
การป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ สอดคล้องกับการศึกษาของกนกพัชร (2554) พบว่านักเรียนชั้นมัธยมศึกษามีเจตคติต่อการป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ
ทางอ้อมอยู่ในระดับดีมาก
5. ปัจจัยที่ไม่สามารถร่วมกันทํานายความตั้งใจในการป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของนักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 ในจังหวัดชลบุรีประกอบด้วย ดังนี้
5.1 อายุ ไม่สามารถร่วมกันทํานายความตั้งใจในการป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ สอดคล้องกับการศึกษาของน้องนุช (2555) ที่พบว่า อายุ ไม่
สามารถร่วมกันทํานายความตั้งใจในการใช้บริการสุขภาพด้านเพศและอนามัยเจริญพันธ์ของเยาวชนในจังหวัดระยองได้
5.2 ระดับการศึกษา ไม่สามารถร่วมกันทํานายความตั้งใจในการป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ สอดคล้องกับการศึกษาของสุทธิมา (2541) ที่
พบว่าระดับการศึกษา ไม่มีความสัมพันธ์กับความตั้งใจในการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 การศึกษาของอรอุษา
(2544) ที่พบว่านักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายมีพฤติกรมเสี่ยงทางเพศสูงกว่านักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
5.3 จํานวนเงินที่นักเรียนได้รับมาโรงเรียน ไม่สามารถร่วมกันทํานายความตั้งใจในการป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ สอดคล้องกับการศึกษาของ
สุทธิมา (2541) ที่พบว่ารายได้ไม่มคี วามสัมพันธ์กับความตั้งใจ ในการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
5.4 สถานภาพสมรสของบิดามารดา ไม่สามารถร่วมกันทํานายความตั้งใจในการป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ สอดคล้องกับการศึกษาของ กนก
พัชร (2554) ที่พบว่าสถานภาพสมรสของบิดามารดาไม่สามารถร่วมกันทํานาย ความตั้งใจที่จะมีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาได้

4. สรุปผล
1. ด้านการปฏิบัติการพยาบาล
1.1 เจตคติต่อการป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ สามารถร่วมกันทํานายความตั้งใจในการป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ จึงเป็นข้อมูลพื้นฐานให้
พยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน มีการจัดกิจกรรมการรณรงค์เพื่อให้ความรู้ในสถานศึกษา
1.2 การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงต่อการป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ สามารถร่วมกันทํานายความตั้งใจในการป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศได้
จากการศึกษากลุ่มตัวอย่างมีบุคคลอ้างอิง ได้แก่ บิดา/ มารดา ครู/ อาจารย์ เพื่อน ดังนั้นพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน ควรสร้างระบบการทํางานตามกรอบ
นโยบาย โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพแบบมีส่วนร่วม ระหว่างแกนนํานักเรียน สถานศึกษา ผู้ปกครอง และชุมชน
1.3 สถานที่พักอาศัย โดยนักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นที่พักอาศัยอยู่กับบิดามีความสัมพันธ์ทางลบกับความตั้งใจในการป้องกันพฤติกรรม
เสี่ยงทางเพศ ดังนั้นจึงควรมีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการแก่ผู้ปกครองและนักเรียนโดยเฉพาะบิดา เพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างกัน
2. ด้านการศึกษาพยาบาล
ปัจจัยที่มีผลต่อการป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศที่ได้จากการวิจัย เพื่อส่งเสริมความตั้งใจและพฤติกรรมการการป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ
ในนักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โดยสอนเกี่ยวกับการป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ เพื่อให้ความรู้ส่งเสริมความเชื่อผลของการป้องกันพฤติกรรมเสี่ยง
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ทางเพศว่าเป็นสิ่งที่ดีและการประเมินค่าผลของการป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศว่ามีความสําคัญมากซึ่งก่อให้เกิดความรู้สึกที่ดี และเห็นความสําคัญของการ
ป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ
3. ด้านการบริหารการพยาบาล
ปัจจัยที่สามารถทํานายความตั้งใจในการป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของนักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นได้แก่ เจตคติต่อการป้องกัน
พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศทางตรงการพักอาศัยอยู่กับบิดา ระดับการศึกษา นั้นมาเป็นข้อมูลพื้นฐานมากําหนดนโยบาย และดําเนินงานร่วมกันระหว่างสถาบัน
บริการสุขภาพ สถาบันการศึกษา สถาบันครอบครัว และองค์กรในชุมชน
4. ด้านการวิจัยทางการพยาบาล
4.1 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ทําการศึกษาความตั้งใจในการป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศไม่ได้ศึกษาพฤติกรรมการป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ
ดังนั้นจึงควรทําการศึกษาพฤติกรรมการป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ
4.2 ผลการวิจัยพบว่า การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงต่อการป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ การพักอาศัยอยู่กับบิดา เจตคติต่อการป้องกันพฤติกรรมเสี่ยง
ทางเพศ มีผลต่อความตั้งใจในการป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ ของนักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ดังนั้นควรนําปัจจัยดังกล่าวมาพัฒนาเป็นเครื่องมือ
ทดลองเพื่อส่งเสริมความตั้งใจและพฤติกรรมการป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศต่อไป
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บทคัดย่อ
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้คัดเลือกพื้นที่ศึกษา 5 ชุมชนชายฝั่งทะเลใน 3 จังหวัดบริเวณอ่าวไทยตอนบน ได้แก่ ชุมชนชายทะเลบางขุนเทียน
กรุงเทพมหานคร ชุมชนบ้านสหกรณ์และชุมชนบ้านชายทะเล จังหวัดสมุทรสาคร และชุมชนบ้านโรงกุ้งและชุมชนบ้านบางบ่อล่าง จังหวัดสมุทรสงคราม
เพื่อเป็นตัวแทนในการศึกษาผลกระทบจากการกัดเซาะชายฝั่งและวิธีการปรับตัวต่อปัญหาดังกล่าว เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้วิธีการศึกษาเอกสาร การ
สังเกตและการสัมภาษณ์เชิงลึกสมาชิกในชุมชน วิเคราะห์เนื้อหา สังเคราะห์ สรุปและนําเสนอผลการศึกษาภายใต้กรอบแนวคิดและวัตถุประสงค์ของการ
วิจัย ผลการศึกษาพบว่าตลอดแนวชายฝั่งทะเลของจังหวัดสมุทรสงคราม สมุทรสาครและกรุงเทพมหานครประสบปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งอย่างรุนแรง
ในอัตรามากกว่า 5 เมตรต่อปี โดยส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจ 4 ลักษณะคือ (1) การลดมูลค่าที่ดิน (2) สูญเสียรายได้จากการประกอบอาชีพ (3) สูญเสีย
ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบ้านเรือนและสิ่งปลูกสร้าง (4) สูญเสียค่าใช้จ่ายในการป้องกันบ้านเรือนและสิ่งปลูกสร้าง ผลกระทบด้านสังคม ใน 2 ลักษณะ
คือ (1) การถอยร่นบ้านเรือน (2) การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตชุมชน ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ใน 4 ลักษณะคือ (1) การสูญเสียทรัพยากรดิน (2) ความ
เสื่อมโทรมของป่าชายเลน (3) การลดลงของสัตว์น้ํา (4) การสูญเสียทัศนียภาพชายฝั่ง ชุมชนมีการปรับตัว ใน 4 ลักษณะ คือ (1) การปรับตัวด้านการ
ประกอบอาชีพ (2) การปรับตัวโดยการถอยร่นของพื้นที่ทํากินและบ้านเรือน (3) การปรับตัวด้านที่อยู่อาศัย (4) การปรับตัวในการป้องกัน จากการศึกษา
ควรดําเนินการแก้ไขเชิงบูรณาการและสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคประชาชน และภาคเอกชน ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาวิจัยและการ
เผยแพร่องค์ความรู้ในการปรับตัวให้แก่ชุมชนท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม อันเป็นการเตรียมความพร้อมในการรับมือต่อปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งเพื่อลด
ความเสียหายจากปัญหาดังกล่าว
คําสําคัญ: การกัดเซาะชายฝั่ง ผลกระทบ การปรับตัว ชุมชนชายฝั่งทะเล

Abstract
The main purpose of this study was to study the impact of coastal erosion on 5 local communities in Bangkok,
Samutsongkhram and Samutsakorn province, and adaptaion of the local communities on coastal erosion. The research methodology
used qualitative study based on documentary study, observation technique and in depth interview from formal leaders of
administrative and local people. The results shown that Coastal erosion effected on local communities into 3 aspects was Economic
impact include: 1) land cost decreasing 2) income loss 3) retraction of the house 4) coastal defense structure cost. Social impact
include: 1) communities setback 2) lifestyle changed. Environmental impact include: 1) land lost 2) mangrove deterioration 3) marine
animal reduction 4) the loss of coastal scenery. Local people adapted to the problem of coastal erosion 4 aspects: 1) career changes
from fisheries to aquaculture, owner business and employee in industry 2) retreatment approach of house settled 3) house structure’s
changed 4) coastal defense structure. Findings from this study will be useful for the local governments, national governments and
concerned organizations will be further supported in policy determination for solving problem in order to reduce economic, social, and
environmental impact on shoreline community.
Keywords: Adaptation, Local community, Coastal erosion

1. บทนํา
ประเทศไทยมีความยาวชายฝั่งทะเลประมาณ 3,148 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ 23 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดตราด จันทบุรี ระยอง ชลบุรี ฉะเชิงเทรา
สมุทรปราการ กรุงเทพมหานคร สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฏร์ธานี นครศรีธรรมราช สงขลา ปัตตานี นราธิวาส ระนอง
พังงา กระบี่ ภูเก็ต ตรัง และสตูล จากข้อมูลของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (2554ก) แสดงให้เห็นว่าชายฝั่งทะเลถูกกัดเซาะ ประมาณ 830 กิโลเมตร
คิดเป็น 26.37% ของความยาวชายฝั่งทั้งหมด โดยพบการกัดเซาะอย่างรุนแรงบริเวณชายฝั่งทะเลบ้านขุนสมุทรจีน จังหวัดสมุทรปราการ ชายฝั่งทะเลบางขุน
เทียน กรุงเทพมหานคร ชายฝั่งทะเลบ้านสหกรณ์ จังหวัดสมุทรสาคร และชายฝั่งทะเลบ้านโรงกุ้ง จังหวัดสมุทรสงคราม โดยสาเหตุหลักของปัญหาการกัดเซาะ
ชายฝั่งในพื้นที่ดังกล่าวมาจาก 3 สาเหตุหลัก คือ การสูบน้ําบาดาล การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินริมชายฝั่งและการขุดลอกตะกอนดิน เนื่องจากการ
ขยายตัวของโรงงานอุตสาหกรรมและที่พักอาศัยเชิงพาณิชย์ ส่งผลต่อความต้องการใช้น้ําภาคอุตสาหกรรมและครัวเรือนมากขึ้น ทําให้เกิดปัญหาการทรุดตัว
ของแผ่นดินจากอัตรา 0.9 เซนติเมตรต่อปีในช่วงปี 2522-2532 เพิ่มขึ้นเป็น 2.3 เซนติเมตรต่อปีในปี 2548 การทรุดตัวของแผ่นดินเกิดขึ้นตลอดแนวชายฝั่ง
ตั้งแต่ปากแม่น้ําแม่กลองจนถึงคลองด่าน จังหวัดสมุทรปราการ โดยอัตราการทรุดตัวสูงสุดอยู่ที่จังหวัดสมุทรสาครเท่ากับ 42 มิลลิเมตรต่อปี (กรมทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่ง, 2551ก) ป่าชายเลนที่พบเหลืออยู่เป็นแนวแคบๆ จึงไม่สามารถใช้ในการป้องกันคลื่นลมและยึดเกาะตะกอนดินได้ ชายฝั่งจึงถูกกัดเซาะ
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พังทลายได้ง่าย ส่วนการขุดลอกตะกอนดินสามารถพบได้บริเวณปากแม่น้ํา ชายฝั่งทะเลหรือนากุ้งร้าง ซึ่งก่อให้เกิดการสูญเสียตะกอนดินบริเวณปากแม่น้ําและ
ชายฝั่ง นําไปสู่การเกิดปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งและเพิ่มความรุนแรงในพื้นที่ที่มีปัญหาการกัดเซาะอยู่แล้ว ตัวอย่างเช่น ตําบลบ้านบ่อ ตําบลบางหญ้าแพรก
ตําบลนาโคก ตําบลบางกระเจ้า ตําบลโคกขาม ตําบลกาหลง ตําบลบางโทรัดและตําบลพันท้ายนรสิงห์ จังหวัดสมุทรสาคร และตําบลบางแก้ว จังหวัด
สมุทรสงคราม (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง, 2554ข)
ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงของชายฝั่งทะเลจึงส่งผลกระทบต่อการดํารงชีวิตของชุมชนชายฝั่งทะเลทั้งโดยตรงและโดยอ้อม ชุมชนจึงต้องหาวิธีการใน
การปรับตัวต่อปัญหาดังกล่าวเพื่อเป็นการเตรียมรับมือและลดความเสียหายจากปัญหาดังกล่าว
ขอบเขตของการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ศึกษาผลกระทบจากการกัดเซาะชายฝั่งที่มีต่อชุมชนชายฝั่งทะเลบริเวณอ่าวไทยตอนบนทั้งผลกระทบในเชิงเศรษฐกิจ สังคมและ
สิ่งแวดล้อม ตลอดจนวิธีการปรับตัวต่อปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งเพื่อเป็นการเตรียมรับมือและลดความเสี่ยงต่อความเดือดร้อนจากปัญหาดังกล่าว โดย
คัดเลือกชุมชนริมชายฝั่งที่ประสบปัญหาอย่างรุนแรงและได้รับผลกระทบจากการกัดเซาะชายฝั่งอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานานในพื้นที่ 3 จังหวัด รวม 5 ชุมชน
ดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 พื้นที่ศึกษา
ที่
1

พื้นที่ศึกษา
สมุทรสงคราม
- ตําบลบางจะเกร็ง
- ตําบลบางแก้ว

ตําบลที่ศึกษา
ตําบลบางแก้ว

2

สมุทรสาคร
- ตําบลนาโคก
- ตําบลกาหลง
- ตําบลบางโทรัด
- ตําบลบ้านบ่อ
- ตําบลบางกระเจ้า
- ตําบลบางหญ้าแพรก
- ตําบลโคกขาม
- ตําบลพันท้ายนรสิงห์
กรุงเทพมหานคร
(เขตบางขุนเทียน)
- ตําบลแขวงท่าข้าม

ตําบลพันท้ายนรสิงห์

3

ตําบลแขวงท่าข้าม

จํานวนชุมชนทั้งหมด (ชุมชน)
10 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนบ้านบางแก้ว ชุมชนบ้านลัดตาทัพ
ชุมชนบ้านคลองกลาง ชุมชนบ้านลัดกะปิ ชุมชนบ้านบางบ่อ
ชุมชนบ้านโรงฟืน ชุมชนบ้านปากมาบ ชุมชนบ้านชายทะเล
เขตเมือง บ้ชุมชนานโรงกุ้ง และชุมชนบ้านบางบ่อล่าง
8 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนบ้านโคกขาม ชุมชนบ้านโคก ชุมชน
บ้านสันดาป ชุมชนบ้านสหกรณ์ ชุมชนบ้านไร่ ชุมชนบ้าน
แสมดํา ชุมชนบ้านพันท้ายนรสิงห์และชุมชนบ้านชายทะเล

6 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนทะเลบางขุนเทียน ชุมชนเสาธง ชุมชน
ศรีกุมาร ชุมชนคลองพิทยาลงกรณ์ ชุมชนแสนตอและชุมชน
หลวงพ่อเต่า

ตัวแทนชุมชนที่ศึกษา
ชุมชนบ้านโรงกุ้ง
ชุมชนบ้านบางบ่อล่าง

ชุมชนบ้านสหกรณ์
ชุมชนบ้านชายทะเล

ชุมชนชายทะเลบางขุนเทียน

2. วิธีดําเนินการวิจัย
ดําเนินการวิจัยโดยเก็บข้อมูลทุติยภูมิเกี่ยวกับแนวคิดและทฤษฎีการปรับตัว สภาพปัญหาและผลกระทบจากการกัดเซาะชายฝั่งจากแหล่งข้อมูลที่
เป็นหนังสือ ตํารา บทความวิชาการและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อนํามากําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยและเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิโดยใช้วิธีการสังเกตบริบท
ชุมชนและการสัมภาษณ์เชิงลึกกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักที่เป็นชาวบ้านที่ตั้งถิ่นฐานริมชายฝั่งทะเลและอาศัยอยู่ในชุมชนไม่น้อยกว่า 5 ปี ในฐานะผู้ได้รับผลกระทบ
จากการกัดเซาะชายฝั่ง โดยใช้แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้างที่มีการกําหนดประเด็นสัมภาษณ์เกี่ยวกับสถานการณ์การกัดเซาะชายฝั่ง ผลกระทบจากการกัด
เซาะชายฝั่งและการปรับตัวของชุมชนต่อปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง
ข้อมูลเชิงคุณภาพที่ได้จากการศึกษาเอกสาร การสังเกตและการสัมภาษณ์เชิงลึกจะนํามาตรวจสอบความครบถ้วนและความถูกต้องของข้อมูลแบบ
สามเส้า จัดหมวดหมู่ของข้อมูลตามประเด็นการศึกษา วิเคราะห์เนื้อหา สังเคราะห์ สรุปและนําเสนอผลการศึกษาเชิงพรรณนาความภายใต้กรอบแนวคิดและ
วัตถุประสงค์ของการวิจัย

3. ผลการศึกษา
3.1 บริบทพื้นทีศ่ ึกษา
“อ่าวไทยตอนบน” หรือ “อ่าวไทยรูปตัว ก” (ภาพที่ 1) ได้รับอิทธิพลจากแม่น้ําสายหลัก 5 สาย คือ แม่น้ําบางปะกง แม่น้ําเจ้าพระยา แม่
น้ําท่าจีน แม่น้ําแม่กลองและแม่น้ําเพชรบุรี ซึ่งจะพัดพาเอาตะกอนดินและแร่ธาตุสารอาหารไหลลงสู่ทะเลอ่าวไทยตอนบนในจังหวัดฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ
กรุงเทพมหานคร สมุทรสาคร สมุทรสงครามและเพชรบุรี ดังภาพที่ 1 ก
บริเวณอ่าวไทยตอนบนจึงเป็นแหล่งกําเนิดทรัพยากรชีวภาพที่สําคัญ ตลอดความยาวชายฝั่งทะเล 439 กิโลเมตร ตั้งแต่จังหวัดสมุทรปราการ
กรุงเทพมหานคร สมุทรสงคราม สมุทรสาคร เพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ โดยพบมากที่สุดในจังหวัดสมุทรสาคร เพชรบุรีและและสมุทรสงคราม ตามลําดับ
(กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง, 2550ก) รวมถึงแหล่งผลิตสัตว์น้ําที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจของเขต Costal zone 2 ซึ่งประกอบด้วยจังหวัดชลบุรี
ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ สมุทรสาคร สมุทรสงครามและเพชรบุรี ในภาพรวมสามารถส่งออกผลิตภัณฑ์สัตว์ทะเลทั้งในรูปสด แช่เย็นและแช่แข็ง ปริมาณมาก
ถึง 1,874,851 ตัน คิดเป็นมูลค่า 224,512,478 พันล้านบาท จากข้อมูลของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (2551ก) ได้จัดพื้นที่อ่าวไทยตอนบนอยู่ใน
พื้นที่เสี่ยงต่อการกัดเซาะชายฝั่งอย่างรุนแรงโดยมีอัตราการกัดเซาะอยู่ที่ระดับมากกว่า 5 เมตรต่อปี โดยเฉพาะชายฝั่งทะเลในจังหวัดฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ
กรุงเทพมหานคร สมุทรสาครและสมุทรสงคราม ดังภาพที่ 1ข
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ภาพที่ 1 (ก) อ่าวไทยตอนบนหรืออ่าวไทยรูปตัว “ก” (ข) แผนที่แสดงพื้นที่ชายฝั่งอ่าวไทยตอนบนที่ถูกกัดเซาะ
จังหวัดสมุทรสาคร มีพื้นที่ติดชายฝั่งทะเลอ่าวไทยในเขตอําเภอเมือง เป็นระยะทางประมาณ 42.78 กิโลเมตร โดยพบพื้นที่ถูกกัดเซาะทั้งหมดอยู่ใน
เขตอําเภอเมือง ครอบคลุม 8 ตําบล ได้แก่ ตําบลนาโคก ตําบลกาหลง ตําบลบางโทรัด ตําบลบ้านบ่อ ตําบลบางกระเจ้า ตําบลบางหญ้าแพรก ตําบลโคกขามและ
ตําบลพันท้ายนรสิงห์ รวมระยะทางถูกกัดเซาะประมาณ 33.45 กิโลเมตร ดังตารางที่ 2 ชุมชนบ้านสหกรณ์และชุมชนบ้านชายทะเล เป็นชุมชนชายฝั่งทะเลที่ตั้งอยู่
ในตําบลพันท้ายนรสิงห์ อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร โดยมีอาณาเขตติดต่อกับชายฝั่งทะเลอ่าวไทยด้านทิศใต้รวมความยาว 6.19 กิโลเมตร สภาพภูมิประเทศ
โดยทั่วไปเป็นที่ราบลุ่มชายฝั่งทะเลและได้รับอิทธิพลจากแม่น้ําท่าจีนและคูคลองที่สําคัญคือคลองพิทยาลงกรณ์และคลองสนามไชย จากรายงานการวิจัยของ
กรรณิการ์ (2552) พบว่า ชายฝั่งทะเลตําบลพันท้ายนรสิงห์เป็นพื้นที่วิกฤตของปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งโดยพบพื้นที่ถูกกัดเซาะไปประมาณ 5.96 กิโลเมตร
จังหวัดสมุทรสงคราม มีพื้นที่ติดชายฝั่งทะเลอ่าวไทยในเขตอําเภอเมือง เป็นระยะทางประมาณ 25.20 กิโลเมตร โดยพบพื้นที่ถูกกัดเซาะทั้งหมดอยู่ใน
เขตอําเภอเมือง ครอบคลุม 2 ตําบล ได้แก่ ตําบลบางแก้วและตําบลบางจะเกร็ง รวมระยะทางถูกกัดเซาะประมาณ 2.96 กิโลเมตร ดังตารางที่ 2 ชุมชนบ้านโรงกุ้ง
และชุมชนบ้านบางบ่อล่าง เป็นชุมชนชายฝั่งทะเลที่ตั้งอยู่ในตําบลบางแก้ว อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีอาณาเขตติดต่อกับชายฝั่งทะเลอ่าวไทยด้าน
ทิศใต้ พบพื้นที่ถูกกัดเซาะยาว 1.22 กิโลเมตร (ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น จังหวัดสมุทรสงคราม, 2555) สภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นที่ราบลุ่มชายฝั่ง
ทะเล อุดมไปด้วยป่าชายเลนประชาชนส่วนใหญ่ทําการประมง เพาะเลี้ยงสัตว์น้ําและทํานาเกลือ
กรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย 50 เขตการปกครอง บางขุนเทียนเป็นเพียงเขตเดียวเท่านั้นที่มีอาณาเขตติดชายฝั่งทะเลอ่าวไทยทางด้านทิศใต้ รวม
ความยาว 5.81 กิโลเมตร ตลอดแนวชายฝั่งพบพื้นที่ถูกกัดเซาะ รวม 5.71 กิโลเมตร ดังตารางที่ 2 ชุมชนชายทะเลบางขุนเทียน เป็นชุมชนชายฝั่งทะเลที่ตั้งอยู่ใน
ตําบลแขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร สภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นที่ราบลุ่มชายฝั่งทะเล ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพประมง เช่น บ่อ
เลี้ยงกุ้งแชบ๊วย กุ้งกุลาดํา ปลากะพง ปูทะเล หอยแครง และหอยแมลงภู่ เป็นต้น

ตารางที่ 2 พื้นที่ชายฝั่งทะเลที่ถูกกัดเซาะ
ที่
พื้นที่จังหวัด
ความยาวชายฝั่งทั้งหมด (กิโลเมตร)
1 กรุงเทพมหานคร
5.81
2 สมุทรสาคร
42.78
3 สมุทรสงคราม
25.20
ที่มา: ประยุกต์จากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง, 2554 ก

ความยาวชายฝั่งที่ถูกกัดเซาะ (กิโลเมตร)
5.71
33.45
2.96

%ที่ถูกกัดเซาะ
98.28
78.18
11.75

ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งในพื้นที่ศึกษา 3 จังหวัด มีสาเหตุหลักมาจาก 3 ปัจจัย คือ 1) การทรุดตัวของแผ่นดินซึ่งเกิดขึ้นตลอดแนวชายฝั่งตั้งแต่ปาก
แม่น้ําแม่กลองจนถึงคลองด่านจังหวัดสมุทรปราการ อันเนื่องมาจากการสูบน้ําบาดาล 2) การลดลงของพื้นที่ป่าชายเลนอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงการใช้
ประโยชน์ที่ดินเป็นพื้นที่เลี้ยงสัตว์น้ํา และ3) การขุดลอกตะกอนดินบริเวณปากแม่น้ําชายฝั่งทะเลหรือนากุ้งร้าง
3.2 ผลกระทบจากการกัดเซาะชายฝั่ง
โดยการสังเกตและการสัมภาษณ์เชิงลึกชาวบ้านที่ตั้งถิ่นฐานริมชายฝั่งทะเลและอาศัยอยู่ในชุมชนไม่น้อยกว่า 5 ปี พบว่าปัญหาดังกล่าวได้
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนชายฝั่งทะเลในลักษณะที่ใกล้เคียงกัน เนื่องจากชุมชนริมชายฝั่งทะเลส่วนใหญ่เป็นชุมชนดั้งเดิมที่มีประวัติการตั้งถิ่นฐานมาอย่าง
ยาวนาน วิถีชีวิตชุมชนดั้งเดิมประกอบอาชีพประมงพื้นบ้าน เช่น การจับปลา หอยและกุ้งทะเล และเริ่มพัฒนาประกอบอาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่ง ได้แก่
กุ้งกุลาดํา หอยแครง หอยแมลงภู่ ซึ่งกลายเป็นอาชีพหลักในปัจจุบัน การกัดเซาะชายฝั่งจึงได้ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมในลักษณะ
ที่คล้ายคลึงกัน ซึ่งสามารถอธิบายได้ดังต่อไปนี้
1) ผลกระทบทางเศรษฐกิจ พบว่าการกัดเซาะชายฝั่งได้ส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจทั้งในระดับครัวเรือนและระดับชุมชน อันเนื่องมาจาก
การสูญเสียที่ดินที่ใช้ประโยชน์เพื่อการประกอบอาชีพ การลดลงของรายได้จากการประกอบอาชีพ รวมถึงภาระค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบ้านเรือนและ
สิ่งก่อสร้างริมชายฝั่ง
- การลดมูลค่าที่ดิน การกัดเซาะชายฝั่งก่อให้เกิดการสูญเสียที่ดินที่มีศักยภาพในการใช้ประโยชน์ เช่น พื้นที่ก่อสร้างบ้านเรือน พื้นที่
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่ง เช่น กุ้ง ปูและหอยแครง สัตว์น้ําเศรษฐกิจที่สามารถสร้างรายได้หลักให้แก่ชุมชน ฯลฯ หากคิดเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจแล้วประมาณ
550,000 - 800,000 บาทต่อไร่ บางบริเวณที่ถูกกัดเซาะรุนแรงราคาที่ดินจะลดลงเหลือเพียง 400,000-500,000 บาทต่อไร่ และมีแนวโน้มมีมูลค่าลดลงเรื่อยๆ
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- การสูญเสียรายได้จากการประกอบอาชีพ ชาวบ้านส่วนใหญ่จึงประกอบอาชีพประมงเป็นอาชีพหลักตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษ ในการออกเรือ
ครั้งละประมาณ 1,000 บาท ส่งผลทําให้ชาวบ้านต้องออกเรือเพื่อจับสัตว์น้ําเป็นระยะทางไกลจากฝั่งมากขึ้นทําให้ต้นทุนส่วนของน้ํามันเชื้อเพลิงสูงขึ้น
- การสูญเสียค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบ้านเรือนและสิ่งปลูกสร้าง ชุมชนดั้งเดิมมีการตั้งถิ่นฐานริมชายฝั่งทะเล การรุกล้ําของน้ําทะเลเป็น
ตัวการสําคัญที่ส่งผลต่อความเสียหายบ้านเรือน ชาวบ้านต้องเสียค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบ้านเรือนที่เสียหายตั้งแต่ระดับเล็กน้อย จนถึงระดับรุนแรงที่ต้อง
ถอยร่นและสร้างบ้านขึ้นใหม่ เสียค่าใช้จ่ายประมาณ 400,000 - 500,000 บาทต่อหลัง โดยพบรุนแรงในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครซึ่งส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ
ประมงชายฝั่ง
- การสูญเสียค่าใช้จ่ายในการป้องกันบ้านเรือนและสิ่งปลูกสร้าง โดยครัวเรือนที่มีงบประมาณมากก็จะดําเนินการสร้างสิ่งป้องกันชายฝั่ง เช่น
กําแพงกันคลื่นที่ทําจากหินหรืออิฐบล็อก ซึ่งใช้งบประมาณค่อนข้างสูงถึง 100,000 บาทต่อความยาวประมาณ 1 กิโลเมตรแต่มีความแข็งแรงคงทนสามารถใช้
งานได้ยาวนาน ส่วนครัวเรือนที่มีงบประมาณน้อยจะใช้ไม้วิธีการปักไม้ไผ่ ซึ่งมีค่าใช้จ่ายต่ําที่สุดและมีอายุการใช้งาน 1-3 ปี
2) ด้านสังคม ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งได้ส่งผลกระทบต่อชุมชนริมชายฝั่งทะเลเป็นจํานวนมากกว่า 12 ล้านคน เนื่องมาจากการสูญเสียพื้น
ที่ดินอันเป็นที่ตั้งถิ่นฐานบ้านเรือนและที่ทํากินเช่นเดียวกับพื้นที่ศึกษา สามารถอธิบายได้ดังต่อไปนี้
- การถอยร่นบ้านเรือน ปัญหาการกัดเซาะของที่ดินริมชายฝั่งเกิดขึ้นมาเป็นเวลานานเกือบ 40 ปี ทําให้เกิดการสูญเสียที่ดินริมชายฝั่งไป
เป็นระยะทางกว่า 2 กิโลเมตรในจังหวัดสมุทรสาครและกว่า 8 กิโลเมตรในกรุงเทพมหานคร แสดงให้เห็นว่าบริเวณที่เคยเป็นทะเลในปัจจุบันเคยเป็นผืนแผ่นดินมา
ก่อน ส่งผลกระทบต่อการตั้งถิ่นฐานบ้านเรือนของชุมชนริมชายฝั่งทําให้ต้องถอยร่นย้ายบ้านเรือนเข้าสู่ฝั่งมาเรื่อยๆ บางรายต้องย้ายบ้านมาแล้ว 2 - 3 ครั้ง
- การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต วิถีชีวิตของชุมชนประมงชายฝั่งแสดงออกในรูปแบบของภูมิปัญญาต่างๆ อีกทั้งยังมีอิทธิพลต่อวัฒนธรรม
การบริโภค และประกอบอาชีพ แต่ยังคงปรากฎวัฒนธรรมและประเพณีที่สะท้อนถึงวิถีชีวิตการประกอบอาชีพประมงซึ่งยังคงยึดถือและปฏิบัติมาตั้งแต่สมัย
บรรพบุรุษ ได้แก่ ความเชื่อในการบูชาแม่ย่านางเรือเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการออกเรือและจับสัตว์น้ําได้ในปริมาณมาก การเซ่นไหว้ประตูน้ํา และการ
นมัสการศาลประจําหมู่บ้าน เพื่อความเป็นสิริมงคลและความราบรื่นในการประกอบอาชีพประมง
3) ด้านสิ่งแวดล้อม ได้ส่งผลกระทบต่อทรัพยากรดินและการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติอื่นๆ ใน 4 ลักษณะ
ดังต่อไปนี้คือ
- การสูญเสียทรัพยากรดิน
- ความเสื่อมโทรมของป่าชายเลน
- การลดลงของสัตว์น้ํา
- การสูญเสียทัศนียภาพชายฝั่ง
3.3 การปรับตัวของชุมชนท้องถิ่นต่อการกัดเซาะชายฝั่ง
ผลกระทบด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ทําให้ชุมชนท้องถิ่นมีการปรับตัวใน 4 ลักษณะ ดังนี้คือ
1) การปรับตัวด้านการประกอบอาชีพ
ทําให้รายได้จากการประกอบอาชีพจับสัตว์น้ําลดลง ชาวบ้านในชุมชนบางส่วนเริ่มไปประกอบอาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่ง
เนื่องจากให้ผลตอบแทนสูงกว่า และส่วนหนึ่งก็เปลี่ยนไปประกอบอาชีพรับจ้างในโรงงานอุตสาหกรรม
2) การปรับตัวโดยการถอยร่นของพื้นที่ทํากินและบ้านเรือน
ก่อให้เกิดการสูญเสียที่ดินที่ใช้ประโยชน์เพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา โดยเฉพาะการประกอบอาชีพเลี้ยงกุ้งแบบธรรมชาติซึ่งส่วนใหญ่จะ
ตั้งอยู่บริเวณริมชายฝั่งเพื่อความสะดวกในการสูบน้ําทะเลที่มีพันธุ์ลูกกุ้งตามธรรมชาติเข้าสู่บ่อเลี้ยง การทรุดตัวของแผ่นดินและการกัดเซาะของชายฝั่งเป็น
สาเหตุให้น้ําทะเลรุกล้ําเข้าสู่ฝั่งมากขึ้น ประตูน้ําเกิดความเสียหายจึงต้องสร้างประตูน้ําใหม่และถอยร่นเข้าสู่ฝั่งมากขึ้น
3) การปรับตัวด้านที่อยู่อาศัย
สร้างความเสียหายต่อโครงสร้างบ้านเรือน ไม่ว่าจะเป็นการทรุดตัวของพื้นบ้าน เสาบ้านที่เอนเอียงตามความแรงของคลื่น ผนัง
บ้านเป็นราได้ง่าย และกระเบื้องปูพื้นหลุดล่อนได้ง่าย ถูกปรับเปลี่ยนไปเป็นวัสดุจําพวกหินและปูนเนื่องจากมีความแข็งแรงคงทนทานมากกว่า ส่วนของ
ตัวบ้านและพื้นบ้านมีการยกพื้นให้สูงขึ้นเพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายของตัวบ้านจากระดับน้ําทะเลที่เพิ่มสูงขึ้นและการกัดเซาะจากคลื่น
4) การปรับตัวในการป้องกันความเสียหายของสิ่งก่อสร้างและที่ดินริมชายฝั่ง
โดยวิธีการที่ใช้ในการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งปรากฏให้เห็น 4 วิธีคือ (1) กําแพงกันคลื่นแบบหินเรียง โดยการวางเรียงก้อนหินขนาด
ใหญ่ในแนวขนานไปกับชายฝั่งเพื่อลดความแรงของคลื่นที่กระทบชายฝั่ง ซึ่งมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง (2) กําแพงกันคลื่นแบบอิฐบล็อก โดยการก่ออิฐบล็อกเป็น
กําแพงความสูงประมาณ 50 เซนติเมตรในแนวขนานไปกับชายฝั่งและฉาบทับด้วยปูนซีเมนต์ ซึ่งมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง (3) กําแพงกันคลื่นแบบเสาหรือแท่ง
คอนกรีต โดยการปักเสาคอนกรีตความยาว 6-8 เมตรหรือแท่งคอนกรีตความยาว 3-4 เมตร บริเวณริมชายฝั่งหรือใกล้ชายฝั่งในลักษณะเรียงติดกันเป็นกําแพง
หรือเว้นระยะตามความเหมาะสม วิธีการนี้มีความแข็งแรงทนทานและมีอายุการใช้งานที่นานกว่าอีกทั้งทําหน้าที่ในการดักตะกอนได้อีกด้วย (4) การปักไม้ไผ่
ชะลอคลื่นริมชายฝั่งในแนวขนานไปตามแนวชายฝั่งเพื่อชะลอความแรงของคลื่นที่กระทบชายฝั่งอันเป็นการลดการสูญเสียพื้นที่ดินริมชายฝั่ง นอกจากนี้แนวไม้
ไผ่ที่ปักเป็นระยะทางยาวสามารถสร้างความสวยงามเป็นธรรมชาติ

4. สรุปผลและอภิปรายผลการศึกษา
จังหวัดสมุทรสงคราม สมุทรสาครและกรุงเทพมหานคร อยู่ในพื้นที่เสี่ยงต่อการกัดเซาะชายฝั่งในระดับรุนแรง บางพื้นที่มีอัตราการกัดเซาะ 20 -25
เมตรต่อปี โดยมีสาเหตุหลักมาจาก 3 ปัจจัยด้วยกัน คือ การทรุดตัวของแผ่นดินเนื่องจากการสูบน้ําบาดาลในปริมาณมากเพื่อรองรับการขยายตัวของโรงงาน
อุตสาหกรรมและที่พักอาศัยเชิงพาณิชย์ การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ท่ีดินริมชายฝั่งเพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา ส่งผลทําให้ป่าชายเลนที่เหลืออยู่เป็นแนว
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แคบๆไม่สามารถป้องกันคลื่นลมและยึดเกาะตะกอนดินได้ ชายฝั่งจึงถูกกัดเซาะพังทลายได้ง่ายและการสูญเสียตะกอนดินบริเวณปากแม่น้ําและชายฝั่ง
เนื่องจากการขุดลอกตะกอนดินบริเวณปากแม่น้ํา ชายฝั่งทะเลหรือนากุ้งร้าง นําไปสู่การเกิดปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งและเพิ่มความรุนแรงในพื้นที่ที่มีปัญหา
การกัดเซาะอยู่แล้ว ผลการศึกษาสอดคล้องกับงานวิจัยของเทอม (2544) ที่พบว่าการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์พื้นที่ในเขตตําบลคลองด่าน อําเภอบางบ่อ
จังหวัดสมุทรปราการ จากป่าชายเลนธรรมชาติเป็นบ่อเลี้ยงกุ้งกุลาดําเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้เกิดการบุกรุกทําลายพื้นที่ป่าชายเลน ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้
ชายฝั่งเกิดการพังทลายได้ง่ายขึ้น นอกจากนี้ยังมีสาเหตุจากปัจจัยเสริมที่เกิดจากธรรมชาติ อาทิเช่น การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศและการเพิ่มขึ้นของ
ระดับน้ําทะเลนับว่าเป็นภัยคุกคามต่อปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งดังเช่นที่เกิดกับประเทศจีนและประเทศฟิลิปินส์ (Jianjun. J, 2013) รวมถึงอิทธิพลของลมพายุ
ในฤดูกาลต่างๆ (Sano et.al, 2011) อาทิเช่น ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ซึ่งเกิดขึ้นในเดือนพฤษภาคมถึงเดือนสิงหาคมของทุกปีท่ไี ด้พัดพามวลทรายออกไปจาก
ฝั่งจํานวนมากในช่วงเวลาดังกล่าว ในขณะที่มวลทรายที่เคลื่อนตัวกลับเข้ามาสะสมในช่วงที่คลื่นลมสงบมีจํานวนน้อย ดังรายงานการวิจัยของนพพล (2551) ที่
ได้ทําการศึกษาเรื่องการกัดเซาะชายฝั่งที่มีความสัมพันธ์กับปัจจัยด้านอุทก-อุตุนิยมวิทยาบริเวณอ่าวปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช พบว่าปัจจัยด้านอุทกอุตุนิยมวิทยา เช่น คลื่นลมและกระแสน้ํา ที่มีแนวโน้มรุนแรงเพิ่มขึ้นทุกปี มีผลทําให้เกิดการกัดเซาะชายฝั่งที่รุนแรงขึ้น
การกัดเซาะชายฝั่งได้ก่อให้เกิดผลกระทบต่อเศรษฐกิจในระดับครัวเรือน อันเนื่องมาจากการลดลงของรายได้จากการประกอบอาชีพจับสัตว์น้ําตามธรรมชาติ
เนื่องจากชาวบ้านต้องออกเรือจับสัตว์น้ําเป็นระยะทางไกลขึ้นทําให้ต้นทุนในส่วนของค่าเชื้อเพลิงสูงขึ้น รวมถึงการสูญเสียค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมและป้องกัน
บ้านเรือนและสิ่งปลูกสร้างที่ได้รับความเสียหาย ดังเช่นชุมชนบ้านแสมขาว ตําบลสองคลอง อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ที่ต้องซื้อน้ํากินน้ําใช้เนื่องจาก
ภาชนะสําหรับเก็บกักน้ําถูกน้ําทะเลแทรกซึม (สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2550)
นอกจากนี้ชุมชนยังมีการปรับตัวโดยการถอยร่นบ้านเรือนเข้าสู่ฝั่งมากขึ้น ซึ่งเป็นไปตามข้อกําหนดระยะถอยร่น (Setback line control) พื้นที่
ก่อสร้างบ้านเรือน ด้วยการกําหนดมิให้เป็นที่ตั้งของชุมชน การพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกและการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างในบริเวณที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบ
จากการเพิ่มขึ้นของระดับน้ําทะเลหรือการกัดเซาะจากคลื่น โดยกําหนดเป็นแนวระยะห่างจากชายฝั่งทะเลจากระดับน้ําทะเลขึ้นสูงสุดขึ้นไปบนบกเข้าไปใน
แผ่นดินตามความเหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศ โดยทั่วไปกําหนดระยะถอยร่นที่ 2 - 150 เมตร จากระดับน้ําทะเลขึ้นสูงสุด มาตรการนี้ใช้ในหลายประเทศไม่
ว่าจะเป็นประเทศออสเตรเลีย เนเธอร์แลนด์ สเปน จีน รวมถึงประเทศไทยด้วย รวมถึงมาตรการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการแสดงข้อมูลและความ
ต้องการของชุมชน เพื่อนํามาเป็นส่วนหนึ่งในการกําหนดแนวทางการจัดการชายฝั่ง สอดคล้องกับการวิจัยของกรรณิการ์ (2552) ที่พบว่าชุมชนท้องถิ่นส่วน
ใหญ่ทราบถึงสาเหตุของปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งและต้องการเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการชายฝั่ง รวมถึงต้องการให้มีการเผยแพร่ความรู้ด้านการจัดการใน
รูปแบบการประชุมหมู่บ้านโดยผู้ใหญ่บ้านหรือการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านหนังสือพิมพ์และโทรทัศน์มากที่สุด
จากการศึกษาจะเห็นได้ว่าชุมชนท้องถิ่นมีความพยายามที่จะปรับตัวต่อปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งเพื่อเตรียมรับมือและลดความเสี่ยงต่อผลกระทบ
จากปัญหาดังกล่าว เนื่องจากสมาชิกในชุมชนส่วนใหญ่ถือกําเนิดขึ้นในชุมชนจึงเกิดความรู้สึกรักและหวงแหนชุมชนจึงไม่อยากละทิ้งถิ่นฐานบ้านเกิด ประกอบ
กับสมาชิกในชุมชนมีระดับการศึกษาที่ไม่สูงมากนักและไม่มีความชํานาญในการประกอบอาชีพอื่น ทําให้พยายามและเต็มใจที่จะปรับตัวเพื่อให้สามารถดําเนิน
ชีวิตประจําวัน ดังนั้นจึงควรมีการป้องกันแก้ไขเชิงบูรณาการในแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาคประชาชน ภาครัฐและ
ภาคเอกชน ในการเตรียมความพร้อมและความเสี่ยงจากปัญหาดังกล่าว
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ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสําเร็จของบรรณารักษ์หรือนักสารสนเทศในการปฏิบัติงานห้องสมุดเฉพาะหรือศูนย์
สารสนเทศสังกัดหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์การมหาชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
Factors Affecting the Success of Work Performance of Librarians or Information
Professionals for Special Libraries or Information Centers of Government Sectors, State
Enterprises and Public Organizations in Bangkok and Boundary
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บทคัดย่อ
ผลการศึกษาพบว่า 1) บรรณารักษ์/นักสารสนเทศที่เป็นกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 70.34 มีอายุ 31-40 ปี ร้อยละ 37.24
วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี/เทียบเท่า ร้อยละ 69.66 สถานภาพโสด ร้อยละ 62.76 ตําแหน่งเป็นบรรณารักษ์/นักสารสนเทศ ร้อยละ 85.52 มี
ประสบการณ์ในการทํางาน 5-10 ปีร้อยละ 33.10 ได้รับเงินเดือนประจํา 15,001-25,000 บาท ร้อยละ 51.72 และสังกัดหน่วยงานราชการร้อยละ
69.66 2) ปัจจัยในการปฏิบัติงาน ในภาพรวมบรรณารักษ์/นักสารสนเทศมีความเป็นจริงอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า มีความเป็น
จริงในระดับมาก 1 ด้านคือ ด้านสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานส่วนด้านอื่นๆ อยู่ในระดับปานกลาง โดยอันดับแรกคือ ความอิสระในการปฏิบัติงาน
อันดับต่อมาคือความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชาและผู้ร่วมงานอันดับสุดท้ายคือ ด้านรายได้และสวัสดิการ 3) ความสําเร็จในการปฏิบัติงานในภาพรวมมี
ความเป็นจริงอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านจรรยาบรรณในวิชาชีพมีความเป็นจริงในระดับมากส่วนด้านการประกอบวิชาชีพมีความ
เป็นจริงอยู่ในระดับปานกลาง 4) กลุ่มตัวอย่างบรรณารักษ์/นักสารสนเทศที่มีเพศ วุฒิการศึกษา สถานภาพ ระดับตําแหน่ง และประสบการณ์ต่างกัน มี
ความสําเร็จในการปฏิบัติงาน ทั้งในภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน ส่วนด้านอายุ รายได้ต่อเดือน และหน่วยงานสังกัดต่างกัน มีความสําเร็จในการ
ปฏิบัติงานแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 5) ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสําเร็จของบรรณารักษ์/นักสารสนเทศในการปฏิบัติห้องสมุดเฉพาะ/
ศูนย์สารสนเทศ สังกัดหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์การมหาชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมี 3 ด้านคือ ด้านรายได้และสวัสดิการ
ด้านความอิสระในการปฏิบัติงาน และ ด้านสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน โดยมีค่าความเชื่อมั่นในการพยากรณ์ร้อยละ 47.0 แสดงเป็นสมการได้ ดังนี้
ความสําเร็จของบรรณารักษ์/นักสารสนเทศในการปฏิบัติงานห้องสมุดเฉพาะศูนย์สารสนเทศ = 1.431 + 0.250 (รายได้และสวัสดิการ) + 0.222 (ความ
อิสระในการปฏิบัติงาน) +0.250 (สภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน)
คําสําคัญ: ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสําเร็จ บรรณารักษ์ นักสารสนเทศ ห้องสมุดเฉพาะ ศูนย์สารสนเทศ

Abstract
The research results show that: (1) The majority of librarians/ information professionals in the samples were females
(70.34 percent), between 31-40 years old (37.24 percent), bachelor’s degree educational level (69.66 percent), single status (62.76
percent), librarians/ information professionals position (85.52 percent), work experience in library/information science from 5-10
years (33.10 percent), monthly income of 15,001-25,000 baht (51.72 percent), and work mainly in government sectors (69.66
percent). (2) Librarians/Information professionals in the samples had opinioned toward work performance factors, as a whole at the
moderate level, and by aspect, the top rate work performance was the working environment at the high level, followed by the
others were rated at moderate level, work freedom, rapport with the administrators and the colleagues; while the factors of
income and welfare were rated at the last. (3) Work performance success, the overall success was perceived to be true at the high
level. When considered by aspect, it was found that the professional code of ethics was aspect at the high level, while the
professional practice was aspected at the moderate level. (4) Librarians/Information professionals in the samples with difference
personal factors of gender, educational level, status, position level, and professional work experience did not differ in their work
performance success in the whole and the aspect; while those with different ages, monthly income, and type of organization in
which to work differed significantly in their work performance success, at the .05 levels respectively. (5) Factors affecting work
performance success were income and welfare, work freedom, and environment at work. The predicting power was 47.0 percent.
The regression equation was as follows: Work performance success = 1.431 + 0.250 (income and welfare) + 0.222 (work freedom)
+0.250 (environment at work)
Keywords : Indicators factors affecting the success, Librarians, Information professionals, Special libraries, Information centers
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1. บทนํา
ห้องสมุดที่ทําหน้าที่ให้บริการทรัพยากรสารสนเทศในกลุ่มวิชาเฉพาะสาขาใดสาขาหนึ่ง จัดหา จัดเก็บรวบรวมหนังสือ วารสาร จุลสาร
รายงาน สื่อโสตทัศน์ ตลอดจนสื่อสารสนเทศในรูปแบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและสอดคล้องกับนโยบายขององค์กรนั้นๆ อย่างครบถ้วนจัดเป็นห้องสมุดเฉพาะ
มักเป็นส่วนหนึ่งของหน่วยราชการ องค์การ บริษัทเอกชนหรือธนาคาร ซึ่งจะเน้นการช่วยค้นเรื่องราวตอบคําถาม แปลบทความทางวิชาการ จัดทําสําเนา
เอกสาร ค้นหาเอกสาร จัดทําบรรณานุกรมและดัชนีค้นเรื่องให้ตามต้องการจัดพิมพ์ข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งพิมพ์เฉพาะเรื่องส่งให้ถึงผู้ใช้จัดส่งเอกสารและเรื่อง
ย่อของเอกสารเฉพาะเรื่องให้ถึงผู้ใช้ตามความสนใจเป็นรายบุคคล เนื่องจากในปัจจุบันการผลิตหนังสือและสิ่งพิมพ์อื่นๆ โดยเฉพาะวารสารทางวิชาการ
รายงานการวิจัย และรายงานการประชุมทางวิชาการมีปริมาณเพิ่มขึ้นมากมายแต่ละสาขาวิชาก็มีสาขาแยกย่อยเป็นรายละเอียดลึกซึ้ง จึงยากที่ห้องสมุด
แห่งใดแห่งหนึ่งจะรวบรวมเอกสารเหล่านี้ได้หมดทุกอย่างและให้บริการได้ทุกอย่างครบถ้วนจึงเกิดมีหน่วยงานดําเนินการเฉพาะเรื่องเช่นรวบรวมหนังสือ
และสิ่งพิมพ์อื่นๆ เฉพาะสาขาวิชาย่อยวิเคราะห์เนื้อหาจัดทําเรื่องย่อ และดัชนีค้นเรื่องนั้นๆแล้วพิมพ์ออกเผยแพร่ให้ถึงตัวผู้ต้องการเรื่องราวข่าวสารและ
ข้อมูลตลอดจนเอกสารในเรื่องนั้น หน่วยงานที่ทําหน้าที่ประเภทนี้จะมีชื่อเรียกว่า ศูนย์เอกสาร ศูนย์สารสนเทศศูนย์ข่าวสารหรือศูนย์สารนิเทศ เช่น ศูนย์
เอกสารการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ศูนย์ข่าวสารการประมง เป็นต้นศูนย์เหล่านี้บางศูนย์เป็นเอกเทศบางศูนย์ก็เป็นส่วนหนึ่งของห้องสมุดบางศูนย์ก็เป็นส่วน
หนึ่งของหน่วยงาน เช่นเดียวกับห้องสมุดเฉพาะ
องค์ประกอบสําคัญของการดําเนินงานห้องสมุดเฉพาะ/ศูนย์สารสนเทศให้มีประสิทธิภาพและประสบความสําเร็จได้นอกจากอาคารสถานที่
งบประมาณ ทรัพยากรสารสนเทศที่มีคุณค่าและเพียงพอแล้วยังมีบุคลากร เรียกว่า “บรรณารักษ์/นักสารสนเทศ” ผู้มีบทบาทสําคัญในการทําหน้าที่บริหาร
และการให้บริการ บรรณารักษ์/นักสารสนเทศจะต้องเข้าใจนโยบายและโครงสร้างขององค์กรเพื่อใช้เป็นแนวทางในการกําหนดวัตถุประสงค์ของห้องสมุดได้
อย่างชัดเจน เหมาะสมและเป็นที่ยอมรับขององค์กรต้นสังกัด ตลอดจนใช้เป็นแนวทางในการดําเนินงานและการบริการที่ตอบสนองความต้องการขององค์กร
(Eddison, 1990) ในประเทศไทยห้องสมุดเฉพาะ/ศูนย์สารสนเทศสังกัดหน่วยงานราชการรัฐวิสาหกิจ และองค์การมหาชนมักประสบปัญหาในการ
ดําเนินงานมาก เนื่องจากบรรณารักษ์ส่วนใหญ่ไม่มีความรู้ในสาขาวิชาเฉพาะขององค์กรที่ห้องสมุดสังกัด และไม่มีทักษะการบริหาร ส่งผลให้ผู้บริหารไม่
เข้าใจและไม่เห็นความสําคัญของห้องสมุดทําให้ไม่ได้รับการสนับสนุนด้านสถานที่ บุคลากร งบประมาณ และความเป็นอิสระในการบริหาร อันก่อให้เกิด
ความไม่คล่องตัวในการดําเนินงาน ตลอดจนไม่ได้รับการสนับสนุนด้านความก้าวหน้าในวิชาชีพ (นิตยา, 2535)
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาปัจจัยด้านการปฏิบัติงานของบรรณารักษ์/นักสารสนเทศในห้องสมุดเฉพาะ/ศูนย์สารสนเทศสังกัดหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ
และองค์การมหาชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
2. เพื่ อศึ กษาความสํ าเร็ จในการปฏิ บั ติงานของบรรณารั กษ์/นั กสารสนเทศในห้องสมุ ดเฉพาะ/ศู นย์ สารสนเทศสังกั ดหน่ วยงานราชการ
รัฐวิสาหกิจ และองค์การมหาชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
3. เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความสําเร็จในการปฏิบัติงานของบรรณารักษ์/นักสารสนเทศในห้องสมุดเฉพาะ/ศูนย์สารสนเทศสังกัดหน่วยงาน
ราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์การมหาชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

2. วิธีการศึกษา
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ บรรณารักษ์/นักสารสนเทศที่ปฏิบัติงานในห้องสมุดเฉพาะ/ศูนย์สารสนเทศ สังกัดห้องสมุดเฉพาะ รัฐวิสาหกิจ และองค์การ
มหาชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างจากตารางสําเร็จรูป (Krejcie and Morgan, 1970) ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างจํานวน
152 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามปัจจัยที่ส่งผลต่อความสําเร็จของบรรณารักษ์/นักสารสนเทศในการปฏิบัติงานห้องสมุดเฉพาะ/
ศูนย์สารสนเทศสังกัดหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์การมหาชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ
มีขั้นตอนการสร้างเครื่องมือดังนี้ 1) ศึกษาเอกสารต่างๆ หนังสือ บทความ รายงานการวิจัย และวิทยานิพนธ์ที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่ส่งผลต่อความสําเร็จในการ
ปฏิบัติงาน 2) ศึกษาวัตถุประสงค์และกรอบแนวคิดในการวิจัย 3) นิยามตัวแปรเพื่อสร้างแบบสอบถาม 4) สร้างแบบสอบถามให้ครอบคลุมตัวแปร 5) ส่งให้
ผู้เชี่ยวชาญ3 ท่านตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content validity) 6) นําแบบสอบถามไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างจํานวน 30 คน ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง
ในการวิจัยครั้งนี้ เพื่อหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) โดยวิธีสัมประสิทธิ์อัลฟ่าของครอนบาค (Cronbach alpha coefficients) (บุญชม, 2553)
การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการคัดเลือกแบบสอบถามที่มีความสมบูรณ์ โดยข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม หาค่าความถี่ และค่าร้อยละ
สําหรับปัจจัยด้านการปฏิบัติงาน หาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ส่วนความสําเร็จในการปฏิบัติงาน หาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบ
ค่าที (T-test) F-test และวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way analysis of variance) จําแนกตามเพศ อายุ วุฒิการศึกษา สถานภาพ ระดับตําแหน่ง
ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน รายได้ และหน่วยงานที่สังกัดทดสอบความแตกต่างรายคู่โดยใช้ Scheffe’s test

165

การประชุมสัมมนาทางวิชาการ มทร.ตะวันออก มรภ.กลุ่มศรีอยุธยา และราชนครินทร์วิชาการและวิจัย

วันที่ 14-16 พฤษภาคม 2557

3. ผลการศึกษาและอภิปรายผล
3.1 ปัจจัยในการปฏิบัติงาน
บรรณารักษ์/นักสารสนเทศที่เป็นกลุ่มตัวอย่างมีความเป็นจริงเกี่ยวกับปัจจัยในการปฏิบัติงาน ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เช่นเดียวกับ
ผลการวิจัยของอังคณา (2548) พบว่า ผู้ทําบัญชีมีความเป็นจริงเกี่ยวกับปัจจัยด้านการปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีไทย ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า มีความเป็นจริงในระดับมาก 1 ด้านคือ ด้านสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีสอง
ปัจจัยของเฮิร์สเบิร์ก (Herzberg, et. al., 1993) ที่กล่าววว่า ปัจจัยอนามัยส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมของงาน หากขาดปัจจัยนี้จะมีอิทธิพล
ต่อการสร้างความไม่พึงพอใจในการทํางาน ความปลอดภัย รวมถึงความปรารถนาวัตถุสิ่งของ เครื่องใช้ต่างๆ รวมถึงสภาพการทํางานที่ดี เพราะ
ประสิทธิภาพในการทํางานย่อมขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานที่ดีและเหมาะสม เป็นการเสริมสร้างขวัญที่ผู้บริหารไม่ควรละเลย สําหรับอันดับ
รองลงมาอยู่ในระดับปานกลางคือ ด้านความอิสระในการปฏิบัติงาน อันดับสุดท้ายคือ ด้านรายได้และสวัสดิการ แสดงว่าบรรณารักษ์/นักสารสนเทศเห็น
ว่ารายได้และสวัสดิการที่ได้รับยังไม่สอดคล้องกับค่าใช้จ่ายที่แท้จริง เพราะจากการสํารวจของศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (2556) พบว่า เรื่องที่ทําให้
คนกรุงเทพฯ เครียดและวิตกกังวลมากที่สุดคือ ข้าวของราคาแพงขึ้น ค่าครองชีพสูงขึ้นคิดเป็นร้อยละ 39.9 (เพิ่มขึ้นจากการสํารวจปี 2555 ร้อยละ
10.7) สอดคล้องกับงานวิจัยของอังคณา (2548) ได้ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความสําเร็จของผู้ทําบัญชีในการปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี
ไทยสําหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยรายด้านพบว่า อันดับแรกคือ ด้านสภาพแวดล้อมในการทํางาน รองลงมา
คือ ด้านความอิสระในการปฏิบัติงาน อันดับสุดท้ายคือ ด้านรายได้และสวัสดิการ รายละเอียดดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานปัจจัยในการปฏิบัติงาน
ปัจจัยในการปฏิบัติงาน

X

1. ด้านรายได้และสวัสดิการ
2. ด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชาและผูร้ ่วมงาน
3. ด้านสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน
4. ด้านความอิสระในการปฏิบัติงาน
รวม

3.14
3.37
3.44
3.39
3.34

SD
0.60
0.60
0.56
0.67
0.54

ความเป็นจริง
ระดับ
ปานกลาง
ปานกลางมาก
ปานกลาง

ลําดับที่
4
3
1
2

ปานกลาง

เมื่อพิจารณาในแต่ละด้านของปัจจัยในการปฏิบัติงาน พบว่า
1) ด้านรายได้และสวัสดิการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เพราะบรรณารักษ์/นักสารสนเทศสอดคล้องกับงานวิจัยของอังคณา
(2548) ที่พบว่า กลุ่มตัวอย่างผู้ทําบัญชีมีความเป็นจริงในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า มีความเป็นจริงในระดับมาก 1
ข้อ คือ องค์ก รมีก ารส่ง เสริม การศึก ษาต่อ ฝึก อบรมและดูง านซึ่ง เป็น ปัจจัย สําคัญ สํา หรับ การปฏิบัติง านในห้องสมุดยุค ใหม่ที่มีการนําเทคโนโลยี
สารสนเทศใหม่ๆ เข้ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานห้องสมุดเพิ่มมากขึ้น จึงจําเป็นที่บรรณารักษ์/นักสารสนเทศจะต้องแสวงหาความรู้เพิ่มเติมให้
สูง ขึ้น รองลงมามีความเป็นจริงในระดับปานกลาง คือ สิ่งตอบแทนที่ไ ด้รับจากองค์กรเป็นแรงจูงใจที่ดีในการปฏิบัติงาน เนื่องจากในสังคมเมือง
โดยเฉพาะกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีค่าครองชีพสูงกว่าจังหวัดอื่นๆ และมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นทุกปี ดังนั้น แรงจูงใจจึงเป็นพลังที่ริเริ่มกํากับและ
ค้ําจุนพฤติกรรมและการกระทําส่วนบุคคล อันดับสุดท้ายคือ รายได้ที่ได้รับในปัจจุบันมีความเหมาะสมกับค่าตอบแทนสําหรับวิชาชีพ อาจเป็นเพราะ
บรรณารักษ์/นักสารสนเทศส่วนใหญ่เป็นคนต่างพื้นที่ที่เข้ามาทํางานในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจึงทําให้มีค่าใช้จ่ายด้านที่พัก การเดินทาง และ
อาหาร เครื่องอุปโภค บริโภคต่างๆ ที่เพิ่มสูงขึ้น แต่หน่วยงาน/องค์กรยังไม่มีการปรับขึ้นเงินเดือนใหม่ ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีความต้องการของมาส
โลว์ (Maslow’s hierarchy of needs theory) อันดับที่ 1 เป็นความต้องการทางกาย (Physiological needs) อันเป็นความต้องการพื้นฐานที่จะ
เป็นแรงผลักดันชีววิทยาขั้นพื้นฐาน เช่น ในองค์กรต่างๆ นายจ้างต้องให้เงินเดือนแก่พนักงานหรือลูกจ้างอย่างเพียงพอ เพื่อให้เขาดํารงชีวิตอยู่ได้ตาม
ความเหมาะสม สอดคล้องกับงานวิจัยของอัฐพล (2542)
2) ด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชาและผู้ร่วมงาน โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง สอดคล้องกับงานวิจัยของอังคณา (2548) ที่พบว่า
ผู้ทําบัญชีมีความเป็นจริงในภาพรวมเกี่ยวกับด้านความสัมพันธ์กับผู้บริหารอยู่ในระดับปานกลางเมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า มีความเป็นจริงในระดับ
มาก 5 ข้อ อันดับแรกคือ ท่านได้รับการส่งเสริมให้ริเริ่มงานใหม่อย่างเต็มที่ แสดงให้เห็นว่าผู้บริหารและผู้ร่วมงานให้ความสําคัญกับการริเริ่มงานใหม่ๆ
อย่างเต็มที่ เพราะจะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารและองค์กรโดยรวม ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีสองปัจจัยของเฮิร์ซเบิร์ก (Herzberg’ s two factor
theory) คือ ปัจจัยจูงใจ (Motivation factors) ที่เกี่ยวพันกับเนื้อหาของงาน
3) ด้านสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน โดยรวมอยู่ในระดับมาก แสดงว่า หน่วยงาน/องค์กรได้ให้ความสําคัญกับการจัดสภาพแวดล้อม
ของสถานที่ปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดีและเหมาะสม ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของอัฐพล (2542) ที่พบว่า บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอําเภอในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือมีความพึงพอใจด้านสิ่งแวดล้อมของสถานที่ปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับวิยดา (2540) ที่พบว่า ปัจจัยจูงใจด้าน
สภาพแวดล้อมมีความสัมพันธ์กับการแสวงหาสารสนเทศของบรรณารักษ์ห้องสมุดเฉพาะสังกัดหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ เมื่อพิจารณารายข้อ
พบว่า มีความเป็นจริงในระดับมาก 4 ข้ออันดับแรกคือ เพื่อนร่วมงานให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานเป็นอย่างดีแสดงว่าบุคลากรภายในหน่วยงาน/
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องค์กรมีความสนิทสนมและสามัคคีกันทั้งนี้อาจเป็นเพราะห้องสมุดเฉพาะเป็นหน่วยงานที่มีขนาดเล็กมีจํานวนบุคลากรไม่มาก จึงมีความใกล้ชิดสนิท
สนมกัน อีกทั้งลักษณะของงานห้องสมุดเป็นการบริการความรู้ บุคลากรในห้องสมุดจึงมุ่งทํางานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายมากกว่าการทํางานเพื่อการ
แข่งขันแบบธุรกิจที่ทุกคนต้องต่อสู้แย่งชิงกัน รองลงมาคือ ภายในองค์กรมีระบบรักษาความปลอดภัยที่ดีสอดคล้องกับทฤษฎี ERG ของแอลเดอร์เฟอร์
(Alderfer and ERG theory) ที่กล่าวว่า มนุษย์มีความต้องการการอยู่รอด
4) ด้านความอิสระในการปฏิบัติงาน โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า มีความเป็นจริงในระดับมาก 4 ข้อ
อันดับแรกคือ ท่านได้รับความร่วมมือในการให้ข้อมูลจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง แสดงว่า บรรณารักษ์/นักสารสนเทศส่วนใหญ่เห็นว่าการได้รับความ
ร่วมมือจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเป็นสิ่งสําคัญต่อการปฏิบัติงานให้ประสบผลสําเร็จ รองลงมาคือ ท่านสามารถใช้ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน
ได้อย่างเสรี เนื่องจากลักษณะงานห้องสมุดเป็นการบริการสืบค้นข้อมูล ความรู้เพื่อบริการบุคลากรทุกฝ่ายในหน่วยงาน/องค์กร ซึ่งต้องใช้ความรู้
ความสามารถและทักษะเฉพาะสาขาวิชาชีพในการปฏิบัติงาน ทางผู้บริหารหน่วยงาน/องค์กรต้นสังกัดจึงให้อิสระแก่บรรณารักษ์/นักสารสนเทศใน
การปฏิบัติงานของตนเองได้อย่างเสรี ส่วนความเป็นจริงที่อยู่ในระดับปานกลาง 3 ข้อ อันดับสุดท้ายคือ ท่านมีส่วนร่วมในการเสนอความเป็นจริง
ต่างๆ ต่อผู้บริหารอยู่เสมอ แสดงว่าผู้บ ริหารภายในหน่วยงาน/องค์กรส่วนใหญ่ยังไม่ค่อยให้ความสําคัญ กับบรรณารักษ์/นักสารสนเทศเท่าที่ควร
สอดคล้องกับวิจัยของอังคณา (2548)
3.2 ความสําเร็จในการปฏิบัติงาน
เมื่อพิจารณาในแต่ละด้านของความสําเร็จในการปฏิบัติงาน พบว่า
1) ด้านการประกอบวิชาชีพ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า มีความเป็นจริงอยู่ในระดับมาก 3 ข้อ อันดับแรกคือ
ท่านมีความภูมิใจในผลงานที่บรรลุตามเป้าหมายของวิชาชีพที่ได้กําหนดไว้ ส่วนประเด็นรองลงมาคือท่านมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานตามวิชาชีพ
แสดงว่าบรรณารักษ์/นักสารสนเทศที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความรักในวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ และมีความภาคภูมิใจ
ในอาชีพของตนเอง
2) ด้านจรรยาบรรณในวิชาชีพโดยรวมอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า มีความเป็นจริงอยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยอันดับแรก
มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน 2 ข้อ คือ ท่านได้ปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถและท่านปฏิบัติงานโดยคํานึงถึง
ประโยชน์ส่วนรวมเป็นสําคัญ รองลงมาคือ ท่านได้ปฏิบัติงานให้กับผู้ใช้บริการด้วยความเสมอภาค อันดับสุดท้าย คือท่านได้ปฏิบัติงานตามมาตรฐาน
วิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์อย่างถูกต้องและครบถ้วน
3.3 การเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลในแต่ละด้าน
ผลการวิจัยพบว่า บรรณารักษ์/นักสารสนเทศที่มีเพศต่างกัน มีวุฒิการศึกษาต่างกันมีสถานภาพต่างกันมีระดับตําแหน่งต่างกัน และมี
ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานต่างกัน มีความสําเร็จในการปฏิบัติงาน ทั้งในภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกันแสดงว่า บรรณารักษ์/นักสารสนเทศ
ที่ปฏิบัติงานในห้องสมุดเฉพาะสังกัดหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์มหาชนมีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานที่ ก.พ. กําหนด และได้ใช้
ความรู้ความสามารถ พร้อมยึดมั่นในการปฏิบัติงานตรงตามกรอบมาตรฐานวิช าชีพที่สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยได้บัญญัติไว้ ฉะนั้นไม่ ว่า
บรรณารักษ์/นักสารสนเทศที่มีเพศ วุฒิการศึกษา สถานภาพ ระดับตําแหน่ง และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานต่างกัน จึง มีความสําเร็จในการ
ปฏิบัติงานไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของอังคณา (2548) พบว่า ผู้ทําบัญชีที่มีเพศ และประสบการณ์ในการทํางานในวิชาชีพต่างกัน มี
ความสําเร็จในการปฏิบัติงานไม่แตกต่างกัน แต่ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของอัฐพล (2542) ที่พบว่า บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอําเภอในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือที่มีเพศ และสถานภาพต่างกัน มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน แตกต่างกัน ทั้งนี้เป็นเพราะบรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนต้อง
มีงานในหน้าที่ใหม่เพิ่มเติมนอกเหนือจากงานในวิชาชีพบรรณารักษ์ ได้แก่ การรับลงทะเบียนนักศึกษา งานนายทะเบียนนักศึกษาและงานอื่นๆ ซึ่ง
ลักษณะงานเหล่านี้เปรียบเสมือนงานของผู้มีอาชีพครู ที่มีบทบาทหลายอย่าง ทั้งการให้ความรู้ การอบรมสั่งสอน แนะนํานักเรียน สําหรับปัจจัยส่วน
บุคคลของบรรณารักษ์/นักสารสนเทศที่เป็นกลุ่มตัวอย่างในด้านอายุ รายได้ต่อเดือน และประเภทหน่วยงานที่สังกัดต่างกัน มีความสําเร็จในการ
ปฏิบัติงานแตกต่างกัน ทั้งนี้เนื่องจากการมีอายุมากขึ้นของบรรณารักษ์/นักสารสนเทศย่อมมีความคิด ความละเอียดรอบคอบ และมีความลึกซึ้งในการ
ทํางานมากกว่าคนอายุน้อย ส่วนรายได้ต่อเดือน เมื่อบรรณารักษ์/นักสารสนเทศมีอายุม ากขึ้นย่อมมีค วามสามารถมากขึ้นจึงทําให้มีรายได้สูงขึ้น
สําหรับประเด็นที่บรรณารักษ์/นักสารสนเทศสังกัดหน่วยงานราชการมีความสําเร็จในการปฏิบัติงานแตกต่างจากผู้ที่สังกัดหน่วยงานรัฐวิสาหกิจและ
องค์การมหาชน ทั้งในภาพรวมและรายด้านในด้านจรรยาบรรณในวิชาชีพ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับงานวิจัยของวิยดา
(2540) พบว่า บรรณารักษ์ห้องสมุดเฉพาะที่สังกัดในหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ มีความสําเร็จในการแสวงหาสารสนเทศแตกต่างกัน
3.4 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสําเร็จของบรรณารักษ์/นักสารสนเทศ
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสําเร็จ พบว่า มี 3 ปัจจัย คือ ด้านรายได้และสวัสดิการ อันเป็นความต้องการพื้นฐานของมนุษย์คือ ความต้องการ
ทางร่างกาย ตามทฤษฎีความต้องการของมาสโลว์ ซึ่งความต้องการเหล่านี้จะเป็นแรงผลักดันทางชีววิทยาพื้นฐาน
สําหรับปัจจัยด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชาและผู้ร่วมงานไม่ส่งผลต่อความสําเร็จในการปฏิบัติงานของบรรณารักษ์/นักสารสนเทศ
เนื่องจากงานห้องสมุดเป็นงานที่ต้องใช้ความรู้เฉพาะทาง ทั้งการวิเคราะห์หมวดหมู่ ทํารายการหนังสือ การวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้ และ
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เทคนิคการสืบค้นข้อมูลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ๆ เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ใช้ ซึ่งงานเหล่านี้ต้องใช้ทักษะเฉพาะบุคคล ถึงแม้ว่า
ผู้บังคับบัญชาหรือผู้ร่วมงานให้คําชี้แนะในการปฏิบัติงานดังกล่าว แต่ถ้าบรรณารักษ์/นักสารสนเทศแต่ละคนไม่มีทักษะเฉพาะบุคคลในด้านดังกล่าวก็
ยากแก่การประสบความสําเร็จในการปฏิบัติงาน
3.5 การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสําเร็จในการปฏิบัติงานของบรรณารักษ์/นักสารสนเทศ
จากการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสําเร็จของบรรณารักษ์/นักสารสนเทศในการปฏิบัติห้องสมุดเฉพาะ/ศูนย์สารสนเทศ สังกัด
หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์การมหาชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ด้วยการวิเคราะห์ การถดถอยพหุคูณแบบเพิ่มตัวแปรเป็น
ขั้น (Stepwise multiple regression) พบว่า ปัจจัยทั้ง 4 ด้านที่นํามาศึกษาในการวิจัยนี้มี 3 ด้านที่ส่งผลต่อความสําเร็จในการปฏิบัติในวิชาชีพ
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ โดยอันดับแรกคือ ด้านรายได้และสวัสดิการ รองลงมาคือ ด้านความอิสระในการปฏิบัติงาน และอันดับ
สุดท้ายคือ ด้านสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน โดยมีค่าความเชื่อมั่นร้อยละ 47.0
สมการ คือ
ความสํา เร็จ ของบรรณารัก ษ์/ นัก สารสนเทศในการปฏิบ ัต ิง านห้อ งสมุด เฉพาะศูน ย์ส ารสนเทศ =
1.431+{0.250(รายได้แ ละสวัส ดิก าร)
(X1)}+{0.222 (ความอิสระในการปฏิบัติงาน) (X4)} + {0.250 (สภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน) (X3)}

4. สรุปผล
ผู้บริหารหน่วยงาน/องค์กรต้นสังกัดควรให้ความสําคัญกับงานห้องสมุด ซึ่งมีความสําคัญต่อการพัฒนาหน่วยงาน/องค์กรนั้นๆ เพราะ
ห้อ งสมุด เป็น ฝ่า ยสนับ สนุน ด้า นข้อ มูล ความรู ้ใ ห้ท ุก ฝ่า ยในองค์ก รได้นํ า ไปใช้ใ นการปรับ ปรุง พัฒ นาการดํ า เนิน งานของแต่ล ะฝ่า ยงานให้
เจริญ ก้า วหน้า และทัน สมัย ตามการเปลี ่ย นแปลงของสัง คมโลก อัน ส่ง ผลต่อ การพัฒ นาหน่ว ยงาน/องค์ก รโดยรวม ซึ ่ง บุค ลากรสํ า คัญ ในการ
ดํา เนินงานห้องสมุดคือ บรรณารักษ์/นักสารสนเทศ จึงควรให้ไ ด้รับรายได้และสวัสดิการที่เ พียงพอต่อความรู้ความสามารถ ขณะเดีย วกัน ก็ค วร
ส่งเสริมความมีอิสระในการปฏิบัติง าน และจัดสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะด้านอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่มีค วามทันสมัยเพื่อ
ประสิทธิผลของการบริการ อันจะส่งผลต่อการปฏิบัติงานห้องสมุดให้บรรลุผลสําเร็จได้มากยิ่งขึ้นนอกจากนั้นควรพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน และ
สวัสดิการให้เหมาะสมกับความรู้ความสามารถ ความรับผิดชอบ และสอดคล้องสภาพเศรษฐกิจ
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แบรนด์ไทยแลนด์: การวัดคุณค่าแบรนด์ประเทศไทยจากภาพลักษณ์และบุคลิกภาพด้านการท่องเที่ยว
Thailand Brand: Brand Equity Measurement from Destination Image and Destination Personality
กฤชณัท แสนทวี
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วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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บทคัดย่อ
ผลการวิจัย พบว่า นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่คิดเห็นว่าประเทศไทยมีคุณลักษณะเด่นที่สําคัญในด้านวัฒนธรรมมากที่สุด จํานวน 145 คน คิดเป็นร้อย
ละ 36.3 โดยรูปแบบการท่องเที่ยวที่สามารถดึงดูดในการเดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทย คือ เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ เท่ากันกับ เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.72) ซึ่งนักท่องเที่ยวมีการรับรู้ภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทย คือ สามารถกระตุ้นและ
ปลุกจิตเร้าใจ ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.73) การวิเคราะห์แบบจําลองสมการโครงสร้างเชิงเส้นคุณค่าแบรนด์ประเทศไทยจากภาพลักษณ์และบุคลิกภาพ
ด้านการท่องเที่ยว พบว่า แบบจําลองมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ค่อนข้างดี พิจารณาจากค่า Chi-square 705.04 หารด้วยค่า Degree of
freedom 544 เท่ากับ 1.29, P-value เท่ากับ 0.00 ค่า RMSEA เท่ากับ 0.028 ค่า CFI เท่ากับ 0.98 ค่า GFI เท่ากับ 0.91 ค่า AGFI เท่ากับ 0.89 ค่า RMR
เท่า 0.09 ค่า SRMR เท่ากับ 0.051 โดยผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า คุณค่าแบรนด์ประเทศไทยได้รับอิทธิพลมาจากภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยว ร้อยละ 62
และได้รับอิทธิพลมาจากบุคลิกภาพด้านการท่องเที่ยว ร้อยละ 76
คําสําคัญ: ภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยว บุคลิกภาพด้านการท่องเที่ยว คุณค่าแบรนด์ไทยแลนด์

Abstract
The results indicated that most of the respondents Thailand were a cultural tourism area by 145 samples (36.3 percent).
Thailand has had the interesting tourism in historical tourism and cultural tourism, equal (mean 4.72). The structural equation modeling
was analyzed by LISREL. The results were as follows: The developed model fitted the empirical data by χ2 = 705.04; df = 544; p-value
= 0.00; RMSEA = 0.028; CFI = 0.98; GFI = 0.91; AGFI=0.89; RMR=0.09; SRMR = 0.051. In the factors influencing Thailand brand equity, the
destination image was described at 62 percent and the destination personality was described at 76 percent.
Keyword: Destination image, Destination personality, Thailand brand equity

1. บทนํา
ในช่วงระยะเวลา 4-5 ปีที่ผ่านมาประเทศไทยต้องประสบกับภาวะวิกฤตต่างๆ ทั้งวิกฤตการณ์โรคซาร์ส (SARS) เหตุการณ์สึนามิ (Tsunami)
การรัฐประหาร การเกิดวิกฤตราคาน้ํามัน โรคระบาดไข้หวัดสายพันธุ์ใหม่ 2009 เป็นเงื่อนไขข้อจํากัดในการรักษาตลาดเดิมและขยายตลาดใหม่โดย
ผลกระทบจากวิกฤตในแต่ละครั้งได้ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของจํานวนนักท่องเที่ยวอย่างเด่นชัด เช่นภายหลังจากเกิดเหตุวิกฤตการณ์โรคซาร์ส่งผลให้
นักท่องเที่ยวลดลงถึง ร้อยละ 50 ภายใน 3 เดือนเหตุการณ์สึนามิส่งผลให้นักท่องเที่ยวลดลง ร้อยละ 30 ภายใน 2 เดือน อย่างไรก็ตาม พบว่าภายหลัง
จากเกิดวิกฤตในประเทศไทยก็มีแนวโน้มที่นักท่องเที่ยวจะกลับเข้ามาท่องเที่ยวอีกครั้งในระยะเวลาไม่นานนักจึงทําให้ส่งผลกระทบต่อประเด็นในด้าน
ภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นซึ่งในระยะ 4-5 ปี ที่ผ่านมาประเทศไทยประสบปัญหาภาวะวิกฤติต่างๆทั้งโดยเฉพาะปัญหาการเมืองภายในประเทศการแพร่
ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ปัญหาจากอุทกภัยและวาตภัยความเสื่อมโทรมของแหล่งท่องเที่ยวความปลอดภัยและปัญหาการก่อการร้ายใน 3
จังหวัดชายแดนภาคใต้สถานการณ์ดังกล่าวส่งผลต่อภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวต่อประเทศไทยเป็นเหตุให้นักท่องเที่ยวกลุ่มตลาดหลัก
เปลี่ยนจุดหมายไปยังแหล่งท่องเที่ยวในภูมิภาคอื่นๆ ซึ่งได้ส่งผลกระทบต่อจํานวนและรายได้จากการท่องเที่ยวของประเทศสถานการณ์ต่างๆ ดังที่กล่าว
มานอกจากจะส่งผลต่อการลดลงของอัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) แล้วยังส่งผลกระทบต่อการจ้างงานในภาคธุรกิจ
ท่องเที่ยวและธุรกิจเชื่อมโยงอีกด้วย ในปี พ.ศ.2554 ได้มีการจัดลําดับประเทศที่ได้รับความนิยมทางด้านการท่องเที่ยว 10 อันดับแรกของโลกโดย
Bloom consulting country branding ranking ซึ่งการจัดลําดับครั้งล่าสุดนี้นั้นประเทศไทย ได้รับการจัดลําดับให้เป็นประเทศที่มีแบรนด์ (Brand)
ด้านการท่องเที่ยวอยู่ในลําดับที่ 10 (http://countrybrandingwiki.org/index.php/Country_Branding, สืบค้นเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2554) ทั้งนี้ ที่
ผ่านมาประเทศไทยยังไม่เคยติดอันดับ 1-10 ของประเทศที่ได้รับความนิยมทางการท่องเที่ยว ประกอบกับการเปรียบเทียบศักยภาพด้านการท่องเที่ยว
จาก 124 ประเทศ ของ World economic forum พบว่า ประเทศไทยมีอันดับที่ดีขึ้นแม้ต้องเผชิญกับความเสี่ยงและวิกฤตในหลายด้านในปี 2550
ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 43 ของโลกปี 2551 ขยับขึ้นมาอยู่ในอันดับที่ 42 ของโลกและปี 2552 ขยับขึ้นมาอยู่ในอันดับที่ 39 ของโลกโดยประเทศไทย
เป็นที่ยอมรับเรื่องการท่องเที่ยวในด้านทรัพยากรมนุษย์ธรรมชาติและวัฒนธรรม
จากข้อมูลดังกล่าวจึงเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นว่าประเทศไทยสามารถใช้การท่องเที่ยวให้เป็นที่รู้จักและได้รับความนิยมจากชาวต่างชาติได้มากขึ้น
มากกว่าในอดีต ประกอบกับข้อมูลของกระทรวงการคลัง ที่ชี้ให้เห็นถึงภาพรวมของการท่องเที่ยวปี 2553 ที่ผ่าน พบว่า มีจํานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดิน
ทางเข้ามาในประเทศไทยทั้งสิ้น 15.8 ล้านคน ขยายตัวร้อยละ 12.0 โดยสํานักเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) คาดว่าจะมีรายได้จากการท่องเที่ยวรวมทั้งสิ้น 6.27
แสนล้านบาท สูงกว่าเป้าหมายที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ตั้งไว้ว่าในปี 2553 จะมีนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาประมาณ 14.5 ล้านคน จาก
ข้อมูลดังกล่าวสะท้อนถึงความแข็งแกร่งของภาคการท่องเที่ยวไทยถึงแม้ว่าจะมีเหตุการณ์ต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศเกิดขึ้นตลอดทั้งปี
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ข้อมูล: กระทรวงการท่องเทีย่ วและกีฬา, 2554

ภาพที่ 1 จํานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติรายเดือนมกราคม 2549 - มิถุนายน 2554
โดยที่ผ่านมานั้น รัฐบาลและองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศไทยได้มีการสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ในระดับโลก
ขึ้นอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็น “กรุงเทพเมืองแฟชั่น” (Bangkok fashion city) “ครัวไทยสู่ครัวโลก” (Kitchen to the world) ศูนย์กลางสุขภาพของเอเชีย
(Health hub of Asia) และมหัศจรรย์ประเทศไทย (Amazing Thailand) เป็นต้น ซึ่งกิจกรรมทางการท่องเที่ยวต่างๆ ที่จัดขึ้นนั้น ได้กลายเป็นพื้นฐานของการ
สร้างแบรนด์ประเทศไทย (Branding Thailand) ซึ่งกลายเป็นสิ่งที่ช่วยสร้างศักยภาพในการแข่งขันของประเทศให้เป็นที่รับรู้ของกลุ่มผู้บริโภคทั่วโลก
(Nuttavuthisit, 2007) ดังนั้น คุณค่าแบรนด์ประเทศไทย (Thailand’s brand equity) จากการรับรู้ของกลุ่มผู้บริโภคชาวต่างชาติในเรื่องการท่องเที่ยวจึง
กลายเป็นกลยุทธ์ที่สําคัญประการหนึ่งที่จะช่วยให้ประเทศไทยก้าวไปสู่ตลาดโลก (Maesincee, et al., 2003)
ในปัจจุบันเป้าหมายของการท่องเที่ยว (Tourism destination) ได้ถูกนําไปเชื่อมโยงกับประสบการณ์เรื่องแบรนด์ (Branded experience) ซึ่งในกรณี
นี้คงไม่ใช่แต่เพียงการมีสถานที่ท่องเที่ยวที่งดงามเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงคุณลักษณะ (Brand identity) ในด้านอื่นของแหล่งท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวสามารถ
สัมผัส และเกิดจากประสบการณ์ที่ได้จากการเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆ ดังนั้น แบรนด์ (Brand) หรือสถานที่ท่องเที่ยวจึงเป็นสิ่งที่กําลังกลายเป็นประเด็นสําคัญ
ในการพัฒนาการตลาดด้านการท่องเที่ยว โดยมีการนําสถานที่ท่องเที่ยวมาเปรียบเทียบเป็นดังเช่นสินค้าที่มีแบรนด์แตกต่างกันออกไป (Hosany, et al., 2006)
Blain, et al., (2005) ระบุว่า แบรนด์ด้านการท่องเที่ยว (Destination branding) เปรียบเสมือนผลรวม ทางการตลาดที่ช่วยสนับสนุนความคิด
สร้างสรรค์ในการนําเสนอถึงคุณลักษณะต่างๆ ของแหล่งท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็น ชื่อ เครื่องหมาย สัญลักษณ์ คําขวัญ หรือรูปภาพต่างๆ ที่สร้างขึ้นเพื่อแสดงถึง
ความแตกต่างกันออกไปของสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศต่างๆ นอกจากนี้แบรนด์ด้านการท่องเที่ยวยังช่วยเน้นย้ําและระลึกถึงประสบการณ์ในการท่องเที่ยวที่ผ่าน
มาหรือที่กําลังจะเกิดขึ้น ทั้งยังช่วยเพิ่มศักยภาพในการมีส่วนร่วมหรือเชื่อมโยงความรู้สึกของนักท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยวเข้าไว้ด้วยกัน ตลอดจนยังช่วยลด
การรับรู้เกี่ยวกับภาวะวิกฤตหรือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการท่องเที่ยวอีกด้วย ดังนั้น แนวคิดเรื่องแบรนด์จึงกลายเป็นประเด็นที่น่าสนใจในการศึกษาเกี่ยวกับการ
ท่องเที่ยวในปัจจุบัน โดยมีการนําแนวคิดเรื่องแบรนด์ไปเชื่อมโยงกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศต่างๆ Bui (2010) เสนอในการวิจัยของตนเกี่ยวกับ
แบรนด์เกาะกวมและแบรนด์เวียดนาม ว่าแบรนด์ด้านการท่องเที่ยวถูกนํามาใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างศักยภาพของประเทศ ซึ่งไม่เพียงแต่การใช้สถานที่
ท่องเที่ยวที่มีอยู่ในธรรมชาติเท่านั้น แต่ยังมีการสร้างความแตกต่าง โดยผ่านกลยุทธ์ในการสร้างแบรนด์ ในกลุ่มนักท่องเที่ยวแต่ละกลุ่มอีกด้วย ทั้งนี้ สิ่งที่จะ
นําไปสู่การเป็นแบรนด์ด้านการท่องเที่ยวได้นั้น ประกอบไปด้วยปัจจัยหลายอย่างที่เกี่ยวข้องกัน ไม่ว่าจะเป็น ด้านสถานที่ ได้แก่ ลักษณะทางกายภาพ รูปแบบการ
ท่องเที่ยว ทรัพยากรธรรมชาติ สินค้าท้องถิ่น ด้านประชากร ได้แก่ เชื้อชาติ กลุ่มคน ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ภาษา เศรษฐกิจ ระบบการเมือง สถาบันทางสังคม
สาธารณูปโภค การเป็นที่รู้จักของผู้คน รวมถึงภาพลักษณ์ (Olimpia, 2008)
สามารถกล่าวโดยสรุปได้ว่า คุณค่าของแบรนด์ประเทศด้านการท่องเที่ยวนั้น ได้รับอิทธิพลมากจากภาพลักษณ์และบุคลิกภาพของประเทศ โดยที่
คุณค่าแบรนด์ประเทศนับเป็นสินทรัพย์หรือทุนที่สําคัญในการใช้สร้างศักยภาพในการแข่งขันทางการท่องเที่ยวของประเทศ ซึ่งจะช่วยสร้างรายได้และศักยภาพ
ทางการแข่งขันทางเศรษฐกิจให้กับประเทศได้เป็นอย่างดี ดังนั้น ในการวิจัย เรื่อง แบรนด์ไทยแลนด์: การวัดคุณค่าแบรนด์ประเทศไทยจากปัจจัยด้านภาพลักษณ์
และบุคลิกภาพด้านการท่องเที่ยว ครั้งนี้จึงสนใจศึกษาถึงแบรนด์ประเทศไทย โดยการวัดคุณค่าแบรนด์ไทยแลนด์ จากปัจจัยด้านภาพลักษณ์และบุคลิกภาพด้าน
การท่องเที่ยวของประเทศไทย ซึ่งผลการวิจัยจะได้นําไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาแบรนด์ประเทศไทยต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาคุณค่าแบรนด์ประเทศไทยจากภาพลักษณ์และบุคลิกภาพด้านการท่องเที่ยวจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
2. เพื่อศึกษาอิทธิพลของปัจจัยด้านภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวต่อคุณค่าแบรนด์ประเทศไทยจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
3. เพื่อศึกษาอิทธิพลของปัจจัยด้านบุคลิกภาพด้านการท่องเที่ยวต่อคุณค่าแบรนด์ประเทศไทยจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ

2. วิธีการศึกษา
ในการวิจัยครั้งนี้ ใช้ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงปริมาณด้วยการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างโดยใช้แบบสอบถามนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ จํานวน 400 คน
ด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง โดยแบ่งกลุ่มนักท่องเที่ยวออกเป็นกลุ่มชาวตะวันตกและนักท่องเที่ยวชาวตะวันออก โดยกําหนดโควต้าทวีปละ 200 คน และ
ดําเนินการเก็บข้อมูลด้วยการสุ่มกลุ่มตัวอย่างอย่างง่าย (Simple random sampling) จากนักท่องเที่ยวใน 5 พื้นที่ ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดชลบุรี จังหวัด
ภูเก็ต จังหวัดอุดรธานี และกรุงเทพมหานคร พื้นที่ละ 80 คน เนื่องจากเป็นจังหวัดที่มีจํานวนนักท่องเที่ยวเป็นจํานวนมากตามสถิติของกรมการท่องเที่ยว โดยมี
ขอบเขตด้านเนื้อหา แนวคิดเรื่องคุณค่าตราสินค้า มาประยุกต์ใช้ในการวัดคุณค่าไทยแลนด์แบรนด์ จํานวน 10 ข้อ และใช้แนวคิดเรื่อง Destination personality
ของ Aaker (1997) มาประยุกต์ใช้ในการวัดบุคลิกภาพด้านการท่องเที่ยวประเทศไทย จํานวน 15 ข้อ และในการวัดการรับรู้ภาพลักษณ์ประเทศไทยตามแนวทาง
ของ Hosany, et al., (2005) มาประยุกต์ใช้ในการสร้างแบบสอบถาม จํานวน 12 ข้อ ซึ่งดําเนินงานวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ จํานวน ร้อยละ
ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์แบบจําลองสมการโครงสร้างเชิงเส้น (Structural equation modeling) ด้วยโปรแกรม Lisrel
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3. ผลการศึกษา
ผลการวิจัย พบว่า กลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ เป็นเพศหญิง จํานวน 259 คน คิดเป็นร้อยละ 64.7 และเป็นเพศชาย จํานวน 141
คน คิดเป็นร้อยละ 35.3 ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 25-34 ปี จํานวน 143 คน คิดเป็นร้อยละ 35.8 รองลงมาอายุ 35-44 ปี จํานวน 118 คน คิดเป็น
ร้อยละ 29.5 สถานภาพโสด จํานวน 203 คน คิดเป็นร้อยละ 50.8 รองลงมา สมรสแล้ว จํานวน 182 คน คิดเป็นร้อยละ 45.5 นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่
เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวประเทศไทยเป็นครั้งแรก จํานวน 210 คน คิดเป็นร้อยละ 52.5 รองลงมา เคยเดินทางเข้ามาเข้าท่องเที่ยวประเทศไทยแล้ว
2-3 ครั้ง จํานวน 118 คน คิดเป็นร้อยละ 29.5 โดยมากมักเดินทางท่องเที่ยวกับครอบครัว จํานวน 139 คน คิดเป็นร้อยละ 34.8 รองลงมาเดินทาง
ท่องเที่ยวกับเพื่อน จํานวน 124 คน คิดเป็นร้อยละ 31 ทั้งนี้ นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่คิดเห็นว่าประเทศไทยมีคุณลักษณะเด่นที่สําคัญในด้านวัฒนธรรม
มากที่สุด จํานวน 145 คน คิดเป็นร้อยละ 36.3 รองลงมา คือ ลักษณะเด่นด้านชีวิตกลางคืน จํานวน 130 คน คิดเป็นร้อยละ 32.5 โดยรูปแบบการ
ท่องเที่ยวที่สามารถดึงดูดในในการเดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทย คือ เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ เท่ากันกับเป็นแหล่งท่องเที่ยวทาง
วัฒนธรรม ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.72) ซึ่งนักท่องเที่ยวมีการรับรู้ภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทย คือ สามารถกระตุ้นและปลุก
จิตเร้า ใจ ในระดับ มากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.73) และรองลงมา คือ ความมีไ มตรีจิต ในระดับ มากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.67) สํา หรับ บุค ลิก ภาพด้า นการ
ท่องเที่ยวของประเทศไทยที่ชัดเจน คือ มีเสน่ห์ดึงดูดใจ ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.58) รองลงมา คือ มีความซื่อสัตย์และจริงใจ ในระดับมากที่สุด
(ค่าเฉลี่ย 4.51) ทั้งนี้ สิ่งที่สามารถบ่งบอกถึงคุณค่า แบรนด์ด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทย คือ การมาท่องเที่ยวประเทศไทยสามารถสร้างการ
จดจําให้กับนักท่องเที่ยวได้อยู่เสมอ ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.71) รองลงมา คือ ประเทศไทยมีบุคลิกภาพด้านการท่องเที่ยวที่โดดเด่นในระดับ
มากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.69)
การวิเ คราะห์แ บบจํา ลองสมการโครงสร้า งเชิง เส้นคุณ ค่า แบรนด์ป ระเทศไทยจากภาพลักษณ์และบุค ลิก ภาพด้า นการท่อ งเที่ย ว พบว่า
แบบจําลองมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ค่อนข้างดี พิจารณาจากค่า Chi-square 705.04 หารด้วยค่า Degree of freedom 544 เท่ากับ
1.29 ค่า RMSEA เท่ากับ 0.028 ค่า CFI เท่ากับ 0.98 ค่า GFI เท่ากับ 0.91 ค่า AGFI เท่ากับ 0.89 ค่า RMR เท่า 0.09 ค่า SRMR เท่ากับ 0.051
โดยผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า 1) คุณค่าแบรนด์ประเทศไทยได้รับอิทธิพลมาจากภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยว ร้อยละ 62 (R2=0.62) ซึ่ง
องค์ประกอบย่อยด้านภาพลักษณ์ที่มีอิทธิพลมากที่สุด คือ การมีไมตรีจิต (Pleasant) ร้อยละ 38 (R2 =0.38) รองลงมา คือ ความรู้สึกผ่อนคลาย
(Relaxing) ร้อยละ 37 (R2 =0.37) และ 2) คุณค่าแบรนด์ ประเทศไทยได้รับอิทธิพลมาจากบุคลิกภาพด้านการท่องเที่ยว ร้อยละ 76 (R2=0.76) ซึ่ง
องค์ประกอบย่อยบุคลิกภาพด้านการท่องเที่ยวที่ที่มีอิทธิพลมากที่สุด คือ มีความซื่อสัตย์ ร้อยละ 26 (R2 =0.26) รองลงมา คือ มีความกล้าหาญ ร้อย
ละ 23 (R2 =0.23) ทั้งนี้ องค์ประกอบย่อยที่อธิบายคุณค่าแบรนด์ด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทย ได้มากที่สุด คือ การท่องเที่ยวในประเทศไทย
สามารถสร้างราคาได้ค่อนข้างสูง (Premium price) ร้อยละ 29 (R2 =0.29) รองลงมา คือ ประเทศไทยเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ เท่ากันกับ
ประเทศไทยสามารถจัดองค์กรด้านการท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี ร้อยละ 26 (R2=0.26) ดังแสดงในตารางที่ 2

ตารางที่ 2 ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตและตัวแปรแฝงของคุณค่าแบรนด์ประเทศไทยจากภาพลักษณ์และบุคลิกภาพด้านการท่องเที่ยว
ตัวแปรแฝงภายนอก
ภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยว

บุคลิกภาพด้านการท่องเที่ยว

ตัวชี้วัด (ตัวแปรสังเกต)
1. มีไมตรีจิตร
2. ผ่อนคลาย
3. สวยงาม งดงาม
4. ความตื่นเต้น / เร้าอารมณ์
5. เงียบสงบ
6. ใสซื่อ ไร้เดียงสา
7. กระตุ้น ปลุกใจ
8. เต็มไปด้วยผู้คน
9. มีชีวิตชีวา สดชื่น
10. เป็นมิตร
11. เข้าถึงโดยง่าย
12.น่าสนใจ
1. มีความจริงจัง
2. มีความซื่อสัตย์
3. มีความปลอดภัย
4. ปลอบโยน ให้กําลังใจ
5. มีความกล้าหาญ
6. มีความมุ่งมั่น
7. มีจินตนาการเป็นเจ้าความคิด
8. ทันสมัย เป็นปัจจุบัน
9. มีความน่าเชื่อถือ
10. ชาญฉลาด

สัมประสิทธิ์ คะแนนมาตรฐาน
0.87
0.86
0.73
0.75
0.23
0.14
0.69
0.48
0.81
0.62
0.62
0.66
0.52
0.72
0.67
0.48
0.68
0.54
0.38
0.50
0.60
0.54
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ค่า T-value
9.32
8.37
7.78
2.69
1.87
7.56
6.13
8.96
7.50
7.36
7.96
6.46
5.93
4.99
5.97
5.30
4.26
5.12
5.41
5.10

R2
0.381
0.372
0.27
0.28
0.03
0.01
0.24
0.11
0.343
0.19
0.20
0.21
0.13
0.261
0.232
0.12
0.232
0.14
0.07
0.13
0.18
0.15
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ตารางที่ 2 (ต่อ)
ตัวแปรแฝงภายนอก
บุคลิกภาพด้านการท่องเที่ยว

คุณค่าแบรนด์ด้านการท่องเทีย่ ว

ตัวชี้วัด (ตัวแปรสังเกต)
11. ประสบความสําเร็จมีชัยชนะ
12. เป็นสังคมชั้นสูง
13. มีเสน่ห์ดึงดูดใจ
14. ลุย บู๊
15. บึกบึน อดทน แข็งแรง
ภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยว
บุคลิกภาพด้านการท่องเที่ยว

สัมประสิทธิ์ คะแนนมาตรฐาน
0.33
0.40
0.67
0.27
0.29
0.78
0.89

ค่า T-value
3.85
4.45
5.92
3.25
3.43
10.50
7.16

R2
0.06
0.08
0.223
0.04
0.04
0.62
0.76

ทั้ง นี้ ผลการวิจัย สามารถนํา ไปใช้ใ นการสร้า งแบรนด์ด้า นการท่อ งเที ่ย วสํ า หรับ ประเทศไทยให้มีค วามแตกต่า งจากแบรนด์ด้า นการ
ท่องเที่ยวของประเทศอื่นๆ ได้ โดยให้ความสําคัญ ต่อการกําหนดแนวทางส่งเสริมการท่องเที่ยวสําหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ให้มีบุคลิกภาพ
ด้านการท่องเที่ยวในเรื่อง ความซื่อสัตย์ และความกล้าหาญ ซึ่งจะมีความสอดคล้องกับบุคลิกภาพของนักท่องเที่ยวที่ปรารถนาต่อการเดินทางเข้า
มาท่อ งเที่ย วประเทศไทยมากยิ่ง ขึ้น ประกอบกับ ควรส่ง เสริม ภาพลัก ษณ์ด้า นการท่อ งเที่ย วที่สื่อ สารถึง การมีไ มตรีจิต ของผู้ค นในท้อ งถิ่น ที่มีต่อ
นักท่องเที่ยว และความรู้สึกผ่อนคลายเมื่อได้เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยให้นักท่องเที่ยวเกิดการรับรู้ผ่านประสบการณ์ทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม

4. สรุปผล
คุณค่าแบรนด์ประเทศไทยได้รับอิทธิพลมาจากภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยว ร้อยละ 62 (R2=0.62) ซึ่งองค์ประกอบย่อยด้านภาพลักษณ์ที่มี
อิทธิพลมากที่สุด คือ การมีไมตรีจิต (Pleasant) ร้อยละ 38 (R2 =0.38) รวมถึงคุณค่าแบรนด์ประเทศไทยได้รับอิทธิพลมาจากบุคลิกภาพด้านการ
ท่องเที่ยว ร้อยละ 76 (R2=0.76) ซึ่งองค์ประกอบย่อยบุคลิกภาพด้านการท่องเที่ยวที่ที่มีอิทธิพลมากที่สุด คือ มีความซื่อสัตย์ ร้อยละ 26 (R2 =0.26)
ทั้งนี้ องค์ประกอบย่อยที่อธิบายคุณค่าแบรนด์ด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทย ได้มากที่สุด คือ การท่องเที่ยวในประเทศไทยสามารถสร้างราคาได้
ค่อนข้างสูง (Premium price) ร้อยละ 29 (R2 =0.29)
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาภาพลักษณ์ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนโดยศึกษาการบริหารจัดการอาชีวศึกษา ปัจจัยทางการตลาด
และภาพลักษณ์ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน ส่วนที่ 1 คือ การวิจัยเชิงปริมาณ ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา จํานวน
1,200 คน คือนักเรียนที่กําลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.1-3) ประเภท พาณิชยกรรม และช่างอุตสาหกรรม ในกลุ่มกรุงเทพมหานคร
กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กลุ่มภาคเหนือ กลุ่มภาคกลาง และกลุ่มภาคใต้ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลโดย
ใช้สถิติเชิงพรรณนา สถิติเชิงอนุมาน และการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง โดยใช้โปรมแกรม SPSS และโปรมแกรม AMOS ส่วนที่ 2 คือ การวิจัยเชิง
คุณภาพ เก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการอาชีวศึกษา จํานวน 20 คน ผลการวิจัยพบว่า การ
บริหารจัดการอาชีวศึกษาเอกชนมีความสัมพันธ์กับ ปัจจัยทางการตลาดมีความสัมพันธ์ทางตรงกับภาพลักษณ์วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน และโมเดล
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุที่พัฒนาขึ้นจากการวิจัยมีความเหมาะสม เนื่องจากมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ และแต่ละองค์ประกอบของโมเดลมีความ
เที่ยงตรง มีความสามารถในการพยากรณ์ได้ระดับดีและเป็นที่ยอมรับได้
คําสําคัญ: ปัจจัยทางการตลาด ภาพลักษณ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน

Abstract
The focus of this study was the marketing Factors for developing of private vocational colleges image. The purpose of this
study was to investigate the vocational management, the marketing Factors and image perception of private vocational colleges the
present study was quantitative and qualitative research. For quantitative part was to investigate 1,200 participants, first-year, secondyear, and third-year, vocational certificate students in the vocational colleges in commercial program and industrial program who
studies in five different regions of Thailand: North, Northeast, East, Central, and South during academic year 2012. The instruments used
for data collection were a questionnaire. Descriptive statistics, inferential statistics, and analysis structural equation model, furthermore,
were utilized for data analysis. The data from the returned questionnaire were statistically analyzed by using the SPSS and AMOS
programs. To ensure that the results would be generalizable, the second part, qualitative research, employed to use in-depth
interviews for data gathering the 20 representatives of private vocational education institutions which included government and private
vocational education. The finding showed that the vocational management factors had strong relationship with marketing Factors and
image of private vocational education. The causal relationship model developed by authors is well fitted to empirical data; therefore,
the elements of the model were validity, predictability, and acceptable.
Keywords: Marketing factors, Image, Private vocational colleges

1. บทนํา
การจัดการศึกษาของประเทศไทยต้องอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 49 ซึ่งได้บัญญัติว่า “การจัดการศึกษา
ต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิ และโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐจะต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย”
ซึ่งเป็นข้อกําหนดที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและรัฐบาลได้มีการกําหนดนโยบายในการช่วยเหลือสังคมเพื่อลดภาระค่าครองชีพของประชาชน
มีแนวนโยบายในการจัดการศึกษาว่า ให้ทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาฟรี15ปี เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเต็มตามศักยภาพ
(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2552) ปัจจุบันความต้องการแรงงานและการจ้างงานในระดับอาชีวศึกษา และการผลิตแรงงานในระดับ
อาชีวศึกษายังไม่สามารถที่จะรองรับความต้องการแรงงานได้เต็มศักยภาพ เกิดช่องว่างระหว่างอุปสงค์และอุปทานในตลาดแรงงานในระดับอาชีวศึกษา
ประกอบกับผู้สําเร็จการศึกษาระดับ ปวช. และ ปวส. ยังไม่เข้าสู่ตลาดแรงงานแต่มุ่งศึกษาต่อเนื่องในระดับปริญญาตรี เกิดสภาวะการขาดแคลนแรงงานไทยทีม่ ี
คุณภาพตามความต้องการของสถานประกอบการ
การมุ่งพัฒนาแรงงานในประเทศโดยให้การอาชีวศึกษามีบทบาทสําคัญ ซึ่งตรงกับยุทธศาสตร์ของผู้นําประเทศสหรัฐอเมริกา ในการพัฒนา
อาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม รวมไปถึงประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนที่เล็งเห็นความสําคัญของการพัฒนาแรงงานด้วยการขยายอาชีวศึกษา
อย่างรวดเร็ว 19% เป็น 45% และได้ก่อตั้งโรงเรียนอาชีวศึกษากว่า 3,000 โรงเรียนช่วงเวลาเพียง 10 ปี ที่ผ่านมา เพื่อเป็นการนําร่องการพัฒนาและส่งเสริม
อาชีวศึกษา (Ministry of education in China,2010) การศึกษาด้านอาชีวศึกษามีบทบาทสําคัญ กระทรวงศึกษาธิการจึงเล็งเห็นถึงความสําคัญของการ
จัดการเรียนการสอนสายอาชีพ จึงเปิดโอกาสให้เอกชนที่มีความสามารถความพร้อมในด้านต่างๆ เข้ามามีบทบาทในการจัดกิจกรรมกระบวนการเรียนการสอน
สายอาชีพเพิ่มมากยิ่งขึ้น คือ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน จัดการศึกษาประเภทอาชีวศึกษาทั้งระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.) เพื่อรองรับความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างต่อเนื่องของตลาดแรงงานในปัจจุบัน (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน, 2543)
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จากข้อมูลของสมาคมเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย พบว่า จํานวนนักเรียนที่จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) ศึกษาต่อ
สายอาชีวศึกษามีจํานวนลดลง สืบเนื่องมาจากสาเหตุ ค่านิยมการเลือกเรียนสายสามัญมากกว่าสายอาชีวศึกษา ปัญหามาจากภาพลักษณ์ของวิทยาลัย
อาชีวศึกษาที่มีนักเรียนทะเลาะกัน เป็นเด็กเกเร ชอบชกต่อย ส่งผลให้ผู้ปกครองไม่ส่งบุตรหลานเข้ามาเรียน เกิดพฤติกรรมเชิงลบ ซึ่งเป็นสิ่งที่กระทบต่อ
ความรู้สึกของนักเรียน ผู้ปกครอง และประชาชนโดยทั่วไป (สมาคมเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย, 2553)
ดังนั้นผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนจึงต้องพัฒนาภาพลักษณ์ให้กับวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนของไทย ให้ได้รับการยอมรับจากนักเรียน
ผู้ปกครอง และสังคม และนําไปสู่การตั้งใจศึกษาต่อของนักเรียนในวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนจํานวนมากขึ้น ตอบสนองต่อความต้องการของตลาดแรงงาน
ประกอบกับงานวิจัยที่เกี่ยวกับการพัฒนาภาพลักษณ์วิทยาลัยอาชีวศึกษา ยังไม่มีมากนัก จึงทําให้ขาดความรู้ความเข้าใจในเชิงลึก ด้วยเหตุนี้ผวู้ จิ ยั จึงสนใจทีจ่ ะ
ศึกษา การบริหารจัดการอาชีวศึกษา ปัจจัยทางการตลาด และภาพลักษณ์ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน ทั้งนี้เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาภาพลักษณ์
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน ตลอดผู้บริหารอาชีวศึกษาเอกชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถนําไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาอาชีวศึกษาเอกชนให้เป็นที่
ยอมรับของนักเรียน ผู้ปกครอง และสังคมต่อไป

2. วิธีการศึกษา
1. ระเบียบวีธีการวิจัย การศึกษาวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณโดยทําการศึกษาประชากรที่เป็นนักเรียน
กําลังศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปี 1-3 และผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนในประเทศไทย
เครื่องมือที่ใช้ในการดําเนินวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วยแบบสัมภาษณ์ และแบบสอบถาม ดังนี้
ฉบับที่ 1 แนวคําถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์เชิงลึก แบบมีโครงสร้าง มีลักษณะเป็นประเด็นคําถามเกี่ยวกับการบริหารจัดการ
อาชีวศึกษาเอกชน และการประยุกต์ใช้กลยุทธ์การตลาด เพื่อมาพัฒนาภาพลักษณ์ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน
ฉบับที่ 2 แบบสอบถาม เรื่องปัจจัยทางการตลาดเพื่อพัฒนาภาพลักษณ์วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน เป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating scale) มี 5 ระดับ ประกอบด้วย
ส่วนที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคลของนักเรียน
ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อปัจจัยทางการตลาดของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน
ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อภาพลักษณ์วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน
2. ขั้นตอนการวิจัย
1. นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแล้วไปทําการทดสอบความเชื่อมั่น (Reliability) โดยทําการทดสอบ (Pre-test) จํานวน 40 ชุด
กับนักเรียนในจังหวัดชลบุรี และในการหาค่าความเชื่อมั่นโดยใช้สูตรการหาค่าสัมประสิทธิ์ Cronbach’s Alpha ได้ค่าเท่ากับ 0.962 สรุปได้ว่า
แบบสอบถามนี้มีความน่าเชื่อถือหรือมีความเชื่อมั่นได้สูง
2. นําแบบสอบถามไปเก็บรวบรวมข้อมูลจากนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.1-3) ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน
ในพื้นที่เป้าหมาย 39 วิทยาลัย จากกลุ่มตัวอย่าง 1,200 ตัวอย่าง
3. ติด ตามและเก็บ รวบรวมข้อ มูล แบบสอบถามจากตัว อย่า งนํา กลับ มาเพื่อ ทํา การตรวจสอบความถูก ต้อ ง และคัด เลือ ก
แบบสอบถามที่มีค วามสมบูร ณ์ และนําข้อ มูลที่ไ ด้รับ มาลงรหัส ตัว เลขบัน ทึก ลงในโปรแกรม โดยใช้วิธีก ารทางสถิติม าทํา การวิเ คราะห์เ พื่อ สรุป
ผลการวิจัย
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. การเก็บรวบรวมข้อมูลวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการใช้แบบสัมภาษณ์ แบบมีโครงสร้าง ผู้วิจัยได้ทําการสัมภาษณ์เชิงลึก จาก
กลุ่มตัวอย่าง 20 คน พร้อมบันทึกภาพ และเสียง และจดบันทึกสําหรับนําไปใช้ในการวิเคราะห์
2. การเก็บรวบรวมข้อมูลวิจัยเชิงปริมาณ ใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูลผู้วิจัยพัฒนาปรับปรุงแบบสอบถามที่สร้าง
ขึ้นไปให้นักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญทางการศึกษาจํานวน 5 ท่าน พิจารณา ด้วยเทคนิคหาค่าดัชนีความสอดคล้อง IOC ซึ่งผลการตรวจสอบ พบว่า มี
ค่าเท่ากับ 0.95 โดยถือว่าผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่ยอมรับได้
4. การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยใช้แนวทางในการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งเชิงคุณภาพและข้อมูลเชิงปริมาณ ดังต่อไปนี้
1. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยการรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก การตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อมา
ยืนยันการวิจัยเชิงปริมาณ
2. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถาม โดยผู้วิจัยนําข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถาม มา
จัดทําเป็นรหัสตัวเลขบันทึกลงในโปรแกรม โดยใช้วิธีการทางสถิติ ได้แก่ ค่าความถี่ (Frequencies) ค่าร้อยละ (Percentages) ค่าเฉลี่ยเลขคณิต
(Arithmetic mean) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) และการวิเคราะห์โมเดลสมการเชิงโครงสร้าง (Structural equation
modeling: SEM) จากนั้นทําการทดสอบความกลมกลืนของโมเดลการวิจัย กับข้อมูลเชิงประจักษ์ตามเกณฑ์มาตรฐาน P-Value < 0.05, GFI ≥ 0.9,
AGFI ≥ 0.9, CFI ≥ 0.94, RMR < 0.1 และ RMSEA < 0.07, Chi Square < 3
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3. ผลการศึกษา
จากผลการศึกษาในเชิงปริมาณโดยใช้แบบสอบถาม สรุปได้ว่า
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของนักเรียนที่กําลังศึกษาอยู่ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.1-3) พบว่า ตัวอย่างนักเรียน ส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญิง จํานวน 956 คน คิด เป็น ร้อยละ 79.70 เรียนสาขาวิชาการขาย จํานวน 329 คน คิด เป็นร้อยละ 27.40 ภูมิลําเนาของนัก เรียนอยู่ใน
กรุงเทพมหานคร มากที่สุด จํานวน 729 คน คิดเป็นร้อยละ 60.80 ผู้ปกครองนักเรียนมีอาชีพรับจ้าง มากที่สุด จํานวน 644 คน คิดเป็นร้อยละ
53.70 ผู้ปกครองมีรายได้ระหว่าง 5,001-10,000 บาท มากที่สุด จํานวน 620 คน คิดเป็นร้อยละ 51.70
ส่วนที่ 2 ปัจจัยทางการตลาดวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน พบว่า วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนในประเทศไทย โดยรวมอยู่ในระดับมาก
ที่สุด ( X = 4.21) เรียงลําดับมากไปน้อย คือ ด้านค่าธรรมเนียมการศึกษา มากที่สุด ( X = 4.36) รองลงมา ด้านบุคคลให้บริการ ( X = 4.28) ด้าน
หลักฐานการให้บริการ ( X = 4.25) ด้านวิทยาลัยและการให้บริการ ( X = 4.25) ด้านสถานที่ตั้งวิทยาลัย ( X = 4.19) ด้านกระบวนการให้บริการ
( X = 4.10) และ ด้านการประชาสัมพันธ์ ( X = 4.07)
ส่วนที่ 3 ภาพลักษณ์ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอก พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.24) เรียงลําดับมากไปน้อย คือ ด้าน
ความสําเร็จของวิทยาลัย มากที่สุด ( X = 4.33) รองลงมา ด้านคุณภาพของครูผู้สอน ( X = 4.28) ด้านคุณภาพนักเรียน ( X = 4.28) ด้านสิ่ง
อํานวยความสะดวก ( X = 4.24) ด้านบรรยากาศของโรงเรียน ( X = 4.23) และน้อยที่สุด ด้านสภาพแวดล้อมของโรงเรียน ( X = 4.13)
ส่วนที่ 4 การทดสอบความสัมพันธ์ของปัจจัยเชิงสาเหตุระหว่างปัจจัยทางการตลาด กับภาพลักษณ์วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน พบว่า
ปัจจัยทางการตลาด และภาพลักษณ์วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน มีความสัมพันธ์ในทิศทางบวกต่อวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน ดังแสดงในตารางที่ 1

ค่าสถิติประเมินความกลมกลืนของโมเดลข้อมูลเชิงประจักษ์
ดัชนี
Chi-square
GFI
AGFI
NFI
IFI
CFI
RMR
RMSEA

เกณฑ์
P<0.05
≥0.90
≥0.90
≥0.90
≥0.90
≥0.90
<0.05
<0.05

ค่าสถิตทิ ี่ได้จากการวิเคราะห์
0.075
0.983
0.958
0.985
0.967
0.990
0.010
0.044

จากผลการศึกษาในเชิงคุณภาพโดยใช้แบบสัมภาษณ์เชิงลึก สรุปได้ว่า
ส่วนที่ 1 การบริหารจัดการอาชีวศึกษา พบว่า วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนโดยกําหนดทิศทางในการใช้ทรัพยากร การกําหนดวิสัยทัศน์
ภารกิจ และดําเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ให้ทุนการศึกษาแก่อาจารย์ เพื่อ
เพิ่มศักยภาพด้านการสอน สร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าศึกษาสายอาชีพ บุคลากรในวิทยาลัยถือว่าเป็นหัวใจสําคัญในการ
เสริมสร้างภาพลักษณ์ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนของไทยให้ดีขึ้น
ส่วนที่ 2 ปัจจัยทางการตลาด พบว่า ผู้บริหารวิทยาลัยต่างๆ นําปัจจัยการตลาดมาปรับใช้ เพื่อให้เกิดความเหมาะสมในแต่ละวิทยาลัย
อาชีวศึกษาเอกชน มีการจัดหลักสูตรการเรียนการสอนของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน ที่หลากหลายสอดคล้องกับความต้องการตลาดแรงงาน ให้
ความสําคัญกับการเรียนที่เน้นเครื่องมือ อุปกรณ์การเรียน และเทคโนโลยีที่ทันสมัย พร้อมกับกระบวนการให้บริการที่มีคุณภาพ เป็นการสร้างความ
ประทับใจแก่นักเรียนและผู้ปกครอง
ส่วนที่ 3 ภาพลักษณ์วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน พบว่า ภาพลักษณ์ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน ถูกนํามาพิจารณาเป็นองค์ประกอบ
ประการหนึ่งในการบริหาร ช่วยให้องค์กรธุรกิจดําเนินไปอย่างก้าวหน้าและมั่นคง โดยเฉพาะอย่างสถาบันการศึกษาขนาดใหญ่ ซึ่งเกี่ยวพันกับกลุ่ม
ประชาชนจํานวนมาก และยิ่งไปกว่านั้น ในทางการบริหารยังอาจตีค่าได้ว่า “ภาพลักษณ์” ขององค์กรเปรียบเสมือนสินทรัพย์ (Asset) อันมีค่า เพราะ
ภาพลักษณ์ของวิทยาลัยที่ดี มีชื่อเสียง เกิดการยอมรับจากสังคม ส่งผลต่อการตั้งใจของนักเรียนที่มาศึกษาต่อในวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนนั้น

4. ผลการวิจัย
จากสมมติฐานข้อที่ 1 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า การบริหารจัดการอาชีวศึกษาเอกชน มีความสัมพันธ์ทางตรงกับปัจจัยทางการตลาด
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน โดยการสัมภาษณ์จากตัวแทนสมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย และผู้บริหารวิทยาลัย
อาชีวศึกษาเอกชน จํานวน 5 กลุ่ม ในประเทศไทย อาจารย์และสถานประกอบการ และได้ทําการสรุปผล คือ การพัฒนาภาพลักษณ์ที่ดีเริ่มจากผู้บริหาร
ต้องเข้าใจบทบาทและหน้าที่ ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีและมีวิสัยทัศน์กว้างไกล เป็นแบบอย่างที่ดีทั้งทางด้านวิชาการและการบริหาร และเป็นที่ยอมรับ
ระดับประเทศและระดับนานาชาติ เป็นตัวเชื่อมประสานระหว่างวิทยาลัยกับท้องถิ่น สอดคล้องกับ Jane and Jeffrey (2004) ที่พบว่า การบริหาร
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จัดการทางการศึกษาให้พัฒนาต้องอาศัยเครื่องมือเข้ามาช่วยในการพัฒนาภาพลักษณ์วิทยาลัย ประกอบด้วย หลักสูตรที่เปิดสอนต้องสอดคล้องกับ
นักเรียนและความต้องการของตลาดแรงงาน มีสื่อ อุปกรณ์เครื่องมือการเรียนการสอนที่พัฒนาอยู่เสมอ ให้เอื้อต่อการเรียนรู้ และเพียงพอกับนักเรียน
และสอดคล้องกับแนวคิด Chen, et al., (2002) การบริหารจัดการอาชีวศึกษานั้นต้อง อาศัยการกําหนด วิสัยทัศน์ ภารกิจ และการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ ตลอดจน การวางกลยุทธ์เข้ามาช่วยให้บรรลุเป้าหมาย
จากสมมติฐานข้อที่ 2 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจัยทางการการตลาดมีความสัมพันธ์ทางตรงกับการพัฒนาภาพลักษณ์วิทยาลัย
อาชีวศึกษาเอกชน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 (P<0.05) โดยมีความสัมพันธ์ทางบวก ซึ่งให้ค่าสัมประสิทธิ์เส้นทาง (Path coefficient = 0.357)
(DE = 0.357) นั่นคือ ถ้าวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนในประเทศไทยใช้ปัจจัยทางการตลาด ในการบริหารจัดการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน จะทําให้
ภาพลักษณ์ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนมีภาพลักษณ์ที่ดีขึ้นมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ Frisher and Belcher (2000) พบว่าการนําปัจจัยทางการ
ตลาดมาเป็นเครื่องมือกระตุ้นให้เกิดการรับรู้และความพึงพอใจ ต่อวิทยาลัยสามารถทําให้ภาพลักษณ์วิทยาลัยดีขึ้นโดยเฉพาะการให้บริการทางการศึกษา
ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน ต้องอาศัยปัจจัยทางการตลาดมาประยุกต์และผสมผสานกับการบริหารสถานศึกษา ส่งผลให้วิทยาลัยนั้นประสบ
ความสําเร็จ
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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคและปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์และบริการร้านค้าปลีกขนาดเล็ก
โดยใช้กลุ่มตัวอย่างที่ เป็นผู้บริโภคที่เคยซื้อสินค้าและบริการร้านค้าปลีกขนาดเล็ก ประจําปี 2556 จํานวน 400 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม
แบบปลายเปิดและปลายปิด พบว่าพฤติกรรมผู้บริโภคส่วนใหญ่เลือกซื้อสินค้าประเภทของใช้ภายในบ้าน เช่น สบู่ แป้ง ยาสีฟัน ค่าใช้จ่ายในการซื้อต่ํากว่า 100
บาท มีความถี่ในการซื้อ 1-3 ครั้งต่อสัปดาห์ ซื้อในช่วงเวลา 18.01 - 22.00 น. เหตุจูงใจในการซื้อคือทําเลที่ตั้งสะดวก อยู่ใกล้ มีวัตถุประสงค์ในการซื้อสินค้ามา
เพื่อใช้เอง ผู้บริโภคมีระดับการการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์และบริการร้านค้าปลีกขนาดเล็ก โดยปัจจัยด้านราคาเป็นอันดับแรก รองลงมา ปัจจัยด้านทําเลที่ตั้ง
ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจัยการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า ปัจจัยการบริหารพนักงาน ปัจจัยด้านการตกแต่ง-จัดแสดงร้านค้า และปัจจัยด้านการส่งเสริม
การตลาด ตามลําดับ ส่วนปัจจัยด้านการบริหารสินค้าคงคลังที่มีค่าเฉลี่ยต่ําที่สุด
คําสําคัญ : ปัจจัยทางการตลาด ร้านค้าปลีกขนาดเล็ก

Abstract
The research aimed to investigate consumer behavior and marketing factors that influence on consumer purchasing decision
product and service of small retailers. The open-ended and close-ended questionnaires were used to collect data from 400
respondents who had been using either products or services from small retailers in 2013. The research finding the results as the
following ; consumer purchasing decision most household items (e.g. soap, powder, toothpaste) reported being consumed. A majority
of expense reported being lower than 100 Baht per consumption. Frequency of purchasing was between 1-3 times a week. Purchasing
period was mostly conducted during 18:01-22:00. Most respondents reported that close and convenient location is purchasing
motivation. The majority had purchasing purpose for self-consumption. 2) It was found that respondents have level of purchasing
decision, for overall 8 marketing factors, as “high” with average mean of 3.77. The factor that had the highest mean reported being the
Price Factor. This was followed by Location Factor, Product Factor, Customer Relation Factor, Employee Management Factor, Store
Decoration and Exhibition Factor and Marketing Promotion Factor, respectively, and the lowest mean score was for Inventory
Management Factor.
Keywords: Marketing factors, Small retailers

1. บทนํา (Introduction)
การค้าปลีกนับว่ามีบทบาท และความสําคัญต่อระบบการตลาดอย่างมากในการช่วยกระจายสินค้า ทั้งอุปโภคและบริโภคจากผู้ผลิตหรือพ่อค้าส่ง
ไปยังผู้บริโภคคนสุดท้าย ปัจจุบันนี้ร้านค้าปลีกทวีความสําคัญมากยิ่งขึ้น จากสภาพแวดล้อมต่างๆที่เปลี่ยนไป เช่น การศึกษาของประชาชน การคมนาคมและ
การกระจายรายได้ที่ดีขึ้น ทําให้ผู้บริโภคมีอํานาจในการซื้อ มีความรู้ในการตัดสินใจเลือกพิจารณาในสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับตนเอง ร้านค้าปลีกส่วนใหญ่จะขาย
สินค้าที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจําวัน สินค้าเบ็ดเตล็ดของประชาชนอาหาร เสื้อผ้า ของใช้ เป็นต้น ไม่ว่าจะเป็นร้านค้าปลีกที่มีขนาดใหญ่หรือขนาดเล็ก การ
ดําเนินกิจการของร้านค้าปลีกไม่เพียงแต่ขายสินค้าให้แก่ผู้บริโภคอย่างเดียว แต่ยังให้ความช่วยเหลือบริการในด้านการให้คําปรึกษา การส่งเสริมการตลาด
แนะนําสินค้าให้กับลูกค้า รับประกันคุณภาพสินค้า ตอบข้อซักถามรวมถึงช่วยให้ประชาชนมีงานทําเป็นการช่วยพัฒนาเศรษฐกิจให้เจริญยิ่งขึ้นอีกทางหนึ่ง
สําหรับร้านค้าปลีกขนาดเล็ก เป็นกิจการที่เติบโตควบคู่มากับการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ อย่างไรก็ตามการพัฒนาร้านค้า
ปลีกขนาดเล็กที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันไม่มีการเปลี่ยนแปลงมากนัก ในทางตรงข้ามสภาพแวดล้อมปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างสูง ด้านการดําเนินชีวิต
การบริโภค การศึกษา คุณภาพชีวิต การคมนาคมและการสื่อสาร เป็นต้น นโยบายของหน่วยงานภาครัฐ การเปิดการค้าเสรี การเข้าร่วมประชาคมอาเซียน
(AEC) ทําให้การแข่งขันในภาคธุรกิจเป็นไปอย่างรุนแรง อีกทั้งการพัฒนาธุรกิจการค้าปลีกในลักษณะต่างๆก็ได้ขยายตัวเพิ่มมากขึ้นอาทิ ห้างสรรพสินค้า
ร้านค้าสะดวกซื้อ ร้านซูเปอร์มาร์เก็ต ซึ่งต้องยอมรับว่าการขยายธุรกิจการค้าปลีกในรูปแบบต่างๆส่งผลกระทบโดยตรงต่อการดําเนินกิจกรรมร้านค้าปลีกขนาด
เล็ก โดยทําให้ยอดขาย กําไรลดลง ปริมาณลูกค้าที่เข้าร้านจับจ่ายใช้สอยน้อยลง เนื่องจากผู้บริโภคตอบสนองการขยายตัวและร้านค้าปลีกรูปแบบใหม่ๆ ดังนั้น
เพื่อความชัดเจนเกี่ยวกับความอยู่รอดของร้านค้าปลีกขนาดเล็ก ผู้วิจัยจึงพิจารณา ศึกษาการพัฒนาปัจจัยทางการตลาดต่างๆที่เกี่ยวข้องกับร้านค้าปลีกขนาด
เล็กโดยตรง ที่จะนํามาใช้สามารถเผชิญกับการแข่งขันในปัจจุบันและนําเอาองค์ความรู้ที่ได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาร้านค้าให้ยืนหยัดแข่งขันธุรกิจ
ต่อไปได้
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภคต่อการซื้อผลิตภัณฑ์และบริการร้านค้าปลีกขนาดเล็ก ของผู้บริโภค ในเขตเทศบาลนคร จังหวัดนครราชสีมา
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2. เพื่อศึกษาปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์และบริการร้านค้าปลีกขนาดเล็ก ของผู้บริโภค ในเขตเทศบาลนคร จังหวัด
นครราชสีมา
กรอบแนวความคิด
1. ตัวแปรต้น คือ ปัจจัยส่วนบุคคล
- เพศ
- อายุ
- ระดับการศึกษา
- อาชีพ
- รายได้ครอบครัว
2. ตัวแปรตาม ปัจจัยทางการตลาดที่มผี ลต่อการการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์และบริการ
- ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์
- ปัจจัยด้านราคา
- ปัจจัยด้านทําเลทีต่ ั้ง
- ปัจจัยด้านการตกแต่ง จัดแสดงร้านค้า
- ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด - ปัจจัยด้านการสร้างความสัมพันธ์กบั ลูกค้า
- ปัจจัยด้านการบริหารสินค้าคงคลัง - ปัจจัยด้านการบริหารพนักงาน
การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจยั รวบรวมเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ผลข้อมูลของ ผู้บริโภคในเขตเทศบาลนคร จังหวัดนครราชสีมา ช่วงเดือนพฤศจิกายน 2556 –
มีนาคม 2557

การทบทวนวรรณกรรมงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
กลยุทธ์การตลาดเพื่อการแข่งขันสําหรับธุรกิจค้าปลีก
สันติธร (2554) สภาวะการแข่งขันทางธุรกิจค้าปลีกมีการแข่งขันเพิ่มขึ้น บทบาทหน้าที่สําคัญของผู้ประกอบการธุรกิจค้าปลีกคือการสร้าง
มูลค่าเพิ่มของสินค้าหรือบริการ เพื่อสร้างผลกําไรให้กับธุรกิจ หน้าที่ของพ่อค้าปลีกคือการจัดซื้อสินค้าจากหลากหลายแหล่งที่มาเพื่อจําหน่าย การบริหาร
คลังสินค้าและการจัดเก็บสต๊อกสินค้า การแยกย่อยสินค้าที่ซื้อมาเพื่อขายปลีกให้กับลูกค้าแต่ละราย และการให้บริการแก่ลูกค้าต่างๆ เพื่อสร้างความพึงพอใจ
และสร้างความสัมพันธ์ ระยะยาวกับลูกค้าแต่ละราย ในการดําเนินธุรกิจค้าปลีกผู้ประกอบการค้าธุรกิจปลีกจะต้องศึกษาถึงปัจจัยทางการตลาด ได้แก่ กลยุทธ์
ค้าปลีก อันประกอบด้วย (1) ทําเลที่ตั้ง (2) ความหลากหลายของประเภทสินค้า (3) นโยบายราคา (4) ส่วนประสมการสื่อสารการตลาด (5) การออกแบบร้าน
และการจัดวางสินค้า และ (6) การบริการลูกค้า ซึ่งปัจจัยทั้ง 6 ด้านของกลยุทธ์ค้าปลีกนี้เป็นองค์ประกอบสําคัญ เพื่อที่จะทําให้ธุรกิจค้าปลีกสามารถแข่งขัน
และประสบความสําเร็จในตลาดได้
การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการในร้านสะดวกซื้อและร้านมินิมาร์ท ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพฯ
วิชาญ (2556) พบว่า ผู้บริโภคมีความคิดเห็นต่อส่วนประสมทางการตลาดบริการ (7Ps) ของร้านเซเว่นอีเลฟเว่น ระดับชอบมาก และร้านมินิมาร์ท
อื่นๆ ทั่วไป ระดับปานกลาง ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือนที่แตกต่างกัน มีแนวโน้มในการเลือกใช้
บริการร้านเซเว่นอีเลฟเว่นไม่แตกต่างกัน ส่วนร้านมินิมาร์ททั่วไปนั้น ด้านอายุ ระดับการศึกษา และอาชีพที่แตกต่างกัน มีแนวโน้มในการเลือกใช้บริการไม่
แตกต่างกัน และ ความชอบที่มีต่อส่วนประสมทางการตลาดบริการ (7Ps) มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับแนวโน้มในการเลือกใช้บริการร้านค้าปลีกทั้งร้านเซเว่น
อีเลฟเว่น และร้านมินิมาร์ททั่วไป อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าจากร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม ในเขตอ.เมือง จ.เชียงราย
ละออทิพย์ (2555) พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมีอายุ 26–35 ปี ระดับการศึกษาสูงสุด พบว่ามีระดับการศึกษา
อนุปริญญา/ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง อาชีพเกษตรกร รายได้ต่อเดือน5,001–15,000 บาท ส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด ไม่มียานพาหนะส่วนตัว
จํานวนสมาชิกในครอบครัวมีจํานวน 2–3 คน พฤติกรรมผู้บริโภคที่มาใช้บริการร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิมของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า ซื้อสินค้าจากร้านค้าปลีก
แบบดั้งเดิมเมื่อมีความต้องการอย่างเร่งด่วน สินค้าส่วนใหญ่ซื้อมาเพื่อ ใช้เองโดยซื้อ 1-2 ครั้งต่อสัปดาห์ ราคาสินค้าถูกกว่าร้านทั่วไป โดยมูลค่าซื้อสินค้า
ประมาณครั้งละ 100-300 บาท เกินกว่าราคาที่ซื้อจากร้านค้าสะดวกซื้อ สินค้าที่ซื้อจากร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิมส่วนใหญ่เป็นสินค้าประเภทเครื่องดื่มไม่มี
แอลกอฮอล์ เช่น น้ําอัดลม นมกล่อง น้ําผลไม้ ช่วงเวลา 10.01-14.00 น. เป็นช่วงเวลาที่ซื้อมากที่สุด ซึ่งระยะทางจากบ้านถึงร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม
ส่วนใหญ่ คือ 50 เมตร ปัจจัยทางการตลาด 7 Ps ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าจากร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิมโดยรวมอยู่ในระดับมาก

2. วิธีการศึกษา
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร คือ ผู้บริโภคในเขตเทศบาลนคร จังหวัดนครราชสีมา จํานวน 137,743 คน (รายงานสถิติงานทะเบียนราษฎร นครราชสีมา
ประจําปี 2555) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย จํานวน 400 คน ผู้วิจัยมีขั้นตอน ดังนี้
1) หาขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของยามาเน่ (Yamane)
n =

โดยที่

N
1 + N (e) 2

n =
N =
e =

จํานวนขนาดตัวอย่างผู้บริโภค
จํานวนรวมทั้งหมดของผู้บริโภค
ขนาดของค่าความคลาดเคลื่อนสูงสุดที่ผู้วิจัยยอมรับได้
โดยกําหนดให้ e = 0.05 ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
แทนค่าสูตร n = 398 คน
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เพื่อให้ข้อมูลที่ได้รับจากกลุ่มตัวอย่างมีความน่าเชื่อถือมากขึ้น ผู้วิจัยจะศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างผู้บริโภค จํานวน 400 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นจากเอกสาร ผลงานวิจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องแบ่งออกเป็น 4 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ครอบครัว
ตอนที่ 2 ด้านพฤติกรรมของผู้บริโภคต่อการซื้อผลิตภัณฑ์และบริการร้านค้าปลีกขนาดเล็ก
ตอนที่ 3 ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์และบริการร้านค้าปลีกขนาดเล็ก
ตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะที่เกี่ยวกับการปัจจัยทางการตลาด เป็นแบบสอบถามปลายเปิด

3. ผลการศึกษาและอภิปรายผล
กลุ่มตัวอย่างผู้บริโภค ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ช่วงอายุระหว่าง 20-25 ปี การศึกษาอยู่ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ/มัธยมศึกษาตอนปลาย
อาชีพเป็นพนักงาน/รับจ้าง และมีรายได้ครอบครัวอยู่ระหว่าง 15,001-25,000 บาท ซึ่งพฤติกรรมผู้บริโภคส่วนใหญ่เลือกซื้อสินค้าประเภทของใช้ภายใน
บ้าน เช่น สบู่ แป้ง ยาสีฟัน ค่าใช้จ่ายในการซื้อต่ํากว่า 100 บาท มีความถี่ในการซื้อ 1-3 ครั้งต่อสัปดาห์ ซื้อในช่วงเวลา 18.01-22.00 น. เหตุจูงใจในการซื้อ
คือทําเลที่ตั้งสะดวก อยู่ใกล้ มีวัตถุประสงค์ในการซื้อสินค้ามาเพื่อใช้เอง ผู้บริโภคส่วนใหญ่ มีระดับการการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์และบริการร้านค้าปลีก
ขนาดเล็ก ในเขตเทศบาลนครจังหวัดนครราชสีมา ในภาพรวมทั้ง 8 ปัจจัย อยู่ในระดับ “มาก” มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.77 โดยปัจจัยด้านราคา มีค่าเฉลี่ยสูงสุด
เป็นอันดับแรก รองลงมา ปัจจัยด้านทําเลที่ตั้ง ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจัยด้านการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า ปัจจัยด้านการบริหารพนักงาน ปัจจัยด้าน
การตกแต่ง-จัดแสดงร้านค้า และปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด ตามลําดับ ส่วนปัจจัยด้านการบริหารสินค้าคงคลังที่มีค่าเฉลี่ยต่ําที่สุด

อภิปรายผล
1) ผู้บริโภคส่วนใหญ่ มีระดับการการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์และบริการร้านค้าปลีกขนาดเล็ก ในเขตเทศบาลนคร จังหวัดนครราชสีมา ในปัจจัยด้าน
ราคา เป็นอันดับแรก เนื่องจากมีความต้องการซื้อสินค้าในราคาที่ไม่แพง ตามสภาวะ เศรษฐกิจ ไม่ต้องการจ่ายเงินในอัตราที่สูง และบางครั้งไปซื้อสินค้าตาม
ห้างต้องมีภาระค่าใช้จ่ายด้านอื่นๆ เพิ่ม อาทิ ค่าการเดินทาง ค่าอาหาร เป็นต้น รวมถึงการติดป้ายแสดงราคา ที่บ่งบอกอย่างชัดเจน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ ลออทิพย์ (2555) ซึ่งได้ศึกษาวิจัย เรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์และบริการจากร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม ในเขต อ.เมือง จ.เชียงราย
พบว่าปัจจัยด้านราคา มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมผู้บริโภคในการตัดสินใจซื้อสินค้า
2) ปัจจัยด้านทําเลที่ตั้ง เป็นอันดับสองรองลงมา เนื่องจากผู้บริโภค อาศัยความสะดวกสบาย ลดการเดินทาง โดยการซื้อและจับจ่ายสินค้าเล็กๆกับ
ร้านค้าที่อยู่ใกล้บริเวณบ้าน รวมทั้งมีแจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์และบริการจากร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม ในเขต อ.เมือง จ.เชียงราย พบว่า
ปัจจัยด้านทําเลที่ตั้งมีผลต่อการเลือกใช้บริการของลูกค้า/ผู้บริโภค ซึ่งสามารถนํามาเป็นเครื่องมือกลยุทธ์ทางการตลาดที่สําคัญในการเผชิญการแข่งขันนวคิด
ในการสนับสนุนร้านค้า รายย่อยในพื้นที่ให้ดํารงอยู่รอดได้ภายใต้การแข่งขัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของวิชาญ (2556) ศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการ
เลือกใช้บริการในร้านสะดวกซื้อและร้านมินิมาร์ท ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ฉัตรชัย (2547) ศึกษาวิจัยเรื่อง กลยุทธ์ความอยู่รอดของธุรกิจร้านขาย
ของชําในเขต อ.เมือง จ.นครราชสีมา และละออทิพย์ (2555) ศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าจากร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิมในเขต อ.
เมือง จ.เชียงราย
3) ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ผู้บริโภคต้องการความหลากหลายของสินค้า (Merchandise Assortment) คือประเภทของสินค้าที่มีจําหน่ายในร้านมี
ความหลากหลายในประเภทของสินค้า ขนาด แบบ สี และคุณภาพ เพื่อให้ลูกค้ามีทางเลือกและสามารถเลือกซื้อตามความต้องการ นับเป็นการตอบสนอง
ความต้องการของผู้บริโภคได้ครบถ้วน ซึ่งสะดวกในแง่ของการ เลือกหาหรือเลือกซื้อมากกว่าที่จะต้องเดินทางไปในหลายๆ ร้าน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของละออทิพย์ (2555) ศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าจากร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิมในเขต อ.เมือง จ.เชียงราย และฉัตรชัย (2547)
ศึกษาวิจัยเรื่อง กลยุทธ์ความอยู่รอดของธุรกิจร้านขายของชําในเขต อ.เมือง จ.นครราชสีมา พบว่า ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์มีผลต่อการเลือกซื้อและบริการของ
ลูกค้า/ผู้บริโภคในระดับมาก เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในแต่ละกลุ่มเป้าหมายที่มีความแตกต่างกัน เช่น กลุ่มที่มีอายุต่ํากว่า 20 ปี จะซื้อขนม
ขบเขี้ยว นม น้ําอัดลม เป็นต้น กลุ่มที่อายุ 30 ปีขึ้นไปนิยมซื้อเครื่องครัว เช่น น้ําปลา น้ําตาลทราย เป็นต้น
4) ปัจจัยด้านการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า คือ การสร้างความพึงพอใจให้เกิดขึ้นกับลูกค้าในระยะยาว การช่วยเหลือ อุดหนุนซึ่งกันและกัน อัน
จะนําไปสู่ความภักดีและความชื่นชอบ เช่น วิธีการสื่อสารที่ติดต่อกับลูกค้า คําพูด วาจา ความเป็นกันเอง การกล่าวทักทาย การนําเสนอขายสินค้า การแจ้ง
ข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อลูกค้า การจัดกิจกรรมพิเศษ ซึ่งกิจกรรม นั้นต้องดูในเรื่องของความเหมาะสมและความสนใจของลูกค้าด้วย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั
ของ สันติธร (2554) บทความวิชาการเรื่อง กลยุทธ์การตลาดเพื่อการแข่งขันสําหรับธุรกิจค้าปลีก และฉัตรชัย (2547) ศึกษาวิจัยเรื่อง กลยุทธ์ความอยู่รอดของ
ธุรกิจร้านขายของชําในเขต อ.เมือง จ.นครราชสีมา พบว่า ปัจจัยด้านการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้ามีผลต่อการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์และบริการของลูกค้า/
ผู้บริโภค เนื่องจากความสนิทสนม คุ้นเคย รู้จัก และความเป็นกันเองระหว่างผู้ขาย (ร้านค้า) และผู้ซื้อ (ลูกค้า) อาจรวมถึงสมาชิกในครอบคัวของลูกค้า
5) ปัจจัยด้านการบริหารพนักงาน คือ ตัวแทนของร้านค้าในการเจรจาการขายสินค้า กระตุ้นให้เกิดการตัดสินใจซื้อ สร้างความเป็นมิตร มี
มนุษย์สัมพันธ์ เป็นมิตรกับลูกค้าทุกคน ต้องใช้คําที่มีความสุภาพอ่อนน้อม เพื่อให้ลูกค้าเกิดความประทับใจ พนักงานขายต้องมีความมั่นใจในตนเองซึ่ง
จะทําให้ลูกค้าเกิดเชื่อถือ และนําไปสู่ความเชื่อมั่นของสินค้าและบริการอีกด้วย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของวิชาญ (2556) ศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผล
ต่อการเลือกใช้บริการในร้านสะดวกซื้อและร้านมินิมาร์ทของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจัยด้านพนักงานขายมีผลต่อการเลือกซื้อ
ผลิตภัณฑ์และบริการของลูกค้า/ผู้บริโภค เพราะเป็นตัวแทนของร้านค้าในการซื้อ ขาย แนะนํา ช่วยเหลือผู้บริโภคด้านต่างๆ
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6) ปัจจัยด้านการตกแต่ง-จัดแสดงร้านค้า เป็นการสร้างแรงจูงใจให้ลูกค้าเข้ามาซื้อสินค้าภายในร้าน ร้านค้าปลีกต้องจัดบรรยากาศความ
สวยงาม ตั้งแต่ทางเข้าของร้านค้า หน้าร้านมีการตกแต่งด้วยแสงสีต่างๆ เพื่อดึงดูดผู้คนที่สัญจรผ่านไปมาตลอดเวลา โดยมีรูปแบบการจัดเรียง แสดง
สินค้าที่หลากหลาย แสงไฟความสว่างที่อยู่ภายในร้าน อุปกรณ์ชั้นวางสินค้า เป็น การสร้างความเพลิดเพลินให้แก่ลูกค้าทําให้ลูกค้าสามารถเข้ามาชม
สินค้าได้นาน การใช้เสียงเพลงประกอบเพิ่มความสุข กับบรรยากาศ แสงสีที่ประดับประดาตามช่วงเทศกาลวันสําคัญต่างๆ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ
วิชาญ (2556) ศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการในร้านสะดวกซื้อและร้านมินิมาร์ท ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจัย
ด้านการตกแต่ง-จัดแสดงร้านค้า มีผลต่อการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์และบริการของลูกค้า/ผู้บริโภค เพราะการตกแต่งร้านเป็นกลยุทธ์หนึ่งในการดึงดูดลูกค้า
สร้างความประทับใจ และการกลับมาซื้อซ้ํา
7) ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด ผู้ค้าปลีกใช้การส่งเสริมการตลาด เพื่อเป็นการสื่อสารให้ถึงกลุ่มผู้บริโภคในการแจ้ง ข้อมูลข่าวสาร อันเป็น
ประโยชน์ต่อลูกค้า สิ่งที่นิยมใช้กันมาก ได้แก่ วิทยุ หนังสือพิมพ์ นิตยาสาร โทรทัศน์ ใบปลิวและวิธีการส่งเสริมการขายที่ผู้ค้าปลีกนิยมทําก็คือ การแจก
และลดราคาสินค้าในเทศกาล ฤดูกาลต่างๆ เช่น วันขึ้นปีใหม่ สงกรานต์ เปิดเทอม เป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของวิชาญ (2556) ศึกษาวิจัยเรื่อง
ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการในร้านสะดวกซื้อและร้านมินิมาร์ท ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และสันติธร (2554) บทความวิชาการเรื่องกล
ยุทธ์การตลาดเพื่อการแข่งขันสําหรับธุรกิจค้าปลีก พบว่า ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด มีผลต่อการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์และบริการของลูกค้า/ผู้บริโภค
เพื่อเป็นการกระตุ้น จูงใจ ก่อให้เกิดกระบวนการตัดสินใจซื้ออย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น อีกทั้งเพิ่มประสิทธิภาพทางการแข่งขัน
8) ปัจจัยด้านการบริหารสินค้าคงคลัง อันดับสุดท้าย อย่างไรก็ดีการดําเนินธุรกิจให้มีความหลากหลายของสินค้าและบริการเพื่อตอบสนอง
ความต้องการของผู้บริโภค อาจทําให้ผู้ประกอบการธุรกิจมีปัญหาในการจัดเก็บและการบริหารคลังสินค้าที่ยุ่งยากมากขึ้นแต่ในปัจจุบัน เทคโนโลยีและ
ระบบการบริหารสินค้าคงคลัง อาทิ ซอฟต์แวร์ ประเภทต่างๆ สามารถช่วยให้ผู้ประกอบการธุรกิจดําเนินการได้ สะดวกและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ดังนั้นจึงควรหันมาใส่ใจให้ความสําคัญกับการพัฒนาระบบการบริหารสินค้าคงคลังเพิ่มยิ่งขึ้น

4. สรุปผล (Conclusion)
ผู้บริโภคส่วนใหญ่สนใจเลือกซื้อสินค้าประเภทของใช้ภายในบ้าน เช่น สบู่ แป้ง ยาสีฟัน จํานวนเงินใช้จ่ายซื้อสินค้า ต่ํากว่า 100 บาท มี
ความถี่ในการเลือกซื้อสินค้า 1-3 ครั้งต่อสัปดาห์ เลือกซื้อสินค้าในช่วงเวลา 18.01-22.00 น. มีเหตุจูงใจ ในการเลือกซื้อสินค้าคือทําเลที่ตั้งสะดวก
อยู่ใกล้ มีวัตถุประสงค์ในการซื้อสินค้ามาเพื่อใช้เอง
ผู้บ ริโภคส่วนใหญ่มีระดับการการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์และบริการร้านค้าปลีกขนาดเล็ก โดยปัจจัย ด้านราคาเป็นอันดับแรก รองลงมา
ปัจจัยด้านทําเลที่ตั้ง ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจัยการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า ปัจจัยการบริหารพนักงาน ปัจจัยด้านการตกแต่ง-จัดแสดงร้านค้า
และปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด ตามลําดับ ส่วนปัจจัยด้านการบริหารสินค้าคงคลังที่มีค่าเฉลี่ยต่ําที่สุด
ผู้บริโภคมีความต้องการในด้านการบริการที่เป็นเลิศ รวมถึงการจัดหา สอบถามความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ควรหาสินค้าที่มี
คุณภาพและเพิ่มความหลากหลายในตัวสินค้า ขนาด ยี่ห้อ รูปแบบ และการตรวจสอบสินค้าที่เก่า หมดอายุตลอดเวลา การกําหนดราคาให้ต่ําๆ
เพื่อดึง ดูดใจลูกค้า ควรติดป้ายแสดงสิน ค้าทุกชนิด บ่ง บอกราคาอย่างชัดเจน การจัดสินค้า ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยและแสงสว่างภายในร้านค้า
การวางสินค้า ออกเป็นหมวดหมู่ หยิบ จับ ง่า ยไม่มีฝุ่นละออง ดูแลร้านค้า ให้สะอาดอยู่เ สมอ ควรมีสิ่งกระตุ้นจูง ใจให้ลูกค้าอยากซื้ออยากใช้ม าก
ยิ่งขึ้น เช่น ให้ส่วนลดเวลาซื้อจํานวนมากๆ แจกของแถมในช่วงเทศกาล เช่น ปีใหม่แจกปฏิทิน การสร้างอัธยาศัยที่ดีกับลูกค้า การพูดจาที่สุภาพ
อ่อนน้อม เป็นกันเอง รับฟังข้อเสนอแนะต่างๆ การมีส่วนร่วมกับชุมชน เช่น การสนับสนุนการจัดงาน การร่วมทําบุญบริจาคต่างๆ
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บทคัดย่อ
การวิ จั ยครั้ งนี้ มี วั ตถุ ประสงค์ เพื่ อศึ กษารู ปแบบการบริ หารจั ดการสถาบั นอุ ดมศึ กษาในประเทศไทยในปั จจุ บั น โดยใช้ วิ ธี การวิ จั ยเอกสาร
(Documentary research) และการศึกษาข้อมูลเชิงประจักษ์จากกลุ่มตัวอย่างสถาบันอุดมศึกษา จํานวน 16 แห่ง ที่ได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive
sampling) ร่วมกับการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อตรวจสอบและยืนยันรูปแบบการบริหารจัดการสถาบันอุดมศึกษา ผลการศึกษา พบว่า รูปแบบการบริหาร
จัดการสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยที่ประมวลได้มี 7 รูปแบบ ได้แก่ สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ สถาบันอุดมศึกษาในกํากับของรัฐ สถาบันอุดมศึกษาเอกชน
สถาบันอุดมศึกษาที่เน้นการเรียนการสอน สถาบันอุดมศึกษาที่เน้นวิจัย สถาบันอุดมศึกษาเพื่อชุมชน และสถาบันอุดมศึกษาแบบบรรษัท
คําสําคัญ: รูปแบบ การบริหารจัดการสถาบันอุดมศึกษา

Abstract
The objective of this research was an exploration of higher education administration model in case Thailand universities. This
research was Documentary research. The findings were 7 models of higher education administration as Government University Model,
Autonomous University Model, Non-government University Model, Teaching University Model, Research University Model, Urban
University Model, and Corporate University Model.
Keywords: Model, Higher education administration

1. บทนํา
แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 กําหนดวิสัยทัศน์เพื่อมุ่งพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา กล่าวคือ “อุดมศึกษาเป็นแหล่งองค์ความรู้และ
พัฒนากาลังคนระดับสูงที่มีคุณภาพเพื่อการพัฒนาชาติอย่างยั่งยืน สร้างสังคมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ.
2555-2559) บนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีบทบาทสูงในประชาคมอาเซียนและมุ่งสู่คุณภาพอุดมศึกษาระดับนานาชาติ” เพื่อให้สอดรับกับ
สถานการณ์ที่ประเทศไทยอยู่ในช่วงเวลาที่ต้องเผชิญกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เทคโนโลยีพลังงานและสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
และปรับตัวเข้าสู่เศรษฐกิจโลก การรวมกลุ่มเศรษฐกิจภายใต้กรอบการค้าเสรีของอาเซียนกับจีน ญี่ปุ่น และอินเดีย รวมถึงการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกที่ส่งผล
ต่อความเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย โดยเฉพาะการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุและการจัดการศึกษาที่เน้นคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะคุณภาพบัณฑิต ดังนั้นการพัฒนา
สถาบันอุดมศึกษาไทยในช่วงปี พ.ศ. 2555 - 2559 จึงมุ่งเป็นแหล่งความรู้ที่ตอบสนองการแก้ไขปัญหาวิกฤติ และการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตให้สามารถแข่งขันได้
ในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกบนพื้นฐานการพัฒนาที่ยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยให้ความสําคัญกับการพัฒนาคนให้มีศักยภาพตรงตาม
ความต้องการของตลาดแรงงานและมีความเป็นมืออาชีพสูง (สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2554)
การปฏิรูปการอุดมศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ส่งผลให้รูปแบบการบริหารจัดการสถาบันอุดมศึกษามีการเปลี่ยนแปลง
ไปให้เหมาะสมกับบริบททางสังคมวัฒนธรรมที่เปลี่ยนไป เห็นได้ชัดจากแนวปฏิบัติเชิงนโยบายและแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี (พ.ศ. 2533-2547) ของ
หน่วยงานกํากับสถาบันอุดมศึกษาตั้งแต่ พ.ศ. 2533 และกําหนดกรอบแผนระยะยาว ฉบับที่ 2 ต่อเนื่องถึงปัจจุบัน (พ.ศ. 2551-2565) (สํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา, 2551) กําหนดให้มีรูปแบบการบริหารจัดการสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในลักษณะที่ไม่เป็นหน่วยราชการ ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมการ
บริหารจัดการสถาบันอุดมศึกษารูปแบบต่างๆ ที่เหมาะสมตามเอกลักษณ์ของแต่ละสถาบันและให้ความสําคัญกับการบริหารจัดการภายในสถาบันอุดมศึกษา การ
ดําเนินงานเพื่อการพัฒนาบัณฑิตที่พึงประสงค์สอดรับกับอัตลักษณ์ของสถาบันและความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต รวมถึงความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่เจริญ
รุดหน้าอย่างรวดเร็ว ด้วยพัฒนาการการบริหารจัดการสถาบันอุดมศึกษาที่มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบ โครงสร้าง รวมถึงวิธีการต่างๆ เพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์ของ
แต่ละสถาบันอย่างต่อเนื่อง ผู้วิจัยจึงเห็นสมควรศึกษารูปแบบการบริหารจัดการสถาบันอุดมศึกษาเพื่อทําความเข้าใจและทราบถึงข้อมูลพื้นฐานเพื่อนําไปใช้
พัฒนาสถาบันอุดมศึกษาในอนาคตต่อไป

2. วิธีการศึกษา
การศึ กษารู ปแบบการบริ หารจั ดการสถาบั นอุ ดมศึ กษาครั้ งนี้ มี วั ตถุ ประสงค์ เพื่ อศึ กษารู ปแบบการบริ หารจั ดการสถาบั นอุ ดมศึ กษาของ
สถาบันอุดมศึกษาทั้งภาครัฐบาลและเอกชนในประเทศไทยปัจจุบัน การวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษาเชิงเอกสาร (Documentary research) จากข้อมูลเชิง
ประจักษ์ที่เผยแพร่ต่อสาธารณะและสามารถเข้าถึงได้ ทั้งในรูปแบบของเอกสาร แผ่ นพั บ และสื่อออนไลน์เพื่ อการสื่ อสารองค์ การ จากกลุ่มตัวอย่ าง
สถาบันอุดมศึกษาทั้งภาครัฐบาลและเอกชนที่ได้จากการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) จากกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา ได้แก่ กลุ่ม
มหาวิทยาลัยวิจัย กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ กลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล และกลุ่มมหาวิทยาลัยเอกชน จํานวน 16 แห่ง และการสัมภาษณ์
ผู้ ทรงคุ ณวุ ฒิ เพื่ อตรวจสอบและยื นยั นรู ปแบบการบริ หารจั ดการสถาบั นอุ ดมศึ กษา ทั้ งนี้ ผู้ วิ จั ยได้ ดํ าเนิ นการวิ จั ยศึ กษารู ปแบบการบริ หารจั ดการ
สถาบันอุดมศึกษาตามกรอบแนวคิดทฤษฎีระบบ (System theory) ดังนี้
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ปัจจัยนําเข้า

กระบวนการ

1. ศึกษาแนวคิด/ทฤษฎีการบริหาร
จัดการสถาบันอุดมศึกษาทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ (เกษม วัฒนชัย, 2542;
Bolton, 2000 ; Schuller, 1995)
2. ศึกษาข้อมูลเชิงประจักษ์จาก
เ อ ก ส า ร แ ผ่ น พั บ แ ล ะ เ ว ป ไ ซ ต์
สถาบันอุดมศึกษาทั้งภาครัฐบาลและ
เอกชน และสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศีกษา (สกอ.)

1. วิเคราะห์และกําหนด
รู ป แบบสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาโดย
เน้ น การบริ ห ารจั ด การเป็ น ตั ว
หลักสําคัญ
2. สัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ/
ผู้ เ ชี่ ย วชาญ/ผู้ บ ริ ห ารระดั บ
หน่วยงานของสถาบันอุดมศึกษา
ทั้ ง ภาครั ฐ บาลและเอกชนเพื่ อ
ตรวจสอบและยืนยันรูปแบบและ
องค์ประกอบการบริหารจัดการ
สถาบันอุดมศึกษา
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ผลลัพธ์

รู ป แ บ บ บ ริ ห า ร
จัดการสถาบันอุดมศึกษาใน
ประเทศไทย

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

3. ผลการศึกษาและอภิปรายผล
ผลการศึกษาและวิเคราะห์เอกสารทั้งในประเทศและต่างประเทศ ประมวลรูปแบบการบริหารจัดการสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยได้ 7 รูปแบบ
โดยจําแนกตามรูปแบบและลักษณะสําคัญของแต่ละรูปแบบ ดังปรากฏตามตารางด้านล่าง

ตารางที่ 1 รูปแบบและลักษณะสําคัญของรูปแบบการบริหารจัดการสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย
ที่
1.

รูปแบบ
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ

2.

สถาบันอุดมศึกษาในกํากับของรัฐ

3.

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน

4.

สถาบันอุดมศึกษาที่เน้นการเรียนการสอน

5.

สถาบันอุดมศึกษาที่เน้นวิจัย

6.

สถาบันอุดมศึกษาเพื่อชุมชน

7.

สถาบันอุดมศึกษาแบบบรรษัท

ลักษณะสําคัญ
- มีพระราชบัญญัติของสถาบันเอง
- สภามหาวิทยาลัยเป็นองค์กรสูงสุดในการบริหาร
- อธิการบดีรับผิดชอบงานบริหารของมหาวิทยาลัย คณะ/สถาบัน
- ที่ประชุมคณบดีและสภาคณาจารย์เป็นองค์กรที่ปรึกษาด้านการบริหารจัดการ
- เป็นนิติบุคคลภายใต้การกํากับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
- มีอิสระในการบริหารจัดการให้สอดคล้องกับภารกิจของสถาบัน
- มีระบบการเงินที่คล่องตัวภายหลังได้รับเงินอุดหนุนจากภาครัฐบาล
- มีกระบวนการกํากับดูแลผลการปฏิบัติงานเป็นระบบและชัดเจน
- ก่อตัง้ และดําเนินการตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยเอกชน พ.ศ. 2512
- มีคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเอกชนบริหารและควบคุมดูแลกิจการโดยทั่วไป
- เน้นการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีมากกว่าหรือเท่ากับบัณฑิตศึกษา
- นโยบายมุ่งการผลิตบัณฑิตที่สอดคล้องกับตลาดแรงงาน
- มักไม่มุ่งเน้นการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่
- เน้นการวิจัยมากกว่าการจัดการเรียนการสอน
- เน้นการจัดการศึกษาบัณฑิตศึกษามากกว่าระดับปริญญาตรี
- ทิศทางการบริหารจัดการและนโยบายมุ่งพัฒนางานวิจัยเป็นหลัก
- มีศักยภาพในการพัฒนาผลผลิตวิจัยและการหาเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยทั้ง
ในประเทศและต่างประเทศ
- ลักษณะการบริหารจัดการมุ่งเน้นตอบสนองความต้องการของชุมชนที่เป็นสถานที่ตั้ง
- เน้นสร้างความสมดุลระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับชุมชน
- การบริหารจัดการเน้นอาศัยประสบการณ์ของภาคเอกชนในรูปของบรรษัทเชิงพาณิชย์
- เน้นพัฒนาบัณฑิตตามความสามารถและประสบการณ์ของภาคเอกชนเป็นสําคัญและ
มุ่งเป้าหมายเชิงธุรกิจเป็นหลัก
- เน้นวัฒนธรรมบรรษัท และสร้างสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้เชิงธุรกิจ
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จากตารางที่ 1 ผลการศึกษารูปแบบการบริหารจัดการสถาบันอุดมศึก ษาในประเทศไทย พบว่า แบ่ง ได้เ ป็น 7 รูปแบบและมีลัก ษณะ
สําคัญ ของแต่ละรูป แบบ หากการสัม ภาษณ์ผู้ท รงคุณ วุฒิแ ละผู้เ ชี่ย วชาญด้านการบริหารจัด การสถาบันอุด มศึก ษาเห็น สอดคล้องตามข้อค้น พบ
และให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมว่า สถาบันอุดมศึกษาส่วนใหญ่มักมีรูปแบบการบริหารจัดการผสมผสานกัน โดยเลือกจุด เด่น ของรูป แบบต่า งๆ มาใช้
ร่วมกันในการบริหารจัดการเพื่อให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงทางสังคมวัฒนธรรม และต่างเห็นพ้องว่า ในอนาคตอาจมีรูปแบบการบริหารจัดการ
ที่มุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยี (Technology-based University) เพื่อลดต้นทุนที่เกิดขึ้นจากการจัดการเรียนการสอนในปัจจุบันเป็นสําคัญ
ทั้ง นี้ รูป แบบการบริห ารจัด การสถาบัน อุด มศึก ษามัก ถูก กํา หนดขึ้น ให้ส อดคล้อ งตามภารกิจ หลัก ของแต่ล ะสถาบัน อุด มศึก ษา โดย
เกษม วัฒ นชัย (2542) กล่า วว่า รูป แบบการบริห ารจัด การที่เ หมาะสมต้อ งเป็น การบริห ารจัด การที่ก่อ ให้เ กิด ความคล่อ งตัว ในการบริห าร
สถาบัน (Institutional autonomy) รวมถึง ต้องมีค วามเป็นสากล โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ทั้งจากการตรวจสอบภายในและภายนอก
นอกจากนี้ รูป แบบการบริห ารจัด การต้อ งมุ่ง สร้า งเสรีภ าพด้า นวิช าการ (Academic freedom) คือ การให้อิส ระแก่นัก วิช าการใน
สถาบันอุดมศึกษาสามารถค้นคว้าหาองค์ความรู้ตามความสนใจและเผยแพร่องค์ความรู้นั้นได้อย่างอิสระบนฐานความรับผิดชอบทางวิชาการ

4. สรุปผล
ผลการศึก ษาเอกสารทํ า ให้ท ราบว่า รูป แบบการบริห ารจัด การสถาบัน อุด มศึก ษาในประเทศไทยได้ 7
รูป แบบ ได้แ ก่
สถาบัน อุด มศึก ษาของรัฐ สถาบัน อุด มศึก ษาในกํ า กับ ของรัฐ สถาบัน อุด มศึก ษาเอกชน สถาบัน อุด มศึก ษาที ่เ น้น การเรีย นการสอน
สถาบัน อุด มศึก ษาที่เ น้น วิจัย สถาบัน อุด มศึก ษาเพื่อ ชุม ชน และสถาบัน อุด มศึก ษาแบบบรรษัท โดยแต่ล ะรูป แบบมีลัก ษณะสํา คัญ แตกต่า งกัน
ออกไปตามภารกิจของสถาบันเป็นหลัก อย่างไรก็ตาม ผลจากการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่เห็นพ้องว่า การบริหารจัดการ
สถาบัน อุด มศึก ษาควรคํา นึง ถึง ความเหมาะสมและควรคัด สรรจุด เด่น ของแต่ล ะรูป แบบการบริห ารจัด การมาปรับ ใช้กับ การบริห ารจัด การ
สถาบันอุดมศึกษาหรือหน่วยงานภายในตามความเหมาะสมและมุ่งเน้นประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป

5. เอกสารอ้างอิง
เกษม วัฒนชัย. 2542. การอุดมศึกษาในคริสต์ศตวรรษที่ 21. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ : กรุงเทพฯ.
คณะกรรมการการอุดมศึกษา, สํานักงาน. 2551. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบั บที่ 2 (พ.ศ. 2551 - 2565).
โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลั ย : กรุงเทพ.
คณะกรรมการการอุดมศึกษา, สํานักงาน. 2551. แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2551 - 2554)
[ออนไลน์]. แหล่ง ที่มา: http://www.mua.go.th.
Bolton, A. 2000. Managing the Academic Unit. Graphicraft : Hong Kong.
Schuller, T. 1995. The Changing University. Open University Press : Buckingham.

183

การประชุมสัมมนาทางวิชาการ มทร.ตะวันออก มรภ.กลุ่มศรีอยุธยา และราชนครินทร์วิชาการและวิจัย

วันที่ 14-16 พฤษภาคม 2557

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าทางอินเตอร์เน็ตของผู้หญิงในจังหวัดอุดรธานี
Factors Affecting the Female’s Decisions Purchasing Goods on Internet in Udonthani Province
1

สมจิตร พิมพ์ศรี1 ยุพดี ทองโคตร1 และ อดุลย์ บัวปัด2
Somjit Pimsri1, Yoopadee1 and Adul Beaupud2

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี 2ประเภทวิชาอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีราชธานี
E-mail: yupadeet@hotmail.com Tel. 086-715-2715

บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึง ปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยของส่วนประสมทางการตลาด ปัจจัยด้านพฤติกรรมศาสตร์ที่มีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินซื้อสินค้าของผู้หญิงในจังหวัดอุดรธานี โดยใช้แบบสอบถามสําหรับเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้บริโภคเพศหญิงในจังหวัดอุดรธานี ที่ซื้อ
สินค้าผ่านทางอินเตอร์เน็ต จํานวน 400 คน ผลการวิเคราะห์พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลด้านอายุที่แตกต่างกัน มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าทาง
อินเตอร์เน็ตของผู้หญิงในจังหวัดอุดรธานี แต่ด้านอาชีพ รายได้ต่อเดือน ระดับการศึกษา และสถานภาพการสมรสที่แตกต่างกัน ไม่มีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจซื้อสินค้าอินเตอร์เน็ตของผู้หญิงในจังหวัดอุดรธานีแตกต่างกัน พฤติกรรมการใช้อินเตอร์เน็ตด้านวัตถุประสงค์หลักในการใช้อินเตอร์เน็ตที่
แตกต่างกัน มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าทางอินเตอร์เน็ตของผู้หญิงในจังหวัดอุดรธานีแตกต่างกัน แต่ด้านสถานที่ที่ใช้อินเตอร์เน็ตบ่อยที่สุด ความถี่
ในการใช้งานอินเตอร์เน็ต และระยะเวลาในการใช้อินเตอร์เน็ตต่อครั้งที่แตกต่างกัน ไม่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าทางอินเตอร์เน็ตของผู้หญิงใน
จังหวัดอุ ดรธานี แตกต่ างกั น ทุกส่ วนประสมทางการตลาด ประกอบด้ วยด้ านสิ นค้า ราคา สถานที่ จัดจํ าหน่ าย ส่ งเสริมการตลาด ที่แตกต่างกั น มี
ความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อสินค้าทางอินเตอร์เน็ตของผู้หญิงในจังหวัดอุดรธานีแตกต่างกัน ทั้งนี้ ส่วนประสมทางการตลาดด้านสินค้ามีความสัมพันธ์
กับปัจจัยต่างๆ ในระดับมากที่สุด
คําสําคัญ : เครือข่ายอินเตอร์เน็ต การตัดสินใจซื้อ

Abstract
The aim of this research were to study personal factors, factors of marketing mix, consumer behavior factor influencing the
decision to purchase goods of female consumer on internet in Udonthani province. It used questionnaire with group of 400 female
consumers in Udonthani Province who bought goods on internet. It disclosed age and main objective in using the internet can
influence the purchasing decision but career, monthly income, education, marital status place in using internet, grequency in using
internet, and duration in using internet per times did not influence it. All factors of marketing factors (4Ps) and relating others had
relationship with the purchasing decision, finally, product factors had relationship with other marketing and other factorys.
Keywords: Internet network, Purchasing decision making

1. บทนํา
โลกยุคการสื่อสารไร้พรมแดนในปัจจุบัน คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศมีบทบาทในชีวิตประจําวัน สามารถฝากถอนเงินผ่านระบบ ATM
การซื้อตั๋วหนังผ่านระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือจับจ่ายสินค้าบนอินเทอร์เน็ต ระบบการจัดการสํานักงานยุคใหม่ที่นําเอาคอมพิวเตอร์มาใช้เสมือนเป็น
สํานักงานอัตโนมัติ ประกอบกับเทคโนโลยีของการสื่อสารและโทรคมนาคมที่ขยายตัวมากยิ่งขึ้น บทบาทการใช้งานของคอมพิวเตอร์จึงได้รับความนิยมเพิ่ม
มากขึ้น มีการติดต่อแลกเปลี่ยนข้อมูลกันมากยิ่งขึ้น มีการเริ่มใช้อินเทอร์เน็ตกันอย่างแพร่หลาย (วิโรจน์และสุพรรษา, 2552)
ความก้าวหน้าและความเป็นที่นิยมของเทคโนโลยีและอินเตอร์เน็ตทําให้ตลาดการค้าอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic commerce) หรือ อีคอมเมิร์ซ
(E-commerce) ของโลกเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว การซื้อสินค้าและบริการผ่านอินเตอร์เน็ต (Online shopping) เป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายทั่วโลก แม้แต่
ประเทศไทยมีผู้ที่เคยซื้อสินค้าหรือบริการออนไลน์ถึง 61% ของผู้ใช้อินเตอร์เน็ต เพิ่มขึ้น 27% จากผลสํารวจในปี 2005 จากผลสํารวจพฤติกรรมการซื้อ
สินค้าและบริการผ่านโซเชียลมีเดีย ปี 2556 คิดเป็นร้อยละ 21.8 จากผู้ใช้อินเตอร์เน็ต โดยประเภทสินค้าที่เป็นที่นิยมซื้อบนอินเตอร์เน็ตมากที่สุดคือ กลุ่ม
แฟชั่นรองเท้า กระเป๋า 34.7% รองลงมาคืออุปกรณ์ไอที คอมพิวเตอร์ 31.3% และเครื่องสําอาง 16.7% (สํานักพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์, 2556) มี
ความสอดคล้องในด้านความต้องการใช้อินเทอร์เน็ตและการซื้อสินค้าหรือบริการออนไลน์ที่เพิ่มสูงขึ้นทําให้จํานวนผู้ใช้อินเตอร์เน็ตมีนัยสําคัญมากพอ
สําหรับภาคธุรกิจที่จะผลิตสารสนเทศ รวมถึงการทําการตลาดเพื่อตอบสนองกลุ่มเป้าหมายเป็นจํานวนมาก ส่งผลทําให้เกิดการขยายตัวของธุรกิจที่
เกี่ยวเนื่องบนอินเตอร์เน็ต ซึ่งรวมถึงการขยายตัวของข้อมูลหรือเนื้อหาดิจิตอลต่างๆ บนอินเตอร์เน็ตที่เพิ่มขึ้นทําให้การประกอบธุรกิจโดยเฉพาะธุรกิจบน
อินเทอร์เน็ตเป็นช่องทางการตลาดขนาดใหญ่ ไร้พรมแดน สามารถเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมายได้โดยตรงอย่างรวดเร็ว ไร้ขีดจํากัดของเรื่องเวลาและ
สถานที่ ทําให้ธุรกิจออนไลน์ยังคงมีแนวโน้มเติบโตที่ดีต่อไป
ผู้บริโภคเพศหญิงมีแนวโน้มของพฤติกรรมการซื้อสินค้าและบริการรวมถึงการสั่งซื้อสินค้าที่วางจําหน่ายบนอินเตอร์เน็ต คณะผู้วิจัยมีความสนใจ
จะพิจารณาดําเนินธุรกิจจําหน่ายสินค้าผ่านทางอินเตอร์เน็ต จึงตัดสินใจเลือกทําการศึกษาปัจจัยต่างๆ ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคล(Personal factors) ปัจจัย
ด้านพฤติกรรมการใช้อินเตอร์เน็ต (Consumer behavior factor) ปัจจัยของส่วนผสมทางการตลาด (Market mix:4Ps) ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ
สินค้าทางอินเตอร์เน็ตของผู้หญิง ในจังหวัดอุดรธานี โดยคาดหวังว่าจะได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการตัดสินใจเลือกลงทุนและกําหนดแนวทางดําเนิน
ธุรกิจบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้อย่างเหมาะสม
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาถึงความแตกต่างของปัจจัยส่วนบุคคล ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าทางอินเตอร์เน็ตของผู้หญิงในจังหวัดอุดรธานี
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2. เพื่อศึกษาถึงความแตกต่างของพฤติกรรมการใช้อินเตอร์เน็ตของผู้หญิงในจังหวัดอุดรธานี ที่มีต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าทางอินเตอร์เน็ต
3. เพื่อศึกษาปัจจัยของส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าทางอินเตอร์เน็ตของผู้หญิงในจังหวัดอุดรธานี
ขอบเขตการวิจัย
1. การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey research) โดยทําการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive research) เพื่อมุ่งศึกษาปัจจัยต่างๆ ที่มีอิทธิพล
ต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าทางอินเตอร์เน็ตของผู้หญิงในจังหวัดอุดรธานี
2. ประชากรที่ในการศึกษาได้แก่ประชากรเป็นกลุ่มบริโภคเพศหญิง อาศัยอยู่ในจังหวัดอุดรธานี และมีประสบการณ์การใช้อินเตอร์เน็ตและซื้อสินค้าทาง
อินเตอร์มาก่อนซึ่งไม่ทราบจํานวนที่ชัดเจน
3. กลุ่มตัวอย่างจํานวน 400 คน โดยใช้ตารางกําหนดตัวอย่างของทาโร ยามาเน่ ที่ระดับความคลาดเคลื่อน 0.05 (ธีรวุฒิ, 2546) ทําการสุ่มตัวอย่างแบบ
บังเอิญ (Accidental sampling method) ระหว่างเดือนธันวาคม 2555 ถึง เดือนมกราคม 2556
กรอบแนวคิดในการวิจัย
กรอบแนวคิดในการวิจัย เรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านทางอินเตอร์เน็ตของผู้หญิงในจังหวัดอุดรธานี ดังนี้
ตัวแปรอิสระ
ปัจจัยส่วนบุคคล
พฤติกรรมการใช้อินเตอร์เน็ต
ส่วนประสมทางการตลาด

ตัวแปรตาม
การตัดสินใจซื้อสินค้าทางอินเตอร์เน็ต

รูปที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
สมมติฐานการวิจัย
1. ปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่างกัน มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าทางอินเตอร์เน็ตของผู้หญิงในจังหวัดอุดรธานี แตกต่างกัน
2. พฤติกรรมการใช้อินเตอร์เน็ตที่แตกต่างกัน มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าทางอินเตอร์เน็ตของผู้หญิงในจังหวัดอุดรธานีแตกต่างกัน
3. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดประกอบด้วย Product price place promotion (4P) ที่แตกต่างกันมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อสินค้า
ทางอินเตอร์เน็ตของผู้หญิงในจังหวัดอุดรธานีแตกต่างกัน
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. เพื่อทราบและเข้าใจถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าทางอินเตอร์เน็ตของผู้หญิงในจังหวัดอุดรธานี
2. เพื่อเป็นข้อมูลให้กับผู้ประกอบการในการตัดสินใจที่จะทําธุรกิจด้านการขายสินค้าทางอินเตอร์เน็ตให้กับผู้หญิงในจังหวัดอุดรธานี
3. เพื่อนําผลที่ได้จากการศึกษาไปวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด ให้ตรงกับความต้องการของผู้หญิงในจังหวัดอุดรธานีที่ซื้อสินค้าผ่านทางอินเตอร์เน็ต

2. วิธีการศึกษา
1. ข้อมูลเชิงคุณภาพ (Quantitative data) ศึกษาจากตํารา เอกสารเชิงวิชาการ เอกสารข้อมูลจากเว็บไซด์จากงานวิจัย และจากการสนทนากับผู้รู้
ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง และนําข้อมูลที่ได้รับมาสังเคราะห์เพื่อให้ได้ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าทางอินเตอร์เน็ตของ
ผู้หญิงในจังหวัดอุดรธานี ในประเด็นต่างๆ เช่น ปัจจัยส่วนบุคคล พฤติกรรมการใช้อินเตอร์เน็ต ส่วนประสมทางการตลาด เป็นต้น
2. ข้อมูลเชิงปริมาณ (Qualitative data) นําข้อมูลเชิงคุณภาพมาสังเคราะห์เพื่อสร้างเครื่องมือในการวิจัยได้แก่ แบบสอบถาม จํานวน 1 ชุด
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ขอ้ มูล
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือแบบสอบถามที่คณะผู้วิจัยสร้างขึ้นจากการศึกษาค้นคว้าแนวคิดจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง นํา
แบบสอบถามให้ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาของมหาวิทยาลัยราชธานีพิจารณาความตรงของเนื้อหา (Content validity) และทําการวิเคราะห์แบบสอบถามหาค่า
ความเชื่อมั่น (Reliability) ด้วยค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha-coefficient) ได้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา = 0.86 การเก็บข้อมูลเชิงสํารวจ (Survey research)
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) ชนิดคําถามเป็นชนิดปลายปิด (Close end) โดยกําหนดคําตอบไว้เป็นแบบ
เลือกคําตอบ(Multiple choices and check list) เพื่อให้ทราบถึงพฤติกรรมและอิทธิพลต่อการซื้อสินค้าผ่านอินเทอร์เน็ตของผู้หญิงในจังหวัดอุดรธานี โดย
แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามที่มีลักษณะมีคําตอบให้เลือกตอบ เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลได้แก่ อายุ อาชีพ รายได้ต่อเดือน ระดับ
การศึกษาและ สถานภาพสมรส พร้อมทั้งสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้อินเตอร์เน็ต ได้แก่ สถานที่ใช้อินเตอร์เน็ต ความถี่ในการใช้งานอินเตอร์เน็ต
ระยะเวลาในการใช้อินเตอร์เน็ตและวัตถุประสงค์หลักในการใช้อินเตอร์เน็ตใช้สถิติแจกแจงความถี่ในรูปร้อยละ
ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามที่มีลักษณะมีคําตอบให้เลือกตอบ เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้อินเตอร์เน็ต ได้แก่ สถานที่ใช้อินเตอร์เน็ต ความถี่
ในการใช้งานอินเตอร์เน็ต ระยะเวลาในการใช้อินเตอร์เน็ตและวัตถุประสงค์หลักในการใช้อินเตอร์เน็ตใช้สถิติแจกแจงความถี่ในรูปร้อยละ

185

การประชุมสัมมนาทางวิชาการ มทร.ตะวันออก มรภ.กลุ่มศรีอยุธยา และราชนครินทร์วิชาการและวิจัย

วันที่ 14-16 พฤษภาคม 2557

ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามที่มีลักษณะมีคําตอบให้เลือกตอบ เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการวิเคราะห์ส่วนประสมทางการตลาด และการตัดสินซ้อสินค้า
ทางอินเตอร์เน็ต โดยใช้สถิติแจกแจงความถี่ ในรูปค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ประกอบกันโดยแบ่งระดับความคิดเห็นเป็น 10 ช่วง โดยกําหนดคะแนน
หลักไว้ 3 จุด ประกอบด้วย 10 หมายถึง เห็นด้วยมากที่สุด 5 หมายถึง เห็นด้วยปานกลาง และ 0 หมายถึงไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง
การทดสอบสมมติฐานใช้การวิเคราะห์สถิติอนุมาน ประกอบด้วย One-way ANOVA หรือ F-test เพื่อทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับ
การตัดสินใจการซื้อสินค้าทางอินเตอร์เน็ตและความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการใช้อินเตอร์เน็ตกับการตัดสินใจการซื้อสินค้าทางอินเตอร์เน็ต และ Multiple
regression analysis (MRA) เพื่อทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประสมทางการตลาดกับการตัดสินใจการซื้อสินค้าทางอินเตอร์เน็ต

3. ผลการศึกษา
ผลการศึกษาความแตกต่างของปัจจัยส่วนบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าทางอินเตอร์เน็ตของผู้หญิงในจังหวัดอุดรธานี ซึ่งเมื่อแปลงเป็น
คําถามวิจัย ว่าปัจจัยส่วนบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าทางอินเตอร์เน็ตของผู้หญิงในจังหวัดอุดรธานี เป็นอย่างไรซึ่งคําถามประกอบด้วย
อายุ อาชีพ รายได้ต่อเดือน ระดับการศึกษา สถานภาพการสมรส พบว่า จากผู้หญิงในจังหวัดอุดรธานี จํานวน 400 คน มีรายละเอียดดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคล
ข้อมูลด้าน
ขนาดกลุ่มตัวอย่าง
อายุ
อาชีพ
รายได้ต่อเดือน
ระดับการศึกษา
สถานภาพสมรส

ค่านัยสําคัญ

เป็นไปตามสมมติฐาน

0.003
0.829
0.592
0.085
0.150

√

ไม่เป็นไปตามสมมติฐาน

กลุ่มผู้บริโภคเพศหญิงในจังหวัดอุดรธานี
400 คน
ระหว่าง 31-40 ปี (ร้อยละ50.25)
พนักงานบริษัทเอกชน (ร้อยละ 83.25)
20,001-25,000 บาท (ร้อยละ 35.00)
ปริญญาตรี (ร้อยละ 77.00)
โสด (ร้อยละ 76.50)

√
√
√
√

จากวัตถุประสงค์ ข้อที่ 2 เพื่อศึกษาถึงความแตกต่างของพฤติกรรมการใช้อินเตอร์เน็ตของผู้หญิงในจังหวัดอุดรธานี ที่มีต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าทาง
อินเตอร์เน็ต ซึ่งเมื่อแปลงเป็นคําถามวิจัย ว่าพฤติกรรมการใช้อินเตอร์เน็ตของผู้หญิงในจังหวัดอุดรธานี เป็นอย่างไร ซึ่งคําถาม ประกอบด้วย สถานที่ที่ใช้
อินเตอร์เน็ตบ่อยที่สุด ความถี่ในการใช้งานอินเตอร์เน็ต ระยะเวลาในการใช้อินเตอร์เน็ตต่อครั้ง วัตถุประสงค์หลักในการใช้อินเตอร์เน็ต พบว่า จากกลุ่ม
ผู้บริโภคหญิงในจังหวัดอุดรธานี จํานวน 400 คน มีรายละเอียด ดังตารางที่ 2

ตารางที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้อินเตอร์เน็ต
ข้อมูลด้าน
ขนาดกลุ่มตัวอย่าง
สถานทีท่ ี่ใช้อินเตอร์เน็ต
ความถี่ในการใช้งานอินเตอร์เน็ต
ระยะเวลาในการใช้อินเตอร์เน็ต
วัตถุประสงค์หลักในการใช้อินเตอร์เน็ต

ค่านัยสําคัญ
0.275
0.055
0.123
0.01

เป็นไปตามสมมติฐาน

ไม่เป็นไปตามสมมติฐาน
√
√
√

√

กลุ่มผู้บริโภคเพศหญิงในจังหวัดอุดรธานี
400 คน
ที่ทํางาน (ร้อยละ54.30)
ทุกวัน (ร้อยละ 80.00)
3-4ชั่วโมงต่อครั้ง (ร้อยละ 44.75)
เพื่อทํางาน (ร้อยละ 68.00)

จากวัตถุประสงค์ ข้อที่ 3 เพื่อศึกษาปัจจัยของส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าทางอินเตอร์เน็ตของผู้หญิงในจังหวัด
อุดรธานี ซึ่งเมื่อแปลงเป็นคําถามวิจัยว่าปัจจัยของส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าทางอินเตอร์เน็ตของผู้หญิงในจังหวัดอุดรธานี
เป็นอย่างไร ซึ่งคําถาม ประกอบด้วย สินค้า ราคา สถานที่จําหน่าย การส่งเสริมการตลาด พบว่า จากกลุ่มผู้บริโภคหญิงในจังหวัดอุดรธานี จํานวน 400
คน มีรายละเอียด ดังตารางที่ 3

ตารางที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาด
ข้อมูลด้าน
ขนาดกลุ่มตัวอย่าง
สินค้าที่แตกต่างกัน
ราคาที่แตกต่างกัน
สถานที่จําหน่ายทีแ่ ตกต่างกัน
การส่งเสริมการตลาดทีแ่ ตกต่างกัน

ค่านัยสําคัญ

เป็นไปตามสมมติฐาน

0.000
0.042
0.032
0.000

√
√
√
√

ไม่เป็นไปตามสมมติฐาน

กลุ่มผู้บริโภคเพศหญิงในจังหวัดอุดรธานี
400 คน
สินค้าที่ตรงกับความต้องการ (ค่าเฉลีย่ 8.72)
ราคาสินค้ามีความเหมาะสมกับคุณภาพ (ค่าเฉลี่ย 8.33)
ความสะดวกในการสั่งซือ้ สินค้า (ค่าเฉลี่ย 8.58)
การรับรู้ข่าวสารทางไปรษณียอ์ ิเล็กทรอนิกส์
(ค่าเฉลีย่ 8.14)

ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 31-40 ปี มีอาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชน มีรายได้ต่อเดือนระหว่าง 20,001-25,000 บาท
มีระดับการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า มีสถานภาพการสมรสโสด มีพฤติกรรมการใช้อินเตอร์เน็ต ในด้านสถานที่ใช้อินเตอร์เน็ตบ่อยที่สุดอยู่ในที่
ทํางาน ด้ านความถี่ในการใช้งานอินเตอร์เน็ ตเป็นทุกวั น ด้านระยะเวลาในการใช้อินเตอร์เน็ตระหว่าง 3-4 ชั่ วโมง ต่อครั้งด้านวัตถุประสงค์หลักในการใช้
อินเตอร์เน็ตเพื่อการทํางาน กลุ่มตัวอย่างให้ความสําคัญมากที่สุด คือเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดด้านสินค้ากับสินค้าตรงกับความต้องการ ด้านราคากับ
ราคาสินค้ามีความเหมาะสมกับคุณภาพ ด้านสถานที่จัดจําหน่ายกับความสะดวกในการสั่งซื้อสินค้า ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาดของศิริวรรณ
(2552) ได้กล่าวถึงแนวคิดส่วนประสมทางการตลาด (Marketing mix) ว่าเป็นตัวแปรทางการตลาดที่สามารถควบคุมได้ ซึ่งบริษัทจะต้องนํามาใช้รวมกันในการ
ตอบสนองต่อความต้องการของตลาดเป้าหมายซึ่งปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจัยด้านการกําหนดราคา ปัจจัยด้านช่องทางจัดจําหน่าย และปัจจัยด้านการส่งเสริมทาง
การตลาด จึงถือได้ว่าเป็นกลยุทธ์ที่สําคัญประการหนึ่งสําหรับธุรกิจในการใช้แข่งขันกับคู่แข่งได้
186
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ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลด้านอายุที่แตกต่างกันมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าทางอินเตอร์เน็ตของผู้หญิงในจังหวัด
อุดรธานี แต่ด้านอาชีพ รายได้ต่อเดือน ระดับการศึกษา และสถานภาพการสมรสที่แตกต่างกัน ไม่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าทางอินเตอร์เน็ต
ของผู้หญิงในจังหวัดอุดรธานีแตกต่างกัน ซึ่งมีความสอดคล้องกับผลงานวิจัยของนภัสวรรณ (2545) ที่ได้ทําการศึกษาความคิดเห็นของผู้บริโภคต่อการ
ซื้อตั๋วภาพยนตร์ทางอินเตอร์เน็ตจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ใช้อินเตอร์เน็ต พบว่า อายุ มีความคิดเห็นต่อการเลือกซื้อตั๋วภาพยนตร์ทางอินเตอร์เน็ต
แตกต่างกัน แต่สถานภาพสมรสของผู้บริโภคที่แตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการเลือกซื้อตั๋วภาพยนตร์ทางอินเตอร์เน็ตไม่แตกต่างกัน

4. สรุปผลการศึกษา
พฤติก รรมการใช้อ ิน เตอร์เ น็ต ด้า นวัต ถุป ระสงค์ห ลัก ในการใช้อ ิน เตอร์เ น็ต ที ่แ ตกต่า งกัน มีอ ิท ธิพ ลต่อ การตัด สิน ใจซื ้อ สิน ค้า ทาง
อินเตอร์เน็ตของผู้หญิงในจังหวัดอุดรธานี แตกต่างกันแต่ด้านสถานที่ที่ใช้อินเตอร์เน็ตบ่อยที่สุด ความถี่ในการใช้งานอินเตอร์เน็ต และระยะเวลาใน
การใช้อินเตอร์เน็ตต่อครั้งที่แตกต่างกันไม่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าทางอินเตอร์เน็ตของผู้หญิงในจังหวัดอุดรธานี แตกต่างกันนอกจากนี้
ทุกส่วนประสมทางการตลาด ประกอบด้วยด้านสินค้า ราคา สถานที่จัดจําหน่าย ส่งเสริมการตลาด มีค วามสัม พันธ์กับการตัดสินใจซื้อสิน ค้าทาง
อินเตอร์เน็ตของผู้หญิงในจังหวัดอุดรธานีแตกต่างกัน ทั้งนี้ ส่วนประสมทางการตลาดด้านสินค้ามีความสัมพันธ์กับปัจจัยต่างๆ ในระดับ มากที่สุด
ตามมาด้ว ยด้า นสถานที ่จัด จํ า หน่า ย ซึ่ง อาจมีส าเหตุม าจากสิน ค้า เป็น สิ ่ง พื้น ฐานและเป็น ที ่ม าของปัจ จัย อื ่น ๆ ที ่ผู้บ ริโ ภคที ่ใ ช้อิน เตอร์เ น็ต ให้
ความสํา คัญ มาเป็น อัน ดับ แรก และมัก ต้อ งเห็น และได้สัม ผัส หรือ ทดลองใช้ก่อ นตัด สิน ใจซื้อ กล่า วคือ หากมีก ารปรับ ปรุง หรือ พัฒ นาสิน ค้า หรือ
เปลี่ยนประเภทสินค้า ย่อมมีการกําหนดหรือปรับราคาใหม่ สถานที่จัดจําหน่ายและส่งเสริมการตลาดย่อมได้รับผลกระทบด้วยเช่นกัน โดยเฉพาะ
สถานที่จัดจําหน่ายซึ่งอาจมีอิทธิพลต่อตัวแปรอื่นมากด้วยเช่นกัน เนื่องจากความสัมพันธ์กันกับช่องทางการจําหน่ายบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
ข้อเสนอแนะ
การศึก ษาปัจ จัย ที่มีอิท ธิพ ลต่อการตัด สิน ใจซื้อ สิน ค้าทางอิน เตอร์เ น็ตของผู้ห ญิง ในจัง หวัดอุดรธานี ในครั้ง นี้ เป็น การศึก ษาถึง ปัจ จัย ส่ว น
บุค คลพฤติก รรมการใช้อ ิน เตอร์เ น็ต ส่ว นประสมทางการตลาดและปัจ จัย อื ่น ๆ ที ่เ กี ่ย วข้อ งที ่ม ีค วามสัม พัน ธ์ก ับ การตัด สิน ใจซื ้อ สิน ค้า ทาง
อินเตอร์เ น็ต ผลการศึกษามีส่วนช่วยยืน ยันว่าปัจจัย ส่วนบุคคล ซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานในการแบ่งตลาดและกําหนดกลุ่มเป้าหมาย เนื่องจากความ
แตกต่า งทางคุณ ลักษณะดัง กล่าวทําให้บุคคลต่างๆ มีค วามคิดเห็น ทัศ นคติหรือความชื่น ชอบที่แตกต่างกันโดยเฉพาะปัจจัยด้านอายุส่งผลทําให้
พฤติกรรมการบริโภคและการตัดสินใจซื้อสินค้าทางอินเตอร์เน็ต ทั้งนี้ รวมไปถึงประสิทธิภาพของส่วนประสมทางการตลาดและการสั่งซื้อสินค้าบน
เครือข่า ยอิน เตอร์เ น็ต ที่มีอิท ธิพลต่อ พฤติก รรมและการตัดสิน ใจซื้อสินค้า ทางอินเตอร์เ น็ต โดยอ้า งอิง จากผลการทดสอบสมมติฐ านที่พ บว่าทุก
ปัจจัยมีค วามสัมพัน ธ์กับการตัดสินใจซื้อสินค้าทางอิน เตอร์เ น็ตผู้ประกอบการต่า งๆ จึง ต้องให้ค วามสําคัญ กับ ปัจจัย ต่างๆ เหล่านี้เพื่อให้สามารถ
กําหนดแนวทางการดําเนินธุรกิจ ให้มีความน่าเชื่อถือและสอดคล้องกับความต้องการของตลาด
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บทคัดย่่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ คือ เพื่อออกแบบพัฒนาสินค้า ผลิตภัณฑ์ประเภทต่างๆ ให้กลุ่มชุมชนสะตอน และศึกษาความพึงพอใจของกลุ่มชุมชนสะ
ตอน เมื่อทําการลงพื้นที่เพื่อศึกษาสภาพปัญหา พบว่าแต่ละกลุ่มมีปัญหาและความต้องการแตกต่างกันออกไป ดังนี้ 1) กลุ่มพัฒนาอาชีพคลองขนุน ต้องการ
ให้พัฒนาบรรจุภัณฑ์คือ น้ํายาล้างจานสูตรธรรมชาติ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เน้นการปรับปรุงด้านรูปแบบ เป็นแบบง่ายๆ ใช้เทคโนโลยีในชุมชน ผลิตเองใน
ครัวเรือนได้ ดูแล้วทันสมัย มีราคา 100 - 300 บาท 2) กลุ่มเกษตรพอเพียง ต้องการให้พัฒนาตัวบรรจุภัณฑ์ สบู่จากสูตรธรรมชาติ บรรจุภัณฑ์ต้องสามารถ
ผลิตเองในครัวเรือนได้ สวยงาม และอาจพัฒนาต่อเป็นสินค้าหลักของกลุ่ม มีราคาก้อนละ 10-20 บาท 3) กลุ่มทรัพย์สมบูรณ์ออคิดส์ ต้องการให้จัดภูมิทัศน์
ของสถานที่จําหน่าย เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวชายแดน ณ ที่ตั้งของกลุ่ม เน้นการโชว์กล้วยไม้ เป็นลักษณะมีหน้าร้านและเดินท่องเที่ยวได้ ผลจากการ
วิจัย พบว่า กลุ่มชุมชนจะชอบลักษณะที่ตรงไปตรงมา สัญลักษณ์ชัดเจน การใช้งานชัดเจน และรูปทรงที่สะดุดตา ซึ่งงานวิจัยนี้จะเป็นจุดหนึ่งที่เริ่มผลักดัน
สินค้าที่มีคุณภาพของชาวบ้านให้มีรูปแบบที่น่าสนใจทันสมัย สร้างความน่าเชื่อถือ เพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ได้ ผลิตเองได้และพร้อมที่จะส่งเสริมให้เป็น OTOP
คือบรรจุภัณฑ์สบู่และบรรจุภัณฑ์น้ํายาล้างจาน รวมไปถึงกลุ่มทรัพย์สมบูรณ์ออคิดส์ ที่เสริมการปรับปรุงภูมิทัศน์จากสถานที่เพาะเลี้ยงกล้วยไม้และไม้ประดับ
เป็นจุดที่นักท่องเที่ยวสามารถแวะเพื่อเดินชมได้ และในด้านความพึงพอใจในผลงานการออกแบบ กลุ่มชมชนมีความพึงพอใจเท่ากับ 4.182 อยู่ในระดับดีมาก
คําสําคัญ : ออกแบบพัฒนาตราสินค้า ผลิตภัณฑ์ชุมชน ชุมชนสะตอน

Abstract
The objective of this research was to design and development the local product brand for Sa-ton community and studies the
satisfaction for Sa-ton handicraft product. The correct information in Sa-ton community from survey study case was 1)Klong Kanoon
working group requirement to package design of organic dishwashing liquid had a good for human and environment attach great
importance to design and be simple production with community or household, modernization and sale price were 100-300 bath.
2)Sufficiency agriculture working group requirement to package design of organic soap this package be easy to made by household,
improve were principal goods in community and sale price were 10-20 baht. 3)Sub Sum Boon orchid working group requirement to
landscapes design of orchid grow building for promote frontier travel, prominent point were orchid display like a shopping and can
stroll in place. The research outcomes of the community revealed that community like be direct communicate local product, clearly
brand, good functional and be excited in design. The research can push forward and support to OTOP and promote orchid
grow building for tourist. The satisfaction for Sa-ton community is 4.182 interpret as excellent.
Keywords: Design of local brand, Local product, Sa-ton community.

