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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
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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.)
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ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) หน่วยงานและสถาบันการศึกษาต่างๆ

ตลอดจนบุคคลทั่วไปที่ตอบรับเป็นสมาชิก

มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
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บทความใน “วารสาร EAU HERITAGE” เป็นความเห็นของผู้เขียนโดยเฉพาะ กองบรรณาธิการไม่มีส่วนในความคิดเห็นในข้อความเหล่านั้น
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ปัจจุบันโลกในยุคของการพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ผูกติดกับการเจริญเติบโตทาง

เศรษฐกิจ และการเปลี่ยนแปลงทางสังคม วัฒนธรรม ที่เกี่ยวเนื่องกับการใช้ชีวิตประจ�าวันเป็นอย่างมาก การน�า

ทรพัยากรธรรมชาติมาใช้ เพือ่การพฒันาทางเทคโนโลย ีและความสะดวกสบายของมนษุย์ ได้ส่งผลต่อการเปลีย่นแปลง

ทางสภาวะภูมิอากาศของโลก ที่ส่งผลต่อวัฎจักรของสิ่งมีชีวิตและระบบนิเวศของโลก (Ecology system) รวมถึง 

ระบบห่วงโซ่อาหารของมนุษย์ (Food chain) จากการส�ารวจวิจัยของนักวิทยาศาสตร์ พบว่าสิ่งมีชีวิตหลายสายพันธุ์

ได้สูญพันธุ์ไปจากโลก จากความวิตกกังวลดังกล่าว น�าไปสู่การเกิดระบบของการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable 

development) ในทุกมิติของการพัฒนา ซึ่งในวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับ วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีฉบับนี้ ได้น�าประเด็นของ Industry 4.0 toward Sustainability ประเด็นการพัฒนาทางด้านการเกษตร  

การพัฒนาทางสิ่งแวดล้อม การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ในการจัดการกับสุขภาพและสิ่งแวดล้อม เพื่อลดปัญหา

ความร่อยหรอของทรัพยากรธรรมชาติ และน�าไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นวารสารที่อยู่ในฐานของ 

TCI (Thai Citation Index) กลุ่ม 1 ที่มีระบบการส่งบทความออนไลน์ และมีผู้ทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญในแต่ละสาขา 

พิจารณาบทความแบบ Double Blind เพื่อให้บทความท่ีน�าลงตีพิมพ์ มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีคุณค่าและน�าไปสู่ 

การเพิ่มพูนองค์ความรู้ของศาสตร์ที่มีความหลากหลาย ทางกองบรรณาธิการต้องขอขอบพระคุณท่านผู้บริหาร 

ท่านที่ปรึกษา ท่านผู้ทรงคุณวุฒิที่ช่วยพิจารณาบทความของวารสาร และท่านคณาจารย์ ท่านนักวิจัย นักศึกษา

มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตทุกท่าน ที่ให้ความสนใจส่งบทความมายังวารสาร ฯ เพื่อเป็นช่องทางการน�าเสนอ 

องค์ความรู้ที่มีคุณภาพ และเกิดประโยชน์ต่อผู้อ่าน และต่อการพัฒนาต่อไป

            บรรณาธิการ

บทบรรณำธิกำร
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 สารก่อมะเร็งในงานอุตสาหกรรม

Industrial Carcinogens 

อาทิตยา จิตจ�านง

 มาตรฐานวัตถุดิบสมุนไพรส�าหรับโรงงานผลิตยาสมุนไพร

Standard of Herbal Raw Materials in Manufacturing

ธีระวัฒน์ บุญโสม และพิรุณรัตน์ เดชบ�ารุง

 เทคโนโลยีไส้เดือนดินกับการจัดการของเสียอุตสาหกรรมการเกษตร 

Vermitechnology in Agro-industrial Waste Management

นันทวุฒิ จ�าปางาม
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Health Risk for ASEAN People 
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Abstract

This paper presents the global trends that influence global industries including industries in Thailand. In 

Europe, the concept of Factories of the Future has been adopted by European Commission to bring industries back 

home since 2008. Many countries in several regions both in Europe and outside Europe are in the same influent 

and develop their own similar initiative to modernize their industries to be more competitive. The most successful 

industrial development is in Germany where they introduced the concept of Industry 4.0. They have started the  

scheme of Industry 4.0 several years ago and have since become successful in increasing their competitiveness. They 

have applied automation and robotics together with ICT, the so called Cyber-Physical systems; it changes their way 

of manufacturing and doing businesses. However the context of Factories of the Future goes beyond modernizing 

manufacturing infrastructures. It involves other areas such as human well-being, green production and new materials 

development. This paper provides strong reasons why Thai Industries have to develop themselves to the new level  

toward Industry 4.0 to be more competitive globally, and move Thailand as a whole up to become one of the higher-

income nation. The Federation of Thai Industries has put up several efforts to move Thai industries toward Industry 

4.0 by creating several strategies. They will be elaborated here.

Keywords: industry 4.0, sustainability

Industry 4.0 toward Sustainability1

Katiya Greigarn 
The Federation of Thai Industries

1Keynote address on “International Conference, Green Asia and Inclusive Sustainable 

Development” 17th June, 2016, Bangkok, Thailand.

Introduction

There have been many studies of global trends 

from several public and private organizations; several 

of these trends would affect all of us globally. The most 

recognized so-called Megatrends are demographics,  

globalization, climate changes, dynamic technology and 

innovation for example ICT, global knowledge society, 

mass customization, sharing global responsibility and 

global economic crisis, etc. As for Thailand, we are also 

facing the same Megatrends but on top there are other  

domestic issues such as middle income trap, aging society, 

low population growth, very low unemployment, slow 

GDP growth, etc. (Credit Suisse, 2015)

Thailand had developed from agriculture based 

nation to light industry and then heavy industry nation 

several decades ago. But for the last decade Thai industries  
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have not moved forward as much but only rely on old 

existing technologies without new innovation. Especially 

the global competitive index showed that Thailand’s 

indexes are behind in applying science, technology and 

innovation to the country development. According to  

Global Innovation Index by INSEAD Business School, 

Cornell University and World Intellectual Property 

Organization, Thailand’s innovation index ranking 

was at the world’s 57th in 2012 and the world’s 55th in 

2015, while Vietnam’s innovation index ranking was at  

the world’s 76th in 2012 and the world’s 52th in 2015. 

Vietnam is also one of the world’s leader in innovation 

efficiency with Innovation Efficiency Ratio ranking at 

the world’s 9th in 2015 while Thailand’s innovation  

efficiency ratio ranking was at the world’s 43th in 2015. 

(Cornell University, INSEAD & WIPO, 2015)

Now under the existing Government of General 

Prayut Chan-o-cha, there have been several new public 

policies introduced such as Digital Economy, Science- 

Technology-Innovation Driven Economy and Thailand 

4.0 policies, etc. Under the scheme of Public and Private 

Partnership these policies are intended to move Thailand 

out off middle-income trap toward high value based 

economy, higher income nation and to increasing Thailand  

global competitiveness and sustainable. The context of 

Industry 4.0 is very much in line with these new policies.

The Industry 4.0

In 2008, the Public-Private Partnership (PPP) 

initiative for Factories of the Future (FoF) was launched  

under the European Economic Recovery Plan or Digitizing 

Industry under European Commission. The FoF is the 

multi-annual roadmap for the years 2014-2020 had set 

a vision and outlines routes towards high added value 

manufacturing technologies for the factories of the future,  

which will be clean, efficient, environmental friendly 

and socially sustainable.

The Industry 4.0 is the 4th industrial revolution as 

the name was given to honor and recognized the changes of 

how German industries revolutionize manufacturing since 

the last industry revolution happened several decades ago.  

Many published papers stated how German had succeeded 

in developing Industry 4.0. On the last or the 3rd industrial 

revolution was the one that electronics and integrated 

circuits were introduced into industries and changed the 

mechanical programming/sequencing of manufacturing 

processes to be more precise by using electronic control 

in the form of Programmable Logic Control (PLC), etc.  

The objective of the Industry 4.0 initiative is to help EU 

manufacturers across all sectors, in particular SMEs, 

to adapt to global competitive pressures by increasing 

the technological base through the development and 

integration of several enabling technologies. Industry 

4.0 is a collective term for technologies and concepts  

of value chain organization that brings together the 

technological concepts of cyber-physical systems, the 

Internet of Things and the Internet of Services.

Not only countries in European Union are 

applying the Industry 4.0 initiative, several countries 

around the world have also realized that it is logical to  

move to this direction as well. China has announced 

“China Manufacturing 2025” initiative to strengthen 

their manufacturing prowess. Japan began the “Industry 

Revitalization Plan” in 2013 to revamp manufacturing 

industry with equipment and R&D investments. South 

Korea devised “Manufacturing Innovation 3.0” strategy 

to help SMEs establish smart and optimized production  

processes. Taiwan has also announced “Productivity 

4.0 (Pro 4.0)” initiative, they plan to spend NT$45 

billion over the next 9 years (2 phases) to help and  

improve hidden champions in 7 key industry sectors. 

As for USA, they planned to invest US$2.2 billion for 

“Advanced Manufacturing Partnership” program starting 

2013 to encourage the return of domestic manufacturing 

from oversea and regain their leading position in the  

manufacturing industry.
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Several global consultant firms have devoted 

their resources to study, analyze, and make use of this  

revolution to advise companies on how to do the transition 

to Industry 4.0. This transition requires comprehensive 

digitization of the horizontal and the vertical value chain, 

as shown in Figure 1. The horizontal integration, shown 

on the left of Figure 1, is an integration through value 

chain networks (suppliers to factory to customers). The  

vertical integration, shown on the right of Figure 1, is an 

end-to-end digital integration of engineering, planning 

and production across the entire chain.

Figure 1: Industry 4.0 requires comprehensive digitization of the horizontal and vertical value chains

Toward Sustainability

There are four essential components in the case 

of sustainability of Industry 4.0. First is the usage of ICT 

in manufacturing such as Digital Engineering, Digital 

Workflow, Logistics and Supply Chain management 

(using MRP or ERP, RFID, MES, big data and data 

analytics, IoT, etc.). It can be described by using three  

terms. The term Smart Factories is the first term, being 

use to represent the factories that tightly integrates ICT 

in automation for better control and optimization of  

manufacturing processes (PLC and SCADA including 

big data and data analytics). The outcome is less waste, 

less energy usage, on-time delivery or faster shipment 

to market and better quality. The second term is Virtual 

Factories is to use ICT tools such as MRP, ERP and MES,  

etc. to manage value chains, logistic and supply chains, 

in order to manage assets and on-time delivery, or faster 

time to market, or to response to mass customization. 

The third is Digital Factories, which is to use ICT and  

software tools (CAD, CAE and CAM) to design, test and 

see the products before they are produced (the so-called 

simulation processes).

The second component is High Performance 

manufacturing. It can enhance manufacturing processes  

through the use of automated modular and robotics 

production lines with higher degree of integration. Robots 

of the future will not rely on computer programming but 

will be able to learn from human supervisor how to operate 

certain tasks. Artificial intelligence software/system and 

better man-machine interface are required. 3D printing  



4 Vol. 10 No. 2 May-August 2016
EAU HEritAgE JoUrnAl
Science and technology

(additive manufacturing) will be widely used not only 

to make prototypes but it will be able to produce small  

batches of highly innovative products. More sensors, 

along with Big Data and Data Analytics, will be used to 

monitor the performances of manufacturing processes 

in real time. Any deviation can be corrected to achieve  

near zero defect manufacturing reducing waste. And all 

information and adjustment can be sent to responsible 

persons via IoT for additional instructions.

Of course with new manufacturing processes, the 

third component is to find new materials or raw materials 

that enable such improvements. On top of that, recycle or  

renewable materials such as bio-plasticrecycle materials 

and also special materials like Graphene, etc. are a must 

to help environment due to limited resources. 

The fourth priori ty is  the Sustainable 

Manufacturing or Green Production, in which energy, 

the environmental and people well-being, are the main  

boundary conditions. Sustainability can only be achieved 

if these boundary conditions are met. 

In order to be able to achieve Industry 4.0, there 

are several enabling technologies that should be mentioned 

here are ICT and Digital Engineering technology,  

Advanced manufacturing technology (automations), 

Precision engineering technology, Nanotechnology, 

Biotechnology, Microelectronics, Advanced materials 

technology, Laser technology, 3D Printing, Robotics, 

Sustainable environmental and energy technology, Sensor 

technologies, etc. These technologies will be used to  

create new materials, measuring systems, new production 

processes, new products and on top is to be able to manage  

logistics cost, and lean management system. 

At WEF 2015 summit in Davos (Brodtmann, 

2015), the forum on “The New Global Context”, was meant 

to raise awareness of the opportunities of Industry 4.0 for 

everyone, not only in Europe but worldwide. Digitization 

of manufacturing processes will fundamentally change  

the existing business models. Instead of mass produced 

goods for the common, the products can be uniquely 

customized, locally manufactured, and delivered to  

each individual customer with unprecedented efficiency. 

Industry 4.0 offers more than economic opportunities. It 

also presents opportunities for sustainable society. It is  

important the people are not afraid of new technologies but 

see the possibilities to think of how to make use of them. 

If we do the Industry 4.0 right, not only the industries  

will benefit but society as a whole will also benefit.

Vision and Mission of The Federation of Thai 

Industries

Figure 2: Vision of The federation of Thai Industries

Figure 3: Industry 4.0 stakeholders

The Federation of Thai Industries (FTI) who 

represents the whole industries in Thailand has also 

realized the important of this revolution. Our Vision is  
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“Thai Industries 2025”, shown in Figure 2. The ecosystem 

or the stakeholders of Industries 4.0 are shown in Figure 

3. The ultimate goal is to help SMEs and Thai industries  

to revolutionize the existing manufacturing operations 

by applying Industry 4.0 concept towards sustainability 

by year 2025. FTI has come up with three new strategies  

to lead the industries and to collaborate and participate 

with government agencies in the development of 

Thai industries. They consist of three parts. First, the 

Proliferation of Innovation to expand the coverage of  

innovation from products innovation to processes and 

business model innovations since most of Industry 

4.0 revolutions are either processes or business model 

innovations. Second is to improve the way FTI works 

with government agencies, it is called Innovative Public  

and Private Partnership. The innovative way is the 

smart ways of introducing problems and requesting 

assistance from policy-making and funding agencies to 

help private sectors especially to SMEs. Third strategy 

is to be able to directly help SMEs by transforming FTI  

into an Innovative Market Place to intelligently match 

the need of SMEs to Innovation Service Providers and 

government funding agencies. 

Conclusions

There is no real industrial development in 

Thailand for a period of time. This had led us to be in 

the bottom of Value-added Smile Curve, which means 

doing more or less assembly work with small value  

added or without creating innovation of our own. The 

Industrial 4.0 is the new role model for Thai industries 

to follow and catch up. There is no doubt about it. The 

only problem is how to jump-start the development fast  

enough and large enough to catch up with the global 

changes in order to have a meaningful impact and be 

more competitive, since many key manufacturing players 

in many countries have already started doing so for a 

period of time. The most important factors are how Thai  

industries and government agencies could work together 

as Public and Private Partnership to move forward this 

agenda. So that all parties could achieve their goals of  

higher income nation and be competitive and sustainable 

in global market place together.

The industry 4.0 is not only the industry  

revolution. Itself is the New Economic Revolution.
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บทคัดย่อ

ประเทศไทยมีผู้ปฏบิตังิานในภาคอุตสาหกรรมต้องสมัผสักบัสารก่อมะเรง็จากการท�างานซึง่เป็นสาเหตุหนึง่ทีส่่งผล 

ให้อัตราผู้ป่วยด้วยโรคมะเร็งมีแนวโน้มสูงขึ้นทุกปี สารก่อมะเร็งจัดออกเป็น 5 กลุ่มตามการแบ่งกลุ่มของ IARC กลุ่มที่มี 

ความเป็นอันตรายมากที่สุด คือ กลุ่ม 1 (ยืนยันว่าเป็นสารก่อมะเร็งในมนุษย์) ซึ่งประเทศไทยมีการน�าเข้าสารเคมีที่อยู่

ในกลุ่มน้ีหลายชนิด เช่น แอสเบสตอล เอทิลีนออกไซด์ ไวนิลคลอไรด์ เป็นต้น การสัมผัสสารก่อมะเร็งในการท�างาน  

ม ี3 ช่องทาง คือ การกนิ การหายใจ และการดดูซึมผ่านทางผวิหนงั ซึง่การสมัผสัเป็นระยะเวลานานจะท�าให้สารกระจายตวั 

ไปยังอวัยวะต่าง ๆ ถูกสะสมไว้ที่อวัยวะเป้าหมาย เช่น ปอด เยื่อหุ้มปอด เม็ดเลือดขาว เป็นต้น หรือเปลี่ยนแปลงเป็น

สารเมตาโบไลต์ ซึ่งท�าให้เกิดความเสียหายกับพันธะของ DNA และสามารถท�าให้เกิดมะเร็ง โดยพบจ�านวนผู้เสียชีวิต 

จากการสมัผสักบัสารก่อมะเร็งปอดในการท�างานมากทีส่ดุ การป้องกนัสารก่อมะเรง็ในงานอตุสาหกรรมท�าได้โดยหลกีเลีย่ง 

การใช้สารก่อมะเร็งและอาศัยหลักการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คือ การควบคุมที่แหล่งก�าเนิด ทางผ่าน และ

ตัวบุคคล นอกจากนี้การก�าหนดข้อบังคับทางกฎหมายในเรื่องค่ามาตรฐานบรรยากาศในการท�างานของสารเคมีในกลุ่ม

สารก่อมะเร็งอย่างชัดเจนและใกล้เคียงกับค่ามาตรฐานที่สถาบันของต่างประเทศแนะน�าไว้ จะช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานท�างาน 

ในสภาพแวดล้อมที่มีความปลอดภัยจากสารก่อมะเร็ง 

ค�ำส�ำคัญ: สารก่อมะเร็ง, งานอุตสาหกรรม, สารก่อมะเร็งจากการท�างาน

Abstract

Industrial workers in Thailand are occupationally exposed to carcinogens; that causes the morbidity rate 

increase from cancer in the country every year. Carcinogens are classified in five categories by IARC and Group 1  

is the most dangerous category with an evidence of carcinogenicity in humans. Thailand, in fact, imported several 

agents in Group 1 such as asbestos, ethylene oxide, and vinyl chloride. Thai industrial workers are primarily 

exposed to carcinogens by eating, inhaling, and skin contaminating. As a result of long-term exposure, substances 

are distributed to organs and accumulated in target organs such as lungs, pleurae, and white blood cell. The agents  

can also be transformed to metabolites which are capable of damaging DNA bonding and causing cancer. It was 

found that most industrial workers in Thailand died of being exposed to lung cancer-causing carcinogens. To prevent 

industrial workers from cancer, industries should avoid using carcinogenic agents and apply occupational health  
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บทน�ำ

โรคมะเร็ง เป ็นสาเหตุการตายที่ส� าคัญของ

ประชากรทั่วโลก อัตราการตายจากโรคมะเร็งมีแนวโน้ม

สูงขึ้นทุกปี จากข้อมูลขององค์การอนามัยโลก (WHO) 

พบว่า ในปี 2556 มีผู้ป่วยรายใหม่จ�านวน 12.7 ล้านคน  

และมีผู ้ เสียชีวิตจากโรคมะเร็งราว 8.2 ล้านคน หรือ  

คิดเป็นร้อยละ 13 จากสาเหตุการเสียชีวิตของคนทั่วโลก  

ซึ่งในรอบ 20 ปีที่ผ่านมา มีผู ้ป่วยมะเร็งรายใหม่เพิ่ม 

มากข้ึนถึงร้อยละ 70 (WHO, 2015) 

ส�าหรบัประเทศไทย จากข้อมลูของส�านกันโยบาย

และยุทธศาสตร์ รายงานว่าในปี พ.ศ. 2554 ประเทศไทย 

มผีูเ้สยีชวีติด้วยโรคมะเรง็ประมาณ 61,082 คน เป็นเพศชาย  

35,437 คน เป็นเพศหญิง 25,645 คน ซึ่งถือเป็นสาเหต ุ

การตายอนัดบัหนึง่ สถาบนัมะเรง็แห่งชาติ รายงานข้อมลูว่า  

ในปี 2556 มจี�านวนผูป่้วยโรคมะเรง็รายใหม่ทีม่ารบับรกิาร

ในโรงพยาบาลทกุจงัหวดัในประเทศไทย จ�านวน 3,925 ราย  

โดยมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเรื่อย ๆ ดังแสดงใน แผนภูมิที่ 1  

ซึง่ผูป่้วยรายใหม่ส่วนใหญ่เป็นผูป่้วยมะเรง็เต้านมถงึร้อยละ  

23.59 รองลงมาคือ มะเร็งหลอดลมและปอด และมะเร็ง

ล�าไส้ ร้อยละ 11.46 และ 9.91 ตามล�าดับ (กลุ่มงาน

เทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ, 2558) 

ภำพ 1 แนวโน้มจ�านวนผู้ป่วยมะเร็งรายใหม่ที่มารับบริการในโรงพยาบาล จ�าแนกตามเพศ ในปี พ.ศ. 2542 - 2556

practices to control workplace hazards. In addition, there should be explicit regulations on occupational exposure 

limit, comparable with international standards so that industrial workers can work safely from carcinogens. 

Keywords: carcinogens, industry, occupational carcinogens
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จากการศกึษาทางระบาดวทิยา โรคมะเรง็มสีาเหตุ

มาจากหลายปัจจัย เช่น ความผิดปกติด้านพันธุกรรม  

การได้รับสารก่อมะเร็งจากสิ่งแวดล้อม รวมทั้งพฤติกรรม

สุขภาพที่เป็นปัจจัยเส่ียง เช่น การสูบบุหร่ี การบริโภค 

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์และอาหารที่มีไขมันสูงเป็นประจ�า 

การได้รับสารก่อมะเร็งจากส่ิงแวดล้อม มีหลายประเภท 

ได้แก่ สารก่อมะเร็งด้านกายภาพ (physical carcinogens) 

เช่น แสงอลัตร้าไวโอเลต รงัสีชนดิก่อไอออน สารก่อมะเรง็

ด้านชวีภาพ (biological carcinogens) เช่น การตดิเชือ้ไวรสั 

แบคทีเรีย และปรสิต สารก่อมะเร็งด้านเคมี (chemical  

carcinogens) เช่น การรับประทานอาหารประเภทถั่วลิสง 

ที่มีสารอะฟลาทอกซิน (Aflatoxin) การสัมผัสสารเคม ี

ในการท�างาน ได้แก่ การสัมผัสแร่ใยหินหรือแอสเบสตอส

ในการท�ากระเบื้อง สารหนูในยาฆ่าแมลง สารโลหะหนัก

ในงานอุตสาหกรรม เช่น แคดเมียม โครเมียม เป็นต้น 

(European Agency for Safety and Health at Work, 2014) 

จากข้อมูลของสถาบนัการวจิยัมะเรง็นานาชาต ิหรอื IARC  

พบว่า มีสารที่มีหลักฐานสนับสนุนเพียงพอว่าก่อมะเร็ง

ในมนุษย์ สารที่มีข้อมูลสนับสนุนค่อนข้างชัดเจนว่า 

อาจก่อมะเร็งในมนุษย์ และสาร ที่มีหลักฐานที่บ่งชี้ว่า 

น่าจะก่อมะเร็งในมนุษย์ รวมกันประมาณ 400 ชนิด และ

ส่วนใหญ่ร้อยละ 40 เป็นสารเคมีที่ใช้ในงานอุตสาหกรรม 

หรือ เรียกว่า สารก่อมะเร็งในการท�างาน สถาบันความ

ปลอดภัยและอนามัยในการท�างานแห่งชาติของประเทศ

สหรัฐอเมริกา หรือ NIOSH ได้ประมาณการว่า มีแรงงาน

ในประเทศสหรัฐอเมริกา ประมาณ 1 ล้านคน ที่สัมผัส

สารก่อมะเร็งในการประกอบอาชีพ (Molly Jacobs, 2008) 

และส�าหรับประเทศไทยมีการประมาณการว่า มีแรงงาน 

มากกว่า 700,000 คนที่สัมผัสสารก่อมะเร็งในการท�างาน 

จากการศึกษาข้อมูลย้อนหลังจากส�านักงานสถิติแห่งชาติ

และสถิติสาธารณสุขในปี 2548 พบว่า มีผู้เสียชีวิตจากการ

สัมผัสสารก่อมะเร็งจ�านวน 1,054 ราย โดยมีสาเหตุมาจาก 

การสัมผัสสารก่อมะเร็งปอดมากที่สุด รองลงมาคือ มะเร็ง 

เม็ดเลือดขาว และมะเรง็เยือ่หุม้ปอด (ฉตัรชยั เอกปัญญาสกลุ,  

2555) ดังนั้นบทความวิชาการนี้ได้รวบรวมข้อมูลของสาร

ก่อมะเร็งในงานอุตสาหกรรมในประเทศไทย การจัดกลุ่ม

สารก่อมะเร็ง ค่าขีดจ�ากัดความเข้มข้นของสารที่ปลอดภัย

ส�าหรบัผูป้ฏบิตังิานในระยะเวลาไม่เกนิ 8 ชัว่โมงการท�างาน  

กลไกการเกิดโรคมะเร็งจากการท�างาน และการป้องกัน 

โรคมะเรง็จากการท�างาน เพือ่เป็นแนวทางป้องกนัอนัตราย

จากสารก่อมะเร็งในงานอุตสาหกรรม 

สำรก่อมะเร็ง 

สารก่อมะเร็ง (carcinogen) คือ สารหรือสิ่งต่าง ๆ   

รวมทั้งรังสีชนิดต่าง ๆ ที่เมื่อร่างกายได้รับอาจโดยการ

บริโภคหรือการสัมผัส เป็นสาเหตุให้เกิดโรคมะเร็ง ทั้งนี้

อาจเป็นการได้รับในปริมาณสูงในระยะเวลาสั้น ๆ หรือ 

ในปรมิาณน้อย ๆ  แต่สะสมต่อเนือ่งเป็นระยะเวลายาวนาน  

(พวงทอง ไกรพิบูลย์, 2558)

กำรจัดกลุ่มสำรก่อมะเร็ง 

สถาบันการวิจัยมะเร็งนานาชาติ (International 

Agency for Research on Cancer) หรอื IARC เป็นหน่วยงาน 

ในสังกัดองค์การอนามัยโลกได้ท�าการศึกษาข้อมูลทั้งทาง

วทิยาการระบาดในคน สตัว์ทดลอง และกลไกการออกฤทธ์ิ 

ของสารเคม ีเพือ่น�าข้อมลูมาใช้ในการจดักลุม่สารก่อมะเรง็ 

ดังตารางที่ 1 โดย IARC ให้น�้าหนักกับข้อมูลระบาดวิทยา

ในคน มากกว่าหลักฐานในสัตว์ทดลอง และกลไกการ 

ออกฤทธิ์ของสารนั้น การจัดกลุ่มสารก่อมะเร็งของ IARC 

แบ่งออกเป็น 5 กลุ่มหลัก คือ (IARC, 2016) 

• กลุ่ม 1 ยืนยันว่ำเป็นสำรก่อมะเร็งในมนุษย์ 

(Carcinogenic to humans) มีจ�านวน 118 สาร สารกลุ่มนี้ 

จ�ากัดอยู่ในกลุ่มสาร สารประกอบ หรือสถานการณ์ที่ม ี

การสัมผัส ที่พบว่ามีหลักฐานเพียงพอที่จะก่อให้เกิด

มะเร็ง ตัวอย่างของสารในกลุ่มนี้ ได้แก่ แอสเบสตอส  

4-อะมิโนไบฟีนิล สารหนู เบนซีน โครเมียม วาเลนซี VI 

สารประกอบของนิกเกิล เรดอน ไวนิลคลอไรด์ ถ่านหิน  

การผลิตอลูมิเนียม และแคดเมียม เป็นต้น 

• กลุ ่ม 2A น่ำจะเป็นสำรก่อมะเร็งในมนุษย์  

(probably carcinogenic to humans) มีจ�านวน 75 สาร 

เป็นสารท่ีมีหลักฐานจ�านวนน้อย ท่ีบ่งช้ีว่าท�าให้เกิดมะเร็ง

ในคน แต่เพียงพอที่จะสรุปได้ว่าท�าให้เกิดมะเร็งในสัตว์

ทดลอง ตัวอย่างของสารในกลุ่มนี้ ได้แก่ เบริลเลี่ยม ซิลิกา 

สไตรีนออกไซด์ ควันท่อไอเสียรถยนต์จากน�้ามันดีเซล  

การสัมผัสสารปิโตรเลียม สารก�าจัดศัตรูพืชชนิดที่ไม่มี

สารหนูผสม เป็นต้น
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• กลุ ่ม 2B อำจจะเป็นสำรก่อมะเร็งในมนุษย์ 

(possibly carcinogenic to humans) มีจ�านวน 288 สาร 

การสัมผัสสารในกลุ่มนี้ในปริมาณหรือระยะเวลาหนึ่ง 

มีความเป็นไปได้ที่จะก่อให้เกิดโรคมะเร็งในคน ขณะ

เดียวกันมีข้อมูลแน่ชัดว่าเป็นสารก่อมะเร็งในสัตว์ทดลอง 

แต่ไม่มีข้อมูลเพียงพอว่าเป็นสารก่อให้เกิดมะเร็งในคน 

ตัวอย่างของสารในกลุ่มนี้ ได้แก่ อะครัยลาไมด์ คาร์บอน

เตตระคลอไรด์ คลอโรฟอร์ม โคบอลท์ ตะก่ัวอนินทรีย์  

สไตรีน ยูรีเทน เป็นต้น

• กลุ ่ม 3 ไม่สำมำรถจัดกลุ ่มได้ว ่ำเป ็นสำร 

ก่อมะเรง็ในมนษุย์ (not classifiable as to its carcinogenicity 

to humans) มีจ�านวน 503 สาร ตัวอย่างของสารในกลุ่มนี้ 

ได้แก่ ฟลูออรีน บิวทิลอะคลิเลต โทลูอีน ฟีนอล เป็นต้น 

• กลุ ่ม 4 น่ำจะไม่เป็นสำรก่อมะเร็งในมนุษย์ 

(probably not carcinogenic to humans) มีจ�านวน 1 สาร  

คือ คาโปรแลคตัม

ตำรำง 1

แสดงการจัดกลุ่มสารก่อมะเร็งของ IARC 

ควำมสำมำรถในกำรก่อมะเร็งในมนุษย์

สัตว์ทดลอง ข้อมูล

เพียงพอ

ข้อมูล

มีอยู่จ�ากัด

ข้อมูล

ไม่เพียงพอ

ข้อมูลเพียงพอ 1 2A 2B

ข้อมูลมีอยู่จ�ากัด 1 2B 3

ข้อมูลไม่เพียงพอ 1 2B 3

1 สารก่อมะเร็งในมนุษย์ 

2A อาจจะเป็นสารก่อมะเร็งในมนุษย์

2B น่าจะเป็นสารก่อมะเร็งในมนุษย์

3 ไม่จัดกลุ่ม

นอกจากนี ้กระทรวงอุตสาหกรรมได้ออกประกาศ

กระทรวงอตุสาหกรรม ภายใต้พระราชบญัญตัวิตัถอุนัตราย 

พ.ศ. 2535 เรือ่ง ระบบการจ�าแนกและการส่ือสารความเป็น

อันตรายของวัตถุอันตราย พ.ศ. 2555 ตามระบบ Globally 

Harmonized System of Classification and Labeling of  

Chemicals หรือระบบ GHS ซึ่งเป็นระบบการจ�าแนก

ประเภทและการติดฉลากสารเคมีที่เป็นระบบเดียวกัน

ทั่วโลก โดยมีการจ�าแนกความเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

ตามความสามารถในการก่อมะเร็งของสารเคมีออกเป็น 

2 กลุ่ม ได้แก่ 

กลุ ่ม 1 ทราบแน่ชัดหรืออาจท�าให้เกิดมะเร็ง  

แบ่งเป็น 

กลุ่ม 1A ทราบแน่ชัดว่าท�าให้เกิดมะเร็งในมนุษย์  

การจดัสารในกลุม่นีข้ึน้อยูก่บัหลกัฐานในมนษุย์ เปรยีบเทยีบ 

ได้กับการจ�าแนกตาม IARC กลุ่ม 1

กลุม่ 1B คาดว่าท�าให้เกดิมะเรง็ในมนษุย์ การจดัสาร 

ในกลุ่มนี้ขึ้นอยู่กับหลักฐานในสัตว์ทดลอง เปรียบเทียบ

ได้กับการจ�าแนกตาม IARC กลุ่ม 2A

กลุ ่ม 2 อาจท�าให้เกิดมะเร็งในมนุษย์ แต่ไม่มี 

หลักฐานเพียงพอที่จะจัดให้เข้าอยู่ในกลุ่ม 1 เปรียบเทียบ

ได้กับการจ�าแนกตาม IARC กลุ่ม 2B

ส�าหรบัการจ�าแนกตาม IARC ในกลุม่ 3 และ 4 นัน้  

ตามระบบ GHS ไม่มีการจ�าแนกสารในกลุ่มดังกล่าวไว้

สำรก่อมะเร็งในงำนอุตสำหกรรม 

ประเทศไทยมีอุตสาหกรรมหลายประเภท ที่ใช้

สารเคมีเป็นปัจจัยในการผลิต เช่น อุตสาหกรรมผลิต

เคมีภัณฑ์ อิเล็กทรอนิกส์ สารก�าจัดศัตรูพืช พลาสติก  

การฟอกย้อมสผ้ีา การชุบโลหะ การผลติแบตเตอรี ่การผลติ 

กระเบื้อง เป็นต้น ซ่ึงสารเคมีหลายชนิดเป็นสารก่อมะเร็ง 

เมื่อผู้ปฏิบัติงานต้องท�างานสัมผัสสารก่อมะเร็งติดต่อกัน 

เป็นระยะเวลานาน ก็ส่งผลกระทบให้เกิดความเสี่ยงต่อ

การเกิดโรคมะเร็งจากการประกอบอาชีพเพิ่มมากขึ้น  

จากข้อมูล ในปี พ.ศ.2548-2552 พบว่า ประเทศไทยมีการ 

น�าเข้าสารเคมทีีเ่ข้าข่ายเป็นสารก่อมะเรง็ สารก่อกลายพนัธุ์  

และสารที่ เป ็นพิษต่อระบบสืบพันธุ ์ (Carcinogenic  

Mutagenic and Toxic to Reproduction--CMR) ประมาณ 

127-168 สาร มีปริมาณการน�าเข้า อยู่ระหว่าง 1.0-2.8  

ล้านตัน (หน่วยสารสนเทศวตัถอุนัตรายและความปลอดภยั, 

2553) โดยในปี พ.ศ. 2553 ประเทศไทยมีการน�าเข้าสาร

เอทิลีนไดคลอไรด์ มากที่สุด มีปริมาณ 286,866 ตัน  

รองลงมาคือ สารอะคริโลไนไตรล์ ปริมาณ 136,713 ตัน 

สารไวนิลคลอไรด์ ปริมาณ 38,788 ตัน สารแอสเบสตอส  

ชนดิไครโซไทล์ ปรมิาณ 38,536 ตนั และสาร 1,3-บวิทาไดอนี  

ปริมาณ 25,613 ตัน ตามล�าดับ ตัวอย่างพื้นที่เสี่ยงที่พบว่า 
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มีการใช้สารในกลุ่มนี้ เช่น นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 

ในจังหวัดระยอง ซ่ึงมีอุตสาหกรรมหนักหลายประเภท 

เช่น ปิโตรเคมี กลั่นน�้ามัน เคมีภัณฑ์ เป็นต้น จากข้อมูล

การตรวจวิเคราะห์มลพิษของกรมโรงงานอุตสาหกรรม 

ในเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด พบว่า มีปัญหามลพิษ

ทางอากาศจากการปนเปื้อนของสารอินทรีย์ระเหยง่าย 

(Volatile Organic Compounds--VOCs) สู่ส่ิงแวดล้อม 

เป็นจ�านวนมาก จัดเป็นสารก่อมะเร็งถึง 20 ชนิด โดยพบ 

สาร 1, 3 บวิทาไดอนีมากทีสุ่ด ซ่ึงเป็นสารเคมีในการผลติยาง

สังเคราะห์และพลาสติก รองลงมาคือ เบนซีน ซึ่งเกิดจาก 

กระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี ซ่ึง 1,3- 

บวิทาไดอนี และเบนซีน เป็นสารก่อมะเร็งในกลุม่ 1 มคีวาม

สามารถก่อมะเร็งในมนุษย์ได้ (carcinogenic to humans) 

ดังนั้นจะเห็นว่าสารก่อมะเร็งที่เกิดขึ้นนอกจากจะส่ง 

ผลกระทบต่อผู้ปฏิบัติงานในภาคอุตสาหกรรมแล้ว ยังส่ง

ผลกระทบต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อมโดยรอบอีกด้วย 

ตั ว อ ย ่ า ง ส า ร ก ่ อ ม ะ เ ร็ ง ที่ พ บ บ ่ อ ย ใ น ง า น

อุตสาหกรรมของประเทศไทย ตามการจัดกลุ ่มสาร 

ก่อมะเร็งของ IARC และค่าขีดจ�ากัดความเข้มข้นของสาร 

ที่ปลอดภัยส�าหรับผู ้ปฏิบัติงานจะได้รับในระยะเวลา 

ไม่เกิน 8 ชั่วโมงการท�างาน ติดต่อกันใน 1 วัน เป็นเวลา  

5 วันต่อสัปดาห์ (Threshold Limit Value-Time-Weighted 

Average, TLV-TWA) ซึง่ก�าหนดโดยองค์กรนกัสขุศาสตร์

อุตสาหกรรมภาครัฐแห่งประเทศอเมริกา(ACGIH) ได้ดัง 

ตารางที่ 2 

ตำรำง 2 

แสดงตัวอย่างของสารก่อมะเร็งที่พบบ่อยในงานอุตสาหกรรมของประเทศไทยจ�าแนกตามกลุ่มของสารก่อมะเร็ง 

สำรก่อมะเร็ง อุตสำหกรรมที่ใช้ ค่ำขีดจ�ำกัดควำมเข้มข้น 

ACGIH (TLV-TWA)

อวัยวะเป้ำหมำย

กลุ่ม 1 ยืนยันว่ำเป็นสำรก่อมะเร็งในมนุษย์ (Carcinogenic to humans)

สำรหนู

(Arsenic)

งานหลอมโลหะ หรอืถลงุแร่ การผลติสารเคมี

ก�าจัดศัตรูพืช การผลิตอัลลอยด์ (alloys) 

แบตเตอรี่ แก้ว 

0.01 mg/m3 ปอด ผิวหนัง

กระเพาะปัสสาวะ

แอสเบสตอส (Asbestos)

ชนิด Chrysotile

การผลิตอุปกรณ์วัสดุก่อสร้าง ได้แก่ ซีเมนต์ 

ท่อซีเมนต์ กระเบื้องกันความร้อน ฝ้าเพดาน

ป้องกันความร้อน

0.1 f/ccF กล่องเสียง ปอด

เยื่อหุ้มปอด

เยื่อบุช่องท้อง รังไข่

เบนซีน (Benzene) อุตสาหกรรมปิโตรเคมี น�้ามันเชื้อเพลิง 

การผลิต สี หมึก ทินเนอร์ รองเท้าที่ใช้กาว

ที่มีเบนซีน 

0.5 ppm เม็ดเลือดขาว 

ต่อมน�้าเหลือง

เบริลเลียม (Beryllium and 

beryllium compounds)

การผลิตโลหะผสม (alloy) เซรามิก วัสดุที่

ทนความร้อนสูง หลอดไฟเรืองแสง

0.00005 mg/m3 ปอด

บิส (โครโรเมทธิล) อีเทอร์

Bis (chlorometthyl) ether

อตุสาหกรรมสิง่ทอ การผลติ anion exchange 

resin และโพลิเมอร์

0.001 ppm ปอด

1,3-บิวทำไดอีน

(1,3-butadiene)

การผลิตยางสังเคราะห์ ส�าหรับผลิตยาง

รถยนต์ การผลิตพลาสติกทนความร้อน 

Acrylonitrile-butadiene-styrene-copolymer 

(ABS)

2 ppm เม็ดเลือดขาว 

ต่อมน�้าเหลือง

เอทิลีนออกไซด์

(Ethylene oxide)

ใช้อบฆ่าเชื้อโรคในการผลิตอุปกรณ์ทาง

การแพทย์ อุตสาหกรรมเคมี

0.1 ppm เมด็เลอืดขาว กระเพาะ

อาหาร ตับอ่อน 

ต่อมน�้าเหลือง 
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สำรก่อมะเร็ง อุตสำหกรรมที่ใช้ ค่ำขีดจ�ำกัดควำมเข้มข้น 

ACGIH (TLV-TWA)

อวัยวะเป้ำหมำย

ฟอร์มำลดีไฮด์

(Formaldehyde)

อุตสาหกรรมไม้ เรซินโฟม พลาสติก 

ลามิเนต และกระดาษ

0.3 ppm ช่องจมกู เมด็เลอืดขาว 

ต่อมน�้าเหลือง

แคดเมียม

(Cadmium)

อุตสาหกรรมผลิตสีย้อม เม็ดสี อุตสาหกรรม

พลาสติก อุตสาหกรรมโลหะ การชุบ เชื่อม 

ประสาน โลหะ การผลิตแบตเตอรี่

0.01 mg/m3 ปอด

โครเมียม วำเลนซ์ซี 6

(Chromium (VI) 

compounds) ได้แก่ 

โครเมียมไตรออกไซด์ 

กรดโครมิก 

โครเมตหรือไดโครเมต

การเคลือบโลหะ ป้องกันการกัดกร่อน 

เพิ่มความมันวาว การท�าอัลลอยด์ 

เชื่อมโลหะ หมึกพิมพ์ 

ภาพถ่าย 

การพิมพ์บนแผ่นหิน

0.025 mg/m3

(ละลายน�้าได้)

0.01 mg/m3

(ไม่ละลายน�้า)

ปอด

ถ่ำนหิน (Coal tars)

เป็นต้นก�าเนิดของสารกลุ่ม 

polycyclic aromatic 

hydrocarbon (PAH) 

คนท�างานที่อยู่ใกล้เตาเผา

ถ่านหินจะได้รับ PAH 

ในปริมาณสูงมาก 

อุตสาหกรรมที่ใช้ถ่านหิน ได้แก่ การผลิต

ถ่านหิน การผลิตไฟฟ้า การกลั่นปิโตรเลียม 

ผลิตปิโตรเคมี การผลิตอลูมิเนียม โรงหล่อ 

ลาดถนนและก่อสร้าง 

0.2 mg/m3 ปอด

ผิวหนัง

สำรประกอบของนิกเกิล

(Nickel compounds)

อุตสาหกรรมถลุงแร่ สกัดแร่ การผลิต

เหล็กกล้าสเตนเลสโลหะผสม (alloy) 

แบตเตอรี่ ชุบโลหะ เชื่อมโลหะ วัสดุฉนวน

ไฟฟ้า เครื่องประดับ เซรามิค หมึก พลาสติก 

และยาง

0.05 mg/m3 ปอด โพรงจมูก ไซนัส

2 - เนพธีลำมีน

(2 - Naphthylamine)

อุตสาหกรรมผลิตสีย้อม เม็ดสี ไม่ก�าหนดไว้ กระเพาะปัสสาวะ

ซิลิก้ำ

(Silica dust) 

การผลิตกระเบื้อง อิฐทนไฟ การขัดผิว

ผลิตภัณฑ์เซรามิก การพ่นทรายเพื่อกัดสนิม

โลหะ การหลอมแก้ว โรงโม่หนิหรอืระเบดิหนิ

0.025 mg/m3 ปอด

ไตรคลอโรเอทิลีน

(Trichloroethylene)

เป็นส่วนผสมในการผลิต น�้ายาลบค�าผิด 

น�้ายาล้างฟิล์ม ยาฆ่าแมลง น�้ายาท�าความ

สะอาด น�้ายาซัก แห้ง กาว

10 ppm ไต

ไวนิลคลอไรด์

(Vinyl chloride)

การผลิตพลาสติกโพลีไวนิลคอลไรด์ (poly-

vinyl chloride หรือ PVC)

1 ppm ตับ ท่อน�้าดี

ฝุ่นไม้ 

(Wood dust)

โรงเลื่อย เยื่อไม้และท�ากระดาษ การผลิต

เฟอร์นิเจอร์ไม้ อุตสาหกรรมสิ่งทอจากไม้

1 mg/m3 ช่องจมูก โพรงจมูก

ไซนัส
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สำรก่อมะเร็ง อุตสำหกรรมที่ใช้ ค่ำขีดจ�ำกัดควำมเข้มข้น 

ACGIH (TLV-TWA)

อวัยวะเป้ำหมำย

กลุ่ม 2A น่ำจะเป็นสำรก่อมะเร็งในมนุษย์ (Probably carcinogenic to humans)

เมทิลีนคลอไรด์

(Methylene chloride/ 

Dichloromethane)

อุตสาหกรรมผลิตพลาสติก สี ตัวท�าละลาย

ในสี สารเคลือบเงา

25 ppm เมด็เลอืดขาว กระเพาะ

อาหาร ตับอ่อน ต่อม

น�้าเหลือง 

ตะกั่ว (Lead compounds, 

inorganic)

การผลติแบตเตอรี ่โลหะบดักร ีอตุสาหกรรม

อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องใช้ไฟฟ้า หม้อน�้า

รถยนต์ ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์และ

แผงวงจรไฟฟ้า อุตสาหกรรมสี 

0.05 mg/m3 ปอด ไต ระบบทางเดนิ

อาหาร ระบบสืบพันธุ์

ระบบหมนุเวยีนโลหติ

เมทิลีนคลอไรด์

(Methylene chloride/ 

Dichloromethane)

อุตสาหกรรมผลิตพลาสติก สี ตัวท�าละลาย

ในสี สารเคลือบเงา

25 ppm เมด็เลอืดขาว กระเพาะ

อาหาร ตับอ่อน 

ต่อมน�้าเหลือง 

กลุ่ม 2B อำจจะเป็นสำรก่อมะเร็งในมนุษย์ (Possibly carcinogenic to humans)

อะคริโลไนไตรล์

(Acrylonitrile)

ใช้ในการผลติ acrylic ยาง nitrile และพลาสติก 

ใช้เป็นสารรมควันในการเก็บเมล็ดพืช

2 ppm 

(4.5 mg/m3)

ปอด ล�าไส้

คลอโรฟอร์ม

(Chloroform)

ใช้เป็นตวัท�าละลาย เช่น ผสมในกาว ทนิเนอร์ 

แลคเกอร์ น�้ายาท�าความสะอาด ยาฆ่าแมลง 

น�้ายาฟอกขาว

2 ppm ข้อมลูในมนษุย์มจี�ากดั 

แต่ในสัตว์ทดลอง พบ

ว่าท�าให้เกิดมะเร็งตับ

1,4-ไดออกเซน

(1,4-Dioxane)

เป็นสารตัวท�าละลายในการผลิต กาว น�้ายา

ท�าความสะอาด น�้ายาดับกลิ่น สารเคลือบเงา 

แลคเกอร์ น�้ายารักษาเนื้อไม้ 

20 ppm ข้อมลูในมนษุย์มจี�ากดั 

แต่ในสัตว์ทดลอง 

พบว่าท�าให้เกิด

เนื้องอกโพรงจมูก

โพรไพลีน ออกไซด์ 

(Propylene oxide) 

เป็นสารตั้งต้นในการผลิต Propylene glycol 

ซึ่งเป็นตัวท�าละลายใช้ในอุตสาหกรรมยา 

เครื่องส�าอาง และพลาสติก 

2 ppm ข้อมลูในมนษุย์มจี�ากดั

แต่ในสัตว์ทดลอง 

พบว่าท�าให้เกิด

เนื้องอกโพรงจมูก

สไตรีน (Styrene) เป็นส่วนผสมในน�้ามันแก๊สโซลีน ใช้ใน

กระบวนการผลิตโพลีสไตรีน (polystyrene) 

ซึ่งเป็นโฟมชนิดหนึ่งที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย 

เช่น ใช้ท�ากล่องโฟมบรรจุอาหาร

50 ppm เลือดขาว

ต่อมน�้าเหลือง 

เอทิลีนไดคลอไรด์

(Ethylene dichloride)

1,2-Dichloroethane

ใช้เป็นสารตั้งต้น ในการผลิตไวนิลคลอไรด์

มอนอเมอร์ ซึ่ง เป็นส่วนผสมในสีทาอาคาร 

ผลิตภัณฑ์ ขจัดสารปนเปื้อน สบู่ ผลิตภัณฑ์

ป้องกันและก�าจัดศัตรูพืช

10 ppm ตับ ไต ตับอ่อน ระบบ

ประสาทส่วนกลาง

ที่มา. รวบรวมจาก ACGIH, 2016; IARC, 2016; EPA, 2000; New Jersey Department of Health, 2011; American  

Cancer Society, 2014; Agency for Toxic Substances and Disease Registry, 2012
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โรคมะเร็งจำกกำรท�ำงำนเกิดขึ้นได้อย่ำงไร

โรคมะเร็งจากการท�างาน หมายถึง โรคมะเร็ง

ที่มีสาเหตุมาจากการสัมผัสสารก่อมะเร็งที่เกิดขึ้นจาก 

กระบวนการท�างานหรือสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อม 

ในการท�างานนั้น ๆ 

การได ้ สัมผัสสารก ่อมะเร็งจากการท�างาน  

(occupational exposure) มีช่องทางการสัมผัส 3 ช่องทาง 

คือ ทางการกิน (ingestion) การสูดดมผ่านทางการหายใจ  

(inhalation) และการดดูซมึผ่านทางผวิหนงั (skin absorption)  

โดยส่วนใหญ่จะได้รับสารผ่านช่องทางการหายใจ รองลงมา 

คือ การสัมผัสผ่านทางผิวหนัง ในระหว่างการท�างาน  

ซึ่งการสัมผัสสารเคมีบางชนิดเป็นระยะเวลานาน อาจ

เป็นเหตุให้เซลล์มีการแบ่งตัวผิดปกติ ท�าให้เกิดเนื้องอก

ชนิดร้ายแรงหรือมะเร็ง โดยสารเหล่านี้เมื่อเข้าสู่ร่างกาย

จะผ่านกระบวนการดูดซึมเข้าสู ่ร ่างกาย แล้วเกิดการ 

กระจายตัวไปยังอวัยวะต่าง ๆ บางส่วนจะถูกสะสมไว้ที่

อวยัวะเป้าหมาย ซ่ึงเป็นอวยัวะทีเ่ส่ียงต่อ การเกิดผลกระทบ 

จากสารก่อมะเร็ง เช่น ปอด เป็นอวัยวะเป้าหมายของสาร

ก่อมะเร็งหลายชนิด ได้แก่ แอสเบสตอส เบริลเลียม บิส 

(โครโรเมทธิล) อีเทอร์ แคดเมียม เนื่องจากสารเหล่านี ้

สามารถเข้าสูร่่างกายผ่านทางการหายใจมากทีส่ดุท�าให้ผูท้ี ่

สัมผัสมีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งปอดและมะเร็ง

เยื่อหุ้มปอดจากการท�างาน 

นอกจากนีส้ารก่อมะเรง็บางส่วนจะผ่านกระบวนการ 

เปลี่ยนรูป (biotransformation) โดยเอนไซม์ภายในร่างกาย 

ได้แก่ Cytochome P450 oxidase เอนไซม์ Glutathione  

S-transferase (GST) ไปเป็นสารเมตาโบไลต์ที่มีคุณสมบัต ิ

ละลายน�้าได้มากขึ้น และถูกขับออกจากร่างกายผ่านทาง

เหงือ่ ปัสสาวะ หรอือจุจาระ เช่น เบนซนีเป็นสารก่อมะเรง็ 

เม็ดเลือดขาว เมื่อสารเบนซีนเข้าสู่ร่างกาย จะถูกเปลี่ยน

เป็นสารเมตาโบไลต์ ได้แก่ phenol catechol quinol  

hydroxyquinol และ muconic acid ถกูขบัออกทางปัสสาวะ  

ภายในระยะเวลา 48 ชัว่โมง แต่ถ้าหากร่างกายไม่สามารถก�าจดั 

สารเมตาโบไลต์เหล่านี้ได้อย่างสมบูรณ์ สารเมตาโบไลต ์

จะไปจับกับพันธะของ DNA อาจท�าให้เกิดความเสียหาย 

ซึง่ร่างกายจะมกีระบวนการในการซ่อมแซม DNA ให้กลบั

มาเป็นปกติ แต่ในกรณีที่ไม่สามารถซ่อมแซมได้ เซลล์

จะเกิดการตาย (apoptosis) หรือในภาวะที่เซลล์ขาดยีน 

ที่ท�างานโดยการยับยั้งการแบ่งเซลล์ (tumor suppressor 

gene) เซลล์จะไม่สามารถหยดุการแบ่งเซลล์ได้ ส่งผลให้เกดิ

การกลายพนัธ์ุ (mutation) อาจน�าไปสูก่ารเกดิเซลล์มะเรง็ได้  

ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่น ๆ  ร่วมด้วยทั้งภายในร่างกาย เช่น 

ระบบภมูคิุม้กนัของร่างกายอาย ุเพศ พนัธกุรรม และปัจจยั

ภายนอกร่างกาย เช่น ความสามารถของสารก่อมะเร็ง  

ช่องทางที่ได้รับสาร การบริโภคอาหาร เป็นต้น (สุรเกียรติ 

อาชานุภาพ, 2551) จึงท�าให้ความเสี่ยงต่อการเกิดโรค

มะเรง็ในแต่ละคนแตกต่างกนั ถงึแม้ว่าจะรบัสารก่อมะเรง็ 

ในปริมาณเท่ากันก็ตาม เช ่น คนที่ท�างานสัมผัสกับ 

แอสเบสตอส และสบูบหุรี ่จะมโีอกาสเสีย่งต่อการเกดิมะเรง็

เยื่อหุ้มปอด (mesothelioma) เพิ่มมากขึ้น และการสัมผัส 

ในปรมิาณทีต่�า่กว่าค่ามาตรฐานกม็โีอกาสเกดิมะเรง็ได้ เช่น 

การสัมผัสสารบิส (โครโรเมทธิล) อีเทอร์ เพียงครั้งเดียว 

ซ่ึงเป็นสารก่อมะเร็งที่มีคุณสมบัติท�าลายพันธะ DNA 

โดยตรง ก็สามารถท�าให้เกิดโรคมะเร็งจากการท�างานได้  

ซ่ึงความเส่ียงของการเกิดโรคไม่ได้ขึ้นกับปริมาณและ

ความถี่ในการสัมผัส หรืออาจเกิดจากการสะสม และท�า

ปฏิกิริยาร่วมกับสารก่อมะเร็งชนิดอ่ืนที่มีอวัยวะเป้าหมาย

เดียวกัน ดังนั้นการสัมผัสสารก่อมะเร็งในปริมาณต�่ากว่า

มาตรฐานหรือการสัมผัสสารหลายชนิดมีโอกาสท�าให้

เกิดโรคมะเร็งได้เช่นกัน (อดุลย์ บัณฑุกูล, 2554) กลไก 

ในการเกิดโรคมะเร็ง (carcinogenesis) มีหลายขั้นตอน 

ดังนี้ (ส�านักงานกองทุนเงินทดแทน, 2550) 

1) ระยะ Initiation เป็นระยะแรกหลังสัมผัสสาร

ก่อมะเร็งท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมอย่าง

ถาวร ในเซลล์ (genetic change) ก่อให้เกิดเซลล์ต้นก�าเนิด 

ของมะเร็ง 

2) ระยะ Promotion เป็นระยะที่มีกระบวนการ

สะสมความเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมของเซลล์ เพ่ือให ้

เซลล์มีคุณสมบัติเพียงพอที่จะก่อเป็นเซลล์มะเร็ง ซึ่งใช้

เวลานาน 5-10 ปี 

3) ระยะ Transformation ระยะก่อนการเกิดเป็น

เซลล์มะเร็ง ซึ่งเป็นระยะที่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งรูปร่าง 

และคณุสมบติัของเซลล์ มกีารแบ่งตัวต่อเนือ่งและกลายเป็น 

เซลล์มะเร็งในที่สุด (malignant transformation)
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4) ระยะ Progression เป็นระยะที่เซลล์มะเร็ง 

ยังมีการพฒันาคณุสมบตัขิองความดรุ้าย และลกุลามต่อไป 

สุดท้ายเซลล์จะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วกลายเป็น

มะเร็งชนิดร้าย (malignant tumor) 

ภำพ 2 กลไกในการเกิดโรคมะเร็ง (carcinogenesis)

ที่มา. จาก Cancer stem cells: An insight and future perspective, โดย Kaur S., Singh G. & Kaur K., 2014, ค้นจาก http:// 

www.cancerjournal.net/temp/JCanResTher104846-5449239_150812.pdf 

กำรป้องกันสำรก่อมะเร็งในงำนอุตสำหกรรม 

การป้องกันสารก่อมะเร็งในงานอุตสาหกรรม

สามารถป้องกันได้โดยอาศัยหลกัการด้านอาชวีอนามยัและ

ความปลอดภยั คอื การหลีกเล่ียงการสัมผัสกับสารก่อมะเรง็

โดยใช้วธิกีารควบคมุทีแ่หล่งก�าเนดิ (source) ทางผ่าน (path 

way) และการควบคุมที่ตัวบุคคล (receiver) เพื่อป้องกัน 

ไม่ให้สารก่อมะเรง็เข้าสูร่่างกายหรอืเข้าสูร่่างกายน้อยทีส่ดุ 

1. การควบคุมที่แหล่งก�าเนิด (source) ต้อง

พจิารณาเป็นอนัดบัแรก เพราะเป็นวธิกีารท่ีให้ประสิทธิภาพ

มากที่สุดและเป็นการแก้ไขปัญหาอย่างถาวร ได้แก่ การใช้

สารเคมอีืน่ทีม่อีนัตรายน้อยกว่าทดแทน สารเคมีทีก่่อมะเรง็ 

เช่น การใช้สารไซลีนเป็นตัวท�าละลายแทนสารเบนซีน 

ซึง่เป็นสารก่อมะเร็ง การใช้ระบบเปียกในกระบวนการผลติ 

ทีม่กีารฟุง้กระจายของฝุน่และสารเคม ีการแยกกระบวนการ

ผลิตที่มีสารเคมีอันตรายออกจากผู้ปฏิบัติงาน การติดต้ัง

ระบบระบายอากาศเฉพาะที ่การบ�ารงุรกัษาเครือ่งจกัรและ 

อุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพดี สะอาด และเรียบร้อยอยู่เสมอ 

ทั้งน้ีเพื่อป้องกันไม่ให้สารเคมีแพร่กระจายหรือรั่วออก

ไปสู่สิ่งแวดล้อม 

2. การควบคุมที่ทางผ่าน (path way) ควรจะได้รับ

การพิจารณาเป็นอันดับสองรองจากการป้องกันที่แหล่ง

ก�าเนิด ได้แก่ การท�าความสะอาดบริเวณท�างานที่มีฝุ ่น 

การติดต้ังระบบระบายอากาศทั่วไป เช่น การใช้พัดลมเป่า  

หรือดูดอากาศ เพื่อไม่ให้ผู้ปฏิบัติงานต้องสัมผัสกับสาร

ก่อมะเร็ง การเพิ่มระยะทางระหว่างแหล่งก�าเนิดของสาร

เคมีกับตัวผู้ปฏิบัติงาน การตรวจวัดปริมาณของสารเคม ี

ในบรรยากาศของการท�างานเป็นประจ�า เป็นต้น 

3. การควบคุมที่ตัวบุคคล (receiver) ควรจะ

พิจารณาเป็นอันดับสุดท้าย เพราะการที่ผู้ปฏิบัติงานจะ

ปฏิบัติอย่างสม�่าเสมอเป็นเรื่องค่อนข้างยาก การควบคุม

ที่ตัวบุคคล ได้แก่ การใช้เครื่องอุปกรณ์ป้องกันอันตราย

ส่วนบุคคลที่ถูกต้องและเหมาะสม เช่น แว่นตา ถุงมือ  

ชดุป้องกนัสารเคม ีและอปุกรณ์ป้องกนัระบบทางเดนิหายใจ  

เป็นต้น นอกจากนีผู้ป้ฏบิตังิานต้องศกึษาจากเอกสารข้อมลู

ความปลอดภยั (Safety Data Sheet) หรอื SDS ของสารเคมี 

แต่ละชนิดว่าจัดอยู่ในกลุ่มสารก่อมะเร็งหรือไม่ ต้องมี

ความรูเ้กีย่วกบัข้อมลูของสาร วธิกีารป้องกนัอนัตราย และ 

ควรลดช่ัวโมงการท�างานลงหากต้องท�างานสัมผัสกับสาร  
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มีการหมุนเวียนหรือสับเปลี่ยนหน้าที่การปฏิบัติงาน และ 

การตรวจสุขภาพร่างกายของผู้ปฏิบัติงานอย่างสม�่าเสมอ 

เป็นต้น 

บทสรุป

ประเทศไทยได้ด�าเนินการป้องกันอันตรายจาก 

สารก่อมะเรง็ในภาคอตุสาหกรรม (1) ประเดน็ผู้ปฏบิติังาน 

ผู้ปฏิบัติงานจะต้องทราบและเข้าใจข้อมูลความปลอดภัย 

(Safety Data Sheet) หรือ SDS ของสารเคมีในกลุ่มสาร

ก่อมะเร็ง วิธีการป้องกันอันตราย และต้องปฏิบัติตาม

วิธีการท�างานที่ถูกต้องและปลอดภัย (2) ประเด็นสถาน

ประกอบการ เนื่องจากสารก่อมะเร็งจัดเป็นวัตถุอันตราย 

ชนิดที่ 1 ตามพระราชบัญญัติ วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 

การน�าเข้าสารจะต้องมีการรายงานข้อมูลและปริมาณของ

สารให้กรมโรงงานอุตสาหกรรมทราบ และเมื่อน�าสาร 

มาใช้ในกระบวนการผลิต นายจ้างต้องมีการคุ ้มครอง 

ความปลอดภยัให้แก่ผู้ปฏบิตังิาน ตามกฎกระทรวง ก�าหนด 

มาตรฐานในการบริหาร จัดการ และด�าเนินการด้านความ

ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างาน 

เก่ียวกับสารเคมีอันตราย พ.ศ. 2556 โดยต้องจัดให้มีการ

ตรวจวัดและวิเคราะห์ระดับความเข้มข้นของสารเคมี

อันตรายในบรรยากาศของสถานที่ท�างาน หากระดับ

ความเข้มข้นของสารมีระดับเกินขีดจ�ากัดความเข้มข้น 

จะต้องมมีาตรการก�าจดัหรือควบคมุทางวศิวกรรม และการ

บริหารจัดการสภาพแวดล้อมในการท�างาน เพื่อลดระดับ

ความเข้มข้นไม่ให้เกนิขดีจ�ากดัและต้องมมีาตรการป้องกนั

อนัตรายส่วนบคุคล รวมทัง้จดัให้มกีารประเมนิความเสีย่ง

ต่อสุขภาพให้แก่ผู ้ปฏิบัติงาน และสถานประกอบการ 

ต้องควบคุม ก�าจัด ลด หรือขจัดมลพิษจากกระบวน 

การผลิตที่ใช้สารก่อมะเร็งก่อนปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อม 

ตามพระราชบญัญตัส่ิงเสรมิ และรกัษาคณุภาพสิง่แวดล้อม

แห่งชาติ พ.ศ. โดย เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพ

อนามยัของประชาชนและสิง่แวดล้อม ทีอ่ยูโ่ดยรอบสถาน

ประกอบการ (3) ประเดน็การควบคมุจากภาครฐั หน่วยงาน 

ภาครัฐควรจัดให้มีมาตรการควบคุมการน�าเข้าสารในกลุ่ม

สารก่อมะเรง็อย่างเคร่งครดั โดยเฉพาะสารก่อมะเรง็ในกลุม่ 

1 ยืนยันว่าเป็นสารก่อมะเร็งในมนุษย์ เช่น แอสเบสตอส  

ซึ่งเป็นสารที่หลายประเทศทั่วโลกประกาศยกเลิกใช้  

ดงันัน้หน่วยงานภาครฐัควรร่วมกนัพฒันามาตรการบงัคบั

ให้สถานประกอบการยกเลิกการใช้และรณรงค์ส่งเสริม 

ให้มกีารใช้สารทดแทนทีป่ลอดภยัต่อสขุภาพแทน ส�าหรบั

ผู้ปฏิบัติงานนั้น เดิมกระทรวงมหาดไทยได้ออกประกาศ 

เรื่อง ความปลอดภัยในการท�างานเกี่ยวกับ ภาวะแวดล้อม 

(สารเคมี) พ.ศ. 2520 ซึ่งมีการก�าหนดค่าขีดจ�ากัดความ 

เข้มข้นของสารทีป่ลอดภยัส�าหรบัผูป้ฏบิติังานในระยะเวลา 

การท�างานไม่เกิน 8 ช่ัวโมงไว้ แต่ในปัจจุบันกฎหมาย 

ฉบับดังกล่าวได้ถูกยกเลิกไปแล้ว ส�านักความปลอดภัย

แรงงานจึงแนะน�าให้ใช้ค่ามาตรฐานตามค�าแนะน�าของ 

ACGIH เป็นเกณฑ์เปรียบเทียบเพื่อประเมินอันตราย 

ในการสมัผสัสารของผูป้ฏบิตังิาน แต่ทัง้นีห้น่วยงานภาครฐั 

ควรมีการก�าหนดข้อบังคับทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ 

ค่าขีดจ�ากัดความเข้มข้นของสารที่ปลอดภัยส�าหรับผู ้

ปฏิบัติงาน ในกลุ่มสารก่อมะเร็งอย่างชัดเจน ครอบคลุม

สารก่อมะเรง็ทกุชนดิทีม่กีารน�าเข้าหรอืใช้ในกระบวนการ

ผลิตของประเทศไทย และก�าหนดค่ามาตรฐานในระดับ 

ที่ใกล้เคียงกับค่ามาตรฐานตามที่สถาบันของต่างประเทศ 

เพื่อให้การปฏิบัติงานในภาคอุตสาหกรรมเกิดความ

ปลอดภัยจากสารก่อมะเร็งมากที่สุด
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ตอนที่ 1 เทคนิคใหม่ทำงชีววิทยำโมเลกุล ในกำรพิสูจน์เอกลักษณ์ของวัตถุดิบสมุนไพร

  New biomolecular methods for authentication of herbal raw materials 

บทคัดย่อ

สถานการณ์ปัจจุบัน ประชากรโลกหันมาให้ความสนใจผลิตภัณฑ์ที่ใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติเพิ่มขึ้น ส่งผลให้มี

ความต้องการใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติเพิ่มสูงขึ้นด้วย โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับการป้องกันและรักษาโรค ในขณะที ่

มาตรฐานของวัตถุดิบสมุนไพรหรือผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรยังไม่มีข้อก�าหนดที่ชัดเจน โดยเฉพาะด้านการระบุเอกลักษณ์

ของวัตถุดิบสมุนไพรด้วยวิธีดั้งเดิมยังคงมีข้อด้อยอยู่ จึงท�าให้ในปัจจุบันมีการพัฒนาวิธีการพิสูจน์เอกลักษณ์ของวัตถุดิบ

สมุนไพรในระดับโมเลกุลด้วยเทคนิคใหม่ ๆ  ขึ้น เช่น ดีเอ็นเอบาร์โค้ด, การวิเคราะห์ความแตกต่างของเบสหนึ่งต�าแหน่ง,  

ไมโครอาร์เรย์ในหลอดทดลอง, อนุภาคนาโนของทองค�า, นิวคลีอิคแอซิดแอมพลิฟิเคชั่นเทคโนโลยี เพื่อน�ามาประยุกต์ใช ้

ในการตรวจสอบความถูกต้องของวัตถุดิบในโรงงานผลิตยาสมุนไพร

ค�ำส�ำคัญ: เทคนิคใหม่ทางชีววิทยาโมเลกุล, การพิสูจน์เอกลักษณ์, ดีเอ็นเอบาร์โค้ด, วัตถุดิบสมุนไพร

Abstract

Current situation, the world’s population increasingly turned their attention to the use of natural materials. 

As a result, demand of natural products has increased with the use, especially, the product on the prevention and  

treatment of disease. But the quality and standards relating to raw materials or products from medicinal herbs have 

been ignored. Since the authentication of herbal medicine with traditional methods still weaknesses. Currently, new 

molecular identification has developed, such as a DNA barcode, single-nucleotide polymorphism identification (SNP), 

microarray-in-a-tube, gold nanoparticles technology (GNP), nucleic acid amplification test strip method (NAT), to  

verify the correctness of the herbal raw material used in pharmaceutical factory.

