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ประพันธ์ในนามของ
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

   แว่น  ฟ้าสง่าพร้อม  รูจี

   แก้ว  ก่องส่องรัศมี  เจิดจ้า

   เทพรัตน์ ปราชญ์เป็นศรี มิ่งเมือง นี้แฮ

   จักรี  เฉลิมเสริมชนม์ท้น เทิดไท้บูชา

  ในวาระวารมงคลชนทั่วหล้า  ผองปวงข้าขอน้อมไหว้ไส่เกศี

 องค์พระเทพรัตน์แว่นแก้วแพรวมณี ประชาชีเทิดองค์พระทรงชัย

 ขอพระองค์ทรงมีปรีชาเลิศ   ให้ก่อเกิดสุขทั่วปวงล่วงสมัย

 สัมฤทธิผลดลให้สมในพระหฤทัย  พลานามัยเกษมศานต์สราญเทอญ



นโยบายการจัดพิมพ์
	 วารสาร	EAU	Heritage	เป็นวารสารราย	4	เดอืน	มหาวทิยาลยั 

อีสเทิร์นเอเชียจัดพิมพ์ขึ้นเพื่อเผยแพร่ความรู้ในสาขาวิชาต่างๆ	ด้าน 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการศึกษาค้นคว้า 

และเปิดโอกาสให้นักศึกษา	นักวิจัย	คณาจารย์	ตลอดจนนักวิชาการ 

ทั่วไป	ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงาน 

ให้เป็นที่รู ้จักต่อสาธารณชน	 และได้แลกเปลี่ยนความรู้ในวิทยาการ 

ด้านต่างๆ

บทความที่เสนอเพื่อตีพิมพ์
	 บทความที่เสนอเพื่อพิจารณาต้องเป็นบทความวิชาการหรือ 

บทความการวิจัยทั้งภาษาไทย	ภาษาอังกฤษ	หรือภาษาต่างประเทศอื่น	 

เรื่องที่จะได้รับการตีพิมพ์ต้องผ่านกระบวนการพิจารณากลั่นกรองโดย 

ผู ้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องก่อนลงตีพิมพ์	 และต้องเป็น 

บทความที่ยังไม่เคยได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่หรืออยู ่ระหว่างการ 

พิจารณาในวารสารอื่นๆ	(การละเมิดลิขสิทธิ์ถือเป็นความรับผิดชอบ 

ของผู้ส่งบทความโดยตรง)

การเตรียมต้นฉบับ
	 ต้นฉบบัทีเ่สนอเพ่ือพิจารณาลงตพิีมพ์	ต้องมีรูปแบบดงัต่อไปนี้ 

1.	พิมพ์ด้วยกระดาษ	A4	ความยาวไม่เกิน	15	หน้า

2.	รปูแบบตัวอกัษรให้ใช้	Angsana	new	ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ	 

	 	และขนาดของตัวอักษร	หากเป็นชื่อเรี่องใช้ตัวอักษรขนาด	20	หัวข้อ 

	 	 ต่าง	ๆ 	ใช้ตวัอกัษรขนาด	16	และส่วนเนือ้หาทัว่ไปใช้ตวัอกัษรขนาด	15 

3.	รูปแบบการจัดหน้า	และจัดแนวข้อความชิดซ้าย	(ไม่ต้องปรับขวา) 

4.	เขียนชื่อ	ต�าแหน่ง	สถานที่ท�างานและที่อยู่ของผู้เขียนอย่างชัดเจน	 

	 	 โดยแยกออกจากส่วนต้นฉบับและบทคัดย่อ

5.	แนบบทคัดย่อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษมาพร้อมกับบทความ	 

	 	 โดยก�าหนดความยาวของบทคัดย่อไม่เกิน	15	 บรรทัด	พร้อมท้ัง 

	 	ก�าหนดค�าส�าคัญ	(key	words)	ไม่เกิน	6	ค�า

6.	แยกไฟล์ตาราง	 รูปภาพ	ที่ประกอบในเนื้อหาบทความ	และส่งมา 

	 	พร้อมกับไฟล์บทความ

การอ้างอิงและการเขียนเอกสารอ้างอิง
	 ในกรณทีีผู่เ้ขยีนต้องการระบแุหล่งทีม่าของข้อมลูในเนือ้เรือ่ง	 

ให้ใช้วิธีการอ้างอิงแบบนามปี	(APA)	โดยระบุชื่อผู้แต่ง	ปีพิมพ์	และ 

เลขหน้าทีข้่อมลูปรากฎอยู	่(ชือ่	นามสกลุ,	ปีพิมพ์,	เลขหน้า)	ตวัอย่างเช่น 

	 (ธวัชชัย	สันติวงษ์,	2540,	หน้า	142)

	 (Fuchs,	2004,	p.	21)

	 ส่วนการเขียนรายการอ้างอิงท้ายเล่ม	ให้ใช้ระบบการอ้างอิง 

แบบ	APA	ตัวอย่างการเขียนรายการอ้างอิง	มีดังนี้

1. หนังสือ

	 	 ชือ่ผูแ้ต่ง.	(ปีพมิพ์).	ชือ่หนงัสอื	(คร้ังทีพิ่มพ์).	เมืองทีพิ่มพ์:	ส�านักพมิพ์ 

	 หรือหน่วยงานที่พิมพ์.

	 	 ประคอง	กรรณสูต.	(2541).	สถติิเพื่อการวิจยัทางพฤติกรรมศาสตร์.  

	 กรุงเทพฯ:	บรรณกิจ.

	 	 วิทยา	นภาริกุลกิจ.	(2523).	การเมืองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทย  

	 (พมิพ์คร้ังที่	2).	กรงุเทพฯ:	โรงพมิพ์มหาวทิยาลยัรามค�าแหง. 

	 	Sharp,	W.	F.	(1985).	Investment	(3rd	ed.).	New	Jersey:	 

	 Prentice-Hall.

2. ชื่อบทในหนังสือรายงานการประชุม

	 	Hay,	S.	P.	(1975).	Political	parties	and	the	community-society	 

	 continuum.	In	W.	N.	Chambers	&	W.	D.	Burnham	 

	 (Eds.).,	The American party systems Stage of  

 political development	(2	nd	ed.).	New	York:	 

	 Oxford	university	press.

	 	 สุไร	พงษ์ทองเจริญ.	(2539).	สาระส�าคัญเกี่ยวกับการเรียนการสอน 

	 ภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา.	ในเอกสารการสอนชุดวิชา 

	 การสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา	(พิมพ์ครั้งที่	2,	 

	 หน่วยท่ี	9).	 นนทบุรี:	 ส�านักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัย 

	 ธรรมาธิราช.

3. วารสาร

	 	 ชื่อผู ้แต่ง.	(ปีที่พิมพ์).	 ชื่อบทความ.	 ชื่อวารสาร,	 ปีที่(ฉบับที่),	 

	 เลขหน้า.

	 	 สุจินต์	 สิมารักษ์.	(2550)	 หลากหลายปัญหาการเลี้ยงโคนมใน 

	 ประเทศไทย.	วารสารเศรษฐกิจการเกษตร,	27(2),	53-57. 

4. หนังสือพิมพ์

	 	 ช่ือผู้แต่ง.	(ปี,	เดือน	วันท่ี).	ช่ือบทความ.	ช่ือหนังสือพิมพ์,	หน้า. 

	 	 ศรีสกุล	ลีวาพีระพันธ์.	(2545,	กรกฎาคม	11).	จับทีวีใส่กระเป๋า 

	 เขาท�ากันอย่างไร?.	มติชน,	หน้า	19.

5. วิทยานิพนธ์

	 	 กอบกลุ	สรรพกจิจ�านง.	(2541).	การวจิยัเชงินโยบายเพือ่การพฒันา 

	 นโยบายการใช้อินเทอร์เน็ตส�าหรับสถาบันอุดมศึกษาไทย.  

	 ดุษฎีนิพนธ์ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต,	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

6. สารสนเทศจากอินเทอร์เน็ต

	 	 ช่ือผู้เขียน.	(ปีท่ีเผยแพร่เอกสาร).	ช่ือเรื่อง.	ค้นจาก	(ระบุ	URL	 

	 ท่ีสืบค้นบนอินเทอร์เน็ต).

	 	 มานพ	แก้วผกา.	(2549).	เศรษฐกจิพอเพยีง	กบัการค้าเสรไีปด้วยกนั 

	 ได้จริงหรือ.	ค้นจาก	http://www.ftawatch.org

	 	 ชื่อผู้เขียน.	(ปีที่เผยแพร่เอกสาร).	ชื่อเรื่อง.	ค้นเมื่อ	(ระบุวัน	เดือน	 

	 ปี),	จาก	(ระบุ	URL	ท่ีสืบค้นบนอินเทอร์เน็ต).

	 	Prizker,	T.	J.	(1989).	An early fragment from central Nepal.  

	 Retrieved	from	http://www.ingress.com/-astranart/ 

	 pritzker.html

การบอกรับเป็นสมาชิก
	 ผูส้นใจสามารถติดต่อบอกรบัเป็นสมาชกิได้ท่ี	กองบรรณาธกิาร 

วารสาร	EAU	Heritage	อัตราค่าสมัครเป็นสมาชิกปีละ	800	บาท

สถานที่ติดต่อ
 ผูส้นใจเสนอบทความหรอืบอกรบัเป็นสมาชกิ	สามารถตดิต่อได้ที่

กองบรรณาธิการวารสาร EAU Heritage 

อาคาร ชวน ชวนิชย์ ชั้น 4 ห้อง C423

200	หมู่	1	ถ.รังสิต-นครนายก	ต.รังสิต	อ.ธัญบุรี	จ.ปทุมธานี	12110

โทรศัพท์:	0-2577-1028	ต่อ	377,	378

e-mail	address:	eau_heritage@eau.ac.th





ที่ปรึกษา

คณะที่ปรึกษากองบรรณาธิการ 

(Editorial advisory board)

  

บรรณาธิการ

กองบรรณาธิการ

  

  

ดร.โชติรัส ชวนิชย์    อธิการบดี

อาจารย์สุภกัญญา ชวนิชย์   รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บุษยมาส สินธุประมา  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

ศาสตราจารย์ ดร.อุดม วโรตม์สิกขดิตถ์  ราชบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์

ศาสตราจารย์ ดร.จงจิตร์ หิรัญลาภ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ศาสตราจารย์ พิเศษ ประสิทธ์ิ โฆวิไลกูล  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รองศาสตราจารย์ ดร.ครรชิต มาลัยวงศ์  ราชบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

รองศาสตราจารย์ ดร.บุญมี เณรยอด  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รองศาสตราจารย์ ดร.สมพร กันทรดุษฎี เตรียมชัยศรี มหาวิทยาลัยมหิดล

รองศาสตราจารย์ เพลินทิพย์ โกเมศโสภา  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Jerrold M. Michael    U.S. Public Health Service

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดุษฎี เจริญสุข

รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ทีฆทรัพย์  มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

ดร.เกรียงศักดิ์ เตมีย์    คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ดร.มนตรี บุญเรืองเศษ   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร

     ลาดกระบัง

วัตถุประสงค์

ก�าหนดการเผยแพร่

การเผยแพร่

เจ้าของ

1. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยและทรรศนะทางวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์และ 

    เทคโนโลยี

2. เพื่อเป็นเวทีเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัยของอาจารย์ นักวิจัย นักศึกษาทั้งภายใน 

    และภายนอกมหาวิทยาลัย

3. เพื่อเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าทางวิชาการใหม่ๆ ด้านวิศวกรรมศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ เภสัชศาสตร์  

    สาธารณสุขศาสตร์ การบิน สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยีสารสนเทศ

3 ฉบับต่อปี (มกราคม-เมษายน พฤษภาคม-สิงหาคม และ กันยายน-ธันวาคม)

โดยจัดส่งให้ ส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ส�านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)

ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) ส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)

ส�านักงานรับรองมาตรฐานและการประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)

ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) หน่วยงานและสถาบันการศึกษาต่างๆ

ตลอดจนบุคคลทั่วไปที่ตอบรับเป็นสมาชิก

มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
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บทความใน “วารสาร EAU HERITAGE” เป็นความเห็นของผู้เขียนโดยเฉพาะ กองบรรณาธิการไม่มีส่วนในความคิดเห็นในข้อความเหล่านั้น
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สวัสดีค่ะ ท่านผู้อ่าน คณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ และนักศึกษาทุก ๆ ท่าน

ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้เจริญรุดหน้าไปอย่างไม่หยุดยั้ง บนเส้นทางของการพัฒนา

ท่ีขับเคลื่อนด้วยมนุษย์ซึ่งเป็นผู้ก�าหนดแนวทางการพัฒนาและการใช้ทรัพยากร เมื่อมองย้อนจากอดีตที่ผ่านมา  

และมองไปถึงอนาคตที่ก�าลังย่างกรายเข้ามา การเปลี่ยนแปลงของการพัฒนาเป็นทั้งการเปลี่ยนแปลงที่พัฒนาไป 

ในด้านบวก และการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลด้านลบ ทั้งความร่อยหรอของทรัพยากรธรรมชาติและการเกิดมลภาวะ  

รวมทัง้การเปลีย่นแปลงสภาวะภมูอิากาศของโลก บทความวจิยัและบทความวชิาการในวารสารวชิาการมหาวทิยาลยั

อีสเทิร์นเอเชีย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฉบับนี้ มีบทความรับเชิญเรื่อง The Psychology of Politics: Self, 

Environment, and Wild Card โดย Prof. Dr. Ofer Feldman, Doshisha University, Kyoto, Japan ที่กล่าวถึงวิธีคิด 

และพฤติกรรมของมนุษย์ในสังคมที่น่าสนใจ เพื่อน�าไปสู่การปรับใช้ในการพัฒนา และมีบทความเกี่ยวกับการพัฒนา

อุตสาหกรรม Industry 4.0 อนาคตของอุตสาหกรรมไทย ที่ค�านึงถึงการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า และงานวิจัยด้าน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอื่น ๆ  เช่น ชิ้นงานดิสก์เบรก การศึกษาวัสดุทดแทนในการสร้างตัวแปลงแม่พิมพ์ ฯลฯ  

และยังมีบทความวิจัย การมีส่วนร่วมของประชาชน ในการดูแลสิ่งแวดล้อม มิติของบทความวิจัยด้านสุขภาพ เช่น 

สมนุไพรยับย้ังเช้ือวณัโรค การจดัการและการดูแลสุขภาพผูสู้งอาย ุรวมท้ัง บทแนะน�าหนงัสือ “บคุคลบนัดาลใจ ยิง่ใหญ่ 

ด้วยความดี” ของ อ.สุภกัญญา ชวนิชย์ ที่ให้แรงบันดาลใจในการท�าความดีในการด�ารงชีวิต
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The Psychology of Politics: Self, Environment and Wild Cards

Ofer Feldman

Abstract

This paper presents, in a highly selected manner, the main features of political psychology as a field of inquiry 

of individuals’ and groups’ behavior and attitudes in the public sphere. The paper focuses on the assumptions that 

(1) people constantly search for and process information about the world around them, make sense of other people 

and events, relate them to their thoughts and intentions, and make decisions on how to act politically; (2) Decisions 

related to people’s participation in politics are affected by internal (e.g., personality) as well as external (e.g., cultural 

customs, social norms, communication processes) factors; and (3) Decisions are affected by unconscious, emotional 

processes, so behavior does not always follow a rational, predictable course. The paper details studies done in Asian 

countries to illustrate the three assumptions, calling for additional research to further increase our knowledge on this 

approach that combines psychological perspectives to examine political behavior in cross-national, cross-cultural 

comparative contexts.

Keywords: Asia, psychology, political behavior, personality, socialization, irrational behavior

Introduction

This article addresses basic approaches of 

political psychology as a field of research. It explains  

three aspects at the core of an approach that combines 

psychological perspectives to examine political behavior 

(draws on Feldman, 2006; Zmerli & Feldman, 2015): 

(1) the individual as the object of analysis; (2) inter-

dependency between individuals and their environment 

in the context of social behavior; and (3) non-rational  

facets of behavior. It draws on studies done in Asian 

countries to illustrate these various aspects. 

To the degree that universal theories of political 

psychology and behavior are desirable (and feasible),  

scholarly work done in Asian countries has an important 

role to play. Such work often indicates that Western 

models need to be reworked through further investigation, 

that terms need to be redefined and conceptual bases  

re-configured, or that different research methods must be 

used in order to test the validity and reliability of universal 

hypotheses (e.g. Ng, 2010; Feldman, 2000). It is my 

intention and hope that this paper will encourage students 

of political science, psychology, social psychology and 

communication studies to challenge these assumptions  

while exploring the manifold sub-areas of political 

psychology research in various Asian societies.
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Psychology and the Study of Politics

Let us first note the obvious: that the public 

sphere includes active human actors. People willingly 

search out and process information; they evaluate it,  

select knowledge that suits them and form values and 

principles related to social issues and the workings of 

the polity. People make inferences and judgments based 

on their ideas of the public good and of justice, argue 

about essential issues and strive to persuade others of 

the rightness of their beliefs. People serve in a variety of 

roles and functions: citizens cast votes for candidates to  

represent them in legislative processes and join groups 

to accomplish goals that they hope will improve their 

lifestyle. Some get involved in violent, aggressive 

movements. Some seek political office, make decisions  

for their communities, declare wars, negotiate with foes, 

and facilitate peace. 

Traditional explanations of human political 

activity often fail to adequately explain some of the most 

important political actions and decisions people take. In  

order to do so, analyses of political processes and systems 

must consider the psychology of the people involved, both 

as individuals and as participants in groups. Generally 

speaking, psychology provides knowledge that helps 

us understand human behavior. Using psychological 

approaches and terminology to analyze behavior in the  

public sphere offers perspectives and a complex basis that 

are necessary for understanding public sphere activities 

and the bidirectional relationship between individual 

human beings and politics. 

A psychological approach to politics facilitates 

understanding of the relationships between perceptions,  

beliefs, and attitudes (the cognitive system), affections 

and emotions (the affective system), personality, group 

membership, and the political actions that people take. 

This approach helps us understand how people process 

information, adopt political values and beliefs, and make 

sense of themselves and others in the context of political  

issues, choices, and conflicts. Furthermore, it helps us 

explore people’s incentives for voting or running for 

office, decision-making by elites, the emergence of ethnic 

violence, wars, terrorism and genocide, and the nature,  

functions and roles of political leadership and public 

opinion in specific political cultures. 

All in all, applying psychological concepts 

and theories to the examination of political processes 

and activities makes it easier to identify patterns of  

thinking, feeling, and judgment among individuals and in 

society, and to examine the impact of these patterns on 

the formation, intensity, and implementation of political 

preferences, interests, and choices. This approach focuses 

on both examination and explanation of how particular 

political behaviors evolve (i.e., on processes such as  

voting decisions, follower mobilization, information 

processing, policy adaptation, coalition formation, 

consensus building and conflict avoidance or resolution) 

and on the resulting behaviors (products or outcomes). 

It is therefore not surprising to see, as is shown below, 

that a growing number of researchers have allotted 

considerable attention in recent years to psychological  

considerations that can help explain political behaviors 

of individuals and groups.

1. The Individual’s Psyche and Activities 

To better understand the connections between 

human beings and political behavior, including people’s  

functioning in political life, we have to focus on the 

individual as the unit of observation and analysis. The 

determinantes and consequences of the individual’s 

political behavior are of critical importance. How and why 

do individuals (e.g., voters, politicians, terrorists) think,  

feel, and act politically; how do they perceive, interpret, 

define, and act within their political environments? 

Individuals play active roles in politics, for 

example by mobilizing support for their political ideas 

(e.g. Prime Minister Junichiro Koizumi in Japan; Inoguchi,  



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีปีที่ 10 ฉบับที่ 1 ประจ�าเดือน มกราคม-เมษายน 2559 3

2009), voting in diverse political regimes (e.g. Taiwan, 

Mongolia, Philippines, Cambodia, and Vietnam, Chang 

& Tang, 2013), participating in terrorist activities 

(e.g. in South-East Asia;Chalk, 1998), negotiating and 

resolving disagreements (in the Philippines, Cambodia, 

and East Timor; Montiel, 2006),and creating social and  

environmental movements to achieve particular goals 

(e.g. in India, Taiwan, Japan, and Thailand; Kalland 

&Persoon, 1998).

In politics, as in other social activities, people 

often act as part of a group (e.g. political party, 

government, rebel body), and their behavior as part of  

a group may differ from their behavior when they are 

alone. People often seek to understand the decisions of 

these groups, but it is individuals (e.g. leaders, committed 

participants, attentive citizens) who drive decision-making 

even within groups. Individuals identify and frame the 

problems faced by the entities to which they belong, they  

seek positions of influence, select representatives and 

leaders, and construct ideologies. It is individuals who 

dispute, make decisions, and take risks when negotiating 

with rivals or enemies. 

Individuals are driven by internal components 

including personality, cognition, attitudes, beliefs, 

affect and motivation, and by self- and social identity.  

They assess their environment and the people within it, 

and decide what political actions to take based on their 

assessments. 

Personality: At the heart of an individual’s 

internal components is the personality, the engine of  

political thinking and feeling. Personality is affected and 

shaped by life experiences, including early interactions 

with others in the family. Personality influences our 

internal systems, including cognitive processes, and 

affects behavior and behavioral tendencies on an ongoing,  

constant basis, but in an unconscious manner so that 

people rarely consider the impact that their personality 

has on their political preferences. 

Each individual’s personality is unique, although  

certain personality traits appear in a large number of 

people. For example, while many people share traits such 

as open-mindedness or honesty, the precise combination 

of traits differs. People also differ in the ways they process  

information, draw inferences, and reach decisions. 

Much of the discussion of personality in politics 

concerns traits that are especially important in shaping  

political behavior, such as traits that are common to 

habitual voters, traits that lead people to join a terrorist 

groups, or traits displayed by rigid and intolerant 

members of political groups when dealing with a new 

issue on the public agenda. Attention has been focused 

on the personality makeup of decision-makers, especially  

political leaders, and the impact of particular combinations 

of traits on their leadership styles and performance.

Certain traits--including self-esteem, dogmatism, 

self-complexity, desire for achievement and power--along 

with childhood experiences, were identified as affecting  

political leaders’ working styles, attitudes toward members 

of other political groups and the electorate, decision-

making processes in general and foreign policy decision-

making in particular. Other traits were associated with 

the interpretation of political events, the management of 

international crises and negotiation styles (Feldman, 1999;  

Feldman & Valenty, 2001). In Indonesia, for example, 

personal traits of Presidents Sukarno and Soeharto were 

found to affect their policies and politics. In the case of 

the former, a feeling of desolation as a core personal 

preoccupation appears to have led to an obsession with 

dominance. The latter valued the composure he had 

acquired through the hardships of his childhood, and this  

affected his political style, which was based on fear and 

favor. Likewise, the “authoritarian populist” political style 

of another Indonesian president, Megawati, is said to have 

had its roots in family difficulties and complications that  

she experienced during childhood, and in her interactions 

with her father (McIntyre, 2005).
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The Cognitive System: The second most 

important internal component guiding individuals’  

behavior is cognition. In psychology, cognition is central 

to understanding how people process information and 

understand the world around them. Cognition is “a 

collective term for the psychological process involved in 

the acquisition, organization, and the use of knowledge”  

(Bullock & Stallybrass, 1977). A cognitive approach 

explains human behavior by focusing on mental processes 

and structures. It assumes that people perceive their 

environment, evaluate, organize, and impose meaning 

on these perceptions, form beliefs and attitudes about  

related matters, people, or events, and act according to 

these perceptions and interpretations. 

Individuals constantly receive an enormous 

amount of information about society, politics, and 

the world. Sometimes people need to make sense of  

information, understand, and interpret it although it is 

dauntingly complex or ambiguous; for example, this 

might apply to information about a new tax system or 

international conflicts that affect them. Individuals need to 

first process incoming information, simplify and evaluate 

it, and then decide what information is important and  

relevant and what information can be ignored. Cognitive 

processes, including knowledge, perception, attention, 

memory, and thoughts, help people process and filter 

information, including in the assessment and evaluation 

of people around them. For example, cognitive processes 

play a role in the search for causes of others’ behavior, 

involving the attribution of others’ behavior to internal  

situations--like personality--or to external forces-

-circumstances beyond their control (Attribution 

Theory). Cognitive processes enable individuals to keep 

their environment, the people in it, and their feelings 

about it in a coherent and consistent manner (Balance 

Theory). And cognitive processes help people handle 

inconsistencies between their attitudes and behavior by 

processing information in ways that reduce inconsistency  

or by reestablishing consistency in their cognitive system 

by changing whatever is easiest to change (Cognitive 

Dissonance Theory). 

Another way that cognitive processes help 

people process information efficiently and understand  

and organize their social and political environments-

-including people and events--is by facilitating the 

formation and use of social categories, i.e. the classification 

of persons and situations into familiar categories. This 

includes categorizing people into ethnic groups (e.g. 

Irish Canadians, French Mexicans, Ainu), national 

groups (Malaysians, Indians, Chinese), and religious  

groups (Christians, Buddhists, Jews). Stereotypes are a 

particular type of social cognitive category. Stereotypes 

are beliefs about the attributes of people in particular 

groups or social categories. In Japan there is a genre of 

writings on Japanese society called nihonjinron (literally 

“discussions about the Japanese” or “theorizing about the 

Japanese”) that focuses on particular features believed to  

contribute to the “uniqueness” of Japanese culture, society, 

and national character. Nihonjinrontries to demonstrate 

that the Japanese are fundamentally different from other 

groups; that Japanese culture and behavior are exotic 

and removed from the experience of other societies. It 

seeks to explain many facets of Japanese society--such 

as everyday customs and political behavior including  

voting, political interest and efficacy, and leadership 

styles, in terms of values considered to be peculiar to the 

Japanese (Feldman, 2000). National stereotypes provide 

a useful socio-psychological perspective from which to 

consider relations between national groups. For example, 

auto- and hetero-stereotypes of Japan and China were 

examined to elucidate Sino-Japan relations: Chinese 

youngsters who regarded past Sino-Japanese conflicts  

as more important tended to have a more negative auto-

stereotype; but Japanese who did so held a somewhat 

more positive auto-stereotype. Japanese who linked Japan 

to the Pacific Rim more strongly held more positive  
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stereotypes of themselves and Chinese, such linkage did 

not correlate to similar beliefs or stereotypes among the 

Chinese (Kashima et al, 2003). 

Although the word “stereotype” is generally 

perceived as having negative connotations, stereotyping 

does not necessarily lead to discrimination, defined  

as disadvantageous treatment or consideration of an 

individual based on actual or perceived membership in a 

certain group or category. Discrimination may be based 

on age, gender, employment, nationality, language, race, 

ethnicity, religion, or other factors. Examples include 

anti-Chinese sentiment in Canada, hate speech in Japan,  

xenophobic feelings against Kurds, Armenians, and Jews 

in Turkey, anti-Semitism in Norway, France, and Sweden, 

and female feticide in India. Another examples are the 

discriminatory treatment of the Pakistani minority in the 

Hong Kong Special Administrative Region (HKSAR)  

(Crabtree & Wong, 2013) and of AIDS patients or HIV-

positive people in India, Indonesia, Thailand, and the 

Philippines (Paxton et. al., 2005).

Attitudes and Beliefs: Attitudes and beliefs are 

two more aspects of the cognitive system that can affect 

individuals’ behavior. An attitude can be thought of as  

a set of thoughts containing a cognitive component (i.e. 

knowledge) and an emotional response to it (like, dislike 

etc.). Many important political attitudes are acquired 

through socialization processes. An individual’s attitudes 

change with the acquisition of new information, through 

persuasion, exposure to the news media, changes in the 

political and economic context, and life transitions. On  

the other hand, socialization, personality, and socio-

demographic variables support attitude stability over time.

Attitudes are a focus of attention when we look at 

voting decisions, political socialization, political culture  

and ideology, and media effects. For example, in mainland 

China during the 1990s, the news media negatively 

affected people’s attitudes toward political institutions 

in general and led people to distrust the government.  

In other words, the ruling regime’s propaganda failed 

to nurture supportive sentiment in Chinese society in 

the post-Tiananmen era (Chen & Shi, 2001). Attitudes  

can include etic aspects that are common to different 

nationalities, and those that are emic, or indigenous to a 

particular group of people. In Japan, for example, etic factors 

include patriotism, nationalism, and internationalism 

associated with liberal ideology, a high level of media 

exposure, and knowledge of international affairs, whereas  

a conservative commitment to the Japanese national 

heritage appears to be an emic component of Japanese 

national identity (Karasawa, 2002).

Beliefs are associations that people create 

regarding an object and its attributions. Beliefs may 

concern right versus wrong or a sense of an individual’s  

personal identity. A person’s unique experiences lead 

to the formation and adoption of beliefs that in essence 

constitute the set of an individual’s representations of 

the world. These beliefs, in turn, serve as determinative 

factors in further perceptions, interpretations, and 

evaluations of incoming information. Beliefs are related 

to such political notions as ideology, values, tolerance,  

and principles. Individuals vary widely in the political 

views that they endorse. They also differ in their styles of 

thinking about political issues. Some people rely on a few 

broad principles or generalizations in interpreting events, 

reject inconsistent evidence, and have little tolerance for 

alternative viewpoints. Others interpret events in a more  

flexible, multidimensional way, and attempt to develop 

perspectives and integrate a wide range of information 

and values specific to the problem at hand. In either case, 

beliefs and attitudes play important roles that affect how 

individuals perceive and interpret their environment. This  

is especially true regarding stereotypes, prejudices, and 

discrimination against others perceived as being different. 

The Affective System: Whereas cognitive 

processes, driven by the need to simplify contradictory 

and complex environments, are at the focus of examination  
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of the relationships between people and politics, affective 

forces, motivations, and emotions also play important 

roles. Affect is viewed as “a generic term for a whole 

range of preferences, evaluations, moods and emotions” 

(Fiske & Taylor, 1991: 410). Affect can be positive or  

negative, i.e. it includes preferences and evaluations that 

may be pleasant or unpleasant. Motivation refers to internal 

desires, needs, concerns, and goals (Pittman, 1998). 

Emotion is a “complex assortment of affects, beyond 

merely good feelings or bad to include delight, serenity, 

anger, sadness, fear and more” (Fiske & Taylor, 1991:  

411). The emotional systems of the human brain, along 

with other systems that do not present in consciousness, 

play crucial roles in initiating and affecting all aspects 

of behavior including political behavior (Marcus, 2013, 

Ch. 5). 

Emotions and motivation are always at work. 

Political attitudes, political values, and identities have  

emotional components, and people express emotions 

including fear, anxiety, anger, love, guilt, shame, 

sympathy, pity, and jealousy in response to political 

principles and ideas, political issues, political actors, and 

events. Emotions matter in politics. Driven by anger and 

frustration, an Israeli assassinated his country’s prime  

minister, Yitzhak Rabin, in 1995; motivated by anxiety 

and disappointment, a million Egyptians assembled in 

Tahrir Square in 2013 and toppled a repressive regime. 

Charismatic leaders, including the leader of the Indian 

independence movement in British-ruled India, Mahatma  

Gandhi, Indonesian president Sukarno, and president 

Barack Obama of the U.S., use emotional words, 

metaphors, symbols, and slogans to motivate followers. 

Emotion affects their success at establishing trust, forging 

compromises and resolving conflicts between ethnic  

groups and countries. Emotions can inspire people to 

help others even at the risk of their own lives.

Emotions often influence feelings and beliefs 

about specific policy issues. Citizens who feel angry are  

more likely to support risky and confrontational policies 

than those who feel anxious or fearful, and they are 

also less willing to compromise on policy issues. After 

the September 11th terrorist attacks, American citizens 

primed with anger in response to the attacks perceived  

a lower risk of being hurt in the future, whether in a 

terrorist attack or other danger such as being a victim of 

a violent crime, compared to citizens primed with fear. 

Anger-primed study participants were also less likely 

to endorse precautionary actions like screening mail for  

suspicious materials than were fear-primed participants 

(Lerner et al., 2003; MacKuen et al., 2010). 

Affect, emotions, and their intensity influence 

individuals’ perceptions of and behavior toward people  

both within their own group and outside of it. Positive, 

favorable feelings are most often associated with in-

groups(groups one belongs to). These include emotions 

that are important in politics such as happiness, respect, 

and pride in the achievements of one’s group, community, 

or country. In contrast, negative emotions like anger,  

frustration, and hostility are most closely associated with 

out-groups (groups one does not belong to) and can lead 

individuals to engage in violent activities or cause normally 

rational individuals to behave irrationally--sometimes 

to dehumanize others or incite mass violence. Fear, 

stress, and anxiety are examples of emotions that affect  

ethnic violence. Fear or anxiety in response to perceived 

threats to an individual’s or group’s identity may trigger 

dehumanization of the enemy or resurrection of historical  

myths in order to justify violence against the other. 

Emotions also affect voting behavior. Emotions 

influence what information individuals attend to, acquire,  

and use as a basis for their candidate evaluations. Fear and 

anxiety, for example, serve to direct individuals’ attention 

to threats and increase careful processing of information 

in an attempt to manage or resolve a threatening situation. 

Fear and anxiety are associated with increased attention  

to political information and increased learning (Brader, 
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Marcus & Miller, 2011). 

Lastly, emotions and motivations interact with 

cognitive mental processes in shaping people’s political  

judgments, beliefs and actions. Cognitive phenomena, 

such as information processing, stereotypes, prejudicial 

or discriminatory thinking and intolerance, also involve 

affect and emotion. For example, individuals become much 

more politically involved in issues that are particularly 

relevant to them; the more imminent the problem is  

to them, the more actively they will search for related 

information and join other people in entities dedicated 

to addressing the topic (Marcus & MacKuen, 1993). 

Social Identity: Finally, behavior is also affected 

by social identity, which has both cognitive and emotional  

associations. Social identity relates to how people identify 

themselves in relation to others, i.e. how they group 

together with others on the basis of shared features. 

People may identify themselves according to ethnicity, 

nationality, religion, social class, political affiliation, 

gender, vocation, etc. Identity can be flexible in the 

sense that people may change their vocation, nationality  

(and recently even gender), and thus change their social 

identity. Social identity has many implications, both for 

persons who claim a particular identity and for others 

who view them as members of a particular category. 

For example, ethnic identity is stronger than national 

identity in Malaysia, particularly among Malays in 

Malaysia. National identity is strongest among Chinese in  

Malaysia, followed by Chinese in Singapore. Compared 

to Singaporeans, Malaysians attach more importance 

to ethnicity than to national identity (Liu et al., 2002).

Compared to Chinese and Indian citizens in Malaysia, 

members of the dominant Malay group tended to exhibit a 

higher in-group indispensability, more strongly endorsed 

an inclusive national representation, harbored stronger 

ethnic and national identifications, and made stronger 

associations between both identifications (Verkuyten 

& Khan, 2012). And in China, the ethical and relational  

origins of traditional Chinese social identity dictate 

the way Chinese people manage cultural diversity and  

international relations today (Liu, Li & Yue, 2010). 

Social identity can provide an individual with 

a means of self-definition that promotes self-esteem,  

and with a framework for socializing and interacting 

with others who share his or her values and goals. 

By providing reference group orientation and shared 

activities, social identity helps people define themselves 

in contrast to others who belong to different groups, and 

position themselves within a larger community. In the 

Middle East, for example, an individual might identify  

with Arabs or Israeli Jews; in Northern Ireland with 

Catholics or Protestants; and in the former Yugoslavia, 

with Serbs, Croatians, or Bosnians. Gender is also an 

important aspect of social identity (Eagly et al., 2012).

Identification with any of the ethnic groups 

mentioned above is generally associated with a strong 

affective element that underlies cognitive aspects such  

as personality traits, social and political attitudes, and 

memories connected to identity-related events.

Group identification has important motivational 

consequences, and the identifications that one is assigned  

or chooses lead to related actions in a variety of domains, 

from volunteering for an organization to participating in 

social or political protests, running for political office or 

supporting candidates for election. Not surprisingly, people  

who more strongly identify with a particular group are 

more likely to carry out actions that support that group. 

Social identity influences both how people 

view themselves and how other people treat them, and 

predisposes people to certain behaviors such as harboring  

stereotypes or acting in discriminatory or ethnocentric 

ways. 
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2. Individuals and the Environment: Beyond Stimulus-

Response Models

Clearly, individuals do not function independently 

of the environment in which they live. There is a total inter- 

dependency between individuals and their surroundings 

in the context of social behavior. Key aspects mentioned 

especially often by social psychologists as relevant in 

this sense include social perceptions, social cognition,  

social motivation, interpersonal relations, group behavior, 

and social influence. All these distinguish the attitudes 

and behavior of individuals as they are influenced by 

the actual, imagined, or implied presence and behaviors 

of groups and significant others--socialization agents 

including parents and teachers, and opinion leaders and  

political leaders--in various domains, situations, and 

settings, including the political context. 

Among these domains are the social structure, 

political system or culture in which one lives; the practices, 

values, preferences, and aspirations that are at the heart of  

this social system; socialization processes; the structure 

and roles played by formal and informal social units or 

groups that are politically relevant to the individual, 

including groups that people identify as in-groupsand 

out-groups;and particularly the news media. As people 

are limited in the time and attention they can devote to  

politics, they rely upon the media to identify issues 

that are important to them (Agenda Setting function) 

and furthermore to identify which components of these 

issues must be attended to, ultimately affecting citizens’ 

evaluations of public figures and parties (MediaPriming 

role). By focusing on specific elements, values, or facts 

related to a given issue, the media defines the elements 

that receive public attention, and the resulting debate  

revolves around the particular definitions, interpretations, 

and evaluations the media promotes for these elements 

rather than other issues (Framing Effect). 

Despite the powerful influence exerted by the 

environment, it is rarely possible to be satisfied with  

simple stimulus-response models that see human behavior 

in terms of learned responses to a set of stimuli that exist 

in the environment (e.g. social structure, culture, other 

people, the media) and ignore how people create their 

own realities. Instead, there is a growing recognition  

that the power of each situation and context-specific 

factors play a crucial role in shaping political behavior 

and decisions. This follows Lewin’s (1936) observation 

that each behavior is determined by the total situation 

(referred to as ‘life space’ organized by interdependent  

forces) in which it occurs. Lewin (1936:216) argued that, 

“Every psychological event depends upon the state of the 

person and at the same time the state of the environment, 

although their relative importance is different in different 

cases.” In Lewin’s (1936: 216) classic formulation, the 

life space was defined as the “totality of facts which 

determine the behavior (B) of an individual at a certain  

moment. The life space (L) represents the totality of 

possible events. The life space includes the person (P) and 

the environment (E). B = f (L) = f (P, E)”. This formula 

binds the person and the environment together; because  

of the principle of interdependence, neither person nor 

environment is independent. 

Thus, it is not only the social (and political) 

situation but also the individual’s interaction with the  

environment that influence the outcome of behavior. Any 

assessment of or attempt to understand a particular human 

behavior requires knowledge of people at specific times 

and in specific situations. How individuals and groups 

behave under certain circumstances--including culture, 

societal structure, stressful times etc.--depends on how 

they perceive, interpret, and evaluate things as they are 

affected by these circumstances. Political leaders who  

share common goals but find themselves in different 

societal or cultural circumstances will not necessarily 

respond in the same manner even if they face identical 

dilemmas. 
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Because different individuals perceive and 

evaluate the same situation in different ways and exhibit  

different behaviors in response to their circumstances, 

disregarding an individual’s environmental features at 

any given time will result in imperfect analysis of that 

individual’s behavior. Hence, decision makers in one 

country must assume that even if their counterparts in 

another country pursue the same objectives, they may  

still have to follow different values and practices as they 

function in different political settings. In other words, 

changes in the environment may affect people in different 

ways and result in different behavior. 

Methodologically speaking, this of course makes 

it difficult to formulate rules predicting how individuals  

will act as situations vary, and limits the ability to predict 

general political behavior and attitudes. 

3. Irrational Behavior: Unconscious Biases and Self-

Interest

A third approach that combines various 

psychological aspects in the examination of political  

behavior differs from the rational choice or interest-based 

theory of political action. It challenges the traditional 

notion that, as actors in politics, individuals’ behavior is 

directed toward maximizing a utility or value as part of 

a rational search for self-interest. In fact, this approach  

tries to explain behavior that is not overtly instrumental 

or materially self-interested.

Many share the belief that human beings’ behavior 

(their own and others) is generally rational and predictable.  

The expectation that behavior will be rational is based 

on two essential requirements that people have: a need 

to understand their environment and a need to predict 

the likely outcomes of their own and others’ behavior.  

To the extent that behavior is perceived as rational, these 

two needs are more easily met. 

In politics, rational choice claims that political 

actors (e.g. politicians, government officials, and voters),  

are motivated by rational calculations of their personal 

utility (self-interest) identified in terms of a single, 

uniform variable (e.g. Chang &Tang, 2013). ‘Utility’  

for politicians is defined in terms of maximizing votes in 

order to get elected or re-elected, and rising in the ranks of 

their political party and career track. The suggestion that 

politicians are significantly concerned with the common 

good, ‘public service’, the ‘public interest’, or that they  

are guided by fundamental ethical precepts (including 

principles, beliefs, and ideology), is generally dismissed. 

However, studies by psychologists suggest that 

much of human behavior is not rational. People in general 

are motivated to act in line with their own personality 

characteristics, values, beliefs, and associations with 

groups. They process information imperfectly as they  

struggle hard to understand the complex world in which 

they live. When deciding how to act, people employ logical 

but often incorrect perceptions of their environment. 

Emotional aspects also affect their interactions in the 

social world. Likewise, as mentioned in the first section,  

different individuals may reason differently under the same 

conditions. In contrast to the rational choice theory that 

assumes that every individual has the same conception 

of the common “good,” the psychological approach to 

political behavior sees individuals as having different  

understandings and different perceptions of the value of 

goals to be attained. 

Political actors often do things that are seemingly 

contrary to their own interests, values, and beliefs. In  

some cases they perpetrate dehumanizing, brutal and 

indiscriminate violence involving large numbers of civilian 

casualties in diverse locations such as Algeria, Bosnia, 

Rwanda, Libya, Egypt, or Syria. Individuals participate 

in political activities even when they have little hope  

of achieving a desired outcome: for instance, Japanese 

continue decade after decade to hold demonstrations for 

the relocation of American bases from Okinawa. 
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A psychological approach to political behavior 

may seek to explain behavior that seems irrational  

at first glance. For example, it is commonly believed 

that people vote in accordance with self-interest. As 

rational theorists see things, voters calmly consider 

new information based on prior preferences: when they 

receive negative information they lower their estimation, 

and upon receipt of positive information they raise their  

evaluations (Gerber & Green, 1999). According to the 

psychological view, the process of updating existing 

evaluations may be subject to a variety of unconscious 

biases designed to support prior preferences, rather than 

to a rational updating based solely on facts. For people  

who are motivated by such biases, candidate evaluation 

may be more about reinforcing existing emotions toward 

candidates than adjusting them in the face of new 

information (Lodge & Taber, 2013).

Political leaders are sometimes motivated to 

act on principle rather than self-interest, and to make  

decisions that the psychological approach will explain 

in terms of both personal self-interest and consideration 

of the collective good (which violates the self-interest 

requirement). An example of ‘irrational’ behavior not 

based on unconsciousness is Japanese Prime Minister 

Yoshihiko Noda’s single-minded devotion to pushing  

an unpopular consumption tax hike (from 5% to 10%) 

in 2012. Noda apparently had multiple motivations, 

contradicting the ‘single uniform variable’ requirement 

of the rational choice: he was convinced that raising 

the tax was the right thing to do for Japan’s economy, 

he wanted to demonstrate strong and decisive policy  

leadership and he wanted to go down in history as the 

politician who had the guts to raise this tax.

As such, this approach makes it possible to 

address questions that the rational choice theory leaves 

unanswered, including those related to consistent biases 

in reasoning or to less predictable emotional effects on 

behavior. The chief weakness of this approach, especially  

in contrast to the rational choice theory, is that it requires 

detailed information--which is often difficult to acquire-

-about how individuals reach decisions, execute them,  

and react to the attitudes and behavior of others.

Conclusions

The psychological approach toward examining 

and explaining behavior of individuals and groups in the 

public sphere rests on the following assumptions: (1)  

Individuals constantly search for and process information 

about the world, make sense of significant others and 

events, relate them to their ideas and intentions, and make 

decisions on how to act politically. (2) Decisions related 

to an individual’s involvement in politics are affected by 

internal components of the psyche (personality, beliefs,  

identity) as well as interactions between these components 

and the individual’s circumstances, i.e. the milieu in which 

an individual lives and experiences--family encounters, 

social norms, morals, events, communication processes,  

cultural customs, etc. (3) Decisions are affected by 

unconscious, emotional processes, so behavior does not 

always follow a rational, predictable course.

Since individuals may apply diverse aspects of 

their distinct personality to a particular activity, researchers  

must make a detailed examination of individual political 

actors, the components of their internal psyches, and the 

environments in which they function during a specific 

time period in order to track and explain their political 

activities. Moreover, the fact that individuals behave  

differently under different circumstances and the wild-

card possibility of irrational behavior limit the potential 

accuracy of any general rules concerning political behavior 

and attitudes.

Nevertheless, the difficulties of this approach 

are outweighed by its utility in monitoring and analyzing 

human behavior in Asian politics. As scholars increase 
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their knowledge of relevant aspects of political psychology,  

we will be able to gain better cross-national, cross-

cultural understanding of people’s performance in the 

public sphere.
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Industry 4.0 อนาคตของอุตสาหกรรมไทย

Industry 4.0 the Future for Thai Industry

จิตลดา หมายมั่น และสมบัติ ทีฆทรัพย์

บทคัดย่อ

ความแข็งแกร่งของอุตสาหกรรมไทยเป็นรากฐานส�าคัญที่ท�าให้เศรษฐกิจของประเทศได้รับ การพัฒนาอย่าง

มีเสถียรภาพและมีความมั่นคง แต่ทั้งนี้ด้วยภาวะกดดันของเศรษฐกิจโลก การแข่งขันกันระหว่างอุตสาหกรรมภายใน 

กับภายนอกประเทศ การปรับตัวให้ทันต่อกระแสยุคโลกาภิวัฒน์ ปัญหาภาวะโลกร้อน และการขาดแคลนประชากร 

ในวัยท�างาน ส่งผลกระทบให้ผู้ผลิต หน่วยงานระดับประเทศทั้งภาครัฐและภาคเอกชนต้องรวมพลังปรับกลยุทธ์ในการ

ขับเคล่ือนอุตสาหกรรม เพื่อยกระดับมาตรฐานการผลิตให้สามารถแข่งขันกับทั่วโลกได้ ดังนั้น ประเทศไทยจึงควรน�า 

Industry 4.0 ที่มีจุดเด่นในการเชื่อมโยงทุกมิติของระบบการผลิตเข้ากับเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร มาพัฒนา

อตุสาหกรรม โดยในบทความได้น�าเสนอทีม่าและหลกัการ แนวทางการเตรยีมความพร้อม และตัวอย่างเทคโนโลยทีีเ่กีย่วข้อง 

กบั Industry 4.0 เช่น Internet of Things, Cloud Computing โรงงานอจัฉรยิะ เครือ่งจกัรอจัฉรยิะ หุน่ยนต์ทีท่�างานโดยอสิระ  

บุคลากรอัจฉริยะ และวัสดุใหม่ เพื่อเป็นประโยชน์ในการศึกษาและการพัฒนาอุตสาหกรรมในประเทศไทยต่อไป

ค�าส�าคัญ: industry 4.0, internet of things, cloud computing, โรงงานอัจฉริยะ, เครื่องจักรอัจฉริยะ

Abstract

The strength of the Thai industry is the important foundation which makes the economy of Thailand develop 

stably and steadily. However, the pressure of the global economy, the competition between internal and external  

industrial, adaptation under globalization, global warming and the shortage of working-man power which affect to 

manufacturers. Government and private sectors should cooperate each other for adjusting strategies to move for 

developing production standards in order to compete in the world setting. Therefore, Thailand should use industry 4.0 

which has strong functions on linking every dimension of production system and information technology for develop 

the industries. This article presents backgrounds, principles, preparation guidelines and example of technologies 

related to industry 4.0 such as Internet of Things, Cloud Computing, smart factory, smart machine, autonomous  

robots, smart worker and new materials are presented in order to be useful in the study and development of Thai 

Industries in the future.

Keywords: industry 4.0, internet of things, cloud computing, smart factory, smart machine
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ความน�า

นับแต่อดีตที่ผ ่านมาภาคอุตสาหกรรมถือว่า 

เป็นพลังขับเคล่ือนที่ส�าคัญของเศรษฐกิจระดับประเทศ 

ทีน่�ามาซึง่คณุภาพชวีติทีด่ขีึน้ของคนไทยทัง้ชาต ิการเตบิโต

และพัฒนาอย่างต่อเนื่องของภาคอุตสาหกรรมจึงเป็น 

เป้าหมายหลักที่ผู้ประกอบการคาดหวังและจริงจังกับการ

ด�าเนินธุรกิจ ตั้งแต่การพิจารณาปัจจัยน�าเข้า กระบวนการ

ผลิต จนได้เป็นผลผลิตทั้งในรูปแบบของผลิตภัณฑ์และ 

การบรกิาร เพือ่สร้างความพงึพอใจให้กบัลกูค้าหรอืผูบ้รโิภค  

ท�าให้เกดิการขยายตวัของเศรษฐกิจและการประกอบกจิการ 

โรงงานที่เพิ่มขึ้นทุกปีจนถึงปัจจุบันประเทศไทยมีจ�านวน 

โรงงานที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการตามพระราช- 

บัญญัติโรงงาน พุทธศักราช 2535 จ�าแนกตามประเภท 

รายจ�าพวก ณ ส้ินปี 2557 เป็นจ�านวนทัง้ส้ิน 141,247 โรงงาน  

(กรมโรงงานอุตสาหกรรม, 2558) ทั้งนี้ จากข้อมูลรายงาน

ด้านสถานการณ์แรงงานอตุสาหกรรมไทยตามทีส่�านกังาน

เศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ได้รายงาน

ไว้ว่าภาคอุตสาหกรรมยังขาดแคลนแรงงานฝ่ายผลิต 

ประมาณ 34,717 คน โดยอุตสาหกรรมที่ขาดแรงงาน 

ฝ่ายผลิตมากที่สุดคือ (1) อุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์

จากโลหะประดษิฐ์ (2) อุตสาหกรรมการผลติเคร่ืองแต่งกาย 

รวมทัง้การตกแต่งและย้อมสีขนสัตว์ และ (3) อุตสาหกรรม

การผลิตผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม ซึ่งปัจจัยหนึ่ง 

ที่ท�าให้ขาดแคลนแรงงานภาคอุตสาหกรรม เกิดจากการท่ี

ค่าจ้างภาคบริการดึงดูดแรงงานมากกว่าภาคอุตสาหกรรม 

โดยในปี 2556 ภาคบริการมีอัตราค่าจ้างเฉลี่ย 17,623 บาท

ต่อเดือน ขณะที่ภาคอุตสาหกรรมมีอัตราค่าจ้างเฉลี่ย  

10,968 บาทต่อเดือน อีก 5 ปีข้างหน้า คาดว่าอุตสาหกรรม

ไทยจะขาดแรงงานฝ่ายผลิตประมาณ 290,604 คน  

ซึง่เม่ือพจิารณาด้านอายขุองแรงงานภาคอตุสาหกรรมไทย

แล้ว พบว่า แรงงานสูงอายุส่วนใหญ่เป็นแรงงานที่มีฝีมือ 

สะท้อนให้เห็นว่า ในอนาคตประเทศไทยจะขาดแคลน

แรงงานประเภทดังกล่าว เนื่องจากปัจจุบันประเทศไทย

เป็นสงัคมผูส้งูอายุ และในปี 2573 ประเทศไทยจะกลายเป็น 

สังคมผู ้สูงอายุ อย่างสมบูรณ์ (อุดม วงศ์วิวัฒน์ไชย, 

2558) ทางออกของการแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงาน

ที่ประเทศไทยด�าเนินการอยู่ คือ การจ้างแรงงานต่างด้าว  

ซึ่งในอนาคต ถ้าแรงงานต่างด้าวเหล่านี้ถูกดึงกลับเพื่อไป 

พัฒนาประเทศบ้านเกิดของตนเอง ประเทศไทยเราจะ

ประสบกับวิกฤตการขาดแคลนแรงงานอย่างมาก ดังน้ัน

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จึงได้เตรียมการรับมือ

กับปัญหาการขาดแคลนแรงงานพร้อมกับการพัฒนาและ

ยกระดับอุตสาหกรรมไทยให้ก้าวสู่อุตสาหกรรมชั้นน�า 

ของโลกในอกี 10 ปีข้างหน้า ภายใต้แนวคดิ Thai Industries 

2025 ด้วย “Industry 4.0” (เจน น�าชัยศิริ, 2558)

การปฏวิติัอตุสาหกรรมของโลก ณ ปัจจุบนันบัเป็น 

ครัง้ที ่4 หรอืทีเ่รยีกว่า Industry 4.0 ซึง่ความส�าคญัของการ

ปฏวิติัอตุสาหกรรมในแต่ละครัง้ของโลก จะเปรยีบเสมอืน 

ตัวช้ีวดัการพฒันาประเทศ โดยประเทศทีป่ฏวิติัอตุสาหกรรม 

ได ้ก ่อนจะเป ็นผู ้น�าด ้านอุตสาหกรรมและยกระดับ

อุตสาหกรรมของประเทศนั้นให้จัดอยู่ในกลุ่มประเทศ 

ที่พัฒนาแล้ว ส�าหรับประเทศไทยซ่ึงเป็นประเทศที่ก�าลัง

พัฒนา ภาคอุตสาหกรรมโดยส่วนใหญ่จะอยู ่ในช่วง  

Industry 2.0-3.0 ทั้งนี้ในแต่ละยุคของ Industry 1.0-3.5  

มีลักษณะโดยสรุป ดังนี้

Industry 1.0 ถอืได้ว่าเป็นยคุเริม่ต้นของการปฏวิตัิ

อุตสาหกรรม ตั้งแต่ พ.ศ. 2343 ที่ได้เริ่มมีการใช้พลังงาน

จากน�้ามาขับเคลื่อนเครื่องจักร แทนการใช้แรงงานจากคน 

หรือสัตว์หรือพลังงานจากธรรมชาติ ใช้พลังงานไอน�้า 

จากเชื้อเพลิงถ่านหินในอุตสาหกรรมทอผ้า 

Industry 2.0 เป็นยุคอุตสาหกรรมที่มีการใช้

แรงงานคนร่วมกับการใช้เครื่องจักรที่มีต้นก�าลังจาก

พลังงานไฟฟ้าเพื่อมาทดแทนการใช้ไอน�้า และเป็นยุคที่ 

ได้เริ่มใช้ระบบสายพานล�าเลียงในกระบวนการผลิต 

Industry 2.5 เป็นยคุอตุสาหกรรมทีม่กีารใช้ระบบ

ไฟฟ้าควบคุมด้วยรีเลย์แบบกึ่งอัตโนมัติ มีการควบคุม

เครื่องจักรด้วยระบบเชิงตัวเลข โดยลักษณะของการผลิต 

จะผลิตแบบจ�านวนมาก 

Industry 3.0 มกีารใช้เครือ่งจักรทีค่วบคมุการท�างาน 

เชงิตัวเลขด้วยคอมพวิเตอร์ (Computer Numerical Control 

--CNC) และน�าระบบ PLC เพื่อใช้ในควบคุมการท�างาน

ของเครื่องจักรหรือระบบต่าง ๆ แทนวงจรรีเลย์แบบเก่า

มีการส่ือสารภายในสายการผลิตเพื่อให้เกิดการท�างาน 

ที่คล่องตัวและมีประสิทธิภาพ และเป็นยุคที่เริ่มมีการใช้

หุ่นยนต์เข้ามาช่วยในกระบวนการผลิต
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Industry 3.5 เป็นยุคที่มีการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อ

ควบคุมการท�างานแทนคน มกีารใช้เทคโนโลยีบาร์โค้ดและ

อาร์เอฟไอดี ซึ่งยุคนี้เรียกได้ว่าเป็นยุคแบบอัตโนมัติ 100  

เปอร์เซน็ต์ มีการน�าระบบการวางแผนทรพัยากรทางธรุกจิ

ขององค์กรโดยรวม (Enterprise Resource Planning--ERP) 

มาใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรในองค์กรเพื่อให้เกิด

การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรได้อย่างสูงสุด การใช้ระบบ 

คอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการควบคุมวัสดุและวางแผน 

การผลิต (Material Requirement Planning--MRP) มกีารใช้ 

เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยให้เกิด การไหลของงาน

และข้อมูล และติดต่อสื่อสารกันผ่านระบบเครือข่าย 

Industry 4.0 คืออะไร

Industry 4.0 หรือ Smart Manufacturing หรือ 

Factories of the Future เป็นค�าที่มีความหมายเดียวกัน 

และ มีจุดมุ่งหมายเดียวกัน คือ เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรม 

โดยทางฝั่งยุโรปนิยมใช้ค�าว่า “Factories of the Future”  

ฝ่ังอเมรกิาใช้ค�าว่า “Smart Manufacturing” แต่ความโดดเด่น 

ของท้ังสองค�ายงัไม่แรงเท่ากบัค�าว่า “Industry 4.0” ทีน่�าทพั 

เดนิหน้าโดยประเทศเยอรมนซีึง่ใช้เป็นนโยบายอตุสาหกรรม 

ระดับประเทศและได้ประกาศใช้เมื่อ 3 ปีที่ผ่านมาและค�านี้

เป็นค�าที่คนไทยน�ามาใช้เพื่อสื่อความหมายของการปฏิวัติ

อุตสาหกรรมครั้งที่ 4

การปฏิวัติอุตสาหกรรมคร้ังที่ 4 หรือ Industry 

4.0 คือ การน�าเทคโนโลยีดิจิทัลและอินเตอร์เน็ต มาใช้

ในกระบวนการผลิตสินค้า สามารถเชื่อมความต้องการ 

ของผู้บริโภคแต่ละรายเข้ากับกระบวนการผลิตสินค้าได้

โดยตรง สามารถผลติสินค้าหลากหลายรูปแบบแตกต่างกนั  

(ตามความต้องการของลูกค้า) เป็นจ�านวนมาก โดยใช้

กระบวนการผลิตที่ประหยัดเวลาและมีประสิทธิภาพ

ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลครบวงจรแบบ Smart Factory  

(สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, 2558) 

แนวคิดหรือหลักการหรือลักษณะที่เรียกได้ว่า 

เป็น Industry 4.0 นั้น มีผู้ทรงคุณวุฒิได้อธิบายไว้ ดังนี้

ธนิต หิรัญกิจรังสี (2558) ได้อธิบายถึง Industry 

4.0 ว่าเป็นกลยุทธ์เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ด้านการผลิต 

แห่งอนาคตของเยอรมน ีโดยเทคโนโลยีพ้ืนฐานท่ีจะน�ามาใช้  

คือ เทคโนโลยีระบบไซเบอร์ทางกายภาพ และเทคโนโลยี

อินเตอร์เน็ต ในขณะเดียวกัน รัฐบาลของเยอรมนีก�าลัง 

ผลักดันให้มีการสร้างโรงงานอัจฉริยะ การปรับโครงสร้าง

การใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด และการใช้

ยุทธศาสตร์ที่บูรณาการร่วมกันระหว่างลูกค้ากับคู ่ค้า

ทางธุรกิจ เพื่อให้เกิดการผลิตที่รวดเร็วขึ้น ช่วยลดต้นทุน 

การผลติ เพิม่ความปลอดภยัในการท�างาน วตัถดุบิทีน่�ามาใช้ 

เป็นมติรกบัสิง่แวดล้อม ช่วยให้การเชือ่มโยงข้อมลูระหว่าง

ฐานการผลติทีอ่ยูท่ัว่โลก แหล่งวตัถดุบิ รวมถงึความต้องการ 

ของลูกค้าในการส่ังซ้ือ ส่ังออกแบบสินค้ามีความสะดวก

และรวดเร็วยิ่งขึ้น

เจน น�าชัยศิริ (2558) ประธานสภาอุตสาหกรรม 

แห่งประเทศไทยได้อธิบายทีม่าของ Industry 4.0 ว่าเริม่มาจาก 

การปฏิวัติอุตสาหกรรม 1.0 ซึ่งจากเดิมมีแต่หัตถกรรม 

เกษตรกรรม จากนัน้จงึพฒันาและมกีารน�าเครือ่งจกัรไอน�า้ 

มาใช้ในการผลิตสินค้า ท�าให้ผลิตสินค้าได้มากขึ้นและ

รวดเรว็ขึน้ ต่อจากนัน้ได้พฒันามาเป็น 2.0 มกีารพฒันาและ

ใช้มอเตอร์ไฟฟ้า เครือ่งจกัรไฟฟ้า และพลงังานไฟฟ้าขึน้มา  

ซึง่ท�าให้ผลติสนิค้าได้จ�านวนมากขึน้ มปีระสทิธภิาพสงูขึน้  

ถดัจาก 2.0 มาสูย่คุ 3.0 มกีารใช้แรงงานคนน้อยลง เนือ่งจาก 

พัฒนาเครื่องจักรกลระบบอัตโนมัติให้ท�างานได้มากขึ้น  

ส่วนการพัฒนาไปถึง 4.0 จะต้องพัฒนาเคร่ืองจักรให้

สามารถสือ่สารกนัเองได้ ส่งข้อมลูกนัเองได้ การใช้แรงงาน

ลดลง ใช้อปุกรณ์เคร่ืองจักรทีม่คีวามแม่นย�ามากขึน้ วสัดทุีน่�า 

มาใช้ในการผลิต มีคุณสมบัติพิเศษมากขึ้น ประสิทธิภาพ

สูงขึ้น แล้วก็ใช้ปริมาณที่น้อยลง 

ขติัยา ไกรกาญจน์ (2558) ประธานสถาบนัส่งเสรมิ

ความเป็นเลิศทางเทคโนโลยีอาร์เอฟไอดีแห่งประเทศไทย 

ได้อธบิายถงึลกัษณะความเป็น Industry 4.0 ว่าเป็นลกัษณะ 

ของกระบวนการผลติทีอ่าศยัพลงัของเทคโนโลยสีารสนเทศ

เพื่อการส่ือสารและระบบการผลิตแบบอัตโนมัติ มีการใช้

เทคโนโลยใีนการออกแบบและการจ�าลองก่อนการผลติจรงิ  

การใช้เทคโนโลยีการพิมพ์แบบสามมิติ เทคโนโลยีนาโน  

การพัฒนาหุ่นยนต์ให้สามารถท�างานร่วมกับมนุษย์ได้ดี

และมีความปลอดภัย 

อาทติย์ วฒุคิะโร (2558) ปลดักระทรวงอตุสาหกรรม  

ได้กล่าวถึงองค์ประกอบในการพัฒนาอุตสาหกรรมตาม

แนวทาง Industry 4.0 ว่าประกอบด้วย 9 องค์ประกอบ คือ  
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(1) ใช้หุ่นยนต์อัตโนมัติ (autonomous robots) มาเป็นผู้ช่วย 

ในการผลิต (2) การสร้างแบบจ�าลอง (simulation) เช่น 

การพิมพ์แบบสามมิติเสมือนจริง (3) การบูรณาการระบบ

ต่าง ๆ เข้าด้วยกัน (system integration) (4) การเชื่อมต่อ

อินเตอร์เน็ตของสิ่งของ (internet Of things) ที่ท�าให้เป็น 

อุปกรณ์อัจฉริยะ (5) การรักษาความปลอดภัยของข้อมูล 

(cybersecurity) (6) การประมวลและเก็บข้อมูลผ่านระบบ

ออนไลน์ (cloud computing) (7) การขึ้นรูปชิ้นงานด้วย

เน้ือวัสดุ Additive Manufacturing เช่น การขึ้นรูปชิ้นงาน

ในเครื่องพิมพ์สามมิติ (8) เทคโนโลยี Augmented Reality  

(AR) ที่ผสานเอาโลกแห่งความเป็นจริงเข้ากับโลกเสมือน

โดยผ่านอุปกรณ์ เช่น ทีวีสามมิติ เครื่องเล่นเกม เป็นต้น 

และ(9) ข้อมลูขนาดใหญ่ (big data) คอื ชมุนมุของชดุข้อมลู 

ที่มีขนาดใหญ่และซับซ้อน มีทั้งการบันทึกและจัดเก็บ  

การค้นหา การแบ่งปัน และการวิเคราะห์ข้อมูล 

อะไรบ้างที่เรียกว่าเป็น Industry 4.0

ในหวัข้อนี ้ผูเ้ขยีนขออธบิายหลกัการ/เทคโนโลยี/

นวัตกรรมที่จัดว่าเป็น Industry 4.0 ในลักษณะภาพกว้าง 

เพือ่ให้ผูอ่้านได้เห็นถงึภาพรวมของ Industry 4.0 ว่าคอือะไร  

และอะไรบ้างที่เรียกว่าเป็น Industry 4.0 ดังนี้

โรงงานอัจฉริยะ (smart factory) เป็นจุดส�าคัญ 

ที่ประเทศเยอรมนีต้องการสร้าง เพื่อให้อุตสาหกรรมของ

ประเทศพัฒนาจากเดิมให้มีความเป็นอัจฉริยะทุกส่วน 

ของกระบวนการผลิต ซึ่งโรงงานอัจฉริยะส�าหรับอนาคต 

จะต้องสามารถสะท้อนข้อมลูด้านประสทิธภิาพและคณุภาพ 

ของกระบวนการผลิตแบบปัจจุบันได้ตลอดเวลาใช้ระบบ

อัตโนมัติชั้นสูง และระบบการผลิตที่มีความยืดหยุ่นสูง 

เพื่อตอบสนองเง่ือนไขและสภาพของการผลิต สามารถ

ตอบสนองความต้องการที่ไม่จ�ากัด แม้แต่การผลิตงานที่

หนึง่ลอ็ตมงีานเพียงหนึง่ชิน้ โดยทีไ่ม่ได้ท�าให้ประสทิธภิาพ

ของการผลิตลดลง ช่วยหาค่าการผลิตที่เหมาะสมส�าหรับ

การผลิตสินค้าให้กับลูกค้าแต่ละรายโดยค�านึงถึงปัจจัย 

ต่างๆ เช่น เวลา ต้นทุนการผลิต ค่าขนส่งและโลจิสติกส์ 

การรักษาความปลอดภัย ความน่าเชื่อถือ และความยั่งยืน 

เป็นระบบการผลติทีใ่ช้ทรพัยากรอย่างคุม้ค่าทีสุ่ด การผลติ 

สามารถปรับแต่งให้เหมาะสมกับทรัพยากรคน โดย

เครื่องจักรและระบบอัตโนมัติจะมีความสามารถในการ 

ปรับเปลี่ยนการท�างานให้เหมาะสมกับจ�านวนคนและ

ทกัษะของคน (ทองพล อลุปาทร, 2558) นอกจากนี ้การจะเป็น 

โรงงานอัจฉริยะ (smart factory) ในยุค Industry 4.0  

มีหลายส่วนที่จะต้องพัฒนาควบคู่กันไป เช่น เครื่องจักร 

ในการผลติต้องพฒันาให้เป็นเครือ่งจักรอจัฉรยิะ พฒันาและ

สร้างหุน่ยนต์อตุสาหกรรมทีม่คีวามสามารถในการท�างาน

ร่วมกับคนได้ อย่างปลอดภัย โดยในส่วนของกระบวนการ

ผลติต้องใช้เทคโนโลยขีัน้สงู เช่น การใช้เทคโนโลยกีารพมิพ์ 

แบบสามมติ ิการจ�าลองผลติภณัฑ์ก่อนการผลติจรงิ การใช้ 

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารในระบบการผลิต 

เป็นต้น การพฒันาเครือ่งจักรให้มคีวามสามารถจนกลายเป็น 

เคร่ืองจักรอจัฉริยะ (smart machine) ในยคุ Industry 4.0 จะต้อง 

พัฒนาให้มีสมรรถนะที่เพิ่มขึ้นชนิดที่ว่าสามารถท�างาน 

ด้วยตนเองได้ ตดัสนิใจเองได้ มคีวามยดืหยุน่สงู และสามารถ 

ปรับตัวภายใต้สภาวะเง่ือนไขการผลิตที่เปลี่ยนไป มีความ

สามารถในการมอนเิตอร์ตัวเองและปรบัเงือ่นไขการท�างาน

เพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นได้ มีโปรแกรม 

การดูแลสุขภาพของเครื่องจักรมีอุปกรณ์ส�าหรับตรวจจับ 

การสัน่สะเทอืนเพือ่ตรวจสอบสขุภาพการท�างานของระบบ 

ลูกปืน และมีอินฟาเรดส�าหรับตรวจวัดระดับความร้อน

ของชิ้นส่วนของเครื่องจักรที่มีการหมุน เป็นต้น (ทองพล  

อุลปาทร, 2558) กระบวนการผลิตที่เกิดขึ้นในโรงงาน

อัจฉริยะจะใช้แรงงานลดลงโดยเฉพาะกระบวนการผลิต

ที่ท�างานซ�้า ๆ และอันตรายหากใช้คนปฏิบัติงาน จึงควร

น�าหุ่นยนต์อุตสาหกรรมมาท�างานแทนคน ซ่ึงในปัจจุบัน 

หุน่ยนต์อตุสาหกรรมถกูพฒันาให้สามารถท�างานโดยอสิระ 

และสามารถท�างานร่วมกบัมนษุย์ได้เป็นอย่างด ีเช่น บรษิทั 

BMW ในประเทศเยอรมนีได้ท�าการวิจัยและส่งเสริม

นวตักรรมเพือ่รองรบั Industry 4.0 โดยการท�าโครงการการใช้ 

หุน่ยนต์ในโรงงานผลติ ซึง่หุน่ยนต์ทีน่�ามาใช้นัน้ ทาง BMW 

ได้คดิค้นและพฒันาเพือ่ลดข้อจ�ากดัของหุน่ยนต์ทีม่อียู่เดมิ 

เนื่องจากที่ผ่านมาการน�าหุ่นยนต์มาใช้ในการผลิตจะมี 

ข้อก�าหนดในส่วนของความปลอดภัยอย่างเข ้มงวด  

โดยเฉพาะต้องมีการก�าหนดระยะห่างในระหว่างการผลิต

ระหว่างหุ่นยนต์กับมนุษย์ จึงกลายเป็นข้อจ�ากัดและเพิ่ม

ขั้นตอนการท�างาน อีกทั้งยังเสียพื้นที่ใช้สอย ดังนั้น BMW 

จึงพัฒนาหุ่นยนต์ที่ชื่อว่า โอลาฟ ซึ่งมีความพิเศษต่างจาก

หุ่นยนต์ที่มีอยู่ทั่วไป คือสามารถติดตั้งโอลาฟให้ท�างาน

ร่วมกับมนุษย์ได้โดยไม่ต้องมีระยะห่างและไม่เกิดอันตราย 
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กับมนุษย์ ประกอบกับไม่เสียพื้นที่ใช้สอยในโรงงาน  

โดยในปัจจุบันโอลาฟได้เข้ามาเป็นส่วนส�าคัญในการท�า

ฉนวนกันความชืน้ด้านในประตรูถยนต์ ซ่ึงต้องใช้แรงกดที่

สม�า่เสมอทีเ่กนิประสิทธภิาพของมนษุย์และท�างานร่วมกบั 

มนษุย์ไปพร้อม ๆ  กันได้ (ศนูย์ข้อมลูเพือ่ธรุกจิไทยในเยอรมน,ี  

2558) หุ่นยนต์ Kuka ของบริษัท Kuka Robotics เป็นอีก

ก้าวหนึง่ทีพ่ฒันาหุ่นยนต์ให้มปีระสิทธภิาพสูงขึน้ สามารถ

โต้ตอบกบัหุน่ยนต์ด้วยกนัได้ และยงัสามารถปรบัการท�างาน 

ตัวเองภายใต้สภาวะการผลิตที่เปลี่ยนไปได้ โดยในปัจจุบัน 

หุ่นยนต์ Kuka ถูกพัฒนาให้สามารถท�างานได้หลากหลาย 

เช่น หุ่นยนต์ที่ทนทานต่อความร้อนและความสกปรก 

หุ่นยนต์ส�าหรับการวางเรียงชิ้นงาน ข้ึนพาเลต หุ่นยนต์

ส�าหรับการเชื่อม หุ่นยนต์ส�าหรับการบดทับ หุ่นยนต์

คอนโซล และหุ่นยนต์ที่มีความแม่นย�าสูง หุ่นยนต์ Umi 

ของบริษัท ABB ซึ่งถูกออกแบบมาให้เป็นผู้ประกอบชิ้น

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ โดยนั่งท�างานเคียงข้างพนักงาน

ที่เป็นมนุษย์ โดย Umi จะมีอุปกรณ์เซนเซอร์ และหน่วย

ควบคุมระดับไฮเอนด์ เช่น ระบบ Computer Vision ท�าให้ 

สามารถจดจ�าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างแม่นย�า 

และสามารถป้องกันการปะทะกับคนหรือส่ิงของท�าให ้

การท�างานมีความปลอดภัยสูง (ทองพล อุลปาทร, 2558) 

ในส่วนของกระบวนการผลิตก่อนที่ จะท�าการผลิตจริง 

ออกมาเป็นสนิค้าหรอืผลติภณัฑ์นัน้ เพือ่ให้เกดิการประหยดั 

ต้นทุนและประหยัดเวลาในการผลิต ควรใช้เทคโนโลยี

การพิมพ์แบบสามมิติ (3D printing) ซ่ึงเป็นเทคโนโลยี

พื้นฐานในการสร้างชิ้นงานด้วยเครื่องพิมพ์สามมิติที่เริ่ม

จากการน�าวสัดมุาขึน้รปูทลีะชัน้ตามแบบทีก่�าหนดในไฟล์ 

คอมพิวเตอร์ เพื่อปรับเปลี่ยนรายละเอียดและสั่งพิมพ ์

ในปริมาณที่ต้องการได้ทันที ท�าให้มีค่าใช้จ่ายที่ต�่ากว่า 

การสั่งผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมแบบเดิมที่ต้องสร้าง

เบ้าหล่อก่อนแล้วจึงฉีดวัสดุลงไป นอกจากนี้ เทคนิค 

การสร้างชิ้นงานด้วยการเติมวัสดุของเครื่องพิมพ์สามมิติ 

ยังท�าให้สูญเสียวัตถุดิบน้อยกว่าการผลิตแบบทั่วไปที่เร่ิม 

ด้วยวัสดุที่เป็นบล็อกใหญ่และตัดส่วนที่ไม่ต้องการออก 

ซึง่ท�าให้สญูเสยีวตัถดุบิโดยไม่จ�าเป็น (ณฏัฐนชิ ตณัมานะศริ,ิ  

2557) 

จากที่ผู ้เขียนได้กล่าวถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เพือ่การสือ่สารตามทีไ่ด้กล่าวไว้ข้างต้น ตวัอย่างเทคโนโลย ี

ในประเด็นนี้ เช่น Internet of Things หรือ IoT ซึ่งเป็น 

สภาพแวดล้อมอนัประกอบด้วยสรรพสิง่ทีส่ามารถสือ่สาร 

และเชื่อมต่อกันได้ผ่านโพรโทคอลการสื่อสารทั้งแบบ 

ใช ้สายและไร ้สาย โดย IoT จะเปลี่ยนรูปแบบและ

กระบวนการผลิตในภาคอุตสาหกรรมไปสู่ยุค Industry 

4.0 ที่อาศัยการเชื่อมต่อสื่อสารและท�างานร่วมกันระหว่าง

เครือ่งจกัร มนษุย์ และข้อมลู เพือ่เพิม่อ�านาจในการตดัสนิใจ 

ที่รวดเร็วและมีความถูกต้องแม่นย�าสูง โดยข้อมูลทั้งหลาย 

ที่เก็บจากเซ็นเซอร์ที่ใช้ตรวจวัดตัวอุปกรณ์และสภาพ

แวดล้อมจะถูกน�ามาวิเคราะห์ให้ได้ผลลัพธ์เพื่อน�าไป

ปรับปรุงกระบวนการผลิตได้อย่างทันที และสามารถ

ควบคมุสัง่การในกรณทีีร่ะบบควบคมุหรอืระบบวเิคราะห์ 

ข้อมูลอาจไม่ได้อยู่ในที่เดียวกันกับเครื่องจักรแบบไร้ขีด

จ�ากัดเรื่องเวลาและสถานที่ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการผลิต

อย่างมาก (ศนูย์เทคโนโลยอีเิลก็ทรอนกิส์และคอมพวิเตอร์

แห่งชาติ, 2558) Cloud Computing เป็นเทคโนโลยีที่น�า 

มาใช้ในองค์กรการผลติ โดยสามารถใช้หรอืเช่าใช้ทรพัยากร

ด้านคอมพวิเตอร์ของผูใ้ห้บรกิารเพือ่น�ามาใช้ ในการท�างาน

โดยที่ไม่จ�าเป็นต้องลงทุนซื้อ Hardware และ Software  

ไม่ต้องวางระบบเครือข่ายเอง จึงเป็นการช่วยลดความ 

รบัผดิชอบในการดแูลระบบ ช่วยเพิม่ความเรว็ในการท�างาน  

การแก้ปัญหา และการปรับใช้ได้จริง เพื่อให้ลูกค้าเข้าถึง

ข้อมลูได้ง่าย สะดวก และรวดเรว็ขึน้ อกีทัง้ ระบบ Cloud ยงัมี

ความยดืหยุน่สามารถขยายขนาดของทรพัยากรเพือ่รองรบั

การใช้งานจ�านวนมากได้และในขณะเดียวกันสามารถ

ลดขนาดของทรัพยากรเมื่อมีผู ้ใช้งานลดลง ค่าใช้จ่าย 

ที่เกิดขึ้นจึงเป็นไปตามขนาดที่ใช้จริง ช่วยประหยัดพื้นที่

ในการวางอุปกรณ์ ลดความยุ่งยากและช่วยเพิ่มผลิตภาพ

ขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิผล (Productivity World  

สถาบันเพิ่มผลผลิต, 2558)

จากที่กล่าวไปแล้วนั้นเป็นภาพใหญ่ของการมอง

อุตสาหกรรมในอนาคตของ Industry 4.0 ในส่วนภาพย่อย

ที่ถือว่าเป็นองค์ประกอบส�าคัญของการเป็น Industry 4.0 

ไม่แพ้กัน คือ (1) การน�าวัสดุใหม่มาใช้แทนวัสดุเดิมเพื่อ

ให้เกิดความปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (2)  

การจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน เพื่อให้

อตุสาหกรรมในอนาคตเน้นการใช้พลงังานอย่างคุม้ค่าและ 

ในขณะเดยีวกนักช่็วยลดมลพษิอตุสาหกรรมทีจ่ะเกดิขึน้ (3) 
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คนท�างานในอตุสาหกรรมจะไม่ใช่เพียงแรงงาน แต่จะได้รบั 

การพัฒนาให้มีความรู้ ทักษะ และความช�านาญเพิ่มขึ้น 

จนกลายเป็นบุคลากรอัจฉริยะโดยทั้ง 3 องค์ประกอบ 

มีรายละเอียด ดังนี้

1. วัสดุใหม่

วัสดุส� าหรับกระบวนการผลิตสินค ้ าหรือ

ผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดที่ใช้กันอยู่เดิมนั้น ได้มีการคิดค้น 

วจิยัและพฒันาวสัดทุีใ่ช้ในการผลติเพ่ือมาทดแทนวสัดเุดมิ 

ที่อันตรายและมีผลต่อสุขภาพของพนักงานและส่งผล 

กระทบต่อสิง่แวดล้อม เช่น วสัดกุราฟิน (Graphene) ซึง่เป็น 

วัสดุที่มีโครงสร้างอันเกิดจากการจัดเรียงกันของคาร์บอน

อะตอมแบบวงหกเหลีย่ม ในแนวระนาบ 2 มติ ิหลายวงต่อกนั  

คล้ายกับตาข่ายกรงไข่เกิดเป็นแผ่นกราฟินขนาดนาโน  

โดยในปัจจุบันได้มีการน�า กราฟินมาใช้ประโยชน์กันอย่าง

กว้างขวางเพราะความสามารถทางการน�าไฟฟ้า ซึง่มคีวาม

หนาแน่นมากกว่าหลอดคาร์บอนนาโนแบบวงเดีย่วมากกว่า

สองเท่า ดังน้ัน จึงมีการน�ากราฟิน มาประยุกต์ใช้กับงาน

ทางด้านอิเล็กทรอนิกส์หลายด้าน เช่น ทรานซิสเตอร์ 

อุปกรณ์บันทึกความจ�าเซลล์แสงอาทิตย์ และ เซ็นเซอร์ 

ทางเคมีไฟฟ้า เป็นต้น (ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและถ่ายทอด

เทคโนโลยเีนคเทค, 2558) วสัดชุวีภาพ (bio-based materials)  

เป็นวสัดทุีม่ปีระโยชน์ทัง้ในวงการอุตสาหกรรมและวงการ

แพทย์ และภาคอุตสาหกรรมทั่วโลกต่างให้ความสนใจ 

ในการพฒันานวตักรรมวสัดชุวีภาพขึน้มาใหม่เพือ่ทดแทน

วัสดุเดิมที่มีข้อจ�ากัดหรือมีราคาสูง โดยจากการประชุม

วิชาการนานาชาติด้าน Bio-based materials ที่ประเทศ

เยอรมนีในปี 2558 ที่ผ่านมา มีผู้ประกอบการที่ท�าการผลิต 

เก่ียวกับสารเคมี พลาสติกหรือวัสดุคอมโพสิทที่ผลิตจาก

วัสดุธรรมชาติจากทั่วโลกให้ความสนใจเข้าร่วมประชุม

เพื่อน�าเสนอและแลกเปลี่ยนนวัตกรรม ซึ่งในงานนี้มีการ

ให้รางวัลนวัตกรรม “Bio-based Material of the Year”  

ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรางวัล ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ Desmodur® 

Eco N ซึง่เป็นพอลไิอโซไซยาเนต เป็นสารทีช่่วยให้เกดิการ

เชื่อมโยงทางเคมี ส�าหรับพอลิยูรีเทนที่ใช้ในงานเคลือบสี 

รถยนต์ ท�าให้สีมีความทนทานต่อการขัดถูหรือกัดกร่อน 

ผลิตภัณฑ์ต่อมาที่ได้รับรางวัล คือ ผลิตภัณฑ์ Nature 50 

เป็นวัสดุคอมโพสิทระหว่างพอลิโพรพิลีนกับเส้นใยปอ  

ซึ่งเป็นเส้นใยธรรมชาติที่มีความยาวมากเมื่อเทียบกับ 

เส้นใยธรรมชาติจากพืชชนิดอื่น สามารถขึ้นรูปได้ทั้งวิธี

การอัดรีดหรือการฉีด และช้ินงานที่ได้จะมีความสวยงาม

คล้ายวัสดุจากธรรมชาติ มีความทนทานต่อแรงกระแทก 

น�้าหนักเบากว่าการใช้วัสดุเดิม จึงนิยมน�าไปผลิตชิ้นส่วน 

ตกแต่งรถยนต์ ต่อมาเป็นผลิตภัณฑ์ FibriRock ซึ่งเป็น

วสัดคุอมโพสทิระหว่างเส้นใยป่านทีผ่ลติจากหนิบะซอลต์  

และพลาสติกเรซนิทีผ่ลติจากน�า้ตาล ซึง่ FibriRock มจีดุเด่น 

ที่น�้าหนักเบา ขึ้นรูปได้เร็ว มีความทนทานต่อไฟ ควัน 

และสารพิษ (อภิวัตร โง้วธนะวัตน์, 2558) ต่อมาเป็นวัสดุ 

ประเภทพลาสติกชีวภาพที่รู้จักและใช้กันอย่างแพร่หลาย  

เนือ่งจากประเทศไทยเป็นประเทศทีเ่อือ้ต่อการผลติพลาสติก 

ชีวภาพจากพืชผลทางการเกษตร เช่น อ้อย มันส�าปะหลัง 

เพราะไม่มีผลกระทบต่อผู้บริโภค โดยพลาสติกชีวภาพ 

จะแบ่งออกเป็นอกี 2 ประเภท คอื พลาสติกชีวภาพทีส่ลายตวั 

ได้ทางชีวภาพ และที่ไม่สามารถสลายตัวได้ทางชีวภาพ 

พลาสติกชีวภาพที่สลายตัวได้ทางชีวภาพนั้น เหมาะน�าไป 

ผลิตขวดน�้าดื่มรวมถึงกลุ่มสินค้าที่ใช้แล้วทิ้ง เช่น กลุ่ม

บรรจุภัณฑ์อาหาร ถุงขยะเปียก ถุงใส่อาหาร ฟิล์มห่อหุ้ม

อาหารรวมถงึอาหารแห้ง กลุม่งานเกษตร เช่น ฟิล์มคลมุดนิ  

ถุงเพาะช�า กลุ ่มผลิตภัณฑ์ที่ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง เช่น 

ถ้วย จาน หลอด ภาชนะส�าหรับใส่อาหารจานด่วน กลุ่ม

อุตสาหกรรมสิ่งทอที่น�ามาใช้ทดแทนเส้นใยโพลิเมอร์ 

(พฑิรู ตรวีจิติรเกษม, 2558) นอกจากนี ้พลาสตกิทีย่่อยสลาย 

ได้ทางชวีภาพยงัเป็นแนวทางหนึง่ในการพฒันาวสัดสุ�าหรบั

การใช้งานเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ทั้งในด้านวัตถุดิบ 

กระบวนการผลิต และกระบวนการก�าจัด ถ้าเปรียบเทียบ

จากการใช้พลาสติกที่ผลิตมาจากปิโตรเคมีที่ท�าให้เกิด

การเผาไหม้และการสะสมของมลภาวะกับสิ่งแวดล้อม  

(วลยัพร ทมิบญุธรรม, วรีศกัดิ ์สมทิธพิงศ์, วไิลพร เจตนจนัทร์  

และกล้าณรงค์ ศรีรอต, 2552) วัสดุนาโนที่มีก�าเนิดมา

จากการใช้เทคโนโลยีประยุกต์ซึ่งเกี่ยวข้องกับการจัดการ  

การสร้าง การสังเคราะห์วัสดุหรืออุปกรณ์ในระดับของ

อะตอม โมเลกลุหรอืชิน้ส่วนทีม่ขีนาดเลก็ในช่วงประมาณ 

1 ถึง 100 นาโนเมตร (ศูนย์นาโน เทคโนโลยีแห่งชาติ, 

2558) วัสดุนาโนเป็นวัสดุที่มีคุณสมบัติที่ปรับปรุงให้มี

จุดเด่นในการใช้งานได้หลากหลาย เนื่องจากมีคุณสมบัติ

ทางด้านความแข็งแรง การน�าไฟฟ้าและการน�าความร้อน  

การตอบสนองต่อแสง ความยืดหยุ่น หรือความทนทาน
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ต่อการเสียดสี เป็นต้น ในปัจจุบันวัสดุนาโน ได้น�ามาใช ้

สร้างเป็นอุปกรณ์และเครือ่งจกัรกลนาโน นาโนเทคโนโลยี

ในเซลล์เชื้อเพลิง นาโนเทคโนโลยีของเส้นใย ซึ่งท�าให้ได้

เส้นใยนาโนส�าหรับตัวเสริมความแข็งแรงทางวิศวกรรม

เนือ้เยือ่ ส�าหรบัแผ่นเย่ือป้องกันทางเคมีและชวีภาพ ส�าหรบั

การใช้เสรมิโครงสร้าง และนาโนเทคโนโลยทีางด้านสิง่ทอ 

(ศรัญญา พรหมโคตร์, 2557)

2. การจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

พลงังานเป็นปัจจยัส�าคญัส�าหรับกระบวนการผลติ  

ควรพิจารณาถึงการใช้พลังงานอย่างประหยัดและใช้อย่าง

คุ้มค่า เช่น การใช้พลงังานหมนุเวยีน เป็นพลงังานทีใ่ช้แล้ว 

ไม่หมดไป สามารถน�ากลับมาใช้ใหม่ได้ มีผลกระทบ 

ต่อสิ่งแวดล้อมน้อยมาก นับเป็นแหล่งพลังงานส�าคัญ 

ที่จะน�ามาใช้แทนพลังงานจากเชื้อเพลิงบรรพชีวิน ซ่ึงเป็น

แหล่งพลังงานที่มีอยู่จ�ากัดและก่อให้เกิดผลกระทบต่อ 

สิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมาก แหล่งพลังงานหมุนเวียนได้แก่ 

พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานน�้า พลังงาน

ชีวมวล พลังงานความร้อนใต้พิภพ พลังงานน�้าขึ้น น�้าลง 

พลังงานคล่ืน พลังงานความร้อนจากมหาสมุทร เป็นต้น  

(วรนุช แจ้งสว่าง, 2551) อีกทั้งควรน�าของเสียที่เกิดขึ้น

จากกระบวนการผลิตมาสร้างพลังงาน เช่น การผลิตก๊าซ

ชีวภาพ หรือการรีไซเคิลของเสียเพื่อน�ากลับมาใช้ใหม่ 

เป็นต้น นอกจากนี้ ในกระบวนการผลิตควรใช้เทคโนโลย ี

ท่ีเป็นมติรกบัสิง่แวดล้อม เช่น เทคโนโลยีสะอาด เทคโนโลยี

ไอทีเพื่อสิ่งแวดล้อม Carbon Footprint, Water Footprint 

การศึกษาวัฏจักรวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ การตลาดสีเขียว 

การผลิตสีเขียว อุตสาหกรรมสีเขียว และอุตสาหกรรม

เชิงนิเวศ เป็นต้น

3. บุคลากรอัจฉริยะ

แรงงานส�าหรับการผลิตในอนาคตจะต้องไม่ใช่

แรงงานธรรมดา แต่ต้องพฒันาและสร้างแรงงานทีม่อียูเ่ดมิ 

รวมถึงการสร้างบุคลากรใหม่ให้เป็นอัจฉริยะขนานไปกับ

โรงงานอจัฉรยิะ โดยบคุลากรจะต้องมคีวามรู ้มทีกัษะ และ

ความเชี่ยวชาญในการท�างาน เช่น ระบบอัจฉริยะ ธุรกิจ

อัจฉริยะ ระบบอัตโนมัติที่ใช้ในโรงงาน เครื่องจักร และ

กระบวนการผลติ การผลติแบบโมดลูาร์ การใช้คอมพวิเตอร์ 

ควบคุมการท�างานของเครื่องจักรกล การใช้คอมพิวเตอร์

ช่วยงานวิศวกรรม การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการผลิต  

การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ การวางแผน

ความต้องการวัสดุ การวางแผนบริหารธุรกิจขององค์กร 

เทคโนโลยีการพิมพ์แบบสามมิติ หุ่นยนต์อุตสาหกรรม 

ปัญญาประดิษฐ์ การออกแบบและการจ�าลอง อุปกรณ์

เซนเซอร์ วิศวกรรมดิจิทัล กระบวนการผลิตแบบดิจิทัล  

วัฏจักรวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ การลดของเสีย เทคโนโลยี 

Big Data, Cloud Computing, Internet of Things ไมโคร

อิเล็กทรอนิกส์ ระบบตรวจเฝ้าระวัง เทคโนโลยีด้าน

วิศวกรรมเที่ยงตรง เทคโนโลยีวัสดุขั้นสูง สามารถคิดค้น 

และพัฒนาวัสดุใหม่ท่ีมีคุณสมบัติพิเศษ ปลอดภัยและไม่มี

ผลต่อสิง่แวดล้อม พฒันาและสร้างนวตักรรมผลติภณัฑ์ใหม่  

รวมทั้งมีความรู้เรื่องการจัดการพลังงานและส่ิงแวดล้อม

อย่างยั่งยืน เป็นต้น 

จากที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้นสะท้อนให้เห็นภาพ

ของอุตสาหกรรมที่พัฒนาและเติบโตอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ 

Industry 1.0 - Industry 4.0 ซึ่งผู้เขียนได้น�าเสนอเป็น

แผนภาพแสดงที่มาและองค์ประกอบของ Industry 4.0 

ที่จะช่วยพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศไทยในอนาคต 

ไว้ดังภาพ 1
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ประเทศไทยเตรยีมความพร้อมสู ่Industry 4.0 อย่างไร

ในปี 2557 ทีผ่่านมา รัฐบาลไทยได้ประกาศนโยบาย

เศรษฐกิจดิจิทัล และกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมได้รับ

นโยบายดังกล่าว และจัดท�าเป็น “แผนปฏิบัติการ Digital 

SMEs” เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง 

ขนาดย่อม และวิสาหกิจชุมชนได้ใช้ประโยชน์จากไอที  

ในเชิงธุรกิจได้อย่างเต็มที่ โดยมุ่งส่งเสริมผู้ประกอบการ  

ให้สามารถใช้ประโยชน์จากโลกออนไลน์ได้ภายใต้การ

ด�าเนินการ 5 โครงการ (กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม, 2557) 

ได้แก่ 

1. การสร้างผู้ประกอบการใหม่ด้านดิจิทัล โดย 

คัดเลือกผู้ที่มีความรู้เรื่องไอที เช่น เขียนแอปพลิเคชั่น 

ผลิตซอฟต์แวร์ได้ มาอบรมบ่มเพาะความรูใ้นการประกอบ

ธุรกิจ ปลูกฝังคุณสมบัติการเป็นผู้ประกอบการที่ดี โดยมี 

เป้าหมายในกลุม่นี ้500 ราย รวมทัง้ด�าเนนิการปรับหลกัสตูร

โครงการเสรมิสร้างผู้ประกอบการใหม่สาขาอ่ืนให้มเีนือ้หา 

ทีท่นัสมยั ครอบคลมุความรูด้้านไอทมีากขึน้อกี 1,000 ราย

2. ส่งเสริมเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) โดยส่งเสริมให้ SMEs 

น�าไอทีมาใช้อย่างเหมาะสม เช่น การใช้โปรแกรมเชิงเดี่ยว 

ในการบรหิารจดัการ การใช้โปรแกรม ERP ในกจิการอย่าง

เป็นระบบ การเพ่ิมศักยภาพทางการตลาดผ่านเครือข่าย 

อินเตอร์เน็ตและสังคมออนไลน์ โดยมีเป้าหมายในกลุ่มนี้  

580 กิจการ

3. สนบัสนนุดจิทิลัเพือ่วสิาหกจิชมุชน โดยคดัเลอืก 

ลูกหลานหรือคนรุ่นใหม่ที่รับช่วงธุรกิจของพ่อแม่ ที่เป็น

ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน มาอบรมการใช้ประโยชน์

จากไอที สร้างและเผยแพร่ภาพลักษณ์ อัตลักษณ์ และ

ภูมิปัญญาของผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนผ่านสื่อดิจิทัล 

และเครือข่ายออนไลน์รวมทั้งการท�าการตลาดออนไลน์ 

เป้าหมาย 340 ราย

4. พัฒนาที่ปรึกษาธุรกิจด้านดิจิทัล โดยคัดเลือก

ที่ปรึกษาธุรกิจและวิทยากรจ�านวน 60 คน มาเข้าร่วม 

โครงการพัฒนาให้เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการด�าเนินธุรกิจ 

ในโลกดิจิทัล เพื่อท�าหน้าที่ให้บริการค�าปรึกษาแนะน�า แก่

ผู้ประกอบการเก่ียวกับการด�าเนินธุรกิจในโลกออนไลน์

5. สร้างสังคมดิจิทัลแห่งการเรียนรู ้ เพื่อเป็น 

แพลตฟอร์มของประเทศในการเสริมสร้างสังคมเครือข่าย

ผู้ประกอบการ SMEs ให้เข้มแข็ง โดยให้มีปฏิสัมพันธ ์

แลกเปลีย่นข่าวสารความรูเ้ชงิธรุกจิร่วมกนัในโลกออนไลน์ 

ในป ี  2558 หน ่วยงานที่ เกี่ ยวข ้องกับภาค

อุตสาหกรรมทั้งภาครัฐและภาคเอกชนได้ร่วมกันวาง

รากฐาน ของการพฒันา Industry 4.0 ในลกัษณะของการให้ 

ความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องเพื่อให้การพัฒนาเป็นไป

ในทิศทางเดียวกันทั้งประเทศผ่านรูปแบบการจัดสัมมนา 

โดยปีที่ผ่านมามีการจัดงานสัมมนาที่เกี่ยวกับ Industry 4.0  

อยูห่ลายเวท ีเช่น งานสมัมนา Productivity Conference 2015:  

“Managing Today to Shape Tomorrow’s World” ทีส่ถาบนั

เพิ่มผลผลิตจัดร่วมกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

โดยได้เชิญผู้ประกอบการและผู้สนใจเข้าร่วมการสัมมนา  

ซึ่งในงานนี้ได้เชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิมาบรรยายเพื่อให้

ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับ Industry 4.0 โดยประเด็น 

ส�าคญัของการสมัมนา คอื การเตรยีมความพร้อมเพือ่รบัมอื

กบั Industry 4.0 ของภาคอตุสาหกรรมไทยเนือ่งจาก Industry  

4.0 จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมหลาย

ประการ เช่น การสูญเสียความสามารถทางการแข่งขัน

เนือ่งจากประเทศไทยจะเสยีเปรยีบและเสยีโอกาสประเทศ

อื่นที่พัฒนาอุตสาหกรรมเป็นแบบ Industry 4.0 แล้ว  

ฐานการผลติของต่างประเทศทีเ่ข้ามาตัง้อยูใ่นประเทศไทย

อาจจะเปลี่ยนกลับไปยังประเทศ ที่พัฒนาแล้ว การลงทุน

จากต่างประเทศที่จะเข้ามาลงทุนในประเทศไทยอาจจะ

ชะลอตัวลง ด้านแรงงานจะมกีารเปลีย่นแปลงไปสูแ่รงงาน

ที่มีทักษะความเชี่ยวชาญและความสามารถสูง ผลกระทบ 

ต่อระบบสังคมด้านการเปลี่ยนวิธีคิดและการยอมรับของ 

ผูป้ระกอบการรวมถงึการเปลีย่นแปลงทีจ่ะเกดิขึน้ นอกจาก

ภาคอุตสาหกรรม ที่ต้องรับมือแล้ว ด้านการศึกษาจ�าเป็น

ต้องมีการปรับและพัฒนาระบบการศึกษาที่เอื้อต่อการ

เรียนรู้และสร้างบุคลากรที่มีทักษะและความเชี่ยวชาญ 

ในเนื้อหาสาระที่เกี่ยวกับ Industry 4.0 เพื่อมาช่วยพัฒนา

อุตสาหกรรมไทย (สถาบันเพิ่มผลผลิต, 2558) ต่อมาเป็น

หน่วยงานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยที่จับมือ

ร่วมกับหอการค้าญี่ปุ่น กรุงเทพฯ จัดงามสัมมนา เรื่อง 

INDUSTRY 4.0: ทางรอดอุตสาหกรรมไทยสู่ SMART  

FACTORY ซึ่งงานนี้ผู ้เขียนได้เข้าร่วมการสัมมนาด้วย 

ท�าให้ผู ้เขียนได้เห็นภาพพลังความเข้มแข็งของคนไทย 



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีปีที่ 10 ฉบับที่ 1 ประจ�าเดือน มกราคม-เมษายน 2559 23

จากภาคอตุสาหกรรม ทีส่ะท้อนได้กลุ่มผู้บริหารจากโรงงาน

อุตสาหกรรมที่ได้ให้ความส�าคัญและความสนใจเกี่ยวกับ  

Industry 4.0 ทั้งนี้ทางสภาอุตสาหกรรมได้วางแผน 

การเตรียมการก้าวเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 ภายใน 10 ปี 

ข้างหน้า โดยพยายามขับเคล่ือนอุตสาหกรรมทีเ่ป็น Industry 

2.0 ให้กลายเป็น 3.0 และพัฒนาอุตสาหกรรมทีเ่ป็น Industry 

3.0 ให้กลายเป็น 4.0 ด้วยการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้

ความเชี่ยวชาญ ปรับปรุงและพัฒนาการใช้งานเทคโนโลย ี

สารสนเทศเพือ่การส่ือสาร และการใช้ซอฟต์แวร์ทีเ่กีย่วข้อง

กับระบบการผลิต พัฒนาเทคโนโลยีการขนส่ง เทคโนโลยี

ด้านอุตสาหกรรม เทคโนโลยด้ีานการบรหิารจดัการ พฒันา 

อุปกรณ์ เครื่องจักร รวมถึงการลงทุนด ้านการวิ จัย  

การออกแบบ การพัฒนา การลงทุนทางด้านวิศวกรรม 

และการวางแผนด้านการตลาด ซึ่งประเภทอุตสาหกรรม

ที่ควรน�าร่อง Industry 4.0 ก่อนอุตสาหกรรมอื่น คือ 

อุตสาหกรรมประเภทสายการประกอบ เช่น กล้องถ่ายรูป  

ชิ้นส่วนยานยนต์ ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ และเฟอร์นิเจอร์ 

โอกาสและอุปสรรคของการพัฒนา

การพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศไทยไปสู ่  

Industry 4.0 จะช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานทีก่�าลงั

เกิดขึ้นอยู่และเป็นการรองรับการขาดแคลนในอนาคต 

ข้างหน้า ซึ่งการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมของประเทศจะ

ส่งผลให้เศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศดีขึ้นทั้งในด้าน

คณุภาพและมาตรฐานของสนิค้าทีไ่ม่ด้อยไปกว่าประเทศอืน่  

และยังเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้ลูกค้าทั่วโลกสนใจ

ในสินค้าของไทยมากขึ้น

อย่างไรกต็าม การขบัเคลือ่นอตุสาหกรรมของไทย

ไปสูย่คุ Industry 4.0 กเ็ป็นเรือ่งทีไ่ม่ได้ด�าเนนิการได้ง่ายนกั  

เพราะการพฒันาจ�าเป็นต้องใช้ทัง้ก�าลงัคน ก�าลงัทรพัยากร 

และก�าลังเงิน การเริ่มต้นที่ดีนั้นภาครัฐและภาคเอกชนที่

เกี่ยวข้องระดับประเทศควรรวมพลังร่วมมือกันผลักดัน

อย่างจริงจัง เช่น กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวง

อุตสาหกรรม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร กระทรวง

ศึกษาธิการและสถาบันอุดมศึกษา กระทรวงการคลัง  

กระทรวงพาณิชย์ เป็นต้น โดยแต่ละหน่วยงาน ควรให้

ความช่วยเหลอืเจ้าของอุตสาหกรรมตามบทบาทและหน้าที ่

อย่างเต็มก�าลัง เพื่อสร้างก�าลังใจให้กับภาคอุตสาหกรรม

ในการพัฒนา ประเด็นต่อมา คือ การสร้างความเข้าใจและ

สร้างการยอมรับให้เจ้าของอุตสาหกรรมเห็นความส�าคัญ

และความจ�าเป็นว่าท�าไมประเทศของเราต้องเป็น Industry 

4.0 ถ้าเกิดการยอมรับ ก็จะน�ามาสู่การลงทุนเพื่อพัฒนาได ้

ไม่ยาก อีกทั้งการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับห่วงโซ่คุณค่า

ตลอดสายน�้าทางธุรกิจตั้งแต่ต้นน�้า กลางน�้าและปลายน�้า 

เพื่อใช้เป็นพื้นฐานในการวิเคราะห์ปรับปรุงและพัฒนา

ตัง้แต่วตัถดุบิ แรงงาน เงนิลงทนุ เครือ่งจกัร/อปุกรณ์ วธิกีาร  

กระบวนการผลิต เทคโนโลยี หรือความต้องการของลูกค้า

เฉพาะราย เป็นต้น ประเดน็ถดัไป คอื การพฒันาความรูแ้ละ

ทักษะของคนท�างานเพื่อรองรับเทคโนโลยีที่จะน�ามาใช้  

ซึ่งอาจจะต้องปรับทัศนคติของคนท�างานให้เข้าใจและ 

เห็นประโยชน์ของ Industry 4.0 ที่จะเข้ามาช่วยให  ้

การท�างานง่าย สะดวก และมีความปลอดภัยมากขึ้น  

วัตถุดิบใหม่ที่จะน�ามาใช้จะต้องมีความปลอดภัย หุ่นยนต ์

ทีจ่ะน�าเข้ามาท�างาน ในสายการประกอบจะไม่เป็นอนัตราย

ต่อคนท�างาน ประเดน็ต่อมา คอื การวจิยัด้านนวตักรรมใหม่ ๆ   

ซึ่งประเด็นนี้ ทางภาคอุตสาหกรรมควรเปิดโอกาสให้

สถาบันอุดมศึกษาเข้ามามีส่วนช่วยในการท�าวิจัย เพ่ือ

สร้างสรรค์นวตักรรมร่วมกนั ซึง่ช่วยประหยดัค่าใช้จ่ายของ 

เจ้าของทีจ่ะต้องจ้างนกัวจัิยมาประจ�าในโรงงาน ส่วนอาจารย์ 

ที่มาท�าวิจัย ก็ได้ผลงานเช่นกัน ประเด็นส�าคัญต่อมา คือ  

งบประมาณในการลงทนุซึง่แน่นอนว่าเจ้าของอตุสาหกรรม

จ�าเป็นต้องลงทนุเพือ่พฒันาองค์กรตนเอง แต่ภาครฐัควรมี 

ความชัดเจนว่าจะช่วยเหลือหรือสนับสนุนอะไรได้บ้าง  

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการลดต้นทุนอีกทางหนึ่ง ทางเจ ้าของ

อุตสาหกรรมควรให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันเองด้วย 

เช่น ใช้เครือ่งจักร ซอฟต์แวร์ ระบบควบคมุต่าง ๆ  ของผูผ้ลติ 

คนไทยที่ผลิตได้คุณภาพและมีมาตรฐาน เพื่อลดต้นทุน 

การน�าเข้าจากต่างประเทศทีต้่องใช้ต้นทนุสงูมาก นอกจากน้ี  

การส่งเสรมิเพือ่ให้เกดิการพฒันาได้อย่างต่อเนือ่ง ควรสร้าง 

ระบบการช่วยเหลือระบบพี่เลี้ยงให้กับอุตสาหกรรม  

การสร้างโรงงานต้นแบบเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และศึกษา 

ดงูานและการสร้างการจดัการความรูเ้รือ่ง Industry 4.0 ของ 

กลุม่อตุสาหกรรมประเภทเดยีวกนัเพือ่รวบรวมองค์ความรู้ 

และขยายผลต่อยอดให้เกิดแนวปฏิบัติที่ดีเพื่อเป็นตัวอย่าง

ให้กับอุตสาหกรรมอื่นได้พัฒนาตามได้ 
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ปัจจบุนัประเทศไทยยงัไม่มโีรงงานอตุสาหกรรมใด 

จัดได้ว่าเป็น Industry 4.0 อย่างสมบูรณ์แบบ การพัฒนา

อุตสาหกรรมในปัจจุบันให้เข้าสู่ Industry 4.0 จ�าเป็นต้อง

ใช้เวลาและความพยายามในการปรับและพัฒนา ถึงแม ้

ภาพรวมของอตุสาหกรรมทัง้ประเทศไทยในอนาคตจะเป็น 

Industry 4.0 แล้วก็ตาม แต่กย็งัก้าวตามประเทศอืน่ ทีไ่ด้เริม่ใช้  

Industry 4.0 ล่วงหน้าไป 2-3 ปีแล้ว ความล้าหลังและการ

ก้าวเดินตามเทคโนโลยีที่น�าเข้ามาจากต่างประเทศ เมื่อ

พจิารณาให้ถ่ีถ้วนจะเห็นเมด็เงินทีต้่องสูญเสียทัง้การน�าเข้า 

เทคโนโลยีหรือแม้แต่การจ้างผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ

ที่มีการฉวยโอกาสและผลประโยชน์อีกมากมาย ดังนั้น 

ประเทศไทยควรวางแผน การพัฒนาในทุกมิติในเชิงลึก 

เพื่อให้เกิดการพัฒนาในลักษณะก้าวกระโดดให้ล�้าหน้า 

ไปกว่า Industry 4.0 ถึงแม้จะยากแต่ก็ไม่ใช่สิ่งที่จะเป็นไป 

ไม่ได้ เนือ่งจากไทยมีปัจจยัทีเ่อ้ือต่อการพัฒนาหลายประการ 

ทั้งในด้านความสามารถ ของคนไทยที่มีความเก่ง มีความรู้  

และมีความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งต้องการการปรับระบบ 

การศกึษาเพือ่สร้างคนไทยให้เป็นผู้เชีย่วชาญระบบอัจฉรยิะ 

ระบบอัตโนมัติ พัฒนาเทคโนโลยีในการผลิตที่ดีและ 

เหมาะสมกบับรบิทไทย พัฒนาและคดิค้นวสัด ุสร้างคนไทย

ให้มีความเก่งและช�านาญในกระบวนการสื่อสารและการ

จัดการพลังงานและส่ิงแวดล้อม ดึงจุดเด่นของนักวิจัยท่ีม ี

ความสามารถของประเทศเพื่อมาพัฒนาอุตสาหกรรม 

บ้านเรา นอกจากนี้ ประเทศไทยยังมีทรัพยากรที่เป็นฐาน 

ของวัสดุและแหล่งวัตถุดิบจ�าเป็นในการผลิต มีผู ้ผลิต

เครื่องจักรและเทคโนโลยีที่ เป ็นคนไทยคิดเองท�าเอง 

ผสมผสานภูมิปัญญาไทยและถ่ายทอดสะท้อนคุณค่า 

อัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของความเป็นไทยลงไปในสินค้า

และผลิตภัณฑ์ให้ประจักษ์ต่อสายตาทั่วโลก เพียงเท่านี้  

ประเทศไทยจะเป็นผู ้ผลิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพและ 

เป็นที่ยอมรับ 

ทางรอดของประเทศไทยทีย่ัง่ยนืไม่ได้อยูท่ีก่ารเดิน

ตามสงัคมโลกทีพ่ฒันาไป แต่ต้องคดิลงให้ลกึและ ก้าวอย่าง

มั่นคงให้ล�้าหน้าไปกว่าที่เป็นอยู่ ณ ปัจจุบัน ความพยายาม 

และการผนึกก�าลังของผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม

และหน่วยงานทั้งภาครัฐบาลและเอกชน คือ ค�าตอบ คือ 

แนวทางเพื่อความอยู่รอดของประเทศไทย

ท้ายนี้ผู ้เขียนขอน�าเสนอแผนภาพแนวคิดของ 

Industry 4.0 ในอนาคตส�าหรับประเทศไทย เพื่อเป็น

แนวทางให้ผูส้นใจน�าไปประยกุต์ใช้ในอตุสาหกรรมต่อไป  

ดังรูป 2 ซึ่งในฉบับต่อไปจะขอน�าเสนอรายละเอียด  

ที่อธิบายแผนภาพดังกล่าว 
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Internet of Things: แนวโน้มเทคโนโลยีปัจจุบันกับการใช้งานในอนาคต

Internet of Things: Current Technology Trends for Future

ประภาพร กุลลิ้มรัตน์ชัย

บทคัดย่อ

บทความนี้กล่าวถึงสาระส�าคัญของ Internet of Things หรือ IoT ซ่ึงเป็นรูปแบบใหม่ของการส่ือสารระหว่างคน 

กับอุปกรณ์ และระหว่างอุปกรณ์กับอุปกรณ์การเช่ือมต่อส่ิงต่าง ๆ  เข้าด้วยกันโดยผ่านอินเทอร์เน็ต แนวคิดหลักของ IoT 

เกิดจากการเข้ามามีบทบาทสูงของการใช้อุปกรณ์อ�านวยความสะดวกในชีวิตประจ�าวัน บทความนี้มีจุดประสงค์เพื่อให้ 

ความรู้พื้นฐานของ IoT และการน�า IoT ไปใช้ประโยชน์ในงานด้านต่าง ๆ อาทิเช่น ระบบบ้านอัจฉริยะ วิทยาการด้าน

การแพทย์ ระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ ระบบฟาร์มอัจฉริยะ เป็นต้น

ค�าส�าคัญ: อินเทอร์เน็ต, อินเทอร์เน็ตออฟธิงส์, ไอโอที

Abstract

This paper presents important issues in the Internet of Things (IoT). The IoT are new forms of communication 

between human-to-machine and machine-to-machine. Main concept of the IoT is its high influence on the use of  

application everyday life. This article aims to provide a basic knowledge of the Internet of Thing. Deployment of 

the Internet of Thing in various fields such as smart home, healthcare, smart grid and smart farm.