1. บทนํา
จันทบุรี เป็นจังหวัดที่อยู่ทางด้านทิศตะวันออกของประเทศไทย เป็นจังหวัดที่มีชื่อเสียงทางด้านการเพาะปลูกพืชผลไม้และการท่องเที่ยว จังหวัด
จันทบุรีมีพื้นที่ประมาณ 6,338 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 3,961,250 ไร่ เป็นพื้นที่ทําการเกษตร จํานวน 2,054,326 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 51.86 ของพื้นที่
ทั้งหมด ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทําสวน โดยพื้นที่ร้อยละ 73 ของพื้นที่การเกษตรเป็นพื้นที่ปลูกผลไม้ยืนต้น จากการสํารวจความต้องการของชุมชนทํา
ให้ได้ทราบความต้องการของชุมชนของตําบลสะตอน เป็นชุมชนหนึ่งที่อยู่ในโครงการ 84 ตําบลตามวิถีชุมชนพอเพียง สนับสนุนโดยบริษัท ปตท. ซึ่งตําบลสะตอน
อยู่ในอําเภอสอยดาวห่างจากตัวอําเภอ 16 กิโลเมตร ห่างจากตัวจังหวัดจันทบุรี 72 กิโลเมตร มี 12 หมู่บ้าน ประชากร 3,475 ครัวเรือน ซึ่งมีอาชีพทางการเกษตร
เป็นส่วนมาก ซึ่งส่วนใหญ่มักมีอาชีพเสริม ประชากรในชุมชนได้แบ่งกลุ่มตามคุณสมบัติและความสนใจ โดยมีเครือข่ายกลุ่มฯ ร่วมกันกลุ่มต่างๆ มีดังนี้
1) กลุ่มพัฒนาอาชีพคลองขนุน หมู่ 3 กลุม่ ผู้สูงอายุ
5) กลุ่มเกษตรชีวภาพ หมู่ 8
2) วิสาหกิจชุมชน (กลุ่มแปรรูปหน่อไม้)
6) กลุ่มเกษตรพอเพียง หมู่ 10
3) กลุ่มสวัสดิการ 2-12
7) กลุ่มผู้สูงอายุ
4) กลุ่มทรัพย์สมบูรณ์ออคิดส์ หมู่ 6
จากการที่ผู้วิจัยได้ลงพื้นที่จริง ได้สัมผัสความต้องการที่สามารถนํามาพัฒนาเป็นโจทย์วิจัยได้ชัดเจน คือการพัฒนาตราสินค้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์
ชุมชน นับว่าเป็นรากฐานสําคัญของความเข้มแข็งของชุมชน ซึ่งทางผู้วิจัยได้เคยดําเนินงานวิจัยในการออกแบบตราสินค้าให้กับชุมชนเสม็ดงามซึ่งเป็นชุมชนที่
ได้มีการรวมตัวกันของกลุ่มสตรีทอเสื่อกก มาก่อน โดยผู้วิจัยได้นําเอกลักษณ์ของท้องถิ่นมาใช้ในการออกแบบตราสัญลักษณ์เพื่อสร้างภาพลักษณ์และ
มาตรฐานให้กับผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าของชุมชนมาแล้วและงานวิจัยดังกล่าวก็ได้รับความตอบรับอย่างดีจากชุมชน นําไปใช้งานได้จริงอย่างต่อเนื่องใน
ชุมชนเสม็ดงาม
ด้วยเหตุนี้ ผู้วิจัยมีแนวคิดในการพัฒนาตราสินค้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น เพื่อสร้างมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ชุมชนของตําบลสะตอน โดยใช้
หลักการออกแบบผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น (วัชรินทร์, 2545) โดยนําองค์ความรู้ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ มาถ่ายทอดให้กับชุมชน และขยายผลสู่การพัฒนา
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ผลิตภัณฑ์และผลิตผล เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนสะตอนมีชีวิตที่ดีขึ้น โดยกลุ่มฯที่แสดงความต้องการให้ผู้วิจัยได้เพิ่มมูลค่าสินค้า มีดังนี้
1) กลุ่มทรัพย์สมบูรณ์ออคิดส์ มีความต้องการให้พัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์กล้วยไม้ หรือการปรับปรุงภูมิทัศน์ 2) กลุ่มเกษตรพอเพียง มีความต้องการให้
พัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์น้ํายาซักล้าง 3) กลุ่มพัฒนาอาชีพคลองขนุน มีความต้องการให้พัฒนาตราสินค้าและผลิตภัณฑ์สบู่ โดยผู้วิจัยจะทําการวิจัย ในด้าน
การผลิตตราสินค้า และบรรจุภัณฑ์สินค้า รวมไปถึงการปรับภูมิทัศน์ ให้ตรงกับความต้องการของแต่ละกลุ่ม เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์สินค้าที่จะจําหน่าย
เพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชนได้อย่างยั่งยืนต่อไป

2. วิธีดําเนินการศึกษา
ประชากร คือ ชาวบ้านตําบลสะตอนจําแนกเป็นกลุ่มต่างๆ ดังนี้
1) กลุ่มพัฒนาอาชีพคลองขนุน หมู่ 3
5) กลุ่มเกษตรชีวภาพ หมู่ 8
2) วิสาหกิจชุมชน (กลุ่มแปรรูปหน่อไม้)
6) กลุ่มเกษตรพอเพียง หมู่ 10
3) กลุ่มสวัสดิการ 2-12
7) กลุ่มผู้สูงอายุ
4) กลุ่มทรัพย์สมบูรณ์ออคิดส์ หมู่ 6
กลุ่มตัวอย่าง คือ ชาวบ้านในกลุ่ม จํานวน 3 กลุ่ม กลุ่มละ 10 คน
1) กลุ่มพัฒนาอาชีพคลองขนุน หมู่ 3
2) กลุ่มทรัพย์สมบูรณ์ออคิดส์ หมู่ 6
3) กลุ่มเกษตรพอเพียง หมู่ 10
เครื่องมือที่ใช้ในโครงการครัง้ นี้ มี 2 รูปแบบ คือ
1). แบบสัมภาษณ์และสอบถามข้อมูลเบื้องต้น และทางด้าน ความต้องการเบื้องต้นของผู้ผลิตและผู้บริโภค ทางด้านรูปแบบ ด้านราคา ด้านเทคนิค
การนําเสนอ และปัญหาต่างๆ รวมไปถึง แนวโน้มความเป็นไปได้ในการออกแบบ
2) แบบประเมิน ด้านความพึงพอใจ ในรูปแบบของผลิตภัณฑ์ ตราสินค้า และความสัมพันธ์ ต่อการใช้งาน (มนตรี, 2548)
ประเมินโดย กลุ่มตัวอย่าง โดยนําต้นแบบที่ผลิตสมบูรณ์ให้กลุ่มตัวอย่างประเมินความพึงพอใจ

3. ผลการวิจัยและอภิปรายผล
โครงการวิจัยนี้ได้ทําการศึกษารวบรวมข้อมูลโดย ผู้วิจัยได้ลงชุมชนสะตอนเพื่อเก็บข้อมูลความต้องการ และภาพปัญหา ตลอดจนเรียนรู้
ผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาชาวบ้าน โดยการสอบถามและสัมภาษณ์กลุ่มชุมชนจํานวน 30 คน

ภาพที่ 1 การเก็บข้อมูลของผู้วิจัย
จากการลงพื้นที่สัมภาษณ์ ผู้วิจัยได้สรุปข้อมูลความต้องการเบื้องต้นจากกลุ่มตัวอย่างแยกตามผลิตภัณฑ์ดังนี้
1) ข้อมูลความต้องการ ของกลุ่มพัฒนาอาชีพคลองขนุน หมู่ที่ 3 ผลิตภัณฑ์น้ํายาล้างจาน
จากการศึกษารวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลได้นําเอาความต้องการต่างๆ นํามาผ่านกระบวนการวิเคราะห์แล้ว ได้ทําการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์น้ํายาล้างจานโดย สามารถสรุปแนวความคิดในการออกแบบได้ดังนี้
กลุ่มตัวอย่างต้องการให้มีการพัฒนาตราสิน ค้าของกลุ่ม โดยใช้ชื่อกลุ่ม และสัญ ลัก ษณ์ส ภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ และเพื่อ เป็น การ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวในอนาคต
ต้องการพัฒนาตัวบรรจุภัณฑ์โดดเด่นเน้นจุดเด่นของชุมชนคือ น้ํายาล้างจานสูตรธรรมชาติ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เน้นการปรับปรุงด้าน
รูปแบบและการใช้งาน เป็นแบบง่ายๆ ใช้เทคโนโลยีในชุมชน สามารถผลิตเองในครัวเรือนได้ ดูแล้วทันสมัย และอาจจะต่อยอดเป็นสินค้าต่อไป ราคา
ของผลิตภัณฑ์ควรประมาณขวดละ 100 - 300 บาท
การออกแบบ
จากข้อมูลความต้องการ ของกลุ่มพัฒนาอาชีพคลองขนุน หมู่ที่ 3 ผลิตภัณฑ์น้ํายาล้างจาน ผู้วิจัยได้บูรณาการกระบวนการวิจัย
เข้ากับรายวิชาออกแบบบรรจุภัณฑ์ ในหลักสูตรออกแบบผลิตภัณฑ์ นําเข้ากระบวนการเรียนการสอนเชิงวิจัย เพื่อให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการ
พัฒนาท้องถิ่นของตนเอง สรุปได้ 4 รูปแบบ
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ภาพที่ 2 การบูรณาการงานวิจัยเข้ากับวิชาการออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์

ภาพที่ 3 ผลงานการออกแบบตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์น้ํายาล้างจาน 4 รูปแบบ
2) สรุปข้อมูลความต้องการ ของกลุ่มเกษตรพอเพียง หมู่ที่ 3 ผลิตภัณฑ์สบู่
จากการศึกษารวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลได้นําเอาความต้องการต่าง ๆ นํามาผ่านกระบวนการวิเคราะห์แล้ว ได้ทําการออกแบบผลิตภัณฑ์
สบู่โดย สามารถสรุปแนวความคิดในการออกแบบได้ดังนี้
กลุ่มตัวอย่างต้องการให้มีการพัฒนาตราสินค้าของกลุ่ม โดยใช้ชื่อกลุ่มและสัญลักษณ์สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ ผสมแนวคิดบ้านชุมชน
เช่นเดียวกัน และเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในอนาคต
จุดเริ่มต้นขอเพียงเพื่อนําไปโชว์ตามสถานที่ราชการต่างๆ เมื่อมีงานด้านผลิตภัณฑ์ชุมชน มีต้องการพัฒนาตัวบรรจุภัณฑ์ สบู่จากสูตรธรรมชาติ
บรรจุภัณฑ์ต้องสามารถผลิตเองในครัวเรือนได้ ดูดี ถ้าหากมีคนนิยมใช้มากก็จะพัฒนาต่อเป็นสินค้าหลักของกลุ่ม อาจมาการขายเป็นชุด ราคาของผลิตภัณฑ์
ควรประมาณก้อนละ 10-20 บาท
การออกแบบ
จากข้อมูลความต้องการ ของกลุ่มเกษตรพอเพียง หมู่ที่ 3 ผลิตภัณฑ์สบู่ ผู้วิจัยออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยเน้นการโชว์ผิวสบู่ให้มาก
ที่สุด จะเป็นบรรจุภัณฑ์ที่ตั้งได้ แขวนได้และขายเป็นชุดได้

ภาพที่ 4 การออกแบบและพัฒนาตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์สบู่
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ภาพที่ 5 การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์สบู่ผ่านโปรแกรมจําลองภาพ 3 มิติ

ภาพที่ 6 ต้นแบบผลิตภัณฑ์สบู่
3) สรุปข้อมูลความต้องการ ของกลุ่มทรัพย์สมบูรณ์ ออคิดส์ ผลิตภัณฑ์กล้วยไม้
จากการศึกษารวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลได้นําเอาความต้องการต่างๆ นํามาผ่านกระบวนการวิเคราะห์แล้ว ได้ทําการออกแบบผลิตภัณฑ์
กล้วยไม้โดย สามารถสรุปแนวความคิดในการออกแบบได้ดังนี้
กลุ่มตัวอย่างต้องการให้มีการพัฒนาสินค้าของกลุ่ม โดยใช้ชื่อกลุ่มว่าทรัพย์สมบูรณ์ ออคิดส์ โดยต้องการให้ออกแบบ เน้นการจัดภูมิทัศน์ของ
สถานที่จําหน่าย เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวชายแดน ณ ที่ตั้งของกลุ่ม
อาจมีการนําวัสดุธรรมชาติเข้ามาเพื่อเพิ่มความน่าสนใจ แนวการออกแบบให้เป็นแนวเน้นธรรมชาติ สินค้าเน้นการโชว์กล้วยไม้ เป็นลักษณะมีหน้า
ร้านและเดินท่องเที่ยวได้
การออกแบบ
จากข้อมูลความต้องการของกลุ่มทรัพย์สมบูรณ์ ออคิดส์ ผลิตภัณฑ์กล้วยไม้ ผู้วิจัยออกแบบและวางแปลนการจัดภูมิทัศน์ จากเรือนเลี้ยงกล้วยไม้
ปรับปรุงให้เป็นพื้นที่จัดแสดงและโชว์กล้วยไม้และไม้ประดับได้

ภาพที่ 7 การออกแบบและวางแปลนการจัดภูมิทัศน์
การมอบผลงานวิจัยสู่ชุมชน
เมื่อได้ผลงานที่เป็นต้นแบบทั้งหมดได้ ทีมวิจัยนัดหมายตัวแทนของชุมชน คือ อนุศรา บุญป้อง กลุ่มทรัพย์สมบูรณ์ออคิด ตําบลสะตอน เป็นตัวแทน
กลุ่มชุมชนสะตอน เพื่อมอบต้นแบบผลิตภัณฑ์เพื่อกระจายให้กลุ่มชุมชนต่างๆ ได้นําไปใช้ต่อไป
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ภาพที่ 8 มอบผลงานต้นแบบผลิตภัณฑ์และแบบแปลนการจัดภูมิทัศน์ให้ตัวแทนกลุ่มชุมชนสะตอน
ผู้วิจัยได้การนํากระบวนการวิจัยและพัฒนาที่ได้จากงานวิจัยครั้งนี้ นํามาถ่ายทอดสู่กลุ่ม OTOP อื่นๆ ในจังหวัดจันทบุรี คือ กลุ่มผลิตรองเท้า
เพื่อสุขภาพ กลุ่มคิชฌกูฎบาติก กลุ่มตัวเลขเรซินประดับพลอย กลุ่มกระเป๋าถักจากเส้นพลาสติก กลุ่มกระเป๋าถักจากเส้นพลาสติก กลุ่มเสื่อบุนวมหนาลาย
มัดหมี่แบบ 3 พับ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสมพงษ์เรือจําลอง กลุ่มปฏิมากรรมจําลองและของที่ระลึก กลุ่มผลิตภัณฑ์ผ้าเขียนลาย ทั้งหมดเป็นกลุ่มชุมชนที่มีความ
ต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของตนเองอยู่ตลอดเวลา ซึ่งการถ่ายทอดจะเป็นเป็นส่วนหนึ่งของเนื้อหาพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน ในหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรด้าน
งานช่างหัตถศิลป์ โครงการพัฒนาครูผู้สอนในมูลนิธิศิลปาชีพและโครงการพระราชดําริ ณ สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี 17-19 ธันวาคม 2556 จัด
โดยศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

ภาพที่ 9 ถ่ายทอดกระบวนการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนให้กับชุมชนอื่นๆ ในจันทบุรี

4. สรุปผล
การวิจัยครั้งนี้พบว่า ประเด็นในแง่ของการออกแบบ กลุ่มชุมชนจะชอบลักษณะที่ตรงไปตรงมา สัญลักษณ์ชัดเจน การใช้งานชัดเจน และรูปทรงที่
สะดุดตา ซึ่งงานวิจัยนี้จะเป็นจุดหนึ่งที่เริ่มผลักดันสินค้าที่มีคุณภาพของชาวบ้าน ให้มีรูปแบบที่น่าสนใจ ทันสมัย สร้างความน่าเชื่อถือ เพิ่มมูลค่าของ
ผลิตภัณฑ์ได้ ชาวบ้านต้องผลิตเองได้และพร้อมที่จะส่งเสริมให้เป็น OTOP ประจําตําบล หลังจากงานวิจัยจะได้บรรจุภัณฑ์สบู่และบรรจุภัณฑ์น้ํายาล้างจาน
ที่มาจากการมีส่วนร่วมของชุมชนเอง รวมไปถึงการส่งเสริมในรายของกลุ่มทรัพย์สมบูรณ์ออคิดส์ ที่มีสินค้ากล้วยไม้และไม้ ประดับอยู่ในตลาดอยู่แล้ ว
ผู้วิจัยพัฒนาโดยเสริมการปรับปรุงภูมิทัศน์จากสถานที่เพาะเลี้ยงกล้วยไม้และไม้ประดับ ออกแบบและพัฒนาให้เป็นจุดที่นักท่องเที่ยวสามารถแวะเพื่อเดินชม
ซึ่งทําเลของร้านนั้นอยู่ใกล้ชายแดนประเทศกัมพูชา เพียง 9 กิโลเมตร มีแนวโน้มจะเป็นจุดท่องเที่ยวแห่งหนึ่งที่น่าสนใจในอนาคต และในด้านความพึงพอใจใน
ผลงานการออกแบบ กลุ่มชมชนมีความพึงพอใจเท่ากับ 4.182 อยู่ในระดับดีมาก ทั้งยังมีความเป็นมิตร ให้ช่วยเหลือในหลายๆด้าน เกิดความประทับใจและ
ความผูกพันกันระหว่างนักวิจัยและชุมชน

5. เอกสารอ้างอิง
มนตรี ยอดบางเตย. 2548. ออกแบบผลิตภัณฑ์. โอเดียนสโตร์ : กรุงเทพฯ.
วัชรินทร์ จรุงจิตสุนทร. 2545. หลักการและแนวคิดออกแบบผลิตภัณฑ์. แอ๊ปป้าพริ้นติ้งกรุ๊ป : กรุงเทพฯ.
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บทคัดย่อ
การตรวจวัดและวิเคราะห์การใช้พลังงานไฟฟ้าซึ่งจากการวิเคราะห์ พบว่า มีการใช้พลังงานไฟฟ้า 1,389,987.00 kWh/y คิดเป็นค่าใช้จ่ายประมาณ
6,581,747.14 บาท และมีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 779,782.71 kgCO2e วิทยาลัยอี.เทค มีสัดส่วนการใช้พลังงานไฟฟ้าหลักอยู่ที่ ระบบปรับอากาศ
คิดเป็น 63.93 เปอร์เซ็นต์ ระบบแสงสว่าง 8.67 เปอร์เซ็นต์ ระบบคอมพิวเตอร์ 2.64 เปอร์เซ็นต์ และระบบอื่นๆ 24.76 เปอร์เซ็นต์ ของการใช้พลังงานไฟฟ้า
ทั้งหมด จากการประเมินศักยภาพในการประหยัดพลังงานของวิทยาลัย อี.เทค พบว่า มาตรการที่ควรนํามาใช้เป็นอันดับแรกคือ มาตรการบํารุงรักษา
เครื่องปรับอากาศเนื่องจากเป็นมาตรการที่ให้ผลประหยัดมากสุดและมีการลงทุนไม่สูงมาก วิทยาลัยอี.เทคมีศักยภาพในการประหยัดพลังงานไฟฟ้ารวมกันทุก
มาตรการได้ทั้งหมด 253,104.60 kWh/y คิดเป็นพันตันเทียบเท่าน้ํามันดิบ 0.0216 ktoe ประหยัดเงินได้ 1,222,495.21 บาท/ปี และสามารถลดการปล่อย
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ประมาณ 141,991.68 kgCO2e
คําสําคัญ : การใช้พลังงานไฟฟ้า การอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า การจัดการพลังงานไฟฟ้า

Abstract
Energy audit results showed that the annual electrical energy consumption for E.Tech was 1,389,987.00 kWh/y, corresponding
to the cost of 6,581,747.14 Baht/y and total emission of 779,782.71 kilograms of carbon dioxide equivalent. It was noted that air
conditioning system, lighting system, and computer equipments consumed 63.93%, 8.67%, and 2.64% of the total electrical energy.
Energy conservation potential evaluation of all identified measures revealed that air conditioning maintenance provided the highest
cost saving with low investment cost. Through the implementation of the guidelines for energy conservations, electrical energy can be
saved by 253,104.60 kWh/y (0.0216 ktoe), corresponding to the cost saving of 1,222,495.21 Baht/y and total emission reduction by
141,991.68 kgCO2e.
Keywords: Electric energy usage, Conservation of electric energy, Management of electric energy

1. บทนํา
ในปัจจุบันประเทศไทยมีการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจ และมีการพัฒนาในภาคอุตสาหกรรมอย่างรวดเร็วรัฐบาลต้องนําเข้าเชื้อเพลิงมาผลิต
พลังงานไฟฟ้าหรือต้องลงทุนในการสร้างโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้า เพื่อรองรับการขยายตัวและความต้องการในการพัฒนาเศรษฐกิจ ในปี พ.ศ. 2555 ภาพรวม
ความต้องการไฟฟ้าในระบบของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต (กฟผ) อยู่ในระดับที่เพิ่มขึ้นค่อนข้างมากจากปีก่อน ทั้งในด้านของพลังงานไฟฟ้าสุทธิและพลังไฟฟ้าสูงสุด
สุทธิ ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 9.05 และ 9.29 ตามลําดับ กระทรวงพลังงานได้มีแผนอนุรักษ์พลังงาน 20 ปี (พ.ศ. 2554 - 2573) โดยมีเป้าหมายที่จะลดการใช้
พลังงาน (Energy intensity) ลง 25% ในปี พ.ศ. 2573 เทียบกับปี พ.ศ. 2548 และลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เฉลี่ยปีละ 48 ล้านตัน ส่วนภาคการ
ผลิตไฟฟ้ายังมีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สูงสุดของประเทศ คือร้อยละ 41 ของการปล่อยก๊าซคาร์บอนทั้งหมด (กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษ์พลังงาน, 2557) รัฐบาลได้ออกพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2550) ขึ้นเพื่อให้ใช้พลังงานอย่างมี
ประสิทธิภาพโดยมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2551 เป็นต้นมา โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือโรงงานและอาคารควบคุมที่มีการใช้พลังงานมากกว่า 20 ล้าน
เมกะจูล ขึ้นไป หรือติดตั้งเครื่องวัดไฟฟ้าตั้งแต่ 1,000 kW ขึ้นไป หรือมีขนาดหม้อแปลงรวมกันตั้งแต่ 1,175 kVA ขึ้นไป ในอาคารสํานักงานและสถานศึกษามี
การใช้พลังงานในระบบปรับอากาศร้อยละ 69 และระบบแสงสว่างร้อยละ 15 (อุไรวรรณ, 2545) ดังนั้นการอนุรักษ์พลังงานควรจะมุ่งเน้นไปที่ระบบปรับ
อากาศและระบบแสงสว่าง (ชัชชัย, 2549)
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) หรือวิทยาลัยอี.เทค ตั้งอยู่เลขที่ 231หมู่ 3 ตําบลหนองตําลึง อําเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี ได้ทําการ
เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในปัจจุบันการใช้พลังงานไฟฟ้าของวิทยาลัย อี.เทค มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
ทุกปีทําให้วิทยาลัย อี.เทค เสียค่าใช้จ่ายในการใช้พลังงานไฟฟ้าสูงตามไปด้วย ซึ่งเป็นเหตุผลหลักที่ทําให้ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะทําการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ
มาตรการลดการใช้พลังงานไฟฟ้าและวิเคราะห์ความคุ้มค่าทางด้านเศรษฐศาสตร์ เปรียบเทียบการลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และหาแนวทางการอนุรักษ์
พลังงานไฟฟ้าที่เหมาะกับวิทยาลัย อี.เทค ต่อไป

2. วิธีการศึกษา
ในงานวิจัยนีไ้ ด้ดําเนินการวิเคราะห์และหามาตรการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ในระบบแสงสว่าง ระบบคอมพิวเตอร์ และระบบปรับอากาศ ภายใน
วิทยาลัย อี.เทค ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 โดยแยกเป็นระบบดังนี้
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1) ระบบแสงสว่างดําเนินการสํารวจจํานวน ชนิด ขนาดของหลอดไฟฟ้า และบัลลาสต์ ตรวจวัดระดับความส่องสว่างของแสงโดยใช้เครื่องมือยี่ห้อ
Testo รุ่น 540 วัดแสง: 0 - 20,000 Lux (± 3%) ความละเอียด ± 1 Lux และวัดขนาดพื้นที่ของห้อง จากนั้นคํานวณหาค่าการใช้พลังงานไฟฟ้าทั้งหมดของ
ระบบแสงสว่างที่ได้จากการสํารวจและตรวจวัด
2) ระบบคอมพิวเตอร์ดําเนินการสํารวจจํานวน ชนิด ขนาดของจอคอมพิวเตอร์และตรวจวัดการใช้พลังงานไฟฟ้าของเครื่องคอมพิวเตอร์โดยใช้
เครื่องมือวัดพลังไฟฟ้า ยี่ห้อ Tenmars รุ่น Tm-1017 วัดกระแสไฟฟ้าได้สูงสุด 400A วัดแรงดันไฟฟ้าได้สูงสุด 600V วัดความต้านทาน 2,000 Ω ความแม่นยํา
การวัด 1% ของค่าที่วัดได้ จากนั้นคํานวณหาค่าการใช้พลังงานไฟฟ้าของระบบคอมพิวเตอร์ที่ได้จากการสํารวจและตรวจวัด
3) ระบบปรับอากาศดําเนินการสํารวจจํานวน ชนิด ขนาดของเครื่องปรับอากาศ และตรวจวัดอุณหภูมิและความชื้นโดยใช้เครื่องมือเครื่องมือวัด
อุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ (Thermo hygrometer) ยี่ห้อ Tecpel รุ่น 550 สามารถวัดอุณหภูมิได้ตั้งแต่ -20 - 100 องศาเซลเซียส ความถูกต้อง ±1 องศา
เซลเซียส สามารถวัดความชื้นสัมพัทธ์ได้ 0 - 100 % ความถูกต้องแม่นยํา 5% ของค่าที่วัดได้ วัดความเร็วลมทางด้านลมดูดและลมส่ง โดยใช้เครื่องวัดอัตรา
การไหลของลม (Air flow meter) ยี่ห้อ CEM รุ่น DT8894 ช่วงการวัด 0.3-30 m/s ค่าความละเอียด 0.2 m/s และวัดพลังงานของเครื่องปรับอากาศโดยใช้
เครื่องวัดพลังไฟฟ้า ยี่ห้อ Tenmars รุ่น Tm-1017 จากนั้นคํานวณหาค่าการใช้พลังงานและประสิทธิภาพของเครื่องปรับอากาศทั้งหมดของระบบปรับอากาศที่
ได้จากการสํารวจ
จากข้อมูลทั้งหมดที่ได้ทําการสํารวจ ตรวจวัดและนํามาคํานวณหาดัชนีการใช้พลังงานและวิเคราะห์ เพื่อหามาตรการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า โดย
เริ่มต้นจากมาตรการใช้ระบบปัจจุบันที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด (House keeping) มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพของอุปกรณ์ที่มีอยู่ให้ดีขึ้นกว่าเดิม
(Process improvement) และมาตรการเปลี่ยนระบบหรือเปลี่ยนอุปกรณ์เพื่อให้ประสิทธิภาพของระบบโดยรวมสูงขึ้น (Machine change) จากนั้นจะ
วิเคราะห์ผลตอบแทนการลงทุนและปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่สามารถลดลงได้จากมาตรการอนุรักษ์พลังงาน โดยพลังงานไฟฟ้า 1 kWh มีค่าเท่ากับ
การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) 0.561 kgCO2e (ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อมกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม, 2554)

3. ผลการศึกษาและอภิปรายผล
ผลการวิจัยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ บริเวณวิทยาลัย อี.เทค ประกอบด้วย 7 อาคาร ดังนี้ อาคาร 1 อาคาร 2 อาคาร 3 อาคาร 4 อาคาร 5 อาคาร 6
และอาคาร 7 แต่ละอาคารมีความสูง 3-4 ชั้น ตัวอาคารมีลักษณะเป็นสีเหลี่ยมผืนผ้า จํานวนห้องเรียนทั้งหมด 203 ห้อง มีจํานวนบุคลากรทั้งหมด 8,948 คน
ประกอบด้วย อาจารย์ 266 คน เจ้าหน้าที่ 124 คน และจํานวนนักศึกษา 8,558 คน วันทําการวันจันทร์ถึงวันเสาร์ รวม 6 วัน ช่วงเวลาทําการ 8.00 น. 16.00 น. ชั่วโมงเฉลี่ยในการสอนแต่ละพื้นที่ 5 ชั่วโมง/วัน และมีการสอนประมาณ 216 วัน/ปี
1. ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าและการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
วิทยาลัย อี.เทค มีการใช้พลังงานไฟฟ้าในปี พ.ศ. 2555 ทั้งสิ้น 1,389,987.00 kWh/y คิดเป็นเงิน 6,581,747.14 บาท ค่าไฟฟ้าเฉลี่ย 4.83
บาท/kWh มีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 779,782.71 kgCO2e ดังภาพที่ 1

ภาพที่ 1 การใช้พลังงานไฟฟ้าภายในวิทยาลัย อี.เทค ปี พ.ศ. 2555
จากภาพที่ 1 พบว่า ในช่วงที่วิทยาลัยอี.เทค เปิดภาคเรียน (มิ.ย.- ก.ย. และ พ.ย.- ก.พ.) จะมีการใช้พลังงานไฟฟ้าที่สูงเนื่องจากมีนักศึกษาจํานวนมาก
ที่มาเรียนจึงเกิดการใช้พลังงานไฟฟ้าในระบบปรับอากาศ ระบบแสงสว่าง ระบบคอมพิวเตอร์และระบบอื่นๆ พร้อมกัน ในเดือนมิถุนายนและเดือนพฤศจิกายน
มีการใช้พลังงานไฟฟ้าที่สูงที่สุด เนื่องจากเป็นช่วงเดือนแรกของการเปิดภาคเรียนทั้งสองภาคเรียน โดยมีปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าเป็น 169,848 kWh และ
163,368 kWh สอดคล้องกับงานวิจัยของชูชาติ (2553) ซึ่งศึกษาการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพภายในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัย
ราชภัฏมหาสารคาม ซึ่งมีการใช้ปริมาณพลังงานไฟฟ้าค่อนข้างมากในช่วงการเปิดภาคเรียนในเดือนพฤษภาคม-กันยายน เช่นกัน และมีการปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ในเดือนมิถุนายน ประมาณ 95,284.73 kgCO2e และมีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในเดือนพฤศจิกายน ประมาณ 91,649.45
kgCO2e คิดเป็นร้อยละ 12.22 และ 11.75 ของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ทั้งหมดของวิทยาลัยอี.เทค
วิทยาลัย อี.เทค มีการใช้พลังงานไฟฟ้าซึ่งสามารถแยกปริมาณการใช้งานตามระบบไฟฟ้าได้ดังรายละเอียดในภาพที่ 2 พบว่า มีการใช้พลังงาน
ไฟฟ้าในระบบปรับอากาศ ระบบอื่นๆ ระบบแสงสว่าง และระบบคอมพิวเตอร์ ในปริมาณ 888,592.68 kWh 344,105.93 kWh 120,568.39 kWh และ
36,720.00 kWh ตามลําดับ โดยในระบบปรับอากาศมีการใช้พลังงานไฟฟ้าสูงที่สุด คิดเป็นร้อยละ 63.93 ของการใช้พลังงานทั้งหมดของวิทยาลัยอี.เทค ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ Zhou, et al., (2013) ซึ่งได้ศึกษาการใช้พลังงานไฟฟ้าในวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยในมณฑลกวางตุ้งซึ่งมีการใช้พลังงานไฟฟ้าใน
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ระบบปรับอากาศสูงที่สุดเช่นเดียวกัน ส่วนในระบบอื่นๆ ซึ่งมีการใช้พลังงานไฟฟ้ามากเป็นอันดับสองคิดเป็นร้อยละ 24.76 ของการใช้พลังงานทั้งหมดของ
วิทยาลัย อี.เทค เนื่องจากอุปกรณ์ไฟฟ้าในระบบนี้มีขนาดค่อนข้างใหญ่เช่น เครื่องกลึง และเครื่องเชื่อมไฟฟ้าทําให้สิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้าค่อนข้างสูงรวมถึง
พั ดลมติ ดเพดาน ซึ่ งมี การใช้ งานร่ วมกั บระบบปรับอากาศที่ มี จํ านวนมากเช่ นกั น ส่ วนระบบคอมพิ วเตอร์ มี การใช้ พลั งงานไฟฟ้ าน้ อยที่ สุ ดเนื่ องจาก
จอคอมพิวเตอร์ส่วนมากเป็นจอ LED ซึ่งเป็นจอคอมพิวเตอร์ที่ประหยัดพลังงาน ส่วนระบบแสงสว่างมีการใช้พลังงานไฟฟ้าเป็นอันดับสามคิดเป็นร้อยละ 8.67
ซึ่งเป็นสัดส่วนที่ค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับข้อมูลของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน(ข) (2556) ซึ่งมีสัดส่วนการใช้พลังงานในระบบแสงสว่าง
ร้ อยละ 14 และร้ อยละ 10-30 ตามลํ าดั บ เนื่ องจากมี การนํ าเอาแสงสว่ างจากธรรมชาติ มาใช้ ในช่ วงเวลากลางวั น และเมื่ อพิ จารณาการปล่ อยก๊ าซ
คาร์บอนไดออกไซด์พบว่า เป็นสัดส่วนเดียวกันกับการใช้พลังงานไฟฟ้าซึ่งมีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในระบบปรับอากาศ ระบบอื่นๆ ระบบแสงสว่าง
และระบบคอมพิวเตอร์ ในปริมาณ 498,500.49 kgCO2e 193,043.43 kgCO2e 67,638.87 kgCO2e และ20,599.92 kgCO2e ตามลําดับ

ภาพที่ 2 การใช้พลังงานไฟฟ้าและการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์แบ่งตามระบบการใช้ไฟฟ้า
ตารางที่ 1 ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าตามพื้นที่ในวิทยาลัยอี.เทค
พื้นที่ใช้งาน

ระบบปรับอากาศ
(kWh/y)

ห้องเรียน
ห้องพักอาจารย์
ห้องธุรการ
รวม

747,031.92
95,239.72
46,321.05
888,592.69

ปริมาณไฟฟ้าที่ใช้
ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบแสงสว่าง
(kWh/y)
(kWh/y)
21,513.60
12,549.60
2,656.80
36,720.00

99,563.69
11,545.63
9,459.07
120,568.39

ระบบอื่นๆ
(kWh/y)

รวม
(kWh/y)

การปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์
(kgCO2e)

สัดส่วนการปล่อย
ก๊าซ CO2
(%)

214,132.29
84,216.78
45,756.85
344,105.92

1,082,241.50
203,551.73
104,193.77
1,389,987.00

607,137.48
114,192.52
58,452.70
779,782.71

77.86
14.64
7.50
100.00

เมื่อพิจารณาการใช้พลังงานไฟฟ้าแยกตามพื้นที่การใช้งานจากตารางที่ 1 พบว่า มีการใช้พลังงานไฟฟ้าในห้องเรียนมากที่สุดรองลงมาคือห้องพัก
อาจารย์ และห้องธุรการตามลําดับ เนื่องจากวิทยาลัย อี.เทค เป็นสถานศึกษาพื้นที่ส่วนใหญ่ใช้ในการเรียนการสอนเป็นหลัก ส่วนการใช้พลังงานไฟฟ้าใน
ห้องพักอาจารย์สูงกว่าห้องธุรการ เนื่องจากมีจํานวนบุคลากรมากกว่าและเมื่อพิจารณาแยกเป็นระบบพบว่า มีการใช้พลังงานไฟฟ้าในระบบปรับอากาสูงที่สุด
ในทุกพื้นที่ใช้งานเช่นกันส่วนห้องธุรการแม้ว่าจะมีการใช้พลังงานไฟฟ้าในระบบปรับอากาศสูงที่สุดแต่ก็มีค่าใกล้เคียงกับระบบอื่นๆ เนื่องจากภายในห้องธุรการ
มีการใช้ตู้เย็น กระติกน้ําร้อน เครื่องถ่ายเอกสาร เป็นต้น
2. ดัชนีการใช้พลังงาน
ดัชนีการใช้พลังงานเป็นค่าที่ใช้เปรียบเทียบการใช้พลังงานจําเพาะต่อปีต่อคนหรือต่อพื้นที่ใช้งาน ซึ่งวิทยาลัยอี.เทค มีค่าดัชนีการใช้พลังงานไฟฟ้า
155.34 kWh/y/คน เมื่อเปรียบเทียบกับการใช้พลังงานในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม มีดัชนีการใช้ไฟฟ้าคือ 182.99
kWh/y/คน (ชูชาติ, 2553) ซึ่งวิทยาลัยอี.เทค มีค่าดัชนีการใช้พลังงานน้อยกว่าอาจเป็นเพราะมีพื้นที่ใช้งาน จํานวนนักศึกษา และลักษณะการเรียนการสอนที่
แตกต่างกัน แต่ เมื่อพิจารณาการใช้พลังงานต่ อพื้ นที่พบว่า วิทยาลั ย อี .เทค มี ค่ าการใช้ พลั งงานต่ อพื้ นที่ 74.77 kWh/y/m2 สู งกว่ าค่อนข้ างมากเมื่ อ
เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของกลุ่มวิทยาลัยเทคนิคและโรงเรียนพาณิชยการ ที่มีพื้นที่ต่ํากว่า 50,000 m2 โดยมีค่าการใช้พลังงานเฉลี่ย 29.83 kWh/y/m2 (กรม
พัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน(ข), 2556) เนื่องจากวิทยาลัย อี.เทค มีจํานวนนักศึกษามากและมีพื้นที่การใช้งานน้อยแต่การใช้พลังงานต่อพื้นที่
ของวิทยาลัยอี.เทค มีค่าที่สอดคล้องงานวิจัยของสุริยา (2542) ที่ศึกษาการใช้พลังงานไฟฟ้าในวิทยาลัยเทคนิคสกลนครซึ่งมีค่าการใช้พลังงานต่อพื้นที่ 75.44
kWh/y/m2 เนื่องจากวิทยาลัยเทคนิคสกลนครมีจํานวนนักศึกษาลักษณะพื้นที่การเรียนการสอนใกล้เคียงกับวิทยาลัยอี.เทค ส่วนงานวิจัยของณัฐดนัย (2543)
ที่ศึกษาค่าใช้จ่ายพลังงานไฟฟ้าในการจัดการศึกษาวิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์มีค่าการใช้พลังงานต่อพื้นที่ 42 kWh/y/m2 ซึ่งมีค่าการใช้พลังงานต่อพื้นที่น้อย
กว่าวิทยาลัยอี.เทค เนื่องจากวิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์จํานวนนักศึกษาน้อยกว่าประมาณ 50 เปอร์เซ็นต์ ขณะที่มีพื้นที่ใช้งานใกล้เคียงกัน
3. มาตรการอนุรักษ์พลังงาน
พบว่าสามารถลดปริมาณพลังงานไฟฟ้าได้ทั้งหมด 253,104.60 kWh/y คิดเป็นพลังงานความร้อนเทียบเท่า 911,176.56 MJ/y หรือพันตัน
เทียบเท่าน้ํามันดิบ 0.0216 ktoe คิดเป็นเงินที่ประหยัดได้ประมาณ 1,222,495.21 บาท/ปี และสามารถลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ประมาณ
141,991.68 kgCO2e คิดเป็นร้อยละ 18.21 ของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ทั้งหมดของวิทยาลัย อี.เทค ดังตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์มาตรการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า
มาตรการ
ระบบแสงสว่าง
1. มาตรการใช้บัลลาสต์ชนิดประหยัดพลังงานแบบอิเล็กทรอนิกส์
2. มาตรการใช้สวิทช์กระตุกในห้องพักอาจารย์
3. มาตรการเปลีย่ นใช้หลอดไฟฟ้าประสิทธิภาพสูง T5
รวม
ระบบคอมพิวเตอร์
1. มาตรการตั้งปิดจอคอมพิวเตอร์ขณะไม่ได้ใช้งานเกิน 15 นาที ในห้องพักอาจารย์
2. มาตรการเปลีย่ นจอคอมพิวเตอร์แบบ CRT เป็นจอคอมพิวเตอร์แบบ LED
รวม
ระบบปรับอากาศ
1. มาตรการปิดเครือ่ งปรับอากาศก่อนเลิกงานหรือเลิกสอน 15 นาที
2. มาตรการบํารุงรักษาเครือ่ งปรับอากาศ
3. มาตรการใช้เครือ่ งปรับอากาศประสิทธิภาพสูงแทนเครือ่ งปรับอากาศเดิม
รวม
รวมทั้งหมด

ปริมาณ
ไฟฟ้าที่
ประหยัดได้
(kWh/y)

ค่าไฟฟ้าที่
ประหยัดได้
(บาท/ปี)

ระยะเวลา
คืนทุน
(ปี)

การปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์
(kgCO2e)

สัดส่วนลดการ
ปล่อยก๊าซ CO2
(%)

22,278.94
7,917.00
43,247.36
73,443.30

107,607.29
38,239.13
208,884.74
354,731.16

2.9
0.28
4.98
-

12,498.49
4,441.44
24,261.77
41,201.69

1.6
0.57
3.11
5.28

11,505.67
14,364.00
25,869.67

55,572.40
69,378.12
124,950.52

ทันที
5.37
-

6,454.68
8,058.20
14,512.88

0.83
1.03
1.86

44,429.63
88,859.27
20,502.72
153,791.62
253,104.60

214,595.13
429,190.26
99,028.14
742,813.53
1,222,495.21

ทันที
0.39
5.19
-

24,925.02
49,850.05
11,502.03
86,277.10
141,991.68

3.2
6.39
1.48
11.07
18.21

มาตรการประหยัดพลังงานไฟฟ้าภายในอาคารควบคุมควรจะเน้นในระบบปรับอากาศและระบบแสงสว่างเนื่องจากระบบปรับอากาศมีอัตราการใช้
ปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่สูงคิดเป็นร้อย 60 เมื่อทําการลดการใช้พลังงานไฟฟ้าภายในระบบปรับอากาศได้ย่อมทําให้การใช้พลังงานไฟฟ้าภายในอาคารลดลงได้
มากเช่นกัน จากตารางที่ 2 ได้เสนอแนะมาตรการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าในระบบปรับอากาศ รวม 3 มาตรการซึ่งสามารถประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้ถึง
153,791.62 kWh/y คิดเป็นพันตันเทียบเท่าน้ํามันดิบ 0.013105 ktoe คิดเป็นเงินที่ประหยัดได้ 742,813.53 บาท/ปี และยังสามารถลดการปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ได้ประมาณ 86,277.10 kgCO2e คิดเป็นร้อยละ 11.07 ของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ทั้งหมดของวิทยาลัยอี.เทค โดยมี
รายละเอียดของมาตรการดังนี้ ในวิทยาลัย อี.เทค มีเครื่องปรับอากาศจํานวนมากซึ่งขาดการบํารุงรักษาอย่างต่อเนื่องจึงทําให้เกิดภาระโหลดที่มอเตอร์สูงและ
กินกระแสไฟฟ้าที่สูงตามมาด้วย เมื่อนํามาตรการบํารุงรักษาเครื่องปรับอากาศปีละ 1 ครั้ง มาทําการวิเคราะห์มาตรการแล้วสามารถประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้
88,859.27 kWh/y และมีระยะเวลาคืนทุน 0.39 ปี ซึ่งสอดคล้องงานวิจัยของธีรพงศ์ (2553) ที่กล่าวไว้ว่า การล้างทําความสะอาดเครื่องปรับอากาศสามารถลด
การใช้กําลังไฟฟ้าลงได้ถึง 9.62% มาตรการที่ 2 คือมาตรการปิดเครื่องปรับอากาศก่อนเลิกงานหรือเลิกสอน 15 นาที แต่มีการใช้พัดลมเพดานช่วยในการให้
ความเย็นในช่วงเวลาดังกว่าแทน สามารถประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้ 44,429.63kWh/y มาตรการนี้ไม่ต้องลงทุนเนื่องจากเป็นมาตรการที่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
การใช้งานเครื่องปรับอากาศ ซึ่งต้องมีการประชาสัมพันธ์ที่ดีเพื่อให้ได้รับความร่วมมือจากผู้ใช้งานทุกคน มาตรการนี้จึงจะได้ผลประหยัดตามที่คํานวณไว้
มาตรการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้งานนี้สามารถประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้มากหรือน้อยขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่ปิดเครื่องปรับอากาศและพฤติกรรมของ
ผู้ใช้งาน ซึ่งอาจนําระบบควบคุม Timer switch มาใช้ควบคุมการเปิด-ปิดเครื่องปรับอากาศแทนผู้ใช้งานซึ่งก็สามารถประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้เช่นกัน (ชัชชัย,
2549) และมาตรการสุดท้ายคือมาตรการใช้เครื่องปรับอากาศประสิทธิภาพสูงแทนเครื่องปรับอากาศเดิม ซึ่งมาตรการนี้เหมาะสําหรับนํามาประยุกต์ใช้กับ
เครื่องปรับอากาศที่ใช้งานเกิน 10 ปี ขึ้นไป เนื่องจากเครื่องปรับอากาศจะมีประสิทธิภาพค่อนข้างต่ําและมีการใช้พลังงานมากกว่ามาตรฐานอาคารเก่าที่ 1.61
กิ โลวั ตต์ ต่ อตั นความเย็ น รวมถึ งมาตรการนี้ มี การลงทุ นค่อนข้ างสู ง จึ งทํ าให้ มีระยะเวลาการคื นทุ นนาน จากการสํ ารวจพบว่ าในวิ ทยาลั ย อี .เทค มี
เครื่องปรับอากาศที่เข้าเกณฑ์ของมาตรการนี้ จํานวน 13 เครื่อง เมื่อนําข้อมูลมาวิเคราะห์จะมีระยะเวลาคืนทุนที่สูง 5.19 ปี จากมาตรการที่กล่าวมาทั้งหมด
สามมาตรการพบว่ามาตรการบํารุงรักษาเครื่องปรับอากาศจะให้ผลประหยัดสูงที่สุด เนื่องจากสามารถทําได้กับเครื่องปรับอากาศทุกเครื่อง ขณะที่มาตรการ
เปลี่ยนเครื่องปรับอากาศประสิทธิภาพสูง จะขึ้นอยู่กับจํานวนเครื่องปรับอากาศที่มีอายุการใช้งานมากกว่า 10 ปี ขึ้นไป
ในส่วนของระบบแสงสว่างที่ได้เสนอแนะมาตรการอนุรักษ์พลังงาน 3 มาตรการสามารถประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้ 73,443.30 kWh/y คิดเป็น
พันตันเทียบเท่าน้ํามันดิบ 0.006258 ktoe คิดเป็นเงินที่ประหยัดได้ 354,731.16 บาท/ปี และยังสามารถช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ได้
ประมาณ 41,201.69 kgCO2e คิดเป็นร้อยละ 5.28 ของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ทั้งหมดของวิทยาลัยอี.เทค โดยมาตรการแรกที่เสนอแนะคือการ
เปลี่ยนใช้หลอดไฟฟ้าประสิทธิภาพสูง T5 เนื่องจากการใช้หลอดไฟฟ้าภายในวิทยาลัยอี.เทค จะเป็นหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ขนาด 36 W และใช้บัลลาสต์แกน
เหล็กธรรมดาถ้าสามารถเปลี่ยนมาใช้หลอดไฟฟ้าประสิทธิภาพสูง T5 ซึ่งมีการใช้พลังงานไฟฟ้า 18 W ร่วมกับบัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์จะมีผลทําให้สามารถ
ประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้ 43,247.36 kWh/y แต่มีระยะเวลาคืนทุนที่สูงคือ 4.98 ปี มาตรการที่ 2 ที่เสนอแนะมาตรการใช้บัลลาสต์ชนิดประหยัดพลังงานแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้พลังงานไฟฟ้าประมาณ 3W แทนบัลลาสต์แกนเหล็กธรรมดา ที่สูญเสียพลังงานไฟฟ้าประมาณ 10 W และยังสามารถใช้กับหลอดไฟฟ้า
ฟลูออเรสเซนต์ 2 หลอดต่อบัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ 1 ตัว จึงทําให้สามารถประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้ 22,278.94 kWh/y มีระยะเวลาคืนทุน 2.9 ปี ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของเสกสันต์ (2549) ที่ใช้มาตรการเดียวกันนี้ มีศักยภาพในการประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้ประมาณร้อยละ 10.1 ส่วนมาตรการที่ 3 ที่
เสนอแนะคือมาตรการใช้สวิทช์กระตุกในห้องพักอาจารย์ เนื่องจากในห้องพักอาจารย์มีการติดสวิทช์ศูนย์รวม เมื่อเปิดสวิทช์ทําให้หลอดไฟติดสว่างทุกหลอด
เมื่อถึงเวลาสอนจะมีอาจารย์อยู่ในห้องพักจํานวนน้อยจะทําให้สิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้าจากการเปิดไฟทั้งหมดโดยใช่เหตุ จึงแนะนําให้ติดสวิทช์กระตุกตามพื้นที่
ใช้งานของอาจารย์แต่ละคนซึ่งจากการวิเคราะห์สามารถประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้ 7,917.00 kWh/y มีระยะเวลาคืนทุน 0.28 ปี จากมาตรการทั้งหมด 3
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มาตรการการติดตั้งสวิทช์กระตุกมีระยะเวลาคืนทุนเร็วที่สุดเนื่องจากเป็นมาตรการที่ลงทุนน้อย แต่ให้ผลประหยัดพลังงานไฟฟ้าโดยรวมน้อยที่สุดเนื่องจาก
พื้นที่ในห้องพักอาจารย์มีจํานวนน้อยเมื่อเทียบกับพื้นที่ใช้งานทั้งหมด
ในระบบคอมพิวเตอร์ได้เสนอแนะมาตรการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า 2 มาตรการ สามารถประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้ 25,869.67 kWh/y คิดเป็นพันตัน
เทียบเท่าน้ํามันดิบ 0.0022 ktoe คิดเป็นเงินที่ประหยัดได้ 124,950.52 บาท/ปี และยังสามารถช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ประมาณ
14,512.88 kgCO2e คิดเป็นร้อยละ 1.86 ของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ทั้งหมดของวิทยาลัยอี.เทค โดยเสนอแนะมาตรการเปลี่ยนจอคอมพิวเตอร์
แบบ CRT เป็นจอคอมพิวเตอร์แบบ LED เนื่องจากภายในวิทยาลัยอี.เทค บางพื้นที่ยังมีการใช้จอคอมพิวเตอร์แบบ CRT ซึ่งมีการใช้พลังงานไฟฟ้าสูงกว่าจอ
แบบ LED มากว่า ร้อยละ 50 การนํามาตรการนี้มาใช้จะสามารถประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้ 14,364.00 kWh/y มีระยะเวลาคืนทุน 5.37 ปี ในส่วนมาตรการที่
2 ที่เสนอแนะคือมาตรการปิดจอคอมพิวเตอร์ขณะไม่ได้ใช้งานเกิน 15 นาที ในห้องพักอาจารย์เนื่องจาก ภารกิจส่วนใหญ่ของอาจารย์คือการสอนนักศึกษาจึง
ใช้เวลาอยู่ในห้องพักค่อนข้างน้อย การนํามาตรการนี้มาใช้จะ สามารถประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้ 11,505.67 kWh/y และเป็นมาตรการที่ไม่ต้องลงทุนแต่ต้อง
ได้รับความร่วมมือจากอาจารย์ทุกคนจึงจะได้ผลประหยัดตามที่คํานวณไว้ จากตารางที่ 2 ยังสามารถแบ่งแนวทางการอนุรักษ์พลังงาน แบ่งออกเป็น 3 แนวทาง
คือแนวทางที่ 1 การใช้ระบบปัจจุบันที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด สามารถลดปริมาณไฟฟ้าลงได้ร้อยละ 4.03 ซึ่งเป็นแนวทางที่ให้ผลประหยัดพลังงานน้อยที่
สุดแต่ไม่ต้องใช้เงินลงทุนและต้องได้รับความร่วมมือจากผู้ใช้งาน แนวทางที่ 2 การปรับปรุงประสิทธิภาพของอุปกรณ์ที่มีอยู่ให้ดีขึ้นกว่าเดิมนั้นสามารถลด
ปริมาณไฟฟ้าลงได้ร้อยละ 6.96 แนวทางที่ใช้เงินลงทุนไม่สูงแต่สามารถลดปริมาณไฟฟ้าได้ค่อนข้างดี และแนวทางที่ 3 การเปลี่ยนระบบหรือเปลี่ยนอุปกรณ์
เพื่อให้ประสิทธิภาพของระบบโดยรวมสูงขึ้นเป็นแนวทางที่สามารถลดปริมาณไฟฟ้าได้ร้อยละ 7.22 เป็นแนวทางที่ได้ผลการประหยัดพลังงานทีด่ ที สี่ ดุ แต่ตอ้ งใช้
เงินลงทุนสูงที่สุดเช่นกัน

4. สรุปผล
พบว่า มีการใช้พลังงานไฟฟ้าทั้งหมด 1,389,987.00 kWh/y และมีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ประมาณ 779,782.71 kgCO2e ระบบที่มี
การใช้พลังงานไฟฟ้าสูงที่สุดคือระบบปรับอากาศ ระบบอื่นๆ ระบบแสงสว่าง และระบบคอมพิวเตอร์ ตามลําดับและพื้นที่ที่มีการใช้พลังงานไฟฟ้าสูงที่สุดคือ
ห้องเรียน ห้องพักอาจารย์ ห้องธุรการตามลําดับ ขณะที่วิทยาลัยอี.เทค มีดัชนีการใช้พลังงานไฟฟ้าต่อจํานวนคนประมาณ 155.34 kWh/y/คน และมีดัชนีการ
ใช้พลังงานไฟฟ้าต่อพื้นที่ประมาณ 74.77 kWh/y/m2 และพบว่ามาตรการอนุรักษ์พลังงานภายในวิทยาลัยอี.เทค มาตรการที่สามารถประหยัดพลังงานได้มาก
ที่สุดคือมาตรการบํารุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ขณะที่มาตรการใช้สวิทช์กระตุกในห้องพักอาจารย์ให้ผลประหยัดน้อยที่สุด ส่วนมาตรการที่เหมาะสมกับ
วิทยาลัยอี.เทค และควรทําเป็นอันดับแรกคือ มาตรการบํารุงรักษาเครื่องปรับอากาศ มาตรการปิดเครื่องปรับอากาศก่อนเลิกงานหรือเลิกสอน 15 นาที และ
มาตรการตั้งปิดจอคอมพิวเตอร์ในห้องพักอาจารย์ขณะไม่ได้ใช้งานเกิน 15 นาที ซึ่งสองมาตรการหลังต้องได้รับความร่วมมือจากผู้ใช้งาน ส่วนมาตรการที่เหลือ
โดยเฉพาะการเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าประสิทธิภาพสูง T5 และการใช้เครื่องปรับอากาศประสิทธิภาพสูงแทนเครื่องปรับอากาศเดิมมาตรการดังกล่าวให้ผลการ
ประหยัดพลังงานที่ค่อนข้างสูง แต่อาจเป็นมาตรการที่ได้รับการพิจารณาเป็นอันดับสุดท้าย เนื่องจากเป็นมาตรการที่ต้องลงทุนสูงเช่นกัน จากมาตรการอนุรกั ษ์
พลังงานทั้งหมด 8 มาตรการ ที่ได้เสนอแนะไว้สามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้าได้ 253,104.60 kWh/y คิดเป็นพันตันเทียบเท่าน้ํามันดิบ 0.0216 ktoe และ
สามารถลดค่าดัชนีการใช้พลังงานต่อพื้นที่จาก 74.77 kWh/y/m2 เป็น 61.16 kWh/y/m2 และการใช้พลังงานต่อคนจาก 155.34 kWh/y/คน เป็น 127.05
kWh/y/คน สามารถลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ประมาณ 141,991.68 kgCO2e
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บทคัดย่อ
การศึกษาเทคนิคการหุงข้าวด้วยหม้อหุงข้าวไฟฟ้าแบบใหม่เพื่อให้ได้เทคนิคการหุงข้าวที่ประหยัดพลังงานมากกว่าเทคนิคการหุงข้าวแบบปกติ ซึ่งใน
การหุงข้าวแบบปกตินั้นมีเทคนิคการหุงโดยการทําให้น้ําเดือดจนกระทั่งข้าวในหม้อสุก หลังจากนั้นยังคงให้ความร้อนต่อไปเพื่อให้น้ําส่วนเกินระเหยกลายเป็น
ไอ เมื่อน้ําส่วนเกินระเหยไปหมดแล้วอุณหภูมิในหม้อจะเพิ่มขึ้นเกิน 100°C เทอร์โมสตัทก็จะตัดไฟที่จ่ายให้แก่ขวดลวดความร้อนของหม้อหุงข้าว จากการ
ทดลองตรวจวัดพลังงานที่ใช้ในการหุงข้าวแบบปกตินั้นพบว่าต้องใช้พลังงานมากกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ของพลังงานทั้งหมดที่ใช้ในการหุงข้าวที่จะทําให้น้ํา
ส่วนเกินระเหยกลายเป็นไอจนหมด ในส่วนของเทคนิคการหุงข้าวแบบใหม่ที่ได้ทําการศึกษานี้ คือ การทําให้ข้าวสุกโดยใส่น้ําลดลง(ลดน้ําส่วนเกินที่ต้องระเหย
กลายเป็นไอ) และทําการควบคุมอุณหภูมิให้มีอุณหภูมิที่เหมาะสม (โดยน้ํายังไม่เดือด <100°C) ในระยะเวลาที่กําหนด แล้วจึงเพิ่มอุณหภูมิไปที่ 100°C ในช่วง
ระยะเวลาสั้นๆ วิธีการดังกล่าวจะเป็นผลให้ประหยัดพลังงานมากขึ้นเนื่องจากไม่ต้องสูญเสียพลังงานในช่วงที่ทําให้น้ําเดือดกลายเป็นไอมากและยังใช้น้ําในการ
หุงข้าวน้อยลงด้วย จากการทดลองพบว่าระดับอุณหภูมิที่เหมาะสม คือ 85°C และสามารถประหยัดพลังงานได้ถึง 30.2 โดยข้าวที่ได้จากการหุงยังมีความนิ่ม
เทียบเท่ากับการหุงแบบปกติ
คําสําคัญ : เทคนิคการหุงข้าว ประหยัดพลังงาน

Abstract
This study presents a new technique for cooking rice, cooking technique to get more saving energy than normal cooking
technique. Rice cooking principle for normally types is boiling rice and water in the rice cooker pot. There is excessive water left after
the rice cooked done. To evaporate the excessive water, the cooker pot is keep boiling until water completely evaporates. After that
temperature in the cooker pot increase to higher than 100 °C then the thermostat stop applying power to the coil inside cooker pot.
During rice cooking process, more than 50% of total energy used is spent to evaporate the excess water from rice. The new technique
in this study is decreasing excess water amount, and keep temperature lower than 100°C in a short time are the technique used.
Without losing energy during evaporation step and less water amount using result in more energy saving with high quality rice cooked.
The experimental results show that the optimum temperature is 85 ° C and can save energy up to 30%.
Keywords: Rice cooking technique, Saving energy

1. บทนํา
ในประเทศไทยรับประทานข้าวเป็นอาหารหลัก ดังนั้นหม้อหุงข้าวจึงเป็นสิ่งจําเป็นที่ต้องมีใช้ประจําบ้าน หม้อหุงข้าวไฟฟ้าถือเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใช้กัน
อย่างแพร่หลายซึ่งมีใช้กันแทบทุกครัวเรือน และนับวันจะยิ่งมีจํานวนการใช้งานที่เพิ่มขึ้น จะเห็นได้จากยอดจําหน่ายสูงถึง 1,500,000 ใบต่อปี (การไฟฟ้าฝ่าย
ผลิตแห่งประเทศไทย, 2556) หม้อหุงข้าวที่ใช้กันในปัจจุบันมี 2 แบบ คือ แบบควบคุมการทํางานด้วยวิธีทางกลโดยใช้เทอร์โมสตัทเป็นตัวตัดการทํางานเมื่อ
ข้าวสุกแล้ว และแบบการควบคุมการทํางานด้วยระบบดิจิตอล ซึ่งหม้อหุงข้าวแบบควบคุมการทํางานด้วยวิธีทางกลโดยใช้เทอร์โมสตัทนั้นจะได้รับความนิยม
มากกว่าหม้อหุงข้าวแบบดิจิตอลเนื่องจากมีราคาที่ถูก หลักการในการทําให้ข้าวสุกของหม้อหุงข้าวไฟฟ้าแบบควบคุมการทํางานด้วยวิธีทางกลโดยใช้เทอร์
โมสตัทนั้น คือ การทําให้น้ําเดือดจนกระทั่งข้าวในหม้อสุก หลังจากนั้นยังคงให้ความร้อนต่อไปเพื่อให้น้ําส่วนเกินระเหยกลายเป็นไอ หลังจากที่น้ําส่วนเกิน
ระเหยไปหมดแล้วอุณหภูมิในหม้อจะเพิ่มขึ้นเกิน 100°C เทอร์โมสตัทก็จะตัดไฟที่จ่ายให้แก่ขวดลวดความร้อนของหม้อหุงข้าว เมื่อพิจารณาจากทฤษฎี
พลังงานกับการเปลี่ยนสถานะของน้ํา (Raymon and John, 2004) พบว่าต้องใช้พลังงานถึง 540 แคลอรี่ในการทําให้น้ํา 1 กรัมเปลี่ยนจากของเหลวกลายเป็น
ไอ แต่พลังงานที่ทําให้น้ํา 1 กรัมเปลี่ยนอุณหภูมิไป 1°C นั้นใช้แค่ 1 แคลอรี่ ด้วยเหตุผลนี้จึงได้มีการทดลองตรวจวัดพลังงานที่ใช้ในการหุงข้าวแบบปกติ ซึ่ง
พบว่าต้องใช้พลังงานมากกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ของพลังงานทั้งหมดที่ใช้ในการหุงข้าวที่จะทําให้น้ําส่วนเกินระเหยกลายเป็นไอจนหมด

2. วิธีการศึกษา
บทความนี้นําเสนอการศึกษาเทคนิคการหุงข้าวที่ประหยัดพลังงานมากขึ้นซึ่งในการศึกษาจะใช้หม้อหุงข้าวที่มีการควบคุมอุณหภูมิด้วยวิธีทางกลโดย
ใช้เทอร์โมสตัท เทคนิคการที่นํามาใช้พัฒนาหม้อหุงข้าวนี้ คือ การทําให้ข้าวสุกโดยใส่น้ําลดลง และทําการควบคุมอุณหภูมิให้มีอุณหภูมิที่เหมาะสม (โดยน้ํายังไม่
เดือด <100°C) ในระยะเวลาที่กําหนด แล้วจึงเพิ่มอุณหภูมิไปที่ 100 องศาเซลเซียสในช่วงระยะเวลาสั้นๆ ในการควบคุมอุณหภูมิการหุงข้าวนั้นจะใช้ระบบสมอง
กลฝังตัว (Creed, 2007) เข้ามาทําการควบคุมอุณหภูมิแทนการใช้เทอร์โมสตัท วิธีการดังกล่าวจะเป็นผลให้ประหยัดพลังงานมากขึ้นเนื่องจากไม่ต้องสูญเสีย
พลังงานใน ช่วงที่ทําให้น้ําเดือดกลายเป็นไอมากและยังใช้น้ําในการหุงข้าวน้อยลงด้วยโดยข้าวที่ได้มีคุณภาพเทียบเท่ากับการหุงแบบปกติ ดังนั้นพลังงานที่
เกิดขึ้นจากการหุงข้าวจึงสามารถอธิบายด้วยทฤษฎีพลังงานกับการเปลี่ยนสถานะของน้ํา โดยสามารถแบ่งการใช้พลังงานได้เป็น 2 ส่วน คือ ส่วนของพลังงานความ
ร้อนที่ทําให้น้ําเปลี่ยนแปลงจากอุณหภูมิปกติ (ประมาณ 25°C) เป็น 100°C และส่วนของพลังงานที่ทําเปลี่ยนสถานะจากของเหลวกลายเป็นไอน้ํา
โดยพลังงานความร้อนที่ทําให้น้ําเปลี่ยนแปลงจากอุณหภูมิปกติเป็น 100°C นั้นสามารถคํานวณได้จากสมการที่ 1
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Q = mc∆T
(1)
m คือ มวลของน้ํา
c คือ ความจุความร้อนจําเพาะของน้ํา = 1 cal/g⋅°C
∆T คือ 100 °C ลบด้วยอุณหภูมิเริ่มต้นหรืออุณหภูมิปกติ
ส่วนของพลังงานที่ทําให้น้ําเปลี่ยนสถานะจากของเหลวกลายเป็นไอน้ํา นั้นสามารถคํานวณได้จากสมการที่ 2
Q = mL
(2)
m คือ มวลของน้ํา
L คือ ความร้อนแฝงของการกลายเป็นไอของน้ํา = 540 cal/g
ดังนั้นพลังงานทั้งหมดที่ใช้ในการหุงข้าวนั้น คือ
Qt = mc∆T + mL
(3)
จากทฤษฎีพลังงานกับการเปลี่ยนสถานะของน้ําที่ได้แสดงให้เห็นในข้างต้นนั้นจะเห็นได้ว่าผลของพลังงานความร้อนแฝงของการกลายเป็นไอของน้ํา(L)
ในสมการที่ 2 มีค่าถึง 540 cal/g ซึ่งเป็นค่าที่สูงมากเมื่อเทียบกับค่าความจุความร้อนจําเพาะของน้ํา(c) ในสมการที่ 1 ที่ทําให้น้ําเปลี่ยนแปลงจากอุณหภูมิปกติ
เป็น 100 °C มีค่าเพียง 1 cal/g⋅°C เท่านั้น ด้วยเหตุผลนี้จึงเป็นที่มาของแนวคิดในการศึกษาเทคนิคการหุงข้าวแบบใหม่เพื่อให้ได้เทคนิคการหุงข้าวที่ประหยัด
พลังงานมากขึ้นกว่าเทคนิคการหุงข้าวแบบปกติ โดยการหาวิธีที่ทําการหุงข้าวโดยการลดพลังงานที่สูญเสียไปกับการทําให้น้ํากลายเป็นไอ

กอนหุ ง

หลังหุ ง
ขาว+น้ํา
1803 g

น้ํา 1217 g
ขาว 586 g

Energy loss
160 g

ขาว+น้ํา
1643 g

Temperature 25 °C

Temperature 100 °C

รูปที่ 1 การทดลองหุงข้าวแบบปกติเพื่อหาพลังงานที่ใช้ในการหุง
ทําการทดลองเก็บข้อมูลเบื้องต้นเพื่อเป็นข้อมูลสําหรับการคํานวณหาค่าพลังงานสูญเสียที่เกิดขึ้นในการหุงข้าวแบบปกติ โดยอัตราส่วนของข้าวและน้ํา
นั้นเป็นไปตามที่หม้อหุงข้าวกําหนดไว้ และข้อมูลที่ได้เป็นน้ําหนักของข้าวและน้ําทั้งก่อนหุงและหลังหุงดังรูปที่ 1 ทําให้สามารถรู้ถึงน้ําหนักของน้ําที่หายไป
เนื่องจากระเหยกลายเป็นไอระหว่างการหุงข้าว โดยน้ําหนักของน้ําก่อนหุงนั้นมีค่าเท่ากับ 1,217 กรัม เมื่อหุงข้าวเสร็จพบว่าน้ําหนักข้าวและน้ําในหม้อเหลือ
1643 กรัม ดังนั้นน้ําหนักของน้ําที่หายไป คือ 160 กรัม ซึ่งสามารถคํานวณหาค่าพลังงานทั้งหมดที่ใช้ในการหุงข้าวได้จากสมการที่ 3 มีค่าเท่ากับ 177,675 cal
หรือ 0.206 kWh และค่าพลังงานที่สูญเสียกับการทําให้น้ํา 160 กรัม ระเหยกลายเป็นไอนั้นมีค่าเท่ากับ 98,400 cal หรือ 0.114 kWh เมื่อคิดเป็นอัตราส่วน
ของพลังงานที่ใช้กับน้ํา 160 กรัม เทียบกับพลังงานทั้งหมด พบว่าต้องสูญเสียพลังงานไปกับการทําให้น้ําระเหยกลายเป็นไอถึง 55.3 เปอร์เซ็นต์
เทคนิคการหุงข้าวแบบปกตินั้นต้องสูญเสียพลังงานส่วนใหญ่ไปกับน้ําส่วนที่ระเหยกลายเป็นไอ ดังนั้นถ้าต้องการหุงข้าวให้ประหยัดพลังงานมากขึ้น
จําเป็นต้องลดผลกระทบจากพลังงานที่ใช้ไปกับน้ําส่วนนี้ โดยการลดการใช้น้ําในการหุงข้าวให้น้อยลง แต่เมื่อลดปริมาณน้ําที่ใช้ในการหุงข้าวลงแล้ว และทํา
การหุงข้าวด้วยการควบคุมอุณหภูมิแบบปกติด้วยเทอร์โมสตัทดังรูปที่ 2 ข้าวที่ได้จากการหุงนั้นจะแข็ง ดังนั้นจึงจําเป็นต้องออกแบบการควบคุมอุณหภูมิใหม่
โดยการควบคุมอุณหภูมิให้อยู่ในระดับที่น้ํายังไม่เดือด (<100°C) ในระยะเวลาที่เหมาะสม แล้วจึงเพิ่มอุณหภูมิไปที่ 100°C ในช่วงระยะเวลาสั้นๆ หรือเป็นการ
ควบคุมอุณหภูมิแบบขั้นบันใดนั้นเองดังรูปที่ 3 ซึ่งการควบคุมอุณหภูมิลักษณะนี้เป็นการพยายามทําให้เกิดไอน้ําในระหว่างการหุงข้าวให้น้อยที่สุด

Temperature (°C)
100

25
t1

t2

Time

รูปที่ 2 ลักษณะของอุณหภูมิในการหุงข้าวแบบปกติ
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Temperature (°C)
100
Ts

25

t1

t2

t3

Time

รูปที่ 3 ลักษณะของอุณหภูมิในการหุงข้าวตามแนวคิดใหม่
ในการหุงข้าวด้วยการควบคุมอุณหภูมิที่มีลักษณะแบบขั้นบันใดดังรูปที่ 3 นี้ไม่สามารถทําการควบคุมอุณหภูมิด้วยเทอร์โมสตัทได้เหมือน
การหุงข้าวแบบปกติ เนื่องจากต้องมีการควบคุมอุณ หภูมิในหลายระดับ จึง จําเป็นต้องมีก ารควบคุม อุณหภูมิแบบย้อนกลับ ดัง รูป ที่ 4 โดยการ
ออกแบบการควบคุม อุณ หภูมิใ หม่นี้ไ ด้นํา ระบบสมองกลฝัง ตัว เข้า มาควบคุม อุณ หภูมิแ ทนการใช้เ ทอร์โ มสตัส โดยระบบสมองกลฝัง ตัว มีห น้า ที่
ควบคุมพลังงานไฟฟ้าและเวลาในการจ่ายให้แก่ขดลวดความร้อนของหม้อหุงข้าว และมีเซนเซอร์อุณหภูมิที่จะติดตั้งเข้าไปในหม้อหุงข้าวเพื่อส่งค่า
อุณหภูมิจริงย้อนกลับมายังระบบสมองกลฝังตัว ทําให้สามารถควบคุมอุณหภูมิในการหุงข้าวได้หลายระดับ และมีค่าอุณหภูมิที่ถูกต้องและแม่นยํา

รูปที่ 4 ไดอะแกรมการควบคุมหม้อหุงข้าวด้วยระบบสมองกลฝังตัว

3. ผลการทดลอง
การศึกษาเทคนิคการหุงข้าวแบบใหม่ได้ทําการทดลองหุงข้าวหอมมะลิโดยการลดปริมาณน้ําที่ใช้ในการหุงข้าวให้น้อยลงด้วยการตัดน้ําส่วนที่
ระเหยกลายเป็นไอที่วัดได้จากการหุงข้าวแบบปกติออกไป และทําการควบคุมอุณหภูมิการหุงข้าวที่ระดับอุณหภูมิต่างๆ ในระยะเวลาที่เท่ากันโดยอ้างอิง
จากเวลาที่ใช้ในการหุงแบบปกติ หลังจากนั้นจึงปล่อยให้อุณหภูมิเพิ่มขึ้นไปถึง 100°C ในช่วงระยะเวลาสั้น ดังรูปที่ 2 และ 3 โดยเวลา t2 ของการหุงข้าว
แบบปกติ (อุณหภูมิ 100°C) จะเท่ากับเวลา t2 ของการหุงข้าวตามแนวคิดใหม่ (อุณหภูมิ Ts) ส่วนเวลา t3 ของการหุงข้าวตามแนวคิดใหม่นั้นเป็นเวลาที่
ต้องใช้มากกว่าการหุงข้าวแบบปกติ (อุณหภูมิ 100°C) ในการทดลองหุงข้าวแต่ละระดับอุณหภูมิได้มีการเก็บค่าพลังงานที่ใช้ในการหุงด้วยเครื่องวัด
พลังงานไฟฟ้า (Power Meter) เพื่อดูพลังงานที่ใช้ในระดับนั้นๆ เทียบกับการหุงแบบปกติ ซึ่งระดับอุณหภูมิที่ได้ทําการทดลอง (Ts) ได้แก่ 100°C 95°C
90°C และ 85°C
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ตารางที่ 1 ผลการควบคุมอุณหภูมิการหุงข้าวที่ระดับต่างๆ

ผลการทดลองดังตารางที่ 1 การทดลองเริ่มต้นจากการหุงข้าวแบบปกติ (ครั้งที่1) ซึ่งผลที่ได้พบว่าน้ําหนักของน้ําที่หายไปเท่ากับ 169 กรัม
และพลังงานที่ใช้ คือ 0.265 kWh เวลาที่ใช้ในการหุง 18 นาที เมื่อทําการตัดน้ําหนักของน้ําออกไป 169 กรัม และยังทําการหุงข้าวแบบปกติ (ครั้งที่
2) พลังงานที่ใช้ในการหุงข้าวนั้นลดลงจากเดิม 7.5 เปอร์เซ็นต์และเวลาที่ใช้ในการหุงลดลงเหลือ 17 นาทีแต่ลักษณะของข้าวที่ได้มีความแข็ง
หลังจากนั้นได้ทดลองลดอุณหภูมิที่ทําการควบคุม(Ts) ลงเหลือ 95°C 90°C และ 85°C ตามลําดับ (ครั้งที่ 3-5) พบว่าค่าพลังงานที่ใช้เมื่อเทียบกับการ
หุงปกติลดลงเรื่อยๆ ด้วยเช่นกัน แต่จะตรงกันข้ามกับเวลาที่ใช้ในการหุงซึ่งใช้เวลาเพิ่มขึ้น โดยที่อุณหภูมิ 95°C พลังงานที่ใช้ในการหุงข้าวนั้นลดลง
22.6 เปอร์เซ็นต์เวลาที่ใช้ในการหุงเพิ่มขึ้นเป็น 20 นาทีแต่ข้าวยังแข็งอยู่ ส่วนที่อุณหภูมิ 90°C พลังงานที่ใช้ในการหุงข้าวนั้นลดลง 24.5 เปอร์เซ็นต์
เวลาที่ใช้ในการหุงเพิ่มขึ้นเป็น 21 นาทีข้าวที่ได้มีความนิ่มมากขึ้น และที่อุณหภูมิ 85°C พลังงานที่ใช้ในการหุงข้าวนั้นลดลงถึง 30.2 เปอร์เซ็นต์และ
เวลาที่ใช้ในการหุงเพิ่มขึ้นเป็น 23 นาทีโดยข้าวที่ได้มีความนิ่มเทียบเท่ากับการหุงแบบปกติ ดังนั้นสามารถสรุปได้ว่าเมื่อตัดน้ําส่วนที่ระเหยกลายเป็น
ไอออกไปและลดอุณหภูมิที่ทําการควบคุมลง พลังงานที่ใช้ในการหุงข้าวลดลงเช่นกันแต่เวลาที่ใช้ในการหุงจะเพิ่มขึ้น โดยที่อุณหภูมิ 85°C ประหยัด
พลังงานมากที่สุด เวลาที่ใช้ในการหุงมากกว่าการหุงแบบปกติ 5 นาที และข้าวที่ได้มีความนิ่มเทียบเท่ากับการหุงแบบปกติ

4. สรุปผล
การศึกษานี้ได้นําเสนอเทคนิคการหุงข้าวด้วยหม้อหุงข้าวไฟฟ้าแบบใหม่เพื่อให้ได้วิธีการหุงข้าวที่ประหยัดพลังงานมากกว่าเทคนิคการหุงข้าว
แบบปกติ ในการหุงข้าวแบบปกตินั้นต้องใช้พลังงานถึงมากกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ของพลังงานทั้งหมดที่ใช้ในการหุงข้าว ที่จะทําให้น้ําส่วนเกินระเหย
กลายเป็นไอจนหมด เทคนิคใหม่ที่ได้ทําการศึกษาจึงเป็นการลดพลังงานที่ใช้ในส่วนนี้ลงให้เหลือน้อยที่สุด โดยในการทดลองนั้นได้ทําการช่างน้ําหนัก
ของข้าวกับน้ําก่อนหุงและหลังหุงเพื่อหาปริมาณน้ําที่หายไปจากหุงแบบปกติ หลังจากนั้นทําการหุงด้วยเทคนิคใหม่โดยยังใส่ปริมาณข้าวเท่าเดิมแต่ทํา
การตัดน้ําส่วนที่หายไปตั้งแต่ก่อนหุง และทําหุงโดยการควบคุมอุณหภูมิที่ระดับต่างๆ ด้วยระบบสมองกลฝัง ตัวเพื่อหาระดับอุณหภูมิที่เหมาะสม
พบว่าที่อุณหภูมิ 85 °C สามารถประหยัดพลังงานได้ถึง 30.2 เปอร์เซ็นต์จากการหุงข้าวแบบปกติ และข้าวที่ได้จากการหุงยังมีความนิ่มเทียบเท่ากับ
การหุงแบบปกติ แต่ต้องใช้เวลาในการหุงข้าวมากกว่าการหุงแบบปกติ 5 นาที ดังนั้นในการศึกษาครั้งนี้สามารถสรุปได้ว่าเทคนิคการหุงข้าวแบบใหม่ท่ี
ได้ทําการศึกษานี้ส่งผลให้ได้วิธีการหุงข้าวที่ประหยัดพลังงานมากขึ้นเนื่องจากไม่ต้องสูญเสียพลังงานในช่วงที่ทําให้น้ําเดือดกลายเป็นไอมากและยังใช้
น้ําในการหุงข้าวน้อยลงด้วย โดยข้าวที่ได้มีคุณภาพเทียบเท่ากับการหุงแบบปกติ และเทคนิคนี้สามารถนําไปต่อยอดพัฒนาเป็นหม้อหุงข้าวไฟฟ้าแบบ
ประหยัดพลังงานได้ในอนาคต โดยการนําระบบสมองกลฝังตัวเข้าไปทําการควบคุมอุณหภูมิแทนการใช้เทอร์โมสตัส
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บทคัดย่อ
เครื่องใส่ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพเป็นเครื่องใส่ปุ๋ยพ่วงท้ายรถแทรกเตอร์ที่คานลาก ขับเคลื่อนด้วยเพลาอํานวยกําลังที่ความเร็วรอบมาตรฐาน 540 รอบ
ต่อนาที ประกอบด้วยส่วนประกอบที่สําคัญ คือ โครงหลัก ระบบขับเคลื่อน ถังบรรจุปุ๋ยซึ่งด้านล่างมีสว่านลําเลียงปุ๋ยส่งให้จานกระจายปุ๋ยเหวี่ยงกระจายปุ๋ยลง
บนพื้ นที่ จากผลการทดสอบพบว่า เมื่ อเพิ่ มความเร็ วในการเคลื่ อนที่ของเครื่ องใส่ ปุ๋ ยให้สูงขึ้ นมี ผลทํ าให้ ได้ความสามารถในการทํ างานสู งขึ้ น ขณะที่
ประสิทธิภาพในการทํางานทางไร่จะมีค่าเพิ่มขึ้นสูงสุดที่ความเร็ว 2.24 กิโลเมตรต่อชั่วโมง มีความสามารถทางไร่จริง 13.26 ไร่ต่อชั่วโมง โดยมีประสิทธิภาพ
การทํางานทางไร่ 94.76 เปอร์เซ็นต์ อุปกรณ์กระจายปุ๋ยแบบจานหมุนเหวี่ยงปุ๋ยให้กระจายออกไปทางด้านหลัง และด้านซ้ายขวาเป็นมุม 180 องศา มีความ
กว้างการกระจายเม็ดปุ๋ยประมาณ 20 เมตร การกระจายเม็ดปุ๋ยจะมีความเข้มข้นบริเวณตรงกลางมากกว่าส่วนอื่นแล้วมีปริมาณลดลงเรื่อยๆออกไปตามแนว
รัศมีและมีค่าต่ําสุดที่ปลายทั้งสองข้าง เครื่องใส่ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพในการปลูกพืชพลังงานสามารถใส่ปุ๋ยลงในพื้นที่ได้ระหว่าง 434.29- 847.47 กิโลกรัมต่อไร่
ขณะที่การจัดการกระจายปุ๋ยทับซ้อน 50 เปอร์เซ็นต์ สามารถทําให้การกระจายปุ๋ยมีความสม่ําเสมอเพิ่มมากขึ้น จากผลการทดสอบพอสรุปได้ว่า เครื่องใส่ปุ๋ยนี้
มีความเหมาะสมในการกระจายปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพอัดเม็ดในการผลิตพืชพลังงาน และสามารถนําไปพัฒนาสู่การผลิตเชิงพาณิชย์
คําสําคัญ : เครื่องใส่ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ การผลิตพืชพลังงาน

Abstract
The bio-organic fertilizer applicator was tractor tow type driven by 540 rpm. power take off. It’s consisted of a main frame,
driving mechanisms and fertilizer hopper with screw conveyer at the bottom to feed and distribute the bio-organic fertilizer by using a
spindle disc. The results showed that increasing travelling speed increase field capacity of the bio-organic fertilizer applicator while, the
field efficiency reached maximum at 2.24 kilometers per hour, travelling speed with 13.26 rai per hour and 94.76 percent field capacity
and field efficiency, respectively. The rotating disc was used to distribute bio-organic fertilizer backward in 180 degree with 20 metre
working width. The concentrate of fertilizer distribution demonstrated dense at the center and reduced to both outer margin. The bioorganic fertilizer for energy crops had the application rate between 434.29-847.47 kilogram per rai, while working with 50 percent
overlapping showed more uniform fertilizer distribution. From the study, it can be concluded that this fertilizer applicator suitable to
use with bio-organic fertilizer pellet for energy crop production and could be developed in commercial production.
Keywords: Bio-organic fertilizer applicator, Energy crop production

1. บทนํา
ในปัจจุบันเครื่องใส่ปุ๋ยอ้อย หรือมันสําปะหลังจะมีทั้งแบบติดกับเครื่องปลูก และแบบใส่ปุ๋ยโดยตรง ซึ่งใช้อุปกรณ์กําหนดปริมาณปุ๋ยเป็นแบบ
เกลียวป้อนซึ่งใช้ได้ดีในการกําหนดปริมาณปุ๋ยเคมี แต่ยังไม่สามารถใช้งานได้ดีกับปุ๋ยอินทรีย์ โดยเฉพาะปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพซึ่งมีความชื้นค่อนข้างมากและเม็ด
ปุ๋ยมีขนาดไม่สม่ําเสมอ ทําให้เกิดการติดขัด ปุ๋ยไหลไม่สะดวกเกิดการอุดตันทําให้อัตราการใส่ปุ๋ยไม่สม่ําเสมอ ขณะที่การใส่ปุ๋ยอินทรีย์จะต้องใส่ในปริมาณสูง
เพื่อเป็นปุ๋ยรองพื้นและใส่ขณะปลูกหรือก่อนการปลูก การติดขัดจะทําให้ปริมาณปุ๋ยที่ใส่ไม่เพียงพอต่อความต้องการของพืช และทําให้พืชเจริญเติบโต
ไม่สม่ําเสมอ ปัจจุบันเกษตรกรสามารถผลิตปุ๋ยอินทรีย์ใช้เองได้แล้วเพื่อต้องการลดต้นทุนในการผลิต ขณะเดียวกันสถานประกอบการภาคเอกชนได้มีการ
ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพจําหน่ายให้กับเกษตรกรมากขึ้น และได้รับความสนใจ แต่พบว่ามีปัญหาในการให้ปุ๋ยเพราะต้องใส่ปริมาณมากกว่าปุ๋ยเคมี การให้โดย
ใช้แรงงานคนจึงต้องใช้แรงงานจํานวนมาก การใช้เครื่องให้ปุ๋ยที่มีอยู่ก็ไม่สะดวกเพราะเครื่องจักรมีอุปกรณ์ไม่เหมาะสม ถ้าได้มีการวิจัยและพัฒนาเครื่อง
ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพที่สามารถใช้ให้ปุ๋ยได้ทั้งปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด และปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพที่มีความชื้นค่อนข้างสูง ก็จะทําให้เกษตรผู้ปลูกพืชพลังงานเช่น อ้อย
และมันสําปะหลัง สามารถผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากเศษเหลือของใบและยอดอ้อย ใบและต้นมันปะหลัง แล้วนํามาให้กับพืชที่ปลูกโดยใช้เครื่องที่มีประสิทธิภาพ
ก็จะทําให้เกษตรกรสามารถลดต้นทุนในการปลูกพืชลงได้ ขณะเดียวกันบริษัทผู้ผลิตปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด หรือปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ ก็จะสามารถจําหน่ายปุ๋ย
ได้มากขึ้นเพราะมีเครื่องใส่ปุ๋ยที่เหมาะสมก็จะสามารถลดต้นทุนการผลิต และลดราคาจําหน่ายลงได้อีก ก็จะทําให้เป็นผลดีทั้งต่อเกษตรกร ผู้ผลิตปุ๋ย และ
สภาพแวดล้อม (Yasumasa, 1988)
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. พัฒนาเครื่องใส่ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ
2. ทดสอบสมรรถนะเครื่องใส่ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพในอัตราต่างๆ
3. เพื่อให้สามารถนําผลงานวิจัยสู่การผลิตเชิงพาณิชย์
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2. วิธีการทดลอง

การวิจัยได้ดําเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
2.1 ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการใส่ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ และการออกแบบ
- ออกแบบและสร้างเครื่องใส่ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ
- ออกแบบและสร้างอุปกรณ์กําหนดปริมาณปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ
- ออกแบบและสร้างอุปกรณ์ลําเลียงปุ๋ย
- ออกแบบและสร้างอุปกรณ์ขับเคลื่อน
- ออกแบบและสร้างจุดต่อพ่วงกับรถแทรกเตอร์
2.2 สร้างเครื่องใส่ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพจากชิ้นส่วนประกอบต่างๆ
2.3 ตรวจสอบสมบัติทางกายภาพของปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ
2.4 ทดสอบประสิทธิภาพการทํางานของเครื่องใส่ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพเพื่อหาตัวแปรที่มีผลต่อประสิทธิภาพ
2.5 สรุปสภาพปัญหาปรับปรุงและพัฒนาส่วนประกอบบางส่วนที่ยังไม่สมบูรณ์เหมาะสม
2.6 ทดสอบสมรรถนะทํางานของเครื่องใส่ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ
2.6.1 บรรจุปุ๋ยครึ่งถังเดินเพลาอํานวยกําลังที่ 540 รอบต่อนาทีขับสว่าน ลําเลียง ให้ลําเลียงปุ๋ยลงภาชนะรองรับจับเวลา 60 วินาที
ชั่งน้ําหนักปุ๋ยที่ได้ ทําซ้ํา 5 ซ้ํา
2.6.2 คํานวณอัตราการไหลของปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพเป็น กิโลกรัมต่อชั่วโมง
2.6.3 หาอัตราการให้ปุ๋ยและความสม่ําเสมอในการกระจายปุ๋ย วางกล่องรับปุ๋ยห่างกันระยะทาง ทุก 2 เมตรตลอดความกว้างของ
เครื่องให้ปุ๋ย
2.6.4 เลือกใช้เกียร์ 1 ในการเคลื่อนที่ลากเครื่องกระจายปุ๋ยผ่านระยะทาง 20 เมตรจับเวลาที่เคลื่อนที่ผ่านระยะทาง 20 เมตร เพื่อ
คํานวณหาความเร็วในการเคลื่อนที่
2.6.5 เก็บตัวอย่างปุ๋ยในภาชนะรองรับ ชั่งน้ําหนักปุ๋ยในภาชนะแต่ละใบเพื่อหาความ สม่ําเสมอในการกระจาย
2.6.6 คํานวณหาอัตราการให้ปุ๋ยที่ตกลงในพื้นที่เป็นกิโลกรัมต่อไร่
2.6.7 วัดระยะทางที่สามารถกระจายปุ๋ยได้กว้างสุดจํานวน 5 จุด เป็นความกว้างในการกระจายทําการทดลอง 5 ซ้ํา
2.7 หาประสิทธิภาพในการทํางานทางไร่ทําการทดลอง 5 ซ้ํา
2.7.1 จับเวลาที่เครื่องใส่ปุ๋ยเคลื่อนที่ผ่านระยะทาง 20 เมตร คํานวณเป็นค่าความเร็วในการใช้งาน
2.7.2 วัดความกว้างการกระจายปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ แล้วคํานวณความสามารถทางไร่ทางทฤษฎีโดยใช้สูตร
ความสามารถทางไร่ทางทฤษฎี(ไร่/ชั่วโมง) = ความกว้าง x ความเร็วในการเคลื่อนที่
2.7.3 จับเวลาในการทํางานตั้งแต่เริ่มต้นจนเสร็จ วัดขนาดพื้นที่ที่ทํางานได้ คํานวณหาความสามารถทางไร่จริงจากพื้นที่ที่กระจายปุ๋ย
ได้ต่อเวลาที่ใช้
ความสามารถทางไร่จริง(ไร่/ชั่วโมง) = พื้นที่ที่ได้/เวลาที่ใช้
2.7.4 หาประสิทธิภาพการทํางานทางไร่จากสูตร
ประสิทธิภาพการทํางานทางไร่(%) = ความสามารถจริง/ความสามารถทางทฤษฎี x 100
2.8 ทําการทดสอบเช่นเดียวกับข้อ 2.6 และ 2.7 โดยใช้ความเร็วที่เกียร์ต่ํา 2 และ 3
2.9 สรุปผลการทดสอบสมรรถนะทํางานของเครื่องใส่ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ
2.10 จัดทํารายงานผลการทดสอบ
2.11 ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ผู้ประกอบการและกลุ่มเกษตรกรสนับสนุนให้มีการเครื่องใส่ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพในเชิงพาณิชย์

3. ผลการทดลองและวิจารณ์ผล
3.1 ส่วนประกอบ และหลักการทํางานของเครื่องใส่ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ
เครื่องใส่ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพสําหรับพืชพลังงานเป็นเครื่องใส่ปุ๋ยพ่วงท้ายรถแทรกเตอร์ที่คานลาก ขับเคลื่อนด้วยเพลาอํานวยกําลังที่ความเร็วรอบ
มาตรฐาน 540 รอบต่อนาที ประกอบด้วยส่วนประกอบที่สําคัญ คือ โครงหลัก ระบบขับเคลื่อน ถังบรรจุปุ๋ย สว่านลําเลียงปุ๋ย และจานกระจายปุ๋ย
โครงหลักเป็นโครงสร้างเหล็กตัวซีขนาด 100 x 50 มิลลิเมตร หนา 5 มิลลิเมตร ติดตั้งบนคานล้อสองข้างมีล้อข้างละสองล้อขนาด 810 มิลลิเมตร ด้านหน้า
ติดตั้งระบบขับเคลื่อนที่รับกําลังมาจากเพลาอํานวยกําลังด้วยยูนิเวอร์แซลยอยท์ และทดรอบสองจังหวะโดยใช้พลูเล่ห์ 114 มิลลิเมตรขับพลูเล่ห์
228 มิล ลิเ มตร และพลูเ ล่ห์ 114 มิล ลิเ มตรขับ พลูเ ล่ห์ 254 มิล ลิเ มตรด้ว ยสายพานสามเส้น เพื่อ ขับ สว่า นลํา เลีย ง และพลูเ ล่ห์ 114 มิล ลิเ มตร
ขับ พลูเ ล่ห์ 89 มิลลิเมตรขับจานกระจายปุ๋ย ถังบรรจุปุ๋ยเป็นถังทรงห้าเหลี่ยมก้นกรวยมีมุมเอีย ง 40 องศา ขนาด 3060 x 2087 x 1407
มิลลิเมตร ด้านล่างติดตั้งสว่านลําเลียงปุ๋ยขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 150 มิลลิเมตร ยาว 3000 มิลลิเมตร หมุนด้วยความเร็ว 129.60 รอบต่อนาที
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ด้านบนมีครอบกรวยสามเหลี่ยมคว่ําเพื่อป้องกันน้ําหนักปุ๋ยกดสว่านลําเลียง ด้านท้ายเครื่องติดตั้งจานกระจายปุ๋ยขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 250
มิลลิเมตร มีใบเหวี่ยงหนา 2 มิลลิเมตรจํานวน 6 ใบติดตั้งในแนวรัศมีของจาน รับกําลังจากเพลาอํานวยกําลังผ่านเพลาเปลี่ยนทิศทางการหมุนด้วยเฟือง
ดอกจอกหมุนด้วยความเร็ว 694 รอบต่อนาที เมื่อเดินเครื่องเพลาอํานวยกําลังจะขับสว่านลําเลียงปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพจากถังบรรจุปุ๋ยให้ไหลไปทางด้านหลัง
ของเครื่องแล้วปล่อยปุ๋ยลงบนจานกระจายปุ๋ยที่อยู่ด้านล่างหมุนเหวี่ยงปุ๋ยให้กระจายออกโดยมีแผ่นปรับมุมการกระจายเป็นมุม 180 องศา หว่านปุ๋ยออกไป
ทางด้านหลังและด้านข้างซ้ายขวา การกําหนดอัตราการใส่ปุ๋ยจะใช้การควบคุมความเร็วในการเคลื่อนที่ของรถแทรกเตอร์และเครื่องใส่ปุ๋ย นอกจากนั้นยัง
สามารถเปลี่ยนความเร็วรอบของสว่านลําเลียงปุ๋ยเพื่อปรับอัตราการไหลของปุ๋ยได้ด้วย (ภาพที่ 1-2)

ภาพที่ 1 การออกแบบและสร้างเครื่องใส่ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ

ภาพที่ 2 เครื่องใส่ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพสําหรับพืชพลังงาน
3.2 สมบัติทางกายภาพของปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ
จากตารางที่ 1 ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพอัดเม็ดที่ใช้ในการทดสอบการใส่ปุ๋ยมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเฉลี่ย 7.44 มิลลิเมตร ยาวเฉลี่ย 13.86
มิลลิเมตร มีความหนาแน่นรวมเฉลี่ย 794.48 มีความชื้นเฉลี่ย 9.99 เปอร์เซ็นต์ มุมกองเฉลี่ย 33.04 องศา และมุมไหล 25.68 องศา

ตารางที่ 1 สมบัติทางกายภาพของปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพอัดเม็ดที่ใช้ในการทดสอบ
ขนาด(มิลลิเมตร)
ผ่านศูนย์กลาง
ยาว
7.44+0.12
13.89+1.49

ความหนาแน่น
(กรัม/ลิตร)
794.48+16.26

ความชื้น
(เปอร์เซ็นต์)
9.99+0.70

มุมกอง
(องศา)
33.04+3.47

มุมไหล
(องศา)
25.68+3.12

3.3 สมรรถนะการทํางานของเครือ่ งใส่ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ
จากตารางที่ 2 สภาพดินในแปลงที่ทําการทดสอบมีความชื้นเฉลี่ย 9.10 เปอร์เซ็นต์ มีความหนาแน่นรวมเฉลี่ย 2.01 กรัมต่อลูกบาศก์
เซนติเมตร มีแรงต้านทานดินที่ระดับความลึก 5 10 และ 15 เซนติเมตร 56.80, 108.80 และ 181.60 นิวตันต่อตารางเซนติเมตร ตามลําดับ

ตารางที่ 2 สมบัติของดินในแปลงที่ใช้ทดสอบ
ความชื้นดิน
เปอร์เซ็นต์
9.10+1.81

ความหนาแน่น
กรัม/ซม3
2.01+0.08

5
56.80+18.42
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108.80+28.34

15
181.60+22.91
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จากตารางที่ 3 ที่ความเร็วรอบมาตรฐานเพลาอํานวยกําลัง 540 รอบต่อนาที สว่านลําเลียงปุ๋ยจะหมุนด้วยความเร็วรอบเฉลี่ย 129.60
รอบต่อนาที สามารถลําเลียงปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพอัดเม็ดขนาดใหญ่ได้อัตราการไหลเฉลี่ย 12.30 ตันต่อชั่วโมง โดยไม่มีปัญหาการอุดตันของเม็ดปุ๋ย
ในระบบเนื่องจากมีฝาครอบด้านบนสว่านลําเลียงเพื่อป้องกันการกดทับบนสว่าน หลังการทดสอบปุ๋ยอินทรีย์สามารถไหลออกจากถังบรรจุปุ๋ยจน
หมด ซึ่งอัตราการไหลยังสามารถปรับได้อีกโดยการเปลี่ยนความเร็วรอบของสว่านลําเลียง หรือเพิ่มขนาดของสว่านลําเลียงให้โตขึ้น

ตารางที่ 3 อัตราการไหลของปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดของเครื่องใส่ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพที่ความเร็วเพลาอํานวยกําลัง 540 รอบต่อนาที
ครั้งที่
1
2
3
4
5
เฉลี่ย
SD

ความเร็ว
(รอบ/นาที)
130.00
131.00
128.00
130.00
129.00
129.60
1.14

เวลา
(นาที)
1
1
1
1
1
1
0

น้ําหนักปุ๋ย
(กิโลกรัม)
218.90
206.50
184.40
211.80
203.10
204.94
12.94

อัตราการไหล
(ตัน/ชั่วโมง)
13.13
12.39
11.06
12.71
12.19
12.30
0.78

ตารางที่ 4 ประสิทธิภาพในการทํางานของเครื่องใส่ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพในการปลูกพืชพลังงาน
เกียร์
ต่ํา 1
ต่ํา 2
ต่ํา 3

ความเร็ว
(กม./ชม.)
2.05+0.19
2.24+0.13
3.87+0.05

ความสามารถจริง
(ไร่/ชม.)
10.37+0.09
13.26+0.09
22.24+0.55

ความสามารถทฤษฎี
(ไร่/ชม.)
12.82+1.18
14.03+0.78
24.20+0.34

ประสิทธิภาพ
(เปอร์เซ็นต์)
81.36+7.54
94.76+5.52
91.91+2.32

จากตารางที่ 4 เมื่อเครื่องใส่ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพทํางานโดยจัดให้มีการทับซ้อนของการกระจายปุ๋ย 50 เปอร์เซ็นต์ เนื่องจากการกระจายปุ๋ยอินทรีย์
ชีวภาพอัดเม็ดมีเส้นผ่านศูนย์กลางการกระจาย 20 เมตร ทําให้เครื่องใส่ปุ๋ยทํางานห่างจากแนวเดิม 10 เมตร เมื่อเครื่องใส่ปุ๋ยทํางานที่ความเร็ว 2.05 กิโลเมตร
ต่อชั่วโมง ได้ความสามารถทางทฤษฎี 12.82 ไร่ต่อชั่วโมง ความสามารถทางไร่จริง 12.82 ไร่ต่อชั่วโมง โดยมีประสิทธิภาพการทํางานทางไร่ 81.36 เปอร์เซ็นต์
เมื่อเพิ่มความเร็วเป็น 2.24 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ได้ความสามารถทางทฤษฎี 14.03 ไร่ต่อชั่วโมง ความสามารถทางไร่จริง 13.26 ไร่ต่อชั่วโมง โดยมีประสิทธิภาพ
การทํางานทางไร่ 94.76 เปอร์เซ็นต์ และเมื่อเพิ่มความเร็วเป็น 3.87 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ได้ความสามารถทางทฤษฎี 24.20 ไร่ต่อชั่วโมง ความสามารถทางไร่
จริง 22.24 ไร่ต่อชั่วโมง โดยมีประสิทธิภาพการทํางานทางไร่ 91.91 เปอร์เซ็นต์ จากผลการทดสอบจะเห็นว่าเมื่อเพิ่มความเร็วของเครื่องใส่ปุ๋ยให้สูงขึ้นมีผลทํา
ให้ได้ความสามารถในการทํางานสูงขึ้นเรื่อย ขณะที่ประสิทธิภาพในการทํางานทางไร่จะมีค่าเพิ่มขึ้นสูงสุดที่ความเร็ว 2.24 กิโลเมตรต่อชั่วโมง แต่เมื่อเพิ่ม
ความเร็วให้สูงขึ้นไปอีกประสิทธิภาพกลับมีค่าลดลง

ภาพที่ 3 รูปแบบการกระจายปุ๋ยของเครื่องหว่านปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพอัดเม็ดที่เกียร์ต่างๆ
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จากภาพที่ 3 รูปแบบการกระจายปุ๋ยของอุปกรณ์กระจายปุ๋ยแบบจานหมุนเหวี่ยงปุ๋ยให้กระจายออกไปทางด้านหลังและด้านซ้ายขวาเป็นมุม 180
องศา โดยมีรัศมีการกระจายเม็ดปุ๋ยออกไปได้ไกลประมาณ 10 เมตร รอบด้านหลังของเครื่อง รวมมีความกว้างการกระจายเม็ดปุ๋ยประมาณ 20 เมตร เมือ่ เครือ่ ง
ใส่ปุ๋ยเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงขึ้นระหว่าง 2.05-3.87 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ปริมาณปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพอัดเม็ดที่ตกลงบนพื้นดินจะมีค่าลดลงเรื่อยๆ ขณะเดียวกัน
การกระจายเม็ดปุ๋ยจะมีความเข้มข้นบริเวณตรงกลางมากกว่าส่วนอื่นแล้วมีปริมาณลดลงเรื่อยๆออกไปตามแนวรัศมีและมีค่าต่ําสุดที่ปลายทั้งสองข้าง เนือ่ งจาก
ขณะทําการทดสอบบนพื้นที่โล่งมีความเร็วลมขณะทําการทดสอบ 1.80-3.10 เมตรต่อวินาที ส่งผลให้เมล็ดปุ๋ยขณะหว่านกระจายมีความเข้มข้นเอียงไปตาม
ทิศทางของลมบ้าง ดังนั้นในการทํางานจริงจึงต้องมีการจัดให้มีการทํางานทับซ้อนแนวเดิม 50 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งในการขับรถแทรกเตอร์จะต้องขับห่างจากแนว
เดิมเพียง 10 เมตร เพื่อให้ปุ๋ยที่ใส่มีการทับซ้อนกันและจะส่งผลให้การกระจายปุ๋ยลงบนพื้นที่มีการกระจายที่สม่ําเสมอมากขึ้นทั่วทั้งแปลงในทุกความเร็วการ
ทํางาน
จากตารางที่ 5 การทํางานจริงในพื้นที่โดยจัดให้มีการกระจายปุ๋ยทับซ้อนแนวเดิม 50 เปอร์เซ็นต์ ที่ความเร็วในการทํางาน 2.05 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ปริมาณปุ๋ยที่ตกลงบนพื้นที่มีความสม่ําเสมอมากขึ้นโดยมีปริมาณปุ๋ยในถาดรับ (30 ซม.x45 ซม.) ที่วางห่างกันทุก 2 เมตรตลอดความกว้างการกระจายปุ๋ย
เฉลี่ย 68.86 กรัมต่อถาดรับ โดยมีอัตราการใส่ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพอัดเม็ด ที่ตกลงบนพื้น 847.08 กิโลกรัมต่อไร่ เมื่อทํางานที่ความเร็วในการทํางาน 2.24
กิโลเมตรต่อชั่วโมง ปริมาณปุ๋ยที่ตกลงบนพื้นที่มีความสม่ําเสมอมากขึ้นโดยมีปริมาณปุ๋ยในถาดรับ(30 ซม.x45 ซม.) เฉลี่ย 54.86 กรัมต่อถาดรับ โดยมีอัตรา
การใส่ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพอัดเม็ดที่ตกลงบนพื้น 675.16 กิโลกรัมต่อไร่ และเมื่อทํางานที่ความเร็วในการทํางาน 3.87 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ปริมาณปุ๋ยที่ตกลงบน
พื้นที่มีความสม่ําเสมอมากขึ้นโดยมีปริมาณปุ๋ยในถาดรับ (30 ซม.x45 ซม.) เฉลี่ย 35.29 กรัมต่อถาดรับ โดยมีอัตราการใส่ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพอัดเม็ดที่ตกลงบน
พื้น 434.29 กิโลกรัมต่อไร่

ตารางที่ 5 ความสม่ําเสมอในการกระจายปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดเมื่อจัดทับซ้อน 50 เปอร์เซ็นต์
เกียร์
ต่ํา
1
ต่ํา
2
ต่ํา
3

ที่
1
2
รวม
1
2
รวม
1
2
รวม

1
5.00
77.33
82.33
9.67
47.67
57.33
9.67
15.67
25.33

2
5.33
24.67
30.00
17.33
95.00
112.33
14.67
63.67
78.33

3
7.33
27.67
35.00
24.00
35.00
59.00
10.00
24.67
34.67

ปริมาณปุ๋ยในแต่ละถาดรับ(กรัม/ถาด)
4
5
16.67
37.00
30.33
27.67
47.00
64.67
30.33
20.67
19.00
4.33
49.33
25.00
18.67
14.33
12.33
20.00
31.00
34.33

6
100.67
25.67
126.33
27.00
4.00
31.00
15.67
7.67
23.33

7
77.33
19.33
96.67
47.67
2.33
50.00
15.67
4.33
20.00

เฉลี่ย
35.62
33.24
68.86
25.24
29.62
54.86
14.10
21.19
35.29

อัตรา
(กก./ไร่)
438.39
409.08
847.47
310.62
364.54
675.16
173.48
260.81
434.29

ภาพที่ 4 ความสม่ําเสมอในการกระจายปุ๋ยเมื่อจัดให้มีการทับซ้อน 50 เปอร์เซ็นต์ที่เกียร์ต่างๆ
ซึ่งพอสรุปได้ว่าเครื่องใส่ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพสามารถใส่ปุ๋ยลงในพื้นที่ได้ระหว่าง 434.29- 847.47 กิโลกรัมต่อไร่ ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่กรมวิชาการ
เกษตรแนะนําระหว่าง 300-500 กิโลกรัมต่อไร่(กรมวิชาการเกษตร, 2554) ถ้าต้องการเพิ่มอัตราการใส่ปุ๋ยขึ้นอีกก็สามารถเพิ่มอัตราการไหลของปุ๋ยโดย
การปรับความเร็วของสว่านลําเลียงให้สูงขึ้นอีกได้ ในขณะเดียวกันการจัดการกระจายทับซ้อน 50 เปอร์เซ็นต์ยังสามารถทําให้การกระจายปุ๋ยมีความ
สม่ําเสมอเพิ่มมากขึ้นอีกในทุกความเร็วในการทํางานดังแสดงในภาพที่ 3, 4 และ 5
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ภาพที่ 5 รูปแบบการทํางานทับซ้อน 50 เปอร์เซ็นต์ เพื่อให้การกระจายปุ๋ยมีความสม่ําเสมอ

4. สรุปผล
1. เมื่อเพิ่มความเร็วของเครื่องใส่ปุ๋ย ให้สูงขึ้น มีผลทําให้ได้ความสามารถในการทํางานสูง ขึ้นเรื่อยๆ ขณะที่ประสิทธิภาพในการทํางาน
ทางไร่จะมีค่าเพิ่มขึ้นสูงสุดที่ความเร็ว 2.24 กิโลเมตรต่อชั่วโมง มีความสามารถทางไร่จริง 13.26 ไร่ต่อชั่วโมง โดยมีประสิทธิภาพการทํางานทางไร่
94.76 เปอร์เซ็นต์ แต่เมื่อเพิ่มความเร็วให้สูงขึ้นไปอีกประสิทธิภาพกลับมีค่าลดลง
2. รูปแบบการกระจายปุ๋ยของอุปกรณ์กระจายปุ๋ยแบบจานหมุนเหวี่ยงปุ๋ยให้กระจายออกไปทางด้านหลังและด้านซ้ายขวาเป็นมุม 180
องศา โดยมีรัศมีการกระจายเม็ดปุ๋ยออกไปได้ไกลประมาณ 10 เมตร รอบด้านหลังของเครื่อง รวมมีความกว้างการกระจายเม็ดปุ๋ย ประมาณ 20
เมตร การกระจายเม็ดปุ๋ยจะมีความเข้มข้นบริเวณตรงกลางมากกว่าส่วนอื่นแล้วมีปริมาณลดลงเรื่อยๆออกไปตามแนวรัศมีและมีค่าต่ําสุดที่ปลาย
ทั้งสองข้าง
3. เครื่องใส่ปุ๋ย อินทรีย์ชีวภาพในการปลูกพืชพลังงานสามารถใส่ปุ๋ยลงในพื้นที่ได้ระหว่าง 434.29- 847.47 กิโลกรัม ต่อไร่ ถ้าต้องการ
เพิ่มอัตราการใส่ปุ๋ย ขึ้น อีกก็ส ามารถเพิ่มอัตราการไหลของปุ๋ยโดยการปรับ ความเร็วของสว่านลํา เลียงให้สูง ขึ้นอีก ได้ ในขณะเดีย วกันการจัด การ
กระจายทับซ้อน 50 เปอร์เซ็นต์ยังสามารถทําให้การกระจายปุ๋ยมีความสม่ําเสมอเพิ่มมากขึ้นอีกในทุกความเร็วในการทํางาน
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การพัฒนาเครือ่ งคัดแยกกากข้าวกล้องแบบถังหมุนสําหรับธุรกิจชุมชน
Development of Cylindrical Paddy Separator for Community Enterprise
1

ผดุงศักดิ์ วานิชชัง1 ใจทิพย์ วานิชชัง1 และ เพียงขวัญ วานิชชัง2
Padongsak Wanitchang1, Jaitip Wanitchang1 and Pheungkhan Wanitchang2

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 2คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ชลบุรี 20110
E-mail: pwanitchang@yahoo.com โทร 081-9452926

บทคัดย่อ
จากการศึกษาเบื้องต้น ขนาดรูตะแกรงที่จะใช้ในการคัดแยกเมล็ดข้าวเปลือกออกจากเมล็ดข้าวกล้องควรเลือกใช้ตะแกรงตัวแรกที่มีขนาดรูตะแกรง
1.8 มิลลิเมตร คัดแยกเมล็ดข้าวกล้องที่มีความบริสุทธิ์ 100 เปอร์เซ็นต์ออกมาก่อน ผลผลิตที่เหลือยังมีเมล็ดข้าวกล้องปนอยู่กับข้าวเปลือกจะถูกแยกด้วยตะแกรง
ขนาด 2.0 มิลลิเมตร อีกครั้งเพื่อคัดแยกเอาเมล็ดข้าวเปลือกที่มีความบริสุทธิ์สูงออกไปทางปลายตะแกรง เครื่องคัดแยกกากข้าวกล้องแบบถังหมุนที่พัฒนาขึ้น
ประกอบด้วย ถังป้อนผลผลิต ตะแกรงคัดแยกแบบตะแกรงทรงกระบอกกลมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 26 เซนติเมตร แบ่งออกเป็นสองตอน ตอนแรกมีขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลางรูตะแกรง 1.9x20 มิลลิเมตร ส่วนตอนที่สองมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูตะแกรง 2.0x20 มิลลิเมตร สามารถปรับมุมเอียงและความเร็วการหมุนได้
จากผลการทดสอบพบว่า เครื่องคัดแยกกากข้าวออกจากข้าวกล้องมีอัตราการทํางานระหว่าง 147.37- 427.05 กิโลกรัมต่อชั่วโมง ได้ข้าวกล้องที่มีความบริสุทธิ์
สูงกว่า 99 เปอร์เซ็นต์ ส่วนความบริสุทธิ์ของข้าวเปลือกที่แยกได้จะขึ้นกับการปรับตั้งมุมเอียง อัตราการป้อน และความเร็วการหมุนของตะแกรง จากผลการ
ทดลองพอสรุปได้ว่า เครื่องจะทํางานได้เหมาะสมเมื่อปรับตั้งมุมเอียงตะแกรงที่มุม 1 องศา อัตราป้อน 25 เปอร์เซ็นต์ ความเร็ว 0.5 เมตรต่อวินาที จะได้ข้าวกล้อง
ทางช่องทางออกข้าวกล้องมีความบริสุทธิ์ 99.27 เปอร์เซ็นต์ ข้าวกล้องทางช่องทางออกส่วนผสมข้าวกล้องและข้าวเปลือกมีความบริสุทธิ์ 92.42 เปอร์เซ็นต์ และ
ข้าวเปลือกทางช่องทางออกข้าวเปลือกมีความบริสุทธิ์ 88.85 เปอร์เซ็นต์ เครื่องมีอัตราการทํางาน 147.37 กิโลกรัมต่อชั่วโมง
คําสําคัญ : เครื่องล้างข้าวเปลือก เครื่องคัดแยกข้าวเปลือก

Abstract
From the preliminary study a suitable sieve for separating a 100 percent brown rice purity was 1.8 millimeter after that using
a 2.0 millimeter to separate a 100 percent paddy rice purity. A cylindrical Paddy Separator developed consist of feed hopper and
cylindrical sieve 26 centimeter in diameter was separated in two parts; the first part using 1.9x20 millimeter sieve while the second part
using 2.0x20 millimeter sieve. The tilt angle and speed could be adjusted to increase the performance. The results showed that the
working rate of this cylindrical paddy separator was between 147.37-427.05 kilogram per hour, which received more than 99 percent of
brown rice purity, in the other hand a purity of paddy received depend on tilt angle, feed rate and cylinder speed. From the study, it
can be concluded that a suitable condition was working at 1° tilt angle, 25 percent feed rate at 0.5 meter per second rotating speed,
which received 99.27 and 92.42 percent brown rice purity from brown rice outlet and mix rice outlet, respectively while left a 88.85
percent paddy purity from paddy outlet at 147.37 kilogram per hour working rate.
Keyword: Paddy washing machine, Paddy separator

1. บทนํา
ปัจจุบันผู้บริโภคให้ความสนใจในเรื่องของโภชนาการมากขึ้นและเล็งเห็นความสําคัญของการบริโภคข้าวกล้องซึ่งเป็นข้าวที่มีคุณค่าทางอาหารสูง
ทั้งโปรตีน วิตามินและเกลือแร่ และต้องมีลักษณะปรากฏที่สวยงาม มีสิ่งเจือปนน้อยหรือไม่มีเลย เช่น กากข้าว ปลายข้าว เศษหิน และเศษเหล็ก การมี
สิ่งเจือปนปนอยู่ในข้าวนอกจากจะทําให้ดูไม่สวยงามยังอาจเป็นอันตรายต่อผู้บริโภคเช่น กากข้าวที่ทําให้ผู้บริโภคต้องเสียเวลาเก็บออกก่อนการหุงต้ม ผู้บริโภค
ที่พบปัญหาก็จะเลิกบริโภคข้าวตราสินค้านั้นๆ และเลือกซื้อข้าวจากแหล่งการผลิตอื่นๆ เช่นข้าวจากโรงสีขนาดใหญ่ที่ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย มีเครื่องจักรที่
สามารถคัดคุณภาพข้าวได้ตามที่ผู้บริโภคต้องการ โรงสีข้าวของกลุ่มเกษตรกรในชุมชนซึ่งส่วนใหญ่เป็นโรงสีข้าวขนาดเล็กและขนาดกลางใช้เครื่องจักรที่ล้าสมัย
และส่วนใหญ่จะยังไม่มีเครื่องจักรในการคัดคุณภาพข้าว หรือบางกลุ่มมีเพียงเครื่องกะเทาะข้าวเปลือกแบบดั้งเดิมซึ่งอาจเป็นแบบครกตําข้าว หรือโม่กะเทาะ
เปลือก รวมทั้งเครื่องกะเทาะแบบลูกยางซึ่งมักกะเทาะข้าวออกได้ไม่หมด มีข้าวเปลือกบางส่วนปนอยู่กับข้าวกล้อง ถ้าเอาไปขัดขาวต่อก็จะทําให้ข้าวขาวมีกาก
ข้าวติด นอกจากนั้นโรงสีในชุมชนจะพยายามสีข้าวให้ได้รับต้นข้าวมากๆ จึงทําการกะเทาะข้าวเพียงเล็กน้อยเพื่อลดการแตกหัก ส่งผลให้ข้าวเปลือกบางส่วน
ไม่ถูกกะเทาะและหลงเหลือเป็นกากข้าวปนอยู่ในข้าวกล้อง ทําให้ผู้บริโภคมองเห็นกากข้าวปนได้ชัดเจนและจัดให้เป็นข้าวคุณภาพต่ํา ส่งผลให้ราคาและจํานวน
ที่จําหน่ายได้ลดลง เกษตรกรจึงต้องมีการใช้กระด้งฝัดคัดแยกกากข้าวออกก่อนจําหน่าย หรือใช้คนนั่งเก็บกากออกจากข้าวกล้องก่อนจัดจําหน่าย สาเหตุหนึ่งที่
ทําให้โรงสีข้าวในชุมชนไม่สามารถเพิ่มคุณภาพการสีข้าวได้ เพราะไม่สามารถจัดหาเครื่องจักรมาใช้ได้เนื่องจากเครื่องจักรที่มีจําหน่ายจะเป็นเครื่องจักรขนาด
ใหญ่นําเข้าจากต่างประเทศและมีราคาแพง ซึ่งจะส่งผลให้เกิดต้นทุนในการสีข้าวเพิ่มขึ้น (ผดุงศักดิ์, 2555) จึงได้มีการวิจัยและพัฒนาเครื่องจักรในการคัดกาก
ข้าวกล้องที่มีขนาดเล็กเหมาะสมกับโรงสีข้าวในชุมชน มีราคาไม่สูงนัก แต่สามารถจะเพิ่มคุณภาพของข้าวที่สีได้สูงขึ้น ชุมชนสามารถที่จะเลือกมาใช้ในโรงสีได้
โดยมีต้นทุนการผลิตเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย แต่ได้ข้าวกล้องที่มีคุณภาพสูงขึ้น ขายได้จํานวนและราคาสูงขึ้น
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. พัฒนาเครื่องคัดแยกกากข้าวออกจากข้าวกล้องสําหรับโรงสีข้าวระดับชุมชน
2. ถ่ายทอดเทคโนโลยีจากการวิจัยสู่ชุมชนเพื่อให้ชุมชนเข้มแข็ง
3. เพื่อให้สามารถนําผลงานวิจัยสู่การผลิตเชิงพาณิชย์
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2. วิธีการทดลอง
การวิจัยได้ดําเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
1. ตรวจสอบสมบัติทางกายภาพของเมล็ดข้าวเปลือก และเมล็ดข้าวกล้องพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 วัดขนาดความหนา ความกว้าง ความยาว และ
น้ําหนักจําเพาะเพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการออกแบบ
2. ทําความสะอาดเมล็ดข้าวเปลือกโดยใช้ตะแกรง และพัดลมเพื่อคัดแยกสิ่งเจือปนทั้งเศษฟางท่อน เมล็ดลีบ และเศษดิน และฝุ่น แล้วนําไป
กะเทาะเปลือกให้ได้เมล็ดข้าวกล้อง 100 เปอร์เซ็นต์
3. ชั่งน้ําหนักเมล็ดข้าวกล้องจํานวน 450 กรัม และเมล็ดข้าวเปลือก 50 กรัม แล้วนํามาผสมให้เข้ากันเพื่อใช้เป็นตัวอย่างข้าวกล้องที่มีข้าวเปลือก
ปน 10 เปอร์เซ็นต์ จํานวน 15 ตัวอย่าง
4. ชั่งน้ําหนักเมล็ดข้าวกล้องจํานวน 425 กรัม และเมล็ดข้าวเปลือก 75 กรัม แล้วนํามาผสมให้เข้ากันเพื่อใช้เป็นตัวอย่างข้าวกล้องที่มีข้าวเปลือก
ปน 15 เปอร์เซ็นต์ จํานวน 15 ตัวอย่าง
5. ชั่งน้ําหนักเมล็ดข้าวกล้องจํานวน 400 กรัม และเมล็ดข้าวเปลือก 100 กรัม แล้วนํ ามาผสมให้เข้ากันเพื่อใช้เป็นตัวอย่างข้ าวกล้องที่ มี
ข้าวเปลือกปน 20 เปอร์เซ็นต์ จํานวน 15 ตัวอย่าง
6. เตรียมเครื่องทดสอบความหนาแบบตะแกรงหมุนใช้ตะแกรงขนาดรู 2.0x20 มิลลิเมตร ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางถัง 27 เซนติเมตร หมุนด้วย
ความเร็วรอบ 68 รอบต่อนาที ได้ความเร็วขอบ 0.96 เมตรต่อวินาที
7. เทข้าวกล้องที่มีข้าวเปลือกปน 10 เปอร์เซ็นต์ จํานวน 500 กรัมลงในเครื่องทดสอบการคัดความหนาแบบตะแกรงหมุน จับเวลาในการคัดแยก
30 วินาที หลังการคัดแยก ชั่งน้ําหนักผลผลิตที่ช่องทางออกของเมล็ดข้าวกล้องและช่องทางออกเมล็ดข้าวเปลือก แล้วสุ่มตัวอย่างโดยใช้เครื่องแบ่งตัวอย่างเพื่อ
นําไปตรวจสอบ ความบริสุทธิ์ในการคัดแยก ทําการทดลองจํานวน 5 ซ้ํา
8. ทําการทดลองเช่นเดียวกับข้อ 7 โดยใช้ข้าวกล้องที่มีข้าวเปลือกปน 15 และ 20 เปอร์เซ็นต์
9. ทําการทดลองเช่นเดียวกับข้อ 7 และ 8 โดยใช้ตะแกรงที่มีขนาดรูตะแกรง 1.8x90 และ 1.5x90 มิลลิเมตร ในการทดลอง
10. นําผลที่ได้จากการทดลองมาวิเคราะห์เพื่อเลือกใช้ขนาดตะแกรงที่เหมาะสมในการคัดแยก และใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการออกแบบเครื่องคัด
แยกข้าวเปลือกออกจากข้าวกล้อง
11. ออกแบบและสร้างเครื่องคัดกากข้าวโดยพัฒนาเป็นแบบตะแกรงทรงกระบอกหมุนสองช่วง ใช้ตะแกรงที่มีขนาดรูต่างกัน
12. ออกแบบกลไกการปรับมุมเอียงของถังคัดแยก เพื่อปรับอัตราการไหลที่เหมาะสมต่อการคัดแยก
13. ออกแบบระบบขับเคลื่อน เพื่อให้สามารถเปลี่ยนรอบการหมุนของถังทรงกระบอกที่เหมาะสมต่อการคัดแยก
14. สร้างเครื่องคัดแยกกากข้าวแบบถังทรงกระบอกหมุนโดยใช้กําลังขับจากมอเตอร์ไฟฟ้า
15. ทดสอบประสิทธิภาพการทํางานของเครื่องคัดแยกกากข้าวแบบถังทรงกระบอกหมุน เพื่อหาตัวแปรที่เหมาะสมในการคัดแยก
15.1 ชั่งน้ําหนักข้าวกล้อง 9 กิโลกรัม ผสมกับข้าวเปลือก 1 กิโลกรัม ผสมเข้าด้วยกันได้น้ําหนักรวม 10 กิโลกรัม ข้าวกล้องมีส่วนผสม
ข้าวเปลือก 10 เปอร์เซ็นต์ สุม่ ตัวอย่างข้าวกล้องและข้าวเปลือกวัดขนาด กว้าง ยาว และหนา
15.2 ปรับตั้งเครื่องคัดแยกกากข้าว(ข้าวเปลือก) ออกจากข้าวกล้องทีค่ วามเร็วรอบ 35 รอบต่อนาที มุมเอียงตะแกรง 3 องศา เดินเครื่อง
15.3 ป้อนข้าวเข้าเครื่องด้วยอัตราป้อน 100 เปอร์เซ็นต์ จับเวลาตั้งแต่เริ่มป้อนจนข้าวออกจากเครื่องหมด คํานวณหาความสามารถในการ
ทํางานโดยใช้สูตร
ความสามารถทํางาน(กิโลกรัม/ชั่วโมง) = ปริมาณข้าวที่ใช้ / เวลาที่ใช้โดยใช้
15.4 ชั่งน้ําหนักผลผลิตที่ออกจากช่องทางออกข้าวกล้อง ช่องทางออกข้าวเปลือก(กาก) และช่องทางออกส่วนผสมบันทึกน้าํ หนัก
15.5 สุ่มตัวอย่างผลผลิตที่ออกจากช่องทางออกข้าวกล้องมาตรวจสอบความบริสุทธิ์ 3 ซ้ํา โดยใช้เครื่องแบ่งแบ่งตัวอย่าง
15.5.1 ตรวจสอบความบริสุทธิ์โดยชัง่ น้ําหนักตัวอย่าง คัดแยกเมล็ดข้าวเปลือกออกจากเมล็ดข้าวกล้องด้วยมือ
15.5.2 ชั่งน้ําหนักข้าวเปลือก และข้าวกล้องที่แยกได้ เทียบเป็นเปอร์เซ็นต์ความบริสุทธิ์
15.6 สุ่มตัวอย่างผลผลิตที่ออกจากช่องทางออกข้าวเปลือกมาตรวจสอบความบริสุทธิ์ 3 ซ้ํา โดยใช้เครื่องแบ่งแบ่งตัวอย่าง ทําเช่นเดียวกับ
ข้อ 15.5.1-15.5.2
15.7 สุ่มตัวอย่างผลผลิตที่ออกจากช่องทางออกส่วนผสมข้าวกล้องกับข้าวเปลือกมาตรวจสอบความบริสุทธิ์ 3 ซ้ํา โดยใช้เครื่องแบ่งแบ่ง
ตัวอย่าง ทําเช่นเดียวกับข้อ 15.5.1-15.5.2
15.8 วิเคราะห์ความบริสุทธิ์ของผลผลิตที่ได้จากการคัดแยกกากข้าวออกจากข้าวกล้อง
15.9 ทําการทดลองเช่นเดียวกับข้อ 15.1 ถึง 15.8 โดยใช้ความเร็วการหมุนตะแกรง 55 และ 73 รอบต่อนาที
15.10 ทําการทดลองเช่นเดียวกับข้อ 15.1 ถึง 15.9 โดยปรับมุมเอียงเป็น 2 และ 1 องศาตามลําดับ
15.11 วิเคราะห์ความบริสุทธิข์ องผลผลิตที่ได้จากการคัดแยกกากข้าวออกจากข้าวกล้อง
16. สรุปสภาพปัญหา และตัวแปรที่สําคัญในการคัดแยกกากข้าวทีเ่ หมาะสม ปรับปัจจัยที่ใช้ในการทดสอบ
17. ทดสอบประสิทธิภาพการทํางานของเครื่องคัดแยกกากข้าวแบบถังทรงกระบอกหมุน
17.1 ทําการทดลองเช่นเดียวกับข้อ 15.1 ถึง 15.8 ที่มุมเอียง 1 องศา อัตราป้อน 50 เปอร์เซ็นต์ โดยใช้ความเร็ว 35, 55 และ 73 รอบต่อ
นาที ตามลําดับ
17.2 ทําการทดลองเช่นเดียวกับข้อ 15.1 ถึง 15.8 ที่มุมเอียง 1 องศา อัตราป้อน 25 เปอร์เซ็นต์ โดยใช้ความเร็ว 35, 55 และ 73 รอบต่อ
นาที ตามลําดับ
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18. สรุปผลการทดสอบ และจัดทํารายงานผลการวิจัย
19. ถ่ายทอดเทคโนโลยีของเครื่องคัดแยกกากข้าวแบบถังทรงกระบอกหมุน สู่ผปู้ ระกอบ การและกลุ่มเกษตรกร
20. สนับสนุนให้มีการผลิตเครื่องคัดแยกกากข้าวแบบถังทรงกระบอกหมุนในเชิงพาณิชย์

3. ผลการทดลองและวิจารณ์ผล
สมบัติทางกายภาพของเมล็ดข้าวเปลือก และเมล็ดข้าวกล้องขาวดอกมะลิ 105
จากตารางที่ 1 ข้าวเปลือกขาวดอกมะลิ 105 มีขนาดความกว้างระหว่าง 2.47-2.55 มิลลิเมตร ความยาวระหว่าง 10.59-10.71 มิลลิเมตร ความ
หนาระหว่าง 1.98-2.01 มิลลิเมตร และความหนาแน่น 0.57-0.58 กรัมต่อมิลลิลิตร ขณะที่ข้าวกล้องขาวดอกมะลิ 105 มีขนาดความกว้างระหว่าง 2.09-2.17
มิลลิเมตร ความยาวระหว่าง 7.41-7.58 มิลลิเมตร ความหนาระหว่าง 1.73-1.78 มิลลิเมตร และความหนาแน่น 0.77-0.81 กรัมต่อมิลลิลิตร จากผลการ
ทดสอบทั้งความกว้าง ความยาว ความหนา และความหนาแน่นของเมล็ดข้าวเปลือก และเมล็ดข้าวกล้องมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนสามารถที่จะนําสมบัติ
ทางด้านขนาดมาใช้ในการพัฒนาเครื่องคัดแยกกากข้าว(ข้าวเปลือก)ออกจากข้าวกล้องได้ ในด้านความยาวของเมล็ดอาจจะใช้ตะแกรงกลมหลุม(indented
cylinder)หมุนในแนวราบเอียงเพื่อคัดแยกเมล็ดข้าวกล้องที่สั้นกว่าออกจากเมล็ดข้าวเปลือกที่ยาวกว่า ในขณะที่ด้านความกว้างและความหนาของเมล็ดอาจจะ
ใช้ตะแกรงคัดความหนาแบบหมุนเพื่อคัดเมล็ดข้าวกล้องซึ่งหนาน้อยกว่าให้ลอดผ่านตะแกรงแยกออกมาจากเมล็ดข้าวเปลือกที่หนากว่าไม่สามารถลอดตะแกรง
ได้จึงไหลผ่านไปออกทางปลายของตะแกรงอีกด้าน การเลือกใช้ตะแกรงหมุนจะช่วยลดปัญหาการอุดตันของเมล็ดข้าวที่มีขนาดความหนาใกล้เคียงกับขนาดของ
รูตะแกรงที่ใช้ในการคัดแยก

ตารางที่ 1 คุณสมบัติทางกายภาพของเมล็ดข้าวเปลือกและข้าวกล้องขาวดอกมะลิ 105
ที่

1
2
3

ความกว้าง
มม.
2.47+0.17
2.55+0.09
2.52+0.16

ข้าวเปลือก
ความยาว
ความหนา
มม.
มม.
10.71+0.36
1.98+0.04
10.59+0.36
2.01+0.10
10.71+0.33
2.00+0.05

ข้าวกล้อง
ความหนาแน่น
กรัม/มล.
0.58+0.01
0.57+0.01
0.57+0.01

ความกว้าง
มม.
2.09+0.07
2.11+0.06
2.17+0.09

ความยาว
มม.
7.58+0.23
7.41+0.27
7.49+0.22

ความหนา
มม.
1.74+0.07
1.73+0.08
1.78+0.07

ความหนาแน่น
กรัม/มล.
0.81+0.01
0.77+0.01
0.78+0.01

ส่วนประกอบและหลักการทํางานของเครือ่ งคัดแยกกากข้าวกล้องแบบถังหมุน
เครื่องคัดแยกกากข้าวกล้องแบบถังหมุนที่พัฒนาขึ้นประกอบด้วย ถังป้อนผลผลิต ตะแกรงคัดแยกแบบตะแกรงทรงกระบอกกลมขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลาง 26 เซนติเมตร แบ่งออกเป็นสองตอน ตอนแรกมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูตะแกรง 1.9x20 มิลลิเมตร มีความยาว 75 เซนติเมตร ส่วน
ตอนที่สองมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูตะแกรง 2.0x20 มิลลิเมตร มีความยาว 75 เซนติเมตร เช่นกัน ความเร็วตะแกรง และมุมเอียงสามารถปรับได้ เพื่อ
ปรับอัตราการไหลของผลผลิตในการคัดแยก ด้านล่างของตะแกรงตอนแรกจะมีกรวยรับเมล็ดข้าวกล้อง และด้านล่างของตะแกรงตอนที่สองจะมีกรวยรับ
ส่วนผสมของเมล็ดข้าวกล้องและข้าวเปลือก ส่วนตรงปลายตะแกรงจะมีถังรับเมล็ดข้าวเปลือก เมื่อป้อนผลผลิตเข้าทางถังป้อนผลผลิต เมล็ดจะไหลผ่าน
เข้าไปในตะแกรงตอนแรกที่หมุนด้วยความเร็วตามที่กําหนด ขณะที่ตะแกรงหมุนเมล็ดข้าวเปลือกจะลอยตัวอยู่บนผิวของผลผลิตขณะที่เมล็ดข้าวกล้องจะ
ไหลติดอยู่กับผิวตะแกรง ทําให้เมล็ดข้าวกล้องที่มีขนาดความหนาน้อยกว่า 1.9 มิลลิเมตรจะลอดผ่านรูตะแกรงลงไปในกรวยรับเมล็ดข้าวกล้อง ผลผลิตที่
เหลือจะไหลต่อไปยังตะแกรงตอนที่สองซึ่งหมุนด้วยความเร็วเท่ากันเมล็ดข้าวกล้องและเมล็ดข้าวเปลือกที่มีขนาดความหนามากกว่า 1.9 มิลลิเมตร แต่
น้อยกว่า 2.0 มิลลิเมตรจะลอดผ่านรูตะแกรงตอนที่สองลงไปในกรวยรับส่วนผสมเมล็ดข้าวเปลือกและเมล็ดข้าวกล้อง ส่วนเมล็ดข้าวเปลือกที่มีความหนา
เกิน 2.0 มิลลิเมตรไม่สามารถลอดผ่านรูตะแกรงทั้งสองตอนได้จะไหลออกทางปลายตะแกรงอีกด้านลงในถังรับเมล็ดข้าวเปลือก การคัดแยกสามารถ
ปรับตั้งประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการคัดแยกได้โดยการปรับความเร็วรอบการหมุนของตะแกรง และการปรับมุมเอียงของถังเพื่อเปลี่ยนอัตราการ
ไหลของผลผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิผลการคัดแยกเมล็ดข้าวเปลือก(กากข้าว)ออกจากเมล็ดข้าวกล้องให้มากขึ้นได้ตามความต้องการ ตัวแปรที่ต้องมีการ
ปรับตั้งขึ้นอยู่กับขนาดของเมล็ดทั้งเมล็ดข้าวเปลือกของข้าวแต่ละพันธุ์

รูปที่ 1 ส่วนประกอบของเครื่องคัดแยกกากข้าวกล้องแบบถังหมุน
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ปัจจัยการคัดแยกของตะแกรงคัดแยกแบบถังหมุน
จากตารางที่ 2 ผลการคัดแยกเมล็ดข้าวเปลือกออกจากข้าวกล้องโดยใช้ตะแกรงขนาดรู 2.0 มิลลิเมตร คัดแยกข้าวกล้องที่มีเมล็ดข้าวเปลือก
ปน 10, 15 และ 20 เปอร์เซ็นต์ พบว่า ความบริสุทธิ์ของข้าวกล้องที่คัดแยกได้มีค่าค่อนข้างสูงแต่มีแนวโน้มลดลงเมื่อมีข้าวเปลือกปนมากขึ้นคือ 0.98,
0.98 และ 0.97 ขณะที่ความบริสุทธิ์ของข้าวเปลือกก็มีค่าค่อนข้างสูงแต่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น คือ 0.94, 0.96 และ 0.96 ตามลําดับ ประสิทธิภาพการคัด
แยกข้าวกล้องมีค่าค่อนข้างสูงแต่มีแนวโน้มลดลงเมื่อมีข้าวเปลือกปนมากขึ้นคือ 0.91, 0.87 และ 0.82 ตามลําดับ ขณะที่ประสิทธิผลการคัดแยกมี
ค่าสูงสุดเมื่อมีปริมาณข้าวเปลือกปน 15 เปอร์เซ็นต์ คือ 0.85, 0.89 และ 0.87 ตามลําดับ ที่อัตราการทํางาน 60.00 กิโลกรัมต่อชั่วโมง เมื่อเปลี่ยนมาใช้
ตะแกรงขนาดรู 1.8 มิลลิเมตร คัดแยกข้าวกล้องที่มีเมล็ดข้าวเปลือกปน 10, 15 และ 20 เปอร์เซ็นต์ พบว่า ความบริสุทธิ์ของข้าวกล้องที่คัดแยกได้มีค่า
สูงมากทุกส่วนผสมคือ 1.00, 1.00 และ 1.00 ขณะที่ความบริสุทธิ์ของข้าวเปลือกก็มีค่าค่อนข้างต่ํามีข้าวกล้องสูญเสียปนอยู่ด้วยมาก คือ 0.27, 0.28
และ 0.28 ตามลําดับ ประสิทธิภาพการคัดแยกข้าวกล้องมีค่าค่อนข้างต่ําและมีแนวโน้มลดลงเมื่อมีข้าวเปลือกปนมากขึ้นคือ 0.66, 0.55 และ 0.46
ตามลําดับ ขณะที่ประสิทธิผลการคัดแยกมีค่าปานกลางและมีแนวโน้มลดลง คือ 0.72, 0.62 และ 0.52 ตามลําดับ ที่อัตราการทํางาน 60.00 กิโลกรัมต่อ
ชั่วโมง และเมื่อเปลี่ยนมาใช้ตะแกรงขนาดรู 1.5 มิลลิเมตร คัดแยกข้าวกล้องที่มีเมล็ดข้าวเปลือกปน 10, 15 และ 20 เปอร์เซ็นต์ พบว่า ความบริสุทธิ์
ของข้าวกล้องที่คัดแยกได้มีค่าสูงมากทุกส่วนผสมคือ 1.00, 1.00 และ 1.00 ขณะที่ความบริสุทธิ์ของข้าวเปลือกก็มีค่าต่ํามากมีข้าวกล้องสูญเสียปนอยู่
ด้วยมาก คือ 0.09, 0.15 และ 0.20 ตามลําดับ ประสิทธิภาพการคัดแยกข้าวกล้องมีค่าต่ํามากคือ 0.03, 0.03 และ 0.03 ตามลําดับ ส่งผลให้ประสิทธิผล
การคัดแยกมีค่าต่ํามาก คือ 0.02, 0.02 และ 0.02 ตามลําดับ ที่อัตราการทํางาน 60.00 กิโลกรัมต่อชั่วโมง
จากผลการทดลองจะเห็นว่าเมื่อใช้ตะแกรงขนาดรูเล็กกว่า 2.0 มิลลิเมตร จะได้รับข้าวกล้องที่มีความบริสุทธิ์ 100 เปอร์เซ็นต์ แต่จะมีข้าว
กล้องสูญเสียไปปนอยู่กับข้าวเปลือกมากขึ้น ขณะเดียวกันประสิทธิภาพการคัดแยกข้าวกล้องก็มีค่าลดลงมาก ส่งผลให้ประสิทธิผลการคัดแยกมีค่าลดลง
เช่นกัน แต่เมื่อใช้ตะแกรงขนาดเล็กกว่า 1.8 มิลิเมตร แม้จะได้ข้าวกล้องที่มีความบริสุทธิ์สูงแต่เกิดการสูญเสียข้าวกล้องไปปนอยู่กับข้าวเปลือกสูงมาก ทํา
ให้ประสิทธิภาพการคัดแยกข้าวกล้องมีค่าต่ํามาก และส่งผลให้ประสิทธิผลมีค่าต่ําที่สุด ซึ่งพอสรุปได้ว่า ที่ความเร็วผิวตะแกรง 0.96 เมตรต่อวินาที ขนาด
รูตะแกรงที่จะใช้ในการคัดแยกเมล็ดข้าวเปลือกออกจากเมล็ดข้าวกล้องควรเลือกใช้ตะแกรงตัวแรกที่มีขนาดรูตะแกรง 1.8 มิลลิเมตร คัดแยกเมล็ดข้าว
กล้องที่มีความบริสุทธิ์ 100 เปอร์เซ็นต์ออกมาก่อน ผลผลิตที่เหลือยังมีเมล็ดข้าวกล้องปนอยู่กับข้าวเปลือกจะถูกแยกด้วยตะแกรงขนาด 2.0 มิลลิเมตร
อีกครั้งเพื่อคัดแยกเอาเมล็ดข้าวเปลือกที่มีความบริสุทธิ์สูงออกไปทางปลายตะแกรง ส่วนเมล็ดข้าวกล้องที่ลอดผ่านรูตะแกรง 2.0 มิลลิเมตร ที่ยังมีความ
บริสุทธิ์สูงก็สามารถนํากลับไปคัดแยกใหม่ได้อีกครั้งที่ตะแกรงขนาด 1.8 มิลลิเมตร

ตารางที่ 2 ประสิทธิผลการคัดแยกแบบถังหมุนใช้ตะแกรงขนาด 2.0, 1.8 และ 1.5 มิลลิเมตร ข้าวกล้องมีข้าวเปลือกปน 10,
15 และ 20% ความเร็ว 0.96 ม/วินาที
ตัวอย่าง

ความบริสุทธิ์

ประสิทธิภาพ

ประสิทธิผล
การคัดแยก

ข้าวกล้อง
ข้าวเปลือก
ข้าวกล้อง
ข้าวเปลือก
b
e
g
10B2.0
0.98 ±0.01
0.94 ±0.01
0.91 ±0.00
0.09a±0.00
0.85f±0.05
b
e
f
b
15B2.0
0.98 ±0.00
0.96 ±0.01
0.87 ±0.00
0.13 ±0.00
0.89ef±0.03
0.96e±0.01
0.82e±0.00
0.17c±0.00
0.87e±0.00
20B2.0
0.97a±0.00
c
d
d
d
10B1.8
1.00 ±0.00
0.27 ±0.06
0.66 ±0.04
0.33 ±0.05
0.72d±0.04
0.28d±0.02
0.55c±0.02
0.44e±0.02
0.62c±0.02
15B1.8
1.00c±0.00
20B1.8
1.00c±0.00
0.28d±0.02
0.46b±0.01
0.53f±0.01
0.52b±0.02
c
a
a
g
0.09 ±0.02
0.03 ±0.00
0.96 ±0.01
0.02a±0.02
10B1.5
1.00 ±0.00
0.15b±0.00
0.03a±0.00
0.97g±0.00
0.02a±0.01
15B1.5
1.00c±0.00
c
c
a
g
0.20 ±0.01
0.03 ±0.00
0.97 ±0.00
0.02a±0.01
20B1.5
1.00 ±0.00
หมายเหตุ: 10B2.0, 10B1.8 และ 10B1.5 คือ ข้าวกล้องมีข้าวเปลือกปน 10%คัดแยกด้วยตะแกรงรู ขนาด 2.0, 1.8 และ 1.5 มิลลิเมตร ตามลําดับ
15B2.0, 15B1.8 และ 15B1.5 คือ ข้าวกล้องมีข้าวเปลือกปน 15%คัดแยกด้วยตะแกรงรู ขนาด 2.0, 1.8 และ 1.5 มิลลิเมตร ตามลําดับ
20B2.0, 20B1.8 และ 20B1.5 คือ ข้าวกล้องมีข้าวเปลือกปน 20%คัดแยกด้วยตะแกรงรู ขนาด 2.0, 1.8 และ 1.5 มิลลิเมตร ตามลําดับ

อัตราทํางาน
(กก./ชม.)
60a±0.00
60a±0.00
60a±0.00
60a±0.00
60a±0.00
60a±0.00
60a±0.00
60a±0.00
60a±0.00

ประสิทธิภาพการทํางานของเครื่องคัดแยกกากข้าวกล้องแบบถังหมุนสําหรับธุรกิจชุมชน
จากตารางที่ 3 เมื่อป้อนข้าวกล้องที่มีข้าวเปลือกปน 10 เปอร์เซ็นต์ ที่อัตราป้อนผลผลิต 100 เปอร์เซ็นต์ ความเร็ว 35 รอบต่อนาที หรือ
ความเร็วขอบตะแกรง 0.50 เมตรต่อวินาที เมื่อเพิ่มมุมเอียงตะแกรงจาก 1, 2 และ 3 องศา ค่าความบริสุทธิ์ของข้าวกล้องที่ได้รับจากช่องทางออกข้าว
กล้องมีค่าไม่แตกต่างกัน คือ 99.30, 99.57 และ 99.30 เปอร์เซ็นต์ตามลําดับ และค่าความบริสุทธิ์ของข้าวกล้องที่ได้รับจากช่องทางออกส่วนผสมข้าว
กล้องและข้าวเปลือกที่ได้รับมีค่าไม่แตกต่างกัน คือ 97.95, 98.73 และ 98.87 เปอร์เซ็นต์ตามลําดับ ขณะที่ค่าความบริสุทธิ์ของข้าวเปลือกที่ได้รับจาก
ช่องทางออกข้าวเปลือกมีค่าไม่แตกต่างกัน คือ 30.22, 21.86 และ 25.81 เปอร์เซ็นต์ตามลําดับ โดยมีอัตราการทํางานเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ คือ 245.68,
281.33 และ 412.81 กิโลกรัมต่อชั่วโมง เมื่อเปลี่ยนความเร็วเป็น 55 รอบต่อนาที หรือความเร็วขอบตะแกรง 0.75 เมตรต่อวินาที เมื่อเพิ่มมุมเอียง
ตะแกรงจาก 1, 2 และ 3 องศา ค่าความบริสุทธิ์ของข้าวกล้องที่ได้รับจากช่องทางออกข้าวกล้องมีค่าไม่แตกต่างกัน คือ 99.46, 99.07 และ 99.46
เปอร์เซ็นต์ตามลําดับ และค่าความบริสุทธิ์ของข้าวกล้องที่ได้รับจากช่องทางออกส่วนผสมข้าวกล้องและข้าวเปลือกที่ได้รับมีค่าไม่แตกต่างกัน คือ 97.03,
97.65 และ 98.40 เปอร์เซ็นต์ตามลําดับ ขณะที่ค่าความบริสุทธิ์ของข้าวเปลือกที่ได้รับจากช่องทางออกข้าวเปลือกมีค่าไม่แตกต่างกัน คือ 26.36, 24.05
และ 19.31 เปอร์เซ็นต์ตามลําดับ โดยมีอัตราการทํางานเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ คือ 310.39, 355.36 และ 418.64 กิโลกรัมต่อชั่วโมง และเมื่อเมื่อเปลี่ยน
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ความเร็วเป็น 73 รอบต่อนาที หรือความเร็วขอบตะแกรง 1.00 เมตรต่อวินาที เมื่อเพิ่มมุมเอียงตะแกรงจาก 1, 2 และ 3 องศา ค่าความบริสุทธิ์ของข้าว
กล้องที่ได้รับจากช่องทางออกข้าวกล้องมีค่าไม่แตกต่างกัน คือ 99.12, 99.52 และ 99.42 เปอร์เซ็นต์ตามลําดับ และค่าความบริสุทธิ์ของข้าวกล้องที่
ได้รับจากช่องทางออกส่วนผสมข้าวกล้องและข้าวเปลือกที่ได้รับมีค่าไม่แตกต่างกัน คือ 95.12, 97.23 และ 97.23 เปอร์เซ็นต์ตามลําดับ ขณะที่ค่าความ
บริสุทธิ์ของข้าวเปลือกที่ได้รับจากช่องทางออกข้าวเปลือกมีค่าไม่แตกต่างกัน คือ 27.17, 28.74 และ 22.63 เปอร์เซ็นต์ตามลําดับ โดยมีอัตราการทํางาน
เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ คือ 316.85, 380.40 และ 427.05 กิโลกรัมต่อชั่วโมง

ตารางที่ 3 ประสิทธิภาพการทํางานของเครื่องคัดแยกกากข้าวกล้องแบบถังหมุนสําหรับธุรกิจชุมชน อัตราการป้อน 100
เปอร์เซ็นต์ ที่ความเร็ว และมุมเอียงตะแกรง ต่างๆ ข้าวกล้องมีข้าวเปลือกปน 10 เปอร์เซ็นต์
อัตราป้อน
(%)
100
100
100
100
100
100
100
100
100

ความ เร็ว
(m/s)
0.50
0.50
0.50
0.75
0.75
0.75
1.00
1.00
1.00

มุมเอียง
(องศา)
1
2
3
1
2
3
1
2
3

ความบริสุทธิ(์ %)
ส่วนผสม
97.95b±1.89
98.73b±0.15
98.87b±0.26
97.03ab±2.09
97.65b±0.43
98.40b±0.12
95.12a±2.18
97.23ab±0.94
97.23ab±1.20

ข้าวกล้อง
99.30a±0.13
99.57a±0.08
99.30a±0.16
99.46a±0.22
99.07a±0.50
99.46a±0.22
99.12a±0.43
99.52a±0.24
99.42a±0.12

ข้าวเปลือก
30.22a±2.61
21.86a±1.61
25.81a±5.93
26.36a±2.67
24.05a±6.04
19.31a±11.48
27.15a±2.16
28.74a±6.91
22.63a±4.61

อัตราทํางาน
กก./ชม.
245.68a±9.04
281.33b±5.75
412.81f±19.33
310.39c±4.60
355.36d±7.37
418.64f±4.87
316.85c±7.93
380.40e±8.29
427.05f±16.65

จากผลการทดลองจะเห็นว่าเมื่อเพิ่มความเร็วและมุมเอียงจะทําให้อัตราการทํางานเพิ่มขึ้น ส่วนความบริสุทธิ์ของข้าวกล้องที่ได้รับจากช่องทางออก
ข้าวกล้องแตกต่างกันเพียงเล็กน้อย แต่ข้าวเปลือกที่ได้รับจากช่องทางออกข้าวเปลือกมีความบริสุทธิ์ต่ํามากอาจเกิดจากข้าวไหลเร็วเกินไปทําให้คัดแยกไม่ทัน
จึงควรใช้มุมเอียงน้อยๆ และความเร็วช้าๆ เพื่อให้การคัดแยกมีความสมบูรณ์มากขึ้น
จากตารางที่ 4 เมื่อป้อนข้าวกล้องที่มีข้าวเปลือกปน 10 เปอร์เซ็นต์ ปรับเครื่องทํางานที่มุมเอียงตะแกรง 1 องศา อัตราป้อนผลผลิต 25 เปอร์เซ็นต์
เมื่อเพิ่มความเร็วจาก 35, 55 และ 73 รอบต่อนาที หรือความเร็วขอบตะแกรง 0.50 0.75 และ 1.00 เมตรต่อวินาที ค่าความบริสุทธิ์ของข้าวกล้องที่ได้รับจาก
ช่องทางออกข้าวกล้องมีค่าแตกต่างกันเล็กน้อย คือ 99.27 99.71 และ 99.36 เปอร์เซ็นต์ตามลําดับ และค่าความบริสุทธิ์ของข้าวกล้องที่ได้รับจากช่องทางออก
ส่วนผสมข้าวกล้องและข้าวเปลือกที่ได้รับมีค่าไม่แตกต่างกัน คือ 92.42 98.04 และ 97.12 เปอร์เซ็นต์ตามลําดับ ขณะที่ค่าความบริสุทธิ์ของข้าวเปลือกที่ได้รับ
จากช่องทางออกข้าวเปลือกมีค่าแตกต่างกันโดยมีค่าลดลงเรื่อยๆ คือ 88.85 61.03 และ 39.58 เปอร์เซ็นต์ตามลําดับ โดยอัตราการทํางานมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
คือ 147.37 157.73 และ 163.41 กิโลกรัมต่อชั่วโมง เมื่อเปลี่ยนอัตราป้อนผลผลิตเป็น 50 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเพิ่มความเร็วจาก 35 55 และ 73 รอบต่อนาที หรือ
ความเร็วขอบตะแกรง 0.50 0.75 และ 1.00 เมตรต่อวินาที ค่าความบริสุทธิ์ของข้าวกล้องที่ได้รับจากช่องทางออกข้าวกล้องมีค่าไม่แตกต่างกัน คือ 99.37
99.49 และ 99.55 เปอร์เซ็นต์ตามลําดับ และค่าความบริสุทธิ์ของข้าวกล้องที่ได้รับจากช่องทางออกส่วนผสมข้าวกล้องและข้าวเปลือกที่ได้รับมีค่าไม่แตกต่าง
กัน คือ 98.32 98.52 และ 94.53 เปอร์เซ็นต์ตามลําดับ ขณะที่ค่าความบริสุทธิ์ของข้าวเปลือกที่ได้รับจากช่องทางออกข้าวเปลือกมีค่าไม่แตกต่างกัน คือ
38.47 33.77 และ 34.81 เปอร์เซ็นต์ตามลําดับ โดยอัตราการทํางานมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น คือ 217.98 266.80 และ 277.81 กิโลกรัมต่อชั่วโมง และเมื่อเปลี่ยน
อัตราป้อนผลผลิตเป็น 100 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเพิ่มความเร็วจาก 35 55 และ 73 รอบต่อนาที หรือความเร็วขอบตะแกรง 0.50 0.75 และ 1.00 เมตรต่อวินาที ค่า
ความบริสุทธิ์ของข้าวกล้องที่ได้รับจากช่องทางออกข้าวกล้องมีค่าไม่แตกต่างกัน คือ 99.30 99.46 และ 99.12 เปอร์เซ็นต์ตามลําดับ และค่าความบริสุทธิ์ของ
ข้าวกล้องที่ได้รับจากช่องทางออกส่วนผสมข้าวกล้องและข้าวเปลือกที่ได้รับมีค่าไม่แตกต่างกัน คือ 97.95 97.03 และ 95.12 เปอร์เซ็นต์ตามลําดับ ขณะที่ค่า
ความบริสุทธิ์ของข้าวเปลือกที่ได้รับจากช่องทางออกข้าวเปลือกมีค่าไม่แตกต่างกัน คือ 30.22 26.36 และ 27.15 เปอร์เซ็นต์ตามลําดับ โดยอัตราการทํางานมี
แนวโน้มเพิ่มขึ้น คือ 245.68 310.39 และ 316.85 กิโลกรัมต่อชั่วโมง

ตารางที่ 4 ประสิทธิภาพการทํางานของเครื่องคัดแยกกากข้าวกล้องแบบถังหมุนสําหรับธุรกิจชุมชน มุมเอียงตะแกรง 1 องศา
ที่อัตราการป้อน และความเร็วต่างๆ ข้าวกล้องมีข้าวเปลือกปน 10 เปอร์เซ็นต์
อัตราป้อน
(%)
25
25
25
50
50
50
100
100
100

ความ เร็ว
(m/s)
0.50
0.75
1.00
0.50
0.75
1.00
0.50
0.75
1.00

มุมเอียง
(องศา)
1
1
1
1
1
1
1
1
1

ความบริสุทธิ(์ %)
ส่วนผสม

ข้าวกล้อง
99.27ab±0.15
99.71c±0.07
99.36abc±0.11
99.37abc±0.17
99.49abc±0.13
99.55bc±0.20
99.30ab±0.13
99.46abc±0.22
99.12a±0.43

92.42a±7.21
98.04ab±0.56
97.12ab±0.90
98.32b±0.35
98.52b±0.61
94.53ab±3.63
97.95ab±1.89
97.03ab±2.09
95.12ab±2.18
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ข้าวเปลือก

อัตราทํางาน
กก./ชม.

88.85e±6.16
61.03d±6.10
39.58c±7.81
38.47bc±0.32
33.77abc±4.95
34.81abc±2.81
30.22ab±2.61
26.36a±2.67
27.15a±2.15

147.37a±11.66
157.73ab±3.93
163.41b±2.37
217.98c±8.91
266.80e±7.20
277.81e±8.59
245.68d±9.04
310.39f±4.60
316.85f±7.93
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จากผลการทดลองจะเห็นว่าเมื่อเพิ่มความเร็วจะทําให้อัตราการทํางานเพิ่มขึ้น ส่วนความบริสุทธิ์ของข้าวกล้องที่ได้รับจากช่องทางออก
ข้าวกล้องแตกต่างกันเพียงเล็กน้อย แต่ความบริสุทธิ์ของข้าวเปลือกที่ได้รับมีแนวโน้มลดลง เมื่อเพิ่มอัตราป้อนจะทําให้อัตราการทํางานเพิ่มขึ้นแต่
ความบริสุทธิ์ของข้าวเปลือกที่ได้รับมีค่าลดลง โดยที่มุมเอียง 1 องศา อัตราป้อน 25 เปอร์เซ็นต์ ความเร็ว 0.5 เมตรต่อวินาที จะได้ข้าวกล้องและ
ข้า วเปลือ กที่คัด แยกมีค วามบริสุท ธิ์สูง โดยข้า วกล้องทางช่อ งทางออกข้า วกล้อ งมีค วามบริสุทธิ์ 99.27 เปอร์เ ซ็น ต์ ข้า วกล้อ งทางช่อ งทางออก
ส่วนผสมข้าวกล้องและข้าวเปลือกมีความบริสุทธิ์ 92.42 เปอร์เซ็นต์ และข้าวเปลือกทางช่องทางออกข้าวเปลือกมีความบริสุทธิ์ 88.85 เปอร์เซ็นต์
เครื่องมีอัตราการทํางาน 147.37 กิโลกรัมต่อชั่วโมง ซึ่งพอสรุป ได้ว่า เป็นอัตราที่เ หมาะสมสําหรับการใช้กับ เครื่อ งสีข้าวชุม ชนที่มีกําลังการผลิต
ระหว่าง 100-300 กิโลกรัมต่อชั่วโมง และถ้าต้องการคัดแยกข้าวเปลือกออกจากข้าวกล้องให้มีความบริสุทธิ์สูงจะต้องทํางานที่ความเร็วต่ํา และมี
อัตราป้อนน้อย แต่จะทําให้มีอัตราการทํางานต่ําลงอีกเล็กน้อย

4. สรุปผล
1. เมื่อใช้ตะแกรงขนาดรูเล็กกว่า 2.0 มิลลิเมตร จะได้รับ ข้าวกล้องที่มีค วามบริสุทธิ์ 100 เปอร์เ ซ็นต์ แต่จะมีข้าวกล้องสูญ เสีย ไปปน
อยู่กับข้าวเปลือกมากขึ้น ขณะเดียวกันประสิทธิภาพการคัดแยกข้าวกล้องก็มีค่าลดลงมาก ส่งผลให้ประสิทธิผลการคัดแยกมีค่าลดลง
2. เมื่อ ใช้ต ะแกรงขนาดเล็ก กว่า 1.8 มิลิเ มตร แม้จ ะได้ข้า วกล้อ งที่มีค วามบริสุท ธิ์สูง แต่เ กิด การสูญ เสีย ข้า วกล้อ งไปปนอยู่กับ ข้า ว
เปลือกสูงมาก ทําให้ประสิทธิภาพการคัดแยกข้าวกล้องมีค่าต่ํามาก และส่งผลให้ประสิทธิผลมีค่าต่ําที่สุด
3. ขนาดรูตะแกรงที่จะใช้ในการคัดแยกเมล็ดข้า วเปลือกออกจากเมล็ดข้าวกล้อ งควรเลือกใช้ตะแกรงตัวแรกที่มีขนาดรูตะแกรง 1.8
มิล ลิเ มตร คัด แยกเมล็ด ข้า วกล้อ งที่มีค วามบริสุท ธิ์ 100 เปอร์เ ซ็น ต์อ อกมาก่อ น ผลผลิต ที่เ หลือ ยัง มีเ มล็ด ข้า วกล้อ งปนอยู่กับ ข้า วเปลือ กจะถูก
แยกด้วยตะแกรงขนาด 2.0 มิลลิเมตร อีกครั้งเพื่อคัดแยกเอาเมล็ดข้าวเปลือกที่มีความบริสุทธิ์สูงออกไปทางปลายตะแกรง ส่ว นเมล็ดข้าวกล้อง
ที่ลอดผ่านรูตะแกรง 2.0 มิลลิเมตร ที่ยังมีความบริสุทธิ์สูงก็สามารถนํากลับไปคัดแยกใหม่ได้อีกครั้งที่ตะแกรงขนาด 1.8 มิลลิเมตร
4. เครื่องคัดแยกกากข้าวกล้องแบบถังหมุนที่พัฒนาขึ้นประกอบด้ว ย ถัง ป้อนผลผลิต ตะแกรงคัดแยกแบบตะแกรงทรงกระบอกกลม
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 26 เซนติเมตร แบ่งออกเป็นสองตอน ตอนแรกมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูตะแกรง 1.9x20 มิลลิเ มตร ส่วนตอนที่สอง
มีข นาดเส้น ผ่า นศูน ย์ก ลางรูต ะแกรง 2.0x20 มิล ลิเ มตร ความเร็ว ตะแกรง และมุม เอีย งสามารถปรับ ได้ เพื่อ ปรับ อัต ราการไหลของผลผลิต ใน
การคัดแยก
5. เมื่อ เพิ่ม ความเร็ว และมุม เอีย งของตะแกรงของเครื่อ งคัด แยกกากข้า วกล้อ งแบบถัง หมุน จะทํา ให้อัต ราการทํา งานเพิ่ม ขึ้น ส่ว น
ความบริสุท ธิ์ข องข้า วกล้อ งที่ไ ด้รับ จากช่อ งทางออกข้า วกล้อ งแตกต่า งกัน เพีย งเล็ก น้อ ย แต่ข้า วเปลือ กที่ไ ด้รับ จากช่อ งทางออกข้า วเปลือ กมี
ความบริสุท ธิ์ต่ํา มากอาจเกิด จากข้า วไหลเร็ว เกิน ไปทํา ให้คัด แยกไม่ทัน จึง ควรใช้มุม เอีย งน้อ ยๆและความเร็ว ช้า ๆเพื่อ ให้ก ารคัด แยกมีค วาม
สมบูรณ์มากขึ้น
6. ที่มุม เอีย งตะแกรง 1 องศา เมื่อ เพิ่ม ความเร็ว จะทํา ให้อัต ราการทํา งานเพิ่ม ขึ้น ส่ว นความบริสุท ธิ์ข องข้า วกล้อ งที่ไ ด้รับ จากช่อ ง
ทางออกข้า วกล้อ งแตกต่า งกัน เพีย งเล็ก น้อ ย แต่ค วามบริสุท ธิ์ข องข้า วเปลือ กที่ไ ด้รับ มีแ นวโน้ม ลดลง แต่เ มื่อ เพิ่ม อัต ราป้อ นจะทํา ให้อัต ราการ
ทํางานเพิ่มขึ้นแต่ความบริสุทธิ์ของข้าวเปลือกที่ได้รับมีค่าลดลง
8. ที่มุม เอีย งตะแกรง 1 องศา อัต ราป้อ น 25 เปอร์เ ซ็น ต์ ความเร็ว 0.5 เมตรต่อ วิน าที จะได้ข้า วกล้อ งและข้า วเปลือ กที่คัด แยกมี
ความบริสุทธิ์สูง โดยข้าวกล้อ งทางช่องทางออกข้าวกล้องมีค วามบริสุทธิ์ 99.27 เปอร์เ ซ็นต์ ข้าวกล้อ งทางช่องทางออกส่ว นผสมข้าวกล้องและ
ข้าวเปลือกมีความบริสุทธิ์ 92.42 เปอร์เซ็นต์ และข้าวเปลือกทางช่องทางออกข้าวเปลือกมีความบริสุทธิ์ 88.85 เปอร์เซ็นต์
9. เครื่องมีอัตราการทํางาน 147.37 กิโลกรัมต่อชั่วโมง ซึ่งเป็นอัตราที่เหมาะสมสําหรับการใช้กับ เครื่องสีข้าวชุม ชนที่มีกําลังการผลิต
ระหว่าง 100-300 กิโลกรัมต่อชั่วโมง และถ้าต้องการคัดแยกข้าวเปลือกออกจากข้าวกล้องให้มีความบริสุทธิ์สูงจะต้องทํางานที่ค วามเร็ว ต่ํา และ
มีอัตราป้อนน้อย แต่จะทําให้มีอัตราการทํางานต่ําลงอีกเล็กน้อย

5. เอกสารอ้างอิง
ผดุ ง ศั ก ดิ์ วานิ ช ชั ง ใจทิ พ ย์ วานิ ช ชั ง และ นฤมล บุ ญ กระจ่ า ง. 2555. การพั ฒ นาเครื่ อ งคั ด แยกข้ า วเปลื อ กออกจากข้ า วกล้ อ งสํา หรั บ
เครื่ อ งสี ข้ า วชุ ม ชน. คณะเกษตรศาสตร์ แ ละทรั พ ยากรธรรมชาติ มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลตะวั น ออก.
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บทคัดย่อ
เป็นการพัฒนาหุ่นยนต์สํารวจรุ่น 1 เนื่องจากมีปัญหาในเรื่องสัญญาณการควบคุมการเคลื่อนที่ และสัญญาณแสดงภาพเคลื่อนไหว ทางผู้จัดทําจึงมี
แนวคิดที่จะสร้างหุ่นยนต์สํารวจรุ่น 2 โดยนําโครงสร้างหุ่นยนต์สํารวจรุ่น 1 และนําเทคโนโลยี Flyport Kit WiFi Starter กล้อง IP Camera และเราท์เตอร์ มา
ใช้เป็นอุปกรณ์ควบคุมการเคลื่อนที่และแสดงภาพเคลื่อนไหว จากผลการทดลองผ่านสัญญาณ Wi-Fi ควบคุมผ่านเว็บเพจโดยใช้ภาษา HTML ของหุ่นยนต์
สํารวจรุ่น 2 พบว่า หุ่นยนต์สํารวจสามารถบังคับในพื้นที่โล่งแจ้งได้ระยะไกลสุด 125 เมตร ความเร็วเฉลี่ย 0.155 เมตรต่อวินาที การทดลองควบคุมการหมุน
ของกล้องซ้าย-ขวา สูงสุด 270º ก้ม-เงยมุม 90º การทดลองระยะการมองเห็นของภาพวิดีโอที่แสงปกติได้ไกลสุด 20 เมตร การทดลองระยะการมองเห็นในทีม่ ดื
ได้ไกลสุด 10 เมตร และสามารถบันทึกภาพวีดีโอกล้องไอพีแต่ละครั้งบันทึกได้ไม่เกิน โดยค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.202 นาที
คําสําคัญ : หุ่นยนต์สํารวจรุ่น 2

Abstract
This is the first robotic exploration development because of a problem in the control of movement. And the animated show
the organizers have made the creation of a second-generation robotic exploration by robotic exploration season 1, structure and
technology Flyport Kit WiFi, Starter Camera IP Camera and routers. Used as motion control and display moving images. The results of a
Wi-Fi signal controlled through a Web page using HTML, robots explore season 2, found that robotic exploration is mandatory in open
areas range up to 125 meters at an average speed of 0.155 meters per second. Controlled trials rotating the camera left - right up to
270 º bend - look angle 90 º trial period to see the video at normal light as far as 20 meters of the trial period to see in the dark as far
as 10 meters and can. IP Camera Video recording each saves up to. The average is 4.202 minutes.
Keyword: Robot exploration II

1. บทนํา

หุ่นยนต์สํารวจที่นํามาพัฒนา คือ หุ่นยนต์สํารวจรุ่น 1 เนื่องจากหุ่นยนต์สํารวจรุ่น 1 มีปัญหาในเรื่องสัญญาณการควบคุมการเคลื่อนที่ และ
สัญญาณแสดงภาพเคลื่อนไหวของหุ่นยนต์สํารวจได้เกิดสัญญาณรบกวนขึ้น เมื่อทําการปิดสัญญาณแสดงภาพเคลื่อนไหวสามารถควบคุมหุ่นยนต์สํารวจ
ในพื้นที่โล่ง รัศมีไม่เกิน 100 เมตร และเมื่อทําการเปิดสัญญาณแสดงภาพเคลื่อนไหวสามารถควบคุมหุ่นยนต์สํารวจในพื้นที่โล่ง รัศมีไม่เกิน 15 เมตร ทํา
ให้ไม่สามารถควบคุมได้ไกล และยังส่งผลกระทบต่อสัญญาณภาพเคลื่อนไหว ทําให้ภาพที่ได้ ไม่ชัดเจน ประการต่อมามุมมองของกล้องบันทึกภาพ
เคลื่อนไหวไม่ครอบคลุมทั่วพื้นที่ และไม่สามารถบันทึกภาพเคลื่อนไหวเพื่อนํากลับมาดูย้อนหลังได้ (นิสิต, 2556)

2. วิธีการทดลองหรือวิธีการศึกษา
การดําเนินงานหุ่นยนต์สํารวจรุ่น 2 ผู้จัดทําได้มีการแบ่งวิธีการดําเนินงานออกเป็น 3 ส่วนดังต่อไปนี้ส่วนแรกเป็นการออกแบบควบคุมไร้สายของ
หุ่นยนต์สํารวจรุ่น 2 ส่วนที่สองเป็นการทําวงจรหุ่นยนต์สํารวจรุ่น 2 และส่วนสุดท้ายโครงสร้างหุ่นยนต์สํารวจรุ่น 2 ซึ่งจะมีการดําเนินงานดังภาพที่ 1

ภาพที่ 1 แผนผังการดําเนินงาน
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2.1 การออกแบบควบคุมไร้สายของหุ่นยนต์สํารวจรุ่น 2
การออกแบบควบคุมแบบไร้สายของหุ่นยนต์สํารวจรุ่น 2 โดยมีหลักการทํางานอยู่ 2 ส่วนคือ ส่วนแรกตัวรับและตัวส่ง ส่วนที่สองส่วนควบคุม
ซึ่งมีรายระเอียดดังภาพที่ 2
เริ่มต น
การออกแบบควบคุมไรสาย

ตัวรับและส งขอมูล

การรับและส งขอมูล
ของกลอง

ส วนควบคุม

กส งขอมูลของการ
เคลื่อนที่

ส วนควบคุมสัง่ การ

ส วนหนาจอ
แสดงภาพวิดีโอ

จบ

ภาพที่ 2 แผนผังการออกแบบควบคุมไร้สายของหุ่นยนต์สํารวจรุ่น 2
2.2 วงจรหุน่ ยนต์สาํ รวจรุ่น 2
วงจรหุ่นยนต์สํารวจรุ่น 2dเป็นวงจรที่ได้ออกแบบการใช้งานควบคุมมอเตอร์ และเป็นแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรง 5 โวลต์ 12 โวลต์ มี
หลักการดําเนินงานอยู่ 2 ส่วนดังภาพที่ 3

ภาพที่ 3 แผนผังการดําเนินงานวงจรหุ่นยนต์สํารวจรุ่น 2
2.3 โครงสร้างหุ่นยนต์สํารวจรุ่น 2ก
ในการดําเนินโครงสร้างของหุ่นยนต์สํารวจรุ่น 2 ได้นําเอาโครงสร้างจากหุ่นยนต์สํารวจรุ่นแรกนํามาออกแบบสร้างโครงสร้างแล้ววางระบบ
ใหม่ ซึ่งจะมีหลักการสร้างและหลักการดําเนินงานอยู่ 3 ส่วน ดังภาพที่ 4
เริ่มต น
โครงสรางเดิม

โครงสราง

ออกแบบโครงสราง

การติดตั้งอุปกรณ

โครงสรางหุนยนตสาํ รวจรุ น 2
จบ

ภาพที่ 4กแผนผังการดําเนินงานโครงสร้าง
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3. ผลการทดลองและวิจารณ์ผล
3.1 การทดลองระยะทางในการควบคุมหุ่นยนต์สํารวจรุน่ 2 ในพื้นที่โล่ง
จากการทดลองนี้จะเป็นการทดลองระยะในการควบคุมของหุ่นยนต์สํารวจรุ่น 2 โดยเป็นการทดลองตามขอบเขตที่กําหนดไว้ คือ ให้หุ่นยนต์
สํารวจควบคุมด้วยระบบไร้สายในพื้นที่โล่ง รัศมีการควบคุมมากกว่า 100 เมตร (สมปอง, 2556)
ซึ่งจะมีการทดลองควบคุมด้วยระบบไร้สายระยะทาง 25 เมตร ถึง 150 เมตร โดยจะนําป้ายไปวางทุก ๆ 25 เมตร ดังภาพที่ 5 แล้วทดลอง
สั่งการให้หุ่นยนต์ ให้เดินหน้า ถอยหลัง เลี้ยวซ้าย เลี้ยวขวา และการควบคุมกล้องสั่งการให้กล้อง หมุนซ้าย หมุนขวา ก้ม เงย ดังตารางที่ 1

ภาพที่ 5 จําลองวิธีทดลองระยะทางในการควบคุมหุ่นยนต์สํารวจรุ่น 2 ในพื้นที่โล่ง
ตารางที่ 1 การทดลองระยะทางในการควบคุมหุ่นยนต์สํารวจรุ่น 2 ในพื้นที่โล่ง
ระยะทาง (เมตร)
25
50
75
100
125
150

ควบคุมเคลื่อนที่ (ได้/ไม่ได้)
ได้
ได้
ได้
ได้
ได้
ไม่ได้

ควบคุมกล้อง (ได้/ไมได้)
ได้
ได้
ได้
ได้
ได้
ไม่ได้
ความเร็วเฉลี่ย

เวลาเคลือ่ นที่ (นาที)
2.45
4.69
7.33
10.58
14.30
-

ความเร็ว (เมตร/วินาที)
0.151
0.162
0.165
0.152
0.144
0.155

จากการทดลองควบคุมการเคลื่อนที่ในระยะทาง 25-125dเมตร เมื่อควบคุมเคลื่อนที่ให้หุ่นยนต์สํารวจรุ่น 2 สามารถทํางานเดินหน้า ถอย
หลัง เลี้ยวซ้าย และเลี้ยวขวาได้ เมื่อควบคุมกล้องสั่งการให้กล้องสามารถทํางาน หมุนซ้าย หมุนขวา ก้ม เงย ได้ เมื่อควบคุมควบคุมเคลื่อนที่และควบคุม
กล้องการไม่มีการรบกวนของสัญญาณ และความเร็วเฉลี่ยของหุ่นยนต์สํารวจรุ่น 2 มีความเร็วเฉลี่ย 0.155 เมตรต่อวินาที
3.2 การทดลองการควบคุมกล้องของหุ่นยนต์สํารวจรุ่น 2
จากการทดลองนี้จะเป็นการทดลองควบคุมกล้องด้วยระบบไร้สายของหุ่นยนต์สํารวจรุ่น 2 โดยเป็นการทดลองตามขอบเขตที่กําหนดไว้ คือ
มุมมองกล้องให้หมุน ซ้าย - ขวา ไม่เกิน 270º
ซึ่งการทดลองควบคุมกล้องหุ่นยนต์สํารวจรุ่น 2 ด้วยระบบไร้สาย โดยการทดลองหมุนซ้าย มุมเริ่มในการหมุน 0º จนถึง 180º หมุนขวามุม
เริ่มในการหมุน 0º จนถึง 180º ดังภาพที่ 6 และการทดลองกล้องก้ม - เงย ไม่เกิน 90º การทดลองควบคุมกล้องให้ ก้ม - เงย มุมเริ่มในการหมุน 0º
จนถึง 90º ดังภาพที่ 7 ดังนั้นผู้จัดทําจึงแบ่งองศาในการทดลองออกเป็นดังตารางที่ 2

ภาพที่ 6 มุมมองกล้องให้หมุน ซ้าย - ขวา ไม่เกิน 270º
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ตารางที่ 2 การทดลองควบคุมการหมุนของกล้อง
ทิศทางการหมุนกล้อง
45º
90º
135º
180º
225º
270º
315
360

ซ้าย
9
9
9

ขวา
9
9
9

-

-

ก้ม-เงย
9
9

ซ้าย - ขวา
9
9
9
9
9
9
-

-

-

จากการทดลองควบคุมการหมุนของกล้องให้หมุน ซ้าย -dขวา ไม่เกิน 270º เมื่อทดลองควบคุมการหมุนของกล้องให้หมุนซ้าย 135º ได้ และหมุนขวา
135º ได้ เมื่อหมุนซ้าย -dขวาควบคุมการหมุนของกล้อง 270º ได้ เมื่อควบคุมกล้องให้ก้มลง-เงยมุม 90º ได้
3.3 ทดลองระยะการมองเห็นของภาพวิดีโอที่แสงปกติ
การทดลองแสดงภาพแสงปกติ เป็นการจับแสดงภาพวิดีโอวิดีโอเคลื่อนไหวแสงปกติขณะที่หุ่นยนต์สํารวจรุ่น 2 หยุดอยู่กับที่ โดยส่งมา
ภาพวิดีโอเคลื่อนไหวมาแสดงที่หน้าจอแสดงภาพวิดีโอเคลื่อนไหวดังภาพที่ 8 ซึ่งการทดลองระยะในการมองเห็นของภาพวิดีโอไกลกี่เมตร ดังตารางที่ 3

ภาพที่ 8 ระยะการมองเห็นของภาพวิดีโอภาพแสงปกติ
ตารางที่ 3 การทดลองระยะการมองเห็นของภาพวิดีโอภาพแสงปกติ
ระยะความไกล
5 เมตร
10 เมตร
15 เมตร
20 เมตร
25 เมตร

เห็น
9
9
9
9
-

เห็น/ไม่เห็น
9

จากการทดลองระยะการมองเห็นของภาพวิดีโอเคลื่อนไหวในที่แสงปกติพบว่าระยะการมองของกล้องที่นําภาพวิดีโอเคลื่อนไหวแสดงสามารถ
มองเห็นได้ไกลสุด 20 เมตร
3.4 ทดลองระยะการมองเห็นของภาพวิดีโอภาพที่มืด
การทดลองแสดงภาพที่มืด เป็นการจับแสดงภาพวิดีโอเคลื่อนไหวแสงที่มืดขณะที่หุ่นยนต์สํารวจรุ่น 2 หยุดอยู่กับที่ โดยส่งภาพวิดีโอเคลื่อนไหวมา
แสดงที่หน้าจอแสดงภาพวีดีโอเคลื่อนไหว ดังภาพที่ 9 ซึ่งตามสเปคของกล้อง IP Camera ถ่ายภาพวิดีโอเคลื่อนไหวในเวลากลางคืนหรือที่มืดไกลสุด 10 เมตร
ทดลองระยะในการมองเห็นจะทดลอง ดังตารางที่ 4

ภาพที่ 9 ทดลองการมองเห็นที่มืด
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ตารางที่ 4 การทดลองระยะการมองเห็นของภาพวิดีโอภาพที่มืด
ระยะความไกล
5 เมตร
10 เมตร
15 เมตร
20 เมตร
25 เมตร

เห็น
9
9

เห็น/ไม่เห็น
9
9
9

-

จากการทดลองระยะการมองเห็นของภาพวีดีโอเคลื่อนไหวในที่มืดพบว่าระยะการมองของกล้องที่นําภาพวิดีโอเคลื่อนไหวแสดงสามารถ
มองเห็นได้ไกลสุด 10dเมตร ตามข้อกําหนดของกล้อง IP Camera
3.5 ทดลองบันทึกภาพวิดีโอกล้องไอพี
การบันทึกวีดีโอจะบันทึกในเว็บเบราว์เซอร์ที่ติดมากับกล้อง IPdCameradเมื่อทําการบันทึกภาพเคลื่อนไหวได้ไฟล์วีดีโอเก็บจะบันทึกใน
โฟลเดอร์ที่เรากําหนด ซึ่งจะทําการทดลองบันทึกภาพวีดีโอกล้องไอพีดังตารางที่ 5

ตารางที่ 5 การทดลองบันทึกภาพวีดีโอกล้องไอพี
ครั้งที่
1
2
3
4
5

ชื่อไฟล์
20140121_121711_270.avi
20140121_121711_271.avi
20140121_121711_272.avi
20140121_121711_273.avi
20140121_121711_274.avi
ค่าเฉลี่ย

เวลาวิดีโอ (นาที)
4.22
4.23
4.15
4.22
4.19
4.202

ข้อมูล (เมกะบิต)
20.40
20.20
19.60
20.30
20.80
20.260

บันทึกวิดีโอ (เมกะบิตต่อวินาที)
0.078
0.077
0.077
0.077
0.080
0.078

จากทดลองบันทึกภาพวีดีโอกล้องไอพี โดยการบันทึกไฟล์วีดีโอแต่ละครั้งบันทึกได้ไม่เกิน โดยค่าเฉลี่ย 4.202 นาที ได้ข้อมูลเฉลี่ยแต่ละครั้ง
20.260 เมกะบิต แล้วทึกการบันทึกใหม่ ค่าเฉลี่ยข้อมูลการบันทึกภาพวีดีโอ 0.078 เมกะบิตต่อวินาที

4. สรุปผล
การทดลองระยะทางในการควบคุมหุ่นยนต์สํารวจรุ่น 2 ในพื้นที่โล่งไกลสุด 125 เมตร ความเร็วเฉลี่ยของหุ่นยนต์สํารวจรุ่น 2 มีความเร็วเฉลี่ย
0.155 เมตรต่อวินาที การทดลองควบคุมการหมุนของกล้องหมุนสูงสุด ซ้าย - ขวา สูงสุด 270º ก้มลง-เงยมุม 90º การทดลองระยะการมองเห็นของภาพวิดีโอ
เคลื่อนไหวในที่แสงปกติได้ไกลสุด 20 เมตร การทดลองระยะการมองเห็นของภาพวีดีโอเคลื่อนไหวในที่มืดได้ไกลสุด 10 เมตร และสามารถบันทึกภาพวีดีโอ
กล้องไอพีแต่ละครั้งบันทึกได้ไม่เกิน โดยค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.202 นาที

5. เอกสารอ้างอิง
นิสิต จรูญภา. 2556. ความหมายของหุ่นยนต์. [online]. เข้าถึงจาก http://krunisit.rwb.ac.th/robot.html/271113
สมปอง ตรุวรรณ์. 2556. ภาษา HTML. [online]. เข้าถึงจาก http://www.sompongtaruwan.net/HTML/HTML.html./151213.
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สมบัติทางกลของเหล็กกล้าที่ผ่านกระบวนการทางความร้อนแตกต่างกัน
Mechanical Property of Steel Treated by Different Heat Treatments
นิรภัฎ ห้วยเรไร
Nirapat Huyrari
ภาควิชาเทคโนโลยีวศิ วกรรมเครื่องกล วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
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บทคัดย่อ
การวิจัยได้ศึกษาผลของกระบวนการทางความร้อน (อบแอลนีล, อบปกติ, ชุบแข็งและอบคืนตัว) ที่มีผลต่อคุณสมบัติทางกลของเหล็กกล้า S45C
ซึ่งเป็นเหล็กกล้าคาร์บอนสําหรับงานโครงสร้างเครื่องจักรกลโดยการนําเหล็กกล้ามาตรวจสอบส่วนผสมทางเคมีและนําไปเตรียมให้เป็นชิ้นทดสอบแรงดึง
ชิ้นงานเหล่านี้จะถูกนําไปให้อุณหภูมอิ บชุบที่ 850 oC คงอุณหภูมิไว้เป็นเวลา 30 นาที จากนั้นทําให้เกิดการเย็นตัวที่อัตราการเย็นตัวแตกต่างกัน (เย็นตัวในเตา
เย็นตัวในอากาศ จุ่มชุบในน้ําหรือน้ํามัน) ชิ้นงานที่ผ่านการชุบแข็งจะถูกนําไปอบคืนตัวที่อุณหภูมิแตกต่างกัน (150, 200, 250, 300 และ 350 oC) เป็นเวลา
1.5 ชั่วโมง คุณสมบัติทางกล (ความแข็งแรงดึงสูงสุด, ความแข็ง, เปอร์เซ็นต์การลดลงของพื้นที่หน้าตัดและเปอร์เซ็นต์การยืดตัว) ของเหล็กกล้าที่ผ่านกระบวนการ
ทางความร้อนและไม่ผ่านกระบวนการจะถูกนํามาวิเคราะห์ด้วยวิธีการตามมาตรฐานกําหนด ผลการวิจัยพบว่าสมบัติทางกลของเหล็กกล้าจะเปลี่ยนแปลงตาม
วิธีการของกระบวนการทางความร้อนซึ่งสรุปได้ว่าชิ้นงานที่ผ่านการอบแอลนีลจะมีความแข็งแรงดึงและความแข็งที่ต่ําสุดแต่จะมีความเหนียวสูงสุด ในขณะที่
การชุบแข็งจะให้ค่าความแข็งแรงดึงและความแข็งสูงสุดแต่ความเหนียวต่ําสุด นอกจากนั้นยังพบว่าอุณหภูมิของการอบคืนตัวที่เพิ่มขึ้นจะส่งผลให้ค่าความ
แข็งแรงดึงและความแข็งลดลงแต่จะเพิ่มความเหนียวให้กับชิ้นงาน
คําสําคัญ: กระบวนการทางความร้อน คุณสมบัติทางกล เหล็กกล้า S45C

Abstract
This research studied the results of heat treatments (annealing, normalizing, hardening and tempering) which affect the
mechanical properties of S45C carbon steel for machine structure. The steel was examined for its chemical compositions and prepared
for tensile testing specimens. These work pieces were treated at 850oCand the temperature was kept constant for 30 minutes. After
that, they were cooled at various cooling rates (cooling in furnace, air-cooling, quenching in water or oil). The work piece that was
hardened was tempered at various temperatures (150, 200, 250, 300 and 350oC) for1.5 hour. Then, the mechanical properties
(Ultimate Tensile Strength, Hardness Percentage of elongation and Percentage of area reduction) of steel with heat treatment and
without heat treatment were analyzed according to standard methods as pre-determined. According to the results, it was found that
the mechanical properties are changed according to the heat treatments. It can be summarized that the work piece that was treated
by annealing has the lowest tensile strength and hardness, and the highest ductility, while the hardening provides the highest tensile
strength and hardness, and the lowest ductility. Moreover, higher temperature in tempering results in lower tensile strength and
hardness, and higher ductility.
Keywords: Heat treatment, Mechanical properties, S45C steel

1. บทนํา
กระบวนการทางความร้อนประกอบด้วยการให้และคงอุณหภูมิที่สูงและการทําให้เย็นตัวลงกับโลหะหรือเหล็กกล้าผสมในสภาวะของแข็งเพื่อที่จะให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างจุลภาคและคุณสมบัติทางกลเป็นไปตามที่ต้องการ (ความแข็งแรงดึงสูงสุด ความแข็ง เปอร์เซ็นต์การยืดตัวและเปอร์เซ็นต์การลดลง
ของพื้นที่หน้าตัด) การอบแอลนีล การอบปกติ การชุบแข็งและการอบคืนตัวเป็นกระบวนการที่สําคัญที่นิยมกระทําเพื่อที่จะปรับปรุงโครงสร้างจุลภาคและ
คุณสมบัติทางกลของวัสดุวิศวกรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเหล็กกล้า การอบแอลนีลคือกระบวนการทางความร้อนที่กระทําเพื่อให้เหล็กกล้าอ่อนลงหรือการ
ปรั บปรุ งเกรนให้ เกิ ดโครงสร้ างเพอร์ไลต์-เฟอร์ไรต์ ซึ่งจะถูกใช้ เพื่ อกํ าหนดเปอร์ เซ็ นต์ การยื ดตั วหรือระดั บของความแข็ งแรงสู งสุ ดของวั สดุวิศวกรรม
(Kempester, 1994) และ (Raymond, 1985) การอบปกติเหล็กกล้าจะถูกให้ความร้อนจนมีอุณหภูมิอยู่ในช่วงออสเทนไนต์ (austenitic temperature
range) และตามด้วยการเย็นตัวในอากาศซึ่งกระบวนการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้แมทริกซ์ของเพอร์ไลต์ซึ่งจะส่งผลให้มีค่าความแข็งแรงที่สูงกว่ากระบวนการ
อบแอลนีล กรรมวิธีนี้จะใช้เพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงคาร์ไบด์อิสระที่ไม่ต้องการซึ่งเกิดขึ้นกับชิ้นงาน เหล็กกล้าจะชุบแข็งและอบคืนตัวเพื่อที่จะเพิ่มคุณสมบัติทาง
กลโดยเฉพาะอย่างยิ่งความแข็งแรงและความต้านทานต่อการสึกหรอ การชุบแข็งเหล็กกล้าจะถูกให้ความร้อนจนถึงอุณหภูมิที่สูงพอเพื่อที่จะทําให้เกิด
โครงสร้างออสเทนไนต์ คงอุณหภูมิไว้จนกระทั่งคาร์บอนละลายในโครงสร้างอย่างสมบูรณ์จากนั้นทําการจุ่มชุบลงในน้ําหรือน้ํามันในอัตราการเย็นตัวที่
เหมาะสม ในสภาวะของการชุบแข็งเหล็กกล้าควรที่จะมีโครงสร้างมาร์เทนไซต์ 100% เพื่อที่จะ ให้ค่าความแข็งแรงสูงสุดและเหล็กจะมีความเปราะที่สูง
เหล็กกล้าที่ชุบแข็งเพียงอย่างเดียวถูกนํามาใช้งานทางวิศวกรรมที่น้อยมากเนื่องจากข้อจํากัดทางด้านความเหนียว การอบคืนตัวจึงเป็นวิธีการที่ต้องกระทํา
ภายหลังจากการชุบแข็งเพื่อลดความแข็งและเพิ่มความเหนียว โครงสร้างจุลภาคที่เกิดขึ้นจากกระบวนการนี้คือเบนไนต์หรือคาร์ไบด์ที่ละลายอยู่ในแมทริกซ์
ของเฟอร์ไรต์ซึ่งขึ้นอยู่กับอุณหภูมิของการอบคืนตัว
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รูปที่ 1 อุณหภูมิการอบแอลนีล, อบปกติและการชุบแข็งของเหล็กกล้าคาร์บอน

รูปที่ 2 แผนภาพการเปลี่ยนเฟสที่อุณหภูมิการเย็นตัวต่อเนื่อง
เหล็กกล้าเครื่องมือสําหรับงานโครงสร้างเครื่องจักรกล (Carbon Steels for Machine Structure Use, S45C) เป็นเหล็กกล้าคาร์บอน
ปานกลางที่ชุบแข็งได้ง่าย มีความทนทานต่อการเสียดสี มีความแข็งแรงสูงเหมาะสําหรับทําเป็นชิ้นส่วนพื้นฐานได้หลายขนาดอาทิเช่น งานทางด้าน
การเกษตร งานด้านเครื่องจักรกล งานด้านแม่พิมพ์รวมถึงชิ้นส่วนในเครื่องยนต์ แต่อย่างไรก็ตามเหล็กกล้าชนิดนี้ยังมีความสามารถในการชุบแข็งที่
ไม่สูงนักทําให้ชั้นความแข็งที่ได้ตื้น ในด้านความสามารถในการแปรรูปด้วยเครื่องจักรอยู่ในระดับพอใช้และความสามารถในการเชื่อมต่ํา (สถาบัน
เหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย, 2554) ลักษณะเฉพาะที่ต้องการสําหรับเหล็กกล้าประเภทนี้
- มีความแข็งแรงสูงกว่าเหล็กโครงสร้างทั่วไป
- สามารถทุบขึ้นรูปร้อนได้ง่าย
- มีความเหนียวแน่น (Toughness) ดี
- สามารถทําการชุบแข็งทั้งชิ้นหรือชุบผิวแข็งโดยการใช้กระแสเหนี่ยวนําได้
- มีราคาถูกกว่าเหล็กกล้าสําหรับทําอะไหล่และเหล็กกล้าทําแม่พิมพ์ทั่วไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาคุณสมบัติทางกลของเหล็กกล้า S45C ที่ผา่ นกระบวนการทางความร้อนแตกต่างกัน
2. เพื่อศึกษาผลของของอุณหภูมิการอบคืนตัวที่มีต่อสมบัติทางกลของเหล็กกล้า S45C

2. วิธีการทดลอง
การทดสอบสมบัติทางกลของเหล็กกล้า S45C ที่ผ่านกระบวนการทางความร้อนต่างๆ กันจะกระทําในห้องปฏิบัติการทดสอบวัสดุของวิทยาลัย
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือโดยจะมีเครื่องทดสอบต่างๆ ดังนี้ เครื่องทดสอบส่วนผสมทางเคมีรุ่น ARL
3460 เครื่องทดสอบแรงดึงขนาด 20 ตันรุ่น MTS 810 เครื่องทดสอบความแข็งแบบร็อคเวลล์รุ่น R574/T และเตาอบชุบเหล็กกล้าสําหรับทําการอบคืนตัว
ส่วนการอบชุบเหล็กกล้าที่สภาวะต่างๆ จะกระทํา โดยการว่าจ้างโรงงานอบชุบภายนอกมหาวิทยาลัยภายใต้สภาวะการอบชุบตามที่กําหนด การวิจัยกระทํา
ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
1. นําเหล็กกล้า S45C ที่จัดหามาทําการตรวจสอบส่วนผสมทางเคมี โดยส่วนผสมทางเคมีแสดงดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 ส่วนผสมทางเคมีของเหล็กกล้า S45C
เหล็กกล้า
S45C

C

Mn

Cr

0.46

0.64

0.09

ปริมาณธาตุเจือ
Ni
Si
0.08

0.22

Mo

P

S

0.02

0.01

0.01

2. เหล็กกล้าจะถูกนํามาเตรียมให้เป็นชิ้นทดสอบแรงดึง
3. ชิ้นงานที่ได้จากการเตรียมจะถูกนําไปผ่านกระบวนการอบชุบด้วยกรรมวิธีต่างๆ อบแอลนีล อบปกติ ชุบแข็งซึ่งจะกระทําโดยโรงงานอบชุบและนํา
ชิ้นงานที่ผ่านการชุบแข็งมาอบคืนตัวที่อุณหภูมิต่างๆ ที่ห้องปฏิบัติการทดสอบวัสดุของวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ สภาวะของกระบวนการทางความร้อนแสดงดังตารางที่ 2
220

การประชุมสัมมนาทางวิชาการ มทร.ตะวันออก มรภ.กลุ่มศรีอยุธยา และราชนครินทร์วิชาการและวิจัย

วันที่ 14-16 พฤษภาคม 2557

ตารางที่ 2 สภาวะของกระบวนการทางความร้อน
สภาวะ
อุณหภูมิ ( oC )
คงเวลา (นาที)
ตัวกลาง

อบแอลนีล
850-900
30
เตาอบ

อบปกติ
850-900
30
อากาศ

ชุบแข็ง
850-900
30
น้ํา

850-900
30
น้ํามัน

150
90
อากาศ

200
90
อากาศ

อบคืนตัว
250
90
อากาศ

300
90
อากาศ

350
90
อากาศ

4. นําชิ้นงานที่ผ่านกระบวนการทางความร้อนต่างๆ ดังตารางที่ 2 มาทําการทดสอบความแข็งกับเครื่องทดสอบความแข็งกับเครื่องทดสอบความ
แข็งแบบร็อคเวลล์รุ่น R574/T โดยทําการทดสอบกับชิ้นงานทุกชิ้นตามมาตรฐาน ASTM E18

รูปที่ 3 การวัความแข็งของชิ้นงานที่ผ่านกระบวนการทางความร้อน
5. หลังจากทําการทดสอบความแข็งกับชิ้นงานที่ผ่านกระบวนการทางความร้อนแล้วจะนําชิ้นงานทั้งหมดไปทดสอบสมบัติทางกลกับเครื่อง
ทดสอบแรงดึง ขนาด 20 ตัน โดยกําหนดความเร็วในการดึงทดสอบ 30 มิลลิเมตรต่อนาที
6. นําผลลัพธ์ที่ได้จากการทดสอบแรงดึงไปวิเคราะห์สมบัติทางกล (ความแข็งแรงดึงสูงสุด, ความแข็ง, เปอร์เซ็นต์การยืดตัวและเปอร์เซ็นต์การ
ลดลงของพื้นที่หน้าตัด) ของวัสดุในสภาวะผ่านกระบวนการทางความร้อน (อบแอลนีล, อบปกติ, ชุบแข็งและอบคืนตัว) ที่แตกต่างกัน

4. ผลการทดลองและวิจารณ์
ผลของกระบวนการทางความร้อน (อบแอลนีล, อบปกติ, ชุบแข็งและอบคืนตัว) ต่อสมบัติทางกล (ความแข็งแรงดึงสูงสุด, ความแข็ง, เปอร์เซ็นต์
การยืดตัวและเปอร์เซ็นต์การลดลงของพื้นที่หน้าตัด) ของชิ้นงานที่ผ่านกระบวนการทางความร้อนและไม่ผ่านกระบวนการทางความร้อนแสดงในตารางที่ 3
ความแข็งแรงดึงสูงสุดของชิ้นงานที่ไม่ผ่านกระบวนการทางความร้อน 700 MPa ค่าความแข็ง 160 BHN เปอร์เซ็นต์การยืดตัวสูงสุด 27.5% และเปอร์เซ็นต์
การลดลงของพื้นที่หน้าตัด 32.76%

ตารางที่ 3 สมบัติทางกลของเหล็กกล้า S45C ที่ผ่านกระบวนการทางความร้อนและไม่ผ่านกระบวนการทางความร้อน
สมบัติทางกล
กระบวนการทางความร้อน
ไม่ผา่ นกระบวนการทางความ
ร้อน
อบแอลนีล
อบปกติ
ชุบแข็งด้วยน้ํา
อบคืนตัว 150 oC
อบคืนตัว 200 oC
อบคืนตัว 250 oC
อบคืนตัว 300 oC
อบคืนตัว 350 oC
ชุบแข็งด้วยน้ํามัน
อบคืนตัว 150 oC
อบคืนตัว 200 oC
อบคืนตัว 250 oC
อบคืนตัว 300 oC
อบคืนตัว 350 oC

ความแข็งแรงดึงสูงสุด (MPa)

ความแข็ง
(BHN)

เปอร์เซ็นต์การยืดตัวสูงสุด (%)

เปอร์เซ็นต์การลดลงของ
พื้นที่หน้าตัด (%)

700

160

27.5

32.76

628
653
2154
1991
1952
1804
1544
1362
2037
1938
1895
1612
1523
1361

125
154
627
512
463
413
365
347
485
424
373
361
320
310

31.25
30.00
1.87
3.37
4.12
4.62
8.12
9.87
2.61
4.34
5.27
8.43
12.51
15.08

43.75
39.94
4.56
5.01
6.06
13.17
18.55
19.80
5.52
6.06
7.46
16.09
17.83
21.75
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เมื่อเปรียบเทียบคุณสมบัติทางกลของเหล็กกล้าที่ไม่ผ่านกระบวนการทางความร้อนกับชิ้นงานที่ผ่านการอบแอลนีล พบว่าการอบแอลนีลจะทําให้ค่า
ความแข็งแรงสูงสุดและความแข็งมีค่าต่ําสุด 628 MPa และ 125 BHN ตามลําดับ แต่จะเพิ่มเปอร์เซ็นต์การยืดตัว 31.25% และเปอร์เซ็นต์การลดลงของ
พื้นที่หน้าตัด 43.75% การลดลงของค่าความแข็งแรงดึงเกิดจากการก่อตัวของแมทริกซ์เฟอร์ไรต์ในโครงสร้างจุลภาคในขณะที่เกิดการเย็นตัวลงอย่างช้าๆ
สมบัติทางกลของชิ้นงานที่ผ่านการอบปกติคือ 653 MPa, 154 BHN, 30.00 % และ 39.94 % สําหรับความแข็งแรงดึงสูงสุด ค่าความแข็ง เปอร์เซ็นต์
การยืดตัวและเปอร์เซ็นต์การลดลงของพื้นที่หน้าตัด ตามลําดับ การเพิ่มขึ้นของค่าความแข็งแรงดึงและความแข็งเมื่อเปรียบเทียบกับการอบแอลนีลและ
ชิ้นงานที่ไม่ได้ผ่านกระบวนการทางความร้อนเพราะอัตราการเย็นตัวที่สูงขึ้นจากอุณหภูมิออสเทนไนซิ่งส่งผลให้เปอร์เซ็นต์การยืดตัวลดลงต่ํากว่าชิ้นงานที่ไม่ได้
ผ่านกระบวนการทางร้อน และการอบ แอลนีลเนื่องจากแมทริกซ์ของโครงสร้างเพอร์ไลต์
สมบัติทางกลของชิ้นงานที่ผ่านการชุบแข็งด้วยน้ําหรือน้ํามันพบว่าจะให้ค่าความแข็งแรงสูงสุดและค่าความแข็งสูงที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับชิน้ งานทีผ่ า่ น
กรรมวิธีทางความร้อนประเภทอื่นๆ (อบแอลนีล, อบปกติและอบคืนตัว) รวมถึงชิ้นงานที่ไม่ผ่านกรรมวิธีทางความร้อน แต่การชุบแข็งจะส่งผลโดยตรงกับ
เปอร์เซ็นต์การยืดตัวและเปอร์เซ็นต์การลดลงของพื้นที่หน้าตัดให้ค่าต่ําสุด เมื่อเปรียบเทียบตัวกลางในการจุ่มชุบระหว่างน้ํากับน้ํามันพบว่าค่าความแข็งแรงดึง
สูงสุดและค่าความแข็งของชิ้นงานที่ผ่านการจุ่มชุบในน้ําจะให้ค่าที่สูงกว่าการจุ่มชุบในน้ํามันนั่นคือ 2154 MPa, 627 BHN และ 2037 MPa, 485 BHN
ตามลําดับ ในด้านผลของเปอร์เซ็นต์การยืดตัวและการลดลงของพื้นที่หน้าตัดพบว่าการจุ่มชุบในน้ํามันจะให้ค่าที่สูงกว่าน้ํานั่นคือ 5.52 %, 4.56 % สําหรับ
เปอร์เซ็นต์การยืดตัวและ 2.16% 1.87% สําหรับเปอร์เซ็นต์การลดลงของพื้นที่หน้าตัด ตามลําดับ ความแข็งแรงและความแข็งที่เกิดขึ้นในชิ้นงานเกิดจาก
โครงสร้างมาเทนไซต์ที่เกิดการเปลี่ยนแปลงเฟสอย่างรวดเร็ว
สมบัติทางกลของชิ้นงานที่ผ่านการชุบแข็งด้วยน้ําและผ่านการอบคืนตัวที่อุณหภูมิ 150 oC พบว่าค่าความแข็งแรงดึงสูงสุด 1991 MPa ความแข็ง 512
BHN ลดลงเมื่อเทียบกับชิ้นงานที่ไม่ได้ผ่านการอบคืนตัวขณะที่เปอร์เซ็นต์การยืดตัวและเปอร์เซ็นต์การลดลงของพื้นที่หน้าตัดคือ 3.37% และ 5.01% ตามลําดับ
ชิ้นงานที่ผ่านการชุบแข็งด้วยน้ํามันและอบคืนตัวที่อุณหภูมิเดียวกันมีค่าความแข็งแรงดึงลดลงเท่ากับ 1938 MPa และค่าความแข็ง 424 BHN ค่าเปอร์เซ็นต์การ
ยืดตัวเพิ่มขึ้นเท่ากับ 4.3% และเปอร์เซ็นต์การลดลงของพื้นที่หน้าตัด 6.06% อุณหภูมิของการอบคืนตัวจะส่งผลโดยตรงต่อสมบัติทางกลของวัสดุนั่นคือค่าความ
แข็งแรงดึงสูงสุดและความแข็งจะลดลงแต่เปอร์เซ็นต์การยืดตัวและการลดลงของพื้นที่หน้าตัดจะเพิ่มขึ้น นอกจากนั้นยังพบว่ามีความแตกต่างที่ไม่สูงนักเมื่อทํา
การอบคืนตัวที่อุณหภูมิสูง 300-350 oC ซึ่งกล่าวได้ว่าอุณหภูมิของการอบคืนตัวช่วงระหว่าง 150-200 oC เป็นช่วงที่คาร์บอนในมาร์เทนไซต์เริ่มลดลงการ
เปลี่ยนแปลงในช่วงนี้จะยังไม่ค่อยมีผลต่อความแข็งแรงดึงและความแข็งมากนัก เมื่ออุณหภูมิการอบคืนตัวเพิ่มขึ้น 250-300 oC ออสเทนไนต์ตกค้างจะกลายเป็น
เฟอร์ไรต์และคาร์ไบด์ที่ละเอียด ความแข็งจะลดลงแต่ความเหนียวจะเพิ่มขึ้น การอบคืนตัวที่อุณหภูมิสูง 300-350 oC สมบัติทางที่เกิดขึ้นแทบจะไม่เปลี่ยนแปลง
เนื่องจากโครงสร้างต่างๆ จะปรับตัวเข้าสู่สภาวะสมดุลจากการขยายตัวของโครงสร้างเฟอร์ไรต์และซีเมนไทต์

4. สรุปผล
กระบวนการทางความร้อนที่กระทํากับเหล็กกล้าต่างกันจะส่งผลต่อสมบัติทางกลของวัสดุ การชุบแข็งชิ้นงานจะทําให้สมบัติทางกลในด้านความ
แข็งแรงดึงสูงสุดและค่าความแข็งเพิ่มขึ้นซึ่งเป็นผลมาจากการเสียรูปแบบพลาสติกของชิ้นงาน แต่จะส่งผลให้ความเหนียวในด้านเปอร์เซ็นต์การยืดตัวสูงสุดและ
เปอร์เซ็นต์การลดลงของพื้นที่หน้าตัดลดลง เนื่องจากความเครียดแข็งเมื่อเปรียบเทียบกับชิ้นงานที่ผ่านกระบวนการอบแอลนีล อบคืนตัวและไม่ผ่านกระบวนการ
ทางความร้อน การอบปกติจะให้ค่าความแข็งแรงดึงและความแข็งที่สูงกว่าการอบแอลนีลและชิ้นงานที่ไม่ได้ผ่านกระบวนการทางความร้อนเนื่องจากขณะที่ชิ้นงาน
เย็นตัวลงจากอุณหภูมิออสเทนไนต์จะเกิดการก่อตัวของแมทริกซ์ของเพอร์ไลต์ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Fadare, et al., (2011) ที่ศึกษาผลของกระบวนการ
ทางความร้อนที่มีต่อเหล็กกล้า NST 37-2 พบว่าอัตราการเย็นตัวของชิ้นงานมีผลต่อค่าความแข็งแรงและความเหนียว
การอบคืนตัวชิ้นงานที่ผ่านการชุบแข็งจะส่งผลต่อค่าความแข็งแรงดึงสูงสุด, ค่าความแข็ง, เปอร์เซ็นต์การยืดตัวสูงสุดและเปอร์เซ็นต์การลดลงของ
พื้นที่หน้าตัดเมื่อเทียบกับชิ้นงานที่ผ่านการอบชุบเพียงอย่างเดียว โดยค่าความแข็งแรงจะลดลงเมื่ออุณหภูมิการอบคืนตัวสูงขึ้นแต่ความเหนียวของชิ้นงานที่ผ่าน
การอบคืนตัวจะสูงขึ้นเมื่ออุณหภูมิที่ใช้เพิ่มขึ้นเนื่องจากโครงสร้างของชิ้นงานที่ผ่านการอบคืนตัวมีการปรับเข้าสู่สภาพสมดุลเช่นเดียวกับงานวิจัยของ Murugan
and Mathews (2013) ได้ศึกษาผลของพฤติกรรมการอบคืนตัวเหล็กกล้าคาร์บอนปานกลาง (C35 Mn75) ที่อุณหภูมิการอบคืนตัวแตกต่างกันพบว่าอุณหภูมิการ
อบคืนตัวที่สูงขึ้นจะมีผลต่อค่าความแข็งแรงดึงสูงสุดและค่าความแข็งที่ลดลงและมีผลต่อเปอร์เซ็นต์การยืดตัวของชิ้นงาน

6. เอกสารอ้างอิง
สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย. 2556. มาตรฐานและสมบัติของเหล็กกล้าใช้งานในงานอุตสาหกรรม. [online]. เข้าถึงจาก http://
www.scridb.com/ 201213.
Fadare D.A., Fadara T.G. and Akanbi O.Y.. Effect of Heat Treatment on Machanical Properties and Microstructure of NST
37-2 Steel. Journal of Minerals & Materials Characterization & Engineering. 2011 (10) : 299-308.
Kempester M.H.A.. 1994. Materials for Engineering. 3rd Edition. London : English University Press Ltd.
Murugan V.K. and Mathews P.K.. Effect of Tempering Behavior on Heat Treated Medium Carbon (C35 Mn75) steel.
International Journal of Innovative Research in Science, Engineering and Technology. 2013 (2) : 945-950.
Raymond A. and Higgins B.. 1985. Properties of Engineering Materials. 2nd Edition. Oxford : Butterworth-Heinemann Ltd.