Keywords: new biomolecular method, authentication, DNA barcode, herbal raw materials

มำตรฐำนวัตถุดิบสมุนไพรส�ำหรับโรงงำนผลิตยำสมุนไพร

Standard of Herbal Raw Materials in Manufacturing
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บทน�ำ

สถานการณ์ปัจจบุนั ประชากรโลกหนัมาให้ความ

สนใจผลิตภัณฑ์ที่ใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติเพิ่มขึ้น ส่งผล

ให้มีความต้องการใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติเพิ่มสูงขึ้นด้วย 

โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับการป้องกันและรักษาโรค  

เช่น ยา เครือ่งส�าอาง หรอือาหารเสรมิเพือ่สขุภาพ ผลการวจิยั 

ระดับนานาชาติหลายเรื่อง ได้ผลสรุปที่สอดคล้องกันว่า 

ผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ธรรมชาติหรือบริการทางการแพทย์

แบบองค์รวมต้องการข้อมลูทีส่�าคญัใน เรือ่งประสทิธภิาพ 

ความปลอดภัย และข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่น่าเชื่อถือ  

(ภาณุโชติ ทองยัง, 2558) แต่ปัญหาส�าคัญของการน�า

พืชสมุนไพรมาใช้เป็นวัตถุดิบในระดับอุตสาหกรรมยา  

เครื่องส�าอาง อาหารเสริม คือ ความถูกต้องของชนิดและ

ส่วนที่น�ามาใช้ รวมทั้งปริมาณสารส�าคัญของสมุนไพร  

ซึ่งจะส่งผลต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์และความปลอดภัย

ของผู้บริโภค (จิรานุช มิ่งเมือง, 2556)

ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีทรัพยากรธรรมชาติ

อุดมสมบูรณ์และหลากหลาย เป็นแหล่งของวัตถุดิบ

สมุนไพรที่ส�าคัญหลายชนิด เช่น ขมิ้นชัน ฟ้าทะลายโจร  

กวาวเครือขาว ซึ่งเป็นพืชที่มีความส�าคัญทางเศรษฐกิจ  

ทั้งด้านการผลิตเพื่อใช้ในประเทศและการส่งออกไปยัง

ตลาดต่างประเทศ แต่ยังพบปัญหาส�าคญัของการน�าวตัถดุบิ

สมนุไพรมาใช้ เช่น การตรวจพบการปลอมปนของสมนุไพร  

การปนเป้ือนของสารพิษจากเชือ้จลิุนทรีย์ และการปนเป้ือน 

จากยาปราบศตัรพูชื เนือ่งจากมาตรฐานของสมุนไพรทีม่อียู่ 

ยงัขาดเทคนิคทีท่นัสมยัในการควบคมุคณุภาพของวตัถดุบิ

สมุนไพร ดังนั้นการจัดท�ามาตรฐานของวัตถุดิบสมุนไพร

ให้ครบถ้วนสมบูรณ์จึงมีความส�าคัญและจ�าเป็น 

วัตถุดิบสมุนไพรที่ มีคุณภาพควรค� านึ งถึ ง 

ประเด็นหลักที่ส�าคัญ (ทัศนีย์ โชคเจริญรัตน์, 2548)  

ต่อไปน้ี 

1 .  ค ว ร มี ก า ร ร ะ บุ ช นิ ด ต า ม ห ลั ก ก า ร ท า ง

พฤกษศาสตร์ (Balick, 1999)

2. ควรมีสารออกฤทธิ์ปริมาณสูงและมีความ

สม�า่เสมอ พร้อมทัง้มวีธิกีารทดสอบ (assay) ทีไ่ด้มาตรฐาน  

(สมภพ ประธานธุนารักษ์ และคณะ, 2543)

3. ไม่ควรมีการปลอมปนด้วยสมุนไพรชนิดอื่น  

(De Smet, P.A.G.M., 1992)

4. ไม่ควรมีการปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์และ 

สารพิษจากเชื้อจุลินทรีย์ (อรุณณี จันทกิจ และคณะ, 2541; 

กรรณิกา จิตติยศรา และคณะ, 2543)

5. ไม่ควรมีการปนเปื ้อนของยาปราบศัตรูพืช  

(ทัศนีย์ โชคเจริญรัตน์, 2548; De Smet P.A.G.M., 1992)

ปัจจุบันมาตรฐานของสมุนไพรจะก�าหนดเป็น

โมโนกราฟ (monograph) ของสมุนไพรนั้น ๆ โดย 

ในแต ่ละโมโนกราฟของแต ่ละตัวยาหรือวัตถุดิบ

สมุนไพร จะประกอบด ้วยข ้อก�าหนดที่ถือว ่า เป ็น 

ข้อบังคับ (requirements) ข้อก�าหนดที่เป็นข้อมูลทั่วไป 

(information) และข้อสังเกตทั่วไป (general notices) 

(World Health Organization, 2002) ซึ่งเป็นข้อมูลเกี่ยวกับ 

การตรวจเอกลักษณ์และการปนเปื ้อนของสมุนไพร  

โดยข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจเอกลักษณ์สมุนไพรจะใช้  

3 วิธี ร่วมกัน ได้แก่ การศึกษาและจดจ�ารูปแบบลักษณะ

ภายนอกของพืชสมุนไพร (macroscopic characterization)  

การศึกษาลักษณะโครงสร้างภายในโดยการส่องกล้อง 

จุลทรรศน์ (microscopic characterization) และการวเิคราะห์ 

หาสารเคมี (chemical constituent) 

การศึกษาและจดจ�ารูปแบบลักษณะภายนอกของ

พืชสมุนไพรจะต้องท�าโดยผู้เช่ียวชาญและมีประสบการณ์ 

เป็นวิธีที่สะดวกและรวดเร็ว ใช้เพียงการสังเกตและจดจ�า

ลกัษณะภายนอกทีโ่ดดเด่นของสมนุไพร เช่น ขนาด รปูร่าง  

ลักษณะ สี จ�านวนเส้นใบ สีของเนื้อไม้ กลิ่นเฉพาะตัว 

เป็นต้น จึงอาจมีข้อจ�ากัดในการแยกความแตกต่างของ 

สมุนไพรที่มีลักษณะภายนอกคล้ายกันมากออกจากกัน 

การศึกษาลักษณะโครงสร้างภายในโดยการใช้

กล้องจุลทรรศน์ เพื่อศึกษาเนื้อเยื่อชนิดต่าง ๆ ที่เป็น

ลักษณะเด่นของสมุนไพรชนิดนั้น ๆ  วิธีนี้มักจะใช้ในกรณี

ที่สมุนไพรนั้นถูกน�ามาแปรรูปเป็นผง เช่น สมอพิเภก 

และสมอไทย สามารถแยกความแตกต่างด้วยลักษณะ

เนื้อเยื่อของส่วนผล โดยสมอพิเภกจะพบลักษณะส�าคัญ

คือ unicellular trichome ส่วนสมอไทยจะไม่พบลักษณะ

ที่ส�าคัญดังกล่าว ซึ่งสมุนไพรทั้งสองชนิดมีใช้ในต�ารับ

ตรีผลา ต�ารับยาหอมนวโกฐ ยามหาจักรใหญ่ ยาตรีพิกัด 

เป็นต้น หรอืสมนุไพรบางชนดิ เช่น โกฐน�า้เต้า พบผลกึสาร 
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ที่เป็นลักษณะเฉพาะตัวคือ ผลึกของแคลเซียมออกซาเลต 

(calcium oxalate) ชนิดรูปดอกกุหลาบ (rosette aggregate) 

(Thai Herbal Pharmacopoeia, 2000) อีกทั้งยังสามารถ

ใช้ระบุการปลอมปนของสมุนไพรอื่นอีกด้วย นอกจากนี้ 

ข้อจ�ากดัของทัง้ 2 วธิดีงักล่าว คอืการขาดผูม้ปีระสบการณ์

และเชีย่วชาญ ดงันัน้จงึส่งผลให้ต้องหาวธิพิีสูจน์เอกลกัษณ์

ของสมุนไพรวธีิอ่ืน ๆ  เพ่ือให้มคีวามถกูต้องแม่นย�าและง่าย 

ต่อการใช้มากยิ่งขึ้น

การวิเคราะห์หาสารเคมี เนื่องจากสมุนไพร

แต่ละชนิดมีสารส�าคัญที่เป็นองค์ประกอบต่างกัน ดังนั้น 

การตรวจหาสารส�าคัญก็เป็นการช่วยระบุชนิดของพืช

สมุนไพรได้ แต่ข้อจ�ากัดของวิธีนี้คือปริมาณสารส�าคัญ

อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้จากอิทธิพลของสิ่งแวดล้อม  

เช่น แหล่งปลูก อายุพืช วิธีปลูก การเก็บเกี่ยว และกรรมวิธี

หลังการเก็บเกี่ยว (จิรานุช มิ่งเมือง, 2556) การเสื่อมสภาพ 

จากการเก็บสมุนไพรเป็นเวลานานหรือไม่ถูกวิธี จะส่งผล

ให้สมุนไพรมีคุณภาพต�่า (Zeng, et al., 2011)

จากข้อมูลข้างต้นการตรวจสอบเอกลักษณ์ของ 

พืชสมุนไพรด้วยวิธีดั้งเดิมยังคงมีข้อด้อยอยู่หลายประการ 

จึงเกิดการศึกษาและพัฒนาวิธีการพิสูจน์เอกลักษณ์

สมุนไพรในระดับโมเลกุลขึ้น โดยใช้ข้อมูลทางพันธุกรรม

ของพืช ซึง่เป็นข้อมลูทีจ่�าเพาะของพืชแต่ละชนดิ สามารถ

แบ่งได้เป็น 3 วิธี โดยขึ้นกับเทคนิคพื้นฐานที่น�ามาใช้  

(สุชาดา สุขหร่อง, 2553) ได้แก่

1. ลายพิมพ์ดีเอ็นเอที่ใช้เทคนิคไฮบริไดเซช่ัน 

เป็นพื้นฐาน (hybridization-based DNA fingerprinting)

2. ลายพิมพ์ดีเอ็นเอที่ใช้เทคนิคปฏิกิริยาลูกโซ่ 

พอลิเมอเรสเป็นพ้ืนฐาน (PCR-based DNA fingerprinting)

3. ลายพิมพ์ดีเอ็นเอที่ใช้เทคนิคการศึกษาล�าดับ 

นิวคลีโอไทด์เป็นพ้ืนฐาน (sequencing-based DNA  

fingerprinting)

โดยลายพิมพ์ดีเอ็นเอที่มีการใช้เทคนิคปฏิกิริยา

ลูกโซ่พอลิเมอเรสเป็นพื้นฐาน เป็นที่นิยมศึกษาและวิจัย

เนื่องจากสามารถน�าไปพัฒนาเป็นลายพิมพ์ดีเอ็นเอชนิด 

อืน่ ๆ  ได้อกีหลายชนดิ เช่น ลายพิมพ์ชนดิอาร์เอพีด ี(random 

amplified polymorphic DNA; RAPD) สามารถใช้พิสูจน์

เอกลักษณ์ของพืชสมุนไพรสกุล Derris (Sukrong, et al.,  

2005), ลายพมิพ์ชนดิสการ์ (sequence characterized amplified  

region; SCAR) สามารถใช้พสิจูน์เอกลกัษณ์สมนุไพรในสกลุ  

Echinacea (Adinolfi, et al., 2007) ลายพมิพ์ชนดิเอเอฟแอลพี  

(amplified fragment length polymorphism; AFLP) 

สามารถใช้พสิจูน์เอกลกัษณ์สมนุไพรในสกลุ Plectranthus 

(Passinho-Soares, et al., 2006) ลายพิมพ์ชนิดพีซีอาร์ 

อาร์เอฟแอลพี (polymerase chain reaction-restriction 

fragment length polymorphism; PCR-RFLP) สามารถ

ใช้พิสูจน์เอกลักษณ์สมุนไพรในสกุลโสม (Panax) (Ngan, 

et al., 1999), กระท่อม (Mitragyna speciosa) ที่มีทั้งชนิด

ที่น�ามาใช้เป็นยาและชนิดที่ใช้เป็นสารเสพติด (Sukrong,  

et al., 2007) และพืชในสกุล Asparagus โดยสามารถ 

แยกชนิด A. racemosus ที่น�ามาใช้เป็นยาและสร้างสาร 

ไฟโตเอสโตรเจน (phytoestrogen) ออกจากพืชชนิดอื่น

ภายในสกุลเดียวกันได้ (Boonsom, et al., 2012), ลายพิมพ์ 

ชนิด เอสเอสซีพี  ( s i ng l e  s t and  confo rma t ion  

polymorphism; SSCP) สามารถใช้พิสูจน์เอกลักษณ์

สมนุไพรในสกลุ Boesenbergia (Techaprasan, et al., 2008), 

ลายพมิพ์ชนดิเอสเอน็พ ี(single nucleotide polymorphism; 

SNP) สามารถใช้พสิจูน์เอกลกัษณ์สมนุไพรของโสมเกาหลี  

(Korean ginseng) (Park, et al., 2006), ลายพิมพ์ชนิด 

ไมโครแซทเทลไลท์ (microsatellite) สามารถใช้พิสูจน์

เอกลกัษณ์สมนุไพรของ Dendrobium officinale (Shen, et al.,  

2006) และลายพมิพ์มนิแิซทเทลไลท์ (minisatellite) สามารถ 

ใช้พิสูจน์เอกลักษณ์สมุนไพรและแยกความแตกต่างของ

โสม 2 ชนดิ ทีม่ลีกัษณะภายนอกคล้ายกนัมากคอืโสมเกาหลี  

(Panax ginseng) และโสมอเมริกา (Panax quinquefolius) 

(Ha, et al., 2002) ในปัจจบุนัได้มกีารพฒันาลายพมิพ์ดเีอน็เอ

ด้วยเทคนิคใหม่อย่างต่อเนื่อง ในบทความนี้ประสงค์จะ

ให้ทราบเทคนิคใหม่ทางชีววิทยาโมเลกุลในการพิสูจน์ 

เอกลักษณ์ของวัตถุดิบสมุนไพร

เทคนิคใหม่ทางชีววิทยาโมเลกุลพัฒนามาจาก 

ลายพิมพ์ดีเอ็นเอที่ใช้เทคนิคการศึกษาล�าดับนิวคลีโอไทด์

เป็นพืน้ฐานและอาศยัต�าแหน่งพหสุณัฐาน (polymorphism) 

ในการแยกความแตกต่างของสมุนไพรแต่ละชนิด เช่น 

ดีเอ็นเอบาร์โค้ดและการวิเคราะห์ความแตกต่างของเบส

หนึง่ต�าแหน่ง อกีทัง้ยงัได้พฒันาระบบการติดตามย้อนหลงั  

เพื่อให้สามารถน�าข้อมูลมาใช้ได้สะดวกและรวดเร็วย่ิงขึ้น 

(Wang, et al., 2015)
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ดีเอ็นเอบำร์โค้ด (DNA barcode)

Paul Hebert (2003) นกัสตัวศาสตร์ชาวแคนนาดา 

ได้น�าเสนอสมมตฐิานของดเีอน็เอบาร์โค้ดขึน้ เป็นครัง้แรก  

ในปี ค.ศ. 2003 โดยอาศัยหลักการวิเคราะห์ล�าดับ 

นิวคลีโอไทด์ของสายดเีอน็เอบรเิวณทีเ่หมาะสม ช่วงสัน้ ๆ  

ประมาณ 400-800 คู่เบส ซึ่งแตกต่างกันในสิ่งมีชีวิตแต่ละ

ชนิด และน�าไปเปรียบเทียบกับฐานข้อมูลนิวคลีโอไทด์  

เพื่อพิสูจน์เอกลักษณ์ของสิ่งมีชีวิต นอกจากนี้ข้อมูลล�าดับ 

นิวคลีโอไทด์ที่ได้ยังสามารถน�าไปใช้ประโยชน์ในการ

ค้นพบสิ่งมีชีวิตใหม่และการวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิง

วิวัฒนาการ คุณสมบัติของดีเอ็นเอบริเวณที่เหมาะสม 

ในการท�าดีเอ็นเอบาร์โค้ด (Kress, W. J. and Erickson,  

D. L., 2008) ได้แก่ บรเิวณทีม่คีวามแตกต่างทางพันธกุรรม 

(genetic variability) ในระดบัสปีชส์ี ต้องมีบริเวณขนาบข้าง

ที่อนุรักษ์ (conservative flanking site) เพื่อใช้เป็นต�าแหน่ง

เข้าเกาะของไพร์เมอร์สากล (universal primer) ในปฏกิริยิา

พีซีอาร์ และเป็นดีเอ็นเอช่วงสั้น ๆ เพื่อให้ง่ายในขั้นตอน 

การเพิม่ปรมิาณดเีอน็เอด้วยปฏกิิริยาพีซีอาร์ ปัจจบุนั การท�า 

ดเีอน็เอบาร์โค้ดในพชืแนะน�าให้ใช้ดเีอ็นเอสองส่วนร่วมกนั 

คือ ดีเอ็นเอบริเวณที่เป็นหลัก (core barcode) และดีเอ็นเอ 

บริเวณเสริม (additional barcode) โดยดีเอ็นเอบริเวณที่ 

เป็นหลัก คือ ดเีอน็เอบริเวณยนี large subunit ของ riburose-

bisphosphate carboxylate/oxygenase (rbcL) ร่วมกับยีน 

maturase K (matK) (CBOL Plant Working Group, 2009)  

ซึ่งเป็นดีเอ็นเอในส่วนคลอโรพลาสต์ ยีน rbcL ในพืช 

โดยทั่วไป มีขนาด 1,428, 1,431 หรือ 1,434 คู่เบส เป็นยีน

ที่ไม่มีส่วนอินทรอน (intron) เมื่อถอดและแปลรหัสจะได้ 

large subunit ของ riburose-bisphosphate carboxylate/ 

oxygenase หรอืทีเ่รียกว่าเอนไซม์รูบสิโก (rubisco) ท�าหน้าที่ 

ในการตรึงคาร์บอนไดออกไซม์ (carbon dioxide fixation) 

ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง ยีน rbcL มีรายงานว่า 

สามารถใช้ในการจ�าแนกพืชระดับวงศ์หรือเหนือกว่าวงศ์ 

ได้ดีที่สุด (Soltis, et al., 1998) และยีน matK มีขนาด

ประมาณ 1,500 คูเ่บส แทรกตวัอยู่ในส่วนอินทรอน (intron)  

ระหว่าง 5’ และ 3’ ของยีน trnK ซ่ึงมีขนาดประมาณ 

2,600 คู่เบส เมือ่ถอดและแปลรหัสยีน matK จะได้เอนไซม์  

maturase ซึ่งเก่ียวข้องกับการสร้างกรดอะมิโนไลซีน  

(lysine: K) เม่ือเปรยีบเทยีบกนักบัยีนทีอ่ยู่ในคลอโรพลาสต์

ด้วยกัน พบว่ายีน matK มีวิวัฒนาการเร็วที่สุด (Soltis,  

et al., 1998) ส่วนดีเอ็นเอบริเวณเสริม คือ ดีเอ็นเอบริเวณ

ไอทีเอส (internal Transcribed Spacer หรือ ITS) ซึ่งเป็น

ดีเอ็นเอในนิวเคลียส และดีเอ็นเอในคลอโรพลาสต์ที่อยู่

ระหว่างยีน trnH และยีน psbA (Fazekas, et al., 2012) โดย

ดีเอ็นเอบริเวณ ITS แบ่งได้เป็น 2 บริเวณ คือ ITS1 และ  

ITS2 ซึ่งอยู่ระหว่าง 18S-5.8S และ 5.8S-26S ตามล�าดับ 

ท�าหน้าทีเ่พียงช่วยให้ 26S และ 5.8S ซึง่จะรวมตวักนั large 

subunit rRNA และ 18S จะท�าหน้าที่เป็น small subunit 

rRNA ของไรโบโซม เมื่อเคลื่อนที่มาใกล้กันจะรวมตัวกัน 

เป็นโดเมน ส่งผลต่อการสร้างโปรตีนขึ้น (White, et al., 

1990) เนือ่งจากดเีอน็เอบรเิวณนีเ้ป็นดเีอน็เอช่วงสัน้ ๆ  และ

มีความจ�าเพาะต่อสิ่งมีชีวิตในระดับสปีชีส์ จึงเหมาะสม 

ส�าหรับการพิสูจน์เอกลักษณ์ของสมุนไพรมากที่สุด 

ส่วนดีเอ็นเอที่อยู่ระหว่างยีน trnH และยีน psbA มีขนาด

ประมาณ 450 คู่เบส และมีการแปรผันของดีเอ็นเอภายใน 

สปีชีส์ (intraspecific variation) สงูทีส่ดุในพชืมดีอก (Kress, 

et al., 2005) จึงเป็นอีกหนึ่งบริเวณที่นิยมน�ามาใช้ในการ

พิสูจน์เอกลักษณ์ของสมุนไพร

การศึกษาดีเอ็นเอบาร์โค้ดสามารถท�าได้โดยการ

วิเคราะห์หาล�าดับเบสของดีเอ็นเอบริเวณที่ต้องการใน

สิ่งมีชีวิต แล้วน�าข้อมูลที่ได้ไปเปรียบเทียบกับฐานข้อมูล  

National Center for Biotechnology Information (NCBI)  

(www.ncbi.nlm.nih.gov/) ซ่ึงเป็นฐานข้อมูลสากลที่

รวบรวมข้อมูลทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตที่ได้ศึกษา 

ไว้แล้ว ตวัอย่างการน�าไปใช้ เช่น ทมีวจิยัของ Chen และคณะ 

(2010) ได้พฒันาเทคนคิดเีอน็เอบาร์โค้ด โดยเลอืกใช้ดเีอน็เอ 

ส่วน ITS2 และดีเอ็นเอบริเวณ trnH-psbA และประสบ

ความส�าเรจ็ในการระบชุนดิพชืสมนุไพรในระดบัสกลุและ

ระดับชนิด เช่น สมุนไพรในวงศ์ Rosaceae, Asteraceae, 

Rutaceae, Euphorbiaceae และ Fabaceae หรือทีมวิจัยของ  

พิรุณรัตน์ เดชบ�ารุงและคณะ (2558) ได้พัฒนาวิธีดีเอ็นเอ

บาร์โค้ดของยีน matK ร่วมกับข้อมูลทางพฤกษเคมีในการ

พิสูจน์เอกลักษณ์ของสมุนไพรไทยที่เรียกว่า ไคร้เครือที่ใช้

เป็นวัตถุดิบในการผลิตยาหอมต�ารับต่าง ๆ เช่น ยาหอม 

นวโกฐ ยาหอมอนิทจักร์ ยาธาตุบรรจบ ซึง่ได้จากพชืในสกลุ  

Aristolochia หรอืพชืสกลุอืน่ เช่น สกลุ Jasminum แต่พบว่า 

เฉพาะไคร้เครอืทีไ่ด้จากพชืสกลุ Aristolochia เท่านัน้ทีม่สีาร  
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aristolochic acid (AA) ซึ่งเป็นสารพิษที่ก่อให้เกิดมะเร็ง 

ที่ท่อไตและเชิงกราน ผลการทดลองพบว่าสามารถแยก

ต้นที่เป็นพิษออกจากต้นที่ไม่เป็นพิษได้

บุคคลส�าคัญในวงการวิทยาศาสตร์ มีความเชื่อว่า  

หลังจากโครงการถอดรหัสพันธุกรรมมนุษย์ (The human 

genome project) เสร็จสิ้น จะส่งผลให้เทคนิคดีเอ็นเอ 

บาร์โค้ดกลายมาเป็นงานวจิยัทีน่ยิมท�าทัว่โลก ในปี ค.ศ. 2004  

มีการใช้ดีเอ็นเอบาร์โค้ดเพ่ือระบุชนิดของพืชโดยความ 

ร่วมมือระหว่างประเทศภายใต้โครงการ The Consortium 

for the Barcode of Life (CBOL) (www.barcoding.si.edu)  

ในการสร้างฐานข้อมูลระบบอิเล็กทรอนิกส์ในการ

ตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์ของพืชอย่างรวดเร็วและง่ายขึ้น  

จากการศึกษาดีเอ็นเอบาร์โค้ดที่เพ่ิมมากข้ึนส่งผลให้เกิด 

การตรวจสอบสมุนไพรได้อย่างรวดเร็วและน่าเช่ือถือ 

อีกทั้งยังสามารถใช้ได้กับวัตถุดิบพืชสมุนไพรที่ยังไม่ได้

แปรรูปและที่แปรรูปแล้ว เช่น วัตถุดิบสมุนไพรต่าง ๆ 

ผงยาสมุนไพร เครื่องส�าอางที่ใช้สมุนไพรเป็นวัตถุดิบ

ในการผลิต เทคนิคนี้จึงเป็นวิธีที่เหมาะสมในการตรวจ 

เอกลักษณ์ของวตัถดุบิสมนุไพรในโรงงานผลติยา นอกจากนี้ 

การพิสูจน์เอกลักษณ์ของพืชสมุนไพรยังมีวิธีอื่นอีก เช่น 

วิธี microarray แต่เป็นเทคนิคที่มีต้นทุนสูงในการพัฒนา 

จึงได้หันมาพัฒนาวิธีการอื่น ๆ เช่น การประยุกต์ใช้และ 

พฒันาวธิกีารวเิคราะห์ความแตกต่างของเบสหนึง่ต�าแหน่ง 

การวิเคราะห์ความแตกต่างของเบสหนึ่งต�าแหน่ง (single-

nucleotide polymorphism identification; SNP)

หลักการของเทคนิคนี้คืออาศัยความแตกต่าง

ของล�าดับดีเอ็นเอที่ต�าแหน่งพหุสัณฐาน (polymorphism)  

เพียงหนึ่งหรือสองต�าแหน่งที่สามารถแยกความแตกต่าง

ของพชืสมุนไพรได้ในระดบัชนดิได้ โดยจะอาศัยข้อมลูจาก 

เทคนิคดีเอ็นเอบาร์โค้ด (Chen, et al., 2013) ตัวอย่างเช่น 

ทีมวิจัยของ Chen และคณะ (2013) ได้ศึกษาล�าดับเบส

ของดีเอ็นเอบริเวณ ITS2, matK และ trnH-psbA ของโสม 

4 ชนิดในท้องตลาด ได้แก่ โสมเกาหลี (Panax ginseng)  

โสมจีน (P. notoginseng) โสมอเมริกา (P. quinquefolius) 

และโสมญี่ปุ่น (P. japonicas) พบว่าดีเอ็นเอของทั้งสาม

บริเวณมีล�าดับเบสที่มีความแตกต่างกันสามารถแยกโสม

ทั้งสี่ชนิดออกจากกันได้ แต่เนื่องจากโสม 2 ชนิดที่นิยมใช้ 

คือโสมเกาหลีและโสมอเมริกานั้นมีลักษณะภายนอกที่

คล้ายคลึงกันมาก แต่โสมเกาหลีมีสารส�าคัญในปริมาณ 

มากกว่าส่งผลให้มีราคาสูงกว่าจึงมีการปลอมปน ทีมวิจัย

จึงพัฒนาเทคนิค SNP โดยอาศัยความแตกต่างที่ต�าแหน่ง 

ที ่32 และ 43 ของดเีอ็นเอส่วนไอทเีอสเพื่อใช้ในการพิสจูน์

เอกลักษณ์ของโสม 2 ชนิดดังกล่าวได้ 

เทคนิคการวิเคราะห์ความแตกต่างของเบส 

หนึ่งต�าแหน่งก�าลังได้รับความนิยมและมีการศึกษาเพิ่ม 

มากขึ้นจึงได้มีการพัฒนาเครื่องมือเพื่อการวิเคราะห  ์

ความแตกต่างของเบสหนึ่งต�าแหน่งที่มีศักยภาพที่ดีและ

สามารถตรวจวดัได้เรว็ เช่น ไมโครอาร์เรย์ในหลอดทดลอง, 

อนภุาคนาโนของทองค�า และนวิคลอีคิแอซดิแอมพลฟิิเคช่ัน 

เทคโนโลยี

ไมโครอำร์เรย์ในหลอดทดลอง (microarray-in-a-tube)

เทคนิคไมโครอาร ์ เรย ์ในหลอดทดลองเป ็น 

เทคนิคใหม่ที่พัฒนาต่อจากเทคนิคการวิเคราะห์ความ

แตกต่างของเบสหนึ่งต�าแหน่งโดยการออกแบบโพรบ 

(probe) ที่ถูกตรึงอยู ่บนผิวของไมโครเซนตริฟิวให้มี

ความจ�าเพาะต่อเบสที่เป็นพหุสัณฐานของสิ่งมีชีวิตน้ัน ๆ   

โดยโพรบที่พัฒนาขึ้นนี้จะถูกตรึงบนฟิล์มอะกาโรสที่

เคลือบบน plastic substrate ซึ่งต่างจากแบบดั้งเดิมที่เป็น 

glass microarray เมื่อมีการน�าไมโครอาร์เรย์ชนิดน้ีไปใช้

จะมีการเพิ่มจ�านวนดีเอ็นเอตัวอย่างภายในหลอดทดลอง 

จากนั้นผลผลิตพีซีอาร์ที่ได้จะมีรูปร่าง (conformation)  

ในการเข้าจับอย่างจ�าเพาะต่อโพรบ ส่งผลให้สามารถ

ระบุชนิดของพืชสมุนไพรได้อย่างแม่นย�าและช่วยลด 

การปนเปื้อนจากขั้นตอนต่าง ๆ ระหว่างการทดลองได้ 

(Lu, Z.H., Liu, Q. J., Wang, H., 2013) ทีมวิจัยของ Liu 

และคณะ (2006) ประสบความส�าเร็จในการตรวจพบการ 

กลายพนัธุข์องเบสหนึง่ต�าแหน่งในบรเิวณยนีทีม่กีารดือ้ยา

ของเชื้อ HIV-1 และเมื่อพัฒนาต่อด้วยวิธีไมโครอาร์เรย์ 

ในหลอดทดลองโดยใช้การการแปลผลด้วย quenching 

ratio ทีเ่กดิจากการจบักนัแบบไม่เข้าคู ่(mismatch) ของเบส  

พบว่าสามารถตรวจพบเชื้อไวรัสที่กลายพันธุ ์ได้อย่าง 

ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้น Wang และคณะ  

(2002) ได้ศกึษาเปรยีบเทยีบด้านราคากบัระยะเวลาระหว่าง

การตรวจวิเคราะห์ด้วยชุดตรวจไมโครอาร์เรย์ในหลอด 

ทดลองนี้กับวิธีการตรวจทางคลินิคแบบเดิม พบว่า 

ชุดตรวจนี้มีความคุ้มค่ามากกว่า 
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ปัจจบุนัได้มกีารน�าเทคนคิไมโครอาร์เรย์ในหลอด

ทดลองมาพฒันาอย่างต่อเนือ่ง โดยอาศัยข้อมลูจากวธิ ีSNP 

ซึง่เป็นวธิทีีมี่ความเหมาะสมในการตรวจพิสูจน์เอกลกัษณ์ 

ของพชืสมนุไพร และเทคนคิทีพั่ฒนาขึน้สามารถพัฒนาต่อ 

เป็นชุดคิทสามารถตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์พืชสมุนไพร 

ได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว เช่น การน�ามาใช้ตรวจโสม  

โสมเกาหล ี(P. ginseng) และโสมอเมริกา (P. quinquefolius) 

และถ่ังเช่า (Ophiocordyceps sinensis) ได้และยังได้มีการ

พัฒนาเทคนิคนี้ส�าหรับพืชสมุนไพรที่มีราคาสูงชนิดอ่ืน ๆ   

ซึ่งอยู่ในระหว่างขั้นตอนวิธีการพัฒนาวิธีการ

เทคโนโลยีอนุภำคนำโนของทองค�ำ (gold nanoparticles 

technology)

อนุภาคนาโนทองค�า เป ็นอนุภาคทองที่ถูก

สังเคราะห์ข้ึนมาจากโลหะทองค�าให้มีขนาดเล็กในระดับ

นาโนเมตร ท�าให้อนุภาคนาโนของทองค�ามีคุณสมบัติ

ทางกายภาพและทางเคมีที่ต่างไปจากทองค�าปกติ เช่น 

อัตราส่วนระหว่างพื้นที่ผิวต่อปริมาตรสูงมีผลในการ

ช่วยเร่งปฎิกิริยาเคมี น�าไฟฟ้าได้ดี และมีสีที่เปลี่ยนไปตาม

ขนาดอนภุาค จากข้อดต่ีาง ๆ  ของอนภุาคนาโนของทองค�า 

ท�าให้สามารถประยุกต์ใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย เช่น 

ด้านการแพทย์ ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านอาหาร ตัวอย่างเช่น 

การประยกุต์ใช้ทางด้านการแพทย์จะอาศัยหลกัการแปรผล 

ทางเคมีไฟฟ้า เช่น การวเิคราะห์หาปรมิาณแอลฟาอโีนเลส  

(α-Enolase; ENO1) ซึ่งเป็นแอนติเจนที่ใช้เป็นสารบ่งชี้ 

มะเรง็ปอด โดยอาศยัหลักการอิมมูโนเซนเซอร์แอสเสย์แบบ

แซนวชิ (sandwich immunoassay) ด้วยการตรงึแอนตบิอดี

ของแอลฟาอีโนเลสบนชั้นของพอลิเมอร์ จากนั้นเติม  

casein เพือ่ปิดช่องว่างบนขัว้ไฟฟ้าเพือ่ป้องกนัการจบัแบบ

ไม่จ�าเพาะเจาะจง (nonspecific binding) แล้วจงึเตมิตวัอย่าง

ที่ต้องการวิเคราะห์ หากตัวอย่างมีแอลฟาอีโนเลสซึ่งเป็น

แอนติเจนจะไปจับแอนติบอดีที่ถูกตรึงไว้บนพอลิเมอร์ 

หลังจากนั้นเติมแอนติบอดีของแอลฟาอีโนเลสที่ติดฉลาก 

ด้วยอนภุาคนาโนของทองค�า แอนตบิอดนีีจ้ะไปจบัแอลฟา

อีโนเลสอีกครั้งหนึ่ง ต่อไปอนุภาคนาโนของทองค�าจะถูก 

ออกซิไดซ์ให้เปลี่ยนจาก Au0 เป็น Au3+ แล้วจึงเปลี่ยน

กลับเป็น Au3+ ด้วยปฎิกิริยารีดักชันท�าให้เกิดกระแสไฟฟ้า 

ซึ่งแปรผันตรงกับความเข้มข้นของแอนติเจนในตัวอย่าง 

เทคนิคนี้ใช้เวลาวิเคราะห์เพียง 2.5 ชั่วโมงต่อตัวอย่าง  

ในขณะที่วิธีทั่วไปที่ใช้ในโรงพยาบาลใช้เวลาวิเคราะห์ 

ทั้งสิ้น 5 ชั่วโมงต่อตัวอย่าง (Ho, et al., 2010)

เทคนิคนี้ก� าลังถูกน�ามาประยุกต ์ ใช ้ ในการ 

ตรวจสอบความถูกต้องของชนิดของพืชโดยพัฒนา

ต่อมาจากเทคนิคการวิเคราะห์ความแตกต่างของเบส

หนึ่งต�าแหน่ง โดยใช้หลักการการเข้าจับกับเบสคู ่สม 

(complementary-base) ของดีเอ็นเอต้นแบบที่ถูกตรึงไว้

บนอนุภาคนาโนของทองค�า การตรวจวัดจะใช้หลักการ 

ในการเปลี่ยนสีหรือการเปลี่ยนแปลงของค่าศักย์ไฟฟ้า

จากการจับกันของเบสคู่สม ตัวอย่างเช่น งานวิจัยของ 

Lei และคณะ 2015 ได้ประสบความส�าเร็จในการพัฒนา

เทคนิคการระบุเอกลักษณ์สมุนไพรจีนที่ได้จากพืชสกุล 

Fritillaria จ�านวน 2 ชนิดคือ F. thunbergii และ F. cirrhosa 

ด้วยเทคโนโลยีอนุภาคนาโนของทองค�า จะเห็นได้ว่าวิธีนี ้

เป็นวิธีที่ให้ผลลัพธ์ในการตรวจวัดที่ดี มีประสิทธิภาพ 

ในการตรวจวัดสูง มีความไวและความจ�าเพาะ จึงเป็น 

แนวโน้มที่น่าสนใจในการศึกษาเพิ่มเติมเพื่อน�ามาใช  ้

ในการระบุเอกลักษณ์สมุนไพรอีกวิธีหนึ่ง

เทคโนโลยีนิวคลีอิคแอซิดแอมพลิฟิเคชั่น (nucleic acid 

amplification technology)

เทคนิคนี้จะอาศัยหลักการเพิ่มจ�านวนดีเอ็นเอ 

เป้าหมายโดยใช้อุณหภูมิที่เหมาะสมเพียงอุณหภูมิเดียว 

(isothermal nucleic acid amplification) โดยใช้ nicking  

enzyme ตัดสายดีเอ็นเอสายคู ่เพียงเส้นเดียวเพื่อระบุ

ต�าแหน่งเพื่อให้เอนไซม์ดีเอ็นเอพอลิเมอเรสเข้ามาท�างาน

ต่อซึง่เป็นการเพิม่ปรมิาณผลผลติทีไ่ม่จ�าเพาะ หลงัจากนัน้

จะมีการเพิ่มจ�านวนดีเอ็นเอโดยไพร์เมอร์ที่มีความจ�าเพาะ

ต่อต�าแหน่ง SNP (Hu, et al., 2012) เช่น งานวิจัยของ  

Wang และคณะ (2011) ใช้นิวคลีอิคแอซิดแอมพลิฟิเคชั่น

เทคโนโลยแีละได้ออกแบบไพร์เมอร์ทีจ่�าเพาะเพือ่หาล�าดบั

เบสของยีน cry lab/ac ใน Bt-transgenic crops ซ่ึงเป็นยีนที่

ป้องกนัแมลงศตัรพูชื ผลการทดลองพบว่าสามารถตรวจพบ 

ต�าแหน่ง SNP ใน Bt-transgenic crops อย่างรวดเร็ว  

ซึง่วธีินีม้ข้ีอด ีคอื มคีวามจ�าเพาะและมคีวามคงตัวสงู อกีทัง้ 

มคีวามน่าเชือ่ถอืสงู ส่วนทมีวจิยัของ Qin และคณะ (2013)  

ได้ออกแบบและท�า cross-priming ในการเพิม่ปรมิาณ DNA  

เพือ่ตรวจหาเชือ้ก่อโรคท้องร่วงชนดิ Vibrio cholerae โดยใช้ 

วิธีนิวคลีอิคแอซิดแอมพลิฟิเคชั่นเทคโนโลยีพบว่าวิธีนี้ 



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีปีที่ 10 ฉบับที่ 2 ประจ�าเดือน พฤษภาคม-สิงหาคม 2559 23

เป็นวธิทีีมี่ความจ�าเพาะ มคีวามคงตวั และมปีระสทิธภิาพสงู  

ซึง่วธินีีเ้ป็นวธิทีีร่วดเร็วกว่าวธิดีัง้เดมิ มีความไวต่อการตรวจ  

ง่ายต่อการตดิตัง้เครือ่งมอื เครือ่งมอืกม็รีาคาไม่แพง Zhang 

และคณะ (2013) ได้น�าเทคนคินีม้าประยกุต์ใช้ในการตรวจ

หาเชื้อก่อโรคชนิด Bursaphelenchus xylophilus ในสน  

เพือ่ตรวจสอบแหล่งทีม่าของสนในการป้องกันการลกัลอบ

น�าเข้า-ออกประเทศ 

เทคนคินีม้ข้ีอดใีนด้านความถกูต้อง ความสะดวก

และรวดเร็ว แต่ยังไม่แพร่หลายในการน�ามาประยุกต์ใช้ 

ในพืชมากนัก จึงเป็นเทคนิคที่น่าสนใจที่จะศึกษาเพิ่มเติม

และพัฒนาต่อไป

กำรพฒันำระบบกำรติดตำมย้อนหลงัของวตัถุดบิสมนุไพร

เทคโนโลยีระบบการติดตามย้อนหลังเป็นการ

ประยกุต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือให้มกีารบนัทกึข้อมลู

ต่าง ๆ  ของวตัถดุบิสมุนไพร เช่น ชนดิของพืช ข้อมลูดเีอน็เอ  

แหล่งที่ปลูก ส่วนที่เก็บ วิธีการเก็บและกระบวนการ 

หลังการเก็บเกี่ยว ซึ่งเป็นปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพวัตถุดิบ 

โดยสามารถติดตามข้อมูลของสมุนไพรนั้น ๆ ได้ทั้ง 

ไปข้างหน้าและย้อนหลัง (Liao, et al., 2014) เทคโนโลยี

สารสนเทศทีน่�ามาใช้ ได้แก่ บารโ์ค้ดหนึง่มติ ิ(1D barcode) 

และบาร์โค้ดสองมิติ (2D barcode) (Sheng, L. M., Wei,  

X. T., 2013) โดยระบบบาร์โค้ดสองมิตจิะสามารถเกบ็ข้อมลู 

ได้มากกว่าระบบบาร์โค้ดหนึ่งมิติ ปัจจุบันระบบบาร์โค้ด

สองมิติได้รับความนิยมน�ามาใช้ในงานหลายด้าน เช่น  

การสื่อสารในรูปแบบคิวอาร์โค้ด (QR code) การซื้อขาย 

สินค้าและบริการทั่วไป ระบบการติดต่อซ้ือของทาง

ออนไลน์ (Jin, K., 2013) และการหาข้อมูลย้อนหลังของ

ผลิตภัณฑ์จากอาหาร (Shi, et al., 2013) 

ทีมวิจัยของ Yan และคณะ (2014) จึงได้พัฒนา

ระบบบาร์โค้ดสองมิติขึ้นส�าหรับการติดตามผลิตภัณฑ์

สมุนไพรที่ผลิตขึ้นเพื่อเป็นเครื่องมือส�าหรับการปฏิบัติ 

ทางการเกษตรที่ดีส�าหรับพืช (good agricultural practice: 

GAP) ขึน้ และทมีวจัิยของ Jin และคณะ (2013) ได้ใช้ระบบน้ี 

ตรวจสอบความถูกต้องของสมุนไพรที่แห้งและเป็นชิ้น 

เพือ่ควบคมุคณุภาพของสมนุไพรก่อนส่งขาย นอกจากนัน้

ทีมวิจัยของ Liu และคณะ (2012) ได้ประสบความส�าเร็จ

ในการรวบรวมข้อมูลดีเอ็นเอบาร์โค้ดไว้ภายใต้ระบบ 

บาร์โค้ดสองมิติในฐานข้อมูล (http://tcmbarcode.cn/en/)  

ผู ้ ใช ้สามารถเข ้าถึงข ้อมูลได ้ด ้วยแอพพลิ เคช่ันบน 

สมาร์ทโฟน 

บทสรุป

เพื่อน�าไปสู่มาตรฐานวัตถุดิบสมุนไพรที่ดีควร

มีการใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างข้อมูลด้านการศึกษาและ

จดจ�ารูปแบบลักษณะภายนอกของพืชสมุนไพร การศึกษา

ลักษณะโครงสร้างภายในโดยการส่องกล้องจุลทรรศน์  

การวเิคราะห์หาสารเคม ีและข้อมลูทางพนัธกุรรมทีไ่ด้จาก 

เทคนิคใหม่ ๆ ทางชีววิทยาโมเลกุล เช่น ดีเอ็นเอบาร์โค้ด 

โดยสามารถน�าข้อมูลทั้งหมดนี้ไปรวบรวมเป็นฐานข้อมูล

ที่สามารถเข้าถึงได้ผ่านทางเทคโนโลยีระบบการตรวจ

ติดตามย้อนหลังได้อย่างถูกต้อง สะดวก รวดเร็ว และมี

ประสิทธิภาพทันสมัยต่อโลกยุคโลกาภิวัฒน์ อีกทั้งวิธีการ 

วเิคราะห์ความแตกต่างของเบสหนึง่ต�าแหน่ง ไมโครอาร์เรย์

ในหลอดทดลอง และอนภุาคนาโนของทองค�า เป็นเทคนคิ

ที่มีความถูกต้องและแม่นย�าสูงในการระบุเอกลักษณ์ของ

วตัถดุบิสมนุไพร ซึง่มผีลต่อคณุภาพของผลติภณัฑ์สขุภาพ  

อนัจะน�าไปสูป่ระสทิธภิาพและความปลอดภยัของผูบ้รโิภค
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บทคัดย่อ

ปัจจบุนักากของเสียจากอตุสาหกรรมการเกษตรในประเทศไทย เป็นปัญหาทีต้่องการจดัการแก้ไข การหาแนวทาง

ในการจัดการกากของเสียและการน�ากลับมาใช้ประโยชน์ เพื่อเป็นการลดปริมาณกากของเสียอุตสาหกรรมการเกษตรสู่

สิ่งแวดล้อม การใช้เทคโนโลยีไส้เดือนดิน เป็นแนวทางการจัดการกากของเสียอุตสาหกรรม โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม  

และใช้ค่าใช้จ่ายท่ีต�่า และการจัดการโดยการใช้สิ่งที่มีในท้องถิ่นจัดการกากของเสียกากอินทรีย์ โดยให้เป็นมิตรกับ 

สิง่แวดล้อมเกิดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมน้อยทีสุ่ด เพือ่ลดปัญหาภาวะโลกร้อน และเป็นการเพิม่ปรมิาณอนิทรยีวตัถใุนดนิ  

เพ่ิมธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อพืช และสิ่งมีชีวิตในดิน เทคโนโลยีไส้เดือนดิน เป็นการเปลี่ยนแปลงการย่อยสลาย 

กากตะกอนของเสีย ส่งผลท�าให้เกิด (1) Vermicompost เป็นกระบวนการของกิจกรรมไส้เดือนดินทีมีความรวดเร็ว  

เมื่อมีการเปรียบเทียบกับการท�าปุ๋ยหมักชนิดอื่น ๆ  ในวิธีการจะใช้ระยะเวลาที่ส้ันและเปลี่ยนเป็นปุ๋ยหมักไส้เดือนดินที่มี 

คุณภาพดีพร้อมที่จะเป็นประโยชน์แก่พืช (2) Vermistabilization การคงอยู่ของปริมาณโลหะหนักในตัวของไส้เดือนดิน

และการใช้ไส้เดือนดินในการจัดการกากของเสียท�าให้อินทรียวัตถุมีความเสถียรภาพมีความส�าคัญต่อการปลดปล่อยธาตุ

อาหารให้พชืและ (3) Vermi-bioindicator ไส้เดอืนดนิยงัสามารถใช้เป็นตัวชีว้ดัทางชวีภาพในดนิทีม่กีารปนเป้ือนสารพษิได้  

และสามารถประเมินผลกระทบความเสี่ยง ต่อสิ่งแวดล้อมที่มีการปนเปื้อนสารพิษได้

ค�ำส�ำคัญ: เทคโนโลยีไส้เดือนดิน, การท�าปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดิน, การสะสมโลหะหนักในไส้เดือนดิน, ตัวช้ีวัดทางชีวภาพ,  

กากของเสียอุตสาหกรรมเกษตร

Abstract

In present time, the sludge waste agro-industrial,s management need to be improved in Thailand. The study 

method is managing and recycling of agro- industrial waste by vermitechnology. This method in agro-industrial waste  

management is more economically suitable by using vermitechnology managed waste for a healthy quality and less 

impact of environment for dececreasing global warming and increasing organic matter content and availability of 

plant nutrient and microorganism in soil. Vermitechnology, a technique of converting decomposable organic sludge 

waste into is process (1) Vermicomposting, by through earthworm activity is faster and better process when compare 

with the conventional methods of composting. Within a very short period, a good quality compost rich to available 

to plant. (2) Vermistabilization, a heavy metal stabilized in earthworm tissue and stabilization of organic matter.  
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บทน�ำ

เนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม 

วตัถดุบิส่วนใหญ่เป็นผลผลติทางการเกษตร อตุสาหกรรม

ส่วนใหญ่ในประเทศไทย คือ อุตสาหกรรมการเกษตร โดย

กากของเสียอุตสาหกรรมที่เป็นของเสียรวมทั้งประเทศ 

มีประมาณ 10,243,396.52 ตันต่อปี ประกอบไปด้วย  

กากของเสียที่เป็นอันตราย 1,558,743.23 ตันต่อปี และ

กากของเสียที่ไม่เป็นอันตราย 8,684,653.21 ตันต่อปี  

จากปรมิาณกากของเสียทีเ่พ่ิมข้ึนทกุ ๆ  ปีส่งผลให้เกดิปัญหา

ทางด้านสิ่งแวดล้อม ในปัจจุบันมีการหาแนวทางในการ

จดัการกากของเสียและการน�ามาใช้ประโยชน์ เพือ่เป็นการ

ลดปรมิาณกากของเสียสู่ส่ิงแวดล้อม การศึกษาหาแนวทาง

การจัดการกากตะกอนโดยใช้เทคโนโลยีที่ เหมาะสม  

และใช้ค่าใช้จ่ายที่ต�่า และเน้นการจัดการโดยการใช้ส่ิงที่มี 

อยูแ่ล้วในท้องถิน่จดัการกากของเสยีอนิทรย์ี โดยให้เป็นมติร 

กบัสิง่แวดล้อม เกิดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมน้อยทีส่ดุ เพือ่

ลดปัญหาภาวะโลกร้อน เป็นการเพิ่มปริมาณอินทรียวัตถุ

ในดินเพิ่มธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อพืชและส่ิงมีชีวิต 

ในดินวิธีการดังกล่าว คือ การใช้เทคโนโลยีไส้เดือนดิน 

ในการจดัการกากตะกอนของเสีย อินทรีย์จากอุตสาหกรรม

การเกษตร (อาณัฐ ตันโช, 2549) 

Vermitechnology เป็นการใช้ไส้เดือนดินในการ

จดัการกากเหลอืทิง้จากกจิกรรมต่าง ๆ  เทคโนโลยนีีเ้ป็นวธิ ี

การพัฒนา ดัดแปลง และการผลิตโดยใช้ไส้เดือนดิน 

เป็นเครื่องในการจัดการกากสิ่งเหลือทิ้ง (Jensen, 1998)  

จากแนวทางการใช้ไส้เดอืนดนิในการจดัการ เป็นวธีิการทีใ่ช้ 

ความรูพ้ืน้ฐาน โดยใช้ไส้เดอืนดนิเป็นตวัย่อยสลายอนิทรยี

วัตถุ เศษเหลือทิ้งต่าง ๆ จากแนวทางของกระบวนการนี้  

ไส้เดอืนดนิสามารถย่อยสลายอนิทรยีวตัถบุรเิวณผวิหน้าดนิ 

ทัง้ทางด้านลกึ และบริเวณรอบ ๆ  ได้ประมาณ 50 เซนติเมตร

ไส้เดอืนดินจะสามารถย่อยสลายอนิทรียวตัถไุด้ดกีว่าวธีิอืน่ 

เนื่องจากวิธีการอื่น การย่อยสลายอินทรียวัตถุโดยทั่วไป 

จะอยู่บริเวณด้านบนของผิวดินและจะมีประสิทธิภาพต�่า 

(Edwards, 1998) เนือ่งจากบรเิวณผวิหน้าดนิจะมกีารสญูเสยี 

ธาตุอาหาร โดยวธิกีารระเหย (volatisation) และการชะล้าง 

(leaching) (Edwards, 1999) Vermitechnology เป็นการใช้

เทคโนโลยทีางชวีภาพ โดยใช้ไส้เดอืนดนิจดัการกากของเสยี 

ทีเ่ป็นกากอนิทรยีวตัถ ุและเป็นแหล่งปลดปล่อยธาตอุาหาร 

ต่อทรัพยากรต่าง ๆ ในธรรมชาติ การใช้ไส้เดือนดินใน

การย่อยสลายอินทรียวัตถุ เศษเหลือทิ้งต่าง ๆ ยังช่วยใน

กระบวนการจัดการกากของเสียเพื่อผลิตเป็นปุ ๋ยหมัก 

ทางชีวภาพ และสารอาหารจ�าพวกโปรตีน (Prabha et al., 

2005) ดงันัน้ การใช้ Vermitechnology เป็นผลให้เป็นมติรกบั 

สิ่งแวดล้อม และสามารถเปลี่ยนกากของเสีย เศษเหลือทิ้ง 

เป็นธาตุอาหาร หรือสารอาหารที่เป็นประโยชน์ได้ และ

ยังมีความส�าคัญต่อการท�าการเกษตรอย่างยั่งยืนอีกด้วย 

(Lal, et al., 2003)

สัตว์ในดินมีความส�าคัญในการช่วยเพิ่มธาตุ

อาหารในดนิ ปุย๋ และการเกดิกระบวนการเกดิฮวิมสัในดนิ  

(humification) ซึ่งไส้เดือนดินจะมีบทบาทส�าคัญใน

กระบวนการหมุนเวียนของธาตุอาหารในระบบนิเวศ 

(Tripathi & Bhardway, 2004) ไส้เดือนดินจะสามารถ 

กินอินทรียวัตถุได้ดี และใช้ระยะเวลาในการย่อยสลาย 

อิทรียวัตถุประมาณ 2-5 วัน หลังจากนั้นไส้เดือนดินจะใช ้

อนิทรยีวตัถใุนการเจรญิเติบโต เพยีง 5- 10 % ของอนิทรยีวตัถุ

ที่กินไปเท่านั้น และส่วนที่เหลือออกมาจากการย่อยสลาย 

อินทรียวัตถุ คือ ธาตุอาหาร และวิตามิน ที่มีความอุดม

สมบูรณ์สูง (Ismail, et al., 2004) 

ดังนั้นสิ่งที่ไส้เดือนขับถ่ายออกมาคือ Vermicasts 

(ขยุ) เป็นแหล่งทีใ่ห้ปุย๋ทีม่คีณุภาพทีด่มีาก และไส้เดอืนดนิ 

ยังสามารถปลดปล่อยธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อพืช  

การจดัการกากของเสยี เศษเหลอืทิง้ทางการเกษตรโดยการ

ใช้เทคโนโลยไีส้เดอืนดนิ เข้ามาจัดการกากของเสยี โดยใช้วธิี 

Vermicomposting คอืการน�ามาผลติเป็นปุย๋หมกัไส้เดอืนดนิ  

The compost product by earthworm is stabilized its important to release nutrient to plant and (3) Ver-bioindicator , 

earthworm is bioindicator in soil conterminant pollution and risk assessment for environmental impact.

Keywords: vermitechnology, vermicomposting, vermistabilization, ver-bioindicator, agro-industrial wast
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(Suthar, 2007) การเลีย้งไส้เดอืนดนิเพือ่การก�าจดักากตะกอน  

ก�าจัดขยะต่าง ๆ เหล่านี้ ได้เป็นอย่างดีเนื่องจากมีวัตถุดิบ

ที่เกิดจากกระบวนการผลิตอยู่ทุกวันโดยไม่ต้องน�ามาจาก

แหล่งอ่ืน ๆ  ซึ่งเป็นการก�าจัดขยะกากของเสียที่ไม่สูญเสีย

ค่าใช้จ่ายสูงและไม่ก่อให้เกิดกลิ่นเหม็นรบกวนชุมชน 

ด้วย การน�ากากของเสียมาใช้ประโยชน์ทางการเกษตร

โดยการท�าเป็นปุ๋ยหมักไส้เดือนดิน (อาณัฐ ตันโช, 2549) 

เนือ่งจากการท�าปุย๋โดยใช้กากของเสีย สามารถผลติปุย๋หมกั 

ที่คุณภาพดี และไม่มีผลกระทบจากโลหะหนักในกาก

ตะกอนและลดปริมาณโลหะหนักลง และค่าที่ได้จากการ

ศึกษาโลหะหนักเป็นค่าที่ยอมรับได้ไม่มีผลกระทบต่อ 

สิ่งแวดล้อม (Khwairakpam & Bharagava, 2008) การผลิต

ปุ๋ยหมักโดยใช้ไส้เดือนดิน (vermicomposting) ไส้เดือน

ก่อให้เกิดการเปลี่ยนรูปของกากตะกอนอินทรีย์ท�าให้มี

ความคงรูปอยู่ได้ และได้ปุ๋ยที่มีคุณภาพที่ดี (Suthar, 2007) 

นอกจากนีก้ารน�าไส้เดอืนดนิมาใช้ในการจดัการกากตะกอน

ของเสยีอตุสาหกรรมการเกษตรเป็นประโยชน์และไส้เดอืน

ดนิเป็นสตัว์ไม่มกีระดกูสันหลังในดนิทีน่�ามาใช้เป็นตวัชีว้ดั

ทางชวีภาพ (bio-indicator) ของมลพิษและความเส่ือมโทรม 

ของทรัพยากรดินและส่ิงแวดล้อมในภาคตะวันออก 

เฉียงเหนือของประเทศไทย (ชุลีมาศและคณะ, 2549)

กำกของเสียอุตสำหกรรมกำรเกษตร

กากตะกอน (sludge) หมายถึงของแข็ง (ที่ยังมี

น�้าปน) ที่แยกออกมาจากน�้าหรือน�้าเสียและจะสะสมอยู่

เบื้องล่าง หรือของแข็ง (ที่ยังมีน�้าปน) ซึ่งเกิดขึ้นเนื่องจาก

การบ�าบัดโดยวิธีทางเคมีและตกตะกอน หรือกลุ่มจุลชีพ

ในระบบบ�าบัดน�้าเสียแบบชีววิทยา (สมาคมวิศวกร 

สิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย, 2540) กากตะกอนจาก

โรงงานอุตสาหกรรมการเกษตร คือ ส่วนของตะกอนที่

เกิดจากระบบการบ�าบัดน�้าเสียของโรงงานอุตสาหกรรม

ต่าง ๆ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้ ถ้าไม่มีการ

บ�าบัดที่ถูกต้อง น�้าเสียที่ออกมาจากโรงงาน อุตสาหกรรม 

โดยไม่มีการบ�าบัดที่เหมาะสมในการก�าจัดสิ่งสกปรก

ออกเสียก่อนจะท�าให้เกิดมลพิษได้ ซ่ึงแหล่งของปัญหา

ที่เกี่ยวข้องกับการท�าให้เกิดน�้าเสียนั้นมีส่วนมาจากสาร

อนิทรย์ีต่าง ๆ  เช่นโปรตนี ไขมนั และน�า้ตาล ซ่ึงสารอนิทรย์ี

เหล่าน้ีสามารถย่อยสลายได้ง่ายและยังพบว่าสามารถ 

น�าไปใช้เป็นอาหารจุลินทรีย์ 

Cecil & Tester (1990) และ Tsadilas, et al. (1995) 

รายงานว่า การใส่กากตะกอนของเสียที่ได้จากโรงงาน

บ�าบดัน�า้เสยีทีเ่มอืง Larissa ประเทศกรซี (เป็นกากตะกอน 

ของเสียที่บ�าบัดเป็นครั้งที่ 2) ลงในดินกรด ซึ่งมีค่าความ

เป็นกรดเป็นด่างของดนิ (pH) เป็น 4.86 พบว่าสามารถเพิม่

ค่าความเป็นกรดด่างปริมาณอินทรียวัตถุ ค่าการน�าไฟฟ้า 

(EC) และฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ของดิน 

Yoneyama & Yoshida (1978) พบว่า กากตะกอน

ของเสียเกือบทุกชนิดประกอบด้วยสารอินทรีย์ไนโตรเจน

เป็นจ�านวนมากซึ่งส่วนใหญ่เป็นโปรตีนของจุลินทรีย์

และง่ายต่อการปลดปล่อยไนโตรเจนในรูปแอมโมเนียม 

และไนเทรต อีกทั้งจากงานทดลองที่ศึกษาอัตราส่วนของ

คาร์บอนต่อไนโตรเจน (C/N ratio) ของกากตะกอนของเสยี 

จากชุมชน 5 ชนิด โดยใส่กากตะกอนของเสียในอัตรา 2  

และ 5 เปอร์เซน็ต์ บ่มเป็นเวลา 5 สปัดาห์ พบว่ากากตะกอน 

ของเสยีทีม่ ีC/N ratio ต�า่คอื 5.21 และ 5.66 เกดิกระบวนการ

ปลดปล่อยไนโตรเจนได้อย่างรวดเร็ว ส่วนกากตะกอน

ของเสียที่มี C/N ratio 9.10 มีการปลดปล่อยไนโตรเจน 

ได้น้อยมาก

ผลกระทบจำกกำกของเสียอุตสำหกรรมกำรเกษตร 

กากของเสียจากอุตสาหกรรมการเกษตรสามารถ

เคลื่อนย้ายและปนเปื้อนอยู่ในสิ่งแวดล้อมส่วนต่าง ๆได ้

ดังแสดงในภาพที่ 2 แสดงความเช่ือมโยงของผลกระทบ

ของเสยี การโยกย้ายมวลของสารปนเป้ือนจากแหล่งก�าเนดิ

ของเสีย ซึ่งจะมีอยู่ทั้งในรูปของแข็งของเหลวและก๊าซ 

ซ่ึงเคลื่อนย้ายจากสถานที่หนึ่งไปสู่อีกสถานที่หนึ่งในรูป 

ของเหลว โดยอาศยัการกระจายสูแ่หล่งน�า้ต่าง ๆ  เช่น แม่น�า้ 

คลอง น�า้ใต้ดนิ เป็นต้น และในรปูก๊าซ ซึง่ไหลพดัพากระจาย 

ไปทั่วบริเวณโดยอาศัยกระแสลมพัดพาก๊าซเมื่อสารหรือ

ของเสียอันตรายถูกปล่อยทิ้งลงสู่แหล่งน�้าใต้ดิน จะเกิด

การเคลื่อนย้ายการปนเปื้อนกับน�้าใต้ดิน ท�าให้น�้าใต้ดิน

มีสารพิษที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้บริโภค ลักษณะ

ระบบน�า้ใต้ดนิมคีวามส�าคญัมากต่อการเคลือ่นย้ายของสาร 

ปนเป้ือนลงใต้ผวิดนิ ซึง่มกีารไหลอยู ่4 ลกัษณะได้แก่ การซมึ  

(infiltration) การเพิ่มน�้าใต้ดิน (groundwater recharge) 

การไหลใต้ผิวดิน (subsurface flow) และการไหลของน�้า

ใต้ดิน (groundwater flow) (เกรียงศักดิ์ อุดมสิน, 2546)
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ภำพ 1 ความเชื่อมโยงของผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านต่าง ๆ ที่เกิดจากกากของเสียอุตสาหกรรมสู่สิ่งแวดล้อม 

ที่มา. จาก Probabilistic risk assessment for linear alkylbenzene sulfonate (LAS) in sewage sludge used on agricultural 

soil โดย Schowanek, D., David, H., Francaviglia, R., Hall, J., Kirchmann, H., Krogh, H., Schraepen, K., Smith, S., 

& Wildemann, T., 2007, Regulatory Toxicology and Pharmacology, 49(1), 245-259.

อย่างไรก็ตามปัญหาและข้อจ�ากัดของการใช้กาก

อินทรียวัตถุเหลือใช้ก็มีอยู่บ้าง Sommers (1977) แนะน�า

การใช้อินทรยีวัตถเุหลอืใช้ว่าควรขึน้อยูก่บัหลกัการใหญ่ ๆ   

สองประการคือ คุณค่าทางธาตุอาหารหลัก (fertilizer 

value) ได้แก่ ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม  

อกีประการหนึง่คอืความเข้มข้นของธาตโุลหะหนกัทีพ่บใน

อินทรียวัตถุเหลือใช้ ซึ่งได้แก่ สังกะสี (Zn) ทองแดง (Cu) 

ตะก่ัว (Pb) นิกเกิล (Ni) ปรอท (Hg) และแคดเมียม (Cd) 

Tsadilas, et al. (1995) กล่าวว่า การใส่กากตะกอนของเสีย 

ลงไปในดนิเป็นเวลาตดิต่อกนันาน ๆ  พบว่าปรมิาณโลหะหนกั 

จะสะสมอยูใ่นดนิเพิม่ขึน้ ทัง้นีเ้นือ่งจากอนิทรยีวตัถเุหลอืใช้ 

หลายชนิดมีโลหะหนักปะปนอยู่ และส่ิงที่เป็นข้อจ�ากัด

อีกอย่างหน่ึงคือ C/N ratio ของวัสดุเหลือใช้ที่จะน�ามาท�า 

เป็นปุ๋ยอินทรีย์ 

กำรจัดกำรกำกของเสียอุตสำหกรรมกำรเกษตรโดย  

Vermitechnology

การจัดการกากของเสียอุตสาหกรรมการเกษตร

โดย Vermitechnology เป็นการน�าไส้เดือนดินมาใช้ในการ

จัดการกากของเสียเป็นกระบวนการน�าไส้เดือนดินมาใช้ 

ให้เกดิประโยชน์ส่งผลให้เกดิกระบวนการเปลีย่นแปลงทาง 

เคมีและทางกายภาพของกากของเสียโดยวิธีต่าง ๆ ดังนี้

Vermicomposting 

คือ กระบวนการทางเทคโนโลยีชีวภาพอย่างง่าย 

ของส่วนผสมอนิทรย์ี โดยใช้ไส้เดอืนดนิในการเปลีย่นแปลง

องค์ประกอบของกากของเสยีและผลติสารทีเ่ป็นประโยชน์

ออกมาโดยกระบวนการผลิตปุ๋ยโดยไส้เดือนจะมีความ

แตกต่างจากการผลิตปุ๋ยชนิดอื่น (Gandhi, et al., 1997) 

Vermicomposting เป็นกระบวนการที่มีความสมดุลของ

ความชื้น โดยมีกิจกรรมการใช้ประโยชน์ของสิ่งมีชีวิต

ขนาดเล็ก และไส้เดือนดินจะมีกิจกรรมได้ดีที่อุณหภูมิ  
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กระบวนการย่อยสลายอินทรียวัตถุจะมีการเปลี่ยนแปลง

อย่างรวดเร็วกลายเป็นปุ ๋ยเพระว่าจะมีการย่อยสลาย 

อินทรียวัตถุภายในล�าไส้ของไส้เดือนดินและสารอินทรีย์

ที่ไส้เดือนดินขับถ่ายออกมาเป็นประโยชน์อย่างมากต่อ

กจิกรรมของจลิุนทรย์ี และควบคมุการเจรญิเตบิโตของพชื  

โดยมีผู้กล่าวว่าไส้เดือนดินจะเปลี่ยนแปลงอินทรียวัตถุ 

ไปเป็นธาตอุาหารทีเ่ป็นประโยชน์เหมือนดัง่เปล่ียนเป็นทอง  

ทีม่ค่ีาส�าหรบัธาตอุาหารของพชื (Vermi Co, 2001; Crescent,  

2003)

ความส�าคัญของ Vermicomposting สิ่งมีชีวิต

ขนาดเล็ก และไส้เดือนดิน มีความส�าคัญในกระบวนการ

ทางชีวภาพ ช่วยให้ธรรมชาติเกิดความสมดุล และมีส่วน

ส�าคัญในการเปล่ียนแปลงแร่ธาตุในระบบนิเวศ และช่วย

ในการย่อยสลาย ลดขนาดเศษอินทรียวัตถุ ในธรรมชาติ  

ในบริ เวณท่ีไม ่มีกิจกรรมการเพาะปลูกจะมีจ�านวน

ประชากรของไส้เดือนจ�านวนมากจึงชี้ให้เห็นว่า จ�านวน

ประชากรของไส้เดือนดินที่ลดลง เป็นผลมาจากสภาพ 

ความเสื่อมโทรมของดิน ด้วยเหตุนี้จึงมีการใช้ไส้เดือนดิน

เป็นตวัชีว้ดัทางชวีภาพของมลพิษ (bio-indicator) และความ

เส่ือมโทรมของทรัพยากรดิน (Wani, 2002) ไส้เดือนดิน 

จะกินกากของเสีย เศษอินทรียวัตถุ ทั้งเศษซากไม้ ใบไม้ 

มูลสัตว์ ฯลฯ และสามารถขับถ่ายสารอินทรีย์ออกมาได้

ประมาณ 40-60 % ไส้เดือนดินโดยทั่วไปจะมีน�้าหนักตัว

ประมาณ 0.5-0.6 กรมั ไส้เดอืนดนิจะกนิซากอนิทรย์ีเท่ากบั

น�า้หนกัตัวของมนั และจะผลติสารอนิทรย์ีทีเ่ป็นขยุ (casting  

worm) ออกมาประมาณ 50 % ของที่กินเข้าไปในแต่ละวัน

Suthar & Sing (2008) ท�าการศกึษา ความเป็นไปได้ 

ของการใช้เทคโนโลย ีVermicomposting ต่อความมเีสถยีรภาพ 

การย่อยสลายกากของเสียโรงงานกลั่นเหล้ากับการผสม

มูลวัว ในอัตราส่วนที่แตกต่างกัน โดยใช้ไส้เดือนพันธุ์ 

Perionyx excavatus ใช้เวลาในการศึกษา 90 วันแสดง 

ให้เห็นว่า การย่อยสลายมีผลท�าให้คุณสมบัติทางกายภาพ

และเคมมีคีวามแตกกนัของแต่ละตวัอย่างอย่างมนียัส�าคญั

ดังนี้ การลดลงของค่า pH (10.5-19.5%) ปริมาณอินทรีย์

คาร์บอน (12.8-27.2%), และเพิ่ม ปริมาณไนโตรเจน

ทั้งหมด (128.8-151.9%), ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ 

(19.5-78.3%) โพแทสเซยีมทีแ่ลกเปลีย่นได้ (95.4-182.5%),  

ปรมิาณแคลเซยีม (45.9-115.6%), และ ปรมิาณแมกนเีซยีม 

(13.2-58.6%) ดังแสดงในตารางที่ 1

ตำรำง 1 

แสดงคุณสมบัติทางเคมีของกากตะกอนที่มีการใช้ไส้เดือนดิน ในต�ารับการทดลองแบบต่าง ๆ

Treatment* pH C
org

 (mg kg-1) N
tot

 (mg kg-1)

compost vermi compost vermi compost vermi

T1

T2

T3

T4

7.6±0.03

7.4±0.03

7.3±0.07

7.2±0.05

6.7±0.30

7.5±0.43

7.3±0.12

7.8±0.38

266.4±2.8

274.7±4.5

264.1±3.8

274.7±3.7

249.7±4.8

225.4±2.6

206.0±3.1

247.1±1.6

6.39±0.09

7.14±0.10

8.47±0.23

9.99±0.30

13.5±0.30

17.6±0.47

20.3±0.35

20.5±0.95

Treatment C:N
ratio

 (mg kg-1) P
avail

 (mg kg-1) K
exch

 (mg kg-1)

compost vermi compost vermi compost vermi

T1

T2

T3

T4

41.7±0.86

38.5±0.48

31.2±1.3

27.5±1.1

19.5±0.38

14.9±0.66

10.1±0.31

12.1±0.46

14.0±0.05

21.0±0.25

26.3±0.30

26.5±0.31

29.6±0.52

37.8±0.66

43.6±1.5

31.2±1.5

8.63±0.18

8.68±0.14

8.82±0.54

8.89±0.05

20.4±1.5

24.1±1.3

20.9±0.67

17.1±0.68
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Treatment Ca
exch

 (mg kg-1) Mg
exch

 mg kg-1

compost vermi compost vermi

T1

T2

T3

T4

33.8±0.20

38.5±0.67

41.70±0.48

45.82±0.21

68.8±1.4

82.8±1.2

66.0±0.71

66.4±1.0

28.3±0.16

30.7±0.19

39.5±0.36

40.7±0.19

39.0±0.81

46.0±0.97

55.2±0.90

45.6±1.48

* T1 = DS (Distillery sludge) (20%) + CD (Cow dung) (80%), T2 = DS (Distillery sludge) (40%) + CD (Cow dung) (60%), 

T3 = DS (Distillery sludge) (60%) + CD (Cow dung) (40%), T4 = DS (Distillery sludge) (20%) + CD (Cow dung) (20%)

ที่มา. จาก Feasibility of vermicomposting in biostabilization of sludge from a distillery industry โดย Suthar, S. &  

Singh, S., 2008, Science of the Total Environment, 39(4), 237-243.

Vermistabilization

การใช้ไส้เดอืนดนิในการจดัการกากของเสยีท�าให้ 

อินทรียวัตถุมีความเสถียรภาพ (stabilization of organic 

matter) จะใช้ค�าว่า “Vermistabilization” (Neuhauser, et 

al., 1988) การใช้ไส้เดือนดินในการจัดการสารปนเปื้อน 

มลพิษในดินและการผลิตปุ ๋ยหมักจากไส ้ เดือนดิน  

(Vermicomposting) (Garg, 2005) ไส้เดือนดินสามารถ 

เร่งกระบวนการย่อยสลายซากอินทรียวัตถุเพ่ือผลิตเป็น

ปุ๋ยที่มีคุณภาพสูงมีผลที่แตกต่างอย่างมีนัยส�าคัญเมื่อมี

การเปรียบเทียบกับการผลิตปุ๋ยประเภทอื่น (Ndegwa & 

Thompson, 2001) ในระหว่างทีม่กีารย่อยสลายอนิทรยีวตัถ ุ

ในดินที่มีการท�าปุ๋ยหมัก ไส้เดือนดินจะกินซากอินทรีย์ 

เข้าทางปาก แล้วมีการบด และการย่อยสลายโดยมแีบคทเีรยี

ที่ใช้ออกซิเจนและไม่ใช้ออกซิเจนย่อยสลายในล�าไส้ และ

หลังจากนั้นจะมีการเปลี่ยนรูปของซากอินทรีย์ที่เป็น

ประโยชน์ต่อพืชเช่นสารฮิวมัส ธาตุอาหารที่ส�าคัญต่อพืช  

(Maboeta & Van Rensburg, 2003) ปุ๋ยที่ผลิตออกมาจาก

การใช้ไส้เดือนดินโดยทั่วไป จะมีความเสถียรภาพและ 

เป็นเนื้อเดียวกัน (Aranda, et al., 1999) จากกระบวนการนี้ 

แสดงว่ามีความส�าคญัต่อการปลดปล่อยธาตอุาหารของพชื  

เช่น N, P, K, Ca, และอื่น ๆ กากตะกอนของเสียสามารถ

เปลี่ยนรูปเป็น สารที่สามารถละลายน�้าได้ และเป็น

ประโยชน์ต่อพืช (Ndegwa &Thompson, 2001)

Gupta & Garg (2008) ได้ศึกษาความมีเสถียรภาพ

ของปุย๋หมักไส้เดอืนดนิโดยใช้กากตะกอนน�า้เสียระยะแรก 

โดยใช้ไส้เดือนพันธุ์ Eisenia foetida ในการศึกษาการ

ประเมนิค่าของ Vermistabilization ของกากตะกอนน�า้เสยี 

ระยะแรก (PSS) และมูลวัว (CD) ที่ผสมกันในระยะเวลา 

15 สปัดาห์ สรปุว่า ในทกุ ๆ  ส่วนผสมระหว่าง PSS กบั CD  

มีค่าลดลงในพารามิเตอร์ ค่าความเป็นกรดด่าง (pH), 

ปริมาณอินทรีย์คาร์บอนทั้งหมด (TOC) และ อัตราส่วน

คาร์บอนต่อไนโตรเจน (C:N) ส่วนพารามิเตอร์ ค่าการน�า

ไฟฟ้า (EC), ปริมาณไนโตรเจนทั้งหมด (TKN), ปริมาณ

โพแทสเซยีมทัง้หมด (TK) และ ปรมิาณฟอสฟอรสัท้ังหมด 

(TP) มีค่าเพิ่มขึ้นหลังจากมีการหมักโดยใช้ไส้เดือนดิน  

ขณะการเจรญิเติบโตสงูสดุในส่วนผสม 30% PSS+70% CD 

แสดงว่าและปริมาณของค่า C:N (ตารางที่ 2) ค่าที่ลดลง 

เร่ือย ๆ เนื่องจากไส้เดือนใช้คาร์บอนในกิจกรรมของ 

มวลชีวภาพ (worm biomass) ค่า C:N ratio ที่ลดต�่าลง

เรื่อย ๆ หลัง 20 วัน แสดงให้เห็นว่าอินทรียวัตถุที่ได้จาก

การย่อยสลายโดยวธิ ีVermicomposting มคีวามเสถยีรภาพ 

(stabilization) และส่งผลให้ระดับความอุดมสมบูรณ์ 

เป็นที่น่าพอใจของอินทรียวัตถุ (Senesi, 1989) ค่า C:N 

ratio ในสภาพฟาร์มปศุสัตว์ทั่วไปจะมีการลดลงภายหลัง

ที่มีการสะสมในระยะเวลา 3 เดือน (Levi-Minzi, 1986) 

จากการทดลองการลดลงของ ค่า C:N ratio ในช่วงของ

การสังเกตทุก 21 วัน จะมีการลดลงอย่างมากของการท�า

ปุ๋ยหมัก แสดงว่า ไส้เดือนดินมีหน้าที่ในการย่อยสลาย 

ที่รวดเร็ว และมีอัตราในการเปลี่ยนรูปธาตุอาหาร  

(mineralization) ของอินทรียวัตถุ
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ภำพ 3 แสดงการเปรียบเทียบค่าปริมาณอินทรีย์คาร์บอนทั้งหมด (TOC) และปริมาณไนโตรเจนทั้งหมด TKN ใน initial 

และ final ในแต่ละตัวอย่างที่มีกากตะกอนน�้าเสียระยะแรก (PSS) และมูลวัว (CD) ที่ผสมกัน

ที่มา.จาก Stabilization of primary sewage sludge during vermicomposting โดย Gupta, R., & Garg, V. K., 2008,  

Journal of Hazardous Materials, 153(1), 1023-1030.