Keywords: internet, internet of things, IoT

ความน�า

Internet of Things (IoT) หมายถึง การที่อุปกรณ์

อัจฉริยะต่าง ๆ สามารถส่ือสารกันได้ผ ่านเครือข่าย

อินเทอร์เน็ตท�าให้มนุษย์สามารถสั่งการและควบคุมการ

ใช้งานอุปกรณ์ผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ เช่น  

การสั่งเปิด-ปิดอุปกรณ์เคร่ืองใช้ไฟฟ้าการส่ังงานระบบ 

ต่าง ๆ  ในรถยนต์ โทรศัพท์มอืถอื เคร่ืองมอืส่ือสาร เครือ่งใช้ 

ส�านักงานเครื่องมือทางการเกษตร เครื่องจักรในโรงงาน

อุตสาหกรรม หรือแม้กระทั่งสิ่งของเครื่องใช้ในชีวิต 

ประจ�าวันผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เป็นต้น

บทความนี้ประกอบด้วยที่มาและนิยามของ 

Internet of Things การน�าไปใช้ประโยชน์ พัฒนาการ 

ความเป็นมา เทคโนโลยีที่ก่อให้เกิด Internet of Things 

แนวทางการใช้งานในอนาคต กระแสงานวิจัยในปัจจุบัน  

และ ความเสี่ยงจาก Internet of Things

พัฒนาการความเป็นมา

ผู้อ�านวยการส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยแีห่งชาต ิ(ทวศีกัดิ ์กออนนัตกลู, 2553) ได้กล่าวว่า  



30 Vol. 10 No. 1 January-April 2016
EAU HEritAgE JoUrnAl
Science and technology

Internet of Things จดัเป็นอนัดบัที ่1 ของ 10 อนัดบัเทคโนโลยี 

ที่น่าจับตามองส�าหรับธุรกิจ จุดเริ่มของความคิดนี้มาจาก

การติดบาร์โค้ด (barcode) ที่สินค้าซึ่งต่อมาได้กลายเป็น

เทคโนโลยี RFID (Radio Frequency Identification) หรือ 

การระบุด้วยป้ายชื่อที่อ่านด้วยคลื่นวิทยุ

การน�าสิง่ของต่าง ๆ  มาตดิป้ายและสามารถอ่านได้ 

ทางระบบที่เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตมีประโยชน์มาก 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในธุรกิจการขนส่งสินค้าการควบคุม 

การผลิตในโรงงานหรือการควบคุมการเคลื่อนไหวของ

สินค้า การป้องกันการลักขโมยสินค้าในห้างสรรพสินค้า

รวมไปถึงการรักษาความปลอดภัยในสนามบินการใช้งาน

ในด้านระบบจราจรและขนส่ง เช่น รถยนต์มเีซน็เซอร์และ

ระบบสมองกลฝังตัวที่ช่วยให้หลีกเลี่ยงการเกิดอุบัติเหตุ

หรือมีระบบสื่อสารระหว่างยานพาหนะและโครงสร้าง 

พื้นฐานจราจรท�าให้ทราบสภาพจราจรล่วงหน้าเพื่อช่วย

ตัดสินใจปรับเปลี่ยนเส้นทางเดินทางให้หลีกเลี่ยงเส้นทาง 

ติดขัดได้และช่วยลดปัญหามลพิษ เป็นต้น

ที่มาและนิยามของ Internet of Things

จากการเติบโตของการใช้งานเครือข่ายไร้สาย ทั้ง 

WiFi และ 4G-LTE ท�าให้การส่งข้อมูลเข้าสู่อินเทอร์เน็ต

เพิม่มากยิง่ข้ึนอย่างเห็นได้ชดั อีกทัง้พัฒนาการของอปุกรณ์

คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ หรือ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 

ต่าง ๆ ได้มีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว จนท�าให้อุปกรณ์

อิเล็กทรอนิกส์ทั้งหลายมีความชาญฉลาด มีความอัจฉริยะ 

และเกิดค�าศัพท์ใหม่ที่นิยมใช้เรียกน�าหน้าอุปกรณ์เหล่านี้ 

คือ ค�าว่า “สมาร์ท” (smart)อาทิเช่น สมาร์ทโฟน, สมาร์ท

วอช, สมาร์ททีวี, สมาร์ทโฮม เป็นต้น

นาย Kevin Ashton ผู ้ก่อตั้งศูนย์ Auto-ID ณ 

มหาวิทยาลัย Massachusetts Institute of Technology  

เป็นผู้บัญญัติศัพท์ Internet of Things (IoT) ในปีค.ศ. 1999 

ซึ่ง IoT คือการที่อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สามารถเชื่อมต่อ

และสื่อสารกันได้ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยอาศัย 

เซ็นเซอร์ในการสื่อสาร

ค�าว่า Things หมายถึง วัตถุ สิ่งของ หรืออุปกรณ์

อเิลก็ทรอนกิส์ต่าง ๆ โดยอุปกรณ์ดงักล่าวจะได้รับหมายเลข 

IP (Internet Protocol address) ซึ่งส่งผลให้อุปกรณ์เหล่านี้ 

สามารถถ่ายโอนข้อมูลผ่านเครือข่ายไร้สายได้นอกจากนี้  

IoT ยังรวมถึงอุปกรณ์ที่สื่อสารอย่างไร้สายระหว่างกัน 

และกันที่เรียกว่า M2M (Machine-to-Machine) หรือ

เป็นการสื่อสารระหว่างอุปกรณ์กับมนุษย์ (Machine-to-

Human/ Human-to-Machine) อีกด้วย

Intel ได้ให้ค�าจ�ากัดความของ Internet of Things 

คอื การพฒันาอปุกรณ์เครือ่งใช้ในชวีติประจ�าวนัทีส่ามารถ 

เชือ่มต่อกบัโลกออนไลน์ได้ ซึง่จะท�าให้อปุกรณ์นัน้มคีวาม

สามารถพิเศษที่อัจฉริยะมากกว่าเดิม EMC corporation 

บรษิทัผูใ้ห้บรกิารด้านระบบการจดัเกบ็ข้อมลูได้ให้ค�าจ�ากดั

ความว่า Internet of Things ประกอบด้วยอุปกรณ์ในชีวิต

ประจ�าวันหลายพันล้านชิ้น ที่มีเครื่องมอืวัดและเก็บข้อมูล 

โดยอัตโนมัติ สร้างรายงานและรับข้อมูลได้ เช่นเซ็นเซอร์

ในรองเท้าที่เก็บข้อมูลความเร็วในการวิ่งสามารถเชื่อมโยง

ข้อมูลถึงกันได้ (Smart IoT, 2015)

เทคโนโลยีที่ก่อให้เกิด Internet of Things

เทคโนโลยี IoT เป็นแนวความคิดในการพัฒนา

อุปกรณ์ที่รวมเอาศาสตร์ทั้งด้าน Hardware ด้าน Software  

ด้าน Connectivity ด้าน Data และด้าน Intelligent ผนวกเข้า 

ด้วยกัน

เทคโนโลยีที่ท�าให้ IoT เกิดขึ้นได้จริงและส่งผล 

กระทบในวงกว้าง (Panita, 2015) แบ่งออกเป็นสามกลุ่ม 

ได้แก่ 

1. เทคโนโลยีที่ช่วยให้สรรพส่ิงรับรู้ข้อมูลใน 

บริบทที่เกี่ยวข้อง เช่นเซ็นเซอร์ 

2. เทคโนโลยีที่ช่วยให้สรรพสิ่งมีความสามารถ 

ในการสือ่สาร เช่นระบบสมองกลฝังตวั รวมถงึการสือ่สาร

แบบไร้สายที่ใช้พลังงานต�่า อาทิ Zigbee, 6LowPAN,  

Low-power bluetooth

3. เทคโนโลยีที่ช่วยให้สรรพสิ่งประมวลผลข้อมูล 

ในบริบทของตน เช่นเทคโนโลยีการประมวลผลแบบ 

คลาวด์ (Cloud Computing) และเทคโนโลยีการวิเคราะห์

ข้อมูลขนาดใหญ่ (big data analytics)

Atzori (Atzori et al., 2010) ได้กล่าวว่า Internet of 

Things เป็นผลมาจากการผสานกนัของสามเทคโนโลยหีลกั  

ได้แก่ ด้าน Internet Oriented Visions ด้าน Things Oriented 

Visions และด้าน Semantic Oriented Visions ดังภาพที่ 1 
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ภาพ 1 แผนภาพการผสานกันของเทคโนโลยีที่ก่อให้เกิด Internet of Things

Note. From The Internet of Things: A survey, by Atzori, L., Iera, A. & Morabito, G. (2010). Computer Network, 

54(1), 2787-2805.

ภาพ 2 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีบนสภาพแวดล้อมอัจฉริยะ

Note. From Internet of Things (IoT): A vision, architectural elements and future directions, by Jayavardhana, G., 

Rajkumar, B., Slaven, M.&Marimuthu, P. (2013). Future Generation Computer Systems, 29(7), 1645-1660.



32 Vol. 10 No. 1 January-April 2016
EAU HEritAgE JoUrnAl
Science and technology

การน�าไปใช้ประโยชน์

การแบ่งกลุ ่ม Internet of Things ตามตลาด 

การใช้งานแบ่งเป็นสองกลุ่มได้แก่

1. แบบ Industrial IoT คอืแบ่งจาก Local Network 

ท่ีมหีลายเทคโนโลยทีีแ่ตกต่างกันในโครงข่าย Sensor Nodes  

โดยตัวอุปกรณ์ IoT ในกลุ่มนี้จะเชื่อมต่อแบบ IP network 

เพื่อเข้าสู่อินเทอร์เน็ต

2. แบบ Commercial IoT คือแบ่งจาก Local 

Communication ทีเ่ป็นบลูทธู หรือตวัอุปกรณ์ IoT ในกลุม่นี้ 

จะสื่อสารภายในกลุ่ม Sensor Nodes เดียวกันเท่านั้น หรือ

เป็นแบบ local devices เพียงอย่างเดียว อาจไม่ได้เชื่อมต่อ

สู่อินเทอร์เน็ต

การน�า IoT ไปใช้ประโยชน์นัน้มหีลายด้าน ทัง้การ

ใช้งานในชวีติประจ�าวนั อาทเิช่น สายรดัข้อมอืเพ่ือสขุภาพ 

(wearable device) ที่มีการนับจ�านวนก้าวเดิน นับจ�านวน 

แคลอรี่ ตรวจจับการเคลื่อนไหวของร่างกาย สามารถบอก

อัตราการเต้นของหัวใจ และสามารถค�านวณการเผาผลาญ

พลังงานของร่างกายได้ 

การน�า IoT ไปใช้ประโยชน์กบัทีอ่ยู่อาศัย ท�าให้เกดิ

ระบบบ้านอัจฉริยะ (smart home) ซึ่งผู้อยู่อาศัยสามารถ 

ควบคุมอุปกรณ์ต่าง ๆ ภายในบ้าน ทั้งระบบไฟฟ้า เครื่อง

ปรับอากาศ ไปจนถึงระบบรักษาความปลอดภัยจากกล้อง

วงจรปิดได้ 

การน�า IoT ไปใช้ประโยชน์ในด้านการแพทย์ 

(healthcare) เพื่อติดตามเฝ้าระวังปัญหาสุขภาพของผู้ป่วย  

เช่น การติดเซ็นเซอร์ไว้ที่ตัวผู้ป่วยโรคหัวใจเพื่อวัดอัตรา

การเต้นของหัวใจว่าเกิดความผิดปกติหรือไม่ และส่ง

สัญญาณให้บุคคลในครอบครัวหรือแพทย์ทราบหรือ 

ส่งข้อมูลเรียกรถฉุกเฉิน เป็นต้น

การน�า IoT ไปใช้ประโยชน์ในระบบโครงข่าย

ไฟฟ้าอัจฉริยะ (smart grid) ซึ่งเป็นโครงข่ายไฟฟ้าที่ใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาบริหารจัดการ 

ควบคมุการผลติ ส่ง และจ่ายพลงังานไฟฟ้าสามารถรองรบั

การเช่ือมต่อระบบไฟฟ้าจากแหล่งพลงังานทางเลอืก รวมทัง้ 

ให้บริการกับผู้เช่ือมต่อกับโครงข่ายผ่านมิเตอร์อัจฉริยะได้ 

(PEA Smart Grid, 2015)

การน�า IoT ไปใช้ประโยชน์ในภาคการเกษตร

ท�าให้เกดิระบบฟาร์มอจัฉรยิะ (smart farm) โดยการเปลีย่น  

ไร่ นา สวนเกษตรทั้งหลาย ให้เป็นระบบฟาร์มอัจฉริยะ 

ทีม่คีวามสามารถในการรบัรูค้วามเปลีย่นแปลงต่าง ๆ  ไม่ว่า 

จะเป็น สภาพดิน น�้า อากาศด้วยเซ็นเซอร์ และท�างานได้

อย่างอัตโนมัติ เป็นต้น

ภาพ 3 แผนผังแสดงผู้ใช้และการประยุกต์ใช้ Internet of Things 

Note. From Internet of Things (IoT): A vision, architectural elements and future directions, by Jayavardhana, G., 

Rajkumar, B., Slaven, M.&Marimuthu, P. (2013). Future Generation Computer Systems, 29(7), 1645–1660.
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ทางด้านเว็บไซต์ IoT Analytics ได้ท�าการส�ารวจ

และจัดอันดับ โดยรวบรวมจากแหล่งข้อมูลที่นิยมบน

อินเทอร์เน็ตสามแหล่งด้วยกัน คือ (1) Google (2) Twitter  

และ (3) Linkedin ซึ่งมี 10 อันดับแรก ได้แก่ Smart Home, 

Wearable, Smart City, Smart Grid, Industrial Internet, 

Connected Car, Connected Health, Smart Retail, Smart  

Supply Chain และ Smart Farming มีสัดส่วนความสนใจ

เป็นดังภาพ 4 

ภาพ 4 10 อันดับการประยุกต์ใช้ Internet of Things

Note. From IoT application ranking, by IoT Analytics, (2016), Retrieved from http://iot-analytics.com/

ภาพ 5 ตัวอย่างระบบบ้านอัจฉริยะ

Note. From Smart room, Smart home, by IT24hrs, (2012), Retrieved from http://www.it24hrs.com/2012/smart-

room-smart-room-automation/
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อุปกรณ์ที่ใช้ในระบบบ้านอัจฉริยะ (IT24hrs, 

2012) สามารถแบ่งได้เป็น 4 ส่วนหลัก คือ

1. Sensors ประกอบด้วยอุปกรณ์ตรวจจับต่าง ๆ 

เช่น อุณหภูมิ ความเคล่ือนไหว ความสว่าง กล้องวีดีโอ  

รวมทั้งอุปกรณ์ชนิดอื่น ๆ

2. Actuators คอือุปกรณ์ทีป่ฏบิตัติวัต่อส่ิงแวดล้อม

ทางกายภาพ เช่น สวทิช์เปิด/ปิดไฟฟ้าอุปกรณ์ควบคมุระดบั 

ความสว่างหลอดไฟมอเตอร์ควบคุมระบบม่านและอื่น ๆ

3. Control Center คอืระบบคอมพิวเตอร์ ท�าหน้าที่ 

เป ็นศูนย์กลางการรับรู ้สภาพแวดล้อม ประมวลผล

สถานการณ์ และส่งสัญญาณควบคุม Actuators ต่าง ๆ

4. Controlling Devices อุปกรณ์ควบคุมระบบ 

อาจเป็นแผงควบคุมรีโมทคอนโทรลโทรศัพท์มือถือ  

คอมพิวเตอร์พกพาเว็บเบราเซอร์ และระบบ SMS

แนวทางการใช้งานในอนาคต

จากงานวิจัยของ Jayavardhana และคณะ  

(Jayavardhana et al., 2013) พบว่า ปัจจุบันจ�านวน 

ของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตมีมากกว่าจ�านวน

ที่แท้จริงของประชากร ในปี ค.ศ. 2011 มีอุปกรณ์ 9,000 

ล้านชิ้น และคาดว่าจะมีอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต 

มากถึง 24,000 ล้านชิ้นในปี ค.ศ. 2020 

ส�านกังานนวตักรรมแห่งชาต ิหรอื สนช. กระทรวง 

วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยร่ีวมกบับรษิทั กสท โทรคมนาคม  

จ�ากัด (มหาชน) หรือ CAT และสมาคมสมองกลฝังตัวไทย 

หรือ TESA ได้ท�าความร่วมมือและเปิดตัวศูนย์นวัตกรรม

เมืองอัจฉริยะ (IoT City Innovation Center) เพื่อพัฒนา

ระบบนิเวศนวัตกรรมบนพื้นฐานเทคโนโลยี IoT และ

พัฒนาขีดความสามารถของผู ้ประกอบการนวัตกรรม 

ในอุตสาหกรรม เพื่อกระตุ ้น สนับสนุน ส่งเสริมการ

สร้างสรรค์นวตักรรมและผลกัดนัธรุกจินวตักรรมส�าหรบั

ผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ให้พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการส�าหรับการบริหารจัดการ

เมืองอัจฉริยะให้ได้รับการยอมรับระดับสากลส่งเสริม 

ให้เกิดการพัฒนาการท�าธุรกรรมกับพลเมืองในรูปแบบ

ดิจิตอลมากขึ้น โดยเฉพาะการบริหารจัดการเมืองด้าน

การแพทย์และสาธารณสุข การท่องเที่ยวระบบขนส่ง 

และโลจิสติกส์

บริษัท เดลล์คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จ�ากัด 

ร่วมกับ บริษัท ซัยโจ เดนกิ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด 

ผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศ เพื่อสร้างระบบ “อินเทลลิเจนท์

ดาต้าเซ็นเตอร์แอร์คอนดิชันเนอร์” เครื่องปรับอากาศที่

สามารถเช่ือมต่ออนิเทอร์เนต็โดยระบบนีส้ามารถวเิคราะห์

ข้อมูลอุณหภูมิภายในดาต้าเซ็นเตอร์หรือโฮสต้ิงต่าง ๆ  ได้  

ท�าให้ประหยัดค่าใช้จ ่ายและสามารถตรวจจับความ

เคลื่อนไหวต่าง ๆ ได้

บริษัท LG เปิดตัว LG Home Chat ที่ผู้ใช้สามารถ

ส่ง SMS จากโทรศัพท์มือถือเพื่อส่ังงานให้เตาอบสามารถ 

อุน่เครือ่งตัวเองได้ เพือ่ประหยดัเวลาอบอาหารต้ังอณุหภมูิ

การอบและสัง่ให้ตู้เยน็ปรบัอณุหภมูเิพือ่การประหยดัไฟได้

บริษัท Siemens เปิดตัวตู้เย็นที่สามารถถ่ายรูป

ภายในตู้เย็นและส่งให้เจ้าของทราบทางโทรศัพท์มือถือ 

ท�าให้รู้ได้ว่ามีของอะไรเหลืออยู่บ้าง

บรษิทัรถยนต์ MG สร้างนวตักรรมinkaNet ซึง่เป็น 

ระบบส่ือสารอัจฉริยะระหว่างผู ้ขับขี่และรถยนต์ MG  

ที่ท�างานบนเครือข่าย 3G และ 4G สามารถใช้งานผ่าน 

3 ช่องทาง คือ สมาร์ทโฟน คอมพิวเตอร์ และ MG Call 

Center โดยระบบมีความสามารถในการตรวจสอบสถานะ 

ของรถยนต์ การควบคุมการท�างานของรถยนต์ การตรวจ

วิเคราะห์รถยนต์การเตือนความผิดปกติของรถยนต์และ 

ระบบน�าทางรถยนต์

บริษัท IBM มีการพัฒนาแพลตฟอร์มเพื่อรองรับ

งานบริการธุรกิจด้านสุขภาพ ช่ือว่า Bluemix ซ่ึงเป็น 

Cloud Platform ที่รองรับผู ้พัฒนาผลิตภัณฑ์ด้าน IoT  

ในแพลตฟอร์มจะมีตัวจัดการข้อมูลให้ใช้งานได้สะดวก

มากขึ้นโดยการติดเซ็นเซอร์กับกล่องเจลล้างมือเพื่อให้

แพทย์ได้ท�าความสะอาดก่อนที่จะเข้าตรวจคนไข้ หาก 

ไม่ท�าตามข้อก�าหนด จะมรีะบบ Voice Reminder แจ้งเตอืน 

บันทึกและรายงานพฤติกรรมไปยังส่วนกลาง

กระแสงานวิจัยในปัจจุบัน

Google เปิดโครงการ Web of Things และให้การ

สนับสนุนงานวิจัย IoT หัวข้อที่สนับสนุน อาทิเช่น
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- Human Computer Interaction (HCI): ซึง่เกีย่วกบั 

การปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์

- Privacy & Security: ซึ่งเกี่ยวกับการรักษาสิทธิ

ความเป็นส่วนตัว และความมั่นคงปลอดภัย

- Systems & Protocols: ซึ่งเกี่ยวกับระบบ และ

ข้อตกลงสื่อสาร (โปรโตคอล)

ป ัจจุบันในประเทศไทยมีสถาบันการศึกษา 

หลายแห่งที่เปิดสอนหลักสูตร Internet of Things และ

คาดว่าจะมีความต้องการบุคคลากรที่มีความเช่ียวชาญ 

ทางด้านน้ีมากยิ่งขึ้น

ความเสี่ยงจาก Internet of Things

จากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ซึ่งถูกน�ามาใช้ประโยชน์ในการท�าธุรกรรมหรือการติดต่อ

สื่อสารจึงก่อให้เกิดสภาพแวดล้อมที่เอื้ออ�านวยต่อภัย

คกุคามและการก่ออาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ทีส่ามารถ

ส่งผลกระทบในวงกว้างได้อย่างรวดเรว็และมคีวามรนุแรง 

มากขึ้นองค์กร OWASP หรือ Open Web Application 

Security Project องค์กรพัฒนาระบบความปลอดภัยบน

ซอฟต์แวร์ได้ท�าการวจิยัเพ่ือค้นหาความเสีย่งหรอือนัตราย 

ที่มีต่อ IoT (TechTalkThai, 2015) สรุป 10 อันดับได้แก่ 

1. เว็บอินเตอร์เฟสไม่ปลอดภัยเกิดจากเว็บที่มี

ระบบลงทะเบยีนผูใ้ช้ไม่รดักมุ ส่งผลให้ข้อมลูอาจถกูขโมย 

หรืออุปกรณ์อาจถูกแย่งสิทธิ์ควบคุมได้

2. การพิสูจน์ตัวตน/การก�าหนดสิทธิ์ไม่เพียงพอ

ท�าให้มิจฉาชีพสามารถเดารหัสผ่านได้หรือใช้กลไกกู้คืน 

รหัสผ่านที่ไม่ปลอดภัยส่งผลให้ข้อมูลอาจถูกขโมยหรือ

อุปกรณ์อาจถูกแย่งสิทธิ์ควบคุมได้

3. บรกิารด้านเครือข่ายไม่ปลอดภัยระบบให้บรกิาร

เครอืข่ายมช่ีองโหว่ต่อการถูกโจมตที�าให้มิจฉาชพีมช่ีองทาง 

ในการโจมตีอุปกรณ์ต่าง ๆ ได้

4. การเข้ารหัสข้อมูลไม่แข็งแกร่งท�าให้มิจฉาชีพ

สามารถแอบดูข้อมูลที่ส่งผ่านระบบเครือข่ายได้ ส่งผลให้ 

ข้อมูลส�าคัญถูกขโมยหรือเปิดเผยสู่สาธารณะได้

5. นโยบายความเป็นส่วนบุคคลหากมิจฉาชีพ 

เจาะระบบเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของผู ้ใช้ที่ไม่มีการ

ป้องกันอย่างเพียงพอ ส่งผลให้ข้อมูลส่วนตัวถูกขโมยหรือ 

เปิดเผยสู่สาธารณะได้

6. คลาวด์อินเตอร์เฟสไม่ปลอดภัยมิจฉาชีพอาจ

เข้าถึงข้อมูลหรือเข้าควบคุมระบบผ่านทางคลาวด์เว็บไซต์

ส่งผลให้ข้อมูลอาจถูกขโมยหรืออุปกรณ์อาจถูกแย่งสิทธิ ์

ควบคุมได้

7. โมบายล์อินเตอร์เฟสไม่ปลอดภัยมิจฉาชีพ 

ใช้วธิกีารในการเข้าถงึข้อมลูหรอืเข้าควบคมุระบบผ่านทาง 

อินเตอร์เฟสของอุปกรณ์โมบายล์ส่งผลให้ข้อมูลอาจ 

ถูกขโมยหรืออุปกรณ์อาจถูกแย่งสิทธิ์ควบคุมได้

8. การต้ังค่าความปลอดภยัไม่ดพีออปุกรณ์ทีม่กีาร

ก�าหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลและการควบคุมไม่ดีพอ 

มิจฉาชีพอาจใช้ช่องโหว่เรื่องการเข้ารหัสหรือการใช  ้

รหัสผ่านที่ง่ายจนเกินไปในการโจมตีอุปกรณ์หรือเข้าถึง 

ข้อมูลส�าคัญส่งผลให้อุปกรณ์ถูกเจาะระบบเพื่อขโมย

ข้อมูลได้

9. ซอฟต์แวร์/ เฟิร์มแวร์ไม่ปลอดภัยมิจฉาชีพ 

อาจตรวจจับการอัพเดทผ่านช่องทางที่ไม่มีการเข้ารหัส

ท�าให้สามารถส่งไฟล์อัพเดทปลอมได้ส่งผลให้ข้อมูลอาจ

ถูกขโมยหรืออุปกรณ์อาจถูกแย่งสิทธิ์ควบคุมได้

10. ปัญหาเชิงกายภาพของอุปกรณ์รักษาความ

ปลอดภัยอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยไม่ได้ปิดกั้นหรือ

ควบคุมการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เก็บข้อมูลซึ่งอาจถูกใช้

เป็นช่องทางในการเข้าถงึระบบปฏบิตักิารหรอืข้อมลูทีเ่กบ็ 

อยู่ในอุปกรณ์ ส่งผลให้อุปกรณ์ถูกเจาะระบบเพื่อขโมย

ข้อมูลออกไปได้

ทั้งนี้หน่วยงานภาครัฐของไทยได้จัดท�าร ่าง 

พระราชบัญญัติว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัย

ไซเบอร์ขึ้นเพื่อการป้องกันและรับมือกับภัยคุกคามหรือ

ความเส่ียงบนอินเทอร์เน็ต แต่อย่างไรก็ดีผู้ใช้งานอุปกรณ์

สื่อสารที่มีการเช่ือมต่อกับอินเทอร์เน็ตควรตระหนักถึง 

ความปลอดภัยและใช้งานด้วยความระมัดระวัง

บทสรุป

เทคโนโลยี Internet of Things (IoT) เป็นแนวคิด

ในการพัฒนาอุปกรณ์ที่รวมศาสตร์ทางคอมพิวเตอร์ 
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หลายด้านผนวกเข้าด้วยกัน เพ่ือเชื่อมต่อส่ิงต่าง ๆ และ

ช่วยอ�านวยความสะดวกให้กับมนุษย์ ท�าให้คุณภาพชีวิต

สูงขึ้นเทคโนโลยีนี้เร่ิมเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจ�าวัน

มากขึ้น ในอนาคตเทคโนโลยีการเชื่อมต่อแบบไร้สายจะมี

การพัฒนาจนก้าวไปสู่ค�าว่า Internet of Everything (IoE)  

ซึง่หมายถึงทกุสิง่ทุกอย่างสามารถเชือ่มต่อกบัอนิเทอร์เนต็

ได้ ไม่เพยีงแต่สมาร์ทโฟนหรอืคอมพวิเตอร์เท่านัน้ แต่รวม 

ไปถึงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกอย่างที่อยู ่รอบตัวเรา 

จะสามารถเชื่อมต่อสื่อสารกันได้ทุกที่ตลอดเวลา ดังนั้น 

ในวงการศกึษาและการวจัิยควรได้รบัการสนบัสนนุความรู ้

ด้าน IoT เพราะสามารถน�าไปประยุกต์ใช้งานด้านต่าง ๆ  

ได้อย่างหลากหลายแต่อย่างไรก็ตามการใช้เทคโนโลยีนี้

อาจเกิดช่องโหว่ให้มิจฉาชีพสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนตัว  

หรอืมคีวามเสีย่งต่อการถกูเจาะระบบขององค์กรได้ ดงัน้ัน 

ผูใ้ช้งานจงึควรค�านงึถงึความปลอดภยัของการใช้เทคโนโลยี

อย่างเหมาะสม 
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วัณโรค..โรคอันตรายที่ยังคงอยู่ในสังคม

Tuberculosis...Dangerous Disease in Society

อารีรัตน์ ซื่อดี

บทคัดย่อ

ปัจจบุนัวณัโรคนบัว่าเป็นภัยเงียบทียั่งคงเป็นปัญหาด้านสาธารณสขุทีส่�าคญัและส่งผลกระทบต่อชีวติความเป็นอยู่ 

ของผู้ป่วยรวมถึงผู้ใกล้ชิดซึ่งยังเป็นโรคที่อันตรายที่ยังคงอยู่ในสังคมที่ควรได้รับการแก้ไข โดยวัณโรคเป็นโรคติดเชื้อ

ที่เกิดจากเชื้อ Mycobacterium tuberculosis และแพร่กระจายเชื้อผ่านทางลมหายใจ ถึงแม้ว่าจะมียาที่ใช้ในการรักษาอยู่

หลายขนานร่วมกันก็ตาม แต่หากผู้ป่วยได้รับการรักษาที่ไม่ถูกต้องหรือรับประทานยาไม่ต่อเนื่องจะท�าให้เกิดเป็นโรคซ�้า 

หรือเกิดเป็นวัณโรคดื้อยาได้ อีกทั้งยาที่ใช้ในการรักษาก็ยังมีผลข้างเคียงที่ส�าคัญ ได้แก่ ยาที่มีไอโซไนอะซิด ท�าให้เกิด 

ตับอักเสบ ยาที่มีสเตร็บโตไมซิน ส่งผลเสียต่อประสาทหู สูญเสียการทรงตัว หรือยาที่มี อีแทมบูทอล อาจท�าให้ตาบอดได้  

เป็นต้น ดงัน้ันหากทกุคนอยากห่างไกลจากโรคนีต้้องรูจ้กัวธิกีารป้องกนัตนเองก่อนเกดิโรคหรอืหากเกดิโรคนีแ้ล้วต้องรูจ้กั 

วิธีการรักษาอย่างถูกต้อง โดยรับประทานยาอย่างต่อเนื่องสม�่าเสมอตามก�าหนดระยะเวลาของการใช้ยาและปฏิบัติตาม

ค�าแนะน�าของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

ค�าส�าคัญ: วัณโรค, เชื้อ Mycobacterium tuberculosis, การแพร่กระจาย, ผลข้างเคียงของยา, การป้องกัน, การรักษา

Abstract

In the present, Tuberculosis is a silent disease with as one of the major public health problem and affects 

the life of patients, including intimate people and these are dangerous disease with remaining in society that should  

be solved problem of disease. Tuberculosis is an infectious disease caused by Mycobacterium tuberculosis and 

transmission occurs when a person inhales droplet nuclei containing M. tuberculosis. Although the multiple drugs 

used in the treatment if their treated incorrectly or incoherent patients to cause disease recurrence or drugs resistance. 

Tuberculosis drugs used for therapy have many side effects that important such as isoniazid may be cause of hepatitis, 

streptomycin may be cause of sensorineural hearing loss and unsteady gait or ethambutol may be cause of blindness  

etc. Therefore, if everyone wants to far from tuberculosis disease must to know how to protect of oneself before occur 

disease and after disease must be known method to treat of disease properly. Must to take medication continuously, 

period of take medicine and follow by advices of medical professionals.

Keywords: Tuberculosis, Mycobacterium tuberculosis, transmission, side effects of drugs, prevention, treatment



38 Vol. 10 No. 1 January-April 2016
EAU HEritAgE JoUrnAl
Science and technology

ความน�า

แม้ว ่าในปัจจุบันจะมียาที่ใช ้รักษาวัณโรคอยู  ่

หลากหลายขนานหรือชนดิแล้วกต็าม แต่กยั็งพบว่า วณัโรค

ยงัคงเป็นปัญหาด้านสาธารณสุขทีส่�าคญัและส่งผลกระทบ

ต่อการด�าเนินชีวิตของผู้ป่วย ซึ่งนับว่าเป็นสาเหตุที่ส�าคัญ 

ของของการเจ็บป่วยและการตายในหลาย ๆ ประเทศทั่ว

โลก จากรายงานขององค์การอนามยัโลกพบว่าประเทศไทย 

อยู่ในกลุ่ม 22 ประเทศที่มีปัญหาวัณโรคสูงมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 

2541 โดยจ�านวนผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ในกลุ่มประเทศ 

เหล่านี้คิดเป็นประมาณร้อยละ 80 ของผู ้ป่วยท่ัวโลก 

ประเทศทีม่ผีูป่้วยวัณโรคมากทีสุ่ดในโลกคอืประเทศอนิเดยี 

รองลงมาคอืประเทศจนี ในปี พ.ศ. 2555 องค์การอนามยัโลก 

คาดประมาณว่าประเทศไทยมีผู ้ป ่วยวัณโรครายใหม่ 

ประมาณ 80,000 รายต่อปี ซึง่ในกรงุเทพมหานครมจี�านวน

ผู้ป่วยวัณโรคประมาณ 11,000-12,000 คน โดยสาเหต ุ

ที่ท�าให้วัณโรคกลับมามีปัญหาใหม่ทั่วโลกนั้น ได้แก่  

สภาพแวดล้อมที่แออัดหรืออยู ่ในสถานที่อากาศปิด 

ไม่ถ่ายเท รวมถึงการเคลื่อนย้ายของประชากรจึงเป็น 

ปัจจัยหลักที่ส ่งเสริมการแพร่ระบาดของเชื้อวัณโรค  

โดยผู้ป่วยบางคนยังไม่ทราบว่าตนเองติดเชื้อวัณโรค และ

บางคนยังไม่ได้เข้ารับการักษา การขาดความรู้ความเข้าใจ 

วธิกีารใช้ยารกัษาในเรือ่งของวณัโรคจงึท�าให้อาการรนุแรง

มากยิ่งข้ึน (กระทรวงสาธารณสุข, 2556) อีกทั้งยาที่ใช้ใน

การรักษามีหลายขนานส่งผลให้พบวัณโรคดื้อยา, ยาที่ใช้ 

ในการรกัษามีผลข้างเคยีงทีส่�าคญั ตลอดจนมกีารแพร่ระบาด 

ของโรคเอดส์ซึ่งส่งผลต่อการควบคุมการติดเชื้อวัณโรค

อีกด้วย (ก�าพล สุวรรณพิมลกุล และ จิรายุ วิสูตรานุกูล, 

2553; วันชัย เดชสมฤทธิ์ฤทัย, 2552) 

ลักษณะการเกิดของโรควัณโรค (Tuberculosis) 

เกดิขึน้จากเชือ้กลุม่ Tuberculosis complex ซ่ึงประกอบด้วย 

เชื้อ Mycobacterium tuberculosis, M. bovin และ M. 

africanum ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากเชื้อ M. tuberculosis โดย

ติดต่อกันโดยการหายใจ ซึ่งเชื้อวัณโรคจะอยู่ในละออง 

ท่ีเกิดจากการไอ ละอองขนาด 1-5 ไมครอนจะสามารถ

ผ่านเข้าสู่ทางเดินหายใจจนถึงถุงลมและเกิดจากติดเช้ือ

ซึ่งเป็นกลไกที่ส�าคัญที่สามารถก่อให้เกิดการติดเชื้อได้  

ปัจจัยที่มีผลต่อการแพร่ของเชื้อวัณโรค ได้แก่ จ�านวน

ของเช้ือในปอดของผู้ป่วยซ่ึงประเมินได้จากลักษณะของ

ภาพทรวงอก หรือการตรวจเสมหะด้วยกล้องจุลทรรศน์  

โดยจ�านวนของเช้ือวัณโรคที่พบในปอดจะมีลักษณะ 

ทางภาพรังสีทรวงอกแบบจุดมีประมาณ 102 - 104 ตัว  

ในขณะที่เป็นโพรงจะมีประมาณ 107- 109 ตัว ซึ่งมีความ

เส่ียงสูงต่อการแพร่เช้ือ นอกจากนั้นสภาพแวดล้อมก็เป็น

ปัจจยัส�าคญัหนึง่ของการแพร่เชือ้ (วนัชยั เดชสมฤทธิฤ์ทยั,  

2552) มรีายงานว่าประมาณร้อยละ 90 ของผูติ้ดเชือ้วณัโรค

จะไม่มีอาการป่วยและไม่สามารถแพร่เชื้อไปสู่ผู ้อื่นได้  

มเีพยีงร้อยละ 10 เท่านัน้ของผูท้ีต่ดิเชือ้ทีจ่ะป่วยเป็นวณัโรค 

โดยครึ่งหนึ่ง 5% จะป่วยเป็นวัณโรคภายใน 2 ปีหลังการ

ติดเชื้อ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเด็กและผู้ที่มีภูมิคุ้มกันต�่า ส่วน

ที่เหลืออีก 5 % จะป่วยเป็นวัณโรคหลังการติดเชื้อไปแล้ว 

นานหลายปี (กระทรวงสาธารณสุข, 2556)

การติดเชื้อวัณโรค

เมื่อเชื้อวัณโรคเข้าถึงบริเวณถุงลมร่างกายจะมี

ปฏิกิริยาตอบสนอง ท�าให้หลอดเลือดบริเวณนั้นขยายตัว  

เม็ดเลือดขาวนิวโตรฟิลและแมคโครฟาจจะเข้าสู่บริเวณ

ที่ติดเช้ือ ซึ่งเช้ือวัณโรคจะถูกก�าจัดโดยแมคโครฟาจและ

เคลื่อนเข้าสู่บริเวณที่มีเมือกซึ่งหากมีจ�านวนเช้ือที่เข้าสู่

ถุงลมมาก กลไกการก�าจัดโดยแมคโครฟาจอาจไม่เพียงพอ  

ท�าให้เกิดพยาธิสภาพขึ้นที่ปอดโดยสามารถเกิดได้ในทุก

ต�าแหน่งของปอดและเชื้อมักลุกลามไปที่ต่อมน�้าเหลือง

ท�าให้ต ่อมน�้าเหลืองโตเกิดเป็นวัณโรคระยะเริ่มแรก  

จากนั้นเช้ือจะลุกลามเข้าสู่กระแสเลือดและกระจายไปทั่ว

ร่างกาย ซึ่งเชื้อเหล่านี้จะฝังตัวอยู่ในอวัยวะต่าง ๆ (วันชัย  

เดชสมฤทธ์ิฤทัย, 2552) จึงเป็นที่มาของการเกิดวัณโรคได ้

โดยแสดงการติดเชื้อได้ดังภาพ 1 (Mia Chitra Dinisari, 

2015)
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ภาพ 1 แสดงการติดเชื้อวัณโรค

ที่มา. จาก Parlemen Asia Pasifik Bentuk Kaukus Tuberkulosis, โดย Mia Chitra Dinisari, 2015, ค้นจาก http://lifestyle. 

bisnis.com/read/20150904/106/469032/parlemen-asia-pasifik-bentuk-kaukus-tuberkulosis

อาการแสดงวัณโรค อาจแบ่งได้เป็น 2 ระยะ ดังนี้คือ

1. วัณโรคระยะเริ่มแรก

ส�าหรับวัณโรคปอดในระยะเร่ิมแรกมักจะยัง 

ไม่แสดงอาการ แต่อาจสังเกตพบโดยการประเมินด้วย

ตนเอง เช่น ต่อมน�้าเหลืองโต อาจเกิดขึ้นเนื่องจากเชื้อ

วัณโรคได้แพร่กระจายจากปอดผ่านทางระบบน�้าเหลือง  

หากมีอาการเพ่ิมมากขึ้นจะเร่ิมพบน�้าในเย่ือหุ ้มปอด 

เนื่องจากเชื้อวัณโรคจะแทรกซึมเข้าสู่เยื่อหุ้มปอด ซ่ึงหาก

มีปริมาณเล็กน้อยสามารถหายเองได้ หรืออาจเกิดอาการ

เจบ็แน่นหน้าอกเวลาหายใจเข้าและหอบเหนือ่ย โดยอาการ 

หอบเหนือ่ย เกดิขึน้จากการแลกเปล่ียนก๊าซลดลงในบรเิวณ

ปอดมีน�้าส่วนเกินได้ไหลเข้าเยื่อหุ้มปอด 

2. วัณโรคระยะแสดงอาการ 

โดยจะมีอาการและอาการแสดงเริ่มแรกแบบ 

ไม่จ�าเพาะเจาะจง อาการทีพ่บได้บ่อยได้แก่ อาการอ่อนเพลยี 

รูส้กึไม่สบายตวั น�า้หนกัลด มไีข้ต�า่ ๆ  หนาวสัน่ และเหงือ่ออก 

ตอนกลางคืน ภาวะผอมแห้ง เนื่องจากขาดความอยาก 

อาหาร นอกจากนี้ยังเก่ียวข้องกับการสูญเสียเนื้อเยื่อไขมัน 

การสูญเสียเนื้อเยื่อ และท�าให้มวลกล้ามเนื้อ ลดลงส่งผล

ให้เกดิอาการอ่อนเพลยี มอีาการนิว้ปุม้ซึง่เป็นอาการแสดง 

สุดท้ายที่อาจเกิดขึ้นเพื่อบอกถึงอาการขนส่งออกซิเจน 

ทีล่ดลง ส่วนอาการไอมกัเกดิขึน้ได้ในผูป่้วยส่วนใหญ่ แม้ว่า 

อาการไอในระยะเริ่มแรกจะเป็นอาการไอแบบแห้ง ๆ แต่

หลังจากที่ติดเชื้อวัณโรคก็จะเกิดเสมหะแบบขุ่นหนองขึ้น  

นอกจากนี้อาจมีลักษณะของเสมหะที่ปนเลือดขึ้นได้  

จากอาการไอเป็นเลือด หรืออาจเกิดขึ้นจากการท�าลาย 

ของหลอดเลือดบริเวณผนังโพรงช่องปอดซึ่งเกิดจาก 

การแตกของหลอดเลอืดทีข่ยายตวัในโพรง ส่วนการอกัเสบ

ของเนื้อเยื่อพาเรงไคมาจะท�าให้เกิดการเจ็บแน่นหน้าอก 

อาการหายใจล�าบากเกิดขึ้นเนื่องจากการแพร่ของน�้าเข้าสู่

บรเิวณปอดท�าให้เกดิการแลกเปลีย่นก๊าซได้ลดลง เมือ่ตรวจ

วัดระบบเลือดของผู้ป่วยจะพบว่าผู้ป่วยวัณโรคเกิดมีภาวะ

โลหิตจางซึ่งเป็นสาเหตุท�าให้ผู้ป่วยมีอาการอ่อนแรงและ 

อ่อนเพลีย นอกจากนี้ยังพบภาวะ leukocytosis ซึ่งท�าให้

มีการเพิ่มจ�านวนของเลือดขาว เนื่องจากมีการตอบสนอง 
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ต่อการติดเชื้อของผู้ป่วย (วสันต์ กาติ๊บ, 2558) ดังแสดง

ในภาพ 2 (Tuberculosis and chest service: Department  

of Health: The Government of the Hong Kong Special 

Administrative Region, 2006)

ภาพ 2 วัณโรคระยะแสดงอาการ

ที่มา. จาก What are the symptoms of TB?, โดย Tuberculosis and Chest Service, Department of Health, The Government  

of the Hong Kong Special Administrative Region, 2006, ค้นจาก http://www.info.gov.hk/tb_chest/contents/c126.htm

กลุ่มผู้ป่วยที่มีความเส่ียงสูงต่อการติดเชื้อวัณโรค 

(ก�าพล สุวรรณพิมลกุล และจิรายุ วิสูตรานุกูล, 2553

ผู ้ป่วยที่มีความเส่ียงสูงต่อการติดเชื้อวัณโรค  

แบ่งได้เป็น 3 กลุ่ม ดังนี้

1. ผู้ป่วยที่มีโอกาสเกิดวัณโรคดื้อยาหลายขนาน

ก่อนการรักษา ได้แก่

1.1. ผู้ป่วยรายใหม่ที่ติดเชื้อเอชไอวี

1.2. ผู ้ป่วยที่มีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วยดื้อยา

หลายขนาน 

1.3. ผูป่้วยในกลุม่เสีย่งอืน่ ๆ  เช่น ผูป่้วยในพืน้ที่

ชายแดนที่มีความชุกของการดื้อยาหลายขนาน

2. ผู้ป่วยที่มีโอกาสเกิดวัณโรคดื้อยาหลายขนาน

ระหว่างการรักษาได้แก่

2.1. ผู้ป่วยที่มีผลการรักษาที่ล้มเหลว มักพบ

ในผู ้ป่วยที่ยังตรวจพบเสมหะพบเชื้อวัณโรคหลังจาก 

สิ้นสุดการรักษามาแล้วอย่างน้อย 1 ครั้ง

2.2. ผู้ป่วยที่ยังตรวจพบเสมหะพบเช้ือวัณโรค 

ในเดือนที่ 5 ภายหลังการรักษาด้วยยาวัณโรค
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2.3.ผู้ป่วยที่อยู่ในช่วงระหว่างการรักษาแล้ว 

อาการไม่ดข้ึีนร่วมกบัผลการตรวจเสมหะยงัพบเชือ้วณัโรค

ในเดือนที่ 2 และ 3 หลังรักษาด้วยยา 4 ชนิด

2.4 ผู้ป่วยที่มีประวัติได้รับการรักษาวัณโรค

มาก่อนหลายครั้ง และรับประทานยาวัณโรคไม่สม�่าเสมอ

2.5 ผู ้ป่วยที่มีระบบการดูดซึมของล�าไส้ที่ 

ผิดปกติ

3. ผู ้ป่วยที่มีความเสี่ยงในการเกิดวัณโรคดื้อยา 

ภายหลงัจากการรักษาตามก�าหนดหรือรักษาหายแล้ว ได้แก่ 

ผู้ป่วยที่กลับเป็นวัณโรคซ�้า โดยเฉพาะในกรณีที่มีการกลับ

เป็นวัณโรคซ�้าภายใน 6 เดือนหลังจากหยุดยารักษาวัณโรค 

ตามก�าหนด ร่วมกับมีข้อบ่งชี้ข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้

3.1 จากการตรวจลักษณะอาการทางคลินิก 

(ไอ ไข้และการเปลี่ยนแปลงของน�้าหนักตัว) พบว่ามีการ

ตอบสนองที่ไม่ดี

3.2 จากการตรวจเสมหะพบว่ามกีารตอบสนอง 

ที่ไม่ดี เช่น มีการเปลี่ยนแปลงของผลการตรวจเสมหะจาก

การพบเชื้อวัณโรคในปริมาณที่เพิ่มขึ้น

3.3 มีการเปลี่ยนแปลงของภาพรังสีปอดแสดง

การลุกลามของโรคมากยิ่งขึ้น

การติดเชื้อเอชไอวีของผู้ป่วยวัณโรค 

การการติดเชื้อเอชไอวีเป็นปัจจัยที่ส�าคัญท�าให้ 

ผู้ติดเชื้อวัณโรควัณโรคแฝงกลายเป็นผู้ป่วยวัณโรคหรือ 

ทีเ่รยีกว่าวณัโรคก�าเริบ ซ่ึงอาจเกดิจาการตดิเชือ้ใหม่ซึง่จะมี

การป่วยแบบเฉียบพลัน และเกิดการ ลุกลามไปทั่วร่างกาย 

หรอืมีโอกาสตดิเชือ้สายพันธุใ์หม่ได้บ่อยกว่า หรอืกล่าวคอื 

วัณโรคจะส่งผลให้การด�าเนินของเชื้อ เอชไอวี ลุกลาม 

กลายเป็นโรคเอดส์ได้เร็วขึน้ เนือ่งจากเชือ้วณัโรคจะกระตุน้

ภมูคิุม้กนัของร่างกายเพ่ือต่อสู้กบัเชือ้โรค แต่ผลเสยีกลบัท�า 

ให้เกิดการกระตุ้น การแบ่งตัวของเชื้อเอชไอวีด้วย ดังนั้น 

ผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่ป่วยเป็นวัณโรคจะมีการด�าเนินโรคที่แย่

กว่าผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่ไม่ป่วยเป็นวัณโรค เมื่อเปรียบเทียบ

ระหว่างผู้ป่วยที่มีระยะของโรคใกล้เคียงกันและมีอัตรา 

การเกิดโรคติดเชื้อฉวยโอกาสอื่นๆและมีอัตราการตายสูง 

(Phimaimedicine, 2557) 

แนวทางการป้องกัน

1. การให้ความรู้แก่ญาติและตัวผู้ป่วยเกี่ยวกับ 

วิธีการติดต่อ เช่นใช้ผ้าเช็ดหน้าปิดปากปิดจมูกเวลาไอ

หรือจาม หรือผู้ที่เป็นโรคให้สวมหน้ากากอนามัย เวลาไอ 

ให้ไอกลางแจ้ง

2. จัดห้องที่พักส�าหรับผู้ป่วยให้แสงแดดเข้าถึง  

อากาศถ่ายเทอย่างดี

3. การฉีดวัคซีน BCG เป็นวัคซีนที่ท�าจากเชื้อ 

bacille Calmette-Guerin มกัจะฉดีในประเทศทีม่อีตัราการ

ติดเช้ือวัณโรคค่อนข้างสูง จุดประสงค์เพื่อป้องการติดเชื้อ 

วณัโรคในเดก็และวณัโรคเยือ่หุม้สมอง ส�าหรบัประเทศไทย

มีอัตราการติดเชื้อวัณโรคค่อนข้างสูง ดังนั้นจึงแนะน�าให้

เด็กที่เกิดใหม่ทุกคนต้องฉีดวัคซีน ผู้ที่ควรได้รับวัคซีน 

มีดังนี้ คือ

3.1 ส�าหรบัเดก็ทีไ่ม่ได้อยูใ่นถิน่ระบาดจะแนะน�า 

ให้ฉีดในกรณีต่อไปนี้

- อยู่กับคนที่เป็นวัณโรคที่ไม่รักษาหรือรักษา

ไม่ครบ

- มเีชือ้วณัโรคดือ้ต่อยา isoniazid และ rifampin

3.2 เด็กโตและผู้ใหญ่ควรจะได้รับวัคซีน BCG 

เมื่อเขาเหล่านั้นเสี่ยงต่อการติดเชื้อวัณโรค

- อายุน้อยกว่า 16 ปีมีมาจากแหล่งที่มีวัณโรค

- อายุน้อยกว่า 16 ปีที่มีคนใกล้ชิดเป็นวัณโรค

- ไม่เคยได้รับวัคซีนนี้มาก่อน

(วัคซีนนี้ไม่นิยมให้ในคนที่อายุมากกว่า 16 ปี

เนื่องจากไม่ค่อยได้ผล)

3.3 พนักงานที่ควรจะได้รับวัคซีน BCG ได้แก่

- ผู้ที่อายุน้อยกว่า 35 ปี และท�างานที่เสี่ยงต่อ

การเกิดวัณโรคควรจะได้รับการฉีดวัคซีน BCG

- เจ้าหน้าที่ท�างานห้องปฏิบัติการที่ต้องสัมผัส 

เลือด ปัสสาวะ ชิ้นเนื้อ

- ผู้ที่ท�างานเกี่ยวกับสัตว์

- ผู้คุมนักโทษ
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- เจ้าหน้าที่ดูแลผู้สูงอายุ

- เจ้าหน้าที่ดูแลผู้ไร้ที่พึ่ง

- เจ้าหน้าที่ดูแลผู้อพยพ

- เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์

3.4 การให้วัคซีนแก่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขให้

พิจารณาเป็นราย ๆ ดังนี้

- ผู้ป่วยวัณโรคมีอัตราการติดเชื้อวัณโรคที่ดื้อ

ต่อยา isoniazid และ rifampicin ในอัตราที่สูง

- เจ้าหน้าที่สาธารณสุขมีการติดเชื้อวัณโรค

- มีการควบคุมวัณโรคเต็มที่แต่ยังมีการติดเชื้อ

วัณโรคอยู่

ข้อห้ามของการฉีดวัคซีน

- ผู้ป่วยที่มีภูมิคุ้มกันไม่ดี เช่นโรคเอดส์ หรือ

ได้รับยาที่กดภูมิคุ้มกันเช่นที่ต้องการเปลี่ยนถ่ายอวัยวะ

- คนท้อง

- ผู้ที่เคยได้รับการฉีดวัคซีน BCG มาก่อน

- ผู้ที่เคยติดเชื้อวัณโรคมาก่อน

- ผู้ที่เคยทดสอบทางผิวหนังให้ผลบวก

- ผู้ที่เคยแพ้วัคซีนนี้มาก่อน

- ทารกที่คลอดมาในครอบครัวที่มีการติดเชื้อ

วัณโรค

- มีแผลติดเชื้อบริเวณที่ฉีด

- ได้รับวัคซีนชนิดอื่นภายใน 3 สัปดาห์

- ผู้ที่มีภูมิคุ้มกันต�่าเช่น ผู้ป่วยโรคเอดส์ ก�าลัง

ได้รับเคมีบ�าบัด หรือได้รับยากดภูมิเช่นยา steroid

- ผู้ที่เป็นมะเร็งเม็ดเลือด

- ผู้ที่ก�าลังป่วยหนัก

4. รักษาสุขภาพให้แข็งแรงอยู่เสมอ ออกก�าลัง

บ่อย ๆ รับประทานอาหารให้ครบหมู่

5. หลกีเลีย่งปัจจัยทีท่�าให้เกดิโรค เช่น ห้ามส�าส่อน

ทางเพศ ห้ามติดยาเสพติด

6. ดูแลผู ้ป ่วยวัณโรคให้รับประทานยาอย่าง

สม�่าเสมอ

7. ตรวจรังสีปอดปีละครั้ง

จากแนวทางการป้องกันการติดเชื้อวัณโรค  

(Siamhealth. net., 2015) แสดงได้ดังภาพ 3
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ภาพ 3 แสดงการป้องกันของผู้ติดเชื้อวัณโรค

ที่มา. จาก Preventive measures for tuberculosis โดย Tuberculosis and chest service, Department of Health, The  

Government of the Hong Kong Special Administrative Region, 2006, ค้นจาก http://www.info.gov.hk/tb_chest/ 

contents/c1212.htm
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การตรวจวินิจฉัยวัณโรค

1. การถ่ายภาพรังสีทรวงอก มีประโยชน์ในการ

ช่วยวนิจิฉยัวณัโรค แม้มีความไวค่อนข้างสูงเม่ือเปรียบเทยีบ 

กับการตรวจเสมหะแต่ความจ�าเพาะไม่สูงมากนัก อย่างไร

ก็ตามการวินิจฉัยวัณโรคจากการถ่าย ภาพรังสีทรวงอก 

อย่างเดียวอาจไม่เพียงพอต้องมีการตรวจเสมหะควบคู่ไป

ด้วยทุกครั้ง

2. การตรวจเสมหะโดยการเพาะเลี้ยงเชื้อ เพื่อการ

ยืนยันเชื้อวัณโรคและดูความมีชีวิตของเชื้อ

การส่งตัวอย่างเพาะเลี้ยงเชื้อควรท�าในกรณ ี

ดังต่อไปน้ี

2.1 ผู้ป่วยวัณโรคปอดเสมหะไม่พบเชื้อ 

2.2 ผูป่้วยวณัโรคทีเ่ชือ้วณัโรคดือ้ต่อยาต้องตรวจ 

เสมหะเพื่อติดตามการรักษาในช่วงที่มีฉีดยา หลังจากนั้น

ทุก ๆ 2 เดือนจนครบระยะเวลาการรักษา 

2.3 ผู้ป่วยที่เป็นวัณโรคนอกปอด เช่น วัณโรค

ต่อมน�้าเหลือง วัณโรคเยื่อหุ้มปอดและอื่นๆ

3. การตรวจเสมหะด้วยกล้องจุลทรรศน์ ซึ่ง 

ส่วนใหญ่ใช้กล้องจุลทรรศน์ชนดิธรรมดาในการตรวจดเูช้ือ 

โดยการย้อมสีด้วยวิธ ีZiehl Neelsen (ZN) ปัจจุบันองค์การ

อนามัยโลกแนะน�าให้ใช้กล้องจุลทรรศน์เรืองแสงชนิดที่

ใช้หลอด LED (fluorescent light-emitting diode) มาใช้ 

ในการตรวจวนิจิฉยัวณัโรคเพราะสามารถเพ่ิมความไวของ

การตรวจพบเชื้อมากขึ้น

4. การตรวจทางอณูชีววิทยาเป็นวิธีที่มีความ

รวดเร็วในการช่วยวินิจฉัยเชื้อและตรวจการดื้อยาของเช้ือ

วัณโรคโดยผลการตรวจวินิจฉัยแต่ละชนิดข้ึนกับเทคนิค 

ต่าง ๆ ที่น�ามาใช้ ได้แก่

4.1 Xpert MTB/RIF เป็นเครื่องตรวจวิเคราะห ์

สารพันธุกรรมแบบอัตโนมัติ ใช ้ เทคนิค real- t ime  

polymerase chain reaction ข้อดีคือช่วยในการวินิจฉัย

ได้ในเวลาไม่กี่ชั่วโมง และเป็นการทดสอบที่มีความไว

และความจ�า เพาะสูงเมื่อตรวจจากสิ่งส่งตรวจโดยตรง  

เช่น เสมหะ หรือสิ่งส่งตรวจอื่น ๆ แต่ข้อเสียคือ มีราคา

ที่ค่อนข้างแพงสามารถใช้เครื่อง Xpert MTB/RIF นี้  

ในกลุ่มผู้ป่วย 3 กลุ่มหลักคือ

4.1.1 กลุ่มผู้ป่วยที่สงสัยเป็นวัณโรคดื้อยา

หรือเสี่ยงที่จะเป็นวัณโรคดื้อยาหรือผู้ที่สัมผัสใกล้ชิดกับ 

ผู้ป่วยดื้อยาหลายขนาน 

4.1.2 กลุ ่มผู ้ป่วยที่ติดเช้ือเอชไอวีซึ่งมี

อาการรุนแรงและสงสัยว่าก�าลังป่วยเป็นวัณโรคร่วมด้วย 

4.1.3 กลุ่มผู้ป่วยกลุ่มอื่น ๆ ที่ไม่ติดเช้ือ

เอชไอวี ตรวจเสมหะไม่พบเช้ือ แต่สงสัยว่าจะเป็นวัณโรค

4.2 Genotype MTBDR (HAIN Test) ใช้เทคนคิ 

Line Probe Assay (LPA) ในการตรวจวเิคราะห์ สารพนัธกุรรม 

ของเชื้อวัณโรคที่ดื้อต่อยา isoniazid และ rifampicin โดยด ู

ปฏิกิริยาการเกิดสีขึ้นบนแถบไนโตเซลลูโลสที่จ�าเพาะ

ต่อเช้ือวัณโรคนั้น ใช้เวลาประมาณ 2 วัน มีความไวและ

ความจ�าเพาะร้อยละ 98สามารถใช้เคร่ืองนี้ในกลุ่มผู้ป่วย 3  

กลุ่มหลักเช่นเดียวกับการตรวจ ด้วยเครื่อง Xpert MTB/

RIF (กระทรวงสาธารณสุข, 2556)

หลักการให้ยารักษาวัณโรค

โดยทัว่ไปการรกัษาด้วยสตูรยามาตรฐานระยะสัน้

ที่ใช้ในปัจจุบันเป็นระบบยาที่ได้รับการยอมรับในระดับ

สากลว่า มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลดีที่สุดในการ 

รักษาผู้ป่วยวัณโรคให้หายได้เกือบร้อยละ 100 ถ้าผู้ป่วย 

ได้รับการดูแลโดยค�านึงถึงสิ่งต่อไปนี้ 

1. ให้ยาถูกต้องทั้งชนิดและจ�านวนยาบางชนิด

มีฤทธิ์ฆ่าเชื้อ ในขณะที่บางชนิดมีฤทธิ์หยุดยั้งการเจริญ

เตบิโตของเชือ้ การรกัษาวณัโรคไม่สามารถให้ยาเพยีงหนึง่

หรือสองขนานได้โดยเฉพาะในระยะเร่ิมต้นของการรักษา 

เป็นระยะที่ส�าคัญซึ่งต้องใช้ยาหลายชนิดที่ออกฤทธ์ิ 

แตกต่างกัน เพื่อช่วยก�าจัดเชื้อวัณโรคให้มีปริมาณลดลง 

หลังจากนั้น ระยะต่อเนื่องของการรักษาจะใช้ยาอย่างน้อย 

2 ชนิดเพื่อฆ่าเชื้อวัณโรคที่หลงเหลืออยู่ให้น้อยที่สุดและ 

เพื่อป้องกันการกลับเป็นซ�้า 

2. ให้ยาถูกต้องตามขนาด การรักษาจะได้ผลดี 

ต้องให้ยาถูกต้องตามขนาด ไม่สูงหรือต�่าเกินไป 

3. ระยะเวลาการรักษาเพียงพอตามก�าหนด 

ระบบยามาตรฐานระยะสัน้มรีะยะเวลาแตกต่างกนั (6 หรอื 

8 หรือ 9 เดือน) การที่ผู้ป่วยจะต้องได้ยาครบตามก�าหนด 
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เป็นสิง่ทีส่�าคญั ไม่เช่นนัน้เชือ้วณัโรคอาจจะตายไม่ทัง้หมด

จนอาจเกิดกลับเป็นวัณโรคซ�้าหรือเกิดเป็นวัณโรคดื้อยาได้ 

4. การตรวจสอบความต่อเนื่องของการรักษา 

การให้ความรู ้และดูแลผู ้ป่วยอย่างสม�่าเสมอเป็นส่ิงที่ 

ส�าคัญอย่างมาก (วันชัย เดชสมฤทธิ์ฤทัย, 2552; กระทรวง

สาธารณสุข, 2556)

การรักษาวัณโรค

ยาหลักที่ใช้ในการรักษา คือ 2IRZE/4-7IR โดย

ขนาดยาหลักประกอบด้วยตัวยาดังต่อไปนี้ คือ

1. Isoniazid ( I) 5-8 mg/kg (300 mg) รับประทาน

วันละครั้ง 

2. Rifampicin (R) 10 mg/kg (450-600 mg)  

รับประทานวันละครั้ง 

3. Pyrazinamide (Z) 20-30 mg/kg (1,000-1,500 

mg) รับประทานวันละครั้ง 

4. Ethambutol (E) 15-20 mg/kg (800-1,200 mg) 

รับประทานวันละครั้ง 

5. ให้ Streptomycin 10-15 mg/kg (ไม่เกิน 1,000 

mg) ฉีดเข้ากล้ามวันละครั้ง แทน rifampicin ในกรณีที่แพ้ 

rifampicin หรือ ไม่สามารถใช้ rifampicin เนื่องจากพบว่า 

การรับประทานยาต้านไวรัสกลุ่ม PIs (Protease inhibitors) 

ร่วมด้วยในผูป่้วยเอดส์จะมีอัตราการแพ้ rifampicin ทีส่งูกว่า 

ผู้ป่วยวัณโรคทั่วไป 

วิธีการรับประทานยา 2IRZE/4-7IR คือ เริ่มจาก 

ในช่วง 2 เดือนแรกให้ยา 4 ชนิด คือ I, R, Z, E หลังจากนั้น

ถ้าพบว่าเชือ้ไวหรือตอบสนองต่อ isoniazid และ rifampicin  

ก็ให้ยาทั้ง 2 ชนิดต่ออีก 4-7 เดือน ถ้ามีการตอบสนอง 

ต่อยาช้า หรือมีโพรงฝีในเอกซเรย์ปอด หรือเสมหะยังย้อม 

พบเชื้อ เมื่อรักษาครบ 2 เดือนแล้วต้องให้ยาเป็นเวลา

ทั้งหมด 9 เดือน ส�าหรับการรักษาวัณโรคนอกปอดจะ

ให้การรักษานาน 6-9 เดือน ยกเว้นวัณโรคระบบประสาท 

กระดูกและข้อจะให้การรักษานานประมาณ 9-12 เดือน

ในกรณีที่ไม่สามารถใช้ rifampicin ต่อหลังจาก 

ได้รับยา 4 ชนิด ใน 2 เดือนแรกแล้ว (เนื่องจากยา rifampin 

มีผลต่อยาต้านไวรัสหลายชนิด) มีหลักการการรักษาดังนี้

1. ให้ isoniazid ร่วมกับ ethambutol วันละครั้ง

ต่อ รวมระยะเวลาทั้งหมด 18 เดือน

2. ให้ isoniazid ร่วมกับ ethambutol และยากลุ่ม 

quinolone เช่น Ofloxacin รวมระยะเวลา 12-18 เดือน

ยาทางเลือก คือ

1. Kanamycin 15 mg/kg (ไม่เกิน 1,000 mg)  

ฉีดเข้ากล้ามวันละครั้ง

2. Amikacin 15 mg/kg (ไม่เกิน 1,000 mg)  

ฉีดเข้ากล้ามวันละครั้ง

3. Ethionamide 15 mg/kg (500-700 mg/day)  

แบ่งรับประทานวันละ 2-3 ครั้ง

4. Cycloserine 10 mg/kg (500-750 mg/day)  

แบ่งรับประทานวันละ 2-3 ครั้ง

5. p - aminosalicylic acid (PAS) 150 mg/kg  

(8,000-12,000 mg/day) แบ่งรับประทานวันละ 2 ครั้ง

6. Ofloxacin 600-800 mg/day รับประทาน 

วันละครั้ง

7. Levofloxacin 500-750 mg/day รับประทาน

วันละครั้ง

8. Moxifloxacin 400 mg/day รับประทาน 

วันละครั้ง

ส�าหรับการรักษาวัณโรคดื้อยาหลายขนานควร

ปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เนื่องจากถ้าให้การรักษาไม่ดี 

อาจท�าให้เกิดเป็นเช้ือวัณโรคดื้อต่อยาสูตรส�ารองหรือยา

ทางเลือกหลายขนานได้ (กนกกร, 2558) นอกจากนั้นยังมี 

วิธีการรักษาวัณโรคในกรณีพิเศษต่าง ๆ ได้แก่

1. สตรีมีครรภ์

ยาวัณโรคที่ห้ามใช้คือ streptomycin เนื่องจากยา

มีผลข้างเคียงที่หู รวมถึงยากลุ่มเดียวกัน เช่น amikacin, 

kanamycin และ cepreomycin ส�าหรับ pyrazinamide  

ยงัไม่มรีายงานถงึผลทีม่ต่ีอทารกในครรภ์ แต่มกัจะหลกีเลีย่ง 

เนือ่งจากอาการไม่พงึประสงค์ต่อมารดา ดงันัน้สตูรยาทีน่ยิม 

ใช้คือ 2IRE/7IR (เริ่มจากในช่วง 2 เดือนแรกให้ยา 4 ชนิด 

คือ I, R, E หลังจากนั้นถ้าพบว่าเชื้อไวหรือตอบสนองต่อ  

isoniazid และ rifampicin ก็ให้ยาทั้ง 2 ชนิดต่ออีก 7 เดือน)  
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ซึ่งอาจแนะน�าให้วิตามินบี 6 เสริม 10-50 มิลลิกรัม/วัน 

ส�าหรับในช่วงให้นมบุตรสามารถให้ยาได้เหมือนปกติ

2. ผู้ป่วยไตวาย

ยาที่สามารถให้ได้โดยไม่ต้องลดขนาดยา ได้แก่ 

isoniazid และ rifampicin ส�าหรับยา pyrazinamide และ 

ethambutol ควรปรับวิธีการให้ยาโดยเพ่ิมระยะห่างของ 

การให้ยา ซึ่งเป็นวิธีการที่ดีกว่าการลดขนาดยาลง และ

ไม่แนะน�าให้ใช้ streptomycin ในกรณีที่ผู้ป่วยก�าลังได้รับ 

การฟอกเลือดด้วยเคร่ืองไตเทยีมอยู่ สามารถให้ยาทกุขนาน 

ได้ตามปกติ และควรให้หลังการท�าฟอกเลือดด้วยเครื่อง

ไตเทียม

3. ผู้ป่วยโรคตับ

กรณีที่ไม่เคยมีประวัติเป็นโรคตับมาก่อนให้ 

เจาะเลือดตรวจ bilirubin, SGOT, SGPT ก่อนให้ยาทุกราย  

ถ้ามีค่า SGOT และ SGPT สูงแต่ไม่เกิน 3 เท่าของค่าปกติ  

ให้ยาสูตร 2IRE(S)/7IR แต่ถ้าสูงเกิน 3 เท่าให้ยาสูตร 

2IES/16IE

4. ผู ้ป่วยที่อยู ่ในภาวะ active hepatitis และมี 

ตวัเหลอืงตาเหลอืง แนะน�าให้ streptomycin และ ethambutol  

ส่วนในผู้ป่วยที่มีความรุนแรงของวัณโรคสูงอาจให้ยา  

ofloxacin ร่วมด้วย จนกว่าภาวะตวัเหลอืงตาเหลอืงจะหายไป 

จึงให้ยา isoniazid และ rifampicin ตามปกติ (วันชัย  

เดชสมฤทธิ์ฤทัย, 2552)

จากตัวยาที่ใช้รักษาแต่ละชนิดหรือแต่ละขนาน 

ที่ใช้ในปัจจุบัน พบว่ายาที่ใช้ยังมีผลข้างเคียงในการักษา

ที่เป็นอันตรายต่อผู้ป่วย โดยผลข้างเคียงที่ส�าคัญของยา 

วัณโรค มีดังน้ี ได้แก่ (วันชัย เดชสมฤทธิ์ฤทัย, 2552)

1. ตับอักเสบ ซึ่งเป็นผลจากการใช้ยา Isoniazid, 

Rifampicin, Streptomycin, Pyrasinamide

2. หตูงึ สญูเสยีการทรงตวั ซึง่เป็นผลจากการใช้ยา  

Streptomycin, Amikacin, Kanamycin

3. ตามัวและอาจตาบอด ซึ่งเป็นผลจากการใช้ยา 

Ethambutol

4. คลื่นไส้ ปวดศรีษะ ท้องเสีย ซึ่งเป็นผลจากการ 

ใช้ยา Ofloxacin, Levofloxacin, PAS

5. บวม อารมณ์แปรปรวน จิตประสาท ชัก  

ซึ่งเป็นผลจากการใช้ยา Cycloserine

สรุป

จากข้อมูลที่กล่าวมาข้างต้นของวัณโรคนั้นท�าให้ 

ดูเสมือนว่าโรคนี้ยังเป็นภัยเงียบและเป็นยังโรคอันตรายที่

ยังคงอยู่ในสังคมซ่ึงหากประชาชนปราศจากความรู้ ความ

เข้าใจการเกิดของโรคนี้จะท�าให้เกิดการแพร่ระบาดโรค 

อย่างรวดเรว็ซึง่ส่งผลเสยีต่อสขุภาพและยงัก่อให้เกดิปัญหา

ในด้านสาธารณสุขตามมาได้ รวมถึงการด�าเนินชีวิตของ

ผู้ป่วยเองและผู้อยู่ใกล้ชิดผู้ป่วย โดยหากทุกคนทราบถึง

แนวทางวธิกีารป้องกนัตนเองจากการแพร่กระจายของเชือ้  

เช่น อยู่ในสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดโปร่ง ใช้หน้ากาก

อนามยัปิดจมกูเวลาไอหรอืจาม เป็นต้น และทราบถงึวธิกีาร

รักษา การรับประทานยาอย่างได้ถูกต้องตามระยะเวลาที ่

แพทย์ก�าหนด โดยยาที่ใช้ในการรักษาอาจมีหลายขนาน 

ร่วมกันตามสูตรยาหลัก 2IRZE/4-7IR ซึ่งมีวิธีการ 

รับประทานยาคือ ในช่วง 2 เดือนแรกให้ยา 4 ชนิด ดังนี้

คือ Isoniazid, Rifampicin, Pyrasinamide และ Ethambutol 

หลังจากนั้นหากพบว่าเช้ือตอบสนองต่อ isoniazid และ  

rifampicin กใ็ห้ยาทัง้ 2 ชนดิต่ออกี 4-7 เดอืน ซึง่ยาแต่ละชนิด 

ทีใ่ช้อาจมผีลข้างเคยีงต่อผูป่้วยใช้ในการรกัษาวณัโรคได้ เช่น  

Isoniazid, Rifampicin, Streptomycin, Pyrasinamide ท�าให้เกดิ

ตบัอกัเสบ Streptomycin, Amikacin, Kanamycin ส่งผลเสยี 

ต่อประสาทหู สูญเสียการทรงตัวได้ ส่วน Ethambutol  

มผีลต่อการมองเหน็และอาจท�าให้ตาบอดได้ ดงันัน้เพือ่ให้ 

การรักษาผู้ป่วยมีประสิทธิภาพสูงสุด ผู้ป่วยจึงควรปฏิบัติ

ตามค�าแนะน�าของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอย่างเคร่งครัด ในทาง 

การแพทย์วณัโรคเป็นโรคทีร่กัษาให้หายขาดได้แต่การรกัษา 

จะได้ผลดหีรอืไม่ขึน้อยูก่บัความร่วมมอืของผูป่้วยเป็นหลกั  

ซึ่งถ้าหากผู้ป่วยปฏิบัติตามที่กล่าวมาได้จึงเชื่อได้ว่าปัญหา

วัณโรคนี้จะมีจ�านวนผู ้ติดเชื้อนี้จะลดลงหรือหมดไป 

ในที่สุดได้ 
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Use of Online Social Media and eHealth Literacy of 

Urban Youth in Phuket Province, Thailand

การใช้สื่อสังคมออนไลน์และการรู้เท่าทันสื่อสุขภาพของเยาวชน

ในอ�าเภอเมืองภูเก็ต

Nattawadee Boonwattanopas

Abstract

This study investigated online social media use behaviors of youth in urban area of Phuket Province in 

order to identify the eHealth literacy level and also determine differences in level of eHealth literacy relating to  

genders and level of education. Participants consist of elementary and high school students, the 4th to 12th graders. 

Questionnaire was used to collect data from 465 elementary and high school students, the 4th to 12th graders in 

September 2015. Results showed teenagers in different gender and level of education have different behaviors of 

using internet and social media. Moreover, the eHealth literacy skills are also different depending on genders and  

ages. Youths in Phuket have eHealth literacy in moderate level in conclusion. In order to promote eHealth literacy 

skill in youths, it should be included in the school curriculum since elementary school level.

Keywords: online social media, elementary school students, junior high school students, senior high school students,  

      eHealth literacy

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้ส่ือสังคมออนไลน์ และระดับความสามารถในการรู้เท่าทัน

สื่อสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนเปรียบเทียบระดับความสามารถในการรู้เท่าทันสื่อสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์ของเยาวชน

ที่มีเพศ และระดับการศึกษาแตกต่างกัน โดยใช้แบบสอบถามจ�านวน 465 ชุด เก็บรวบรวมกลุ่มตัวอย่างที่ได้จากการสุ่ม

ตัวอย่างอย่างง่ายในกลุ่มนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลาย มัธยมศึกษาตอนค้นและตอนปลายของโรงเรียนในเขต 

เทศบาลเมืองภูเก็ตในช่วงเดือนกันยายน 2558 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน การค�านวณค่าคะแนนทีและการวิเคราะห์ความแปรปรวน ผลการศึกษาพบว่า สื่อสังคมออนไลน์ที่ผู้ตอบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่ใช้ทุกวัน ได้แก่ เฟซบุ๊ค (252 หรือ54.3%), ไลน์ (231 or 49.7%), การดูวีดิโอหรือฟังเพลงออนไลน์  

(221 หรือ 47.7%) ประมาณ 3-4 ชั่วโมง/ วัน แหล่งสารสนเทศสุขภาพที่ส่วนใหญ่ใช้คือแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ 

(187 หรือ 40.39%) รองลงมาคือแหล่งอินเทอร์เน็ต (120 หรือ 25.32%); เนื้อหาที่สืบค้นมากที่สุดคือสารสนเทศเกี่ยวกับ 

การดูแลสุขภาพที่สมบูรณ์ (  =1.75, SD=0.959) รองลงมาคือการใช้ยาเพื่อการรักษา (  =1.58, SD=0.899) ในภาพรวม
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ผู้ตอบแบบสอบถามมีค่าเฉลี่ยของการรู้เท่าทันสื่อสุขภาพในระดับสูง (  =3.52, SD=0.847). นักเรียนหญิงมีค่าเฉลี่ยของ

การรู้เท่าทันสื่อสุขภาพสูงกว่านักเรียนชายอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และพบว่านักเรียนที่มีระดับการศึกษา 

แตกต่างกันมีค่าเฉลี่ยการรู้เท่าทันสื่อแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

ค�าส�าคัญ: สื่อสังคมออนไลน์, นักเรียนประถมต้น, นักเรียนมัธยมต้น, นักเรียนมัธยมปลาย, การรู้เท่าทันสื่อสุขภาพ

Background

Traditional media devices and technologies 

have been progressively developed in order to use with  

Internet. Online and social media has become increasingly 

popular and important in every society. These media are 

used in all aspects of one’s life, at home or office, for 

works or leisure and are expanded to healthcare system 

to provide healthcare information to many groups of 

people. Electronic information resources have recently  

become more and more popular and play a major role 

in health care system and social network technologies 

have become part of health education and wider health 

promotion. 

Trend about good health care has been recently 

increased since many people want to have a good health  

and live longer. Therefore, browsing on Internet about 

health care is very a trendy activity in 21st century. 

Every day more people who have health problems and 

also concern with their health go online to find out ways 

to protect, rescue from the problems despite various  

problems with the quality of information or inefficiencies 

in accessing it (Risk & Petersen, 2002). 

Having a well-being is not only for adult and 

elderly but also young people or teenagers to pay attention 

on it. Today’s youth are using PC and mobile new media  

technologies at unprecedented levels. News reports 

that teens spend a lot of time watching TV, videos and 

movies, playing video games, reading, listening to music 

and checking social media (Wallace, 2015). Similarly,  

uses of online social media among Thai youths are 

rapidly increasing as confirmed in the studies of Bangkok 

University Research Center (2013), Jitsaeng (2014) 

and Wonganantnont (2014), to name a few, who have  

explored and reported upon the scope and nature of this 

media use among youths in Thailand.

Developmentally, youths at this stage of life are 

striving to establish a sense of independence and self-

identity, and gain acceptance from their peers. At this  

period, it is a critical time when health-risk behaviors (eg, 

substance use and high-risk sexual behaviors) are often 

initiated (Jessor, 1982). Socialmedia has emerged as a 

potentially powerful medium for communication with 

youths around their health choices. Youths have access  

to more health information than in the past and possess 

the capacity to take an active role in tasks such as self-

monitoring their health and adhering to medications. It 

was found that common health topics searched included 

high-risk sexual behaviors, alcohol, tobacco, and other 

drug use, Internet safety, mental health issues, medical 

conditions (Yonker at al., 2015). If eHealth among 

the youth is to realize its potential for improving their  

health, the knowledge on their use of social media and 

eHeath literacy should be understood. The gap between 

what is provided and what youth can access must be 

acknowledged and remedied.

This study could shed lights on uses of online  

social media and eHealth literacy among youth in 

urban area. The results could be useful for teachers, 

librarians, parents and healthcare providers to actively 

and appropriately address online social media use and  

eHealth literacy issues of youth. 
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Objectives

The purpose of the study was to assess online and 

social media use behavior and eHealth literacy among 

students in Phuket Province. The specific aims were  

to: (1) study online and social media use behaviors; (2) 

identify the self-reported eHealth literacy levels, and (3)  

determine differences in levels of eHealth literacy among 

the students with different gender and level of education.

Literature Review 

The term of electronic health information has 

been named as “eHealth” since 2000(Stellefson et. al., 

2011).The construct of eHealth literacy represents a  

foundational skill set that combines six forms of literacy 

that extend beyond traditional definitions of health 

literacy and numeracy to include: (1) traditional, (2) 

information, (3) media, (4) health, (5) scientific, and (6) 

computer (Norman & Skinner, 2006). As far as evaluation 

is concerned, no identified studies described validated  

computer-based health literacy screening instruments. 

However, the eHealth Literacy Scale (eHEALS) is a 

reliable measure of patients’ perceived skills at finding 

and using electronic health information.

As eHealth is relevant to healthcare and Internet 

thus using consumer-directed eHealth resources, from  

online interventions to informational websites and 

engaging with eHealth requires a skill set, or literacy, 

of its own in order tofind and read text, use information 

technology, and appraise health information from 

electronic sources and apply the knowledge gained to 

addressing or solving a health problem. Inadequate health 

literacy inflates healthcare inefficiencies; low literacy  

individuals use fewer preventive services and less health 

information technology, and they have higher rates of 

emergency department utilization, poorer overall health 

status and greater risk of death (Collins et al., 2012).

The differences of people’s status, opportunity 

and environments could impact to the use and access  

of electronic resources (Neter & Brainin, 2012). Study 

of information technology use and literacy found that 

as literacy skill levels rise, the perceived usefulness of 

computers, diversity and intensity of Internet use, and  

use of computers for task-oriented purposes rise with it, 

even when factors such as age, income, and education  

levels are taken into account (Veenhof, Clermont & 

Sciadas, 2005). As internet and online social media 

have enormous health information, people should have 

knowledge to make decision about information they found. 

Balatsoukas et al. (2015) found that social support, peer  

pressure, and information sharing in online communities 

may affect health behaviors and effectiveness of online 

social networking within health promotion interventions. 

Furthermore, if there are positive and sustained effects, 

then social network technologies could increase the 

effectiveness and efficiency of many public health  

campaigns, therefore eHealth literacy could bring ideas and 

knowledge to people about electronic health information 

(Stellefson et. al., 2011).

Yonkeret et al. (2015) identified 288 studies 

involving social media for interacting with adolescents 

and young adults in order to achieve positive health  

outcomes. Results revealed the ways in which social 

media was leveraged by these studies, among several 

of studies, included health information. Several studies 

used more than one social media platform and addressed 

more than one health-related topic. They concluded that 

social media technologies offer an exciting new means  

for engaging and communicating with adolescents and 

young adults; it has been successfully used to engage this 

age group, identify behaviors, and provide appropriate 

intervention and education. 
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Conceptual Framework

Based on the aforementioned review, 

demographical and psychological factors affect uses of  

online social media, sources of health information and 

type of content searched and level of eHealth literacy. 

Specifically, in this study only gender and level of  

education of the samples were determined as seen in 

diagram below.

Research Method

Population and sample 

Population comprised of 19,415 students who 

enrolled in fourth to twelfth grade of the schools in 

Municipality are of Muang Phuket District. (Phuket  

Primary Educational Area, 2016). The sample size 

calculation based on Yamane table with reliability of 

95 and error ±5 yield minimum required sample size 

of 392. Two schools with highest number of secondary 

students (Satree Phuket School) and elementary students 

(Plukpunya Municipality School) were selected. One class 

of each grade level was randomly selected. Students in  

the selected class were asked to answer the questionnaire 

by their teachers. Total of 465 questionnaires were 

completed and used in data analysis.

Measurement

Questionnaire was used to collect data on personal 

data, income and social media used and eHealth literacy  

of the samples. The measurements included:

1. Personal data: Gender, level of education, 

GPA, income of parents and age of the respondents were  

collected in this study. 

2. Online and social media use: The survey on  

online and social media use comprised of:

2.1 Frequencies of media channels uses in 

one week. Four options of time use per day included (1)  

never use (2) less than 1 hour (3) between 1-2 hours and 

(4) more than 2 hours. 

2.2 Average time of social media use per day. 

Respondents had 7 options which included (1) less than  

an hour (2) 1-2 hours (3) 3-4 hours (4) 5-6 hours (5) 7-8 

hours (6) 9-10 hours and (7) more than 10 hours.

3. eHealth literacy: The eHealth literacy in this 

study comprised of 3 measurements; (1) information  

about health or medical topics searched of the respondents 

(2) types of health-related internet use, and (3) level of 

eHealth literacy. 

3.1 Searching for health information from 

different resources was measured by asking the question:  

The most recent time you looked for information about 

health or medical topics, where did you go first?

3.2 Health-related Internet use was to measure 

the content of health information searched from the  

internet by asking the respondent to response to the 

question: Have you ever searched for information on the 

following contents? Respondent has 4 options to answer: 

regularly, occasionally, rarely and never. The level of  

content searched was categorized into 3 groups: low 

(1.00-1.33), moderate (1.34-2.66), and high (2.67-4.00), 

with Cronbach’s alpha reliability at.868. 
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3.3 Level of eHealth literacy in this study was 

measured using the eHealth Literacy Scale (eHEALS) 

developed by Norman & Skinner (2006). The eHEALS  

determines students’ combined knowledge, confidence, 

and perceived skills finding, evaluating, and applying 

electronic health information to health problems. The  

measure consists of 8-items scored on a 5-point Likert 

scale ranging from 1 (strongly disagree) to 5 (strongly 

agree). The English version of an instrument was translated 

and back translated and the Thai version with Cronbach’s 

alpha reliability at .810 was used to collect the data. 

Higher average score on the eHEALS indicates higher  

level of eHealth literacy (average score range 1.00-5.00). 

Data analysis

Questionnaire Frequency, percentage, mean, and 

standard deviation were used to describe the data. Cross 

tabulation, t-test, One-way Anova, and Post Hoc Test  

were used to determine differences in levels of eHealth 

literacy among the students with different gender and 

level of education.

Results

Section 1: Respondent Profile

Participants were 235 male students (58.75%) and 

231 female students (48.75%), 202 (43.44%) of senior  

elementary students (4th to 6th graders), 122 (26.24%) 

of junior high school students (7th to 9th graders) 122 

participants, and 141 (30.32%) of senior high school 

students (10th to 12th grader), majority of the students had 

GPA 2.50 and above and among of them, 152 students 

(33.3%) had GPA 3.50 and above, Parent of 137 of  

students (29.7%) had income less than 30,000 THB; and 

majority of the students, 226 (48.4%) aged 12 or less. 

Section 2: Online and social media use behavior 

2.1 Online and social media uses per week by 

media channels.

Among different online and social media 

channels, it was found that the top four online and social  

media application used every day by majority of the 

respondents were Facebook (252 or 54.3%), Line (231 

or 49.7%), watch video/listen to music online (221 or 

47.7%) and searching information and download files  

(147 or 31.7%) respectively. The least used application 

was email (59 or 12.9%). 

As level of use, it was found that the respondents 

had high level of use of applications as follows; watch  

video/listen to music online (  = 2.85, SD = 1.286), 

Facebook (  = 2.82, SD = 1.452) and Line (  = 2.70,  

SD = 1.445), respectively. Email had lowest mean score 

of use (  = 1.03, SD = 1.402)

Comparison of level of use by gender, it was 

found that male students had highest mean score on using 

Facebook (  = 2.87, SD=1.400) followed by watching  

video/listening to music online (  = 2.75, SD=1.306) 

and using Blogs was the lowest (  = 0.96, SD=1.354), 

respectively. Different of use among female students to 

that of male counterpart was found. Female students had 

the highest mean score on watching video/listening to 

music online (  = 2.94, SD=1.261), followed by using  

Facebook (  = 2.78, SD=1.504) of which were at the 

high level of use. Mean score of using Email was the 

lowest (  = 0.95, SD=1.391).

Comparison among students with different level 

of education revealed different use behaviors. Among 

senior elementary school students, they had highest  

mean score on watching video/listening to music online 

(  = 2.98, SD=1.282) followed by using Facebook  

(  = 2.37, SD=1.621) which were at high level, and the 

lowest mean score on using Twitter (  = 0.51, SD=1.050) 

which was at low level of use. Among the junior high 

school, it was found that Facebook was used at high 

level with highest mean score of 3.00 (SD=1.1900) 

followed by using Line (  = 2.90, SD=1.313) and the 
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lowest level of use on Twitter (  = 0.74, SD=1.255),  

respectively. As for the senior high school students, it 

was found that they have the highest mean score of using 

Line (  = 3.46, SD=1.089) followed by using Facebook 

(  = 3.34, SD=1.176) and the lowest mean score on  

using Email (  = 0.79, SD=1.338), respectively. Details 

are in Table 1.

2.2 Level of online and social media uses per day. 

Overall, it was found that majority of the 

respondents (132 or 28.95%) spent time using online  

and social media between 3-4 hours a day, followed by 

1-2 hours a day (123 or 26.97%) and only 11 (2.41%)  

of respondents reported that they used more than 10 

hours a day.

Comparison between male and female respondent 

revealed similar pattern of uses which was consistent  

with overall use behavior. It was found that majority of 

the respondents used online and social media between 

3-4 hours a day (73 or 32.02% of male respondents 

and 56 or 24.56% of female respondents) followed by 

using between 1-2 hours a day (67 or 29.39% of male  

respondents and 56 or 24.56% of female respondents), 

respectively.

Among the respondents with different level 

of education, similar pattern of time spent per day was 

found in the senior elementary and junior high school  

students and this pattern was consistent with overall use 

behavior. Majority of respondents used online and social 

media between 1-2 hours a day (62 0r 31.16% of senior 

elementary school students and 47 or 39.50% of junior 

high school students) followed by using between 3-4 

hours a day (51 or 25.63% of senior elementary school  

students and 46 or 38.66% of junior high school students), 

respectively. It should be noted that senior high school 

students spent more hours with online and social media. 

It was that majority 44 or 31.88% of senior high school 

students spent 7-8 hours a day and 35 or 25.36% spent  

time between 3-4 hours a day using online and social 

media. The results are shown in Table 2. 
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Section 3: Level of eHealth literacy relating to 

genders and level of education.

3.1 Informal sources used for health

Results revealed that majority of respondents 

(187 or 40.39%) consulted doctor or health care provider 

followed by using the internet (120 or 25.32%) and the  

lowest number of respondent (3 or 0.65%) used newspaper 

and telephone information number, respectively. 

Comparison of health information sources used 

between male and female students revealed similar  

findings. Firstly, they consulted doctors or health care 

provider (110 or 47.01% of male respondents and 77 

or 33.62% of female respondents) followed by using 

the internet (57 or 24.36% of male respondents and 63 

or 27.51% of female respondents). Only 1 or 0.43% of  

male respondents used telephone information number 

whereas that of 1 or 0.44% of female counterpart used 

brochures, pamphlets, etc.

Among respondent with different level of 

education, it was found that equal number of senior 

elementary school student (60 or 29.70%) visit doctor 

or health care provider and used internet for their health 

information. As for senior high school students group, 

99 or 70.21% visited doctor or health care provider. It 

should be noted that no female and high school students 

used newspapers. Results were shown in Table 3.

3.2 Health-related internet use

As far as health information from the internet 

is concerned, results reveal that the highest mean score  

of the type of information searched was on healthy 

lifestyle (  = 1.75, SD=0.959) followed by information on 

medication (  = 1.58, SD=0.899) which were at moderate 

level. It should be noted that peer-support forums had  

the lowest mean score of use in overall and respondents 

with different gender and level of education which was 

at low level of use.

Comparison of type of health information 

searched between male students and female students  

revealed their different type of health information use. The 

highest level of use among male students was information 

on healthy lifestyles (  = 1.66, SD=1.009) followed by 

information on medication (  = 1.51, SD=0.946) whereas 

their female counterparts searched for information on  

healthy lifestyles (  = 1.85, SD=0.896) followed by 

information about care providers (  = 1.68, SD=0.954), 

respectively.

Among respondents from different level of 

education, different types of information use were found.  

Healthy lifestyles had highest mean score of use among 

senior elementary school students (  = 1.70, SD=0.982), 

and junior high school students (  = 1.72, SD=0.887), 

respectively, which wasat moderate level. Next, 

Information about medication was used at moderate level 

among the senior elementary school students (  = 1.57,  

SD=0.867) and information about care providers was 

used at moderate level among junior high school students 

(  = 1.57, SD=0.929), respectively.

It should be noted that senior high school 

students had different type of health information used. 

They searched for information about diseases (  = 1.99,  

SD=1.049) followed by information on healthy lifestyles 

(  = 1.86, SD=0.983). Results are shown in Table 4.

3.3 Level of eHealth literacy

Overall, results reveal that the respondents had 

high level of eHealth literacy (  = 3.52, SD=0.847). It 

was found that female students had higher mean score 

of eHealth literacy than male counterpart (  = 3.62, 

SD=0.821 against  = 3.43, SD=0.863). t-test of eHealth 

literacy means score between male and female indicated 

that there are statistical difference at significant level of 

.05 (t = -2.480, df=462, Sig.(2-tailed) = .013). 

Among respondents with different level of 

education, it was found that the senior high school  
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students had highest mean score of eHealth literacy  

(  = 3.72, SD=0.627) followed by senior elementary 

school students (  = 3.45, SD=0.793) and that of junior  

high school students (  = 3.43, SD=1.089), respectively. 

Results are shown in Table 5.

Comparison of eHealth literacy mean score of 

respondents with different level of education using Welch 

test indicated statistical difference of means at significant  

level .001 (Welch statisica =7.609, df1=2, df2=265.018) 

and result of Dunnett T3 test revealed mean difference 

is significant at the 0.05 level as shown in Table 6.
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Table 6

Dunnett T3 Post Hoc Test of eHealth literacy average means score of respondents with different level of education

Dependent Variable: eHealth literacy

Level of education
Mean 

Difference 
(I-J)

Std. 
Error

Sig.

95% Confidence 
Interval

Lower 
Bound

Upper 
Bound

Dunnett T3 1.00  senior elementary 2.00  junior high .01659 .11332 .998 -.2562 .2894

3.00  senior high -.27598* .07682 .001 -.4603 -.0917

2.00   junior high 1.00  senior elementary -.01659 .11332 .998 -.2894 .2562

3.00 senior high -.29257* .11188 .029 -.5620 -.0231

3.00  senior high 1.00  senior elementary .27598* .07682 .001 .0917 .4603

2.00  junior high .29257* .11188 .029 .0231 .5620

* The mean difference is significant at the 0.05 level.

Discussion and Suggestion

Data analysis yield interesting finding on online 

social media use and eHealth literacy among urban youths  

in Phuket as follows. 

Online social media use: The study confirms 

that people in various demographic such as gender, and 

level of education have different preferences, skills and 

abilities to use the Internet. The findings indicated that  

students in elementary school use email, seek information 

and download files, read webboard less than students in 

high school. This could presume that students in lower 

level of education see that the activities about finding 

information are not important to them comparing to 

students in higher education. The results supported Neter  

& Brainin (2012) who found that adolescents’ skills are 

different depending on their status, gender, age and so 

on. Thus, it could be important to teachers and parents 

to look after their children especially aged in elementary  

school when they browse and use social media because 

they might lack of literacy skills.

The finding on frequency of use online and social 

media was not a surprise as it was found in Bangkok Poll  

(Bangkok University Research Center (2013) that youths 

usually spend 3 - 4 hours per day with computer and 

internet for their activities and Wonganantnont (2014)  

also found that children normally spend more than 3 

hours in using computer for each activity. 

The research results illustrate those young adults 

who study in 4th - 12th grades use online and social 

media in their daily life. Moreover, they use many types  

of media to support their activities. Facebook, Line, and 

video and music online are used at the top three ranks of 

media channels. It was found thatdifferentgender used 

different social media channels. Male teenagers prefer 

using Facebook the most whereas video and music online 

are mostly used by female youths. Moreover, Students 

in elementary school most use Internet to watch video  

and listen to music. However, high school students use 

other channels of media exposure through Facebook and 

Line. This might because elementary school students 

would not have many things to communicate with others 

yet. Therefore, they use Internet to relax themselves. 

Students in each level of education have no difference 

in spending time for Internet. The research showed that 
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majority of students spent 3 - 4 hours a day browsing  

on the Internet to support their purposes.

eHealth Literacy: Regarding eHealth literacy, 

it was found that students with different gender had the 

same level of eHealth literacy (medium to high level).  

The digital divide index (DIDIX) from Israeli study 

showed that the relation between gender and eHealth 

literacy was lower that other characteristics such as age,  

education and income (Neter & Brainin, 2012). 

As far as source of health information is 

concerned, the study found that doctor or health care  

provider was the source used by majority of the samples 

followed by internet source although they had moderate 

to high level of eHealth literacy. Neter & Brainin (2012) 

and Stellefson et al. (2011) found that although youths 

have skills and knowledge to address and solve their health  

problems through using online sources, they still prefer 

to receive health information by verbal and face-to-face 

communication with doctors or health care providers. 

In health care, both male and female students use 

Internet in moderate level to find information about health  

care.Surfing Internet for peer-support forums was used 

at lowest level among all youths group. Healthy lifestyle 

had the highest mean score among the content searched 

for in all group except among the senior high school. Tit 

was found that the senior high school had the highest 

mean score of their content need was on the diseases. 

Result also revealed that senior high school students  

have the highest ability to know what health resources 

are available on the Internet. It may be because that 

they have more experiences in browsing on the Internet. 

It could be concluded that teenagers in Phuket 

have eHealth literacy in moderate level. Youths in  

different genders, ages and level of education have 

different skills and behaviors on using internet and social 

media, therefore, teaching more skills of learning how 

to use, consider and determine and also what to believe  

are very vital for teenagers. If they have confidence to 

use and determine content from internet, internet would 

be popular to be used as health care information sources. 

Therefore, program to promote eHealth literacy should 

be included in the school curriculum in order to literate  

youths on how to evaluate and use internet source for 

their health care prevention, especially among product to 

promote healthy lifestyle, such as drug to control weight, 

facial and beauty products, etc.

As the Facebook and Line are the most frequent 

used online media platform, the use of these platforms 

for health information should be emphasized. Facebook 

fanpage is the source often used to circulate healthy  

products to promote lifestyle of the consumers. Youth 

should be taught the skill or “how to” to be able to evaluate 

and identify between the good and the bad, harmful or 

useful information about healthy products.

Line is also an important source of health 

information at present and a dangerous one, more than  

Facebook. Line is a personal channel and no one can check 

its message unless the owner of the account agreed while 

Facebook content is more or less in public sphere and 

allow free access. eHealth literacy on Line platform also 

need at the forefront row. These literacies, both social  

media literacy and eHealth literacy, should be promoted 

collaboratively by all concerned parties to maximize its 

potential and sustainability. 

This study is limited to students in Phuket, for 

further investigate about eHealth literacy in Thai students;  

researchers could be expand scope to the country. 
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สมุนไพรที่มีฤทธิ์ยับยั้งเชื้อวัณโรค

Medicinal Plants with Anti-Tuberculosis Activity

อารีรัตน์ ซื่อดี

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาหาสมุนไพรไทยที่มีฤทธ์ิยับยั้งเช้ือวัณโรค  

(Mycobacterium tuberculosis H
37

 Ra) โดยการน�าสารสกัดหยาบจากพืชสมุนไพรมาทดสอบด้วยวิธีการแยกและประกอบ

โปรตีนที่สามารถเรืองแสงฟลูออเรสเซนส์สีเขียวหรือโปรตีนจีเอฟพี (Green Fluorescent Protein--GFP) จากผลการวิจัย

พบว่าสารสกัดหยาบจากเปลือกมังคุดและผลพริกไทยมีค่า MIC
90

 เท่ากับ 12.50 - 50.00 และ 50.00 µg /ml ตามล�าดับ 

และจากรายงานที่มีการศึกษาวิจัยของสารพิเพอร์รีน (piperine) ที่สกัดแยกได้จากผลพริกไทย โดยพบว่าสาร piperine  

ช่วยเพิ่มฤทธิ์ในการรักษาร่วมกับยาได้ ดังนั้นจึงเป็นแนวทางอีกทางเลือกหนึ่ง หากมีการน�าสารสกัดที่ได้ไปใช้ร่วมกับ 

ยาต้านวณัโรคเพือ่เสรมิฤทธิใ์นการรกัษาร่วมกบัยาต้านวณัโรค, ลดผลข้างเคยีงและพษิของยาต้านวณัโรคทีใ่ช้ในปัจจบุนัได้  

อีกทั้งยังสามารถลดการน�าเข้าของยาที่มีราคาสูง ส่งผลท�าให้ผู้ป่วยมีสุขภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้

ค�าส�าคัญ: สมุนไพรไทย, ฤทธิ์ยับยั้งเชื้อวัณโรค, เชื้อวัณโรค โปรตีนจีเอฟพี, พิเพอร์รีน

Abstract

This research is an experiment research. The purpose of this research was studied of Thai medicinal plants 

with anti-tuberculosis activity (Mycobacterium tuberculosis H
37

 Ra). Crude extracts were tested by technique of  

Green Fluorescent Protein (GFP). The results exhibited anti-tuberculosis activity of pepper with MIC
90

 value of 

12.50 - 50.00 and 50.00 µg /ml, respectively.  There have been some researches on the anti-tuberculosis activity 

of piperine from P. nigrum. Piperine was found to increase the activity of medicine. Therefore, it is an alternative 

approach of extracts to combine with anti-tuberculosis drugs for synergistic treatment for reduce the side effects,  

toxic of  medicinal agent and reduce the import of medicines with high prices have resulted in the patient’s better 

for healthy life. 

Keywords: Thai medicinal plants, anti-tuberculosis activity, Mycobacterium tuberculosis H
37

 Ra, Green Fluorescent  

      Protein (GFP), piperine
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ความน�า

ในปัจจบุนัสถานการณ์วณัโรคเริม่ทวคีวามรนุแรง

มากขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งส่งผลกระทบต่อภาวะทุพพลภาพ  

ของชวีติรวมถึงส่งผลต่อเศรษฐสถานะของผู้ป่วยตลอดจน 

เศรษฐกิจระดับประเทศ โดยมีรายงานพบจ�านวนผู้ป่วย

วัณโรครายใหม่เพิ่มขึ้นทุกปี (ก�าพล สุวรรณพิมลกุล และ

คณะ, 2553) ส�าหรับประเทศไทยองค์การอนามัยโลก 

จัดให้เป็น 1 ใน 22 ประเทศที่มีปัญหาวัณโรคในระดับ

รุนแรง โดยคาดว่ามีผู้ป่วยวัณโรครายเก่าและใหม่รวมกว่า 

110,000 ราย มีผูป่้วยรายใหม่เพ่ิมปีละประมาณ 86,000 ราย  

และมีผู้เสียชีวิตประมาณ 9,800 ราย (วงการแพทย์, 2556)

วณัโรคมสีาเหตมุาจากเชือ้แบคทเีรยี Mycobacterium  

tuberculosis หรอืเรยีกย่อ ๆ  ว่า TB มกัอยูใ่นทีท่ีม่อีอกซเิจน 

มาก ๆ  เช่น ปอด เชือ้นีจ้ะท�าให้ผู้ป่วยเกดิอาการไอตดิต่อกนั 

เป็นเวลานานและเกิดแผลในปอดจนท�าให้เสียชีวิตได้  

การตดิต่อโดยการแพร่กระจายจากผูป่้วยขณะไอ จาม การพดู 

หรือร้องเพลง ถ้าอณูละอองฝอยนั้นมีขนาดพอเหมาะคือ 

1-10 ไมครอน จะไม่รวมตวัเป็นกลุม่ก้อนแต่จะกระจายออก

และลอยอยูท่ัว่ ๆ  ไปในกระแสลม ซ่ึงอณลูะอองฝอยจะมเีช้ือ 

วัณโรคเกาะติดอยู่ 1-3 ตัว โดยเชื้อที่ออกมาจากน�้าลายหรือ

ละอองเสมหะและจะลอยอยู่ในอากาศได้เป็นเวลานาน  

โดยเฉพาะในที่ที่อากาศไม่ถ่ายเทหรือไม่ค่อยมีแสงส่องถึง 

จงึเป็นสาเหตสุ�าคญัทีท่�าให้เกิดโรควณัโรคในคนได้เกอืบทกุ

อวัยวะ (คณะกรรมการพัฒนาระบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 

การควบคุมวัณโรคของส�านักการแพทย์, 2550; สมเกียรติ 

วัฒนศริชิยักลุ และคณะ, 2547) การตดิเชือ้วณัโรค แบ่งได้เป็น  

2 ระยะ คอืระยะโรคสงบ คอื การทีค่นคนหนึง่มเีชือ้วณัโรคอยู่

ในตวั แต่ไม่เกิดโรคและไม่มอีาการป่วยใด ๆ  และระยะป่วย 

เป็นโรคซึ่งเป็นการป่วยเป็นโรคขึ้นมาในภายหลังได้  

หากภูมิคุ้มกันอ่อนแอลง อาการที่พบบ่อยที่สุดของผู้ป่วย

วัณโรคปอด คือ ไอเกิน 3 สัปดาห์ มักจะมีเสมะร่วมด้วย

ซึ่งเสมหะส่วนใหญ่จะมีสีเหลือง ขาวขุ่น เขียว บางครั้ง 

มเีลอืดปน นอกจากนีผู้้ป่วยเหล่านีมั้กมีอาการอ่ืน ๆ  ร่วมด้วย  

เช่น น�า้หนกัลด อ่อนเพลยี มไีข้ (โดยเฉพาะตอนเยน็) เหงือ่ออก 

ตอนกลางคนื เจบ็หน้าอก หายใจหอบ เบือ่อาหาร ไอเป็นเลอืด 

หรือไอเสมหะมีเลือดปน ส�าหรับผู ้ป่วยที่เป็นวัณโรค 

นอกปอด (Extra pulmonary Tuberculosis) มักจะมีอาการ

ทั่วไป ได้แก่ น�้าหนักลด มีไข้ และมีเหงื่อออกตอนกลางคืน  

(ด�าเกิง ตันธรรมจาริก, 2548)

ภาพ 1 แสดงลักษณะของปอดที่ติดเชื้อ Mycobacterium 

tuberculosis

ที่มำ. จาก วัณโรคในโค, โดย คณะสัตวแพทย์ จุฬาลงกรณ์ 

มหาวิทยาลัย, ค้นจาก http://www.eidas.vet.chula.ac.th/

th/diseases/people/bacteria/369

กลไกการเกิดโรควัณโรค หลังจากที่เราหายใจ 

เอาเชือ้โรคเข้าในปอด หากร่างกายเรามภีมูกิจ็ะฆ่าเชือ้โรคได้  

หากฆ่าได้ไม่หมดเนือ่งจากจ�านวนหรอืความรนุแรงของเชือ้  

เชื้อก็จะอยู่ในเม็ดเลือดขาว และแบ่งตัวอย่างช้า ๆ โดย

จะแบ่งตัวทุก 25-32 ชั่วโมง จนกระทั่งเวลาผ่านไป 2-12 

สัปดาห์จะมีปริมาณเชื้อ 1,000-10,000 เซลล์ซึ่งมีปริมาณ 

มากพอที่จะท�าให้ร่างกายสร้างภูมิต่อโรคซึ่งสามารถ

ตรวจพบภูมิโดยการทดสอบทางผิวหนัง ก่อนที่ร่างกาย

จะสร้างภมูคิุม้กนัเชือ้จะแพร่กระจายไปยงัระบบน�้าเหลอืง 

และกระแสเลือดไปยังอวัยวะต่าง ๆ เช่น ต่อมน�้าเหลือง 

ไขกระดูก ตับ ม้าม ปอดกลีบบน ไต กระดูก และสมอง 

(Kumar, V., et al., 2010) ในปัจจุบันนี้การติดเช้ือเอดส ์
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เป็นปัจจัยเสี่ยงที่ส�าคัญที่สุดของการป่วยเป็นวัณโรค 

(กระทรวงสาธารณสุข, 2551)

ยาที่ใช้ในการรักษาในปัจจุบัน ได้แก่ Isoniazid 

(H), Rifampicin (R), Pyrazinamide (Z), Ethambutol 

(E), Streptomycin (S) ซ่ึงต้องใช้ยาหลายขนานร่วมกัน  

นอกจากนั้นยังมีช่วงระยะเวลาในการรักษาที่ค่อนข้าง

ยาวนานต้ังแต่ 3 - 9 เดือน หรือนานกว่านั้นข้ึนอยู่กับล�าดับ

อาการของโรค ซึง่ยาทีใ่ช้อาจมผีลข้างเคยีงของยาตามตาราง 

ที ่1 ดงันี ้(คณะกรรมการพฒันาระบบเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพ

การควบคุมวัณโรคของส�านักการแพทย์, 2550; กระทรวง

สาธารณสุข, 2551; Walker, R. & Whittlesea, C., 2012;  

Dipiro, J. T., et al., 2005)

ตาราง 1

ตำรำงแสดงยำที่ใช้ในกำรรักษำวัณโรคในปัจจุบัน 

ชื่อยา

ขนาดยาใช้ยาทุกวัน ให้ยาสัปดาห์ละ 

3 ครั้ง

(ส�าหรับผู้ใหญ่)

ผลข้างเคียงของยา
ผู้ใหญ่ เด็ก

Isoniazid (H) 300 มก./วัน 5(4-6) มก./กก./วัน 10 (8-12) มก./กก. ตับอักเสบ

Rifampicin (R) ≥50 กก. ให้ 600 มก./วัน

< 50 กก. ให้ 450 มก./วัน

10(8-12) มก./กก./วัน 10 (8-12)

มก./กก.

ตับอักเสบ อาการคล้าย

ไข้หวัดใหญ่ ถ้าให้ยา

สัปดาห์ละ 2 ครั้ง

Pyrazinamide (Z) 20-30 มก./กก./วัน 25(20-30) มก./กก./วัน 35 (30-40)

มก./กก.

ตับอักเสบ ผิวหนังเกรียม

แพ้แดด ปวดมือ

Ethambutol (E) 15-25 มก./กก./วัน 15(15-20) มก./กก./วัน 30 (25-30)

มก./กก.

ตามัว และอาจตาบอดได้

Streptomycin (S) ≥50 กก. ให้ 1 กรัม/วัน

< 50 กก. ให้ 0.75 กรัม/วัน

15(12-18) มก./กก./วัน

ไม่เกินวันละ 1 กรัม

15 (12-18)

มก./กก.