222

การประชุมสัมมนาทางวิชาการ มทร.ตะวันออก มรภ.กลุ่มศรีอยุธยา และราชนครินทร์วิชาการและวิจัย

วันที่ 14-16 พฤษภาคม 2557

เครื่องดูแลไม้กระถางควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ Z8Encore
Planting Machine Controlled by Microcontroller Z8Encore
สมนึก เครือสอน
Somnuk Khruesorn
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่ตาก จ.ตาก
E-mail: naynuk2000@yahoo.com โทร. 081-5962364

บทคัดย่อ
เครื่องดูแลไม้กระถางควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ Z8Encore มีจุดมุ่งหมายเพื่อใช้เป็นอุปกรณ์ให้น้ําและปุ๋ยไม้กระถางอัตโนมัติ โดยมุ่งเน้น
ไปที่ไม้กระถางภายในบ้าน สํานักงานและงานนิทรรศการ เครื่องต้นแบบมีส่วนประกอบดังนี้ โครงสร้างสร้างด้วยเหล็กฉากขนาด 30X30X30 เซนติเมตร โดย
ออกแบบเพื่อใช้เป็นฐานรองรับไม้กระถางได้เลย การตรวจจับระดับน้ําและปุ๋ยประยุกต์ใช้ตัวตรวจจับระยะทางด้วยแสงอินฟราเรดรุ่น GP2D120 ตัวตรวจจับ
ความชื้นของดินใช้การวัดความต้านทานดิน ตัวตรวจจับแรงดันแบตเตอรี่ใช้วงจรแบ่งแรงดันไฟฟ้า ปั๊มน้ําและปั๊มปุ๋ยใช้มอเตอร์กระแสตรงขนาด 12V อัตราเร็ว
ในการไหลของน้ํา 2 ลิตรต่อนาที ตัวแสดงผลใช้หลอดแอลอีดี ระบบทั้งหมดถูกควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ Z8Encore เบอร์ Z8F4801 สําหรับการ
ควบคุมสามารถทําได้ 2 ระบบ คือ ระบบควบคุมการให้น้ําด้วยมือโดยใช้สวิตช์ และควบคุมแบบอัตโนมัติโดยการควบคุมความชื้นของดิน จากผลการทดสอบ
พบว่าเครื่องดูแลต้นไม้กระถางเครื่องต้นแบบ สามารถควบคุมการให้น้ําด้วยมือได้ ในการควบคุมอัตโนมัติทําการทดสอบโดยให้น้ําเพื่อรักษาความชื้นของดินให้
อยู่ในช่วงระดับ 3-5 เป็นเวลา 5 วัน พบว่าระดับความชื้นของดินสูงกว่าระดับ 3 และสูงกว่าระดับ 6 เล็กน้อย ซึ่งเป็นค่าที่ไม้กระถางเจริญเติบโตได้ดี
คําสําคัญ: เครื่องดูแลไม้กระถาง ไมโครคอนโทรลเลอร์

Abstract
The planting machine controlled by microcontroller Z8Encore intended to be used as a device to water and fertilizer
plotting plants automatically, focused on the potting plants inside homes, offices and exhibitions. The prototype consisted of the
structures built with angle steel size 30X30X30 cm, which were designed to serve as the base of potting plants. The infrared distance
sensors GP2D120 were applied for the water and fertilizer level detection. The soil moisture sensor utilized soil resistance
measurement. The battery voltage sensor used voltage divider circuit. Water and fertilizer pumps used the 12 volts DC motor in flow
rate of 2 liters of water per minute. And LEDs were utilized for display. Overall systems were controlled by a microcontroller Z8Encore
number Z8F4801 which had two control methods. Firstly, watering manual control method by using switch and lastly, automatic
control method by control the moisture of soil. The experimental results showed that the prototype planting machine could control
watering manually. In automatic control tested by giving water to maintain soil moisture in the range 3-5 for 5 days found that the soil
moisture levels higher than level 3 and slightly higher than level 6, which was the best level for growing the potting plants.
Keyword: Planting machine, Microcontroller

1.บทนํา
สําหรับการปลูกต้นไม้ในปัจจุบันทั้ง ไม้ดอกไม้ประดับรวมไปถึงต้นไม้ที่ใช้เป็นอาหารมีความต้องการคุณภาพที่สูงขึ้น ปริมาณที่มากขึ้น ในเวลา
กําหนด อีกทั้งสภาวะแวดล้อมในปัจจุบัน เช่น ฝนทิ้งช่วง สภาวะโลกร้อน อากาศหนาว น้ําท้วม ฯลฯ เริ่มส่งผลกระทบต่อการเพาะปลูกมากขึ้น ส่งผลให้ใน
อนาคตข้างหน้ามีแนวโน้มที่จะใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการปลูกมากขึ้น เช่น การปลูกโดยไม่ใช้ดิน (ทัศนุพันธุ์, 2557) การปลูกในโรงเรือน (ชูชาติ, 2557)
การปลูกในกระถาง การสร้างวัสดุปลูกสําเร็จรูป (อรชุน, 2557) การปลูกผักร่วม กับการเลี้ยงปลา (Jamed, 2557) เป็นต้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชนิดและ
วัตถุประสงค์ของการปลูกต้นไม้แต่ละชนิด เนื่องจากในปัจจุบันต้นไม้ที่ปลูกโดยใช้กระถางจะเป็นไม้ประดับตามสํานักงาน บ้านเรือน และไม้กระถางที่ใช้ในงาน
แสดงนิทัศการต่างๆ ส่วนใหญ่จะเป็นไม้สวยงามและมีราคาแพงซึ่งต้องมีการดูแลรักษาต้นไม้ทั้ง การรดน้ํา การให้ปุ๋ย การนําต้นไม้ไปรับแสงแดดตามสมควร
โดยการดูแลรักษานี้ต้องทําตามความต้องการของต้นไม้แต่ละชนิดซึ่งจะแตกต่างกันไป (ถวิล, 2527) หากการดูแลรักษานี้ไม่เป็นไปตามความต้องการของต้นไม้
เช่น ไม่ได้รดน้ําหลายวัน ให้น้ํามากไป ไม่ได้ให้ปุ๋ยเลยหรือให้มากไป เป็นต้น ซึ่งจะส่งผลให้ต้นไม้เหี่ยวเฉาไม่สวยงามตามสมควรหรืออาจจะตายเลยก็ได้เหตุของ
การละเลยการดูแลไม้กระถางอาจจะเป็นเหตุสุดวิสัย เช่น ไปต่างจังหวัดหลายวันไม่มีใครอยู่บ้าน หรือ มีวันหยุดยาวๆไม่มีใครมาสํานักงานหลายวัน หรือ งาน
แสดงนิทัศการหลายวัน เป็นต้น ดังนั้นผู้ประดิษฐ์จึงมีแนวคิดที่จะสร้างเครื่องดูแลต้นไม้กระถางที่ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ สําหรับมาดูแลการรดน้ําและให้ปุ๋ย
แบบอัตโนมัติขึ้น (นที, 2528)

2. วิธีการศึกษา
เครื่องดูแลต้นไม้กระถางเครื่องต้นแบบประกอบด้วย โครงสร้างเครื่องดูแลต้นไม้กระถางต้นแบบ วงจรควบคุม และการควบคุมเครื่องดูแล
ต้นไม้กระถางต้นแบบ
2.1 โครงสร้างเครือ่ งดูแลต้นไม้กระถางต้นแบบ
ในส่วนนี้จะประกอบด้วยระบบให้น้ํา ให้ปุ๋ย และโครงสร้างสําหรับรองรับส่วนต่างๆ ดังแสดงในภาพที่ 1

223

การประชุมสัมมนาทางวิชาการ มทร.ตะวันออก มรภ.กลุ่มศรีอยุธยา และราชนครินทร์วิชาการและวิจัย

วันที่ 14-16 พฤษภาคม 2557

ระบบใหน้ํา
ระบบใหปุย

ภาพที่ 1 แบบโครงสร้างเครื่องดูแลต้นไม้กระถางควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ Z8Encore
2.2 วงจรควบคุมเครื่องดูแลต้นไม้กระถางควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ Z8Encore
ในส่วนนี้จะประกอบด้วยตัวควบคุม มอเตอร์ปั๊มน้ํา วงจรขับมอเตอร์ปั๊มน้ํา ตัวตรวจจับสัญญาณต่างๆและชุดแสดงผลต่างๆ ดังแสดงใน
บล๊อกไดอะแกรมในภาพที่2.

ภาพที่ 2 บล็อกไดอะแกรมเครื่องดูแลต้นไม้กระถางควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ Z8Encore
2.2.1 สวิตช์ควบคุม
สําหรับสวิตช์ควบคุมที่ใช้จะมีทั้งหมด 3 ตัว โดยสวิตช์แต่ละตัวมีหน้าที่ดังนี้ S0 เป็นสวิตช์กดล็อกทําหน้าที่เลือกโหมดการควบคุมแบบ
อัตโนมัติ (Auto) หรือควบคุมด้วยมือ (Manual) สวิตช์ S1เป็นสวิตช์กดติดปล่อยดับทําหน้าที่เปิดปั๊มน้ําเพื่อรดน้ํา สวิตช์ S2 เป็นสวิตช์กดติดปล่อยดับทํา
หน้าที่ ปิดปั๊มน้ําหยุดรดน้ํา การต่อสวิตช์แสดงในภาพที่ 3
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+5V

3x10k

S0

S0/PB0

S1
S1/PB1

S2

S2/PB2

ภาพที่ 3 วงจรสวิตช์ควบคุม
จากรูปที่ 3 จะต่อสวิตช์ S0, S1 และ S2 เข้ากับพอร์ต PB0, PB1และ PB2 ของ Z8Encore ตามลําดับ
2.2.2 ตรวจตรวจจับระดับน้ําและปุ๋ย
สําหรับการตรวจจับระดับน้ําจะใช้วิธีการตรวจจับทางอ้อม โดยใช้ตัวตรวจจับระยะทางด้วยแสงอินฟราเรดแทนเนื่องจากตัวตรวจจับลักษณะนี้ตัว
ตรวจจับไม่ต้องสัมผัสกับน้ําโดยตรง จึงทําให้มีการบํารุงรักษาน้อย หลักการทํางานของตัวตรวจจับแบบนี้จะใช้การสะท้อนแสงอินฟราเรดของวัตถุที่
ต้องการตรวจระยะทาง สําหรับตัวตรวจจับระยะทางด้วยแสงที่ใช้จะใช้ตัวตรวจจับรุ่น GP2D120 ของบริษัท อีทีทีจํากัด ดังแสดงในภาพที่4.ก โดย
GP2D120 มีระยะการตรวจจับวัตถุ 4-30เซนติเมตร ให้ค่าเอาต์พุตเป็นแรงดันแอนาลอก(Analog Voltage)โดยต่อตัวตรวจจับระดับน้ําเข้ากับพอร์ต PB3
และตัวตรวจจับระดับปุ๋ยเข้ากับพอร์ต PB4 ของ Z8Encore ดังแสดงในภาพที่ 4ข

ก. ลักษณะตัวตรวจจับระยะทาง GP2D120

ข. วงจรตัวตรวจจับระดับน้ําและปุ๋ย

ภาพที่ 4 ตัวจรวจจับระยะทาง GP2D120
2.2.3 ตัวตรวจจับความชื้น
สําหรับวงจรที่ใช้ในการสร้างตัวตรวจจับความชื้นของดินโดยการวัดความต้านทานของดินประกอบด้วยแท่งตัวนํา2แท่ง
เกอร์ ประกอบกันเป็นวงจรตัวตรวจจับความชื้นดังภาพที่ 5

ต่อร่วมกับวงจรทริก

วงจรทริกเกอร
+5V
10K W
R1

P0/PB5

T1

R2

แทงตัวนํา 1

แทงตัวนํา 2

ภาพที่ 5 ตัวตรวจจับความชื้นของดิน
จากวงจรตัวตรวจจับความชื้นของดินในภาพที่ 5 ให้ค่าเอาต์พุตเป็นแรงดันแอนาลอก โดยจะต่อเข้ากับพอร์ต PB5 ของ Z8Encore ซึ่งเป็น
พอร์ตอินพุตแบบแอนาลอก 0-2.5โวลต์ สําหรับการทํางานของวงจรพบว่าถ้าระดับความชื้นในดินน้อยจะทําให้กระแสไฟฟ้าไหลจากแท่งตัวนํา 1 ไปยังแท่ง
ตัวนํา 2 น้อยเป็นผลให้แรงดันที่เอาต์พุตมีค่ามาก แต่ถ้าระดับความชื้นสูงมากขึ้นจะทําให้มีกระแสไฟฟ้าไหลจากแท่งตัวนํา 1 ไปยังแท่งตัวนํา 2 มากขึ้น
เป็นผลให้แรงดันไฟฟ้าที่เอาต์พุตลดลง
2.2.4 ตัวตรวจจับแรงดันแบตเตอรี่
สําหรับตัวตรวจจับแรงดันแบตเตอรี่จะใช้วงจรแบ่งแรงดันดังแสดงในภาพที่6.
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12V

PB5

R

3.5V

-

ภาพที่ 6 ตัวตรวจจับแรงดันแบตเตอรี่
จากวงจรแบ่งแรงดันในภาพที่ 6 ให้ค่าเอาต์พุตเป็นแรงดันแอนาลอก โดยจะต่อเข้ากับพอร์ต PB5 ของ Z8Encore ซึ่งเป็นพอร์ตอินพุตแบบแอนา
ลอก สําหรับการทํางานของวงจรพบว่าระดับความแรงดันเอาต์พุตหรือแรงดันไฟฟ้าที่ตกคร่อม R จะมีค่าเพียง 1 ใน 6 ส่วนของแรงดันแบตเตอรี่ ซึ่งจะไม่
เกิน 2.5 โวลต์ โดยในวงจรตรวจจับแรงดันแบตเตอรี่ได้เพิ่มซีเนอร์ไดโอดขนาดแรงดัน 3.5 โวลต์ ก่อนเข้าพอร์ตของ Z8Encore เพื่อป้องกันแรงดันเกินจะทําให้
Z8Encore เสียหายได้
2.2.5 ปั๊มน้ําและปุ๋ย
สําหรับปุ๋ยที่ใช้จะเป็นปุ๋ยน้ําเพื่อสะดวกต่อการให้ปุ๋ย โดยปั๊มน้ําและปั๊มปุ๋ยจะใช้ปั้มมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงขนาด 12 V กําลังวัตต์ 5
W ความเร็วรอบที่ 2700 รอบต่อนาที อัตราเร็วในการไหลของน้ํา 2 ลิตรต่อนาที ดังแสดงในภาพที่ 7

ภาพที่ 7 ปั๊มน้ําและปั๊มปุ๋ย
2.2.6 วงจรขับมอเตอร์ปั๊มน้ําและปุ๋ย
พิจารณาจากขนาดของมอเตอร์ที่ใช้ไฟฟ้ากระแสตรง 12 V 5W กินกระแสที่พิกัด 0.41 A สําหรับการออกแบบวงจรขับมอเตอร์ปั๊มจะใช้ไอซี
ULN20xxA/L ซึ่งถูกออกแบบมาสําหรับเป็นตัวเชื่อมต่อระหว่างตัวควบคุมที่มีแรงดันเอาต์พุตเป็นสัญญาณลอจิก กับ อุปกรณ์หรือโหลดเช่น relays,
solenoids, stepping motors, magnetic contactor, multiplexed LED, incandescent displays, และ heaters เป็นต้น โดยสามารถขับโหลดลักษณะ
โหมด Zing ที่มีขนาดกระแสไม่เกิน 500 mA ที่แรงดัน 50V และ 95V สําหรับ ULN200x และ ULN202x ตามลําดับ สําหรับในงานวิจัยนี้จะใช้ ULN2003 ซึ่ง
ประกอบด้วยวงจรขับโหลดทั้งหมด 7 ตัว นอกจากนี้ยังมี free wheeling diode ป้องกันแรงดันแรงดันย้อนกลับของมอเตอร์ด้วย การต่อซีULN2003สําหรับ
ขับมอเตอร์ปั๊มน้ําและปุ๋ย(น้ํา) ดังแสดงในภาพที่ 8
12V

12V
M1

มอเตอรปมน้ํา
ULN2003

ULN2003
PD0/M1

PD1/M2

M2
มอเตอรปมปุย

ภาพที่ 8 วงจรขับมอเตอร์ปั๊มน้ําและปั๊มปุ๋ยโดยใช้ไอซี ULN 2003
จากภาพที่ 8 จะต่อวงจรขับมอเตอร์ปั๊มน้ําและปั๊มปุ๋ยเข้ากับพอร์ต PD0 และPD1 ของ Z8Encore ตามลําดับ การทํางานของ
วงจร เมื่อ PD0 และ PD1 มีลอจิกเป็น “0” เอาต์พุตของULN2003 จะเป็นลอจิก “High” ทําให้ปั๊มไม่ทํางาน แต่เมื่อ PD0 และ PD1 มี
ลอจิกเป็น “1” เอาต์พุตของULN2003 จะเป็นลอจิก “Low” ทําให้ปั๊มทํางาน
2.2.7 วงจรแสดงสถานะ
สําหรับการแสดงสถานะของส่วนประกอบต่างๆ จะใช้หลอด LED 3 สีโดยแต่ละสีจะให้ความหมายดังนี้ สีเขียวแทนปริมาณที่มีมาก สีเหลือง
แทนปริมาณปานกลาง สีแดงแทนปริมาณที่มีน้อย ดังแสดงในภาพที่ 9
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PA0/High
PA1/Med
PA2/Low

ระดับน้ํา

PC0/High
PC1/Med
PC2/Low

PC4/High
PC5/Med
PC6/Low

ระดับความชื้น

ระดับแบตเตอรี่

PA4/High
PA5/Med
PA6/Low

ระดับปุย
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ภาพที่ 9 ตัวแสดงสถานะของส่วนประกอบต่างๆ
จากภาพที่ 9 จะพบว่าตัวแสดงผลระดับน้ําจะต่อกับ PB0-PB2 ตัวแสดงผลระดับปุ๋ยจะต่อกับPB4-PB6ตัวแสดงผลระดับความชื้นของดินจะต่อ
กับPC0-PC2และตัวแสดงผลระดับแบตเตอรี่ต่อกับ PC4-PC6 นอกจากนี้ยังมีสวิตช์แบบกดล๊อกต่ออนุกรมกับตัวแสดงผล เพื่อใช้ในการควบคุมการทํางาน
ของตัวแสดงผล เพื่อการประหยัดพลังงาน

3. การทดสอบวงจรควบคุมส่วนต่างๆ
3.1 การทดสอบตัวตรวจจับระดับน้ําและปุ๋ย
การทดสอบจะใช้ถังบรรจุน้ําขนาด 16X23X24 ซม. และถังบรรจุปุ๋ยขนาด 10X15X11ซม. การทดสอบทําโดยวางแผ่นสะท้อนที่ผิวน้ําดังภาพที่ 10
จากนั้นทําการเปลี่ยนแปลงระดับน้ําและปุ๋ยครั้งละ 10% จนถึง 90%

ภาพที่ 10 ลักษณะการทดสอบตรวจจับระดับน้ําและปุ๋ย
จากวงจรตัวตรวจจับระดับน้ําในภาพที่ 4 เมื่อนํามาวัดค่าระดับน้ําและปุ๋ยตามภาพที่ 10 จะให้ผลการทดสอบตามตารางที่1

ตารางที่ 1 ผลการทดสอบตัวตรวจจับระดับน้ําและปุ๋ย
ลําดับ
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

ปริมาณน้าํ (cm3)
883
1,766
2,650
3,533
4,416
5,299
6,182
7,066
7,949

ระดับน้ํา

ปริมาณปุ๋ย (cm3)
165
330
495
660
825
990
-

V (V)
0.64
0.73
0.84
1.00
1.15
1.45
1.88
2.45
2.92

ระดับปุ๋ย
V (V)
1.31
1.43
1.75
2.01
2.30
2.59
-

3.2 การทดสอบตัวตรวจจับความชื้น
การวัดความชื้นของดินจะวัดค่าตามมิเตอร์วัดความชื้น (Soil PH & Moisture Tester) ที่มีเสกลที่ 8 ระดับ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการกําหนดค่า
ความชื้นของดินในกระถางต่อไป ทําการทดสอบความชื้นของดินโดยนําดินแห้งมารดน้ําคลุกเคล้าให้ความชื้นสม่ําเสมอกัน จากนั้นใช้มิเตอร์วัดค่าครั้งละ 1
ระดับ ตั้งแต่ระดับ 1 จนถึงระดับ 8 ที่ความลึกที่ความลึกจากผิวดินและระยะห่าง 2 นิ้ว โดยแสดงลักษณะการทดสอบดังแสดงในภาพที่ 11
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ภาพที่ 11 ลักษณะการทดสอบตรวจจับระความชื้นของดิน
จากวงจรตัวตรวจจับความชื้นในภาพที่ 5 เมื่อนํามาวัดค่าความชื้นตามภาพที่ 11 จะให้ผลการทดสอบตามตารางที่ 2

ตารางที่ 2 ผลการทดสอบความชื้นในดินที่ความลึกที่ความลึกจากผิวดินและระยะห่าง 2 นิ้ว
ลําดับที่
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

มิเตอร์ความชื้น
สเกล
1
2
3
4
5
6
7
8
-

V
(V)
2.51
2.45
2.42
2.30
2.11
2.03
2.00
1.97
1.87
1.85
1.72
1.11
1.11

ลักษณะความชื้น
ไม่สมั ผัสดิน
แห้งมาก
แห้งมาก
แห้ง
ชื้น
ชื้นมาก
ชุ่มชื้น
ชุ่มชื้น
ชุ่มน้ํา
ชุ่มน้ํา
ชุ่มน้ํามาก
แชะ
น้ํา

3.3 การทดสอบตัวตรวจจับแรงดันแบตเตอรี่
สําหรับค่าระดับแรงดันไฟฟ้าของแบตเตอรี่ที่ต้องประจุพลังงานใหม่จะกําหนดตามคุณลักษณะของแบตเตอรี่นั้นๆ ในงานวิจัยนี้จะใช้แบตเตอรี่แบบ
แห้งขนาด 12V7Ah ซึ่งจะต้องประจุแบตเตอรี่ใหม่ที่แรงดันต่ํากว่า 10.8V เมื่อพิจารณาแรงดันไฟฟ้าขณะประจุไฟฟ้าจะใช้แรงดันที่ 13.8V ในการทดสอบจะใช้
วงจรในภาพที่ 6 โดยใช้แรงดันไฟฟ้าทดสอบที่ 8-15V และให้ผลการทดสอบดังตารางที่3

ตารางที่ 3 ผลการทดสอบวงจรวัดระดับแรงดันแบตเตอรี่
ลําดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8

Vin(V)
8
9
10
11
12
13
14
15

V(V)
1.92
1.97
2.00
2.04
2.08
2.12
2.15
2.16

หมายเหตุ
ระดับต่ํามาก
ต้องหยุดใช้งาน
ระดับต่ํา
ควรหยุดใช้งาน
ระดับปกติ
ระดับประจุพลังงาน

3.4 การทดสอบเครื่องต้นแบบ
เมื่อนําส่วนประกอบทั้งหมดประกอบเข้าด้วยกันจะได้เครื่องดูแลต้นไม้กระถางควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ Z8Encore ต้นแบบ ดังภาพที่ 12
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ภาพที่12 เครื่องดูแลต้นไม้กระถางควบคุมด้วยไมโครโปรเซสเซอร์ Z8Encore ต้นแบบ
3.4.1 การสอบเครื่องดูแลต้นไม้กระถางต้นแบบ
สําหรับการนําเสนอผลการทดสอบจะนําเสนอเฉพาะการควบคุมแบบอัตโนมัติ ซึ่งมีด้วยกัน 2 แบบ การทดลองแบบแรกทดลองใน
ห้องทดลองโดยต้นไม้กระถางจะไม่ถูกแสงแดดและลมตามธรรมชาติ การทดลองในแบบที่สองทดลองโดยนําไม้กระถางมาทดสอบในสภาวะแวดล้อม
ธรรมชาติ โดยการทดสอบทั้งสองครั้งจะควบคุมระดับความชื้นของดินต้นไม้กระถางให้อยู่ในช่วงสเกล 3-5 ตามสเกลมิเตอร์วัดความชื้นซึ่งเป็นช่วงที่ต้นไม้
เจริญเติบโตได้ดี โดยมีเงื่อนไขความชื้นต่ํากว่าหรือเท่ากับระดับ 3 จะรดน้ําและจะหยุดรดน้ําที่ความชื้นอยู่ที่ต่ํากว่าหรือเท่ากับระดับ 5 การทดสอบนี้ใช้
เวลาครั้งละ 5 วัน และใช้ DATA Logger เก็บผลของความชื้นทุกๆ 10 นาที กราฟความชื้นของผลทดสอบดังแสดงในภาพที่ 13 และภาพที่ 14
ตามลําดับ
moisteur control
8
7

Moisture

6
5
4
3
2
1
0
0

0.5

1

1.5

2

2.5
Time(Day)

3

3.5

4

4.5

5

ภาพที่ 13 กราฟความชื้นของดินไม้กระถางทดสอบในห้องทดลอง 5 วัน
moisteur control
8
7

Moisture

6
5
4
3
2
1
0
0

0.5

1

1.5

2

2.5
Time(Day)

3

3.5

4

4.5

5

ภาพที่ 14 กราฟความชื้นของดินไม้กระถางทดลองในสภาวะแวดล้อมธรรมชาติ 5 วัน
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3.4.2 การทดสอบตัวแสดงผล
สําหรับการแสดงผลจะใช้หลอด LED 3 ตัวในการแสดงปริมาณต่างโดยมีข้อกําหนดแต่ละสีดังนี้ สีเขียวแทนปริมาณสูง (High) หรือใช้งานได้ปกติ สี
เหลืองแทนปริมาณกลาง (Medium) หรือมีปริมาณลดลงแต่ใช้งานได้ สีแดงแทนปริมาณต่ํา (Low) หรือใช้งานได้แต่ไม่มากควรเพิ่มปริมาณให้อยู่ในระดับปกติ
โดยผลการทดสอบจะให้ผลการทดสอบดังตารางที่ 4

ตารางที่ 4 ผลการทดสอบระดับปริมาณต่างๆ ด้วยหลอดแสดงผล LED
หลอดLED
แดง
เหลือง
เขียว

น้ํา
0-39%
40-83%
80-100%

ปุ๋ย
0-28%
27-59%
60-100%

ความชื้น
0-2
3-5
6-7

0-11.04
11.00-11.82
11.78-13.80

แบตเตอรี่
มากกว่ า 13.8V ช่ ว งประจุ
แบตฯ LED วิ่ ง จากแดงไป
เขียว

4. สรุปผล
สํา หรับ การทดสอบส่ว นต่างๆของเครื่องดูแลต้น ไม้กระถางควบคุม ด้ว ยไมโครคอนโทรลเลอร์ Z8Encore จะสรุป แยกเป็น ประเด็น
ดัง นี้ ในส่ว นของตัวตรวจจับ ระดับ น้ําและปุ๋ย ซึ่ง ออกแบบการวัดระดับโดยใช้ต รวจตรวจจับ รุ่น GP2D120 ซึ่งใช้แสงอิน ฟราเรดในการตรวจจับ
ระดับ น้ํา และปุ๋ย จะพบว่า ตลอดระยะเวลาการทดสอบใช้ง านได้ดี โดยสามารถวัด ปริม าณน้ํา ต่อ สุด และสูง สุดที่ 883 ลบซม. และ7,949 ลบซม.
ตามลํา ดับ ในส่ว นของปริม าณของปุ๋ย สามารถวัด ปริม าณน้ํา ต่อ สุด และสูง สุด ที่ 990 ลบซมและ165 ลบซม. ตามลํา ดับ ในส่ว นของตัว ตรวจจับ
ความชื้นของดินที่ออกแบบมาสามารถวัดค่าความชื้นของดินได้ตลอดสเกลของมิเตอร์วัด ความชื้น (ระดับ 1-8) ซึ่งจะใช้เ ป็นตัว อ้า งอิง ความชื้นใน
ดิน ของไม้ก ระถางที่นํา มาทดสอบ นอกเหนือ จากนี้ยัง สามารถ วัด ระดับ ความชื้นของดิน มากกว่า สเกลมิเ ตอร์วัด ความชื้น จนถึงระดับ น้ําท่ว มขัง
ด้วย ในส่วนของการทดสอบปั๊มน้ําและปั๊มปุ๋ย พบว่ากินกระแสน้อยมากที่ 0.2A หรือ 2.36W เท่านั้น ในส่ว นของตัวแสดงผลต่า งต่างๆจะพบว่า
สามารถทํางานแสดงผลได้ตามที่ออกแบบไว้ ส่วนของการทดสอบแบบอัตโนมัติโดยการควบคุม ความชื้น ของดินดังแสดงในภาพที่17.และภาพที่
18.จะพบว่าตัว ควบคุมสามารถรัก ษาความชื้น ดิน ของไม้กระถางให้อยู่ในช่ว งที่สเกลสูงกว่า 3 เล็กน้อยซึ่งจะเกิด แบบนี้เ นื่องจากการเก็บ ค่าจาก
DATA Logger ที่เก็บค่าทุกๆ 10 นาที ซึ่งเลยช่วงที่ถึง สเกล 3 พอดี ส่ว นความชื้นสูง สุดที่วัด ได้เ ป็น 6 ซึ่งจะพบสูงกว่าค่าที่กําหนดให้ตัว ควบคุม
หยุด รดน้ํา เนื่อ งจากหยุด รดน้ํา แล้ว แต่ค่า ความชื้น ของดิน จะเปลี่ย นแปลงหรือ มีค วามชื้น สูง กว่า ตอนหยุด รดน้ํา อีก เล็กน้อ ย ซึ่ง จะเป็น เช่น นี้ทุก
ครั้ง ดัง นั้นถ้า ต้องการความชื้น ที่ต่ํา กว่า นี้ค วรจะเซตความชื้น ให้กับ ตัว ควบคุม ต่ํา กว่า นี้ แต่ถึง แม้ค่า ความชื้น จะมากกว่าที่กํา หนดไว้แ ต่ยัง อยู่ใ น
สภาวะที่พอเหมาะสําหรับ ต้น ไม้ตามคู่มือของมิเตอร์วัดความชื้น (Soil PH and Moisture Tester) โดยความชื้นที่เหมะสมสําหรับการเจริญ
ของต้นไม้อยู่ที่ ระดับ 3-7
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การพัฒนาเครือ่ งสูบน้ําแบบก้นหอยที่ขับเคลื่อนด้วยลม
Development of Wind Driven Scroll Pump
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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้ได้ออกแบบ และสร้างแบบจําลองเครื่องสูบน้ําแบบก้นหอย ด้วยโปรแกรมสําเร็จรูป MATLAB และ Solid works สร้างขึ้นรูป
ด้วยเครื่องจักรซีเอ็นซี ในส่วนของชุดทดสอบได้ออกแบบและสร้าง เพื่อหาความดัน อัตราการไหล และประสิทธิภาพเชิงปริมาตรของเครื่องสูบน้ํา
แบบก้นหอย ผลจากการทดสอบในงานวิจัยนี้ แสดงให้เห็นว่า ความสัมพันธ์ระหว่างความดันและอัตราการไหล (H-Q Curve) จะแปรผกผันกัน ในรูป
ของสมการเส้นตรงและความเร็วรอบของเครื่องสูบน้ํา แปรผันโดยตรงกับอัตราการไหล ในรูปของสมการเส้นตรง โดยมีค่าอัตราการไหลสูงสุด มีค่า
15 ลิตรต่อนาที ที่ความเร็วรอบ 714 รอบต่อนาที ตําแหน่งการเปิดวาล์ว 100% และมีประสิทธิภาพเชิงปริมาตรโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 71.97 %
คําสําคัญ: เครื่องสูบน้ําแบบก้นหอย ขับเคลื่อนด้วยลม

Abstract
The scroll pump stimulating was designed by using MATLAB and solid works software and formed by CNC machine. The
testing set was constructed to define the pressure, flow rate, and volumetric efficiency of the pumping. The results presented the
pressure and flow rate (H-Q curves) which showed the inverse variation in linear equations. The speed of the pump and flow rate were
direct variation in linear equations. The maximum flow rate was 15 liters/minute in the speed of 714 RPM which fully opened valve.
The average of volumetric efficiency was 71.97%.
Keywords: Scroll pump, Wind-driven

1. บทนํา
เครื่องสูบน้ําแบบก้นหอย ซึ่งจัดเป็นเครื่องสูบน้ํา ประเภทปริมาตรกระจัด (Positive displacement pump) ซึ่งเครื่องสูบน้ําแบบปริมาตรกระจัด
นั้น พลังงานที่ให้กับน้ําจะเพิ่มขึ้นเป็นระยะๆ ด้วยแรงที่มากระทํากับขอบเขตที่เคลื่อนที่ ที่บรรจุของเหลวไว้ พลังงานดังกล่าว จะทําให้ของเหลว มีความดัน
เพิ่มขึ้น และทําให้ของเหลว เคลื่อนที่ผ่านช่อง (Port) ไปยังท่อจ่าย (Discharge line) ด้วยข้อดีของเครื่องสูบน้ํา ประเภทปริมาตรกระจัด คือ ไม่มีการเกิดคาวิเตชั่น
และเครื่องสูบน้ําแบบก้นหอย ยังมีปริมาตรกระจัด มากกว่าเครื่องสูบน้ําแบบเฟือง อีกทั้งมีชิ้นส่วน ที่เคลื่อนที่ภายในน้อย ดังนั้นทาง JAERI จึงได้พัฒนาเครื่องสูบ
น้ําแบบก้นหอยขึ้น เครื่องสูบน้ําแบบก้นหอย มีชิ้นส่วนที่เพิ่มพลังงานให้กับของเหลว คือ ใบพัดแบบก้นหอยที่ดัดแปลงมาจาก ใบพัดของคอมเพรสเซอร์แบบ
ก้นหอย ซึ่งประกอบด้วย ใบพัดก้นหอยสองใบ โดยเรียกตามลักษณะการทํางาน คือ Fixed scroll เป็นใบพัดก้นหอย ที่ติดแน่น ไม่เคลื่อนที่ และ Orbiting
scroll เป็นใบพัดก้นหอย ที่เคลื่อนตามการหมุนของเพลาขับ (Crank shaft) ในลักษณะโคจร โดยจะดูดของเหลวจากช่องทางเข้า (Inlet port) และกวาด
ของเหลวออกทางช่องทางจ่าย (Discharge port) ใบพัดของเครื่องสูบน้ําแบบก้นหอย จะมีลักษณะที่สั้นกว่า ใบพัดของคอมเพรสเซอร์แบบก้นหอย เนื่องจาก
มีวัฏจักรการทํางาน (Cycle) ที่แตกต่างกัน โดยเครื่องสูบน้ําแบบก้นหอยนั้น มีวัฏจักรการทํางาน ซึ่งก็คือ ดูด และจ่ายส่วนคอมเพรสเซอร์แบบก้นหอย
จะมีวัฏจักรการทํางาน คือ ดูด อัด และจ่าย (Kritmaitree, 2002)

ภาพที่ 1 กระบวนการทํางานภายในของเครื่องสูบน้ําแบบก้นหอย
ยุทธชัย (2547) ได้ทําการศึกษา หาระบบที่เหมาะสมของกังหันลม สําหรับการสูบน้ําเพื่อใช้งานในประเทศไทย ซึ่งเป็นการศึกษาหาสมรรถนะของ
กังหันลม ที่มีใบพัด เป็นลักษณะแผ่นโค้ง โดยมีอัตราส่วนความโค้ง 0.7 และหาประสิทธิภาพรวมของทั้งระบบ เมื่อนําเครื่องสูบน้ําต่อเข้ากับกังหันลมชนิดนี้
รวมถึงประเมินผล ทางด้านเศรษฐศาสตร์ การลงทุนของกังหันลมและเครื่องสูบน้ํา จากการทดสอบหาสมรรถนะของกังหันลม โดยใช้แบบจําลองทาง
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คณิตศาสตร์ พบว่าจํานวนใบพัดที่เหมาะสม สําหรับกังหันลมชนิดนี้ เท่ากับ 12 ใบ ซึ่งให้ค่าสัมประสิทธิ์กําลังสูงสุดประมาณ 0.29 ที่อัตราส่วนความเร็วปลาย
ใบ 1.2 จากนั้นได้นําข้อมูลที่ได้จากการทดสอบไปสร้างแบบจําลองกังหันลม เพื่อนําไปทดสอบภายในอุโมงค์ลม และสร้างกังหันลมเต็มขนาด
ผลจากการทดสอบ แบบจําลองกังหันลมภายในอุโมงค์ลม นั้นพบว่า ที่ความเร็วลม 3 4 และ 5 เมตรต่อวินาที โดยที่กังหันลมชนิดนี้ จะให้ค่า
สัมประสิทธิ์กําลังสูงสุด 0.296, 0.318 และ 0.308 ที่อัตราส่วนความเร็วปลายใบ 1.18, 1.13 และ 0.85 ตามลําดับ ผลการทดสอบกังหันลมแบบเต็มขนาด
พบว่า เมื่อความเร็วลม 2 เมตรต่อวินาที สามารถสูบน้ํา ที่ความสูง 2 เมตรได้ 3.5 ลิตรต่อนาที สามารถคํานวณหาประสิทธิภาพรวมได้ 0.0689 เมื่อคิด
ผลตอบแทนจากปริมาณน้ําที่ได้ เทียบกับอายุการใช้งานของกังหันลม 10 ปี จะได้ต้นทุนในการสูบน้ํา 1 ลูกบาศก์เมตร คือ 4.50 บาท
ดังนั้น ในงานวิจัยนี้ จึงได้ทําการสร้างเครื่องสูบน้ําแบบก้นหอย จํานวน 1 ชุด โดยทําการทดลอง หาความดัน อัตราการไหล และประสิทธิภาพเชิง
ปริมาตร ของเครื่องสูบน้ําแบบก้นหอย ที่ใช้ในการสูบน้ํา สําหรับการเกษตรและชลประทาน โดยที่สามารถใช้งานได้ภายในประเทศ และเป็นแนวทาง ในการ
ปรับปรุงเครื่องสูบน้ําแบบก้นหอย ที่ขับเคลื่อนด้วยลม ให้มีประสิทธิภาพต่อไปในอนาคต

2. วิธีการศึกษา
ในงานวิจัยนี้ทําการสร้างเครื่องสูบน้ําแบบก้นหอย จํานวน 1 ชุด และในการทดสอบหาความดัน อัตราการไหล และประสิทธิภาพเชิงปริมาตร
ของเครื่องสูบน้ําแบบก้นหอย ใช้มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ ขนาด 1 แรงม้า ที่มีอุปกรณ์ปรับความเร็วรอบ อยู่ในช่วง 16.83 รอบต่อนาที ถึง 99.00 รอบ
ต่อนาที เป็นอุปกรณ์ทดสอบแทนกังหันลม และใช้ชุดส่งกําลังเป็นเฟืองดอกจอกที่มีอัตราทด 1:3 จํานวน 2 ชุด ที่สามารถใช้งานได้กับเครื่องสูบน้ําแบบ
ก้นหอย ที่มีเพลาขับวางอยู่ในแนวนอน และนํามาประกอบเป็นชุดทดสอบ จํานวน 1 ชุด แล้วทําการกําหนดความเร็วรอบเครื่องสูบน้ํา ที่ 204 ถึง 714 รอบ
ต่อนาที โดยใช้ชุดเฟืองทด เพื่อปรับความเร็วรอบมอเตอร์ ในการควบคุมการทดสอบ เริ่มจากการใช้กระบอกมาตรฐาน เติมน้ําเข้าถังเก็บน้ํา และทําระดับน้ํา ที่
เป็นมาตรฐานในระดับต่างๆ ช่วงละ 5 ลิตร จนถึง 100 ลิตร และเปิดประตูน้ํา ที่ตําแหน่งการหมุนวาล์ว 100% หลังจากนั้นปรับความเร็วรอบเครื่องสูบน้ํา โดย
เริ่มต้นที่ 204 รอบต่อนาที โดยใช้ดิจิตอลแทคโคมิเตอร์(Digital Tachometer)โดยในการตรวจสอบความเร็วรอบนั้น ให้อยู่ในสภาวะการไหลสม่ําเสมอ (Steady
flow) แล้วจึงอ่านค่าต่างๆ ซึ่งได้แก่ ความดัน อัตราการไหล และกําลังไฟฟ้าที่ใช้ แล้วบันทึกผล หลังจากนั้น ให้ปรับความเร็วรอบเครื่องสูบน้ําเพิ่มขึ้น ไปที่ 306
รอบต่อนาที รอให้อยู่ในสภาวะการไหลสม่ําเสมอ แล้วจึงอ่านค่าต่างๆ พร้อมบันทึกผล เช่นเดียวกับความเร็วรอบเริ่มต้น หลังจากนั้น จึงเปลี่ยนความเร็วรอบเป็น
408 รอบต่อนาที 510 รอบต่อนาที 612 รอบต่อนาทีจนกระทั่งมีความเร็วรอบสูงสุดที่ 714 รอบต่อนาที แล้วบันทึกผลที่ได้ ในแต่ละความเร็วรอบและเมื่อทําการ
ทดสอบ ที่ตําแหน่งการเปิดวาล์ว 100% ครบทุกความเร็วรอบแล้วนั้น จึงทําการเปลี่ยนตําแหน่งการเปิดวาล์วของประตูน้ํา เพื่อปรับความดัน ให้เป็น 1.00 psi,
1.25 psi, 1.50 psi, 1.75 psi, 2.00 psi, 2.50 psi, 3.00 psi, 3.50 psi, 4.00 psi, 5.00 psi, 6.00 psi, 7.00 psi, และ 8.00 psi ตามลําดับ แล้วทําการทดสอบ และ
บันทึกผล เช่นเดียวกับที่ตําแหน่งการเปิดวาล์ว 100%

ภาพที่ 2 ส่วนประกอบต่างๆ ของเครื่องสูบน้ําแบบก้นหอย

ภาพที่ 3 ชุดทดสอบเครื่องสูบน้ําแบบก้นหอย
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เมื่อทําการทดสอบครบทุกตําแหน่งการเปิดวาล์ว และทุกความเร็วรอบเครื่องสูบน้ําแล้ว จึงทําการทดสอบซ้ําเดิมอีก 4 ครั้ง เพื่อให้ได้ชุด
ข้อมูลที่มากพอ ในการหาค่ าเฉลี่ ย ได้ อย่ างถูกต้องแล้ วนําผลที่ไ ด้ ไปสร้ างกราฟ แสดงความสั ม พั นธ์ ความเร็ วรอบ อัตราการไหล ความดั น และ
ประสิทธิภาพเชิงปริมาตรของเครื่องสูบน้ํา

3. ผลการศึกษาและวิจารณ์

จากผลการทดสอบสามารถนํามาเขียนกราฟแสดงความสัมพันธ์ได้ ดังต่อไปนี้

ภาพที่ 4 ความสัมพันธ์ระหว่างความดันกับอัตราการไหล (H-Q Curve)
จากกราฟแสดงความสัมพันธ์ ระหว่างความดันกับอัตราการไหล ที่ความเร็วรอบของเครื่องสูบน้ํา 204 ถึง 714 รอบต่อนาที ได้แสดงให้เห็น
ว่า ที่ความเร็วรอบค่าหนึ่ง ความสัมพันธ์ระหว่างความดันกับอัตราการไหล จะแปรผกผันกัน ในรูปของสมการเส้นตรง โดยอัตราการไหลสูงสุด มีค่า 15
ลิตรต่อนาที ที่ความเร็วรอบ 714 รอบต่อนาที ตําแหน่งการเปิดวาล์ว 100%
กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างความดันกับอัตราการไหล ของเครื่องสูบน้ําแบบก้นหอย ที่ช่วงความดันต่ํากว่า 4 psi ถ้ามีการสร้างความ
แตกต่างของความดัน (Difference pressure) ให้มากขึ้น แต่อัตราการไหลจะไม่สูงมาก ในทางกลับกัน ที่ช่วงความดันสูงกว่า 4 psi ถ้ามีการสร้างความ
แตกต่างของความดันให้มากขึ้น อัตราการไหลก็จะสูงขึ้นอย่างชัดเจน เนื่องจากถ้าแรงดันไม่สูงพอ ซึ่งจะทําให้เกิดการรั่วไหลกลับ (Leak back) เป็นอย่าง
มาก และเป็นคุณลักษณะเฉพาะของเครื่องสูบน้ําแบบก้นหอยในงานวิจัยนี้ ที่สามารถทํางานได้เป็นอย่างดี ในช่วงความดันที่มากกว่า 4 psi

ภาพที่ 5 ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการไหลเชิงปริมาตรทางทฤษฎี และทางปฏิบัติเทียบกับความเร็วรอบของเครื่องสูบน้ํา
เป็นกราฟแสดงความสัมพันธ์ ระหว่างอัตราการไหล กับความเร็วรอบของเครื่องสูบน้ํานั้นได้แสดงให้เห็นว่าที่ตําแหน่งการเปิดวาล์ว เพื่อเพิ่มความ
ดันให้มากขึ้น และอัตราการไหลของเครื่องสูบน้ําแบบก้นหอยนี้ จะแปรผันตรงกับความเร็วรอบ ในรูปของสมการเส้นตรง กล่าวคือ เมื่อเพิ่มความเร็วรอบของ
เครื่องสูบน้ําให้สูงขึ้น อัตราการไหลก็จะมีค่าสูงขึ้นด้วย
จากกราฟ ที่ความเร็วรอบต่ํากว่า 400 รอบต่อนาที เมื่อทําการสร้างความแตกต่างของความดันให้มากขึ้น ส่งผลให้อัตราการไหลของน้ํา จะไม่
สูงขึ้นมาก เนื่องจากเกิดการรั่วไหลกลับของน้ํา ที่อยู่ระหว่างใบพัดก้นหอยค่อนข้างมาก เพราะความเร็วรอบไม่เหมาะสม แต่ที่ความเร็วรอบตั้งแต่ 400 รอบ
ต่อนาที ขึ้นไป เมื่อทําการสร้างความแตกต่างของความดันให้มากขึ้น ส่งผลให้อัตราการไหลจะสูงขึ้นมาก เนื่องจากเกิดการรั่วไหลกลับของน้ํา ที่อยู่ระหว่าง
ใบพัดก้นหอย น้อยกว่า อย่างเห็นได้ชัดและช่องว่างของการรั่วไหลกลับจะคงที่ เมื่อความเร็วรอบเหมาะสม ซึ่งในการออกแบบเครื่องสูบน้ําแบบก้นหอย
ควรจะออกแบบรอบในการทํางาน ให้สูงกว่า 400 รอบต่อนาที
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ภาพที่ 6 ความสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิภาพเชิงปริมาตรกับความเร็วรอบของเครื่องสูบน้ํา
เมื่อเปิดวาล์วสูงสุดที่ 100% ค่าอัตราการไหล ที่ได้จากทางทฤษฎี และจากการทดสอบ มีค่าแตกต่างกัน ซึ่งเมื่อทําการคํานวณ หาค่าประสิทธิภาพ
เชิงปริมาตร มีค่าโดยเฉลี่ย 71.97% แสดงว่า ความสูญเสียที่เกิดขึ้น จากการรั่วถึงกันภายในของเครื่องสูบน้ํามีค่า 28.03%
จากกราฟ ที่ความเร็วรอบต่ํากว่า 400 รอบต่อนาที ถ้ามีการสร้างความแตกต่างของความดันมาก ประสิทธิภาพเชิงปริมาตรจะลดลงอย่างรวดเร็ว
ต้องทําการเพิ่มความเร็วรอบเข้าช่วยถึงจะส่งผลให้ประสิทธิภาพเชิงปริมาตรสูงขึ้นตาม แต่ที่ความเร็วรอบตั้งแต่ 400 รอบต่อนาทีขึ้นไป ถ้ามีการสร้างความ
แตกต่างของความดันให้มีค่ามากขึ้น ประสิทธิภาพเชิงปริมาตรจะลดลงคงที่ แต่ไม่ลดลงอย่างมาก เหมือนกับที่ความเร็วรอบต่ํากว่า 400 รอบต่อนาที เนื่องจาก
ที่ความเร็วรอบ ตั้งแต่ 400 รอบต่อนาทีขึ้นไป โอกาสที่จะเกิดการรั่วไหลกลับ (Leak Back) มีน้อยกว่าในความเร็วรอบต่ํา และในแต่ละช่วงความดัน อัตราการ
ไหลของน้ําคงที่ ซึ่งผลให้ประสิทธิภาพดีขึ้นอย่างชัดเจน เช่นที่ ความเร็วรอบ 714 รอบต่อนาที

4. สรุปผล
4.1 ความสัมพันธ์ระหว่างความดันกับอัตราการไหล ที่ความเร็วรอบของเครื่องสูบน้ํา 204 ถึง 714 รอบต่อนาที ที่ความเร็วรอบค่าหนึ่ง
ความสัมพันธ์ระหว่างความดันกับอัตราการไหล จะแปรผกผันกันในรูปของสมการเส้นตรง โดยอัตราการไหลสูงสุด มีค่า 15 ลิตรต่อนาที ที่ความเร็วรอบ
เครื่องสูบน้ํา 714 รอบต่อนาที ตําแหน่งการเปิดวาล์ว 100% และที่ช่วงความดันต่ํากว่า 4 psi ถ้ามีการสร้างความแตกต่างของความดัน (Difference
pressure) ให้มากขึ้น แต่อัตราการไหลจะไม่สูงมาก ในทางกลับกัน ที่ช่วงความดันสูงกว่า 4 psi ถ้ามีการสร้างความแตกต่างของความดันให้มากขึ้น อัตรา
การไหลก็จะสูงขึ้นอย่างชัดเจน เนื่องจากถ้าแรงดันไม่สูงพอ จะทําให้เกิดการรั่วไหล (Leak back) กลับมาก และเป็นคุณลักษณะเฉพาะของเครื่องสูบน้ํา
แบบก้นหอยในงานวิจัยนี้ ที่สามารถทํางานได้เป็นอย่างดี ในช่วงความดันที่มากกว่า 4 psi
4.2 ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการไหล กับความเร็วรอบของเครื่องสูบน้ํา ได้แสดงให้เห็นว่า ที่ตําแหน่งการเปิดวาล์ว เพื่อเพิ่มความดันให้มาก
ขึ้น และอัตราการไหลของเครื่องสูบน้ําแบบก้นหอยนี้ จะแปรผันตรงกับความเร็วรอบ อยู่ในรูปของสมการเส้นตรง โดยกล่าวคือ เมื่อเพิ่มความเร็วรอบของ
เครื่องสูบน้ําให้สูงขึ้น อัตราการไหลก็จะมีค่าสูงขึ้นด้วย ที่ความเร็วรอบต่ํากว่า 400 รอบต่อนาที เมื่อทําการสร้างความแตกต่างของความดันให้มากขึ้น ส่งผลให้
อัตราการไหลของน้ํา จะไม่สูงขึ้นมาก เนื่องจากเกิดการรั่วไหลกลับของน้ํา ที่อยู่ระหว่างใบพัดก้นหอยค่อนข้างมาก เพราะความเร็วรอบไม่เหมาะสม แต่ที่
ความเร็วรอบตั้งแต่ 400 รอบต่อนาที ขึ้นไป เมื่อทําการสร้างความแตกต่าง ของความดันให้มากขึ้น ส่งผลให้อัตราการไหลจะสูงขึ้นมาก เนื่องจากเกิดการ
รั่วไหลกลับของน้ํา ที่อยู่ระหว่างใบพัดก้นหอยน้อยกว่า อย่างเห็นได้ชัดและช่องว่างของการรั่วไหลกลับนั้น จะคงที่ เมื่อความเร็วรอบเหมาะสม ซึ่งในการ
ออกแบบเครื่องสูบน้ําแบบก้นหอย ควรจะออกแบบรอบในการทํางาน ให้สูงกว่า 400 รอบต่อนาทีขึ้นไป
4.3 ความสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิภาพเชิงปริมาตร กับความเร็วรอบของเครื่องสูบน้ํา เมื่อเปิดวาล์วสูงสุดที่ 100% ค่าอัตราการไหล ที่ได้จาก
ทางทฤษฎี และจากการทดสอบ มีค่าแตกต่างกัน ซึ่งเมื่อทําการคํานวณ หาค่าประสิทธิภาพเชิงปริมาตร มีค่าโดยเฉลี่ย 71.97% แสดงว่า ความสูญเสียที่เกิดขึ้น
จากการรั่วถึงกันภายในของเครื่องสูบน้ํา มีค่า 28.03% และที่ความเร็วรอบต่ํากว่า 400 รอบต่อนาที ถ้ามีการสร้างความแตกต่างของความดันมาก
ประสิทธิภาพเชิงปริมาตรจะลดลงอย่างรวดเร็ว ต้องทําการเพิ่มความเร็วรอบเข้าช่วยถึงจะส่งผลให้ประสิทธิภาพเชิงปริมาตรสูงขึ้นตาม แต่ที่ความเร็วรอบตั้งแต่
400 รอบต่อนาทีขึ้นไป ถ้ามีการสร้างความแตกต่างของความดันให้มีค่ามากขึ้น ประสิทธิภาพเชิงปริมาตรจะลดลงคงที่ แต่ไม่ลดลงอย่างมาก เหมือนกับที่
ความเร็วรอบต่ํากว่า 400 รอบต่อนาที เนื่องจาก ที่ความเร็วรอบตั้งแต่ 400 รอบต่อนาที ขึ้นไป โอกาสที่จะเกิดการรั่วไหลกลับ (Leak Back) มีน้อยกว่าใน
ความเร็วรอบต่ํา และในแต่ละช่วงความดัน อัตราการไหลของน้ําคงที่ ซึ่งผลให้ประสิทธิภาพดีขึ้นอย่างชัดเจน เช่นที่ ความเร็วรอบ 714 รอบต่อนาที ดังนั้น ถ้า
มีการสร้างความแตกต่างของความดันให้สูงขึ้น ทางเลือกที่จะทําให้ประสิทธิภาพเชิงปริมาตรสูงขึ้นตาม มีความจําเป็นต้องเพิ่มความเร็วรอบให้สูงขึ้นตาม เช่น
ถ้าต้องการส่งน้ําให้ไปได้ระยะที่ไกลขึ้น หรือส่งน้ําขึ้นที่สูงกว่า จําเป็นต้องสร้างชุดส่งกําลังให้มีอัตราทดสูงขึ้นเพื่อทําการเพิ่มความเร็วรอบ

5. เอกสารอ้างอิง
ยุทธชัย เกี้ยวสันเทียะ. 2547. การศึกษาและพัฒนากังหันลมสําหรับสูบน้ําในประเทศไทย.วิทยานิพนธ์วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิศวกรรมเครื่องกล บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
Kritmaitree, P. 2000. Study of Volumetric Scroll Pump for the Cold Moderator System. Doctoral Dissertation, University of Utsunomiya.
234

การประชุมสัมมนาทางวิชาการ มทร.ตะวันออก มรภ.กลุ่มศรีอยุธยา และราชนครินทร์วิชาการและวิจัย

วันที่ 14-16 พฤษภาคม 2557

แนวทางการเลือกอุปกรณ์ในงานปรับอากาศและระบายอากาศ สําหรับหมวดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ในอาคาร LEED
Guidelines for Selecting Air Conditioning and Ventilation Equipment for Indoor
Environmental Quality in LEED Buildings
นิรันดร์ แสงพุ่ม และ วรรณวิทย์ แต้มทอง
Niran Saengthong and Wannawith Thaemthong
สาขาการบริหารงานก่อสร้าง ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
E-mail address: nirun.sp@gmail.com โทร 081-933-8701

บทคัดย่อ
ในบทความนี้ได้แนะนําแนวทางการเลือกอุปกรณ์ในงานปรับอากาศและระบายอากาศ ตามแนวทางเกณฑ์การออกแบบเพื่อความเป็นผู้นํา
ทางด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม (Leadership in energy and environmental design : LEED) ในประเภทอาคารก่อสร้างใหม่และอาคารที่มีการปรับปรุง
เป็นส่วนใหญ่ (New cconstruction and major renovations) ซึ่งกําหนดโดยสภาอาคารเขียวประเทศสหรัฐอเมริกา (U.S. Green building council) โดยได้
ทําการศึกษาระบบปรับอากาศและระบบระบายอากาศ ในอาคารที่ผ่านการรับรองเกณฑ์ LEED ที่ตั้งอยู่ในประเทศไทยจํานวน 3 อาคาร แล้วนําแนวทาง
ดังกล่าวมาทดลองปรับปรุงแบบอาคารเรียนในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือหลังใหม่ ซึ่งเป็นอาคารสูง 14 ชั้น ให้มีคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมภายในอาคารที่ดี ตลอดจนศึกษาค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างที่เพิ่มขึ้นจากแบบอาคารเดิมจํานวน 5,142,046 บาท เพื่อให้วิศวกรผู้ออกแบบใช้
เป็นแนวทางการเลือกใช้อุปกรณ์ในงานระบบปรับอากาศและระบบระบายอากาศ ให้มีคุณภาพอากาศและสิ่งแวดล้อมภายในอาคารที่มีคุณภาพดี
คําสําคัญ : อาคาร การออกแบบ ปรับอากาศ ระบายอากาศ คุณภาพสิ่งแวดล้อมภายในอาคาร

Abstract
This paper introduces the guidelines for selecting air conditioning and ventilation equipment according to LEED (New
Construction and Major Renovation). Three LEED buildings in Thailand were studied in three areas which air conditioning and ventilation
systems. Then, a new 14 floors university building at King Mongkut’s University of Technology North Bangkok is redesigned to meet
LEED requirements and improve indoor environmental quality. The additional construction cost increases total 5,142,046 baht. Finally,
design guidelines for air conditioning and ventilation equipment in building proposed to achieve better indoor evironmental quality.
Keywords: Building, Design, Air conditioning, Ventilation, Indoor environmental quality

1. บทนํา
เกณฑ์การประเมินสําหรับการออกแบบอาคารเพื่อความเป็นผู้นําทางด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม (Leadership in energy and environmental
design : LEED) เป็นโปรแกรมการรับรองอาคารเขียว ที่ได้รับการพัฒนาโดยสภาอาคารเขียวประเทศสหรัฐอเมริกา (U.S. green building council : USGBC)
ได้แบ่งกลุ่มการประเมินอาคาร โดยแบ่งตามประเภทของโครงการที่มีการออกแบบและก่อสร้าง แบ่งเป็น 9 ระบบ (พันธุดา, 2555) (US. green building
council, 2010) ในส่วนของอาคารก่อสร้างใหม่หรือมีการปรับปรุงเป็นส่วนใหญ่ (New construction and major renovations : NC) ได้มีการแบ่งเป็น 5
หมวดหมู่ของเครดิตหลัก (Main credit category) ประกอบด้วย 1. การเลือกที่ตั้งโครงการอย่างยั่งยืน (Sustainable sites: SS) 2. ประสิทธิภาพน้ํา (Water
efficiency: WE) 3. พลังงานและบรรยากาศ (Energy and atmosphere: EA) 4. วัสดุและทรัพยากร (Materials and resources: MR) 5. คุณภาพสิ่งแวดล้อม
ภายในอาคาร (Indoor environmental quality: IEQ) และเครดิตโบนัสเพิ่มเติม 2 หมวดหมู่ ( 2 bonus credit category) ประกอบด้วย 1. นวัตกรรมในการ
ออกแบบ (Innovation in design: ID) 2. การให้ความสําคัญในภูมิภาค (Regional priority: RP)
เกณฑ์การประเมินดังกล่าวได้กําหนดรายละเอียดของการประเมินในหมวดคุณภาพสิ่งแวดล้อมภายในอาคาร (Indoor environmental quality :
IEQ) คือ การส่งเสริมคุณภาพอากาศภายในอาคารที่ดี การปรับอากาศและการระบายอากาศที่ดี การนําแสงสว่างจากธรรมชาติเข้ามาใช้ในอาคาร ตลอดจนการ
คิดค้นและนํานวัตกรรมใหม่มาใช้กับอาคาร ซึ่งเป็นหัวข้อหลักในการศึกษาครั้งนี้ โดยมีเกณฑ์การประเมินในส่วนของข้อบังคับที่ต้องดําเนินการจํานวน 2 ข้อ
และส่วนที่เป็นเครดิตในการทําคะแนน 8 ข้อ ซึ่งคะแนนที่คาดว่าจะทําได้สูงสุด 15 คะแนน
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาแนวทางการเลือกอุปกรณ์ในงานปรับอากาศและระบายอากาศ สําหรับหมวดคุณภาพสิ่งแวดล้อมในอาคาร LEED
2. เพื่อศึกษาราคาค่าก่อสร้างที่เพิ่มขึ้นของอาคาร LEED

2. วิธีการศึกษา
เพื่อศึกษาแนวทางการเลือกใช้อุปกรณ์งานปรับอากาศและระบายอากาศ สําหรับหมวดคุณภาพสิ่งแวดล้อมภายในอาคารที่ได้รับรองเกณฑ์ LEED ไว้
จํานวน 3 อาคารโดยแบ่งตามประเภทของอาคารดังนี้ ประเภทอาคารก่อสร้างใหม่หรือมีการปรับปรุงส่วนใหญ่ พิจารณาเลือกศึกษาศูนย์การเรียนรู้ธนาคาร
กสิกรไทย ประเภทอาคารเดิมที่มีการปรับปรุงระบบและการบํารุงรักษา พิจารณาเลือกศึกษาอาคารสํานักงานใหญ่ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จํากัด อาคาร 1, 2
และอาคารที่เน้นเปลือกอาคารและการจัดการระบบส่วนกลาง พิจารณาเลือกศึกษาอาคารศูนย์เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ โดยมีแนวทางในการศึกษาดังนี้
1. สัมภาษณ์และบันทึกเสียงผู้ออกแบบงานปรับอากาศและระบายอากาศ ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับแนวทางการออกแบบและเลือกใช้อุปกรณ์งานปรับ
อากาศและระบายอากาศ และแนวทางการทําคะแนนตามข้อกําหนดอาคาร LEED หมวดคุณภาพสิ่งแวดล้อมภายในอาคาร
2. ศึกษาข้อมูลงานปรับอากาศและระบายอากาศ จากวีดีทัศน์แนะนําข้อมูลอาคาร
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3. สังเกตและจดบันทึกข้อมูลงานปรับอากาศและระบายอากาศ จากการศึกษาข้อมูลอาคารในสถานที่จริง
4. บันทึกภาพข้อมูลงานปรับอากาศและระบายอากาศ ด้วยกล้องถ่ายรูป จากการศึกษาข้อมูลอาคารในสถานที่จริง
นําข้อมูลที่ได้จากการศึกษาทั้ง 4 ส่วนมาทําการวิเคราะห์แนวทางการออกแบบและเลือกใช้อุปกรณ์ในงานปรับอากาศและระบายอากาศ เพื่อทํา
คะแนนในหมวดคุณภาพสิ่งแวดล้อมภายในอาคาร โดยการแยกรายละเอียดเป็น 3 โครงการดังนี้

2.1 โครงการศูนย์การเรียนรู้ธนาคารกสิกรไทย (Kbank learning center)
แนวความคิดในการออกแบบและก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้ธนาคารกสิกรไทย อาคาร 3 ตามแนวทางอาคาร LEED เพื่อใช้เป็นศูนย์การฝึกอบรม
พนักงานของธนาคารกสิกรไทย อาคารดังกล่าวประกอบไปด้วย อาคารสูง 6 ชั้น พื้นที่ใช้สอยรวม 5,000 ตารางเมตร พื้นที่ภายในอาคารประกอบด้วย
ห้องฝึกอบรมขนาดใหญ่ 5 ห้อง ห้องพัก 54 ห้อง โดยมีแนวความคิดในการออกแบบ 3 แนวความคิด คือ ความพอเพียง การนําภูมิปัญญาท้องถิ่นของประเทศ
มาปรับใช้กับการออกแบบอาคาร และส่งเสริมการเลือกใช้วัสดุก่อสร้างที่ผลิตในประเทศ โดยข้อมูลการให้คะแนนและการรับรองอาคารโดยสถาบันอาคารเขียว
ประเทศสหรัฐอเมริกา (USGBC) Project Kbank learning center (2013) ได้มีการรับรองเกณฑ์อาคาร LEED ในระดับแพลทตินั่ม โดยทําคะแนนได้ 81
คะแนน จากคะแนนเต็ม 112 คะแนน ในการศึกษาแนวทางการเลือกใช้อุปกรณ์ในงานปรับอากาศและระบบระบายอากาศเพื่อทําคะแนนในหมวดคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมภายในอาคาร พบว่าผู้ออกแบบอาคารศูนย์การเรียนรู้ธนาคารกสิกรไทย มีแนวทางการออกแบบและเลือกใช้อุปกรณ์ระบบปรับอากาศที่มีการนํา
อากาศดี ผสมเข้ากับระบบจ่ายลมเย็น โดยติดตั้งอุปกรณ์ วัดปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2 Sensor) ตรวจวัดปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ ภายในห้องจัด
ฝึกอบรมแล้วสั่งการให้ระบบนําอากาศดี ผสมเข้าไปในระบบจ่ายลมเย็นเพื่อให้เกิดสภาวะน่าสบาย และมีระบบนําอากาศดี เข้าสู่ทางเดินอาคารผ่านระบบกรอง
อากาศระดับการกรอง MERV 13 ซึ่งระบบดังกล่าวจะทําให้พื้นที่ภายในอาคารมีคุณภาพอากาศที่ดี โดยทําคะแนนในหมวดคุณภาพสิ่งแวดล้อมภายในอาคาร ได้
12 คะแนน จากคะแนนเต็ม 15 คะแนน

รูปที่ 1 อุปกรณ์วัดปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2 Sensor) ในห้องสัมมนา ติดตั้งสูง 1.50 เมตร

รูปที่ 2 เครื่องจ่ายลมเย็น (Air Handling Unit) แบบมีช่องนําอากาศดี (Fresh air)
2.2 โครงการสํานักงานใหญ่บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (SCG Head Office Building 1, 2)
แนวความคิดของ SCG ในการปรับปรุงอาคารสํานักงานใหญ่ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จํากัด อาคาร 1, 2 เพื่อให้เป็นต้นแบบอาคารใช้งานแล้ว
สามารถปรับปรุงให้เป็นอาคารประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ประเภทอาคารเดิมที่มีการปรับปรุงระบบและการบํารุงรักษา (Existing
buildings : operation and maintenance) จากข้อมูลคะแนนและการรับรองอาคารโดยสถาบันอาคารเขียวประเทศสหรัฐอเมริกา (U.S. green
building council (USGBC) Project SCG head office building 1 and 2, 2013) ได้รับรองเกณฑ์อาคาร LEED ในระดับแพลทตินั่ม โดยทํา
คะแนนได้ 84 คะแนน จากคะแนนเต็ม 110 ในการศึกษาแนวทางการเลือกใช้อุปกรณ์ในงานปรับอากาศและระบบระบายอากาศ เพื่อทําคะแนนใน
หมวดคุณภาพสิ่งแวดล้อมภายในอาคาร พบว่าผู้ออกแบบปรับปรุงอาคารสํานักงานใหญ่ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จํากัด อาคาร 1, 2 มีแนวทางการ
ออกแบบและเลือกใช้อุปกรณ์ในงานปรับอากาศและระบายอากาศ โดยการนําอากาศดี ผสมเข้ากับระบบจ่ายลมเย็นของเครื่องปรับอากาศ และติดตั้ง
อุปกรณ์วัดปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2 sensor) บริเวณพื้นที่ทํางาน ทําหน้าตรวจวัดปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ภายในห้องทํางานและพื้นที่
โถงส่วนกลาง แล้วส่งสัญญาณให้กับระบบนําอากาศดี ผสมเข้าไปในระบบจ่ายลมเย็นที่เครื่องจ่ายลมเย็น (AHU) ผ่านระบบกรองอากาศที่มีระดับการ
กรอง MERV 13 จึงทําให้อากาศที่เข้ามาภายในอาคารมีคุณภาพที่ดี โดยทําคะแนนในหมวดคุณภาพสิ่งแวดล้อมภายในอาคาร ได้ 11 คะแนน จาก
คะแนนเต็ม 15 คะแนน
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รูปที่ 3 อุปกรณ์วัดปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2 Sensor) ในพื้นที่ทํางาน ติดตั้งสูง 1.50 เมตร

รูปที่ 4 ติดตั้งแผ่นกรองอากาศ MERV 13 ที่เครื่องจ่ายลมเย็นสําหรับกรองอากาศดีก่อนเข้าเครื่อง
2.3 โครงการศูนย์เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ (Energy complex)
ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ มีแนวคิดหลักในการออกแบบอาคารให้เป็นต้นแบบในการอนุรักษ์พลังงานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตาม
มาตรฐาน LEED ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์มีพื้นที่ใช้งานรวม 300,000 ตารางเมตร เป็นอาคารสํานักงานให้เช่าสําหรับบริษัทในกลุ่ม ปตท. กระทรวงพลังงาน
และบริษัทในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง รองรับจํานวนผู้ใช้อาคารประมาณ 8,000 คน โดยใช้งบประมาณในโครงการประมาณ 9,300 ล้านบาท ประกอบด้วย อาคาร
สํานักงาน 2 อาคาร อาคารบริการ 1 อาคาร อาคารจอดรถ 2 อาคาร และอาคารผลิตน้ําเย็น 1 อาคาร ศูนย์เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ออกแบบตามเกณฑ์อาคาร
LEED ประเภทอาคารที่เน้นเปลือกอาคารและโครงสร้างระบบพื้นฐานส่วนกลาง เวอร์ชั่น 2000 จากข้อมูลการให้คะแนนและการรับรองอาคารโดยสถาบัน
อาคารเขียวประเทศสหรัฐอเมริกา ((USGBC) Project energy complex, 2013) ได้ให้การรับรองในระดับแพลทตินั่ม โดยทําคะแนนได้ 46 คะแนนจาก 62 ใน
การศึกษาแนวทางการเลือกใช้อุปกรณ์ในงานปรับอากาศและระบบระบายอากาศ เพื่อทําคะแนนในหมวดคุณภาพสิ่งแวดล้อมภายในอาคาร พบว่าผู้ออกแบบ
อาคารศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์มีการออกแบบและเลือกใช้อุปกรณ์ระบบปรับอากาศที่มีการนําอากาศดี ผสมเข้ากับระบบจ่ายลมเย็นของเครื่องปรับอากาศ
โดยมีอุปกรณ์วัดปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2 sensor) ทํางานร่วมกับระบบนําอากาศดี เข้าสู่อาคารผ่านระบบกรองอากาศที่มีความละเอียดในการกรอง
ระดับ MERV 13 และมีการติดตั้งระบบควบคุมปริมาณการจ่ายลมเย็นอัตโนมัติ เพื่อควบคุมให้ระบบจ่ายลมเย็นจากเครื่องจ่ายลมเย็น ให้มีอุณหภูมิและปริมาณ
ลมให้เหมาะสม โดยทําคะแนนในหมวดคุณภาพสิ่งแวดล้อมภายในอาคาร ได้ 9 คะแนน จากคะแนนเต็ม 12 คะแนน

รูปที่ 5 ระบบกรองอากาศ MERV - 13 ที่เครื่องจ่ายลมเย็นสําหรับกรองอากาศดี (Fresh Air)

รูปที่ 6 อุปกรณ์วัดปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2 Sensor) ติดตั้งที่ท่อลมกลับของเครื่องจ่ายลมย็น
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3. ผลการศึกษา
3.1 แนวทางการเลือกใช้อุปกรณ์ในระบบปรับอากาศและระบบระบายอากาศ ตามแบบอาคารเดิม
อาคารปฏิบัติการเฉพาะทางและห้องเรียนรวม คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ออกแบบและ
เลือกใช้ระบบปรับอากาศแบบ Variable refrigerant flow type air conditioning (VRF) แบ่งการทํางานของระบบเป็น 7 ระบบ ดังแสดงในตาราง
ที่ 1 ส่วนของเครื่องจ่ายลมเย็น ที่ติดตั้งในห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ มีการเลือกใช้เครื่องจ่ายลมเย็นทําหน้าที่ปรับอากาศ 2 รูปแบบ และมีการใช้
เครื่องจ่ายลมเย็น ทําหน้าที่เป็นเครื่องนําอากาศดี พร้อมลดอุณหภูมิก่อนจ่ายเข้าภายในพื้นที่ห้อง ควบคุมการปรับอากาศด้วยอิเล็คทรอนิคส์เทอร์โมสตาต
(Electronic thermostat) ดังแสดงในตารางที่ 2 และในส่วนของระบบระบายอากาศมีการติดตั้งพัดลมระบายอากาศห้องน้ําชั้นที่ 1-14 โดยเลือกใช้พัดลม
ระบายอากาศแบบติดเพดานต่อท่อลมพร้อมหน้าต่าง ปิด - เปิด ส่วนในห้องเครื่องปั๊มน้ําและห้องเครื่องไฟฟ้ามีการเลือกใช้พัดพัดลมระบายอากาศ
แบบแรงเหวี่ยงหนีศูนย์ ต่อท่อลมระบายอากาศออกภายนอกอาคาร ดังตารางที่ 3

ตารางที่ 1 รายละเอียดระบบปรับอากาศแบบ Variable refrigerant flow type air conditioning (VRF)
รายละเอียด
เครือ่ งปรับอากาศ VRF-1
เครือ่ งปรับอากาศ VRF-2
เครือ่ งปรับอากาศ VRF-3
เครือ่ งปรับอากาศ VRF-4
เครือ่ งปรับอากาศ VRF-5
เครือ่ งปรับอากาศ VRF-6
เครือ่ งปรับอากาศ VRF-7

ขนาดการทําความเย็น (บีทียูต่อชั่วโมง)
402,734
460,755
460,755
460,755
460,755
443,690
421,734

การใช้งานชั้นที่
1-2
3-4
4-6
7-8
9-10
11-12
13-14

ตารางที่ 2 รายละเอียดเครื่องจ่ายลมเย็น ขนาดการทําความเย็น และการใช้งานของเครื่องจ่ายลมเย็น
รายละเอียด
เครือ่ งจ่ายลมเย็นติดผนัง (Wall type)
เครือ่ งจ่ายลมเย็นติดใต้ฝ้าเพดาน (Ceiling type)
เครื่องจ่ายลมเย็นติดฝังฝ้าต่อท่อพัดลม (Concealed ceiling duct type)

ขนาดการทําความเย็น (บีทียูต่อชั่วโมง)
9,000-12,000
18,000-60,000
48,000-60,000

การใช้งานของเครื่องจ่ายลมเย็น
จ่ายลมเย็นห้องทํางานขนาด 9-14 ตร.ม.
จ่ายลมเย็นห้องทํางานขนาด 14 ตร.ม. ขึ้นไป
นําอากาศดีจากภายนอกอาคารเข้าสู่ห้องปฏิบตั ิการ

ตารางที่ 3 รายละเอียดระบบระบายอากาศ พิกัดแรงลม และการใช้งานพัดลมระบายอากาศ
รายละเอียด
พัดลมระบายอากาศแบบติดเพดานต่อท่อลม
พัดลมระบายอากาศแบบแรงเหวี่ยงหนีศูนย์ต่อท่อลม

พิกัดแรงลม (cfm)
100-150
4,400

การใช้งานของพัดลมระบายอากาศ
ห้องน้ําชั้นที่ 1-14
ห้องเครือ่ งไฟฟ้าและห้องเครือ่ งปั๊มน้ํา

3.2 คะแนนที่ได้ในหมวดคุณภาพสิ่งแวดล้อมภายในอาคาร (Indoor environmental quality : IEQ) ตามแบบอาคารเดิม
ตามรูปแบบเดิมของอาคารปฏิบัติการเฉพาะทางและห้องเรียนรวม คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนคร
เหนือ ได้มีการออกแบบและเลือกใช้อุปกรณ์ในงานปรับอากาศและระบายอากาศ ซึ่งเป็นไปตามแนวทางการออกแบบอาคารตามเกณฑ์ LEED ใน
หมวดคุณภาพสิ่งแวดล้อมภายในอาคาร โดยสรุปการดําเนินการและคะแนนที่เป็นไปได้ตามรายละเอียดดังนี้
3.2.1 EQ P1 (บังคับ) มีการออกแบบและเลือกใช้เครื่องจ่ายลมเย็นแบบฝังฝ้าต่อท่อลม (Concealed ceiling duct type) ทําหน้าที่นํา
อากาศดี จากภายนอกอาคารเข้าสู่พื้นที่ภายในอาคารบริเวณที่มีค นใช้งานหนาแน่น โดยปรับ อุณ หภูมิของอากาศที่จะนําเข้าอาคารให้มีอุณหภูมิ
ลดลง เพื่อช่วยลดภาระการทําความเย็นของระบบปรับอากาศ จึงผ่านข้อบังคับนี้
3.2.2 EQ P2 (บังคับ) ตามระเบียบของมหาวิทยาลัยมีการกําหนดห้ามนักศึกษาสูบบุหรี่ในมหาวิทยาลัย จึงผ่านข้อบังคับนี้
3.2.3 EQ C1 (1 คะแนน) ไม่มีการติดตั้งอุปกรณ์วัดปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2 Sensor) จึงไม่ได้คะแนนในเครดิตนี้
3.2.4 EQ C2 (1 คะแนน) มีการติดตั้งพัดลมระบายอากาศในพื้นที่ไม่ปรับอากาศ เช่น ห้องน้ําชั้นที่ 1-14 ห้องเครื่องปั๊มน้ํา และห้องควบคุม
ไฟฟ้า เทียบคะแนนได้ 1 คะแนน
3.2.5 EQ C3.1 (1 คะแนน) ไม่มีข้อกําหนดให้จัดทําแผนการจัดการคุณภาพอากาศในอาคารในระหว่างการก่อสร้าง จึงไม่ได้คะแนนในเครดิตนี้
3.2.6 EQ C3.2 (1 คะแนน) ไม่มีข้อกําหนดให้จัดทําแผนการจัดการคุณภาพอากาศภายในอาคารก่อนการส่งมอบอาคาร จึงไม่ได้คะแนนใน
เครดิตนี้
3.2.7 EQ C4.1 (1 คะแนน) วัสดุที่มีสภาพของการปล่อยไอระเหยระดับต่ํา ประเภทกาวและวัสดุยาแนว เป็นขอบเขต งานสถาปัตยกรรม ซึ่ง
อยู่นอกเหนือขอบเขตการศึกษาครั้งนี้
3.2.8 EQ C4.2 (1 คะแนน) วัสดุที่มีสภาพของการปลดปล่อยไอระเหยระดับต่ํา ประเภทสีและวัสดุเคลือบผิว เป็นขอบเขตงานสถาปัตยกรรม
ซึ่งอยู่นอกเหนือขอบเขตการศึกษาครั้งนี้
3.2.9 EQ C4.3 (1 คะแนน) วัสดุที่มีสภาพของการปลดปล่อยไอระเหยระดับต่ํา ระบบพื้น เป็นขอบเขตงานด้านสถาปัตยกรรม ซึ่งอยู่
นอกเหนือขอบเขตการศึกษาครั้งนี้
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3.2.10 EQ C4.4 (1 คะแนน) วัสดุที่มีสภาพของการปลดปล่อยไอระเหยระดับต่ํา วัสดุผสมประเภทไม้ และวัสดุทดแทนจากเส้นใยพืช เป็น
ขอบเขตงานสถาปัตยกรรม ซึ่งอยู่นอกเหนือขอบเขตการศึกษาครั้งนี้
3.2.11 EQ C5 (1 คะแนน) การควบคุมแหล่งกําเนิดมลภาวะและสารเคมีภายในอาคาร เป็นขอบเขตงานสถาปัตยกรรม ซึ่งอยู่นอกเหนือ
ขอบเขตการศึกษาครั้งนี้
3.2.12 EQ C6.1 (1 คะแนน) มีการออกแบบแยกสวิทซ์ไฟฟ้าย่อยเป็นแถวและแยกวงจรในพื้นที่ติดผนังกระจกที่สามารถ นําแสงจาก
ธรรมชาติเข้ามาใช้งานได้ เทียบคะแนนได้ 1 คะแนน
3.2.13 EQ C6.2 (1 คะแนน) ไม่มีการออกแบบและกําหนดให้ติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมความเร็วลม ความชื้นในอากาศ เพื่อให้มีสภาวะอุณหภูมิ
น่าสบายภายในอาคาร จึงไม่ได้คะแนนในเครดิตนี้
3.2.14 EQ C7.1 (1 คะแนน) ไม่มีก ารออกแบบและเลือ กใช้อุป กรณ์ค วบคุม ความเร็ว ลม ความชื้น ในอากาศ อุป กรณ์วัด ปริม าณ
คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2 Sensor) เพื่อให้พื้นที่ภายในอาคารมีสภาวะอุณหภูมิน่าสบาย โดยพิจารณาร่วมกับข้อกําหนด EQ P1 EQ C1, EQ C2,
EQ C6.2 ประกอบกัน เน้นการออกแบบระบบระบายอากาศให้รู้สึกสบาย จึงไม่ได้คะแนนในเครดิตนี้
3.2.15 EQ C7.2 (1คะแนน) ไม่มีข้อกําหนดให้ทําการพิสูจน์และตรวจสอบสภาวะความสบายภายในอาคาร โดยการสํารวจความพึงพอใจต่อ
สภาวะน่าสบายของผู้ใช้อาคาร จึงไม่ได้คะแนนในเครดิตนี้
3.2.16 EQ C8.1 (1คะแนน) แสงธรรมชาติและทิวทัศน์-แสงธรรมชาติ ไม่การออกแบบและเลือกใช้อุปกรณ์ควบคุมการ ปิด-เปิดโคมไฟฟ้า
บริเวณหน้าต่างหรือผนังกระจก ที่สามารถนําแสงจากธรรมชาติเข้ามาใช้ในอาคาร จึงไม่ได้คะแนนในเครดิตนี้
3.2.17 EQ C8.2 (1คะแนน) แสงธรรมชาติและทิวทัศน์-ทิวทัศน์ เป็นขอบเขตงานสถาปัตยกรรม ซึ่งอยู่นอกเหนือขอบเขตการศึกษาครั้งนี้

ตารางที่ 4 การวิเคราะห์คะแนนและการดําเนินการ ในหมวดคุณภาพสิ่งแวดล้อมภายในอาคาร กรณีตามแบบอาคารเดิม
หมวด
EQ P1
EQ P2
EQ C1
EQ C2
EQ C3.1
EQ C3.2
EQ C4.1
EQ C4.2
EQ C4.3
EQ C4.4
EQ C5
EQ C6.1
EQ C6.2
EQ C7.1
EQ C7.2
EQ C8.1
EQ C8.2
รวม

เต็ม
บังคับ
บังคับ
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
15

ได้
ผ่าน
ผ่าน
0
1
0
0
1
0
0
0
0
2

การดําเนินการตามแบบอาคารเดิมที่เป็นไปตามเกณฑ์ LEED
ออกแบบให้ติดตั้งเครื่องจ่ายลมเย็นเพื่อนําอากาศดี(Fresh Air) เข้าสู่พื้นที่ห้องภายในอาคาร
ระเบียบมหาวิทยาลัยกําหนดห้ามสูบบุหรี่ ในมหาวิทยาลัย
ไม่มีการติดตั้งอุปกรณ์วัดปริมาณคาร์บอนไดอ๊อกไซด์ (CO2 Sensor)
ออกแบบให้ติดพัดลมระบายอากาศ ห้องน้ําทุกห้อง ห้องควบคุมไฟฟ้าและห้องเครื่องปั๊มน้ํา
ไม่มีข้อกําหนดให้จัดทําแผนการจัดการคุณภาพอากาศในอาคารระหว่างการก่อสร้าง
ไม่มีข้อกําหนดให้จัดทําแผนการจัดการคุณภาพอากาศภายในอาคารก่อนการส่งมอบอาคาร
อยู่นอกเหนือขอบเขตการศึกษานี้
อยู่นอกเหนือขอบเขตการศึกษานี้
อยู่นอกเหนือขอบเขตการศึกษานี้
อยู่นอกเหนือขอบเขตการศึกษานี้
อยู่นอกเหนือขอบเขตการศึกษานี้
ออกแบบระบบไฟฟ้าแสงสว่างให้มีการแยกสวิทซ์ไฟฟ้าย่อยและแยกวงจรไฟฟ้า
ไม่มีอุปกรณ์ควบคุมความเร็วลม และความชื้นในอากาศ เพื่อควบคุมให้มีสภาวะอุณหภูมิน่าสบาย
ไม่มีการออกแบบและเลือกใช้อุปกรณ์ควบคุมความเร็วลม ความชื้น CO2 Sensor เพื่อให้มีสภาวะน่าสบาย
ไม่มีการสํารวจความพึงพอใจต่อสภาวะน่าสบายของผู้ใช้อาคาร
ไม่มีอุปกรณ์ควบคุมการปิด-เปิดโคมไฟฟ้าบริเวณที่สามารถนําแสงจากธรรมชาติเข้ามาใช้ในอาคารได้
อยู่นอกเหนือขอบเขตการศึกษานี้

3.3 แนวทางในการทําคะแนนและราคาในหมวดคุณภาพสิ่งแวดล้อมภายในอาคาร (Indoor environmental quality: IEQ)
เพื่อการทําคะแนนสูงสุด
จากข้อมูลการวิเคราะห์คะแนนในหมวดคุณภาพสิ่งแวดล้อมภายในอาคาร ตามรูปแบบอาคารเดิมพบว่าการทําคะแนนได้เพียงในหัวข้อเครดิต
EQ C2 และ EQ C6.1 ผู้ศึกษาจึงได้แนะนําแนวทางในการดําเนินการเพื่อทําคะแนนในเครดิต EQ C1, EQ C3.1, EQ C3.2, EQ C6.2, EQ C7.1, EQ
C7.2 และ EQ C8.1 เพื่อการทําคะแนนสูงสุด ตามรายละเอียดดังนี้
3.3.1 แนวทางในการทําคะแนนและราคาในเครดิต EQ C1 การดําเนินการติดตั้งอุปกรณ์วัดปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2 Sensor) จํานวน 31 ชุด
ราคาอุปกรณ์พร้อมติดตั้งรวม 1,085,000 บาท ทํางานผ่านตู้ควบคุมการทํางานของระบบนําอากาศดี (Fresh air) เข้าสู่พื้นที่ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ และ
ห้องประชุมสัมมนา จํานวน 14 ชุด ราคาอุปกรณ์พร้อมติดตั้งรวม 208,000 บาท รวมมูลค่างาน 1,365,000 บาท เทียบคะแนนได้ 1 คะแนน
3.3.2 แนวทางในการทําคะแนนและราคาในเครดิต EQ C3.1 การดําเนินการเพื่อทําคะแนนในเครดิต EQ C3.1 ต้องดําเนินการติดตั้งระบบ
ระบายอากาศในช่วงการก่อสร้าง ระบายอากาศจากภายในพื้นที่ก่อสร้างออกสู่ภายนอก ผ่านระบบกรองฝุ่นละอองด้ว ยแผ่นกรองอากาศ ความ
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ละเอียดในการกรองระดับ MERV-7 กรองฝุ่นละอองในอากาศก่อนทิ้งสู่อากาศภายนอก และติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันฝุ่นละอองปนเปื้อนวัสดุท่อลม
ระบบปรับอากาศ ฝ้าเพดานและวัสดุที่ดูดซับฝุ่นได้ง่าย ราคาระบบระบายอากาศและวัสดุป้องกันฝุ่นรวม 750,000 บาท เทียบคะแนนได้ 1 คะแนน
3.3.3 แนวทางในการทําคะแนนและราคาในเครดิต EQ C3.2 การดําเนินการเพื่อทําคะแนนในเครดิต EQ C3.2 ต้องดําเนินการทําความสะอาด
พื้นที่ภายในก่อนเข้าใช้อาคาร และทําการไล่อากาศภายในอาคาร จํากัดฝุ่นจากการก่อสร้างที่ติดค้างในท่อลมระบบปรับอากาศและท่อลมระบบ
ระบายอากาศก่อนการทดสอบระบบและใช้งานระบบปรับอากาศ ค่าดําเนินการ 610,000 บาท เทียบคะแนนได้ 1 คะแนน
3.3.4 แนวทางในการทําคะแนนและราคาในเครดิต EQ C6.2 การดําเนินการในเครดิต EQ C6.2 โดยการติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดความชื้น และ
เครื่องควบคุมความเร็วรอบเครื่องจ่ายลมเย็นอัตโนมัติ ควบคุมการทํางานของเครื่องจ่ายลมเย็น ให้มีการจ่ายลมเย็นแปรเปลี่ยนตามอุณหภูมิและ
ความชื้นของอากาศภายในห้องเรียน ค่าดําเนินการ 2,087,046 บาท เทียบคะแนนได้ 1 คะแนน
3.3.5 แนวทางในการทําคะแนนและราคาในเครดิต EQ C7.1 การดําเนินการในเครดิต EQ C7.1 โดยการออกแบบให้มีการติดตั้งอุปกรณ์ควบคุม
ความเร็วลม อุปกรณ์วัดความชื้นในอากาศทํางานร่วมกับระบบปรับอากาศ และออกแบบให้มีการติดตั้งอุปกรณ์วัดปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2
Sensor) ทํางานร่วมกับระบบระบายอากาศเพื่อสร้างสภาวะอุณหภูมิน่าสบายภายในพื้นที่อาคาร โดยพิจารณาร่วมกับข้อกําหนด EQ P1 EQ C1, EQ
C2, EQ C6.2 ซึ่งมีการดําเนินปรับปรุงแบบอาคารตามรายละเอียดในข้อ 5.2.1 และ 5.2.4 เป็นการออกแบบตามสภาวะอุณหภูมิน่าสบาย เทียบ
คะแนนได้ 1 คะแนน
3.3.6 แนวทางในการทําคะแนนและราคาในเครดิต EQ C7.2 การดําเนินการในเครดิต EQ C7.2 โดยการจัดให้มีการสํารวจความพึงพอใจต่อ
สภาวะน่าสบายของผู้ใช้อาคาร หลังจาก เข้าใช้อาคารในช่วงระหว่าง 6-18 เดือน ดําเนินการโดยบุคลากรของมหาวิทยาลัย ไม่มีค่าดําเนินการ เทียบ
คะแนนได้ 1 คะแนน
3.3.7 แนวทางในการทําคะแนนและราคาในเครดิต EQ C8.1 การดําเนินการในเครดิต EQ C8.1 โดยการติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมการปิด-เปิดโคม
ไฟฟ้า จํานวน 132 ชุด ราคาอุปกรณ์พร้อมติดตั้งรวม 330,000 บาท โดยทําการติดตั้งบริเวณหน้าต่างหรือผนังกระจกที่สามารถนําแสงจากธรรมชาติ
เข้ามาใช้ในอาคารได้ เทียบคะแนนได้ 1 คะแนน
จากแนวทางการทําคะแนนในหมวดคุณภาพสิ่งแวดล้อมภายในอาคาร เพื่อให้คะแนนเต็มสูงสุด (เฉพาะเครดิตที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยนี้) สามารถ
ทําคะแนนได้ 9 คะแนน จากคะแนนเต็ม 15 คะแนน โดยสรุปคะแนนตามตารางที่ 5

ตารางที่ 5 การวิเคราะห์คะแนนและการดําเนินการในหมวดคุณภาพสิ่งแวดล้อมภายในอาคาร กรณีปรับปรุงแบบอาคาร
หมวด
EQ P1
EQ P2
EQ C1
EQ C2
EQ C3.1
EQ C3.2

เต็ม
บังคับ
บังคับ
1
1
1
1

ได้
ผ่าน
ผ่าน
1
1
1
1

EQ C4.1
EQ C4.2
EQ C4.3
EQ C4.4
EQ C5
EQ C6.1

1
1
1
1
1
1

1

EQ C6.2

1

1

EQ C7.1
EQ C7.2
EQ C8.1
EQ C8.2
รวม

1
1
1
1
15

1
1
1
9

การดําเนินการตามแบบปรับปรุงอาคารที่เป็นไปตามเกณฑ์ LEED
ออกแบบให้ติดตั้งเครื่องจ่ายลมเย็นเพื่อนําอากาศดีเข้าสู่พื้นที่ห้องภายในอาคาร
ระเบียบมหาวิทยาลัยกําหนดห้ามสูบบุหรี่ ในอาคารมหาวิทยาลัย
มีการติดตั้งอุปกรณ์วัดปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2 sensor) ทํางานร่วมกับระบบนําอากาศดี เข้าสู่พื้นที่ห้องภายในอาคาร
ออกแบบให้ติดพัดลมระบายอากาศ ห้องน้ํา และห้องควบคุมไฟฟ้า เพื่อเพิ่มการระบายอากาศ
มีการจัดแผนการจัดการคุณภาพอากาศในอาคารและติดตั้งระบบระบายอากาศระหว่างการก่อสร้าง
มีการจัดทําแผนการจัดการคุณภาพอากาศภายในอาคาร ทําการไล่อากาศ (Air flush out) ไล่ฝุ่นละอองจากการก่อสร้างที่ติดค้าง
ในระบบปรับอากาศ ก่อนการส่งมอบอาคาร
อยู่นอกเหนือขอบเขตการศึกษานี้
อยู่นอกเหนือขอบเขตการศึกษานี้
อยู่นอกเหนือขอบเขตการศึกษานี้
อยู่นอกเหนือขอบเขตการศึกษานี้
อยู่นอกเหนือขอบเขตการศึกษานี้
ออกแบบระบบไฟฟ้าแสงสว่างให้มีการแยกสวิทซ์ไฟฟ้าย่อยและแยกวงจรไฟฟ้า
ติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดความชื้น (Humidity control) เครื่องควบคุมความเร็วรอบเครื่องจ่ายลมเย็นอัตโนมัติ (Variable speed
drive) ควบคุมการทํางานของเครื่องจ่ายลมเย็น (AHU)
ออกแบบและเลือกใช้อุปกรณ์ควบคุมความเร็วลม ความชื้น เพื่อสร้างสภาวะอุณหภูมิน่าสบาย
สํารวจความพึงพอใจต่อสภาวะน่าสบาย หลังจากเข้าใช้อาคาร ช่วงระหว่าง 6-18 เดือน
ติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมการปิด-เปิดโคมไฟฟ้า บริเวณที่นําแสงจากธรรมชาติเข้ามาใช้งานในอาคารได้
อยู่นอกเหนือขอบเขตการศึกษานี้
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4. สรุปผลการศึกษา
4.1 แนวทางการเลือกอุปกรณ์ในงานปรับอากาศและระบายอากาศ
จากการศึก ษาพบว่า แนวทางการเลือ กอุป กรณ์ใ นงานปรับ อากาศและระบายอากาศ อาคารปฏิบัติก ารเฉพาะทางและห้อ งเรีย นรวม
คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จึงแนะนําแนวทางการเลือกอุปกรณ์ดังนี้
6.1.1 ระบบปรับอากาศแบบชิลเลอร์ (Chiller)
6.1.2 เครื่องจ่ายลมเย็นแบบต่อท่อลม (Air handling unit)
6.1.3 อุปกรณ์ตรวจวัดความชื้น (Humidity control)
6.1.4 อุปกรณ์ควบคุมความเร็วรอบเครื่องจ่ายลมเย็นอัตโนมัติ (Variable speed drive: VSD)
6.1.5 ระบบนําอากาศดีเข้าสู่อาคารโดยใช้เครื่องลดอุณหภูมิลมเย็นแบบต่อท่อลม (Pre-cool air handling unit)
6.1.6 อุปกรณ์วัดปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2 sensor)
6.1.7 อุปกรณ์ควบคุมการปิด-เปิด โคมไฟฟ้าด้วยแสง (Lighting sensor controller)

4.2 ราคางานที่เพิ่มขึ้นเพื่อทําคะแนนสูงสุด หมวดคุณภาพสิ่งแวดล้อมภายในอาคาร
จากการศึกษาราคางานค่าก่อสร้างที่เ พิ่มขึ้นจากการติดตั้ง อุปกรณ์วัด ปริม าณคาร์บอนไดออกไซด์ และตู้ค วบคุมไฟฟ้า ราคางานเพิ่ม ขึ้น
1,365,000 บาท จากการติดตั้งระบบระบายอากาศในช่วงการก่อสร้างและติดตั้ง อุปกรณ์ป้องกัน การปนเปื้อนวัสดุท่อ ลมระบบปรับอากาศและ
ฝ้าเพดาน ราคางานเพิ่มขึ้น 750,000 บาท จากค่าดํา เนินการไล่อากาศ ในระบบปรับอากาศ ราคางานเพิ่ม ขึ้น 610,000 บาท จากการติดตั้ง
อุปกรณ์ตรวจวัดความชื้น และเครื่องควบคุมความเร็วรอบเครื่องจ่า ยลมเย็นอัตโนมัติ ราคางานเพิ่ม ขึ้น 2,087,046 บาท จากการติดตั้ง อุปกรณ์
ควบคุมการปิด-เปิดโคมไฟฟ้าด้วยแสง ราคางานเพิ่มขึ้น 330,000 บาท รวมราคางานที่เพิ่มขึ้นรวม 5,142,046 บาท
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แนวทางการเลือกอุปกรณ์ในงานปรับอากาศและแสงสว่างสําหรับหมวดพลังงานและบรรยากาศ ในอาคาร LEED
Guidelines for Selecting Air Conditioning and Lighting Equipment for Energy and Atmosphere
in LEED Buildings
นิรันดร์ แสงพุ่ม และ วรรณวิทย์ แต้มทอง
Niran Saengthong and Wannawith Thaemthong
สาขาการบริหารงานก่อสร้าง ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
E-mail address: nirun.sp@gmail.com โทร 081-9338701

บทคัดย่อ
ในบทความนี้ได้แนะนําแนวทางการเลือกอุปกรณ์ในงานปรับอากาศและแสงสว่าง ตามแนวทางเกณฑ์การออกแบบเพื่อความเป็นผู้นํา
ทางด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม (Leadership in energy and environmental design : LEED) ในประเภทอาคารก่อสร้างใหม่และอาคารที่มีการ
ปรับปรุงเป็นส่วนใหญ่ (New construction and major renovations) ซึ่งกําหนดโดยสภาอาคารเขียวประเทศสหรัฐอเมริกา (U.S. green building
council) โดยทําการศึกษาระบบไฟฟ้าแสงสว่างและระบบปรับอากาศ ในอาคารที่ผ่านการรับรองเกณฑ์ LEED ที่ตั้งอยู่ในประเทศไทยจํานวน 3 อาคาร
แล้วนําแนวทางดังกล่าวมาทดลองปรับปรุงแบบอาคารเรียนในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ หลังใหม่ ซึ่งเป็นอาคารเรียนสูง 14
ชั้น ให้มีการใช้พลังงานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนศึกษาค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างที่เพิ่มขึ้นจากแบบอาคารเดิมจํานวน 19,890,315 บาท
เพื่อให้วิศวกรผู้ออกแบบใช้เป็นแนวทางการเลือกใช้อุปกรณ์ในงานปรับอากาศและแสงสว่าง ให้มีการใช้พลังงานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพสูงสุด
คําสําคัญ : อาคาร LEED การออกแบบอาคาร พลังงาน แสงสว่าง ปรับอากาศ

Abstract
This paper was introduced the guidelines for selecting air conditioning and lighting equipment according to LEED (New
Construction and Major Renovation). Three LEED buildings in Thailand were studied in three areas which are lighting, electrical, and air
conditioning systems. Then, a new 14 floors university building at King Mongkut’s University of Technology North Bangkok is redesigned
to meet LEED requirements and improve energy efficiency. The additional construction cost increases total 20,198,614 baht. Finally, the
design guidelines for air conditioning and lighting equipment in the building are proposed to achieve energy savings, maximum
efficiency.
Keywords: LEED building, Building design, Energy, Lighting, Air conditioning

1. บทนํา
เกณฑ์การประเมินสําหรับการออกแบบอาคารเพื่อความเป็นผู้นําทางด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม (Leadership in energy and environmental
design : LEED) เป็นโปรแกรมการรับรองอาคารเขียว ที่ได้รับการพัฒนาโดยสภาอาคารเขียวประเทศสหรัฐอเมริกา (U.S. green building council : USGBC)
ได้แบ่งกลุ่มการประเมินอาคาร โดยแบ่งตามประเภทของโครงการที่มีการออกแบบและก่อสร้าง แบ่งเป็น 9 ระบบ (พันธุดา, 2555) (US. green building
council, 2010) ในส่วนของอาคารก่อสร้างใหม่หรือมีการปรับปรุงเป็นส่วนใหญ่ (New construction and major renovations: NC) ได้มีการแบ่งเป็น 5
หมวดหมู่ของเครดิตหลัก ประกอบด้วย 1. การเลือกที่ตั้งโครงการอย่างยั่งยืน (Sustainable sites: SS) 2. ประสิทธิภาพน้ํา (Water efficiency: WE) 3.
พลังงานและบรรยากาศ (Energy and atmosphere: EA) 4. วัสดุและทรัพยากร (Materials and resources: MR) 5. คุณภาพสิ่งแวดล้อมภายในอาคาร
(Indoor environmental quality: IEQ) และเครดิตโบนัสเพิ่มเติม 2 หมวดหมู่ (2 Bonus credit category) ประกอบด้วย 1. นวัตกรรมในการออกแบบ
(Innovation in design: ID) 2. การให้ความสําคัญในภูมิภาค (Regional priority: RP)
เกณฑ์การประเมินดังกล่าวได้กําหนดรายละเอียดของการประเมินในหมวดพลังงานและบรรยากาศ คือ การส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการคิดค้นและนํานวัตกรรมใหม่มาใช้กับการออกแบบอาคาร ซึ่งเป็นหัวข้อหลักใน
การศึกษาครั้งนี้ โดยมีเกณฑ์การประเมินในส่วนของข้อบังคับที่ต้องดําเนินการจํานวน 3 ข้อ และส่วนที่เป็นเครดิตในการทําคะแนนจํานวน 6 ข้อ ซึ่งคะแนนที่
คาดว่าจะทําได้สูงสุด 35 คะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้
EA Prerequisite 1 (บังคับ) การทดสอบเพื่อการใช้งานขั้นพื้นฐานของระบบพลังงานในอาคาร (Fundamental Commissioning of Building
Energy Systems)
EA Prerequisite 2 (บังคับ) สมรรถนะขั้นต่ําของการใช้พลังงาน (Minimum Energy Performance)
EA Prerequisite 3 (บังคับ) การจัดการสารทําความเย็นขั้นพื้นฐาน (Fundamental Refrigerant Management)
EA Credit 1 (1-19 คะแนน) สมรรถนะการใช้พลังงานอย่างเหมาะสม (Optimize Energy Performance)
EA Credit 2 (1-7 คะแนน) การผลิตพลังงานทดแทนใช้ในโครงการ (On-site Renewable Energy)
EA Credit 3 (2 คะแนน) ส่งเสริมการทดสอบและปรับแต่งระบบ (Enhanced Commissioning)
EA Credit 4 (2 คะแนน) ส่งเสริมการจัดการสารทําความเย็น (Enhanced Refrigerant Management)
EA Credit 5 (3 คะแนน) การวัดค่าพลังงานและการตรวจพิสูจน์ (Measurement and Verification)
EA Credit 6 (2 คะแนน) พลังงานสีเขียว (Green Power)
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วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาแนวทางการเลือกอุปกรณ์ในงานปรับอากาศและแสงสว่าง สําหรับหมวดพลังงานและบรรยากาศ ในอาคาร LEED
2. เพื่อศึกษาราคาค่าก่อสร้างที่เพิ่มขึ้นในการก่อสร้างอาคาร LEED

2. วิธีการศึกษา
ในการศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางการเลือกอุปกรณ์งานปรับอากาศและแสงสว่าง สําหรับหมวดพลังงานและบรรยากาศ ในอาคารที่
ได้รับรองอาคาร LEED ไว้จํานวน 3 อาคารโดยแบ่งตามประเภทของอาคารดังนี้ ประเภทอาคารก่อสร้างใหม่หรือมีการปรับปรุงส่วนใหญ่ พิจารณาเลือกศึกษา
ศูนย์การเรียนรู้ธนาคารกสิกรไทย ประเภทอาคารเดิมที่มีการปรับปรุงระบบและการบํารุงรักษา พิจารณาเลือกศึกษาอาคารสํานักงานใหญ่ บริษัท ปูนซิเมนต์
ไทย จํากัด อาคาร 1, 2 และอาคารที่เน้นเปลือกอาคารและการจัดการระบบส่วนกลาง พิจารณาเลือกศึกษาอาคารศูนย์เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ โดยมีแนวทางใน
การศึกษาดังนี้
1. สัมภาษณ์พร้อมบันทึกเสียงผู้ออกแบบงานปรับอากาศและงานแสงสว่าง ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับแนวทางการออกแบบและเลือกใช้อุปกรณ์งานปรับ
อากาศและงานแสงสว่าง และแนวทางการทําคะแนนตามข้อกําหนดอาคาร LEED หมวดพลังงานและบรรยากาศ
2. ศึกษาข้อมูลงานปรับอากาศและงานแสงสว่าง จากวีดีทัศน์แนะนําข้อมูลอาคาร
3. สังเกตและจดบันทึกข้อมูลงานปรับอากาศและงานแสงสว่าง จากการศึกษาข้อมูลอาคารในสถานที่จริง
4. บันทึกภาพข้อมูลงานปรับอากาศและงานแสงสว่าง ด้วยกล้องถ่ายรูป จากการศึกษาข้อมูลอาคารในสถานที่จริง
นําข้อมูลที่ได้จากการศึกษาทั้ง 4 ส่วนมาทําการวิเคราะห์แนวทางการออกแบบและเลือกใช้อุปกรณ์ในงานปรับอากาศและงานแสงสว่าง เพื่อทําคะแนน
ในหมวดพลังงานและบรรยากาศ โดยการแยกรายละเอียดเป็น 3 โครงการดังนี้

2.1 โครงการศูนย์การเรียนรู้ธนาคารกสิกรไทย (Kbank learning center)
แนวความคิดในการออกแบบและก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้ธนาคารกสิกรไทย อาคาร 3 ตามแนวทางอาคาร LEED เพื่อใช้เป็นศูนย์การฝึกอบรม
พนักงานของธนาคารกสิกรไทย อาคารดังกล่าวประกอบไปด้วย อาคารสูง 6 ชั้น พื้นที่ใช้สอยรวม 5,000 ตารางเมตร พื้นที่ภายในอาคารประกอบด้วย
ห้องฝึกอบรมขนาดใหญ่ 5 ห้อง ห้องพัก 54 ห้อง โดยมีแนวความคิดในการออกแบบ 3 แนวความคิด คือ ความพอเพียง การนําภูมิปัญญาท้องถิ่นของประเทศ
มาปรับใช้กับการออกแบบอาคาร และส่งเสริมการเลือกใช้วัสดุก่อสร้างที่ผลิตในประเทศ โดยข้อมูลการให้คะแนนและการรับรองอาคารโดยสถาบันอาคารเขียว
ประเทศสหรัฐอเมริกา Project Kbank Learning Center (2013) ได้มีการรับรองเกณฑ์อาคาร LEED ในระดับแพลทตินั่ม โดยทําคะแนนได้ 81 คะแนน จาก
คะแนนเต็ม 112 คะแนน ในการศึกษาแนวทางการเลือกใช้อุปกรณ์ในงานปรับอากาศและแสงสว่าง เพื่อทําคะแนนในหมวดพลังงานและบรรยากาศ พบว่า
ผู้ออกแบบศูนย์การเรียนรู้ธนาคารกสิกรไทยได้นําแนวทางการออกแบบและเลือกใช้อุปกรณ์ที่มีการใช้พลังงานประสิทธิภาพสูง เช่น หลอดฟลูออเรสเซนต์ (T5)
หลอดคอมแพคแอลอีดี (LED) ระบบปรับอากาศแบบชิลเลอร์ประสิทธิภาพสูง และใช้น้ํายาทําความเย็น R-123 (Non CFC) ระบบควบคุมอาคารอัตโนมัติ เพื่อ
ทําให้อาคารมีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยทําคะแนนในหมวดหมวดพลังงานและบรรยากาศ ได้ 18 คะแนน จากคะแนนเต็ม 35 คะแนน

รูปที่ 1 การออกแบบระบบแสงสว่างและระบบปรับอากาศห้องประชุมและจัดฝึกอบรมพนักงาน

รูปที่ 2 ระบบปรับอากาศแบบชิลเลอร์ประสิทธิภาพสูงและใช้น้ํายาทําความเย็น R-123 (Non CFC)
2.2 โครงการสํานักงานใหญ่บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (SCG Head Office Building 1, 2)
แนวความคิดของ SCG ในการปรับปรุงอาคารสํานักงานใหญ่ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จํากัด อาคาร 1, 2 เพื่อให้เป็นต้นแบบอาคารของที่ใช้งานแล้ว
สามารถปรับปรุงให้เป็นอาคารประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ประเภทอาคารเดิมที่มีการปรับปรุงระบบและการบํารุงรักษา จากข้อมูลคะแนน
และการรับรองอาคารโดยสถาบันอาคารเขียวประเทศสหรัฐอเมริกา ((USGBC) Project SCG head office building 1 and 2, 2013) ได้รับรองเกณฑ์อาคาร
LEED ในระดับแพลทตินั่ม โดยทําคะแนนได้ 84 คะแนน จากคะแนนเต็ม 110 ในการศึกษาแนวทางทางการเลือกใช้อุปกรณ์ในงานปรับอากาศและแสงสว่าง
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เพื่อทําคะแนนในหมวดพลังงานและบรรยากาศ พบว่าผู้ออกแบบปรับปรุงอาคารสํานักงานใหญ่ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จํากัด อาคาร 1, 2 ได้นําแนวทางการ
ออกแบบและเลือกใช้อุปกรณ์ที่มีการใช้พลังงานประสิทธิภาพสูง เช่น หลอดฟลูออเรสเซนต์ (T5) หลอดแอลอีดี (LED) มีการเปลี่ยนระบบปรับอากาศแบบ
ชิลเลอร์ประสิทธิภาพสูง และใช้น้ํายาทําความเย็น R-123 (Non CFC) ติดตั้งระบบควบคุมอาคารอัตโนมัติในการควบคุมระบบปรับอากาศของอาคาร เพื่อให้
อาคารมีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยทําคะแนนในหมวดหมวดพลังงานและบรรยากาศ ได้ 27 คะแนน จากคะแนนเต็ม 35 คะแนน

รูปที่ 3 การออกแบบระบบแสงสว่าง โดยเลือกใช้หลอดฟลูออเรสเซนต์ (T5)

รูปที่ 4 ระบบปรับอากาศแบบชิลเลอร์ประสิทธิภาพสูงและใช้น้ํายาทําความเย็น R-123 (Non CFC)
2.3 โครงการศูนย์เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ (Energy complex)
ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ มีแนวคิดหลักในการออกแบบอาคารให้เป็นต้นแบบในการอนุรักษ์พลังงานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน
LEED ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์มีพื้นที่ใช้งานรวม 300,000 ตารางเมตร เป็นอาคารสํานักงานให้เช่าสําหรับบริษัทในกลุ่ม ปตท. กระทรวงพลังงาน และ
บริษัทในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง รองรับจํานวนผู้ใช้อาคารประมาณ 8,000 คน โดยใช้งบประมาณในโครงการประมาณ 9,300 ล้านบาท ประกอบด้วย อาคาร
สํานักงาน 2 อาคาร อาคารบริการ 1 อาคาร อาคารจอดรถ 2 อาคาร และอาคารผลิตน้ําเย็น 1 อาคาร ศูนย์เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ออกแบบตามเกณฑ์
อาคาร LEED ประเภทอาคารที่เน้นเปลือกอาคารและโครงสร้างระบบพื้นฐานส่วนกลาง เวอร์ชั่น 2000 จากข้อมูลการให้คะแนนและการรับรองอาคาร
โดยสถาบันอาคารเขียวประเทศสหรัฐอเมริกา ((USGBC) Project energy complex, 2013) ได้ให้การรับรองในระดับแพลทตินั่ม (Platinum) โดยทํา
คะแนนได้ 46 คะแนนจาก 62 คะแนน ในการศึกษาแนวทางทางการเลือกใช้อุปกรณ์งานปรับอากาศและแสงสว่าง เพื่อทําคะแนนในหมวดพลังงานและ
บรรยากาศ พบว่าผู้ออกแบบอาคารศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ มีการออกแบบและเลือกใช้อุปกรณ์ที่ใช้พลังงานประสิทธิภาพสูง เช่น ระบบปรับอากาศ
แบบชิลเลอร์ประสิทธิภาพสูง ที่มีค่าสัมประสิทธิ์สมรรถนะ = 6.2 และใช้น้ํายาทําความเย็น R-123 (Non CFC) เลือกใช้โคมฟลูออเรสเซนต์ประสิทธิภาพ
สูงร่วมกับบัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีความสูญเสียต่ํา โคมดาวไลท์หลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต์ (PL) มีการติดตั้งอุปกรณ์ตรวจจับการเคลื่อนไหว
(Motion sensor) บริเวณโถงลิฟต์และห้องน้ําเพื่อควบคุมการปิด-เปิดโคมไฟฟ้าอัตโนมัติซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการประหยัดพลังงาน มีการติดตั้ง
อุปกรณ์ตรวจวัดปริมาณแสงอัตโนมัติทํางานร่วมกับโคมไฟฟ้าที่อยู่ตามแนวผนังกระจกอาคาร มีการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ ซึ่งผลิต
ไฟฟ้าได้ 400,000 กิโลวัตต์-ชั่วโมงต่อปี เทียบเท่ากับการผลิตพลังงานทดแทนได้ประมาณ 1.8 เปอร์เซ็นต์ของปริมาณการใช้พลังงานรวมของอาคาร โดย
ทําคะแนนในหมวดหมวดพลังงานและบรรยากาศ ได้ 7 คะแนน จากคะแนนเต็ม 14 คะแนน

รูปที่ 5 ระบบปรับอากาศแบบชิลเลอร์ประสิทธิภาพสูงและใช้น้ํายาทําความเย็น R-123 (Non CFC)
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รูปที่ 6 ระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ (Solar call)

3. ผลการศึกษา
3.1 แนวทางการเลือกใช้อุปกรณ์งานไฟฟ้า ตามแบบอาคารเดิม

อาคารปฏิบัติการเฉพาะทางและห้องเรียนรวม คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มีการออกแบบ
พื้นที่ใช้งานหลายรูปแบบตามกิจกรรมการเรียนการสอน ประกอบไปด้วย ห้องเรียนรวม ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้อง
ทํางาน ห้องเครื่องไฟฟ้า และห้องปั๊มน้ํา ซึ่งการออกแบบระบบไฟฟ้าแสงสว่าง และระบบปรับอากาศ หลากหลายรูปแบบตามความต้องการใช้พื้นที่ของ
อาคารเรียน โดยแบ่งการออกแบบและเลือกใช้อุปกรณ์ระบบไฟฟ้า

3.2 แนวทางการเลือกใช้อุปกรณ์งานระบบปรับอากาศ ตามแบบอาคารเดิม
อาคารปฏิบัติการเฉพาะทางและห้องเรียนรวม คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ออกแบบและเลือกใช้
ระบบปรับอากาศแบบ Variable refrigerant flow type air conditioning (VRF) แบ่งการทํางานของระบบเป็น 7 ระบบ ดังแสดงในตารางที่ 1 ส่วนของเครื่อง
จ่ายลมเย็น ที่ติดตั้งในห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ มีการเลือกใช้เครื่องจ่ายลมเย็นทําหน้าที่ปรับอากาศ 2 รูปแบบ และมีการใช้เครื่องจ่ายลมเย็น ทําหน้าที่เป็น
เครื่องนําอากาศดี พร้อมลดอุณหภูมิก่อนจ่ายเข้าภายในพื้นที่ห้อง ควบคุมการปรับอากาศด้วยอิเล็คทรอนิคส์ เทอร์โมสตาต ดังตารางที่ 2

ตารางที่ 1 รายละเอียดระบบปรับอากาศแบบ Variable Refrigerant Flow Type Air Conditioning (VRF)
รายละเอียด
เครือ่ งปรับอากาศ VRF-1
เครือ่ งปรับอากาศ VRF-2
เครือ่ งปรับอากาศ VRF-3
เครือ่ งปรับอากาศ VRF-4
เครือ่ งปรับอากาศ VRF-5
เครือ่ งปรับอากาศ VRF-6
เครือ่ งปรับอากาศ VRF-7

ขนาดการทําความเย็น (บีทียูต่อชั่วโมง)
402,734
460,755
460,755
460,755
460,755
443,690
421,734

การใช้งานชั้นที่
1-2
3-4
4-6
7-8
9-10
11-12
13-14

ตารางที่ 2 รายละเอียดเครื่องจ่ายลมเย็น ขนาดการทําความเย็น และการใช้งานของเครื่องจ่ายลมเย็น
รายละเอียด
เครือ่ งจ่ายลมเย็นติดผนัง (Wall type)
เครือ่ งจ่ายลมเย็นติดใต้ฝ้าเพดาน (Ceiling type)
เครื่องจ่ายลมเย็นติดฝังฝ้าต่อท่อพัดลม (Concealed ceiling duct type)

ขนาดการทําความเย็น (บีทียูต่อชั่วโมง)
9,000-12,000
18,000-60,000
48,000-60,000

การใช้งานของเครื่องจ่ายลมเย็น
จ่ายลมเย็นห้องทํางานขนาด 9-14 ตร.ม.
จ่ายลมเย็นห้องทํางานขนาด 14 ตร.ม. ขึ้นไป
นําอากาศดีจากภายนอกอาคารเข้าสู่ห้องปฏิบตั ิการ

3.3 การวิเคราะห์ค่าพลังงานไฟฟ้าของระบบไฟฟ้าแสงสว่างและระบบปรับอากาศ ตามแบบอาคารเดิม
การออกแบบระบบไฟฟ้าและระบบปรับอากาศ จากการศึกษาข้อมูลตามแบบอาคารเดิม ได้ทําการสรุปข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้าของระบบไฟฟ้าแสง
สว่าง และระบบปรับอากาศ ตามรายละเอียดดังนี้
3.3.1 ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ตามรูปแบบอาคารเดิม มีการใช้พลังงานไฟฟ้ารวม 36.87 กิโลวัตต์-ชั่วโมง พื้นที่ใช้งานของอาคารรวม 4,788.32 ตารางเมตร
ค่ากําลังไฟฟ้าในระบบแสงสว่างเฉลี่ย 7.70 วัตต์ต่อตารางเมตร มูลค่างานระบบไฟฟ้าแสงสว่าง (เฉพาะโคมไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า บัลลาสต์) ประมาณ 1,232,514
บาท ตามรายละเอียดในตารางที่ 3
3.3.2 ระบบปรับอากาศ ตามรูปแบบอาคารเดิม ค่าสัมประสิทธิ์สมรรถนะ เฉลี่ย 3.75 มีการใช้พลังงานไฟฟ้ารวม 256.39 กิโลวัตต์-ชั่วโมง พื้นที่ใช้งานของ
อาคารรวม 4,788.32 ตารางเมตร มูลค่างานระบบปรับอากาศ 14,166,800 บาท ตามรายละเอียดในตารางที่ 4

ตารางที่ 3 รายละเอียดค่ากําลังไฟฟ้า พื้นที่อาคาร อัตราการใช้พลังงาน และราคางาน กรณีตามแบบอาคารเดิม
รายละเอียด
ชั้นที่ 1
ชั้นที่ 2
ชั้นที่ 3
ชั้นที่ 4
ชั้นที่ 5

ค่ากําลังไฟฟ้า (วัตต์)
2,352.30
2,697.00
2,660.70
2,624.70
2,624.70

พื้นที่ใช้งาน (ตร.ม.)
402.19
342.43
342.43
342.43
342.43

อัตราการใช้พลังงาน(วัตต์/ตร.ม.)
5.85
7.88
7.77
7.66
7.66
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ราคางานระบบแสงสว่าง (บาท)
213,597
84,219
83,820
83,421
83,421
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รายละเอียด
ชั้นที่ 6
ชั้นที่ 7
ชั้นที่ 9
ชั้นที่ 10
ชั้นที่ 11
ชั้นที่ 12
ชั้นที่ 13
ชั้นที่ 14
รวม

ค่ากําลังไฟฟ้า (วัตต์)
2,624.70
2,740.80
2,232.30
2,624.70
2,624.70
2,563.50
2,315.70
4,325.10
36,873.60

พื้นที่ใช้งาน (ตร.ม.)
342.43
336.33
336.33
336.33
336.33
336.33
328.00
328.00
4,788.32

อัตราการใช้พลังงาน(วัตต์/ตร.ม.)
7.66
8.15
6.64
7.80
7.80
7.62
7.06
7.79
7.70
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ราคางานระบบแสงสว่าง (บาท)
83,421
89,301
77,037
83,421
83,421
25,677
68,400
98,901
1,232,514

3.4 คะแนนที่ได้ในหมวดพลังงานและบรรยากาศ (Energy and Atmosphere : EA) ตามแบบอาคารเดิม
ตามรูปแบบเดิมของอาคารปฏิบัติการเฉพาะทางและห้องเรียนรวม คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ได้มีการออกแบบและเลือกใช้อุปกรณ์ในงานปรับอากาศและแสงสว่างที่เป็นไปตามแนวทางการออกแบบอาคาร LEED และสามารถทําคะแนนหมวดพลังงาน
และบรรยากาศ โดยสรุปการดําเนินการตามแบบอาคารเดิมและคะแนนที่เป็นไปได้ดังนี้
3.4.1 EA P1 (บังคับ) ไม่มีข้อกําหนดให้ดําเนินการจัดจ้างผู้รับผิดชอบในการทดสอบการใช้งานขั้นพื้นฐาน (Commissioning authority: CxA) จึงไม่ผ่าน
ข้อบังคับนี้

ตารางที่ 4 รายละเอียดการทําความเย็น ค่ากําลังไฟฟ้า และราคางานระบบปรับอากาศ กรณีตามแบบอาคารเดิม
รายละเอียด
คอนเดนซิ่งยูนิต 1 ใช้กับเครื่องปรับอากาศ ชั้นที่ 1-2
คอนเดนซิ่งยูนิต 2 ใช้กับเครื่องปรับอากาศ ชั้นที่ 3-4
คอนเดนซิ่งยูนิต 3 ใช้กับเครื่องปรับอากาศ ชั้นที่ 5-6
คอนเดนซิ่งยูนิต 4 ใช้กับเครื่องปรับอากาศ ชั้นที่ 7-8
คอนเดนซิ่งยูนิต 5 ใช้กับเครื่องปรับอากาศ ชั้นที่ 9-10
คอนเดนซิ่งยูนิต 6 ใช้กับเครื่องปรับอากาศ ชั้นที่ 11-12
คอนเดนซิ่งยูนิต 7 ใช้กับเครื่องปรับอากาศ ชั้นที่ 13-14

พิกัดการทําความเย็น (บีทียูต่อชั่วโมง)
402,734
460,755
460,755
460,755
460,755
443,690
421,734
รวม

กําลังไฟฟ้ารวม (วัตต์)
32,890
39,733
39,860
39,979
39,800
37,899
35,228
265,389

ราคางานระบบปรับอากาศรวม (บาท)
1,916,370
1,990,200
2,142,140
2,090,780
2,067,240
2,006,250
1,953,820
14,166,800

3.4.2 EA P2 (บังคับ) ตามแบบก่อสร้างอาคารเดิมมีการเลือกใช้อุปกรณ์ที่ใช้พลังงานไฟฟ้าประสิทธิภาพสูง ประกอบด้วยระบบไฟฟ้าแสงสว่าง มีการเลือก
ออกแบบและเลือกใช้หลอดฟลูออเรสเซนต์ (T5) 28 วัตต์ หลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต์ (PL) 18 วัตต์ และหลอดคอมแพคแอลอีดี (LED) 11 วัตต์ (เฉพาะโถง
ชั้นที่ 1) ในส่วนของระบบปรับอากาศมีการเลือกใช้ระบบปรับอากาศแบบ VRF เมื่อทําการวิเคราะห์ค่าประสิทธิภาพพลังงานไฟฟ้าของอาคารตามแบบ จะได้
ค่าการใช้พลังงานรวมของอาคาร 347,290 กิโลวัตต์-ชั่วโมงต่อปี เมื่อนําค่ามาเปรียบเทียบกับอาคารอ้างอิง ซึ่งวิเคราะห์ค่าการใช้พลังงานรวมของอาคารได้
413,795 กิโลวัตต์-ชั่วโมงต่อปี จะสามารถลด การใช้พลังงานได้ 16.07 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งสูงกว่าค่าที่กําหนดในข้อบังคับนี้ ซึ่งกําหนดไว้ 10 เปอร์เซ็นต์สําหรับ
อาคารก่อสร้างใหม่ จึงผ่านข้อบังคับนี้
3.4.3 EA P3 (บังคับ) ตามแบบก่อสร้างอาคารเดิมได้มีการออกแบบและเลือกใช้เครื่องปรับอากาศแบบ VRF และใช้น้ํายาทําความเย็น R-410A ซึ่งเป็น
น้ํายาทําความเย็นที่ไม่มีสารคลอโรฟลูออโรคาร์บอน จึงผ่านข้อบังคับนี้
3.4.4 EA C1 (1-35 คะแนน) ข้อกําหนดนี้เป็นการทําคะแนนจากการลดการใช้พลังงานเพิ่มเติมจากข้อบังคับในเครดิต EA P2 ที่กําหนดให้อาคารที่ทําการ
ก่อสร้างใหม่ต้องลดการใช้พลังงานให้ได้ 10% จากผลการวิเคราะห์ค่าการใช้พลังงานรวมของอาคาร สามารถลดการใช้พลังงานได้ 16.07 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเทียบ
กับอาคารอ้างอิง (Baseline case) เทียบคะแนนได้ 3 คะแนน
3.4.5 EA C2 (1-7 คะแนน) มีการติดตั้งระบบโซล่าร์เซลล์ ขนาด 6.70 x 8.30 เมตร และขนาด 2.60 x 8.30 เมตร พื้นที่แผงระบบโซล่าร์รวม 77.19
ตารางเมตร สามารถผลิตไฟฟ้าได้ 16,800 กิโลวัตต์-ชั่วโมงต่อปี คิดเป็น 4.6 เปอร์เซ็นต์ของค่าการใช้พลังงานไฟฟ้ารวมของอาคาร เทียบคะแนนได้ 2 คะแนน
3.4.6 EA C3 (2 คะแนน) ไม่มีข้อกําหนดให้ดําเนินการจัดจ้างผู้รับผิดชอบในการทดสอบการใช้งานขั้นพื้นฐาน จึงไม่ได้คะแนนในเครดิตนี้
3.4.7 EA C4 (2 คะแนน) มีการเลือกใช้ระบบปรับอากาศแบบ VRF และไม่มีระบบทําความเย็นอื่นที่ต้องใช้น้ํายาทําความเย็น ในส่วนของระบบดับเพลิงมี
การเลือกใช้แบบหัวฉีดน้ํา โดยรวมของระบบปรับอากาศและระบบดับเพลิง ไม่มีการใช้สารคลอโรฟลูออโรคาร์บอน เทียบคะแนนได้ 2 คะแนน
3.4.8 EA C5 (3 คะแนน) มีการติดตั้งมิเตอร์วัดค่ากําลังไฟฟ้า แบบจานหมุน ที่ตู้ควบคุมไฟฟ้า ของระบบปรับอากาศทุกตัว ตู้ควบคุมไฟฟ้าระบบแสงสว่าง
ทุกตู้ และติดตั้งมิเตอร์แบบดิจิตอล ที่ตู้ควบคุมไฟฟ้าของระบบบําบัดน้ําเสีย และต้องดําเนินการจัดทําแผนงานการตรวจวัดและตรวจพิสูจน์ เพื่อประเมิน
สมรรถนะของระบบพลังงานของอาคารตามแนวทางที่กําหนดใน IPMVP ในระยะเวลา 10 เดือน หลังจากมีการเข้าใช้อาคาร เทียบคะแนน ได้ 3 คะแนน
3.4.9 EA C6 (2 คะแนน) ไม่มีข้อกําหนดเกี่ยวกับการทําสัญญาซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานทดแทน ไม่น้อยกว่า 35 เปอร์เซ็นต์ของความต้องการ
ใช้ไฟฟ้ารวมของอาคาร จึงไม่ได้คะแนนในเครดิตนี้
จากผลการวิเคราะห์คะแนนตามรูปแบบเดิมของอาคารปฏิบัติการเฉพาะทางและห้องเรียนรวม คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าพระนครเหนือ การทําคะแนนในหมวดพลังงานและบรรยากาศ สามารถทําคะแนนได้ 10 คะแนน จากคะแนนเต็ม 35 คะแนน โดยสรุปคะแนนตาม
ตารางที่ 5
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ตารางที่ 5 การวิเคราะห์คะแนนและการดําเนินการ ในหมวดพลังงานและบรรยากาศ กรณีตามแบบอาคารเดิม
หมวด
EA P1
EA P2
EA P3
EA C1
EA C2
EA C3
EA C4
EA C5
EA C6
รวม

เต็ม
บังคับ
บังคับ
บังคับ
19
7
2
2
3
2
35

ได้
ไม่ผา่ น
ผ่าน
ผ่าน
3
2
0
2
3
0

การดําเนินการตามแบบปรับปรุงอาคารที่เป็นไปตามเกณฑ์ LEED
ไม่มีการจัดจ้างผู้รับผิดชอบในการทดสอบการใช้งานขั้นพื้นฐาน (Commissioning Authority : CxA)
ออกแบบและเลือกใช้อุปกรณ์ที่มีการใช้พลังงานไฟฟ้าประสิทธิภาพสูง ค่าการใช้พลังงานที่ลดได้ 16.07%
ออกแบบและเลือกใช้เครื่องปรับอากาศแยกส่วน แบบ VRF ซึ่งใช้น้ํายาทําความเย็น R-410A (Non CFC)
ข้อกําหนดนี้เป็นการทําคะแนนเพิ่มเติมจากหัวข้อ EA P2 ซึ่งค่าการใช้พลังงานที่ลดได้ 16.07%
มีการติดตั้งระบบโซล่าร์เซลล์ผลิตไฟฟ้าได้ 16,800 กิโลวัตต์-ชั่วโมงต่อปี คิดเป็น 4.6 เปอร์เซ็นต์ของค่ากําลังไฟฟ้ารวมของอาคาร
ไม่มีการจัดจ้างผู้รับผิดชอบในการทดสอบการใช้งานขั้นพื้นฐาน (Commissioning Authority : CxA)
ออกแบบและเลือกใช้ระบบปรับอากาศที่ใช้น้ํายาทําความเย็นที่ไม่มีสาร CFC และใช้ระบบดับเพลิงแบบน้ํา
มีการติดตั้งมิเตอร์วัดค่ากําลังไฟฟ้า ในระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ระบบปรับอากาศ และระบบบําบัดน้ําเสียทุกตู้
ไม่มีการทําสัญญาซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน ไม่น้อยกว่า 35 เปอร์เซ็นต์

3.5 การวิเคราะห์ค่าพลังงานไฟฟ้าของระบบไฟฟ้าแสงสว่างตามแนวทางเลือก 2 แนวทาง และระบบปรับอากาศตามแนว
ทางเลือก 2 แนวทาง
พบว่าการทําคะแนนในหัวข้อเครดิต EA C1 optimize energy performance ตามรูปแบบอาคารเดิมสามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้าได้เพียง
16.07% และทําคะแนนได้เพียง 3 คะแนนเท่านั้น ผู้ศึกษาจึงได้ทําการแนะนําแนวทางการเลือกใช้อุปกรณ์ในงานระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ค่าพลังงานไฟฟ้าและ
ราคางานระบบไฟฟ้าแสงสว่างไว้ 2 แนวทาง และแนะนําแนวทางการเลือกใช้อุปกรณ์ในงานระบบปรับอากาศ ค่าพลังงานไฟฟ้าและราคางานระบบปรับอากาศ
ไว้ 2 แนวทาง เพื่อใช้เป็นแนวทางในการทําคะแนนในเครดิต EA C1

ตารางที่ 6 การเปรียบเทียบค่ากําลังไฟฟ้า ราคางานระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ทั้ง 3 กรณี
เลือกใช้หลอดไฟฟ้าตามแบบ (T5&PL) กรณีตามแบบ
ค่ากําลังไฟฟ้า (วัตต์)
ราคาระบบแสงสว่าง (บาท)

34,557

1,276,014

เปลี่ยนหลอดฟลูออเรสเซนต์ LED19 Watt กรณี 5.3.1
ค่ากําลังไฟฟ้า (วัตต์)
ราคาระบบแสงสว่าง (บาท)

24,870

4,647,800

เปลี่ยนเป็นหลอด LED ทั้งหมด กรณี 5.3.2
ค่ากําลังไฟฟ้า (วัตต์)
ราคาระบบแสงสว่าง (บาท)

23,480

5,678,670

ตารางที่ 7 การเปรียบเทียบค่ากําลังไฟฟ้า และราคางานระบบปรับอากาศทั้ง 3 กรณี
เลือกใช้ระบบปรับอากาศ VRF กรณีตามแบบ
ค่ากําลังไฟฟ้า (วัตต์)
ราคาระบบปรับอากาศ (บาท)

265,280

14,166,800

เปลี่ยนระบบปรับอากาศ Split type กรณี 5.3.3
ค่ากําลังไฟฟ้า (วัตต์)
ราคาระบบปรับอากาศ (บาท)

275,511

6,146,508

เปลี่ยนระบบปรับอากาศ Chiller กรณี 5.3.4
ค่ากําลังไฟฟ้า (วัตต์)
ราคาระบบปรับอากาศ (บาท)

309,281

10,781,329

3.6 แนวทางในการทําคะแนนและราคาในหมวดพลังงานและบรรยากาศ (Energy and atmosphere : EA) เพื่อทําคะแนนสูงสุด
3.6.1 แนวทางในการดําเนินการเพื่อให้ผ่านข้อบังคับและราคาในเครดิต EA P1 จากการสรุปแนวทางการดําเนินการตามแบบอาคารเดิมและคะแนนที่คาด
ว่าจะได้ในหมวดพลังงานและบรรยากาศ พบว่ายังไม่มีการดําเนินการในข้อบังคับ EA P1 (บังคับ) ดังนั้นจึงต้องดําเนินการเพิ่มเติมในข้อกําหนดนี้ โดยการจัด
จ้างผู้รับผิดชอบในการทดสอบการใช้งานขั้นพื้นฐาน เพื่อทําการทดสอบระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ ระบบระบายอากาศของอาคาร พร้อมจัดทํารายงานและ
คู่มือการใช้งานของระบบอาคารสําหรับส่งมอบให้ผู้ใช้อาคาร ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการจากข้อมูลค่าบริการ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง จํากัด ค่าบริการ
400,000 บาท จึงผ่านข้อบังคับนี้
3.6.2 แนวทางในการทําคะแนนและราคาในเครดิต EA C1 และเครดิต EA C2 เพื่อให้ได้คะแนนเต็มทั้งเครดิต EA C1 และเครดิต EA C2 จึงได้ทําการ
ปรับปรุงแบบระบบไฟฟ้าแสงสว่าง จากแบบอาคารเดิมที่มีการเลือกใช้หลอดฟลูออเรสเซนต์ (T5) 28 วัตต์ เปลี่ยนเป็นหลอดฟลูออเรสเซนต์ (LED) 19 วัตต์
และโคมดาวน์ไลท์หลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต์ (PL) 18 วัตต์ เปลี่ยนเป็นหลอดคอมแพคแอลอีดี (LED) 11 วัตต์ ราคางานเพิ่มขึ้น 3,371,786 บาท คิดเป็น
เปอร์เซ็นต์ที่เพิ่มขึ้น 264 เปอร์เซ็นต์ ในส่วนของระบบปรับอากาศจากแบบอาคารเดิมมีการออกแบบและเลือกใช้ระบบปรับอากาศแบบ VRF เปลีย่ นเป็นระบบ
ปรับอากาศแบบชิลเลอร์ ราคางานลดลง 3,385,471 บาท คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ที่ลดลง 23 เปอร์เซ็นต์ เมื่อทําการวิเคราะห์ค่าการใช้พลังงานรวมของอาคารได้
280,556 กิโลวัตต์-ชั่วโมงต่อปี ในส่วนของการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนแนะนําให้เพิ่มพื้นที่ติดตั้งโซลาร์เซลล์ ให้ได้พื้นที่ผลิตไฟฟ้ารวม 300 ตารางเมตร
เพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์รวม 65,561 กิโลวัตต์-ชั่วโมงต่อปี ราคางานเพิ่มขึ้น 19,504,000 บาท คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ที่เพิ่มขึ้น 290 เปอร์เซ็นต์ และ
เมื่อนําค่าพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโซลาร์เซลล์ไปหักลบกับค่าการใช้พลังงานรวมของอาคาร จะทําให้ค่าการใช้พลังงานรวมของอาคารลดลงเหลือ 214,995
กิโลวัตต์-ชั่วโมงต่อปี จะสามารถลดการใช้พลังงานได้ 48 เปอร์เซ็นต์ เทียบคะแนนได้ 19 คะแนน และค่าพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตจากโซลาร์เซลล์คิดเป็น 23
เปอร์เซ็นต์ของค่าการใช้พลังงานรวมของอาคาร เทียบคะแนนได้ 7 คะแนน ซึ่งเป็นการทําคะแนนเต็มในเครดิต EA C1 และเครดิต EA C2 ด้วย
3.6.3 แนวทางในการทําคะแนนและราคาในเครดิต EA C3 การดําเนินการในเครดิต EA C3 ต่อเนื่องกับข้อบังคับ EA P1 ที่ต้องจัดจ้างผู้รับผิดชอบในการ
ทดสอบการใช้งานขั้นพื้นฐาน ทําการทดสอบระบบอาคารพร้อมจัดทํารายงานและคู่มือการใช้งานของระบบอาคารหลังการเข้าใช้อาคาร พร้อมจัดทํารายงาน
ความผิดปกติของระบบอาคารที่ตรวจพบพร้อมแนวทางการแก้ไขปัญหา ค่าดําเนินการรวมอยู่ในข้อบังคับ EA P1 เทียบคะแนนได้ 2 คะแนน
3.6.4 แนวทางในการทําคะแนนและราคาในเครดิต EA C6 การทําคะแนนในเครดิตนี้ เจ้าของอาคารต้องทําสัญญาซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงาน
ทดแทนไม่น้อยกว่า 35 เปอร์เซ็นต์ของความต้องการใช้ไฟฟ้ารวมของอาคารเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี ซึ่งในประเทศไทยมีผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน
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น้อยรายและตั้งอยู่ในพื้นที่ต่างจังหวัด ซึ่งห่างไกลจากที่ตั้งของโครงการ อีกทั้งในประเทศไทยยังไม่มีระเบียบรองรับเกี่ยวกับการซื้อ-ขายไฟฟ้าโดยตรงกับผู้ผลิต
ไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน จากข้อจํากัดหลายประการจึงไม่สามารถทําคะแนนในเครดิตนี้ได้
จากแนวทางการทําคะแนนในหมวดพลังงานและบรรยากาศ เพื่อให้ได้คะแนนสูงสุด สามารถทําคะแนนได้ 33 คะแนน จากคะแนนเต็ม 35 คะแนน
ซึ่งการทําคะแนนเครดิต EA C6 จะขาดไป 2 คะแนน เนื่องจากไม่สามารถทําคะแนนในเครดิตนี้ได้ด้วยข้อจํากัดหลายประการดังที่กล่าวมาในข้อ 5.3.4 สรุป
การดําเนินการและคะแนนที่ได้ตามตารางที่ 8

ตารางที่ 8 การวิเคราะห์คะแนนและการดําเนินการ ในหมวดพลังงานและบรรยากาศ กรณีปรับปรุงแบบอาคาร
หมวด
EA P1
EA P2
EA P3
EA C1
EA C2
EA C3
EA C4
EA C5
EA C6
รวม

เต็ม
บังคับ
บังคับ
บังคับ
19
7
2
2
3
2
35

ได้
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
19
7
2
2
3
0
33

การดําเนินการตามแบบปรับปรุงอาคารที่เป็นไปตามเกณฑ์ LEED
จัดจ้างผู้รับผิดชอบในการทดสอบการใช้งานขั้นพื้นฐาน (Commissioning Authority : CxA)
ออกแบบและเลือกใช้อุปกรณ์ที่มีใช้พลังงานไฟฟ้า ประสิทธิภาพสูง ค่าการใช้พลังงานที่ลดได้ 48%
ออกแบบและเลือกใช้เครื่องปรับอากาศแบบชิลเลอร์ (Chiller) ที่ใช้น้ํายาทําความเย็น R-134A
ข้อกําหนดนี้เป็นการทําคะแนนเพิ่มเติมจากหัวข้อ EA P2 ค่าการใช้พลังงานที่ลดลงได้ 48%
มีการติดตั้งระบบโซล่าร์เซลล์ ผลิตไฟฟ้าได้ 65,561 กิโลวัตต์-ชั่วโมงต่อปี คิดเป็น 23 เปอร์เซ็นต์
มีการจัดจ้างผู้รับผิดชอบในการทดสอบการใช้งานขั้นพื้นฐาน (Commissioning Authority : CxA)
เลือกใช้ระบบปรับอากาศที่ใช้น้ํายาทําความเย็นที่ไม่มีสาร CFC และใช้ระบบดับเพลิงแบบหัวฉีดน้ํา
มีการติดตั้งมิเตอร์วัดค่ากําลังไฟฟ้าระบบแสงสว่าง ระบบปรับอากาศและระบบบําบัดน้ําเสียทุกตู้
ไม่สามารถดําเนินการทําสัญญาซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานทดแทนได้

4. สรุปผลการศึกษา
4.1 แนวทางการเลือกอุปกรณ์ในงานระบบปรับอากาศและระบบไฟฟ้าแสงสว่าง
จากการศึกษาพบว่าแนวทางการเลือกอุปกรณ์ในงานปรับอากาศและแสงสว่าง อาคารปฏิบัติการเฉพาะทางและห้องเรียนรวม คณะวิทยาศาสตร์
ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จึงแนะนําแนวทางการเลือกอุปกรณ์ดังนี้
4.1.1 หลอดฟลูออเรสเซนต์ (LED) 19 วัตต์
4.1.2 หลอดคอมแพคแอลอีดี (LED) 11 วัตต์
4.1.3 อุปกรณ์ตรวจจับการเคลื่อนไหว (Motion sensor)
4.1.4 อุปกรณ์ปิด-เปิด โคมไฟฟ้าด้วยแสง (Light sensor controller)
4.1.5 ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 65,561 กิโลวัตต์-ชั่วโมงต่อปี
4.1.6 ระบบปรับอากาศแบบชิลเลอร์ ค่าสัมประสิทธิ์สมรรถนะ 5.38

4.2 ราคางานที่เพิ่มขึ้นเพื่อทําคะแนนสูงสุด หมวดพลังงานและบรรยากาศ (Energy and atmosphere: EA)
จากการศึกษาพบว่าราคางานค่าก่อสร้างจะเพิ่มขึ้นจากการจ้างผู้รับผิดชอบในการทดสอบการใช้งานขั้นพื้นฐาน ราคางานเพิ่มขึ้น 400,000 บาท
จากการเปลี่ยนระบบไฟฟ้าแสงสว่างเป็นหลอดฟลูออเรสเซนต์ (LED) 19 วัตต์ และหลอดคอมแอลอีดี (LED) 11 วัตต์ ราคางานเพิ่มขึ้น 3,371,786 บาท
จากการเปลี่ยนระบบปรับอากาศแบบชิลเลอร์ ราคางานลดลง 3,385,471 บาท และจากการเพิ่มพื้นที่ติดตั้งโซลาร์เซลล์ ราคางานเพิ่มขึ้น 19,504,000
บาท รวมราคางานที่เพิ่มขึ้นรวม 19,890,315 บาท
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บทคัดย่อ
การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อจัดลําดับความสําคัญสําหรับโครงการก่อสร้างงานชลประทานขนาดกลางในความรับผิดชอบของสํานักงานก่อสร้าง
3 สํานักพัฒนาแหล่งน้ําขนาดกลาง กรมชลประทาน โดยใช้วิธีการวิเคราะห์เชิงลําดับชั้นซึ่งเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ และการตอบแบบสอบถามเปรียบเทียบ
เชิงคู่ของผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกโครงการก่อสร้างงานชลประทานขนาดกลางในความรับผิดชอบของสํานักงานก่อสร้าง 3 จํานวน 6 ราย ได้แก่
ผู้อํานวยการสํานักงานก่อสร้าง 3 หัวหน้ากลุ่มงานวิศวกรรม หัวหน้ากลุ่มงานก่อสร้าง 1-3 และผู้ควบคุมงาน เพื่อหาปัจจัยหลักพร้อมค่าน้ําหนักของแต่ละ
ปัจจัย และค่าน้ําหนักของแต่ละทางเลือก โดยใช้ข้อมูลโครงการ จํานวน 5 โครงการ ตามแผนงานของสํานักงานก่อสร้าง 3 เป็นตัวแปรศึกษาผลจากการวิจัย
พบว่า ผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินเลือกโครงการก่อสร้างงานชลประทานขนาดกลางในความรับผิดชอบของสํานักงานก่อสร้าง 3 ให้ระดับความสําคัญกับปัจจัย
ด้าน ความต้องการของราษฎร เป็นอันดับแรก คิดเป็นร้อยละ 67 สําหรับปัจจัยด้านพื้นที่ชลประทาน ด้านราคาค่าก่อสร้าง และด้านระยะเวลาก่อสร้าง มีระดับ
ความสําคัญคิดเป็นร้อยละ 18 10 และ 5 ตามลําดับ โดยการเปรียบเทียบโครงการตามแผนงานของสํานักงานก่อสร้าง 3 จํานวน 5 โครงการ ที่ใช้เป็น
กรณีศึกษา สําหรับจัดลําดับความสําคัญตามปัจจัยดังกล่าว สามารถนําผลที่ได้จากการจัดลําดับความสําคัญโครงการชลประทานขนาดกลางไปใช้เพื่อวางแผน
งานเตรียมความพร้อมของสํานักงานก่อสร้าง 3 ต่อไป
คําสําคัญ : การจัดลําดับความสําคัญ การวิเคราะห์เชิงลําดับชั้น การตัดสินใจ

Abstract
The project aimed to prioritize mid-scale irrigation projects under supervision of the construction projects 3 of mid-scale
projects royal irrigation department. Data collection methods included questionaires and indepth interviews of the 6 key informants or
project’s decision makers who were director of construction projects 3 office, head of engineering management group, head of
construction group 1 – 3, supervisor. Data from 5 mid-scale irrigation projects were also analyzed using the analysis of hierarchy process
to determine influential factors and their weights. The results have shown that key informants had prioritized and weight decision
making factors as following; the people’s needs (67%), irrigation area (18%), construction cost (10%), and duration of the construction
(5%). The other factors considered by decision makers were government policy, and the urgency of the problem. The project results
are useful for future planning of mid-scale irrigation projects.
Keywords: Prioritization, Analytic hierarchy process, Decision making

1. บทนํา
สํานักงานก่อสร้าง 3 สํานักพัฒนาแหล่งน้ําขนาดกลาง เป็นหน่วยงานหนึ่งในสังกัดกรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งมีหน้าที่
วางแผน ประสานงาน เตรียมความพร้อมโครงการชลประทานขนาดกลาง โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ํา โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
การเพิ่มประสิทธิภาพการชลประทาน และโครงการอื่นตามที่กรมฯ มอบหมาย โดยรับผิดชอบโครงการในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดพิษณุโลก จังหวัด
พิจิตร และจังหวัดนครสวรรค์ ตามแผนงานปี 2557 – 2566 จํานวนทั้งสิ้น 58 โครงการ ซึ่งประกอบด้วยโครงการในจังหวัดอุตรดิตถ์ จํานวน 11
โครงการ โครงการในจังหวัดพิษณุโลก จํานวน 25 โครงการ โครงการในจังหวัดพิจิตร จํานวน 8 โครงการ และโครงการในจังหวัดนครสวรรค์ จํานวน 14
โครงการ นับตั้งแต่ปัญหาอุทกภัยปี 2554 และปัญหาภัยแห้งที่เกิดขึ้นประจําทุกปี ทําให้งานชลประทานมีความสําคัญมาก ในการพัฒนาแหล่งน้ําตาม
ศักยภาพของลุ่มน้ําให้เพียงพอ และป้องกันความเสียหายอันเกิดจากน้ํา (กฎกระทรวง, 2554) แต่ด้วยจํานวนพื้นที่ชลประทานที่สามารถบริหารจัดการน้ํา
ได้มีประมาณ 29.78 ล้านไร่ จากพื้นที่เกษตรกรรมทั้งหมด 169 ล้านไร่ (รายงานประจําปี, 2555) ทําให้ไม่สามารถบริหารจัดการน้ําได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ จึงจําเป็นต้องเพิ่มพื้นที่ชลประทานเพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการน้ํา แต่เนื่องด้วยงบประมาณที่มีจํากัด ซึ่งรัฐบาลมีภาระต้องใช้จ่าย
หลายๆ ด้าน ดังนั้นในการใช้จ่ายงบประมาณลงทุนก่อสร้างโครงการชลประทานจะต้องให้เกิดประโยชน์สูงสุด การศึกษานี้จึงมีวัตถุประสงค์ที่จะพัฒนา
กระบวนการวิเคราะห์เพื่อช่วยในการตัดสินใจโดยจัดลําดับความสําคัญหรือความจําเป็นเร่งด่วน โดยคํานึงถึงปัจจัยต่างๆ ประกอบกัน ผลจากการศึกษานี้
สามารถใช้ในการวางแผนเตรียมความพร้อมสําหรับงานชลประทานขนาดกลางของสํานักงานก่อสร้าง 3 ต่อไป
วัตถุประสงค์ของการศึกษา
เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกโครงการชลประทานขนาดกลาง สําหรับจัดลําดับความสําคัญของโครงการชลประทานขนาด
กลาง สํานักงานก่อสร้าง 3 สํานักพัฒนาแหล่งน้ําขนาดกลาง
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
โครงการชลประทานสามารถจําแนกโดยขนาดความจุของอ่างเก็บน้ํา และขนาดของพื้นที่ชลประทาน ได้ 3 ประเภทหลัก คือโครงการ
ชลประทานขนาดใหญ่ มีความจุอ่างเก็บน้ําตั้งแต่ 100 ล้านลูกบาศก์เมตร ขึ้นไป และพื้นที่ชลประทานตั้งแต่ 80,000 ไร่ ขึ้นไป ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบ
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ของสํานักพัฒนาแหล่งน้ําขนาดใหญ่ โครงการชลประทานขนาดกลาง มีความจุอ่างเก็บน้ําระหว่าง 1-99 ล้านลูกบาศก์เมตร และพื้นที่ชลประทานตั้งแต่
3,000 – 80,000 ไร่ ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของสํานักพัฒนาแหล่งน้ําขนาดกลาง และสุดท้ายโครงการชลประทานขนาดเล็ก มีความจุอ่างเก็บน้ําน้อย
กว่า 1 ล้านลูกบาศก์เมตร และพื้นที่ชลประทานน้อยกว่า 3,000 ไร่ ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของโครงการก่อสร้าง สํานักชลประทานที่ 1 - 17 ในการ
ตัดสินใจประกอบด้วยปัจจัย การคัดเลือกต่างกัน เช่น ราคาค่าก่อสร้าง ปริมาณพื้นที่รับประโยชน์ ฯลฯ นอกจากนี้ ผู้ที่ตัดสินใจก็อาจไม่ใช่เพียงคนเดียว
แต่อาจประกอบไปด้วยบุคคลหลายคนซึ่งแต่ละคนก็ให้ความสําคัญหรือให้น้ําหนักในเกณฑ์แต่ละเกณฑ์แตกต่างกัน กระบวนการตัดสินใจมีความลึกซึ้ง
และซับซ้อนมากขึ้น ดังนั้น เพื่อให้สามารถตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นที่พอใจต่อทุกฝ่าย และเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานมากที่สุด จึง
จําเป็นต้องมีเครื่องมือมาช่วยในการตัดสินใจ เพื่อให้การตัดสินใจดังกล่าวมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นจําเป็นต้องใช้เทคนิคการตัดสินใจที่เรียกว่า “Analytic
hierarchy process หรือ AHP” เป็นเครื่องมือช่วยในการวิเคราะห์ดังกล่าว
กระบวนการลําดับชั้นเชิงวิเคราะห์เป็นกระบวนการที่ใช้ในการ “วัดค่าระดับ” ของการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
ให้ผลการตัดสินใจที่ถูกต้องตรงกับเป้าหมายของการตัดสินใจได้มากที่สุด กระบวนการที่ว่านี้ได้รับการคิดค้นเมื่อปลายทศวรรษที่ 1970 โดยศาสตราจารย์
Thomas Saaty แห่งมหาวิทยาลัยเพนซิลวาเนีย (วิฑูรย์, 2542)
เสมา (2554) ได้ศึกษาการจัดลําดับความสําคัญสําหรับซ่อมบํารุงปกติของทางหลวงชนบทในจังหวัดนนทบุรี โดยใช้วิธีวิเคราะห์เชิงลําดับ
ชั้นเพื่อระบุค่าน้ําหนักของปัจจัยและทางเลือก โดยการสัมภาษณ์ประกอบการทําแบบสอบถามผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการตัดสินใจซ่อมบํารุงทางหลวงชนบท
จํานวน 5 ราย ซึ่งข้อมูลการซ่อมบํารุงปกติของสายทางในจังหวัดนนทบุรีจํานวน 5 สาย ผลจากการวิจัยพบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซ่อมบํารุงปกติ
คือ 1) ปัจจัยเรื่องร้องเรียน 2) สภาพความเสียหาย 3) ค่าดัชนีความเรียบสากล 4)ความหนาแน่นของชุมชน 5) ปริมาณจราจร และ 6) สถานที่สําคัญใน
สายทาง โดยมีความสําคัญจากมากไปน้อยตามลําดับ แต่เมื่อเปรียบเทียบกับการตัดสินใจในการปฏิบัติจริงแล้วพบว่าการตัดสินไม่อาจเป็นไปตามปัจจัย
ดังกล่าว ในสถานการณ์เฉพาะ พลสามารถ (2551) ศึกษาการการวิเคราะห์ความสําคัญของปัจจัยที่ใช้ในการคัดเลือกระบบป้องกันดินพังโดยวิธี AHP โดย
ให้เจ้าของโครงการรวมกับบริษัทที่ปรึกษา , กลุ่มผู้รับเหมาหลักและกลุ่มผู้รับเหมาช่วง พิจารณาปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้ระบบป้องกันดินพัง พร้อมให้
ความสําคัญและค่าน้ําหนัก ผลจากการวิจัยพบว่าปัจจัยหลักที่สําคัญที่สุดได้แก่ 1) คุณภาพและผลกระทบด้านความปลอดภัย 2) ราคาของระบบป้องกัน
ดินพัง 3) ระยะเวลาที่ใช้ในการทํางาน และ 4) สภาพแวดล้อมในการทํางาน โดยมีค่าน้ําหนักความสําคัญจากมากไปหาน้อยตามลําดับ ทั้งนี้ยังได้ศึกษา
ปัจจัยย่อยที่มีความสําคัญ คือ 1) ความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับบริเวณข้างเคียง 2) ความสามารถในการป้องกันดินและน้ํา และ 3) ความคงทนถาวร
ในการป้องกันดินพังโดยมีค่าน้ําหนักมากไปหาน้อย ตามลําดับ
ไพบูลย์ (2550) ศึกษาเปรียบเทียบแนวทางในการคัดเลือกระบบผนังภายในสําหรับอาคารสูง โดยวิธี AHP โดยทําการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อ
การตัดสินใจเลือกระบบผนังภายในอาคารสูง และจัดลําดับความสําคัญของปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการเลือกระบบผนังภายใน ซึ่งใช้ความคิดเห็นของผู้
ลงทุน ผู้ออกแบบ และผู้ออกแบบตกแต่งภายใน ผลจากการวิจัยพบว่าปัจจัยที่สําคัญที่สุด โดยที่ผู้ลงทุนกับผู้ออกแบมีความคิดเห็นตรงกันคือ ความ
แข็งแรงของระบบผนัง แต่ผู้ออกแบบภายในให้ความสําคัญกับเรื่อง ราคา ต่อ ตรม. มากที่สุด สําหรับปัจจัยที่มีความคิดเห็นต่างกันมากที่สุด คือ 1) ราคา
ต่อ ตรม. 2) ความแข็งแรง และ 3) ความสามารถลดโครงสร้าง

2. วิธีการศึกษา
โดยใช้กระบวนการวิเคราะห์เชิงลําดับชั้น สําหรับเป็นแนวทางในการตัดสินใจของผู้บริหารในการวางแผนงานเตรียมความพร้อม ซึ่งมีขั้นตอน
หลัก ดังภาพที่ 1 ดังนี้
ศึกษาผลงานวิจัย ทฤษฎีต่างๆ และรวบรวมข้อมลทติยภมิที่เกี่ยวข้อง
การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกโครงการชลประทานขนาดกลาง โดยวิธีการสัมภาษณ์

คัดเลือกปัจจัย

การศึกษาเปรียบเทียบความสําคัญของปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกโครงการชลประทานขนาด
กลางของสํานักงานก่อสร้าง 3 และเปรียบเทียบทางเลือก โดยแบบสอบถามเปรียบเทียบเชิงคู่
วิเคราะห์ด้วยวิธีการวิเคราะห์เชิงลําดับชั้น (AHP)

CC ≥ 0.1

ตรวจสอบ
CC < 0.1
สรุปผลการวิเคราะห์ และใช้เป็นแนวทางในการวางแผนงาน
เตรียมความพร้อมของสํานักงานก่อสร้าง 3 สํานักพัฒนาแหล่งน้าํ ขนาดกลาง

ภาพที่ 1 ขั้นตอนการศึกษา
250
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ขั้นตอนในการศึกษาจะเริ่มต้นจากการศึกษาผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อรวบรวม วิธีการ และทฤษฎีต่างๆ รวมทั้งข้อมูลทุติยภูมิที่เกี่ยวข้อง เช่น
ข้อมูลโครงการตามแผนงานของสํานักงานก่อสร้าง 3 สํานักพัฒนาแหล่งน้ําขนาดกลาง และรายงานประจําปีกรมชลประทาน เป็นต้น และในส่วนขั้นตอนต่อไป
คือ การสัมภาษณ์ผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกโครงการชลประทานขนาดกลางของสํานักงานก่อสร้าง จํานวน 6 คน ได้แก่ ผู้อํานวยการสํานักงานก่อสร้าง
3, หัวหน้ากลุ่มงานวิศวกรรม, หัวหน้ากลุ่มงานก่อสร้าง 1-3 และผู้ควบคุมงาน เพื่อให้ทราบถึงปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกโครงการชลประทานขนาด
กลาง และจัดทําแบบสอบถามเปรียบเทียบปัจจัย/ทางเลือกเชิงคู่ ดังตารางที่ 1 โดยกําหนดเกณฑ์การให้น้ําหนักเพื่อใช้ในการตัดสินใจเลือกปัจจัย ดังตารางที่ 2
และสุดท้ายนําค่าที่ได้จากแบบสอบถามมาหาค่าเฉลี่ยเรขาคณิต เพื่อหาค่าน้ําหนักสําหรับจัดลําดับความสําคัญโครงการชลประทานขนาดกลางต่อไป

ตารางที่ 1 เปรียบเทียบเชิงคู่ สําหรับปัจจัยหลัก (Pair Wise Comparison Matrix of Main Criteria)
เกณฑ์
ปัจจัยที่ 1
ปัจจัยที่ 1
ปัจจัยที่ 1
ปัจจัยที่ 1
ปัจจัยที่ 2
ปัจจัยที่ 2
ปัจจัยที่ 2
ปัจจัยที่ 3
ปัจจัยที่ 3
ปัจจัยที่ 4

9

8

7

6

5

4

3

2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

เกณฑ์
ปัจจัยที่ 2
ปัจจัยที่ 3
ปัจจัยที่ 4
ปัจจัยที่ n
ปัจจัยที่ 3
ปัจจัยที่ 4
ปัจจัยที่ n
ปัจจัยที่ 4
ปัจจัยที่ n
ปัจจัยที่ n

ตารางที่ 2 สเกลของการเปรียบความสัมพันธ์ของลําดับ
ระดับความสําคัญ (Intensive Importance)
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ความหมาย (Definition)
เท่ากัน (Equally Preferred)
เท่ากันถึงปานกลาง (Equally to Moderately)
ปานกลาง (Moderate Preferred)
ปานกลางถึงค่อนข้างมาก (Moderately to Strongly)
ค่อนข้างมาก (Strongly Preferred)
ค่อนข้างมากถึงมากกว่า (Strongly to Very Strongly)
มากกว่า (Very Strongly to Extremely)
มากกว่าถึงมากทีส่ ุด (Very Strongly to Extremely)
มากที่สุด (Extremely Preferred)

3. ผลการศึกษา
การศึกษานี้ใช้วิธีสัมภาษณ์ผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกโครงการชลประทานขนาดกลางของสํานักงานก่อสร้าง 3 สํานักพัฒนาแหล่งน้ําขนาดกลาง
จํานวน 6 คน ได้แก่ ผู้อํานวยการสํานักงานก่อสร้าง 3 หัวหน้ากลุ่มงานวิศวกรรม หัวหน้ากลุ่มงานก่อสร้าง 1-3 และผู้ควบคุมงาน เพื่อให้ทราบถึงปัจจัยที่มีผลต่อ
การตัดสินใจเลือกโครงการชลประทานขนาดกลาง และคัดเลือกโครงการที่มีความสําคัญ จํานวน 5 โครงการ ได้แก่ โครงการอ่างเก็บน้ําห้วยพังงา โครงการอ่างเก็บ
น้ําน้ําปาด (ภูวังผา) โครงการอ่างเก็บน้ําห้วยน้ําลอก โครงการอ่างเก็บน้ําห้วยพริกขิง และอ่างเก็บน้ําคลองชมพู เพื่อจัดลําดับความสําคัญโครงการชลประทาน
ขนาดกลาง จะทําการเปรียบเทียบเชิงคู่ เพื่อระบุน้ําหนักแต่ละปัจจัยหลัก และน้ําหนักปัจจัยหลักแต่ละทางเลือก ซึ่งข้อมูลทั้ง 6 ชุด จะผ่านการตรวจสอบความ
สมเหตุสมผล แล้วจึงทําการวิเคราะห์โดยวิธีการวิเคราะห์เชิงลําดับชั้น เพื่อจัดเรียงลําดับความสําคัญ สามารถสรุปผลการวิเคราะห์ได้ดังนี้

3.1 ผลการสัมภาษณ์ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกโครงการชลประทานขนาดกลางของสํานักงานก่อสร้าง 3 มีจํานวน 4 ปัจจัย
ผลจากการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินเลือกโครงการชลประทานขนาดกลางของสํานักงานก่อสร้าง 3 จํานวน 6 คน ได้แก่ ผู้อํานวยการ
สํานักงานก่อสร้าง 3 หัวหน้ากลุ่มงานวิศวกรรม หัวหน้ากลุ่มงานก่อสร้าง 1-3 และผู้ควบคุมงาน พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกโครงการชลประทาน
ขนาดกลางของสํานักงานก่อสร้าง 3 โดยผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกโครงการชลประทานขนาดกลาง มีความคิดเห็นตรงกันคือ ปัจจัยด้านราคาค่าก่อสร้าง
ปัจจัยด้านพื้นที่ชลประทาน ปัจจัยด้านระยะเวลาก่อสร้าง และสุดท้ายปัจจัยด้านความต้องการของราษฎร
โดยปัจจัยทั้งหมดมาจากการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกโครงการชลประทานขนาดกลางของสํานักงานก่อสร้าง 3 จํานวน 6 คน
เพื่อให้ทราบถึงปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกโครงการชลประทานขนาดกลาง และหาค่าน้ําหนักของแต่ละปัจจัยโดยใช้แบบสอบถามการเปรียบเทียบเชิงคู่

3.2 การศึกษาเปรียบเทียบความสําคัญของปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกโครงการชลประทานขนาดกลางของสํานักงานก่อสร้าง 3
เมื่อวิเคราะห์ปัจจัยโดยกระบวนการวิเคราะห์เชิงลําดับชั้น (AHP) และตรวจสอบความสอดคล้องของข้อมูล (CC) แล้ว พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกโครงการชลประทานขนาดกลางของสํานักงานก่อสร้าง 3 สํานักพัฒนาแหล่งน้ําขนาดกลาง โดยผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกโครงการส่วนใหญ่จะ
ให้ความสําคัญกับปัจจัยด้านความต้องการของราษฎรถึงร้อยละ 67 และปัจจัยที่ให้ความสําคัญน้อยที่สุด คือ ปัจจัยด้านระยะเวลาก่อสร้าง เพียงร้อยละ 5 ดัง
ตารางที่ 3 โดยค่าตัวเลขต่างๆ ในตารางมีความหมาย ดังนี้
แถวทแยงมุมของตารางมีค่าเท่ากับ 1 เสมอ เนื่องจากเป็นการเปรียบเทียบปัจจัยด้านเดียวกันจึงทําให้มีความสําคัญเท่ากัน
แถวที่ 1 คอลัมน์ที่ 2 มีค่าเท่ากับ 0.47 (น้อยกว่า 1) หมายความว่าให้ความสําคัญกับปัจจัยด้านราคาค่าก่อสร้างน้อยกว่าปัจจัยด้านพื้นที่ชลประทาน
แถวที่ 1 คอลัมน์ที่ 3 มีค่าเท่ากับ 2.22 (มากกว่า 1) หมายความว่าให้ความสําคัญกับปัจจัยด้านพื้นที่ชลประทาน มากกว่าปัจจัยด้านระยะเวลาก่อสร้าง
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แถวที่ 3 คอลัมน์ที่ 2 มีค่าเท่ากับ 0.26 (น้อยกว่า 1) หมายความว่าให้ความสําคัญกับปัจจัยด้านระยะเวลาก่อสร้างน้อยกว่าปัจจัยด้านพื้นที่ชลประทาน
แถวที่ 3 คอลัมน์ที่ 5 มีค่าเท่ากับ 0.35 (ค่าเฉลี่ยเรขาคณิต) คือ
สําหรับคอลัมน์ที่ 6 ค่าเฉลี่ยน้ําหนักของแต่ละปัจจัย สามารถคํานวณได้จาก ค่าเฉลี่ยเรขาคณิตแต่ละปัจจัยหารด้วยผลรวมค่าเฉลี่ยเรขาคณิต

ตารางที่ 3 ค่าน้ําหนักความสําคัญของปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกโครงการชลประทานขนาดกลาง
ปัจจัยหลัก
ราคาค่าก่อสร้าง
พื้นที่ชลประทาน
ระยะเวลาก่อสร้าง
ความต้องการของราษฎร

ราคาค่าก่อสร้าง
1
2.13
0.45
7.74

พื้นที่ชลประทาน
0.47
1
0.26
5.08
รวม

ระยะเวลาก่อสร้าง
2.22
3.91
1
7.94

ความต้องการของราษฎร
0.13
0.20
0.13
1

ค่าเฉลี่ยเรขาคณิต
0.61
1.12
0.35
4.20
6.28

ค่าเฉลี่ยน้ําหนัก
0.10
0.18
0.05
0.67
1.00

3.3 การวิเคราะห์ทางเลือกโดยใช้วิธีการวิเคราะห์เชิงลําดับชั้น (AHP)
การวิเคราะห์ทางเลือกโดยพิจารณาปัจจัยในแต่ละด้านโดยวิธีการวิเคราะห์เชิงลําดับชั้น (AHP) พร้อมทั้งตรวจสอบความสอดคล้องของ
ข้อมูล (CC) แล้ว สามารถสรุปได้ดังนี้
1) การวิเคราะห์เชิงลําดับชั้น เมื่อพิจารณาปัจจัยด้านราคาค่าก่อสร้าง
เมื่อพิจารณาปัจจัย พบว่า โครงการอ่างเก็บน้ําห้วยน้ําลอกเป็นทางเลือกที่ผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกโครงการชลประทานขนาดกลาง
ของสํานักงานก่อสร้าง 3 สํานักพัฒนาแหล่งน้ําขนาดกลาง ให้ระดับความสําคัญมากที่สุดถึงร้อยละ 38 และทางเลือกที่มีระดับความรองลงมาคือ
โครงการอ่างเก็บน้ําห้วยพริกขิง โครงการอ่างเก็บน้ําห้วยพังงา และโครงการอ่างเก็บน้ําคลองชมพูร้อยละ 34, 15, 10 และ 3 ตามลําดับดังตารางที่ 4

ตารางที่ 4 ค่าน้ําหนัก เมื่อพิจารณาปัจจัยด้านราคาค่าก่อสร้าง
ทางเลือก
โครงการอ่างเก็บน้ําห้วยพังงา
โครงการอ่างเก็บน้ําน้ําปาด (ภูวังผา)
โครงการอ่างเก็บน้ําห้วยน้ําลอก
โครงการอ่างเก็บน้ําห้วยพริกขิง
โครงการอ่างเก็บน้ําคลองชมพู
รวม

ค่าเฉลี่ยเรขาคณิต
1.06
0.68
2.65
2.42
0.22
7.03

ค่าน้ําหนัก
0.15
0.10
0.38
0.34
0.03
1.00

2) การวิเคราะห์เชิงลําดับชั้น เมื่อพิจารณาปัจจัยด้านพื้นที่ชลประทาน
เมื่อพิจารณาปัจจัย พบว่า โครงการอ่างเก็บน้ําคลองชมพูเป็นทางเลือกที่ผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกโครงการชลประทานขนาดกลาง
ของสํานักงานก่อสร้าง 3 สํานักพัฒนาแหล่งน้ําขนาดกลาง ให้ระดับความสําคัญมากที่สุดถึงร้อยละ 56 และโครงการอ่างเก็บน้ําน้ําปาด (ภูวังผา) เป็น
ทางเลือกที่มีระดับความรองลงมา ระดับความสําคัญร้อยละ 14 สําหรับทางเลือกที่มีระดับความสําคัญน้อยที่สุดคือ อ่างเก็บน้ําห้วยพริกขิง ดังตารางที่ 5

ตารางที่ 5 ค่าน้ําหนัก เมื่อพิจารณาปัจจัยด้านพื้นที่ชลประทาน
ทางเลือก
โครงการอ่างเก็บน้ําห้วยพังงา
โครงการอ่างเก็บน้ําน้ําปาด (ภูวังผา)
โครงการอ่างเก็บน้ําห้วยน้ําลอก
โครงการอ่างเก็บน้ําห้วยพริกขิง
โครงการอ่างเก็บน้ําคลองชมพู
รวม

ค่าเฉลี่ยเรขาคณิต
0.55
1.93
0.75
0.28
4.43
7.94

ค่าน้ําหนัก
0.07
0.24
0.09
0.04
0.56
1.00

3) การวิเคราะห์เชิงลําดับชั้น เมื่อพิจารณาปัจจัยด้านระยะเวลาก่อสร้าง
เมื่อพิจารณาปัจจัย พบว่า โครงการอ่างเก็บน้ําห้วยน้ําลอกเป็นทางเลือกที่ผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกโครงการชลประทานขนาดกลางของ
สํานักงานก่อสร้าง 3 สํานักพัฒนาแหล่งน้ําขนาดกลาง ให้ระดับความสําคัญมากที่สุดถึงร้อยละ 38 และทางเลือกที่มีระดับความสําคัญเท่ากันอยู่ที่ร้อยละ 12
คือ โครงการอ่างเก็บน้ําห้วยพังงา และโครงการอ่างเก็บน้ําน้ําปาด (ภูวังผา) ดังตารางที่ 6

ตารางที่ 6 ค่าน้ําหนัก เมื่อพิจารณาปัจจัยด้านระยะเวลาก่อสร้าง
ทางเลือก
โครงการอ่างเก็บน้ําห้วยพังงา
โครงการอ่างเก็บน้ําน้ําปาด (ภูวังผา)
โครงการอ่างเก็บน้ําห้วยน้ําลอก
โครงการอ่างเก็บน้ําห้วยพริกขิง
โครงการอ่างเก็บน้ําคลองชมพู
รวม

ค่าเฉลี่ยเรขาคณิต
0.76
0.81
2.46
2.15
0.31
6.49

252

ค่าน้ําหนัก
0.12
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4) การวิเคราะห์เชิงลําดับชั้น เมื่อพิจารณาปัจจัยด้านความต้องการของราษฎร
เมื่อพิจารณาปัจจัย พบว่า โครงการอ่างเก็บน้ําน้ําปาด (ภูวังผา) และโครงการอ่างเก็บน้ําห้วยพังงา มีระดับความสําคัญใกล้เคียงกัน คือ
ร้อยละ 33 และ 30 ตามลําดับ ซึ่งโครงการอ่างเก็บน้ําห้วยพริกขิงเป็นทางเลือกที่มีระดับความสําคัญน้อยที่สุดคือ ร้อยละ 5 ดังตารางที่ 7

ตารางที่ 7 ค่าน้ําหนัก เมื่อพิจารณาปัจจัยด้านความต้องการของราษฎร
ทางเลือก
โครงการอ่างเก็บน้ําห้วยพังงา
โครงการอ่างเก็บน้ําน้ําปาด (ภูวังผา)
โครงการอ่างเก็บน้ําห้วยน้ําลอก
โครงการอ่างเก็บน้ําห้วยพริกขิง
โครงการอ่างเก็บน้ําคลองชมพู
รวม

ค่าเฉลี่ยเรขาคณิต
2.02
2.18
1.67
0.30
0.45
6.62

ค่าน้ําหนัก
0.30
0.33
0.25
0.05
0.07
1.00

5) การวิเคราะห์เชิงลําดับชั้น เมื่อพิจารณารวมทุกปัจจัย
เมื่อ พิ จ ารณารวมทุ ก ปั จ จัย พบว่า โครงการอ่ า งเก็ บ น้ํ า น้ํ า ปาด (ภู วั ง ผา) เป็ น ทางเลื อ กที่ ผู้มี ส่ว นร่ ว มในการตั ดสิ นใจเลื อกโครงการ
ชลประทานขนาดกลางของสํานักงานก่อสร้าง 3 ให้ระดับความสําคัญมากที่สุดถึงร้อยละ 28 ของทางเลือกทั้งหมด โดยโครงการอ่างเก็บน้ําห้วยน้ําลอกมี
ระดับความสําคัญรองลงมาคือ ร้อยละ 24.1 และโครงการอ่างเก็บน้ําห้วยพังงา โครงการอ่างเก็บน้ําคลองชมพู โครงการอ่างเก็บน้ําห้วยพริกขิง มีระดับ
ความสําคัญร้อยละ 23.5, 15.3 และ 9.1 ตามลําดับดังตารางที่ 8

ตารางที่ 8 ค่าน้ําหนักแต่ละทางเลือก เมื่อพิจารณารวมทุกปัจจัย
ทางเลือก
โครงการอ่างเก็บน้ําห้วยพังงา
โครงการอ่างเก็บน้ําน้าํ ปาด (ภูวงั ผา)
โครงการอ่างเก็บน้ําห้วยน้ําลอก
โครงการอ่างเก็บน้ําห้วยพริกขิง
โครงการอ่างเก็บน้ําคลองชมพู
รวม

ราคาค่าก่อสร้าง
0.15
0.10
0.38
0.34
0.03
1.00

พื้นที่ชลประทาน
0.07
0.24
0.09
0.04
0.56
1.00

ปัจจัย
ระยะเวลาก่อสร้าง
0.12
0.12
0.38
0.33
0.05
1.00

ความต้องการของราษฎร
0.30
0.33
0.25
0.05
0.07
1.00

ค่าน้ําหนัก
0.235
0.280
0.241
0.091
0.153
1.000

4. สรุปผลการศึกษา
จากการศึกษาโดยเปรียบเทียบ ความสําคัญของแต่ละปัจจัย ที่มีผลต่อการสินใจเลือกโครงการชลประทานขนาดกลางของสํานักงานก่อสร้าง 3
สํานักพัฒนาแหล่งน้ําขนาดกลาง กรมชลประทาน พบว่าผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกโครงการชลประทานขนาดกลางของสํานักงานก่อสร้าง 3 ให้ระดับ
ความสําคัญกับปัจจัยด้านความต้องการของราษฎรมากที่สุดถึงร้อยละ 67 และปัจจัยด้านระยะเวลาก่อสร้าง เป็นปัจจัยที่มีระดับความสําคัญน้อยที่สุดคือ ร้อย
ละ 5 และจากการศึกษาเปรียบเทียบ ความสําคัญของแต่ละทางเลือก ซึ่งในโครงการตามแผนงานของสํานักงานก่อสร้าง 3 จํานวน 5 โครงการ กําหนดเป็น
ทางเลือกเพื่อจัดลําดับความสําคัญ พบว่า โครงการอ่างเก็บน้ําน้ําปาด (ภูวังผา) เป็นทางเลือกที่ผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินเลือกโครงการชลประทานขนาดกลาง
ของสํานักงานก่อสร้าง 3 ให้ระดับความสําคัญเป็นลําดับแรกจึงสามารถนําผลที่ได้จากการจัดลําดับความสําคัญโครงการชลประทานขนาดกลางไปจัดทํา
แผนงานเตรียมความพร้อมสําหรับโครงการชลประทานขนาดกลางของสํานักงานก่อสร้าง 3 สํานักพัฒนาแหล่งน้ําขนาดกลาง ต่อไป นอกจากนี้ยังมีปัจจัย
ภายนอกที่มีผลต่อตัดสินใจเลือกโครงการชลประทานขนาดกลาง เช่น นโยบายของรัฐบาล ความต้องการในการแก้ไขปัญหาโดยด่วน เป็นต้น จึงอาจทําให้การ
จัดลําดับความสําคัญโครงการชลประทานขนาดกลางไม่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติงานจริง แต่เพื่อให้การจัดลําดับความสําคัญโครงการชลประทานขนาดกลางมี
ความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติงานจริง จึงควรศึกษาปัจจัยด้านอื่นๆ และศึกษาเปรียบเทียบระหว่างวิธีการจัดลําดับความสําคัญด้วยวิธีวิเคราะห์เชิงลําดับชั้น
กับแบบจําลองในการจัดลําดับความสําคัญของเทคนิคต่างๆ เพิ่มเติม
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เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, กรุงเทพฯ.
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ผลของอนุภาคนาโนเงินต่อสมบัติการดูดกลืนแสงของฟิล์มไททาเนียมไดออกไซด์
The Effect of Silver Nanoparticles on the Optical Absorption Properties
of the Titanium Dioxide Film
ชานุ โพธิพิทักษ์ จันทรัสจ์ วุฒิสัตย์วงศ์กุล และ สุขเกษม จารุวิจิตร์
Chanu Photiphitak, Jantharat Wutisatwongkul and Sukasem Jaruvijit
คณะวิทยาสาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
E-mail : chanu_pho@dusit.ac.th โทร. 081-7541346

บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้เตรียมอนุภาคนาโนเงินบนฟิล์มไททาเนียมไดออกไซด์ด้วยวิธีโฟโตรีดักชัน โดยการจุ่มฟิล์มไททาเนียมไดออกไซด์ในสารละลายซิล
เวอร์ไนเตรทความเข้มข้น 0.1 M และนําไปฉายแสงยูวีที่ความยาวคลื่น 256 นาโนเมตรเป็นเวลา 5, 10, 15, 20, 30, 60, 90, 120, 150, 180 และ 240
นาที ตามลําดับ จากนั้นศึกษาโครงสร้างจุลภาคพื้นผิวของฟิล์มไททาเนียมไดออกไซด์ที่เคลือบด้วยอนุภาคนาโนเงินด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน และ
ศึกษาสมบัติการดูดกลืนแสงของฟิล์มไททาเนียมไดออกไซด์ที่เคลือบอนุภาคนาโนเงิน พบว่าสเปกตรัมการดูดกลืนแสงของฟิล์มไททาเนียมไดออกไซด์เพิ่ม
ตามความยาวคลื่น (Red shift) และขนาดของอนุภาคนาโนเงิน
คําสําคัญ : อนุภาคนาโนเงิน เซอร์เฟส พลาสมอน เรโซแนนซ์

Abstract
In this research, the silver nanoparticles were prepared on titanium dioxide films by photoreduction method. The titanium
dioxide film was dipped in silver nitrate solution at the concentration of 0.1 M, and then were exposed to the UV light at wavelength of
254 nm for 5, 10, 15, 20, 30, 60, 90, 120, 150, 180, and 240 minutes, respectively. The surface morphology of titanium dioxide film, was
coated the silver nanoparticles, were investigated by scanning electron microscope (SEM). The optical absorption properties of titanium
dioxide films were measured by UV-vis spectophotometer. The result showed that the absorption spectrum of titanium dioxide films
increase as added the wavelength (red shift) and silver nanoparticles size increase.
Keywords: Silver nanoparticles, Surface plasmon resonance

1. บทนํา
อนุภาคนาโนเงินสามารถสร้างคลื่นเซอร์เฟซ พลาสมอน เรโซแนนซ์ได้ เมื่อแสงซึ่งเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าตกกระทบอนุภาคนาโนเงินและเกิดอันตร
กริยาระหว่างกัน ทําให้เกิดการโพลาไรเซชันของกลุ่มอิเล็กตรอนอิสระกับอนุภาคประจุบวกบนผิวหน้าของอนุภาคนาโนเงิน จากความแตกต่างของประจุที่เกิดขึ้น
บนอนุภาคนาโนเงินทําให้เกิดแรงคืนตัว ผลคืออิเล็กตรอนอิสระและประจุบวกสั่นสลับที่กันไปมาได้ ซึ่งการสั่นของอิเล็กตรอนดังกล่าวเรียกว่า ไดโพล พลาสมอน
เรโซแนนซ์ (S. Link, et al., 2000) ดังรูปที่1
คลื่นเซอร์เฟซ พลาสมอน เรโซแนนซ์พบว่าสามารถช่วยเพิ่มค่ารามาน สแกตเตอริ่ง (Raman scattering) ค่าการดูดกลืนแสง (Optical absorption)
และโฟโตลูมิเนสเซนต์(Photoluminescence)ของสีย้อมได้ ดังนั้น สามารถนําหลักการของเซอร์เฟซ พลาสมอน เรโซแนนซ์ไปปรับปรุงประสิทธิภาพของเซลล์
แสงอาทิตย์แบบสีย้อมไวแสง (Dye-sensitized solar cell) ได้ ดังรูปที่2 โดยนําอนุภาคนาโนเงินไปปรับปรุงสมบัติของฟิล์มไททาเนียมไดออกไซด์เพื่อเพิ่ม
สัมประสิทธิ์การดูดกลืนแสงของโมเลกุลสีย้อม (A. M. Glass, et al., 1980 and Z.Y. Zhu, et al., 1993 )

รูปที่ 1 การเกิดเซอร์เฟซ พลาสมอน เรโซแนนซ์ (S. Link, et al., 2000)
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รูปที่ 2 เซลล์แสงอาทิตย์แบบสีย้อมไวแสง (Dye-sensitized solar cell)

2. วิธีการทดลอง
อุปกรณ์สําหรับเตรียมฟิล์มไททาเนียมไดออกไซด์เคลือบอนุภาคนาโนเงิน ได้แก่ กระจกนําไฟฟ้า(Fluorine doped Tin oxide glass substrate,
FTO) ยี่ห้อ solaronix ขนาด 2×3 ซม. ดังรูปที่ 3 สารไททาเนียมไดออกไซด์เพรส (TiO2 paste) ยี่ห้อdyesol ดังรูปที่ 4, บล็อกสกรีนสําหรับสกรีนฟิล์มไททา
เนียมไดออกไซด์ (TiO2) ดังภาพที่ 5 และสารละลายซิลเวอร์ไนเตรท ความเข้มข้น 0.1 M ดังรูปที่6

รูปที่ 3 กระจกนําไฟฟ้า (FTO glass substrate)

รูปที่ 4 สารไททาเนียมไดออกไซด์เพรส

รูปที่ 5 บล็อกสกรีน

รูปที่ 6 สารละลายซิลเวอร์ไนเตรทความเข้มข้น 0.1

2.1 ทําความสะอาดกระจกFTO จากนั้นสกรีนTiO2 paste ด้วยบล็อกสกรีนบนกระจกFTOและนําไปเผาที่อุณหภูมิ 450 °C เป็นเวลา 30 นาที
2.2 ศึกษาขนาดของอนุภาคนาโนเงินกับการฉายแสงยูวีที่เวลา ได้แก่ 5, 10, 15, 20, 30, 60, 90, 120, 150, 180 และ 240 นาที ตามลําดับ โดย
เตรียมอนุภาคนาโนเงินบนแผ่นคาร์บอนเคลือบคอปเปอร์กริด
2.3 การเคลือบอนุภาคนาโนเงินบนฟิล์มไททาเนียมไดออกไซด์ โดยการจุ่มฟิล์มไททาเนียมไดออกไซด์ในสารละลายซิลเวอร์ไนเตรท ความเข้มข้น
0.1 M และนําไปฉายแสงยูวีที่เวลาต่างๆ
2.4 วัดค่าการดูดกลืนแสงของฟิล์มไททาเนียมไดออกไซด์ที่เคลือบอนุภาคนาโนเงิน (TiO2/Ag ) ด้วยเครื่องUV-vis spectrophotometer
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3. ผลการทดลองและวิจารณ์ผล
3.1 การวิเคราะห์อนุภาคนาโนเงินบนฟิล์มไททาเนียมไดออกไซด์
งานวิจัยนี้จึงได้เตรียมอนุภาคนาโนเงินบนแผ่นคาร์บอนเคลือบคอปเปอร์กริดก่อน โดยเปลี่ยนแปลงเวลาฉายยูวี ตั้งแต่ 5 - 240 นาที ซึ่ง
หลังการฉายแสงยูวีแล้ว ชิ้นงานได้เปลี่ยนเป็นสีน้ําตาล เนื่องจากเกิดปฏิกิริยา photo catalytic reductionของ Ag+ เป็น Ag (s) (Y. Ohko และ
คณะ, 2003) เมื่อพิจารณาจากภาพถ่ายTEMในรูป ที่ 7พบว่าอนุภาคนาโนเงินที่เ ตรีย มได้มีลัก ษณะเป็นทรงกลม กระจายตัว บนแผ่นคาร์บ อน
เคลือบคอปเปอร์กริด และขนาดอนุภาคโนเงินจะแปรผันตามเวลาการฉายแสงยูวีที่เวลา5, 10, 15, 20, 30, 60, 90, 120, 150, 180 และ 240
นาที ได้แก่ 3.66, 4.56, 5.39, 6.20, 6.93, 7.31, 11.07, 15.42, 19.12, 23.93, 27.51 และ 38.56 nm ตามลําดับ

รูปที่ 7 ภาพถ่าย TEM ของอนุภาคนาโนเงินบนแผ่นคอปเปอร์กริดที่เวลาฉายแสงUV ได้แก่ a) 5 นาที b) 10 นาที
c) 15 นาที d) 20 นาที e) 25 นาที f) 30 นาที g) 60 นาที h) 90 นาที และ i) 120 นาที

ขนาดอนุภาคเงิน(nm.)