ตำรำง 2 

แสดงการเปลี่ยนแปลงของค่า C:N ratio ของการ  

Vermicomposting ในแต่ละต�ารับการทดลอง

No. 1: 1000 g CD+ earthworms, No. 2: 900 g CD+ 100 g PSS 

+ earthworms, No. 3: 800 g CD+ 200 g PSS + earthworms, 

No. 4: 700 g CD+ 300 g PSS + earthworms, No. 5: 600 g 

CD+ 400 g PSS + earthworms, No.6: 500 g CD+ 500 g PSS 

+ earthworms (ANOVA; Tukey’s t-test, P<0.05) 

aเริ่มท�าการศึกษาหลังจากใส่ไส้เดือนแล้ว 21 

ที่มา. จาก Stabilization of primary sewage sludge during 

vermicomposting โดย Gupta, R. & Garg, V. K., 2008, 

Journal of Hazardous Materials, 153(1), 1023-1030.

Vermi-bioindicator

ชลีุมาศและคณะ (2549) ได้ศกึษา การน�าไส้เดอืนดนิ 

มาใช้ในการจัดการกากตะกอนของเสียอุตสาหกรรม

การเกษตรและการใช้ไส้เดือนดินซึ่งเป็นสัตว์ไม่มีกระดูก 

สันหลังในดินเป็นตัวชี้วัดทางชีวภาพของมลพิษ (bio-

indicator) และความเสื่อมโทรมของทรัพยากรดินและ 

ส่ิงแวดล้อมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย 

และได้ใช้ไส้เดอืนเป็นตวัชี้วัดทางสิ่งแวดล้อมในการศึกษา

การปนเป้ือนของสารพษิวทิยาในระบบนเิวศ และน�ามาใช้

ในการศึกษาทางนิเวศพิษวิทยาอีกด้วย

Suthar & Singh (2008) ได้ศกึษาปรมิาณธาตุโลหะ 

ในปุย๋ทีไ่ด้จากการใช้ไส้เดอืนดนิในการย่อยสลายของแต่ละ

ตวัอย่างก่อนและหลงัทีม่กีารใช้ไส้เดอืนดนิพนัธุ ์Perionyx 

excavatus แสดงใน ตารางที่ 3 กระบวนการย่อยสลายกาก 

ของเสียเป็นปุ ๋ยหมักไส้เดือนดินแสดงว่ามีการลดลง 

ของปริมาณธาตุโลหะ ในแต่ละตัวอย่างดังนี้ Zn, Fe, Mn 

และ Cu ค่าจะอยู่ระหว่าง 15.1 ถึง 39.6%, 5.2 ถึง 29.8%, 

2.6 ถงึ 36.5%, และ 8.6 ถงึ 39.6% แสดงระดบัการลดลงของ

ปริมาณโลหะแต่ละพารามิเตอร์ดังนี้ 28.7% (Zn)>25.2% 

(Cu) >22.6% (Mn) >20.4% (Fe) ตามล�าดับ จากการศึกษา

แสดงให้เห็นว่าการลดลงของปริมาณธาตุโลหะในแต่ละ 

ตัวอย่าง ซึ่งแสดงว่าการย่อยสลายกากของเสียของ 

ไส้เดือนดินได้ดีเป็นผลมาจากกิจกรรมของไส้เดือนดิน 

ทีใ่ช้ในการเจรญิเติบโตและไส้เดอืนดนิสามารถทีจ่ะสะสม



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีปีที่ 10 ฉบับที่ 2 ประจ�าเดือน พฤษภาคม-สิงหาคม 2559 35

ปรมิาณธาตโุลหะ ในเนือ้เย่ือของไส้เดอืนดนิแสดงใน ตาราง

ที ่4 ถ้าเพิม่ระยะเวลาในการย่อยสลายในดนิทีมี่การปนเป้ือน 

ธาตุโลหะ (Hartensein & Hartenstein, 1981; Gupta, et 

al., 2005; Suthar, et al., 2008) 

ตำรำง 3 

แสดงปริมาณธาตุโลหะ ในระยะเริ่มต้นและระยะสุดท้ายของการ Vermicomposting ในต�ารับการทดลองที่แตกต่างกัน

Treatment* Zn-total Fe-total Mn-total Cu-total

Initial Final Initial Final Initial Final Initial Final

T
1

T
2

T
3

T
4

228.1±6.2

335.7±5.3

368.2±7.2

430.0±6.2

174.1±2.0

241.1±5.3

249.2±6.3

365.3±2.9

332.5±4.1

405.4±4.6

458.0±5.8

512.2±7.7

233.5±3.9

291.1±2.3

373.2±6.2

485.8±3.6

235.8±4.5

262.5±3.1

295.8±5.3

431.9±3.9

160.3±2.8

166.7±4.0

238.7±3.6

420.5±2.8

35.1±2.8

38.4±1.8

41.1±2.8

44.0±2.7

21.2±0.5

28.8±1.2

29.8±0.9

40.2±0.6

(ANOVA; Tukey’s t-test, P<0.05) หน่วยเป็น mg kg-1

ที่มา. จาก Feasibility of vermicomposting in biostabilization of sludge from a distillery industry โดย Suthar, S. & 

Singh, S., 2008, Science of the Total Environment, 39(4), 237-243.

ตำรำง 4 

แสดงปริมาณธาตุโลหะ ที่สะสมในเนื้อเยื่อของไส้เดือนดินในต�ารับการทดลองที่แตกต่างกันเมื่อสิ้นสุดการทดลอง

Treatment* Zn-total Fe-total Mn-total Cu-total

T
1

T
2

T
3

T
4

107.0±17.2a

128.3±13.6a

122.3±1.8a

97.0±6.7a

83.7±4.7a

113.3±6.1a

150.3±11.4b

111.7±6.7a

49.7±3.9a

66.0±3.1ab

68.0±6.0ab

80.3±2.4b

16.3±1.5a

18.0±1.5a

16.7±1.5a

20.3±1.8a

(ANOVA; Tukey’s t-test, P<0.05) หน่วยเป็น mg kg-1

* T1 = DS (Distillery sludge) (20%) + CD (Cow dung) (80%), T2 = DS (Distillery sludge) (40%) + CD (Cow dung) (60%),  

T3 = DS (Distillery sludge) (60%) + CD (Cow dung) (40%), T4 = DS (Distillery sludge) (20%) + CD (Cow dung) (20%)

ที่มา. จาก Feasibility of vermicomposting in biostabilization of sludge from a distillery industry โดย Suthar, S. & 

Singh, S., 2008, Science of the Total Environment, 39(4), 237-243.

ประโยชน์ของกำรจัดกำรกำกของเสียอุตสำหกรรม 

กำรเกษตรโดยใช้ Vermitechnology

แนวทำงกำรน�ำไส้เดือนดินมำใช้ประโยชน์

น�ามาย่อยสลายขยะอินทรีย์และเศษอาหารจาก

บ้านเรือนเพื่อผลิต ปุ๋ยหมักมูล ไส้เดือนดิน น�ามาใช้ในการ  

เกษตรลด ต้นทนุการซ้ือปุย๋เคมี, น�ามาใช้เล้ียงสัตว์ เนือ่งจาก

มีปรมิาณเปอร์เซ็นต์โปรตนีทีสู่งมากช่วยลดค่าใช้จ่ายในค่า  

อาหารสัตว์, ใช้ฟื้นฟูสภาพดินที่เสื่อมโทรมเช่นดินที่มี

ความอุดมสมบูรณ์ต�่า และเหมืองแร่เก่า, ใช้เป็นดัชนีทาง

สิง่แวดล้อมในการตรวจสอบธาตโุลหะหนกัและสารเคมทีี่

ปนเปื้อน จากการเกษตรในดินใช้เป็นอาหาร ยาบ�าบัดโรค  

ยาบ�ารุงทางเพศ หรือใช้เป็นวัตถุดิบในวงการเภสัชกรรม 

และเคร่ืองส�าอาง, ใช้เป็นดัชนีทางส่ิงแวดล้อมในการ

ตรวจสอบธาตุโลหะหนัก และการปนเปื้อนของสารเคม ี

ทางการเกษตรในดิน 

บทบำทด้ำนที่เป็นประโยชน์ของไส้เดือนดิน

ช่วยพลิกกลับดิน น�าดินด้านล่างขึ้นมาด้านบน 

โดยการกนิดนิทีม่แีร่ธาตุบรเิวณด้านล่างและถ่ายมลูบรเิวณ 
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ผิวดินด้านบน ช่วยให้เกิดการผสมคลุกเคล้าแร่ธาตุในดิน 

น�าแร่ธาตทุีเ่ป็นประโยชน์ต่อพืชในชัน้ใต้ดนิ ขึน้มาด้านบน 

ให้พืชดูดน�าไปใช้ได้, ช่วยย่อยสลายสารอินทรีย์ในดิน 

ซากพืช ซากสัตว์ และอินทรียวัตถุต่าง ๆ  ท�าให้ธาตุต่าง ๆ   

อยู่ในรูปที่เป็นประโยชน์ต่อพืช เช่น ไนโตรเจน ในรูป 

แอมโมเนียและไนเตรท และอีกหลายชนิด รวมทั้ง

สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชและวิตามินจะถูก 

ปลอดปล่อยออกมาด้วย, ช่วยเพ่ิมและแพร่กระจายจลุนิทรย์ี

ในดินที่มีประโยชน์ต่อพืช เช่น ไรโซเบียม ไมคอร์ไรซา  

ในบริเวณรากพืช, การชอนไชของไส้เดือนดิน ท�าให้

ดินร่วนซุย การถ่ายเทน�้าและอากาศดี ดินอุ้มน�้าได้ดีขึ้น  

เพิ่มช่องว่างในดินท�าให้รากพืชชอนไชได้ดี

ข้อดีของวัสดุปลูกทีม่ส่ีวนผสมของปุย๋หมกัมลูไส้เดอืนดนิ

ปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดินสามารถช่วยเก็บความช้ืน

และปลดปล่อยออกมาให้พืชอย่างช้า ๆ  เมื่อพืชต้องการยืด

ระยะเวลาการให้น�า้แก่พืชได้นานขึน้ กรณใีช้ผสมดนิทีเ่ป็น 

ดนิเหนยีวจะช่วยเพิม่อากาศในดนิ ท�าให้ดนิร่วนซยุ และช่วย

ในการถ่ายเทน�้าและอากาศได้สะดวกกรณีผสมดินที่เป็น 

ดินทรายจะช่วยเพิ่มเนื้อดิน ช่วยให้ดินเก็บรักษาความช้ืน 

และธาตุอาหารในดิน ลดการชะล้างธาตุอาหารของน�้า

ลดปัญหาการสลายตัวของธาตุอาหาร เป็นตัวปลดปล่อย

ธาตุอาหารอย่างช้า ๆ ท�าให้ประหยัดปุ๋ยปกป้องดินไม่ให้ 

มีสภาพโครงสร้างแน่นเข็งและช่วยเติมอินทรียวัตถุใน 

เนือ้ดนิ ช่วยให้ดนิร่วนซุย รากพืชสามารถแพร่ขยายได้กว้าง  

ปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดินจะมีสารประกอบของกรดฮิวมิค 

ซึง่เป็นตวักกัเกบ็ธาตอุาหารทีจ่�าเป็นต่อพชืหลายชนดิ เช่น 

ฟอสฟอรัส (P) โพแทสเซียม (K) แคลเซียม (Ca) เหล็ก 

(Fe) และทองแดง (Cu) ซึ่งธาตุอาหารเหล่านี้จะถูกเก็บอยู ่

ในโมเลกุลของกรดฮิวมิค อยู่ในรูปพร้อมใช้ และจะถูก

ปลดปล่อยออกมาเมื่อพืชต้องการ

บทสรุป

การจัดการกากของเสียอุตสาหกรรมการเกษตร

โดยวิธี Vermitechnology เป็นการน�าไส้เดือนดินเข้ามา

จัดการกากของเสีย เศษเหลือทิ้งต่าง ๆ ที่เป็นกากอินทรีย์  

โดยกระบวนการย่อยสลายกากอนิทรยีวตัถขุองไส้เดอืนดนิ  

จะเกิดประโยชน์ต่อระบบนิเวศ และสิ่งแวดล้อม รวมทั้ง 

การท�าการเกษตร โดยกระบวนกรต่าง ๆ  ดงันี ้Vermicomposting  

การผลติปุย๋หมกัทางชวีภาพโดยใช้ไส้เดอืนดนิเป็นตัวกลาง

ในการจดัการกากของเสยี ผลทีไ่ด้จากกระบวนการนีส่้งผล

ต่อการพัฒนาเป็นปุ๋ยที่มีคุณภาพสูง สามารถเปลี่ยนแปลง

องค์ประกอบทางด้านเคมี และกายภาพของกากของเสีย  

และเศษเหลอืทิง้อตุสาหกรรมการเกษตรเป็นแร่ธาตทุีเ่ป็น

ประโยชน์ต่อพืช และดิน และส่งผลต่อถาวรภาพของปุ๋ย  

(vermistabilization) และการคงอยู่ของปริมาณโลหะหนัก

ในตัวของไส้เดือนดิน และผลิตของเสียออกมาในรูปขุย 

(cast worm) ที่เป็นประโยชน์ต่อพืช และกิจกรรมของ

จุลินทรีย์ และลดปริมาณโลหะหนักในกากของเสียลงได้  

ไส้เดือนดินยังสามารถใช้เป็นตัวชี้วัดทางชีวภาพ (vermi-

bioindicator) ในดนิทีม่กีารปนเป้ือนในดนิได้ ดงันัน้ การใช้ 

ประโยชน์จากการใช้ไส้เดือนดินเป็นการใช้ความรู้ทาง

เทคโนโลยีที่ต�่า และมีการลงทุนที่ต�่า เป็นการน�าสิ่งที่ม ี

ในท้องถิน่มาจัดการกากของเสยีทีเ่กดิจากกระบวนการผลติ 

ส่งผลต่อการพัฒนาการเกษตรแบบยั่งยืน และลดต้นทุน

การน�าเข้าสารเคมี และช่วยลดมลพิษที่เกิดจากการทิ้งกาก 

ของเสียต่าง ๆ สู่สิ่งแวดล้อม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ข้อเสนอแนะ 

การใช้เทคโนโลย ีVermitechnology นีย้งัมข้ีอก�าจดั 

ในการใช้ คอื ในปรมิาณของความเข้มข้นของปรมิาณสารพิษ 

ทีม่มีากเกนิกว่าสิง่มชีวีติจะอยูไ่ด้ ไส้เดอืนดนิจะไม่สามารถ

ด�ารงชีวติอยูไ่ด้ดงันัน้ควรเลอืกกากของเสยีทีม่กีารปนเป้ือน

สารพิษที่ไส้เดือนดินสามารถด�ารงชีวิตอยู่ได้ แต่เนื่องจาก

ประเทศไทยมีปริมาณกากของเสียที่ไม ่เป ็นอันตราย 

ในปริมาณที่สูง จึงต้องมีการหาแนวทางในการศึกษาและ

วิจัยการน�าไส้เดือนดินมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และ

พฒันาสายพนัธ์ุทีม่คีวามสามารถในการจัดการกากของเสยี 

อย่างมีประสิทธิภาพสูง เพื่อการเกษตรของไทยให้เกิด

เป็นรูปธรรม พัฒนาเป็นอุตสาหกรรมสร้างรายได้ให้กับ

เกษตรกร และลดปัญหาสิง่แวดล้อมและระบบนเิวศต่อไป
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บทคัดย่อ

บทความนีน้�าเสนอเครือ่งมอืทางด้านการจดัการสิง่แวดล้อมภายใต้แนวคดิ “อตุสาหกรรมสเีขยีว 4.0” 5 เครือ่งมอื  

ประกอบด้วย (1) อุตสาหกรรมสีเขียว (green industry) (2) ผลิตภัณฑ์สีเขียว (green product) (3) การตลาดสีเขียว (green 

marketing) (4) การเพิ่มผลิตภาพสีเขียว (green productivity) และ (5) การประเมินวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ (Life Cycle 

Assessment--LCA) เครื่องมือเหล่านี้สามารถประยุกต์ใช้ได้จริงกับทุกประเภทอุตสาหกรรม อันน�าไปสู่การสร้างสมดุล 

สิ่งแวดล้อม เพื่อให้ชุมชนและสังคมอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน

ค�ำส�ำคัญ: อุตสาหกรรม 4.0, ผลิตภัณฑ์สีเขียว, การตลาดสีเขียว, การประเมินวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์

Abstract

This paper presents 5 tools for environmental management under the concept of “Green Industry 4.0”.  

The 5 tools consist of (1) Green Industry (2) Green Product (3) Green Marketing (4) Green Productivity and (5) Life 

Cycle Assessment--LCA. These tools can be applied to any type of industry, which lead to environmental balancing  

for sustainable of community and the society. 

Keywords: Industry 4.0, green product, green marketing, Life Cycle Assessment--LCA 

อุตสำหกรรม 4.0: ตอนที่ 1 - ควำมตระหนักด้ำนสิ่งแวดล้อม

Industry 4.0: Part I - Environmental Conscious

จิตลดา หมายมั่น1 และสมบัติ ทีฆทรัพย์2

Chitlada Maimun1 and Sombat Teekasap2

1,2 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
1,2 Faculty of Engineering, Eastern Asia University

บทน�ำ

การพัฒนาอุตสาหกรรมของโลกในปัจจุบัน

ก�าลังมุ ่งตรงที่เป้าหมายหลักเดียวกันคือ Industry 4.0 

ซึ่งเน้นแนวคิดของการพัฒนาให้กระบวนการผลิตของ

อุตสาหกรรมกลายเป็นโรงงานอุตสาหกรรมอัจฉริยะ 

ที่สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงในทุกมิติ เช่น การใช้

ระบบการผลิตแบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์อุตสาหกรรม

เพื่อทดแทนแรงงานที่จะขาดแคลนในอนาคต การใช  ้

เทคโนโลยีการพิมพ์แบบสามมิติ เพื่อการผลิตผลิตภัณฑ์ 

ทีร่วดเรว็และประหยดัส�าหรบัการผลติในปรมิาณไม่มากนกั 

ในระยะเวลาสั้น เป็นต้น 

จากการศึกษาแผนภาพ Proposition: Future 

Industry 4.0 for Thailand (จิตลดา หมายมั่น และสมบัติ 

ทีฆทรัพย์, 2559) ที่แสดงองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องของ  

Industry 4.0 ในแต่ละส่วนของระบบการผลติ ประกอบด้วย  

ปัจจัยน�าเข้า (input) กระบวนการผลิต (process) และ 



40 Vol. 10 No. 2 May-August 2016
EAU HEritAgE JoUrnAl
Science and technology

ผลผลิต (output) โดยในส่วนของกระบวนการผลิต 

มีองค ์ประกอบท่ีเข ้ามามีบทบาทส�าคัญที่จะท�าให ้

อุตสาหกรรมได้รับการพัฒนาไปสู่ Industry 4.0 อยู ่  

4 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ ICT, Smart Machines, 

Smart Workers และ Environment ดังแสดงในภาพ 1  

องค์ประกอบหลกัทัง้ 4 มีความจ�าเป็นทีจ่ะช่วยเพ่ิมศักยภาพ

ให้กับอุตสาหกรรมให้ก้าวล�้าไปสู่ยุคแห่งความทันสมัย 

ทางด้านเทคโนโลยี แต่ทั้งนี้ศักยภาพของอุตสาหกรรม 

ควรเติบโตและพัฒนาอย่างต่อเนื่องควบคู่ไปกับการสร้าง

สมดุลระหว่างอุตสาหกรรมกับส่ิงแวดล้อม ชุมชนและ

สังคมให้อยู่ร่วมกันอย่างปกติสุข เพราะมนุษย์และโลก

ของเราไม่ได้มีชวีติอยูไ่ด้จากการมอีตุสาหกรรมทีแ่ขง็แกร่ง  

แต่ไร้ซึง่ธรรมชาตแิละสภาพแวดล้อมทีด่ ีเพราะสภาพการณ์ 

ในปัจจุบัน ประเทศไทยก�าลังเผชิญกับความท้าทายที่

ส�าคัญต่อการพัฒนาประเทศให้ยั่งยืน เนื่องจากปัญหา 

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซ่ึงเป็นสถานการณ์ที ่

เกดิขึน้ในระดบัโลก อันมีสาเหตมุาจากการพัฒนาเศรษฐกจิ

ของประเทศที่พัฒนาแล้วในช่วงหลังปฏิวัติอุตสาหกรรม

ด้วยการใช้เทคโนโลยีและวัตถุดิบที่มีสารเจือปนทางเคมี 

ปริมาณมากเกินขีดจ�ากัด จึงท�าให้เกิดการส่ังสมของ

ปริมาณก๊าซเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศ จนกลายเป็น

ปรากฏการณ์ก๊าซเรือนกระจกและเกิดการเปล่ียนแปลง

สภาพภูมิอากาศที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น และถึงแม้ว่า 

การเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศจะเป็นสถานการณ์ปัญหา

ส�าคญัระดบัโลก แต่ประเทศไทยซึง่เป็นประเทศทีอ่ยูใ่นกลุม่

ก�าลังพัฒนาก็ได้รับผลกระทบโดยตรงเช่นกัน (ส�านักงาน

นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 

2558) โดยจากการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลกระทบ พบว่า  

ปัจจัยส�าคัญที่ส่งผลกระทบต่อสถานการณ์สิ่งแวดล้อม 

ในประเทศไทยเกิดจากปัจจัยภายในและภายนอกประเทศ 

โดยปัจจัยภายในเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ

และสังคมในประเทศ การเมือง และนโยบายสิ่งแวดล้อม  

ส่วนปัจจัยภายนอกเกิดจากสถานการณ์ระดับโลกและ

อาเซยีน ทีก่�าลงัเผชญิอยูข่ณะนี ้เช่น การเข้าสูย่คุของสงัคม

ผู้สูงอายุของโลก การเป็นสังคมเมืองที่เติบโตอย่างรวดเร็ว

แบบไม่มแีบบแผน ความก้าวหน้าของเทคโนโลยอีนัทนัสมยั  

การเปลี่ยนแปลงอ�านาจทางเศรษฐกิจโลกมายังทวีปเอเชีย

มากขึน้ และการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศทีส่่งผลไปทัว่ 

ทุกประเทศทุกมุมโลก (ฉัตรชัย อินต๊ะทา, 2558)

จากผลกระทบที่ได้กล่าวไป ความตระหนักด้าน

สิ่งแวดล้อมจึงเป็นสิ่งส�าคัญกับภาคอุตสาหกรรม ดังนั้น 

ในบทความนี้ ผู ้เขียนจึงขอน�าเสนอเครื่องมือส�าหรับ 

การจัดการส่ิงแวดล้อมที่เหมาะสมและช่วยลดผลกระทบ 

ด้านสิ่งแวดล้อมของการพัฒนาอุตสาหกรรมไปสู ่ยุค  

Industry 4.0 ในอนาคต
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ภำพ 1 องค์ประกอบของกระบวนการผลิตในยุคอุตสาหกรรม 4.0 

(พัฒนาจาก จิตลดา หมายมั่น และสมบัติ ทีฆทรัพย์, 2559)

จากภาพ 1 สิ่งแวดล้อมส�าหรับอุตสาหกรรม 4.0 

ในอนาคต ประกอบด้วยเครื่องมือการจัดการสิ่งแวดล้อม 

ที่ใช้อย่างแพร่หลายและเป็นเคร่ืองมือที่มีประโยชน์

กับภาคอุตสาหกรรม โดยในบทความนี้จะขอน�าเสนอ 

เครื่องมือบางส่วน จ�านวน 5 เครื่องมือ ประกอบด้วย 

1) Green Industry 

2) Green Product 

3) Green Marketing 

4) Green Productivity 

5) Life Cycle Assessment--LCA 

Green Industry 

“Green Lifestyle” ของผู ้บริโภคในปัจจุบัน 

เป็นก�าลังขับเคล่ือนให้อุตสาหกรรมต้องปรับเปลี่ยนวิถี

การผลิตสินค้าให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตที่เป็นมิตรกับ 

สิ่งแวดล้อมของลูกค้าหรือผู้บริโภค และการพยายามสร้าง

ระบบสีเขียว “Eco System” ที่มีประสิทธิผลเพื่อลดปัญหา

สิ่งแวดล้อมโลกได้แรงขับเคลื่อนของผู ้บริโภคสีเขียว  

จึงเป็นแรงผลกัดนัให้อตุสาหกรรมแบบเดมิต้องปรบัเปลีย่น 

เป็นอุตสาหกรรมสีเขียว 

“ประเทศไทยมุ ่งสู ่การพัฒนาที่ยั่งยืนตามที่ให้

สัตยาบันรับรองปฏิญญาโจฮันเนสเบิร์ก (Johannesburg 

Declaration on Sustainable Development) เมื่อปี พ.ศ. 

2545 และปฏิญญามะนิลาว่าด้วยอุตสาหกรรมสีเขียว 

(Manila Declaration on Green Industry in Asia) เมื่อปี 

พ.ศ. 2552” จากข้อความดังกล่าว จึงเป็นที่มาให้กระทรวง 

อุตสาหกรรมเริ่มโครงการอุตสาหกรรมสีเขียว โดยการ 

ส ่ง เส ริมและสนับสนุนให ้ภาคอุตสาหกรรมเน ้น

กระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม เพื่อผลิต

สินค้าที่มีคุณภาพและปลอดภัยออกสู่สังคม ซึ่งจะช่วย

สร้างภาพลักษณ์ที่ดี ความน่าเชื่อถือต่ออุตสาหกรรม

และความไว้วางใจในผลิตภัณฑ์ อันจะน�าไปสู่การสร้าง

เศรษฐกิจสีเขียวที่จะท�าให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมสีเขียว 

ของประเทศ (Green GDP) มีค่าสูงขึ้น และสามารถพัฒนา

ภาคอุตสาหกรรมให้เกิดความยั่งยืนและสร้างสมดุล 

ให้กับทรัพยากรทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (กระทรวง

อตุสาหกรรม, 2554) นอกจากค�าว่าอตุสาหกรรมสเีขยีวแล้ว  

ยังมีค�าเรียกอื่นที่มีจุดมุ่งเน้นเดียวกันเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดี  
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คือ ค�าว่า อตุสาหกรรมเชงินเิวศ (eco industry) ซ่ึงทัง้สองค�า  

มุ่งสร้างอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม มีความ

ปลอดภัยและอาชีวอนามัยที่ดี มีความรับผิดชอบต่อสังคม 

มุ่งสู่สังคมปล่อยคาร์บอนต�่า ร่วมพัฒนาชุมชนรอบข้าง 

ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ร่วมพัฒนาและสร้างสมดุลท้ังเชิง

เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม ท�าให้อุตสาหกรรมอยู่ร่วมกับ 

ชุมชนได้อย่างเป็นสุขและยั่งยืน (สถาบันสิ่งแวดล้อม

อุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, 2555) 

โดยกระทรวงอุตสาหกรรม (2554) ให้ความหมายของ

อุตสาหกรรมสีเขียวว่า หมายถึง อุตสาหกรรมที่ยึดมั่น 

ในการประกอบกจิการทีเ่ป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมอย่างยัง่ยนื 

โดยมุ่งเน้นการมีความรับผิดชอบต่อสังคม ส่ิงแวดล้อม

ทั้งภายในและภายนอกองค์กรและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

ตลอดห่วงโซ่อุปทาน

อุตสาหกรรมสีเขียว แบ่งออกเป็น 5 ระดับ 

ขั้นบันได ดังภาพ 2 

ระดับที่ 1 ควำมมุ่งมั่นสีเขียว เป็นความมุ่งมั่น 

ที่จะลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและมีการสื่อสารภายใน

องค์กรให้ทราบโดยทัว่กัน ซ่ึงระดบันีท้�าได้ง่ายทีสุ่ด โดยการ 

ก�าหนดนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการลด 

ผลกระทบหรือการป้องกันมลพิษ หรือการใช้ทรัพยากร

อย่างยัง่ยนื หรอืการลดผลกระทบต่อการเปลีย่นแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ หรือการปกป้องและฟื้นฟูธรรมชาติ โรงงาน 

ส่วนใหญ่จะผ่านการด�าเนนิงานในระดบันีแ้ล้ว เช่น การผลติ 

สินค้าที่ท�าจากวัสดุรีไซเคิล การปฏิบัติตามนโยบายด้าน

มาตรฐานสิ่งแวดล้อม

ระดับที่ 2 ปฏิบัติกำรสีเขียว เป็นการด�าเนิน

กิจกรรมเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตามความมุ่งมั่น 

ที่ตั้งไว ้ในระดับที่  1โดยการจัดท�าแผนงาน ก�าหนด

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ขั้นตอนการปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 

และกรอบระยะเวลา เพื่อให้เกิดการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม

ที่ชัดเจน เช่น ผู้ผลิตพรินเตอร์เอชพีที่ออกเครื่องพรินเตอร์ 

ที่ใช้หมึกพิมพ์รักษาสิ่งแวดล้อม หรือผู้ผลิตโค้ก ออกตู้แช่ 

ประหยัดพลังงาน เพื่อช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอน 

โรงงานในกลุ่ม SCG ด�าเนินการลดใช้พลังงานภายใน

โรงงาน โรงงานที่ด�าเนินการตามโครงการส่งเสริมการมี 

ส่วนร่วมของประชาชนในการก�ากับโรงงานในนิคม

อุตสาหกรรม (ธงขาวดาวเขียว) และด�าเนินโครงการ 

เทคโนโลยีอาสาด้านการบ�าบัดน�้าเสีย

ระดับที่ 3 ระบบสีเขียว เป็นการบริหารจัดการ 

สิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ หรือการรับรองมาตรฐาน 

ด้านสิ่งแวดล้อม รวมถึงการได้รับรางวัลด้านสิ่งแวดล้อม

ที่เป็นที่ยอมรับ ระดับนี้เป็นระดับที่ยากขึ้นมาอีกระดับ

หนึ่ง เพราะต้องมีการด�าเนนิการให้ครบถ้วนตัง้แต่ก�าหนด

นโยบายด้านส่ิงแวดล้อม มีการวางแผนและการน�าไป

ปฏบิติัเพือ่ให้การปรบัปรงุโรงงานอย่างจรงิจัง มกีารติดตาม

ประเมินผล และทบทวนเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  

ตัวอย่างโรงงานที่ด�าเนินกิจกรรมในระดับที่ 3 เช่น โรงงาน

ที่มีการค�านวณและบันทึกตัวเลขการปล่อยคาร์บอนที ่

ลดลงจากเดิม โดยจะท�าให้ผู้บริโภคมั่นใจในตัวโรงงาน

และผลิตภัณฑ์ของโรงงานดังกล่าวได้ว่ามีความมุ่งมั่น 

อย่างแท้จริง นอกจากนี้ยังรวมถึงโรงงานที่ เข ้าร ่วม

โครงการเหมอืงแร่สเีขยีว โครงการพฒันาระบบการจดัการ 

สิง่แวดล้อมส�าหรบัโรงงานอตุสาหกรรมในพืน้ทีลุ่ม่น�า้หลกั 

ขั้นที่ 2 โครงการฝึกอบรมและจัดท�าระบบการจัดการ 

สิ่งแวดล้อม ISO 14001 

ระดับที่ 4 วัฒนธรรมสีเขียว คือ การที่ทุกคน 

ในองค์กรทั้งพนักงานจนถึงผู ้บริหารให้ความร่วมมือ

ร่วมใจด�าเนินงานอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมทุกด้าน

จนกลายเป็นวัฒนธรรมองค์กร และก�าหนดเป็นนโยบาย

หลักขององค์กร เช่น การใช้น�้าอย่างประหยัด การปิดไฟ 

ช่วงเวลาพัก การถ่ายเอกสารแบบ 2 หน้า รวมถึงโรงงาน 

ทีเ่ข้าร่วมโครงการด�าเนนิการด้านความรบัผดิชอบต่อสงัคม 

(ISO 26000) ทั้งนี้ต้องมีการส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติ

อย่างมีจริยธรรมด้านสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง ต้องมีความ

โปร่งใสในการตัดสินใจและการด�าเนินการที่มีผลกระทบ 

ต่อส่ิงแวดล้อมอย่างเปิดเผย ชัดเจน ถูกต้องและครบถ้วน 

ต้องเคารพ พิจารณา และตอบสนองต่อผลประโยชน์ของ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้านประเด็นสิ่งแวดล้อม เคารพต่อ 

การปฏิบัติตามแนวทางสากล กฎหมายและข้อก�าหนด 

ทางด้านสิ่งแวดล้อม และที่ส�าคัญ คือ ต้องเคารพต่อ

สิทธิมนุษยชนในด้านสิ่งแวดล้อมที่ดีและให้การยอมรับ

ถึงความส�าคัญและความเป็นสากลของสิทธิมนุษยชน 

ในด้านสิ่งแวดล้อม

ระดับ 5 เครือข่ำยสีเขียว เป็นระดับสูงสุดที ่

แสดงถึงการขยายเครือข่ายตลอดห่วงโซ่อุปทานสีเขียว  



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีปีที่ 10 ฉบับที่ 2 ประจ�าเดือน พฤษภาคม-สิงหาคม 2559 43

โดยการส่งเสริม สร้าง และสานสัมพันธ์กิจกรรมด้าน 

สิ่งแวดล้อมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ครอบคลุมทั้งห่วงโซ่

อปุทาน ชมุชน และผู้บริโภคให้เกดิความส�าเร็จเชงิประจักษ์

ต่อเนื่องและยั่งยืน ซึ่งโรงงานอุตสาหกรรมที่ก้าวเข้าสู่

ระดับ 5 ยังพบน้อยมากเนื่องจากต้องใช้ระยะเวลาในการ

พัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่สังคม  

และต้องมีการสร้างวฒันธรรมองค์กรให้เป็นไปตามเกณฑ์

ระดับที่ 4 ทุกข้อ 

ท้ายที่สุดของการพัฒนาอุตสาหกรรมสีเขียว 

ชุมชนและสังคมรวมทั้งสิ่งแวดล้อมจะได้รับการดูแล

และตระหนักให้มีคุณภาพและอยู่ร่วมกันได้อย่างสมดุล  

เกดิทศันคตแิละการยอมรบัทีด่ต่ีออตุสาหกรรมทีเ่ป็นมติร

กับสิ่งแวดล้อม สร้างภาพลักษณ์ที่ดีและความไว้วางใจ 

ให้แก่โรงงาน เกิดการสร้างงาน การจ้างงาน และท�างาน

ด้วยความปลอดภัยและมีความสุขท่ามกลางสภาพแวดล้อม

ที่ดี ลดการใช้ทรัพยากร ประหยัดพลังงาน และประหยัด

ต้นทุน สรุปโดยรวมคือก่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกันตลอด

ห่วงโซ่อปุทานอย่างแท้จรงิ (กระทรวงอตุสาหกรรม, 2554  

และศูนย์ข้อมูล SMEs Knowledge Center, 2556) 

นอกจากนี้ ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่เข้าร่วม

โครงการ Green Industry จะได้สิทธิประโยชน์ทั้งทางตรง 

และทางอ้อมหลายประการ เช่น สทิธใินการใช้ตราสญัลกัษณ์ 

อุตสาหกรรมสีเขียว (green industry mark) สิทธิการขอ

ข้ึนบัญชีเป็นผู ้ประกอบการที่มีการผลิตที่เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม (green process) สามารถผลิตสินค้ารักษ์ 

สิง่แวดล้อม (green product) ได้รับการสนบัสนนุการจดัซือ้ 

และจดัจ้างสเีขียว (green procurement) และอาจขอกูย้มืเงนิ 

ดอกเบี้ยต�่าในการด�าเนินการได้ (green loan) (ปัทมวรรณ 

คุณประเสริฐ, 2555 และเพ็ญรดี จันทร์ภิวัฒน์, 2556) และ

ถึงแม้ว่ากลุ่มอุตสาหกรรมสีเขียวจะมีต้นทุนการผลิตที่ 

สูงกว่าอุตสาหกรรมปกติทั่วไป แต่สินค้ารักษ์สิ่งแวดล้อม

ที่ผลิตออกสู่สังคมถือได้ว่ามีความคุ้มค่าทั้งคุณภาพสินค้า 

คุณภาพชีวิต และคุณภาพสิ่งแวดล้อม ก่อให้เกิดความ 

สูญเสียน้อยกว่า เกิดผลดีในระยะยาวต่อผู้อุปโภคบริโภค 

เช่น ค่ารักษาพยาบาล และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

อย่างไรก็ตาม การเข้าร่วมโครงการอุตสาหกรรม

สีเขียวก่อให้เกิดผลดีกับโรงงาน แต่ทั้งนี้ อุปสรรคของ

การเข้าร่วมเป็นส่ิงจ�าเป็นที่ทางกระทรวงอุตสาหกรรม 

ควรเร่งพิจารณา โดยจากการศึกษางานวิจัยของ บุษกร  

ค�าโฮม (2557) ที่ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้าร่วม 

โครงการอุตสาหกรรมสีเขียวของสถานประกอบการ 

ในเขตพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี รวมถึงอุปสรรคในการ 

เข้าร่วมโครงการ โดยใช้สถานประกอบการโรงงานจ�าพวก 

ที ่3 เป็นกลุม่ตัวอย่างในการศกึษาจ�านวน 25 ราย ซึง่ผลวจิยั 

ที่ได้สะท้อนให้เห็นว่าปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดการเข้าร่วม 

ในระดับมาก คือ ความต้องการส่งเสริมภาพลักษณ์ของ

องค์กร ความง่ายและสะดวกของขั้นตอนในการเข้าร่วม 

โครงการ และความมุ ่งมันในการลดผลกระทบต่อ 

สิ่งแวดล้อมขององค์กร ตามล�าดับ ส่วนประเด็นด้าน

อุปสรรคในการเข้าร่วมโครงการอยู่ในระดับปานกลาง  

คือ การสนับสนุนจากหน่วยภาครัฐไม่เพียงพอ บุคลากร 

ขาดความรู ้และประสบการณ์เกี่ยวกับการขอรับรอง

มาตรฐานอุตสาหกรรมสีเขียว ขั้นตอนในการขอรับรอง

มีความยุ่งยาก ขาดข้อมูลข่าวสารและการเข้าถึงแหล่ง

ข้อมูลมีความยุ ่งยาก ตามล�าดับ ผลจากการวิจัยที่ได้นี้ 

เป็นประโยชน์ต่อการหาแนวทางในการบรหิารและจดัการ 

เพื่อลดอุปสรรคที่เกิดขึ้น ซึ่งจะช่วยเพิ่มจ�านวนโรงงาน

อุตสาหกรรมให้เข้าร่วมโครงการอุตสาหกรรมสีเขียว 

เพิ่มขึ้น 

Green Product 

อตุสาหกรรมสเีขยีวด�าเนนิการโดยการประยกุต์ใช้ 

หลักการ 4R ได้แก่ การลดของเสีย (reduce) การใช้ซ�้า  

(reuse) การน�ากลบัมาใช้ใหม่ (recycle) และการบ�ารงุรกัษา 

(repair) ผลิตภัณฑ์ที่ได้จึงมีคุณลักษณะและคุณสมบัติ 

เด่นกว่าผลิตภัณฑ์อื่นที่มีฟังก์ชันเดียวกันในเชิงของการ

อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ดังนี้ 

1. เน้นความคุ้มค่าสูงสุด ลดการใช้ภาชนะหีบห่อ  

ลดความฟุ่มเฟือยในการออกแบบกล่องหรือหีบห่อบรรจุ

ผลิตภัณฑ์ 

2. เน้นการผลิตให้พอดีกับความต้องการของ 

ผู้บริโภค เพื่อประหยัดทรัพยากรและพลังงานที่ใช้ในการ

ผลติ และการใช้ให้เกดิประโยชน์อย่างคุม้ค่า สร้างการผลติ

ทีไ่ม่ท�าลายสิง่แวดล้อม สามารถน�ากลบัมาหมนุเวยีนใช้ใหม่ 

ได้อีกโดยอาจจะท�าจากวัสดุเดิมหรือผ่านกรรมวิธีการ 

ย่อยสลายแล้วดัดแปลงน�ากลับมาใช้ใหม่ 
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3. ผลิตภัณฑ์สีเขียวที่ได้มีความปลอดภัยต่อ 

ผู ้อุปโภคบริโภค ประกอบกับการไม่ท�าลายชีวิตสัตว์  

ไม่น�าสัตว์มาใช้ในการทดลองเพื่อวิจัยหรือน�ามาผลิต 

เป็นสินค้า ด้วยกระแสนิยมการบริโภคผลิตภัณฑ์สีเขียว 

ท�าให้ผู ้ผลิตต่างปรับตัวและปรับปรุงกระบวนการผลิต  

เทคโนโลยีและวัตถุดิบที่ใช้ เพ่ือให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพ 

และค�านึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม อย่างไรก็ตาม 

เพื่อให้กระแสนิยมสีเขียวมีความย่ังยืนจึงจ�าเป็นอย่างยิ่ง

ที่จะต้องพิจารณาแนวคิดเชิงระบบนิเวศ มิติทางการเมือง 

ความรับผิดชอบต่อสังคม และการสร้างความเป็นธรรม

ให้แก่ผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้องทุกฝ่าย ตั้งแต่ ผู้ผลิต ผู้จ�าหน่าย  

และผู้บริโภค (สันทนา อมรไชย, 2552; ศูนย์ข้อมูล SMEs 

Knowledge Center, 2556; Sergio Silva Braga Junior, et 

al., 2015) โดยจดุสงัเกตของผลติภัณฑ์สีเขยีว คอื ผลติภณัฑ์

ที่ติดฉลากเขียว เช่น ฉลากเขียวของเอสซีจี (SCG, 2559)  

ดังภาพ 3 

ผ ลิตภัณฑ ์สี เขี ยวที่ ผลิต ได ้ จะถูกน� า เข ้ า สู ่

กระบวนการทางการตลาดที่ในปัจจุบันนิยมเรียกว่า  

“การตลาดสีเขียว (green marketing) เพื่อออกวางจ�าหน่าย

ต่อไป 

Green Marketing 

การตลาดสีเขียว มีจุดเริ่มต้นมาจากการตลาด 

สีเขียวทางด้านการเกษตรอินทรีย์ที่ลดการใช้สารเคมี

เพื่อให้ผลผลิตที่ได้จากการเพาะปลูกมีความปลอดภัย 

ต่อผู้บริโภคและไม่ท�าลายสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ 

จนได้รับการตอบรับอย่างดี และขยายผลครอบคลุมมายัง

กลุ ่มสินค้าจากภาคอุตสาหกรรม โดยใช้หลักคิดที่ว ่า 

ภาคธรุกจิมหีน้าทีใ่นการท�าความเข้าใจเกีย่วกบัส่ิงแวดล้อม

ทัง้ด้านกฎหมาย การเมือง เทคโนโลยี สังคม และวฒันธรรม 

รวมทั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและ

มีระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี เพื่อสร้างความเชื่อมั่น

ในการตลาด โดยดงึผูท้ีม่บีทบาทส�าคญัหรอืหน่วยงานด้าน

สิง่แวดล้อม เข้ามาช่วยพัฒนาและรับประกนัคณุภาพสนิค้า 

ด�าเนินการประชาสัมพันธ์ และกระบวนการทั้งหมดอย่าง 

ต่อเนื่อง จนท�าให้ผลิตภัณฑ์สีเขียวที่ผลิตได้มีช่องทาง 

การจัดจ�าหน่าย และต่างส่งผลให้ผู ้ประกอบการมีการ 

ปรบัตวัและเพิม่การแข่งขนัในการผลติสนิค้าให้ได้คณุภาพ  

ซึง่ผลดจีากสนิค้าทีม่คีณุภาพจะส่งตรงยงัผูบ้รโิภค โดยต่าง

พยายามคิดสร้างสรรค์เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าให้เป็นที่ 

พอใจต่อผู้บริโภค (ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม, 2557; 

รัชนี ม่วงประเสริฐ, 2556) 

การตลาดสี เขียวเข ้ ามามีบทบาทส� าคัญทั้ ง 

ในประเทศและต่างประเทศ เช่น ประเทศอินเดีย ซึ่งเป็น

ประเทศหนึ่งที่มองเห็นปัญหาสิ่งแวดล้อมว่ามีอยู่ทั่วโลก 

เช่น การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภาวะโลกร้อน 

ปัญหาของเสียและมลพิษจากอุตสาหกรรม จึงมีหลาย

อตุสาหกรรมทีป่ระยกุต์ใช้แนวคดิสเีขยีวผลติสนิค้าสเีขยีว  

และออกจ�าหน่ายผ่านช่องทางการตลาดสีเขียว โดยส่งผล

ให้ได้ผลก�าไร ชื่อเสียง และเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อ 

มุมมองของลูกค้า (Jyoti Rani, 2015) 

การตลาดสีเขียวในปัจจุบันแบ่งออกเป็น 3 ระดับ  

(สันทนา อมรไชย, 2552) คือ 

1. ระดับ Green เป็นการตลาดสีเขียวที่ใช้เกณฑ์ 

การพิจารณาเฉพาะยอดขายผลิตภัณฑ์เป็นหลัก ไม่เน้น

การวัดผลจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคม 

2. ระดับ Greener เป็นระดับที่มีจุดเน้นด้าน 

การอนรุกัษ์ธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมเป็นส�าคญั และมอง

เรื่องการท�ายอดขายเป็นเรื่องรองลงมา และจะพยายาม

สร้างให้ผู้บริโภคมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

เพิ่มมากขึ้น เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่ดีขึ้น 

3. ระดับ Greenest เป ็นระดับที่ก ่อให ้ เกิด 

นวัตกรรมใหม่และก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงขึ้น 

ในสังคม เพื่อให้เกิดความยั่งยืนในการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 

การตลาดสีเขียวเป็นช่องทางส�าคัญของการ 

น�าเสนอผลิตภัณฑ์สีเขียวให้เข ้าสู ่สังคม เพื่อให้เกิด 

ความยั่งยืน จึงจ�าเป ็นต้องสร้างเครือข่ายที่ เข ้มแข็ง 

โดยเร่ิมจากความตระหนักในการเห็นความส�าคัญของ 

ส่ิงแวดล้อมของผู ้ผลิต ที่เน้นการใช้กระบวนการผลิต 

รวมถึงเทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การมีกลุ่ม 

ผู้บริโภคผลิตภัณฑ์สีเขียวและขยายวงกว้างเพื่อให้เกิด

ความสมดลุทัง้ด้านการตลาดและสิง่แวดล้อมจนกลายเป็น 

สังคมสีเขียวที่ยั่งยืน 
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Green Productivity 

Green Productivity-GP เป็นฟันเฟืองในการ 

ขับเคล่ือนอุตสาหกรรม และกลยุทธ์ในการศักยภาพด้าน

การเพิ่มผลผลิต เพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์และการบริการ 

ช่วยลดการใช้ทรัพยากร ลดการใช้พลังงาน ลดปริมาณ 

ของเสียและยังช ่วยลดมลพิษอุตสาหกรรม ท�าให ้

อุตสาหกรรมได้รับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและพัฒนา

อย่างยั่งยืน (ดังแสดงในภาพ 5) เพื่อก้าวเข้าสู่การแข่งขัน

กับตลาดโลกได้ ซึ่ง GP เป็นเครื่องมือที่สามารถประยุกต์ 

ใช้ได้ทั้งกระบวนการผลิตของทุกประเภทอุตสาหกรรม 

ตัวอย่างเครื่องมือที่น�ามาประยุกต์ใช้ตามแนวคิด  

GP เช่น 

1. การประเมินวัฏจักรชีวิต คือ การประเมิน 

ผลกระทบที่ เกิดขึ้นตลอดวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์

หรือบริการต่อส่ิงแวดล้อมและระบบนิเวศตั้งแต่เกิด 

เป็นผลิตภัณฑ์จนกลายเป็นเศษซาก 

2. การออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อม คือ การเพิ่ม

ประสิทธิภาพเชิงสิ่งแวดล้อมควบคู่กับผลิตภัณฑ์ เป็นการ

ช่วยลดต้นทุนการผลิตเพ่ิมผลก�าไร การน�าวัตถุดิบและ

ทรัพยากรที่สามารถหมุนเวียนน�ากลับมาใช้ใหม่ได ้ 

ในอุตสาหกรรม การทดแทนวัตถุดิบหรือทรัพยากรที่มี

ความปลอดภัย ไม่ก่อให้เกิดอันตราย 

3. การจัดซื้อสีเขียว เป็นการจัดซื้อผลิตภัณฑ์/

บริการโดยพิจารณาความสมดุลด ้านคุณภาพ ราคา  

การส่งมอบสินค้าหรือบริการ และการจัดการที่ช่วยลด

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพ่ือกระตุ้นให้การเกิดตลาด 

สีเขียวอย่างครบวงจรระหว่างผู้ผลิตกับผู้บริโภค 

4. การจัดการห่วงโซ่อุปทาน เป็นการสร้างความ

ตระหนกัถงึการประหยัด/ลดการใช้ทรัพยากรตลอดห่วงโซ่ 

อุปทาน การร่วมมือกันในการจัดการตลอดห่วงโซ่อุปทาน

จะส่งผลให้ผู ้มีส่วนได้ส่วนเสีย ไม่ว่าจะเป็นโรงงาน

อตุสาหกรรม/บริษัท ผู้บริโภค ชมุชนและผู้เก่ียวข้อง เป็นต้น 

ข้ันตอนของ GP มี 6 ขั้นตอนหลัก ประกอบด้วย 

1. การเริม่ต้นโครงการหรอืขัน้เตรยีมการ เป็นการ 

จัดตั้งคณะท�างาน จัดท�ามาตรการส�ารวจและ เก็บข้อมูล 

2. วางแผนการด�าเนินงาน 

3. การระบุ ประเมิน และจัดล�าดับความ ส�าคัญ 

ของทางเลือก GP 

4. การน�าทางเลือก GP ไปปฏิบัติ 

5. การเฝ้าระวังและประเมินผลที่เกิดขึ้น 

6. ด�าเนินการที่ยั่งยืนภายใต้แนวคิด GP 

ตัวอย่างการประยุกต์ใช้ GP เช่น บริษัท เซฟไลฟ์

โปรดักส์ จ�ากัด ได้ผลิตสเปรย์ฆ่าเชื้อแบคทีเรีย ซึ่งสกัดจาก

สมนุไพร ทรี ทรี ออยล์ และน�าเข้าจากประเทศออสเตรเลีย  

บริษัท มีความสุขทุกวัน จ�ากัด ใช้ขวดพลาสติกที่จ�าจาก

วสัดรุไีซเคลิเพือ่น�าไปใช้ในการบรรจแุป้ง ส่วนกล่องบรรจุ

ใช้กระดาษลูกฟูกที่ท�าจากรีไซเคิล (กรมส่งเสริมการค้า 

ระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์, 2556 ; ปิญชาน์  

ศรีสังข์, 2553) 

Life Cycle Assessment 

การประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ (Life 

Cycle Assessment--LCA) เป็นส่วนหนึ่งของอนุกรม

มาตรฐาน 14040 ที่น�ามาใช้เป็นเครื่องมือในการจัดการ 

สิง่แวดล้อม เพราะมกีระบวนการวเิคราะห์ และประเมนิค่า 

ผลกระทบของผลติภณัฑ์ ทีม่ต่ีอสิง่แวดล้อม ในเชิงปรมิาณ

แบบวทิยาศาสตร์ทีม่กีารคดิอย่างเป็นระบบตลอดช่วงชวีติ

ของผลิตภัณฑ์ ต้ังแต่การสกัดหรือการได้มาซึ่งวัตถุดิบ 

กระบวนการผลิต การขนส่งและการแจกจ่าย การใช้งาน

ผลิตภัณฑ์ การใช้ใหม่ การแปรรูป และการจัดการเศษซาก 

ของผลิตภัณฑ์หลังหมดอายุการใช้งาน เรียกได้ว่าพิจารณา

กันต้ังแต่เกิดจนตาย (ดังภาพ 6) โดยมีการระบุปริมาณ

พลังงานและวัตถุดิบที่ใช้ รวมทั้งปริมาณของเสียที่ปล่อย

ออกมาสู ่สิ่งแวดล้อม และการประเมินโอกาสที่จะส่ง 

ผลกระทบต่อคุณภาพของระบบนิเวศ สุขภาพของคน 

ในชมุชนและสงัคม การลดลงของทรพัยากร โดยข้อมลูทีไ่ด้ 

จาก LCA เป็นข้อมูลเชิงปริมาณที่มีความน่าเชื่อถือ และ

สามารถน�าผลการวิเคราะห์ที่ได้ไปใช้ในการตัดสินใจ  

การก�าหนดนโยบายการออกแบบและปรับปรุงผลิตภัณฑ์ 

ใช้วเิคราะห์จุดเด่น จุดด้อยในการปรบัปรงุกระบวนการผลติ 

ใช้วางแผนการใช้ทรัพยากร เพื่อเพิ่มทางเลือกในการผลิต 

ที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม ลดการเกิดมลพิษอุตสาหกรรม 

ให้น้อยที่สุด และการใช้ทรัพยากรอย่างรู ้ค ่าและเกิด
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ประโยชน์สงูสดุ โดยในการท�า LCA ต้องจดัท�าบญัชรีายการ 

วัฏจักรชีวิต (Life Cycle Inventory--LCI) หรือเรียกว่า

บัญชีรายการ (inventory) ที่แสดงรายการปริมาณสารและ

พลังงานที่เข้าออกจากระบบหรือกระบวนการท่ีสนใจ 

ในการวิเคราะห์ผล (สถาบันสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม  

สภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย, 2556 ;ศูนย์สารสนเทศ

สิ่งแวดล้อม, 2557) 

ข้ันตอนการท�า LCA แบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอน คือ 

1. การก�าหนดเป้าหมายและขอบเขตของการศกึษา 

2. การจัดท�าบัญชีรายการสิ่งแวดล้อม 

3. การประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมตลอด

วัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ 

4. การตีความและการวิเคราะห์เพื่อปรับปรุง 

ด้านสิ่งแวดล้อม (ฐานข้อมูลวัฏจักรชีวิตของวัสดุพื้นฐาน

และพลังงานของประเทศ, 2556) 

ประโยชน์ทีไ่ด้จากการท�า LCA ทีส่่งผลโดยตรงกบั

กลุ่มอุตสาหกรรม คือ ใช้เป็นทางเลือกหรือข้อเสนอแนะ 

เพือ่ปรบัปรงุการผลิต และการออกแบบผลิตภัณฑ์ ใช้ในการ 

วางแผนกลยุทธ์และเป็นส่วนช่วยเร่ืองการท�าการตลาด

เพื่อสิ่งแวดล้อม และยังขยายวงกว้างครอบคลุมไปถึงกลุ่ม

ผู้บริโภคที่ท�าให้ได้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจเลือกซื้อ

ผลิตภัณฑ์ อีกทั้งยังมีส่วนร่วมในการสร้างจิตส�านึกที่ด ี

ต่อสิ่งแวดล้อม ใช้เป็นเกณฑ์ในการจัดท�าข้อก�าหนดของ

ฉลากสิ่งแวดล้อมรวมของหน่วยงานภาครัฐ ส่วนองค์กร

เอกชนใช้เป็นข้อมลูเพือ่กดดนัภาคเอกชนและรฐับาลในการ 

พัฒนาส่ิงแวดล้อมและเป็นข้อมูลเพื่อเผยแพร่ต่อผู้บริโภค 

ส่วนเรือ่งข้อจ�ากดัของ LCA คอื ต้องใช้ค่าใช้จ่ายสงู 

และใช้ระยะเวลานานในการด�าเนนิการเพราะต้องวเิคราะห์

ตลอดวงจรชีวติผลติภณัฑ์ และเมือ่เวลาผ่านไปเมือ่ท�า LCA 

ใหม่ในเรือ่งเดยีวกนัทีเ่คยท�าไปแล้ว อาจให้ผลไม่เหมอืนกนั 

หรือขัดแย้งกัน อีกทั้งจ�าเป็นต้องวัดข้อมูลเชิงปริมาณ 

ไม่ว่าจะเป็นปริมาณสารหรือพลังงานที่น�าเข้าออกจาก

ระบบหรือกระบวนการผลิต การท�า LCA เป็นเพียง 

เครื่องมือหนึ่งที่ ใช ้ เป ็นข ้อมูลในการตัดสินใจด ้าน 

สิ่งแวดล้อม ซึ่งยังมีเครื่องมืออื่นที่ควรน�ามาประยุกต์ใช ้

เพื่อจัดการกับผลกระทบส่ิงแวดล้อม เช่น การพัฒนา

ผลติภณัฑ์ทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดล้อม การออกแบบเชงินเิวศ 

เศรษฐกิจ หรือการเพิ่มประสิทธิภาพสายการผลิตด้วย

เทคโนโลยีสะอาด ซึ่งขึ้นอยู่กับสาเหตุและผลที่ได้จากการ

วิเคราะห์ LCA (จันทิมา อุทะกะ, 2558; ปัญจ์ปพัชรภร  

บุญพร้อม และ เพชราวลัย ถิระวณัฐพงศ์, 2556) 

ภำพ 2 ระดับการพัฒนา 5 ขั้นสู่อุตสาหกรรมสีเขียว

ท่ีมำ. จาก อตุสาหกรรมสีเขยีว (Green Industry), โดย กระทรวงอตุสาหกรรม, 2554, ค้นจาก http://www.greenindustry.go.th



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีปีที่ 10 ฉบับที่ 2 ประจ�าเดือน พฤษภาคม-สิงหาคม 2559 47

ภำพ 3 Green Label

ท่ีมำ. จาก Green Product Standard, โดย SCG, 2559, ค้น

จาก http://greenbuilding-material. com/green-standard

ภำพ 4 การตลาดสีเขียว

ท่ีมำ. จาก Green marketing in India and initiatives taken 

by corporates, โดย Jyoti Rani, Indian Streams Research 

Journal, 2015, ค้นจาก http://www.isrj.org 

ภำพ 5 Green Productivity

ท่ีมำ. จาก Green Productivity, โดย Ansell, 2015, ค้นจาก 

http://www.ansell.com

ภำพ 6 Life Cycle Assessment

ที่มำ. จาก Life Cycle Assessment, โดย The Hong Kong 

University of Science and Technology, 2013, ค้นจาก  

http://ihome.ust.hk/~cejcheng/ec/methodologyLCA.html

บทสรุป

อุตสาหกรรม 4.0 ในอนาคต คือ ความจ�าเป็น 

ใ น ก า ร ส ร ้ า ง ศั ก ย ภ า พ ก า ร ผ ลิ ต แ ล ะ ย ก ร ะ ดั บ ภ า ค

อุตสาหกรรมของประเทศให้เติบโตยิ่งขึ้น และเพ่ือการ

พัฒนาอุตสาหกรรมให้ยั่งยืน จึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะพัฒนา

สิ่งแวดล้อมควบคู่กันไป เพราะผู้บริโภค คือ ส่วนหนึ่ง 

ในสิ่งแวดล้อมและเป็นส่วนส�าคัญในอุตสาหกรรม  

ความตระหนักถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการใช้ 

วัตถุดิบ เทคโนโลยีในกระบวนการผลิต รวมถึงการปล่อย 

ของเสียและมลพิษอุตสาหกรรมออกสู่ชุมชนและสังคม  

จึงเป ็นความรับผิดชอบของผู ้ประกอบการ ดังน้ัน 

อุตสาหกรรม 4.0 ในอนาคต จึงควรเป็น อุตสาหกรรม 

สีเขียว 4.0 เพื่อสร้างสมดุลระหว่างอุตสาหกรรม สิ่ง

แวดล ้อม ชุมชนและสังคม อันน�าไปสู ่การพัฒนา

ประเทศไทยอย่างยั่งยืน 

นอกเหนือจากเครื่องมือทั้ง 5 ที่น�าเสนอไว้ข้างต้น  

ประกอบด้วย Green Industry, Green Product, Green 

Marketing, Green Productivity และ Life Cycle  

Assessment--LCA ฉบับต่อไป ผู ้เขียนจะขอน�าเสนอ

เครื่องมือส�าหรับการจัดการสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมกับ

อุตสาหกรรม 4.0 เพิ่มเติม คือ Water Footprint, Carbon 

Footprint, Cleaner Technology, Green Supply Chain,  

Green Logistic, Green IT และ Green Design 
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ท้ายน้ีผู้เขียนขอน�าเสนอแผนภาพ Green Industry 4.0 ดังภาพ 7 เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้สนใจน�าไปประยุกต์ใช้ 

ในอุตสาหกรรมต่อไป

 

ภำพ 7 Green Industry 4.0

(Proposed by Chitlada Maimun and Sombat Teekasap, April 2016)
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บทคัดย่อ

ภาวะเสี่ยงด้านสุขภาพของประชาชนในประเทศสมาชิกอาเซียนมีหลายประการ เช่น ทารกคลอดก่อนก�าหนด  

เดก็อายตุ�า่กว่า 5 ปี มนี�า้หนกัเกนิมาตรฐาน ส่วนภาวะเสีย่งของประชากรกลุม่อืน่ได้แก่ ความดนัโลหติสงู น�้าตาลในเลอืดสงู  

อ้วน ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สูบบุหรี่ ขาดน�้าสะอาดบริโภคและขาดระบบสุขาภิบาลที่ได้รับการพัฒนา ภาวะดังกล่าว

ท�าให้ประชากรใน 10 ประเทศนี้มีปัญหาป่วย พิการหรือตายจากความเสี่ยงจากการเกิดโรคระบบหัวใจและหลอดเลือด  

โรคระบบทางเดนิอาหาร โรคตดิเชือ้ เบาหวาน มะเรง็และอบุตัเิหต ุปัญหาดงักล่าวท�าให้ประชาชนจ�านวนมากต้องเจบ็ป่วย  

พิการหรือสูญเสียชีวิต ซึ่งทุกชาติสมาชิกอาเซียนจะต้องให้ความส�าคัญในการร่วมป้องกันและแก้ไขปัญหานี้ต่อไป

ค�ำส�ำคัญ: ภาวะเสี่ยง, สุขภาพ, ประชาชน, อาเซียน

Abstract

People in The Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) countries are facing several health risks 

such as premature baby, overweight in children under the age of 5, hypertension, elevated blood glucose, obesity,  

alcohol and cigarette abuse, and lack of adequate sanitation and water safety. These health problems result in several 

morbidities and mortality secondary to cardiovascular diseases, gastrointestinal diseases, infectious diseases, diabetes, 

cancer and accident in majority of ASEAN population. This article emphasizes on prevention measures to solve the  

current health issues among ASEAN.

Keywords: risk, health, people, ASEAN

ภำวะเสี่ยงด้ำนสุขภำพของประชำชนในประเทศสมำชิกอำเซียน

Health Risk for ASEAN People

นพวรรณ ธีระพันธ์เจริญ1 และวีระพล ธีระพันธ์เจริญ2
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บทน�ำ

ปัจจัยที่ส่งผลต่อสุขภาพของประชาชนมีหลาย

ประการไม่ว่าจะเป็นปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายใน 

ส�าหรบัปัจจยัภายนอกซ่ึงได้แก่ ภาวะเศรษฐกจิสังคม ระดบั

การศกึษา การจัดระบบบริการสาธารณสุข ฯลฯ ส่วนปัจจยั

ภายใน เช่น ปัญหาสุขภาพ พฤติกรรมสุขภาพที่เสี่ยงต่อ 

ปัญหาสุขภาพ ฯลฯ ปัจจัยดังกล่าวเป็นปัจจัยที่ส่งผล 

ทางตรงและทางอ้อมกบัสุขภาพของประชาชน การก้าวเข้า

สูป่ระชาคมอาเซียนของประเทศสมาชกิทัง้ 10 ประเทศ นัน้

ท�าให้แต่ละประเทศจ�าเป็นต้องแสวงหาแนวทางที่ดีที่สุด

จากข้อตกลงต่าง ๆ  ที่ท�าร่วมกันเพื่อให้ประชาชนของตน 

ได้รับประโยชน์สูงสุด แต่หากสุขภาพของประชาชน 

ไม่เอ้ืออ�านวยต่อการพัฒนาแล้ว ปัญหาดงักล่าวจะส่งผลต่อ 

การพฒันาประเทศอย่างหลกีเลีย่งไม่ได้ ดงันัน้การวเิคราะห์

ภาวะเสี่ยงที่จะมีผลต่อสุขภาพของประชาชนเป็นประเด็น 

ที่นักสาธารณสุขและผู ้เกี่ยวข้องจ�าเป็นอย่างยิ่งที่ต้อง

ให้ความส�าคัญเพื่อใช้ในการบริหารจัดการสุขภาพให้

ประชาชนในประเทศสามารถก้าวสู่การแข่งขันกับนานา

ประเทศทั้งในอาเซียนและสังคมโลกต่อไป

การพิจารณาความเสี่ยงต่อสุขภาพในที่นี้ให้ความ

ส�าคัญตัง้แต่ช่วงวยัเดก็จนกระทัง่วยัผู้ใหญ่ โดยเน้นข้อมลูที่

เป็นตวัชีว้ดัด้านสุขภาพทีท่กุประเทศยอมรับเช่น การคลอด 

ก่อนก�าหนด ภาวะเด็กที่มีน�้าหนักเกินมาตรฐาน ภาวะและ

โรคส�าคัญรวมทั้งพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อสุขภาพ ท�าให้บาง

ประเทศทีเ่ป็นสมาชกิอาเซียนมีอัตราการคลอดก่อนก�าหนด

ค่อนข้างสูงหากเทียบกับประเทศที่พัฒนาแล้ว ซึ่งสามารถ

แปลผลได้ว่า ทารกในภูมิภาคนี้ สุ่มเสี่ยงต่อการเสียชีวิต

ในช่วงการคลอดหรือหลังคลอด ส่วนกรณีเด็กอ้วนที่พบ 

จ�านวนค่อนข้างมากในอินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร์  

สปป.ลาวและบรูไนดารุสซาลาม (UNICEF, 2014; WHO, 

2014) หรือข้อมูลท่ีระบุว่าหลายประเทศมีประชากร 

จ�านวนหนึ่งซึ่งมีความสุ่มเสี่ยงจากโรคเบาหวานและโรค

ความดนัโลหติสูง (WHO, 2012-14) ท�าให้สามารถเชือ่มโยง 

ไปถึงคุณภาพประชากรและงบประมาณที่จะต้องดูแล

ประชากรเหล่านีต่้อไป นอกจากนัน้ ในภูมภิาคนีป้ระชาชน

ยังมีพฤติกรรมเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพหลายประการ เช่น 

สูบบุหรี่ บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การมีเพศสัมพันธ์ 

ทีไ่ม่ปลอดภยั และการตัง้ครรภ์ในวยัทีไ่ม่เหมาะสม (WHO,  

2014) ภาวะดังกล่าวส่งผลต่ออัตราป่วยและอัตราตายของ

ประชาชนที่มีความสัมพันธ์กับภาวะเสี่ยงดังกล่าวซึ่งเป็น

ปัญหาส�าคัญของประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียนที่ต้อง 

ร่วมมือกันป้องกันและแก้ไขปัญหาต่อไป

1. ภาวะเสี่ยงของเด็ก ภาวะเสี่ยงของเด็กในที่นี้

พิจารณาเฉพาะประเด็น ทารกคลอดก่อนก�าหนดและเด็ก

อายุต�่ากว่า 5 ปีมีน�้าหนักเกินมาตรฐาน ซึ่งการที่มีทารก 

คลอดก่อนก�าหนดหมายถึง การมีทารกที่คลอดก่อน 

อายุครรภ์ 37 สัปดาห์ ปัญหาดังกล่าวมักเกิดจากแม่ที่มี

ภาวะแทรกซ้อนระหว่างต้ังครรภ์ เช่น มีเลือดออกทาง

ช่องคลอด คลื่นไส้อาเจียนรุนแรง มีไข้สูง มีโรคประจ�าตัว 

ระหว่างตั้งครรภ์ ความไม่สมบูรณ์ของร่างกายแม่และ 

การดูแลสุขภาพระหว่างต้ังครรภ์ ทารกที่คลอดออกมา 

มกัจะมนี�า้หนกัน้อยกว่าปกติ และมกัมปัีญหาระบบทางเดนิ 

หายใจ ระบบประสาท ระบบหัวใจและระบบเลือดซึ่งเป็น 

สาเหตุการตายส�าคัญหนึ่งของการเสียชีวิตของทารก 

แรกเกิด (จริยาพร วรรณโชติ, 2553) 

ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศที่มีทารกคลอดก่อน

ก�าหนดสูงล�าดับแรกคือ อินโดนีเซีย เท่ากับ ร้อยละ 16 

ของทารกแรกเกิดที่มีชีวิต ล�าดับรองลงมาคือ ฟิลิปปินส์

เท่ากบัร้อยละ 15 ส่วนบรไูนดารสุซาลาม มาเลเซยี เมยีนมาร์  

สิงคโปร์และไทย มีอัตราการเกิดปัญหานี้เท่า ๆ กันคือ 

เท่ากับ ร้อยละ 12 ประทศที่มีทารกคลอดก่อนก�าหนด

น้อยที่สุดคือ เวียดนามซ่ึงเท่ากับร้อยละ 9 เมื่อเปรียบเทียบ 

กันแล้วจะเห็นว่า มีเพียง 1 ประเทศเท่านั้นที่มีทารกคลอด

ก่อนก�าหนดสงูมากกว่าค่าเฉลีย่ในภมูภิาคได้แก่ อนิโดนีเซยี 

อย่างไรก็ตามหากเปรียบเทียบกับประเทศในภูมิภาค

ยุโรปแล้วพบว่า ทุกประเทศสมาชิกอาเซียนมีอัตราทารก

คลอดก่อนก�าหนดสูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศดังกล่าว  

(WHO, 2014)

เมือ่พจิารณาร่วมกบัอตัราตายของทารกคลอดก่อน 

ก�าหนดระหว่างปี พ.ศ. 2543 และพ.ศ. 2555 แล้วจะพบว่า  

ทารกที่คลอดก่อนก�าหนดในบรูไนดารุสซาลามมีอัตรา 

การตายสูงเป็นล�าดับที่ 1 และ 2 ในช่วง 12 ปีข้างต้น  

ส่วนมาเลเซยี ไทยและสงิคโปร์ต่างประสบปัญหานีเ้ช่นกนั 

ขณะที่อินโดนีเซียแม้ว่ามีอัตราทารกคลอดก่อนก�าหนด

สูงเป็นล�าดับแรก แต่อัตราการตายของทารกคลอดก่อน

ก�าหนดกลับต�่ากว่าค่าเฉลี่ยของการตายดังกล่าวในภูมิภาค 
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อาเซียตะวันออกเฉียงใต้ ประเด็นที่น่าสนใจคือ สปป. ลาว 

มีอัตราทารกคลอดก่อนก�าหนดน้อยและอัตราทารก 

แรกเกิดตายก็น้อยกว่าทุกประเทศสมาชิกอาเซียนอื่นทั้งๆ  

ทีร่ะบบการบรกิารสุขภาพของสปป. ลาว หากเปรยีบเทยีบ 

กับประเทศอื่นแล้วจะมีระดับที่ไม่ดีนัก รายละเอียด 

ดังภาพ 1

กรณีที่เด็กอายุต�่ากว่า 5 ปีมีน�้าหนักเกินมาตรฐาน

ซึ่งป ัญหาดังกล่าวท�าให้เด็กมีความเสี่ยงต ่อสุขภาพ 

หลายประการ นอกจากจะเหนื่อยง่ายเนื่องจากน�้าหนักตัว

มากแล้ว ยงัมคีวามเส่ียงต่อการเป็นโรคต่าง ๆ  เช่น เบาหวาน  

ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง หลอดเลือดตีบแข็ง  

โรคหัวใจ โรคระบบทางเดินหายใจ ระบบกระดูกเพราะ

ท�าให้ปวดหัวเข่า ข้อเท้า กระดูกงอ ขาโก่ง และโรคระบบ

ผิวหนัง ฯลฯ นอกจากนั้นเด็กอ้วนมีแนวโน้มเป็นผู้ใหญ่ที่

อ้วนด้วย (ลดัดา เหมาะสุวรรณ และคณะ ในวชิยั เอกพลากร,  

2553) ระหว่างพ.ศ. 2549 - พ.ศ. 2555 อนิโดนเีซยีเป็นประเทศ 

ที่มีปัญหานี้มากที่สุดในประเทศสมาชิกอาเซียน รองลงมา

คือ ไทยและเวียดนาม ในปี พ.ศ. 2558 พบเด็กไทยอ้วน 1 

ใน 5 คนและเด็กก่อนวัยเรียนอ้วนเพิ่มขึ้นร้อยละ 36 ท�าให้

ไทยเป็นประเทศที่มีอัตราเพิ่มของปัญหานี้เร็วที่สุดในโลก  

มีเพียง กัมพูชา สปป. ลาวและเมียนมาร์ที่มีปัญหานี้ต�่ากว่า

ค่าเฉล่ียในภูมิภาคอาเซียตะวันออกเฉียงใต้ 

สิงคโปร ์ เองได ้ระบุว ่ าตนประสบป ัญหานี้ 

เช่นเดียวกัน โดยในช่วง 10 ปีที่ผ่านมาเร่ิมพบว่า เด็กมี 

น�้าหนักเกินมาตรฐาน และมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

โดยในปี พ.ศ. 2543 - 2552 สิงคโปร์พบเด็กนักเรียน 

มีปัญหานี้ร้อยละ 9.7 และขยับเป็นร้อยละ 11 ในปีพ.ศ. 