หูตึง เสียการทรงตัว

จากข้อมูลผลข้างเคียงของยาที่ใช้ในการรักษา

ข้างต้นนั้น จึงเป็นสิ่งที่น่าสนใจ หากมีแนวทางเลือกอื่น 

เพื่อให้ผู้ป่วยที่ได้รับยาแล้วนั้น มีผลข้างเคียงของยาจากยา 

ที่ใช้อยู ่ลดน้อยลง และลดภาระค่าใช้จ่ายจากการใช้ยา

ในราคาแพง โดยการส่งเสริมหรือรณรงค์ให้ผู้ป่วยมาใช้ 

สมุนไพรของไทยที่มีอยู่ที่มีฤทธิ์หรือมีคุณสมบัติในการ 

ยับยั้งเชื้อวัณโรค หรือเพื่อน�ามาใช้ร ่วมกับการใช้ยา 

แผนปัจจุบันที่มีอยู่ต่อไป 

เมื่อได้ศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลรายงานการวิจัย 

เกี่ยวกับสมุนไพรที่มีฤทธ์ิยับยั้งเช้ือวัณโรคนั้น สามารถ

สรุปตารางสารสกัดและสารบริสุทธ์ิที่มีฤทธ์ิยับยั้งเชื้อ

วัณโรคได้ดังตารางที่ 2-3 ตามล�าดับ
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ตาราง 2 

ตำรำงแสดงข้อมูลสำรสกัดที่มีฤทธิ์ยับยั้งเชื้อวัณโรค 

ชื่อพืช / วงศ์ ส่วนที่

ใช้

ตัวท�าละลาย วิธีการ MIC

(mg/ml)

IC
50

(mg/ml)

เอกสารอ้างอิง

ชะเอมเทศ

(Glycyrrhiza glabra 

Linn.) / Leguminosae

ราก เอทานอล BACTEC assay 0.5 - Gupta, V. K., 

et.al., 2008

แอปริคอต

(Prunus armeniaca) / 

Rosaceae

ผล เอทานอล Disc method 0.1, 0.2 

และ 0.4

- Sehgal, J., et.al., 

2010

มะแขว่น

(Zanthoxylum limonella 

Alston.) / Rutaceae

ผลแห้ง คลอโรฟอร์ม Microplate 

Alamar Blue 

Assay

0.2 - Charoenying, P., 

et.al., 2008

Thymus syriacus / 

Lamiaceae

ไม่ระบุ เอทิล อะซิเตต ไม่ระบุ 0.8 -

Askun, T., et.al., 

2012Thymus syriacus / 

Lamiaceae

ไม่ระบุ เมทานอล ไม่ระบุ 3.1 -

Satureja boissieri / 

Lamiaceae

ไม่ระบุ เอทิล อะซิเตต ไม่ระบุ 6.3 - Askun, T., et.al., 

2012

กัดลิ้น (Walsura 

trichostemon) / Meliaceae 

เปลือก ไม่ระบุ ไม่ระบุ - 0.05 อุดมวิชช์ 

พลเยี่ยม และ

คณะ, 2551

Salvia verticillata subsp. 

amasiaca / Lamiaceae

หัว ไม่ระบุ Mycobacteria 

Growth Indicator 

Tube

0.19 - A kun, T., et.al., 

2010

Salvia aucheri subsp. 

aucheri / Labiatae

หัว ไม่ระบุ Mycobacteria 

Growth Indicator 

Tube

0.19 - A kun, T., et.al., 

2010

Salvia tomentosa / 

Lamiaceae

หัว ไม่ระบุ Mycobacteria 

Growth Indicator 

Tube

0.19 - A kun, T.,et.al., 

2010

Pittosporum tenuifolium / 

Pittosporaceae

ใบ ไม่ระบุ ไม่ระบุ 1.25 0.51 Earl, E. A., 

et.al., 2010

Laurelia novae-zelandiae 

/ Monimiaceae

เปลือก

ต้น

ไม่ระบุ ไม่ระบุ 4.16 2.39 Earl, E. A., 

et.al., 2010
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ตาราง 3

ตำรำงแสดงข้อมูลสำรบริสุทธิ์ที่มีฤทธิ์ยับยั้งเชื้อวัณโรค 

ชื่อพืช / วงศ์ ส่วนที่ใช้ ชื่อสารบริสุทธิ์ วิธีการ MIC

(mg/ml)

เอกสารอ้างอิง

ดีปลีน้�า

(Potamogeton 

malaianus) / 

Potamogetonaceae

ไม่ระบุ Potamogetonin Microplate Alamar 

Blue Assay

50 Kittakoop,  P., 

et.al., 2001

15,16-Epoxy-

12-oxo-8(17),13 

(16),14-labdatrien-20,19-

olide, Potamogetonyde 

และ Potamogetonol 

Microplate Alamar 

Blue Assay

100 Kittakoop,  P., 

et.al., 2001

ชะเอมเทศ

(Glycyrrhiza glabra 

Linn.) / Leguminosae

ราก Glabridin BACTEC assay 29.16 Gupta, V. K., 

et.al., 2008

Salvia verticillata 

subsp. amasiaca / 

Lamiaceae

หัว b-Pinene และ 1,8-Cineole Mycobacteria 

Growth Indicator 

Tube

ไม่ระบุ A kun, T., et.al., 

2010

Salvia aucheri subsp. 

aucheri / Labiatae

หัว 1,8-Cineole, Camphor, 

a-Pinene และ b- Pinene  

Mycobacteria 

Growth Indicator 

Tube

ไม่ระบุ A kun, T., et.al., 

2010

Salvia tomentosa / 

Lamiaceae

หัว a-Pinene, Camphor, 

Borneol และ1,8-cineole 

Mycobacteria 

Growth Indicator 

Tube

ไม่ระบุ A kun, T., et.al., 

2010

Sideritis tmolea / 

Lamiaceae

หัว Siderol Disc-diffusion 

method

ไม่ระบุ Çarikçi,  S., 

et.al., 2007

Zanthoxylum capense/ 

Rutaceae

ไม่ระบุ Decarine Broth microdilution 

method

3.1

Ferreira, 

U. M. J., et.al., 

2012

Zanthoxylum capense/ 

Rutaceae

ไม่ระบุ 6-Acetonyldihydronitidine 

และ N-isobutyl-(2E,4E)-

2,4-tetra-Decadienamide 

Broth microdilution 

method

1.6-

12.5

Sesamin และ  

(–)-Episesamin 

Broth microdilution 

method

25-50

มังคุด

Garcinia mangostana / 

Guttiferae

เปลือก

ผล

a-Mangostin และ

b-Mangostin 

Microplate Alamar 

Blue Assay

6.25 Suksamrarn, 

S., et.al., 2003, 

Copp, B. R., 

et.al., 2007 
Garcinone B Microplate Alamar 

Blue Assay

25
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ชื่อพืช / วงศ์ ส่วนที่ใช้ ชื่อสารบริสุทธิ์ วิธีการ MIC

(mg/ml)

เอกสารอ้างอิง

หวดหม่อน

Clausena excavate/ 

Rutaceae

ไม่ระบุ Clausendium ไม่ระบุ 50
Copp, B. R., 

et.al., 2007
Dentatin ไม่ระบุ 100

nor- Dentatin ไม่ระบุ 200

มะหาด

Artocarpus lakoocha / 

Moraceae

ราก Lakoochins A ไม่ระบุ 12.5
Copp, B. R., 

et.al., 2007
Lakoochins B ไม่ระบุ 50

เสี้ยวเครือ

Bauhinia saccocalyx / 

Fabaceae

ราก Bauhinoxepin A Microplate Alamar 

Blue Assay

6.25

Copp, B. R., 

et.al., 2007Bauhinoxepin B Microplate Alamar 

Blue Assay

12.5

ตับเต่าต้น

Diospyros ehretioides 

/ Ebenaceae

ผล Palmarumycin JC2 ไม่ระบุ 6.25
Copp, B. R., 

et.al., 2007

Piper aff pedicellatum 

/ Piperaceae

ราก (+)-Bornyl piperate ไม่ระบุ 25 Copp, B. R., 

et.al., 2007

รายงานเหล่านี้ท�าให้ผู้วิจัยได้มองเห็นความเป็น 

ไปได้ส�าหรับแผนงานวิจัยสมุนไพรที่มีฤทธิ์ยับยั้งเช้ือ 

วณัโรคได้ คณะผูว้จิยัจงึได้ก�าหนดแผนงานวจิยัในระยะยาว 

เกี่ยวกับฤทธิ์ยับยั้งเชื้อวัณโรค ซึ่งจากข้อจ�ากัดในการใช้ยา 

รักษาวัณโรคและข้อมูลรายงานการวิจัยของสารสกัด

ธรรมชาติที่มีฤทธิ์ยับยั้งเชื้อวัณโรคจึงเป็นที่น่าสนใจที่จะ 

หาได้จากพชืสมนุไพรทีมี่ฤทธิยั์บย้ังเชือ้วณัโรค อีกทัง้พบว่า 

ในปัจจุบันได้มีการน�าพืชสมุนไพรพ้ืนบ้านที่มีสรรพคุณ

รักษาแผลฝีหนอง หรือมีข้อมูลวารสารทางวิชาการที่

สนับสนุนการใช้มาสกัดจากพืชไทยที่มีฤทธิ์ยับยั้งเชื้อ

วณัโรค อาทเิช่น พชืทีม่สีารกลุม่ เทอร์ปีนอยด์ ฟลาโวนอยด์  

แอลคาลอยด์ ควโินน เป็นต้น (Arya V., 2011) อกีทัง้สารสกดั 

ที่ได้จากธรรมชาตินั้นมีความปลอดภัยกว่าและยังเป็นการ

ลดการน�าเข้ายาราคาแพงจากต่างประเทศ รวมถึงสามารถ

ใช้เป็นทางเลือกใหม่ในการเลือกใช้สมุนไพรร่วมกับยา 

อื่น ๆ  ได้มากยิ่งขึ้นซึ่งในการศึกษาวิจัยนี้ยังอาจจะสามารถ

น�าไปต่อยอดเพื่อเพิ่มศักยภาพอุตสาหกรรมของยาภายใน 

ประเทศต่อไปในอนาคตได้ 

วัตถุประสงค์การวิจัย 

เพือ่ศกึษาหาสมนุไพรไทยทีม่ฤีทธิย์บัยัง้เชือ้วณัโรค  

(Mycobacterium tuberculosis H
37

 Ra)

แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

ทฤษฏีเกี่ยวกับการเกิดเชื้อวัณโรค

กรอบแนวคิดการวิจัย 

เพื่อดูว่าสารสกัดจากสมุนไพรไทยสามารถต้าน 

เชื้อวัณโรคได้ดีหรือไม่

วิธีด�าเนินการวิจัย 

ตัวแปร

ตัวแปรต้น คือ สารสกัดจากพืชสมุนไพร เช่น  

มังคุด, พริกไทย, พิกุล, สุพรรณิการ์, ร�าเพย, แก้ว, แคป่า,  

ย่านางแดง, เหงือกปลาหมอ, ฟ้าทะลายโจร, พญายอ, 

มะรุม เป็นต้น

ตัวแปรตาม คือ ฤทธิ์ยับยั้งเชื้อวัณโรค 
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สารสกดัจากพืชสมุนไพรทีมี่ฤทธิยั์บย้ังเชือ้วณัโรค  

สามารถศึกษาวิจัยและน�าไปประยุกต์พัฒนาตั้งสูตร ต�ารับ

เพื่อใช้เป็นยารักษาในอนาคตได้ 

วิจัย

เป ็นการวิจัยเชิงทดลองตามขั้นตอนต่าง ๆ  

ดังต่อไปน้ี

1. การเตรียมสารสกัด 

น�าพืชสมุนไพรสดแต่ละชนิด (ประมาณ 70 ชนิด 

ยกตวัอย่างเช่น มงัคดุ, พรกิไทย, พิกลุ, สุพรรณกิาร์, ร�าเพย, 

แก้ว, แคป่า, ย่านางแดง, เหงือกปลาหมอ, ฟ้าทะลายโจร,  

พญายอ, มะรมุ เป็นต้น) มาล้้างให้้สะอาด แล้วอบทีอ่ณุหภมูิ

ไม่เกิน 50 °C เป็็นเวลา 24 ชั่วโมง จากนั้นบดพืชสมุนไพร

ให้เป็นชิ้นเล็กๆ แบ่งผงพืชแต่ละชนิดอย่างละ 500 กรัม  

(ดงัแสดงในตารางท่ี 5) แล้วน�าไปสกัดด้วยตวัท�าละลายชนดิ

ต่าง ๆ ได้แก่ เมทานอล, เฮกเซน, ไดคลอโรมีเทน, เอทิล  

อะซิเตต ปริมาตร 500 มิลลิลิตร ตั้งทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้้อง 

เป็็นเวลา 3 วนั กรอง น�าไประเหยเพือ่ให้ตวัท�าละลายออกจาก 

สารสกัด จนได้สารสกัดหยาบแห้งเพื่อน�าไปทดสอบฤทธ์ิ 

2.  ส ่งไปทดสอบฤทธิ์ต ้ านเชื้อวัณโรคโดย

กระบวนการตัดต่อโปรตีนเรืองแสงสีเขียวหรือโปรตีน

จีเอฟพี

2.1 การเตรียมสารตัวอย่าง

ความเข้มข้นของสารตัวอย่าง 10 mg/ml ใน 

100% DMSO น�ามาเจือจางเป็น 0.5 mg/ml ด้วยน�้ากลั่น 

จากน้ันเจือจางให้มีความเข้มข้นลดลงทุก 2 เท่าไปเรื่อย ๆ   

ด้วย 5% DMSO เพื่อเตรียมเป็น 5 ความเข้มข้น

2.2 การเตรียมเชื้อวัณโรค

เชื้อที่ใช้เป็น Mycobacterium tuberculosis H
37

 

Ra เพาะเชื้อบน7H10 agar ซึ่งประกอบด้วย 30 µg/ml ของ 

kanamycin เก็บเชื้อที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 

4 สัปดาห์หรือจนกว่าเชื้อจะเติบโตบนอาหารเลี้ยงเช้ือ  

จากน้ันให้น�าเชื้อ 2-3 โคโลนี มาเพาะบ่ม 10 ml ใน 7H9 

broth กับ 0.2% v/v glycerol, 0.1 % w/v ของ casitone, 

0.05% v/v Tween 80, 10% v/v Middlebrook OADC  

enrichment solution และ 30 µg/ml ของ kanamycin

ในการเพาะบ่มเชื้อใช้เครื่อง rotary shaker 200 

rpm ที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียสเป็นสัปดาห์ แล้วน�าไป 

วัดค่า optical density ที่ 550 nm (OD
550

) ที่ประมาณ 0.5 - 1

จากนั้นปรับเชื้อให้ได้อัตราส่วน 1/10 โดย

ปริมาตร 7H9 broth และเพาะเช้ือด้วยการเขย่า จนสามารถ

วัดค่า 550 nm (OD
550

) ที่ประมาณ 0.5 – 1 แล้วเก็บเชื้อ 

ด้วยการปั่นเหวี่ยงที่ 8,000 rpm เป็นเวลา 10 นาที, ล้างด้วย  

phosphate buffer saline 2 ครั้ง แล้วกระจายเซลล์ด้วย

วิธีการเขย่าสั่นด้วยคลื่นเสียงเป็นเวลา 15 วินาที จ�านวน 

8 ครั้ง, จนได้เช้ือวัณโรคและเก็บไว้ที่อุณหภูมิ -80 องศา 

เซลเซียส เป็นเวลา 3 เดือน 

โดยแต่ละส่วนของเชื้อที่เก็บไว้ด้วยวิธี colony 

forming unit (cfu) assay จะท�า dilution titer ของเช้ือ

วัณโรคในรูปของ logarithmic phase ของวันที่ 10 ที่เก็บ

ไว้เพื่อการวิเคราะห์ที่เหมาะสม 

2.3 การเตรียมการวิเคราะห์เชื้อวัณโรค

ทดสอบโดยใช้ 384-well plate ท�าซ�้า 3 ครั้ง 

แต่ละ plate ประกอบด้วย 5 µl ของสารสกัดที่ใช้ทดสอบ

และ 45 µl ของเชื้อที่เตรียมไว้ จนได้ความเข้มข้นเป็น 

1x105 cfu/ml ในแต่ละ plate น�าไปเพาะที่อุณหภูมิ 37  

องศาเซลเซยีส เป็นเวลา 10 วนั วดัค่าการเรอืงแสงทีส่ภาวะ

กระตุ้นที่ 485 nm และที่สภาวะการปลดปล่อยที่ 535 nm 

โดยใช้ bottom-reading mode ของเครื่องวัดการเรืองแสง  

(โดยค่าสญัญาณจะถกูหกัลบจากวนัแรกก่อนการเพาะเชือ้)

3. เปรียบเทียบค่าความเข้มข้นต�่าที่สุดในการ

ยับยั้งเชื้อ (MIC) 

การวิเคราะห์การค�านวณ % inhibition ของเชื้อ

วัณโรค โดยใช้สมการ

% Inhibition = [1- (FU
T
/ FU

C
)] x100

โดย FU
T
 และ FU

C
 คือ ค่าการเรืองแสงของเซลล์

เชื้อและสารสกัดที่ความเข้มข้น 0.5% DMSO ตามล�าดับ

เกณฑ์การยับยั้ง % inhibition พิจารณาได้ดังนี้ 1) ถ้า % 

inhibition น้อยกว่า 90%, รายงานเป็น “Inactive หรือ 

ไม่มีฤทธิ์”. 2) ถ้า % inhibition มากกว่าหรือเท่ากับ 90%,  

รายงานเป็น “Active หรือ มีฤทธิ์” ค่า MIC พิจารณาได้โดย

ค่าความเข้มข้นทีน้่อยทีส่ดุของสารสกดัทีแ่สดงผลยบัยัง้ที่  

90% ของการเจริญเติบโตของเชื้อหลังจากที่เพาะเชื้อ
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ผลการวิจัย 

จากการส่งสารสกัดไปทดสอบฤทธิ์ยับยั้งเช้ือ

วัณโรคที่ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แห่งชาติ (สวทช. หรือ NSTDA) โดยให้ผลการทดสอบ 

ตามตารางที่ 4 นี้

ตาราง 4

ตำรำงแสดงค่ำ % Inhibition และ MIC ของสำรสกัดที่มีฤทธิ์ต้ำนเชื้อวัณโรค

Screening 

code
Sample code

Final 

concentration 

(µg / ml)

Fluorescence unit at 

Day 0

Fluorescence unit at 

Day 10 % Inhibition Activity
MIC

(µg /ml)
Average SD Average SD

Negative Cell+DMSO 0.5% DMSO 1545 51 3234 265 0.00 - -

Positive 1 Rifampicin

0.050

0.025

0.0125

0.00063

0.0031

0.0016

1490

1550

1621

1625

1561

1646

21

36

63

81

34

53

1371

1294

2364

2809

2939

3122

38

88

142

200

220

284

107.05

115.15

56.03

29.90

18.42

12.62

Active

Active

Inactive

Inactive

Inactive

Inactive

0.025

Positive 2 Ofloxacin

3.13

1.56

0.0781

0.391

0.195

0.098

1626

1597

1608

1553

1557

1552

23

18

35

47

47

46

1481

1438

1466

1376

3640

3417

47

6

31

35

251

158

108.56

109.43

108.38

110.51

-22.10

-10.35

Active

Active

Active

Active

Inactive

Inactive

0.391

Positive 3 Streptomycin

1.25

0.625

0.313

0.156

0.078

0.039

1510

1595

1600

1564

1559

1528

48

40

38

17

25

51

1413

1437

1512

2062

2330

2724

18

47

43

54

136

147

105.75

109.36

105.19

70.53

54.38

29.19

Active

Active

Active

Inactive

Inactive

Inactive

0.313

Positive 4 Isoniacid

0.375

0.188

0.0938

0.0469

0.0234

0.0117

1635

1602

1595

1625

1593

1630

68

73

25

39

10

12

1457

1451

1445

1474

2189

3329

48

57

35

29

210

150

110.56

108.93

108.87

108.93

64.71

-0.52

Active

Active

Active

Active

Inactive

Inactive

0.0496

Positive 5 Ethambutol

3.75

1.88

0.938

0.469

0.234

0.117

1437

1512

1481

1473

1540

1454

38

41

29

51

22

32

1316

1361

1358

1466

3352

3401

12

37

15

138

204

146

107.14

108.97

107.29

100.45

-7.26

-15.25

Active

Active

Active

Active

Inactive

Inactive

0.469

1. มังคุด 50.00 1468 28 1188 15 116.59 Active 12.50-25.00

2. พริกไทย 50.00 1548 69 1393 21 109.16 Active 50.00
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การอภิปรายผล 

จากผลการทดสอบดงัในตารางที ่4 พบว่าสารสกดั

เมทานอลจากเปลือกผลของมังคุด (Garcinia mangostana 

L.) และผลของพริกไทย (Piper nigrum L.) มีฤทธิ์ยับยั้ง 

เชื้อวัณโรค (M. tuberculosis H
37

 Ra) ด้วยการทดสอบด้วย

วิธีการตัดต่อโปรตีนเรืองแสงสีเขียวหรือโปรตีนจีเอฟพี 

(Green Fluorescent Protein (GFP) โดยมีค่า MIC
90

 เท่ากับ 

12.50-50.00 และ 50.00 µg /ml ตามล�าดับ ซึ่งเทคนิคนี้ 

มีข้อดีคือช่วยให้ขั้นตอนการทดสอบตัวยากับเชื้อท�าได้ 

เร็วข้ึนและสามารถทดสอบเชื้อได้หลายชนิดพร้อมกัน

โดยจากรายงานการวิจัยพบว่าสารกลุ ่มพรีนิล

แซนโทน (prenylated xanthones) ซึ่งได้แก่ α และ β - 

Mangostin, Garcinone B ที่สกัดจากเมทานอลของเปลือก

ผลมังคุด มีฤทธิ์ยับยั้งเชื้อ M. tuberculosis H
37

 Ra ด้วยวิธี

การทดสอบ Microplate Alamar Blue Assay (MABA)  

ซึ่งมีค่า MIC เท่ากับ 6.25, 6.25 และ 25.00 µg /ml  

ตามล�าดบั (Suksamrarn, S., et al., 2003, Copp, B. R., et al.,  

2007) ส่วนสารสกัดจากเมทานอลของผลพริกไทยมีฤทธิ์

ยับยั้งเชื้อ M. tuberculosis H
37

 Rv ใช้การทดสอบด้วยวิธี  

Tetrazolium microplate assay ซึ่งมีค่ามี MIC เท่ากับ 1,600 

µg /ml (Mohamad, S., et al., 2011) จากรายงานการวิจัย 

พบการศึกษาเกี่ยวกับสารบริสุทธิ์ piperine (ดังภาพที่ 2) 

ที่สกัดแยกได้จากผลของพริกไทยโดยการน�ามาใช้รักษา

ผู้ป่วยวัณโรคร่วมกับยาแผนปัจจุบันเพ่ือเพ่ิมฤทธิ์ในการ

รักษาหรือลดปริมาณการให้หรือใช้ยาแผนปัจจุบันลง  

พบว่าสาร piperine ช่วยเพิ่มฤทธิ์ในการรักษาร่วมกับยา 

rifampicin ได้ประมาณ 60% และช่วยลดปริมาณการใช้ยา 

จาก 450 mg ไปเป็น 200 mg นอกจากนี้สาร piperine  

ยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของฤทธิ์ในการรักษาเมื่อใช  ้

ร่วมกับยาต้านเชือ้เอชไอว ีnevirapine ซ่ึงเป็นยาในกลุม่ของ  

non-nucleotide inhibitor ของการยับยั้งเชื้อ HIV-1 reverse 

transcriptase ซึ่งในผู้ป่วยที่ติดเชื้อวัณโรคมักพบผู้ป่วยที่มี

การติดเชื้อ HV-1 ร่วมด้วย (Tatiraji, D. V., et al., 2013,  

Dudhatra, G. B., et al., 2012) 

ภาพ 2 แสดงโครงสร้างของสารบริสุทธิ์ Piperine

จากข้อมูลการค้นคว้าการศึกษาวิจัยเบื้องต้นดังที่

กล่าวมาข้างต้นจงึสรปุได้ว่าสารสกดัจากเปลอืกมงัคดุและ

ผลของพริกไทยมีฤทธิ์ยับยั้งเชื้อวัณโรค (M. tuberculosis 

H
37

 Ra) ซึ่งเป็นสมุนไพรที่หาได้ง่ายและมีความน่าสนใจ 

ที่จะน�าสารบริสุทธิ์หรือน�าสารสกัดที่ได้จากเปลือกมังคุด

และผลพรกิไทยมาใช้ร่วมกนักบัยาในแผนปัจจบุนัเพือ่ช่วย

เพิ่มฤทธิ์ของยาในการรักษาผู้ป่วย, ลดปริมาณของขนาด

หรือจ�านวนการให้หรือการใช้ยาแผนปัจจุบันแก่ผู้ป่วย,  

ลดต้นทุนประหยัดค่าใช้จ่ายในใช้ยาแผนปัจจุบัน อีกทั้ง 

ยงัช่วยลดปัญหาหรอือนัตรายและผลข้างเคยีงจากการใช้ยา 

แผนปัจจุบันของผู้ป่วยได้ 

ข้อเสนอแนะ 

เนื่องจากการศึกษาวิจัยนี้มีข ้อจ�ากัดเกี่ยวกับ

ระยะเวลาการศึกษาทดลองในแต่ละขั้นตอน โดยกว่าจะ 

ศึกษาจนได้เป็นผลิตภัณฑ์อาจต้องใช้ระยะเวลาพอสมควร 

รวมถึงการมีผู ้ เ ช่ียวชาญในแต่ละสาขาวิจัยเพื่อร ่วม 

ด�าเนินการต่อยอดการผลิต ซึ่งจากผลของการศึกษาวิจัย

ที่ได้ในครั้งนี้สามารถน�าไปใช้เพื่อต่อยอดการผลิตได้  

(ในด้านอตุสาหกรรมยาเพือ่ต้ังสตูรต�ารบัยา) เพือ่ให้ได้เป็น

ผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพรผสมผสานร่วมกับยาแผนปัจจุบัน 

นอกจากการทดสอบวิเคราะห์ให้มีอัตราส่วนของยาที่ใช้

ในขนาดที่เหมาะสมส�าหรับผู้ป่วยที่ติดเชื้อวัณโรคแล้ว 

ยังสามารถให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ป่วยที่ติดเช้ือเอชไอวีได้

ร่วมด้วยต่อไปในอนาคต



72 Vol. 10 No. 1 January-April 2016
EAU HEritAgE JoUrnAl
Science and technology

เอกสารอ้างอิง

กระทรวงสาธารณสุข. (2551). แนวทำงกำรด�ำเนินงำนควบคุมวัณโรคแห่งชำติ (พิมพ์คร้ังท่ี 2). กรุงเทพฯ: ชุมชนสหกรณ์ 

 การเกษตรแห่งประเทศไทย.

ก�าพล สุวรรณพิมลกุล และคณะ. (2553). Current topics in infection diseases (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์ 

 มหาวิทยาลัย.

คณะกรรมการพัฒนาระบบเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการควบคุมวัณโรคของส�านักการแพทย์. (2550). คู่มือแนวทำงกำร 

 ด�ำเนินงำนด้ำนวัณโรคส�ำนักกำรแพทย์. กรุงเทพฯ: ผู้แต่ง.

ด�าเกงิ ตนัธรรมจารกิ. (2548). วณัโรคปอด. ค้นจาก http://www.vichaiyut.co.th/ jul/30_01-2548/30_01-2548_P51-52.pdf 

วงการแพทย์. (2556). ไทยรุกปรำบวัณโรค ตำยน้อยกว่ำ 5 ขำดยำเป็น 0. ค้นจาก http://www.wongkarnpat.com/viewpat. 

 php?id=116

สมเกียรติ วัฒนศิริชัยกุล และคณะ. (2547). ภำวะติดเชื้อ Molecular / Cellular and Clinical Basis. กรุงเทพฯ: เม็ดทราย 

 พริ้นติ้ง.

อุดมวิชช์ พลเยี่ยม, ภานุภัทร ตางาม และอมรรัตน์ ทองน้อย. (2551). กำรสกัดและฤทธิ์ทำงชีวภำพของสำรสกัดจำกพืช 

 สมุนไพร. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล.

Arya, V. (2011). A review on anti-tubercular plants. International Journal of Pharmtech Research, 3(2), 872-880. 

A kun, T., Ba er, K. H. C., Tümen, G. & Kürkçüo lu, M. (2010). Characterization of essential oils of some Salvia  

 species and their antimycobacterial activities. Turkish Journal of Biology, 34(1), 89-95.

Askun, T., Tumen, G., Satil, F., Modanlioglu, S. & Yalcin, O. (2012). Antimycobacterial activity some different  

 Lamiaceae plant extracts containing flavonoids and other phenolic compounds. Retrieved from http://www. 

 intechopen.com/books/understanding-tuberculosis-new-approaches-to-fighting-against-drug-resistance/ 

 antimycobacterial-activity-some-different-lamiaceae-plant-extracts-containing-flavonoids-and-other-p

Çarikçi, S., ÇÖl, Ç., Kihç, T. & Azizo lu, A. (2007). Diterpenoids from sideritis tmolea P.H. Davis. Records of  

 Natural Products, 1(4), 44-50. 

Charoenying, P., Laosinwattana, C., Phuwiwat, W. & Lomratsiri, J. (2008). Biological activities of Zanthoxylum  

 limonella Alston fruit extracts. KMITL Science Journal, 8(1),12-15.

Copp, B. R. & Pearce, A. N. (2007). Natural product growth inhibitors of Mycobacterium tuberculosis. Natural  

 Product Reports, 24(1), 278-297.

Dipiro, J. T., et al. (2005). Pharmacotherpy a pathophysiologic approach (6th ed.). New York: The Mc Graw-Hill.

Dudhatra, G. B., Mody, S. K., Awale, M. M., Patel, H. B., Modi, C. M., Kumar, A., Kamani, D. R. & Chauhan,  

 B. N. (2012). A comprehensive review on pharmacotherapeutics of herbal bioenhancers. Scientific World  

 Journal, 20(2), 1-33.

Earl, E. A., Altaf, M., Murikoli, R. V., Swift, S. & O’Toole, R. (2010). Native New Zealand plants with inhibitory  

 activity towards Mycobacterium tuberculosis. BMC Complementary and Alternative Medicine, 10(25), 1-7.



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีปีที่ 10 ฉบับที่ 1 ประจ�าเดือน มกราคม-เมษายน 2559 73

Ferreira, U. M. J., Luo, X., Pires, D., Aínsa, J., Gracia, B., Duarte, N., Mulhovo, S. & Anes, A. (2012). Searching  

 for natural antituberculars from mozambican medicinal plants. IICT - JBT, 8(1), 1-10.

Gupta, V. K., Fatima, A., Faridi, U., Negi, A. S., Shanker, K., Kumar, J. K., Rahuja, N., Luqman, S., Sisodia, B. S.,  

 Saikia, D., Darokar, M. P. & Khanuja, S. P. S. (2008). Antimicrobial potential of Glycyrrhiza glabra roots.  

 Journal of Ethnopharmacology, 116(1), 377-380.

Kittakoop, P., Wanasith, S., Watts, P., Kramyu, J., Tanticharoen, M. & Thebtaranonth, Y. (2001). Potent antiviral  

 potamogetonyde and potamogetonol, New furanoid labdane diterpenes from Potamogeton malaianus. Journal  

 of Natural Products. 64(3). 385-388.

Kumar, V., et al. (2010). Robbins and Cotan Pathologic Basis of Disease. (8th ed.). China: Sauders Elsever.

Mohamad, S., Zin, N. M., Wahab, H. A., Ibrahim, P., Sulaiman, S. F., Zahariluddin, A. S. M. & Noor, S. S. M. (2011).  

 Antituberculosis potential of some ethnobotanically selected Malaysian plants. Journal of Ethnopharmacology,  

 133(1), 1021-1026.

Sehgal, J., Siddheswaran, P., Kumar, K. L. S & Karthiyayini, T. (2010). Anti-tubercular activity of fruits of Prunus  

 armeniaca (L.). International Journal of Pharma and Bio Sciences, 1(2), 1-4.

Suksamrarn, S., Suwannapoch, N., Phakhodee, W., Thanuhiranlert, J., Ratananukul, P., Chimnoi, N. & Suksamrarn,  

 A. (2003). Antimycobacterial activity of prenylated xanthones from the fruits of Garcinia mangostana.  

 Chemical and Pharmaceutical Bulletin, 51(7), 857-859.

Tatiraji, D. V., Bagade, V. B., Karambelkar, P. J., Jadhav, V. M. & Kadam, V. (2013). Natural bioenhancers: An  

 overview. Journal of Pharmacognosy and Phytochemistry, 2(3), 55-60.

Walker, R. & Whittlesea, C. (2012). Clinical Pharmacy and Terapeutics. (5th ed). China: Elsevier.

Translated Thai References

Medical Profession. (2013). Thai anti-tuberculosis. Retrieved from http://www.wongkarnpat.com/viewpat.php?id=116

Ministry of Public Health. (2008). National anti-tuberculosis measure (2nd ed.). Bangkok: The Agricultural Co- 

 operative Federation of Thailand.

National anti-tuberculosis committee. (2007). A guide of anti-tuberculosis for medicine department. Bangkok: Author

Ponyaim, U., Tangam, P. & Thongnoi, A. (2008). Herb extraction and biological activities. Bangkok: Ratchamangkala  

 University. 

Suwanpimolkul, K., et al. (2010). Current topics in infection diseases (2nd ed.). Bangkok: Chulalongkorn University.

Tunthummajarik, D. (2005). Tuberculosis. Retrieved from http://www.vichaiyut.co.th/ jul/30_01-2548/30_01- 

 2548_P51-52.pdf 

Wattanasirichaikul, S., et al. (2004). Infect with Molecular / Cellular and Clinical Basis. Bangkok: Med-Sai.



74 Vol. 10 No. 1 January-April 2016
EAU HEritAgE JoUrnAl
Science and technology

รูปแบบการควบคุมและป้องกันมาลาเรียบูรณาการด้วยสิ่งแวดล้อมศึกษา

Model of Malaria Prevention and Control Integrated with 

Environmental Education

Wantana Klangburum, Nongnapas Thiengkamol and Chatchai Tiengkamol

Abstract

The objective of research was to develop the causal relationship model of malaria knowledge and environmental 

education affecting malaria prevention and control behavior through inspiration of health care and inspiration of  

public mind for malaria prevention and control. The populations were people in Somdej District which covers 3 

Sub-districts of Sangbadan, Mahachai and Pasawoei in Kalasin Province in Northeastern region of Thailand. The 

Simple random sampling technique was used to collect from 400 subjects. The questionnaire was used as an instrument 

for data collection. Structural Equation Model (SEM) was used for model verification. The results revealed that when  

considering the structural model confirmatory factors of Malaria Knowledge (MK) and Environmental Education 

(EE) were able to explain the variation of endogenous factors of Inspiration of Health Care (IHC) with 62.00. EE had 

the most effect to IHC with 0.85 and IHC had the most effect to Beh with 0.52 and had the most effect to Inspiration 

of Public Mind for Malaria Prevention and control (IPM) with 0.95. However, the results indicated that if we want  

to meet the highest outcome of malaria prevention and control behavior, it need to promote people to have Malaria 

Knowledge, Environmental Education and Inspiration of Health Care.

Keywords: model, Malaria prevention and control, behavior

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์การวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างรูปแบบความรู้มาลาเรีย และสิ่งแวดล้อม

ศึกษา มีผลต่อพฤติกรรมการการควบคุมและป้องกันมาลาเรียผ่านแรงบันดาลใจในการดูแลสุขภาพและแรงบันดาลใจ 

ในการมีจติสาธารณะเพือ่การการควบคมุและป้องกนัมาลาเรยี ประชากรเป็นประชาชนในอ�าเภอสมเดจ็ทีค่รอบคลมุพืน้ที่ 

3 ต�าบลคือ แซงบาดาล มหาชัย และผาเสวย จังหวัดกาฬสินธุ์ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย ใช้เทคนิคการสุ่ม 

อย่างง่ายในการรวบรวบตัวอย่าง 400 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล และใช้รูปแบบ 

ความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างในการตรวจสอบสอดคล้องของข้อมูลเชิงประจักษ์กับสมมุติฐานการวิจัย ผลการวัยพบว่า

เมื่อพิจารณารูปแบบโครงสร้างองค์ประกอบเชิงยืนยันของปัจจัยความรู้มาลาเรีย และสิ่งแวดล้อมศึกษา สามารถอธิบาย

ความแปรปรวนของแรงบันดาลใจในการดูแลสุขภาพร้อยละ 66.00 โดยสิ่งแวดล้อมศึกษามีอิทธิพลมากที่สุด 0.85 และ

แรงบันดาลใจในการดูแลสุขภาพมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการควบคุมและป้องกันมาลาเรียมากที่สุดเท่ากับ 0.52 และมี

อิทธิพลต่อแรงบันดาลใจในการมีจิตสาธารณะเพื่อการควบคุมและป้องกันมาลาเรียเท่ากับ 0.95 จากผลการวิจัยพบว่า 



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีปีที่ 10 ฉบับที่ 1 ประจ�าเดือน มกราคม-เมษายน 2559 75

หากจะต้องการให้พฤตกิรรมการควบคมุและป้องกนัมาลาเรยีประสบผลสงูสดุต้องส่งเสรมิให้ประชาชนมคีวามรูเ้กีย่วกบั 

โรคมาลาเรีย ร่วมกับการประยุกต์ใช้หลักการสิ่งแวดล้อมศึกษา รวมทั้งสร้างเสริมแรงบันดาลใจในการดูแลสุขภาพของ

ประชาชน.

ค�าส�าคัญ: รูปแบบ, การควบคุมและป้องกันมาเลเรีย, พฤติกรรม

Introduction

Malaria disease is prevalent in tropical and 

subtropical regions because of rainfall, warm temperatures, 

and inactive waters supply resulting in environmental  

circumstances for mosquito larvae development. There 

are five species of Plasmodium infecting humans and 

female Anopheles mosquito is a vector for transmitting. 

The P. falciparum and P. vivax cause massive death, while 

P. ovale, and P. malariae cause commonly milder forms 

of malaria with less mortality. However, the zoonotic  

species P. knowlesi, is widespread in Southeast Asia 

and causes malaria in macaques but it can also cause 

severe infections in humans. Tthe disease is generally 

transmitted by a bite from an infected female Anopheles  

mosquito and it introduces the organisms from its saliva 

into a person’s circulatory blood system. Transmission 

takes place accidentally by blood transfusion, organ 

transplantation, needle sharing, or congenitally from 

mother to fetus. In the blood stream, the parasites migrate 

to the liver to mature and reproduce. Malaria causes typical  

symptoms of fever and headache and in severe cases can 

advancement to coma or death (Arguin and Tan, 2013). 

Malaria is one of the top five most important 

diseases in the world because each year as compared  

other four diseases which are pneumonia, diarrhea, HIV 

and tuberculosis. Mortality rate was infection from this 

parasite is approximately 300-500 millions and they 

died about one million annually in particular children 

in Africa. Africa, Central and South America, parts of 

the Caribbean, Asia (including South Asia, Southeast 

Asia, and the Middle East), Eastern Europe, and the  

South Pacific are prevalent with malaria transmission 

occurrence (Wilairatana et al., 2010; Wilairatana et al., 

2010; Arguin and Tan, 2013). 

However, malaria infection is a foremost cause of 

mortality in the Asia Pacific region, with approximately 2.2 

billion people at risk for this disease (RBM Partnership,  

2008). In this region, malaria-endemic countries have 

been report for approximately 30 million malaria cases. 

It represented 84% of global malaria cases outside Africa 

(RBM Partnership, 2012). Although, various countries 

have made main speeds in reducing malaria occurrence 

and morbidity over the last ten years but the malaria 

transmission are still extreme contribute to receptive  

areas (RBM Partnership, 2012; Feachem et al., 2009; 

Sinka et al., 2012). 

The summarized information from the World 

Malaria Report in 2013, received from malaria-endemic 

countries and other sources together with updates the  

analyses presented in the 2012 report. It emphasizes the 

progress made towards global malaria targets set for 

2015 and describes existing challenges for global malaria 

control and eradication. The international community 

steadily moves towards a post-2015 development agenda, 

therefore the world most vulnerable populations must 

be paid seriously attention. The concept of worldwide  

treatment stands for both a social value and approach 

to health care that produces for whole populations for 

reduction of social disparities and protect people from 

poverty provoked by health care costs. The key concept is 

already placed at the center of the global health dispute, 

and the debate also about the next set of development  
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goals. Progress against malaria provides good evidence of 

concrete benefit for population extensively access to life 

saving involvements (World Health Organization, 2013). 

In general, malaria symptoms are unspecific 

and most frequently consist of fever, malaise, weakness,  

gastrointestinal complaints (nausea, vomiting, and 

diarrhea), neurologic complaints (confusion, disorientation, 

dizziness, and coma), headache, back pain, myalgia, chills, 

and/or cough. The diagnosis of malaria should also be 

considered in any person with fever of unidentified 

source without regarding to travel history (CDC, 2013).  

Therefore, patients suspected of having malaria infection 

should be immediately evaluated. However, treatment 

for malaria should not be initiated until diagnosis has 

been confirmed by laboratory investigations. Presumptive 

treatment without the benefit of laboratory confirmation  

should be reserved for severe conditions (strong clinical 

suspicion, severe disease, impossibility of obtaining 

prompt laboratory confirmation, usually by microscopy). 

Laboratory diagnosis of malaria can be made through 

microscopic examination of thick and thin blood smears. 

Thick blood smears are more sensitive for identifying  

malaria parasites because the blood is more concentrated 

allowing for a greater volume of blood to be examined; 

however, thick smears are more difficult to interpret. 

Thin smears assist in parasite species classification and 

quantification. Blood films need to be read immediately  

in any time by experienced persons to perform this role 

(CDC, 2013). 

Environmental education concept comprises 

of environmental knowledge, attitude, awareness, and  

participation are introduced to this study since the malaria 

knowledge could only encourage people to change 

their behaviors in particular malaria prevention and 

control. Previous different researches had proven that 

the integration with environmental education concept is 

able to support the diverse knowledge such as self-health 

care knowledge, water conservation knowledge, forest  

conservation knowledge, flood response knowledge 

and forest fire prevention knowledge and dengue fever 

knowledge to for behavioral change (Phinnarach et al., 

2012a; Udonboon et al., 2012b; Suebsing et al., 2013a; 

Mongkonsin at al., 2013b; Kotchakote et al., 2013a; 

Artwanichakul et al., 2012a). The goals of environmental 

education are firstly, to foster clear awareness of and  

concern about, economic, social, political and ecological 

interdependence in urban and rural areas. Secondly, to 

provide every person with opportunities to acquire the 

knowledge, values, attitudes, commitment and skills  

needed to protect and improve the environment. Thirdly 

to create new patterns of behavior of individuals, groups 

and society as a whole toward the environment with public 

mind and responsibility (UNESCO 1977; Thiengkamol, 

2011e; Thiengkamol, 2011i; Thiengkamol, 2011j;  

Thiengkamol, 2012a; Thiengkamol, 2012c; Thiengkamol, 

2012d; Thiengkamol, 2012h; Thiengkamol, 2012i).

There is a long time dispute between knowledge 

and behavior in particular daily living behavior. The  

majority people know that they should eat five to seven 

servings of fruits and vegetables per day, however their 

real behaviors normally do not reflect this knowledge. 

Diverse studies have illustrated that knowledge of an 

environmental issue is unlikely to be adequate to change 

behavior. Katzev and Johnson, 1987 conducted a series  

of studies demonstrating that individuals who received 

leaflets or tip booklets contained information on energy 

conservation, they did not significantly change their 

energy conservation behaviors (Katzev, & Johnson, 

1987). Overall, the research shows that there is a gap 

between environmental knowledge and actions. Stronger  

sources of motivation are needed because human behavior 

is often difficult to change (Kollmus, & Agyeman, 

2002; McKenzie-Mohr et al., 2012). In contrast, while 

“declarative knowledge” about environmental problems 

or issues is unlikely to be sufficient for fostering behavior 

change, other types of knowledge may be important. This  
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includes “procedural knowledge,” or information on how 

to perform environmentally-responsible actions, and 

“behavioral competence”, or the feeling of confidence and  

ability to take action (Hines et al, 1987; Zeleny, 1999). 

In particular, self health care and malaria prevention and 

control of behavior are also disputed and that it did not 

connect directly to knowledge on severity of malaria  

disease but populations who can practice proper behavior 

of prevention and control need to have correct knowledge 

of malaria control and prevention through mosquito 

elimination, prevention of mosquito bites and medications 

(Katzev, & Johnson, 1987; Kollmus, & Agyeman, 2002; 

McKenzie-Mohr et al., 2012; Kajfasz, 2009; Phinnarach  

et al., 2012a; Jukravalchaisri et al., 2013). 

Environmentally responsible behaviors are not  

occurred in one who is only contact to nature directly 

but it needs other guildlines to initiate people to take 

responsibility. A variety of researches are conducting on 

the effect of exposing one to the natural environmental, 

thus they are paying attention to changes in knowledge  

and concerns mentioned and are not strong predictors 

of future behavior. Programs get people out into the 

environment, while favorable on many levels may not 

be the most effectual trail for changing people’s actions  

in their daily lives (Mayer & McPherson-Frantz, 2004).

It is remarkable to note that the foundation of 

research in this area is not particularly strong for either  

argument, and more research is needed. Emerging 

research may propose more insights into the ways that 

one’s link to nature can result in environmental actions 

(Schultz, 2002). This research suggests that one’s level 

of interconnectedness with nature may influence future  

environmental actions, particularly for young children. 

Other factors, such as social influences or action skills, may 

be much stronger determinants of behavior than spending 

time in natural surrounding environs, and therefore more 

vital influences for leverage in environmental outreach 

programs (Hungerford & Volk, 1990; Cialdini, 2001).  

Programs may be more effective in encouragement of 

such behaviors if they are based on research-supported  

strategies rather than ones focused on exposing natural 

habitants.

In order to solve the problem of repeated malaria 

infection problem, it needs to integrate another exogenous  

variable of Environmental Education (EE) composing and 

observed variables of environmental knowledge, attitude, 

awareness, and participation including intermediate 

variable of Inspiration of Health Care (IHC) composing 

observed variables of family inspiration, community  

people inspiration, local administrative organization 

education and repeated epidemic infection as endogenous 

as a latent variable that causes indirect effect of malaria 

knowledge for prevention and control behavior. 

Additionally, Inspiration of Public Mind for Malaria  

Prevention and control (IPM) consists of observed variable 

self public mind, inspiration from media and public 

relation, inspiration from malaria epidemic event and 

inspiration from role model person are also integrated in 

this study. The previous studies indicate that even though  

people has knowledge but he or she practices according 

to their knowledge but to have proper behavior, it needs 

to have knowledge (Katzev, & Johnson, 1987; Kaplan, 

2000; Kollmus, & Agyeman, 2002; McKenzie-Mohr 

et al., 2012; Hines et al, 1987; Zeleny, 1999; Mayer & 

McPherson-Frantz, 2004; Chawla,1999 ; UNESCO, 1978; 

Thiengkamol, 2011e; Thiengkamol, 2011i; Thiengkamol,  

2012h; Thiengkamol, 2012i; Phinnarach et al., 2012a; 

Artwanichakul et al., 2012a; Jukravalchaisri et al., 2013). 

Therefore, the environmental education, inspiration of 

health care and inspiration of public mind for malaria  

prevention and control are introduced to investigate for 

Malaria Prevention and control Behavior and it proposes 

to use as intervention variable to assist to people to 

effectual perform for malaria prevention and control 

successfully (UNESCO, 1978; Thiengkamol, 2011e; 
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Thiengkamol, 2011i; Thiengkamol, 2012h; Thiengkamol,  

2012i; Artwanichakul et al., 2012a; Phinnarach et al., 

2012b; Jukravalchaisri et al., 2013). 

Accompanied with different researches proved 

on inspiration of public mind for environmental  

conservation and health maintenance, they strongly 

confirm the inspiration with public mind in different 

researches were done by herself and her colleagues 

that inspiration is significant intermediate variable to 

cause behavioral change since inspiration is entirely  

different from motivation because the populace are 

willing to perform for public with their desires from 

their inside to conduct for environmental conservation 

and health maintenance. However, the inspiration with 

public mind or health care might be arisen from insight 

from oneself and the appreciation of exemplary model  

from any person, impressive event, or environment and 

various media perception. They are inspired to perform 

with public mind for other without the requirement of 

rewards, money, nobility or admiration but they are 

willing to do with appreciation or impression to do so 

(Thiengkamol, 2009a; Thiengkamol, 2009b; Thiengkamol, 

2011a; Thiengkamol, 2011e). Concurrently, the various  

researches were implemented by her colleagues, these have 

also confirmed that inspiration of public consciousness or 

public mind are essential for environmental conservation 

of target groups about environmental management 

with integration of environmental education principle 

(Waewthaisong et al., 2012a; Ruboon et al., 2012a; Pimdee  

et al., 2012a; Donkonchum et al., 2012a; Donkonchum & 

Thiengkamol, 2012; Morrasri et al., 2012b; Mongkonsin 

et al., 2013b; Gonggool et al., 2012b; Jongwutiwet, et 

al., 2012b; Phinnarach et al., 2012a; Artwanichakul, et  

al, 2012a; Sangsan-anan et al., 2012a; Tumpracha et al., 

2012b; Udonboon et al., 2012b). 

Even though, the people in Somdej District cover 

3 Sub-districts of Sangbadan, Mahachai and Pasawoei 

in Kalasin Province in Northeastern region of Thailand 

have knowledge about malaria disease in terms of  

prevention and control but the epidemic of malaria was 

recurrent in the previous year with high mortality from 

malaria infection. Therefore, the investigation has been 

conducted on the question of their behavior of malaria  

prevention is caused by malaria knowledge comprising 

of observed variable of Malaria Disease Knowledge, 

Malaria Prevention Knowledge, and Malaria Treatment 

Knowledge with integration the variables of Inspiration 

of Health Care (IHC) and Inspiration of Public Mind for 

Malaria Prevention and control (IPM) as intermediate  

variable to cause Malaria Prevention and control 

Behavior (Beh). Inspiration of health care has used the 

observed variables of family inspiration, community 

people inspiration, local administrative organization  

inspiration and repeated epidemic infection inspiration 

(Thiengkamol, 2011e; Donkonchum et al., 2012a; 

Phinnarach et al., 2012; Sangsan-anan et al., 2012a; 

Office of Environmental Health, 2012; WHO, 2014;  

Thiengkamol, 2011f; Jukravalchaisri et al., 2013). 

However, in order to confirm the success  

of malaria prevention and control behavior through 

inspiration of health care and inspiration of public mind 

for malaria prevention and control, this research was 

conducted with the other aspect of knowledge like as  

malaria knowledge. This design was similar to the study 

of Artwanichakul, et al, 2012a.

Objective

The objective of research was to develop the  

causal relationship model of malaria knowledge and 

environmental education affecting to malaria prevention 

and control behavior through inspiration of health care 

and inspiration of public mind for malaria prevention  

and control.
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Conceptual Framework

The research hypothesis was to verify the effect 

of malaria knowledge and environmental education  

to malaria prevention and control behavior through 

inspiration of health care and inspiration of public mind 

for malaria prevention and control. This relationship 

makes us to clear understand the malaria prevention  

and control behavior and it is able to use for controlling 

malaria epidemic. 

Methodology Population and Sample

The populations were people in Somdej District 

covers 3 Sub-districts of Sangbadan, Mahachai and  

Pasawoei in Kalasin Province in Northeastern region of 

Thailand. The Simple random sampling technique was 

used to collect the sample for 400 peoples. 

Research Tool

The research tool was the questionnaire with 95 

items and it was used for data collection. The content and  

structural validity were determined by Item Objective 

Congruent (IOC) with 5 experts in the aspects of malaria 

disease, social science and social research methodology. 

The reliability was done by collecting the sample group 

from 50 peoples of Kam Mung District, Kalasin Province 

which is similar characteristics to Somdej District, Kalasin 

Province. The reliability was determined by Cronbach’s  

Alpha. The reliability of malaria knowledge, environmental 

education, inspiration of health care, inspiration  

of public mind for malaria prevention and control, 

malaria prevention and control behavior and the whole 

questionnaire were 0.900, 0.900, 0.961, 0.954, 0.956 

and 0.968 respectively. The reason of use this tool for 

studying because it can explain the variables that are able  

to predict the malaria prevention and control behavior 

with holistic view. 

Data Collection

The questionnaire was used for data collecting  

from people in Somdej District covers 3 Sub-districts of 

Sangbadan, Mahachai and Pasawoei in Kalasin Province 

in Northeastern region of Thailand in 2013. The data 

collection was implemented in these 3 Sub-districts  

because these areas are heavily infection of malaria.

Statistical Analysis

The descriptive statistics used were frequency, 

percentage, mean and standard deviation. The inferential 

statistics used was Structural Equation Model (SEM) and  

analyzed with LISREL version 8.30 by considering on 

Chi-Square value differs from zero with no statistical 

significant at 0.05 level or Chi-Square/df value with 

less or equal to 5, RMSEA (Root Mean Square Error 

Approximation) value and RMR (Root Mean Square 

Residual) with less than 0.05 including index level of 

model congruent value, GFI (Goodness of Fit Index) and  

critical number, and index level of model congruent value, 

AGFI (Adjust Goodness of Fit Index) between 0.90-1.00. 

Moreover, critical number should be more than 200.

Result

1. Results of Confirmatory factors Analysis of 

Exogenous Variables

1.1 Confirmatory factors Analysis of  

Exogenous Variables of Malaria Knowledge (MK)
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Confirmatory Factor Analysis of 

Exogenous Variables of Malaria Knowledge (MK)  

affecting to Malaria Prevention Behavior (Beh) was 

revealed as the followings. 

Confirmatory factors of GC had Bartlett’s 

test of Sphericity of 41.947 statistically significant level  

(p< 0.01) and Kaiser-Mayer-Olkin Measure of Sampling 

Adequacy/MSA) of 0.580. 

1.2 Confirmatory Factors Analysis of 

Exogenous Variables of Environmental Education (EE)

Confirmatory Factor Analysis of 

Exogenous Variables of Environmental Education (EE)  

affecting to Malaria Prevention Behavior (Beh) was 

revealed as the followings.Confirmatory factors of EE 

had Bartlett’s test of Sphericity of 438.316 statistically  

significant level of 0.01, and Kaiser-Mayer-Olkin Measure 

of Sampling Adequacy/MSA of 0.744. 

2. Confirmatory Factors Analysis of Endogenous 

Variables 

2.1 Confirmatory Factors Analysis of  

Endogenous Variables of Inspiration of Health Care (IHC)

Confirmatory Factors Analysis of 

Endogenous Variables of Inspiration of Inspiration  

of Health Care (IHC) affecting to Malaria Prevention 

Behavior (Beh) was revealed as the followings. 

Confirmatory Factors of IHC had Bartlett’s  

test of Sphericity of 458.684 statistically significant level 

(p< 0.01) and Kaiser–Mayer–Olkin Measure of Sampling  

Adequacy/MSA) of 0.670. 

2.2 Confirmatory Factors Analysis of 

Endogenous Variables of (Inspiration of Public Mind  

for Malaria Prevention and control-- IPM)

Confirmatory Factors Analysis of  

Endogenous Variables of Inspiration of Public Mind for 

Malaria Prevention and control (IPM) affecting to Malaria 

Prevention and control Behavior (Beh) was revealed as  

the followings. 

Confirmatory Factors of Inspiration 

of IPM had Bartlett’s test of Sphericity of 349.259  

statistically significant level (p< 0.01) and Kaiser-Mayer-

Olkin Measure of Sampling Adequacy/MSA) of 0.743. 

2.3 Confirmatory Factors Analysis of 

Endogenous Variables of Malaria Prevention and  

control Behavior 

Confirmatory Factors of Beh had Bartlett’s 

test of Sphericity of 983.263 statistically significant level  

(p< 0.01) and Kaiser-Mayer-Olkin Measure of Sampling 

Adequacy/MSA) of 0.811. 

2.4 Results of Effect among Variables in Model  

in Terms of Direct Effect and Indirect Effect

1) Confirmatory factors of Malaria 

Knowledge (MK) had direct effect to Inspiration of Health  

Care (IHC) no statistically significant at level of 0.05 with 

effect of -0.02, Inspiration of Public Mind for Malaria 

Prevention and control (IPM) statistically significant at 

level of 0.01 with effect of 0.45, and Malaria Prevention 

and control Behavior (Beh) no statistically significant at  

level of 0.05 with effect of -0.02. Moreover, confirmatory 

factors in aspect of Malaria Knowledge (MK) had indirect 

effect to Malaria Prevention and control Behavior (Beh) 

through Inspiration of Health Care (IHC) no statistically 

significant at level of 0.05 with effect of 0.04 and through 

Inspiration of Public Mind for Malaria Prevention and  

control (IPM) no statistically significant at level of 0.05 

with effect of 0.09.

2) Confirmatory factors of Environmental 

Education (EE) had direct effect to Inspiration of Health  

Care (IHC) statistically significant at level of 0.01 with 

effect of 0.85, and Malaria Prevention and control 

Behavior (Beh) no statistically significant at level of 

0.05 with effect of -0.32. Moreover, confirmatory factors  
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of Environmental Education (EE) had indirect effect to 

Malaria Prevention and control Behavior (Beh) statistically  

significant at level of 0.05 with effect of 0.44 through 

Inspiration of Health Care (IHC).

3) Confirmatory factors of Inspiration of  

Health Care (IHC) had direct effect to Malaria Prevention 

and control Behavior (Beh) statistically significant at 

level of 0.01 with effect of 0.52 and indirect effect no  

statistically significant at level of 0.05 with effect of -0.21. 

4) Confirmatory factors of Inspiration of 

Public Mind for Malaria Prevention and control (IPM)  

had direct effect to Malaria Prevention and control 

Behavior (Beh) no statistically significant at level of 

0.05 with effect of -0.22. 

5) Considering on structural model 

confirmatory factors of Malaria Knowledge (MK) and  

Environmental Education (EE) were able to explain the 

variation of endogenous factors of Inspiration of Health 

Care (IHC) and Inspiration of Public Mind for Malaria 

Prevention and control (IPM) to cause Malaria Prevention  

and control Behavior (Beh) with 24.00 percent as the 

following in equation (1).

Beh = 0.52*IHC-0.22*IPM - 0.02*MK - 0.32*EE …...(1)

(R2 = 0.066)

Equation (1) factors that had the most effect 

to Malaria Prevention and control Behavior (Beh) was  

Inspiration of Health Care (IHC) with effect of 0.52, 

and subsequence were Malaria Knowledge (MK) with 

effect of -0.02, Inspiration of Public Mind for Malaria 

Prevention and control (IPM) with effect of -0.22 and 

Environmental Education with effect of -0.32. These  

were able to explain the variation Malaria Prevention 

and control Behavior (Beh) with 6.60 percent. 

6) Considering on structural model 

confirmatory factors of Malaria Knowledge (MK) and 

Environmental Education (EE) were able to explain the  

variation of endogenous factors of Inspiration of Health 

Care (IHC) to cause Malaria Prevention and control  

Behavior (Beh) with 62.00 percent as the following in 

equation (2).

IHC = -0.08*MK+ 0.85*EE……(2) 

(R2 = 0.62)

Equation (2) factors that had the most effect to  

Inspiration of Health Care (IHC) was Environmental 

Education (EE with effect of 0.85, and subsequence was 

Malaria Knowledge (MK) with effect of -0.08 These  

were able to explain the variation Malaria Prevention 

and control Behavior (Beh) with 62.00 percent. 

7) Considering on structural model 

confirmatory factors of Malaria Knowledge (MK) and  

Inspiration of Health Care (IHC) were able to explain the 

variation of endogenous factors of Inspiration of Public 

Mind for Malaria Prevention and control (IPM) to cause  

Malaria Prevention and control Behavior (Beh) with 

71.00 percent as the following in equation (3).

IPM= 0.96*IHC+0.45*MK……(3) 

(R2 = 0.71) 

Equation (3) factors that had the most effect to 

Inspiration of Public Mind for Malaria Prevention and  

control (IPM) was Inspiration of Health Care (IHC) with 

effect of 0.96, and subsequence was Malaria Knowledge 

(MK) with effect of 0.45. These were able to explain the  

variation Malaria Prevention and control Behavior (Beh) 

with 71.00 percent. 

Considering on Chi-Square value/df was 1.745 

that was less than 5, therefore it was accepted that  

hypothetical model of research was congruent to empirical 

data. Moreover, it was considered on other statistical  

values to verify the congruence that were Goodness of Fit 

Index (GFI) and Adjust Goodness of Fit Index (AGFI) 

were 0.96 and 0.91 respectively (GFI > 0.90 and AGFI 

> 0.90), RMSEA =0.042, RMR= 0.012 (RMSEA <0.05  
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and RMR <0.05) and critical number = 317.35 which was  

more than 200. It indicated that model was congruent 

to empirical data.

The results of analysis of causal relationship 

model and analysis of path effect as presented in figure 1.

Figure 1 Model of Malaria prevention and control integrated with environmental education

Table 1 

Direct and Indirect Effect of MK and EE Affecting BeH via IPM and IHC 

Causal 

variable

Result variables

IHC IPM BeH

TE IE DE TE IE DE TE IE DE

MK -0.02

(0.064)

- -0.02

(0.064)

0.45**

(0.23)

0.45**

(0.23)

0.

(0.034)

0.03

(0.041)

-0.02

(0.040)

EE 0.85**

(0.045)

- 0.85**

(0.045)

- - - - 0.32**

(0.05)

-0.32

(0.071)

IPM - - - - - - -0.22

(0.071)

- -0.22

(0.071)

IHC - - - 0.96**

(0.52)

- 0.96**

(0.52)

0.31**

(0.042)

-0.21

(0.045)

0.52**

(0.051)

χ 2   = 204.11; df = 117 CN = 317.35 χ 2  / df = 1.745

GFI = 0.96              AGFI = 0.91                 RMSEA = 0.042 RMR = 0.012

TE: Total Effect, IE: Indirect Effect, DE: Direct Effect 
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Discussion

The findings indicated that Malaria Knowledge 

(MK) had direct effect to Malaria Prevention and control  

Behavior (Beh) no statistically significant at level of 

0.05 with effect of -0.02. Considering from observed 

variable of Malaria Infection Knowledge (X
1
), was 

highest correlation to Malaria Knowledge (MK) with 0.60 

and subsequences were Malaria Prevention and control 

Knowledge (X
2
) and Malaria Treatment Knowledge (X

3
) 

with 0.57 and 0.50 respectively. This might be explained  

that the sample groups who are people in Somdej District 

have recognized to the importance of Malaria Infection 

Knowledge, Malaria Prevention and control Knowledge 

and Malaria Treatment Knowledge are most equally. 

However, they don’t pay attention to control and protect 

seriously according to their knowledge. Simultaneously,  

their malaria knowledge had direct effect to Inspiration 

of Public Mind for Malaria Prevention and control (IPM) 

statistically significant at level of 0.01 with effect of 0.45 

but it had no direct effect to Inspiration of Health Care 

(IHC). This indicated that Inspiration of Public Mind for 

Malaria Prevention and control (IPM) is an important 

variable to cause their malarial prevention and control  

behavior, therefore, it should develop their inspiration 

of public mind for malaria prevention and control for 

decreasing malaria epidemic effectively. 

However, Inspiration of Public Mind for 

Malaria Prevention and control (IPM) was predicted 

by the observed variables of Inspiration from Malaria  

Epidemic Event (Y
11

), and Self Public Mind (Y
9
) had 

prediction power for Inspiration of Public Mind for 

Malaria Prevention and control (IPM) with 50% and 

44%, therefore, it is obviously indicated that these two 

observe variables are able to use for challenging the people  

in Somsej District to realize to practice themselves and 

participate to control and prevent the malaria epidemic 

responsibly. 

Simultaneously, Confirmatory factors of 

Environmental Education (EE) had direct effect to 

Inspiration of Health Care (IHC) statistically significant  

at level of 0.01 with effect of 0.85, and had indirect 

effect to Malaria Prevention and control Behavior (Beh) 

statistically significant at level of 0.05 with effect of 0.44 

through Inspiration of Health Care (IHC). Moreover, 

Inspiration of Health Care (IHC) had direct effect to  

Malaria Prevention and control Behavior (Beh) statistically 

significant at level of 0.01 with effect of 0.52. This might 

be imply that the Environmental Education (EE) and 

Inspiration of Health Care (IHC) are significant variable  

to assist people to change their Malaria Prevention and 

control Behavior (Beh).

Finally, observed variables of Community 

Participation Behavior for Malaria Prevention and 

control (Y
4
), Environmental Maintenance Behavior for  

Malaria Prevention and control (Y
2
), Chemical Use for 

Malaria Elimination Behavior (Y
3
), and Malaria Self-

Prevention and control Behavior (Y
1
) are able to predict 

Malaria Prevention and control Behavior (Beh) with 

99.50%, 85.00%, 77.00% and 72.00%. It is obviously 

seen that Community Participation Behavior for Malaria 

Prevention and control (Y
4
) was the highest prediction 

power with 99.50% and subsequences were Environmental  

Maintenance Behavior for Malaria Prevention and control 

(Y
2
) with 85.00%, Chemical Use for Malaria Elimination 

Behavior (Y
3
) with 77.00%, and Malaria Self-Prevention 

and control Behavior (Y
1
) with 72.00%. It indicated that 

their malaria prevention and control behavior would be 

better if the environmental education concept, inspiration  

of health care and public mind for malaria prevention 

and control are integrated to malaria knowledge. 

Concepts of public mind for malaria prevention 

and control and inspiration of health care were applied 

in this study, the findings go together with Thiengkamol  

concept (Thiengkamol, 2009a; Thiengkamol, 2009b; 
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Thiengkamol, 2011e; Thiengkamol, 2011f, and her 

different studies and her colleagues (Thiengkamol, 2011f;  

Thiengkamol, 2011i; Thiengkamol, 2011j; Thiengkamol, 

2012d; Thiengkamol, 2012g; Thiengkamol, 2012h; 

Donkonchum, & Thiengkamol, 2012; Pimdee, et al, 

2012b; Phinnarach, et al, 2012a; Chomputawat et al., 

2013b; Kotchakote et al., 2013a; Koonboonchan et al., 

2013a; Petchang et al., 2013a; Prasertsri et al., 2013b;  

Suebsing et al., 2013a; Mongkonsin et al., 2013b; 

Sangsan-anan et al., 2012a; Jongwutiwet et al., 2012b) 

that the results illustrated that environmental knowledge 

in various issues influencing through inspiration of public 

mind for environmental conservation to perform better 

environmental behaviors whether consumption behavior,  

energy conservation behavior, waste management 

behavior, traveling behavior and knowledge transferring 

and supporting for environmental conservation when they 

had real practice through environmental conservation with 

inspiration of environmental conservation with public  

mind and health care inspiration as well. 

Therefore, the research results should be 

integrated in the environmental education concept, public  

mind for malaria prevention and control and inspiration of 

health care. In particular environmental education process 

is formal, informal, non-formal and lifelong education 

process that can be implemented by training process 

for public health volunteer to be a trainer and educator 

for malaria knowledge transferring with health care  

inspiration and emphasizing on epidemic infection event 

by inspiration community people to reach target of self 

prevention and control including participate to community 

to eliminate malaria infection at Somdej District and  

other epidemic areas intentionally with public mind 

(Thiengkamol, 2009b; Thiengkamol, 2011e; Thiengkamol, 

2011f; Thiengkamol, 2011j; Thiengkamol, 2012g; ; 

Donkonchum, & Thiengkamol, 2012; Donkonchum, et 

al, 2012a; Gonggool, et al, 2012b; Jongwutiwet, et al, 

2012b; Morrasri, et al, 2012b; Phinnarach, et al, 2012a;  

Pimdee, et al, 2012a; Ruboon, et al, 2012a; Sangsan-anan, 

et al, 2012b; Tumpracha, et al, 2012b; Udonboon, et al,  

2012b; Waewthaisong, et al, 2012a; Mongkonsin, et al, 

2013b; Koonboonchan et al., 2013a).

Conclusions

It might be shown whether MK, EE, IHC and 

IPM latent variables are play important functions to cause 

malaria prevention and control behavior of environmental  

maintenance behavior for malaria prevention and control, 

community participation behavior for malaria prevention 

and control, chemical use for malaria elimination behavior, 

malaria self-prevention and control behavior through IHC. 

Therefore, the model of MK and EE affecting through 

IHC and IPM to Beh verified the proposed model and  

was fitted with all observed variables according to criteria 

of Chi-Square value which differs from zero with no 

statistical significant at 0.01 level or Chi-Square/df value 

with less or equal to 5, RMSEA (Root Mean Square Error  

Approximation) and RMR (Root Mean Square Residual) 

values with less than 0.05 including index level of model 

congruent value, GFI (Goodness of Fit Index) and index 

level of model congruent value, AGFI (Adjust Goodness  

of Fit Index) between 0.90-1.00.
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การถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นในการอนุรักษ์ความหลากหลายของพืชอาหาร

ด้วยกระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษา

A Local Wisdom Transferring of Food Plant Diversity Conservation with 

Environmental Education Process

รุ่งเรือง สารวิจิตร, สุนทรี จีนธรรม และสุวารีย์ ศรีปูณะ

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาสภาพและปัญหาความหลากหลายของพืชอาหาร (2) ศึกษาภูมิปัญญา

ท้องถ่ินในการอนุรักษ์ความหลากหลายของพืชอาหาร (3) สร้างและพัฒนาชุดการเรียนรู้การอนุรักษ์ความหลากหลาย

ของพืชอาหารตามภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 และ(4) ประเมินความรู้ เจตคติ และพฤติกรรม 

ในการอนุรักษ์ความหลากหลายของพืชอาหาร ใช้การวิจัยแบบผสานวิธีในการวิจัย ใช้กลุ่มตัวอย่างจากตัวแทนครัวเรือน

จ�านวน 140 คน ได้จากการสุ่มแบบง่าย ปราชญ์ท้องถิ่นจ�านวน 20 คน ได้จากการสุ่มแบบลูกโซ่ (snowball) และนักเรียน 

จ�านวน 37 คน ได้จากการสุ่มแบบเจาะจง เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิยครัง้นีป้ระกอบด้วย แบบสมัภาษณ์ แบบทดสอบวดัความรู้  

แบบวดัเจตคตแิละพฤตกิรรม สถติทิีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมลู ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน การทดสอบ 

ค่าที และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพโดยการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัย พบว่า (1) สภาพความหลากหลายของพืชอาหาร  

พบ 185 ชนดิ ส่วนใหญ่เป็นพืชยนืต้น 55 ชนดิ ส่วนปัญหาความหลากหลายของพชือาหาร พบว่า มปีรมิาณลดลงและหาได้ 

ยากขึ้น (2) ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการอนุรักษ์ความหลากหลายของพืชอาหาร พบว่า ใช้การปลูกแบบผสมผสาน แบบ 

วนเกษตรและปลูกตามหัวไร่ปลายนา (3) การสร้างและพัฒนาชุดการเรียนรู้การอนุรักษ์ความหลากหลายของพืชอาหาร

ตามภูมิปัญญาท้องถิ่น ผลการพัฒนาประสิทธิภาพชุดการเรียนรู้ อยู่ในเกณฑ์ 81.83/ 84.66 และ (4) ผลการประเมิน

ความรู้ เจตคติ และพฤติกรรมการอนุรักษ์ความหลากหลายของพืชอาหาร พบว่าคะแนนเฉลี่ยด้านความรู้ เจตคติและ 

พฤติกรรม หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

ค�าส�าคัญ: ภูมิปัญญาท้องถิ่น, ความหลากหลายของพืชอาหาร, สิ่งแวดล้อมศึกษา

Abstract

The objectives of this research were (1) to study the situation and problems in food plants diversity, (2) 

to study the local wisdom in food plant diversity conservation, (3) to develop and determine the efficiency of the 

learning packages of food plant diversity conservation according to local wisdom to meet the hypothetical criterion of  

80/80 and (4) to assessment the learning achievements of knowledge, attitude and behaviors on food plant diversity 
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conservation. The mixed method was used for research conducting. The study was carried out with 140 households  

and was selected by simple random sampling, 20 local knowledgeable peoples were selected by snowball technique 

and 37 students were representatives selected by purposive sampling. The research instruments included a structured 

interviews and questionnaires of knowledge, attitude and behavior. The statistics used were percentage, mean, standard  

deviation and t-test. Content analysis was used qualitative data analysis. The research findings were as follows: (1) 

Situation and problems in food plant diversity, there are 185 species food plants and majorities are 55 species of 

perennial plants. The food plant diversity in the community had decreased and rare. (2) Local wisdom of food plant 

diversity conservation showed that the local wisdom of planting and breeding food crops included agroforestry, and 

growing pattern and surrounding the farm. (3) The creation and development of the learning packages had efficiency  

with 81.83/84.66 (4) The assessment of learning achievement knowledge, attitudes and behaviors. The posttest mean 

scores were higher than pretest at a statistically significant level of 0.05.

Keywords: local wisdom, food plants diversity, environmental education

ความน�า

ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในปัจจุบันล้วนแต่ 

เกิดขึ้นจากการท�ากิจกรรมของมนุษย์ทั้งสิ้น ซึ่งกิจกรรมที่

ขาดความรูแ้ละจติส�านกึได้ส่งผลกระทบต่อระบบนเิวศและ

ความหลากหลายทางชีวภาพ เกิดความเสียหายในวงกว้าง  

ในสภาพเหตุการณ์ดังกล่าวจ�าเป็นที่ทุกคนจะต้องร่วมมือ

ช่วยกนัปรบัปรงุคณุภาพส่ิงแวดล้อม เพ่ือให้ระบบนเิวศเกดิ 

ความสมดลุ ความหลากหลายทางชวีภาพคงอยู ่การปรบัปรงุ 

คุณภาพสิ่งแวดล้อมให้ได้ผลดีที่สุดคือการให้ความรู้แก่

นักเรียน (วินัย วีระวัฒนานนท์, 2555) 

นอกจากนี้กระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษาเป็น

เครื่องมือส�าคัญที่ต้องน�ามาใช้ในการพัฒนาคน ให้เกิด

ความรู ้ความเข้าใจ เห็นคุณค่า และตระหนัก ร่วมกัน 

อนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม โดยที่สิ่งแวดล้อมศึกษา

เป็นกระบวนการที่ท�าให้เห็นคุณค่า มีความรู้ เจตคติ และ

เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม สู่การปกป้องสิ่งแวดล้อม รวมทั้ง

สร้างรูปแบบในการด�ารงชีวิตใหม่ เพื่อสร้างสิ่งแวดล้อม 

ทั้งระดับบุคคล กลุ่ม และสังคม แนวทางใช้สิ่งแวดล้อม

ศึกษาในทางปฏิบัติ มี 3 องค์ประกอบ ดังนี้ 1. การเรียนรู้ 

เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม (learning about the environment) 

คือ การให้ผู้เรียนมีความรู้และความเข้าใจการท�างานของ

ระบบธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนผลกระทบจาก 

กิจกรรมของคน ทั้งในระดับท้องถิ่น ประเทศ และโลก  

2. การเรียนรู้ในสิ่งแวดล้อม (learning in the environment) 

คือ การให้ผู ้เรียนมีประสบการณ์จากการลงมือปฏิบัติ

ด้วยตนเอง ในธรรมชาติหรือสภาพแวดล้อมโดยตรง  

ซึง่เป็นการพฒันาทกัษะทีส่�าคญัในเรือ่งการฝึก การตดัสนิใจ 

และการแก้ปัญหา 

การเรียนรู้เพื่อสิ่งแวดล้อม (Learning for the  

Environment) คอื การน�าสิง่เรยีนรูท้ัง้หมด สูค่วามตัง้ใจจรงิ 

ในการปฏิบัติที่ เป็นคุณต่อสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ 

ในวิถีชีวิตจริง (สุวารีย์ ศรีปูณะ, 2549)

ต�าบลเหล่ากอหก อ�าเภอนาแห้ว จังหวัดเลย  

เป็นต�าบลหนึง่ใน จ�านวน 5 ต�าบล และตัง้อยูใ่นพืน้ท่ีต้นน�า้ 

มีสภาพภูมิประเทศเป็นภูเขาสลับซับซ้อน และมีภูเขาสูง  

จากการศึกษาของส�านักงานทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิง่แวดล้อมจงัหวดัเลยและมหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค์ 

ตามโครงการส�ารวจรวบรวมข้อมูลความหลากหลายทาง 

ชีวภาพระดับท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2551 (กลุ่มป่าภูเมี่ยง- 

ภูทอง) พบว่าต�าบลเหล่ากอหกมีค่าดัชนีความหลากหลาย 

สูงสุด กว่าต�าบลอืน่ๆ ทีศึ่กษา (ส�านกังานทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อมจังหวัดเลย, 2552) ซ่ึงแสดงถึงความอุดม

สมบูรณ์ของพืชพันธุ์นานาชนิด รวมทั้งพืชอาหารที่คน 

ในชุมชนได้บริโภคตลอดมา แต่ในปัจจุบันชุมชนในต�าบล 
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เหล่ากอหก ถูกกระแสเศรษฐกิจแบบวัตถุนิยมเข้าครอบง�า 

ท�าให้วิถีชีวิตผู้คนเปลี่ยนไป จากวัฒนธรรมการเกษตร

แบบเพาะปลูกเพื่อยังชีพ พออยู่พอกิน มาท�าเกษตรเชิง

พาณิชย์เพื่อขายผลิตผล น�ารายได้มาแลกเปลี่ยนเป็นสินค้า 

เพื่อสนองความต้องการของชีวิต และจากการสัมภาษณ์

ปราชญ์ท้องถิน่ท�าให้ทราบว่า ปัจจบุนัพืชอาหารในหมูบ้่าน 

นาลึ่งและบ้านนาเชื่อม มีความหลากหลายน้อยลง สาเหตุ

มาจากการบุกรุกป่าธรรมชาติเพ่ือเพาะปลูกพืชเชิงเดี่ยว 

มากขึ้น มีการไถหน้าดินและใช้สารเคมีทางการเกษตร 

มากขึ้น นอกจากนี้ยังมีพืชอาหารที่ได้สูญพันธุ ์ไปจาก

ท้องถ่ินแล้ว เช่น แตงไทยพันธุ์พื้นเมือง แตงโมพื้นเมือง  

ข้าวไร่พนัธุห์อมเตีย้ ข้าวคอลาย แหล่งอาหารท้องถิน่ถกูกลนื 

ด้วยรถขายอาหารเคลื่อนที่ ผู้คนต่างดิ้นรนเพื่อจะเร่งรีบ

ไปท�างานในไร่นา เพื่อหารายได้ พื้นที่แหล่งอาหารถูกรุก 

ด้วยพืน้ทีเ่กษตรเชงิเดีย่ว ทัง้ข้าวโพด สับปะรด ปาล์มน�า้มนั  

และการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ทั้งรถไถ ปุ๋ยเคมี และเคมี

เกษตรต่าง ๆ  วิถีชีวิตของชาวบ้านใช้เวลาไปกับการหาเงิน

ในยุคศิวิไลซ์ อาชีพการท�าไร่ท�านาแบบเกษตรธรรมชาติ 

หาอยู่หากินแบบพอเพียง อาหารการกินตามป่าธรรมชาติ 

หัวไร่ ปลายนา ลดลงเรื่อยๆจาก 20 ปีที่ผ่านมา เมื่อวิถีชีวิต

เปล่ียนไป แหล่งอาหารของชุมชนจึงเป็นรถขายอาหาร

เคล่ือนที่ เนื่องจากสะดวก สบาย มีผักจากตลาด มาขาย 

ถึงบ้านตลอดปี นอกจากนี้เยาวชนในหมู่บ้านนาลึ่งและ

บ้านนาเชือ่มไม่สนใจทีจ่ะบรโิภคพืชผกัพ้ืนบ้านในท้องถิน่  

ซึ่งเป็นพืชผักที่ปลอดสารพิษ เด็กนักเรียนขาดความรู ้ 

ในการน�าพืชผักในท้องถิ่นมาบริโภค และขาดการสืบสาน

ภูมิปัญญาท้องถ่ินในด้านการอนุรักษ์พืชอาหาร จากกรณี

ปัญหาดงักล่าว ผูว้จิยัจงึต้องการทีจ่ะศกึษา วธิกีารถ่ายทอด

ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการอนุรักษ์ความหลากหลายพืช

อาหารด้วยกระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษา และด�าเนิน

การวิจัยในพื้นที่ต�าบลเหล่ากอหก อ�าเภอนาแห้ว จังหวัด

เลย จ�านวน 2 หมู่บ้าน คือบ้านนาลึ่งและบ้านาเชื่อม ทั้งนี้ 

เพราะหมูบ้่านทัง้ 2 เป็นชมุชนต้นน�า้ทีม่คีวามเสีย่งทีจ่ะเกดิ 

การสญูพนัธ์ุของพชือาหาร งานวจัิยครัง้นีจ้ะเป็นประโยชน์

ต่อชมุชนโดยใช้กระบวนการสิง่แวดล้อมศกึษาเพือ่ถ่ายทอด

ภูมิปัญญาท้องถิ่น ในการอนุรักษ์ความหลากหลายพืช

อาหาร ให้คงอยู่อย่างยั่งยืนต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพือ่ศกึษาสภาพและปัญหาความหลากหลายของ 

พืชอาหารในต�าบลเหล่ากอหก อ�าเภอนาแห้ว จังหวัดเลย

2. เพือ่ศกึษาภมูปัิญญาท้องถิน่ในการอนรุกัษ์ความ

หลากหลายของพืชอาหาร ในต�าบล เหล่ากอหก อ�าเภอ

นาแห้ว จังหวัดเลย

3. เพื่อสร้างและพัฒนาชุดการเรียนรู ้ส�าหรับ

ถ่ายทอดภมูปัิญญาท้องถิน่ในการอนรุกัษ์ความหลากหลาย 

ของพืชอาหาร ด้วยกระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษาที ่

เหมาะสมนักเรียนระดับประถมศึกษา

4. เพื่อประเมินความรู้ เจตคติ และพฤติกรรม 

ในการอนุรักษ์ความหลากหลายของพืชอาหาร จากการ

เรียนรู้ในชุดการเรียนรู้ เร่ืองการอนุรักษ์ความหลากหลาย 

ของพืชอาหาร
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กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

วิธีด�าเนินการวิจัย

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้มีทั้งหมด 2 กลุ่ม 

ได้แก่ ตวัแทนครัวเรือนในต�าบลเหล่ากอหก จ�านวน 220 คน  

ปราชญ์ท้องถ่ินในต�าบลเหล่ากอหก จ�านวน 60 คน รวม

ประชากรทั้งสิ้น 280 คน โดยแยกเป็นรายกลุ่มดังนี้

1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัยเพื่อศึกษาสภาพและ

ปัญหาความหลากหลายของพืชอาหาร ได้แก่ ตัวแทน 

ครัวเรือนในต�าบลเหล่ากอหก อ�าเภอนาแห้ว จังหวัดเลย 

จ�านวน 2 หมู่บ้าน ได้แก่บ้านนาลึ่ง 137 ครัวเรือน และ

บ้านนาเชื่อม 83 ครัวเรือน รวมจ�านวน 220 คน

2. ประชากรที่ใช้ในการวิจัยเพื่อศึกษาภูมิปัญญา

ท้องถิ่นในการอนุรักษ์พืชอาหาร ได้แก่ ปราชญ์ท้องถิ่น

ในต�าบลเหล่ากอหก อ�าเภอนาแห้ว จังหวัดเลย จ�านวน 2 

หมู่บ้าน ได้แก่บ้านนาลึ่ง 32 คน และบ้านนาเชื่อม 28 คน  

รวมจ�านวน 60 คน

กลุม่ตัวอย่างทีใ่ช้ในการวจัิยครัง้นีม้ทีัง้หมด 3 กลุม่ 

ได้แก่ ตวัแทนครวัเรอืนในต�าบลเหล่ากอหก จ�านวน 140 คน  

ปราชญ์ท้องถิ่นในต�าบลเหล่ากอหก จ�านวน 20 คน และ

นักเรียน จ�านวน 37 คน รวมกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 197 คน 

โดยแยกเป็นรายกลุ่มดังนี้ 

1. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้เพื่อศึกษา สภาพและปัญหา

ความหลากหลายของพืชอาหาร จากประชากรซึ่งเป็น 
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ตัวแทนครัวเรือน ได้กลุ ่มตัวอย่างโดยการเปิดตาราง

ส�าเรจ็รปูในการก�าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างของ Krejcie And  

Morgan (1970) จ�านวน 140 ครวัเรอืน เมือ่แบ่งตามสดัส่วน

ได้ตัวแทนครัวเรือนบ้านนาลึ่ง จ�านวน 87 ครัวเรือน และ 

บ้านนาเชื่อม จ�านวน 53 ครัวเรือน รวมจ�านวน 140 คน 

โดยใช้การสุ่มตัวอย่างแบบง่าย 

2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้เพื่อศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่น

ในการอนุรักษ์ความหลากหลายของพืชอาหาร ใช้กลุ่ม

ตัวอย่าง จากผู้รู้หรือปราชญ์ท้องถิ่นที่มีภูมิปัญญาเก่ียวกับ 

การอนรุกัษ์ความหลากหลายของพืชอาหาร จากประชากร 

60 คน ผูว้จิยัได้ใช้กลุม่ตวัอย่าง 20 คน โดยแบ่งเป็นหมูบ้่านละ  

10 คน ได้แก่บ้านนาลึ่ง 10 คน และบ้านนาเชื่อม 10 คน 

รวมจ�านวน 20 คน ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบ Snowball

3. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาผลการสร้างและ

พัฒนาชุดการเรียนรู้ส�าหรับถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น  

ในการอนุรักษ์ความหลากหลายของพืชอาหาร ด้วย

กระบวนการสิง่แวดล้อมศึกษา ใช้ประชากรทัง้หมดในการ

ศึกษา จ�านวน 42 คน แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ (1) กลุ่ม

ผู้ทรงคุณวุฒิ จ�านวน 5 คน ประกอบด้วย นักวิชาการที่มี 

ความเก่ียวข้องกับการอนรัุกษ์ความหลากหลายทางชวีภาพ 

จ�านวน 5 คน และ (2) กลุ่มนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 

4 - 6 โรงเรียนบ้านนาลึ่ง ต�าบลเหล่ากอหก อ�าเภอนาแห้ว  

จังหวัดเลย จ�านวน 37 คนสุ่มตัวอย่างโดยการเจาะจง

นักเรียนที่ร่วมกิจกรรมการพัฒนาเพื่อถ่ายทอดภูมิปัญญา

ท้องถ่ิน ในการอนุรักษ์ความหลากหลายของพืชอาหาร

4. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมินความรู้ เจตคติ  

และพฤติกรรมในการอนุรักษ์ความหลากหลายของ 

พชือาหาร จากการเรยีนรูใ้นชดุการเรยีนรู ้เรือ่งการอนรุกัษ์

ความหลากหลายของพืชอาหาร ได้แก่ นกัเรยีน ชัน้ประถม

ศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนบ้านนาลึ่ง ต�าบลเหล่ากอหก อ�าเภอ

นาแห้ว จงัหวดัเลย จ�านวน 37 คน โดยใช้ประชากรทัง้หมด 

ที่ร่วมกิจกรรมการพัฒนาเพื่อถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ในการอนุรักษ์ความหลากหลายของพืชอาหาร

เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 

1. เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาสภาพ และปัญหา

ความหลากหลายของพชือาหาร ได้แก่ แบบสมัภาษณ์แบบ 

มีโครงสร้าง มีค่า IOC เท่ากับ 0.92

2. เครื่องมือที่ใช้ศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นในการ 

อนุรักษ์ความหลากหลายของพืชอาหารได้แก่ แบบ

สัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง มีค่า IOC เท่ากับ 0.94

3. เครื่องมือที่ใช้ศึกษาการสร้างและพัฒนาการ

ถ่ายทอดภมูปัิญญาท้องถิน่ ในการอนรุกัษ์ความหลากหลาย 

ของพืชอาหารได้แก่ ชุดการเรียนรู้ เรื่อง การอนุรักษ์ความ

หลากหลายของพืชอาหารแบบประเมินความเหมาะสม

ของวิธีการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น ในการอนุรักษ  ์

ความหลากหลายของพืชอาหาร มีค่า IOC เท่ากับ 0.92

4. เคร่ืองมือที่ใช้ประเมินความรู้ เจตคติ และ

พฤติกรรมในการอนุรักษ์ความหลากหลายของพืชอาหาร 

ได้แก่ แบบทดสอบวัดความรู้ มีจ�านวน 30 ข้อ มีค่าความ

เชื่อมั่น 0.96 แบบวัดเจตคติมีจ�านวน 30 ข้อมีค่าความ 

เชื่อมั่น 0.86 แบบวัดพฤติกรรมมีจ�านวน 30 ข้อมีค่าความ

เชื่อมั่น 0.92 โดยได้ทดลองกับนักเรียน ชั้น ป.4-6 ของ

โรงเรียนบ้านเหล่ากอหก จ�านวน 30 คน ซึ่งมีลักษณะ 

ที่ใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่าง

การเก็บรวบรวมข้อมูล

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ท�าการเก็บรวบรวม

ข้อมูล ดังนี้

1. การศึกษาสภาพและปัญหาความหลากหลาย 

พืชอาหาร เครื่องมือที่ใช้เก็บข้อมูล ได้แก่ แบบสัมภาษณ์ 

แบบมโีครงสร้าง โดยผูว้จัิยน�าแบบสมัภาษณ์ไปเกบ็รวบรวม

ข้อมูลด้วยตนเอง

2. การศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นในการอนุรักษ์

ความหลากหลายพืชอาหาร เครือ่งมอืทีใ่ช้เกบ็ข้อมลู ได้แก่  

แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง โดยน�าแบบสัมภาษณ์ 

ไปเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง 

3. การศึกษาวิธีการสร้างและพัฒนาวิธีการ

ถ่ายทอดภมูปัิญญาท้องถิน่ ในการอนรุกัษ์ความหลากหลาย 

พืชอาหาร ด้วยกระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษา ผู้วิจัยน�าผล  

ขั้น 1 - 2 มาสร้างชุดการเรียนรู้และกิจกรรมการเรียนรู้ 

เคร่ืองมือที่ใช้เก็บข้อมูล ได้แก่ ชุดการเรียนรู้ แบบประเมิน

ความเหมาะสมของวธิกีาร ผูว้จิยัน�าเครือ่งมอืไปใช้กบักลุม่

ตัวอย่าง หลังจากการจัดกิจกรรมการถ่ายทอดภูมิปัญญา 

ท้องถิ่น ในการอนุรักษ์ความหลากหลายพืชอาหาร
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4. การประเมินความรู้เจตคติและวัดพฤติกรรม

ในการอนุรักษ์ความหลากหลายของพืชอาหาร เครื่องมือ

ทีใ่ช้เกบ็ข้อมลู ได้แก่ ชดุการเรียนรู ้แบบทดสอบวดัความรู้  

แบบวัดเจตคติและแบบวัดพฤติกรรม โดยมีนักเรียนร่วม

วางแผนกิจกรรม ร่วมท�ากิจกรรมและลงมือปฏิบัติตาม 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล

สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที นอกจากนี้ 

การวิ เคราะห์ข ้อมูลเชิงคุณภาพโดยการหาข ้อสรุป  

การตคีวาม และการตรวจสอบความถกูต้องตรงประเดน็ของ

ผลการวิจัยเป็นกระบวนการหาข้อสรุปและตีความหมาย 

ของผลโดยใช้เหตุผลตามหลักตรรกะด้วยการวิเคราะห์

เชิงเน้ือหา

ผลการวิจัย 

1. สภาพความหลากหลายของพชือาหาร ชนดิพชื

อาหารทีส่�ารวจพบมี 185 ชนดิ แบ่งประเภทตามลกัษณะพชื 

ได้ดังน้ี ไม้ยืนต้น คิดเป็นร้อยละ 29.73 ( 55 ชนิด) ไม้พุ่ม

คดิเป็นร้อยละ 10.27 (19 ชนดิ) พืชผกัตามหนองน�า้คดิเป็น

ร้อยละ 4.86 ( 9 ชนิด) แหล่งที่อยู่พืชอาหารที่ส�ารวจพบมี 

2 ประเภท แบ่งได้เป็น บนบก และในน�้า แยกประเภทได้ 

ดงันี ้แหล่งทีอ่ยู่บนบกพบพืชอาหาร รวม 176 ชนดิ แยกเป็น 

ในบรเิวณบ้าน พบไม้ล้มลกุและพืชหัวคดิเป็นร้อยละ 26.70  

(47 ชนดิ) แหล่งทีอ่ยูใ่นน�า้พบพชือาหาร รวม 9 ชนดิ แยกเป็น 

รมิห้วย พบพชืผกัคดิเป็นร้อยละ 66.67 (6 ชนดิ) การกระจาย 

ผลผลิตในรอบปี แบ่งเป็นฤดูร้อน พบไม้ยืนต้น คิดเป็น

ร้อยละ 62.50 (10 ชนิด) ฤดูฝนพบไม้เลื้อย/ไม้เถา คิดเป็น

ร้อยละ 22.81 (13 ชนิด) ฤดูหนาว พบไม้ยืนต้น คิดเป็น

ร้อยละ 37.50 (12 ชนิด) ตลอดฤดูกาล พบไม้ล้มลุกและ

พชืหวั คดิเป็นร้อยละ 42.50 (34 ชนดิ) ส่วนของพชืทีน่�ามา 

ใช้บริโภค พบพืชที่บริโภคยอด คิดเป็นร้อยละ 34.59 (64 

ชนิด) บริโภคใบอ่อน คิดเป็นร้อยละ 33.51 (62 ชนิด) 

บริโภคผลดิบ คิดเป็นร้อยละ 24.86 (46 ชนิด) วิธีการน�ามา 

บรโิภค พบว่าพชือาหาร ส่วนใหญ่จะน�ามารบัประทานเป็น

ผักสด/ผลไม้ มากถึง 116 ชนิด รองลงมาคือแกง 74 ชนิด  

ต้ม 63 ชนิด ลวกและนึ่ง 40 ชนิด ปิ้ง/ย่าง/คั่ว 36 ชนิด ผัด 

27 ชนิด ย�า 23 ชนิด แจ่ว/ป่น 19 ชนิด และลาบน้อยที่สุด  

จ�านวน 9 ชนิด

2. ปัญหาความหลากหลายของพืชอาหาร ปัญหา

ด้านปรมิาณ พบว่า พชือาหารในชมุชนมปีรมิาณลดลงและ

หายากขึ้นบางชนิดหายไปจากชุมชน พืชอาหารบางอย่าง 

ไม่สามารถเกบ็เมลด็พนัธุไ์ว้ได้ ต้องพึง่เมลด็พนัธุจ์ากตลาด  

รวมถึงพื้นที่การเกษตรส่วนใหญ่ได้ถูกน�าไปปลูกพืช

เชิงเดี่ยว ได้แก่ ข้าวโพด และสับปะรด ท�าให้พื้นที่ส�าหรับ

ปลูกพืชอาหารลดลง อีกทั้งพื้นที่ป่าไม้ซึ่งเป็นแหล่งพืช

อาหารธรรมชาติถูกบุกรุกท�าลายเพิ่มขึ้นเพื่อปรับเปลี่ยน

เป็นไร่ข้าวโพด ปัญหาด้านคุณภาพ พบว่าพืชอาหารไม่มี 

ความอุดมสมบูรณ์เหมือนในอดีต เนื่องจากปริมาณน�้าฝน 

น้อยลง อกีทัง้มกีารปนเป้ือนจากสารพษิก�าจดัศตัรพูชื ลงสู ่

แหล่งน�า้ หรอืในทุง่นาท�าให้พชือาหารบางอย่างโดยเฉพาะ

พืชน�้า ไม่สามารถน�ามาเป็นอาหารได้ เช่น เทา ผักบุ้ง  

ผักก้านจอง ผักแว่น สายบัว

2. ภมูปัิญญาท้องถิน่ในการอนรัุกษ์ความหลากหลาย 

ของพืชอาหาร ในต�าบลนาแห้ว อ�าเภอนาแห้ว จังหวัดเลย  

พบว่า ภมูปัิญญาการเกบ็เกีย่วผลผลติจากแหล่งทีพ่บ ได้แก่ 

ภมูปัิญญาการเกบ็เกีย่วผลผลติโดยการใช้มอืและใช้อปุกรณ์ 

เช่น มีด จอบ เสียม พะอง (บันไดท�าจากไม้ไผ่) ภูมิปัญญา

การเก็บรักษาและถนอมพืชอาหาร ได้แก่ การเก็บเมล็ด 

พนัธุพ์ชืในน�า้เต้า การเกบ็เมลด็พชืโดยแขวนไว้เหนอืเตาไฟ 

การเกบ็แง่งขงิไว้ใต้กอกล้วย การท�าน�า้ผกักะทอน การดอง

ผักชนิดต่าง ๆ ภูมิปัญญาการปลูกและขยายพันธุ์ ได้แก่  

การปลกูพชือาหารแบบวนเกษตร การปลกูพชือาหารผสม

ในแปลงพชืเศรษฐกจิ การปลกูพชือาหารตามหวัไร่ปลายนา 

ภูมิปัญญาการอนุรักษ์แหล่งที่อยู ่ของพืชอาหาร ได้แก่  

การท�ารั้วด้วยต้นหมากเยา (สบู ่ด�า) การปลูกพืชแบบ 

ขั้นบันได การปลูกตะไคร้ หญ้าแฝกเพื่อป้องกันหน้าดิน

3. การสร้างและพัฒนาชุดการเรียนรู ้ส�าหรับ

ถ่ายทอดภมูปัิญญาท้องถิน่ในการอนรุกัษ์ความหลากหลาย 

ของพืชอาหาร ผลการสร้างและพัฒนาชุดการเรียนรู ้

เร่ือง การอนุรักษ์ความหลากหลายของพืชอาหาร ที่มี

ประสิทธิภาพไม่ต�่ากว่าเกณฑ์ 80/80 พบว่า ประสิทธิภาพ

ของชุดการเรียนรู้เรื่องการอนุรักษ์ความหลากหลายของ

พืชอาหารส�าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 ถึงชั้น
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ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านนาผึ้ง อ�าเภอนาแห้ว  

จังหวดัเลย จากการทดสอบระหว่างปฏบิตักิจิกรรม ชดุที ่1 

ถึงชุดที่ 4 ได้คะแนนเฉลี่ย 32.73 คะแนน จากคะแนนเต็ม  

40 คะแนน คะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 81.83 ดังนั้น E1 =  

81.83 และคะแนนจากการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

หลังเรียน ได้คะแนนเฉลี่ย 25.40 คะแนน จากคะแนนเต็ม 

30 คะแนน คะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 84.66 ดังนั้น E2 =  

84.66 นัน่คอื ชดุการเรยีนรูเ้รือ่งการอนรุกัษ์ความหลากหลาย 

ของพืชอาหาร ส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึง

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6โรงเรียนบ้านนาลึ่ง อ�าเภอนาแห้ว 

จงัหวดัเลย มปีระสิทธภิาพ 81.83/84.66 สูงกว่าเกณฑ์ 80/80

4. ผลการประเมินความรู้ เจตคติและพฤติกรรม

การอนุรักษ์ความหลากหลายของพืชอาหาร โดยใช้ชุดการ

เรียนรู้เรื่อง การอนุรักษ์ความหลากหลายของพืชอาหาร

พบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนด้านความรู้ของนักเรียน

จากการเรียนโดยใช้ชุดการเรียนรู้เร่ืองการอนุรักษ์ความ

หลากหลายของพืชอาหาร หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  

ค่าเฉล่ียก่อนเรียน ( ) = 15. 05 ค่าเฉลี่ยหลังเรียน ( ) = 

25.84 มีค่า t = 13.93 เจตคตขิองนกัเรียนจากการเรียนโดยใช้ 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องการอนุรักษ์ความหลากหลาย

ของพชือาหาร หลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ค่าเฉล่ียก่อนเรยีน  

( ) = 62.84 ค่าเฉลีย่หลงัเรียน ( ) = 73.92 ซ่ึงมค่ีา t = 37.75  

ผลคะแนนพฤติกรรมของนักเรียนจากการเรียนโดยใช้ชุด

กิจกรรมการเรียนรู้เรื่องการอนุรักษ์ความหลากหลายของ

พืชอาหาร หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ค่าเฉลี่ยก่อนเรียน  

( ) = 64.16 ค่าเฉลี่ยหลังเรียน ( ) = 74.86 โดยมีค่า t = 

26.72

การอภิปรายผล 

จากผลการวิจัยเร่ือง การถ่ายทอดภูมิปัญญา 

ท้องถิ่นในการอนุรักษ์ความหลากหลายของพืชอาหาร 

ด้วยกระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษา โดยท�าการศึกษา 

ในพื้นที่ต�าบลเหล่ากอหก อ�าเภอนาแห้ว จังหวัดเลย ผู้วิจัย

น�าประเด็นส�าคัญมาอภิปรายผลได้ดังนี้

1. สภาพความหลากหลายของพชือาหาร พชือาหาร 

ที่พบส่วนมากเป็นไม้ยืนต้น ซ่ึงเป็นพืชที่ขึ้นเองตาม

ธรรมชาติหรือเป็นพืชที่ปลูกได้โดยง่าย พืชยืนต้นมีความ

แข็งแรง ทนทาน เก็บเกี่ยวผลผลิตได้นานปี การเก็บเกี่ยว

ผลผลติกจ็ะเกบ็ตามฤดกูาล ท�าให้ได้ รบัประทานพชือาหาร 

ที่สดและมีคุณค่า การเลือกเก็บกินพืชอาหารตามฤดูกาล

ท�าให้สุขภาพด ีอกีทัง้มกีารน�าพชือาหารมาบรโิภคเป็นผกัสด 

และผลไม้มากเพราะในวถิชีวีติของชาวบ้านนัน้ มช่ีวงเวลา 

ที่อยู่ในไร่นามากกว่าที่จะอยู่ในบ้าน การท�างานในไร่นา

ย่อมไม่สะดวกในการน�าพืชมาประกอบอาหาร ดังนั้น

การรับประทานแบบผักสดย่อมเหมาะสมกว่า สอดคล้อง

กับ Zhuo และคณะ (2013) ได้ศึกษา อาหารจากป่า  

ความหลากหลายพืชอาหาร ของชาวทิเบต ใน Shangri-la 

ยูนนาน ประเทศจีน วัตถุประสงค์เพื่อส�ารวจพืชอาหารป่า 

และภูมิปัญญาด้านพืชอาหารป่าของท้องถิ่น ผลการศึกษา 

จาก 168 ตัวอย่างทีไ่ด้บนัทกึและรวบรวมไว้ พบพชือาหารป่า  

116 ชนิด จาก 62 วงศ์ โดยส่วนมากเป็นผัก (80 ชนิด) หรือ

ผลไม้ (78 ชนิด) พืชอาหารเหล่านี้เป็นแหล่งทรัพยากร

ของท้องถิ่น โดยเฉพาะในชนบทที่ห่างไกล มีแร่ธาตุและ

วติามินทีจ่�าเป็น อีกทัง้ยงัสอดคลอ้งกบังาน วจิยัของ Boesi  

(2014) ซึ่งได้ศึกษา ภูมิปัญญาการใช้ประโยชน์จากพืช

อาหารป่าของชมุชนชาวทเิบต ผลการศกึษาพชือาหารทีไ่ด้ 

จากป่ารวมทัง้หมด 75 ตัวอย่าง จาก 36 สกลุ 60 ชนดิ โดยใช้ 

เป็นผัก 44 ชนิด เป็นเคร่ืองเทศ 10 ชนิด เป็นผลไม้ 15 ชนิด  

ม ี3 ชนดิใช้ท�าโยเกร์ิตและเบยีร์ 5 ชนดิใช้เป็นส่วนประกอบ 

ในการท�าอาหารพื้นเมืองประเภทแป้ง (tsampa) 4 ชนิด

ใช้ท�าน�้าชาและ3 ชนิดใช้ท�าเป็นเครื่องดื่ม นอกจากนั้นยัง

สอดคล้องกบัองัคณา อนิตา (2551) ทีไ่ด้ศกึษาพฤกษศาสตร์ 

พื้นบ้านและความหลากหลายของพืชเกษตรของชุมชน 

ไทลื้อและอาข่าในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยและ

เขตปกครองตนเองสบิสองปันนา ประเทศจนี ผลการศกึษา 

พบพืชที่ใช้ประโยชน์จาก 16 หมู่บ้าน ทั้งหมด 547 ชนิด 

จัดอยู่ใน 336 สกุล และ 118 วงศ์ แบ่งตามการใช้ประโยชน ์

ได้เป็น พชืทีใ่ช้เป็นอาหาร 325 ชนดิ พชืทีใ่ช้เป็นยารกัษาโรค  

229 ชนดิ พชืทีใ่ช้เป็นวสัด ุ59 ชนดิ พชืทีใ่ช้เลีย้งสตัว์ 17 ชนดิ  

พชืทีใ่ช้ทางสงัคม 13 ชนดิ และพชืทีใ่ช้เป็นเช้ือเพลงิ 7 ชนดิ  

ส�าหรับแหล่งที่อยู่ของพืชอาหารก็มีทั้งบนบกและในน�้า 

เช่นบริเวณบ้าน สวนในบ้าน ไร่-นา

ปัญหาด้านความหลากหลายของพชือาหาร ปัญหา

ด้านปรมิาณ พบว่า พชือาหารในชมุชนมปีรมิาณลดลงและ 

หายากขึ้น พืชอาหารบางอย่างไม่สามารถเก็บเมล็ดพันธุ์
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ไว้ได้ ต้องพึ่งเมล็ดพันธุ์จากตลาด รวมถึงพื้นที่การเกษตร

ส่วนใหญ่ได้ถูกน�าไปปลูกพืชเชิงเดี่ยว ท�าให้พื้นที่ส�าหรับ 

ปลูกพืชอาหารลดลง อีกทั้งพ้ืนที่ป่าไม้ซ่ึงเป็นแหล่งพืช

อาหารธรรมชาติถูกบุกรุกท�าลายเพิ่มขึ้น เพื่อเปลี่ยนเป็น

ไร่ข้าวโพดรวมทั้งการปนเปื้อนของสารพิษลงสู่แหล่งน�้า 

ท�าให้พืชน�้าบางชนิดไม่สามารถรับประทานได้ เช่น เทา  

ผกับุง้ ก้านจอง ผักแว่น ทางเลือกหนึง่ในการแสวงหาอาหาร

คอืการพึง่พารถขายกับข้าวและตลาด สอดคล้องกบังานวจิยั

ของ ยทุธนา วงศ์โสภา (2553) ทีไ่ด้ท�าวจิยัเรือ่ง อาหารในภา  

(ส�ารับข้าว) ความหลากหลายสู่การฟื้นฟูอาหารท้องถิ่น 

ผลการวิจัยพบว่า แหล่งที่มาของอาหารในชุมชนในระยะ 

3 เดือน สรุปได้ดังนี้ แหล่งอาหารที่ชุมชนพึ่งพิงมากที่สุด 

คือ ตลาด/รถขายกับข้าวเคลื่อนที่ คิดเป็นร้อยละ 42 ของ

อาหารทั้งหมด คิดเป็นมูลค่า 50,163 บาท แหล่งที่มาของ

อาหารในภาที่ชุมชนพึ่งพิงเป็นอันดับ 2 คือ แปลงเกษตร

ยัง่ยนื โดยอาศยัแนวคดิทีว่่า “ปลูกทกุอย่างทีกิ่น กนิทกุอย่าง 

ทีป่ลูก” ตามหลกัเศรษฐกจิพอเพียง แหล่งอาหารจากแปลง

เกษตรยั่งยืน คิดเป็นร้อยละ 29 ของอาหารทั้งหมด คิด

เป็นมูลค่า 33,776 บาท ส่วนแหล่งอาหารที่ชุมชนพึ่งพิง 

เป็นอนัดบั 3 คือ ธรรมชาตแิละล�าน�า้คู ่อาหารได้จากล�าน�า้คู ่

มีประมาณร้อยละ 15 คิดเป็นมูลค่า 17,300 บาท และการ

แบ่งปันกันในชุมชนพบว่ามีสัดส่วนที่น้อยที่สุดคิดเป็น 

ร้อยละ 14 คิดเป็นมูลค่า 16,812 บาท เมื่อรวมมูลค่าอาหาร

ในภา (ส�ารบัข้าว) ทัง้ 3 เดอืนพบว่า มมีลูค่ารวมกนัทัง้หมด 

118,501 บาท และสอดคล้องกับ Zhuo และคณะ (2013) 

ได้ศึกษา อาหารจากป่า ความหลากหลายในพืชอาหาร  

ของชาวทิเบต ยูนนาน ประเทศจีน ผลการศึกษา พบว่าพืช

อาหารป่าและภูมิปัญญาด้านพืชอาหารป่าก�าลังจะสูญหาย 

โดยเฉพาะในพื้นที่ที่การคมนาคมสะดวกและพื้นที่ที่เป็น

แหล่งท่องเทีย่ว ส�าหรับปัญหาด้านคณุภาพพบว่าพชือาหาร

ไม่มีความปลอดภยัเหมอืนในอดตี เพราะการเกษตรสมยัใหม่ 

ท�าให้เกิดการปนเปื้อนของสารเคมีสู่แหล่งพืชอาหาร 

2. ภูมิปัญญาท้องถ่ินในการอนุรักษ์ความหลาก

หลายของพืชอาหาร

การที่ต้องด�ารงชีวิตอยู่ในธรรมชาติ ประชาชน

ยังคงมีการใช้ภูมิปัญญาท้องถ่ินน�ามาประยุกต์ใช้กับ 

การอนุรักษ์ความหลากหลายของพืชอาหาร ภูมิปัญญา 

มกัเป็นสิง่ทีส่อดคล้อง กลมกลืนพ่ึงพิงกับธรรมชาต ิวถิชีวีติ 

ของชมุชน เป็นความรูท้ีเ่กีย่วข้อง เชือ่มโยงกบัทกุสรรพสิง่  

มองสรรพสิ่งเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กันเป็นองค์รวม การแก้

ปัญหาโดยใช้ภมูปัิญญาในท้องถิน่มกัจะน�าเอาสิง่ทีส่ามารถ

หาได้ในชมุชนมาเป็นเครือ่งมอืในการแก้ปัญหา สอดคล้อง

กับอังคณา อินตา (2551) ที่ได้ศึกษาพฤกษศาสตร์พ้ืนบ้าน 

และความหลากหลายของพืชเกษตรของชุมชนไทลื้อ

และอาข่าในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยและเขต

ปกครองตนเองสิบสองปันนา ประเทศจีน ผลการศึกษา

พบว่า ชาวไทลื้อในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย  

และสิบสองปันนา ประเทศจีน นิยมท�าการเกษตรแบบ 

ปลูกพืชหมุนเวียน ชาวอาข่าในภาคเหนือตอนบนของ

ประเทศไทย ท�าการเกษตรแบบ ปลูกพืชเกษตรในสวน 

ไม้ยืนต้น และชาวอาข่าในสิบสองปันนา ท�าการเกษตร

แบบ ปลกูพชืหมนุเวยีน และการปลกูพชืร่วมหรอืพชืแซม 

เช่นเดียวกับ เสถียร นันทะ (2554) ที่วิจัยเรื่อง การอนุรักษ์

พนัธ์ุข้าวพืน้เมอืงของชุมชนและการวเิคราะห์สายพนัธุข้์าว 

พื้นเมืองในภาคตะวันออก เฉียงเหนือประเทศไทย ผลการ

วิจัยพบว่า ชาวนามีองค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดการและ 

การอนุรักษ์ข ้าวพื้นเมืองในระบบไร่นาและน�าไปสู  ่

การปลกูข้าวทีห่ลากหลายพนัธุ ์มกีารใช้ประโยชน์จากข้าว

พื้นเมืองในด้านต่าง ๆ  ได้แก่ การใช้บริโภค ปรุงแต่งอาหาร 

ถนอมอาหาร สมุนไพร แลกเปลี่ยน เลี้ยงสัตว์ ท�าขนม 

ประกอบพิธีกรรม ท�าเหล้า ขายเป็นรายได้ของครัวเรือน 

3. ผลการสร้างและพัฒนาชุดการเรียนรู ้เรื่อง 

การอนุรักษ์ความหลากหลายของพืชอาหาร ที่สร้างขึ้น 

มปีระสทิธภิาพตามเกณฑ์ 81.83/84.66 ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะว่า  

ในการสร้างชุดการเรียนรู้ได้จัดท�าอย่างมีระบบข้ันตอน 

ศกึษาทฤษฎแีละการสร้างชดุการเรยีนรู ้และได้รบัค�าแนะน�า 

จากผูเ้ชีย่วชาญ พบว่าชดุการเรยีนรูค้วรประกอบด้วย คูม่อืครู  

คูม่อืผูเ้รยีน ค�าน�า วตัถปุระสงค์ ค�าช้ีแจงการใช้ชุดการเรยีนรู้  

บทบาทของผู้เรียน ใบความรู้ ใบงาน แนวการตอบใบงาน  

และแบบทดสอบ ซึง่สอดคล้องกบังานวจิยัของรตันาภรณ์  

เข็มนาจิตร์ (2550) ท�าการศึกษาค้นคว้าการพัฒนาชุด

กิจกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติส�าหรับ

นกัเรยีน ช้ันประถมศกึษาปีที ่5 โรงเรยีนบ้านม่วงชุม อ�าเภอ

ศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์จ�านวน 16 คน ผลการศึกษา 

ค้นคว้าพบว่า ชุดกิจกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทาง

ธรรมชาติมีประสิทธิภาพ 83.75/88.10
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การถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นในการอนุรักษ์ 

ความหลากหลายของพืชอาหารด ้วยกระบวนการ 

สิ่งแวดล ้อม ศึกษา นั้นเป ็นเพียงรูปแบบหนึ่งของ 

การถ่ายทอด ซึง่มีขัน้ตอน มกีระบวนการ มแีผนการเรยีนรู้  

มกีจิกรรมการเรยีนรู ้และมกีารประเมนิผล เป็นกระบวนการ 

สิ่งแวดล้อมศึกษาที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์ความหลากหลาย

ของพืชอาหาร สอดคล้องกับ Smithและคณะ (2009)  

ได้ศกึษา การเพาะปลกูและผลทีไ่ด้จากการท�าแปลงปลกูผกั

ด้วยแนวคิดสิง่แวดล้อมศึกษาซ่ึงมคีวามเชือ่ว่ากจิกรรมการ 

รับประทานอาหารคอืกจิกรรมหนึง่ของสิง่แวดล้อม เป็นการ 

ท�ากิจกรรมสิ่งแวดล้อมศึกษาระหว่างนักเรียนระดับ

ประถมศึกษากับชุมชน เพ่ือเพ่ิมปริมาณอาหารในแปลง

เกษตรอินทรีย์ เป้าหมายคือน�าแนวคิดนิเวศสู่หลักสูตร 

การศึกษาที่มีจิตส�านึกและใส่ใจในส่ิงแวดล้อม ทั้งด้าน

เจตคติและพฤติกรรม ผลการศึกษาพบว่า นักเรียนเกิดการ

เรยีนรูใ้นการเตรยีมอาหารจากพืชทีป่ลกูเอง ตัง้แต่การปลกู 

จนกระทั่งเก็บผลผลิต นักเรียนมีความสุขในการเตรียม

อาหาร ครูมีทัศนคติระดับดีในกิจกรรมที่จัดข้ึน มีความ

กระตือรือร้นในการแลกปลี่ยนเรียนรู้ และสามารถน�า

ประสบการณ์ ความคดิใหม่ ๆ  กลบัไปจดัการเรยีนการสอนได้  

อกีทัง้ยงัสอดคล้องกบั Rodriguez (2009) ได้ศกึษา การพฒันา 

ทักษะความรู้ด้านพฤกษศาสตร์พื้นบ้าน ในเด็กชนเผ่า  

Tsimane ใน Amazon โบลเิวยี ผลการวจิยัพบว่า ความสมัพนัธ์ 

ด้านสังคมเป็นพื้นฐานในการเพิ่มความเชี่ยวชาญของ 

พวกเขา ข้อมูลเชงิปรมิาณแสดงให้เหน็ว่า แม่คอืตวัแทนของ

ครอบครัว ที่มีส่วนส�าคัญให้เกิดการพัฒนาทักษะความรู ้

ด้านพฤกษศาสตร์พ้ืนบ้าน โดยไม่ค�านึงถึงเพศของเด็ก 

นอกจากน้ียังพบว่าครอบครัวและอายุของเด็กคือปัจจัย 

ที่ส�าคัญในการเรียนรู้ด้านพฤกษศาสตร์พื้นบ้าน 

4. ผลการประเมินความรู้ เจตคติ และพฤติกรรม

การอนุรักษ์ความหลากหลายของพืชอาหาร โดยใช้ชุด 

การเรยีนรูเ้รือ่ง การอนรัุกษ์ความหลากหลายของพืชอาหาร 

ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน พบว่า นักเรียน 

ทีเ่รยีนด้วยชดุการเรยีนรู้เร่ือง การอนรัุกษ์ความหลากหลาย

ของพืชอาหาร มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นอย่างมีนัย

ส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เนื่องจากการเรียนรู้โดยใช้ชุด 

การเรยีนรูท้ีเ่กีย่วข้องกบัพชือาหาร เป็นสิง่แวดล้อมใกล้ตัว  

บรเิวณโรงเรยีนและชุมชน ได้เน้นการจัดการเรยีนการสอน 

ตามวิธีการทางวิทยาศาสตร์และทักษะกระบวนการ 

ส่ิงแวดล้อมศึกษา ให้นักเรียนทุกคนสามารถเข้าร่วม

กิจกรรมได้ มีรูปแบบกิจกรรมที่หลากหลาย สอดคล้องกับ 

งานวจัิยของ พนูศิริ ศรีโพธ์ิเผอืก (2551) ทีท่�าการศึกษาค้นคว้า 

การพฒันาชุดการสอน เรือ่งการอนรุกัษ์สิง่แวดล้อม ส�าหรบั

นกัเรยีน ช้ันมธัยมศกึษาปีที ่2 โรงเรยีนบ้านล�าตะคร้อ ต�าบล

กันจุ อ�าเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ ผลการศึกษา 

ปรากฏว่า ชดุการสอนเรือ่งการอนรุกัษ์สิง่แวดล้อม นกัเรยีน

มผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนหลงัเรยีนสงูกว่าก่อนเรยีน อย่าง

มนียัส�าคญัทางสถติิทีร่ะดบั 0.05 และสอดคล้องกบังานวจิยั 

ของจีราภรณ์ เจริญวงค์ (2550) ที่ท�าการวิจัยการพัฒนาชุด

กจิกรรม เรือ่งทรพัยากรน�า้ ส�าหรบันกัเรยีนช้ันประถมศกึษา 

ปีที่ 6 โรงเรียนบ้านวังพิกุล อ�าเภอบึงสามพัน จังหวัด

เพชรบรูณ์จ�านวน 30 คน ผลการศกึษาค้นคว้าพบว่า หลงัจาก 

เรียนด้วยชุดกิจกรรมเรื่องทรัพยากรน�้า มีผลสัมฤทธิ์ทาง 

การเรียนเพิ่มขึ้นจากก่อนเรียนอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ

ที่ระดับ 0.05 

ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป

1. ควรวิจัยรูปแบบการพัฒนากลุ่มเครือข่าย ที่มี 

การอนรัุกษ์ความหลากหลายของพชือาหาร ทีม่ปีระสิทธิภาพ 

ในระดับชุมชน

2. ควรมีการวิจัยเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทาง 

การเรยีน เจตคติ และพฤติกรรม ของผูเ้รยีน ทีจ่ดัการเรยีนรู้ 

ด้วยชุดการเรียนรู ้ กับการจัดการเรียนรู ้ด้วยวิธีอื่น ๆ  

เช่น การจัดการเรยีนรูโ้ดยใช้บทเรยีนคอมพวิเตอร์ช่วยสอน 

(CAI) การจัดการเรียนรู้แบบ E-Learning

3. ควรวจัิยคณุลกัษณะ คณุค่าทางโภชนาการในพชื 

อาหารพื้นเมืองของจังหวัดเลยให้มากขึ้น เพื่อประโยชน์ 

ในด้านการส่งเสริมให้เป็นพืชอาหาร และพืชเศรษฐกิจ

ต่อไป 
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รูปแบบการเสริมพลังอ�านาจสตรีเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

Model of Women Empowerment for Environmental Conservation

Sasithorn Deerada, Nongnapas Thiengkamol and Tanarat Koowaranyoo Tiengkamol

Abstract

The objective was to develop a model of women empowerment and psychological state affecting environmental 

conservation behavior through inspiration of public mind. The populations were 19,844 women committees of  

Maha Sarakham Province. The Multi-stage random sampling technique was employed to collect the sample of 400 

women committees from different district and sub-district of Maha Sarakham Province. Questionnaire was used 

for data collection. Structural Equation model (SEM) was used for model verification. Results revealed that when 

considering on structural model of confirmatory factors of Women Empowerment (WE) and Psychological State (PS) 

were able to explain the variation of endogenous factors of Inspiration of Public Mind (IPM) to cause Environmental  

Conservation Behaviors (ECB) at 85.00 percent. Moreover, confirmatory factors of WE was able to explain the 

variation of IPM at 75.00 percent.