ความสัมพันธระหวางเวลาการฉาย
แสงUVกับขนาดอนุภาคเงิน
25
20
15
10
5
0
0

50

100

150

เวลาการฉายแสงUV(min)

รูปที่ 8 ความสัมพันธ์ระหว่างเวลาการรีดิวซ์ Ag+ด้วยแสง UV กับขนาดของอนุภาคเงิน
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3.2 ผลของขนาดอนุภาคนาโนเงินต่อสเปกตรัมการดูดกลืนแสง
ฟิล์มTiO2ก่อนเคลือบและหลังเคลือบอนุภาคนาโนเงินขนาดตั้งแต่ 3.66 – 38.56 nm. พบว่าค่าการดูดกลืนแสงของฟิล์มไททาเนียมไดออกไซด์ที่
เคลือบอนุภาคนาโนเงินจะมีค่าเพิ่มขึ้น เมื่ออนุภาคนาโนเงินมีขนาดเพิ่มขึ้น (red- shift) เนื่องจากการเกิด surface plasmon resonance ของอนุภาค
นาโนเงิน ดังรูปที่ 9
TiO2

Optical absorption (%)

2
1.8

TiO2/Ag(3.66nm)

1.6

TiO2/Ag(4.56nm)

1.4

TiO2/Ag(5.39nm)

1.2

TiO2/Ag(6.20nm)

1

TiO2/Ag(6.93nm)

0.8

TiO2/Ag(7.31nm)

0.6

TiO2/Ag(11.07nm)

0.4

TiO2/Ag(15.42nm)

0.2

TiO2/Ag(19.12nm)

0

TiO2/Ag(23.93nm)
1

49 97 145 193 241 289 337 385 433 481
Wavelength (nm)

TiO2/Ag(27.51nm)
TiO2/Ag(38.56nm)

รูปที่ 9 สเปกตรัมการดูดกลืนแสงของฟิล์มไททาเนียมไดออกไซด์ที่เคลือบอนุภาคนาโนเงิน (TiO2/Ag) ขนาด3.66-38.56 nm
ในรูปที่ 10 แสดงสเปกตรัมการดูดกลืนแสงของฟิล์ม TiO2/Ag และ TiO2 ที่จุ่มในสีย้อมN719 (N719 dye molecule) พบว่า เมื่อเพิ่ม
ขนาดอนุภาคนาโนเงินจาก 3.66 nm - 38.56 nm. สเปกตรัมการดูดกลืนแสงจะเพิ่มขึ้นตามความยาวคลื่น (เกิดred-shift) ซึ่งเป็นผลจากsurface
plasmon resonance ที่ผิวของอนุภาคนาโนเงินช่วยเพิ่มสัมประสิทธิ์การดูดกลืนแสงให้กับโมเลกุลสีย้อม N719 (C. Wen, et al., 2000)
TiO2

Optical absorption(%)

1.4

TiO2/Ag(3.66nm)

1.2

TiO2/Ag(4.56nm)
TiO2/Ag(5.39nm)

1

TiO2/Ag(6.20nm)
0.8

TiO2Ag(6.93nm)

0.6

TiO2/Ag(7.31nm)
TiO2/Ag(11.07nm)

0.4

TiO2/Ag(15.42nm)
0.2

TiO2/Ag(19.12nm)

0

TiO2/Ag(23.93nm)
0

300

600

Wavelength(nm )

900

TiO2/Ag(27.51nm)
TiO2/Ag(38.56nm)

รูปที่ 10 สเปกตรัมการดูดกลืนแสงของฟิล์มไททาเนียมไดอกไซด์ที่เคลือบอนุภาคนาโนเงินและจุ่มในสีย้อม N719
(TiO2/Ag/N719) ขนาด 3.66-38.56 nm

4. สรุปผล
การเตรียมอนุภาคนาโนเงินบนฟิล์มไททาเนียมไดออกไซด์ด้วยวิธีโฟโตรีดักชันที่เวลาฉายแสงยูวี 5, 10, 15, 20, 30, 60, 90, 120, 150, 180 และ
240 นาที พบว่าขนาดอนุภาคนาโนเงิน ได้แก่ 3.66, 4.56, 5.39, 6.20, 6.93, 7.31, 11.07, 15.42, 19.12, 23.93, 27.51 และ 38.56 nm ตามลําดับ และค่า
การดูดกลืนแสงของฟิล์มไททาเนียมไดออกไซด์จะเพิ่มขึ้นตามขนาดอนุภาคนาโนเงิน เนื่องจากคลื่นเซอร์เฟส พลาสมอน เรโซแนนซ์
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แนวทางการพัฒนาอินเวอร์เตอร์สําหรับไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อใช้ในครัวเรือน
Development Inverters of the Solar Power is Used for in the House
ปพณ สะอาดยวง
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บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์ในการสร้างอินเวอร์เตอร์ชนิด 1 เฟส แรงดัน 220 โวลต์ 50 เฮิร์ต โดยวงจรที่สร้างขึ้นสามารถทํางานร่วมกับพลังงานไฟฟ้าที่
ผลิตได้จากแผงเซลล์แสงอาทิตย์ขนาด 280 วัตต์ ในการส่งผ่านกําลังไฟฟ้า โดยในขณะมีการจ่ายโหลดชนิดไฟฟ้ากระสลับในขณะที่หม้อแปลงไฟฟ้ามีการ
สร้างฟลักซ์แม่เหล็กไฟฟ้า (φm ) โดยวงจรกําลังโดยใช้เพาเวอร์ทรานซิสเตอร์แบบจานบันเบอร์ TIP122 ต่อแบบวงจรดาร์ลิงตัน ค่าอัตราขยายมีค่า
เท่ากับ ( βT = β1 ⋅ β 2 ) ค่าดิวตี้ไซเคิ้ลที่ 50 เปอร์เซนต์ การออกแบบวงจรควบคุมและวงจรกําลังให้มีความเหมาะสมกับสภาพการใช้งานคือ อุปกรณ์
ในวงจรสามารถใช้งานจ่ายโหลดได้จริงหาซื้อได้ง่ายและราคาถูก จากการทดสอบทั้งระบบขณะแผงเซลล์แสงอาทิตย์ รับแสงแดดและเปลี่ยนเป็น
แรงดันไฟตรง 12 โวลต์และขณะมีการชาร์จประจุเข้าแบตเตอรี่ขนาด 125 แอมแปร์/ชั่วโมง โดยทําการต่อแบบอนุกรมแรงดันที่ขั้วเท่ากับ 24 โวลต์ ขณะ
จ่ายโหลดทางด้านไฟตรงและด้านไฟสลับ แล้วทําการบันทึกสัญญาณกระแสไฟฟ้าและสัญญาณแรงดันไฟฟ้า โดยเริ่มทําการจ่าโหลดที่ 100 วัตต์ และจ่าย
โหลดเพิ่มขึ้นจนถึงโหลดเต็มพิกัด หรือที่ 1 Kw. โดยอินเวอร์เตอร์ที่สร้างขึ้น สามารถทํางานได้ตามปกติ
คําสําคัญ : พลังงานแสงอาทิตย์ อินเวอร์เตอร์ชนิด 1 เฟส เพาเวอร์ทรานซิสเตอร์

Abstract
The purpose of building single phase inverter. ac voltage 220 Volt 50 Hz. The power circuits to can work with electricity
produced from solar panel 280 watts. The power flow to AC load and the transformers are induced electromagnetic flux. (φm ) and the
power circuit are using power transistors. Number TIP122 metal and the connecting are Darlington Circuits. The gain of the voltage
equal βT = β1 ⋅ β 2 and duty cycle of the voltage out-put to ac load equal fifty percent. by design have the suitability and usability for
the useded to the buy easy and low prices. Form the testing controller single phase inverter at solar panel it generate electrical power
in dc voltage equal 12 volts. and electric charging and storage to battery side 125 Ampere by connecting series circuits it voltage
equal 24 Volt. While supplying to dc loaded and ac loaded to doing recording currents waveform and voltages waveform by starting
100 watt and full-loaded 1 Kw. can working is normally.
Keywords : Solar power, Single phase inverter, Power transistor

1. บทนํา
ปัจจุบันพื้นที่ป่าหนองช้างนอน ตั้งอยู่ที่ ต .วังเพลิง อ .โคกสําโรง จ .ลพบุรี พื้นที่ดังกล่าวนี้ถือได้ว่ามีประวัติศาสตร์เรื่องเล่ามาว่า ในสมัยสมเด็จ
พระนารายณ์มหาราช ซึ่งมีตํานานเล่าขานต่อๆ กันมา เมื่อปี 2309 สมเด็จพระนารายณ์ทรงตั้งเมืองลพบุรีเป็นราชธานี ด้วยความที่พระองค์ทรงโปรดกีฬา
คล้องช้างเป็นอย่างยิ่ง โดยเสด็จพระราชดําเนินจากเมืองลพบุรีผ่าน อําเภอโคกสําโรง เสด็จพักค้างคืนที่วัดราชบรรทม และไปคล้องช้างที่หนองช้างนอน
จากหลักฐานทางโบราณคดีพบว่ามีถ้วยชาม เครื่องปั้นดินเผา บ่อน้ําขนาดใหญ่ มีหินก้อนอยู่ทั่วบริเวณ ในพื้นที่บริเวณนี้หลังจากเสร็จสิ้นการคล้องช้างเพื่อ
ทําศึกป้องกันเมืองลพบุรีจากข้าศึกแล้ว จึงพบว่ามีช้างตายเป็นจํานวนมากในบริเวณป่าหนองช้างนอนมีพื้นที่กว้างขวางประมาณ 12,000 ไร่ พื้นที่ในเขตนี้
เป็นที่ราบในหุบเขาและบนเขา มี แหล่ งน้ํากระจายทั้งภายในหุบเขาและบริ เวณรอบๆ ป่ า ทําให้ สัตว์ป่าและราษฎรได้ อาศั ยบริโภคและยังใช้สําหรั บ
การเกษตรของคนในชุมชนอีกด้วย เอกลักษณ์ของป่าหนองช้างนอนคือ มีพรรณไม้มีค่าจํานวนมากมายหลายชนิดได้แก่ กฤษณา จันทร์หอม กันเกรา
เถาวัลย์เปรียง คนฑา หนอนตายหยาก นมสวรรค์ กระบือ กําลังช้างสาร ฯลฯ
ศักยภาพการผลิตกระแสไฟฟ้า จากพลังงานแสงอาทิตย์ของจังหวัดลพบุรี (กระทรวงพลังงาน, 2554) ปี 2551 ค่าความเข้มของแสงอาทิตย์ของจังหวัด
ลพบุรี โดยเฉลี่ย อยู่ที่ 18.20 MJ/m2 Day ซึ่งค่าที่มีผลต่อการประเมินศักยภาพคือ พื้นที่ในการประเมิน และจากข้อมูลรายงานสถิติจังหวัด พื้นที่ที่สามารถใช้
คิดเป็นศักยภาพพลังงานจากแสงอาทิตย์เท่ากับ 309,729.44 ktoe จะเห็นได้ว่าศักยภาพพลังงานแสงอาทิตย์ในปี 2551 เพิ่มขึ้นจากปี 2550 เนื่องมาจากพื้นที่
เกษตรกรรมในจังหวัดลพบุรีลดลง 55,755.00 ไร่ เป็นโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก กําลังการผลิตขนาด 84 เมกะวัตต์ ปลายปี พ.ศ. 2554
ตั้งอยู่ที่ ต.วังเพลิง อ.โคกสําโรง จ.ลพบุรี เพื่อที่จะนําศักยภาพของพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ และเป็นประโยชน์กับชาวบ้านที่อาศัยบริเวณ
ป่าหนองช้างนอนที่อยู่ห่างไกลจากชุมชน และสายส่งการแส่วนภูมิภาค ดังนั้นจึงควรมีการจัดการสร้างวงจรอิเล็กทรอนิกส์กําลังและระบบควบคุม ในการนํา
พลังงานไฟฟ้าที่ได้จากเซลล์แสงอาทิตย์ในราคาที่ถูก สําหรับนําไปใช้ในครัวเรือนและเป็นต้นแบบให้กับชุมชนบ้านหนองช้างนอน ที่สายส่งการไฟฟ้าเข้าไปไม่ถึง
และเป็นต้นแบบให้กับชุมชนหนองช้างนอน และเป็นแหล่งเรียนรู้ โดยวัตถุประสงค์ในการสร้างอินเวอร์เตอร์ชนิด 1 เฟส แรงดัน 220 โวลต์ 50 เฮิร์ต โดยการ
ออกแบบวงจรควบคุมและวงจรกําลังให้มีความเหมาะสมกับสภาพการใช้งานคือ อุปกรณ์ในวงจรสามารถใช้งานจ่ายโหลดได้จริงหาซื้อได้ง่ายและราคาถูก
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2. วิธีการศึกษา

1. คํานวณหากระแสโหลดทางด้านไฟสลับในแต่ละห้อง มีดังนี้
ห้องนอน
1.หลอดฟูออเรสเซนต์ 40 วัตต์ กระแสหลอดละ 0.43 แอมแปร์
2. เต้ารับ 2 จุด กําหนดให้จุดละ 180 VA.
รวม VA. ทั้งหมด = 2x180 = 360 VA.
36 0V A
คํานวณกระแส
I =
= 1 .6 4 A
22 0V

รวมกระแสทั้งหมด = 0.43+1.64= 2.07 Amp.
ห้องครัว

1.หลอดฟูออเรสเซนต์ 20 วัตต์ กระแสหลอดละ 0.082 แอมแปร์
2. เต้ารับ 1 จุด กําหนดให้จุดละ 180 VA.
คํานวณกระแส
180VA
I=

220V

= 0.82 A

รวมกระแสทั้งหมด = 0.82+0.082 = 0.902 Amp.
ห้องนัง่ เล่น

1.หลอดตะเกียบ 15 วัตต์ จํานวน 2 หลอด = 30 วัตต์

หากระแส
คํานวณกระแส

I=

30W
= 0.136 A
220V

2. เต้ารับ 2 จุด กําหนดให้จุดละ 180 VA.
รวม VA. ทั้งหมด = 2x180 = 360 VA.
คํานวณกระแส
360VA
I=

220V

= 1.64 A

3. ทีวีสี 14 นิ้ว ใช้กําลังงานไฟฟ้า 65 วัตต์
คํานวณกระแส
65W
I=

220V

= 0.295 A

4. Note Book 14 นิ้วใช้กําลังงานไฟฟ้า 330 วัตต์
คํานวณกระแส
330W
I=

220V

= 1.5 A

รวมกระแสทั้งหมด = 0.136A+1.64A+0.295A+1.5A = 3.57 A.
ไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณรอบบ้าน
1. หลอดตะเกียบ 15 วัตต์ จํานวน 6 หลอด = 90 วัตต์
คํานวณกระแส
90W
I=

220V

= 0.41A

คิดเป็นกระแสไฟฟ้ารวมทั้งหมดจะได้ 2.07A.+ 0.902 A.+ 3.57 A.+ 0.14A= 6.68 A.
การคิดอัตราการจ่ายค่ากระแสไฟฟ้า/ชั่วโมง คิดภาระโหลดเต็มพิกัด 6.68 A. ใช้พลังงานไฟฟ้าไป 1.47 หน่วย คิดอัตราค่าไฟฟ้าหน่วยละ 3 บาท
จะต้องเสียอัตราค่าไฟฟ้าชั่วโมงละ 4.40 บาท/ชั่วโมง สูตรการคิดอัตราค่าไฟฟ้า
I =(

6.68 A × 220V
) × 1hrs. × 3bath = 4.40bath / hrs
1000

การคํานวณระยะเวลา การจ่ายพลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ เป็นกําลังงานไฟฟ้ากระแสตรง (Pdc) ในงานวิจัยนี้ เลือกใช้แบตเตอรี่แพคขนาด 120
Amp./hrs. จํานวน 4 ลูก (4*120 Amp/hours=480 Amp/hours) การคํานวณหาระยะเวลาการจ่ายกําลังงานไฟฟ้าทางด้านเอซี (Pac) หรือกําลังงาน
ที่ออกจากชุดอินเวอร์เตอร์ (กรณีคิดค่า Loss=0) 482 Amp/hours/6.68 = 72 hours. หรือประมาณ 3 วัน
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2. ศึกษาการทํางานของไอซี CD4047 (Ekpenyong, et la., 2012) สร้างสัญญาณขับ เหตุผลที่เลือกใช้ไอซีเบอร์นี้เพราะในขณะที่ไฟเลื้องที่ขา
Vcc สามารถที่จะทํางานแรงดันระหว่าง 3-15 โวลต์ ได้ ตัวอย่างการคํานวณออกแบบเพาเวอร์ทรานซิสเตอร์เบอร์ TIP122 วิธีการคํานวณหากระผ่าน
ขาเบส TIP122 มีหน้าที่ขยายสัญญาณกระแส
Ib =

Vb
5 .6 6V
=
= 2 .2 6 m A
Rb
2 .5 k Ω

สูตรการคํานวณหาอัตราขยาย (Gain)
I
β= c
Ib
การคํานวณหาแรงดันตกคร่อมระหว่างขา Base กับขา Emitter ทรานซิสเตอร์ต่อแบบดาลิงตัน
VBE = VBE1 + VBE 2
สูตรการคํานวณหาอัตราขยายทรานซิสเตอร์ต่อแบบดาลิงตัน
β Darlington = β1 × β 2
จากภาพที่ 1 แสดงบล็อคไดอะแกรมการสร้างสัญญาณขับสวิทช์ด้านบน และด้านล่าง โดยใช้เพาเวอร์ทรานซิสเตอร์กําลังเบอร์ TIP122 (Q1)
และสวิทช์ตัวล่าง (lower switching) TIP122 (Q2) โดยการต่อแบบดาร์ลิงตัน จะได้ค่าอัตราขยาย (gain) β Darlington = β1 × β 2 โดยใช้สัญญาณขับ
จากไอซี 4047 เป็นตัวสร้างสัญญาณขับที่ขาเบสของเพาเวอร์ทรานซิสเตอร์กําลังเบอร์ TIP122 โดยเป็นสัญญาณแบบสแควร์ โดยกลับเฟสกัน 180 องศา
และใช้หม้อแปลงขนาด 300 วัตต์ พิกัด 12/220 โวลต์ ในการจ่ายโหลดด้านไฟสลับ

ภาพที่ 1 บล็อคไดอะแกรมการทํางานของระบบทั้งหมด
จากภาพที่ 2 วงจรควบคุมการทํางานทั้งระบบ โดยเมื่อจ่ายไฟเข้าเครื่องโดยกดสวิทช์ S1 แรงดันไฟบวก 12 โวลต์ ไหลผ่านฟิวส์ (F1) ทนพิกัด
กระแส 15 แอมแปร์ กระแสไหลเข้าสู่เซ็นเตอร์แท็ปของหม้อแปลงด้านปฐมภูมิและออกทางขดลวดทุติยภูมิ 220 โวลต์ ในขณะการจ่ายไฟบวก 12 โวลต์ ที่
จ่ายเข้าที่เซ็นเตอร์แท็ปของหม้อแปลงไฟฟ้าแบบแปลงแรงดันขึ้นชนิดเซ็นเตอร์แทป โดยขณะจ่ายไฟเข้าวงจรจะต้องทําการเช็คขั้วให้ถูกต้อง เพราะถ้าต่อไม่
ถูกต้องกระแสจะไหลในทิศทางตรงกันข้ามจะทําให้กระแสไหลผ่านไดโอด 1N5401 เสมือนลัดวงจรทําให้ฟิวส์ขาด แบตเตอรี่ร้อนตั้งแต่เริ่มต้น ไดโอด D1
นอกจากป้องกันการจ่ายไฟผิดขั้ว หน้าที่หลักคือ ป้องกันการเกิดสไปค์หรือทรานส์เชี้ยนในของระบบสวิตช์ เมื่อทํางานร่วมกับขดลวดย่อมมีโอกาสทําให้เกิด
แรงดันย้อนกลับที่มาจากการยุบตัว ของหม้อแปลงกลายเป็นไฟสูงไปทําให้ทรานซิสเตอร์เอาต์พุตร้อนมากขึ้นจากนั้นแรงดันไฟ 12 โวลต์ ทิศทางกระแสจะ
ไหลผ่านค่าความต้านทาน R1 และไดโอดไปจ่ายไฟเลี้ยงให้ IC1 โดยมีซีเนอร์ไดโอด ZD1 รักษาแรงดันไฟหลังผ่าน R1 และ D1 ให้อยู่คงที่ 9.1โวลต์ โดยมี
C2 ค่า 220 uF เป็นอุปกรณ์ดีคัปปลิ้ง เพื่อจ่ายให้กับขา 14 ของ IC1 ซึ่งเป็นขารับไฟเลี้ยงวงจร (มีขา 7เป็นขาต่อลงกราวด์) การนั้น IC1 จะเริ่มต้นการผลิต
ความถี่ 100 Hz และมี VR1 เป็นตัวต้านทานแบบปรับค่าได้มีหน้าที่ปรับความถี่ สามารถตรวจสอบความถี่ได้จากการวัดที่ขา 13 จากนั้นจึงส่งเข้าสู่วงจรหาร
สองโดยการส่งออกขา 10 และขา 11 เพื่อส่งให้เพาเวอร์ทรานซิสเตอร์ Q1 และ Q2 เป็นทรานซิสเตอร์ที่ต่อแบบดาลิงตัน ทําให้มีกําลังมากมีค่าอัตราการ
ขยายของกระแสที่จะขับเพาเวอร์ทรานซิสเตอร์ ด้านบนและด้านล่างจํานวนอย่างละ 4 ชุด โดยใช้เบอร์ TIP122 เป็นชนิด NPN ที่ผลิตแบบเดียวกับ
ทรานซิสเตอร์เบอร์ใหญ่ คือผลิตด้วยวิธีเอ็กซ์พิเชี่ยลทําให้ใช้งานยาวนาน TIP122 ทนแรงดันสูงสุด 100 โวลต์ สามารถทนพิกัดกระแสสูงสุด 5 แอมแปร์
จากภาพที่ 3 แสดงเครื่องต้นแบบอินเวอร์เตอร์ที่สร้างขึ้นพิกัด 1 กิโลวัตต์
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ภาพที่ 2 ทิศทางการไหลของกระแสขณะอินเวอร์เตอร์ทํางาน

ภาพที่ 3 อินเวอร์เตอร์ที่สร้างขึ้น
จากภาพที่ 4 ไดอะแกรมทางไฟฟ้า (Single line diagram) ในการทดสอบการจ่ายโหลดกับอินเวอร์เตอร์เครื่องต้นแบบที่สร้างขึ้นพิกัด 1 กิโลวัตต์
ประกอบด้วยหลอดไฟแสงสว่าง คอมพิวเตอร์โน๊ตบุคยี่ห้อ Asus 330 วัตต์ และทดสอบจ่ายโหลดกับหลอดไฟแสงสว่าง 100 วัตต์จนถึงภาระโหลดเต็มพิกัดที่ 1
กิโลวัตต์

ภาพที่ 4 ไดอะแกรมภาระโหลดทางไฟฟ้า 1 กิโลวัตต์
261

การประชุมสัมมนาทางวิชาการ มทร.ตะวันออก มรภ.กลุ่มศรีอยุธยา และราชนครินทร์วิชาการและวิจัย

วันที่ 14-16 พฤษภาคม 2557

3. ผลการวิจัย
จากภาพที่ 5 เป็นสัญญาณขับเอาต์พุตจากขา 10 และ 11 จากไอซี CD4047B ในการขับเพาเวอร์ทรานซิสเตอร์ TIP122 ชุดบน (Upper) กําหนดเป็น
สัญญาณอ้างอิง Q1 และสัญญาณอ้างอิง Q2 (Lower) เป็นสัญญาณขับของเพาเวอร์ทรานซิสเตอร์ชุดล่าง

ภาพที่ 5 สัญญาณสแควร์พัลส์สําหรับขับชุดทรานซิสเตอร์ดาลิงตันสําหรับเพาเวอร์ทรานซิสเตอร์ชุดบนและชุดล่าง

Vs

Is

CH 1 : V S = 195.6Vrms ; (100V / div )
CH 2 : is = 0.51 A

ภาพที่ 6 สัญญาณกระแสและแรงดันขณะจ่ายโหลด 100 วัตต์

C H 1 = 195.6V rm s ; (100V / div )
C H 2 : i s = 1.02 A

ภาพที่ 7 สัญญาณกระแสและแรงดันขณะจ่ายโหลด 200 วัตต์
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CH 1 = 152.7Vrms;(100V / div )
CH 2 : is = 3.27 A

ภาพที่ 8 สัญญาณกระแสและแรงดันขณะจ่ายโหลด 500 วัตต์ (หลอดไฟแสงสว่าง)

CH 1 = 152.7Vrms; (100V / div )
CH 2 : is = 4.91A

ภาพที่ 9 สัญญาณกระแสและแรงดันขณะจ่ายโหลด 750 วัตต์

CH 1 = 152.7Vrms; (100V / div )
CH 2 : is = 6.55 A

ภาพที่ 10 สัญญาณกระแสและแรงดันขณะจ่ายโหลด 1000 วัตต์
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ตารางที่ 1 ผลของกระแสและแรงดันทางด้านเอาต์พุตในขณะทําการจ่ายโหลด
Load(w.)
100
200
500
750
1000

V(rms)
195.6
195.6
152.7
152.7
152.7

I(amp)
0.51
1.02
3.27
4.91
6.55

comment
หลอดอินแคนเดสเซนต์
หลอดอินแคนเดสเซนต์
สว่านไฟฟ้า
กาต้มน้ําไฟฟ้า
กาต้มน้ําไฟฟ้า 750 วัตต์+หลอดอินแคนเดสเซนต์ 250 วัตต์

ภาพที่ 11 กราฟความสัมพันธ์ระหว่างพิกัดโหลดกับแรงดันไฟฟ้า

10
8

Load(w.)

6

I(amp)

4
2
0
1

2

3

4

5

ภาพที่ 12 กราฟความสัมพันธ์ระหว่างพิกัดโหลด(pu.)/กระแสโหลด (Amp.)

4. สรุปผล
จากการทดสอบการจ่ายโหลดที่พิกัดโหลดต่ําสุด 100 วัตต์ จนถึงฟูลโหลด 1000 วัตต์ ระบบยังสามารถทํางานได้ปกติ โดยจะเห็นได้ว่ามุมเฟสระหว่าง
แรงดันเอซีกับกระแสเอซีทางด้านโหลด จะอินเฟสกันส่งผลให้ค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์ของระบบเข้าใกล้หนึ่งหรือเกือบเท่ากับหนึ่งซึ่งเป็นข้อดี หรือความหมาย
โหลดที่ใช้ในระบบเป็นเชิงเส้น (Linear load) หรือเป็นโหลดชนิดตัวต้านทาน ในการออกแบบสร้างวงจรอินเวอร์เตอร์ จากงานวิจัยนี้ข้อดีของไอซี IC CD4047
ในการสร้างสัญญาณพัลส์ให้กับขาเบสของทรานซิสเตอร์ Q1 และ Q2 นั้น และออกแบบวงจรขยายกับทรานซิสเตอร์ต่อแบบดาร์ลิงตัน จากวงจรแบบนี้มีข้อดี
คือ ไม่ต้องใช้อินดักเตอร์เพื่อบูสแรงดัน, ไม่ต้องคาปาซิเตอร์ขนาดใหญ่เพื่อบูสแรงดันตรงดีซีลิ้งค์ แต่ข้อเสียคือต้องใช้หม้อแปลงแบบแกนเหล็กในการแปลง
แรงดันให้สูงขึ้น (Step up transformer) และจากงานวิจัยที่ฟูลโหลด 1 กิโลวัตต์

5. เอกสารอ้างอิง
กระทรวงพลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน. 2554. เข้าได้ถึง http://www.dede.go.th
Ekpenyong, E.E, Bam, M.E and Anyasi, F.I. 2012. Design analysis of a 1.5Kva Hybridge power supply for power reliability. pp 08-19
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การระบุตาํ แหน่งของแหล่งกําเนิดเสียง ด้วยวิธีการใช้กลุม่ ของไมโครโฟนหลายตัว
Sound Source Localization Based on a Group of Microphones
อํานวย วงศ์จริต และ สุขสันติ์ นุ่นงาม
Amnuay Vongjarit and Suksan Nungam
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
Email: amn_aiprj@yahoo.com โทร 087-684-5315

บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้จะใช้กลุ่มของไมโครโฟนเป็นตัวตรวจจับแหล่งกําเนิดเสียงเพื่อที่จะระบุทั้งทิศทางและตําแหน่งจึงมีการจัดรูปแบบและระยะห่างของ
ไมโครโฟนแต่ละตัว การทดสอบจะจัดให้กลุ่มไมโครโฟนอยู่กึ่งกลาง โดยใช้แหล่งกําเนิดเสียงส่งเสียงที่ความถี่ 1 กิโลเฮิร์ท ออกมาเพื่อทดสอบ ซึ่งจะวางห่าง
จากจุดกึ่งกลางเป็นรัศมีคงที่ 10 เมตรและทดลองเปลี่ยนตําแหน่งไปตามองศาต่างๆ โดยรอบที่กลุ่มไมโครโฟนตั้งอยู่ การวัดเพื่อหาระยะห่างและทิศทางของ
แหล่งกําเนิดเสียงนั้น เราจะใช้หลักการวัดค่าความแตกต่างทางเวลาของคลื่นเสียงที่เดินทางมากระทบไมโครโฟนแต่ละตัว ด้วยการจัดวางคู่ของไมโครโฟนแต่ละ
คู่ในกลุ่มเพื่อตรวจจับเสียงนี้จะสามารถชี้ทิศทางที่มาของเสียงได้ ดังนั้นหากเราเลือกใช้คู่ไมโครโฟนแต่ละคู่ที่อยู่ในกลุ่มเพื่อตรวจจับแหล่งกําเนิดเสียง เราจะได้
แนวชี้ทิศทางเสียงที่ตัดกัน ซี่งจุดที่ตัดกันนี้คือจุดที่แสดงทิศทางและระยะห่างของแหล่งกําเนิดเสียงที่ต้องการตรวจจับ
คําสําคัญ: การระบุตําแหน่งเสียง แหล่งกําเนิดเสียง ไมโครโฟน ตัวตรวจจับทางเสียง คลื่นเสียง

Abstract
This research explains the uses of microphones and sound localization to determine the range and direction of a sound
source. By arranging a set of microphone in the middle, circled by microphones within a 10 meter radius, we will ping a 1 KHz sound
waves toward the microphones surrounding the microphones in the middle from different directions; one by one. To measure the
range and direction of the sound source we uses the time difference of arrival (TDOA) of the sound wave traveled towards the
microphones in the middle. Using the pair of microphones in the middle which has been equipped with sensor array, it then detects
sound beam where they intersect. With that information, it then calculate using a pre-determine algorithm to determine the range and
direction of the source that we are looking for.
Keywords: Source localization, Time difference of arrival (TDOA), Sensor array, Microphone, Sound wave

1. บทนํา
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในยุคปัจจุบัน ทําให้การใช้ตัวตรวจจับทางเสียงเหล่านี้ถูกต่อใช้งานอย่างมีรูปแบบที่เป็นระเบียบแถว (Array) และ
เชื่อมต่อในลักษณะของเครือข่าย ทําให้การตรวจจับที่เป็นเครือข่ายตัวตรวจจับทางเสียงเหล่านี้สามารถระบุทิศทางและตําแหน่งของเป้าหมายที่ต้องการ
ตรวจจับได้อย่างแม่นยํา

ภาพที่ 1 รูปแบบการจัดวาง ระเบียบแถวของตัวตรวจจับ (Sensor array) (Prabhakar, 2000)
ภาพรูปแบบการจัดวางระเบียบแถวตัวตรวจจับ (Sensor array) (Smitha, et al., 2013) ที่มีการวางในลักษณะเรขาคณิตแนวราบ การจัด
วางระเบียบแถวในหลายรูปแบบทั้งนี้เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและปัญหาที่เผชิญ โดยระเบียบแถวตัวตรวจจับ อาจถูกวางระเบียบแถวในแบบที่
ต่างกันออกไป เช่น a) แบบสี่เหลี่ยม b) แบบไม้กางเขน c) แบบสามเหลี่ยม และ d) แบบวงกลม โดยแต่ละรูปแบบของระเบียบแถวจะมีข้อดีและข้อด้อย
ต่างกันออกไป การวางระเบียบแถวตัวตรวจจับเพื่อตรวจจับทิศทางและตําแหน่งของแหล่งกําเนิดเสียงได้อย่างถูกต้องนั้น เกิดจากการที่ตัวตรวจแต่ละตัว
ถูกวางตําแหน่งไว้โดยมีระยะห่างคงที่และแน่นอน เมื่อเป้าหมายที่เป็นแหล่งกําเนิดเสียงอยู่ในบริเวณพื้นที่หรือภายในขอบเขตรัศมีตรวจจับของตัว
ตรวจจับแบบระเบียบแถว ค่าที่ตรวจจับและวัดได้นี้จะถูกนําไปคํานวณหาทิศทางและตําแหน่งของแหล่งกําเนิดสัญญาณที่เป็นเป้าหมาย
ดังนั้นเพื่อแก้ไขปัญหาในข้างต้นจึงต้องออกแบบวิธีการตรวจจับให้ทํางานได้อยู่ภายในชุดเดียวหรืออีกนัยหนึ่งคือการออกแบบสร้างชุดตรวจจับ
แบบกลุ่มเดี่ยว โดยให้คงไว้ซึ่งคุณลักษณะการตรวจจับทิศทางและตําแหน่งของแหล่งกําเนิดเสียงได้เช่นเดียวกันกับตัวตรวจจับหลายตัวที่ติดตั้งในรูปแบบ
ระเบียบแถวเพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่ การออกแบบและสร้างชุดตรวจจับแบบเดี่ยวจะคงคุณสมบัติการตรวจจับในข้างต้นโดยออกแบบให้การตรวจจับ
เป้าหมายโดยมีรัศมีพื้นที่การตรวจจับเพื่อระบุทิศทางและตําแหน่งโดยรอบ และไม่จําเป็นต้องอาศัยตัวตรวจจับตัวอื่น
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ปัญหาและอุปสรรคของการใช้เครือข่ายตัวตรวจจับแบบระเบียบแถว เราสามารถแก้ไขได้ด้วยการออกแบบชุดตรวจจับที่สามารถระบุทิศทาง
และตําแหน่งของแหล่งกําเนิดสัญญาณเสียงให้อยู่ภายในชุดเดียว ชุดตรวจจับตําแหน่งฯ ดังกล่าวจะประกอบด้วย ส่วนตรวจจับทิศทางเสียง (Bearing)
จะใช้ตัวตรวจจับเสียงหรือไมโครโฟน เพื่อรับเสียงของเครื่องจักรหรือเครื่องยนต์ขณะที่ทํางานอยู่ พร้อมกับเปรียบเทียบค่าเพื่อระบุทิศทางของ
แหล่งกําเนิดเสียง ในที่นี้เราจะนําหลักการตรวจจับของตัวตรวจจับแบบระเบียบแถวมาใช้เพื่อออกแบบและสร้างชุดตรวจจับแหล่งกําเนิดเสียงที่มาจาก
เครื่องจักรที่ใช้ขุดดินเพื่อฝังวัตถุ ในแนวถนน การทํางานของเครื่องจักรที่ใช้ขุดดินจะก่อให้เกิดเสียงย่านความถี่ต่ํา ทําให้ชุดตรวจจับต้องออกแบบให้
ตรวจวัดค่าปริมาณสัญญาณเสียงและกําหนดทิศทางเพื่อระบุตําแหน่ง ต่อไปนี้เราจะเรียก “ชุดตรวจจับทิศทางและตําแหน่ง การขุดฝังวัตถุด้วยเครื่องจักร
ในแนวถนน” อย่างย่อว่า “ชุดตรวจจับตําแหน่งฯ”

ภาพที่ 2 หลักการตรวจจับทิศทางของแหล่งกําเนิดเสียงด้วยการใช้ไมโครโฟน 2 ตัว (Meraoubi and Boudraa, 2012)
หลักการตรวจจับ เสีย งเพื่อระบุทิศ ทาง การระบุทิศ ทางของแหล่ง กํา เนิด เสีย งนั้นจะต้องใช้ตัวตรวจจับ ที่แปลงพลัง งานเสีย งเป็นพลัง งาน
ไฟฟ้า คือ ไมโครโฟนอย่า งน้อ ย 2 ตัว วางห่า งกัน ในระยะคงที่ (พิจ ารณาภาพหลัก การตรวจจับ ทิศ ทางของแหล่ง กํ า เนิด เสีย งด้ว ยการใช้
ไมโครโฟน 2 ตัว) เพื่อรับคลื่นเสียงที่เดินทางมาตกกระทบระหว่างไมโครโฟนทั้งสองตัว คือ M1 และ M2 ในเวลา ไม่เ ท่ากัน เนื่องจากเสีย งต้อง
ใช้ระยะเวลาเดินทางมายัง M1 มากกว่า M2 (กรณีนี้แหล่ง กํา เนิด เสียงอยู่เ ยื้องตําแหน่ง ไปทาง M2) ทําให้มีค่าความแตกต่างทางเวลาระหว่าง
M1 และ M2 คือค่าความหน่วงเวลา τ12 ที่คลื่นเสียงเดินทางมาถึง จากนั้นจะนําค่าหน่วงเวลานี้ไปคํานวณหาทิศทางที่มาของแหล่งกําเนิดเสียง

ภาพที่ 3 การรับสัญญาณเสียงที่หน่วงเวลาจากแหล่งกําเนิดเสียงไปยังไมโครโฟน (Smitha, et al., 2013)
รูป ผัง แสดงการรับ สัญ ญาณเสีย งจะช่ว ยให้พ ิจ ารณาให้เ ห็น ชัด ถึง การหน่ว งเวลาที ่เ กิด ขึ ้น อัน เนื ่อ งมาจากระยะห่า งที ่ต่า งกัน ระหว่า ง
ไมโครโฟนทั้งสองกับ แหล่งกําเนิดเสียง เมื่อ i=1, j=2 จะพบว่าเมื่อคลื่นเสียงเคลื่อนผ่านกระทบไมโครโฟน 1 จากนั้นคลื่นเสียงเคลื่อนผ่านยัง
ไมโครโฟน 2 เนื่องจากระยะที่อยู่ห่างกว่ากัน ค่าความหน่วงเวลาที่วัดได้จากไมโครโฟน 1 และ 2 นี้เองจะเป็นค่าความหน่วงเวลา τ12 ที่นําไปใช้
เพื่อคํานวณหาทิศทางของแหล่งกําเนิดคลื่นเสียง
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ภาพที่ 4 โครงสร้างของชุดตรวจจับตําแหน่งฯ
เมื่อได้ทิศทางและระยะห่างของแหล่งกําเนิดเสียงที่เกิดจากการขุดของเครื่องจักร จะทําให้เราสามารถระบุตําแหน่งของเครื่องจักรที่ใช้ขุดได้
โดยลําพังจากชุดตรวจจับตําแหน่งฯ

ภาพที่ 5 การติดตั้งชุดตรวจจับตําแหน่งฯ ไว้ใกล้แนวถนน
การประยุกต์ใช้ตัวตรวจจับตําแหน่งฯ ดังกล่าวนี้จะนําไปใช้งานเพื่อตรวจจับยานพาหนะ ชนิดของยานพหานะ เครื่องจักรกลต่างๆ ที่ทํางานที่อยู่ใน
รัศมีของการตรวจจับ ในงานด้านรักษาความปลอดภัยทางการทหารนั้น เราใช้งานชุดตรวจจับตําแหน่งฯ นี้ไปตรวจจับเครื่องจักรที่ใช้ขุดเจาะเพื่อเตรียมวาง
ระเบิดได้ โดยการตรวจจับเสียงของเครื่องจักรที่ใช้นั้นเป็นเครื่องยนต์ขนาดเล็กที่ขุดเจาะดิน ด้วยวิธีการตรวจจับทางเสียงของการตรวจจับตําแหน่งฯ นี้เราจึง
สามารถระบุทิศทางและตําแหน่งของเครื่องจักรที่ใช้ขุดเจาะนี้ได้
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาและจําลองวิธีการตรวจจับตําแหน่งของแหล่งกําเนิดสัญญาณเสียงอันเนื่องจากการขุดดินด้วยเครื่องจักรหรือเครื่องยนต์ เพื่อลอบ
ฝังวัตถุระเบิด
2. เพื่อหารูปแบบที่เหมาะสมสําหรับกลุ่มไมโครโฟนและอัลกอริทึมที่เหมาะสม
3. เพื่อออกแบบและสร้าง ชุดตรวจจับแหล่งกําเนิดสัญญาณเสียงของการขุดดินด้วยเครื่องจักรหรือเครื่องยนต์ เพื่อลอบฝังวัตถุระเบิด
4. เพื่อทดสอบและประเมินผลการใช้งานของชุดตรวจจับตําแหน่ง แหล่งกําเนิดเสียง ฯ

2. วิธีการทดลอง
2.1 การตรวจจับทิศทางและตําแหน่งของเสียงด้วยการใช้ชุดแถวไมโครโฟน (Array)
โดยทั่วไปการตรวจจับทิศทางของแหล่งกําเนิดเสียงจะต้องใช้ไมโครโฟนอย่างน้อย 2 ตัว เพื่อที่จะตรวจจับทิศทางที่มาของแหล่งกําเนิดเสียงได้เพียงอย่าง
เดียว แต่ไม่สามารถระบุตําแหน่งหรือระยะห่างของแหล่งกําเนิดได้ ดังนั้นเพื่อให้สามารถระบุได้ทั้งทิศทางและตําแหน่งพร้อมกัน ทําให้ต้องมีการเพิ่มจํานวน
ไมโครโฟนเพิ่มขึ้นอย่างน้อยอีกหนึ่งตัว เป็นจํานวนทั้งหมด 3 ตัว เพื่อที่จะระบุตําแหน่งและทิศทางได้ในระนาบ 2 มิติ หากต้องการให้ระบุแหล่งกําเนิดเสียงได้
ในปริภูมิ 3 มิติ จําเป็นต้องเพิ่มไมโครโฟนเพิ่มขึ้นอีก 1 ตัว รวมเป็น 4 ตัว แต่ในบทความนี้ได้มุ่งการทดลองการตรวจจับแหล่งกําเนิดเสียงในกรณี 2 มิติ จึงใช้
กลุ่มไมโครโฟนอย่างน้อย 3 ตัว อย่างไรก็ตามการระบุทิศทางและตําแหน่งของแหล่งกําเนิดเสียงให้ได้นั้น ก่อนอื่นจะต้องพิจารณาถึงรูปแบบการจัดวางของ
กลุ่มไมโครโฟน ทั้งนี้เนื่องจากการจัดวางไมโครโฟนแต่ละตัวภายในกลุ่มจะส่งผลต่อรูปแบบการรับคลื่นเสียงที่มาตกกระทบไมโครโฟนแต่ละตัวในช่วงเวลาที่
แตกต่างกันหรือความหน่วงเวลานี้เอง นําไปคํานวณเพื่อหาทิศทางและพิกัดที่มาของคลื่นเสียงที่มาจากแหล่งกําเนิดเดียว
2.2 หลักการทํางานของชุดแถวไมโครโฟน (Array) 3 ตัว
พิจารณาจากรูปแถวไมโครโฟน (Array) จะแสดงถึงกลุ่มไมโครโฟนที่ต่อกันเป็นอนุกรมคือ ไมโครโฟนตัวที่ 1, 2 และ 3 วางตัวอยู่ในแนวเดียวกัน การจัด
กลุ่มดังกล่าวจะทําให้สามารถระบุทิศทางและพิกัดของแหล่งกําเนิดเสียงได้โดยหลักการคือ การระบุทิศทางที่มาของคลื่นเสียงจะต้องใช้ไมโครโฟนอย่างน้อย 2
ตัว ดังนั้นคู่ไมโครโฟนตัวที่ 1 และ 2 จะระบุทิศทางของเสียงได้ แต่ยังไม่สามารถระบุพิกัดได้ ส่วนคู่ไมโครโฟนที่ 1 และ 3 จะทํางานในลักษณะเดียวกันคือระบุ
ทิศทางของเสียงได้เท่านั้น
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ภาพที่ 6 รูปแบบแถวไมโครโฟน (Array) ที่ใช้ในการทดลอง
ดังนั้นเราจึงอาศัยการทํางานของคู่ไมโครโฟนทั้ง 1, 2 และ 1, 3 ที่ระบุมุมของทิศทางคลื่นเสียงที่มากระทบด้วยค่าของมุมที่แตกต่างกันคือ θ1, θ2 เรา
จึงอาศัยแนวการชี้ของมุมทั้งสองที่ชี้ไปยังแหล่งกําเนิดเสียง ทําให้เราได้จุดตัดดังกล่าวซึ่งก็คือแหล่งกําเนิดเสียง และเนื่องจากการวางตัวของไมโครโฟน 1, 2
และ 3 ด้วยระยะห่างกันคงที่ เราจึงนําค่าดังกล่าวไปคํานวณหาพิกัดของแหล่งกําเนิดเสียงคือตําแหน่ง Xs และ Ys
2.2 การทดลอง
การทดลองในการระบุทิศทางและตําแหน่งของแหล่งกําเนิดเสียงด้วยกลุ่มของแถวไมโครโฟน 3 ตัวนี้ ซึ่งไมโครโฟนแต่ละตัวจะอยู่ห่างกันตัวละ 0.3 เมตร
หรือ 30 เซนติเมตร (cm.) ในแนวแถว คือ ไมโครโฟนตัวที่ 1 จะห่างจากไมโครโฟนตัวที่ 2 เป็นระยะ 30 cm. และไมโครโฟนตัวที่ 2 จะห่างจากไมโครโฟนตัวที่
3 เป็นระยะ 30 cm. จากนั้นทําการทดลองด้วยการใช้โปรแกรม MATLAB เพื่อจําลองสถานการณ์ โดยกําหนดให้แหล่งกําเนิดเสียงอยู่ห่างจากกลุ่มไมโครโฟน
ออกไปเป็นระยะ 10 เมตร(m.) และเปลี่ยนตําแหน่งของแหล่งกําเนิดเสียงให้อยู่ในมุมที่แตกต่างกันโดยมีระยะห่างคงที่ 10 m.
ดังนั้นเมื่อกําหนดให้มีการแพร่คลื่นเสียงออกมาจากแหล่งกําเนิด ณ. พิกัดที่แตกต่างกัน ผลการทดลองจะแสดงถึงพิกัดจริงกับพิกัดที่เกิดจากสมการของ
แบบจําลอง

เมื่อกําหนดให้ θ1 มุมที่เสียงมากระทบกับไมโครโฟนตัวที่ 1, θ 2 มุมที่เสียงมากระทบกับไมโครโฟนตัวที่ 2 และค่า d คือค่าระยะห่างระหว่าง
ไมโครโฟนทั้ง 2 ตัว มีหน่วยเป็น เมตร

3. ผลการทดลอง
ผลการทดลองจากตารางแสดงให้เห็นถึงพิกัดอ้างอิงของแหล่งกําเนิดเสียงที่กําหนดมุมต่างๆ คือ 15, 30, 45, 60,75, 90 องศา และแหล่งกําเนิดเสียงจะ
มีระยะห่างรัศมีคงที่ 10 เมตร ซึ่งจะทําให้เกิดชุดตําแหน่ง X ref, Yref ตามค่าของมุมที่เปลี่ยนไป และพิกัดของตําแหน่ง Xs, Ys คือพิกัดของแหล่งกําเนิดเสียงที่
ไมโครโฟนตรวจจับได้ จากผลการจําลองเมื่อมีการแปรปรวนเกิดขึ้นทั้งจากสัญญาณรบกวน,อุณหภูมิ,หรือเสียงสะท้อน จะส่งผลให้ตําแหน่งที่ตรวจจับได้มีค่า
คลาดเคลื่อนจากตําแหน่งแหล่งกําเนิดเสียงอ้างอิง พิจารณาได้จากตารางที่ 1 นั่นหมายถึงตําแหน่งอ้างอิงกับตําแหน่งที่ประมาณการหรือตรวจจับได้จะมีค่า
ผิดพลาด

ตารางที่ 1 การทดลองการระบุแหล่งกําเนิดเสียงด้วยชุดกลุ่มแถวไมโครโฟน
Xref
Yref
Xs
Ys
% error Xs
% error Ys

15 deg.
9.6593
2.5882
9.7257
2.5393
0.6827
1.8893

30 deg.
8.6603
5
8.6337
5.0143
0.3081
0.2860

45 deg.
7.0711
7.0711
6.7259
6.8346
5.1324
3.3446
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60 deg.
5
8.6603
4.9186
8.7486
1.6549
1.0196

75 deg.
2.5882
9.6593
2.5008
9.4303
3.4949
2.3708

90 deg.
0
10
0.1
10.1541
0.1000
1.5410
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ภาพที่ 7 ตําแหน่งแหล่งกําเนิดเสียง อ้างอิง (Ref.Source) และตําแหน่งประมาณการ (Estimated Source)
จากกราฟแสดงถึงตําแหน่งแหล่งกําเนิดเสียงอ้างอิง (Reference source) ที่กําหนดพิกัดองศาไว้แล้ว ส่วนตําแหน่งพิกัดที่ประมาณการ (Estimated
source) ของแหล่งกําเนิดเสียงจะเห็นได้ว่ามีการคลาดเคลื่อนจากตําแหน่งอ้างอิงไป ทั้งนี้เนื่องจากหลายเหตุปัจจัยที่มาจากคุณสมบัติของคลื่นเสียงที่เคลื่อน
ไปในอากาศและสภาพแวดล้อมที่มผี ลกระทบต่อคลื่นเสียง ส่งผลให้ทิศทางที่ชี้ไปยังตําแหน่งเกิดการผิดเพี้ยนไปจากสภาพความเป็นจริง

4. สรุปผล
ผลจากตารางการทดลองทําให้ทราบถึงความแตกต่างระหว่างพิกัดอ้างอิงกับพิกัดที่เกิดจากการตรวจจับด้วยไมโครโฟนโดยการจําลอง ซึ่ง
แสดงถึง ค่า ความคลาดเคลื่อ นอัน เนื่อ งมาจากหลายปัจ จัย ด้ว ยกัน คือ ปัจ จัย ในแง่ข องเสีย งที่เ ดิน ทางในอากาศซึ่ง จะมีก ารเปลี่ย นแปลงไปตาม
สภาพแวดล้อม เช่น เสียงรบกวน (Noise) ที่เกิดโดยรอบ เสียงสะท้อน (Echo) ระยะใกล้ไกลของแหล่งกําเนิดเสียง หรือการจัดวางตําแหน่งของ
ชุดไมโครโฟนรับเสียง ปัจจัยต่างๆ เหล่านี้จะมีผลต่อค่าหน่วงเวลาที่ได้จากการเปรียบเทียบของคู่ไมโครโฟน ซึ่งมีผลสําคัญต่อการนําไปคํานวณค่า
เป็นมุมองศาของแหล่งกําเนิดเสียง ทําให้การคํานวณหาค่าทิศทางและตําแหน่งเกิดการคลาดเคลื่อนตามไปด้วยนั่นเอง
การระบุทิศทางและตําแหน่งของแหล่งกําเนิดเสียงโดยการกลุ่มชุดไมโครโฟนที่ทดลองโดยการจําลองนี้ สามารถที่จะตรวจจับเสียงได้เกือบ
360 องศา หากใช้ไมโครโฟนชนิดที่รับเสียงได้รอบทิศทาง (Omni-direction) โดยกลุ่มชุดไมโครโฟนนี้มีมุมจํากัดที่บริเวณมุมแคบๆ ในทิศทางที่ 0
และ 180 องศา เนื่องจากที่ตําแหน่งดังกล่าวถือเป็นจุดอับของการเปรียบเทียบสัญญาณเสียง เพราะในตําแหน่งดังกล่าวมีเพียงไมโครโฟนตัวเดียว
ไม่สามารถเปรียบสัญญาณกับไมโครโฟนตัวอื่นได้

5. เอกสารอ้างอิง
Meraoubi H.B. 2012. Boudraa Fixed sound source localization in reverberant environments using multi- microphone set
Proceedings of the Acoustics 2012 Nantes Conference
Prabhakar S,Naidu. 2000. Sensor array signal processing CRC Press Boca Raton London New York Washington, D.C. 2000
Figure 2.15
Smitha Paulose, Elizabeth Sebastian, Babu Paul. 2013. Acoustic Source Localization International Journal of Advanced
Research in Electrical, Electronics and Instrumentation Engineering Vol.2, Issue 2, February 2013
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การพัฒนาจานหยอดเมล็ดของเครื่องหยอดเมล็ดข้าวโพด
Improvement of Seed Metering Plate for Spacing Corn Seeder
ประดิษฐ์ เภสัชมาลา และ อนุศาล เพิ่มสุวรรณ
Pradit Parsatmala and Anusan Permsuwan
สาขาวิศวกรรมเกษตร ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีจุดประสงค์เพื่อ (1) หาความหนาของแผ่นหยอดเมล็ดที่มีผลต่อความแม่นยําในการหยอดและความเสียหาย ของเมล็ดข้าวโพด และ (2)
เปรียบเทียบวัสดุใช้ทําจานหยอด ที่เป็นเหล็กและพลาสติก โดยการทดลองทําในห้องปฏิบัติการ ใช้จานทั้งหมด 10 อัน เป็น เหล็ก และจานพลาสติก อย่างละ
5 อัน จานแต่ละอันมีความหนา 3, 5, 7, 9 และ 11 มม จานทุกอันมีเส้นผ่าศูนย์กลาง 150 มม เจาะรู 8 รู ขนาดรู 10 มม.ทดลองใช้จานหยอดเมล็ดข้าวโพดที่
ความเร็วรอบคงที 14 รอบต่อนาที พบว่าสําหรับจานเหล็กนั้น ความหนาที่ดีสุดคือ 5 มม. ได้จํานวนเมล็ดที่หยอด 112 เมล็ดต่อนาที มีความแม่นยํา 95
เปอร์เซ็นต์ และเมื่อเทียบจานเหล็กกับพลาสติก พบว่า จานเหล็กดีกว่าจานพลาสติก เนื่องจากเมล็ดเสียหายน้อยกว่า
คําสําคัญ : จานหยอดเมล็ดข้าวโพด เปอร์เซ็นต์ความเสียหาย เปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อน ความแม่นยําในการหยอด

Abstract
The objectives were (1) to determine the plate thickness on the accuracy and the damage of corn seeds drops and (2) to
compare the plate materials, between steel and plastic. Laboratory Experiments were carried out with 10 plates; five were steel and
the others were plastic. The thicknesses of the five steel plates were 3, 5, 7, 9 and 11 mm. All plate had diameter 150 mm, eight holes
of seed dropping were made on each plate, each hole was diameter 10 mm. For each experiment, a plate was rotated at a constant
speed of 14 rev/min, It was found that, for the steel plate, the best thickness was 5 mm, the given set of seed drops at 112 seeds/min
at 95% accuracy. When comparing the plastic and steel plate, the steel plate was better as it gave less seed damage.
Keywords: Corn dropping plates, Percentage of damage, Percentage of discrepancy, The accuracy of the dropping,

1. บทนํา
เครื่องหยอดเมล็ดข้าวโพดที่ผลิตในประเทศไทย มีความแม่นยําในการหยอดเมล็ดประมาณ 73% ในขณะที่เครื่องผลิตในต่างประเทศนั้นมีความ
แม่นยําสูงกว่ามาก แต่มีราคาสูงขึ้น 10 เท่า ดังนั้นการศึกษาถึงปัจจัยที่ทําให้เครื่องหยอดมีความแม่นยําสูง จึงเป็นเรื่องสําคัญเพื่อช่วยให้ผู้ผลิตเครื่องหยอด
เมล็ดขาดโพดในประเทศไทย สามารถพัฒนาเครื่องหยอดให้ทํางานได้ 80% ขึ้นไป (เสมอขวัญ, 2550)

2. วิธีการทดลอง

แบ่งการทดลองออกเป็น 2 ส่วนใหญ่ๆ

รูปที่ 1 ขนาดของแผ่นหยอดเหล็กและพลาสติก
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งานวิจัยในห้องทดลองส่วนที่ 1
นําแผ่นหยอดเมล็ดข้าวโพด วัสดุเป็นเหล็ก ซึ่งมีเส้นผ่านศูนย์กลางแผ่น 150 มม. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูหยอดเมล็ด 10 มม. ในหนึ่งแผ่นหยอด
มีจํานวน 8 รูหยอดขนาดความหนาของแผ่นเหล็กที่ใช้ในการทดลองเริ่มจาก 3 มม. 5มม. 7 มม. 9 มม. และ11 มม.นําเมล็ดข้าวโพดพันธุ์ฝ้าใสเทลงในถังครั้งละ
1 กก. (2800 เมล็ด) ใช้เวลาในการทดสอบ 1 นาที หรือ14 รอบของแผ่นหยอด (จํานง, 2556) แล้วนําเมล็ดที่ได้มานับจํานวน บันทึกค่า พร้อมทั้งส่วนทีเ่ สียหาย
(ธีรนนท์และภานุวัฒน์, 2547) ทดลองซ้ําแผ่นละ 3 ครั้ง
งานวิจัยในห้องทดลองส่วนที่ 2
นําแผ่นหยอดเมล็ดข้าวโพด วัสดุเป็นพลาสติก ซึ่งมีเส้นผ่านศูนย์กลางแผ่น 150 มม. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูหยอดเมล็ด 10 มม. ในหนึ่งแผ่น
หยอด มีจํานวน 8 รูหยอดขนาดความหนาของแผ่นพลาสติกที่ใช้ในการทดลองเริ่มจาก 3 มม. 5 มม. 7 มม. 9 มม. และ 11 มม. นําเมล็ดข้าวโพดพันธุ์ฝ้าใส เท
ลงในถังครั้งละ 1 กก. (2800 เมล็ด) ใช้เวลา ในการทดสอบ 1 นาที หรือ 14 รอบของแผ่นหยอด (จํานง, 2556) แล้วนําเมล็ดที่ได้ มานับจํานวน บันทึกค่า
พร้อมทั้งส่วนที่เสียหาย (ธีรนนท์และภานุวัฒน์, 2547) ทดลองซ้ําแผ่นละ 3 ครั้ง

3. ผลการทดลอง

ค่าที่ได้จากการทดลอง ในห้องทดลอง

รูปที่ 2 แผนภูมิ
จากแผนภูมิ ซึ่งมีค่าที่เหมาะสมในการหยอดเมล็ดข้าวโพด 1 เมล็ดต่อ 1 หลุม จะเห็นได้ว่า ขนาดแผ่นหยอดหนา 5 มม. มีค่าใกล้เคียงกับค่ากําหนด
112 เมล็ดมากที่สุด ตัวเลข 112 มาจากการทดลองจานหยอด มีรูหยอด 8 รู จับเวลา 1 นาที จานหมุน 14 รอบ รวมทั้งหมด 112 รูหยอด เท่ากับ 112 เมล็ด

ตารางทดลองแผ่นเหล็กφ รู 10 มม. % ความเสียหาย และ % ค่าคาดเคลื่อนของเมล็ดข้าวโพด
ความหนา
แผ่น/มม.
3
5
7
9
11

1
133
115
115
136
166

จํานวนเมล็ด
2
135
120
90
115
97

3

1
144
114
72
105
49

1.33
3.45
8.05
8.05
1.66

% ความเสียหาย
2
1.35
0
1.8
3.45
2.91

3
11.52
2.28
1.44
4.2
0

% ความคลาดเคลือ่ น
1
2
3
18.75
20.53
28.57
2.67
7.14
1.78
2.67
-19.64
-35.74
21.42
2.67
6.25
48.21
-13.39
-56.52

จากตารางค่าความเสียหายของเมล็ดข้าวโพดที่นับได้ คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ และหาค่าเปอร์เซ็นต์ ความคาดเคลื่อน ที่เกินค่ากําหนด และไม่ถึงค่า
กําหนด
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รูปที่ 3 ความสัมพันธ์ของ % ความคลาดเคลื่อนของจํานวนเมล็ดกับความหนาของจาน (จานเหล็กขนาดรู 10 มม.)
ความเร็วรอบ (14 rpm)

รูปที่ 4 ความสัมพันธ์ของ % ความเสียหายของจํานวนเมล็ดกับความหนาของจาน
(จานเหล็กขนาดรู 10 มม.) ความเร็วรอบ(14rpm)

รูปที่ 5
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จากแผนภูมิแผ่นพลาสติก ขนาดแผ่นหนา 5 มม. มีค่าใกล้เคียงกับค่ากําหนดมากที่สุด มีความเสียหายน้อยที่สุด แต่ความคลาดเคลื่อนมี
มาก เมื่อเทียบกับเหล็ก

ตารางทดลองแผ่นพลาสติก φ รู 10 มม. %ความเสียหายและ % ค่าคลาดเคลื่อนของเมล็ดข้าวโพด
ความหนา
แผ่น/มม.
3
5
7
9
11

1
209
177
196
232
252

จํานวนเมล็ด
2
115
126
239
245
145

3
187
132
238
250
127

% ความเสียหาย
1
2
8.36
4.6
5.31
0
15.68
7.17
4.64
22.05
5.04
13.05

3
1.87
0
4.76
20
3.81

% ความคลาดเคลือ่ น
1
2
3
86.60
2.67
66.96
58.03
12.5
17.85
7.5
113.39
112.5
107.14
118.75
123.21
125
29.46
13.39

จากตารางค่าความเสียหายของเมล็ดข้าวโพดที่นับได้ คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ และหาค่าเปอร์เซ็นต์ ความคาดเคลื่อน ที่เกินค่ากําหนด และไม่
ถึงค่ากําหนด

4. สรุปผล
ผลจากการทดลองของวัสดุ 2 ชนิด ระหว่างเหล็กและพลาสติกที่มีความหนาแตกต่างกัน พบว่าแผ่นหยอดเมล็ดข้าวโพดที่ทํา
จากแผ่นเหล็กเส้นผ่านศูนย์กลางแผ่น 150 มม. หนา 5 มม. เส้นผ่านศูนย์กลางรูหยอด 10 มม. จํานวน 8 รูหยอด มีค่าความเสียหายน้อย
ที่สุด และมีค่าความคาดเคลื่อนน้อยที่สุด เมื่อเทียบกับแผ่นเหล็ก และพลาสติกขนาดความหนาต่างๆ เปอร์เซ็นต์ความแม่นยําเฉลี่ยอยู่ที่
95%

5. เอกสารอ้างอิง
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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้เพื่อการศึกษาผลกระทบต่อการตัดสินใจเลือกซื้อบ้านเดี่ยวโครงการบ้านจัดสรรของบริษัทเอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จํากัด (มหาชน) ในอําเภอ
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ข้อมูลจะถูกเก็บรวบรวมตามกระบวนการตัดสินใจซื้อ โดยปัจจัยที่ใช้กําหนด คือ ปัจจัยด้านคุณภาพงานก่อสร้าง ทําเลที่ตั้ง ราคา แบบบ้าน การบริการ
ระบบสาธารณูปโภค ผลิตภัณฑ์ที่นํามาใช้ ความปลอดภัย ชื่อเสียงของผู้ประกอบการ นิติบุคคล หลักฮวงจุ้ย และอื่นๆ ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้ของงานวิจัย
สามารถนําไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนากลยุทธ์การตลาดของธุรกิจบ้านจัดสรรประเภทบ้านเดี่ยว ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้ามากที่สุด อันจะ
นําไปเป็นจุดขายและส่วนแบ่งการตลาดได้ในอนาคต
คําสําคัญ: บ้านเดี่ยว กระบวนการตัดสินใจซื้อ

Abstract
This research studies on effect toward making decision for buying from housing project of nc housing company
limited. in amphoe Lamlukka Pathumthanee. The study uses questionnaire by collecting data from the residentials in the single
house following the criteria above. The data is a collected purposive sampling. The data is also collected following the buying
decision process. The factors used are quality in construction, location, pricing, design, service, infrastructure, materials, safety,
brand and image, legal entity, feng shui and others. The result can be used to develop marketing strategies for this housing
market, for improve the volume of sale and market share in the future.
Keywords: Single house, Decision making in buying

1. บทนํา
การเริ่มต้นเปิดโครงการใหม่ๆของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ควรศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ ศึกษาความเสี่ยงต่างๆที่มีโอกาสเกิดขึ้นในปัจจุบัน
และอนาคต ศึกษา ข้อมูลโครงการของคู่แข่งในทําเลเดียวกัน ศึกษาสภาพแวดล้อมทําเลที่ตั้งของที่ดิน ศึกษาข้อมูลของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย และแหล่งเงินทุน
โดยเริ่มตั้งแต่การเลือกซื้อที่ดินการออกแบบผังโครงการ การออกแบบบ้านการออกแบบระบบสาธารณูปโภค เป็นต้น ขั้นตอนต่อไปคือการเริ่มถมดิน วางท่อ
ระบายน้ํา วางบ่อพัก งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก งานก่อสร้างรั้วโครงการ ซุ้มโครงการ งานก่อสร้างบ้าน จนถึงการส่งมอบบ้านให้ลูกค้า ข้อมูลผลกระทบด้าน
ใดที่มีผลต่อการตัดสินใจ เลือกซื้อบ้าน ตลอดจนปัญหาที่ได้พบในการทําธุรกิจในด้านนี้ เพื่อเป็นการบริหารความเสี่ยงให้ผู้ประกอบการ (จินตนา, 2552) จึงเป็น
ที่มาในการศึกษาวิจัยนี้
ดังคํากล่าวของ ราชศักดิ์ (2549) สําหรับเหตุผลในการเลือกซื้อบ้านจัดสรร นอกจากทําเล ที่ตั้ง ราคาจะมีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อแล้วความพึง
พอใจในการเลือกซื้อของลูกค้าก็เป็นปัจจัยสําคัญที่กําหนดความต้องการของลูกค้าเช่นกัน เมื่อพิจารณาลักษณะที่อยู่อาศัย จะพบว่าธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่
อาศัยประเภทบ้านเดี่ยว ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก บ้านเดี่ยวจะมีลักษณะของที่อยู่อาศัยที่มีความสะดวกสบายประกอบกับมีอาณาบริเวณมาก
นิธิวัฒน์ (2537) ได้กล่าวว่า ที่อยู่อาศัยเป็นหนึ่งในปัจจัยที่มีความสําคัญอย่างยิ่ง บุคคลใดไม่ว่าจะเป็นผู้มีรายได้สูง รายได้ปานกลาง หรือรายได้น้อย ต่างก็
จําเป็นที่จะมีที่อยู่อาศัยทั้งสิ้น โดยเฉพาะในปัจจุบันที่อยู่อาศัยนับว่ามีความสําคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยทั่วไป เนื่องจากที่อยู่อาศัยมิได้
เป็นเพียงสถานที่พักผ่อนนอนหลับเท่านั้น แต่ยังเป็นศูนย์รวมของครอบครัว ความต้องการที่อยู่อาศัยจึงเป็นเครื่องกระตุ้น หรือแรงจูงใจให้เกิดการออมทรัพย์
และเป็นการลงทุนในทรัพย์สินเพื่อสร้างรากฐานของครอบครัว จินตนา (2552) ได้อธิบายว่า ปัจจัยที่ผู้ประกอบการธุรกิจบ้านจัดสรรควรจะพิจารณาคือ ความ
พึงพอใจของลูกค้า ซึ่งมีความสําคัญมากที่จะค้นหาความต้องการของลูกค้าในแต่ละดับ โดยแบ่งตามรายได้และฐานะของลูกค้า แล้วเอาข้อมูลมาเปรียบเทียบ
กันเพื่อหาปัจจัยที่ส่งผลให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจมากที่สุด อันนําไปสู่การวิเคราะห์ผล เพื่อเอาไปช่วยในการตัดสินใจเลือกรูปแบบของโครงการหมู่บ้านจัดสรร
ได้ ตามความต้องการของลูกค้าเป็นส่วนใหญ่ นพภรณ์ (2548) ได้กล่าวถึง กระบวนการตัดสินใจในการซื้อ (Buying decision process) คือ ขั้นตอนต่างๆ ที่
ผู้บริโภคต้องผ่านหรือพิ จารณาหรือลงมือกระทําอย่ างเป็ นลํ าดับและดําเนินต่ อเนื่องไปจนกระทั่ งเกิ ดการตั ดสิ นใจซื้ อและลงมื อซื้ อสิ นค้ าหรื อบริ การ
ประกอบด้วยขั้นตอนต่างๆ 4 ขั้นตอนตามลําดับ ดังนี้
1. แสดงถึงความต้องการ (Need recognition)
2. การประเมินผลทางเลือก (Evaluation of alternatives)
3. การตัดสินใจซื้อ (Purchase decision)
4. พฤติกรรมภายหลังการซื้อ (Post-purchase behavior)
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2. วิธีการศึกษา
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey research) โดยใช้แบบสอบถามที่ให้ผู้อ่านเป็นผู้ตอบคําถามและกรอกคําตอบด้วยตนเอง ซึ่งใช้
วิธีการเก็บตัวอย่างแบบสุ่มธรรมดา จากกลุ่มตัวอย่างจํานวน 400 ราย จากโครงการบ้านพักอาศัยของบริษัท เอ็นซีเฮ้าส์ซิ่ง จํากัด (มหาชน) ประเภทบ้านเดี่ยว
ที่อยู่อาศัยในอําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี และเป็นผู้ที่ซื้อบ้านเดี่ยว เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการจัดเก็บข้อมูล
จากลูกค้าที่เลือกซื้อบ้านเดี่ยว โดยมีเนื้อหาแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้ ส่วนที่ 1 เป็นข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนที่ 2 เป็นข้อมูลเดี่ยวกับปัจจัยที่มี
ผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อบ้านเดี่ยวในอําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี ตามกระบวนการตัดสินใจซื้อ ทั้ง 4 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 ข้อมูลการรับรู้ถึงความ
ต้องการ (ดังแสดงในตารางที่ 1) ขั้นตอนที่ 2 การประเมินผลทางเลือก (ตารางที่ 2) ซึ่งประกอบไปด้วย 12 ปัจจัย ขั้นตอนที่ 3 ข้อมูลการตัดสินใจซื้อ (ดังแสดง
ในตารางที่ 3) และขั้นตอนที่ 4 ข้อมูลพฤติกรรมภายหลังการตัดสินใจซื้อ (ดังแสดงในตารางที่ 4 และตารางที่ 5) จากที่กล่าวมาข้างต้นเป็นขั้นตอนของ
กระบวนการตัดสินใจซื้อ ซึ่งประกอบด้วย 4 ขั้นตอน เป็นแบบสอบถามประมาณค่า 5 ระดับ จากนั้นนําข้อมูลมาวิเคราะห์โดยข้อมูลทั่วไป ค่าร้อยละ และ
ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ข้อมูลปัจจัยที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจเลือกซื้อบ้านเดี่ยว และระดับที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อบ้านเดี่ยวของลูกค้าวิเคราะห์
โดยหาค่าเฉลี่ย (Mean) เป็นรายข้อและรายด้าน

3. ผลการวิจัย
ในการวิเคราะห์ครั้งนี้ มีแผลที่จะรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง นํามาประมวลผลโดยใช้สถิติในการวิเคราะห์ คือ สถิติเชิง
พรรณา (Descriptive statistics) ค่าสถิติที่ใช้ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน สําหรับการวัดความสําคัญของปัจจัยที่มีผลต่อกระบวนการ
ตัดสินใจซื้อบ้านเดี่ยวและระดับที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ โดยคําถามที่ใช้รวบรวมข้อมูลเป็นแบบให้เลือก 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีส่ ดุ
โดยแต่ละระดับกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน 5, 4, 3, 2, 1 ตามลําดับ และเปรียบเทียบลําดับความสําคัญของปัจจัยโดยใช้ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Arithmetic
mean) วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อบ้านเดี่ยว ตามกระบวนการตัดสินใจซื้อ 4 ขั้นตอน ผลการวิเคราะห์แสดงข้อมูลดังนี้
1. ขั้นตอนการรับรู้ถึงความต้องการ

ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยของผู้ตอบแบบสอบถาม ขั้นตอนการรับรู้ถึงความต้องการ โดยจําแนกตามเหตุผลที่ต้องการซื้อบ้านเดี่ยว
ที่มาจากสิ่งกระตุ้นภายใน
เหตุผลทีม่ าจากสิ่งกระตุ้นภายใน

ระดับความสําคัญ
3.80
3.61
3.36
3.20

1. อยากมีบ้านเดีย่ วเป็นของตัวเอง
2. บ้านเดิมคับแคบเกินไป
3. ต้องการแยกครอบครัวออกมา
4. บ้านเดิมเก่า

(X )

2. ขั้นประเมินผลทางเลือก

ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยของผู้ตอบแบบสอบถามโดยจําแนกตามข้อมูลปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อบ้านเดี่ยว
ปัจจัยที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อบ้านเดี่ยว
1. ปัจจัยด้านราคา
1.1 ราคาบ้านและที่ดินที่เหมาะสม
1.2 อัตราค่าบริการสาธารณูปโภคทีเ่ หมาะสม
1.3 อัตราดอกเบี้ยเงินกูข้ องธนาคาร
1.4 เงินดาวน์และระยะเวลาผ่อนส่ง
2. ปัจจัยเรื่องทําเลและที่ตั้งโครงการ
2.1 การเดินทางเข้า-ออกและคมนาคมสะดวก
2.2 โครงการที่ตั้งอยู่ใกล้ที่ทาํ งาน
2.3 สิ่งอํานวยความสะดวกรอบโครงการ
2.4 โครงการน้ําไม่ทว่ ม
3. ปัจจัยเรื่องภาพลักษณ์ ความมั่นคงและความน่าเชื่อถือของผู้ประกอบการ
3.1 โครงการมีชอื่ เสียง, ภาพลักษณ์ที่ดีและมีประสบการณ์
3.2 สามารถทําได้จริงตรงตามทีไ่ ด้โฆษณาประชาสัมพันธ์
3.3 มีการชีแ้ จงรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการและมีหลักฐานอ้างอิงอย่างชัดเจนให้กับลูกค้า
3.4 ดําเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามระยะเวลากําหนด
3.5 มีการพัฒนาโครงการอย่างต่อเนื่อง
4. ปัจจัยด้านการออกแบบและตกแต่ง
4.1 การออกแบบสวยงามและโทนสีที่ใช้
4.2 สามารถเลือกพื้นที่ใช้สอยในตัวบ้านได้หลากหลายขนาด
4.3 เป็นบ้านที่เอื้อเฟือ้ แก่การประหยัดพลังงาน
4.4 สามารถปรับเปลีย่ นหรือตกแต่งต่อเติมได้
4.5 การแบ่งห้องเป็นสัดส่วนบ้านเหมาะสม เช่น ห้องน้ํา ห้องนอน ห้องรับแขก และห้องครัว เป็นต้น
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ระดับความสําคัญ ( X )

ระดับการพิจารณา

4.55
3.96
4.11
3.998

มากที่สุด
มาก
มากที่สุด
มาก

4.585
4.218
4.355
4.598

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

4.413
4.348
4.348
4.408
4.355

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

4.233
4.425
4.075
4.068
4.355

มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มาก
มากที่สุด
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ปัจจัยที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อบ้านเดี่ยว
5. ปัจจัยด้านการก่อสร้าง
5.1 มีวิศวกรควบคุมการก่อสร้างระหว่างก่อสร้าง
5.2 การก่อสร้างถูกต้องตามแบบแปลน
5.3 งานผนังภายใน เช่น การก่ออิฐ – ฉาบปูน กรุกระเบื้อง ฝ้าเพดาน ไม่มีรอยแตกร้าวหลุดร่อน
5.4 งานผนังภายนอก เช่น วัสดุผิวหนังไม่หลุดร่อน, งานทาสีไม่เป็นเชือ้ รา ไม่มรี อยแตกร้าวหรือเนือ้ สีหลุดร่อน
ออกมา
5.5 งานหลังคา เช่น การมุงหลังคาคงทน ปราศจากรั่วซึม
6. ปัจจัยด้านการนําวัสดุและผลิตภัณฑ์ที่นํามาใช้
6.1 วัสดุก่อสร้างมี เช่น เหล็ก, ปูนซีเมนต์, กระเบื้อง, สี มีมาตรฐานและคุณภาพ เป็นต้น
6.2 วัสดุอุปกรณ์ประตู – หน้าต่าง แข็งแรง คงทน เปิดปิดง่าย
6.3 อุปกรณ์เครือ่ งใช้ไฟฟ้า เช่น สวิตช์, ปลั๊ก, ดวงโคม ติดตั้งคงทน แข็งแรง เหมาะสมสวยงาม
6.4 อุปกรณ์สุขภัณฑ์ตา่ งๆ เช่น อ่างล้างหน้า, ชักโครก, สายฉีดชําระ, ฝักบัวอาบน้ํา ฯลฯ การติดตั้งใช้วัสดุคงทน
แข็งแรงเหมาะสมสวยงามไม่รั่วซึม
6.5 การบํารุงรักษาวัสดุอุปกรณ์ทําได้ง่าย
7. ปัจจัยด้านระบบสาธารณูปโภค
7.1 ระบบสาธารณูปโภคครบครัน เช่น การจัดการน้าํ ประปา, ไฟฟ้า, โทรศัพท์ เป็นต้น
7.2 ปริมาณพื้นทีส่ าธารณะ เช่น สระว่ายน้าํ สวนหย่อม ฯลฯ
7.3 พื้นที่ที่ใช้ในการจอดรถ และความกว้างขวางของถนน
8. ปัจจัยเรื่องความปลอดภัย
8.1 มีกฎระเบียบของหมู่บ้านอย่างเคร่งครัด
8.2 มีเวรยามรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวด
8.3 มีการตั้งระบบสัญญาณกันขโมยและมีกล้องวงจรปิด
8.4 มีการรับประกันหากเกิดการโจรกรรม
8.5 มีการติดตั้งแสงสว่างในบริเวณทางเข้าตั้งแต่หน้าโครงการ
8.6 มีการติดตั้งระบบสัญญาณเตือนอัคคีภยั
8.7 มีไฟฟ้าสํารองฉุกเฉินใช้เพื่อรับรองเมื่อเกิดไฟดับ
8.8 มีการปรับเปลีย่ นระบบรักษาความปลอดภัยให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน
8.9 มีการอบรมวิธีการใช้อุปกรณ์รักษาความปลอดภัยให้แก่ผู้อาศัย
9. ปัจจัยเรื่องนิติบุคคล
9.1 มีความชัดเจนและเชื่อถือได้ในส่วนของนิตบิ ุคคล
9.2 ให้ความเข้าใจและมีความเป็นธรรมในข้อสัญญา
9.3 มีการจัดตั้งคณะกรรมการกลางของหมู่บ้าน
9.4 การให้บริการก่อนโอนกรรมสิทธิ์
10. ปัจจัยเรื่องการบริการหลังการขายของโครงการ
10.1 มีการรับประกันตัวบ้านอย่างน้อย 1 ปี
10.2 การให้บริการหลังการโอนกรรมสิทธิ์บ้าน
10.3 การยึดมั่นต่อข้อตกลงหรือคําสัญญาที่ให้ไว้ก่อนมีการซือ้ ขาย
10.4 การรับผิดชอบต่อเงื่อนไขทีไ่ ด้มีการรับประกันผลงาน
10.5 สามารถชี้แจงความเสียหายที่เกิดขึ้นได้
10.6 มีแนวทางในการแก้ไขป้องกันที่ดีและติดตามผลงานสม่ําเสมอ
10.7 ใช้ทีมงานที่มคี วามสามารถและน่าเชื่อถือเข้ามาดูแล
10.8 ความกระตือรือร้นในการให้บริการของพนักงาน
11. ปัจจัยด้านเคหะศาสตร์และหลักฮวงจุ้ย
11.1 มีการกําหนดทิศทางตําแหน่งบ้านตามหลักของฮวงจุ้ย
11.2 การวางตําแหน่งบ้านเอือ้ ต่อการถ่ายเทอากาศ
11.3 มีการจัดรูปแบบบ้านให้รับแสงแดดได้อย่างเหมาะสม
11.4 ที่ตั้งโครงการอยู่ในบริเวณที่ดี
11.5 หน้าบ้านหันทางทิศเหนือ-ทิศใต้
11.6 บ้านต้องไม่อยู่บริเวณทางแยกรูปตัว Y และ T
11.7 จัดวางตําแหน่งบ้านอยู่ห่างโรงงานและอาคารสูง
11.8 หน้าบ้านไม่อยู่ใกล้หม้อแปลงไฟฟ้า
12. ปัจจัยด้านการส่งเสริมการขาย
12.1 การจัดหาสถาบันการเงินให้
12.2 การโฆษณาประชาสัมพันธ์ ทําให้ท่านตัดสินใจเข้าชมโครงการ เช่น ป้ายโฆษณา ฯลฯ
12.3 การจัดของสัมมนาคุณแก่ทา่ น เช่น ถังสํารองน้าํ , เครือ่ งใช้ไฟฟ้า, เฟอร์นิเจอร์ เป็นต้น
12.4 มีการทําบัตรสมาชิกของหมู่บ้านในการใช้เป็นส่วนลดในการซื้อสินค้าและบริการจากร้านค้าต่างๆ เป็นต้น
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ระดับความสําคัญ ( X )

ระดับการพิจารณา

4.595
4.623
4.570

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

4.575

มากที่สุด

4.605

มากที่สุด

4.653
4.533
4.555

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

4.503

มากที่สุด

4.343

มากที่สุด

4.633
4.380
4.448

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

4.543
4.755
4.505
4.503
4.523
4.450
4.363
4.365
4.300

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

4.588
4.460
4.443
4.280

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

4.695
4.623
4.628
4.630
4.540
4.510
4.575
4.510

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

3.928
4.183
4.20
4.448
4.128
4.255
4.435
4.450

มาก
มาก
มาก
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

4.363
4.088
4.225
3.785

มาก
มาก
มากที่สุด
มาก
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3. ขั้นการตัดสินใจเลือกซื้อ

ตารางที่ 3 แสดงจํานวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามขั้นการตัดสินใจเลือกซื้อและผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจซื้อ
ผู้มีอิทธิพลในการแนะนําเลือกซื้อโครงการบ้านจัดสรรแบบบ้านเดี่ยว
1.1 บิดา – มารดา
1.2 คู่สมรส
1.3 บุตร
1.4 ญาติพี่น้อง
1.5 เพื่อน/คนรู้จัก
1.6 ตัวท่านเอง
1.7 อื่นๆ

ร้อยละ
20
49
6.0
2.84
0.3
20.5
1.5

4. ขั้นพฤติกรรมภายหลังการซื้อ

ตารางที่ 4 จํานวนร้อยละขั้นการตัดสินใจเลือกซื้อและผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจซื้อ จําแนกตามความพึงพอใจในภาพรวม
ของโครงการบ้านจัดสรรประเภทบ้านเดี่ยว
ความพึงพอใจในภาพรวมของโครงการบ้านจัดสรรประเภทบ้านเดีย่ ว
1. พอใจ
2. ไม่พอใจ

ร้อยละ
94.3
5.7

ตารางที่ 5 แสดงจํานวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามขั้นการตัดสินใจเลือกซื้อและผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจซื้อ จําแนก
การแนะนําบุคคลอื่นให้มาซื้อบ้านเดี่ยว โครงการบ้านจัดสรรประเภทบ้านเดี่ยวที่ท่านตัดสินใจซื้อ
การแนะนําบุคคลอื่น

ร้อยละ
94.5
5.5

1. แนะนํา
2. ไม่แนะนํา

4. สรุปผลการวิจัย
พบว่า ปัจ จัย สํา คัญ ที่สุด ที ่ม ีผ ลต่อ การตัด สิน ใจซื ้อ ทั ้ง 4 ขั ้น ตอนตามกระบวนการตัด สิน ใจซื ้อ มีผ ลจากการวิเ คราะห์เ ปรีย บเทีย บ
ความสําคัญ ดังนี้
1. ด้านความต้องการในการเลือกซื้อบ้านเดี่ยวจากสิ่งกระตุ้นภายใน คืออยากมีบ้านเป็นของตัวเองคิดเป็นค่าเฉลี่ย ( X ) = 3.80
2. ด้านการประเมินผลทางเลือก ผู้ตอบแบบสอบถามเลือกหลักเกณฑ์สําคัญที่ใช้ในการประเมินทางเลือก ค่าเฉลี่ย ( X ) ของกลุ่มปัจจัยหลัก
ทั้งหมด 12 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ ซึ่งสามารถสรุปปัจจัยหลักที่มีความสําคัญ 5 อันดับแรก ได้แก่ (1) ปัจจัยด้านการก่อสร้าง (2) ปัจจัยเรื่องการ
บริการหลังการขายของโครงการ (3) ปัจจัยเรื่องการนําวัสดุและผลิตภัณฑ์ที่นํามาใช้ (4) ปัจจัยด้านระบบสาธารณูปโภค (5) ปัจจัยเรื่องความปลอดภัย
3. ผู้ที่มีอิทธิพลในการแนะนําให้เลือกซื้อโครงการบ้านจัดสรรประเภทบ้านเดี่ยวจะเป็นคู่สมรส คิดเป็นร้อยละ 49.0
4. ด้านพฤติกรรมภายหลังการซื้อ โดยภาพรวมพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมาก มีความพอใจในโครงการบ้านจัดสรรประเภทบ้านเดี่ยวที่
ตัดสินใจซื้อและพักอาศัยอยู่ คิดเป็นร้อยละ 94.3 และส่วนมากจะแนะนําบุคคลอื่นให้มาซื้อโครงการบ้านจัดสรรประเภทบ้านเดี่ยว คิดเป็นร้อยละ 94.5
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การประยุกต์ใช้เทคนิคลีนในกระบวนการนําเข้า ส่งออก ของแผนกโลจิสติกส์ กรณีศึกษา บริษัท ชองตาเซีย จํากัด
Application Lean Technique in Import Export Sector of Logistics
Department: Case Study in Chantasia Co., Ltd.
สิริกุล กัวศรี
Sirikul Kuasri
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จังหวัดฉะเชิงเทรา
Email: pjsine@gmail.com โทร. 083-9730615

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้ โดยการนําเทคนิคลีนเข้ามาประยุกต์ใช้ ให้เกิดประสิทธิภาพด้านต้นทุน ด้านระยะเวลา ด้านความถูกต้อง และด้านความพึงพอใจของ
ผู้ปฏิบัติงาน โดยมีประชากรจํานวน 12 คน เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลมี 6 เครื่องมือ ได้แก่ (1) ตารางบันทึกการปฏิบัติงาน (2) แผนภาพการไหล (3)
แผนภูมิกระบวนการทํางาน (4) แผนผังสายธารแห่งคุณค่า (5) แบบสัมภาษณ์ตามโครงสร้างงานวิจัย (6) แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ปฏิบัติงานหลังจาก
การประยุกต์ใช้เทคนิคลีนในกระบวนการนําเข้า ส่งออก สถิติที่ใช้ได้แก่ ต้นทุนต่อหน่วยบริการ ค่าเฉลี่ย ( X ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การทดสอบค่าที
(t-test) ผลการวิจัยพบว่า 1) ประสิทธิภาพด้านต้นทุนอยู่ในระดับดี พบว่าก่อนการปรับปรุง มีต้นทุนต่อหน่วยบริการเท่ากับ 0.00901 บาท หลังจากปรับปรุง
แล้ว ต้นทุนต่อหน่วยบริการ เท่ากับ 0.00713 บาท ซึ่งต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมบริการลดลงเท่ากับ 0.00188 บาท 2) ประสิทธิภาพด้านเวลามีประสิทธิภาพดี
ขึ้น เมื่อทําการเปรียบเทียบเวลาทํางานทั้งงานด้านนําเข้าและส่งออก โดยใช้เวลาในการทํางานทั้ง 2 งาน ลดลงเท่ากับร้อยละ 59.22 3) ประสิทธิภาพด้านความ
ถูกต้องมีประสิทธิภาพดีขึ้น โดยวัดได้ว่าอยู่ในระดับดีมาก 4) ผลด้านความพึงพอใจของผู้ปฏิบัติงานหลังการปรับปรุง พบว่าผู้ปฏิบัติงานมีความพอใจมากทั้ง 3
ด้าน คือ ด้านการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ ด้านความตรงต่อเวลา และด้านความถูกต้อง ซึ่งผู้ปฏิบัติงานแต่ละคนมีระดับความพึงพอใจไม่แตกต่างกัน
คําสําคัญ: การประยุกต์ใช้เทคนิคลีน การนําเข้า-ส่งออก แผนกโลจิสติกส์

Abstract
This research used application lean technique to take effect in cost, operating duration, correctness and the officers’s
satisfaction. The sample of this study was 12 Chantasia company’s officers in T-PARK Industrial Estate, Chachoengsao. The instruments
used for collecting data were observation form, satisfaction questionnaire and interview form. The statistics used for data analyzing
were unit cost, time efficiency, mean, standard deviation, and t-test. The findings were as follow: 1) the efficiency of cost was better
after compared was at the 0.00901 and after the experiment was at the 0.00713. It decreased at the 0.00188. 2) The efficiency of time
was better after compared the operating duration of import and export. The mean score decreased 59.22%. 3) The efficiency of
correctness was better after compared the officers and co-workers’s complaints. 4) The result of the officers’s satisfaction was
evaluated at the high level. There were three satisfactions, using instrument, punctual and correctness.
Keywords: Application lean technique, Import – export sector, Logistics department

1. บทนํา
การเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการทํางาน เพื่อขจัดปัญหาในกระบวนการทํางาน และลดต้นทุนองค์กร ต้องมีแนวทางที่จะค้นหาวิธีการต่างๆ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานสําหรับทุกๆ ด้านอยู่ตลอดเวลา ในงานวิจัยฉบับนี้ได้กล่าวถึงองค์กรที่ประกอบกิจการด้านโลจิสติกส์ ซึ่งข้อมูลค่าใช้จ่าย
ในการดําเนินงานสําหรับบริษัทกรณีศึกษานี้ มีมูลค่ากว่า 10 ล้านบาท ต่อปี หากมีการปรับปรุงประสิทธิภาพการนําเข้า ส่งออกที่ดี จะ เป็นการเพิ่ม
ความสามารถทางการแข่งขันให้กับองค์กร เพิ่มผลกําไรให้กับองค์กรได้ ดังนั้น การวิจัยเรื่องการประยุกต์ใช้เทคนิคลีนในกระบวนการนําเข้า ส่งออกนี้
ผู้วิจัยเชื่อมั่นว่าจะสามารถนําเทคนิคลีนมาประยุกต์ใช้ในกระบวนการทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อขจัดสิ่งที่เป็นความสูญเปล่าในการทํางาน เพื่อลด
ต้นทุนให้กับองค์กร รวมทั้งเพิ่มศักยภาพในการทํางาน มุ่งสู่ความเป็นเลิศในทุกด้าน และเป็นกําลังขับเคลื่อนให้องค์กรมุ่งไปสู่ความสําเร็จที่ดีอย่างมั่นคง
และยั่งยืน
วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนากระบวนการนําเข้า ส่งออก ของแผนกโลจิสติกส์ บริษัทชองตาเซีย จํากัดโดยการนําเทคนิคลีนเข้ามาประยุกต์ใช้ ให้เกิดประสิทธิภาพ
ทั้งด้านต้นทุน ด้านระยะเวลาในการดําเนินงาน ประสิทธิภาพด้านความถูกต้อง และด้านความพึงพอใจของผู้ปฏิบัติงาน
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
แนวคิดแบบลีนว่าเป็นแนวคิดทางด้านธุรกิจ ที่เน้นกระบวนการของการจัดการ โดยการพยายามลดระยะเวลา ลดความเสียเวลาและหาเส้นทาง
ที่ลดความยากลําบากรวมทั้งลดความพยายามที่สูญเปล่า (Womack and Jones, 2003) โดยมีทฤษฎีดังนี้
1) กําหนดคุณค่าสําคัญของผลิตภัณฑ์ จากมุมมองของลูกค้าหรือ ผู้ใช้งาน
2) กําหนดแผนผังสายธารแห่งคุณค่าในปัจจุบัน เพื่อหาทางขจัดความสูญเปล่าที่เกิดขึ้นในกระบวนการ และเพื่อสามารถกําหนดผังสายธารแห่งคุณค่า
ใหม่อยู่ตลอด
3) สร้างการไหลของงานอย่างต่อเนื่อง ขจัดอุปสรรคต่างๆ ที่ขวางหน้าการไหลของงาน
4) การผลิตหรือการทํางานแบบดึง (pull) คือ ออกแบบและทํางาน เพื่อส่งมอบงานให้กับลูกค้าตามที่ลูกค้า ต้องการเท่านั้น
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5) ไม่มีคําว่าจบสิ้นและสิ้นสุด ต้องมีจิตสํานึกตลอดเวลาว่าต้องทําให้ดีกว่าในเรื่องของคุณภาพและการจัดการระบบการทํางานให้มีความต่อเนื่องอยู่เสมอ
เจมส์ วอแม็ก และแดเนียล โจนส์ (Womax and Jones, 2007) ได้จําแนกความสูญเปล่าโดยการวิเคราะห์สายธารแห่งคุณค่า โดยแยกกิจกรรม
ดังกล่าวจาก 3 กรณี คือ
1) กิจกรรมสร้างคุณค่าเป็นการพบขั้นตอนที่สามารถสร้างคุณค่าโดยไม่มีข้อสงสัยใดๆ เป็นกิจกรรมที่สร้างคุณค่าโดยตรงให้กับผลิตภัณฑ์หรือลูกค้า
2) กิจกรรมไม่สร้างคุณค่าแต่เป็นการพัฒนาสินค้าหรือบริการ เป็นการพัฒนาระบบการผลิต หรือพัฒนากระบวนการการทํางานโดยไม่สามารถกําจัด
ตัดทิ้งออกไปได้
3) กิจกรรมไม่สร้างคุณค่า เป็นขั้นตอนที่เพิ่มขึ้นมาหลายขั้นตอนที่ไม่ได้สร้างคุณค่าต่อลูกค้าหรือผู้รับบริการ และสามารถหลีกเลี่ยงได้โดยทันที
โดยกิจกรรม 2 และ3 ถือว่าเป็นความสูญเปล่าทั้งหมด (วิทยา, 2549) และเป็นกิจกรรมสําคัญที่ต้องทําการวิเคราะห์เพื่อการปรับปรุงโดยเทคนิคลีน

2. วิธีการศึกษา
เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลมี 6 เครื่องมือ ได้แก่ (1) ตารางบันทึกการปฏิบัติงาน (2) แผนภาพการไหล (3) แผนภูมิกระบวนการทํางาน (4)
แผนผังสายธารแห่งคุณค่า (5) แบบสัมภาษณ์ตามโครงสร้างงานวิจัย และ (6) แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ปฏิบัติงานหลังจากการประยุกต์ใช้เทคนิคลีนใน
กระบวนการนําเข้าส่งออกของ บริษัทชองตาเซีย จํากัด รวมทั้งศึกษา ค้นคว้า ตํารา ฐานข้อมูล และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
การศึกษาข้อมูลปฐมภูมิ เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยการส่งแบบสอบถามให้กับประชากร คือ พนักงานของบริษัทกรณีศึกษา โดยมีขั้นตอนการ
เก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิที่เป็นแบบสอบถาม ดังนี้
1) ค้นหาจํานวน รายชื่อ และหน่วยงานที่สังกัด ของพนักงานของบริษัทโลจิสติกส์ จํากัด อื่นๆ จากนิคมอุตสาหกรรมทีปาร์ค
2) นําแบบสอบถามที่ได้ตรวจสอบคุณภาพแล้ว ไปสอบถามพนักงานของที่ได้รับการสุ่มตัวอย่าง โดยต้องเป็นบริษัทที่ประกอบกิจการโลจิสติกส์
เหมือนกับบริษัทกรณีศึกษา
3) นําแบบสอบถามที่ตรวจความสมบูรณ์แล้ว ไปวิเคราะห์ข้อมูล
การศึกษาข้อมูลทุติยภูมิ เป็นข้อมูลที่ได้จากการค้นคว้า รวบรวมวารสาร เอกสาร และงานวิจัยต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อเป็นส่วนประกอบใน
เนื้อหา และนําไปใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูล
1) การจําแนกความสูญเปล่าโดยการวิเคราะห์สายธารแห่งคุณค่า ตามหลักการในแนวคิดแบบลีน ดังนี้

ตารางที่ 1 วิเคราะห์กระบวนการนําเข้าโดยการแยกประเภทกิจกรรมโดยใช้เทคนิคอีซีอาร์เอส (ECRS)
ขั้นตอนการนําเข้า

กิจกรรมที่สร้างคุณค่า

1. ใช้เครื่องบันทึกบาร์โค้ด และบันทึกรับตามจํานวน
2. การตรวจนับสินค้าจากใบส่งสินค้า และใบรายการสินค้า
3. นําใบส่งสินค้า มาตรวจสอบราคากับโปรแกรมสําเร็จรูป
4. นําใบส่งสินค้าส่งให้ผู้จัดการฝ่ายโลจิสติกส์ลงนามรับรอง จึงส่งต่อไปยังแผนกบัญชี
5. นําวัตถุดิบเก็บเข้าชั้น และบันทึกรับการเก็บเข้าชั้นอีกครั้ง
6. ทําเอกสารการรับเพื่อส่งต่อให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป
7. โปรแกรมทําการประมวลผลตามรหัสสินค้า เพื่อจัดเก็บตามเขตจัดเก็บที่กําหนดการเก็บในแต่ละ
ประเภท เมื่อครบตามเอกสารแล้วทําการติดบาร์โค้ด กับกล่องบรรจุวัตถุดิบ

กิจกรรมที่ไม่สร้างคุณค่า
ไม่มีคุณค่าแต่
ไม่มีคุณค่า และไม่
จําเป็นต้องทํา
จําเป็นต้องทํา
3
3
3
3
3
3

3

ตารางที่ 2 วิเคราะห์กระบวนการส่งออกโดยการแยกประเภทกิจกรรมโดยใช้เทคนิคอีซีอาร์เอส (ECRS)
ขั้นตอนการส่งออก

กิจกรรมที่สร้างคุณค่า

1. รับคําสั่งซื้อจากลูกค้า
2. ออกเลขการจัดส่งวัตถุดิบ
3. จัดวัตถุดิบตามคําสั่งซื้อของลูกค้า บรรจุเพื่อรอขนส่งไปยังปลายทางประเทศต่างๆ
4. ชั่งน้ําหนัก และวัดขนาดของบรรจุภัณฑ์
5. ส่งข้อมูลการบรรจุ คือ น้ําหนัก และขนาด ให้กับฝ่ายส่งออกเพื่อทําใบกํากับสินค้า ใบรายการสินค้า
6. ทําใบจองระวางสินค้า
7. ส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ เกี่ยวกับเอกสารใบกํากับสินค้า และใบรายการสินค้า ใบจองระวางสินค้า
ให้กับตัวแทนผู้ส่งสินค้า จํานวนเอกสารรวมกว่า 1230 แผ่น
8. รอยืนยันการจองระวางเที่ยวบิน และเที่ยวเรือ จากตัวแทนผู้ส่งสินค้า
9. แจ้งผลการตรวจสอบ หรือหากมีการแก้ไข แจ้งการแก้ไข และรอยืนยันอีกครั้งหนึ่ง

3

กิจกรรมที่ไม่สร้างคุณค่า
ไม่มคี ุณค่าแต่
ไม่มคี ุณค่า และไม่
จําเป็นต้องทํา
จําเป็นต้องทํา
3
3
3

3
3
3
3
3

2) การวิเคราะห์ภาพรวมของการปฏิบัติงาน โดยการกําหนดโครงร่างกระบวนการ เพื่อแสดงความสัมพันธ์และความเชื่อมโยงระหว่างกันในการ
ดําเนินงานขององค์กร ก่อนการวิเคราะห์สายธารคุณค่า ต้องทําการวิเคราะห์ขั้นตอนการดําเนินงานในปัจจุบันก่อนดังแสดงด้วยภาพดังนี้
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(4) 46

(7) 37.75

(5) 18

(1) 41.50
คลังสินคา

(2) 18.75

ตรวจคุณภาพ

โลจิสติกส
(6) 19.25
(3) 18.25

ภาพที่ 1 แผนผังสายธารแห่งคุณค่าก่อนการปรับปรุงในงานนําเข้า

(5) 45.5
(1) 17.5
คลังสินคา

(3) 46.50

(2) 19.5

(4) 19.75

ตรวจคุณภาพ

โลจิสติกส
(6) 19.25
(8) 11.5

(7) 16
(9) 4.1

ภาพที่ 2 แผนผังสายธารแห่งคุณค่าก่อนการปรับปรุงในงานส่งออก
3) วิเคราะห์การไหลของงานอย่างต่อเนื่อง ขจัดอุปสรรคต่างๆ ที่ขวางหน้าการไหลของงาน ตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ ซึ่งในขั้นตอนนี้ต้องใช้
เครื่องมือที่ไม่ซับซ้อน และง่ายในต่อการปฏิบัติมาใช้ คือ เทคนิคอีซีอาร์เอส (ECRS) และการบริหารด้วยสายตา ดังแสดงภาพการไหลของงานดังนี้
4

4

4
5

3
3

5

3

6

2

4

7

7
1

4
1
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10

10

10

ภาพที่ 4 การไหลของงานส่งออกก่อนการปรับปรุง
4) การวิเคราะห์ข้อมูลจากการตอบแบบสอบถาม ใช้ปัจจัย 2 ส่วนคือ ปัจจัยส่วนบุคคลที่ศึกษา ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลาที่
ปฏิบัติงาน หน่วยงานที่สังกัด และตําแหน่งงาน นําเสนอข้อมูลของแต่ละข้อ คือ ความถี่ และร้อยละและวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของพนักงานโดย
แบ่งระดับความพึงพอใจด้วยกัน 5 ระดับ (ชูศรี (2546)) แปลผลได้ดังนี้

ตารางที่ 3 คะแนนเฉลี่ยตามระดับความพึงพอใจ
คะแนนเฉลี่ย
4.50 – 5.00
3.50 – 4.49
2.50 – 3.49
1.50 – 2.49
1.00 – 1.49

ระดับความพึงพอใจจากการประยุกต์ใช้เทคนิคลีน
พอใจมากทีส่ ุด
พอใจมาก
พอใจปานกลาง
พอใจน้อย
ไม่พอใจ

3. ผลการศึกษา
การศึกษาวิจัยมีผลการศึกษาเป็นดังนี้
1) ราคาต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมบริการของแผนกโลจิสติกส์เท่ากับ 0.00901 หลังจากนําเทคนิคลีนมาประยุกต์ใช้ ต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมบริการของ
แผนกโลจิสติกส์เท่ากับ 0.00713 ซึ่งต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมบริการลดลงเท่ากับ 0.00188 คิดเป็นอัตราร้อยละ 20.86
2) ผลการปรับปรุงด้านเวลาและขั้นตอนของกระบวนการทํางาน ดังตาราง 4 และ 5
3) ผลประสิทธิภาพด้านความถูกต้อง พบว่าประสิทธิภาพของการนําเข้าอยู่ในระดับดีมาก และประสิทธิภาพของการส่งออกอยู่ในระดับดี
4) ผลการสอบถามความพึงพอใจของผู้ปฏิบัติงานพบว่าผู้ปฏิบัติงาน มีระดับความพึงพอใจในระดับพอใจมาก
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
ด้านต้นทุน ซึ่งผู้วิจัยไม่ได้นําค่าใช้จ่ายในแผนกอื่นๆ มาคํานวณรวมด้วย ดังนั้น หากผู้บริหารต้องการทราบถึงต้นทุนต่อหน่วยสําหรับทั้งองค์กร จึงควรใช้
วิธีการคํานวณแบบต้นทุนฐานกิจกรรม เพื่อทราบถึงต้นทุนของทั้งองค์กรได้
ด้านเวลา ควรหาประสิทธิภาพของเวลาทํางานในช่วงเวลาอื่นๆ หรือทั้งปีของการทํางาน เพื่อเป็นข้อมูลช่วยในการตัดสินใจในหลายด้าน เช่น การพยากรณ์
ยอดขาย พยากรณ์แผนการผลิต หรือการพิจารณาค่าตอบแทนของพนักงานในบริษัทได้
ด้านความถูกต้อง ควรมีการเก็บรวบรวมของทั้งองค์กร เพื่อได้ข้อมูลประสิทธิภาพด้านความถูกต้องโดยรวมขององค์กร
ด้านความพึงพอใจของผู้ปฏิบัติงาน สามารถใช้งานวิจัยนี้เป็นฐานข้อมูลสําหรับการศึกษาความเป็นไปได้ในการประยุกต์ใช้เทคนิคลีนกับทั้งองค์กร เพื่อนํา
องค์กรไปสู่เป้าหมายได้อย่างเป็นรูปธรรม
4. ความพึงพอใจของผู้ปฏิบัติงานหลังการปรับปรุง ผลการสอบถามความพึงพอใจในการปรับปรุงกระบวนการนําเข้าส่งออกของผู้ปฏิบัติงาน
พบว่าผู้ปฏิบัติงานมีระดับความพึงพอใจในระดับพอใจมาก โดยพิจารณาจากคะแนนรวมเฉลี่ยแต่ละด้านคือ ด้านที่ 1 ด้านความพึงพอใจในการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ ซึ่ง
เท่ากับ 4.19 ด้านที่ 2 ความพึงพอใจในด้านความตรงต่อเวลา ซึ่งเท่ากับ 4.43 และด้านที่ 3 ความพึงพอใจในด้านความถูกต้อง ซึ่งเท่ากับ 3.87
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แผนภูมิกระบวนการงานนําเข้าหลังการปรับปรุง (PROCESS CHART)
กระบวนการ : งานนําเข้า
แผนก : โลจิสติกส์
วิธีการทํางานเดิม (ก่อนการปรับปรุง)

ลําดับ

เวลา(นาที)

1

0

2

20.5

3

16.25

4

42.75

5

20.25
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การทํางาน
กิจกรรมการปฏิบัติงาน
กิจกรรมเคลือ่ นย้าย
กิจกรรมการตรวจสอบ
การเก็บพักชั่วคราว
การหยุดหรือการเก็บถาวร

ก่อน
หลัง
ลดลง
18.75
0.00
18.75
41.50
20.5
21.00
93.25
59.00
34.25
0.00
0.00
0.00
46.00
20.25
25.75
ขั้นตอนการทํางาน
รับแจ้งจากผู้ขายเรื่องจํานวนสินค้า และส่งรหัส (BAR CODE) ไปให้ทาง E-MAIL ให้ผู้ขายติด
มากับกล่องให้เรียบร้อย
ตรวจรับสินค้าจาก BAR CODE ได้ทันทีทสี่ ินค้ามาถึงบริษัท และยืนยันการรับเข้า
โปรแกรมจะทําการประมวลผลตามรหัส (CODE) สินค้า เพือ่ จัดเก็บตามเขตจัดเก็บที่
กําหนด (ZONE) การเก็บแต่ละประเภท
นําใบส่งสินค้า (INVOICE) มาตรวจสอบราคาเพื่อส่งให้ผู้จัดการฝ่ายโลจิสติกส์ลงนาม
รับรอง จึงนําส่งต่อไปยังแผนกบัญชี
เมื่อครบตามเอกสารแล้วทําการติดรหัสแท่ง (BAR CODE) กับกล่องบรรจุวัตถุดิบ และนําเก็บเข้าชั้น

สัญลักษณ์

ตารางที่ 5 แผนภูมิกระบวนการงานส่งออกหลังการปรับปรุง
แผนภูมิกระบวนการงานส่งออกก่อนการปรับปรุง (PROCESS CHART)
กระบวนการ : งานส่งออก
แผนก : โลจิสติกส์
วิธีการทํางานเดิม (ก่อนการปรับปรุง)

ลําดับ
1
2
3
4

เวลา(นาที)
17.5
19.5
46.5
19.75

5

36.25

6

19.25

7

9.95

8
9
10

12
4.1
0.00

การทํางาน
กิจกรรมการปฏิบัติงาน
กิจกรรมเคลือ่ นย้าย
กิจกรรมการตรวจสอบ
การเก็บพักชั่วคราว
การหยุดหรือการเก็บถาวร

สัญลักษณ์

ก่อน
100.25
0.00
52.85
46.75
0.00
ขั้นตอนการทํางาน

หลัง
27.24
3.33
32.55
0.00
0.00

ลดลง
73.01
-3.33
20.30
46.75
0.00

รับคําสั่งซือ้ จากลูกค้า
ออกเลขการจัดส่งวัตถุดบิ
จัดวัตถุดิบตามคําสั่งซือ้ ของลูกค้า บรรจุเพื่อรอขนส่งไปยังปลายทางประเทศต่างๆ
ชั่งน้ําหนัก และวัดขนาดของบรรจุภัณฑ์
ส่งข้อมูลการบรรจุ คือ น้ําหนัก และขนาด ให้กับฝ่ายส่งออกเพื่อทําใบกํากับสินค้า ใบ
รายการสินค้า
ทําใบจองระวางสินค้า (BOOKING)
ส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์เกีย่ วกับเอกสารใบกํากับสินค้า และใบรายการสินค้า ใบจอง
ระวางสินค้า ให้กับตัวแทนผู้สง่ สินค้า
รอยืนยันการจองระวางเที่ยวบินและเที่ยวเรือ จากตัวแทนผูส้ ่งสินค้า
แจ้งผลการตรวจสอบหรือหากมีการแก้ไข แจ้งการแก้ไข และรอยืนยันอีกครั้ง
จัดส่งสินค้าขึ้นรถ *หมายเหตุ: ไม่ได้มีการบันทึกเวลาเนือ่ งจากเป็นส่วนงานของบริษัทรับขนส่ง

4. สรุปผล
การวิจัยเรื่องการประยุกต์ใช้เทคนิคลีนในกระบวนการนําเข้าส่งออกของบริษัทกรณีศึกษา สามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้
ผลประสิทธิภาพด้านต้นทุน โดยคํานวณหาต้นทุนต่อหน่วยบริการ โดยก่อนการปรับปรุง ต้นทุนเท่ากับ 0.00901 บาท หลังจากนําเทคนิคลีนมา
ประยุกต์ใช้ ต้นทุนเท่ากับ 0.00713 บาท ซึ่งต้นทุนต่อหน่วยลดลงเท่ากับ 0.00188 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 20.86
ผลประสิทธิภาพด้านเวลาในการทํางาน พบว่าประสิทธิภาพของการนําเข้าอยู่ในระดับดีมาก เมื่อพิจารณาจากขั้นตอนและรอบเวลาการทํางานทีล่ ดลง
และประสิทธิภาพของการส่งออกอยู่ในระดับดีเมื่อพิจาณาจากรอบเวลาที่ลดลง จากการขั้นตอนการทํางานเท่าเดิม
ผลประสิทธิภาพด้านความถูกต้อง พบว่างานนําเข้าอยู่ในระดับดีมาก และงานส่งออกอยู่ในระดับดี ซึ่งสรุปได้ตามสมมติฐานทางสถิติ คือ H1: µ1 #
µ2 ประสิทธิภาพการทํางานด้านความถูกต้องก่อนการปรับปรุงและหลังการปรับปรุงมีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05

5. เอกสารอ้างอิง
วิทยา สุหฤทดํารง. 2549. มองรอบทิศ คิดแบบลอจิสติกส์. อี.ไอ. สแควร์ พับลิชชิ่ง : กรุงเทพฯ.
James P. Womack and Daniel T. Jones. 2003. [online]. Retrived June 20, 2013. http://www.ldoceonline.com/
_________________. 2007. แนวคิดแบบลีน ทําได้มากขึ้น ด้วยทรัพยากรน้อยลง. แปลจาก Lean thinking. โดย วิทยา สุหฤทดํารง และ ยุพา กลอนกลาง.
อี.ไอ.สแควร์ : กรุงเทพฯ.
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ผลของการดูแลแบบเอื้ออาทรของสแวนสันต่อการทํากิจวัตรประจําวันและความผาสุก
ของผูส้ ูงอายุโรคหลอดเลือดสมอง
Effects of Swanson’s Caring on Activities of Daily Living and Well-being of Elderly with Stroke
อัญชุลี ไชยวงศ์น้อย พรชัย จูลเมตต์ และ วารี กังใจ
Unchulee Chaiwongnoi, Pornchai Jullamate and Waree Kangchai
สาขาวิชาการพยาบาลผูส้ ูงอายุ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี
E-mail: unchuleechai@hotmail.com โทร 086-0383830

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบกึ่งทดลองชนิดศึกษาสองกลุ่มวัดก่อนและหลังการทดลอง มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการดูแลแบบเอื้อ
อาทรของสแวนสันต่อการทํากิจวัตรประจําวันและความผาสุกของผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดสมอง กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดสมองรายใหม่
จํานวน 44 ราย สุ่มตัวอย่างเข้ากลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมด้วยวิธีการสุ่มอย่างง่าย กลุ่มควบคุมได้รับการพยาบาลตามปกติ ส่วนกลุ่มทดลองได้รับการ
ดูแลแบบเอื้ออาทรของสแวนสันที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเป็นรายบุคคล เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วยแบบสัมภาษณ์ข้อมูลส่วนบุคคลของ
ผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดสมอง แบบวัดความผาสุกของผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดสมอง และแบบประเมินการทํากิจวัตรประจําวันดัชนีบาร์เธลเอดีแอล ซึ่งมีค่า
ความเชื่อมั่นเท่ากับ .83 และ .94 ตามลําดับ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ การแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติการทดสอบ
ค่าที Independent t-test ผลการวิจัยพบว่า หลังการทดลอง ค่าเฉลี่ยคะแนนความผาสุกและความสามารถในการทํากิจวัตรประจําวันของกลุ่มทดลองสูง
กว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ((t42 = -8.28, p < .001; t42 = -3.77, p < .001)
จากผลการวิจัยมีข้อเสนอแนะว่า พยาบาลวิชาชีพควรนําการดูแลแบบเอื้ออาทรของสแวนสันมาใช้ในการดูแลผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดสมอง
คําสําคัญ : การดูแลแบบเอื้ออาทรของสแวนสัน กิจวัตรประจําวัน ความผาสุก ผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดสมอง

Abstract
This two-group pretest and posttest quasi-experimental research aimed to study the effects of Swanson’s caring on the
ability in performing activities of daily living (ADL) and well-being of elderly with stroke. Forty-four elderly diagnosed as first stroke were
randomly selected and assigned into experimental and control group equally. The control group received usual nursing care whereas
the experimental group received the nursing care base on Swanson’s caring theory elaborated by the researcher. The instruments used
included The Demographic Questionnaire, The Well-Being Scale (reliability .83), and The Barthel ADL Index (reliability .94). Frequency,
percentage, mean, standard deviation, and independent t-test were computed for data analysis. Findings revealed that when finished
this nursing intervention, the mean scores of well-being and ability in performing ADL of the experimental group were statistically higher
than the control group (t42 = 8.28, p < .001; t42 = 3.77, p < .001). This proficient and practical Swanson’s caring nursing intervention
should be implemented for effectively taking care of older adults with stroke.
Keywords: Swanson’s caring, Activities of daily living, Well-being, Elderly with stroke

1. บทนํา
โรคหลอดเลือดสมองเป็นโรคทางระบบประสาทที่เกิดจากความผิดปกติของการไหลเวียนเลือดที่ไปเลี้ยงสมอง ในประเทศไทยพบว่ามีผู้ป่วยโรคหลอด
เลือดสมองเพิ่มขึ้นทุกปี โดยพบว่า ร้อยละ 87 มีปัญหาด้านการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อ ร้อยละ 54 มีปัญหาเกี่ยวกับการเดินร้อยละ 52 มีความผิดปกติการ
เคลื่อนไหวของมือ และ ร้อยละ 58 มีอาการเกร็งอย่างชัดเจน (Jone, 2006) นอกจากนี้ยังมีปัญหาการด้านการเคี้ยว การกลืนบกพร่อง มีความผิดปกติเกี่ยวกับ
การสื่อสาร ความคิดและความจํา มีปัญหาด้านการมองเห็น และการขับถ่าย (National Institue of Neurological Disorders and Stroke, 2005) ความ
พิการที่เกิดขึ้นนี้ส่งผลทําให้ผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดสมองดําเนินชีวิตด้วยความยากลําบาก โดยเฉพาะในรายที่มีข้อจํากัดทางด้านร่างกายมากยิ่งส่งผลให้
ความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรด้วยตนเองลดน้อยลงและขาดความผาสุกในชีวิต (Khampolsiri, 2006)
การดูแลอย่างเอื้ออาทร (Caring) ตามแนวคิดของสแวนสัน (Swanson, 1993) เป็นศาสตร์ของการดูแลและเป็นแก่นแท้ในเชิงวิชาชีพของพยาบาล
เป็นวิถีทางที่เกี่ยวข้องกับการเอาใจใส่ดูแล ปกป้องคุ้มครองสนับสนุน ส่งเสริม ให้กําลังใจ กระทําโดยบุคคลซึ่งมีความรับผิดชอบและมีพันธะสัญญาจัดกระทํา
ให้ ประกอบด้วยการรู้จักผู้ป่วยในฐานะบุคคลคนหนึ่ง (Knowing) การเฝ้าดูแลผู้ป่วยอยู่เสมอ (Being With) การช่วยเหลือทํากิจกรรมต่าง ๆ ให้ (Doing For)
การสนับสนุนให้ผู้ป่วยมีความสามารถ (Enabling) และการดํารงไว้ซึ่งความหวัง ความเชื่อ ความศรัทธา (Maintaining Belief) กิจกรรมทั้ง 5 ด้านนี้ผสมผสาน
เป็นหนึ่งเดียวไม่สามารถแบ่งแยกได้และเมื่อพยาบาลสามารถปฏิบัติกิจกรรมได้ครบทั้ง 5 ด้าน จะส่งผลให้เพิ่มศักยภาพในการทํากิจวัตรประจําวันได้และทําให้
ผู้ป่วยเกิดความผาสุกได้อย่างแท้จริง
กรอบแนวคิดในการวิจัย
ผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดสมองที่มีความพิการหลงเหลืออยู่ มีปัญหาในทุกมิติของภาวะสุขภาพ ทําให้มีกิจกรรมทางสังคมน้อยลง มีความรู้สึก เสียใจ
น้อยใจ ท้อแท้ เครียดหรือซึมเศร้า รู้สึกสิ้นหวัง และกลัวถูกทอดทิ้ง ทําให้หมดกําลังใจในการต่อสู้กับโรคไม่สามารถค้นหาความหมายของชีวิตได้ ผู้สูงอายุโรค
หลอดเลือดสมองจึงดํารงชีวิตอยู่ด้วยความยากลําบาก จําเป็นต้องมีผู้ดูแลคอยดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิด ผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดสมองต้องการความเข้าใจและ
กําลังใจในการฟื้นฟูสภาพและการพัฒนาความสามารถในการทํากิจวัตรประจําวัน การศึกษาในครั้งนี้ผู้วิจัยได้นําแนวคิดการดูแลแบบเอื้ออาทรของสแวนสัน
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(Swanson, 1993) ซึ่งเป็นแนวคิดทฤษฏีระดับกลางมาประยุกต์ใช้เป็นรูปแบบในการดูแลผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดสมอง ประกอบด้วย กิจกรรม 5 ด้าน คือ การ
รู้จักผู้ป่วยในฐานะบุคคลคนหนึ่ง การเฝ้าดูแลผู้ป่วยอยู่เสมอ การช่วยเหลือทํากิจกรรมต่างๆ การสนับสนุนให้ผู้ป่วยมีความสามารถ และการดํารงไว้ซึ่งความหวัง
ความเชื่อ ความศรัทธา ตามการแสดงออกของผู้ป่วย แต่ละราย การที่พยาบาลสามารถให้การดูแลผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดสมองได้ครบกิจกรรมทั้ง 5 ด้าน ก็จะ
ช่วยทําให้ผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดสมองได้รับการดูแลแบบองค์รวมอย่างแท้จริง และสามารถพัฒนาความสามารถในการทํากิจวัตรประจําวันได้อย่างเต็ม
ศักยภาพและจะทําให้เกิดความผาสุกได้ ดังแสดงในภาพที่ 1
ตัวแปรต้น

ตัวแปรตาม

รูปแบบการดูแลแบบเอือ้ อาทรของสแวนสัน

การทํากิจวัตรประจําวันของ
ผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดสมอง
ความผาสุกของ
ผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดสมอง

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

2. วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลองชนิดศึกษา 2 กลุ่ม วัดก่อนและหลังการทดลอง เพื่อเปรียบเทียบการปฏิบัติกิจวัตรประจําวันและความผาสุกของ
ผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดสมองระหว่างกลุ่มที่ได้รับการดูแลแบบเอื้ออาทรของสแวนสันและกลุ่มที่ได้รับการพยาบาลตามปกติ ระยะเวลาในการศึกษา 4 สัปดาห์
ประชากร คือผู้สูงอายุที่ได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ว่าเป็นโรคหลอดเลือดสมองรายใหม่ที่เข้ารับการรักษาที่ตึกประสาทวิทยาโรงพยาบาลเจ้าพระยา
อภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี ระหว่างเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2555 ถึง เดือนมกราคม พ.ศ. 2556 กลุ่มตัวอย่างมีคุณสมบัติดังนี้ มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ได้รับการ
วินิจฉัยจากแพทย์ว่าเป็นโรคหลอดเลือดสมองชนิดอุดตัน ตีบตันและเป็นรายใหม่ สามารถสื่อสารและเข้าใจภาษาไทย มีคะแนนประเมินระดับความรู้สึกตัว
มากกว่าหรือเท่ากับ 13 คะแนนขึ้นไป มีสัญญาณชีพคงที่ มีภูมิลําเนาอยู่ในอําเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรี ยินดีให้ความร่วมมือในการทําวิจัย โดยกําหนดขนาด
ของกลุ่มตัวอย่างในการทดสอบทางเดียว ดังนี้คือ กําหนดความเชื่อมั่นที่ระดับ .05 อํานาจในการทดสอบ = .80 กําหนดค่าขนาดอิทธิพลขนาดกลาง = .50
หลังจากนั้นนํามาหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างจากตารางสําเร็จรูป Master Table Statistical Power Table ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างจํานวน 44 ราย โดยจัดเข้า
เป็นกลุ่มทดลอง 22 ราย ดําเนินการจัดเข้าเป็นกลุ่มควบคุม จํานวน 22 ราย และให้ได้รับการพยาบาลตามปกติ จนกระทั่งกลุ่มควบคุมจําหน่ายออกจาก
โรงพยาบาลทั้งหมด ผู้วิจัยจึงดําเนินการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างที่มีคุณสมบัติตามที่กําหนดและหมายเลขบัตรโรงพยาบาลของผู้ป่วยลงท้ายด้วยเลขคี่ เข้าเป็น
กลุ่มทดลองและได้รับการดูแลแบบเอื้ออาทรของสแวนสันจากผู้วิจัย จํานวน 22 ราย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1. เครื่องมือที่ใช้ในการคัดกรองกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ แบบประเมินระดับความรู้สึกตัว ประกอบด้วยการประเมิน 3 ด้าน มีรายละเอียดดังนี้ การลืมตา
แบ่งเป็น 4 ระดับ การพูดที่ดีที่สุดแบ่งเป็น 5 ระดับการเคลื่อนไหวที่ดีที่สุดแบ่งเป็น 6 ระดับ ค่าคะแนนรวมทั้ง 3 ด้าน มีคะแนนตั้งแต่ 3-15 คะแนน ซึ่ง
สามารถจําแนกระดับความรุนแรงได้เป็น 3 ระดับได้แก่ คะแนน 13-15 คะแนน หมายถึง ผู้ป่วยมีระดับความรู้สึกตัวดี คะแนน 9-12 คะแนน หมายถึง ผู้ป่วยมี
ระดับความรู้สึกตัวปานกลาง และ คะแนน 3-8 คะแนน หมายถึง ผู้ป่วยมีระดับความรู้สึกตัวน้อยมากหรือไม่รู้สึกตัวเลย
2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่
2.1 แบบสัมภาษณ์ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดสมอง ประกอบด้วย เพศ อายุ ศาสนา สถานภาพสมรส ลักษณะครอบครัว
ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ โรคประจําตัวอื่นๆ และสถานบริการสุขภาพที่ใช้
2.2 แบบวัดความผาสุกของผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดสมอง ผู้วิจัยใช้แบบวัดความผาสุกของแคนทิล (Cantril, 1965 cited in Mckeehan, et al.,
1986) ซึ่งเป็นแบบประเมินที่มีลักษณะเป็นมาตราส่วนแบบขั้นบันได 10 ขั้น มีช่วงคะแนน 0-10 คะแนน ตามระดับขั้นบันไดโดยคะแนน 0 หมายถึง ไม่มีความ
ผาสุก คะแนน 10 หมายถึง มีความผาสุกอย่างเต็มที่ผู้วิจัยนําไปตรวจสอบความคงที่ของแบบวัดโดยวิธีการทดสอบแบบวัดซ้ําแล้วนําข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์หา
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน ได้ค่าความเชื่อมั่นของเครื่องมือ เท่ากับ .83
2.3 แบบประเมินดัชนีบาร์เธลเอดีแอล เป็นแบบประเมินความสามารถในการทํากิจวัตรประจําวันทั้งหมด 10 กิจกรรม ซึ่งมีคะแนนรวม 0-20
คะแนน ผู้วิจัยนําไปทดลองใช้กับผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดสมองที่มีคุณสมบัติคล้ายคลึงกับกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 10 ราย แล้วนําคะแนนที่ได้มาวิเคราะห์หาค่า
สัมประสิทธิ์อัลฟาครอนบาค ได้ค่าความเชื่อมั่นของเครื่องมือเท่ากับ .94
3. เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง คือ รูปแบบการดูแลแบบเอื้ออาทรของสแวนสันในการดูแลผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดสมองที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นโดยศึกษา
จากตํารา เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วยการดูแลใน 2 ระยะ คือระยะที่ 1 ระยะ รับการรักษาในโรงพยาบาล รวม 5 วัน และ ระยะที่ 2 ระยะ
การดูแลต่อเนื่องที่บ้านรวม 3 สัปดาห์ ผู้วิจัยนํารูปแบบการดูแลแบบ เอื้ออาทรของแสวนสันไปตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาและความเหมาะสมของภาษาที่
ใช้ตลอดจนการจัดลําดับของเนื้อหา โดยผู้ทรงคุณวุฒิจํานวน 5 ท่านได้แก่ อาจารย์พยาบาลที่มีประสบการณ์ด้านการพยาบาลผู้สูงอายุ 2 ท่าน พยาบาล
ผู้เชี่ยวชาญในการดูแลผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดสมอง 2 ท่าน อาจารย์พยาบาลผู้มีประสบการณ์ในการใช้ทฤษฎีการดูแลเอื้ออาทรของแสวนสัน 1 ท่าน และ
คํานวณค่าดัชนีความตรงตามเนื้อหาได้เท่ากับ 1 หลังจากนั้นผู้วิจัยนํามาปรับปรุงแก้ไขภายใต้คําแนะนําของผู้ทรงคุณวุฒิ และประธานกรรมการผู้ควบคุม
วิทยานิพนธ์
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การเก็บรวบรวมข้อมูล
กลุ่มควบคุม
1. ระยะรับการรักษาในโรงพยาบาล
สัปดาห์ที่ 1 วันที่ 1 เมื่อผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดสมองยินดีเข้าร่วมการวิจัยและลงนามยินยอมในใบเข้าร่วมการวิจัย ผู้วิจัยบันทึกข้อมูลทั่วไป
ประเมินความผาสุกและความสามารถในการทํากิจวัตรประจําวันของผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดสมอง ก่อนการทดลอง
สัปดาห์ที่ 1 วันที่ 2-5 ผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดสมองได้รับการดูแลตาม แนวทางการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองของโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัย
ภูเบศรจนกระทั่งจําหน่ายออกจากโรงพยาบาล
2. ระยะการดูแลต่อเนื่องทีบ่ ้าน
สัปดาห์ที่ 2-4 ผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดสมองได้รับการดูแลด้านสุขภาพต่อเนื่องจากทีมดูแลสุขภาพที่บ้าน (Home health care) ของโรงพยาบาล
เจ้าพระยาอภัยภูเบศร
สัปดาห์ที่ 5 ผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดสมองมาตรวจตามแพทย์นัดที่แผนกผู้ป่วยนอกคลินิกอายุรกรรมประสาท ผู้วิจัยประเมินความผาสุก และ
ความสามารถในการทํากิจวัตรประจําวันของผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดสมองหลังการทดลอง หลังจากนัน้ ผู้วิจัยให้การดูแลแบบเอื้ออาทรของสแวนสันเพื่อส่งเสริม
การพัฒนาความสามารถของผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดสมองเช่นเดียวกัน
กับที่ให้ในกลุ่มทดลองตามความต้องการของกลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มทดลอง
1. ระยะรับการรักษาในโรงพยาบาล
สัปดาห์ที่ 1 (รวม 5 วัน) วันที่ 1 เมื่อผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดสมองยินดีเข้าร่วมการวิจัยและลงนามยินยอมในใบเข้าร่วมการวิจัย ผู้วิจัยบันทึก
ข้อมูลทั่วไป ประเมินความผาสุกและความสามารถในการทํากิจวัตรประจําวันของผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดสมองก่อนการทดลอง วันที่ 2-5 ผู้สูงอายุโรคหลอด
เลือดสมองจะได้รับการดูแลตามแผนการดูแลแบบเอื้ออาทรของสแวนสันในระยะรับการรักษาในโรงพยาบาลเป็นรายบุคคล โดยผู้วิจัยสร้างสัมพันธภาพกับ
ผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดสมองแล้ว ผู้วิจัยพูดคุยและซักถามผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดสมองเกี่ยวกับความเชื่อและการให้ความหมายที่มีต่อการเจ็บป่วยในครั้งนี้
ผู้วิจัยรับฟังและคงไว้ซึ่งความเชื่อที่ผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดสมองมีอยู่ (Maintaining Belief) ผู้วิจัยทําความเข้าใจ (Knowing) ความหมายของการเจ็บป่วยด้วย
โรคหลอดเลือดสมองโดยยึดผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดสมองเป็นศูนย์กลาง ด้วยการพูดคุยและซักถามถึงความหมายหรือความเชื่อของผู้สูงอายุโรคหลอดเลือด
สมองที่มีต่อการเจ็บป่วยในครั้งนี้ รวมถึงความรู้สึกที่มีต่อการสูญเสียความสามารถในการทํากิจวัตรประจําวันและใช้ทักษะการสังเกตท่าทางระหว่างการทํา
ความเข้าใจ การเฝ้าดูแลผู้ป่วยอยู่เสมอ (Being With) เป็นกิจกรรมที่ผู้วิจัยให้การสนับสนุนทางด้านอารมณ์แก่ผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดสมอง เสนอตัวอยู่เป็น
เพื่อน และเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดสมองได้ระบายความรู้สึกที่มีต่อการเจ็บป่วยในครั้งนี้โดยไม่ขัดขวางการแสดงความรู้สึก การช่วยเหลือทํา
กิจกรรมต่าง ๆ (Doing For) ผู้วิจัยช่วยเหลือทํากิจกรรมต่างๆ ให้แก่ผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดสมองให้ได้รับความสะดวกสบาย ความปลอดภัย ตลอดจนการ
ช่วยเหลือการทํากิจวัตรประจําวันต่างๆ รวมทั้งการสนับสนุนให้เกิดความสามารถ (Enabling) โดยการช่วยเหลือให้ผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดสมองและฟื้นฟู
ความสามารถในการทํากิจวัตรประจําวันได้อย่างเต็มศักยภาพ
2. ระยะการดูแลต่อเนื่องที่บ้าน
สัปดาห์ที่ 2- 4 ผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดสมองได้รับการดูแลตามรูปแบบการดูแลแบบเอื้ออาทรของสแวนสันโดยใช้กิจกรรมทั้ง 5 ด้านของสแวน
ในการดูแลเช่นเดียวกับระยะที่ 1 รวมทั้งสิ้น 3 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 45 นาที
สัปดาห์ที่ 5 ผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดสมองมาตรวจตามแพทย์นัดที่แผนกผู้ป่วยนอกคลินิคอายุรกรรมประสาท ผู้วิจัยประเมินความผาสุก และ
ความสามารถในการทํากิจวัตรประจําวันของผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดสมองหลังการทดลอง

3. ผลการศึกษาและอภิปรายผล
ตารางที่ 1 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยการทํากิจวัตรประจําวันของผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดสมองในระยะหลัง การทดลองระหว่าง
กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม (n =44)
คะแนนเฉลี่ยความสามารถในการทํากิจวัตรประจําวันของผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดสมอง
กลุ่มทดลอง
กลุ่มควบคุม

M
15.59

SD
2.28

13.04

2.19

t

df

p-value (1-Tailed)

-3.77

42

<.001

จากตารางที่ 1 พบว่าผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดสมองในกลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยการทํากิจวัตรประจําวันหลังการทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่าง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (t42 = -3.77, p < .001)

ตารางที่ 2 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความผาสุกของผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดสมองในระยะหลังการทดลอง ระหว่างกลุ่มทดลอง
และกลุ่มควบคุม (n = 44)
คะแนนเฉลี่ยความผาสุกของผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดสมอง
กลุ่มทดลอง

M
8.72

SD
.88

กลุ่มควบคุม

6.18

1.13

t

df

p-value (1-Tailed)

-8.28

42

<.001

จากตารางที่ 2 ผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดสมองในกลุม่ ทดลองมีคะแนนเฉลี่ยความผาสุกหลังการทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 (t42 = -8.28, p < .001)
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การอภิปรายผล
ผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดสมองหลังจากได้รับการดูแลแบบเอื้ออาทรของสแวนสันมีคะแนนเฉลี่ยการทํากิจวัตรประจําวันและคะแนนเฉลี่ยความผาสุกสูง
กว่าก่อนที่จะได้รับการดูแลแบบเอื้ออาทรของสแวนสัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานข้อที่ 1 และผู้สูงอายุโรคหลอดเลือด
สมองในกลุ่มที่ได้รับการดูแลแบบเอื้ออาทรของสแวนสันมีคะแนนเฉลี่ยการทํากิจวัตรประจําวันและคะแนนเฉลี่ยความผาสุกระยะหลังการทดลองสูงกว่ากลุ่มที่
ไม่ได้รับการดูแลแบบเอื้ออาทรของสแวนสัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ ระดับ .05 เป็นไปตามสมมติฐานข้อที่ 2 สามารถอธิบายได้ว่า รูปแบบการดูแล
ผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดสมองที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นโดยแบ่งการดูออกเป็น 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 ระยะรับการรักษาในโรงพยาบาล รวมเวลา 5 วัน และระยะที่ 2
ระยะการดูแลต่อเนื่องที่บ้านเป็นเวลา 3 สัปดาห์ รวมทั้งสิ้น 4 สัปดาห์ ในแต่ละระยะการดูแลผู้วิจัยได้ประยุกต์ใช้ทฤษฎีการดูแลของสแวนสัน (Swanson,
1993) ซึ่งประกอบด้วยการดูแลในกิจกรรม 5 ด้าน ในแต่ละระยะของการดูแล ได้แก่ การรู้จักผู้ป่วยในฐานะบุคคลหนึ่ง การเฝ้าดูแลผู้ป่วยอยู่เสมอ การ
ช่วยเหลือทํากิจกรรมต่างๆ การสนับสนุนให้ผู้ป่วยมีความสามารถ และการดํารงไว้ซึ่งความเชื่อและศรัทธาของผู้ป่วย ดังนี้
ในระยะที่ 1 ซึ่งเป็นระยะรับการรักษาในโรงพยาบาล ผู้วิจัยจะให้ความสําคัญกับผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดสมองเป็นศูนย์กลางในการดูแล การสร้าง
สัมพันธภาพที่ดีของผู้วิจัยจะช่วยทําให้ผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดสมองเกิดความเชื่อใจ ไว้วางใจในตัวผู้วิจัย และแสดงความรู้สึกของตนเองออกมา การเฝ้าดูแลอยู่
เสมอเป็นกิจกรรมที่ผู้วิจัยให้การดูแลผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดสมองโดยการอยู่เป็นเพื่อนผู้ป่วย พูดคุยและเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดสมองได้พูด
ระบายความรู้สึกและความวิตกกังวลของตนเอง ผู้วิจัยรับฟังอย่างเข้าใจและไม่ขัดแย้ง ทําให้ผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดสมองรับรู้ว่ามีคนที่เข้าใจความรู้สึกของ
ตนเอง ทําให้ไม่รู้สึกโดดเดี่ยวหรือคิดว่าถูกทอดทิ้งให้อยู่ตามลําพัง การช่วยเหลือทํากิจกรรมต่างๆ เป็นกิจกรรมการพยาบาลที่ผู้วิจัยปฏิบัติต่อผู้สูงอายุโรค
หลอดเลือดสมองครอบคลุมเกี่ยวกับการทํากิจวัตรประจําวัน การป้องกันภาวะแทรกซ้อนต่างๆ การฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกาย รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมต่าง
ๆ ให้สะอาดและปลอดภัย นอกจากนี้ผู้วิจัยยังช่วยให้ผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดสมองได้ปฏิบัติตามความเชื่อ และความศรัทธาของตนเอง เช่นการทําบุญใส่บาตร
การสวดมนต์ การถวายสังฆทาน ทําให้ผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดสมองได้รับความ สุขสบายทั้งทางร่างกาย จิตใจ และจิตวิญญาณ การสนับสนุนให้เกิ ด
ความสามารถโดยการที่ผู้วิจัยให้ความรู้เรื่องโรคหลอดเลือดสมอง แนวทางการรักษา รวมทั้งการปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันการกลับเป็นซ้ํา ทําให้ผู้สูงอายุโรคหลอด
เลือดสมองมีความเข้าใจเรื่องโรคหลอดเลือดสมองมากขึ้นและตระหนักถึงการปฏิบัติตัวที่ถูกต้อง เพื่อป้องกันมิให้โรคนี้กลับเป็นซ้ํา นอกจากนี้การที่ผู้วิจัย
ส่งเสริมให้สมาชิกในครอบครัวมีส่วนร่วมรับรู้ความรู้สึกและความต้องการของผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดสมองก็จะทําให้สมาชิกในครอบครัวมีความเข้าใจในตัว
ผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดสมองและยอมรับพฤติกรรมการแสดงออกของผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดสมอง นอกจากนี้สมาชิกในครอบครัวยังได้รับความรู้เรื่องโรค
หลอดเลือดสมอง รวมถึงได้รับการฝึกทักษะการช่วยเหลือผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดสมองฟื้นฟูสภาพร่างกายและฝึกการทํากิจวัตรประจําวันด้วย ส่งผลให้
ผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดสมองได้รับการพัฒนาความสามารถในการทํากิจวัตรประจําวันอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
ในระยะที่ 2 การดูแลต่อเนื่องที่บ้านรวม 3 สัปดาห์ ผู้วิจัยได้ประยุกต์ใช้ทฤษฎีของสแวนสันในการดูแลผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดสมองเช่นเดียวกับใน
ระยะที่อยู่ในโรงพยาบาลแต่ผู้วิจัยจะสนับสนุนให้ผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดเกิดความสามารถมากขึ้น โดยผู้วิจัยช่วยแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่จะขัดขวางต่อการ
พัฒนาความสามารถในการทํากิจวัตรประจําวัน ผู้วิจัยให้คําแนะนําในการปรับสิ่งแวดล้อมภายในบ้าน รวมทั้งการใช้อุปกรณ์เสริมต่าง ๆ ที่จะช่วยทําให้
ผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดสมองได้รับความสะดวกในการทํากิจวัตรประจําวันมากขึ้น ขณะอยู่ที่บ้าน ผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดสมองได้อยู่ท่ามกลางบุคคลอันเป็นที่
รัก และเข้าใจตนเอง เป็นการช่วยสนับสนุนให้ผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดสมอง เกิดความสุขและมีกําลังใจในการพัฒนาความสามารถในการทํากิจวัตรอย่างเต็ม
ศักยภาพและต่อเนื่อง จนทําให้ความสามารถในการทํากิจวัตรประจําวันดีขึ้นและพึ่งพาผู้อื่นน้อยลงตามลําดับ ทําให้ผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดสมองรู้สึกมีคุณค่า
ในตัวเองมากขึ้นส่งผลทําให้เกิดความผาสุกเพิ่มขึ้นในที่สุด
ผลจากการศึกษาในครั้งนี้ยังสอดคล้องกับการศึกษาของสุภาพันธ์ (2555) ที่ศึกษาผลของโปรแกรมการพยาบาลโดยใช้ทฤษฎีการดูแลของสแวนสันต่อ
ระดับความเศร้าโศกของหญิงที่สูญเสียบุตรจากการแท้งเอง ซึ่งเป็นการวิจัยกึ่งทดลอง แบ่งระยะการดูแลเป็น 3 ระยะ คือระยะที่ 1 การดูแลขณะที่ผู้ป่วยนอน
พักอยู่ในโรงพยาบาล ระยะที่ 2 การติดตามเยี่ยมทางโทรศัพท์หลังผู้ป่วยจําหน่ายออกจากโรงพยาบาล 1 สัปดาห์ และระยะที่ 3 การดูแลเมื่อผู้ป่วยมาตรวจ
ตามนัดหลังจําหน่ายออกจากโรงพยาบาล 2 สัปดาห์ ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มผู้หญิงที่สูญเสียบุตรจากการแท้ง หลังได้รับการดูแลตามโปรแกรมการพยาบาล
โดยใช้ทฤษฎีการดูแลของสแวนสันมีระดับความเศร้าโศกลดลงอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติเช่นเดียวกัน นอกจากผลการศึกษาข้างต้นแล้วจากการศึกษาของพร
ทิพย์ (2552) ที่ศึกษาเกี่ยวกับผลของการใช้รูปแบบการบริการการพยาบาลที่บูรณาการทฤษฎีการดูแลของสแวนสันและแนวคิดการจัดการเวลาต่อการรับรู้การ
สนับสนุนทางการพยาบาลในระยะคลอดของสตรีครรภ์แรก เป็นการวิจัยแบบกึ่งทดลองผลการศึกษาพบว่ากลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยการรับรู้การสนับสนุน
ทางการพยาบาลสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดการดูแลของสแวนสันที่ว่าเมื่อผู้ป่วยรับรู้ว่าได้รับการดูแลอย่างเอื้ออาทร
จากพยาบาลก็จะส่งผลให้ผู้ป่วยเกิดความผาสุกในที่สุด (Swanson, 2007)

4. สรุปผล
1. ผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดสมองในกลุ่มทดลองจํานวน 22 ราย ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย (ร้อยละ 54.5) มีอายุอยู่ในช่วง 60-70 ปี (ร้อยละ 50) และมี
สถานภาพสมรส โสด หม้าย หย่า (ร้อยละ 54.5) ส่วนใหญ่เรียนหนังสือ (ร้อยละ 86.4) และไม่ได้ประกอบอาชีพ (ร้อยละ 63.6) ทั้งนี้ มีรายได้ไม่เพียงพอ (ร้อย
ละ 63.6) กลุ่มทดลองส่วนใหญ่อาศัยอยู่กับครอบครัวที่มีลักษณะเป็นครอบครัวเดี่ยว (ร้อยละ 68.2) และมีโรคประจําตัวอื่นๆ ร่วมด้วย (ร้อยละ 90.9) สถาน
บริการสุขภาพที่กลุ่มทดลองส่วนใหญ่ใช้บริการคือ โรงพยาบาลศูนย์เจ้าพระยาอภัยภูเบศร (ร้อยละ 90.9)
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2. ผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดสมองในกลุ่มควบคุมจํานวน 22 ราย ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 54.5) มีอายุอยู่ในช่วง 71-80 ปี (ร้อยละ 40.9) และมี
สถานภาพสมรสโสด หม้าย หย่า และคู่ จํานวนเท่าๆ กัน (ร้อยละ 50.0) ส่วนใหญ่เรียนหนังสือ (ร้อยละ 77.3) และไม่ได้ประกอบอาชีพ (ร้อยละ77.3) ทั้งนี้มี
รายได้ไม่เพียงพอ (ร้อยละ 63.6) กลุ่มควบคุมส่วนใหญ่อาศัยอยู่กับครอบครัวที่มีลักษณะเป็นครอบครัวเดี่ยว (ร้อยละ 54.5) ส่วนใหญ่มีโรคประจําตัวอื่นๆ ร่วม
ด้วย (ร้อยละ 68.2) สถานบริการสุขภาพที่กลุ่มควบคุมส่วนใหญ่ใช้บริการคือโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร (ร้อยละ 68.2)
3. เมื่อทําการทดสอบความแตกต่างของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดสมองในกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมโดยใช้สถิติไคสแควร์ (Chisquare test) และการทดสอบค่าที (t-test) พบว่า ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
4. ผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดสมองในกลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการทํากิจวัตรประจําวันหลังการทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (t42 = -3.77, p < .001) ดังตารางที่ 1
5. ผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดสมองในกลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยความผาสุกหลังการทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
(t42 = -8.28, p < .001) ดังตารางที่ 2
สําหรับการศึกษาในครั้งนี้ผู้วิจัยได้นําทฤษฎีการดูแลอย่างเอื้ออาทรของสแวนสันมาประยุกต์ใช้ในการดูแลผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดสมองซึ่ง
ครอบคลุมในกิจกรรมทั้ง 5 ด้าน คือการรู้จักผู้ป่วยในฐานะบุคคลคนหนึ่ง การเฝ้าดูแลผู้ป่วยอยู่เสมอ การช่วยเหลือทํากิจกรรมต่างๆ ให้ การสนับสนุนให้
ผู้ป่วยมีความสามารถ และการคงไว้ซึ่งความหวัง ความเชื่อ ความศรัทธา ทําให้ผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดสมองได้รับการดูแลแบบองค์รวมอย่างแท้จริง และ
ยังทําให้ผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดสมองได้รับการตอบสนองความต้องการทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และจิตวิญญาณ จนทําให้ผู้สูงอายุโรค
หลอดเลือดสมองมีความพร้อมในการพัฒนาความสามารถในการทํากิจวัตรประจําวันที่ดีขึ้นตามลําดับ และยังส่งผลทําให้ผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดสมองมี
ความผาสุกเพิ่มขึ้นด้วยในที่สุด
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการนวดหน้าท้องร่วมกับการมีส่วนร่วมของครอบครัวต่ออาการท้องผูกในผู้ป่วยสูงอายุที่มีภาวะนอน
ติดเตียง กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ป่วยสูงอายุนอนติดเตียงที่มีอาการท้องผูกและเข้ารับการรักษาในหอผู้ป่วยอายุรกรรม หอผู้ป่วยศัลยกรรมทั่วไปและศัลยกรรม
กระดูก หอผู้ป่วยพิเศษ สกลมหาสังฆปรินายกและหอผู้ป่วยสงฆ์อาพาธโรงพยาบาลนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ จํานวน 44 ราย สุ่มอย่างง่ายเข้ากลุ่มทดลองและ
กลุ่มควบคุม กลุ่มละ 22 ราย กลุ่มควบคุมได้รับการพยาบาลตามปกติ ส่วนกลุ่มทดลองได้รับการ นวดหน้าท้องจากผู้วิจัยร่วมกับการมีส่วนร่วมของครอบครัว
เพื่อแก้ไขอาการท้องผูกในผู้ป่วยสูงอายุที่มีภาวะนอนติดเตียงเก็บรวบรวมข้อมูลในระยะก่อนและหลังการทดลองโดยใช้แบบประเมินแบบแผนการขับถ่าย
อุจจาระ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติการแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสถิติที ผลการวิจัยพบว่าผู้ป่วยสูงอายุกลุ่มทดลองมีค่า
คะแนนเฉลี่ยอาการท้องผูกน้อยกว่าผู้ป่วยสูงอายุกลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p < .05) และผู้ป่วยสูงอายุกลุ่มทดลองมีค่าคะแนนเฉลี่ยอาการท้องผูก
ในระยะหลังการทดลองน้อยกว่าระยะก่อนการทดลองอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p < .05)
คําสําคัญ: ผู้ป่วยสูงอายุ ภาวะนอนติดเตียง ท้องผูก นวดหน้าท้อง การมีส่วนร่วมของครอบครัว

Abstract
This two-group pretest and posttest quasi-experimental research aimed to study the effect of abdominal massage combined
with family participation on constipation in bedridden elderly patients. Forty-four bedridden elderly patients admitted in medical,
general surgical, orthopedic, Sakon-Maha-Sangkhaparinayok, and priest wards of Nangrong hospital suffering from constipation were
recruited and randomly assigned into control and experimental group equally. The control group received usual nursing care whereas
the experimental group received abdominal massage from the researcher combined with family participation concept for relieving
constipation. The instrument used in this study was Bowel Pattern Assessment. Data were computed using frequency, percentage,
mean, standard deviation, and t-test. Findings revealed that the mean score of constipation of experimental group was significantly
lower than the mean score of constipation of control group (p < .05). Additionally, after receiving the intervention, mean score of
constipation was significantly lower than mean score of constipation before the intervention.
Keywords: Elderly patients, Bedridden, Constipation, Abdominal massage, Family participatio

1. บทนํา
อาการท้องผูกแม้ว่าจะไม่เป็นอันตรายต่อชีวิตของผู้สูงอายุโดยตรง แต่ก็เป็นอาการที่มีผลต่อสุขภาพ ส่งผลให้โรคที่เป็นอยู่บางโรคมีอาการรุนแรงมาก
ขึ้น และมีผลกระทบต่อการดําเนินชีวิตประจําวันของผู้สูงอายุ ดังจะเห็นได้ว่าอาการท้องผูกนั้นมีผลกระทบทั้งทางร่างกาย จิตใจ และสังคม (Norton, 2006)
กล่าวคืออาการท้องผูก ทําให้ผู้สูงอายุเกิดความไม่สุขสบาย มีอาการเบื่ออาหาร คลื่นไส้ วิงเวียนศีรษะ ท้องอืด แน่น อึดอัดท้อง ปวดท้อง นอกจากนี้อุจจาระที่
แห้งแข็งยังทําให้ผู้สูงอายุมีอาการปวดทวารหนักขณะถ่ายอุจจาระเป็นสาเหตุทําให้มีเลือดออกได้หากอุจจาระที่แข็งเกิดการกดเบียดเส้นประสาทของลําไส้หรือไป
อุดตันลําไส้ก็จะทําให้ผู้สูงอายุมีอาการปวดท้องรุนแรงได้ และการที่มีอุจจาระไปอุดแน่นนานๆ อาจเป็นสาเหตุการเกิดการอัดแน่นของอุจจาระ ต้องได้รับ การล้วง
หรืออาจต้องมีการผ่าตัดเพื่อเอาก้อนอุจจาระที่แข็งออกซึ่งภาวะมีการอัดแน่นของอุจจาระพบบ่อยในผู้สูงอายุที่จํากัดการเคลื่อนไหว (สุเทพ, 2550; Touhy and
Jett, 2010) และการเบ่งถ่ายอุจจาระยังเป็นการกระตุ้นประสาทเวกัสทําให้หัวใจเต้นช้าลง ผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของการเต้นของหัวใจอยู่แล้วอาจมีอาการหน้า
มืด หมดสติ หรือหัวใจหยุดเต้นได้ (สุเทพ, 2550) สําหรับผลกระทบด้านจิตใจนั้นพบว่าอาการท้องผูกทําให้ผู้สูงอายุขาดความกระตือรือร้น เกิดความเครียด วิตก
กังวลและซึมเศร้าได้ (Chang, 2006) นอกจากนี้อาการท้องผูกเรื้อรังในผู้สูงอายุยังส่งผลให้เป็นภาระของครอบครัวและสังคมในการดูแลรักษา อาจเป็นสาเหตุให้
ผู้สูงอายุมีระยะเวลาการนอนโรงพยาบาลนานขึ้น (Hsieh, 2005) สูญเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาและการตรวจวินิจฉัยเพิ่ม (Berardi, 2004) ดังนั้นพยาบาลจึงควร
ตระหนักถึงความสําคัญของอาการท้องผูกในผู้ป่วยสูงอายุ ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันและการแก้ไขก่อนที่จะเกิดอันตรายต่อชีวิตของผู้สูงอายุได้
การศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยใช้แนวคิดการมีส่วนร่วมของครอบครัวของเชปป์ (Schepp, 1995) เป็นแนวทางในการศึกษา ซึ่งการมีส่วนร่วมของครอบครัวใน
การดูแลผู้ป่วยสูงอายุนอนติดเตียงที่มีอาการท้องผูก ประกอบด้วยกิจกรรม 4 ด้านคือ 1) การมีส่วนร่วมในกิจกรรมการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างสมาชิกครอบครัว
กับพยาบาลผู้วิจัยหรือบุคลากรทางการแพทย์ 2) การมีส่วนร่วมในการดูแลกิจกรรมที่มีการปฏิบัติอยู่เป็นประจําหรือการดูแลกิจวัตรประจําวัน 3) การมีส่วนร่วม
ในการดูแลกิจกรรมที่ต้องใช้ความเชี่ยวชาญทางด้านการพยาบาลหรือการรักษา และ 4) การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจดูแลผู้ป่วยสูงอายุ ซึ่งเมื่อสิ่งที่สมาชิก
ครอบครัวปรารถนาที่จะปฏิบัติสอดคล้องกับสิ่งที่ได้รับอนุญาตให้ปฏิบัติทําให้เกิดความร่วมมือในการดูแลส่งผลต่อการหายจากการเจ็บป่วยของผู้ป่วยสูงอายุ
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2. วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบกึ่งทดลอง (Quasi-experimental research) ชนิดศึกษาแบบสองกลุ่มวัดก่อนและหลังการทดลอง (Two-group
pretest-posttest design) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการนวดหน้าท้องร่วมกับการมีส่วนร่วมของครอบครัวต่ออาการท้องผูกในผู้ป่วยสูงอายุที่มีภาวะ
นอนติดเตียง
กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ป่วยที่มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ทั้งเพศชายและเพศหญิง มีภาวะนอนติดเตียงและมีอาการท้องผูกที่เข้ารับการรักษาในหอผู้ป่วยใน
อายุรกรรมชาย อายุรกรรมหญิง ศัลยกรรมทั่วไป ศัลยกรรมกระดูก หอผู้ป่วยพิเศษสกลมหาสังฆปรินายก 3 และ 4 และหอผู้ป่วยสงฆ์อาพาธ โรงพยาบาล
นางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ จํานวน 44 ราย สุ่มตัวอย่างเป็นกลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุม กลุ่มละ 22 ราย ด้วยวิธีการสุ่มอย่างง่าย 1)อายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป 2)
รู้สึกตัวดีเข้าใจและสื่อสารได้ 3)มีภาวะจํากัดการเคลื่อนไหว ซึ่งไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้และมีระดับความต้องการ การพึ่งพาแบบทั้งหมด ประเมินได้โดย
แบบประเมินดัชนีบาร์เธลเอดีแอลของสุทธิชัย (2542) มีคะแนนอยู่ระหว่าง 0-4 คะแนน 3)มีอาการท้องผูก ประเมินโดยใช้แบบประเมินแบบแผนการขับถ่าย
อุจจาระ (Bowel pattern assessment form) ของโบตั๋น (2548) 4)มีผู้ดูแลหลักอย่างน้อย 1 คนให้การดูแลผู้ป่วยตลอดการเข้าร่วมการวิจัย 5)ได้รับอนุญาต
จากแพทย์ผู้ดูแลให้ทําการนวดหน้าท้องได้ตามแผนการวิจัย 6)ผู้ป่วยและสมาชิกครอบครัวยินดีเข้าร่วมในการวิจัยครั้งนี้
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการทดลองครั้งนี้มี 3 ชนิด ได้แก่
1. เครื่องมือในการคัดกรองกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ แบบประเมินดัชนีบาร์เธลเอดีแอล ซึ่งเป็นแบบประเมินความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจําวัน
พื้นฐาน ได้นํามาปรับปรุงเพื่อให้เหมาะสมในการนําไปใช้กับผู้สูงอายุไทยโดยสุทธิชัย (2542) ซึ่งแบบประเมินนี้เป็นชุดข้อคําถามเกี่ยวกับความสามารถในการ
ช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจําวัน ในระยะ 24-48 ชั่งโมง ประกอบด้วยข้อคําถาม จํานวน 10 ข้อ มีคะแนนรวม 20 คะแนน ซึ่งครอบคลุมเรื่อง
การรับประทานอาหาร การแต่งตัว การลุกนั่งจากที่นอนไปยังเก้าอี้ การใช้ห้องสุขา การเคลื่อนที่ภายในห้องหรือภายในบ้าน การสวมใส่เสื้อผ้า การขึ้นลงบันได
การอาบน้ํา ความสามารถในการกลั้นอุจจาระและความสามารถในการกลั้นปัสสาวะ เป็นการวัดระดับการพึ่งพา (Independence)
2. เครื่องมือที่ใช้ในการดําเนินการทดลอง ได้แก่ แผนดําเนินการนวดหน้าท้องร่วมกับ การมีส่วนร่วมของครอบครัวในการดูแลผู้ป่วยสูงอายุนอนติดเตียง
ที่มีภาวะท้องผูก
3. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
3.1 แบบบันทึกข้อมูลทั่วไป ได้แก่ เพศ อายุ โรคประจําตัว การรับประทานอาหาร การปฏิบัติตัวเมื่อเกิดอาการท้องผูก ยาที่รับประทานเป็นประจํา
3.2 แบบประเมินแบบแผนการขับถ่ายอุจจาระ เป็นแบบประเมินอาการท้องผูกที่ใช้กับผู้สูงอายุในการวิจัยครั้งนี้ ซึ่งแบบประเมินนี้ได้ดัดแปลงมา
จากแบบประเมินแบบแผนการขับถ่ายอุจจาระของ ฮินริชส์และฮิวส์โบว์ (Hinrichs and Huseboe, 2001) ได้สร้างขึ้นเพื่อนําไปใช้ในการประเมินอาการ
ท้องผูกในผู้สูงอายุตามแนวปฏิบัติการจัดการอาการท้องผูก ของวิทยาลัยการพยาบาล มหาวิทยาลัยไอโอวาซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นศูนย์วิจยั ทางการพยาบาล
ผู้สูงอายุ จากนั้นโบตั๋น (2548) ได้นํามาปรับปรุง เปลี่ยนแปลง เพื่อเป็นแบบประเมินอาการท้องผูกในผู้ป่วยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุที่รับไว้รักษาในโรงพยาบาล และ
แบบประเมินนี้ได้มีการตรวจสอบความถูกต้อง เหมาะสมของเนื้อหาจากอาจารย์พยาบาลผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน 3 ท่าน เป็นแบบประเมินที่เป็นชุด มีจํานวน
ทั้งหมด 10 ข้อ แต่ละข้อมีคําตอบให้เลือกตอบ 2 คําตอบ ให้ผู้ป่วยสูงอายุหรือสมาชิกครอบครัวช่วยเหลือในการเลือกคําตอบเพียงข้อเดียว ซึ่งคําตอบที่บ่งชี้ว่า
มีอาการท้องผูกให้คะแนน 1 คะแนน หากเป็นคําตอบที่ตรงข้ามจะไม่ให้คะแนน และแบบสอบถามนี้มีคะแนนรวมทั้งหมด 10 คะแนน หากได้คะแนนรวม
มากกว่า 5 คะแนนแสดงว่าผู้ป่วยสูงอายุมีอาการท้องผูก ซึ่งข้อคําถามครอบคลุมเนื้อหาของอาการท้องผูก
3.3 แบบบันทึกการมีส่วนร่วมของสมาชิกครอบครัวในแต่ละกิจกรรมทั้ง 4 กิจกรรม เป็นข้อคําถามเพื่อให้สมาชิกผู้ดูแลเป็นผู้บันทึกกิจกรรมที่ได้
เป็นผู้ช่วยหรือเป็น ผู้ลงมือให้การดูแลผู้ป่วย
การเก็บรวบรวมข้อมูล
กลุ่มควบคุม ผู้วิจัยดําเนินการวิจัยเป็นรายบุคคลมีขั้นตอนดังนี้
วันแรกของสัปดาห์ที่ 1 ผู้วิจัยและผู้ช่วยวิจัยเข้าพบผู้สูงอายุกลุ่มตัวอย่างเพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ วิธีการ ระยะเวลา และขั้นตอนดําเนินการวิจัยให้
ผู้สูงอายุกลุ่มตัวอย่างและสมาชิกครอบครัวผู้ดูแลเข้าใจ ผู้ช่วยวิจัยเก็บข้อมูลส่วนบุคคล หลังจากนั้นผู้ป่วยสูงอายุกลุ่มตัวอย่างจะได้รับการดูแลด้วยรูปแบบการ
พยาบาลตามปกติที่หน่วยงานจัดให้ ทั้งหมดใช้เวลา 4 สัปดาห์ จึงทําการประเมินผลด้วยแบบประเมินแบบแผนการขับถ่ายอุจจาระชุดเดิม เพื่อประเมินอาการ
ท้องผูกในผู้ป่วยสูงอายุนอนติดเตียง หลังจากนั้นผู้วิจัยอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับการนวดหน้าท้องร่วมกับการมีส่วนร่วมของครอบครัวในการดูแลผู้ป่วย
สูงอายุที่มีภาวะนอนติดเตียง เหมือนที่จะอธิบายทําความเข้าใจให้แก่ผู้ป่วยสูงอายุและสมาชิกผู้ดูกลุ่มทดลองจนเข้าใจ
กลุ่มทดลอง ผู้วิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นรายบุคคลดังนี้
วันแรกของสัปดาห์ ผู้วิจัยและผู้ช่วยวิจัยเข้าพบกลุ่มตัวอย่างและสมาชิกผู้ดูแล เพื่อแนะนําตัวผู้วิจัย ผู้ช่วยวิจัย ตลอดจนถึงการแจ้งวัตถุประสงค์
ของการวิจัย อธิบายขั้นตอนดําเนินการและระยะเวลาการเข้าร่วมการวิจัยในครั้งนี้ แล้วให้ผู้ป่วยลงลายมือในใบยินยอมเข้าร่วมการวิจัย สอบถามข้อมูลทั่วไป
และประเมินอาการท้องผูก หลังจากนั้นผู้วิจัยทําการนวดหน้าท้องให้ผู้ป่วยสูงอายุ ไปตามแนวของลําไส้ใหญ่จากขวาไปซ้าย ด้วยท่านวด 3 ท่าคือ ท่านวด
พื้นฐาน ท่านวดกดจุด และท่าสุดท้ายคือท่านวดกดเหนือบริเวณสะดือ โดยใช้ขนาดน้ําหนักเป็น 3 แรง คือแรงกดเบา ปานกลางและหนักแล้วกดค้างไว้ 30
วินาที และการนวดในแต่ละครั้งใช้เวลานวดนาน 15 นาทีนวดติดต่อกันทุกวันอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 5 วันในหนึ่งสัปดาห์ต่อเนื่องจนครบ 4 สัปดาห์ ทั้งนี้
อนุญาตให้สมาชิกผู้ดูแลมีส่วนร่วมในการดูแลผู้ป่วยใน 4 กิจกรรมตามแนวคิดการมีส่วนร่วมของครอบครัวในการดูแลผู้ป่วยขณะอยู่โรงพยาบาลของเชปป์ คือ
1) การมีส่วนร่วมในกิจกรรมการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างสมาชิกครอบครัวกับพยาบาล โดยการสนทนาเนื้อหาที่ครอบคลุมวิธีการดูแลเมื่อผู้ป่วยสูงอายุเกิด
อาการท้องผูก 2) การมีส่วนร่วมในการดูแลกิจกรรมการดูแลกิจวัตรประจําวัน โดยการช่วยเหลือผู้ป่วยสูงอายุในเรื่องการรับประทานอาหารที่มีกากใยและน้ํา
ดื่ม การออกกําลังกายและการฝึกการขับถ่ายให้เป็นเวลา 3) การมีส่วนร่วมในการดูแลกิจกรรมที่ต้องใช้ความเชี่ยวชาญทางด้านการพยาบาล โดยการช่วย
เตรียมผู้ป่วยสูงอายุก่อนได้รับการนวด อยู่กับผู้ป่วยสูงอายุขณะรับการนวดและการดูแลหลังได้รับการนวด และ 4) การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจดูแลผู้ป่วย
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สูงอายุ เมื่อมีสถานการณ์เปลี่ยนแปลงที่จําเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนแผนการรักษาหรือแผนการพยาบาลที่มีผลต่ออาการท้องผูกของผู้ป่วยสูงอายุ ซึ่งกิจกรรม
ที่ 1 การมีส่วนร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลนั้นผู้วิจัยจัดให้มีในวันที่ 1 ของสัปดาห์ที่ 1 และสัปดาห์ที่ 3 เมื่อครบ 4 สัปดาห์ สิ้นสุดการทดลอง ผู้วิจัยพูดคุยให้กําลังใจ
กล่าวขอบคุณผู้ป่วยสูงอายุและสมาชิกผู้ดูแล และในวันเดียวกันนี้ผู้ช่วยวิจัยเก็บรวบรวมข้อมูล หลังการทดลองโดยใช้แบบประเมินแบบแผนการขับถ่าย
อุจจาระชุดเดิม และยุติสัมพันธภาพ

3. ผลการวิจัย
1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ป่วยสูงอายุพบว่า ส่วนใหญ่มีอายุอยู่ในช่วง 70-79 ปี ซึ่งอายุเฉลี่ยของผู้ป่วยสูงอายุกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมเท่ากัน
คือ 72 ปี ส่วนใหญ่เป็นเพศชายคิดเป็นร้อยละ 64 เท่ากัน ทั้งสองกลุ่มเรียนจบระดับประถมศึกษาเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งในกลุ่มควบคุมคิดเป็นร้อยละ 77 และ
กลุ่มทดลองคิดเป็นร้อยละ 63 มีรายได้ของครอบครัวพอเพียง คิดเป็นร้อยละ 86 ในกลุ่มควบคุมและร้อยละ 95 ในกลุ่มทดลองตามลําดับ ทั้งสองกลุ่ม
ส่วนใหญ่มีโรคประจําตัวคิดเป็นร้อยละ 64 ในกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองคิดเป็นร้อยละ 68 ส่วนการใช้ยาที่รับประทานเป็นประจําที่มีผลต่ออาการ
ท้องผูกของผู้ป่วยสูงอายุกลุ่มตัวอย่าง มีการใช้ยาจํานวนเท่าๆกัน คือมีการใช้ยาร้อยละ 50 เท่ากันทั้งสองกลุ่ม ส่วนชนิดของอาหารที่รับประทานส่วน
ใหญ่เป็นอาหารอ่อน คิดเป็นร้อยละ 55 ในกลุ่มควบคุม และร้อยละ 59 ในกลุ่มทดลอง นอกจากนี้ด้านพฤติกรรมการดื่มน้ําพบว่าส่วนใหญ่ผู้ป่วยสูงอายุ
กลุ่มตัวอย่างดื่มน้ําน้อยกว่า 1,500 มิลลิลิตรต่อวัน พบร้อยละ 81 ในกลุ่มควบคุมและร้อยละ 68 ในกลุ่มทดลองตามลําดับ ผู้ป่วยสูงอายุส่วนใหญ่เคยมี
อาการท้องผูกก่อนนอนโรงพยาบาลซึ่งมีสัดส่วนเท่ากันทั้งกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง คิดเป็นร้อยละ 64 ส่วนการปฏิบัติตัวเมื่อมีอาการท้องผูกก่อนนอน
โรงพยาบาลนั้น ผู้ป่วยสูงอายุส่วนมากเลือกวิธีแก้ไขอาการท้องผูกโดยวิธีไม่ใช้ยาระบายคิดเป็นร้อยละ 59 ในกลุ่มควบคุมและร้อยละ 69 ในกลุ่มทดลอง
ตามลําดับ และเมื่อทําการทดสอบความแตกต่างของข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สถิติไค-สแควร์ และสถิติทีแล้วพบว่า ข้อมูลทั่วไปของผู้ป่วย
สูงอายุ ก่อนได้รับการทดลองไม่มีความแตกต่างกัน
2. ผู้ป่วยสูงอายุที่มีภาวะนอนติดเตียงกลุ่มทดลอง มีคะแนนเฉลี่ยของอาการท้องผูกภายหลังได้รับการนวดหน้าท้องร่วมกับการมีส่วนร่วมของ
ครอบครัว น้อยกว่าก่อนได้รับการนวดหน้าท้องร่วมกับการมีส่วนร่วมของครอบครัว อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (t = -5.15, p<.05) ดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 เปรียบเทียบความแตกต่างคะแนนเฉลี่ยอาการท้องผูกของผู้ป่วยสูงอายุที่มีภาวะนอนติดเตียงกลุ่มทดลอง ในระยะก่อน
การทดลอง และระยะหลังการทดลอง
คะแนนอาการท้องผูก
ระยะก่อนได้รับการทดลอง
ระยะหลังได้รับการทดลอง
p < .05

n
22
22

.mean
8.09

SD
0.73
4.59

t
-5.15
0.97

df
21

p (1-tailed)
< .00

3.
ผู้ป่วยสูงอายุที่มีภาวะนอนติดเตียงกลุ่มทดลอง มีคะแนนเฉลี่ยอาการท้องผูกภายหลังได้รับการนวดหน้าท้องร่วมกับการมีส่วนร่วมของ
ครอบครัว น้อยกว่าผู้ป่วยสูงอายุที่มีภาวะนอนติดเตียงกลุ่มควบคุม อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (t = 6.51, p < .05) ดังตารางที่ 2

ตารางที่ 2 เปรียบเทียบความแตกต่างคะแนนเฉลี่ยอาการท้องผูกของผู้ป่วยสูงอายุที่มีภาวะนอนติดเตียงกลุ่มทดลองและกลุ่ม
ควบคุมในระยะหลังการทดลอง
คะแนนอาการท้องผูก
กลุ่มทดลอง
กลุ่มควบคุม
p < .05

n
22
22

mean
4.59
8.95

SD
0.67
0.72

t
6.51

df
21

p (1-tailed)
.00

อภิปรายผล
ในการวิจัยครั้งนี้พบว่า มีประเด็นสําคัญที่นํามาอภิปรายผลตามผลการทดลองได้ดังนี้
1. ผลการวิจัยพบว่าผู้ป่วยสูงอายุกลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยของอาการท้องผูกภายหลังได้รับการนวดหน้าท้องร่วมกับการมีส่วนร่วมของ
ครอบครัว น้อยกว่าก่อนได้รับการนวดหน้าท้องร่วมกับการมีส่วนร่วมของครอบครัว
2. ผู้ป่วยสูงอายุที่มีภาวะนอนติดเตียงกลุ่มทดลอง มีคะแนนเฉลี่ยอาการท้องผูกภายหลังได้รับการนวดหน้าท้องร่วมกับการมีส่วนร่วมของ
ครอบครัว น้อยกว่าผู้ป่วยสูงอายุที่มีภาวะนอนติดเตียงกลุ่มควบคุม
สามารถอธิบายได้ว่า เนื่องจากกลุ่มทดลองได้รับการนวดหน้าท้อง ซึ่งเป็นการกระทําที่มีผลต่อระบบทางเดินอาหารโดยการกดด้วยปลายนิ้วลงบน
ส่วนต่างๆ บริเวณหน้าท้องกดค้างไว้แล้วปล่อยส่งผลให้กล้ามเนื้อคลายตัว ซึ่งเลือดจะถูกขับออกมาจากหลอดเลือดบริเวณที่กด และถูกส่งไปเลี้ยงตําแหน่งที่กด
ซึ่งตรงกับอวัยวะภายในช่องท้องได้แก่กระเพาะอาหารและลําไส้ ส่งผลดีต่อระบบประสาทซิมพาเธทิค (Sympathetic nervous system) ซึ่งควบคุมการบีบตัว
ของกระเพาะอาหารและลําไส้ เพิ่มการบีบรัดตัวของสําไส้แบบการบีบรัดตัวติดต่อกันเป็นลูกคลื่น (Peristalsis) เพื่อขับไล่อาหารไปยังสําไส้ส่วนถัดไป
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การศึกษาครั้งนี้ได้นําแนวคิดการมีส่วนร่วมของครอบครัวเป็นแนวคิดประกอบการวิจัย ซึ่งเชื่อว่า หากสมาชิกผู้ดูแลได้รับอนุญาตจาก
พยาบาลให้ล งมือ ปฏิบ ัติก ารดูแ ลสอดคล้อ งกับ ความปรารถนาที ่จ ะเข้า ไปมีส่ว นร่ว มในการดูแ ลผู ้ป่ว ยแล้ว นั้น จะมีผ ลดีต่อ พฤติก รรมการดูแ ล
ตอบสนองปัญหาขณะที่ผู้ป่วยสูงอายุน อนโรงพยาบาล ตลอดจนถึงเมื่อผู้ป่วยสูงอายุกลับไปอยู่ที่บ้านได้ ซึ่งกิจกรรมการมีส่วนร่วมของครอบครัว
ประกอบด้วยกิจกรรมการดูแล 4 กิจกรรม จากกิจกรรมที่ 1 ผู้วิจัยได้พูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลกับสมาชิกผู้ดูแลหลัก โดยให้สมาชิกผู้ดูแลได้พูดคุย
ข้อมูลของผู้ป่วย ส่วนผู้วิจัยได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสาเหตุ อาการ การปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ป่วยสูงอายุเมื่อเกิดอาการท้องผูกและอธิบายถึงบทบาท
หน้าที่ของพยาบาลและของสมาชิกผู้ดูแลเพื่อร่วมกัน ดูแลผู้ป่วยสูงอายุขณะที่นอนโรงพยาบาล ซึ่งการพูดคุยแบบรายบุคคลนี้ทําให้สมาชิกผู้ดูแล
รู้สึกผ่อนคลายสามารถพูดคุยและรับฟังข้อมูลได้ดี สอบถามผู้วิจัยได้ทันทีหากไม่เข้าใจ เมื่อผู้ดูแลหลักทราบบทบาทในการดูแลผู้สูงอายุ จึงเกิดแนว
ทางการปฏิบัติที่ชัดเจนและสามารถปฏิบัติการดูแลได้ตามบทบาทหน้าที่ตน ความรู้ วิธีการดูแลที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ เปิดโอกาสให้สมาชิก
ผู้ดูแลเสนอความคิดเห็น พร้อมทั้งให้ข้อมูลผู้ป่วยตลอดระยะเวลาของการสนทนา กิจกรรมที่ 2 การดูแลกิจวัตรประจําวัน การให้ผู้ป่วยสูงอายุ
ได้รับอาหารกากใยสูง ครบทุกมื้อและทุกวัน พบว่าผู้ป่วยสูงอายุมีระยะความถี่ของการขับถ่ายอุจจาระเพิ่มขึ้น ลักษณะของอุจจาระมีความข้นหนืด
ลดลง นอกจากนี้จากการที่สมาชิกผู้ดูแลได้จัดให้ผู้ป่วยสูงอายุได้รับน้ําดื่มจํานวน 1,500 มิลลิลิตรใน 1 วันโดยแบ่งให้ผู้ป่วยสูงอายุดื่มน้ํา 2 แก้ว
(250 มิลลิลิตรต่อแก้ว) หลังตื่นนอนเวลาเช้าทันทีทุกวัน เป็นการกระตุ้นประสาทอัตโนมัติทําให้เกิดปฏิกิริยาแกสโตรโคลิครีเฟล็ก (Gastrocolic
reflex) จึงเกิดการปวดถ่ายอุจจาระขึ้น ทั้งนี้การดูแลให้ผู้ป่วยได้รับน้ําอย่างน้อย 1,500 มิลลิลิตรต่อวันจะทําให้อุจจาระอ่อนนุ่มสามารถขับถ่าย
อุจจาระได้

4. สรุปผล
จากการที่ผู้วิจัยได้ทําการศึกษาโดยนําการนวดหน้าท้องตามแบบการนวดแผนไทยร่วมกับการมีส่วนร่วมของครอบครัว ที่ให้สมาชิกผู้ดูแล
ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการดูแลเพื่อแก้ไขอาการท้องผูกของผู้ป่วยสูงอายุนอนติดเตียงนั้นพบว่า หลังทําการทดลองอาการท้องผูกในผู้ป่วยสูงอายุกลุ่ม
ทดลองมีคะแนนลดลง แสดงให้เห็นว่าผู้ป่วยมีอาการท้องผูกดีขึ้น ดังนั้นการดูแลในรูปแบบนี้จึงเหมาะสมที่จะนําไปใช้ในสถานพยาบาลต่างๆเพราะ
เป็นการดูแลตามกรอบวิชาชีพและเป็นบทบาทอิสระของพยาบาล แสดงให้เห็นถึงบทบาทของพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยได้เด่นชัดขึ้น
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ผลของโปรแกรมสร้างเสริมสัมพันธภาพต่อสัมพันธภาพระหว่างบุคคลและความพึงพอใจในชีวิต
ของผูส้ ูงอายุในสถานสงเคราะห์คนชรา
The Effect of Relationship Enhancement Program on Interpersonal Relations
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมสร้างเสริมสัมพันธภาพสําหรับผู้สูงอายุต่อสัมพันธภาพระหว่าง
บุคคล และความพึงพอใจในชีวิตของผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์คนชรา กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้สูงอายุที่อยู่ในสถานสงเคราะห์คนชรา จํานวน 28 ราย ได้มาด้วย
การสุ่มอย่างง่ายเข้ากลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบ กลุ่มละ 14 ราย กลุ่มทดลองได้รับโปรแกรมสร้างเสริมสัมพันธภาพตามขั้นตอนที่กําหนดไว้ ส่วนกลุ่ม
เปรียบเทียบได้รับการดูแลตามปกติ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แบบประเมินการมีสัมพันธภาพระหว่างบุคคล และแบบประเมินความพึงพอใจใน
ชีวิต วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนาและสถิติทดสอบค่าที ผลการวิจัยพบว่า หลังการทดลอง คะแนนเฉลี่ยสัมพันธภาพระหว่างบุคคล และความพึงพอใจ
ในชีวิต ในกลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่มเปรียบเทียบ และสูงกว่าก่อนทดลองอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ p < .001 จากผลการวิจัยครั้งนี้มีข้อเสนอแนะว่า
พยาบาลในสถานสงเคราะห์คนชราหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สามารถนําโปรแกรมสร้างเสริมสัมพันธภาพสําหรับผู้สูงอายุ ไปประยุกต์ใช้ในการสร้างเสริม
สัมพันธภาพระหว่างบุคคลและความพึงพอใจในชีวิตของผู้สูงอายุ
คําสําคัญ : โปรแกรมสร้างเสริมสัมพันธภาพ สัมพันธภาพระหว่างบุคคล ความพึงพอใจในชีวิต ผู้สูงอายุ สถานสงเคราะห์คนชรา