2554 นอกจากนั้นในปี พ.ศ. 2543 เด็กสิงคโปร์มีปัญหานี้

สูงเป็นล�าดับหนึ่งของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Eveline 

Gan, 2013) และหากพจิารณาดสูาเหตกุารตาย 4 ล�าดบัแรก 

ของคนในประเทศนีแ้ล้วพบว่ามคีวามสมัพนัธ์กบัภาวะอ้วน 

ทั้งสิ้น (WHO, 2014)

ส�าหรับปัญหาเด็กอ้วนในบรูไนดารุส- ซาลาม 

พบว่า ปี พ.ศ. 2550 พบเด็กน�้าหนักมากกว่ามาตรฐาน 

ร้อยละ 14.3 และและเพิ่มเป็นเกือบสองเท่าคือ ร้อยละ  

28.4 ใน พ.ศ. 2554 และ อีก 1 ปีต่อมาเด็กที่อายุน้อยกว่า 

5 ปี มีรายงานว่าน�้าหนักเกินมาตรฐานร้อยละ 9 จึงไม่น่า

ประหลาดใจที่พบว่า ผู ้ใหญ่ในประเทศนี้มีปัญหาอ้วน 

เช่นกัน (WHO, 2014) ข้อสังเกตในประเด็นนี้คือ ประเทศ

ที่มีระดับเศรษฐกิจต�่าจะพบปัญหานี้น้อยกว่าประเทศที่มี 

ภาวะเศรษฐกิจสูงกว่า อย่างไรก็ตามแม้ว่าระดับเศรษฐกิจ

ของอนิโดนเีซยีไม่อยูใ่นระดบัทีส่งูมากแต่หากเปรยีบเทียบ

กบักมัพชูา สปป. ลาวและเมยีนมาร์แล้วจะพบว่า 3 ประเทศน้ี 

มีระดับเศรษฐกิจต�่ากว่าอินโดนีเซีย ซ่ึงอาจแสดงว่าระดับ

เศรษฐกจิมคีวามสมัพนัธ์กบัปัญหานี ้ส่วนเวยีดนามซึง่ได้รบั 

งบประมาณสนับสนุนด้าน สาธารสุขสูงที่สุดในอาเซียน

ก็พบว่ามีปัญหานี้เช่นกัน โดยมีจ�านวนเด็กอ้วนสูงกว่า 

ค่าเฉลี่ยเด็กอ้วนของภูมิภาคนี้



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีปีที่ 10 ฉบับที่ 2 ประจ�าเดือน พฤษภาคม-สิงหาคม 2559 53

ภำพ 1 เปรียบเทียบร้อยละของทารกคลอดก่อนก�าหนด พ.ศ. 2553 ร้อยละของทารกตายจากการคลอดก่อนก�าหนด  

ของประเทศสมาชิกอาเซียนพ.ศ.2543 และพ.ศ. 2555

ที่มา. ดัดแปลงจาก WHO, 2014.

ภำพ 2 ร้อยละเด็กอายุต�่ากว่า 5 ปีที่น�้าหนักเกินมาตรฐาน ของประเทศสมาชิกอาเซียน พ.ศ.2549 – 255

ที่มา. ดัดแปลงจาก UNICEF, 2014; WHO, 2014.
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2. ภาวะเสี่ยงของผู้ใหญ่ ภาวะเสี่ยงในที่นี้หมายถึง  

ภาวะเสี่ยงของประชากรที่มีอายุมากกว่า 15 ปีขึ้นไป  

ซึ่งภาวะเสี่ยงของประชากรกลุ ่มนี้ส ่วนหนึ่งเกิดจาก

พฤตกิรรมด้านสขุภาพทีไ่ม่เหมาะสม เช่น การดืม่เครือ่งดืม่ 

แอลกอฮอล์ การสูบบุหรี่ และการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่

ปลอดภยั ฯลฯ ส่วนภาวะน�า้ตาลในเลอืดสงู ส่วนหนึง่เกดิจาก 

การถ่ายทอดทางพันธุกรรม บางกรณีเกิดจากพฤติกรรม

สุขภาพที่ไม่ถูกต้อง เช่น พฤติกรรมการกิน ส�าหรับปัญหา

ความดันโลหิตสูงเกิดจากปัจจัยหลายประการทั้งเรื่อง

การกิน การออกก�าลังกายและความเครียด ส�าหรับภาวะ

น�้าตาลในเลือดสูงและความดันโลหิตสูงถูกจัดให้เป็น 

ปัญหาสุขภาพในกลุ่มโรคไม่ติดต่อที่ส�าคัญล�าดับต้น ๆ  

ของหลายประเทศ ส่วนการดื่มแอลกอฮอล์และสูบบุหรี่ 

ล้วนเป็นพฤติกรรมที่ท�าให้เกิดอุบัติเหตุ มะเร็งตับ ความ

ผิดปกติระบบทางเดินหายใจ ฯลฯ ซึ่งล้วนเป็นสาเหตุของ

การตายที่ส�าคัญของประเทศกลุ่มนี้ 

ปัญหาที่กล่าวมาข้างต้นล้วนท�าให้เกิดความ 

สูญเสียทางเศรษฐกิจ เกิดความเจ็บป่วยเรื้อรัง ท�าให้ต้อง

ใช้เวลาและทรัพยากรจ�านวนมากในการรักษาพยาบาล 

บางกรณีท�าให้เกิดภาวะแทรกซ้อนรุนแรงท�าให้พิการและ

เสียชีวิตในที่สุด ในที่นี้เสนอความเส่ียงเฉพาะของภาวะ

น�้าตาลในเลือดสูง ความดันโลหิตสูง การดื่มเครื่องดื่ม 

แอลกอฮอล์และการสูบบุหรี่ 

ภำวะน�้ำตำลในเลือดสูงหรือเบำหวำน เป็นภาวะ

ความบกพร่องของอินซูลินหรือจากการดื้อต่อฤทธิ์ของ

อินซูลินท�าให้ร่างกายไม่สามารถน�าน�้าตาลในเลือดไป 

ใช้ประโยชน์ได้ ท�าให้ระดับน�้าตาลในเลือดสูงและหากสูง 

เป็นระยะเวลานาน จะท�าให้มีภาวะแทรกซ้อนที่ ตา ไต 

ระบบประสาท หลอดเลือดและหัวใจ ซึ่งเป็นปัญหาเรื้อรัง

และน�าไปสู่การเสียเศรษฐกิจ พิการและเสียชีวิตในที่สุด 

(ณัฐพงค์ โฆษชุณหนันท์, 2557) จากข้อมูลขององค์การ

อนามัยโลกระบุว่า ปี พ.ศ. 2553 ประชากรอายุมากกว่า 

15 ปีที่มีระดับน�้าตาลในเลือดสูงมากล�าดับแรกในกลุ่ม

สมาชิกอาเซียนและสูงกว่าค่าเฉลี่ยของภูมิภาคอาเซียน 

ตะวันออกเฉียงใต้(ค่าเฉลี่ยร้อยละ 9.9 ในเพศชายและ 9.8 

ในเพศหญิง) คือ มาเลเซีย ซ่ึงหมายความว่า ประชากร 

กลุ ่มนี้ มีระดับน�้าตาลในเลือดสูงกว่า 126 มิลลิกรัม

เปอร์เซ็นต์ (mg.%) ล�าดับต่อมาคือ บรูไนดารุสซาลาม  

สปป. ลาว สิงคโปร์ เวียดนามและไทย ส่วนอินโดนีเซีย 

เมียนมาร์ และฟิลิปปินส์มีค่าระดับน�้าตาลในเลือดทั้งชาย

และหญงิไม่ต่างกนัเท่าใดนกั ในขณะทีก่มัพชูาพบปัญหานี ้

ระดบัต�า่ ประเดน็ทีน่่าสงัเกตคอื คนมาเลเซยีมรีะดบัน�า้ตาล

ในเลือดสูงมีทั้ง 2 เพศ ในขณะที่สิงคโปร์และบรูไนดารุส

ซาลาม กลบัมปัีญหานีน้้อยกว่า หากวเิคราะห์ร่วมกบัข้อมลู

เด็กอายุต�่ากว่า 5 ปีที่น�้าหนักมากกว่าเกณฑ์แล้ว จะเห็นว่า 

ข้อมูลของมาเลเซียสอดคล้องกัน ส่วนไทยและเวียดนาม

พบปัญหานี้สอดคล้องเช่นเดียวกับมาเลเซีย

ควำมเสี่ยงต่อภำวะควำมดันโลหิตสูง ความดัน

โลหติสงูเป็นภาวะทีร่่างการมคีวามดนัโลหติสงูกว่า 130-80  

มิลลิเมตรปรอท (พีระ บูรณะกิจเจริญ, 2558) ซึ่งหากมี

ความดนัโลหติสงูต่อเนือ่งและไม่ได้รบัการรกัษาทีเ่หมาะสม 

จะท�าให้มีภาวะแทรกซ้อนต่อระบบหลอดเลือดและ

หัวใจ ไต ตา ปัญหานี้ท�าให้เกิดโรคเร้ือรัง พิการและตายได ้

เช่นเดียวกันกับเบาหวาน และเป็นสาเหตุการตายที่ส�าคัญ

ของหลายประเทศในกลุ ่มนี้  จากข้อมูลขององค์การ 

อนามัยโลก ปี พ.ศ. 2553 แสดงให้เห็นว่าประชากรอายุ

มากกว่า 25 ปีที่มีปัญหานี้ได้แก่ เมียนมาร์ อินโดนีเซีย 

สปป. ลาว มาเลเซีย ฟิลิปปินส์และเวียดนาม มีเพียง บูรไน

ดารุสซาลาม กัมพูชา สิงคโปร์และไทยที่พบปัญหาน้ี 

ค่อนข้างน้อยกว่า 6 ประเทศข้างต้น ส่วนประเทศที่พบ

ปัญหานี้น้อยที่สุดคือ กัมพูชา

ควำมเสี่ยงต่อภำวะอ้วน ภาวะอ้วนในผู ้ใหญ่ 

เป็นภาวะทีน่�าไปสูปั่ญหาสขุภาพหลายประการเช่นเดยีวกบั

การมนี�า้หนกัเกนิมาตรฐานในเดก็ ประเทศทีม่ปีระชากรอายุ

มากกว่า 20 ปีและถอืว่าอ้วนโดยมค่ีาบเีอมไอ (BMI-- Body 

Mass Index) มากกว่าหรือเท่ากับ 30 กิโลกรัม/ตารางเมตร  

ในกลุ่ม 10 ประเทศพบว่ามีเพียง กัมพูชาและเวียดนาม

ที่ไม่พบความผิดปกตินี้ ประเทศที่มีปัญหานี้มากที่สุดคือ 

มาเลเซีย บรูไนดารุสซาลามและสิงคโปร์ ส่วนฟิลิปปินส์

และไทยมีปัญหานี้เท่า ๆ กัน ในขณะที่อินโดนีเซียและ 

เมียนมาร์มีปัญหานี้ค่อนข้างน้อย

ประเด็นที่น่าสนใจกรณีนี้คือ มี 2 ประเทศเท่าน้ัน 

ทีอ่ตัราความอ้วนของชายกว่าหญงิได้แก่ บรไูนดารสุซาลาม 

และสิงคโปร์ เมื่อพิจารณาในภาพรวมของปัญหาระดับ

น�้าตาลในเลือดสูง ระดับความดันโลหิตสูงและภาวะอ้วน  

จะเห็นว่ากัมพูชาพบปัญหานี้น้อยที่สุด รองลงมาคือ  
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อินโดนีเซีย เมียนมาร์ ฟิลิปปินส์และไทย ส่วนประเทศที่มี

ปัญหาทัง้หมดระดบัแรก ๆ  คือ มาเลเซีย และอินโดนเีซยีและ

เมียนมาร์ จากการวิเคราะห์จะเห็นว่าประชาชน 2 ประเทศ

แรกมวีถิชีวีติ ลกัษณะอาหารใกล้เคยีงกนั เนือ่งจากส่วนใหญ่ 

เป็นชาวมสุลมิ ส่วนเมียนมาร์นัน้ประชาชนส่วนใหญ่นบัถอื 

พุทธศาสนาและในช่วงเวลาดังกล่าวยังปิดประเทศท�าให้

ลักษณะการด�ารงชีวิตเป็นแบบดั้งเดิมท�าให้มีความเสี่ยง

ต่อความอ้วนต�่ากว่า (ณรงค์ โพธิ์พฤกษานันท์, 2556)

ประเด็นที่ควรพิจารณาอีกประการหนึ่งคือ 

ลกัษณะอาหารของเวยีดนามซึง่ส่วนประกอบส่วนใหญ่คอื  

พืชผักหลายชนิด ท�าให้ประชาชนมีภาวะอ้วนต�่าที่สุด 

ในกลุ่มประเทศนี้ ส่วนกัมพูชา สปป. ลาวและเมียนมาร์  

จะเห็นว่ามีระดับเศรษฐกิจใกล้เคียงกัน รวมท้ังอยู่ระหว่าง

การเริม่การพฒันาประเทศท�าให้วถิชีวีติไม่เปลีย่นแปลงไป

มากนัก จึงพบประชากรที่มีภาวะอ้วนค่อนข้างต�่า อย่างไร 

ก็ตามหากระดับเศรษฐกิจเปลี่ยนแปลงไป ทั้ง 3 ประเทศนี้

คาดว่าแนวโน้มของปัญหานี้จะสูงขึ้นเช่นกัน รายละเอียด

ดังรูป 3

ภำพ 3 ร้อยละของประชากรที่อายุมากกว่า 25 ปีที่มีระดับน�้าตาลในเลือดสูง ความดันโลหิตสูงและอ้วนของประเทศ

สมาชิกอาเซียน พ.ศ. 2553

ที่มา. ดัดแปลงจาก WHO, 2014.

กำรดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การดื่มเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์เป็นสาเหตุส�าคัญของโรคหลอดเลือดสมอง 

ระบบประสาท สติปัญญาและมะเร็งตับ (สถาบันมะเร็ง, 

2558) นอกจากนั้นยังเป็นสาเหตุของปัญหาสังคมต่าง ๆ  

โดยเฉพาะการเกดิอบุตัเิหตซุึง่เป็นสาเหตกุารตายล�าดบัต้น ๆ   

ของหลายประเทศในภมูภิาคนี ้ประเทศทีป่ระชากรอาย ุ15 ปี 

ข้ึนไปดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (ตั้งแต่ 1 ลิตร/ปี) มาก 3 

ล�าดบัแรกคอื สปป. ลาว ไทยและเวยีดนาม โดยดืม่เครือ่งดืม่ 

แอลกอฮอล์ร้อยละ 12.3, 7.1 และ 6.1 ตามล�าดับ ส่วน

กมัพชูาและฟิลปิปินส์มคีนกลุม่นีด้ืม่เครือ่งดืม่แอลกอฮอล์ 

เท่า ๆ กัน ซึ่ง 5 ประเทศที่ได้กล่าวมาแล้วล้วนมีการดื่ม

เครือ่งดืม่แอลกอฮอล์มากกว่าค่าเฉลีย่ของคนทีด่ืม่เครือ่งดืม่ 

แอลกอฮอล์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ค่าเฉลี่ย  

ร้อยละ 3.5) ส่วนประเทศทีม่ปัีญหานีต้�า่กว่าค่าเฉลีย่ดงักล่าว 

ได้แก่ บรูไนดารุสซาลาม อินโดนีเซีย มาเลเซีย เมียนมาร์

และสิงคโปร์ รายละเอียดดังรูป 4 
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ภำพ 4 แสดงร้อยละของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไปที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของประเทศสมาชิกอาเซียน พ.ศ. 2554

ที่มา. ดัดแปลงจาก WHO, 2014

หากพจิารณาข้อมูลข้างต้นจะพบว่า 3 ประเทศแรก 

ประชากรส่วนใหญ่เป็นมุสลิมซึ่งมีข้อก�าหนดทางศาสนา

ห้ามดื่มแอลกอฮอล์อยู่แล้ว แต่บางประเทศมีข้อก�าหนด 

ที่เข้มงวดแตกต่างกันออกไปซ่ึงอาจมีผลต่อจ�านวนผู้ดื่ม 

เช่นกนั เช่น กมัพูชา สปป.ลาว มาเลเซยีและไทยได้ก�าหนด

กฎหมายที่เก่ียวข้อง และเกือบทุกประเทศมีการเก็บภาษี

จากเบียร์ ไวน์ ยกเว้นสปป.ลาวที่เก็บภาษีจากเหล้าเท่านั้น 

ด้านการก�าหนดอายุผู ้ดื่ม และผู้จ�าหน่าย มีเพียงบรูไน 

ดารสุซาลามทีห้่ามทกุกลุ่มอายุดืม่และจ�าหน่าย ส่วนกมัพชูา 

และสปป.ลาวไม่ได้ก�าหนดกลุม่อายผุูด้ืม่เลย อกี 7 ประเทศ

ทีเ่หลือมีการก�าหนดกลุม่อายุผู้ดืม่ระหว่าง 18-21 ปี ส�าหรบั

ข้อก�าหนดในผูจ้�าหน่ายพบว่า กมัพูชาและอนิโดนเีซยีไม่ได้

ก�าหนดไว้ ส่วนการก�าหนดความเข้มข้นของแอลกอฮอล์

พบว่า เกือบทุกประเทศแม้แต่บรูไนดารุสซาลามก็ได้ 

ก�าหนดความเข้มข้นดังกล่าวไว้ ยกเว้น อินโดนีเซียและ

เวียดนาม (WHO, 2012)

การก�าหนดการโฆษณา พบว่ามีเพียงอินโดนีเซีย  

มาเลเซีย เมียนมาร์ ไทยและเวียดนามที่ด�าเนินการ 

อย่างจริงจัง ส่วนการให้รายละเอียดในสลากเครื่องดื่ม

พบในประเทศอินโดนีเซีย สปป. ลาว ฟิลิปปินส์และไทย  

ด้านการสนบัสนนุกจิกรรมของชมุชนเกีย่วกบัการรณรงค์ 

การดื่มเครื่องดื่มชนิดนี้และการตรวจสอบจากภาครัฐ 

ของแต่ละประเทศพบว่า มเีพยีงมาเลเซยี เมยีนมาร์ สงิคโปร์

และไทยที่ก�าหนดไว้ นอกจากการควบคุมดังกล่าวแล้ว 

บางประเทศยงัมข้ีอก�าหนดปลกีย่อยอืน่ ๆ  ทีแ่สดงให้เหน็ว่า 

รัฐให้ความส�าคัญกับปัญหานี้ เช่น ในมาเลเซียซ่ึงบางรัฐ 

ยงัมข้ีอก�าหนดของหน่วยงานรฐับาลท้องถิน่ห้ามประชาชน

ทุกศาสนาจ�าหน่ายในพื้นที่ที่มีชาวมุสลิมอาศัย ส่วนบรูไน

ดารุสซาลาม อนุญาตนักท่องเที่ยวดื่มได้เฉพาะในโรงแรม

เท่านั้น และอินโดนีเซียไม่อนุญาตให้ดื่มในที่สาธารณะ

เฉพาะในร้านที่มีใบอนุญาตเท่านั้น และช่วงถือศีลอด 

มีข้อก�าหนดห้ามขายเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ (WHO, 2012) 

หากเปรียบเทียบผลเสียจากการดื่มเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์กับอัตราการเกิดตับแข็ง มะเร็งตับและปัญหา

อุบัติเหตุในกลุ่ม 10 ประเทศนี้แล้วจะเห็นว่า สปป. ลาว 

ซึ่งดื่มเครื่องดื่มดังกล่าวสูงเป็นล�าดับ 1 มีอัตราการเกิด 

ตับแขง็เป็นล�าดบั 4 มะเรง็ตับล�าดบั 1 และตายจากปัญหานี ้

เป็นล�าดบั 5 ไทยมอีตัราการเกดิตบัแขง็ล�าดบัที ่5 มะเรง็ตบั 

ล�าดับ 3 และตายจากปัญหานี้ล�าดับ 1 ส�าหรับเวียดนาม 

มีอัตราการเกิดตับแข็งล�าดับที่ 3 มะเร็งตับล�าดับล�าดับที่ 2  
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และตายจากปัญหานี้ล�าดับ 8 (WHO, 2012) ประเด็นที่

น่าสนใจคือ สิงคโปร์ แม้ว่ามีการดื่มเป็นล�าดับ 6 แต่พบ

อัตราการเกิดตับแข็งและมะเร็งตับค่อนข้างน้อยต่างกับ 

รูปแบบของประเทศที่ก�าลังพัฒนาในกลุ่มสมาชิกอาเซียน

ที่พบความสอดคล้องระหว่างปริมาณการดื่มเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์กับอตัราการเกดิตบัแขง็ มะเรง็ตบัและการตาย 

จากแอลกอฮอล์

ภำวะเส่ียงจำกกำรสูบบุหร ี่ การสูบบุหรี่ท�าให้มี

ความเสี่ยงต่อปัญหาระบบทางเดินหายใจ ระบบไหลเวียน 

เลือดและเป็นสาเหตุส�าคัญของ มะเร็งที่อวัยวะต่าง ๆ  

ทุกประเทศจะเห็นว่า ชายสูบบุหรี่มากกว่าหญิง ประเทศ

ที่ชายสูบบุหรี่มากที่สุดได้แก่ อินโดนีเซีย ส่วนสปป.ลาว  

ไทยและเวียดนามมีประชากรกลุ่มนี้สูบบุหร่ีร้อยละ 46  

เท่ากัน ส�าหรับกัมพูชา มาเลเซียและฟิลิปปินส์จะเห็นว่า

อัตราการสูบบุหรี่ของชายเท่าๆ กัน ประเทศที่ชายสูบบุหรี่

น้อยกว่าค่าเฉลีย่ของภูมิภาคอาเซียตะวนัออกเฉยีงใต้มเีพยีง 

2 ประเทศคือ บรูไนดารุสซาลามและสิงคโปร์ ส�าหรับ 

การสบูบหุรีใ่นหญงิจะเห็นว่าสปป.ลาวเป็นประเทศทีห่ญงิ

สูบบุหรี่มากที่สุด รองลงมาคือ ฟิลปปินส์ และเมียนมาร์  

รายละเอียดดังภาพ 5

เมื่อพิจารณาร่วมกับอัตราตายจากปัญหาส�าคัญ 

5 ล�าดับแรกของประเทศกลุ่มนี้ใน พ.ศ.2554 จะพบว่า 

ประเทศที่มีปัญหาการตายล�าดับ 1 จากโรคหลอดเลือด

หัวใจได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์และสิงคโปร์  

ประเทศทีม่ปัีญหานีเ้ป็นสาเหตกุารตายล�าดบั 2 คอื กมัพูชา 

เมียนมาร์ ไทยและเวียดนาม ส�าหรับเวียดนามมีปัญหา

การตายจากมะเร็งปอดเป็นล�าดับ 4 เช่นเดียวกับสิงคโปร์ 

นอกจากนั้น อินโดนีเซีย มาเลเซีย ไทยและเวียดนาม 

ยังพบว่า มีปัญหาการตายจากโรคปอดเป็นล�าดับ 3-4  

แต่บรูไนดารุสซาลามซึ่งอัตราการเกิดมะเร็งปอดใน พ.ศ. 

2554 สงูเป็นล�าดบัแรกใน 10 ประเทศและมปัีญหาการตาย 

จากมะเร็งโดยรวมสูงเป็นล�าดับ 1 รวมทั้งมีอัตราตายจาก

หลอดเลือดหัวใจสูงเป็นล�าดับ 4 ของประเทศทั้ง ๆ ที่มี

ปรมิาณการสบูบหุรีค่่อนข้างน้อยคอื สบูบหุรีม่ากเป็นล�าดบั  

9 ของอาเซียน

ภำพ 5 ร้อยละของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไปที่สูบบุหรี่จ�าแนกตามเพศของประเทศสมาชิกอาเซียน พ.ศ. 2554

หมายเหตุ: ประชากรสิงคโปร์อายุ 18-69 ปี

ที่มา. ดัดแปลงจาก WHO, 2014.
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จากข้อมูลข้างต้นจะเห็นว่า แม้ปัญหาการตาย 

และการป่วยข้างต้นซึ่งมีความสัมพันธ์กับการสูบบุหรี่

มีความรุนแรง แต่หลายประเทศกลับยังขาดมาตราการ 

ป้องกันที่เหมาะสม เพราะหากเปรียบเทียบการควบคุม

การสูบบุหรี่ในสถานที่ต่าง ๆ พบว่า ประเทศที่มีประสบ

ความส�าเร็จในการด�าเนินการด้านนี้สูงที่สุดคือ บรูไน 

ดารสุซาลาม ฟิลปิปินส์และไทย เนือ่งจากมกีารด�าเนนิการ 

ห้ามสูบบุหรี่ในหน่วยงานบริการสาธารสุข สถาบัน 

การศึกษา ส�านักงานรัฐและรถโดยสารสาธารณะ  

นอกจากนั้นบรูไนดารุสซาลามและไทยยังก�าหนดการ

ห้ามสูบบุหรี่ในร้านอาหาร ร้านจ�าหน่ายเคร่ืองดื่ม คลับ

และบาร์อีกด้วย ส�าหรับอินโดนีเซียมีการห้ามสูบบุหรี่

ไว้ที่หน่วยงานบริการสุขภาพ สถาบันการศึกษาและ 

รถโดยสารสาธารณะเท่านัน้ ประเดน็ทีน่่าสนใจคอื สิงคโปร์

มีการด�าเนินการด้านนี้ต�่ากว่าหลายประเทศทั้ง ๆ  ที่ระดับ

การบริการสุขภาพของประเทศนี้ได้รับการจัดล�าดับจาก

ทั้งองค์การอนามัยโลกและองค์กรเอกชนบางองค์กรว่า 

มีคุณภาพการบริการสุขภาพเป็นล�าดับต้นๆ ของโลก 

(WHO, 2014; Bloomberg, 2014)

ภำวะ เ ส่ียงจำกกำรขำดน�้ ำสะอำดบริ โภค  

เป็นที่ทราบโดยทั่วไปแล้วว่า การมีน�้าสะอาดบริโภคนั้น

เป็นความจ�าเป็นเบือ้งต้นของมนษุย์ น�า้ดืม่ทีส่ะอาดจะช่วย

ลดปัญหาการเจ็บป่วยจากโรคติดต่อระบบทางเดินอาหาร 

เช่น อหิวาตกโรค อุจจาระร่วง บิด และตับอักเสบ ฯลฯ  

น�า้เป็นสือ่ของโรคตดิต่ออกีหลายโรค ประเทศทีป่ระชาชน

มีน�้าดื่มที่สะอาดจึงมีอัตราป่วยจากโรคติดต่อดังกล่าว 

ลดลง อย่างไรก็ตามยงัมหีลายประเทศทีก่ารพัฒนาดงักล่าว

ไม่ครอบคลุมประชาชนทั้งหมดแม้ว่าทุกประเทศให้ความ

ส�าคัญในการด�าเนินการด้านนี้ ขณะที่โรคที่มีน�้าเป็นสื่อ 

ยงัเป็นปัญหาส�าคญัของการป่วยและการตายของประชาชน

ในภมูภิาคนีโ้ดยเฉพาะในเดก็อายตุ�า่กว่า 5 ปี (WHO, 2014) 

จากปี พ.ศ. 2533 กัมพูชา เมียนม่าร์ และเวียดนาม

เป็นประเทศทีป่ระชาชนมนี�า้สะอาดดืม่น้อยกว่าร้อยละ 70 

และม ี7 ประเทศทีป่ระชาชนมีน�า้สะอาดดืม่น้อยกว่าร้อยละ 

90 แต่มีเพียงสิงคโปร์ที่ประชาชนมีน�้าสะอาดดื่มมากกว่า 

ร้อยละ 90 และ 20 ปีต่อมามีเพียง 4 ประเทศที่ประชาชน

มีน�้าสะอาดดื่มน้อยกว่าร้อยละ 90 ประเทศที่มีอัตรา 

การพฒันาด้านนีส้งูมากคอื เวยีดนาม ส่วนกมัพชูา ลาวและ 

เมียนม่าร์ แม้ว่าอัตราการพัฒนาด้านนี้สูงแต่ประชาชน 

ยังมีน�้าสะอาดดื่มไม่ถึงร้อยละ 90 ส่วนบูรไนดารุสซาลาม 

ในปี พ.ศ. 2545 ประชาชนมีน�้าสะอาดดื่มถึงร้อยละ 90  

หากพจิารณาปัจจยัสนบัสนนุอืน่แล้วน่าจะประมาณการณ์

ได้ว่าใน 10 ปีต่อมาประชาชนบูรไนดารุสซาลามจะม ี

น�้าสะอาดดื่มไม่น้อยกว่าร้อยละ 95

เมื่อพิจารณาการพัฒนาแหล่งน�้าในพื้นที่ชนบท

แล้วจะพบว่า ทุกประเทศให้ความส�าคัญกับเร่ืองนี้ แต่จาก

ข้อมลูขององค์การอนามยัโลกจะเหน็ว่า พืน้ทีช่นบทในบาง

ประเทศได้รบัการพฒันาแหล่งน�า้ยงัไม่ครอบคลมุประชากร

ทั้งหมด ประเทศที่มีการพัฒนาแหล่งน�้าในชนบทสูง 

เป็นล�าดับหนึ่งคือ มาเลเซีย ซึ่งพื้นที่ในชนบทได้รับการ

พัฒนาด้านนี้ร้อยละ 99 รองลงมาได้แก่ ไทยร้อยละ 95 

เวียดนามร้อยละ 94 ฟิลิปปินส์ร้อยละ 91 และเมียนมาร์ 

ร้อยละ 81 ส�าหรบักมัพชูาและสปป. ลาว แหล่งน�า้ในชนบท

ได้รับการพัฒนาเพียงร้อยละ 65-66 เท่านั้น ส่วนสิงคโปร์

ซึง่มพีืน้ทีท่ัง้หมดเป็นพืน้ทีเ่ขตเมอืงและประชาชนได้ดืม่น�า้ 

ที่ได้รับการปรับปรุงคุณภาพทั้งหมด(WHO, 2014)

ภำวะเสี่ ยงจำกกำรขำดระบบสุขำภิบำลที่ 

พัฒนำแล้ว ระบบสุขาภิบาลที่ดีจะส่งผลท�าให้ลดอัตรา

การเกิดปัญหาโรคติดต่อระบบทางเดินอาหาร ประเทศ 

ที่ให้ความส�าคัญกับการบริการด้านนี้ในช่วงปี พ.ศ. 2533 

ได้แก่ ไทย มาเลเซยีและสงิคโปร์ และอกี 20 ปีต่อมาประเทศ

ส่วนใหญ่ในภูมิภาคนี้มีการพัฒนางานสุขาภิบาลมาอย่าง

ต่อเนื่อง แต่กัมพูชายังเป็นประเทศที่มีอัตราการพัฒนา

ด้านนี้ต�่าที่สุด รองลงมาคือ สปป. ลาว ส่วน เวียดนาม  

เมยีนม่าร์และฟิลปิปินส์มร้ีอยละของงานสขุาภบิาลทีไ่ด้รบั 

การปรบัปรงุระหว่าง ร้อยละ 74-77 และม ี3 ประเทศทีง่าน

สุขาภิบาลได้รับการปรับปรุงมากกว่าร้อยละ 90 สิงคโปร์

เป็นประเทศเดียวที่ประชาชนมีน�้าสะอาดดื่มและงาน

สขุาภบิาลได้รบัการปรบัปรงุทัง้หมด แม้ว่าจะเป็นประเทศ 

ที่ต้องน�าเข้าน�้าดื่มจากมาเลเซียก็ตาม

เมื่อวิเคราะห์ปัญหาข้างต้นกับอัตราการป่วยของ

อหิวาตกโรคพบว่า ประเทศที่มีรายงานผู้ป่วยโรคนี้ในป ี

พ.ศ. 2555 มีจ�านวน 5 ประเทศได้แก่ ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย  

เมียนมาร์ ไทย และสิงคโปร์ ซึ่งจากข้อมูลการความ
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ครอบคลุมของน�้าดื่มและระบบสุขาภิบาลของแต่ละ

ประเทศอาจกล่าวได้ว่า ประเทศท่ีไม่มีข้อมูลนีอ้าจเป็นเพราะ 

มีปัญหาในการวินิจฉัย การรายงานหรือการจัดเก็บข้อมูล

หรืออาจมีปัญหาอื่นที่ท�าให้ขาดข้อมูลการเจ็บป่วยนี้ ซึ่ง 

ไม่สัมพันธ์กับความครอบคลุมของการมีน�้าดื่มที่สะอาด

และระบบสุขาภิบาลที่ได้รับการพัฒนาแล้ว

ส่วนปัญหาการตายจากโรคอุจจาระร่วงในกลุ่ม

ประเทศนี้จะเห็นว่ายังเป็นปัญหาส�าคัญล�าดับต้นๆ ของ

หลายประเทศเช่น ในพ.ศ. 2555 โรคอุจจาระร่วงยังเป็น

สาเหตุการตายล�าดับที่ 1 ใน 10 ของการตายของเด็กอายุ

ต�่ากว่า 5 ปี ซึ่งในที่นี้มีสปป.ลาว มีเด็กตายจากปัญหานี้

สูงเป็นล�าดับที่ 1 คือ อัตราตายร้อยละ 12 รองลงมาคือ  

กัมพูชาร้อยละ 8 เมียนมาร์ ฟิลิลิปปินส์ เวียดนาม มีอัตรา

การตายเท่า ๆ  กนัคอื ร้อยละ 7 เดก็ไทยมอีตัราตายจากโรคนี้ 

ร้อยละ 3 ส�าหรบับรูไนดารุสซาลามและสิงคโปร์มอีตัราตาย 

ของเด็กจากปัญหานี้เพียงร้อยละ 1 เท่า ๆ กัน ข้อมูลนี้ 

ชี้ให้เห็นว่ามีปัญหาข้างต้นมีความสัมพันธ์กับความเสี่ยง

จากการขาดน�้าดื่มที่สะอาดและระบบสุขาภิบาลได้รับ 

การปรับปรุงดังที่ได้กล่าวมาข้างต้น

บทสรุป

ภาวะเส่ียงต่อสุขภาพของประชาชนในประเทศ

สมาชิกอาเซียนมีหลายประการ ส�าหรับการศึกษาครั้งนี ้

ได้แบ่งภาวะเสี่ยงออก 3 กลุ่มคือ (1) กลุ่มพฤติกรรมเสี่ยง  

(2) กลุ่มโรคไม่ติดต่อและ (3) กลุ่มสุขาภิบาลเสี่ยง ส�าหรับ

กลุ่มพฤติกรรมเสี่ยงในที่นี้ได้แก่ ทารกคลอดก่อนก�าหนด

และเดก็อายตุ�า่กว่า 5 ปี มีน�า้หนกัเกินมาตรฐาน ซ่ึงการคลอด 

ก่อนก�าหนดท�าให้อัตราตายในเด็กทารกในบางประเทศ

ในกลุ่มน้ียังคงเป็นปัญหาเช่น อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ 

ส่วนการทีเ่ดก็มนี�า้หนกัเกนิมาตรฐานพบในหลายประเทศ 

ไม่ว่าจะเป็นอินโดนีเซีย ไทยและเวียดนาม ส�าหรับภาวะ

เสี่ยงข้อแรกของผู้ใหญ่ได้แก่ การมีน�้าหนักเกินมาตรฐาน 

ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสูบบุหรี่ ภาวะเสี่ยงดังกล่าว

ล้วนเป็นปัจจยัส�าคญัทีส่่งเสริมให้เกิดโรคมะเร็งและตบัแขง็ 

รวมทั้งอุบัติเหตุต่าง ๆ ที่ประเทศกลุ่มนี้ต้องเผชิญอยู่ 

ส�าหรับภาวะเสี่ยงกลุ่มโรคไม่ติดต่อ จะเห็นว่า 

ความดันโลหิตสูงและน�้าตาลในเลือดสูง เป็นปัญหาที่พบ

ในประเทศที่มีระดับเศรษฐกิจต่างกันเช่น เมียนมาร์และ

อินโดนีเซีย ปัญหาดังกล่าวล้วนเป็นสาเหตุของการตาย 

ที่ส�าคัญล�าดับต้น ๆ ของประเทศ นอกจากนั้นประชาชน

ในประเทศเหล่านี้ยังมีความเสี่ยงด้านสุขาภิบาลท�าให้มี

อตัราป่วยและตายจากโรคระบบทางอาหารและโรคติดเชือ้

ต่างๆ จากการขาดน�้าดื่มสะอาดและการบริการสุขาภิบาล

ที่ยังไม่ครอบคลุมเช่น สปป.ลาว กัมพูชาและเมียนมาร์  

การก�าหนดนโยบายส่งเสริมให้ประชาชนมีพฤติกรรม

สุขภาพที่เหมาะสมในด้านโภชนาการ การออกก�าลังกาย 

การบริหารจิต รวมทั้งการให้ความส�าคัญกับงานอนามัย

แม่และเด็กให้ทั่วถึงและครอบคลุมจึงเป็นความจ�าเป็น

อย่างยิง่ทีท่กุประเทศในอาเซยีนต้องเร่งด�าเนนิการ ส�าหรบั

การป้องกันภาวะเสี่ยงต่อความดันโลหิตสูงและเบาหวาน  

ส่วนหนึง่เป็นเรือ่งการส่งเสรมิพฤตกิรรมสขุภาพทีถู่กต้อง 

ดงัทีไ่ด้เสนอข้างต้นรวมทัง้การเฝ้าระวงัสขุภาพด้วยตนเอง 

ซึ่งทุกประเทศในอาเซียนจ�าเป็นต้องแลกเปลี่ยนเรียนรู ้

กับประเทศที่ประสบความส�าเร็จในการลดปัญหาดังกล่าว

ร่วมกัน 

ส่วนภาวะเส่ียงจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

และสูบบุหรี่นั้น บางประเทศสามารถด�าเนินงานประสบ

ความส�าเรจ็ระดบัหนึง่ในการ กระแสให้เกดิค่านยิมส�าหรบั 

คนรุ่นใหม่ให้ลด ละ เลิก แอลกอฮอล์ และบุหรี่

ส�าหรับการพัฒนาระบบสุขาภิบาลพื้นฐาน  

เป็นประเด็นที่รัฐบาลของทุกประเทศในอาเซียนจ�าเป็น

ต้องสนับสนุนเพราะเป็นบริการพื้นฐานด้านสุขภาพที่รัฐ

ต้องจัดให้ประชาชน นอกจากนั้นการศึกษาเป็นประเด็น

ส�าคญัประการหนึง่ทีร่ฐัต้องมมีาตรการส่งเสรมิอย่างจรงิจงั 

เพราะถือว่าเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่ประชาชนจะต้องได้รับ  

รวมทั้งความรู้ที่ประชาชนจะได้รับจากสื่อต่างๆ ในการ 

ส่งเสรมิสขุภาพทัง้นีเ้พือ่ให้ประชาชนเกดิความตระหนกัรู้ 

และมีพฤติกรรมที่ถูกต้องในการลดความเสี่ยงต่อปัญหา

ที่กล่าวมาข้างต้นต่อไป
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ข้อเสนอแนะ

1. หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องกับการสาธารณสุข 

จ�าเป็นต้องสานต่อความร่วมมอืกบัประเทศสมาชกิอาเซยีน

อย่างต่อเนื่องและก�าหนดนโยบายอย่างชัดเจนเพื่อป้องกัน 

และแก้ไขปัญหาความเสี่ยงด้านสุขภาพดังกล่าวร่วมกัน

2. ควรมีการศึกษาและวิจัยในประเด็นการ 

ด�าเนินการเพื่อลดความเสี่ยงต่อสุขภาพข้างต้นในระดับ 

ประเทศสมาชิกอาเซียน เพื่อการก�าหนดยุทธศาสตร  ์

ที่ชัดเจนในการลดปัญหาร่วมกัน
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บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยแบบการทดลอง มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาความเป็นไปได้ของการใช้ผักตบชวา 

ต้นจอก และต้นธูปฤาษีเป็นวัสดุเพาะเห็ดฟาง และ (2) เปรียบเทียบต้นทุนในการใช้ผักตบชวา ต้นจอก และต้นธูปฤาษี 

เป็นวัสดุเพาะเห็ดฟาง งานวิจัยนี้ใช้การวางแผนการทดลองแบบสุ่มอย่างสมบูรณ์ มีต�ารับการทดลอง 4 ต�ารับการทดลอง 

และต�ารบัการทดลองละ 5 ซ�า้ การเกบ็และวเิคราะห์ข้อมลูประกอบไปด้วย คณุสมบตัทิางกายภาพและทางเคมขีองวสัดเุพาะ  

ปริมาณผลผลติและการเจรญิของเห็ดฟาง และการวิเคราะหด้์านการเงนิ โดยใชก้ารทดสอบทางสถิตแิบบความแปรปรวน

ทางเดียว (one way ANOVA) ผลการวิจัยมีดังนี้ (1) ลักษณะทางกายภาพและเคมีของผักตบชวา ต้นจอก และต้นธูปฤาษี

มีลักษณะใกล้เคียงกับลักษณะทางกายภาพและเคมีของฟางข้าว ยกเว้นไนโตรเจนทั้งหมด และลิกนินที่มีปริมาณมากกว่า  

(2) เห็ดฟางที่ถูกเพาะจากต้นจอกให้ปริมาณผลผลิตสูงกว่าวัสดุเพาะประเภทอื่น (3) การเพาะเห็ดฟางจากผักตบชวา  

ต้นจอก และต้นธูปฤาษีมีความคุ้มค่าทางด้านการเงินสูงกว่าการใช้ฟางข้าว ดังนั้นผักตบชวา ต้นจอกน�้า และต้นธูปฤาษ ี

ในงานวิจัยน้ีสามารถน�ามาใช้เป็นวัสดุเพาะเห็ดฟางแทนฟางข้าวได้ 

ค�ำส�ำคัญ: ผักตบชวา, ต้นจอก, ต้นธูปฤาษี, เห็ดฟาง, วัสดุเพาะ

Abstract

This research is an experimental research. The purposes of this research were (1) to study the feasibility 

of using water hyacinth, water lettuce and cattail for straw mushroom cultivation material and (2) to compare the 

costs of using water hyacinth, water lettuce and cattail for straw mushroom cultivation material. This research used 

experimental design was a completely randomized design with 4 treatments and 5 replications per treatment. Data  

collection and analysis was included physical and chemical characteristics of straw mushroom cultivation materials, 

total yield and physical growth of straw mushroom, and financial analysis. The statistically analyzed using analysis 

of variance (ANOVA). The research findings were as follows: (1) The physical and chemical characteristics of water 

hyacinth, water lettuce and cattail resemble with physical and chemical characteristics of rice straw, except more  

nitrogen and lignin content. (2) The straw mushroom was cultivated by water lettuce has higher total yield than other 

กำรศึกษำควำมเป็นไปได้ของกำรใช้ผักตบชวำ ต้นจอก และต้นธูปฤำษีเป็นวัสดุเพำะเห็ดฟำง

Feasibility Study of Using Water Hyacinth, Water lettuce and 

Cattail for Straw Mushroom Cultivation Material
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บทน�ำ

เหด็ฟาง (Volvariella volvacea (Bull ex Fr.) Sing)  

เป็นเหด็เศรษฐกจิทีส่�าคญัของประเทศไทย เพราะมรีสชาติ

อร่อยและสามารถประกอบอาหารได้หลากหลาย จึงเป็น

ท่ีนิยมของผู้บริโภค ส่งผลให้ราคาจ�าหน่ายของเห็ดฟาง 

จะสงูกว่าเหด็ชนดิอืน่ ในปี พ.ศ. 2552 ประเทศไทยมกีารผลติ 

เห็ดฟางถึง 66,000 ตัน มีมูลค่าถึง 3,630 ล้านบาท 

ส�าหรับวิธีการเพาะเห็ดฟางมีการเพาะที่ไม่ยุ่งยาก

และมหีลายวธิไีด้แก่ การเพาะเห็ดฟางแบบกองสูง การเพาะ 

เห็ดฟางแบบกองเตี้ย การเพาะในโรงเรือนแบบปิด และ 

การเพาะเห็ดฟางในตะกร้า อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าวิธีการ

เพาะเห็ดฟางจะไม่ยุ่งยาก แต่จ�าเป็นที่จะต้องมีการเลือก 

วัสดุเพาะที่มีความเหมาะสม คือ ต้องเป็นวัสดุจ�าพวก

อนิทรย์ีทีเ่ชือ้ราสามารถย่อยสลายได้ และไม่มีสารทีเ่ป็นพษิ 

ต่อการเจริญของเส้นใยเห็ดฟาง ถ้าหากวัสดุเพาะมีความ

เหมาะสม จะส่งผลให้ผลผลิตของเห็ดฟางสูงขึ้น โดย

วัสดุเพาะที่นิยมใช้มากที่สุด คือ ฟางข้าว (Kumhomkul & 

Panich-pat, 2014) แต่ในปี พ.ศ. 2558 ประเทศไทยประสบ

ปัญหาภยัแล้ง ส่งผลให้ในหลายพ้ืนทีไ่ม่สามารถปลูกข้าวได้ 

ตามปกติ จึงท�าให้ราคาฟางข้าวอัดก้อนมีราคาที่สูงข้ึนจาก

ก้อนละ 30 บาท มาเป็น 100 บาท และมีจ�านวนไม่เพียงพอ

ต่อความต้องการของเกษตรกร และฟาร์มปศุสัตว์ (ไทยรัฐ 

ออนไลน์, 2558) นอกจากนียั้งส่งผลให้ราคาต้นทนุการผลติ 

เห็ดฟางสูงขึ้นไปด้วย ประกอบกับในบางพื้นที่มีการท�านา

เพียงครั้งเดียว หรือไม่มีการท�านาในพื้นที่ ท�าให้การจัดหา

ฟางข้าวเพื่อใช้เป็นวัสดุเพาะเห็ดฟางมีความยากล�าบาก 

มากขึ้น จึงต้องมีการหาวัสดุอ่ืนเพ่ือน�ามาเป็นวัสดุเพาะ 

เห็ดฟาง โดยจะต้องเลือกจากวัสดุที่มีลักษณะใกล้เคียงกับ

ฟางข้าว หาได้ง่าย และราคาต้นทุนไม่สูง

ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้ประยุกต์ใช้ผักตบชวา ต้นจอก 

และต้นธูปฤาษีเป็นวัสดุเพาะเห็ดฟางแทนฟางข้าว เพื่อ 

วิเคราะห์ความเป็นไปได้ของการใช้ผักตบชวา ต้นจอก 

และต้นธปูฤาษเีป็นวสัดเุพาะเหด็ฟาง และเพือ่เปรยีบเทยีบ 

ต้นทนุในการใช้ผกัตบชวา ต้นจอก และต้นธูปฤาษเีป็นวสัด ุ

เพาะเห็ดฟาง 

วัตถุประสงค์กำรวิจัย 

1. เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ของการใช้ผักตบชวา  

ต้นจอก และต้นธูปฤาษีเป็นวัสดุเพาะเห็ดฟาง 

2. เพื่อเปรียบเทียบต้นทุนในการใช้ผักตบชวา  

ต้นจอก และต้นธูปฤาษีเป็นวัสดุเพาะเห็ดฟาง 

แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์และลักษณะทั่วไป

ของวัชพืชน�้า

วัชพืชน�้า คือ พืชที่ไม่เป็นที่ต้องการ และมีล�าต้น 

หรอืส่วนใดส่วนหนึง่ของล�าต้นเจรญิเตบิโตในน�า้ สามารถ

จ�าแนกได้เป็น 2 กลุม่ใหญ่ คอื กลุม่สาหร่าย และกลุม่พชืดอก  

ซึ่งกลุ่มพืชดอกสามารถจ�าแนกได้เป็น 4 ชนิดตามลักษณะ

การด�ารงชีวิต คือ พืชลอยน�้า พืชใต้น�้า พืชชายน�้า และพืช 

ปริ่มน�้า วัชพืชน�้าก่อให้เกิดความเสียกับแหล่งน�้าโดยจะ

ท�าให้แหล่งน�้าเน่าเสีย เนื่องจากวัชพืชน�้าสามารถเจริญ

เติบโตและขยายพันธุ์และแพร่ระบาดได้รวดเร็ว จึงท�าให้ 

ปริมาณออกซิเจนละลายน�้าลดต�่าลง และปริมาณสาร

อินทรีย ์ในน�้าเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้แหล่งน�้าเกิด 

การเน่าเสียในเวลาต่อมา นอกจากนี้วัชพืชน�้ายังเป็นแหล่ง

ที่อยู่อาศัยของแมลง สัตว์พิษ และพาหนะน�าโรคอีกด้วย  

(ส�านักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช กรมอุทยาน

แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช, 2551; อ�าพร คล้ายแก้ว  

และคณะ, 2555)

mushroom cultivation material. (3) The straw mushroom was cultivated with water hyacinth, water lettuce and cattail 

has higher financial worthiness than straw mushroom cultivated with rice straw. Therefore, water hyacinth, water  

lettuce and cattail could be used to cultivate straw mushrooms. 

Keywords: water hyacinth, water lettuce, cattail, straw mushroom, cultivation material
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สถานการณ์วัชพืชน�้าของประเทศไทยในปี พ.ศ. 

2557 พบว่ามีความรุนแรงและแนวโน้มจะสูงขึ้นกว่าปี 

พ.ศ.2556 โดยมีวัชพืชน�้าเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว และ

กระจายตัวอย่างหนาแน่นตามหนองน�้า คลอง และแม่น�้า 

สายส�าคัญของประเทศไทย เช่น แม่น�า้เจ้าพระยา และแม่น�า้

สายบุรี เป็นต้น และประเทศไทยจะต้องเสียงบประมาณ

แผ่นดินเพื่อจัดการวัชพืชน�้าปีละหลายสิบล้านบาท เช่น 

กรมชลประทานจะต้องเสียงบประมาณเพ่ือก�าจดัวชัพชืน�า้ 

ปีละไม่ต�่ากว่า 4 ล้านบาท เป็นต้น ซึ่งถือว่าเป็นการสูญเสีย 

งบประมาณและก�าลังคนที่จะใช้ในการพัฒนาประเทศ

ในด้านอื่น ๆ ไปโดยเปล่าประโยชน์ (ศุภฤกษ์ ดวงขวัญ, 

2554; ส�านักจัดการคุณภาพน�้า กรมควบคุมมลพิษ, 2556) 

โดยวัชพืชน�้าที่ส�าคัญ และมีความรุนแรงในการก่อปัญหา  

ได้แก่ ผักตบชวา ต้นจอก และต้นธูปฤาษี ซ่ึงวัชพืชน�้า 

ที่กล่าวมานี้มีลักษณะและความสามารถรุนแรงในการก่อ

ปัญหามลพิษทางน�้าที่แตกต่างกันออกไป

ผักตบชวา (Eichhornia crassipes (Mart.) Solms) 

มถีิน่ก�าเนดิเดมิอยู่ในทวปีอเมริกาใต้ และมีการแพร่กระจาย

ไปยังประเทศต่าง ๆ มากกว่า 50 ประเทศ ผักตบชวา 

มคีวามสามารถในการแพร่พนัธุอ์ย่างรวดเรว็ และสามารถ

ด�ารงชีวิตได้ในสภาพแวดล้อมที่หลากหลาย จึงส่งผลให ้

ผกัตบชวาจดัเป็นวชัพชืน�า้ทีก่่อให้เกดิปัญหามากทีส่ดุในโลก  

โดยปัญหาส่วนใหญ่ที่เกิดจากผักตบชวา คือ การขัดขวาง

การใช้ประโยชน์จากแหล่งน�า้ เช่น กดีขวางการไหลของน�า้ 

และกีดขวางการคมนาคม เป็นต้น นอกจากนั้นผักตบชวา 

ยงัเป็นทีอ่าศยัของพาหะน�าโรค และสัตว์มีพิษต่าง ๆ  อกีด้วย  

(ส�านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5, 2554)

จอก หรือต้นจอก (Pistia stratiotes L.) เป็นพืชน�้า 

ทีถ่กูจดัอยูใ่นกลุ่มชนดิพันธุต่์างถ่ินทีรุ่กรานในประเทศไทย 

โดยมีลักษณะทั่วไปเป็นพืชลอยน�้า อายุหลายปี ขยายพันธุ์

โดยการแตกหน่อ ชอบเจรญิเตบิโตในน�า้นิง่ หรอืน�า้ไหลช้า 

จงึไม่ค่อยส่งผลกระทบต่อแม่น�า้มากนกั ซ่ึงปัญหาของจอก 

ส่วนใหญ่จะเกิดกับอ่างเก็บน�้า หรือคลองที่มีการไหล 

ของน�้าช้า จอกน�้าจะขยายพันธุ์ได้รวดเร็วกว่าวัชพืชอื่น 

และจะเจรญิเตบิโตหนาแน่นจนปกคลมุผวิหน้าของแหล่งน�า้ 

ท�าให้แสงไม่สามารถส่องผ่านลงไปท้องน�้าได้ และก่อให้เกดิ 

การตายของพชืน�า้อ่ืน สุดท้ายแหล่งน�า้นัน้จะเกิดการเน่าเสยี  

(ส�านักความหลากหลายทางชีวภาพ, 2558)

ธูปฤาษี (Typha angustifolia L.) มีถิ่นก�าเนิด 

ในทวีปอเมริกาและยุโรป แต่ปัจจุบันมีการแพร่กระจาย 

ไปทัว่โลก ลกัษณะทัว่ไปธปูฤาษจีะมใีบเรยีวยาวและขึน้อยู่ 

บริเวณริมแหล่งน�้า ขยายพันธุ์ได้โดยการใช้หน่อ และ 

เมล็ดพันธุ์ และมีความทนทานต่อสภาพสิ่งแวดล้อมที ่

ไม่เอื้ออ�านวยต่อการเจริญเติบโตสูง เช่น ภาวะแห้งแล้ง 

และพื้นที่น�้าเค็ม เป็นต้น ธูปฤาษีสามารถพบได้ทั่วไป

ทุกภาค แต่มีการระบาดหนักในบริเวณภาคกลาง ได้แก่ 

กรงุเทพมหานคร นนทบรุ ีนครปฐม สมทุรปราการ ปทมุธานี  

อ่างทอง และพระนครศรีอยุธยา ส�าหรับผลกระทบที่เกิด

จากการเจรญิเติบโตของธูปฤาษ ีคอื การเน่าเสยีของแหล่งน�า้ 

จากการทบัถมของต้นธปูฤาษทีีต่าย พชืชนดิอืน่ไม่สามารถ

เจริญเติบโต และเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของพาหะและสัตว์

น�าโรคต่าง ๆ  นอกจากนีใ้บแห้งของธูปฤาษจีะมคีวามชืน้ต�า่ 

และติดไฟง่ายจึงอาจเป็นอันตรายจากการเกิดอัคคีภัยได้  

(ส�านักความหลากหลายทางชีวภาพ, 2558)

ส�าหรับการจัดการวัชพืชน�้ามีอยู่หลายวิธี ได้แก่  

การใช้สารปราบวชัพชืฉดีพ่นบรเิวณทีม่วีชัพชืน�า้ปกคลมุอยู่  

ซึง่วธีินีม้ปีระสทิธิภาพในการก�าจัดวชัพชืน�า้สงูและรวดเรว็ 

แต่เมื่อวัชพืชน�้า ตายลงก็จะส่งผลให้น�้าเกิดการเน่าเสีย  

และเสี่ยงต่อการที่แหล่งน�้าจะมีการปนเปื้อนสารปราบ

วัชพืช อีกวิธีที่ เป ็นที่นิยม คือ การขุดลอกวัชพืชน�้า 

ด้วยเครือ่งจกัรและแรงงานมนษุย์ เป็นวธิทีีม่ปีระสทิธภิาพ

พอสมควร แต่เมือ่เวลาผ่านไปวชัพชืน�า้เหล่านัน้กจ็ะกลบัมา 

เจริญเติบโตอีกครั้งหนึ่ง จึงต้องมีการจัดการอย่างต่อเนื่อง 

และถ้าหากน�าวชัพชืน�า้ไปกองทิง้ไว้บรเิวณรมิแหล่งน�า้ก่อ

จะเกิดการเน่าเสีย และเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์และแมลง

ที่เป็นอันตรายต่อมนุษย์ ด้วยข้อจ�ากัดต่าง ๆ ที่กล่าวมา  

ปัจจบุนัจงึมแีนวทางเกีย่วกบัการจดัการวชัพชืน�า้โดยน�ามา 

ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เช่น การน�าผักตบชวามาใช้เป็น

พลังงานทดแทน การท�าอิฐมวลเบาจากผักตบชวา และ 

การผลติเอทานอลจากวชัพชืน�า้ เป็นต้น (สจิุตรา รวดหมวน  

และคณะ, 2556) นอกจากนั้น การจัดการวัชพืชน�้าอีก 

แบบหนึ่งที่น่าสนใจ คือ การน�าเอาวัชพืชน�้ามาใช้เป็นวัสดุ

เพาะเห็ดฟาง เพราะเป็นวิธีการที่ง่าย และการลงทุนไม่สูง 

จึงท�าให้ประชาชนทั่วไปสามารถท�าได้ในบริเวณครัวเรือน 

ของตน (ส�าเนาว์ ฤทธิ์นุช, 2551)
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การศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้ผักตบชวา  

ต้นจอก และต้นธูปฤาษีเป็นวัสดุเพาะเห็ดฟางจะพิจารณา

จากปัจจัย 3 ปัจจัย คือ คุณสมบัติของวัสดุเพาะ ปริมาณ

ผลผลิตของเห็ดฟาง และสุดท้าย คือ การวิเคราะห์ทาง 

การเงิน โดยแต่ละหัวข้อมีรายละเอียดดังนี้

1 .  คุณสมบัติของวัสดุ เพาะที่ มี อิทธิพลต ่อ 

การเจรญิของเหด็ คอืความชืน้ ความเป็นกรดเป็นด่าง (pH) 

ปริมาณอินทรียวัตถุ อัตราส่วนคาร์บอนต่อไนโตรเจน 

(C/N ratio) ปริมาณไนโตรเจนทั้งหมด ปริมาณเซลลูโลส  

และปริมาณลิกนิน (สุภาพร พงศ์ธรพฤกษ์ และ ปริญญา 

ไกรวุฒินันท์, 2556)

2. ผลผลิตของเห็ดฟางเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ใช  ้

ในการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการเลือกใช้วัสดุเพาะ

เห็ดฟางโดยมีหัวข้อพิจารณาดังต่อไปนี้ 

2.1 อัตราการเจริญของเส้นใยเห็ด (MRR)  

โดยถ้าวัสดุเพาะมีประสิทธิภาพเหมาะสมจะส่งผลให้

ค่า MRR ของเห็ดฟางแนวโน้มสูงขึ้น และอัตราการเพิ่ม 

ของเส้นใยจะต้องสม�่าเสมอและไม่มีการหยุดชะงัก  

การหาค่า MRR สามารถค�านวณได้จากสูตร 

MRR = (cm . day-1)
L
N

L = ค่าความยาวเฉลี่ยของเส้นใย หน่วยเป็น

เซนติเมตร

N = จ�านวนวันเพาะขณะที่ เ ก็บตัวอย ่าง  

หน่วยเป็นวัน (Kumhomkul & Panich-pat, 2014)

2.2 ผลผลิตรวมทั้งหมด เป็นปัจจัยที่แสดง 

ให้เห็นถึงประสิทธิภาพของวัสดุเพาะ วัสดุเพาะที่ม ี

คุณภาพสูงจะส่งผลให้ปริมาณผลผลิตของเห็ดฟางสูง 

ไปด้วย การค�านวณจะค�านวณจากน�้าหนักผลผลิตของ 

เหด็ฟางทีเ่กบ็ได้ในหนึง่รอบการปลกู (Kumhomkul, 2015)

2.3 ค่าประสิทธิภาพทางชีววิทยา (Biological  

efficiency) เป็นค่าที่แสดงถึงความสามารถของเห็ดในการ

ดึงสารอาหารจากวัสดุเพาะมาใช้ในการสร้างมวลชีวภาพ 

ของดอกเห็ดโดยปกติแล้ว สามารถค�านวณได้จากสูตร

BE (%) = x 100
Total biological yeild (g)
Total substrates used (g)

(Ahmed, et al., 2009; Ashrafuzzama, et al., 2009  

Kumhomkul & Panich-pat, 2014)

3. การวิเคราะห์ทางการเงิน เป็นอีกหนึ่งปัจจัย 

ทีส่�าคญัในการเลอืกใช้วสัดเุพาะเหด็ฟางทีจ่ะน�ามาใช้แทน

วัสดุเพาะเดิมซ่ึงวัสดุเพาะที่น�ามาใช้แทนจะต้องท�าให้

ต้นทนุในการผลติเหด็ต�า่ลง และมคีวามคุม้ค่าต่อการลงทนุ 

ซึง่ต้องพจิารณาจากต้นทนุการผลติเหด็ฟาง และระยะเวลา 

คืนทุน โดยต้นทุนการผลิตเห็ดจะคิดจากต้นทุนการผลิต

เห็ดรวมต่อตะกร้ามาจากผลรวมของต้นทุนผันแปรต่อ 

ตะกร้ารวมกับต้นทุนคงที่ต่อตะกร้า 
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กรอบแนวคิดกำรวิจัย

 

สมมติฐำนกำรวิจัย 

1. ผักตบชวา ต้นจอก และธูปฤาษีสามารถน�ามา

ใช้เป็นวัสดุเพาะเห็ดฟางได้ เพราะมีคุณสมบัติใกล้เคียง 

กับฟางข้าว

2. เม่ือน�าผักตบชวา ต้นจอก และธูปฤาษีมาเป็น

วัสดุเพาะเห็ดฟางแทนการใช้ฟางข้าว ต้นทุนในการผลิต

เห็ดฟางต่อตะกร้าจะต�่าลง

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย 

การวิจัยนี้ ใช้รูปแบบการวิจัยแบบการทดลอง 

(experimental research) โดยผู้วิจัยวางแผนการทดลอง 

แบบสุ่มอย่างสมบูรณ์ (complete randomized design)  

มีจ�านวน 4 ต�ารับการทดลอง ต�ารับการทดลองละ 5 ซ�้า 

และ ท�าการเพาะเห็ด 3 รอบการปลูก รายละเอียดต�ารับ

การทดลองมีดังต่อไปนี้ ได้แก่ ฟางข้าว (T1) ผักตบชวา  

(T2) ต้นจอก (T3) และต้นธูปฤาษี (T4)

กำรเก็บตัวอย่ำงวัสดุเพำะเห็ดฟำง

ตัวอย่างวัสดุเพาะแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ  

ฟางข้าว และวัชพืชน�้า โดยฟางข้าวจะเก็บจากบริเวณ 

นาข้าวต�าบลไทยาวาส อ�าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 

ใช้วิธีการเก็บตัวอย่างฟางข้าวตามวิธีของ Kumhomkul & 

Panich-pat (2013) ส�าหรบัตัวอย่างวชัพชืจะประกอบไปด้วย  

ผักตบชวา ต้นจอก และธูปฤาษี โดยการเลือกพื้นที่เก็บ

ตวัอย่างจะเลอืกเกบ็ในพืน้ทีท่ีม่วีชัพชืน�า้ทัง้ 3 ชนดิเจรญิอยู่ 

ในบรเิวณเดยีวกนัเท่านัน้ โดยพืน้ทีท่ีต่รงตามข้อก�าหนด คอื  

คลองลัดงิ้วราย ต�าบลไทยาวาส อ�าเภอนครชัยศรี จังหวัด

นครปฐม และด�าเนนิการเกบ็ตัวอย่างวชัพชืน�า้ชนดิละ 100 

กโิลกรมั และน�าตัวอย่างทีเ่กบ็มาผึง่ลมไว้ 2 วนัหลงัจากนัน้

น�ามาอบแห้งด้วยตูอ้บลมร้อนทีอ่ณุหภมู ิ105 องศาเซลเซยีล  

เป็นเวลา 24 ชั่วโมง หรือให้วัสดุเพาะมีค่าความชื้นไม่เกิน 

ร้อยละ 12 
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กำรเพำะเห็ดฟำง

งานวิจัยน้ีใช้การเพาะเห็ดฟางแบบในตะกร้า 

เริ่มจากการเตรียมวัสดุเพาะประเภทวัชพืชโดยการตัด

เป็นชิ้น ชิ้นละประมาณ 5 เซนติเมตร ส�าหรับวิธีเพาะ

เห็ดฟางในตะกร้าใช้วิธีเพาะตามแบบของ Kumhomkul  

& Panich-pat (2014) 

กำรเก็บข้อมูลกำรเจริญของเห็ดฟำง

การเก็บข้อมูลการเจริญของเห็ดฟางในงานวิจัยนี้ 

จะเกบ็ข้อมลูเกีย่วกบัอัตราการเจริญของเส้นใย จ�านวนดอก 

และน�า้หนกัของดอกเห็ดในระยะดอกตมูและดอกบานเพือ่

ใช้ในการค�านวณปริมาณผลผลิตรวมทั้งหมด และสุดท้าย

จะเกบ็ข้อมลูเกีย่วกบัค่าประสิทธภิาพทางชวีวทิยา ซ่ึงข้อมลู 

การเจริญของเห็ดฟางจะใช้วิธีการเก็บและการค�านวณ 

ตามวิธีของ Kumhomkul & Panich-pat (2014) 

กำรศกึษำสมบตัทิำงกำยภำพและเคมขีองวสัดทุีใ่ช้เป็นวสัด ุ

เพำะเห็ดฟำง

การวิเคราะห์สมบัติทางกายภาพและทางเคมี 

ของวัสดุที่ใช้ในการท�างานวิจัย ได้แก่ ฟางข้าว ผักตบชวา 

ต้นจอก และต้นธูปฤาษีไปวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ 

ก่อนท�าการเพาะเห็ดฟางโดยรายละเอียดของการวิเคราะห์

แสดงไว้ในตารางที่ 1 

กำรวิเครำะห์ทำงกำรเงิน

งานวิจัยนี้จะวิเคราะห์ทางการเงินในด้านต้นทุน

ในการเพาะเห็ดฟางแบบในตะกร้า และระยะเวลาในการ 

คืนทุน โดยมีรายละเอียดการวิเคราะห์ดังนี้

ต้นทุนการผลิตเห็ดฟางในตะกร้าจะค�านวณจากสูตร 

ต้นทุนการผลิต = ต้นทุนผันแปร + ต้นทุนคงที่

ระยะเวลาคืนทุนค�านวณมาจากสูตร

ระยะเวลาคืนทุน =
ต้นทุนรวมเริ่มแรก

รายรับสุทธิสะสมต่อปี

(วีระวัฒน์ โฮมจุมจัง และ เยาวรัตน์ ศรีวรานันท์, 2558;  

ศิริรัตน์ เจนศิริศักดิ์ และคณะ, 2556)

สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล

ผู้วิจัยน�าข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม  

ใช้โปรแกรม SPSS V.16 เพือ่เปรยีบเทยีบสมบติัทางกายภาพ

และทางเคมีของวัสดุเพาะ ปริมาณผลผลิตของเห็ดฟาง  

และต้นทนุของการผลติเหด็ฟาง โดยใช้การทดสอบทางสถติิ 

แบบ ความแปรปรวนทางเดยีว (one way ANOVA) ทีร่ะดบั 

ความเชื่อมั่น 95%

ผลกำรวิจัย 

งานวิจัยนี้แบ่งผลการวิจัยออกเป็น 3 ส่วน คือ  

ส่วนที ่1 สมบติัทางกายภาพและเคมขีองวสัดเุพาะเหด็ฟาง  

ส่วนที่ 2 คือ ผลผลิตของเห็ดฟาง และส่วนที่ 3 คือ  

การวิเคราะห์ทางการเงิน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำรำง 1 

พารามิเตอร์และวิธีทดสอบที่ใช้ในวิเคราะห์สมบัติทางกายภาพและเคมีของวัสดุเพาะเห็ดฟาง

พำรำมิเตอร์ วิธีทดสอบ อ้ำงอิง

ความชื้น Over-dried method (Kumhomkul & Panich-pat, 2014)

คาร์บอนทั้งหมด Wet oxidation (Raja, et al., 2014)

ไนโตรเจนทั้งหมด Kjeldahl method (Nunes, et al., 2012; Raja, et al., 2014)

C/N ratio การค�านวณ (ประวรดา โภชนจันทร์, 2552)

เซลลูโลส Extraction method (Badu, et al., 2011)

ลิกนิน Extraction method (Badu, et al., 2011)

ค่าความเป็นกรด-ด่าง pH meter (ประวรดา โภชนจันทร์, 2552)
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ตำรำง 2 