Keywords: model, women empowerment, environmental education, public mind, environmental conservation behaviors

บทคัดย่อ

วตัถุประสงค์การวจิยัเพ่ือพัฒนารปูแบบของการเสรมิพลงัอ�านาจสตรแีละจติตามสถานการณ์ทีม่ผีลต่อพฤตกิรรม

การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมผ่านแรงบันดาลใจการมีจิตสาธารณะ ประชากรเป็นคณะกรรมการสตรีของจังหวัดมหาสารคาม 

จ�านวน 19,844 คน ใช้เทคนิคการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน เพื่อเก็บตัวอย่าง จ�านวน 400 คน ใช้แบบสอบถามเป็น

เครือ่งมอืในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตวัอย่างในต�าบลต่าง ๆ  โดยใช้รปูแบบสมการเชงิโครงสร้างในการพสิจูน์รปูแบบ  

ผลการวิจัยพบว่าเมื่อพิจารณารูปแบบโครงสร้างของปัจจัยองค์ประกอบเชิงยืนยันของการเสริมพลังอ�านาจสตรี (WE) 

และจิตตามสถานการณ์ (PS) สามารถอธิบายความแปรปรวนของตัวแปรแฝงภายในแรงบันดาลใจการมีจิตสาธารณะ 

(IPM) ที่มีผลต่อพฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมได้ร้อยละ 85.00 และปัจจัยองค์ประกอบเชิงยืนยันของการเสริมพลัง

อ�านาจสตรี (WE) และจิตตามสถานการณ์ (PS) สามารถอธิบายความแปรปรวนตัวแปรแฝงภายในแรงบันดาลใจการมี

จิตสาธารณะ (IPM) ได้ร้อยละ 75.00

ค�าส�าคัญ: รูปแบบ, การเสริมพลังอ�านาจสตรี, สิ่งแวดล้อมศึกษา, จิตสาธารณะ, พฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
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Introduction

Empowerment could be defined as an incremental 

of spiritual, political, social, educational, gender, or 

economic strength of individuals and communities.  

Usually, empowerment in terms of methodological and 

process is frequently related to feminist concept. While, 

empowerment in sociological aspect usually applies in the 

groups of people who were discriminated from the social  

either by gender, race, ethnicity, religion, or disability. 

Empowerment also defined as a process to enhance these 

fundamental opportunities for those marginalized people. 

However, it also helps the non-marginalized others 

accessibility to these opportunities. Empowerment is also  

covered the encouragement and skill development for 

improving self-capacity with a focus on eradicating world 

inequality. Based on patriarchy society in Thailand, women 

are considered as a marginalized people, especially, the 

poor and uneducated women. However, it is not true  

for all women in the country because presently various 

women are business women and academic women. 

Women empowerment has been recognized as critical 

section in diverse facets including social, economic 

and environmental dimensions. Empowering women in 

developing countries is a significant factor to decrease  

global poverty. Additionally, they are an essential 

change agents because they take multiple roles as a 

wife, a mother and a housekeeper, they take care of the 

family in terms of food preparation, housekeeping, vis  

a vis related to environmental conservation in aspects of 

consumption behavior (optimum resources utilization), 

waste management behavior (reduce / reuse / recycle), 

and energy conservation behavior and so on (World 

Survey on the Role of Women in Development, 2009; 

Stein, 2009; Thiengkamol, 2011e; UNICEF, 2007).  

The nation economy is affected by eliminating women 

from a nation’s work force while counting workforce 

based solely on men (Argawal, 2010). Female participation  

in counsels, groups, and businesses are seen to extend 

women competency and reduction of inequality 

(Radovic-Markovic, 2012). There is a research evidence 

that empowered women have a tremendous effect on 

economic condition, a study revealed that fortune 500  

companies pointed out that those with more women board 

directors had essentially higher financial returns. There 

are 53 percent higher returns on equity, 24 percent higher 

returns on sales and 67 percent higher returns on invested 

capital. This study illustrates that the women board of 

directors can increase the overall economic benefits of 

a company. If this concept is implemented on a global  

scale, women workforce in the formal workplaces (like a 

fortune 500 companies) can improve the economic output 

of a nation and global. Women, therefore can bolster 

business growth and economic prosperity, if they gone 

through appropriate changing process so they are enabling 

and equipped with proper knowledge and skills in their  

careers (OECD, 2008; United Nations Research Institute 

for Social Development, 2010; Thiengkamol, 2012h).

Psychologists are long searching and studying to 

understand human behavior, they tried several research  

methods and processes to understand and develop a large 

number of theories and models. Their main focus is to 

explaining how individual perceived and evaluated the 

external stimulants before making a decision then to  

express his behavior. The study on human perception and 

evaluation on stimulants and intervention factors from 

different stimulants must take place before the behavior 

expression afterward (Donkonchum, 2012; Thiengkamol, 

2012d; Kamin, 2014; Dejkunchorn, 2014). Conversely,  

in studying of human geography, it discovered that 

both physical and biological are significant stimulants  

to make people express their behavior in diverse 

approaches including place of present, surrounding 

people, and their past experience. Since human and 

environment are extremely and strongly related to each  
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other, while environment plays as a stimulant that urge 

human to perform different and numerous activities. 

While these activity expressions are in turn causes 

change in the environment vice versa (Donkonchum,  

2012; Thiengkamol, 2012d; Kamin, 2014; Dejkunchorn, 

2014).

Inspiration of public mind for environmental 

conservation was proposed by Thiengkamol [3], she  

and her colleagues had examined about the imperative 

approach to creating the inspiration of public mind or 

public consciousness of environmental conservation 

because numerous people do not realize the environmental 

problems occurring on daily living activities. In  

everyday living, they face with other different situations, 

particularly, learning, working and other hurry events. 

They will not recognize its importance until it comes near 

to their backyards and affects their quality of life until 

the problems or diverse pollutions is directly contact with  

them or people around them. This harmful condition will 

make them to pay attention to the environmental problems 

(Donkonchum, 2012; Thiengkamol, 2012d; Kamin, 2014; 

Dejkunchorn, 2014; Srikaewtoom, 2014; Srichaimool, 

2014). Further studies revealed that inspiration is entirely 

different from motivation because one who do, act or  

practice driven by internal stimuli with desire to do for 

public, especially, for environmental conservation and it 

may be happened from the intuition of good role model 

of person, event, environment and various media that 

inspire him/her to do for other without the requisite of 

rewards, money, honor or admiration, but only because  

one feel pleased to carry out good things for others 

(Thiengkamol, 2011e; Donkonchum, 2012; Thiengkamol,  

2012d). It was rarely operated on environmental 

conservation behavior being affected by women 

empowerment and inspiration of public mind. Women  

empowerment are predicted and composed by know and 

understand herself, team building and team working, 

opportunity received, leadership building, participate in 

decision making and inspiration building (World Survey 

on the Role of Women in Development, 2009; Stein, 2009; 

Thiengkamol, 2011e; UNICEF, 2007; Argawal, 2010;  

Radovic-Markovic, 2012). Moreover, another exogenous 

variable of psychological state is also play an important 

factor that correlate to people behavior.

Objective

The objective of research was to develop a model 

of Women Empowerment (WE) and Psychological State  

(PS) affecting Environmental Conservation Behavior 

(ECB) through Inspiration of Public Mind (IPM).

Conceptual Framework

Methodology

The research design was implemented steps by  

step as the followings: 

1. The populations were 19,844 women 

empowerment committees of Maha Sarakham Province.  

The Multi-stage simple random sampling technique 

was employed to collect the sample of 400 women  

empowerment committees from different district and sub-

district of Maha Sarakham Province. Questionnaire was 
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used as a tool for data collection. Structural Equation model 

(SEM) was used for model verification. The objective 

was to develop a causal relationship model of women  

empowerment affecting environmental conservation 

behavior through inspiration of public mind.

2. The research instrument used in this study 

is questionnaire. The questionnaire composed of 160  

questions applying Likert’s 5 rating scales. Structural 

Equation Model (SEM) was used for model verification 

by LISREL programming. The content and structural 

validity were determined by Item Objective Congruent 

(IOC) with 5 experts from the following field of expertise  

environmental education, psychology, social science and 

social research methodology. The reliability test was done 

by collecting the sample group of 50 women empowerment 

committees of Kalasin Province.. The questionnaire  

reliability was determined by Cronbach’s Alpha. The 

reliability of women empowerment, psychological state, 

inspiration of public mind, environmental conservation 

behavior and the whole questionnaire were 0.919, 0.792, 

0.938, 0.934 and 0.967 respectively (World Survey on 

the Role of Women in Development, 2009; Stein, 2009;  

Thiengkamol, 2011e; Argawal, 2010; Thiengkamol, 

2012d; Kamin, 2014; Dejkunchorn, 2014). 

3. The inferential statistics used in this study was 

Structural Equation Model (SEM) analyzing by LISREL  

version 8.30,the model verification will be determined 

the by Chi-Square va, MSEA (Root Mean Square Error 

Approximation) value and RMR (Root Mean Square 

Residual), including index level of model congruent 

value, GFI (Goodness of Fit Index) and critical number,  

and index level of model congruent value, AGFI (Adjust 

Goodness of Fit Index) should fall between 0.90-1.00.

Results

The results of this study were as the followings.

1. General characteristics of sample group

The sample group of 400 women empowerment 

committees from different district and sub-district of  

Maha Sarakham take a position in 2013. Most of them 

age between 20-78 years, average age of 42.38 years and 

paid respect for Buddhism at 99.09%, personal monthly 

income between 500-57,000 bath with average income  

of 9,620.58 bath, had nuclear family with 68.95%, and 

94.29% of them had own house. 

2. Results of effect among variables in model 

in terms of direct effect 

2.1 Confirmatory factors showed that Women 

Empowerment (WE) had direct effect to Inspiration  

of Public Mind (IPM) with statistically significant at 

level of 0.01 with effect of 0.50 and Environmental 

Conservation Behavior (ECB) with effect of 0.36. 

Moreover, confirmatory factors in aspect of Women 

Empowerment (WE) had indirect and total effects to  

Environmental Conservation Behavior (ECB) with 

statistically significant at level of 0.01 with effect of 

0.40 and 0.76 respectively.

2.2 Confirmatory factors of Psychological 

State (PS) had direct effect to Inspiration of Public Mind  

(IPM) with statistically significant at level of 0.01 with 

effect of 0.56 and Environmental Conservation Behavior 

(ECB) with statistically significant at level of 0.01 with 

effect of 0.29. Moreover, confirmatory factors in aspect 

of Psychological State (PS) had indirect and total effects  

to Environmental Conservation Behavior (ECB) with 

statistically significant at level of 0.01 with effect of 

0.45 and 0.74 respectively. 
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2.3 Confirmatory factors of Inspiration of 

Public Mind (IPM) had direct effect to Environmental 

Conservation Behavior (ECB) with statistically significant  

at level of 0.01 with effect of 0.80. 

2.4 Considering on structural model 

confirmatory factors of Women Empowerment (WE)  

and Psychological State (PS) were able to explain the 

variation of endogenous factors of Inspiration of Public 

Mind (IPM) to cause Environmental Conservation  

Behavior (ECB) with 85.00 percent as the following in 

equation (1). 

ECB = 0.80*IPM + 0.36*WE + 0.29*PS………..…(1)

(R2 = 0.85)

Moreover, confirmatory factors Empowerment 

(WE) and Psychological State (PS) were able to explain  

the variation of confirmatory factors of Inspiration of 

Public Mind (IPM) with 75.00 percent. Therefore, the  

equation can be written as the following equation (2). 

IPM = 0.50*WE + 0.56*PS……………..…........….(2)

(R2 = 0.75) 

Equation (2) the factor that had the most effect  

Inspiration of Public Mind (IPM) was Psychological 

State (PS) with the effect of 0.56 and subsequence was 

Women Empowerment (WE) with the effect of 0.50.  

These were able to explain the variation of Inspiration 

of Public Mind (IPM) with 75.00 percent. 

2.5 Considering on Chi-Square value at 

1.304 considered less than 5, therefore it was accepted  

that hypothetical model of research was congruent to 

empirical data. Moreover, it was considered on other 

statistical values to verify the congruence including  

Goodness of Fit Index (GFI) and Adjust Goodness of Fit 

Index (AGFI) were 0.95 and 0.92 respectively (GFI > 0.90  

and AGFI > 0.90), RMSEA and RMR were 0.043 and 

0.13 (RMSEA and RMR<0.05) and critical number = 

236.04 which was more than 200. It indicated that model 

was congruent to empirical data. 

The results of analysis of causal relationship  

model and analysis of path effect as presented in figure 

1 and table1.
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Figure 1 Causal relationship model of WE and PS affecting ECB through IPM 

Table 1 

Direct, indirect and total effects of WE and PS affecting ECB through IPM 

Causal variable Result variables

IPM ECB

TE IE DE TE IE DE

WE 0.50**

(0.082)

- 0.50**

(0.082)

0.76**

(0.072)

0.40**

(0.056)

0.36**

(0.062)

PS 0.56**

(0.081)

- 0.56**

(0.081)

0.74**

(0.061)

0.45**

(0.062)

0.29

(0.054)

IPM - - - 0.80**

(0.065)

- 0.80**

(0.065)

χ 2  = 203.56; df = 156 CN = 236.04 χ 2  / df = 1.304

GFI = 0.92; AGFI = 0.95 RMSEA = 0.043 RMR = 0.013

From table 1, it showed that the WE and PS 

had direct, indirect and total effect to ECB and it also 

had direct effect to IPM. IPM had direct effect to ECB.



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีปีที่ 10 ฉบับที่ 1 ประจ�าเดือน มกราคม-เมษายน 2559 105

Discussions

The results revealed that the exogenous variable 

of Women Empowerment (WE) had direct effect to  

Inspiration of Public Mind (IPM) with effect of 0.50 

and Environmental Conservation Behavior (ECB) 

with effect of 0.36. Concurrently, the exogenous 

variable of Psychological State (PS) had direct effect 

to Inspiration of Public Mind (IPM) with effect 0.56 

consequently, Inspiration of Public Mind (IPM) had  

direct effect to Environmental Conservation Behavior 

(ECB) with effect of 0.80. These results are in the line 

with to Thiengkamol and her colleagues studies. In 

particular, psychological state and inspiration of public 

mind had direct effect to Environmental Conservation 

Behavior (Thiengkamol, 2011e; Thiengkamol, 2012d;  

Dejkunchorn, 2014; Srikaewtoom, 2014; Srichaimool, 

2014) that the results illustrated that psychological state 

influencing through inspiration of public mind to have a 

good practice on environmental conservation behaviors 

in terms of consumption behavior, energy conservation  

behavior, waste management behavior, traveling 

behavior and knowledge transferring and supporting 

for environmental conservation when they had genuine 

action via environmental conservation with inspiration  

of public mind. 

From the study, it was revealed that Women 

Empowerment (WE) had direct effect on Environmental  

Conservation Behavior (ECB), while women empowerment 

also had indirect effect to Inspiration of Public Mind (IPM) 

which in turn effected to Environment Conservation 

Behavior (ECB) as well. The study repeatedly confirm that  

empowered woman tend to practice higher environmental 

conservation behavior compare to un-empowered one. 

Though the scope of this study is resided in Maha 

Sarakham Province, but the research findings are fruitful 

and worth for repeat study in other provinces in Thailand  

even in other country especially in developing countries. 

Besides, it needs to challenge women to 

understand and realize their competencies to participate  

in the family and national development process and take 

part for natural resources and environment conservation. 

If they realize and gain more knowledge and raise their 

awareness, they will take a participation, and responsibility 

in environmental conservation and solving environmental  

problems with public mind for environmental conservation. 

The endogenous variables of Inspiration of Public 

Mind composed of observed variables; person as role 

model, impressive event, different media reception, and 

impressive environment. Theoretically, theses observed 

variables can be integrated and embedded in the women 

empowerment process to assist them to accomplish better 

environmental behavior to achieve fruitfully sustainable 

development (Donkonchum, 2012; Thiengkamol, 2012d;  

Kamin, 2014; Dejkunchorn, 2014; Srikaewtoom, 2014; 

Srichaimool, 2014). 

Lastly, it might be concluded that WE, PS 

and IPM latent variables are an important functions  

to cause environmental conservation behaviors of 

consumption behavior, energy conservation behavior, 

waste management behavior, traveling behavior and 

knowledge transferring for environmental conservation 

in women committees of Maha Sarakham Province..  

Therefore, the model of WE and PS influencing through 

IPM to ECB was at least verified in the study area, the 

statistics figures of the proposed model were fitted with 

all observed variables in accordance with the following 

statistical criteria, Chi-Square value differs from zero 

with no statistical significant at 0.01 level, degree of  

freedom (df) value less or equal to 5, RMSEA (Root Mean 

Square Error Approximation) value with less than 0.05, 

index level of model congruent value, GFI (Goodness 

of Fit Index) and index level of model congruent value, 

AGFI (Adjust Goodness of Fit Index) between 0.90-1.00  

are proven the soundness and healthiness of the model. 
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รูปแบบของสิ่งแวดล้อมศึกษาที่มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคสีเขียว

Model of Environmental Education Affecting 

Green Consumption Behavior

Nuntaporn Sutthiphapa, Nongnapas Thiengkamol and Chatchai Tiengkamol

Abstract

The objective of this research was to develop the causal relationship model of environmental education 

affecting green consumption behavior through inspiration of public consciousness. The populations were 18,013 

undergraduate students of Ubon Ratchathani Rajabhat University of the first semester of 2013. The Multi-Stage  

Random Sampling technique was used to collect the sample for 400 undergraduate students. The questionnaire 

was used as instrument for data collection. Structural Equation model (SEM) was used for model verification. The 

results revealed that when considering on confirmatory factors of exogenous variable of Environmental Education 

(EE) was able to explain the variation of endogenous factors of Inspiration of Public Consciousness (IPC) to cause 

Green Consumption Behavior (GCB) with 98.00 percent. IPC was the most effect with 0.88 and subsequence was  

EE with the effect of 0.25. Additionally, confirmatory factors Environmental Education (EE) was able to explain the 

variation of confirmatory factors of Inspiration of Public Consciousness (IPC) with 87.00 percent.

Keywords: model, environmental education, green consumption behavior

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ในการวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของสิ่งแวดล้อมศึกษาที่มีผล

ต่อพฤติกรรมการบริโภคสีเขียวผ่านแรงบันดาลใจการมีจิตส�านึกสาธารณะ ประชากรเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

จ�านวน 18,013 คน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2556 ใช้เทคนิค 

การสุ่มหลายขั้นตอน เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลกลุ่มตัวอย่างนักศึกษาจ�านวน 400 คนโดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือ

ในการเก็บรวบรวมข้อมูล และใช้ตัวแบบสมการโครงสร้างเพื่อตรวจสอบความตรงของรูปแบบที่น�าเสนอว่าสอดคล้อง

กับข้อมูลเชิงประจักษ์ ผลการวิจัยพบว่าปัจจัยโครงสร้าง (องค์ประกอบ) ของตัวแปรแฝงภายนอก สามารถอธิบาย 

ความแปรปรวนของพฤตกิรรมการบริโภคสีเขยีวผ่านแรงบนัดาลใจการมจิีตส�านกึสาธารณะได้ร้อยละ 98.00 แรงบนัดาลใจ 

การมีจิตส�านึกสาธารณะมีผลมากที่สุดเท่ากับ0.88 รองลงมาเป็นส่ิงแวดล้อมศึกษามีผลเท่ากับ0.25 นอกจากน้ี 

เป็นสิ่งแวดล้อมศึกษาสามารถอธิบายความแปรปรวนของแรงบันดาลใจการมีจิตส�านึกสาธารณะร้อยละ 87.00

ค�าส�าคัญ: รูปแบบ, สิ่งแวดล้อมศึกษา, พฤติกรรมสีเขียว
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Introduction

Environmental education is a learning process 

that enhances people’s knowledge and awareness about 

the environment and associated challenges, develops the  

necessary skills and expertise to address the challenges, 

and fosters attitudes, motivations, and commitments 

to make informed decisions and take responsible 

action with ultimate goal of behavioral change of 

global citizen for maintaining the ecological balance 

and conserving the natural resources and environment  

for their own generations and future generation with 

public consciousness (UNESCO, 1978; Thiengkamol, 

2011e; Thiengkamol, 2011f). Moreover, environmental 

education must be implemented through all channels of 

education process whether in terms of formal education,  

informal education, non-formal education and lifelong 

education. Therefore, it is an education of learning 

management systemically via three patterns and activities 

that was classified into 3 forms covering (1) to learn 

in environment with activity management by learning 

from direct experience in environment (2) to learn about  

environment with activity management by learning about 

environment content with different activities and (3) to 

Learn for Environment with activity arrangements that 

aimed to real practice and participate in environmental 

protection and development. There are five essential 

components of environmental education regarding to  

(1) raising awareness for environmental problem which 

is process to assist to perceive, to consider the problem 

and analyze holistic view approaches of problems and 

impacts (2) knowledge and understanding the basis of 

nature and environment with relationship between human 

and physical environment problems and guidelines of  

problem solving (3) Attitude as process to help people 

to be concern with value and intention to participate for 

environmental maintenance and improvement (4) skill is 

process to assist for searching problem, monitoring for 

implementation including help each other to search way  

for solving these problems to ether and (5) Participation 

is a process to assist for effective problem solving. 

Therefore, this concept is “thinks globally but acts 

locally since environmental problem is a global problem 

but it will be solved with individual level or community  

level but the best way of problem solving is personal or 

community actions. For instance, learner might think 

that they are unable to help for ozone depletion but they 

realize to their empowerment (WCED, 1987; Palmer 

& Birch, 2003; Lundegard & Wickman, 2007; Volker,  

2007; Watkinson, 2009; Thiengkamol, 2011e).

However, environmental education is used more 

broadly to include all efforts to educate the public and 

other audiences, including print materials, websites,  

media campaigns, etc. Related disciplines include outdoor 

education and experiential education. It is in relation 

to education for sustainable development referring to a 

socio-ecological approach to environmental education 

with environmental issues (Hart, 2003; Summers et al.,  

2003; Kyburz-Graber, 2006; Smyth, 2006; Thiengkamol, 

2011e; Stohr, 2013).

The United Nations General Assembly declared 

the period from 2005 to 2014 as the United Nations 

Decade of Education for Sustainable Development and it 

is the decade of growing concern for future generations.  

Additionally, it regards to present generation competency 

to manage the adverse consequences of decades due to 

unconscious environmental decisions of our ancestor. 

Therefore, in various curricula should be integrated 

with environmental education content with focused on 

sustainable development. The environmental education 

concept goes along with sustainable development.  

Sustainable development contains 18 principles which 

announced since 1992 that was held by United Nation 

International Conference at Rio de Janeiro in Brazil. 

However, these principles are highlighted that “In order 

to attain the sustainable development, environmental 

protection shall be a vital part of the development  
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process. Sustainable development and environmental 

protection cannot be considered separately from each 

other. In particular, the millennium development goals 

for sustainability with eradicating poverty and reducing 

disparities in living standards in differently global regions  

are essential to accomplish real sustainable development 

in order to meet the needs of the majority of global people. 

It was focus on the beliefs of teachers in teaching about  

sustainable development as fundamental concepts with 

action competence approach was identified as a strategy 

that some researchers believe has the greatest impact on 

students’ learning based on the teacher’s role as facilitating  

students’ engagement in critical thinking through an 

action competence approach (Alsop, 2007; Ravindranath, 

2007; Lundegard & Wickman, 2007; Summersm, 2003; 

Hart, 2003; Jensen & Schnack, 1997; Ballantyne et al.,  

1998; Rauch, 2002; Barrett, 2006). 

Sustainable development is development which 

meets the needs of the present without compromising  

the ability of future generations to meet their own 

need. Sustainable development according to Agenda 

21 (UNCED, 1992; Rauch, 2002), it implies a use of 

resources that does not considerate on the health of 

human or environmental quality and regardless to risk of  

future generations’ opportunity to meet their own needs. 

In common, the definition of sustainable development 

includes social, economic and environmental features 

(Summers, 2003). The framework for implementing the 

Decade for Education for Sustainable Development covers 

four thrusts in Education for Sustainable Development  

including the first was the promotion and improvement 

of basic education for encouraging individuals to lead 

sustainable lives and the second thrust was the reorientation 

of obtainable education programs with regenerated 

curriculum by focusing on sustainability. The third  

thrust was the development of public understanding and 

awareness of sustainability issues with understanding 

the crucial society progress towards more sustainable  

communities. Lastly, the fourth and final thrust was 

concerned with public training in all sectors of the 

workforce with ensuring the workforce had the capability  

to perform their work in a sustainable manner (UNESCO, 

2003).

In Thailand, environmental education was firstly 

introduced to the graduate level in Mahidol University, 

Faculty of Humanities and Social Sciences, Department of 

Education Under the program of environmental education  

for master of education degree since 1979. However, 

the environmental education has not recognized widely 

until the governmental sector, particularly, Department 

of Environmental Quality Promotion, Ministry of  

Natural Resources and Environment had paid attention to 

environmental education by assigning The Social Research 

Institute of Chulalongkorn University to formulated 

project of main plan of Environmental Education for 

Sustainable Development (EESD) B.E. 2551-2555 had 

the main goals cover (1) work sectors, organizations  

and different target groups understand and aware to 

role of environmental education (2) structured institute 

to support the development of environmental education 

sustainably (3) collaboration and cooperation among  

different sectors to support development of environmental 

education and (4) develop and exchange knowledge, 

attitude and skill about environmental education inside and 

outside educational institute continuously, and introduce  

environmental education to support the policy, strategy, 

and implementation in the local and national levels (The 

Social Research Institute, 2008). 

Environmental education was perceived as 

the promotion of “environmentally sound behavior by 

indoctrination”. Education for Sustainable Development  

refers to all aspects of public awareness, education and 

training provided to create or enhance an understanding 

of the linkages among the issues for sustainable 

development and to develop the knowledge, skills, 

perspectives and values that will empower people of all  
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ages to assume responsibility for creating sustainable 

futures (Ravindranath, 2007). However, sustainable 

development concept has generally been a recognition  

of three aspects of sustainable development including 

(1) an economically sustainable system must be able 

to produce goods and services on a continuing basis, to 

maintain manageable levels of government and external  

debt, and to avoid extreme sectoral imbalances which 

damage agricultural or industrial production (2) an 

environmentally sustainable system must maintain a stable 

resource base, avoiding over-exploitation of renewable 

resource systems or environmental sink functions, and  

depleting non-renewable resources only to the extent that 

investment is made in adequate substitutes. This includes 

maintenance of biodiversity, atmospheric stability, and 

other ecosystem functions not ordinarily classed as 

economic resources and (3) a socially sustainable system  

must achieve distributional equity, adequate provision 

of social services including health and education, gender 

equity, and political accountability and participation  

(WCED, 1987). 

The environmental education concept refers 

that people share in narrow band of land, air, and water 

on the surface of the limited planet. Included in that  

space are all the resources people will ever have. It is a 

closed system run by the radiant energy from the sun. The 

whole populations of living species on the planet Earth 

which live and consume resources, and die, but humans  

are unlike any other species, humans have developed 

an economic system using a technology which has 

consumed enormous amounts of resources, brought rapid 

environment changes, and overloaded the environment  

with waste. Moreover humans have developed the 

potential to destroy themselves by their decisions and 

actions to determine the quality of environment. Global 

peoples have a responsibility to our generation and future 

generations to preserve a quality of life for a healthful and 

productive existence for all people. Therefore, it needs  

essential policy and plan to reach the goals of environmental  

education that are firstly, to foster clear awareness of, and 

concern about, economic, social, political and ecological 

interdependence in urban and rural areas; secondly, to 

provide every person with opportunities to obtain the 

knowledge, values, attitudes, commitment and skills  

needed to protect and improve the environment; and 

thirdly to create new patterns of behavior of individuals, 

groups and society as a whole toward the environment 

with public mind and responsibility (UNESCO 1977; 

Thiengkamol, 2009a; Thiengkamol, 2009b, Thiengkamol,  

2009c; Thiengkamol, 2011a; Thiengkamol, 2011e; 

Thiengkamol, 2011i; Thiengkamol, 2011j; Thiengkamol, 

2012a; Thiengkamol, 2012c; Thiengkamol, 2012d;  

Thiengkamol, 2012h; Thiengkamol, 2012i).

Thiengkamol proposed and proved on inspiration 

of public consciousness for natural resources and 

environmental conservations with diverse researches were 

conducted by herself and her colleagues that inspiration  

is completely unrelated to motivation because peoples 

will perform their public consciousness with their desires 

from their inside to perform for natural resources and 

environmental conservations. Their inspiration might be  

taken place from the admiration of good role model of 

any person, impressive event, impressive environment 

and various media perception. They do with public 

consciousness for others without the requisite of rewards, 

money, nobleness or admiration but they are willing to do  

with appreciation or impression to do so (Thiengkamol, 

2009a; Thiengkamol, 2009b; Thiengkamol, 2011e; 

Thiengkamol, 2011f) Concurrently, the various researches 

were implemented by her colleagues, these have also 

confirmed that inspiration of public consciousness or  

public mind are essential for environmental conservation 

in divers target groups about environmental management 

with integration of environmental education principle 

(Kyburz-Graber et al., 2003; Donkonchum, et al, 2012a; 

Donkonchum, &Thiengkamol, 2012; Artwanichakul,  
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et al., 2012a; Gonggool, et al, 2012b; Jongwutiwes, et 

al, 2012b; Morrasri, et al, 2012b; Phinnarach, et al., 

2012a; Pimdee, et al., 2012a; Ruboon, et al., 2012a; 

Waewthaisong, et al, 2012a; Mongkonsin, et al, 2013b;  

Sangsan-anan, et al, 2012a; Tumpracha, et al., 2012b; 

Udonboon, 2012b).

Nevertheless, in this study, the environmental 

education affecting to inspiration of public consciousness 

and green consumption behavior was conducted with 

undergraduate students of Ubon Ratchathani Rajabhat  

University in Northeastern region of Thailand. The 

green consumption behavior was considered on green 

consumption behavior for food consumption, green energy 

behavior, green traveling behavior, green knowledge 

transferring behavior, and green health behavior. 

However, the environmental education as exogenous  

variable to cause the green consumption behavior would 

be include environmental knowledge and understanding, 

environmental awareness, environmental attitude and 

environmental participation via inspiration of public 

consciousness regarding to appreciation of person as role 

model, impressive event, impressive environment, social  

expectation , social norm and diverse media receptions 

(Thiengkamol, 2011e; Thiengkamol, 2011f; Donkonchum 

et al., 2012a; Pimdee et al., 2012a;Tumpracha et al., 

2012b; Phinnarach et al., 2012a; Sangsan-anan et al.,  

2012a; Kotchakote, 2013a; Petchang et al, 2013a; 

Saisunantharom et al., 2013a; Suebsing et al., 2013a). 

Objective

The objective of research was to develop the 

causal relationship model of environmental education  

affecting to green consumption behavior through 

inspiration of public consciousness. 

Conceptual Framework

The EE refers Environmental education, GCB 

refers Green Consumption Behavior and IPC refers  

Inspiration of Public Consciousness. The exogenous 

latent variable of EE was measured by Environmental 

Knowledge and Understanding (X1), Environmental 

Awareness (X2), Environmental Attitude (X3), and 

Environmental Participation (X4). The endogenous latent  

variable of GCB was measured by Green Consumption 

Behavior (Y1), Green Energy Utility Behavior (Y2), 

Green traveling Behavior (Y3), Green Knowledge 

Transferring Behavior (Y4), and Green Health Behavior  

(Y5). Moreover, the endogenous latent variable of IPC 

was measured by Person as Role Model (Y6), Impressive 

Event (Y7), Impressive Environment (Y8), Social  

Expectation (Y9), Social Norm (Y10), and Diverse Media 

Receptions (Y11).

Methodology, Population and Sample

The populations were 18,013 undergraduate  

students of Ubon Ratchathani Rajabhat University of 

the first semester of 2013. The Multi-Stage Random 

Sampling technique was used to collect the sample of 

400 undergraduate students from different faculties of  

Ubon Ratchathani Rajabhat University. 
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Research Tool

The research tool was the questionnaire with 

94 items and it was used for data collection. The  

content and structural validity were determined by Item 

Objective Congruent (IOC) with 5 experts in the aspects 

of green consumption, psychology, social science and 

social research methodology. The reliability was done 

by collecting the sample group from 50 undergraduate 

students of Ubon Ratchathani University which is  

analogous characteristics to Ubon Ratchathani Rajabhat 

University. The reliability was determined by Cronbach’s 

Alpha. The reliability of environmental education, 

inspiration of public consciousness, green consumption  

behavior the whole questionnaire were 0.967, 0.976, 

0.961 and 0.978 respectively. 

Data Collection

The questionnaire was used for data collecting  

from different faculties of Ubon Ratchathani Rajabhat 

University. during the first semester in academic year 2013.

Statistical Analysis

The descriptive statistics used were frequency, 

percentage, mean and standard deviation. The inferential  

statistics used was Structural Equation Model (SEM) 

and analyzed with LISREL version 8.30 by considering 

on Chi-Square value differs from zero with no statistical 

significant at 0.05 level or Chi-Square/df value with  

less or equal to 5, RMSEA (Root Mean Square Error 

Approximation) value and RMR (Root Mean Square 

Residual) with less than 0.05 including index level of 

model congruent value, GFI (Goodness of Fit Index) and 

critical number, and index level of model congruent value,  

AGFI (Adjust Goodness of Fit Index) between 0.90-1.00.

Results

1. Results of Confirmatory factors Analysis of  

Exogenous Variables

1.1 Confirmatory factors Analysis of Exogenous  

Variables of Environmental Education (EE) 

Confirmatory Factor Analysis of Exogenous 

Variables of Environmental Education (EE) affecting  

to Green Consumption Behavior (GCB) was revealed 

as the followings. 

Confirmatory factors of Environmental 

Education (EE) had Bartlett’s test of Sphericity of 

1004.583 statistically significant level (p< 0.01) and  

Kaiser-Mayer-Olkin Measure of Sampling Adequacy/

MSA) of 0.794. 

2. Confirmatory Factors Analysis of Endogenous 

Variables 

2 .1  Confirmato ry  Fac to r s  Ana lys i s 

of Endogenous Variables of Inspiration of Public  

Consciousness (IPC)

Confirmatory Factors  Analysis  of 

Endogenous Variables of Inspiration of Inspiration 

of Public Consciousness (IPC) affecting to Green  

Consumption Behavior (GCB) was revealed as the 

followings.

Confirmatory Factors of Inspiration of 

Consciousness (IPC) had Bartlett’s test of Sphericity 

of 2037.565 statistically significant level (p< 0.01) and  

Kaiser-Mayer-Olkin Measure of Sampling Adequacy/

MSA) of 0.918. 

2.2 Confirmatory Factors Analysis of  

Endogenous Variables of Green Consumption Behavior 
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Confirmatory Factors of Green Consumption  

Behavior (GCB) had Bartlett’s test of Sphericity of 

1234.515 statistically significant level (p< 0.01) and 

Kaiser-Mayer-Olkin Measure of Sampling Adequacy/ 

MSA) of 0.875. 

3. Results of Effect among Variables in Model 

in Terms of Direct Effect 

3.1 Confirmatory factors of Environmental 

Education (EE) had direct effect to Inspiration of Public  

Consciousness (IPC) and Green Consumption Behavior 

(GCB) with statistically significant at level of 0.01 with 

effect of 0.82 and 0.25. Moreover, confirmatory factors 

in aspect of Environmental Education (EE) had indirect  

and total effects to Green Consumption Behavior (GCB) 

with statistically significant at level of 0.01 with effect 

of 0.74 and 0.99.

3.2 Confirmatory factors of Inspiration of 

Public Consciousness (IPC) had direct effect to Green  

Consumption Behavior (GCB) with statistically significant 

at level of 0.01 with effect of 0.90. 

3.3 Considering on structural model of 

confirmatory factors of Environmental Education (EE)  

was able to explain the variation of endogenous factors 

of Inspiration of Public Consciousness (IPC) to cause 

Green Consumption Behavior (GCB) with 98.00 percent  

as the following in equation (1).

GCB = 0.88*IPC + 0.25*EE……… (1)

(R2 = 0.98)

Equation (1) factors that had the most effect 

to Green Consumption Behavior (GCB) was Inspiration  

of Public Consciousness (IPC) with effect of 0.90, and 

subsequence was Environmental Education (EE) with 

effect of 0.25. These were able to explain the variation of  

Green Consumption Behavior (GCB) with 98.00 percent. 

Moreover, confirmatory factors Environmental 

Education (EE) was able to explain the variation of  

confirmatory factors of Inspiration of Public Consciousness 

(IPC) with 87.00 percent. Therefore, the equation can be  

written as the following equation (2). 

IPC = 0.90*EE……… (2) 

(R2 = 0.87) 

3.4 Considering on Chi-Square value/df was 

1.804 that was less than 5, therefore it was accepted 

that hypothetical model of research was congruent to  

empirical data. Moreover, it was considered on other 

statistical values to verify the congruence that were 

Goodness of Fit Index (GFI) and Adjust Goodness of 

Fit Index (AGFI) were 0.97 and 0.93 respectively (GFI 

> 0.90 and AGFI > 0.90), RMSEA <0.05 (0.045), RMR 

<0.05 (0.014), and critical number = 306.66 which was  

more than 200. It indicated that model was congruent 

to empirical data.

The results of analysis of causal relationship 

model and analysis of path effect as presented in figure 

1 and table 1.
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Figure 1 Causal relationship model of environmental education affecting green consumption behavior

Table 1

Direct and indirect effect of EE affecting GCB through IPM 

Causal variable Result variables

IPC GCB

TE IE DE TE IE DE

EE 0.82**

(0.065)

- 0.82**

(0.065)

0.99**

(0.045)

0.74**

(0.023)

0.25**

(0.032

IPC - - - 0.90**

(0.042)

- 0.90**

(0.042

χ 2  =  108.25;  df = 60 CN = 306.66 χ 2  / df = 1.804

GFI = 0.97               AGFI = 0.93 RMSEA = 0.045 RMR = 0.014

TE: Total Effect, IE: Indirect Effect, DE: Direct Effect 
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Discussion

The findings indicated that Environmental 

Education (EE) had direct effect to Green Consumption  

Behavior (GCB) with statistically significant at level 

of 0.01 with effect of 0.25. Considering from observed 

variable of Environmental Attitude (X3), was highest 

correlation to Green Consumption (GC) with 0.84. 

It is obviously seen that the sample groups who are 

undergraduate students have positive environmental  

attitude since the university has held different projects 

and activities about environmental conservation and 

environmental quality control in different facets whether  

air, soil, water and waste reduction. Such as waste 

bank, recycling management and air quality control are 

included in the environmental projects. Particularly, they 

have frequently used internet to search for numerous 

knowledge and information to prepare their reports for  

different learning topics. Furthermore, Environmental 

Awareness (X2), Environmental Participation (X4), and 

X1Environmental Knowledge and Understanding (X1), 

had rather more to moderate correlation to Environmental  

Education (EE) with 0.61, 0.61 and 0.49 respectively. 

However, environmental education was introduced 

in Thailand for more than three decades,, therefore 

environmental education has been integrated in different 

subjects. In particular, the governmental sector had  

established the 5 main goals cover (1) work sectors, 

organizations and different target groups understand and 

aware to role of environmental education (2) structured 

institute to support the development of environmental 

education sustainably (3) collaboration and cooperation 

among different sectors to support development of  

environmental education and (4) develop and exchange 

knowledge, attitude and skill about environmental 

education inside and outside educational institute 

continuously, and introduce environmental education to 

support the policy, strategy, and implementation in the 

local and national levels by adopting United Nations’  

vision for a centrally managed global society to control 

the way of human live, eat, learn, move and communicate 

as all under the noble standard of save the earth (United 

Nations, 1993; The Social Research Institute, 2008). 

Therefore, if these five main goals are effectively 

implemented in the school , college, and university 

by integrating in different subjects successfully, this  

environmental education principle would able to enhance 

young generations’ knowledge and understanding on 

environmental contents and problems, raise awareness, 

adjust attitude, skill perform and practice with responsibility 

to regularly carry on until it becomes permanent behavior, 

therefore, it will lead to actual sustainable development  

by participating in environmental projects and activities 

of environmental conservation to reduce environment 

problems in diverse issues (Pichitchai Kumin, 2557, 270). 

Concurrently, environmental conservation is occurred 

from the requirement to maintain natural resources for 

future generations and to increase humans’ quality of 

life (WCED, 1987; UNESCO, 2003; Summers, 2003;  

Palmer & Birch, 2003; Lundegard & Wickman, 2007; 

Volker, 2007; Watkinson, 2009; Thiengkamol, 2011e). 

Therefore, green, a symbol of life for good health, and 

vitality are the color that remind undergraduate student  

to realize them to conserve environment for themselves 

and future generation as well. 

Simultaneously,  inspira t ion of  Publ ic 

Consciousness (IPC) was revealed as very essential 

endogenous latent variable affected to result variable of  

Green Consumption Behavior (GCB) with the highest 

prediction power with 0.90, meanwhile its observed 

variables of Person as Role Model (Y6), Impressive Event 

(Y7), Impressive Environment (Y8), Social Expectation 

(Y9), Social Norm (Y10), and Diverse Media Receptions  

(Y11) are rather similar prediction power to exogenous 

latent variable Inspiration of Public Consciousness (IPC) 

with 0.78, 0.76, 0.74, 0.68, 0.70, and 0.67. 
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Additionally, observed variables of Green 

Consumption Behavior (Y1), Green Energy Behavior 

(Y2), Green Traveling Behavior (Y3), Green Knowledge 

Transferring Behavior (Y4), and Green Health Behavior  

(Y5) are able to predict Green Consumption Behavior 

(GCB) with 0.37, 0.53, 0.80, 0.66 and 0.60. It pointed 

out that the Green Traveling Behavior (Y3), was the 

highest prediction power with 0.80 and subsequences 

were Green Knowledge Transferring Behavior (Y4)  

with 0.66, Green Energy Behavior (Y2) with 0.53, and 

Green Consumption Behavior (Y1) with 0.37. It might 

be explained that most undergraduate students practice 

the better traveling behavior but they are still have poor 

the green consumption behavior on food consumption 

since it might due to the surplus food of country and they  

are easy to reach the food in every place of university 

including everywhere around the university. 

These are harmonious to Thiengkamol notion 

(Thiengkamol, 2009a; Thiengkamol, 2009b; Thiengkamol, 

2011e; Thiengkamol, 2011f, and her different studies  

and her colleagues (Thiengkamol, 2011f; Thiengkamol, 

2011i; Thiengkamol, 2011j; Thiengkamol, 2012d; 

Thiengkamol, 2012g; Thiengkamol, 2012h; Donkonchum, 

& Thiengkamol, 2012; Jongwutiwes et al., 2012b; Pimdee, 

et al, 2012b; Sangsan-anan et al., 2012a; Tumpracha et 

al, 2012a; Chomputawat et al., 2013b; Kotchakote et  

al., 2013a; Koonboonchan et al., 2013a; Petchang et al., 

2013a; Prasertsri et al., 2013b; Suebsing et al., 2013a; 

Mongkonsin et al., 2013b) that the results illustrated 

that environmental education influencing through 

inspiration of public mind for environmental conservation 

to perform better environmental behaviors whether 

consumption behavior, energy conservation behavior,  

waste management behavior, traveling behavior and 

knowledge transferring and supporting for environmental 

conservation when they had real practice through  

environmental conservation with inspiration of public 

consciousness. 

Therefore, the research results should be integrated 

in the teaching and learning process for university students  

who are our future hope of environmental quality 

maintenance to reach actual sustainable development 

(Thiengkamol, 2009b; Thiengkamol, 2011e; Thiengkamol, 

2011f; Thiengkamol, 2011j; Thiengkamol, 2012g;  

Donkonchum, & Thiengkamol 2012; Donkonchum et 

al, 2012a; Gonggool et al, 2012b; Jongwutiwes et al, 

2012b; Morrasri et al, 2012b; Phinnarach et al, 2012a; 

Pimdee et al, 2012a; Ruboon et al, 2012a; Sangsan-anan 

et al, 2012b; Tumpracha et al, 2012b; Udonboon et al,  

2012b; Waewthaisong et al, 2012a; Mongkonsin et al, 

2013b; Koonboonchan et al., 2013a).

However, it might be concluded whether EE 

and IPC latent variables are play significant roles to 

cause green consumption behavior of green consumption  

behavior, green energy utility behavior, green traveling 

behavior, green knowledge transferring behavior, and 

green health behavior through IPC. Therefore, the model 

of EE affecting through IPC to GCB was verified the 

proposed model was fitted with all observed variables  

according to criteria of Chi-Square value differs from 

zero with no statistical significant at 0.01 level or Chi-

Square/df value with less or equal to 5, RMSEA (Root 

Mean Square Error Approximation) value with less than 

0.05 including index level of model congruent value, 

GFI (Goodness of Fit Index) and index level of model  

congruent value, AGFI (Adjust Goodness of Fit Index) 

between 0.90-1.00. 
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Model of Factors Affecting Forest Conservation

รูปแบบตัวแปรที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการอนุรักษ์ป่าไม้

Thananya Wongsompong, Nongnapas Thiengkamol and Chatchai Thiengkamol

Abstract

The research objectives were to study levels of forest knowledge, environmental knowledge, attitude, 

participation, and forest conservation behavior, and to study effects of independent variables comprising of forest  

knowledge, environmental education and inspiration of public mind affecting forest conservation behavior. This 

survey research used questionnaire to gather 350 undergraduates from population of undergraduates of Roi et Rajabhat 

University. Multiple regression analysis was used for predicting the factors affecting forest conservation. The results 

shown that in holistic view of forest knowledge, environmental education comprising environmental knowledge,  

attitude, participation, and forest conservation behavior level was at most level. Moreover, independent variables 

of forest knowledge, environmental education comprising environmental knowledge, attitude, participation, and 

inspiration of public mind comprising role model, event, environment and media reception affected to dependent 

variable of forest conservation behavior of undergraduate with 37.20 percent of power prediction (Adjusted R2 =  

0.365). The forest knowledge was the highest effect with 0.247.

Keywords: forest knowledge, environmental knowledge, attitude, participation, behavior, forest conservation

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์งานวิจัย เพื่อศึกษาระดับความรู้ด้านป่าไม้ ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม เจตคติ การมีส่วนร่วมในการ

อนุรักษ์ป่าไม้และพฤติกรรมการอนุรักษ์ป่าไม้ และเพื่อศึกษาปัจจัยความรู้ป่าไม้ ความรู้ส่ิงแวดล้อม เจตคติ การมีส่วนร่วม 

ในการอนุรักษ์ป่าไม้ที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการอนุรักษ์ป่าไม้ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด การวิจัยน้ี

เป็นการวิจัยเชิงปริมาณซึ่งเป็นการวิจัยเชิงส�ารวจ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่าง จ�านวน 350 คน  

จากนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด และใช้สถิติการถดถอยเชิงเส้นตรงเพื่อทดสอบสมมติฐานของการวิจัย  

ผลการวิจัย พบว่า ความรู้เรื่องการอนุรักษ์ป่าไม้ สิ่งแวดล้อมศึกษาประกอบไปด้วย ความรู้ป่าไม้ ความรู้สิ่งแวดล้อม 

เจตคติ การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ป่าไม้ และพฤติกรรมการอนุรักษ์ป่าไม้อยู่ในระดับปานกลางทุกด้าน ในจ�านวน

นักศึกษาร้อยละ 37.20 แต่มีอ�านาจในการพยากรณ์ ร้อยละ 36.5 (Adjusted R2 = 0.365) อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ  

0.01 โดยปัจจัยอิสระการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ป่าไม้มีอิทธพลสูงสุดเท่ากับร้อยละ 24.7

ค�าส�าคัญ: ความรู้ด้านป่าไม้, ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม, เจตคติ, การมีส่วนร่วม, การอนุรักษ์ป่าไม้
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Introduction

Thailand is a country located in the tropical 

zone. Nevertheless, the country covers numerous fauna  

and flora with 15,000 species of diversity of plant life. 

In Thailand, there is the amount of rainfall, humidity, the 

height from sea level, the type of soil, and the moisture 

levels. These plants live in diverse territories that can 

be general categorized into deciduous and evergreen 

forests. The tropical zone has broad range of forest 

habitation varieties regarding Deciduous Forests and  

Evergreen Forests. Deciduous Forests encompasses 

Mixed Deciduous, Dry Deciduous, and Bamboo Forest. 

Evergreen Forests can be divided (principally) into 5 

groups: Moist Evergreen, Dry Evergreen, Hill Evergreen, 

Mangrove Forest, and Pinus Forest. Moreover about 30 

percent of forests are regarded as Evergreen Forests.  

However, there are two more definitions that are vital 

in describing forests; those definitions are extremely 

significant for explanation of forest form. Theses are 

primary forest and secondary forest, thus primary forest 

claims as untouched, immaculate forest with existing 

in its rooted state. Secondary forest is forest that has 

been disturbed in some approach of natural or unnatural  

situation. Hence, the forests range from mangroves to 

pine forests from coastal to mountain top (Wildlife of 

Thailand, 2012; Thiengkamol, 2009c; FRA. 2015).

At present, forest resources are still basic essential 

needs of global people, particularly, those livelihoods  

are depend on them either in terms of timber, food, 

medicine, herbs, or fuel wood. At the same time, Big 

trees and mangrove are also fence for wind preventing 

and soil erosion by their roots attached to the ground 

tightly. The Earth’s surface are covered with Plant 

communities about 9.4 percent in diverse continentals.  

Moreover, their functions as territory for numerous 

living creatures, hydrologic flow regulators, and soil 

protectors. The most critical of the biological balance 

is forest formation, therefore, forest ecosystem takes  

account of main and additional species such as perennial  

tree, smaller plants, fungi, bacteria, and animals including 

physical and chemical circulations such as energy flow 

and nutrient cycling (Thiengkamol, 2009c; Thiengkamol, 

2011e; Wikipedia, 2015; Stamets, 2005; Boon et al.,  

2009). Furthermore, forests provide a large number of 

yields in terms of timer, fruit, fiber, bamboo, floss, herbs, 

essential oils, and medicinal utilization. In conclusion, 

diverse types of trees in forests sustain human livelihood 

with a large numbers of products (Thiengkamol, 2009c;  

Thiengkamol, 2011e; Wikipedia, 2015; Wildlife of 

Thailand, 2015). 

Particularly, Northeast region, the Korat plateau 

covers the area between western Phetchaboon and the  

southern Dongrak ranges. Comparing to other regions, the 

Northeast is scantily covered by vegetation. Especially, 

it is being the second largest region in terms of land 

area. The destruction of the forests or deforestation is 

wide-ranging. However, some compartments of tropical 

and evergreen forests have survived. However, Roi- et  

Rajabhat University located in the Roi- et Province that 

is situated on Korat plateau, therefore, majority of the 

forest in this university are tropical and evergreen forests. 

The forest of this university pays an important part to 

provide fresh air by producing oxygen and absorbing the 

air pollution and being cool and pleasant shady for the  

students who study here (Boon et al., 2009; FRA, 2015; 

Saisunantharom et al., 2013a; Stamets, 2005; Suebsing 

et al., 2013a).

However, undergraduate students are global 

young generations and important changing agents of the  

world, therefore cultivating them with consciousness of 

forest conservation by establishing in the environment 

curriculum for all classes via educational approaches 

including formal system, informal system, non-formal 

system and lifelong education systems with integration 

of environmental education concepts. The goals of 

environmental education concepts cover knowledge and  
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understanding, awareness raising, attitude changing, 

responsibility taking, constructing in decision making 

for environmental problem solving, participating in all 

types of environmental projects and activities will initiate 

and motivate them to change behavior in daily living for  

conserving natural resources and environment. This will 

aid to meet sustainable development through pillar of 

environment (Donkonchum et al., 2012b; Gonggool et al., 

2012b; Mongkonsin et al., 2013b; Morrasri et al., 2012b; 

Pimdee et al., 2012a; Ruboon et al., 2012a; Sangsan-anan  

et al., 2012a; Thiengkamol, 2011e; Thiengkamol, 2011i; 

Udonboon et al., 2012b; WCED, 1987). 

Hence, searching the mean to alter environmental 

behavior, it needs to research on the factors of forest  

knowledge, environmental knowledge, attitude, and 

participation affecting forest conservation behavior of 

undergraduate students of Roi- et Rajabhat University 

who play important role for forest conservation, therefore, 

understating the factors affection forest conservation 

behavior of undergraduate of Roi- et Rajabhat University  

will be able to manage their conservation behavior. 

Thus, the administrators of university must arrange 

the projects and activities to let them have a chance to 

participate for forest conservation and increase their 

forest and environmental knowledge including altering  

their attitude and behavior of forest conservation. In order 

to accomplish the sustainable development goal, it should 

understand the levels of their levels of forest knowledge, 

environmental knowledge, attitude, participation and 

forest conservation behavior as well (Suebsing et al.,  

2013a; Lawan et al., 2012; Phinnarach et al., 2012a).

Objectives

1. To study levels of forest knowledge, 

environmental knowledge, attitude, participation of  

forest conservation, and forest conservation behavior of 

undergraduate students of Roi- et Rajabhat University.

2. The effects of independent variables comprising 

of forest knowledge, environmental knowledge, attitude, 

participation of forest conservation affecting forest  

conservation behavior of undergraduate students of  

Roi- et Rajabhat University.

Research Hypothesis

The independent variables comprising of 

forest knowledge, environmental knowledge, attitude, 

participation of forest conservation positively affecting  

forest conservation behavior of undergraduate students 

of Roi- et Rajabhat University.

Conceptual Framework

The independent variables comprising of 

forest knowledge, environmental knowledge, attitude, 

participation of forest conservation positively affecting  

forest conservation behavior of undergraduate students 

of Roi- et Rajabhat University as followings.

The research was conducted as following: 

Population and Sample

The populations were 2224 undergraduate 

students of the second semester of academic year 2014 of  

Roi- et Rajabhat University. Sample of 350 undergraduate 

students were collected from different faculties by simple 

sampling method. The number of sample was defined  

by opening the table of Krejcie & Morgan (Krejcie & 

Morgan, 1970).
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Research Tool

Questionnaire was constructed by data and 

information from concepts theories and related literatures  

including the forest knowledge, environmental education 

and forest conservation behavior. After the 5 experts 

returned the results of item objective congruent, the item 

value with more than 0.5 would be selected to use in  

questionnaire (Rovinelli & Hambleton, 1977) and it was 

tried out with undergraduate students of Rajabhat Maha 

Sarakham University. The reliability was determined by  

Cronbach co-efficient (Cronbach, 1951). The reliability 

of whole questionnaire was 0.960. 

Data Collection

The questionnaire was used to interview with 350 

undergraduate students of Roi-et Rajabhat University.  

The 350 questionnaires were examined for correctness 

and completeness before coding.

Data Analysis

Description Statistics of Frequency, Percent, 

Mean and Standard Deviation were employed for  

analysis. Multiple Regression Analysis was conducted 

for determine the effect and relationship among variables 

(Hair, et al., 2010).

Results 

1. Results of Forest Knowledge Level 

The results of Forest Knowledge Level of 350 

undergraduate students had total mean score at moderate  

level with 3.50 while considering on each aspect, it was 

revealed that Forest resources means tree and other things 

in social tree that is able to give the benefit to humans 

was at more level with 3.77 was the highest mean and 

subsequence were Forest in Act of Forest means land 

that can’t occupy by anyone and Mixed, deciduous  

dipterocarp, and savanna forest are Deciduous Forest 

with 3.67, and 3.62 respectively as presented in Table 1.

Table 1

Forest Knowledge Level

Forest Knowledge Level X SD Level

1. Forest resources means tree and other things in social tree that is able to give 

the benefit to humans.

3.77 1.17 more

2. Forest in Act of Forest means land that can’t occupy by anyone. 3.66 1.02 more

3. Mixed, deciduous dipterocarp, and savanna forest are Deciduous Forest. 3.62 1.11 more

4. Tropical Evergreen Forest or Rain Forest and mangrove are evergreen forest. 3.63 1.19 more

5. Difference of type of forest depends on the distribution of rain and can be 

classified into 4 types.

3.27 1.12 moderate

6. The population growth is a cause of forest reduction. 3.13 1.38 moderate

7. Forest resources make the rain to properly fall and it is indirect benefit. 3.21 1.19 moderate

8. Forest resources have direct effect of prevention of soil erosion. 3.57 1.13 more

9. Major problem of forest destruction is occurred from wrong value. 3.63 1.16 more

Total Mean 3.50 1.16 moderate
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2. Results of Environmental Knowledge Level 

The results of Environmental Knowledge Level 

of 350 undergraduate students had total mean score at 

moderate level with 3.41 while considering on each  

aspect, it was revealed that Forest resources play important 

roles in ecosystem by function as producer and balance 

ecosystem was at more level with 3.61 was the highest  

mean and subsequence were Forest resource is a source of 

air purification by function as carbon dioxide absorption 

which is an greenhouse gas, Deforestation is recognized 

as main factor of climate change and Use things in daily 

life make of substitute material of forest resources is  

a way of forest conservation with 3.56, 3.56and 3.41 

respectively as presented in Table 2.

Table 2

Environmental Knowledge Level

Environmental Knowledge Level X SD Level

1. Forest resources play important roles in ecosystem by function as producer 

and balance ecosystem.

3.61 1.11 more

2. Forest conservation refers use the forest resources with highest benefit 

regardless to environment.

3.37 1.08 moderate

3. Use things in daily life make of substitute material of forest resources is a way 

of forest conservation. 

3.41 1.01 moderate

4. Deforestation is not a cause of climate change. 2.94 1.32 moderate

5. Forest resource is a source of air purification by function as carbon dioxide 

absorption which is an greenhouse gas..

3.56 1.18 more

6. Deforestation is recognized as main factor of climate change. 3.56 1.13 more

Total Mean 3.41 1.14 moderate 

3. Results of Environmental Attitude Level 

The results of Environmental Attitude Level 

of 350 undergraduate students had total mean score at  

moderate level with 3.28 while considering on each 

aspect, it was revealed that You know that the forest 

area decrease to the critical point and it needs to urgently 

solve the problem was at more level with 3.66 was the 

highest mean and subsequence were You realize values  

of all living creatures are should be conserve and You 

agree that mean of rehabilitation forest should be done by 

reforestation with 3.61and 3.59 respectively as presented 

in Table 3.



126 Vol. 10 No. 1 January-April 2016
EAU HEritAgE JoUrnAl
Science and technology

Table 3

Environmental Attitude Level

Environmental Attitude Level X SD Level

1. You feel boring when you visit forest. 2.74 1.447 moderate

2. You realize values of all living creatures are should be conserve. 3.61 1.167 more

3. You favor for conserving the environment because it makes better quality of life. 3.50 1.099 moderate

4. You intend to do not destroy forest to protect the balance of forest ecosystem. 3.52 1.114 more

5. You know that the forest area decrease to the critical point and it needs to 

urgently solve the problem.น

3.66 1.143 more

6. You agree for forest encroachment to let people have a place to earn. 2.81 1.411 moderate

7. You agree that forest resources are renewable, thus deforestation doesn’t destroy 

the ecosystem.

2.79 1.372 moderate

8. You realize to importance of forest reduction is a cause of soil erosion. 3.33 1.170 moderate

9. You agree that mean of rehabilitation forest should be done by reforestation. 3.59 1.149 more

Total Mean 3.28 1.23 Moderate

4. Results of Participation of Forest Conservation  

Level 

The results of Participation of Forest Conservation 

Level of 350 undergraduate students had total mean score  

at moderate level with 3.50 while considering on each 

aspect, it was revealed that student participated in forest 

conservation will make benefit for next generations 

was at more level with 3.70 was the highest mean and 

subsequence were The others material is used for wood 

substitution is a forest conservation and You hold the  

sufficiency principle without conceited live by following 

the king’s remark with 3.54 and 3.51 respectively as 

presented in Table 4.

Table 4

Participation of Forest Conservation Level l

Participation of Forest Conservation Level X SD Level

1. You participate in activities of environmental campaign of knowledge sharing for 

global warming alleviation.

3.50 1.14 moderate

2. You hold the sufficiency principle without conceited live by following the king’s 

remark.

3.51 1.10 more

3. You reduce plastic use by using recycling one such as cloth bag. 3.39 1.10 moderate

4. You is a person who join to cultivate tree in the holiday. 3.36 1.18 moderate

5. You ask your neighbor to cultivate tree together.ป่า 3.49 1.28 moderate

6. The others material is used for wood substitution is a forest conservation. 3.54 1.18 more

7. People participation in forest conservation will make benefit for next generations. 3.70 1.14 more

Total Mean 3.50 1.16 Moderate
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5. Results of Forest Conservation Behavior Level 

The results of Forest Conservation Behavior 

Level of 350 undergraduate students had total mean  

score at moderate level with 3.70 while considering on 

each aspect, it was revealed that Forest cultivation aids 

moisture and origin water resources was at more level 

with 3.99 was the highest mean and subsequence were 

Forest cultivation aids for soil humidity, Natural water 

resource is properly conserved that will sustain forest  

and Forest resource conservation aids to have water for 

consumption with 3.91, 3.85 and 3.85 respectively as 

presented in Table 5.

Table 5

Forest Conservation Behavior Level

Forest Conservation Behavior Level X SD Level

1. Natural water resource is properly conserved that will sustain forest. 3.85 1.23 more

2. Forest resource conservation aids to have water for consumption. 3.85 1.08 more

3. Forest cultivation aids moisture and origin water resources. 3.99 1.07 more

4. Participate in afforestation helps to increase water in natural resources. 3.82 1.02 more

5. Forest is able to increase by itself without cultivation. 2.99 1.38 moderate

6. Forest aids to proper rain falling. 3.69 1.10 more

7. Deforestation is a cause of sudden flood. 3.69 1.16 more

8. Forest cultivation aids for soil humidity. 3.91 1.02 more

9. Deforestation is cause of water shortage. 3.82 1.10 more

10. Forest aids to reduce soil erosion and decrease the wind strength. 3.83 1.07 more

11. Forest protection is a duty of ranger or governmental officers only. 3.01 1.36 moderate

12. Forest is a source of food and drug. 3.60 1.13 more

13. Forest encroachment is a cause of dryness. 3.79 1.16 more

14. Reduction of forest area impacts to ecosystem and plant species. 3.75 1.04 more

15. The main cause o forest reduction is due to deforestation. agriculture, and urban 

expansion.

3.78 1.09 more

16. Lost of forest area is a main cause that impacts to plant and animal habitats. 3.77 1.09 more

17. Reduction of forest resources quantity is a cause of reduction of biodiversity. 3.77 1.11 more

Total Mean 3.43 1.18 moderate

6. Results of Factors Affecting Forest Conservation  

Behavior 

The relationship between independent variables of 

Forest Knowledge, Environmental Knowledge, Attitude, 

and Participation affecting dependent variable of Forest  

Conservation Behavior of undergraduate students as 

presented in table 6 and 7.
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Table 6

Result Analysis Prediction Power of Forest Knowledge, Environmental Knowledge, Attitude, and Participation af-

fecting dependent variable of Forest Conservation Behavior

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate

1 0.610 0.372 0.365 0.463

a. Predictors: Constant, Forest Knowledge, Environmental Knowledge, Attitude, and Participation

b. Dependent Variable: Forest Conservation Behavior

Table 7

Multiple Linear Regression Analysis between Forest Knowledge, Environmental Knowledge, Attitude, and Partici-

pation Affecting Forest Conservation Behavior

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig.

2 Regression 43.893 3 10.973 51.066 0.000**

Residual 74.134 345 0.215

Total 118.027 349

a. Predictors: Constant, Forest Knowledge, Environmental Knowledge, Attitude, and Participation

b. Dependent Variable: Forest Conservation Behavior 

Table 8

Multiple Linear Regression Analysis between Forest Knowledge, Environmental Knowledge, Attitude, and Participation 

Affecting Forest Conservation Behavior 

Model

Unstandardized 

Coefficients

Standardized 

Coefficients t Sig.

B Std. Error Beta

3 Constant 1.611 0.152 10.605 0.00**

Forest Knowledge 0.247 0.041 0.293 5.963 0.00**

Environmental Knowledge 0.167 0.044 0.210 3.789 0.00**

Attitude 0.000 0.045 0.000 0.001 0.99

Participation 0.186 0.037 0.269 5.005 0.00**

a. Predictors: Constant, Forest Knowledge, Environmental Knowledge, Attitude, and Participation

b. Dependent Variable: Forest Conservation Behavior

From Table 8, linear regression equation, it was 

revealed that independent variables of Forest Knowledge,  

Environmental Knowledge, and Participation affecting 

dependent variable of Forest Conservation Behavior of 

undergraduate students with statistical significance at level  

of and 0.01, except Attitude is not statistical significance 

at 0.05 level. Independent variables of Knowledge, Forest 

Knowledge, Environmental Knowledge, Attitude, and 

Participation are able to predict Forest Conservation  

Behavior of undergraduate students, therefore, the equation 

1 can be written as the following.
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y = a+b
1
x1+b

2
x2 ………………...……...............…. (1)

When

y = Forest Conservation Behavior as Dependent 

Variable

a = constant value

b
1
 = Coefficient relation of Forest Knowledge 

x
1
 = Forest Knowledge as Independent Variable

b
2
 = Coefficient relation of Environmental 

Knowledge 

x
2
 = Environmental Knowledge as Independent 

Variable

b
3
 = Coefficient relation of Attitude 

x
3
 = Attitude as Independent Variable

b
4
 = Coefficient relation of Participation 

x
4
 = Participation as Independent Variable 

Therefore, the prediction equation of relationship 

between independent variables of Forest Knowledge,  

Environmental Knowledge, Attitude, and Participation 

affecting dependent variable of Forest Conservation 

Behavior. It can be explained that forest Knowledge 

was the most effect to Forest Conservation Behavior  

with 24.70 percent with statistical significance at level of 

0.01. Subsequences were Participation and Environmental 

Knowledge with 18.60 percent and 16.70 percent with  

statistical significance at level of 0.01 as the following 

equation 2. 

Y = 1.611 + 0.247X
1
 + 0.167 X

2
 + 0.000X

3
 + 0.186X

4
…(2)

Discussion

1. The result of study revealed that level of Forest 

Knowledge was at moderate level. This is pertinent to 

the study Temtumnan, K. (2006), who researched about 

“Transferring knowledge of Forest Resource Conservation 

of Forest Protection Voluntary People in Changwat Maha  

Sarakham”, the findings showed that the people who 

had not been trained had Forest Knowledge at moderate 

level. But it is not pertinent to the study Artwanichakul  

et al., (2012a), titled “Structural Model of Dengue 

Fever Prevention and Control Behavior”, it was found 

Knowledge of Dengue Fever Disease (KL) at more level. 

But this finding is not associated to the study of Traithip, 

T. (2008), titled on: The Development of Training 

Model for Community Environmental Leader on Forest 

Resource Conservation according Economy Sufficiency  

Philosophy”, the finding indicated that Community 

Environmental Leader had Forest Resource Conservation 

according Economy Sufficiency Philosophy at good or 

more level because the Community Environmental Leader 

who is a person who has public mind and he prefer to  

devote for environmental conservation including forest 

resource but in this study sample group is undergraduate 

student who has no direct experience and knowledge on 

forest conservation. 

2. The result of study revealed that level of 

Environmental Knowledge was at moderate level. This  

result is not congruent to the study of Lawan, T. (2013), 

who study on “Flood Disaster Prevention Behavior 

Integrated with Environmental Education Principles.” 

The findings illustrated that Environmental Knowledge 

was at moderate level but the result is not congruent to 

the study of Suebsing, S. (2013). Who study on “Model  

Development of Forest Conservation for Undergraduate” 

The findings illustrated that Environmental Knowledge 

was at more kevel. 

3. The result of study revealed that level 

of Attitude was at moderate level. This result is not 

congruent to the study of Lawan et al., (2012), who 

study on “Flood Disaster Prevention Behavior Integrated  

with Environmental Education Principles.” The findings 

illustrated that Attitude was at more level with mean of 

4.26. This might be able to explain that the sample group 

of Lawan et al., (2012), was local peoples realize that  
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flood disaster is issue make them suffer. Moreover, they 

must face the flood disaster closely and unavoidably.  

Moreover, it causes serious impact than the reduction of 

forest which is more slowly effects and the sample group 

in this study was undergraduate students who gain less 

knowledge and experience than local people and they 

live at university for shorter period than local people  

who has lived for longer period. Moreover the impact 

of forest reduction is gradually not suddenly happen.

4. The result of study revealed that level of 

Participation in forest conservation was at moderate  

level. This is not relevant to research of Temtumnan, K. 

(2006), who researched about “Transferring knowledge 

of Forest Resource Conservation of Forest Protection 

Voluntary People in Changwat Maha Sarakham”, that  

revealed that the people who had not been trained have 

participation in forest conservation was at low level.

5. independent variables of Forest Knowledge, 

Environmental Knowledge, and Participation affecting 

dependent variable of Forest Conservation Behavior of  

undergraduate students with statistical significance at level 

of and 0.01, except Attitude is not statistical significance 

at 0.05 level. Independent variables of Knowledge, Forest 

Knowledge, Environmental Knowledge, Attitude, and 

Participation are able to predict Forest Conservation  

Behavior of undergraduate students. The findings of this 

research are not relevant to the study of Lawan et al., 

(2012), who study on “Flood Disaster Prevention Behavior 

Integrated with Environmental Education Principles”, 

that the attitude had the highest effect to flood prevention 

behavior while in this study the participation .is the  

highest effect to forest conservation behavior. However, 

the result of environmental knowledge affected to Forest 

Conservation Behavior is the less effect that is similar 

to Lawan et al., (2012).

Suggestion

The findings of the study indicated that 

participation is the highest effect to forest conservation 

behavior and subsequences were forest knowledge and  

environmental knowledge affecting forest conservation 

behavior. Thus achieving the highest goal to encourage 

the student to participate in environment happen, 

the administrative committee should introduce the  

environmental projects and activity for them to participate 

in order to gain their more environmental knowledge to 

alter their attitude to practice for forest and environmental 

effectively. Consequently, the university administrators 

should arrange the subject to integrate in the curriculum  

for all faculties to encourage them to join for forest 

conservation project. 



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีปีที่ 10 ฉบับที่ 1 ประจ�าเดือน มกราคม-เมษายน 2559 131

References

Artwanichakul, K., Thiengkamol, N. & Thiengkamol, T. (2012a). Structural model of dengue fever prevention and  

 control behavior. European Journal of Social Sciences, 32(4), 485-497.

Boon E, Ahenkan, A. & Baduon, B. N. (2009). An Assessment of Forest Resources Policy and Management in  

 Ghana. ‘IAIA09 Conference Proceedings’, Impact Assessment and Human Well-Being 29th Annual  

 Conference of the International Association for Impact Assessment, 16-22 May 2009.

Cronbach, J. (1951). Coefficient alpha and the internal structure of tests. Psychometrika, 16(3), 297–334.

Donkonchum, S. Thiengkamol, N. & Thiengkamol, C. (2012a). Causal relationship model of environmental conservation  

 behavior integrated with LCA knowledge. European Journal of Social Sciences, 33(1), 5-13.

Gonggool, D., Thiengkamol, N. & Thiengkamol, C. (2012b). Development of environmental education volunteer  

 model through inspiration of public consciousness for sustainable development. European Journal of Social  

 Sciences, 32(1), 150-160. 

Hair, J., Black, Jr, W., Babin, B. & Anderson, R. (2010). Multivariate Data Analysis (10th ed.) New Jersey: Prentice  

 Hall.

Krejcie, R.V. & Morgan, D.W. (1970). Determining sample size for research activities. Educational and Psychological  

 Measurement, 30(1), 607-610.

Lawan, T., Thiengkamol, N. & Thiengkamol, T. (2013). Flood disaster prevention behavior integrated with  

 environmental education principles. European Journal of Scientific Research, 104(3), 580-591.

Mongkonsin, Thiengkamol, N. & Thiengkamol, T. (2013b). Causal relationship model of flood response behavior.  

 Mediterranean Journal of Social Sciences, 4(1), 587-598. 

Morrasri, P., Thiengkamol, N. & Thiengkamol, T. (2012b). Causal relationship model of little green child with  

 environmental behavior. European Journal of Social Sciences, 34(2), 177-189.

Phinnarach, K., Thiengkamol, N. & Thiengkamol, C. (2012a). Causal relationship model of community strength.  

 European Journal of Social Sciences, 34(3), 379-392.

Pimdee, P., Thiengkamol, N. & Thiengkamol, T. (2012a). Causal relationship model of electrical energy conservation.  

 European Journal of Social Sciences, 32(3), 306-315.

Rovinelli, J. & Hambleton, K. (1977). On the use of content specialists in the assessment of criterion-referenced test  

 item validity. Dutch Journal of Educational Research, 2(1), 49-60.

Ruboon, O., Thiengkamol, N., Thiengkamol, T. & Kurokodt, J. (2012a). Model of environmental education teacher  

 with inspiration of environmental conservation for global warming alleviation. European Journal of Social  

 Sciences, 31(1), 92-102. 

Saisunantharom, S. Thiengkamol, N. & Thiengkamol, C. (2013a). Casual relationship model of biodiversity  

 conservation. European Journal of Scientific Research, 104(3), 460-474. 



132 Vol. 10 No. 1 January-April 2016
EAU HEritAgE JoUrnAl
Science and technology

Sangsan-anan, S., Thiengkamol, N. & Thiengkamol, T. (2012a). Causal relationship model of environmental education  

 tourism. European Journal of Social Sciences, 33(3), 339-350. 

Stamets, P. E. (2005). Mycelium running. Berkeley, CA: Ten Speed.

Suebsing, S., Thiengkamol, N. & Thiengkamol, C. (2013a). Causal relationship model of forest conservation integrated  

 with psychological state. European Journal of Scientific Research, 104(3), 447-459.

Temtumnan, K. (2006). Transferring knowledge of forest resource conservation of forest protection voluntary people  

 in Changwat Maha Sarakham. Thesis of Environmental Management Program, Graduate Faculty,  

 Mahasarakham University.

The Global Forest Resources Assessment. (2015). Thailand - Global Forest Resources Assessment 2015 - Country  

 Report. Rome: Author.

Thiengkamol, N. (2009c). Environment and development book. (Food security). Bangkok: Chulalongkorn University. 

Thiengkamol, N. (2011e). Environment and Development Book (4th ed.). Bangkok: Chulalongkorn University.

Thiengkamol, N. (2011i). Development of model of environmental education and inspiration of public consciousness  

 influencing to global warming alleviation. European Journal of Social Sciences, 25(4), 506-514. 

Traithep, K. (2008). The development of training model for community environmental leader on forest resource  

 conservation according economy sufficiency philosophy. Dissertation of Environmental Education Program,  

 Graduate Faculty, Mahasarakham University.

Udonboon, C. Thiengkamol, N. & Thiengkamol, C. (2012b). Causal relationship model of water conservation  

 behavior. Mediterranean Journal of Social Sciences, 3(11), 591-604. 

Wildlife of Thailand. (2015). Forest types in Thailand. Retrieve from http://www.wildlifethailand.com/blog/articles-2/ 

 wildlife-articles/116-forest-types-in-Thailand

World Commission on Environment and Development (WCED). (1987). Our common future. Oxford: Oxford  

 University.



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีปีที่ 10 ฉบับที่ 1 ประจ�าเดือน มกราคม-เมษายน 2559 133

ผลการใช้ศูนย์เรียนรู้การอนุรักษ์ป่าชุมชนบ้านโนนหินผึ้ง

ต�าบลดงบัง อ�าเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี

Results of Using Learning Center on Community Forestry Conservation

at Ban Nonhinphueng Village, Dongbang Sub District, 

Prachantakham District, Prachinburi Province

ผมหอม เชิดโกทา, สุนทรี จีนธรรม และรวีวรรณ สนั่นวรเกียรติ

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบผสมผสานมีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาบริบทป่าชุมชนบ้านโนนหินผึ้ง ต�าบล

ดงบัง อ�าเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี (2) เพื่อเปรียบเทียบความรู้ เจตคติและการปฏิบัติ ของเยาวชนหลังการใช้

ศูนย์เรียนรู้การอนุรักษ์ป่าชุมชนบ้านโนนหินผึ้งกับระดับชั้นที่เรียนของเยาวชน (3) เพื่อเปรียบเทียบความรู้ เจตคติและ

การปฏิบัติในการอนุรักษ์ป่าชุมชนของเยาวชน ก่อนและหลัง การใช้ศูนย์เรียนรู้ กลุ่มตัวอย่างส�าหรับการวิจัย มีดังนี้  

(1) กลุ่มตัวอย่างจากการสุ่มแบบเจาะจงในการศึกษาบริบทชุมชน ได้แก่ ผู้น�าชุมชน คณะกรรมการป่าชุมชน นายก

และสมาชิกองค์การบริหารส่วนต�าบล ครู และปราชญ์ชาวบ้าน จ�านวน 20 คน (2) กลุ่มตัวอย่างในการทดลองใช้ศูนย์

เรียนรู้ป่าไม้ชุมชน เป็นเยาวชนในโรงเรียนบ้านโนน จ�านวน 63 คน ได้จากวิธีการสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้ได้แก่  

แบบสัมภาษณ์เชิงลึก แบบทดสอบวัดความรู้ วัดเจตคติและวัดการปฏิบัติ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ 

ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าที และค่าเอฟ วิเคราะห์ข้อมูล เชิงคุณภาพด้วยวิธีอุปนัย ผลการวิจัยมีดังนี้ (1) ชุมชน

บ้านโนนหินผึ้งเป็นชุมชนเก่าแก่ประมาณปี พ.ศ. 2380 ในระยะหลังเกิดปัญหาการบุกรุกป่าจากบุคคลในและนอกพื้นที่  

ด้วยพลังความสามัคคีและพลังเครือข่ายชุมชนที่เข้มแข็งช่วยกันหยุดยั้งการบุกรุกป่าจึงท�าให้ ป่าที่เสื่อมโทรมกลับมา 

ฟื้นฟูอุดมสมบูรณ์อีกคร้ัง (2) เยาวชนที่มีระดับการศึกษาที่ต่างกัน หลังการเข้าใช้ศูนย์เรียนรู้ มีความรู้แตกต่างกัน 

อย่างมีนัยส�าคัญที่ระดับ 0.01 แต่มีเจตคติและการปฏิบัติเกี่ยวกับการอนุรักษ์ป่าชุมชน ไม่แตกต่างกัน (3) เยาวชนมีความรู้  

เจตคติและการปฏิบัติหลังการใช้ศูนย์สูงกว่าก่อนการใช้ศูนย์อย่างมีนัยส�าคัญที่ระดับ 0.01

ค�าส�าคัญ: ผลการใช้, ศูนย์เรียนรู้, การอนุรักษ์ป่าชุมชน

Abstract

This research is mixed methods research. The objectives of this research were to (1) study the context of Ban 

Nonhinphueng community forest in Dungbang sub district, Prajantakam district, Prachinburi Province (2) compare 

knowledge, attitude and practice after using learning center in difference classes of the youths (3) compare knowledge,  
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attitude and practical before and after using learning center. The samples were as follows: (1) 20 samples for study 

the context of community forest consisted of community leaders, community forest boards, executive chiefs and 

member of sub-district administrative organization, teacher and local sage. (2) 63 youths from random sampling for 

studying the efficiency of learning center from Bannon school. The research instruments consisted of (1) indepth 

interview (2) knowledge attitude and practical test. Results were analyzed by percentage, mean, standard deviation,  

t–test and F–test (One–way ANOVA). The research findings were as follows: (1) the context community forest was 

revealed that Ban Nonhinphueng was an old aged community forest about 2380 B.E. The problem was resolved 

by community network and unity. (2) Knowledge after using learning center in difference class was significantly  

difference at 0.01 but attitude and practical were no difference. 3) The comparison results of knowledge, attitude and 

practical after using learning center were higher than before with significantly difference at 0.01.

Keywords: results of using, learning center, community forest conservation

ความน�า

ป่าไม้และพรรณพืชนอกจากจะเป็นแหล่งต้นน�้า 

ล�าธารแล้วยังเป็นแหล่งผลิตออกซิเจนที่ใหญ่ที่สุดในโลก  

และท�าหน้าที่เก็บกักธาตุคาร์บอนจากก๊าซคาร์บอน- 

ไดออกไซด์ทีเ่ป็นสาเหตทุีส่�าคญัในการเกดิสภาวะโลกร้อน

ในขณะน้ี ป่าไม้มีความส�าคัญต่อระบบนิเวศ ช่วยป้องกัน

การชะล้างพงัทลายของดนิ ท�าให้ดนิอดุมสมบรูณ์ เป็นทีอ่ยู ่

อาศัยของสัตว์ป่า เป็นแหล่งศึกษาธรรมชาติ ช่วยในการ

อนุรักษ์ดินและน�้า และป้องกันลมพายุ การปลูกป่าและ

อนุรักษ์จึงเป็นมหากุศลที่ทุกคนพึงกระท�า เพื่อรักษา 

ความมั่นคงทางธรรมชาติให้แก่โลก ลดภัยพิบัติทาง

ธรรมชาติและช่วยเหลือสรรพสิ่งที่มีชีวิตซึ่งต้องประสบ

เคราะห์กรรมจากการตัดไม้ท�าลายป่า (สุนทรี จีนธรรม, 

2555) สามสบิปีทีผ่่านมาพบว่า ประเทศไทยสูญเสียพืน้ทีป่่า 

เป็นจ�านวนมากจากการบุกรุกท�าลายป่า การให้สัมปทาน 

ป่าไม้ที่ขาดการควบคุมอย่างเพียงพอ การตัดถนนเข้า 

พืน้ทีป่่า การท�าเกษตร เชงิอตุสาหกรรม และการครอบครอง 

ทีดิ่นเพือ่เก็งก�าไร จากการส�ารวจพ้ืนทีป่่าไม้ในประเทศไทย 

พบว่าเม่ือปี พ.ศ. 2507 ประเทศไทยมีพื้นที่ป่า 171 ล้านไร่ 

คิดเป็นร้อยละ 53.7 ของพ้ืนทีป่ระเทศไทยมแีนวโน้มลดลง

ทกุปี และในปี พ.ศ. 2550 พบว่า พ้ืนทีป่่าไม้ของประเทศไทย 

เหลืออยู่เพียง 104.6 ล้านไร่ หรือร้อยละ 32.6 ของพื้นที่

ประเทศเท่านั้น (กรมป่าไม้, 2541) การลดลงอย่างรวดเร็ว

ของพื้นที่ป่าไม้มีผลท�าให้เกิดการคุกคามพืชและสัตว์ และ

มีความเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ของพืชและสัตว์เพิ่มขึ้นอีก 

เป็นจ�านวนมากในอนาคตยงัส่งผลกระทบต่อภาวะโลกร้อน  

การเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ ตลอดจนมีการคุกคาม 

สิ่งแวดล้อม ประชาชนทุกคนควรร่วมมือกันแก้ปัญหา

และป้องกันการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ

ของระบบนิเวศป่าทุกประเภท โดยการอนุรักษ์ป่าที่เหลือ 

ให้คงอยู่อย่างยั่งยืนสืบไป สอดคล้องกับ สุนทรี จีนธรรม 

(2555) ทีก่ล่าวว่าการอนรุกัษ์ป่าเป็นการป้องกนัการสญูเสยี 

ความหลากหลายทางชีวภาพ สาเหตุของการลดลงของ 

ป่าไม้ในประเทศเนือ่งมาจากปัจจัยหลายประการ เป็นต้นว่า  

มีการให้สัมปทานป่าไม้เพื่อใช้สอยในประเทศและส่งออก 

ท�าให้ป่าส่วนใหญ่ที่ถูกสัมปทานเป็นป่าเสื่อมโทรม 

ประการที่สองคือ การบุกรุกแผ้วถาง ของราษฎรและ

นายทุน เพื่อเป็นที่ท�าการเกษตรและที่อยู ่อาศัย อีกทั้ง 

การก�าหนดนโยบายของรฐัทีมุ่ง่ก่อสร้างโครงสร้างพืน้ฐาน 

เช่น ถนน เขือ่น อ่างเกบ็น�้า รวมถงึการส่งเสรมิการปลกูพืช 

เชิงเดี่ยว ท�าให้เกิดการบุกรุกป่าเพิ่มมากขึ้นจ�านวนป่าไม้

ในประเทศไทยลดลงจากหลายสาเหตุ (ผจญ สิทธิกัน, 

2544) แต่สาเหตุที่ส�าคัญที่สุดคือ การไม่มีประสิทธิภาพ 

ขององค์กรภาครัฐตลอดระยะเวลาหลายสิบปีที่ “รัฐ”  

เป็นผู ้ดูแลป่าไม้แต่เพียงผู ้เดียว ประสบความล้มเหลว 

อย่างส้ินเชิง (ตะวัน อินต๊ะวงศ์, 2548) ส่งผลกระทบ

โดยตรงต่อสมดลุธรรมชาตแิละวถิขีองประชาชนโดยเฉพาะ

ชาวไร่ ชาวนา ซึ่งเป็นประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ  

ไม่เพียงเท่านั้นการบุกรุกพื้นที่ป่ายังเป็นจุดเริ่มต้นของ
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ปัญหานานัปการ เช่น ความขัดแย้ง แตกแยกในสังคม 

ระหว่างกลุ่มผู้บุกรุกที่สูญเสียผลประโยชน์และเจ้าหน้าที่

ของรฐั ซึง่หากปัญหาต่าง ๆ  ไม่ได้รับการแก้ไข ความขดัแย้ง 

ดังกล่าวอาจจะลุกลามรุนแรงจนเกินกว่าการแก้ไขได้  

(ผจญ สิทธิกัน, 2548) นอกจากนี้ป่าไม้มีความส�าคัญ 

ในการช่วยลดภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงของ

สภาพภูมิอากาศ ดังนั้น การแก้ปัญหาให้ประสบผลส�าเร็จ

ได้นั้นต้องแก้ที่ตัวสาเหตุของปัญหานั่นคือ มนุษย์ อันเป็น 

ต้นเหตกุ่อน และมคีวามจ�าเป็นอย่างยิง่ทีท่กุฝ่าย ทัง้ภาครฐั 

เอกชน และท้องถ่ิน ต้องมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไข

ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น เพื่อน�าไปสู่การแก้ไขปัญหา 

อย่างยั่งยืนโดยการใช้กระบวนการทางสิ่งแวดล้อมศึกษา 

ทั้งการเรียนรู้ในระบบและการเรียนรู้นอกระบบเกี่ยวกับ 

สิง่แวดล้อม เนือ่งจากปัญหาของสิง่แวดล้อมนัน้ส่งผลกระทบ 

ต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตในโลก 

ชุมชนบ้านโนน ต�าบลดงบัง อ�าเภอประจันตคาม  

จังหวัดปราจีนบุรีพบว่า ชุมชนบ้านโนน เป็นชุมชนเก่าแก ่

และมีประวัติอันยาวนาน ประมาณปี พ.ศ. 2380 ถูกต้อน

มาจากเมืองเวียงจันทร์และเมืองเชียงแสน ประเทศลาว 

มาตั้งชุมชนอาศัยอยู่บริเวณรอบป่าชุมชนบ้านโนนหินผึ้ง  

โดยการน�าของพ่อใหญ่ทุย สภาพพื้นที่เป็นที่ราบลุ่มและ 

ป่าไม้ บางส่วนเป็นเนินเตี้ยมีคลองส่งน�้าไหลผ่านคือ  

คลองลึกและมีสระน�้าใหญ่ ที่ป่าชุมชนบ้านโนนหินผึ้ง 

คนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ บริบทป่าชุมชนบ้าน

โนนหินผึ้ง เป็นที่สาธารณประโยชน์ เนื้อที่ 447 ไร่ เมื่อ

ในอดีตป่ามีความอุดมสมบูรณ์ ทั้งพืชพันธุ ์ธัญญาหาร 

ยงั เป็นทีอ่ยูข่องสตัว์ป่านานาชนดิและยงัเป็นแหล่งอาหาร 

และยาสมุนไพรของประชาชนอย่างสมบูรณ์ ต ่อมา 

เกิดปัญหาการบุกรุกป่าจากบุคคลในพื้นที่และนอกพื้นที ่

เข้ามาท�าลายป่าโดยการตดัไม้ใหญ่ ขดุต้นผกัหวานเพือ่เป็น 

สินค้าน�าไปขายกันอย่างเป็นล�่าเป็นสัน ท�าให้ ต้นผักหวาน 

ผักติ้ว และต้นเสม็ด ถูกขุดน�าไปขาย ท�าให้ผักส�าหรับ 

การบรโิภคของชมุชนลดน้อยลง และมกีารเผาป่าเพือ่ล่าสตัว์ 

จนป่าขาดความสมดุลชาวบ้านมองเห็นความส�าคัญของ

ป่าไม้หยุดการบุกรุกป่าดัวยพลัง ความสามัคคี และพลัง

เครือข่ายชุมชนที่เข้มแข็งบวกกับความมุ่งมั่น จึงท�าให้

วันนี้ป่าที่เสื่อมโทรมกลับมาฟื้นฟูอุดมสมบูรณ์อีกคร้ัง  

จากการส�ารวจพบพรรณไม้จ�านวน 295 ชนิด มีไม้เด่น  

คือ ยาง ยางนา เหียงและมีพรรณไม้หลากหลายชนิดได้แก่  

ประดู่ แดง พยุง พะยอม มะค่า กระบก มะหวด หว้า มะเม่า  

ไผ่ เสมด็ ผกัหวาน ผกัต้ิว เหด็ รางจืด เปล้าน้อย ปลาไหลเผอืก  

เขยตาย เกร็ดลิ้น กันเกรา ฯลฯ จากการที่ผู้วิจัยได้ศึกษา

สภาพปัญหาในการอนรุกัษ์ป่าชุมชนและมกีารส�ารวจพืน้ที่ 

สัมภาษณ์ผู้น�าชุมชน ประชุม กลุ่มย่อยร่วมกับประธาน 

และคณะกรรมการป่าชุมชนท�าให้ทราบปัญหา คือ  

คนรุ ่นหลังขาดจิตส�านึกในการอนุรักษ์ชุมชน ชุมชน

ต้องการให้คนรุ่นหลังมีจิตส�านึกในการอนุรักษ์ป่าชุมชน

บ้านโนนหินผึ้งสืบต่อไปให้คงอยู่อย่างยั่งยืน และต้องการ

ให้มีการพัฒนาป่าชุมชนให้เป็นศูนย์เรียนรู้การอนุรักษ์ 

ป่าชมุชน ท�าคูม่อืการอนรุกัษ์ป่าชมุชน จดัท�าสือ่การเรยีนรู้  

เพื่อให้เยาวชนได้เรียนรู้ ชุมชนต้องการจัดท�าเป็นสถานที่

ท่องเทีย่วเชิงอนรุกัษ์ อกีทัง้ต้องการให้มกีารฝึกอบรมให้กบั 

นักเรียนและคณะกรรมการป่าชุมชน ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะ

ศึกษาผลการใช้ศูนย์เรียนรู้การอนุรักษ์ป่าชุมชนบ้านโนน

หนิผึง้ ทีป่ระกอบด้วย เส้นทางศกึษาธรรมชาติมฐีานเรยีนรู้  

8 ฐาน ได้แก่ (1) ฐานพะยอมหอมไกล เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับ  

ต้นพะยอม ผูเ้ข้าเรียนรู้สงบนิง่ สูดดมกลิน่หอมของดอกไม้ป่า  

ดอกพะยอมตามธรรมชาติ จากนั้นให้สังเกตลักษณะ 

ต้นพะยอม และศกึษาประโยชน์จากไม้พะยอม (2) ฐานยางนา 

มีค่าดังทอง เพื่อศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับต้นยางนา คุณค่า

และมูลค่าของต้นยางนารวมทั้งการอนุรักษ์ไม้ยางนา (3) 

ฐานผักป่าน่าลิ้มรส เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับชนิดของพืชผัก 

ที่ใช ้เป็นอาหารจากป่าชุมชนที่หลากหลายและปลุก

จิตส�านึกให้เยาวชนที่เข้าเรียนรู้เห็นคุณค่าและประโยชน์

ของอาหารจากป่า (4) ฐานผลไม้ป่าน่าลิ้มลอง เพื่อเรียนรู้ 

เกี่ยวกับผลไม้ป่าในป่าชุมชน ให้ผู้เข้าเรียนรู้เกิดเจตคติ

ในการอนุรักษ์ เห็นคุณค่าและประโยชน์ของผลไม้ป่า 

ที่หลากหลายในป่าชุมชน (5) ฐานสมุนไพรเจ้าถิ่น เพื่อ

เรียนรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์พืชสมุนไพรและการใช้จาก

ป่าชุมชนที่ควรอนุรักษ์และสืบสานจากบรรพบุรุษให้เกิด 

ความยั่งยืนตลอดไป (6) ฐานประดู่คู่ป่าใหญ่ เพื่อสร้าง

ความตระหนักและเจตคติที่ถูกต้องเพื่อเรียนรู้และอนุรักษ์

ต้นประดู่ ให้เกิดความรักและหวงแหน ประดู่เป็นต้นไม้

ให้เกิดพลังแห่งความยิ่งใหญ่ (7) ฐานไผ่ต้นไม้มหัศจรรย์  

เพื่อเรียนรู ้เรื่องหลากหลายสายพันธุ ์ คุณประโยชน์ที่ 

หลากหลายของไผ่ ทั้งเป็นไม้ประดับ น�ามาปรุงอาหาร 

แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ท�ารายได้ให้กับชุมชนมากมาย  
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สร้างความตระหนักและเจตคติในการอนุรักษ์ไผ่ในป่า

ชมุชนบ้านโนนหนิผ้ึงและ (8) ฐานสร้างสัมพันธ์เพ่ือเรยีนรู้ 

ความสัมพันธ์ของธรรมชาติทั้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิต 

การอยูร่่วมกันของส่ิงมชีวีติ โดยแต่ละฐานจะประกอบด้วย 

ป้ายสือ่ความหมายตามฐานเรยีนรู ้ป้ายฐานเรยีนรู ้ป้ายศนูย์

เรียนรู้ จัดท�าคู่มือการอนุรักษ์ป่าชุมชนและบทปฏิบัติการ 

ประกอบเส้นทางศึกษาธรรมชาติ มีคณะกรรมการบริหาร

ศูนย์เรียนรู้ โดยศึกษาบริบทป่าชุมชน ศึกษาความรู้ เจตคต ิ

และการปฏิบัติด้านการอนุรักษ์ป่าชุมชนของเยาวชน  

หลังเข้าใช้ศนูย์เรยีนรูก้ารอนรุกัษ์ป่าชมุชนบ้านโนนหนิผึง้ 

ต�าบลดงบงั อ�าเภอ ประจนัตคาม จงัหวดัปราจนีบรุ ีโดยหวงัว่า 

เยาวชน นกัเรยีนและผูส้นใจ จะความรู ้เจตคตแิละการปฏบิตัิ 

ด้านการอนุรักษ์ป่าชุมชน ผู้ที่รู้จักวิธีใช้ประโยชน์จากป่า

ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมสืบต่อไป 

วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพือ่ศกึษาบริบทป่าชมุชนบ้านโนนหินผ้ึง ต�าบล 

ดงบัง อ�าเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี

2. เพื่อเปรียบเทียบความรู้ เจตคติและการปฏิบัติ

ด้านการอนรุกัษ์ป่าชมุชนของเยาวชนโรงเรยีนวดับ้านโนน  

ก่อนและหลังการใช้ศูนย์เรียนรู ้การอนุรักษ์ป่าชุมชน 

บ้านโนนหินผึ้ง

3. เพื่อเปรียบเทียบความรู้ เจตคติและการปฏิบัติ

ด้านการอนรุกัษ์ป่าชมุชน หลังการใช้ศูนย์เรียนรู้การอนรุกัษ์ 

ป่าชุมชนบ้านโนนหินผึ้ง กับระดับชั้นที่เรียนของเยาวชน

แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

1. แนวคิดเร่ืองศูนย์การเรียนรู้ เป็นการจัดการ

ศึกษาระบบเปิดเพื่อส่งเสริมการท�ากิจกรรมด้วยตนเอง

หรือโดยกลุ่ม เป็นศูนย์กลางการรวบรวมข้อมูลข่าวสาร 

ความรูท้ีจ่ะน�าไปสูก่ารส่งเสรมิกระบวนการเรยีนรูส้�าหรบั

ประชาชนในชุมชน เป็นแหล่งเสริมสร้างโอกาสในการ

เรียนรู้ การถ่ายทอดแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การสืบทอด 

ภูมิปัญญาของชุมชน (สุนทรี จีนธรรม, 2554)

2. แนวคิดเรื่องป่าชุมชน เป็นพื้นที่ป่าไม้ที่ได้รับ

การจัดการโดยกระบวนการมีส่วนร่วมจากประชาชน 

และองค์กรชุมชน ทั้งทางตรงและทางอ้อม ตามความเชื่อ 

และวัฒนธรรมท้องถิ่น เพื่อประโยชน์ที่สอดคล้องกับ

ความต้องการของชุมชนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน เป็นป่า 

ที่ประชาชนเข้าไปใช้สอยตามวิถีชีวิตของคนทุกคน 

ในชุมชนนั้น ทั้งเรื่องการท�ามาหากิน ระบบครอบครัว 

เครือญาติ ประเพณีความเชื่ออ�านาจและกฎระเบียบใน

ชุมชน เพื่อให้ชุมชนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันทั้งชุมชน

อย่างยั่งยืน โดยด�าเนินการในรูปคณะกรรมการ มีกฎและ 

ระเบียบปฏิบัติเป็นตัวก�าหนด (นิวัติ เรืองพานิช, 2533)

3. แนวคิดเรื่องศูนย์เรียนรู้การอนุรักษ์ป่าชุมชน

บ้านโนนหินผึ้ง ต�าบลดงบัง อ�าเภอประจันตคาม จังหวัด

ปราจีนบุรี สร้างข้ึนจากการรวบรวมความคิดเห็นของ

ประธานและกรรมการป่าชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้รู้ ผู้น�า 

ครู ตัวแทนหน่วยงาน โดยความหมายแล้ว ศูนย์เรียนรู้ 

การอนุรักษ์ป่าชุมชนบ้านโนนหินผึ้ง หมายถึงการเรียนรู้ 

ในการอนุรักษ์ป่าชุมชนที่น�ามาใช้ในการจัดกิจกรรม 

การเรียนรู้อย่างเป็นขั้นเป็นตอน โดยใช้พื้นที่จริงของป่า

ชุมชนบ้านโนนหินผึ้งเป็นห้องเรียนธรรมชาติและเป็น

สถานที่ฝึกปฏิบัติจริงในการเรียนรู้ เพื่อให้การเข้าใช้ศูนย์ 

เรียนรู้หรือผู้รับการเรียนรู้ได้รับความรู้ในเนื้อหาสาระ 

เกีย่วกบัการอนรุกัษ์ป่าชมุชนและทรพัยากรธรรมชาตอิืน่ ๆ   

มีเจตคติที่ดี ที่ถูกต้องในการอนุรักษ์ป่าชุมชน รวมทั้ง 

สามารถน�าความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ�าวัน 

ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ศูนย์เรียนรู้การอนุรักษ์ป่าชุมชน

บ้านโนนหินผึ้งมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยให้ผู ้เข้าใช้ศูนย์ 

เรียนรู ้สามารถเรียนรู ้เนื้อหาสาระเกี่ยวกับการอนุรักษ์

ป่าชุมชนโดยใช้ป่าชุมชนบ้านโนนหินผึ้งเป็นห้องเรียน

ธรรมชาติและใช้เป็นสถานทีฝึ่กปฏบิติัจรงิในกระบวนการ

เรยีนรู ้ให้ผูเ้ข้าใช้ศนูย์เรยีนรูส้ามารถรบัข้อมลูสาระความรู ้

อย่างมีความหมายและสามารถจดจ�าสิ่งที่เรียนได้ยาวนาน 

ประยุกต์ใช้ความรู้ในการด�ารงชีวิตได้เป็นอย่างดี กิจกรรม

การเรียนรู้ เป็นการเรียนรู้ผ่านฐานการเรียนรู้ที่สร้างขึ้น

ส�าหรับการให้ความรู้เพื่อการอนุรักษ์ป่าชุมชน จ�านวน  

8 ฐานการเรยีนรู ้ได้แก่ ฐานการเรยีนรูท้ี ่1 พะยอมหอมไกล  

ฐานการเรียนรู้ที่ 2 ยางนามีค่าดังทอง ฐานการเรียนรู้ที่ 3  

ผักป่าน่าลิ้มรส ฐานการเรียนรู้ที่ 4 ผลไม้ป่าน่าลิ้มลอง  

ฐานการเรียนรู้ที่ 5 สมุนไพรเจ้าถิ่น ฐานการเรียนรู้ที่ 6 

ประดู่คู่ป่าใหญ่ ฐานการเรียนรู้ที่ 7 ไผ่ต้นไม้มหัศจรรย์ และ

ฐานการเรยีนรูท้ี ่8 ความสมัพนัธ์ของสิง่มชีวีติในป่าชมุชน  
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รายละเอียดของแต่ละฐานการเรียนรู้จะประกอบไปด้วย  

บทเรยีน ระยะเวลา จดุประสงค์ เนือ้หา กจิกรรมการเรยีนรู ้

ของแต่ละฐาน สื่อการเรียนรู้ และการวัดและประเมินผล 

ที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นคู่มือในการใช้และการศึกษาผลการใช ้

ศูนย์การเรียนรู้การอนุรักษ์ป่าชุมชนบ้านโนนหินผึ้ง 

กรอบแนวคิดการวิจัย 

สมมติฐานการวิจัย

1. ความรู้ เจตคติและการปฏิบัติด้านการอนุรักษ์

ป่าชุมชนบ้านโนนหินผึ้งของเยาวชน หลังการใช้ศูนย์

เรียนรู้การอนุรักษ์ป่าชุมชนบ้านโนนหินผึ้ง สูงกว่าก่อน

การเข้าใช้ศูนย์

2. เยาวชนที่เรียนในระดับชั้นที่ต่างกัน มีความรู้  

เจตคตแิละการปฏบิตัด้ิาน การอนรัุกษ์ป่าชมุชน หลงัการใช้ 

ศูนย์เรียนรู้ ต่างกัน

วิธีด�าเนินการวิจัย 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรส�าหรับการวิจัยเชิงคุณภาพ เป็นการ