Abstract
The purpose of this quasi-experimental research was to examine the effects of relationship enhancement program on
interpersonal relations and life satisfaction among the older adults in home for the aged. Twenty eight elderly were recruited from
home for the aged. Fourteen samples were random assigned to the experimental group and the comparative group equally. The
samples in the experimental group received The Relationship Enhancement Program, whereas the comparative group received routine
care. Data were collected from both groups at pretest and post test, using The Interpersonal Relations Scale and The Life Satisfaction
Scale with reliability of .86 and .85 respectively. These data were analyzed by using descriptive statistics and t- test. The results showed
that after the experiment, the mean scores of interpersonal relations and life satisfaction in the experimental group were significantly
higher than the comparative group, and higher than the pretest scores at the significant level of p < .001. This study suggest that nurses
in home for the aged or other related setting should apply Relationship Enhancement Program to promote interpersonal relations and
life satisfaction in the elderly.
Keywords: Relationship enhancement program, Interpersonal relation, Life satisfaction, The older adults, Home for the aged

1. บทนํา
ผู้สูงอายุที่ได้รับบริการของสถานสงเคราะห์คนชรา ส่วนใหญ่จะได้รับการช่วยเหลือในด้านปัจจัยสี่ แต่ด้านจิตใจนั้นผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์มัก
ได้รับการตอบสนองน้อย เนื่องจากจํานวนบุคลากรมีจํากัดไม่เพียงพอต่อจํานวนของผู้รับบริการ ทําให้การดูแลผู้สูงอายุไม่ทั่วถึง และยังขาดปฏิสัมพันธ์กัน ดังผล
ศึกษาของจิราลักษณ์ (2543) เรื่อง การประเมินสถานสงเคราะห์คนชราของรัฐ พบว่า จุดแข็งของสถานสงเคราะห์คนชราสามารถตอบสนองความต้องการด้าน
กายภาพของผู้สูงอายุได้เป็นอย่างดี แต่ข้อจํากัดคือไม่อาจตอบสนองความต้องการทางด้านจิตใจและจิตวิญญาณของผู้สูงอายุได้ และการศึกษาของอัมภัสชา
(2546) เรื่อง คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์คนชราบ้านบางแค และสถานที่พักผู้สูงอายุเอกชนในกรุงเทพ มหานครและปริมณฑล พบว่า คุณภาพ
ชีวิตโดยรวมของผู้สูงอายุที่พักในสถานที่พักเอกชนดีกว่าผู้สูงอายุที่พักในสถานสงเคราะห์คนชราบ้านบางแค และความพึงพอใจด้านสัมพันธภาพทางสังคมมี
ความสัมพันธ์กับคะแนนคุณภาพชีวิต หากผู้สูงอายุมีปัญหาด้านสัมพันธภาพจะส่งผลให้เกิดปัญหาการปรับตัวเข้ากับเพื่อนและสภาพแวดล้อม เกิดความเหงาและ
ซึมเศร้าตามมา ส่วนปัญหาทางด้านสังคม พบว่า ผู้สูงอายุมีปัญหาด้านการติดต่อสื่อสารกับญาติหรือบุคคลอื่น ขาดเพื่อนคุยหรือปรึกษา และการตายจาก
ความพึงพอใจในชีวิตเป็นสิ่งที่พึงปรารถนาของผู้สูงอายุเพราะเป็นองค์ประกอบสําคัญในการดํารงชีวิตอย่างมีความสุข และสะท้อนให้เห็นถึงคุณภาพ
ชีวิตของผู้สูงอายุนั้นเอง (บัณฑิต, 2547) ความพึงพอใจในชีวิตเป็นตัวชี้วัดคุณภาพชีวิต ซึ่งประกอบด้วยหลักสําคัญ 2 ประการคือ ความพึงพอใจในชีวิต และความ
พึงพอใจในบทบาทหรือการมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่น ทั้งนี้บุคคลที่มีความพึงพอใจในชีวิตสูงจะเป็นบุคคลที่มีความสุข (อรพรรณ, 2545) สําหรับผู้สูงอายุในสถาน
สงเคราะห์คนชรา เป็นกลุ่มที่น่าสนใจในประเด็นของความพึงพอใจในชีวิตและสัมพันธภาพระหว่างบุคคล ทั้งนี้จากการทบทวนวรรณกรรมที่ผ่านมาเกี่ยวกับปัจจัย
ที่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในชีวิตของผู้สูงอายุ พบว่า ตัวแปรที่มีความสําคัญในการร่วมกันพยากรณ์ระดับความพึงพอใจในชีวิตของผู้สูงอายุ คือ เพศ
รายได้ ระดับการศึกษา การรับรู้สภาวะสุขภาพ การรับรู้ความสําเร็จของงานในอดีต การเตรียมตัวก่อนเข้าสู่วัยสูงอายุ การใช้เวลาว่าง และสัมพันธภาพทางสังคม
ตามลําดับ (สุพัตรา, 2544) และการศึกษาของสุภาวดี (2547) เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างสัมพันธภาพกับผู้อื่นกับความพึงพอใจในชีวิตของผู้สูงอายุในสถาน
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สงเคราะห์คนชรา พบว่า ผู้สูงอายุมีระดับสัมพันธภาพกับเพื่อนร่วมสถานสงเคราะห์ เจ้าหน้าที่ และญาติอยู่ในระดับพอใช้ ความพึงพอใจในชีวิตอยู่ในระดับที่ต้อง
ปรับปรุง และความ สัมพันธ์ระหว่างสัมพันธภาพของผู้สูงอายุกับเพื่อนร่วมสถานสงเคราะห์และความพึงพอใจในชีวิตมีความสัมพันธ์กัน
ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยจึงสร้างโปรแกรมสร้างเสริมสัมพันธภาพ โดยการนํากลวิธีของกระบวนการกลุ่มมาใช้ในการสร้างเสริมสัมพันธภาพระหว่าง
บุคคล และความพึงพอใจในชีวิตของผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์ เนื่องจากกระบวนการกลุ่มจะช่วยทําให้สมาชิกเข้าใจตนเองและผู้อื่น ในการปฏิสัมพันธ์กัน
ของสมาชิก ทําให้สมาชิกได้เห็นพฤติกรรมแบบต่างๆ ของผู้อื่นและตนเอง จะทําให้สมาชิกได้รู้ว่าตนเองมีพฤติกรรมเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร และทําให้รู้จักคน
มากขึ้น อีกทั้งยังทําให้มีความสุขุมรอบคอบขึ้น ก่อให้เกิดปฏิสัมพันธ์ทางสังคมด้านบวก ซึ่งทําให้ผู้สูงอายุเห็นคุณค่าของตนเองมีสัมพันธภาพทางสังคม มี
ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม มีการปรับตัวทางสังคมที่เหมาะสม พึงพอใจในสัมพันธภาพและพึงพอใจในสังคม (วริศา, 2543) ส่งผลให้อยู่ร่วมกันอย่างเป็น
สุขและทํางานร่วมกันด้วยดี (ชูชีพ, 2553) การศึกษาครั้งนี้เป็นการดูแลผู้สูงอายุด้านจิตสังคม ซึ่งเป็นบทบาทหนึ่งที่สําคัญของการดูแลผู้สูงอายุแบบองค์รวม
ผู้วิจัยคัดเลือกสถานสงเคราะห์คนชราบ้านลพบุรีเป็นสถานที่ดําเนินการวิจัย เนื่องจากพบว่า ผู้สูงอายุมีปัญหาด้านการมีสัมพันธภาพระหว่าง
ผู้สูงอายุด้วยกันเอง ผลจากการวิจัยครั้งนี้บุคลากรทางการพยาบาลและผู้ที่เกี่ยวข้องในการดูแลผู้สูงอายุ สามารถนําไปประยุกต์ใช้กับผู้สูงอายุได้ เพื่อให้
ผู้สูงอายุสามารถใช้ชีวิตอยู่ในสถานสงเคราะห์คนชราได้อย่างมีศักดิ์ศรีและเกิดความพึงพอใจในชีวิตได้ในบั้นปลายของชีวิต
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อเปรียบเทียบสัมพันธภาพระหว่างบุคคล และความพึงพอใจในชีวิตของผู้สูงอายุระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบ ในระยะหลังการทดลอง
2. เพื่อเปรียบเทียบสัมพันธภาพระหว่างบุคคล และความพึงพอใจในชีวิตของผู้สูงอายุในกลุ่มทดลอง ในระยะก่อนการทดลองและหลังการทดลอง

2. วิธีการทดลอง
1. กลุ่มทดลอง ดําเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอนต่อไปนี้
1.1 ระยะก่อนทดลอง ผู้วิจัยและผู้ช่วยวิจัยพบกลุ่มทดลองทีส่ ถานสงเคราะห์คนชราบ้านลพบุรี ผู้ช่วยวิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนการ
ทดลอง โดยสัมภาษณ์ผู้สูงอายุตามแบบบันทึกข้อมูลทัว่ ไป แบบประเมินการมีสมั พันธภาพระหว่างบุคคล และแบบประเมินความพึงพอใจในชีวิต หลังจากนั้น
ทําการนัดหมายวัน เวลา สถานที่สําหรับดําเนินการวิจัย คือ ผู้สูงอายุร่วมกิจกรรมทุกวันอังคาร และวันศุกร์เวลา 13.00 น. – 14.30 น. ณ อาคารพยาบาล
สถานสงเคราะห์คนชราบ้านลพบุรี
1.2 ระยะทดลอง ผู้วิจัยดําเนินการทดลองตามขั้นตอนที่กําหนดไว้ในโปรแกรมสร้างเสริมสัมพันธภาพ แบ่งเป็นสัปดาห์ละ 2 ครั้ง จํานวน 4
สัปดาห์ รวมทั้งหมด 8 ครั้ง ระยะเวลาที่ใช้ในการดําเนินกิจกรรมกลุ่มครั้งละประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที
1.3 ระยะหลังการทดลอง ผู้ช่วยวิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลในระยะหลังการทดลองโดยใช้แบบประเมินชุดเดียวกับที่ใช้ในระยะก่อนการทดลอง
2. กลุ่มเปรียบเทียบ ผู้วิจัยดําเนินการวิจยั กับกลุ่มเปรียบเทียบ ดังนี้
2.1 ระยะก่อนทดลอง ผู้วิจัยและผู้ช่วยวิจัยพบกลุ่มเปรียบเทียบที่สถานสงเคราะห์คนชราบ้านนครปฐม ผู้ช่วยวิจัยทําการเก็บรวบรวมข้อมูล
ก่อนการทดลอง โดยสัมภาษณ์ผู้สูงอายุตามแบบบันทึกข้อมูลทั่วไป แบบประเมินการมีสัมพันธภาพระหว่างบุคคล และแบบประเมินความพึงพอใจในชีวิต
หลังจากนั้นทําการนัดหมายวัน เวลา สําหรับเก็บรวบรวมข้อมูลหลังการทดลองในสัปดาห์ที่ 4
2.2 ระยะหลังการทดลอง ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลระยะหลังการทดลองในสัปดาห์ที่ 4 โดยใช้แบบประเมินชุดเดียวกับที่ใช้ในระยะก่อน
ทดลอง และจัดกิจกรรมให้แก่ผู้สูงอายุตามความสมัครใจ

3. ผลการทดลองและวิจารณ์ผลหรือผลการศึกษาและอภิปรายผล

ตารางที่ 1 ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยสัมพันธภาพระหว่างบุคคล และความพึงพอใจในชีวิตของผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์
คนชรา ระยะหลังการทดลองระหว่างกลุ่ม ทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบด้วยวิธีการทดสอบค่าที (Independent t-test) (n = 28)
ตัวแปร
สัมพันธภาพระหว่างบุคคล หลังการทดลอง
ความพึงพอใจในชีวิต หลังการทดลอง

กลุ่มทดลอง
M
SD
88.00
3.57
83.57
2.76

กลุ่มเปรียบเทียบ
M
SD
58.92
7.54
57.00
12.26

t
13.02
-7.90

df
26
26

p-value
.001
.001

จากตารางที่ 1 พบว่า คะแนนเฉลี่ยสัมพันธภาพระหว่างบุคคลและคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจในชีวิตของผู้สูงอายุ ของผู้สูงอายุในสถาน
สงเคราะห์คนชรา ระยะหลังการทดลองในกลุ่มทดลอง สูงกว่ากลุ่มเปรียบเทียบอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001

ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยสัมพันธภาพระหว่างบุคคล และความพึงพอใจในชีวิตของผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์
คนชรา ในกลุ่มทดลองระหว่างระยะก่อนการ ทดลองและหลังการทดลอง ด้วยวิธีการทดสอบค่าที (dependent t-test) (n = 28)
สัมพันธภาพระหว่างบุคคล
ก่อนการทดลอง
หลังการทดลอง
ความพึงพอใจในชีวิต
ก่อนการทดลอง
หลังการทดลอง

M

SD

t

df

63.21
88.00

9.40
3.57

-8.98

13

59.93
83.57

16.42
2.76

-5.52

13

p-value
.001

.001

จากตารางที่ 2 พบว่า คะแนนเฉลี่ยสัมพันธภาพระหว่างบุคคล และคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจในชีวิตของผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์คนชรา ในกลุ่ม
ทดลอง ระยะหลังการทดลองสูงกว่าระยะก่อนการทดลอง อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001
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อภิปรายผล
จากการศึกษาจะเห็นได้ว่าการมีสัมพันธภาพที่ดี เป็นจุดเริ่มต้นในการดําเนินชีวิตของผู้สูงอายุ มีผลต่ออารมณ์ จิตใจ จิตวิญญาณของผู้สูงอายุ
เนื่องจากเพื่อนในกลุ่มช่วยเสริมสร้างพัฒนาการเชิงบวกด้านต่างๆ ของผู้สูงอายุ และร่วมทุกข์ร่วมสุขรับฟังปัญหา ตลอดจนมีความสนใจที่ใกล้เคียงกัน
(Mgcomick,1982 and Keawkungwal ,1984 อ้างถึงใน ศรีเรือน, 2545) ซึ่งผลการวิจัยครั้งนี้ สอดคล้องกับการศึกษาของวรางคณา (2547) เรื่อง การฝึก
พฤติกรรมการแสดงออกที่เหมาะสม เพื่อพัฒนาสัมพันธภาพระหว่างบุคคลของผู้สูงอายุ ในสถานสงเคราะห์คนชรา พบว่า ภายหลังการเข้าร่วมการฝึก
พฤติกรรมการแสดงออกที่เหมาะสม ผู้สูงอายุมีสัมพันธภาพระหว่างบุคคลโดยรวมและรายด้านดีขึ้นอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01

4. สรุปผล
1. ผู้สูงอายุที่อยู่ในสถานสงเคราะห์คนชรา กลุ่มทดลอง จํานวน 14 ราย เป็นเพศหญิง และเพศชายเท่า ๆ กัน (ร้อยละ 50.0) ส่วนใหญ่มีอายุ
ระหว่าง 70-79 ปี และอายุ 80 ปีขึ้นไปเท่า ๆ กัน (ร้อยละ 35.7) ทุกคนมีสถานภาพโสด หม้าย หย่า แยก (อยู่คนเดียว) (ร้อยละ 100.00) ส่วนใหญ่ได้เรียน
หนังสือ (ร้อยละ 64.3) ก่อนเข้าอยู่สถานสงเคราะห์คนชราได้ประกอบอาชีพทุกคน (ร้อยละ 100) บุคคลในครอบครัวที่สามารถติดต่อได้ ส่วนใหญ่เป็นบุตร
หลานและญาติ (ร้อยละ 71.4) มีโรคประจําตัว (ร้อยละ 92.9) เข้ามาอยู่ในสถานสงเคราะห์คนชราเนื่องจากไม่มีผู้อุปการคุณและอยู่กับครอบครัวไม่มีความสุข
(ร้อยละ 64.3) เมื่อมีเวลาว่างส่วนใหญ่มีงานอดิเรกทํา (ร้อยละ 76.8) และครึ่งหนึ่งไม่ได้มีการเตรียมตัวเพื่อเข้าสู่วัยสูงอายุ (ร้อยละ 50.0) ผู้สูงอายุที่อยู่ในสถาน
สงเคราะห์คนชรา กลุ่มเปรียบเทียบ จํานวน 14 ราย เป็นเพศหญิง และเพศชายเท่า ๆ กัน (ร้อยละ 50.0) ครึ่งหนึ่งมี อายุ 80 ปีขึ้นไป (ร้อยละ 50.0) ส่วนใหญ่
มีสถานภาพโสด หม้าย หย่า แยก (อยู่คนเดียว) (ร้อยละ 92.8) ได้เรียนหนังสือ (ร้อยละ 64.3) ก่อนเข้าอยู่สถานสงเคราะห์คนชราได้ประกอบอาชีพทุกคน (ร้อย
ละ 100) บุคคลในครอบครัวที่สามารถติดต่อได้ส่วนใหญ่เป็นบุตรหลานและญาติ (ร้อยละ 71.4) สาเหตุที่เข้ามาอยู่ในสถานสงเคราะห์คนชรา เนื่องจากไม่มีผู้
อุปการะและอยู่กับครอบครัวไม่มีความสุข (ร้อยละ 64.3) เมื่อมีเวลาว่างส่วนใหญ่ไม่มีงานอดิเรกทํา (ร้อยละ 64.3) และส่วนใหญ่ไม่ได้มีการเตรียมตัวเพื่อเข้าสู่
วัยสูงอายุ (ร้อยละ 71.4)
2. ผู้สูงอายุที่อยู่ในสถานสงเคราะห์คนชรา ที่ได้รับโปรแกรมสร้างเสริมสัมพันธภาพสําหรับผู้สูงอายุมีคะแนนเฉลี่ยสัมพันธภาพระหว่างบุคคลและ
ความพึงพอใจในชีวิต ในระยะหลังการทดลองสูงกว่าผู้สูงอายุที่อยู่ในสถานสงเคราะห์คนชรา ที่ไม่ได้รับโปรแกรมสร้างเสริมสัมพันธภาพ อย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .001
3. ผู้สูงอายุที่อยู่ในสถานสงเคราะห์คนชรา กลุ่มทดลองที่ได้รับโปรแกรมสร้างเสริมสัมพันธภาพสําหรับผู้สูงอายุ มีคะแนนเฉลี่ยสัมพันธภาพระหว่าง
บุคคลและความพึงพอใจในชีวิต ในระยะหลังการทดลองสูงกว่าระยะก่อนทดลองอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001
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บทคัดย่อ
กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ดูแลผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่มีข้อจํากัดในการมองเห็นอาศัยอยู่ในอําเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ จํานวน 50 คนแบ่งเป็น
กลุ่มทดลอง 25 คน กลุ่มเปรียบเทียบ 25 คน ซึ่งได้มาด้วยการสุ่มอย่างง่าย กลุ่มทดลองได้รับโปรแกรมการสอนงานผู้ดูแลในการดูแลเท้าผู้ป่วยเบาหวานที่มี
ข้อจํากัดในการมองเห็น กลุ่มเปรียบเทียบได้รับการดูแลตามปกติ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลประกอบด้วยแบบสอบถามความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบตั กิ าร
ดูแลเท้าผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 เก็บข้อมูลระหว่างวันที่ 20 พฤษภาคม 2556 ถึง วันที่ 5 กรกฎาคม 2556 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานและการทดสอบค่าที ผลการวิจัยพบว่าภายหลังการทดลองผู้ดูแลผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 กลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยผลต่างของคะแนนความรู้
ทัศนคติ และการปฏิบัติดูแลเท้าผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ดีขึ้นมากกว่ากลุ่มเปรียบเทียบอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และสัดส่วนของระดับความเสี่ยง
ต่อการเป็นแผลที่เท้าของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ในกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบไม่แตกต่างกัน
คําสําคัญ: โปรแกรมการสอนงาน การดูแลเท้า ผู้ปว่ ยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่มีข้อจํากัดในการมองเห็น ผูด้ ูแล

Abstract
The sample was 50 family caregivers who live in Si Thep District, Phetchabun Province. The Sample is divided into an
experimental group of 25 caregivers and a comparison group of 25 caregivers. The experimental group received instruction from an
educational program in foot care for family caregivers, assessment was by questionnaire of knowledge, attitude and foot care practice
for caregivers before and after the coaching program. Data was analyzed by using percentage, mean, standard deviation and
independent t-test. The results revealed that after the coaching program, the experimental group had an average difference of scores
of knowledge, attitude and foot care practice of their patients that was better than the comparison group statistically significantly at the
.05 level, the risk level of foot ulcers in diabetic retinopathy patients of the experimental group and comparison groups did not differ.
Keywords: Coaching program, Foot care, Caregiver, Diabetic retinopathy patient

1. บทนํา
ความผิดปกติที่เท้ามีสาเหตุที่พบได้บ่อย คือ เส้นประสาทส่วนปลายเท้าเสื่อม พบได้ถึงร้อย 83.5 (สุมาลี เชื้อพันธ์, 2550) ทําให้มีอาการชา
บริเวณเท้าไม่รู้สึกเจ็บปวดเมื่อเหยียบของมีคม ผิวหนังแห้งแตก การฝ่อลีบของกล้ามเนื้อบริเวณเท้าทําให้เท้าผิดรูป (Foot deformity) ส่งผลให้มีแรงกด
ในฝ่าเท้าสูงมากผิดปกติ ณ จุดใดจุดหนึ่งของเท้าเป็นเวลานานจนเกิดเป็นแผลได้ในที่สุด แผลที่เท้ายังเป็นสาเหตุที่สําคัญของการถูกตัดเท้า/ หรือขาใน
ผู้ป่วยเบาหวาน ถึงร้อยละ 85 (สมาคมผู้ให้ความรู้โรคเบาหวาน, 2550) และพบว่าภายหลังการถูกตัดเท้า/หรือขาอัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยเบาหวาน
ขณะอยู่โรงพยาบาล ร้อยละ 3-7 และหากติดตามไปภายใน 30 วันพบอัตราการเสียชีวิตเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 10 (Boulton, 1998)
จากการเก็บข้อมูลภาวะแทรกซ้อนที่เท้า ปี 2551 ของโรงพยาบาลศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ ถึงปัจจุบันพบผู้ป่วยที่มีภาวะปลายประสาทเท้า
เสื่อมร้อยละ 85 และในปี 2553 พบผู้ป่วยเบาหวานที่ได้รับการวินิจฉัยจากจักษุแพทย์ว่ามีภาวะเบาหวานเข้าจอประสาทตา และตาต้อกระจก ถึง 270 ราย
คิดเป็นร้อยละ 13.8 ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่อการเป็นแผลมากที่สุด ดังนั้น การได้รับความช่วยเหลือจากผู้ดูแลจึงมีความจําเป็น แต่จากการสํารวจพบว่า
ผู้ดูแลผู้ป่วยเบาหวานมีความรู้เกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยเบาหวานเพียงร้อยละ 29.8 ทําให้ผู้ดูแลไม่สามารถให้ความช่วยเหลือในเรื่องการดูแลผู้ป่วยเบาหวานได้
เท่าที่ควร โดยเฉพาะเรื่องการดูแลเท้า (งานเวชระเบียนโรงพยาบาลศรีเทพ, 2555) ดังนั้นจึงมาความจําเป็นที่ต้องศึกษาผลลัพธ์ของโปรแกรมการสอนงาน
ผู้ดูแลในการดูแลเท้าผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่มีข้อจํากัดในการมองเห็นเพื่อช่วยพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลให้มีความสามารถในการดูแลเท้าผู้ป่วยเบาหวาน
ชนิดที่ 2 ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อเปรียบเทียบผลต่างของคะแนนเฉลี่ยความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติการดูแลเท้าผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่มีข้อจํากัดในการมองเห็นของ
ผู้ดูแล ระหว่างกลุ่มทดลอง และกลุม่ เปรียบเทียบ
2. เพื่อเปรียบเทียบสัดส่วนของระดับความเสี่ยงต่อการเป็นแผลที่เท้าของผูป้ ่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบใน
ระยะหลังการทดลอง
กรอบแนวคิดและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้บูรณาการแนวคิดทฤษฎี สาระเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพเท้าของผู้ป่วยเบาหวานของสมาคมผู้ให้ความรู้โรคเบาหวาน (2550)
แนวคิดการสอนงาน (Coaching) ของแฮมริค (Hamric, 2009) ซึ่งเป็นกระบวนการที่เกิดจากการร่วมมือกันระหว่างพยาบาลผู้สอนงานกับ ผู้ป่วยหรือผู้รับบริการ
ประกอบไปด้วย 3 ขั้นตอน คือ (1) ขั้นการประเมินศักยภาพความพร้อมในด้านต่างๆ ของผู้ดูแล (2) ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการสอนงานให้สอดคล้องกับปัญหา
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และความต้องการของผู้ดูแล (3) ขั้นติดตามประเมินผลลัพธ์การสอน ร่วมกับทฤษฎีการเรียนรู้ของบลูม (Bloom, 1975) ซึ่งผลลัพธ์ในการศึกษาครั้งนี้คือ การเพิ่ม
ศักยภาพผู้ดูแลในเรื่อง ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติดูแลเท้าผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ตลอดจนการไม่เพิ่มระดับความเสี่ยงต่อการเกิดแผลที่เท้า ซึ่งจะสามารถ
ช่วยป้องกันการเกิดแผลที่เท้าผู้ป่วยเบาหวานได้อย่างมีประสิทธิภาพมาเป็นกรอบแนวคิดในการศึกษา สรุปกรอบแนวคิด ดังภาพที่ 1
ตัวแปรต้น

ตัวแปรตาม
1. ศักยภาพผู้ดูแลในการดูแลเท้าผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2
1.1 ความรู้เกี่ยวกับการดูแลเท้าผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2
1.2 ทัศนคติต่อการดูแลเท้าผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่2
1.3 การปฏิบัติดูแลเท้าผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่2
2. ระดับความเสีย่ งต่อการเป็นแผลที่เท้าของผู้ปว่ ยเบาหวาน
ชนิดที่ 2

โปรแกรมการสอนงานผู้ดูแลในการ
ดูแลเท้าผู้ป่วยบาหวานที่มีข้อจํากัด
ในการมองเห็น

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

2. วิธีดําเนินการวิจัย
ประชากร คือผู้ดูแลและผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่มีข้อจํากัดในการมองเห็น และเข้ารับบริการตรวจรักษาที่คลินิกโรคเบาหวานโรงพยาบาลศรี
เทพ อําเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ ในปี พ.ศ. 2555จํานวน 270 คน
กลุ่มตัวอย่าง คือผู้ดูแลและผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่มีข้อจํากัดในการมองเห็น ซึ่งมีคุณสมบัติ และเกณฑ์การคัดเลือกดังนี้
เกณฑ์คัดเข้า (Incursion criteria)
1. ผู้ดูแล ต้องให้การดูแลผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่มีคุณสมบัติดังนี้ 1) ได้รับการวินิจฉัยจากจักษุแพทย์ว่ามีภาวะเบาหวานเข้าจอประสาทตา
(Diabetic retinopathy) 2) มีอายุ 30 ปีขึ้นไป 3) มีระยะเวลาการเจ็บป่วยเป็นโรคเบาหวาน 8 ปีขึ้น 4) มีความเสี่ยงต่อการเป็นแผลที่เท้า 5) มีสติสัมปชัญญะ
สมบูรณ์ สามารถให้ข้อมูลและสื่อสารด้วยภาษาไทยได้เข้าใจ หูไม่หนวก 6) สมัครใจและให้ความร่วมมือในการศึกษา
2. เป็นสมาชิกในครอบครัว หรือมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับผู้ป่วยเบาหวาน ชนิดที่2 ลักษณะเครือญาติ พักอาศัยอยู่ในครอบครัวเดียวกันกับผู้ป่วย
เบาหวาน มีหน้าที่ดูแลและช่วยเหลือผู้ป่วยเบาหวานที่บ้านอย่างสม่ําเสมอ มี อายุ 20 ปี ถึง 60 ปี สามารถเข้าร่วมโปรแกรมการสอนงานตลอดทุกขั้นตอนและ
ให้การดูแลผู้ป่วยเบาหวานอย่างต่อเนื่องตลอดกระบวนการสอนงาน
3. มีความสามารถในการรับรู้ และสื่อสารด้วยภาษาไทยและเข้าใจความหมาย
4. มีความสมัครใจและยินยอมในการเข้าร่วมกิจกรรมตลอดระยะเวลาที่ทําการศึกษา
เกณฑ์คัดออก (Exclusion criteria)
ผู้ดูแลไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ครบตามที่กําหนดในโปรแกรม
การกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง
ในการวิจัยครั้งนี้ ได้คํานวณขนาดกลุ่มตัวอย่างจากขนาดอิทธิพลของตัวแปรต้นที่มีต่อตัวแปรตาม (Effect size) ซึ่งคํานวณจากสูตรของ Hedges
(Hedges, 1982 อ้างถึงใน บุญใจ, 2547) การแปลผลค่าขนาดอิทธิพล (Cohen, 1988) แบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ ขนาดเล็ก (Small effect size) เท่ากับ .2
ขนาดกลาง ( Medium effect size) เท่ากับ .5 และขนาดใหญ่ (Large effect size) เท่ากับ .8 สําหรับการวิจัยครั้งนี้ ได้ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนความรู้ ทัศนคติ
และการปฏิบัติการดูแลผู้สูงอายุเบาหวานจากงานวิจัยของอารมณ์ (2551) แทนค่าในสูตรคํานวณได้ค่าขนาดอิทธิพล เท่ากับ 2.8, 2.1และ= 5.75 ซึ่งเป็นขนาด
อิทธิพลขนาดใหญ่แสดงถึงผลที่เกิดจากการทดลองในระดับสูง งานวิจัยครั้งนี้จึงพิจารณาใช้กลุ่มตัวอย่างเป็น Large effect size คือ ขนาดกลุ่มตัวอย่างอย่าง
น้อย กลุ่มละ 20 คน แต่การศึกษาในสถานการณ์จริงอาจมีการสูญหายของกลุ่มตัวอย่างในระหว่างการทดลองผู้วิจัยจึงต้องมีการปรับเพิ่มขนาดของกลุ่ม
ตัวอย่างอีกร้อยละ 10 (Polit and Beck, 2004 อ้างถึงใน บุญใจ, 2547) โดยแบ่งเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม กลุ่มละ 25 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้มี 3 ประเภท ดังนี้
1. เครื่องมือที่ใช้ในตรวจคัดกรองกลุ่มตัวอย่าง
1.1 แบบบันทึกการตรวจและประเมินสภาพเท้าผูป้ ่วยเบาหวานได้แก่ ระยะเวลาการ
ป่วยเป็นโรคเบาหวาน ประวัติการเป็นแผล การถูกตัดอวัยวะ การรับความรู้สึกของเท้า และการไหลเวียนเลือดส่วนปลายเท้า ลักษณะรูปเท้า และผิวหนัง ตอบ
“ใช่” ให้ “1” คะแนน “ไม่ใช่” ให้ “0” คะแนน
1.2 เครื่องมือที่ใช้ในการตรวจประสาทรับความรู้สึกที่เท้าและเครื่องมือที่ใช้ตรวจ
ประเมินระบบไหลเวียนเลือดบริเวณเท้าได้แก่ 10g Semmes – Weinstein Monofilament (SW - Monofilament) และเครื่องวัดความดันโลหิต
2. เครื่องมือที่ใช้ในการทดลองซึ่งผู้วิจัยสร้างขึ้นเอง ประกอบด้วย
2.1 โปรแกรมการสอนงานผู้ดูแลในการดูแลเท้าผู้ป่วยเบาหวานที่มีข้อจํากัดในการมองเห็น
2.2 แผนการสอนงาน ได้แก่ แผนการสอนงานแบบรายกลุ่ม และแผนการสอนงานแบบรายบุคคล
2.3 แบบบันทึกการติดตามการประเมินผลการสอนงานผู้ดูแลของพยาบาล
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2.4 แบบบันทึกการปฏิบัติดูแลเท้าผู้ป่วยเบาหวานประจําวันของผู้ดูแล
2.5 สื่อประกอบการให้ความรู้ ได้แก่ คู่มือการดูแลเท้าผู้ป่วยเบาหวานและภาพพลิก
ประกอบคําบรรยายซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับภาวะแทรกซ้อนที่เท้า และวิธีการดูแลเท้าผู้ป่วยเบาหวาน
3. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วย 2 ส่วนดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลผู้ป่วยเบาหวาน แบบสัมภาษณ์ข้อมูลทั่วไปของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับ อายุ เพศ สถานภาพสมรส
ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ ระยะเวลาการเป็นโรค การได้รับการดูแลจากครอบครัว
ส่วนที่ 2 ข้อมูลผู้ดูแล
1. แบบสอบถามข้อมูลทั่วไปของผู้ดูแลประกอบด้วยข้อมูลเกีย่ วกับ อายุ เพศ ความสัมพันธ์กับผู้ปว่ ย สถานภาพสมรส จํานวนสมาชิกในครอบครัว
ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้
2. แบบสอบถามความรู้เกี่ยวกับการดูแลเท้าผู้ปว่ ยเบาหวาน ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความรู้เรื่องการดูแลเท้าผู้ป่วยเบาหวาน โดยประเมินได้จาก
คะแนนรวมของการตอบคําถามของผู้ดูแล ตามแบบวัดความรู้การดูแลเท้าผู้ป่วยเบาหวานแบบเลือกตอบ โดยที่ตอบถูกให้ 1 คะแนน แต่หากตอบผิดให้ 0
คะแนน ประกอบด้วยข้อคําถามจํานวน 20 ข้อ
3. แบบสอบถามทัศนคติต่อการดูแลเท้าผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ของผู้ดูแลที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ ความรู้สึกของผู้ดูแลต่อการดูแลเท้าผู้ป่วย
เบาหวานชนิดที่ โดยประเมินจากคะแนนรวมที่ได้จากแบบวัดทัศนคติในการดูแลเท้าผู้ป่วยเบาหวาน ข้อคําถามทัง้ หมดจํานวน 15 ข้อ
4. แบบสอบถามการปฏิบัติดูแลเท้าผู้ปว่ ยเบาหวานชนิดที่ 2 ของผู้ดูแลซึง่ ผู้วิจัยได้พัฒนามาจากแบบสัมภาษณ์การดูแลเท้าของสายฝน (2547) ข้อ
คําถามทั้งหมดจํานวน 20 ข้อ

การเก็บรวบรวมข้อมูล
กลุ่มทดลอง
ครั้งที่ 1 เก็บข้อมูลในการวิจัยและการรวบรวมข้อมูลในการทดลองใช้เวลา 1 วัน สถานที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล โดยการใช้แบบ
สัมภาษณ์ข้อมูลทั่วไปสําหรับผู้ป่วยเบาหวาน จํานวน 25 คนแบบสอบถามถามความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติดูแลเท้าผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 สําหรับผู้ดูแล
จํานวน 25 คน
ครั้งที่ 2 เก็บข้อมูลหลังการทดลองสัปดาห์ที่ 6 ด้วยวิธีการเดียวกับก่อนการทดลอง และตรวจประเมินสภาพเท้าผู้ป่วยเบาหวานที่บ้านของผู้ป่วย
เบาหวาน
กลุ่มเปรียบเทียบ
ครั้งที่ 1 เก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยและการรวบรวมข้อมูลในกลุ่มเปรียบเทียบ ใช้เวลา 1 วัน โดยการใช้แบบสัมภาษณ์ข้อมูลทั่วไปผู้ป่วย
เบาหวานชนิดที่ 2 จํานวน 25 คน และแบบสอบถามความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติการดูแลเท้าผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 สําหรับของผู้ดูแล 25 คน
ครั้งที่ 2 เก็บข้อมูลในสัปดาห์ที่ 6 ด้วยวิธีการเช่นเดียวกันกับครั้งที่ 1 เก็บข้อมูลโดยผู้วิจัย เมื่อเสร็จสิ้นการเก็บข้อมูลจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้
เรื่องภาวะแทรกซ้อนที่เท้าและวิธีการดูแลเท้าผู้ป่วยเบาหวาน แจกคู่มือการดูแลเท้าผู้ป่วยเบาหวาน

3. ผลการวิจัย
1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ดูแลผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่มีข้อจํากัดในการมองเห็น ทัง้ กลุ่มทดลองและกลุม่ เปรียบเทียบมีอายุระหว่าง 50-59 ปี (ร้อย
ละ 40) เพศหญิง (ร้อยละ 96) สถานภาพสมรสคู่ (ร้อยละ 84) ระยะเวลาในการดูแลผู้ป่วยเบาหวานน้อยกว่า 10 ปี (ร้อยละ 68) ในกลุ่มทดลอง ระดับ
การศึกษาประถมศึกษา (ร้อยละ 52) อาชีพเกษตรกรรม (ร้อยละ 84) เป็นบุตรของผู้ป่วยเบาหวาน (ร้อยละ 88) รายได้ตอ่ เดือนน้อยกว่า 10,000 บาท (ร้อยละ
80) ไม่มีโรคประจําตัว (ร้อยละ 76) และ ในกลุ่มเปรียบเทียบ ระดับการศึกษาประถมศึกษา (ร้อยละ 56) อาชีพเกษตรกรรม (ร้อยละ 76) เป็นบุตรของผูป้ ่วย
เบาหวาน (ร้อยละ 84)มีรายได้ต่อเดือนน้อยกว่า 10,000 บาท (ร้อยละ 72) และไม่มีโรคประจําตัว (ร้อยละ 92)
ข้อมูลทั่วไปผู้ปว่ ยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่มขี ้อจํากัดในการมองเห็น ในกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 60 ปีขึ้นไป
สถานภาพสมรสคู่ ไม่ได้ประกอบอาชีพ ระดับการศึกษาประถมศึกษา มีบทบาทในครอบครัวเป็นสมาชิกในครอบครัว และระยะเวลาการป่วยเป็นโรคเบาหวาน
ระหว่าง 10-20 ปี และมีระดับความเสี่ยงต่อการเป็นแผลทีเ่ ท้าระดับปานกลาง ไม่เคยได้รับคําแนะนําเรื่องการดูแลเท้า และความสามารถในการดูแลเท้าตนเอง
ไม่เพียงพอ เนื่องจากมีปัญหาเรื่องการมองเห็นไม่ดีเช่นเดียวกันกับกลุ่มทดลอง
2. เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลต่างของคะแนนความรูเ้ กี่ยวกับการดูแลเท้าผู้ป่วยเบาหวานในระยะก่อนและหลังการทดลองเปรียบเทียบ ดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลต่างของคะแนนความรู้เกี่ยวกับการดูแลเท้าผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่มีข้อจํากัดในการ
มองเห็นของผู้ดูแลระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบ (n=50)
ความรู้เกี่ยวกับ
การดูแลเท้าผู้ป่วยเบาหวาน
กลุ่มทดลอง

ก่อนการทดลอง
M (SD)
9.76 (1.45)

หลังการทดลอง M (SD)
18.04 (1.09)

8.32 (1.31)

กลุ่มเปรียบเทียบ

10.36 (1.60)

10.52 (2.27)

.2 (2.10)
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d (SD)

df

t

p-value
(one-tailed)

48

16.38

<.00
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จากตารางที่ 1 พบว่าค่าเฉลี่ยผลต่างของคะแนนความรู้เกี่ยวกับการดูแลเท้าผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่มีข้อจํากัดในการมองเห็นของผู้ดูแล
ในระยะก่อนและหลังการทดลอง ในกลุ่มทดลองมากกว่ากลุ่มกลุ่มเปรียบเทียบอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (t =16.38, df =48, p<.01)
3. เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลต่างของคะแนนทัศนคติต่อการดูแลเท้าผู้ป่วยเบาหวานในระยะก่อนและหลังการทดลอง ดังตารางที่ 2

ตารางที่ 2 เปรียบเทียบผลต่างค่าเฉลี่ยของคะแนนทัศนคติต่อการดูแลเท้าผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่มีข้อจํากัดในการ
มองเห็นของผู้ดูแลระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบ (n=50)
ทัศนคติต่อการดูแลเท้า
ผู้ป่วยเบาหวาน
กลุ่มทดลอง

ก่อนการทดลอง
M (SD)
50.56(2.12)

หลังการทดลอง
M (SD)
68.16(8.17)

17.60(7.92)

กลุ่มเปรียบเทียบ

50.80(3.24)

49.96(2.93)

-.76(3.63)

d (SD)

df

p-value
(one-tailed)

t

48

10.53

<.00

จากตารางที่ 2 พบว่าค่าเฉลี่ยผลต่างของคะแนนทัศนคติต่อการดูแลเท้าผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่มีข้อจํากัดในการมองเห็นของผู้ดูแล ใน
ระยะก่อนและหลังการทดลอง ในกลุ่มทดลองมากกว่ากลุ่มเปรียบเทียบบอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (t =10.53, df =48, p<.01)
4. เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลต่างของคะแนนการปฏิบัติดูแลเท้าผู้ป่วยเบาหวาน ในระยะก่อนและหลังการทดลอง ดังตารางที่ 3

ตารางที่ 3 เปรียบเทียบผลต่างค่าเฉลี่ยของคะแนนการปฏิบัติดูแลเท้าผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่มีข้อจํากัดในการมองเห็นของ
ผู้ดูแลระหว่ากลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบ (n=50)
การปฏิบัติดูแลเท้า
ผู้ป่วยเบาหวาน
กลุ่มทดลอง

ก่อนการทดลอง
M (SD)
51.44(4.10)

หลังการทดลอง
M (SD)
89.16(5.05)

37.20(4.85)

กลุ่มเปรียบเทียบ

51.92(4.95)

54.20(9.29)

2.20(5.79)

df

d (SD)

p-value
(one-tailed)

t

48

23.14

<.00

จากตารางที่ 3 พบว่าค่าเฉลี่ยผลต่างของคะแนนการปฏิบัติดูแลเท้าผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่มีข้อจํากัดในการมองเห็นของผู้ดูแล ในระยะ
ก่อนและหลังการทดลอง ในกลุ่มทดลองมากกว่ากลุ่มเปรียบเทียบอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (t =4,23.14, df =48, p<.01)
5. เปรียบเทียบสัดส่วนของระดับความเสี่ยงต่อการเป็นแผลที่เท้าผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่มีข้อจํากัดในการมองเห็นระหว่างกลุ่มทดลอง
และกลุ่มเปรียบเทียบ ดังตารางที่ 4

ตารางที่ 4 เปรียบเทียบสัดส่วนของระดับความเสี่ยงต่อการเป็นแผลที่เท้าของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่มีข้อจํากัดในการ
มองเห็นระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบในระยะหลังการทดลอง
ระดับความเสี่ยงต่อการเป็นแผลที่เท้า
กลุ่ม
กลุ่มทดลอง
กลุ่มเปรียบเทียบ
รวม

เสี่ยงต่ํา
N
2
2
4

เสี่ยงปานกลาง
N
19
19
38

เสี่ยงสูง
N
4
4
8

รวม
N
25
25
50

x2

df

p

.00

2

1.00

จากตารางที่ 4 หลังการทดลองพบว่าสัดส่วนของระดับความเสี่ยงต่อการเป็นแผลที่เท้าผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่มีข้อจํากัดในการมองเห็น
ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบไม่แตกต่างกัน

4. สรุปผล
1. ด้านความรู้เกี่ยวกับการดูแลเท้าผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 พบว่า ผู้ดูแลผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ได้รับโปรแกรมการสอนงานผู้ดูแลในการดูแล
เท้าผู้ป่วยเบาหวานที่มีข้อจํากัดในการมองเห็น มีค่าเฉลี่ยผลต่างของคะแนนความรู้เกี่ยวกับการดูแลเท้าผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่มีข้อจํากัดในการมองเห็น
ของผู้ดูแลกลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่มเปรียบเทียบที่ได้รับการดูแลตามปกติ อธิบายได้ว่ากระบวนการสอนงานที่ประกอบด้วย (1)ขั้นตอนการการประเมินศักยภาพ
(2) ขั้นตอนการจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของผู้ดูแล (3) ขั้นประเมินผลลัพธ์จากการสอนงาน โดยการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์การดูแล การให้ความรู้เชิงทฤษฎีที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับภาวะแทรกซ้อนที่เท้าและการดูแลเท้าที่ถูกต้อง ดูการสาธิตวิธีการปฏิบัติดูแลเท้า
การได้ฝึกปฏิบัติจริง การให้คู่มือการดูแลเท้าไว้ทบทวน การติดตามสอนงานแบบเฉพาะรายบุคคลที่บ้านผู้ดูแล 2 ครั้ง ทําให้ผู้ดูแลกลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยผลต่าง
ของคะแนนความรู้เกี่ยวกับการการดูแลเท้าผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่สองมากกว่ากลุ่มเปรียบเทียบ
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2. ด้านทัศนคติต่อการดูแลเท้าผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ผู้ดูแลผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ได้รับโปรแกรมการสอนงานผู้ดูแลในการดูแลเท้า
ผู้ป่วยเบาหวานที่ มี ข้ อจํ ากัดในการมองเห็ น มี ค่าเฉลี่ยผลต่ างของคะแนนทั ศนคติ ต่อการดู แลเท้ าผู้ ป่ วยเบาหวานชนิ ดที่ 2 เพิ่ มขึ้ นมากกว่ากว่ ากลุ่ ม
เปรียบเทียบที่ได้รับการดูแลตามปกติอธิบายว่า จากแนวคิดการสอนงานที่ประกอบด้วย(1)ขั้นการประเมินศักยภาพ (2)ขั้นตอนการจัดกิจกรรมให้สอดคล้อง
กับปัญหาและความต้องการของผู้ดูแล (3) ขั้นประเมินผลลัพธ์จากการสอนงาน เมื่อผู้ดูแลกลุ่มทดลองได้รับข้อมูลที่เป็นความรู้เชิงทฤษฎีเกี่ยวกับการเกิดโรค
แทรกซ้อนที่เท้า ความรุนแรงของผลกระทบ ที่เกิดจากภาวะแทรกซ้อน การได้รับรู้การถ่ายทอดประสบการณ์จากผู้ป่วยเบาหวานที่เคยเป็นแผลที่เท้า ทําให้
ผู้ดูแลเกิดความตระหนักและเห็นความสําคัญของปัญหา การรับรู้วิธี/เทคนิคการดูแลและป้องกันการเกิดแผลที่เท้า เมื่อนําไปปฏิบัติจริงรับรู้ว่ามีประโยชน์ต่อ
ผู้ป่วยเบาหวานจริง เกิดความภาคภูมิใจ เกิดแรงจูงใจในการปรับเปลี่ยนแนวคิดส่งผลให้ผู้ดูแลกลุ่มทดลองมีทัศนคติต่อการดูแลเท้าผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2
เพิ่มขึ้น
3. ด้านการปฏิบัติดูแลเท้าผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ผู้ดูแลผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ได้รับโปรแกรมการสอนงานผู้ดูแลในการดูแลเท้าผู้ป่วย
เบาหวานที่มีข้อจํากัดในการมองเห็น มีค่าเฉลี่ยผลต่างของคะแนนทัศนคติต่อการดูแลเท้าผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 เพิ่มขึ้นมากกว่ากว่ากลุ่มเปรียบเทียบที่
ได้รับการดูแลตามปกติอธิบายว่า จากแนวคิดการสอนงาน ที่ประกอบด้วย (1) ขั้นตอนการประเมินศักยภาพ (2) ขั้นตอนการจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับ
ปัญหาและความต้องการของผู้ดูแลกระบวนการสอนงาน (3) การประเมินผลลัพธ์การสอนงาน เมื่อผู้ดูแลกลุ่มทดลองได้รับรู้เชิงทฤษฏี การสาธิตวิธีการ
ปฏิบัติจากพยาบาล การได้ฝึกปฏิบัติด้วยตนเองโดยมีพยาบาลคอยแนะนําอย่างใกล้ชิด การให้ข้อมูลย้อนกลับโดยบอกสิ่งที่ยังปฏิบัติไม่ถูกเพื่อแก้ไขให้
ถูกต้อง การให้คู่มือดูแลเท้าไว้ทบทวนเมื่ออยู่ที่บ้าน สามารถโทรศัพท์ปรึกษาได้เมื่อเกิดปัญหา การเสริมแรง ทําให้เกิดความมั่นใจในการปฏิบัติส่งผลให้
ผู้ดูแลกลุ่มทดลองมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการปฏิบัติการดูแลเท้าผู้ป่วยเบาหวานเพิ่มขึ้น
4. สัดส่วนของระดับความเสี่ยงต่อการเกิดแผลที่เท้าของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่มีข้อจํากัดในการมองเห็นหลังได้รับโปรแกรมการสอนงาน
ผู้ดูแลในการดูแลเท้าผู้ป่วยเบาหวานที่มีข้อจํากัดในการมองเห็นทั้งกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบพบว่า ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้
อธิบายได้ว่า เนื่องจากในการศึกษาครั้งนี้มีช่วงระยะเวลาเพียง 6 สัปดาห์ ซึ่งเวลาดังกล่าวยังไม่สามารถส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของระดับความเสี่ยง
ของการเป็นแผลที่เท้าได้ จากการศึกษาพยาธิสภาพโรคเบาหวานและโรคแทรกซ้อนมักเกิดจากการเป็นโรคเบาหวานหลายๆปีหรือมากกว่า 10 ปี ทําให้เกิด
ภาวะแทรกซ้อนขึ้นอย่างช้าๆ โดยเฉพาะภาวะแทรกซ้อนอันเนื่องมาจากหลอดเลือดแดงใหญ่ หลอดเลือดฝอย และเส้นประสาทส่วนปลาย (สมาคม
ผู้ให้ความรู้โรคเบาหวาน, 2550)
ดังนั้นอาจสรุปได้ว่า การพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลในการป้องกันการเกิดแผลที่เท้าในผู้ป่วยเบาหวานโดยใช้กระบวนการสอนงานจะช่วยให้ผู้ดูแล
ตระหนักและเห็นความสําคัญกับปัญหาที่เกิดขึ้นกับเท้าของผู้ป่วยเบาหวาน ความจําเป็นในการดูแลรักษาเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีในการดูแลรักษาและป้องกัน
การเกิดแผลที่เท้าที่มีประสิทธิภาพ
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บทคัดย่อ
กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้สูงอายุ จํานวน 30 รายที่ได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ว่าเป็นโรคแผลในกระเพาะอาหารและเข้ารับการรักษาที่แผนกอายุรกรรม
โรงพยาบาลระยอง สุ่มตัวอย่างเข้ากลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมด้วยวิธีการสุ่มอย่างง่าย กลุ่มควบคุมได้รับการพยาบาลตามปกติ ส่วนกลุ่มทดลองได้รับ
โปรแกรมการส่งเสริมการรับรู้แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพ ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น กิจกรรมประกอบด้วย การให้ความรู้เรื่องโรคแผลในกระเพาะอาหารโดยการ
เรียนรู้ผ่านคู่มือส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพสําหรับผู้สูงอายุโรคแผลในกระเพาะอาหาร รวมทั้งการติดตามเยี่ยมผู้สูงอายุที่บ้านและการกระตุ้นเตือนทางโทรศัพท์
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วย แบบสัมภาษณ์ข้อมูลทั่วไปและแบบสัมภาษณ์พฤติกรรมสุขภาพของผู้สูงอายุโรคแผลในกระเพาะอาหารที่
มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .87 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติการแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติการทดสอบค่าที ผลการวิจัยพบว่า
หลังการทดลอง ค่าเฉลี่ยคะแนนพฤติกรรมสุภาพโรคแผลในกระเพาะอาหารของกลุ่มตัวอย่างสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ
ค่าเฉลี่ยคะแนนพฤติกรรมสุภาพโรคแผลในกระเพาะอาหารของกลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
คําสําคัญ: ผู้ป่วยสูงอายุ โรคแผลในกระเพาะอาหาร แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพ

Abstract
Thirty elderly patients with gastrointestinal ulcer disease admitted to medical units of Rayong hospital were recruited and
were randomly assigned into experimental and control group equally. The control group received usual nursing care whereas the
experimental group individually received perception enhancement program based on health belief model by the researcher consisting
of providing knowledge regarding gastrointestinal ulcer disease through the handbook for elder with gastrointestinal ulcer disease, home
visits, and telephone calling. The Demographic Data Form and The Health Behaviors of the Elder with Gastrointestinal Ulcer Disease
Interview Form with its reliability of .87 were used for collecting data. Frequency, percentage, mean, standard deviation, and t-test were
used for data analysis. Findings revealed that after the experiment, the mean score of health behaviors in the experimental group was
significantly increased (p<.05). Additionally, the mean score of health behaviors of the experimental group was significantly higher than
the mean score of health behaviors of the control group after receiving the experiment (p <.05).
Keywords: Elderly partients, Gastrointestinal ulcer disease, Health belief model

1. บทนํา
โรคแผลในกระเพาะอาหารเป็นโรคที่พบได้บ่อยในผู้สูงอายุและเป็นสาเหตุสําคัญที่ส่งผลให้ผู้สูงอายุเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ซึ่งความรุนแรง
จะมากขึ้นเมื่ออายุมากกว่า 60 ปี นอกจากนั้นภาวะแทรกซ้อนจากแผลในกระเพาะอาหาร ยังเป็นสาเหตุการตายในอันดับที่ 10 ในประเทศสหรัฐอเมริกา และจาก
สถิติของโรงพยาบาลระยอง พบว่า ในปี พ.ศ. 2552 – 2555 มีอัตราตาย ร้อยละ 2.94, 5, 5.12 และ 6 ตามลําดับ และจากการทบทวนเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
พบว่า พฤติกรรมสุขภาพที่สําคัญและส่งผลให้เกิดโรคแผลในกระเพาะอาหารในผู้สูงอายุรุนแรงเพิ่มขึ้น ประกอบด้วย 4 พฤติกรรม ได้แก่ พฤติกรรมการใช้ยา
พฤติกรรมการบริโภคอาหาร พฤติกรรมการจัดการความเครียด และพฤติกรรมการใช้สารให้โทษแก่ร่างกาย (จรินทร, 2551) โดยพบว่าพฤติกรรมด้านการใช้ยา มี
ความสัมพันธ์กับการเกิดโรคแผลในกระเพาะอาหารในผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้น จากการศึกษาพบว่าผู้สูงอายุมีปัญหาในการใช้ยาค่อนข้างมาก โดยเฉพาะพฤติกรรมการ
ใช้ยาที่ไม่ถูกต้อง ประกอบด้วย 2 พฤติกรรมหลัก ได้แก่ การซื้อยามารับประทานเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งยาในกลุ่ม NSAIDs ยาที่มีการใช้กันอย่างแพร่หลาย
เนื่องมาจากความเจ็บป่วยเรื้อรัง ในประเทศสหรัฐอเมริกามีอัตราการเพิ่มขึ้นของผู้สูงอายุที่ให้ยานี้ สูงถึงร้อยละ 70 ในผู้สูงอายุที่มีอายุมากกว่า 65 ปี และวิธี การ
รับประทานยาที่ไม่ถูกต้อง ได้แก่ การใช้ยาเกินขนาด การรับประทานยาไม่ถูกชนิดรับประทานยาไม่สม่ําเสมอ ไม่ตรงเวลา (Gregory and Lucy, 2011) พฤติกรรม
ด้านการบริโภคอาหาร ประกอบ ด้วย 2 พฤติกรรม ได้แก่ พฤติกรรมการเลือกชนิดอาหารที่ไม่เหมาะสม เช่น อาหารรสเผ็ดจัด อาหารหมักดอง อาหารย่อยยาก
และอาหารที่มีไขมันสูง เป็นต้น และ พฤติกรรมการรับประทานอาหารที่ไม่เหมาะสม เช่น การรับประทานอาหารเร็ว การเคี้ยวอาหารไม่ละเอียด การรับประทาน
อาหารก่อนนอน รับประทานอาหารมากเกินไป รับประทานอาหารไม่ตรงเวลา
พฤติกรรมด้านการจัดการความเครียด เป็นพฤติกรรมการแสดงออกของบุคคลต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปจากการใช้ชีวิตประจําวันหรือความ
เจ็บป่วยทางกาย หากผู้ป่วยมีพฤติกรรมจัดการความเครียดที่ไม่เหมาะสม จะทําให้ความเครียดอยู่ในระดับสูงและประกอบกับการมีความเครียดเป็นเวลานาน หาก
ไม่ได้รับการแก้ไขและให้ความช่วยเหลืออย่างเหมาะสม อาจก่อให้เกิดผลเสียต่างๆ ต่อสุขภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการทํางานของกระเพาะอาหารผิดปกติ
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พฤติกรรมด้านการใช้สารให้โทษแก่ร่างกาย นับเป็นปัจจัยที่สําคัญในการทําให้เกิดโรคแผลในกระเพาะอาหาร อีกประการหนึ่ง ที่สําคัญคือ การสูบ
บุหรี่ ซึ่งจะทําให้การผลิตพรอสตาแกลนดิน (Prostaglandin) ซึ่งมีหน้าที่ป้องกันการถูกทําลายของกระเพาะอาหารลดลง การไหลเวียนเลือดของเยื่อบุกระเพาะ
อาหารลดลง และยังทําให้กรดค้างอยู่ในหลอดอาหารนานขึ้น ทําให้เกิดโรคแผลในกระเพาะอาหารได้ง่าย และทําให้แผลหายช้าลง
จากพฤติกรรมสุขภาพทั้ง 4 ประการดังกล่าวที่ทําให้เกิดโรคแผลในกระเพาะอาหารในผู้สูงอายุได้มากขึ้น ดังนั้น การที่จะเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
ได้นั้นผู้ป่วยต้องมีความเชื่อด้านสุขภาพที่ถูกต้อง ซึ่งเป็นกลวิธีที่ช่วยให้ผู้สูงอายุสามารถปฏิบัติตามคําแนะนําได้ การที่บุคคลจะกระทํากิจกรรมใดเพื่อให้มีสุขภาพ
อนามัยที่ดีนั้นขึ้นอยู่กับความเชื่อด้านสุขภาพ (Health believe) (Janz, et al., 2002) ซึ่งเป็นการรับรู้ของบุคคลต่อสิ่งต่างๆ ประกอบด้วย การรับรู้โอกาสเสี่ยง
ของการเกิดโรค (Perceived susceptibility) การรับรู้ความรุนแรงของโรค (Perceived severity) การรับรู้ประโยชน์ของการรักษาและการปฏิบัติตน (Perceived
benefits) การรับรู้อุปสรรคในการปฏิบัติตน (Perceived barriers) สิ่งชักนําให้มีการปฏิบัติ (Cues to action) และ การรับรู้ความ สามารถตนเอง (Self-efficacy)
ซึ่งองค์ประกอบต่าง ๆ เหล่านี้ เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของบุคคล ทําให้บุคคลมีแนวโน้มที่จะปฏิบัติตามการรับรู้นั้น (กฤษณาพร, 25499) ดังนั้นหาก
ผู้สูงอายุมีการรับรู้แบบแผนความเชื่อสุขภาพ ซึ่งจะส่งผลให้ผู้สูงอายุเกิดพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้องและเหมาะสม ลดภาวะแทรกซ้อนและทําให้เกิดการปฏิบัติ
พฤติกรรมสุขภาพในการป้องกันโรคสูงขึ้นได้

2. วิธีดําเนินการวิจัย
ประชากรที่ศึกษา คือ ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ที่ได้รับการตรวจวินิจฉัยจากแพทย์แผนปัจจุบัน ว่าเป็นโรคแผลในกระเพาะอาหาร ที่เข้ารับการรักษาในแผนก
อายุรกรรม โรงพยาบาลระยอง ระหว่างเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2556 – เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557
กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ป่วยที่มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างจากประชากรที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กําหนด สุ่มตัวอย่างเป็นกลุ่มทดลองและ
กลุ่มควบคุมกลุ่มละ15 ราย ด้วยวิธีการสุ่มอย่างง่าย โดยได้กําหนดคุณสมบัติ ดังนี้ 1) อายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป 2) รู้สึกตัวดีเข้าใจและสื่อสารได้ 3) ไม่มี
ภาวะแทรกซ้อน 4) สามารถปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ได้ด้วยตนเอง 5) มีเลขหมายโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้มี 3 ชนิด ได้แก่
1. เครื่องมือในการคัดกรองกลุ่มตัวอย่าง
1.1 แบบประเมินดัชนีบาร์เธลเอดีแอล ซึ่งเป็นแบบประเมินความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจําวันพื้นฐาน (Basic activity of daily
living)ได้นํามาปรับปรุงเพื่อให้เหมาะสมในการนําไปใช้กับผู้สูงอายุไทย
1.2 แบบทดสอบสภาพสมองเบื้องต้นฉบับภาษาไทย (Mini mental state exam-Thai หรือ MMSE-Thai 2002) พัฒนาจากแบบทดสอบ
MMSE โดยคณะกรรมการจัดทําแบบทดสอบสภาพสมองเสื่อมเบื้องต้นฉบับภาษาไทย
2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
2.1 แบบสัมภาษณ์ข้อมูลทั่วไป
2.2 แบบสัมภาษณ์พฤติกรรมสุขภาพของผู้สูงอายุโรคแผลในกระเพาะอาหารดัดแปลงจากแบบประเมินพฤติกรรมสุขภาพของผู้ที่เป็นแผลเป
ปติคเรื้อรังที่พัฒนาขึ้นโดยจรินทร (2551) มีข้อคําถามทั้งหมด 25 ข้อ เป็นข้อคําถามด้านบวก จํานวน 13 ข้อและเป็นข้อคําถามด้านลบ จํานวน 12 ข้อ และแบบ
สัมภาษณ์นี้ได้มีการตรวจสอบความถูกต้อง เหมาะสมของเนื้อหาจากผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน 5ท่าน คํานวณหาดัชนีความตรงตามเนื้อหา (Content Validity Index:
CVI) ได้ค่าดัชนีความตรงตามเนื้อหาเท่ากับ .96 และได้นําไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 10 ราย ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .87 ประกอบด้วย พฤติกรรม
หลัก 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการบริโภคอาหาร มี 9 ข้อ ด้านการใช้ยา มี 6ข้อ ด้านการใช้สารให้โทษแก่ร่างกาย มี 5 ข้อ และด้านการจัดการความเครียด มี 5ข้อ
ลักษณะข้อคําถามเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 3 ระดับ คือ ด้านบวก ปฏิบัติเป็นประจําได้ 2 คะแนน ปฏิบัติบางครั้งได้ 1 คะแนน ไม่ปฏิบัติเลยได้ 0คะแนน ส่วน
ด้านลบ ปฏิบัติเป็นประจําได้ 0คะแนน ปฏิบัติบางครั้งได้ 1 คะแนน ไม่ปฏิบัติเลยได้ 2 คะแนน
3. เครื่องมือที่ใช้ในการดําเนินการทดลอง
3.1 โปรแกรมส่งเสริมการรับรู้แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพ เป็นรูปแบบของกิจกรรมการพยาบาลอย่างมีระบบและเป็นขั้นตอนในการ
ดําเนินการส่งเสริมการรับรู้แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพที่มุ่งสนับสนุนให้ผู้สูงอายุโรคแผลในกระเพาะอาหารมีความสามารถในการรับรู้ด้วยตนเองอย่าง
เหมาะสมและต่อเนื่องเพื่อให้มีพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสมตามแนวคิดของของ Janz, et al. (2002)
3.2 คู่มือส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพสําหรับผู้สูงอายุโรคแผลในกระเพาะอาหาร เป็นเอกสารที่ประกอบด้วยเนื้อหาพร้อมภาพประกอบโดย
ประยุกต์ใช้แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพ เพื่อใช้เป็นสื่อในการให้ความรู้ ประกอบคําแนะนํา และเอกสารมอบให้ผู้สูงอายุโรคแผลในกระเพาะอาหาร
กลุ่มควบคุม ผู้วิจัยดําเนินการวิจัยเป็นรายบุคคลระยะเวลา 4 สัปดาห์ ดังนี้
วันแรกของสัปดาห์ที่ 1 ผู้วิจัยและผู้ช่วยวิจัยเข้าพบผู้สูงอายุโรคแผลในกระเพาะอาหาร ทั้งนี้ผู้วิจัยชี้แจงวัตถุประสงค์ วิธีการ ระยะเวลา และขั้นตอน
ดําเนินการวิจัยให้ผู้ป่วยสูงอายุโรคแผลในกระเพาะอาหาร เมื่อชี้แจงรายละเอียดเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ช่วยวิจัยเก็บแบบสัมภาษณ์ข้อมูลทั่วไปและแบบ
สัมภาษณ์พฤติกรรมสุขภาพของผู้ป่วยโรคแผลในกระเพาะอาหาร หลังจากนั้นผู้ป่วยสูงอายุโรคแผลในกระเพาะอาหาร จะได้รับการดูแลด้วยรูปแบบการ
พยาบาลตามปกติที่หน่วยงานจัดให้ ทั้งหมดใช้เวลา 4 สัปดาห์
กลุ่มทดลอง ผู้วิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นรายบุคคลระยะเวลา 4 สัปดาห์ ดังนี้
สัปดาห์ที่ 1 ผู้วิจัยและผู้ช่วยวิจัยเข้าพบผู้สูงอายุโรคแผลในกระเพาะอาหาร เพื่อแนะนําตัวผู้วิจัย ผู้ช่วยวิจัย ตลอดจนถึงการแจ้งวัตถุประสงค์ของการ
วิจัย อธิบายขั้นตอนดําเนินการและระยะเวลาการเข้าร่วมการวิจัยในครั้งนี้ ให้ผู้ป่วยสูงอายุโรคแผลในกระเพาะอาหาร เข้าใจ เมื่อผู้ป่วยสูงอายุโรคแผลใน
กระเพาะอาหารยินยอมเข้าร่วมการวิจัยแล้วให้ผู้ป่วยลงลายมือในใบยินยอมเข้าร่วมการวิจัย แล้วสัมภาษณ์ข้อมูลทั่วไปและแบบสัมภาษณ์พฤติกรรมสุขภาพ
ของ ผู้ป่วยโรคแผลในกระเพาะอาหาร หลังจากนั้นผู้วิจัยผู้วิจัยพูดคุยสอบถามสูงอายุเกี่ยวกับอาการของโรคแผลในกระเพาะอาหาร ประเมินการรับรู้และ
ประสบการณ์เดิมของผู้สูงอายุที่มีต่อโรคแผลในกระเพาะอาหารพร้อมทั้งแจกคู่มือเพื่อใช้เป็นแนวทางในการเรียนรู้และให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องโรคแผลใน
กระเพาะอาหารและพฤติกรรมสุขภาพทั้ง 4 ด้าน
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3. ผลการวิจัย
1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ป่วยสูงอายุพบว่า ส่วนใหญ่มีอายุอยู่ในช่วง 60-87 ปี ซึ่งอายุเฉลี่ยของผู้ป่วยสูงอายุกลุ่มทดลองเท่ากับ 68 และอายุเฉลี่ยของผูป้ ว่ ย
สูงอายุกลุ่มควบคุมเท่ากับ 72 ปี ส่วนใหญ่เป็นเพศชายโดยผู้ป่วยสูงอายุกลุ่มทดลองคิดเป็นร้อยละ 86และผู้ป่วยสูงอายุกลุ่มควบคุมคิดเป็นร้อยละ 60 ทั้งสอง
กลุ่มเรียนจบระดับประถมศึกษาเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งในกลุ่มควบคุมคิดเป็นร้อยละ 93 และกลุ่มทดลองคิดเป็น 100 มีรายได้ของครอบครัวพอเพียง คิดเป็นร้อย
ละ 100 ในกลุ่มควบคุมและร้อยละ 100 ในกลุ่มทดลองตามลําดับ ทั้งสองกลุ่มส่วนใหญ่มีโรคประจําตัวคิดเป็นร้อยละ 80 ในกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองคิด
เป็นร้อยละ 66 ส่วนการใช้ยาที่รับประทานเป็นประจําคิดเป็นร้อยละ 80 ในกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองคิดเป็นร้อยละ 66 และเมื่อทําการทดสอบความ
แตกต่างของข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สถิติทีแล้วพบว่า ข้อมูลทั่วไปของผู้ป่วยสูงอายุทั้งสองกลุ่ม ก่อนได้รับการทดลองไม่มีความแตกต่างกัน
2. ผู้ป่วยสูงอายุโรคแผลในกระเพาะอาหารมีคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมสุขภาพ ในกลุ่มทดลองหลังการทดลองสูงกว่าระยะก่อนการทดลองอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ (t = 2.01, p < .05) ดังตารางที่ 1
3. ผู้ป่วยสูงอายุโรคแผลในกระเพาะอาหารมีคะแนนพฤติกรรมสุขภาพโรคแผลในกระเพาะอาหารในระยะหลังการทดลอง ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่ม
ควบคุม (t = 10.09, p< .05) ดังตารางที่ 2

ตารางที่ 1 เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยคะแนนพฤติกรรมสุขภาพโรคแผลในกระเพาะอาหาร ในกลุ่มทดลอง
ระหว่างก่อนการทดลองและหลังการทดลอง
คะแนนพฤติกรรมสุขภาพของผู้สูงอายุโรคแผลในกระเพาะอาหาร
ก่อนการทดลอง
หลังการทดลอง
p < .05

n

.
15
15

X
23.86
45.73

SD
8.2
1.8

t

df
2.01

p-value

12

< .04

จากตารางที่1 ผู้สูงอายุกลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยคะแนนพฤติกรรมสุขภาพโรคแผลในกระเพาะอาหารหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ตารางที่ 2 เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยคะแนนพฤติกรรมสุขภาพโรคแผลในกระเพาะอาหารในระยะหลังการ
ทดลอง ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม
คะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมสุขภาพของผู้สูงอายุโรคแผลในกระเพาะอาหาร
กลุ่มควบคุม
กลุ่มทดลอง
p < .05

n
15
15

X
27.00
45.73

SD
8.14
1.86

t

df

p-value

10.09

14

.001

จากตารางที่ 2 ผู้สูงอายุกลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยคะแนนพฤติกรรมสุขภาพโรคแผลในกระเพาะอาหารหลังการทดลองในกลุ่มทดลองสูงกว่า
กลุ่มควบคุม อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

4. สรุปผลการวิจัย
สรุปได้ว่าโปรแกรมส่งเสริมการรับรู้แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพที่มีกิจกรรมประกอบไปด้วยกิจกรรมการให้ความรู้เรื่องโรคแผลในกระเพาะ
อาหาร และความสําคัญของการปฏิ บัติพฤติกรรมสุ ขภาพทั้ ง 4 ด้ านได้ แก่ พฤติ กรรมการใช้ ยา พฤติ กรรมการบริ โภคอาหาร พฤติ กรรมการจั ดการ
ความเครียด และพฤติ กรรมการใช้สารให้ โทษแก่ร่างกาย อี กทั้ งการใช้ คู่ มือส่ งเสริ มพฤติ กรรมสุขภาพสําหรั บผู้ สูงอายุ โรคแผลในกระเพาะอาหารที่
ประกอบด้วยเนื้อหาอย่างครบถ้วน ภาพประกอบที่มีสีและภาพที่เหมือนจริงทําให้ง่ายต่อการจดจํา การติดตามเยี่ยมที่บ้านหรือสถานที่พัก และการโทรศัพท์
หลังการติดตามเยี่ยม ประกอบกับมีการทบทวน การประเมินความรู้ ความเข้าใจซ้ํา โดยคํานึงถึงหลักการเรียนรู้ในผู้สูงอายุนี้สามารถเพิ่มความรู้เกี่ยวกับการ
ปฏิบัติพฤติกรรมสุขภาพรวมทั้งส่งเสริมความเชื่อด้านสุขภาพ ให้ผู้สูงอายุโรคแผลในกระเพาะอาหารมีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้องและเหมาะสมได้
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ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการควบคุมน้ําของผู้ป่วยไตเรื้อรังระยะสุดท้ายที่ได้รบั การรักษา
โดยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม
Factors Influencing Fluid Control BehaviorinEnd Stage Renal Disease
Patients Receiving Hemodialysis
กฤษณา พรามณี ภาวนา กีรติยุตวงศ์ และ สุภาภรณ์ ด้วงแพง
Kritsana Pramanee, Pawana Keeratiyutawong and Supaporn Duangpaeng
สาขาวิชาการพยาบาลผูใ้ หญ่ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
E-mail: yykrit@hotmail.com081- 8620500

บทคัดย่อ
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล แบบสอบถามพฤติกรรมการควบคุมน้ํา แบบสอบถามการรับรู้
สมรรถนะแห่งตนในการควบคุมน้ํา แบบสอบถามการสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว และแบบสอบถามการสนับสนุนทางสังคมจากพยาบาลไตเทียม มีค่า
สัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบาค เท่ากับ .87, .92, 93 และ .93 ตามลําดับ การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงแบน
มาตรฐานวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สันและการวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณ ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมการควบคุมน้ําอยู่
ในระดับปานกลาง (M= 2.39, SD=0.63) การสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว อยู่ในระดับปานกลาง (M = 1.82; SD = 0.12) การสนับสนุนทางสังคมจาก
พยาบาลไตเทียมอยู่ในระดับปานกลาง (M =2.15, SD=0.45) ค่าเฉลี่ย BUN ก่อนและหลังฟอกเลือดมีค่าเฉลี่ย 41.77 mg/dl การรับรู้สมรรถนะแห่งตนในการ
ควบคุมน้ํา มีค่าเฉลี่ย 6.87 (SD= 0.77) เมื่อพิจารณาอิทธิพลของปัจจัยคัดสรรที่มีต่อพฤติกรรมการควบคุมน้ํา พบว่าการรับรู้สมรรถนะแห่งตนในการควบคุม
น้ํา การสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว สนับสนุนทางสังคมจากพยาบาลไตเทียม สามารถร่วมกันพยากรณ์พฤติกรรมการควบคุมน้ําของผู้ป่วยไตเรื้อรังระยะ
สุดท้ายที่ได้รับการรักษาโดยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมได้ร้อยละ 38.2 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (R2= 38.2; F (4, 92) = 14.2, p< .001) โดยพบว่าการ
รับรู้สมรรถนะแห่งตน เป็นตัวแปรที่ทํานายพฤติกรรมการควบคุมน้ํา ได้มากที่สุด (β = .36, p< .001) รองลงมาได้แก่การสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว
(β= .32, p< .01) และการสนับสนุนทางสังคมจากพยาบาลไตเทียม (β = .24, p< .05) ผลการวิจัยครั้งนี้สามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนารูปแบบการ
ส่งเสริมพฤติกรรมการควบคุมน้ําของผู้ป่วยไตเรื้อรังระยะสุดท้ายที่ได้รับการรักษาโดยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม
คําสําคัญ: พฤติกรรมการควบคุมน้ํา การรับรู้สมรรถนะแห่งตน การสนับสนุนทางสังคม
ผู้ป่วยไตเรื้อรังระยะสุดท้ายที่ได้รับการรักษาโดยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม

Abstract
The data were collected from January 1-31, 2014 by questionnaires including demographic, fluid control behavior, selfefficacy for fluid control, social support from family, and social support from hemodialysis nurses. The Coefficient of Cronbach’ s alpha
were .87, .92, .93, and .93. Data were analyzed using percentage, mean, standard deviation, Correlation coefficient of Pearson, and
analysis of the multiple regression. The results revealed that the fluid control behavior were moderate (M = 2.39, SD = 0.63, social
support from family were moderate (M = 1.82; SD = 0.12), social support from hemodialysis nurse were moderate (M = 2.15, SD = 0.45),
mean of pre and post hemodialysis BUN with an average 41.77 mg / dl. ), self-efficacy for fluid control averaged 6.87 (SD = 0.77)When
considering influence of selected factors of fluid control behavior, the self-efficacy for fluid control, social support from family, and
social support from hemodialysis nurses can predict fluid control behavior of the end stage renal disease patients receiving
hemodialysis 38.2 % (R2 =38.2; F(4,92)=142, p<.001). The self-efficacy is the variable most predictive factor for fluid control (β= .36, p
<.001), followed by social support from family (β= .32, p<.01), and social support from hemodialysis nurses (β = .24, p<.05). The results
of this research could be applied for developing the model of fluid control behavior of the end stage renal disease patients receiving
hemodialysis.
Keywords: Fluid control, Self efficacy, Social support, End stage renal disease patients receiving, Hemodialysis

1. บทนํา
โรคไตเรื้อรังระยะสุดท้าย (End stage renal disease [ESRD]) ส่งผลให้มีการคั่งของของเสีย เกลือแร่ และน้ําผู้ป่วยต้องได้รับการรักษาด้วยการ
บําบัดทดแทนไต (Renal replacement therapy [RRT]) ซึ่งการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม เป็นการขจัดของเสียเกลือแร่และน้ําออกจากร่างกายในเวลาที่
รวดเร็ว และผู้ป่วยไตเรื้อรังระยะสุดท้ายจะได้รับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์ครั้งละ 3-5 ชั่วโมง (National Kidney Foundation, 2006)
หลังจากฟอกเลือดผู้ป่วยสามารถกลับไปใช้ชีวิตตามปกติที่บ้านแต่ต้องดูแลตนเอง โดยเฉพาะในเรื่องการบริโภคอาหารและน้ําที่เหมาะสม เนื่องจากการสะสมของ
น้ําในปริมาณที่มากทําให้เกิดภาวะน้ําเกิน ซึ่งพบว่าผู้ป่วยร้อยละ 48.5-53.3 ประสบกับภาวะปอดบวมน้ําโดยผู้ป่วยจะมีอาการหายใจหอบเหนื่อย ไอมีเสมหะสี
ชมพู หายใจลําบาก นอนราบไม่ได้ และบวม ส่งผลให้ผู้ป่วยถึงร้อยละ 44.1ต้องมาฟอกเลือดก่อนวันนัด (ชญานิษฐ์, 2544) ภาวะน้ําเกินยังส่งผลให้เกิดภาวะหัวใจ
โต (Cardiomegaly) ภาวะความดันโลหิตสูง (Hypertension) (วนิดา, 2551) ซึ่งภาวะความดันโลหิตสูงเป็นปัจจัยส่งเสริมในการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดซึ่ง
เป็นสาเหตุของการเสียชีวิตของผู้ป่วยที่ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม การมีน้ําสะสมในปริมาณที่มากทําให้ต้องดึงน้ําออกในอัตราเร็วต่อชั่วโมงที่สูง เป็นสาเหตุของ
การเกิดความดันโลหิตต่ําขณะฟอกเลือด ทําให้ต้องหยุดการดึงน้ําให้สารน้ําทดแทนให้ออกซิเจน หากมีอาการรุนแรงต้องหยุดกระบวนการฟอกเลือด จะส่งผลให้
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ผู้ป่วยต้องมาทําการฟอกเลือดเพิ่มทําให้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น และภาวะความดันโลหิตต่ําขณะฟอกเลือด ยังเป็นสาเหตุสําคัญของการอุดตันของเส้นเลือดสําหรับการ
ฟอกเลือด (Agarwal, 2012)
ดังนั้นเพื่อป้องกันการเกิดภาวะน้ําเกินผู้ป่วยควรมีการบริโภคน้ําอย่างเหมาะสม ทั้งในด้านปริมาณ ชนิด ความถี่ และการเฝ้าระวังภาวะน้ําเกินโดย
บริโภคน้ําไม่เกิน 500 มิลลิลิตรต่อวัน (อุปถัมภ์, 2550) น้ําหนักควรเพิ่มไม่เกิน 0.5 – 1 กิโลกรัมต่อวัน (National Kidney Foundation, 2006) ควรบริโภคน้ํา
สะอาด วางแผนการดื่มน้ําให้สามารถดื่มได้ตลอดทั้งวันชั่งน้ําหนักทุกวันสังเกตอาการบวม และอาการหอบเหนื่อยด้วย จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่ามีหลาย
ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการควบคุมน้ํา การคั่งของ Urea ซึ่งเป็นของเสียที่มีปริมาณมากในเลือดทําให้ Plasma osmolality เพิ่มขึ้น (ธนิต, 2551) ทําให้รู้สึก
กระหายน้ํามากขึ้น การศึกษาพบว่าค่าเฉลี่ยของระดับ BUN ก่อนและหลังฟอกเลือดของผู้ป่วยที่ได้รับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม มีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
น้ําหนักตัวที่เพิ่มขึ้น (r = .372) โดยผู้ป่วยที่มีค่าเฉลี่ยของระดับ BUN ก่อนและหลังฟอกเลือดต่ํา สามารถจํากัดการดื่มน้ําได้ดีกว่าผู้ป่วยที่มีค่าเฉลี่ยของระดับ
BUN ก่อนและหลังฟอกเลือดสูง ส่วนการได้รับความช่วยเหลือจากผู้อื่นจะเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่จะส่งเสริมให้ผู้ป่วยสามารถดูแลตนเองได้อย่างเหมาะสมสมาชิกใน
ครอบครัวเป็นบุคคลสําคัญในการช่วยเหลือจัดเตรียมอาหารและน้ําดื่ม ที่สอดคล้องกับแผนการรักษา เหมาะสมกับโรค และความชอบของผู้ป่วย และสนับสนุนให้
ผู้ป่วย ชั่งน้ําหนักตัวทุกวัน การสังเกตอาการบวม จํากัดปริมาณน้ําตามแผนการรักษา นอกจากนี้การได้รับการเอาใจใส่จากพยาบาลไตเทียมในการความรู้ ฝึก
ทักษะในการตวงน้ําดื่ม การตวงปัสสาวะ การชั่งน้ําหนัก การวัดความดันโลหิต และการจดบันทึกอาหารและน้ําดื่ม ให้กําลังใจ และเสริมสร้างความมั่นใจ ก็จะช่วย
ส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมการควบคุมน้ําที่เหมาะสมได้ จากการศึกษาของ Yokoyama, et al., (2009) พบว่าการได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือจากพยาบาลใน
หน่วยไตเทียม ทําให้ผู้ป่วยสามารถจํากัดการดื่มน้ําได้ จนส่งผลให้มีน้ําหนักตัวที่เพิ่มระหว่างการฟอกเลือดน้อยนอกจากนี้การรับรู้สมรรถนะแห่งตน (Selfefficacy) ซึ่งเป็นแรงจูงใจให้บุคคลเกิดความเชื่อมั่นที่จะปฏิบัติพฤติกรรม ให้บรรลุเป้าหมาย จากการศึกษาของสาวิกา (2554) พบว่าการรับรู้สมรรถนะของ
ตนเองต่อพฤติกรรมการจํากัดน้ํา มีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการจํากัดน้ําอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (r = .595, p < .01)
ความสามารถในการดูแลตนเอง (Self – care agency) ของแต่ละบุคคลขึ้นอยู่กับปัจจัยเงื่อนไขพื้นฐานด้านผู้ป่วย (Basic conditioning factors of
patient) ซึ่งได้แก่อายุ เพศ และระยะพัฒนาการสภาพที่อยู่อาศัยระบบครอบครัว สังคม ประเพณี และแบบแผนการดําเนินชีวิตภาวะสุขภาพระบบบริการสุขภาพ
และประสบการณ์ที่สําคัญในชีวิต ซึ่งความสามารถในการดูแลตนเองพัฒนามาจากพลังความสามารถ 10 ประการ (Ten power components) (Orem, 2001)
ดังนั้นการรับรู้สมรรถนะแห่งตน ซึ่งเป็นแรงจูงใจที่จะกระทําการดูแลตนเองอย่างเฉพาะเจาะจงซึ่งเป็นพลังความสามารถ และปัจจัยเงื่อนไขพื้นฐานด้านผู้ป่วย
ได้แก่ ค่าเฉลี่ยของ BUN ก่อนและหลังฟอกเลือด การสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว และการสนับสนุนทางสังคมจากพยาบาลไตเทียม จึงมีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการควบคุมน้ําของผู้ป่วยที่ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอิทธิพลของ ค่าเฉลี่ยของ BUN ก่อนและหลังฟอกเลือด การ
สนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว การสนับสนุนทางสังคมจากพยาบาลไตเทียมการรับรู้สมรรถนะแห่งตนในการควบคุมน้ํา ที่มีต่อพฤติกรรมการควบคุมน้ําของ
ผู้ป่วยไตเรื้อรังระยะสุดท้ายที่ได้รับการรักษาโดยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

2. วิธีการศึกษา
ประชากรและตัวอย่าง
ผู้ป่วยไตเรื้อรัง ที่มารับบริการการฟอกเลือดด้ว ยเครื่องไตเทียมเป็นประจําและต่อเนื่อง 2 หรือ 3 ครั้ง ต่อสัป ดาห์ ครั้ง ละ 3–4 ชั่วโมง
ตามแผนการรักษาที่แผนกไตเทียม โรงพยาบาลสมิติเวชศรีราชา จํานวน 130 ราย โดยผู้วิจัยคํานวณขนาดกลุ่มตัวอย่างจาก ตารางขนาดกลุ่มตัวอย่างสําเร็จรูป
Krejcie and Morgan (บุญใจ, 2553) ได้กลุ่มตัวอย่างจํานวน 97 ราย และผู้วิจัยทําการจับฉลากแบบไม่ใส่กลับคืน จนครบตามจํานวน โดยกลุ่มตัวอย่างมีอายุ
ตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป ได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ว่ามีภาวะไตเรื้อรังระยะสุดท้ายและต้องได้รับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมได้รับการรักษาโดยการฟอกเลือด
ด้วยเครื่องไตเทียมมาแล้วอย่างน้อย 3 เดือน เป็นผู้ที่มีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์ สามารถสื่อสารได้เข้าใจและยินดีให้ความร่วมมือในการวิจัย
เครื่องมือ
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย แบบสอบถาม จํานวน 5 ชุด ดังนี้
1. แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งจะมีผลการตรวจระดับ BUN ในเดือนที่ทําการเก็บข้อมูล
2.แบบสอบถามพฤติกรรมการควบคุมน้ํา เป็นแบบประเมินพฤติกรรมการควบคุมน้ํา ของผู้ป่วยไตเรื้อรังระยะสุดท้ายที่รักษาโดยการฟอกเลือด
ด้วยเครื่องไตเทียม ในด้านปริมาณ ชนิด ความถี่ และการเฝ้าระวังภาวะน้ําเกิน ลักษณะของเครื่องมือเป็นการวัดเป็นมาตรประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ
ข้อคําถาม 16 ข้อโดยปฏิบัติได้เป็นประจํา ได้ 4 คะแนน ไม่เคยปฏิบัติได้ 0 คะแนนคะแนน การแปลผลจากคะแนนเฉลี่ย (บุญใจ, 2555)
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3.แบบสอบถามการรับรู้สมรรถนะแห่งตนในการควบคุมน้ําเป็นแบบประเมินระดับความมั่นใจของผู้ป่วยฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ในการปฏิบัติ
กิจกรรมเพื่อการควบคุมน้ําในด้านปริมาณ ชนิด ความถี่ และการเฝ้าระวังภาวะน้ําเกินสร้างจากแนวคิดการรับรู้สมรรถนะแห่งตนของแบนดูรา (Bandura, 1997)
มีจํานวน 14 ข้อ เป็น Visual analogue scale เส้นตรง แนวนอน ความยาว 10 เซนติเมตร โดยทําเครื่องหมายกากบาทลงบนเส้นตรง 0 คือไม่มั่นใจในการปฏิบัติ
กิจกรรมนั้นเลย และ 10 ผู้ป่วยมีความมั่นใจในการปฏิบัติกิจกรรมนั้นมากที่สุด
4. แบบสอบถามการสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัวในการควบคุมน้ํา เป็นแบบประเมินการรับรู้ของผู้ป่วยฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม เกี่ยวกับ
การได้รับการช่วยเหลือจากครอบครัวในการปฏิบัติกิจกรรมเพื่อการควบคุมน้ํา สร้างขึ้นจากแนวคิดการสนับสนุนทางสังคมของเฮ้าส์ (House, 1981) จํานวน 16
ข้อ ครอบคลุม 4 ด้านได้แก่ 1) ด้านอารมณ์ 2) ด้านข้อมูลข่าวสาร 3) ด้านการประเมินค่า และ4) ด้านทรัพยากร ลักษณะของเครื่องมือเป็นการวัดเป็นมาตร
ประมาณค่า (Rating scale) 4 ระดับ หากข้อความนั้นไม่ตรงกับความรู้สึก หรือความเป็นจริงเลยได้ 0 คะแนน และตรงมากได้ 3 คะแนนแปลผลจากคะแนนเฉลี่ย
(บุญใจ, 2555)
5. แบบสอบถามการสนับสนุนทางสังคมจากพยาบาลไตเทียมในการควบคุมน้ําเป็นการประเมินการรับรู้ของผู้ป่วยฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม
เกี่ยวกับการช่วยเหลือจากพยาบาลไตเทียม ในการปฏิบัติกิจกรรมเพื่อการควบคุมน้ํา สร้างจากแนวคิดการสนับสนุนทางสังคมของเฮ้าส์ (House, 1981) จํานวน
18 ข้อ ครอบคลุม 4 ด้าน ลักษณะเหมือนแบบสอบถามการสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว

3. ผลการศึกษา
ข้อมูลส่วนบุคคล กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาครั้งนี้ มีเพศหญิงและเพศชายในจํานวนที่ใกล้เคียงกันโดยเป็นเพศหญิงร้อยละ 53.6 อายุเฉลี่ย 58.4 ปี (M =
58.04, SD = 15.23) ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพร้อยละ56.7มีรายได้ของครอบครัวเฉลี่ยต่อเดือนมากกว่า 20,000 บาท ร้อยละ 65 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่
สามารถเบิกค่าฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมตามสวัสดิการการรักษาพยาบาลที่ตนเองมีสิทธิ์ คิดเป็นร้อยละ 84.5 มีโรคร่วมร้อยละ 96.9 โดยเป็นโรคความ
ดันโลหิตสูงคิดเป็นร้อยละ 46.4 ระยะเวลาที่ได้รับการรักษาโดยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม 1-5 ปี ร้อยละ 52.6 (M = 3.78, SD = 2.78) ฟอกเลือด
3 ครั้งต่อสัปดาห์ ร้อยละ 51.5 ส่วนใหญ่มีน้ําหนักตัวที่เพิ่มขึ้นระหว่างรอบการฟอกเลือดมากกว่า 3 กิโลกรัม คิดเป็นร้อยละ 51.5 (M = 3.35, SD = 1.19)
ค่าเฉลี่ย BUN ก่อนและหลังฟอกเลือด มีค่าเฉลี่ย 41.77 (SD = 13.47) ค่าเฉลี่ย BUN ก่อนและหลังฟอกเลือด มีค่าเฉลี่ย 41.77 (SD = 13.47)
ข้อมูลตัวแปร พฤติกรรมการควบคุมน้ําของกลุ่มตัวอย่างอยู่ในระดับปานกลาง (M=2.39, SD=0.63) โดยด้านชนิดมีคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด (M
=3.18, SD=0.48) การสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัวโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง (M = 1.82; SD = 0.12) การสนับสนุนด้านทรัพยากรมีคะแนน
เฉลี่ยสูงสุด (M =1.98, SD=0.62) การสนับสนุนทางสังคมจากพยาบาลไตเทียมโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง (M= 2.15, SD=0.45) ด้านทรัพยากรมี
คะแนนเฉลี่ยสูงสุด (M =2.75, SD=0.36) และกลุ่มตัวอย่างมีคะแนนการรับรู้สมรรถนะแห่งตนในการควบคุมน้ําเฉลี่ย 6.87 (SD= 0.77) ด้านชนิดมี
คะแนนเฉลี่ยสูงที่สุดคือ 7.72 (SD= 0.98)
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ กับพฤติกรรมการควบคุมน้ํา พบว่าการสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว การรับรู้สมรรถนะแห่งตนในการควบคุมน้ํา
และการสนับสนุนทางสังคมจากพยาบาลไตเทียม มีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการควบคุมน้ําของกลุ่มตัวอย่าง อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (r=
.45; .39; .37, p<.01 ตามลําดับ) ส่วนค่าเฉลี่ย BUN ก่อนและหลังฟอกเลือด ไม่มีความสัมพันธ์พฤติกรรมการควบคุมน้ําของกลุ่มตัวอย่างดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ กับพฤติกรรมการควบคุมน้ํา (N=97)
ตัวแปร
1.ค่าเฉลี่ย BUN ก่อนและหลังฟอกเลือด
2. การสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว
3. การสนับสนุนทางสังคมจากพยาบาลไตเทียม
4. การรับรู้สมรรถนะแห่งตนในการควบคุมน้ํา
5. พฤติกรรมการควบคุมน้ํา
**p<.01

1
1
.08
.15
.10
.18

2

3

4

5

1
.39**
.08
.45**

1
-.01
.37**

1
.39**

1

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการควบคุมน้ําโดยใช้สถิติวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณ ผู้วิจัยได้ทดสอบข้อตกลงเบื้องต้นของสถิติวิเคราะห์สมการ
ถดถอยพหุคูณ ซึ่งผลการทดสอบเป็นไปตามข้อตกลงเบื้องต้นผลการศึกษาพบว่า การรับรู้สมรรถนะแห่งตนในการควบคุมน้ํา การสนับสนุนทางสังคมจาก
ครอบครัว และการสนับสนุนทางสังคมจากพยาบาลไตเทียม ร่วมกันทํานายพฤติกรรมการควบคุมน้ําของกลุ่มตัวอย่าง ได้ร้อยละ 38.2 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
(R2 = 38.2; F (4, 92) = 14.2, p< .001) โดยพบว่าการรับรู้สมรรถนะแห่งตน เป็นตัวแปรที่ทํานายพฤติกรรมการควบคุมน้ํา ได้มากที่สุด (β = .36, p< .001)
รองลงมาได้แก่การสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว (β = .32, p< .01) และการสนับสนุนทางสังคมจากพยาบาลไตเทียม (β= .24, p< .05) ดังตารางที่ 2
สามารถเขียนสมการการทํานายได้ดังนี้
1. สมการในรูปคะแนนดิบ
พฤติกรรมการควบคุมน้ํา = -1.35 +.13 (การรับรู้สมรรถนะแห่งตน) +.24 (การสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว) + .20 (การสนับสนุนทางสังคมจาก
พยาบาลไตเทียม)
2. สมการในรูปคะแนนมาตรฐาน
Z พฤติกรรมการควบคุมน้ํา = .36 (Zการรับรู้สมรรถนะแห่งตน) + .32 (Zการสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว) + .24 (Zการสนับสนุนทางสังคมจากพยาบาลไตเทียม)
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ตารางที่ 2 ปัจจัยคัดสรร กับพฤติกรรมการควบคุมน้ํา (N=97)
ตัวแปรพยากรณ์
การรับรู้สมรรถนะแห่งตน
การสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว
การสนับสนุนทางสังคมจากพยาบาลไตเทียม
*=p<.05 ** = p< .01 *** = p< .001

b
.13***
.24**
.20*

SE
.03
.07
.08

β
.36***
.32**
.24*

Intercept = -1.35
R2 =38.2%, F (4,92)= 14.21

4. สรุปผล
จากผลการวิจัยครั้งนี้สามารถสรุปได้ว่า
4.1 ระยะเวลาในการฟอกเลือกลุ่มตัวอย่างอยู่ในช่วงตั้งแต่ 3 เดือนถึง 15.5ปี ซึ่งการทํางานของไตที่เหลืออยู่ (Renal residual
function) ของผู้ป่วยแต่ละรายไม่เท่ากันส่งผลต่อปริมาณปัสสาวะที่ออกในแต่ละวันแตกต่างกัน ดังนั้นพฤติกรรมในการควบคุมน้ําของผู้ป่วยอาจมี
แตกต่างกันไป
4.2 ควรพัฒนารูปแบบการส่งเสริมพฤติกรรมในการควบคุมน้ํา จากปัจจัยที่สามารถทํานายพฤติกรรมในการควบคุมน้ําของผู้ป่วยได้
4.3 ปัจจัยเงื่อนไขพื้นฐานด้านผู้ป่วยมีผลต่อความสามารถของบุคคลในการดูแลตนเอง ดังนั้นการส่งเสริมให้เกิดการดูแลของผู้ป่วยต้อง
คํานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล การประเมินผู้ป่วยต้องครอบคลุม และมีการติดตามการเปลี่ยนแปลง
4.4 ทําการศึกษาปัจจัยอื่นที่อาจจะสามารถทํานายพฤติกรรมการควบคุมน้ําได้ เพื่อเพิ่มอํานาจการทํานาย สําหรับพัฒนารูปแบบการ
ส่งเสริมพฤติกรรมในการควบคุมน้ําให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
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ผลของการดูแลแบบเอื้ออาทรของสแวนสันต่อความผาสุกในผูส้ ูงอายุโรคมะเร็งศีรษะและคอ ที่ได้รับรังสีรักษา
Effects of Swanson’s Caring on Well-Being of Elderly with Head and Neck
Cancer Receiving Radiotherapy
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บทคัดย่อ
กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้สูงอายุโรคมะเร็งศีรษะและคอที่ได้รับรังสีรักษา จํานวน 30 ราย ที่ได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ว่าเป็นโรคมะเร็งศีรษะและคอ
และได้รับการรักษาด้วยการฉายรังสีรักษา จํานวน 7,000 เซนติเกรย์ โดยฉายรังสีรักษาติดต่อกันเป็นเวลา 5 วัน ใน 1 สัปดาห์ ที่แผนกหอผู้ป่วยใน โรงพยาบาล
มหาวชิราลงกรณธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี สุ่มตัวอย่างเข้ากลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมด้วยวิธีการสุ่มอย่างง่าย กลุ่มควบคุมได้รับการพยาบาลตามปกติ ส่วน
กลุ่มทดลองได้รับแผนการดูแลแบบเอื้ออาทรของสแวนสันที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ซึ่งแบ่งการดูแลเป็น 4 ระยะโดยใช้เวลาทั้งสิ้น 7 สัปดาห์ การดูแลแบบเอื้ออาทร
ของสแวนสันประกอบด้วย 5 กิจกรรม คือการรู้จักผู้ป่วยในฐานะบุคคลคนหนึ่ง การเฝ้าดูแลผู้ป่วยอยู่เสมอ การช่วยเหลือทํากิจกรรมต่างๆ ให้ การสนับสนุนให้
ผู้ป่วยมีความสามารถและการดํารงไว้ซึ่งความเชื่อและความศรัทธาของผู้ป่วย เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วยแบบสัมภาษณ์ข้อมูลส่วน
บุคคล และแบบประเมินความผาสุกโดยทั่วไปของดูพาย ซึ่งมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .82 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติการแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบค่าที ผลการวิจัยพบว่า ผู้สูงอายุโรคมะเร็งศีรษะและคอที่ได้รับรังสีรักษากลุ่มควบคุมมีคะแนนเฉลี่ยความผาสุกในระยะ
ก่อนการทดลองแตกต่างกับระยะหลังการทดลอง (t14 = 3.07, p = .008) และผู้สูงอายุโรคมะเร็งศีรษะและคอที่ได้รับรังสีรักษากลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยความ
ผาสุกในระยะหลังการทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุม (t28 = -20.96, p < .001)
คําสําคัญ : ผู้สูงอายุโรคมะเร็งศีรษะและคอ การดูแลแบบเอือ้ อาทรของสแวนสัน ความผาสุก

Abstract
The sample included 30 elderly patients who were diagnosed head and neck cancer receiving radiotherapy about 7, 000
centicrey for 5 consecutive days a week at in-patient department, Mahavajiralongkorn Thunyaburi Hospital Pathumtani province. Simple
random sampling was used to assign these samples into experimental and control group equally. The control group received usual
nursing care whereas the experimental group received Swanson’s caring elaborated by researcher consisting of 4 stages totally 7 weeks
with 5 activities; knowing, being with, doing for, enabling, and maintaining belief of patients. Instruments used in this study included the
demographic data form, Dupuy’s General Well-being with its reliability of .82. Frequency, percentage, mean, standard deviation, and
independent t-test were computed for data analysis. Findings revealed that the mean score of well-being before the experiment of the
control group was significantly different from after the experiment (t14 = 3.07, p = .008). In addition, after receiving Swanson’s caring, the
mean score of well-being of the experimental group was significantly higher than of the control group (t28 = -20.96, p < .001)
Keywords: Elderly with head and neck cancer, Swanson’s caring, Well-being

1. บทนํา
โรคมะเร็งศีรษะและคอได้แก่ อวัยวะภายในช่องปาก มะเร็งบริเวณคอหอย มะเร็งบริเวณกล่องเสียง มะเร็งบริเวณกระดูกกรามและมะเร็งต่อมไทรอยด์
(Brady, et al., 2003 and Ramathibodi Cancer Registry, 2005) เป็นตําแหน่งที่เกิดขึ้นบนใบหน้ามีผลต่อภาพลักษณ์ของผู้สูงอายุ (Miller, 2009) โรคมะเร็งถือเป็น
โรคร้ายแรงเรื้อรังที่คุกคามชีวิต รักษาไม่หาย ทําให้เกิดผลกระทบทางด้านร่างกาย จิตใจ และสังคม โดยด้านร่างกายก่อให้เกิดความเจ็บปวด ความทุกข์ทรมาน
อ่อนเพลีย ความสามารถในการปฏิบัติกิจกรรมลดลง เบื่ออาหาร นอนไม่หลับ ซีด และมีโอกาสติดเชื้อได้ง่ายกว่าคนปกติ (Epstein et al., 2001; Gosselin and
Pavilonis, 2002 and Owen, et al., 2001) ผลกระทบทางด้านจิตใจทําให้รู้สึกท้อแท้ หมดกําลังใจ หงุดหงิดง่าย เกิดความวิตกกังวล กลัวรักษาไม่หาย กลัวเสียชีวิต
ทุกข์ใจ ซึมเศร้า กลัวถูกทอดทิ้งและรู้สึกสูญเสียความหวังในชีวิต (Hirano and Mori, 1998 and Oberst, et al., 1991) และผลกระทบทางด้านสังคมเนื่องจากพยาธิ
สภาพของโรคมะเร็งที่เกิดขึ้นบริเวณศีรษะและคอ การเปลี่ยนแปลงของภาพลักษณ์ส่งผลทําให้ความมั่นใจในตนเองลดลง เป็นอุปสรรคในการมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่น
กลัวผู้อื่นรังเกียจ ทําให้ผู้สูงอายุขาดการมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่น การเข้าสังคมและการเข้าร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ทางสังคมลดลง การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวส่งผล
กระทบต่อความผาสุก การดูแลแบบเอื้ออาทร (Caring) เป็นหัวใจหรือแก่นแท้ของการพยาบาล ที่สอดแทรกอยู่ในการปฏิบัติการพยาบาลทุกกิจกรรม (Watson, 1999)
ประกอบด้วยความรัก ความเมตตา ความเอื้ออาทร ความห่วงใยและความเอาใจใส่ร่วมทุกข์ร่วมสุข เป็นวิถีทางที่เกี่ยวข้องกับการเอาใจใส่ ดูแล ปกป้อง คุ้มครอง
สนับสนุน ส่งเสริม และให้กําลังใจ เป็นการดูแลแบบองค์รวม มุ่งเน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางเพื่อให้ได้รับการดูแลอย่างแท้จริง ประกอบด้วย 5 กิจกรรม คือ การรู้จัก
ผู้ป่วยในฐานะบุคคลคนหนึ่ง (Knowing) การเฝ้าดูแลผู้ป่วยอยู่เสมอ (Being with) การช่วยเหลือทํากิจกรรมต่างๆ ให้การสนับสนุนให้ผู้ป่วยมีความสามารถ (Enabling)
และการดํารงไว้ซึ่งความเชื่อและความศรัทธาของผู้ป่วย (Maintaining belief) ซึ่งทั้ง 5 กิจกรรมจะผสมผสานมีความเป็นหนึ่งเดียวไม่สามารถแบ่งแยกออกจากกันได้
เมื่อนํากิจกรรมการดูแลแบบเอื้ออาทรของสแวนสันมาปฏิบัติได้ครบทั้ง 5 กิจกรรม จะทําให้เกิดการพยาบาลที่สมบูรณ์นําไป สู่การมีสุขภาพที่ดี และมีความผาสุก
อย่างแท้จริง (Swanson, 1991)
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วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความผาสุกของผู้สูงอายุโรคมะเร็งศีรษะและคอที่ได้รับรังสีรักษา ของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ในระยะก่อนการ
ทดลองและระยะหลังการทดลอง
2. เพื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความผาสุกของผู้สูงอายุโรคมะเร็งศีรษะและคอที่ได้รับรังสีรักษา ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ในระยะก่อน
การทดลองและระยะหลังการทดลอง
สมมติฐานการวิจัยและเหตุผลสนับสนุน
1. ผู้สูงอายุโรคมะเร็งศีรษะและคอที่ได้รับรังสีรักษากลุ่มควบคุมมีคะแนนเฉลี่ยความผาสุกในระยะก่อนการทดลองไม่แตกต่างกับระยะหลังการทดลอง
2. ผู้สูงอายุโรคมะเร็งศีรษะและคอที่ได้รับรังสีรักษากลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยความผาสุกในระยะหลังการทดลองสูงกว่าระยะก่อนการทดลอง
3. ผู้สูงอายุโรคมะเร็งศีรษะและคอที่ได้รับรังสีรักษากลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยความผาสุกในระยะก่อนการทดลองไม่แตกต่างกับกลุ่มควบคุม
4. ผู้สูงอายุโรคมะเร็งศีรษะและคอที่ได้รับรังสีรักษากลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยความผาสุก ในระยะหลังการทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุม
กรอบแนวคิดในการวิจัย
ผลกระทบทางด้านสังคมการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายและจิตใจที่เกิดขึ้นส่งผลให้เกิดอุปสรรคต่อผู้สูงอายุในการมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่นและ
สังคม กลัวการเข้าสังคมอันเนื่องมาจากภาพลักษณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปซึ่งเป็นผลมาจากการฉายรังสีรักษา ทําให้เกิดการแยกตัวออกจากสังคม บทบาททาง
สังคมเปลี่ยนแปลงไป และผลกระทบทางด้านจิตวิญญาณ ทําให้ความมั่นคงทางด้านจิตใจ ความหวัง ความเชื่อ และความศรัทธาลดลง การเปลี่ยนแปลง
ด้านต่างๆ ดังกล่าวรบกวนความสุขสบายและความผาสุก ดั้งนั้นผู้สูงอายุจึงมีความจําเป็นที่ต้องได้รับการดูแลแบบเอื้ออาทร การศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยนํา
ทฤษฏีการดูแลแบบเอื้ออาทรของสแวนสัน (Swanson, 1991) มาเป็นกรอบแนวคิดในการบูรณาการแล้วนําไปประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาเป็น แผนการดูแล
แบบเอื้ออาทรของสแวนสันสําหรับผู้สูงอายุโรคมะเร็งศีรษะและคอที่ได้รับรังสีรักษา สรุปความสัมพันธ์ของตัวแปรในกรอบแนวคิดได้ดังภาพที่ 1
ตัวแปรต้น

ตัวแปรตาม

แผนการดูแลแบบเอื้ออาทรของสแวนสันสําหรับผู้สูงอายุโรคมะเร็งศีรษะ
และคอที่ได้รับรังสีรักษา ประกอบด้วย 5 กิจกรรม
1. การรู้จักผู้ป่วยในฐานะบุคคลคนหนึ่ง
2. การเฝ้าดูแลผู้ป่วยอยู่เสมอ
3. การช่วยเหลือทํากิจกรรมต่าง ๆ ให้
4. การสนับสนุนให้ผู้ป่วยมีความสามารถ
5. การดํารงไว้ซึ่งความเชื่อและศรัทธาของผู้ป่วย
การดูแลแบ่งเป็น 4 ระยะ
ระยะที่ 1 ระยะการดูแลก่อนได้รับรังสีรักษา
ระยะที่ 2 ระยะการดูแลเมือ่ ได้รับรังสีรักษา
ระยะที่ 3 ระยะการดูแลระหว่างได้รับรังสีรักษา
ระยะที่ 4 ระยะการดูแลหลังได้รับรังสีรักษาครบ

ความผาสุกของผู้สงู อายุ
โรคมะเร็งศีรษะและคอที่
ได้รับรังสีรักษา

การพยาบาลแบบปกติ

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

2. วิธีการทดลองหรือวิธีการศึกษา (Research Methodology)
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่ แบบสัมภาษณ์ข้อมูลส่วนบุคคล จํานวน 8 ข้อ และแบบประเมินความผาสุก
โดยทั่วไปของดูพาย (Dupuy, 1977) ที่แปลโดย สมจิต (2532) จํานวน 18 ข้อ คะแนนจะอยู่ในช่วง 0-110 คะแนน จึงได้ช่วงคะแนน 0-60 คะแนน หมายถึง
มีความผาสุกอยู่ในระดับต่ํา 61-72 คะแนน หมายถึง มีความผาสุกอยู่ในระดับปานกลาง 73-110 คะแนน หมายถึง มีความผาสุกอยู่ในระดับสูง
2. เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง ได้แก่ แผนการดูแลแบบเอื้ออาทรของสแวนสันสําหรับผู้สูงอายุโรคมะเร็งศีรษะและคอที่ได้รับรังสีรักษา และคู่มือการ
ปฏิบัติตนเมื่อได้รับรังสีรักษาสําหรับผู้สูงอายุโรคมะเร็งศีรษะและคอ
การเก็บรวบรวมข้อมูล
กลุ่มควบคุม ผู้วิจัยดําเนินการวิจัยเป็นรายบุคคล มีขั้นตอนการปฏิบัติแบ่งออกเป็น 3 ระยะ คือ ระยะก่อนการทดลอง ระยะดําเนินการทดลอง และระยะ
หลังการทดลอง มีดังนี้
ระยะก่อนการทดลอง ผู้วิจัยสัมภาษณ์แบบสัมภาษณ์ข้อมูลส่วนบุคคล และแบบประเมินความผาสุกโดยทั่วไปของดูพาย ครั้งที่ 1 โดยกลุ่มควบคุมได้รับ
การพยาบาลแบบปกติ พร้อมทั้งนัดหมายเป็นรายบุคคลเพื่อประเมินความผาสุกโดยทั่วไปของดูพาย ครั้งที่ 2 หลังจากที่ฉายรังสีรักษาครบ 2 สัปดาห์ที่บ้าน
1. ระยะดําเนินการทดลอง มีขั้นตอนดังนี้
ระยะที่ 1 การดูแลก่อนได้รับรังสีรักษา กลุ่มควบคุมได้รับการพยาบาลตามปกติ ตามแนวทางการดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งศีรษะและคอที่ได้รับรังสีรักษา ของ
พยาบาลประจําหอผู้ป่วยใน
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ระยะที่ 2 การดูแลหลังได้รับรังสีรักษาครบ การติดตามเยี่ยมผู้สูงอายุที่บ้านหลังจากจําหน่ายออกจากโรงพยาบาลเป็นเวลา 2 สัปดาห์ กลุ่มควบคุมได้รับ
คําแนะนําในเรื่องการปฏิบัติตนหลังได้รับรังสีรักษาเป็นรายกลุ่ม จากพยาบาลประจําหอผู้ป่วยใน
2. ระยะหลังการทดลอง ผู้วิจัยทําการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบประเมินความผาสุกโดยทั่วไปของดูพาย ชุดเดิมครั้งที่ 2
กลุ่มทดลอง มีขั้นตอนดําเนินการวิจัย แบ่งออกเป็น 3 ระยะ
1. ระยะก่อนการทดลอง ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลตามแบบสัมภาษณ์ข้อมูลส่วนบุคคลและแบบประเมินความผาสุโดยทั่วไปของดูพาย หลังจากนั้นนัด
หมายการเข้าร่วมแผนการดูแลแบบเอื้ออาทรของสแวนสันสําหรับผู้สูงอายุโรคมะเร็งศีรษะและคอที่ได้รับรังสีรักษา ที่แผนกหอผู้ป่วยใน เป็นเวลา 5 สัปดาห์
2. ระยะดําเนินการทดลอง การดําเนินการทดลอง แบ่งออกเป็น 4 ระยะ
ระยะที่ 1 การดูแลก่อนได้รับรังสีรักษา กิจกรรมประกอบด้วย การประเมินสภาพความพร้อมของผู้ป่วยแรกรับด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์และเศรษฐกิจ
โดยผู้วิจัยประเมินประวัติการเจ็บป่วยปัจจุบัน ในอดีตรวมถึงการรักษาพยาบาลที่เคยได้รับมาทั้งหมด (Knowing) ประเมินด้านความรู้และการปฏิบัติตัวเพื่อ
การดูแลตัวเองเมื่อได้รับรังสีรักษาของผู้สูงอายุและประเมินความรู้ความเข้าใจในสภาพความเจ็บป่วยที่ตนเองต้องเผชิญอยู่ขณะนี้ สิ่งที่เกิดขึ้นกับตนเองและ
การตอบสนองของตนเองต่อการเจ็บป่วยและการรักษาที่ได้รับในครั้งนี้ ซึ่งแต่ละคนมีความคิด ความเชื่อและความศรัทธาแตกต่างกันขึ้นอยู่กับปัจจัยส่วนบุคคล
ผู้วิจัยสนับสนุนให้กําลังใจและส่งเสริมให้ผู้สูงอายุ ได้ปฏิบัติตามความเชื่อ ความศรัทธาและความหวังที่ผู้สูงอายุมีอยู่ ซึ่งความเชื่อและความศรัทธาดังกล่าวไม่
ขัดต่อแผนการรักษาและไม่ก่อให้เกิดอันตราย (Maintaining Belief) มีการให้ความรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็ง และวิธีการรักษาด้วยรังสีรักษา และการปฏิบัติตนเพื่อ
การดูแลตนเองเมื่อได้รับรังสีรักษา (Enabling)พร้อมทั้งการนํากระบวนการพยาบาลมาใช้ในกิจกรรมการค้นหาปัญหา การซักประวัติ การเก็บรวบรวมข้อมูล มี
การประเมินสภาพ วางแผนการดูแลการพยาบาล เพื่อการปฏิบัติการพยาบาล
ระยะที่ 2 การดูแลเมื่อได้รับรังสีรักษาช่วงต้น (เริ่มการฉายรังสีรักษาวันแรกถึง 4,000 เซนติเกรย์ ) กิจกรรมประกอบด้วย การนํากระบวนการพยาบาล
มาใช้ในการค้นหาปัญหาและความต้องการ มีการวางแผนการดูแลการพยาบาลและให้การพยาบาลโดยการใช้กระบวนการพยาบาล อย่างครอบคลุม ปรับปรุง
แผนการพยาบาลเพื่อให้เกิด ความสอดคล้องตรงกับปัญหาและความต้องการของผู้สูงอายุแต่ละราย ให้ความรู้ในการปฏิบัติตนเพื่อการดูแลตนเองเมื่อได้รับรังสี
รักษา โดยการเน้นย้ําสร้างแรงจูงใจ ส่งเสริม สนับสนุน เพื่อให้สามารถปฏิบัติได้ถูกต้อง (Enabling) เพื่อป้องกันอาการข้างเคียงและภาวะแทรกซ้อน
ระยะที่ 3 การดูแลเมื่อได้รับรังสีรักษาช่วงท้าย (จํานวน 4,000 เซนติเกรย์จนถึงจํานวน 7,000 เซนติเกรย์) กิจกรรมประกอบ ด้วยการนํากระบวนการ
พยาบาลมาใช้ในการค้นหาปัญหาและความต้องการ มีการวางแผนการดูแลและให้การพยาบาลโดยการใช้กระบวนการพยาบาล มีการปรับปรุงแผนการ
พยาบาลเพื่อให้เกิดความสอดคล้องตรงกับปัญหาและความต้องการของผู้สูงอายุแต่ละราย ทบทวนความรู้ และให้ผู้สูงอายุโรคมะเร็งศีรษะและคอที่ได้รับรังสี
รักษา สาธิตย้อนกลับให้ผู้วิจัยดู เพื่อเป็นการประเมินความถูกต้องและครบทุกขั้นตอนของการปฏิบัติในการปฏิบัติตนเพื่อการดูแลตนเองเมื่อได้รับรังสีรักษา
โดยการเน้นย้ํา สร้างแรงจูงใจ ส่งเสริม สนับสนุนเพื่อให้สามารถปฏิบัติได้ถูกต้อง (Enabling) เพื่อป้องกันอาการข้างเคียง และภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้น
ระยะที่ 4 การดูแลหลังได้รับรังสีรักษาครบ (ภายหลังได้รับการฉายรังสีรักษาครบ จํานวน 7,000 เซนติเกรย์จนถึงการติดตามเยี่ยมที่บ้านหลังจาก
จําหน่ายออกจากโรงพยาบาล) กิจกรรมประกอบด้วยการประเมินปัญหา และความต้องการของผู้สูงอายุโรคมะเร็งศีรษะและคอที่ได้รับรังสีรักษา และญาติ
ผู้ดูแลเพื่อการดูแลต่อเนื่องที่บ้านสอนและให้ความรู้ในการปฏิบัติตนเพื่อการดูแลตนเองภายหลังได้รับรังสีรักษา พร้อมทั้งสนับสนุน ส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติที่
ถูกต้องและต่อเนื่อง ร่วมกับการใช้กระบวนการพยาบาลในการวางแผนจําหน่าย โดยอธิบายให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตนภายหลังได้รับรังสีรักษา
3. ระยะหลังการทดลอง ภายหลังฉายรังสีรักษาครบ 2 สัปดาห์ ผู้วิจัยทําการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบประเมินความผาสุกโดยทั่วไปของดูพาย ครั้งที่ 2
ที่บ้านของผู้สูงอายุโรคมะเร็งศีรษะและคอที่ได้รับรังสีรักษา

3. ผลการศึกษา
1. ผู้สูงอายุโรคมะเร็งศีรษะและคอที่ได้รับรังสีรักษาในกลุ่มทดลองจํานวน 15 รายส่วนใหญ่เป็นเพศชาย (ร้อยละ 60) อายุอยู่ในช่วง 60–69 ปี (ร้อยละ
66.67) มีสถานภาพสมรสคู่ (ร้อยละ 60) ทั้งหมดนับถือศาสนาพุทธ (ร้อยละ 100) จบการศึกษาระดับประถมศึกษา (ร้อยละ 33.33) รองลงมาคือไม่ได้รับการศึกษา
และระดับปริญญาตรี ในจํานวนเท่ากัน (ร้อยละ 26.67) ส่วนใหญ่ใช้สิทธิประกันสังคม (ร้อยละ 60) และมีระยะของโรคมะเร็งอยู่ในระยะที่ 3 (ร้อยละ 46.67)
2. ผู้สูงอายุโรคมะเร็งศีรษะและคอที่ได้รับรังสีรักษาในกลุ่มควบคุมจํานวน 15 ราย ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย (ร้อยละ 60) อายุอยู่ในช่วง 60–69 ปี (ร้อย
ละ 66.67) มีสถานภาพสมรสคู่ (ร้อยละ 53.33) ทั้งหมดนับถือศาสนาพุทธ (ร้อยละ 100) ส่วนใหญ่ไม่ได้รับการศึกษา (ร้อยละ 60) รองลงมาคือปริญญาตรี
(ร้อยละ 20) ส่วนใหญ่ใช้สิทธิบัตรประกันสุขภาพในการรักษา (ร้อยละ 66.67) และมีระยะของโรคมะเร็งอยู่ในระยะที่ 3 (ร้อยละ 80) เมื่อทําการทดสอบความ
แตกต่างของข้อมูลส่วนบุคคลด้านเพศ อายุ สถานภาพ การนับถือศาสนา ระดับการศึกษาและระยะของโรคมะเร็ง โดยใช้สถิติไค-สแควร์ พบว่าข้อมูลส่วน
บุคคลด้านเพศ อายุ สถานภาพ การนับถือศาสนา ระดับการศึกษาและระยะของโรคมะเร็ง ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ
3. ผู้สูงอายุโรคมะเร็งศีรษะและคอที่ได้รับรังสีรักษากลุ่มที่ได้รับการพยาบาลตามปกติมีคะแนนเฉลี่ยความผาสุกในระยะหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการ
ทดลองอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (t14 = 3.07, p = .008)
4. ผู้สูงอายุโรคมะเร็งศีรษะและคอที่ได้รับรังสีรักษากลุ่มที่ได้รับการดูแลแบบเอื้ออาทรของสแวนสัน มีคะแนนเฉลี่ยความผาสุกในระยะหลังการทดลอง
สูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (t14 =32.78, p < .001)
5. ผู้สูงอายุโรคมะเร็งศีรษะและคอที่ได้รับรังสีรักษากลุ่มที่ได้รับการดูแลแบบเอื้ออาทรของสแวนสันมีคะแนนเฉลี่ยความผาสุก ระยะหลังการทดลองสูง
กว่ากลุ่มที่ได้รับการพยาบาลตามปกติอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (t28 = -20.96, p < .001)
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วันที่ 14-16 พฤษภาคม 2557

ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความผาสุกของผู้สูงอายุโรคมะเร็งศีรษะและคอที่ได้รับรังสีรักษา ระหว่าง
กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมระยะก่อนการทดลอง
คะแนนความผาสุก

n

กลุ่มทดลอง
กลุ่มควบคุม

15
15

48.20
47.73

SD

t

df

p-value (2-Tailed)

5.81
9.78

-.159

28

.875

จากตารางที่ 1 พบว่าผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความผาสุกของผู้สูงอายุโรค มะเร็งศีรษะและคอที่ได้รับรังสีรักษาในกลุ่มทดลองและกลุ่ม
ควบคุม ระยะก่อนการทดลองพบว่า คะแนนเฉลี่ยความผาสุกของผู้สูงอายุโรคมะเร็งศีรษะและคอที่ได้รับรังสีรักษา ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 (t28 = - .159, p = .875)

ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความผาสุกของผู้สูงอายุโรคมะเร็งศีรษะและคอที่ได้รับรังสีรักษา ระหว่างกลุ่มทดลอง
และกลุ่มควบคุมระยะหลังการทดลอง
คะแนนความผาสุก
กลุ่มทดลอง
กลุ่มควบคุม

n
15
15

96.00
57.07

SD
3.48
6.30

t

df

p-value (2-Tailed)

-20.96

28

.001

จากตารางที่ 2 พบว่า ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความผาสุกของผู้สูงอายุโรคมะเร็งศีรษะและคอที่ได้รับรังสีรักษาในกลุ่มทดลองและ
กลุ่มควบคุมระยะหลังการทดลองพบว่า คะแนนเฉลี่ยความผาสุกของผู้สูงอายุโรคมะเร็งศีรษะและคอที่ได้รับรังสีรักษา ในกลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุม
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (t28 = -20.96, p < .001)

4. สรุปผล (Conclusion)
ผลการศึกษาพบว่า ผู้สูงอายุโรคมะเร็งศีรษะและคอที่ได้รับรังสีรักษา หลังจากได้รับแผนการดูแลแบบเอื้ออาทรของสแวนสันสําหรับผู้สูงอายุโรคมะเร็ง
ศีรษะและคอที่ได้รับรังสีรักษา ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นโดยนําทฤษฏีการดูแลแบบเอื้ออาทรของสแวนสันมาประยุกต์ใช้ ประกอบด้วย 5 กิจกรรมคือ การรู้จักผู้ป่วย
ในฐานะบุคคลคนหนึ่ง การเฝ้าดูแลผู้ป่วยอยู่เสมอ การช่วยเหลือทํากิจกรรมต่าง ๆ ให้ การสนับสนุนให้ผู้ป่วยมีความสามารถและการดํารงไว้ซึ่งความเชื่อและ
ความศรัทธาของผู้ป่วย โดยส่งผลให้เกิดการดูแลบุคคลทั้งคนแบบองค์รวม ซึ่งกิจกรรมทั้ง 5 กิจกรรม จะผสมผสานเป็นหนึ่งเดียวไม่สามารถแบ่งแยกได้ เป็น
กิจกรรมการดูแลที่มีรูปธรรมที่ชัดเจน มีการปฏิบัติตามแผนการรักษาทุกขั้นตอนในทุก ๆ เรื่องที่ผสมผสานการดูแลผู้สูงอายุทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์
สังคม และจิตวิญญาณ (พวงรัตน์, 2546) ครอบคลุมการดูแลผู้สูงอายุอย่างครบองค์รวม ซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการของผู้สูงอายุ ได้ทั้งทางร่างกาย
จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณของผู้สูงอายุซึ่งการดูแลแบบเอื้ออาทรของสแวนสันสําหรับผู้สูงอายุโรคมะเร็งศีรษะและคอที่ได้รับรังสีรักษา มีความครอบคลุม
การดูแลผู้สูงอายุแบบองค์รวมชัดเจน ที่มุ่งเน้นการดูแลผู้สูงอายุเป็นศูนย์กลาง โดยใช้กระบวนการการพยาบาลในการแก้ปัญหาและสนองความต้องการของ
ผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่องเพื่อนําไปสู่ความพึงพอใจ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ส่งผลผู้สูงอายุโรคมะเร็งศีรษะและคอที่ได้รับรังสีรักษา เกิดความผาสุกอย่างแท้จริง
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การเปรียบเทียบวิธีการจัดกลุ่มสําหรับข้อมูลที่มีการแจกแจงปกติแบบผสม
Comparison of Clustering Algorithms for Mixtures of Gaussian Distribution
จิรวรรณ ไพบูลย์วรชาติ และ นัท กุลวานิช
Jirawun Paiboolworachat and Nat Kulvanich
สาขาวิชาสถิติ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
E-mail: neung_jirawun@hotmail.com

บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพวิธีการจัดกลุ่มข้อมูล 4 วิธี สําหรับข้อมูลที่มีการแจกแจงปกติแบบผสม ดังนี้ วิธีการจัด
กลุ่มแบบ Ward linkage วิธีการจัดกลุ่มแบบเค-มีน วิธีการจัดกลุ่มแบบฟัซซี่ซีมีน และวิธีการจัดกลุ่มแบบอัลกอริทึม EM โดยข้อมูลมีค่าเฉลี่ยของการ
ซ้อนทับกัน (ω ) ที่ 10% 20% 30% และ 40% จํานวนตัวแปรศึกษา คือ 2 และ 3 ตัวแปร ข้อมูลมีขนาด 100 ตัวอย่าง จํานวนกลุ่มของการจัดกลุ่ม
เท่ากับ 2 3 และ 4 กลุ่ม เปรียบเทียบประสิทธิภาพโดยวิธีการวัดค่าความต่างของข้อมูลภายในกลุ่ม (RMSSTD) และวิธีการวัดค่าความต่างของข้อมูล
ระหว่างกลุ่ม (RS) พบว่า เมื่อจํานวนตัวแปรศึกษาเท่ากับ 2 วิธีการจัดกลุ่มแบบเค-มีน และวิธีการจัดกลุ่มแบบฟัซซี่ซีมีน มีประสิทธิภาพของการจัดกลุ่ม
ใกล้เคียงกัน ถ้าจํานวนตัวแปรศึกษา เท่ากับ 3 วิธีการจัดกลุ่มแบบเค-มีน มีประสิทธิภาพของการจัดกลุ่มดีที่สุด
คําสําคัญ: การจัดกลุ่มข้อมูล, การแจกแจงปกติ

Abstract
The purpose of this research was to compare the effective of the 4 methods for mixture of Gaussian distribution that
are ward linkage, K means clustering, Fuzzy C Means clustering, expectation maximization algorithm. The overlapping of average
have overlapped (ω ) at 10%, 20%, 30% and 40%, moreover, this study will use 2 variables and 3 variables. When 100 data are
separated into 2, 3 or 4 data groups by using the root mean square standard deviation (RMSSTD) method and R squared (RS)
method. Hence, K mean and fuzzy C means clustering are similar capability to manage 2 variables of data, but for 3 variables of
data, K mean is the effective method for managing the data.
Keywords: Clustering, Gaussian distribution

1. บทนํา
การแบ่งกลุ่มข้อมูลเป็นเทคนิคที่ใช้แบ่งกลุ่ม คน สัตว์ สิ่งของ ฯลฯ ที่มีลักษณะเหมือน หรือคล้ายกันไว้กลุ่มเดียวกัน แต่ต่างกันอยู่คนละกลุ่ม การ
พิจารณาความคล้ายกันมีหลายเทคนิค เช่น การวิเคราะห์กลุ่ม การวิเคราะห์จําแนกกลุ่ม การวิเคราะห์ความถดถอยโลจิสติก เป็นต้น (กัลยา, 2552) โดย
Melnykov, et al., (2012) ศึกษาแพคเกจสําหรับโปรแกรม R มีชื่อว่า MixSim พบว่า เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการจําลองการแจกแจงเกาส์แบบได้เป็นอย่างดี
ส่วน Mingoti and Lima (2006) นําเสนอการเปรียบเทียบระหว่างวิธีการจัดกลุ่มแบบไม่มีลําดับขั้นและวิธีการจัดกลุ่มแบบมีลําดับขั้น รวมถึงวิธีการจัดกลุ่ม
แบบระบบโครงข่ายประสาทเทียม โดยอัลกอริทึม SOM (Self organization map) และวิธีการจัดกลุ่มแบบฟัซซี่ซีมีน (Fuzzy C means) ทําการจําลองข้อมูล
เพื่อพิจารณาความสัมพันธ์ และไม่มีความสัมพันธ์ของตัวแปร เมื่อกลุ่มของข้อมูลไม่มีการซ้อนทับกัน และกลุ่มของข้อมูลที่มีการซ้อนทับกัน ปิยธิดา (2552)
ศึกษาการเปรียบเทียบเทคนิคการจัดกลุ่ม 5 วิธี ได้แก่ วิธีการจัดกลุ่มแบบลําดับขั้น อัลกอริทึมจัดกลุ่มแบบเค-มีน วิธีจัดระบบด้วยตัวเองของโคโฮเนน
อัลกอริทึมจัดกลุ่มแบบเคเมดอยด์ และการใช้อัลกอริทึมจัดกลุ่มแบบเคเมดอยด์ร่วมกับวิธีวัดระยะห่างแบบไดนามิกไทม์วอร์ปปิง พิจารณาจากเกณฑ์ค่าความ
แตกต่างของข้อมูลภายในกลุ่ม (RMSSTD) และค่าความแตกต่างของข้อมูลระหว่างกลุ่ม (RS) จากงานวิจัยที่ได้กล่าวมาข้างต้นทําให้ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะทํา
การเปรียบเทียบวิธีการจัดกลุ่มดังนี้ 1.วิธีการจัดกลุ่มแบบ Ward linkage 2.วิธีการจัดกลุ่มแบบเค-มีน 3.วิธีการจัดกลุ่มแบบฟัซซี่ซีมีน 4.วิธีการจัดกลุ่มแบบ
อัลกอริทึม EM โดยทําการจําลองข้อมูลที่มีการแจกแจงปกติแบบผสม และทําการเปรียบเทียบประสิทธิภาพ ด้วยวิธีการวัดค่าความแตกต่างของข้อมูลภายใน
กลุ่ม (RMSSTD) และวิธีการวัดค่าความต่างของข้อมูลระหว่างกลุ่ม (RS) มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพวิธีการจัดกลุ่มสําหรับข้อมูลที่มีการแจก
แจงปกติแบบผสม ข้อตกลงเบื้องต้น คือ ศึกษาข้อมูลที่มีรูปแบบการแจกแจงปกติหลายตัวแปร เมื่อมีตัวแปร X = ⎣⎡ x1 , x2 ,..., x p ⎦⎤ : N p ( µ k , Σ k ) ซึ่ง
ฟังก์ชันความน่าจะเป็นของ X อยู่ในรูปของ
1
⎧ 1
⎫
φ ( x; µk , Σk ) =
exp ⎨− ( x − µk )′ Σ−k 1 ( x − µk ) ⎬
D
1
2
2
2
⎩
⎭
( 2π ) Σk
เมื่อ −∞ < x < ∞; −∞ < µ k < ∞; Σ k > 0

2. วิธีการศึกษา
ในการวิจัยครั้งนี้จะทําการศึกษาภายใต้ขอบเขตดังนี้
1. ข้อมูลมีรูปแบบการแจกแจงผสมแบบเกาส์ (Gaussian mixture model)
2. ข้อมูลที่ถูกจําลองมีการซ้อนทับเฉลี่ย (ω ) ที่ 10%, 20%, 30% และ 40%
3.จํานวนกลุ่มของการซ้อนทับกัน คือ 2 กลุ่ม
4. จํานวนตัวแปรที่ใช้ศึกษา คือ 2 และ 3 ตัวแปร
5. จําลองขนาดตัวอย่างทั้งหมด 100 ตัวอย่าง
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6. จํานวนกลุ่มของการจัดกลุ่มข้อมูลเท่ากับ 2, 3 และ 4 กลุ่ม
7. ใช้วิธีการวัดค่าความแตกต่างของข้อมูลภายในกลุ่ม (Root mean square standard deviation: RMSSTD) และการวัดค่าความต่างของ
ข้อมูลระหว่างกลุ่ม (R squared: RS) เป็นเกณฑ์ในการวัดประสิทธิภาพการจัดกลุ่มข้อมูล
8. ทําการจําลองข้อมูลให้มีสถานการณ์ที่แตกต่างกันตามข้อกําหนดข้างต้น โดยจําลองในแต่ละสถานการณ์จํานวน 1,000 รอบ
ขั้นตอนการวิจัย
1. จําลองข้อมูลที่ลักษณะการแจกแจงผสมแบบเกาส์ กําหนดค่าการซ้อนทับเฉลี่ย (ω ) ที่ 10%, 20%, 30% และ 40%
2. จําลองข้อมูลที่มีจํานวนกลุ่มของการซ้อนทับกัน คือ 2 กลุ่ม ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา คือ 2 และ 3 ตัวแปร และขนาดตัวอย่างทั้งหมด 100
ตัวอย่าง โดยใช้ฟังก์ชัน MixSim ในโปรแกรม R ทําการจําลองข้อมูลกรณีที่ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษามีความสัมพันธ์กัน
4. จัดกลุ่มข้อมูลด้วยวิธีการจัดกลุ่มแบบลําดับชั้น วิธีการจัดกลุ่มแบบเค-มีน วิธีการจัดกลุ่มแบบฟัซซี่ซีมีน และวิธีการจัดกลุ่มแบบอัลกอริทึม EM
โดยมีจํานวนกลุ่มข้อมูลเท่ากับ 2, 3 และ 4 กลุ่ม
5. วัดประสิทธิภาพของการจัดกลุ่มข้อมูลด้วย 2 วิธี ดังนี้ การวัดค่าความแตกต่างของข้อมูลภายในกลุ่ม และการวัดค่าความต่างของข้อมูลระหว่างกลุ่ม
เพื่อหาค่าเฉลี่ยทั้ง 2 วิธี
6. เปรียบเทียบประสิทธิภาพแต่ละวิธีการจัดกลุ่มข้อมูล และสรุปผล
1. การวัดความแตกต่างของข้อมูลภายในกลุ่ม
คือ การวัดค่าความต่างของข้อมูลที่ถูกจัดไว้ภายในกลุ่มเดียวกัน แสดงถึงประสิทธิภาพของการจัดกลุ่มข้อมูล ถ้าค่าความต่างของข้อมูลที่ถูกจัดไว้
ภายในกลุ่มเดียวกันมีค่าที่น้อย แสดงถึงการจัดกลุ่มข้อมูลที่ดี ข้อมูลที่ถูกจัดไว้ภายในกลุ่มเดียวกันมีค่าที่ใกล้เคียงกันมาก คํานวณค่าความต่างของข้อมูลที่
ถูกจัดไว้ภายในกลุ่มเดียวกันได้ ดังนี้
∑ ∑ (x
p

k

RMSSTD =

i =1 j =1
p
k

ij

∑ ∑ (n
i = 1 j =1

โดย

− x ij )
ij

2

− 1)

คือ จํานวนกลุ่มข้อมูล
คือ จํานวนตัวแปรอิสระภายในกลุ่ม
คือ ข้อมูลกลุ่มที่ i ตัวแปรอิสระที่ j
คือ ค่าเฉลี่ยของข้อมูลกลุ่มที่ i ตัวแปรอิสระที่ j
คือ จํานวนข้อมูลในกลุ่มที่ i ตัวแปรอิสระที่ j

k
p

xij
xij
nij

2. การวัดค่าความต่างของข้อมูลระหว่างกลุ่ม
คือ การหาค่าความแตกต่างของข้อมูลระหว่างกลุ่ม ถ้าความต่างระหว่างกลุ่มข้อมูลมีค่ามาก คือ มีการจัดกลุ่มข้อมูลที่ดี และข้อมูลแต่ละกลุ่มมี
ลักษณะที่ต่างกัน โดยค่าของ RS อยู่ในช่วง [0,1] คํานวณหาค่าความต่างของข้อมูลระหว่างกลุ่มได้ ดังนี้
RS =

และ SSw = ∑∑ ( xij − xij )
i =1 j =1
ผลรวมของผลต่างกําลังสองของข้อมูลทั้งหมด
ผลรวมของผลต่างกําลังสองทุกข้อมูลภายในกลุ่ม
จํานวนกลุ่มที่แบ่งได้ทั้งหมด
จํานวนตัวแปรอิสระทั้งหมด
ข้อมูลกลุ่มที่ i ตัวแปรอิสระที่ j
ค่าเฉลี่ยข้อมูลในตัวแปรอิสระที่ j
ค่าเฉลี่ยของข้อมูลกลุ่มที่ i ตัวแปรอิสระที่ j
จํานวนข้อมูลในตัวแปรอิสระที่ j
จํานวนข้อมูลในกลุ่มที่ i ตัวแปรอิสระที่ j

SSt = ∑∑ ( xij − x j )
k

เมื่อ
โดยที่

p

i =1 j =1

SSt
SS w
k
p

xij
xj
xij
nj
nij

คือ
คือ
คือ
คือ
คือ
คือ
คือ
คือ
คือ

SSt − SS w
SSt

2

k

p

2
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3. ผลการศึกษาและอภิปรายผล
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยวิธีการวัดค่าความแตกต่างของข้อมูลภายในกลุ่ม (RMSSTD)
จํานวนตัวแปร

ω
10%

20%
2
30%

40%

10%

20%
3
30%

40%

k
2
3
4
2
3
4
2
3
4
2
3
4
2
3
4
2
3
4
2
3
4
2
3
4

HC
0.2628471
0.2136999
0.1858302
0.3487451
0.2876871
0.2508274
0.4557148
0.3774416
0.3313767
0.6154920
0.5136060
0.4514706
0.4291554
0.3751932
0.3427643
0.5628985
0.4970069
0.4552031
0.7912139
0.7030312
0.6472118
1.0806563
0.9661597
0.8914538

วิธีการจัดกลุ่ม
KC
FC
0.2552155
0.2551716*
0.2078335
0.2070005*
0.1807510
0.1793311*
0.3396734*
0.3398024
0.2778884
0.2778031*
0.2434312
0.2427447*
0.4442549*
0.4446280
0.3649000
0.3640480*
0.3203616
0.3203399*
0.6007609*
0.6009896
0.4960701*
0.4962299
0.4356371*
0.4368757
0.4196458
0.4193643*
0.3652577*
0.3654870
0.3333152
0.3332598*
0.5500313*
0.5502443
0.4813540*
0.4821250
0.4411499*
0.4426862
0.7721184*
0.7732734
0.6816621*
0.6822892
0.6259971*
0.6298449
1.0557887*
1.0558288
0.9380500*
0.9400902
0.8627501*
0.8680965

EM
0.2739011
0.2354445
0.2026028
0.3751292
0.3187752
0.2735606
0.5040220
0.4153236
0.3615983
0.6826547
0.5716017
0.4921597
0.4357722
0.3867344
0.3496496
0.5831356
0.5127524
0.4653281
0.8284508
0.7260890
0.6642913
1.1272954
1.0043763
0.9198761

จากตารางที่ 1 พบว่า
- กรณีที่ค่าการซ้อนทับเฉลี่ย(ω ) เท่ากับ 10% เมื่อทําการจัดกลุ่มข้อมูลเป็น 2, 3 และ 4 กลุ่ม วิธีการจัดกลุ่มแบบฟัซซี่ซีมีน จะให้ประสิทธิภาพการจัดกลุ่มดีที่สุด
- กรณีที่ค่าการซ้อนทับเฉลี่ย (ω ) เท่ากับ 20% และ 30% เมื่อทําการจัดกลุ่มข้อมูลเป็น 2 กลุ่ม วิธีการจัดกลุ่มแบบเค-มีน จะให้ประสิทธิภาพการจัด
กลุ่มดีที่สุด ถ้าทําการจัดกลุ่มข้อมูลเป็น 3 และ 4 กลุ่ม วิธีการจัดกลุ่มแบบฟัซซี่ซีมีน จะให้ประสิทธิภาพการจัดกลุ่มดีที่สุด
- กรณีที่ค่าการซ้อนทับเฉลี่ย (ω ) เท่ากับ 40% เมื่อทําการจัดกลุ่มข้อมูลเป็น 2, 3 และ 4 กลุ่ม วิธีการจัดกลุ่มแบบเค-มีน จะให้ประสิทธิภาพการจัดกลุ่มดีที่สุด
- กรณีที่ค่าการซ้อนทับเฉลี่ย (ω ) เท่ากับ 10% เมื่อทําการจัดกลุ่มข้อมูลเป็น 2 และ 4กลุ่ม วิธีการจัดกลุ่มแบบฟัซซี่ซีมีน จะให้ประสิทธิภาพการจัดกลุม่ ดี
ที่สุด ถ้าทําการจัดกลุ่มข้อมูลเป็น 3 และ 4 กลุ่ม วิธีการจัดกลุ่มแบบเค-มีน จะให้ประสิทธิภาพการจัดกลุ่มดีที่สุด
- กรณีที่ค่าการซ้อนทับเฉลี่ย (ω ) เท่ากับ 20%, 30% และ 40% เมื่อทําการจัดกลุ่มข้อมูลเป็น 2, 3 และ 4 กลุ่ม วิธีการจัดกลุ่มแบบเค-มีน จะให้
ประสิทธิภาพการจัดกลุ่มดีที่สุด

ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยวิธีการวัดค่าความต่างของข้อมูลระหว่างกลุ่ม (RS)
จํานวนตัวแปร

(ω )

10%

20%
2
30%

40%

k
2
3
4
2
3
4
2
3
4
2
3
4

HC
0.5426913
0.7037866
0.7808628
0.4806754
0.6553794
0.7434122
0.4493595
0.6301653
0.7202042
0.4287607
0.6103888
0.7043115
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วิธีการจัดกลุ่ม
KC
FC
0.5699334*
0.5696496
0.7202011
0.7225650*
0.7925191
0.7958926*
0.5089287*
0.5085363
0.6783844
0.6790062*
0.7584467
0.7600723*
0.4779848
0.4781538*
0.6547641
0.6562000*
0.7388930*
0.7387193
0.4576505
0.4583173*
0.6372246*
0.6370481
0.7243957*
0.7235753

EM
0.5077601
0.6403524
0.7388849
0.4087657
0.5785051
0.6961704
0.3474937
0.5516572
0.6715069
0.3136662
0.5217560
0.6494681
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จํานวนตัวแปร

(ω )

10%

20%
3
30%

40%

k
2
3
4
2
3
4
2
3
4
2
3
4

HC
0.4248919
0.5747565
0.6566367
0.3579597
0.5165731
0.6082198
0.3250323
0.4859492
0.5781757
0.3094879
0.4665354
0.5611002
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วิธีการจัดกลุ่ม
KC
FC
0.4511381
0.4513615*
0.5968620*
0.5964374
0.6755805
0.6760015*
0.3877112*
0.3876113
0.5464315*
0.5453551
0.6319522*
0.6297687
0.3570974*
0.3556236
0.5171245*
0.5167639
0.6047324*
0.6010815
0.3416174
0.3416192*
0.4984857*
0.4971705
0.5890886*
0.5848561

EM
0.4086834
0.5470508
0.6420899
0.3148912
0.4852930
0.5895608
0.2685086
0.4506060
0.5550320
0.2547486
0.4282181
0.5339335

จากตารางที่ 2 พบว่า
- กรณีที่ค่าการซ้อนทับเฉลี่ย เท่ากับ 10% และ 20% เมื่อทําการจัดกลุ่มข้อมูลเป็น 2 กลุ่ม วิธีการจัดกลุ่มแบบเค-มีน จะให้ประสิทธิภาพการจัดกลุ่มดี
ที่สุด ถ้าทําการจัดกลุ่มข้อมูลเป็น 3 และ 4 กลุ่ม วิธีการจัดกลุ่มแบบฟัซซี่ซีมีน จะให้ประสิทธิภาพการจัดกลุ่มดีที่สุด
- กรณีที่ค่าการซ้อนทับเฉลี่ย เท่ากับ 30% เมื่อทําการจัดกลุ่มข้อมูลเป็น 2 และ 3 กลุ่ม วิธีการจัดกลุ่มแบบฟัซซี่ซีมีน จะให้ประสิทธิภาพการจัดกลุ่มดี
ที่สุด ถ้าทําการจัดกลุ่มข้อมูลเป็น 4 กลุ่ม วิธกี ารจัดกลุ่มแบบเค-มีน จะให้ประสิทธิภาพการจัดกลุ่มดีที่สุด
- กรณีที่ค่าการซ้อนทับเฉลี่ย เท่ากับ 40% เมื่อทําการจัดกลุ่มข้อมูลเป็น 2 กลุ่ม วิธีการจัดกลุ่มแบบฟัซซี่ซีมีน จะให้ประสิทธิภาพการจัดกลุ่มดีที่สุด ถ้า
ทําการจัดกลุ่มข้อมูลเป็น 3 และ 4 กลุ่ม วิธีการจัดกลุ่มแบบเค-มีน จะให้ประสิทธิภาพการจัดกลุ่มดีที่สุด
- กรณีที่ค่าการซ้อนทับเฉลี่ย (ω ) เท่ากับ 10% เมื่อทําการจัดกลุ่มข้อมูลเป็น 2 และ 4 กลุ่ม วิธีการจัดกลุ่มแบบฟัซซี่ซีมนี จะให้ประสิทธิภาพการจัด
กลุ่มดีที่สุด ถ้าทําการจัดกลุ่มข้อมูลเป็น 3 กลุ่ม วิธีการจัดกลุ่มแบบเค-มีน จะให้ประสิทธิภาพการจัดกลุ่มดีที่สุด
- กรณีที่ค่าการซ้อนทับเฉลี่ย (ω ) เท่ากับ 20% และ 30% เมื่อทําการจัดกลุ่มข้อมูลเป็น 2, 3 และ 4 กลุ่ม วิธีการจัดกลุ่มแบบเค-มีน จะให้ประสิทธิภาพ
การจัดกลุ่มดีที่สุด
- กรณีที่ค่าการซ้อนทับเฉลี่ย (ω ) เท่ากับ 40% เมื่อทําการจัดกลุ่มข้อมูลเป็น 2 กลุ่ม วิธีการจัดกลุ่มแบบฟัซซี่ซีมีน จะให้ประสิทธิภาพการจัดกลุ่มดีที่สุด
ถ้าทําการจัดกลุ่มข้อมูลเป็น 3 และ 4 กลุ่ม วิธีการจัดกลุ่มแบบเค-มีน จะให้ประสิทธิภาพการจัดกลุ่มดีที่สุด

4. สรุปผล
จากการศึกษาเปรียบเทียบวิธีการจัดกลุ่มทั้ง 4 วิธี โดยใช้วิธีการวัดค่าความต่างของข้อมูลภายในกลุ่ม (RMSSTD) และวิธีการวัดค่าความ
ต่างของข้อมูลระหว่างกลุ่ม (RS) พบว่า เมื่อข้อมูลมีตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา 2 ตัวแปร วิธีการจัดกลุ่มแบบเค-มีน และวิธีการจัดกลุ่มแบบฟัซซี่ซีมีน
มีประสิทธิภาพของการจัดกลุ่มดีใกล้เคียงกัน เนื่องจากทั้งค่าเฉลี่ย RMSSTD และ ค่าเฉลี่ย RS ให้ผลของวิธีการจัดกลุ่มทั้ง 2 วิธีใกล้เคียงกัน และ
เป็น ไปในทิศ ทางเดีย วกัน ถ้าข้อมูลมีตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา 3 ตัว แปร พบว่า วิธีการจัดกลุ่มแบบเค-มีน มีประสิทธิภาพของการจัดกลุ่ม ดีที่สุด
เนื่องจากทั้งค่าเฉลี่ย RMSSTD และ ค่าเฉลี่ย RS ในวิธีการจัดกลุ่มแบบเค-มีน มีประสิทธิภาพดีที่สุด และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
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การเปรียบเทียบวิธีการใส่คา่ สูญหาย ในตัวแบบการถดถอยเชิงเส้นพหุ เมื่อร้อยละการสูญหายของตัวแปรตาม
และตัวแปรอิสระต่างกัน สําหรับการสูญหายแบบนอนอิกนอร์เรเบิล
Comparison of the Imputation Methods in the Multiple Linear Regression Model when
Percentages of Missing Dependent and Independent Variables are Different for
Nonignorable - Missingness
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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้ใช้วิธี EM Algorithm วิธี K-Nearest neighbor imputation (KNN) และวิธี Predictive mean matching imputation (PMM)
ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาได้จากการจําลองข้อมูล โดยมีสัดส่วนการสูญหายของข้อมูล 3 ระดับ คือ 10% 15% และ 20% มีระดับการสูญหายแบบนอนอิก
นอร์เรเบิล 3 ระดับ คือ ไม่มี ปานกลาง และสูง และมีอัตราส่วนของสัดส่วนการสูญหายของตัวแปรตามต่อสัดส่วนการสูญหายของตัวแปรอิสระ คือ 1:1
1:1.5 1:2 1.5:1 และ 2:1 จากการเปรียบเทียบแต่ละวิธีการโดยใช้ค่าเฉลี่ยของค่าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนกําลังสองระหว่างค่าจริงกับค่าพยากรณ์
(Average mean square error: AMSE) พบว่า i) วิธีการใส่ค่าสูญหายทุกวิธีมีประสิทธิภาพดีกว่าเมื่อสัดส่วนการสูญหายของตัวแปรตามมีค่ามากกว่า
สัดส่วนการสูญหายของตัวแปรอิสระ ii) วิธี EM Algorithm มีประสิทธิภาพดีที่สุด เมื่อเกิดการการสูญหายในตัวแปรอิสระที่มีค่าความค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ต่ํา ในทุกกรณี iii) ส่วนใหญ่ วิธี K-Nearest neighbor imputation (KNN) มีประสิทธิภาพดีที่สุด เมื่อค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของค่าความคลาดเคลื่อนสูง
(90) และระดับการสูญหายแบบนอนอิกนอร์เรเบิลปานกลางและสูง ( γ = 2, 4) iv) วิธี Predictive mean matching imputation (PMM) มีประสิทธิภาพ
ดีที่สุด เมื่อค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของค่าความคลาดเคลื่อนไม่สูง (10, 30) และระดับการสูญหายแบบนอนอิกนอร์เรเบิลไม่มี ( γ = 1)
คําสําคัญ: การสูญหายที่เกิดขึ้นในตัวแปรตามและตัวแปรอิสระแบบเพิกเฉยไม่ได้ การถดถอยเชิงเส้นพหุ

Abstract
The imputation methods were EM Algorithm, K-Nearest neighbor imputation (KNN) and predictive mean matching
imputation (PMM). The data were simulated under three levels of missing proportion of data of 10 % , 15% and 20 %, three
levels of nonignorable-missingness of none, medium and high, and levels of the ratio of missing proportion of the dependent
and independent variables of 1:1, 1:1.5, 1.5:1, 1:2 and 2:1. The comparison of each imputation methods using the size of
average mean squared error (AMSE), the findings were the followings: i) all of the imputation methods perform better when the
missing proportion of the dependent variable were larger than proportional loss of independent variables, ii) EM Algorithm
perform best when the missingness appeared on independent variables with low standard deviation, iii) K-Nearest neighbor
imputation (KNN) perform best when the standard deviation of the errors were high (90) and the levels of nonignorablemissingness were medium and high ( γ = 2, 4), iv) Predictive Mean Matching Imputation (PMM) perform best when the standard
deviation the errors were not high (10,30) and the levels of nonignorable-missingness was none ( γ = 1).
Keywords: Nonignorable - missing dependent and independent, Multiple linear regression

1. บทนํา
เนื่องจากในปัจจุบัน การพยากรณ์เป็นเทคนิคที่นิยมใช้ในการตัดสินในหรือวางแผนทางธุรกิจ โดยส่วนใหญ่มีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม
เพื่อการทําวิจัยด้านต่างๆเป็นจํานวนมาก ซึ่งปัญหาหลักที่พบ คือ ข้อมูลสูญหาย สืบเนื่องมาจาก การที่ผู้ตอบแบบสอบถามไม่สามารถเข้าใจในคําถามของ
แบบสอบถาม หรือ บางคําถามผู้ตอบไม่สามารถ ให้คําตอบได้ หรือ มาจากความผิดพลาดของผู้บันทึกแบบสอบถาม ซึ่งเทคนิคที่นิยมถูกนํามาใช้ในการ
พยากรณ์ คือ การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นพหุ โดยสร้างเป็นตัวแบบการถดถอยเชิงเส้นที่ประกอบด้วย ตัวแปรอิสระ ตั้งแต่ 2 ตัวขึ้นไป และ ตัวแปรตาม
ซึ่งตัวแปรอิสระและตัวแปรตามจะมีความสัมพันธ์กันในรูปแบบเชิงเส้น แต่หากมีข้อมูลสูญหายทั้งตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม จะส่งผลให้ค่าพยากรณ์ที่ได้
จากตัวแบบการถดถอยเชิงเส้นมีความคลาดเคลื่อนสูงขึ้นและอาจสูญเสียรายละเอียดบางส่วนไปได้ทําให้ผลสรุปที่มีความผิดพลาด จึงมีการคิดค้นวิธีการต่างๆ
เพื่ อนํ ามาใช้ ในการประมาณค่าสู ญหาย ดั งนั้ น เราจึ งสนใจที่ จะศึกษาเปรี ยบเที ยบประสิ ทธิ ภาพวิ ธี การประมาณค่ าสูญหายกรณี ที่มี การสู ญหายแบบ
Nonignorable ซึ่งเป็นการสูญหายที่เกิดขึ้นอยู่กับความน่าจะเป็นของการสูญหายของตัวแปรนั้น ซึ่งไม่มีความสัมพันธ์กับตัวแปรอื่น มีงานวิจัยหลายงานวิจัยที่
ศึกษาเรื่องการเปรียบเทียบวิธีการประมาณค่าสูญหายแบบ Nonignorable ในการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุเกิดขึ้นเฉพาะในตัวแปรตาม (อุษณีย์, 2555)
และ ในการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุเกิดขึ้นในตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม (วริษฐา, 2556) ในงานวิจัยนี้จึงสนใจที่จะทําการศึกษาต่อยอดเพื่อเปรียบเทียบ
วิธีการประมาณสําหรับการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นพหุเมื่อตัวแปรตามและตัวแปรอิสระมีการสูญหายแบบ Nonignorable เมื่ออัตราส่วนการสูญหายของ
ตัวแปรตามต่อตัวแปรอิสระ เป็น 1:1, 1:1.5, 1:2, 1.5:1 และ 2:1 เพื่อให้เกิดความครอบคลุมสําหรับการเลือกใช้วิธีการประมาณค่าสูญหาย แบบต่างๆ ได้
อย่างถูกต้องและแม่นยําต่อไป
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วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาวิธีการใส่ค่าสูญหายแบบ Nonignorable ของตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม ที่มีความสัมพันธ์กันอย่างมีเงื่อนไข เมื่อร้อยละการสูญหายของ
ตัวแปรตามและตัวแปรอิสระต่างกัน
2. เพื่อเปรียบเทียบวิธีการใส่ค่าสูญหายแบบ Nonignorable ของตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม ทั้ง 3 วิธี ได้แก่ วิธี K-Nearest Neighbor Imputation,
วิธี EM Algorithm และวิธี Predictive mean matching imputation (PMM) เมื่อร้อยละการสูญหายของตัวแปรตามและตัวแปรอิสระต่างกัน
ตัวแปรอิสระ (X) และตัวแปรตาม (Y) มีความสัมพันธ์กันภายใต้การถดถอยเชิงเส้นพหุ (Multiple Linear Regression) ซึ่งมีรูปแบบดังนี้
Yi = β0 + β1Xi1 + β 2 Xi2 + β3Xi3 + ε i
(1)

โดยที่
เมื่อ

Yi
X i1
Xi2
Xi3
βp
εi
n
mx , m y

i = 1, 2, … , m x or m y , ..., n

และ m x ,m y ≤ n

เป็นค่าสังเกตของตัวแปรตามของข้อมูลตัวที่ i
เป็นค่าสังเกตของข้อมูลตัวที่ i ของตัวแปรอิสระตัวที่ 1
เป็นค่าสังเกตของข้อมูลตัวที่ i ของตัวแปรอิสระตัวที่ 2
เป็นค่าสังเกตของข้อมูลตัวที่ i ของตัวแปรอิสระตัวที่ 3
เป็นสัมประสิทธิ์การถดถอยตัวที่ p เมื่อ p = 0,1,2,3
เป็นค่าความคลาดเคลื่อนของข้อมูลตัวที่ i
เป็นจํานวนค่าสังเกตทั้งหมด
เป็นจํานวนค่าสังเกตที่ทราบค่าของค่าสังเกตของตัวแปรอิสระ และ ตัวแปรตาม ตามลําดับ

2. วิธีการวิจัย

1. ตัวแปรอิสระมีการแจกแจงแบบปกติ (Normal distribution) ซึ่งมีฟังก์ชันการแจกแจง คือ
f ( x )=

⎛ − x−µ 2 ⎞
( ) ⎟, −∞< x <∞
1
exp ⎜
⎜ 2σ 2 ⎟
2πσ
⎝
⎠

(2)

มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ µ และความแปรปรวนเท่ากับ σ 2 โดยจะศึกษาการสูญหายของข้อมูลในกรณีที่ตัวแปรอิสระมีความแปรปรวนเท่ากัน และ ความ
แปรปรวนมีขนาดเล็ก กลาง และใหญ่ ซึ่งจะแบ่งลักษณะการแจกแจงของตัวแปรอิสระออกเป็น 2 รูปแบบ ดังต่อไปนี้
แบบที่ 1 X1 ~N( 0, 300), X2 ~N( 0, 300) และ X 3 ~ N(0, 300) โดยจะศึกษาการสูญหายในกรณีที่ตัวแปรอิสระมีความแปรปรวนเท่ากัน
แบบที่ 2 X1 ~ N ( 0, 100) , X 2 ~ N ( 0, 300) และ X3 ~ N(0, 500) โดยจะศึกษาการสูญหายในกรณีที่ตัวแปรอิสระมีความแปรปรวนขนาดเล็ก
ปานกลาง และใหญ่
โดยจะกําหนดให้ตัวแปรอิสระทั้ง 3 ตัว ไม่มีความสัมพันธ์กัน นั่นคือ มีค่าสหสัมพันธ์เท่ากับ 0
2. ตัวแปรตาม (Y) และ ตัวแปรอิสระ (X) มีความสัมพันธ์กันภายใต้การถดถอยเชิงเส้นพหุตามสมการ (1) เนื่องจากต้องการเปรียบเทียบชุดข้อมูลของตัว
แปรอิสระที่มีความแปรปรวนแตกต่างกัน ดังนั้น เพื่อควบคุมความแปรปรวนของตัวแปรตามให้มขี นาดเท่ากัน จึงกําหนดให้ β0 =39, β1 =β2 =β3 =1
3. ค่าความคลาดเคลื่อน εi ~ N( 0, σ2 ) สําหรับทุกค่า i โดยจะกําหนดให้ σ =10, 30, 90
4. ขนาดตัวอย่างมี 3 ขนาดคือ 50,100 และ 200
5. การสูญหายของข้อมูลเกิดขึ้นที่ตัวแปรตาม และตัวแปรอิสระตัวใดตัวหนึ่งเท่านั้น โดยจะทําการแบ่งตัวแปรอิสระ และตัวแปรตาม ออกเป็น 3
ช่วงด้วยอัตราส่วนเท่าๆ กันและให้แต่ละช่วงมีสัดส่วนของการสูญหายแตกต่างกัน โดยสร้างตัวแปรที่มีการแจกแจงแบบเบอร์นูลลี่ ด้วยความน่าจะเป็น 0.1,
0.15 และ 0.2 เพื่อให้เป็นการสูญหายของตัวแปรตามโดยเฉลี่ย ในช่วงต้น ช่วงกลาง และช่วงปลาย ตามลําดับ แล้วจะจับคู่กับข้อมูลตัวแปรอิสระและตัว
แปรตาม ตามอัตราส่วนการสูญหายของตัวแปรตาม ต่อ ตัวแปรอิสระ
6. กําหนดให้พื้นที่ใต้เส้นโค้งของข้อมูลที่มีการแจกแจงแบบปกติของตัวแปรอิสระและตัวแปรตามจะถูกแบ่งออกเป็น 3 ช่วง ด้วยอัตราส่วน 1:1:1 โดย
จะเรียกว่า ช่วงต้น: ช่วงกลาง: ช่วงปลาย ตามลําดับ
7. กําหนดให้การสูญหายของข้อมูลเกิดขึ้นอย่างมีความสัมพันธ์กันระหว่างตัวแปรตาม และตัวแปรอิสระ และเป็นการสูญหายแบบ Nonignorable
และกําหนดให้สัดส่วนของการสูญหายของข้อมูลแตกต่างกันตามระดับของการสูญหายแบบ Nonignorable โดยจะกําหนดให้ช่วงของตัวแปรตาม และ ตัว
แปรอิสระที่มีค่ามาก จะมีสัดส่วนของการสูญหายมากกว่าช่วงของตัวแปรตาม และตัวแปรอิสระที่มีค่าน้อย โดยที่ระดับการสูญหายแบบ Nonignorable จะ
แบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ ไม่มี ปานกลาง และสูง ซึ่งจะมีอัตราส่วนของการสูญหายดังต่อไปนี้
8. กําหนดให้ การสูญหายข้อมูลเกิดขึ้นทั้งในตัวแปรตามและตัวแปรอิสระอย่างมีความสัมพันธ์กัน ภายใต้ทฤษฎีความน่าจะเป็นแบบมีเงื่อนไข

( ) ( )

(

)

P I y =1 , P I x =1

(

)

P I y =1 , P I x = 0

P I y =1|I x =1 =

P I y =1|I x = 0 =

(

)

P I x =1

( ) (
(

P I x =0

)
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กําหนดให้
แทน เหตุการณ์ที่ตัวแปรอิสระเกิดการสูญหาย
Ix =0
แทน เหตุการณ์ที่ตัวแปรอิสระไม่เกิดการสูญหาย
I y =1
แทน เหตุการณ์ที่ตัวแปรตามเกิดการสูญหาย
P(I x =1)
คือ ความน่าจะเป็นของการสูญหายของตัวแปรอิสระแบบ Nonignorable ที่ระดับต่างๆ
P(I y =1)
คือ ความน่าจะเป็นของการสูญหายของตัวแปรตามแบบ Nonignorable ที่ระดับต่างๆ
γ คือ P (เหตุการณ์ที่ตัวแปรตามเกิดการสูญหาย|เหตุการณ์ที่ตัวแปรอิสระเกิดการสูญหาย) ต่อ P (เหตุการณ์ที่ตัวแปรตามเกิดการสูญหาย|
เหตุการณ์ที่ตัวแปรอิสระไม่เกิดการสูญหาย) โดยใช้วัดความสัมพันธ์เชิงบวกของการสูญหายระหว่าง y และ x สามารถเขียนเป็นสัญลักษณ์ ได้ดังนี้
Ix =1

γ
หมายถึง P ⎛⎜⎝ I y =1|Ix =1⎞⎟⎠
γ =1
หมายถึง P ⎛⎜⎝ I y =1|Ix =1⎞⎟⎠
γ =2
หมายถึง P ⎛⎜⎝ I y =1|Ix =1⎞⎟⎠
γ =4
9. อั ต ราส่ ว นการ
1:2, 1.5:1 และ 2:1 ไม่มี
โดยเฉลี่ ย เท่ า กั บ 0.1, ปานกลาง
สูง

โดยที่

) = 1, 2, 4
(
P ( I y =1|I x = 0 )
มีความสัมพันธ์กับ P ( I y =1|Ix =0 ) ในระดับไม่มี
มีความสัมพันธ์กับ P ( I y =1|Ix =0 ) ในระดับปานกลาง
มีความสัมพันธ์กับ P ( I y =1|Ix =0 ) ในระดับสูง

=

P I y =1|I x =1

1: 1: 1
8: 10: 12

(5)

สูญหายของตัวแปรตาม ต่อ ตัวแปรอิสระ เป็น 5 กรณี คือ 1:1, 1:1.5,
ตามลําดับ และ กําหนดให้ความน่าจะเป็นของการสูญหายของตัวแปรตาม
0.15 และ 0.2 โดยให้แต่ละช่วงมีการสูญหายดังต่อไปนี้

6: 10: 14

3. ผลการทดลอง
ตารางที่ 1 อัตราส่วนของสัดส่วนการสูญหายของตัวแปรตาม ต่อ ตัวแปรอิสระทั้ง 5 กรณี
อัตราส่วนการสูญ
หายของตัวแปรตาม
ต่อ ตัวแปรอิสระ

1:1

1:1.5

1:2

ระดับการสูญหาย
แบบ
Nonignorable
ไม่มี
ปานกลาง
สูง
ไม่มี
ปานกลาง
สูง
ไม่มี
ปานกลาง
สูง
ไม่มี
ปานกลาง
สูง
ไม่มี
ปานกลาง
สูง
ไม่มี
ปานกลาง
สูง
ไม่มี
ปานกลาง
สูง
ไม่มี
ปานกลาง
สูง
ไม่มี
ปานกลาง
สูง

ความน่าจะเป็นของ
การสูญหายโดยเฉลี่ย
ของ Y
0.100

0.150

0.200

0.100

0.150

0.200
0.100

0.150

0.200

ความน่าจะเป็นของการสูญหายในแต่
ละช่วงของ Y
ช่วงต้น ช่วงกลาง ช่วงปลาย
0.100
0.100
0.100
0.080
0.100
0.120
0.060
0.100
0.140
0.150
0.150
0.150
0.120
0.150
0.180
0.090
0.150
0.210
0.200
0.200
0.200
0.160
0.200
0.240
0.120
0.200
0.280
0.100
0.100
0.100
0.080
0.100
0.120
0.060
0.100
0.140
0.150
0.150
0.150
0.120
0.150
0.180
0.090
0.150
0.210
0.200
0.200
0.200
0.160
0.200
0.240
0.120
0.200
0.280
0.100
0.100
0.100
0.080
0.100
0.120
0.060
0.100
0.140
0.150
0.150
0.150
0.120
0.150
0.180
0.090
0.150
0.210
0.200
0.200
0.200
0.160
0.200
0.240
0.120
0.200
0.280
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ความน่าจะเป็น
ของการสูญหาย
โดยเฉลี่ยของ X
0.100

0.150

0.200

0.150

0.225

0.300
0.200

0.300

0.400

ความน่าจะเป็นของการสูญหายในแต่ละ
ช่วงของ X
ช่วงต้น ช่วงกลาง ช่วงปลาย
0.100
0.100
0.100
0.080
0.100
0.120
0.060
0.100
0.140
0.150
0.150
0.150
0.120
0.150
0.180
0.090
0.150
0.210
0.200
0.200
0.200
0.160
0.200
0.240
0.120
0.200
0.280
0.150
0.150
0.150
0.120
0.150
0.180
0.090
0.150
0.210
0.225
0.225
0.225
0.180
0.225
0.270
0.135
0.225
0.315
0.300
0.300
0.300
0.240
0.300
0.360
0.180
0.300
0.420
0.200
0.200
0.200
0.160
0.200
0.240
0.120
0.200
0.280
0.300
0.300
0.300
0.240
0.300
0.360
0.180
0.300
0.420
0.400
0.400
0.400
0.320
0.400
0.480
0.240
0.400
0.560

การประชุมสัมมนาทางวิชาการ มทร.ตะวันออก มรภ.กลุ่มศรีอยุธยา และราชนครินทร์วิชาการและวิจัย

วันที่ 14-16 พฤษภาคม 2557

ตารางที่ 1 (ต่อ)
อัตราส่วนการสูญ
หายของตัวแปรตาม
ต่อ ตัวแปรอิสระ

1.5:1

2:1

ระดับการสูญหาย
แบบ
Nonignorable
ไม่มี
ปานกลาง
สูง
ไม่มี
ปานกลาง
สูง
ไม่มี
ปานกลาง
สูง
ไม่มี
ปานกลาง
สูง
ไม่มี
ปานกลาง
สูง
ไม่มี
ปานกลาง
สูง

ความน่าจะเป็นของ
การสูญหายโดยเฉลี่ย
ของ Y

ความน่าจะเป็นของการสูญหายในแต่
ละช่วงของ Y
ช่วงต้น ช่วงกลาง ช่วงปลาย
0.100
0.100
0.100
0.080
0.100
0.120
0.060
0.100
0.140
0.150
0.150
0.150
0.120
0.150
0.180
0.090
0.150
0.210
0.200
0.200
0.200
0.160
0.200
0.240
0.120
0.200
0.280
0.100
0.100
0.100
0.080
0.100
0.120
0.060
0.100
0.140
0.150
0.150
0.150
0.120
0.150
0.180
0.090
0.150
0.210
0.200
0.200
0.200
0.160
0.200
0.240
0.120
0.200
0.280

0.100

0.150

0.200

0.100

0.150

0.200

ความน่าจะเป็น
ของการสูญหาย
โดยเฉลี่ยของ X
0.067

0.100

0.133

0.050

0.075

0.100

ความน่าจะเป็นของการสูญหายในแต่ละ
ช่วงของ X
ช่วงต้น ช่วงกลาง ช่วงปลาย
0.067
0.067
0.067
0.053
0.067
0.080
0.040
0.067
0.093
0.100
0.100
0.100
0.080
0.100
0.120
0.060
0.100
0.140
0.133
0.133
0.133
0.107
0.133
0.160
0.080
0.133
0.187
0.050
0.050
0.050
0.040
0.050
0.060
0.030
0.050
0.070
0.075
0.075
0.075
0.060
0.075
0.090
0.045
0.075
0.105
0.100
0.100
0.100
0.080
0.100
0.120
0.060
0.100
0.140

10. ในการศึกษาครั้งนี้ จะทําการจําลองข้อมูลภายใต้สถานการณ์ต่างๆ ที่แตกต่างกันตามที่กําหนดไว้ข้างต้นโดยใช้เทคนิคการจําลองแบบมอนติคาร์โล
(Monte Carlo simulation technique) ทําการจําลองในแต่ละสถานการณ์เป็นจํานวน 5,000 รอบ
11. ประมาณค่าของข้อมูลสูญหายในตัวแปรอิสระและตัวแปรตามด้วยวิธี EM algorithm (Little and Rubin, 1987) วิธี K-Nearest neighbor
imputation (KNN) และวิธี Predictive mean matching imputation (PMM) (Ding and Ross, 2012)
12. ประมาณค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยเชิงเส้นพหุด้วยวิธีกําลังสองน้อยสุดแบบสามัญ (Ordinary least squares method: OLS) และ สร้างสมการ
ถดถอยเชิงเส้นพหุ จากค่าประมาณของสัมประสิทธิ์การถดถอย เพื่อใช้ในการพยากรณ์ (กัลยา, 2553)
13. คํานวณหาค่าเฉลี่ยของค่าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนกําลังสอง (AMSE) และค่าประสิทธิภาพสัมพัทธ์ (RE) เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพของวิธีการ
ประมาณค่าสูญหายทั้ง 3 วิธี และสรุปผลการวิจัยที่ได้ในแต่ละสถานการณ์ต่างๆ

เกณฑ์ที่ใช้ในการตัดสินใจว่าวิธีการประมาณค่าสูญหายวิธีใดที่ดีที่สุด คือ การให้ค่าประมาณใกล้เคียงกับค่าจริงมากที่สุดนั้น
จะพิจารณาจากค่าเฉลี่ยของค่าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนกําลังสองระหว่างค่าจริงกับค่าพยากรณ์ (Average mean square error:
AMSE) วิธีการที่ให้ค่า AMSE ต่ําสุดจะเป็นวิธีการประมาณค่าสูญหายที่ดีที่สุด สามารถคํานวณได้จากสูตรดังต่อไปนี้

∑ ( yˆ
=
n

MSEq

i =1

qi

− yi'

)

2

n

AMSE =

1 5,000
∑ MSEq
5, 000 q =1

(6)
(7)

และจะใช้ค่าประสิทธิภาพสัมพัทธ์ (Relative efficiency : RE) ซึ่งเป็นอัตราส่วนระหว่าง AMSE จากวิธีการ EM กับวิธีการประมาณค่าสูญหายแบบอื่นๆ
มาใช้ในการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของแต่ละวิธีการให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น สามารถคํานวณได้จากสูตรดังต่อไปนี้
RE =

เมื่อ

yi'
yˆ qi
MSEq
AMSE

RE

AMSEEM
AMSE*

AMSEEM
AMSE*

;* = KNN , PMM

(8)

แทน ค่าจริงของข้อมูลตัวแปรตามตัวที่ i
แทน ค่าพยากรณ์ของข้อมูลตัวแปรตามตัวที่ i จากการทําซ้ํารอบที่ q
แทน ค่าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนกําลังสองของค่าพยากรณ์ตัวแปรตามจากการทําซ้ํารอบที่ q
แทน ค่าเฉลี่ยของค่าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนกําลังสองของค่าพยากรณ์ตัวแปรตามจากการทําซ้ําทั้งหมด 5,000 รอบ
แทน ค่าประสิทธิภาพสัมพัทธ์
แทน ค่าเฉลี่ยของค่าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนกําลังสองของค่าพยากรณ์ตัวแปรตามจากการประมาณค่าสูญหายด้วยวิธีการ EM
แทน ค่าเฉลี่ยของค่าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนกําลังสองของค่าพยากรณ์ตัวแปรตามจากการประมาณค่าสูญหาย
ด้วยวิธีการ KNN หรือ PMM
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4. สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
จากงานวิจัยครั้ง นี้ เมื่อพิจารณาจากค่าเฉลี่ย ของค่า เฉลี่ย ความคลาดเคลื่อนกําลังสอง (AMSE) พบว่า วิธีการใส่ค่าสูญหายทุกวิธีมี
ประสิทธิภาพดีกว่าเมื่อสัดส่วนการสูญหายของตัวแปรตามมีค่ามากกว่าสัดส่วนการสูญหายของตัวแปรอิสระ ตามกราฟที่ 1 นั่นคือ อัตราส่วนการสูญ
หายของตัวแปรตาม ต่อ ตัวแปรอิสระ เป็น 1.5:1 และ 2:1 และจะพบว่า วิธี EM algorithm มีประสิทธิภาพดีที่สุด เมื่อเกิดการการสูญหายในตัว
แปรอิสระที่มีค่าความค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานต่ํา นอกจากนี้ จากตารางที่ 2 จะพบว่าโดยส่วนใหญ่วิธี K-Nearest neighbor imputation (KNN) มี
ประสิทธิภาพดีที่สุด เมื่อระดับการสูญหายแบบนอนอิกนอร์เรเบิลปานกลางและสูง ( γ = 2, 4) ซึ่งจะเห็นได้ชัดเจนในตัวอย่างที่มีขนาดใหญ่ขึ้น ส่วน
วิธี Predictive mean matching imputation (PMM) มีประสิทธิภาพดีที่สุด ก็ต่อเมื่อ ระดับการสูญหายแบบนอนอิกนอร์เรเบิลไม่มี ( γ =1)
โดยเฉพาะในตัวอย่างที่มีขนาดเล็ก

กราฟที่ 1 การเปรียบเทียบค่า AMSE ตามอัตราส่วนการสูญหายของตัวแปรตาม ต่อ ตัวแปรอิสระต่างๆ
เมื่อเกิดการการสูญหายในตัวแปรอิสระที่มีค่าความแปรปรวนขนาดเล็ก

ตารางที่ 2 ค่า AMSE ตามอัตราส่วนการสูญหายของตัวแปรตาม ต่อ ตัวแปรอิสระ ต่างๆ
อัตราส่วนการสูญ
หายของตัวแปร
ตาม ต่อ ตัวแปร
อิสระ

X1 ~N( 0, 300)

n

%

10
50
15
1:1
10
100
15

10
1:1.5

50
15

X1 ~N( 0, 100 ), X2 ~N( 0,300 ), X3 ~N( 0,500 )

X 2 ~N( 0, 300 )

γ

เกิดการสูญหายของตัวแปรอิสระทีม่ ี
ความแปรปรวนเล็ก

X3 ~N ( 0, 300 )

1
2
4
1
2
4
1
2
4
1
2
4
1
2
4
1
2
4

KNN
6130.83
6688.57
7498.24
10374.02
11148.95
12920.72
4733.06
5366.24
6361.29
8018.56
9138.27
11177.88
8526.98
9277.31
10335.42
14565.30
15665.99
17731.53

EM
8780.92
8747.82
8850.62
13173.07
13161.42
13708.18
8857.54
8927.54
9011.35
13313.70
13434.28
13867.43
12973.56
13058.25
13234.75
19826.88
19948.74
20699.90

PMM
5538.61
6849.29
8786.06
9830.78
11866.09
15753.86
4532.76
5830.83
8078.45
8238.02
10889.61
14904.92
8400.70
9958.24
12235.67
14668.99
17831.91
21763.19
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KNN
2212.03
2239.09
2225.07
3690.96
3642.23
3566.05
1510.19
1502.53
1523.10
2524.93
2519.38
2518.88
2696.36
2662.07
2683.03
4584.28
4501.03
4470.75

AMSE
EM
985.82
1078.09
1091.00
1469.34
1483.91
1531.81
990.44
983.68
1001.43
1484.26
1500.77
1517.81
1453.20
1484.43
1523.39
2203.83
2199.70
2302.33

PMM
1526.69
1667.56
1749.67
2331.84
2437.00
2643.86
1287.14
1329.54
1465.21
1990.08
2131.32
2355.44
2189.44
2250.64
2418.45
3353.75
3473.99
3720.66

เกิดการสูญหายของตัวแปรอิสระทีม่ ีความ
แปรปรวนปานกลาง
KNN
5728.41
6193.01
7301.11
9624.66
10531.30
12433.60
4266.86
4873.20
5862.71
7210.86
8539.56
10619.31
8032.50
8711.32
9943.78
13785.35
15046.88
17012.57

EM
8866.38
8689.93
9047.48
13112.34
13367.44
13708.85
8862.05
8859.91
8993.47
13216.83
13458.58
13755.29
12969.29
13218.21
13334.13
19684.64
19985.83
20713.06

PMM
4900.62
6181.04
8375.00
8698.14
11145.15
15027.73
3851.12
5270.16
7524.66
7168.38
10085.88
14329.91
7399.03
9079.33
11786.15
13217.44
16470.04
20585.95
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ตารางที่ 2 (ต่อ)
อัตราส่วนการสูญ
หายของตัวแปรตาม
ต่อ ตัวแปรอิสระ

X1 ~N( 0, 300)

n

%

10
50
15
1:1.5
10
100
15

10
50
15
1:2
10
100
15

10
1.5:1

50
15

10
50
15
2:1
10
100
15

X1 ~N( 0, 100 ), X2 ~N( 0,300 ), X3 ~N( 0,500 )

X 2 ~N ( 0, 300 )

X3 ~N ( 0, 300 )

γ
1
2
4
1
2
4
1
2
4
1
2
4
1
2
4
1
2
4
1
2
4
1
2
4
1
2
4
1
2
4
1
2
4
1
2
4
1
2
4
1
2
4

KNN

EM

PMM

8526.98
9277.31
10335.42
14565.30
15665.99
17731.53
6907.76
7786.72
9024.11
11463.97
13068.20
15215.71
11339.84
11978.43
13342.26
18911.31
20255.30
22402.38
9023.70
10051.03
11500.43
15348.87
16963.13
19584.54
4449.98
4899.36
5549.46
7527.83
7527.83
9533.32
3674.78
3836.49
4439.54
6192.13
6759.42
7796.89
2594.03
2924.41
3679.90
4573.08
5148.13
6440.53

12973.56
13058.25
13234.75
19826.88
19948.74
20699.90
13268.15
13478.26
13686.89
19627.54
20096.37
20729.17
17432.05
17413.54
17972.42
26321.78
26633.92
27658.87
17575.16
17862.51
18356.56
26489.02
26814.63
27901.18
5750.55
6029.05
5952.54
8781.90
8781.90
9068.75
4454.71
4331.64
4341.51
6571.04
6710.70
6770.40
4346.61
4404.39
4520.95
6654.12
6639.33
6745.48

8400.70
9958.24
12235.67
14668.99
17831.91
21763.19
6926.10
8742.69
11359.35
12406.51
15646.64
20171.21
11291.95
13105.39
15973.13
19786.60
23278.09
27735.29
9459.72
11443.95
14425.49
16877.18
20656.75
25520.19
3659.95
4572.34
6227.22
6434.13
6434.13
11144.61
2752.10
3419.42
4785.29
4880.59
6356.02
8786.59
2210.51
2969.51
4483.12
4009.88
5476.97
8276.03

เกิดการสูญหายของตัวแปรอิสระทีม่ ี
ความแปรปรวนเล็ก
AMSE
KNN
EM
PMM

เกิดการสูญหายของตัวแปรอิสระทีม่ ีความ
แปรปรวนปานกลาง

2696.36
2662.07
2683.03
4584.28
4501.03
4470.75
2025.84
2006.74
2040.56
3315.82
3237.50
3332.09
3297.68
3205.66
3248.82
5447.05
5324.15
5330.65
2496.57
2533.37
2556.18
4102.14
4096.88
4163.42
1809.63
1823.94
1823.94
3098.06
3012.76
3037.97
1691.50
1592.32
1655.31
2870.71
2865.70
2839.44
1012.84
998.80
1037.11
1782.88
1742.38
1778.51

8032.50
8711.32
9943.78
13785.35
15046.88
17012.57
6175.27
6999.66
8402.43
10521.32
12109.87
14436.25
10623.55
11509.19
12697.05
18077.23
19298.84
21937.19
8119.93
9177.37
10795.25
14023.37
15869.62
18465.88
4088.43
4537.08
4537.08
6907.54
7691.31
9338.45
3440.13
3634.33
4208.69
5810.59
6296.12
7394.04
2369.40
2659.05
3446.62
4109.37
4773.59
6197.95

1453.20
1484.43
1523.39
2203.83
2199.70
2302.33
1492.44
1483.40
1515.52
2223.08
2216.40
2292.03
1985.52
1946.73
1986.05
2899.27
2959.96
3069.09
1973.81
1993.95
2030.45
2964.71
2997.44
3114.86
660.53
669.75
675.99
986.74
1001.11
1006.68
496.93
481.00
501.26
719.92
746.99
767.33
497.78
502.11
502.53
738.59
744.52
759.28

2189.44
2250.64
2418.45
3353.75
3473.99
3720.66
1916.49
1983.08
2131.92
2948.66
3089.45
3369.62
2887.27
2926.39
3056.66
4288.73
4458.37
4696.81
2513.98
2636.66
2803.74
3922.52
4062.21
4371.22
1066.32
1101.01
1182.37
1628.93
1699.00
1859.42
855.62
848.54
942.06
1272.63
1360.85
1472.72
650.53
686.48
786.41
1038.29
1107.43
1260.40

KNN

EM
12969.29
13218.21
13334.13
19684.64
19985.83
20713.06
13252.36
13272.90
13642.19
19948.54
20099.72
20607.95
17536.57
17720.65
17881.23
26332.18
26624.91
27737.50
17673.06
17805.35
18293.20
26461.67
26970.43
27914.96
5733.67
5859.46
5859.46
8638.07
8906.40
9180.36
4368.67
4389.16
4339.13
6666.67
6581.34
6630.90
4408.67
4437.33
4542.02
6646.48
6689.34
6794.32

PMM
7399.03
9079.33
11786.15
13217.44
16470.04
20585.95
5856.14
7733.34
10589.51
10970.04
14414.68
19229.16
9950.33
11931.30
14931.40
18023.68
21374.36
26225.12
7950.30
10159.25
13388.72
14839.43
18805.92
23569.56
3218.58
4246.31
4246.31
5770.56
7569.75
11111.99
2486.03
3222.69
4347.70
4426.16
5717.81
8365.22
1974.58
2658.67
4236.97
3542.25
5102.33
8183.48

หมายเหตุ : ตารางนี้แสดงค่า AMSE เฉพาะบางขอบเขตการศึกษา
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ั หาเชิงสร้างสรรค์ที่มีต่อความสามารถใน
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ เรื่อง การประยุกต์ 1 ที่
มีต่อความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์และความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้
เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3 จํานวน 36 คน โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จํานวน 1 ห้องเรียน จากทั้งหมด 5 ห้องเรียนโดยการ
สุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง คือ แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ เรื่อง การประยุกต์ 1 แบบทดสอบวัด
ั หา
ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ และแบบทดสอบวัดความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ ผลการวิจัยปรากฏว่า 1) ความสามารถในการแก้ปญ
ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลังได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ เรื่อง การประยุกต์ 1สูงกว่า
ก่อนได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 2) ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
หลังได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ เรื่อง การประยุกต์ 1 สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 65 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ
.01 โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 28.03 คิดเป็นร้อยละ 70.07 ของคะแนนเต็ม 3) ความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลัง
ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ เรื่อง การประยุกต์ 1 สูงกว่าก่อนได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01
คําสําคัญ : กระบวนการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์

Abstract
The purpose of this research was to compare the effects of active learning activities using creative problem solving process in
Application 1 on mathematics problem solving abilities and creative thinking of Mathayomsuksa1 students. The sample group for the
study was 36 students fromMathayomsuksa1/3, King’s College School. The sample was selected by using cluster random sampling
technique from 5 classrooms. The tools of the research consist of learning management plans using creative problem solving process,
Mathematics problem solving abilities test and creative thinking test. The results show that 1) mathematics problem solving abilities of
Mathayomsuksa 1 students after attending active learning activities in Application 1 was higher than that before attending the learning
at .01 level of significance. 2) Mathematics problem solving abilities for Mathayomsuksa 1 students after attending active learning
activities in Application 1 was statistically higher than the 65 percent criterion at .01 level of significance. The average score was
28.03representing 70.07 percent of the total score. 3) Mathematics creative thinking for Mathayomsuksa 1 students after attending
active learning activities in Application 1 was higher than that before attending the learning at .01 level of significance.
Keywords: Creative problem solving process, Mathematics problem solving abilities, Creative thinking