ผลการวิเคราะห์สมบัติทางกายภาพและเคมีของวัสดุเพาะเห็ดฟาง

พำรำมิเตอร์
วัสดุเพำะเห็ดฟำงที่ใช้ในกำรทดลอง

ฟำงข้ำว ผักตบชวำ ต้นจอก ต้นธูปฤำษี

ความชื้น (ร้อยละโดยน�้าหนัก) 10.50a 11.05a 10.80a 11.50a

ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) 8.0a 7.8a 7.9a 7.9a

คาร์บอนทั้งหมด (ร้อยละโดยน�้าหนัก) 48.12a 43.89b 47.25c 44.56d

ไนโตรเจนทั้งหมด (ร้อยละโดยน�้าหนัก) 0.78a 1.47b 1.80c 1.20d

C/N ratio 61.69a 29.86b 26.25c 37.13d

เซลลูโลส (ร้อยละโดยน�้าหนัก) 39.12a 41.01b 26.04c 40.11d

ลิกนิน (ร้อยละโดยน�้าหนัก) 13.89a 3.11b 3.34b 7.95c

หมำยเหตุ - a,b,c,d ค่าเฉลี่ยท่ีตามด้วยตัวอักษรต่างกันในแต่ละแถวมีความแตกต่างที่ระดับความเช่ือมั่นเท่ากับ 95%  

     โดยใช้วิธี Duncan’s New Multiple Range Test 

ผลกำรวิเครำะห์สมบัติทำงกำยภำพ และทำงเคมีของวัสดุ 

เพำะเห็ดฟำง

จากการตรวจวิเคราะห์สมบัติทางกายภาพ และ 

ทางเคมีของวัสดุเพาะเห็ดฟาง ได้แก่ ฟางข้าวผักตบชวา 

ต้นจอก และธูปฤาษี พบว่าวัสดุเพาะเห็ดฟางมีผลการ

วิเคราะห์ดังต่อไปนี้ รายละเอียดผลการวิเคราะห์แสดงไว้ 

ในตารางที่ 2 

ความชื้นของวัสดุเพาะเห็ดฟาง พบว่า ความช้ืน

ของวสัดเุพาะเหด็ฟางทัง้ 3 ชนดิ มค่ีาเฉลีย่ใกล้เคยีงกนั และ 

ค่าเฉลีย่ความชืน้ของวสัดเุพาะแต่ละประเภทไม่แตกต่างกนั

อย่างมีนัยส�าคัญที่ระดับความเชื่อมั่นที่ 95% โดยค่าเฉลี่ย

ความชื้นในวัสดุเพาะเห็ดฟางสูงสุดตรวจพบในวัสดุเพาะ

ประเภทต้นธูปฤาษี มีค่าเท่ากับร้อยละ 11.50 โดยน�้าหนัก 

และค่าเฉลี่ยความชื้นต�่าสุดตรวจพบในวัสดุเพาะประเภท 

ฟางข้าว มีค่าเท่ากับร้อยละ 10.50 โดยน�้าหนัก

ค่าความเป็นกรด-ด่างของวสัดเุพาะเห็ดฟาง พบว่า  

ค่าเฉลี่ยความเป็นกรด-ด่างของวัสดุเพาะเห็ดฟางจะมีค่า

อยูใ่นช่วง 7.8-8.0 และค่าเฉลีย่ความเป็นกรด-ด่างของวสัดุ 

เพาะแต่ละประเภทไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญที่ระดับ

ความเชือ่มัน่ที ่95% โดยมค่ีาเฉลีย่ความเป็นกรด-ด่างเท่ากบั 

8.0 7.8 7.9 และ7.9 ในฟางข้าว ผักตบชวา ต้นจอก และ 

ต้นธูปฤาษี ตามล�าดับ 

ปรมิาณคาร์บอนทัง้หมดทีอ่ยูใ่นวสัดเุพาะเหด็ฟาง  

พบว่า ค่าเฉลี่ยปริมาณคาร์บอนทั้งหมดที่ตรวจพบในวัสด ุ

เพาะเหด็ฟางมค่ีาเฉลีย่แตกต่างกนัอย่างมนียัส�าคญัทีร่ะดบั

ความเชือ่มัน่ที ่95% โดยปรมิาณคาร์บอนทัง้หมดทีม่ปีรมิาณ

สูงสุดตรวจพบในวัสดุเพาะประเภทฟางข้าวมีค่าเฉลี่ย

คาร์บอนทั้งหมดร้อยละ 48.12 โดยน�้าหนัก และน้อยสุด 

ตรวจพบในวัสดุเพาะประเภทผักตบชวามีค่าเฉลี่ยปริมาณ

คาร์บอนทั้งหมดร้อยละ 43.89 โดยน�้าหนัก

ปริมาณไนโตรเจนทั้งหมดในวัสดุเพาะเห็ดฟาง 

พบว่า วัสดุเพาะเห็ดฟางในงานวิจัยนี้มีปริมาณไนโตรเจน

ทั้งหมดอยู่ในช่วงร้อยละ 0.78 - 1.80 โดยท่ีค่าเฉลี่ยปริมาณ 

ไนโตรเจนสูงสุดมีค่าอยู่ที่ร้อยละ 1.80 โดยน�้าหนัก และ 

ค่าเฉลี่ยปริมาณไนโตรเจนต�่าที่สุดมีค่าอยู่ที่ร้อยละ 0.78  

โดยน�้าหนัก ซึ่งตรวจพบอยู่ในวัสดุเพาะประเภทต้นจอก  

และฟางข้าว ตามล�าดบั ซึง่ค่าเฉลีย่ปรมิาณไนโตรเจนทัง้หมด

ของวัสดุเพาะเห็ดฟางมีค่าแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญ 

ที่ระดับความเชื่อมั่นที่ 95%

ค่า C/N ratio หรือ อัตราปริมาณคาร์บอนต่อ

ไนโตรเจนของวัสดุเพาะเห็ดฟาง พบว่า ค่าเฉลี่ย C/N ratio  

ของฟางข้าวมีค่าเฉลี่ยสูงสุดโดยมีค่าเท่ากับ 61.69 และ 

ค่าเฉลีย่ C/N ratio ต�า่ทีส่ดุมตีรวจพบในต้นจอก มค่ีาเท่ากบั 

26.25 โดยค่าเฉลี่ย C/N ratio ของวัสดุเพาะเห็ดฟางมีค่า 

แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญที่ระดับความเชื่อมั่นที่ 95% 
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ปริมาณเซลลูโลสในวัสดุเพาะเห็ดฟาง พบว่า 

ปริมาณเซลลูโลสในวัสดุ เพาะเห็ดฟางในงานวิจัยนี ้

มีค่าเฉล่ียอยู่ในช่วงร้อยละ 26-41 โดยน�้าหนัก ซึ่งค่าเฉลี่ย

ปริมาณเซลลูโลสของวัสดุเพาะเห็ดฟางมีค่าแตกต่างกัน

อย่างมีนัยส�าคญัทีร่ะดบัความเชือ่มัน่ที ่95% ทัง้นีว้สัดเุพาะ

เหด็ฟางทีมี่ปรมิาณเซลลโูลสสูงทีสุ่ด คอื ผักตบชวาซึง่มค่ีา 

เฉล่ียปรมิาณเซลลูโลสอยูท่ี ่41.01 โดยน�า้หนกั ส�าหรบัวสัด ุ

เพาะเห็ดฟางที่มีปริมาณเซลลูโลสต�่าที่สุด คือ ต้นจอก 

ซึ่งมีค่าเฉล่ียปริมาณเซลลูโลสอยู่ที่ 26.04 โดยน�้าหนัก

ปริมาณลิกนินในวัสดุเพาะเห็ดฟาง พบว่า ในงาน

วิจัยนี้วัสดุเพาะเห็ดฟางที่มีค่าเฉล่ียปริมาณลิกนินสูงสุด 

มีค่าอยู่ที่ร้อยละ 13.89 โดยตรวจพบในวัสดุเพาะประเภท

ฟางข้าว และค่าเฉลี่ยปริมาณลิกนินต�่าที่สุดมีค่าอยู่ที่ 3.11 

ตรวจพบอยู่ในวัสดุเพาะประเภทผักตบชวา โดยค่าเฉลี่ย

ปรมิาณ ลิกนนิของวสัดเุพาะเหด็ฟางมค่ีาแตกต่างกนัอย่าง 

มีนัยส�าคัญที่ระดับความเชื่อมั่นที่ 95%

ผลของวสัดเุพำะเหด็ฟำงต่อปรมิำณผลผลติและกำรเจรญิ

เติบโตของเห็ดฟำง 

วชัพชืน�า้ได้แก่ ผกัตบชวา ต้นจอก และต้นธปูฤาษ ี

ส่งผลต่อการเจรญิและผลผลติของเหด็ฟางโดยรายละเอยีด

ถูกแสดงไว้ในตารางที่ 3 และตารางที่ 4

ค่า MRR หรือ ค่าอัตราการเจริญของเส้นใยเหด็ฟาง  

เป็นค่าที่จะแสดงถึงความสามารถในการเจริญของเส้นใย

เหด็ฟางบนวสัดเุพาะ ส�าหรบัวสัดเุพาะทีม่แีนวโน้มส่งผลให้ 

เส้นใยของเหด็ฟางเจรญิได้ดทีีส่ดุ คอื ต้นจอกโดยมค่ีา MRR  

เท่ากบั 2.08 2.00 1.51 และ0.55 เซนตเิมตรต่อวนั ในเส้นใย 

เห็ดฟางที่มีอายุ 2 4 6 และ 8 วัน ตามล�าดับ และวัสดุเพาะ 

ที่ส่งผลให้อัตราการเจริญของเส้นใยเห็ดฟางมีค่าต�่าที่สุด 

คือ ฟางข้าว โดยมีค่า MRR เท่ากับ 1.31 0.93 0.75 และ 

0.66 เซนติเมตรต่อวัน ในเส้นใยเห็ดฟางที่มีอายุ 2 4 6 และ  

8 วัน ตามล�าดับ นอกจากนั้นผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า 

ค่า MRR ของเหด็ฟางจะลดต�า่ลง เมือ่อายเุส้นใยของเหด็ฟาง 

มอีายเุพิม่ขึน้ในทกุวสัดเุพาะ โดยค่าเฉลีย่ MRR ของเส้นใย

เหด็ฟางในแต่ละวสัดเุพาะมค่ีาแตกต่างกนัอย่างมนียัส�าคญั 

ที่ระดับความเชื่อมั่นที่ 95%

ปรมิาณผลผลติรวมทัง้หมด พบว่า ปรมิาณผลผลติ

รวมทั้งหมดของเห็ดฟางในงานวิจัยนี้ มีค่าประมาณ 400- 

800 กรมัต่อตะกร้า โดยค่าเฉลีย่ปรมิาณผลผลติรวมทัง้หมด

สงูสดุมค่ีาเท่ากบั 806 กรัมต่อตะกร้าตรวจพบในวสัดเุพาะ 

ประเภทต้นจอก และวสัดเุพาะทีใ่ห้ค่าเฉลีย่ปรมิาณผลผลติ

รวมทัง้หมดต�า่ทีส่ดุ คอื ฟางข้าว โดยมค่ีาเท่ากบั 448.56 กรมั 

ต่อตะกร้า ซึ่งค่าเฉลี่ยปริมาณผลผลิตรวมทั้งหมดของ 

เหด็ฟางในแต่ละวสัดเุพาะมค่ีาแตกต่างกนัอย่างมนียัส�าคญั 

ที่ระดับความเชื่อมั่นที่ 95%

ค่าประสิทธิภาพทางชีววิทยาของเห็ดฟาง พบว่า  

ค่าประสิทธิภาพทางชีววิทยาของเห็ดฟางในงานวิจัยนี้ 

มีค่าเฉลี่ยอยู ่ที่ร ้อยละ 44-80 ส�าหรับวัสดุเพาะที่มีค่า

ประสิทธิภาพทางชีววิทยาสูงที่สุด คือ ต้นจอกโดยมี 

ค่าเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 80.60 

ตำรำง 3 

ค่าเฉล่ียอัตราการเจริญของเส้นใยเห็ดฟาง (MRR)

อายุของเส้นใยเห็ดฟาง

(หน่วยเป็น วัน)

อัตราการเจริญของเส้นใยเห็ดฟาง (หน่วยเป็น เซนติเมตรต่อวัน)

ฟางข้าว ผักตบชวา ต้นจอก ต้นธูปฤาษี

2 1.31a,w 2.10b,w 2.08c,w 1.35a,w

4 0.93a,x 1.83b,x 2.00c,x 0.95a,x

6 0.75a,y 1.37b,y 1.51c,y 0.79a,y

8 0.66a,z 0.61b,z 0.55c,z 0.63a,z

หมำยเหตุ - a,b,c ค่าเฉลี่ยท่ีตามด้วยตัวอักษรต่างกันในแต่ละแถวมีความแตกต่างที่ระดับความเชื่อมั่นเท่ากับ 95%  

     โดยใช้วิธี Duncan’s New Multiple Range Test

  - w,x,y,z ค่าเฉลี่ยที่ตามด้วยตัวอักษรต่างกันในแต่ละคอลัมน์มีความแตกต่างที่ระดับความเชื่อมั่นเท่ากับ 95%  

     โดยใช้วิธี Duncan’s New Multiple Range Test



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีปีที่ 10 ฉบับที่ 2 ประจ�าเดือน พฤษภาคม-สิงหาคม 2559 69

และวัสดุเพาะที่มีค่าประสิทธิภาพทางชีววิทยาต�่าที่สุด คือ  

ฟางข้าว โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 44.86 ซึ่งค่าเฉลี่ย

ประสิทธิภาพทางชีววิทยาของเห็ดฟางในแต่ละวัสดุเพาะ 

มค่ีาแตกต่างกนัอย่างมีนยัส�าคัญทีร่ะดบัความเชือ่มัน่ที ่95% 

ผลกำรวิเครำะห์ทำงกำรเงินของวัสดุเพำะเห็ดฟำง

งานวจิยันีไ้ด้วเิคราะห์ทางการเงินในหวัข้อ ต้นทนุ 

ก�าไรสุทธิ จุดคุ้มทุน และระยะเวลาคืนทุน รายละเอียด 

ถูกแสดงไว้ในตารางที่ 5

ต้นทนุการผลติเหด็ฟางรวมต่อตะกร้า พบว่า ต้นทนุ 

การผลิตเห็ดฟางรวมต่อตะกร้าของแต่ละวัสดุเพาะเห็ด 

มีค่าใกล้เคียงกันโดยมีค่าเฉล่ียอยู่ที่ 27.73 บาท ส�าหรับ 

วสัดเุพาะทีต้่นทนุการผลติรวมต่อตะกร้าสงูสดุ คอื ฟางข้าว  

และวสัดเุพาะทีม่ต้ีนทนุการผลติรวมต�า่ทีส่ดุ คอื ต้นจอกน�า้  

ซ่ึงค่าเฉลี่ยต้นทุนการผลิตเห็ดฟางรวมต่อตะกร้า ในแต่ละ

วัสดุเพาะมีค่าไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญที่ระดับ 

ความเชื่อมั่นที่ 95%

ก�าไรสุทธิต่อตะกร้า พบว่า ค่าเฉลี่ยก�าไรสุทธิจาก

การจ�าหน่ายเห็ดฟางที่เพาะจากวัสดุเพาะแต่ละประเภท 

มีค่าแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญที่ระดับความเชื่อมั่นที่ 

95% โดยก�าไรสทุธต่ิอตะกร้าสงูทีส่ดุมค่ีาเท่ากบั 45.19 บาท  

จากวัสดุเพาะประเภทจอกน�้า และก�าไรสุทธิต่อตะกร้า 

ต�่าที่สุดมีค่าเท่ากับ 12.27 บาท จากวัสดุเพาะประเภท

ฟางข้าว

ตำรำง 4 

ค่าเฉล่ียปริมาณผลผลิตรวมทั้งหมดและค่าประสิทธิภาพทางชีววิทยาของเห็ดฟางที่เพาะจากวัสดุที่แตกต่างกัน

พารามิเตอร์
วัสดุเพาะเห็ดฟางที่ใช้ในการทดลอง

ฟางข้าว ผักตบชวา ต้นจอก ต้นธูปฤาษี

ผลผลิตรวม (กรัมต่อตะกร้า) 448.56a 705.03b 806.00c 513.00d

ประสิทธิภาพทางชีววิทยา (ร้อยละ) 44.86a 70.50b 80.60c 51.30d

หมำยเหตุ - a,b,c,d ค่าเฉลี่ยท่ีตามด้วยตัวอักษรต่างกันในแต่ละแถวมีความแตกต่างที่ระดับความเช่ือมั่นเท่ากับ 95%  

     โดยใช้วิธี Duncan’s New Multiple Range Test

ตำรำง 5 

ผลการวิเคราะห์ทางการเงินของการใช้วัสดุเพาะเห็ดฟางในแต่ละชนิด

การวิเคราะห์การเงิน
วัสดุเพาะที่ใช้ในงานวิจัย

ฟางข้าว ผักตบชวา ต้นจอก ต้นธูปฤาษี

ต้นทุนการผลิตรวมต่อตะกร้า (บาท) 28.10a 27.60a 27.35a 27.85a

ก�าไรสุทธิต่อตะกร้า (บาท) 12.27a 35.85b 45.19c 18.32d

จุดคุ้มทุนส�าหรับการลงทุน 1 ปี (จ�านวนกิโลกรัมของเห็ดฟาง) 4.95a 4.92a 4.90a 4.93a

ระยะเวลาคืนทุนส�าหรับการลงทุน 1 ปี (เดือน) 8.50a 5.50b 5.00c 7.50d

หมำยเหตุ - a,b,c,d ค่าเฉลี่ยท่ีตามด้วยตัวอักษรต่างกันในแต่ละแถวมีความแตกต่างที่ระดับความเช่ือมั่นเท่ากับ 95%  

     โดยใช้วิธี Duncan’s New Multiple Range Test

จุดคุ้มทุนส�าหรับการลงทุน 1 ปี พบว่า จุดคุ้มทุน 

การผลิตเห็ดฟางจากวัสดุเพาะประเภทต่าง ๆ  ในงานวิจัยนี้ 

มค่ีาใกล้เคยีงกนั คอื ต้องผลิตเห็ดฟางประมาณ 4.9 กโิลกรมั

จงึจะคุม้ทนุการผลติ ซ่ึงค่าเฉลีย่จดุคุม้ทนุการผลติเหด็ฟาง

ของแต่ละวัสดุเพาะมีค่าไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญ 

ที่ระดับความเชื่อมั่นที่ 95% 

ระยะเวลาคืนทุนส�าหรับการลงทุน 1 ปี พบว่า 

ระยะเวลาคนืทนุของการลงทนุเพาะเหด็ฟางด้วยวสัดเุพาะ 

ประเภทต่างๆ มีค่าเฉลี่ยระยะเวลาคืนทุนที่แตกต่างกัน

อย่างมีนัยส�าคัญที่ระดับความเชื่อมั่นที่ 95% ซึ่งวัสดุเพาะ 
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ที่ระยะเวลาคืนทุนเร็วที่สุด คือ ต้นจอก โดยมีระยะเวลา 

คืนทุนอยู่ที่ประมาณ 5 เดือน รองลงมาคือ ผักตบชวา 

มีระยะเวลาคืนทุนอยู่ที่ประมาณ 5 เดือน 15 วัน ถัดมาคือ 

ต้นธูปฤาษีมีระยะเวลาคืนทุนอยู่ที่ประมาณ 7 เดือน 15 วัน  

และระยะเวลาคืนทุนช้าที่สุด คือ ฟางข้าวโดยมีระยะเวลา

คืนทุนอยู่ที่ประมาณ 8 เดือน 15 วัน 

กำรอภิปรำยผล 

เห็ดฟางจัดเป็นเชื้อราชั้นสูงประเภท ซาโปรไฟต์ 

(Saprophyte) คือ เป็นเชื้อราในกลุ่มที่จะใช้แหล่งอาหาร

จากวัตถุอินทรีย์ที่ตายแล้ว โดยใช้วิธีการปลดปล่อยกรด 

และเอนไซม์ไปย่อยสลายสารอินทรีย์ให้เกิดการแตกตัว

เป็นคาร์บอน และไนโตรเจนที่อยู่ในรูปโมเลกุลขนาดเล็ก 

และดูดดึงสารเหล่านี้ไปใช้ในการเจริญ (Kameswaran & 

Sampathkumar, 2009) ดังนั้นการเลือกวัสดุเพาะเห็ดฟาง

จะต้องเลือกวัสดุเพาะที่มีธาตุอาหารจ�าพวกคาร์บอน และ 

ไนโตรเจนสงู และสามารถย่อยสลายได้ง่าย ส�าหรับการย่อย

สลายของวัสดุเพาะเห็ดจะพิจารณาจากองค์ประกอบของ 

ลิกนิน และไนโตรเจน โดยวัสดุที่ย่อยสลายง่ายจะต้องมี 

ลิกนินต�่า เพราะว่า ลิกนินเป็นสารอินทรีย์โพลีเมอร์ของ

ฟีนิลโพรเพน (phenyl propane) ซ่ึงองค์ประกอบหลัก 

ในผนังเซลล์ของพืช ท�าหน้าที่ห่อหุ้มเส้นใยของเซลลูโลส

และเฮมิเซลลูโลส ส่งผลให้เกิดความทนทานต่อการ 

ย่อยสลายทางชีวภาพ ดังนั้น วัสดุเพาะเห็ดที่มีปริมาณ 

ลิกนินสูงจะท�าให้เห็ดย่อยสลายสารอาหารมาใช้ได้น้อย

กว่าวัสดุเพาะที่มีลิกนินต�่า (สุภาวดี ผลประเสริฐ, 2557) 

นอกจากนี้ปัจจัยที่เป็นตัวก�าหนดความสามารถในการ 

ย่อยสลาย อีกหนึ่งปัจจัย คือ ไนโตรเจนในวัสดุเพาะเห็ด 

ซึง่ในวสัดเุพาะทีม่ปีรมิาณไนโตรเจนสูงจะมผีลต่อการเพิม่ 

อัตราการย่อยสลายได้มากขึ้นและใช้ระยะเวลาในการ 

ย่อยสลายสั้นกว่าวัสดุเพาะที่มีปริมาณไนโตรเจนต�่า  

(ศิริพร กาทอง และเฉลิม เรืองวิริยะชัย, 2557) ดังนั้น 

ต้นจอกน�้า และผักตบชวาจึงมีลักษณะที่เหมาะสมในการ

ใช้เป็นวัสดุเพาะเห็ดฟาง เพราะมีปริมาณลิกนินต�่าและ 

ไนโตรเจนสูง

จากผลการศึกษาเกี่ยวกับผลของวัสดุเพาะเห็ด

ประเภทต่าง ๆ  ต่อการเจรญิและการให้ผลผลติของเหด็ฟาง 

จะพบว่า เส้นใยของเห็ดฟางจะเจริญในวัสดุเพาะประเภท 

ผักตบชวาและต้นจอกน�้า ได้ดีกว่าฟางข้าว และต้นธูปฤาษี  

เนื่องจากผักตบชวาและต้นจอกน�้าจะสลายตัวและ 

ปลดปล่อยสารอาหารได้เร็วกว่าฟางข้าวและต้นธูปฤาษี  

จึงท�าให้เส้นใยเห็ดฟางสามารถน�าสารอาหารมาใช้ในการ

เจริญได้ดีกว่า (ศิริพร กาทอง และเฉลิม เรืองวิริยะชัย, 

2557; Hoa & Wang, 2014; Yang, et al., 2013) และในด้าน

ปริมาณผลผลิตรวมของเห็ดฟางพบว่า วัสดุเพาะประเภท

ต้นจอกน�้าจะให้ผลผลิตได้ดีสุด และปริมาณผลผลิตรวม 

น้อยทีส่ดุ คอื วสัดเุพาะประเภทฟางข้าว เนือ่งจาก วสัดเุพาะ 

ประเภทต้นจอกน�้าสามารถเก็บความช้ืนได้ดีกว่าฟางข้าว 

จึงส่งผลให้อัตราการสร้างส่วนสร้างสปอร์ของเห็ดระยะ

ดอกตมูเพิม่มากขึน้ และอตัราการตายจากการขาดน�า้ลดลง  

นอกจากนี้ปริมาณไนโตรเจนในวัสดุเพาะจะส่งผลท�าให้

ชีวมวลของเห็ดฟางเพิ่มขึ้น ท�าให้ปริมาณผลผลิตรวม 

ของเห็ดฟางเพิ่มขึ้นอีกด้วย (Nunes, et al., 2012; Siqueira, 

et al., 2011; Yang, et al., 2013) นอกจากนั้นเมื่อพิจารณา

จากค่าประสิทธิภาพทางชีววิทยา ซึ่งเป็นค่าที่แสดงถึง 

ความสามารถในการใช้สารอาหารจากวสัดเุพาะในการเจรญิ 

ของเหด็ฟาง พบว่า ค่าประสิทธิภาพทางชีววทิยาของเหด็ฟาง 

ที่เพาะจากวัสดุเพาะประเภทต่างๆ มีค่าแตกต่างกัน เพราะ

ค่าประสิทธิภาพทางชีววิทยาของเห็ดมีความสัมพันธ์

โดยตรงกบัความเครยีด ธาตุอาหารของวสัดเุพาะ และสภาพ 

แวดล้อมในการเจริญ ดังนั้นต้นจอกที่มีองค์ประกอบที่

สามารถย่อยสลาย และปลดปล่อยธาตุอาหารได้ดีกว่า 

วัสดุเพาะประเภทอื่น จึงมีค่าประสิทธิภาพทางชีววิทยา

สูงกว่าเห็ดฟางที่เพาะในวัสดุเพาะประเภทอื่น ๆ  (Alemu, 

2014) 

อีกประเด็นที่ส�าคัญเกี่ยวกับการเลือกวัสดุเพาะ 

เห็ดฟาง คือ ความคุ้มค่าทางการเงิน จากผลการวิเคราะห์

การเงินในงานวิจัยนี้  พบว่า ต้นทุนการผลิตเห็ดฟาง 

ต่อตะกร้า และจุดคุ้มทุนของวัสดุเพาะประเภทต่างๆ มีค่า 

ใกล้เคียงกัน เนื่องจากต้นทุนด้านวัตถุดิบที่ใช้ในการเพาะ

มีค่าไม่แตกต่างกัน แต่ก�าไรสุทธิจากการใช้วัสดุเพาะ

ประเภทต้นจอกจะสูงกว่า ซึ่งเป็นผลมาจากที่วัสดุเพาะ

ประเภทต้นจอกจะให้ปริมาณผลผลิตรวมทั้งหมดสูงกว่า 

วัสดุเพาะประเภทอื่น นอกจากนั้นก�าไรสุทธิยังส่งผลต่อ

ระยะเวลาคืนทุน คือ เมื่อก�าไรสุทธิสูงขึ้นจะส่งผลให้ 

ระยะเวลาคืนทุนสั้นลง
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บทคัดย่อ

การวจิยันีม้วีตัถปุระสงค์เพือ่ศกึษาสภาพปัญหาการจดัการสิง่แวดล้อมชมุชนของยวุชนอ�าเภอนาแห้ว จงัหวดัเลย  

โดยใช้ระเบยีบวธิวีจัิยแบบผสม ได้แก่ การวจิยัเชงิปริมาณและการวจิยัเชงิคณุภาพ กลุม่ตวัอย่าง ได้แก่ ยวุชนในอ�าเภอนาแห้ว  

จังหวัดเลย จ�านวน 280 คน ด้วยวิธีสุ่มอย่างง่าย (simple random sampling) (1) ปัญหาการอนุรักษ์ป่าไม้ มีการบุกรุกท�าลาย 

ป่าไม้เพื่อขยายพื้นที่ท�าการเกษตร ยุวชนต้องการแก้ปัญหาด้วยการรณรงค์ปลูกต้นไม้และการปลูกป่าทดแทน (2) ปัญหา

การอนุรักษ์ดิน ดินมีสภาพเสื่อมสภาพ มีการใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมีก�าจัดศัตรูพืช ไม่มีพืชคลุมดิน เกิดการชะล้างพังทลาย

ของหน้าดิน ยุวชนต้องการแก้ปัญหา ด้วยการให้ความรู้เร่ืองการท�าการเกษตรแบบพอเพียงหรือเกษตรอินทรีย์ (3) ปัญหา

การอนุรักษ์น�้ามีการระบายน�้าที่ใช้แล้วจากครัวเรือนลงสู่แหล่งน�้าสาธารณะ และมีการปนเปื้อนสารเคมีก�าจัดศัตรูพืช 

และปุ๋ยเคมี ยุวชนต้องการแก้ปัญหาด้วยก�าจัดน�้าใช้แล้วที่ครัวเรือนไม่ระบายลงแหล่งน�้า และ (4) ปัญหาการจัดการขยะ 

มีการสะสมขยะครัวเรือนเพ่ือรอการเก็บขนออกนอกพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน�าไปเทกองไว้ที่บ่อขยะ  

เกิดเป็นมลพิษสิ่งแวดล้อม ยุวชนต้องการแก้ปัญหาด้วยการให้ความรู้เรื่องการจัดการขยะครัวเรือนที่เป็นต้นทาง และ

ในภาพรวมของการจัดการสิ่งแวดล้อมชมชน ยุวชนต้องการให้มีกระบวนการส่งเสริมความรู้ จิตส�านึกในการจัดการ 

สิ่งแวดล้อมชุมชน และสร้างทางเลือกในการน�าความรู้ไปจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

ค�ำส�ำคัญ: การจัดการ, สิ่งแวดล้อมชุมชน, ยุวชน

Abstract

The objectives of this research were to study state of problem on community environmental management of 

youths in Na Haeo district, Loei province. This research was qualitative research. The samples were 280 youths in 

Na Haeo district. The samples were selected by draw lots from simple random sampling and determined from Taro  

Yamane table. The instrument was in - depth interview. Results were analyzed by content analysis. The research 

findings were as follows: (1) problem on forest conservation. Agriculturist deforested for farm land. Youths need to 

solve using reforest campaign, (2) problem on soil conservation. Soil was deteriorated and hard from using chemical 

fertilizer and pesticide. Soil cleans from no cover crop. Youths need to solve using knowledge on efficiency agriculture 

or organic agriculture, (3) problem on water conservation. Community drained used water to public water resource. 

Water was contaminated from chemical fertilizer and pesticide. Youths need to solve using dispose used water 

from house source, (4) problem on waste management. People were accumulated household waste for collecting by  

กำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมชุมชนของยุวชนในอ�ำเภอนำแห้ว จังหวัดเลย

Community Environmental Management of Youths in Na Haeo District Loei Province
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บทน�ำ

สถานการณ์สิ่งแวดล้อมโลกปัจจุบัน ความ

เสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ทวี 

ความรุนแรงยิ่งขึ้น แม้นว่ามีมาตรการป้องกันสิ่งแวดล้อม

ด้านต่าง ๆ แล้วก็ไม่สามารถยับยั้งได้ เนื่องด้วยสรรพสิ่ง 

ในโลกล้วนเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกัน การเปล่ียนแปลงหรือ

ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรด้านหนึ่ง มีผลเชื่อมโยง

ขยายตัวเป็นผลกระทบต่อด้านอื่น ๆ  ด้วย เช่น การสูญเสีย

ของทรพัยากรป่าไม้มีผลกระทบต่อความชุม่ชืน้ ปรมิาณฝน  

และปริมาณน�้าใต้ดิน ยิ่งป่าไม้ถูกท�าลายมากขึ้นเท่าไรก็ยิ่ง 

ส่งผลกระทบให้ปรมิาณของน�า้น้อยลงเท่านัน้ อกีทัง้ความ 

เจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและการขยายตัวทางด้าน 

เศรษฐกิจของโลกได้เข้ามามีส่วนในการใช้ทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของโลกมากยิ่งขึ้นส่งผลต่อ

ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

อีกทางหน่ึง (วินัย วีระวัฒนานนท์, 2555) สอดคล้องกับ  

การประชุมองค์การสหประชาชาติว่าด้วย “การพัฒนา 

ทีย่ัง่ยนื” (United Nation Conference on Sustain Sustainable 

Development--UNCSD) ระหว่างวันที่ 20 - 22 มิถุนายน  

พ.ศ. 2555 (ค.ศ. 2012) ณ กรุงริโอเดอจาเนโร ประเทศบราซลิ  

แนวคิดเรื่องเศรษฐกิจสีเขียวในบริบทของการพัฒนา 

ที่ยั่งยืนและการขจัดความยากจนนั้นมาจากการที่ผู ้คน 

ส่วนใหญ่เริ่มตระหนักว่า การเติบโตทางเศรษฐกิจและ

การลงทุนนั้นกลับต้องแลกมาด้วยการสูญเสียทรัพยากร

ที่มีค่าและคุณภาพสิ่งแวดล้อมโทรมลง รวมทั้งเกิดปัญหา

การกีดกันทางสังคม คนจนไม่ได้รับผลประโยชน์จากการ

พัฒนาเท่าที่ควร และสิ่งที่ทั่วโลกต่างเป็นกังวลในการก้าว

ไปสู่ความเป็นเศรษฐกิจสีเขียว คือ ปัญหาสิ่งแวดล้อม

ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันทั่วโลกและการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

ในแผนปฏบิตักิารที ่21 (Agenda 21) ในส่วนที ่2 ได้ก�าหนด

แนวทางการพฒันาในการอนรัุกษ์และการจดัการทรพัยากร 

โดยก�าหนดกรอบเพือ่การพฒันาด้านต่าง ๆ  ได้แก่ การแก้ไข 

ปัญหาการตัดไม้ท�าลายป่า การจัดการที่ดินอย่างย่ังยืน  

การพัฒนาอย่างยั่งยืนในพื้นที่ภูเขา การอนุรักษ์ความ 

หลากหลายทางชีวภาพ การเกษตรอย่างยัง่ยนืและการพฒันา 

ชนบท การจัดการของเสียที่เป็นอันตราย และในส่วนที่ 3 

การส่งเสริมบทบาทของกลุ่มที่ส�าคัญ ๆ ได้ก�าหนดกรอบ 

เพือ่การพฒันาด้านต่าง ๆ  ได้แก่ การพฒันาเดก็และเยาวชน 

อย่างยั่งยืน และส่งเสริมบทบาทของกลุ ่มที่ส�าคัญๆ  

(กรมควบคุมมลพิษ, 2555 ) 

ประเทศไทยประสบกับปัญหาความเสื่อมโทรม

ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นอย่างมาก 

ปัญหาเกี่ยวกับป่าไม้ พื้นที่ป่าถูกบุกรุกเพื่อหาพื้นที่อุดม

สมบูรณ์ในการขยายพื้นที่การเกษตรและการพัฒนาเป็น 

ที่อยู่อาศัย ก่อให้เกิดความเสื่อมโทรมแก่ป่าไม้ ดิน และ 

ต่อเนื่องไปถึงปัญหาเก่ียวกับน�้า เกิดผลกระทบตามมา

หลายประการ เช่น ระบบนิเวศถูกท�าลาย เป็นเหตุให้พื้นที่ 

ต้นน�้าซึ่งเป็นแหล่งก�าเนิดของน�้า ไม่มีป่าดูดซับ ในฤดูฝน 

น�้าฝนจะชะล้างหน้าดิน น�้าป่าไหลหลากและเกิดอุทกภัย  

การท�าลายป่าไม้ ท�าให้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศ 

ถูกน�าไปใช้น้อยลง ความชื้นในอากาศลดลง อุณหภูมิ 

ในอากาศสูงขึ้น ส่งผลต่อการขาดแคลนน�้าส�าหรับการ

อปุโภคบรโิภค และเพือ่การเกษตร การเพิม่ขึน้ของประชากร  

ความเจรญิของบ้านเมอืง รวมทัง้การขยายตัวภาคการเกษตร 

ท�าให้ความต้องการใช้น�้ามีปริมาณเพิ่มขึ้น นอกจากนี้

พฤติกรรมการใช้น�้าของประชากรจ�านวนมาก ยังเป็นไป

โดยขาดจิตส�านึกในเร่ืองการประหยัด ขาดการอนุรักษ์น�้า 

ที่ถูกวิธีและขาดการพัฒนาแหล่งน�้าตามธรรมชาติที่ถูกวิธี  

(วนิยั วรีะวฒันานนท์, 2555) โดยเฉพาะหมูบ้่านหรอืชมุชน

ซึง่เป็นพืน้ทีท่ีม่ผีูค้นอยูร่่วมกนั ท�ากจิกรรมร่วมกนั เป็นทีอ่ยู่ 

อาศยัทีจ่ะท�าให้คณุภาพชวีติดหีรอืไม่ขึน้อยูก่บัสิง่แวดล้อม

ชนบทซึ่งมี 4 ด้าน ได้แก่ ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ  

local administration to dump on landfill. Youths need to solve using knowledge on waste management from house 

source. Total of community environmental management, Youths need process for promoting knowledge, attitude for  

environmental management and choice of right and proper knowledge for environmental management. 

Keywords: management, community environment, youth
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สิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ สิ่งแวดล้อมทางสังคมวัฒนธรรม 

และด้านเศรษฐกิจชุมชน ปัญหาสิ่งแวดล้อมชุมชนมีความ

รุนแรงขึ้น โดยล�าดับทั้งชุมชนเมืองและชนบท เพราะการ 

เพิม่ขึน้ของประชากร การขยายตวัของกจิกรรมต่าง ๆ  ของ

มนุษย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาสิ่งแวดล้อมในชนบทไทย 

มีปัญหาที่ครอบคลุมพื้นที่อย่างกว้างขวางในหลาย ๆ  ด้าน 

ทีส่�าคญัทีส่ดุ ได้แก่ ปัญหาทางด้านอากาศ หมอกควนั ทีเ่กดิ 

จากการเผาป่า เผาไร่ และการกระจายของยาปราบศัตรูพืช

และสารเคมจีากการท�าเกษตรกรรม ปัญหาความเส่ือมโทรม

ของดินที่เกิดจากการใช้ปุ ๋ยเคมี การสะสมสารตกค้าง

จากการเกษตร การบุกรุกการเผาป่า ท�าให้ดินไม่สามารถ 

ดูดซับน�้าได้ เกิดน�้าหลากรุนแรงในฤดูฝน และขาดแคลน

ทั้งน�้าอุปโภคและบริโภคในฤดูแล้ง ส่งผลให้พืชพันธุ์  

ตามธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพในชนบท 

ซึง่เป็นแหล่งอาหารส�าคญัลดปรมิาณลง ประกอบกบัความ

เจริญแบบทันสมัย ได้ลุกคืบเข้าสู่ชุมชนบทอย่างรุนแรง  

สินค้าจากการผลิตโดยกระบวนการอุตสาหกรรมที่บรรจุ

หีบห่อด้วยพลาสติก ขวดและกระป๋องส�าเร็จรูป กลายเป็น

ขยะ รวมทัง้น�า้เสยีทีเ่พิม่ปรมิาณมากขึน้ในชมุชนชนบทไทย 

ไม่มีระบบบ�าบัดที่ถูกต้อง และขาดระบบการจัดการขยะ 

โดยเฉพาะในชนบทที่อยู่ชายขอบของประเทศ จึงควรเร่ง

หาแนวทางจัดการฟื้นฟู อนุรักษ์และพัฒนาส่ิงแวดล้อม 

ในชุมชนชนบทไทย เพื่อคุณภาพชีวิตและความยั่งยืนของ

สิ่งแวดล้อมในชุมชน 

จั งหวัด เลย เป ็นจั งหวัดชายแดนติดต ่อกับ

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ตั้งอยู่ที่ ละติจูด 

17 องศา 27 ลิปดาเหนือ และลองติจูด 101 องศา 44 ลิปดา 

ตะวนัออก อยูใ่นภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื ของประเทศไทย 

ภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูงถึงร้อยละ 80 ของพื้นที่ 

สลับกับที่ราบที่มีประมาณร้อยละ 20 ของพ้ืนที่ ชุมชน

ส่วนใหญ่กระจายอยูต่ามทีร่าบรมิแม่น�า้ เชงิเขา และหบุเขา  

โดยมีพื้นที่ท�ากินทั้งในที่ราบไหล่เขาและบนภูเขา (สุวารีย์  

ศรีปูณะ, 2555) ชุนชนในจังหวัดเลยแบ่งการปกครองเป็น 

12 อ�าเภอ 89 ต�าบล 905 หมู่บ้าน โดยมีอ�าเภอนาแห้วเป็น

อ�าเภอที่ตั้ง อยู่ห่างจากที่ตั้งจังหวัดมากที่สุดเป็นระยะทาง 

125 กโิลเมตร มจี�านวนชมุชนน้อยทีสุ่ด คอื 34 หมูบ้่าน และ

มจี�านวนประชากรน้อยทีสุ่ดคอื 9,133 คน (องค์การบรหิาร

ส่วนจังหวัดเลย, 2556) ในอดีตอ�าเภอนาแห้วมีความอุดม 

สมบรูณ์ไปด้วยทรพัยากรธรรมชาติ ประชาชนจึงด�ารงชวีติ 

อย่างเรยีบง่าย พึง่พาและเกือ้กลูธรรมชาติอย่างสมดลุโดยมี 

อาชีพเกษตรกรรมและเก็บของป่าล่าสัตว์ เป็นอาชีพหลัก 

เมื่อประเทศพัฒนาสู่ความทันสมัย ความเจริญได้ขยายสู่

ชุมชนในอ�าเภอนาแห้วจนปัจจุบนัวถิชีีวติของคนในชุมชน

ได้ปรับเปลี่ยนสู่การพึ่งพิงผลผลิตและวัตถุจากภายนอก 

มากขึน้ การเกษตรเปลีย่น จากการท�าวนเกษตรและเกษตร

ผสมผสานสู่การท�าเกษตรเพื่อการค้า ที่ต้องใช้เทคโนโลยี

และปุ๋ยเคมี ยาฆ่าแมลง ยาปราบศัตรูพืชเพิ่มขึ้น มีการ

บุกเบิกป่าเพื่อขยายพื้นที่ท�าการเกษตรเชิงเดี่ยว สารเคมี

ตกค้างในดนิและน�า้เพิม่ขึน้ ปรมิาณขยะทีไ่ม่ย่อยสลายง่าย  

เช่น พลาสตกิ ขวด เป็นต้น สิง่เหล่านีส้ะท้อนถงึวธิคีดิและ

วิถีการด�าเนินชีวิตของคนในชุมชนที่เปลี่ยนไป ท�าให้เกิด

ผลกระทบทางลบต่อส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

ในชุมชน เนื่องจากประชาชนยังขาดความรู้และความ

ตระหนักในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิ่งแวดล้อม (อดุลย์เดช ติยะบุตร, 2553) ปัญหาดังกล่าว

ท�าให้เกิดผลกระทบรุนแรงต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่าชุมชน

อื่นที่อยู่ใกล้เคียง ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษา สภาพปัญหา

การจัดการส่ิงแวดล้อมชุมชนในอ�าเภอนาแห้ว จังหวัดเลย 

โดยศกึษาในยวุชนซึง่ในอนาคต จะมบีทบาทในการด�าเนนิ 

กจิกรรมการจดัการในการอนรุกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละ

สิ่งแวดล้อมในสังคม ว่ามีความรู้ ความเข้าใจและความ

ต้องการในการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนในอ�าเภอนาแห้ว

อย่างไร เพื่อการน�าแนวคิดเหล่านี้ไปเป็นฐานข้อมูลในการ

ด�าเนินงานการจัดการส่ิงแวดล้อมชุมชนของประเทศให้มี 

ความสมดลุ เหมาะสมในการด�ารงชีวิตอย่างปกติสุขต่อไป 

วัตถุประสงค์กำรวิจัย 

เพื่อศึกษาสภาพปัญหาการจัดการส่ิงแวดล้อม 

ชุมชนของยุวชนในอ�าเภอนาแห้ว จังหวัดเลย

แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

แนวคิดเร่ือง ยุวชนกับการจัดการส่ิงแวดล้อม

ชุมชน กล่าวคือ ยุวชน เป็นกลุ่มประชาชนที่มีอายุตั้งแต่ 

9 - 12 ปี เนื่องจากยุวชนเป็นกลุ่มคนที่มีพลังความคิด

ริเริ่มสร้างสรรค์ เป็นก�าลังส�าคัญของชาติในอนาคต  

เป็นจุดเช่ือมโยงสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษาและ 
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สถาบันสังคม มีพฤติกรรม การเกาะกลุ ่มเหนียวแน่น  

มีความเป็นเพื่อนและเชื่อฟังกัน มีความคิดที่บริสุทธิ์ ไม่มี

ผลประโยชน์มาแอบแฝง และมีความเสียสละ และในด้าน

ของยวุชนกบัการจดัการส่ิงแวดล้อมชมุชน เป็นการส่งเสรมิ 

บทบาทยุวชนในการรวมกลุ่มเป็นองค์กรเพื่อการจัดการ

และการส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดล้อม อีกทั้งเป็นการน�า

พฤติกรรมของยุวชนมาใช้เป็นพลังในการเคลื่อนไหว

ด้านส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทั้งในระดับบุคคล และ

ระดับกลุ่มจะท�าให้มีผลส�าเร็จสูงและเป็นหน่วยน�าในการ

เคลื่อนไหวรณรงค์ส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้ อันเป็น 

แนวทางปฏิบัติที่จ�าเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากการด�าเนินชีวิต

เหมาะสมในช่วงวัยที่เชื่อมโยงไปสู ่การเป็นผู ้ใหญ่ที่ดี 

ด้วยการปฏบิตัทิีด่ต่ีอส่ิงแวดล้อม ย่อมท�าให้เกิดความผกูพนั 

กับสิ่งแวดล้อมติดแน่นตลอดไป (วินัย วีระวัฒนานนท์, 

2555) และแนวคิดการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน เป็นวิธี 

การใช้ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมของชุมชนที่มีอยู ่อย่างมี

ประสิทธิภาพและเป็นระบบ โดยการวางแผน ด�าเนินงาน

ติดตามประเมินผลและปรับปรุงแก้ไขพัฒนาให้ดีขึ้น ทั้งนี้ 

ต้องค�านึงถึงการใช้อย่างประหยัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด  

ใช้ให้ได้ยัง่ยนืยาวนานตลอดไปและเอ้ืออ�านวยประโยชน์ต่อ

คนในชมุชนให้มากทีสุ่ด การจดัการทรพัยากรส่ิงแวดล้อม 

ชมุชนจงึควรใช้กลยุทธ์ 3 อย่าง ควบคูกั่นไปได้แก่ การสงวน  

(Preservation) การอนรุกัษ์ (Conservation) และการพฒันา 

(Development) (วินัย วีระวัฒนานนท์, 2555)

กรอบแนวคิดกำรวิจัย 

การจัดการ

สภาพแวดล้อมชุมชน

ของยุวชน

สภาพปัญหาการจัดการ

สิ่งแวดล้อมชุมชน

- ด้านการอนุรักษ์ป่าไม้

- ด้านการอนุรักษ์ดิน

- ด้านการอนุรักษ์น�้า

- ด้านการจัดการขยะ

ตัวแปรต้น ตัวแปรตำม

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบผสมที่ใช้ทั้งเชิง

คุณภาพ (qualitative research) และการวิจัยเชิงปริมาณ 

(quantitative research) มีขอบเขตของการศึกษาเพื่อศึกษา 

สภาพปัญหาการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนของยุวชน 

ในด้านการอนรักษ์ป่าไม้ ดิน น�้า และการจัดการขยะ 

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 

ประชากรในการวิจัยเป็นยุวชนในอ�าเภอนาแห้ว 

จังหวัดเลย จ�านวน 754 คน ส�าหรับกลุ่มตัวอย่างการวิจัย  

ผู ้วิจัยได้ท�าการเลือกกลุ ่มตัวอย่างจากวิธีสุ ่มอย่างง่าย 

(Simple Random Sampling) โดยการจับฉลาก ก�าหนดขนาด

กลุ่มตัวอย่างจากตารางของทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane)  

ได้กลุ่มตัวอย่าง จ�านวน 280 คน 

เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 

เครื่องมือที่ใช ้ในการวิจัยเป็นแบบสัมภาษณ์

เชิงลึกที่ได้รับการตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา  

(content validity) โดยการหาดชันคีวามสอดคล้องระหว่าง

ข้อค�าถามกบัจดุประสงค์การเรยีนรู ้(IOC--Item Objective  

Congruence Index) จากผู้เช่ียวชาญ ที่มีค่าดัชนีความ

สอดคล้องเท่ากับ 0.80 

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 

เก็บข้อมูลสภาพปัญหาการจัดการสิ่งแวดล้อม

ชมุชนของยวุชนในกลุม่ตัวอย่าง น�าข้อมลูทีไ่ด้มาวเิคราะห์ 

ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย

สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล 

การจัดกระท�าและการวิเคราะห์ข้อมูล วิเคราะห์ 

ข้อมูลโดยใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา

สรุปผลกำรวิจัย 

1. บริบทชุมชนอ�าเภอนาแห้ว จังหวัดเลย อ�าเภอ

นาแห้วเป็นอ�าเภอหนึง่ของจงัหวดัเลยอยูใ่นภาคตะวนัออก

เฉียงเหนือของประเทศไทย เป็นจังหวัดชายแดนติดต่อกับ 
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สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ภูมิประเทศ 

ส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูง สลับกับที่ราบที่เป็นส่วนน้อย

ประมาณหนึ่งในส่ีของพ้ืนที่ทั้งหมดของอ�าเภอ หมู่บ้าน

และชุมชนส่วนใหญ่กระจายอยู่ตามที่ราบริมแม่น�้า เชิงเขา

และหุบเขา มีพื้นที่ท�ากินทั้งในที่ราบไหล่เขา และพื้นท่ีบน

ภเูขา อ�าเภอนาแห้วเป็นอ�าเภอทีต่ัง้อยู่ทางทศิตะวนัออกของ 

จังหวดัเลยและห่างจากทีต่ัง้จงัหวดัมากทีสุ่ดเป็นระยะทาง  

125 กิโลเมตร ในด้านการปกครอง ประกอบด้วย 5 ต�าบล

หมู่บ้านจ�านวน 34 หมู่บ้าน แบ่งเป็น ต�าบลนาแห้ว จ�านวน 

7 หมู่บ้าน ต�าบลแสงภา 6 หมู่บ้าน ต�าบลนาพึง 8 หมู่บ้าน 

ต�าบลนามาลา 8 หมู่บ้าน และต�าบลเหล่ากอหก จ�านวน 

5 หมู่บ้าน มีประชากรที่อาศัยอยู่ในอ�าเภอนาแห้วจ�านวน 

ทั้งสิ้น 9,133 คน มีจ�านวนสถานศึกษา 18 แห่ง แยกเป็น  

ระดับมัธยมศึกษา 1 แห่ง คือ โรงเรียนนาแห้ววิทยา 

และระดับประถมศึกษา 17 แห่ง ด้านการสาธารณสุข  

มีโรงพยาบาล 1 แห่ง คือ โรงพยาบาลนาแห้ว ส�านักงาน

สาธารณสุข 1 แห่ง สถานีอานามัย 5 แห่ง มี 5 ล�าน�้า ได้แก่ 

ล�าน�้าเหือง ที่กั้นพรมแดนระหว่างไทยกับสาธารณรัฐ

ประชาธปิไตยประชาชนลาว 28 กโิลเมตร ล�าน�า้ห ูล�าน�า้พงึ  

ล�าน�า้แพร่ และล�าน�า้ภา อาชพีหลกัของประชาชนคอื อาชีพ

เกษตรกรรม ในอดีตอ�าเภอนาแห้ว มีความอุดมสมบูรณ์

ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติ ประชาชนจึงด�ารงชีวิตอย่าง

เรียบง่าย พึ่งพาและเกื้อกูลธรรมชาติอย่างสมดุล โดยมี

อาชีพเกษตรกรรมและเก็บของป่าล่าสัตว์เป็นอาชีพหลัก  

เมื่อประเทศพัฒนาสู่ความทันสมัย ความเจริญได้ขยาย 

สู่ชุมชนในอ�าเภอนาแห้ว ปัจจุบันวิถีชีวิตของคนในชุมชน

ได้ปรบัเปลีย่นสูก่ารพ่ึงพิงผลผลิตและเคร่ืองอุปโภค บรโิภค 

จากภายนอกมากขึน้ ด้านการเกษตร เป็นการท�าการเกษตร

เชงิเดีย่วเป็นส่วนมาก พชืทีป่ลกูได้แก่ ข้าว ข้าวโพด ถัว่เหลอืง  

ส่วนเกษตรผสมผสานจะเป็นการปลูกพืชแบบยังชีพ  

ใช้ในการประกอบอาหารในครัวเรือน พืชที่ปลูกได้แก่  

ผักพื้นบ้านต่างๆ ข้าวไร่ ข้าวโพดกินฝัก ฟักทอง ถั่วฝักยาว 

เป็นต้น

2. สภาพปัญหาส่ิงแวดล้อมในชุมชนและความ 

ต้องการในการแก้ไขปัญหา มีดังนี้

2.1 สภาพปัญหาการอนุรักษ์ป่าไม้ พบว่า มีการ 

บุกรุกท�าลายป่าไม้ในทุกพ้ืนที่ชุมชน หมู่บ้าน ของทั้ง 5 

ต�าบลในอ�าเภอนาแห้ว เป็นการแผ้วถางป่าไม้เพ่ือขยายพืน้ที่

ท�าการเกษตรให้มากขึ้น ส�าหรับพืชที่ปลูกที่ส�าคัญ ได้แก่  

ข้าวโพด เป็นพืชหลักที่นิยมปลูกมากในพื้นที่ เนื่องจาก

เป็นพืชที่ปลูกง่าย มีอายุสั้น เหมาะสมกับพื้นที่ เกษตรกร 

มีความเชี่ยวชาญในการปลูก เก็บเกี่ยวง่าย สามารถน�า

ผลผลิตมาจ�าหน่ายได้ง่าย หากมีปริมาณมากจะมีตัวแทน

เข้าไปรับซื้อถึงพื้นที่ปลูก เป็นเหตุให้เกษตรกรในพื้นที่ 

มีแรงจูงใจในการเพิ่มผลผลิตและเพิ่มพื้นที่การผลิต  

ด้วยตัวแทนในการรับซื้อหรือเจ้าหน้าที่ด้านการตลาดของ 

ผูร้บัซือ้ได้ยืน่ข้อเสนอพเิศษทีก่ระตุน้ให้เกษตรกรต้องเพิม่ 

พื้นที่ในการปลูกพืชให้มากขึ้น เป็นต้นว่า ให้กู ้ยืมเงิน 

ในการลงทุนล่วงหน้าในปริมาณมาก ให้เมล็ดพันธุ์ ปุ๋ย 

และสารเคมกี�าจดัศตัรพูชืมาให้ก่อนล่วงหน้าเพือ่ใช้ในการ 

ด�าเนินการกิจกรรมการเพาะปลูกในแต่ละฤดู เป็นผลให้

ทรัพยากรป่าไม้ที่มีอยู่อย่างจ�ากัดถูกตัดท�าลายเพิ่มมากขึ้น 

เพยีงเพือ่การใช้พืน้ทีห่น้าดนิเพือ่การเพาะปลกูพชืเชงิเดีย่ว

ให้ได้ปริมาณที่มากขึ้น ในอีกด้านหนึ่งก็เป็นการท�าลายป่า 

ต้นน�้าที่คอยซับน�้าไว้ ให้มีน�้าใช้ได้ตลอดทั้งปี และเป็นการ

ท�าลายป่าชะลอน�้า เมื่อมีฝนตกหนักไม่มีป่าไม้คอยกันน�้า 

หรือชะลอน�้าไว้ น�้าฝนที่รวมกันก็จะหลากลงมาท่วมพื้นที่

ด้านล่างอย่างรวดเร็ว เกิดเป็นอุทกภัยสร้างความเสียหาย

ให้แก่ผู้คนโดยทั่วไป ชุมชนมีความต้องการแก้ปัญหาการ

อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และจ�าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการ 

แก้ไขโดยเร่งด่วน เช่น การรณรงค์ปลูกต้นไม้และการ

ปลูกป่าทดแทนป่าเดิมที่ถูกท�าลายไป การปลูกสวนป่า 

สร้างกระบวนการส่งเสริมให้เยาวชนมีความรู้ มีจิตส�านึก  

และมีทางเลือกในการน�าความรู้ไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง

เหมาะสม

2.2 สภาพปัญหาการอนรุกัษ์ดนิ พบว่า พืน้ทีดิ่น 

ในอ�าเภอนาแห้วนั้นมีการเสื่อมสภาพและความอุดม 

สมบูรณ์ของดินลดลง สังเกตได้จากในแต่ละฤดูการ 

เพาะปลูก พืชที่ปลูก มีการเจริญเติบโตช้าลง แคระแกรน 

ใบเหลือง ไม่เขียวสดดั่งที่ควรจะเป็น ให้ผลผลิตลดลง 

อีกทั้งดินมีความแข็งกระด้างเสียโครงสร้างที่เหมาะแก่

การเพาะปลูก ไม่ร่วนซุย ไม่อุ้มน�้า ไถพรวนยากต้องใช้

เครื่องจักรที่มีก�าลังสูงช่วยในการท�างานไถพรวน ท�าให้

สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายมากขึ้นส่งผลต่อต้นทุนการผลิตที ่

เพิม่สงูมากขึน้ไปอกี หากต้องการให้พชืทีป่ลกูเจรญิเติบโต 

สมบูรณ์แข็งแรงต้องใช้ปุ ๋ยเคมีเข้าช่วยในทุกระยะการ
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เจริญเติบโต ตั้งแต่เริ่มเพาะปลูกระยะแรก ระยะสร้างใบ 

หนึ่งเดือนหลังปลูก ระยะสร้างดอกสองเดือนหลังปลูก 

ระยะผสมเกสรและติดผลสามเดือนหลังปลูก ระยะสร้าง

น�้าหนักเมล็ดผลผลิตสี่เดือนหลังปลูก ซึ่งแต่ละระยะของ

การเพาะปลูกจะใช้ปุ ๋ยเคมีในสูตรที่แตกต่างกันออกไป  

ซึง่ปุย๋เคมแีต่ละชนดิเป็นตวัท�าลายโครงสร้างของดนิทัง้สิน้  

ในระหว่างการเพาะปลูกหากพบว่ามีศัตรูพืช ไม่ว่าจะเป็น

วัชพืชหรือแมลงศัตรูพืชก็ต้องใช้สารเคมีก�าจัดศัตรูพืช 

อีกทางหน่ึง สิ่งเหล่านี้เป็นตัวท�าลายดินทั้งส้ิน และอีก

ปัญหาการอนุรักษ์ดินอีกด้านหนึ่งคือการชะล้างพังทลาย

ของหน้าดินและการพังถล่มที่เกิดจากการไม่มีพืชคลุมดิน 

ชุมชนมีความต้องการแก้ปัญหาการอนุรักษ์ทรัพยากรดิน 

และจ�าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับการแก้ไข เป็นต้นว่า  

การให้ความรู้เรื่องการท�าการเกษตรแบบพอเพียงหรือ

เกษตรอินทรีย์ สร้างกระบวนการส่งเสริมให้เยาวชนมี 

ความรู ้มจีติส�านกึ และมีทางเลือกในการน�าความรูไ้ปปฏบิตัิ 

ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 

2.3 สภาพปัญหาการอนุรักษ์น�้า พบว่า มีการ

ระบายน�้าที่ใช้แล้วจากครัวเรือนลงสู่แหล่งน�้าสาธารณะ 

ท�าให้คุณภาพน�้าเสียไม่เหมาะแก่การอุปโภค บริโภค  

จากสภาพแหล่งน�้าโดยทั่วไปของอ�าเภอนาแห้ว มีล�าน�้า

เพียงสี่สายที่ใช้หล่อเลี้ยงชาวนาแห้วซึ่งเป็นล�าน�้าที่ไม่ยาว 

ไหลจากยอดเขาลงสู่แม่น�้าเลย แล้วไหลไปลงแม่น�้าโขง  

ในแต่ละระยะของสายน�า้มีการสร้างอ่างเกบ็น�า้กนัไว้เพือ่ใช้

ประโยชน์เป็นระยะในแต่ละช่วงทีม่ชีมุชนตัง้อยู ่แต่ชมุชน 

เหล่านี้ได้ขาดจิตส�านึกที่ถูกต้อง มีการระบายน�้าเสียที่

เกิดจากการอุปโภคบริโภคลงสู่แหล่งน�้า ท�าให้น�้าเน่าเสีย 

เกิดเป็นมลพิษ ท�าลายระบบนิเวศน์ทางน�้าอีกทางหนึ่ง 

นอกจากการปนเปื้อนสารเคมีก�าจัดศัตรูพืชและปุ๋ยเคม ี

ที่ใช้ในการเกษตรแล้ว ชุมชนมีความต้องการแก้ปัญหา 

การอนุรักษ์ทรัพยากรน�้าและจ�าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมี

การแก้ไขโดยเร่งด่วนไม่ให้ประชาชนระบายน�้าเสียจาก

ครัวเรือนและทิ้งสิ่งปฏิกูลลงแหล่งน�้าสาธารณะ สร้าง

กระบวนการส่งเสริมให้เยาวชนมีความรู้ มีจิตส�านึกและ 

มีทางเลือกในการน�าความรู้ไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง

เหมาะสม 

2.4 สภาพปัญหาการจัดการขยะ พบว่า มีการ

สะสมขยะจากครัวเรือนเพ่ิมมากข้ึนเดมินัน้ในช่วงก่อนหน้า 

ทีจ่ะมกีารกระจายอ�านาจการปกครองให้กบัองค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่นนั้น การก�าจัดขยะของแต่ละครัวเรือนได ้

ด�าเนินการคัดแยกขยะอินทรีย์และขยะแห้งอื่น ๆ ออก 

จากกนัแล้วน�าไปฝังหรอืเผาในพืน้ทีข่องตอนเอง โดยเฉลีย่

ครอบครัวละประมาณ 3 กิโลกรัมต่อวันซ่ึงไม่ได้มีปริมาณ

ที่มากนักและโครงสร้างของขยะแล้วก็เป็นขยะอินทรีย์

เป็นส่วนมากซึ่งสามารถด�าเนินการได้อย่างไม่มีปัญหา  

แต่หลังจากมีการกระจายอ�านาจให้องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นด�าเนินการในการจัดบริการสาธารณะให้กับ

ประชาชน ได้เกิดการสะสมขยะในระดับครัวเรือนและ

ชมุชนขึน้ โดยแต่ละครวัเรอืนจะเกบ็สะสมขยะไว้เพือ่น�าไป 

ใส่ในถังขยะสะสมไว้รอการเก็บขนออกนอกพื้นที่ของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อน�าไปเทกองสะสมไว้ที่

บ่อขยะโดยไม่มีการด�าเนินการก�าจัดที่ถูกต้องแต่อย่างใด  

ท�าให้เกดิการสะสมในปรมิาณทีม่ากขึน้ทกุปี เกดิเป็นมลพิษ 

สิ่งแวดล้อมอันเป็นต้นเหตุมาจากขยะ ได้แก่ มลพิษกลิ่น

จากบ่อขยะ มลพิษจากน�้าชะขยะ เป็นแหล่งสะสมเชื้อโรค 

ของชมุชน ชมุชนมคีวามต้องการแก้ปัญหาขยะและจ�าเป็น

อย่างยิ่งที่จะต้องมีการแก้ไขโดยให้ความรู้เรื่องการจัดการ

ขยะครัวเรือนที่เป็นต้นทางของการก่อขยะชุมชน สร้าง

กระบวนการส่งเสริมให้เยาวชนมีความรู ้ มีจิตส�านึก 

และมีทางเลือกในการน�าความรู้ไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 

เหมาะสม

กำรอภิปรำยผล 

สภาพปัญหาการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนของ

ยุวชนอ�าเภอนาแห้วพบว่า (1) ปัญหาการอนุรักษ์ป่าไม้  

มีการบุกรุกท�าลายป่าไม้เพื่อขยายพื้นที่ท�าการเกษตร  

ยุวชนต้องการแก้ปัญหาด้วยการรณรงค์ปลูกต้นไม้และ

การปลูกป่าทดแทน (2) ปัญหาการอนุรักษ์ดิน ดินมีสภาพ

เสื่อมสภาพ มีความแข็ง กระด้าง ไม่อุ้มน�้า มีการใช้ปุ๋ยเคมี

และสารเคมีก�าจัดศัตรูพืช ไม่มีพืชคลุมดิน เกิดการชะล้าง 

พังทลายของหน้าดิน ยุวชนต้องการแก้ปัญหา ด้วยการ

ให้ความรู้เร่ืองการท�าการเกษตรแบบพอเพียงหรือเกษตร

อินทรีย์ (3) ปัญหาการอนุรักษ์น�้า มีการระบายน�้าที่ใช้แล้ว

จากครัวเรือนลงสู่แหล่งน�้าสาธารณะ และมีการปนเปื้อน

สารเคมีก�าจัดศัตรูพืชและปุ๋ยเคมี ยุวชนต้องการแก้ปัญหา

ด้วยก�าจัดน�้าใช้แล้วที่ครัวเรือนไม่ระบายลงแหล่งน�้า และ 
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(4) ปัญหาการจดัการขยะ มกีารสะสมขยะครวัเรอืนเพือ่รอ 

การเกบ็ขนออกนอกพ้ืนทีข่ององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

น�าไปเทกองไว้ที่บ่อขยะ เกิดเป็นมลพิษสิ่งแวดล้อม ยุวชน

ต้องการแก้ปัญหาด้วยการให้ความรู้เรื่องการจัดการขยะ 

ครัวเรือนท่ีเป็นต้นทาง และในภาพรวมของการจัดการ 

สิง่แวดล้อมชมชน ยุวชนต้องการให้มีกระบวนการส่งเสรมิ 

ความรู้ จิตส�านึกในการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน และ

สร้างทางเลือกในการน�าความรู้ไปการจัดการสิ่งแวดล้อม

ชุมชนได้อย่างถูกต้องเหมาะสม สอดคล้องกับการศึกษา

ของกฤษณะ ธะสุข (2553) ที่ได้ศึกษาปัญหาการจัดการ 

สิ่งแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนต�าบลลาดชิด อ�าเภอ

ผักไห่ จงัหวดัพระนครศรอียธุยา พบว่า ปัญหาสิง่แวดล้อม 

ที่พบในพื้นที่ คือ ปัญหาน�้าเสียและการใช้สารเคมีในการ 

เกษตร โดยมีแนวทางการแก้ปัญหาคอืให้ชมุชนมส่ีวนร่วม

และใช้มาตรการทางกฎหมาย และสอดคล้องกบัการศกึษา 

ของสุรางค์รัตน์ พันแสง และคณะ (2551) ที่ได้ศึกษาการ

จัดการสิง่แวดล้อมในท้องถิน่อย่างยัง่ยนื พบว่า ปัญหาขยะ  

และปัญหาน�้าเสียในชุมชน มีแนวทางในการแก้ไขคือ  

การให้ความรู้แก่ประชาชนในการใช้ประโยชน์จากขยะ

โดยการเลีย้งไส้เดอืน และการใช้พชืน�า้ประเภทจอกในการ

บ�าบัดน�้าเสีย อีกทั้งยังสอดคล้องกับการศึกษาของ ธีระพล  

เหมะธุลินทร์ (2545) ที่ได้ศึกษาการจัดการส่ิงแวดล้อม

โดยองค์กรชุมชนแห่งหนึ่งในเขตเมืองนครพนม พบว่า  

บริบทของชุมชนมีลักษณะทางกายภาพและลักษณะ

ทางสังคม วัฒนธรรมและเศรษฐกิจที่มีความสัมพันธ์กับ 

การเกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม ได้แก่ ปัญหาน�้าท่วม ปัญหา

ขยะมูลฝอยในชุมชน ปัญหาน�้าเสียในชุมชน แนวทาง 

ในการแก้ปัญหาคือ การมีส่วนร่วมของชุมชน แกนน�า

ชุมชนและองค์กรชุมชน

ข้อเสนอแนะกำรวิจัยครั้งนี้ 

1. ข้อเสนอแนะเพื่อการน�าผลการวิจัยไปใช้

1.1 จากการศึกษาสภาพปัญหาการจัดการ 

สิ่งแวดล้อมชุมชนของยุวชนอ�าเภอนาแห้วพบว่า มีปัญหา

ด้านการอนุรักษ์ป่าไม้ ดิน น�้า และการจัดการขยะ ซึ่งเป็น

ข้อมูลส�าคัญที่สามารถน�ามาเป็นฐานในการแก้ปัญหาของ

ชุมชนได้ด้วยการจัดการอย่างมีส่วนร่วมจากชุมชน ได้แก่ 

การร่วมมือ ร่วมใจปลูกป่าเพื่อการอนุรักษ์ป่าไม้ ร่วมกัน

ลดการใช้ปุ๋ยเคมีเพื่อการอนุรักษ์ดิน ร่วมกันบ�าบัดน�้าทิ้ง 

ครวัเรอืนก่อนปล่อยลงสูแ่หล่งน�า้สาธารณะ อกีทัง้ร่วมกนั 

การคดัแยกขยะ ฝังกลบขยะเฉพาะครวัเรอืนเพือ่ลดปรมิาณ

ขยะของชุมชน 

1.2 สามารถน�าไปเป็นข้อมลูพืน้ฐานในการสร้าง 

กระบวนการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนของยุวชนเพื่อแก้

ปัญหาสิ่งแวดล้อมชุมชนได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและ

ยั่งยืน

1.3 สามารถน�าไปเป็นข้อมูลสนเทศประกอบ

การวางแผนการด�าเนินงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม 

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รับผิดชอบอยู่ 

2. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป

2.1 ควรมีการศึกษาการสร้างกระบวนการ

จัดการสิ่ งแวดล ้อมชุมชนของยุวชนเพื่อแก ้ป ัญหา 

สิ่งแวดล้อมชุมชน พร้อมทั้งหาคุณภาพและประสิทธิภาพ

ของกระบวนการตามที่ผู้วิจัยสนใจ 

2.2 ศึกษาสภาพปัญหาการจัดการส่ิงแวดล้อม

ชุมชนกับกลุ ่มประชากรในลักษณะอ่ืน หรือชุมชน 

ลักษณะอื่น ตามที่ผู้วิจัยสนใจเพื่อน�าไปเป็นข้อมูลสนเทศ

ในการด�าเนินงานแก้ปัญหาส่ิงแวดล้อมได้อย่างเหมาะสม
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บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการส�ารวจและเปรียบเทียบชนิดสัตว์เลื้อยคลานในป่าบริเวณอ่างเก็บน�้าคลองล�ากง  

อ.หนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ระหว่างเดือนเมษายน พ.ศ. 2556 ถึงเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2556 เก็บข้อมูลความหลาก

ชนิดของสัตว์เล้ือยคลานประกอบด้วย 2 วิธีคือ (1) โดยวางแปลงขนาด 50 x 50 เมตรจ�านวน 5 แปลง ต่อ 1 สังคมป่า  

ประกอบด้วยสังคมป่า 2 ประเภท ได้แก่ สังคมป่าเต็งรัง และสังคมป่าทุ่งหญ้าส�ารวจค้นหาตัวสัตว์โดยตรงโดยเดินส�ารวจ

ในเวลากลางวัน เดือนละ 2 วันในช่วงเวลากลางวัน (8.30 ถึง 16.00 น.) (2) การใช้หลุมกับดักสังคมป่าละ 5 จุดจาก 

ผลการศึกษา พบสัตว์เลื้อยคลานจ�านวน 45 ชนิดจาก 37 สกุลใน 11 วงศ์ 2 อันดับโดยการแพร่กระจายของสัตว์เลื้อยคลาน 

ในสังคมป่าเต็งรัง พบ 45ชนิด จ�านวน 352 ตัวในขณะที่ในสังคมป่าทุ่งหญ้า พบ 26 ชนิด จ�านวน 271 ตัว ดัชนีความ 

หลากหลาย (H) พบว่า ดัชนีความหลากหลายมีค่าสูงสุดในบริเวณป่าเต็งรัง ในเดือนกรกฎาคม 2556 มีค่าเท่ากับ 3.17 

ซึ่งอยู่ในฤดูฝน ค่าดัชนีความสม�่าเสมอ (E) พบว่าในสังคมป่า 2 ประเภท มีความสม�่าเสมอในการพบสัตว์เลื้อยคลาน

ไม่แตกต่างกัน ดัชนีความคล้ายคลึงกันของสัตว์ในแต่ละสังคมป่ามีค่าสูงสุดในเดือนกรกฎาคม 2556 มีค่าเท่ากับ 73.68 

เปอร์เซ็นต์การปรากฏหรือความชุกของสัตว์เลื้อยคลานแต่ละชนิดที่พบการปรากฏมากที่สุดคือ แย้ และเหี้ย กลุ่มสัตว์

เล้ือยคลานที่พบได้ปานกลางคือกลุ่มของกิ้งก่า เต่า จิ้งจก จิ้งเหลนบางชนิด ในขณะที่กลุ่มของงูชนิดต่างๆ พบน้อยไป 

จนถึงปานกลาง

ค�ำส�ำคัญ: ความหลากชนิด, ป่าเต็งรัง, ป่าทุ่งหญ้า, สัตว์เลื้อยคลาน

Abstract

The objectives of this research were to identify and compare the reptilespecies found in the forest areas of 

Khlong-Lom-Gong Reservoir in NongPhai District, Phetchabun Province, between April and July 2013. Data collection  

to determine the diversity of reptiles was carried out using two methods: (1) the delineation of five study areas of 

50 x 50 m, for each of the two habits of dipterocarp forest and grassland. A direct search method was conducted on 

foot within each habitat from 8.30 to 16.00 hrs for two days every month between April and July, and (2) digging 

five drift fence pitfall traps in each of the five selected areas. Forty-fivereptilespecies were identified from 37 genera,  

ควำมหลำกชนิดของสัตว์เลื้อยคลำนบริเวณสังคมพืชรอบอ่ำงเก็บน�้ำคลองล�ำกง

อ�ำเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรบูรณ์

Reptile Diversity inPlant Community Areas of Khlong - Lam - Gong Reservoir

Nong - Phai DistrictPhetchabun Province
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ควำมน�ำ

อาเซียนเป็นภูมิภาคที่มีความหลากหลายทาง

ชีวภาพมากที่สุดในโลก เนื่องจากที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ที่อยู ่

ในเขตร้อนและมีความหลากหลายของระบบนิเวศสูง  

ประเทศไทยเป็นประเทศหนึง่ในอาเซยีนทีม่คีวามหลากหลาย 

ทางชวีภาพของสตัว์เลือ้ยคลาน (reptile) สงูเช่นกนั (มงคล 

และคณะ, 2543) ซึง่มกีารศกึษาทางอนกุรมวธิาน (taxonomy)  

และความหลากชนิด (diversity) ของสัตว์เฉพาะพื้นที่เป็น

จ�านวนมากในปัจจุบันจึงมีรายงานการพบสัตว์เลื้อยคลาน 

ชนดิพนัธุใ์หม่อย่างต่อเนือ่งซ่ึงบางชนดิได้พบในพืน้ทีท่ีค่วร

อนรุกัษ์ไว้เพือ่รกัษาความหลากหลายทางชวีภาพเนือ่งจาก

มถีิน่อาศยัเฉพาะและมีแบบแผนการแพร่กระจายเฉพาะถิน่ 

และมีโอกาสที่จะสูญหายไปจากพื้นที่มีแนวโน้มสูง

เนื่องจากถูกจ�ากัดด้วยปัจจัยสิ่งแวดล้อมเช่นลักษณะของ

พืน้ทีท่ีปิ่ดก้ันการกระจายพันธุแ์ละแบ่งแยกกลุม่ประชากร 

ออกจากกันและมีป ัจจัยที่คุกคามหรืออาศัยในพื้นที่ 

ที่ไม่เหมาะสมเป็นต้น (วีรยุทธ, 2552) สัตว์เลื้อยคลาน

ส่วนใหญ่มักถูกมองข้ามและไม่เข้าใจถึงความส�าคัญ 

แต่ด้วยกลไกของธรรมชาติแล้วสัตว์ในกลุ ่มนี้มีความ

ส�าคญัในระบบนเิวศมบีทบาทในห่วงโซ่หรอืสายใยอาหาร 

ท�าหน้าที่เป็นผู้บริโภคในระดับต่างๆรวมถึงกินซากพืช

และซากสตัว์ทัง้ยงัเป็นผู้ควบคมุประชากรแมลงหรอืก�าจดั

ศัตรูพืชให้อยู่ในสภาวะสมดุลซึ่งเป็นการช่วยรักษาสมดุล 

ในธรรมชาติในประเทศไทยมีรายงานพบสัตว์เลื้อยคลาน

จ�านวนมากกว่า 325 ชนดิจาก 139 สกลุใน 23 วงศ์ 3 อนัดบั

สัตว์ในชั้นนี้ยังคงมีการพบชนิดใหม่ (New species) อย่าง

ต่อเน่ือง (Hikida, et al., 2002; Chuaynkern, et al., 2005)  

และขณะเดียวกันก็ถูกคุกคามอย่างมาก (Nabhitabhata & 

Chan-ard, 2005) เนือ่งจากการนยิมบรโิภคการขายเพือ่เป็น

สัตว์เลี้ยง (Shepherd & Nijman, 2008) แม้ว่าในปัจจุบัน 

มีผลการศึกษาเก่ียวกับสัตว์เหล่านี้ด้านต่าง ๆ ออกมา

อย่างต่อเนื่องแต่ก็ยังคงมีจ�านวนน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับ 

สัตว์กลุ่มอื่น

ปัญหาความเสื่อมโทรมและการเปลี่ยนแปลง 

สภาพพื้นที่จากการพัฒนาสิ่งก ่อสร้างส่งผลกระทบ

ต่อสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศในพื้นที่ และความเสียหาย 

ความหลากหลายทางชีวภาพ การประเมนิคณุค่าด้านสตัว์ป่า 

และการศึกษาความหลากชนิดของสิ่งมีชีวิตในพื้นที่ที่มี

ผลกระทบจงึเป็นสิง่จ�าเป็นและมคีวามส�าคญัในการอนุรกัษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (กัลยาณี และคณะ, 

2548) ส�าหรับอ่างเก็บน�้าคลองล�ากงต�าบลวังท่าดี อ�าเภอ

หนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ ถูกสร้างขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหา 

การขาดแคลนน�้าอุปโภค-บริโภคและเกษตรกรรม ซึ่งเป็น

อ่างเก็บน�้าขนาดกลาง มีความจุในระดับเก็บกักสูงสุดได้ 

57.30 ล้านลกูบาศก์เมตรโดยพืน้ทีโ่ครงการส่วนใหญ่ตัง้อยู ่

ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าล�ากงและป่าคลองตะโก่ซึ่งมี

ความหลากหลายทางชีวภาพสูงมาก ดังนั้น งานวิจัยน้ีจึงมี

วตัถปุระสงค์เพือ่ศกึษาความหลากชนดิของสตัว์เลือ้ยคลาน 

ในสังคมป่าและฤดูกาลต่างกันในอ่างเก็บน�้าคลองล�ากง 

อ�าเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ประโยชน์ของงานวิจัยนี้

จะท�าให้ทราบถึงความคงอยู่ของทรัพยากรทางธรรมชาติ

กลุ่มสัตว์เลื้อยคลานในปัจจุบัน และน�าไปสู่การประเมิน 

คุณค่าเชิงนิเวศตลอดจนการประเมินค่าความเสียหาย 

ด้านสิ่งแวดล้อมจาการท�าลายป่า การวางแผนเชิงนโยบาย

เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารจดัการทรพัยากรในชุมชน

ในการสงวน อนุรักษ์และคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติ 

11 families, and 2 orders. Forty-six species, totaling 352 reptiles were recorded from the dipterocarp forest habitat, 

while 26 species comprising 271 reptiles were discovered in the grassland habitat. The diversity index (H) at 3.17 

was highest in the dipterocarp forest during the rainy season in July. The evenness index (E) for reptiles in both 

grassland and forest habitats was similar. The similarity index for reptiles in each habitat was highest during July  

at 73.68 percent. The most abundance reptiles recorded were butterfly lizards and water monitors. Agamid, turtle, 

lizard, gecko, and skink species were moderately abundance, while snakes were rarely to moderately abundance.