ศึกษาบริบทป่าชุมชนบ้านโนนหินผ้ึง ประชากร ได้แก่ 

ประชาชนบ้านโนน ต�าบลดงบงั อ�าเภอประจนัตคาม จงัหวดั

ปราจนีบรุ ีทีมี่บทบาททางสงัคมและชมุชน จ�านวน 10 คน  

ได้แก่ นายกและสมาชิกองค์การบริหารส่วนต�าบล จ�านวน 

10 คน ครูจ�านวน 8 คน และปราชญ์ชาวบ้าน จ�านวน 2 คน  

และคณะกรรมการป่าชุมชน จ�านวน 30 คน รวมทั้งสิ้น 

60 คน 

ประชากรส�าหรับการวิจัยเชิงปริมาณ เป็นการ

ศึกษาผลการใช้ศูนย์เรียนรู ้การอนุรักษ์ป่าชุมชนบ้าน

โนนหินผึ้ง ประชากรได้แก่ ได้แก่ เยาวชนที่เป็นนักเรียน 

ในโรงเรียนวัดบ้านโนน ต�าบล ดงบัง อ�าเภอประจันตคาม  

จังหวัดปราจีนบุรี จ�านวน 164 คน

กลุ่มตัวอย่างส�าหรับการวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อใช ้

ในการศึกษาบริบทป่าชุมชนบ้านโนนหินผึ้ง เป็นผู้ที่มี

บทบาทในการดูแลป่าในชุมชน ผู้วิจัยได้ก�าหนดขนาด

กลุ่มตัวอย่างไว้จ�านวนร้อยละ 30 ของประชากร โดยเลือก

กลุ่มตัวอย่างแบบจ�าเพาะเจาะจง (purposive sampling) 

จากประชาชนในต�าบลดงบังที่มีบทบาททางสังคมและ 

ชุมชน ประกอบด้วย นายกและสมาชิกองค์การบริหาร

ส่วนต�าบล จ�านวน 3 คน ครูจ�านวน 3 คน และปราชญ์
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ชาวบ้าน จ�านวน 2 คน คณะกรรมการป่าชุมชน จ�านวน  

12 คน รวมทั้งสิ้น 20 คน

กลุ่มตัวอย่างส�าหรับส�าหรับการวิจัยเชิงปริมาณ 

เพื่อใช้ในการศึกษาผลการใช้ศูนย์เรียนรู้การอนุรักษ์ป่า 

ชมุชนบ้านโนนหนิผึง้ เป็นเยาวชนในโรงเรยีนวดับ้านโนน  

ต�าบลดงบงั อ�าเภอประจนัตคาม จงัหวดัปราจนีบรุ ีก�าหนด

ขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ประเภทงานวิจัยเชิงทดลอง

เป็นตัวก�าหนด (สมชาย วรกิจเกษมสกุล, 2554) ได้กลุ่ม

ตัวอย่างจ�านวน 63 คน สุ่มตัวอย่างโดยการสุ่มอย่างง่าย 

(simple random sampling) แบ่งเป็น เยาวชนที่เรียนระดับ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และชั้นมัธยม 

ศึกษาปีที่ 3 ระดับชั้นละ 31 คน เกณฑ์ในการคัดเลือก 

กลุ่มตัวอย่างที่เข้าร่วมโครงการ (inclusion criteria) ผู้วิจัย

ได้ก�าหนดไว้ คือ ยินดีสมัครใจเข้าร่วมโครงการตลอดจน

สิ้นสุดโครงการ อ่านหนังสือได้ และได้รับความยินยอม 

จากผู้ปกครอง

เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย

1. แบบสัมภาษณ์เชิงลึก จ�านวน 7 ข้อ ที่มีค่าดัชนี 

ความสอดคล้อง (IOC) เท่ากับ 0.80

2. แบบทดสอบวัดความรู ้ด้านการอนุรักษ์ป่า

ชุมชน จ�านวน 20 ข้อ ที่มีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) 

เท่ากับ 0.74 มีค่าอ�านาจจ�าแนกรายข้อระหว่าง 0.40  

ถึง 0.60 และความเชื่อมั่นทั้งฉบับ เท่ากับ 0.60

3. แบบทดสอบวดัเจตคตด้ิานการอนรัุกษ์ป่าชุมชน 

จ�านวน 20 ข้อ ที่มีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) เท่ากับ 

0.74 มีค่าอ�านาจจ�าแนกรายข้อระหว่าง 0.25 ถึง 0.77 และ 

ความเชื่อม่ันทั้งฉบับ เท่ากับ 0.73

4. แบบทดสอบวัดการปฏิบัติด้านการอนุรักษ์ป่า

ชุมชน จ�านวน 20 ข้อ ที่มีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) 

เท่ากับ 0.74 อ�านาจจ�าแนกรายข้อระหว่าง 0.71 ถึง 0.72  

และความเชื่อม่ันทั้งฉบับ เท่ากับ 0.73 

การเก็บรวบรวมข้อมูล

1. เกบ็รวบรวมข้อมลูภาคสนามโดย (1) สมัภาษณ์

เชงิลกึกบัผูน้�าชมุชน คณะกรรมการป่าชมุชน นายกองค์การ

บริหารส่วนต�าบล สมาชิกองค์การบริหารส่วนต�าบล ครู  

นักวิจัย และปราชญ์ชาวบ้าน รวบรวมข้อมูลและข้อเสนอ

แนะจากการสมัภาษณ์มาวเิคราะห์ประเดน็ (2) จดัท�าข้อมลู 

บรบิทป่าชมุชนและสร้างศนูย์เรยีนรูก้ารอนรุกัษ์ป่าชมุชน

บ้านโนนหินผึ้ง

2. การทดลองใช้ศูนย์เรียนรู้การอนุรักษ์ป่าชุมชน

บ้านโนนหนิผึง้ ผูว้จิยัเกบ็ข้อมลูการทดสอบความรู ้เจตคติ

และการปฏบิตัก่ิอนการใช้ศนูย์เรยีนรูก้ารอนรุกัษ์ป่าชมุชน 

บ้านโนนหินผึ้งในกลุ่มตัวอย่าง จากนั้นด�าเนินกิจกรรม

ตามขั้นตอนของการเข้าใช้ศูนย์เรียนรู ้และเก็บข้อมูล 

การทดสอบและทดลองหลังการใช้ศูนย์การเรียนรู้ ดังน้ี 

(1) แบบแผนการทดลอง การวจิยัครัง้นี ้ผูว้จิยัได้ด�าเนนิการ

ทดลองโดยสุม่ตวัอย่างเข้าสูก่ลุม่ทดลองตามแบบแผนการ

ทดลองแบบกลุ่มเดียวทดสอบก่อนหลัง (The one - group 

pretest – posttest design) ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย 

(2) วิธีด�าเนินการทดลอง ระยะก่อนการทดลอง ผู้วิจัย

คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างจากเยาวชนโรงเรียนวัดบ้านโนน  

ต�าบลดงบงั อ�าเภอประจนัตคาม จงัหวดัปราจนีบรุ ีเพือ่เป็น 

กลุ่มทดลองจ�านวน 63 คน โดยคัดเลือกจากเยาวชนใน

โรงเรียนแบ่งเป็น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มัธยมศึกษาปีที่ 2  

มธัยมศกึษาปีที ่3 ช้ันละ 31 คน ด�าเนนิกจิกรรมการเข้าเรยีนรู ้

ทีศ่นูย์เรยีนรูก้ารอนรุกัษ์ป่าชมุชนบ้านโนนหนิผึง้ โดยต้อง

ท�าแบบทดสอบวัดความรู้ เจตคติ และการปฏิบัติในการ

อนุรักษ์ป่าชุมชน เพื่อเป็นคะแนนก่อนทดลอง (pretest)  

ระยะทดลองน�าเยาวชนโรงเรียนวัดบ้านโนนเข้าใช้ศูนย์

เรียนรู้การอนุรักษ์ ป่าชุมชนบ้านโนนหินผึ้ง เข้าใช้ศูนย์ 

การเรยีนรูท้ัง้ 8 ฐาน ได้แก่ ฐานพะยอมหอมไกล ฐานยางนา 

มีค่าดังทองฐานผักป่าน่าลิ้มรส ฐานผลไม้ป่าน่าลิ้มลอง 

ฐานสมุนไพรเจ้าถิ่น ฐานประดู่คู ่ป่าใหญ่ ฐานไผ่ต้นไม้

มหัศจรรย์ และฐานสร้างสัมพันธ์ และวัดผลด้านความรู้  

เจตคติ และการปฏบิติั (posttest) เป็นคะแนนหลงัการเข้าใช้ 
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ศูนย์เรียนรู้ จากนั้นวัดความพึงพอใจของยาวชนที่มีต่อ 

ศูนย์เรียนรู้การอนุรักษ์ป่าชุมชนบ้านโนนหินผึ้ง ผู ้วิจัย 

ให้กลุ่มตัวอย่างที่เข้าใช้ศูนย์เรียนรู้การอนุรักษ์ป่าชุมชน

บ้านโนนหินผึ้งท�าแบบสอบถามความพึงพอใจหลังการ

ฝึกอบรม

สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล

1. น�าข้อมูลที่ได้จาก การสัมภาษณ์เชิงลึกมาจัด

ระเบียบข้อมูลโดยจ�าแนกตามประเด็นการศึกษาให้ครบ 

ทุกองค์ประกอบที่ศึกษา โดยแยกแต่ละ กลุ่มเป้าหมาย  

ผูว้จิยัใช้วธิวีเิคราะห์แบบอุปนยั (analytic induction) ซึง่เป็น 

วิธีตีความสร้างข้อสรุปจากรูปธรรมหรือปรากฏการณ์ที่

มองเห็น

2. ในระหว่างการเกบ็ข้อมลูภาคสนามในป่าชมุชน

บ้านโนนหินผึ้งผู้วิจัยจะวิเคราะห์ข้อมูลในขณะที่บันทึก

ข้อมูลเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลให้ครบถ้วน 

ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย น�าข้อมูลมาแจกแจงเป็น

หมวดหมู่ตามวัตถุประสงค์การวิจัย แล้วน�ามาวิเคราะห ์

และเรียบเรียงข้อมูล

3. การวเิคราะห์ข้อมูล โดยใช้การวเิคราะห์ข้อความ

ค�าตอบ วเิคราะห์ค่าสถติพิืน้ฐานในรปูของค่าเฉลีย่ ร้อยละ  

และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของข้อมูลพื้นฐาน วิเคราะห์

เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนความรู้ เจตคติและการปฏิบัติ 

ก่อนทดลองและหลังทดลอง โดยใช้สถิติทดสอบ t – test  

(dependent) และวิเคราะห์ความแปรปรวน โดยใช้สถิติ 

F – test (One-way ANOVA) 

สรุปผลการวิจัย 

1. ผลการศึกษาบริบทชุมชนบ้านโนนพบว่า 

ชุมชนบ้านโนนเป็นชุมชนเก่าแก่และมีประวัติอันยาวนาน 

ประมาณปี พ.ศ. 2380 ถูกต้อนมาจากเมืองเวียงจันทร์และ

เมืองเชียงแสน ประเทศลาวมาตั้งชุมชนอาศัยอยู่บริเวณ 

รอบป่าชุมชนบ้านโนนหินผึ้ง โดยการน�าของพ่อใหญ่ทุย 

สภาพพื้นที่เป็นที่ราบลุ่มและป่าไม้ บางส่วนเป็นเนินเตี้ย 

มีคลองส่งน�้าไหลผ่านคือ คลองลึกและมีสระน�้าใหญ่ที่

ป่าชุมชนบ้านโนนหินผึ้ง คนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ 

บริบทป่าชุมชนบ้านโนนหินผึ้งเป็นที่สาธารณประโยชน์  

เนือ้ที ่447 ไร่ เมือ่ในอดตีป่ามคีวามอดุมสมบรูณ์ ทัง้พชืพนัธุ์

ธัญญาหาร ยังเป็นที่อยู่ของสัตว์ป่านานาชนิดและยังเป็น

แหล่งอาหารและยาสมุนไพรของประชาชนอย่างสมบูรณ์ 

ต่อมาเกิดปัญหาการบุกรุกป่าจากบุคคลในพื้นที่และนอก

พื้นที่เข้ามาท�าลายป่า โดยการตัดไม้ใหญ่เพื่อน�าไปขาย  

ขุดต้นผักหวานเพื่อเป็นสินค้าน�าไปขายกันอย่างเป็นล�่า

เป็นสันท�าให้ต้นผักหวาน ผักต้ิวและต้นเสม็ด ถูกขุด 

น�าไปขาย ท�าให้ผกัส�าหรบัการบรโิภคของชุมชนลดน้อยลง  

และมกีารเผาป่า เพือ่ล่าสตัว์จนป่าขาดความสมดลุชาวบ้าน 

มองเห็นความส�าคัญของป่าไม้หยุดการบุกรุกป่าดัวยพลัง  

ความสามัคคี และพลังเครือข่ายชุมชนที่เข้มแข็งบวกกับ

ความมุ่งมั่น จึงท�าให้วันนี้ป่าที่เสื่อมโทรมกลับมาฟื้นฟู 

อดุมสมบรูณ์อกีครัง้ ซึง่จากการส�ารวจพบพรรณไม้จ�านวน 

295 ชนิด มีไม้เด่นคือ ยาง ยางนา เหียงและมีพรรณไม ้

หลากหลายชนิดได้แก่ ประดู่ แดง พยุง พะยอม มะค่า 

กระบก มะหวด หว้า มะเม่า ไผ่ เสม็ด ผักหวาน ผักติ้ว 

เห็ด รางจืด เปล้าน้อย ปลาไหลเผือก เขยตาย เกร็ดลิ้น  

กันเกรา ฯลฯ

2. ผลการศกึษาความพงึพอใจของเยาวชนต่อศนูย์

เรียนรู้การอนุรักษ์ป่าชุมชนหลังการใช้ศูนย์เรียนรู้ พบว่า 

เยาวชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด

3. ผลการศึกษาเปรียบเทียบความรู้ เจตคติและ

การปฏิบัติในเรื่องการอนุรักษ์ป่าชุมชนหลังการใช้ศูนย์

เรียนรู้กับระดับการศึกษาของเยาวชน พบว่า เยาวชนที่มี 

ระดับการศึกษาที่ต่างกัน มีความรู้สูงกว่าก่อนการใช้ศูนย์

แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญที่ระดับ 0.01 ส่วนเจตคติและ

การปฏิบัติเก่ียวกับการอนุรักษ์ป่าชุมชน พบว่าเยาวชนที่ม ี

ระดับการศึกษาที่ต่างกัน มีเจตคติและการปฏิบัติเกี่ยวกับ

การอนุรักษ์ป่าชุมชน ไม่แตกต่างกัน
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ตาราง 1

ผลกำรวิเครำะห์เปรียบเทียบควำมรู้ เจตคติและกำรปฏิบัติของเยำวชนกับระดับกำรศึกษำ หลังกำรเข้ำใช้ศูนย์เรียนรู้กำร

อนุรักษ์ป่ำชุมชนบ้ำนโนนหินผึ้ง

แหล่งความแปรปรวน df SS MS F p

ความรู้ กับ ระดับการศึกษา

มัธยมศึกษาปีที่ 1 ระหว่างกลุ่ม 2 134.45 67.22 8.07* 0.00

มัธยมศึกษาปีที่ 2 ภายในกลุ่ม 60 449.29 8.33 - -

มัธยมศึกษาปีที่ 3

รวม 62 112.96 - - -

เจตคติ กับ ระดับการศึกษา

มัธยมศึกษาปีที่ 1 ระหว่างกลุ่ม 2 31.88 15.94 0.55 0.58

มัธยมศึกษาปีที่ 2 ภายในกลุ่ม 60 1751.86 29.20 - -

มัธยมศึกษาปีที่ 3

รวม 62 1783.74 - - -

การปฏิบัติกับ ระดับการศึกษา

มัธยมศึกษาปีที่ 1 ระหว่างกลุ่ม 2 318.65 159.32 0.78 0.46

มัธยมศึกษาปีที่ 2 ภายในกลุ่ม 60 12275.00 204.58 - -

มัธยมศึกษาปีที่ 3

รวม 62 12593.65 - - -

p>0.01, F
0.01,2,60

 = 4.98

จากตาราง 1 พบว่าความรู้ ของเยาวชนเกี่ยวกับ

การอนุรักษ์ป่าชุมชน กับระดับการศึกษา ได้แก่ ระดับ

มัธยมศึกษาปีที่  1 มัธยมศึกษาปีที่  2และมัธยมศึกษา 

ปีที่ 3 หลังการเข้าใช้ศูนย์เรียนรู ้การอนุรักษ์ป่าชุมชน 

บ้านโนนหินผึ้ง แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญที่ระดับ 0.01 

ส่วนเจตคติและการปฏิบัติเกี่ยวกับการอนุรักษ์ป่าชุมชน 

ในแต่ละระดับการศึกษา เจตคติและการปฏิบัติหลังการ 

ใช้ศูนย์เรียนรู้ฯ ไม่แตกต่างกัน 

4. ผลการศึกษาความรู ้ เจตคติและการปฏิบัติ

ในการอนุรักษ์ป่าชุมชนบ้านโนนหินผึ้งของเยาวชน โดย

วิเคราะห์เปรียบเทียบจากคะแนนก่อนและหลังการเข้าใช ้

ศูนย์เรียนรู้ พบว่า เยาวชนมีความรู้เจตคติและการปฏิบัติ

ในเรื่องการอนุรักษ์ป่าชุมชนหลังการใช้ศูนย์สูงกว่า 

ก่อนการใช้ศูนย์แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญที่ระดับ 0.01
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ตาราง 2 

ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลกำรศึกษำเปรียบเทียบควำมรู้ เจตคติและกำรปฏิบัติด้ำนกำรอนุรักษ์ ป่ำชุมชนของเยำวชน ก่อน

และหลังกำรใช้ศูนย์เรียนรู้กำรอนุรักษ์ป่ำชุมชนบ้ำนโนนหินผึ้ง

รายการเปรียบเทียบ ก่อนเรียน หลังเรียน
t p

X SD X SD

ความรู้ 8.50 1.38 16.63 1.97 25.09* 0.00

เจตคติ 66.56 4.49 94.87 1.85 29.84* 0.00

การปฏิบัติ 63.40 8.27 93.00 6.37 15.37* 0.00

*มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ 0.01, t
0.01,62

 = 2.65

จากตาราง 2 พบว่าหลังการเข้าใช้ศูนย์เรียนรู้ฯ 

เยาวชนมีความรู้ เจตคติและการปฏิบัติด้านการอนุรักษ์

ป่าชุมชนสูงกว่าก่อนการเข้าใช้ศูนย์เรียนรู้การอนุรักษ์ป่า

ชุมชนบ้านโนนหินผ้ึง แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทาง

สถิติที่ระดับ 0.01

การอภิปรายผล 

1. ชุมชนบ้านโนนเป็นชุมชนเก่าแก่และมีประวัติ

อนัยาวนาน ประมาณปี พ.ศ. 2380 ประชาชนถูกต้อนมาจาก 

เมอืงเวยีงจนัทร์และเมืองเชยีงแสน ประเทศลาวมาตัง้ชมุชน

อาศัยอยู่บริเวณรอบป่าชุมชนบ้านโนนหินผ้ึง ต่อมาเกิด

ปัญหาการบกุรกุป่าจากบคุคลในพ้ืนทีแ่ละนอกพืน้ทีเ่ข้ามา 

ท�าลายป่า โดยการตดัไม้ใหญ่เพือ่น�าไปขาย ขดุต้นผกัหวาน

เพื่อเป็นสินค้าน�าไปขายกันอย่างเป็นล�่าเป็นสันท�าให  ้

ต้นผักหวาน ผักติ้วและต้นเสม็ด ถูกขุดน�าไปขาย ท�าให้ผัก

ส�าหรับการบริโภคของชุมชนลดน้อยลง และมีการเผาป่า 

เพื่อล่าสัตว์จนป่าขาดความสมดุลชาวบ้านมองเห็นความ

ส�าคัญของป่าไม้หยุดการบุกรุกป่าดัวยพลัง ความสามัคคี  

และพลังเครือข่ายชุมชนที่เข้มแข็งบวกกับความมุ่งมั่น  

จึงท�าให้วันนี้ป่าที่เส่ือมโทรมกลับมาฟื้นฟูอุดมสมบูรณ์ 

อีกครัง้ สอดคล้องกบังานวจิยัของ ปทติตา คนคล่อง (2551) 

ได้ศึกษาการจัดการป่าชุมชนห้วยทรายขาว บ้านทาป่าเปา 

ต�าบลทาปลาดกุ อ�าเภอแม่ทา จงัหวดัล�าพูน ทีพ่บว่า วธิกีาร 

จดัการป่าชมุชน มกีารปฏบิตัใินเรือ่งจดัตัง้กรรมการเข้ามา

ดูแลและก�าหนดพื้นที่ป่าชุมชน มีการปฏิบัติในเรื่องการ

ปลกูต้นไม้เพิม่เตมิในพ้ืนทีป่่าชมุชน รองลงมามีการก�าหนด

บทลงโทษผู้ที่ฝ่าฝืนกฎเกณฑ์ของคณะกรรมการป่าชุมชน  

มีการปฏิบัติในเรื่องการจัดเวรยามควบคุมดูแลรักษาป่า  

มีการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่คณะกรรมการก�าหนดขึ้น 

ซึ่งเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากป่าชุมชน รวมถึงมี 

หน่วยงานภาครฐัหรอืเอกชนให้การสนบัสนนุด้านการดแูล 

รักษาป่าชุมชน และการใช้ประโยชน์จากป่าชุมชนนั้น  

มกีารใช้ป่าชุมชนเป็นสถานทีใ่นการบวชป่าและเลีย้งผขีนุน�า้  

การเก็บอาหารจากป่า ได้แก่ เห็ด หน่อไม้ ไข่มดแดง  

หนอนไม้ไผ่ สมนุไพรและผลไม้ป่า มกีารน�าไม้จากป่าชมุชน

มาสร้างสิ่งก่อสร้างสาธารณะประโยชน์ภายในหมู่บ้าน 

ส่วนไม้ขอนนอนไพรและกิ่งไม้แห้งได้น�ามาท�าฟืน และ 

น�าไม้ไผ่มาท�าเป็นตอก นอกจากนี้ได้ใช้เป็นที่พักผ่อน 

หย่อนใจ โดยพกัเหนือ่ยจากการเข้าไปหาของป่าบรเิวณศาลา

ทีอ่ยูใ่นป่าชมุชน และยังเป็นสถานทีใ่นการเข้าค่ายพกัแรม 

และท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ขณะเดียวกันก็ได้ใช้ป่าชุมชน 

เป็นแหล่งซับน�้า โดยการน�าน�้าจากป่าชุมชนมาท�าประปา

หมู่บ้าน เป็นแหล่งต้นน�้าล�าธาร อีกทั้งใช้ป่าชุมชนเป็นเขต

อภัยทานและใช้เป็นที่เลี้ยงสัตว์ด้วย แต่ไม่ได้น�าไม้จากป่า 

ชุมชนมาใช้ประโยชน์ส่วนตัวน�าไปสู่ความยั่งยืนของป่า

2. ผลการศึกษาเปรียบเทียบความรู้ เจตคติและ

การปฏิบัติในเรื่องการอนุรักษ์ป่าชุมชนหลังการใช้ศูนย์

เรียนรู้กับระดับการศึกษาของเยาวชน พบว่า เยาวชนที่มี

ระดับการศึกษาที่ต่างกัน มีความรู้สูงกว่าก่อนการใช้ศูนย์ 

แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญที่ระดับ 0.01 ส่วนเจตคติและ

การปฏิบัติเก่ียวกับการอนุรักษ์ป่าชุมชน พบว่าเยาวชนที่มี

ระดับการศึกษาที่ต่างกัน มีเจตคติและการปฏิบัติเกี่ยวกับ

การอนรุกัษ์ป่าชมุชน ไม่แตกต่างกนั สอดคล้องกบัการศกึษา 

ของ วรเชษฐ์ ม่วงมกุข์ (2548) ทีไ่ด้ศกึษาวจัิยเรือ่ง การพฒันา 
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ความรู้ความสามารถของประชาชนในการเป็นวิทยากร

เพื่อการอนุรักษ์พื้นที่ป่าไม้ ต�าบลกลางดง อ�าเภอทุ่งเสลี่ยม  

จังหวัดสุโขทัย พบว่าผู้เข้ารับการอบรมทุกคนมีความรู้

และความสามารถพร้อมที่เป็นวิทยากรเพ่ือการอนุรักษ์

พื้นที่ป่าไม้ และท�าให้ประชากรมีจิตส�านึกและร่วมกัน 

อนุรกัษ์พืน้ทีป่่าชมุชนมากขึน้ และสอดคล้องกบัการศกึษา 

ของ Lasso da Ja Vega (2005) ท่ีได้ศึกษาวิจัยเรื่อง  

ความตระหนัก ความรู้และเจตคติเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

ศึกษาค�าตอบจากนักสิ่งแวดล้อมศึกษา ครูโรงเรียนมัธยม 

นกัเรยีนและผูป้กครอง ผลการศึกษาพบว่า มคีวามแตกต่าง  

ในด้านความรู้ แต่ไม่สอดคล้องในด้านความตระหนักและ

เจตคตเิกีย่วกบัปัญหาสิง่แวดล้อมทีพ่บว่ามคีวามตระหนกั 

และเจตคติที่แตกต่างกัน

3. ผลการศึกษาความรู ้ เจตคติและการปฏิบัติ

ในการอนุรักษ์ป่าชุมชนบ้านโนนหินผ้ึงของเยาวชน  

โดยวิเคราะห์เปรียบเทียบจากคะแนนก่อนและหลังการ

เข้าใช้ศูนย์เรียนรู ้ พบว่า เยาวชนมีความรู ้เจตคติและ 

การปฏิบัติในเรื่องการอนุรักษ์ป่าชุมชนหลังการใช้ศูนย์

สูงกว่าก่อนการใช้ศูนย์อย่างมีนัยส�าคัญที่ระดับ 0.01 

สอดคล้องกับการศึกษาของวรเชษฐ์ ม่วงมุกข์ (2548) ที่ได้ 

ศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาความรู ้ความสามารถของ

ประชาชนในการเป็นวิทยากรเพื่อการอนุรักษ์พื้นที่ป่าไม้  

ต�าบลกลางดง อ�าเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย พบว่า 

ผูเ้ข้ารบัการอบรมทุกคนมีความรู้และความสามารถพร้อมที่

เป็นวทิยากรเพือ่การอนรัุกษ์พ้ืนทีป่่าไม้ และท�าให้ประชากร 

มีจิตส�านึกและร่วมกันอนุรักษ์พื้นที่ป่าชุมชนมากขึ้น  

และสอดคล้องกับการศึกษาของ Lasso da Ja Vega (2005) 

ที่ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ความตระหนัก ความรู้และเจตคติ 

เกีย่วกบัสิง่แวดล้อมศึกษา ค�าตอบจากนกัส่ิงแวดล้อมศกึษา 

ครโูรงเรยีนมัธยม นกัเรยีนและผูป้กครอง ผลการศกึษาพบว่า 

มีความแตกต่าง ในด้านความรู้ ความตระหนักและเจตคติ

สรุป การอนุรักษ์ป่าชุมชนที่น�าไปสู่ความยั่งยืน 

ประกอบด้วย การมีส่วนร่วมของชุมชน การเห็นถึงความ

ส�าคัญของการอนุรักษ์ การเกิดประโยชน์และการใช้

ประโยชน์ร่วมกนัของคนรอบป่าชมุชนและบรเิวณใกล้เคยีง

ข้อเสนอแนะการวิจัย 

1. ข้อเสนอแนะเพื่อการน�าผลการวิจัยไปใช้

1.1 การใช้ศูนย์เรียนรู้การอนุรักษ์ป่าชุมชน

บ้านโนนหินผึ้ง ผู้ใช้ต้องเตรียมสถานที่และพื้นที่ส�าหรับ

การเข้าใช้ฐานการเรียนรู้ให้เหมาะสม เพื่อให้ผู้เข้าใช้ศูนย ์

เรยีนรูส้ามารถรบัความรูไ้ด้อย่างครบถ้วนตามวตัถปุระสงค์

ของศนูย์รวมทัง้เตรยีมความพร้อมในรายละเอยีดด้านอืน่ ๆ   

ก่อนการเข้าใช้ 

1.2 ทุกฐานการเรียนรู ้มีการฝึกปฏิบัติจริง  

ควรต้องมีการเตรียมความพร้อมไว้ล่วงหน้าให้เหมาะสม

ตรงกับวัตถุประสงค์ของแต่ละฐานการเรียนรู้ 

1.3 ผู ้ท�าวิจัยอื่นสามารถน�าศูนย์เรียนรู ้การ

อนุรักษ์ป่าชุมชนบ้านโนนหินผึ้งนี้ไปปรับใช้กับเนื้อหา

อื่น ๆ ที่เห็นว่าเหมาะสม เพื่อสร้างเสริมความรู้ เจตคติ 

และการปฏิบัติที่เหมาะสมต่อไป

1.4 หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ 

สามารถน�ารูปแบบศูนย์เรียนรู้การอนุรักษ์ป่าชุมชนบ้าน 

โนนหนิผึง้นีไ้ปใช้ประโยชน์ในการด�าเนนิงานทีเ่กีย่วข้องได้

2. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป

2.1 ผูว้จิยัอืน่สามารถน�าศนูย์เรยีนรูก้ารอนรุกัษ์

ป่าชุมชนนี้ไปปรับใช้ในการด�าเนินการวิจัยกับเนื้อหา 

สิง่แวดล้อมด้านอืน่ ๆ  เพือ่ให้ทราบถงึคณุภาพ ประสทิธภิาพ 

หรือประสิทธิผลของศูนย์เรียนรู้ อย่างลึกซึ้ง ตามที่ผู้วิจัย

สนใจ

2.2 อาจน�าศูนย์เรียนรู้การอนุรักษ์ป่าชุมชน

บ้านโนนหินผึ้ง นี้ไปศึกษากับกลุ่มประชากรในลักษณะ

อ่ืนว่าจะมีผลการศึกษาที่ส่งผลต่อ ความรู้ เจตคติและ 

การปฏิบัติของผู้เข้าใช้ศูนย์อย่างไร
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Environmental Education Factors Affecting Waste 

Management Behavior of Villagers

ปัจจัยสิ่งแวดล้อมศึกษาส่งผลต่อพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอย

ในครัวเรือนแบบของชาวบ้าน

Napaporn Lhaophet, Nongnapas Thiengkamol and Chatchai Thiengkamol

Abstract

The research objectives were to study knowledge, awareness, participation of waste management, and 

waste management behavior levels, and effects of independent variables comprising of knowledge, awareness and 

participation of waste management affecting waste management behavior. This survey research used questionnaire 

was conducted to collect 300 people from population of Ban Kanhug, Si Kaew Sub-district, Muang District, Roi-et 

Province. Multiple Regression Analysis was used for determine the relationship between independent variables and  

dependent variable. The findings illustrated that in holistic view of study knowledge, awareness, participation of waste 

management, and waste management behavior were at most level in all aspects. Moreover, independent variables 

of knowledge, awareness, participation of waste management, effected to dependent variable of waste management 

behavior of community people with 64.30 percents of power prediction (Adjusted R2 = 0.643). The knowledge of 

waste management was the highest effect with 0.395 and subsequence was participation with 0.313. Recommendation  

of the research, the knowledge and participation of waste management are the most important factor to affect to waste 

management behavior. Therefore, the local administrative organization should hold the activities to give knowledge 

and persuade villagers to gain more knowledge and participate to join waste management in village.

Keywords: environmental education, behavior, waste management, villager 

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์การวิจัยเพ่ือศึกษาระดับปัจจัยความรู้เรื่องขยะมูลฝอย สิ่งแวดล้อมศึกษาประกอบด้วยความรู้  

ความตระหนกั การมส่ีวนร่วมการจดัการขยะมลูฝอย และพฤตกิรรมการจดัการขยะมลูฝอยในครวัเรอืนแบบของชาวบ้าน 

บ้านคานหัก ต�าบลสีแก้ว อ�าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด และเพื่อศึกษาอิทธิพลปัจจัยความรู้เรื่องขยะมูลฝอย สิ่งแวดล้อม 

ศึกษาประกอบด้วยความรู้ เจตคติ และการมีส่วนการจัดการขยะมูลฝอย ที่มีต่อพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอย 

ในครัวเรือนของชาวบ้าน การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงส�ารวจ โดยใช้แบบสอบถามเก็บจากกลุ่มตัวอย่างจ�านวน 300 คน  

ทีอ่าศัย ณ บ้านคานหัก ต�าบลสแีก้ว อ�าเภอเมอืง จงัหวดัร้อยเอ็ด และใช้สถิตกิารถดถอยเชงิเส้นตรงเพื่อทดสอบสมมตฐิาน

การวิจัย ผลการศึกษา พบว่า ความรู้เร่ืองขยะมูลฝอย สิ่งแวดล้อมศึกษาประกอบด้วยความรู้ เจตคติ การมีส่วนร่วม 
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การจดัการขยะมูลฝอย และพฤตกิรรมการจดัการขยะมลูฝอยในครวัเรอืนของชาวบ้าน อยูใ่นระดบัมากทกุด้าน นอกจากนี้

ตัวแปรอิสระของความรู้ ความตระหนัก การมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอย มีอิทธิพลต่อตัวแปรตามของพฤติกรรม 

การจัดการมูลฝอย ของชาวชุมชนร้อยละ 64.30 (Adjusted R2 = 0.643) ความรู้และการมีส่วนร่วมการจัดการมูลฝอย 

มีผลเท่ากับ 0.395 และ 0.313 ตามล�าดับ ข้อเสนอแนะของการวิจัย คือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรจัดกิจกรรม 

ควรจัดกิจกกรมให้ความรู้การจัดการขยะ และชักชวนชาวบ้านให้เข้าร่วมกิจกรรมการจัดการของเสียซึ่งเป็นปัจจัยส�าคัญ

ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยของหมู่บ้าน

ค�าส�าคัญ: สิ่งแวดล้อมศึกษา, พฤติกรรม, การจัดการขยะ, ชาวบ้าน

Introduction

Currently, environmental problem in both urban 

and rural have trended to be gradually more seriousness 

such as air pollution, solid and liquid wastes accumulation.  

Each year of different sectors use huge budget to solve 

these problems and the budget has been increased for 

succeeding year. Particularly, the budget for waste 

disposal management, it might be due to efficiency and 

effectiveness of waste management with lack of systemic  

approach either people collaboration, collection process, 

inadequate and improper of waste transportation, 

disposal site or methods of elimination. In addition,  

lacks of knowledge and understanding, awareness, and 

responsibility for waste problem without regarding to 

their health and quality of life. The problem of waste 

management has become to diverse pollution and 

nuisance situations in numerous areas whether urban  

and rural areas, thus it is an urgent issue that should be 

paid attention by various sectors to solve the problem in 

order to meet safe guard for clean and safe environment  

(Thiengkamol, 2011e; Boonrueng, et al., 2013; Office 

of Natural Resources and Environmental Policy and 

Planning, 2015).

The progress of sciences and technologies are 

accelerating factors of population growth due to better  

modern medicine and health care so the elderly people 

number is critically rapid growth, therefore it causes to a 

land utilization for industry and agriculture to produce a  

large number of products, foods, shelters, and other basic 

needs to response for the population growth including 

the waste accumulation every year because of poor  

management of waste. Therefore, the rapid growth of 

number of population is a major origin of economic 

and waste expansion in the same time in both cities 

and country areas. Managing and solving the waste 

accumulation, particular toxic waste and water, soil, 

air and in food chain and natural resources and food  

contaminations, cause different risks of a large numbers 

of environmental health diseases including cancer, genetic 

disorder diseases, diarrhea, malaria, dengue, bubonic 

plague and leptospirosis (WHO, 2014; Kaewhao et al.,  

2015; Thiengkamol, 2009c; Thiengkamol, 2011e).

The situation of solid wastes and disposal problem 

are significantly environmental problem of Thailand that 

is spreading and causing the health state of people in both  

urban and rural areas. It is more rigorous and widely 

expansive over the country, therefore all sector in society 

of government, private, local administrative organization 

and popular sectors must collaborate, participate and  

pay attention with environmental awareness and proper 

attitude to assist each other to search strategy, policy and  

plan to set projects and activities to solve this serious 

problem together. Reaching effective solid wastes and 

disposal decrease, they need to initiate the continued 

projects and activities covering effective collection, 

transportation, selection of waste elimination methods  
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and techniques with minimization of environmental 

impacts, protect quality of life and balance the ecosystem. 

Nevertheless, the beginning step of waste collection of  

people is an essential initial step of waste management. 

Thus, the community people or villager should gain 

more knowledge and understanding with positive attitude 

and sincerely participation in waste management with 

real responsibility. This will lead to the successful  

waste management. Even though, local administrative 

organization has good policy and plans to manage the 

waste disposal but lack of people participation, the 

success depends on the cooperation and people behavior  

(Office of Natural Resources and Environmental Policy 

and Planning, 2015).

From the report of Si Kaew Subdistrict 

Municipality (October 25, 2014), it was found that there  

was no implementation of solid waste and disposal but it 

let the people to get rid of the solid waste and disposal by 

themselves. Moreover, the local peoples or villagers lack 

of corrected knowledge and understanding for managing 

the waste, therefore, the problems of waste management 

including people lack of knowledge and consciousness  

to manage the waste, the waste management methods are 

improper and there is no waste separation before disposing,  

thus this causes impact of waste to environmental quality 

and the people quality of life.

Studying on factors of knowledge, awareness  

and participation of household waste management 

affecting their waste managing behavior of villagers 

at Bann Kanhug, Si Kaew Subdistrict, Muang District, 

Roi-et Province as holistically view for environmental  

conservation, this would be a mean to subjectively solve 

household waste management. 

Objectives

1. To study levels of knowledge, awareness, 

participation of waste management, and waste management  

behavior of villager at Bann Kanhug, Si Kaew Subdistrict, 

Muang District, Roi-et Province.

2. The effects of independent variables comprising  

of knowledge, awareness and participation of waste 

management affecting waste management behavior of 

villager at Bann Kanhug, Si Kaew Subdistrict, Muang  

District, Roi-et Province.

Literature Review

The literature review involved the principle of 

environmental education covering knowledge, awareness, 

and participation. They are important components of this  

principle that was proposed since1987 at United Nation 

Conference on Human and Environment and another 

United Nation Conference in 1992 on “Environment and 

Development”. This emphasized on using environmental 

education to drive the sustainable development through 

Agenda 21 with concept of “Think Globally, Act Locally”  

with the aim of changing human behavior through all 

channels of education including formal, informal, non-

formal and lifelong education practices (Thiengkamol, 

2011e; WCED, 1987; Volker, 2007; Watkinson, 2009).  

Moreover, the waste management behavior is recognized 

as internal issue because the rapid growth of population 

reach at 7 billions population in 2012. Human is essential 

factor of waste accumulation, therefore if we can properly 

manage waste at the household level. It will research the  

effective reduction of waste (Boonrueng, et al., 2013; 

Office of Natural Resources and Environmental Policy 

and Planning, 2015).

Conceptual Framework

The independent variables comprising of 

knowledge, awareness and participation of waste  

management affecting waste management behavior of 

villager as followings.
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Research Hypothesis

1. The levels of knowledge, awareness, 

participation of waste management, and waste management  

behavior of villager at Bann Kanhug, Si Kaew Subdistrict, 

Muang District, Roi-et Province are at moderate levels.

2. The independent variable of environmental  

education comprising of knowledge, awareness, and 

participation of waste management positively affecting 

waste management behavior of villager at Bann Kanhug,  

Si Kaew Subdistrict, Muang District, Roi-et Province.

Methodology

Population and Sample

Population were 895 villagers from 2 villages 

covering Moo 11 and Moo 21 of Ban Kanhug, Si Kaew  

Sub-district, Muang District, Roi-et Province. Sample of 

300 villagers were selected from Population were 895 

villagers from 2 villages covering Moo 11 and Moo 21  

of Ban Kanhug, Si Kaew Sub-district, Muang District, 

Roi-et Province by opening the table of Krejcie & Morgan 

(Krejcie & Morgan, 1970).

Research Tool

Questionnaire was constructed by data and 

information from concepts theories and related literatures  

including the present waste management problems of 

Ban Kanhug, Si Kaew Sub-district, Muang District, 

Roi-et Province. After the 5 experts returned the results 

of item objective congruent, the item more than 0.5 

would be selected to use in questionnaire (Rovinelli &  

Hambleton, 1977) and it was tried out with 50 villagers 

of adjacent sub-district of Si Kaew Sub-district. The 

reliability was determined by Cronbach co-efficient  

(Cronbach, 1951). The reliability of whole questionnaire 

was 0.860 respectively. 

Data Collection

The questionnaire was used to interview with  

300 villagers of 2 villages covering Moo 11 and Moo 21 

of Ban Kanhug, Si Kaew Sub-district, Muang District, 

Roi-et Province. The 300 questionnaires were checked  

for completeness before coding to analyze.

Data Analysis

Description statistics of frequency, percent,  

mean and standard deviation were employed for analysis. 

Multiple Regression Analysis was conducted for determine  

the effect and relationship among variables (Hair, et 

al., 2010).

Results

1. Results of waste management knowledge level 

The results of waste management knowledge 

level of 300 villagers had total mean score at more  

level with 4.06 while considering on each aspect, it was 

revealed that rain washes the dung to water sources, it 

causes the water pollution was at more level with 4.25 

was the highest mean and subsequence were waste is 

an origin of nuisances such bad odor, and bad views 

and waste separation before throwing away is a way  

of environmental problem solving with 4.13, and 4.11 

respectively as presented in Table 1.
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Table 1

Waste management knowledge level

Waste Management Knowledge Level X SD Level

1. Solid waste is a unwanted debris with decay and non-decay things including 

ashes, dead animals, dung, dust and discard materials.

3.99 1.16 more

2. Paper, tin, plastic, metal, and aluminum debris are reusable. 3.95 1.08 more

3. Blue garbage bin is for plastic bag of dessert bag, flexible packaging, and 

foam container.

3.96 1.07 more

4. Waste separation means process or activity to split or separate the waste into 

different types according to its component such as glass, paper, plastic, metal 

and aluminum.

4.03 0.97 more

5. Using the cloth bag reduces the waste. 4.07 0.96 more

6. Waste makes the degraded environment and community disorders an 

distributes the diseases.

4.09 0.97 more

7. Dumping waste on ground makes soil pollution. 4.05 0.97 more

8. Waste is an origin of nuisances such bad odor, and bad views. 4.13 1.03 more

9. Rain washes the dung to water sources, it causes the water pollution. 4.25 0.89 more

10. Waste separation before throwing away is a way of environmental problem 

solving.

4.11 0.85 more

Total Mean 4.06 1.00 more

2. Results of waste management awareness level

The results of waste management awareness 

level of 300 villagers had total mean score at moderate  

level with 4.02 while considering on each aspect, it was 

revealed that every time of dropping waste with correctly 

mean, is a good awareness was at more level with 4.09 

was the highest mean and subsequence were Every  

human produces the waste, thus it is his duty to decrease 

the waste, use natural resources with economization, is 

a way to decease waste and bad views and Realization  

of reuse is a good awareness with 4.03, 4.02 and 4.02 

respectively as presented in Table 2.
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Table 2

Waste management awareness level

Waste Management Awareness Level X SD Level

1. Use natural resources with economization, is a way to decease waste. 4.02 0.84 more

2. Every human produces the waste, thus it is his duty to decrease the waste. 4.03 0.91 more

3. Every time of Dropping waste with correctly mean, is a good awareness. 4.09 0.88 more

4. Realization of reuse is a good awareness. 4.02 0.91 more

5. Repair thing instead of buy the new one, aids to decrease waste. 4.00 1.00 more

6. Donate the unused thing is a mean to decrease the waste. 3.98 1.07 more

Total Mean 4.02 0.94 more

3. Results of waste management participation 

level 

The results of waste management participation 

level of 300 villagers had total mean score at moderate  

level with 4.08 while considering on each aspect, it was 

revealed that to participate in correctly waste drop, is 

a way of environmental problem solving was at more 

level with 4.12 was the highest mean and subsequence 

were participation in home and community wastes are an  

environmental conservation, everyone should participate 

in activity of community waste collection and waste 

management participation at home is everyone duty with  

4.10, 4.10 and 4.09 respectively as presented in Table 3.

Table 3 

Waste management participation level

Waste Management Participation Level X SD Level

1. Waste Management Participation at home is everyone duty. 4.09 0.91 more

2. Participation in home and community wastes are an environmental 

conservation.

4.10 0.93 more

3. Everyone should participate in activity of community waste collection. 4.10 0.92 more

4. To participate in correctly waste drop, is a way of environmental problem 

solving.

4.12 0.90 more

5. Everyone must join the project of waste bank at school and community. 4.05 1.06 more

6 Participation in community planning of waste management is a good thing. 4.03 0.94 more

7 If anyone see someone drops the waste in public space, everyone must 

promptly tell him to stop doing so. 

4.07 0.97 more

Total Mean 4.08 0.95 more
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4. Results of waste management behavior level 

The results of waste management behavior 

level of 300 villagers had total mean score at moderate 

level with 4.01 while considering on each aspect, it was 

revealed that practice according to measurement and  

policy of waste disposal is a good behavior was at more 

level with 4.18 was the highest mean and subsequence 

were consumption behavior as much as body need, it 

is a good mean to reduce waste and food consumption  

with natural packaging aids to reduce the toxic waste 

with 4.12 and 4.11 respectively as presented in Table 4.

Table 4

Waste management behavior level

Waste Management Behavior Level X SD Level

1. Consumption behavior as much as body need, it is a good mean to reduce 

waste.

4.12 0.92 more

2. Food consumption with natural packaging aids to reduce the toxic waste. 4.11 0.89 more

3. Everyone must correctly separate waste. 4.02 0.93 more

4. Elimination plastic waste with burning, destroys the environment. 4.08 0.95 more

5. Use the refill product decrease the waste of packing. 4.04 1.04 more

6. Introducing the model of waste management obtained from training course, is 

a good practice.

3.95 1.14 more

7. Practice according to measurement and policy of waste disposal id a good 

behavior.

4.18 0.92 more

8. Consume buffet by taking just only for eat, reduces waste. 4.01 0.87 More

9. Everyone must separate the waste that can be recycled. 4.05 0.93 more

10. Bring the remained cloth to us such as tissue box or doormat, aids to reduce 

waste. 

3.91 0.95 more

11. Reuse the plastic bottle aids to reduce waste. 3.88 1.02 more

12. Reuse the remained book in the next semester, aids to reduce waste. 3.92 0.98 more

13. Eating food without left, aids to reduce waste. 3.88 1.03 more

14. Everyone must warn his friends to properly drop waste. 3.95 0.98 more

15. Suggestion the mean of waste disposal for closed people, reduces the waste. 4.04 1.04 more

Total Mean 4.01 0.98 more

5. Results of environmental education factors 

affecting waste management behavior 

The relationship between independent variables of 

Environmental Education covering knowledge, awareness  

and participation affecting dependent variable of Waste 

Management Behavior of villagers as presented in table 

5 and 6.
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Table 5

Result analysis prediction power of environmental education factors affecting waste management behavior

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate

1 0.804 0.645 0.643 0.372

a. Predictors: Constant and environmental education

b. Dependent variable: Waste management behavior

Table 6 

Multiple linear regression analysis between environmental education factors affecting waste management behavior

รูปแบบ Sum of Squares df Mean Square F Sig.

2 Regression 75.116 3 25.039 180.486 0.000**

Residual 41.064 296 0.139

Total 116.180 299

a. Predictors: Constant and environmental education

b. Dependent variable: Waste management behavior

Table 7 

Relationship between Environmental Education Factors Affecting Environmental Waste Management Behavior

Model
Unstandardized Coefficients

Standardized 

Coefficients t Sig.

B Std. Error Beta

3 Constant 0.526 0.153 3.440 0.000**

Knowledge 0.395 0.040 0.441 9.831 0.000**

Awareness 0.149 0.046 0.157 3.216 0.000**

Participation 0.313 0.42 0.343 7.524 0.000**

a. Predictors: Constant, knowledge, awareness and participation of waste management

b. Dependent variable: Waste management behavior

From Table 7, linear regression equation, it 

was revealed that independent variables of Knowledge,  

Awareness and Participation of Waste Management 

affecting dependent variable of Waste Management 

Behavior of villagers with statistical significance at 

level of and 0.01. Independent variables of Knowledge, 

Awareness and Participation of Waste Management are  

able to predict Waste Management Behavior of villagers, 

therefore, the equation 1 can be written as the following.

y = a+b1x1+b2x2 ………………………… (1)

When

y = Waste Management Behavior as Dependent 

Variable

a = constant value

b
1
 = Coefficient relation of Knowledge of Waste 

Management
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x
1
 = of Knowledge of Waste Management as 

Independent Variable

b
2
 = Coefficient relation of Awareness of Waste 

Management

x
2
 = Awareness of Waste Management as  

Independent Variable

b
3
 = Coefficient relation of Participation of 

Waste Management

x
3
 = Participation of Waste Management as 

Independent Variable

Therefore, the prediction equation of relationship 

between independent variables of Knowledge of Waste 

Management, Awareness of Waste Management and 

Participation of Waste Management affecting dependent  

variable of Waste Management Behavior. It can be 

explained that Knowledge of Waste Management was 

the most effect to Waste Management Behavior with 

39.50 percent with statistical significance at level of 0.01. 

Subsequences were Awareness of Waste Management and  

Participation of Waste Management with 31.30 percent 

and 14.90 percents with statistical significance at level 

of 0.01 as the following equation 2.

Y = 0.526+ 0.395X1+ 0.149X2+0.313X3…..(2)

Discussion

The findings illustrated that in holistic view 

of study knowledge, awareness, participation of waste 

management, and waste management behavior of  

villagers at Bann Kanhug were at most level in all 

aspects.The knowledge of waste management in this 

study is at most level. This is pertinent to the study of 

Boonpitak (2014) who studied on Factors Associating 

Waste Management Behavior of Personnel of Local 

Administrative Organization in Lopburi Province, he also 

revealed that knowledge was at most level. Moreover, 

from this study, it was also found that the awareness of  

waste management was at most level. This is congruent 

to the studies of Thiengkamol, N. (Thiengkamol, 2011b; 

Thiengkamol, 2012c; Thiengkamol, 2013g) revealed  

that the high level of awareness affected to the better 

environmental conservation behavior. 

Additionally, the finding of this study indicated 

that participation of waste management of villagers  

was at most level. The results is in the line with the 

study of Donkonchum, et al, (2012a), they found that 

environmental education including participation affected 

to environmental conservation behavior for global 

warming alleviation and it is congruent to the study of  

Gonggool et al., (2012b).

Level of waste management behavior of villagers 

in this study was found at most level. It is not pertinent to  

the study of Boonpitak (2014), who disclosed that waste 

management behavior of personnel in local administrative 

organization was at moderate level. The differences of 

these two studies might be due to the difference of sample 

groups since in this study, the sample groups are villager  

and sample groups of Boonpitak are personnel in local 

administrative organization. 

From the second hypothesis set that the 

independent variable of environmental education 

comprising of knowledge, awareness, and participation of  

waste management positive affecting waste management 

behavior of villager at Bann Kanhug, Si Kaew Subdistrict, 

Muang District, Roi-et Province. It was found that the 

prediction equation of relationship between independent 

variables of Knowledge of Waste Management, Awareness 

of Waste Management and Participation of Waste 

Management affecting dependent variable of Participation 

of Waste Management Behavior. It can be explained that  

Knowledge of Waste Management was the most effect 

to Waste Management Behavior with 39.50 percent with 

statistical significance at level of 0.01. Subsequence were 

Awareness of Waste Management and Participation 

of Waste Management with 31.30 percent and 14.90  
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percents with statistical significance at level of 0.01. 

This implied that Knowledge of Waste Management and 

Participation of Waste Management are two important 

factors for changing Waste Management Behavior of  

villagers, since they have enough knowledge and have 

an opportunity to participate in community waste 

management would inspire them to realize the importance 

of waste management with public mind. This is relevant 

to concept of Thiengkamol (Thiengkamol, 2009a; 

Thiengkamol, 2009b) and her numerous studies that  

carried on environmental education covering knowledge, 

awareness, and participation that affected to environmental 

conservation behavior in terms of waste management and 

recycling behavior (Thiengkamol, 2011i, Thiengkamol, 

2012e. However, the results are also relevant to the study  

of Thiengkamol and her colleagues such as the study on 

“Development of Environmental Education Volunteer 

Model through Inspiration of Public Consciousness 

for Sustainable Development (Gonggool et al., 2012b),  

“Casual Relationship Model of Biodiversity Conservation” 

(Saisunantharom, et al., 2013a), “Environmental 

Education and Public Mind Affecting Forest Conservation 

Behavior” (Kamin et al., 2014a), “Casual Relationship 

Model of Forest Fire Prevention.” (Kotchakote et al., 

2013a), “ Causal Relationship Model of Environmental  

Conservation Behavior Integrated with LCA Knowledge.” 

(Donkonchum et al., 2012a), “Causal Relationship 

Model of Electrical Energy Conservation.” Pimdee, et 

al., 2012a), “Causal Relationship Model of Community 

Strength.” (Phinnarach, et al., 2012a) and “Effects of the  

learning of public participation in waste management at 

Wangbo sub district, Nong Bua district, Nakhon Sawan 

Province” (Thongkanta, C., 2015)

Suggestion

The research results explicated that knowledge, 

awareness, and participation of waste management are 

critical factors that affect to waste management behavior;  

therefore the local administrative organization should 

establish the policy, plan and implementation in terms of 

training courses to provide the corrective knowledge of 

waste management, and projects to raise their awareness  

including holding regular activities to persuade villagers 

to participate in waste management by demonstrating 

the proper and effective waste management techniques. 

Additionally, they should operate the waste disposal 

system with providing the garbage bin, adequate car  

transportation, and dumping site or recycling the waste 

by setting waste bank to make profit for villagers. 
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ผลการใช้รูปแบบการจัดการพลังงานไฟฟ้าโดยใช้กระบวนการเรียนรู้

แบบมีส่วนร่วม ของบริษัท โอกาโมโตเท็กซ์ไทล์ (ประเทศไทย) จ�ากัด 

ในสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี 

Results of Using Model of Total Electric Energy Management Using 

Participatory Learning Process of Okamoto Textile (Thailand) Co. Ltd. 

in Sahapat Industrial Park, Kabinburi, Prachinburi Province

เลียง มากพูน, วินัย วีระวัฒนานนท์ และธงชัย นิลค�า

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ (1) ส�ารวจปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าของบริษัทโอกาโมโต เท็กซ์ไทล์ 

(ประเทศไทย) จ�ากดั (2) เปรยีบเทยีบความรู ้เจตคตแิละพฤตกิรรมในการลด การใช้พลงังานไฟฟ้าของพนกังานบรษิทั ก่อน 

และหลังการใช้รูปแบบการจัดการพลังงานไฟฟ้า (3) ใช้รูปแบบการจัดการพลังงานไฟฟ้าในการค้นหามาตรการในการ

ลดการใช้พลังงานไฟฟ้า กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (purposive sampling) โดยเป็นผู้รับผิดชอบด้าน

พลังงานและผูบ้รหิารด้านพลงังานของบรษิทั จ�านวน 16 คน และ กลุม่ตัวอย่างส�าหรบัการทดลองใช้รปูแบบ เป็นพนกังาน

บริษัท จ�านวน 70 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ (1) แบบส�ารวจปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้า (2) แบบสอบถาม 

ความรู้ เจตคติและพฤติกรรมในการลดการใช้พลังงานไฟฟ้า สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ  

ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน ค่าทแีละค่าเอฟ ผลการวจิยัมดีงันี ้(1) โรงงานของบรษิทั โอกาโมโตเทก็ซ์ไทล์ (ประเทศไทย) จ�ากดั  

มีปริมาณการใช้ไฟฟ้าเฉลี่ยต่อเดือน 2,038,883 กิโลวัตต์ คิดเป็น 6,585,592 บาท ต่อเดือน (2) หลังการใช้รูปแบบพนักงาน

บรษิทัมคีวามรู ้เจตคตแิละพฤตกิรรมในการใช้ไฟฟ้าสงูกว่าก่อนการใช้รปูแบบ แตกต่างกนัอย่างมนียัส�าคญัทางสถติิท่ีระดบั  

.01 3 มาตรการในการลดการใช้พลังงานไฟฟ้าที่ได้หลังการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมจากรูปแบบการจัดการพลังงานไฟฟ้า 

คือ มาตรการที่ 1 การติดตั้งม่านพลาสติกใสกั้นระหว่างที่ใช้งานกับส่วนที่ไม่ได้ใช้งาน มาตรการที่ 2 การเปลี่ยนบัลลาสต์

แกนเหล็กเป็นแกนเหล็กโลว์ลอสในหลอดไฟฟ้าให้แสงสว่าง มาตรการที่ 3 การใช้น�้าระบายความร้อนเครื่องปรับอากาศ 

แลลแยกส่วน และพบว่ามีปริมาณการใช้ไฟฟ้าหลังด�าเนินการตามมาตรการลดลงโดยเฉลี่ยร้อยละ 22.03 ต่อเดือน

ค�าส�าคัญ: ผลการใช้, การจัดการพลังงานไฟฟ้า, กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม

Abstract

The purposes of this research were to (1) survey on consumption electric of Okamoto Textile (Thailand) 

Co. Ltd. (2) compare knowledge, attitude and behavior before and after learning by electric energy management  
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model (3) study measure by participatory learning process and use a model of electric energy management to reduce 

electric energy. Samples were as follows: (1) 16 samples of energy manager and energy controller for survey on 

consumption of electric energy (2) 70 samples of employees for trial a model by purposive sampling and study 

measure. The research instruments consisted of (1) consumption of electric energy survey form (2) knowledge, attitude  

and behavior test. Results were analyzed by percentage, mean, standard deviation, t–test (Dependent) and F-test 

(One-way ANOVA). The research findings were as follows: (1) Total of electric energy consumption in Okamoto 

Textile (Thailand) Co. Ltd was 2,038,883 Kwh per month or 6,585,592 baht per month. (2) Knowledge, attitude 

and behavior test after using a model of electric energy management were higher than before with significantly  

difference at 0.01. 3) There action to purpose for reducing electric energy consumption consisted of (1) install plastic 

curtain between factory area (2) changing low loss ballasts instead of magnetic ballasts (3) cooling water for split 

air conditioners and consumption of electric energy after use a model showed that units of electric energy and cost 

of electric energy were reducing to 22.03 percent/ month.

Keywords: results of using, electric energy management, participatory learning process

ความน�า

พลังงานเป็นสิ่งมีค่าและมีความจ�าเป็นต่อการ 

ด�ารงชีวิตประจ�าวัน ความต้องการพลังงานเพื่อตอบสนอง

ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมมีสูงต่อเนื่อง 

มาตลอด คาดการณ์พลงังานธรรมชาต ิไม่ว่าจะเป็น น�้ามนัดบิ  

ก๊าซธรรมชาตแิละถ่านหนิ กจ็ะหมดส้ินไปจากโลกในไม่ช้า 

(กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน, 2555)  

อกีทัง้สถานการณ์การใช้พลงังานของโลกอยู่ในภาวะวกิฤต  

จากการส�ารวจพบว่าประเทศที่มีการใช้พลังงานสูงสุด 

ในโลก คือ ประเทศจนี รองลงมาเป็นประเทศสหรัฐอเมรกิา 

และประเทศไทยมีปริมาณการใช้พลังงานสูงเป็นอันดับที่ 

24 ของโลกและพลังงานของประเทศทั้งหมดมีการน�าเข้า

จากต่างประเทศถึง ร้อยละ 70 ของปริมาณน�าเข้าทั้งหมด 

และมีแนวโน้มในการน�าเข้าเพ่ิมขึน้ทกุปี สอดคล้องกบัการ

เพิ่มข้ึนของประชากรและการขยายตัวทาง ด้านเศรษฐกิจ

และอุตสาหกรรม หากแบ่งปริมาณการใช้พลังงานตาม 

ภาคส่วนต่าง ๆ  ตามปรมิาณการใช้พบว่า ภาคอตุสาหกรรม

เป็นภาคส่วนที่มีการใช้พลังงานมากที่สุด โดยใช้สูงถึง  

ร้อยละ 36 ของปริมาณพลังงานทั้งหมด มีความจ�าเป็น

อย่างยิ่งที่ต้องให้ความส�าคัญและควบคุมการใช้ให้คุ้มค่า

และเกิดประโยชน์สูงสุด กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ

อนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน จึงมีนโยบาย 

ให้กิจการในภาคอุตสาหกรรม ซึ่งมีโรงงานควบคุมและ

อาคารควบคุมในการดูแล ด�าเนินการจัดการพลังงานขึ้น 

ภายในองค์กร (กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์

พลังงาน, 2555) 

พลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานที่มีความจ�าเป็นและ

การใช้ในการผลิตของภาคอุตสาหกรรมที่ด�าเนินกิจการ

ในลักษณะโรงงาน ความส�าคัญของการประหยัดพลังงาน

ไฟฟ้าจึงไม่ใช่เพียงแค่เอ้ือประโยชน์ต่อผู ้ประกอบการ 

อุตสาหกรรมเท่านั้นหากแต่ยังเป็นความจ�าเป็นและ 

ความส�าคัญต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศด้วย อีกทั้ง 

การผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยในปัจจุบันยังต้องพึ่ง

เชื้อเพลิงน�าเข้าจากต่างประเทศและมีแนวโน้มว่าต้องมี

การน�าเข้าเพิ่มมากขึ้นตามปริมาณความต้องการใช้ไฟฟ้า

ที่เพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคอุตสาหกรรม ซึ่งมี

ความต้องการไฟฟ้าสูงสุด และปัญหาที่ตามมาจากการใช้

พลังงานไฟฟ้านั้นคือการส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม 

จากกระบวนการผลิตไฟฟ้าเชื้อเพลิงฟอสซิล ไม่ว่าจะเป็น 

ถ่านหนิ น�า้มนั หรอืก๊าซธรรมชาติ โดยปล่อยก๊าซคาร์บอน- 

ไดออกไซด์ ก๊าซคาร์บอนมอนน็อกไซด์ ซึ่งเป็นก๊าซ 

เรอืนกระจกทีส่�าคญัของการเกดิภาวะโลกร้อน และปัญหา

การเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ (climate change) ออกมา 

เป็นจ�านวนมาก อีกทั้งการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเขื่อน 
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ขนาดใหญ่ แม้ในกระบวนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานน�า้เอง 

ไม่ได้เป็นสาเหตุของการท�าลายสภาพแวดล้อม แต่การ

ก่อสร้างเขือ่นและอ่างเกบ็น�า้เพ่ือผลติกระแสไฟฟ้าเป็นต้น 

เหตุของการบุกรุกท�าลายพื้นที่ป่า ท�าให้เกิดปัญหาสภาวะ

แวดล้อมเสื่อมโทรมลุกลามเป็นบริเวณกว้าง (วินัย  

วีระวัฒนานนท์, 2553) ปัญหาเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึง

ความไม่ยั่นยืนของระบบพลังงานของประเทศไทย 

บริษัทโอกาโมโตเท็กซ์ไทล์ (ประเทศไทย) จ�ากัด  

ตั้งอยู่เลขที่ 126 หมู่ที่ 5 ถนนสุวรรณศร สวนอุตสาหกรรม

เครือสหพัฒน์ ต�าบลนนทรี อ�าเภอกบินทร์บุรี จังหวัด

ปราจีนบุรี จดทะเบียนประกอบกิจการเมื่อ 22 ตุลาคม 

2542 ทุนจดทะเบียน 192 ล้านบาท ได้รับการส่งเสริม

จากคณะกรรมการ ส่งเสริมการลงทุน (BOI) ด้วยกิจการ

ผลิตถุงเท้าเพื่อการส่งออกด้วยเครื่องทอ 1,050 เครื่อง  

มีแผนการผลิตถงุเท้า 36 ล้านคูต่่อปี จ�าหน่ายสู่ตลาดทัว่โลก

ในลักษณะการผลิตตามค�าสั่งซื้อของลูกค้าแต่ละประเทศ 

ปัญหาส�าคญัของบริษัท โอกาโมโตเทก็ซ์ไทล์ (ประเทศไทย) 

จ�ากัด คือ การใช้พลังงานไฟฟ้าในปริมาณสูงที่สุดในสวน

อตุสาหกรรมเครือสหพัฒน์ กบินทร์บุรี โดยการเปรยีบเทยีบ 

ข้อมูลหน่วยการใช้และค่าใช้จ่ายค่าไฟฟ้าจากการไฟฟ้า 

ส่วนภมิูภาคกบนิทร์บรุ ีมปีรมิาณการใช้ไฟฟ้า 15 เมกกะวตัต์ 

ต่อเดือนหรือ 184 เมกกะวัตต์ต่อปี มีค่าใช้จ่ายค่าไฟฟ้า 

สูงถึง 49 ล้านบาทต่อเดือนหรือ 595 ล้านบาทต่อปี ซึ่งเป็น 

ค่าใช้จ่ายด้านพลังงานสูงที่ถึงร้อยละ 5 ต่อหน่วยการผลิต  

และมกีารตดิตัง้หม้อแปลงไฟฟ้าทัง้หมด 7 หน่วย ในปรมิาณ  

8,100 กิโลโวลท์แอมแปร์ (บริษัท โอกาโมโตเท็กซ์ไทล์ 

(ประเทศไทย) จ�ากัด, 2555) มีความจ�าเป็นอย่างยิ่งที่ต้อง

ด�าเนินการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมของบริษัท

ให้เป็นไปตามมาตรฐาน หลักเกณฑ์และวิธีการในการ

จดัการพลังงานทีก่�าหนดไว้ในกฎกระทรวงด้านการจดัการ 

พลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม พ.ศ. 2552 

เพือ่ให้เกดิการอนรัุกษ์พลงังานอย่างมีประสิทธภิาพ ให้เป็น 

ไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก�าหนดไว้ในประกาศ

กระทรวงพลังงานเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการด�าเนินการ

เกี่ยวกับการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคาร

ควบคุม พ.ศ.2552 ที่ส�าคัญคือ มีการก�าหนดเป้าหมายและ

แผนการอนรุกัษ์พลังงานทีป่ระสงค์จะให้ลดลง โดยก�าหนด

เป็นร้อยละของปรมิาณพลงังานทีใ่ช้เดมิหรือก�าหนดระดบั 

ของการใช้พลังงานต่อหน่วยผลผลิตหรือบริการสามารถ

ลดการใช้พลงังานไฟฟ้าได้อย่างมปีระสทิธภิาพ (ราชกจิจา- 

นุเบกษา, 2535) ผู ้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะลดปริมาณ 

การใช้พลังงานไฟฟ้าโดยใช้รูปแบบการจัดการพลังงาน

ไฟฟ้าของบริษัทโอกาโมโตเท็กซ์ไทล์ (ประเทศไทย) จ�ากัด 

โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ที่มีแนวคิดด้าน

การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมและ การเรียนรู้ผู้ใหญ่ ที่ผู้วิจัย

สร้างขึ้น มีหลักการส�าคัญ คือ เป็นการเรียนรู้ร่วมกันของ

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม โดยมีขั้นตอนของรูปแบบ จ�านวน 5  

ขั้นตอน คือ ขั้นการรับรู้ร่วมกัน เป็นการร่วมรับรู้ปัญหา 

ขัน้ร่วมการคดิวเิคราะห์ เป็นการร่วมกนัแสดงความคดิเหน็ 

ในการแก้ปัญหา ขั้นร่วมวางแผน เป็นการร่วมกันในการ

ก�าหนดแนวทางในการแก้ปัญหา ขัน้มส่ีวนร่วมด�าเนินการ  

เป็นการร่วมกนัท�างานเพือ่แก้ปัญหา และขัน้ร่วมประเมนิผล 

และสรุปผล เป็นการร่วมกันตรวจสอบข้อดีข้อด้อยและ

สรุปผลการด�าเนินงานเพื่อปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้นเพื่อให ้

สามารถลดต้นทนุการผลติได้อย่างมปีระสทิธภิาพ ทีส่�าคญั 

เป็นการลดผลกระทบที่มีต่อส่ิงแวดล้อมของโลกและ

เป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่าง

ยั่งยืนต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพื่อส�ารวจปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าของ 

บริษัทโอกาโมโตเท็กซ์ไทล์ (ประเทศไทย) จ�ากัด

2. เพื่อเปรียบเทียบความรู้ เจตคติและพฤติกรรม

ในการลดการใช้พลังงานไฟฟ้าของพนักงานบริษัท ก่อน 

และหลังการใช้รูปแบบการจัดการพลังงานไฟฟ้า 

3. เพื่อใช้รูปแบบการจัดการพลังงานไฟฟ้าในการ 

ค้นหามาตรการในการลดการใช้พลังงานไฟฟ้า

แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

1. แนวความคิดเกี่ยวกับการจัดการพลังงานไฟฟ้า 

เป็นการเสนอแนวคดิเกีย่วกบัวธิกีารอนรุกัษ์พลงังานไฟฟ้า

เพื่อการใช้พลังงานไฟฟ้าในปริมาณที่น้อยลงจนท�าให้เกิด 

ประสิทธิภาพการท�างานสูงสุด (กรมพฒันาพลงังานทดแทน 

และอนุรักษ์พลังงาน, 2555)
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2. แนวความคดิเกีย่วกบัการเรียนรู้แบบมส่ีวนร่วม  

เป็นการเรียนรู ้ที่อาศัยหลักการเรียนรู ้ที่ยึดผู ้เรียนเป็น

ศนูย์กลางโดยให้ผูเ้รยีนเป็นผู้สร้างความรู้จากประสบการณ์

เดิมและการสร้างสรรค์ความรู้โดยมีกระบวนการกลุ่ม 

เป็นตัวขับเคล่ือน (ต้องจิตต์ กาญจโนมัย, 2540)

3. แนวคิดเกี่ยวกับ ความรู้ เจตคติ พฤติกรรม

การเป็นการรับรู้ข้อเท็จจริง ข้อมูลข่าวสาร ทักษะ และ 

ความเข้าใจผ่านทางการเรียนรู้ หรือประสบการณ์ ความ 

เช่ียวชาญ ท่าที ความรู้สึก น�าไปสู่การเกิดความคิดที่บุคคล

มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งอาจเป็นวัตถุ เหตุการณ์ หรือบุคคลอื่น 

เช่ือมโยงไปสู่การกระท�าหรือการแสดงออกของจิตใจ 

เป็นการกระท�าทีส่งัเกตได้ด้วยประสาทสมัผสั ซึง่บคุคลอืน่ 

ไม่สามารถสังเกตได้ ใช้เครื่องมือทดสอบได้ (บูรชัย  

ศิริมหาสาคร, 2550)

กรอบแนวคิดการวิจัย

สมมติฐานการวิจัย

1.  พนักงานบริษัท  โอกาโมโตเท็กซ ์ ไทล ์ 

(ประเทศไทย) จ�ากดั มคีวามรู ้เจตคตแิละพฤตกิรรมในการ 

ลดการใช้พลงังานไฟฟ้า ก่อนและหลงัการใช้โดยใช้รูปแบบ 

การจัดการพลังงานไฟฟ้าโดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบ

มีส่วนร่วม แตกต่างกัน

2 .  พนักงานบริษัท  โอกาโมโตเท็กซ ์ ไทล ์ 

(ประเทศไทย) จ�ากัด ที่มี เพศ อายุและระดับการศึกษา 

ต่างกนั มคีวามรู ้เจตคตแิละพฤตกิรรมในการลดใช้พลงังาน

ไฟฟ้า หลังการใช้รูปแบบการจัดการ พลังงานไฟฟ้าโดยใช้ 

กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม แตกต่างกัน

วิธีด�าเนินการวิจัย

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากร ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ พนักงาน 

บริษัท โอกาโมโตเท็กซ์ไทล์ (ประเทศไทย) จ�ากัด จ�านวน  

1,259 คน กลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่

1. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการส�ารวจปริมาณการใช้ 

พลงังานไฟฟ้าของบรษิทั โอกาโมโต เทก็ซ์ไทล์ (ประเทศไทย)  

จ�ากัด ได้แก่ ผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน และผู้บริหารด้าน

พลังงาน จ�านวน16 คน ซ่ึงได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง  

(purposive sampling)

2. กลุ ่มตัวอย่างที่ใช้ในการทดลองใช้รูปแบบ 

การจัดการพลังงานไฟฟ้าโดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบ 

มีส่วนร่วม ก�าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ข้อก�าหนด 

การด�าเนนิการวจัิยเชิงทดลอง ได้กลุม่ตัวอย่าง จ�านวน 70 คน  

ซึง่ได้มาโดยการเลอืกแบบเจาะจง (purposive sampling) จาก  

3 แผนก ที่มีการใช้พลังงานไฟฟ้าสูงกว่าแผนกอื่น ๆ  

เมือ่เรยีงล�าดบัปรมิาณผลการใช้พลงังานจากมากไปหาน้อย 

จากผลการส�ารวจของผู ้รับผิดชอบด้านพลังงานและ 

ผู้บริหารด้านพลังงาน

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

1. แบบส�ารวจปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าและ

ความต้องการในการลดการใช้พลงังานไฟฟ้า จ�านวน 15 ข้อ  

มีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) เท่ากับ 0.92
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2. แบบสอบถามความรู้ ในการลดการใช้พลังงาน

ไฟฟ้า จ�านวน 15 ข้อ มีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC)  

เท่ากับ 0.97

3. แบบสอบถามเจตคติ ในการลดการใช้พลังงาน

ไฟฟ้า เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale)  

5 ระดับจ�านวน 25 ข้อ มีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) 

เท่ากับ 0.97 มีค่าอ�านาจจ�าแนกรายข้อระหว่าง 0.70  

ถึง 0.77 และความเชื่อมั่นทั้งฉบับ เท่ากับ 0.75 

4. แบบสอบถามพฤติกรรมในการลดการใช้

พลังงานไฟฟ้า จ�านวน 15 ข้อ มีค่าดัชนีความสอดคล้อง  

(IOC) เท่ากับ 0.95 มีค่าอ�านาจจ�าแนกรายข้อระหว่าง 0.70 

ถึง 0.77 และความเชื่อมั่นทั้งฉบับ เท่ากับ 0.73

การเก็บรวบรวมข้อมูล

1. ส�ารวจปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าจาก 

ผู ้รับผิดชอบด้านพลังงาน และผู ้บริหารด้านพลังงาน  

เพื่อให้ข้อมูลการใช้ไฟฟ้าของบริษัท

2.  ด� า เนินการอบรมพนักงานตามรูปแบบ 

การจัดการพลังงานไฟฟ้าโดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบ

มีส่วนร่วม ให้กับพนักงานของบริษัท

3. เก็บข้อมูลการฝึกอบรมตามรูปแบบโดยใช้

กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมในกลุ่มตัวอย่างของ 

3 แผนกที่ใช้ไฟฟ้ามากที่สุดของบริษัท โดยเก็บข้อมูลด้าน 

ความรู้ เจตคติ และพฤติกรรมการลดการใช้พลังงานไฟฟ้า

4.  เก็บข ้อมูลปริมาณการใช ้ไฟฟ้าหลังการ

ด�าเนินการตามรูปแบบการจัดการพลังงานไฟฟ้าโดยใช ้

กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม เพ่ือน�าไปวิเคราะห์

ข้อมูลต่อไป

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล

1. สถิติพรรณนา ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

2. สถิติอนุมาน ได้แก่ ค่า t - test (dependent) ค่า  

t - test (independent) และค่า F - test (One Way ANOVA) 

สรุปผลการวิจัย 

1. โรงงานของบริษัท โอกาโมโตเท็กซ์ไทล์ 

(ประเทศไทย) จ�ากัด มีทั้งหมด 3 ฝ่าย แยกเป็นแผนกได้  

15 แผนก มีการใช้ไฟฟ้าเฉลี่ยต่อเดือน 1,536,888 กิโลวัตต ์

ต่อชัง่โมง หรอืปีละ 18,442,659 กโิลวตัต์ต่อชัง่โมง หากคดิ 

เป็นค่าใช้จ่าย มีค่าไฟฟ้าเดือนละ 4,964,149.20 บาท หรือ  

ปีละ 59,569,790.50 บาท ฝ่ายที่มีการใช้ไฟฟ้าสูงที่สุดคือ 

ฝ่ายผลิต และแผนกที่มีการใช้พลังงานไฟฟ้ามากที่สุด  

3 อันดับแรก ได้แก่ (1) แผนกทอถุงเท้า (2) แผนก

กระบวนการหลัง (3) วิศวกรรมซ่อมบ�ารุง ในด้านการใช้

ไฟฟ้าที่มีผลต่อการลดค่าใช้จ่ายได้ มี 2 ระบบ คือระบบ

ปรับอากาศและระบบแสงสว่าง และบริษัท โอกาโมโต

เท็กซ์ไทล์ (ประเทศไทย) จ�ากัด มีต้องการในการส่งเสริม 

ความรู ้  เจตคติและพฤติกรรม เพื่อลดการใช้ปริมาณ 

การใช้พลังงานไฟฟ้า

2. ความรู้ เจตคติและพฤติกรรมในเร่ืองการลดใช ้

พลังงานไฟฟ้าของพนักงานบริษัทหลังการใช้รูปแบบ 

การจัดการพลังงานไฟฟ้า โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบ

มีส่วนร่วม แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 

0.01 โดยพนักงานมีความรู้ เจคติและพฤติกรรมสูงกว่า 

ก่อนการใช้รูปแบบในเรื่องการลดใช้พลังงานไฟฟ้า

ตาราง 1

แสดงกำรเปรียบเทียบควำมรู้ เจตคติและพฤติกรรมในกำรลดใช้พลังงำนไฟฟ้ำของพนักงำนบริษัท โอกำโมโตเท็กซ์ไทล์ 

(ประเทศไทย) จ�ำกัด ก่อนและหลังกำรใช้รูปแบบกำรจัดกำรพลังงำนไฟฟ้ำโดยใช้กระบวนกำรเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม

ตัวแปรเปรียบเทียบ
ก่อนการอบรม (N=70) หลังการอบรม (N=70)

df t p
X SD X SD

ความรู้ 9.90 2.02 12.67 1.82 69 8.00 0.00*

เจตคติ 3.14 0.45 4.08 0.19 69 6.18 0.00*

พฤติกรรม 3.98 0.41 4.46 0.56 69 5.96 0.00*

*.มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
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จากตาราง 1 พบว่า ความรู้ เจตคติและพฤติกรรม

ในการลดใช้พลังงานไฟฟ้าของพนกังานบรษิทั หลงัการใช้ 

รูปแบบการจัดการพลังงานไฟฟ้า แตกต่างกันอย่างม ี

นัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01

3. พนักงานของบริษัท โอกาโมโตเท็กซ์ไทล์ 

(ประเทศไทย) จ�ากดั ทีม่เีพศ อายแุละระดบัการศกึษาต่างกนั  

มีความรู ้ เจตคติและพฤติกรรมการลดการใช้พลังงาน

ไฟฟ้า หลังการใช้รูปแบบการจัดการพลังงานไฟฟ้าโดยใช ้

กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ไม่แตกต่างกัน

ตารางท่ี 2

แสดงกำรเปรียบเทียบควำมรู้ เจตคติ และพฤติกรรมกำรลดกำรใช้พลังงำนไฟฟ้ำของพนักงำน บริษัท โอกำโมโตเท็กซ์ไทล์  

(ประเทศไทย) จ�ำกัด หลังกำรใช้รูปแบบกำรจัดกำรพลังงำนไฟฟ้ำโดยใช้กระบวนกำรเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมกับพนักงำน

ที่มีเพศต่ำงกัน

ตัวแปรเปรียบเทียบ
ชาย (N=31) หญิง (N=39)

df t p
X S.D. X SD

ความรู้ 10.90 1.77 12.67 1.82 68 0.24 0.07

เจตคติ 4.14 0.45 4.08 0.19 68 0.18 0.08

พฤติกรรม 4.98 0.41 4.46 0.56 68 0.96 0.06

*มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ 0.01, t
0.01,70

 = 2.64

จากตาราง 2 พบว่าพนกังานทีม่เีพศต่างกนัมคีวามรู ้เจตคต ิและพฤตกิรรมการลดการใช้พลงังานไฟฟ้าหลงัการใช้ 

รูปแบบไม่แตกต่างกัน 

ตาราง 3

แสดงกำรเปรียบเทียบควำมรู้ เจตคติ และพฤติกรรมกำรลดกำรใช้พลังงำนไฟฟ้ำของพนักงำน บริษัท โอกำโมโตเท็กซ์

ไทล์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด หลังกำรใช้รูปแบบกำรจัดกำรพลังงำนไฟฟ้ำโดยใช้กระบวนกำรเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมกับ

พนักงำนที่มีอำยุต่ำงกัน 

แหล่งความแปรปรวน df SS MS F p

ความรู้ กับ อายุ

21 - 25 ระหว่างกลุ่ม 3 3.60 1.80 1.65 0.21

26 - 30 ภายในกลุ่ม 66 29.36 1.08 - -

31 - 35 

             36 - 40 ปีขึ้นไป

รวม 69 32.96 - - -

เจตคติ กับ อายุ

21 - 25 ระหว่างกลุ่ม 3 0.32 0.16 0.23 0.79

26 - 30 ภายในกลุ่ม 66 19.04 0.70 - -

31 - 35 

             36 - 40 ปีขึ้นไป
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แหล่งความแปรปรวน df SS MS F p

พฤติกรรม กับ อายุ             

21 – 25 ระหว่างกลุ่ม 3 0.50 0.25 0.12 0.88

26 – 30  ภายในกลุ่ม 66 55.36 2.05 - -

31 – 35  

36 – 40 ปีขึ้นไป

รวม 69 55.86 - - -

p>0.05, F
0.05,4,70

 = 2.50

จากตาราง 3 พบว่า พนกังานทีม่อีายตุ่างกนั มคีวามรู ้เจตคติและพฤติกรรมการลดการใช้พลงังานไฟฟ้า หลงัการใช้ 

รูปแบบไม่แตกต่างกัน

ตาราง 4 

แสดงกำรเปรยีบเทยีบควำมรู้ เจตคต ิและพฤตกิรรมกำรลดกำรใช้พลงังำนไฟฟ้ำของพนกังำน หลงักำรใช้รปูแบบกำรจดักำร 

พลังงำนไฟฟ้ำกับพนักงำนที่มีระดับกำรศึกษำต่ำงกัน

แหล่งความแปรปรวน df SS MS F p

ความรู้ กับ ระดับการศึกษา

    มัธยมต้น ระหว่างกลุ่ม 2 6.00 3.00 3.00 0.16

    มัธยมปลาย ปวช. ปวส. ภายในกลุ่ม 67 26.96 0.99 - -

    ปริญญาตรีขึ้นไป

รวม 69 32.96 - - -

เจตคติ กับ ระดับการศึกษา

    มัธยมต้น ระหว่างกลุ่ม 2 0.73 0.37 0.53 0.59

    มัธยมปลาย ปวช. ปวส. ภายในกลุ่ม 67 18.63 0.69 - -

    ปริญญาตรีขึ้นไป

รวม 69 19.36 - - -

ทักษะ กับ ระดับการศึกษา

    มัธยมต้น ระหว่างกลุ่ม 2 5.34 2.67 1.43 0.25

    มัธยมปลาย ปวช. ปวส. ภายในกลุ่ม 67 50.52 1.87 - -

    ปริญญาตรีขึ้นไป

รวม 69 55.86 - - -

p>0.05, F
0.05,3,353

 = 2.74

จากตาราง 4 พบว่า พนักงานของบริษัท ที่มีระดับ

การศึกษาต่างกัน มีความรู้ เจตคติและพฤติกรรมการลด 

การใช้พลังงานไฟฟ้า หลังการใช้รูปแบบการจัดการ

พลังงานไฟฟ้าโดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม  

ไม่แตกต่างกัน

5. มาตรการทีไ่ด้หลงัการเรยีนรูแ้บบมส่ีวนร่วมจาก

รูปแบบการจัดการพลังงานไฟฟ้า ผู้เข้าร่วมเรียนรู้ได้เสนอ 

มาตรการในการด�าเนินงาน 3 มาตรการ คือ มาตรการที่ 1  

การตดิตัง้ม่านพลาสตกิใสกัน้ระหว่างกระบวนการผลติก่อน 

และกระบวนการผลติหลงั ของโรงงาน 1 โรงงาน 2 โรงงาน 3  
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และในโรงอาหาร มาตรการที่ 2 เพื่อป้องกันการกระจาย 

อากาศที่มีความเย็นออกไปสู่พื้นที่ที่ไม่ได้ใช้งานหรือไม่ม ี

ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่นั้น การเปล่ียนบัลลาสต์แกนเหล็ก 

เป ็นแกนเหล็กโลว์ลอสในหลอดไฟฟ้าให้แสงสว่าง 

มาตรการที่ 3 ใช้น�้าระบายความร้อนเคร่ืองปรับอากาศ

แบบแยกส่วน 7 เครื่อง และหลังการใช้รูปแบบการจัดการ

พลังงานไฟฟ้าโดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 

ทัง้สามแผนกของ บริษัท โอกาโมโตเท็กซ์ไทล์ (ประเทศไทย) 

จ�ากัด มีปริมาณการใช้ไฟฟ้าลดลงเป็นอย่างมาก โดยมี

ปริมาณการใช้ไฟฟ้าที่ใช้เฉล่ียต่อเดือนลดลงจากร้อยละ  

22.03 ทั้งจ�านวนหน่วยไฟฟ้าที่ใช้และรายจ่ายค่าไฟฟ้า

การอภิปรายผล

1. จากการศึกษาที่พบว่าโรงงานของบริษัท  

โอกาโมโตเท็กซ์ไทล์ (ประเทศไทย) จ�ากัด มีต้องการในการ

ส่งเสรมิความรู ้เจตคตแิละพฤตกิรรม เพ่ือลดการใช้ปรมิาณ

การใช้พลังงานไฟฟ้า สอดคล้องกับการศึกษาของ กฤติมา  

มะลิวัลย์ (2553) ที่ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การประหยัดพลังงาน

ไฟฟ้าในอาคารเรียนโดยการใช้กระบวนการส่ิงแวดล้อม

ศึกษา: กรณีศึกษาโรงเรียนหนองจอกพิทยานุสรณ์เขต

หนองจอกกรงุเทพมหานคร การศึกษาคร้ังนีมี้วตัถุประสงค์ 

เพื่อหามาตรการเฉพาะในการลดปริมาณการใช้พลังงาน

ไฟฟ้าเพื่อการประหยัดในโรงเรียนหนองจอกพิทยานุสรณ์ 

พบว่าผลการส�ารวจการใช้พลังงานไฟฟ้าในอุปกรณ์ไฟฟ้า

เป็นเวลา 1 เดือน สามารถแบ่งออกเป็น 4 ระบบคือ ระบบ

ปรบัอากาศ ระบบแสงสว่าง ระบบคอมพิวเตอร์และระบบ

อื่น ๆ ก่อนด�าเนินการฝึกอบรมโรงเรียนมีสัดส่วนการใช้ 

ในระบบปรบัอากาศมากทีสุ่ด รองลงมาคอื ระบบแสงสว่าง 

ระบบอื่น ๆ และระบบคอมพิวเตอร์ ตามล�าดับ 

2. ความรู้ เจตคติและพฤติกรรมในเรื่องการลดใช ้

พลังงานไฟฟ้าของพนักงานบริษัทหลังการใช้รูปแบบ 

การจัดการพลังงานไฟฟ้า โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบ

มีส่วนร่วม แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 

0.01 โดยพนกังานมีความรู้ เจคตแิละพฤตกิรรมสูงกว่าก่อน

การใช้รูปแบบในเรื่องการลดใช้พลังงานไฟฟ้า สอดคล้อง

กับการศึกษาของ กฤติมา มะลิวัลย์ (2553) ที่ได้ศึกษาวิจัย 

เรื่อง การประหยัดพลังงานไฟฟ้าในอาคารเรียนโดยการ 

ใช้กระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษา: กรณีศึกษาโรงเรียน

หนองจอกพิทยานุสรณ์เขตหนองจอกกรุงเทพมหานคร  

การศึกษาคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหามาตรการเฉพาะ 

ในการลดปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าเพื่อการประหยัด 

ในโรงเรียนหนองจอกพิทยานุสรณ์ โดยการเปรียบเทียบ 

ผลต่างปรมิาณพลงังานไฟฟ้าทีใ่ช้ระหว่างการไม่มมีาตรการ

กับมาตรการเฉพาะและเพื่อพัฒนาคู่มือฝึกอบรมส�าหรับ 

นักเรียนช่วงช้ันท่ี 3 (ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3) เก่ียวกับการ

ประหยัดพลังงานไฟฟ้าในอาคารเรียนตามกระบวนการ

สิ่งแวดล้อมศึกษา พบว่า นักเรียนที่เข้ารับการฝึกอบรม 

มคีวามตระหนกัความรูค้วามเข้าใจทกัษะเจตคตแิละการมี 

ส่วนร่วมสูงข้ึนจากก่อนการฝึกอบรมอย่างมีนัยส�าคัญ 

ทางสถิติที่ระดับ 0.05

3. พนักงานของบริษัท โอกาโมโตเท็กซ์ไทล์ 

(ประเทศไทย) จ�ากัด ที่มีเพศ อายุและระดับการศึกษา 

ต่างกัน มีความรู ้ เจตคติและพฤติกรรมการลดการใช้

พลงังานไฟฟ้า หลงัการใช้รปูแบบการจดัการพลงังานไฟฟ้า

โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ไม่แตกต่างกัน 

สอดคล้องกับการศึกษาของ สุคนธ์ มาศนุ้ย (2549) ที่ได้

ศึกษาพฤติกรรมการประหยัดพลังงานเพื่อลดปัญหาภาวะ 

โลกร้อนของบุคลากรสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

เจ้าคุณทหารลาดกระบัง การศึกษามีวัตถุประสงค์เพ่ือ

ศึกษาพฤติกรรมการประหยัดพลังงาน ปัจจัยที่มีผลต่อ

พฤติกรรมการประหยัดพลังงานปัญหาและอุปสรรคที่ 

เก่ียวข้องกับการประหยัดพลังงานและแนวทางในการ 

เสริมสร้างการประหยัดพลังงานเพื่อลดปัญหาภาวะ 

โลกร้อนของบุคลากรสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 

เจ้าคุณทหารลาดกระบังกรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่าง

มีความรู ้ความเข้าใจ ทัศนคติและพฤติกรรมเกี่ยวกับ 

การประหยัดพลังงานเพื่อลดปัญหาภาวะโลกร้อนโดยรวม 

อยู่ในระดับสูง และพบว่า ปัจจัย ด้าน เพศ สถานภาพ 

ภมูลิ�าเนา การศกึษาสงูสดุต�าแหน่ง หน่วยงานทีส่งักดั รายได้

เฉลีย่ต่อเดอืน และความรูค้วามเข้าใจ ไม่มผีลต่อพฤตกิรรม 

การประหยัดพลังงานเพื่อลดปัญหาภาวะโลกร้อนของ

บุคลากรสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร

ลาดกระบังกรุงเทพมหานคร

4. มาตรการทีไ่ด้หลงัการเรยีนรูแ้บบมส่ีวนร่วมจาก

รูปแบบการจัดการพลังงานไฟฟ้า ผู้เข้าร่วมเรียนรู้ได้เสนอ 

มาตรการในการด�าเนินงาน 3 มาตรการ คือ มาตรการที่ 1  
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การตดิตัง้ม่านพลาสตกิใสกัน้ระหว่างกระบวนการผลติก่อน 

และกระบวนการผลิตหลัง ของโรงงาน 1 โรงงาน 2 โรงงาน 3  

และในโรงอาหาร เพื่อป้องกันการกระจายอากาศที่มี 

ความเยน็ออกไปสู่พ้ืนทีท่ีไ่ม่ได้ใช้งานหรอืไม่มผู้ีปฏบิติังาน 

ในพื้นที่น้ัน มาตรการที่ 2 การเปลี่ยนบัลลาสต์แกนเหล็ก

เป็นแกนเหล็กโลว์ลอส ในหลอดไฟฟ้าให้แสงสว่าง 

มาตรการที่ 3 ใช้น�้าระบายความร้อนเคร่ืองปรับอากาศ

แบบแยกส่วน 7 เครื่อง และหลังการใช้รูปแบบการจัดการ 

พลงังานไฟฟ้าโดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมทัง้

สามแผนกของ บริษัท โอกาโมโตเท็กซ์ไทล์ (ประเทศไทย) 

จ�ากัด มีปริมาณการใช้ไฟฟ้าลดลงเป็นอย่างมาก โดยมี

ปริมาณการใช้ไฟฟ้าที่ใช้เฉล่ียต่อเดือนลดลงจากร้อยละ  

22.03 ทั้งจ�านวนหน่วยไฟฟ้าที่ใช้และรายจ่ายค่าไฟฟ้า 

สอดคล้องกับการศกึษาของ กฤตมิา มะลวิลัย์ (2553) ได้ศึกษา 

วจิยัเรือ่งการประหยดัพลงังานไฟฟ้าในอาคารเรยีนโดยการ 

ใช้กระบวนการส่ิงแวดล้อมศึกษา: กรณีศึกษาโรงเรียน

หนองจอกพิทยานุสรณ์ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหามาตรการเฉพาะ 

ในการลดปรมิาณการใช้พลงังานไฟฟ้าเพ่ือการประหยดัใน

โรงเรยีนหนองจอกพิทยานสุรณ์ โดยการเปรียบเทยีบผลต่าง 

ปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ระหว่างการไม่มีมาตรการกับ

มาตรการเฉพาะและเพื่อพัฒนาคู ่มือฝึกอบรมส�าหรับ

นักเรียนช่วงชั้นที่ 3 (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3) เกี่ยวกับ

การประหยดัพลงังานไฟฟ้าในอาคารเรียนตามกระบวนการ 

สิ่งแวดล้อมศึกษาประชากรที่ใช้ ในการศึกษา พบว่า ก่อน

ด�าเนินการฝึกอบรมโรงเรียนใช้พลังงานไฟฟ้าในอุปกรณ์

ไฟฟ้าประมาณ 673.17 กิโลวัตต์ต่อวัน มีสัดส่วนการใช้

ในระบบปรับอากาศมากที่สุดถึง 538.00 กิโลวัตต์ต่อวัน

รองลงมา คือ ระบบแสงสว่าง ระบบอ่ืน ๆ และระบบ

คอมพิวเตอร์ มีปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้า 85.10, 26.00  

และ 24.00 กิโลวัตต์ต่อวัน ตามล�าดับ ผลการวิเคราะห์

อัตราค่าพลังงานไฟฟ้าพบว่า ก่อนด�าเนินการฝึกอบรม

โรงเรยีนใช้พลงังานไฟฟ้าประมาณ 16625 กโิลวตัต์ต่อเดอืน  

คิดเป็นค่าพลังงานไฟฟ้าประมาณ 57178.19 บาทต่อ

เดือนหลังด�าเนินการฝึกอบรม3 เดือนมีปริมาณการใช้

พลังงานไฟฟ้าประมาณ 13735 กิโลวัตต์ต่อเดือนคิดเป็น

ค่าพลังงานไฟฟ้าประมาณ 43382.41 บาท ต่อเดือน และ

สอดคล้องกับการศึกษาของ USIAD (1992) ที่ได้ท�าการ 

ศึกษาวิจัยเรื่อง การจัดการการใช้พลังงานในอินโดนีเซีย

โดยแบ่งโปรแกรมการศกึษาเป็น 3 ระยะ คอื ระยะการจัดท�า 

แผนแม่บทระยะการด�าเนนิการน�าร่อง และระยะการตดิตัง้ 

อุปกรณ์ประหยัดพลังงานเต็มพื้นที่ ผลการวิจัยพบว่า 

สามารถประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้ถึงร้อยละ 4.6 เป็นเงิน

ประมาณ 170 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา

ข้อเสนอแนะการวิจัยครั้งนี้ 

1. บริษัท โอกาโมโตเท็กซ์ไทล์ (ประเทศไทย) 

จ�ากัด ควรน�ารูปแบบการจัดการพลังงานไฟฟ้าของบริษัท

โอกาโมโตเท็กซ์ไทล์ (ประเทศไทย) จ�ากัด ไปใช้ ในการ

ด�าเนนิงานลดพลงังานไฟฟ้าของโรงงาน เพือ่การลดการใช้ 

พลังงานไฟฟ้าและเป็นการสร้างเสริมความรู้ เจตคติและ

ทักษะที่เหมาะสม

2. บรษิทั โอกาโมโตเทก็ซ์ไทล์ (ประเทศไทย) จ�ากดั 

ควรด�าเนนิการตดิตัง้ม่านพลาสตกิใสกัน้ในส่วนต่าง ๆ  ของ 

โรงงาน เพือ่ป้องกนัการกระจายอากาศทีม่คีวามเยน็ออกไปสู่ 

พื้นที่ที่ไม่ได้ใช้งานหรือไม่มีผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่นั้น หรือ

พื้นที่อื่น ๆ  ที่เห็นว่าเหมาะสม และด�าเนินการควรเปลี่ยน

บัลลาสต์แกนเหล็กเป็นแกนเหล็กโลว์ลอสในหลอดไฟฟ้า 

ให้แสงสว่างทั้งหมดของบริษัท รวมทั้งใช้น�้าระบาย 

ความร้อนเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนทุกเครื่อง  

เพื่อการลดการใช้พลังงานไฟฟ้าและลดค่าใช้จ่ายที่จะ 

เกิดขึ้นจากการใช้ไฟฟ้าของบริษัท 

3. แผนก ส่วนงานหรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง สามารถ

น�ารูปแบบนี้ไปใช้ประโยชน์ในการด�าเนินกิจกรรมได้ 

ตามความเหมาะสม

ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป

1. ควรน�ารปูแบบการฝึกอบรมนีไ้ปด�าเนนิการวจิยั

กับบริษัทหรือโรงานอุตสาหกรรมอื่น ๆ เพื่อให้ทราบถึง 

คุณภาพ ประสิทธิภาพหรือประสิทธิผลของรูปแบบ 

อย่างลึกซึ้ง ตามที่ผู้วิจัยสนใจ

2. อาจน�ารูปแบบนี้ไปศึกษากับกลุ่มประชากร 

ในลกัษณะอืน่ว่าจะมผีลการศกึษาทีส่่งผลต่อ ความรู ้เจตคติ

และทักษะของผู้เข้ารับการฝึกอบรมอย่างไร



166 Vol. 10 No. 1 January-April 2016
EAU HEritAgE JoUrnAl
Science and technology

3. ควรศกึษาเกีย่วกบัการพฒันารปูแบบการอนรุกัษ์ 

พลงังานประเภทอืน่ ๆ  เพ่ือการอนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม
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Life Cycle Assessment Knowledge and Environmental Education Affecting 

Environmental Conservation Behavior

การประเมินวัฏจักรชีวิตและสิ่งแวดล้อมศึกษาที่มีผลต่อพฤติกรรม

การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

Orathai Khamin, Nongnapas Thiengkamol and Tanarat Koowaranyoo Thiengkamol

Abstract

The research objectives were to study levels of Life Cycle Assessment (LCA) knowledge, environmental 

education, and environmental conservation behavior, and to study effects of independent variables comprising  

environmental LCA knowledge, and environmental education affecting environmental conservation behavior. This 

survey research used questionnaire to collect data from 400 undergraduates with simple random from population 

of 17,666 undergraduate students of Rajabhat Maha Sarakham University in the second semester of 2014. Multiple 

Regression Analysis was used to analyze the relationship between independent variables and dependent variable. 

The results revealed that in LCA knowledge was at moderate level and environmental education, and environmental  

conservation behavior, were at more levels. Additionally, independent variables of LCA knowledge, and environmental 

education affecting dependent variable of environmental conservation behavior of undergraduate students with 57.70 

percent of power prediction (Adjusted R2 = 0.577). Environmental education had the most prediction power with 

0.772. This implied that environmental education had the highest effect to cause the alteration of environmental  

conservation behavior, therefore the university should arrange the environmental education subject into all faculties 

and programs.

Keywords: life cycle assessment, environmental education, environmental conservation behavior 

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์ในการวิจัย เพื่อศึกษาระดับความรู้การประเมินตลอดวัฏจักรชีวิต หลักการส่ิงแวดล้อมศึกษา และ

ระดบัพฤตกิรรมการอนรัุกษ์ส่ิงแวดล้อมของนกัศกึษามหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคามและศกึษาอทิธพิลของตวัแปรอสิระ  

ประกอบด้วย ความรูก้ารประเมนิตลอดวฏัจกัรชวีติ และหลกัการสิง่แวดล้อมศกึษา มอีทิธพิลต่อตัวแปรตามคอืพฤตกิรรม

การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสารคาม ใช้การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณซ่ึงเป็นการวิจัย

เชิงส�ารวจ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่างคือนักศึกษา จ�านวน 400 คน จากประชากรนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสารคาม 17,666 คน ประจ�าปีการศึกษา 2557 ภาคเรียนที่ 2 โดยมีสถิติการถดถอยพหุคูณเชิงเส้นตรง

เพื่อทดสอบสมมติฐานของการวิจัย ผลการวิจัย พบว่า ระดับความรู้การประเมินตลอดวัฏจักรชีวิต โดยภาพรวม อยู่ใน 
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ระดับปานกลาง ส่วนหลักการสิ่งแวดล้อมศึกษา และพฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก 

อีกทั้งยังพบว่า กลุ่มตัวแปรอิสระ ซึ่งประกอบด้วย ความรู้การประเมินตลอดวัฏจักรชีวิต และหลักการสิ่งแวดล้อมศึกษา  

มีอ�านาจในการพยากรณ์ พฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมร้อยละ 57.70 (Adjusted R2 = 0.577) อย่างมีนัยส�าคัญ 

ทางสถิติที่ระดับ 0.01 และหลักการส่ิงแวดล้อมศึกษามีอ�านาจในการพยากรณ์สูงสุดเท่ากับ 0.772 ซึ่งหมายความว่า 

ตัวแปรหลักการสิ่งแวดล้อมศึกษามีอิทธิพลสูงต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของนักศึกษา

มหาวทิยาลัยราชภฏัมหาสารคาม ดงันัน้มหาวทิยาลยัจงึควรจดัให้มสีอนวชิาสิง่แวดล้อมศกึษาในทกุคณะ และทกุหลกัสตูร

ค�าส�าคัญ: การประเมินวัฎจักรชีวิต, สิ่งแวดล้อมศึกษา, พฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

Introduction

Currently, Life Cycle Assessment (LCA) is an 

essential instrument to examine the environmental impacts 

of products, processes or services with production, use, 

and discard. LCA is a method of measures to gather  

and determine the inputs and outputs of materials and 

energy of the production process of each product with 

the involvement of environmental impacts throughout 

its life cycle. Thus, the entire life cycle of materials, 

systems, and the whole building are needed for people 

consideration when making purchasing decisions. LCA  

can be used as environmentally friendly representation 

for quantifying and comparing over their life cycle to 

get alternatives for humans and society advantages. LCA 

engages cradle-to-grave of production system analysis 

and supply comprehensive evaluations of all upstream 

and downstream of energy inputs and environmental 

emissions. LCA also enables a producer to evaluate how  

much energy and raw materials used including how much 

solid and liquid wastes and gaseous waste generation 

in each product’s life. Nevertheless, LCAs consumes 

time and money, therefore thus there is a limitation of 

technique analysis in both the public and private sectors. 

Streamlined techniques of LCAs conduction are desired  

to lower the involvement of cost and time and to promote 

a broader audience to use LCA (Miettinen & Hamalainen, 

1997; Joshi, 2000; O’Neill, 2003; New Center, 2008).

At present, the major uses of LCA being 

improvement of environmental performance from the  

first stages of product development. A large numbers of 

factors are considered for each environmental impact 

assessment; consequently a system is highlighting the 

most important factors for comparing. resulting in reduced  

material use and reduced energy costs in transport (Joshi, 

2000; O’Neill, 2003). 

Additionally, LCA is a crucial technique 

for all industry in the 21st Century. Manufacturers 

and suppliers need to express that their actions with  

responsibility towards the environment for all parts 

of production by starting at the design phase through 

consumer use and product disposal. The ISO standards 

relating to environmental management are also involved 

for consideration in LCA process, therefore, LCA is 

the sustainable facilities tool to compare materials with  

regard to environmental criteria and life cycle costs and 

the LCA benefits are Quantify environmental effects 

such as overall energy consumption or air emissions, 

Recognize inefficient or significant changes in the life 

cycle phases, reduce overall environmental impact and 

costs, and Compare alternatives (Keoleian, & Menerery,  

1993; Lave, et al., 1995; Miettinen & Hamalainen, 1997; 

Joshi, 2000; O’Neill, 2003; New Center, 2008). 

The LCA knowledge should be cultivated for 

global citizen in order to awake them to take care of 
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environmental quality and their health care for better  

quality of life. Additionally, environmental education 

principle covers environmental knowledge and 

understanding, awareness raising, proper attitude,  

participation and responsibility taking and it is also 

needed to establish into all levels of education starting 

from kindergarten to graduate level in educational 

institute with the integration of LCA knowledge. This 

is congruent to the anticipated concept in conference of  

environment and development of United Nation since 

1992 that established in Agenda 21 of global action plan 

mentioned on definition of sustainable development that is 

development to meet the needs of the present generation 

without compromising the ability of future generations to  

meet their own needs (Office of National Economic and 

Social Development Plan, 2010; WCED, 1987; Volker, 

2007; Watkinson, 2009; Thiengkamol, 2011e). This is  

fundamentally evident that people at present generation 

should have knowledge, understanding the significance of 

environmental problems such as environmental damage 

and ecological imbalance due to production, utilization 

and waste disposal in their daily activities. They must  

take responsibility to be aware their activities. Moreover, 

they should have public mind to conserve the environment 

and natural resources actively with proper behaviors 

of consumption behavior, recycling behavior, waste 

management behavior, energy conservation behavior, 

traveling behavior and knowledge transferring behavior  

based on LCA principle (Donkonchum, et al., 2012a; 

Maporn, et al., 2015). 

The essence of LCA knowledge and environmental 

education of undergraduate students, these will make them 

to understand the environmental impacts of products,  

processes or services with production, use, and discard. 

However, understanding the LCA knowledge would 

assist the young generations to appreciate the significance 

of LCA knowledge to change their environmental 

conservation behaviors according to LCA principle by 

regarding to raw material selection, energy saving for  

production process and product transportation, friendly 

environmental packaging, least waste product, product 

recycling after use, and waste disposal with least impact  

to environment. Moreover, environmental education 

in this research includes awareness raising, positive 

attitude, proper participation and better responsibility 

for environmental conservation (Hoerisch, 2002; 

Kamin et al., 2014b; Kaewhao, et al., 2015; Morrasri, 

2015; Wongsueb, et al., 2015). Nevertheless, there are 

numerous studies of Thiengkamol (Thiengkamol, 2011i;  

Thiengkamol, 2012e; Thiengkamol, 2013g; Thiengkamol, 

2013k; and her colleagues (Donkonchum & Thiengkamol, 

2012; Donkonchum, et al, 2012a; Kotchakote, et al., 

2013a; Mongkonsin, et al., 2013b; Pimdee, et al., 2012a; 

Saisunantharom, et al., 2013a; Suebsing, et al., 2013b;  

Udonboon, et al., 2012b; Waewthaisong,, et al., 2012a), 

that indicated that environmental education principle play 

an important role human behavior alteration.

Research objective 

The research objectives were to study levels of 

Life Cycle Assessment (LCA) knowledge, environmental  

education, and environmental conservation behavior, 

and to study effects of independent variables comprising 

environmental LCA knowledge, and environmental 

education affecting environmental conservation behavior  

of undergraduate students of Rajabhat Mahasarakham 

University in second semester of academic year of 2014. 

Research hypothesis 

The independent variables comprising 

environmental LCA knowledge, and environmental 

education affecting environmental conservation behavior  

of undergraduate students of Rajabhat Mahasarakham 

University.
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Methodology

The research method was conducted as the 

followings: 

Population and sample 

The populations were 17,666 undergraduate 

students of Rajabhat Mahasarakham University in second  

semester of academic year of 2014. The simple random 

sampling technique was used to collect the sample of 400 

undergraduate students from different faculties of Rajabhat 

Mahasarakham University. The sample number was  

calculated with confident interval 95% (Yamane, 1973). 

Research tool 

The content and structural validity of questionnaire 

were proved by Item Objective Congruent (IOC) from 5 

experts in the fields of LCA, environmental education,  

social science and social research methodology. The 

reliability was tried out by conducting with the sample 

group from 40 undergraduate students of Mahasarakham 

University that had the same characteristics like as 

sample group. The item selected to use had IOC  

more than 0.50 (Rovinelli & Hambleton, 1977). The 

reliability was determined by Cronbach’s Alpha formula 

(Cronbach, 1951). LCA knowledge consisting of 21 

items, environmental education covers environmental 

awareness, attitude, participation and responsibility 

consisting of 35 items, and environmental conservation 

behavior consisting of 15 items, and whole questionnaire 

consisted 71 items. Their reliabilities were 0.863, 0.871,  

0.865 and 0.912 respectively. 

Data collection

The simple random sampling technique was  

used for data collection of 400 undergraduate students 

from different faculties of Rajabhat Mahasarakham 

University with confident interval at alpha=0.05. The  

questionnaire was employed as research tool and it was 

used for data collection.

Data analysis 

The descriptive statistics were frequency, 

percentage, mean and standard deviation. Multiple 

regression analysis was used for analysis the relationship  

between independent variables and dependent variable 

(Hair, et al., 2010).

Results

1. Results of sample characteristics

Sample characteristics of 400 undergraduates, 

most of them were female with 67.75%, paid respect to  

Buddhism with 100%, had hometown in Maha Sarakham 

Province with 44.25%, majority had nuclear family with 

61.00%, Lived at dormitory with 83.50%, income of 

household with average of 4,011.75 baht, average age  

with 19.58 years, and majority studied at Law Faculty 

with 22.7%.

2. Results of LCA knowledge level 

The results of LCA knowledge level of 400 

undergraduate students had total mean score at moderate  

level with 3.33 while considering on each aspect, it was 

revealed that problem of environmental toxicity occurs 

from production of all products was at more level with 

3.83 was the highest mean and subsequence were people 

need to have knowledge to use raw material to save 

energy and selection of buying products, people follows  

the modern trend with 3.76, and 3.73 respectively as 

presented in Table 1.
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Table 1

LCA Knowledge Level

LCA Knowledge Level X SD Level

1. People need to have knowledge to use raw material to save environment. 3.33 1.28 moderate

2. People need to have knowledge to use raw material to save energy. 3.76 1.11 more

3. People are able to properly use a substituted raw material. 3.16 1.16 moderate

4. People need to know that what kind of raw material has the least impact to 

environment.
3.15 1.24 moderate

5. People know that every production process uses energy. 3.20 1.21 moderate

6 Product process must be assessed environmental impact. 3.03 1.31 moderate

7 Before buying different products, people should regard to how much production 

process affects the environment.
3.47 1.33 moderate

8. Problem of  environmental toxicity occurs from production of all products 3.83 1.16 more

9. All products should transport without environmental impact. 3.49 1.24 moderate

10. During transporting products, it causes effect to soil, water and air. 3.19 1.21 moderate

11. All products transportation emits the carbon dioxide and carbon monoxide. 3.50 1.13 moderate

12. Product transportation affects to raise the global temperature. 3.50 1.03 moderate

13. Knowledge on each product is directly advantage to conserve the environmental 

quality.
3.39 1.13 moderate

14. Selection of buying products, people follows the modern trend 3.73 1.18 more

15. People know about using product residue to produce the new value added product. 3.59 1.30 more

16. Product residue cannot be reused again. 2.92 1.25 moderate

17. People pay attention to bring the remained thing to use again for highest benefit. 3.15 1.10 moderate

18. People want to transform the remained thing because they want to be good idol. 3.09 1.20 moderate

19. People know to correctly manage the product residues. 2.93 1.26 moderate

20. After use the sprayed tin, it needs to properly dispose. 3.49 1.16 moderate

21. People always separate the waste before dispose. 3.13 1.25 moderate

Total Mean 3.33 1.20 moderate

3. Results of environmental education level 

The results environmental education level of 400 

undergraduate students covers environmental awareness,  

attitude, participation and responsibility. 