1. บทนํา
ปัจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วโดยเป็นผลมาจากความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการและเทคโนโลยีต่างๆที่มนุษย์สร้างขึ้นซึ่งเกิดจาก
ผลผลิตทางด้านความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ที่พัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งของมนุษย์ส่งผลให้เกิดการคิดแก้ปัญหาและเกิดความต้องการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษย์
เราให้ดีขึ้นจึงก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ๆความคิดสร้างสรรค์จึงเป็นสิ่งที่ใช้ในการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าได้เป็นอย่างดี (อารี พันธุ์มณี, 2547) ซึ่งความคิด
สร้างสรรค์ในแต่ละบุคคลเป็นสิ่งที่พัฒนาได้ดังที่เกล (Gele, 1961 อ้างถึงในอารี พันธุ์มณี, 2547) กล่าวว่าความคิดสร้างสรรค์นี้เป็นคุณลักษณะในตัวทุกคนและ
สามารถส่งเสริมคุณลักษณะนี้ให้สูงขึ้นได้ซึ่งสอดคล้องกับสมศักดิ์ ภู่วิภาดาวรรธน์ (2544) กล่าวว่าความคิดสร้างสรรค์เป็นลักษณะเฉพาะของบุคคลเป็นสิ่งที่ติดตัว
มาตั้งแต่เกิดและสามารถเรียนรู้ได้เป็นผลมาจากประสบการณ์หรือจากการตอบสนองต่อเงื่อนไขรอบตัวนอกจากนี้ชาญณรงค์พรรุ่งโรจน์ (2546) กล่าวว่าความเป็น
จริงนั้นมนุษย์ต่างมีความสามารถในการคิดสร้างสรรค์แต่ขาดการอบรมและฝึกฝนอย่างถูกวิธีดังนั้นการจัดการเรียนรู้จึงควรให้ความสําคัญกับการส่งเสริมความคิด
สร้างสรรค์ของผู้เรียนเป็นสําคัญจะช่วยยกระดับคุณภาพของผู้เรียนทําให้ผู้เรียนมีชีวิตอย่างมั่นใจในตนเองและมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น (สํานักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา, 2550) ซึ่งคณิตศาสตร์เป็นเครื่องมือสําคัญที่ช่วยส่งเสริมให้เยาวชนพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ เพราะคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่มีบทบาทสําคัญยิ่งต่อการ
พัฒนาความคิดของมนุษย์ทําให้มนุษย์มีความคิดสร้างสรรค์คิดอย่างมีเหตุผลเป็นระบบมีแบบแผนสามารถวิเคราะห์ปัญหาและสถานการณ์ได้อย่างถี่ถ้วนรอบคอบ
ช่วยให้การคาดการณ์วางแผนตัดสินใจแก้ปัญหาและนําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) อย่างไรก็ตามเป้าหมายที่
สําคัญในการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์คือการพัฒนาทักษะการแก้ปัญหา (Kandemir and Gür, 2009) ซึ่งเป็นทักษะที่สําคัญทางคณิตศาสตร์เพราะการแก้ปัญหา
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ทางคณิตศาสตร์จะช่วยให้ผู้เรียนมีแนวทางในการคิดที่หลากหลายมีนิสัยกระตือรือร้นไม่ย่อท้อและมีความมั่นใจในการแก้ปัญหาที่เผชิญอยู่ทั้งในและนอก
ห้องเรียนตลอดจนเป็นทักษะพื้นฐานที่ผู้เรียนสามารถนําติดตัวไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตประจําวันได้นานตลอดชีวิต (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี, 2551) ดังนั้นจึงควรพัฒนาทั้งทักษะการแก้ปัญหาและความคิดสร้างสรรค์ควบคู่กันไป
กระบวนการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ เป็นเทคนิคที่ได้รับความนิยมมากว่า 50 ปีโดยอเล็กซ์ออสบอร์น (Alex Osborn) เป็นผู้คิดริเริ่มสร้างแบบแผน
กระบวนการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ (Alexander, 2007) ซึ่งเป็นวิธีการค้นหาคําตอบที่หลากหลายมีความสลับซับซ้อนและเป็นวิธีที่ทําให้ค้นพบแนวทางการ
แก้ปัญหาที่เหมาะสมที่สุดในขณะนั้น (Osborn and Parnes, 1966 อ้างถึงในAlexander, 2007) มีประสิทธิภาพในการแก้ปัญหา และเอาชนะปัญหาโดยใช้
ความคิดสร้างสรรค์ (Treffinger, et al, 2005 อ้างถึงในTseng, et al, 2013) จึงกล่าวได้ว่ากระบวนการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์เป็นวิธีที่สามารถพัฒนา
ความสามารถในการแก้ปัญหาและความคิดสร้างสรรค์ได้ (Isaksen, Dorval and Treffinger, 2003 อ้างถึงในนฤมล, 2551) ผู้วิจัยจึงสนใจนํากระบวนการ
แก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์มาเป็นแนวทางในพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ที่ส่งเสริมนักเรียนให้มีทักษะในการแก้ปัญหาและความคิดสร้างสรรค์ และเป็นการเตรียมพร้อม
ให้กับนักเรียนในการดํารงชีวิตในสังคมไทยและสังคมโลกที่ค่อยๆ เปลี่ยนแปลงไป
จากการศึกษางานวิจัยพบว่า หลักการของกระบวนการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์เป็นการพัฒนาสมองทั้งสองซีกควบคู่กัน โดยฝึกการคิดสร้างสรรค์
ควบคู่กับการคิดอย่างมีเหตุผล (Treffinger, 2005 อ้างถึงในกัญญารัตน์, 2554) และสามารถนําไปใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาการคิดอย่างมีเหตุผล
การคิดแก้ปัญหาความคิดสร้างสรรค์ ทําให้ผลการเรียนดีขึ้นได้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ K.- H. Tseng, et al, (2013) ได้ทําการศึกษาการใช้กระบวนการ
แก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ในการส่งเสริมประสิทธิภาพในการสร้างแผนผังมโนทัศน์ (Concept Mapping: CMPING) ผลการศึกษาพบว่า นักเรียนที่ใช้กระบวนการ
แก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ร่วมกับแผนผังมโนทัศน์ จะประสบความสําเร็จในการสร้างแผนผังมโนทัศน์ ซึ่งกระบวนการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์จะช่วยให้สร้างแผนผัง
มโนทัศน์ได้ดีและยกระดับการเรียนให้ดีขึ้นสอดคล้องกับงานวิจัยของอาพันธ์ชนิต (2546) ได้ศึกษาผลของการใช้กิจกรรมการสอนเรขาคณิตโดยใช้การแก้ปัญหา
อย่างสร้างสรรค์สําหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลายที่มีความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร์ พบว่ากลุ่มตัวอย่างสามารถสอบผ่านเกณฑ์ 75 มากกว่า
ร้อยละ 75 ของจํานวนนักเรียนทั้งหมดที่ระดับนัยสําคัญ .01 และมีพฤติกรรมการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์หลังเรียนที่ประกอบด้วยความคิดยืดหยุ่น
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และความคิดละเอียดลออ อยู่ในระดับดีทุกด้านอีกทั้งงานวิจัยของอรวรรณ (2552) พบว่า นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนโดยใช้
กระบวนการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์มีความสามารถในการแก้ปัญหาและความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ค่อย ๆ เปลี่ยนแปลงและดีขึ้นและมีความสามารถใน
การแก้ปัญหาและความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากแนวคิดและเหตุผลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าหลักการของกระบวนการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์พัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาและความคิด
สร้างสรรค์ได้ โดยงานวิจัยนี้เลือกกระบวนการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ตามแนวคิดของ Isaksen, et al., (2011) ซึ่งเป็นกระบวนการที่ใหม่ได้รับการปรับปรุงและ
พัฒนาให้เหมาะสมที่จะนําไปใช้ในการแก้ปัญหามากขึ้นมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ เน้นกิจกรรมที่ให้นักเรียนได้เผชิญกับสถานการณ์ปัญหา แล้วแสวงหาแนวทางใน
การหาคําตอบที่หลากหลายจากกระบวนการกลุ่ม มีการอภิปราย แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันภายในกลุ่ม แล้วเลือกวิธีการที่ดีที่สุดในการแก้ปัญหาโดยนํามาทดลองใช้ใน
การจัดการเรียนรู้ในวิชาคณิตศาสตร์เรื่องการประยุกต์ 1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เพื่อศึกษาผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาเชิง
สร้างสรรค์ที่มีต่อความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์และความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเปรียบเทียบผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ เรื่อง การประยุกต์ 1 ที่มีต่อความสามารถในการแก้ปัญหา
ทางคณิตศาสตร์
2. เพื่อเปรียบเทียบผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ เรื่อง การประยุกต์ 1 ที่มีต่อความคิดสร้างสรรค์ทาง
คณิตศาสตร์
การสํารวจเอกสารที่เกี่ยวข้อง
1. การแก้ ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์ เป็ นกระบวนการในการใช้ ความรู้ทางคณิ ตศาสตร์ กระบวนการแก้ ปั ญหา ยุ ทธวิ ธี ในการแก้ ปั ญหา และ
ประสบการณ์ เดิ มประมวลเข้ากับปัญหาหรือสถานการณ์ทางคณิ ตศาสตร์ เพื่ อค้นหาคําตอบของปัญหาหรื อสถานการณ์ ทางคณิตศาสตร์ นั้น การพั ฒนา
ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์นั้นควรจะเลือกปัญหาที่น่าสนใจหลากหลายรูปแบบและเหมาะสมกับวุฒิภาวะของนักเรียน มีการวางแผนการ
แก้ปัญหาโดยการอภิปรายร่วมกันแสดงความคิดเห็น มีการกําหนดเวลาในการคิดและการลงมือแก้ปัญหากับนักเรียนให้เหมาะสม และฝึกให้นักเรียนรู้จักการ
คาดคะเนคําตอบและตรวจสอบคําตอบที่ได้
2. ความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์เป็นความสามารถทางสมองของบุคคลในการคิดแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ได้ โดยใช้กระบวนการคิดที่กว้างไกล แปลก
ใหม่ หลายทิศทาง โดยการคิดดัดแปลง ปรุงแต่ง ผสมผสานกับความคิดเดิมทําให้เกิดสิ่งใหม่ โดยมีสถานการณ์หรือปัญหาต่าง ๆ เป็นตัวกระตุ้นให้มีการแสดง
ความคิดสร้างสรรค์ออกมา โดยงานวิจัยนี้วัดความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ 3 ลักษณะ คือ
- ความคิดคล่อง (Fluency) เป็นความสามารถในการคิดหาคําตอบจากเงื่อนไขที่โจทย์กําหนดให้ได้จํานวนมากที่สุดในเวลาที่จํากัด
- ความคิดยืดหยุ่น (Flexibility) เป็นความสามารถในการคิดหาคําตอบจากโจทย์ที่กําหนดให้ได้หลายกลุ่มและหลายแนวทาง
- ความคิดริเริ่ม (Originality) เป็นความสามารถในการคิดหาคําตอบจากโจทย์ที่กําหนดให้ได้แปลกใหม่ และแตกต่างไปจากความคิดของคนอื่น
3. กระบวนการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์เป็นกระบวนการที่มีการศึกษาและพัฒนามากว่า 50 ปี โดยมี อเล็กซ์ ออสบอร์น (Alex Osborn) เป็นผู้สร้างแบบ
แผนกระบวนการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ (Alexander, 2007) โดยไอเซคซัน โดวอล และเทรฟฟิงเกอร์ (Isaksen, Dorval and Treffinger, 2011) ได้พัฒนาและ
เสนอกระบวนการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์4 ขั้นตอน ดังนี้
3.1การเข้าใจความท้าทาย (Understanding the Challenges) เป็นขั้นตอนในการมุ่งที่จะทําให้การแก้ปัญหาให้ชัดเจนยิ่งขึ้น โดยอาจใช้เพียงขั้นตอน
เดียวหรือทั้งหมดดังต่อไปนี้
- การสร้างโอกาส (Constructing Opportunity)
-การสํารวจข้อมูล (Exploring Data)
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- การวางกรอบของปัญหา (Framing Problem)
3.2การสร้างความคิดที่หลากหลายในการแก้ปัญหา (Generating Idea) เป็นการคิดหาแนวทางที่หลากหลายและแปลกใหม่ในการแก้ปัญหา
3.3การเตรียมการแก้ปัญหาสู่การปฏิบัติ (Preparing for Action) เป็นการเปลี่ยนจากแนวคิดที่น่าสนใจและเป็นไปได้ไปสู่การปฏิบัติ โดยอาจใช้เพียง
ขั้นตอนเดียวหรือทั้งหมดดังต่อไปนี้
-การพัฒนาวิธีการแก้ปัญหา (Developing Solution)
- การสร้างการยอมรับ (Building Acceptance)
3.4การวางแผนการปฏิบัติ (Planning the Approach) เป็นการพิจารณาแนวคิดการแก้ปัญหาไปสู่การกําหนดวิธีการปฏิบัติโดยใช้ขั้นตอนดังนี้
- การประเมินงาน (Appraising Tasks)
-การออกแบบกระบวนการแก้ปัญหา (Design Process)
4. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ทีเซง และคณะ (K.- H. Tseng et al, 2013) ได้ทําการศึกษาการใช้กระบวนการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ในการส่งเสริมประสิทธิภาพในการสร้าง
แผนผังมโนทัศน์ (Concept Mapping: CMPING) ของนักเรียนชั้นปีที่ 3 จํานวน 42 คน ผลการศึกษาพบว่า นักเรียนที่ใช้กระบวนการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์
ร่วมกับแผนผังมโนทัศน์ จะประสบความสําเร็จในการสร้างแผนผังมโนทัศน์ ซึ่งกระบวนการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์จะช่วยให้สร้างแผนผังมโนทัศน์ได้ดีและ
ยกระดับการเรียนให้ดีขึ้น
อาพันธ์ชนิต เจนจิต (2546) ได้ศึ กษาผลของการใช้กิจกรรมการสอนเรขาคณิตโดยใช้การแก้ปั ญหาอย่างสร้างสรรค์สําหรับนั กเรี ยนระดับชั้ น
ประถมศึกษาตอนปลายที่มีความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร์ โดยกลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีความสามารถ
พิเศษทางคณิตศาสตร์ พบว่ากลุ่มตัวอย่างสามารถสอบผ่านเกณฑ์ 75 มากกว่าร้อยละ 75 ของจํานวนนักเรียนทั้งหมดที่ระดับนัยสําคัญ .01 และมีพฤติกรรมการ
คิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์หลังเรียนที่ประกอบด้วยความคิดยืดหยุ่น ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และความคิดละเอียดลออ อยู่ในระดับดีทุกด้าน
อรวรรณ ตันสุวรรณรัตน์ (2552) ได้ทําการศึกษาและเปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาและความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ก่อนและหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ และศึกษาพฤติกรรมและกระบวนการเรียนรู้ของนักเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนโดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนโดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาเชิง
สร้างสรรค์มีความสามารถในการแก้ปัญหาและความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ค่อย ๆ เปลี่ยนแปลงและดีขึ้นและมีความสามารถในการแก้ปัญหาและความคิด
สร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

2. วิธีการศึกษา
กลุ่มตัวอย่าง
ในการวิจัยครั้งนี้ กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3 จํานวน 36 คน จํานวน 1ห้องเรียนจากนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จํานวน 5
ห้องเรียน ที่มีการจัดนักเรียนเข้าเรียนแบบคละความสามารถทุกห้องเรียนโดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling)
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1)เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ เรื่อง การประยุกต์ 1จํานวน 13 แผน ใช้เวลา
14 คาบเรียนซึ่งกระบวนการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ประกอบด้วย 4 ขั้นตอนดังนี้
ขั้นที่ 1 การเข้าใจความท้าทาย (Understanding the Challenges) ในขั้นนี้มุ่งทําให้นักเรียนเข้าใจปัญหาให้ชัดเจนยิ่งขึ้น โดยใช้ขั้นตอนใดขั้นตอน
หนึ่งหรือทั้งหมดดังต่อไปนี้
- การสร้างโอกาส (Constructing Opportunity) เป็นขั้นที่ให้นักเรียนได้เห็นความสําคัญของปัญหาหรือมีความคิดที่เหมาะสมต่อการแก้ปัญหา ทําให้
เกิดโอกาสที่ดีในการแก้ปัญหาต่อไป
- การสํารวจข้อมูล (Exploring Data) เป็นการทําให้ปัญหามีความชัดเจนยิ่งขึ้น โดยให้นักเรียนค้นหาและระบุสิ่งที่โจทย์กําหนด สิ่งที่โจทย์ต้องการ สิ่ง
ที่เกี่ยวข้องกับปัญหา
- การวางกรอบของปัญหา เป็นการสร้างหรือหาแนวทางในการแก้ปัญหา จากสิ่งที่รวบรวมได้เพื่อใช้แก้ปัญหาต่อไป
ขั้นที่ 2 การสร้างความคิดที่หลากหลายในการแก้ปัญหา ในขั้นนี้นักเรียนทุกคนในกลุ่มร่วมกันระดมความคิดในการแก้ปัญหาให้ได้ปริมาณมากที่สุด
หาแนวทางที่หลากหลายและแปลกใหม่ในการแก้ปัญหา ซึ่งอาจเป็นแนวทางหรือวิธีการแก้ปัญหาที่แปลกใหม่แตกต่างออกไปจากเดิม หรือปรับจากแนวคิดการ
แก้ปัญหาแบบเดิมก็ได้
ขั้นที่ 3 การเตรียมการแก้ปัญหาสู่การปฏิบัติ ในขั้นนี้นักเรียนจะต้องเลือกแนวทางหรือวิธีการแก้ปัญหาที่ได้จากขั้นที่ 2 โดยใช้ขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่ง
หรือทั้งหมดดังต่อไปนี้
- การพัฒนาวิธีการแก้ปัญหา เป็นการนําแนวทางหรือวิธีการแก้ปัญหาที่ได้จากขั้นที่ 2 มาวิเคราะห์หรือสร้างเกณฑ์ เพื่อเลือกวิธีแก้ปัญหาที่เหมาะสม
- การสร้างการยอมรับ เป็นการเลือกวิธีการแก้ปัญหาที่ได้จากขั้นที่ 2 โดยให้เหตุผลประกอบในการเลือกวิธีนั้นๆ ว่าแปลกใหม่ น่าสนใจ เหมาะสม
และเป็นไปได้หรือไม่
ขั้นที่ 4 การวางแผนการปฏิบัติ ในขั้นนี้นักเรียนจะต้องนําวิธีการแก้ปัญหาที่เลือกไว้ในขั้นที่ 3 ไปสู่การแก้ปัญหาจริง โดยใช้ขั้นตอนดังนี้
- การประเมินงาน เป็นการตรวจสอบขั้นตอนของวิธีการแก้ปัญหาที่เลือกไว้ว่ามีข้อบกพร่องใดบ้าง จะต้องปรับปรุง แก้ไข หรือเพิ่มเติมในประเด็น
ใดบ้าง เพื่อให้ได้การแก้ปัญหาที่สมบูรณ์
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- การออกแบบกระบวนการแก้ปัญหา โดยการพิจารณาและวางแผนรายละเอียดวิธีการแก้ปัญหาตามลําดับขั้นตอน แล้วควบคุมการแก้ปัญหาให้
เป็นไปตามที่วางแผนไว้ พร้อมทั้งตรวจสอบคําตอบที่ได้

ตารางที่ 1 สาระการเรียนรู้ และแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การประยุกต์ 1
สาระการเรียนรู้

จํานวนคาบ
4
3
3
4
14

รูปเรขาคณิต
จํานวนนับ
ร้อยละในชีวิตประจําวัน
ปัญหาชวนคิด
รวม

แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่
1-3
4-6
7-9
10-13

การเก็บรวบรวมข้อมูล
1)เตรียมความพร้อมและปฐมนิเทศนักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 36 คน เพื่อให้นักเรียนเข้าใจถึงขั้นตอนกระบวนการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์เรื่อง
การประยุกต์ 1 เพื่อให้นักเรียนปฏิบัติตนได้ถูกต้อง
2)ให้นักเรียนทําแบบทดสอบก่อนเรียน ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น จํานวน 2ฉบับ คือ แบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ และ
แบบทดสอบวัดความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์โดยการทดสอบนี้ใช้นอกเวลาเรียน
3)จัดนักเรียนเข้ากลุ่มย่อยเพื่อทํากิจกรรม แบ่งตามความสามารถพิจารณาจากเกรดวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนในภาคเรียนที่ 1 โดยทําบัญชีรายชื่อ
เรียงตามเกรดจากน้อยไปมาก แล้วจัดเป็นกลุ่มโดยคละตามความสามารถกลุ่มละ 4 คน คือ เก่ง 1 คน ปานกลาง 2 คน และอ่อน 1 คน
4)ดําเนินการทดลองโดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ เรื่อง การประยุกต์ 1 ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น
5)เมื่อดําเนินการทดลองเรียบร้อย ให้นักเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียน ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น จํานวน 2ฉบับ คือ แบบทดสอบวัดความสามารถในการ
แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ และแบบทดสอบวัดความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ซึ่งเป็นแบบทดสอบคู่ขนานกับแบบทดสอบก่อนเรียน
6)นําคะแนนที่ได้บันทึกไว้จากการทําแบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์และแบบทดสอบวัดความคิดสร้างสรรค์ทาง
คณิตศาสตร์ มาทําการวิเคราะห์ข้อมูลโดยวิธีการทางสถิติ

3. ผลการศึกษาและอภิปรายผล
ผลการศึกษา

ตอนที่ 1 ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ก่อนและหลังได้รับการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ เรื่อง การประยุกต์ 1

ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ก่อนและหลัง
ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ เรื่อง การประยุกต์ 1 (คะแนนเต็ม 40 คะแนน)
กลุ่มตัวอย่าง
ก่อนเรียน
หลังเรียน

n

X

S

t

df

36
36

15.08
28.03

2.33
2.85

24.92**

35

จากตารางที่ 2 ผลปรากฏว่านักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 ก่อนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ มีคะแนน
ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์เฉลี่ยเท่ากับ 15.08ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.33หลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการ
แก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ มีคะแนนความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์เฉลี่ยเท่ากับ 28.03 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ2.85เมื่อทดสอบ
สมมติฐานครั้งนี้พบว่า นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนโดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์มีความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์หลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
ตอนที่ 2 ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลังได้รับการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ เรื่อง การประยุกต์ 1 กับเกณฑ์ร้อยละ 65

ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลังได้รับการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ เรื่อง การประยุกต์ 1 กับเกณฑ์ร้อยละ 65 (คะแนนเต็ม 40 คะแนน)
กลุ่มตัวอย่าง
หลังเรียน

n

X

S

36

28.03

2.85

µ0 (65 %)
26

t

df

4.26**

35

จากตารางที่ 3 ผลปรากฏว่านักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ มีคะแนน
ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของ เรื่อง การประยุกต์ 1 เฉลี่ยเท่ากับ 28.03 คิดเป็นร้อยละ 70.07 ของคะแนนเต็ม ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
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ตอนที่ 3 ผลการเปรียบเทียบความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ก่อนและหลังได้รับการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ เรื่อง การประยุกต์ 1

ตารางที่ 4 การเปรียบเทียบความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ก่อนและหลังได้รับการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ เรื่อง การประยุกต์ 1
กลุ่มตัวอย่าง
ก่อนเรียน
หลังเรียน

n

X

S

t

df

36
36

52.03
64.25

4.47
4.67

19.40**

35

จากตารางที่4ผลปรากฏว่านักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 ก่อนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ มีคะแนน
ความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์เฉลี่ยเท่ากับ 52.03 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 4.47 หลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหา
เชิงสร้างสรรค์ มีคะแนนความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์เฉลี่ยเท่ากับ 64.25 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 4.67 เมื่อทดสอบสมมติฐานครั้งนี้พบว่า
นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนโดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์มีความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01

อภิปรายผล
1. ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนโดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์มีความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์หลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ นักเรียนมีคะแนน
ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง การประยุกต์ 1 สูงกว่าเกณฑ์อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 28.03 คิดเป็น
ร้อยละ 70.07 ของคะแนนเต็ม แสดงให้เห็นว่าการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์สามารถช่วยพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาของ
นักเรียนได้ เพราะเป็นกระบวนการที่ให้นักเรียนได้ค้นหาแนวทางในการแก้ปัญหาหลาย ๆ วิธี แล้วเลือกแนวทางในการแก้ปัญหาที่เหมาะสมในการแก้ปัญหานั้นๆ
ได้ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Bitter, et la., (1993) ที่ว่า ในการพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์นั้นควรส่งเสริมให้นักเรียนได้คิดแก้ปัญหา
เดียวกันหลายวิธี เพื่อไม่ให้รู้สึกเบื่อกับการแก้ปัญหาที่ซ้ําซาก ไม่ท้าทายความสามารถ และควรให้เวลากับนักเรียนในการลงมือแก้ปัญหา อภิปรายผล และ
ดําเนินการแก้ปัญหา อีกทั้งกระบวนการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ได้ใช้ปัญหาที่ท้าทายเป็นศูนย์กลางของกิจกรรม สอดคล้องกับแนวคิดของ Baroody (1993) ที่
กล่าวว่า ปัญหาเป็นสื่อในการเรียนรู้ที่แนวคิดใหม่เชื่อมโยงกับแนวคิดการพัฒนาทักษะและการสร้างความรู้ทางคณิตศาสตร์ นั่นคือ ใช้ปัญหาในการศึกษาเนื้อหา
สาระทางคณิตศาสตร์กับโลกที่เป็นจริง ใช้ปัญหาในการแนะนําและทําความเข้าใจเนื้อหาทางคณิตศาสตร์ บางครั้งใช้ปัญหาในการกระตุ้นการอภิปรายวิธีการ
แก้ปัญหา โดยปัญหาที่ใช้ในกระบวนการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์นี้เป็นปัญหาที่มีแนวทาง/วิธีหาคําตอบได้หลายวิธีทําให้นักเรียนสนใจและท้าทายในการแก้ปัญหา
ซึ่งเป็นไปตามแนวคิดของ Becker and Shimada (1997) ที่กล่าวว่า ความท้าทายในการแก้ปัญหาจะอยู่ที่การแสวงหาแนวคิดหรือวิธีการหาคําตอบที่หลากหลาย
กอปรกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์เปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสวงหาแนวทาง/วิธีหาคําตอบได้หลายวิธีจากกระบวนการ
กลุ่ม โดยนักเรียนจะได้มีพูดคุย ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในกลุ่ม ช่วยสร้างความเข้าใจสนใจในเนื้อหาและกิจกรรมต่างๆ ซึ่งดีกว่าการฟังครูเพียงอย่างเดียว เกิด
การอภิปราย แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในกลุ่ม ทําให้นักเรียนสามารถสร้างกรอบแนวคิดในการแก้ปัญหาได้อย่างชัดเจน อีกทั้งผู้วิจัยยังส่งเสริมให้นักเรียนได้
ดําเนินการแก้ปัญหาตามขั้นตอน ซักถามและอภิปรายร่วมกันเกี่ยวกับสถานการณ์ปัญหาให้มากขึ้น แล้วบันทึกร่องรอยในการแก้ปัญหาที่ได้ในกลุ่ม และฝึก
แก้ปัญหาด้วยตนเองโดยใช้ใบงานหลังจากกิจกรรมกลุ่ม โดยฝึกปฏิบัติอย่างต่อเนื่องจํานวน 14 คาบ จะทําให้นักเรียนสามารถแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ สอดคล้องกับงานวิจัยของรุ่งฟ้า (2539) ที่พบว่า เมื่อผู้เรียนมีประสบการณ์ในการแก้ปัญหามากขึ้น ผู้เรียนจะใช้เวลามากขึ้นในการทําความเข้าใจ
ปัญหา วิเคราะห์ปัญหา และอภิปรายกลุ่มก่อนลงมือแก้ปัญหา ส่งผลให้แก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง
2. ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนโดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์มีความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์หลังเรียน
สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงให้เห็นว่า กระบวนการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ มุ่งเน้นให้นักเรียนได้มีอิสระในการคิด ฝึกคิดค้นหา
วิธีการและหาคําตอบที่เน้นความแปลกใหม่แตกต่างจากเดิม ค้นหาแนวทาง/วิธีหาคําตอบหลากหลายวิธีในแก้ปัญหา โดยได้ผ่านการใช้ความรู้ ประสบการณ์
เดิมและความคิดสร้างสรรค์ส่งเสริมกันอย่างเหมาะสม ดังที่ดนัย (2553) ได้กล่าวว่าความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์เป็นความสามารถทางการคิดที่มีความ
แปลกใหม่ มีความยืดหยุ่น และมีความหลากหลาย ในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์หรือการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ โดยมีปัญหาเป็นตัวกระตุ้นให้นักเรียนแสดง
ความคิดสร้างสรรค์ออกมา สอดคล้องกับที่ศศิกานต์ (2543) กล่าวว่า การคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์เป็นกระบวนการในการคิดหาคําตอบ หรือวิธีการในการ
แก้ปัญหา ซึ่งมีความแตกต่างจากการคิดแก้ปัญหาตามปกติ คือ การแสวงหาแนวคิดหรือวิธีการในการแก้ปัญหาที่มีความแปลกใหม่แตกต่างไปจากเดิม ซึ่ง
ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์นี้เป็นทักษะที่สามารถฝึกฝนและพัฒนาให้เกิดขึ้นได้ กอปรกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการ
แก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ใช้กระบวนการกลุ่ม มีการระดมความคิดของสมาชิกในกลุ่ม มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันภายในกลุ่ม เพื่อให้ได้วิธีการแก้ปัญหาที่
เหมาะสมที่สุดและแก้ปัญหาได้สําเร็จ ซึ่งกระบวนการดังกล่าวจึงเป็นการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน
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4. สรุปผล
จากการวิจัยพบว่าผลของการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้โดยใช้ กระบวนการแก้ ปัญหาเชิ งสร้างสรรค์ เรื่อง การประยุกต์ 1 ช่ วยให้ นักเรี ยนชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 มีการพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ที่สูงขึ้นและผ่านเกณฑ์ร้อยละ 65และยังช่วยให้มีการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์
ทางคณิตศาสตร์ที่สูงขึ้นอีกด้วย
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การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการพยากรณ์และการคัดเลือกตัวแปรของวิธเี พิ่มลดตัวแปรแบบขัน้ ตอน วิธีแลสโซ่
วิธีอีลาสติคเน็ต และวิธีแลสโซ่ปรับปรุง สําหรับผลกระทบขนาดเล็ก และมีคา่ สัมประสิทธิ์บางตัวเป็นศูนย์
Comparing the Prediction Accuracy and Subset Selection Performances
of Stepwise, Lasso, Elastic Net and Adaptive Lasso for Small and Sparse Signals
ทิฆัมพร สาระกอ และ นัท กุลวานิช
Tikumporn Sarakor and Nat Kulvanich
สาขาวิชาสถิติ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
E-mail: tik.m21@gmail.com

บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ในการเปรียบเทียบวิธีการคัดเลือกตัวแปรที่เหมาะสมสําหรับตัวแบบการถดถอยเชิงเส้นโดยทําการเปรียบเทียบผลที่ได้จาก
วิธีการคัดเลือกตัวแปรและการประมาณค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยที่ได้จากวิธีการที่แตกต่างกันซึ่งในงานวิจัยนี้จะเปรียบเทียบผลที่ได้จาก วิธี Stepwise,
Lasso, Adaptive Lasso และ Elastic Net โดยมีการจําลองข้อมูลให้มีขอบเขตที่แตกต่างกันดังนี้ คือ ขนาดตัวอย่างเท่ากับ 40 120 240 และมีอัตราส่วนของ
จํานวนตัวแปรต่อขนาดตัวอย่างเป็น 0.3 และ 0.7 จํานวนของค่าสัมประสิทธิ์เริ่มต้นที่มีค่าเป็นศูนย์คิดเป็นร้อยละ 10 50 และ 90 ของจํานวนตัวแปร โดย
เกณฑ์ที่ใช้ในการวัดประสิทธิภาพของผลที่ได้จากการประมาณค่าของแต่ละวิธี ได้แก่ อัตราความผิดพลาดในการตรวจจับเชิงบวก (FPR) อัตราความผิดพลาดใน
การตรวจจับเชิงลบ (FNR) และค่าคลาดเคลื่อนการทํานาย (PE) ผลการศึกษาพบว่าอัตราความผิดพลาดในการตรวจจับเชิงบวก (FPR) และค่าคลาดเคลื่อนการ
ทํานาย (PE) นั้นให้ผลไปในทิศทางเดียวกัน คือ วิธี Adaptive Lasso นั้นมีประสิทธิภาพที่เหมาะสมกับข้อมูลที่มีขนาดเล็กและมีค่าสัมประสิทธิบ์ างตัวเป็นศูนย์
มากที่สุด
คําสําคัญ: การคัดเลือกตัวแปร ค่าสัมประสิทธิ์ที่เป็นศูนย์ ผลกระทบขนาดเล็ก

Abstract
This research was aimed to find a suitable variable selection method for linear regression model. By comparing the results of
the variable selection and regression coefficients estimation obtained from the different methods. The methods were Stepwise, Lasso,
Elastic Net and Adaptive Lasso. The simulation data had a scope as the following. The sample size was 40, 120 and 240.The ratio of
variables to sample size was 0.3 and 0.7. The number of sparse coefficients was 10 %, 50 % and 90 % of the variable. The criteria for
the performance measuring were False Positive Rate (FPR), False Negative Rate (FNR) and Prediction Error (PE).The results showed False
Positive Rate (FPR) and prediction error (PE) had the effect in the same direction by Adaptive Lasso performed the best.
Keywords: Variable selection, Sparse coefficient, Small signals

1. บทนํา
วิธีกําลังสองน้อยสุด (OLS) เป็นวิธีการหนึ่งที่นิยมใช้ในการประมาณค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยในตัวแบบเชิงเส้นแต่วิธีนี้กลับให้ผลเป็นที่ไม่น่าพอใจ
ทั้งในแง่ของความแม่นยําการทํานาย และในแง่ของการแปรผล นอกจากนี้หากตัวแปรอิสระเกิดความสัมพันธ์ร่วมเชิงพหุซึ่งกันและกัน จะทําให้การประมาณค่า
สัมประสิทธิ์การถดถอยด้วยวิธีกําลังสองน้อยสุดไม่สามารถหาค่าได้ Efroymson (1966) จึงได้คิดค้นวิธีการคัดเลือกตัวแปร เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพให้วธิ กี าํ ลัง
สองน้อยสุดโดยจะทําการคัดเลือกตัวแปรเพียงบางส่วนที่มีผลกระทบรุนแรงต่อตัวแปรตอบสนองนําเข้าสมการ แต่วิธีการนี้กลับมีข้อเสีย เพราะมีความเป็นไป
ได้ที่จะมีตัวแปรมากหรือน้อยเกินไปเนื่องจากเป็นกระบวนการแบบไม่ต่อเนื่อง Tibshirani (1996) จึงได้กําหนด L1-penalty ให้วิธีกําลังสองน้อยสุดซึ่งจะลดค่า
อย่างต่อเนื่องและคัดเลือกตัวแปรไปพร้อมๆ กันแต่ Zou and Hastie (2005) พบว่ากรณีที่จํานวนตัวแปรอิสระมีน้อยกว่าจํานวนค่าสังเกตและแต่ละตัวแปร
พยากรณ์มีความสัมพันธ์กันสูง ประสิทธิภาพการทํานายของแลสโซ่นั้นจะตกต่ําลง จึงนําเสนอวิธีอีลาสติคเน็ต ซึ่งสามารถลดค่าอย่างต่อเนื่องและคัดเลือกตัว
แปรไปพร้อมๆกันได้เช่นเดียวกับแลสโซ่ และปรับปรุงในส่วนที่แลสโซ่ทํางานได้ไม่ดีอีกด้วย ต่อมา Zou (2006) พบว่ามีเงื่อนไขบางประการที่ทําให้ Lasso ไม่
คงเส้นคงวา จึงนําเสนอพจน์ค่าปรับด้วยการปรับค่าน้ําหนักให้กับ L1-penalty ใน Lasso ซึ่งวิธีนี้สามารถใช้ได้กับสถานการณ์ที่ทําให้ Lasso ไม่คงเส้นคงวาได้
จากวิธีการดังกล่าวข้างต้น ถือเป็นหนึ่งในหลายๆ วิธีของการวิเคราะห์การถดถอยแบบ Sparse regression การวิเคราะห์แบบนี้มีการนําไปใช้งานที่เกี่ยวข้อง
กับการประมวลผลสัญญาณดิจิตอล (Digital signal processing: DSP) ซึ่งมักมีค่าสัญญาณขนาดเล็กอย่างแพร่หลาย เช่น Bofil and Zibulevsky (2001) ใช้
ในการจําแนกจุดอับสัญญาณ (Blind source separation: BSS) Tropp, et al., (2006) เพิ่มค่าความน่าเชื่อถือให้สัญญาณนําเข้า Donoho (2006) ใช้ในการ
คัดเลือกส่วนที่ต้องการบีบอัดในภาพดิจิตอลหรือสัญญาณดิจิตอล Mateos (2010) นํา Lasso ไปใช้ในการวิเคราะห์Sparse Linear Regressionซึ่งเป็นข้อมูล
การสื่อสารกันระหว่างกระบวนการโดยการประมาณค่าความหนาแน่นสเปกตรัมของคลื่นความถี่วิทยุในการประมวลผลเครือข่าย (Network processing)
Févotte et al.(2008) ได้ทําการกําจัดเสียงรบกวนในเสียงดนตรี เป็นต้น และในกรณีที่ค่าสัญญาณมีค่าเข้าใกล้ศูนย์มากๆ อาจพบปัญหาค่าสัญญาณเหล่านัน้ มี
ค่าน้อย (Small coefficient) การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยตัวแบบถดถอยอื่นอาจทําให้เกิดการละทิ้งตัวแปรโดยไม่จําเป็นผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาการจําลองข้อมูลใน
แบบต่างๆ เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพวิธีการคัดเลือกตัวแปรที่เหมาะสมกับตัวแบบการถดถอยเชิงเส้นที่ค่าสัมประสิทธิ์บางตัวเป็นศูนย์ (Sparse linear
regression) และมีค่าสัญญาณขนาดเล็ก (Small coefficient) ซึ่งวิธีที่นํามาเปรียบเทียบได้แก่ วิธีเพิ่มลดตัวแปรแบบขั้นตอน วิธีแลสโซ่ วิธีอีลาสติคเน็ต และ
วิธีแลสโซ่ปรับปรุง งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์การวิจัย เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพของวิธีการคัดเลือกตัวแปรอิสระเข้าสู่ตัวแบบการถดถอยที่มีลักษณะ
ข้อมูลขนาดเล็กและมีค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยบางตัวเป็นศูนย์ ด้วยวิธีเพิ่มลดตัวแปรแบบขั้นตอน วิธีแลสโซ่ วิธีอีลาสติคเน็ต และวิธีแลสโซ่ปรับปรุง
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1. รูปแบบการความสัมพันธ์การถดถอยเชิงเส้น คือ
y = Xβ +ε
T
โดยที่ y = ( y1 ,..., yn )
เป็นเวกเตอร์ของตัวแปรตามหรือตัวแปรตอบสนองขนาด n

เมื่อ
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(1)

β = ( β1 ,..., β p )T

เป็นเวกเตอร์ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยขนาด p

X = ( x1 ,..., x p )

เป็นเมตริกซ์ตัวแปรอิสระหรือตัวแปรพยากรณ์ขนาด n × p ที่มีการแจกแจงแบบปกติที่ค่าเฉลี่ยเป็นศูนย์

ε = (ε1 ,..., ε n )T
n เป็นขนาดตัวอย่าง

เป็นเวกเตอร์ความคลาดเคลื่อนขนาด n

p

เป็นจํานวนตัวแปรอิสระ

2. ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ xi และ x j เป็น ρ i - j โดยกําหนดให้ ρ = 0.1, 0.5และ 0.9 เมื่อ i = 1, 2,..., n และ j = 1, 2,..., p
3. ค่าความคลาดเคลื่อน ε : N ( 0 , σ ) โดยกําหนดให้ σ = 0.1, 0.5และ 0.9
4. ขนาดตัวอย่างมี 3 ขนาด คือ n = 40, 120 และ 240
5. ในการศึกษานี้จะกําหนดให้จํานวนตัวแปรอิสระมีจํานวนน้อยกว่าขนาดตัวอย่าง กําหนดโดยใช้อัตราส่วนของจํานวนตัวแปรอิสระต่อขนาดตัวอย่าง
( p : n ) เป็น 0.3 และ 0.7 เท่า
6. ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยเริ่มต้นที่มีค่าเป็นศูนย์ (Sparse Coefficient) มีจํานวนเป็น 10%, 50% และ 90% ของจํานวนตัวแปร ดังนั้นค่า
สัมประสิทธิ์การถดถอยเริ่มต้นที่เหลือจะกําหนดให้เป็นค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยเริ่มต้นที่มีค่าเข้าใกล้ศูนย์ (Small coefficient) โดยที่ β j ∈ (−1,1)
2

ตารางที่ 1 ขอบเขตข้อมูลเริ่มต้นกรณีค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยมีค่าเป็นศูนย์และค่าเข้าใกล้ศูนย์
อัตราส่วนจํานวนตัวแปรอิสระ
ต่อขนาดตัวอย่าง (p:n)

0.3

0.7

ขนาด
ตัวอย่าง (n)

จํานวนตัว
แปร(p)

40

12

120

36

240

72

40

28

120

84

240

168

เปอร์เซ็นต์คา่ สัมประสิทธิ์การ
ถดถอยทีค่ ่าเป็นศูนย์(% of
Sparse Coefficient)
90
50
10
90
50
10
90
50
10
90
50
10
90
50
10
90
50
10

จํานวนค่าสัมประสิทธิ์การถดถอย
ที่ค่าเป็นศูนย์(No. of Sparse
Coefficient)
10
6
1
32
18
3
64
36
7
25
14
2
75
42
8
151
84
16

จํานวนค่าสัมประสิทธิ์การ
ถดถอยทีค่ ่าเข้าใกล้ศูนย์ (No. of
Small Coefficient)
2
6
11
4
18
33
8
36
65
3
14
26
9
42
76
17
84
152

2. วิธีดําเนินการวิจัย
1. จําลองข้อมูลของตัวแปรพยากรณ์ ( X ) และค่าคลาดเคลื่อน ( ε ) ตามการแจกแจงและขอบเขตที่ต้องการศึกษา
2. คํานวณค่าตอบสนอง ( y ) ตามสมการ (1)
3. นําค่า X และ y ที่ได้จากการจําลองข้อมูลมาประมาณค่าสัมประสิทธิ์การถดถอย ( β̂ ) ด้วยวิธีเพิ่มลดตัวแปรแบบขั้นตอน วิธีแลสโซ่ วิธี
อีลาสติคเน็ต และวิธีแลสโซ่ปรับปรุง
4. ทําการวิเคราะห์ข้อมูลและเปรียบเทียบประสิทธิภาพการทํานาย โดยใช้อัตราความผิดพลาดในการตรวจจับเชิงบวกโดยเฉลี่ยอัตราความ
ผิดพลาดในการตรวจจับเชิงลบโดยเฉลี่ยและค่าคลาดเคลื่อนการทํานายโดยเฉลี่ย

3. ผลการวิจัย
1. อัตราความผิดพลาดในการตรวจจับเชิงบวก (False Positive Rate: FPR) เป็นการวัดความน่าจะเป็นที่จะเกิดความผิดพลาดจาก
ข้อสรุปที่ค่าประมาณสัมประสิทธิ์ถดถอยเชิงเส้นมีค่าไม่เท่ากับศูนย์เมื่อค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยที่แท้จริงมีค่าเท่ากับศูนย์ ซึ่งถือเป็นความน่าจะเป็นของการ
เกิดความคลาดเคลื่อนประเภทที่1 สามารถคํานวณได้ดังนี้
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p

FPR =

∑1{β
j =1

}

ˆ ≠ 0 and β = 0
j
j

(2)

p

∑1{β
j =1

}

ˆ ≠0
j

2. อัตราความผิดพลาดในการตรวจจับเชิงลบ (False Negative Rate: FNR) เป็นการวัดความน่าจะเป็นที่จะเกิดความผิดพลาดจาก
ข้อสรุปที่ค่าประมาณสัมประสิทธิ์ถดถอยเชิงเส้นมีค่าเท่ากับศูนย์ เมื่อค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยที่แท้จริงมีค่าไม่เท่ากับศูนย์ ซึ่งถือเป็นความน่าจะเป็นของการ
เกิดความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 2 สามารถคํานวณได้ดังนี้
p

FNR =

∑1{β
j =1

}

ˆ = 0 and β ≠ 0
j
j

(3)

p

∑1{β
j =1

}

ˆ =0
j

3. ค่าคลาดเคลือ่ นการทํานาย (Prediction Error) ใช้บ่งบอกว่าค่าที่ได้จากการทํานายมีค่าสูง (Overestimated) หรือ ต่ํากว่าค่าจริง
(Underestimated) โดยค่าต่ําที่เข้าใกล้ศูนย์ยิ่งแสดงถึงความถูกต้องแม่นยํา สามารถคํานวณได้จากสูตร
⎡ n
PE = E ⎢ ∑ Yi − Yˆi
⎣⎢ i =1

(

2

⎤

) ⎥⎥

(4)

⎦

4. สรุปผลการวิจัย
ในงานวิจัยครั้งนี้ จะพิจารณาตามเกณฑ์การวัดประสิทธิภาพ ได้แก่ อัตราความผิดพลาดในการตรวจจับเชิงบวกโดยเฉลี่ยอัตราความผิดพลาด
ในการตรวจจับเชิงลบโดยเฉลี่ยและค่าคลาดเคลื่อนการทํานายโดยเฉลี่ยโดยที่วิธีใดให้ค่าเกณฑ์การวัดประสิทธิภาพดังกล่าวต่ําโดยสอดคล้องกันถือว่าเป็น
วิธีที่เหมาะสมกับการคัดเลือกตัวแปรและประมาณค่าสัมประสิทธิ์ของข้อมูลตามขอบเขตที่กําหนด

ตารางที่ 2 ค่าอัตราความผิดพลาดในการตรวจจับเชิงบวกโดยเฉลี่ยที่ n = 120 p n =0.3และค่าสัมประสิทธิ์เริ่มต้นมีค่าเป็น
ศูนย์และค่าเข้าใกล้ศูนย์
σ= 1

σ= 3

σ= 5

ρ
=
0.1

ρ
=
0.5

ρ
=0.9

โดยที่แกนนอนคือ เปอร์เซ็นต์ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยเริ่มต้นที่มีค่าเป็นศูนย์ (% of Sparse coefficient) แกนตั้ง คือ ค่าอัตราความผิดพลาดในกากรตรวจจับเชิงบวกโดย
เฉลี่ยที่ได้จากวิธี Stepwise (
) Lasso (
) Elastic Net (
) และ Adaptive Lasso (
)
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จากตารางที่ 2 จะพบว่า ค่าอัตราความผิดพลาดในการตรวจจับเชิงบวกโดยเฉลี่ยจะมีค่าเพิ่มขึ้น เมื่อเปอร์เซ็นต์ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอย
เริ่มต้นที่มีค่าเป็นศูนย์เพิ่มขึ้น ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ) เพิ่มขึ้น และค่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ (ρ) เพิ่ม ขึ้น ซึ่งวิธี Adaptive
lasso ให้ค่าต่ําที่สุดในทุกกรณี วิธี Lasso ให้ค่าใกล้เคียงกับวิธี Elastic net แต่มีค่าอัตราความผิดพลาดในการตรวจจับเชิงบวกโดยเฉลี่ยต่ํากว่าวิธี
Elastic net ส่วนวิธี Stepwise ให้ค่าสูงที่สุดในทุกกรณี
จากตารางที่ 3 จะพบว่า ค่าอัตราความผิดพลาดในการตรวจจับเชิง ลบโดยเฉลี่ย จะมีค่าลดลง เมื่อเปอร์เ ซ็นต์ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอย
เริ่มต้นที่มีค่าเป็นศูนย์เพิ่มขึ้น ขณะเดียวกันค่าอัตราความผิดพลาดในการตรวจจับเชิงลบโดยเฉลี่ยจะมีค่าเพิ่มขึ้น เมื่อค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(σ) เพิ่มขึ้น และค่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ (ρ) เพิ่มขึ้น ซึ่งวิธี Stepwise ให้ค่าต่ําที่สุดในทุกกรณี วิธี Lasso ให้ค่าใกล้เคียงกับวิธี
Elastic net ส่วนวิธี Adaptive lasso ให้ค่าสูงที่สุดในทุกกรณี
จากตารางที่ 4 จะพบว่า ค่าคลาดเคลื่อนการทํานายโดยเฉลี่ยจะมีค่าลดลง เมื่อเปอร์เซ็นต์ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยเริ่มต้นที่มีค่าเป็น
ศูนย์เ พิ่มขึ้น ขณะเดีย วกัน ค่าคลาดเคลื่อนการทํานายโดยเฉลี่ยจะมีค่าเพิ่ม ขึ้น เมื่อค่าส่ว นเบี่ย งเบนมาตรฐาน (σ) เพิ่ม ขึ้น และค่าความสัม พัน ธ์
ระหว่างตัวแปรอิสระ (ρ) เพิ่มขึ้น ซึ่งวิธี Adaptive lasso ให้ค่าต่ําสุดเป็นส่วนใหญ่
กรณีศึกษาสําหรับข้อมูลที่ค่าสัมประสิทธิ์เริ่มต้นมีค่าเป็นศูนย์และค่าเข้าใกล้ศูนย์นั้น ค่าอัตราความผิดพลาดในการตรวจจับเชิงบวกโดย
เฉลี่ยและค่าคลาดเคลื่อนการทํานายโดยเฉลี่ยจะให้ผลส่วนใหญ่ตรงกันนั่นคือ วิธี Adaptive lasso จะให้ค่าเกณฑ์วัดประสิทธิภาพทั้งสองต่ํา สรุป
ได้ว่าวิธีที่เ หมาะสมในการคัดเลือกตัว แปรอิสระเข้าสู่ตัว แบบการถดถอยสําหรับ ข้อมูลขนาดเล็กและมีค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยบางตัวเป็นศูน ย์
นั่นคือวิธี Adaptive lasso

ตารางที่ 3 ค่าอัตราความผิดพลาดในการตรวจจับเชิงลบโดยเฉลี่ยที่ n = 120 และ p n =0.3และค่าสัมประสิทธิ์เริ่มต้นมีค่า
เป็นศูนย์และค่าเข้าใกล้ศูนย์
σ= 1

σ= 3

σ= 5

ρ
=
0.1

ρ
=
0.5

ρ
=0.9

โดยที่แกนนอนคือ เปอร์เซ็นต์ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยเริ่มต้นที่มีค่าเป็นศูนย์(% of Sparse Coefficient) แกนตั้ง คือ ค่าค่าอัตราความผิดพลาดในกากรตรวจจับ
เชิงลบโดยเฉลี่ยที่ได้จากวิธี Stepwise (
) Lasso (
) Elastic net (
) และ Adaptive lasso (
)
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ตารางที่ 4 ค่าคลาดเคลื่อนการทํานายโดยเฉลี่ยที่ n = 120 และ p n =0.3 และค่าสัมประสิทธิ์เริ่มต้นมีค่าเป็นศูนย์
และค่าเข้าใกล้ศูนย์
σ=1

σ=3

σ=5

ρ
=
0.1

ρ
=
0.5

ρ
=0.9

โดยที่แกนนอนคือ เปอร์เซ็นต์ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยเริ่มต้นที่มีค่าเป็นศูนย์ (% of Sparse coefficient) แกนตั้ง คือ ค่าคลาดเคลื่อนการทํานาย (PE) ที่ได้จากวิธี
Stepwise (
) Lasso (
) Elastic net (
) และ Adaptive lasso (
)
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The Comparison of the Multivariate Normal Distribution TESTS
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพของวิธีการทดสอบการแจกแจงแบบปกติเชิงพหุ โดยพิจารณาจากความสามารถใน
การควบคุมคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 และกําลังการทดสอบของวิธีการทดสอบ 3 วิธี คือ วิธีการทดสอบซาพิโรและวิลค์ของมัดโฮลการ์-ศรีวาสทาวา-ลิน
( W ) วิธีการทดสอบเฮนซ์-เซอร์เคลอร์ ( HZ ) และวิธีการทดสอบดัดแปลงจากวิธีการของมาร์เดียและซาพิโรและวิลค์ที่พัฒนาขึ้นโดยกุศยา (2546) โดยใช้
การแจกแจงแบบปกติเชิงพหุ การแจกแจงแบบสติวเดนท์-ทีเชิงพหุ และการแจกแจงแบบโคชีเชิงพหุ ขนาดตัวอย่าง 25 50 100 และ 150 และจํานวน
ตัวแปรที่ศึกษา 3 และ 5 ตัวแปรที่ระดับนัยสําคัญของการทดสอบ 0.01 0.05 และ 0.10 ทําการทดสอบซ้ํา 5,000 รอบ ผลการวิจัยพบว่าวิธีการทดสอบ
ซาพิโรและวิลค์ของมัดโฮลการ์-ศรีวาสทาวา-ลิน ( W ) วิธีการทดสอบเฮนซ์-เซอร์เคลอร์ ( HZ ) และวิธีการทดสอบดัดแปลงจากวิธีการของมาร์เดียและ
ซาพิโรและวิลค์ที่พัฒนาขึ้นโดยกุศยา (2546) สามารถควบคุมความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 ได้ดีทุกกรณีส่วนกรณีขนาดตัวอย่าง 25 วิธีการทดสอบ
ซาพิโรและวิลค์ของมัดโฮลการ์-ศรีวาสทาวา-ลิน ( W ) และวิธีการทดสอบดัดแปลงจากวิธีการของมาร์เดียและซาพิโรและวิลค์ที่พัฒนาขึ้นโดยกุศยา
(2546) มีกําลังการทดสอบสูงกว่าวิธีการทดสอบเฮนซ์-เซอร์เคลอร์ ( HZ ) ในกรณีขนาดตัวอย่าง 50 100 และ 150 วิธีการทดสอบเฮนซ์-เซอร์เคลอร์ ( HZ )
และวิธีการทดสอบดัดแปลงจากวิธีการของมาร์เดียและซาพิโรและวิลค์ที่พัฒนาขึ้นโดยกุศยา (2546) มีกําลังการทดสอบสูงกว่า วิธีการทดสอบซาพิโรและ
วิลค์ของมัดโฮลการ์-ศรีวาสทาวา-ลิน ( W )
คําสําคัญ : วิธีการทดสอบการแจกแจงแบบปกติเชิงพหุ การแจกแจงแบบปกติเชิงพหุ ความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 กําลังการทดสอบ
F

F

F

F

Abstract
The purpose of the research is to compare controlling the type I error and power of the three multivariate normality tests:
the Shapiro and Wilk test of Mudholkar, Srivastava and Lin, the Henze – Zirkler test, the modified technique base on techniques of
Mardia and Shapiro and Wilk to develop by Kusaya (2003), under variety distributions and combinations of number of variables (3 and 5
variables) and sample sizes (25, 50, 100 and 150). Simulations were used to study under multivariate normal distribution, multivariate
student - t distribution, multivariate lognormal distribution, multivariate cauchy distribution. The Type I error rate of 0.01, 0.05 and 0.10
were specified an the power of test were compared under 5,000 data sets in every conditions. The research results indicated that : The
Shapiro and Wilktest of Mudholkar, Srivastava and Lin , the Henze – Zirkler test, the modified technique base on techniques of Mardia
and Shapiro and Wilk to develop by Kusaya (2003) can be nicely control type I error for almost conditions. In case of 25 sample size,
the power of the Shapiro and Wilk test of Mudholkar, Srivastava and Lin and the modified technique base on techniques of Mardia and
Shapiro and Wilk to develop by Kusaya (2003) were higher than the Henze-Zirkler test. But in case of 50, 100 and 150 sample size, the
power of the Henze-Zirkler test, the modified technique base on techniques of Mardia and Shapiro and Wilk to develop by Kusaya
(2003) were higher than the Shapiro and Wilk test of Mudholkar, Srivastava and Lin.
Keywords: Test of multivariate normality, Multivariate normal distribution, Type I error, Power of test

1. บทนํา
การวิเคราะห์ตัวแปรเชิงพหุ เป็นวิธีการทางสถิติที่ใช้กันอยู่ทั่วไป เมื่อมีการวัดค่าสังเกตมากกว่า 2 ตัวแปรขึ้นไป เทคนิคที่ใช้วิเคราะห์ตัวแปร
เชิงพหุมีหลายเทคนิค เช่น การวิเคราะห์จําแนกประเภท การวิเคราะห์ความแปรปรวนเชิงพหุ (Multivariate analysis of variance: MANOVA) และ
การวิเคราะห์สหสัมพันธ์แคนนอนนิคัล เป็นต้น จากผลการวิจัยวิธีการทดสอบการแจกแจงแบบปกติเชิงพหุที่ผ่านมาได้มีผู้พัฒนาวิธีการทดสอบที่ใช้ใน
การทดสอบการแจกแจงแบบปกติเชิงพหุอย่างต่อเนื่อง โดยเริ่มพัฒนาตั้งแต่ปี ค.ศ.1970 จนถึงปัจจุบัน เมื่อพิจารณาคุณสมบัติทั้งในเชิงทฤษฎีและ
เชิงประจักษ์ของวิธีการทดสอบทั้ง 4 กลุ่มแล้ว จะเห็นว่าวิธีการทดสอบที่มีความแนบนัยเป็นวิธีการทดสอบที่ดีที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิธีการทดสอบของ
เฮนซ์-เซอร์เคลอร์ จากผลการวิจัยที่ผ่านมาพบว่า ยังไม่มีวิธีการทดสอบใดที่มีประสิทธิภาพสําหรับใช้ทดสอบการแจกแจงทุกการแจกแจงได้โดยเฉพาะการ
แจกแจงที่แตกต่างจากการแจกแจงแบบปกติเชิงพหุน้อยๆ เนื่องจากข้อสมมติเบื้องต้นในเรื่องความเป็นปกติเชิงพหุนั้น มีความสําคัญในการอนุมานทางสถิติ
สําหรับข้อมูลเชิงพหุของเทคนิคทางสถิติ ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและการวิจัยที่อ้างอิง พบว่ามีวิธีการทดสอบการแจกแจงแบบปกติเชิงพหุหลายวิธีที่ให้กําลัง
การทดสอบสูง ซึ่งได้กําหนดขอบเขตการวิจัยที่แตกต่างกัน เนื่องจากวิธีการทดสอบที่ดัดแปลงจากวิธีการของมาร์เดียและซาพิโรและวิลค์เป็นวิธีที่
พัฒนาขึ้นโดยกุศยา (2546) โดยวิธีการทดสอบนี้ยังไม่มีการทําการเปรียบเทียบกับวิธีการทดสอบอื่นๆ ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาประสิทธิภาพของ
วิธีการทดสอบซาพิโรและวิลค์ของมัดโฮลการ์-ศรีวาสทาวา-ลิน ( WF ) วิธีการทดสอบ Henze and Zirkler ( HZ ) และวิธีการทดสอบที่ดัดแปลงจาก
วิธีการของมาร์เดียและซาพิโรและวิลค์ที่พัฒนาขึ้นโดยกุศยา(2546)โดยพิจารณาจากความสามารถในการควบคุมความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 กับ
ระดับนัยสําคัญของวิธีการทดสอบและกําลังการทดสอบของแต่ละวิธีการทดสอบตามขอบเขตที่กําหนด
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาความสามารถในการควบคุมความน่าจะเป็นของความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 และกําลังการทดสอบของวิธีการทดสอบทั้ง 3 วิธี
2. เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพของวิธีการทดสอบทั้ง 3 วิธี ในแต่ละลักษณะของข้อมูลที่ทําการวิจัยและหาข้อเสนอแนะในการวิเคราะห์ทางสถิติ
เมื่อข้อมูลมาจากการแจกแจงแบบปกติเชิงพหุ การแจกแจงแบบสติวเดนท์-ทีเชิงพหุ และการแจกแจงแบบโคชีเชิงพหุ

2. วิธีการศึกษา
กําหนดลักษณะการเปรียบเทียบวิธีการทดสอบในการวิจัยครั้งนี้คือความสามารถในการควบคุมความน่าจะเป็นของความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1
และกําลังการทดสอบ เป็นเกณฑ์ในการเลือกวิธีการทดสอบที่มีประสิทธิภาพในการทดสอบ ภายใต้การแจกแจงแบบปกติเชิงพหุ การแจกแจงแบบสติวเดนท์-ที
เชิงพหุ และการแจกแจงแบบโคชีเชิงพหุ โดยใช้วิธีทดสอบดังนี้
1. วิธีการทดสอบซาพิโรและวิลค์ของมัดโฮลการ์ – ศรีวาสทาวา – ลิน ( W )
2. วิธีการทดสอบเฮนซ์ – เซอร์เคลอร์ ( HZ )
3. วิธีการทดสอบดัดแปลงจากวิธีการของมาร์เดียและซาพิโรและวิลค์ที่พัฒนาขึ้นโดยกุศยา (2546)
วิธีการทดสอบจะควบคุมค่าความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 ได้ ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 กรณี คือ
กรณี 1 ค่าความน่าจะเป็นของการเกิดความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 จากผลการทดสอบต้องอยู่ในช่วง [0.007, 0.013] ที่ระดับนัยสําคัญ 0.01
กรณี 2 ค่าความน่าจะเป็นของการเกิดความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 จากผลการทดสอบต้องอยู่ในช่วง [0.044, 0.056] ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05
กรณี 3 ค่าความน่าจะเป็นของการเกิดความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 จากผลการทดสอบต้องอยู่ในช่วง [0.092, 0.108] ที่ระดับนัยสําคัญ 0.10
สําหรับการทดสอบของค่ากําลังการทดสอบ ของวิธีการทดสอบที่สามารถควบคุมความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 ได้จะคํานวณในแต่ละสถานการณ์
ภายใต้สมมติฐานหลัก H 0 ไม่เป็นจริง โดยในที่นี้ H0 : ข้อมูลมีการแจกแจงแบบปกติเชิงพหุ โดยที่วิธีการทดสอบที่ให้ค่ากําลังการทดสอบสูงสุดจะเป็นวิธีการ
ทดสอบที่มีประสิทธิภาพในการทดสอบมากที่สุด
F

ทฤษฎีและตัวสถิติที่เกี่ยวข้อง
วิธีการทดสอบซาพิโรและวิลค์ของมัดโฮลการ์ – ศรีวาสทาวา – ลิน ( WF )
ให้ X1 ,X2 ,...,Xn เป็นตัวอย่างสุ่มขนาด n จากประชากรที่มีการแจกแจงแบบปกติ p ตัวแปร ที่มีเวกเตอร์ค่าเฉลี่ย µ และเมตริกซ์
% %
%
%
ความแปรปรวน - ความแปรปรวนร่วม (Covariance matrix) Σ ค่าสถิติทดสอบ W = − 2 ∑ l n ℜ
โดยที่ ℜh คือ P-value ของการทดสอบการแจกแจงปกติของเวกเตอร์ตัวอย่างที่ h
ขั้นตอนการทดสอบ สามารถทดสอบการแจกแจงแบบปกติของตัวแปร Yh ได้โดยกําหนดรูปแบบความสัมพันธ์ดังนี้
q

F

h =1

h

%
Yh = X h − ∑ bh ( h-j) X h-j ; h ≥ 2 และกําหนดให้ ℜh แทนค่า p – value ของการทดสอบ Yh
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การหาค่าสถิติซาพิโร-วิลค์ ( Wh )
ให้ Y% ≤ Y% ≤ … ≤ Y% เป็นตัวสถิติลําดับของตัวอย่างสุ่มขนาด n ค่าสถิติทดสอบ คือ
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โดยที่ an−i +1 เป็นค่าสัมประสิทธิ์ของสถิติทดสอบ Wh
การหาค่า p – value ของสถิติ Wh ได้จากการแปลงข้อมูลโดยใช้วิธีของ Royston (1982) ซึ่งประมาณได้ด้วยการแจกแจงแบบปกติที่มี
ค่าเฉลี่ย µU และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน σ U U = (1 − Wh )λ และ Z = ( U − µ ) คํานวณค่า ℜh ได้จาก ℜ h = 1 − Φ ( Z h )
U

σU

วิธีการทดสอบ Henze – Zirkler ( HZ )
จากการวิจัยของเฮนซ์และเซอร์เคลอร์ (1990) ได้เสนอแนะว่า ควรทดสอบร่วมกับการวัดความเบ้ และความโด่งของมาร์เดียในการทดสอบ
การแจกแจงแบบปกติเชิงพหุ วิธีการทดสอบเฮนซ์และเซอร์เคลอร์ โดยทั่วไปถือว่าเป็นวิธีการทดสอบการแจกแจงแบบปกติเชิงพหุที่ดีที่สุด เนื่องจาก
วิธีการทดสอบที่มีความแนบนัยเป็นวิธีการทดสอบที่ดีที่สุด แต่อย่างไรก็ตามจากผลการวิจัยที่ผ่านมาพบว่ายังไม่มีวิธีการทดสอบใดที่มีประสิทธิภาพ
สําหรับใช้ทดสอบการแจกแจงทึกการแจกแจงได้ สามารถคํานวณค่าสถิติทดสอบได้ดังนี้
= ( X j − X k )′ S−1 ( X j − X k )
% %
% %
−1
′
= (X j − X) S (X j − X)
% %
% %
⎛ β
⎞
1
exp ⎜ −
Y − Y
⎟
∑
%
%
n
2

Yj − Yk
% %
Yj

2

HZ =

2

2

n

2

− 2 (1 + β

2

)

−

2

j

⎝

j,k =1

p
2

1
n

n

∑

j =1

k

⎠

⎛
β 2
exp ⎜ −
⎜
⎝ 2 (1 + β

2

)

Yj
%

2

⎞
⎟ + (1 + 2 β
⎟
⎠

กําหนดให้ β คือ ค่าพารามิเตอร์ทําให้เรียบเท่ากับ 0.5
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วิธีการทดสอบดัดแปลงจากวิธีการของมาร์เดียและซาพิโรและวิลค์ที่พัฒนาขึ้นโดยกุศยา(2546)
กําหนดให้ X1 ,X2 ,...,Xn เป็นตัวอย่างสุ่มขนาด n จากประชากรที่มีการแจกแจงแบบปกติ p ตัวแปร ที่มีเวกเตอร์ค่าเฉลี่ย µ และเมตริกซ์
% %
%
%
ความแปรปรวน – ความแปรปรวนร่วม (Covariance matrix) Σ นั่นคือ N p ( µ,Σ )
%

ขั้นตอนการตรวจสอบ มี4 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 แปลงตัวอย่างสุ่ม Xi ' s ให้อยู่ในรูปแบบปกติมาตรฐาน Zi จะได้ว่า
%

Zi = S
%

−

1
2

( X%

%

i

− X ) , i = 1, 2,..., n
%

ขั้นตอนที่ 2 ตรวจสอบการแจกแจงแบบปกติเชิงเดี่ยวด้วยวิธีการทดสอบของซาพิโรและวิลค์ ( W -te s t ) เป็นวิธีการทางสถิติวิธีหนึ่งมีกําลังการ
ทดสอบสูงเมื่อเทียบกับวิธีการทดสอบวิธีอื่นๆ ในการวิจัยครั้งนี้จะใช้ค่า p-value ของสถิติ W ในการทดสอบสมมติฐาน โดยเปรียบเทียบกับระดับนัยสําคัญ α
ที่กําหนด
ขั้นตอนที่ 3 ตรวจสอบการแจกแจงแบบปกติเชิงพหุของ Z1 ,Z2 ,...,Zn โดยใช้วิธีการทดสอบความเบ้ของมาร์เดีย ( β ) และวิธีการทดสอบความ
% %

1

%

โด่งของมาร์เดีย (β 2 )
ขั้นตอนที่ 4 ทดสอบสหสัมพันธ์ทีละคู่ (Pairwise correlation) ระหว่าง ( Z% , Z% ) , j , j ′ = 1, 2 , K , p ; j ≠ j ′ โดยมีสมมติฐานในการทดสอบ H0 : ρ = 0
และ H1 : ρ ≠ 0 ในการวิจัยครั้งนี้ใช้วิธีการทดสอบสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson correlation coefficient test) ถ้าพบว่ามีการปฏิเสธสมมติฐาน
X ,X ,...,X
H0 : ρ = 0 อย่างน้อยหนึ่งคู่ แสดงว่า ตัวอย่างสุ่มเชิงพหุ %1 %2 %n นั้นไม่ได้มาจากประชากรที่มีการแจกแจงแบบปกติเชิงพหุ
ในขั้นตอนที่ 2, 3 และ 4 ถ้าพบว่ามีผลสรุปอย่างน้อยหนึ่งขั้นตอนแสดงว่าตัวอย่างสุ่มเชิงพหุ X1 ,X2 ,...,Xn ไม่ได้มาจากประชากรที่มีการแจก
% %
%
แจงแบบปกติเชิงพหุ จะสามารถสรุปรวมได้ว่า ตัวอย่างสุ่มเชิงพหุ X1 ,X2 ,...,Xn นั้นไม่ได้มาจากประชากรที่มีการแจกแจงแบบปกติเชิงพหุ
j

% %

j′

%

เริ่มตน
กําหนดจํานวนตัวแปรและขนาดของกลุมตัวอยาง
สรางชุดขอมูลสุมที่มีการแจกแจงแบบปกติเชิงพหุ

คํานวณคาสถิติของวิธกี ารทดสอบซาพิโรและวิลค
ของมัดโฮลการ – ศรีวาสทาวา – ลิน

คํานวณคาสถิติของวิธกี ารทดสอบเฮนซ –
เซอรเคลอร

คํานวณคาสถิติของวิธกี ารทดสอบดัดแปลงจากวิธีการของ
มารเดียและซาพิโรและวิลคพัฒนาขึ้นโดยกุศยา (2546)

ที่ระดับนัยสําคัญของการทดสอบ 0.01, 0.05 และ 0.10
นับจํานวนครัง้ ของการปฏิเสธ H0ของวิธีการทดสอบทั้ง 3 วิธีการทดสอบ

ทําซ้ํา
5,000 ครั้ง

คํานวณคาความนาจะเปนของการเกิดความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 ของวิธีการทดสอบแตละวิธี และ
ทําการเปรียบเทียบคาความนาจะเปนของการเกิดความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1

สิ้นสุด

ภาพที่ 1 ขั้นตอนการทํางานของโปรแกรมในการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของวิธีการทดสอบ
โดยพิจารณาความน่าจะเป็นของความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1
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เริ่มตน
กําหนดจํานวนตัวแปรและขนาดของกลุมตัวอยาง
สรางชุดขอมูลสุมที่มีการแจกแจงแบบไมเปนปกติ 2 ชนิด คือ
การแจกแจงแบบสติวเดนท-ทีเชิงพหุ และการแจกแจงแบบโคชี

คํานวณคาสถิติของวิธกี ารทดสอบซาพิโรและ
วิลคของมัดโฮลการ – ศรีวาสทาวา – ลิน

คํานวณคาสถิติของวิธกี ารทดสอบ
เฮนซ – เซอรเคลอร

คํานวณคาสถิติของวิธกี ารทดสอบดัดแปลงจากวิธีการของ
มารเดียและซาพิโรและวิลคพัฒนาขึ้นโดยกุศยา (2546)

ที่ระดับนัยสําคัญของการทดสอบ 0.01, 0.05 และ 0.10
ทําซ้ํา
5,000 ครั้ง

นับจํานวนครัง้ ของการปฏิเสธ H0ของวิธีการทดสอบทั้ง 3 วิธีการทดสอบ

คํานวณคากําลังการทดสอบของวิธีการทดสอบ แตละวิธี และทําการเปรียบเทียบคากําลังการทดสอบ
สิ้นสุด

ภาพที่ 2 ขั้นตอนการทํางานของโปรแกรมในการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของวิธีการทดสอบโดยพิจารณากําลังการทดสอบ

3. ผลการวิจัยและการอภิปรายผล
จากการวิจัยความสามารถในการควบคุมความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 ของการทดสอบการแจกแจงแบบปกติเชิงพหุ 3 วิธี คือ วิธีการทดสอบซาพิโร
และวิลค์ของมัดโฮลการ์-ศรีวาสทาวา-ลิน ( W ) วิธีการทดสอบเฮนซ์-เซอร์เคลอร์ ( HZ ) และวิธีการทดสอบดัดแปลงจากวิธีการของมาร์เดียและซาพิโรและวิลค์
พัฒนาขึ้นโดยกุศยา (2546) สามารถสรุปได้ดังนี้
F

ตารางที่ 1 ผลการเปรียบเทียบกําลังการทดสอบกรณี 3 ตัวแปร
การแจกแจง

ระดับนัยสําคัญ

ขนาดตัวอย่าง

อันดับ 1

อันดับ 2

อันดับ 3

WF

SKW

HZ

SKW

HZ

100

WF
HZ

SKW

WF

150

HZ

SKW

WF

WF

SKW

HZ

SKW

HZ

100

WF
HZ

SKW

WF

150

HZ

SKW

WF

WF

SKW

HZ

SKW

HZ

100

WF
HZ

SKW

WF

150

HZ

SKW

WF

WF

SKW

HZ

SKW

HZ

100

WF
HZ

SKW

WF

150

HZ

SKW

WF

WF

SKW

HZ

SKW

HZ

100

WF
HZ

SKW

WF

150

HZ

SKW

WF

25
50

0.01

25

การแจกแจง
สติวเดนท์-ที
เชิงพหุ

50

0.05

25
50

0.10

25
50

0.01
การแจกแจง
โคชีเชิงพหุ

25
50

0.05
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ตารางที่ 1 (ต่อ)
การแจกแจง
การแจกแจง
โคชีเชิงพหุ

หมายเหตุ :

ระดับนัยสําคัญ

ขนาดตัวอย่าง

อันดับ 1

อันดับ 2

อันดับ 3

WF

SKW

HZ

SKW

HZ

100

WF
HZ

SKW

WF

150

HZ

SKW

WF

25
50

0.10

WF หมายถึงวิธีการทดสอบซาพิโรและวิลค์ของมัดโฮลการ์

– ศรีวาสทาวา – ลิน

หมายถึง วิธีการทดสอบเฮนซ์ – เซอร์เคลอร์
วิธีการทดสอบดัดแปลงจากวิธีการของมาร์เดียและซาพิโรและวิลค์พัฒนาขึ้นโดยกุศยา (2546)
อันดับ 1 หมายถึง ค่ากําลังการทดสอบสูงที่สุด
อันดับ 2 และ 3 หมายถึง ค่ากําลังการทดสอบสูงรองลงมาตามลําดับ
HZ

SKW หมายถึง

จากตารางที่ 1 สรุปได้ว่า ขนาดตัวอย่าง 25 และ 50 วิธีการทดสอบซาพิโรและวิลค์ของมัดโฮลการ์ – ศรีวาสทาวา - ลิน ( WF ) และวิธีการ
ทดสอบดัดแปลงจากวิธีการของมาร์เดียและซาพิโรและวิลค์ที่พัฒนาขึ้นโดยกุศยา (2546) มีกําลังการทดสอบสูงกว่าวิธีการทดสอบเฮนซ์ – เซอร์เคลอร์
( HZ ) ส่วนขนาดตัวอย่าง 100 และ 150 วิธีการทดสอบเฮนซ์ – เซอร์เคลอร์ ( HZ ) และวิธีการทดสอบดัดแปลงจากวิธีการของมาร์เดียและซาพิโรและวิลค์
ที่พัฒนาขึ้นโดยกุศยา (2546) มีกําลังการทดสอบสูงกว่า วิธีการทดสอบซาพิโรและวิลค์ของมัดโฮลการ์ – ศรีวาสทาวา – ลิน ( WF )

ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบกําลังการทดสอบกรณี 5 ตัวแปร
การแจกแจง

ระดับนัยสําคัญ
0.01

การแจกแจง
สติวเดนท์-ที
เชิงพหุ

0.05

0.10

0.01

การแจกแจง
โคชีเชิงพหุ

0.05

0.10

หมายเหตุ :

ขนาดตัวอย่าง
25
50
100
150
25
50
100
150
25
50
100
150
25
50
100
150
25
50
100
150
25
50
100
150

WF หมายถึงวิธีการทดสอบซาพิโรและวิลค์ของมัดโฮลการ์

อันดับ 1
WF
WF
HZ
HZ
WF
WF
HZ
HZ
WF
WF
HZ
HZ
WF
WF
HZ
HZ
WF
WF
HZ
HZ
WF
WF
HZ
HZ

อันดับ 2
SKW
SKW
SKW
SKW
SKW
SKW
SKW
SKW
SKW
SKW
SKW
SKW
SKW
SKW
SKW
SKW
SKW
SKW
SKW
SKW
SKW
SKW
SKW
SKW

– ศรีวาสทาวา – ลิน

หมายถึง วิธีการทดสอบเฮนซ์ – เซอร์เคลอร์
SKW หมายถึง วิธีการทดสอบดัดแปลงจากวิธีการของมาร์เดียและซาพิโรและวิลค์พัฒนาขึ้นโดยกุศยา (2546)
อันดับ 1 หมายถึง ค่ากําลังการทดสอบสูงที่สุด
อันดับ 2 และ 3 หมายถึง ค่ากําลังการทดสอบสูงรองลงมาตามลําดับ
HZ
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อันดับ 3
HZ
HZ
WF
WF
HZ
HZ
WF
WF
HZ
HZ
WF
WF
HZ
HZ
WF
WF
HZ
HZ
WF
WF
HZ
HZ
WF
WF
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จากตารางที่ 2 สรุปได้ว่า ขนาดตัวอย่าง 25และ 50 วิธีการทดสอบซาพิโรและวิลค์ของมัดโฮลการ์ – ศรีวาสทาวา – ลิน ( WF ) และวิธีการ
ทดสอบดัดแปลงจากวิธีการของมาร์เดียและซาพิโรและวิลค์ที่พัฒนาขึ้นโดยกุศยา (2546) มีกําลังการทดสอบสูงกว่าวิธีการทดสอบเฮนซ์ – เซอร์เคลอร์
( HZ ) ส่วนขนาดตัวอย่าง 100 และ 150 วิธีการทดสอบเฮนซ์ – เซอร์เคลอร์ ( HZ ) และวิธีการทดสอบดัดแปลงจากวิธีการของมาร์เดียและซาพิโร
และวิลค์ที่พัฒนาขึ้นโดยกุศยา(2546)มีกําลังการทดสอบสูงกว่า วิธีการทดสอบซาพิโรและวิลค์ของมัดโฮลการ์ – ศรีวาสทาวา – ลิน ( WF )

4. สรุปผล
การวิจ ัย ครั ้ง นี ้ม ีว ัต ถุป ระสงค์เ พื ่อ เปรีย บเทีย บประสิท ธิภ าพของวิธ ีก ารทดสอบการแจกแจงแบบปกติเ ชิง พหุโ ดยพิจ ารณาจาก
ความสามารถในการควบคุมความคลาดเคลื่อนประเภทที่1 และกําลังการทดสอบของวิธีการทดสอบ 3 วิธี คือ วิธีการทดสอบซาพิโรและวิลค์ของ
มัดโฮลการ์ – ศรีวาสทาวา – ลิน ( W ) วิธีการทดสอบเฮนซ์ – เซอร์เคลอร์ ( HZ) และวิธีการทดสอบดัดแปลงจากวิธีการของมาร์เดียและซาพิโร
และวิลค์ที่พัฒนาขึ้นโดยกุศยาพบว่า วิธีการทดสอบซาพิโรและวิลค์ของมัดโฮลการ์ – ศรีวาสทาวา – ลิน ( W ) วิธีการทดสอบเฮนซ์ – เซอร์
เคลอร์ ( HZ ) และวิธีก ารทดสอบดัด แปลงจากวิธีก ารของมาร์เ ดีย และซาพิโ รและวิล ค์ที่พัฒ นาขึ้น โดยกุศ ยา (2546) สามารถควบคุม ความ
คลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 ได้ โดยกรณีขนาดตัวอย่าง 25 และ 50 วิธีการทดสอบซาพิโรและวิลค์ของมัดโฮลการ์ – ศรีวาสทาวา – ลิน มีกําลังการ
ทดสอบสูงที่สุด รองลงมาเป็น วิธีการทดสอบดัดแปลงจากวิธีการของมาร์เดียและซาพิโรและวิลค์พัฒนาขึ้นโดยกุศยา (2546) และวิธีการทดสอบ
เฮนซ์ – เซอร์เคลอร์ ตามลําดับ ทุกระดับนัยสําคัญของการทดสอบ ส่วนขนาดตัวอย่าง 100 และ 150 วิธีการทดสอบดัดแปลงจากวิธีการของ
มาร์เดียและซาพิโรและวิลค์พัฒนาขึ้นโดยกุศยา (2546) มีกําลังการทดสอบสูงที่สุด รองลงมาเป็นวิธีการทดสอบซาพิโรและวิลค์ของมัดโฮลการ์ –
ศรีวาสทาวา – ลิน และวิธีการทดสอบเฮนซ์ – เซอร์เคลอร์ ตามลําดับ ทุกระดับนัยสําคัญของการทดสอบ
F

F
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บทคัดย่อ
มีวัตถุประสงค์เพื่อลดต้นทุนการซื้อเครื่องตรวจข้อสอบของมหาวิทยาลัยและลดการทํางานของผู้ตรวจแบบทดสอบ การทํางานนี้ประกอบด้วย
ขั้นตอนวิธีการศึกษาลักษณะของกระดาษคําตอบของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีที่ใช้ในปัจจุบันในเชิงพื้นที่ ร่วมกับหลักการการประมวลผลสัญญาณ
ภาพดิจิตอลด้วยขั้นตอนวิธีต่างๆ ได้แก่ การแปลงภาพดิจิตอล การแยกส่วนภาพดิจิตอล การประมวลผลภาพด้วยตัวดําเนินการทางตรรกะ เป็นต้น ผล
การทดสอบแสดงให้เห็นถึงความถูกต้องเมื่อลักษณะของภาพกระดาษคําตอบที่ทําเครื่องหมายคําตอบที่แตกต่างกันในแต่ละกรณี โดยผลการทดสอบ
ระบบนั้นได้ความถูกต้องในการตรวจสอบและแสดงผลคะแนนอย่างถูกต้องประมาณร้อยละ 94.17
คําสําคัญ : การประมวลผลภาพดิจิตอล การแยกส่วนภาพ การประมวลผลภาพด้วยตัวดําเนินการทางตรรกะ

Abstract
The objective is to reduce the cost of buying the answer checking machine and to reduce the work of inspectors. The
system consists of a study the structure of Thepsatri Rajabhat University’s answer sheet in spatial domain of digital image cooperated
with digital image processing algorithms, such as image transformation, image segmentation and logical image processing. The results
show that different scenarios of answer sheet for checking and display. The system is accurate about 94.17 percentage.
Keywords: Digital Image Processing, Image Segmentation, Logical Image Processing

1. บทนํา
เครื่องมื อที่ใช้ ในการวัดผลทางการศึกษานั้น ประกอบด้ วยกันหลายวิ ธี เช่ น การสังเกต การสอบถาม การสั มภาษณ์ การจั ดอันดับ การใช้
แบบทดสอบ เป็นต้น (ศิริชัย, 2548) โดยการใช้แบบทดสอบนั้น ถือเป็นเครื่องมือที่ถูกนํามาใช้อย่างแพร่หลายในทุกระดับและทุกสถาบันการศึกษา การทํา
แบบทดสอบโดยทั่วไปแล้ว แบ่งออกเป็นสองแบบ คือ การทําแบบทดสอบแบบอัตนัยหรือการทดสอบโดยการเขียนบรรยาย เป็นแบบทดสอบที่นิยมใช้วัด
พฤติกรรมการเรียนรู้ในระดับสูง เช่น การคิด วิเคราะห์ การแก้ปัญหา การคิดสร้างสรรค์ การสังเคราะห์ ผู้เรียนต้องใช้ความรู้ในหลายๆ เรื่อง มาประสม
ประสานกัน เพื่อตอบประเด็นปัญหาที่ถามให้ได้ความชัดเจน ส่วนการทําแบบทดสอบแบบปรนัย คือ การทําแบบทดสอบโดยการเลือกคําตอบที่ถูกต้องที่สุด
จากตัวเลือกทั้งหมด โดยแบบทดสอบแบบปรนัยนั้นมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้ตอบได้แสดงความรู้ต่างๆ ตามที่ผู้สอนต้องการเพื่อวัดผลว่าผ่านมาตรฐานที่ผู้เรียน
ควรรู้หรือไม่ ซึ่งจะวัดตั้งแต่ความจําผิวเผินไปจนถึงวัดความรู้ที่ต้องทําการวิเคราะห์ คําถามแต่ละข้อจะถามเฉพาะจุดเล็กๆ ของเนื้อหา (เยาวเรศ, 2556) ดังนั้น
แบบทดสอบประเภทนี้จึงมักมีจํานวนมากข้อ อีกทั้งแต่ละสถาบันการศึกษามีกระดาษคําตอบในลักษณะเฉพาะของแต่ละสถาบันการศึกษาเอง รวมถึง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีซึ่งมีลักษณะของกระดาษคําตอบแบบปรนัยเป็นรูปแบบเฉพาะของตัวเอง โดยวิธีการตรวจแบบทดสอบในสมัยก่อนนั้น อาศัย
วิธีการตรวจโดยการทาบกระดาษคําตอบลงบนกระดาษคําตอบเจาะรูซึ่งเป็นข้อเฉลยคําตอบที่ถูกต้อง เห็นว่าวิธีการนี้ต้องใช้ความละเอียดถี่ถ้วนเป็นอย่างมาก
เพราะหากเกิดความผิดพลาด อันเนื่องมากจากปัจจัยใดๆ ที่เกิดจากผู้ตรวจแบบทดสอบ ผลการตรวจแบบทดสอบจะไม่ถูกต้อง เกิดความเสียหายต่อการวัดและ
ประเมินผลการศึกษา อีกทั้งหากจํานวนแบบทดสอบและผู้ทําแบบทดสอบมีจํานวนมากยิ่งขึ้น การตรวจคําตอบแบบทดสอบนั้นจําเป็นต้องใช้เวลานานเพิ่มขึ้น
จึงสร้างความยุ่งยากให้กับผู้ตรวจคําตอบมากยิ่งขึ้นด้วย
จึงได้คิดหาวิธีการแก้ไขปัญหาในส่วนนี้ขึ้น โดยพัฒนาสร้างระบบจําลองที่สามารถใช้กระดาษคําตอบแบบปรนัยที่มีอยู่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพ
สตรี ให้ สามารถตรวจสอบความถู กต้ องของแบบทดสอบและสามารถแสดงคะแนนที่ ถู กต้ องได้ อย่ างอั ตโนมั ติ โดยอาศั ยเครื่ องสแกนเนอร์ รั บภาพ
กระดาษคําตอบเป็นภาพรับเข้าเท่านั้นและนําเข้ามาประมวลผลด้วยหลักการการประมวลผลภาพดิจิตอลที่เหมาะสมตามหลักการที่ผู้วิจัยนําเสนอ

2. วิธีการศึกษา
1. การวิเคราะห์ลักษณะภาพกระดาษคําตอบแบบปรนัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีในเชิงพื้นที่
เนื่องจากกระบวนการตรวจแบบทดสอบแบบปรนั ยของมหาวิทยาลั ยราชภั ฏเทพสตรี ในปั จจุบั น อาศั ยหลั กการการตรวจข้อสอบด้ วย
กระดาษคําตอบที่มีอยู่เดิม ผ่านการตรวจด้วยการทาบบนกระดาษคําตอบเจาะรู อีกทั้งเพื่อเป็นการนํากระดาษคําตอบแบบปรนัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรีที่มีอยู่กลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ให้สามารถตรวจสอบความถูกต้องของแบบทดสอบและสามารถแสดงคะแนนที่ถูกต้องได้อย่างอัตโนมัติและ
รวดเร็ว โดยมีจุดประสงค์เพื่อลดการทํางานของผู้สอนหรือผู้ตรวจแบบทดสอบ จากภาพที่ 1 แสดงตัวอย่างภาพกระดาษคําตอบของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรีที่ผู้วิจัยนํามาใช้ในการวิจัยนี้
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กระบวนการศึกษาขั้นตอนแรกนั้น ผู้วิจัยนําภาพกระดาษคําตอบแบบปรนัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีมาวิเคราะห์ในเชิงพื้นที่ โดย
ศึกษาตําแหน่งจุดภาพ และพื้นที่ สําหรับทําเครื่องหมายคําตอบต่างๆ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการนําหลักการการประมวลผลภาพดิจิตอลที่เหมาะสมมาใช้
ร่วมในขั้นตอนวิธีต่างๆ ต่อไป

(ก)

(ข)

ภาพที่ 1 ลักษณะของกระดาษคําตอบของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีที่ใช้ในการทําวิจัย
จากภาพที่ 1 แสดงตัวอย่างลักษณะของกระดาษคําตอบที่ใช้ในการทําวิจัย ภาพที่ 1 (ก) แสดงลักษณะของกระดาษคําตอบของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรีที่ใช้ในปัจจุบัน ภาพที่ 1 (ข) แสดงตัวอย่างลักษณะของกระดาษคําตอบของนักศึกษาที่ทําเครื่องหมายคําตอบแล้ว โดยหากวิเคราะห์
ลักษณะของกระดาษคําตอบนี้ พบว่า พื้นที่สําหรับการทําแบบทดสอบแบบปรนัยขนาด นี้ ประกอบด้วย 5 ตอนในแนวตั้ง ตอนละ 30 ข้อ จํานวน
ข้อสอบทั้งหมด 150 ข้อต่อกระดาษคําตอบหนึ่งแผ่น โดยขนาดของภาพกระดาษคําตอบ ตําแหน่งจุดภาพและพื้นที่ต่างๆ ที่ใช้ในการทําเครื่องหมาย
คําตอบที่นํามาใช้ร่วมกับการประมวลผลภาพดิจิตอลเพื่อตรวจแบบทดสอบนั้น แสดงรายละเอียดดังภาพที่ 2

240 จุดภาพ

824 จุดภาพ
15 จุดภาพ

20 จุดภาพ
120 จุดภาพ

650 จุดภาพ

ภาพที่ 2 ขนาดของภาพกระดาษคําตอบ ลักษณะตําแหน่งจุดภาพและพื้นที่ของกระดาษคําตอบ
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีที่ใช้ในการทําวิจัย
2. ขั้นตอนวิธีการตรวจข้อสอบและแสดงผลคะแนนอย่างอัตโนมัติที่ผู้วิจัยนําเสนอ
ขั้นตอนวิธีสําหรับการตรวจข้อสอบและแสดงผลคะแนนอย่างอัตโนมัติที่ผู้วิจัยนําเสนอนั้น ประกอบด้วยขั้นตอนต่างๆ ดังภาพที่ 3 ได้แก่
กระบวนการแปลงภาพกระดาษคําตอบที่ไม่มีการทําเครื่องหมาย กระดาษคําตอบเฉลยและกระดาษคําตอบของนักศึกษาที่มีการทําเครื่องหมายคําตอบ
แล้วเป็นภาพประเภทขาวดําหรือไบนารี่ (Binary image) ด้วยเทคนิคการทําขีดเริ่มเปลี่ยน (Thresholding) จากนั้นใช้หลักการการลบฉากหลัง (นนทรัฐ,
2552) เพื่อแยกเครื่องหมายคําตอบออกจากพื้นหลังและเปรียบเทียบคําตอบรวมถึงนับคะแนนด้วยหลักการประมวลผลภาพด้วยตัวดําเนินการทางตรรกะ
และการแยกกลุ่มข้อมูลเพื่อนับคะแนน ตามลําดับ
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ภาพกระดาษคําตอบเฉลย

ภาพกระดาษคําตอบที่ไม่มีการ
ทําเครื่องหมาย

ภาพกระดาษคําตอบนักศึกษา

แปลงภาพกระดาษคําตอบ
(Image Transformation)

แปลงภาพกระดาษคําตอบ
(Image Transformation)

แปลงภาพกระดาษคําตอบ
(Image Transformation)

กระบวนการลบฉากหลัง
(Background Subtraction)

กระบวนการลบฉากหลัง
(Background Subtraction)

กระบวนการตรวจสอบเงื่อนไขการตอบ
(Condition Checking)

กระบวนการตรวจสอบเงื่อนไขการตอบ
(Condition Checking)
กระบวนการดําเนินการทางตรรกะของภาพ
(Logical Image Processing)
กระบวนการนับคะแนน
กระบวนการแสดงผลคะแนนอัตโนมัติ
จัดเก็บผลคะแนนในรูปของแฟ้มภาพดิจิตอล

ภาพที่ 3 ขั้นตอนวิธีการสร้างระบบตรวจข้อสอบปรนัยอัตโนมัติ สําหรับกระดาษคําตอบของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
2.1 กระบวนการแปลงภาพกระดาษคําตอบและการลบฉากหลังด้วยเทคนิคการทําขีดเริ่มเปลี่ยน
กระบวนการแปลงภาพกระดาษคําตอบด้วยเทคนิคการลบฉากหลัง เป็นหลักการการประมวลผลภาพพื้นฐานที่ใช้ในการแยกส่วนภาพที่
ต้องการออกจากพื้นหลัง จากการวิจัยนี้ ผู้วิจัยต้องการแยกเครื่องหมายคําตอบออกจากพื้นหลังซึ่งเป็นกระดาษคําตอบที่ไม่มีการทําเครื่องหมายคําตอบ ได้
เสนอการกําหนดค่าขีดเริ่มเปลี่ยนที่เหมาะสมโดยประกอบด้วย 2 ขั้นตอน ได้แก่ การลบฉากหลังด้วยตัวดําเนินการทางคณิตศาสตร์ แสดงดังสมการที่ (1)

g ( x, y ) = h( x, y ) − h0 ( x, y )

(1)

โดยที่ g ( x, y ) คือ ฟังก์ชั่นสองมิติของภาพดิจิตอลที่ตําแหน่งจุดภาพแถว x หลัก y หลังจากลบฉากหลัง
h( x, y ) คือ ฟังก์ชั่นสองมิติของภาพดิจิตอลของกระดาษคําตอบที่ทําเครื่องหมายคําตอบแล้วที่ตําแหน่งจุดภาพแถว x หลัก y
h0 ( x, y ) คือ ฟังก์ชั่นสองมิติของภาพดิจิตอลกระดาษคําตอบที่ไม่มีการทําเครื่องหมายคําตอบที่ตําแหน่งจุดภาพแถว x หลัก y
กําหนดค่าระดับความเข้มสีเทาคงที่ค่าหนึ่งเพื่อแยกหรือปรับปรุงสิ่งที่ต้องการออกจากพื้นหลังของภาพที่ไม่ชัดเจนให้โดดเด่นขึ้น ซึ่งการ
กําหนดค่าขีดเริ่มเปลี่ยนนั้น หากกําหนดค่าขีดเริ่มเปลี่ยนที่ไม่เหมาะสม เช่น ค่าขีดเริ่มเปลี่ยนที่มีค่าน้อยหรือมากเกินไปอาจทําให้รายละเอียดบางส่วน
ของภาพวัตถุที่ต้องการขาดหายไปหรือภาพจะมีสิ่งไม่พึงประสงค์ปนมาด้วย ดังนั้นจะต้องมีการกําหนดค่าขีดเริ่มเปลี่ยนที่เหมาะสม ผู้วิจัยได้เสนอการ
กําหนดค่าขีดเริ่มเปลี่ยนที่เหมาะสม ดังสมการที่ (2)
⎧ 1, if g ( x , y ) ≥ T
f ( x, y ) = ⎨
⎩ 0, if g ( x , y ) < T

โดยที่

(2)

g ( x, y ) คือ ฟังก์ชั่นสองมิติของภาพดิจิตอลก่อนกําหนดขีดเริ่มเปลี่ยนที่ตําแหน่งจุดภาพแถว x หลัก y
f ( x, y) คือ ฟังก์ชั่นสองมิติของภาพดิจิตอลหลังกําหนดขีดเริ่มเปลี่ยนที่ตําแหน่งจุดภาพแถว x หลัก y
T
คือ ค่าขีดเริ่มเปลี่ยนที่เหมาะสม

2.2 กระบวนการตรวจสอบเงื่อนไขการตอบ
ผลลัพธ์ที่ได้จากกระบวนการแปลงภาพกระดาษคําตอบและการลบฉากหลังด้วยเทคนิคการทําขีดเริ่มเปลี่ยนนั้น ภาพกระดาษคําตอบใน
ลักษณะดังภาพที่ 4 (ก) จะถูกแปลงให้มีลักษณะเป็นภาพขาวดํา โดยที่จุดภาพสีขาวจะแสดงถึงบริเวณที่มีการทําเครื่องหมายคําตอบแสดงดังภาพที่ 4 (ข)
เพื่อให้การตรวจแบบทดสอบแบบปรนัยนั้นๆ สามารถดําเนินการกับเครื่องหมายคําตอบได้อย่างชัดเจนและถูกต้องมากที่สุด
340

การประชุมสัมมนาทางวิชาการ มทร.ตะวันออก มรภ.กลุ่มศรีอยุธยา และราชนครินทร์วิชาการและวิจัย

(ก)

วันที่ 14-16 พฤษภาคม 2557

(ข)

ภาพที่ 4 การเปรียบเทียบลักษณะภาพกระดาษคําตอบผลลัพธ์ที่ได้จากกระบวนการแปลงภาพกระดาษคําตอบ
และการลบฉากหลังด้วยเทคนิคการทําขีดเริ่มเปลี่ยน
ผู้วิจัยได้เพิ่มเติมกระบวนการตรวจสอบเงื่อนไขการตอบขึ้น นั่นคือ ขั้นตอนวิธีในการตัดสินใจว่าในการทําเครื่องหมายคําตอบในข้อใดๆ นั้น มีการทํา
เครื่องหมายเกินหนึ่งคําตอบหรือไม่ โดยอาศัยการวิเคราะห์จํานวนจุดภาพของการทําเครื่องหมายในแต่ละข้อ ซึ่งพบว่า การทําเครื่องหมายคําตอบเพียงหนึ่ง
เครื่องหมายนั้นจะใช้จุดภาพประมาณ 20-30 จุดภาพ จึงจะมีการตรวจคําตอบในข้อนั้นๆ แต่หากมีการทําเครื่องหมายคําตอบมากกว่าหนึ่งเครื่องหมายจะทําให้
จํานวนจุดภาพมากกว่า 50 จุดภาพ ซึ่งถือว่าเป็นการทําเครื่องหมายคําตอบที่มากกว่าหนึ่งคําตอบ ระบบจะกําหนดให้ไม่มีการตรวจคําตอบในข้อนั้นๆ ภาพที่ 5
แสดงลักษณะการตรวจสอบเงื่อนไขการตอบ โดยที่ ภาพที่ 5 (ก) แสดงถึงการทําเครื่องหมายคําตอบเพียงเครื่องหมายเดียว จํานวนจุดภาพสีขาวประมาณ 25
จุดภาพและภาพที่ 5 (ข) แสดงถึงการทําเครื่องหมายคําตอบมากกว่าหนึ่งเครื่องหมาย จํานวนจุดภาพสีขาวประมาณ 65 จุดภาพ ซึ่งระบบจะไม่ทําการ
ตรวจข้อสอบในข้อนั้นๆ
(ก)

(ข)

ภาพที่ 5 เปรียบเทียบลักษณะการตรวจสอบเงื่อนไขการตอบสําหรับการทําเครื่องหมายคําตอบที่แตกต่างกัน
2.3 กระบวนการดําเนินการทางตรรกะของภาพ
กระบวนการดําเนินการทางตรรกะของภาพ เป็นกระบวนการในการเปรียบเทียบคําตอบ ระหว่างกระดาษคําตอบเฉลยและกระดาษคําตอบของ
นักศึกษา โดยนําหลักการการดําเนินการทางตรรกศาสตร์ ได้แก่ การดําเนินการด้วยตัวดําเนินการแอนด์ โดยมีเงื่อนไขว่า หากจุดภาพสีขาวซึ่งแทนด้วยค่า 1 ของ
กระดาษคําตอบเฉลย อยู่ตําแหน่งเดียวกับจุดภาพสีขาวซึ่งแทนด้วยค่า 1 ของกระดาษคําตอบของนักศึกษาด้วยแล้วนั้น ผลลัพธ์ทีได้จะแสดงด้วยจุดภาพสีขาวซึ่ง
แทนด้วยค่า 1 เช่นเดิม เป็นต้น ซึ่งตารางแสดงความความสัมพันธ์ของการดําเนินการทางตรรกะของภาพดิจิตอลด้วยตัวดําเนินการแอนด์ที่ใช้ในการวิจัย แสดงดัง
ตารางที่ 1 (อรฉัตร, 2552)

ตารางที่ 1 ความสัมพันธ์ของการดําเนินการทางตรรกะของภาพดิจิตอลที่ใช้ในการวิจัย
m( x, y)

n ( x, y )

p( x, y) = m( x, y) ∧ n( x, y)

1
1
0
0

1
0
1
0

1
0
0
0

โดยที่

x หลัก y
n( x, y) คือ ฟังก์ชั่นสองมิติของภาพดิจิตอลที่ตําแหน่งจุดภาพแถว x หลัก y

m( x, y) คือ ฟังก์ชั่นสองมิติของภาพดิจิตอลที่ตําแหน่งจุดภาพแถว

p( x, y ) คือ ฟังก์ชั่นสองมิติของภาพดิจิตอลที่ผ่านตัวดําเนินการแอนด์ระหว่าง m( x, y) และ n( x, y) ที่ตําแหน่งจุดภาพแถว

x หลัก y แล้ว

จากตารางที่ 1 พบว่า หากกําหนดให้ค่าของแต่ละจุดภาพที่เ ป็นสีดําของแต่ละภาพจะถูกแทนด้ว ยข้อมูล 0 และค่า ของจุดภาพที่เ ป็น
สีขาวของแต่ละภาพจะถูกแทนด้วยข้อมูล 1 แล้ว ผลการดําเนินการทางตรรกศาสตร์ด้ว ยตัว ดํา เนินการแอนด์ระหว่างภาพกระดาษคําตอบเฉลย
และกระดาษคํา ตอบของนัก ศึก ษาที่ผ่า นกระบวนการแปลงภาพกระดาษคํา ตอบและการลบฉากหลัง ด้ว ยเทคนิค การทํา ขีด เริ่ม เปลี่ย นและ
กระบวนการตรวจสอบเงื่อนไขการตอบแล้วนั้น ผลลัพธ์ที่ได้จะแสดงถึงเครื่องหมายคําตอบที่ถูกต้องของนักศึกษานั่นเอง
2.4 กระบวนการนับคะแนน
ขั้นตอนวิธีการนับคะแนนที่ผู้วิจัยนําเสนอนั้น อาศัยหลักการหนึ่งของการประมวลผลภาพดิจิตอลด้วยการดึง คุณ ลัก ษณะสําคัญ
ภายในภาพ ซึ่งวิธีการดึงคุณลักษณะสําคัญภายในภาพนั้นมีด้วยกันหลายวิธี ได้แก่ M-connected component analysis, Region labeling, Blob
discovery เป็นต้น (Bumrungkiat, 2013) ซึ่งเป็นขั้นตอนวิธีที่นํามาประยุกต์ใช้ในงานเกี่ยวกับการแยกส่วนบริเวณที่ต้องการภายในภาพของการ
วิจัยเกี่ยวกับการประมวลผลภาพและงานด้านคอมพิวเตอร์วิทัศน์
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p

p

p

(ก)

(ข)

(ค)

ภาพที่ 6 รูปแบบของ m-connected ขั้นตอนวิธีการดึงคุณลักษณะสําคัญภายในภาพที่ใช้ในกระบวนการนับคะแนน
Li (2011) และ Razlighi (2011) นําเสนอการแยกกลุ่มของวัตถุภายในภาพโดยอาศัยขั้นตอนวิธี m-connected ด้วยวิธีการที่ไม่ซับซ้อน เหมาะสมกับการ
แยกส่วนภาพที่มีความแตกต่างกันอย่างชัดเจน ดังภาพกระดาษคําตอบที่ผู้วิจัยนําเสนอ โดยขั้นตอนวิธีดังกล่าวเป็นการจัดกลุ่มของวัตถุภายในภาพใดๆ ที่มีค่า
จุดภาพเดียวอยู่ ณ ตําแหน่งที่รูปแบบของออกแบบไว้ ซึ่งจากภาพที่ 6 แสดงรูปแบบของ m-connected ประกอบด้วย ภาพที่ 6 (ก) รูปแบบ 4-connected
โดยเป็นรูปแบบที่จุดภาพที่พิจารณาในแนวตั้งและแนวนอน ภาพที่ 6 (ข) รูปแบบ 8-connected โดยเป็นรูปแบบที่จุดภาพที่พิจารณาใน 8 ทิศทางรอบจุด
กึ่งกลาง เป็นต้น โดยจุด p เป็นตําแหน่งจุดกึ่งกลางของรูปแบบใดๆ ซึ่งในการวิจัยนี้ ผู้วิจัยได้ใช้ ภาพที่ 6 (ค) รูปแบบ 4-connected แบบทแยงเนื่องจากมี
ลักษณะคล้ายกับการทําเครื่องหมายคําตอบ จึงเหมาะสมต่อการแยกกลุ่มและนับจํานวนของเครื่องหมายคําตอบนั่นเอง

3. ผลการทดสอบ
ผลการทดสอบนั้น ผู้วิจัยได้ดําเนินการทดสอบระบบที่สร้างขึ้นโดยแสดงเป็นขั้นตอนการประมวลผลภาพดิจิตอลในแต่ละขั้นตอน แสดงดังรูปที่ 7
และทําการทดสอบการทําเครื่องหมายคําตอบใน 3 สถานการณ์ ได้แก่ การทําเครื่องหมายคําตอบด้วยปากกา การทําเครื่องหมายคําตอบด้วยดินสอ 2B และ
การทําเครื่องหมายคําตอบด้วยดินสอ HB ด้วยจํานวนข้อสอบ 30, 60, 90, 120 และ 150 ข้อ เพื่อตรวจหาร้อยละความถูกต้องของระบบในการตรวจข้อสอบ
อัตโนมัติตามขั้นตอนวิธีที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น

(ก)

(ข)

(ง)

(ค)

(จ)

ภาพที่ 7 ตัวอย่างผลการทดสอบการศึกษาการประมวลผลสัญญาณภาพดิจิตอลสําหรับการตรวจข้อสอบปรนัยอัตโนมัติ
ด้วยกระดาษคําตอบของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น
จากภาพที่ 7 แสดงตัวอย่างผลการทดสอบการศึกษาการประมวลผลสัญญาณภาพดิจิตอลสําหรับการตรวจข้อสอบปรนัยอัตโนมัติด้วย
กระดาษคําตอบของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น โดยภาพที่ 7 (ก) และภาพที่ 7 (ข) แสดงภาพกระดาษคําตอบเฉลยและภาพ
กระดาษคําตอบของนักศึกษาที่ใช้ทดสอบจํานวนข้อสอบ 30 ข้อ ตามลําดับ ภาพที่ 7 (ค) แสดงภาพการตรวจสอบเงื่อนไขการตอบ ซึ่งพบว่า หากข้อ
ใดมีการทําเครื่องหมายคําตอบมากกว่าหนึ่งคําตอบ กระดาษคําตอบเฉลยจะไม่แสดงข้อที่ถูกต้องเพื่อใช้ในการตรวจคําตอบกับกระดาษนักศึกษา ภาพ
ที่ 7 (ง) แสดงผลลัพธ์ของภาพดิจิตอลที่ผ่านกระบวนการดําเนินการทางตรรกะของภาพและภาพที่ 7 (จ) แสดงผลการตรวจข้อสอบปรนัยและ
แสดงผลคะแนนอย่างอัตโนมัติบริเวณด้านมุมบนขวาของกระดาษคําตอบของนักศึกษา
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ตารางที่ 2 ผลการทดสอบการทําเครื่องหมายคําตอบเพื่อตรวจสอบร้อยละความถูกต้อง
ลักษณะการทําเครือ่ งหมายบน
กระดาษคําตอบ

ทําเครื่องหมายคําตอบ
ด้วยปากกา

ทําเครื่องหมายคําตอบ
ด้วยดินสอ 2B

ทําเครื่องหมายคําตอบ
ด้วยดินสอ HB

คะแนนกระดาษคําตอบ
คะแนน
จํานวนข้อสอบ
ความถูกต้องจริง
30
11
60
21
90
40
120
52
150
60
30
11
60
21
90
40
120
52
150
60
30
11
60
21
90
40
120
52
150
60
ค่าเฉลี่ยร้อยละความถูกต้อง

คะแนน
ที่ระบบตรวจได้
11
21
40
52
60
11
20
38
48
57
9
19
36
45
52

ร้อยละความถูกต้อง
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
95.23
95.00
92.30
95.00
81.81
90.04
90.00
86.53
86.67
94.17

4. สรุปผลการทดสอบการทํางาน
การศึกษากระบวนการตรวจข้อสอบแบบปรนัยอัตโนมัติด้วยกระดาษคําตอบของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ที่ผู้วิจัย ศึกษาขั้นตอน
วิธีที่เ หมาะสมและสร้า งขึ้น ทดสอบนั้น สามารถตรวจข้อ สอบและแสดงผลคะแนนได้ถูก ต้อ งอย่า งอัต โนมัติแ ละรวดเร็ว โดยอาศัย โปรแกรม
SciLab ซึ่ง ผลการทดสอบจะแสดงให้เ ห็น ถึง ลัก ษณะของภาพกระดาษคํา ตอบที่ทํา เครื่องหมายคํา ตอบที่แ ตกต่างกัน ในแต่ล ะสถานการณ์ โดย
ค่า เฉลี่ย ร้อ ยละของความถูกต้อ งในการตรวจแบบทดสอบและแสดงผลคะแนนประมาณร้อ ยละ 94.17 โดยหากพิจ ารณาการทํา เครื่อ งหมาย
คําตอบด้ว ยปากกาแล้วนั้น ความถูกต้อ งของการตรวจแบบทดสอบและแสดงผลคะแนนคิด เป็น 100 เปอร์เ ซ็นต์ ซึ่ง สามารถนํา ระบบที่ผู้วิจัย
เสนอมาใช้งานในการตรวจแบบทดสอบแบบปรนัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีได้จริง
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องค์ประกอบและระดับสมรรถนะพยาบาลผู้จัดการรายกรณีโรงพยาบาลชุมชน
Components and Levels of Nurse Case Manager Competencies in Community Hospitals
อัมภา สีแดด
Ampa Seedad
สาขาการบริหารการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ต.บางแสน จ.ชลบุรี
E-mail: mu.mint@hotmail.comโทร. 0815939629

บทคัดย่อ
กลุ่มตัวอย่างได้จากการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple random sampling) จํานวน 214 คน เครื่องมือที่ใช้ประกอบด้วย แบบสอบถามระดับความ
จําเป็นและระดับความสามารถของสมรรถนะพยาบาลผู้จัดการรายกรณี ที่ผ่านการตรวจสอบเนื้อหาจากผู้ทรงคุณวุฒิ และทดสอบความเที่ ยงด้วยวิ ธี
สัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาคได้ค่าความเที่ยงเท่ากับ .96 และ .98 วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์องค์ประกอบ สกัดองค์ประกอบด้วยวิธีปัจจัยร่วม และ
หมุนแกนแบบมุมแหลม ด้วยวิธีอ๊อบลิมิน ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ด้านระดับความจําเป็นมี 6 องค์ประกอบ โดยเรียงตามลําดับตามอัตราร้อยละของความ
แปรปรวน ได้แก่ 1) สมรรถนะด้านการบริหารจัดการและผู้นํา 2) สมรรถนะด้านการสื่อสารและสัมพันธภาพ 3) สมรรถนะด้านการวิจัย 4) สมรรถนะด้านธุรกิจ
5) สมรรถนะด้านวิชาชีพ 6) สมรรถนะด้านสารสนเทศและการพัฒนางาน ส่วนด้านระดับความสามารถมี 6 องค์ประกอบ โดยเรียงลําดับ ตามอัตราร้อยละของ
ความแปรปรวน ได้แก่ 1) สมรรถนะด้านการบริหารจัดการและผู้นํา 2) สมรรถนะด้านการวิจัย 3) สมรรถนะด้านวิชาชีพ 4) สมรรถนะด้านธุรกิจ 5) สมรรถนะ
ด้านการสื่อสารและสัมพันธภาพ 6) สมรรถนะด้านสารสนเทศและการพัฒนางาน
คําสําคัญ: สมรรถนะพยาบาลผู้จัดการรายกรณี โรงพยาบาลชุมชน

Abstract
They were randomly selected by simple random sampling. Data were collected using questionnaires with Cronbach’s
Alpha reliability coefficient on components and levels of nurse case manager competencies were 0.96 and 0.98.The data were
analyzed by Common Factor Method and Oblique Rotation with Oblimin Method. The results were showed as follows: Exploratory
factor analysis yielded about necessity ranged were 6 significant components including 1) Management and leadership competency 2)
Communication and relationship competency 3) Research competency 4) Business competency 5) Professional competency 6)
Information and development competency. About ability ranged were 6 significant components including 1) Management and
leadership competency 2) Research competency 3) Professional competency 4) Business competency 5) Communication and
relationship competency 6) Information and development competency.
Keywords: Nurse case manager competencies, Community Hospitals

1. บทนํา
ประเทศไทยเป็นประเทศกําลังพัฒนาที่มีทรัพยากรจํากัด การจัดสรรทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาสุขภาพ
ของประชาชนไทยจึงมีความสําคัญอย่างมาก การมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยทําให้ประสิทธิภาพในการรักษาโรคดีขึ้น คนจึงมีอายุยืนยาวมากขึ้น และเมื่อเกิดการ
เจ็บป่วยจากวิถีชีวิตและพฤติกรรมที่มีความเสี่ยงสูงขึ้น ก่อให้เกิดโรคที่มีความรุนแรง ซับซ้อน ต้องอาศัยยาและการใช้เทคโนโลยีขั้นสูง ทําให้รายจ่ายเพื่อ
สุขภาพของประเทศไทยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว (พินิจและคณะ, 2554) ทีมการรักษาพยาบาลจึงต้องมีการปรับตัวให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ โดย
คํานึงถึงความต้องการของผู้ใช้บริการ ในเวลาเดียวกันก็ต้องควบคุมค่าใช้จ่ายให้เหมาะสม สมรรถนะ หมายถึง ทักษะ ความรู้การแก้ไขปัญหา ความละเอียด
รอบคอบ การทํางานเป็นทีมและความสามารถหรือพฤติกรรมของบุคลากรที่จําเป็นต่อการปฏิบัติงาน เพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถทํางานจนบรรลุตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของงานนั้น (อาภรณ์, 2553) นอกจากนี้สมรรถนะยังเป็นปัจจัยพื้นฐานที่สําคัญในการกําหนดแนวทางพัฒนาบุคลากรในองค์กร
(เพ็ญจันทร์และคณะ, 2553) การกําหนดหรือจัดทําสมรรถนะในการปฏิบัติงานมีหลายวิธี ไม่มีการกําหนดเป็นที่แน่นอนควรมีการพิจารณาตามความ
เหมาะสมและความจําเป็นของวิชาชีพนั้นๆ โดยกําหนดให้สอดคล้องกับความต้องการทางสังคมที่กําลังมีความเปลี่ยนแปลงไปทั้งในปัจจุบันและอนาคต ซึ่ง
ส่งผลให้เกิดความแตกต่างต่อสมรรถนะในแต่ละวิชาชีพ หรือแม้แต่ ในวิ ชาชีพเดียวกัน เมื่อมีสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ก็อาจพบว่ามี
รายละเอียดปลีกย่อยที่แตกต่างกันได้ด้าน Tonges (อ้างถึงใน จินตนา, 2546) กล่าวว่าการนํารูปแบบผู้จัดการรายกรณีมาใช้นั้น อาจก่อให้เกิดปัญหาด้าน
การปรับบทบาทของพยาบาล ซึ่งนําไปสู่ความเครียดและความไม่พึงพอใจในการปฏิบัติงานได้ Chase (1994) จึงได้แนะนําว่า ผู้จัดการรายกรณีจําเป็นต้องมี
การพัฒนาสมรรถนะที่สําคัญ ดังนั้นจึงควรมีการพัฒนาความสามารถและสมรรถนะของพยาบาลผู้จัดการรายกรณีเพื่อให้การพยาบาลมีมาตรฐาน
ตอบสนองความต้องการของสังคมและประชาชนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
เพื่อจะได้ทราบว่าสมรรถนะที่พยาบาลผู้จัดการรายกรณีโรงพยาบาลชุมชนเห็นว่าจําเป็นและต้องใช้ในการทํางาน และได้ปฏิบัติจริงนั้นมี
อะไรบ้าง และสมรรถนะใดที่อาจไม่เกี่ยวข้องกับการทํางานเพื่อเป็นแนวทางในการคัดเลือก สรรหา ผู้ที่มีความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ผู้จัดการรายกรณี
และใช้ในการพัฒนาเครื่องมือเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้จัดการรายกรณี ส่งผลต่อผู้ใช้บริการได้รับบริการอย่างปลอดภัยและมีคุณภาพจึงได้
ทําการศึกษาองค์ประกอบและระดับสมรรถนะพยาบาลผู้จัดการรายกรณี โรงพยาบาลชุมชน
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2. วิธีการศึกษา (Research Methodology)
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร พยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติหน้าที่พยาบาลผู้จัดการรายกรณีโรงพยาบาลชุมชน
กลุ่มตัวอย่างและสถานที่ศึกษา พยาบาลวิชาชีพที่ทําหน้าที่พยาบาลผู้จัดการรายกรณี 1 ปีขึ้นไป กําหนดขนาดตัวอย่างคือ 5 เท่าของ
จํานวนรายการสมรรถนะ (Gorsuch, 1983; Hair et al., 1991; Kim, 1991 อ้างถึงใน บุญใจ, 2553)ในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยใช้ขนาดกลุ่มตัวอย่างอย่าง
น้อย 200 คน ซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์พอใช้ (Comrey and Lee. 1992 อ้างถึงใน เพชรน้อย, 2548) เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างมีจํานวนจํากัด โรงพยาบาล
ชุมชนบางแห่งยังไม่มีพยาบาลวิชาชีพที่ทําหน้าที่พยาบาลผู้จัดการรายกรณี
การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลสําเร็จรูป ดังนี้
1. ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างวิเคราะห์โดยการแจกแจงความถี่และร้อยละ
2. ตัวแปรรายการสมรรถนะที่มีความสําคัญต่อระดับความจําเป็นและระดับความสามารถ เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า วิเคราะห์
โดยการหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
3. วิเคราะห์องค์ประกอบสมรรถนะพยาบาลผู้จัดการรายกรณีโรงพยาบาลชุมชน โดยวิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสํารวจ (Exploratory
factor analysis) นํามาสกัดองค์ประกอบโดยวิธีปัจจัยร่วม (Common factor method) ด้วยวิธีแกนหลัก (Principle axis factoring) วิธีการหมุนแกน
แบบมุมแหลม (Oblique rotation) ด้วยวิธีอ๊อบลิมิน (Oblimin) ผู้วิจัยพิจารณาองค์ประกอบตามเกณฑ์โดยมีค่าไอเกนมากกว่าหรือเท่ากับ 1.0 และมีตวั แปรที่
อธิบายองค์ประกอบนั้นๆ ตั้งแต่ 3 ตัวแปรขึ้นไป พิจารณาค่าน้ําหนักตัวแปร (Factor loading) ที่มีค่ามากกว่า .30 ขึ้นไป นําผลการวิเคราะห์องค์ประกอบไป
แปลผลและกําหนดชื่อองค์ประกอบให้สอดคล้องกับตัวแปรที่ได้จากการวิเคราะห์องค์ประกอบ
4. วิเคราะห์ระดับความจําเป็นและระดับความสามารถของพยาบาลผู้จัดการรายกรณี โดยการหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ตามรายด้านและรายรวม

3. ผลการศึกษาและอภิปรายผล
3.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลแบ่งเป็น 2 ตอน ตามลําดับ ดังนี้
ตอนที่ 1 ผลการศึกษาเกี่ยวกับสมรรถนะของพยาบาลผู้จัดการรายกรณี จากการทบทวนวรรณกรรมและความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ พบว่า มี
ทั้งหมด 8 ด้าน 55 รายการ ได้แก่ สมรรถนะด้านคลินิก สมรรถนะด้านสัมพันธภาพระหว่างบุคคล สมรรถนะด้านการใช้ความรู้เชิงประจักษ์ สมรรถนะด้านการ
เจรจาต่อรอง สมรรถนะด้านการบริหารทรัพยากรสุขภาพสมรรถนะด้านภาวะผู้นํา สมรรถนะด้านการจัดการดูแล
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์สมรรถนะของพยาบาลผู้จัดการรายกรณีโรงพยาบาลชุมชน จากการวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง
พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาส่วนใหญ่มีอายุช่วง 36 – 40 ปี คิดเป็นร้อยละ 26.2 เป็นเพศหญิงทั้งหมด ส่วนใหญ่สถานภาพสมรสคู่ คิดเป็นร้อยละ 73.4
ด้านวุฒิการศึกษาพบว่า การศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า คิดเป็นร้อยละ 75.2 ปัจจุบันพบว่าพยาบาลที่ทําหน้าที่พยาบาลผู้จัดการรายกรณี เป็นพยาบาล
ระดับปฏิบัติการที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นพยาบาลผู้จัดการรายกรณีมีจํานวน 99 คน คิดเป็นร้อยละ 46.3 เป็นหัวหน้าหอผู้ป่วยหรือหัวหน้าหน่วยงานที่ได้รับการ
แต่งตั้งเป็นพยาบาลผู้จัดการรายกรณีมีจํานวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ 31.8 ส่วนด้านประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่งพยาบาลผู้จัดการรายกรณีอยู่ใน
ช่วงเวลา 1 – 5 ปี มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 86.4 ผ่านการอบรมเกี่ยวกับพยาบาลผู้จัดการรายกรณีจํานวน 130 คน คิดเป็นร้อยละ 60.7
ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบสมรรถนะพยาบาลผู้จัดการรายกรณีด้านระดับความจําเป็น ค่าไอเกน ร้อยละของความแปรปรวน และร้อยละ
สะสมของความแปรปรวนในแต่ละองค์ประกอบ พบว่ามีทั้งหมด 6 องค์ประกอบ องค์ประกอบที่ 1-6 มีค่าความแปรปรวนรวมหรือค่าไอเกน (Eigenvalue)
อยู่ระหว่าง 1.20 – 28.34 ซึ่งมากกว่า 1.0 และมีจํานวนตัวแปรที่อธิบายองค์ประกอบตั้งแต่ 3 ตัวแปรขึ้นไป หลังจากสกัดองค์ประกอบโดยวิธีปัจจัยร่วม
(Common factor method) ตัวแปรทั้งหมดมีองค์ประกอบร่วม (Common factor) 6 องค์ประกอบ ประกอบไปด้วยรายการสมรรถนะ 46 รายการ ทั้งนี้
มีร้อยละสะสมของความแปรปรวนเท่ากับ 69.65 ผู้วิจัยตั้งชื่อองค์ประกอบตามคุณลักษณะของตัวแปรที่มารวมกลุ่มกัน โดยเรียงลําดับตามค่าร้อยละของ
ความแปรปรวนที่สามารถอธิบายการผันแปรของตัวแปรได้จากมากไปหาน้อย ดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 องค์ประกอบสมรรถนะระดับความจําเป็นของพยาบาลผู้จัดการรายกรณีโรงพยาบาลชุมชน ความแปรปรวนรวม
ขององค์ประกอบ ร้อยละของความแปรปรวน จํานวนตัวแปรภายใต้องค์ประกอบ และน้ําหนักตัวแปร
องค์ประกอบ
1. สมรรถนะด้านบริหารจัดการ และผู้นํา
2. สมรรถนะด้านการสือ่ สารและสัมพันธภาพ
3.สมรรถนะด้านวิจัย
4.สมรรถนะด้านธุรกิจ
5.สมรรถนะด้านวิชาชีพ
6.สมรรถนะด้านสารสนเทศ และการพัฒนางาน

ความแปรปรวนรวมของ
องค์ประกอบ
28.34
3.60
2.02
1.66
1.47
1.2

ร้อยละของความแปรปรวน
รวม
51.53
6.56
3.67
3.01
2.68
2.18

345

จํานวนตัวแปรภายใต้
องค์ประกอบ
14
7
4
6
8
7

น้ําหนักตัวแปร
.40-.79
.49-.78
.60-.68
.46-.83
.42-.79
.40-.60

การประชุมสัมมนาทางวิชาการ มทร.ตะวันออก มรภ.กลุ่มศรีอยุธยา และราชนครินทร์วิชาการและวิจัย

วันที่ 14-16 พฤษภาคม 2557

ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบสมรรถนะพยาบาลผู้จัดการรายกรณีด้านระดับความสามารถ ค่าไอเกน ร้อยละของความแปรปรวน และร้อยละสะสม
ของความแปรปรวนในแต่ละองค์ประกอบ พบว่ามีทั้งหมด 6 องค์ประกอบ องค์ประกอบที่ 1-6 มีค่าความแปรปรวนรวมหรือค่าไอเกน (Eigenvalue) อยู่ระหว่าง
1.38 - 24.89 ซึ่งมากกว่า 1.0 และมีจํานวนตัวแปรที่อธิบายองค์ประกอบตั้งแต่ 3 ตัวแปรขึ้นไป หลังจากสกัดองค์ประกอบโดยวิธีปัจจัยร่วม (Common factor
method) ตัวแปรทั้งหมดมีองค์ประกอบร่วม (Common factor) 6 องค์ประกอบ ประกอบไปด้วยรายการสมรรถนะ 41 รายการ ทั้งนี้มีร้อยละสะสมของความ
แปรปรวนเท่ากับ 62.364 ผู้วิจัยตั้งชื่อองค์ประกอบตามคุณลักษณะของตัวแปรที่มารวมกลุ่มกัน โดยเรียงลําดับตามค่าร้อยละของความแปรปรวนที่สามารถ
อธิบายการผันแปรของตัวแปรได้จากมากไปหาน้อย ดังแสดงในตารางที่ 2

ตารางที่ 2 องค์ประกอบสมรรถนะระดับความสามารถของพยาบาลผู้จัดการรายกรณีโรงพยาบาลชุมชน ความแปรปรวนรวม
ขององค์ประกอบ ร้อยละของความแปรปรวน จํานวนตัวแปรภายใต้องค์ประกอบและน้ําหนักตัวแปร
องค์ประกอบ
1. สมรรถนะด้านบริหารจัดการและผู้นํา
2. สมรรถนะด้านวิจัย
3. สมรรถนะด้านวิชาชีพ
4. สมรรถนะด้านธุรกิจ
5. สมรรถนะด้านการสือ่ สารและสัมพันธภาพ
6. สมรรถนะด้านสารสนเทศ และการพัฒนางาน

ความแปรปรวนรวมของ
องค์ประกอบ
28.34
2.71
2.32
1.53
1.45
1.38

ร้อยละของความแปรปรวนรวม

จํานวนตัวแปรภายใต้องค์ประกอบ

น้ําหนักตัวแปร

45.26
4.92
4.22
2.78
2.64
2.51

10
4
9
7
4
7

.42-.62
.62-.74
.40-.84
.41-.78
.47-.70
.41-.73

3.2 อภิปรายผลการวิจัย
สมรรถนะด้านการวิจัย พบว่า การดูแลผู้ป่วยของพยาบาลผู้จัดการรายกรณีในปัจจุบันนี้ งานวิจัยนับว่ามีความสําคัญยิ่งในการนํามาปรับใช้ในการ
วางแผนดูแลผู้ป่วยซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ ธมนพัชร์ (2553) ที่พบว่ามีการสนับสนุนให้มีการนํางานวิจัยมาใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์ของผู้ป่วย
นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับการศึกษาของ Harrison (2005) ที่พบว่า พยาบาลผู้จัดการรายกรณีต้องมีสมรรถนะด้าน การใช้ผลงานวิจัยและหลักฐานเชิงประจักษ์
การใช้ทฤษฎีการเรียนการสอนและ การบริหารจัดการทางการพยาบาลมาใช้ในงาน ดังนั้นพยาบาลผู้จัดการรายกรณีจําเป็นต้องมีการทําวิจัยอย่างต่อเนื่องเพื่อ
นํามาพัฒนาการดูแลรักษาผู้ป่วยให้ได้ประโยชน์สูงสุด
สมรรถนะด้านวิชาชีพ พยาบาลผู้จัดการรายกรณีต้องดูแลตั้งแต่ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลจนกระทั่งจําหน่าย เริ่มตั้งแต่การประเมิน
สภาพปัญหา และความต้องการเพื่อนํามาวินิจฉัยปัญหา และนํามาวางแผนในการดูแลผู้ป่วยอย่างเหมาะสม (Lenburg, 2005) ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ
Harrison (2005) พบว่าพยาบาลผู้จัดการรายกรณีจําเป็นต้องมีสมรรถนะด้านการใช้มาตรฐานทางการพยาบาล และสามารถจัดลําดับความสําคัญของปัญหาได้
เป็นการแสดงให้เห็นถึงความจําเป็นของการมีความรู้ในการปฏิบัติการพยาบาล และมีการพัฒนาความรู้ด้านวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะช่วยให้พยาบาล
ผู้จัดการรายกรณีมีการปรับปรุงคุณภาพในการดูแลผู้ป่วย
สมรรถนะด้านธุรกิจ จากการที่พยาบาลผู้จัดการรายกรณีได้รับมอบหมายความรับผิดชอบในเรื่องการควบคุมค่าใช้จ่าย และลดระยะเวลาในการ
นอนโรงพยาบาล จึงจําเป็นที่พยาบาลผู้จัดการรายกรณีต้องมีความรู้เชิงธุรกิจ เนื่องจากสมรรถนะในด้านนี้ทําให้ลดค่าใช้จ่ายในการดูแลผู้ป่วยโดยที่ไม่ได้ลด
คุณภาพในการดูแลผู้ป่วย และลดความซ้ําซ้อนในการปฏิบัติงาน เกิดความต่อเนื่องในการดูแลผู้ป่วย ส่งผลให้ลดระยะเวลาการนอนโรงพยาบาลลดการกลับเข้า
มารักษาในโรงพยาบาลและควบคุมค่าใช้จ่ายได้ (จินตนาและคณะ, 2546) และสอดคล้องกับการศึกษาของ Harrison (2005) พบว่าพยาบาลผู้จัดการรายกรณี
ต้องมีสมรรถนะด้านการตรวจสอบติดตามทางการเงิน (Financial resource monitoring) การจัดการงบประมาณ (Budget forecasting)
สมรรถนะด้านการสื่ อสารและสั มพั นธภาพ พยาบาลผู้ จั ดการรายกรณี จํ าเป็ นอย่ างยิ่ งในการแสดงออกถึงการพั ฒนาตนเองเพื่ อการสร้าง
สัมพันธภาพ สร้างแรงจูงใจในการทํางานพยาบาลผู้จัดการรายกรณีจําเป็นต้องมีการติดต่อสื่อสารที่ดีกับผู้ป่วยเพื่อเป็นกุญแจสําคัญที่จะนําไปสู่การบริการ
สุขภาพที่มีคุณภาพทั้งนี้เนื่องจากการมีสัมพันธภาพและการสื่อสารที่ดีนั้นมีความจําเป็นอย่างยิ่งในการทํางานของพยาบาลผู้จัดการรายกรณีให้ลุล่วงไปได้ดว้ ยดี
การเกิดสัมพันธภาพที่ดีต่อกันทําให้ไม่เป็นอุปสรรคการทํางานกับผู้ร่วมทีมสามารถสร้างเครือข่ายและแสวงหาแหล่งประโยชน์ต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก
โรงพยาบาลทําให้สามารถปฏิบัติหน้าที่บรรลุเป้าหมายได้เพราะในการปฏิบัติหน้าที่ของพยาบาลผู้จัดการผู้ป่วยรายกรณีนั้นต้องทําหน้าที่เป็นตัวกลางในการ
ประสานงานกับผู้ป่วยและญาติบุคลากรในทีมสุขภาพรวมถึงบุคคลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการดูแลอยู่ตลอดเวลาสอดคล้องกับการศึกษา Chase (2010)
ที่พบว่าพยาบาลผู้จัดการรายกรณีควรมีการสื่อสารและมีกลยุทธ์การเป็นที่ปรึกษาที่มีประสิทธิภาพ
สมรรถนะด้านสารสนเทศและการพัฒนางานสมรรถนะด้านสารสนเทศเป็นการแสดงออกด้านการจัดการกับข้อมูลของพยาบาลผู้จัดการรายกรณี
ในการวางแผนดูแลผู้ป่ วยที่อยู่ในความรับผิดชอบ ทําให้สามารถวิเคราะห์ข้อมูลผู้ป่วยได้ รวดเร็ว และนํามาปรั บปรุ งแนวทางการดูแลผู้ป่วยได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งนี้พยาบาลผู้จัดการรายกรณีควรมีสมรรถนะด้านระบบงานสารสนเทศ (Harrison, 2005) ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของนริศรา (2552)
ที่พบว่าการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาพัฒนาระบบการเก็บรวบรวมข้อมูล และบันทึกทางการพยาบาลสามารถลดเวลาการจัดเก็บเอกสาร รวมทั้งการพัฒนา
ระบบสารสนเทศทางการพยาบาลให้เป็นข้อมูลมาตรฐานด้วยการใช้ภาษาสากลในการวินิจฉัย ซึ่งสามารถสะท้อนกิจกรรมการพยาบาลรวมทั้งมีระบบการเตือน
เมื่อมีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้น ส่วนสมรรถนะด้านการพัฒนางานแสดงถึงความสามารถของพยาบาลผู้จัดการรายกรณีในการพัฒนาคุณภาพของงานเพื่อความ
ปลอดภัย ลดความเสี่ยงของผู้ป่วยในความดูแล และเกิดผลลัพธ์ที่ดีในการดูแลรักษา เกิดนวัตกรรมใหม่ๆ ที่นํามาใช้ในการรักษาพยาบาลผู้ป่วย เพื่อลด
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ภาวะแทรกซ้อน และความเสี่ยงต่างๆ เพราะการทํางานด้านสารสนเทศ สามารถนํามาสร้างฐานข้อมูลเกี่ยวกับผู้ป่วยเฉพาะกลุ่มหรือเฉพาะโรคที่รับผิดชอบเพื่อ
ใช้ประโยชน์ในการควบคุมคุณภาพได้ (สภาการพยาบาล, 2553)
ระดับสมรรถนะของพยาบาลผู้จัดการรายกรณีตามความจําเป็น โดยรวมอยู่ในระดับสูงมาก เมื่อจําแนกเป็นรายด้านพบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับสูง
มากทุกด้าน โดยด้านวิชาชีพมีค่ามากที่สุดรองลงมาคือด้านการสื่อสารและการพัฒนางานพบว่าสมรรถนะด้านวิชาชีพ เป็นสมรรถนะหลักที่ต้องใช้ความรู้
ทักษะที่จําเป็นพื้นฐานในการวางแผนการดูแล การปฏิบัติการพยาบาล และการประเมินผล (Fey and Miltner, 2000 อ้างถึงใน ธมนพัชร์, 2553)
ระดับสมรรถนะของพยาบาลผู้จัดการรายกรณีตามความสามารถโดยรวมอยู่ในระดับสูงเมื่อจําแนกเป็นรายด้านพบว่า มีค่าเฉลีย่ อยูใ่ นระดับสูงเกือบ
ทุกด้าน โดย ด้านการสื่อสารและสัมพันธภาพมีค่ามากสุด รองลงมาคือ ด้านวิชาชีพ จากผลการวิจัยพบว่าด้านที่น้อยที่สุดคือการวิจัย แสดงให้เห็นว่าพยาบาล
ส่วนใหญ่ไม่นําผลงานวิจัยมาใช้ เนื่องจากมีปัญหาในการค้นหาเอกสารที่เกี่ยวข้อง (วัชรีย์และคณะ, 2549) และหน้าที่ส่วนใหญ่ของพยาบาลผู้จัดการรายกรณี
มุ่งไปที่ผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางทําให้เกิดผลกระทบกับการสร้างสรรค์งานวิจยั

4. สรุปผล
ผลการศึกษาองค์ประกอบและระดับสมรรถนะพยาบาลผู้จัดการรายกรณีโรงพยาบาลชุมชน พบว่าสมรรถนะด้านความจําเป็นและความสามารถ
จําแนกได้ 6 องค์ประกอบซึ่งสมรรถนะของพยาบาลผู้จัดการรายกรณีนั้น มีความสําคัญต่อการปฏิบัติหน้าที่ ดังนั้นการพัฒนาสมรรถนะของพยาบาลผู้จัดการ
รายกรณีในการปฏิบัติงาน เพื่อให้มีความรู้ความสามารถ มีทักษะต่างๆ ที่จําเป็น และเป็นการเพิ่มความสามารถในการดูแลผู้ป่วย อันจะทําให้เกิดความสําเร็จ
ในการทํางาน มีการพัฒนาตนเองเมื่อทราบข้อบกพร่องต่างๆ สามารถให้การพยาบาลผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังลดระยะเวลาในการนอน
โรงพยาบาล รวมทั้งลดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลผู้ป่วย แต่ผู้ป่วยยังคงได้รับการรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพ
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การเปรียบเทียบความดันโลหิตและชีพจรของผู้มารับบริการภายหลังการอบสมุนไพรด้วยตู้อบสมุนไพร
Comparison of Blood Pressure and Pulse of Clients after Treatment
with Herbal Steaming in the Herbal Steam Sauna
อายูรา หะยีเจ๊ะสนิ ปพิชญา ตรีโกศล และ วินัย สยอวรรณ
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บทคัดย่อ
เครื่องมือที่ใช้ ประกอบด้วย เครื่องวัดความดันโลหิต ที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพ แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไป และแบบบันทึกข้อมูลความ
ดันโลหิตและชีพจร ซึ่งได้ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือโดยผู้ทรงคุณวุฒิ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่า
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ใช้สถิติทดสอบค่า Pair Sample T-testและเปรียบเทียบปัจจัยความแตกต่างของผู้มารับบริการการอบสมุนไพรด้วย
ตู้อบสมุนไพรระหว่างเพศอายุ โดยการทดสอบค่าT-test Independentผลการศึกษาพบว่าเมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างความดันโลหิตและชีพจรของผู้มารับ
บริการ ก่อนและหลังการอบสมุนไพรด้วยตู้อบสมุนไพรพบว่าค่าความดันโลหิต Systolic และชีพจร ทั้งเพศชายและเพศหญิงมีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แต่ค่าความดันโลหิต Diastolic ของเพศหญิงไม่พบความแตกต่างเมื่อเปรียบเทียบความดันโลหิตและชีพจรของผู้มารับบริการ
หลังการอบสมุนไพรด้วยตู้อบสมุนไพรระหว่างเพศชายและหญิง พบว่าความดันโลหิต Diastolicเพศชายและหญิงมีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05
คําสําคัญ: การอบสมุนไพร ความดันโลหิต ชีพจร

Abstract
The tools used in this study are a calibrated Sphygmomano meter, a general information questionnaire that was validated by
knowledgeable people, blood pressure and pulse recording forms. Data was collected by the researcher using percentage, mean and
standard deviation as statistical analysis. Pair sample t-test was applied to compare difference in pre-test value; while gender and age
comparison used t-test independent.The results revealed that there was a significant difference in systolic blood pressure and pulse in
both genders at the 0.05 levels but diastolic blood pressure showed no difference between male and females when comparing blood
pressure and pulse before receiving the Thai herbal steam practice. However, when you compare the participants after receiving the
Thai herbal steam practice there is a significant difference between males and females in diastolic blood pressure at the 0.05 level.
Keywords: Herbal steam practice, Blood pressure, Pulse

1. บทนํา
ปัจจุบันการอบสมุนไพรเป็นที่นิยมสําหรับคนที่สนใจการดูแลสุขภาพด้วยการแพทย์แผนไทย มักใช้กับบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อและสตรี
หลังคลอด ซึ่งจะช่วยให้กระปรี้กระเปร่า กล้ามเนื้อคลายตัวได้ดี ระบบทางเดินหายใจโล่งขึ้น และการอบสมุนไพรที่ร้อนและทําให้เหงื่อออกนั้น ก็เป็นการขับ
สารพิษออกมาทางเหงื่อด้วย และ จุดสําคัญที่สุดของการอบสมุนไพรคือต้องเป็นไปอย่างถูกวิธี เพื่อความปลอดภัยและได้ผลด้านการบําบัดรักษาอาการต่างๆ
ทุกวันนี้บรรดาคนรักสุขภาพทั้งหลายต่างใส่ใจและสนใจศาสตร์การแพทย์ทางเลือกมากขึ้น การอบสมุนไพรก็เป็นอย่างหนึ่งที่อยู่ในความนิยม ปัจจุบันซาวน่า
สปา โรงแรม โรงพยาบาล แม้กระทั่งสถานบริการการออกกําลังกายหลายแห่งก็เปิดบริการอบสมุนไพร จากความนิยมที่การอบสมุนไพรเริ่มมีคนรู้จักและหันมา
ให้ความสนใจอยู่ในขณะนี้ ได้ทําให้การอบแพร่ขยายไปสู่ในกลุ่มผู้สนใจทางด้านสุขภาพ ทั้งในเรื่องความงามและนําไปใช้ในการขจัดความปวดเมื่อยล้าและการ
ขยายออกไปพบเห็นได้ทั้งตามสถานบริการต่างๆ เช่นโรงแรมที่มีเปิดบริการต่างๆ การอบสมุนไพรเป็นการใช้ไอน้ํา และความร้อนพาตัวยาและน้าํ มันหอมระเหย
จากสมุนไพรไปสัมผัสผิวหนัง โดยทําให้ผิวหนังขยายตัว ตัวยาจากสมุนไพรจะแทรกซึมผ่านผิวหนัง และเยื่อบุเข้าสู่ร่างกาย รวมทั้งผ่านเข้าทางลมหายใจที่สูด
เข้าไปด้วย ทําให้ตัวยาสามารถออกฤทธิ์ได้ทั่วตัวในเวลาอันรวดเร็ว มีผลต่อหลายระบบในร่างกาย ระบบหัวใจและหลอดเลือด จะทําให้อุณหภูมิร่างกายสูงขึ้น
และการไหลเวียนเลือดดีขึ้น (กมลาภรณ์และคณะ,2540) ประมาณการได้ว่าหากอบไอน้ํา 15-20 นาที เทียบเท่ากับการเดินเร็ว 1-2 ชั่วโมง จะกําจัดของเสีย
ร้อยละ 30 ของของเสียทั้งหมดที่ร่างกายขับออกมา จากผู้ป่วยที่นิยมและสนใจในการอบสมุนไพร การอบสมุนไพร เป็นทางเลือกในการดูแลสุขภาพวิธีหนึ่งที่
น่าสนใจ และเริ่มที่จะแพร่เข้าสู่ระบบบริการไปพร้อมกับการนวดและการประคบสมุนไพร เพื่อตอบโจทย์ความนิยมในส่วนนี้ ทว่าการอบสมุนไพรที่ถูกต้องก็
เป็นสิ่งจําเป็นที่ควรคํานึงเพราะเป็นเรื่องของสุขภาพและความปลอดภัยโดยตรง จากการศึกษาผลกระทบของการอบไอน้ําสมุนไพรที่มีต่อร่างกายได้แก่ อัตรา
ชีพจร การหายใจ ความดันเลือด มีอัตราเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจากเดิม (บุญเรืองและคณะ, 2538) จากการให้บริการการแพทย์แผนไทยในโรงพยาบาลส่งเริมสุขภาพ
ตําบลคลองฉนวน พบว่ามีผู้มารับบริการทีเข้ารับบริการอบสมุนไพรมีอาการ อ่อนเพลีย และหน้ามืด หลังจากการอบสมุนไพร ดังนั้นผู้ศึกษาได้ทําการศึกษา
บันทึกการเปลี่ยนแปลงความดันโลหิตและชีพจรก่อนและหลังอบสมุนไพร เพื่อเปรียบเทียบความดันโลหิตและชีพจรของผู้มารับบริการก่อนและหลังการเข้า
ตู้อบสมุนไพรด้วยตู้อบสมุนไพร เพื่อคํานึงถึงอันตรายและเพื่อให้ผู้มารับบริการเกิดความปลอดภัย……………………………
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2. วิธีการศึกษา
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ ผู้มารับบริการที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลคลองฉนวน อําเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ทั้งเพศชายและ
เพศหญิง จํานวน 60 คนโดยคัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) ตามคุณสมบัติ ดังนี้
1. เป็นผู้ที่มีค่าความดันโลหิตปกติ Systolic ไม่เกิน 120 ค่า Diastolic ไม่เกิน80 มิลิเมตรปรอท (คู่มือแนวทางเวชปฏิบัติงานเครือข่ายบริการสุขภาพ
อําเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี)
2. มีข้อห้าม ข้อควรระวัง ตามแนวทางเวชปฏิบัติการแพทย์แผนไทยเกี่ยวกับการอบสมุนไพร
3. สามารถปฏิบัติตามข้อตกลงของการเข้าร่วมการทดลองได้

3. ผลการศึกษา…..…
3.1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง……
ตารางที่ 1 จํานวนและร้อยละข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง (n=60)
ข้อมูลส่วนบุคคล
ชาย
หญิง
รวม
น้ําหนัก BMI เกินกว่าเกณฑ์
น้ําหนัก BMI ปกติ
น้ําหนัก BMI ต่ํากว่าเกณฑ์

เพศ

น้ําหนัก

จํานวน(คน) (n = 60)
30
30
60
29
26
5

ร้อยละ
50.00
50.00
100
48.33
43.33
08.34

จากตารางที่ 1 พบว่าผู้สูงอายุกลุ่มทดลองเป็นเพศหญิง จํานวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 50 เพศชาย จํานวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 50ค่าเฉลี่ย
ดัชนีมวลกายของผู้มารับบริการการอบสมุนไพร ดัชนีมวลกายเกินกว่าเกณฑ์ จํานวน 29 คนคิดเป็นร้อยละ 48.33เปอร์เซ็นต์ ดัชนีมวลกายปกติตามเกณฑ์
จํานวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 43.33 เปอร์เซ็นต์ ดัชนีมวลกายต่ํากว่าเกณฑ์ จํานวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 08.34เปอร์เซ็นต์………

3.2 ผลของความดันโลหิตและชีพจรก่อนและหลังของผู้มารับบริการการอบสมุนไพรด้วยตู้อบสมุนไพร
ตารางที่ 2 ค่าผลค่าความดันโลหิต Systolic, Diastolic และชีพจร ก่อนและหลังของผู้มารับบริการ การอบสมุนไพร
ด้วยตู้อบสมุนไพร (n=60)
ค่าความดันโลหิต Systolic (mmHg)
ก่อนการอบสมุนไพร
หลังการอบสมุนไพร
ค่าเฉลี่ย
ค่าเฉลี่ย
(Χ)
(Χ)
120.10
126.96*
118.66
122.23*

เพศ
ชาย
หญิง

ค่าความดันโลหิต Diastolic (mmHg)
ก่อนการอบสมุนไพร
หลังการอบสมุนไพร
ค่าเฉลี่ย
ค่าเฉลี่ย
(Χ)
(Χ)
74.50
81.76
72.33
71.63

ค่าชีพจร (ครั้ง/นาที)
ก่อนการอบสมุนไพร
หลังการอบสมุนไพร
ค่าเฉลี่ย
ค่าเฉลี่ย
(Χ)
(Χ)
77.53
88.23*
78.00
93.06*

จากตารางที่ 2 พบว่าค่าเฉลี่ยค่าความดันโลหิต Systolic ของเพศชายและเพศหญิงก่อนและหลังการอบสมุนไพร เพศชายก่อนอบสมุนไพร
มีค่าความดันโลหิต Systolic เฉลี่ย = 120.10 หลังการอบสมุนไพร มีค่าเฉลี่ย = 126.96 สําหรับเพศหญิงก่อนอบสมุนไพร มีค่าความดันโลหิต Systolic เฉลี่ย
= 118.66 หลังการอบสมุนไพร มีค่าเฉลี่ย = 122.23 เมื่อเปรียบเทียบความดันโลหิต Systolic เพศชายและเพศหญิงก่อนและหลังการอบสมุนไพรมีความ
แตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ค่าเฉลี่ยค่าความดันโลหิต Diastolic ของเพศชายและเพศหญิง ก่อนและหลังการอบสมุนไพรเพศชาย
ก่อนอบสมุนไพร มีค่าความดันโลหิต Diastolic เฉลี่ย = 74.50 หลังการอบสมุนไพร มีค่าเฉลี่ย = 81.76 สําหรับเพศหญิงก่อนอบสมุนไพร มีค่าความ
ดันโลหิต Diastolic เฉลี่ย = 72.33 หลังการอบสมุนไพร มีค่าเฉลี่ย = 71.63 เมื่อเปรียบเทียบความดันโลหิต Diastolic เพศชายและเพศหญิงก่อนและ
หลังการอบสมุนไพรมีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ค่าเฉลี่ยชีพจรของเพศชายและเพศหญิง ก่อนและหลังการอบสมุนไพร
ก่อนและหลังการอบสมุนไพร เพศชายมีค่าชีพจร เฉลี่ย = 77.53 ค่าเฉลี่ยชีพจรหลังการอบสมุนไพรมีค่าเฉลี่ย = 88.23 สําหรับเพศหญิงก่อนอบ
สมุนไพร มีค่าชีพจร เฉลี่ย = 78.00 ค่าเฉลี่ยชีพจร หลังการอบสมุนไพรมีค่าเฉลี่ย = 93.06 เมื่อเปรียบเทียบชีพจร เพศชายและเพศหญิงก่อนและ
หลังการอบสมุนไพรมีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

3.3 ผลของความดันโลหิตและชีพจรก่อนและหลังของผู้มารับบริการการอบสมุนไพรด้วยตู้อบสมุนไพรจําแนกตามเพศ
ตารางที่ 3 เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างเพศกับการเปลี่ยนแปลงความดันโลหิต systolic ก่อนและหลังการอบสมุนไพร (n = 60)
เพศ
ชาย
หญิง
*P-value <0.05

ความดันโลหิต Systolic
ก่อนการอบสมุนไพร (mmHg)
120.10
118.66

ความดันโลหิต Systolic หลังการอบ
สมุนไพร (mmHg)
126.96
122.23
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ความแตกต่าง
6.86
3.57

(t)

(p-value)

0.944

0.349
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จากตารางที่ 3 พบว่าผลการอบสมุนไพรด้วยตู้อบสมุนไพร ก่อนและหลังการอบสมุนไพร ค่าความดันโลหิต Systolic ของเพศชายและเพศหญิง
ก่อนและหลังการอบสมุนไพร เพศชายก่อนการอบสมุนไพร มีค่าความดันโลหิต Systolic เฉลี่ย = 120.10 และค่าเฉลี่ยความดันโลหิต Systolic หลังการอบ
สมุนไพร มีค่าเฉลี่ย = 126.96 ส่วนเพศหญิงก่อนการอบสมุนไพร มีค่าความดันโลหิต Systolic เฉลี่ย = 118.66 และค่าเฉลี่ย ความดันโลหิต Systolic
หลังการอบสมุนไพร มีค่าเฉลี่ย = 122.23 เมื่อเปรียบเทียบความดันโลหิต Systolic เพศหญิงก่อนและหลังการอบสมุนไพร ไม่มีความแตกต่างกัน อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แสดงว่า เพศชายและหญิงไม่มีความแตกต่างกันของความดันโลหิต Systolic ก่อนและหลังการอบสมุนไพร

ตารางที่ 4 เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างเพศกับการเปลี่ยนแปลงความดันโลหิต diastolic ก่อนและหลังการอบสมุนไพร (n = 60)
เพศ
ชาย
หญิง
*P-value < 0.05

ความดันโลหิต diastolic
ก่อนการอบสมุนไพร (mmHg)
74.50
72.33

ความดันโลหิต diastolic
หลังการอบสมุนไพร (mmHg)
81.76
71.63

ความแตกต่าง

(t)

(p-value)

7.26
- 0.70

3.328

0.002*

จากตารางที่ 4 พบว่าผลการอบสมุนไพรด้วยตู้อบสมุนไพร ก่อนและหลังการอบสมุนไพร ค่าความดันโลหิต Diastolic ของเพศชายและเพศ
หญิง ก่อนและหลังการอบสมุนไพร เพศชายก่อนการอบสมุนไพร มีค่าความดันโลหิต Diastolic เฉลี่ย = 74.50 และค่าเฉลี่ย ความดันโลหิต Diastolic
หลังการอบสมุนไพร มีค่าเฉลี่ย = 81.76 ส่วนเพศหญิงก่อนการอบสมุนไพร มีค่าความดันโลหิต Diastolic เฉลี่ย = 72.33 และค่าเฉลี่ย ความดันโลหิต
Diastolic หลังการอบสมุนไพร มีค่าเฉลี่ย = 71.63 เมื่อเปรียบเทียบความดันโลหิต Diastolic เพศหญิงก่อนและหลังการอบสมุนไพรมีความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แสดงว่า เพศชายและหญิงมีความแตกต่างกันของความดันโลหิต Diastolic ก่อนและหลังการอบสมุนไพร

ตารางที่ 5 เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างเพศกับการเปลี่ยนแปลงชีพจรก่อนและหลังการอบสมุนไพร (n = 60)
เพศ
ชาย
หญิง
*P-value < 0.05

ชีพจรก่อนการอบสมุนไพร
(ครั้ง/นาที)
77.53
78.00

ชีพจรหลังการอบสมุนไพร
(ครั้ง/นาที)
88.23
93.06

ความแตกต่าง

(t)

(P-value)

10.70
15.60

0.129

0.212

จากตารางที่ 5พบว่าผลการอบสมุนไพรด้วยตู้อบสมุนไพร ก่อนและหลังการอบสมุนไพร ค่าชีพจร ของเพศชาย เพศหญิง ก่อนและหลังการอบ
สมุนไพร เพศชายก่อนการอบสมุนไพร มีค่าชีพจร เฉลี่ย = 77.53 และค่าเฉลี่ยชีพจร หลังการอบสมุนไพร มีค่าเฉลี่ย = 88.23 ส่วนเพศหญิงก่อนการอบ
สมุนไพร มีค่าชีพจร เฉลี่ย = 78.00 และค่าเฉลี่ยชีพจร หลังการอบสมุนไพร มีค่าเฉลี่ย = 93.06 เมื่อเปรียบเทียบชีพจร เพศชายและหญิงก่อนและหลังการอบ
สมุนไพรไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แสดงว่า เพศชายและหญิงไม่มีความแตกต่างกันของชีพจรก่อนและหลังการอบสมุนไพร

4. สรุปผล
จากการศึกษาพบว่าผู้สูงอายุกลุ่มทดลองเป็นเพศหญิง จํานวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 50 เพศชาย จํานวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 50 ค่าเฉลีย่ ดัชนี
มวลกายของผู้มารับบริการการอบสมุนไพร ดัชนีมวลกายเกินกว่าเกณฑ์ จํานวน 29 คนคิดเป็นร้อยละ 48.33 เปอร์เซ็นต์ ดัชนีมวลกายปกติตามเกณฑ์จํานวน
26 คน คิดเป็นร้อยละ 43.33 เปอร์เซ็นต์ ดัชนีมวลกายต่ํากว่าเกณฑ์ จํานวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 8.34 เปอร์เซ็นต์
ผลการอบสมุนไพรจากกลุ่มตัวอย่างที่เข้าอบสมุนไพรด้วยตู้อบสมุนไพรเมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างความดันโลหิต ค่าความดันโลหิต Systolic
ก่อนและหลังของผู้มารับบริการการอบสมุนไพรด้วยตู้อบสมุนไพรของเพศชายและเพศหญิง พบว่าก่อนและหลังการอบสมุนไพรมีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ผลการอบสมุนไพรจากกลุ่มตัวอย่างที่เข้าอบสมุนไพรด้วยตู้อบสมุนไพรเมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างความดันโลหิต Diastolic ก่อนและหลัง
ของผู้มารับบริการการอบสมุนไพรด้วยตู้อบสมุนไพร พบว่าค่าเฉลี่ยค่าความดันโลหิต Diastolic ของเพศชายและเพศหญิง ก่อนและหลังการอบสมุนไพร
พบว่าเพศชาย ค่าความดันโลหิต Diastolic ก่อนและหลังการอบสมุนไพรมีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนเพศหญิง ค่าความดัน
โลหิต Diastolic ก่อนและหลังการอบสมุนไพรไม่มีความแตกต่าง อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ผลการอบสมุนไพรจากกลุ่มตัวอย่างที่เข้าอบสมุนไพรด้วยตู้อบสมุนไพรเมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าชีพจรก่อนและหลังของผู้มารับบริการ
การอบสมุนไพรด้วยตู้อบสมุนไพรพบว่าค่าเฉลี่ยค่าชีพจร ของเพศชายและเพศหญิง ก่อนและหลังการอบสมุนไพรมีความแตกต่าง อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05
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บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการเปลี่ยนสีฟันหลังฟอกสีฟันทางคลินิกเมื่อฟอกสีฟันด้วยระบบฟอกสีฟันที่กระตุ้นด้วยแสงแอลอีดี วิธีการศึกษาได้
คัดเลือกผู้ร่วมวิจัยสําหรับการฟอกสีฟันจํานวน 40 ราย อายุ 18-32 ปี โดยวิธีการเลือกสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) ทําการฟอกสีฟันทั้ง
ปาก และบันทึกสีบริเวณฟันเขี้ยวบนขวา บันทึกผลเป็นเฉดสีฟันตามแถบวัดสีวีต้าคลาสสิกและจากเครื่องวัดสีฟันวีต้าอีซี่เฉด แอดวานซ์ ทั้งสีฟันก่อนฟอกสีฟัน
หลังฟอกสีฟันทันที ในการประเมินผลการเปลี่ยนสีฟันตามแถบวัดสีวีต้าคลาสสิก บันทึกผลเป็นการเปลี่ยนแปลงของเฉดสี ประเมินโดยทันตแพทย์ 2 ท่าน
(kappa = 0.704) ส่วนการประเมินผลการเปลี่ยนสีฟันจากเครื่องวัดสีฟันวีต้าอีซี่เฉด แอดวานซ์บันทึกผลเป็น ค่าความสว่าง (L) ค่าสีในทิศทางแดงเขียว (a) ค่า
สีในทิศทางเหลืองน้ําเงิน (b) และค่าผลรวมความต่างของสี (∆E) ผลการศึกษาพบว่า ในการประเมินผลการเปลี่ยนสีฟันตามแถบวัดสีวีต้าคลาสสิก พบว่าหลัง
ฟอกสีฟันทันทีมีค่าผลรวมการเปลี่ยนแปลงของเฉดสีเฉลี่ยเท่ากับ 7.55 (3.08) ส่วนการประเมินผลการเปลี่ยนสีฟันจากเครื่องวัดสีฟันวีต้าอีซี่เฉด แอดวานซ์
พบว่า หลังฟอกสีฟันทันทีมีค่าความสว่างเฉลี่ย 81.54 ±2.16 และค่าความแตกต่างของสีเฉลี่ยหลังฟอกสีฟันทันที เท่ากับ 8.24(3.42) เมื่อหาความสัมพันธ์ของ
ค่าผลรวมความต่างของสีเฉลี่ยหลังฟอกสีฟันทันที จากผลการศึกษาสรุปได้ว่าการเปลี่ยนสีฟันหลังฟอกสีฟันทางคลินิกเมื่อฟอกสีฟันด้วยระบบฟอกสีฟันที่
กระตุ้นด้วยแสงแอลอีดีพบว่าทําให้ฟันขาวขึ้น สว่างขึ้น ในระดับที่ไม่เท่ากันทุกคน
คําสําคัญ: การฟอกสีฟัน ระบบสีซี ไอ อี ระบบการฟอกสีฟันด้วยแสงแอลอีดี ค่าความแตกต่างของสี

Abstract
The purpose of this study was to investigate the whitening efficacy of tooth change after bleaching by light-activated
bleaching system (LED). Methodology: In this research forty subjects whose age ranged between 18-32 years old, qualified by purposive
sampling each subjects treated from upper and lower right first premolar to left first premolar, with light-activated bleaching
system(LED). The upper right canine was recorded by VitaClassic shade guide, tooth color equal to or darker than A3 measuring by
VitaEasyshade (Vident, USA), recorded before treatment, after active treatment. Color measurement by two evaluators (kappa = 0.704).
The colorimeter data was recored L*, a*, b*, (∆E) and the VITA shade system was recorded shade change. Result: The average total
tooth color difference after treatment was 8.29(3.42). The mean shade change after active treatment was 7.55(3.09), 7.85(2.89).
Conclusion: Tooth bleaching with LED-activated bleaching system developed tooth color whitening, total color difference
approximately 8.29-11.18 and difference color shade change for each subjects.
Keywords: Bleaching, C.I.E. lab, Color system, Light-activated bleaching system, Total color difference (∆E)

1. บทนํา
การประเมินประสิทธิผลในการฟอกสีฟัน คือ การประเมินการเปลี่ยนแปลงสีฟันที่ขาวขึ้น การประเมินสีฟันที่เปลี่ยนแปลงจะประเมินก่อนฟอกสี
ฟันและหลังฟอกสีฟัน วิธีการประเมินสีฟันมีหลายวิธี เช่น การวัดสีฟันด้วยตา หรือ วัดด้วยเครื่องมือวัดสีฟันแบบดิจิตอล ซึ่งทันตแพทย์และผู้เข้ารับการรักษา
สามารถรับรู้สีฟันที่เปลี่ยนแปลงในเบื้องต้นด้วยสายตา (Tin-Oo, et al., 2011) การฟอกสีฟันจะทําให้ฟันขาวขึ้นแต่ในระดับที่ไม่เท่ากันทุกคน แนวทางในการ
รักษาโดยทั่วไปทันตแพทย์จะวัดสีฟันเป็นเฉดความขาวของสีฟันก่อนเริ่มทําการฟอกสีฟันเพื่อเป็นข้อมูลตั้งต้น จากนั้นจะอธิบายกับผู้เข้ารับการรักษาใน
ประเด็นต่างๆ ได้แก่ ระบบที่ใช้ในการฟอกสีฟัน น้ํายาที่ใช้ ขั้นตอนการทํา ระยะเวลาที่ใช้ ผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นหลังรับการรักษา ทันตแพทย์มักจะให้ขอ้ มูล
แก่ผู้เข้ารับการรักษาเพียงว่าส่วนใหญ่จะขาวขึ้นประมาณ 3-4 ขั้นของแถบวัดสีฟัน (Kihn, 2007) การรักษาอาจมีข้อสงสัยบางประการในเรื่องของระดับสีฟันที่
ขาวขึ้น ส่งผลให้ผู้เข้ารับการรักษามีความคาดหวังสูงอาจเป็นต้นเหตุของการร้องเรียนเนื่องจากสีฟันหลังฟอกสีฟันได้ไม่ตรงตามความคาดหวัง
การศึกษาการเปลี่ยนสีฟันหลังฟอกสีฟันทางคลินิกพบว่ามีน้อยมากในแถบทวีปเอเชียโดยเฉพาะในประเทศไทย ข้อมูลที่ทันตแพทย์ได้แนะนําแก่ผู้
เข้ารับการรักษามาจากข้อมูลจากต่างประเทศแทบทั้งสิ้นซึ่งความเข้มของสีฟันมีความแตกต่างกันกับคนเอเชียดังนั้นจึงเป็นการดีหากมีการศึกษาการเปลี่ยนสี
ฟันหลังฟอกสีฟันทางคลินิกในคนไทยเมื่อฟอกสีฟัน ในการศึกษานี้ได้เลือกระบบฟอกสีฟันที่กระตุ้นด้วยแสงแอลอีดี ซึ่งผลจากการศึกษานี้จะเป็นข้อมูล
เบื้องต้นที่จะให้แก่ผู้เข้ารับการรักษาในเรื่องการคาดการณ์สีฟันหลังจากฟอกสีฟัน ทําให้ผู้ป่วยสามารถทราบระดับความขาวของสีฟันหลังได้รับการฟอกสีฟนั ได้
ชัดเจนขึ้นและเพื่อเป็นช่องทางหนึ่งให้ทันตแพทย์สื่อสารกับผู้ป่วยซึ่งอาจสามารถช่วยลดการฟ้องร้องของผู้เข้ารับการรักษาได้ วัตถุประสงค์ในการศึกษาในครั้ง
นี้คือเพื่อศึกษาการเปลี่ยนสีฟันหลังฟอกสีฟันทางคลินิกเมื่อฟอกสีฟันด้วยระบบฟอกสีฟันที่กระตุ้นด้วยแสงแอลอีดี
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2. วิธีการศึกษา
ในการศึกษาได้คัดเลือกผู้ร่วมวิจัยสําหรับการฟอกสีฟันจํานวน 40 ราย โดยวิธีการเลือกสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) ผู้ร่วมวิจัย
ทุกรายให้ความยินยอมเข้าร่วมในงานวิจัย โดยการศึกษานี้ได้รับอนุมัติทางจริยธรรมการศึกษาในมนุษย์ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เกณฑ์การคัดเลือก
ผู้เข้าร่วมการวิจัยให้เข้าโครงการวิจัย (Inclusion criteria) คือ 1) เพศชาย หรือ หญิงอายุ 18-32 ปี 2) ไม่มีโรคประจําตัวซึ่งก่อให้เกิดฟันเปลี่ยนสี 3) มีฟนั เขีย้ ว
ขวาบนที่บริเวณผิวฟันด้านแก้มไม่ผุหรือเคยได้รับการอุดฟัน 4) เหงือกมีร่องลึกปริทันต์น้อยว่า 4 มิลลิเมตร เกณฑ์การแยกผู้เข้าร่วมการวิจัยมิให้เข้า
โครงการวิจัย (Exclusion criteria) คือ 1) มีโรคประจําตัวที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนสีฟัน 2) คนไข้ที่ติดเครื่องมือจัดฟัน 3) กลุ่มผู้ป่วยที่มีวัสดุอุดฟันที่มีวัสดุอุด
ฟันด้านผิวหน้าด้านแก้ม 4) ฟันเตตร้าไซคลิน 5) อยู่ในช่วงตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร 6) เคลือบฟันสึกกร่อนหรือผิดปกติ 7) ผู้สูบบุหรี่ 8) ฟันได้รับการรักษาทาง
ทันตกรรมประดิษฐ์ เช่น สะพานฟัน ครอบฟัน รากฟันเทียม 9) ฟันเขี้ยวที่ได้รับการรักษาคลองรากฟัน ผู้เข้าร่วมวิจัยจะได้รับการตรวจช่องปาก ขูดหินปูนและ
ขัดฟัน โดยจะฟอกสีฟันที่บริเวณฟันกรามน้อยที่ 1 ด้านขวา ถึงฟันกรามน้อยที่ 1 ด้านซ้าย ทั้งขากรรไกรบนและขากรรไกรล่าง แต่จะวัดสีฟันที่เปลี่ยนแปลงไป
บริเวณฟันเขี้ยวบนขวาเท่านั้น
วิธีการฟอกสีฟัน
เริ่มต้นด้วยการใส่เครื่องมือกั้นน้ําลายเพื่อถ่ายรูปวัดสีฟันก่อนฟอกสีฟัน สวมแว่นตาสีส้มเพื่อป้องกันแสงที่อาจรบกวนสายตาหลังจากนั้นเป่าลม
แล้วบีบสารกั้นขอบเหงือกปิดขอบเหงือกในฟันทุกซี่ที่ทําการฟอกสีฟันหลังจากนั้นทําการฉายแสงด้วยเครื่องฉายแสงเพื่อให้น้ํายาแยกเหงือกแข็งตัว บีบน้ํายา
ลงถ้วยผสมวัสดุคนให้เข้ากัน ใช้ไซริงค์ขนาด 2 มิลลิลิตรดูดน้ํายาฟอกสีฟัน 0.5 มิลลิลิตรทาที่ตัวฟันให้หนาประมาณ 1 มิลลิเมตรที่ฟันกรามน้อยที่ 1 ขวาถึง
ฟันกรามน้อยที่ 1 ซ้ายทั้งขากรรไกรบนและขากรรไกรล่าง เตรียมเครื่องฟอกสีฟันให้สวมส่วนนําแสงสีส้มต่อเข้ากับเครื่องฟอกสีฟันและปรับตําแหน่งของเครือ่ ง
ให้ตรงกับช่องปากของคนไข้ แล้วกดปุ่มเริ่มต้นเครื่องทํางานเองครั้งละ 15 นาที 3 ครั้ง หลังจากฟอกสีฟันทําการวัดสีหลังฟอกสีฟันทันที ดังรูปที่ 1

(ก)

(ข)

รูปที่ 1 (ก) การตั้งค่าเครื่องฟอกสีฟัน (ข) การเตรียมท่อนําแสงและเตรียมผู้ป่วยก่อนฟอกสีฟัน

ข

การเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บข้อมูลการเปลี่ยนสีหลังฟอกสีฟันจะดําเนินการพร้อมกันทั้งโดยวิธีการวัดสีฟันด้วยสายตาบันทึกผลเป็นเฉดสีฟันตามแถบวัดสีวีต้าคลาสสิก
และจากเครื่องวัดสีฟันวีต้าอีซี่เฉด แอดวานซ์ บันทึกผลเป็นค่าความสว่าง (L*) ค่าสีในทิศทางแดงเขียว (a*) ค่าสีในทิศทางเหลืองน้ําเงิน (b*) และค่าความ
แตกต่างของสี (∆E) ตามผลจากเครื่องวัดสีโดยวัดสีฟันที่ตําแหน่งฟันเขี้ยวบนขวา
วิธีการวัดสีฟันด้วยสายตากระทําโดยทันตแพทย์ 2 คน ที่ได้ปรับมาตรฐานให้ตรงกัน (Liena, et al., 2011) โดยการวัดผลจะวัดสีฟันก่อนฟอกสีฟัน
และหลังฟอกสีฟัน ทันตแพทย์ทั้ง 2 คนจะประเมินโดยวัดสีฟันด้วยตาโดยใช้แถบวัดสีฟันวีต้าคลาสสิกซึ่งวิธีนี้เป็นวิธีที่ทันตแพทย์ทั่วโลกได้ใช้ในการวัดสีฟันมา
นานกว่า 50 ปี สีที่ใช้มีด้วยกัน 16 เฉดสี เรียงจากขาวไปเข้ม ดังนี้ B1, A1, B2, D2, A2, C1, C2, D4, A3, D3, B3, A3.5, B4, C3, A4, C4 (Horn et al., 1998)
หลังจากนั้นทําการถ่ายภาพ และบันทึกผลเป็นเฉดสีฟันตามแถบวัดสีดังรูปที่ 2

(ก)

(ข)

รูปที่ 2 (ก) ฟันก่อนฟอกสีฟัน (ข) การวัดสีฟันก่อนฟอกสีฟันด้วยเฉดสีวีต้าคลาสสิก

ข
วิธีการวัดสีฟันด้วยเครื่องวัดสีฟันวีต้าอีซี่เฉด แอดวานซ์วัดสีฟันก่อนฟอกสีฟันและหลังฟอกสีฟัน วัดในตําแหน่งเดียวกับการวัดด้วยสายตา โดยวัด
กึ่งกลางฟันเขี้ยว โดยการวัดสีฟันจะใช้ อุปกรณ์นําแนวทางการวัดสีฟันเฉพาะบุคคลโดยทําจากซิลิโคน เจาะรูขนาด 4 มิลลิเมตรเท่ากับขนาดแนวนําแสง
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เครื่องวัดสี หลังจากนั้นทําการถ่ายภาพบันทึกผลเป็นเป็นค่าความสว่าง (L) ค่าสีในทิศทางแดงเขียว (a) ค่าสีในทิศทางเหลืองน้ําเงิน (b) และค่าความแตกของ
ต่างของสี (∆E) ตามผลจากเครื่องวัดสีดังรูปที่ 3

(ก)

(ข)

รูป 3 (ก) การวัดสีด้วยเครื่องวีต้าอีซี่เฉด แอดวานซ์โดยทําซิลิโคนเป็นแนวนําแสง (ข) เครื่องวีต้าอีซี่เฉดแอดวานซ์

3. ผลการศึกษา
ในการศึกษาครั้งนี้ได้เก็บข้อมูลในผู้ร่วมวิจัย จํานวน 40 คน เพศหญิง 28 คน เพศชาย 12 คน อายุเฉลี่ย 24 ± 3.68 ปี การเก็บข้อมูลการเปลี่ยนสีหลังฟอกสี
ฟันจะดําเนินการพร้อมกันทั้งโดยวิธีการวัดสีฟันด้วยสายตาบันทึกผลเป็นเฉดสีฟันตามแถบวัดสีวีต้าคลาสสิกและจากเครื่องวัดสีฟันวีต้าอีซี่เฉด แอดวานซ์ ดังรูปที่ 4

(ก)

(ข)

รูปที่ 4 (ก) ฟันก่อนฟอกสีฟัน (ข) ฟันหลังฟอกสีฟัน
ค่าความเชื่อถือได้ระหว่างทันตแพทย์ผู้วัดสีฟันด้วยสายตา 2 คน (inter-rater reliability) มีค่าสัมประสิทธิ์โคเฮนแคปปา (Cohen’s kappa) เท่ากับ
0.774 จัดอยู่ในระดับเห็นพ้องต้องกันในระดับดีมาก วิธีการวัดสีฟันด้วยสายตาด้วยแถบสีวีต้าคลาสสิกพบว่าหลังฟอกสีฟันมีค่าเฉลี่ยของการเปลี่ยนแปลงเฉดสีนั้น
ขาวขึ้น 7.5 5± 3.08
วิธีการวัดสีฟันด้วยเครื่องวัดสีวีต้าอีซี่เฉด แอดวานซ์พบว่า หลังฟอกสีฟันมีค่าความสว่างเฉลี่ยเป็น 81.54 ± 2.16 พบว่าค่าความแตกต่างสีเฉลี่ย
หลังฟอกสีฟันมีค่า 8.24(3.42) ดังแผนภูมิที่ 1
คาเฉลีย่
100

80

75.76

81.54

ก อนฟอกสี ฟัน
หลังฟอกสีฟั น

60
40
20

1.76

1.12 ก

24.86
20.67

8.24

คาสี ข

0
L*

a*

b*

∆E

แผนภูมิที่ 1 ผลการฟอกสีฟัน
โดยพบว่าหลังฟอกสีฟันค่า a* มีค่าเฉลี่ยลดลงจากค่าเฉลี่ย 1.73 ± 2.02 เป็น 1.12 ± 2.02 และค่า b* มีค่าเฉลี่ยจาก 24.86 ± 6.47 ลดลง
เป็น 20.67 ± 6.5
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การศึกษาครั้งนี้ประเมินผลการเปลี่ยนสีฟัน 2 วิธี คือ วิธีการวัดสีฟันด้วยสายตาด้วยแถบสีวีต้าคลาสสิกและวิธีการวัดสีฟันด้วยเครื่องวัดสีวีต้าอีซี่
เฉด แอดวานซ์พบว่าวิธีการวัดสีฟันด้วยสายตาด้วยแถบสีวีต้าคลาสสิกค่าเฉลี่ยของการเปลี่ยนแปลงเฉดสีพบว่ามีการเปลี่ยนแปลงสีขาวขึ้น 7.55 ± 3.08
วิธีการวัดสีฟันด้วยเครื่องวัดสีวีต้าอีซี่เฉด แอดวานซ์พบว่าค่า a* และ b* ลดลง ซึ่งโดยปกติแล้วสายตามนุษย์จะเห็นสีที่เปลี่ยนแปลง ค่าความแตกต่างของสี
ต้องมีค่ามากกว่า 3.3 (Gomes, 2009) สอดคล้องกับการศึกษาจากประชากรในประเทศอเมริกาจํานวน 19 คน โดยใช้วิธีฟอกสีฟันที่บ้านด้วยน้ํายาคาร์บาไมด์
เปอร์ออกไซด์ความเข้มข้นร้อยละ 35 จํานวน 10 คน และฟอกสีฟันที่คลินิกด้วยน้ํายาไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ความเข้มข้นร้อยละ 35 จํานวน 9 คน พบว่าหลัง
ฟอกสีฟัน 2 สัปดาห์เมื่อวัดสีฟันด้วยสายตาด้วยแถบสีวีต้าคลาสสิก การเปลี่ยนแปลงเฉดสีวิธีฟอกสีฟันที่บ้านมีการเปลี่ยนแปลงเฉดสี 12.98 ± 4.19 และฟอก
สีฟันที่คลินิกมีค่าการเปลี่ยนแปลงเฉดสี 9.14 ± 3.72 เมื่อวัดโดยใช้เครื่องวัดสี การฟอกสีฟันที่บ้านมีค่าความแตกต่างของสีมีค่า 10.3 ± 2.6 และการฟอกสีฟนั
ที่คลินิกมีค่าความแตกต่างของสีมีค่าเฉลี่ย 4.05 ± 1.62
การศึกษาการเปลี่ยนสีฟันหลังฟอกสีฟันในแถบทวีปเอเชีย จากการทบทวนวรรณกรรม พบว่าการเปลี่ยนสีของฟันที่เกี่ยวข้องกับอายุ เนื่องจาก
ส่วนของเคลือบฟันจะบางลงเมื่อคนเรามีอายุมากขึ้นทําให้เห็นเนื้อฟันซึ่งอยู่ชั้นในและมีสีค่อนข้างเหลืองชัดเจนขึ้น (Joiner, 2006) การศึกษาของ Lin, et al.,
(2008) ทําการศึกษาการเปลี่ยนแปลงสีฟันหลังฟอกสีฟันโดยใช้แสงเลเซอร์กระตุ้น ศึกษาในประชากร ประเทศไต้หวัน 91 คน ทําการฟอกสีฟันทั้งปาก ตั้งแต่
ฟันกรามน้อยถึงฟันกรามน้อย พบว่าผู้เข้าร่วมวิจัยที่อายุมากกว่า 30 ปี มีค่าเฉลี่ยการเปลี่ยนแปลงสีฟัน 4.62 ± 2.42 ผู้เข้าร่วมวิจัยที่อายุน้อยกว่า 30 ปี มี
ค่าเฉลี่ยการเปลี่ยนแปลงสี 5.83 ± 3.06 แตกต่างจากการศึกษาครั้งนี้ ทั้งที่ทําการศึกษาในคนเอเชียเหมือนกัน ผู้เข้าร่วมวิจัยมีอายุน้อยกว่า 30 ปี (เฉลีย่ 24 ปี)
ค่าผลรวมความต่างของสีเฉลี่ยหลังฟอกสีฟันทันทีที่ได้มีค่าสูงคือเท่ากับ 7.55 ± 3.09 อาจเป็นเพราะมีตําแหน่งอ้างอิงที่แตกต่างกัน ในการศึกษาครั้งนี้เทียบสี
ฟันบนฟันเขี้ยวบน ซึ่งฟันซี่นี้มีเคลือบฟันหนาที่สุดเมื่อเทียบกับฟันซี่อื่นๆ ทําให้หลังฟอกสีฟัน ฟันจะขาว สว่างขึ้นอย่างเด่นชัด
งานวิจัยนี้คาดหวังให้ทันตแพทย์ได้มีข้อมูลเบื้องต้นที่ให้ผู้ที่จะเข้ารับการรักษาในการคาดการณ์สีฟันหลังจากฟอกสีฟัน ทําให้ผู้ป่วยสามารถทราบ
ระดับความขาวของสีฟันหลังได้รับการฟอกสีฟันได้ชัดเจนขึ้นและเพื่อเป็นช่องทางหนึ่งให้ทันตแพทย์สื่อสารกับผู้ป่วยซึ่งอาจสามารถช่วยลดการฟ้องร้องของผู้
เข้ารับการรักษาได้

4. สรุปผล

การเปลี่ยนสีฟันหลังฟอกสีฟันทางคลินิกเมื่อฟอกสีฟันด้วยระบบฟอกสีฟันที่กระตุ้นด้วยแสงแอลอีดีพบว่าทําให้ฟันขาวขึ้น สว่างขึ้น ใน
ระดับที่ไม่เท่ากันทุกคน
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แบบสัมภาษณ์ความสุขสบาย แบบสัมภาษณ์ความวิตกกังวลขณะเผชิญสถานการณ์ และแบบสัมภาษณ์การสนับสนุนทางสังคม มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .90, .89
และ .90 ตามลําดับ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์หาความสัมพันธ์โดยหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
แบบเพียร์สัน ผลการวิจัยพบว่าผู้ป่วยสูงอายุขณะผ่าตัดโดยได้รับยาชาทางช่องน้ําไขสันหลังมีความสุขสบายในระดับปานกลาง (M = 96.59, SD = 3.20)
การสนับสนุนทางสังคมมีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับสูงกับความสุขสบายอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (r= .874) ความวิตกกังวลมีความสัมพันธ์ทาง
ลบในระดับปานกลางกับความสุขสบายอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (r= - .395) เพศและชนิดของการผ่าตัดไม่มีความสัมพันธ์กับความสุขสบายของ
ผู้ป่วยสูงอายุขณะผ่าตัดโดยได้รับยาชาทางช่องน้ําไขสันหลัง ดังนั้น วิสัญญีพยาบาลและบุคลากรทางสุขภาพควรนําผลการวิจัยไปเป็นข้อมูลในการพัฒนารูปแบบ
หรือกิจกรรมการพยาบาลเพื่อส่งเสริมความสุขสบายของผู้ป่วยสูงอายุขณะผ่าตัดโดยได้รับยาชาทางช่องน้ําไขสันหลัง
คําสําคัญ : ความสุขสบาย การสนับสนุนทางสังคม ความวิตกกังวล ผู้สูงอายุ

Abstracts
Eighty-two elderly patients undergone operation with spinal anesthesia admitted to Queen Sirikit Hospital, Naval Medical
Department were randomly selected into this study. Instruments used in this study included The Demographic Data Interview Form,
The Comfort Interview Form, The State-Trait Anxiety Inventory Form Y-1 Interview Form, and The Social Support Interview Form with
their reliabilities of .90, .89, and .90 respectively. Frequency, percentage, mean, standard deviation, and Pearson’s product moment
correlation coefficients were computed for data analysis. Findings revealed that the level of comfort of elderly patients undergone
operation with spinal anesthesia was at moderate level (M = 96.59, SD = 3.20). Social support statistically and positively related at the
high level with comfort at the level of significance of .05 (r= .874). Anxiety of elderly patients undergone operation with spinal
anesthesia statistically and negatively related at the low level with comfort at the level of significant of .05 (r= - .395). Contrarily, sex
and types of surgery did not statistically relate with comfort of elderly patients undergone operation with spinal anesthesia. Anesthetic
nurses and health care personnel should apply these findings so to develop nursing intervention for enhancing comfort of elderly
patients undergone operation with spinal anesthesia.
Keywords: Comfort, Social support, Anxiety, Elderly patient.