Keywords: diversity, dipterocarp forest, grassland, reptiles
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และสิ่งแวดล้อมและเพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการ

สนับสนุนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ  

(biodiversity impact assessment) ในพื้นที่ดังกล่าวต่อไป

วัตถุประสงค์กำรวิจัย

1. เพื่อเปรียบเทียบชนิดและปริมาณของสัตว์ 

เล้ือยคลานในสังคมป่าเต็งรังและสังคมป่าทุ่งหญ้า

2. เพื่อเปรียบเทียบดัชนีความหลากชนิด ดัชนี

ความสม�า่เสมอและดชันคีวามคล้ายคลงึของสตัว์ในสงัคม 

ป่าเต็งรังและสังคมป่าทุ่งหญ้า

3. เพื่อศึกษาความชุกชมของของสัตว์เลื้อยคลาน 

บริเวณอ่างเก็บน�้าคลองล�ากงต�าบลวังท่าดี อ�าเภอหนองไผ่ 

จังหวัดเพชรบูรณ์

แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

กำรจัดจ�ำแนกทำงอนุกรมวิธำนของสัตว์เลื้อยคลำน

สัตว์เล้ือยคลานจ�าแนกออกเป็น 4 อันดับ (order) 

และมีจ�านวนชนิดประมาณ 7,200 ชนิดประกอบด้วยเต่า  

287 ชนิดจระเข้ 25 ชนิดทัวทารา 2 ชนิดกิ้งก่าและงู 6,886 

ชนิด (วีระยุทธ, 2552; Zug, et al., 2001; Pough, et al.,  

2004) โดยจ�าแนกประเภทดังนี้

Class Reptilia

Order Testudines

Suborder Cryptodira

Suborder Pleurodira

Order Crocodylia

Order Rhyncocephalia

Order Squamata

Suborder Lacertilia

Suborder Serpentes

สตัว์เลือ้ยคลาน (reptile) เป็นสัตว์มีกระดกูสนัหลงั

และเป็นสตัว์เลอืดเยน็เช่นเดยีวกับสัตว์สะเทนิน�า้สะเทนิบก 

ล�าตัวปกคลุมด้วยเกล็ดเพื่อป้องกันการระเหยน�้าท�าให ้

สามารถด�ารงชีวิตในที่แห้งแล้งได้ในสัตว์เลื้อยคลาน 

บางชนดิเช่นเต่าและจระเข้มแีผ่นกระดกูปกคลมุใต้ผวิหนงั

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างในระหว่างการเจริญเติบโต 

ตัวอ่อนจึงมรีปูร่างเหมอืนกบัตัวเต็มวยัมปีอด 2 ข้างมรีะยางค์  

2 คูร่ะยางค์และปอดพฒันาเมือ่ขณะอยูใ่นไข่สตัว์เลือ้ยคลาน 

สร้างเปลือกให้ไข่และวางไข่บนบกแม้ว่าบางชนิดจะอาศัย

อยูใ่นน�า้ตัวอ่อนขณะฟักมฟัีนเจาะเปลอืกไข่ช่วยให้ตัวอ่อน 

ออกจากไข่ได้ง่ายขึ้น

สัตว์เลื้อยคลำนกับสภำพแวดล้อม

สัตว์เลื้อยคลานเป็นสัตว์ในเขตร้อนและสามารถ

ด�ารงชีวิตในเขตแห้งแล้งเนื่องจากมีผิวหนังที่หนาป้องกัน

ความร้อนได้ทะเลเป็นสิง่กดีขวางทีม่ผีลต่อการแพร่กระจาย

ของสตัว์เลือ้ยคลานน้อยกว่าสตัว์สะเทนิน�า้สะเทนิบกสตัว์

เลื้อยคลานเป็นสัตว์เลือดเย็นเช่นเดียวกับสัตว์สะเทินน�้า 

สะเทินบกอุณหภูมิของสิ่งแวดล ้อมจึงมีผลต ่อการ 

แพร่กระจายของสัตว์ทั้ง 2 กลุ ่มนี้อย่างไรก็ตามความ 

แตกต่างระหว่างสัตว์ 2 กลุ่มนี้ที่เก่ียวข้องกับอุณหภูม ิ

ต่อการแพร่กระจายคอืสตัว์สะเทนิน�า้สะเทนิบกใช้ผวิหนัง

ในการแลกเปลี่ยนก๊าซจึงหลบเลี่ยงจากอากาศหนาวเย็น 

โดยหลบซ่อนตัวในพื้นที่ที่มีความชื้นเมื่อเข้าสู ่ภาวะ 

การจ�าศีล (hibernation ) ส่วนสัตว์เลื้อยคลานนั้นผิวหนัง

แลกเปลี่ยนก๊าซไม่ได้จึงไม่สามารถหลบซ่อนตัวในที่ที่ม ี

ความช้ืนเมือ่เข้าสูภ่าวะการจ�าศลีได้อากาศหนาวเยน็ขัว้โลก 

จึงมีผลต่อการแพร่กระจายของสัตว์เลื้อยคลานมากกว่า

สตัว์สะเทนิน�า้สะเทนิบกอณุหภมูทิีส่งูขึน้ท�าให้การระเหยน�า้ 

มากขึ้นในสัตว์สะเทินน�้าสะเทินบกจึงต้องรักษาผิวหนัง

ให้ชุม่ชือ้ยูเ่สมอขณะทีส่ตัว์เลือ้ยคลานไม่มผีลของอณุหภมู ิ

ต่อการระเหยน�้า

กรอบแนวคิดกำรวิจัย

ตัวแปรต้น

1. สังคมป่าเต็งรังเป็นสังคมป่า

ที่ไม่ได้รับผลกระทบจากการ

เปลี่ยนแปลงสภาพพ้ืนที่

2. สงัคมป่าทุง่หญ้า เป็นสภาพพืน้ที่

ที่ถูกท�าลายและเกิดสังคมพืช

ทีเ่กดิขึน้ทดแทนจากป่าธรรมชาติ

ตัวแปรตำม

1. ดัชนีความ

หลากชนิด

2. ดัชนีความ

สม�่าเสมอ

3. ดัชนีความ

คล้ายคลึง
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วิธีด�ำเนินกำรวิจัย 

สถานที่ด�าเนินการวิจัยอ่างเก็บน�้าคลองล�ากง 

ตั้งอยู่ที่บ้านวังท่าดี หมู่ที่ 5 ต�าบลวังท่าดี อ�าเภอหนองไผ่ 

จังหวัดเพชรบูรณ์ พิกัด 16 0’ 9” N และ 101 13’ 56” E  

อยู ่ห ่างจากอ�าเภอหนองไผ่ไปทางทิศตะวันออกเป็น 

ระยะทางประทาง 15 กโิลเมตรโดยพ้ืนทีโ่ครงการส่วนใหญ่

ตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าล�ากงและป่าคลองตะโก่

สังคมป่าไม้บริเวณในอ่างเก็บน�้าคลองล�ากง ประกอบด้วย  

(1) ป่าดิบแล้ง มีพรรณไม้ เช่น ไม้ตะเคียนหิน ไม้กระบาก  

ไม้ยางแดง มะค่าโมง ไม้ตะแบกใหญ่ ไม้ตะเคียนทอง คอแลน 

ไม้กระบก ไม้มะกอก ไทร มะเกลือ ไม้กัดลิ้น ไม้มะไฟ  

ไม้ล�าไยป่า ไผ่ชนดิต่าง ๆ  (2) ป่าเตง็รัง มพีรรณไม้ เช่น ไม้เต็ง 

ไม้รัว ไม้พลวง ประดู่ รกฟ้า ตะแบก ก่อแพะ มะขามป้อม  

ยอป่า ไม้เหยีง 3) ป่าทุง่หญ้า เป็นสภาพฟ้ืนตวัของป่าหลงัจาก 

ที่เคยถูกราษฎรบุกรุกแผ้วถาง และถูกไฟป่าเผาไหม้ 

การเกบ็ข้อมูลความหลากชนดิของสัตว์เลือ้ยคลาน 

ประกอบด้วย 2 วิธีคือ (1) วางแปลงขนาด 50 x 50 เมตร

จ�านวน 5 แปลง ต่อ 1 สังคมป่า รวม 10 แปลง ใช้เป็น

ตัวแทนของสังคมป่า 2 ประเภทจ�านวนผู้ส�ารวจ 5 คน  

ส�ารวจค้นหาตัวสัตว์โดยตรง (direct searching method) 

ภายในพื้นที่สังคมป่าแต่ละแห่ง โดยส�ารวจตามพื้นป่า 

บนต้นไม้รื้อขุดค้นตามกองวัสดุโพรงและซอกหินรวมทั้ง

เก็บและบันทึกหลักฐานและร่องรอยของสัตว์เลื้อยคลาน 

ที่อาศัยในพื้นที่ได้แก่คราบผิวหนังและซากโดยเดินส�ารวจ

ในเวลากลางวัน (8.30 ถึง 16.00 น.) เดือนละ 2 วัน ตั้งแต่

เดือนเมษายน พ.ศ.2556 ถึงเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2556  

(2) การใช้หลุมกับดัก (drift fence pitfall trap) สังคมป่าละ  

5 จุด (3) ตรวจสอบชนิดและบรรยายลักษณะของสัตว์ 

เล้ือยคลานโดยใช้เอกสารของ Cox, et al. (1998) 

กำรวิเครำะห์ข้อมูล

1. หาค่าร้อยละความชุกชุมของสัตว์เลื้อยคลาน 

แต่ละชนิด (percent of abundance) เพ่ือแบ่งระดับ 

การพบเห็นพบบ่อยพบปานกลางและพบน้อยโดยดูจาก

ความถี่ในการปรากฏของสัตว์เล้ือยคลานแต่ละชนิด 

ในการส�ารวจแต่ละคร้ัง (กนกอร, 2552) และค�านวณดงัสตูร 

ความชุกชุม (ร้อยละ) 

จ�านวนครั้งที่พบสัตว์เลื้อยคลานชนิดนั้น

จ�านวนครั้งที่ส�ารวจทั้งหมด
= X100

ระดับความชุกชุมได้แก่ 

พบบ่อย = มากกว่าร้อยละ 70

พบปานกลาง = ระหว่างร้อยละ 40-69

พบน้อย = น้อยกว่าร้อยละ 40

2. ค�านวณหาค่าดัชนีความหลากชนิดสัตว ์ 

เลื้อยคลาน (diversity indices) เพื่อเปรียบเทียบแต่ละ 

สังคมป่าและใช้สูตร Shannon-Wiener’s Index (Krebs, 

1999)โดยมีวิธีการค�านวณดังนี้

H’ = -∑(Pi ln Pi)

H คือดัชนีความหลากหลายของชนิด

Pi คือสัดส่วนระหว่างจ�านวนตัวอย่างของสิ่งมี

ชีวิต (i = 1, 2, 3,…) ต่อจ�านวนสิ่งมีชีวิตทั้งหมด

3. ค�านวณหาค่าดัชนีความสม�่าเสมอ (evenness 

indices) บอกถึงการกระจายของชนิดพันธุ ์ในสังคม 

หากภายในสังคมใดมีการกระจายสม�่าเสมอกันหรือ 

มีจ�านวนในแต่ละชนิดพันธุ์ที่ใกล้เคียงกันดัชนีของความ

สม�่าเสมอจะสูงและมีค่าของดัชนีลดลงเมื่อความสัมพันธ์

ของการกระจายแต่ละชนิดพันธุ์ในสังคมแตกต่างกันและ 

ใช้สูตรดังนี้ (Krebs, 1999)

E = H’ / H’max

E คือความสม�่าเสมอ (evenness)

H’ คือความหลากหลายของ Shannon-Wiener’s  

IndexH’max คือจ�านวนชนิด (ln S)

4. ค�านวณหาค่าดัชนีความคล้ายคลึงของสัตว์ 

(similarity index) เพื่อประเมินความคล้ายคลึงของสัตว์

เลื้อยคลานในแต่ละพื้นที่โดยใช้ข้อมูลการพบและไม่พบ 

สัตว์เลื้อยคลานแต่ละชนิดในพื้นที่แต่ละแห่งและค�านวณ

ตามวิธีการของ Sorensen qualitative index (Krebs, 1999)  

ซึ่งมีวิธีการดังนี้
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ค่าดัชนีความคล้ายคลึงกัน (QS) = [2C / (A+B)] ×100

QS คือความคล้ายคลึงกันของสัตว์ในแต่ละพื้นที่

A คือจ�านวนชนิดสัตว์ที่พบในพื้นที่ A

B คือจ�านวนชนิดสัตว์ที่พบในพื้นที่ B

C คือจ�านวนชนิดสัตว์ที่พบในพื้นที่ A และ B

ผลกำรวิจัย

การส�ารวจชนิดสัตว์เลื้อยคลานในในสังคมป่า

บริเวณอ่างเก็บน�้าคลองล�ากงอ�าเภอหนองไผ่ จังหวัด

เพชรบูรณ์พบสัตว์เลื้อยคลานจ�านวน 46 ชนิดจาก 37 สกุล 

ใน 11 วงศ์ 2 อันดับ (ตารางที่ 1)

ตำรำง 1 

จ�านวนชนิดและสกุลของสัตว์เลื้อยคลานแต่ละวงศ์ที่พบ

ระหว่างการศึกษาเมษายน พ.ศ. 2556 ถึงเดือนกรกฎาคม  

พ.ศ. 2556 บรเิวณอ่างเกบ็น�า้คลองล�ากงอ.หนองไผ่ จงัหวดั

เพชรบูรณ์

อันดับ วงศ์ จ�ำนวนสกุล จ�ำนวนชนิด

Squamata Agamidae 4 5

Colubridae 12 16

Elapidae 4 5

Gekkonidae 3 3

อันดับ วงศ์ จ�ำนวนสกุล จ�ำนวนชนิด

Pythonidae 1 2

Scincidae 3 3

Xenopeltidae 1 1

Viperidae 3 3

Varanidae 1 2

Testudines Bataguridae 1 1

Emydidae 4 4

ภำพ 1 เปรียบเทียบจ�านวนชนิดและจ�านวนตัวของสัตว์

เลื้อยคลานที่แพร่กระจายอยู่ในปาดิบแล้งและป่าเต็งรัง

จากภาพ 1 พบว่า จ�านวนชนดิของสตัว์เลือ้ยคลาน

พบในป่าเต็งรังพบจ�านวน 45ชนิด ในขณะที่พบในป่า 

ทุ่งหญ้าจ�านวน 26 ชนิด จ�านวนตัวที่พบ พบในป่าเต็งรัง 

จ�านวน 352 ตัว และในป่าทุ่งหญ้าจ�านวน 271 ตัว

ตำรำง 2 

เปรียบเทียบพารามิเตอร์ดัชนีทางความหลากหลายทางชีวภาพ

พารามิเตอร์
เมษายน 2556 พฤษภาคม 2556 มิถุนายน 2556 กรกฎาคม 2556

ป่าเต็งรัง ทุ่งหญ้า ป่าเต็งรัง ทุ่งหญ้า ป่าเต็งรัง ทุ่งหญ้า ป่าเต็งรัง ทุ่งหญ้า

H’ 2.73 1.82 2.76 2.26 2.83 2.47 3.17 2.66

E 0.87 0.76 0.79 0.88 0.86 0.85 0.91 0.81

QS (%) 52.94 47.82 61.90 73.68

หมายเหตุ: H’ คือ Shannon-Wiener’s Index , E คือ ดัชนีความสม�่าเสมอ, QS คือ ดัชนีความคล้ายคลึงของสัตว์
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ตำรำง 3 

ความชกุชมุของสัตว์เลือ้ยคลานแต่ละชนดิทีพ่บในพืน้ทีส่งัคมป่าบรเิวณอ่างเกบ็น�า้คลองล�ากง อ.หนองไผ่ จังหวดัเพชรบรูณ์

No. Common name Scientific name Percent Abundance

1 กิ้งก่าคอแดง Calotes  versicolor 87.5 มาก

2 กิ้งก่าหัวสีฟ้า Calotes  mystaceus 75 มาก

3 กิ้งก่าเขียว Bronchocela smaragdina 62.5 ปานกลาง

4 กิ้งก่าแก้ว Calotes emma 62.5 ปานกลาง

5 แย้ Leiolepis belliana belliana 100 มาก

6 งูลายสาบคอแดง Rhabdophis subminiatus 12.5 น้อย

7 งูเขียวหัวจิ้งจก Ahaetulla prasina 50 ปานกลาง

8 งูสายม่านพระอินทร์ Dendrilaphis  pictus 12.5 น้อย

9 งูแม่ตะงาว Boiga multomaculata 12.5 น้อย

10 งูปี่แก้วลายแต้ม Oligodon fasciolatus 12.5 น้อย

11 งูงอดไทย Oligodon  taeniatus 12.5 น้อย

12 งูสิงบ้าน Ptyas korros 87.5 มาก

13 งูเขียวพระอินทร์ Chrysopelea ornata 37.5 น้อย

14 งูสิงหางลาย Ptyas  mucosus 25 น้อย

15 งูลายสอใหญ่ Xenochrophis piscator 12.5 น้อย

16 งูทางมะพร้าวธรรมดา Coelognathus radiatus 75 มาก

17 งูปลิง Enhydris plumbea 62.5 ปานกลาง

18 งูไซ Enhydris bocourti 12.5 น้อย

19 งูแส้หางม้า Boiga ocellata 12.5 น้อย

20 งูปล้องฉนวนลาว Lycodon laoensis 12.5 น้อย

21 งูปล้องฉนวนบ้าน Lycodon subcinctus 25 น้อย

22 เต่านา Malayemys subtrijuga 87.5 มาก

23 เต่าบัว Hieremys annandali 75 มาก

24 เต่าแก้มแดง Trachemys scripta elegan 62.5 ปานกลาง

25 เต่าหับ Cuora amboinensis 62.5 ปานกลาง

26 เต่าเหลือง Indotestudo elongate 62.5 ปานกลาง

27 งูจงอาง Ophiophagus hannah 12.5 น้อย

28 งูสามเหลี่ยม Bungarus  fasciatus 12.5 น้อย

29 งูพริก Calliophis bivirgata flaviceps 25 น้อย

30 งูเห่าหม้อ Naja kaouthia 37.5 น้อย

31 งูทับสมิงคลา Bungarus candidus 25 น้อย

32 ตุ๊กแก Gekko gecko 62.5 ปานกลาง

33 จิ้งจกหางแบน Cosymbotus  platyurus 75 มาก

34 จิ้งจกหางหนาม Hemidactylus frenatus 62.5 ปานกลาง
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35 งูหลาม Python molurus 12.5 น้อย

36 งูเหลือม Python reticulates 12.5 น้อย

37 จิ้งเหลนหางยาว Mabuya  longicaudata 62.5 ปานกลาง

38 จิ้งเหลนบ้าน Eutropis multifasciata 87.5 มาก

39 จิ้งเหลนลายอินโดจีน Lipinia vittigera 62.5 ปานกลาง

40 งูแสงอาทิตย์ Xenopeltis  unicolor 12.5 น้อย

41 งูแมวเซา Daboia  russelli 12.5 น้อย

42 งูเขียวหางไหม้ท้องเหลือง Cryptelytrops albolabris 75 มาก

43 งูเขียวหางไหม้ตาโต Trimeresurus macrops 37.5 น้อย

44 ตะกวด Varanus bengalensis nebulosus 37.5 น้อย

45 เหี้ย Varanus Salvator 100 มาก

กำรอภิปรำยผล

จากภาพที่ 1 พบว่าการแพร่กระจายของสัตว์

เล้ือยคลานในสังคมป่าเต็งรัง พบ 45ชนิด จ�านวน 352 ตัว  

มากกว่าในสังคมป่าทุ่งหญ้า พบ 26 ชนิด จ�านวน 271 ตัว 

ในขณะที่ นัฏกานต์ (2552) พบว่า การแพร่กระจายของ

สัตว์เล้ือยคลานในสังคมป่าดิบแล้งในพื้นที่สถานีวิจัย 

สิง่แวดล้อมสะแกราช พบ 48 ชนดิ จ�านวน 679 ตวัในขณะที ่

ในสงัคมป่าเตง็รงั พบ 43 ชนดิ จ�านวน 551 ตวั ความซับซ้อน 

ของสงัคมป่าจะผลต่อการพบหรือเป็นแหล่งทีอ่ยู่อาศยัของ

สัตว์เล้ือยคลาน ลักษณะพื้นที่ของอ่างเก็บน�้าคลองล�ากง

เป็นพื้นที่ป่าเต็งรังและป่าทุ่งหญ้าที่เกิดจากการสร้างเข่ือน 

ที่มีพื้นที่เปลี่ยนแปลงไป หรือเกิดการแทนที่ของสังคมป่า  

การส�ารวจสัตว์เลื้อยคลานในพื้นที่ดังกล่าวจึงพบสัตว ์

เลื้อยคลานในพื้นที่สังคมป่าไม้เต็งรังมากกว่าป่าทุ่งหญ้า 

โดยเฉพาะกลุ่ม แย้ และกิ้งก่า ซึ่งพบทุกครั้งที่ส�ารวจ

จากตารางที่ 2 พบว่า ดัชนีความหลากชนิด โดย 

ใช้สูตร Shannon-Wiener Index (H’) พบว่า ดัชนีความ

หลากหลายมค่ีาสงูสดุในบริเวณป่าเตง็รัง ในเดอืนกรกฎาคม 

2556 มีค่าเท่ากับ 3.17 และอยู่ในฤดูฝน ซึ่งมีปริมาณน�้าฝน

สูงสุดในเดือน กรกฎาคม 2556 มีค่าเท่ากับ 241 มิลลิเมตร  

สอดคล้องกับการศึกษาของ นัฐกานต์ (2552) พบว่าสัตว์

เลื้อยคลานที่พบในแต่ละฤดูกาล พบว่าในฤดูฝนมีจ�านวน  

60 ชนดิและจ�านวน 790 ตวั ซ่ึงมากกว่าในฤดแูล้งทีมี่จ�านวน 

37 ชนิดและจ�านวน 440 ตัว ในขณะที่ยอดชาย (2544)  

พบจ�านวนชนดิและจ�านวนตัวของสตัว์เลือ้ยคลานในฤดฝูน 

น้อยกว่าในฤดรู้อนและในฤดหูนาว (ฤดแูล้ง) ความแตกต่าง 

ดังกล่าวอาจเนื่องจากการแบ่งช่วงเดือนในการก�าหนด

ฤดูกาลที่แตกต่างกัน เนื่องจากยอดชาย (2544) ได้ก�าหนด

เป็น 3 ฤดูกาลโดยใช้ระดับอุณหภูมิและปริมาณน�้าฝนคือ  

ฤดูฝน ฤดูหนาว และฤดูแล้งจากผลการศึกษาการพบสัตว ์

เลื้อยคลานในงานวิจัยนี้และงานวิจัยของ นัฐกานต์ (2552) 

และ ยอดชาย (2544) มีความน่าสนใจในประเด็นการได้ผล 

การศึกษาที่แตกต่างต่างกันในการพบสัตว์เลื้อยคลานตาม

ฤดกูาล หากพจิารณาถงึพฤตกิรรมของสตัว์เลือ้ยคลานแล้ว 

สัตว์เลื้อยคลานมีพฤติกรรมการอาบแดดในเวลาเช้าเป็นที่

น่าสนใจว่าเหตุใดจึงพบสัตว์เลื้อยคลานในฤดูฝนมากกว่า 

ฤดูแล้งในขณะที่ข้อมูลการจัดการแหล่งที่อยู ่อาศัยของ

สัตว์เลื้อยคลานส่วนใหญ่จะพบไข่งูในเดือนมีนาคมและ

เดือนเมษายนมากกว่าเดือนอื่น ๆ (Edgar, et al., 2010)

จึงสันนิฐานว่าฤดูกาลสืบพันธุ์ของงูจะอยู่ในช่วงเดือน

พฤศจิกายนถึงเดือนมกราคม และอาจเป็นไปได้ว่าจะเป็น

สาเหตใุห้พบสตัว์เลือ้ยคลานกลุม่งเูป็นจ�านวนมากในฤดฝูน 

เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของประชากรที่ฟักออกมาจากไข ่

ในฤดูแล้ง ในขณะที่สัตว์เลื้อยคลานกลุ่มกิ้งก่า ช่วงฤด ู

ผสมพนัธุข์องกิง้ก่ากิง้ก่าคอแดง , กิง้ก่าหวัแดง, กิง้ก่าสวน 

จะพบระหว่าง พฤษภาคม-มิถุนายน โดยพบเพศเมียที่มีไข่

ในเดือน ปลายพฤษภาคม-ต้นกรกฎาคม และพบขุดดิน 

เพื่อวางไข่วางไข่คราวละ 4-12 ฟอง
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ค่าดัชนีความสม�่าเสมอ (Eveness index, E)  

พบว่าในสังคมป่า 2 ชนิด มีความสม�่าเสมอในการพบ

สัตว์เล้ือยคลานไม่แตกต่างกันมากนัก ซึ่งจากผลการวิจัย

พบว่า ดัชนีความสม�่าเสมอของสัตว์เล้ือยคลานที่พบใน

ป่าเต็งรังมีค่ามากกว่าที่พบในทุ่งหญ้าในทุกเดือน ยกเว้น 

เดือนพฤษภาคม 2556 กล่าวได้ว่าความสม�่าเสมอที่พบ 

สัตว์เลื้อยคลานมีจ�านวนที่ไม่แตกต่างกันในป่าเต็งเร็ง 

อย่างไรก็ตามพ้ืนทีท่ีใ่ช้ในการศึกษาเป็นพ้ืนทีป่่าทีอ่ยูติ่ดกนั  

ดังน้ัน อาณาเขตในการหากินหรือแหล่งที่อยู่อาศัยจึงอาจ

เป็นแหล่งที่มีความเหลื่อมกันของผืนป่า จึงท�าให้ค่าดัชนี 

ความสม�่าเสมอไม่แตกต่างกันมาก

ดัชนีความคล้ายคลึงกันของสัตว์ในแต่ละสังคม

ป่ามีค่าสูงสุดในเดือนกรกฎาคม 2556 มีค่าเท่ากับ 73.68 

เปอร์เซน็ต์ รองลงมา คอืเดอืนมถินุายน 2556 เมษายน 2556  

และ พฤษภาคม 2556 มีค่าเท่ากับ 61.90, 52.94 และ 47.82 

เปอร์เซ็นต์ ตามล�าดับ ปัจจัยทางภูมิอากาศและฤดูกาล 

อาจมผีลต่อการพบสัตว์ จงึท�าให้เกิดการพบสัตว์เลือ้ยคลาน 

ทีค่ล้ายกนัทัง้ในป่าเตง็รังและป่าทุง่หญ้า ในพ้ืนทีอ่่างเกบ็น�า้ 

คลองล�ากงมีอิทธิพลต่อการใช้ประโยชน์ของแหล่งน�้า

เพื่อการด�ารงชีวิต โดยเฉพาะการสร้างความชุ่มชื้นให้กับ

ผืนป่า จึงอาจส่งผลให้การพบสัตว์เลื้อยคลานระหว่าง 

ป่าเต็งรังและป่าทุ่งหญ้าใกล้เคียงกัน

จากตารางที่  3 พบว่าความชุกชุมของสัตว ์ 

เ ล้ือยคลานแต่ละชนิดที่พบในพ้ืนที่สังคมป่าบริเวณ 

อ่างเก็บน�้าคลองล�ากงอ.หนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ  ์

พบความชุกชุมมากที่สุดคือ แย้ และเหี้ย ร้อยละ 100 

เนือ่งจากแย้เป็นสัตว์ประจ�าถ่ินทีพ่บได้มากในพ้ืนทีท่ีส่�ารวจ 

ในขณะที่ เหี้ย เป็นสัตว์เลื้อยคลานที่ชอบอาศัยอยู่บริเวณ

ใกล้แหล่งน�้า กลุ่มสัตว์เล้ือยคลานที่พบได้ปานกลางคือ 

กลุ่มของกิ้งก่า เต่า จิ้งจก จิ้งเหลนบางชนิด และกลุ่มของงู 

ชนิดต่าง ๆ ที่พบได้น้อย เนื่องจากพ้ืนที่วิจัยเป็นบริเวณ 

ที่ประชาชนใช้เป็นพื้นที่ท�ามาหากินและหาของป่า อาจส่ง 

ผลกระทบต่อการปรากฏของสัตว์เลื้อยคลานบางชนิด  

จากการศึกษาของ นัฐกานต์ (2552) พบว่าสัตว์เลื้อยคลาน

ในสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช กลุ่มที่พบปานกลาง 

มจี�านวนใกล้เคียงกับกลุ่มทีพ่บมาก คือ 12 ชนดิและ 11 ชนดิ 

ตามล�าดบั โดยกลุ่มท่ีพบปานกลางเป็นก้ิงก่า 1 ชนดิใน 1 วงศ์  

จิ้งจก/ตุ๊กแก 3 ชนิดใน 1 วงศ์ จิ้งเหลน 3 ชนิดใน 1 วงศ์  

งู 3 ชนิดใน 2 วงศ์ และเต่า 2 ชนิดใน 2 วงศ์ ส่วนกลุ่มที่

พบมากเป็นกิ้งก่า 3 ชนิดใน 1 วงศ์ จิ้งจก/ตุ๊กกแก 5 ชนิด 

ใน 1 วงศ์ และจิ้งเหลน 3 ชนิดใน 1 วงศ์ จากข้อมูล 

ความชุกชุมของสัตว์เลื้อยคลานกล่าวได้ว่าการปรากฏ 

ของสัตว์เลื้อยคลานจะขึ้นอยู ่กับแหล่งที่อยู ่อาศัยหลัก  

ซึง่จะท�าให้สามารถพบได้บ่อยครัง้มากกว่ากว่าปัจจยัอืน่ ๆ  

รวมทั้งนิสัยและพฤติกรรมของสัตว์แต่ละชนิด เช่น กิ้งก่า  

จ้ิงจก จ้ิงเหลน ซ่ึงไม่มีพฤติกรรมหลบซ่อนในขณะที่ออก

หากนิหรอืด�ารงชีวติปกติในธรรมชาติ ซึง่แตกต่างจากกลุม่ง ู

ที่มีพฤติกรรมหลบซ่อนจึงท�าให้พบการปรากฏตัวได้ยาก

จากผลการวิจัยนี้สรุปได้ว่าอิทธิพลของความ 

แตกต่างระหว่างสงัคมป่าเต็งรงัและป่าทุง่หญ้าจะพบความ

หลากชนิดของสัตว์เลื้อยคลานที่แตกต่างกัน ซึ่งจะเห็น 

ได้อย่างชัดเจนว่าทรัพยากรป่าไม้มีความจ�าเป็นต่อการ 

เป็นแหล่งอาศยัของสตัว์เลือ้ยคลาน โดยเฉพาะสภาพพืน้ที่

ป่าเต็งรังจะเป็นถิ่นที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมและยังเป็นพื้นที่

ที่สัตว์เลื้อยคลานได้จ�าศีลและเป็นแหล่งหลบซ่อนตัวที่ดี 

ในวางไข่ของสตัว์เลือ้ยคลานบางชนดิ ในขณะทีป่่าทุง่หญ้า 

จะเป็นพื้นที่ที่มีปัจจัยด้านการคุกคามจากมนุษย์ในการ

ใช้ประโยชน์ของพื้นที่ท�าให้ชนิดและจ�านวนของสัตว์ 

เลือ้ยคลานทีพ่บน้อยกว่าสงัคมป่าเตง็รงัจากข้อมลูดงักล่าว 

จะเห็นได้ว่าผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่

ของสังคมป่าจึงมีผลต่อการด�ารงชีวิตของสัตว์ที่มีความ

แตกต่างของจ�านวนและชนิดของสัตว์เลื้อยคลานในพื้นที ่

ศึกษาวิจัย หรือกล่าวได้ว ่าการสูญเสียพื้นที่ป่าเต็งรัง 

มีผลกระทบต่อถิ่นที่อยู่อาศัยของสัตว์เลื้อยคลานได้อย่าง

ชัดเจน จากการค�านวณค่าดัชนีความหลากชนิดของสัตว์

เป็นการค�านวณโดยมิได้ค�านึงถึงความเหมือนกันของสัตว ์

ในแต่ละพื้นที่ อาจเกิดความคลาดเคลื่อนของค่าดัชนี 

ความหลากหลาย ดังนั้นการใช้ดัชนีความคล้ายคลึงกัน 

ของสัตว์จึงมีความจ�าเป็นอย่างยิ่งต่อการค�านวณเพื่อ

สนับสนุนข้อมูลในการเปรียบเทียบความหลากชนิด 

ของสัตว์ในแต่ละพื้นที่ ซึ่งสอดคล้องกับการวิจัยของ 

กัลยาณี และคณะ (2548) ได้ประเมินคุณค่าด้านสัตว์ป่า 

ในพื้นที่โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน�้าเขื่อนท่าแซะ: กรณี

ศึกษาสัตว์ป่าขนาดเล็ก โดยใช้ดัชนีความหลากชนิดของ 

Shannon และดัชนีความคล้ายคลึงกัน เพื่อประเมินคุณค่า

ของสัตว์ป่าในพื้นที่โครงการ อย่างไรก็ตามข้อจ�ากัดของ 



90 Vol. 10 No. 2 May-August 2016
EAU HEritAgE JoUrnAl
Science and technology

การประเมินคุณค ่าด ้านสัตว ์ป ่าในประเทศไทยนั้น 

ยังไม่มีการตีราคาเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจ ซึ่งกระบวนการ 

ตรีาคาสตัว์ป่าทีอ่ยูใ่นป่านอกจากจะองิราคาตามท้องตลาด 

ของสัตว์ชนิดนั้นแล้ว ต ้องค�านวณราคาค่าเสียหาย 

ทางนิเวศที่สัตว์ป่าตัวนั้นไม่สามารถให้กับระบบนิเวศได้ 

รวมทั้งค่าฟื้นฟูระบบนิเวศเมื่อสัตว์ตัวนั้นถูกล่าหรือหาย

ไปจากระบบนิเวศนั้น ๆ  ซึ่งเป็นเรื่องที่สามารถท�าได้แต่มี 

กลไกซบัซ้อนพอสมควรในการพจิารณา ดงันัน้ ผลการวจัิยนี้ 

จึงเป็นการส�ารวจและรวบรวมข้อมูลในการทราบจ�านวน

และชนิดของสัตว์เลื้อยคลานในพื้นที่ที่เป็นส่วนหนึ่งของ

ห่วงโซ่อาหารในระบบนิเวศของส่ิงมีชีวิต อีกทั้งข้อมูล

เหล่าน้ียงัเป็นประโยชน์ต่อการก�าหนดนโยบายการอนรุกัษ์

ทรัพยากรธรรมชาติกลุ ่มสัตว์เลื้อยคลานในพื้นที่และ 

การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โดยเฉพาะ 

การประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมทางชีวภาพในพื้นที ่

ทีม่กีารเปลีย่นสภาพจากการก่อสร้างหรอืการใช้ประโยชน์

ต่อพื้นที่ของอ่างเก็บน�้าคลองล�ากงอ�าเภอหนองไผ่ จังหวัด 

เพชรบูรณ์ต่อไป

ข้อเสนอแนะ

1. ผลจากการวิจัยสามารถใช้เป็นข้อมูลทรัพยากร 

สัตว์ป่าที่คงอยู่ในปัจจุบัน และการอนุรักษ์สัตว์กลุ่มสัตว์

เลือ้ยคลานในพืน้ที ่รวมถงึการใช้เป็นข้อมลูในการประเมนิ 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านชีวภาพในพื้นที่ได้ 

2. เพื่อให้การส�ารวจสัตว์เลื้อยคลานได้ข้อมูล 

เพิ่มเติม หากเพิ่มการส�ารวจสัตว์เลื้อยคลานในเวลา 

กลางคืนจะสามารถพบสัตว์ได้อีกหลายชนิดและจะท�าให้

ข้อมูลจากการส�ารวจสมบูรณ์มากขึ้น
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บทคัดย่อ

การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ (1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหว่างกลุ่มที่สอนตามรูปแบบ 

การสอนสิ่งแวดล้อมแบบร่วมมือตามแนวพหุปัญญากับกลุ่มที่สอนแบบปกติ (2) เปรียบเทียบพฤติกรรมการอนุรักษ์

สิ่งแวดล้อมก่อนเรียนและหลังเรียนตามรูปแบบการสอนสิ่งแวดล้อมแบบร่วมมือตามแนวพหุปัญญา กลุ่มตัวอย่าง คือ 

นักเรียนที่ได้มาจากการสุ่มแบบเจาะจงโดยแบ่งนักเรียนออกเป็น 2 กลุ่ม คือกลุ่มทดลอง จ�านวน 25 คน ด้วยวิธีสอน

ตามรูปแบบการสอนสิ่งแวดล้อมแบบร่วมมือตามแนวพหุปัญญา กลุ่มควบคุม จ�านวน 25 คน ด้วยวิธีสอนแบบปกติ  

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือตามแนวพหุปัญญาและแผนการจัดการ

เรียนรู้แบบปกติ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบวัดพฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สถิติที่ใช้ในการ

วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

นักเรียนกลุ่มทดลองที่สอนตามรูปแบบการสอนสิ่งแวดล้อมแบบร่วมมือตามแนวพหุปัญญา สูงกว่าการสอนแบบปกติ

อย่างมีนยัส�าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 และนกัเรยีนทีเ่รยีนตามรปูแบบการสอนสิง่แวดล้อมแบบร่วมมอืตามแนวพหปัุญญา  

มีพฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมก่อนเรียนและหลังเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

ค�ำส�ำคัญ: รูปแบบการสอนสิ่งแวดล้อม, การสอนแบบร่วมมือ, พหุปัญญา

Abstract

The purposes of this research were to (1) compare the learning achievements between experimental group and 

the control group (2) determine changes in behaviors of experimental group on environmental conservation before 

and after the instruction. The samples were students divided into two groups with 25 people each. The experimental  

group received an instruction based on environmental education, cooperation and multiple intelligences while the 

control one received regular teaching. The research instruments include a lesson plan on cooperative learning by 

multiple intelligences and regular lesson plan, behavioral test on environmental education. The statistical analyses 

employed are percentage, mean, standard deviation, t-test (dependent). The research findings were as follows: The  

learning achievement of the experimental group was higher than those of the control one at the 0.05 significance 

ผลกำรใช้รูปแบบกำรสอนสิ่งแวดล้อมแบบร่วมมือตำมแนวพหุปัญญำ 

Results of Using Environmental Instructional Model on 

Cooperative Learning by Multiple Intelligents

พัชรี ประสังริโย1

Patcharee Prasangriyo1
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บทน�ำ

ปัญหาส่ิงแวดล้อมที่มนุษย์ก�าลังเผชิญอยู ่ใน

ปัจจบุนั ไม่ว่าจะเป็นปัญหาโลกร้อน ปัญหาป่าไม้เสือ่มโทรม 

ปัญหาดินเสื่อมคุณภาพ ปัญหาด้านพลังงาน ปัญหา 

ความแห้งแล้ง ปัญหาน�้าเน่าเสีย ปัญหาน�้าท่วม ปัญหา

มลพิษจากขยะ ปัญหาทางด้านเศรษฐกิจและสังคม  

ตลอดจนถึงเรื่องของคุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรม 

ปัญหาดังกล่าวถือว่าเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่นับวันยิ่งทวี 

ความรนุแรงเพิม่ขึน้ทกุขณะ และส่งผลกระทบต่อคณุภาพ

ของสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตความเป็นอยู ่ของคน 

ในสังคม เป็นที่ยอมรับกันว่าปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น

ล้วนแล้วแต่เกิดขึ้นจากการท�ากิจกรรมการด�ารงชีวิตของ

มนุษย์ทั้งสิ้น ในสภาพเหตุการณ์ดังกล่าวจ�าเป็นที่ทุกคน

จะต้องร่วมมือช่วยกันปรับปรุงคุณภาพส่ิงแวดล้อมและ

การปรบัปรงุคณุภาพสิง่แวดล้อมให้ได้ผลดทีีส่ดุคอืการให้

ความรูแ้ก่นกัเรยีน (วนิยั วรีะวฒันานนท์, 2555) เพราะการ

เปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมที่รวดเร็วจนเกินไป การเพิ่ม 

ของประชากรมนษุย์ทีร่วดเร็ว และการร่อยหรอเสือ่มโทรม

ของทรัพยากรธรรมชาติ ท�าให้มนุษย์จ�าเป็นที่จะต้อง

ทบทวนถงึกจิกรรมในมวลหมู่มนษุย์ในรอบ 200 ปีทีผ่่านมา  

ได้แก่ การพัฒนาเศรษฐกิจในทุกสาขาอาชีพ การพัฒนา

เทคโนโลย ีการให้ความรู้และการจดัการศึกษาเปลีย่นแปลง

ชวีติของชมุชนเสียใหม่ มิฉะนัน้แล้วความหายนะจะเกดิขึน้ 

ต่อโลกและมวลมนุษย์อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

ประเด็นปัญหาโลกร้อนที่ก�าลังส่งผลกระทบต่อ 

มนุษย์ในปัจจบุนัจดัว่าเป็นปัญหาใหญ่ทีส่ร้างความเสยีหาย 

ทางธรรมชาติเพราะการเปลี่ยนแปลงทางดินฟ้าอากาศ  

การเกิดน�้าท่วมครั้งใหญ่ ต่อประเทศไทยในปี พ.ศ. 2554  

การละลายน�้าแข็งบริ เวณขั้วโลกท�าให ้น�้าทะเลและ

มหาสมุทร มีระดับสูงขึ้น ส่งผลให้ไอน�้าในอากาศมีมาก

จนเกินไปท�าให้เกิดฝนตกในปริมาณที่มากขึ้น การเกิด 

แผ่นดินทรุดตัว การเกิดไฟป่าท�าให้เกิดความสูญเสียต่อ

พื้นที่ป่าไม้ความเสียหายที่เกิดกับมนุษย์ทั้งโดยทางตรง 

จากความร้อนที่เพิ่มขึ้นท�าให้ส่งผลต่อสุขภาพอนามัย 

ส่วนความเสียหายทางอ้อมนั้นน�าความเสียหายมาสู ่

การเกษตรท�าให้ได้ผลผลิตลดน้อยลงพื้นที่ทางการเกษตร

เสียหายบ้านเรือนและสาธารณูปโภคเสียหายท�าให้

ประชาชนเกิดความเครียด ปัญหาที่ เกิดขึ้นนั้นผู ้วิจัย 

เห็นว่ามนุษย์ยังขาดความรู้ความเข้าใจขาดความตระหนัก

และเจตคติที่ดีต่อสิ่งแวดล้อมรวมไปถึงพฤติกรรมการ

ปฏิบัติต่อการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างฟุ่มเฟือยการให้ 

ความรู ้ความเข้าใจสามารถท�าได้หลายวิธี เช่นการจัด

กระบวนการเรยีนการสอนในโรงเรยีน ตัง้แต่ระดบัปฐมวยั 

จนถึงระดับอุดมศึกษาเพื่อเป็นการปลูกฝังความรู้เจตคติ  

คุณธรรม จริยธรรมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิง่แวดล้อม ในทางพระพทุธศาสนามหีลกัปฏบิตัแิละ 

หลกัค�าสอนของพระพทุธเจ้าทีมุ่ง่เน้นกระบวนการพฒันา

กายจิตและการสร้างปัญญา เพื่อให้ผู้ปฏิบัติได้เกิดความรู้  

เจตคติ มี จิตส�านึกและสร้างพฤติกรรมการอนุรักษ์ 

สิง่แวดล้อม กระบวนการเหล่านีต้้องได้รบัการปลกูฝังและ

พัฒนาอย่างต่อเนื่องในลักษณะของการเรียนรู้ที่ค่อย ๆ  

ซึมซับภายในจิตใจอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการพัฒนาอย่าง

ยั่งยืน 

จากหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

พุทธศักราช 2551 มุ ่งพัฒนาผู ้ เรียนให้มีคุณลักษณะ 

อันพึงประสงค์ เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้

อย่างมคีวามสขุ ในฐานะเป็นพลเมอืงไทยและพลเมอืงโลก 

(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) คือรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 

ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่น 

ในการท�างาน รักความเป็นไทยและมจิีตสาธารณะ นอกจากนี้ 

ยังมุ ่งพัฒนาให้ผู ้ เรียนเป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข  

มีศักยภาพในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพจึงก�าหนด

เป็นจุดหมาย เพื่อให้เกิดกับผู ้ เรียนเมื่อจบการศึกษา 

ขัน้พืน้ฐาน มคีณุธรรม จรยิธรรม และค่านยิมทีพ่งึประสงค์  

level and the behavioral change of the experimental group samples before and after learning were measured at the 

0.05 significance level.

Keywords: environmental instructional model, cooperation teaching, multiple intelligences 
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มีความรู้อันเป็นสากลและมีความสามารถในการสื่อสาร 

การคิด การแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยี และมีทักษะชีวิต 

มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีความรักชาติ มีจิตส�านึก

ในความเป็นพลเมอืงไทย พลเมืองโลก ยึดม่ันในวถิชีวิีตและ 

การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์

ทรงเป็นประมุข และมีจิตส�านึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรม

และภูมิปัญญาไทย การอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม  

มีจิตสาธารณะท่ีมุ่งท�าประโยชน์และสร้างส่ิงที่ดีงามใน

สังคม และอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข ได้ก�าหนด 

มาตรฐานการศกึษาขัน้พืน้ฐาน แบ่งเป็น 4 ด้าน มด้ีานหนึง่ 

ที่ส�าคัญที่สุดคือมาตรฐานด้านคุณภาพผู ้เรียนเป็นการ

ก�าหนดคุณลักษณะสิ่งแวดล้อมศึกษาโดยให้ “ผู ้เรียน 

มีจิตส�านึกในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม” ไว้อย่าง

ชัดเจน 

ปัญหาที่เกิดขึ้นผู ้วิจัยได้ส�ารวจพฤติกรรมการ

อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของนักเรียนโดยการสัมภาษณ์ และ

ศึกษาปัญหาการเรียนการสอนด้านสิ่งแวดล้อมของครู 

ผู้สอนภายในศูนย์พัฒนาวิชาการคลองกระจัง ต�าบลคลอง

กระจัง อ�าเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ สรุปได้ว่านักเรียน

มพีฤตกิรรมการใช้ทรพัยากรธรรมชาตด้ิานพลงังาน ป่าไม้ 

น�้า และดิน อย่างไม่รู้คุณค่า ส่วนครูผู้สอนมีปัญหาด้าน

การจัดกระบวนการเรียนการสอนสิ่งแวดล้อมเพราะไม่มี 

รูปแบบการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนที่ชัดเจน 

ผู้วิจัยจึงได้ศึกษาทฤษฏีพหุปัญญา ทฤษฏีการเรียนรู้แบบ

ร่วมมือ และหลักการสิ่งแวดล้อมศึกษา มาสังเคราะห์ 

เป็นรูปแบบการสอนสิ่งแวดล้อมแบบร่วมมือตามแนว 

พหปัุญญา ทีเ่ป็นการสอนทีส่่งเสรมิความสามารถทางสมอง 

ของบคุคลสามารถแบ่งเป็นด้าน ๆ  ได้หลายด้าน แต่ละด้าน 

มคีวามสมัพนัธ์เกีย่วข้องกนัโดยเมือ่ด้านใดได้รับการพฒันา 

จะมผีลให้ด้านอืน่พฒันาขึน้ตามไปด้วย อกีทัง้เป็นการเรยีนรู ้

ที่ผู้เรียนมีความร่วมมือกัน ร่วมรับผิดชอบภายในกลุ่มตน 

เพือ่ก่อให้เกดิผลสมัฤทธิจ์ากกระบวนการเรยีนรูต่้อตนเอง

และต่อภายในกลุ่ม ให้เกดิความส�าเรจ็ตามจดุประสงค์ของ 

การเรียนรู้ร่วมกันทุกคน (ทิศนา แขมมณี, 2555) มีข้อดีคือ  

เป็นการสอนที่เน้นให้นักเรียนเห็นถึงสาเหตุของปัญหา  

ผลกระทบจากปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและ 

ในอดีตที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็นปัญหาการใช้ทรัพยากร 

ธรรมชาตด้ิานพลังงาน ด้านป่าไม้ ด้านน�า้และด้านดนิ และ 

ร่วมกันหาแนวทางแก้ไขอย่างถูกต้อง นักเรียนทุกคนมี 

ส่วนร่วมในกจิกรรมการเรยีนการสอนภายในกลุม่ เป็นการ

เปิดโอกาสให้นกัเรยีนได้แสดงความสามารถของตนเอง และ 

น�าผลการสรุปไปปฏิบัติต่อสิ่งแวดล้อมในชีวิตประจ�าวัน 

จากสภาพการณ์ที่เกิดขึ้นดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัย

จึงมีความสนใจที่จะใช้รูปแบบการสอนสิ่งแวดล้อมแบบ

ร่วมมือตามแนวพหุปัญญา เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวเพราะ

การสอนตามรูปแบบการสอนสิ่งแวดล้อมแบบร่วมมือ 

ตามแนวพหุปัญญาเป็นการเร่ิมต้นที่จะพัฒนานักเรียน 

ให้เป็นไปตามจุดมุ่งหมายสิ่งแวดล้อมศึกษาที่ว่าด้วยความ

ตระหนัก ความรู้ ทักษะ เจตคติ การประเมินผลและการมี

ส่วนร่วม ที่จะน�าพาให้นักเรียนเกิดการพัฒนาสิ่งแวดล้อม

ทีด่ส่ีงผลให้เกดิการเปลีย่นแปลงพฤติกรรมการด�าเนนิชวีติ 

ให้อยู่อย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเกิดความรัก

ความหวงแหนต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ให้ยัง่ยนืและเหน็คณุค่าในการอนรุกัษ์สิง่แวดล้อมสบืต่อไป 

วัตถุประสงค์กำรวิจัย 

1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ระหว่างกลุ่มที่สอนตามรูปแบบการสอนสิ่งแวดล้อมแบบ 

ร่วมมือตามแนวพหุปัญญากับกลุ่มที่สอนแบบปกติ

2.  เพื่อ เปรียบเทียบพฤติกรรมการอนุรักษ ์ 

สิ่งแวดล้อมก่อนเรียนและหลังเรียนตามรูปแบบการสอน

สิ่งแวดล้อมแบบร่วมมือตามแนวพหุปัญญา

แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

1. แนวคดิเกีย่วกบัรปูแบบการสอน เป็นการสร้าง

หรอืการพฒันาการเรยีนการสอนทีเ่กดิจากการน�าหลกัการ 

ประสบการณ์ แนวคิด ที่มีความสัมพันธ์กันเพื่อใช้ใน 

การเรียนการสอนโดยใช้สื่อการเรียนและเครื่องมือต่าง ๆ  

น�าไปสูก่ารเรยีนรู ้ความเข้าใจ สามารถวดัและตรวจสอบได้  

(ทิศนา แขมมณี, 2555)

2. ทฤษฎีพหุปัญญา (multiple intelligences) เป็น

ความสามารถทางสติปัญญาของแต่ละบคุคลทีแ่สดงออกมา 

ซึง่เป็นความสามารถ ในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ  

หรอืสร้างสรรค์ผลงานทีม่ปีระสทิธภิาพและเป็นทีย่อมรบั 

ของสังคม (ทิศนา แขมมณี, 2555)
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3. ทฤษฎีการเรียนรู้แบบร่วมมือ เป็นการเรียนรู้

ที่ผู้เรียนมีความร่วมมือกัน ร่วมรับผิดชอบภายในกลุ่มตน 

เพือ่ก่อให้เกดิผลสมัฤทธิจ์ากกระบวนการเรยีนรูต่้อตนเอง 

และต่อภายในกลุม่ ให้เกดิความส�าเรจ็ตามจดุประสงค์ของ

การเรียนรู้ร่วมกันทุกคน (ทิศนา แขมมณี, 2555)

4. รูปแบบการสอนส่ิงแวดล้อมแบบร่วมมือ 

ตามแนวพหปัุญญา เป็นรูปแบบทีสั่งเคราะห์ขึน้จากแนวคดิ

วิธีสอนแบบพหุปัญญา วิธีสอนแบบร่วมมือ และหลักการ

สิ่งแวดล้อมศึกษา ประกอบด้วย 4 ขั้น คือ ขั้นที่หนึ่ง ขั้นน�า 

เข้าสู ่บทเรียน เป็นขั้นแบ่งกลุ ่มในการเรียนโดยคละ

ความสามารถของนักเรียนในด้านต่าง ๆ และกระตุ้นให้

นักเรียนน�าปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากการดูข่าวจาก

หนังสือพิมพ์ ดูจากภาพเหตุการณ์ส่ิงแวดล้อมที่เกิดขึ้น 

ทั้งในอดีตและปัจจุบันในการด�าเนินชีวิตประจ�าวัน และ

ร่วมกันแสดงความคิดเห็นต่อส่ิงที่ เกิดขึ้น ขั้นที่สอง  

ขัน้ปฏบิตักิารสอน เป็นขัน้ทีน่�าข้อมลูจากปัญหาสิง่แวดล้อม 

ที่เกิดขึ้นมาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามขั้นตอนเพื่อ

ให้นกัเรยีนเข้าใจปัญหาทีเ่กดิขึน้ โดยมใีบความรู ้ท�าใบงาน  

ศกึษานอกห้องเรยีนจากผู้รู ้และวทิยากรท้องถิน่ทีม่คีวามรู ้

ในเรื่องที่ก�าหนด ในแต่ละกลุ่มร่วมกันแสดงความคิดเห็น 

วิเคราะห์สถานการณ์หรือสิ่งแวดล้อมที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน 

และร่วมกันสรุป ข้ันที่สาม ข้ันน�าเสนอผลงาน เป็นขั้น

วิเคราะห์ต้นเหตุของปัญหาสิ่งแวดล้อมส่งผลกระทบต่อ

มนุษย์และสิ่งแวดล้อม ร่วมกันระดมความคิดและสรุป 

เป็นองค์ความรู้ น�าเสนอผลงานหน้าชั้นเรียนเป็นการฝึก

ทักษะการสื่อสาร และขั้นที่สี่ ขั้นสรุปความรู้ เป็นขั้นสรุป

ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น เพ่ือน�ามาหาทางแก้ไขและ 

น�าสิ่งที่ได้เรียนรู ้ไปตัดสินแก้ปัญหาเพื่อประยุกต์ใช้ใน

ชีวิตประจ�าวัน โดยครูเป็นผู้ประเมินความก้าวหน้าของ

นกัเรยีนด้วยการวดัผลสัมฤทธิท์างการเรียน และพฤตกิรรม 

การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

5. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เป็นผลการเรียนที่ได้ 

จากการวัดความรู ้ ความจ�า ความเข้าใจ การวิเคราะห์  

การสังเคราะห์ จากเนื้อหาของการเรียนการสอน ซึ่งวัดได ้

จากการตอบแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

6. พฤติกรรมการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม เป็นการ

กระท�าเพื่อส่งเสริมคุณภาพการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่เกิด  

อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากการได้รับความรู้เกี่ยวกับการ

อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในเนื้อหาสาระที่เกี่ยวข้องกับการ

อนุรักษ์พลังงาน การอนุรักษ์ป่าไม้ การอนุรักษ์น�้า และ 

การอนุรักษ์ดิน โดยวัดจากแบบประเมินพฤติกรรมการ

อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

สมมติฐำนกำรวิจัย

1. นกัเรยีนมผีลสมัฤทธ์ิทางการเรยีน ระหว่างกลุม่ 

ที่สอนตามรูปแบบการสอนสิ่งแวดล้อมแบบร่วมมือ 

ตามแนวพหุปัญญากับกลุ่มที่สอนแบบปกติ แตกต่างกัน

2. นักเรียนมีพฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ก่อนเรียนและหลังเรียนตามรูปแบบการสอนสิ่งแวดล้อม 

แบบร่วมมือตามแนวพหุปัญญา แตกต่างกัน

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย 

การวจิยัครัง้นีเ้ป็นการวจิยัเชงิทดลอง (experimental  

design) ตามแบบแผนการทดลองแบบสองกลุ่มทดสอบ

ก่อนหลัง (pretest - posttest with control group design)  

โดยมีวิธีการด�าเนินการวิจัยดังนี้

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ก�าลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 2  

ปีการศึกษา 2556 ภายในศูนย์พัฒนาวิชาการคลองกระจัง 

วงัไทร ส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาเพชรบรูณ์ 

เขต 3 จ�านวน 8 โรงเรียน จ�านวน 125 คน

กลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้มาโดยการ

วิธีสุ่มแบบเจาะจง จ�านวน 50 คน แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ  

กลุ่มทดลอง เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียน

บ้านเขาคลงั อ�าเภอศรเีทพ จังหวดัเพชรบรูณ์ จ�านวน 25 คน  

ทีก่�าลงัศกึษาอยูใ่นภาคเรยีนที ่2 ปีการศกึษา 2556 และกลุม่

ควบคุม เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้าน

คลองกระจงัวงัไทร อ�าเภอศรเีทพ จงัหวดัเพชรบรูณ์ทีก่�าลงั

ศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 จ�านวน 25 คน 

เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย

1. แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน จ�านวน 
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40 ข้อ สร้างโดยการศึกษาเอกสารทีเ่กีย่วข้อง เช่น หลกัสตูร

แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 และ

หลกัสตูรสถานศกึษา คูมื่อการวดัและประเมินผล วเิคราะห์ 

ความสมัพนัธ์ระหว่างเนือ้หา สาระส�าคญั และผลการเรยีนรู ้

ที่คาดหวัง น�ามาสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทาง 

การเรยีน 4 เรือ่ง คอื การอนรุกัษ์พลงังาน การอนรุกัษ์ป่าไม้  

การอนรุกัษ์น�า้ และการอนรุกัษ์ดนิ น�าแบบทดสอบทีส่ร้างขึน้  

ไปทดลองใช้ (try out) กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

โรงเรียนบ้านเกาะแก้วที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ�านวน 20 คน  

น�ามาวเิคราะห์หาความยากง่าย (P) ค่าอ�านาจจ�าแนกรายข้อ  

(r) และค่าความเชือ่ม่ันของแบบทดสอบ (reliability) โดยใช้ 

วิธีของ Kuder-Richardson สูตร KR-20 พบว่ามีค่าความ

ยากง่ายอยู่ระหว่าง 0.47 - 0.77 ค่าอ�านาจจ�าแนกรายข้อ 

ระหว่าง 0.20 - 0.80 และมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.86

2. แบบวัดพฤติกรรมของนักเรียนต่อการอนุรักษ์

สิ่งแวดล้อมโดยการสอนตามรูปแบบร่วมมือตามแนว

พหุปัญญา จ�านวน 30 ข้อ สร้างโดยศึกษาทฤษฏี เนื้อหา

สาระ แนวความคิด เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับ

พฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และการสร้างแบบ 

วัดพฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของนักเรียนช้ัน

ประถมศกึษาปีที ่6 ในแต่ละพฤตกิรรม ได้แบบวดัพฤติกรรม

เป็นแบบประเมินค่า 5 ระดับ จ�านวน 30 ข้อไปทดลองใช้ 

(try out) กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้าน

เกาะแก้วทีไ่ม่ใช่กลุม่ตวัอย่าง จ�านวน 20 คน น�ามาวเิคราะห์ 

หาค่าอ�านาจจ�าแนกรายข้อ (r) และ ค่าความเชื่อมั่นของ

แบบทดสอบ (reliability) พบว่า มีค่าอ�านาจจ�าแนกรายข้อ 

ระหว่าง 0.22 ถึง 0.91 และค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.86 

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล

ผู้วิจัยด�าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามล�าดับ

ขั้นตอนดังน้ี

1. ผูว้จิยัด�าเนนิการสอนให้นกัเรยีนทัง้ 2 กลุม่ ดงันี้

กลุ่มทดลอง เป็นการสอนตามรูปแบบการสอน

สิ่งแวดล้อมแบบร่วมมือตามแนวพหุปัญญา 4 ขั้น คือ  

ขัน้ทีห่น่ึง ข้ันน�าเข้าสู่บทเรียน เป็นขัน้แบ่งกลุม่ในการเรยีน 

โดยคละความสามารถของนกัเรยีนในด้านต่าง ๆ  และกระตุน้ 

ให้นกัเรยีนน�าเสนอปัญหาส่ิงแวดล้อมทีเ่กิดข้ึน และร่วมกนั 

แสดงความคิดเห็นต่อสิ่งที่เกิดขึ้น ขั้นที่สอง ขั้นปฏิบัต ิ

การสอน เป็นขั้นที่น�าข้อมูลจากปัญหาส่ิงแวดล้อมที่เกิด

ขึ้นมาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามขั้นตอนเพื่อให้

นักเรียนเข้าใจปัญหาที่เกิดขึ้น โดยมีใบความรู้ ท�าใบงาน 

ศกึษานอกห้องเรยีนจากผูรู้ ้และวทิยากรท้องถิน่ทีม่คีวามรู ้

ในเรือ่งทีก่�าหนด แล้วร่วมกนัแสดงความคดิเหน็ วเิคราะห์

สถานการณ์ และร่วมกนัสรปุ ขัน้ทีส่าม ขัน้น�าเสนอผลงาน  

เป็นขั้นวิเคราะห์ต้นเหตุของปัญหาส่ิงแวดล้อมระดม 

ความคิดและสรุปเป็นองค์ความรู้ และขั้นที่สี่ ขั้นสรุป

ความรู้ เป็นขั้นสรุปปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น เพื่อน�ามา 

หาทางแก้ไขและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ�าวัน 

กลุ่มควบคุม เป็นการท�าการเรียนการสอนตาม

ปกติ

2. ก่อนท�าการเรียนการสอนของทั้งสองกลุ ่ม  

ให้นักเรียนท�าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

และแบบวัดพฤติกรรม ก่อนเรียนและหลังเรียนเพื่อเก็บ 

ข้อมูลตามขั้นตอนการวิจัย

3. น�าข้อมลูทีไ่ด้ไปท�าการวเิคราะห์ข้อมลูทางสถติิ

สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล

1. วิเคราะห์ค่าสถิติพื้นฐาน ในรูปของค่าเฉลี่ย  

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

2 วิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ระหว่างกลุ่มที่สอนตามรูปแบบ การสอนแบบร่วมมือ 

ตามแนวพหุปัญญากับกลุ ่มที่สอนแบบปกติโดยใช ้ 

การทดสอบ t - test (independent) และการวิเคราะห ์

เปรียบเทียบพฤติกรรมการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมก่อนเรียน

และหลงัเรยีนตามรปูแบบการสอนสิง่แวดล้อมแบบร่วมมอื 

ตามแนวพหุปัญญาโดยใช้การทดสอบ t - test (dependent) 

ผลกำรวิจัย

1. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

จากการสอนตามรปูแบบการสอนสิง่แวดล้อมแบบร่วมมอื 

ตามแนวพหุปัญญา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 36.12 ซึ่งสูงกว่า 

การสอนแบบปกติ ที่มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 32.00 ซึ่งแตกต่าง

กันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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ตำรำงท่ี 1

ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างกลุ่ม

ที่สอนตามรูปแบบการสอนส่ิงแวดล้อมแบบร่วมมือ 

ตามแนวพหุปัญญากับกลุ่มที่สอนแบบปกติ

ผลสัมฤทธิ์ N X S.D S.D2 t

เรียนตามรูปแบบ

พหุปัญญา

25 36.21 0.88 0.77

19.53*

เรียนปกติ 25 32.00 0.95 0.90

*มีนยัส�าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05, df = 24, p - value = 2.06

จากตารางที่ 1 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

จากการสอนตามรปูแบบการสอนส่ิงแวดล้อมแบบร่วมมอื 

ตามแนวพหุปัญญา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 36.21 ซึ่งสูงกว่า 

การสอนแบบปกติ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 32.00 ซึ่งแตกต่างกัน

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05

2. ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมการอนุรักษ์ 

สิง่แวดล้อมก่อนเรียนและหลังเรียน พบว่าค่าเฉล่ียหลงัเรยีน 

เท่ากับ 4.80 ซึ่งสูงกว่าก่อนเรียนค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.83  

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

ตำรำงท่ี 2

ผลการศกึษาเปรียบเทยีบพฤตกิรรมการอนรัุกษ์สิง่แวดล้อม

ก่อนเรียนและหลังเรียนตามรูปแบบการสอนสิ่งแวดล้อม 

แบบร่วมมือตามแนวพหุปัญญา 

พฤติกรรม N X S.D S.D2 t

ก่อนเรียน 25 2.83 0.11 0.01
-72.53*

หลังเรียน 25 4.80 0.05 0.00

*มีนยัส�าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05, df = 24, p - value = 2.06