3.1 Environmental awareness had total mean 

score at more level with 3.56 while considering on each 

aspect, it was revealed that Every community must 

participate to set measurement for conserve environment  

was at more level with 3.90 was the highest mean and 

subsequence were Everyone must aware to the importance 

of natural resources and environment conservation 

and Everyone should have consciousness to conserve  

environment as obligation with 3.85, and 3.64 respectively 

as presented in Table 2.
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Table 2

Environmental awareness level

Environmental Awareness Level X SD Level

1. People realize to the importance of environmental conservation because they 

realize that environment is important for living creatures.
3.40 1.40 moderate

2. Everyone must aware to the importance of natural resources and environment 

conservation.
3.85 1.06 more

3. Everyone should know how to valuably use natural resources. 3.57 1.13 more

4. In present, people should live by regarding to ecological balance. 3.34 1.11 moderate

5. People need to be cultivated to have good consciousness toward environment. 3.33 1.17 moderate

6 Environment conservation is a duty of everyone. 3.49 1.08 moderate

7 Mass media should promote people to aware the importance of environment 

conservation.
3.55 1.01 More

8. Everyone should have consciousness to conserve environment as obligation. 3.64 1.12 more

9. Every community must participate to set measurement for conserve environment. 3.90 0.99 more

Total Mean 3.56 1.12 more

3.2 Environmental attitude had total mean 

score at more level with 3.66 while considering on each  

aspect, it was revealed that People must be cultivated on 

environmental conservation was at more level with 4.33 

was the highest mean and subsequence were Environment 

is valuable so everyone should participate to conserve and 

every sector should have campaign of proper awareness  

building on environmental conservation with 3.93, and 

3.91 respectively as presented in Table 3.

Table 3

Environmental attitude level

Environmental Attitude Level X SD Level

1. Environment is valuable so everyone should participate to conserve. 3.93 0.92 more

2. Everyone should love and protect the surrounding environment. 3.75 0.95 more

3. Too good living than basic needs, causes impact to environment. 3.76 0.85 more

4. Utilization of environment should be properly limited. 3.82 0.89 more

5. You realize to the importance/benefit of saving natural resources. 3.17 1.21 moderate

6 Everyone get benefit from environmental protection. 3.32 1.24 moderate

7 Everyone should effectively use natural resources for next generations to use it in the future. 3.26 1.56 moderate

8. Due to the growth of sciences and technologies, the natural resources are used over the basic needs. 3.64 1.63 more

9. People must be cultivated on environmental conservation. 4.33 0.90 more

10. Every sector should have campaign of proper awareness building on environmental conservation. 3.91 0.85 more

Total Mean 3.66 1.13 more
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3.3 Environmental participation had total mean 

score at more level with 3.56 while considering on each  

aspect, it was revealed that circulation environmental 

knowledge is a way of participation was at more 

level with 3.89 was the highest mean and subsequence 

were everyone should participate in prevention and 

environmental problem solving and you accept that  

sharing is an important factor to participate in solving 

environmental problem with 3.87, and 3.66 respectively 

as presented in Table 4.

Table 4

Environmental participation level

Environmental Participation Level X SD Level

1. You participate in planning of community environmental problem solving. 3.63 0.84 more

2. You participate in all environmental activities. 3.59 0.86 more

3. You participate in environmental problem solving with others in community. 3.22 1.10 moderate

4. Occurrence of environmental problem, you participate every time. 2.97 1.15 moderate

5. You directly get benefit from participation of environmental problem solving due to be 

in good environmental quality.
3.53 0.99 more

6. Circulation environmental knowledge is a way of participation. 3.89 0.78 more

7. Living with sufficiency is a mean to decrease environmental problem. 3.45 1.04 moderate

8. You participate in environmental activities without expectation. 3.45 1.10 moderate

9. Everyone should participate in prevention and environmental problem solving. 3.87 0.88 more

10. You accept that sharing is an important factor to participate in solving environmental 

problem.
3.66 0.96 more

Total Mean 3.56 0.97 more

3.4 Environmental responsibility had total 

mean score at more level with 3.82 while considering on  

each aspect, it was revealed that you are willing to take 

responsibility for energy conservation at both school and 

home. was at more level with 4.05 was the highest mean 

and subsequence were every undergraduate student has 

duty to devote his/her labor force, money or time for  

environmental conservation and you intend to work for 

public about environment conservation with 3.93, and 

3.90 respectively as presented in Table 5.
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Table 5

Environmental responsibility level

Environmental Responsibility Level X SD Level

1. To devote for environmental conservation is a duty of everyone. 3.83 0.96 more

2. Every undergraduate student has duty to devote his/her labor force, money or time for 

environmental conservation.
3.93 0.94 more

3. Whenever, you see the waste dropped on the ground, you collect it. 3.86 0.90 More

4. You intend to work for public about environment conservation. 3.90 0.68 more

5. You are willing to take responsibility for energy conservation at both school and home. 4.05 0.64 more

6 You intend to be a part of social to take a responsibility to look after environment. 3.53 1.21 more

Total Mean 3.82 0.87 more

4. Results of environmental conservation  

behavior level 

Environmental conservation behavior had total 

mean score at more level with 4.26 while considering  

on each aspect, it was revealed that Production process 

must be assessed on environmental impact was at more 

level with 4.40 was the highest mean and subsequence 

were Reuse the material residue is environmental 

conservation and use the product with natural material  

package, aids for environmental maintenance with 4.39 

and 4.35 respectively as presented in Table 6.

Table 6

Environmental conservation behavior 1evel 

Environmental Conservation Behavior Level X SD Level

1 The raw material that you use doesn’t destroy environment. 4.15 0.87 more

2 You are able to properly use substitute raw material. 4.03 0.83 more

3 You use raw material with least effect to environment. 4.21 0.72 more

4 All production process uses energy. 4.31 0.65 more

5 Production process must be assessed on environmental impact. 4.40 0.68 more

6 All product transportation impacts to environment. 4.27 0.76 more

7 Product transportation always causes impact to soil, water and air. 4.24 0.83 More

8 Use the product with natural material package, aids for environmental maintenance. 4.35 0.74 more

9 Use the product that is able to reuse to produce new product, helps to conserve environment. 4.12 0.81 more

10 Bring the residue product to build new product, conserves the environment. 4.26 0.74 More

11 The best product makes a least waste. 4.33 0.71 more

12 Reuse the material residue is environmental conservation. 4.39 0.69 more

13 Transform the residue thing is a good example for others. 4.28 0.76 More

14 Properly dispose the residue of used product, conserves the environment. 4.30 0.80 more

15 After use spray can, you are able to correctly dispose.  4.26 0.73 more

Total Mean 4.26 0.76 more
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5. Results of LCA knowledge and environmental 

education affecting environmental conservation behavior 

The relationship between independent variables 

of LCA knowledge and environmental education affecting 

dependent variable of environmental conservation  

behavior of undergraduate students as presented in table 

7 and 8.

Table 7

Result analysis prediction power of LCA knowledge and environmental education affecting environmental conservation  

behavior 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate

1 0.761 0.579 0.577 0.495

a. Predictors: Constant, LCA knowledge and environmental education

b. Dependent variable: Environmental conservation behavior

Table 8 

Multiple linear regression analysis between LCA knowledge and environmental education affecting environmental 

conservation behavior

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig.

2 Regression 133.841 2 66.920 272.607 0.000**

Residual 97.457 397 0.245

Total 231.298 399

a. Predictors: Constant, LCA Knowledge, Environmental Education

b. Dependent Variable: Environmental Conservation Behavior

From table 7 and 8 when multiple linear 

regression was analyzed between independent variable of  

LCA knowledge and environmental education affecting 

dependent variable environmental conservation behavior, 

it was found that regression coefficient equaled to 0.761 

(76.10%) and coefficient of R Square was 0.579 (57.90 %)  

with statistical significance at level of 0.01. After it 

was adjusted, the coefficient of R Square with power of 

prediction was 0.577 (57.70%). 

Table 9

Relationship between LCA knowledge and environmental education affecting environmental conservation behavior

Model
Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients

t Sig.
b Std. Error Beta

3 Constant -0.444 0.211 - -2.102 0.036

LCA Knowledge 0.331 0.041 0.329 8.014 0.000**

Environmental Education 0.772 0.061 0.515 12.558 0.000**

a. Predictors: Constant, LCA Knowledge, Environmental Education

b. Dependent Variable: Environmental Conservation Behavior



176 Vol. 10 No. 1 January-April 2016
EAU HEritAgE JoUrnAl
Science and technology

From Table 9, linear regression equation, it was 

revealed that independent variables of LCA knowledge  

and Environmental Education affecting dependent 

variable of Environmental Conservation Behavior of 

undergraduate students, with statistical significance 

at level of and 0.01. Independent variables of LCA 

knowledge and Environmental Education are able  

to predict Environmental Conservation Behavior of 

undergraduate students, therefore, the equation 1 can 

be written as the following.

y = a+b
1
x

1
+b

2
x

2
 …………………...…….... (1)

When

y = Environmental conservation behavior as 

dependent variable

a = Constant value

b
1
 = Coefficient relation of LCA knowledge as 

independent variable

x
1
 = of LCA knowledge as independent variable

b
2
 = Coefficient relation of environmental 

education

x
2
 = Environmental education as independent 

variable

Therefore, the prediction equation of relationship 

between independent variables of LCA knowledge and  

environmental education affecting dependent variable of 

environmental conservation behavior. It can be explained 

that environmental education was the most effect to 

environmental conservation behavior with prediction 

power of 0.772 at statistically significant level of 0.01.  

Subsequence was environmental education with prediction 

power of 0.331 at statistically significant level of 0.01 

as the following equation 2.

Y = -0.444 + 0.331X
1
 + 0.772X

2
…….….... (2)

Discussion

The results explicated that the independent variable 

of environmental education including environmental 

awareness, attitude, participation and responsibility  

is play an essential role to affect environmental 

conservation behavior of undergraduate students of 

Rajabhat Maha Sarakham University. Therefore, 

motivating the undergraduate student to alter his/her  

environmental conservation behavior, the university 

administrative committee should arrange the curriculum of 

environmental education subject by holding a sole subject 

of environmental conservation behavior and integrating 

the content of environmental education principle covering  

including environmental awareness, attitude, participation 

and responsibility. 

The finding indicated that environmental 

education affected to environmental conservation 

behavior with prediction power of 0.772, this implied  

that environmental education is an important factor 

for behavior alteration and this is congruent to various 

researches of Thiengkamol (Thiengkamol, 2011i; 

Thiengkamol, 2012e; Thiengkamol, 2013g; Thiengkamol, 

2013k; and her colleagues (Donkonchum & Thiengkamol, 

2012; Donkonchum, et al, 2012a; Kotchakote, et al.,  

2013a; Mongkonsin, et al., 2013b; Pimdee, et al., 2012a; 

Saisunantharom, et al., 2013a; Suebsing, et al., 2013b; 

Udonboon, et al., 2012b; Waewthaisong, et al., 2012a).

Additionally, the result illustrated that LCA 

knowledge also an another significant factor that affected  

to environmental conservation behavior with prediction 

power of 0.331, therefore, it indicated that LCA knowledge 

would an essential issue that should be introduced to 

undergraduate students to make them understand how to  

choose to buy a friendly environmental product that will 

decrease the energy consumption during the production 



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีปีที่ 10 ฉบับที่ 1 ประจ�าเดือน มกราคม-เมษายน 2559 177

process and minimize the waste after use product and 

perform better behavior for conserving the environment. 

This also pertinent to the studies of Donkonchum, et al,  

2012a and Maporn, et al., 2015. 

Reaching the highest benefit for the educational 

institute like as Rajabhat Mahasarakham University  

to maintain good environmental quality inside the 

university and surrounding community, the administrative 

committee should encourage all faculties to set the 

subject of environmental education and environmental 

management based on LCA knowledge to awake the  

undergraduate students to really gain knowledge and 

understanding to their participation and responsibility to 

take care environment because they are important change 

agents as academic leaders of community and society.  

Furthermore, these new generations are our future hope 

of national and international level. 

Suggestions

Currently, LCA knowledge and environmental 

education principle are widely recognized as environmental 

technology and environmental process for measuring and  

monitoring the environmental quality in both industrial 

and agricultural activities to alleviate global warming 

phenomenon. Particularly, environmental education 

principle includes the environmental awareness, attitude, 

participation and responsibility is an essentially successful  

variable to support and promote them to aware and 

realize to alter their daily live activities to achieve better 

environmental quality for better health and quality of 

life. Environmental education can be conducted through 

different channels of education either formal, informal, 

non-formal or lifelong learning. Thus the educational  

institutes in all levels should intensively introduce the 

concept of LCA and environmental education in diverse 

curriculums including holding the projects and activities 

for their students to make active participation. This would  

increase an opportunity to reach sustainable development. 
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ปัจจยัและพฤตกิรรมการป้องกนัภาวะแทรกซ้อนของผูป่้วยโรคเบาหวานชนดิที ่2 

อ�าเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก: 

การศึกษาเปรียบเทียบระหว่างผู้ป่วยที่มีและไม่มีภาวะแทรกซ้อน

Factors and Preventive Behavior for Complication among Patients with 

Type 2 Diabetes, Bangkrathum District, Phitsanulok Province: 

Comparison between Patient with and without Complication

สุทิตร์ บุญเรือง, ทัศนีย์ ศิลาวรรณ, วิริณธิ์ กิตติพิชัย และทัศนีย์ รวิวรกุล

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงวิเคราะห์แบบภาคตัดขวาง (cross-sectional analytical research) มีวัตถุประสงค์

เพือ่เปรยีบเทยีบปัจจยัและพฤตกิรรมการป้องกนัภาวะแทรกซ้อนระหว่างผูป่้วยโรคเบาหวานชนดิที ่2 ทีม่ภีาวะแทรกซ้อน 

91 คน และไม่มีภาวะแทรกซ้อน182 คน(อัตราส่วน 1:2) เก็บรวบรวมข้อมูลโดยสัมภาษณ์และรวบรวมข้อมูลจาก 

เวชระเบียนผู้ป่วย วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าร้อยละ พิสัย ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบไคสแควร์ 

(Chi-square) และการทดสอบที (t-test) พบว่า (1) กลุ่มมีภาวะแทรกซ้อนอัตราส่วนหญิง : ชาย เท่ากับ 3.8 : 1 อายุเฉลี่ย 

63.6 ปี ไม่ได้ประกอบอาชีพร้อยละ 48.4 รายได้ครอบครัวเฉลี่ย 7,655.78 บาท/เดือน มีโรคความดันโลหิตสูงร่วมด้วย

ร้อยละ 89.2 ระยะเวลาเฉลี่ยของการเป็นโรคเบาหวาน 7.4 ปี พฤติกรรมการบริโภคดีพอใช้และเหมาะสมร้อยละ 93.4  

การดูแลสุขภาพร่างกายควรปรับปรุงร้อยละ 78.0 และรับรู้เกี่ยวกับภาวะแทรกซ้อนระดับมากร้อยละ 95.6 (2) กลุ่มไม่มี

ภาวะแทรกซ้อนอัตราส่วนหญิง : ชาย เท่ากับ 2.6 : 1 อายุเฉลี่ย 58.6 ปี มีอาชีพเกษตรกรรมร้อยละ 34.1รายได้ครอบครัว

เฉลี่ย 9,939.47 บาท/เดือน มีโรคความดันโลหิตสูงร่วมด้วยร้อยละ 86.6 มีระยะเวลาเฉลี่ยของการเป็นโรคเบาหวาน 5.7 ปี  

พฤติกรรมการบริโภคพอใช้และเหมาะสมร้อยละ 94.5 การดูแลสุขภาพร่างกายควรปรับปรุงร้อยละ 78.6 รับรู้เกี่ยวกับ

ภาวะแทรกซ้อนระดับมากร้อยละ 98.4 และ (3) ปัจจัยและพฤติกรรมการป้องกันภาวะแทรกซ้อนมีความแตกต่างกัน 

ระหว่างผู้ป่วยท่ีมีและไม่มีภาวะแทรกซ้อน ได้แก่ อายุ อาชีพ การมีโรคร่วมและระยะเวลาที่ป่วยเป็นโรคเบาหวาน  

ส่วนพฤติกรรมการป้องกัน และการรับรู้ ไม่แตกต่างกัน

ค�าส�าคัญ: ผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2, พฤติกรรมการป้องกัน, ภาวะแทรกซ้อน

Abstract

The Cross-sectional analytical research aimed to compare factors and preventive behavior from complications 

between patients with type 2 diabetes with and without complications who received care and treatment at Bangkrathum 

hospital, Phitsanulok province. Samples were 273 patients, 91 and 182 patients diabetes with and without complications,  
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respectively (ratio 1:2). Data were collected by interviews and from medical records and were analyzed using percentages, 

ranges, arithmetic means, standard deviations, chi-squared test and t-test. The results were summarized as follows:  

(1) among patients with complication,the ratio of females to males was 3.8:1, the average age was 63.6 years, 48.4 

percent had no occupations, average household income was 7655.78 Baht/month, 89.2 percent had comorbidities 

with hypertension, the average duration of diabetes was 7.4 years and had perception towards complications at a high 

level 95.6 percent; (2) the patients without complications,the ratio of females to males was 2.6:1, average age was 

58.6 years, 34.1 percent were farmers, average household income was 9939.47 Baht/month, had comorbidities with  

dyslipidemia 70.1 percent, average duration of diabetes was 5.7 years and had perception towards complications at a 

high level 98.4 percent; (3) the significantly associated factors and preventive behavior for complications were age, 

occupation, comorbidities, and duration of diabetes. The preventive behavior and perception toward complication 

were not significantly.

Keywords: patients with type 2 diabetes, preventive behavior, complication

ความน�า

โรคไม่ตดิต่อเรือ้รงัทวคีวามรนุแรงและมแีนวโน้ม

เพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่อง (International Diabetes Federation 

(IDF), 2011; World Health Organization (WHO), 2010, 

2012) ส่งผลให้สูญเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาโรคจ�านวน

มหาศาล (WHO, 2011) จากรายงานขององค์การอนามยัโลก 

ปี พ.ศ. 2555พบอัตราการเสียชีวิตจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

ร้อยละ 63 (WHO, 2012) โดยวัยผู้ใหญ่ 1 ใน 10 เป็นผู้ป่วย

ด้วยโรคเบาหวาน รายงานจากสมาพันธ์เบาหวานนานาชาติ

พบว่า มีผู้เป็นเบาหวานทั่วโลกมากกว่า 371 ล้านคนและ

ประมาณการณ์ในปี พ.ศ.2573 จะมีจ�านวนผู้ป่วยโรค 

เบาหวานทั่วโลกเพ่ิมมากกว่า 552 ล้านคนและเสียชีวิต

ด้วยโรคเบาหวานประมาณ 4.8 ล้านคน (IDF, 2011,2012)

นอกจากนี้ ยังพบว่ามีผู ้ที่เป็นโรคเบาหวานแต่ยังไม่ได้

รับการวินิจฉัยโรคอีกประมาณ 183 ล้านคน สาเหตุของ

โรคเบาหวานอาจเนื่องมาจากวิถีชุมชนและวัฒนธรรมที่

เปล่ียนแปลงการด�าเนนิชวีติทีเ่ร่งรบี พฤตกิรรมการบรโิภค 

อาหารและเครื่องดื่มที่เปล่ียนแปลง การรับประทานผัก 

ผลไม้น้อยลง (Ekachampaka, 2009, 2012) การรบัประทาน

อาหารว่างระหว่างมื้อเพิ่มมากขึ้นและการออกก�าลังกาย 

ลดลง (Ekachampaka, 2012) ซึง่พฤตกิรรมเหล่านีส่้งผลให้

เกดิความเสีย่งต่อการป่วยด้วยโรคเบาหวานขึน้ (Bureau of 

Epidemiology, 2013) โดยเฉพาะในประเทศก�าลังพัฒนา 

ที่มีรายได้ประชากรเฉลี่ยต�่าถึงปานกลาง (WHO, 2011) 

ทัง้นีผู้ป่้วยโรคเบาหวานต้องได้รบัรกัษาอย่างต่อเนือ่ง มกีาร

ปฏบิติัตัวทีถ่กูต้องป้องกนัพฤติกรรมเสีย่งทีก่่อให้เกดิภาวะ

แทรกซ้อนที่ดวงตา ไต หลอดเลือดและหัวใจ และอาการ

บาดเจ็บหรือแผลที่เท้า ภาวะแทรกซ้อนจากโรคเบาหวาน 

อาจก่อให้การสญูเสยีอวยัวะร่างกายจนพกิาร สญูเสยีรายได้  

หรือเสียชีวิตได้ การป้องกันภาวะแทรกซ้อนจากโรค 

เบาหวานในผู้ป่วยจ�าเป็นต้องอาศัยการดูแลตนเองเป็น

ส�าคญัรวมถงึการมพีฤตกิรรมการป้องกนัภาวะแทรกซ้อน

ที่ถูกต้อง (Bhunthuwate, 2010) แบบแผนความเชื่อด้าน

สุขภาพ (Tunsakul, 2005) มีผลต่อพฤติกรรมการดูแล

สขุภาพของผูป่้วย (Kerdonfag, 2010) และแรงสนบัสนนุทาง

สังคมก็ช่วยสนับสนุนให้ผู้ป่วยเกิดการดูแลสุขภาพดีขึ้น  

(Siripitayakunkit, 2010) ทัง้ในการบรโิภค การรกัษาสมดลุ

ทางอารมณ์ การออกก�าลงักาย การรบัประทานยา การดืม่สรุา  

การสูบบุหรี่ การดูแลสุขภาพร่างกาย และการพักผ่อน 

(Busarakumvadee, 2012)

จังหวัดพิษณุโลกเป็นจังหวัดหนึ่งที่พบว่า ผู้ป่วย

โรคเบาหวานรายใหม่เพิ่มสูงมาก จากการส�ารวจ ปี พ.ศ. 

2555 จากจ�านวนประชากรทั้งหมด 864,822 คน มีผู้ป่วย

ด้วยโรคเบาหวานจ�านวน 49,229 คนอตัราป่วย 5,692.38 คน 

ต่อแสนประชากร สูงกว่าระดับประเทศซึ่งพบอัตราป่วย 

2,800.80 คนต่อแสนประชากร (Thongkhong, 2012) โดยพบ 
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ผู้มีภาวะแทรกซ้อนรวมทั้งหมด 3,803 ราย โดยแยกเป็น

แทรกซ้อนทางตา 350 รายแทรกซ้อนทางสมอง 393 ราย 

แทรกซ้อนทางไต 1,743 ราย แทรกซ้อนทางหัวใจ 938 ราย 

และแทรกซ้อนทางเท้า 379 ราย จากรายงานประจ�าปีพบว่า 

อ�าเภอบางกระทุ่มมีอัตราป่วยตายด้วยโรคแทรกซ้อนจาก

โรคเบาหวานสูงที่สุดในจังหวัดพิษณุโลกโดยในปี 2555 

(รายงาน ณ 1 ตลุาคม 2556) พบว่าอ�าเภอบางกระทุม่มผีูป่้วย 

โรคเบาหวาน 2,275 ราย มภีาวะแทรกซ้อนทัง้หมด 438 ราย  

โดยแยกเป็นแทรกซ้อนทางตา 96 รายแทรกซ้อนทางสมอง  

59 ราย แทรกซ้อนทางไต 22 ราย แทรกซ้อนทางหัวใจ 12 ราย  

และแทรกซ้อนทางเท้า 249 ราย จากการศึกษาวิถีชีวิต 

กับการควบคุมระดับน�้าตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวาน 

ชนิดที่ ไม ่พึ่ งอินซูลิน ในศูนย ์สุขภาพชุมชนอ�าเภอ

บางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก (Leowijek, 2004) พบว่า 

ผูป่้วยควบคมุระดบัน�า้ตาลได้ไม่ดซ่ึีงพบในเกณฑ์สูง บรโิภค 

อาหารเกิน ขาดการออกก�าลังกาย เป็นที่มาของการวิจัยนี้

ท่ีมุ่งศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยและพฤติกรรมการป้องกัน

ภาวะแทรกซ้อนของผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ที่มีและ

ไม่มภีาวะแทรกซ้อนในอ�าเภอบางกระทุม่ จงัหวดัพิษณโุลก 

โดยประยกุต์แนวคดิการดแูลผู้ป่วยโรคเบาหวาน (American  

Diabetes Association, 2014) ร่วมกับแบบแผนความเชื่อ

ด้านสขุภาพ (Becker, Rosenstock, 1974; cited in Tunsakul, 

2005) ในการก�าหนดกรอบแนวคดิในการวจิยันีผ้ลการวจิยั

จะเป็นแนวทางในการรักษาและดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวาน 

ตลอดจนส่งเสริมพฤติกรรมที่ถูกต้อง เพ่ือป้องกันภาวะ 

แทรกซ้อนในผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย

1. วตัถปุระสงค์ทัว่ไป: เพือ่เปรยีบเทยีบปัจจยัและ

พฤติกรรมการป้องกันภาวะแทรกซ้อนระหว่างผู้ป่วยโรค

เบาหวานชนิดที่ 2 ที่มีและไม่มีภาวะแทรกซ้อนในอ�าเภอ 

บางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก

2. วัตถุประสงค์เฉพาะ

2.1 เพื่อศึกษาภาวะสุขภาพ พฤติกรรมการ

ป้องกันภาวะแทรกซ้อน และการรับรู ้เก่ียวกับภาวะ

แทรกซ้อนของโรคเบาหวาน ของผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิด

ที่ 2 ที่มีและไม่มีภาวะแทรกซ้อนในอ�าเภอบางกระทุ่ม  

จังหวัดพิษณุโลก

2.2 เพือ่เปรยีบเทยีบระหว่างลกัษณะประชากร 

ภาวะสุขภาพ พฤติกรรมการป้องกันภาวะแทรกซ้อน และ

การรบัรูเ้กีย่วกบัภาวะแทรกซ้อนของโรคเบาหวาน ระหว่าง 

ผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ที่มีและไม่มีภาวะแทรกซ้อน

ในอ�าเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก

แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

การดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวาน (American Diabetes 

Association, 2014) แนะน�าให้ผู้ป่วยโรคเบาหวานดูแล

สุขภาพของตนเองและเข้ารับการตรวจสุขภาพร่างกาย 

เพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่จะเกิดร่วมกับโรคเบาหวาน 

ให้มกีารควบคมุ HbA1C 5.7 - 6.4% ออกก�าลงักายอย่างน้อย  

150 นาที/ สัปดาห์ ในกิจกรรมที่ปานกลาง ควบคุม

และก�ากับการระดับน�้าตาลให้คงที่ และคัดกรองภาวะ

แทรกซ้อนอื่น ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น 

จิราพร เดชมา และคณะ (Deakma, et al., 2013)

ศึกษาปัจจัยการท�านายภาวะแทรกซ้อนของโรคเบาหวาน

ชนิดที่ 2 ในชุมชนภายใต้ทฤษฎีของคิง พบว่าความเครียด 

มีความสัมพันธ์กับภาวะแทรกซ้อนทางระบบประสาท

และแผลที่เท้าได้ 

แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพ (Rosenstock, 

1974; cited in Tunsakul, 2005) ใช้อธิบายและท�านาย 

พฤติกรรมการปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันโรคและพฤติกรรม 

การปฏิบัติตัวของผู้ป่วยการรับรู้ของบุคคลและแรงจูงใจ 

การทีบ่คุคลจะมพีฤติกรรมหลกีเลีย่งจากการเป็นโรค จะต้อง 

มีความเชื่อหรือรับรู้ว่าเขามีโอกาสเสี่ยงต่อการเป็นโรค  

โรคนั้นมีความรุนแรงและมีผลกระทบต่อการด�ารงชีวิต 

และการปฏิบัตินั้นจะเกิดผลดีในการลดโอกาสเสี่ยงต่อ

การเป็นโรค หรือช่วยลดความรุนแรงของโรคโดยไม่มี

อปุสรรคมาขดัขวางการปฏบิตั ิเช่น ค่าใช้จ่าย ความสะดวก  

ความเจ็บป่วย และความอาย 

Becker (Becker, 1974; cited in Tunsakul, 2005) 

การรับรู ้ต ่อโอกาสเสี่ยงของการเป็นโรค (Perceived 

susceptibility) หมายถึง ความเชื่อหรือการคะเนว่าตน 

มโีอกาสเสีย่งต่อการเป็นโรคหรอืปัญหาสขุภาพนัน้มากน้อย 

เพยีงใด และถ้าเป็นการรบัรูข้องผูป่้วยจะหมายถงึความเชือ่ 

ต่อความถกูต้องของการวนิจิฉัยโรคของแพทย์การคาดคะเน 
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ถึงโอกาสการเกดิโรคซ�้า และความรูส้กึของผูป่้วยว่าตนเอง

ง่ายต่อการเป็นโรคต่าง ๆ  และการรับรูค้วามรุนแรงของโรค  

(perceived severity) หมายถึง ความเชื่อที่บุคคลเป็น 

ผู้ประเมินเองในด้านความรุนแรงของโรคที่มีต่อร่างกาย  

การก่อให้เกดิพิการเสียชวีติ ความยากล�าบาก และการต้องใช้ 

ระยะเวลานานในการรักษาการโรคแทรกซ้อน หรือม ี

ผลกระทบต่อบทบาททางสังคมของตนเอง ซ่ึงการรับรู้

ความรุนแรงของโรคที่กล่าวถึง อาจมีความแตกต่างจาก 

ความรุนแรงของโรคที่แพทย์เป็นผู้ประเมิน

พิจิตรา ทูลมาลา (Thoolmala, 2008) ที่พบว่า 

การรบัรูถึ้งความรนุแรงของภาวะแทรกซ้อนโรคเบาหวาน

มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลตนเองเพื่อป้องกัน 

ภาวะแทรกซ้อนทางไตของผู ้ป ่วยโรคเบาหวานใน 

โรงพยาบาลราชวิถี

กรอบแนวคิดการวิจัย

การวิจัยนี้ประยุกต์แนวคิดการดูแลผู ้ป่วยโรค 

เบาหวาน (American Diabetes Association, 2014) ร่วมกับ 

แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพ (Becker, Rosenstock, 

1974; cited in Tunsakul, 2005) ก�าหนดกรอบแนวคิด

เป็นเกณฑ์ก�าหนดในการดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2  

และเปรียบเทียบการดูแลตนเองเพื่อการป้องกันภาวะ

แทรกซ้อน ลกัษณะทางประชากร ภาวะสขุภาพ พฤตกิรรม

การป้องกันภาวะแทรกซ้อน และการรับรู้เกี่ยวกับภาวะ

แทรกซ้อน ซึง่เป็นปัจจยัทีม่ผีลต่อพฤติกรรมการปฏบิตัติวั 

ของผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2

 

สมมติฐานการวิจัย

1. ลักษณะประชากร ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ และ

รายได้ มีความแตกต่างกนัระหว่างผูป่้วยโรคเบาหวานชนดิ

ที่ 2 ที่มีและไม่มีภาวะแทรกซ้อนในอ�าเภอบางกระทุ่ม  

จังหวัดพิษณุโลก

2. ภาวะสุขภาพ ได้แก่ ประวัติโรคประจ�าตัวร่วม 

ดัชนีมวลกาย และระยะเวลาในการเป็นโรคเบาหวาน  

มีความแตกต่างกันระหว่างผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2  
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ที่มีและไม่มีภาวะแทรกซ้อนในอ�าเภอบางกระทุ่ม จังหวัด

พิษณุโลก

3. พฤติกรรมการป้องกันภาวะแทรกซ้อน ได้แก่ 

การบรโิภค การรกัษาสมดลุด้านอารมณ์ การออกก�าลงักาย 

และการดูแลสุขภาพร่างกาย มีความแตกต่างกันระหว่าง 

ผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ที่มีและไม่มีภาวะแทรกซ้อน

ในอ�าเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก

4. การรับรู ้เก่ียวกับภาวะแทรกซ้อนของโรค 

เบาหวาน ได้แก่ การรับรู้ถึงโอกาสเสี่ยงต่อโรคแทรกซ้อน 

และการรับรู้ถึงความรุนแรงของโรคแทรกซ้อน มีความ

แตกต่างกันระหว่างผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ที่มีและ 

ไม่มภีาวะแทรกซ้อนในอ�าเภอบางกระทุม่ จงัหวดัพิษณโุลก

วิธีการด�าเนินการวิจัย

การวิจัยนี้ เป็นการวิจัยเชิงวิเคราะห์แบบภาค 

ตัดขวาง (cross-sectional analytical research) ศึกษา 

ในผูป่้วยโรคเบาหวานชนดิที2่ ทีม่แีละไม่มีภาวะแทรกซ้อน

ในอ�าเภอบางกระทุม่ จงัหวดัพิษณโุลกการเก็บข้อมูลใช้แบบ 

สัมภาษณ์และรวบรวมข้อมูลจากเวชระเบียนผู้ป่วยการ

วิจัยน้ีได้รับเอกสารรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรม

การวิจัยในมนุษย์คณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัย 

มหิดล เอกสารรับรองเลขที่ MUPH 2014-133

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรเป็นผู้ป่วย

โรคเบาหวานชนิดท่ี 2 อ�าเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก  

โดยกลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ที่มีและ

ไม่มีภาวะแทรกซ้อนที่เข้ารับบริการในคลินิกเบาหวาน  

โรงพยาบาลบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก ก�าหนดขนาด

ตวัอย่างด้วยสตูรการค�านวณขนาดตวัอย่าง (Thamlikitkul,  

2006) จากการค�านวณได้กลุ ่มตัวอย่างกลุ่มละ 66 คน  

การวิจัยน้ีมีตัวแปรที่ศึกษาหลายตัวจึงปรับขนาดตัวอย่าง

เพิ่มขึ้นและเพื่อให้เกิดความชัดเจนของตัวแปรที่ศึกษา 

จึงได้ก�าหนดอัตราส่วนกลุ่มที่มีและไม่มีภาวะแทรกซ้อน

เป็น 1:2 ดังนั้นจะได้ขนาดตัวอย่างกลุ่มมีภาวะแทรกซ้อน 

91 คน และกลุ่มไม่มีภาวะแทรกซ้อน 182 คนจากนั้นสุ่ม

ตวัอย่างผูป่้วยแต่ละกลุ่มโดยใช้การสุ่มตวัอย่างแบบมรีะบบ  

(systematic sampling) ตามล�าดบัการลงทะเบยีนรบับรกิาร 

มีเกณฑ์การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างเข้าศึกษา มีดังนี้

1. เป็นผู้ป่วยโรคเบาหวานที่มีอายุ 35 ปีขึ้นไป 

สามารถสื่อสารภาษาไทยได้ ไม่มีปัญหาในการฟัง และ 

ได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ว่าเป็นโรคเบาหวานชนิดท่ี 2  

ที่มีภาวะแทรกซ้อนหรือไม่มีภาวะแทรกซ้อนที่เข้ารับ

บริการในโรงพยาบาลบางกระทุ่ม

2. เป็นผู้ยินดีและสมัครใจเข้าร่วมในการศึกษา 

คร้ังนี้และเป็นผู้ที่ได้รับการบอกกล่าวรายละเอียดการวิจัย

และลงนามในหนังสือยินยอมตนให้ท�าการวิจัย

เกณฑ์การคดัผูย้นิยอมตนให้ออกจากโครงการ คอื 

ผูป่้วยโรคเบาหวานทีม่อีาการจากโรคแทรกซ้อนขัน้รนุแรง 

ไม่สามารถให้ข้อมูลในช่วงเวลาที่เก็บข้อมูลได้

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

เครื่องมือในการวิจัยคือ แบบรวบรวมข้อมูลจาก

เวชระเบยีนและแบบสมัภาษณ์ โดยแบบสมัภาษณ์แบ่งออก

เป็น 3 ส่วน ประกอบด้วย (1) ลักษณะประชากรและภาวะ

สุขภาพ ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ รายได้ โรคประจ�าตัวร่วม  

ดัชนีมวลกาย และระยะเวลาในการเป็นโรคเบาหวาน 

จ�านวน 8 ข้อ ให้เลือกตอบ และตอบค�าถามสั้น ๆ (2) 

พฤติกรรมการป้องกันภาวะแทรกซ้อน ได้แก่ การบริโภค 

การรักษาสมดุลด้านอารมณ์ การออกก�าลังกาย และการ

ดแูลสขุภาพร่างกาย มลีกัษณะค�าถามเป็นมาตรประเมนิค่า 

5 ระดับ ต้ังแต่ ปฏิบัติเป็นประจ�า (5 คะแนน) จนถึง ไม่เคย 

ปฏิบัติ (1 คะแนน) จ�านวน 13 ข้อ 6 ข้อ 3 ข้อ และ 7 ข้อ 

ตามล�าดับ โดยการแปลผล ดังนี้ พอใช้และเหมาะสมต้ังแต่

ร้อยละ 60 ขึ้นไป ควรปรับปรุงน้อยกว่าร้อยละ 60 (3)  

การรับรู้เกี่ยวกับภาวะแทรกซ้อนของโรคเบาหวาน ได้แก่

การรับรู้ถึงโอกาสเสี่ยงของการเกิดภาวะแทรกซ้อน และ

การรับรู้ถึงความรุนแรงของภาวะแทรกซ้อน มีลักษณะ

เป็นมาตรประเมินค่า 3 ระดับ ได้แก่ เห็นด้วย (3 คะแนน) 

ไม่แน่ใจ (2 คะแนน) และไม่เห็นด้วย (1 คะแนน) จ�านวน 

8 และ 5 ข้อ โดยการแปลผลการรับรู้มากตั้งแต่ร้อยละ 80  

ขึน้ไป และรบัรูน้้อยน้อยกว่าร้อยละ 80ตามล�าดบัเครือ่งมอื 

การวจิยัได้รบัการตรวจสอบคณุภาพเนือ้หาจากผูท้รงคณุวฒุิ  

5 ท่าน และน�าแบบสอบถามไปทดลองใช้กบักลุม่ทีม่ลีกัษณะ

คล้ายกลุ่มตัวอย่างในการศึกษา 30 คน เพื่อตรวจสอบ 

ความเข้าใจข้อค�าถาม และหาค่าความเชือ่มัน่โดยทีค่่าเชือ่ม่ัน  
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(reliability) ของพฤติกรรมการป้องกันภาวะแทรกซ้อน 

การรับรู้เกี่ยวกับภาวะแทรกซ้อนของโรคเบาหวานเท่ากับ  

0.72, 0.70 ตามล�าดับ

การเก็บรวบรวมข้อมูล

การเก็บรวบรวมข้อมูลในการวจิยัคร้ังนีโ้ดยด�าเนนิ

ตามข้ันตอนดังนี้

1. เมื่อได้หนังสือรับรองจริยธรรมวิจัยในมนุษย์  

ผูว้จิยัได้น�าหนงัสือแนะน�าตวัส่งให้โรงพยาบาลบางกระทุม่

เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์และรายละเอียดของการเก็บข้อมูล  

พร้อมทั้งขอความอนุเคราะห์ในการเก็บข้อมูลและ 

ประสานงานกับกลุ่มตัวอย่างในคลินิกโรคเบาหวานเรื้อรัง

ของโรงพยาบาลบางกระทุ่ม อ�าเภอบางกระทุ่ม จังหวัด

พิษณุโลก

2. การเก็บข้อมูล ผู้วิจัยเข้าแนะน�าตัวก่อนการ

สัมภาษณ์และแจ้งวัตถุประสงค์ วิธีการและตอบข้อข้องใจ

ต่าง ๆ รวมถึงประโยชน์และสิ่งที่อาจเกิดขึ้นของการวิจัย 

ให้กลุ่มตัวอย่างที่ยินดีและสมัครด้วยตนเอง โดยอธิบาย

ค�าถามและค�าตอบแต่ละขั้นตอนอย่างละเอียด เก็บข้อมูล

โดยใช้แบบสัมภาษณ์

3. ด�าเนินการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างจนได้ข้อมูล

ครบตามที่ก�าหนดพร้อมตรวจสอบความสมบูรณ์ของ

แบบสัมภาษณ์และรวบรวมข้อมูลจากเวชระเบียนจากน้ัน 

น�าข้อมูลที่ได้มารวบรวมเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลตามวิธีการ

ทางสถิติ

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล

วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส�าเร็จรูปสถิติ

ที่ใช้ประกอบด้วยสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ร้อยละ พิสัย 

ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและสถิติเชิง 

อนุมาน ได้แก่ การทดสอบไคสแควร์ (Chi-square) และ

การทดสอบที (t-test) โดยก�าหนดระดับนัยส�าคัญทางสถิต ิ

ที่น้อยกว่า 0.05

ผลการวิจัย

1. ลักษณะประชากรกลุ ่มมีภาวะแทรกซ้อน 

ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อัตราส่วนหญิง:ชาย เท่ากับ 3.8:1 

ส่วนอายุเฉลี่ย 63.6 ปี ไม่ได้ประกอบอาชีพร้อยละ 48.4  

มรีายได้ครอบครวัเฉลีย่ 7,655.78 บาท/เดอืน กลุม่ไม่มภีาวะ

แทรกซ้อนอัตราส่วนหญิง : ชาย เท่ากับ 2.6:1 อายุเฉลี่ย  

58.6 ปี มอีาชพีเกษตรกรรมร้อยละ 34.1 มรีายได้ครอบครวั

เฉลี่ยที่ 9,939.47 บาท/ เดือน(ตาราง 1)

ตาราง 1

ลักษณะประชำกรของผู้ป่วยโรคเบำหวำนชนิดที่ 2 เปรียบเทียบระหว่ำงผู้ป่วยที่มีและไม่มีภำวะแทรกซ้อน

ลักษณะประชากร

กลุ่มมีภาวะ

แทรกซ้อน (n=91)

กลุ่มไม่มีภาวะ

แทรกซ้อน (n=182) p–value

จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ

เพศ 0.301

หญิง 72 79.1 132 72.5

ชาย 19 20.9 50 27.5

อายุ (ปี) 0.001*

>70 27 29.7 32 17.6

60 - 69 35 38.5 72 39.6

50 - 59 21 23.0 72 39.6

<50 8 8.8 33 18.1

อาชีพ 0.011*

ไม่ได้ท�างาน/พ่อบ้าน/แม่บ้าน 44 48.4 56 30.8

กิจการส่วนตัว/ ค้าขาย/ รับจ้าง/ ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 28 30.8 64 35.2
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ลักษณะประชากร

กลุ่มมีภาวะ

แทรกซ้อน (n=91)

กลุ่มไม่มีภาวะ

แทรกซ้อน (n=182) p–value

จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ

เกษตรกร 19 20.9 62 34.1

รายได้ (บาท/เดือน) 0.054

<5,000 43 47.3 64 35.2

≥5,000 48 52.7 118 64.8

2. ภาวะสุขภาพกลุ่มมีภาวะแทรกซ้อนมีโรคร่วม

ร้อยละ 91.2 โดยมีโรคความดันโลหิตสูงร้อยละ 89.2 ดัชนี

มวลกายอยูใ่นเกณฑ์น�า้หนกัเกิน ร้อยละ 56.0 และระยะเวลา 

เฉลี่ยของการเป็นโรคเบาหวาน 7.4 ปี กลุ ่มไม่มีภาวะ

แทรกซ้อนมีโรคร่วมร้อยละ 86.3 โดยม ีโรคความดนัโลหติสงู 

ร้อยละ 86.6 ดัชนีมวลกายอยู ่ในเกณฑ์น�้าหนักเกิน 

ร้อยละ 51.1 และระยะเวลาเฉลีย่ของการเป็นโรคเบาหวาน 

5.7 ปี (ตาราง 2)

3. พฤตกิรรมการป้องกนัภาวะแทรกซ้อนของโรค

เบาหวาน พบว่ากลุม่มภีาวะแทรกซ้อนมกีารบรโิภคอาหาร

และเครื่องดื่มในระดับที่พอใช้และเหมาะสมร้อยละ 93.4 

มกีารรกัษาสมดลุด้านอารมณ์ในระดบัพอใช้และเหมาะสม 

ร้อยละ 50.5 มีออกก�าลังกายอยู ่ในระดับที่พอใช้และ 

เหมาะสมร้อยละ 52.7 มกีารดแูลสขุภาพทางร่างกายในระดบั

ควรปรับปรุงร้อยละ 78.0 ส่วนกลุ่มไม่มีภาวะแทรกซ้อน 

มีการบริโภคอาหารและเครื่องดื่มในระดับที่พอใช้และ

เหมาะสมร้อยละ 94.5 มกีารรกัษาสมดลุด้านอารมณ์ในระดบั 

ที่ควรปรับปรุงร้อยละ 57.7 มีออกก�าลังกายอยู่ในระดับ

ที่พอใช้และเหมาะสมร้อยละ51.6 มีการดูแลสุขภาพทาง

ร่างกายในระดับควรปรับปรุงร้อยละ 78.6 (ตาราง 3)

ตาราง 2 

ภำวะสุขภำพของผู้ป่วยโรคเบำหวำนชนิดที่ 2 เปรียบเทียบระหว่ำงผู้ป่วยที่มีและไม่มีภำวะแทรกซ้อน

ภาวะสุขภาพ
กลุ่มมีภาวะแทรกซ้อน (n=91) กลุ่มไม่มีภาวะแทรกซ้อน (n=182)

p–value
จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ

โรคประจ�าตัวร่วม 0.325

มี 83 91.2 157 86.3

ไม่มี 8 8.8 25 13.7

ความดันโลหิตสูง 0.683

มี 74 89.2 136 86.6

ไม่มี 9 10.8 21 13.4

ไขมันในเลือดสูง 0.467

มี 54 65.1 110 70.1

ไม่มี 29 34.9 47 29.9

หัวใจและหลอดเลือด 0.001*

มี 12 14.5 4 2.5

ไม่มี 71 85.5 153 97.5

โรคตับ 0.687

มี 1 1.2 3 1.9

ไม่มี 82 98.8 154 98.1
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ภาวะสุขภาพ
กลุ่มมีภาวะแทรกซ้อน (n=91) กลุ่มไม่มีภาวะแทรกซ้อน (n=182)

p–value
จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ

โรคกระดูก 0.645

มี 1 1.2 1 0.6

ไม่มี 82 98.8 156 99.4

ดัชนีมวลกาย (kg/m2) 0.925

น้�าหนักเกิน (≥ 23) 64 70.3 129 70.9

ผอม/ปกติ (≤ 22.99) 27 29.7 53 29.1

ระยะเวลาป่วยเป็นเบาหวาน (ปี) 0.003*

> 10  18 19.8 18 9.9

5- 10  53 58.2 89 48.9

< 5 20 22.0 75 41.2

* มีนัยส�าคัญทางสถิติ (p<0.05)

ตาราง 3

พฤติกรรมกำรป้องกันภำวะแทรกซ้อนของผู้ป่วยโรคเบำหวำนชนิดที่ 2 เปรียบเทียบระหว่ำงผู้ป่วยที่มีและไม่มีภำวะ 

แทรกซ้อน

พฤติกรรมการป้องกันภาวะแทรกซ้อน
กลุ่มมีภาวะแทรกซ้อน (n=91)

กลุ่มไม่มีภาวะแทรกซ้อน 

(n=182) p–value

จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ

การบริโภค 0.716

ควรปรับปรุง 6 6.6 10 5.5

พอใช้และเหมาะสม 85 93.4 172 94.5

การรักษาสมดุลด้านอารมณ์ 0.198

ควรปรับปรุง 45 49.5 105 57.7

พอใช้และเหมาะสม 46 50.5 77 42.3

การออกก�าลังกาย 0.864

ควรปรับปรุง 43 47.3 88 48.4

พอใช้และเหมาะสม 48 52.7 94 51.6

การดูแลสุขภาพร่างกาย 0.917

ควรปรับปรุง 71 78.0 143 78.6

พอใช้และเหมาะสม 20 22.0 39 21.4

4. การรับรู ้เก่ียวกับภาวะแทรกซ้อนของโรค

เบาหวานในรอบ 3 เดือนที่ผ ่านมาพบว่ากลุ ่มมีภาวะ

แทรกซ้อนมีการรับรู้เกี่ยวกับภาวะแทรกซ้อนภาพรวม

ในระดับมากร้อยละ 95.6 โดยมีการรับรู้ความเสี่ยงต่อ 

ภาวะแทรกซ้อนมากร้อยละ 95.6 มีมีการรับรู้ความรุนแรง

ต่อภาวะแทรกซ้อนมากร้อยละ 92.3ส่วนกลุ่มไม่มีภาวะ

แทรกซ้อนมีการรับรู้เกี่ยวกับภาวะแทรกซ้อนภาพรวม

ในระดับมากร้อยละ 98 โดยมีการรับรู้ความเสี่ยงต่อภาวะ 

แทรกซ้อนมากร้อยละ 94.0 มีการรับรู้ความรุนแรงต่อ

ภาวะแทรกซ้อนมากร้อยละ 94.5 (ตาราง 4)
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5. การเปรียบเทียบปัจจัยและพฤติกรรมการ

ป้องกันภาวะแทรกซ้อน ระหว่างผู้ป่วยที่มีและไม่มีภาวะ

แทรกซ้อน พบว่าปัจจัยและพฤติกรรมการป้องกันภาวะ

แทรกซ้อน ที่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ  

ระหว่างผู้ป่วยที่มีและไม่มีภาวะแทรกซ้อนของผู้ป่วยโรค

เบาหวานชนิดที่ 2 ได้แก่ อายุ (p<0.001) อาชีพ (p=0.003) 

การมีโรคร่วม (p=0.002) และระยะเวลาที่ป่วยเป็นโรค 

เบาหวาน (p=0.001) โดยกลุ่มผู้ป่วยโรคบาหวานที่มีภาวะ

แทรกซ้อนมีอายุเฉลี่ยมากกว่ากลุ่มผู้ป่วยโรคเบาหวานที่

ไม่มภีาวะแทรกซ้อน ไม่ได้ประกอบอาชพีหรอืเป็นพ่อบ้าน 

หรือแม่บ้าน ซึ่งมีโรคร่วมที่เป็นโรคหัวใจและหลอดเลือด

ร่วมด้วยมากกว่ากลุ่มผู้ป่วยที่ไม่มีภาวะแทรกซ้อน และ

ระยะเวลาป่วยเป็นโรคเบาหวานเฉลีย่พบมากกว่ากลุม่ผูป่้วย 

โรคเบาหวานที่ไม่มีภาวะแทรกซ้อน (ตาราง 5)

ตาราง 4 

กำรรับรู้เกี่ยวกับกำรป้องกันภำวะแทรกซ้อนของผู้ป่วยโรคเบำหวำนชนิดที่ 2 เปรียบเทียบระหว่ำงผู้ป่วยที่มีและไม่ม ี

ภำวะแทรกซ้อน

การรับรู้เกี่ยวกับภาวะแทรกซ้อน

กลุ่มมีภาวะแทรกซ้อน 

(n=91)

กลุ่มไม่มีภาวะแทรกซ้อน 

(n=182) p–value

จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ

การรับรู้เกี่ยวภาวะแทรกซ้อนของโรคเบาหวาน

การรับรู้ความเสี่ยง 0.573

มาก 87 95.6 171 94.0

น้อย 4 4.4 11 11.0

การรับรู้ความรุนแรง 0.479

มาก 84 92.3 172 94.5

น้อย 7 7.7 10 5.5

ตาราง 5

กำรวิเครำะห์ควำมแตกต่ำงค่ำเฉลี่ยตำมปัจจัยและพฤติกรรมกำรป้องกันของผู้ป่วยโรคเบำหวำนชนิดที่ 2 ระหว่ำงผู้ป่วย 

ที่มีและไม่มีภำวะแทรกซ้อน

ปัจจัยและพฤติกรรมป้องกัน

กลุ่มมีภาวะแทรกซ้อน 

(n=91)

กลุ่มไม่มีภาวะ

แทรกซ้อน (n=182) p–value

Mean±S.D. Mean±S.D.

อายุ (ปี) 63.63±10.79 58.63±10.06 <0.001*

อาชีพ 1.73±0.79 2.03±0.80 0.003*

ระยะเวลาในการเป็นโรคเบาหวาน (ปี) 7.42±4.25 5.74±4.53 0.001*

การบริโภค (คะแนน) 39.54±4.96 38.69±4.73 0.717

การรักษาสมดุลด้านอารมณ์ (คะแนน) 14.07±6.37 13.49±5.93 0.198

การออกก�าลังกาย (คะแนน) 5.96±3.07 6.16±3.10 0.865

การดูแลสุขภาพร่างกาย (คะแนน) 6.38±2.43 6.40±2.61 0.918

การรับรู้ถึงโอกาสเสี่ยงของการเกิดภาวะแทรกซ้อน (คะแนน) 14.15±1.44 14.29±1.34 0.575

การรับรู้ถึงความรุนแรงของภาวะแทรกซ้อน (คะแนน) 22.09±1.96 22.39±1.92 0.481

* มีนัยส�าคัญทางสถิติ (p<0.05)
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การอภิปรายผล

ลักษณะประชากรเมื่อเปรียบเทียบระหว่างผู้ป่วย 

โรคเบาหวานที่มีและไม่มีภาวะแทรกซ้อนพบว่าอายุ

และอาชีพมีความแตกต่างกันระหว่างผู้ป่วยที่มีและไม่มี

ภาวะแทรกซ้อนอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ โดยกลุ่มที่มี

ภาวะแทรกซ้อนพบมากในสูงอายุ ส่วนกลุ่มที่ไม่มีภาวะ

แทรกซ้อนพบมากในอายทุีน้่อยกว่าสอดคล้องกบังานวจิยั 

ของ จิราพร เดชมาและคณะ (Deakma, et al., 2013) และ

งานวิจัยของ Nehring, et al. (Nehring, et al., 2014) ที่พบ 

ความสัมพันธ์ของอายุกับการเกิดภาวะแทรกซ้อนของ 

ผู้ป่วยโรคเบาหวาน ซ่ึงน่าจะเนื่องมาจากเมื่ออายุสูงขึ้น 

ส่งผลให้สภาพของร่างกาย การเส่ือมของเซลล์และเนือ้เยือ่

ต่าง ๆ ความคงทนต่อสภาพแวดล้อมลดลงส่วนอาชีพ  

พบว่าในกลุ่มผู้ป่วยที่มีภาวะแทรกซ้อนส่วนใหญ่ไม่ได้

ท�างาน/พ่อบ้าน/แม่บ้านหรือใช้พลังงานทางกายน้อย  

ส่วนในกลุม่ผูป่้วยทีไ่ม่มภีาวะแทรกซ้อนส่วนใหญ่มอีาชพี

กิจการส่วนตัว/ค้าขาย/รับจ้างข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ หรือ

ใช้พลังงานทางกายปานกลางทั้งนี้อาจจะเนื่องมาจาก 

การท�างานหรือการเคล่ือนไหวร่างกายมาก ๆ หรือบ่อย

อย่างต่อเน่ืองโดยเฉพาะงานที่ต้องใช้พละก�าลังสูงจะช่วย

เผาผลาญพลังงานส่วนเกินได้ดีจะมีอัตราการเผาผลาญ 

ของร่างกายสูงและมีการน�าน�้าตาลไปยังเนื้อเย่ือได้ดีกว่า

คนที่ท�างานแบบใช้พลังงานทางกายปานกลางและต�่า  

มักจะท�าให้ร่างกายเก็บสะสมพลังงานส่วนเกินในร่างกาย

เพื่อปรับความสมดุลในใช้พลังงาน ส่วน เพศ และรายได้ 

พบว่าไม่มีความแตกต่างระหว่างผู้ป่วยที่มีและไม่มีภาวะ 

แทรกซ้อนสอดคล้องกับงานวิจัยของแอนน์จิระพงษ์

สุวรรณ และคณะ (Jirapongsuwan, et al., 2011) ทั้งนี้

อาจเนื่องมาจากผู้ป่วยซ่ึงเป็นกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยนี้

เพศ และรายได้ที่ไม่แตกต่างกันต่างก็อาศัยในพื้นที่ที่ม ี

บริบทคล้ายคลึงกัน รับรู้ข่าวสารในการป้องกันโรคใกล้

เคียงกัน มีพฤติกรรมการป้องกันภาวะแทรกซ้อน และ

การบริการทางการแพทย์ในปัจจุบันส่งเสริมการเรียนรู้

ในกลุ่มผู้ป่วยโรคเบาหวานทุกคนทั้งในกลุ่มที่มีและไม่มี

ภาวะแทรกซ้อนให้ปฏิบัติตัวที่ถูกต้อง ดังนั้นจึงอาจส่งผล 

ให้ปัจจัยดังกล่าวไม่แตกต่างกัน

ภาวะสุขภาพ เมื่อเปรียบเทียบระหว่างผู้ป่วยโรค

เบาหวานทีมี่และไม่มภีาวะแทรกซ้อน พบว่า การมโีรคร่วม 

ของโรคหัวใจและหลอดเลือด และระยะเวลาการป่วยเป็น

โรคเบาหวาน มีความแตกต่างกันระหว่างผู้ป่วยที่มีและ

ไม่มีภาวะแทรกซ้อนอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ โดยพบว่า 

กลุม่ทีม่ภีาวะแทรกซ้อนมโีรคหวัใจและหลอดเลอืดมากกว่า

กลุม่ทีไ่ม่มภีาวะแทรกซ้อน 5.8 เท่า และระยะเวลาการป่วย

เป็นโรคเบาหวานในกลุ่มผู้ที่มีภาวะแทรกซ้อนมากกว่า

กลุ่มที่ไม่มีภาวะแทรกซ้อน ทั้งนี้อาจจะเนื่องมาจากการ

มีโรคหัวใจและหลอดเลือดร่วม มักจะพบในผู้ป่วยที่มีโรค

ความดันโลหิตสูงและไขมันในเลือดสูง ท�าให้โครงสร้าง 

ของหลอดเลือดเปลี่ยนแปลงไป การมีพฤติกรรมบริโภค

อาหารและเครือ่งดืม่ปรมิาณมาก การขาดการออกก�าลงักาย  

กจิกรรมทางกายทีเ่คลือ่นไหวน้อย ซึง่สอดคล้องกบังานวจัิย 

ของ อริย์ธัชเอี่ยมอุดมสุข และคณะ (Eiamudomsuk, et al., 

2014) และงานวจิยัของ Ana Valeria, et al. (Ana Valeria B. 

Castro, et al., 2014) ทีพ่บว่าภาวะอ้วนมผีลต่อการเผาผลาญ 

ของกลูโคสและการต้านทานอินซูลินท�าให้การควบคุม

ระดบัน�า้ตาลยากขึน้ในคนทีม่ภีาวะอ้วน สอดคล้องกบังาน

วิจัยของ Cynthia และคณะ (Cynthia, et al., 2013) ที่พบว่า 

การมโีรคร่วมความดนัโลหติ ไขมนัในเลอืดสงู โรคเบาหวาน 

มีความเสี่ยงท�าให้เกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดเพิ่มขึ้น  

งานวจิยัของ Wens, et al. (Wens, et al., 2013) ทีพ่บว่าการเกดิ 

โรคหัวใจและหลอดเลือดที่มีผลจากการเผาผลาญไขมัน

ที่ผิดปกติจะเพิ่มความเสี่ยงมากขึ้นหากพบโรคเบาหวาน

ชนิดที่ 2ร่วมด้วย ผู้ป่วยโรคเบาหวานที่มีระยะเวลาป่วย

มากกว่า 5 ปี มีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อน

ของโรคเบาหวานเพิ่มมากขึ้นสอดคล้องกับงานวิจัยของ  

อนพุจน์ สมภพสกลุและคณะ (Sompopsakun, et al., 2012) 

ที่พบว่าระยะเวลาป่วยด้วยโรคเบาหวานมีความสัมพันธ์

กบัภาวะเบาหวานขึน้จอประสาทตาในผูป่้วยโรคเบาหวาน 

โรงพยาบาลสงขลา (p<0.001) ในขณะที่โรคประจ�าตัว

ร่วมอื่น ๆ ได้แก่ โรคความดันโลหิตสูง โรคตับ ไขมันสูง 

ไทรอยด์ โรคกระดกู ไม่มคีวามแตกต่างกนัระหว่างผูป่้วยทีม่ี 

และไม่มภีาวะแทรกซ้อนของผูป่้วยโรคเบาหวาน (p>0.05)

พฤติกรรมการป้องกันภาวะแทรกซ้อนเมื่อ 

เปรียบเทียบระหว่างผู้ป่วยโรคเบาหวานที่มีและไม่มีภาวะ

แทรกซ้อน พบว่าการบริโภคอาหาร การรักษาสมดุลด้าน

อารมณ์ การออกก�าลงักาย การดแูลสุขภาพ ไม่มคีวามแตกต่าง 

ระหว่างผู้ป่วยที่มีและไม่มีภาวะแทรกซ้อนอาจจะเนื่อง
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มาจากผู้ป่วยในปัจจุบันมีช่องทางของการสื่อสารที่ให้

ความรู้ด้านสุขภาพเพิ่มขึ้น มีการรณรงค์การดูแลและรักษ ์

สุขภาพมากขึ้นส่งเสริมการออกก�าลังกายมากขึ้น และ

การรับบริการแต่ละครั้งมีการแนะน�าถึงวิธีปฏิบัติตัวที่

ถูกต้องสอดคล้องกันงานวิจัยของผุสดี ด่านกุล และคณะ  

(Dankhun, et al., 2011) ทีพ่บว่าด้านการรับประทานอาหาร

การออกก�าลังกาย และการดูแลสุขภาพทั่วไปไม่มีความ

สัมพันธ์กับการควบคุมระดับน�้าตาลในเลือด (p>0.05)

การรบัรูเ้ก่ียวกับภาวะแทรกซ้อนของโรคเบาหวาน 

เมื่อเปรียบเทียบระหว่างผู้ป่วยโรคเบาหวานที่มีและไม่มี

ภาวะแทรกซ้อน พบว่าการรับรู้ความเสี่ยงเกี่ยวกับการเกิด 

ภาวะแทรกซ้อน และการรับรู้ความรุนแรงเกี่ยวกับภาวะ

แทรกซ้อนของโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ไม่มีความแตกต่าง

ระหว่างผู้ป่วยที่มีและไม่มีภาวะแทรกซ้อนสอดคล้องกับ

งานวิจัยของอมรรัตน์ ภิรมย์ชม และคณะ (Piromchom, 

et al., 2011) พบว่าการรับรู้ความเส่ียงต่อการเกิดภาวะ 

แทรกซ้อนของโรคเบาหวานไม่มคีวามสัมพันธ์กบัการรบัรู ้

สุขภาวะของผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 สอดคล้องกับ

งานวิจัยของ พิจิตรา ทูลมาลา (Thoolmala, 2008) ที่พบว่า 

การรับรู้ความเสี่ยงของโรคไตเรื้อรังไม่มีความสัมพันธ์กับ

พฤติกรรมการดูแลตนเองเพ่ือป้องกันภาวะแทรกซ้อน 

ทางไตของผูป่้วยโรคเบาหวาน ทัง้นีอ้าจจะเกดิจากถงึแม้ว่า

ผูป่้วยทีม่ภีาวะแทรกซ้อนมีการรับรู้ถงึความรุนแรงทีส่งูแต่

น�าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ�าวันน้อย การควบคุมความ

อยากอาหารได้ยากมักจะรับประทานอาหารที่เกินพอดี  

แม้มคีวามพยายามป้องกนัอย่างต่อเนือ่งและลดปัจจยัเสีย่ง 

ต่าง ๆ ลง และรับรู้ว่าการเป็นโรคเบาหวานมีโอกาสที่

จะมีภาวะแทรกซ้อนอาจส่งผลต่อค่ารักษาที่เพ่ิมขึ้นมาก  

การป่วยเป็นเบาหวานท�าให้ตาบอด สูญเสียอวัยวะแขนขา  

หลอดเลือดในสมองแตก แต่ผู้ป่วยยังสามารถด�ารงชีวิต

อย่างปกติสุขหรือสามารถด�าเนินกิจกรรมประจ�าวันได้ 

จึงไม่ตระหนักถึงการป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อนที่

ไม่แตกต่างกัน

ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะเพื่อการน�าผลการวิจัยไปใช้งาน 

1.1 ส่งเสริมการตรวจประเมินภาวะสุขภาพ

ประจ�าปีแก่ผู้ป่วยโรคเบาหวาน เพื่อค้นหาความเส่ียงและ 

การป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อนของโรคเบาหวาน

ด�าเนินการควบคู่กับการบริการเชิงรุกที่มีการเยี่ยมบ้าน 

โดยทีมสหวิชาชีพ และพัฒนาระบบการเยี่ยมบ ้าน  

การตดิตามการปฏบิตัติวัของผูป่้วยผ่านทมีหมอครอบครวั

และกลุ่มช่วยเหลือตนเอง 

1.2 ส่งเสริมให้ผู ้ป ่วยโรคเบาหวานเลือก 

รบัประทานอาหารในปรมิาณสารอาหารทีเ่หมาะสมต่อวนั  

ให้สมดุลระหว่างพลังงานกับกิจกรรมการท�างาน ลดการ

ปรงุรสอาหารทีเ่คม็และหวานโดยเฉพาะผูป่้วยโรคเบาหวาน 

ที่มีระยะเวลาป่วยนานกว่า 10 ปี

2. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยต่อไป

2.1 ศึกษาระบบการส่งต่อข้อมูลและการ 

เยี่ยมบ้านของผู ้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่  2 ที่มีภาวะ

แทรกซ้อนในชุมชนบางกระทุ่ม

3. ข้อจ�ากัดของการวิจัย

3.1 การเก็บข้อมูลการมารับบริการของผู้ป่วย

โรคเบาหวานชนิดที่ 2 ไม่สามารถก�าหนดกลุ่มอายุได้ และ

ความถี่การมารับบริการของผู้ป่วยโรคเบาหวานที่มีภาวะ 

แทรกซ้อนจะบ่อยครั้งกว่าผู้ป่วยที่ไม่มีภาวะแทรกซ้อน

3.2 พยาธิสภาพการด�าเนินโรคเบาหวานชนิด

ที่  2 ผู ้ป ่วยโรคเบาหวานที่มีระยะเวลาป่วยมากและ 

อายุมากจะเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนได้มากกว่า 

ผู้ป่วยโรคเบาหวานที่มีอายุน้อย
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Circumstances and Issues of Health Care for Thai Homebound Elderly

สถานการณ์และสภาพการดูแลสุขภาพของผูส้งูอายกุลุม่ตดิบ้านทีอ่าศยัในชมุชนเมอืง

ภายใต้มุมมองของผู้สูงอายุ ผู้ดูแล ชุมชน และผู้ให้บริการสุขภาพ

Rutchanun Srisupak, Sumattana Klangkarn and Ladda Sanseeha

Abstract

The number of homebound elderly is rising dramatically in Thailand. However they are an understudied 

population which are undiscovered in research and impropriate in health services which emphasize the development  

process for social stability. The purpose of this research was to study the situations about health care of Thai 

home bound elderly in perspectives of elderly, caregiver and health care provider. The researcher used descriptive 

research by collecting both quantitative and qualitative data. The population was the 332 homebound elderly in 30 

communities in an area of Muang Maha- Sarakham Municipality. The data collecting methods were questionnaire, 

group discussion and brainstorming. The result showed that most sample groups were females at 64.4 percent, had  

medium quality levels of general health, 87.3 percent of this group had diabetes 81.9 percent had high blood pressure 

(hypertension) and 76.8 percent had Arthritis/Gout/Rheumatoid/Joint Pain and the elderly need more knowledge and 

updated information to support themselves. The result reviewed the significant information for the stakeholder such as 

limitation of resource, less of skill and knowledge in practice for the caregiver and volunteers and lack of operation  

evaluated which can be used to develop the appropriate health care for homebound elderly group in Thailand context.

Keywords: homebound elderly, health status, health care

บทคัดย่อ

การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของจ�านวนผู้สูงอายุในประเทศไทยได้ก่อให้เกิดปัญหาและความท้าทายส�าหรับ

สังคมไทยในการเปล่ียนผ่านการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้สูงอายุกลุ่มติดบ้านที่อาศัยอยู่ในชุมชนเมือง 

ซึ่งเป็นประชากรกลุ่มที่ยังขาดการศึกษาวิจัยที่ครอบคลุมและขาดรูปแบบการดูแลสุขภาพที่มีความเหมาะสมกับสังคม

ที่ตนด�ารงชีพอยู่ งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาสถานการณ์และสภาพการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุกลุ่มติดบ้าน

ที่อาศัยในชุมชนเมือง ภายใต้มุมมองของผู้สูงอายุ ผู้ดูแล ชุมชน และผู้ให้บริการสุขภาพ โดยเป็นการศึกษาเชิงพรรณนา  

ประชากรที่ศึกษาคือผู้สูงอายุกลุ่มติดบ้านจ�านวน 332 คน ที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม ซึ่งรวบรวมข้อมูล 

ทัง้เชงิปรมิาณและเชงิคณุภาพ เคร่ืองมอืในการวจัิยคอืแบบสอบถาม การสนทนากลุม่ผูม้ส่ีวนเกีย่วข้องและการระดมสมอง  

ผลการศกึษาพบว่า ผู้สูงอายสุ่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ ร้อยละ 64.4 โดยมกีารรบัรูภ้าวะสขุภาพอยูใ่นระดบัปานกลาง และมโีรค

ประจ�าตัว 3 ล�าดับแรก คือโรคเบาหวานร้อยละ 87.3 โรคความดันโลหิตสูง ร้อยละ 81.9 และ ปวดข้อ/ข้อเข่าเสื่อมร้อยละ  

76.8 ตามล�าดับ และผลการสนทนากลุ่มจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง พบว่าผู้สูงอายุมีความต้องการความรู้ที่ทันสมัยเพื่อให้ 
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สามารถน�ามาปรับใช้ในการดูแลด้วยตนเองเพิ่มขึ้น จากผลการศึกษาได้แสดงให้เห็นข้อมูลและแนวทางที่มีความส�าคัญ 

เช่น ข้อจ�ากัดด้านบุคลากรและทรัพยากรการขาดทักษะและความรู้ของผู้ดูแลและอาสาสมัคร และขาดการประเมินผล 

การด�าเนินงาน ส�าหรับผู้เกี่ยวข้องอันสามารถน�าไปใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการดูแลสุขภาพให้แก่ผู้สูงอายุกลุ่มติดบ้าน

ได้อย่างเหมาะสมมากขึ้นภายใต้บริบทของสังคมไทยในปัจจุบัน

ค�าส�าคัญ: กลุ่มติดบ้าน, สถานะสุขภาพ, การดูแลสุขภาพ

Introduction

Globally, the growing number of current elderly  

populations is fully changing world societies towards the 

“aging society”. According to the world’s population in 

2006, the number of population aged 60 years old and 

above had reached 690 million, or 11 percent of the total 

world population. It is also expected that the number of  

world elderly population would increase 3 times by the 

year 2050 (Butler, 2007). As other developing countries, 

Thailand’s elderly population is also rapidly increasing. 

According to the report (UNFPA, 2006), it is estimated 

that in 2020, Thailand would become the country with the  

largest elderly population in the Southeast Asia region. 

This will cause health problems just like the developed 

countries, especially the illness of non-communicable 

chronic diseases which will lead to the change in a way  

of life from normal elderly to homebound counterparts 

who demand more in-home health care. 

The increasing number of the homebound elderly 

people in many countries (Qiu et al., 2010; Ishibashi et al.,  

2013) has created health service problems and challenges 

for these people. For example, the Medicare home care 

benefits program project (Musich et al., 2015) in US has 

been established, or the public long-term care insurance 

(LTCl) (Japan Ministry of Health Labor and Welfare,  

2006) in Japan. The overall outcome represented that 

the operations did not enough for homebound elderly 

health care. The studied found that (Qiu, 2010) the 

homebound elderly in US had received incorrect health 

care because they had many chronic diseases (40.8% of  

them had more than 2 diseases). They usually also had 

psychological disorders and faced with high health care 

expenses. Moreover, the studied also showed that [6] the 

homebound elderly in US suffered from social isolation 

because of their emotional problems, lack of social  

support and has less research in homebound elderly when 

compared to other elderly groups. Research showed that 

these people were at risk for incorrect care, incorrect 

knowledge and continuity and less important on public 

service, community, and society. Finally they might 

become too sick to take care themselves and become to  

bed-bound. That research results related to other research 

in the Japan which showed that the homebound elderly 

people had got lower life quality than other elderlies 

(Ishibashi et al., 2013). Besides, the studies (Herr et al.,  

2013) also showed that the homebound elderly have got 

higher risk of premature death. 

The homebound elderly in Thailand have 

increased rapidly the prediction showed that there would  

be 412,000 in 2020) (Tharathep, 2007) and also at high 

risk with health problems [9]. The health samples of 

Maha Sarakham province showed that the homebound 

elderly have the most chronic diseases 31.1 percent have 

high blood pressure, 12.9 percent have diabetes and  

7.2 percent have heart disease infraction respectively 

(Social Media Department, 2014). The health care on 

homebound elderly was provided via primary health 

care services (Srisaenpang, 2011) such as medical survey 

services, exercise promotion, and disease screening. 

Unfortunately, those operations had been most parted by  
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healthy elderly, not the homebound elderly because of 

their travelling limitation. The ‘Home Visiting’ service 

was provided but it emphasized on bed-bound more than 

homebound elderly group (1-2 times a week by public 

health people for bed-bound, but twice a month by public 

health volunteers and people for homebound elderly).  

The information from health service in Maha Sarakham 

province showed that only 14.4 percent of elderly around 

Muang Municipality could reach the health service. This 

is clearly demonstrated the inappropriately health care of 

homebound elderly group. This kind of problem could 

be easily found throughout the country. Some evidence 

from research showed that the home-vising could not  

cover, lack of communication between health service 

places, nor the lack of professional referrals or consulting 

(Srisaenpang, 2011).

The research to response to the homebound 

elderly group’s requirement were in focus. They are an  

understudied population which is undiscovered in research 

(Herr, 2013) and lacks proper health care (Qiu, 2010) 

because they were isolated without social support (Tanner 

et al., 2014). Also being sick with many diseases, they 

lacked of living in freely created the various dimensions 

of health care requirements, not only physical but also  

social and mental requirements. The research results 

(Liu et al., 2015) on Chinese elderly people’s health 

care requirement, who only live indoor, showed that 

they needed self-health care at home with the employed 

housekeeper or government sector support. They require 

to mainly live in their home without going to the elderly 

care center, and needed for help and supported by the 

society. Staying at the elderly care worrying them about  

the expense, service standards, lack of freedom, also 

did not want to change their life style. Some of them 

thought that living at the elderly care damaged their 

family’s honor.

The reasons above show the necessity and 

importance of doing research for the appropriate health  

care for homebound older people. It is a broad widen 

and related topic for new problems of elderly in society 

especially for homebound elderly in Thailand who got 

inappropriate health care and lack of health service 

from the relevant which can support their living and 

researches on those fields. The studies on homebound 

elderly people’s requirement in Thailand in elderly people 

themselves, health service provider, and community  

views were studied and emphasized. This research could 

give new information and knowledge. The purposes of 

this research were studying of the health care situation 

of homebound elderly people in Meuang Municipality, 

Maha Sarakham Province which could be a prototype  

model for appropriate health care on elderly people in 

Thailand society.

Literature Reviews

There are several study on the homebound elderly: 

Musich, Shirley et al (2015) had studied the prevalence 

rates of homebound older adults, their characteristics and  

the impact of homebound status on health care utilization, 

expenditures and quality of medical care measures. The 

result found strongest predictors of being homebound 

included serious memory loss, being older, having more 

chronic conditions, taking more prescription medications 

and having multiple hospitalizations. Homebound elderly 

had significantly higher health care utilization and  

expenditures and were more likely to be noncompliant 

with medication adherence and care pattern rules. Ongoing 

screening and subsequent interventions for new enrollees 

classified as homebound may be warranted. Herr, Marie 

et al. (2013) had examined the prevalence and the role  

of homebound status on mortality in a representative 

sample of the French non-institutionalized population. 

The result reviewed prevalence of homebound status 

increases with age and reaches 33.9% in people aged 

95-99 years. When compared to non-homebound 

subjects, homebound elderly were more likely to be  
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female, widower and tend to live alone with a low level 

job. Homebound status was associated with a number 

of physical and mental impairments and it increased the 

risk of dying within two years. So the homebound status 

should be considered as an indicator of frailty and used  

in the identification of old people likely to benefit from 

preventive interventions.

From the mention above, reviewed significant 

of the study purpose of this research to study the health 

care situation of homebound elderly people in Meuang  

Municipality, Maha Sarakham Province which could be 

a prototype model for appropriate health care on elderly 

people in Thailand society.

Research Objective and Methods

1. Research Objective

The objective of our study was to study the 

situations about health care of Thai home bound elderly in  

perspectives of elderly, caregiver and health care provider.

2. Research Model

The researcher used descriptive research by  

collecting both quantitative and qualitative data.

3. Definition of Homebound Status

A person was considered homebound if he or she 

can help themselves or need some help due to their limit 

in life and in society and a group of older people with 

chronic diseases or with uncontrollable complications  

or many diseases and symptoms of significant influence 

seniors to freely travel or leave home. 

4. Populations and Sampling

Populations in this research were the 332 

homebound elderly who lives in 30 communities in 

Mueang Maha Sarakham Municipality area, Maha  

Sarakham province and sampling by purposive sampling 

method with the sampling size at 332 persons.

5. Research Process and Methods

Data in this research were collected for 2 parts: 

the quantitative and qualitative data. The quantitative 

data was collected the health status of homebound elderly 

by using the questionnaires that the researcher adapted  

some information from health assessment; developed 

the collection methods by Phongphan Arunsaeng et al. 

(2010). In part 1 collect demographics of the elderly such 

as gender, age, occupation and body mass index (BMI) 

values. For part 2 consisted of questions about physical 

health of the elderly such as perspective on their health 

status, need of medical equipment and diseases. In part  

3 Thai Geriatric Depression Scale: TGDS (The Brain 

Forum Committee, 1994) was used as a tool to collect a 

mental health status of the elderly and part 4: questions 

about social determinants of health of elderly such as 

relationship status, financial support, caregiver support  

and source of social support were used. The collected 

data analyzed by descriptive statistic. 

For qualitative data, information about health 

care issues and need for homebound elderly was collected 

through activities of group discussions and brainstorming  

by 4 primary providers, 8 representatives of homebound 

elderly, 2 representatives of local government organization 

and 1 chairman of Taksila Elderly Club in the issue of 

the problems and barriers; and the advantage of elderly 

care in the present time and the guideline for elderly 

health care implementation. In the part of brainstorm, 30  

persons of homebound elderly joined in this activity by 

using the guideline of brainstorm about health problems 

of homebound elderly and requirement of health care 

6. Ethical Consideration

Approval for this study was obtained from office 

of the Maha Sarakham University ethics committee in  

human research (approved year: 2014, code: 290/2558) 
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Results and Discussion

1. Health Status Report of Homebound  

Elderly: A Quantitative Study

The collected quantitative result data form 

questionnaire was divided into 4 parts:

In part 1, the general information of elderly 

showed that most sample groups were females at 64.4 

percent and males at 35.7 percent which the maximum  

age was 96 years old and minimum age at 60 years old; 

average age was 71.9 years old and standard deviation 

was 7.3 and we found that it was the median age of 

elderly the most which age between 70-79 years old at 65 

percent; followed by the beginning age of elderly between 

the ages of 60-69 years old at 27.1 percent; and elderly 

aged over 80 years old at 7.6 percent, respectively. In the  

field of status, we found that most of them were married 

at 58.1 percent; widower at 38.5 percent; single at 3.1 

percent; divorce/separate at 0.3 percent, respectively. In 

the field of occupations, we found that most of them were 

unemployed (or retired) at 85.5 percent; were farmers  

at 7.5 percent and retired government official/pension 

government officials at 3.1 percent.

Part 2: The physical health status of the elderly, 

in section of general health data. The study results showed  

that the lowest weight of sample group was 36 kilograms 

and the highest weight was 94 kilograms. For the height, 

the tallest was 192 centimetres and the shortest was 130 

centimetres. When we assessed BMI, we found the most 

at level 2 of BMI was at 66.2 percent. The highest Body  

Mass Index equated with 37 and the lowest Body Mass 

Index equated with 12 as showed in Table 1.

Table 1 

Maximum and minimum weight, height and body mass index (BMI)

Physical Health of Elderly Value Number

(n= 332)

Percentage

Highest Lowest

BMI

 < 18.5 kg/ m2                below standard

18.5-22.9 kg/ m2            normal

23.0-24.9 kg/ m2            fat stage 1

37.04 12.04  

11

23

75

3.4

6.9

22.6

25.0-29.9 kg/ m2            fat stage 2 

> 30 kg/ m2                    fat stage 3

220

3

66.2

0.9

Body Mass Index (BMI): (< 18.5 Kg. / Sq.m) Thin, (18.5-24.9 Kg. / Sq.m) Normal, (>25 Kg. / Sq.m) Fat 

Note: From “Appropriate body-mass index for Asian populations and its implications for policy and intervention 

strategies”, by WHO expert consultation, 2004, Lancet, 363(9403), 157-163.

In section of health status perception, the study 

results showed that the sample groups thought about their  

health care quality levels of general health as medium 

level at 52.4 percent and good level at 39.4 percent. 

Moreover, for the question: “how healthy they were 

when they compared their health with others”, we found 

that their health status were the same as others at 66.5 

percent; worse than others at 26.2 percent; and better than  

others at 7.3 percent. In question about using medical 

devices and aids, we found that they most used walker, 

eye glasses and false teeth as their medical devices at 

64.7, 62.6 and 59.6 percent respectively.

For disease and illness, the study results showed 

that the first 3 diseases of sample groups were diabetes 
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at 87.3 percent followed by the high blood pressure  

(hypertension) at 81.9 percent and Arthritis/Gout/

Rheumatoid/Joint Pain at 76.8 percent as showed in Table 2

Table 2 

Number and percentage of disease or illness

Disease or Illness Number Percentage

        1. Diabetes 290 87.3

        2. High blood pressure (hypertension) 272 81.9

        3. Arthritis/Gout/Rheumatoid/Joint Pain 255 76.8

For the major problems of elderly the result showed that the first major problems of elderly were the eating 

problem at 94.8 percent as showed in Table 3.

Table 3 

Number and percentage of major problems of elderly (within 6 months)

Problems Number Percentage

        1. Eating Problem  315 94.8

        2. Constipation/Stool  280 84.3

        3. Insomnia  242 74.0

        4. Moving Problem 187 56.3

And for the health behaviors, the study results 

showed that most of sample groups always checked their 

health at 28.0 percent; ate fruit/vegetable regularly at  

31.3percent, but 5.9 percent of them usually smoked at 

5.9 percent and had no hobbies at 73.7 percent. 

Part 3: Mental Health of Elderly

The data were collected by using Thai Geriatric 

Depression Scale: TGDS (The Brain Forum Committee,  

1994). The result showed that the depression was in low 

criteria at 98.2 percent as showed the details in Table 4

Table 4 

Number, percentage and level of depression

Level of Depression Value Score Depression

Number Percentage

Low 7-12 326 98.2

Moderate 13 – 18 6 1.8

Severe Higher than 18 0 0

Part 4: Social Determinants of Health in Elderly  

and Financial Support

The study results showed that the government 

agencies were the main sources of financial support at  

90.6 percent; followed by the children at 88.0 percent 

and the spouses at 15.3 percent. Most elderly patients 

used Gold Card for health insurance at 96.1 percent and 

3.0 percent using the government health welfare. The  
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sample groups at 28.4 percent could pay for all expense 

by themselves. The elderly got some suggestion to any 

future update to financial plan for self-care at 61.7 percent  

of. However, they were still worried about money at 77.4 

percent as showed in Table 5.

In social determinants of health in elderly: For 

the sources of caregiver, the result showed that 97.8 

percent had the caregiver which was found that it was the  

children at72.2 percent, followed by the spouse at 15.0 

percent. The primary caregiver had a job at 88.8 percent. 

In the sources of social psychology, the result 

showed that the sample groups had a confidant at 93.6 

percent. Those people could be children at 68.8 percent, 

spouses at 29.3 percent or other relatives at 1.9 percent.  

In the part of participation in social activities, we found 

that the participants in sample groups who never joined 

in any activities at 75.4 percent and there were only 

24.6 percent who joined in some activities. When we 

separated the types of activities, we found that the sample  

groups preferred to go to the temples at 78.0 percent as 

.showed in Table 6. 

Table 5 

Number and percentage of sources of financial support

Sources of Financial Support Number (n= 332) Percentage

1. Financial Sources/Assistants

    - Spouse  

    - Government or Community

    - Children  

    - Relatives  

    - Retirement / Pension

51

301

295

8

10

15.3

90.6

88.8

2.4

3.0

2. Health Insurance

   - Gold card

   - Government welfare

   - Private Insurance

319

10

3

96.1

3.0

0.9

3. To pay all expense by oneself

   - Yes    

   - No 

94

238

28.4

71.6

4. To get some suggestion about financial plan for self-care

   - Yes    

   - No 

205

127

61.7

38.3

5. To be worried about money

   - Yes    

   - No

257

127

77.4

22.6
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Table 6 

Number and percentage of sources of caregiver

Sources of Caregiver Number (n= 332) Percentage

1. When get illness who is the primary caregiver

       - No   

       - Yes, please specify

  -             Spouse  

             - Children  

             - Niece / Nephew

             - Friend

7

325

50

240

35

7

2.2

97.8

15.0

72.2

10.5.2

2.3

2. Primary caregiver worked or not

      - No   

      - Yes

            - work outside 

            - work at home  

40

295

224

31

11.2

88.8

82.4

11.4

3. Reliable People

       - No   

       - Yes, please specify

             - Children 

             - Spouses

             - Relatives  

21

311

214

91

6

6.4

93.6

68.8

29.3

1.9

4.Frequency of joining in social activities

       - No participate     

       - Participate  

             - Going to the temples

             - Activities for supporting elderly health 

250

82

64

18

75.4

24.6

78.0

28.1

2. Information of Health Care for Homebound 

Elderly: A Qualitative Study

To collect a qualitative data about homebound 

elderly health care information, researcher had performed  

2 activities which were focus group discussion and 

brainstorming. 

Section 1: focus group discussion

In this section, we performed a focus group 

discussion of provider, local government organization  

representatives and representative of homebound elderly 

we could conclude as follows:

The topic of “Problems and barriers in the process 

of health care for homebound elderly”

Providers Group: They found that the number 

of personnel is limited, which made the service was  

not covered. Especially in the community, they had the 

insufficient time for the home visits and there was not 

enough money for activities. Therefore; they were not 

implemented as effectively. They found that the medical 

devices such as wheelchair were not enough. Furthermore, 

they found the problems in operating procedure were 

that there was no clear plan in health care service and 

no evaluation of the activities. Moreover, the plan was  
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too ambiguous caused of the limitation of period in the 

preparation of different activities and the fixed area in 

each community.

In discussion of local government organization 

representatives: Because the elderly had physical 

problems; they could not participate in every activity.  

Moreover, the elderly received incomplete health care 

information and news that caused of lacking of good 

coordination for health care operation. 

Representative of homebound elderly found that 

the caregiver still lacked knowledge and understanding 

of correct method of health care, especially in physical 

problems that sometimes, most of elderly refused to get 

the care from the caregiver because they cannot wait too  

long while the caregiver wait for the explanations and 

suggestions from the providers. Therefore, due to the 

limitation of personnel and the care services made the 

elderly did not follow to the suggestion of the caregiver. 

In conclusion, we found there were discontinued 

operations, insufficient information in community and 

lack of participation. Because the activities which were  

created by the providers and the practices were not 

clear so the activities could not be fully implemented. 

Therefore, the health problems of elderly tended to 

increase continuously. Moreover, the lack of evaluation 

influenced to the awareness of occurred problems. The 

implementation does not take into account that the  

elderly will attend the activities or not. In the part of the 

budget, it hardly met the goal of response to the elderly’s 

requirements because there was not enough money to 

support all activities. 

The topic of “Advantage of Elderly Care in 

Present Time” 

The providers and local government organization 

representatives found that the current operation covered 

every part such as physical, mental, social and soul that 

it emphasized on health promoting, prevention, treatment  

and recovering various conditions in community. They 

were trying to support everyone in community to play  

the role in care of elderly who lived only at homes such 

as participating in activities with elderly. 

The topic of “Guideline for Elderly Health Care 

Implementation” 

The providers found that the operation should 

be obviously and be evaluated in order to know the  

information and the problems of health care demand 

of homebound elderly that affected to health care 

development in the future included increasing skill and 

knowledge in practice for health service both for providers  

and volunteers who worked in community and operated 

together continuously. 

Community: They found that the community 

should play the role in order to support the participation  

in community. In the field of information, it should 

provide knowledge and promote modern and current 

health information continuously. The community should 

enhance to have various activities for elderly; for instance, 

to establish the elderly club in community for meeting  

and changing opinions that it would make the elderly to 

be proud and aware to their value in themselves.

Family: They found that it should be closely 

monitored to provide elderly with warmth and should 

be encouraged to do activities in family order that it  

could be the reason for elderly to think that they were 

also important in their families. 

Section 2: brainstorming of 30 homebound 

elderly 

The topic of “Problems in Health Care for 

Homebound Elderly”: 

In physical point: as the record, most of them 

had chronic diseases so they should get health service 

regularly, but the elderly lacked knowledge and 

understanding of their own health needs. The issue of  
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the unfortunate circumstances such as environmental 

issue in the community affected the elderly’s health.  

In the issue of health care services, they found that the 

homebound elderly were inconvenient to get the health 

care service. In the service problems, they found that 

the officials have not described clearly so the elderly did 

not understand and became confused with information.  

In the expenses problem the elderly were serious about 

high cost of health services because most of elderly had 

low income and lived in the poor families. 

Mental point: They found that the homebound 

elderly often lived alone because caregivers or family 

members had to go to work outside. This was one reason 

for them to be alone and thoughtful. 

Social point: They found that the communication 

was not covered and not clear; especially, promoting the 

activities participation in the community. 

The topic of “Requirements of Health Care of 

homebound elderly” 

Physical point: they found that the elderly need 

to get health care at homes by the proactive home visits  

by staff and volunteers for encouragement regular. The 

elderly require getting health service in the community 

because of the inconvenience of going to a health center. 

They wanted more channels to serve health care for elderly 

in order to solve the problems of taking too long time  

and they also wanted the staff to serve them willingly 

and cheerfully. 

Mental point: they found that elderly would 

like someone to visit them at their homes they and also  

needed to get attention from families. 

Social point: they found that elderly need the 

staffs in community to communicate and update the  

health information in the community continuously and 

to cover every area in order to understand about health 

care. However, the elderly still want to join in activities  

in community such as exercising, making merit and 

going to the temple.

Conclusion

In this study we examined the health situations 

of homebound elderly in urban area in Maha Sarakham  

Province. The study results showed that most of 

homebound elderly suffered from the chronic non-

communicable diseases and they often suffered from 

physical deterioration. According to past research, it 

was quite necessary for elderly to have knowledge or to 

get the service from caregiver who were the experts. For  

considering health behavior, the result of this research 

indicated that the elderly have the appropriated behaviors 

such as getting enough nutrients. When we considered 

BMI, we found that the BMI was below the standard of 

around 3.4 percent which it showed that consumption 

behavior was not appropriate. Therefore, the relevant  

persons should pay attention to health care relating to 

consumption in order to adapt health behavior to be better. 

As considering dependency, the homebound elderly got 

the support from their families especially their children, 

who serve as primary caregivers and supporters, moreover 

when considering the psychosocial circumstances it  

was clearly indicated that people who are supportive 

and encouraging, for the sample group trust, were their 

own children. However, for homebound elderly with 

no children, the main psychological dependence were 

spouses and relatives. This demonstrated the important 

role of children, spouses and relatives in providing the 

psychological and social support. When considering the  

social activity participation, it was found that 75.4 percent 

of homebound elderly did not attend the activities. The 

homebound elderly who attend the activities preferred to 

go to the temples. It was found that the temple activities 

held for health promotion, was only 28.1 percent of 

participants. Therefore, it was clearly demonstrated that 

the activities of the government policy to promote the  
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health of the elderly was unable to respond to the context 

of health care of homebound elderly.

In the perspective of the health care for the 

elderly using group discussion in the issue of problems 

and barriers in elderly health care, advantage of elderly  

care in the present time and guideline for elderly health 

care implementation, we found that the main problems 

were discontinuity in operation process, lacking of 

communication in community, no participation, etc. The 

focusing on activity was created by providers. Health 

problems of elderly tended to increase continuously and 

the lack of evaluation influenced to the awareness of  

occurred problems. Some activities were not considered 

based on each aging population. In the part of budget; it 

hardly met the goal of response the elderly’s requirement 

because there was not enough money to support. In the 

point of view about health care requirement, elderly need 

to know and update information about their own health 

continuously, covering all areas. However, elderly still 

want to join in activities in community such as exercising,  

making merit and going to the temple etc. This showed 

the important role of community to support the operation 

and the response of health care service appropriately to 

the homebound elderly.

All of the results above demonstrated the 

situation and problems of taking care on homebound  

elderly group in Thailand in the perception of elderly 

people themselves, health service providers, and the 

community. The real truth reflected in the Thailand 

context has helpful to discover the new information and 

knowledge about obstacles and inappropriate operations.  

The main problem which should be considered was how 

to emphasizing self-health care of the elderly with correct 

knowledge and support by the provider and community 

(Knodel et al., 2013). This study also has an aspect that 

the operation emphasized on elderly people to be the 

main role of self-health care which were supported by 

health service provider, appropriate activities, caretaker,  

and community. Besides that, the local administrative 

organization can play a major role as a supporting 

organization and supporting social welfare for the elderly. 

Furthermore, from the result reviewed disadvantages of  

Thailand policy and health care services that focus on 

the elderly who already entered into aging stage only, 

but the prevention and health promotion policy for the 

pre-elderly were skipped. And the results of this research  

could be developed on the appropriate health care for 

homebound elderly group in Thailand context.
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การจัดล�าดับความส�าคัญของปัจจัยแห่งความส�าเร็จส�าหรับการฝึกอบรม

พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน

Prioritizing the Critical Success Factors for the Cabin Crew’s Training

ณัชชา มิตสุโมโต้ และนิศากร สมสุข

บทคัดย่อ

งานวจัิยนีมี้วตัถปุระสงค์เพ่ือจดัล�าดบัความส�าคญัของปัจจัยแห่งความส�าเรจ็ของการฝึกอบรมหลกัสตูรขัน้พืน้ฐาน 

ของพนกังานต้อนรบับนเครือ่งบนิ โดยใช้ระเบยีบวธิขีองกระบวนการล�าดบัชัน้เชงิวเิคราะห์ (Analytic Hierarchy Process;  

AHP)โดยกลุ่มตัวอย่างประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญจ�านวนสองกลุ่มคือ ครูฝึกอบรมที่มีประสบการณ์การฝึกอบรมไม่ต�่ากว่า 

5 ปี จ�านวน 15 คน และผู้ผ่านการฝึกอบรมซึ่งมีผลการประเมินระดับดีมาก จ�านวน 15 คน จากการทบทวนวรรณกรรม

ที่เกี่ยวข้องสามารถระบุดัชนีชี้วัดความส�าเร็จเบื้องต้นจ�านวน4 ดัชนี และปัจจัยแห่งความส�าเร็จเบื้องต้นจ�านวน 12 ปัจจัย 

จากนัน้น�าดชันชีีว้ดัความส�าเร็จและปัจจยัแห่งความส�าเรจ็เบือ้งต้นทีไ่ด้มาประเมนิความเหมาะสมในบรบิทของประเทศไทย

ก่อนที่จะน�ามาสร้างตัวแบบเพ่ือการตัดสินใจตามระเบียบวิธี AHP ซึ่งผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยแห่งความส�าเร็จที่มี 

ความส�าคัญสามล�าดับแรกในมุมมองของกลุ่มครูฝึกอบรมคือ วิทยากรมีความรู้ความสามารถ การสร้างบรรยากาศที่ดี 

ในการฝึกอบรม และการมุง่เน้นให้ผูเ้ข้ารบัการฝึกอบรมมส่ีวนร่วมในการเรยีนรู ้ตามล�าดบั ส่วนปัจจยัแห่งความส�าเรจ็ทีม่ี

ความส�าคัญสามล�าดับแรกในมุมมองของกลุ่มผู้ผ่านการฝึกอบรมคือ วิทยากรมีความรู้ความสามารถ การสร้างบรรยากาศ

ที่ดีในการฝึกอบรม และการคัดเลือกวิทยากร ตามล�าดับ อย่างไรก็ตามผลของการทดสอบค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของ 

ล�าดับความส�าคัญที่จัดโดยผู้เชี่ยวชาญสองกลุ่ม ด้วยวิธีของสเปียร์แมน (Spearman) พบว่า ล�าดับความส�าคัญของปัจจัย

แห่งความส�าเร็จที่จัดโดยผู้เชี่ยวชาญสองกลุ่มมีความสัมพันธ์กันที่ระดับนัยส�าคัญ 0.05

ค�าส�าคัญ: ปัจจัยแห่งความส�าเร็จ,การฝึกอบรมพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน,กระบวนการล�าดับชั้นเชิงวิเคราะห์

Abstract

The purpose of this research was to prioritize the critical success factors (CSFs) for the cable crew’s initial 

training program by using the Analytic Hierarchy Process (AHP) approach. The decision makers comprised of two 

groups of experts; a group of 15 trainers with more than five years of experience and a group of 15 trainees with 

excellent results were selected to ensure a more accurate decision making process. Based on a literature review, four 

primary key performance indicators (KPIs) and 12 primary CSFs were determined. A questionnaire survey with key 

stakeholders was conducted to determine the applicability of the obtained primary KPIs and CSFs in the context of 

Thailand before developing a hierarchy model. The findings in this research revealed that according to the views of  
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the trainers, the three most important CSFs were the guest speakers with expertise, the training atmosphere, and the 

trainees’ participation in training, respectively,and according to the views of the trainees, the three most important 

CSFs were the guest speakers with expertise, the outline of the course designed according to the airline’s need, and 

the recruitment and selection process for the guest speakers, respectively. However, based on the correlation test  

of the relationship between the rankings from two expert groups, by using the Spearman rank correlation test, there 

was statistically significant difference between the rankings at level of 0.05.