1. บทนํา
ปัจจุบันประชากรผู้สูงอายุมีอายุยืนยาวและมีจํานวนเพิ่มมากขึ้น จึงทําให้มีผู้ป่วยสูงอายุเข้ารับการผ่าตัดด้วยจํานวนที่เพิ่มมากขึ้นเช่นเดียวกัน
อย่างต่อเนื่อง ผู้ป่วยสูงอายุมีความเสี่ยงสูงเมื่อได้รับการผ่าตัดและได้รับยาระงับความรู้สึก โอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนรุนแรงมากกว่าประชากรกลุ่มอื่นถึง
ร้อยละ 5-10 (สุวรรณีและคณะ, 2552) เพื่อป้องกันอาการที่ไม่พึงประสงค์ และเพิ่มความปลอดภัย การฉีดยาชาทางช่องน้ําไขสันหลัง (Spinal Anesthesia)
จึงถูกนํามาใช้กับผู้ป่วยสูงอายุที่ต้องได้รับการผ่าตัดตั้งแต่ใต้กะบังลมมากขึ้นในปัจจุบัน (Hu, et al., 2007) การฉีดยาชาทางช่องน้ําไขสันหลังเป็นวิธีการหนึ่ง
ของการระงับความรู้สึกเจ็บปวดเฉพาะที่ โดยการฉีดยาชาเข้าไปในช่องน้ําไขสันหลังยาชาดังกล่าวจะไปยับยั้งการทํางานของเส้นประสาทอัตโนมัติซิมพาเธทิค
เส้นประสาทที่นําความรู้สึกสัมผัสร้อน-เย็น เส้นประสาทที่นําความเจ็บปวด และเส้นประสาทที่ควบคุมการเคลื่อนไหว แต่ผู้ป่วยยังคงรู้สึกตัวดี สามารถควบคุม
การหายใจได้เอง มีโอกาสเกิดปัญหากับทางเดินหายใจน้อยกว่า ยาระงับความเจ็บปวดถูกใช้ในปริมาณที่ลดลง อวัยวะของร่างกายที่เกี่ยวข้องสามารถกลับมา
ทํางานตามปกติได้เร็ว และผู้ป่วยสามารถพบญาติได้เร็วขึ้น (วัชริน, 2543) แม้ว่าการผ่าตัดที่ได้รับการฉีดยาชาทางช่องน้ําไขสันหลังกับผู้ป่วยสูงอายุจะมีความ
ปลอดภัยสูง แต่ในความเป็นจริงยังพบว่า มีผู้ป่วยจํานวน ไม่น้อยต้องเผชิญกับความไม่สุขสบาย หรือเกิดความต้องการความสุขสบาย และภาวะแทรกซ้อนต่าง
ๆ ตั้งแต่มีอาการเพียงเล็กน้อยจนถึงขั้นรุนแรงทําให้เสียชีวิตได้ทันที (ปิยมาศและคณะ, 2552) ดังนั้นจึงมีความจําเป็นที่จะต้องให้การดูแลเพื่อให้ผู้สูงอายุรับรู้
ถึงความสุขสบาย ซึ่งการรับรู้ถึงความสุขสบายขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ และจากการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับการผ่าตัดในกลุ่มผู้ป่วยที่เป็นวัยผู้ใหญ่
พบว่า เพศ ชนิดของการผ่าตัด ระดับความวิตกกังวล และการสนับสนุนทางสังคม เป็นปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กบั ความสุขสบาย (กชกรและคณะ, 2544) แต่ยัง
ไม่พบข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความสุขสบายในผู้ป่วยที่เป็นวัยสูงอายุที่ผ่าตัดโดยได้รับยาชาทางช่องน้ําไขสันหลัง
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ผู้วิจัยในฐานะที่เป็นวิสัญญีพยาบาล ซึ่งเป็นบุคคลสําคัญที่อยู่ใกล้ชิดผู้ป่วยตลอดเวลาในห้องผ่าตัด มีหน้าที่ดูแล และเฝ้าระวังระหว่างการให้ยา
ระงับความรู้สึกทางช่องน้ําไขสันหลัง และให้ความช่วยเหลือเพื่อให้เกิดความปลอดภัย ตลอดจนเพื่อให้เกิดความสุขสบาย อันจะนํามาซึ่งความหวัง ความมั่นใจ
และสามารถลดภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นได้ จากปัญหาดังกล่าวทําให้ผู้วิจัยได้เห็นถึงความสําคัญของการศึกษาความไม่สุขสบายและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความสุข
สบายของผู้ป่วยสูงอายุขณะผ่าตัดโดยได้รับยาชาทางช่องน้ําไขสันหลัง เพื่อให้ได้ข้อมูลพื้นฐานที่จะนําไปสู่การพัฒนาการดูแลด้านความสุขสบายของผู้ป่วยสูงอายุ
กลุ่มนี้ต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับความสุขสบายของผู้ป่วยสูงอายุขณะผ่าตัดโดยได้รับยาชาทางช่องน้ําไขสันหลัง
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยคัดสรร ได้แก่ เพศ ชนิดของการผ่าตัด ความวิตกกังวล และการสนับสนุนทางสังคมกับความสุขสบายของ
ผู้ป่วยสูงอายุขณะผ่าตัดโดยได้รับยาชาทางช่องน้ําไขสันหลัง
กรอบแนวคิดในการวิจัย
ผู้ป่วยสูงอายุขณะผ่าตัดโดยได้รับยาชาทางช่องน้ําไขสันหลังจะเกิดผลกระทบด้านต่างๆ ดังนั้นผู้ป่วยสูงอายุจึงต้องได้รับการดูแลเพื่อส่งเสริมความ
ความสุขสบาย ผู้วิจัยใช้กรอบแนวคิดความสุขสบายของ Kolcaba (2003) ที่มองว่าบุคคลเป็นองค์รวม และ Kolcaba (2003) กล่าวว่า ความสุขสบาย
(Comfort) เป็นสิ่งที่บุคคลรู้สึกมีพลังและเข้มแข็งขึ้นในทันทีเมื่อความต้องการของตนเองได้รับการตอบสนองแล้วทําให้รู้สึกบรรเทา ผ่อนคลาย หรือมีภาวะอยู่
เหนือความไม่สุขสบายที่ครอบคลุมทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ-จิตวิญญาณ สังคม-วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม

2. วิธีการศึกษา
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนาแบบหาความสัมพันธ์ (Correlational descriptive research) เพื่อศึกษาระดับความสุขสบายและปัจจัยที่มี
ความสัมพันธ์กับความสุขสบายของผู้ป่วยสูงอายุขณะผ่าตัดโดยได้รับยาชาทางช่องน้ําไขสันหลัง ในหอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย ศัลยกรรมหญิง และศัลยกรรม
ออร์โธปิดิกส์ของโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ ระหว่าง เดือนตุลาคม-เดือนธันวาคม พ.ศ. 2556
ประชากร คือ ผู้ป่วยสูงอายุที่เข้ารับการรักษาด้วยการผ่าตัดโดยได้รับยาชาทางช่องน้ําไขสันหลัง ตามตารางที่จัดไว้ล่วงหน้า (Elective Case) ของห้อง
ผ่าตัดแผนกออร์โธปิดิกส์ และแผนกศัลยกรรมโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ จังหวัดชลบุรี
กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ป่วยสูงอายุที่ได้รับการผ่าตัดโดยได้รับยาชาทางช่องน้ําไขสันหลัง ในหอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย ศัลยกรรมหญิง และออร์โธปิดิกส์ของ
โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ จํานวน 82 รายโดยมีคุณสมบัติได้แก่ 1)มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไปทั้งเพศชายและเพศหญิง 2) ได้รับการ
ผ่าตัดสะโพก การผ่าตัดกระดูกต้นขา การผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่า การผ่าตัดซ่อมไส้เลื่อน และการผ่าตัดต่อมลูกหมากด้วยการส่องกล้องทางท่อปัสสาวะ 3) มี
ความสามารถได้ยิน และสื่อสารด้วยภาษาไทยเข้าใจชัดเจน 4) ยินดีให้ ความร่วมมือในการวิจัย และ 5)ไม่มีภาวะสมองเสื่อมซึ่งประเมินโดย แบบทดสอบสภาพ
สมองเบื้องต้นฉบับภาษาไทย 2002 (Mini-mental state examination Thai 2002: MMSE - Thai 2002) ของ สถาบันเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ กรมการแพทย์
กระทรวงสาธารณสุข (2542)
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1. เครื่องมือที่ใช้ในการคัดกรองกลุ่มตัวอย่าง คือแบบทดสอบสภาพสมองเบื้องต้นฉบับภาษาไทย (Mini Mental State Examination Thai 2002)
แบบทดสอบนี้ประกอบด้วยข้อคําถามจํานวน 11 ข้อ คะแนนเต็ม 30 คะแนน มีจุดตัดสําหรับคะแนนที่สงสัยภาวะสมองเสื่อม มีดังนี้ (1) ผู้สูงอายุปกติไม่ได้เรียน
หนังสืออ่านไม่ออก-เขียนไม่ได้ (ไม่ต้องทําข้อ 4, 9 และ 10) ได้ ≤ 14 คะแนน จากคะแนนเต็ม 23 คะแนน (2) ผู้สูงอายุเรียนระดับประถมศึกษา ได้ ≤ 17
คะแนนจาก 30 คะแนน และ (3) ผู้สงู อายุเรียนระดับสูงกว่าประถมศึกษาได้ ≤ 22 คะแนน จาก 30 คะแนน
2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย 4 ส่วน ได้แก่
ส่วนที่ 1 แบบสัมภาษณ์ข้อมูลส่วนบุคคล เป็นแบบสัมภาษณ์ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเองประกอบด้วย ข้อคําถาม 7 ข้อ ได้แก่ เพศ ระดับการศึกษา สิทธิค่า
รักษาพยาบาล โรคประจําตัว ประสบการณ์ในการผ่าตัด ชนิดของการผ่าตัด และระยะเวลาของการผ่าตัด
ส่วนที่ 2 แบบสัมภาษณ์ความสุขสบาย ผู้วิจัยดัดแปลงและประยุกต์ใช้แบบสัมภาษณ์ความสุขสบายของลลิดา (2547) ประกอบด้วยข้อคําถาม
จํานวน 24 ข้อ โดยเป็นข้อความทางบวกและทางลบจํานวน 12 ข้อเท่ากัน ลักษณะคําตอบของแบบสัมภาษณ์นี้เป็นมาตราส่วนประมาณค่า 6 ระดับ คือ เห็นด้วย
มากที่สุด เห็นด้วยมาก เห็นด้วยปานกลาง เห็นด้วยน้อย เห็นด้วยน้อยมาก เห็นด้วยน้อยมากที่สุด โดยกําหนดการให้คะแนนข้อคําถามเชิงบวกเป็น 6,5,4,3,2,
และ 1 การให้คะแนนข้อคําถามเชิงลบเป็น 1,2,3,4,5 และ 6 การแปรผลแบ่งเป็น 3 ระดับ ประกอบด้วย มีความสุขสบายมาก (106 - 144 คะแนน ) มีความสุข
สบายปานกลาง (65 – 105 คะแนน) และมีความสุขสบายน้อย (24 - 64 คะแนน)
ส่วนที่ 3 แบบสัมภาษณ์ความวิตกกังวลขณะเผชิญสถานการณ์ (STAI Form Y-1) ผู้วิจัยใช้แบบสัมภาษณ์ความวิตกกังวลขณะเผชิญสถานการณ์
ของอารุณี (2547) แบบวัดนี้ประกอบด้วยข้อคําถาม จํานวน 20 ข้อ เป็นข้อความทางบวกหรือข้อความที่แสดงถึงความรู้สึกวิตกกังวลจํานวน 10 ข้อ และข้อความ
ทางลบหรือข้อความที่ไม่แสดงถึงความรู้สึกวิตกกังวล มี 10 ข้อ ลักษณะคําตอบของแบบสัมภาษณ์นี้เป็นมาตราส่วนประมาณค่า 4 ระดับ คือ มากที่สุด
ค่อนข้างมาก มีบ้างและไม่มีเลย โดยกําหนดการให้คะแนนข้อคําถามเชิงบวกเป็น 4, 3, 2 และ 1 การให้คะแนนข้อคําถามเชิงลบเป็น 1,2,3 และ 4 การแปรผล
แบ่งเป็น 3 ระดับ ประกอบด้วย มีความวิตกกังวลมาก (62-80 คะแนน) มีความวิตกกังวลปานกลาง (41-61 คะแนน) และมีความวิตกกังวลน้อย (20 - 40 คะแนน)
ส่วนที่ 4 แบบสัมภาษณ์การสนับสนุนทางสังคม ผู้วิจัยดัดแปลงและประยุกต์ใช้แบบสัมภาษณ์ การสนับสนุนทางสังคมของ สายนาท (2543)
ประกอบด้วยข้อคําถามด้านบวกทั้งหมด 18 ข้อ แบ่งออกเป็น 4 ด้าน คือ การได้รับการสนับสนุนทางสังคมด้านอารมณ์ 4 ข้อ การสนับสนุนทางสังคมด้านข้อมูล
ข่าวสาร 6 ข้อ การสนับสนุนทางสังคมด้านทรัพยากร 4 ข้อ และการสนับสนุนทางสังคมด้านการประเมินเปรียบเทียบ 4 ข้อ ลักษณะคําตอบของแบบสัมภาษณ์นี้
เป็นมาตราส่วนประมาณค่า 4 ระดับ คือ มาก ปานกลาง น้อย และไม่มีเลย โดยกําหนดการให้คะแนน เป็น 3,2,1 และ 0 การแปรผลแบ่งเป็น 3 ระดับ
ประกอบด้วย การสนับสนุนทางสังคมในระดับมาก (37-54 คะแนน) การสนับสนุนทางสังคมในระดับปานกลาง (19-36 คะแนน) และการสนับสนุนทางสังคมใน
ระดับน้อย (0-18 คะแนน)
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3. ผลการศึกษาและการอภิปรายผล
ตารางที่1 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คะแนนที่เป็นไปได้ คะแนนที่เป็นจริง และระดับความสุขสบายของผู้ปว่ ยสูงอายุขณะ
ผ่าตัดโดยได้รับยาชาทางช่องน้ําไขสันหลัง (n = 82)
ตัวแปร
ความสุขสบาย

M
96.59

SD
3.20

คะแนนที่เป็นไปได้
24-144

คะแนนที่เป็นจริง
90-107

ระดับ
ปานกลาง

ผู้ป่วยสูงอายุขณะผ่าตัดโดยได้รับยาชาทางช่องน้ําไขสันหลังมีความสุขสบายในระดับปานกลาง (M = 96.59, SD = 3.20) ดังแสดงในตารางที่ 1

ตารางที่ 2 ความสัมพันธ์ระหว่าง เพศ ชนิดการผ่าตัด ความวิตกกังวล และการสนับสนุนทางสังคมกับความสุขสบาย ของ
ผู้ป่วยสูงอายุขณะผ่าตัดโดยได้รับยาชาทางช่องน้ําไขสันหลัง (n = 82)
ตัวแปร
1. เพศ
2. ชนิดของการผ่าตัด
3. ความวิตกกังวล
4. การสนับสนุนทางสังคม
5. ความสุขสบาย
* p < .05 ** p < .01

1
-.545**
-.222**
.048
.086

2

3

4

5

.190
.014
.026

-.275 *
-.395**

874**

-

ผลของการหาค่าความสัมพันธ์ระหว่าง เพศ ชนิดของการผ่าตัด ความวิตกกังวล และการสนับสนุนทางสังคมกับความสุขสบายของผู้ป่วยสูงอายุขณะ
ผ่าตัดโดยได้รับยาชาทางช่องน้ําไขสันหลัง พบว่า การสนับสนุนทางสังคมมีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับสูงกับความสุขสบาย อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 (r= .874) และความวิตกกังวลมีความสัมพันธ์ในทางตรงกันข้ามในระดับปานกลางกับความสุขสบาย อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (r= - .395) สําหรับ
ตัวแปรเพศและชนิดของการผ่าตัดไม่มีความสัมพันธ์กับความสุขสบายของผู้ป่วยสูงอายุขณะผ่าตัดโดยได้รับยาชาทางช่องน้ําไขสันหลัง ดังแสดงในตารางที่ 2
ผู้ป่วยสูงอายุขณะผ่าตัดโดยได้รับยาชาทางช่องน้ําไขสันหลังมีความสุขสบายอยู่ในระดับปานกลาง อธิบายได้ดังนี้ กลุ่มตัวอย่างได้รับการผ่าตัดต้อง
เผชิญกับความเจ็บปวดจากพยาธิสภาพของโรคที่เป็นอยู่ จากหัตถการและการรักษา เกิดความรู้สึกปวดเมื่อยจากการนอนเป็นเวลานานขณะผ่าตัด และต้องเผชิญ
กับอาการชา เผชิญกับช่วงเวลาที่ไม่แน่นอนในการผ่าตัดที่ยาวนาน มีจินตนาการทางลบ กลัวเจ็บจากการที่ยาชาหมดฤทธิ์ก่อนการผ่าตัดสิ้นสุด กลัวการเป็น
อัมพาตของร่างกายช่วงล่าง เกิดความรู้สึกโดดเดี่ยว ความเป็นส่วนตัวของผู้สูงอายุถูกรบกวน การถอดเสื้อผ้าทําให้มีความรู้สึกอับอาย (Mauleon et al., 2007)
ความวิตกกังวลมีความสัมพันธ์ทางลบในระดับปานกลางกับความสุขสบายของผู้ป่วยสูงอายุขณะผ่าตัดโดยได้รับยาชาทางช่องน้ําไขสันหลังอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (r = - .395) สามารถอธิบายได้ว่า การสนับสนุนทางสังคมเป็นสิ่งที่มีความสําคัญต่อภาวะสุขภาพทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อ
สุขภาพ) กลุ่มตัวอย่างได้รับการสนับสนุนทางสังคมจากบุคลากรทีมสุขภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากวิสัญญีพยาบาล กล่าวคือ วิสัญญีพยาบาลยังให้การดูแลด้วย
ความเอาใจใส่ คอยให้กําลังใจ ทําให้ผู้ป่วยรู้สึกผ่อนคลาย รวมทั้งให้ความมั่นใจว่าถ้ามีอาการผิดปกติเกิดขึ้น กลุ่มตัวอย่างจะได้รับการช่วยเหลือทันที รวมทั้งให้
อบอุ่นด้วยผ้าห่มหรือด้วยเครื่องเป่าลมร้อน ผู้ป่วยสูงอายุ มีโอกาสแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการฉีดยาชาทางช่องน้ําไขสันหลัง ทําให้เกิดความไว้วางใจ ในขณะ
ผ่าตัดเป็นอย่างดี จากกิจกรรมการ ด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงมีผลทําให้การรับรู้การสนับสนุนทางสังคมของผู้ป่วยสูงอายุขณะผ่าตัดโดยได้รับยาชาทางช่องน้ําไขสัน
หลังมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความสุขสบายของผู้ป่วยสูงอายุขณะผ่าตัดโดยได้รับยาชาทางช่องน้ําไขสันหลัง จากการทบทวนวรรณกรรมและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ผู้วิจัยไม่พบผลงานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับความสุขสบายของผู้ป่วยสูงอายุขณะผ่าตัดโดยได้รับยาชาทางช่องน้ําไขสันหลังในลักษณะนี้
แต่พบผลการศึกษาที่มีลักษณะใกล้เคียงกับผลการศึกษาในครั้งนี้ ดังเช่น การศึกษาของ Thomson et al., (2012) ที่ทําการศึกษาผลของการสนับสนุนทางสังคม
กับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยสูงอายุที่รอการผ่าตัดทําทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจ จํานวน 84 ราย โดยมีอายุเฉลี่ย 64.54 ปี ซึ่งคุณภาพชีวิตในการศึกษาครั้งนี้
ประกอบด้วย ภาวะสุขภาพด้านร่างกาย และภาวะสุขภาพด้านจิตใจ ผลการศึกษาพบว่าการสนับสนุนทางสังคมการสนับสนุนทางสังคมด้านข้อมูลข่าวสารและการ
สนับสนุนด้านอารมณ์มีความสัมพันธ์กับภาวะสุขภาพด้านร่างกายและภาวะสุขภาพด้านจิตใจของผู้ป่วยสูงอายุที่รอการผ่าตัดทําทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจ อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งภาวะสุขภาพด้านร่างกายและภาวะสุขภาพด้านจิตใจนี้เป็นองค์ประกอบของหนึ่งของความสุขสบายตามแนวคิดของ Kolcaba
(2003)
สําหรับผลการศึกษาในครั้งนี้ที่พบว่าความวิตกกังวลมีความสัมพันธ์ทางลบในระดับปานกลางกับความสุขสบายของผู้ป่วยสูงอายุขณะผ่าตัดโดยได้รับ
ยาชาทางช่องน้ําไขสันหลังนั้น อธิบายได้ว่า การผ่าตัดเป็นเหตุการณ์ที่สําคัญสําหรับผู้ป่วยซึ่งจะส่งผลกระทบต่อผู้ป่วยในทุกมิติ ได้แก่ ด้านความเป็นบุคคล การ
ประกอบอาชีพ ด้านเศรษฐกิจ สังคม และโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านสุขภาพกาย (Jawaid et al., 2007) ผู้ป่วยส่วนใหญ่ประมาณ 2 ใน 3 ที่รอการผ่าตัดตามตารางที่
จัดไว้ล่วงหน้า จะมีความวิตกกังวลมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันที่จะได้รับการผ่าตัด ผู้ป่วยบางรายอาจจะรับรู้ว่าเป็นวันที่คุกคามต่อชีวิตมากที่สุดวันหนึ่งในชีวิต
(Boker et al., 2002) กลุ่มตัวอย่างในครั้งนี้มีความวิตกกังวลระดับปานกลาง ซึ่งมีสาเหตุมาจากการที่ต้องได้รับการผ่าตัดซึ่งนับเป็นสถานการณ์ที่สําคัญ คุกคาม
ชีวิตและจิตใจของผู้ป่วย ทําให้เกิดความรู้สึกไม่สบายใจ กระวนกระวายใจ หวาดกลัว ไม่มั่นใจในความคิดหรือการคาดคะเนเกี่ยวกับปัญหาที่จะเกิดขึ้น รวมทั้งเกิด
ความเจ็บปวดทั้งในขณะฉีดยาชา ประกอบกับผู้ป่วยสูงอายุมีจินตนาการทางลบที่เกินความจริงวนเวียนอยู่กับตนเองตลอดเวลาในขณะ อยู่ในห้องผ่าตัด มี
ความรู้สึกกลัวว่าจะไม่ปลอดภัยและกลัวเจ็บ รวมถึงกลัวการเป็นอัมพาต ร่วมกับขณะที่ได้รับยาชาเข้าช่องน้ําไขสันหลังนั้นผู้ป่วยจะหมดความรู้สึกตั้งแต่ ชาย
โครงไปจนถึงปลายเท้า สิ่งต่างๆ เหล่านี้อาจส่งผลให้ระดับความวิตกกังวลในขณะผ่าตัดเพิ่มสูงขึ้น (Mauleon et al., 2007; Lien et al., 2009) และความวิตก
กังวลนี้มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ ของผู้ป่วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งส่งผลกระทบต่อความเป็นบุคคล หน้าที่การงาน เศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งส่งผล
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กระทบต่อร่างกายของผู้ป่วยด้วย (Jawaid et al., (2007) ผลจากความวิตกกังวลดังกล่าวทําให้ผู้ป่วยสูงอายุเกิดความรู้สึกไม่สุขสบายหรือมีความสุขสบายน้อยลง
ผลการศึกษาในครั้งนี้มีความคล้ายคลึงกับการศึกษาของ Lien et al., (2009) ที่พบว่า ผู้สูงอายุมะเร็งชาวไต้หวันจํานวน 43 ราย ที่ได้รับการรักษาโดยการผ่าตัดมี
ความวิตกกังวลอยู่ในระดับสูง และความวิตกกังวลนี้ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายและจิตใจของผู้ป่วยด้วย ซึ่งเป็นมิติหนึ่งของความสุขสบาย
ตามแนวคิดของ Kalcoba (2003)
สําหรับปัจจัยด้านเพศและชนิดของการผ่าตัดนั้นพบว่าไม่มีความสัมพันธ์กับความสุขสบายของผู้ป่วยสูงอายุขณะผ่าตัดโดยได้รับยาชาทางช่องน้ําไขสัน
หลัง ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานทั้งนี้สามารถอธิบายได้ว่า ความแตกต่างระหว่างเพศและชนิดของการผ่าตัดไม่มีผลต่อความสุขสบายของผู้ป่วยสูงอายุขณะผ่าตัด
โดยได้รับยาชาทางช่องน้ําไขสันหลัง เนื่องจากในปัจจุบันมีแนวปฏิบัติในการฉีดยาชาทางช่องน้ําไขสันหลังของ ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทยฉบับ
ปรับปรุง (2548) และมาตรฐานการปฏิบัติการพยาบาลวิสัญญีของกรมการแพทย์ สํานักการพยาบาล (2550) ในการดูแลผู้ป่วย ในระหว่างการได้รับยาชาทางช่อง
น้ําไขสันหลัง จึงส่งผลให้ผู้ป่วยสูงอายุทั้งเพศชายและเพศหญิง ที่ได้รับการผ่าตัดทุกชนิดโดยได้รับยาชาทางช่องน้ําไขสันหลังมีโอกาสที่จะเกิดภาวะแทรกซ้อน
ในขณะได้รบั การผ่าตัดน้อยมาก ส่งผลให้ผู้ป่วยสูงอายุทั้งเพศชายและหญิงที่ได้รับการผ่าตัดที่แตกต่างกัน เกิดความสุขสบายระดับปานกลางเหมือนๆ กัน

4. สรุปผล
จากผลการวิจัยในครั้งนี้ วิสัญญีพยาบาลและบุคลากรทางด้านสาธารณสุขควรนําผลการวิจัยไปใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการให้การดูแลผู้ป่วยสูงอายุ
ขณะผ่าตัดโดยได้รับยาชาทางช่องน้ําไขสันหลัง โดยส่งเสริมการสนับสนุนทางสังคมและลดความวิตกกังวลเพื่อเพิ่มความสุขสบายของผู้ป่วยสูงอายุขณะผ่าตัด
โดยได้รับยาชาทางช่องน้ําไขสันหลัง และนักวิจัยทางการพยาบาลควรออกทําการศึกษาเชิงทดลองเพื่อสร้างรูปแบบการดูแลเพื่อส่งเสริมความสุขสบายของ
ผู้ป่วยสูงอายุกลุ่มนี้ต่อไป
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บทคัดย่อ
การศึกษานี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนาเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง การรับรู้ภาวะน้ําตาลในเลือดต่ําของผู้เป็นเบาหวานและญาติผู้เป็น
เบาหวาน ความกลัวภาวะน้ําตาลในเลือดต่ํา และการจัดการภาวะน้ําตาลในเลือดต่ําในผู้เป็นเบาหวานชนิดที่ 2 กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้เป็นเบาหวานชนิดที่ 2
และกลุ่มตัวอย่างที่เป็นญาติผู้เป็นเบาหวาน จํานวนอย่างละ 74 ราย มารับการรักษาที่คลินิกผู้ป่วยเบาหวาน แผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลอ่าวอุดม และ
โรงพยาบาลบางละมุง คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างตามคุณสมบัติที่กําหนด และทําการสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลประกอบด้วย แบบสอบถาม
ข้อมูลทั่วไปของผู้เป็นเบาหวานและญาติผู้เป็นเบาหวาน แบบประเมินการรับรู้เกี่ยวกับภาวะน้ําตาลในเลือดต่ําของผู้เป็นเบาหวานและญาติผู้เป็นเบาหวาน
แบบประเมินความกลัวต่อภาวะน้ําตาลในเลือดต่ํา และแบบประเมินการจัดการภาวะน้ําตาลในเลือดต่ําของผู้เป็นเบาหวานชนิดที่ 2 วิเคราะห์ข้อมูลด้วย
ค่าความถี่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน ผลการวิจัยพบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ยการรับรู้ภาวะน้ําตาลในเลือดต่ําของ
ผู้เป็นเบาหวานมีความสัมพันธ์ทางบวกระดับปานกลางกับการจัดการภาวะน้ําตาลในเลือดต่ําของผู้เป็นเบาหวานชนิดที่ 2 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
p < .01 (r = .47) ค่าคะแนนเฉลี่ยความกลัวต่อภาวะน้ําตาลในเลือดต่ํามีความสัมพันธ์กับการจัดการภาวะน้ําตาลในเลือดต่ําอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ p < .05 (r = .25) และค่าเฉลี่ยคะแนนการรับรู้ภาวะน้ําตาลในเลือดต่ําของญาติผู้เป็นเบาหวานไม่มีความสัมพันธ์กับการจัดการภาวะน้ําตาลในเลือด
ต่ําของผู้เป็นเบาหวานชนิดที่ 2 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ผลการวิจัยครั้งนี้ชี้ให้เห็นว่า การให้บริการในคลินิกเบาหวานควรมีการส่งเสริม และให้ความรู้แก่ผู้
เป็นเบาหวานและญาติ ด้านการรับรู้เกี่ยวกับภาวะน้ําตาลในเลือดต่ํา และความกลัวเกี่ยวกับภาวะน้ําตาลในเลือดต่ํา เพื่อช่วยให้ผู้เป็นเบาหวานชนิดที่ 2
และญาติ สามารถจัดการภาวะน้ําตาลในเลือดต่ําได้อย่างมีประสิทธิภาพ
คําสําคัญ : การจัดการ ภาวะน้ําตาลในเลือดต่ํา ผู้เป็นเบาหวานชนิดที่ 2

Abstract
The purpose of this descriptive research was to study the relationship between hypoglycemia representation from patient
and caregiver, fear of hypoglycemia, and hypoglycemic management in persons with type 2 diabetes. Subjects were type 2 diabetics
and caregivers. A simple random sampling was conducted to select 74 persons of type 2 diabetes and 74 caregivers at out-patient
departments of the Banglamung hospital and Ao udom hospital. The subject completed the questionnaires for personal data,
hypoglycemia representation, fear of hypoglycemia, and hypoglycemic management in persons with type 2 diabetes. Data were
analyzed using frequency, percentage, mean, standard deviation. and Pearson’s product moment correlation. The finding showed that
the mean score of hypoglycemia representation were at a moderate level positively significant related to hypoglycemic management
in persons with type 2 diabetes at p < .01 (r = .47). The mean score of fear of hypoglycemia were significantly related to hypoglycemic
management in persons with type 2 diabetes at p < .05 (r = .25). In addition, the mean score of hypoglycemia representation from
caregivers were not significantly related to hypoglycemic management in persons with type 2 diabetes. The finding indicated that
diabetes clinic services should promote and educate persons with type 2 diabetes and caregivers regarding hypoglycemia
representation and fear of hypoglycemia for helping persons with type 2 diabetes and caregivers to manage hypoglycemia effectively.
Keywords: Management, Hypoglycemic, Type 2 Diabetes

1. บทนํา
โรคเบาหวานเป็นโรคเรื้อรังที่ผู้เป็นเบาหวานต้องดูแลตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต (Goodall & Halford, 1991) หากผู้เป็นเบาหวานไม่สามารถ
ควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดได้ จะทําให้เกิดภาวะแทรกซ้อนทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังตามมา (สิริลักษณ์, 2549) ทําให้เกิดผลกระทบทั้งด้านร่างกาย จิตใจ
อารมณ์ และสังคม รวมถึงด้านเศรษฐกิจทั้งที่เป็นค่าใช้จ่ายทางตรงและทางอ้อม (วัลลภ, 2551) ภาวะน้ําตาลในเลือดต่ําเป็นภาวะแทรกซ้อนเฉียบพลันที่มี
โอกาสเกิดขึ้นกับผู้เป็นเบาหวานทั้งที่รักษาตัวในโรงพยาบาลและรักษาตัวที่บ้าน (สว่างจิต, 2005) ถ้าภาวะน้ําตาลในเลือดต่ําเกิดขึ้นกับผู้เป็นเบาหวานขณะที่
เข้ารับการรั กษาในโรงพยาบาล จะมี ผลทําให้ผู้เป็ นเบาหวานบางรายต้องใช้เวลาในการรักษาหลายวัน ทําให้เสี ยเวลาและค่าใช้จ่ายในการรักษาตัวใน
โรงพยาบาลมากขึ้น (Fadini et al., 2009) และหากเกิดภาวะน้ําตาลในเลือดต่ําที่บ้านแล้วผู้เป็นเบาหวานไม่สามารถจัดการได้ถูกต้อง จะส่งผลกระทบที่เป็น
อันตรายต่อร่างกายผู้เป็นเบาหวานได้ เช่น มีอาการไม่สุขสบายทางร่างกาย จนทําให้หมดสติ หรืออาจรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้ นอกจากนี้ยังมีผลกระทบต่อ
สภาพจิตใจ คือ ทําให้เกิดความวิตกกังวล หรือเกิดความกลัวต่อภาวะน้ําตาลในเลือดต่ําจนส่งผลกระทบต่อการดําเนินชีวิตประจําวัน รวมทั้งส่งผลต่อพฤติกรรม
การดูแลตนเองของผู้เป็นเบาหวาน คือ ผู้เป็นเบาหวานจะพยายามรับประทานอาหารในปริมาณมากไว้ก่อน จนเกิดภาวะน้ําตาลในเลือดสูง หรือเมื่อผู้เป็น
เบาหวานสงสัยว่าตนเองมีอาการน้ําตาลในเลือดต่ําจะรีบมาโรงพยาบาลทันที ทําให้เกิดการพึ่งพาญาติผู้ดูแล และระบบบริการสุขภาพ ทั้งๆ ที่การป้องกันและ
การบรรเทาอาการเพื่อลดความรุนแรงของภาวะน้ําตาลในเลือดต่ําที่เกิดขึ้นนั้น ผู้เป็นเบาหวานสามารถจัดการแก้ไขอาการได้ด้วยตนเอง
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ดังนั้นจะเห็นได้ว่ามีปัจจัยหลายประการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการภาวะน้ําตาลในเลือดต่ํา โดยผู้วิจัยได้ทําการทบทวนวรรณกรรมต่างๆ ในประเทศ
ไทย พบว่าไม่มีการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการจัดการภาวะน้ําตาลในเลือดต่ํา ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่มีความสัมพันธ์
กับการจัดการภาวะน้ําตาลในเลือดต่ําในผู้เป็นเบาหวานชนิดที่ 2 โดยปัจจัยที่เลือก ประกอบด้วย การรับรู้ภาวะน้ําตาลในเลือดต่ําของผู้เป็นเบาหวาน การรับรู้
ภาวะน้ําตาลในเลือดต่ําของญาติผู้เป็นเบาหวาน และความกลัวต่อภาวะน้ําตาลในเลือดต่ํา ซึ่งผลการวิจัยนี้จะนําไปสู่การพัฒนาความสามารถในการจัดการกับ
ภาวะน้ําตาลในเลือดต่ําในผู้เป็นเบาหวานให้มีประสิทธิภาพดีขึ้น ส่งผลให้ผู้เป็นเบาหวานสามารถจัดการภาวะน้ําตาลในเลือดต่ําที่เกิดขึ้นได้ด้วยตนเอง และลด
อุบัติการณ์การเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลด้วยภาวะน้ําตาลในเลือดต่ํา ในรายที่สามารถแก้ไขได้ด้วยตนเอง
วัตถุประสงค์การวิจยั
1. เพื่อศึกษาเกี่ยวกับการรับรู้ภาวะน้ําตาลในเลือดต่ําของผู้เป็นเบาหวาน การรับรู้ภาวะน้ําตาลในเลือดต่ําของญาติผู้เป็นเบาหวาน ความกลัวต่อภาวะ
น้ําตาลในเลือดต่ํา และการจัดการภาวะน้ําตาลในเลือดต่ําในผู้เป็นเบาหวานชนิดที่ 2
2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการจัดการภาวะน้ําตาลในเลือดต่ําในผู้เป็นเบาหวานชนิดที่ 2 โดยปัจจัยประกอบ ด้วยการรับรู้ภาวะน้ําตาลใน
เลือดต่ําของผู้เป็นเบาหวาน การรับรู้ภาวะน้ําตาลในเลือดต่ําของญาติผู้เป็นเบาหวาน และความกลัวต่อภาวะน้ําตาลในเลือดต่ํา
กรอบแนวคิดในการวิจัย
1. คุณลักษณะเฉพาะของการเจ็บป่วย หมายถึง การรับรู้ของผู้เป็นเบาหวานในเรื่องลักษณะเฉพาะที่บ่งบอกว่าเจ็บป่วยด้วยสิ่งใดสิ่งหนึ่งตามการรับรู้
และความเข้าใจของบุคคล จนเกิดเป็นลักษณะเฉพาะของการเจ็บป่วยนั้นๆ อาจจะเป็นอาการต่างๆ ที่บุคคลประสบโดยตรง หรืออาจเป็นสิ่งที่บุคคลรับรู้ว่า
อาจจะเกิดขึ้นก็ได้ เช่น อาการและอาการแสดง การแก้ไขอาการที่ประสบความสําเร็จหรือล้มเหลว เป็นต้น โดยเป็นอาการที่ผู้เป็นเบาหวานเคยมีประสบการณ์
มาก่อน ซึ่งการรับรู้นี้จะทําให้ผู้เป็นเบาหวานมีความสนใจและสังเกตอาการผิดปกติของตนเอง แล้วนําไปสู่วิธีการจัดการกับภาวะน้ําตาลในเลือดต่ําของตนเอง
2. สาเหตุของการเจ็บป่วย หมายถึง การที่บุคคลรับรู้ว่าสาเหตุต่างๆ ที่ทําให้เกิดการเจ็บป่วยเกิดจากสาเหตุใดบ้าง ซึ่งการที่ผู้เป็นเบาหวานมองภาพ
สาเหตุของภาวะน้ําตาลในเลือดต่ําที่แตกต่างกัน จะทําให้ผู้เป็นเบาหวานตอบสนองต่ออาการแตกต่างกัน
3. ระยะเวลาการเกิดอาการ เป็นการรับรู้เกี่ยวกับระยะเวลาของการเจ็บป่วย เช่น ผู้เป็นเบาหวานรับรู้เกี่ยวกับระยะเวลาของการเจ็บป่วยด้วยภาวะ
น้ําตาลในเลือดต่ํา ว่าเป็นโรคเฉียบพลัน (Acute) ที่เกิดขึ้นมาโดยไม่คาดคิดจึงทําให้เกิดความรู้สึกวิตกกังวล และเกิดความรู้สึกกลัวต่ออาการที่เกิดขึ้น การรับรู้
ภาวะน้ําตาลในเลือดต่ําถ้าไม่ได้รับการแก้ไขในทันทีอาจทําให้หมดสติและเสียชีวิตได้ หรือภาวะน้ําตาลในเลือดต่ําจะเกิดขณะออกกําลังกาย เป็นต้น การรับรู้ที่
แตกต่างกันจะทําให้ผู้เป็นเบาหวานตอบสนองต่อภาวะน้ําตาลในเลือดต่ําที่แตกต่างกัน
4. การรับรู้การควบคุมหรือการรักษา ถ้าบุคคลรับรู้ว่าอาการที่ตนเองเป็นอยู่สามารถรักษาหรือควบคุมได้ จะทําให้บุคคลมีความมั่นใจในตนเอง โดยแสดง
พฤติกรรมการตอบสนองต่อการเจ็บป่วยที่เหมาะสม เช่น ผู้เป็นเบาหวานที่รับรู้ว่าตนเองมีภาวะน้ําตาลในเลือดต่ํา จะจัดการกับอาการของตนเองได้โดยการจัดหา
ของหวานในปริมาณที่เหมาะสมมารับประทานและมีการประเมินผล ซึ่งแตกต่างไปจากผู้เป็นเบาหวานที่รับรู้ว่าภาวะน้ําตาลในเลือดต่ําที่ตนเองเป็นอยู่ไม่สามารถ
รักษาหรือควบคุมได้
5. ผลที่ตามมาหลังการเจ็บป่วย เป็นการรับรู้ต่อผลกระทบต่างๆที่เกิดขึ้นเมื่อมีการเจ็บป่วย ซึ่งอาจเกิดขึ้นแล้วหรือคาดการณ์ว่าอาจจะเกิดขึ้น โดยอาจเป็น
ผลกระทบด้านร่างกาย จิตใจ หรืออารมณ์ การมีชีวิตอยู่ในสังคม และ/หรือผลกระทบด้านเศรษฐกิจก็ได้ เช่น การรับรู้ต่อผลกระทบจากภาวะน้ําตาลในเลือดต่ํา
จะทําให้ หมดสติ หรือกลายเป็นเจ้าหญิง/เจ้าชายนิทรา เป็นต้น ผลกระทบด้านอารมณ์ เช่น ทําให้เกิดความกลัว ความวิตกกังวล เป็นต้น ด้านการมีชีวิตอยู่ใน
สังคม เช่น การใช้ชีวิตประจําวัน การเข้าร่วมกลุ่มในหมู่บ้าน เป็นต้น ซึ่งการรับรู้ผลที่ตามมาดังกล่าว จะมีผลต่อการตอบสนองของผู้เป็นเบาหวานที่แตกต่างกัน
Leventhal et al. (1980) ได้เสนอว่าการรับรู้ของญาติผู้ดูแลผู้เป็นเบาหวานก็เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนให้ผู้ป่วยมีการจัดการกับอาการของตนเองได้
โดยญาติผู้ดูแลต้องมีการรับรู้ทั้งด้านอาการ สาเหตุ ระยะเวลา ผลกระทบที่เกิดขึ้น และการปฏิบัติตนเพื่อควบคุมความเจ็บป่วยหรือการรักษาที่ผู้ป่วยได้รับโดย
สามารถช่วยให้ผู้ป่วยมีการจัดการกับอาการต่างๆ ที่เกิดขึ้นเองได้

2. วิธีการศึกษา
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย แบบสอบถามข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้เป็นเบาหวานและญาติผู้เป็นเบาหวาน แบบประเมิน
ความกลัวภาวะน้ําตาลในเลือดต่ําของผู้เป็นเบาหวาน แบบประเมินการรับรู้ภาวะน้ําตาลในเลือดต่ําของผู้เป็นเบาหวานและญาติผู้เป็นเบาหวาน แบบประเมิน
การจัดการภาวะน้ําตาลในเลือดต่ําของผู้เป็นเบาหวาน ซึ่งผู้วิจัยสร้างขึ้นจากการทบทวนวรรณกรรม และได้นําไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวนทั้ง 5 ท่าน เป็นผู้
พิจารณาตรวจสอบความตรงของเนื้อหา ความครอบคลุมของเนื้อหา ความชัดเจนของภาษา และความสอดคล้องกับบริบทของคนไทย ได้ค่า CVI อยู่ในช่วง .78
- .88 ผู้วิจัยได้นําไปหาความเชื่อมั่นของ แบบประเมินการรับรู้ภาวะน้ําตาลในเลือดต่ําของผู้เป็นเบาหวานและญาติผู้เป็นเบาหวาน แบบประเมินความกลัวภาวะ
น้ําตาลในเลือดต่ําของผู้เป็นเบาหวาน แบบประเมินการจัดการภาวะน้ําตาลในเลือดต่ําของผู้เป็นเบาหวาน ได้ค่าความเชื่อมั่นสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค
(Cronbach’s Coefficient Alpha) ของแบบสอบถามแต่ละชุดเท่ากับ .70, .72, .79, .81 ตามลําดับ

3. ผลการศึกษา
กลุ่มตัวอย่างที่เป็นญาติผู้เป็นเบาหวานชนิดที่ 2 จํานวน 74 ราย เป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง อายุเฉลี่ย 50.9 ปี (SD = 14.3) มีสถานภาพสมรสคู่ร้อยละ
81.1 ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับอนุปริญญา หรือปวส. ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพร้อยละ 47.2 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่มีโรคประจําตัวร้อยละ 41.9 และมี
ความสัมพันธ์กับผู้ป่วยเป็นสามี/ภรรยาร้อยละ 54.1 รองลงมาเป็นบุตรร้อยละ 35.1 กลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้เป็นเบาหวานประเมินการรับรู้เกี่ยวกับภาวะน้ําตาลใน
เลือดต่ําโดยรวมค่อนไปทางสูง ได้คะแนนเฉลี่ย 143.22 (SD = 5.84) จากคะแนนเต็ม 174 คะแนน เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าการรับรู้ของกลุ่มตัวอย่าง ด้าน
ระยะเวลาของการเกิดภาวะน้ําตาลในเลือดต่ํามากที่สุด (% = 93.83) รองลงมาคือด้านผลกระทบจากการเกิดภาวะน้ําตาลในเลือดต่ํา (% = 84.50) ด้านสาเหตุของ
ภาวะน้ําตาลในเลือดต่ํา (% = 78.50) และด้านอาการของภาวะน้ําตาลในเลือดต่ํา (% = 67.29) กลุ่มตัวอย่างที่เป็นญาติผู้เป็นเบาหวานประเมินการรับรู้เกี่ยวกับ
ภาวะน้ําตาลในเลือดต่ํา โดยรวมค่อนไปทางสูง ได้คะแนนเฉลี่ย 141.49 คะแนน จากคะแนนเต็ม 174 คะแนน เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าการรับรู้ของกลุ่ม
360
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ตัวอย่างด้านระยะเวลาของการเกิดภาวะน้ําตาลในเลือดต่ําอยู่ในระดับสูงที่สุด (% = 92.03) รองลงมาด้านผลกระทบจากการเกิดภาวะน้ําตาลในเลือดต่ํา (% =
83.57) และด้านสาเหตุของภาวะน้ําตาลในเลือดต่ํา (% = 77.63) ส่วนด้านอาการของภาวะน้ําตาลในเลือดต่ํามีค่าเฉลี่ยร้อยละต่ําที่สุด (% = 67.21) กลุ่มตัวอย่าง
ประเมินคะแนนเฉลี่ยความกลัวต่อภาวะน้ําตาลในเลือดต่ําโดยรวมมีค่าคะแนนมากกว่าคะแนนเฉลี่ยเล็กน้อย (M = 70.56, SD = 7.24 จากคะแนนเต็ม 132
คะแนน) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าด้านพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงภาวะน้ําตาลในเลือดต่ํา (% = 60.50) มีคะแนนเฉลี่ยมากกว่าด้านความวิตกกังวลต่อภาวะน้ําตาล
ในเลือดต่ํา (% = 58.80) กลุ่มตัวอย่างประเมินเกี่ยวกับการจัดการภาวะน้ําตาลในเลือดต่ําโดยรวมทุกด้านค่อนไปทางสูงได้คะแนนเฉลี่ย 76.88 (SD = 6.08) จาก
คะแนนเต็ม 95 คะแนน เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าการจัดการภาวะน้ําตาลในเลือดต่ําด้านการออกกําลังกายอยู่ในระดับสูงที่สุด (% = 86.95) รองลงมาด้านการ
ป้องกันภาวะน้ําตาลในเลือดต่ํา (% = 82.13) และด้านอาหาร (% = 80.80) ส่วนด้านการจัดการเรื่องยามีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละต่ําที่สุด (% = 69.40) การรับรู้
ภาวะน้ําตาลในเลือดต่ําของผู้เป็นเบาหวานและความกลัวต่อภาวะน้ําตาลในเลือดต่ํามีความสัมพันธ์ทางบวกกับการจัดการภาวะน้ําตาลในเลือดต่ําของผู้เป็น
เบาหวานชนิดที่ 2 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ p < .01 (r = .47) และ p < .05 (r = .25) ตามลําดับ ส่วนการรับรู้ภาวะน้ําตาลในเลือดต่ําของญาติผู้เป็น
เบาหวานไม่มีความสัมพันธ์กับการจัดการภาวะน้ําตาลในเลือดต่ําของผู้เป็นเบาหวานชนิดที่ 2 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
การศึกษาครั้งนี้ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 86.5 เนื่องจากโรคเบาหวานมักพบในเพศหญิงมากกว่าเพศชาย สอดคล้องกับ
รายงานของสํานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (2550) พบผู้เป็นเบาหวานเป็นเพศหญิงร้อยละ 66.9 เพศชายร้อยละ 33.1 กลุ่มตัวอย่าง
ส่วนใหญ่มีอายุเฉลี่ย 63 ปี (SD = 9.4) ซึ่งโรคเบาหวานชนิดที่ 2 มักพบในคนที่มีอายุมากกว่า 35 ปี (ภาวนา, 2546) นอกจากนี้อุบัติการณ์ของโรคเบาหวานยัง
พบเพิ่มขึ้นในผู้ที่มีอายุมาก เนื่องจากตับอ่อนมีการเสื่อมลง ทําให้ประสิทธิภาพในการทํางานลดลง ส่งผลให้การสังเคราะห์และการหลั่งฮอร์โมนอินซูลินน้อยลง
จึงมีโอกาสเกิดการเจ็บป่วยด้วยโรคเบาหวานได้มากขึ้น (ADA, 2010) ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ ร้อยละ 52 โดยมีอาชีพค้าขายมากที่สุด เนื่องจากพื้นที่ที่เก็บ
ข้อมูลเป็นชุมชนเมือง ส่วนใหญ่มีระยะเวลาการเจ็บป่วยเฉลี่ย 13.2 ปี (SD = 8.2) และมีโรคร่วมร้อยละ 66.2 อธิบายได้ว่าเบาหวานเป็นโรคที่มีโอกาสเกิดโรค
แทรกซ้อนได้ทุกระบบของร่างกาย ยิ่งถ้ามีระยะเวลาการเจ็บป่วยที่ยาวนาน อาจทําให้มีโอกาสในการเกิดโรคแทรกซ้อนเรื้อรังเพิ่มมากขึ้น (ADA, 2006)
กลุ่มตัวอย่างที่เป็นญาติผู้เป็นเบาหวานชนิดที่ 2
กลุ่มตัวอย่างที่เป็นญาติผู้เป็นเบาหวานชนิดที่ 2 เป็นเพศชายร้อยละ 52.7 มากกว่าเพศหญิง ร้อยละ 47.3 เนื่องจากผู้เป็นเบาหวานส่วนใหญ่เป็น
เพศหญิง ดังนั้นคู่สมรสซึ่งเป็นสามี หรือบุตรจึงเป็นผู้ดูแล ซึ่งผู้ดูแลที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับผู้เป็นเบาหวานจะสามารถดูแลและสังเกตอาการผิดปกติของผู้
เป็นเบาหวานได้ดี เกือบทั้งหมดประกอบอาชีพ (ร้อยละ 97.3) เนื่องจากการเจ็บป่วยด้วยโรคเบาหวาน ผู้ป่วยยังช่วยตัวเองในเรื่องกิจวัตรประจําวันได้ดี ญาติ
ผู้ดูแลไม่จําเป็นต้องดูแลผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด จึงประกอบอาชีพได้ตามปกติ
การรับรู้เกี่ยวกับภาวะน้ําตาลในเลือดต่ําของกลุ่มตัวอย่างที่เป็นเบาหวาน
กลุ่มตัวอย่างประเมินการรับรู้เกี่ยวกับภาวะน้ําตาลในเลือดต่ําโดยรวมค่อนไปทางสูง (% = 82.31) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าการรับรู้ของกลุ่ม
ตัวอย่างเกี่ยวกับการเกิดภาวะน้ําตาลในเลือดต่ําอยู่ระดับสูง ได้แก่ ด้านระยะเวลา การรักษาและการควบคุมอาการ (% = 93.83) ด้านผลกระทบ (% = 84.50)
และด้านสาเหตุ (% = 78.50) และการรับรู้ด้านอาการของภาวะน้ําตาลในเลือดต่ํา (% = 67.27) อธิบายได้ว่า เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างเคยมีภาวะน้ําตาลในเลือด
ต่ําจนต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล จํานวน 1-3 ครั้งในรอบ 1 ปี จึงทําให้ผู้เป็นเบาหวานเกิดการเรียนรู้เกี่ยวกับภาวะน้ําตาลในเลือดต่ํา ทั้งการสังเกต
อาการ และการรับรู้ด้านอาการ สาเหตุ ระยะเวลา การรักษาและการควบคุมอาการของภาวะน้ําตาลในเลือดต่ํา ทั้งนี้จากการที่ผู้เป็นเบาหวานมีระยะเวลาการ
เจ็บป่วยเฉลี่ย 13.2 ปี (SD = 8.2) จึงได้รับคําแนะนําจากพยาบาล ในเรื่องการให้ความรู้ และคําแนะนํา เกี่ยวกับภาวะน้ําตาลในเลือดต่ําให้ผู้เป็นเบาหวาน
ดังนั้น ผู้เป็นเบาหวานที่มีการรับรู้เกี่ยวกับภาวะน้ําตาลในเลือดต่ําจะสามารถนําไปสู่การจัดการภาวะน้ําตาลในเลือดต่ําได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว แต่เป็นที่
สังเกตว่า การรับรู้ด้านอาการของภาวะน้ําตาลในเลือดต่ํามีค่าเฉลี่ยร้อยละต่ําที่สุด (% = 67.27) อธิบายได้ว่า ผู้เป็นเบาหวานมีการแยกแยะอาการของภาวะ
น้ําตาลในเลือดต่ําออกจากอาการของโรคอื่นๆ ได้ยังไม่ชัดเจน จึงส่งผลต่อการจัดการภาวะน้ําตาลในเลือดต่ําได้สอดคล้องกับการศึกษาของกัญญาพัชร (2553)
ศึกษาการรับรู้ความเจ็บป่วยของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 พบว่า การแยกอาการของภาวะน้ําตาลในเลือดสูงหรือภาวะน้ําตาลในเลือดต่ําเป็นเรื่องที่ทําได้ยาก
สอดคล้องกับการศึกษาของนฤมล (2555) ที่ศึกษาในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่มารับการรักษาในตึกผู้ป่วยใน โรงพยาบาลเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม พบว่า
ผู้ป่วยเมื่อมีอาการวิงเวียนศีรษะ ใจสั่น เหนื่อย จะตั้งสมมุติฐานว่าเป็นภาวะน้ําตาลในเลือดต่ํา และจะแก้ไขโดยการรีบดื่มน้ําหวานหรือรับประทานอาหารทันที
เมื่อประเมินความรู้เกี่ยวกับอาการของภาวะน้ําตาลในเลือดผิดปกติ พบว่าผู้ป่วยยังไม่สามารถแยกความแตกต่างระหว่างอาการของภาวะน้ําตาลในเลือดสูงและ
ภาวะน้ําตาลในเลือดต่ําได้ชัดเจน
การจัดการภาวะน้ําตาลในเลือดต่ํา
กลุ่มตัวอย่างประเมินเกี่ยวกับการจัดการภาวะน้ําตาลในเลือดต่ําโดยรวมทุกด้านอยู่ในระดับสูง (% = 80.93) จากการศึกษาครั้งนี้ พบว่าภาวะ
น้ําตาลในเลือดต่ํามีโอกาสเกิดขึ้นกับผู้เป็นเบาหวานทุกคน ซึ่งอาจจะทําให้เกิดความผิดปกติกับผู้เป็นเบาหวานทั้งทางด้านร่างกาย เช่น เวียนศีรษะ มึนงง หมด
สติ จนอาจเสียชีวิตได้ เป็นต้น ส่งผลต่อด้านจิตใจของผู้เป็นเบาหวาน เช่น ความกลัว ความกังวล เป็นต้น จากการได้รับความรู้เรื่องภาวะน้ําตาลในเลือดต่ํา
และการจัดการภาวะน้ําตาลในเลือดต่ําจากแพทย์ และพยาบาลเมื่อมารับการตรวจตามนัดที่คลินิกเบาหวานทุกครั้ง และผู้เป็นเบาหวานมีการเฝ้าระวังการเกิด
ภาวะน้ําตาลในเลือดต่ําเมื่อมีความผิดปกติจะจัดการโดยแก้ไขอาการเบื้องต้น ทําให้ตนเองปลอดภัยจากอันตรายของภาวะน้ําตาลในเลือดต่ํา จากการทบทวน
วรรณกรรม พบว่าการจัดการภาวะน้ําตาลในเลือดต่ําแบ่งออก ดังนี้ ประการที่หนึ่ง จัดการได้ดีซึ่งเป็นการจัดการที่ถูกต้อง รวดเร็ว และเหมาะสม และการ
จัดการได้แต่ไม่ถูกต้อง ส่งผลให้ไม่สามารถแก้ไขภาวะน้ําตาลในเลือดต่ําให้แก่ผู้เป็นเบาหวานได้ ประการที่สอง จัดการไม่ได้ เมื่อเกิดอาการขึ้นมีการรีบนําผู้ป่วย
มาส่งโรงพยาบาล ไม่ได้มีการจัดการกับอาการในเบื้องต้น ส่งผลให้ผู้ป่วยมีภาวะน้ําตาลในเลือดต่ําที่รุนแรงมากขึ้น อาจทําให้เกิดความเสียหายถึงชีวิตได้
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการจัดการภาวะน้ําตาลในเลือดต่ํา
ผลการศึกษาพบว่า การรับรู้ภาวะน้ําตาลในเลือดต่ําของผู้เป็นเบาหวาน มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการจัดการภาวะน้ําตาลในเลือดต่ําของผู้เป็น
เบาหวานชนิดที่ 2 p < .05 (r = .47) ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานข้อที่ 1 พบว่าค่าเฉลี่ยคะแนนการรับรู้ภาวะน้ําตาลในเลือดต่ําของผู้เป็นเบาหวานโดยรวมค่อนไป
ทางสูง และค่าเฉลี่ยคะแนนการจัดการภาวะน้ําตาลในเลือดต่ําโดยรวมทุกด้านอยู่ในระดับสูง ผลจากการวิจัยสอดคล้องกับแนวคิดของ Leventhal et al. (1980)
ที่เชื่อว่าการใช้สามัญสํานึกต่อการเจ็บป่วยของแต่ละบุคคลเป็นปัจจัยที่มีผลต่อการเผชิญปัญหา การปรับตัว หรือการจัดการตนเองของผู้ป่วย ความกลัวต่อภาวะ
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น้ําตาลในเลือดต่ํา มีความสัมพันธ์กับการจัดการภาวะน้ําตาลในเลือดต่ําของผู้เป็นเบาหวานชนิดที่ 2 p < .01 (r = .25) ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานข้อที่ 3 ผล
การศึกษา พบว่าค่าเฉลี่ยความกลัวต่อภาวะน้ําตาลในเลือดต่ําโดยรวมเกินกว่าครึ่งหนึ่งเล็กน้อย และค่าเฉลี่ยคะแนนการจัดการภาวะน้ําตาลในเลือดต่ําโดยรวมทุก
ด้านอยู่ในระดับสูง ทั้งนี้เป็นเพราะผู้ป่วยมีความกลัวในระดับที่ไม่สูงมากจนเกินไป ผู้เป็นเบาหวานจึงมีการเฝ้าระวัง สังเกตอาการผิดปกติของตนเอง และสามารถ
จัดการกับภาวะน้ําตาลในเลือดต่ําที่เกิดขึ้นกับตนเองได้
ผลการศึกษา พบว่า การรับรู้ภาวะน้ําตาลในเลือดต่ําของญาติผู้เป็นเบาหวานกับการจัดการภาวะน้ําตาลในเลือดต่ําของผู้เป็นเบาหวานชนิดที่ 2 ไม่มี
ความสัมพันธ์กับการจัดการภาวะน้ําตาลในเลือดต่ําของผู้เป็นเบาหวานชนิดที่ 2 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานข้อที่ 2 ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะการรับรู้ภาวะน้ําตาลในเลือดต่ําของญาติ ผู้เป็ นเบาหวาน เป็นการได้ รับความรู้ เกี่ ยวกับโรคเบาหวานจากบุ คลากรทางการแพทย์ แต่ ไม่ได้เกิดจาก
ประสบการณ์การเกิดภาวะน้ําตาลต่ําโดยตรงเหมือนผู้เป็นเบาหวาน ฉะนั้นการรับรู้ภาวะน้ําตาลในเลือดต่ําของญาติจึงอาจไม่เกี่ยวข้องกับการจัดการภาวะน้ําตาล
ในเลือดต่ําของผู้เป็นเบาหวาน

4. สรุปผล
1. ด้านปฏิบัติการพยาบาล
1.1 พยาบาลควรทําความเข้าใจถึงการรับรู้ของผู้เป็นเบาหวานและญาติผู้เป็นเบาหวานเกี่ยวกับภาวะน้ําตาลในเลือดต่ําและนําข้อมูลเกี่ยวกับการรับรู้
ความเจ็บป่วยไปใช้ในการออกแบบรูปแบบการสอนผู้ป่วยเบาหวานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และสามารถนําผลการศึกษาครั้งนี้ไปเป็นข้อมูลสนับสนุนให้
พยาบาลสร้างกิจกรรมการพยาบาลที่ส่งเสริมให้ผู้เป็นเบาหวานมีการจัดการภาวะน้ําตาลในเลือดต่ําได้เหมาะสม เพื่อลดอัตราการเกิดภาวะน้ําตาลในเลือดต่ํา
1.2 ควรมีการพัฒนาสื่อการให้ความรู้ในเรื่องการจัดการภาวะน้ําตาลในเลือดต่ําให้มีความครอบคลุมการรับรู้ภาวะน้ําตาลในเลือดต่ํา ในด้านอาการ
สาเหตุ ระยะเวลา การรักษาและการควบคุมอาการ และผลกระทบของน้ําตาลในเลือดต่ํามากขึ้น เช่น การจัดทําสื่อที่ใช้ประกอบการให้ความรู้เรื่องภาวะ
น้ําตาลในเลือดต่ํา การใช้ตัวแบบในการเป็นตัวอย่างให้แก่ผู้เป็นเบาหวานและญาติ การออกแบบสอบถามเกี่ยวกับการได้รับความรู้เรื่องการจัดการภาวะน้ําตาล
ในเลือดต่ําของผู้เป็นเบาหวานมีความชัดเจน กระจ่างมากเพียงใด เพื่อประเมินผลการให้ความรู้ของพยาบาลมีผลกับการเกิดน้ําตาลในเลือดต่ําหรือไม่
1.3 ควรแนะนําให้ผู้เป็นเบาหวานตระหนักถึงการสังเกตอาการ และแยกแยะอาการภาวะน้ําตาลในเลือดต่ําที่เกิดขึ้นกับตนเองในด้านอาการ สาเหตุ
ระยะเวลา การรักษาและการควบคุมอาการ และผลกระทบของน้ําตาลในเลือดต่ํา โดยอาจทําการบันทึกอาการผิดปกติที่เกิดขึ้น รวมทั้งบันทึกวิธีการจัดการ
ภาวะน้ําตาลในเลือดต่ําด้วยตนเองของผู้เป็นเบาหวาน และเน้นย้ําให้นําบันทึกนั้นมาโรงพยาบาลด้วย เพื่อประเมินประสิทธิผลในการจัดการภาวะน้ําตาลใน
เลือดต่ําของผู้เป็นเบาหวานในทางอ้อม
1.4 พยาบาลควรคํานึงถึงการให้ความรู้แก่ผู้ป่วยกลุ่มนี้ ตามความคิดความเข้าใจเกี่ยวกับการรับรู้เกี่ยวกับภาวะน้ําตาลในเลือดต่ําและเพื่อให้การดูแล
ผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ให้ครอบคลุมทุกมิติอย่างเป็นองค์รวม
2. ด้านการบริหารการพยาบาล
ผู้บริหารการพยาบาลควรมีการส่งเสริมให้บุคลากรทางการแพทย์มีทัศนคติที่ดีต่อการให้บริการแก่ผู้เป็นเบาหวานและญาติผู้เป็นเบาหวาน โดยการให้
เวลาสําหรับผู้เป็นเบาหวานและญาติแต่ละรายอย่างเหมาะสมเพื่อจะได้มีการให้ความรู้ และการสาธิตวิธีการจัดการภาวะน้ําตาลเลือดต่ําอย่างเหมาะสม
3. ด้านการวิจัย
3.1 ควรมีการศึกษาวิจัยโดยนําปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการจัดการภาวะน้ําตาลในเลือดต่ําของผู้เป็นเบาหวานมากที่สุดไปสร้างโปรแกรม เพื่อ
นําไปใช้กับผู้เป็นเบาหวานและครอบครัวผู้เป็นเบาหวานและอาจประยุกต์ใช้กับโรคเรื้อรังอื่นในชุมชนต่อไป
3.2 ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยทํานายการจัดการภาวะน้ําตาลในเลือดต่ําของผู้เป็นเบาหวานชนิดที่ 2 ในกลุ่มผู้ที่กลับมารักษาในโรงพยาบาลด้วย
ภาวะน้ําตาลในเลือดต่ํา
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บทคัดย่อ
อัณฑะจากแมวบ้านจํานวน 33 ตัวที่ได้รับการทําหมันจากโรงพยาบาลสัตว์ถูกนํามาศึกษาคุณภาพของเซลล์อสุจิจากอีพิดิไดมิส โดยแบ่งกลุ่มศึกษา
เป็น 2 กลุ่มคือ กลุ่มที่ 1 อัณฑะที่เก็บจากแมวที่ทําหมันในช่วงเดือนมิถุนายนถึงกันยายน (จํานวน 15 ตัว) และกลุ่มที่ 2 คืออัณฑะที่เก็บจากแมวที่ทําหมัน
ในช่วงเดือนตุลาคมถึงมกราคม (จํานวน 18 ตัว) ทําการประเมินคุณภาพเซลล์อสุจิที่เก็บจากส่วนท้ายของอีพิดิไดมิสจากอัตราการเคลื่อนที่ ความเข้มข้นของ
เซลล์อสุจิ อัตราการมีชีวิตรอด และความผิดปกติของรูปร่างของเซลล์อสุจิ ผลการศึกษาพบว่าช่วงเดือนมิถุนายนถึงกันยายนมีช่วงความยาวแสงยาวนานกว่า
ช่วงเดือนตุลาคมถึงมกราคมอย่างมีนัยสําคัญ (12.37 ± 0.09 ชั่วโมง และ 11.33 ± 0.07 ชั่วโมง ตามลําดับ, p<0.05) เซลล์อสุจิที่เก็บได้ในช่วงเดือนตุลาคมถึง
มกราคมมีอัตราการมีชีวิตรอดสูงกว่าเซลล์อสุจิที่เก็บได้ในช่วงเดือนมิถุนายนถึงกันยายนอย่างมีนัยสําคัญ (ร้อยละของการมีชีวิตรอด 86.06 ± 1.72 และ
75.97 ± 2.72 ตามลําดับ, p<0.05) แต่ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญของอัตราการเคลื่อนที่ (ร้อยละของอัตราการเคลื่อนที่ 54.50 ± 6.52 และ 59.72 ±
5.43 ตามลําดับ) ความเข้มข้นเซลล์อสุจิที่เก็บได้ (26.87 ± 5.88 และ 33.13 ± 7.72 ล้านตัวต่อมิลลิลิตร ตามลําดับ) และรูปร่างเซลล์อสุจิที่ผิดปกติ (ร้อยละ
ของเซลล์อสุจิที่รูปร่างผิดปกติ 54.81 ± 3.27 และ 51.65 ± 1.68 ตามลําดับ) จากการศึกษาสรุปได้ว่าช่วงเดือนที่มีความยาวแสงที่แตกต่างกันมีผลต่อคุณภาพ
ของเซลล์อสุจิที่เก็บจากอีพิดิไดมิสแมวในประเทศไทย โดยอัตราการมีชีวิตของเซลล์อสุจิที่เก็บจากอีพิดิไดมิสในช่วงเดือนตุลาคมถึงมกราคมสูงกว่าช่วงเดือน
มิถุนายนถึงเดือนกันยายน ทั้งนี้ช่วงความยาวแสงอาจไม่ใช่ปัจจัยเพียงอย่างเดียวที่ส่งผลต่อคุณภาพของเซลล์อสุจิ แต่อาจเป็นผลจากปัจจัยอื่นร่วมด้วยต่อ
คุณภาพและการสร้างของเซลล์อสุจิในแมวในประเทศไทย
คําสําคัญ: ช่วงความยาวแสง เซลล์อสุจิ อีพิดิไดมิส

Abstract
Epididymides were divided into two groups according to time of castration. In Group I, toms were castrated during increasing
light (June-September; n = 15), and group II, during decreasing light (October-January; n = 18). Sperm samples were obtained by cutting
the caudal epididymis in Phosphate buffer saline and tested for motility (% motile), viability (% viable sperm), sperm concentration
(x106 sperm/ml) and sperm morphology (% abnormal sperm). In comparison of photoperiod, June-September had significant longer
photoperiod (hour) than October-January (p<0.05). Toms castrated during October-January had higher sperm viability compared to
toms castrated during June-September (% viability 86.06 ± 1.72 and 75.97 ± 2.72, p<0.05, respectively). However, there were no
significant differences of sperm motility, concentration and morphology between these two groups (% motility: 54.50 ± 6.52 and 59.72
± 5.43; sperm concentration (x106 sperm/ml) 26.87 ± 5.88 and 33.13 ± 7.72; % sperm abnormality 54.81 ± 3.27 and 51.65 ± 1.68;
p>0.05, respectively). In conclusion, natural photoperiod induces seasonal changes in sperm quality of cat in Thailand. However,
photoperiod should not be the only factors involving in the sperm quality and production of cat in Thailand but also other factors.
Keywords: Photoperiod, Sperm, Epididymis

1. บทนํา
สัตว์ป่าตระกูลแมวจัดเป็นสัตว์ที่ใกล้จะสูญพันธุ์ในประเทศไทย แม้ว่าปัจจุบันจะมีการนําเทคโนโลยีทางการสืบพันธุ์มาใช้ในการเพิ่มจํานวนสัตว์ป่า
เหล่านี้ แต่ความสําเร็จในการผลิตลูกสัตว์ยังคงต่ําอยู่อย่างมาก ความสําเร็จของการใช้เทคโนโลยีทางการสืบพันธุ์ในการผลิตสัตว์นั้นขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย
รวมถึงคุณภาพตั้งต้นของเซลล์สืบพันธุ์ แมวบ้านถูกนํามาใช้เป็นต้นแบบในการศึกษาระบบสืบพันธุ์ในสัตว์ป่าตระกูลแมว เนื่องจากมีสรีระวิทยาที่ใกล้เคียงกับ
สัตว์ป่าตระกูลแมวและสามารถเก็บตัวอย่างได้ง่าย ปัจจุบันพบว่าอิทธิพลของแสงสว่างเป็นหนึ่งในหลายปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพของเซลล์สืบพันธุ์ทั้งในแมว
เพศผู้และเพศเมีย ฤดูที่มีช่วงความยาวแสงมากจะเป็นช่วงของฤดูผสมพันธุ์ การทํางานของรังไข่จะหยุดเมื่อช่วงความยาวแสงน้อยลงและจะเริ่มการทํางานใหม่
ในช่วงฤดูที่มีความยาวแสงยาวนาน ในแมวเพศผู้นั้นพบว่าฤดูกาลมีความสัมพันธ์กับระดับฮอร์โมนเมลาโทนินและการสร้างของเซลล์อสุจิ (Chemineau, et
al., 2008) อย่างไรก็ตามพบว่าฤดูกาลในแต่ละภูมิศาสตร์มีความแตกต่างกันรวมถึงช่วงของความยาวแสงในแต่ละฤดูกาล ดังนั้นผลการศึกษาจึงแตกต่างกันใน
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แต่ละภูมิศาสตร์ การศึกษาผลของฤดูกาลต่อคุณภาพน้ําเชื้อและการสร้างเซลล์อสุจิในแมวเพศผู้ยังมีอยู่น้อยเมื่อเทียบกับการศึกษาในแมวเพศเมีย การศึกษา
ก่อนหน้านี้พบว่าฤดูกาลไม่มีผลต่อการสร้างของเซลล์อสุจิในแมว (Franca and Godinho, 2003) ซึ่งขัดแย้งกับรายงานในปัจจุบันที่พบว่าฤดูกาลนั้นมีผลต่อ
การสร้างเซลล์อสุจิ โดยฤดูกาลที่เปลี่ยนแปลงนั้นส่งผลต่อรูปร่างเซลล์อสุจิที่เก็บได้จากอัณฑะแมว (Stornelli, et al., 2009) และคุณภาพของเซลล์อสุจิที่เก็บ
จากอีพิดิไดมิสแมวในประเทศเขตหนาว (Nunez-Favre, et al., 2012) นอกจากนี้ฤดูกาลที่มีช่วงความยาวแสงมากจะมีจํานวนและคุณภาพของเซลล์อสุจิสูง
กว่าฤดูกาลที่มีช่วงความยาวแสงน้อย (Nunez-Favre, et al., 2012) จากผลการศึกษาที่ยังไม่แน่ชัดและภูมิศาสตร์ที่แตกต่างกันจึงไม่สามารถนํามาใช้กับแมว
ในประเทศไทยได้ การศึกษาครั้งนี้จึงเป็นการศึกษาครั้งแรกในประเทศไทยเกี่ยวกับผลของช่วงความยาวแสงในแต่ละฤดูกาลต่อคุณภาพของเซลล์อสุจิที่เก็บได้
จากอีพิดิไดมิสแมว

2. วิธีการศึกษา
อัณฑะจากแมวบ้านจํานวน 33 ตัวที่มารับการผ่าตัดทําหมันในโรงพยาบาลสัตว์ในเขตจังหวัดชลบุรีระหว่างเดือนมิถุนายน 2556 ถึงเดือน
มกราคม 2557 ถูกเก็บเพื่อนํามาใช้ในการศึกษาครั้งนี้ โดยอัณฑะทั้ง 2 ข้างจะถูกเก็บในน้ําเกลือ (0.9% normal saline) ที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส และ
ถูกนําส่งมายังห้องปฏิบัติการเพื่อนํามาศึกษาภายใน 24 ชั่วโมงหลังการผ่าตัด อัณฑะแต่ละคู่นํามาศึกษาและวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ยของทั้งสองข้าง ทําการล้าง
อัณฑะที่ถูกเก็บมาในสารละลาย phosphate buffer saline จากนั้นทําการตัดแยกส่วนของท้ายของอีพิดิไดมิสและนําไปแช่ในสารละลาย phosphate
buffer saline ปริมาตร 250 มิลลิลิตร ที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส นาน 10 นาที จากนั้นนําสารละลายมาตรวจคุณภาพน้ําเชื้อโดยดูภายใต้กล้องจุลทรรศ์
เพื่อดูร้อยละของการเคลื่อนที่ของเซลล์อสุจิ และความเข้มข้นของเซลล์อสุจิ (ล้านตัวต่อมิลลิลิตร) หลังจากนั้นนําสารละลายมา สเมียร์ลงบนกระจกสไลด์
เพื่อย้อมสีตัวอสุจิด้วยสีย้อม eosin-nigrosin และนํามาตรวจดูภายใต้กล้องจุลทรรศน์เพื่อดูร้อยละของเซลล์อสุจิที่มีชีวิต และร้อยละของเซลล์อสุจิที่มี
รูปร่างผิดปกติ ทําการเก็บข้อมูลความยาวแสงในประเทศไทยจากสมาคมดาราศาสตร์ไทย (The Thai Astronomical Society) ช่วงเดือนมิถุนายน 2556
ถึงเดือนมกราคม 2557 ความยาวแสงถูกแบ่งเป็น 2 กลุ่มคือ ช่วงที่มีความยาวแสงนาน (เดือนมิถุนายนถึงกันยายน 2556) และช่วงที่มีความยาวแสงสั้น
(เดือนตุลาคม 2556 ถึงมกราคม 2557) ทําการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความยาวแสงในแต่ละช่วงด้วยวิธี Student t-test ทําการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ± ค่า
ความคลาดเคลื่อนของค่าเฉลี่ย (mean ± SE) ของร้อยละของการเคลื่อนที่ของเซลล์อสุจิ ความเข้มข้นของเซลล์อสุจิ ร้อยละของเซลล์อสุจิที่มีชีวิต และร้อย
ละของเซลล์อสุจิที่มีรูปร่างผิดปกติ และทําการเปรียบเทียบพารามิเตอร์ต่างๆ ตามช่วงความยาวแสงในประเทศไทยโดยวิธี Student t-test ค่า P value ที่
น้อยกว่า 0.05 ถือว่ามีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ

3. ผลการศึกษาและอภิปรายผล
โดยเฉลี่ย ความเข้มข้นของเซลล์อสุจิที่เก็บได้จากอีพิดิไดมิสในแมวคือ 30.28 ± 4.95 ล้านตัวต่อมิลลิลิตร ร้อยละของการเคลื่อนที่ของเซลล์อสุจิ
คือ 57.35 ± 4.15 ร้อยละของเซลล์อสุจิที่มีชีวิตคือ 81.47 ± 1.77 และร้อยละของเซลล์อสุจิที่มีรูปร่างผิดปกติคือ 53.09 ± 1.74โดยความผิดปกติส่วนหัวของ
เซลล์อสุจิที่พบได้มากคือ หัวแคบ (ร้อยละ20.05 ± 1.88 ) หัวใหญ่ กลม หรือเล็ก (ร้อยละ 16.53 ± 1.46) และ อะโครโซมผิดปกติ (ร้อยละ 6.55 ± 1.11) และ
ความผิดปกติส่วนหางของเซลล์อสุจิที่พบได้มากคือ หางงอ (ร้อยละ 20.11 ± 2.17) หางม้วน (ร้อยละ 10.85 ± 2.44) และ หยดน้ําบริเวณส่วนท้าย (ร้อยละ
11.45 ± 1.26) ช่วงที่มีความยาวแสงนาน (เดือนมิถุนายนถึงกันยายน) มีช่วงความยาวแสงยาวนานกว่าช่วงที่มีความยาวแสงสั้น (เดือนตุลาคมถึงมกราคม)
อย่างมีนัยสําคัญ (12.37 ± 0.09 ชั่วโมง และ 11.33 ± 0.07 ชั่วโมง ตามลําดับ, p<0.05) โดยพบว่าร้อยละของเซลล์อสุจิที่มีชีวิตในช่วงที่มีความยาวแสงสั้นสูง
กว่าช่วงที่มีความยาวแสงนานอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (86.06 ± 1.72 และ 75.97 ± 2.72% ตามลําดับ, p<0.05) ทั้งนี้ไม่พบความแตกต่างของร้อยละของ
การเคลื่อนที่ของเซลล์อสุจิ ความเข้มข้นของเซลล์อสุจิ และร้อยละของเซลล์อสุจิที่มีรูปร่างผิดปกติระหว่างช่วงความยาวแสงนานและสั้น (ตารางที่ 1)

ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบพารามิเตอร์ต่างๆ (ค่าเฉลี่ย ± ค่าความคลาดเคลื่อนของค่าเฉลี่ย) ที่บ่งชี้ถึงคุณภาพเซลล์อสุจิที่เก็บ
จากอีพิดิไดมิสระหว่างช่วงที่มีความยาวแสงนาน (มิถุนายน – กันยายน) และช่วงที่มีความยาวแสงสั้น (ตุลาคม – มกราคม)
พารามิเตอร์
ความเข้มข้นของเซลล์อสุจิ (ล้านตัวต่อมิลลิลิตร)
ร้อยละของการเคลื่อนที่ของเซลล์อสุจิ
ร้อยละของเซลล์อสุจิที่มีชีวิต
ร้อยละของเซลล์อสุจิที่มีรูปร่างผิดปกติ
ตัวอักษรที่แตกต่างกันเหนือตัวเลขแสดงถึงความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05)
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ช่วงความยาวแสงนาน
26.87 ± 5.88 a
54.50 ± 6.52 a
75.97 ± 2.72 a
54.81 ± 3.27 a

ช่วงความยาวแสงสั้น
33.13 ± 7.72 a
59.72 ± 5.43 a
86.06 ± 1.72 b
51.65 ± 1.68 a
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แมวเป็นสัตว์ที่มีฤดูกาลสืบพันธุ์ขึ้นกับช่วงความยาวแสงสว่าง ในประเทศเขตหนาวพบว่าในช่วงที่มีความยาวแสงนานมีความสัมพันธ์กับ
การสร้างของเซลล์อสุจิที่เพิ่มมากขึ้นในอัณฑะ (Blottner and Jewgenow, 2007; Stornelli et al., 2009) และ คุณภาพของเซลล์อสุจิที่เก็บได้
จากอีพิดิไดมิสในแง่ของอัตราการเคลื่อนที่และจํานวนเซลล์อสุจิ (Nunez-Favre et al., 2012) นอกจากนี้ยังพบว่ารูปร่างเซลล์อสุจิที่ปกติมีมาก
ในช่วงเดือนที่มีแสงยาวนาน (กุมภาพันธ์ถึงกรกฏาคม) เมื่อเทียบกับช่วงเดือนที่มีช่วงความยาวแสงสั้น (สิงหาคมถึงมกราคม) (Axner and Linde
Forsberg, 2007) ในสัตว์ที่อาศัยในเขตอบอุ่นและเขตหนาวหลายชนิดที่พฤติกรรมการสืบพันธุ์ขึ้นอยู่กับฤดูกาลถูกควบคุมโดยฮอร์โมนสําคัญคือ
ฮอร์โมนเมลาโทนิน ช่วงที่มีแสงน้อยจะมีการหลั่งของเมลาโทนินสูงส่งผลในการยับยั้งการหลั่งฮอร์โมนโกนาโดโทรปินรีลิสซิ่งฮอร์โมน ซึ่งเป็นฮอร์โมน
สําคัญในการควบคุมการสร้างและหลั่งฮอร์โมนเทสโทสเตอโรน ฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนทําหน้าที่สําคัญ ในการควบคุมการสร้างอสุจิและการ
แสดงออกของพฤติกรรมทางเพศ (Chemineau et al., 2008) จากการศึกษาในแมวบ้านที่อาศัยในเขตอบอุ่นและเขตหนาวพบว่าจํานวนเซลล์อสุจิ
แมวที่ได้จากการรีดเก็บด้วยการกระตุ้นกระแสไฟฟ้าในช่วงฤดูผสมพันธุ์มีจํานวนมากกว่าช่วงที่ไม่ใช่ฤดูผสมพันธุ์ (Johnstone 1984) และจํานวนเซล์
อสุจิต่ออัณฑะในฤดูใบไม้ผลิมากกว่าฤดูใบไม้ร่วง (Blottner and Jewgenow 2007) อย่างไรก็ตามยังไม่ปรากฏรายงานเกี่ยวกับอิทธิพลของช่วงแสง
ต่อคุณภาพเซลล์อสุจิในแมวเขตร้อนมาก่อน จากการศึกษาในครั้งนี้พบว่าช่วงเดือนที่มีช่วงความยาวแสงยาวนาน (มิถุนายนถึงกันยายน) นั้นมีอัตรา
การตายของเซลล์อสุจิมากกว่าช่วงเดือนที่มีช่วงความยาวแสงสั้น (ตุลาคมถึงมกราคม) ในขณะที่ไม่พบความแตกต่างของอัตราการเคลื่อนที่ ความ
เข้มข้น และรูปร่างของอสุจิที่ปกติระหว่างทั้งสองช่วงเดือนที่ทําการศึกษา ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่แตกต่างจากรายงานในแมวเขตหนาวและเขตอบอุ่น
แสดงให้เห็นว่าแสงไม่ใช่ปัจจัยหลักต่อคุณภาพอสุจิแมวในประเทศไทยซึ่งเป็นประเทศในเขตร้อน การพบอัตราการตายของอสุจิสูงในช่วงเดือนที่มีแสง
สว่างยาวนานในการศึกษาครั้งนี้ อาจเกิดจากปัจจัยร่วมจากสิ่งแวดล้อมอื่น เช่น อุณหภูมิ และความชื้นเป็นต้น ซึ่งต้องมีการศึกษาเพิ่มเติมต่อไป

4. สรุปผล
ช่วงเดือนที่มีความยาวแสงมากมีอัตราการตายของเซลล์อสุจิมากกว่าช่วงเดือนที่มีช่วงความยาวแสงน้อยในแมวที่อาศัยในประเทศไทย
ซึ่งบ่งชี้ว่าอิทธิพลของช่วงความยาวแสงในประเทศไทยไม่ใช่ปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อคุณภาพเซลล์อสุจิในแมวบ้าน
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บทคัดย่อ
การศึกษาสุนัขจํานวน 235 ตัวที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ระหว่างเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2555 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2556 เพื่อทําเป็นฐานข้อมูลในการวินิจฉัยโรคติดเชื้อปรสิตในเลือดของสุนัขโดยทําการ
วิเคราะห์ข้อมูลประวัติ การตรวจร่างกาย และการตรวจทางห้องปฏิบัติการสุนัขมีอาการทางคลินิก เช่น ซึม (13.70%) เบื่ออาหาร (12.32%) ปัสสาวะ
เป็นเลือด (5.48%) เป็นต้น หน่วยชันสูตรโรคสัตว์ตรวจพบ Babesia canis (0.019%) Hepatozoon canis (39.21%) Ehrlichia canis (42.02%)
และ Dirofilaria immitis (5.88%) ผลตรวจทางห้องปฏิบัติการยังพบ ภาวะเกร็ดเลือดต่ํา โลหิตจาง และพบความเสียหายของเซลล์ตับ ยกเว้นในราย
ของ Dirofilaria immitis รายงานนี้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการวางแผนป้องกันปรสิตในเลือดในพื้นที่นี้
คําสําคัญ : ค่าทางโลหิตวิทยา อาการทางคลินิก ปรสิตในเลือด

Abstract
The study on 235 dogs present to the Animal Hospital, Faculty of Veterinary Medicine, Rajamanglala University of
Technology Tawan-Ok, from July 2012 to December 2013. Database for diagnosis hemopara site in dogs. Data on history,
physical examination and laboratory finding were analyzed. The clinical finding showed a Depression (13.70%) Anorexia and loss
of appetite (12.32%) Hematuria (5.48%). Veterinary Diagnostic Laboratory Center detected Babesia canis (0.019) Hepatozoon
canis (39.21) Ehrlichia canis (42.02) Dirofilaria immitis (5.88). Laboratory data comprising hematological profile were diagnosed
with Thrombocytopenia, Anemia and hepatocellular damage except in case of Dirofilaria immitis. These results as baseline
information for preventive strategies against hemoparasite in this area.
Keywords: Hematological parameters, Clinical signs, Hemoparasite

1. บทนํา
การติดเชื้อปรสิตในเลือด (Hemoparasite) ที่สําคัญในสุนัขที่พบได้ในประเทศไทย ได้แก่ Ehrlichia canis Babesia canis Hepatozoon canis
และ Dirofilaria immitisโดยการติดเชื้อปรสิตกลุ่มเหล่านี้อาจเรียกอีกชื่อหนึ่งได้ว่า Vector-borne disease ทั้งนี้เนื่องจากมีแมลงเป็นพาหะนําโรค โดย
E.canis, B.canis, H.canis มีเห็บตระกูล Rhipicepharus และ Dermacenter เป็นพาหะ ในขณะที่ D.immitis มียุงตระกูล Anopheles และ Culex เป็น
พาหะเช่นเดียวกันสุนัขที่ติดเชื้อจากปรสิตในกลุ่มนี้มักจะแสดงอาการทางคลินิก เช่น มีไข้สูง อ่อนแรง ต่อมน้ําเหลืองขยาย เลือดกําเดาไหล มีจุด/ปื้นเลือดออก
ตามร่างกาย เยื่อเมือกซีดหรือเหลืองหายใจลําบาก ท้องมาน ขาหลังบวม เป็นต้น เมื่อทําการตรวจเลือดจากสุนัขที่ติดเชื้อและแสดงอาการทางคลินิก ค่าทาง
โลหิตวิทยาที่ใช้ตรวจเพื่อบ่งบอกถึงการติดเชื้อปรสิตในเลือดคือ ค่าปริมาณเม็ดเลือด (Complete blood count) ซึ่งจะพบว่ามีปริมาณเกล็ดเลือดลดลง
(Thrombocytopenia) ร่วมกับภาวะโลหิตจาง (Anemia) นอกจากนี้ยังมีการตรวจด้วยวิธีการทํา Blood smear ซึ่งเป็นวิธี Gold standard เมื่อทําการย้อม
สไลด์แล้วดูด้วยกล้องจุลทรรศน์กําลังขยาย 400-1,000 เท่า จะสามารถแยกชนิดของเชื้อได้ เช่น E.canis และ H.canis จะพบ morulaeใน Monocyte ส่วน
B.canisจะพบโครงสร้างคล้ายหยดน้ําในเม็ดเลือดแดง และ D.immitis จะพบ microfilaria ในซีรั่มการวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาค่าทางโลหิตวิทยาและ
อาการทางคลินิกของการติดเชื้อปรสิตในเลือดในสุนัข เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการตรวจวินิจฉัยโรคต่อไป

2. วิธีการทดลอง
การเก็บตัวอย่างเลือดโดยการเจาะหลอดเลือดดําบริเวณขาหน้า (Cephalic vein) หรือขาหลัง (Saphenous vein) จํานวน 2 มล. แบ่งใส่หลอดเก็บ
เลือด จํานวน 2 หลอด หลอดละ 1 มล. หลอดแรกบรรจุสารกันเลือดแข็งตัว Ethylenediaminetetraacetic acid(EDTA) เพื่อตรวจจํานวนเม็ดเลือดแดง จํานวน
เม็ดเลือดขาว จํานวนเกร็ดเลือด ที่หน่วยชันสูตรโรคสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกด้วยเครื่อง VetAutoread (IDEXX
Laboratories, Westbrook, Maine, USA) และย้อมสีเพื่อตรวจปรสิตในขณะที่หลอดที่สองไม่มีสารกันเลือดแข็งตัว เพื่อตรวจค่าเคมีในเลือดด้วยเครื่อง VetTest
(IDEXX Laboratories, Westbrook, Maine, USA) การตรวจตัวอย่างทําการหยดเลือดลงบนสไลด์แก้ว 2 แผ่น ป้ายเป็นแผ่นบางและย้อมด้วยสีจิมซ่า (Voigt and
Swist, 2012) ตรวจด้วยกล้องจุลทรรศน์ชนิดแสงสว่างด้วยกําลังขยาย 100 เท่าดูลักษณะของปรสิตในเลือด และการนับจํานวนเม็ดเลือดขาวแต่ละชนิด
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3. ผลการทดลองและวิจารณ์ผล
Prevalence of Haemoparasite infection in dogs
Pathogen
Babesiacanis
Hepatozooncanis
Ehrlichiacanis
Dirofilariaimmitis
Ehrlichiacanis+ Babesiacanis
Ehrlichiacanis+ Dirofilariaimmitis

Number of infected dogs
1
20
25
3
1
1

Prevalence(%)
0.019
39.21
42.02
5.88
0.019
0.019

Figure 2 Dirofilaria

Figure 1Babesia

Figure 3 Ehrlichia

Figure 4 Hepatozoon

ความชุกของการติดเชื้อ Babesia canis (Figure 1) ในอําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรีอยู่ที่ 0.019% ซึ่งมีค่าต่างจาก Dantas-Torres (2008) ซึ่งทํา
การเก็บข้อมูลในประเทศบราซิลว่า ความชุกของเชื้อนี้อยู่ระหว่าง 1.9-42% ความชุกของการติดเชื้อ Ehrlichia canis (Figure 3)และ Dirofilaria immitis
(Figure 2)ในอําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรีอยู่ที่ 42.02% และ 5.88% ตามลําดับ ในขณะที่การติดเชื้อร่วมกันของปรสิตในเลือด2 ชนิดนี้มีความชุกอยู่ที่
0.019% ซึ่งมีค่าต่างจาก Cardoso et al (2012) ซึ่งทําการเก็บข้อมูลในประเทศโปรตุเกสว่า ความชุกของการติดเชื้อ Ehrlichia canis และ Dirofilaria
immitis อยู่ที่ 4.1% และ 3.6% ตามลําดับ และความชุกของการติดเชื้อร่วมกันอยู่ที่ 2% โดยความชุกของโรคนี้ในสหรัฐอเมริกาและคอสตาริกามีค่าใกล้เคียง
กันคือ 35% และ 34% ตามลําดับ ความชุกของการติดเชื้อ Hepatozoon canis (Figure 4)ในอําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรีอยู่ที่ 39.21% ซึ่งมีค่าต่างจาก
Loftis et al (2013) ซึ่งทําการเก็บข้อมูลในกระเทศสหรัฐอเมริกาว่า ความชุกของการติดเชื้อ Hepatozoon canis อยู่ที่5% ในขณะที่ประเทศคอสตาริกามี
ความชุกอยู่ที่ 7.5% (Rojas et al, 2014)

Haemogram of dogs infected by Haemoparasite
Parameters
RBC
Hemoglobin
Hematocrit
MCV
MCH
MCHC

Cases
Babesiacanis
6
16.4
36.6

Hepatozooncanis
5.58
11.02
33.23
59.53
19.785
33.29

Normal range*
Ehrlichiacanis
5.02
10.02
30.26
60.37
20.18
33.18
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Dirofilariaimmitis
7
12.53
37.56
58.3
19.9
33.03

5-9
10-18
35-55
60-77
20-25
32-36
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WBC
Neutrophil
Eosiniphil
Granulocyte
Lymphocyte
Monocyte
* Normal range (Latimer, 2011)
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Cases
Hepatozooncanis
199.94
15.37
9.49
1.12
12.85
2.67
0.21

Normal range*
Ehrlichiacanis
147.45
14.46
7.49
3.8
10.23
3.71
0.36

Dirofilariaimmitis
384.66
21.23
10.66
NA
18.93
2.93
1.15

200-900
6-17
3.0-11.4
0.1-0.75
3.3-12
1.1-6.3
1.1-6.3

Serum biochemistries of dogs infected by Heamoparasite
Parameters
Babesiacanis
ALT
115
AST
ALP
BUN
69
Creatinine
1.3
Total-protein
Glucose
* Normal range (Latimer, 2011)

Cases
Hepatozooncanis
38.25
18.77
0.91
7.6
106.33

Normal range*
Ehrlichiacanis
68.57
33.53
1.12
3.1
-

Dirofilariaimmitis
40
4.31
7.66
0.95
8.5
-

6-70
11-74
7-92
6-30
0.5-1.5
5.1-7.0
60-155

ค่าALT ของการติดเชื้อ Babesia canisในอําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรีมีค่าสูงกว่าปกติสอดคล้องกับรายงานของ Harrus et al, (1997).ในขณะที่
ค่า BUN สูงกว่าปกติ แต่ค่า Creatinine อยู่ในระดับปกตินั้น อาจจะเกี่ยวข้องกับการมีพยาธิสภาพของไต ค่าALT และ ALP ของการติดเชื้อ Dirofilaria
immitisในอําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี อยู่ในระดับปกติ แสดงว่าเชื้อยังไม่ทําให้เกิดพยาธิสภาพที่ตับ เช่นเดียวกับค่า BUN และ Creatinine ก็อยู่ในระดับ
ปกติ แต่แตกต่างจากรายงานของ Paes-de-Almeida et al, 2003 ที่พบพยาธิสภาพของไตในสุนัขที่ติดเชื้อนี้ด้วย ค่า Total-protein ของการติดเชื้อ
Hepatozoon canisในอําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรีมีค่าสูงกว่าปกติ ในขณะที่การติดเชื้อ Ehrlichia canis ยังมีค่าอยู่ในระดับปกติ ต่างจากรายงานของ
Loftis et al (2013) ที่จะพบการเพิ่มขึ้นของค่า Total-protein ทั้งในการติดเชื้อ Hepatozoon canis และ Ehrlichia canis

Number of animals showing the clinical signs ofHeamoparasitic infection
Clinical symptoms
Depression
Anorexia and loss of appetite
Weakness
Pale mucous membranes
Lymph node enlargement
Lameness
Coughing
Dypnea
Nasal discharge
Vomiting
Constipation
Epistaxis
Hematemesis
Hematuria
Petechailheamorrage
Tick infestation
Asymptomatic

Number of infected dogs
10
9
3
3
2
1
2
3
3
3
1
1
2
4
1
1
24

Prevalence(%)
13.70
12.32
4.11
4.11
2.74
1.37
2.74
4.11
4.11
4.11
1.37
1.37
2.74
5.48
1.37
1.37
32.87

การติดเชื้อปรสิตในเลือดในสุนัข ในอําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี พบในสุนัขที่ไม่แสดงอาการ 32.87% ซึ่งแตกต่างจากรายงานของ Harrus and
Waner (2011) ที่รายงานว่าพบการติดเชื้อ Ehrlichia canis ในสุนัขที่ไม่แสดงอาการทางคลินิก4 % การติดเชื้อปรสิตในเลือดในสุนัข ในอําเภอศรีราชา จังหวัด
ชลบุรีจะแสดงอาการซึม เบื่ออาหาร เยื่อเมือกซีด ปัสสาวะเป็นเลือด อาเจียนไอ และหายใจลําบาก 13.70% 12.32% 4.11% 5.48%4.11%2.74% และ 4.11%
ตามลําดับ ซึ่งแตกต่างจากรายงานของ Rene-Martellet et al (2013) ที่รายงานว่าพบการติดเชื้อ Babesia canisในประเทศฝรั่งเศสว่าสุนัขจะแสดงอาการซึม
98% เบื่ออาหาร 98% เยื่อเมือกซีด 54%ปัสสาวะเป็นเลือด 66% อาเจียน 12% ไอ 3% และหายใจลําบาก 1%ในขณะที่รายงานของ De Tommasi et al
(2013) ที่รายงานว่าพบการติดเชื้อ Dirofilaria immitis อาจมีความเกี่ยวข้องกับการเจ็บป่วยของระบบทางเดินหายใจและระบบหมุนเวียนโลหิต เช่น ไอ หายใจ
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ลําบาก และซึมการติดเชื้อปรสิตในเลือดในสุนัข ในอําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี พบในสุนัขที่มีเห็บ 1.37% แตกต่างจากรายงานของ Rojas et al (2014) ที่พบว่า
การติดเชื้อ Ehrlichia canisและ Hepatozoon canis จะพบในสุนัขที่มีเห็บ 35%

Prevalence of infection with Heamoparasite
Pathogen
Babesiacanis
Hepatozooncanis
Ehrlichiacanis
Dirofilariaimmitis
Ehrlichiacanis + Babesiacanis
Ehrlichiacanis + Dirofilariaimmitis

Number
of dogs
1
20
23
3
1
1

Dogs with healthy

Dogs with clinical sign

0
10
11
2
0
0

1
10
12
1
1
1

Dogs with normal
laboratory results
0
8
6
1
0
0

Dogs with abnormal
laboratory results
1
12
17
2
1
1

การติดเชื้อ Babesia canis ในอําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรีพบแบบแสดงอาการ เช่น เบื่ออาหาร และเยื่อเมือกซีด แต่มีรายงานในสุนัขที่ติดเชื้อนี้
แบบไม่แสดงอาการ จนเป็นสาเหตุของภาวะ Hemolytic Anemia โดยมักพบในสุนัขอายุน้อยกว่า 1 ปี (Irwin and Jefferies, 2004) การติดเชื้อ
Hepatozoon canisในอําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 10 ใน 20 ตัวจะไม่แสดงอาการทางคลินิก สอดคล้องกับรายงานของ Baneth (2011) ที่มักพบการติดเชื้อ
Hepatozoon canis แบบไม่แสดงอาการ ในสุนัขสุขภาพดี ที่ติดเชื้อจะไม่แสดงอาการทางคลินิกนานเป็นเดือน หรืออาจเป็นปี ดังนั้นการวินิจฉัยการติดเชื้อ
แบบไม่แสดงอาการจึงมีความสําคัญ (Cardoso et al, 2012) การติดเชื้อ Ehrlichia canis ชนิดเดียว ในอําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 6 ใน 23 ตัวจะไม่พบ
ความผิดปกติในค่าโลหิตวิทยา ในขณะที่การติดเชื้อร่วมกับปรสิตในเลือดชนิดอื่น จะต้องพบความผิดปกติในค่าโลหิตวิทยา แตกต่างจากรายงานของ Rojas et
al (2014) ที่พบว่าการติดเชื้อ Ehrlichia canis ชนิดเดียว จะมีค่า Hctในระดับปกติ แต่หากมีการติดเชื้อร่วม จะมีค่า Hct ต่ํากว่าปกติ เนื่องจากมีการทําลาย
เม็ดเลือดแดงมากกว่าปกติ (Solano-Gallego and Baneth, 2011)การติดเชื้อ Dirofilaria immitisในอําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรีพบแบบแสดงอาการ
มากกว่าแบบไม่แสดงอาการ สอดคล้องกับรายงานของ Irwin and Jefferies, (2004) ที่พบการติดเชื้อนี้ในสุนัขจะแสดงอาการทางคลินิกอย่างชัดเจน เช่น ไอ
ซึม เนื่องจากการอักเสบของหลอดเลือด Pulmonary Artery เป็นผลให้หัวใจห้องล่างขวาล้มเหลว จนสุนัขตาย

4. สรุปผล
ภาวะเกล็ดเลือดต่ํา และโลหิตจาง สามารพบได้ในสุนัขที่ไม่แสดงอาการทางคลินิกของการติดปรสิตในเลือดดังนั้นการวินิจฉัยการติดเชื้อแบบ
ไม่แสดงอาการจึงมีความสําคัญ ซึ่งการวินิจฉัยโรคติดเชื้อปรสิตในเลือดในสุนัข มักจะใช้วิธีการตรวจหาแอนติเจนด้วย SNAP ร่วมกับวิธีการย้อมฟิลม์
เลือดสด และสามารถยืนยันผลด้วยวิธี PCR ได้หลังจากนั้นจึงพิจารณาการรักษาทางยา เช่น กรณี พบเชื้อ Ehrlichia canisหรือ Babesia canisให้ยา
Doxycycline หรือ Diminazeneaceturate เป็นต้น
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การสร้างวิธกี ารสอนของโพลยาร่วมกับแอพพลิเคชั่นบนคอมพิวเตอร์พกพา (Tablet)
เพื่อพัฒนาทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์
An Integration of Polya Teaching Method with an Application on a Tablet to
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Thasaopao School, Suratthani Province.
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บทคัดย่อ
ผลการสํารวจความต้องการวิธีการสอนของโพลยาร่วมกับแอพพลิเคชั่นบนคอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) เพื่อพัฒนา
ทักษะการแก้โจทย์ปัญหา ผล การสํารวจสภาพความต้องการของผู้เรียนมี x เท่ากับ 4.58 และ S.D. เท่ากับ 0.48 อยู่ใน
ระดับมากที่สุด และความต้องการของครูผู้สอนมี x เท่ากับ 4.52 และ S.D. เท่ากับ 0.53 อยู่ในระดับมากที่สุด วิธีการสอน
โพลยาร่ว มกับ แอพพลิเ คชั่น บนคอมพิว เตอร์พ กพา (Tablet) เป็น วิธีก ารสอนที่ป ระกอบด้ว ยระบบในการเรีย นที่มุ่ง พัฒ นา
ทักษะการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 4 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 ขั้นทําความเข้าใจปัญหา ขั้นตอนที่ 2 ขั้นวางแผน
แก้ปัญหา ขั้นตอนที่ 3 ขั้นดําเนินการตามแผน และ ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตรวจสอบ ซึ่งวิธีการเรียนดังกล่าวเรียนทางแอพพลิเคชั่น
บนคอมพิวเตอร์พกพา ผลการประเมินคุณภาพด้านเนื้อหา มี x เท่ากับ 4.69 และ S.D. เท่ากับ 0.44 อยู่ในระดับดีมาก ผล
การประเมินคุณภาพด้านสื่อมี x เท่ากับ 4.48 และ S.D. เท่ากับ 0.54 อยู่ในระดับดี ผลการประเมินทักษะการแก้โจทย์ปัญหา
คณิตศาสตร์ของนักเรียนทั้งหมด ค่าเฉลี่ย คิดเป็นร้อยละ 89.20 อยู่ในระดับดี ผลการทดลองเพื่อหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนพบว่านักเรียนมีคะแนนสอบหลังเรียนสูงกว่าคะแนนสอบก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และผล
การประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อวิธีการสอนของโพลยาร่วมกับแอพพลิเคชั่นบนคอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) มี x
เท่ากับ 4.59 S.D. เท่ากับ 0.50 อยู่ในระดับความพึงพอใจมากที่สุด
คําสําคัญ: วิธีการสอนของโพลยา แอพพลิเคชั่น การสร้างทักษะ การแก้โจทย์ปัญหา

Abstract

The survey of teaching and learning problems and the needs of students showed the mean
score ( x ) of 4.58 with S.D of 0.48, or at the highest level and the needs of teachers showed the mean
score ( x ) of 4.52 with S.D of 0.53, or at the highest level. The result from the integration of Polya
teaching method with an application on a tablet to improve problem solving skills shows 4 steps as
follows: Step 1 is for Understanding the problem; Step 2 is for devising a plan; Step 3 is for Carrying out
the plan and Step 4 is for Checking. The result from the content assessment showed the mean score
( x ) of 4.69 with S.D. of 0.44, or at the highest level. The result from the quality of the media
assessment showed the mean score ( x ) of 4.48 with S.D. of 0.54, or at the high level. The post-study
ability of mathematic problem solving by using Polya teaching method with an application on a tablet
showed 89.20 percent, or at a high level. The students’ learning achievement of post-test scores was
significantly higher than pre-test scores at the .01 level. The level of satisfaction toward the lesson
showed the mean score ( x ) of 4.59 with S.D. of 0.50, or at a highest level.
Keywords: Polya teaching, Application, Creating skills, Problem solving
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การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบการแข่งขันเป็นทีม (TGT) ร่วมกับแอพพลิเคชั่น
บนคอมพิวเตอร์พกพาเรือ่ งเทคโนโลยีสารสนเทศ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
The Development of Learning Activities “Teams Games Tournaments” (TGT)
via an Application on a Tablet about Information Technology
for Pratomsuksa 6 Students
วราภรณ์ หงษ์ทอง สรัญญา เชื้อทอง และ พรรษา เอกพรประสิทธิ์
Waraporn Hongthong, Saranya Chuathong and Pansa Akepornprasit

สาขาวิชาเทคโนโลยีการเรียนรู้และสื่อสารมวลชน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
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บทคัดย่อ
ผลจากการศึกษาครูผู้สอนมีความต้องการใช้กิจกรรมการเรียนการสอนแบบทีมแข่งขัน(TGT) ร่วมกับแอพพลิเคชั่นบน
คอมพิวเตอร์พกพา(Tablet) ปรากฏว่ามีค่า X = 4.82 , S.D. = 0.38 อยู่ในระดับมากที่สุด ผลจากการประเมินคุณภาพแผนการ
จัดการเรียนรู้ ปรากฏว่ามีค่า X = 4.58, S.D. = 0.45 อยู่ในระดับดีมาก ซึ่งผ่านการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา จํานวน 3
ท่าน ปรากฏว่ามีค่า X = 4.57 , S.D. = 0.44 อยู่ในระดับดีมากและด้านสื่อการนําเสนอ จํานวน 3 ท่าน ปรากฏว่ามีค่า X = 4.24 ,
S.D. = 0.17 อยู่ในระดับดี ผลการหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนปรากฏว่าผู้เรียนมีคะแนนการทดสอบหลังเรียนสูงกว่า
คะแนนการทดสอบก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบการแข่งขันเป็นทีมร่วมกับแอพพลิเคชั่นบนคอมพิวเตอร์พกพา(Tablet) ปรากฏว่ามีค่า X = 4.78 , S.D. = 0.42 ซึ่งมี
ความพึงพอใจจอยู่ในระดับมากที่สุด ผลการประเมินกิจกรรมตามสภาพจริงของผู้เรียนที่เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้แบบการ
แข่งขันเป็นทีม ปรากฏว่ามีค่า X = 4.36, S.D. = 0.48 ผลการประเมินพบว่าอยู่ในระดับมาก สรุปได้ว่าการพัฒนากิจกรรมการ
เรียนรู้แบบการแข่งขันเป็นทีม ร่วมกับแอพพลิเคชั่นบนคอมพิวเตอร์พกพา(Tablet)เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 สามารถนําไปใช้ในการเรียนการสอนได้
คําสําคัญ : กิจกรรมการเรียนรู้แบบการแข่งขันเป็นทีม แอพพลิเคชั่น คอมพิวเตอร์พกพา

Abstract
The results from the study showed that the teachers wanted to use learning activities “TGT” via an
application on a tablet for teaching with mean score ( X ) of 4.28 and S.D. of 0.38, or at the highest level. The
quality evaluation of the learning management plans of “TGT” via an application on a tablet showed mean
score ( X ) of 4.58 with S.D. of 0.45, or at the highest level. The evaluation by the experts in contents showed
mean score ( X ) of 4.57 with S.D. of 0.44, or at the highest level and the one by experts in media presentation
showed mean score ( X ) of 4.24 with S.D. of 0.17, or at a good level. The results for the learning achievement
showed that the students’ post-test score was higher than their pre-test score with a statistical significance at
the .05 level. The sampling group expressed the highest level of satisfaction towards the learning activities
“TGT” with the mean score ( X ) of 4.78 and S.D. of 0.42. The result from the authentic assessment showed
mean score ( X ) of 4.36 with S.D of 0.48, or at a good level. It could be concluded that the developed
learning activities “TGT” via an application on a tablet could be used for teaching and learning.
Keywords: Learning Activities “Teams Games Tournaments” (TGT), Application, Tablet
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บทคัดย่อ

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ มี 4 ชนิด ประกอบด้วย ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ประกอบการทําโครงงาน เรื่อง การปลูกไม้ดอกไม้ประดับ
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สําหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จํานวน 6 ชุด แผนการจัดการเรียนรู้ เพื่อใช้ประกอบชุด
กิจกรรมการเรียนรู้ประกอบการทําโครงงาน เรื่อง การปลูกไม้ดอกไม้ประดับ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จํานวน 6 แผน แบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเพื่อทดสอบความรู้ ความสามารถในการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ประกอบการทําโครงงาน เรื่อง การปลูก
ไม้ดอกไม้ประดับ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 หลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ครบ 6 ชุด ซึ่งเป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 3 ตัวเลือก
จํานวน 20 ข้อ และ แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ประกอบการทําโครงงาน
เรื่อง การปลูกไม้ดอกไม้ประดับ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ซึ่งเป็นแบบมาตรส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จํานวน 10 ข้อ สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานโดยใช้ t–test (Dependent samples) ผลการวิจัยพบว่า 1)
ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ประกอบการทําโครงงาน เรื่อง การปลูกไม้ดอกไม้ประดับ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 84.72 /83.33 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กําหนดไว้ คือ 80/80 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 หลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ประกอบการทําโครงงาน เรื่อง การปลูกไม้ดอกไม้ประดับ กลุ่มสาระการเรียนรู้การ
งานอาชีพและเทคโนโลยี สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 3) ระดับความพึงพอใจของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ประกอบการทําโครงงาน เรื่อง การปลูกไม้ดอกไม้ประดับ กลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด
คําสําคัญ : ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ การเรียนรู้แบบโครงงาน

Abstract

The instruments used in this study were ; 1) the instructional packages by Using Learning Project-Based entitled
“Growing Flowering and Ornamental Plants” Learning Area of Occupations and Technology Learning Strand for Prathomsuksa 1
students. 2) 6 lesson plans for using the instructional packages ; 3) a 20-item achievement test with 3 multiple choices ; 4) a 10item with 5 rating scale of satisfaction questionnaire. The statistics used for data analysis were percentage, mean, standard
deviation, E1/E2 and the hypothesis was tested by Dependent Sample t-test. The results were as follows: 1) The efficiency of
the instructional packages by Using Learning Project-Based entitled “Growing Flowering and Ornamental Plants” Learning Area
of Occupations and Technology Strand for Prathomsuksa 1 students had an efficiency of 84.72/83.33 which was higher than the
criteria set at 80/80 2) The students’ learning achievement mean score after learning by using the instructional by Using
Learning Project-Based entitled “Growing Flowering and Ornamental Plants” Learning Area of Occupations and Technology
Strand for Prathomsuksa 1 students was higher than those of before learning with the significantly difference at .01 level. 3) The
students’ satisfaction towards learning by using the instructional packages by Using Learning Project-Based entitled “Growing
Flowering and Ornamental Plants” Learning Area of Occupations and Technology Strand for Prathomsuksa 1 students as a
whole was at the “highest” level.
Keywords: Instructional packages, Project-based learning
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การสร้างชุมชนนักปฏิบัตกิ ารออนไลน์ เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้
ของการศึกษาบนพื้นฐานชุมชน สถาบันยุวชนสร้างสรรค์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
The Creation of Online Community of Practice (CoP) to Share the Knowledge
of Basic Education Community's Creative Youth Group, Suratthani
โสธิดา นุราช โสพล มีเจริญ และ สุรพล บุญลือ
Sotida Nurach, Sopon Meecharoen and Surapon Bonluer

สาขาเทคโนโลยีการเรียนรู้และสื่อสารมวลชน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
E-mail : sotida.amm@gmail.com โทร. 084-1918068

บทคัดย่อ

ผลการศึกษาจากการสัมภาษณ์พบว่า มีความต้องการให้สร้างชุมชนนักปฏิบัติการออนไลน์ในระดับมาก ผลการสร้าง
ชุมชนออนไลน์เป็นเว็บ 2.0 ที่ประกอบด้วย เว็บบอร์ด บล็อค ข่าวกิจกรรม เมลล์ลิ่งลิสต์ รวมลิงค์เว็บไซต์ และคิวอาร์โค้ด เพื่อให้
สมาชิกในชุมชนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผลการศึกษาคุณภาพชุมชนนักปฏิบัติการด้านเนื้อหามีค่า x เท่ากับ 4.38 และค่า S.D.
เท่ากับ 0.09 อยู่ในเกณฑ์ดี และด้านสื่อการนําเสนอ มีค่า x เท่ากับ 4.09 และค่า S.D. เท่ากับ 0.37 อยู่ในเกณฑ์ดี คะแนนสอบ
หลังการใช้ชุมชนนักปฏิบัติการออนไลน์ (CoP) สูงกว่าคะแนนสอบก่อนการใช้อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ความพึงพอใจ
ของผู้ใช้ที่มีต่อชุมชนนักปฏิบัติการออนไลน์ มีค่า x เท่ากับ 4.55 มีค่า S.D. เท่ากับ 0.18 อยู่ในเกณฑ์มากที่สุด
คําสําคัญ : ชุมชนออนไลน์ ชุมชนนักปฏิบัติการ แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ สถาบันยุวชนสร้างสรรค์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี CoP

Abstract

The study of the interview found that the requirement for built the online community practice at
high level. The creation of online community as a web 2.0 consisted of web board, block, activity news,
mailing list, link web site and QR code for the member in the community shared the knowledge. From
studying the quality of community of practice about the content was x equal to 4.38 and S.D. was 0.09 at
good level and the media presentation was x equal to 4.09 and S.D. was 0.37 at good level. Test scores after
using the online community of practice was higher than the score before using a statistically significant at the
.01 level. The satisfaction of the user online community was x equal to 4.55 and S.D. was 0.18 at the highest
level.
Keywords: Online community, Community of practice, Share the knowledge, Creative youth group,
Surat Thani, CoP
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การพัฒนาบทเรียนผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบสถานการณ์จําลอง เพื่อส่งเสริมการแก้ปญ
ั หา
การเรียน เรือ่ ง “การจัดแสงเพื่อถ่ายภาพบุคคลในสตูดโิ อ” สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท
The Development of Lesson through Computer Network Learning by Using
Simulation to enhance Problems Solving Ability on Portrait Lighting in Studio
for Post Graduate Student
วิศรุต กุละรักษ์ และ สรกฤช ณีวรรณ
Wisarut Kularuk and Sorakrich Maneewan

สาขาวิชาเทคโนโลยีการเรียนรู้และสื่อสารมวลชน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
E-mail: leng_2singha@hotmail.com โทร. 085-3233198

บทคัดย่อ

จากผลการวิจัยพบว่า ผลการประเมินคุณภาพด้านเนื้อหาโดยผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน ปรากฏว่ามีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.65 อยู่ใน
ระดับดีมาก ผลการประเมินคุณภาพของบทเรียนผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์โดยผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน ปรากฏว่ามีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
4.50 อยู่ในระดับดีมาก ผลการประเมินประสิทธิภาพของบทเรียน ปรากฏว่ามีประสิทธิภาพโดยรวมเป็น 83.50/80.17 ซึ่งสูงกว่า
เกณฑ์ที่ใช้คือ 80/80 ผลการประเมินความสามารถในการแก้ไขปัญหาการเรียนรู้ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญ 0.05
และผลการประเมินความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อบทเรียนผ่านเครือข่ายมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.61อยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด
แสดงว่าบทเรียนผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบสถานการณ์จําลองเพื่อส่งเสริมการแก้ปัญหาการเรียน เรื่อง “การจัดแสงเพื่อ
ถ่ายภาพบุคคลในสตูดิโอ” สําหรับ นักศึกษาระดับปริญญาโท สามารถนําไปใช้ประกอบการเรียนการสอนได้
คําสําคัญ : บทเรียนผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สถานการณ์จําลอง การแก้ปัญหา

Abstract

The research revealed following results: The quality of evaluate in content by 3 experts was at 4.73
that it was very good and the quality of evaluation in lesson through computer network by 3 experts was at
4.65 that it was very good. The efficiency of reason was at 83.50/80.17. Which was higher than 80/80, which
corresponding with standard criteria. The capability of evaluation in problem solving, satisfaction of post
learning was higher than pre learning at the level 0.05 significance and the satisfaction of learner’s satisfaction
of lesson through computer network showed mean at 4.61 that it was very satisfaction. This indicated that a
lesson through computer network learning by using simulation to enhance problems solving ability on portrait
lighting in studio for post graduate student, able to use along with instruction as well.
Keywords : Lesson through Computer Network, Simulation, Enhance problems solving ability
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การพัฒนากระบวนการสอนโครงงาน โดยวิธีการเรียนแบบผสมผสาน
เพื่อส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมของเว็บไซต์ สําหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
Developing Process of Teaching Projects through Blended Learning
to Promote Website Innovation for Vocational Certificate Students
สัมฤทธิ์ ทองพัฒน์ และ สรกฤช มณีวรรณ
Samrit Thongphat and Sorakrich Maneewan

สาขาวิชาเทคโนโลยีการเรียนรู้และสื่อสารมวลชน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
E-mail: mrsamrit@gmail.com โทร. 089-4735403

บทคัดย่อ

ผลการวิจัยพบว่า กระบวนการสอนโครงงาน โดยวิธีการเรียนแบบผสมผสาน เพื่อส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมของเว็บไซต์
สําหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ที่ได้มีขั้นตอนกระบวนการ 7 ขั้นตอน ดังนี้ 1) การเตรียมทําโครงงาน 2) การฝึก
ทบทวนกระบวนการคิด 3) ลงมือทําตามแผนที่กําหนดไว้ 4) นําแสดงและแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ 5) ปรับปรุง 6) นําเสนอผลงาน 7)
ประเมินผล ผลประเมินความตรงและคุณภาพกระบวนการสอนโครงงาน มีค่าระดับความตรงเป็นที่ยอมรับ (IOC = 1.00 ) และ
ระดับคุณภาพที่ระดับมาก ( = 4.45, S.D. = 0.09) พบว่ากระบวนการที่พัฒนาขึ้นมีความเหมาะสมและสามารถนําไปใช้ได้จริง
ส่วนผลการใช้กระบวนการที่พัฒนาขึ้น พบว่าโครงงานออกแบบนวัตกรรมทางเว็บไซต์ที่ได้ มีคุณภาพที่ระดับดี ( = 4.46 , S.D. =
0.16) ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อกระบวนการสอนโครงงาน โดยวิธีการเรียนแบบผสมผสาน อยู่ในระดับพึงพอใจมาก ( =
4.24, S.D. = 0.08)
คําสําคัญ : กระบวนการสอนโครงงาน การเรียนแบบผสมผสาน นวัตกรรมของเว็บไซต์

Abstract

The instruments used in the study were interview, validity and quality assessment form of process of
teaching projects, validity and quality assessment for teaching media, innovation project assessment form,
and satisfaction assessment form. The main findings of this research were as follows: There were 7 steps in
process of teaching project through blended learning : preparing project, reviewing thinking skill process,
following the plan, presenting and exchanging their learning, improving, presentation and assessment. The
level assessment of validity was good at 1.00 (IOC=1.00) and quality for process of teaching project were
good at 4.45 and 0.09 respectively. The level assessment of the innovation design project were good at 4.46
and 0.16. The level assessment of the satisfaction of students were good at 4.24 and 0.08.
Keywords: Process of Teaching Projects, Blended Learning, Website Innovation
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การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียแบบเกมปฏิสัมพันธ์โดยใช้กระบวนการเรียนรู้
แบบใช้ปัญหาเป็นหลัก เรื่อง การคํานวณของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
The Development of Problem-based Computer Game Multimedia Interaction
“The Arithmetic of Grade 5”
สุกัญญา สีภักดี และ พรปภัสสร ปริญชาญกล
Sukanya Seepakdee and Pornpapatsorn Princhankol
สาขาวิชาเทคโนโลยีการเรียนรู้และสื่อสารมวลชน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
E-mail : bum_babo@hotmail.com โทร. 087-564-5680

บทคัดย่อ

ผลการวิจัยพบว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียแบบเกมปฏิสัมพันธ์โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นหลัก
ที่พัฒนาขึ้น ซึ่งผ่านการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา จํานวน 3 ท่าน ปรากฏว่ามีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.19 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.60 อยู่ในระดับดี และด้านสื่อการนําเสนอ จํานวน 3 ท่าน ปรากฏว่ามีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.30 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.67 อยู่ในระดับดี ผลการประเมินประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ที่พัฒนาขึ้น มี
ประสิทธิภาพเท่ากับ 77.57/75.33 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่กําหนดไว้ตามสมมติฐานคือ 75/75 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
พบว่าคะแนนการทดสอบหลังเรียนมีคะแนนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผลการประเมินความพึงพอใจ
ของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ที่พัฒนาขึ้น มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.10 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.84 อยู่
ในระดับมาก และผลจากการประเมินตามสภาพจริง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.23 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.71ซึ่งอยู่ใน
ระดับดี สรุปได้ว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียแบบเกมปฏิสัมพันธ์โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นหลัก เรื่อง การ
คํานวณของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่พัฒนาขึ้นสามารถนําไปใช้ในการเรียนการสอนได้
คําสําคัญ: การคํานวณ การเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นหลัก บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย แบบเกมปฏิสัมพันธ์

Abstract

The research results were that the quality of the problem-based computer game multimedia
interaction as evaluated by experts in contents was 4.19on average with S.D. of 0.60 or at good level and the
quality by experts in media presentation was 4.30 on average with S.D. of 0.67 or at good level. The
effectiveness of the problem-based computer game multimedia interaction was 77.57/75.33met the criteria
75/75. As for the learning achievement, it was found that students showed higher post-test score than pretest score with the statistical significance at the .05 level. The sampling group showed a high satisfaction level
towards the problem-based computer game multimedia interaction with the mean of 4.10and S.D. of 0.84.
The result from the authentic assessment was 4.23on average with S.D. of 0.71 or at good level. It could be
concluded that the problem-based computer game multimedia interaction “The Arithmetic of Grade 5”
could be used for instruction
Keywords: Computer Multimedia, Game Interaction, Problem-based learning, The Arithmetic
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การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมเี ดียแบบเกมปฏิสัมพันธ์บนเว็บ วิชา คอมพิวเตอร์
เรื่อง ข้อมูลและสารสนเทศ และกระบวนการแก้ปัญหา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
Creating of Computer Multimedia Lesson on Web with Interactive Game of
Computer Subject, Entitled : Data Information and Problem Solving for Students
in Primary Year 6
พงษ์ศักดิ์ แซ่ฉั่ว และ เสกสรรค์ แย้มพินจิ
Pongsak Sachua and Sakesun Yampinij

สาขาวิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
E-mail :explorer_golf@hotmail.com, saksun.yam@kmutt.ac.th โทร. 099-3056127

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียแบบเกมปฏิสัมพันธ์บนเว็บ วิชา คอมพิวเตอร์ เรื่อง ข้อมูลและสารสนเทศ และ
กระบวนการแก้ปัญหา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อหาคุณภาพของบทเรียน หาประสิทธิภาพของบทเรียน เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ข้อมูล
และสารสนเทศ และกระบวนการแก้ปัญหา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน และศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อ
บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียแบบเกมปฏิสัมพันธ์บนเว็บ กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนวัดปิยะวัฒนาราม จ.ชุมพร ได้มาโดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย จํานวน 60 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียแบบเกมปฏิสัมพันธ์บน
เว็บ วิชา คอมพิวเตอร์ เรื่อง ข้อมูลและสารสนเทศ และกระบวนการแก้ปัญหา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 2) แบบประเมินคุณภาพบทเรียน 3) แบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 4) แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียน ผลการวิจัย พบว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียแบบเกมปฏิสัมพันธ์บนเว็บที่สร้างขึ้น มี
คุณภาพด้านเนื้อหาบทเรียนอยู่ในระดับดี ( = 4.17 , S.D. = 0.53) คุณภาพด้านสื่อมัลติมีเดียอยู่ในระดับดี ( = 4.43 , S.D. = 0.45) มีประสิทธิภาพเท่ากับ
83.06/81.17 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กําหนด ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผู้เรียนมีคะแนนสอบหลังเรียนสูงกว่าคะแนนสอบก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
และนักเรียนมีความพึงพอใจต่อบทเรียนอยู่ในระดับมาก ( = 4.27 , S.D. = 0.72) จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าบทเรียนมีคุณภาพ มีประสิทธิภาพและสามารถ
เพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้น
คํา สํา คั ญ : บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เกมปฏิสัมพันธ์ กระบวนการแก้ปัญหา

Abstract

This research aimed to creating a computer multimedia lesson on web with interactive game of computer subject, entitled :
Data Information and Problem Solving for students in primary year 6, to evaluate quality a computer multimedia, to evaluate the
effectiveness of computer multimedia lesson, to compare achievement scientific strand before and after learning Data Information and
Problem Solving lesson, research the satisfaction of students with a computer multimedia lesson on web with interactive game. The
sampling group were 60 students in Primary year 6, starting from the 2nd semester academic year 2013 at Watpiyathanaram school,
Chumphon. The tools consisted of 1) the computer multimedia lesson on web with interactive game of computer subject, entitled:
Data Information and Problem Solving for students in primary year 6, 2) the quality assessment form, 3) authentic assessment form, 4)
satisfaction assessment form. This research result showed that lesson content’s quality was good with the mean score at ( = 4.17,
S.D. = 0.53), the multimedia’s quality was good with the mean score at ( = 4.43, S.D. = 0.45), it efficiency was higher than a criteria
set 83.06/81.17. This mean that the educational achievements of students were higher after the study, the statistical level was at .05.
The students’ satisfactions toward the computer multimedia lesson on web with interactive game were good with the mean score at
( = 4.27, S.D. = 0.72), which was at a very satisfactory figure. The research results show that the quality lessons and can resolve higher
achievement.
Keywords: Computer multimedia lesson, Interactive game, Problem solving
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การพัฒนาบทเรียนออนไลน์โดยการเรียนรู้แบบใช้ปญ
ั หาเป็นฐานเพื่อส่งเสริมความสามารถ
ในการแก้ปญ
ั หา วิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
สําหรับนักศึกษาชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูงชั้นปีที่ 1
The Development of Online Learning by Using Problem-Based Learning to
Promote the Problem Solving Ability in a Computer Programming Course
for First-Year Higher Vocational Diploma Students
ปิ่นนภา นวลคล้าย พรปภัสสร ปริญชาญกล และ สรัญญา เชื้อทอง
Pinnapa Nuanklay, Pornpapatsorn Princhankol and Saranya Chuathong
สาขาวิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
E-mail: binggo_024@hotmail.com โทร085-4743967

บทคัดย่อ

ผลการวิจัยพบว่า 1) ประสิทธิภาพของบทเรียนออนไลน์โดยการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ
82.53/81.50 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 2)ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนที่เรียนผ่าน บทเรียนออนไลน์โดยการเรียนรู้แบบใช้
ปัญหาเป็นฐาน ที่พัฒนาขึ้นมีคะแนนการทดสอบหลัง เรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) ผู้เรียนมีความ
พึงพอใจต่อ บทเรียนออนไลน์โดยการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานที่พัฒนาขึ้นอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.39 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.67 4) มีผลการประเมินผู้เรียนตามสภาพจริงที่เรียนด้วยบทเรียนออนไลน์ผ่านระบบการจัดการเรียนรู้
โดยการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานพบว่ามีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.28 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเฉลี่ยเท่ากับ 0.72 และ สรุปได้ว่า
บทเรียนออนไลน์โดยการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานที่สร้างขึ้นมีคุณภาพและสามารถนําไปใช้สอนได้
คําสําคัญ : บทเรียนออนไลน์ การเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน ความสามารถในการแก้ปัญหา

Abstract

The results of this research were as follows: 1) The effectiveness of the developed online learning by
using problem-based learning was 82.53/81.50, higher than the expected criteria; 2) The students’ learning
achievement after using the developed online learning by using problem-based learning showed that their
posttest scores were higher than pretest scores with statistical significance at .05; 3) The students expressed a
high satisfaction towards the developed online learning by using problem-based learning with the mean
score of 4.39 and standard deviation of 0.67; 4) The assessment of students according to the actual
conditions after using the developed online learning by using problem-based learning showed that the mean
score was 4.28 with standard deviation of 0.72. It could be concluded that the developed online learning by
using problem-based learning was of good quality and it could be used for instruction.
Keywords: Online learning, Problem-based learning, Problem solving ability
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การพัฒนาแหล่งเรียนรู้โดยใช้สื่อประสมเรื่อง “การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน”
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
The Development of Learning Resources for "Entry into ASEAN"
Faculty of Industrial Education and Technology
King Mongkut's University of Technology Thonburi
วรินธร แจ้งโรจน์ และ กุลธิดา ธรรมวิภัชน์
Varintorn Jangroj and Kuntida Thamwipat

สาขาวิชาเทคโนโลยีการเรียนรูแ้ ละสือ่ สารมวลชน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
E-mail: vjangroj@gmail.com โทร. 086-688-3884

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและหาคุณภาพ ของแหล่งเรียนรู้ โดยใช้สื่อประสม เพื่อหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เพื่อศึกษาความพึง
พอใจของผู้เรียนที่มีต่อแหล่งเรียนรู้ที่สร้างขึ้นและเพื่อประเมินการเรียนรู้ตามสภาพจริงของผู้เรียน เครื่องมือที่ใช้ประกอบด้วย 1)แหล่งเรียนรู้โดยใช้สื่อ
ประสมเรื่อง “การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน” 2)แบบประเมินคุณภาพของแหล่งเรียนรู้โดยใช้สื่อประสม 3)แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 4)แบบ
ประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนและ 5)แบบประเมินการเรียนรู้ตามสภาพจริงของผู้เรียน โดยใช้กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะครุ
ศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จํานวน 42 คน ผลการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาจํานวน 3
ท่าน ปรากฏว่ามีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.60 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.00 อยู่ในระดับดีมากและด้านสื่อการนําเสนอจํานวน 3 ท่าน ปรากฏว่ามีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.67 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.37 อยู่ในระดับดีมาก เมื่อนําคะแนนสอบก่อนเรียนและหลังเรียนมาวิเคราะห์เพื่อหาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนพบว่าคะแนนสอบหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อแหล่งเรียนรู้โดยใช้สื่อประสมมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.67 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.37 มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุดและคะแนนจากการประเมินการเรียนรู้ตามสภาพจริงของผู้เรียนมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.66 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.49 มีความเข้าใจในระดับดีมาก จึงสรุปได้ว่าการพัฒนาแหล่งเรียนรู้โดยใช้สื่อประสมเรื่อง “การ
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน” คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีมีคุณภาพดีมากสามารถใช้เป็นแหล่ง
เรียนรู้ได้
คําสําคัญ : แหล่งเรียนรู้ สื่อประสม ประชาคมอาเซียน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

Abstract

This research study aims 1) to develop and find the quality of learning resources by applying multimedia in order to
gain learning achievement, 2) to examine the satisfaction of learners towards learning resources by create, and 3) to evaluate
the actual learning of the learners. Five data collection tools were used in this research, including 1) learning resources by
applying multimedia for “Entry into ASEAN”, 2) evaluation form of the quality of learning resources, 3) learning achievement
test, 4) evaluation form of learners’ satisfaction, and 5) evaluation form of the actual learning of learners. Forty-two university
students of Faculty of Industrial Education and Technology of King Mongkut’s University of Technology Thonburi were the
participants of this present research. The result of the content evaluation which was evaluated by three experts revealed that x̄
= 4.60, and S.D. = 0.00. Media presentation evaluating by three experts revealed that x̄ = 4.67, and S.D. = 0.37. When analyzing
between pre-test and post-test, the result showed that P = 0.5. The learners satisfied with learning resources by applying
multimedia, x̄ = 4.67, and S.D. = 0.37. In addition, the score of learners in the actual learning were x̄ = 4.66, and S.D. = 0.49. To
conclude, the development of learning resources by applying multimedia for “Entry into ASEAN” of students in Faculty of
Industrial Education and Technology of King Mongkut’s University of Technology Thonburi could be used as learning resources.
Keywords: Learning resources, Multimedia, ASEAN, Faculty of industrial education and technology.
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การวิเคราะห์องค์ประกอบและแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน
กรณีศึกษาวิชา Gen 241 (ความงดงามแห่งชีวิต) หลักสูตร มจธ.
Factor Analysis and the Development of Approach Project-Based Learning :
A Case Study of GEN 241 Beauty of Life KMUTT Course
ชนนิกานต์ ขลิบทอง และ กุลธิดา ธรรมวิภัชน์
Chananikant Khlibtong and Kuntida Thamwipat

สาขาวิชาเทคโนโลยีการเรียนรูแ้ ละสือ่ สารมวลชน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
E-mail: bail.khlibtong@gmail.com โทร. 089-647-7464

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบของการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานและศึกษาแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบ
โครงงาน กรณีศึกษาวิชา Gen 241 Beauty of Life (ความงดงามแห่งชีวิต) กรณีศึกษาจากประชากร มี 2 กลุ่มได้แก่ นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี ชั้นปีที่ 1 ขึ้นไป ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 จํานวน 400 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบทดสอบหาความ
เชื่อมั่น (Reliability) ได้ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามอยู่ที่ 0.79 การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
การวิเคราะห์องค์ประกอบด้วยองค์ประกอบหลัก (Principal Component Analysis) หมุนแกนปัจจัย (Factor Rotation) แบบมุมฉาก (Orthogonal
Rotation) ด้วยวิธีวาริแมกซ์ (Varimax) ผลการวิจัยพบว่า องค์ประกอบของการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานมี 3 ขั้นตอนหลักๆ 1).ขั้นเริ่มต้นโครงงาน มี
ค่าความแปรปรวนร่วม (Eigenvalues) = 13.90 หรือคิดเป็นร้อยละ 30.89 2).ขั้นพัฒนาโครงงาน มีค่าความแปรปรวนร่วม (Eigenvalues) = 13.16
หรือคิดเป็นร้อยละ 29.25 และ 3).ขั้นสรุปโครงงาน มีค่าความแปรปรวนร่วม (Eigenvalues) = 10.696 หรือคิดเป็นร้อยละ 23.76 เมื่อนํามาสร้าง
สมการพยากรณ์เกี่ยวกับองค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน กรณีศึกษาวิชา GEN 241 Beauty of Life (ความงดงามแห่งชีวิต)
สําหรับนําไป วิเคราะห์เพื่อพัฒนาตัวบ่งชี้รวม จะอยู่ในรูปสมการดังนี้
Y
=
0.926(Factor 1) + 0.748(Factor 2) + 0.663(Factor 3)
ส่วนแนวทางการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานนั้น ผู้สอนต้องสร้างความเข้าใจลักษณะการทํางานเป็นกลุ่มแก่ผู้เรียน
คําสําคัญ : การวิเคราะห์องค์ประกอบ การจัดการการเรียนรู้แบบโครงงาน แนวทางการพัฒนา

Abstract

This research aimed to analyze the components and to investigate the improvement of project-based learning by
incorporating a case study of GEN241 Beauty of Life. The samples of this study were 400 first-year students, divided into two
groups, in the first semester of the 2013 academic year at King Mongkut’s University of Techonology Thonburi. The tool used for
collecting data was a questionnaire which had the reliability value of 0.79. The data analysis was calculated the mean, standard
deviation, principal component analysis, factor rotation and orthogonal rotation by using Varimax method. The research results
revealed three main phases in project-based learning. First, the initiation phase had the eigenvalue of 13.90, equivalent 30.89%.
Second, the execution phase had the eigenvalue of 13.16, equivalent to 29.25%. Last, the close-out phase had the eigenvalue
of 10.69, equivalent to 23.76%. When creating an equation to predict the factors that influenced project-based learning, a case
study of GEN 241 Beauty of Life, and to develop overall indicators, the equation was as follows.
Y
=
0.926(Factor 1) + 0.748(Factor 2) + 0.663(Factor 3)
Regarding to the approach to project-based learning, instructors needed to build students’ understanding about group working.
Keywords : Factor analysis, Project-based learning, Development approach
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การพัฒนาการเรียนด้วยเทคโนโลยีผสานความจริง ร่วมกับหนังสือนิทานสองภาษาโดยใช้
กระบวนการกลุ่มเพื่อส่งเสริมความสามารถทางภาษาด้านการฟังและการพูดของเด็กปฐมวัย
A Development of Augmented Reality (AR) and Bi-lingual Fable Using Group
Process to Enhance Listening and Speaking Ability of Kindergarten Students
ชวนพิศ จะรา สุรพล บุญลือ และ พรรษา เอกพรประสิทธิ์
Chaunpit Jara, Surapon Boonlue and Punsa Ekpornprasit

สาขาวิชาเทคโนโลยีการเรียนรูแ้ ละสือ่ สารมวลชน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
E-mail: nok2514.ch@gmail.com โทร. 0954128447

บทคัดย่อ

ผลการวิจัยปรากฏว่า ผลการสํารวจ พบว่าครูผู้สอนมีความต้องการใช้เทคโนโลยีผสานความจริง(AR)กับ
การจัดประสบการณ์การเรียนการสอนระดับปฐมวัย อยู่ในระดับมากที่สุด ( Χ = 4.52, S.D. = 0.59) ผลการพัฒนา
และประเมินคุณภาพของการเรียนด้วยเทคโนโลยีผสานความจริง ร่วมกับหนังสือนิทานสองภาษา พบว่า หนังสือ
นิทานสองภาษาที่สร้างด้วยเทคโนโลยีผสานความจริง (AR) มีคุณภาพด้านเนื้อหา อยู่ในระดับดีมาก ( Χ = 46 , S.D.
= 0.46) คุณภาพด้านสื่อเทคโนโลยี อยู่ในระดับดีมาก ( Χ = 4.67, S.D. = 0.36) และคุณภาพของแผนการจัด
ประสบการณ์มีคุณภาพ อยู่ในระดับดี ( Χ = 4.25, S.D. = 0.59) ผลการศึกษาความแตกต่างความสามารถทางภาษา
ด้านการฟังและการพูดของเด็กปฐมวัยก่อนและหลังการจัดประสบการณ์สูงขึ้นอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 ค่า t-test เท่ากับ 16.76* ผลการประเมินการจัดประสบการณ์กิจกรรมการเรียนและผลงานตามสภาพจริง
พบว่า อยู่ในระดับดีมาก ( Χ = 4.70, S.D. = 0.45) และผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อกิจกรรมการ
เรียนด้วยเทคโนโลยี (AR) ร่วมกับหนังสือนิทานสองภาษาโดยใช้กระบวนการกลุ่ม พบว่าผู้เรียนระดับความพึงพอใจ
อยู่ในระดับมากที่สุด ( Χ = 4.68, S.D. = 0.51)
คําสําคัญ : กระบวนการกลุ่ม การเรียนด้วยเทคโนโลยีผสานความจริง ความสามารถทางภาษาด้านการฟัง
และการพูด เด็กปฐมวัย

Abstract

The results showed that the teachers needed learning and teaching activities by using Augmented
Reality (AR) at the highest level. ( Χ = 4.52, S.D. =0.59) Evaluating the quality of learning experience plan by
using y (AR) pre-school children was at a high level ( Χ = 4.84, S.D. = 0.57)and it could be used for teaching.
The results of the measurement of language ability of pre-school children before and after learning with (AR)
found that the students had higher academic results was statistically significant at the .05 level. And t-test
16.762 The evaluation of learning experience activities by using group process and authentic performance
with (AR) abilities of pre-school children was at a high level. ( Χ = 4.70, S.D. =0.45) The satisfaction of the preschool children towards learning activities with AR technology and bilingual storybooks by using group process
to promote the language ability of pre-school children was at the highest level.
Keywords: Group process, Learning with augmented reality technology, Language ability, Pre-school children
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การพัฒนาชุดการเรียนรูร้ ่วมกับเทคโนโลยีเสมือนจริง โดยใช้เทคนิคช่วยจํา เพื่อส่งเสริมการอ่าน
เรื่องมาตราตัวสะกด สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
The Development of Learning Media with Augmented Reality Technology
by Using Mnemonice to Promote Reading the Spelling Section
for Students Grade 2
ปิยะภรณ์ นวลเจริญ เสกสรรค์ แย้มพินิจ และ เพียงเพ็ญ จิรชัย
Piyaporn Noulcharean, Sakesun Yampinij and Pengpen Jirachai
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บทคัดย่อ

ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จํานวน 25 คน โรงเรียนมัชฌิมวิทยา อําเภอกระบุรี
จังหวัดระนอง กลุ่มประชากรที่ใช้ในการทดลอง ได้มาจากวิธีการเจาะจง การวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้สถิติ ค่าเฉลี่ย และส่วน
เบี่ยงเบน ผลการวิจัยพบว่า 1) ชุดการสอนเรียนรู้ร่วมกับเทคโนโลยีเสมือนจริง ที่ได้พัฒนาขึ้น แยกออกเป็นบทเรียนแต่ละมาตรา
ตัวสะกดทั้งหมด 8 บท 2) คุณภาพของชุดการเรียนรู้ร่วมกับเทคโนโลยีเสมือนจริง มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับดี ( X = 4.46, S.D. =
0.49) 3) ผลการศึกษาประสิทธิภาพของชุดการสอนเรียนรู้ร่วมกับเทคโนโลยีเสมือนจริง มีค่า (E1/E2) คือ 80.46/88.67 เป็นไป
ตามผลการวิจัยที่คาดหวังไว้คือมากกว่าหรือเท่ากับ 80/80 4) ผลการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน พบว่า นักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 5) ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนมี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.68, S.D. = 0.47) สรุปได้ว่า การพัฒนาชุดการเรียนรู้ร่วมกับเทคโนโลยีเสมือนจริง โดยใช้
เทคนิคช่วยจํา เพื่อส่งเสริมการอ่าน เรื่องมาตราตัวสะกด สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่สร้างขึ้นมีคุณภาพและสามารถ
นําไปใช้ในการจัดการเรียนสอนได้
คําสําคัญ : ชุดการเรียนรู้ เทคโนโลยีเสมือนจริง เทคนิคช่วยจํา ภาษาไทย มาตราตัวสะกด

Abstract

The population in this study was 25 students of the second grade at Madchimvitthaya School District
of Ranong populations used in the experiments. Derived from the specific The results showed that: 1) A set of
learning media with Augmented reality technology was developed to have each section was separated
Spelling Lesson 8 Chapter 2) The quality of the learning media with augmented reality technology to have on
average at good level (X = 4.46, SD = 0.49) 3) The effectiveness of learning and teaching with Augmented
reality technology with the (E1/E2) is 80.46/88.67 according to the findings. Expectation was greater than or
equal to 80/80. 4) The learning achievement of students. The posttest scores were higher than pretest scores.
Statistically significant at .05 5) Satisfaction of the students to have on average the highest level (X = 4.68, SD
= 0.47), may be concluded that the development of learning media with a augmented reality learning with
technology by using mnemonice to promote reading The spelling section for Grade 2 students had quality
and could be use in learning and teaching in the classroom.
Keywords: Development of learning media, Augmented reality, Promote reading, Section spelling,
Thai Language, Technical mnemonice
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การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการกลุ่ม
ร่วมกับแอพพลิเคชั่นบนคอมพิวเตอร์พกพา เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านน้ําฉา
The Development of Learning Activities by Using Group Process With
Application on Tablet About Information and Communication Technology
for Prathomsuksa 3 Bannumchar School
เสาวภา สมจิตร พรปภัสสร ปริญชาญกล และ ปกรณ์ สุปนิ านนท์
Saowapa Somchit Pornpapatsorn Princhankol and Pakorn Supinanon
สาขาวิชาเทคโนโลยีการเรียนรูแ้ ละสือ่ สารมวลชน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
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บทคัดย่อ

ผลการศึกษาพบว่า ครูผู้ส อนพบปัญ หาในการเรีย นการสอนและมีค วามต้อ งการใช้แ อพพลิเ คชั่น บนคอมพิว เตอร์
พกพา อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.55 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.58 จากการประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ด้วย
กระบวนการกลุ่ม ร่วมกับ แอพพลิเคชั่นบนคอมพิวเตอร์พกพา อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.84 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.22 สามารถใช้สอนได้ เมื่อนําผลการทดสอบก่อนเรียนและคะแนนสอบหลังเรียนมาวิเคราะห์เพื่อหาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนพบว่า คะแนนสอบหลังเรียนสูงกว่าคะแนนสอบก่อนเรียน อย่างมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 ความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อ
การจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการกลุ่ม ร่วมกับแอพพลิเคชั่นบนคอมพิวเตอร์พกพา เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.62 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.50 และผลการประเมินตามสภาพจริง อยู่ในระดับดีมาก มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.62 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.51 ดังนั้น การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการกลุ่ม ร่วมกับ แอพพลิเคชั่น
บนคอมพิวเตอร์พกพา เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีคุณภาพสามารถนําไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้จริง
คําสําคัญ : กิจกรรมการเรียนรู้ กระบวนการกลุ่ม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

Abstract

The results showed that the teachers encountered instructional problems and they required
application on tablet at the highest level, with mean score of 4.55 and standard deviation of 0.58. The
assessment of learning plans based on group process along with application on tablet was at the highest
level, with mean score of 4.84 and standard deviation of 0.22. So, they could be used for teaching. When the
pre-test and post-test scores were analyzed to determine the learning achievement, it was found that the
posttest scores were higher than pre-test scores with statistical significance at the .05 level. The sampling
group expressed a high level of satisfaction towards learning activities based on group process along with
application on tablet about information and communication technology, with means score of 4.62 and
standard deviation of 0.50. The authentic assessment result was at a high level, with mean score of 4.62 and
standard deviation of 0.51. Therefore, the learning activities based on group process along with application on
tablet about information and communication technology could really be used as learning activities.
Keywords: Learning activity, Group process, Information technology and communication
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คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิตนักบัญชีที่จะเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
The Desirable Characteristic of Graduated Accountant to Enter to AEC
ภัทรานิษฐ์ ธัมพีระวัฒน์
Prattranit Thumpeerawat

สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กทม.
E-mail: aung_tha@hotmail.com โทร. 0909834968

บทคัดย่อ

ผลจากการศึกษาจากแบบสอบถามพบว่า คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิตนักบัญชี 1) ด้านการบัญชีและมาตรฐาน
การบัญ ชี มีค่า เฉลี่ย เท่า กับ 3.9788 2) ด้า นการบัญ ชีร ะหว่า งประเทศ มีค่า เฉลี่ย เท่า กับ 3.4092 3)
ด้ า นเทคโนโลยี
สารสนเทศ มี ค่ า เฉลี่ ย รวมเท่ า กั บ 4.1703 4) ด้ า นภาษา มี ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กั บ 3.3025 5) ด้ า นคุณธรรม จริยธรรม มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.6015 ผลจากการทดลอง พบว่า หัวหน้างานที่มีเพศ อายุ ประสบการณ์ ในการทํางาน และระดับการศึกษาที่
แตกต่างกันมีผลต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์แตกต่างกัน ผลการศึกษาจากแบบสัมภาษณ์ พบว่า คุณลักษณะของนักบัญชีที่พึง
ประสงค์จะเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ต้องเป็นผู้มีความรู้ทางด้านบัญชี ทั้งของไทย เเละต่างประเทศ เข้าใจพื้นฐาน ต้องมีความรู้
ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพราะระบบสารสนเทศมีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา และต้องพัฒนาทางด้านภาษาอังกฤษ เพื่อให้
สามารถติดต่อสื่อสารกับนานาชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ภาษีถือเป็นสิ่งที่นักบัญชีจะต้องมีความรู้ เพราะอัตราภาษีใน
แต่ละประเทศของ AEC มีความแตกต่างกัน ถ้าสามารถอธิบายการลงทุน หรือดึงดูดให้เห็นความได้เปรียบทางภาษี ก็จะทําให้เกิด
ประโยชน์เป็นอย่างมาก
คําสําคัญ : คุณลักษณะที่พึงประสงค์ บัณฑิตนักบัญชี ประชาคมอาเซียน Desirable Characteristic

Abstract

The result of research show that the desirable characteristic of graduated accountant 1) account
and standard accounting have the average score at 3.9788 2) international accounting has the average score at
3.4092, 3) information technology has the average score at 4.1703 4) language has the average score at 3.3025,
5) ethic has the average score at 4.6015. The experimental result of show that Supervisors with different
gender, age, work experience, and educational levels affect to the different desirable characteristic. The result
of interview shows that the desirable characteristics of graduated accountant to enter to AEC have to have
knowledge of accounting in both Thai and international. They also have to understand basic knowledge and
have knowledge of information technology because information technology has continued to develop. They
have to develop their English skill to be able to efficiently communicate with foreigners. Moreover, tax is the
important topic that the accounts have to know because tax in each countries in AEC is different. When they
can explain about investment or show about gaining the tax advantage, it will benefit a lot.
Keywords: Desirable characteristic, Graduated accountant, AEC
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การศึกษาพฤติกรรมและความคาดหวังในการรับสื่อประชาสัมพันธ์ด้านธุรกิจร้านถ่ายภาพของนักศึกษา
และแนวทางการพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ของธุรกิจร้านถ่ายภาพ ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

The Study of Behavior and Expectation to Receive Public Relations Media
of Photo Business of Students and Ways to Develop the Public Relations Media
of Photo Business in Muang district, Suratthani Province
อัษฎมงคล เอ่งฉ้วน และ สรกฤช มณีวรรณ
Adsadamongkon Engchuan and Sorakrich Maneewan
สาขาวิชาเทคโนโลยีการเรียนรูแ้ ละสือ่ สารมวลชน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
E-mail : hanniballz1234@gmail.com โทร. 081-8455038

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมและความคาดหวังของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีในการ
รับสื่อประชาสัมพันธ์ของธุรกิจร้านถ่ายภาพ และศึกษาแนวทางพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ของธุรกิจร้านถ่ายภาพ ในเขตอําเภอเมือง
จังหวัดสุราษฎร์ธานี กลุ่มตัวอย่างในการสํารวจจํานวน 400 คน ใช้วิธีการเลือกตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิตามสัดส่วนของนักศึกษาแต่ละ
คณะ กลุ่มตัวอย่างการสัมภาษณ์จํานวน 20 คน ได้มาโดยการเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ
แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ และข้อคําถามสําหรับกระบวนการ Focus Group โดยใช้สถิติเชิงพรรณนาแสดงค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า T-test และ F-test ส่วนข้อมูลเชิงคุณภาพใช้สถิติการบรรยาย ผลการศึกษาพฤติกรรมการรับสื่อประชาสัมพันธ์
ร้านถ่ายภาพพบว่า กลุ่มตัวอย่างได้รับสื่อประเภทใบปลิวบ่อยที่สุด มีจํานวน 174 คน คิดเป็นร้อยละ 28.71 ส่วนใหญ่รับสื่อ 1-2 วัน/
สัปดาห์ มีจํานวน 237 คน คิดเป็นร้อยละ 59.25 ส่วนความคาดหวังในการรับสื่อประชาสัมพันธ์ กลุ่มตัวอย่างคาดหวังให้มีการ
ประชาสัมพันธ์ผ่านป้ายประชาสัมพันธ์มากที่สุด มีค่า x̄ เท่ากับ 3.99 และค่า S.D. เท่ากับ 0.59 เมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างคะแนน
เฉลี่ยของความคาดหวังต่อลักษณะทางประชากร พบว่า นักศึกษาที่มีเพศต่างกันมีความคาดหวังในการรับสื่อประชาสัมพันธ์โดยรวม
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผลการสัมภาษณ์พบว่า สื่อประชาสัมพันธ์มีความสําคัญต่อธุรกิจร้านถ่ายภาพมาก
โดยเฉพาะใบปลิว ป้ายประชาสัมพันธ์ เอกสารแจก และสื่ออินเทอร์เน็ตตามลําดับ
คําสําคัญ : ความคาดหวัง แนวทางการพัฒนา สื่อประชาสัมพันธ์ ธุรกิจร้านถ่ายภาพ

Abstract
The purposes of this research were to study behavior and expectation of students in Suratthani Rajabhat
University to receive media relations photo shop business and study guidelines in development the media
relations of photo shop business in Muang district, Suratthani province. The samples from the survey were 400
students by using stratified sampling according proportion of students each faculty. The samples from interview
were 20 by specific way. Research instruments included questionnaire, interview and question for focus group
process by using descriptive statistics concluded percentage, mean, standard deviation, t-test and F-test and
qualitative data using descriptive statistics. The study of behavior on receiving media relations photo shop found
that the samples were 174 often received leaflets 28.71%. The 237 samples received the media 1-2 days / week,
equivalent to 59.25 percent. The expectation in receiving media relation, the samples expected from signage was x
equal to 3.99 and S.D. equal to 0.59. In comparison, the average difference of expectations toward population
found that students with different sex expectation in receiving media relations at different was statistically
significant at .05 level. In the interviewing, the media relation was important for the photo shop, especially leaflet,
signage and internet.
Keywords: Expectation, Guideline for development, Media relation, Photo shop business
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การศึกษาระดับความรู้ ทัศนคติ พฤติกรรมด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของนักศึกษาและแนวทาง
ในการพัฒนาสื่อและกิจกรรมด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
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บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความรู้ ทัศนคติและพฤติกรรมด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของนักศึกษา และแนวทางการพัฒนาสื่อ
และกิจกรรมด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ผู้วิจัยได้กําหนดกลุ่มตัวอย่างจากนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
จํานวน 400 คน โดยใช้เครื่องมือในการวิจัย คือ แบบสอบถาม (Questionnaires) และแบบสัมภาษณ์โดยการจัดสนทนากลุ่ม (Focus group discussion)
ผลการวิจัย พบว่า การวัดระดับความรู้ด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของนักศึกษา โดยภาพรวมกลุ่มตัวอย่างมีระดับความรู้ส่วนใหญ่ในระดับปานกลาง คิดเป็น
ร้อยละ 54.00 ทัศนคติด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของนักศึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วย ( Χ = 3.97, S.D.= 0.58) พฤติกรรมด้านทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมของนักศึกษา โดยภาพรวมพฤติกรรมอยู่ในระดับปฏิบัติการบางครั้ง ( Χ = 3.50, S.D. = 0.59) ผลจากการเปรียบเทียบความแตกต่าง พบว่า
กลุ่มตัวอย่างที่มี สังกัด/คณะแตกต่างกัน จะมีความรู้ด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม แตกต่างกัน กลุ่มตัวอย่างที่มีชั้นปีการศึกษาและสังกัด/คณะ แตกต่างกัน
จะมีทัศนคติด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมแตกต่างกัน และกลุ่มตัวอย่างที่มีช่วงอายุและสังกัด/คณะแตกต่างกัน จะมีพฤติกรรม ด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ที่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 ผลจากการแนวทางการพัฒนาสื่อและกิจกรรมด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
พบว่าหน่วยงานควรมีแผนพัฒนาสื่อด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมในส่วนของสื่อด้านพัฒนาความรู้ และสื่อด้านการประชาสัมพันธ์ ให้มีความชัดเจนเป็น
รูปธรรมมากยิ่งขึ้น สําหรับด้านกิจกรรม มหาวิทยาลัยควรมีแนวทางในการบริหารกิจกรรม โดยกําหนดกลไก/ นโยบาย มีระเบียบและแผนพัฒนากิจกรรมด้าน
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไว้ให้ชัดเจน ทั้งในระดับมหาวิทยาลัย และระดับหน่วยงานตามโครงสร้าง สภาพแวดล้อมและโอกาสในการสร้างกิจกรรมด้านทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรมต้องมีความเหมาะสม
คําสําคัญ : การพัฒนาสื่อและกิจกรรม ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

Abstract

The purposes of this research were to study the students’ knowledge, attitude and behavior about the preservation
on culture and the approach to develop media and activities on culture of Suratthani Rajabhat University. The samples were
400 students in of Suratthani Rajabhat University. Research instruments include questionnaires and interview by focus group
discussion. The results of the study found that the measurement of students’ knowledge about art and culture was 54%, at a
moderate. Overall, the students. attitude about culture was agreed ( Χ =3.97, S.D.=0.58 and their behavior was in the operation
level sometimes ( Χ =3.50, S.D.=0.59). The results compare differences found the samples with different faculty had
knowledge about art and culture at different, the samples with different academic year and faculty had attitude about art and
culture at different and the samples with different age and faculty had behavior about art and culture at different the statistical
at 0.05 level. The result from the guidelines in development media and activities on culture of Suratthani Rajabhat University,
the university plans to fostering the development of art and culture media in the development of knowledge media and media
relations to be clear and a more concrete. For activities, the university should set guidelines for management activities by
mechanism, policy, regularity and plan in development activities about culture to be clearly both agencies and university. The
environment and the opportunity to create an activity must be suitable.
Keywords: Development media and activity, Culture preservation
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การจัดการเรียนการสอนบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ เรื่อง การเขียนเพื่อการสื่อสาร
โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ดวงพร หวานเย็น สรัญญา เชื้อทอง และ เพียงเพ็ญ จิรชัย
Duangporn Wanyen, Saranya Chuathong and Peangpen Jirachai
สาขาวิชาเทคโนโลยีการเรียนรูแ้ ละสือ่ สารมวลชน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
E-mail: kroo-ying@hotmail.com โทร. 089-5910428

บทคัดย่อ

ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จํานวน 260 คน จากโรงเรียนขยายโอกาส อําเภอทุ่งสง จังหวัด
นครศรีธรรมราช สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 จํานวน 13 โรงเรียน ในการตอบแบบสํารวจสภาพการเรียน
และความต้องการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ในการจัดการเรียนการสอน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการทดลอง ได้จากวิธีการสุ่มอย่างง่ายโดยวิธีการจับฉลาก
(Simple random sampling) ได้มา 1 โรงเรียน จํานวน 19 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์เชิงปริมาณ สถิติที่ใช้คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และ t-test dependent ผลการวิจัยพบว่า 1)นักเรียนมีความต้องการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์สําหรับการจัดการเรียนการสอน อยู่
ในระดับมาก ( Χ = 4.44, S.D. = 0.13 ) 2) ผลการสร้างและประเมินคุณภาพของการจัดการเรียนการสอนบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ มีคุณภาพอยู่ใน
ระดับดี ( Χ = 4.39, S.D. = 0.33) 3) ผลการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 4) ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ อยู่ใน
ระดับมากที่สุด ( Χ = 4.59, S.D. = 0.13) สรุปว่า การจัดการเรียนการสอนบนเครือข่ายสังคมออนไลน์เรื่อง การเขียนเพื่อการสื่อสาร โดยใช้
กระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่สร้างขึ้นมีคุณภาพและสามารถ
นําไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้
คําสําคัญ : การจัดการเรียนการสอนบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ กระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง การเขียนเพื่อการสื่อสาร

Abstract

The population in this study were 260 students in Mattayomsuksa 3 from 13 educational extended schools under the
command of Nakonsithammarat Primary Education Service Area Office 2, Thungsong, Nakhonsithammarat, in the survey
responses of the learning and requirement using the online social network in learning and teaching. Samples used in the
experiments were based on a simple random sampling. The total of students was 19 from 1 school. The quantitative data
analysis was used for data analysis. The percentage, average, standard deviation and t-test Dependent were used for statistical
analysis. The result of this research were 1) the students needed using online social network in learning and teaching in high
level ( Χ = 4.44, S.D. = 0.13). 2) the result of creating and assessment the quality of learning and teaching on online social
network by specialist in content and media was in high level. ( Χ = 4.39, S.D. = 0.33). 3) The research found the learning
achievement of students after learning higher than before learning was statistically significant at 0.05 level and 4) the student
have very high satisfaction satisfaction toward the Learning on online social network. ( Χ = 4.59, S.D. = 0.13). It is therefore
concluded that the learning management on online social network about writing for communication by using self-learning
process for studying Thai learning achievement of Mattayomsuksa 3 student, it had quality and it could be well applied to
teaching and learning management.
Keywords : The learning management on online social network, Self–learning process, Writing for communication
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การศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับและความพึงพอใจของนักศึกษา บุคลากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ที่มีต่อรูปแบบและแนวทางการพัฒนารายการ
ที่เผยแพร่โดยระบบป้ายประชาสัมพันธ์ดิจิทัลแบบควบคุมผ่านเครือข่าย
A Study of Exposure Behavior and Satisfaction of Rajamangala University
of Technology Krungthep Students and Personnel on Format and Development
Approach for Broadcasting Program through Digital Signage using Network Control
สุภาวดี คําแพง กุลธิดา ธรรมวิภัชน์ และ ประภัสสร วงษ์ดี
Supawadee Khampaeng, Kuntida Thamwipat and Prapassorn Wongdee

สาขาวิชาเทคโนโลยีการเรียนรูแ้ ละสือ่ สารมวลชน ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
E-mail: supakh17@yahoo.com, kuntida.tha@kmutt.ac.th โทร. 081-6417726

บทคัดย่อ

ผลการศึกษาพบว่า 1) กลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมการเปิดรับรายการ คิดเป็นร้อยละ 45.25 ความถี่ในการเปิดรับรายการ
2-3 ครั้ง/สัปดาห์ คิดเป็นร้อยละ 34.19 2) ความพึงพอใจโดยรวมต่อรูปแบบรายการอยู่ในระดับปานกลาง ( = 3.50) อันดับแรก
คือด้านกิจกรรมวิชาการ พึงพอใจอยู่ในระดับมาก ( = 3.64) รองลงมาคือด้านกิจกรรมนักศึกษา พึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง
( = 3.47) และพึงพอใจด้านกิจกรรมบุคลากร อยู่ในระดับปานกลาง ( = 3.39) 3) ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของกลุ่ม
ตัวอย่างที่มีต่อรูปแบบรายการตามตัวแปรต่างๆ พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีอายุและสังกัดหน่วยงาน/คณะต่างกัน มีความพึงพอใจ
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 4) ควรเพิ่มรูปแบบรายการให้มีหลายรูปแบบที่น่าสนใจมากขึ้น และจุดติดตั้งให้
มากขึ้น
คําสําคัญ : พฤติกรรมการเปิดรับ รูปแบบการพัฒนาระบบป้ายประชาสัมพันธ์ดิจิทัลแบบควบคุมผ่านเครือข่าย

Abstract

The results of the study were : 1) The exposure behaviors for the highest was found 45.25 per cent
whereas the frequency of the exposure between 2-3 times/week was observed 34.19 per cent. 2) The overall
satisfaction on format was discovered at the moderate level ( = 3.50), while academic activity format was
found at the highest level ( = 3.64), followed by student activity format at the moderate level ( = 3.47),
and personnel activity at the moderate level format ( = 3.39) respectively. 3) For respondents demography,
there were statistically significant at .05 level in term of age and workplace. 4) Various formats and more
displays should be added to response to the need of students and personnel of Rajamangala University of
Technology Krugnthep.
Keywords : Exposer behavior, Format Development, Digital signage using network control
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การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์
เพื่อส่งเสริมการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
The Development of E-Learning Program in Accordance with Constructivism
Theory to Promote the Ability to Solve Mathematic Problems
for Prathomsuksa 3 Students
จันทรพินทุ์ พัฒนโอฬาร เสกสรรค์ แย้มพินิจ และ เพียงเพ็ญ จิรชัย
Chantraphin Phattanaolan, Sakesun Yampinijand and Peangpen Jirachai
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
E-mail: chantraphin@hotmail.com โทร. 084-8484490

บทคัดย่อ

ผลการศึกษาวิจัย พบว่าการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบคือ 1) สถานการณ์ปัญหา 2) ภารกิจการเรีย นรู้ 3)
แหล่งเรียนรู้ 4) ฐานการช่วยเหลือ 5) คุยกับคุณครู 6) แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผลการประเมินคุณภาพของการออกแบบบทเรียนออนไลน์ ฯ ที่ประเมินโดย
ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา ด้านการออกแบบสื่อและการนําเสนอ และด้านการวัดผล มีคุณภาพของการออกแบบมีความสอดคล้องกับหลักการทฤษฎีและ
กรอบแนวคิดที่ใช้เป็นพื้นฐานในการออกแบบและพัฒนาบทเรียนฯ ผลการศึกษาการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ของนักเรียนพบว่านักเรียนสามารถแก้
โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ตามแนวคิดของโพลยา 4 ขั้นตอน ประกอบด้วย 1) การทําความเข้าใจปัญหา 2) การวางแผนแก้ปัญหา 3) การดําเนินการตาม
แผน 4) การตรวจสอบผลลัพธ์ อยู่ในระดับดีมาก นักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนออนไลน์ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ ฯ มีคะแนนการทดสอบหลังเรียนสูงกว่า
การทดสอบก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และนักเรียนมีความพึงพอใจต่อบทเรียนออนไลน์ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ ฯ อยู่ในระดับพึง
พอใจมาก ( X = 4.29, S.D. = 0.55) ดังนั้น สรุปได้ว่า บทเรียนออนไลน์ ฯ ที่พัฒนาขึ้นส่งเสริมให้นักเรียนสามารถแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์และ
สามารถนําไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ได้
คําสําคัญ : บทเรียนออนไลน์ ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ การแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์

Abstract
The result indicated that the development of the e-learning program consists of 6 components as
follows: 1) Problem scenarios, 2) Learning mission, 3) Learning source, 4) Assistance Base, 5) Discussion with
Teacher and 6) Sharing what one learns. Based on the assessment by experts who are specialized in the
contents, design and presentation, and evaluation of e-learning media, the program quality and structure
corresponds with the principle, theory, and conceptual framework on which the program design and
development is based. The results from the evaluation of mathematic problem solving done by students
showed that the students could solve the mathematic problems in accordance with Polya’s four-step
principle, which comprises of 1) Understanding the problems, 2) Planning problem-solving mechanism, 3)
Carrying out the plan, and 4) Verifying the answer. It was found that the students’ performance was highly
satisfactory. The students who used the e-learning problem in accordance with constructivism theory showed
higher post-test score than pre-test score with statistical significance at the .05 level. Moreover, students
expressed a high level of satisfaction towards the program ( X = 4.29, S.D. = 0.55). Therefore, it could be
concluded that the developed e-learning program can effectively promote the students’ ability to solve
mathematic problems and could be used for learning management purpose.
Keywords: E-learning program, Constructivism theory, Mathematic problem solving
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การพัฒนาบทเรียนออนไลน์โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบใช้ปญ
ั หาเป็นหลัก
เพื่อส่งเสริมให้เกิดกระบวนการแก้ปัญหา ตามแนวคิด FILA Model เรื่อง ระบบเครือข่ายเบื้องต้น
สําหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2
The Development of Online Learning by using problem-based learning to promote
The problem-solving process according to FILA Model about basic network
For vocational certificate 2
ทิฐิกร บุญเชื้อ เสกสรรค์ แย้มพินิจ และ เพียงเพ็ญ จิรชัย
Thitikorn Boonchua, Sakesun Yampinij and Peangpen Jirachai
สาขาวิชาเทคโนโลยีการเรียนรูแ้ ละสือ่ สารมวลชน ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
E-mail: thitikond@hotmail.com, โทร 084-5000067

บทคัดย่อ
ผลการวิจัยปรากฏดังนี้ บทเรียนออนไลน์ที่สร้างขึ้นเป็นบทเรียนที่มีกระบวนการแก้ปัญหาที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้ ซึ่ง
ประกอบด้วย 8 เมนูหลักดังนี้ 1. สถานการณ์ปัญหา 2. ภารกิจการเรียนรู้ 3. แหล่งการเรียนรู้ 4. กรณีศึกษา 5. เครื่องมือทางปัญญา 6. กระดานถามตอบ 7. การช่วยเหลือ 8. ผู้จัดทํา ซึ่งแต่ละเมนูเป็นส่วนของบทเรียนที่ตอบสนองกระบวนการแก้ปัญหาตามแนวคิด FILA Model จากการวิเคราะห์แบบ
ประเมินคุณภาพการออกแบบ FILA Model ของบทเรียนออนไลน์ มีค่าเฉลี่ยรวม เท่ากับ 4.45 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.47 พบว่าอยู่ในเกณฑ์ดี
จากการวิเคราะห์แบบประเมินคุณภาพด้านเนื้อหา มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.51 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.40 พบว่าอยู่ในเกณฑ์ดีมาก จากการ
วิเคราะห์แบบประเมินคุณภาพด้านเทคนิคการผลิตสื่อและการนําเสนอ มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.35 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.50 พบว่าอยู่ใน
เกณฑ์ดี จากการวิเคราะห์แบบประเมินการแก้ปัญหาของนักเรียน พบว่ามีคะแนนเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.19 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.74 เมื่อนํามา
เปรียบเทียบเกณฑ์ที่ได้กําหนดไว้พบว่าอยู่ในเกณฑ์ดี จากการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้จากกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ค่าทางสถิติ (t –test
Dependent) ได้เท่ากับ 24.02 กลุ่มตัวอย่างมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 จากการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้เรียนที่
มีต่อบทเรียนออนไลน์โดยกลุ่มตัวอย่าง มีค่าเฉลี่ยรวมทุกส่วนเท่ากับ 4.30 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเฉลี่ยเท่ากับ 0.52 เมื่อนํามาเปรียบเทียบเกณฑ์ที่ได้
กําหนดไว้พบว่าอยู่ในเกณฑ์มาก สรุปได้ว่า บทเรียนออนไลน์ที่สร้างขึ้นสามารถนําไปใช้ในการเรียนการสอนได้
คําสําคัญ : บทเรียนออนไลน์ การจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นหลัก กระบวนการแก้ปัญหา FILA MODEL

Abstract
The results of the research showed that the online learning was a lesson with a process by Emphasis on learnercentered. The main menu consisted of eight menu consists of problem situation, incumbency, learning resources , case study ,
intellectual tools, web board , helping and organizer which each menu was part of the lesson that responded the problemsolving process according to FILA. The analysis assessment of quality on designing online learning FILA Model the mean was
4.45 and the standard deviation was 0.47, at a good level. The analysis assessment the quality of content the mean was 4.51
and the standard deviation was 0.40, at a very good level. The analysis assessment quality of technical media production the
mean was 4.35 and the standard deviation was 0.50, at a good level. The analysis assessment the students’ solving problem
the mean was 3.19 and the standard deviation was 0.74 when compared to the given that a good level. The analysis the
samples achievement by using t-test Dependent was 24.02, it made the sample was learning achievement increased
significantly at the .05 level. The analysis the samples’ satisfaction with the online learning was all the mean 4.30 and the
standard deviation was 0.52 when compared to the given that a high level. It concluded that the online learning could be used
for teaching and learning.
Keywords: Online learning, Problem-based learning, Problem-solving process, FILA Model
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การศึกษาแนวทางการพัฒนาสมรรถนะของบัณฑิตไทยในศตวรรษที่ 21 และคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ของบัณฑิต ของนักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
The Study of Guidelines Development Competencies of Thai Bachelor in 21st Century and
Desirable Characteristics of Bachelor of Students in Faculty
of Industrial Education and Technology of King Mongkut’s University
of Technology Thonburi
ทิพย์ระวี รักษ์ศรี เสกสรรค์ แย้มพินิจ และ เพียงเพ็ญ จิรชัย
Thipravee Raksri, Sakesun Yampinij and Peangpen Jirachai
สาขาวิชาเทคโนโลยีการเรียนรูแ้ ละสือ่ สารมวลชน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
E-mail: thipravee11@gmail.com โทร. 083-9378581

บทคัดย่อ
ผลการวิจัยพบว่า 1) กลุ่มตัวอย่างมีสมรรถนะของบัณฑิตไทยในศตวรรษที่ 21 โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( = 3.99, S.D. = 0.44) คือ ด้านบุคลิก
อุปนิสัย ด้านทักษะ และด้านความรู้และการคิด ตามลําดับ และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิตคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี โดยเฉลี่ยอยู่
ในระดับมาก ( = 4.01 และ S.D. = 0.45) คือ คุณลักษณะทั่วไป และคุณลักษณะเด่น ตามลําดับ 2) ผลการเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาใน
ภาควิชาต่างกัน มีสมรรถนะของบัณฑิตไทยในศตวรรษที่ 21 และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิตคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) ผลการศึกษาแนวทางในการพัฒนาสมรรถนะของบัณฑิตไทยในศตวรรษที่ 21 และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ
บัณฑิตคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ประกอบด้วย (1) กระบวนการในการพัฒนาสมรรถนะของบัณฑิตไทยในศตวรรษที่ 21 และคุณลักษณะทีพ่ งึ
ประสงค์ของบัณฑิตคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (2) กิจกรรมในการพัฒนาสมรรถนะของบัณฑิตไทยในศตวรรษที่ 21 และคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของบัณฑิตคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ได้แก่ โครงการสหกิจศึกษา / การฝึกปฏิบัติงานในสถานศึกษา โครงการบริหารวิชาการแก่
สังคมในภาควิชาต่างๆ กิจกรรมส่งเสริมความรู้และการเรียนการสอนแบบบูรณาการ การส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ กิจกรรมอื่นๆ ที่พัฒนา
นักศึกษา
คําสําคัญ : สมรรถนะของบัณฑิตไทยในศตวรรษที่ 21 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิต
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

Abstract

The results of the research showed that 1) A sample group have mean of competencies of Thai bachelor in 21st
century in high level ( = 3.99, S.D. = 0.44) were attributes, skill and knowledge and thinking, respectively. Moreover, mean of
desirable characteristics of bachelor of Faculty of Industrial Education and Technology also in high level ( = 4.01, S.D. = 0.45)
were significant characteristics and general characteristics, respectively. 2) The results in comparison of studied groups in
different department have statically significant different at .05 level in competencies of Thai bachelor in 21st century and
desirable characteristics of bachelor of Faculty of Industrial Education and Technology of King Mongkut’s University of
Technology Thonburi. 3) The guideline in develop competencies of Thai bachelor in 21st century and desirable characteristics of
bachelor of Faculty of Industrial Education and Technology consist of the process of competencies of Thai bachelor in 21st
century development and the activities of desirable characteristics of bachelor of Faculty of Industrial Education and
Technology development such as co-operative education project / coaching project, outreach to the community project,
multidisciplinary learning activities, promoting English learning, student developing activities.
Keywords : Competencies of thai bachelor in 21st century, Desirable characteristics of bachelor, Faculty of industrial education
and technology of king mongkut’s university of technology thonburi
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การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมเี ดียแบบมีปฏิสัมพันธ์ วิชาทักษะคณิตศาสตร์ 2
เรื่อง การประยุกต์ 2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
The Developed Interactive Computer Assisted Instruction Program on the Topic
of Mathematics Skill 2 Regarding the Application of The Second for Mathayom
Suksa I Students to at Wiengsa School in Surat Thani
พัชรีพร ชุมชอบ และ เสกสรรค์ แย้มพินิจ
Patchareepon Chumchob and Sakesun Yampinij

สาขาเทคโนโลยีการเรียนรู้และสือ่ สารมวลชน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จังหวัดกรุงเทพมหานครฯ
E-mail:GT_giftlink @hotmai.com โทร. 086-9405309

บทคัดย่อ

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ท างการเรีย น และแบบประเมินความพึงพอใจ โดยใช้กลุ่มตั วอย่างเป็นนั กเรียนโรงเรียนเวียงสระ ระดับชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 จับฉลากมา 1 ห้องเรียน จํานวน 40 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มอย่างง่าย โดยวิธีการ การวิเคราะห์
ข้อมูลใช้การวิเคราะห์เชิงปริมาณ ได้แก่ คุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ความพึงพอใจของนักเรียนที่
เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบที (t-test Dependent) ผลการวิจัย พบว่า
1) บทเรีย นคอมพิว เตอร์มัลติมีเ ดีย แบบมีป ฏิสัมพัน ธ์ วิช าทัก ษะคณิตศาสตร์ 2 เรื่อง การประยุกต์ 2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเวียงสระ
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่สร้างขึ้น มีคุณภาพด้านเนื้อหา อยู่ในระดับคุณภาพดี ( X =4.50,S.D.=0.53) คุณภาพด้านสื่อและเทคโนโลยี อยู่ในระดับคุณภาพดี
( X =4.49,S.D.=0.54) 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียที่สร้างขึ้นหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่าง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 3) ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียที่สร้างขึ้น อยู่ในระดับมาก ( X = 4.47,
S.D.= 0.61) ดังนั้นสรุปได้ว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียที่สร้างขึ้น ช่วยในการส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้น และสามารถ
นําไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ได้
คําสําคัญ : บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย วิชาทักษะคณิตศาสตร์ 2 การประยุกต์2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

Abstract

This research study was the development of an interactive computer assisted instruction program to promote student
learning achievement. The purposes of this study were 1) to develop and measure quality of the developed interactive
computer assisted instruction program on the topic of mathematics Skill 2 regarding the application of the second
for Mathayom Suksa I students to at Wiengsa School in Surat Thani ; (2) to study learning achievements of students learning
with the developed interactive computer assisted instruction program; and (3) to study the satisfaction of students with the
computer assisted instruction program. The employed research instruments were an interactive computer assisted instruction
program on the topic of mathematics Skill 2 regarding the application of the second for Mathayom Suksa I students at Wiengsa
School in Surat Thani , an assessment for measuring the quality of content and technology, a learning achievement test, and a
students’ satisfaction evaluation form.The research sample consisted of 40 Mathayom Suksa I students of Wiengsa School who
studies the subject in the second semester of the 2012 academic year, obtained by sample random sampling by means of
drawing lot. This study employed quality analyzing Statistics i.e. quality of multimedia computer assisted program, learning
achievement and students’ satisfactory of student toward multimedia computer assisted program. Statics used comprised of
mean, standard deviation and t-test. The research findings were (1) the content of the developed interactive multimedia
computer assisted instruction program was at good level ( X =4.50, S.D.=0.53). Material and technology quality was to good
level ( X =4.49,S.D.=0.54) (2) the post-learning achievement of students learning with the computer assisted instruction
program was significantly higher than their pre-learning counterpart at the .05 level; (3) satisfaction of the students with the
computer assisted instruction program was at the highest level ( X = 4.47, S.D.= 0.61) . Therefore, the developed could
enhance student learning achievement and was applicable for learning and teaching.
Keywords: Multi-Media computer, Mathematical skills classes 2, Application 2, Achievement
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การพัฒนาบทเรียนแบบผสมผสานตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ เพื่อส่งเสริมกระบวนการแก้ปัญหา
เรื่อง ระบบสายอากาศโทรทัศน์รวม สําหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชัน้ ปีที่ 3
The Development of Blended Learning Based on Constructivist Theory to
Enhance Problem Solving Process Regarding Master Antenna Television System
for Third-Year Diploma Students
ณัฏฐเอก ณัฐธยาน์ภัทรกุล และ เสกสรรค์ แย้มพินิจ
Nuttaeak Nuttayapattarakul and Sakesun Yampinij

สาขาเทคโนโลยีการเรียนรู้และสือ่ สารมวลชน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จังหวัดกรุงเทพมหานครฯ
E-mail : wernjern@hotmail.com โทร. 083-1742515

บทคัดย่อ

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ และแบบประเมินความพึงพอใจ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบที (T-test
Dependent) และการวิเคราะห์โปรโตคอล ผลการประเมินคุณภาพด้านเนื้อหา ด้านการออกแบบการจัดการเรียนรู้และการนําเสนอ และด้านการวัดผล
และประเมินผล มีความสอดคล้องและเหมาะสมสําหรับการสร้างบทเรียนแบบผสมผสานตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ เพื่อส่งเสริมกระบวนการแก้ปัญหาฯ
ผลการศึกษากระบวนการแก้ปัญหาของนักเรียนตามแนวคิดของ ลินดา พบว่านักเรียนเกิดกระบวนการแก้ปัญหาใน 4 ขั้นตอน คือขั้นตอนที่ 1. F (Facts)
การประเมินโจทย์และตีความของคําถาม ขั้นตอนที่ 2. I (Idea) ความคิดเกี่ยวกับโจทย์ปัญหาที่ได้รับมา ขั้นตอนที่ 3. L (Learning Issue) กําหนดวิธีการ
เรียนรู้ของตนเอง ขั้นตอนที่ 4. A (Activities) การดําเนินการในการหาคําตอบ ผลการทดลองเพื่อหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนพบว่านักเรียนมี
คะแนนสอบหลังเรียนสูงกว่าคะแนนสอบก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05* และผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อบทเรียน
แบบผสมผสานตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ เพื่อส่งเสริมกระบวนการแก้ปัญหาฯอยู่ในระดับมาก ( = 4.34, S.D. =0.20) ดังนั้น สรุปได้ว่า บทเรียนแบบ
ผสมผสานตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ เพื่อส่งเสริมกระบวนการแก้ปัญหาฯ ที่สร้างขึ้นสามารถทําให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการแก้ปัญหา และนําไปใช้ในการ
จัดการเรียนรู้ได้
คําสําคัญ : บทเรียนแบบผสมผสาน ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ ระบบสายอากาศโทรทัศน์รวม

Abstract

Data were analyzed using mean score, standard deviation, t-test Dependent and protocol analysis. The findings
revealed that the Blended Learning based on Constructivist Theory to enhance problem solving process has 6 elements as
follows: 1) Problem scenarios, 2) Learning mission, 3) Problem solving process, 4) Learning source, 5) Problem solution, and 6)
Experts. The results from the evaluation showed a suitable correlation among contents, learning management and presentation,
assessment and evaluation. The results from problem solving process evaluation according Lynda’s (2000) concept showed that
students employed 4 stages for problem solving process: F (Facts) or clearly measuring and interpreting questions, I (Idea) or
Idea of mathematical problems assigned to them, L (Learning Issue) or determining how to learn on their own, and A (Activities)
or carrying out the process to find the answer. The results from the learning achievement evaluation showed that there was a
significant difference in students’ achievement between pretest and posttest scores at the .05* level. As for the students’
satisfaction towards the Blended Learning based on Constructivist Theory, it was at a high level ( X = 4.34, S.D. =0.20).
Therefore, it could be concluded that the Blended Learning based on Constructivist Theory to enhance problem solving
process can help students master problem solving process and it can be used for learning management.
Keywords : Blended learning, Constructivist theory, Master antenna television.
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การสร้างชุดการเรียนรู้ออนไลน์ ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและส่งเสริมความคิดเชิงสร้างสรรค์
วิชาศิลปะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
The Create of Online Learning Package for Achievement Learning Promote and
Creative Thinking to Arts of Mathayom 3 Students Suratthani School
ธีรวัจน์ อุดม และ สมศักดิ์ จัตตุพรพงษ์
Teerawat Udom and Somsak jattupornpong

สาขาวิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี คณะครุศาสตร์อตุ สาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
E-mail: davit_ber@hotmail.com, โทร. 088-4449941

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อ (1) เพื่อสร้างและหาคุณภาพของชุดการเรียนรู้ออนไลน์ (2) เพื่อหาประสิทธิภาพของชุด
การเรียนรู้ออนไลน์ (3) เพื่อหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของผู้เรียนวิชาศิลปะ (4) เพื่อประเมินความคิดเชิงสร้างสรรค์ของผู้เรียน
วิชาศิลปะ และ (5) เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนต่อชุดการเรียนรู้ออนไลน์ เครื่องมือที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นประกอบด้วย (1) ชุด
การเรียนรู้ออนไลน์ (2)แบบประเมินคุณภาพ(3) แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ (4) แบบประเมินความพึงพอใจ กลุ่ม
ตัวอย่างในการวิจัยนี้ จํานวน 40 คน ได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย จากนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
รูปแบบการวิจัยในการศึกษานี้ เป็นการทดลองแบบกลุ่มทดลองกลุ่มเดียวที่มีการทําแบบทดสอบก่อนและหลังทําการทดลอง
(One-group pretest-posttest design) ผลการวิจัยพบว่าคุณภาพของชุดการเรียนรู้ออนไลน์ ด้านเนื้อหาอยู่ในระดับดีมาก
( = 4.57, S.D. = 0.50) ด้านสื่อและการนําเสนออยู่ในระดับดีมาก ( = 4.57,S.D.=0.54) ด้านความคิดเชิงสร้างสรรค์อยู่ในระดับ
มาก ( = 4.21, S.D. = 0.60) ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อชุดการเรียนรู้ออนไลน์อยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.30, S.D. = 0.70)
ชุดการเรียนรู้ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ 82.20 / 81.78 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กําหนดไว้ 80/80 และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน
หลังเรียนเรียนชุดการเรียนรู้ออนไลน์ มีคะแนนหลังการเรียนสูงกว่าคะแนนก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05
คําสําคัญ : ชุดการเรียนรู้ออนไลน์ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความคิดสร้างสรรค์

Abstract

The objectives of this study were (1) to determine the quality of the online learning package (2) to
determine efficacy of online learning package (3) to determine student achievement in the Arts (4) to
determine the creative thinking of studying art and (5) to determine the satisfaction of the students studying
online learning package. The researchers created a tool that consists of (1) the online learning package (2)
quality assessment (3) the learning achievement test (4) the satisfaction assessment. 40 samples were
selected by simple random sampling from Mathayom Suksa III Students at Suratthani School. Research model
of this study is One-Group Pretest-Posttest Design. The results of the study revealed that the quality of the
online learning package for content was very positive ( = 4.57, SD = 0.50) for media was very positive ( =
4.57, SD = 0.54). The creative thinking of the learners was very positive ( = 4.21, SD. = 0.60). The satisfaction
of the learners on online learning package was the most satisfying ( = 4.30, SD = 0.70). The efficiency of the
online learning package (E1/E2) was 82.20 / 81.88, which was higher than the threshold of 80/80. The student
achievement in the Arts after learning the online learning package was statistically significant higher when
compared to baseline 0.05.
Keywords: Online Learning package, Achievement Learning, creative thinking
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ผลของการรณรงค์เผยแพร่ เรื่องการป้องกันโรคไข้เลือดออก โดยชุดนิทรรศการเคลื่อนที่
สาธารณสุขอําเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
Effect of the Campaign to Fight Dengue Fever through Mobile Exhibition Unit,
Exhibition Unit, Bannadoem District Health Center, Surat Thani Province
ศวพร ทองหม่อมราม และ พรปรภัสสร ปริญชาญกล
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บทคัดย่อ

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม มีค่าความเชื่อมั่น 0.84 สถิติที่ใช้ในการศึกษาใช้สถิติเ ชิงพรรณนาแสดงค่า ความถี่
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ว นเบี่ย งเบนมาตรฐาน และสถิติอนุมานวิเคราะห์ด้ว ย T-Test และ F-Test วิเคราะห์ข้อมูลแปลผลด้วยโปรแกรมสํา เร็จรูป
ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีระดับความรู้ในการป้องกันโรคไข้เลือดออก อยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 56.30 มีระดับทัศนคติใน
การป้องกันโรคไข้เลือดออกโดยรวม อยู่ในระดับเห็นด้วย ( x =3.89, S.D.= 0.45) มีพฤติกรรมในการป้องกันโรคไข้เลือดออกโดยรวม อยู่ในระดับปฏิบัติ
เป็นบางครั้ง ( x =1.33, S.D.= 0.37) มีระดับความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมรณรงค์เผยแพร่เรื่องการป้องกันโรคไข้เลือดออก โดยชุดนิทรรศการ
เคลื่อนที่ สาธารณสุขอําเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยรวมทุกด้านอยู่ในระดับมาก ( x =4.01, S.D.= 0.62) ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า
ประชาชนที่มี เพศ อายุ และแหล่งข้อมูลข่าวสาร ต่างกัน มีพฤติกรรมในการป้องกันโรคไข้เลือดออก และระดับความพึงพอใจที่มีต่อการจัดกิจกรรม
รณรงค์เผยแพร่เรื่องการป้องกันโรคไข้เลือดออก โดยรวมไม่แตกต่างกัน ยกเว้นประชาชนที่มี ระดับการศึกษา แตกต่างกัน มีพฤติกรรมในการป้องกันโรค
ไข้เลือดออก และระดับความพึงพอใจที่มีต่อการจัดกิจกรรมรณรงค์เผยแพร่เรื่องการป้องกันโรคไข้เลือดออก โดยชุดนิทรรศการเคลื่อนที่ แตกต่างกัน ที่
ระดับนัยทางสถิติที่ระดับ .05
คําสําคัญ : การรณรงค์เผยแพร่ การป้องกันโรคไข้เลือดออก ชุดนิทรรศการเคลื่อนที่ สาธารณสุ ข อํา เภอบ้ า นนาเดิ ม

Abstract

The tool used for data collection was the questionnaire with reliability of 0.84. The statistical tools used for descriptive
statistics included frequency, percentage, mean and standard deviation. The inferential statistical analysis included T-Test and FTest which were conducted on software package. The research findings showed that the majority of the sampling group
(56.30%) had a moderate level of knowledge about dengue fever. The attitude about fighting dengue fever was at a high level
( x =3.89, S.D.= 0.45). The behavior to fight dengue fever was generally considered to be on an occasional basis ( x =1.33, S.D.=
0.37). The satisfaction towards the activities and the campaign to fight dengue fever through the mobile exhibition unit at
Bannadoem District Health Center, Surat Thani was at a high level in all aspects ( x =4.01, S.D.= 0.62). The hypothesis testing
showed that there was no significant difference among the sampling group with difference in sex, age and source of information
with regard to the behavior to fight dengue fever and the satisfaction towards the activities and the campaign to fight dengue
fever through the mobile exhibition unit at Bannadoem District Health Center, Surat Thani Province. However, there was a
difference among the sampling group with different levels of education with regard to the behavior to fight dengue fever and
the satisfaction towards the activities and the campaign to fight dengue fever through the mobile exhibition unit with statistical
significance at the .05 level.
Keywords : Campaign to Fight Dengue Fever, Mobile Exhibition Unit, Bannadoem Health Center,
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ั หา
วิชาวิทยาศาสตร์ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
The Development of Learning Process of Blended Learning to Enhance Problem
Solving Ability in Science of Students in Grade 5
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บทคัดย่อ

เครื่องมือที่ใช้เป็น แบบสัมภาษณ์ศึกษาแนวคิดในการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบผสมผสาน เพื่อส่งเสริมความสามารถใน
การแก้ปัญหา แบบประเมินความตรงและคุณภาพกระบวนการเรียนรู้แบบผสมผสาน ประเมินความตรงและคุณภาพสื่อที่ใช้
ประกอบกระบวนการเรียนรู้แบบผสมผสาน เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหา แบบวัดค่าดัชนีประสิทธิผล แบบประเมิน
ความสามารถในการแก้ปัญหา แบบประเมินความพึงพอใจ ผลการวิจัยพบว่า กระบวนการเรียนรู้แบบผสมผสาน เพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการแก้ปัญหา สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้มีขั้นตอนกระบวนการ 7 ขึ้นตอน 1) ขั้นเตรียม 2) ระบุ
ข้อเท็จจริงปัญหา 3) วิเคราะห์ปัญหา 4) วางแผน 5) ดําเนินการแก้ปัญหา 6) ตรวจสอบผลลัพธ์ 7) ประเมินผล ผลการประเมิน
ความตรงและคุณภาพกระบวนการเรียนรู้แบบผสมผสาน มีค่าระดับความตรงเป็นที่ยอมรับ (IOC = 0.96) และระดับคุณภาพที่
ระดับมาก (¯x = 4.11, S.D. = 0.10) พบว่ากระบวนการที่พัฒนาขึ้นมีความเหมาะสมและสามารถนําไปใช้จริง ส่วนผลการใช้
กระบวนการที่พัฒนาขึ้น พบว่ากระบวนการที่พัฒนาขึ้นมีการออกแบบนวัตกรรมที่ได้ มีคุณภาพที่ระดับดี (¯x = 3.52, S.D. =
0.12) การประเมินดัชนีประสิทธิผลทางการเรียนผู้เรียนความรู้เพิ่มขึ้น 0.62 หรือคิดเป็นร้อยละ 62 ผลการประเมินความสามารถ
ในการแก้ไขปัญหาผู้เรียนความรู้เพิ่มขึ้น 0.72 หรือคิดเป็นร้อยละ72 ผลประเมินความพึงพอใจของประชากร ในระดับมากที่สุด (¯x
= 4.63, S.D. = 0.48)
คําสําคัญ: กระบวนการเรียนรู้แบบผสมสาน ความสามารถในการแก้ปัญหา

Abstract

The instruments used in Process of Blended Learning to enhance problem Solving ability, in problem,
Evaluation of validity and the quality of integrated process Evaluate the validity and the quality of media
used the integrated learning to enhance problem Solving ability, in problem, Measurement of effectiveness
index Evaluation of problem solving ability assessment of satisfaction, The results showed that The
development of learning process of blended learning to enhance problem Solving ability in Science in
students in grade 5.,The main findings of this research were as follows: There were 7 steps in process of
teaching Blended Promote problem solving skills: Assessment validity and quality blended learning process.
The degree of match is acceptable (IOC = 0.96) high quality level of ( x = 4.11, SD = 0.10) showed that the
processes developed are appropriate and can actually be used. The result of the process is developed.
Found the process to be developed with an innovative design. Quality level ( x = 3.52, SD = 0.12) Evaluation
of index effectiveness of learners increases 0.62 (62 %) and quality of learners, to do the problems solving
increases 0.72 (72%) while the satisfaction level ranks the highest (= 4.63, S.D. = 0.48)
Keywords: Learning process of blended learning, Problem solving
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การพัฒนาสิง่ แวดล้อมทางการเรียนรูบ้ นเครือข่ายตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ เพื่อส่งเสริมให้เกิด
กระบวนการแก้ปัญหา เรือ่ งการเลือกใช้โปรแกรมออกแบบตราสัญลักษณ์ สําหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนละแมวิทยา จังหวัดชุมพร
The Development Learning Environment on Network According to Constructivist
Theory to Promote the Problem-Solving about Choosing a Program of Logo
Design for Mathayomsuksa 3 Students in Lamaewittaya School in Chumporn.
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บทคัดย่อ

ผลการวิจัยพบว่า สิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้บนเครือข่ายเพื่อส่งเสริมให้เกิดกระบวนการแก้ปัญหาตามแนวคอนสตรัคติ
วิสต์ ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ คือ 1)ภารกิจการเรียนรู้ 2)สถานการณ์ปัญหา 3)แหล่งเรียนรู้ 4)เครื่องมือการเรียนรู้ 5)ปรึกษา
ผู้เชี่ยวชาญ 6)แนวทางการแก้ปัญหา ผลของการประเมินคุณภาพของการออกแบบพบว่าความสอดคล้องการออกแบบ ด้านเนื้อหา
ด้านการออกแบบสื่อและการนําเสนอ และด้านการวัดและประเมินผล มีการออกแบบที่สอดคล้องกับหลักการและทฤษฎี ผล
การศึกษากระบวนการแก้ปัญหาของผู้เรียน พบว่า ผู้เรียนเกิดกระบวนการแก้ปัญหาตามแนวคิด FILA Model ทั้ง 4 ขั้นตอน ได้แก่
1) การระบุปัญหา F (Facts) 2) ระบุแนวความคิดในการแก้ปัญหา I (Idea) 3) กําหนดประเด็นในการเรียนรู้ L (Learning issues)
4) การดําเนินกิจกรรม A (Activities) ผลการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พบว่า ผู้เรียนมีคะแนนสอบหลังเรียนสูงกว่าคะแนน
สอบก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อสิ่งแวดล้อมฯ อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย =
4.28, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.68) สรุปได้ว่า สิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ฯ ที่พัฒนาขึ้นสามารถส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิด
กระบวนการแก้ปัญหาและสามารถนําไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ได้
คําสําคัญ : สิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ การแก้ปัญหา

Abstract

The results showed that the learning environment on network to promote problem-solving process
according to constructivist theory included incumbency, situation, learning resources, learning instruments,
expert Advisors and problem Solving. Results of consistency in the designing environment found that the
content about media, presentation, measurement and assessment designed consistency with principle and
theory. The results students’ problem-solving process found that the students’ problem-solving process
according to Fila Model 4 steps such as facts, ideal, learning issues and activities. The results of learning
achievement found that the students’ posttest scores higher than pretest scores was statically significant at
.05. The students delighted with learning environment at a high level (mean =4.28, stand de4viation =0.68). It
concluded that the learning environment could be promoted students’ problem-solving process and it could
used for learning.
Keywords: Learning environment, Constructivist theory, Problem-solving process
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บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาและบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.)
ที่มีต่อรูปแบบและช่องทางการเผยแพร่ของหนังสือพิมพ์ อินไซด์ มจธ. เพื่อเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางประชากรของ
นักศึกษา และบุคลากรของมจธ. กับความพึงพอใจที่มีต่อรูปแบบ และช่องทางการเผยแพร่ของหนังสือพิมพ์ อินไซด์ มจธ. และเพื่อศึกษา
แนวทางในการพัฒนาของหนังสือพิมพ์อินไซด์ มจธ. กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาได้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ที่กําลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 และบุคลากรรวม 392 คน และกลุ่มตัวอย่างในการสัมภาษณ์ จํานวน 30 คน ผล
การศึกษาพบว่า ระดับความพึงพอใจต่อรูปแบบในระดับมาก (x̄ = 3.56, S.D.= 0.82) ด้านการจัดหน้ามีความพึงพอใจในระดับมาก มาก
(x̄ = 3.53, S.D.= 0.89) ด้านเนื้อหามีความพึงพอใจในระดับมาก (x̄ = 3.55, S.D.= 0.89) มีระดับความพึงพอใจต่อช่องทางการเผยแพร่
ด้วยสื่อสิ่งพิมพ์ในระดับปานกลาง (x̄ = 3.65, SD = 1.67) เมื่อจําแนกลักษณะของสื่อสิ่งพิมพ์กับสื่อออนไลน์ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความ
พึงพอใจต่อช่องทางการเผยแพร่ทางสื่อออนไลน์ในระดับมาก (x̄ = 4.19, SD = 0.52) ในการทดสอบสมมติฐาน พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มี
เพศ อายุ และสถานะต่างกัน มีความพึงพอใจต่อรูปแบบหนังสือพิมพ์ไม่แตกต่างกัน สําหรับแนวทางการพัฒนา พบว่าในกลุ่มตัวอย่าง
นักศึกษาปริญญาตรี เสนอให้ปรับรูปแบบด้านการจัดหน้า ควรปรับให้ดูวัยรุ่น มีความทันสมัยมากขึ้น
คําสําคัญ : ช่องทางการเผยแพร่ แนวทางการพัฒนา

Abstract

The purpose of The study of satisfaction of students and staffs of King Mongkut’s University of Technology
Thonburi (KMUTT) toward format , media channel and development approach of Inside KMUTT Newspaper. To
compare satisfaction level between characteristics of readers and the format, media channel and also tostudy
development approach of the Inside KMUTT Newspaper. Population of the study are students of King Mongkut’s
University of Technology Thonburi studying in second semester of 2013 academic year and staffs which included
392 responses and 30 people were interviewed which were all used for this study. Results shown high level of the
format satisfaction (x̄ = 3.56, S.D.= 0.82) . The page layout of format has high level. (x̄ = 3.53, SD = 0.89) The content
format has high level (x̄ = 3.55, SD = 0.89) In media channel satisfaction which classifies to print media and online
media has found that online media has high level (x̄ = 4.19, SD = 0.52). The study showed that the samples with
different gender, age and status has indifferent satisfied with the newspaper format. The development approach in
sample of undergraduates student proposed to modify the layout format in young character and modern style.
Keywords: Media channel, Development approach
398

การประชุมสัมมนาทางวิชาการ มทร.ตะวันออก มรภ.กลุ่มศรีอยุธยา และราชนครินทร์วิชาการและวิจัย

วันที่ 14-16 พฤษภาคม 2557

การพัฒนาภาพยนตร์สั้นบนช่องทางสื่อใหม่เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมแก่นักศึกษา
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
The Development of Short Film in New Media Channel for Supporting Morality
in Faculty of Industrial Education and Technology King Mongkut’s University
of Technology Thonburi
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บทคัดย่อ

ผลการสํารวจปัญหาพบว่ามีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.13 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.15 มีความต้องการสื่อคิดเป็นร้อย
ละ 94.54 ผลการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาจํานวน 3 ท่าน ปรากฏว่ามีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.80 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ
0.41 อยู่ในระดับดีมาก และด้านสื่อการนําเสนอจํานวน 3 ท่าน ปรากฏว่ามีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.14 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.80
อยู่ในระดับดี นักศึกษามีความพึงพอใจต่อภาพยนตร์สั้นบนช่องทางสื่อใหม่มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.35 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ
0.65 มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก และการประเมินการรับรู้มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.56 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.58 มีความ
เข้าใจในระดับดีมาก ซึ่งสรุปได้ว่า การพัฒนาภาพยนตร์สั้นบนสื่อใหม่ เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมแก่นักศึกษาคณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มีคุณภาพดีมาก สามารถใช้สื่อใหม่ เพื่อส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมได้
คําสําคัญ : คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี คุณธรรม จริยธรรม ภาพยนตร์สั้น สื่อใหม่

Abstract

The result showed that = 3.13, S.D. = 1.15, and the needs of the media was 94.54%. Firstly, the content
was evaluated by three experts. The results showed that = 4.80, and S.D. = 0.41. Secondly, the media presentation
was evaluated by the three experts as well. The results showed that = 4.14, and S.D. = 0.80. Thirdly, after
evaluating, the result showed that the university students were satisfied with the short film in new media, = 4.35,
and S.D. = 0.65. Lastly, the result of the evaluation of the students’ perception towards short film showed that =
4.56, and S.D. = 0.58. As a result, the development of short film in new media for supporting morality in faculty of
industrial education and technology students of King Mongkut’s university of technology Thonburi could be used
as a new media for supporting the morality.
Keywords: Faculty of Industrial Education and Technology, Morality, Short film, New media
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สาขาวิชาเทคโนโลยีการเรียนรู้และสื่อสารมวลชนคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
E-mail: raksukgroups@gmail.com โทร. 087-3135178

บทคัดย่อ

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้คือ ผู้พิการทางสายตาที่เป็นนักเรียนเรียนร่วมระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น-ระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพที่มีความสามารถในการใช้ทักษะการเดินทาง O&M และใช้งานอุปกรณ์สื่อสาร
เคลื่อนที่ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์จากโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ ซึ่งได้มาจากการสุ่มอย่างง่าย (Simple random sampling)
จํานวน 10 คน สถิติที่ใช้การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้คือ t-test dependent ผลการสํารวจความต้องการพบว่าผู้พิการทางสายตามี
ความต้องการให้พัฒนาแอพพลิเคชันระบุตําแหน่งเพื่อการเรียนรู้อยู่ในระดับมาก ผลการพัฒนาเป็นแอพพลิเคชันที่ทําให้ผู้พิการทาง
สายตาสามารถทราบตําแหน่งที่ยืนอยู่ ณ ปัจจุบัน สามารถค้นหาสถานที่โดยหันเครื่องไปยังทิศทางที่ต้องการทราบตําแหน่งของสถานที่
และสามารถรับฟังรายละเอียดของสถานที่ เพื่อประโยชน์ต่อการเรียนรู้และการติดต่อราชการ โดยแอพพลิเคชันสามารถแจ้งเตือนพื้นที่
อันตรายให้แก่ผู้พิการทางสายตา ผลด้านการประเมินคุณภาพด้านสื่อ ( X = 4.38, S.D. = .56) อยู่ในระดับดี การประเมินคุณภาพด้าน
เนื้อหา ( X = 4.93, S.D. = .17) อยู่ในระดับดีมาก ผลการทดลองเพื่อหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของผู้พิการทางสายตาพบว่า คะแนน
สอบหลังการใช้งานสูงกว่าคะแนนสอบก่อนการใช้งานอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และผลการประเมินความพึงพอใจของผู้พิการ
ทางสายตาที่มีต่อแอพพลิเคชันระบุตําแหน่งเพื่อการเรียนรู้ ( X = 4.78, S.D. = .41) ผลการประเมินอยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด
คําสําคัญ: การเรียนรู้ ผู้พิการทางสายตา แอนดรอยด์

Abstract

The research instruments were 1) a survey form of assessment need on application for location learning of
the blind on Android platform 2) application for location learning of the blind on Android platform 3) quality
evaluation form 4) learning achievement test 5) satisfaction evaluation form. The samples were junior secondary and
senior secondary students of the Bangkok school of the blind who were able to travel O&M and use Android OS for
their mobile phones. Ten were simple random sampled. The data was statistically analyzed by t-test for dependent.
The findings found that the blind needed position identified application of learning at the level of “much”.
Application for location learning of the blind on Android platform could help the blind to know the position by facing
to the right position and to listen to the description of the place, useful for learning and information service. The
application was able to warn the dangerous area for the blind. The quality evaluation on media was at the level of
“good” ( X = 4.38, S.D. = .56), the evaluation on content was at the level of “very good” ( X = 4.93, S.D. = .17) The
posttest score of learning achievement was significantly higher than pretest score at the level of .01, and the
satisfaction evaluation of the blind was at the level of “very good” ( X = 4.78, S.D. = .41)
Keywords: Learning, The blind, Android
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การสร้างสื่อเทคโนโลยีผสานความจริง (AR) ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมกันที่ส่งผลต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องดอกไม้ เมืองหลวง อาหารประจําชาติอาเซียนของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
A Study of AR Technology Media Using Collaborative Learning to Enhance
Learning Achievement on the Topic “ASEAN National Flower Capital and Food”
for Prathom Suksa 1 Students
เบญจวรรณ พรหมจันทร์ สรัญญา เชื้อทอง และ สุรพล บุญลือ
Benjawan Phromjun, Saranya Chuathong and Surapon Bonlue

สาขาวิชาเทคโนโลยีการเรียนรู้และสื่อสารมวลชน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
E-mail: benkk 2556@gmail.com โทร. 086-6863153

บทคัดย่อ

ขอบเขตของการวิจัยครั้งนี้ คือ ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้จํานวน 753 คน แบ่งเป็นครูจํานวน 48คน นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 จํานวน 705 คน และกลุ่มตัวอย่าง ได้จากการเลือกแบบสุ่มอย่างง่าย (Simple random sampling)โดยการ
จับฉลาก ได้มาโรงเรียนจํานวน 1 โรง จํานวนนักเรียน 37 คน ผลการศึกษาพบว่า ความต้องการของครูผู้สอนที่ต้องการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน โดยใช้สื่อเทคโนโลยีผสานความจริง(AR)ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมกัน เรื่องดอกไม้ เมืองหลวง และอาหาร
ประจําชาติอาเซียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1โดยรวมอยู่ระดับมากคือ มีค่า = 4.45 SD=0.42 สื่อเทคโนโลยีผสาน
ความจริง คุณภาพระดับดี คือมีค่า = 4.07 SD=0.59 ผลการทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 ความพึงพอใจการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอยู่ในระดับมาก มีค่า = 4.44 SD=0.14
คําสําคัญ : สื่อเทคโนโลยีแบบผสานความจริง (AR) การเรียนรู้แบบร่วมกัน อาเซียน

Abstract

This study was total population of 753 people divided into 48 teachers, 705 primary school grade 1
students and sample which was drawn from simple random sampling resulted in 1 school and 37 primary
school year 1 students. The findings of this study were : 1). the requirements of the teacher who required
for organizing activity for instruction by building mass media with Augmented Reality (AR) incorporate with
collaborative learning affected the learning achievement of The Flowers, Capitals and Foods of ASEAN’s
national dishes topics in primary school grade 1 students generally was at a high level : = 4.45 SD=0.42.
2). the requirements of the teacher who required high quality of mass media with Augmented Reality (AR)
incorporate with collaborative learning affected the learning achievement of The Flowers, Capitals and
Foods of ASEAN’s national dishes topics in primary school grade 1 students generally was at a high level :
= 4.07 SD=0.59. 3) The test results of the learning achievement were higher than pre-classroom learning
which was statistically significant at .05 levels. 4). the satisfaction of primary school grade 1 students who
used mass media with Augmented Reality (AR) incorporate with collaborative learning affected the learning
achievement of The Flowers, Capitals and Foods of ASEAN’s national dishes topics was at a moderate level :
= 4.44 SD=0.14
Keyword: Augmented reality, Collaborative learning , ASEAN
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การสร้างชุดฝึกอบรมเพื่อใช้พลังงานแบบสมบูรณ์ โดยใช้กระบวนการเรียนรู้เชิงประสบการณ์
เพื่อเสริมสร้างพฤติกรรม อันพึงประสงค์ สําหรับพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรมภาคใต้เขต 10
The Creating Training Package to Using the Complete Energy by Experiential
Learning Process to Reinforce Desirable Behaviors for Employees
in the Southern Industrial Zone 10
ดนุภพ มะมา สุรพล บุญลือ และ ปกรณ์ สุปินานนท์
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บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพ ความต้องการ และแนวทางการสร้างชุดฝึกอบรมการจัดการพลังงานแบบสมบูรณ์
สร้างและหาคุณภาพชุดฝึกอบรมการจัดการพลังงานแบบสมบูรณ์ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ ศึกษาความพึงพอใจ และศึกษา
พฤติกรรมอันพึงประสงค์ เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย 1) แบบสัมภาษณ์ความต้องการสื่อประเภทของสื่อ และแนวทางการ
สร้างชุดฝึกอบรมการจัดการพลังงานแบบสมบูรณ์ 2) สร้างชุดฝึกอบรมการจัดการพลังงานแบบสมบูรณ์ 3) แบบประเมินคุณภาพชุด
ฝึกอบรมการจัดการพลังงานแบบสมบูรณ์ ด้านสื่อและเนื้อหา 4) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ 5) แบบประเมินความพึง
พอใจของพนักงาน 6) แบบประเมินพฤติกรรมอันพึงประสงค์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการทดสอบเป็นเจ้าหน้าที่และพนักงานภายในบริษัท
พาวเวอร์ แพ็ท จํากัด จํานวน 20 คน การวัดผลชุดฝึกอบรมการจัดการพลังงานแบบสมบูรณ์มีค่าความต้องการสื่อร้อยละ 95.00 ผล
การประเมินคุณภาพของผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างสื่อชุดฝึกอบรบรมการจัดการพลังงานแบบสมบูรณ์มีค่า x = 4.33 S.D. = 0.15 ด้าน
เนื้อหามีค่า x = 4.43 S.D. = 1.00 รวมทุกด้านอยู่ในเกณฑ์์มาก ผลสัมฤทธิ์ก่อนเข้าฝึกอบรมการจัดการพลังงานแบบสมบูรณ์ เมื่อนํา
คะแนนสอบก่อนฝึกอบรมและคะแนนสอบหลังฝึกอบรมมาวิเคราะห์เพื่อหาผลสัมฤทธิ์ ทางการฝึกอบรมพบว่าคะแนนสอบหลังฝึกอบรม
สูงกว่าคะแนนสอบก่อนฝึกอบรม อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อชุดฝึกอบรบรมการจัด
การพลังงานแบบสมบูรณ์มีค่า x = 4.29 มีค่า S.D. = 0.14 รวมทุกด้านอยู่ในระดับมาก และผลการประเมินตามสภาพพฤติกรรมอันพึง
ประสงค์ มีค่า x = 2.74 มีค่า S.D. = 0.16 เกณฑ์รวมอยู่ในระดับสม่ําเสมอ
คําสําคัญ : พลังงานแบบสมบูรณ์ กระบวนการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ พฤติกรรมอันพึงประสงค์ โรงานอุตสาหกรรมภาคใต้เขต 10