จากตารางที่ 2 พบว่า พฤติกรรมการอนุรักษ์ 

สิ่งแวดล้อมก่อนเรียนและหลังเรียน มีค่าเฉลี่ยหลังเรียน

เท่ากับ 4.80 ซึ่งสูงกว่าก่อนเรียนค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.83  

แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

กำรอภิปรำยผล 

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู ้ของนักเรียนที ่

เรียนด้วย การสอนด้วยรูปแบบร่วมมือตามแนวพหุปัญญา 

กับการสอนแบบปกติ พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ 

ด้วยรูปแบบร่วมมือตามแนวพหุปัญญา มีค่าเฉลี่ย 36.12 

สูงกว่าค่าเฉลี่ยจากการเรียนการสอนแบบปกติที่มีค่า 

32.00 และ พบว่าหลังเรียนด้วยรูปแบบการสอนแบบ

ร่วมมือตามแนวพหุปัญญา มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู ้

สูงกว่า การสอนแบบปกติ เนื่องจากการสอนตามรูปแบบ

การสอนสิ่งแวดล้อมแบบร่วมมือตามแนวพหุปัญญาทั้ง  

4 ขั้น คือ ขั้นที่หนึ่ง ขั้นน�าเข้าสู่บทเรียน เป็นขั้นแบ่งกลุ่ม 

ในการเรยีนโดยคละความสามารถของนกัเรยีนในด้านต่าง ๆ   

และกระตุ้นให้นกัเรยีนน�าเสนอปัญหาสิง่แวดล้อมทีเ่กดิขึน้  

และร่วมกันแสดงความคิดเห็นต่อสิ่งที่เกิดขึ้น ขั้นที่สอง  

ขัน้ปฏบิตักิารสอน เป็นขัน้ทีน่�าข้อมลูจากปัญหาสิง่แวดล้อม 

ที่เกิดข้ึนมาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามข้ันตอนเพ่ือ

ให้นกัเรยีนเข้าใจปัญหาทีเ่กดิขึน้ โดยมใีบความรู ้ท�าใบงาน  

ศกึษานอกห้องเรยีนจากผูรู้ ้และวทิยากรท้องถิน่ทีม่คีวามรู ้

ในเรือ่งทีก่�าหนด แล้วร่วมกนัแสดงความคดิเหน็ วเิคราะห์

สถานการณ์ และร่วมกนัสรปุ ขัน้ทีส่าม ขัน้น�าเสนอผลงาน  

เป็นขั้นวิเคราะห์ต้นเหตุของปัญหาส่ิงแวดล้อมระดม 

ความคิดและสรุปเป็นองค์ความรู้ และขั้นที่สี่ ขั้นสรุป

ความรู้ เป็นขั้นสรุปปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น เพื่อน�ามา 

หาทางแก้ไขและประยกุต์ใช้ในชีวติประจ�าวนั จากกจิกรรม

การเรียนรู้ตามรูปแบบร่วมมือตามแนวพหุปัญญาที่กล่าว

มานั้น แสดงให้เห็นถึงการจัดการเรียนการสอนที่กระตุ้น 

ความสนใจผู้เรียน โดยจัดผู้เรียนออกเป็นกลุ่มคละกันทั้ง 

นกัเรยีนทีเ่ก่ง ปานกลาง อ่อน เรยีนรูร่้วมกนัอย่างบรูณาการ 

เร้าความสนใจ นักเรียนเป็นผู ้คิดลงมือทดลองปฏิบัต ิ

ด้วยตนเองและร่วมกับสมาชิกในกลุ่มจนท�าให้เกิดการ

เรียนรู ้ที่แท้จริงกับนักเรียน และนักเรียนยังได้ฝึกจาก

ประสบการณ์จริง สถานที่จริงที่อยู ่ในท้องถิ่นของตน 

สอดคล้องกับ สลาวิน (Salavin, 1990) เสนอรูปแบบการ

เรียนรู้แบบร่วมมือ ก�าหนดให้นักเรียนเข้ากลุ่มแต่ละกลุ่ม 

มีสมาชิกประมาณ 4 คน คนเก่งที่สุด คนอ่อนที่สุด  

คนเรยีนปานกลาง 2 คน ครเูสนอบทเรยีนต่อทัง้ช้ัน จากนัน้ 

ผู้เรียนปรึกษาหารือเข้ากลุ ่มย่อยศึกษาเนื้อหาแจ่มแจ้ง 

โดยช่วยเหลือกันในกลุ ่มท�ากิจกรรมร่วมมือกันอย่าง 

เต็มความสามารถ จนท�าให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น 

2. ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมการอนุรักษ์ 

สิ่งแวดล้อม ก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนรู ้

ด้วยการสอนแบบร่วมมือตามแนวพหุปัญญา มีพฤติกรรม

ต่อการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
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ปรากฏว่าค่าเฉลี่ยหลังเรียน 4.80 สูงกว่าก่อนเรียนค่าเฉลี่ย 

2.83 กล่าวคอื นกัเรยีนสามารถวเิคราะห์ต้นเหตขุองปัญหา

สิ่งแวดล้อมระดมความคิดและสรุปเป็นองค์ความรู้ น�ามา

หาทางแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและประยุกต์ใช้ในชีวิต 

ประจ�าวันได้ อีกท้ัง เป็นการสอนให้นักเรียนช่วยกันคิด 

แก้ปัญหาช่วยส่งเสริมความสามารถในการคิดแก้ปัญหา

ของแต่ละคน ท�าให้มีทักษะในการคิดสามารถน�าความรู้

ทกัษะทีไ่ด้รบัการฝึกร่วมมอืตามแนวพหุปัญญากบัเพือ่น ๆ   

ไปใช้ในการแก้ปัญหาอย่างถูกต้องและเน้นบทบาทที่ตัว 

ผู้เรียน สอดคล้องกับ ชฎาพร รุขเชษฐ์ (2553) ได้ศึกษา

พฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมผลการศึกษานักเรียนที่

มีผลการเรียนวิทยาศาสตร์แตกต่างกัน โดยพฤติกรรมด้าน

การอนรุกัษ์สิง่แวดล้อมรายด้านแตกต่างกัน นกัเรียนทีเ่รยีน

โดยใช้รูปแบบการเรียนต่างกันมีพฤติกรรมการอนุรักษ์ 

สิง่แวดล้อมต่างกนัด้านการใช้ทรัพยากรอย่างประหยดัและ

เหน็คุณค่าแตกต่างกนัอย่างมนียัส�าคญัทางสถติทิีร่ะดับ .05

ข้อเสนอแนะกำรวิจัยครั้งนี้ 

1. ข้อเสนอแนะเพื่อการน�าผลการวิจัยไปใช้

1.1 รูปแบบการสอนสิ่งแวดล้อมแบบร่วมมือ

ตามแนวพหุปัญญา เป็นการเรียนการสอนแบบแบ่งกลุ่ม 

ในการเรยีนโดยคละความสามารถของนกัเรียนในด้านต่าง ๆ   

และกระตุน้ให้นกัเรียนน�าเสนอปัญหาส่ิงแวดล้อมทีเ่กดิขึน้  

และร่วมกนัแสดงความคิดเห็นต่อส่ิงทีเ่กิดข้ึน และน�าข้อมลู

จากปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นมาจัดกิจกรรมการเรียน 

การสอนตามข้ันตอนเพื่อให้นักเรียนเข้าใจปัญหาท่ีเกิดขึ้น 

ร่วมกนัแสดงความคดิเหน็ วเิคราะห์สถานการณ์ และร่วมกนั 

สรปุ วเิคราะห์ต้นเหตขุองปัญหาสิง่แวดล้อมระดมความคดิ 

และสรุปเป็นองค์ความรู้ สรุปปัญหาส่ิงแวดล้อมที่เกิดขึ้น 

เพื่อน�ามาหาทางแก้ไขและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ�าวัน  

เป็นวิธีสอนที่ส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียนในด้านต่าง ๆ 

พฒันากระบวนการคดิ ผูเ้รยีนมส่ีวนร่วมในการจัดกจิกรรม

การเรียนรู้ มีครูคอยให้ค�าแนะน�าให้นักเรียนเกิดความรู้  

ความเข้าใจถูกต้องตามเนื้อหาที่ท�าการเรียนการสอน 

1.2 การสอนด้วยรูปแบบการสอนสิ่งแวดล้อม

แบบร่วมมือตามแนวพหุปัญญา ซึ่งท�าให้นักเรียนม ี

ผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนรู ้สงูกว่าการจัดการเรยีนรูแ้บบปกติ  

แต่ในการน�าไปใช้กับนักเรียนกลุ่มอื่น ควรพิจารณาใช้ตาม 

ระดับพัฒนาการทางสติปัญญาการเรียนรู้ของผู้เรียน

2. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป

2.1 ควรมีการศึกษาตัวแปรอื่น ๆ เช่น การคิด 

เชิงระบบต่อการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม ค่านิยมทางด้าน 

สิ่งแวดล้อม ในระดับชั้นประถมศึกษาตามที่ผู้วิจัยสนใจ 

2.2 ควรมีการศึกษาการจัดการเรียนการสอน 

ด้วยวิธีสอนรูปแบบการสอนแบบร่วมมือตามแนว 

พหุปัญญากับตัวแปรอิสระอื่น

2.3 ควรมีการศึกษาผลจากการจัดการเรียน 

การสอนรูปแบบการสอนแบบร่วมมือตามแนวพหุปัญญา

กับนักเรียนระดับชั้นอื่น ๆ และบูรณาการกับสาระอื่น
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บทคัดย่อ

งานวจิยันีม้วีตัถปุระสงค์เพ่ือศึกษาและวิเคราะห์ค่าพลงังานความร้อนจากถ่านชวีมวล โดยงานวจิยันีแ้บ่งออกเป็น  

2 ส่วน คือการศึกษาวัตถุดิบที่เหมาะสมในการท�าถ่านชีวมวล และหาส่วนผสมระหว่างผักตบชวากับถ่านแกลบที่ให้ค่า

ความร้อนสูงสุด จากการศึกษา พบว่าผักตบชวาแห้งมีค่าพลังงานความร้อน 2,963.8 cal/g และถ่านแกลบมีค่าพลังงาน

ความร้อน 3,300 cal/g ซึ่งมีคุณสมบัติด้านเชื้อเพลิงที่ดี จากการออกแบบการทดลองส่วนผสมซึ่งมีทั้งหมด 5 สูตร พบว่า 

สูตรที่เหมาะสมคือ สูตรที่มีอัตราส่วนผสมผักตบชวา : ถ่านแกลบ 40 : 60 มีค่าพลังงานความร้อนสูงสุดที่ 3,223.33 cal/g  

ซึ่งสามารถน�าไปใช้ท�าเป็นเชื้อเพลิงทางเลือกใหม่ต่อไปได้

ค�ำส�ำคัญ: ผักตบชวา, ถ่านแกลบ, ถ่านชีวมวล, ค่าพลังงานความร้อน

Abstract

The objective of this research was to study and analyze heating value of biomass charcoal. This research  

was separated in to 2 parts; appropriate raw materials of bio char, and optimization mixture components of water 

hyacinth and rice husk charcoal for best thermal heating value. Heating value of dry can be water hyacinth was 

2,963.8 cal/ g and rice husk charcoal was 3,300 cal/ g, which determined good fuels. To test on the optimization of 

optimal heating value 5 formulae has been proposed the most suitable formula was 40 : 60 (water hyacinth : rice  

husk charcoal) with highest heating value of 3,223.33 cal/ g. which can be used an alternative energy.

Keywords: water hyacinth, rice husk charcoal, biomass char, thermal heating 
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บทน�ำ

ปัจจุบันพลังงานเป็นส่ิงส�าคัญในการด�ารงชีวิต 

ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม ท�าให้มีการพัฒนาการใช้

พลังงานอย่างต่อเนื่องทั้งในด้านประสิทธิภาพและการใช ้

พลังงานทางเลือก แต่เนื่องจากทรัพยากรพลังงานภายใน

ประเทศมีค่อนข้างจ�ากัด จึงจ�าเป็นต้องน�าเข้าพลังงาน

จากต่างประเทศเพื่อตอบสนองความต้องการพลังงาน

ภายในประเทศทีม่แีนวโน้มเพ่ิมขึน้อย่างต่อเนือ่ง ท�าให้เกดิ 

ผลกระทบต่อความมัน่คงทางด้านพลงังานและผลกระทบ 

ต่อเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศ ซึง่รวมไปถงึผลกระทบ 

ต่อสิ่งแวดล้อมและสภาพภูมิอากาศ อันเนื่องมาจากการ

ปล่อยก๊าชเรือนกระจกและก๊าชพิษอื่น ๆ ซึ่งประเทศไทย

ได้มีการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม และด้านเกษตรกรรม  

ท�าให้มีวสัดเุหลือใช้ทีไ่ด้จากเศษวสัดทุางเกษตร เช่น ไม้ฟืน  

แกลบ กากอ้อย ซังข้าวโพด กากมันส�าปะหลัง เป็นต้น 

จากสถิติในปี พ.ศ. 2556 ประเทศไทยมีการใช้

พลังงานข้ันสุดท้ายทั้งสิ้น 75,124 ktoe โดยประกอบด้วย

การใช้พลังงานจากฟื้นไม้และแกลบ ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่

ท�าให้ทรพัยากรป่าไม้มจี�านวนลดลง (กรมพลงังานทดแทน

และอนุรักษ์พลังงาน, 2556; ธนาพล ตันติสัตยกุล, 2558)  

ในขณะเดียวกันวัสดุเหลือใช้ที่ได้จากแปรรูปผลผลิตทาง

เกษตร เช่น ไม้ฟืน แกลบ กากอ้อย ซังข้าวโพด กากมัน

ส�าปะหลัง เป็นต้น มแีนวโน้มเพ่ิมขึน้ทกุปี โดยวสัดเุหลอืใช้ 

บางส่วนถูกก�าจัดอย่างไม่ถูกหลักวิชาการ ซึ่งน�าไปสู ่ 

ผลกระทบด้านอ่ืน ๆ  ดงันัน้จงึมคีวามจ�าเป็นทีจ่ะต้องจดัหา

พลังงานอย่างอื่นเพื่อมาทดแทนและควรเป็นพลังงาน 

ที่มีผลกระทบต่อสภาวะแวดล้อมน้อยสุด และควรมี

แหล่งพลังงานที่สามารถหาได้ในประเทศ จากปัจจัยต่าง ๆ   

ดงักล่าวมาพลังงานทีเ่หมาะกบัภูมปิระเทศไทยคอืพลงังาน

ชวีมวล เนือ่งจากประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศประกอบ

อาชีพเกษตรกร จึงมีวัสดุเหลือใช้ที่ได้จากเศษวัสดุทาง 

เกษตรที่สามารถน�ามาผลิตเป็นพลังงานชีวมวล

จากปัญหาที่กล่าวมาข้างต้น ท�าให้เห็นว่ามีความ

เหมาะสมที่จะศึกษาการทดลองผลิตถ่านชีวมวลจาก 

ส่วนผสมระหว่างผักตบชวากับถ่านแกลบ โดยได้ท�าการ

ทดลองผลิตถ่านชีวมวลจากส่วนผสมระหว่างผักตบชวา

กับถ่านแกลบ เพื่อวิเคราะห์หาค่าพลังงานความร้อน

ทดแทนการใช้พลงังานจากฟืนไม้ และยงัเป็นการน�าพชืน�า้ 

ล้มลุกที่เป็นปัญหาต่อแม่น�้าล�าคลอง การขนส่งและการ

จราจรทางน�า้ มาใช้ให้เกดิประโยชน์ (สธุรีา ชบูณัฑติ, 2557)  

และเป็นการเพิม่มลูค่า อกีทัง้ยงัได้พลงังานทดแทนทีย่ัง่ยืน 

อีกด้วย 

วัตถุประสงค์กำรวิจัย 

1. เพื่อให้ได้วัสดุทางเลือกอีกชนิดหนึ่งในการ 

รูปแบบเป็นพลังงานทดแทน

2. เพื่อวิเคราะห์ค่าพลังงานความร้อนจากถ่าน 

ชีวมวลที่มีส่วนผสมระหว่างผักตบชวากับถ่านแกลบ 

กรอบแนวคิดกำรวิจัย 

ภำพ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย 

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 

วิธีการด�าเนินการวิจัยนี้เป็นการวิเคราะห์อัตรา 

ส่วนผสมระหว่างผักตบชวากับถ่านแกลบที่มีอิทธิพลต่อ

ค่าพลังงานความร้อนของถ่านชีวมวลซึ่งมีขั้นตอนดังนี้
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1. เครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ทดสอบ

2. วัสดุทดสอบ (ผักตบชวาและถ่านแกลบ)

3. การออกแบบการทดลองโดยใช้โปรแกรมทาง

สถิติ

4. วเิคราะห์คณุสมบตัทิางกายภาพ ด้านค่าพลงังาน

ความร้อนของถ่านชีวมวล ซึ่งสามารถแสดงขั้นตอนและ 

วิธีการด�าเนินงานไว้ตามภาพ 1

เครื่องมือท่ีใช้ในกำรวิจัย

ในงานวิจัยนี้ได้ใช้เครื่องมือในการทดสอบ โดยมี

รายละเอียดดังต่อไปนี้

1. เครื่องชั่งน�้าหนักดิจิตอล

ภำพ 2 เครื่องชั่งน�้าหนักดิจิตอล

จากภาพที่ 2 เครื่องชั่งน�้าหนักดิจิตอลน�ามาใช้ 

ในการหาน�า้หนกัวสัดทุดสอบในทีน่ีค้อื ผักตบชวา ทัง้ก่อน 

และหลังการอบไล่ความชื้น เพื่อหาค่าความชื้นมาตรฐาน

เปียก (% w.b.) ของวัสดุทดสอบ

2. ตู้อบไฟฟ้า (oven die)

ภำพ 3 ตู้อบไฟฟ้า (oven die)

จากภาพที่ 3 ตู ้อบไฟฟ้าได้น�ามาใช้ในการอบ

เตรยีมตวัอย่างทดสอบซึง่ใช้ในการอบไล่ความชืน้ตวัอย่าง

ทดสอบ โดยการตั้งอุณหภูมิไว้ที่ 105 องศาเซลเซียส (°C)  

อบตัวอย่างทดสอบเป็นเวลาทั้งหมด 24 ชั่วโมง เพื่อช่วย 

ในการค�านวณหาค่าความชื้นมาตรฐานเปียก (% w.b.)  

ของตัวอย่างทดสอบ (สมชาติ โสภณรณฤทธิ์, 2540)

3. เครื่องทดสอบความร้อน Bomb Calorimeter

เครื่องทดสอบความร้อน Bomb Calorimeter  

เป็นเครื่องที่ใช้ในการทดสอบค่าพลังงานความร้อนของ

ตัวอย่างทดสอบ และชิ้นงานทดสอบดังภาพที่ 4 

4. แบบทดสอบวัดการปฏิบัติด้านการอนุรักษ์ป่า

ชุมชน จ�านวน 20 ข้อ ที่มีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) 

เท่ากับ 0.74 อ�านาจจ�าแนกรายข้อระหว่าง 0.71 ถึง 0.72  

และความเชื่อมั่นทั้งฉบับ เท่ากับ 0.73
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ภำพ 4 เครื่องทดสอบความร้อน Bomb Calorimeter

วัสดุทดสอบ

ภำพ 5 ผักตบชวาที่ใช้ในการทดลองและถ่านแกลบ

คณะผูว้จัิยได้น�าผกัตบชวาตามแหล่งน�า้ในท้องถิน่ 

มาท�าการทดสอบ โดยการเตรยีมตัวอย่างทดสอบจะท�าการ

หั่นผักตบชวาออกเป็นท่อน และแต่ละท่อนจะมีความยาว

ไม่เกิน 1 cm. แล้วแบ่งตัวอย่างทดสอบออกเป็น 5 ตัวอย่าง  

จากนั้นน�าเอาตัวอย่างทดสอบที่ได้ไปท�าการชั่งน�้าหนัก

ใส่ในถาดทดสอบ ซึ่งในแต่ละถาดทดสอบจะ มีน�้าหนัก

ตัวอย่างทดสอบไม่เกิน 200 กรัม แล้วน�าถาดทดสอบทั้ง 

5 ตัวอย่างเข้าตู้อบ ที่อุณหภูมิ 105 องศาเซลเซียส (°C)  

อบตวัอย่างทดสอบเป็นเวลาทัง้หมด 24 ชัว่โมง และท�าการ

ตรวจเช็คน�้าหนักทุก ๆ 3 ชั่วโมง เพื่อทดสอบค่าความชื้น 

มาตรฐานเปียก (% w.b.) ของผักตบชวาโดยมีผลการ

ทดสอบดังภาพที่ 6

ภำพ 6 ผลการทดสอบการอบไล่ความชื้น

จากภาพที ่6 ตวัอย่างทดสอบทัง้ 5 ถาด มแีนวโน้ม

ไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งมีน�้าหนักต�่าสุดเฉลี่ย 10.926 กรัม  

น�าข้อมูลที่ได้ไปท�าการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของข้อมูล

ด้วยโปรแกรมทางสถิติ โดยก�าหนดให้

ตัวแปร X (เวลาในการอบไล่ความช้ืน) ก�าหนด 

ให้เป็นตัวแปรต้น (independent variable)

ตัวแปร Y (ค่าเฉลี่ยน�้าหนัก: กรัม) ก�าหนดเป็น

ตัวแปรตาม (dependent variable)

สมการ Exponential ที่ได้คือ y = 97.620e-0.114X  

หรือ ค่าน�้าหนักเฉลี่ย = 97.620e-0.114(เวลาในการไล่อบ 

ความชื้น) ซึ่งผลการทดสอบที่ได้เป็นไปตามภาพที่ 7
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ภำพ 7 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของข้อมูล

จากภาพที่ 7 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของ

ข้อมูล พบว่าค่า R2 = 0.738 เมื่อการทดสอบทางสถิติ

ยอมรับได้ที่ระดับความมั่นใจ 95% แสดงว่า ค่าความชื้น 

เปียกมาตรฐานของผักตกชวากับระยะเวลาการอบมีความ

สัมพันธ์อย่างมีนัยส�าคัญ

หลังจากนั้นท�าการค�านวณค่าความชื้นมาตรฐาน

เปียก (% w.b.) ของตัวอย่างทดสอบตามมาตรฐาน AOAC  

(AOAC, 2000) โดยมผีลการทดสอบตามภาพที ่8 สถติิทีใ่ช้ 

ในการวิเคราะห์ข้อมูล

ภำพ 8 ผลการทดสอบค่าความชื้นเปียกมาตรฐานของ

ผักตกชวา

จากนั้นน�าเอาตัวอย่างทดสอบทั้ง 5 ถาดไปท�าการ

ทดสอบค่าพลังงานความร้อน ซึ่งผลการทดสอบเป็น 

ดังตารางที่ 1

ตำรำง 1

ผลการทดสอบค่าพลังงานความร้อนของผักตบชวา

ชิ้นงานทดสอบ ค่าพลังงานความร้อน (cal/g.)

1 2,878.6

2 2,566.9

3 3,384.5

4 2,962.8

5 3,026.1

เฉลี่ย 2,963.8

ผลการทดสอบจากตารางที่ 1 ท�าให้ทราบว่า 

ผักตบชวาที่อบไล่ความชื้น โดยที่มีค่าความชื้นมาตรฐาน

เปียกอยู่ที่ 0 % w.b. จะให้ค่าพลังงานความร้อนเฉลี่ยอยู่ที่ 

2,963.8 cal/g เมื่อเปรียบเทียบค่ามาตรฐานค่าความร้อน

ทางเช้ือเพลิงของชีวมวลที่มีค่าอยู่ที่ 2,000 cal/g ท�าให ้

ทราบว่าผักตบชวาสามารถน�าไปใช้ท�าเป็นเช้ือเพลิงและ

วัสดุทางเลือกใหม่ได้ต่อไป จากนั้นท�าการทดสอบหาค่า

พลงังานความร้อนของถ่านแกลบซึง่จากการทดสอบ พบว่า  

ถ่านแกลบมีค่าพลังงานความร้อนประมาณ 3,300 cal/g

ดงันัน้คณะท�างานจึงได้ท�าการผสมถ่านแกลบและ

ผักตบชวาเป็นวัตถุดิบหลักในการท�าถ่านชีวมวล โดยการ 

ออกแบบหาอัตราส่วนที่เหมาะสมต่อไป

กำรออกแบบกำรทดลองโดยใช้โปรแกรมสถิติ

ในงานวิจัยช้ินนี้ได้ใช้โปรแกรมทางสถิติมาช่วย

ในการออกแบบการทดลอง ซึ่งได้ใช้โปรแกรม Minitab 

เป็นโปรแกรมวิเคราะห์เชิงสถิติที่สามารถพยากรณ์และ

ช่วยในการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการทดสอบได้ วิธีการ 

ออกแบบการทดลองที่เลือกใช้ในครั้งนี้คือ แบบผสม 

(mixture design) เนือ่งจากเป็นการวเิคราะห์อตัราส่วนผสม 

ระหว่างผกัตบชวากบัถ่านแกลบทีม่อีทิธพิลต่อค่าพลงังาน

ความร้อนของถ่านชีวมวล (จรัล ทรัพย์เสรี, 2556; ปิยณัฐ  

โตอ่อน, 2557)

หลังจากนั้นได้ท�าการก�าหนดอัตราส่วนผสม

ระหว่างผักตบชวากับถ่านแกลบ ซึ่งการทดสอบครั้งน้ี

จะพิจารณาถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อค่าพลังงานความร้อน 

ผลจากการออกแบบการทดลอง ท�าให้ได้อัตราส่วนผสม



104 Vol. 10 No. 2 May-August 2016
EAU HEritAgE JoUrnAl
Science and technology

ทั้งหมด 5 สูตร คือ 40:60, 45:55, 50:50, 55:45 และ 60:40  

(ผักตบชวา: ถ่านแกลบ) 

แล้วท�าการผสมตามอัตราส่วนที่ได ้จากการ

ออกแบบ สูตรละ 3 ตัวอย่าง จะได้ชิ้นงานทดสอบทั้งหมด 

จ�านวน 15 ชิ้นตามภาพที่ 9

ภำพ 9 ตัวอย่างชิ้นงานทดสอบ

จากนั้นน�าเอาชิ้นงานทดสอบที่ได้ท�าการผสม 

ตามอัตราส่วนที่ได้จากการออกแบบการทดลองแล้ว 

น�าผลการทดสอบการหาค่าพลงังานความร้อนของชิน้งาน

ทดสอบที่ได้ทั้งหมดมาท�าการวิเคราะห์ผลตามตารางที่ 2

ตำรำง 2 

ตัวอย่างตารางทดสอบ

Std

Order

Run

Order

Pt

Type

Blocks ถ่าน

แกลบ

ผักตบ

ชวา

Bomb

10 1 1 1 40 60 3015.1

7 2 2 1 55 45 3172.4

3 3 0 1 50 50 3103.1

15 4 1 1 40 60 3009.4

13 5 0 1 50 50 3099.3

12 6 2 1 55 45 3157.2

11 7 1 1 60 40 3219.3

กำรวิเครำะห์คุณสมบัติของชิ้นงำนทดสอบ

ในขั้นตอนการวิเคราะห์คุณสมบัติของชิ้นงาน

ทดสอบในครั้งนี้เป็นการทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพ  

โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

วิ เคราะห์คุณสมบัติทางกายภาพของชิ้นงาน

ทดสอบ (ค่าพลงังานความร้อน) โดยน�าช้ินงานทดสอบหรอื

ถ่านที่มีอัตราส่วนผสมระหว่างผักตบชวากับถ่านแกลบ 

ได้จากการออกแบบการทดลอง ตากแห้งที่โล ่งแจ้ง 

เป็นเวลา 3 วัน โดยมีอุณหภูมิเฉลี่ยของแต่ละวันอยู ่ที่  

35 - 40 องศาเซลเซียส (°C) ซึ่งชิ้นงานทดสอบจะมีค่า

ความชื้นเปียกอยู่ที่ประมาณ 6 - 10 % w.b ตามภาพที่ 10

ภำพ 10 ชิ้นงานทดสอบ

จากนั้นท�าการทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพ 

ด้านค่าพลังงานความร้อนของถ่านชีวมวลที่มีอัตราส่วน 

ระหว่างผักตบชวากับถ่านแกลบ ที่ได้จากการออกแบบ

การทดลองทั้งหมด 15 ชิ้น โดยท�าการทดสอบด้วยเครื่อง 

ทดสอบความร้อน Bomb Calorimeter แล้วจดบันทึก
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ผลกำรวิจัย 

ผลจากการทดสอบค่าพลังงานความร้อนของ

ชิ้นงานทดสอบตามอัตราส่วนผสมได้ที่ก�าหนดไว้ พบว่า 

ที่อัตราส่วนผสม 40 : 60 (ผักตบชวา : ถ่านแกลบ) มีค่า 

พลังงานความร้อนสูงสุดอยู ่ที่  3,223.33cal/g และ 

ที่อัตราส่วนผสม 60 : 40 (ผักตบชวา : ถ่านแกลบ) มีค่า

พลังงานความร้อนต�า่สดุอยูท่ี ่3,010.93 cal/g สามารถสรปุผล 

ได้ตามตารางที่ 3

ตำรำง 3

ผลการวเิคราะห์ค่าพลงังานความร้อนของถ่านชวีมวลจาก 

ผักตบชวากับถ่านแกลบ 

ถ่านแกลบ ผักตบชวา ค่าพลงังานความร้อนเฉลีย่ (cal/g)

40 60 3010.93

45 55 3057.10

50 50 3101.37

55 45 3154.70

60 40 3223.33

จากผลการทดสอบในการหาค่าพลังงานความร้อน  

ทางคณะผู้วิจัยจึงได้ท�าการสร้างกราฟแสดงพื้นที่ความ

สัมพันธ์ระหว่างผักตบชวากับถ่านแกลบที่ส่งผลต่อค่า

พลังงานความร้อน

ภำพ 11  พื้นที่ความสัมพันธ์ระหว่างผักตบชวากับ 

ถ่านแกลบมีผลต่อค่าพลังงานความร้อน

จากภาพที่ 11 แสดงให้เห็นว่าอัตราส่วนผสม

ระหว่างผักตบชวากับถ่านแกลบมีอิทธิพลต่อค่าพลังงาน

ความร้อน จากนั้นได้ท�าการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์ 

การถดถอย (estimated regression coefficients) พร้อมทั้ง

ท�าการวิเคราะห์ความแปรปรวน (analysis of variance) 

ของค่าพลังงานความร้อน (ค่า Bomb) ของถ่านชีวมวล  

ตามที่ได้แสดงไว้ในตารางที่ 4 และ 5 ตามล�าดับ

ตำรำง 4

การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอย (estimated regression coefficients for bomb, (component proportions))

Term Coef SE Coef T P VIF

ถ่านแกลบ 4010 134.3 * * 887.7

ผักตบชวา 2965 134.3 * * 887.7

ถ่านแกลบ*ผักตบชวา -1543 544.2 -2.83 0.015 3431.0

S = 8.81756     PRESS = 1287.34

R-Sq = 98.88% R-Sq(pred) = 98.46% 

R-Sq(adj) = 98.70%
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ตำรำง 5

การวิเคราะห์ความแปรปรวน (analysis of variance for bomb, (component proportions))

Source DF Seq SS Adj SS Adj MS F P

Regression 2 82495.4 82495.4 41247.7 530.52 0.0

Linear 1 81870.5 81870.5 81870.5 1053.0 0.0

Quadratic 1 624.9 624.9 624.9 8.04 0.015

ถ่านแกลบ*ผักตบชวา 1 624.9 624.9 624.9 8.04 0.015

Residual Error 12 933.0 933.0 77.7

Lack-of-Fit 2 89.7 89.7 44.9 0.53 0.003

Pure Error 10 843.3 843.3 84.3

Total 14 83428.4

จากที่ได้ท�าการศึกษาเอกสารงานวิจัย เอกสาร

ทางวิชาการและวิทยานิพนธ์ที่เกี่ยวข้อง พบว่า ค่า R2 

คือค่าสัมประสิทธิ์ของการตัดสินใจ (coefficient of 

determination) ดังนั้นสมการที่มีค่า R2 ย่ิงสูง จะส่งผล 

ต่อความแม่นย�าของการน�าสมการไปใช้เพ่ือท�านายหรือ

คาดคะเนผลลัพธ์ย่อมมีสูงมากย่ิงขึ้น โดยทั่วไป สมการ 

ที่มักน�าไปใช้ควรมีค่า R2 มากกว่า 0.70-0.75 หรือ 70-75% 

(Haaland , 1989) หากสูงกว่า 0.90 หรือ 90% ถือว่าดีมาก 

และท�าการตรวจสอบมีความเหมาะสมกับข้อมูลของ

สมการถดถอยที่ได้จากการออกแบบการทดลอง (lack of 

fit test) ซึง่จะต้องมค่ีาความน่าจะเป็น (P- Value) สงูไม่เกนิ  

0.05 (α) แสดงว่าแบบจ�าลองนี้มีความเพียงพอในการฟิต

ข้อมูลและถือว่าเป็นข้อมูลที่ดี สามารถน�าไปสร้างสมการ

พยากรณ์เพื่อหาค่าผลตอบที่ดีที่สุด (สุรพงศ์ บางพาน,  

2547; Haaland, 1989)

สมกำรพยำกรณ์ค่ำพลังงำนควำมร้อน

Y = 40.0989 (ถ่านแกลบ) + 29.6509 (ผักตบชวา) 

-0.154286 (ถ่านแกลบ*ผักตบชวา) 

หลั งจากนั้นท� าการทดสอบหาค ่ าที่ ดี ท่ี สุด 

(response optimization) ของอัตราส่วนผสมระหว่าง 

ผักตบชวากับถ ่านแกลบที่มีอิทธิผลต ่อค ่าพลังงาน 

ความร้อน โดยได้ก�าหนดความต้องการให้ได้คุณสมบัติ 

มีค่ามากที่สุด (maximum) ซึ่งผลการวิเคราะห์เป็นไปตาม

ภาพที่ 12

ภำพ 12 การวิเคราะห์ค่าพลังงานความร้อนที่สูงที่สุด 

(maximum)

จากภาพที่ 12 เป็นการวิเคราะห์หาค่าที่ดีที่สุด 

(response optimization) ของอัตราส่วนผสมระหว่าง 

ผักตบชวากับถ ่านแกลบที่มีอิทธิผลต ่อค ่าพลังงาน 

ความร้อนมีค่าที่สูง (maximum) ซ่ึงที่อัตราส่วนผสมอยู่ที่ 

60:40 (ถ่านแกลบ: ผักตบชวา) ผลที่ได้พบว่าค่าพลังงาน 

ความร้อนที่ได้มีค่าเท่ากับ 3,221.681 cal/g

กำรอภิปรำยผล 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการวิเคราะห์

อัตราส่วนผสมระหว่างผักตบชวากับถ่านแกลบที่มี

อิทธิพลต่อค่าพลังงานความร้อนของถ่านชีวมวล พบว่า

ในการทดสอบค่าพลังงานความร้อนของส่วนผสมทั้ง 2  
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คอืผกัตบชวากบัถ่านแกลบ โดยเม่ือสร้างตวัอย่างผกัตบชวา 

ทดสอบมาท�าการอบไล่ความชืน้ 5 ตวัอย่าง พบว่ามแีนวโน้ม 

ไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งมีน�้าหนักต�่าสุดเฉลี่ย 10.926 กรัม 

มีค่า R2 = 0.738 ที่ระดับความมั่นใจ 95% จากนั้นค�านวณ

ค่าความชื้นมาตรฐานเปียก (% w.b.) ของตัวอย่างทดสอบ 

ตามมาตรฐาน AOAC โดยที่มีค่าความชื้นมาตรฐานเปียก

อยู ่ที่ 0 % w.b. จะให้ค่าพลังงานความร้อนเฉลี่ยอยู ่ที่  

2,963.8 cal/g และท�าการทดสอบหาค่าพลังงานความร้อน 

ของถ่านแกลบซึ่งจากการทดสอบ พบว่า ถ่านแกลบมีค่า 

พลังงานความร้อนประมาณ 3,300 cal/g โดยเปรียบเทียบ 

ค่ามาตรฐานค่าความร้อนทางเชื้อเพลิงของชีวมวลที่มีค่า 

อยู่ที่ 2,000 cal/g ท�าให้ทราบว่าผักตกชวาและถ่านแกลบ  

สามารถน�าไปใช้ท�าเป็นเชือ้เพลงิได้ต่อไป จากนัน้วเิคราะห์

ออกแบบการทดลองที่เลือกใช้ในครั้งนี้คือ แบบผสม 

(mixture design) โดยใช้โปรแกรม Minitab เป็นโปรแกรม

วิเคราะห์เชิงสถิติที่สามารถพยากรณ์และช่วยในการ

วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการทดสอบ จากการวิเคราะห์ 

ได้อัตราส่วนผสมทั้งหมด 5 สูตร คือ 40:60, 45:55, 

50:50, 55:45 และ 60:40 (ผักตบชวา:ถ่านแกลบ) พบว่า 

ค่าพลังงานความร้อนอยู่ในช่วง 3,010.93-3,223.33 cal/g 

โดยที่อัตราส่วนผสม 40 : 60 (ผักตบชวา : ถ่านแกลบ)  

มีค่าพลังงานความร้อนสูงสุดอยู่ที่ 3,223.33cal/g 
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บทคัดย่อ

การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ (1) ศึกษาเปรียบเทียบความรู้ความเข้าใจและเจตคติที่มีต่อเกณฑ์วัดสีเขียว 

ของประชาชนที่เข้ารับความรู้ เรื่องเกณฑ์วัดสีเขียว แบ่งตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษาและระยะเวลาที่เข้าใช้วัดประกอบ

ศาสนกจิ (2) ศกึษาความพงึพอใจของประชาชนต่อการใช้เกณฑ์วดัสเีขยีว โดยใช้ระเบยีบวธิวีจิยัเชงิพรรณนา กลุม่ตวัอย่าง 

ได้แก่ ประชาชนที่เข้ารับความรู้เร่ืองเกณฑ์วัดสีเขียว ที่วัดห้วยโป่ง อ�าเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ ก�าหนดขนาด 

กลุ่มตัวอย่างจากตารางสุ่มของ เคร์จซี่และมอร์แกน ได้จ�านวน 357 คน สุ่มตัวอย่างวิธีการสุ่มแบบเจาะจง เครื่องมือ

ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ (1) แบบสอบถามสอบถามความรู้และเจตคติเกี่ยวกับเกณฑ์วัดสีเขียว (2) แบบสอบถาม 

ความพึงพอใจต่อเกณฑ์วัดสีเขียว สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานค่าที 

และค่าเอฟ ผลการวิจัย พบว่า (1) ความรู้ความเข้าใจของประชาชนที่เข้ารับความรู้ เรื่องเกณฑ์วัดสีเขียว ที่มี เพศและ

ระดับการศึกษา ต่างกัน มีความรู้ความเข้าใจต่อเกณฑ์วัดสีเขียว แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ 

ประชาชนทีเ่ข้ารบัความรู้เร่ืองเกณฑ์วดัสีเขียว ท่ีมี อายแุละระยะเวลาทีเ่ข้าใช้วดัประกอบศาสนกจิ ต่างกนั มคีวามรูค้วามเข้าใจ 

ต่อเกณฑ์วัดสีเขียวไม่แตกต่างกัน ส่วนเจตคติของประชาชนที่เข้ารับความรู้ เรื่องเกณฑ์วัดสีเขียว ที่มีเพศ และระยะเวลา 

ที่เข้าใช้วัดประกอบศาสนกิจ ต่างกัน มีเจตคติต่อเกณฑ์วัดสีเขียว แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  

ส่วนประชาชนที่เข้ารับความรู้ เรื่องเกณฑ์วัดสีเขียว ที่มี อายุและระดับการศึกษา ต่างกัน มีเจตคติต่อเกณฑ์วัดสีเขียว 

ไม่แตกต่างกนั (2) ประชาชนทีเ่ข้ารบัความรูเ้รือ่ง เกณฑ์วดัสเีขยีว มคีวามพงึพอใจต่อเกณฑ์วดัสเีขยีวอยูใ่นระดบั มากทีส่ดุ

ค�ำส�ำคัญ: เกณฑ์วัดสีเขียว, ความรู้, เจตคติและความพึงพอใจ

Abstract

The objectives of this research were to (1) compare knowledge and attitude on green temple criteria of people 

who had knowledge in sex, age, education and period of activity in temple (2) study the satisfaction of green temple 

criteria of people who had knowledge. This research is descriptive research. The samples were 357 people who had 

knowledge of green temple criteria in Huai Pong Sub district Nong Phai district Petchabun province. The samples 

were determined from Krejcie and Morgan table and randomized by purposive sampling. The instruments consisted 

of (1) questionnaire for knowledge and attitude test, (2) questionnaire for satisfaction of green temple criteria. Results  

ผลกำรใช้เกณฑ์วัดสีเขียว: ควำมรู้ เจตคติและควำมพึงพอใจต่อเกณฑ์วัดสีเขียว

Results of Using Green Temple Criteria: Knowledge Attitude and 

Satisfaction of Green Temple
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บทน�ำ

ในสถานการณ์ปัจจบุนัส่ิงแวดล้อมและทรพัยากร 

ธรรมชาติมีความเสื่อมโทรม และถูกท�าลายจากความ

เปลี่ยนแปลงของธรรมชาติและการกระท�าของมนุษย์  

โดยเฉพาะอย่างยิง่ คอื การน�าเอาทรพัยากรมาใช้เพือ่สนอง

ต่อการด�ารงชีวิตของประชากรโลกที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

เพื่อการพัฒนาแหล่งที่อยู่อาศัย การสร้างปัจจัยที่จ�าเป็น 

การสร้างสังคมและเศรษฐกิจ ได้ท�าลายทรัพยากรทาง

ธรรมชาติที่มีอยู่อย่างจ�ากัด เช่น ป่าไม้ น�้ามัน สินแร่ต่าง ๆ   

เป็นจ�านวนมาก จนโลกขาดความสมดุล สิ่งแวดล้อมและ 

ทรพัยากรธรรมชาตเิป็นองค์ประกอบทีส่�าคญัในการด�ารงอยู ่

ของมนุษย์และ ส่ิงมีชีวิตอ่ืน ไม่ว่าจะเป็นส่ิงแวดที่มีอยู่

ตามธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้น ล้วนเป็น

สิ่งส�าคัญของการประกอบอาชีพและการพัฒนาประเทศ  

การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คงอยู ่

จึงมีส่วนส�าคัญในการรักษาสมดุลของโลกไว้ให้มีความ 

เหมาะสมส�าหรบัการด�ารงชวีติของสิง่มชีวีติบนโลก มอีงค์กร 

ต่าง ๆ  ทีด่�าเนินกจิกรรมในการอนรุกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม ทั้งองค์กรภาคเอกชน องค์กรภาครัฐ 

องค์กรระหว่างประเทศ ส�าหรับประเทศไทย องค์กรที่ 

ด�าเนนิการในเรือ่งนีม้าโดยตลอด คือ วดั ในพระพุทธศาสนา

วัดในอดีตจนถึงปัจจุบัน เป็นสถานท่ีส�าหรับ 

การใช้สอยที่เป็นประโยชน์ต่อพุทธศาสนิกชนในชุมชน

และผู้มีศรัทธาทั่วไปได้มาใช้เป็นสถานที่ให้การอบรมให้มี

ความรู้ในวิชาชีพหลายแขนง เช่น ศิลปะลวดลาย รูปภาพ 

แหล่งรวมต�าราแพทย์แผนไทย เป็นสถานทีใ่ห้การส่งเสรมิ 

เรื่องของการบริหารบ้านเมืองและการปกครอง เป็นแหล่ง

รวมและเป็นที่พึ่งทางด้านจิตใจของประชาชนทุกชนชั้น  

วัดจึงเป็นสถานที่ที่มีความส�าคัญต่อประชนชาวพุทธมา

ต้ังแต่โบราณ แทบทกุหมูบ้่านหรอืทกุชมุชน มกีารสร้างวดั 

และนิมนต์พระภิกษุสงฆ์ให้มาอยู่จ�าพรรษาหรือพ�านัก 

พักอาศัยเพื่อการบ�าเพ็ญบุญกุศล การประกอบพิธีกรรม

ทางศาสนาและสืบสานประเพณีวัฒนธรรม การสร้างวัด 

ในพระพุทธศาสนานั้น มีความส�าคัญอยู่ 5 อย่าง ได้แก่ 

เป็นทีอ่ยูอ่าศยัของพระภกิษสุามเณร เป็นทีบ่วชเรยีนศกึษา

ปฏิบัติธรรม เป็นที่ท�าบุญบ�าเพ็ญกุศลของชาวบ้าน เป็นที่

ชาวบ้านได้เข้ามาหาความสงบทางกายทางใจ เป็นศนูย์กลาง 

ส�าหรับท�ากิจกรรมทางสังคมร่วมกันของชาวบ้าน วัดต้อง

สะอาดร่มรืน่ มกีารจัดการเกีย่วกบัสิง่แวดล้อม มคีวามพร้อม 

ที่จะให้บริการแก่ประชาชนที่ เข ้าวัดเพื่อบ�าเพ็ญกุศล  

เพราะการสร้างวัด เป็นการสร้างความสามัคคีเป็นอันหนึ่ง 

อันเดียวกันระหว่างวัดกับประชาชนในท้องถิ่ น ที่ต้องการ

ใช้วัดเป็นศูนย์กลางในการด�าเนินกิจกรรมของชุมชน เช่น 

ท�าบุญขึ้นบ้านใหม่ บวชพระ และแต่งงาน (กรมอนามัย,  

2556) อีกทั้งเป็นแหล่งรวมวัสดุอุปกรณ์ ของใช้ต่างๆ  

ที่จ�าเป็นส�าหรับชุมชน รวมทั้งเมื่อมีปัญหาความทุกข์ใจ

ก็หันหน้าเข้าวัด พร้อมกับเป็นที่มาพบหรือการประชุม

ของประชาชน วัดจึงเป็นสถานที่มีอิทธิพลต่อวิถีชีวิต 

พุทธศาสนิกชนชาวไทยจนแยกกันไม่ออก (นภาพร  

ทรพัย์โสภา, 2551) ท�าให้ผูว้จัิยสนใจทีจ่ะน�าเกณฑ์วดัสเีขยีว 

มาใช้ในการพัฒนาวัดให้มีความสะอาดร่มร่ืน มีความ 

เป็นระเบียบเรียบร้อย โดยใช้เกณฑ์วัดสีเขียวที่ใช้แนวคิด

และทฤษฎีเกี่ยวกับ การมีส่วนร่วม วัดส่งเสริมสุขภาพ 

พุทธศาสนากับสิ่งแวดล้อม และแนวคิดสิ่งแวดล้อม

ศึกษา มีหลักการ คือ การส่งเสริมการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม  

were analyzed by percentage, mean, standard deviation, t-test (independent) and F-test (One-way ANOVA). The 

research findings were as follows: (1) Knowledge in green temple criteria of people who had knowledge with  

different sex and education were different significance at 0.01and people who had knowledge with different age and 

period of activity in temple were not different. Attitude in green temple criteria of people who had knowledge with 

different sex and period of activity in temple were different significance at 0.01 and of people who had knowledge  

with different age and education were not different. (2) The satisfaction of green temple criteria of people who had 

knowledge was at a highest level.

Keywords: green temple criteria, knowledge, attitude and satisfaction
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การจดัการสิง่แวดล้อมและการส่งเสริมการเรียนรู้ภายในวดั  

ที่ด�าเนินการภายใต้องค์ประกอบและตัวชี้วัดของเกณฑ์

วัดสีเขียว จ�านวน 5 องค์ประกอบ 44 ตัวชี้วัด คือ (1) ด้าน

ศาสนสถาน มี 9 ตัวชี้วัด เป็นเกณฑ์ในการจัดการพื้นที่ใช้

ประโยชน์ของวดั (2) ด้านศาสนวตัถ ุม ี9 ตวัชีว้ดั เป็นเกณฑ์ 

ในการจัดการด้านวัสดุ ครุภัณฑ์ภายในวัด (3) ด้าน 

ศาสนบุคคล มี 7 ตัวชี้วัด เป็นเกณฑ์ในการจัดการด้าน 

การปกครองและการบริหารจัดการของวัด (4) ด้าน 

ศาสนธรรม 10 ตัวชี้วัด เป็นเกณฑ์ในการจัดการด้าน 

การจัดการความรู้และส่งเสริมการเรียนรู้ภายในวัด และ 

(5) ด้านศาสนพิธี 9 ตัวชี้วัด เป็นเกณฑ์ ในการจัดการ

ด้านพิธีกรรมและกิจกรรมภายในวัด มาใช้ในการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายในวัด โดยศึกษา 

ผลการใช ้ เกณฑ์วัดสี เ ขียวในด ้าน ความรู ้  เจตคติ  

ของประชาชนที่มาใช้ประโยชน์จากวัด โดยค�านึงถึง 

การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ สังคม วัฒนธรรม 

และคุณภาพชีวิตด้วยโดยเฉพาะการด�ารงตนให้มีวิถีชีวิต

ความเป็นอยู่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เป็นแบบอย่างที่ดี 

ให้แก่สังคมได้และครอบคลุมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

ในด้านกายภาพ ชีวภาพ การส่งเสริม การเรียนรู้ภายในวัด 

การปฏบิตัขิองผูม้าใช้ประโยชน์ภายในวดัรวมถึงการจัดการ

ขยะมูลฝอยการรักษาความสะอาด การฉันท์อาหารหรือ

ใช้สิ่งของของพระสงฆ์ วัตรปฏิบัติของพระสงฆ์ซึ่งถือว่า 

เป็นผู้ที่มีบทบาทส�าคัญในการเผยแพร่หลักธรรมค�าสอน

และการปฏิบัติที่ประชาชนเคารพศรัทธาอย่างยั่งยืนต่อไป

วัตถุประสงค์กำรวิจัย 

1. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความรู้ความเข้าใจและ

เจตคตทิีม่ต่ีอเกณฑ์วดัสีเขยีว ของประชาชน ทีเ่ข้ารับความรู้  

เรื่องเกณฑ์วัดสีเขียว แบ่งตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา

และระยะเวลาที่เข้าใช้วัดประกอบศาสนกิจ

2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อการใช้เกณฑ์วัด 

สีเขียว ของประชาชนที่เข้ารับความรู้เรื่อง เกณฑ์วัดสีเขียว 

แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

1. แนวคิดเรื่อง เกณฑ์วัดสีเขียว เกณฑ์วัดสีเขียว 

เป็นข้อก�าหนดในการประเมนิการด�าเนนิงานและกจิกรรม 

สิ่งแวดล้อมของวัดในแต่ละด้าน เป็นเกณฑ์ชี้วัดความรู ้

ความเข้าใจด้านส่ิงแวดล้อมและเจตคติของประชาชน 

และให้วดัทัว่ไปน�าเกณฑ์วดัสเีขยีวนีไ้ปใช้พฒันาภายในวดั 

ให้มีความสะอาด ร่มรื่น มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย 

ให้มีสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ สังคม วัฒนธรรม และ

คุณภาพชีวิตทีดี โดยเฉพาะการด�ารงตนให้มีวิถีชีวิตความ

เป็นอยู่ที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม เป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ 

สังคม ซ่ึงเกณฑ์วัดสีเขียวนี้มีองค์ประกอบครอบคลุมทั้ง

ในด้านกายภาพ ชีวภาพ การส่งเสริมการเรียนรู้ภายในวัด  

การปฏิบัติของผู้มาใช้ประโยชน์ภายในวัด การจัดการขยะ

มลูฝอย การรกัษาความสะอาด การฉนัอาหารหรอืใช้สิง่ของ

ของพระสงฆ์ วัตรปฏิบัติของพระสงฆ์ และการส่งเสริม 

ให้มีการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพลังงานซึ่งในแต่ละ 

องค์ประกอบมีตัวบ่งชี้เป็นเกณฑ์ก�าหนด เกณฑ์วัดสีเขียว 

มี 5 องค์ประกอบ 44 ตัวชี้วัด คือ (1) ด้านศาสนสถาน  

มี 9 ตัวชี้วัด เป็นเกณฑ์ในการจัดการพื้นที่ใช้ประโยชน์

ของวัด (2) ด้านศาสนวัตถุ มี 9 ตัวชี้วัด เป็นเกณฑ์ในการ

จัดการด้านวัสดุ ครุภัณฑ์ภายในวัด (3) ด้านศาสนบุคคล 

มี 7 ตัวช้ีวัด เป็นเกณฑ์ในการจัดการด้านการปกครองและ

การบริหารจัดการของวัด (4) ด้านศาสนธรรม 10 ตัวชี้วัด  

เป็นเกณฑ์ในการจัดการด้านการจัดการความรูแ้ละส่งเสรมิ 

การเรียนรู้ภายในวัด และ (5) ด้านศาสนพิธี 9 ตัวชี้วัด  

เป็นเกณฑ์ ในการจัดการด้านพิธีกรรมและกิจกรรม 

ภายในวัด มาใช้ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิง่แวดล้อมภายในวดั การน�าเกณฑ์วดัสเีขยีวไปใช้โดยการ

ด�าเนนิการจัดท�า ปรบัปรงุวดั ตามองค์ประกอบและตัวชีว้ดั 

ที่ก�าหนดไว้ให้ได้ครบถ้วน ตามคู่มือและรายการของแบบ

ตรวจสอบของเกณฑ์และตัวชี้วัดแต่ละข้อ 

2. ทฤษฎกีารเรยีนรู ้เป็นส่วนหนึง่ของกระบวนการ

ศึกษาที่ก่อให้เกิดผล ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 

อันเนื่องมาจากประสบการณ์ที่ ได ้รับท�าให ้ เกิดการ

เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 3 ด้าน คือ ด้านความรู้ เจตคติและ 

พฤติกรรม

3. แนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจเป็นแนวคิดที่

อธิบายความรู้สึกนึกคิดหรือเจตคติความชอบหรือไม่ชอบ 

ของบคุคลทีม่ต่ีอสิง่เร้าในด้านต่าง ๆ  ของคนนัน้ ๆ  ความรูส้กึ 

พงึพอใจเกดิขึน้ เมือ่บคุคลนัน้ได้รบัในสิง่ทีต่นเองต้องการ

หรือเป็นไปตามเป้าหมายที่ตนเองต้องการ
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กรอบแนวคิดกำรวิจัย 

        ตัวแปรต้น   ตัวแปรตำม

ข้อมูลส่วนบุคคล 

ได้แก่ เพศ อายุ 

ระดับการศึกษา

และระยะเวลาที่เข้า

ใช้วัดประกอบ

ศาสนกิจ

เกณฑ์วัดสีเขียว

- ด้านศาสนสถาน

- ด้านศาสนวัตถุ

- ด้านศาสนบุคคล

- ด้านศาสนธรรม

ผลการใช้เกณฑ์วัดสีเขียว 

ในด้าน

- ความรู้และเจตคติ ในเรื่อง

เกณฑ์วัดสีเขียวส�าหรับ

การด�าเนินงานด้าน

สิ่งแวดล้อมภายในวัดของ

ประชาชนที่เข้ารับความรู้

- ความพึงพอใจของ

ประชาชนที่เข้ารับความรู้ 

ที่มีต่อเกณฑ์วัดสีเขียว

สมมติฐำนกำรวิจัย

1. ประชาชนที่เข้ารับความรู้เรื่อง เกณฑ์วัดสีเขียว  

ที่มี เพศ อายุ ระดับการศึกษาและระยะเวลาที่เข้าใช้วัด

ประกอบศาสนกิจต่างกัน มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 

เกณฑ์วัดสีเขียวต่างกัน

2. ประชาชนที่เข้ารับความรู้เรื่อง เกณฑ์วัดสีเขียว  

ที่มี เพศ อายุ ระดับการศึกษาและระยะเวลาที่เข้าใช้วัด

ประกอบศาสนกจิต่างกนั มเีจตคตเิกีย่วกบัเกณฑ์วดัสเีขยีว 

ต่างกัน

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย 

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 

ประชากร ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ประชาชน 

ที่มอีายุ 15 - 84 ปี ในต�าบลห้วยโป่ง อ�าเภอหนองไผ่ จังหวัด

เพชรบูรณ์ จ�านวนทั้งสิ้น 5,560 คน 

กลุ่มตวัอย่าง ทีใ่ช้ในการวจิยัครัง้นี ้เป็นประชาชน

ที่เข้ารับความรู้ เร่ือง เกณฑ์วัดสีเขียว ในต�าบลห้วยโป่ง 

อ�าเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ ก�าหนดขนาดกลุ่ม

ตัวอย่างจากตารางสุ่มของเคร์จซี่และมอร์แกน (Krejcie & 

Morganม 1970) ได้จ�านวน 357 คน สุ่มตัวอย่างวิธีการสุ่ม

แบบเจาะจง (purposive sampling) จากประชาชน ท่ีมีอายุ  

15 - 84 ปี ในต�าบลห้วยโป่งที่เข้าท�ากิจกรรมในวัดหรือ 

ใช้ประโยชน์จากวัด ให้ได้ 357 คน เพื่อให้ความรู้เรื่อง

เกณฑ์วัดสีเขียว

เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย

1. แบบวัดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์วัด 

สีเขียว เป็นแบบตรวจสอบรายการ จ�านวน 20 ข้อ ประเมิน

ความสอดคล้องของข้อค�าถามโดยผูเ้ชีย่วชาญด้านเครือ่งมอื  

จ�านวน 5 คน ได้ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) เท่ากับ 

0.74 น�าแบบวัดความรู้ความเข้าใจไปทดลองใช้ (Try-out) 

กับประชาชนในอ�าเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ น�าผล

การทดลองใช้มาหาคณุภาพของแบบวดัความรูค้วามเข้าใจ 

เป็นรายข้อ ใช้วิธีการหาค่าอ�านาจจ�าแนกโดยการวิเคราะห์

ค่าสหสัมพันธ์ระหว่างข้อกับคะแนนรวม (Item - total 

Correlation) คัดเลือกข้อค�าถามที่มีค่าอ�านาจจ�าแนกที่อยู่

ระหว่าง 0.20 - 0.80 ซึ่งแบบวัดความรู้ความเข้าใจมีค่า

อ�านาจจ�าแนกระหว่าง 0.25 ถึง 0.77 มีนัยส�าคัญทางสถิติ 

ที่ระดับ 0.05 น�าแบบวัดความรู้ความเข้าใจมาหาค่าความ

เช่ือมัน่ทัง้ฉบบัด้วยวธีิการหาค่าสมัประสทิธ์ิแอลฟา (Alpha 

Coefficient) ตามวิธีของ ครอนบาค (Cronbach, 1990)  

พบว่า มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ เท่ากับ 0.73

2. แบบวดัเจตคตเิกีย่วกบัเกณฑ์วดัสเีขยีว เป็นแบบ 

มาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) ตามแนวคดิของลเิคร์ิท  

(Likert, 1967) 5 ระดบั จ�านวน 44 ข้อ ประเมนิความสอดคล้อง 

ของข้อค�าถามโดยผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องมือ จ�านวน 5 คน 

ได้ค่าดัชนี ความสอดคล้อง (IOC) เท่ากับ 0.74 น�าแบบ 

วัดความรู้ความเข้าใจมาหาค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับด้วยวิธี

การหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ตามวิธี

ของครอนบาค (Cronbach, 1990) พบว่า มีค่าความเชื่อมั่น 

ทั้งฉบับ เท่ากับ 0.73

3. แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อเกณฑ์วัด 

สีเขียว จ�านวน 10 ข้อ ประเมินความสอดคล้องของข้อ

ค�าถามโดยผูเ้ชีย่วชาญด้านเครือ่งมอื จ�านวน 5 คน มค่ีาดชัน ี

ความสอดคล้อง (IOC) เท่ากับ 0.86 
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กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 

1. ด�าเนนิการคดัเลอืกกลุม่ตวัอย่างตามข้อก�าหนด

จากประชากรได้ตามจ�านวน 357 คน แล้วนัดหมาย 

ก�าหนดการในการให้ความรู้เร่ืองเกณฑ์วัดสีเขียวเพื่อให้

เกิดความเข้าใจทีต่รงกนัในการด�าเนนิงานด้านการส่งเสรมิ 

คุณภาพสิ่งแวดล้อมของวัด จ�านวน 1 วัน 

2. เก็บข้อมลูความรูค้วามเข้าใจจากผู้เข้ารบัความรู้ 

ก่อนด�าเนินการให้ความรู้เรื่องเกณฑ์วัดสีเขียว จากนั้นจึง

ด�าเนินการชี้แจงให้ความรู้ในทุกองค์ประกอบและตัวช้ีวัด 

ให้ครบถ้วน

3. เก็บข้อมูลความรู้ความเข้าใจและข้อมูลความ

พึงพอใจจากผู้เข้ารับความรู้ หลังด�าเนินการให้ความรู้เรื่อง 

เกณฑ์วัดสีเขียวแล้ว 

4. รวบรวมข้อมูลทั้งหมดเพื่อเตรียมวิเคราะห์ 

ข้อมูลตามวัตถุประสงค์การวิจัยต่อไป 

สถิติท่ีใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล

มีการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้

1. วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณของข้อมูลความรู ้

ความเข้าใจ เจตคติ และความพึงพอใจที่มีต่อเกณฑ์วัด 

สีเขียว ด้วยค่าเฉลี่ย และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

2. วิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนน 

ความรู ้ความเข้าใจและ เจตคติที่มีต่อเกณฑ์ วัดสีเขียว  

กับ ตัวแปรต้น เพศ โดยใช้สถิติ t - test (independent) และ

วิเคราะห์เปรียบเทียบความแปรปรวนของคะแนนความรู ้

ความเข้าใจและ เจตคตทิีม่ต่ีอเกณฑ์วดัสเีขยีว กบั ตวัแปรต้น  

ระดบัการศกึษาและระยะเวลาทีเ่ข้าใช้วดัประกอบศาสนกจิ  

โดยใช้สถิติ F - test (One Way ANOVA)

สรุปผลกำรวิจัย 

1. เกณฑ์วัดสีเขียว มีหลักการคือ เพื่อส่งเสริม

คุณภาพสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ สังคม วัฒนธรรม และ

คุณภาพชีวิตทีดี การด�ารงตนให้มีวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่ 

เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม การส่งเสริมการเรียนรู้ภายในวัด  

การปฏบิติัของผูม้าใช้ประโยชน์ภายในวดั และการส่งเสรมิ 

ให้มีการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เกณฑ์วัดสีเขียว ผู้วิจัยได้น�า

เกณฑ์วดัสเีขยีวมาเผยแพร่แนะน�า เป็นความรูแ้ก่ประชาชน

ที่มาประกอบศาสนกิจหรือท�ากิจกรรมในวัดห้วยโป่ง 

เป็นข้อเสนอแนะในการด�าเนินงานสิ่งแวดล้อมระเบียบ

ปฏิบัติและกิจกรรมภายในวัด ด้านความรู้ความเข้าใจของ 

ประชาชนที่มีต่อเกณฑ์วัดสีเขียว พบว่าประชาชนที่มี 

เพศและระดับการศึกษา ต่างกันมีความรู้ความเข้าใจที่มี

ต่อเกณฑ์วัดสีเขียวแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิต ิ

ทีร่ะดบั 0.01 ส่วนประชาชนทีม่อีายแุละระยะเวลาทีเ่ข้าใช้วดั 

ประกอบศาสนกิจที่ต่างกันจะมีความรู้ความเข้าใจมีต่อ

เกณฑ์วดัสเีขยีว ไม่แตกต่างกนั ในด้านเจตคติของประชาชน

ที่มีต่อเกณฑ์วัดสีเขียว พบว่า ประชาชนที่มีเพศ และอายุ

ต่างกัน มีเจตคติที่มีต่อเกณฑ์วัดสีเขียวแตกต่างกันอย่าง 

มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ส่วนประชาชนที่มีระดับ

การศึกษาและระยะเวลาที่เข้าใช้วัดประกอบศาสนกิจ  

ต่างกัน มีเจตคติที่มีต่อเกณฑ์วัดสีเขียวแตกต่างกัน

ตำรำง 1 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการศึกษาเปรียบเทียบความรู้ความเข้าใจและเจตคติที่มีต่อเกณฑ์วัดสีเขียวกับเพศของประชาชน 

รายการ

เปรียบเทียบ

ชาย หญิง
df t p

X S.D. X SD

ความรู้ความเข้าใจ 13.81 2.68 14.63 2.99 356 -2.72* 0.00

เจตคติ 4.17 0.40 4.29 0.40 356 2.75* 0.00

*มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ 0.01, t
0.01,356

 = 2.33

จากตารางที ่1 พบว่าประชาชนเพศชายกบัเพศหญงิ มคีวามรูค้วามเข้าใจและเจตคตต่ิอเกณฑ์วดัสเีขยีวแตกต่างกนั  

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีปีที่ 10 ฉบับที่ 2 ประจ�าเดือน พฤษภาคม-สิงหาคม 2559 113

ตำรำง 2

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการศึกษาเปรียบเทียบความรู้ความเข้าใจและเจตคติ ที่มีต่อเกณฑ์วัดสีเขียวกับอายุ ระดับการศึกษา 

และระยะเวลาที่เข้าใช้วัด ของประชาชน

แหล่งความแปรปรวน df SS MS F p

ความรู้ความเข้าใจ กับ อายุ

ระหว่างกลุ่ม 2 13.80 4.60 1.03 0.38

ภายในกลุ่ม 354 1,575.77 4.40 - -

รวม 356 1,589.57 - - -

ความรู้ความเข้าใจ กับ ระดับการศึกษา

ระหว่างกลุ่ม 2 17.63 8.82 5.56* 0.00

ภายในกลุ่ม 354 2,915.53 8.23 - -

รวม 356 2,933.16 - - -

ความรู้ความเข้าใจ กับ ระยะเวลาที่เข้าใช้วัด

ระหว่างกลุ่ม 2 13.10 6.55 1.47 0.23

ภายในกลุ่ม 354 1,576.46 4.45 - -

รวม 356 1,589.56 - - -

เจตคติ กับ อายุ

ระหว่างกลุ่ม 3 38.94 12.98 1.58 0.19

ภายในกลุ่ม 353 2,894.23 8.20 - -

รวม 356 2,933.17 - - -

เจตคติ กับ ระดับการศึกษา

ระหว่างกลุ่ม 3 132.47 44.15 5.66* 0.00

ภายในกลุ่ม 353 2,800.69 7.93 - -

รวม 356 2,933.16 - - -

เจตคติ กับ ระยะเวลาที่เข้าใช้วัด

ระหว่างกลุ่ม 2 38.45 12.82 2.92 0.34

ภายในกลุ่ม 354 1,551.11 4.40 - -

รวม 356 1,589.56 - - -

p>0.05, F
0.05,3,353

 = 4.54

จากตารางที ่2 พบว่าประชาชนทีเ่ข้ารับความรูเ้รือ่ง

เกณฑ์วดัสเีขยีวในแต่ละกลุม่อาย ุมคีวามรูค้วามเข้าใจ และ

เจตคติ เรื่องเกณฑ์วัดสีเขียวไม่แตกต่างกัน และประชาชน

ที่ เข ้ารับความรู ้ เรื่องเกณฑ์วัดสีเขียวในแต่ละระดับ 

การศกึษา มีความรูค้วามเข้าใจต่อเกณฑ์วดัสเีขยีวแตกต่างกนั 

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ส่วนประชาชนที่

เข้ารบัความรูเ้รือ่งเกณฑ์วดัสเีขยีวทีม่ ีระยะเวลาทีเ่ข้าใช้วดั 

ประกอบศาสนกจิในระยะเวลาทีต่่างกนั มคีวามรูค้วามเข้าใจ 

และเจตคติที่มีต่อเกณฑ์วัดสีเขียว ไม่แตกต่างกัน

2. ประชาชนที่เข้ารับความรู้เรื่องเกณฑ์วัดสีเขียว 

มีความพึงพอใจต่อเกณฑ์วัดสีเขียว ในระดับมากที่สุด
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ตำรำง 3

ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของประชาชนที่เข้ารับความรู้เรื่องเกณฑ์วัดสีเขียวต่อการใช้เกณฑ์วัดสีเขียว

รำยกำรประเมิน X SD
ระดับ

ควำมพึงพอใจ

1. ด้ำนศำสนสถำน

1.1 วัดได้จัดให้มีแผนผังวัดและจัดแบ่งพื้นที่ภายในวัดให้ชัดเจนในการท�า

ประโยชน์ใช้สอยได้อย่างเหมาะสม

4.78 0.42 มากที่สุด

1.2 วัดได้ตกแต่งสถานที่และจัดวางสิ่งของที่จ�าเป็นใช้สอยให้เป็นระเบียบ และ

ถูกสุขลักษณะ

4.70 0.47 มากที่สุด

1.3 วัดได้อ�านวยความสะดวกในการจัดให้มีสถานที่จอดรถและเส้นทางจราจร 

ตามสภาพพื้นที่

4.35 0.49 มาก

1.4 การมีส่วนร่วมในการรักษาความสะอาดภายในวัด 4.17 0.39 มาก

1.5 การดูแลรักษาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมให้สะอาด สวยงามและ

ถูกสุขลักษณะ อย่างสม�่าเสมอ

4.35 0.49 มาก

1.6 วัดมีระเบียบและข้อปฏิบัติของผู้อยู่อาศัย 4.87 0.34 มากที่สุด

1.7 วัดมีความร่มรื่นและสงบร่มเย็น 4.78 0.42 มากที่สุด

1.8 วัดได้จัดให้มีลานส่งเสริมสุขภาพควบคู่กับลานธรรม 4.22 0.42 มาก

1.9 วัดจัดให้มีสวนสมุนไพรไว้ในบริเวณวัดเพื่อเป็นพื้นฐานของการรักษา 

เป็นยาสมุนไพร และเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมนชน

4.35 0.49 มาก

รวมด้ำนศำสนสถำน 4.51 0.22 มำกที่สุด

2. ด้ำนศำสนวัตถุ  

2.1 การสร้างศาสนวัตถุที่ถูกต้องตามกฎระเบียบมหาเถรสมาคม 4.74 0.45 มากที่สุด

2.2 ลักษณะการสร้างอาคารสถานที่เน้นความแข็งแรง เหมาะแก่การใช้

ประโยชน์และประหยัด

4.78 0.42 มากที่สุด

2.3 การท�าความสะอาดอุปกรณ์เครื่องใช้ ที่จ�าเป็น 4.57 0.51 มากที่สุด

2.4 มีการแยกของใช้ออกให้เป็นหมวดหมู่ด้วยการท�าบัญชีสิ่งของ 4.78 0.42 มากที่สุด

2.5 การท�าความสะอาดสถานที่มีการตรวจสอบดูแลการขจัดสิ่งสกปรกอยู่

เป็นประจ�า

4.87 0.34 มากที่สุด

2.6 การดแูลความสะอาดห้องน�า้ห้องสขุา ให้ถกูสขุลกัษณะ 4.83 0.39 มากที่สุด

2.7 การดแูลรกัษาความสะอาดภาชนะทีก่กัเกบ็น�า้ไว้ดืม่กนิ 4.74 0.45 มากที่สุด

2.8 การจัดการน�้าเสียที่เกิดจากการกระท�าของผู้อยู่อาศัยและการท�ากิจกรรม

ของวัด

4.52 0.51 มากที่สุด

2.9 ทีเ่ผาศพและการจดัเก็บเศษวสัดพุร้อมกับเศษอฐิั ควรมทีีท่ิง้ให้เป็นทีเ่ป็นทาง 4.83 0.39 มากที่สุด

รวมด้ำนศำสนวัตถุ 4.74 0.23 มำกที่สุด
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รำยกำรประเมิน X SD
ระดับ