Keywords: critical success factor, cabin crew’s training, analytic hierarchy process

ความน�า

ปัจจุบัน ธุรกิจการบินในประเทศไทยมีการเจริญ

เติบโตเป็นอย่างมาก และอาชีพที่เกี่ยวข้องโดยตรงคือ 

พนักงานต้อนรับบนเคร่ืองบินซ่ึงได้รับความนิยมสูงสุด

ทัง้ในอดตีและปัจจบุนั สายการบนิแต่ละสายมกีารคดัเลอืก 

พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินอย่างพิถีพิถันเพื่อให้ได้

พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินที่ตรงตามคุณลักษณะของ

สายการบิน และหลังจากได้รับการคัดเลือกแล้ว พนักงาน

ต้อนรับบนเครื่องบินจะต้องเข้ารับการอบรมหลักสูตร

ขั้นพื้นฐานของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินเพื่อให้

มีความรู ้ความสามารถที่จะปฏิบัติหน้าที่ด้านการดูแล 

ความปลอดภยัและการบรกิารบนเครือ่งบนิได้อย่างถกูต้อง  

ซึ่งทุกสายการบินจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของ 

กรมการบินพลเรือนอย่างเคร่งครัด อย่างไรก็ตามการที่จะ

อบรมพนกังานต้อนรับบนเคร่ืองบนิให้ประสบความส�าเรจ็

น้ันไม่ใช่เรื่องที่ท�าได้ง่าย แต่จ�าเป็นต้องอาศัยปัจจัยต่างๆ  

มาประยกุต์ร่วมกนัเพ่ือให้เกิดประสิทธผิลสูงสุด นอกจากนี้  

การทราบปัจจัยจ�านวนมากโดยปราศจากการเน้นปัจจัย

ส�าคัญ จะท�าให้ฝ่ายจัดการเสียเวลาในการวิเคราะห์ และ 

ผลที่ได้ยังน�าไปสู่ข้อสรุปในการด�าเนินการที่ผิดพลาด

อีกด้วย

ดังนั้น งานวิจัยจึงได้ศึกษาและวิเคราะห์หาล�าดับ

ความส�าคัญของปัจจัยแห่งความส�าเร็จของหลักสูตร 

การฝึกอบรมพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน เพื่อช่วยเพิ่ม

โอกาสแห่งความส�าเร็จโดยการใช้ทรัพยากรทีมี่จ�ากัดอย่างมี

ประสทิธภิาพ และเพ่ือเป็นแนวทางให้สายการบนิสามารถ

ตัดสินใจเลือกพัฒนาปัจจัยแห่งความส�าเร็จตามล�าดับ 

ความส�าคัญได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

วัตถุประสงค์การวิจัย

1. เพื่อจัดล�าดับความส�าคัญของปัจจัยแห่งความ

ส�าเร็จของหลักสูตรขั้นพื้นฐานของพนักงานต้อนรับ 

บนเครื่องบิน

2. เพือ่เป็นแนวทางให้สายการบนิสามารถตดัสนิใจ 

เลือกพัฒนาปัจจัยแห่งความส�าเร็จตามล�าดับความส�าคัญ

ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

ผลการตรวจเอกสารและงานวิจัยที่ เกี่ยวข้อง  

สรุปได้ดังนี้

การฝึกอบรม (training) การฝึกอบรมเป็น 

กระบวนการที่จะท�าให้ผู ้เข้ารับการฝึกอบรมเกิดความ

รู้ ความเข้าใจมีทัศนคติและเกิดความช�านาญในเรื่องใด 

เรื่องหนึ่งจนเกิดการเรียนรู ้  หรือมีการเปลี่ยนแปลง

พฤติกรรมไปตามวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม ส่งผลให้ 

สามารถท�างานที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มที่การฝึกอบรม

มีลักษณะดังนี้

1. เป็นกระบวนการ (process) อย่างหนึ่งในการ

พัฒนาองค์การโดยอาศัยการด�าเนินการอย่างเป็นขั้นตอน

มีการวางแผนที่ดีและเป็นการกระท�าที่ต่อเนื่องกันไป 

โดยไม่สิ้นสุด

2. เป็นการกระท�าทีมุ่ง่จะเปลีย่นพฤตกิรรม 3 ด้าน

คือ เพิ่มความรู้ (knowledge) พัฒนาทักษะ (skill) และ 

ปรับเปลี่ยนทัศนคติ (attitude) ในการท�างาน

3. เป็นกระบวนการทีจ่ะช่วยเพิม่พนูความสามารถ

ประสทิธิภาพของบคุคลเพือ่ก่อให้เกดิประสทิธิผลต่อหน่วย
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งานเป็นส�าคัญ (กริช อัมโภชน์, 2540)

ดัชนีชี้วัดความส�าเร็จ (Key Performance  

Indicators--KPI) เป็นเครื่องมือที่ใช้วัดผลการปฏิบัติงาน 

หรือประเมินผลการด�าเนินงานในด้านต่างๆ เพื่อสะท้อน 

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน เช่น  

ดัชนีชี้วัดระดับองค์กร ดัชนีชี้วัดระดับหน่วยงานและ 

ดัชนีชี้วัดระดับบุคคล เป็นต้น (Vasilakis, 2008)

ปัจจัยแห่งความส�าเร็จ (Critical Success Factors-

-CSF) เป็นปัจจัยที่ส�าคัญที่จะน�าไปสู ่ความส�าเร็จของ 

การด�าเนินงานหรือการบรรลุความส�าเร็จตามวิสัยทัศน์

ขององค์กร (McLeod, 1992) ส�าหรับปัจจัยแห่งความ

ส�าเร็จของการฝึกอบรมนั้นได้มีผู้สนใจศึกษาจ�านวนมาก

ดังแสดงในตาราง 2

หลักสูตรการฝึกอบรมส�าหรับพนักงานต้อนรับ

บนเครื่องบิน ตามข้อบังคับของคณะกรรมการการบิน 

พลเรือน ฉบับที่ 78 ว่าด้วยการเดินอากาศของอากาศยาน 

(ส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, 2551) ได้ก�าหนดให้ 

ผู้ได้รับใบรับรองเป็นผู้ด�าเนินการเดินอากาศจะต้องจัดให้ 

มีแผนการฝึกอบรมพนักงานต้อนรับในอากาศยาน 

ที่ได้รับความเห็นชอบจากกรมการขนส่งทางอากาศและ

ให้ฝึกอบรมตามแผนดังกล่าวอย่างสมบูรณ์ก่อนที่จะ 

มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่พนักงานต้อนรับในอากาศยาน 

ตามประกาศของกรมการขนส่งทางอากาศ

เรื่องหลักสูตรการฝึกอบรมส�าหรับพนักงานต้อนรับ 

ในอากาศยาน (กรมการขนส่งทางอากาศ, 2551) ได้ก�าหนด 

ให ้หลักสูตรการฝ ึกอบรมส�าหรับพนักงานต้อนรับ 

บนเครื่องบินแบ่งออกเป็น 3 หลักสูตร คือ หลักสูตร  

Initial training (เพื่อฝึกอบรมขั้นพื้นฐาน) หลักสูตร  

Recurrent training (เพือ่ฝึกทบทวนตามวาระ) และหลกัสตูร 

Conversion/transition training (เพื่อการเปลี่ยนแบบ 

เครือ่งบนิทีป่ฏบิติัหน้าที)่ โดยแต่ละหลกัสตูรต้องมจี�านวน

ชัว่โมงรวมส�าหรบัการฝึกอบรมเนือ้หาประกอบด้วยหวัข้อ

วิชา เช่น ความรู้พื้นฐานด้านการบิน การปฏิบัติการของ

อากาศยาน การปฏบิติัหน้าทีแ่ละขัน้ตอนการปฏบิติัในกรณ ี

อากาศยานเกิดเหตุการณ์ผิดปรกติ  โดยผู ้ฝ ึกอบรม 

ในหลักสูตรจะต้องเป็นผู้ได้รับใบรับรองครูฝึกผู้ประจ�า

หน้าทีใ่นอากาศประเภทครฝึูกภาคทฤษฎจีากกรมการขนส่ง 

ทางอากาศโดยในการฝึกอบรมต้องได้รับการรับรอง

แผนการฝึกอบรมและต้องยื่นแผนการฝึกอบรมและ

กระบวนการทดสอบแต่ละขั้นตอนก่อนเร่ิมฝึกอบรม 

อย่างน้อย 10 วันท�าการ นอกจากนี้ผู ้ได้รับใบรับรอง 

ผู้ด�าเนินการเดินอากาศต้องปรับปรุงและพัฒนาแผนการ

ฝึกอบรมให้เป็นปัจจุบันและสอดคล้องกับมาตรฐาน 

ความปลอดภัยที่กรมการขนส่งทางอากาศหรือองค์การ

การบินพลเรือนระหว่างประเทศก�าหนด

กรอบแนวคิดการวิจัย

งานวิจัยนี้มีกรอบแนวคิดการวิจัยในการสร้าง

ตัวแบบส�าหรับกระบวนการวิ เคราะห์เชิงล�าดับชั้น 

เพื่อจัดล�าดับความส�าคัญของปัจจัยแห่งความส�าเร็จ  

ดังแสดงในภาพ 1

KPI  = ดัชนีชี้วัดความส�าเร็จ   KSF  = ปัจจัยแห่งความส�าเร็จ

m  = จ�านวนดัชนีชี้วัดความส�าเร็จ  n  = จ�านวนปัจจัยแห่งความส�าเร็จ

ภาพ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย
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สมมติฐานการวิจัย

1. ดัชนีชี้วัดความส�าเร็จหรือปัจจัยแห่งความ 

ส�าเร็จที่ได้จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องมีความ

เหมาะสมในการน�ามาใช้กบัการฝึกอบรมพนกังานต้อนรบั 

บนเครื่องบินในประเทศไทย

2. ล�าดับปัจจัยความส�าคัญของปัจจัยแห่งความ

ส�าเรจ็ทีป่ระเมนิโดยผู้เชีย่วชาญสองกลุ่มมีความสัมพนัธ์กนั

วิธีด�าเนินการวิจัย

งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงปริมาณเป็นการศึกษา

การจดัล�าดบัความส�าคญัของปัจจยัแห่งความส�าเร็จส�าหรบั 

การฝึกอบรมพนักงานต้อนรับบนเคร่ืองบินในหลักสูตร 

Initial training ซึ่งเป็นหลักสูตรขั้นพื้นฐานของพนักงาน 

ต้อนรับบนเครื่องบิน

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

งานวิจัยนี้เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างผู้เชี่ยวชาญ 

2 กลุ่ม คือครูฝึกอบรมที่มีประสบการณ์ด้านการฝึกอบรม 

หลักสูตรขั้นพื้นฐานของพนักงานต้อนรับบนเคร่ืองบิน 

ไม่ต�่ากว่า 5 ปี ที่ได้รับใบรับรองครูฝึกภาคทฤษฎีจาก 

กรมการบินพลเรือน (กลุ่มครูฝึกอบรม) และกลุ่มที่สอง

คือผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรขั้นพื้นฐานของพนักงาน

ต้อนรับบนเครื่องบินที่มีผลการประเมินระดับดีมาก  

(กลุ่มผู้ผ่านการฝึกอบรม) จ�านวนกลุ่มละ 15 คน

งานวิจัยนี้ได ้แบ่งวิธีด�าเนินการวิจัยออกเป็น  

4 ส่วน ดังน้ี

ส่วนที่ 1 ศึกษาแนวทางและหลักการที่ เกี่ยวข้อง

กับดัชนีชี้วัดความส�าเร็จและปัจจัยแห่งความส�าเร็จ 

จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง แล้วน�าผลที่ได้

มาวิเคราะห์ และสรุปว่ามีดัชนีชี้วัดความส�าเร็จเบื้องต้น 

และปัจจัยแห่งความส�าเร็จเบื้องต้นอะไรบ้างที่ได้จาก 

การทบทวนวรรณกรรม

ส่วนที่ 2 ประเมินว่าดัชนีชี้วัดความส�าเร็จและ 

ปัจจัยแห่งความส�าเร็จที่ได้ข้างต้นมีความเหมาะสมที่จะ

น�ามาใช้กับการฝึกอบรมพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน 

ในประเทศไทยหรือไม่ โดยได้ขอให้ผู้เช่ียวชาญประเมิน 

ความเหมาะสมของดัชนีชี้วัดความส�าเร็จและปัจจัย 

แห่งความส�าเร็จด้วยการใช้มาตราวัดแบบลิเคิร์ท (Likert 

Scale) (โดยที่ 1 = ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง, 2 = ไม่เห็นด้วย,  

3 = ไม่แน่ใจ, 4 = เห็นด้วย และ 5 = เห็นด้วยอย่างยิ่ง)  

ผลการประเมินที่ได้น�ามาค�านวณหาค่าเฉลี่ย และค่า 

เบี่ยงเบนมาตรฐาน และใช้การวิเคราะห์สถิติ t-test เพื่อสืบ

ให้แน่ใจว่าดัชนีชี้วัดความส�าเร็จเบื้องต้นหรือปัจจัยแห่ง

ความส�าเร็จเบื้องต้นมีความเหมาะสมในการน�ามาใช้กับ

การฝึกอบรมพนกังานต้อนรบับนเครือ่งบนิในประเทศไทย 

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ (โดยก�าหนดให้ H
0
: µ = 4 และ  

H
1
: µ > 4 หรอืสมมติฐานหลกั (H

0
) คอืดชันช้ีีวดัความส�าเรจ็

หรอืปัจจยัแห่งความส�าเรจ็ทีไ่ด้จากการทบทวนวรรณกรรม

ที่เกี่ยวข้องไม่มีความเหมาะสมในการน�ามาใช้กับการ

ฝึกอบรมพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินในประเทศไทย  

และสมมติฐานอื่น (H
1
) คือ ดัชนีชี้วัดความส�าเร็จหรือ

ปัจจัยแห่งความส�าเร็จที่ได้จากการทบทวนวรรณกรรม 

ทีเ่กีย่วข้องมคีวามเหมาะสมในการน�ามาใช้กบัการฝึกอบรม

พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินในประเทศไทย

ส่วนที่ 3 จัดล�าดับความส�าคัญของปัจจัยแห่ง 

ความส�าเร็จโดยได้จัดท�าตัวแบบการตัดสินใจตามระเบียบ 

วธีิ AHP ซึง่เป็นกระบวนการตัดสนิใจแบบหลายหลกัเกณฑ์  

(Saaty, 2008)โดยแบ่งองค์ประกอบของปัญหาออกเป็น

ส่วน ๆ ในรูปของแผนภูมิตามล�าดับช้ัน แล้วก�าหนดค่า

ของการวนิจิฉัยเปรยีบเทยีบปัจจัยต่าง ๆ  และน�าค่าเหล่านัน้ 

มาค�านวณเพือ่ดวู่าปัจจยัใดมค่ีาล�าดบัความส�าคญัมากทีส่ดุ 

(วิฑูรย์ สิมะโชคดี, 2542)

ส่วนที่ 4 วิเคราะห์ผลทางสถิติถึงความแตกต่าง 

ในการจัดล�าดบัระหว่างผูเ้ช่ียวชาญทัง้สองกลุม่ โดยทดสอบ 

ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ ์ระหว ่างล�าดับที่จัดโดย 

ผู้เช่ียวชาญสองกลุ่มตามวิธีของสเปียร์แมน (Spearman 

Rank Correlation Coefficient) โดยที่สมมติฐานหลัก  

(H
0
) คือ ล�าดับที่จัดโดยผู้เชี่ยวชาญสองกลุ่มไม่มีความ

สัมพันธ์กัน และสมมติฐานอื่น(H
1
) คือ ล�าดับที่จัดโดย 

ผู้เชี่ยวชาญสองกลุ่มมีความสัมพันธ์กัน
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เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย

เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการวจิยัประกอบด้วยแบบสอบถาม 

2 ชุด ดังน้ี

แบบสอบถามชุดที่  1  เป ็นแบบสอบถาม 

ความคิดเห็นเพื่อประเมินความเหมาะสมของดัชนีชี้วัด

ความส�าเร็จและปัจจัยแห่งความส�าเร็จ แบ่งออกเป็น  

3 ตอน คือ ตอนที่ 1 เป็นค�าถามข้อเท็จจริงเกี่ยวกับปัจจัย

ส่วนบคุคลของผู้ตอบแบบสอบถาม จ�านวน 8 ข้อ ตอนที่ 2  

เป ็นแบบสอบถามความคิด เ ห็นเกี่ ยวกับดัชนีชี้ วัด 

ความส�าเรจ็และปัจจยัแห่งความส�าเร็จส�าหรับการฝึกอบรม

พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินมีความเหมาะสมที่จะน�า 

มาใช้ในการฝึกอบรมหรือไม่ จ�านวน 17 ข้อ และตอนที่ 3 

เป็นค�าถามปลายเปิดเพื่อให้ผู้ตอบแบบสอบถามสามารถ

แสดงความคิดเหน็และข้อเสนอแนะในประเดน็นอกเหนอื 

จากแบบสอบถาม

แบบสอบถามชุดที่ 2 เป็นแบบสอบถามการจัด

ล�าดับความส�าคัญของดัชนีชี้วัดความส�าเร็จและปัจจัย

แห่งความส�าเร็จส�าหรับการฝึกอบรมพนักงานต้อนรับ 

บนเครื่องบิน โดยแบ่งออกเป็น 2 ตอน คือตอนที่ 1 

เป็นค�าถามข้อเท็จจริงเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู ้ตอบ

แบบสอบถาม จ�านวน 8 ข้อ และตอนที ่2 เป็นแบบสอบถาม 

ความคิดเห็นด้านการล�าดับความส�าคัญของดัชนีชี้วัด 

ความส�าเรจ็และปัจจยัแห่งความส�าเร็จส�าหรับการฝึกอบรม

พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน จ�านวน 42 ข้อ

การเก็บรวบรวมข้อมูล

ช่วงเวลาทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมลูคอื ในช่วง 

เดือนมิถุนายน-สิงหาคม 2558 โดยใช้แบบสอบถาม 

ทั้งสองชุดที่พัฒนาขึ้น และท�าการเก็บข้อมูลจากกลุ ่ม

ตัวอย่างซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญ 2 กลุ่มดังกล่าวข้างต้นจ�านวน

กลุ่มละ 15 คน ซ่ึงเป็นผู้เช่ียวชาญที่ท�างานและเคยท�างาน

ในองค์กรต่าง ๆ ดังนี้ บริษัท การบินไทย จ�ากัด (มหาชน)  

บรษิทั การบนิกรงุเทพ จ�ากดั (มหาชน) บรษิทั บสิซเินสแอร์  

เซ็นเตอร์ จ�ากัดบริษัท สายการบินนกแอร์จ�ากัด (มหาชน) 

บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จ�ากัด (มหาชน) บริษัทโอเรียนท์ไทย 

แอร์ไลน์บรษิทั ซติีแ้อร์เวย์ จ�ากดั บรษิทั สายการบนิ เอเชยีน  

จ�ากัด บริษัทแจลเวย์ จ�ากัด บริษัท เจ็ทเอเชีย แอร์เวย์ จ�ากัด  

บริษัท เอเชียแอทแลนติกแอร์ไลน์ส จ�ากัด และบริษัท  

สายการบิน นกสกู๊ด จ�ากัด

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล

ท�าการทดสอบความเหมาะสมของดัชนีชี้วัด 

ความส�าเร็จและปัจจัยแห่งความส�าเร็จโดยใช้สถิติ t-test 

และท�าการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของล�าดับ 

ที่จัดโดยผู้เชี่ยวชาญสองกลุ่มโดยใช้วิธีของสเปียร์แมน

ผลการวิจัย

ผลการวิจัยแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้

ผลการวิจัยส่วนที่ 1 เป็นการศึกษาดัชนีช้ีวัด 

ความส�าเร็จและและปัจจัยแห่งความส�าเร็จของการ 

ฝ ึกอบรมจากการทบทวนวรรณกรรมที่ เกี่ ยวข ้อง 

ซึ่งสามารถระบุดัชนีชี้วัดความส�าเร็จเบื้องต้นจ�านวน 4 

ดัชนี ได้แก่ ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ความพึงพอใจ

ของผู้โดยสาร การเรียนรู้และการพัฒนา และการสอบ 

ผ่านเกณฑ์ และปัจจัยแห่งความส�าเร็จเบื้องต้นจ�านวน  

12 ปัจจัยซึ่งแบ่งเป็น 4 กลุ่มคือ หลักสูตรการฝึกอบรม 

วิทยากร ผู้เข้ารับการฝึกอบรมอุปกรณ์การฝึกอบรมและ 

การประเมินผล โดยดัชนีชี้วัดความส�าเร็จและปัจจัย

แห่งความส�าเร็จของการฝึกอบรมที่ได้จากการทบทวน

วรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง แสดงรายละเอยีดดงัตาราง 1 และ 2
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ตาราง 1 

ดัชนีชี้วัดควำมส�ำเร็จของกำรฝึกอบรม

ดัชนีชี้วัดความส�าเร็จ ค�าอธิบายโดยย่อ เอกสารอ้างอิง

1) ประสิทธิภาพ

    ในการปฏิบัติงาน

ประสิทธิภาพในการท�างานวัดได้การใช้ระยะเวลาในการท�างานน้อยลง 

ประสิทธิผลของการอบรมวัดได้จากระดับที่ผู้เข้าอบรมสามารถประยุกต์ใช้

ความรู ้ทกัษะและมทีศันคตทิีไ่ด้จากการบรบิทการอบรมไปสูบ่รบิทการท�างาน

Schmeeckle (2003)

2) ความพึงพอใจ

    ของผู้โดยสาร

ความพึงพอใจของผู้โดยสารต่อการบริการที่ได้รับจากพนักงานต้อนรับ

บนเครื่องบินผู้ผ่านการฝึกอบรม

สุรีย์รัตน์ ผดุงสิทธิโชค 

(2545)

3) การเรียนรู้และ

    การพัฒนา

การเรียนรู้และการพัฒนาซึ่งประกอบด้วย 1) ความรู้ทางด้านเทคนิค ความรู้

ทางด้านการปฏิบัติงานเรื่องอาหารและเครื่องดื่ม การใช้อุปกรณ์ฉุกเฉิน 

ได้มาจากการเรียนรู้ 2) การมีทักษะสามารถได้มาจากการปฏิบัติจริง 

ซึ่งสามารถฝึกฝนให้เกิดความช�านาญและต้องสามารถท�างานภายใต้

ความกดดันพร้อมทั้งแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการท�างาน และ 3) ทัศนคติ 

คือมีมุมมอง ความคิดเห็นเกี่ยวกับตนเอง ค่านิยม และความคิดเกี่ยวกับ

ภาพลักษณ์ซึ่งจะเป็นแรงจูงใจที่ท�าให้เกิดพฤติกรรมต่างๆ

- Venkadasalam (2015)

- Rhoden, et al. (2006) 

- สพุรรณกิา กลัยาณมติร 

  (2550) 

- กรณ์ ปลอดมณีและ

  คณะ (2556)

4) การสอบผ่านเกณฑ์ เกณฑ์การสอบมีการวัดผลการสอบ ได้แก่ การทดสอบทางด้านทฤษฎีและ

การปฏบิตัเิหตฉุกุเฉนิ (ต้องสอบผ่านร้อยละ 90) ในกรณทีีผู่เ้ข้ารบัการฝึกอบรม

เข้าใจการสอนของวิทยากรมากขึ้นท�าให้มีโอกาสสอบผ่านมากขึ้น

วิจิตร อมรนพกุล 

(2542)

ตาราง 2 

ปัจจัยแห่งควำมส�ำเร็จของกำรฝึกอบรม

ปัจจัยแห่งความส�าเร็จ ค�าอธิบายโดยย่อ เอกสารอ้างอิง

1) หลักสูตรที่ออกแบบ

มีความสอดคล้องกับ

ความต้องการของ

สายการบิน

การออกแบบหลักสูตรที่สอดคล้องกับความต้องการของ

สายการบินซึ่งจะต้องเป็นหลักสูตรที่มีความชัดเจน ง่าย และ

มีความสมบูรณ์ทั้งทักษะด้านความปลอดภัยและการบริการ

บนเครื่องบิน

วิยดา เหล่มตระกูล (2546)

2) เนื้อหาที่ออกแบบ

มีความเหมาะสมกับ

ผู้เข้ารับการฝึกอบรม

การออกแบบเนื้อหาที่เหมาะสมกับผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

โดยจะต้องรู้ว่าผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีลักษณะอย่างไร และ

ต้องการอะไร แล้วจึงออกแบบเนื้อหาให้เหมาะสมกับกลุ่มที่

เข้ารับการฝึกอบรม 

- วิยดา เหล่มตระกูล (2546)

- กรณ์ ปลอดมณีและคณะ (2556)  

- สุรีย์รัตน์ ผดุงสิทธิโชค (2545) 

- สุพรรณิกา กัลยาณมิตร (2550) 

- โสภิต หนุนภักดี (2537)

3) หลักสูตรมีการปรับปรุง

ให้ทันสมัยและได้

มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง

มีการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยและได้

มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง

โสภิต หนุนภักดี (2537)

4) วิทยากรมีความรู้

ความสามารถ

วิทยากรหรือครูฝึกต้องมีประสบการณ์ในงานไม่ต่�ากว่า 5 ปี 

รวมทั้งต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ เช่น การให้บริการ

บนเครื่องบิน ความปลอดภัยบนเครื่องบิน และการรับมือกับ

สถานการณ์ฉุกเฉิน 

- วิจิตร อมรนพกุล (2542) 

- โสภิต หนุนภักดี (2537)
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5) การคัดเลือกวิทยากร มีเกณฑ์การคัดเลือกวิทยากรที่เหมาะสม เช่น มีการก�าหนด

ประสบการณ์ ความรู้ ความเชี่ยวชาญขั้นต่�าของวิทยากร 

รวมทั้งการก�าหนดคุณสมบัติอื่น ๆ อาทิ การมีมนุษยสัมพันธ์

ที่ดี มีความคิดเริ่มเริ่มสร้างสรรค์ และมีความสามารถในการ

สื่อสาร เป็นต้น

- Cheng and Li (2002)

- Susanty, et al. (2012)

- Venkadasalam (2015)  

- กรณ์ ปลอดมณีและคณะ (2556) 

- สุรีย์รัตน์ ผดุงสิทธิโชค (2545)

6) การสร้างบรรยากาศที่ดี

ในการฝึกอบรม

วิทยากรจะต้องเป็นผู้ท่ีมีความสามารถในการจัดสภาพแวดล้อม

หรือสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ที่ดี เช่น การจัดเนื้อหา

ในฝึกอบรมให้มีการเรียนรู้ได้ง่ายและจ�าได้ดี การจัดกิจกรรม

ในการอบรม มีการฝึกปฏิบัติอย่างกระตือรือร้นและต่อเนื่อง 

และการจัดบรรยากาศในการเรียนรู้ที่เป็นกันเองระหว่าง

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมกับวิทยากร 

วิยดา เหล่มตระกูล (2546) 

สุพรรณิกา กัลยาณมิตร (2550) 

และโสภิต หนุนภักดี (2537)

7) การมุ่งเน้นให้ผู้เข้ารับ

การฝึกอบรมมีส่วนร่วม

ในการเรียนรู้

การมุ่งเน้นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ 

เพื่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนกระบวนการคิด หรือพฤติกรรม 

ผ่านประสบการณ์ตรงจากการปฏิบัติจริงด้วยกรณีศึกษา หรือ

กิจกรรมที่ได้รับการออกแบบมาให้สอดคล้องกับเนื้อหา เช่น 

การสาธิต การจ�าลองสถานการณ์ เป็นต้น

สุพรรณิกา กัลยาณมิตร (2550) 

8) ผู้เข้ารับการฝึกอบรม

เข้าใจวัตถุประสงค์และ

มีทัศนคติที่ดีต่อการ

ฝึกอบรม

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจวัตถุประสงค์ที่แท้จริงและมี

ทัศนคติท่ีดีต่อการเข้ารับการฝึกอบรม ซ่ึงจะน�าไปสู่ความต้ังใจ 

การปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องเหมาะสม และการมีส่วนร่วม

ในกิจกรรมตลอดโครงการฝึกอบรม 

โสภิต หนุนภักดี (2537)

9) คุณลักษณะของผู้เข้ารับ

การฝึกอบรม

คุณลักษณะของผู้เข้าฝึกอบรม (ปัจจัยภายใน) ท่ีช่วยให้กิจกรรม

การฝึกอบรมมีประสิทธิภาพ เช่น ความรู้และประสบการณ์เดิม

ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม แรงจูงใจในการฝึกอบรม วิธีการ

เรียนรู้ ความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ และทักษะ

ในด้านการติดต่อสื่อสาร และความอดทนอดกลั้นต่อ

สถานการณ์ต่าง ๆ เป็นต้น

- วิยดา เหล่มตระกูล (2546) 

- วิจิตร อมรนพกุล (2542) 

- สุพรรณิกา กัลยาณมิตร (2550)

- สุชาติ วันสุทันต์ (2535)

10) อุปกรณ์การฝึกอบรม

ท่ีครบถ้วนและเพียงพอ

การมีอุปกรณ์การฝึกอบรมต่าง ๆ ที่ใช้ประกอบการฝึกอบรม

จะต้องมีความครบถ้วนและเพียงพอกับผู้เข้าร่วมฝึกอบรม 

เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ได้แก่ 

รูปภาพ วิดีโอ อุปกรณ์ฉุกเฉิน อุปกรณ์ดับเพลิงเมื่อเกิด

เหตุการณ์ไฟไหม้ในอากาศยาน สไลด์ แพยาง เสื้อชูชีพ 

เครื่องบินแบบจ�าลอง  เป็นต้น ซึ่งเหมาะในการสาธิตและ

วิธีการฝึกโดยใช้การบทบาทสมมุติ

- สุพรรณิกา กัลยาณมิตร (2550)

- โสภิต หนุนภักดี (2537) 

11) อุปกรณ์การฝึกอบรม

ที่ทันสมัยและพร้อม

ใช้งาน

การท�าให้อุปกรณ์การฝึกอบรมมีความทันสมัยและพร้อม

ใช้งานอยู่เสมอ ซึ่งรวมถึงการลงทุนซื้อหรือท�าให้ทันสมัย 

(update) และการบ�ารุงรักษาอุปกรณ์การฝึกอบรมให้พร้อม

ใช้งานอยู่เสมอ 

-Cheng and Li (2002)

-โสภิต หนุนภักดี (2537)
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12) การติดตามผลการ

ประเมินและน�าผล

การประเมินมาพัฒนา

ให้ดีขึ้น

การติดตามการประเมินผลการฝึกอบรมจากการสัมภาษณ์ 

และการสังเกตพฤติกรรมหลังการฝึกอบรมว่าของผู้ที่ผ่าน

การฝึกอบรมสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในการท�างานและ

เกิดท�าให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีต่อองค์กรหรือไม่ อย่างไร พร้อมทั้ง

น�าผลท่ีได้รับมาปรับปรุงและพัฒนาการฝึกอบรมให้ดีข้ึนต่อไป

- Thiry (2004)

- Kirkpatrick & Kirkpatrick (2006)

- สุพรรณิกา กัลยาณมิตร (2550)

- โสภิต หนุนภักดี (2537) 

ผลการวิจัยส่วนที่ 2 เป็นการก�าหนดปัจจัยที่

เหมาะสมที่จะน�ามาใช้กับการฝึกอบรมพนักงานต้อนรับ

บนเครื่องบินในการประเมินดัชนีชี้วัดความส�าเร็จและ

ปัจจัยแห่งความส�าเร็จเบื้องต้นว่ามีความเหมาะสมที่จะน�า 

มาใช้กับการฝึกอบรมพนักงานต้อนรับบนเคร่ืองบินใน

ประเทศไทยหรอืไม่นัน้กระท�าโดยผูต้ดัสนิใจทีป่ระกอบด้วย 

กลุ ่มผู ้เชี่ยวชาญจ�านวนสองกลุ ่มคือกลุ ่มครูฝึกอบรม 

จ�านวน 15 คน และกลุ่มผู้ผ่านการฝึกอบรม จ�านวน 15 คน 

โดยให้ผู้ตัดสินใจประเมินแบบสอบถาม ซึ่งมีสมมติฐาน 

การวิจัยไว้ดังน้ี

H
0
: ดัชนีชี้วัดความส�าเร็จหรือปัจจัยแห่งความ

ส�าเรจ็ ทีไ่ด้จากการทบทวนวรรณกรรมไม่มีความเหมาะสม 

ในการน�ามาใช้กับการฝึกอบรมพนักงานต้อนรับบน 

เครื่องบินในประเทศไทย

H
1
: ดัชนีชี้วัดความส�าเร็จหรือปัจจัยแห่งความ

ส�าเร็จ ที่ได้จากการทบทวนวรรณกรรมมีความเหมาะสม 

ในการน�ามาใช้กับการฝึกอบรมพนักงานต้อนรับบน 

เครื่องบินในประเทศไทย 

ผลการประเมนิค่าเฉลีย่และค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน

ของดัชนีช้ีวัดความส�าเร็จและปัจจัยแห่งความส�าเร็จ 

ในเบือ้งต้นเมือ่จ�านวนตัวอย่างรวมทัง้สิน้30 ตัวอย่าง พบว่า 

ปัจจยัทกุปัจจยัมค่ีาเฉลีย่มากกว่า 4 และเมือ่ท�าการทดสอบ

สมมติฐานด้วย t-test พบว่าเมื่อน�าค่า P-value ของแต่ละ 

ปัจจยัทีไ่ด้ในตาราง 3 มาหารด้วยสองแล้ว จะได้ค่าทีน้่อยกว่า  

0.05 ดังนั้นจึงปฏิเสธ H0 นั่นแสดงว่า ทุกปัจจัยมีค่าเฉลี่ย

มากกว่า 4 อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่น 

95% ดังนั้นสามารถสรุปได้ว่าดัชนีชี้วัดความส�าเร็จและ

ปัจจยัแห่งความส�าเรจ็ทัง้ 12 ปัจจยัมคีวามเหมาะสมในการ 

น�ามาใช้กับการฝึกอบรมพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน 

ในประเทศไทย ดังรายละเอียดในตาราง 3

ตาราง 3

ค่ำเฉลี่ยค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำนและผลกำรทดสอบสมมติฐำนของปัจจัยแห่งควำมส�ำเร็จส�ำหรับกำรฝึกอบรมพนักงำน

ต้อนรับบนเครื่องบิน H
0
: µ = 4 และ H

1
: µ > 4

ดัชนีชี้วัดหรือปัจจัยแห่งความส�าเร็จ

ส�าหรับการฝึกอบรมพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน

ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน

H
0
: µ = 4     H

1
: µ > 4

P-value ผลการทดสอบ

เนื้อหาที่ออกแบบมีความเหมาะสมกับผู้เข้ารับการฝึกอบรม 4.80 0.48 6.61E-14 ปฏิเสธ H
0

การติดตามผลการประเมินและน�าผลการประเมินมาพัฒนาให้ดีขึ้น 4.70 0.60 8.76E-15 ปฏิเสธ H
0

การคัดเลือกวิทยากร 4.70 0.53 2.03E-20 ปฏิเสธ H
0

การสอบผ่านเกณฑ์ 4.63 0.56 1.54E-17 ปฏิเสธ H
0

อุปกรณ์การฝึกอบรมที่ทันสมัยและพร้อมใช้งาน 4.63 0.56 6.5E-13 ปฏิเสธ H
0

ความพึงพอใจของผู้โดยสาร 4.60 0.56 7.53E-17 ปฏิเสธ H
0

การเรียนรู้และการพัฒนา 4.60 0.50 1.54E-17 ปฏิเสธ H
0

อุปกรณ์การฝึกอบรมที่ครบถ้วนและเพียงพอ 4.60 0.56 1.04E-11 ปฏิเสธ H
0
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ดัชนีชี้วัดหรือปัจจัยแห่งความส�าเร็จ

ส�าหรับการฝึกอบรมพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน

ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน

H
0
: µ = 4     H

1
: µ > 4

P-value ผลการทดสอบ

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 4.50 0.63 2.42E-17 ปฏิเสธ H
0

หลักสูตรมีการปรับปรุงให้ทันสมัยและได้มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง 4.50 0.51 2.19E-18 ปฏิเสธ H
0

วิทยากรมีความรู้ความสามารถ 4.50 0.57 2.42E-16 ปฏิเสธ H
0

คุณลักษณะของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 4.50 0.63 2.16E-18 ปฏิเสธ H
0

การสร้างบรรยากาศที่ดีในการฝึกอบรม 4.47 0.57 6.71E-19 ปฏิเสธ H
0

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจวัตถุประสงค์และมีทัศนคติที่ดี

ต่อการฝึกอบรม

4.43 0.82 1.69E-17 ปฏิเสธ H
0

หลักสูตรที่ออกแบบมีความสอดคล้องกับความต้องการ

ของสายการบิน

4.30 0.84 2.42E-17 ปฏิเสธ H
0

1 = ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง, 2 = ไม่เห็นด้วย, 3 = ไม่แน่ใจ, 4 = เห็นด้วย และ 5 = เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

ถ้าคะแนนเฉลี่ยมากกว่า 4 บ่งชี้ว่าเป็นปัจจัยที่มีความเหมาะสมในการน�ามาใช้กับการฝึกอบรมพนักงานต้อนรับ 

บนเครื่องบิน แต่ถ้าคะแนนเฉลี่ยน้อยกว่าหรือเท่ากับ 4 บ่งชี้ว่าเป็นปัจจัยที่ไม่มีความเหมาะสมในการน�ามาใช้กับ 

การฝึกอบรมพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน

ผลการวิจัยส่วนที่ 3 เป็นผลการจัดล�าดับความ

ส�าคญัส�าหรบัปัจจยัแห่งความส�าเร็จโดยวธิ ีAHP ดงัต่อไปนี้

- การพัฒนาตัวแบบโครงสร้างล�าดับชั้น

โดยน�าดัชนีชี้วัดความส�าเร็จและปัจจัยแห่ง 

ความส�าเรจ็ท่ีมคีวามเหมาะสมทัง้ 12 ปัจจยัมาสร้างตัวแบบ 

จ�าลองการตัดสินใจด้วย AHP ที่มีลักษณะเป็นแผนภูมิ 

เชิงล�าดับชั้นซึ่งเป็นตัวแบบโครงสร้างล�าดับชั้น 4 ระดับ 

โดยระดบัชัน้ที ่1 คอื เป้าหมายของการฝึกอบรม ระดบัชัน้ที่ 

2 เป็นดัชนีชี้วัดความส�าร็จ มี 4 ปัจจัย ได้แก่ ประสิทธิภาพ

ในการปฏิบัติงาน ความพึงพอใจของผู้โดยสาร การเรียนรู้ 

และการพัฒนา และการสอบผ่านเกณฑ์ ระดับชั้นที่ 3  

เป็นกลุ่มปัจจัยแห่งความส�าเร็จมี 4 ปัจจัย ได้แก่ หลักสูตร

การฝึกอบรม วิทยากร ผู ้เข้ารับการฝึกอบรม อุปกรณ ์

การฝึกอบรมและการประเมินผล ส�าหรับระดับชั้นที่ 4  

เป็นปัจจัยแห่งความส�าเร็จ ซึ่งประกอบด้วย 12 ปัจจัย 

(F1-F12) ดังแสดงในภาพ 2
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ภาพ 2 ตัวแบบโครงสร้างล�าดับชั้นส�าหรับศึกษาล�าดับความส�าคัญของปัจจัยแห่งความส�าเร็จในการฝึกอบรมพนักงาน

ต้อนรับบนเครื่องบิน

F1   = หลักสูตรที่ออกแบบมีความสอดคล้องกับความต้องการของสายการบิน

F2   = เน้ือหาที่ออกแบบมีความเหมาะสมกับผู้เข้ารับการฝึกอบรม

F3   = หลักสูตรมีการปรับปรุงให้ทันสมัยและได้มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง

F4   = วิทยากรมีความรู้ความสามารถ

F5   = การคัดเลือกวิทยากร

F6   = การสร้างบรรยากาศที่ดีในการฝึกอบรม

F7   = การมุ่งเน้นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีส่วนร่วมในการเรียนรู้

F8   = ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจวัตถุประสงค์และมีทัศนคติที่ดีต่อการฝึกอบรม

F9   = คุณลักษณะของผู้เข้ารับการฝึกอบรม

F10 = อุปกรณ์การฝึกอบรมที่ครบถ้วนและเพียงพอ

F11 = อุปกรณ์การฝึกอบรมที่ทันสมัยและพร้อมใช้งาน

F12 = การติดตามผลการประเมินและน�าผลการประเมินมาพัฒนาให้ดีขึ้น

ดังนั้นปัญหาที่ซับซ้อนสามารถเปลี่ยนเป็นระบบ

เชิงล�าดับชั้นได้อย่างมีเหตุผลจากนั้นสร้างแบบสอบถาม

เพื่อเก็บข้อมูลจากการเปรียบเทียบเชิงคู ่ โดยได้ขอให้ 

ผู ้เชี่ยวชาญประเมินเปรียบเทียบปัจจัยทีละคู ่  และใช้

แบบสอบถามเพื่อตัดสินใจว่าปัจจัยใดมีความส�าคัญ 

มากกว่ากัน พร้อมทั้งให้คะแนนความส�าคัญของปัจจัย 

เพื่อให้ได้เมตริกซ์การเปรียบเทียบความส�าคัญแบบเป็นคู่ 

ก�าหนดเมตริกซ์การเปรียบเทียบความส�าคัญแบบเป็นคู่  

หลังจากนั้นรวมความคิดเห็นจากผู ้ เชี่ยวชาญทุกคน 

โดยใช้ค่าเฉลีย่เรขาคณติ และค�านวณหาค่าน�า้หนกัในแต่ละ

ล�าดบัชัน้โดยใช้วธิ ีAHP รวมทัง้ได้ค�านวณ (ซ�า้) ค่าน�า้หนกั

ในแต่ละล�าดับชั้นในทุกระดับของโครงสร้างของ AHP  

และค�านวณหาค่าน�้าหนักความส�าคัญในทุกระดับชั้นของ

แต่ละปัจจัย ทั้งนี้ค่าน�้าหนักความส�าคัญในทุกระดับของ

แต่ละปัจจัย ซึ่งค�านวณโดยการคูณกันระหว่างค่าน�้าหนัก

ในแต่ละระดบัชัน้ทีม่นี�า้หนกัทีส่อดคล้องกนัตามล�าดบัชัน้ 
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หลงัจากนัน้จดัล�าดบัความส�าคญัของปัจจยัแห่งความส�าเรจ็ 

โดยพิจารณาจากค่าน�้าหนักความส�าคัญในทุกระดับชั้น

- สร้างแบบสอบถามเพ่ือเก็บข้อมูลจากการ 

เปรียบเทียบเชิงคู่ 

แบบสอบถามจะแยกเป็น 3 ประเด็น ดังนี้ 

ประเดน็ที ่1 เปรียบเทยีบความส�าคญัของดชันชีีว้ดั 

ความส�าเร็จ 

ประเด็นที่ 2 เปรียบเทียบความส�าคัญของกลุ่ม

ปัจจัยแห่งความส�าเร็จซึ่งประกอบด้วย

1. แบบสอบถามเพ่ือเปรียบเทียบกลุ ่มปัจจัย

แห่งความส�าเร็จ เมื่อพิจารณาในมุมมองของดัชนีชี้วัด 

ความส�าเร็จด ้าน “ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน”  

โดยท�าการเปรียบเทียบทีละคู่

2. แบบสอบถามเพ่ือเปรียบเทียบกลุ ่มปัจจัย 

แห่งความส�าเร็จ เมื่อพิจารณาในมุมมองของดัชนีชี้วัด

ความส�าเรจ็ด้าน “ความพึงพอใจของผูโ้ดยสาร” โดยท�าการ 

เปรียบเทียบทีละคู่

3. แบบสอบถามเพ่ือเปรียบเทียบกลุ ่มปัจจัย

แห่งความส�าเร็จ เมื่อพิจารณาในมุมมองของดัชนีชี้วัด 

ความส�าเร็จด้าน “การเรียนรู้และการพัฒนา” โดยท�าการ

เปรียบเทียบทีละคู่

4. แบบสอบถามเพ่ือเปรียบเทียบกลุ ่มปัจจัย

แห่งความส�าเร็จ เมื่อพิจารณาในมุมมองของดัชนีชี้วัด 

ความส�าเร็จด้าน “การสอบผ่านเกณฑ์” โดยท�าการ 

เปรียบเทียบทีละคู่

ประเด็นที่ 3 เปรียบเทียบความส�าคัญของปัจจัย

แห่งความส�าเร็จ ซึ่งประกอบด้วย

1. แบบสอบถามเพื่อเปรียบเทียบปัจจัยแห่งความ

ส�าเรจ็ในกลุม่หลักสูตรการฝึกอบรมโดยท�าการเปรยีบเทยีบ 

ทีละคู่

2. แบบสอบถามเพื่อเปรียบเทียบปัจจัยแห่งความ

ส�าเร็จในกลุ่มวิทยากรโดยท�าการเปรียบเทียบทีละคู่

3. แบบสอบถามเพื่อเปรียบเทียบปัจจัยแห่งความ

ส�าเร็จในกลุ่มผู้เข้ารับการฝึกอบรมโดยท�าการเปรียบเทียบ 

ทีละคู่

4. แบบสอบถามเพื่อเปรียบเทียบปัจจัยแห่งความ

ส�าเร็จในกลุ่มอุปกรณ์การฝึกอบรมรประเมินผล

โดยผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ประเมินเปรียบเทียบปัจจัย 

ทีละคู ่  โดยใช้แบบสอบถามเพื่อตัดสินใจว่าปัจจัยใด 

มีความส�าคัญมากกว่ากัน พร้อมท้ังให้คะแนนความส�าคัญ

ของปัจจัย เพื่อที่จะได้เมตริกซ์ความส�าคัญแบบเป็นคู ่  

โดยผูว้จัิยได้รบัแบบสอบถามตอบกลบัจากผูเ้ช่ียวชาญทีเ่ป็น

ผู้ประเมินทั้งสิ้นจ�านวน 30 ชุดโดยผู้เชี่ยวชาญที่ประเมิน 

มีคุณสมบัติดังตาราง 4

- ก�าหนดเมตริกซ์การเปรียบเทียบความส�าคัญ

แบบเป็นคู่

จากนัน้ได้ก�าหนดเมตรกิซ์เปรยีบเทยีบความส�าคญั 

แบบเป็นคู่ตามวิธีของ AHP โดยในระดับของดัชนีชี้วัด 

ความส�าเร็จ ก�าหนดตารางเมตริกซ์ได้ 1 ตาราง ระดับของ

กลุ่มปัจจัยแห่งความส�าเร็จ ก�าหนดตารางเมตริกซ์ได้ 4 

ตารางและในระดับของปัจจัยแห่งความส�าเร็จ ก�าหนด 

ตารางเมตริกซ์ได้ 12 ตาราง

- รวบรวมความคิดเห็นจากผู ้เช่ียวชาญทุกคน 

โดยใช้ค่าเฉลี่ยเรขาคณิต 

จากนั้นผู้วิจัยได้รวบรวมความคิดเห็นน�าผลการ

ประเมนิแบบสอบถาม AHP จากผูเ้ช่ียวชาญมาวเิคราะห์ผล

- ค�านวณค่าน�้าหนักในแต่ละล�าดับช้ันโดยใช้วิธี 

AHP

ผลการค�านวณค่าน�้าหนักในแต่ละล�าดับชั้น

โดยใช้วิธี AHP และค�านวณโดยใช้โปรแกรม Microsoft  

Excel พบว่า ตารางเมตรกิซ์ทกุตารางของผูป้ระเมนิทกุคน 

สามารถประเมินเปรียบเทียบความส�าคัญแบบเป็นคู  ่

ได้อย่างสอดคล้อง โดยค่าความสอดคล้องกันของเหตุผล 

(Consistency Ratio--CR) ที่ได้ มีค่าน้อยกว่า 0.1 

- ค�านวณค่าน�า้หนกัในแต่ละล�าดบัชัน้ ในทกุระดบั

ของโครงสร้างของ AHP

ผลการค�านวณ (ซ�้า) ค่าน�้าหนักในและล�าดับชั้น 

ในทุกระดับของโครงสร้าง AHP ให้ครบตามตัวแบบ

โครงสร้างล�าดบัชัน้ทีไ่ด้ออกแบบไว้ พบว่า ผูป้ระเมนิทกุคน 

สามารถประเมนิเปรยีบเทยีบความส�าคญัแบบเป็นคูไ่ด้อย่าง

สอดคล้อง โดยค่า CR ที่ได้ มีค่าน้อยกว่า 0.1 จึงสามารถ 
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น�าค่าน�้าหนักความส�าคัญไปใช้ในการจัดล�าดับปัจจัยได้ 

ซึ่งผลการจัดล�าดับความส�าคัญจะแยกตามมุมมองของ

กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ ดังนี้

ผลการจัดล�าดับความส�าคัญใน “มุมมองของ 

ผู้เชีย่วชาญทีเ่ป็นครูฝึกอบรม” โดยวธิ ีAHP ซ่ึงการจดัล�าดบั 

ความส�าคัญจะพิจารณาจากค่าน�้าหนักความส�าคัญในทุก

ระดับชั้น (global weight) เช่น ถ้าปัจจัยใดมีค่าน�้าหนัก

ความส�าคัญในทุกระดับชั้นสูงสุดจะจัดให้มีความส�าคัญ

เป็นล�าดบัทีห่นึง่ เป็นต้น ผลการวเิคราะห์ดงัแสดงในตาราง  

4 ซึ่งสามารถอธิบายผลการจัดล�าดับความส�าคัญ ได้ดังนี้

การจดัล�าดบัความส�าคญัของดชันชีีว้ดัความส�าเรจ็ 

ของการฝึกอบรม พบว่า กลุ่มครูฝึกอบรมให้ความส�าคัญ

กับดัชนีชี้วัดโดยเรียงความส�าคัญจากมากที่สุดไปหา

น้อยที่สุดดังนี้ความพึงพอใจของผู้โดยสารประสิทธิภาพ 

ในการปฏิบัติงานการเรียนรู้และการพัฒนาและการสอบ

ผ่านเกณฑ์ 

การจัดล�าดับความส�าคัญของกลุ่มปัจจัยแห่ง

ความส�าเร็จ พบว่า กลุ่มครูฝึกอบรมให้ความส�าคัญกับ

กลุ ่มปัจจัยแห่งความส�าเร็จ โดยเรียงความส�าคัญจาก 

มากที่สุดไปหาน้อยที่สุดดังนี้กลุ่มวิทยากรกลุ่มหลักสูตร

การฝึกอบรม กลุ่มผู้เข้ารับการฝึกอบรม และกลุ่มอุปกรณ์

การฝึกอบรมประเมินผล

การจัดล�าดับความส�าคัญของปัจจัยแห่งความ

ส�าเร็จ พบว่า กลุ่มครูฝึกอบรมให้ความส�าคัญกับปัจจัย 

ที่มีความส�าคัญสามล�าดับแรกคือ วิทยากรมีความรู ้ 

ความสามารถ การสร้างบรรยากาศที่ดีในการฝึกอบรม 

และการมุ่งเน้นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีส่วนร่วมในการ

เรียนรู้ ตามล�าดับ และปัจจัยที่ให้ความส�าคัญน้อยที่สุดคือ 

คุณลักษณะของผู้เข้ารับการฝึกอบรม

ผลการจัดล�าดับความส�าคัญใน “มุมมองของ 

ผู้เช่ียวชาญที่เป็นผู้ผ่านการฝึกอบรม” โดยวิธี AHP ซ่ึงการ

จัดล�าดบัความส�าคญัจะพจิารณาจากค่าน�า้หนกัความส�าคญั 

ในทุกระดับชั้นได้ผลการวิเคราะห์ดังแสดงในตาราง 5  

ซึ่งสามารถอธิบายผลการจัดล�าดับความส�าคัญได้ดังนี้

การจัดล�าดบัความส�าคญัของดชันช้ีีวดัความส�าเรจ็

การฝึกอบรม พบว่า กลุ่มผู ้ผ่านการฝึกอบรมให้ความ

ส�าคญักบัดชันชีีว้ดัโดยเรยีงความส�าคญัจากมากทีส่ดุไปหา 

น้อยที่สุดดังนี้ ความพึงพอใจของผู้โดยสารประสิทธิภาพ

ในการปฏิบัติงานการเรียนรู้และการพัฒนาและการสอบ

ผ่านเกณฑ์

การจัดล�าดับความส�าคัญของกลุ ่มปัจจัยแห่ง 

ความส�าเร็จ พบว่า กลุ่มผู้ผ่านการฝึกอบรมให้ความส�าคัญ

กับกลุ่มปัจจัยแห่งความส�าเร็จโดยเรียงความส�าคัญจาก 

มากที่สุดไปหาน้อยที่สุดดังนี้ กลุ่มวิทยากร กลุ่มหลักสูตร

การฝึกอบรม กลุ่มผู้เข้ารับการฝึกอบรม และกลุ่มอุปกรณ์

การฝึกอบรมประเมินผล

การจัดล�าดับความส�าคัญของปัจจัยแห่งความ

ส�าเร็จ พบว่า กลุ่มผู้ผ่านการฝึกอบรมได้ให้ความส�าคัญ 

กบัปัจจยัทีม่คีวามส�าคญัสามล�าดบัแรกคอื วทิยากรมคีวามรู ้

ความสามารถ การสร้างบรรยากาศทีด่ใีนการฝึกอบรม และ

การคดัเลอืกวทิยากร ตามล�าดบั และปัจจยัทีใ่ห้ความส�าคญั 

น้อยที่สุดคือคุณลักษณะของผู้เข้ารับการฝึกอบรม
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ตาราง 4

ล�ำดับควำมส�ำคัญของปัจจัยแห่งควำมส�ำเร็จในมุมมองของผู้เชี่ยวชำญ“กลุ่มครูฝึกอบรม”

กลุ่มปัจจัย

แห่งความ

ส�าเร็จ

ค่าน�้าหนัก (Local weight) ค่าน�้าหนัก

ความ

ส�าคัญใน

ทุกระดับ 

(Global 

weight)

ปัจจัย

แห่ง

ความ

ส�าเร็จ

ค่า

น�้าหนัก 

(Local 

weight)

ค่าน�้าหนัก

ความส�าคัญ

ในทุกระดับ 

(Global 

weight)

ล�าดับ

ความ

ส�าคัญ
ประสทิธภิาพ

ในการ

ปฏิบัติงาน

ความ

พึงพอใจ

ของผู้

โดยสาร

การ

เรียนรู้

และการ

พัฒนา

การ

สอบ

ผ่าน

เกณฑ์

0.249 0.522 0.159 0.071

หลักสูตร

การฝึกอบรม
0.152 0.169 0.326 0.287 0.196

F1 0.439 0.086 4

F2 0.419 0.082 5

F3 0.141 0.028 10

วิทยากร 0.537 0.522 0.456 0.544 0.518

F4 0.667 0.345 1

F5 0.146 0.075 6

F6 0.187 0.097 2

ผู้เข้ารับ

การฝึกอบรม
0.176 0.177 0.121 0.077 0.161

F7 0.585 0.094 3

F8 0.329 0.053 8

F9 0.086 0.014 12

อุปกรณ์การฝึก

อบรมและการ

ประเมินผล

0.136 0.132 0.096 0.092 0.125

F10 0.604 0.075 7

F11 0.235 0.029 9

F12 0.160 0.020 11
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ตาราง 5

ล�ำดับควำมส�ำคัญของปัจจัยแห่งควำมส�ำเร็จในมุมมองของผู้เชี่ยวชำญ“กลุ่มผู้ผ่ำนกำรฝึกอบรม”

กลุ่มปัจจัยแห่ง

ความส�าเร็จ

ค่าน�้าหนัก (Local weight) ค่าน�้าหนัก

ความ

ส�าคัญใน

ทุกระดับ 

(Global 

weight)

ปัจจัย

แห่ง

ความ

ส�าเร็จ

ค่า

น�้าหนัก 

(Local 

weight)

ค่าน�้าหนัก

ความส�าคัญ

ในทุกระดับ 

(Global 

weight)

ล�าดับ

ความ

ส�าคัญ
ประสทิธภิาพ

ในการ

ปฏิบัติงาน

ความ

พึงพอใจ

ของผู้

โดยสาร

การ

เรียนรู้

และการ

พัฒนา

การ

สอบ

ผ่าน

เกณฑ์

0.249 0.522 0.159 0.071

หลักสูตร

การฝึกอบรม
0.209 0.271 0.335 0.312 0.269

F1 0.492 0.132 2

F2 0.395 0.106 3

F3 0.113 0.030 9

วิทยากร 0.518 0.461 0.458 0.517 0.479

F4 0.634 0.304 1

F5 0.202 0.097 4

F6 0.164 0.078 6

ผู้เข้ารับ

การฝึกอบรม
0.176 0.161 0.111 0.083 0.151

F7 0.563 0.085 5

F8 0.343 0.052 8

F9 0.094 0.014 12

อุปกรณ์การ

ฝึกอบรมและ

การประเมินผล

0.096 0.108 0.095 0.088 0.101

F10 0.593 0.060 7

F11 0.264 0.027 10

F12 0.143 0.014 11

ผลการวิจัยส่วนที่ 4 เป็นการวิเคราะห์ล�าดับ 

ความส�าคัญของปัจจัย 

ส�าหรบัผลการทดสอบค่าสัมประสิทธิส์หสัมพนัธ์

แบบสเปียร์แมนของปัจจัยแห่งความส�าเร็จระหว่างล�าดับ

ที่จัดโดยผู้เชี่ยวชาญสองกลุ่ม ในการจัดล�าดับความส�าคัญ 

ของปัจจัยแห่งความส�าเร็จโดยตั้งสมมติฐาน

H
0
: ล�าดับที่จัดโดยผู้เช่ียวชาญสองกลุ่มไม่มีความ

สัมพันธ์กัน

H
1
: ล�าดับที่จัดโดยผู้เชี่ยวชาญสองกลุ่มมีความ

สัมพันธ์กัน

ผลการวเิคราะห์ได้ความแตกต่างของการจัดล�าดบั

ความส�าคัญของปัจจัยแห่งความส�าเร็จระหว่างผู้เชี่ยวชาญ 

ทั้งสองกลุ่ม ดังตาราง 6 
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ตาราง 6

ควำมแตกต่ำงของกำรจัดล�ำดับควำมส�ำคัญของปัจจัยแห่งควำมส�ำเร็จระหว่ำงผู้เชี่ยวชำญทั้งสองกลุ่ม

ปัจจัยแห่งความส�าเร็จ

ล�าดับความส�าคัญ

ที่จัดโดย
ความแตกต่าง

ของล�าดับ

ความส�าคัญ
กลุ่มครู

ฝึกอบรม

กลุ่มผู้ผ่าน

การฝึกอบรม

F1 หลักสูตรที่ออกแบบมีความสอดคล้องกับความต้องการของสายการบิน 4 2 2

F2 เนื้อหาที่ออกแบบมีความเหมาะสมกับผู้เข้ารับการฝึกอบรม 5 3 2

F3 หลักสูตรมีการปรับปรุงให้ทันสมัยและได้มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง 10 9 1

F4 วิทยากรมีความรู้ความสามารถ 1 1 0

F5 การคัดเลือกวิทยากร 6 4 2

F6 การสร้างบรรยากาศที่ดีในการฝึกอบรม 2 6 -4

F7 การมุ่งเน้นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ 3 5 -2

F8 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจวัตถุประสงค์และมีทัศนคติที่ดีต่อการฝึกอบรม 8 8 0

F9 คุณลักษณะของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 12 12 0

F10 อุปกรณ์การฝึกอบรมที่ครบถ้วนและเพียงพอ 7 7 0

F11 อุปกรณ์การฝึกอบรมที่ทันสมัยและพร้อมใช้งาน 9 10 -1

F12 การติดตามผลการประเมินและน�าผลการประเมินมาพัฒนาให้ดีขึ้น 11 11 0

ได้ผลการทดสอบ ค่า r
s
= 0.881 ปฏเิสธ H

0
 เนือ่งจาก

ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของสเปียร์แมน (r
s
) ที่ได้จาก

การค�านวณมีค่ามากกว่าค่าวิกฤตสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 

แบบสเปียร์แมน (0.881 > 0.591) ใช้การทดสอบแบบ 

สองทาง (two-tail) แสดงว่าล�าดับของปัจจัยแห่งความ

ส�าเร็จที่จัดโดยผู้เชี่ยวชาญสองกลุ่มมีความสัมพันธ์กัน

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับนัยส�าคัญ 0.05

อภิปรายผล

ในการจัดล�าดับความส�าคัญของปัจจัยแห่งความ

ส�าเร็จของการฝึกอบรมหลักสตูรขั้นพื้นฐานของพนกังาน

ต้อนรับบนเครื่องบินนี้ ได้ใช้ระเบียบวิธีของกระบวนการ

ล�าดบัชัน้เชงิวเิคราะห์ (AHP) ซ่ึงเป็นกระบวนการตดัสนิใจ 

แบบหลายหลักเกณฑ์โดยแบ่งองค์ประกอบของปัญหา 

ออกเป็นส่วน ๆ ในรูปของแผนภูมิตามล�าดับชั้น แล้ว

ก�าหนดค่าของการวินิจฉัยเปรียบเทียบปัจจัยต่าง ๆ จาก 

ผู้เชี่ยวชาญและน�าค่าเหล่านั้นมาค�านวณเพื่อดูว่าปัจจัยใด 

มีค่าล�าดับความส�าคัญมากที่สุด ซึ่งวิธีการด�าเนินการวิจัย

ในครัง้นี ้ได้เริม่จากการทดสอบสมมติฐานเพือ่สบืให้แน่ใจ

ว่าดัชนีชี้วัดความส�าเร็จเบื้องต้นหรือปัจจัยแห่งความ

ส�าเร็จเบื้องต้นที่รวบรวมได้จากการทบทวนวรรณกรรม

ที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศนั้น (ดังตาราง 1 และ 2)  

มีความเหมาะสมในการน�ามาใช้กับการฝึกอบรมพนักงาน

ต้อนรับบนเครื่องบินในประเทศไทยอย่างมีนัยส�าคัญ 

ทางสถติ ิโดยใช้แบบสอบถามชดุที ่1 และวเิคราะห์ด้วยสถติิ  

t-test จากจ�านวนผู ้ตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น 30 คน  

ซึง่ผลการทดสอบ (ดงัตาราง 3) สามารถสรปุได้ว่าดชันชีีว้ดั 

ความส�าเร็จและปัจจัยแห่งความส�าเร็จทั้ง 12 ปัจจัยนั้น 

มีความเหมาะสมที่จะน�ามาใช้กับการฝึกอบรมพนักงาน

ต้อนรับบนเครื่องบินในประเทศไทยอย่างมีนัยส�าคัญ 

ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%

จากนั้น น�าดัชนีช้ีวัดความส�าเร็จและปัจจัยแห่ง

ความส�าเร็จที่มีความเหมาะสมทั้ง 12 ปัจจัยมาสร้าง 

ตัวแบบจ�าลองการตัดสินใจด้วย AHP (ดังภาพ 2) และใช้ 
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แบบสอบถามชดุท่ี 2 ทีพั่ฒนาขึน้เพ่ือสอบถามความคดิเหน็ 

ด้านการล�าดับความส�าคัญของดัชนีชี้วัดและปัจจัยแห่ง

ความส�าเร็จ จากผู้เชี่ยวชาญสองกลุ่มคือ กลุ่มครูฝึกอบรม 

ทีมี่ประสบการณ์การฝึกอบรมไม่ต�า่กว่า 5 ปี จ�านวน 15 คน  

และกลุ่มผู้ผ่านการฝึกอบรมซึ่งมีผลการประเมินระดับ 

ดีมาก จ�านวน 15 คน

จากผลการล�าดับความส�าคัญของปัจจัยแห่ง 

ความส�าเร็จในมุมมองของผู้เชี่ยวชาญ “กลุ่มครูฝึกอบรม” 

(ดังตาราง 4) และในมุมมองของผู้เชี่ยวชาญ “กลุ่มผู้ผ่าน 

การฝึกอบรม” (ดังตาราง 5) ด้วยวธิ ีAHP สามารถสรุปได้ว่า  

ปัจจัยแห่งความส�าเร็จที่มีความส�าคัญสามล�าดับแรก 

ในมุมมองของกลุ ่มครูฝึกอบรมคือ วิทยากรมีความรู  ้

ความสามารถ การสร้างบรรยากาศที่ดีในการฝึกอบรม  

และการมุ่งเน้นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีส่วนร่วมในการ

เรยีนรู ้ตามล�าดบั ส่วนปัจจยัแห่งความส�าเร็จทีมี่ความส�าคญั 

สามล�าดับแรกในมุมมองของกลุ่มผู้ผ่านการฝึกอบรมคือ 

วิทยากรมีความรู้ความสามารถ การสร้างบรรยากาศที่ดี 

ในการฝึกอบรม และการคัดเลือกวิทยากร ตามล�าดับ

อย่างไรก็ตามผลของการทดสอบค่าสัมประสิทธิ์

สหสัมพันธ์ (ดังตาราง 6) สรุปได้ว่า ล�าดับความส�าคัญของ

ปัจจัยแห่งความส�าเร็จทั้ง 12 ปัจจัยที่จัดโดยผู้เชี่ยวชาญ 

สองกลุ่มมีความสัมพันธ์กันที่ระดับนัยส�าคัญ 0.05

ข้อเสนอแนะ

การที่ทางบริษัทสายการบินได้มีการจัดฝึกอบรม

พนักงานต้อนรบับนเครือ่งบนิ เป็นนโยบายหลกัของแต่ละ

สายการบินอยู่แล้วนั้นประกอบกับผลที่ได้จากงานวิจัย 

ทีว่่า ทัง้ในมมุมองของผูเ้ช่ียวชาญทีเ่ป็น “กลุม่ครฝึูกอบรม” 

และ “กลุ่มผู้ผ่านการฝึกอบรม” ต่างได้ให้ความส�าคัญกับ

ปัจจัย “วิทยากรมีความรู้ความสามารถ” มากที่สุด โดยจัด 

ล�าดบัความส�าคญัไว้เป็นล�าดบัที ่1 ดงันัน้ทางบรษิทัควรจะมี 

นโยบายทีจ่ะสร้างและพฒันาวทิยากรของแต่ละสายการบนิ

ข้ึนมาเอง เพื่อให้การฝึกอบรมสอดคล้องกับความต้องการ

ของแต่ละสายการบิน และสามารถเข้าถึงผู้เข้าฝึกอบรม 

ได้มากกว่าการใช้วทิยากรของสายการบนิอืน่ และควรเพิม่ 

ทกัษะการฝึกอบรมด้านอืน่ ๆ  ให้กบัวทิยากร เช่น การอบรม 

ภาวะความเป็นผูน้�า หลกัการพดูในทีชุ่มชน และวธีิการสอน 

ด้วยเทคนคิใหม่ รวมทัง้ให้ผูเ้ข้ารบัการฝึกอบรมมส่ีวนร่วม 

ในการฝึกอบรม เพือ่ให้การฝึกอบรมในแต่ละครัง้ได้ผลลพัธ์ 

ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลได้ดี และส่งผลให้ 

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้จากวิทยากรที่มีความรู้

ความสามารถที่ดี

นอกจากนี้  ในการส่งเสริมความส�าเร็จของ 

การฝึกอบรมนั้น ทีมผู้บริหารควรจะต้องทุ่มเททรัพยากร

และความพยายามที่จะตรวจ ติดตาม และบริหารจัดการ

ปัจจยัแห่งความส�าเรจ็บางปัจจยัทีม่คีวามส�าคญัล�าดบัต้น ๆ   

เช่น ปัจจัยที่มีความส�าคัญสูงสุดสามล�าดับแรก เป็นต้น 

ท้ายที่สุด ความรู้เกี่ยวกับล�าดับความส�าคัญของ

ปัจจัยแห่งความส�าเร็จนี้จะน�าไปสู่การจัดการเชิงกลยุทธ์

ที่ดี และยังช่วยให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติสามารถก�าหนด 

นโยบาย มุง่เน้นความพยายามในล�าดบัทีถ่กูต้อง ซึง่เป็นการ

ส่งเสริมความส�าเร็จของการฝึกอบรมอีกด้วย 
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การเปรียบเทียบอ�านาจการตรวจจับการลอกค�าตอบและอัตราความคลาดเคลื่อน

ประเภทที่ 1 ของดัชนี ω และ GBT ในการตรวจจับการลอกค�าตอบ

A Comparison of the Power and Type I Error Rates of the ω and 

GBT Indices in Detecting Answer Copying

อาภาพรรณ ประทุมไทย, ศิริชัย กาญจนวาสี, ชูศักดิ์ ขัมภลิขิต

บทคัดย่อ

การวิจัยคร้ังนี้ เป็นการวิจัยเชิงทดลอง มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์และเปรียบเทียบค่าอ�านาจการตรวจจับ 

การลอกค�าตอบและอัตราความคลาดเคล่ือนประเภทที ่1 ของดชัน ีω และ GBT ทีอ่ยูบ่นพืน้ฐานแนวคดิทฤษฎกีารตอบสนอง 

ข้อสอบ ท�าการศึกษาโดยใช้การจ�าลองสถานการณ์ภายใต้เง่ือนไขที่แตกต่างกันในด้านความยาวแบบสอบ จ�านวนผู้สอบ 

ร้อยละของจ�านวนข้อสอบทีถู่กลอก และประเภทโมเดลในการประมาณค่าความน่าจะเป็น ในการวเิคราะห์ข้อมลูใช้โปรแกม  

MULTILOG เพ่ือหาค่าพารามิเตอร์ข้อสอบและผู้สอบ และค�านวณค่าอ�านาจการตรวจจับการลอกค�าตอบและอัตรา

ความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 ด้วยโปรแกรม R ซ่ึงผู้วิจัยเป็นผู้เขียนค�าส่ังที่ใช้ในการประมวลผลส�าหรับทั้งสองดัชนี  

ผลการวิจัยพบว่า 1) ดัชนี ω และ GBT สามารถควบคุมอัตราความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับ

ได้ในทุกระดับนัยส�าคัญที่ก�าหนดและทุกสถานการณ์ที่ศึกษา โดยดัชนี GBT จะสามารถควบคุมอัตราความคลาดเคลื่อน

ประเภทที่ 1 ได้ดีกว่าในสถานการณ์ส่วนใหญ่ และ 2) ดัชนี ω และ GBT มีค่าอ�านาจการตรวจจับที่ดีในทุกสถานการณ์ที่ 

ระดบันยัส�าคญั .01 และ .05 โดยตวัแปรทีม่อีทิธพิลต่ออ�านาจการตรวจจบัการลอกของทัง้สองดชันคีอื ความยาวแบบสอบ 

และร้อยละของจ�านวนข้อสอบทีถ่กูลอก เมือ่แบบสอบมคีวามยาวเพิม่ขึน้ ทัง้ดชัน ีω และ GBT จะมค่ีาอ�านาจการตรวจจบั 

การลอกเพิ่มขึ้น และโดยส่วนใหญ่ดัชนี ω จะมีค่าอ�านาจการตรวจจับสูงกว่าดัชนี GBT ถ้ามีจ�านวนข้อสอบถูกลอก 

ในปริมาณน้อยและปานกลาง (ร้อยละ 10 และ 50) แต่ถ้ามีจ�านวนข้อสอบถูกลอกในปริมาณมาก (ร้อยละ 90) ทั้งสอง

ดัชนีจะสามารถตรวจจับการลอกค�าตอบได้ทั้งหมดในทุกสถานการณ์ที่ศึกษา

ค�าส�าคัญ: การลอกค�าตอบ, ทฤษฎีการตอบสนองข้อสอบ, โมเดลการตอบสนองข้อสอบแบบ Nominal, การทดสอบ 

    แบบทวนิามทัว่ไป, ดชันตีรวจจบัการลอกค�าตอบ

Abstract

This study aims to analyze and compare the power and Type I error rates of the IRT-based ω and GBT 

indices in the detection of answer copying. Experimental research was employed in simulation study which answer 

copying was carried out under different experimental conditions, with the variables being test length, sample size,  
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the percentage of items copied, and type of test model. The MULTILOG and R computer programs were employed 

in analysis processes. The programs in R which were written and developed by researcher were used to analyze 

the ω and GBT indices. The results indicated that the ω and GBT indices were able to maintain Type I error rates 

control at all the α levels and all conditions, with the GBT index being slightly conservative. In addition, the ω  

and GBT indices had satisfactory power in all conditions at the α levels .01 and .05. The power of both indices 

varied as a function of test length, the power of the ω and GBT indices increased when the test length was higher 

in most conditions. Furthermore, both indices showed significant power to detect each case of copying at a high 

percentage of items copied (90%), whereas the ω index fared better when the percentage of items copied was low  

(10%) and moderate (50%).

Keywords: answer copying, item response theory (IRT), nominal response model (NRM), generalized binomial  

       test (GBT), copying index

ความน�า

วิธีการทางสถิติในการตรวจจับการลอกค�าตอบ

ได้ถูกเสนอมาเป็นระยะเวลานาน มีการศึกษาและพัฒนา 

ขึ้นมาใหม่จนถึงปัจจุบันมากมาย (Angoff, 1974; Bellezza 

& Bellezza, 1989; Belov, 2011; Frary, Tideman, & Watts, 

1977; Hanson, Harris, & Brennan, 1987; Holland, 1996; 

Sotaridona & Meijer, 2002, 2003; Sotaridona, van der 

Linden, & Meijer, 2006; van der Linden & Sotaridona,  

2006; Wollack, 1997) ซ่ึงวธิกีารทางสถติทิีถ่กูพัฒนาขึน้มา

มากมายน้ี ล้วนมีคุณสมบัติที่เป็นจุดเด่นและข้อบกพร่อง 

ที่แตกต่างกัน ภายใต้สถานการณ์เง่ือนไขที่หลากหลาย  

เมือ่พจิารณาแนวคดิและทฤษฎีพ้ืนฐานพบว่า ดชันตีรวจจบั

การลอกค�าตอบทีมี่การด�าเนนิการอยู่บนพ้ืนฐานของทฤษฎี

การตอบสนองข้อสอบ (Item Response Theory--IRT) 

ซึ่งเป็นทฤษฎีการทดสอบแนวใหม่อันเป็นที่ยอมรับของ 

นักวิชาการอย่างกว้างขวางในปัจจุบันมี 2 ดัชนี คือ ดัชนี 

ω (Omega Index; Wollack, 1997) และดัชนี GBT 

(Generalized binomial test; van der Linden & Sotaridona,  

2006) โดยทั้งดัชนี ω และดัชนี GBT จะใช้โมเดลทาง

คณิตศาสตร์ Nominal Response Model (NRM) (Bock, 

1972) เพือ่ค�านวณหาค่าความน่าจะเป็นในการจบัคูร่ะหว่าง

เวกเตอร์ค�าตอบ 2 เวกเตอร์ของผู้สอบ 2 คน ที่สงสัย

ว่าจะท�าการลอกค�าตอบในการทดสอบด้วยแบบสอบ 

หลายตัวเลือก 

การศกึษาคณุภาพในการตรวจจบัการลอกค�าตอบ 

ของแต่ละดัชนี จะพิจารณาจากคุณสมบัติทางสถิติ 2 

ประการ ได้แก่ (1) อ�านาจการตรวจจับการลอกค�าตอบ 

(power) หรือความถูกต้องในการตรวจจับคู ่ผู ้สอบที่มี 

การลอกอย่างแท้จริง และ (2) อัตราความคลาดเคลื่อน

ประเภทที่ 1 (Type I error rate) หรือความผิดพลาดในการ 

ตรวจจับคู ่ผู ้สอบที่มีความซ่ือสัตย์ว่าเป็นผู ้ลอก (Bay, 

1995; Belov, 2011; Frary, Tideman, & Watts, 1977; 

Hanson, Harris, & Brennan, 1987; Sotaridona & Meijer, 

2002, 2003; Sotaridona, van der Linden, & Meijer, 

2006; Wollack, 1997, 2003; Wollack & Cohen, 1998;  

Zopluoglu & Davenport, Jr., 2012) โดยดัชนีที่ให้อ�านาจ

การตรวจจับสูงที่สุดและสามารถควบคุมอัตราความ 

คลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 ให้อยู่ในระดับปกติ (nominal 

level) ได้ด้วย ถือเป็นดัชนีที่ดีที่สุดในการน�าไปใช้ในทาง

ปฏบิติั (Zopluoglu & Davenport, Jr., 2012) และในปัจจบุนั 

แนวทางในการศึกษาคุณภาพของดัชนีตรวจจับการลอก 

ค�าตอบทีน่กัวจัิยส่วนใหญ่นยิมใช้คอื การจ�าลองสถานการณ์  

เพราะถอืเป็นวธิกีารทีใ่ช้ส�าหรบัศกึษาค่าอ�านาจการตรวจจับ 

ได้อย่างมปีระสทิธิภาพ (Zopluoglu & Davenport, Jr., 2012)  

เนื่องจากในสถานการณ์จริงผู้ลอกที่แท้จริงส่วนใหญ่นั้น

ไม่มีใครทราบมาก่อน จึงไม่สามารถใช้ข้อมูลจริงที่เชื่อว่า 

มีการลอกค�าตอบปนอยู่มาค�านวณค่าดัชนี โดยระบุผู้ลอก

กับผู้ให้ลอกที่ชัดเจนได้ ดังนั้น การศึกษาโดยใช้การจ�าลอง

ข้อมูลจึงให้สถานการณ์ที่มีความยืดหยุ่นมากขึ้นในการ 
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จัดการกับตัวแปรต่าง ๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่ออ�านาจ 

การตรวจจับและอัตราความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 ของ

ดัชนี ซึ่งนักวิจัยสามารถควบคุมเง่ือนไขต่าง ๆ ที่สนใจ

ศึกษาได้อย่างครอบคลุม

ส�าหรับดัชนี ω มีงานวิจัยจ�านวนมากที่ได้ศึกษา

คุณภาพในการตรวจจับการลอกค�าตอบของดัชนีภายใต ้

สถานการณ์เงื่อนไขที่หลากหลายแตกต่างกัน (Sotaridona 

& Meijer, 2002, 2003; Wollack, 1997, 2003; Wollack 

& Cohen, 1998; Zopluoglu & Davenport, Jr., 2012) แต่

เป็นการศึกษาที่การค�านวณหาค่าความน่าจะเป็นของดัชนี

อยู่ภายใต้โมเดล NRM เท่านั้น นอกจากนี้ ส�าหรับดัชนี  

GBT มีงานวิจัยที่ท�าการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องนี้อยู่น้อย และ

ท�าการศึกษาโดยใช้การจ�าลองสถานการณ์ภายใต้ตัวแปรท่ี

สนใจศกึษาบางตวัแปร (Zopluoglu & Davenport, Jr., 2012) 

แต่ยงัไม่มงีานวจัิยใดทีท่�าการศึกษาดชัน ีGBT ภายใต้เงือ่นไข

ท่ีแตกต่างกันในด้านความยาวแบบสอบ จ�านวนผู้สอบ  

และประเภทโมเดลในการประมาณค่าความน่าจะเป็น

ดังน้ัน ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาอ�านาจการตรวจ

จับการลอกค�าตอบและอัตราความคลาดเคล่ือนประเภท

ที่ 1 ของดัชนี ω และ GBT ซึ่งเป็นดัชนีตรวจจับการลอก 

ค�าตอบที่อยู ่บนพ้ืนฐานแนวคิดทฤษฎีการตอบสนอง

ข้อสอบ โดยใช้การจ�าลองสถานการณ์ ภายใต้เง่ือนไข

ที่แตกต่างกันในด้านความยาวแบบสอบ จ�านวนผู้สอบ  

ร้อยละของจ�านวนข้อสอบที่ถูกลอก และประเภทโมเดล 

ในการประมาณค่าความน่าจะเป็น อนัจะน�ามาซึง่สารสนเทศ 

เกี่ยวกับคุณสมบัติของแต่ละดัชนีในการตรวจจับการลอก 

ค�าตอบภายใต้สถานการณ์เง่ือนไขทีห่ลากหลายแตกต่างกนั  

ซึ่งบุคคลหรือหน่วยงานที่ต้องการตรวจสอบการลอก

ค�าตอบ สามารถใช้เป็นแนวทางในการตัดสินใจเลือกใช้

ดัชนีตรวจจับการลอกค�าตอบที่มีประสิทธิภาพเหมาะสม

กับสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในการสอบ ท�าให้ได้ผล

การตรวจสอบที่มีความถูกต้อง น่าเชื่อถือ และน�าไปใช้

เป็นหลักฐานทางสถิติเพ่ิมเติมร่วมกับหลักฐานจากการ

สังเกตของผู้คุมสอบและพยานหลักฐานแวดล้อมอื่น ๆ  

เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและบริสุทธิ์ยุติธรรมแก่ผู้สอบ 

ที่ถูกตรวจสอบมากที่สุด 

วัตถุประสงค์การวิจัย

เพื่อวิเคราะห์และเปรียบเทียบค่าอ�านาจการ 

ตรวจจับการลอกค�าตอบ และอัตราความคลาดเคลื่อน

ประเภทที่ 1 ของดัชนี ω และ GBT ที่อยู ่บนพื้นฐาน

แนวคิดทฤษฎีการตอบสนองข้อสอบ ซ่ึงท�าการศึกษา

โดยใช้การจ�าลองสถานการณ์ ภายใต้เงื่อนไขตัวแปรต้นที่ 

แตกต่างกันในด้านความยาวของแบบสอบ จ�านวนผู้สอบ 

ร้อยละของจ�านวนข้อสอบที่ถูกลอก และประเภทโมเดล 

ในการประมาณค่าความน่าจะเป็น

แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

การค�านวณหาดัชนี ω

เมื่อทั้งดัชนี ω และ GBT ใช้โมเดล NRM ในการ 

ค�านวณค่าความน่าจะเป็น ดังนั้น ความน่าจะเป็นของ 

ผู้สอบ j ที่มีระดับความสามารถ θ
j
 จะเลือกตอบตัวเลือก 

k ของข้อสอบข้อที่ i สามารถค�านวณได้ดังสมการ

เมือ่ i คอื จ�านวนข้อสอบ (i = 1, …, n), j คอื จ�านวน

ผู้สอบ (j = 1, …, N), k คือ จ�านวนตัวเลือกหรือรายการ 

ค�าตอบ (k = 1, …, m), คือ P
jik

 ความน่าจะเป็นของผู้สอบ 

j ที่มีระดับความสามารถ θ
j
 จะเลือกตอบตัวเลือก k ของ

ข้อสอบข้อที ่i, ζ
ik
 คอื ค่าพารามเิตอร์จดุตัด (intercept) ของ

ตัวเลือก k ในข้อสอบข้อที่ i และ λ
ik
 คือ ค่าพารามิเตอร์ 

ความชัน (slope) ของตัวเลือก k ในข้อสอบข้อที่ i

เมือ่ทัง้ดชัน ีω และ GBT ใช้โมเดล MCM (Thissen 

& Steinberg, 1984) ในการค�านวณค่าความน่าจะเป็น ดงัน้ัน  

ความน่าจะเป็นของผู้สอบ j ที่มีระดับความสามารถ θ
j
  

จะเลอืกตอบตัวเลอืก k ของข้อสอบข้อที ่i สามารถค�านวณ

ได้ดังสมการ

โดย d
k
 คอื สดัส่วนของผูส้อบซึง่ไม่รู ้(don’t know)  

ที่เลือกในแต่ละรายการค�าตอบ 



226 Vol. 10 No. 1 January-April 2016
EAU HEritAgE JoUrnAl
Science and technology

ส�าหรับการค�านวณดัชนี ω มีขั้นตอนดังนี้

ข้ันที่ 1 ค�านวณค่า E
cs

 จากสมการ

เมื่อ E
cs

 คือ จ�านวนของค�าตอบที่เหมือนกันที ่

คาดหวังไว้ระหว่างผู้ลอกและผู้ให้ลอก, k คือ ตัวเลือกที ่

ถูกเลือกโดยผู้ให้ลอกในข้อสอบข้อที่ i, c คือ ผู ้ลอกที่

มีระดับความสามารถ θ
c
, P

cik
 คือ ความน่าจะเป็นของ 

ผู้ลอก c ที่มีระดับความสามารถ θ
c
 จะเลือกตอบตัวเลือก 

k เหมือนกับผู้ให้ลอก ในข้อสอบข้อที่ i

ขั้นที่ 2 ค�านวณค่าความคลาดเคล่ือนมาตรฐาน

ของค่าที่คาดหวัง (S)

ข้ันที่ 3 ค�านวณดัชนี ω จากสมการ

เม่ือ O
cs

 คือ จ�านวนของค�าตอบที่เหมือนกันที ่

สังเกตได้ระหว่างผู้ลอกและผู้ให้ลอก

การค�านวณหาดัชนี GBT

ส�าหรบัการค�านวณดชัน ีGBT มีขัน้ตอนทีซั่บซ้อน 

มากข้ึน (Zopluoglu & Davenport, Jr., 2012) ดังนี้

ขัน้ที ่1 ค�านวณค่าความน่าจะเป็นในการเลอืกตอบ 

ตัวเลือกที่เหมือนกันในข้อสอบข้อเดียวกัน (item i) ของ

ทั้งผู้ให้ลอกและผู้ลอก จากสมการ

เม่ือ คือ ความน่าจะเป็นในการเลอืกตอบตวัเลอืก k 

ในข้อสอบข้อที่ i ส�าหรับผู้ลอก c ที่มีระดับความสามารถ  

θ
c
 และ P

cik
 คือ ความน่าจะเป็นในการเลือกตอบตัวเลือก k 

ในข้อสอบข้อที ่i ส�าหรับผู้ลอก s ทีมี่ระดบัความสามารถ θ
s

ขั้นที่ 2 ค�านวณค่าความน่าจะเป็นของคู่ค�าตอบ

ที่เหมือนกันที่สังเกตได้ (M คู่) ในข้อสอบจ�านวน n ข้อ  

ได้จากสมการ (7)

เมื่อ U
i
 มีค่าเท่ากับ 1 ถ้าผู้สอบทั้งสองคนเลือก 

ค�าตอบเหมือนกันในข้อสอบข้อที่ i และจะมีค่าเท่ากับ 0 

ถ้าผู้สอบทั้งสองคนเลือกค�าตอบไม่เหมือนกันในข้อสอบ 

ข้อที่ i และ  มีค่าเท่ากับ 1-P
i

ดงันัน้ ผลบวกทีไ่ด้กค็อื การรวมคูค่�าตอบทีเ่หมอืน

กันที่เป็นไปได้ทั้งหมด M คู่ ในจ�านวนข้อสอบ n ข้อ

ตัวอย่างเช่น ค่าความน่าจะเป็นของคู ่ค�าตอบ

ที่เหมือนกัน 2 คู่ ที่สังเกตได้ ในข้อสอบจ�านวน 3 ข้อ  

(ผู้สอบสองอาจจะคนตอบข้อ 1 และข้อ 2 เหมือนกัน,  

อาจจะตอบข้อ 1 และข้อ 3 เหมือนกัน หรืออาจจะตอบ 

ข้อ 2 และข้อ 3 เหมือนกัน) มีค่าเท่ากับ 

ขัน้ที ่3 ค�านวณหาค่าดชัน ีGBT ตามความน่าจะเป็น 

ของคู่ค�าตอบที่เหมือนกันที่สังเกตได้ จ�านวนตั้งแต่ M คู่

หรือมากกว่า ในข้อสอบจ�านวน n ข้อ ได้จากสมการ

 

กรอบแนวคิดการวิจัย 

ภาพ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย
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สมมติฐานการวิจัย

จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  

ท�าให้ผู้วิจัยตั้งสมมติฐานของการวิจัยครั้งนี้ได้ ดังนี้

1. ดัชนี ω และ GBT จะสามารถควบคุมอัตรา

ความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้  

และจะมีค่าอ�านาจการตรวจจับการลอกค�าตอบที่ดีภายใต้

แต่ละเงื่อนไขของตัวแปรต้นที่ศึกษา 

2. ค่าอ�านาจการตรวจจับการลอกค�าตอบของ 

ดัชนี ω และ GBT จะเพ่ิมขึ้น เมื่อร้อยละของจ�านวน

ข้อสอบที่ถูกลอกมีค่าเพิ่มขึ้น 

4. ดัชนี GBT จะสามารถควบคุมอัตราความ 

คลาดเคล่ือนประเภทที่ 1 ได้ดีกว่าดัชนี ω ภายใต้แต่ละ

เงื่อนไขของตัวแปรต้นที่ศึกษา 

วิธีด�าเนินการวิจัย 

ข้อมูลท่ีใช้ในการวิจัย 

ข้อมูลที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นข้อมูลจ�าลอง  

โดยผู้วิจัยท�าการจ�าลองข้อมูลการตอบข้อสอบขึ้นตาม

โมเดลการทดสอบ NRM (Nominal Response Model) 

ด้วยโปรแกรม WinGen3 (Han, 2007) ส�าหรับแบบสอบ 

แบบ 5 ตัวเลือก ความยาว 25 ข้อ และ 75 ข้อ จ�านวนผู้สอบ 

500, 1,000 และ 2,000 คน และในผู้สอบแต่ละระดับจะมี

ชุดข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์ซ�้าจ�านวน 20, 10 และ 5 ครั้ง 

ตามล�าดับ โดยค่าพารามิเตอร์ข้อสอบและค่าพารามิเตอร์ 

ความสามารถ (θ) ของผู้สอบที่ได้จ�าลองขึ้นถูกสมมติว่า

มีการแจกแจงแบบปกติ (0, 1)

ตัวแปรท่ีศึกษา

1. ตัวแปรต้นมี 4 ตัว คือ

1.1 ความยาวของแบบสอบ มี 2 ระดับ ได้แก่ 

แบบสอบสั้น (25 ข้อ) และแบบสอบยาว (75 ข้อ)

1.2 จ�านวนผู้สอบ มี 3 ระดับ ได้แก่ 500, 1,000 

และ 2,000 คน ซึ่งถือเป็นตัวแทนของกลุ่มตัวอย่างขนาด 

เล็ก กลาง และใหญ่ ตามล�าดับ

1.3 ร้อยละของจ�านวนข้อสอบที่ถูกลอก มี 3 

ระดับ ได้แก่ ร้อยละ 10, 50 และ 90 ของจ�านวนข้อสอบ 

ทั้งหมด ซึ่งถือเป็นตัวแทนของจ�านวนข้อสอบที่ถูกลอก

ในระดับน้อย ปานกลาง และมาก ตามล�าดับ

1.4 ประเภทโมเดลในการประมาณค่าความน่า

จะเป็น มี 2 ระดับ ได้แก่ โมเดล NRM (Nominal Response  

Model) และโมเดล MCM (Multiple-Choice Model)

2. ตัวแปรตามมี 2 ตัว คือ อ�านาจการตรวจจับ 

การลอกค�าตอบ และอัตราความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 

ขั้นตอนการจัดกระท�าข้อมูล

1. ท�าการจ�าลองข้อมูลการตอบข้อสอบขึ้นตาม

โมเดลการทดสอบ NRM ด้วยโปรแกรม WinGen3 (Han,  

2007) ซึ่งชุดข้อมูลจ�าลองถูกสร้างขึ้นส�าหรับแบบสอบ 5 

ตัวเลือก ความยาว 25 ข้อ และ 75 ข้อ ส�าหรับกลุ่มตัวอย่าง

จ�านวน 500, 1,000 และ 2,000 คน ที่มีจ�านวนการท�าซ�้า 20,  

10 และ 5 ครั้ง ตามล�าดับ 

2. ท�าการแบ่งผู้สอบในแต่ละชุดข้อมูลออกเป็น  

2 กลุม่ แล้วเรยีงล�าดบัผูส้อบในแต่ละกลุม่ตามค่า พารามเิตอร์ 

ความสามารถจากมากไปน้อย และแบ่งค่าพารามิเตอร ์

ออกเป็น 3 ระดับ คือ สูง (-3 ≤ θ ≤ -1) ปานกลาง (-1 

< θ < +1) และต�่า (+1 ≤ θ ≤ +3) จากนั้นท�าการจับคู่

ผู้สอบจากกลุ่มที่ 1 เข้ากับกลุ่มที่ 2 โดยการสุ่มผู้สอบที่

มีค่าพารามิเตอร์ความสามารถสูงจากกลุ่มหนึ่ง จับคู่กับ

ผู้สอบที่มีค่าพารามิเตอร์ความสามารถปานกลางและต�่า 

จากอีกกลุ่มหนึ่งเข้าด้วยกันด้วยวิธีการสุ่มอย่างง่าย เพื่อ

ก�าหนดให้ผู้สอบที่มีค่าพารามิเตอร์ความสามารถสูงกว่า

เป็นผู้ให้ลอก และผู้สอบที่มีค่าพารามิเตอร์ความสามารถ 

ต�่ากว่าเป็นผู้ลอก 

3. ในแต่ละชุดข้อมูล ท�าการวิเคราะห์หาค่า

พารามิเตอร์ข้อสอบตามโมเดล NRM ซึ่งได้แก่ ค่าพารา- 

มิเตอร์ความชัน และค่าพารามิเตอร์จุดตัด และท�าการ

วิเคราะห์หาค่าพารามิเตอร์ข้อสอบตามโมเดล MCM  

ซึง่ได้แก่ ค่าพารามเิตอร์ความชนั ค่าพารามเิตอร์จดุตดั และ

ค่าพารามเิตอร์สดัส่วนการเดา ด้วยโปรแกรม MULTILOG 

เพื่อน�าไปใช้ในการประมาณค่าความน่าจะเป็นในการตอบ 

แต่ละรายการค�าตอบต่อไป

4. จัดกระท�าข้อมูลตามเงื่อนไขของตัวแปรต้น

แต่ละตัวแปร คือ ความยาวแบบสอบ (2 ระดับย่อย), 

จ�านวนผู้สอบ (3 ระดับย่อย), ร้อยละของจ�านวนข้อสอบ 
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ที่ถูกลอก (3 ระดับย่อย) และประเภทโมเดล (2 ระดับย่อย)  

ท�าให้ได้จ�านวนสถานการณ์ที่ต้องจัดกระท�าข้อมูลรวม 

ทั้งสิ้น 36 สถานการณ์ (2 x 3 x 3 x 2) 

4.1 น�าแต่ละชุดข้อมูลมาท�าการสุ่มผู ้ลอก 

ตามจ�านวนเงื่อนไขที่ก�าหนด ด้วยวิธีการสุ ่มอย่างง่าย  

ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้  ท�าการศึกษาจ�านวนผู้ลอกเพียง 

ระดับเดียว คือ ร้อยละ 10 ของจ�านวนผู้สอบทั้งหมด เช่น 

ถ้าชุดข้อมูลมีจ�านวนผู้สอบ 500 คน (คู่ผู้สอบ 250 คู่)  

กท็�าการสุม่คูผู่ส้อบมาจ�านวน 50 คู ่แล้วก�าหนดให้ผูส้อบที่

มีระดับความสามารถต�่ากว่าคือ ผู้ลอก จะได้ผู้ลอกจ�านวน 

50 คน จากคูผู่ส้อบจ�านวน 50 คู ่ทีถ่กูก�าหนดให้เป็นคูผู่ส้อบ 

ที่น่าสงสัยว่าจะท�าการลอกค�าตอบ

4.2 ในแต่ละชุดข้อมูล คู่ผู้สอบที่น่าสงสัยใด ๆ   

จะถูกน�ามาท�าการจ�าลองสถานการณ์การลอกค�าตอบ  

โดยก�าหนดให้ผูล้อกแต่ละคนจากข้อ 4.1 ท�าการลอกค�าตอบ 

ในจ�านวนแตกต่างกันตามเงื่อนไขด้านร้อยละของข้อสอบ

ทีถู่กลอก ด้วยรปูแบบของการลอกแบบสุ่ม ทีใ่ช้วธิกีารสุม่ 

อย่างง่ายในการสุ่มข้อสอบที่ถูกลอก

5.  ผู ้ วิ จั ยจัดกระท� าข ้อมูลด ้วยการจ� าลอง

สถานการณ์การลอก โดยการเปลี่ยนค�าตอบของผู้ลอก 

ให้ตรงกับค�าตอบของผู้ให้ลอกตามเง่ือนไขของตัวแปร

ที่ศึกษา 

6. ในข้อมูลแต่ละชุด หลังจากที่ได้มีการจ�าลอง

สถานการณ์การลอกค�าตอบแล้ว ให้ท�าการประมาณค่า

พารามิเตอร์ความสามารถของผู ้สอบทั้งผู ้ให้ลอกและ 

ผู้ลอกใหม่อีกครั้ง ตามโมเดล NRM และโมเดล MCM  

ด้วยโปรแกรม MULTILOG (Thissen, 2003) 

7. น�าค่าที่ได้จากการประมาณค่าพารามิเตอร์ 

ในข้อ 3. และข้อ 6. ไปท�าการค�านวณหาค่าดัชนี ω และ

ดัชนี GBT ตามแต่ละสถานการณ์เงื่อนไขที่ศึกษา โดยการ

วิเคราะห์ด้วยโปรแกรม R

8. น�าค่าดัชนี ω และ GBT ที่ค�านวณได้ของ

แต่ละคู่ผู้สอบไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์ในการตัดสินของ

แต่ละดัชนี เพื่อระบุผลในการตรวจจับการลอกค�าตอบ 

ของแต่ละคู่ผูส้อบว่าดชันสีามารถตรวจจบัการลอกค�าตอบ 

ได้ถูกต้องหรือไม่ ณ ระดับนัยส�าคัญที่ก�าหนด จากนั้น 

จงึท�าการค�านวณหาค่าอตัราความคลาดเคลือ่นประเภทที ่1  

และค่าอ�านาจการตรวจจับการลอกค�าตอบของแต่ละดัชนี

9. ท�าการวิเคราะห์ข้อมูลซ�้าตามจ�านวนการ

วิเคราะห์ซ�้าที่ก�าหนด เพื่อเป็นการตรวจสอบความเที่ยง 

และความถูกต้องของผลการวิเคราะห์ โดยในแต่ละชุด

ข้อมูลที่ท�าการวิเคราะห์ซ�้า จะก�าหนดให้มีผู ้ลอกและ

ข้อสอบที่ถูกลอกแตกต่างกันไป

การวิเคราะห์ข้อมูล

การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ ใช้โปรแกรม

คอมพิวเตอร์ดังนี้

1. โปรแกรม MULTILOG (Thissen, 2003) ถูกน�า 

มาใช้ในการวิเคราะห์หาค่าพารามิเตอร์ผู้สอบ และ ยังใช้ 

ในการวิเคราะห์หาค่าพารามิเตอร์ความชัน และค่า

พารามิเตอร์จุดตัดของแต่ละรายการค�าตอบ ตามโมเดล 

NRM รวมถึงค่าพารามิเตอร์สัดส่วนการเดา ตามโมเดล 

MCM เพื่อน�าค่าพารามิเตอร์ที่ได้ไปใช้ในการค�านวณ 

หาค่าดัชนี ω และ GBT ต่อไป

2. โปรแกรม R (R Development Core Team, 

2013) ถูกน�ามาใช้ในขั้นตอนการจัดกระท�าข้อมูลด้วยการ

จ�าลองสถานการณ์การลอกค�าตอบ และการวเิคราะห์หาค่า 

ดัชนี ω และ GBT จากนั้นจึงน�าค่าดัชนีตรวจจับการ 

ลอกค�าตอบที่ได้ไปใช้ในการวิเคราะห์หาค่าอัตราความ 

คลาดเคลือ่นประเภทที ่1 และค่าอ�านาจการตรวจจับการลอก 

ค�าตอบ ที่ระดับนัยส�าคัญที่ผู้วิจัยก�าหนดเป็นเกณฑ์เพื่อ

ระบุการลอก โดยในการวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม R นั้น  

ผูว้จิยัเป็นผูเ้ขยีนค�าสัง่ทีใ่ช้ในการวเิคราะห์และประมวลผล 

ส�าหรับทั้งดัชนี ω และ GBT

โดยมีรายละเอียดในขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูล

ดังนี้

1. ค�านวณค่าดัชนี ω และ GBT ส�าหรับแต่ละคู่ 

ผู้สอบ ภายใต้แต่ละสถานการณ์เงื่อนไขที่ศึกษา

2. ในแต่ละคู่ผู้สอบ ให้น�าค่าดัชนี ω และ GBT  

ทีไ่ด้ มาพจิารณาถงึการระบกุารลอกของดชัน ีω และ GBT 

โดยมีเกณฑ์ในการพิจารณาดังนี้

การระบกุารลอกของดชันตีรวจจับการลอกค�าตอบ  

ส�าหรับดัชนี ω คู่ผู้สอบที่น่าสงสัยจะถูกระบุว่ามีการลอก  

เมื่อดัชนี ω ที่ค�านวณได้มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับค่าวิกฤต ิ
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ของการทดสอบสมมติฐานทางเดียว แสดงว่า ค่า ω  

ที่ค�านวณได้ตกอยู ่ในบริเวณเขตวิกฤติ ซึ่งค่าสถิติ ω  

ที่เป็นค่าบวกมาก ๆ จะแสดงว่ามีความเป็นไปได้น้อย 

ที่จ�านวนของข้อสอบที่คู่ผู้สอบตอบเหมือนกันจะเกิดขึ้น 

โดยความบังเอิญ นั่นคือ ดัชนี ω ที่มีค่ามาก แสดงถึง 

หลักฐานทางสถติทิีม่คีวามแขง็แกร่งมากขึน้ในการระบวุ่า 

คู่ผู้สอบคู่น้ัน ๆ มีการลอกค�าตอบกัน 

ส�าหรบัดชัน ีGBT คูผู้่สอบทีน่่าสงสัยจะถกูระบวุ่า 

มีการลอก เมื่อน�าค่าดัชนี GBT ที่ได้จากการค�านวณไป

เปรียบเทียบกับระดับนัยส�าคัญที่ก�าหนด เพื่อทดสอบ

ความเป็นอิสระของเวกเตอร์การตอบ 2 เวกเตอร์ หากค่า

ดัชนี GBT ที่ค�านวณได้มีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับค่าระดับ 

นัยส�าคัญที่ก�าหนดแล้ว แสดงว่า เวกเตอร์การตอบ 2  

เวกเตอร์ของคู่ผู้สอบที่น่าสงสัยไม่เป็นอิสระต่อกัน นั่นคือ 

มีความเป็นไปได้ที่จะมีการลอกเกิดขึ้น 

3. ค�านวณค่าอัตราความคลาดเคลื่อนประเภท

ที่ 1 และค่าอ�านาจการตรวจจับการลอกค�าตอบ ซึ่งเป็น 

ตัวแปรตามที่ผู้วิจัยศึกษาภายใต้แต่ละสถานการณ์เง่ือนไข 

โดยมีหลักการพื้นฐานในการค�านวณดังนี้

3 .1  หลักการในการค�านวณอัตราความ 

คลาดเคล่ือนประเภทที่ 1 คือ การค�านวณสัดส่วนของ 

ผู้สอบที่ไม่ใช่ผู้ลอกอย่างแท้จริง (ผู้สอบที่ซ่ือสัตย์) แต่

ถูกดัชนีระบุผิดว่าเป็นผู ้ลอก โดยในการค�านวณอัตรา

ความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 จะสนใจเพียงแค่ผู้สอบ 

ที่ไม่ได้เป็นผู้ลอกเท่านั้น ดังสมการ 

อัตราความ

คลาดเคลื่อน

ประเภทที่ 1

=

จ�านวนคู่ผู้สอบที่ไม่ได้ลอกค�าตอบ

แต่ถูกดัชนีระบุผิดว่ามีการลอกค�าตอบ

จ�านวนคู่ผู้สอบที่ไม่ได้ลอกค�าตอบ

ทั้งหมด

3.2 หลกัการในการค�านวณอ�านาจการตรวจจบั

การลอกค�าตอบ คอื การค�านวณสัดส่วนของผู้ลอกทีแ่ท้จรงิ 

ที่ถูกดัชนีระบุหรือตรวจจับได้ว่าเป็นผู้ลอก โดยในการ

ค�านวณอ�านาจการตรวจจับการลอกค�าตอบ จะสนใจ 

เพียงแค่ผู้สอบที่เป็นผู้ลอกที่แท้จริงเท่านั้น ดังสมการ

อ�านาจการ

ตรวจจับการ

ลอกค�าตอบ

=

จ�านวนคู่ผู้สอบที่มีการลอกค�าตอบจริงและ

ดัชนีระบุว่ามีการลอกค�าตอบได้ถูกต้อง

จ�านวนคู่ผู้สอบที่มีการลอกค�าตอบ

ทั้งหมด

4. เปรยีบเทยีบค่าอตัราความคลาดเคลือ่นประเภท

ที่ 1 และค่าอ�านาจการตรวจจับการลอกค�าตอบ ระหว่าง

ดัชนี ω และ GBT ที่ได้มาจากค่าเฉลี่ยของอัตราความ 

คลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 และค่าเฉลี่ยของอ�านาจการ 

ตรวจจับการลอกค�าตอบ จากแต่ละสถานการณ์เงื่อนไข

ที่มีการวิเคราะห์ซ�้า โดยท�าการพิจารณาเส้นกราฟอัตรา

ความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 และเส้นกราฟอ�านาจ

การตรวจจับการลอกค�าตอบ ที่เปลี่ยนแปลงตามระดับ 

นัยส�าคัญที่ก�าหนดในแต่ละดัชนีเปรียบเทียบกัน มีเกณฑ์

ในการพิจารณาคือ

4.1 ดัชนีตรวจจับการลอกค�าตอบที่ดี จะต้อง

มีค่าอ�านาจการตรวจจับการลอกค�าตอบที่สูง ในทุกระดับ 

นัยส�าคัญที่ท�าการทดสอบ

4.2 ดัชนีตรวจจับการลอกค�าตอบที่ดี จะต้อง

สามารถรักษาระดับความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 ใหม้คีา่ 

อยูใ่ต้หรอืต�า่กว่าเส้นกราฟขอบเขต (boundary line) ซึง่เป็น 

เส้นกราฟแสดงขอบเขตค่าความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 

ที่ยอมรับได้ ในทุกระดับนัยส�าคัญที่ท�าการทดสอบ

ระดับนัยส�าคัญ (significance level: α) ซึ่งเป็น

โอกาสในการตัดสินผิดพลาด ที่น�ามาใช้เป็นเกณฑ์ในการ

เปรียบเทียบค่าดัชนีตรวจจับการลอกค�าตอบเพื่อการระบ ุ

การลอก ผู้วิจัยได้ก�าหนดระดับนัยส�าคัญที่ใช้ในการศึกษา 

จ�านวน 3 ค่า ได้แก่ .001, .01 และ .05 

ผลการวิจัย 

1. ผลการวเิคราะห์อตัราความคลาดเคลือ่นประเภท 

ที่ 1 ของดัชนี ω และ GBT

ผลการวิเคราะห์อัตราความคลาดเคลื่อนประเภท 

ที ่1 ของดชัน ีω และ GBT แสดงในรปูแบบตารางและภาพ 

โดยเป็นค่าอตัราความคลาดเคลือ่นประเภทที ่1 เฉลีย่ ทีม่าจาก 

ค่าสดัส่วนของผลรวมอตัราความคลาดเคลือ่นประเภทที ่1 

ในแต่ละสถานการณ์ย่อยด้านความยาวแบบสอบ จ�านวน 
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ผู้สอบ และประเภทโมเดล ต่อจ�านวนการท�าซ�้า ในกรณีนี ้

ผู้วิจัยไม่ได้พิจารณาอัตราความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1  

แยกตามตัวแปรร้อยละของจ�านวนข้อสอบที่ถูกลอก 

เนื่องจากในการค�านวณอัตราความคลาดเคลื่อนประเภท 

ที ่1 จะค�านวณโดยมพ้ืีนฐานอยู่บนค่าดชันตีรวจจบัการลอก 

ของคู่ผู้สอบที่ซื่อสัตย์เท่านั้น ดังนั้น ตัวแปรร้อยละของ

จ�านวนข้อสอบที่ถูกลอกจึงไม่ได้ส่งผลต่อการค�านวณค่า

ดัชนีและอัตราความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 ของคู่ผู้สอบ 

ที่ไม่ได้ท�าการลอกค�าตอบแต่อย่างใด รายละเอียดของ 

ผลการวิเคราะห์แสดงดังตาราง 1 และภาพ 2 

ตาราง 1 

อัตรำควำมคลำดเคลื่อนประเภทที่ 1 ของดัชนี ω และ GBT จ�ำแนกตำมตัวแปรที่ศึกษำ ที่ระดับนัยส�ำคัญต่ำง ๆ 

ภาพ 2 อัตราความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 ของดัชนี ω และ GBT จ�าแนกตามตัวแปรที่ศึกษา



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีปีที่ 10 ฉบับที่ 1 ประจ�าเดือน มกราคม-เมษายน 2559 231

จากตาราง 1 และภาพ 2 แสดงให้เห็นว่า ดัชนี ω 

สามารถควบคมุอตัราความคลาดเคลือ่นประเภทที ่1 ให้อยู่

ในระดบัทีย่อมรบัได้ในทกุระดบันยัส�าคญัทีก่�าหนด โดยมค่ีา 

ต�า่กว่าเส้นขอบเขต (boundary line) หรือสูงกว่าเส้นขอบเขต 

เพยีงเลก็น้อยในทกุสถานการณ์ทีท่�าการศึกษา ส�าหรบัดชันี 

GBT กส็ามารถควบคมุอัตราความคลาดเคล่ือนประเภทที ่1 

 ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ในทุกระดับนัยส�าคัญเช่นกัน  

โดยมีค่าต�่ากว่าเส้นขอบเขตทั้งหมดในทุกสถานการณ์

เงื่อนไขที่ท�าการศึกษา 

เมื่อพิจารณาอัตราความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 

ของดัชนี ω และ GBT จ�าแนกตามตัวแปรที่ศึกษา พบว่า  

(1) ตวัแปรความยาวแบบสอบ โดยภาพรวม เม่ือแบบสอบมี

ความยาวเพิ่มขึ้น อัตราความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 ของ 

ทัง้ดชัน ีω และ GBT จะมีค่าลดต�า่ลง นัน่คอื ความผดิพลาด 

ในการระบุคู่ผู้สอบที่ซื่อสัตย์ว่าเป็นคู่ผู้สอบที่ท�าการลอก

มแีนวโน้มทีจ่ะลดลง เมือ่ใช้แบบสอบทีม่คีวามยาวเพิ่มขึน้  

(2) ตัวแปรจ�านวนผู้สอบ พบว่า จ�านวนผู้สอบที่เพิ่มสูงข้ึน 

ไม่ได้ท�าให้อตัราความคลาดเคล่ือนประเภทที ่1 ของทัง้ดชันี 

ω และ GBT เพิ่มขึ้นหรือลดลงอย่างเห็นได้ชัด และ (3) 

ตัวแปรประเภทของโมเดล ส�าหรับดัชนี ω พบว่า เมื่อใช้ 

โมเดล MCM แทนโมเดล NRM ในการค�านวณค่าความ

น่าจะเป็น จะท�าให้อัตราความคลาดเคล่ือนประเภทที่ 1 

ในสถานการณ์ส่วนใหญ่มีค่าเพ่ิมมากขึ้น นั่นคือ ความ

ผิดพลาดในการระบุคู ่ผู ้สอบที่ซื่อสัตย์ว่าเป็นคู ่ผู ้สอบ

ที่ท�าการลอกมีแนวโน้มที่จะมีปริมาณเพิ่มมากขึ้น เมื่อใช้

โมเดล MCM ในการค�านวณค่าความน่าจะเป็น ส�าหรับ 

ดชันี GBT พบว่า เมือ่ใช้โมเดล MCM แทนโมเดล NRM ในการ

ค�านวณค่าความน่าจะเป็น อัตราความคลาดเคลือ่นประเภท

ที่ 1 จะยังมีค่าเท่าเดิมหรือลดลงจากเดิมเป็นส่วนใหญ่  

นั่นคือ ความผิดพลาดในการระบุคู ่ผู ้สอบที่ซื่อสัตย์ว่า

เป็นคู่ผู้สอบที่ท�าการลอกมีแนวโน้มที่จะมีปริมาณเท่าเดิม 

หรือลดน้อยลงกว่าเดิม 

2. ผลการวิเคราะห์อ�านาจการตรวจจับการลอก

ค�าตอบของดัชนี ω และ GBT

ผลการวิเคราะห์อ�านาจการตรวจจับการลอก 

ค�าตอบของดัชนี ω และ GBT แสดงในรูปแบบตาราง

และภาพ โดยเป็นค่าอ�านาจการตรวจจับการลอกค�าตอบ

เฉล่ีย ที่มาจากค่าสัดส่วนของผลรวมอ�านาจการตรวจจับ 

การลอกค�าตอบ ในแต่ละสถานการณ์ย่อยด้านความยาว

แบบสอบ จ�านวนผูส้อบ ร้อยละของจ�านวนข้อสอบทีถ่กูลอก  

และประเภทโมเดลในการประมาณค่าความน่าจะเป็น  

ต่อจ�านวนการท�าซ�า้ รายละเอยีดของผลการวเิคราะห์แสดง

ดังตาราง 2 และภาพ 3-4 

จากตาราง 2 และภาพ 3-4 แสดงให้เห็นว่า ดัชนี 

ω สามารถตรวจจับการลอกค�าตอบได้และมีค่าอ�านาจ 

การตรวจจับการลอกค�าตอบที่ดีในทุกระดับนัยส�าคัญที่

ก�าหนด และทุกสถานการณ์เงื่อนไข ส�าหรับดัชนี GBT  

กส็ามารถตรวจจับการลอกค�าตอบได้ในทกุระดบันยัส�าคญั 

แต่จะมีค่าอ�านาจการตรวจจับการลอกค�าตอบที่ต�่าหรือ 

ไม่สามารถตรวจจับการลอกค�าตอบได้ในบางสถานการณ์

เงือ่นไขเท่านัน้ (จ�านวนข้อสอบทีถ่กูลอกร้อยละ 10 ทีร่ะดบั 

นัยส�าคัญ .001) 

เมือ่พจิารณาค่าอ�านาจการตรวจจบัการลอกค�าตอบ

ของดัชนี ω และ GBT จ�าแนกตามตัวแปรที่ศึกษา พบว่า 

(1) ตัวแปรความยาวแบบสอบ โดยภาพรวม หากมีจ�านวน 

ข้อสอบทีถ่กูลอกร้อยละ 10 และ 50 เมือ่แบบสอบมคีวามยาว 

เพิ่มขึ้น ทั้งดัชนี ω และ GBT จะมีค่าอ�านาจการตรวจจับ 

การลอกเพิม่ขึน้ และถ้าหากการลอกค�าตอบมปีรมิาณสงูมาก  

(ร้อยละ 90) ไม่ว่าจะเป็นแบบสอบสั้นหรือแบบสอบยาว 

ทัง้ดชัน ีω และ GBT กส็ามารถตรวจจบัการลอกค�าตอบได้

ทั้งหมด (Power = 1.000) นั่นคือ ในกรณีท่ีการลอกค�าตอบ 

มีปริมาณไม่สูงมาก ความถูกต้องในการระบุคู ่ผู ้สอบที่ 

ท�าการลอกค�าตอบอย่างแท้จรงิมแีนวโน้มทีจ่ะสงูขึน้ เมือ่ใช้ 

แบบสอบที่มีความยาวเพิ่มขึ้น (2) ตัวแปรจ�านวนผู้สอบ  

พบว่า จ�านวนผู้สอบที่เพิ่มสูงขึ้นไม่ได้ท�าให้อ�านาจการ 

ตรวจจับการลอกค�าตอบของทั้งดัชนี ω และ GBT มีค่า

เพิ่มขึ้นหรือลดลงอย่างเห็นได้ชัด (3) ตัวแปรร้อยละของ

จ�านวนข้อสอบที่ถูกลอก พบว่า เมื่อร้อยละของจ�านวน

ข้อสอบทีถ่กูลอกมค่ีาเพิม่ขึน้ ทัง้ดชัน ีω และ GBT จะมค่ีา 

อ�านาจการตรวจจับการลอกค�าตอบเพิ่มขึ้น ในทุกระดับ

นยัส�าคญัและทกุสถานการณ์เงือ่นไขทีท่�าการศกึษา นัน่คอื  

ความถกูต้องในการระบคุูผู่ส้อบทีท่�าการลอกค�าตอบอย่าง

แท้จรงิจะมค่ีาสงูขึน้ เมือ่จ�านวนข้อสอบทีถ่กูลอกมปีรมิาณ

เพิม่มากขึน้ และ (4) ตัวแปรประเภทของโมเดล โดยภาพรวม 

พบว่า หากมีจ�านวนข้อสอบที่ถูกลอก ร้อยละ 10 และ 50 

ค่าอ�านาจการตรวจจบัการลอกค�าตอบของทัง้ดชัน ีω และ  



232 Vol. 10 No. 1 January-April 2016
EAU HEritAgE JoUrnAl
Science and technology

GBT จะมีค่าลดน้อยลง เมื่อใช้โมเดล MCM แทนโมเดล 

NRM ในการค�านวณค่าความน่าจะเป็น นัน่คอื ความถกูต้อง 

ในการระบุคู ่ผู ้สอบที่ท�าการลอกค�าตอบอย่างแท้จริง 

มีแนวโน้มที่จะลดลง เม่ือดัชนี ω และ GBT ใช้โมเดล 

MCM แทนโมเดล NRM ในการค�านวณค่าความน่าจะเป็น  

อย่างไรกต็ามเมือ่มจี�านวนข้อสอบทีถ่กูลอกร้อยละ 90 พบว่า  

ทั้งดัชนี ω และ GBT จะมีค่าอ�านาจการตรวจจับการลอก 

ค�าตอบเท่ากนั คอื 1.000 นัน่คอื ทัง้สองดชันสีามารถตรวจจบั 

การลอกค�าตอบได้ทัง้หมด แม้จะใช้โมเดลในการค�านวณค่า 

ความน่าจะเป็นแตกต่างกัน

ตาราง 2

อ�ำนำจกำรตรวจจับกำรลอกค�ำตอบของดัชนี ω และ GBT จ�ำแนกตำมตัวแปรที่ศึกษำ ที่ระดับนัยส�ำคัญต่ำง ๆ
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ภาพ 3 อ�านาจการตรวจจับการลอกค�าตอบของดัชนี ω และ GBT จ�าแนกตามตัวแปรจ�านวนผู้สอบ ร้อยละของจ�านวน 

ข้อสอบที่ถูกลอก และประเภทโมเดล เมื่อแบบสอบมีความยาว 25 ข้อ

ภาพ 4 อ�านาจการตรวจจับการลอกค�าตอบของดัชนี ω และ GBT จ�าแนกตามตัวแปรจ�านวนผู้สอบ ร้อยละของจ�านวน 

ข้อสอบที่ถูกลอก และประเภทโมเดล เมื่อแบบสอบมีความยาว 75 ข้อ
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การอภิปรายผล 

1. ในการศึกษาโดยใช้การจ�าลองสถานการณ์ครัง้นี้  

ผู ้วิจัยได้ท�าการจ�าลองข้อมูลการตอบข้อสอบขึ้นจาก

โปรแกรม WinGen ซึ่งเป็นข้อมูลการตอบที่จ�าลองขึ้นมา 

โดยอยู่ภายใต้โมเดล NRM เท่านั้น (เนื่องด้วยข้อจ�ากัด

ของโปรแกรม) และแม้ชุดข้อมูลที่จ�าลองการตอบขึ้นตาม

โมเดล NRM นี้จะถูกน�าไปใช้ในการค�านวณหาค่าดัชนี ω 

และ GBT โดยใช้โมเดล MCM ในการค�านวณค่าความน่า

จะเป็นของดัชนี แต่ผลการศึกษากลับพบว่า ทั้งดัชนี ω 

และ GBT ยังคงสามารถควบคุมอัตราความคลาดเคลื่อน 

ประเภทที ่1 ให้อยูใ่นระดบัทีย่อมรบัได้ในทกุระดบันยัส�าคญั 

ท่ีก�าหนด มีค่าอ�านาจการตรวจจับการลอกค�าตอบที่ดี 

ทีร่ะดบันยัส�าคญั .01 และ .05 แต่โดยภาพรวมพบว่าอ�านาจ

การตรวจจับการลอกค�าตอบของทั้งดัชนี ω และ GBT  

จะมีค่าลดน้อยลง เมื่อใช้โมเดล MCM แทนโมเดล NRM 

ในการค�านวณค่าความน่าจะเป็นของดัชนี ทั้งนี้อาจเนื่อง 

มาจากความไม่สอดคล้องระหว่างชดุช้อมลูการตอบทีจ่�าลอง 

ขึ้นมาจากโมเดล NRM กับการค�านวณค่าความน่าจะเป็น

ของดัชนีจากชุดข้อมูลดังกล่าวโดยใช้โมเดล MCM ก็ได้

2. เมื่อพิจารณาถึงตัวแปรที่มีอิทธิพลต่ออ�านาจ 

การตรวจจับการลอกค�าตอบพบว่า ตัวแปรความยาวของ

แบบสอบมีอทิธพิลต่ออ�านาจการตรวจจบัการลอกค�าตอบ

ของทัง้ดชัน ีω และ GBT โดยภาพรวมพบว่า เม่ือแบบสอบ 

มีความยาวเพิ่มข้ึน ทั้งดัชนี ω และ GBT จะมีค่าอ�านาจ

การตรวจจบัการลอกค�าตอบเพ่ิมขึน้ ส�าหรับตวัแปรร้อยละ 

ของจ�านวนข้อสอบที่ถูกลอกพบว่า มีอิทธิพลต่ออ�านาจ

การตรวจจับการลอกค�าตอบของทั้งดัชนี ω และ GBT 

โดยจะมีค่าอ�านาจการตรวจจับการลอกค�าตอบเพิ่มขึ้น 

เมื่อร้อยละของจ�านวนข้อสอบที่ถูกลอกมีค่าเพิ่มขึ้น  

ซึง่ส�าหรบัดชัน ีω พบว่า ผลจากการศึกษาในครัง้นีม้คีวาม

สอดคล้องกับผลการศึกษาก่อนหน้าของกฤษฎา (2550), 

Wollack (1997), Sotaridona และ Meijer (2002, 2003)

3. ด้านตัวแปรจ�านวนผู้สอบพบว่า ไม่มีอิทธิพล

ต่ออ�านาจการตรวจจับการลอกค�าตอบของทั้งดัชนี ω  

และ GBT โดยจ�านวนผู้สอบทีเ่พิ่มสงูขึ้นไม่ได้ท�าให้อ�านาจ

การตรวจจับการลอกค�าตอบมีค่าเพิ่มขึ้นหรือลดลงอย่าง

เห็นได้ชัด ซึ่งส�าหรับดัชนี ω พบว่ามีความสอดคล้องกับ

ผลการศึกษาของ กฤษฎา (2550) Sotaridona และ Meijer  

(2002, 2003) นอกจากนี้ยังพบว่า ตัวแปรจ�านวนผู้สอบ

ไม่มีอิทธิพลต่ออัตราความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 ของ

ทั้งดัชนี ω และ GBT โดยจ�านวนผู้สอบที่เพิ่มสูงขึ้นไม่ได้ 

ท�าให้อัตราความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 ของทั้งดัชนี 

ω และ GBT เพิ่มขึ้นหรือลดลงอย่างเห็นได้ชัด แม้ว่าทั้ง

ดัชนี ω และ GBT จะเป็นดัชนีที่ค�านวณอยู่บนพื้นฐาน 

ของทฤษฎกีารตอบสนองข้อสอบ (IRT) และจ�าเป็นทีจ่ะต้อง 

ใช้ผู้สอบจ�านวนมากหรือกลุ่มตัวอย่างที่มีขนาดใหญ่ เพ่ือ

จะท�าให้ค่าประมาณพารามิเตอร์มีความถูกต้องและเสถียร 

(Wollack, 1997) และการใช้กลุม่ตวัอย่างทีม่ขีนาดเลก็ในการ 

ค�านวณอาจส่งผลต่ออตัราความคลาดเคลือ่นประเภทที ่1 ได้  

แต่ในส่วนของการศึกษาโดยใช้การจ�าลองสถานการณ์นี้ 

ผู้วิจัยได้ท�าการค�านวณค่าดัชนี ω และ GBT โดยใช้ค่า

พารามิเตอร์ข้อสอบที่ค�านวณมาจากชุดข้อมูลที่ยังไม่ได้

มีการจ�าลองสถานการณ์การลอกค�าตอบ ซึ่งถือเป็นค่า 

พารามิเตอร์ข้อสอบที่ทราบค่าอยู ่ก่อน (known item  

parameters) เพื่อให้สามารถศึกษาคุณสมบัติของดัชน ี

ได้อย่างแท้จรงิ จึงท�าให้การประมาณค่าพารามเิตอร์ข้อสอบ

มีความถูกต้องเพียงพอต่อการค�านวณค่าดัชนี ω และ 

GBT และไม่ส่งผลกระทบต่อค่าอัตราความคลาดเคลื่อน 

ประเภทที่ 1 

ข้อเสนอแนะในการน�าไปใช้

1. ในการน�าดชันตีรวจจับการลอกค�าตอบดชันใีด ๆ   

ไปใช้ในทางปฏิบัติ ผู้ใช้ควรตระหนักว่า ไม่ควรใช้ผลจาก

การตรวจจับการลอกของดชันเีพยีงอย่างเดยีวในการระบวุ่า

คูผู่ส้อบใดได้กระท�าการลอกค�าตอบ แต่ควรใช้ดชันตีรวจจบั 

การลอกค�าตอบเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง ที่จะให้หลักฐาน

ทางสถิติเพิ่มเติมเพื่อช่วยยืนยันพฤติกรรมที่น่าสงสัยของ

ผู้สอบ ตามพยานหลักฐานจากการสังเกตของผู้คุมสอบ 

และพยานแวดล้อมที่มีอยู่แล้วก่อนหน้า

2. การพจิารณาเลอืกดชันตีรวจจบัการลอกค�าตอบ

ที่เหมาะสมเพื่อน�าไปประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัตินั้น จะต้อง

พจิารณาถงึคณุสมบตัทิางสถติขิองดชัน ี2 ประการร่วมกนั 

คือ อัตราความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 และอ�านาจการ

ตรวจจับการลอกค�าตอบ โดยดัชนีที่ดีจะต้องสามารถ 

ตรวจจับการลอกค�าตอบได้ มีค่าอ�านาจการตรวจจับที่สูง 

และสามารถรักษาระดับความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1  
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ให้มีค่าอยู ่ใต้หรือต�่ากว่าเส้นกราฟขอบเขต หรือมีค่า

มากกว่าเส้นกราฟขอบเขตเพียงเลก็น้อยในระดบันยัส�าคญั 

ทีท่�าการทดสอบ นัน่คอื สามารถตรวจจบัหรือระบคุูผู่ส้อบ 

ที่ท�าการลอกอย่างแท้จริงได้สูง โดยที่มีความผิดพลาด

ในระบุคู่ผู้สอบที่ซ่ือสัตย์ว่าเป็นคู่ผู้สอบที่ท�าการลอกได้

น้อยที่สุด 

3. ในการตรวจจับการลอกค�าตอบด้วยดัชนี ω 

และ GBT น้ัน ผลของการตรวจจับเพียงแค่ระบุแนวโน้ม 

ในการเกิดการลอกค�าตอบของคู่ผู้สอบที่น่าสงสัยเท่านั้น 

แต่ไม่สามารถระบุได้ว่าผู้สอบคนใดเป็นผู้ลอก และผู้สอบ

คนใดเป็นผู้ให้ลอก ดังนั้น ในการจะระบุว่าผู้สอบคนใด

เป็นผู้ลอก และผู้สอบคนใดเป็นผู้ให้ลอก ผู้ใช้ดัชนีจะต้อง 

พิจารณาถึงองค์ประกอบอื่น ๆ ร่วมด้วย เช่น ภูมิหลัง

เกี่ยวกับระดับความสามารถของผู้สอบ ผลการสัมภาษณ์

ผู้สอบเกี่ยวกับการตอบข้อสอบในแต่ละข้อ พฤติกรรมที่ 

พบพิรุธ เป็นต้น 
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การศึกษาวัสดุทดแทนในการสร้างตัวแปลงแม่พิมพ์ขนาดกลาง

ในขอบเขตของการต้านความล้าและความเสียดทาน

The Study Alternative Materials to Create a Medium Mold-Adaptor 

in Scope of Anti- Fatigue and Friction

ไตร คะระนันท์

บทคัดย่อ

โครงการวิจัยนี้เป็นการศึกษาพฤติกรรมทางกลของวัสดุเหล็กเหนียว ที่ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า ซึ่งเป็นเหล็ก 

ทีม่กีารใช้งานอย่างแพร่หลาย โดยมุง่เน้นศกึษาหาวสัดทุดแทนทีม่รีาคาถกูและมผีลติเพือ่จ�าหน่ายในประเทศมาท�าการชบุ 

ด้วยนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้าและน�ามาทดสอบพฤติกรรมการต้านความล้าตามมาตรฐาน JIS Z2276 และความเสียดทาน 

ตามมาตรฐาน ASTM G133 เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการออกแบบตัวแปลงแม่พิมพ์ขนาดกลาง หรือโครงสร้างอื่นๆ  

ของเครื่องจักรกลที่ต้องการน�าไปใช้เพ่ือให้มีอายุการท�างานที่ยาวนาน การทดสอบนี้ได้น�าวัสดุเหล็กที่ชุบนิกเกิลแล้ว

ตามมาตรฐาน ASTM B733 ที่มีความหนาของการชุบนิกเกิล 5 ความหนา ตั้งแต่ 10, 20, 30, 40 และ 50 µm. เป็นต้น 

โดยเริ่มทดสอบตั้งแต่รอบการท�างานต�่าตั้งแต่รอบที่หนึ่งพันรอบจนถึงอายุการท�างานที่เกินล้านรอบ พบว่าแนวโน้ม 

ของชิ้นงาน มีอายุการใช้งานที่รอบสูงขึ้นโดยมีรอบการท�างานต�่าสุดเมื่อชุบที่ความหนา 10 µm.ในภาระ 31.20 kg.  