Abstract

The objectives of this research were to study the requirement training package for management
complete energy by using experiential learning process, to create and find the quality of training package, to
study achievement learning, satisfaction and desirable behaviors. The instruments used in the study were 1) the
questionnaires about requirement training package 2) the training package who manage the complete energy 3)
the assessment quality of training package about media and content 4) the achievement learning test 5) the
assessment of satisfaction and 6) the assessment of desirable behaviors. The sample group was 20 employees in
Power Pet Company Limited. The result of the research found that the sample group was required training
package 95%, the quality of media was x equal to 4.33, S.D. = 0.15, at a good level, the quality of content was
x equal to 4.43 and S.D. = 1.00, at a good level. The scores after training were higher than before training at
statistically significant at the .05 level. The sample group’s satisfaction with the training package was x equal to
4.29 and S.D = 0.14, at a high level. The desirable behavior was x equality 2.74 and S.D. = 0.16, at always level.
Keywords: Training package, Experiential learning process, Reinforce desirable behaviors, Southern industrial zone 10
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การพัฒนาบทเรียนผ่านสื่อไอซีทีที่ส่งเสริมกระบวนการคิดเชิงสร้างสรรค์
วิชาโครงงานศิลปะ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี
The Development of ICT Learning Lessons to Enhance Creative Thinking Process
for the Course in Art Project for Grade 11, Muang Suratthani School
ชาลินี แซ่จ้อง สรกฤช มณีวรรณ และ เสกสรรค์ แย้มพินิจ
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บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาบทเรียนผ่านสื่อไอซีทีที่ส่งเสริมกระบวนการคิดเชิงสร้างสรรค์ วิชาโครงงานศิลปะ
2) เพื่อประเมินคุณภาพของบทเรียนผ่านสื่อไอซีที 3) เพื่อหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนที่ได้จากบทเรียนผ่านสื่อไอซีที 4)
เพื่อประเมินผลงานของผู้เรียน 5) เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อบทเรียนผ่านสื่อไอซีที กลุ่มตัวอย่าง คือนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่เรียนวิชาโครงงาน
ศิลปะ จํานวน 40 คน การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลองใช้ทดลองกลุ่มตัวอย่างกลุ่มเดียว แล้วนําผลการทดลองมาวิเคราะห์
ข้อมูลและสรุปผลการทดลองตามสมมติฐานที่ได้กําหนดไว้ โดยรูปแบบที่ใช้ประกอบด้วย 3 ขั้นตอนได้แก่ 1) การศึกษาแนวคิดเพื่อ
นํามาสร้างกระบวนการเรียนด้วยบทเรียนผ่านสื่อไอซีที 2) ออกแบบกระบวนเรียนด้วยบทเรียนผ่านสื่อไอซีที 3) การพัฒนา
บทเรียนผ่านสื่อไอซีที ผลการวิจัยพบว่า การประเมินคุณภาพบทเรียนผ่านสื่อไอซีทีด้านเนื้อหามีค่า x เท่ากับ 4.58 และ S.D.
เท่ากับ 0.58 อยู่ในระดับดีมาก และด้านสื่อและการนําเสนอมีค่า x เท่ากับ 4.54 และ S.D. เท่ากับ 0.38 อยู่ในระดับดีมาก ผล
การหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนที่ได้จากบทเรียนผ่านสื่อไอซีที ปรากฏว่าผู้เรียนมีคะแนนการทดสอบหลังเรียนสูงกว่า
คะแนนการทดสอบก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผลการประเมินผลงานมีค่า x เท่ากับ 4.60 และ S.D. เท่ากับ
0.50 อยู่ในระดับดีมากและผลการประเมินความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างมีค่า x เท่ากับ 4.51 และ S.D.เท่ากับ 0.46 ซึ่งอยู่ใน
ระดับพึงพอใจมาก สรุปได้ว่าการพัฒนาบทเรียนผ่านสื่อไอซีทีที่สร้างขึ้นสามารถนําไปใช้ในการเรียนการสอนได้
คําสําคัญ : บทเรียนผ่านสื่อไอซีที กระบวนการคิดเชิงสร้างสรรค์ วิชาโครงงานศิลปะ

Abstract

The purposes of this research were 1) to development of ICT learning lessons to enhance creative
thinking process for the course in Art Project 2) to assess quality of ICT learning lessons 3) to find students’
learning achievement got from the ICT learning lessons 4) to assess the students’ performance and 5) to
assess the students’ satisfaction on the ICT learning lessons. The samples were 40 Grade 11 students in the
second semester, academic year 2013 in Muang Suratthani school in Suratthani, Thailand. This research was
experimental research by using the single group experimental. The result of the experiment was analyzed
data and concluded the experimental results according to the set by using the model consists of three stages
were 1) to study concepts to make the ICT learning lessons 2) to design the ICT learning lessons and 3) to
develop the ICT learning lessons. The assessment quality of content through was x equal to 4.58 and
standard deviation was 0.58, at a high level. The students' achievement results from studying ICT learning
lessons appeared that students had the post-test score higher test scores before learning at the statistical .05.
The assessment performance was x equal 4.60 and standard deviation was 0.46 which was very satisfying.
Conclude that the development of ICT learning lessons could be used for teaching and learning.
Keywords: ICT learning lessons, Creative thinking process, Art Project
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การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการแสวงหาข่าวสารและแรงจูงใจของสตรีวัยผู้ใหญ่
ตอนต้นที่มีตอ่ การนําเสนอข้อมูลด้านศัลยกรรมความงามผ่านสื่อใหม่
A Study into the Relationship Between Information Seeking Behaviors and
Motivations among Early Middle-aged Women Regarding the Information about
Cosmetic Surgery through New Media
ศศิภา กันตา และ กุลธิดา ธรรมวิภัชน์
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บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการแสวงหาข่าวสารของ สตรีวัยผู้ใหญ่ตอนต้นที่มีต่อการนําเสนอข้อมูลด้าน
ศัลยกรรมความงามผ่านสื่อใหม่ ศึกษาแรงจูงใจของสตรีวัยผู้ใหญ่ตอนต้นที่มีต่อการนําเสนอข้อมูลด้านศัลยกรรมความงามผ่านสื่อใหม่
และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการแสวงหาข่าวสารและแรงจูงใจของสตรีวัยผู้ใหญ่ตอนต้นที่มีต่อการนําเสนอข้อมูลด้าน
ศัลยกรรมความงามผ่านสื่อใหม่ ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multistage sampling) กลุ่มตัวอย่างในการสัมภาษณ์ คือ สตรีวัย
ผู้ใหญ่ตอนต้นบริเวณศูนย์ศัลยกรรมความงาม ห้างสรรพสินค้าต่างๆ และสํานักงาน ซึ่งเป็นสถานที่ที่สตรีให้ความสําคัญในเรื่องความ
สวยงาม จํานวน 20 คน เครื่องมือในการวิจัย คือ แบบสอบถามที่มีค่าความเชื่อมั่น 0.89 ผลการวิจัยพบว่า สตรีวัยผู้ใหญ่ตอนต้น มี
แรงจูงใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.32, S.D. =0.70) โดยมีแรงจูงใจด้านอารมณ์ ( = 4.40, S.D. = 0.66) มากกว่าด้านเหตุผล (
= 4.25, S.D. = 0.74) และมีพฤติกรรมการแสวงหาข่าวสารผ่านสื่อใหม่ประเภทเว็บไซต์ Youtube และ Blogs ทั้งนี้พบความสัมพันธ์
ระหว่างพฤติกรรมการแสวงหาข่าวสารกับแรงจูงใจที่มีต่อการนําเสนอข้อมูลด้านศัลยกรรมความงามที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05
คําสําคัญ : พฤติกรรมการแสวงหาข่าวสาร แรงจูงใจ ศัลยกรรมความงาม สื่อใหม่

Abstract

This research aimed to study the relationship between information seeking behaviors and motivations
among early middle-aged women regarding the information about cosmetic surgery through new media was
aimed to examine the information seeking behaviors of early middle-aged women regarding the information about
cosmetic surgery through new media, to study the motivations of early middle-aged women regarding the
information about cosmetic surgery through new media, and to examine the relationship between information
seeking behaviors and motivations among early middle-aged women regarding the information about cosmetic
surgery through new media. The sampling group was chosen using multistage sampling method. The sampling
group for the interview consisted of 20 early middle-aged women near the cosmetic surgery clinics in department
stores and offices which women considered to be important for their beauty. The tool for this research was the
questionnaire with reliability of 0.89. The research results showed that overall, the early middle-aged women
showed a high level of motivations ( = 4.32, S.D. =0.70). The emotional motivation ( = 4.40, S.D. = 0.66) was
higher than the logical motivation ( = 4.25, S.D. = 0.74) and the information seeking behaviors through new media
included web sites, Youtube and blogs. There was a relationship between information seeking behaviors and
motivations regarding the information about cosmetic surgery with statistical significance at the .05 level.
Keywords: Information seeking behaviors, Motivations, Cosmetic surgery, New media
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การศึกษาการรับรูแ้ ละการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของผู้สื่อข่าวสายการศึกษา
ที่มีต่อการสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
A Study on the Perception and the Distribution of Information by Educational
Reporters with Regard to the Communication of Corporate Image at King Mongkut’s
University of Technology Thonburi
อชิรพล โมราชาติ และ กุลธิดา ธรรมวิภัชน์
Achirapol Morachart and Kuntida Thamwipat

สาขาวิชาเทคโนโลยีการเรียนรู้และสื่อสารมวลชน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
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บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาการรับรู้และการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ของผู้สื่อข่าวสาย
การศึกษา โดยเป็นข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 5 ด้านตามวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย กลุ่ม ประชากรที่ศึก ษา คือ
ผู้สื่อข่า วสายการศึกษา ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล 47 สํานักข่าว จํานวน 142 คน โดยศึกษาจาก 4 ประเภทสื่อมวลชน คือ หนังสือพิมพ์ โทรทัศน์
วิทยุ และเว็บไซต์ เครื่องมือในการวิจัย คือ แบบสอบถามที่มีค่าความเชื่อมั่น 0.91 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าร้อยละ ค่า เฉลี่ยเลขคณิต และส่ว น
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า ผู้สื่อข่าวสายการศึกษาส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 69.02 ประสบการณ์การทํางานส่วนใหญ่อยู่ที่ 510 ปี คิดเป็นร้อยละ 52.8 โดยรวมมีการรับรู้ข้อมูลข่าวสารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ผลประเมินอยู่ในระดับปานกลาง (µ = 3.16, σ
= 0.86) โดยมีการรับรู้ข้อมูลข่าวสารด้านการไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนําในระดับโลก เป็นอันดับแรก ผลประเมินอยู่ในระดับมาก (µ = 3.66, σ =
0.77) ในส่วนของการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี อยู่ในระดับปานกลาง (µ = 3.04, σ = 0.74) โดยมีการ
เผยแพร่ด้านการไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนําในระดับโลกเป็นอันดับแรก ผลประเมินการเผยแพร่อยู่ในระดับปานกลาง (µ = 3.40, σ = 0.81) และ
เผยแพร่โดยยึดคุณค่าของข่าวที่เผยแพร่เป็นลําดับแรก ผลประเมินอยู่ในระดับมาก (µ = 3.68, σ = 0.79)
คําสําคัญ : การรับรู้ การเผยแพร่ ข้อมูลข่าวสาร ผู้สื่อข่าวสายการศึกษา ภาพลักษณ์องค์กร

Abstract

This research study on the perception and the distribution of information by educational reporters with regard to the
communication of corporate image at King Mongkut’s University of Technology Thonburi by educational reporters. The information
about King Mongkut’s University of Technology Thonburi encompassed 5 aspects according to the university vision. The population in
this study consisted of 142 educational reporters from 47 news stations in Bangkok and metropolitan area. There were 4 types of mass
media as in newspaper, television, radio and website. The tool for this research was the questionnaire with reliability of 0.91. The data
were analyzed using percentage, mean and standard deviation. The research results showed that the educational reporters were
mostly female or 69.02 per cent. The majority or 52.8 per cent had 5-10 years of working experience. Overall, the perception of
information regarding King Mongkut’s University of Technology Thonburi was at a medium level (µ = 3.16,σ = 0.86). The aspect with
the highest level of perception was about the progression towards the world-ranking university which was at a high level (µ = 3.66,σ =
0.77). The distribution of information regarding King Mongkut’s University of Technology Thonburi was at a medium level (µ = 3.04,σ =
0.74) and the aspect with the highest mean score was about the progression towards the world-ranking university which was at a
medium level (µ = 3.40,σ = 0.81).
Keywords : Perception, Distribution, Information, Education, Reporters, Corporate image
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บทคัดย่อ

ผลการวิจ ัย พบว่า สาเหตุก ารออกกลางคัน ที่ศึก ษา 4 ด้า น ได้แ ก่ สาเหตุด้า นครอบครัว ด้า นสภาพแวดล้อ มของ
สถานศึกษา สาเหตุด้านผู้เรียน และด้านครูผู้สอน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.91 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.88) เมื่อพิจารณาสรุปสาเหตุที่มีผลต่อการออกกลางคันเป็นรายด้านพบว่า ลําดับแรกเป็นสาเหตุด้านสภาพแวดล้อม
ของสถานศึกษา (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.05 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.86) รองลงมาเป็นสาเหตุด้านครอบครัว (ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.00 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.87) สาเหตุด้านผู้เรียน (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.88 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ
0.85) และสาเหตุด้านครูผู้สอน (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.69 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.95) ตามลําดับ ผลการทดสอบ
สมมติฐานการวิจัย พบว่า นักเรียนที่ออกกลางคันในระดับชั้น ปวช. ที่มีเพศ และมีเกรดเฉลี่ยสะสมก่อนออกกลางคัน ต่างกันมี
สาเหตุการออกกลางคันไม่แตกต่างกัน ส่วนนักเรียนที่ออกกลางคันในระดับชั้น ปวช. ที่มีระดับชั้น ต่างกัน มีสาเหตุการออก
กลางคันในด้านผู้เรียนแตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05
คําสําคัญ : สาเหตุการออกกลางคันของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

Abstract

The research results showed that there were 4 causes of dropouts as in family-related issues,
educational environments, student-related issues and instructor-related issues. The overall mean score was at
a high level (mean score of 3.91 with standard deviation of 0.88). When each cause was considered, it was
found that the cause with the highest mean score was educational environments (mean score of 4.05 with
standard deviation of 0.86) and it was followed by family-related issues (mean score of 4.00 with standard
deviation of 0.87), student-related issues (mean score of 3.88 with standard deviation of 0.85) and instructorrelated issues (mean score of 3.69 with standard deviation of 0.95), respectively. The results from the
hypothesis testing showed that there was no significant difference in mean scores for sex and grade point
average among dropout vocational diploma students. However, there was a statistically significant difference
at the .05 level for the year of study among dropout vocational diploma students.
Keywords: Cause of student dropout Vocational Diploma
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การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมเี ดีย เรื่อง การเขียนแบบสําหรับงานออกแบบเทคโนโลยี
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนหนองแซงวิทยา
The Development of Multimedia Computer Instruction Package Entitled
“Drawing for Technology Design Work” for Grade 8 Students at Nongsaeng
Wittaya School
วีระชาติ ชืน่ ตา และ กีรติ ตันเสถียร
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บทคัดย่อ

เครื่องมือที่ใช้ประกอบด้วย บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย แบบประเมินคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบประเมินความพึงพอใจ โดยทดลองกับกลุ่มตัวอย่างนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
โรงเรียนหนองแซงวิทยา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 ที่ได้มาจากการสุ่มอย่างง่ายโดยวิธีจับฉลากห้องมา 1 ห้องเรียน จํานวน
นักเรียน 39 คน ผลการวิจัย พบว่า ผลการประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียโดยผู้เชี่ยวชาญ ด้านเนื้อหาจํานวน 3
ท่าน และด้านการผลิตสื่อจํานวน 3 ท่าน ปรากฏว่ามีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.21 และ 4.18 ตามลําดับซึ่งอยู่ในเกณฑ์คุณภาพดี
นักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียมีคะแนนสอบหลังเรียนสูงกว่าคะแนนสอบก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 และนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียมีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.38 ซึ่งอยู่ใน
ระดับเกณฑ์พึงพอใจมาก สรุปได้ว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่อง การเขียนแบบสําหรับงานออกแบบเทคโนโลยี สําหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนหนองแซงวิทยา มีคุณภาพและสามารถนําไปใช้สอนได้
คําสําคัญ : บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมเี ดีย การเขียนแบบสําหรับงานออกแบบเทคโนโลยี

Abstract

The tools used for this research were the multimedia computer instruction package, the quality
assessment form for the multimedia computer instruction package, the learning achievement test, and the
satisfaction questionnaire. The sampling group was composed of one Grade 8 classroom at Nongsaeng
Wittaya School in the academic year 2013 which was chosen using simple random sampling method. There
were 39 students. The research results showed that the quality of the multimedia computer instruction
package as assessed by 3 experts in contents and 3 experts in media production was 4.21 and 4.18,
respectively, or at a good level. The students showed higher average posttest score than average pretest
score with statistical significance at the .05 level. The students’ satisfaction towards the multimedia
computer instruction package was 4.38, or at a high level. It could be concluded that the multimedia
computer instruction package entitled “Drawing for Technology Design Work” for Grade 8 students at
Nongsaeng Wittaya School was of good quality and could be used for instruction.
Keywords: Multimedia computer instruction package, Drawing for technology design work.
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การพัฒนาชุดสื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาวะผู้นํา
และเทคโนโลยีการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
The Development of Public Relations Media Package for the Master of Science
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บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาชุดสื่อประชาสัมพันธ์ หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิตสาขาวิชาภาวะผู้นํา
และเทคโนโลยีการบริหารการศึกษา เพื่อหาความต้องการชุดสื่อประชาสัมพันธ์และคุณภาพของชุดสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อศึกษาความพึง
พอใจของกลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบประเมินความต้องการชุดสื่อประชาสัมพันธ์ แบบประเมินคุณภาพด้านเนื้อหา
และด้านสื่อ แบบประเมินความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่าง ผลการวิจัยพบว่าค่าเฉลี่ยทุกส่วนเท่ากับ 3.86 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ
0.87 อยู่ในระดับมาก การประเมินคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาและสื่อจํานวน 6 ท่าน ผลปรากฏว่าคุณภาพของการพัฒนาชุดสื่อที่
สร้างขึ้น ด้านเนื้อหาพบว่าค่าเฉลี่ยทุกส่วนเท่ากับ 3.90 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.70 อยู่ในระดับดี และด้านสื่อพบว่าค่าเฉลี่ยทุก
ส่วนเท่ากับ 4.10 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.15 อยู่ในระดับดี จากนั้นได้นําชุดสื่อประชาสัมพันธ์ที่ผลิตขึ้นไปทดลองใช้กับกลุ่ม
ตัวอย่างซึ่งเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาครุศาสตร์อุตสาหการ ชั้นปีที่ 4 จํานวน 40 คน จากการประเมินความพึงพอใจต่อสื่อ
ประชาสัมพันธ์จากกลุ่มตัวอย่าง ได้ผลระดับความพึงพอใจในระดับมาก โดยค่าเฉลี่ยทุกส่วนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ4.15ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.39 สรุปได้ว่า การพัฒนาชุดสื่อประชาสัมพันธ์ ที่ผลิตขึ้นสามารถนําไปใช้ในการประชาสัมพันธ์หลักสูตรได้
คําสําคัญ: ชุดสื่อประชาสัมพันธ์ หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาวะผู้นําและเทคโนโลยีการบริหารการศึกษา

Abstract
This Research was aimed to develop a public relations media package with the field of study in
Leadership and Technology for Educational Administration, to examine the requirements about the PR media
package as well as the quality of the PR media package, and to examine the satisfaction of the sampling group.
The tools for this research included the questionnaire on the requirements about the PR media package, the
quality assessment forms for contents and media, and the questionnaire on the requirements and the satisfaction
of the sampling group. The survey results showed that the requirements about the PR media package in all areas
were 3.86 on average, with standard deviation of 0.87, or at a high level. As for the quality as assessed by 6 experts
in contents and media, it was found the quality in terms of contents in all aspects was 3.90 on average, with
standard deviation of 0.70, or at a good level. The quality in terms of media in all aspects was 4.10 on average with
standard deviation of 0.15, or at a good level. Then, the PR media package was tested with the sampling group of
40 fourth-year undergraduate students in Industrial Education. According to the questionnaire on the satisfaction
towards the PR media package, the sampling group expressed a high level of satisfaction. The mean score for all
aspects was 4.15 with standard deviation of 0.39. It could be concluded that the developed PR media package
could be used for the public relations of the program.
Keywords: Public relations media package, Master of Science in industrial education,
Program in leadership and technology for educational administration
408

การประชุมสัมมนาทางวิชาการ มทร.ตะวันออก มรภ.กลุ่มศรีอยุธยา และราชนครินทร์วิชาการและวิจัย

วันที่ 14-16 พฤษภาคม 2557

การศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับ ความพึงพอใจของนักเรียน นักศึกษา บุคลากร
และแนวทางการพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ภายในและภายนอก
ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา
A Study on the Media Exposure Behaviors and the Satisfaction of Vocational
Diploma Students and Staff Members as well as the Approaches
to the Development of Public Relations Media Regarding the Corporate Image
Inside and Outside Ayutthaya Vocational College
มานะศิลป์ ศรทนงค์ และ กุลธิดา ธรรมวิภัชน์
Manasin Sonthanong and Kultida Thamwipat

สาขาเทคโนโลยีการเรียนรู้และสื่อสารมวลชน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
E-mail: manasin9@gmail.com โทร. 090-9721736

บทคัดย่อ

กลุ่มตัวอย่างในการสัมภาษณ์ คือ นักเรียน นักศึกษาที่กําลังศึกษา และบุคคลากรที่ทํางานอยู่ในวิทยาลัยอาชีวศึกษา
พระนครศรีอยุธยา ปีการศึกษา 2556 จํานวน 20 คน และกลุ่มตัวอย่างในการสํารวจ คือ นักเรียน นักศึกษาที่กําลังศึกษา และ
บุคคลากรที่ทํางานอยู่ในวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา ปีการศึกษา 2556 จํานวน 358 คน ใช้วิธีสุ่มแบบบังเอิญ
เครื่องมือในการวิจัย คือ แบบสอบถามที่มีค่าความเชื่อมั่น 0.93 ผลการวิจัย พบว่า วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา ใช้สื่อ
ประเภทเอกสารประชาสัมพันธ์และเสียงตามสายในการประชาสัมพันธ์ภายในส่วนการประชาสัมพันธ์ภายนอกใช้สื่อประเภท
อินเทอร์เน็ตและแผ่นป้ายไวนิลความพึงพอใจของนักเรียน นักศึกษาและบุคคลากรโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( Χ = 4.03, S.D. =
0.54) โดยสื่อประเภทอินเทอร์เน็ตมีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( Χ = 4.21, S.D. = 0.418) นักเรียน นักศึกษาและบุคคลากรที่มีเพศ อายุและตําแหน่ง
งานแตกต่างกันมีความพึงพอใจต่อสื่อประชาสัมพันธ์ ไม่แตกต่างกันส่วนนักเรียน นักศึกษาและบุคคลากรที่มีระดับการศึกษา และอายุการ
ทํางานแตกต่างกันมีความพึงพอใจแตกต่างกันที่ระดับนัยสําคัญ ทางสถิติ.05
คําสําคัญ : พฤติกรรมการเปิดรับ สื่อประชาสัมพันธ์ ภาพลักษณ์

Abstract

The sampling group for the interview consisted of vocational diploma students and staff members in
Ayutthaya vocational college in the academic year 2013, totaling 20 persons. The sampling group for the survey
consisted of 358 vocational diploma students and staff members in Ayutthaya vocational college in the
academic year 2013. They were chosen using accidental sampling method. The tool used for this research was
the questionnaire with reliability of 0.93. The research results showed that Ayutthaya vocational college used
leaflets and portable amplifiers to distribute information inside and used internet as well as vinyl boards to
distribute information outside. The satisfaction of vocational diploma students and staff members was at a high
level ( Χ = 4.03, S.D. = 0.54). The internet achieved the highest mean score ( Χ = 4.21, S.D. = 0.418). The results
from the hypothesis testing showed that there was no statistically significant difference in mean scores for sex,
age and position with regard to the satisfaction towards the public relations media among vocational diploma
students and staff members. However, there was a difference in mean scores for educational level and year of
work with statistical significance at the .05 level among vocational diploma students and staff members.
Keywords: Media exposure behaviours, Public relations media, Corporate image
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งานวิจัย เรื่อง การศึกษาพฤติกรรมการใช้และความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการเงินกู้ฉุกเฉินระบบ ATM ของสมาชิก
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลพบุรี จํากัด มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้บริการเงินกู้ฉุกเฉินระบบ ATM ของสมาชิกสหกรณ์
ออมทรัพย์ครูลพบุรี จํากัดและเพื่อศึกษาความพึงพอใจของสมาชิกในการใช้บริการเงินกู้ฉุกเฉินระบบ ATM ของสมาชิกสหกรณ์
ออมทรัพย์ครูลพบุรี จํากัด โดยกลุ่มตัวอย่างในการสํารวจ คือ สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลพบุรี จํากัด ที่ใช้บริการเงินกู้ฉุกเฉิน
ระบบATM จํานวน 333 คน โดยใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบอย่างง่าย เครื่องมือในการวิจัย คือ แบบสอบถามที่มีค่าความ
เชื่อมั่น 0.94 ผลการวิจัย พบว่า พฤติกรรมการใช้บริการเงินกู้ฉุกเฉินระบบ ATM ของผู้กู้เงินจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลพบุรี จํากัด
พบว่า กลุ่มประชากรส่วนมากนําเงินไปใช้เพื่อหมุนเวียน จํานวน 147 คน คิดเป็นร้อยละ 44.55 มีความถี่ในการใช้บริการเงินกู้
ฉุกเฉินระบบ ATM พบว่า มีความถี่ในการใช้บริการจํานวน 3-4 ครั้ง/ปี สําหรับช่วงระยะเวลาการใช้หนี้คืน พบว่า ในช่วงการใช้หนี้
คืนมากที่สุดคือ 1-5 ปี มีวงเงินกู้ส่วนมากอยู่ระหว่าง 150,001-200,000 บาท สําหรับการศึกษาความพึงพอใจในการใช้บริการ
เงินกู้ฉุกเฉินระบบ ATM ของผู้กู้เงินจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลพบุรี จํากัด พบว่า ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการ
เงินกู้ฉุกเฉินระบบ ATM ของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลพบุรี จํากัด โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นด้านพบว่า มี
ความพึงพอใจด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและสิ่งอํานวยความสะดวกมากที่สุด
คําสําคัญ: พฤติกรรมการใช้ ความพึงพอใจ บริการเงินกู้ฉุกเฉินระบบ ATM

Abstract

This research was aimed to study the usage behaviors regarding the emergency loan ATM service among
members of the Lopburi Teacher Saving and Credit Cooperative (Ltd.) and to examine the satisfaction towards the
emergency loan ATM service among members of the Lopburi Teacher Saving and Credit Cooperative (Ltd.). The
sampling group consisted of 333 members of the Lopburi Teacher Saving and Credit Cooperative (Ltd.) who used
the emergency loan ATM service. They were chosen using simple random sampling method. The tool for this
research was the questionnaire with reliability of 0.94. The research results showed that 147 or 44.14 % of the
sampling group used the loan for circulation. As for the frequency of the emergency loan ATM service, the majority
or 44.74% used 3-4 times per year. As for the period of repayment, it was found that the most popular period of
repayment was 1-5 years among 86.79%. The amount of loan was150,001-200,000 Baht for 65.76%. AS for the
satisfaction towards the emergency loan ATM service, it was found that the members of the Lopburi Teacher
Saving and Credit Cooperative (Ltd.) expressed a high level of satisfaction ( x = 3.69, S.D.= 0.50). When each aspect
was considered, it was found that the most satisfactory aspect was the Information Technology system and
facilities ( x = 3.83, S.D. = 0.55).
Keywords: Usage behaviors, Satisfaction, Emergency loan ATM service
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กลุ่มตัวอย่าง คือนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนชุมชนวัดคีรีนาครัตนาราม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 ที่
เรียนรายวิชาคอมพิวเตอร์ จํานวนทั้งสิ้น 24 คน ผลการวิจัยพบว่า บทเรียนออนไลน์แบบร่วมมือ เรื่องอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ สําหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีคุณภาพด้านสื่อ อยู่ในระดับ ดีมาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.56 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.07) และ
มีคุณภาพด้านเนื้อหาอยู่ในระดับดี (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.31 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.20) บทเรียนออนไลน์ที่สร้างขึ้น มี
ประสิทธิภาพเท่ากับ 80.17/82.00 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ นักเรียนมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มีความพึงพอใจต่อบทเรียนที่สร้างขึ้นอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.63 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน เท่ากับ 0.11) และผลจากการประเมินตามสภาพจริงด้วยบทเรียนออนไลน์ที่สร้างขึ้นอยู่ในระดับดี (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.39
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.06) สรุปได้ว่า บทเรียนออนไลน์แบบร่วมมือ เรื่องอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ สําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 ที่สร้างขึ้นสามารถนําไปใช้ในการเรียนการสอนได้
คําสําคัญ: บทเรียนออนไลน์ การเรียนรู้แบบร่วมมือ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์

Abstract

The sampling group consisted of 24 Grade 6 students who took a class in computer lessons at
Choomchon Watkerenakrattanaram School in the second semester of the academic year 2013. The results from
the research showed that the online learning lesson through cooperative learning system entitled “Computer
Devices” for Grade 6 students was of very high quality in terms of media (mean score of 4.56 with standard
deviation of 0.07) and of high quality in terms of contents (mean score of 4.31 with standard deviation of 0.20). The
effectiveness of the developed lesson was 80.17/82.00, in accordance with the expected effectiveness. The
learning achievement evaluation showed that the post-test score was higher than pre-test score with statistical
significance at the .05 level. The students expressed the highest level of satisfaction towards the developed lesson
(mean score of 4.53 with standard deviation of 0.11). The results from the authentic assessment of the developed
lesson were at a good level (mean score of 3.39 with standard deviation of 0.06). Therefore, it could concluded
that the online learning lesson through cooperative learning system entitled “Computer Devices” for Grade 6
students could be used for instruction.
Keywords: Online learning lesson, Cooperative learning system, Computer devices
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ผลการเรียนที่ใช้วิธีการสอนแบบย้อนกลับร่วมกับห้องเรียนแบบกลับด้านบนเครือข่ายสังคม
ในรายวิชาการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา สําหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 5
Learning Achievements from the Backward Design Instruction and Flipped
Classroom on Social Network for the Course in Problem Analysis and Solution
for Grade 5 Students
ชลยา เมาะราษี และ สุรพล บุญลือ
Chonlaya Morrasi and Surapon Boonlue

สาขาเทคโนโลยีการเรียนรู้และสื่อสารมวลชน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
E-mail: chonlayam@gmail.com โทร. 087-1209809

บทคัดย่อ

เครื่องมือในการวิจัย 1) แบบสํารวจสภาพปัญหาและความต้องการ 2) วิธีการสอนแบบย้อนกลับร่วมกับห้องเรียนแบบกลับ
ด้านบนเครือข่ายสังคม วิชาการวิเคราะห์และแก้ปัญหา 3) แบบประเมินคุณภาพด้านแผนการสอนและด้านกระบวนการเรียนโดยใช้
วิธีการสอนแบบย้อนกลับร่วมกับห้องเรียนแบบกลับด้านบนเครือข่ายสังคม 4) แบบทดสอบเพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ทางบทเรียน 5) แบบ
ประเมินตามสภาพจริงการแก้ปัญหาของผู้เรียน 6) แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เรียน ผลการศึกษาพบว่าผู้เรียนมีต้องการเกี่ยวกับ
การสอนด้านสื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอนสูงสุด มีคะแนนเฉลี่ย 3.90 ผลการประเมินคุณภาพวิธีสอนแบบย้อนกลับร่วมกับ
ห้องเรียนกลับด้านบนเครือข่ายสังคมโดยผู้เชี่ยวชาญ ด้านวิธีการสอนจํานวน 3 ท่าน และด้านกระบวนการสอน จํานวน 3 ท่านปรากฏ
ว่ามีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.56 และ 4.23 ตามลําดับซึ่งอยู่ในเกณฑ์คุณภาพดีมาก นักเรียนที่เรียนด้วยวิธีสอนแบบย้อนกลับร่วมกับ
ห้องเรียนกลับด้านบนเครือข่ายสังคมมีคะแนนสอบหลังเรียนสูงกว่าคะแนนสอบก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ความ
พึงพอใจของผู้เรียนที่เรียนด้วยวิธีการสอนแบบย้อนกลับร่วมกับห้องเรียนกลับด้านบนเครือข่ายสังคม มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.10
ค่าเฉลี่ยอยู่ ในระดับดี การประเมินตามสภาพจริงของผู้เรียนที่เรียนโดยใช้วิธีการสอนแบบย้อนกลับร่วมกับห้องเรียนกลับด้าน ผลงาน
การเรียนอยู่ในระดับดี สรุปได้ว่าวิธีการสอนแบบย้อนกลับร่วมกับห้องเรียนกลับด้าน มีคุณภาพและสามารถนํามาใช้สอนได้
คําสําคัญ : การสอนแบบย้อนกลับ ห้องเรียนกลับด้าน เครือข่ายสังคม

Abstract

The sample used in this research students who are studying in matthayom 5 term 2556 at Ongkharak
school. Obtained from a simple random method draw of 8 classrooms, 1 classroom with 39 students. Research
tools is 1) Survey of problems and needs, 2) The quality of the curriculum and the teaching-learning process by
using the reverse with a top class social network, 3) A test to measure achievement lesson, 4) The satisfaction of
the students, 5) An authentic assessment of students. The study by specialists teddy the plan. The results showed
that the students preferred didactic instructional media and equipment was 3.90. The quality of classroom
instruction with learning achievements from the backward design instruction and flipped classroom on social
network by 3 experts in teaching methods and 3 experts in teaching process was 4.56 and 4.23, respectively, or at
a very good level, the students showed higher average posttest score than average pretest score with statistical
significance at the .05 level. An authentic assessment of student learning by using teaching methods to the
classroom with a reverse side. Contributions to learning are good. Conclude that the teaching method with a
reverse back to the classroom was of good quality and could be used for instruction.
Keywords: Teaching reverse, Back to the classroom, Social network
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การศึกษาสภาพปัจจุบัน อุปสรรคของการใช้สื่อ และแนวทางการพัฒนาการสื่อสารภายในองค์กร
ของบริษัทข้ามชาติในประเทศไทย กรณีศึกษา บริษัทอุตสาหกรรมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
A Study on the Present Condition of Problems and Difficulties Regarding Media
Usage and the Approaches to the Development of Internal Communication
within International Companies in Thailand: A Case Study of Industrial
Companies in Ayutthaya Province
การันต์ เริงใจ และ กุลธิดา ธรรมวิภัชน์
Karan Rerngjai and Kuntida Thamwipat

สาขาเทคโนโลยีการเรียนรู้และสื่อสารมวลชน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
E-mail: jumpmce@hotmail.com โทร. 089-2396740

บทคัดย่อ

เครื่องมือในการวิจัย คือ แบบสอบถามที่มีค่าความเชื่อมั่น 0.96 ผลการวิจัย พบว่า มีสภาพการใช้สื่อเพื่อการสื่อสารโดย
ใช้สื่อออฟไลน์ ประเภทป้ายสัญลักษณ์ เช่น ป้ายเตือน ป้ายนโยบาย มีค่าเฉลี่ยการปฏิบัติสูงสุด ( Χ = 3.98, S.D. = 0.86) และยัง
พบว่า อุปสรรคของการสื่อสารภายในองค์กร โดยรวมอยู่ที่ระดับปานกลาง ( Χ = 2.79, S.D. = 0.36) สําหรับผลการเปรียบเทียบ
อุปสรรคของการสื่อสารภายในองค์กร จําแนกตามลักษณะประชากร พบว่า พนักงานที่มีเพศที่แตกต่างกันมีระดับความคิดเห็นใน
อุปสรรคของการสื่อสารไม่แตกต่างกัน ส่วนพนักงานที่มีอายุ ระดับการศึกษา อายุการทํางาน ตําแหน่งงาน และรายได้ที่แตกต่าง
กันมีระดับความคิดเห็นในอุปสรรคของการสื่อสารแตกต่างกันที่ระดับนัยสําคัญ ทางสถิติ.05 สําหรับแนวทางการพัฒนาการสื่อสาร
ภายในองค์กร พบว่า ควรพัฒนาทักษะในด้านภาษาและการเลือกใช้วิธีการส่งสาร โดยเฉพาะในส่วนของผู้ส่งสาร
คําสําคัญ : สภาพปัจจุบัน อุปสรรค แนวทางการพัฒนา การสื่อสารในองค์กร

Abstract

The tool for this research was the questionnaire with reliability of 0.96. The research results showed
that the media usage for communication regarding offline mode include banners such as warning signs and
policy boards with the highest mean score for practice ( Χ = 3.98, S.D. = 0.86). The difficulties for internal
communication within the organization according to the demographic data showed that there was no
significant difference in mean scores for sex with regard to the level of opinion towards the difficulties in
communication. However, there was a difference in mean scores with statistical significance at the .05 level
for age, level of education, years of work, position and salary with regard to the difficulties in communication.
As for the approaches to the development of internal communication within the organization, it was found
that language skills and mode of delivery should be improved, especially for the senders.
Keywords: Present condition, Difficulties, Approaches to development, Internal communication
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การพัฒนาความรู้ด้านกลยุทธ์การตลาดของกลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชนน้ําพริกแกงบ้านหนองแขม
อําเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี
Development of Marketing Strategy Knowledge for Curry Pest Product Group
Bannongkam, Tayang District, Phetchaburi Province
กฤตชน วงศ์รัตน์
Kritchana Wongrat

สาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี
E-mail: puwadolwon@yahoo.com โทร. 087-8327082

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความต้องการพัฒนาความรู้ด้านกลยุทธ์การตลาด และพัฒนาความรู้ด้าน กลยุทธ์
การตลาดของกลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชนน้ําพริกแกงบ้านหนองแขม อําเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคือกลุ่ม
แม่บ้านผลิตภัณฑ์ชุมชนน้ําพริกแกงบ้านหนองแขม จํานวน 35 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม สถิติที่ใช้
ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและทดสอบที ผลจากการศึกษา พบว่า ความต้องการพัฒนา
ความรู้ด้านกลยุทธ์การตลาดของกลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชนน้ําพริกแกงบ้านหนองแขม อําเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ภาพรวมเฉลี่ยอยู่
ในระดับมาก โดยมีความต้องการพัฒนาความรู้ด้านกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์หรือสินค้ามากที่สุด รองลงมา คือ ด้านกลยุทธ์การส่งเสริม
การตลาด ด้านกลยุทธ์ช่องทางการจัดจําหน่ายและด้านกลยุทธ์การกําหนดราคาขาย และเปรียบเทียบการพัฒนาความรู้ก่อนและ
หลังการฝึกอบรม ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ด้านกลยุทธ์การตลาดโดยภาพรวมหลังการฝึกอบรมสูงกว่าก่อนการฝึกอบรมอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
คําสําคัญ : กลยุทธ์การตลาด กลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชนน้ําพริกแกง

Abstract

The purposes of this research were to study development of marketing strategy knowledge need and
development of marketing strategy knowledge for curry pest product group bannongkam, tayang district,
phetchaburi province. Population used in this study include curry pest product group bannongkam number of
35 peoples. The research tool was a questionnaire. The statistics used in data analysis were percentage,
mean, standard deviation and t-test. The research results were as follows development of marketing strategy
knowledge needs for curry pest product group bannongkam, tayang district, phetchaburi province were
overall at a high level. The aspect arranged from the highest mean score were needs products and service
strategies, promotion marketing strategies, place strategies and price strategies respectively. The development
of marketing strategy knowledge compare pre-test and post- test training course. Subsequent to training
higher marketing strategy knowledge scores than prior to attending the training course at the statistically
significant level of .05.
Keyword: Marketing strategy, Curry pest group.
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การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการเสริมสร้างเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของ
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรโพธิ์ทองพัฒนา อําเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี
Training curriculum development to increase competencies in promoting
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โสภาพร กล่ําสกุล และ คงขวัญ ศรีสอาด
Sopaporn Klamsakul and Kongkwan Srisa-ard
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บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาข้อมูลของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรโพธิ์ทองพัฒนา อําเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี เพื่อ
นํามาสร้างหลักสูตรสําหรับการพัฒนาขีดความสามารถของสมาชิก โดยมีขั้นตอนการวิจัย 3 ขั้นตอน คือขั้นตอนที่ 1 การศึกษา
สภาพปัญหาโดยเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก (Individual in depth interview) กับตัวแทนกรรมการบริหารและสมาชิก
กลุ่ม การสุ่มตัวอย่างใช้วิธีการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive sampling)โดยจะสัมภาษณ์แบบการสื่อสารสองทาง (Two way
communication) ขั้นที่ 2 สร้างหลักสูตรจากผลการศึกษาในขั้นตอนที่1 โดยบูรณาการเนื้อหาจัดกลุ่มได้ 4 หน่วย คือ (1) การ
เสริมสร้างและพัฒนากลุ่มเศรษฐกิจสร้างสรรค์ชุมชน (2) มาตรฐานการจัดการเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (3) กลยุทธ์การตลาด (4) การ
พัฒนาผลิตภัณฑ์และออกแบบบรรจุภัณฑ์ และขั้นที่ 3 ประเมินหลักสูตรโดยการประเมินอย่างเป็นทางการ (Formal evaluation)
พบว่า หลั ก สูต รมี ค วามเหมาะสมอยู่ ในระดั บ มาก (ค่า เฉลี่ย 4.46) ผลการวิ จัย แสดงให้เ ห็น ว่า หลั ก สู ต รที่ผู้ วิจั ยพั ฒ นาขึ้ น มี
ประสิทธิภาพสามารถนําไปใช้เพื่อการพัฒนาขีดความสามารถของสมาชิกกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรโพธิ์ทองพัฒนาได้
คําสําคัญ : หลักสูตรฝึกอบรม ขีดความสามารถ เศรษฐกิจสร้างสรรค์ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร

Abstract

This research was aimed to collect the necessary data of Phothong Pattana farm women group in
order to develop a training curriculum to enhance the group's competencies. Processes of the study were
divided in three steps. The first step was to define the problem by using individual in depth interview with
purposive sample of members and committee members of the group. Two way communications were used
as a tool to interview. The second steps were to develop the curriculum using the data collected from the
first step by integrating the content. The curriculum had four modules: 1) enhancing and promoting creative
economy group, 2) criteria for the creative economy management, 3) marketing strategies, and 4) product and
packaging development. The third and the last step were to formally evaluate the curriculum. It was found
out that the curriculum was highly ( x 4.46) appropriate to implement with the group in order to enhance
competencies of the farm women group.
Keywords: Training curriculum, Competencies, Creative economies, Farm women group
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คุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตําบลพยอม อําเภอวังน้อย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
Service Quality of Payom Subdistrict Administrtive
Organization in Wang Noi District, Phra Nakhon Si Ayutthaya Province
เสาวนีย์ พวงยอด
Sawvanee Poungyod

สาขาบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
E-mail: pook27@windowslive.com โทร . 087-8710737

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาระดับคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตําบลพยอม อําเภอวังน้อย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และเพื่อเปรียบเทียบระดับคุณภาพการให้บริการ ขององค์การบริหารส่วนตําบลพยอม อําเภอวังน้อย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล และส่วนที่ใช้บริการ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา จํานวน 375 คน
เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ t-test,
One-way ANOVA ทดสอบค่าเฉลี่ยความแตกต่างรายคู่โดยใช้วิธี LSD โดยมีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 ผลการวิจัยพบว่า
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 20-35 ปี จบการศึกษาระดับปริญญาตรี มีรายได้ต่อเดือนน้อยกว่าหรือเท่ากับ
10,000 บาท ประกอบอาชีพพนักงานบริษัท/ห้างร้านเอกชนและใช้บริการส่วนการคลัง ระดับคุณภาพ การให้บริการขององค์การ
บริหารส่วนตําบลพยอม อําเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยรวม อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อเปรียบเทียบคุณภาพการ
ให้บริการขององค์การบริหารส่วนตําบลพยอม อําเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลพบว่า
ผู้รับบริการที่มีอายุ ระดับการศึกษา และอาชีพแตกต่างกัน มีคุณภาพในการให้บริการแตกต่างกัน ในขณะที่ปัจจัยส่วนบุคคลด้าน
เพศ รายได้ต่อเดือน และส่วนที่ใช้บริการ แตกต่างกันมีคุณภาพการให้บริการไม่แตกต่างกัน
คําสําคัญ: คุณภาพ การให้บริการ องค์การบริหารส่วนตําบลพยอม

Abstract

The objectives of this research were to study the level of service quality and compare the service
quality of Payom subdistrict administrtive oraganizatino, in Wang Noi District, Phra Si Ayutthaya Province bases
on personal factors. And the use of services. The sample consisted of 375 people. Questionnaire about quality
of service. The statistics used in data analysis including frequency, percentage, mean and standard deviation.
Hypotheses were tested by t-test, One-way ANOVA and LSD with a statistically significant level of .05. The
results of this research were: Most respondents were female ages 20-30 years, completed bachelor degree with
monthly income less than or equal to 10,000 baht occupational employees/store private and using finance
service. The quality of service of Payom subdistrict administrtive oraganization, in Wang Noi District, Phra Si
Ayutthaya Province was at the highest level. Comparing quality of service by personal factors found that
patients age, education and occupation are different quality levels. Personal factors sax, income and the use of
service. Did not have different service quality.
Keywords: Quality, Service, Payom subdistrict administrative organization
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กระบวนการจัดการความรู้ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
Process of the Knowledge Management, Bhumibol Adulyadej Hospital
อมรรัตน์ บุญลึก
Amornrat Boonleuk

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จ.ปทุมธานี
E-mail: amornnim@gmail.com โทร. 084-4874187

บทคัดย่อ

ผลการวิจัยพบว่าการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคล ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 25- 35 ปี จบ
การศึกษาระดับปริญญาตรี และ มีประสบการณ์การทํางานมากกว่า 10 ปี กระบวนการจัดการความรู้ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
ภาพรวมมีการปฏิบัติเกิดขึ้นจริงในระดับมาก โดยด้านที่ปฏิบัติเกิดขึ้นจริงในระดับสูงสุดคือ ด้านสร้างและแสวงหาความรู้ และด้าน
ที่ปฏิบัติเกิดขึ้นจริงในระดับต่ําสุดคือ ด้านการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนความรู้ ผลการทดสอบสมมติฐาน กระบวนการจัดการความรู้
ของบุคลากร โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช พบว่า บุคลากรโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชที่มีเพศแตกต่างกัน ใช้กระบวนการจัดการ
ความรู้ ด้านการบ่งชี้ความรู้แตกต่างกัน บุคลากรโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน ใช้กระบวนการ
จัดการความรู้ ด้านการสร้างและแสวงหาความรู้แตกต่างกัน บุคลากรโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน
ใช้กระบวนการจัดการความรู้ ด้านการประมวลและกลั่นกรองความรู้แตกต่างกัน บุคลากรโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชที่มีระดับ
การศึก ษาแตกต่ า งกัน ใช้ก ระบวนการจัด การความรู้ ด้ า นการเรีย นรู้ แ ตกต่ า งกัน บุ ค ลากรโรงพยาบาลภูมิ พลอดุ ล ยเดชที่ มี
ประสบการณ์การทํางานแตกต่างกัน ใช้กระบวนการจัดการความรู้ ด้านการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนความรู้แตกต่างกัน
คําสําคัญ: กระบวนการความรู้ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช

Abstract

The result of this study were found that: 1. Most of personnel were female, age between 25-35 years
old, got bachelor degree and had experience more than 10 years. 2. The practice process of the knowledge
management of personnel in Bhumibol Adulyadej Hospital as a whole was at the high level. The knowledge
creation and acquisition was at the high level and knowledge sharing was at the low level. 3. The hypothesis test
revealed that process the knowledge management of personnel in Bhumibol Adulyadej Hospital. 3.1 The
personnel in Bhumibol Adulyadej Hospital who had different gender, will have the different practice process of the
knowledge management in the aspects of knowledge identification. 3.2 The personnel in Bhumibol Adulyadej
Hospital who had different education level, will have the different practice process of the knowledge management
in the aspects of knowledge creation and acquisition. 3.3 The personnel in Bhumibol Adulyadej Hospital who had
different education level, will have the different practice process of the knowledge management in the aspects of
knowledge codification and refinement. 3.4 The personnel in Bhumibol Adulyadej Hospital who had different
education level, will have the different practice process of the knowledge management in the aspects of learning.
3.5 The personnel in Bhumibol Adulyadej Hospital who had different experience, will have the different practice
process of the knowledge management in the aspects of knowledge sharing.
Keywords: Process knowledge, Bhumibol Adulyadej hospital

417

การประชุมสัมมนาทางวิชาการ มทร.ตะวันออก มรภ.กลุ่มศรีอยุธยา และราชนครินทร์วิชาการและวิจัย

วันที่ 14-16 พฤษภาคม 2557

การศึกษาการปนเปื้อนของอะฟลาทอกซินในวัตถุดิบและอาหารสุกรของเขต
จังหวัดนครสวรรค์
The Study of Aflatoxin Contamination in Raw Materials and Swine Food
of Nakhon Sawen Province
วิฑูร คงผ่อน และ ธันวา ไวยบท
Witoon Khongphong and Thunwa Wiyabot
สาขาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 60000.
E – mail : Thunwa_art@hotmail.com (T. Wiyabot)

บทคัดย่อ

การศึกษาการพบอะฟลาทอกซินในวัตถุดิบและอาหารสุกรเขตจังหวัดนครสวรรค์ จํานวน 90 ตัวอย่าง ในช่วง
เดือนมีนาคม 2555 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2556 โดยกําหนดให้ตัวอย่างในอาหารสุกรที่มีอะฟลาทอกซินในอาหารมากกว่า 5
พีพีบี เป็นผลบวก และน้อยกว่าหรือเท่ากับ 5 พีพีบี เป็นผลลบ ทําการวิเคราะห์หาปัจจัยเสี่ยงแบบตัวแปรเดียวและหลาย
ตัวแปรด้วยวิธี multiple logistic linear regression และทําการทดสอบความเหมาะสมของข้อมูลผลการศึกษาพบว่า
พบการปนเปื้อนของอะฟลาทอกซินในมันสําปะหลัง และแกลบกุ้ง
คําสําคัญ : อะฟลาทอกซิน สุกร จังหวัดนครสวรรค์

Abstract
A study was conducted to study on risk factors of Aflatoxin contamination in raw materials
and swine feed in Nakhon Sawen province Thailand. The study was performed in 90 farm in Nakhon
Sawen province, between March 2012 and February 2013. Total amount of aflatoxin over 5 ppb was
defined as positive whereas less than or equal to 5 ppb was negative. Univariable analysis and
correlation of all variables were performed. Multiple logistic linear regression was used in the analysis,
following goodness of fit. The results indicated that Aflatoxin contamination in cassava and husk
shrimp.
Keywords: Aflatoxin, Swine, Nakhon Sawen province
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การเจริญของ Lactobacillus acidophilus TISTR 450 และ Lactobacillus plantarum
TISTR 926 ในเครื่องดื่มน้ําข้าวกล้องงอก
Growth of Lactobacillus acidophilus TISTR 450 and Lactobacillus plantarum
TISTR 926 in Germinated Brown Rice Drink
ศิริโฉม ทุ่งเก้า และ จิตติยา รามวงศ์
Sirichom Thungkao and Chittiya Ramwong
ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จ. ชลบุรี
E-mail: sirichom@buu.ac.th โทร 038 103121

บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้ได้ศึกษาความสามารถในการเจริญของ Lactobacillus 2 สายพันธุ์ ได้แก่ Lactobacillus acidophilus
TISTR 450 และ L. plantarum TISTR 926 ทั้งที่เป็นเชื้อเดี่ยวและเชื้อผสม ในน้ําข้าวกล้องงอก โดยเติมแบคทีเรียลงในน้ําข้าว
กล้องงอก UHT ให้มีปริมาณเซลล์เริ่มต้นประมาณ 6 log cfu/ml และบ่มในเครื่องเขย่าที่ความเร็ว 150 rpm อุณหภูมิ 30°C เป็น
เวลานาน 24 ชั่วโมง วัดการเจริญด้วยวิธี pour plate ด้วยอาหาร MRS agar วัดค่า pH ด้วย pH meter และหาความเป็นกรด
ด้วยวิธี titration พบว่า L. acidophilus เจริญได้ดีกว่า L. plantarum โดยเซลล์เพิ่มขึ้นจากเริ่มต้น 3.51 log cfu/ml หลังบ่ม
นาน 20 ชั่วโมง ในขณะที่ L. plantarum เพิ่มจํานวนขึ้น 3.39 log cfu/ml หลังบ่มนาน 24 ชั่วโมง สําหรับเชื้อผสมนั้นเจริญได้ดี
เช่นเดียวกัน โดยเซลล์เพิ่มขึ้น 3.62 log cfu/ml ภายในเวลา 20 ชั่วโมง ค่า pH และค่าความเป็นกรดของน้ําข้าวกล้องงอกให้ผล
สอดคล้องกับผลการเจริญ กล่าวคือ หลังจากหมักนาน 24 ชั่วโมง น้ําข้าวกล้องที่เติม L. acidophilus ทั้งที่เป็นเชื้อเดี่ยวและเชื้อ
ผสมมีค่า pH ต่ํากว่าน้ําข้าวกล้องงอกที่เติม L. plantarum คือลดลงจาก 6.89 เป็น 4.21 และ 4.29 ตามลําดับ และมีความเป็น
กรด 0.083 % และ 0.088% ตามลําดับ ผลการศึกษาแสดงให้ถึงศักยภาพของน้ําข้าวกล้องงอกในการพัฒนาเป็นเครื่องดื่มโพร
ไบโอติกชนิดใหม่ต่อไป
คําสําคัญ : น้ําข้าวกล้องงอก โพรไบโอติก Lactobacillus acidophilus Lactobacillus plantarum

Abstract
The objective of this research was to investigate growth of two lactobacilli : Lactobacillus acidophilus
TISTR 450 and L. plantarum TISTR 926 in germinated brown rice (GBR) drink. An initial cell concentration of ca.6 log
cfu/ml of individual or combined strains was added in a commercial UHT GBR drink and incubated at 30°C in a
shaker with 150 rpm rotation speed for 24 h. Bacterial growth was determined by pour plating with MRS agar; pH
of fermented GBR drink was measured using a pH meter and acidity was determined by titration method. After 20
h L. acidophilus cells increased by 3.51 log cfu/ml compared with 3.39 log cfu/ml increment in L. plantarum cells
at 24 h. A high increase in cell numbers of 3.62 log cfu/ml was also observed when L. acidophilus was added
together with L. plantarum. GBR drink fermented with L. acidophilus or L. acidophilus plus L. plantarum reduced
pH from 6.89 to 4.21 and 4.29, respectively and 0.083 % and 0.088 % acidity, respectively, were produced after 24
h fermentation. These results indicate potential of GBR drink for probiotic beverage formulation.
Keywords : Germinated brown rice drink, Probiotic, Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus plantarum
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รายงานสัตว์ป่วย : การติดเชื้อ ซูโดโมนาส แอรูจโิ นซา ในนกแก้วมาคอว์
Case Report: Pseudomonas aeruginosa infection in Macaw Bird
สุทธิทัศน์ ทองคําใส ศิประภา เจนสัญญายุทธ และ ชัชวาลย์ สงวนแก้ว
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and Chatchawarn Sanguankaew
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
E-mail: pang_pao8@hotmail.com โทร.087-7017105

บทคัดย่อ

นกแก้วเพศผู้ 2 ตัว ถูกพามาที่โรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มีอ าการเบื่อ อาหาร น้ํา หนัก ลด และแสดงอาการระบบทางเดิน หายใจและตายในเวลาต่อ มา ผลการชัน สูต รพบรอยโรค
เลือดออกที่ปอด แสดงถึงภาวะปอดอักเสบ รอยโรคทางจุลพยาธิวิทยาแสดงถึงภาวะปอดอักเสบจากเชื้อแบคทีเรีย การเพาะ
เชื้อแบคทีเรียจากตัวอย่างปอดพบเชื้อ Pseudomonas aeruginosa ซึ่งอาจจะเป็นสาเหตุการตายหลักของกรณีนี้ ผลการ
ทดสอบความไวต่อยาปฎิชีวนะพบว่า เชื้อแบคทีเรียไวต่อยา Enrofloxacin Streptomycin และดื้อต่อยา Gentamicin และ
Penicillin
คําสําคัญ : การติดเชื้อ ซูโดโมนาส แอรูจิโนซา นกแก้วมาคอว์

Abstract

Two male parrots was presented at the Animal Hospital, Faculty of Veterinary Medicine,
Rajamanglala University of Technology Tawan-ok with anorexia and weight loss, respiratory sign and
subsequently died. Necropsy finding found haemorhagic lesion on the lung, resulting in pneumonia.
Histopathology lesion presented Bacterial pneumonia. Bacterial culture of sample from lung yieled
pure growth of Pseudomonas aeruginosa, it may be a major cause of death in this case. Antibiogram
that the bacterial were sensitivity to Enrofloxacin, Streptomycin and resistance to Gentamicin and
Penicillin.
Keywords : Infection, Pseudomonas aeruginosa, Macaw birds
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Develop Systems On-off Electric Building for Smartphone System
ศิริวรรณ พลเศษ
Siriwan Polset

สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์
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บทคัดย่อ
สมาร์ทโฟนเป็นโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่มีความสามารถเพิ่มเติมนอกเหนือจากโทรศัพท์มือถือทั่วไป โดยสามารถ
เชื่อมต่อความสามารถหลักของโทรศัพท์มือถือ เข้าร่วมกับแอปพริเคชั่นของโทรศัพท์ ดังนั้นงานวิจัยจึงได้คิดพัฒนาเพื่อ
ออกแบบระบบ เปิด-ปิด ไฟฟ้าภายในอาคารด้วยระบบปฏิบัติการสมาร์ทโฟน มีวัตถุเพื่อนําระบบปฏิบัติการสมาร์ทโฟน
มาประยุก ต์ใ ช้ใ นการควบคุม การทํ า งานระบบ เปิด -ปิด ไฟภายในอาคาร โดยการทํ า งานจะทํ า การสั ่ง ผ่า น
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ที่ทําการส่งข้อมูลผ่านระบบบลูทูธโทรศัพท์มือถือ เพื่อทําการจับคู่บลูทูธที่ติดตั้งอยู่กับ
ไมโครคอนโทรลเลอร์ และไมโครคอนโทรลเลอร์จะสั่งให้รีเลย์ทํางานเพื่อควบคุมให้ เปิด-ปิด หลอดไฟ การทดสอบระบบ
โดยใช้โทรศัพท์สมาร์ทโฟนสั่งงานให้ เปิด-ปิด หลอดไฟ ทั้ง 4 ดวง เป็นจํานวน 10 ครั้ง เพื่อเป็นการทดสอบความ
ถูกต้องของการแสดงผล จากการทดสอบความถูกต้องได้คิดเป็น 100 เปอร์เซ็นต์ และสามารถนําไปใช้งานได้จริงซึ่งช่วย
ให้กระบวนการบริหารจัดการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
คําสําคัญ : ไมโครคอนโทรลเลอร์, ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์

Abstract

Smart phones is mobile phones that offer additional capabilities beyond a typical mobile phone.
The ability to connect the mobile phone. Join the Application on the mobile phone. Therefore, we have
developed a design system - turn off the electricity in the building with a smart phone operating system.
Are subject to the smart phone operating system applied in the control system - turn off the lights in the
building work will be ordered through the operating system Android. Sending data through a Bluetooth
mobile phone. To paired Bluetooth installed with the microcontroller. And microcontroller commands the
relay to control the opening - the lamp test system using mobile phones , smart phones activate the
opening - the whole 4 lamp, a number 10 times to test the validity of the . Display of the test is 100
percent accurate and can be used practically, which allows the management is even more powerful.
Keywords: Microcontrollers, Operating system Android
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Local Shop-house Architectural Design at Angsila Market Chonburi Province
พรจิต พีระพัฒนกุล และ ณัฐภูมิ รับคําอินทร์
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บทคัดย่อ

ลัก ษณะทางทางกายภาพที่ ม นุ ษ ย์ ส ร้ า งขึ้ น ตลอดจนลั ก ษณะหมู่ บ้ า น ชุ ม ชนที่ ป ระกอบด้ ว ยบ้ า นพั ก อาศั ย อาคาร
สาธารณะและสถานที่ที่เป็นศูนย์กลางของชุมชน ชนิดต่างๆ ตลอดจนเส้นทางสัญจรนั้น ล้วนแต่เป็นสิ่งสะท้อนให้เห็นถึงเงื่อนไขและ
รูปแบบของการดํารงชีวิตและการจัดระเบียบทางสังคมของแต่ละภูมิภาคที่แตกต่างกันออกไปแม้แต่ชุมชนที่อยู่ในภูมิภาคเดียวกัน
หากแต่ความเชื่อถือบางประการที่ต่างกันก็ยังผลให้เอกลักษณ์ของแต่ละชุมชนต่างกันไปได้อีก ชุมชนตลาดอ่างศิลา มีอาคารเก่าแก่
มากมายที่แสดงออกถึงวิถีชีวิตและคติความเชื่อของคนในท้องถิ่น อันเป็นมรดกสําคัญของชุมชนและเป็นทรัพยากรหลักในการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม อย่างไรก็ตาม อาคารดังกล่าวส่วนใหญ่เป็นอาคารไม้ อยู่ในสภาพเสื่อมโทรมไปตามกาลเวลา แต่ยังคงแสดง
ถึงอัตลักษณ์ของชุมชนแสดงถึงกลุ่มชาติพันธุ์ที่อาศัยอยู่และมีคุณค่าในเชิงสถาปัตยกรรมเป็นอย่างมาก ปัจจุบันมีกระแสการ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสภาพสังคม ที่ไม่เห็นความสําคัญของอาคารเก่าที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น มีแนวโน้มของการรื้อถอน
การทําลาย อาคารไม้เก่า มากขึ้นทุกๆปี การวิจัยในหัวข้อเรื่อง การศึกษารูปแบบสถาปัตยกรรมตลาดอ่างศิลา เป็นการศึกษาสํารวจ
และเก็บข้อมูลภาคสนามทางสถาปัตยกรรม จึงเป็นการศึกษาเพื่อให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบทางสถาปัตยกรรม ประเภทอาคาร
พาณิชย์เรือนค้าขายพื้นถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย ได้แก่ ศึกษารูปแบบและองค์ประกอบของอาคารพักอาศัยในเชิง
สถาปัตยกรรม และ ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบสถาปัตยกรรมของอาคารพักอาศัย กับ ความเป็นอยู่ของชุมชนและวิถีชีวิต
และวัฒนธรรมในท้องถิ่น มีขั้นตอนวิธีการดําเนินการวิจัย การศึกษาภาคสนาม โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วนหลักได้แก่ การสํารวจ
ภาคสนาม การสังเกตการณ์ และ การสัมภาษณ์ เก็บข้อมูลโดยการสํารวจสภาพทางกายภาพของอาคารพักอาศัยจากภาพถ่ายและ
แผนที่ นําข้อมูลมาจัดหมวดหมู่ โดยวิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพ ความเหมือนและความต่าง วิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์
ของการศึกษาวิจัย รวมทั้งเอกลักษณ์ของอาคารพักอาศัย ที่มีคุณค่าต่อการศึกษาสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น เขียนแบบสถาปัตยกรรม
เป็นการเก็บข้อมูลการเขียนแบบ ลักษณะสถาปัตยกรรมเรือนค้าขายพื้นถิ่น ชุมชนตลาดอ่างศิลา จะเป็นเรือนแถวไม้สองชั้น โดย
แบ่งพื้นที่ใช้สอย ชั้นล่างเป็นร้านค้า ส่วนชั้นบนของอาคารเป็นที่อยู่อาศัย ออกแบบตามหลักสถาปัตยกรรมในภูมิอากาศแบบร้อน
ชื้ น มี ช่ อ งระบายอากาศ มี ช ายคาที่ ยื่ น ยาวเพื่ อ ป้ อ งกั น แสงแดด ลั ก ษณะเด่ น ของสถาปั ต ยกรรมในชุ ม ชนนี้ คื อ ลั ก ษณะ
สถาปัตยกรรม ที่เป็นอาคารพักอาศัย หลังคามีความลาดชัน รูปทรงหลังคามีทั้งแบบจั่ว และแบบปั้นหยา ชั้นบนจะมีระบียง
ด้านหน้าอาคาร อาคารบางหลังมีลักษณะการก่อสร้างแบบดั้งเดิม คือระบบ ลิ่ม ไม่ใช้ตะปู ซึ่งในชุมชนมีเหลืออยู่เพียงหลังเดียว
ปัจจุบันใช้เป็นร้านค้า ขายของชํา ส่วนชั้นบนจะให้เป็นที่พักอาศัยปัจจุบันเรือนแถวไม้หลายหลังได้เปลี่ยนวัสดุมุงหลังคา เป็น
กระเบื้องซีเมนต์ อาคารบางหลังมีการปรับเปลี่ยนวัสดุประกอบอาคาร ตามสภาพของยุคสมัย อาทิเช่น อุปกรณ์บานจับ อุปกรณ์
เปิดปิด จากเดิมเป็นบานพับ เปลี่ยนมาเป็นบานพับปรับมุม ส่วนบานประตูในบางหลังยังคงใช้แบบบานเฟี้ยม 8-10 บาน แล้วแต่
ความกว้างของเรือนแถวไม้ หน้าต่างเป็นบานเปิดคู่ ส่วนราวระเบียงเป็นแบบเรียบง่าย ไม่มีลวดลายฉลุ หรือลวดลายต่างๆ
คําสําคัญ : สถาปัตยกรรมเรือนค้าขายพื้นถิ่น ชุมชนตลาดอ่างศิลา จังหวัดชลบุรี
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วันที่ 14-16 พฤษภาคม 2557

Physical objects are created by men. In term of “Physical Object”, it also means villages, communities,
houses, public buildings, community civic buildings and roads. All components show or present the condition, form
and social rule of the different area in the country. Some different beliefs in each part of the country reflect to the
characteristic of each community. Ang-Sila community has several old buildings that can represent the local way of
life and local belief. All the fabrics in the community are the cultural heritage, which is the main resource for
cultural tourism in the area. Unfortunately most of the buildings are made of wood; they as a result are in the
deteriorating condition at the present time. However, the entire cultural heritage in Ang-Sila Community represents
the local community ethnic identity and its cultural significance value. Due to the change of economic and social
system at the present time, more old buildings are torn down in each year because latter generation does not
value local knowledge reflecting from these fabrics as the root of their ancestor’s history. The research project on
the studying of the characteristic of local architectural style in Ang-Sila community composes of surveying and
making a field trip in the area. The objective from the study are studying the form and element of the residential
area in an architecture aspect and studying the relationship between the architectural style of the residential
building and local culture and local way of life. The project research procedure can be divided into 3 parts, which
are site surveying, observing and interviewing. Moreover, the researcher team also completes the research by
analyzing the aerial photographs and maps. After getting the information, they would categorize the information
including gather the information about the identity of the residential area. The local architectural style of Ang-Sila
Community is the two story wooden house. The lower floor is used as a commercial area while the upper floor is
the residential area. The house was designed concordance very well with local climate. There are ventilators, long
eaves for sun protection and also hipped and gable roof. Normally, there is a balcony on the second floor of each
building. Some buildings also use the local architectural knowledge such as using wedge instead of nail and there
is only one left in the community. Today, most of the buildings are renovated. Some had introduced new material
on the old building such as roof, slide door and door/window handle.
Keywords: Local shop-house, Angsila market, Chonburi province
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แนวทางการจัดซื้อจัดหาสินค้ากลุ่มอะไหล่ซ่อมบํารุงเครื่องจักรโดยการวิเคราะห์วัสดุ
คงคลังด้วยการแบ่งกลุ่มสินค้าตามอัตราหมุนเวียนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
: กรณีศึกษา บริษัทผู้ผลิตแผ่นไฮเพรสเชอร์ลามิเนต
Channel of Procurement for Spare Parts of Maintenance’s Machine
by Analyzing the Inventory Turnover to Improve Performance
Case Study: High Pressure Laminate Manufacturer
ศศิวลั ย์ อนุรฐั พันธ์
Sasivan Anurattapan

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์เชิงยุทธศาสตร์ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
E-mail: lovefamily.nar@gmail.com โทร: 083 0357903

บทคัดย่อ

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง และแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในงานวิจัย ได้แก่ ความถี่ ค่าร้อยละ
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า ลักษณะการจัดซื้อจัดหาสินค้ากลุ่มอะไหล่ซ่อมบํารุงเครื่องจักรในปัจจุบัน
ไม่มีการแบ่งกลุ่มสินค้าตามอัตราหมุนเวียนเพื่อที่จะสามารถจัดลําดับความสําคัญของสินค้ากลุ่มอะไหล่ซ่อมบํารุงเครื่องจักร
นอกจากนี้ยังพบว่าแนวทางการจัดซื้อจัดหาสินค้ากลุ่มอะไหล่ซ่อมบํารุงเครื่องจักรด้วยเทคนิคการวิเคราะห์วัสดุคงคลังนั้น หาก
นํามาใช้ควบคู่กับการกําหนดปริมาณการสั่งซื้อที่ประหยัด (EOQ) ในสินค้ากลุ่มตัวอย่างแล้วจะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการ
บริหารการจัดซื้อจัดหาสินค้า ซึ่งหากวางแผนการสั่งซื้อสินค้าที่แน่นอนได้ก็จะส่งผลให้ผู้ส่งมอบวางแผนการผลิตและจัดส่งให้
ทันเวลา และลดต้นทุนการสั่งซื้อได้ถึงร้อยละ 35.86 ทําให้เพิ่มความคล่องตัวทางการเงินและสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน
ให้ กั บ องค์ ก าร และการศึ ก ษาความพึ ง พอใจต่ อ รู ป แบบการบริ ห ารจั ด การงานจั ด ซื้ อ จั ด หาสิ น ค้ า พบว่ า ความพึ ง พอใจใน
กระบวนการ ขั้นตอนการจัดซื้อจัดหาสินค้าสินค้ากลุ่มอะไหล่ซ่อมบํารุงเครื่องจักร เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง การอํานวยความสะดวก
คุณภาพการกระบวนการจัดซื้อจัดหา และความพึงพอใจในภาพรวมของกระบวนการจัดซื้อจัดหาสินค้ากลุ่มอะไหล่ซ่อมบํารุง
เครื่องจักร อยู่ในระดับปานกลาง
คําสําคัญ : การจัดซื้อ สินค้ากลุ่มอะไหล่ซ่อมบํารุงเครื่องจักร การวิเคราะห์วัสดุคงคลังด้วยการแบ่งกลุ่มสินค้าตามอัตราหมุนเวียน

Abstract

Tools of this research were haft structure interview and questionnaire. The statistics of this research
was obvious frequency, Percentage, Mean and Standard Deviation: S.D. The results found that study methods
of procurement for spare parts of maintenance’s machine without classify turnover of product group for
arrangement importance of each product. Moreover procurement methods with analysis of products by
inventory analysis (ABC Analysis), the economical order quantity (EOQ) were able to optimize the
management when case study plans to order. Supplier would get planning and delivery on time .The cost of
procurement could be reduced to THB 1,271,152.56, or by 35.86 percent. The company would get financial
flexibility and advantage competitive in the market current. The study of satisfaction of process, related
people, convenience, quality and overall for management method of procurement for spare parts of
maintenance’s machine analysis of procurement process are at moderate levels.
Keywords: Procurement, Spare parts of maintenance’s machine, Inventory analysis by turnover
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การศึกษาห่วงโซ่อุปทานการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพของสาขาวิชา
การจัดการโลจิสติกส์ ตามแนวคิดทฤษฎีแบบจําลองอ้างอิงการดําเนินงานห่วงโซ่อุปทาน
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บทคัดย่อ

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสัมภาษณ์และแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล ได้แ ก่
ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการจัดการเรียนการสอนในสถานภาพปัจจุบัน
ของกรณีศึกษา โดยภาพรวมประกอบด้วยกระบวนการรับนักศึกษา กระบวนการจัดการศึกษา กระบวนการส่งมอบนักศึกษาที่
สําเร็จการศึกษา และข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับองค์กร สําหรับแนวทางการดําเนินงานห่วงโซ่อุปทานการจัดการเรียนการสอนที่มี
ประสิทธิภาพ ตามแนวคิดทฤษฎีแบบจําลองอ้างอิงการดําเนินงานห่วงโซ่อุปทานของกรณีศึกษา กลุ่มตัวอย่างผู้บริหาร อาจารย์
และบุคลากรทางการศึกษาโดยภาพรวมมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับมาก และพบว่าการจัดส่ง/ส่งมอบมีประสิทธิภาพมากที่สุด อยู่
ในระดับมาก ซึ่งในประเด็นการจัดส่ง/ส่งมอบมีจุดแข็งในเรื่องมีการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนการออกไปทํางานจริงให้
นักศึกษามีประสิทธิภาพในระดับมาก รองลงมาเป็นการสร้างเครือข่ายกับสถานประกอบการภายนอกเพื่อส่งนักศึกษาไปสหกิจ
ศึกษา มีประสิทธิภาพอยู่ในระดับมาก ผลการวิจัยจากกลุ่มตัวอย่างนักศึกษาปัจจุบันโดยภาพรวมมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับมาก
และพบว่าการจัดหามีประสิทธิภาพมากที่สุด อยู่ในระดับมาก ซึ่งในประเด็นการจัดหามีจุดแข็งในเรื่องอาจารย์ผู้สอนมีความรู้
ความสามารถเพียงพอสามารถถ่ายทอดวิชาความรู้ให้กับนักศึกษาได้อย่างถูกต้องเหมาะสมมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับมากที่สุด
รองลงมาเป็นเรื่องของห้องเรียน ห้องปฏิบัติการของสาขาวิชา มีจํานวนเพียงพอต่อจํานวนของนักศึกษา มีประสิทธิภาพอยู่ใน
ระดับมาก ผลการวิจัยจากกลุ่มตัวอย่างศิษย์เก่าโดยภาพรวมมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับมาก และพบว่าการผลิตมีประสิทธิภาพ
มากที่สุด อยู่ในระดับมาก ซึ่งในประเด็นการผลิตมีจุดแข็งในเรื่องในขณะที่อาจารย์ทําการสอน อาจารย์ผู้สอนเปิดโอกาสให้ได้
แสดงความคิดเห็น/ซักถามประเด็นที่สงสัยได้อย่างเสรี มีประสิทธิภาพอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาเป็นเรื่องอาจารย์ผู้สอนมี
เทคนิคการสอนที่ดี ถ่ายทอดให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพอยู่ในระดับมากที่สุด และผลการวิจัยจาก
กลุ่มตัวอย่างสถานประกอบการ โดยภาพรวมมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับมากและพบว่า การส่งคืน/ย้อนกลับ มีประสิทธิภาพมาก
ที่สุด อยู่ในระดับ มาก ซึ่งในประเด็น การส่ง คืน /ย้อ นกลับ มีจุด แข็งในเรื่อ งคิดว่า การประเมิน ผลการปฏิบัติง านของนัก ศึก ษา
สามารถนําไปปรับปรุงการเรียนการสอนได้ มีประสิทธิภาพในระดับมาก รองลงมาเป็นการคิดว่าหากสาขาวิชามีความประสงค์จะ
สร้างเครือข่ายกับหน่วยงานของท่าน เพื่อส่งนักศึกษาไปสหกิจศึกษาหรือทํางานท่านมีความยินดี มีประสิทธิภาพอยู่ในระดับมาก
คําสําคัญ : ห่วงโซ่อุปทานการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ แบบจําลองอ้างอิงการดําเนินงานห่วงโซ่อุปทาน
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Abstract
The instruments of collecting the data were interviews and questionnaires with the case of
frequency, percentage, mean and standard deviation, as statistics to interpret and find out the research
results. The results represented the overview of the process management in teaching and learning of the
case study. It composed of the students’ entrance, teaching and learning systems, graduate delivery and
general information of the organization. For the finding its’ levels of effectiveness in the teaching leaning
management following the SCOR Model, the result showed that the groups of executives, teachers, and
educational administrators were overall, at high level. In terms of delivery, they showed their highest
effectiveness at high level. The finding revealed the strength of delivery process at high level of
effectiveness with preparations for students before sending them to workplace. Network establishment
between the institute and companies to prepare the students for co-operative education project was at
the second rank of the high effectiveness. From the sample group of the current students, they
represented the effectiveness, overall, at high level. For aspect of source, the students showed their
highest effectiveness at high level. The strength of this aspect was the qualifications of lecturers in
providing sufficient knowledge to students correctly and appropriately with the highest effectiveness at
high level. The second rank of the highest effectiveness in this aspect was the sufficient lectural rooms and
laboratories for students. It was at high level. The sample group of alumni showed their overall
effectiveness at high level. Their highest effectiveness of make was at high level with the following strength
points, the freedom of having querries from students while lecturing and having good teaching techniques.
The result from entrepreneurs showed the overall high effectiveness. The highest effectiveness of the
return was at high level. The strength in this aspect was the evaluation of graduates’ work performance as
it can be used for teaching and learning development. This was at high level. The second rank of highest
effectiveness from this group was in the aspect of satisfaction in joining network for co-operative study or
recruitment. This was at high level.
Keywords: Supply chain management for effective teaching, Theory of supply chain operations reference model
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บทคัดย่อ

ผลการวิจัยมีอยู่ 2 กลุ่มใหญ่ๆ สําหรับบุคคลภายใน มี 2 ด้านคือด้านความพึงพอใจต่อการทดลองใช้ระบบโปรแกรม
คอมพิวเตอร์เพื่อการบริหารการเก็บรักษาสินค้าคงคลังมี 5 ข้อย่อยดังนี้คือการนําเข้าข้อมูล การประมวลผล ผลลัพธ์ ความปลอดภัย
บุคลากรซึ่งทั้งหมดมีค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจอยู่ที่มาก และด้านความพึงพอใจต่อระบบงานโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการบริหาร
การเก็บรักษาสินค้าคงคลังมีค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจอยู่ที่มาก สําหรับบุคคลภายนอกมี 2 ด้านคือด้านการสั่งซื้อสินค้าและ ด้านการ
จัดการสินค้าคงคลังมีค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจอยู่ที่มากเช่นเดียวกันข้อดี ข้อจํากัดและแนวทางการแก้ปัญหาสําหรับบุคคลภายใน
ข้อดีคือโปรแกรมที่นํามาใช้เป็นฟรีแวร์ (Program freeware) สามารถลดค่าใช้จ่ายด้านการจัดซื้อโปรแกรม และระบบโปรแกรมยังมี
ขั้นตอนการที่ง่ายต่อการใช้งาน ข้อจํากัดและแนวทางการแก้ปัญหาคือลักษณะการใช้คอมพิวเตอร์เนื่องจากพนักงานบางท่านอาจไม่
คุ้นเคยกั บคอมพิวเตอร์ จึงเป็นการยากสําหรับการอบรมช่วงเริ่มต้ น ส่วนตัวโปรแกรมเนื่องจากเป็นโปรแกรมฟรีแวร์ (Program
freeware) จึงมีบางเมนูที่เกินความจําเป็น และการหมดอายุของโปรแกรมที่ต้องขอพาสเวิร์ด ซึ่งต้องรอจากเจ้าของโปรแกรมส่วน
ลักษณะการกรอกข้อมูลไม่สามารถแชร์ระหว่างเครื่องได้ สําหรับบุคคลภายนอกข้อดีคือมีป้ายบอกราคาทําให้ตัดสินใจซื้อสินค้าได้ง่าย
ด้านการสั่งซื้อสินค้าก็ไม่มีสินค้าขาดหรือถ้าสินค้าขาดก็จะมีป้ายแจ้งข้อมูลไว้ พร้อมทั้งยังได้รับเอกสารที่ถูกต้อง อ่านง่าย สามารถ
ตรวจสอบข้อมูลได้ ทําให้เปลี่ยนคืนสินค้าได้ถูกต้อง ข้อจํากัดและแนวทางการแก้ปัญหาคือเกิดความผิดพลาดของเอกสารและการ
บริการที่ล่าช้าในช่วงเวลาที่มีลูกค้าจํานวนมาก หากนําระบบบาร์โค้ด (Bar code) มาใช้จะทําให้ทํางานได้รวดเร็วและถูกต้องมากขึ้น
คําสําคัญ : ระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การบริหารการเก็บรักษาสินค้าคงคลัง

Abstract

The result of two major groups for insider, there were the two aspects of satisfaction with the trial
software for managing storage inventory were 5 subjects as importing data, processing, results, security and
personnel, all of which have an average level of satisfaction was high. And satisfaction with systems management
software for inventory, with an average satisfaction level is high. For outsiders had two objects: the order and
inventory management, an average satisfaction level is high also. The advantage, limitations and solutions for
insiders. The advantage was freeware programs which could reduce the cost of purchasing the program. And also
the process that was easy to use. Limitations and solutions were characterized by the use of computers, since
some of you may not be familiar with computers, it was difficult for the start of training. The program was a
freeware program so there were some unnecessary menu. The expiration of the program for getting the password,
this might be the owner of the program to fill their appearance can not be shared between machines. For
outsiders advantage was the price tag for easier purchasing. The order was not loose, or if the lack of it is labeled
notified. And also got accurate, easy to read document can verify the information. Make a change, return items
correctly. Limitations and solutions were an error in the documentation and service latency over time with many
customers. If the bar code used to make the work faster and more accurately.
Keywords: Computer programs, Inventory management
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ไอโซเทอร์มการดูดซับสีย้อมประจุบวกด้วยหินพัมมิเชียสเพอร์ไลต์จากลพบุรี
Adsorption Isotherm of Cationic Dyes by Pumiceous Perlite
from Lopburi
สุชาดา สวัสดี
Suchada Sawasdee

สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ลพบุรี 15000
E-mail : ps_neng@hotmail.com

บทคัดย่อ

ในการศึกษาได้ทําการทดลองการดูดซับสารละลายเมทิลีนบลูและคริสตัลไวโอเลต ด้วยหินพัมมิเชียสเพอร์ไลต์
จากจังหวัดลพบุรี โดยทําการทดลองในระบบกะ (Batch process) และใช้สมการแลงเมียร์ ฟรุนดลิช และเทมคินอธิบาย
ข้อมูลการทดลอง จากผลการทดลองสามารถอธิบายการดูดซับสารละลายเมทิลีนบลูและคริสตัล ไวโอเลตด้วยไอโซเทอร์ม
แลงเมียร์ ความสามารถในการดูดซับสูงสุดของเมทิลีนบลูและคริสตัลไวโอเลตมีค่าเท่ากับ 40.000 และ 35.714 มิลลิกรัม
ต่อกรัม และค่าพลังงานอิสระมีค่าเป็นลบบ่งบอกว่าการดูดซับสามารถเกิดขึ้นเองได้ ผลการศึกษาชี้ให้เห็นว่าหินพัมมิเชียส
เพอร์ไลต์เป็นตัวดูดซับ ที่มีประสิทธิภาพในการกําจัดเมทิลีนบลูและคริสตัลไวโอเลตได้
คําสําคัญ : ไอโซเทอร์มการดูดซับ เมทิลีนบลู คริสตัล ไวโอเลต หินพัมมิเชียส เพอร์ไลต์

Abstract
In this study, the adsorption of methylene blue and crystal violet by pumiceous perlite from
Lopburi, Thailand was carried out in batch process. The experimental data were analysed by Langmuir
Freundlich and Temkin isotherms. The adsorption data were fitted well with Langmuir isotherm for all
two dyes. The maximum adsorption capacities were 40.000 mg/g for methylene blue and 35.714 mg/g
for crystal violet. The negative values of ∆G indicated the feasibility of the process and the
spontaneous nature of the adsorption. The results in this study revealed that the pumiceous perlite
was a good adsorbent for removing of dyes.
Keywords: Adsorption isotherm, Methylene blue, Crystal violet, Pumiceous perlite

428

การประชุมสัมมนาทางวิชาการ มทร.ตะวันออก มรภ.กลุ่มศรีอยุธยา และราชนครินทร์วิชาการและวิจัย

วันที่ 14-16 พฤษภาคม 2557

จลนพลศาสตร์การดูดซับเมทิลีนบลูด้วยหินพัมมิเชียสทัฟฟ์จากลพบุรี
Adsorption Kinetics of Methylene Blue by Pumiceous Tuff from Lopburi
สุชาดา สวัสดี และ ประชาติ วัชรบัณฑิต
Suchada Sawasdee and Prachart Watcharabundit
สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ลพบุรี 15000
E-mail : prachartw@hotmail.com

บทคัดย่อ

ในการศึกษาได้ทําการทดลองการดูดซับในระบบกะ (Batch process) เพื่อกําจัดเมทิลีนบลูจากสารละลาย
ด้วยหินพัมมิเชียสทัฟฟ์จากลพบุรี ประเทศไทย ปัจจัยการดูดซับที่ศึกษาได้แก่ เวลาที่สัมผัสและปริมาณของตัวถูกดูด
ซับ ผลการทดลองพบว่า สมดุล การดูด ซับ เกิด ขึ้น ที่เ วลา 90 นาที จากข้อ มูล การทดลองสามารถอธิบ ายการดูด ซับ
ด้วยไอโซเทอร์มแลงเมียร์มากกว่าฟรุนดลิช และมีความสามารถในการดูดซับสูงสุดเท่ากับ 52.632 มิลลิกรัมต่อกรัม
และจลนพลศาสตร์ก ารดูด ซับสอดคล้อ งกับ สมการอันดับ สอง การดูดซับสามารถเกิด ได้โ ดยมีค่า พลัง งานอิสระเป็น
ลบ ผลของการศึกษาชี้ให้เห็นว่าหินพัมมิเชียสทัฟฟ์เป็นตัวดูดซับที่มีประสิทธิภาพในการกําจัดเมทิลีนบลู
คําสําคัญ : จลนพลศาสตร์การดูดซับ เมทิลีนบลู หินพัมมิเชียส ทัฟฟ์

Abstract

In this study, the adsorption experiments were carried out in batch process for the removal of
methylene blue (MB) from its aqueous solution using pumiceous tuff from Lopburi, Thailand. The factors
affecting the adsorption process of solution, namely contact time and amount of adsorbent were
investigated. Experiment results showed that the dye uptake occurred at equilibrium time of 90 min.
The adsorption data were fitted to Langmuir better than Freundlich isotherm and the maximum
adsorption capacity was 52.632 mg/g. The kinetics for the adsorption corresponded to the pseudosecond order model. The negative ∆G indicated that the adsorption process was spontaneous. Thus,
the pumiceous tuff was a good adsorbent for removing methylene blue.
Keywords: Adsorption isotherm Kinetic, Methylene blue, Pumiceous tuff
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การแยกแอคติโนมัยซีตที่ผลิตสารปฏิชีวนะจากดินมาร์ลในจังหวัดลพบุรี
Isolation of Antibiotic Producing Actinomycetes from Marl Soils in
Lopburi Province
เจนจิรา เดชรักษา อรอุมา นิ่มนวล และ ตัซนีม เจ๊ะมามะ
Janejira Detraksa, Onauma Nimnual and Tasneem Chemama
สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
E-mail: jdeatraksa@hotmail.com

บทคัดย่อ

การแยกแอคติโนมัยซีตจากดินมาร์ลในจังหวัดลพบุรีเพื่อการผลิตสารปฏิชีวนะ ทําโดยเก็บตัวอย่างดินมาร์ลทั้งหมด 14
ตัวอย่างมาแยกเชื้อด้วยอาหาร sodium caseinate agar พบว่าสามารถแยกได้จํานวน 63 ไอโซเลต เมื่อทดสอบการสร้างสาร
ยับยั้งแบคทีเรียขั้นต้นโดยวิธี agar cross streak พบแอคติโนมัยซีตที่สามารถยับยั้งการเจริญของ Bacillus cereus TISTR 687,
Escherichia coli TISTR 887, Staphylococcus aureus TISTR 517 และ Salmonella sp. ได้จํานวน 30 ไอโซเลต จากนั้น
ศึกษาประสิทธิภาพการสร้างสารปฏิชีวนะยับยั้งแบคทีเรียทดสอบโดยวิธี agar well diffusion พบว่ามีแอคติโนมัยซีต 9 ไอโซเลต
ที่สามารถผลิตสารยับยั้งแบคทีเรียทดสอบได้ โดยสามารถยับยั้ง S. aureus, Salmonella sp., E. coli และ B. cereus จํานวน 7,
5, 4 และ 2 ไอโซเลต ตามลําดับ ลักษณะสัณฐานของแอคติโนมัยซีตที่สามารถผลิตสารปฏิชีวนะ พบว่าสปอร์มีรูปร่างกลม ต่อกัน
เป็นสายยาวคล้ายลูกโซ่
คําสําคัญ: แอคติโนมัยซีต สารปฏิชีวนะ ดินมาร์ล

Abstract

The aim of the present study was to isolate antibiotic producing actinomycetes from marl soils collected
from Lopburi province. Sixty-tree actinomycetes isolates were isolated by using sodium caseinate agar. All 63
actinomycetes isolates were tested for their antibiotic production by cross streak method against 5 test organisms,
included Bacillus cereus TISTR 687, Escherichia coli TISTR 887, Staphylococcus aureus TISTR 517 and Salmonella
sp. The results showed that 30 actinomycetes isolates were able to inhibition the growth of all test organisms and
their were determined antibiotic activity by using diffusion method. The result found that 9 actinomycetes isolates
exhibited antibiotic activity against all 5 tested bacteria. The numbers of isolates produced antimicrobial activity
against S. aureus, Salmonella sp., E. coli and B. cereus were 7, 5, 4 and 2 isolates respectively. The 9 antibiotic
producing actinomycetes isolates had long spore chains.
Keywords: Actinomycetes, Antibiotic, Marl soil
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ความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของพืชสมุนไพรในป่าเขาซับแกงไก่
โดยเทคนิคพันธุศาสตร์โมเลกุล
Genetic Relationship of Herb in Medicinal Herb in Sup Kaeng Kai,
Lopburi Province Using Molecular Technique
ปาริสัชชา แสงสุวรรณ ขจัด พวงบานชื่น วรุฒม์ รี้หอมลออ และ นันทนา แจ้งสุวรรณ์
สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาราชภัฎเทพสตรี

บทคัดย่อ

พืชสมุนไพรในป่าซับแกงไก่ที่นํามาศึกษา ความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมมีทั้งหมด 31 ตัวอย่าง สามารถ
แยกเป็นกลุ่มรักษา มะเร็ง และเป็นยาบํารุง มีลักษณะเป็นไม้ยืนต้น ไม้พุ่ม ไม้เถา และไม้ล้มลุก ในการศึกษา
ความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของพืชสมุนไพรทั้งหมด 31 ตัวอย่างที่ต่างชนิดกัน โดยใช้ลําดับเบสไอทีเอส และ
วิเคราะห์ผลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ พบว่าสามารถสร้างเส้นสายวิวัฒนาการและจําแนกพืชสมุนไพร
ตัวอย่างออกได้ 2 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 มีตัวอย่างเดียว ได้แก่กําลังหนุมานซึ่งเป็นพืชสมุนไพรที่จัดอยู่ ในกลุ่มที่มี
สรรพคุณ เป็นยาบํารุงกําลัง ในขณะที่พืชสมุนไพรกลุ่มที่ 2 ที่เหลืออีก 30 ตัวอย่างจะเป็นกลุ่มที่รักษาโรค
เกี่ยวกับมะเร็งพบว่าค่า Bootstrap ใน Phylogenetic tree มีความเชื่อมั่นได้ถึงร้อยละ 60 ที่ตัวอย่างในกลุ่ม
ที่ 2 อยู่ในกลุ่มเดียวกัน
คําสําคัญ : พืชสมุนไพร ความสัมพันธ์ทางพันธุกรรม ลําดับเบสไอทีเอส ป่าซับแกงไก่

Abstract

The research aims to study the genetic relationship of 31 medicinal herb in the travel
route Sup Kaeng Kai forest, Lopburi provience. The ITS sequence of 31 samples could be
constructed a phylogenetic tree using freeware software programs. The result of this study
could be classified into two groups. The first group was Dracaena conferta Ridl. which was
outgroup and had nourishment property. The second group included 30 further samples of
anticancer herb. The bootstrap of all the second group was 60%.
Keywords: Medicinal herb, Genetic relationship, ITS sequence, Sup Kaeng Kai forest
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ศึกษาโครงสร้างและปริมาณของไฮดรอกซีอะปาไทต์ที่เตรียมจากดินสอพอง
Structural Study and Quantitative Analysis of Hydroxyapatite from Marl
วัลย์ลิกา สุขสําราญ
Wallika Suksomran
สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
E-mail: wallika.s@gmail.com โทร. 08-0272-0933

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการเตรียมไฮดรอกซีอะปาไทต์และลักษณะเพาะของไฮดรอกซีอะปาไทต์ที่
เตรียมได้จากดินสอพอง โดยผลค่าความเป็นกรด-ด่างถูกนํามาศึกษาผลกระทบที่มีต่อโครงสร้างและปริมาณของไฮดรอก
ซีอะปาไทต์ที่เตรียมจากดินสอพอง โดยใช้ดินสอพองและสารละลายแอมโมเนียมไดไฮโดรเจนฟอสเฟตเป็นสารตั้งต้นใน
การทําปฏิกิริยา สภาวะของปฏิกิริยาทําโดยการผสมสารตั้งต้นที่ความดันบรรยากาศโดยมีค่าความเป็นกรด-ด่าง 8 8.5
และ 9 สารตัวอย่างที่เตรียมได้ถูกนําไปหาลักษณะเฉพาะด้วยเทคนิคเอ็กเรย์ดิฟเฟรคชัน กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบ
ส่องกราดและกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด-เอนเนอร์ยีดิสเปอร์ซีพ จากผลการวิเคราะห์พบว่าลักษณะของ
พื้นผิวของสารตัวอย่างมีลักษณะเป็นโพรง และพบว่าสารตัวอย่างทุกตัวมีโครงสร้างที่ขาดแคลเซียม โดยอัตราส่วนระหว่าง
อะตอมของ Ca/P มีค่าอยู่ระหว่าง 1.49-1.55 ซึ่งค่าอัตราส่วนระหว่างอะตอมของ Ca/P ของไฮดรอกซีอะปาไทต์จะอยู่ที่
1.67 จากสเปกตรัมของเอ็กเรย์ดิฟเฟรคชันพบว่า สารตัวอย่างที่เตรียมโดยใช้ pH = 9 มีตําแหน่งใกล้เคียงกับไฮดรอกซีอะ
ปาไทต์บริสุทธิ์
คําสําคัญ : ไฮดรอกซีอะปาไทต์และดินสอพอง

Abstract
The aims of this study were to prepare and characterize hydroxyapatite from marl. The effect
of pH conditions during the hydroxyapatite synthesis on the structure and quantitative analysis from
marl was studied. Marl and ammonium dihydrogenphosphate solution were the starting materials. The
reaction conditions which were mixed the substance and reagent at ambient pressure and 50°C at
initial pH’s 8 8.5 and 9. The samples were characterized by X-ray diffraction (XRD), scanning electron
microscopy (SEM) and energy-dispersive X-ray spectroscopy: EDS. The results showed that the samples
have a porous structure. All samples were found to be calcium deficient, with a Ca/P ratio of
approximately 1.49-1.55, stoichiometries hydroxyapatite had a Ca/P ration of 1.67. The XRD spectra
obtained from the samples which prepared at pH = 9 were similar to the pure hydroxyapatite.
Keywords: Hydroxyapatite and Marl
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ประสิทธิภาพการสื่อสารของผู้นําท้องถิ่นกับการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
กรณีศึกษา โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว (ความรักจากครอบครัว มอบให้แด่เด็กๆ)
ครั้งที่ 4 ชุมชนบ้านน้ํารัก เทศบาลตําบลท่าหลวง อําเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี
Communication Efficiency of Local Leader and the Community Strengthening
Case Study the fourth Time of Family Love Foundation (Love from Family
Giving to Children) Ban Nam Rak Community, Tessabal Tambol Thaluang,
Makham District, Chanthaburi Province
กรรณิการ์ โห้ยสิ้น
Kannikar Hoysin

สาขาวิชาเทศศาสตร์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
E-mail : Kannikarnarak@gmail.com Tel : 0890538196

บทคัดย่อ

ผลการวิจัยพบว่า ด้านคุณภาพของสื่อหรือคุณภาพของผู้ส่งสาร ส่วนใหญ่ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากผู้นําท้องถิ่น
โดยการสื่อสารระหว่างบุคคล รองลงมาคือความพอใจการสื่อสารภายในเขตชุมชนยังค่อนข้างน้อยและต้องการให้มีการปรับปรุง
แก้ไขผู้นําท้องถิ่นยังขาดการเตรียมตัวก่อนการนําเสนอข้อมูล และการเพิ่มช่องทางการนําเสนอข่าวสารที่ช่วยให้ประชาชนได้รับ
ข่าวสารได้ทั่วถึง ด้านทัศนคติต่อการรับข้อมูลข่าวสาร พบว่า ชุมชนให้ความสนใจต่อการเปิดรับข่าวสารอย่างมาก ส่วนแนวทาง
พัฒนาประสิทธิภาพการสื่อสาร พบว่า ผู้นําท้องถิ่นควรมีวิธีการสื่อสารโดยกําหนดสาระสําคัญจากโครงการให้ชัดเจนก่อนจะมี การ
สื่อสารมายังชุมชน และควรมีการใช้ภาษาพูดที่ไม่เป็นทางการ เพื่อสร้างความเข้าใจต่อเนื้อหาข่าวสารของโครงการได้อย่างรวดเร็ว
และนําไปสู่การปฏิบัติที่ถูกต้องร่วมกันของสมาชิกชุมชน
คําสําคัญ : ประสิทธิภาพ การสื่อสาร ผู้นําท้องถิ่น สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

Abstract

The findings indicated that for the quality of media or of messenger, most of population received
information from local leaders by direct communication and the satisfactory of communication within community
were rarely and they wanted to improve but preparation was less before presentation. They also wanted to
increase presentation channel in order to receive information thoroughly. For attitude in receiving information, it’s
found that community took greatly interest on information exposure. And for effective development guideline of
communication, it’s found that local leaders should specify obvious main point for communication before
communicate to community and used informal colloquialism to create sudden understanding on information of
foundation that could help community members practicing correctly.
Keywords: Efficiency, Communication, Local leaders, Community strengthening
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ความคิดเห็นของบุคลากรต่อการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ประจําปีการศึกษา 2556
Staff’ Opinion towards Quality Assurance Management
of Rambhai Barni Rajabhat University in 2013
กรรณิกา สุขสมัย
Kannika suksamai

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
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บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรต่อการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ประจําปีการศึกษา 2556 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ที่รับผิดชอบงานประกัน
คุณภาพของหน่วยงาน จํานวน 136 คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ สอบถามการดําเนินการด้าน
การประกันคุณภาพใน 4 องค์ประกอบ ได้แก่ ด้านผู้บริหาร ด้านการสนับสนุน ด้านกระบวน (PDCA) และด้านการมีส่วนร่วม สถิติที่ใช้
ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่าบุคลากรมีความคิดเห็นต่อการ
ดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยโดยรวม ในระดับมาก ( X = 3.63) โดยมีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นเรียงตาม
อันดับ ได้แก่ ด้านผู้บริหาร ( X = 3.78) ด้านการมีส่วนร่วม ( X = 3.70) ด้านกระบวนการ (PDCA) ( X = 3.64) และด้านการสนับสนุน
( X = 3.44)
คําสําคัญ : การดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพ ความคิดเห็น มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี

Abstract

The purpose of the research was to study the staff’ opinion towards the quality assurance management
of Rambhai Barni Rajabhat University in 2013. The sample consisted of 136 Instructors and officials who were in
change of the quality assurance management of university in 2013. The instrument was a 5 rating scale
questionairs. The statistics used were percentage, mean and standard deviation. The results were found that the
stuff’ opinion towards the quality assurance management was at a height level ( X = 3.63), the aspects they rated
for the management were the executives ( X = 3.78), the participation of the whole staff ( X = 3.70), the PDCA
process ( X = 3.64) and the university supporting respectively ( X = 3.44).
Keywords: Quality assurance management, The opinion, Rambhai Barni Rajabhat University
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การศึกษาคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
และอัตลักษณ์บัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ปีการศึกษา 2554
A Study on Rambhai Barni Rajabhat University Graduates’ Quality and
Identity According to Higher Education Qualifications Framework in 2011
ชุติมา พิมลภาพ
Chutima pimolpap

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
E-mail : tang_vijai@hotmail.com , 039-471056

บทคัดย่อ

ในการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา และอัตลักษณ์
บัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ตามความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิต กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ หัวหน้าหน่วยงาน
นายจ้าง หรือผู้บังคับบัญชา ทั้งหน่วยงานราชการและเอกชนที่บัณฑิตสําเร็จการศึกษาประจําปีการศึกษา 2554 ปฏิบัติงานร่วมด้วย
จํานวน 701 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถามแบบประมาณค่า 5 ระดับ จํานวน 40 ข้อ สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ (%) ค่าเฉลี่ย ( X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ผลการวิจัย พบว่า ผู้ใช้บัณฑิตมีความ
คิดเห็นต่อบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และเทคโนโลยี
สารสนเทศ ทั้งในภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก เว้นแต่ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ผู้ใช้บัณฑิตเห็นว่าบัณฑิตระดับปริญญาโทมี
ความซื่อสัตย์/สุจริต และมีความเชื่อมั่นในตนเอง กล้าคิด กล้าแสดงออกอยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนด้านอัตลักษณ์ผู้ใช้บัณฑิตมีความ
คิดเห็นต่อการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ในด้านความสามารถในการวิเคราะห์ สังเคราะห์เชิง
เหตุผล ความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหา แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ และความสามารถในการคิด วางแผน และตัดสินใจ ทั้งใน
ภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก
คําสําคัญ : คุณภาพของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และอัตลักษณ์

Abstract

The purposes of the research were to study the quality and identity of Rambhai barni Rajabhat
University graduates in 2011 according to the higher education qualification framework towards the employer’
opinion. The sample consisted of 701 employers. The instrument was a 5 rating scale with 40 items. The
statistics used were percentage, mean and standard deviation The results were found that the employers were
satisfied with the graduates in both bachelor and master degree levels at a high level in morality knowledge,
interpersonally and responsibility, whereas the master degree graduates were rated at the highest level in
honesty, self-confidence and creativity. The graduates’ identity was found that the graduates were able to
analyze, salve problems, plan and make decision effectively at a high level.
Keyword: Quality and identity according to higher education qualifications
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ผลสัมฤทธิ์ของการอ่านภาษาอังกฤษที่มีโครงสร้างบทอ่านเชิงความเรียง โดยการสร้างแผนภาพ
ลําดับความคิดในการวิเคราะห์โครงสร้างบทอ่าน
Reading Comprehension Achievement through Expository Text by Semantic
Mapping Techniques to Analyze English Text Structures
เกศินี กูลพฤกษี
Kesinee Koolpluksee

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
E-mail : kesinee.k@hotmail.co.th โทรศัพท์ : 081-7822961

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาความสามารถในการวิเคราะห์โครงสร้างบทอ่านเชิงความเรียงและเพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์
ของการอ่านภาษาอังกฤษโดยการสร้างแผนภาพลําดับความคิดในการวิเคราะห์โครงสร้างบทอ่าน กลุ่มประชากรคือนักศึกษาชั้นปีที่ 2
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จํานวน 52 คน ที่เรียนรายวิชา
2022202 : การเชื่อมโยงองค์ประกอบในการอ่าน ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2555 การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง มีรูปแบบ
การวิจัยเป็นการทดลองกลุ่มเดียว ดําเนินการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน (One group pretest - posttest design) เครื่องมือที่ใช้
ในการวิจัยประกอบด้วย 1) แผนการสอนอ่านโดยการสร้างแผนภาพลําดับความคิด 4 แผน 2) แบบทดสอบวัดความสามารถในการ
วิเคราะห์โครงสร้างบทอ่านเชิงความเรียง 1 ฉบับ แบบปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก จํานวน 40 ข้อ ประกอบด้วยบทอ่าน 4 ประเภท ได้แก่
ประเภทแจกแจงรายละเอียด ประเภทเรียงเหตุการณ์ตามเวลา ประเภทแสดงเหตุและผล และประเภทแสดงการเปรียบเทียบ 3)
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ของการอ่านภาษาอังกฤษแบบปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก จํานวน 60 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่า
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และใช้ค่า t-test (Dependent Samples) ในการทดสอบสมมุติฐาน ผลการวิจัยพบว่า
ความสามารถในการวิเคราะห์โครงสร้างบทอ่านเชิงความเรียงก่อนเรียน และหลังเรียนของนักศึกษาแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 และผลสัมฤทธิ์ของการอ่านภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 เมื่อพิจารณาโดยรวมทุกประเภทของบทอ่านและ
จําแนกแต่ละประเภท
คําสําคัญ : บทอ่านเชิงความเรียง โครงสร้างบทอ่าน แผนภาพลําดับความคิด

Abstract

The aims of this research were to study the ability to analyze expository text structures and to study the
english reading comprehension achievement of second – year business english major students under the Faculty
of Humanities and Social Sciences, Rambhai Barni Rajabhat University. The study was conducted with 52 students
taking English 2022202: A discourse approach in reading, a course offered in the first semester of the academic year
2012. One group pretest-posttest design of experimental research was employed in this study. The research
instruments for this study were (1) four semantic mapping activity lesson plans, (2) the 40-item test used to
measure the students’ability to analyze the 4 different text structures; listing, time order, cause-effect and
comparison and (3) the 60 - item test reading comprehension test. The t-test was used to analyze the data in order
to measure the students’ ability in text structure analysis before and after using semantic mapping techniques. The
percentage, mean and standard deviation scores were used to measure the students’ English reading
comprehension achievement. The results revealed that the students’ ability in text structure analysis between the
pretest and the posttest was significantly differently at the .05 level. Not only the students’ overall English reading
comprehension achievement but also their achievement in each text structure reached the 70% criterion.
Keywords: Expository text, Text structure, Semantic mapping
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ภูมิปัญญาพืน้ บ้านกับการรักษาผู้ป่วยโดยใช้สมุนไพร กรณีศึกษานายวินัย บุญมี
บ้านทะเลน้อย ตําบลทางเกวียน อําเภอแกลง จังหวัดระยอง
Indigenous Knowledge on Herbal Medical Treatment of Patients
Case Study of Mr.Winai Boonme Ban Thalaenoi Thangkeawn District
Amphor Klaeng in Rayong
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บทคัดย่อ

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ใช้แบบสัมภาษณ์ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ การสังเกตแบบมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วมผลการศึกษา พบว่า 1)
องค์ประกอบของการบําบัดรักษาผู้ป่วยโดยใช้สมุนไพรประกอบด้วย หมอพื้นบ้าน เวทมนต์คาถา ผู้ป่วย สถานที่ เวลา และวัตถุสิ่งของ กลุ่มผู้ป่วยที่มารับการ
รักษาโดยมากจะเลือกมารับการบําบัดรักษากับหมอพื้นบ้านโดยตรง มีส่วนน้อยที่เคยไปรับบริการจากแผนแพทย์ปัจจุบันเมื่อไม่หายจึงใช้วิธีการบําบัดรักษากับ
หมอพื้นบ้าน วิธีการบําบัดของหมอพื้นบ้านจะใช้สมุนไพรและเวทมนตร์คาถา ขั้นตอนการบําบัดรักษาหมอพื้นบ้านจะเตรียมสมุนไพร และวัตถุสิ่งของเครื่อง
บูชาครูบาอาจารย์ด้วยตนเอง มีการสังเกตและวินิจฉัยอาการบริเวณที่ผู้ป่วยเป็นโรค สอบถามอาการเจ็บป่วยจากผู้ป่วย ขั้นตอนการบําบัดรักษาจะใช้สมุนไพร
ที่ได้จากพืชโดยวิธีการนํามาตํา และพ่นเป่าบริเวณที่ผู้ป่วยเป็นโรคใช้ระยะเวลา 3 วัน ในระหว่างที่ผู้ป่วยทําการรักษาหมอพื้นบ้านจะให้งดอาหารที่แสลงต่อโรค
เมื่อหายจากโรคแล้วทําพิธีส่งครู 2) ความเชื่อเกี่ยวกับใช้สมุนไพรบําบัดรักษาความเจ็บป่วยพบว่า ทั้งหมอพื้นบ้านและผู้ป่วยมีความเชื่อว่าความเจ็บป่วยมี
สาเหตุมาจากธรรมชาติ เกิดจากร่างกายขาดความสมดุลของธาตุทั้ง 4 คือ ดิน น้ํา ลม และไฟ ส่วนความเจ็บป่วยที่มีสาเหตุมาจากสิ่งเหนือธรรมชาติ หรือ
วิญญาณกระทํานั้นหมอพื้นบ้านและผู้ป่วยเชื่อว่ามีส่วนแต่น้อย 3) ปัจจัยที่ทําให้ผู้ป่วยตัดสินใจเลือกมารับการบําบัดรักษาพบว่า ปัจจัยด้านสังคมส่งผลต่อการ
ตัดสินใจของผู้ป่วยเป็นอย่างมาก กล่าวคือ ประสบการณ์ในอดีตที่สั่งสมมาจากครอบครัวที่เคยรับการบําบัดรักษากับหมอพื้นบ้านจนกลายเป็นวัฒนธรรมความ
เชื่อของชาวบ้าน และจะใช้วิธีการบอกต่อๆ กันให้กับสมาชิกในครอบครัว สมาชิกในหมู่บ้าน และในตําบลใกล้เคียงทราบซึ่งเปรียบเสมือนเป็นเครือข่ายที่เป็น
โครงสร้างสําคัญซึ่งให้ความรู้ทางด้านสุขภาพกับครอบครัวและเครือญาติ
คําสําคัญ : ภูมิปัญญาพื้นบ้าน สมุนไพร

Abstract

The findings were as follows: 1) the traditional healer, magical spellings and prayers, patients, places, time and objects were
involved in the herbal medical treatment. The majority of the patients decided to be treated by the traditional healer when they were
sick. Only a few patients came to the traditional healer after their diseases could not be medically treated by the modern physicians.
During the curing steps, the traditional healer used herbs, magical spellings and prayers. The traditional healer prepared herbs and
objects for worshipping the teachers by himself. The traditional healer had the following sickness curing processes: stage of observing
the patients, stage of checking up the patients and stage of asking the patients. The herbs were grounded and blown out to the specific
infected area on the patient’s body. The curing stage took three days. The patients were not allowed to have particular kinds of food.
When the patients recovered from their illnesses, they were supposed to pay for worshipping the traditional healer. 2) The study also
indicated the following findings about the beliefs of herbal usage : both of the traditional healer and patients believed that illnesses
were caused by the patients’ imbalanced four elements-earth, water, wind and fire. Only a few of the traditional healers and patients
believed that sickness was caused by supernatural and spiritual factors. 3) The study of why the patients came to the traditional healer
was related to social factors. The patients were informed about the traditional healer from their family members and village members.
This was viewed as social networking within the community. This relation was important for providing the knowledge of health care
among families and relatives.
Keywords: Indigenous knowledge, Herbal

437

การประชุมสัมมนาทางวิชาการ มทร.ตะวันออก มรภ.กลุ่มศรีอยุธยา และราชนครินทร์วิชาการและวิจัย

วันที่ 14-16 พฤษภาคม 2557

การพัฒนาทักษะภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยวสําหรับการเตรียมความพร้อม
สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
Development of Chinese Skills for Tourism and Preparation
for Asian Economy Community (AEC)
สุธนิ ี วงศ์วัฒนานุกลุ
Sutinee Wongwattananukul

สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
E-mail: suchi_45@hotmail.com Mobile: 082-9991116

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยวสําหรับการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (AEC) และศึกษาความพึงพอใจในการพัฒนาทักษะภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยวสําหรับการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (AEC) กลุ่มตัวอย่างการวิจัยคือ ผู้ที่มีพื้นฐานภาษาจีนในระดับกลางจํานวนอย่างน้อย35 คน แบบแผนในการ
ทดลองครั้งนี้เป็นการทดลองซึ่งมีการทดสอบก่อนเรียนและหลังการเข้ารับการพัฒนาทักษะ การเก็บข้อมูลทําโดยการเก็บคะแนน
ก่อนและหลังการเข้ารับการพัฒนาทักษะจากการทดสอบทักษะการฟังและการพูด การเก็บคะแนนการพูดหลังการพัฒนาทักษะ
การพูดในแต่ละหัวข้อ มีการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้ารับการพัฒนาทักษะ การวัดความแตกต่างระหว่างคะแนนก่อนเรียน
และหลังการเข้ารับการพัฒนาทักษะ การเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพเพื่อเป็นการตรวจสอบสามเส้า (triangulation of data) กระทํา
โดยการสัมภาษณ์ผู้เข้ารับการพัฒนาทักษะเป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม และการประเมินความพึงพอใจในการพัฒนาทักษะภาษาจีน
เพื่อการท่องเที่ยวสําหรับการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ผลการเปรียบเทียบระหว่างคะแนนก่อนเรียน
และหลังการเข้ารับการพัฒนาทักษะ มีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 การประเมินความพึงพอใจของผู้เข้ารับ
การพัฒนาทักษะจากมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับพบว่าผู้เข้ารับการพัฒนาทักษะพึงพอใจต่อการพัฒนาทักษะภาษาจีนเพื่อการ
ท่องเที่ยวสําหรับการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในระดับสูง โดยสรุปการวิจัย พบว่า ข้อมูลในเชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพมีความสอดคล้องกัน
คําสําคัญ : การพัฒนาทักษะ ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว การเตรียมความพร้อม ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

Abstract

This research study aimed at development of Chinese skills for tourism and preparation for Asian
Economy Community (AEC) and studying trainees’ satisfaction towards the training project. The participants in
the study were 35 trainees who have Chinese background knowledge at intermediate level. The preexperimental single group pretest and posttest research design was utilized to determine the trainees’
learning achievement. The data were collected by means of testing the trainees’ speaking and listening skills
before and after the training project, testing the trainees’ speaking skill for each topic after the project, and
evaluating the trainees’ satisfaction towards the project. To triangulate the data, qualitative data were
collected from analysis of group and individual interviews and the attitudes of the raters towards the
development of Chinese skills for tourism and preparation for Asian Economy Community. And the trainees’
satisfaction from the five point Likert scale towards the training project was rated at a high level. In sum, the
quantitative and qualitative research findings were found consistent.
Keywords: Skill development, Chinese langue for tourism, Preparation, ASEAN economic community (AEC)
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การศึกษาพฤติกรรมการใช้งานเฟซบุ๊กของนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
A Study on Behavior to Use Facebook for Computer Education’s
Students Faculty of Education, Rajabhat Rajanagarindra University
ณัฐที ปิ่นทอง
Nattee Pinthong

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
E-mail: nattee@ieee.org โทร. 0800616000

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้งานเฟซบุ๊กของนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุ
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ซึ่งผู้วิจัยได้กําหนดกลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ชั้นปีที่ 4
จํ า นวน 2 กลุ่ ม คื อ กลุ่ ม 5300312601 และกลุ่ ม 5300312602 ทั้ ง เพศชายและเพศหญิ ง จํ า นวนรวม 55 คน ทํ า การแจก
แบบสอบถามแล้ววิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม SPSS สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการศึกษาพบว่า พฤติกรรมการใช้งานเฟซบุ๊กของนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ชั้นปีที่ 4 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏราชนครินทร์ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี มีความถี่ในการใช้งานเฟซบุ๊กบ่อยครั้ง มีระยะเวลาในการ
เข้าใช้งานเฟซบุ๊กในแต่ละครั้งใช้มีเวลานานมาก โดยช่วงเวลาที่เข้าใช้งานเฟซบุ๊กมากที่สุดคือช่วงเวลาค่ํา สถานที่เข้าใช้งานเฟซบุ๊ก
คือที่บ้านหรือที่หอพัก ซึ่งหากพิจารณารายข้อจะพบว่า ประเด็นที่มีการใช้งานเฟซบุ๊กมากที่สุด คือนักศึกษาใช้งานเฟซบุ๊กเพื่อเป็น
แหล่งให้ความบันเทิง ถัดมาคือเฟซบุ๊กช่วยเพิ่มความสะดวกในการติดต่อสื่อสารระหว่างกลุ่มเพื่อน และเฟซบุ๊กเป็นแหล่งในการ
กระจายข่าวสารข้อมูล ในขณะที่การใช้งานเฟซบุ๊กเพื่อเป็นแหล่งทํารายได้ออนไลน์เป็นประเด็นที่นักศึกษาให้ความสําคัญน้อยที่สุด
คําสําคัญ : การใช้งานเฟซบุ๊กของนักศึกษา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

Abstract

This research aimed to study on behavior to use Facebook for computer education’s students,
faculty of education, Rajabhat Rajanagarindra University. The researcher has defined samples of student from
years 4th for 2 groups, group 5300312601 and group 5300312602, both male and female all of 55 persons.
The data were gathered through questionnaires by percentage, mean and standard deviation that were
applied as the statistical analysis tools. The results showed that the study of behavior to use Facebook at
computer education’s students, faculty of education, Rajabhat Rajanagarindra university. The most are
female, the GPA is satisfactory, the frequency of its use Facebook frequently and duration of access Facebook
each time a very long period each day, by the time that Facebook was the most active during in the evening,
the place to use Facebook at home or dormitory. Considering the item was found. The most active were
more students use Facebook as a source of entertainment, followed by Facebook with increased ease of
communication, and Facebook to spread news and information sources. While the use of Facebook as a
source of making money online, student issues are a last priority.
Keywords: Behavior of computer education’s student, Facebook, Rajabhat Rajanagarindra University
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ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ในทรรศนะของประชาชนจังหวัดปทุมธานี ปี พ.ศ.2552
The Image of Valaya Alongkorn Rajabhat University
on the Points of View of Phatumtani people, 2009
อัจฉราวรรณ สุขเกิด

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
E-mail : joyly_vru@hotmail.com โทร 081-9386818

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารวบรวมข้อมูลความคิดเห็น ทัศนคติของประชาชนในจังหวัดปทุมธานีที่มีต่อ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประชากรที่ศึกษาในครั้งนี้ประชาชนในจังหวัดปทุมธานี โดยการสุ่ม
ตัวอย่างแบบชั้นภูมิ ได้จํานวนตัวอย่าง 400 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม ค่าสถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าไคสแควร์ ผลการศึกษาพบว่า ประชาชนในจังหวัด
ปทุมธานีมีทรรศนะต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้า นพบว่า ด้า น
หลักสูตรที่เปิดสอน และด้านอาจารย์ผู้สอนมีค่าคะแนนเฉลี่ยมากกว่าด้านอื่น ๆ จะมีเพียงด้านการประชาสัมพันธ์ที่ได้ค่าคะแนน
เฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง และเมื่อแยกเป็นรายข้อย่อยจะพบว่าในเรื่องของการส่งเสริมให้อาจารย์และนักศึกษาเข้าไปมีส่วน
ร่วมกับกิจกรรมท้องถิ่น และการเผยแพร่ข่าวสาร การจัดนิทรรศการแสดงความก้าวหน้าทางวิชาการของนักศึกษาในสาขาต่างๆ
มีค่าคะแนนน้อยที่สุด
คําสําคัญ : ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์

Abstract

The purpose of this research was to study the images of Valaya Alongkorn Rajabhat University on
the points of view of Phatumtani people. This was surveys study and the subjects used were 400 persons
from Patumtani Province. The data were collected by questionnaires and analyze data was percentile,
rating scale, standardized deviation and chi-square. The results found that The Image of Valaya Alongkorn
Rajabhat University on the points of view of Phatumtani people was at good level. When separated
consideration found that the curriculum and the knowledgeable lectures were higher than other
dimensions. It was only the public relation concerning of public activities, publication in the community,
the student’s exhibition were moderated.
Keyword: Image of University, Valaya Alongkorn Rajabhat University
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บทบาทที่เป็นจริงและความคาดหวังของนักศึกษาที่มีต่ออาจารย์ที่ปรึกษา
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปี 2552
Student Advisors’ Actual and Expected Role Performance as Viewed
by Faculty of Management Science Valaya Alongkorn Rajabhat University, 2009
อภิชาติ การะเวก

สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
E-mail : vunna2513@hotmail.com โทร 086-5673111

บทคัดย่อ

การศึก ษาครั้ง นี้มีวัต ถุป ระสงค์เ พื่อ ศึก ษารวบรวมข้อ มูล ความคิด เห็น ความคาดหวัง ของนัก ศึก ษาที่เ กี่ย วกับ การ
ปฏิบัติต ามบทบาทของอาจารย์ที่ป รึก ษา คณะวิท ยาการจัด การ มหาวิท ยาลัย ราชภัฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูป ถัมภ์
ประชากรที่ศึกษาในครั้งนี้คือนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ โดยการสุ่มตัวอย่างตามสะดวกจํานวน 400 คน เครื่องมือที่ใช้ใน
การเก็บ รวบรวมข้อ มูล เป็น แบบสอบถาม ค่า สถิติที่ใ ช้ใ นการวิเ คราะห์ข้อ มูล ได้แ ก่ ความถี่ ร้อ ยละ ค่า เฉลี่ย ส่ว นเบี่ย งเบน
มาตรฐาน และสถิติทดสอบ T-test ผลการศึกษาพบว่า นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
มีความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานของอาจารย์ที่ปรึกษาในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายได้พบว่านักศึกษา
มีค วามคิด เห็น ต่อการปฏิบัติง านในระดับ ปานกลางในทุก ๆ ด้า น โดย ด้า นการให้ค วามช่ว ยเหลือนัก ศึก ษา และการพัฒ นา
นัก ศึก ษามีค่า คะแนนเฉลี่ย ค่อนข้า งน้อย และเมื่อ แยกนัก ศึก ษาออกเป็น ภาคปกติแ ละภาคพิเศษ แล้ว พบว่า นัก ศึก ษาภาค
พิเศษมีค่าคะแนนน้อยกว่านักศึกษาภาคปกติในทุกๆ ด้าน
คําสําคัญ : บทบาทอาจารย์ที่ปรึกษา บทบาทที่เป็นจริง ความคาดหวังของนักศึกษา

Abstract

The purpose of this research study student advisor’s actual and expected role performance as
viewed by Management faculty students at Valaya Alongkorn Rajabhat University. The sample was study
comprised 400 students from first-fourth year. The data were collected by questionnaires and analyze data
was percentile, rating scale, standardized deviation and t-test. The results found that overall picture of
management science’s student perception as it were those advisors performances were moderated level.
When considered each aspect found that the role in helping student and student development were less
than others. Furthermore, the separation by program found that student’s special program perception as it
was that advisor’s role less than the regular program.
Keyword: Advisor action, Actual action, Student expected
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Satisfaction with Academic Services of Faculty of Management Science
of Valaya Alongkorn Rajabhat University under the Royal Patronage in 2010
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บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการวิชาการคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้รับบริการในการให้บริการงานวิชาการ โดย
จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลและตามประเภทโครงการบริการวิชาการ และโดยกลุ่มตัวอย่างคือผู้รับบริการทางวิชาการ ประชาชน
ผู้รับบริการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ และหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เข้ารับบริการทางวิชาการ จํานวน 574 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เป็นแบบสอบถาม ผลการวิจัย พบว่า ผู้รับบริการทางวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ โดยภาพรวมพบว่า มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก จากการเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้รับบริการทางวิชาการ
โดยจําแนกตามตัวแปรเพศ อายุ สถานภาพ อายุงาน ระดับการศึกษา และระดับรายได้ พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ
และความพึงพอใจของผู้รบั บริการจําแนกตามประเภทโครงการที่เข้ารับบริการทุกโครงการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
คําสําคัญ: ความพึงพอใจ บริการทางวิชาการ

Abstract

The purpose of this paper was to investigate the satisfaction with academic services of Faculty of
Management Science, and to examine the relationship between the demographic factors and the
satisfaction with academic services. The sample size consists of 574 people of academic services. The
instrument used in this study was a questionnaire. The findings were as: The satisfaction with academic
services of faculty of management science was found at the high level. Gender, age, marital status, working
experience, education level and income level were significantly related to satisfaction with academic
services. The level of satisfaction with the academic services in each project was high.
Keywords: Satisfaction, Academic services
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Application of the Sufficiency Economy Philosophy for Living of
Academic Services of the Faculty of Management Science of Valaya
Alongkorn Rajabhat University under the Royal Patronage in 2012
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บทคัดย่อ

การวิจัย ครั้ง นี้ มีวัต ถุป ระสงค์เ พื่อ ศึก ษาการนํา เศรษฐกิจ พอเพีย งไปประยุก ต์ใ ช้ใ นชีวิต ประจํา วัน ของผู้รับ บริก าร
ทางวิช าการของคณะวิท ยาการจัด การ มหาวิท ยาลัย ราชภัฏ วไลยอลงกรณ์ โดยกลุ่ม ตัว อย่า งคือ ผู้รับ บริก ารทางวิช าการ
ประชาชนผู้รับ บริก าร เจ้า หน้า ที่ข องรัฐ และหน่ว ยงานภาครัฐ และเอกชนที่เ ข้า ร่ว มอบรมโครงการอบรมและศึก ษาดูง าน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จํานวน 120 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม ผลการวิจัย พบว่า ผู้เข้า
รับ บริก ารทางวิชาการโครงการอบรมและศึก ษาดูง านโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดํา ริ โดยภาพรวมมีก ารรับ รู้เกี่ยวกับ
หลัก ปรัช ญาเศรษฐกิจ พอเพียงอยู่ใ นระดับ มากที่สุด ผู้เ ข้า รับ บริก ารทางวิช าการมีก ารนํา หลัก ปรัช ญาเศรษฐกิจ พอเพียงไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันในระดับปานกลาง โดยกิจกรรมที่นําไปประยุกต์ใช้สูงสุดคือกิจกรรมด้านการประหยัด และจาก
การศึกษาเปรียบเทียบการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของผู้รับบริการทางวิชาการ โดยจําแนกตามปัจจัยส่วน
บุคคล พบว่า เพศหญิงมีกิจกรรมการลดรายจ่ายสูงกว่าเพศชาย ผู้มีรายได้มากมีกิจกรรมการประหยัดมากกว่าผู้มีรายได้น้อย
คําสําคัญ: การประยุกต์ใช้ เศรษฐกิจพอเพียง บริการทางวิชาการ

Abstract

The purpose of this paper was to investigate the application of the sufficiency economy philosophy
for living of academic services of the Faculty of Management Science of Valaya Alongkorn Rajabhat University.
The sample size consisted of 120 people of academic services. The instrument used for this study was a
questionnaire. The findings were as: The knowledge of the academic services of the faculty of management
science about the sufficiency economy philosophy was found to be at the highest level. The application of
the sufficiency economy philosophy for living of academic services of the faculty of Management Science was
found to be at a moderate level, saving is the activity was most applied. Gender and income level were
significantly related to the application of the sufficiency economy philosophy for living of academic services
of the faculty of management science.
Keywords: Application, Sufficiency economy, Academic services
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บทคัดย่อ

ผลปรากฏว่า ผลกระทบของปัญหาอาชญากรรมมีระดับไม่รุนแรง ปัญหายาเสพติดมีผลกระทบในระดับไม่รุนแรง ปัญหา
แรงงานมีระดับผลกระทบไม่รุนแรง ปัญหาโรคเอดส์ไม่มีผลกระทบ ปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่นมีผลกระทบต่อประชาชนแต่ยังไม่ถึงขั้น
รุนแรง ปัญหาการฆ่าตัวตายไม่ได้สร้างความรุนแรงหรือไม่มีผลกระทบต่อประชาชน ปัญหาโสเภณีเช่นเดียวกันไม่ได้สร้างผลกระทบต่อ
ประชาชนในพื้นที่ ปัญหาความมั่นคงของชาติมีผลกระทบต่อประชาชนในระดับรุนแรงต้องเร่งแก้ไข ปัญหาการพนันและอบายมุขมี
ผลกระทบต่อประชาชน ส่วนสาเหตุของปัญหาอาชญากรรม ยาเสพติด แรงงาน โรคเอดส์ ทุจริตคอร์รัปชั่น ความมั่นคงของชาติ การ
พนันและอบายมุข มีสาเหตุมาจาก การไร้กฎเกณฑ์ของบุคคล การไร้ระเบียบของบุคคล การรู้สึกไม่เห็นด้วย การรู้สึกขัดแย้งกับ
กฎเกณฑ์ กฎระเบียบที่มีอยู่และการที่บุคคลพยายามฝ่าฝืนกฎเกณฑ์ กฎระเบียบเหล่านี้ทําให้เกิดปัญหาความมั่นคงของชาติได้ และใน
ส่วนของพฤติกรรมเบี่ยงเบนของบุคคลที่เกิดจากปัจจัยด้านชีวภาพ ด้านจิต ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านค่านิยมและด้านโครงสร้างทางสังคม
ทั้งหมดเป็นต้นต่อของการเกิดปัญหาความมั่นคงทั้งสิ้น รวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงจากสังคมเกษตรมาเป็นสังคมอุตสาหกรรม การอพยพ
เคลื่อนย้ายประชากร การเป็นสังคมเมืองและสังคมอุตสาหกรรมใหม่ ค่านิยมส่วนบุคคลและความก้าวหน้าทางวิทยาการล้วนแต่เป็น
สาเหตุของปัญหาความมั่นคงทั้งสิ้น ยกเว้นปัญหาด้านการฆ่าตัวตายและปัญหาโสเภณี
คําสําคัญ: ความมั่นคงปลอดภัย ปัญหาสังคม

Abstract

The analyzes showed that the effects of the crime were mild, drug problems had an impact on
levels of violence, labor issues had mild consequences, AIDS had no impact Solutions fraud affecting the
public option, but not yet severe. The problem of suicide did not create violence or no impact on the public.
The same sex did not make an impact on people in the area. National security issues affecting people in
severe need early attention. Vices and problem gambling affects people. The causes of crime, drugs, AIDS,
corruption, labor corrupt. National security gambling and vices was caused in the absence of individual rules.
The lawlessness of the individual did not agree with the rules were in conflict with existing regulations and
the person attempting to violate the rules. These regulations had caused problems of national security. And
the deviant behavior of individuals caused by biological, psychosocial and environmental factors. The values
and the social structure and so on, all of the security problems were included the change from agricultural
society to industrial society. Population migration flows Urban and industrial society to a new one. Personal
Values and advances in science were leading causes of stability problems, except the problem of suicide and
prostitution problems.
Keywords : Security, Social problems
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อิทธิพลของศักยภาพผู้นําชุมชนและการใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
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บทคัดย่อ
ผลการวิจัยพบว่า ผู้นําชุมชนมีศักยภาพอยู่ในระดับมาก หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบมีระดับการนําปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไปปฏิบัติ อยู่ในระดับมาก โดยการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้านความพอประมาณไปปฏิบัติสูงสุด หมู่บ้านเศรษฐกิจ
พอเพียงต้นแบบส่วนใหญ่อยู่ในระดับพอมีพอกิน ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ศักยภาพผู้นําชุมชนมีอิทธิพลทางตรงต่อการนํา
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติในหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ คิดเป็นร้อยละ 47 ศักยภาพผู้นําชุมชนไม่อิทธิพลทางตรงต่อ
การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนของหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ แต่ศักยภาพผู้นําชุมชนมีอิทธิพลทางอ้อมโดยผ่านการนําปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติ คิดเป็นร้อยละ 3 การนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติมีอิทธิพลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนของ
หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ คิดเป็นร้อยละ 7 และการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ใน
การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนของหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์อยู่ในเกณฑ์ดี ค่าไค-สแควร์
เท่ากับ 62.904 ที่องศาอิสระ (df) เท่ากับ 47 ค่าความน่าจะเป็น (p-value) เท่ากับ 0.060 ไค-สแควร์สัมพันธ์ (chi-square/df) เท่ากับ
1.338 ค่าดัชนีวัดระดับความสอดคล้อง (GFI) เท่ากับ .969 ดัชนีวัดระดับความสอดคล้องที่ปรับแก้แล้ว (AGFI) เท่ากับ .948 ค่า
เปรียบเทียบสัดส่วนที่ปรับให้ดีขึ้น (CFI) เท่ากับ .992 ดัชนีรากของค่าเฉลี่ยกําลังสองของเศษเหลือ (RMR) เท่ากับ .024 และค่าดัชนี
รากของค่าเฉลี่ยกําลังสองของการประมาณค่าความคลาดเคลื่อน (RMSEA) เท่ากับ .032
คําสําคัญ: ศักยภาพผู้นําชุมชน ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน

Abstract
The result of the study was that the local leaders’ potential was in the high level. The models of
sufficient communities apply the sufficient economic philosophy, particularly the one of moderate way of life, in
practice in the high level. Most of the sufficient communities yield moderate income. The results of the testing
of the hypothesis were that the leaders’ potential affects the applying of the sufficient economy in practice for
47 percent, the leaders’ potential did not directly affect economic development of the models of sufficient
communities, but indirectly affected the economic development with the practice of sufficient economic
philosophy for 3 percent, the applying of the sufficient economic philosophy in practice affected the economic
development of the models of sufficient communities for 7 percent and structural equation model philosophy
of the sufficiency economy in community economic development was consistent with the empirical data.
Goodness of fit measures were found to be: chi-square 62.904 (df = 47, p-value = .060); relative chi-square =
1.338; goodness of fit index (GFI) .969; adjusted goodness of fit index (AGFI) .948; comparative fit index (CFI) .992;
root mean square residual (RMR) .024 and root mean square error of approximation (RMSEA) .032.
Keywords: Potential community leaders, Philosophy of the sufficiency economy, Community economic
development
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บทคัดย่อ

การวิจัยดังกล่าวนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบการดําเนินชีวิตและศึกษาความรู้ทางอินเทอร์เน็ตของผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ต
ที่มีผลต่อลักษณะการใช้งานเว็บไซต์ไทยแชร์ไฟล์ดอทคอม โดยมีกลุ่มตัวอย่างจากการสุ่มตัวอย่างแบบง่ายจํานวน 250 คน และเก็บ
ข้อมูลด้วยแบบสอบถามออนไลน์ บนเว็บไซต์ไทยแชร์ไฟล์ดอทคอม ใช้โปรแกรมการวิเคราะห์ทางสถิติวิเคราะห์ ทั้งข้อมูล 2 แบบคือ การ
วิเคราะห์เชิงพรรณนา สถิติเชิงอนุมาน ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้ รูปแบบการดําเนินชีวิตของผู้ตอบแบบสอบถาม ส่งผลต่อลักษณะการใช้
งานเว็บไซต์ไทยแชร์ไฟล์ดอทคอมในระดับที่แตกต่างภาพรวมอยู่ในระดับปานกลางถึงมาก ระดับความรู้เกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตของผู้ตอบ
แบบสอบถาม พบว่าส่วนใหญ่คือ ระดับความรู้มาก ลักษณะการใช้งานเว็บไซต์ไทยแชร์ไฟล์ดอทคอมของสมาชิกในระดับปานกลางถึง
มาก รูปแบบการดําเนินชีวิต ด้านความสนใจ เป็นปัจจัย ที่ส่งผลต่อลักษณะการใช้งานเว็บไซต์ไทยแชร์ไฟล์ดอทคอม ซึ่งสอดคล้องกับ
สมมุติฐานที่ 1 ที่ตั้งไว้ว่า รูปแบบการดําเนินชีวิตของผู้ใช้งานเว็บไซต์ไทยแชร์ไฟล์ดอทคอมได้แก่ กิจกรรม (Activities) ความสนใจ
(Interests) และความคิดเห็น (Opinions) ส่งผลต่อลักษณะการใช้งานเว็บไซต์ไทยแชร์ไฟล์ดอทคอมอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 ความรู้เกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตน้อยและปานกลาง เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อลักษณะการใช้งานเว็บไซต์ไทยแชร์ไฟล์ดอทคอมซึ่งสอดคล้อง
กับสมมุติฐานที่ 2 ที่ตั้งไว้ว่าความรู้เกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตของผู้ใช้งานเว็บไซต์ไทยแชรไฟล์ดอทคอม ส่งผลต่อลักษณะการใช้งานเว็บไซต์
ไทยแชร์ไฟล์ดอทคอมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
คําสําคัญ: รูปแบบการดําเนินชีวิต ความรู้เกี่ยวกับอินเทอร์เน็ต ลักษณะการใช้งานอินเทอร์เน็ต ไทยแชร์ไฟล์ดอทคอม

Abstract

This research has an objective to study lifestyle and internet knowledge of internet users that affects
thaisharefiles.com website usage. Sample group is 250 people obtained from simple random sampling. And,
information is collected using online questionnaire on thaisharefiles.com website using statistical analysis program
to analyze 2 types of data, i.e. descriptive analysis, and inferential statistics, which may be summarized as follows.
Lifestyle of respondents in each aspect affects thaisharefiles.com website usage at different levels. Overall effect is
medium to high. Level of knowledge relating to the internet of respondents was largely found to be at the high
knowledge level while website usage of members was at the medium to high levels. Lifestyle in terms of interest is
a factor that affects thaisharefiles.com website usage, which is consistent with the 1st assumption, which assumes
that the effect of lifestyle of thaisharefiles.com website users, which are activities, interests, and opinions, on
thaisharefiles.com website usage is statistically significant at 0.05 level. Little and medium and internet knowledge
is a factor that affects thaisharefiles.com website usage, which is consistent with the 2nd assumption, which
assumes that internet knowledge of thaisharefil-es.com website users statistically affects thaisharefiles.com website
usage differently at the significant level of 0.05.
Keywords: Lifestyle, Internet knowledge, Internet usage, Thaisharefiles.com
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บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ที่มีต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการของห้องเช่า โดยประชากรคือ นักศึกษาภาคปกติของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ที่เช่าห้องเช่า กลุ่มตัวอย่างคือ นักศึกษาที่เช่าห้องเช่าของภาคปกติ ทั้ง 6 คณะจํานวน 353 คน เครื่องมือที่ใช้คือ
แบบสอบถาม ซึ่งผลการวัดค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .864 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ค่าที (T-test) ค่าเอฟ (F-test) และทดสอบความแตกต่างของรายคู่ด้วยวิธี LSD ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 ผลการวิจัย
พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 18-20 ปี และเป็นนักศึกษาชั้นปีที่1 มีรายได้จากครอบครัวเดือนละ
มากกว่า 8,000 บาท ระดับความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการห้องเช่า ทั้ง 7 ด้าน คือ ด้าน
ผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจํ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการบริการ และด้าน
สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ โดยภาพรวมทุกด้านอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาในรายข้อ พบว่าด้านผลิตภัณฑ์ ด้านช่องการจัดจําหน่าย
ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการบริการอยู่ในระดับมาก ส่วนด้านราคาค่าเช่าห้องเช่า ด้านการส่งเสริมการตลาด และด้านลักษณะ
กายภาพอีก 3 ข้อ อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นนักศึกษา พบว่า เพศ อายุต่างกันมีความคิดเห็นต่อส่วน
ประสมทางการตลาดบริการไม่แตกต่างกัน ส่วนนักศึกษาคณะต่างกัน ชั้นปีต่างกัน และรายได้จากครอบครัวแตกต่างกัน มีความคิดเห็น
ต่อส่วนประสมทางการตลาดบริการแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
คําสําคัญ : ความคิดเห็น ส่วนประสมทางการตลาด ห้องเช่า

Abstract

The objective of this study was to the opinions of students of Valaya Alongkorn Rajabhat University
towards the marketing mix of renting room. The sample of the study consisted of 353 regular students in 6
faculties. The instrument used in this study was a questionnaire at a reliability level of 0.864. Statistics used were
percentage, mean, standard deviation, t-test, f-test and post hoc comparisons by LSD methods. The majority of
samples were Female, age between 18-20 years old, freshy and their parents had income per month more than
8,000 Baht. The opinions level of samples towards the marketing mix of rental room such as product, price, chanel
of distribution, promotion, personnel, services process and physical environment as a whole were at a high level. In
each aspect such as product, chanel of distribution, personnel and services process were at a high level also,
except for price, promotion and physical environment were at a moderate level .The opinions of students who
were differed in gender, age had no significantly different towards the marketing mix of rental room, except for
years class, faculty and income of parents had a significantly at a level of 0.05
Keywords: Opinions, Marketing mix, Renting room
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บทคัดย่อ

การวิ จัยนี้ศึก ษาแนวทางการป้อ งกัน ความเสี่ย งภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ของประชาชน ที่อ าศัยในเขตกรุ ง เทพและ
ปริมณฑล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1.รูปแบบการดําเนินชีวิตด้านกิจกรรมประจําวัน 2.การป้องกันอาชญากรรม 3.ระดับ
โอกาสการตกเป็ น เหยื่ อ อาชญากรรม และ 4.ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งรู ป แบบการดํ า เนิ น ชี วิ ต และระดั บ โอกาสตกเป็ น เหยื่ อ
อาชญากรรม และความสัมพันธ์ระหว่างการป้องกันอาชญากรรมและระดับโอกาสตกเป็นเหยื่ออาชญากรรม ขนาดตัวอย่างโดย
Taro Yamane ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% และเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) จากประชาชนวัย
ทํา งานที่อ าศัยอยู่ ในเขตกรุง เทพมหานครและปริม ณฑลจํา นวน 800 ตัวอย่าง การวิเคราะห์ ค่า ร้อยละ (Percentage) และ
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ Spearman Correlation ผลการวิเคราะห์พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการดําเนินชีวิตด้านการทํา
กิจกรรมประจําวัน ด้านความคิดเห็น และด้านความสนใจ มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ กับโอกาสการตกเป็นเหยื่อ
อาชญากรรมประเภทต่างๆ ได้แก่ การถูกลักทรัพย์ การถูกวิ่งราวทรัพย์ การถูกชิงทรัพย์ การถูกปล้นทรัพย์ การถูกข่มขืน การถูก
ทําร้ายร่างกายและการถูกฆาตกรรม แต่กลับพบว่าการไปทํางานโดยรถยนต์ส่วนตัวนั้นไม่มีนัยสําคัญทางสถิติกับโอกาสการตกเป็น
เหยื่อดังกล่าวข้างต้น
คําสําคัญ : โอกาสตกเป็นเหยื่ออาชญากรรม การป้องกันอาชญากรรม รูปแบบการดําเนินชีวิต

Abstract

This research studied to prevent the risk of life and property of the people living in Bangkok and its
vicinity. The objective is to studied: (1) Lifestyle and daily activities. (2) crime prevention. (3) levels likely to
fall victim to crime and (4) relations between lifestyle and opportunities victimization. And the relationship
between crime prevention and crime victims a chance. Sample size by Taro Yamane at a confidence level of
95 % and simple random sampling of people of working age living in Bangkok and perimeter 800 samples
analyzed for percentage and correlation coefficient by Spearman Correlation analysis. The relationship
between the life and the daily activities. The comments and attention What is the relationship statistically
significant. The potential of being a victim of crime types including burglary. The properties are muggings
stealth being robbed of rape, assault and murder. But found it to work by car, there was no statistical
significance on the occasion of the victims mentioned above.
Keywords: Victimization opportunities, Crime prevention, Life and daily activities
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บทคัดย่อ
ผลการศึกษาพบว่า จากผลการวิเคราะห์คุณภาพ ได้แก่ ปริมาณความชื้น ค่า aw อัตราการพองตัว และการทดสอบทางประสาทสัมผัส
ของข้าวเกรียบหอยนางรมที่ทําแห้งด้วยอุณหภูมิ 70°C ระยะเวลา 3 ชั่วโมง มีความเหมาะสมมากที่สุด โดยมีปริมาณความชื้นเท่ากับ ร้อยละ
11.37 ค่า aw เท่ากับ 0.68 มีอัตราการพองตัวสูงสุดเท่ากับ 6 เท่า และมีผลการยอมรับทางประสาทสัมผัสในด้าน สี กลิ่น รสชาติ ความกรอบ
และความชอบโดยรวมไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (P>0.05) กับข้าวเกรียบหอยนางรมที่ทําแห้งด้วยแสงแดด เมื่อทําการ
เปรียบเทียบประสิทธิภาพการผลิตข้าวเกรียบหอยนางรมด้วย เครื่องอบแห้งแบบลมร้อนที่อุณหภูมิ 70°C ระยะเวลา 3 ชั่วโมง กับการทําแห้งด้วย
แสงแดด พบว่า การทําแห้งข้าวเกรียบด้วยเครื่องอบแห้งแบบลมร้อนมีประสิทธิภาพมากกว่าการทําแห้งด้วยแสงแดด คิดเป็นร้อยละ 16.67 โดย
การทําแห้งข้าวเกรียบด้วยเครื่องอบแห้งแบบลมร้อนมีกําลังการผลิต 45 กิโลกรัมต่อวัน ส่วนการทําแห้งข้าวเกรียบด้วยแสงแดดมีกําลังการผลิต
37.50 กิโลกรัมต่อวัน และเมื่อเปรียบเทียบต้นทุนการผลิตข้าวเกรียบหอยนางรมที่ทําแห้งด้วยเครื่องอบแห้งแบบลมร้อนกับการทําแห้งด้วย
แสงแดดต่อครั้ง พบว่า ข้าวเกรียบหอยนางรมที่ทําแห้งด้วยเครื่องอบแห้งแบบ ลมร้อนมีต้นทุน 1,467.66 บาท ส่วนข้าวเกรียบหอยนางรมทําแห้ง
ด้วยแสงแดดมีต้นทุน 1,543.81 บาท โดยมีต้นทุนเครื่องอบแห้งแบบลมร้อนเท่ากับ 145,000 บาท สามารถคืนทุนได้ในเวลา 5 เดือน 6 วัน
คําสําคัญ : หอยนางรม ข้าวเกรียบหอยนางรม เครื่องอบลมร้อน

Abstract
This research was carried out at oyster cycle Kung Krabaen group, Kung Krabaen bay royal development
study center, Tha Mai, Chanthaburi province. Moisture content, aw value, expansion index and sensory evaluation
were conducted to determine the quality of dried raw oyster cracker. The good quality of dried raw oyster cracker
was obtained by using hot air oven method with drying temperatures of 70 °C for 3 hours. The moisture content
11.37 %, aw value 0.68 and expansion index 6 times were accomplished from this method. It was found that the
sensory scores of cracker (color, flavor, tastes, crispy and overall acceptance) were not significant (P > 0.05) between
hot air oven and sun drying methods. Comparison the effectiveness of cracker production between hot air oven at
drying temperatures of 70 °C for 3 hours and sun drying methods were investigated. The results showed that the
effectiveness of oyster cracker production from hot air oven method was higher than sun drying method at 16.67 %.
Oyster cracker production capacity 45 kg/day and 37.50 kg/day were obtained from hot air oven method and sun
drying method, respectively. Comparison the cost of cracker production per an operation between hot air oven and
sun drying methods were also investigated. It was found that the cost of cracker production using hot air oven
method was 1,467.66 Baht, while the cost of cracker production using sun drying method was 1,543.81 Baht. The cost
of hot air oven was 145,000 Baht and it could pay back in 5 month and 6 days.
Keywords : Oyster, Oyster crispy, Hot air oven
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และ แนวทางการพัฒนากิจกรรมของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
A Study on Activity Model for Students, Satisfaction, Demand and Approaches
to the Development of Activities for Students at Faculty of Education,
Suratthani Rajabhat University
พรพนา จันทร์สิทธิ์ พรปภัสสร ปริญชาญกล และ กุลธิดา ธรรมวิภัชน์
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สาขาวิชาเทคโนโลยีการเรียนรู้และสื่อสารมวลชน ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
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บทคัดย่อ

ผลการศึกษาพบว่า การศึกษารูปแบบการจัดกิจกรรมนักศึกษา คณะครุศาสตร์ ระหว่างปีการศึกษา 2552-2556 การจัด
กิจกรรมเสริมหลักสูตรเป็นกิจกรรมที่ถูกจัดบ่อยที่สุด และกิจกรรมที่ถูกจัดน้อยที่สุดคือการจัดกิจกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของคณะครุศาสตร์ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X =3.88 S.D.=0.74) ด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุดคือด้านการจัดการ ( X =3.96 S.D.=0.32) และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ําสุดคือด้านการบริการ ( X = 3.75 S.D.= 0.43) และ
นักศึกษาต้องการเข้าร่วมกิจกรรมโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X =3.84 S.D.=0.33) ความต้องการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรมี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด ( X = 3.90 S.D =0.74) อยู่ในระดับมาก และกิจกรรมที่มีค่าเฉลี่ยต่ําสุดคือกิจกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ( X =3.68
S.D.=0.52) แนวทางการพัฒนากิจกรรมคือควรมีการพัฒนาทั้ง 3 ด้าน อันได้แก่ ด้านการจัดการ ด้านสถานที่ อุปกรณ์และการอํานวย
ความสะดวก และด้านการบริการ
คําสําคัญ : รูปแบบกิจกรรม กิจกรรมนักศึกษา แนวทางการพัฒนากิจกรรมนักศึกษา

Abstract

The research findings showed that among the student activities at faculty of education during the
academic years 2009-2013, extracurricular activities were the most active whereas information technology (IT)
activities were the least active. The students expressed a high level of satisfaction towards the overall
activities at faculty of education ( X =3.88, S.D. = 0.74). The aspect with the highest mean score was the
management ( X =3.96, S.D. = 0.32) whereas the aspect with the lowest mean score was the service ( X =
3.75, S.D. = 0.43). The students would like to participate in overall activities at a high level ( X =3.84, S.D. =
0.33). The demand for extracurricular activities showed the highest mean score ( X = 3.90, S.D = 0.74) at a high
level. The activities with the lowest mean score was the information technology (IT) activity ( X =3.68, S.D. =
0.52). Approaches to the development of activities included 3 aspects as in (a) the management, (b) the
location, the equipment, and the facilities, and (c) the service.
Keywords: Activity model, Student activities, Approaches to the development of activities for students
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บทคัดย่อ

จากการทดสอบลําดับความชอบของผู้บริโภคที่มีต่อน้ําหนามแดงผสมน้ําผลไม้ให้กลิ่น พบว่าผู้บริโภคชอบน้ําหนามแดงผสม
น้ําสละในอัตราส่วน 90:10 น้ําหนามแดงผสมน้ํามะปี๊ดในอัตราส่วน 98:2 น้ําหนามแดงผสมน้ําสับปะรดในอัตราส่วน 90:10 และน้ํา
หนามแดงผสมน้ําส้มเขียวหวานในอัตราส่วน 85:15 โดยปริมาตร เป็นลําดับที่ 1 มากที่สุด ดังนั้นจึงนําน้ําหนามแดงผสมน้ําผลไม้ให้
กลิ่นที่ผู้บริโภคชอบเป็นลําดับที่ 1 มากที่สุดมาทําการศึกษาการยอมรับทางประสาทสัมผัสของผู้บริโภค ด้วยวิธี 9-Point Hedonic
Scale พบว่า ผู้บริโภคให้การยอมรับน้ําหนามแดงผสมน้ําสับปะรด ในอัตราส่วน 90:10 โดยปริมาตรมากที่สุด โดยผู้บริโภคให้คะแนน
ความชอบเฉลี่ย ด้านสี กลิ่น รสชาติ และความชอบโดยรวม อยู่ในระดับ ชอบปานกลาง เมื่อเก็บรักษาน้ําหนามแดงผสมน้ําสับปะรดไว้
ที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 14 วัน พบว่า ค่า L*และค่า b* มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ในขณะที่ ค่า a* มีแนวโน้มลดลงเมื่อเก็บรักษา
น้ําหนามแดงผสมน้ําสับปะรดเป็นระยะเวลานานขึ้น ปริมาณของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมดและค่าความเป็นกรดด่างมีแนวโน้มคงที่ตลอด
ระยะเวลาการเก็บรักษา ปริมาณวิตามินซีมีแนวโน้มลดลงเมื่อเก็บรักษานานขึ้น โดยวิตามินซีเริ่มต้นในน้ําหนามแดงผสมน้ําสับปะรดมี
ค่า เท่ากับ 39.27 มิลลิกรัมต่อ 100 มิลลิลิตร และลดลงเหลือ 6.73 มิลลิกรัมต่อ 100 มิลลิลิตรเมื่อเก็บไว้นาน 14 วัน จากการ
ทดสอบทางประสาทสัมผัสของน้ําหนามแดงผสมน้ําสับปะรดที่เก็บรักษาที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส นาน 14 วัน พบว่า คะแนน
ความชอบเฉลี่ยด้านสี กลิ่น รสชาติ และความชอบโดยรวม ยังอยู่ในระดับ ชอบปานกลาง เช่นเดียวกับ ผลการทดสอบทางประสาท
สัมผัสของน้ําหนามแดงผสมน้ําสับปะรดที่ เก็บรักษาที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส นาน 0 วัน
คําสําคัญ : หนามแดง น้ําหนามแดง การพัฒนากลิ่นรส

Abstract
The ratios of Nham Dang juice to other fruit juices (Salak palm, Pineapple and Tangerine) were set at
90:10, 85:15 and 80:20 (v/v) and the ratios of Nham Dang juice and Round kumquat were set at 98:2, 96:4 and 94:6
(v/v). The sensory evaluation of mixed fruit juices (Nham Dang juice with other fruits juice) was performed by using
ranking test. The results indicated that the majority of consumers accepted Nham Dang product containing Salak
palm, Round kumquat, Pineapple and Tangerine at the ratios of 90:10, 98:2, 90:10 and 85:15 (v/v), respectively.
These mixed fruit juices were further performed the consumer acceptance test by using a 9-point hedonic scale.
The result showed that mixed Nham Dang juice with Pineapple juice at the ratio of 90:10 (v/v) was mostly
accepted by consumers. The average score of color, flavor taste and overall acceptance of mixed juice were
moderate. Mixed Nham Dang juice with Pineapple juice was stored at 4°C for 14 days and the samples were taken
for analyzing the chemical change every 2 days. The color value of L* and b* increased but a* decreased during
storage. On the other hand, the total soluble solid and pH were stable. The amount of vitamin C in mixed Nham
Dang juice with Pineapple juice was first detected at the level of 39.27 mg/100 ml and decreased to 6.73 mg/100
ml at the end of the storage. After 14 days, the sensory test of mixed Nham Dang juice was performed and
compared with the control at 0 day. The result showed that the consumers still accepted mixed Nham Dang juice
with Pineapple juice by giving the same average score of color, flavor taste and total acceptance as control.
Keywords: Nham dang, Drinking nham dang juice, Flavor development
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การยกระดับการผลิตและการบริหารจัดการธุรกิจแปรรูปกระยาสารท กลุ่มแม่บ้านแปรรูปอาหาร บ้าน
เขารวกน้อย อําเภอลําสนธิ จังหวัดลพบุรี
Enhancement of Production and Management of Transmute Product “Krayasart”
by Preserving Housewife Group at Khao Ruak Noi, Lumsonti District, Lopburi Province
1

ธนิดา ภู่แดง1 และ วนิดา เพิม่ ศิร2ิ
Thanida
Poodang1 and Wanida Permsiri2
2

สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
โทร 081-7806664

บทคัดย่อ

ผลการวิจัยพบว่า 1.ระบบการผลิต การบริหารจัดการของกลุ่มที่ประสบความสําเร็จประกอบด้วย 1) ด้านการบริหารจัดการ 2) ด้านการผลิต 3)
ด้านการตลาด และ 4) ด้านการเงินและการบัญชี 2.การยกระดับการผลิต การบริหารจัดการ ดําเนินการโดย 1) ด้านการผลิต ผลิตให้ได้มาตรฐาน รสชาติ
เหมือนเดิมและใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพ 2) ด้านการตลาด ต้องมีตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์เพื่อให้ลูกค้าจดจําและมีแหล่งจําหน่ายที่หลากหลาย 3) ด้านการเงิน
และบัญชี ต้องมีการบันทึกบัญชีที่ครบถ้วนสามารถคํานวณต้นทุนของสินค้าเพื่อตั้งราคาขาย 3.การตัดสินใจเลือกบริโภคของผู้บริโภคในจังหวัดลพบุรีต่อ
กระยาสารท 3.1) จุดประสงค์ในการเลือกซื้อกระยาสารท อันดับแรก คือ ติดใจในรสชาติ รองลงมาคือ เป็นของกินเล่นและซื้อฝากเพื่อน/ญาติ ตามลําดับ 3.2)
การเลือกซื้อกระยาสารท อันดับแรก คือ 2-5 ครั้ง รองลงมาคือ น้อยกว่า 2 ครั้ง และ6-9 ครั้ง ตามลําดับ 3.3) สถานที่เลือกซื้อกระยาสารท อันดับแรก คือ
ร้านค้าในตลาด รองลงมาคือ ร้านขายของ และร้านขายของชํา ตามลําดับ 3.4) ค่าใช้จ่ายต่อครั้งในการซื้อกระยาสารท อันดับแรก คือ 51-100 บาท รองลงมา
คือ 20-50 บาท และ มากกว่า 150 ตามลําดับ 3.5) การเลือกซื้อรูปลักษณ์กระยาสารท อันดับแรก คือสีสันหน้ารับประทาน รองลงมาคือขนาดพอดีคํา และ
ผลิตภัณฑ์สวยงาม ตามลําดับ 3.6) การเลือกซื้อรูปแบบบรรจุภัณฑ์ของกระยาสารท อันดับแรก คือ ดูสะอาดปลอดภัย รองลงมาคือ สะดวกในการพกพา และดู
โบราณคลาสสิก ตามลําดับ 3.7) การตัดสินใจเลือกบริโภคกระยาสารทในลพบุรี ภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาแต่ละรายการเรียงลําดับค่าเฉลี่ย
ผู้บริโภคตัดสินใจเลือกสูงสุดคือความน่าเชื่อถือของผู้ขาย รองลงมาคือ รสชาติ และรายการที่มีการตัดสินใจเลือกบริโภคต่ําสุดคือ คําชักชวนจากเพื่อน/คนรู้จัก
คําสําคัญ : การยกระดับการผลิต การบริหารจัดการ กระยาสารท กลุ่มแม่บ้านแปรรูปอาหาร

Abstract

The research sample consisted of: 1) 3 groups of successful entrepreneurs, 2) 40 housewives from Ban Khao Ruak Noi, and 3)
400 consumers of “Krayasart”. Data were analyzed in terms of percentage, mean and standard deviation. Findings were as follows: 1. the
successful production and management system of the processed snack food groups was consisted of: 1) the management aspect, 2) the
production aspect, 3) the marketing aspect, and 4) the financial and accounting aspect. 2. The enhancement of the production and
management of the processed snack food was conducted by: 1) The production aspect: producing the processed snack food to meet the
standard with original taste and quality ingredients; 2) The marketing aspect: brand names and packaging were required of the processed
snack food for customers to recognize; and there should be various places for its distribution; 3) The financial and accounting aspect:
complete accounting records and calculation of the investment cost must be maintained in order to set the prices of the snack food. 3.
The decision making of “Krayasart” consumers in Lop Buri: 3.1) Reasons for buying “Krayasart” were ranked from highest to lowest
according to the following aspects: 1) its tastiness; 2) being a snack food; and 3) being a souvenir. 3.2) the frequency in buying “Krayasart”
was ranked from highest to lowest as follows: 1) 2 to 5 times, 2) fewer than two times, and 3) 6 to 9 times. 3.3) Places where “Krayasart”
was bought were ranked from highest to lowest as follows: 1) shops in the market place, 2) general stores, and 3) grocery stores. 3.4) The
amount of money spent on buying “Krayasart” each time was ranked from highest to lowest as follows: 1) 51-100 baht, 2) 20-50 baht, and
3) more than 150 baht. 3.5) Choices of “Krayasart” bought were ranked from highest to lowest according to the following aspects: 1) its
appearance; 2) its bite-size pieces; 3) its good looks. 3.6) Choices of buying “Krayasart” according to its packaging were ranked from highest
to lowest according to the following aspects: 1) its cleanliness, 2) its portability, and 3) its vintage appearance. 3.7) Overall, the consumers’
decision-making in buying “Krayasart” in Lop Buri was at a high level. The rankings of consumers’ decision-making from highest to lowest
were based on the following aspects: 1) the trustworthiness of sellers, 2) the tastiness of “Krayasart”, and 3) the persuasiveness of friends or
acquaintances.
Keywords: Enhance the production, Management, Krayasart, Preserving housewife transmute product
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การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไส้กรอกพะแนงหมูลดไขมัน
Development of Reduce Fat Pork Thick Red Curry Sausage
ศิริลดา ไกรลมสม
Sirilada Kailomsom
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
E-mail: siripalm@hotmail.com , 089-8526231

บทคัดย่อ

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ เครื่องมือในการผลิตไส้กรอก เครื่องมือวิเคราะห์ทางเคมี เครื่องมือวิเคราะห์ทางจุลินทรีย์
และแบบสอบถาม ผลการทดลองพบว่า สูตรที่เหมาะสมในการผลิตผลิตภัณฑ์ไส้กรอกพะแนงหมูลดไขมันคือ การใช้เนื้อหมูเป็น
ส่วนผสมหลักในอัตราส่วนร้อยละ 100 และใช้ส่วนผสมอื่นๆได้แก่ มันแข็ง แป้งกล้วยน้ําว้า น้ําตาลทราย เกลือ ผงเพรก พริกไทย
คาร์ราจีแนน มิกซ์ฟอสเฟต และพริกแกงพะแนง ในอัตราส่วนร้อยละ 20.00, 3.00, 4.28, 0.80, 0.30, 0.50, 2.00, 0.10 และ 30.00
ของส่วนผสมหลักตามลําดับ โดยผลิตภัณฑ์ที่ได้จะมีค่าสัดส่วนเฉลี่ยของค่าสังเกตทางประสาทสัมผัสด้าน สีแดง กลิ่นพะแนง รสเค็ม
ความยืดหยุ่น ความเนียน และการยอมรับโดยรวม เท่ากับ 0.99 ± 0.04, 1.03 ± 0.03, 1.01 ± 0.03, 0.96 ± 0.06, 0.94 ± 0.05
และ 0.79 ± 0.10 ตามลําดับ คุณภาพด้านเคมี ผลิตภัณฑ์มีปริมาณน้ําที่เป็นประโยชน์เท่ากับ 0.97± 0.01 มี ร้อยละของความชื้น
โปรตีน ไขมัน ใยอาหาร เถ้า และคาร์โบไฮเดรตเท่ากับ 54.75± 0.22, 17.46± 0.04, 16.20± 0.03, 4.21± 0.24, 5.01± 0.06 และ
2.37± 0.11 ตามลําดับ คุณภาพด้านกายภาพ ผลิตภัณฑ์มีค่าฮาร์ดเนส สปริงกิเนส โคฮีซีพเนส กัมมิเนส และชิววีเนสเท่ากับ
17.80± 2.72 นิวตัน, 0.97 ± 0.12 มม., 0.90± 0.03, 16.26± 0.42 นิวตัน และ 15.36± 2.23 นิวตัน/มม. ตามลําดับ มีค่าสี L, a
และ b เท่ากับ 45.30± 0.17, +23.87± 0.11 และ +34.73± 0.15 ตามลําดับ คุณภาพด้านจุลินทรีย์ ผลิตภัณฑ์มีปริมาณจุลินทรีย์
ทั้งหมด 2.26 โคโลนี/กรัม และตรวจไม่พบจุลินทรีย์แอนแอโรบชนิดเทอร์โมฟิลิกและมีโซฟิลิก
คําสําคัญ : ไส้กรอกหมู ไส้กรอกลดไขมัน พะแนงหมู แป้งกล้วยน้ําว้า คาร์ราจีแนน

Abstract

The sample consisted of 20 people who ate sausage at Lopburi province. The research instruments were
sausage production equipment, chemical analysis test, microorganism analysis test and consumer’s questionnaire. It
was found that the optimum formula were used 100 percentage of pork for main ingredient contained (w/w) and
used pork leaf lard, banana flour, sugar, salt, praque powder, pepper, carrageenan, mixed phosphate and thick red
curry paste, 20.00, 3.00, 4.28, 0.80, 0.30, 0.50, 2.00, 0.10 and 30.00, percentage of main ingredient, respectively. Final
product had sensory qualities in red color, thick red curry flavor, saltiness, springiness, slick texture and overall
acceptance were 0.99 ± 0.04, 1.03 ± 0.03, 1.01 ± 0.03, 0.96 ± 0.06, 0.94 ± 0.05 and 0.79 ± 0.10, respectively. The
chemical qualities of aw was 0.97± 0.01 percentage of moisture, protein, lipid, fiber, ash and carbohydrate were
54.75± 0.22, 17.46± 0.04, 16.20± 0.03, 4.21± 0.24, 5.01± 0.06 and 2.37± 0.11, respectively. The physical qualities of
hardness, springiness, cohesieveness, gumminess and chewiness were 17.80± 2.72 N, 0.97 ± 0.12 mm., 0.90± 0.03,
16.26± 0.42 N และ 15.36± 2.23 N/mm., respectively. The product had color L, a and b were 45.30± 0.17, +23.87±
0.11 and +34.73± 0.15, respectively. The microorganism qualities of total plate count were 2.26 cfu/g and not
detect anaerobe thermophilic and mesophelic bacteria.
Keywords: Pork sausage, Reduce fat pork sausage, Pork thick red curry, Banana flour, Carrageenan
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แนวทางการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมบนพืน้ ฐานวิถชี ีวติ ชุมชนริมน้ําจันทบูร จังหวัดจันทบุรี
Guidelines for Cultural Tourism Management Based on Lifestyle
of Chanthaboon Community, Chanthaburi
เปรมปรีดา ทองลา นันทภัค บุรขจรกุล บุษรา บรรจงการ เพ็ญศิริ สมารักษ์ และ ภานิตา โพธิแ์ ก้ว
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎรําไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี
E-mail : gift-tee312@hotmail.com โทร. 092-4715884

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อสํารวจบริบทพื้นที่และวิถีชีวิตชุมชนริมน้ําจันทบูร จังหวัดจันทบุรี ศึกษารูปแบบการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมบนพื้นฐานวิถีชีวิตชุมชนริมน้ําจันทบูร จังหวัดจันทบุรี และเสนอแนวทางการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
บนพื้นฐานวิถีชีวิตชุมชนริมน้ําจันทบูร จังหวัดจันทบุรี ระเบียบวิธีวิจัยที่ใช้ในงานวิจัยฉบับนี้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพประกอบไป
ด้วยการศึกษาภาคสนาม โดยการ การสัมภาษณ์ แบบมีโครงสร้าง (Structured interview) การสัมภาษณ์ แบบเจาะลึกรายบุคคล
(In-depth interview) และการสํารวจเชิงพื้นที่ (Area frame survey) เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงมากที่สุด จากนั้นทําการ
วิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis) เพื่อเสนอแนวทางการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมบนพื้นฐานวิถีชีวิตชุมชนริมน้ําจันทบูร
จังหวัดจันทบุรี ผลการศึกษาในครั้งนี้พบว่า ชุมชนริมน้ําจันทบูรเป็นชุมชนที่มีคุณค่าทางวัฒนธรรมเป็นอย่างยิ่ง ในการสะท้อนให้
เห็นถึง วิถีชีวิต ประวัติความเป็นมาอันยาวนานของชุมชน ซึ่งเปรียบเสมือน พิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิตควรค่าแก่การอนุรักษ์ ดังนั้น แนว
ทางการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมบนพื้นฐานวิถีชีวิตชุมชนริมน้ําจันทบูร จังหวัดจันทบุรี มี 4 แนวทาง ดังนี้ 1. ศึกษาข้อมูล
เกี่ยวกับความสําคัญ คุณค่า ประวัติความเป็นมาของชุมชนริมน้ําจันทบูร 2. ปลูกฝังสร้างจิตสํานึกให้คนในชุมชนเกิดความรักและ
หวงแหนชุมชน 3. เน้นการท่องเที่ยวที่ให้ความรู้แก่นักท่องเที่ยวเป็นสําคัญ 4. จัดการการท่องเที่ยวเน้นให้มีการเคารพในวัฒนธรรม
ของชุมชนริมน้ําจันทบูร
คําสําคัญ : การจัดการ การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ชุมชนริมน้ําจันทบูร

Abstract

The study aimed to 1) survey area and lifestyle of Chanthaboon community, Chanthaburi; 2) study of
cultural tourism based on lifestyle of Chanthaboon community, Chanthaburi; and 3) propose the management
guidelines for cultural tourism management based on lifestyle of Chanthaboon community, Chanthaburi. The
research methodology applies the qualitative research, by adaptive field research. The research tool is the
structured interview form, in-depth interview and area frame survey, and conducting the facts. Analyzing the
data by content analysis. Finally, the researcher proposed the management guideline for the cultural tourism
management based on lifestyle of Chanthaboon community, Chanthaburi. This study found that is the most
value of the cultural tourism management based on lifestyle of Chanthaboon community. Especially in the
reflection, a cultural heritage history is a Living museum, deserves to be so conservative. So guidelines for
cultural tourism management based on lifestyle of Chanthaboon community, Chanthaburi is shown four
significant as follows; 1. Educational information about the importance, thevalue history of the Chanthaboon
community. 2. Instill awareness to people in the community to love and cherish the community. 3. Focused
tourism knowledge. It is an important to the travelers. 4. Tourism management emphasizes a culture of respect
in the Chanthaboon community.
Keywords: Management, Cultural tourism, Chanthaboon community
454

การประชุมสัมมนาทางวิชาการ มทร.ตะวันออก มรภ.กลุ่มศรีอยุธยา และราชนครินทร์วิชาการและวิจัย

วันที่ 14-16 พฤษภาคม 2557

หลักธรรมที่ใช้ในการบริหารของกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ วัดป่าเทพนิมิต
อําเภอโป่งน้ําร้อน จังหวัดจันทบุรี
Buddhist Practice in the Administration of Sadja Saving Group
in Wat Thep Nimit, Pong Nam Ron District, Chanthaburi
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บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาหลักธรรมที่ใช้ในการบริหารจัดการของกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ วัดป่าเทพนิมิต
อําเภอโป่งน้ําร้อนจังหวัดจันทบุรี เพื่อเปรียบเทียบหลักธรรมที่ใช้ในการบริหารจัดการการบริหารจัดการของกลุ่มสัจจะสะสม
ทรัพย์ พบว่าการปฏิบัติตามหลักธรรมโดยรวมที่ใช้ในการบริหารจัดการของกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ มีการปฏิบัติตามหลักธรรม
พรหมวิหารธรรม 4 มากที่สุด และการเปรียบเทียบหลักธรรมที่ใช้ในการบริหารจัดการของกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ พบว่าสมาชิกที่
มี เพศ สถานภาพการศึกษา ระยะเวลาการเป็นสมาชิกของกลุ่มนั้น มีการปฏิบัติตามหลักธรรมที่ใช้ในการบริหารจัดการของกลุ่ม
สัจจะสะสมทรัพย์ ไม่แตกต่างกัน ส่วนอายุ อาชีพ รายได้ นั้นมีการปฏิบัติตามหลักธรรมที่ใช้ในการบริหารจัดการของกลุ่มสัจจะ
สะสมทรัพย์ แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
คําสําคัญ : การปฏิบัติตามหลักธรรม หลักธรรม การบริหารของกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์

Abstract

The purposes of this research were to study Buddhist practice in the administration of Sadja saving
group in Wat Thep Nimit, Pong Nam Ron District, Chanthaburi and compare Buddhist practice in the administration.
The study found that Buddhist practice used in the most overall administration of Sadja saving group was
following the Buddhist principle, the Four Divine States (Brahmavihara). The comparison Buddhist principles used
in the administration of the Sadja saving group, the results showed that the group members with the difference
of gender, educational status and time of membership had no different Buddhist practice. The group members
with the different of age, career and income had the different Buddhist practice, statistical and significant
difference at .05 level.
Keywords: Buddhist practice, Buddhist principle, The administration of sadja saving group
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of the Mangosteen’s Value.
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บทคัดย่อ

ผลการศึกษา ช่องทางทางการตลาดพบว่า การจําหน่ายผลผลิตจากเกษตรกรไปยังผู้บริโภคคนสุดท้ายมีช่องทางหลัก ได้แก่ ทั้ง
เกษตรกรเป็นผู้จําหน่ายผลผลิตไปยังผู้บริโภคโดยตรง และเกษตรกรจําหน่ายผลผลิตผ่านคนกลางเพื่อส่งไปยังผู้บริโภค โดยมีตลาด
ปลายทางทั้งที่อยู่ในประเทศ และต่างประเทศ และจากการศึกษาระดับการขาดเสถียรภาพของมังคุดพบว่า การขาดเสถียรภาพของมูลค่า
มังคุด ตลาดส่งออกมีระดับการขาดเสถียรภาพมากที่สุด รองลงมาคือตลาดแหล่งผลิต ตลาดขายปลีก และตลาดขายส่ง ตามลําดับ ด้าน
การขาดเสถียรภาพของราคามังคุด ตลาดแหล่งผลิตมีการขาดเสถียรภาพมากที่สุด รองลงมาได้แก่ ตลาดขายส่ง ตลาดขายปลีก และตลาด
ส่งออกตามลําดับ ส่วนการขาดเสถียรภาพของปริมาณมังคุด พบว่า ตลาดส่งออกมีการขาดเสถียรภาพมากที่สุด รองลงมาได้แก่ ตลาดขาย
ปลีก ตลาดขายส่งและตลาดแหล่งผลิต ตามลําดับ สําหรับการวิเคราะห์สาเหตุของการขาดเสถียรภาพของมูลค่ามังคุดในตลาดระดับต่างๆ
พบว่า ระดับตลาดแหล่งผลิต มีสาเหตุของการขาดเสถียรภาพของมูลค่ามังคุดจากการเปลี่ยนแปลงของอุปทาน โดยที่อุปสงค์มีความ
ยืดหยุ่นต่ํา ส่วนในตลาดระดับอื่นๆ มีสาเหตุของการขาดเสถียรภาพของมูลค่ามังคุดจากการเปลี่ยนแปลงของอุปทาน โดยที่อุปสงค์มีความ
ยืดหยุ่นสูง
คําสําคัญ : ช่องทางการตลาด การขาดเสถียรภาพ มังคุด

Abstract

The study of marketing channels found that the farmers sold product to the major channels which
were directly selling to the consumers and selling product to the middle mans whom distributed to the
consumers in the country and oversea markets. The study of the mangosteen’s value instability found that the
most instability of mangosteen’s value was found to be export market following by local market, retail market,
and wholesale market. The market that yielded the most instability of mangosteen’s price was local market
following by wholesale market, retail market, and export market. Export market was found to be the most
instability of mangosteen’s quantity following by retail market, wholesale market, and local market. The analysis
for cause of mangosteen’s value instability in every market level show that the instability of mangosteen’s
value of local market was influenced by the supply shift and inelasticity demand. The instability of
mangosteen’s value of other market levels was influenced by the supply shift and elasticity demand.
Keywords: Marketing channels, Instability, Mangosteen
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การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ และปัจจัยทางด้านผลิตภัณฑ์ที่ส่งผลต่อคุณค่า
ตราสินค้าของห้างสรรพสินค้าซีคอนบางแคของผู้ใช้บริการในเขตฝั่งธนบุรี
กรุงเทพมหานคร
Integrated Marketing Communications and Product Factor which
Affected the Brand Equity of Secon BangKae by Users in Thonburi
District, Bangkok
1

กุลิศร อิทธิพร1 และ ไกรฤกษ์ ปิ่นแก้ว2
Kulisorn Itiporn1 and Krairuek Pinkeaw2

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยพะเยา 2คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ และปัจจัยทางด้านผลิตภัณฑ์ที่มีอิทธิพลต่อคุณค่า
ตราสินค้าของห้างสรรพสินค้าซีคอนบางแค โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็น
ประชาชนทั่วไปที่อาศัยอยู่ในเขตฝั่งธนบุรี กรุงเทพมหานครที่มาใช้บริการที่ห้างสรรพสินค้าซีคอนบางแค จํานวน 400 คน และ
วิธีการทางสถิติแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ สถิติเชิงพรรณา ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ส่วนสถิติเชิงอนุมาน
ได้แก่ ใช้สถิตการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุคูณ ผลการศึกษาพบว่า ความคิดเห็นเกี่ยวกับการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ปัจจัย
ด้านผลิตภัณฑ์ และคุณค่าตราสินค้าของห้างสรรพสินค้าซีคอนบางแค ในภาพรวมทั้ง 3 ด้านอยู่ในระดับเห็นด้วยปานกลาง การ
สื่อสารการตลาดแบบบูรณาการและปัจจัยทางด้านผลิตภัณฑ์มีอิทธิพลต่อคุณค่าตราสินค้าของห้างสรรพสินค้าซีคอนบางแคอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
คําสําคัญ: การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ปัจจัยทางด้านผลิตภัณฑ์ คุณค่าตราสินค้า

Abstract

This research aimed to study the integrated marketing communication and product factor which affected
the brand equity of Secon BangKae branch by using questionnaire as collecting data from 400 people who live in
Thonburi district, Bangkok and used to come Secon BangKae branch. The statistical method was categorized into 2
categories, descriptive statistics i.e. the percentage, mean and standard deviation. Regarding inferential statistics i.e.
the multiple regression analysis. The result showed that the opinion about integrated marketing communication,
product factor and brand equity of Secon BangKae branch were all at the medium level. The integrated marketing
communication, products had influenced to brand equity of Secon BangKae branch at the significant level of 0.05
Keywords: Integrated marketing communication, Product factor, Brand equity
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การพัฒนาคู่มือตรวจสอบคุณภาพน้ําทางชีวภาพโดยใช้แมลงน้ําเป็นตัวบ่งชี้
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ฉะเชิงเทรา
A Development of Biological Waterquality Measurement Handbook
by Using Aquatic Insect for Secondary 3 Student of Saint’s Louis
School Chachoengsao
วีรยุทธ วัชรพงษ์ และ ณัลลิกา โตจินดา
Verayut Watcharapong and Nunlika Tojinda
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บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมาย เพื่อพัฒนาคู่มือตรวจสอบคุณภาพน้ําทางชีวภาพโดยใช้แมลงน้ําเป็นตัวบ่งชี้ สําหรับนักเรียน ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ฉะเชิงเทรา ให้มีคุณภาพตามเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านความรู้
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และความพึงพอใจของนักเรียนหลังการใช้คู่มือฯ กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปี
การศึกษา 2556 จํานวน 40 คน ได้มาจากการสุ่มอย่างง่ายด้วยวิธีการจับฉลาก 1 ห้องเรียนจากทั้งหมด 6 ห้องเรียน ทดลองในภาค
เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ คู่มือฯ แบบทดสอบวัดความรู้ แบบประเมินทักษะและแบบวัดความพึง
พอใจ สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลคือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและสถิติ t-test ผลการวิจัยพบว่าคู่มือฯมีคุณภาพอยู่ในระดับดี หลังการใช้คู่มือฯ
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านความรู้เฉลี่ยร้อยละ 80.5 มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์อยู่ในเกณฑ์ดีและมีความพึงพอใจ
ต่อการใช้คู่มือฯในระดับพึงพอใจมากที่สุด
คําสําคัญ : คู่มือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความพึงพอใจ แมลงน้ํา

Abstract

This research aimed to development of biological water quality measurement handbook by using aquatic
insect for secondary 3 student of Saint’s Louis school Chachoengsao. Quality criteria Level up educational
achievement, knowledge and science process skills. After using the handbook and satisfaction of the student
manual. The sample consisted of students in secondary 3, Year 2556 Saint’s Louis school Chachoengsao 40
students were selected by simple random raffle one classroom of 6 classroom experiment in the 2nd semester of
the academic year 2556 used in this study were manual. Achievement test Measure satisfaction the statistics used
in data analysis were percentage average and t-test. The results showed that the handbook had a good level of
quality. Achievement of student knowledge of science process skills, 80.5 percent favorably. Student satisfaction
with the use of the handbook is most satisfying.
Keywords: Handbook, Achievement, Contentment, Aquatic insect
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ภาพลักษณ์ของพระสงฆ์ในทัศนะของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ในอําเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี
The Image of Buddhist Monks from the Attitude of Middle – School
Students in Soi Dao District, Chanthaburi
ณัฐธัญพงศ์ กสิพนั ธุ์ พรทิพา นิโรจน์ และ นักรบ เถียรอ่ํา
Nattanpong Kasipan, Porntipa Niroj and Nakrob Thear-um

สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
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บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับภาพลักษณ์ของพระสงฆ์ในทัศนะของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและ
เพื่อเปรียบเทียบภาพลักษณ์ของพระสงฆ์ในทัศนะของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในอําเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี พบว่า
นักเรียนมีทัศนะที่ดีต่อภาพลักษณ์ของพระสงฆ์ ได้แก่ กิจวัตรของพระสงฆ์ การปฏิบัติตนในวัด การปฏิบัติตนในที่สาธารณะ และการ
ปฏิบัติตนต่อฆราวาส ลักษณะครอบครัวของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในอําเภอสอยดาวมากกว่าครึ่ง บิดา มารดาอยู่ด้วยกัน ที่
มีจํานวนน้อยบิดา มารดาหย่าร้าง หรือแยกกันอยู่ และน้อยที่สุด คือ บิดาหรือมาดารเสียชีวิต ส่วนการเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคล
ลักษณะครอบครัว กับการอบรมเลี้ยงดูของครอบครัว นักเรียนมีทัศนะที่ดีต่อภาพลักษณ์ของพระสงฆ์ แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.5
คําสําคัญ ภาพลักษณ์ของพระสงฆ์ ทัศนะ ลักษณะการอบรมเลี้ยงดู

Abstract

The purposes of this research were to study and compare the image of Buddhist monks from the attitude
of middle – school students in Soi Dao district, Chanthaburi. The study found that the students have had a good
attitude to the image of Buddhist monks, including routine of the monks, performance in the temple, performance
in public and performance to the people. Family types of middle school students in Soi Dao district, more than
half of the students have the parents who are together. A small number of students have parental divorce or
separation family. The smallest is the father or mother died. The comparison between the individual factor, family
type, family parenting style had the different, statistical and significant difference at .05 level.
Keywords: The image of buddhist monks, Attitude, Family parenting style
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การปฏิบัติตนตามหลักโลกิยธรรมของพุทธศาสนิกชนในตําบลสีพยา
อําเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
The Practice of Loka-Dhamma of Buddhists in Si Phaya,
Tha Mai, Chanthaburi
พระศุภรงค์ จันทกิจ พรทิพา นิโรจน์ และ นักรบ เถียรอ่ํา
Suparong Chanthakid, Porntipa Niroj and Nakrob Thear-um

สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
Email : suparong@gmail.com, หมายเลขโทรศัพท์ 089-249-0721

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาระดับการปฏิบัติตนตามหลักโลกิยธรรมของพุทธศาสนิกชน และเปรียบเทียบ
การปฏิบัติตนตามหลักโลกิยธรรมของพุทธศาสนิกชนใน ตําบลสีพยา อําเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี พบว่า การปฏิบัติตนตาม
หลักโลกิยธรรมของพุทธศาสนิกชน อยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ สุขเกิดจากการประกอบการงานที่ปราศจากโทษ สุขเกิดจากการ
มีทรัพย์ สุขเกิดจากการจ่ายบริโภค สุขเกิดจากความไม่ต้องเป็นหนี้ และเมื่อเปรียบเทียบการปฏิบัติตนตามหลักโลกิยธรรมของ
พุทธศาสนิกชนตําบลสีพยา โดยปัจจัยด้าน เพศ อายุ สถานภาพสมรส การศึกษา อาชีพ ที่ต่างกัน มีการปฏิบัติตนตามหลักโลกิย
ธรรมไม่แตกต่างกัน ส่วนปัจจัยด้านรายได้ของครอบครัว สภาวะเกี่ยวกับความสุขที่ต่างกัน มีการปฏิบัติตนตามหลักโลกิยธรรม
แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ ระดับ .05
คําสําคัญ : การปฏิบัติตามหลักธรรม พุทธศาสนิกชน โลกิยธรรม

Abstract
The purposes of this research were to study the practical level of Loka-dhamma and compare the
practical of Loka-dhamma of Buddhists in Si Phaya, Tha Mai, Chanthaburi. The study found that the
practical level of Loka-dhamma of the Buddhists is in the medium range which are happiness from the
occupation without suffering, happiness from the property, happiness from consumer spending and
happiness from no debt. The comparison of the practical of Loka-dhamma by gender, age, marital status,
education and occupation had no different practice of Loka-dhamma. The factors of family income and
vary conditions on happiness had the different practice of Loka-dhamma with statistical and significant
difference at .05 level.
Keywords: Buddhist practice, Buddhists, Loka-dhamma
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
เรื่อง แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอ่านบทความวิจัย
ด้ ว ยสถาบั น วิ จั ยและพั ฒ นามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ราชนคริ นทร์ ร่ วมกั บ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ กลุ่ ม ศรี อยุ ธยา และ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จัดประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ ๔ การประชุม
วิชาการระดับชาติ “ราชนครินทร์วิชาการและวิจัย ครั้งที่ ๗” หัวข้อ “การวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียน”ในระหว่างวันที่
๑๔–๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ณ โรงแรมชลจันทร์ พัทยา รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏพ.ศ. ๒๕๔๗ จึงยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัย
ราชภัฏราชนครินทร์เรื่อง แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอ่านบทความวิจัยที่ ๑๒๘/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๗ และแต่งตั้ง
บุคคลต่อไปนี้เป็น “กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอ่านบทความวิจัย”ดังนี้
๑. ผู้ทรงคุณวุฒิสาขาวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วย
๑.๑ ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ ดร.สมศักดิ์ พันธุวัฒนา
๑.๒ ศาสตราจารย์ประดิษฐ์ พงษ์ทองคํา
๑.๓ รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติมา มันทรานนท์
๑.๔ รองศาสตราจารย์ ดร.กุลวดี โรจน์ไพศาลกิจ
๑.๕ รองศาสตราจารย์ ดร.กุหลาบ รัตนสัจธรรม
๑.๖ รองศาสตราจารย์ ดร.วินัย กล้าจริง
๑.๗ รองศาสตราจารย์มาโนชญ์ กูลพฤกษี
๑.๘ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จารุวรรณ สิงห์ม่วง
๑.๙ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจริญ แก้วประดิษฐ์
๑.๑๐ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ใจทิพย์ วานิชชัง
๑.๑๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชงโค แซ่ตั้ง
๑.๑๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงใจ บุญกุศล
๑.๑๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา
๑.๑๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ พรสุริยา
๑.๑๕ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระพล แจ่มสวัสดิ์
๑.๑๖ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศมล ผาสุก
๑.๑๗ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สถาพร ดียิ่ง
๑.๑๘ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิรดี เมืองเดช
๑.๑๙ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทรงพลธนฤทธิ์ มฤครัฐอินแปลง
๑.๒๐ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรจิต พีระพัฒนกุล
๑.๒๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรชัย หอสุวรรณศักดิ์
๑.๒๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชรากร พาหะนิชย์
๑.๒๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชาติ เอื้อไตรรัตน์
๑.๒๔ ดร.ชัยวัฒน์ มครเพศ
๑.๒๕ ดร.พิชญสิณี อริยธนะกตวงศ์
๑.๒๖ ดร.รุ้งรวี อํานาจตระกูล
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๑.๒๗ ดร.วทัญญู รอดประพัฒน์
๑.๒๘ ดร.วิทยา เจียรพันธุ์
๑.๒๙ ดร.สรรลาภ สงวนดีกุล
๑.๓๐ สัตวแพทย์หญิง ดร.ดลฤทัย ศรีทะ
๒. ผู้ทรงคุณวุฒิสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประกอบด้วย
๒.๑ รองศาสตราจารย์ ดร.จําเริญ ชูช่วยสุวรรณ
๒.๒ รองศาสตราจารย์ ดร.วิกร ตัณฑวุฑโฒ
๒.๓ รองศาสตราจารย์ ดร.วิชา ทรวงแสวง
๒.๔ รองศาสตราจารย์ ดร.เสาวคนธ์ สุดสวาสดิ์
๒.๕ รองศาสตราจารย์พรทิพา นิโรจน์
๒.๖ ว่าที่ร้อยตรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมพล สุวรรณกูฎ
๒.๗ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จันทร์เพ็ญ คล้ายมุข
๒.๘ ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ดร.พรพิมล วิริยะกุล
๒.๙ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ลักษณพร โรจน์พิทักษ์กุล
๒.๑๐ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายฝน เสกขุนทด
๒.๑๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อดิศร ภู่สาระกุล
๒.๑๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อํานวย ปาอ้าย
๒.๑๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จริยาภรณ์ รุจิโมระ
๒.๑๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญมา พงษ์โหมด
๒.๑๕ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชชุกร นาคธน
๒.๑๖ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิไลวรรณ สุนทรายุทธ
๒.๑๗ ดร.กมลวรรณ วรรณธนัง
๒.๑๘ ดร.เกษม บํารุงเวช
๒.๑๙ ดร.จงกล เฮงสุวรรณ
๒.๒๐ ดร.ชิดชัย สนั่นเสียง
๒.๒๑ ดร.พรสวัสดิ์ ศิรศาตนันท์
๒.๒๒ ดร.ภาคิน โชติเวศย์ศิลป์
๒.๒๓ ดร.มานิตย์ มณีธรรม
๒.๒๔ ดร.สมนึก ทองเอี่ยม
ทั้งนี้ ขอให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งมีหน้าที่พิจารณาบทความวิจัยและให้ข้อเสนอแนะในการประชุมวิชาการดังกล่าว
และปฏิบั ติห น้ า ที่ ที่ ไ ด้รั บ มอบหมายด้ ว ยความรับ ผิด ชอบอย่ า งเต็ มความสามารถ เพื่ อ ให้ เ กิ ด ประโยชน์ ต่ อ มหาวิ ท ยาลั ยตาม
วัตถุประสงค์และเกิดผลสําเร็จต่อราชการโดยรวม
ประกาศ ณ วันที่ ๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุทัย ศิริภักดิ์)
อธิการบดี

ที่ ๑๒๘/๒๕๕๗
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รายชื่อมหาวิทยาลัย/หน่วยงานที่เข้าร่วมการประชุมสัมมนาทางวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 7
การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 4 หัวข้อ “การวิจัยท้องถิ่นมุ่งสู่ประชาคมอาเซียน”
และการประชุมวิชาการระดับชาติราชนครินทร์และการวิจัย ครั้งที่ 7
รูปแบบการนําเสนอ (เรื่อง)
หน่วยงานที่เข้าร่วม
บทความทั้งหมด
Oral
Poster
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
11
5
16
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
2
2
4
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
1
1
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
4
4
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช
1
1
มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์
1
1
วิทยาลัยพิชยบัณฑิต
2
2
มหาวิทยาลัยนเรศวร
3
3
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2
2
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1
1
วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุขกาญจนาภิเษก
3
3
มหาวิทยาลัยสยาม
2
2
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4
4
มหาวิทยาลัยศิลปากร
1
1
มหาวิทยาลัยบูรพา
18
1
19
มหาวิทยาลัยราชธานี
1
1
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
1
1
มหาวิทยาลัยพะเยา
2
3
5
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
1
1
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
2
2
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
1
9
10
กองทัพอากาศ
1
1
มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์
1
1
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
1
1
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
1
1
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
2
42
44
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
2
2
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์
2
1
3
มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี
2
2
มหาวิทยาลัยราชภัฎรําไพพรรณี
14
14
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
1
1
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
1
1
โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณ์
1
1
มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์
1
1
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
1
1
มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี
5
6
11
รวมจํานวนบทความวิจัย (เรื่อง)

80

463

89

169

การประชุมสัมมนาทางวิชาการ มทร.ตะวันออก มรภ.กลุ่มศรีอยุธยา และราชนครินทร์วิชาการและวิจัย

วันที่ 14-16 พฤษภาคม 2557

พิมพ์ที่ : บริษัท ทริปเพิ้ล เอ็ดดูเคชั่น จํากัด
เลขที่ 95 ถนนแจ้งวัฒนะ ซ.6 แขวงตลาดบางเขน
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
Tel: 0 2521 8420 (Auto) Fax: 0 2521 8424
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