ที่ 1,053 รอบ (cycle) และสูงสุดคือไม่แตกหักในภาระ 6 kg. โดยที่ผิวยังไม่แตกลายงา ที่การชุบหนาสุด 50 µm. ภาระ 

31.20 kg.สามารถท�างานได้ที่ 1,637 รอบ โดยที่ผิวมีรอยแตกลายงาเล็กน้อยส่วนภาระที่ 6 kg. วัสดุไม่มีการแตกหัก

ค�าส�าคัญ: ความล้า, นิกเกิล, แบบรองแม่พิมพ์, การชุบ, ความเสียดทาน

Abstract

This research shows about the behavior of mild steel that coated by nickel without using electric. This 

kind of steel is generally used. This research focuses on how to find instead materials which are cheap and made 

in Thailand to make a nickel plated steel. And then bring it to the behavior experimented of the anti-fatigue by JIS 

Z2276 standard and satire by ASTM G133. The result can be used for making mold-adaptor and structure of machine 

that need a long working life with abrasion resistance and changing temperature. According to the experiment, there  

will be 5 different electroless nickel plated steel by ASTM B733 standard used, which are 10, 20, 30, 40 และ 50 µm. 

thick. Beginning by testing at low speed rate at 1,000 rpm to more than 1,000,000 rpm. The result of the experiment  

shows that the work piece has a more work rate. Nickel plated steel with thickness10 µm with load 31.20 kg with 

minimum rate is 1,053 rpm and the maximum rate is >1,000,000 life with load 6 kg. By that the surface doesn’t 

sesame difference pattern. And nickel plated steel with thickness 50 µm with load 31.20 kg with minimum rate is  
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1637 rpm and maximum is >1,000,000 rpm with load 6 kg.At the surface finds some of sesame difference pattern 

but it’s quite indifferent.

Keywords: fatigue, nickel, mold adaptor, electroless, Friction

ความน�า

ในปัจจุบันประเทศไทยมีการส่งเสริมให้เป็นฐาน

การผลิตส�าหรับการส่งออกรถยนต์ซึ่งในการผลิตรถยนต์

หน่ึงคันต้องอาศัยการสนับสนุนจากบริษัทที่มีความ

สามารถผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ประเภทต่าง ๆ  เช่น ชิ้นส่วน

ไฟฟ้า ตัวถัง พลาสติกและอื่น ๆ อีกมากมาย ในการผลิต

ชิ้นส่วนยานยนต์ต้องน�าเข้าเครื่องจักรจากต่างประเทศ  

เมื่อเครื่องจักรสึกหรอต้องมีการน�าเข้าอะไหล่เพ่ือน�ามา

เปลี่ยนในเครื่องจักรนั้นโดยเฉพาะชิ้นงานที่เกี่ยวข้องกับ

แม่พมิพ ์โดยปกตแิม่พมิพเ์หล่านีจ้ะมส่ีวนประกบแม่พิมพ์

หรือแบบรองแม่พิมพ์ ที่มีอัตราการสึกหรอสูงเนื่องด้วย 

ต้องสัมผัสกับไอน�้าและถูครูดกับชิ้นส่วนอ่ืนตลอดเวลา 

การป้องกันการสกึหรอท�าได้หลายแบบขึน้อยูก่บัองค์ความรู้ 

และการออกแบบของผู้ผลิต 

ในปัจจุบันการชุบนิกเกิลแบบใช้และไม่ใช้ไฟฟ้า

มีการใช้งานอย่างแพร่หลาย เนื่องด้วยการชุบนิกเกิล 

มีประโยชน์ทางด้านการป้องกันการกัดกร่อน การสึกหรอ

เน่ืองจากการใช้งานหนัก (Salih, 2013) โดยอุตสาหกรรม 

ที่นิยมใช้เป็นอุตสาหกรรมทางด้านชิ้นส่วนยานยนต์ 

แม่พิมพ์ เครื่องจักรในเหมืองแร่ อุตสาหกรรมเคมีและ

อุตสาหกรรมอื่น ๆ ที่ต้องการการป้องกันการกัดกร่อน 

และการสึกหรอ

การศึกษาอิทธิพลของการชุบนิกเกิลที่มีผลต่อ

ความล้ามีการศึกษาและทดสอบออกเป็นสองรูปแบบ คือ

ทดสอบความล้าทนัทหีลงัชบุนกิเกลิ (Puchi, 1996; Berrios,  

1998; Garces, 1999; Conteras, 1999; Pertuz, 2000) และ

การทดสอบความล้าจากการกัดกร่อนหลังจากน�าชิ้นงาน 

ไปท�าการเร่งการกัดกร่อนจากหมอกเกลือ (NaCl 3% by 

weight) (Salih, 2013; Chitty, 1997) 

จากผลการทดสอบความล้าที่ผ่านมาในรูปแบบ

ของความล้าที่ทดสอบทันทีหลังจากชุบ (Puchi, 1996)  

ได ้ท�าการทดสอบความล้าที่รอบการท�างานสูงของ

เหล็กกล้าคาร์บอนต�่าเกรด AISI 1010 และ AISI 1045 

โดยการทดสอบนี้ได้ท�าการแบ่งชิ้นทดสอบเป็นสามกลุ่ม

คือชิ้นงานที่ไม่ได้ชุบชิ้นงานที่ชุบนิกเกิลปกติและชิ้นงาน 

ที่ชุบนิกเกิลแล้วน�าไปผ่านกระบวนการอบอ่อน (Anneal) 

ที่อุณหภูมิ 1,000 เคลวิน ปล่อยให้เย็นในอุณหภูมิห้อง  

ความหนาของชิ้นงานที่ชุบอยู่ที่ 20-22 µm. พบว่าชิ้นงาน 

ทีผ่่านการอบอ่อนมคีวามสามารถในการต้านความล้าสงูสดุ  

รองลงมาคอืชิน้งานชบุปกตแิละสดุท้ายคอืชิน้งานทีไ่ม่ได้ชบุ  

จากผลการทดสอบนีม้กีารวจิยัในระยะต่อมาโดย (Berrios,  

1998) โดยมุ ่งเน้นไปที่ความหนาของการชุบนิกเกิล 

จะมีผลต่อความล้าหรือไม่โดยการทดสอบยังคงใช้เหล็ก

คาร์บอนเกรด AISI 1045 น�าไปท�าชิ้นงานและขัดเงา 

จากนั้นจึงชุบนิกเกิลที่ความหนา7, 17 และ 37 µm. และ 

อบอ่อนทีอ่ณุหภมู ิ673 เคลวนิ พบว่าชิน้งานทีช่บุแล้วน�าไป 

อบอ่อนมีความสามารถในการต้านความล้าสูงสุดและ 

ชิน้งานทีช่บุหนามากขึน้มคีวามสามารถในการต้านความล้า

ลดลง มีการศึกษาเพิ่มเติมในเงื่อนไขคล้ายกัน (Contreras, 

1999) แต่ตัวแปรที่เปลี่ยนคือแบบทดสอบในห้องทดสอบ 

จะมปีรมิาณฟอสฟอรสัทีร้่อยละ 8.4-9.4 ได้ความหนา 17 µm. 

และแบบในอุตสาหกรรมมีปริมาณฟอสฟอรัสที่ร้อยละ  

10.4-11.3 ได้ความหนา 25 µm. เหลก็ทีใ่ช้ยงัคงเป็นเหลก็เกรด  

AISI 1045 แบ่งชิน้งานเป็นสีก่ลุม่คอืชิน้งานไม่ได้ชบุ ชิน้งาน 

ชบุหนา 25 µm. ชิน้งานทีห่นา 17 µm. และอบอ่อนทีอ่ณุหภูมิ 

473 เคลวิน ชิ้นงานชุบหนา 17 µm.และอบอ่อนที่อุณหภูมิ 

673 เคลวิน พบว่าช้ินงานท่ีไม่ได้ชุบมีความสามารถในการ

ต้านความล้าสูงสุดรองลงมาคือชิ้นงานที่ชุบหนา 25 µm. 

และสุดท้ายชิ้นงานที่ชุบหนา 17 µm. ที่ผ่านการอบอ่อน 

ทั้งสองตัว จากผลการทดสอบนี้ผู้วิจัยได้ลงความคิดเห็น 

เพิ่มเติมว่าชิ้นงานที่มีความแข็งแรงสูงเมื่อน�าไปชุบนิกเกิล

จะท�าให้ความสามารถในการต้านความล้าลดลง ในส่วนของ 

การชุบแบบเชิงพาณิชย์ (commercial) ที่มีการชุบใน

ปริมาณมาก ๆ  (Pertuz, 2000) ท�าการศึกษาผลกระทบของ 
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การชุบกับความล้าในเหล็กเกรด SAE 4140 โดยชิ้นงาน 

ทีน่�าไปทดสอบถูกแบ่งออกเป็นส่ีกลุ่มคอื ชิน้งานทีไ่ม่ได้ชบุ  

ชิน้งานทีช่บุนกิเกลิหนา 20 µm. ชิน้งานทีผ่่านการบากร่อง  

(Notch) และชิ้นงานที่บาร่องและชุบ พบว่าช้ินงานที่

มีความสามารถในการต้านความล้าสูงสุดคือชิ้นงานที ่

ไม่ได้ชุบ รองลงมาคือชิ้นงานที่ชุบมีค่าการต้านความล้า 

ลดลงร้อยละ 88 ส่วนชิน้งานทีบ่ากร่องและไม่ได้ชบุนกิเกลิ

จะมีความสามารถการต้านความล้ามากกว่าชิ้นงานที ่

บากร่องและชุบนิกเกิล 

การศกึษาในรปูแบบทีส่องทีเ่ป็นการศกึษาความล้า 

ที่เกิดจากการกัดกร่อน (Chitty, 1997) ท�าการศึกษา

อิทธิพลของการชุบนิกเกิลต่อการต้านทานความล้าจาก

การกัดกร่อนของเหล็กเกรด AISI 1045โดยแบ่งชิ้นงาน

เป็นสามกลุ ่ม กลุ ่มที่หนึ่งเป็นชิ้นงานที่ไม่ชุบนิกเกิล  

กลุ ่มที่สองเป็นชิ้นงานที่ชุบนิกเกิลหนา 20 µm. และ 

กลุ่มที่สามชุบนิกเกิลและอบอ่อนที่อุณหภูมิ 473 เคลวิน 

น�าชิ้นงานไปทดสอบด้วยเครื่องทดสอบความล้าแบบ 

ดัดกลับที่มีห้องปิดควบคุมการฉีดหมอกเกลือที่ความ 

เข้มข้นเกลือ (NaCl) ที่ร้อยละ 3 โดยน�้าหนักผลทดสอบ 

พบว่าชิ้นงานที่ชุบนิกเกิลมีความสามารถในการต้าน 

ความล้าสงูสดุ รองลงมาคอืชิน้งานทีช่บุนกิเกิลและอบอ่อน 

สุดท้ายคือชิ้นงานที่ไม่ได้ชุบนิกเกิล หลังจากน้ัน (Salih, 

2013) ท�าการทดสอบเพิ่มเติมจากงานของ (Chitty, 1997) 

โดยการทดสอบนี้เป็นเหล็กที่มีปริมาณคาร์บอนต�่ากว่า 

ร้อยละ 0.2 ผลการทดสอบที่ส�าคัญคือชิ้นงานที่ชุบและ 

ไม่ชุบนิกเกิลเม่ือน�าไปควบคุมในห้องทดสอบที่มีหมอก

เกลือความข้นข้นร้อยละ 3 โดยน�้าหนัก ทิ้งไว้หนึ่งเดือน 

พบว่าชิ้นงานที่ไม่ชุบนิกเกิลมีความสามารถในการต้าน

ความล้าน้อยกว่าชิน้งานทีช่บุนกิเกลิหนา 6µm.จากงานวจัิย

ในสองชิ้นหลังนี้พบว่าการชุบนิกเกิลท�าให้ความสามารถ

ในการต้านความล้ามากกว่าชิ้นงานปกติ 

จากผลการศึกษาที่ผ่านมาน�าไปสู ่การหาวัสดุ

ทดแทนวสัดุเดิมทีต้่องน�าเข้ามาจากต่างประเทศโดยมุง่เน้น

ไปทีว่สัดทุีส่ามารถจดัหาได้ในประเทศ รวมทัง้กระบวนการ 

ผลิตนั้นยังต ้องสามารถผลิตได ้ในประเทศไทยด้วย  

โดยชิ้นงานที่น�ามาทดสอบเป็นเหล็กเกรดSS400 มีค่า

ความเค้นจุดครากในช่วง 250-280 MPa ความเค้นประลัย

ที่ 400 MPa เพื่อเพ่ิมความสามารถในการต้านความล้า 

ตามแนวทางของ (Puchi, 1996)

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

เพื่อศึกษาอิทธิพลของการชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ 

ไฟฟ้าของเหล็กเกรด SS400 ที่มีผลต่อความล้าและ 

ความเสียดทาน

แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

อิทธิพลของการชุบนิกเกิลที่มีต ่อความล ้า  

จากผลการวิจัยที่ผ่านมาพบว่าการชุบนิกเกิลมีอิทธิพลต่อ

ความล้าในสามรปูแบบคอื รปูแบบแรกไม่มผีลต่อความล้า 

แบบที่สองท�าให้ความสามารถในการต้านความล้าลดลง  

ส่วนรปูแบบทีส่ามความสามารถในการต้านความล้าเพิม่ขึน้  

แนวความคิดแบบแรกถูกน�าเสนอโดย (Safraneck, 1959)

ได้แนะน�าว่าชิ้นงานที่มีค่าการต้านแรงดึงมากกว่า 1,400 

MPa สามารถที่จะชุบนิกเกิลได้โดยไม่มีผลต่อความล้า 

แนวคิดนี้ถูกสนับสนุนโดยงานวิจัยของ (Izumi, 1975)  

และ (Reinhardt, 1979) จากผลการทดสอบที่ได้พบว่า 

การชุบนิกเกิลไม่มีผลต่อความล้าที่ชัดเจน 

ในรูปแบบที่สอง (Spahn, 1964) และ (Narcus, 

1967) พยายามหาปัจจัยต่าง ๆ  จากการชุบนิกเกิลที่มีผลต่อ 

ความล้า เช่นปริมาณฟอสฟอรัสและค่าความเป็นกรดและ 

ด่างของบ่อชบุและท�าการทดสอบปัจจยัตามทีต่ัง้สมมติฐาน

พบว่าปัจจยัต่าง ๆ  เหล่านัน้มผีลท�าให้ชิน้งานมคีวามสามารถ 

ในการต้านทานความล้าลดลงร้อยละ 10-46 แนวคิดน้ี 

ถูกสนับสนุนโดยงานของ (Wu, 1999) ท�าการทดสอบ

โลหะอัลลอยด์ที่มีคาร์บอนประมาณ ร้อยละ 0.3 พบว่า

ความสามารถในการต้านทานความล้าลดลง 

รูปแบบที่สามเป ็นผลการทดสอบที่ ให ้ผล 

ตรงกันข้ามกับแบบที่สองคืองานวิจัยของ (Kehrer, 1982)

และงานวิจัยของ (Puchi, 1996) ที่ให้แนวความคิดว่า 

การชุบนิกเกิลท�าให้ชิ้นงานมีความสามารถในการต้าน 

ความล้าเพิ่มขึ้นจากผลการวิจัยที่ออกมาหลายรูปแบบ 

(Tahera, 2003) ท�าการศึกษาและหาปัจจัยต่าง ๆ ที่มี 

ผลกระทบต่อความล้าเมื่อชิ้นงานผ่านการชุบนิกเกิล  

โดยปัจจัยต่าง ๆ เหล่านี้ประกอบด้วย ปริมาณฟอสฟอรัส

ที่ผิวความหนาในการชุบ กระบวนการทางความร้อน 
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หลังการชุบ และความสามารถในการเกาะติดชิ้นงาน 

มาจากความเหนียวของชิ้นงานปัจจัยเหล่านี้สืบเนื่อง 

มาจากพฤติกรรมจากการชุบเป็นหลัก พฤติกรรมแรก  

การชุบนิกเกิลจะส่งผลโดยตรงต่อคุณสมบัติของผิว

ของชิ้นงาน พฤติกรรมที่สองการชุบนิกเกิลที่มีปริมาณ 

ฟอส-ฟอรัสไม่เท่ากันและมีการอบอ่อนจะท�าให้ชิ้นงาน 

มคีวามแขง็และเปราะมากขึน้ โดยธรรมชาตขิองผวินกิเกลิ

จะมีความเปราะ สามารถเกิดการร้าวที่ผิวได้ง่าย ในการชุบ

นิกเกิลสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นเสมอคือการเกิดความเค้นภายใน 

ของชิน้งานเป็นได้ทัง้ความเค้นกดและความเค้นดงึ (Gawn 

& Ma, 1987) พบว่าการชุบนิกเกิลที่มีปริมาณฟอสฟอรัส

มากกว่าร้อยละ 8 โดยน�้าหนักท�าให้เกิดความเค้นภายใน

แบบกด 2-50 MPa ต่อมา (Weil, 1990) ให้ข้อสังเกตว่า 

ความเค้นภายในที่เกิดจากการชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า 

สามารถเปล่ียนจากความเค้นดึงไปเป็นความเค้นกดได ้

เม่ือมีปริมาณฟอสฟอรัสร้อยละ 10 โดยน�้าหนัก

โดยทัว่ไปแลว้การชบุนกิเกิลทีท่�าใหเ้กิดความเค้น

ภายในเป็นความเค้นดึงจะท�าให้เกิดการร้าวที่ผิวง่ายกว่า 

การเกิดความเค้นกดดังนั้นจึงมีการปรับปรุงคุณภาพผิว

ก่อนการชุบโดยการยิงเม็ดโลหะก่อนชุบ (shot peening)  

(Marcelino, 2002)

สัมประสิทธิ์ความเสียดทานของชิ้นงานที่ผ่าน

การชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้าศึกษาโดย (Tahera, 2002)

โดยชิ้นงานที่น�ามาทดสอบคือเหล็กเกรด AISI 1010  

เป็นชิ้นงานที่ผ่านการชุบนิกเกิลในปริมาณสูง ปานกลาง

และต�่าเพื่อเปรยีบเทยีบกบัชิน้งานพืน้ฐานโดยผลลพัธ์ทีไ่ด้

พบว่าความเสยีดทานแห้งของชิน้งานทีผ่่านการชบุนกิเกลิ

ทุกชิ้นงานมีค่าแตกต่างกันเล็กน้อยและมีค่าต�่ากว่าชิ้นงาน 

ที่ไม่ได้ชุบประมาณร้อยละ 10 และน้อยกว่าชิ้นงานปกติ 

ที่ไม่ได้ชุบและหล่อลื่นด้วยน�้ามันประมาณร้อยละ 5 

สมมติฐานของการวิจัย

จากผลงานวิจัยของ (Kehrer, 1982; Puchi, 1996) 

พบว่าชิ้นงานที่ผ่านการชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้ามีความ

สามารถในการต้านความล้าเพ่ิมขึ้น โดยเฉพาะงานวิจัย

ของ (Puchi, 1996) ทดสอบกับเหล็กเกรด AISI 1010 

และ AISI 1045.ผลลัพธ์ที่ได้พบว่าเหล็กเกรดทั้งสองชนิด

มีความสามารถในการต้านความล้ามากกว่าเหล็กที่ไม่ได ้

ชุบประมาณร้อยละสิบ 

ผลงานวิจัยของ (Puchi, 1996) น�ามาสู่การหาวัสดุ 

และกระบวนการในการทดแทนชิ้นงานเครื่องจักรที่เป็น

ตัวแปลงแม่พิมพ์ที่ใช้งานในโรงงานฉีดโฟม ตัวแปลง 

แม่พิมพ์นี้ท�าจากเหล็กที่มีต้นก�าเนิดจากต่างประเทศ  

ในการเปลี่ยนอะไหล่ชิ้นนี้ต้องการสร้างขึ้นเพื่อใช้งานเอง 

แทนวัสดุเดิม แต่ยังขาดองค์ความรู้ในเร่ืองของ ความ

สามารถในการต้านความล้า การต้านการสึกกร่อน  

การทนการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ

ดังนั้นช้ินงานที่ผ ่านกระบวนการชุบนิกเกิล 

แบบไม่ใช้ฟ้ามีอิทธิพลต่อความสามารถความสามารถ 

ในการต้านทานต่อความล้าของเหล็กเกรด SS400

วิธีด�าเนินการวิจัย

การด�าเนินการวิจัยแบ่งออกเป็นสองขั้นตอน 

โดยในขั้นตอนแรกเป็นการออกแบบการทดสอบและ 

ในขั้นตอนสุดท้ายเป็นการทดสอบเพื่อหาผลว่าชิ้นงาน 

ที่ผ่านการชุบนิกเกิลมีอิทธิพลต่อการต้านความล้าหรือไม่

ในการทดสอบวัสดุที่จะน�ามาใช้ท�าตัวแปลง 

แม่พิมพ์ จ�าเป็นต้องทราบค่าความเค้นสูงสุดของวัสดุ และ

ค่าภาระที่จะน�ามาแขวนทดสอบซึ่งมีวิธีการค�านวณดังนี้

การหาขดีจ�ากดัความทนทานหรอืขดีจ�ากดัความล้า  

(fatigue limit )

ใช้วิธีการประมาณค่าขีดจ�ากัดความทนทาน 

(ส�าหรับการคงอยู่ 50% ที่หนึ่งล้านรอบ) ในกรณีของ 

การดัด (วริทธิ์ อึ้งภากรณ์ และชาญ ถนัดงาน, 2543)

S'n = 0.5 Su (1) 

โดย Su คือ ค่า ความเค้นสูงสุดส�าหรับชิ้นทดสอบวัสด ุ

ท�าจากเหล็กเกรด SS400 จากตาราง 1 มีค่าความเค้นสูงสุด

เท่ากับ 400 MPa.

Su = 400 MPa.

แทนค่า Su ในสมการ(1)

S'n = 0.5 (400) MPa.

S'n = 200 MPa.
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ตาราง 1 

คุณสมบัติทำงกลเมื่อทดสอบด้วยเครื่อง Tensile Test  

และ Hardness (ขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำงน้อยกว่ำ 16 มม.)

Grade Y.S.(MPa) T.S.(MPa) %EL(min) Hardness

SS400 245 400 21 130HB

ตาราง 2

ส่วนประกอบทำงเคมีโดยน�้ำหนัก (% composition by 

weight)

C Si P/S Cr Mo V

0.13-0.18 0.15-0.35 0.050(max) - - -

เนื่องจากในการทดสอบมีปัจจัยหรือตัวประกอบ

ต่าง ๆ ที่ท�าให้ความเค้นสูงสุดของวัสดุลดลงซึ่งจ�าเป็น 

ต้องน�ามาพิจารณาด้วย เพ่ือให้การหาค่าขีดจ�ากัดความ

ทนทานมีค่าแม่นย�ามากขึ้นโดยตัวประกอบต่างๆ มีดังนี้

ตัวประกอบของผิว (surface factor: Cs)

ผวิของชิน้ทดสอบความล้าทีใ่ช้ในห้อง ปฏบิตักิาร 

จะผ ่านกระบวนการขึ้นรูปแบบกลึงและสม�่า เสมอ 

ตามแนวแกนแต่ในการใช้งานจริงชิ้นส่วนของเคร่ืองจักร

ถูกขึ้นรูปด้วยกระบวนการที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งส่งผล

ต่อคุณภาพผิวของชิ้นงานด้วย โดยคุณภาพผิวของช้ินงาน

ส่งผลโดยตรงต่อความเค้นสูงสุดของวัสดุ ดังนั้นจึงต้อง 

มีการก�าหนดค่าตัวประกอบผิวส�าเร็จขึ้นมาโดยชิ้นงาน

เหล็กที่น�ามาทดสอบ ผ่านกระบวนการขึ้นรูปด้วยวิธีการ 

กลึงผิว มีความต้านทานแรงดึงเท่ากับ 400 MPa มีค่า 

ตัวประกอบผิว Cs = 0.8 (Juvinal, 2006)

ขนาดของชิ้นงานมีผลต ่อขีดจ�ากัดความล้า 

โดยเมื่อขนาดเพิ่มขึ้นความเค้นสูงสุดจะลดลง ส�าหรับ 

ชิ้นงานทดสอบมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 8 mm. มีค่า  

Cs = 0.90 (Juvinal, 2006)

ตัวประกอบของแรง (load factor: Cl) 

เน่ืองจากวัสดุโดยทั่ว ๆ ไปมีคุณสมบัติในการรับ 

ความเค้นเฉือนได้น้อยกว่าความเค้นดึงหรือกด ในกรณี

ของความเค้นสูงสุดก็เช่นเดียวกัน จากการทดสอบพบว่า 

ขีดจ�ากัดความทนทาน ส�าหรับการเฉือนมีค่าน้อยกว่า

การดัด ตัวประกอบที่ใช้ลดค่าขีดจ�ากัดความทนทาน  

จากการดดันีเ้รยีกว่าตัวประกอบของแรง ซึง่มค่ีาแตกต่างกนั  

(Juvinal, 2006)

Sn = S'n Cl Cs Cg (2)

Sn = (0.5)(400)(1)(0.8)(0.9) 

Sn = 144MPa

จาก ค ่าขีดจ�ากัดความทนทานที่ค� านวณได ้  

คาดการณ์ได้ว่าถ้าน�าชิ้นงานไปใช้งานที่มีค่าความเค้น 

ไม่เกนิกว่า 144 MPa (Juvinal, 2006) ชิน้งานสามารถใช้งาน 

หรือรับภาระงานได้โดยไม่เกิดการล้าหรือการแตกหัก 

เสียหายที่ เกินหนึ่งล้านรอบส�าหรับค่าขีดจ�ากัดความ

ทนทาน ในรอบหรือวัฏจักรการใช้งานต�่ากว่า 106 ครั้ง  

เราสามารถหาค่าขดีจ�ากดัความทนทาน (Sn) โดยประมาณ

จากสมการของเส้นระหว่าง S'n = 0.9 Su และที ่n=106 ครัง้  

ซึ่ง S'n = 0.5 Su โดยใช้สมการดังนี้ (วริทธ์ิ อึ้งภากรณ์  

และชาญ ถนัดงาน, 2543)

      (3)

จากสมการที ่(3) ค�านวณอายกุารใช้งานในช่วงรอบ

หรือวัฏจักรการใช้งานที่ n = 103, 104, 105 ได้ผลดังตาราง

ตาราง 3 

ค่ำทีไ่ด้จำกกำรค�ำนวณ ระหว่ำงรอบหรอืวฎัจกัร (n) ขดีจ�ำกดั 

ควำมทนทำน (Sn) และน�้ำหนักที่จะใช้แขวนทดสอบ (w)

วัฏจักร

(cycle)

ขีดจ�ากัดความทนทาน

Sn(MPa.)

มวลทดสอบ

(kg.)

103 372.41 31.8

104 302.71 25.85

105 246.05 21.01

106

>106

144

75

12.29

6

Sn = S'n
106 0.09

n



242 Vol. 10 No. 1 January-April 2016
EAU HEritAgE JoUrnAl
Science and technology

การออกแบบชิ้นงานทดสอบ (JIS Z2274)

ภาพ 1 มิติของชิ้นทดสอบตามมาตรฐาน JIS Z2274

ชิ้นงานที่ ใช ้ทดสอบมีมิติคือ So=50 mm 2,  

d =7.98 mm, Lo = 40, r = 8 mm ชิ้นงานทั้งหมดผิวส�าเร็จ

มาจากกระบวนการตัดกลึง แบ่งชิ้นงานออกเป็นสองกลุ่ม 

คือกลุ่มที่ไม่มีการชุบนิกเกิลส่วนอีกกลุ่มนึงคือกลุ่มที่มี

การชบุนกิเกลิ ในกลุม่ทีม่กีารชบุนกิเกลิจะชบุทีค่วามหนา

ตั้งแต่ 10, 20, 30, 40 และ 50 µm. ในหนึ่งความหนามีชิ้น

ทดสอบ 15 ชิ้น แบ่งเป็นที่ขีดจ�ากัดความทนทาน (Fatigue 

Strength) 372.41, 302.71, 246.35, 144 และ 75 MPa อย่างละ  

3 ชิ้นทดสอบ การทดสอบเป็นการทดสอบแบบการดัด

ภาพ 2 แสดงลกัษณะเคร่ืองทดสอบความล้า (รอบการหมนุ 

คงที่ 1,430 รอบต่อนาที

กลับแบบครบรอบ (fully rotating bending  

machine) มีอัตราส่วนความเค้น R=-1 (Juvinal, 2006) 

การทดสอบความล้ากระท�าโดยการน�าช้ินงานเข้าไปติดตั้ง 

บริเวณหัวจับทั้งสองด้านและแขวนภาระลงไปเพื่อให้ได้

ความเค้นตามที่ออกแบบไว้

ภาพ 3 แสดงการติดตั้งชิ้นงาน

ภาพ 4 แสดงช้ินงานเรียงจากซ้ายไปชวาเริ่มจากช้ินงาน 

ที่ไม่ชุบนิเกิลตามด้วยชิ้นงานที่ชุบนิเกิล ที่ความหนา 10, 

20, 30 และ 50 µm.
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ผลการวิจัย

ตาราง 3

แสดงผลกำรทดสอบควำมล้ำของชิ้นงำนทดสอบที่ชุบนิกเกิลและไม่ชุบนิกเกิล

ความหนาที่ชุบ

(µm.)

มวลแขวนทดสอบ

(kg.)

จ�านวนรอบ

เป้าหมาย

(cycle)

ขีดจ�ากัด

ความทนทาน

(Fatigue Strength(MPa)

จ�านวนรอบที่ทดสอบได้ (cycle)

ค่าเฉลี่ยการทดสอบ

ครั้งที่ 1

การทดสอบ

ครั้งที่ 2

การทดสอบ

ครั้งที่ 3

10

31.2 1000 372.41 1014 1,123 1,021 1,053

25.3 10000 302.71 10,472 10,211 9,786 10,156

20.6 100000 246.05 104,335 102,156 104,563 103,685

12 1000000 144 1,053,457 1,034,569 1,045,908 1,044,645

6 >1000000 75 ไม่ขาด ไม่ขาด ไม่ขาด ไม่ขาด

20

31.2 1000 372.41 1,205 1,379 1,239 1,274

25.3 10000 302.71 11,453 11,267 11,445 11,388

20.6 100000 246.05 113,425 102,389 103,409 106,408

12 1000000 144 1,069,678 1,082,356 1,085,673 1,079,236

6 >1000000 75 ไม่ขาด ไม่ขาด ไม่ขาด ไม่ขาด

30

31.2 1000 372.41 1302 1,577 1,147 1,342

25.3 10000 302.71 11,621 11,652 11,702 11,658

20.6 100000 246.05 114,755 114,534 114,010 114,433

12 1000000 144 1,197,865 1,132,358 1,135,498 1,155,240

6 >1000000 75 ไม่ขาด ไม่ขาด ไม่ขาด ไม่ขาด

40

31.2 1000 372.41 1,578 1,456 1,398 1,477

25.3 10000 302.71 11,702 11,678 12,009 11,796

20.6 100000 246.05 114,892 114,225 114,341 114,486

12 1000000 144 1,124,908 1,249,087 1,243,500 1,205,832

6 >1000000 75 ไม่ขาด ไม่ขาด ไม่ขาด ไม่ขาด

50

31.2 1000 372.41 1578 1712 1620 1,637

25.3 10000 302.71 11,600 11,799 11,900 11,766

20.6 100000 246.05 114,500 115,090 115,190 114,927

12 1000000 144 1,267,509 1,278,056 1,200,760 1,248,775

6 >1000000 75 ไม่ขาด ไม่ขาด ไม่ขาด ไม่ขาด

ชิ้นงานที่ไม่ชุบ

นิกเกิล

31.2 1000 372.41 526 445 577 516

25.3 10000 302.71 8653 8711 8669 8,678

20.6 100000 246.05 82,735 82,561 82,135 82,477

12 1000000 144 932,883 912,766 924,307 923,319

6 >1000000  75 1,104,567 1,178,654 1,129,087 1,137,436
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ภาพ 5 แสดงแผนภาพความเค้นสูงสุดที่กระท�ากับรอบ

การท�างานที่การชุบนิกเกิลหนา 10 µm.

ภาพ 6 แสดงแผนภาพความเค้นสูงสุดที่กระท�ากับรอบ

การท�างานที่การชุบนิกเกิลหนา 20 µm.

ภาพ 7 แสดงแผนภาพความเค้นสูงสุดที่กระท�ากับรอบ

การท�างานที่การชุบนิกเกิลหนา 30 µm.

ภาพ 8 แสดงแผนภาพความเค้นสูงสุดที่กระท�ากับรอบ

การท�างานที่การชุบนิกเกิลหนา 40 µm.

ภาพ 9 แสดงแผนภาพความเค้นสูงสุดที่กระท�ากับรอบ

การท�างานที่การชุบนิกเกิลหนา50 µm.

ภาพ 10 แสดงแผนภาพความเค้นสูงสุดที่ระท�ากับรอบ

การท�างานที่ไม่มีการชุบนิกเกิล

ภาพ 11 ตัวอย่างชิ้นงานที่ชุบนิกเกิลความหนา 10-40 µm.หลังทดสอบความล้า
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ภาพ 12 ตัวอย่างชิ้นงานที่ชุบนิกเกิลความหนา 50µm.หลัง

ทดสอบความล้า

ตาราง 4 

ผลกำรทดสอบกำรเสยีดทำนด้วยเครือ่ง Micro-Tribometer  

(ตำมมำตรฐำน ASTM G133 จำกห้องปฏิบัติ กำรพลังงำน

ชีวภำพ ศูนย์เทคโนโลยีและวัสดุแห่งชำติ)

Coating thickness
Coefficient of friction (COF)

1 2 3 Average

10 µm. 0.54 0.52 0.51 0.52

20 µm. 0.55 0.54 0.53 0.54

30 µm. 0.56 0.58 0.56 0.57

40 µm. 0.56 0.56 0.58 0.57

50 µm. 0.54 0.56 0.54 0.55

ภาพ 13 ตัวอย่างผิวชิ้นงานที่ชุบนิกเกิลความหนา 10-50 µm.หลังทดสอบความเสียดทาน

ภาพ 14 แสดงแผนภาพการประมาณค่า (trend line) ความเค้นสูงสุดที่กระท�า กับรอบการท�างานที่การชุบความหนา

ต่างๆ เปรียบเทียบกับไม่ชุบและการประมาณค่า 
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จากภาพ 14 สมการ trendline ของแต่ละความ

หนาที่ชุบและไม่ชุบนิกเกิลสามารถที่จะหาอายุการท�างาน

ที่หน่ึงล้านรอบได้เป็น

ชิ้นงานที่ไม่ชุบมี Fatigue strength เท่ากับ 123.79 

MPa

ชิ้นงานชุบหนา 10 µm. ม ีFatigue strength เท่ากับ 

156 MPa

ชิ้นงานชุบหนา 20 µm. ม ีFatigue strength เท่ากับ 

156 MPa

ชิ้นงานชุบหนา 30 µm. มี Fatiguestrength เท่ากับ 

158 MPa

ชิ้นงานชุบหนา 40 µm. ม ีFatigue strength เท่ากับ 

159 MPa

ชิ้นงานชุบหนา 50 µm. ม ีFatigue strength เท่ากับ 

159 MPa

มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 157.86 MPa

การสังเคราะห์หาความแตกต่างความเค้นที่เกิน

หน่ึงล้านรอบ (Juvinal, 2006)

ภาพ 15 แสดงแผนภาพความแตกต่างความเค้นที่การ

ทดสอบหน่ึงล้านรอบของชิ้นงานที่ชุบและไม่ชุบนิกเกิล

อภิปรายผลการทดสอบ

จากผลการทดสอบความสามารถในการทนต่อ

ความล้า พบว่าชิ้นทดสอบที่ชุบด้วยนิกเกิลมีแนวโน้ม 

ในการต้านทานต่อความล้าเพ่ิมขึน้ ตามผลการทดสอบของ 

(Puchi, 1996) เมือ่ความหนาทีช่บุเพ่ิมขึน้ โดยจะให้การต้าน 

ความล้าสงูสดุทีข่นาดความหนาในการชบุ 50 µm.ซึง่เป็นผล 

โดยตรงมาจากที่ ช้ินงานมีความเรียบสม�่าเสมอท�าให้

ตัวประกอบของผิวดีขึ้น แต่เนื่องจากข้อจ�ากัดในด้าน 

การเคลือบผิว ซ่ึงไม่สามารถท�าการเคลือบผิวได้หนา 

เกนิกว่า 50 µm. เพราะความหนาของชิน้งานเริม่ไม่สม�่าเสมอ 

ตลอดท้ังช้ินและอีกประการหนึ่งก็คือจะท�าให้การยึดเกาะ

ของนิกเกิลลดลงท�าให้เกิดการหลุดร่อนได้ง่าย เมื่อลอง

ท�าการชุบเกิน 70-80 µm. และ 90-100 µm. ผิวเริ่มแตก 

เมื่อน�ามาท�าการบิดเพียงเล็กน้อยหากต้องการน�าไป 

ใช้งานจริงในการผลิตตัวแปลงแม่พิมพ์ค่าความหนา 

ทีเ่หมาะสมทีส่ดุคอืไม่ควรเกนิ 50 µm. ไปมากนกัเพราะทีค่่านี้ 

ผวิยงัคงมสีภาพทีด่ ีส่วนสมัประสทิธ์ิความเสยีดทานพบว่า 

มีผลไปในแนวทางเดียวกันกับ (Tahera, 2002) ชิ้นทดสอบ

ที่ชุบผิวด้วยนิกเกิลความหนาต่างกัน ค่าสัมประสิทธิ์ 

การเสียดทาน (COF) มีค่าใกล้เคียงกันหรือไม่แตกต่างกัน

อย่างมีนัยส�าคัญ สาเหตุเนื่องมาจาก ผิวเคลือบของนิกเกิล

เกาะตดิแน่นอยูก่บัชิน้ทดสอบ โดยไม่มกีารหลดุร่อนของผวิ 

ออกมา ถึงแม้ความหนาในการชุบจะต่างกันก็ตาม ท�าให้ 

ผลการทดสอบค่า COF มค่ีาใกล้เคยีงกนั ส่วนความแตกต่าง 

ที่เกิดขึ้นเล็กน้อยนั้น เนื่องมาจากความเรียบของผิวโลหะ

ที่อาจแตกต่างกัน ในการน�าไปใช้งานจริงผิวเคลือบนิกเกิล 

ซึ่งมีความลื่นจะช่วยลดแรงเสียดทาน

สรุปผล

จากการทดสอบความสามารถในการทนต่อ 

ความล้าและการเสียดสีของวัสดุเหล็กประเภท SS400 

โดยน�าไปชุบด้วยนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้าที่ความหนา 

ต่างกัน 5 ขนาด คือ 10 µm., 20 µm., 30 µm., 40 µm., และ 

50 µm., พบว่าความหนาในการชุบที่แตกต่างกันมีผลต่อ

ความสามารถในการทนต่อความล้าของวัสดุ 

เมือ่พจิารณาจากรปูที ่15 ซึง่เป็นการน�าผลทดสอบ

ความสามารถในการทนต่อความล้าของวัสดุที่ ไม่ได้

ชุบด้วยนิกเกิลและชุบด้วยนิกเกิลความหนา 10 µm.ถึง  

50 µm. มาท�าการเปรียบเทียบกันพบว่า ชิ้นงานที่ไม่ได้ผ่าน

กระบวนการชุบจะมีความสามารถในการทนต่อความล้า

หรือวัฏจักรในการใช้งานต�่าที่สุด คือ 516 รอบ ที่ความเค้น 

372.41 MPa และ ความสามารถในการทนต่อความล้า 

จะเพิ่มขึ้นตามความหนาที่ชุบ โดยที่ความหนา 50 µm.  

มคีวามสามารถในการทนต่อความล้าสงูสดุทีภ่าระเดยีวกนั 
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ที่ 1,637 รอบ มีอายุการท�างานเพิ่มขึ้นร้อยละ 217 และ 

ที่หน่ึงล้านรอบชิ้นงานที่ชุบหนา 10-50 µm.มีขีดจ�ากัด 

ความทนทานมากกว่าชิน้งานไม่ชบุร้อยละ 27 เมือ่พจิารณา

จากสภาพผิวเคลือบนิกเกิล หลังท�าการทดสอบพบว่า 

ผิวเคลือบยังคงติดแน่นอยู่กับชิ้นงานไม่มีการหลุดร่อน 

ออกจากชิน้งาน โดยมลีกัษณะเดยีวกนัในทกุความหนาทีช่บุ

เม่ือพจิารณาจากตารางที ่4 ผลการทดสอบการทน 

ต่อการเสยีดส ีหรือสัมประสิทธิก์ารเสียดทาน (COF) พบว่า  

ที่ความหนา 10 µm. มีค่า COF เฉลี่ยเท่ากับ 0.52, ที่ 20 µm.  

มค่ีา COF เฉลีย่เท่ากับ 0.54, ที ่30 µm. มีค่า COF เฉลีย่เท่ากบั 

0.57, ที่ 40 µm. มีค่า COF เฉลี่ยเท่ากับ 0.57, ที่ 50 µm.  

มีค่า COF เฉลี่ยเท่ากับ 0.55 ซึ่งเมื่อพิจารณาค่า COF  

ตามขนาดความหนาในการชุบทั้ง 5 ขนาดแล้ว พบว่า 

มีความแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส�าคัญ 

ข้อเสนอแนะ

ค่าความหนาในการชบุทีเ่หมาะสมในการทดสอบ

ครั้งนี้คือ 50 µm. แต่การชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้านั้น 

สามารถท�าได้หนามากที่สุดถึง 200 µm แต่อาจเกิดปัญหา 

ในการยึดเกาะดังนั้นในการน�าไปใช้งานหากการชุบ 

มีประสทิธภิาพผูใ้ช้งานอาจปรบัเปลีย่นความหนาในการชบุ 

ให้เหมาะสมกับการใช้งานได้ในส่วนของการวิเคราะห์

สภาพผิวหลังแตกหักในการวิจัยครั้งต่อไปควรใช้การ 

ถ่ายภาพด้วยอัตราส่วนขยายให้มากกว่านี้เพ่ือวิเคราะห์

สภาพผิวในระดับจุลภาค

ในการทดสอบนี้เป็นการทดสอบซ�้าจากการวิจัย

และทดสอบในครัง้ก่อนหน้าอนัเนือ่งมาจากเครือ่งทดสอบ

ทีท่ดสอบมกีารสัน่ทีค่่อนข้างรนุแรง ในการทดสอบความล้า 

ด้วยการดัดกลับนี้ เครื่องทดสอบควรมีการปรับตั้งให้

เครื่องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์และควรมีการติดต้ังตัวซับ 

การสัน่สะเทอืนแบบไฮดรอลกิส์ทีส่ามารถปรบัต้ัง ความถี่

ได้ตามความเร็วรอบเคร่ืองยนต์ เพราะการซับแรงสั่น

สะเทือนด้วยยาง ท�าได้เพียงเล็กน้อย เมื่อมีการสั่นอย่าง

รุนแรง จะท�าให้แรงสะท้อนกลับไปที่ชิ้นงานได้

ผลการทดสอบนี้มีเฉพาะข้อมูลความสามารถ 

ในการต้านการล้าของวัสดุหลังจากชุบนิกเกิลเท่าน้ัน  

การจะออกแบบตัวแปลงแม่พิมพ์ที่ต้องรับภาระทั้งแรง  

ความร้อน การกัดกร่อน ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมในเรื่อง

ของการกัดกร่อนจากความล้า (corrosion fatigue) และ

การครีพ (creep) ซึ่งเป็นส่วนส�าคัญในการท�านายอาย ุ

การใช้งานของชิ้นงาน
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การออกแบบและพัฒนาเครื่องมือวัดละเอียดแบบตรวจวัดและ

ปรับค่าชดเชยอัตโนมัติ ในกระบวนการผลิตชิ้นงานดิสก์เบรคหน้า 

กรณีศึกษาบริษัทผลิตชิ้นส่วนรถยนต์

Design and Development of Automatic Fine Measurement and 

Adjustment in Automotive Front Disc Brake Production: 

A Case Study of Automotive Part Manufacturing

นพดล ช้างงาม, ฑิฆัมพร ทวีเดช และสมบัติ ทีฆทรัพย์

บทคัดย่อ

ในกระบวนการควบคุมการผลิตชิ้นงานดิสก์เบรกหน้าของรถยนต์ที่เป็นอยู่ จะใช้คนตรวจและปรับค่าชดเชย  

ซึ่งพบว่ามีประสิทธิภาพต�่า ส่งผลให้อัตราผลผลิตต�่า จึงมีแนวคิดในการปรับเปลี่ยนไปเป็นการท�างานในระบบอัตโนมัติ 

งานวจิยันีจ้งึท�าการออกแบบและพัฒนาโปรแกรมคอมพวิเตอร์ให้ท�างานร่วมกบัอปุกรณ์ทีเ่หมาะสมแล้วน�าไปใช้กบัระบบ

ที่มีอยู่ ผลการด�าเนินการพบว่า (1) เครื่องมือวัดละเอียดแบบตรวจวัดและปรับค่าชดเชยอัตโนมัติ มีดัชนีความสามารถ 

ด้านสมรรถนะของกระบวนการแบบระยะสั้น: Cpk 3.12 > 1.33 และ ดัชนีความสามารถด้านสมรรถนะของกระบวนการ

แบบระยะยาว: Ppk 3.11 > 1.67 ซึง่มากกว่าค่ามาตรฐานยอมรบัของลกูค้า (2) สามารถลดเวลาการผลติต่อรอบลงจาก 52.94 

วินาทีลดลงเหลือ 47.68 วินาที คิดเป็นร้อยละ 9.94 (3) อัตราความต้องการชิ้นงานต่อเวลาเท่ากับ 47.68 วินาที น้อยกว่า 

ความต้องการของลูกค้าที่ 66 วินาที (4) ก�าลังการผลิตสามารถผลิตได้ 36,807 ชิ้นต่อเดือน ซึ่งมากว่าความต้องการของ

ลูกค้าที่ 26,588 ชิ้นต่อเดือน (5) อัตราผลผลิตสามารถปรับปรุงให้เพิ่มขึ้นได้เท่ากับร้อยละ 1.5 เมื่อพิจารณาของเสีย 

ทุกปัจจัยปัญหา และ (6) จ�านวนของเสียที่เกิดขึ้นจากการวัดค่า อ่านและปรับค่าชดเชยในเครื่องจักรการผลิตผิดพลาด 

ลดลงได้ร้อยละ 100 หรือไม่เกิดของเสียขึ้นอีกเลย 

ค�าส�าคัญ: การผลิตชิ้นส่วนรถยนต์, การพัฒนาโปรแกรม CNC, การตรวจวัดและปรับค่าชดเชยอัตโนมัติ

Abstract

In the existing production of automotive front disc brake, the production control has been done through 

measuring and compensation adjustment by operators which were found to be in-efficient and lead to low productivity.  

Therefore, new idea for solving the problem is to change into automatics system by design and develop new software 

and hardware and apply to the existing system. It was found that the new system can perform as follows: (1) The 

automatics Measurement Tools for inspection and automatics compensation adjustment had Process capability index 

(Cpk) at 3.12 which was more than that of standard specification of 1.33 and Process performance index (Ppk) was 
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3.11 which was more than that of customer standard specification requirement of 1.67. (2) Cycle time was reduced  

from 52.94 to 47.68 second per piece or reduced by 9.94 percent. (3) Takt time was 47.68 second which less than 

that of customer at 66.0 second. (4) Production capacity was 36,807 pieces per month which was more than the 

customer requirement at 26,588 pieces per month. (5) Productivity was improved by 1.5 percent (considering of all  

factors). And finally (6) No reject parts occurred, or the new system had zero defect.

Keywords: automotive part manufacturing, CNC program development, automatic measuring and compensation  

       adjustment

ความน�า

การตรวจวัดขนาดของชิ้นงานและการอ่านค่า 

ในกระบวนการผลิตชิ้นงานดิสก์เบรกหน้าเป็นจุดที่ส�าคัญ

ทีส่ดุในกระบวนการผลิต เพราะค่าทีอ่่านได้จะถูกน�าไปปรบั 

ชดเชยในโปรแกรมของเครื่องจักร ตามมาตรฐานการผลิต

ก�าหนดให้ท�าการวัดและอ่านค่า 1 ชิ้นงานต่อการผลิต 10 

ช้ินงาน ณ ปัจจุบันพบว่า จ�านวนของเสียที่เกิดขึ้นจากการ

ปรบัค่าชดเชยเฉลีย่ 3,300 PPM (piece per million) ต่อเดอืน  

ซึ่งเกินกว่าค่าเป้าหมายที่ 1084 PPM ต่อเดือน ดังแสดง

ในภาพ 1

ลักษณะของเสียที่พบคือ ขนาดรูคว้านไม่ได้ตาม

มาตรฐานร้อยละ 70 ชิ้นงานหนา-บางไม่เสมอกันร้อยละ  

17 เก็บผิวงานหล่อไม่หมดร้อยละ 8 ผิวงานสะท้อนร้อย

ละ 4 และผิวหยาบเกินมาตรฐานร้อยละ 1 หรือสาเหตุที่

ท�าให้เกดิของเสยีในกระบวนการผลิตจะเกิดจากการวดังาน 

ผิดพลาดหรืออ่านค่าไม่ถูกต้องถึงร้อยละ 35 ดังแสดง 

ในภาพที ่2 ของเสยีทัง้หมดเกดิจากการท�างานของพนกังาน

ในการวางชิ้นงานและวางต�าแหน่งในการวัดไม่ถูกต้อง

ท�าให้อ่านค่าผดิพลาด ส่งผลให้การปรบัค่าชดเชยผดิพลาด 

และน�ามาซึ่งของเสียจ�านวนมาก

ภาพ 1 จ�านวนของเสียและร้อยละของของเสียสะสมระหว่างกระบวนผลิตการตั้งแต่เดือน มกราคม-มิถุนายน 2558
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ภาพ 2 ของเสียและร้อยละของเสียสะสมตามลักษณะการเกิดจากข้อมูลเดือน มกราคม-มิถุนายน 2558

ดังนั้นการวิจัยในครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อ

ออกแบบและพัฒนาเครื่องมือวัดละเอียดแบบตรวจวัด

และปรับค่าชดเชยอัตโนมัติ โดยการพัฒนาโปรแกรม 

ในส่วนการท�างานหลักของอุปกรณ์ด้วยระบบ G-Code 

ซึ่งคาดว่าประโยชน์ที่จะได้รับคือ ลดจ�านวนของเสียลง 

และสามารถเพิ่มอัตราการผลิตได้

แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้อง

การเขียน CNC Programming (ชาลี ตระการกูล, 2554)

1. การสร้างโปรแกรมส�าหรับควบคุมการท�างาน 

เครื่องจักร CNC มี 3 วิธี คือ 

1.1 การป้อนโปรแกรมโดยตรงที่เครื่องจักร

ในกรณีที่ชิ้นงานมีรูปร่างไม่ซับซ้อนเป็นเส้นตรง ไม่ต้อง

ค�านวณมาก มีที่แก้ไขโปรแกรมเล็กน้อย.วิธีนี้ดีคือ รวดเร็ว 

ไม่ต้องใช้ Software ที่มีราคาสูง ข้อเสียคือเส่ียงต่อการ

ป้อนข้อมูลผิด 

1.2 การเขียนโปรแกรมที่คอมพิวเตอร์โดยใช้

โปรแกรมประเภท Text Editor แล้วน�าไปโหลดเข้าเครื่อง 

CNC วธินีีค้ล้ายวธิแีรกแต่เปล่ียนจากป้อนหน้าเครือ่งมาเป็น 

การสร้างในคอมพิวเตอร์ก่อน แล้วน�าไปโหลดเข้าเครื่อง 

ข้อดี เหมือนกับการป้อนหน้าเคร่ืองแต่ต้องเพ่ิมขั้นตอน

การโหลดโปรแกรมเข้าเครือ่ง การป้อนทีห่น้าคอมพวิเตอร์ 

ความผิดพลาดอาจจะน้อยกว่า ใช้ในกรณีที่ไม่มี Software 

ประเภท CAM (Computer Aided Manufacturing) ข้อเสีย  

เหมือนกับการป้อนหน้าเครื่อง 

1.3 การใช้ CAD/CAM Software เข้าช่วย วิธีน้ี

ใช้หลกัการของการสร้างไฟล์ CAD data ก่อน จากนัน้จะใช้  

Software ประเภท CAM แปลงข้อมูลจาก CAD data 

เป็นของโปรแกรม CNC หลังจากนั้นก็โหลดโปแกรมเข้า

เครือ่งจกัร ข้อด ีของวธินีีค้อื สามารถผลติชิน้งานทีมี่รปูร่าง

ซับซ้อนได้รวดเร็วกว่าวิธีที่ 1 และ 2 มาก ความผิดพลาด 

จะน้อย สามารถจ�าลองการท�างานจริงของโปรแกรม 

ในโหมด Simulation เพื่อตรวจสอบความผิดพลาดและ

แก้ไขได้ก่อนการผลิตจริง ข้อเสีย คือ Software ประเภท 

CAD และ CAM มีราคาค่อนข้างสูง, ผู้เขียนโปรแกรม 

ควรต้องมีพื้นฐานของ G-Code, M-Code 

2. ระบบแกนของเครื่อง CNC (Axis System)  

โดยทั่วไปประกอบด้วยระบบ 2 และ 3 แกน 

ระบบ 2 แกน จะพบในเครื่องกลึง CNC ทั่วไป 

แกน X จะอยู่ในแนวนอน ถ้าบริเวณจุดตัดของแกน X-Y  

คือ พิกัด X0,Y0 การเคลื่อนที่ในแนวแกน X ไปทางซ้าย 

X จะมีค่าเป็นลบ ในทางกลับกันถ้า X เคลื่อนที่ไปทางขวา 

X จะมีค่าเป็นบวกแกน Y จะอยู่ในแนวตั้ง ถ้า Y เคลื่อนที่

ไปด้านบน Y จะมีค่าเป็นบวก และ Y เคลื่อนที่ลงด้านล่าง  

Y จะมีค่าเป็นลบ 
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ระบบ 3 แกนจะพบในเครื่องกัด (CNC Milling) 

และเครื่อง Machining Center จะมีแกนที่เพ่ิมเข้ามาอีก 

หน่ึงแกน คือ แกน Z เป็นแกนที่มีการเคลื่อนที่ในแนวดิ่ง

หรือแนวลึก ถ้าเคล่ือนที่ขึ้นด้านบน Z จะมีค่าเป็นบวก 

และถ้าเคล่ือนที่ลงด้านล่าง Z จะมีค่าเป็นลบ 

Code ของโปรแกรม CNC ส�าหรับในเครื่องจักร 

CNC จะแบ่ง code โปรแกรมออกเป็น 2 ชุด คือ G-code 

เป็นรหสัในการควบคมุการเคล่ือนทีใ่นการตดัเฉอืนชิน้งาน 

ของโปรแกรมซเีอ็นซ ีและM-codeเป็นรหสัในการควบคมุ 

ฟังก์ชั่นการท�างานส่วนต่าง ๆ ของเครื่องจักร เช่น การ

หยุดหมุนของเพลาขับ การจับ - ปล่อยชิ้นงาน เป็นต้น

Six Sigma (โกศล ดีศีลธรรม, 2554) หลักการเพิ่ม

ประสทิธภิาพในกระบานการผลติโดยทัว่ไปมี 2 วธิคีอื Lean 

Manufacturing และ วธิ ีSix Sigma ซ่ึงเน้นทีจ่�านวนชิน้งาน 

ให้ลดความผันแปรของกระบวนการผลิต ผลคือ ลดอัตรา

การสูญเสียและลดค่าใช้จ่าย โดยการน�ากระบวนการทาง

สถิติมาใช้ช่วยแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ 

การวิเคราะห์ขีดความสามารถของกระบวนการ 

(กิติศักดิ์ พลอยพานิชเจริญ, 2550) เป็นการวิเคราะห์ระดับ

คุณภาพของกระบวนการ ดัชนีที่ใช้วัดหรือสะท้อนขีด

ความสามารถของกระบวนการว่าเป็นอย่างไรเมือ่เทยีบกบั 

ข้อก�าหนดของลูกค้า คือ ค่า Cp, Cpk (Process capability)  

และ Pp, Ppk (Process performance) ทัง้สองแบบเป็นการน�า

ค่าเฉลีย่ของกระบวนการ ค่าความผันแปรของกระบวนการ 

และข้อก�าหนดของลูกค้ามาค�านวณร่วมกัน

อัตราผลผลิต (productivity) (มาลินี ลีลัคนาวีระ, 

2549) เป็นการวดัประสทิธิภาพการผลติด้วยการเปรยีบเทยีบ 

ระหว่างจ�านวนของผลผลิตสินค้าหรือบริการต่อปัจจัย

การผลิตที่ใช้ในการผลิตของหน่วยการผลิตดัชนีวัดย่อย

ประกอบด้วยอัตราความต้องการของลูกค้า (tack time) 

ก�าลังการผลิต (capacity) หรือขีดความสามารถของ  

เคร่ืองจักรต่อหน่วยเวลาที่ก�าหนดไว้ และเวลาที่ใช้ในการ

ผลิตหรือประกอบงานหนึ่งรอบกระบวนการ (cycle time)

วิธีด�าเนินงานวิจัย

ท�าการออกแบบพัฒนาโปรแกรมให้เครื่องจักร

ท�างานอัตโนมัติ โดยใช้หลักการน�าเข้าข้อมูล (input)  

เชิงตัวเลข (numerical) ของระบบ G-Code จากเคร่ืองจักร

ควบคมุด้วยระบบคอมพวิเตอร์ (CNC) (A) จากนัน้ ชดุข้อมลู 

เชิงตัวเลขจะถูกส่งเข้าหน่วยประมวลผลกลางของส่วน

ควบคมุและเชือ่มโยงข้อมลู (processing) และถกูเปลีย่นเป็น

ค�าสัง่ในรปูแบบของระบบ G-Code เพือ่ให้อปุกรณ์เครือ่งมอื 

วดัแบบอตัโนมติัเคลือ่นทีไ่ปสมัผสัจุดทีต้่องการตรวจวดัค่า  

ซึ่งคือต�าแหน่งรูคว้านความโตเส้นผ่านศูนย์กลาง 94.0 

+0.006/ +0.046 มม. (B) และ ขั้นตอนการส่งออกข้อมูล

น�าออก (output) คือค่าการตรวจวัดที่อุปกรณ์เครื่องมือวัด

แบบอัตโนมัติตรวจวัดและอ่านค่าได้ ส่งป้อนกลับไปยัง 

กระบวนการน�าเข้าข้อมลู เชงิตวัเลขอกีครัง้เพือ่ปรบัชดเชย

ค่าพิกัดความเผื่อที่เบี่ยงเบนออกไปจากค่าควบคุม (C)  

ซึ่งกระบวนการข้างต้นแสดงในภาพ 3 และ 4
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ภาพ 3 แสดงโครงสร้างของระบบความคุม CNC ด้วยเครื่องอุปกรณ์ (equipment)

ภาพ 4 กระบวนการท�างานและตัวแปรควบคุมของอุปกรณ์เครื่องมือวัดแบบอัตโนมัติ
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การออกแบบโปรแกรมในการท�างานหลักของ

อุปกรณ์ท�าโดย 

1. ก�าหนดฟังก์ชั่นวัดขนาดในระนาบแกน X, Y 

และ Z สามารถหมุนหัวเข็มได้โดยอัตโนมัติผู้วิจัยได้ใช ้

หลักการเขยีนโปรแกรมค�าส่ังเพ่ือก�าหนดการเคลือ่นทีข่อง

เครือ่งมือวดัแบบอตัโนมตัด้ิวยการก�าหนดเป็นพารามเิตอร์ 

ดังนี้ 

1.1 พารามิเตอร์ก�าหนดทิศทางการเคลื่อนที่

ของเครื่องมือวัดแบบอัตโนมัติในแนวแกน X (แนวรัศมี 

ของการวัดขนาดความโตชิ้นงานขนาด 94.0 มิลลิเมตร) 

1.2 พารามิเตอร์ก�าหนดทิศทางการเคลื่อนที่

ของเครื่องมือวัดแบบอัตโนมัติในแนวแกน Y (แนวรัศมี 

ของการวัดขนาดความโตชิ้นงานขนาด 94.0 มิลลิเมตร) 

1.3 พารามิเตอร์ก�าหนดทิศทางการเคลื่อนที่

ของเครื่องมือวัดแบบอัตโนมัติในแนวแกน Z (ระยะ 

ความสูงของต�าแหน่งการการวัดขนาด) 

1.4 พารามิเตอร ์ก�าหนดล�าดับหรือรอบ  

(Sequence) การตรวจสอบของเครื่องมือวัดแบบอัตโนมัติ 

1.5 พารามิเตอร์ก�าหนดค่าพิกัดเผ่ือการปรับ 

ชดเชยอัตโนมัติของเครื่องมือวัดแบบอัตโนมัติ

2. วัดขนาดโดยการเชื่อมต่อกับตัวประมวลผล 

ในการวัดของเคร่ืองจักรและแสดงผลออกมาทาง 

หน้าจอได้ (B) 

3. แสดงค่าความแม่นย�าและค่าความละเอียด 

ได้ถึงจุดทศนิยม 5 ต�าแหน่ง (0.00001 mm.)(C) 

4. การทดลองผลิตและตรวจวัดชิ้นงานด้วย 

เครื่องมือวัดแบบอัตโนมัติจะใช้ปริมาณการทดลองกับ 

ชิ้นงานดิสก์เบรกหน้า จ�านวน 34,000 ชิ้น (อ้างอิงแผน 

การผลิตของบริษัทใน 1 เดือน) และใช้เครื่องจักรที่ท�าการ

ผลิตชิ้นงานดิสก์เบรกหน้าจ�านวน 1 เครื่องของบริษัท

ดัชนีวัดค่าที่ใช้ประกอบด้วย 

1. ดัชนีการวิ เคราะห์ขีดความสามารถของ

กระบวนการ (process capability analysis) ประกอบด้วย 

1.1 ดัชนีความสามารถด้านสมรรถนะของ

กระบวนการแบบระยะสัน้: Cpk ซึง่ท�าการเกบ็ข้อมลูในช่วง 

ของการทดลองผลิตช้ินงานตัวอย่างจ�านวน 30 ช้ิน (N=30 

Trial Sample) เป็นค่าที่บอกถึงขีดความสามารถของ

กระบวนการในระยะสั้น ค่านี้จะแสดงนัยความผันแปรที่

เกิดขึ้นจากความจ�ากัดและพื้นฐานของเทคโนโลยีที่ใช้ใน

กระบวนการซึง่จะมค่ีามาตรฐานยอมรบัทีร่ะดบั Cpk ≥ 1.33

โดยที่ USL = Upper specification limit

 LSL = Lower specification limit

 σ within = Within-subgroup standard deviation

1.2 ดัชนีความสามารถด้านสมรรถนะของ

กระบวนการแบบระยะยาว: Ppk ท�าการเกบ็ข้อมลูช่วงของ

การท�าการผลิตปริมาณมาก ด้วยจ�านวนชิ้นงานตัวอย่าง

มากกว่า 30 ช้ิน (N>30 Initial Sample) เป็นค่าที่แสดง 

ขีดความสามารถของกระบวนการในระยะยาว ซึ่งจะ

รวมเอาความผันแปรที่เกิดจากความไม่มีเสถียรภาพของ

กระบวนการเข้ามาด้วย กล่าวคือ มีความผันแปรระยะส้ัน 

รวมกับความผันแปรอื่นที่เข้ามากระทบกระบวนการ  

ซึ่งจะมีค่ามาตรฐานยอมรับที่ระดับ Ppk ≥ 1.67

โดยที่ USL = Upper specification limit

 LSL = Lower specification limit

 σ overall = Overall standard deviation

หากค่า Cpk และ Ppk มีค่าใกล้กัน แสดงว่า

กระบวนการไม่สูญเสียเสถียรภาพเนื่องจากการขยับตัว
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ของค่าเฉล่ีย นั่นคือกระบวนการควบคุมมีเสถียรภาพ 

ในระยะยาว ในการวิเคราะห์จะน�าข้อมูลที่ได้รับมาบันทึก 

และเก็บข้อมูลค่าการวัดจากการทดลอง ไปวิเคราะห์บน

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส�าเร็จรูป Minitab เพื่อแปลผลของ 

ค่า Cpk และ Ppk

2. การวัดผลผลิต ประกอบกอบด้วย 

2.1 การวัดอัตราผลผลิต คือ ดัชนีแสดงความ

สัมพันธ์ระหว่างผลผลิตต่อทรัพยากรที่ใช้ในการก่อเกิด 

ผลผลิตน้ัน Productivity = Output / Input 

2.2 อัตราความต้องการต่อเวลา (Track Time) 

ของลูกค้า จะมีค่าคงที่เสมอ เว้นแต่ความต้องการของ

ลูกค้า/แผนผลิต เพิ่มขึ้นหรือลดลง Track time = เวลาที่ใช ้

ในการผลิตทั้งวัน (นาที)/ความต้องการสินค้าในแต่ละวัน 

(หน่วยสินค้า) 

2.3 ก�าลังการผลิต คือ ขีดความสามารถของ

เครื่องจักต่อหน่วยเวลาที่ก�าหนดไว้ Capacity =Production  

Time / Maximum Cycle Time 

2.4 Cycle Time = เวลาที่ใช้ในการผลิตหรือ 

ประกอบงานหนึ่งรอบกระบวนการ

ผลการวิจัย

1. การออกแบบโปรแกรมค�าส่ังควบคมุการท�างาน

ของเครือ่งมือวดัแบบอตัโนมตั ิใช้รปูแบบค�าสัง่ในลกัษณะ

ของพารามิเตอร์ควบคุมการแปลงข้อมูล และพารามิเตอร์ 

ควบคมุการเคล่ือนทีข่องอุปกรณ์เพ่ือการวดัขนาดด้วยค�าสัง่  

G-Code ดังแสดงรายละเอียดด้านล่างและตามภาพที่ 5

1.1 พารามิเตอร์ก�าหนดทิศทางการเคลื่อนที่

ของเครื่องมือวัดแบบอัตโนมัติในแนวแกน X (แนวรัศมี 

ของการวัดขนาดความโตชิ้นงานขนาด 94.0 มิลลิเมตร) 

ก�าหนดให้ต�าแหน่งสัมผัสชิ้นงานแนวแกน X เท่ากับ 

94.026 และ - 94.026 มิลลิเมตร

(#102= 94.026 NOMINAL SIZE ACC. TO DRAWING)

(#107= X 94.026 MEAS. POSITION X)

(#109= X-94.026 MEAS. POSITION X)

1.2 พารามิเตอร์ก�าหนดทิศทางการเคลื่อนที่

ของเครื่องมือวัดแบบอัตโนมัติในแนวแกน Y (แนวรัศมี

ของการวัดขนาดความโตช้ินงานขนาด 94.0 มิลลิเมตร)  

ก�าหนดให้ต�าแหน่งสัมผัสช้ินงานแนวแกน Y เท่ากับ 

94.026 และ - 94.026 มิลลิเมตร

(#111= X 94.026 MEAS. POSITION Y)

(#112= X-94.026 MEAS. POSITION Y)

1.3 พารามเิตอร์ก�าหนดทศิทางการเคลือ่นทีข่อง

เครื่องมือวัดแบบอัตโนมัติในแนวแกน Z (ระยะความสูง 

ของต�าแหน่งการการวัดขนาด) ก�าหนดให้ต�าแหน่งสัมผัส

ชิ้นงานเท่ากับ - 44.5 มิลลิเมตร

(#108= Z-44.5 MEAS. POSITION Z)

(#110= Z-44.5 MEAS. POSITION Z)

1.4 พารามิ เตอร ์ก�าหนดล�าดับหรือรอบ  

(Sequence) การตรวจสอบของเคร่ืองมือวัดแบบอัตโนมัติ

ก�าหนดให้ท�าการตรวจสอบทุก ๆ  10 ช้ิน ตรวจสอบ 1 ชิ้น

(#870=10 SPOT CHECK FREQUENCY)

1.5 พารามิเตอร์ก�าหนดค่าพิกัดเผื่อการปรับ

ชดเชยอัตโนมัติของเครื่องมือวัดแบบอัตโนมัติก�าหนด 

ให้ก�าหนดค่าพิกัดเผื่อการปรับชดเชย อยู่ระหว่าง 0.015 

และ - 0.015มิลลิเมตร

(#103= 0.015 UPPER TOLERANCE VALUE) 

(#104= - 0.015 LOWER TOLERANCE VALUE)

ตัวอย่าง โปรแกรมดังแสดงในภาพที่ 5
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ภาพ 5 โปรแกรมค�าสั่งส�าหรับควบคุมการท�างานของเครื่องมือวัดแบบอัตโนมัติ

2. ผลการทดลองระหว่างวันที่ 15 ถึง 25 ธันวาคม 

พ.ศ.2558 เครื่องมือวัดละเอียดแบบตรวจวัดและปรับ

ค่าชดเชยอัตโนมัติและโปรแกรมที่เขียนถูกน�าไปติดตั้ง 

เข้าระบบค�าสั่งของเครื่องจักร ดังภาพ 6

ภาพ 6 เครื่องจักรและการติดตั้งโปรแกรม - อุปกรณ์เครื่องมือวัดละเอียดแบบตรวจวัดและปรับค่าชดเชยอัตโนมัติ
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หลังการทดลองพบว่าจากการทดลองผลติจ�านวน 

26,588 ชิ้น ของการผลิตในเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558 วันท่ี  

15 - 25 ธันวาคม พ.ศ.2558 หลังการปรับปรุง (สัปดาห์ที่ 

3 - 4) ไม่เกดิของเสียด้านรูคว้านโตเกนิข้อก�าหนด ทัง้ในช่วง 

การผลิตกะกลางวัน และกะกลางคืน โดยของเสียลดลง

จาก 65 ชิ้นในสัปดาห์ที่ 1 และ 72 ชิ้นในสัปดาห์ที่ 2 หรือ 

ลดลงร้อยละ 100 ดังแสดงในตาราง 7

ล�าดับที่ ลักษณะปัญหา

เดือน
จ�านวนของเสียต่อสัปดาห์ (ชิ้น)

ธันวาคม 2558
จ�านวนของเสีย

รวม (ชิ้น)ปริมาณการผลิตต่อเดือน 
ตามแผนผลิต (ชิ้น)

สัปดาห์ที่ 1
วันที่ 1-7

สัปดาห์ที่ 2
วันที่ 8-14

สัปดาห์ที่ 3
วันที่ 15-21

สัปดาห์ที่ 4
วันที่ 22-25

1
รูคว้านขนาด 94 

Over Spec.
26,588 65 72 0 0 137

2 ชิ้นงานหนา-บาง 26,588 18 12 8 6 44

3
ชิ้นงานเก็บผิวงาน

หล่อไม่หมด
26,588 2 5 8 2 17

4 ผิวงานสะท้าน 26,588 2 4 3 3 12

5
ความเรียบผิว Over 

Spec
26,588 0 0 2 0 2

จ�านวนของเสียรวม (ชิ้น)/ สัปดาห์ 87 93 21 11 212

ภาพ 7 ร้อยละของของเสียระหว่างกระบวนการผลิตสัปดาห์ที่ 3 และ 4 ของเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

ผลการวเิคราะห์ดชันคีวามสามารถด้านสมรรถนะ

ของกระบวนการแบบระยะสั้น: Cpk และดัชนีความ

สามารถด้านสมรรถนะของกระบวนการแบบระยะยาว:  

Ppk พบว่า ค่า Cpk (Continue Process Capability) คือดัชนี

ความสามารถด้านสมรรถนะของกระบวนในระยะสัน้ มค่ีา 

เท่ากับ 3.12 ซึ่งมากกว่ามาตรฐานข้อก�าหนดของลูกค้า 

ที่ยอมรับได้ไม่ต�่ากว่า 1.33 และมีค่า Ppk (Preliminary 

Process Capability) ดัชนีความสามารถด้านสมรรนะ

ของกระบวนการในระยะยาวมีค่าเท่ากับ 3.11 ซ่ึงมากกว่า 

มาตรฐานข้อก�าหนดของลูกค้าที่ยอมรับได้ไม่ต�่ากว่า 1.67 

ดังแสดงตารางที่ 1 และภาพที่ 8
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ตารางท่ี 1

แสดงกำรบันทึกค่ำกำรวัดขนำดชิ้นงำนขนำดควำมโต 94.0 +0.006/+0.046 จ�ำนวน 300 ตัวอย่ำง และภำพ 8
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ภาพ 8 ภาพแสดงผลการวิเคราะห์ค่าขีดความสามารถของกระบวนการ Cpk และ Ppk

อัตราผลผลิตเมื่อเปรียบเทียบจากข้อมูลการ

วางแผนผลิตตามความต้องการชิ้นงานในเดือนธันวาคม

จ�านวนตามค�าส่ังซ้ือเท่ากับ 26,588 ชิน้ และจ�านวนชิน้งานดี 

ทีไ่ด้ พบว่าอัตราผลผลติเพ่ิมขึน้ จากร้อยละ 97.93 เป็น 99.2 

หรอืเพิม่ข้ึนร้อยละ 1.5 (รวมของเสียจากการผลติทกุปัจจัย)

(ก่อนปรับปรุง: พฤศจิกายน) = 26,038÷ 26,588 =97.93%

(หลังปรับปรุง: ธันวาคม)       = 26,376 ÷ 26,588 = 99.2%

เวลาที่ใช้ในการผลิตงานหนึ่งรอบกระบวนการ 

จากการวัดขนาดชิ้นงานโดยพนักงานด้วยไมโครมิเตอร์ 

เท่ากบั 52.94 วนิาทต่ีอช้ิน เวลาทีใ่ช้ในการผลติงานหน่ึงรอบ 

กระบวนการ จากการวัดขนาดชิ้นงานโดยเครื่องมือวัด

ละเอียดแบบตรวจวัดและปรับค่าชดเชยอัตโนมัติ เท่ากับ  

47.68 วินาทีต่อชิ้น เวลาที่ลดลงคิดเป็นร้อยละ 9.94

ตาราง 2 

แสดงกำรเปรียบเทียบเวลำกำรผลิตต่อรอบก่อน - หลังกำรปรับปรุงใช้เครื่องมือวัดละเอียดแบบตรวจวัดและปรับค่ำ

ชดเชยอัตโนมัติ
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อัตราความต้องการต่อเวลาของลูกค้า จากความ

ต้องการชิ้นงานในเดือนธันวาคมจ�านวนตามค�าสั่งซื้อ 

เท่ากับ 26,588 ชิ้น ต่อจ�านวนชั่วโมงการผลิตที่ 487.5 

ชั่วโมง (คิดเป็น 29,250 นาที) จึงคิดเป็น Takt Time เท่ากับ 

1.1 นาที หรือ 66 วินาที ต่อการผลิตชิ้นงาน 1 ชิ้นที่ลูกค้า 

ต้องการซึ่งจากผลการปรับปรุงสามารถลดเวลาการผลิต 

ลงได้เท่ากับ 47.68 วินาที ต่อการผลิตชิ้นงาน 1 ชิ้น  

จึงน้อยกว่าที่ลูกค้าต้องการ ซ่ึงแสดงให้เห็นว่าสามารถ

ผลิตชิ้นงานได้เร็วกว่าเวลาที่ลูกค้าต้องการ

ในด้านก�าลังการผลิต เม่ือค�านวณจากเวลาการผลติ

ทั้งหมดของเดือน ต่อเวลาการผลิตต่อรอบเท่ากับ 487.5  

ชั่วโมงต่อเดือน ÷ 47.68 วินาทีต่อชิ้น จะได้ก�าลังการผลิต

เท่ากับ 36,807 ชิ้นต่อเดือน ซึ่งมากกว่าความต้องการของ 

ลูกค้าที่เท่ากับ 26,588 ชิ้นต่อเดือน

สรุปผลการวิจัย

การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือออกแบบและ

พัฒนาโปรแกรมการท�างานของเครื่องมือวัดละเอียดแบบ

ตรวจวัดและปรับค่าชดเชยอัตโนมัติ ด้วยระบบ G-code  

เพื่อช่วยลดจ�านวนของเสียที่เกิดขึ้นจากการวัดค่าอ่าน

และปรับค่าชดเชยในเคร่ืองจักรการผลิตจากการท�างาน

ด้วยมนุษย์การวิจัยเป็นแบบทดลอง ผลการวิจัยพบว่า 

ได้ว่าปัญหาของเสียการวัดค่า อ่านและปรับค่าชดเชยใน

เครือ่งจกัรการผลิตลดลงได้ร้อยละ 100 ซ่ึงลดลงได้มากกว่า

ร้อยละ 80 ที่เป็นเป้าหมาย และลดลงเป็นไม่เกิดของเสีย 

ขึน้เลยคอื 0 ชิน้ซึง่น้อยกว่า 77.80 ชิน้ต่อเดอืน และเครือ่งมอื 

วัดละเอียดแบบตรวจวัดและปรับค่าชดเชยอัตโนมัติยังมี

ดัชนีความสามารถด้านสมรรถนะของกระบวนการแบบ

ระยะสั้น: Cpk3.12 > 1.33 และ ดัชนีความสามารถด้าน

สมรรถนะของกระบวนการแบบระยะยาว: Ppk3.11 > 1.67 

ซึง่มากกว่าค่ามาตรฐานยอมรับของลูกค้าจงึสามารถยอมรบั

ความส�าเร็จเมื่อเคร่ืองมือช่วยให้ของเสียลดลงได้ร้อยละ 

100 สามารถลดเวลาการผลิตต่อรอบลงจาก 52.94 วินาที 

ลดลงเหลือ 47.68 วินาที คิดเป็นร้อยละ 9.94 อัตราความ

ต้องการชิ้นงานต่อเวลาเท่ากับ 47.68 วินาที น้อยกว่า Takt 

time ของลกูค้าที ่66 วนิาทด้ีานก�าลงัการผลติ สามารถผลติ

ได้เท่ากับ 36,807 ชิ้นต่อเดือน ซึ่งมากว่าความต้องการของ

ลูกค้าเท่ากับ 26,588 ชิ้นต่อเดือน และภาพรวมของอัตรา 

ผลผลิต สามารถปรับปรุงให้เพิ่มขึ้นได้ร้อยละ 1.5 (เมื่อ

พิจารณาของเสียทุกปัจจัยปัญหาเป็นภาพรวม)

ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะส�าหรับองค์การธุรกิจ เนื่องจาก

ผู้วิจัยได้ปฏิบัติงานในหน้าที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ 

กระบวนการและทดลองผลิตภัณฑ์ใหม่ จึงพบปัญหา 

ความผิดพลาดจากจากกระบวนการที่ใช้พนักงานในการ

ตรวจวัดขนาดความถูกต้องด้วยเครื่องมือที่ไม่เหมาะสม 

และ/หรอืมเีงือ่นไขในการใช้งานทีย่ากล�าบาก ส่งผลให้เกดิ 

ของเสียโดยไม่จ�าเป็น ผลจากงานวิจัยช้ินนี้จึงสนับสนุน

ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการน�าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ใน

กระบวนการตรวจสอบคณุภาพชิน้งานทีม่คีวามละเอยีดสงู  

เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการท�างาน 

เพิม่ขึน้ อกีทัง้ยงัช่วยลดความเมือ่ยล้าจากขัน้ตอนการท�างาน 

ที่ยากล�าบากของพนักงาน ซึ่งอาจเป็นปัจจัยหนึ่งที่ท�าให้

เกิดความผิดพลาดในการท�างานได้

หน่วยงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ควรคิดวาง

ระบบกระบวนการตรวจวัดช้ินงานแบบอัตโนมัติต้ังแต่ 

ขั้นตอนของการออกแบบกระบวนการและสายการผลิต 

เพื่อการลดของเสียเชิงป้องกัน

2. ข้อเสนอแนะส�าหรบังานวจิยัครัง้ต่อไป งานวจัิย 

ครั้งนี้ยังไม่ได้จัดท�าในส่วนของฟังก์ชั่นการสอบเทียบ 

เครื่องมือวัดละเอียดแบบตรวจวัดและปรับค่าชดเชย

อัตโนมัติ ดังนั้นผู้สนใจควรน�าส่วนนี้ไปพัฒนาต่อไป
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แนะน�าหนังสือ

Book Review

สุภกัญญา ชวนิชย์

ชื่อหนังสือ: บุคคลบันดาลใจ ยิ่งใหญ่ด้วยความดี

ผู้แต่ง: ก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักด์ิ

รายการ: หนังสือสื่อความรู ้  ช ่วงหนังสือชวนคุย  

ออกอากาศทางสถานวีทิย ุFM 97.75 Mhz. “คล่ืนสขีาว 

ของชาวพุทธ” ครั้งที่ 22

หนัง สือ เล ่มนี้ เป ็นผลงานของคุณก ่อ ศักดิ์  

ไชยรัศมีศักดิ์ ซ่ึงได้รวบรวมเร่ืองราวของบุคคลต่าง ๆ  

ที่เป็นแรงบันดาลใจของตนเอง และเชื่อว่าจะสามารถ 

จุดประกายความฝันหรือเป็นแรงบันดาลใจให้ท่านผู้อ่าน 

ได้ด้วย คุณก่อศักดิ์ จึงได้คัดสรรมาน�าเสนอในผลงาน

หนังสือ ชื่อ บุคคลบันดาลใจ ยิ่งใหญ่ด้วยความดี

ในหนงัสอืเล่มนีม้เีรือ่งราวบคุคลต้นแบบจากโลก

ตะวนัออกในหลายยคุ หลายบทบาท เช่น ดร.ป๋วย อึง๊ภากรณ์  

ครผููย้ิง่ใหญ่ /นายกรฐัมนตร ีจูหรงจี /มหาเศรษฐีลกีาชิง /คงัซี  

ฮ่องเต้ CEO /เว่ยจิง ขุนนางใจเพชร/ฮั่นเหวินตี้ กษัตริย์ 

ผูท้รงคณุธรรม และท่านอืน่ ๆ  อกีหลายท่านด้วยกนั ทกุท่าน 

ล้วนมคีวามดงีามทีย่ิง่ใหญ่ทีน่่าศกึษา น่าเรยีนรู ้เป็นหนงัสอื

หรือต�าราที่มีชีวิต 

แต่จะขอน�ามากล่าวเพยีงสองท่าน โดยในช่วงแรก 

ขอน�าเสนอความสัตย์ซ่ือมือสะอาด รักชาติบ้านเมือง  

ของผู้บริหารประเทศมหาอ�านาจของโลกตะวันออก คือ 

ท่านนายกรัฐมนตรีจูหรงจี ผู้ได้รับฉายาว่า นายกตงฉิน

แห่งแผ่นดินจีน

หลังจาก ท่านโจวเอินไหล แล้ว นายกรัฐมนตร ี

ทีค่นจนีและคนทัว่โลกยอมรบัชืน่ชมทีส่ดุกค็อื ท่านจหูรงจี  

นายกรฐัมนตรขีองสาธารณรฐัประชาชนจนี คนที ่5 ซึง่ด�ารง 

ต�าแหน่งระหว่าง พ.ศ. 2541 - พ.ศ. 2546 หนึ่งในผู้น�าจีน

รุ่นที่ 3 สมัยประธานาธิบดีเจียงเจ๋อหมินเป็นแกนน�า และ

แม้ปัจจบุนัทัง้คูจ่ะอ�าลาจากต�าแหน่งอนัทรงอ�านาจไปแล้ว  

แต่คุณงามความดีที่สะสมมายังคง “ครองใจ” ผู ้คนอยู่

ตลอดไม่เสื่อมคลาย
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บทบาททีด่เีด่นของท่านจหูรงจ ีคอื การปราบปราม 

ทุจริตคอร์รัปช่ันอย่างมุ่งม่ันจริงจัง ถึงขนาดได้ลั่นวาจา

สะท้านแผ่นดนิออกมาว่า “ ต้องมีค�าอธบิายให้กับประชาชน 

ก่อนอื่นต้องจัดการกับพวกตัวการระดับใหญ่ๆ จากนั้น 

ค่อยจัดการกับระดับรอง ๆ ลงไป ต้องเตรียมโลงศพ 

หนึ่งร้อยโลงไว้ให้พร้อม และในจ�านวนนั้นก็ต้องมีส่วน

ของผมด้วยโลงหนึ่ง เพื่อผมจะได้สามารถกอดคอตาย

ไปพร้อม ๆ กับพวกเขาได้ เพ่ือแลกมาซ่ึงความสงบสุข 

อย่างยั่งยืนของประเทศชาติ 

ในช่วงที่ท ่านเป็นผู ้ว ่าราชการเมืองเซี่ยงไฮ ้  

ได้ท�าการปราบปรามทุจริตอย่างจริงจัง พร้อมกับออกกฎ

ให้งานเล้ียงรับรองของราชการ มีได้เพียงกับข้าว 4 อย่าง 

และน�้าแกง 1 ถ้วย พฤติกรรมที่เด็ดขาดและเอาจริงเอาจัง 

ในการปราบปรามทุจริตของจูหรงจี ท�าให้ประชาชน 

ส่วนใหญ่พากันแซ่ซ้องสรรเสริญ แต่มข้ีาราชการส่วนหนึง่ 

ที่ไม่พอใจ วันหนึ่งก็มีผู้น�ากระดาษแผ่นหนึ่งไปสอดไว ้

ในห้องท�างานของท่าน และเขียนข้อความเสียดสีว่า  

“เดิมก็ถูกทิ้ง ต่อมายังถูกหมางเมิน กินแต่กับ 4 อย่าง กับ  

น�า้แกง 1 ถ้วย ร่างกายคงขาดสารอาหาร” หลงัจากเหตกุารณ์นี ้

เกิดขึ้นผู้คนรอบข้างท่านต่างก็เห็นว่า นี่เป็นการกระท�า

ที่เป็นปฏิปักษ์ต่อพรรคอย่างยิ่ง ควรให้หน่วยรักษาความ

ปลอดภัยค้นหาตัวผู้กระท�ามาลงโทษ แต่เมื่อท่านจูหรงจี 

อ่านข้อความจบ ท่านก็โบกไม้โบกมือแล้วบอกว่า อย่า

โหวกเหวกโวยวายเลยไม่ต้องหาหรอก ท่านไม่ถือสา 

ผู้เขียน แม้จะเป็นการแตะรอยแผลในจุดที่ละเอียดที่สุด

ของท่าน ก็คือ การเป็นลูกก�าพร้า และเคยเป็นพวก 

หัวเอนขวาก็ตาม แต่ท่านก็สามารถแสดงให้เห็นว่า  

ท่านแยกเรื่องส่วนตัวและส่วนรวมออกจากกันได้อย่าง

ชัดเจน จนท�าให้ผู้คนต่างยอมรับนับถือ

ในระหว่างที่เขาด�ารงต�าแหน่งอยู่นั้น การกระท�า

และค�าพูดต่าง ๆ ของท่านจูหรงจีหลายคร้ังเป็นต�านาน 

เป็นปรัชญาในการบริหารงาน บริหารคนได้เป็นอย่างดี 

และยังเป็นที่กล่าวขานกันมาจนทุกวันนี้ เช่น ประโยคท่ีว่า  

“หวังว่าทุกท่านจะลดไขมัน และเพิ่มกระดูกให้มากขึ้น” 

ครั้งหนึ่ง ในงานประชุมนายธนาคารแห่งชาติ 

ทีก่รงุปักกิง่ ท่านเน้นว่าระบบธนาคารของจนีนัน้มหีนีเ้สยี 

มากกว่าหน้ีดี ซึ่งเป็นปัญหาเศรษฐกิจส�าคัญที่ซุกซ่อนอยู่

ในระบบ ท่านจึงกล่าวในการประชุมนั้นว่า “นายธนาคาร 

ซึ่งมาจากทั่วประเทศทุกท่าน กรุณาอย่ารับเลี้ยงจาก 

คนอื่น ๆ ง่าย คนอื่นเลี้ยงคุณมีหรือจะไม่ใช่เพราะเรื่อง 

การกู้ยืมเงิน การรับเลี้ยงมีแต่จะเพิ่มไขมัน หวังว่าทุกท่าน

จะลดไขมันและเพิ่มกระดูกให้มากขึ้น ค�าพูดนี้ ได้เปิดโปง

ถึงเหตุและผลของค�าเชื้อเชิญไปดื่มกินต่าง ๆ พร้อมทั้ง 

บอกความปรารถนาที่ตนมีต่อผู ้ฟังออกมา ต่อจากนั้น 

ก็เป็นหน้าที่ของผู้ฟังเองที่จะไปพิจารณาดูว่า ควรจะเพิ่ม

กระดูกอย่างไร คุณก่อศักดิ์ได้อธิบายว่า ค�าว่า กระดูก  

ในความหมายของคนจีนหมายถึง หลักการที่แข็งแกร่ง 

ในตัวคน มนุษย์เราจะสามารถยืนอย่างสง่าได้ ก็เพราะ

มีกระดูกที่แข็งแรง เช่นเดียวกับผู้ที่มีหลักการในตัวเอง  

ไม่ไหวเอนไปตามสถานการณ์ ต่างกับพวกที่ยอมท�าลาย

หลักการเพื่อผลประโยชน์ ก็เหมือนกับคนที่เป็นโรค 

กระดูกอ่อนจะยืนเดินอย่างไรก็ไม่มั่นคง

ในด้านชวีติส่วนตัว ท่านจหูรงจ ีเป็นแบบอย่างทีด่ ี

ทัง้การเรยีน การประพฤติ และได้ถอืคติว่า ทกุอย่างในชวีติคอื 

การไล่ตามสิ่งที่สมบูรณ์พร้อม และเขาปลูกฝังความยึดมั่น 

ในความสจุรติต่อลกู ๆ อยูเ่สมอ เขาเคยเล่าให้บรรดาอาจารย์

และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยชิงหัวฟังว่า “ผมเป็นคนที่ 

เข้มงวดกบัลกู ๆ  มาก ตอนทีล่กูชายคนรองอายไุด้สบิกว่าขวบ  

เขาชอบขึน้ไปเล่นบนดาดฟ้า วนัหนึง่เขาน�าผ้ายางสกัหลาด 

เก่า ๆ มาผืนหนึ่งมาปูบนดาดฟ้า แล้วเอาดินมาปูทับไว้ 

เพื่อเตรียมจะปลูกผัก ผมถามเขาว่า เอาผ้ายางมาจากไหน 

พร้อม ๆ กับตบหน้าเขาไปทีหนึ่ง จากนั้นจึงพูดว่า ถึงเรา

จะจนยงัไงกไ็ม่ควรเอาของของคนอืน่ ลกูชายผมพดูกบัผม 

ด้วยความน้อยเนื้อต�่าใจว ่า ผมไม่ได ้ เอามาจากใคร  

แต่เก็บมาจากกองขยะหน้าที่ท�างานพ่อต่างหาก ตอนนั้น

ผมเสยีใจมากทีต่บหน้าเขา แต่ด้วยความทีต้่องรกัษาศกัดิศ์รี

ของความเป็นพ่อ ผมจงึยนืกรานทีจ่ะให้เขาน�าผ้ายางผนืน้ัน 

กลับไปไว้ที่กองขยะตามเดิม ถึงจะเป็นของที่กองขยะ 

ก็เก็บไม่ได้ พ่อผิดที่ตบลูก พ่อจะเป็นเพื่อนลูกเอาผ้ายาง 

ผนืนีก้ลบัไปไว้ทีเ่ดมิเอง จากนัน้เราสองคนกเ็ดนิจากบ้านผม 

ไปยังที่ท�างานเพื่อน�าผ้าผืนนั้นไปไว้ที่เดิม......นี่แหละ คือ 

จหูรงจ ีผูก้ล้าท�า กล้ารบัผดิชอบในสิง่พลาด สขุมุ เฉยีบขาด  

มือสะอาด ยุติธรรม.....เป็นผู้สร้างแรงบันดาลใจ ยิ่งใหญ่

ด้วยความดี 

ท่านที่สองเป็นสุภาพสตรี สุภาพสตรีผู ้นี้เป็น 

ลูกหลานยิวโพ้นทะเลเพียงคนเดียวที่ยังอาศัยอยู่ในนคร
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เซีย่งไฮ้ อกีทัง้ยงัเป็นคณุแม่ชาวจนีทีอ่่อนโยนและแขง็แกร่ง 

เส้นทางชีวิตของเธอเปี่ยมไปด้วยสีสัน เปล่งประกายรัศม ี

ด้วยสายใยผูกพันที่ตัดกันไม่ขาดระหว่างชนชาติจีนและ

ชนชาติอิสราเอล เธอผู้นั้นมีนามว่า ซาร่า อีมาร์ซ 

ก่อนนั้นบิดาของเธอล้ีภัยหนีตายพวกนาซีมายัง

ประเทศจีน และต่อมาครอบครัวก็ให้ก�าเนิด ซาร่า ซาร่า 

มชีวีติวยัเดก็ทีมี่ความสขุ บดิาของเธอท�างานกบัสมาพนัธ์ยวิ  

ต่อมาในปีที่เธอมีอายุ 12 ปี เธอได้สูญเสียบิดาและสภาพ

ครอบครัวที่อบอุ่นไป โดยเฉพาะหลังการกวาดล้างทาง

วัฒนธรรม เธอยิ่งตกอยู่ในภาวะที่ล�าบากอย่างแสนสาหัส 

จนกระทั่งอายุได้ 21 ปี ได้เข้าท�างานเป็นผู้ใช้แรงงาน 

ในโรงงานผลิตทองแดงเซ่ียงไฮ้ ความจริงชีวิตก็ดูน่าเริ่ม 

อยู ่ตัว แต่ใครจะคาดคิดว่า ในช่วงปฏิวัติวัฒนธรรมนี้  

เธอจะถูกรัฐบาลคาดโทษว่า เป็นสายลับต่างชาติและ 

ถูกจ�าคุกถึง 3 ปี 

ต่อมาเมื่อออกจากคุก เธอได้เห็นรูปจ�าลององค์ 

เจ้าแม่กวนอิมองค์หนึ่งที่ร้านแผงลอยข้างทาง และเหมือน

มสีิง่ดลใจ เธอจงึบูชารูปจ�าลองนัน้กลบัมาบ้านด้วยราคาสงู 

โดยไม่ได้หยดุคดิซ�า้สอง เธอน�ารูปนัน้ไปตัง้ไว้ทีโ่ต๊ะหวัเตยีง  

และพูดกับท่านทุกคืน เสมือนเป็นเพ่ือนที่แสนดีผู้หนึ่ง 

เธอเชื่อม่ันว่าเคราะห์ร้ายครั้งนี้จะผ่านไปเร็วที่สุด ความดี 

ต้องชนะความชั่วได้สักวันหนึ่ง

เธอไม่เคยลืมบรรดาชาวจีนผู ้ใจดีที่คอยแอบ 

ช่วยเหลอืเธออย่างเงยีบ ๆ  ในช่วงปฏวิตัวิฒันธรรม บางคน 

แอบให้อาหารเธอ แอบให้เงนิเธอ ให้เธอได้อาศยันอนในบ้าน  

ความมีน�้าใจเหล่านี้ท�าให้เขารู้ซึ้งถึงน�้าใจของผู้คน น�้าใจ

เล็ก ๆ  ที่แสนจะธรรมดานี้เป็นเหตุผลให้เธอไม่อาจตัดขาด 

สายสัมพันธ์กับจีนได้จนตลอดชีวิต

หลังจากเหตุการณ์ปฏิวัติวัฒนธรรม ซาร่าได้กลับ 

ไปท�างานในโรงงานเช่นเดิม แต่งงานกับชาวจีน และ

ให้ก�าเนิดลูก 3 คน เธอตั้งชื่อลูกคนโตว่า อี่หัว หมายถึง 

อิสราเอล จีน 

ต่อมาในปีทีเ่ธออายุได้ 42 ปี เธอได้เร่ิมเดนิทางไปสู ่

เส้นทางตามหารากเหง้า เธอเป็นลูกหลานยิวโพ้นทะเล 

คนแรกและอาจจะเป็นคนสุดท้ายที่ได ้ เดินทางกลับ

อิสราเอลหลังจากประเทศจีนเปิดประเทศ เม่ือไปถึง

อิสราเอล เธอก็ไร้ญาติขาดมิตรที่นั่น ทั้งยังไม่เข้าใจภาษา 

ฮบิรดู้วย ต่อมาทางการกม็อบเงนิทนุให้เธอเปิดร้านอาหาร 

ความที่ซาร ่ายังมีความผูกพันกับจีนซ่ึงเป ็น 

บ้านเกิด เมื่อเธอพบเห็นแรงงานจีนไม่ได้รับความยุติธรรม 

เธอจะเข้าไปช่วยเหลอือย่างเตม็ทีโ่ดยไม่เหน็แก่เหนด็เหนือ่ย 

เธอจึงมักได้รับค�าขอบคุณและโล่จากสถานทูตจีนใน

อิสราเอลเสมอ หลายปีที่เธอกลับมาอิสราเอล เธอก็ยังพก 

บนัทกึโอวาทของประธานเหมาตดิตวัอยูเ่สมอ และในวนัที่ 

ท่านเติ้งเสี่ยวผิงถึงแก่อนิจกรรม เธอได้พาลูก ๆ ขับรถ 

ทางไกลถึง 300 กิโลเมตร เพื่อไปวางดอกไม้เคารพ 

ป้ายวิญญาณของท่านเติ้งเสี่ยวผิง

ความสามารถและความเกีย่วพนัพเิศษเช่นนี ้ท�าให้

ซาร่าได้รับความสนใจจากชาวอิสราเอลจ�านวนมาก ต่อมา

ในปี 2002 บริษัทค้าเพชรโรดิกส์ บราเธอร์ ก็แต่งตั้งให้เธอ 

เป็นตัวแทนประธานกรรมการบริหารประจ�าประเทศจีน 

ไม่เพยีงการประสบความส�าเรจ็ในส่วนนี ้แต่ประสบการณ์

ของสุภาพสตรีผู ้นี้ มีแง่มุมที่น่าคิดมากมาย โดยเฉพาะ 

ในเร่ืองของค่านิยม และการอบรมส่ังสอนเยาวชนคน

รุ ่นใหม่ในสังคม โดยสอดแทรกคุณค่าของสิ่งต่าง ๆ  

ตามวัฒนธรรมของชาวยิว ว่าทุกอย่างไม่มีอะไรได้มาฟรี 

เด็กทุกคนต้องเรียนรู้ที่จะหาเงิน จึงจะได้ในสิ่งที่ต้องการ  

ทุกคนต้องมีความรับผิดชอบ เข้มแข็งพึ่งพาตนเองให้ได้ 

และไม่ท�าตัวเป็นภาระแก่ใครโดยไม่จ�าเป็น 

ซึ่งด้วยความมุ่งมั่นนี้เอง ชาวอิราเอลจึงสามารถ

พลิกฟื้นทะเลทรายที่แห้งแล้งให้กลายเป็นผืนป่าที่อุดม

สมบูรณ์ และในประเทศแถบยุโรปและอเมริกานั้นบรรดา 

เศรษฐีและมหาเศรษฐีส่วนใหญ่ล้วนมีเชื้อสายยิว

ส�าหรับ ครอบครัวของซาร่า เธอมีการต้ังกฎเรื่อง

ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในบ้าน ว่าของทุกอย่างในบ้านตัวเอง 

ก็ไม่มีอะไรฟรี รวมถึงอาหารและบริการจากเธอผู้เป็นแม่

ด้วย ลูก ๆ  ของเธอต้องช่วยแม่ท�ามาหากินและขยันในการ

ศกึษาเล่าเรยีนเพราะการศกึษาเท่านัน้ทีจ่ะเป็นสมบตัติดิตวั 

ที่ไม่มีใครจะแย่งชิงไปได้ ไม่ว่าวันข้างหน้าจะเกิดอะไรขึ้น

กบัตนเอง ครอบครวั หรอืแม้แต่ชาติบ้านเมอืง ซาร่าบอกว่า  

แก่นแท้ของวถิชีาวยวิ คอื ชาวยวิทกุคนมจีดุทีเ่หมอืนกนัอยู่

จุดหนึ่งคือ ท�ากิจการที่ไม่ต้องใช้เงินลงทุน ท�างานที่คนอื่น 

ไม่ท�า ลูก ๆ ทุกคนของเธอจึงเรียนรู้วิถีนี้มาสร้างอนาคต

ได้อย่างดีทุกคน ลูกคนโตซื้อสินค้าประเภทเครื่องเขียน 
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ในจีนมาขายที่โรงเรียน คนรองใช้ความสามารถทาง

วรรณศลิป์เปิดคอลมัน์ของตนเองเขยีนเร่ืองราวของเซีย่งไฮ้

ในหนังสือพิมพ์ ส่วนลูกคนเล็กเป็นคนที่เก็บตัว แต่ก็ 

เรยีนรูว้ธิชีงชาและการท�าขนมให้ทุกคนในบ้านรับประทาน

ตอนเย็น ๆ  ซึ่งทุกคนจะต้องจ่ายค่าชาและขนมให้เธอด้วย

เม่ือเด็ก ๆ เหล่านี้โตขึ้น และเธอได้กลับไปรับ

ต�าแหน่งประธานบริษัทเพชรระดับชาติของอิสราเอล 

ในประเทศจีน ลูก ๆ ก็กลับไปอยู่เซ่ียงไฮ้กับเธอ คนโต 

สอบเข้ามหาวิทยาลัยด้านการท่องเที่ยวได้ เขาตั้งใจจะ

เป็นผู้เช่ียวชาญด้านการท่องเที่ยวแล้วกลับไปเปิดบริษัท 

ท่องเทีย่วของตัวเองทีอ่สิราเอล ลกูคนรองสอบเข้าวทิยาลยั

ภาษาต่างประเทศเซี่ยงไฮ้ เพราะฝันจะเป็นนักเขียน  

ส่วนลูกสาวคนเล็กเธอบอกว่าจะเรียนด้านอาหารจีน  

และจะไปเปิดร้านอาหารที่ดีที่สุดในอิสราเอล 

เรื่องราวของหญิงเหล็กผู้นี้เป็นที่กล่าวถึงกันมาก 

ในประเทศจีน และถูกน�าเสนอในเว็บไซด์ข่าวออนไลน์  

เจ้อเจียงของจีน เป็นแรงบนัดาลใจทีย่ิง่ใหญ่ และเป็นก�าลงัใจ 

ของคุณแม่ทุกชาติทุกภาษาได้เป็นอย่างดี 





1. ประเภทสมาชิก

1.1 o ประเภท บุคคล

ชื่อ_____________________________นามสกุล__________________________เลขที่สมาชิก_______________

1.1.1 บุคลากรภายใน: มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

£ นักศึกษา       � ปริญญาโท       � ปริญญาเอก

£ อาจารย์  หรือ £ อื่นๆ โปรดระบุ ___________________________________________________

1.1.2 บุคลากรภายนอก: สถาบัน/หน่วยงาน _____________________________________________________

£ นักศึกษา       � ปริญญาโท       � ปริญญาเอก

£ อาจารย์  หรือ £ อื่นๆ โปรดระบุ ___________________________________________________

1.2 o ประเภท หน่วยงาน

2. ที่อยู่ในการจัดส่งวารสาร

เลขที่ __________ หมู่ที่ __________ ตรอก/ซอย ________________________ ถนน ________________________

แขวง/ต�าบล ______________________ เขต/อ�าเภอ ______________________ จังหวัด ______________________

รหัสไปรษณีย์ ________________ โทรศัพท์ ________________________ อีเมล์ ____________________________

3. อัตราค่าสมาชิกวารสารฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

o 1 ปี 3 ฉบับ เป็นเงิน 800 บาท   o 2 ปี 6 ฉบับ เป็นเงิน 1,500 บาท

o 5 ปี 15 ฉบับ เป็นเงิน 3,500 บาท

หมายเหตุ ค่าสมาชิกรวมค่าจัดส่งแล้ว

ข้าพเจ้าได้ช�าระค่าสมาชกิ จ�านวน_________________บาท (__________________________________________________)

o เงินสด

o ธนาณัติ (ธนาณัติ ปณ.ธัญบุรี ในนาม มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย)

o โอนเงินเข้าบัญชี � ธนาคารกรุงเทพ สาขาคลองหลวง บัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 222-3-01198-8

   � ธนาคารกรุงไทย สาขารังสิต-นครนายก คลอง 4 บัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 148-6-00715-5

   � ธนาคารกสิกรไทย สาขาคลอง 6 ธัญบุรี บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 416-2-222712-8

เมื่อโอนแล้ว กรุณาส่งหลักฐานการโอนเงินกลับทาง E-Mail: phimlada@eau.ac.th  หรือ Fax 02-577-1053

การออกใบเสร็จ

o ไม่ต้องการ o ต้องการ ออกใบเสร็จในนาม ________________________________________________

      ลงชื่อผู้สมัคร _________________________________________

            (________________________________________)

ใบสมัครสมาชิก
วารสารวชิาการมหาวทิยาลยัอสีเทร์ินเอเชยี ฉบบัวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ส�าหรับเจ้าหน้าที่
หมายเลขสมาชิก_____________________________หมายเลขใบเสร็จ________________________________________________

ตั้งแต่ฉบับที่____________________________________ลงช่ือผู้รับสมัคร______________________________________________

กองบรรณาธิการวารสารวิชาการ
ชั้น 4 อาคารชวน ชวนิชย์ (ห้อง C423) มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

200 หมู่ 1 ถ.รังสิต-นครนายก ต�าบลรังสิต อ�าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110
(วงเล็บมุมซองด้านขวา “สมาชิกวารสาร EAU”)

o สมัครสมาชิกใหม่ o ต่ออายุ