ควำมพึงพอใจ

3. ด้ำนศำสนบุคคล

3.1 วัดมีแผนภูมิโครงสร้างการบริหารจัดการวัด 4.39 0.50 มาก

3.2 วัดมีข้อบังคับ ระเบียบในการปกครองภายในวัดชัดเจน 4.17 0.39 มาก

3.3 วัดตั้งกองทุนสวัสดิการพระภิกษุสามเณรเพื่อเป็นก�าลังใจในการท�างาน

และกองทนุฌาปนกจิของพระภิกษุภายในวดัหากพระภกิษเุจบ็ป่วยกช่็วยได้

4.30 0.47 มาก

3.4 วัดแต่งตั้งไวยาวัจกรตามกฎหมาย ตามกฎมหาเถรสมาคม 4.52 0.51 มากที่สุด

3.5 วัดแต่งตั้งกรรมการบริหารงานวัด เพื่อช่วยในการแบ่งเบาภาระเจ้าอาวาส 4.39 0.50 มาก

3.6 วัดมีการแต่งตั้งมรรคนายก (ทายก) ให้ถูกต้องอย่างเป็นทางการ 4.39 0.50 มาก

3.7 วัดแต่งตั้งบุคลากรให้ท�าหน้าที่เผาศพ มีหน้าที่ในการดูแล เรื่องเกี่ยวกับ

การเผาศพในวัด

4.17 0.39 มาก

รวมด้ำนศำสนบุคคล 4.34 0.29 มำก

4. ด้ำนศำสนธรรม  

4.1 วัดจัดการเรียนการสอนธรรมและปริยัติธรรมให้แก่พระภิกษุสามเณร และ

สอนธรรมศึกษาให้แก่นักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปภายในวัด 

หรือจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ศีลธรรม

4.61 0.50 มากที่สุด

4.2 จัดให้มีโครงการปฏิบัติธรรมแก่ภิกษุสามเณรและบุคลากรภายในวัด 4.83 0.39 มากที่สุด

4.3 จัดท�าแผ่นป้ายคติธรรมไว้ตามต้นไม้ที่อยู่ในบริเวณวัด 4.91 0.29 มากที่สุด

4.4 วัดมีห้องสมุดหรือมุมหนังสือ เป็นแหล่งเรียนรู้ศูนย์กลางชุมชน เป็นการ

พัฒนาชุมชนและเป็นแนวทาง การเผยแผ่พระพุทธศาสนา

4.91 0.29 มากที่สุด

4.5 จัดตั้งโรงเรียนสร้างสุขผู้สูงวัย 4.78 0.42 มากที่สุด

4.6 มีการเผยแผ่ธรรมะ โดยการใช้สื่อต่างๆ 4.57 0.51 มากที่สุด

4.7 จัดตั้งกองทุนการศึกษาของพระภิกษุสามเณรและสนับสนุนในเรื่องของ

อุปกรณ์การศึกษา

4.39 0.50 มาก

4.8 จัดตั้งศูนย์เรียนรู้ศีลธรรม 4.83 0.39 มากที่สุด

4.9 วัดจัดตั้งศูนย์ฝึกอาชีพให้แก่ประชาชนในชุมชน 4.78 0.42 มากที่สุด

4.10 วัดสนับสนุนกองทุนการศึกษาให้โรงเรียนและนักเรียนในชุมชน

วัดประชาบ�ารุง

4.74 0.50 มากที่สุด

รวมด้ำนศำสนธรรม 4.73 0.16 มำกที่สุด

รวมทุกด้ำน 4.58 0.22 มำกที่สุด

จากตารางที่ 4.10 พบว่า ความพึงพอใจของ

ประชาชนที่เข้ารับความรู ้เรื่องเกณฑ์วัดสีเขียวมีความ 

พงึพอใจต่อเกณฑ์วดัสเีขยีว ด้านศาสนสถาน ด้านศาสนวตัถุ 

และด้านศาสนธรรม ในระดับมากที่สุด ส่วนด้านศาสน

บุคคล มีความพึงพอใจในระดับมาก หากมองในภาพรวม

ของความพงึพอใจต่อเกณฑ์วดัสเีขยีวแล้ว พบว่า ประชาชน 

มีความพึงพอใจต่อเกณฑ์วัดสีเขียว ในระดับมากที่สุด
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1. ความรู้ความเข้าใจและเจตคติของประชาชน 

ที่มีต่อเกณฑ์วัดสีเขียว พบว่าประชาชนที่มี เพศและระดับ 

การศึกษา มีความรู้ความเข้าใจต่อเกณฑ์วัดสีเขียวแตกต่าง

กันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.01 ส่วนประชาชน

ทีม่อีายแุละระยะเวลาทีเ่ข้าใช้วดัประกอบศาสนกิจทีต่่างกนั 

จะมีความรูค้วามเข้าใจมต่ีอเกณฑ์วดัสเีขยีว ไม่แตกต่างกนั  

เนื่องจากการด�าเนินงานตามเกณฑ์วัดสีเขียวได้ก�าหนด

กิจกรรมการบริหารจัดการไว้ให้ด�าเนินการเสริมสร้าง

ความรูใ้ห้กับผูท่ี้เข้าร่วมท�ากจิกรรมในวดัไว้ อย่างเหมาะสม  

ส่วนประชาชนทีม่รีะดบัการศึกษาและระยะเวลาทีเ่ข้าใช้วดั 

ประกอบศาสนกิจ ต่างกัน มีเจตคติต่อเกณฑ์วัดสีเขียว

แตกต่างกัน เนื่องจากผู้ที่เข้าท�ากิจกรรมในวัดที่มีระดับ

การศึกษาที่สูงและเข้าร ่วมท�ากิจกรรมในวัดจ�านวน 

หลายครั้งกว่าย่อมมีความเข้าใจในเหตุผลของตัวช้ีวัด 

ได้ดีกว่า สอดคล้องกับการศึกษาของ ออร์แคน เทรา และ

คามาโช (Alcantara & Miguel, 2004) ที่ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง 

เจตคติของนักเรียนต่อการสอนหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ 

สิง่แวดล้อมในโรงเรียนเตรียมความพร้อมด้านเกษตรกรรม

เม็กซิกัน ผลการวิจัย พบว่า เพศ อายุ และที่อยู่อาศัย ไม่ว่า 

จะเป็นนกัเรยีนทีอ่าศัยอยู่ในภาคใต้ ภาคกลาง และภาคเหนอื  

มีความเกี่ยวโยงกับตัวแปรด้านสิ่งแวดล้อม เช่น เจตคติที่มี

ต่อเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีการใช้ผลิตภัณฑ์

สารเคมี และการค�านวณต้นทุนทางสังคม และยังพบว่า

นักเรียนมัธยมปลายที่เรียนในโรงเรียนเตรียมความพร้อม

ด้านเกษตรกรรมเป็นผู้ที่ใส่ใจในการหาความรู้เกี่ยวกับ

สิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังสอดคล้องกับการศึกษาวิจัยของ 

แบรดลีย์ (Bradlley, 1996) ทีไ่ด้ศกึษาวจิยัเรือ่ง การประเมนิผล 

เชิงทดลองเกี่ยวกับหลักการวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 

และผลที่มีต่อความรู้สึกและเจตคติด้านส่ิงแวดล้อมของ

นักเรียนมัธยมในเทกซัส พบว่า การเปลี่ยนแปลงความรู้

และเจตคติ และความสัมพันธ์ระหว่างความรู้และเจตคติ 

ท�าให้เกดิเจตคตต่ิอส่ิงแวดล้อมในทางบวกมากขึน้ มีความรู ้

เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมสูงขึ้น และยังพบว่า ความรู้กับเจตคติ

ด้านสิ่งแวดล้อมมีสหสัมพันธ์สูง และสอดคล้องกับการ

ศึกษาวิจัยของโบรแกน (Brogen, 1992) ที่ได้ศึกษาผลของ

บรรยากาศในองค์กรและการเรียนรู้และการเปลี่ยนแปลง

ในการรับรู้สภาพแวดล้อมเกี่ยวกับ ความรู้ เจตคติและ 

พฤตกิรรมของผู้เรียนภายหลังการมสี่วนร่วมในการอบรม

ความปลอดภยัทางวดีทีศัน์แบบปฏสิมัพนัธ์ พบว่า อทิธพิล

ของสภาพแวดล้อมเกี่ยวกับผลลัพธ์สุดท้ายของการอบรม 

ผลกระทบของวีดีทัศน์แบบปฏิสัมพันธ์ในฐานะเป็นสื่อ

ในการอบรม และกระบวนการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ในการ

ฝึกอบรม ระดับการสนับสนุน จากสภาพแวดล้อมในการ

ท�างานและพฤติกรรมที่เป็นแบบอย่างของเพื่อนร่วมงาน  

และผู้บังคับบัญชา มีผลกระทบต่อผลลัพธ์สุดท้ายของ 

การเรยีนรู ้ผูเ้รยีนทัง้หมดได้รบัผลกระทบ โดยการฝึกอบรม

โดยไม่ค�านงึถงึอาย ุระดบัการศึกษา และประสบการณ์ท�างาน

หรือประสบการณ์ฝึกอบรมเดิม โครงการวีดีทัศน์แบบ

ปฏิสัมพันธ์มีผลกระทบต่อผลลัพธ์สุดท้ายของการเรียนรู ้

อย่างมีนัยส�าคัญ 

2. การศึกษาความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อ

เกณฑ์วัดสีเขียว พบว่า ความพึงพอใจของประชาชนที่มี

ต่อเกณฑ์วัดสีเขียวอยู่ในระดับมากที่สุด เนื่องจากเกณฑ์

วัดสีเขียวเป็นเกณฑ์ที่มีคุณภาพดี สามารถน�ามาใช้ได้จริง 

ประชาชนที่เข้ามาท�ากิจกรรมในวัดได้เห็นประโยชน์จริง

และมคีวามพงึพอใจมากทีส่ดุ สอดคล้อง กบัการศกึษาของ  

วิทยา อารีราษฎร์ (2549) ที่ได้ศึกษา การพัฒนารูปแบบ

การสอนใช้คอมพิวเตอร์ช่วยแบบอัจฉริยะและมีส่วนร่วม 

ผ่านเครอืข่ายคอมพวิเตอร์ พบว่าความพงึพอใจของผูเ้รยีน

ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยบทเรียนที่

พฒันาขึน้ อยูใ่นระดบัสงูทีส่ดุ และสอดคล้องกบั พงศ์พนัธ์  

สุนทรชัย (2553) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบ 

การฝึกอบรมการจัดการขยะส�าหรับผู้น�าองค์การบริหาร

ส่วนต�าบลในจังหวัดหนองคาย พบว่า ความคิดเห็นของ

ผู้น�าองค์การบริหารส่วนต�าบลต่อรูปแบบการฝึกอบรม 

ในทุกกิจกรรมมีความเหมาะสม

ข้อเสนอแนะกำรวิจัยครั้งนี้ 

1. ข้อเสนอแนะเพื่อการน�าผลการวิจัยไปใช้

1.1 เกณฑ์วัดสีเขียว มีหลักการคือ การส่งเสริม

การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การจัดการสิ่งแวดล้อมและการ 

ส่งเสรมิการเรยีนรูภ้ายในวดั หากจะน�าไปใช้จ�าเป็นอย่างยิง่

ที่ประชาชนผู้เข้ามาท�ากิจกรรมภายในวัด ต้องรู้และเข้าใจ

ในรายละเอียดของแต่ละองค์ประกอบ พร้อมทั้งสามารถ 

เตรียมสถานที่และพื้นที่ส�าหรับการด�าเนินงานได้ 
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1.2 ในการให้ความรู้เร่ืองเกณฑ์วัดสีเขียว

จ�าเป็นอย่างยิ่งต้องมีการชี้แจงให้เข้าใจและตั้งเป็นระเบียบ 

กฎเกณฑ์ข้ึนใช้ภายในวัด 

1.3 อาจน�าเกณฑ์วัดสีเขียวนี้ไปปรับใช้กับ 

องค์กรอื่น ๆ ที่เห็นว่าเหมาะสมได้

2. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป

2.1 ควรมีการศึกษาวิธีการให้ความรู ้ เรื่อง 

เกณฑ์วัดสีเขียว เพื่อให้ประชาชนรู ้และเข้าใจอย่าง 

กว้างขวาง และให้สามารถปฏบิตัไิด้อย่างถกูต้อง พร้อมทัง้ 

หาคุณภาพและประสิทธิภาพของเกณฑ์วัดสีเขียว ตามที่

ผู้วิจัยสนใจ 

2.2 อาจน�าเกณฑ์วัดสีเขียวนี้ไปศึกษากับกลุ่ม

ประชากรในลกัษณะอืน่ เช่น บคุลากรวยัท�างาน นกัท่องเทีย่ว  

ว่ามีผลการศึกษาด้าน ความรู้ความเข้าใจ และเจตคติต่อ

เกณฑ์วัดสีเขียวอย่างไร
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บทคัดย่อ

บทความนี้น�าเสนอการศึกษาและเปรียบเทียบการบริโภคก�าลังไฟฟ้าของคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล และแท็ปเล็ต 

จากการศึกษาผลที่ได้คือ การบริโภคก�าลังไฟฟ้าของคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล สูงถึง 64-117 วัตต์ โดยขึ้นอยู่กับชนิด และ

ขนาดของจอภาพ ซ่ึงแท็ปเล็ตจะบริโภคก�าลังไฟฟ้าน้อยกว่าคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล โดยพิจารณาผลกระแสด้านเข้า  

แทป็เล็ตจะมคีา่ต�่ากว่าการใชง้านคอมพิวเตอร์ส่วนบคุคลประมาณ 4 เท่า ผลทางด้านก�าลังไฟฟ้าแทป็เล็ตจะกนิก�าลังไฟฟ้า 

ต�่ามาก ๆ  เพียง 6.2 วัตต์ ในขณะที่คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลจะกินก�าลังไฟฟ้าสูงถึง 90-106 วัตต์ หรือคิดเป็นการประหยัด

พลังงานสงูสดุ 99.8 วตัต์ต่อเครือ่ง หรอืคดิเป็น 17.09 เท่า ส่วนสญัญาณรบกวนย่านฮาร์มอนกิส์จากการใช้งานแทป็เลต็ คอื 

79.4 % มีค่าสูงกว่าคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลเพียงเล็กน้อย โดยการใช้งานคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล อยู่ระหว่าง 74.0-75.4 %  

เนื่องจากแท็ปเล็ตมีขนาดเล็กกว่า ดังนั้นหากมีการน�ามาใช้เพื่อการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย จึงมีความเป็นไปได้ 

ที่จะสามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้าลง หรือเกิดการประหยัดพลังงานไฟฟ้าในที่สุด 

ค�ำส�ำคัญ: คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล, แท็ปเล็ต, การประหยัดพลังงาน

Abstract

This paper presents a study and comparison of power consumption of personal computers and tablets. The 

study result is, power consumption of the personal computer, about 64-117 watts, depending on the type and the size  

of the screen. Tablet is consumed power less than a personal computer, considering the current input tablet would 

be lower than use personal computers around 4 time. The results of the electric power tablets to consume very low 

about 6.2 watts, while the personal computer consumed power as high as 90 to 106 watts, an energy savings of 

up to 99.8 watts per unit, representing 17.09 times. Noise in the harmonic series of tablets is 79.4% higher than a  

personal computer, because it is smaller. A personal computer is between 74.0 to 75.4%. So if applied to teaching 

in universities. It is possible to reduce the power consumption down, or the most power saving. 

Keywords: personal computer, tablet, energy saving 

กำรศึกษำและเปรียบเทียบกำรประหยัดพลังงำน ระหว่ำงคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลและแท็ปเล็ต

A Study and Comparison of Energy Saving between Personal Computer and Tablet
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บทน�ำ

ปัจจบุนัการใช้เทคโนโลยขีองอปุกรณ์ ไอทอีย่างเช่น  

แทบ็เลต็ก�าลงัได้รับความสนใจและความนยิมในการใช้งาน

มากยิง่ขึน้ เนือ่งจากมคีณุสมบตัเิด่นคอื ขนาดเลก็ น�า้หนกัเบา 

พกพาง่าย มีแอพพลิเคชั่นมากมาย โดยใช้ระบบปฏิบัติการ 

หลายแบบ เช่น window 10 และAndroid และสามารถใช้งาน 

ระบบ WiFi และสามารถต่อซิมการ์ดซ่ึงเป็นระบบ 3G 

4G ท�าให้สามารถใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลา ซ่ึงตอบสนอง 

ในเรื่อง “การเรียนรู้แบบทุกที่ทุกเวลา” ซึ่งเป็นการเรียนรู้

ทีจ่�าเป็นส�าหรบัคนรุน่ใหม่สามารถเข้าถงึเทคโนโลยใีหม่ๆ 

เหล่านี้ได้ โดยการเรียนรู้จะสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา 

ทัง้ในเวลาเรยีน และนอกเวลาเรียน รวมทัง้การเรียนรูเ้มือ่อยู่ 

นอกรั้วมหาวิทยาลัย ซึ่งในขณะที่การใช้คอมพิวเตอร ์

ส่วนบุคคล หรือพีซี รวมทั้งคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ ้ค ที่มี 

ความสามารถหลากหลายกว่า ซ่ึงขึ้นอยู่กับโปรแกรมที่

น�ามาติดตั้ง และมีค่าใช่จ่ายในการซื้อแอพพลิเคช่ัน เช่น 

โปรแกรม Microsoft office เป็นต้น แต่ปัญหาส�าคัญที่ 

ไม่สามารถตอบสนองแนวความคิด “การเรียนรู้แบบทุกที่

ทุกเวลา” ได้ เนื่องจากมีขนาดใหญ่ น�้าหนักมาก ราคาสูง  

จึงไม่เหมาะสมกับการพกพาติดตัว อีกทั้งยังมีการบริโภค

ก�าลังไฟฟ้ามากกว่าแท็บเล็ตอีกด้วย ซ่ึงจากการวิจัย

และทดลองการบริโภคพลังงานไฟฟ้าที่ผ ่านมาพบว่า

คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลทั้งชุดจะบริโภคก�าลังไฟฟ้าอยู่ที่ 

64-117 วตัต์ ข้ึนอยู่กบัชนดิ และขนาดของจอภาพ (ปฏภิาณ  

เกิดลาภ และสุพิศ บุญรัตน์, 2553) 

ดังน้ัน หากการเรียนรู้ในระดับมหาวิทยาลัยจะมี 

การน�าแท็บเล็ตมาใช้งานก็จะมีแนวโน้มในเร่ืองของการ

ตอบสนองแนวความคดิทีว่่า “การเรียนรู้แบบทกุท่ีทกุเวลา”  

อีกทั้งยังเป็นการลดการใช้งานคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล 

หรือพีซี รวมทั้งคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ ้คที่มหาวิทยาลัย 

จะต้องลงทนุในการเรียนการสอนจ�านวนมาก ซึง่จะส่งผล 

ท�าให้มีการใช้ไฟฟ้าตามมาอย่างมาก และจ�านวนห้องทีอ่าจ 

ไม่เพียงพอ รวมทั้งการใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ตที่อาจเกิด

สภาวะคับค่ังมากเกินไป ท�าให้ระบบการใช้งานช้าลง

แต่หากมีการน�าแท็บเล็ตมาใช้งานในการเรียน 

การสอน ทัง้ในห้องเรยีน และนอกห้องเรยีนแทนแล้ว กจ็ะ

สามารถแก้ปัญหาต่าง ๆ  ดงักล่าวข้างต้นได้ และสามารถลด

ค่าใช้จ่ายในเรื่องของค่าไฟฟ้าลงได้อีกด้วย ซึ่งเป็นจุดเน้น 

ประเดน็ส�าคญัหลกัของงานวจัิยนี ้อกีทัง้ยงัต้องการทราบว่า 

การใช้งานแท็บเล็ตเมื่อต่อเข้ากับระบบไฟฟ้าขณะชาร์จ

ไฟฟ้าให้กับแบตเตอรี่จะก่อให้เกิดผลอย่างไรต่อคุณภาพ

ทางไฟฟ้า เช่น ปัญหาค่าตัวประกอบก�าลังต�่า และค่า 

ความผิดเพี้ยนรวมของฮาร์มอนิกส์ทั้งแรงดัน และกระแส

โดยงานวิจัยนี้มีความสอดคล้องกับแผนอนุรักษ์

พลังงาน 20 ปี (พ.ศ. 2554-2573) และนโยบายพลังงาน 

ของรัฐบาล ตามค�าแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อ

รัฐสภา (กระทรวงพลังงาน, 2554) ของกระทรวงพลังงาน 

ดังต่อไปนี้

1. กลยุทธ์ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการ

อนุรักษ์พลังงาน สนับสนุนการใช้อุปกรณ์หรือเครื่องใช้

ที่มีประสิทธิภาพพลังงานสูง เช่น หลอดไฟ CFL เตาก๊าซ 

หุงต้มประสิทธิภาพสูง เป็นต้น

2. กลยุทธ์ด้านการส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยี 

และนวัตกรรม 

2.1 มาตรการส่งเสรมิการวจิยัและพฒันาอปุกรณ์ 

หรือเครื่องใช้ที่มีประสิทธิภาพพลังงานสูง

2.2 มาตรการสนบัสนนุการพฒันาบ้านประหยดั 

พลังงานต้นแบบ

และนโยบายพลังงานของรัฐบาล ที่สอดคล้องกับ

งานวิจัย มีดังนี้ 

1. ส่งเสริมและผลักดันการอนุรักษ์พลังงานอย่าง 

เต็มรูปแบบ โดยลดระดับการใช้พลังงานต่อผลผลิตลง 

ร้อยละ 25 ภายใน 20 ปี และมีการพัฒนาอย่างครบวงจร  

ส่งเสรมิการใช้อปุกรณ์และอาคารสถานทีท่ีม่ปีระสทิธิภาพ

สูง ส่งเสริมกลไกการพัฒนาพลังงานที่สะอาดเพื่อลดก๊าซ

เรือนกระจกและแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน สร้างจิตส�านึก

ของผู ้บริโภคในการใช้พลังงานอย่างประหยัด และมี

ประสิทธิภาพให้เป็นระบบจริงจังและต่อเนื่องทั้งภาค 

การผลิต ภาคการขนส่ง และภาคครัวเรือน

2. สร้างเสรมิความมัน่คงทางพลงังาน โดยแสวงหา

และพัฒนาแหล่งพลังงานและระบบไฟฟ้าจากทั้งในและ 

ต่างประเทศ รวมทั้งการกระจายแหล่งและประเภท 

พลังงานใหม่ ความหลากหลาย เหมาะสม และยั่งยืน 

3. ส่งเสริมการผลิต การใช้ ตลอดจนการวิจัยและ 
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พัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก โดยตั้ง 

เป้าหมายให้สามารถทดแทนเชือ้เพลงิฟอสซิลได้อย่างน้อย

ร้อยละ 25 ภายใน 10 ปี 

แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

การประหยัดพลังงาน โดยการเปลี่ยนมาใช้

เทคโนโลยีใหม่ เช่น แท็ปเล็ต ในภาคครัวเรือน หรือในภาค 

การศึกษามีความส�าคัญเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากแท็ปเล็ต  

มสีมรรถนะทีส่�าคญัคอื ใช้จอภาพแบบสัมผัส มขีนาดทีเ่ลก็  

และน�้าหนักเบา ท�าให้เกิดความสะดวกจึงสามารถพกพา

ติดตัวผู้ใช้ไปได้ทุก ๆ  ที่ใช้งานได้สะดวกกว่าคอมพิวเตอร ์

ส่วนบุคคลเป็นอย่างมากรวมทั้งมีแอพพลิเคชั่นให้เลือก

ใช้งานอย่างมากมาย และหลากหลาย อีกทั้งราคาถูกกว่า

คอมพวิเตอร์ส่วนบคุคล หรือพีซี อีกด้วย จงึท�าให้มีแนวโน้ม 

ในการใช้งานแท็ปเล็ตมากยิ่งขึ้น ซึ่งจากงานวิจัยที่ผ่านมา 

จากส�านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน กระทรวง 

ศกึษาธกิาร(สพฐ.) พบว่าผลการเรียนรู้ของนกัเรียนจากทีใ่ช้ 

แทบ็เลต็ โรงเรยีนกว่า 50 % มีผลสัมฤทธิท์างการศึกษาดขีึน้  

วิชาภาษาไทย มีคะแนนเพ่ิมขึ้น 56.82 % คณิตศาสตร์ 

55.45 % วิทยาศาสตร์ 56.14 % สังคม 52.95% วิชาศิลปะ 

53.64 % การอาชีพ 54.55% สุขศึกษา 57.27% ส่วนภาษา

อังกฤษ 62.05% โดยอธิบายว่า การใช้แท็บเล็ตมีข้อดี คือ 

เด็กสนุกสนาน มีแรงจูงใจในการเรียน และช่วยให้เด็ก

ที่เรียนรู้ช้า หรือเด็กพิเศษมีพัฒนาการที่ดีขึ้น (นโยบาย 

พลังงานของรัฐบาลปัจจุบันตามค�าแถลงนโยบายของ 

คณะรัฐมนตรีต่อรัฐสภา, 2554)

การเปรียบเทียบสมรรถนะทางไฟฟ้า และการ

ประหยัดพลังงานของจอภาพคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล

ระหว่างชนิดซีอาร์ที และชนิดแอลซีดี ผลการทดลองคือ 

จอภาพ CRT กินก�าลังไฟฟ้าประมาณ 79 วัตต์ ส่วนจอภาพ  

LCD กินก�าลังไฟฟ้า 29 วัตต์ (สราวุธ นนทะสุด, 2553)

การวิเคราะห์พฤติกรรมการบริโภคพลังงานของ

ชดุคอมพวิเตอร์ส่วนบคุคล ผลการทดลอง คอื คอมพวิเตอร์

ส่วนบคุคลกนิก�าลงัไฟฟ้ารวม ประมาณ 93 วตัต์ ซ่ึงส่วนของ  

CPU ยนิูต จะกินก�าลงัไฟฟ้าประมาณ 69 วตัต์ และส่วนของ 

จอภาพ จะกนิก�าลงัไฟฟ้าประมาณ 24 วตัต์ (ปฏภิาณ เกดิลาภ  

และสุพิศ บุญรัตน์, 2553, หน้า 370-375)

เราสามารถลดการสูญเสียจากระบบคอมพิวเตอร์ 

ส่วนบุคคลได้ เมื่อไม่ได้ใช้งานคิดเป็น 53% อย่างไรก็ตาม

ในบทความวิจัยนี้จะใช้จอภาพชนิด CRT เท่านั้น ท�าให ้

ยงัขาดการทดลองและการวเิคราะห์ผลในกรณจีอภาพชนดิ  

LCD และ LED (Mungwititkul, W. & Mohanty, B., 1997)

จอภาพชนิด CRT กินก�าลังไฟฟ้าเท่ากับ 85 วัตต์ 

ในขณะที่จอภาพชนิด LCD กินก�าลังไฟฟ้าเท่ากับ 15 วัตต์  

เท่านั้น อย่างไรก็ตามในบทความวิจัยนี้ไม่ได้ระบุขนาด

ของจอภาพทั้ง 2 ชนิด ท�าให้ไม่สามารถเปรียบเทียบกัน

อย่างชดัเจนได้ อกีทัง้ยงัไม่มกีารกล่าวถงึเทคโนโลยจีอภาพ 

แบบใหม่คือชนิด LED (Kaoru Kawamoto, Yoshiyuki 

Shimoda, & Minoru Mizuno, 2004)

วิธีกำรและกำรออกแบบ

ในงานวิจัยนี้ได้ให้ความสนใจต่อการประหยัด

พลังงานในการใช้งานแท็บเล็ต (tablet) และในระบบของ 

คอมพวิเตอร์ส่วนบคุคล โดยในงานวจิยันีจ้ะท�าการทดลอง

วัดค่าต่าง ๆ ทางไฟฟ้า และท�าการเปรียบเทียบกัน โดยค่า

ต่าง ๆ ทางไฟฟ้า ได้แก่

1. แรงดันด้านเข้า

2. กระแสด้านเข้า

3. ค่าตัวประกอบก�าลัง

4. ก�าลังไฟฟ้าด้านเข้า

5. เปอร์เซ็นต์ผลรวมของความผิดเพี้ยนรวม 

ของกระแส

โดยมีข้อมูลการทดลอง ดังแสดงในตารางที่ 1

ตำรำง 1

ข้อมูลการทดลอง

กรณี ชนิดจอภำพ ขนำดจอภำพ

(นิ้ว)

1 Tablet (3G, WiFi) 7

2 Intel (R) Celeron (R) 2.0 GHz 

with CRT. Convex type (4:3)

17

3 Intel (R) Celeron (R)2.0 GHz 

with CRT. Flat type (4:3)

17
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ภำพ 1 วัดค่าสมรรถนะต่างๆ ทางไฟฟ้าจากคอมพิวเตอร์ 

ส่วนบุคคล (จอโค้งและจอแบนขนาด 17 นิ้ว)

ภำพ 2 วัดค่าสมรรถนะต่างๆ ทางไฟฟ้าจากแท็บเล็ต 

ขนาด 7 น้ิว

ผลกำรทดลอง

ผลการทดลองที่วัดได ้จากเคร่ืองวิ เคราะห ์

คุณภาพทางไฟฟ้า ซึ่งมีค่าต่าง ๆ ดังนี้ คือ แรงดัน กระแส  

ค่าตัวประกอบก�าลัง ก�าลังไฟฟ้า และความผิดเพี้ยนรวม

ของกระแส ดังแสดงในภาพที่ 3-8

ภำพ 3 การบริโภคก�าลังไฟฟ้าของ PC. จอนูน 17 นิ้ว

ภำพ 4 สัญญาณ % THDi ของ PC. จอนูน 17 นิ้ว

ภำพ 5 การบริโภคก�าลังไฟฟ้าของ PC. จอแบน 17 นิ้ว

ภำพ 6 สัญญาณ % THDi ของ PC. จอแบน 17 นิ้ว

ภำพ 7 การบริโภคก�าลังไฟฟ้าของแท็บเล็ต ขนาด 7 นิ้ว
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ภำพ 8 สัญญาณ % THDi ของแท็บเล็ต ขนาด 7 นิ้ว

ตำรำง 2 

ผลการวัดสมรรถนะต่าง ๆ ทางไฟฟ้า

Factors PC. จอภำพ 

CRT. 17 นิ้ว

(จอนูน)

PC. จอภำพ 

CRT. 17 นิ้ว

(จอแบน)

Tablet

7 นิ้ว

V
in
 (V) 220 220 220

V
in
 (V) 220 220 220

I
in
 (A) 0.48 0.41 0.116

Power (W) 106.0 90.0 6.2

Power factor 0.67 0.64 0.24

%THDi 74.0 75.4 79.4

จากผลการทดลองในตารางที่ 2 สามารถน�ามา 

สรุปได้ดังน้ี

1. ผลทางด้านกระแสด้านเข้านั้นแท็บเล็ต จะมีค่า 

กระแสด้านเข้าต�่ากว่าการใช้งานคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล

ประมาณ 4 เท่า ซึ่งส่งผลท�าให้กระแสในสายไฟฟ้าลดลง 

4 เท่า

2. ผลทางด้านการกินก�าลังไฟฟ้านัน้แทบ็เล็ตจะกนิ 

ก�าลังไฟฟ้าต�่ามาก ๆ เพียง 6.2 วัตต์เท่านั้น ในขณะที่

คอมพวิเตอร์ส่วนบคุคลจะกนิก�าลงัไฟฟ้าสูงถงึ 90.0-106.0 

วัตต์ หรือคิดเป็นการประหยัดพลังงานสูงสุด 99.8 วัตต์ 

ต่อเครื่อง หรือคิดเป็น 17.09 เท่า

3. ปัญหาทางด้านค่าตัวประกอบก�าลังของการใช้ 

แท็บเล็ตจะมีค่าต�่ากว่าการใช้คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล 

อย่างมากเพียง 0.24 เท่านั้น ในขณะที่คอมพิวเตอร์ส่วน

บุคคลมีค่าอยู่ที่ 0.64-0.67

4. ปัญหาทางด้านสญัญาณรบกวนย่านฮาร์มอนกิส์ 

จากการใช้งานแท็บเล็ตมีค่าสูง คือ 79.4 % โดยสูงกว่า 

การใช้งานคอมพวิเตอร์ส่วนบคุคล อยูร่ะหว่าง 74.0-75.4 %

สรุปผลและอภิปรำยผลกำรวิจัย

งานวจิยันีน้�าเสนอการใช้งานอปุกรณ์ไอทชีนดิใหม่  

เช่น แทป็เลต็ในมหาวทิยาลยั เพือ่ประกอบการเรยีนการสอน  

และการใช้งานด้านอื่น ๆ จะมีความสะดวกสบาย และ

สามารถเรยีนรูไ้ด้ทกุทีท่กุเวลา จากการวจิยั แสดงให้เหน็ว่า  

เทคโนโลยีใหม่ของอุปกรณ์ไอทีอย่างเช่น แท็บเล็ต ซึ่งเมื่อ

ท�าการเปรียบเทียบการกับใช้งานคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล 

ในห้องสมดุ จะพบว่าข้อดคีอืท�าให้กระแสไฟฟ้าในสายไฟฟ้า 

ลดลง 4 เท่า และสามารถประหยดัพลงังานสงูสดุ 99.8 วตัต์ 

ต่อเครือ่ง หรอืคดิเป็น 17.09 เท่า เมือ่เปรยีบเทยีบกบัการใช้ 

คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลจ�านวน 1 เครื่อง แต่สร้างปัญหา

เรือ่งค่าตัวประกอบก�าลงัต�า่ และค่าฮาร์มอนกิส์กระแสรวม 

สูงมาก

ดังนั้นทางมหาวิทยาลัย หรือสถานศึกษาต่าง ๆ  

จึงควรหันมาให้ความส�าคัญต่อการน�าอุปกรณ์ไอทีมาใช ้

ในการศกึษา เพือ่ตอบสนองการใช้งานทีส่ะดวก และพกพา 

ได้ง่าย ท�าให้สามารถท�าการเรยีนรูเ้รือ่งต่างๆ ได้ทกุทีท่กุเวลา 

ปราศจากข้อจ�ากดั รวมทัง้สามารถประหยดัพลงังานไฟฟ้าได้ 

อย่างมาก ซึง่จะช่วยลดการน�าเข้าพลงังานของประเทศไทย  

และเป็นการช่วยลดภาวะโลกร้อนอีกทางหนึ่งด้วย

ข้อเสนอแนะ

ควรมีการท�าวิจัยเพิ่มเติมในเรื่องสัญญาณรบกวน  

EMI ย่าน Conducted และ Radiated ซ่ึงจะมีผลกระทบ

ทางด้านสนามแม่เหลก็ต่อผูใ้ช้งานซึง่เป็นสิง่ทีม่ชีวีติต่อไป 
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บทคัดย่อ

บทความนี้ เป็นตัวอย่างรูปแบบและแนวทางการใช้ Transition Model ในการจ�าลองสถานะการปฏิสัมพันธ์

ระหว่างมนษุย์และคอมพิวเตอร์ ส�าหรบัเป็นโมเดลระบบกฎเหตผุลของระบบผูเ้ชีย่วชาญทีจ่ะก�าหนดไว้ในการปฎสิมัพนัธ์ 

กบัผูใ้ช้ ซึง่อธบิายพฤตกิรรมของสถานการณ์จ�าลอง ดงัตัวอย่างกรณศีกึษา “แบบจ�าลองภาชนะวดัสาร 6J4U” อนัเป็นโมเดล

ภาชนะตวงสาร J และ U ที่ไม่มีมาตรวัด ซึ่งมีขนาดความจุ 6 ลิตรและ 4 ลิตร ตามล�าดับ โดยเป็นโมเดลการปฎิสัมพันธ์ 

ที่สามารถจ�าลองการวัดสารฯ ที่มีปริมาณสารเป้าหมายในภาชนะที่แตกต่างกันได้ถึง 35 ปริมาณ นอกจากนี้ในแต่ละกรณี

สถานะปรมิาณสารเป้าหมายกย็งัสามารถมสีถานะปรมิาณสารเริม่ต้นทีแ่ตกต่างกนัด้วย และจาก 9 กรณศีกึษา “แบบจ�าลอง

ภาชนะวัดสาร 6J4U” ด้วยการใช้ Transition Model 3 แบบ (แบบ RTM แบบ STM และแบบ STSSM) จ�าลองสถานะ

การปฏิสัมพันธ์ภายใต้ระบบการใช้เหตุผลของผู้เชี่ยวชาญที่ผู้เรียนได้ออกแบบก�าหนดไว้ในการแก้ปัญหา พบว่า ระบบ

กฎเหตุผลของระบบผู้เชี่ยวชาญที่จะก�าหนดไว้ในการปฎิสัมพันธ์กับผู้ใช้ ไม่ว่าจะด้วยการใช้ Transition Model แบบใด  

ในการจ�าลอง ต่างกค็วรต้องพจิารณาถงึปรมิาณสารทีเ่ป้าหมายค�าตอบและปรมิาณสารทีเ่ริม่ต้น อกีทัง้แต่ละระดบัปรมิาณ

สารเป้าหมายและปริมาณสารเริ่มต้นเดียวกันก็ยังสามารถจ�าลองโมเดลที่แตกต่างกันได้หลายแบบ โดยขึ้นอยู่กับจ�านวน

และข้ันตอนในการใช้กฎจากเริ่มต้นให้ไปสู่เป้าหมาย ผลการด�าเนินการ จากความคิดเห็นผู้เรียนจ�านวน 94 ราย พบว่า  

ด้านต่าง ๆ  ที่ผู้เรียนได้รับได้บูรณาการอยู่ในเกณฑ์ผ่าน (ค่าร้อยละเกิน 50) โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเห็นความแตกต่างของ

การใช้ RTM จะต้องเดินตามล�าดับที่ก�าหนดไว้ในโมเดลแต่สามารถเดินไปสู่ค�าตอบเป้าหมายล�าดับถัด ๆ ไปได้ (ถ้ามี 

หลายค�าตอบเป้าหมาย) ส่วนการใช้ STM นอกจากจ�านวนการใช้กฎจะเท่ากนักบัการใช้ RTM เพือ่เดนิไปสูค่�าตอบเป้าหมาย

ล�าดับแรก แล้วก็ยังสามารถมีจ�านวนที่น้อยกว่าหรือมากกว่าได้ นอกจากนี้การใช้ STSSM จะช่วยวิเคราะห์แบบ Target  

Seeking เพื่อเลือกทางเดินการใช้กฎโดยให้มีจ�านวนการใช้กฎที่ต้องการ และ/หรือโดยให้มีจ�านวนค�าตอบที่ผู้ใช้ต้องการ 

ค�ำส�ำคัญ: การปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์, ระบบผู้เชี่ยวชาญ, ทรานสิชั่นโมเดลแบบรูล์, ทรานสิชั่น

โมเดลแบบสเตท

ทรำนสิชั่นโมเดล (RTM-STM-STSSM) 

กับกำรจ�ำลองสถำนะกำรปฏิสัมพันธ์ของระบบผู้เชี่ยวชำญ

Using Transition Model (RTM-STM-STSSM) 

in Characterizing Interaction Simulation of Expert System
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บทน�ำ

กำรปฏิสัมพันธ์ระหว่ำงมนุษย์และคอมพิวเตอร์ 

องค์ประกอบด้านลกัษณะและขัน้ตอนกระบวนการ 

ปฏิสัมพันธ์ของระบบ เป็นหนึ่งองค์ประกอบที่ส�าคัญของ

การปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์ (Human 

and Computer Interaction--HCI) อันเป็นศาสตร์การเรียน

การสอนเกี่ยวกับองค์ประกอบของปฏิสัมพันธ์ของมนุษย์

และคอมพิวเตอร์ การวิเคราะห์งาน การวิเคราะห์ผู ้ใช้ 

กระบวนการของการออกแบบ การออกแบบปฏิสัมพันธ์  

การจ�าลองเหตุการณ์ การสร้างต้นแบบ การพัฒนา

ปฏิสัมพันธ์ และการใช้งาน เป็นต้น

กระบวนการออกแบบการปฏิสัมพันธ์ระหว่าง

มนษุย์และคอมพวิเตอร์ จะให้ความส�าคญักบัการออกแบบ 

กระบวนการท�างาน สถานะการท�างาน ปัจจัยน�าเข้า และ

ผลลัพธ์ที่ได้จากกระบวนการท�างาน ในแต่ละสถานะของ

การปฏิสัมพันธ์ บางกรณีการปฏิสัมพันธ์จะต้องเกี่ยวข้อง

กบัระบบผูเ้ชีย่วชาญ ซึง่ในการออกแบบทีจ่ะต้องเลยีนแบบ 

การใช้เหตุผลของผู้เช่ียวชาญมนุษย์ในการแก้ปัญหานั้น 

สามารถแสดงความรูเ้ป็นระบบกฎเหตุผลทีก่�าหนดไว้ใช้ได้ 

อกีทัง้ในการพฒันาโมเดลการจ�าลองสถานะการปฏสิมัพนัธ์ 

ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์ของระบบผู้เช่ียวชาญ  

มกัจะให้ความส�าคญัทีค่ณุลกัษณะของแบบจ�าลอง กล่าวคอื 

ในการจ�าลองโมเดลระบบผู้เชี่ยวชาญนั้น ระบบกฎเหตุผล 

Abstract

This article is an example and the approach of using Transition Model in characterizing expert system 

interaction simulation; human and computer interaction which describes the behavior of a simulation model (for 

example, case study “6J4U no scale container-measured substance simulation”). This rule or state transition model  

describe the behavior of case study “6J4U no scale container-measured substance simulation”, which J and U no scale 

containers have 6 and 4 litres capacity respectively. This model provides a framework from which we can define the 

Rule-based Expert System Simulation of 6J4U no scale container-measured substance which set different up to be 

35 started capacity and which used the rules to determine the target capacity answer for measuring substances by no  

scale containers. We also show how this model helps us to describe by focusing on each started capacity to reach the 

target capacity. By going through the 9 exercises of mapping rule-based system simulation that mimic the reasoning 

of human expert in solving a knowledge intensive problem to this transition model, whether using the RTM, the 

STM, and the STSSM ,we identify a reasonably target capacity for each started capacity should be considered for a 

general user interaction, including could also different in various ways depending on the amount and procedure for 

applying the rules from the start to the target. The results of rule-based expert system simulation, in the interaction  

teaching on the process of design showed that after the 94 students surveyed, the various aspects of the study have 

been favorably (Over 50 percent), especially, identifying the different between using RTM and using STM from 

the same start. That is, the RTM will have to follow according to the order set out in the model, but can walk to the 

next sequence target (when there are multiple answers targets defined), the STM not only a number of rules using 

from rule-based system will be the same as the RTM (if the first sequence target) but can also have fewer or more.  

More over, STSSM; the STM plus State Transition Support Systems (STSS), increased additional potential factor, in 

Target Seeking Analysis, not only the required number of rules using but also the required number of target answers.

Keywords: HCI (Human and Computer Interaction), expert system, rule transition model, state transition model.
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ทีก่�าหนดไว้ต้องตอบสนองข้อจ�ากดัเป้าหมาย โดยเป็นแบบ

จ�าลองทีม่กีารเปลีย่นแปลงของสถานะการปฏสัิมพันธ์ทีมุ่ง่ 

ไปสู่ค�าตอบเป้าหมาย ภายใต้ข้อก�าหนดกฎที่ใช้ในการหา

ค�าตอบ (Grosan & Abraham, 2011) 

ในงานวจิยันี ้ผูว้จิยัได้น�าแนวทางการใช้แบบจ�าลอง 

การเปลีย่นแปลงการใช้กฎ (Rule Transition Model-- RTM) 

แบบจ�าลองการเปลี่ยนแปลงสถานะ (State Transition 

Model--STM) และแบบจ�าลองด้วยระบบสนับสนุนการ

เปล่ียนแปลงสถานะ (State Transition Support System 

Model--STSSM) มาใช้ในการพัฒนาโมเดลการปฎสัิมพนัธ์

ของแบบจ�าลอง เพือ่จ�าลองสถานะการปฏสัิมพันธ์ระหว่าง 

มนษุย์และคอมพวิเตอร์ ท่ีอธบิายพฤตกิรรมของแบบจ�าลอง  

อนัเป็นลักษณะการเปลีย่นแปลงของสถานะการปฏสิมัพนัธ์  

(ตวัอย่างกรณศีกึษา “แบบจ�าลองวดัสารด้วยภาชนะ 6J4U”)  

และผู้วิจัยยังได้น�าแนวทางการสอนโดยใช้สถานการณ์

จ�าลองเพื่อเน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ ซึ่งเป็นการสอนที่จ�าลอง

สถานการณ์จรงิไว้ในชัน้เรียน โดยพยายามท�าให้เหมือนจรงิ 

ที่สุด มีการก�าหนดเงื่อนไขผู้เรียนแบ่งเป็น 9 กลุ่มให้เข้าไป

ในสถานการณ์จ�าลองนั้น ๆ ด้วยกิจกรรมนี้ ผู้เรียนจะเกิด

การเรยีนรูจ้ากการเผชญิกับปัญหาซ่ึงอาจต้องมีการตดัสนิใจ 

ร่วมกันในเรื่องที่ศึกษา

อย่างไรก็ตาม กระบวนการออกแบบปฏิสัมพันธ์

ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์เป็นกระบวนการออกแบบ

ส่วนประสานกบัผูใ้ช้ อันประกอบด้วย (1) การวเิคราะห์และ

ท�าความเข้าใจกับผูใ้ช้ระบบ (analysing and understanding)  

(2) การพัฒนาโมเดลการปฎิสัมพันธ์ (charaterizing) (3) 

การสร้างต้นแบบส่วนประสาน (prototyping) และ (4) 

การประเมินส่วนประสาน (evaluation) 

จุดมุ ่งหมายหลักของกระบวนการออกแบบ 

การปฏิสัมพันธ์นี้ คือ การให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในชั้นเรียน

ให้มากที่สุด หรือการจัดการเรียนรู้แบบเน้นผู้เรียนเป็น

ส�าคัญ ในการบูรณาการความรู้ของผู้เรียนสู่การพัฒนา

ท่ียั่งยืน จะถือหลัก “ความส�าคัญไม่ได้อยู่ที่ผู้เรียนรู้อะไร  

แต่อยู ่ที่ผู ้ เรียนใช้ประโยชน์จากสิ่งที่ผู ้ เรียนรู ้หรือไม่”  

โดยไดอัญัเชญิหลักการในการทรงงานของพระบาทสมเดจ็

พระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลปัจจุบัน อันทรงเป็นตัวอย่างของ 

องค์กรแห่งการเรยีนรู้ (learning organization) และเศรษฐกจิ 

พอเพียง 6 ประการ ดังต่อไปนี้ มาถือเป็นแนวทาง ได้แก่  

(1) คดิ Macro ท�า Micro (2) ท�าเป็นขัน้เป็นตอน (3) ท�าเรือ่งยาก 

ให้เป็นเรื่องง่าย (4) ท�าอะไรให้นึกถึงภูมิสังคมของที่ ๆ นั้น  

(5) การสื่อความ การประสานงาน และการบูรณาการ 

(communication, coordination and integration) และ (6) 

ท�าอะไรต้องมีผู้เป็นเจ้าของ (จีระ หงส์ลดารมย์, 2554)

ทัง้นี ้กระบวนการของการออกแบบการปฏสัิมพนัธ์  

ในการเรียนการสอนปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และ

คอมพิวเตอร์ (HCI) นอกจากการด�าเนินการตามเนื้อหา 

ขั้นตอนของกระบวนการออกแบบปฏิสัมพันธ์ระหว่าง

มนษุย์และคอมพวิเตอร์ แล้ว ในการวจัิยครัง้นี ้ได้เพิม่การใช้  

Transition Model (RTM, STM, และ STSSM) เพื่อจ�าลอง

ระบบกฎเหตผุลของระบบผูเ้ชีย่วชาญทีก่�าหนดในการสอน

กระบวนการออกแบบปฏิสัมพันธ์ ระหว่างมนุษย์และ 

คอมพิวเตอร์ ด ้วยการบูรณาการความรู ้ของผู ้ เรียน

สู ่กระบวนการออกแบบระบบกฎเหตุผลของระบบ 

ผู้เช่ียวชาญ อนึ่งการใช้ Rule Transition Model การใช้  

State Transition Model และการใช้ State Transition  

Support System Model เพื่อจ�าลองสถานะการปฏิสัมพันธ์

โดยให้แบบจ�าลองมีการเปลี่ยนแปลงของสถานะการ

ปฏิสัมพันธ์ตามข้ันตอนในการใช้กฎจากเร่ิมต้นให้มุ่งไปสู ่

ค�าตอบเป้าหมายของระบบผู้เชี่ยวชาญ ทั้งนี้ แบบจ�าลอง

การปฏิสัมพันธ์นี้ เป็นรูปแบบที่จะอธิบายลักษณะการ

เปลี่ยนแปลงของสถานะการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์

และคอมพิวเตอร์ (ดังตัวอย่างกรณีศึกษา “แบบจ�าลอง 

ภาชนะวัดสาร 6J4U”)

ระบบ ผู้เชี่ยวชำญ (expert system) 

ระบบที่ช่วยในการแก้ปัญหาหรือช่วยในการ 

ตัดสินใจโดยใช้วิธีเดียวกับผู้เช่ียวชาญที่เป็นมนุษย์ ก็คือ

ระบบผูเ้ช่ียวชาญ ซึง่เป็นระบบทีม่กัเกีย่วข้องกบัการจัดการ

ความรู้ (knowledge) โดยมักจะเป็นการจ�าลองความรู้ของ

ผู้เชี่ยวชาญมาไว้ ระบบจะมีความสามารถเฉพาะด้านต่อ

ปัญหาเฉพาะทางทีอ่าจไม่สามารถดดัแปลงไปใช้กบัปัญหา 

อื่นได้โดยง่าย ท�าหน้าที่เสมือนที่ปรึกษาให้กับผู้ใช้ในการ

ให้ค�าตอบ โดยถามค�าถามกับผู้ใช้ ค้นหาค�าตอบและกฎ 

ที่ใช้ในการหาค�าตอบ (rule-based system) จากความรู้ที่มี 

ในฐานความรู้ (knowledge base) (Rule-based Expert 

Systems, 2007) 
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โมเดลระบบผู้เชี่ยวชาญ ที่มีการจ�าลองภายใต้

ระบบกฎเหตผุลทีผู้่เชีย่วชาญก�าหนดด้วยการใช้ Transition 

Model จะประกอบด้วย 2 องค์ประกอบส�าคญั นัน่คอื ระบบ 

กฎเหตุผล (rule-based systems) และการใช้ Transition  

Model (RTM, STM และ STSSM) ท�าการจ�าลองระบบการใช้ 

เหตุผลของผู ้เชี่ยวชาญที่ผู ้เรียนได้ออกแบบก�าหนดไว้ 

ในการแก้ปัญหา อันมลีกัษณะการเปลีย่นแปลงของสถานะ

การปฏิสัมพันธ์ที่ขั้นตอนมุ่งไปสู่ค�าตอบเป้าหมาย ภายใต้

ข้อก�าหนดกฎที่ใช้ในการหาค�าตอบ 

ส�าหรับระบบกฎเหตุผล (rule-based systems) 

เป็นการแสดงความรู ้  (knowledge representation)  

รปูแบบหนึง่ของปัญญาประดษิฐ์ทีมี่การใช้กฎเหตผุล (rule) 

แทนการแสดงความรู้ ส�าหรับความรู้เฉพาะด้านต่อปัญหา

เฉพาะทางของผู้เชีย่วชาญ กล่าวคอื ระบบกฎเหตุผลจะเป็น 

ระบบตามกฎที่อยู ่ในระบบผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งเป็นระบบที่ 

เลียนแบบการใช้เหตุผลของผู้เชี่ยวชาญในการแก้ปัญหา 

เป็นตัวแทนของความรู้ในแง่ของชุดของกฎที่บอกถึงการ

จะท�าอย่างไรหรอืว่าจะสรุปได้ในสถานการณ์ทีแ่ตกต่างกนั 

อย่างไร (Grosan & Abraham, 2010)

ส่วนกฎที่ใช้ในการหาค�าตอบ ส�าหรับกรณีศึกษา

การให้ได้ความจุเป้าหมาย ในการวัดสารโดยภาชนะไม่มี

มาตรวัด (no scale) J และ U จะประกอบด้วยกฎ 3 ประเภท 

กล่าวคือประเภท1: ย้ายโอนสารระหว่างภาชนะ J กับ U  

จนภาชนะใดภาชนะหนึ่งว่างหรือเต็ม ประเภท 2: เติมสาร 

จนเต็มภาชนะใดภาชนะหนึ่ง และประเภท 3: น�าสาร 

ออกจากภาชนะใดภาชนะหนึ่งจนภาชนะว่าง ทั้งนี ้

จากข้อจ�ากัดที่ใช้เป็นกฎได้ข้างต้น กฎ (rule) ที่ก�าหนด 

ใช้ใน “แบบจ�าลองภาชนะวัดสาร 6J4U” จะประกอบด้วย 

6 กฎ (JU, UJ, JE, UE, JF, และ UF) ดังนี้

JU: สารถ่ายโอนจากภาชนะ J ไป U จนกระทั่งภาชนะ U  

       เต็ม / J ว่าง

UJ: สารถ่ายโอนจากภาชนะ U ไป J จนกระทั่งภาชนะ J  

       เต็ม / U ว่าง

JE: การน�าสารออกภาชนะ J จนภาชนะ J ว่าง

UE: การน�าสารออกภาชนะ U จนภาชนะ U ว่าง

JF: การน�าสารใส่ในภาชนะ J จนเต็มภาชนะ J

UF: การน�าสารใส่ในภาชนะ U จนเต็มภาชนะ U

ทรำนสช่ัินโมเดลแบบรล์ู (Rule Transition Model--RTM)

โมเดลการเปลี่ยนแปลงการใช้กฎ เป็นการใช้ 

Rule Transition Model จ�าลองระบบให้มีการเปลี่ยนแปลง 

การใช้กฎของสถานะการปฏิสัมพันธ์โดยเดินตามแผนที่

ของการใช้กฎ (rule) ที่เป็นความรู้เลียนแบบการใช้เหตุผล

ของผู้เช่ียวชาญในการแก้ปัญหา แล้วสรุปเป็นแบบจ�าลอง 

การเปลี่ยนแปลงการใช้กฎ ภายใต้ระบบกฎเหตุผล (rule-

based system) ที่ก�าหนดไว้ใช้ในการน�าไปอ้างอิงใช้ในการ

แก้ปัญหาการหาค�าตอบเป้าหมายของระบบผู้เชี่ยวชาญ

ตัวอย่าง การเปลี่ยนแปลงการใช้กฎ ภายใต้ระบบ

กฎเหตุผลที่ใช้ในการหาค�าตอบ (rule-based System) 

ส�าหรับการใช้ภาชนะตวงสาร J และ U ที่ไม่มีมาตรวัด  

ซ่ึงมีขนาดความจุ 6 ลิตรและ 4 ลิตรตามล�าดับ ท�าการตวง

ให้ได้สาร 2 ลิตร ในภาชนะ J และ/หรือ U ดังตาราง 1  

การเปลี่ยนแปลงการใช้กฎเหตุผลเร่ิม-00-เป้าหมาย-2  

ต่อไปนี้

ตำรำง 1

การเปลี่ยนแปลงการใช้กฎเหตุผลเร่ิม-00-เป้าหมาย-2 

(กล่าวคือ ภาชนะ J เริ่มที่ความจุ 0 ลิตร ภาชนะ U เริ่มที่

ความจุ 0 ลิตร เป้าหมาย 2 ลิตรที่ภาชนะ J และ/หรือ U)

ที่ J (6 ลิตร) U (4 ลิตร) กฎที่ใช้

1 0 0 สถานะเริ่มต้น

2 6 0 JF

3* 2 4 JU

4* 2 0 UE

5* 0 2 JU

หมายเหตุ: * เป็นค�าตอบเป้าหมายแต่ละล�าดับ

ทรำนสิชั่นโมเดลแบบสเตท 

(State Transition Model--STM)

แบบจ�าลองการเปลี่ยนแปลงสถานะ จะเป็น 

แบบจ�าลองสถานะการปฏิสัมพันธ์ (the interaction state 

transition model) อันเป็นการสร้างค�าอธิบายที่ปฏิบัติการ

อย่างเป็นทางการของการปฏสิมัพนัธ์ระหว่างผูใ้ช้กบัระบบ

บนพืน้ฐานตามแผนภาพของแบบจ�าลองการเปลีย่นแปลง

สถานะ โดยมีรูปแบบสัญลักษณ์ในการใช้ ดังต่อไปนี้ (AI 
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Wasserman - Software Engineering, IEEE Transactions  

on, 1985) 

: สถานะปฏิสัมพันธ์ (state) และ/หรือสถานะ

  ปฏิสัมพันธ์เริ่มต้น (start state)

: สิ่งป้อนเข้าในแต่ละสถานะ (input condition)

ตัวอย่าง 

โมเดลการใช้ STM จ�าลองภาชนะ 6J4U เริ่ม-00-

เป้าหมาย-2 ซึ่งเป็นโมเดลระบบผู้เชี่ยวชาญจ�า

ลองตามระบบกฎเหตุผล โดยใช้ กฎเหตุผลเริ่ม-

00-เป้าหมาย-2 ในตาราง 1 ข้างต้น ปรากฏผลที่ได้ดังภาพ 

1 โมเดล STM จ�าลอง 6J4U เริ่ม-00-เป้าหมาย-2 

ภำพ 1 โมเดล STM จ�าลอง 6J4U เริ่ม-00-เป้าหมาย-2

โมเดลระบบสนับสนุนทรำนสิชั่นแบบสเตท 

(State Transition Support System Model--STSSM)

ระบบที่สนับสนุนในการเปลี่ยสถานการณ์  

ปฎิสัมพันธ์ ก็คือ STSS ซ่ึงสามารถช่วยผู้ใช้ทั้งในด้าน

การวางแผน การตัดสินใจและการประสานงาน ในการ

เปล่ียนสถานะการปฎิสัมพันธ์ นั่นคือ กลุ่มของเครื่องมือ 

ทีม่คีวามสมัพนัธ์กนั ตดิต่อกบัผู้ใช้แบบง่าย ๆ  โดยเป็นชนดิ  

Model - driven STSS กล่าวคือ ระบบสนับสนุนการ

เปล่ียนสถานะทีเ่ป็นระบบทีถ่กูพัฒนาส�าหรับกลุม่ผู้ใช้เป็น 

ส่วนใหญ่ มิใช่ระบบ Data Mining ทีเ่ป็นชนดิ Data - driven 

STSS ทีน่�าฐานข้อมลูของหน่วยงานและ/หรอืองค์กรมาใช้ 

ส�าหรับกระบวนการตัดสินใจเลือกทางเลือก

เปลี่ยนสถานะการปฎิสัมพันธ์ของ STSS ก็สามารถสรุป

ได้เป็น 3 กระบวนการ กล่าวคือ กระบวนการหาข้อมูล 

อันเป็นการวิเคราะห์ปัญหาและหาข้อมูลเพื่อการสร้าง 

ทางเลือกกระบวนการออกแบบทางเลือกซึ่งเป็นการ

วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้มาเพื่อท�าการสร้างตัวแบบ และ

กระบวนการเลอืกทางเลอืกทีเ่ป็นการวเิคราะห์ค�าตอบของ

ทางเลือกต่าง ๆ ที่ก�าหนดจากตัวแบบ อีกทั้งตัวแบบหรือ

แบบจ�าลอง STSSM ซึ่งก็คือ แบบจ�าลองที่มีการจ�าลอง

องค์ประกอบต่าง ๆ ที่น�ามาใช้สนับสนุนในการตัดสินใจ  

อย่างไรกต็ามส่วนต่อประสานกบัผูใ้ช้ในการวเิคราะห์ข้อมลู 

นับเป็นเครื่องมือสนับสนุนการท�างานของระบบ (STSS 

support tool) รวมทั้งระบบ STSS นั้นจะประกอบด้วย 

หน้าที่ส�าคัญ 5 ประการ กล่าวคือ (1)หน้าที่การสร้างแบบ

จ�าลอง (2) หน้าที่การวิเคราะห์แบบ What-If Analysis (3) 

หน้าทีก่ารวเิคราะห์แบบ Goal Seeking อนัเป็นกระบวนการ 

ทีผู่ใ้ช้ตัดสนิใจก�าหนดไปสูผ่ลลพัธ์ (4) หน้าทีก่ารวเิคราะห์

แบบ Risk Analysis ที่เป็นการวิเคราะห์ทางเลือกในการ 

ตัดสินใจ และ (5) หน้าที่การวิเคราะห์แบบ Graphical  

Analysis อันเป็นการวิเคราะห์พร้อมแสดงผลลัพธ์ 

(Agrawal & Prasad, 1998)

อนึ่ง  แบบจ�าลองด ้วยระบบสนับสนุนการ

เปลี่ยนแปลงสถานะ (STSSM) จะเป็นแบบจ�าลองสถานะ

การปฏิสัมพันธ์ โดยมีระบบที่สนับสนุนในการเปลี่ยน

สถานะที่ เป็นแบบการวิเคราะห์พร้อมแสดงผลลัพธ์  

ช่วยในการวิเคราะห์แบบ Target Seeking ในการเลือก

ทางเดินการใช้กฎ อันเป็นการสร้างค�าอธิบายที่ปฏิบัติการ 

อย่างเป็นทางการของการปฏสิมัพนัธ์ระหว่างผูใ้ช้กบัระบบ

บนพืน้ฐานตามแผนภาพของแบบจ�าลองการเปลีย่นแปลง

สถานะรวมทั้งมี รูปแบบสัญลักษณ์ ในการใช้ ดังต่อไปนี้  

(AI Wasserman - Software Engineering, IEEE Transactions  

on, 1985) 

: สถานะปฏสิมัพนัธ์และ/หรอืสถานะปฏสิมัพนัธ์

  เริ่มต้น (state and/or start state)

: สิ่งป้อนเข้า และ ผลลัพธ์ที่ได้จากกระบวนการ

  ท�างานในแต่ละสถานะ

  (input condition, output condition)



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
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ตัวอย่าง 

โมเดลการใช้ STSSM จ�าลองภาชนะ 6J4U เริ่ม-

00-เป้าหมาย-2 ซึ่งเป็นโมเดลระบบผู้เชี่ยวชาญจ�าลอง 

ตามระบบกฎเหตุผล โดยใช้ กฎเหตุผลเริ่ม-00-เป้าหมาย-

2 ในตาราง 1 ข้างต้น ปรากฎผลที่ได้ดังภาพ 2โมเดล 

STSSM จ�าลองภาชนะ 6J4U เริม่-00-เป้าหมาย-2 (กล่าวคอื  

รูปแบบของสิ่งป้อนเข้าและผลลัพธ์ที่ได้ในแต่ละสถานะ

กระบวนการท�างานได้ก�าหนดเป็น กฎที่ใช้, 0 หรือ 1  

โดย 1 บ่งชี้ถึงผลลัพธ์ที่ได้เป็นค�าตอบเป้าหมาย)

กรณีศึกษำ

โครงการมีการใช้แบบจ�าลองการเปล่ียนสถานะ

ปฎิสัมพันธ์กรณีศึกษา “แบบจ�าลองภาชนะวัดสาร 6J4U”  

โดยสรปุเป็นโมเดลจ�าลองสถานะการ ปฏสิมัพนัธ์ทีพ่ฒันา

ด้วยนวตักรรมการใช้ RTM การใช้ STM กบัการใช้ STSSM 

จ�านวน 9 กรณีศึกษา “แบบจ�าลองภาชนะวัดสาร 6J4U”  

โดยมีสถานะทีเ่ป้าหมายทีไ่ม่แตกต่างกนัแต่อยู่ภายใต้ระบบ

กฎเหตุผลของระบบผู้เชี่ยวชาญที่กลุ่มตนเองก�าหนดไว้ 

ได้แก่

  1) โมเดลจ�าลอง6J4U เริ่ม-00-เป้าหมาย-2

  2) โมเดลจ�าลอง6J4U เริ่ม-01-เป้าหมาย-2

  3) โมเดลจ�าลอง6J4U เริ่ม-02-เป้าหมาย-2

  4) โมเดลจ�าลอง6J4U เริ่ม-03-เป้าหมาย-2

  5) โมเดลจ�าลอง6J4U เริ่ม-04-เป้าหมาย-2

  6) โมเดลจ�าลอง6J4U เริ่ม-10-เป้าหมาย-2

  7) โมเดลจ�าลอง6J4U เริ่ม-20-เป้าหมาย-2

  8) โมเดลจ�าลอง6J4U เริ่ม-30-เป้าหมาย-2

  9) โมเดลจ�าลอง6J4U เริ่ม-40-เป้าหมาย-2

10) โมเดลจ�าลอง6J4U เริ่ม-50-เป้าหมาย-2

11) โมเดลจ�าลอง6J4U เริ่ม-60-เป้าหมาย-2

วัตถุประสงค์

1. เพื่อด�าเนินการตามเนื้อหาขั้นตอน ในขั้นตอน

ของกระบวนการออกแบบปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และ 

คอมพิวเตอร์

2. เพื่อออกแบบและก�าหนดระบบกฎเหตุผล 

ของระบบผู้เชี่ยวชาญ

3. เพื่อให้ผู ้เรียนได้ร่วมกันศึกษาพัฒนาโมเดล 

ข้ันตอนของกระบวนการปฏิสัมพันธ์เช่ือมต่อระหว่าง

มนุษย์และคอมพิวเตอร์โดยนวัตกรรมการใช้ RTM, STM 

และ STSSM ซึ่งโมเดลกระบวนการปฏิสัมพันธ์นี้ก็คือ 

ผลลัพธ์ที่ได้จากการด�าเนินการของกระบวนการออกแบบ

การปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์ในข้อ 1 

ตามระบบกฎเหตุผล ในข้อ 2 ส�าหรับกรณีศึกษาท่ีได้รับ 

มอบหมาย ข้างต้น

4. เพื่อให้ศึกษาถึงการใช้โมเดลกระบวนการ

ปฏิสัมพันธ์ดังกล่าว ในการเสริมสถานการณ์จ�าลอง 

ในการสอนปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์ 

(กระบวนการออกแบบ)

5. เพื่อศึกษาการใช้ RTM การใช้ STM กับการใช้ 

STSSM ในการจ�าลองสถานะการปฏสิมัพนัธ์ภายใต้ระบบ

การใช้เหตุผลของผูเ้ช่ียวชาญทีผู่เ้รยีนได้ออกแบบก�าหนดไว้ 

ในการแก้ปัญหา โดยเฉพาะอย่างยิ่งศึกษาด้านจ�านวนการ

ใช้กฎในการจ�าลอง HCI โดยการใช้ RTM กับจ�านวนการ

ใช้กฎโดยการใช้ STM อีกทั้งศึกษาด้านการเลือกทางเดิน 

การใช้กฎโดยให้มีจ�านวนการใช้กฎที่ต้องการ และ/หรือ 

โดยให้มีจ�านวนค�าตอบที่ผู้ใช้ต้องการของการใช้ STSSM 

ซึง่เป็นโมเดลทีม่เีครือ่งมอืช่วยในการวเิคราะห์แบบ Target  

Seeking เลือกทางเดินการใช้กฎ

6. เพือ่ให้ผูเ้รยีนได้บรูณาการความรู ้ได้ใช้ประโยชน์ 

จากสิ่งที่ผู้เรียนรู้ ได้เรียนรู้การแก้ปัญหาในสถานการณ์

ใกล้เคียงของจริงมากที่สุด
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ขอบเขตโครงกำร 

1. ศึกษาข้อมูล เกี่ยวกับกระบวนการ ในการ

ออกแบบปฏิสัมพันธ์การเชื่อมต่อระหว่างมนุษย์และ 

คอมพิวเตอร์ 

2. ศึกษาและวิเคราะห์ ถึงเครื่องมือและ/หรือ

นวัตกรรมที่จะน�ามาใช้จ�าลองสถานการณ์ปฏิสัมพันธ์

ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์ ผู้วิจัยได้น�าหลักการของ  

RTM, STM และ STSSM มาใช้เป็นนวัตกรรมจ�าลอง

สถานการณ์ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์ 

3. ศึกษาข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลด้านต่าง ๆ และ

ท�าการออกแบบกระบวนการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์

และคอมพิวเตอร์ ด้วยการพัฒนาเป็นโมเดลของขั้นตอน 

กระบวนการปฏิสัมพันธ์เชื่อมต่อระหว่างมนุษย์และ

คอมพิวเตอร์ และ ใช้ RTM, STM และ STSSM เพื่อจ�าลอง 

ขั้นตอนการเปล่ียนสถานะของปฏิสัมพันธ์ 

4. จ�าลองสถานการณ์การปฏิสัมพันธ์ ดังในกรณี

ศึกษา ที่ได้รับมอบหมาย

5. ทดสอบจ�าลองเส้นทางเดิน (path) ตามทาง 

ในกระบวนการท�างานตามรูปแบบโมเดลที่ออกแบบไว้

ในข้างต้น

6. จัดท�าแบบสอบถามและประเมินการใช้งาน

โมเดลขั้นตอนของกระบวนการปฏิสัมพันธ์ โดยใช้ RTM,  

STM และ STSSM 

7. ส�ารวจความคิดเห็นผู้เรียน เกี่ยวกับด้านต่าง ๆ   

ที่ผู ้ เรียนได้รับจากการเพิ่มความหลากหลาย (กรณีที่ 

การออกแบบเกี่ยวข ้องกับระบบผู ้ เ ช่ียวชาญโดยตั้ง

สมมติฐานว่าอยู่ในเกณฑ์ผ่าน (ถ้าค่าร้อยละเกิน 50) 

8. วเิคราะห์ข้อมลูจากค่าความสมัพนัธ์ตวัแปรต้น 

และตัวแปรตามโดยใช้หลักสถิติพื้นฐานในการวิเคราะห์ 

ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ และค่าความถี่

9. แนะน�าการใช้ Model 

10. สรุปผล

กลุ่มตัวอย่ำง 

ใช้วธิกีารสุม่ตวัอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (purposive  

random sampling) แจกแบบสอบถามกลุ่มตัวอย่างที่เป็น

นกัศกึษาคณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีสาขาเทคโนโลยี

สารสนเทศ มหาวิทยาลัยธนบุรี ที่เรียนวิชาปฏิสัมพันธ ์

ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์ ในปีการศึกษา 2557 

จ�านวน 94 ราย

กรอบแนวคิดกำรวิจัย

จากแนวคิดทฤษฎีที่เก่ียวข้องได้ น�ามาสังเคราะห์ 

เป็นกรอบแนวคิดเพื่อการวิจัย ดังต่อไปนี้ 
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ภำพ 2 กรอบแนวคิดการวิจัย

สถำนที่และระยะเวลำด�ำเนินโครงกำร 

ห้องเรียนมหาวิทยาลัยธนบุรี ปีการศึกษา 2557 

ประโยชน์ที่ได้รับ

1. สถานการณ์จ�าลองโมเดลขั้นตอนกระบวนการ

ปฏิสัมพันธ์เชื่อมต่อระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์ 

สามารถน�าไปประยุกต์ใช้ ส�าหรับการเรียนการสอนเพื่อ 

ผูเ้รยีนได้มองเหน็ภาพและเข้าใจกระบวนการออกแบบได้ดี 

ยิ่งข้ึน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีที่การออกแบบไปเกี่ยวข้อง

กบัระบบผูเ้ชีย่วชาญในการท่ีจะต้องเลียนแบบการใช้เหตุผล

ของผู้เชี่ยวชาญในการแก้ปัญหาที่เต็มไปด้วยความรู้ซึ่งก็ 

สามารถแสดงความรู้เป็นระบบกฎเหตผุลทีก่�าหนดไว้ใช้ได้

2. ผู้สอนสามารถน�าสถานการณ์จ�าลองขั้นตอน

ในการออกแบบกระบวนการเชื่อมต่อระหว่างมนุษย์และ

คอมพิวเตอร์โดยการใช้ RTM, STM และ STSSM เพื่อน�า 

ไปใช้ประกอบการเรียนการสอนในช้ันเรียนหรือนอก 

ชั้นเรียนได้

3. ผู ้เรียน ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู ้การแก้ปัญหา 

ในกรณีส�าหรับสถานการณ์ใกล้เคียงของจริงมากที่สุด

4. ผู ้เรียนสามารถ พัฒนา/ศึกษาโมเดลจ�าลอง

สถานะการปฏสิมัพนัธ์ด้วยการใช้ RTM, STM และ STSSM  

แล้วประยุกต์ใช้สร้างเป็นต้นแบบการปฏิสัมพันธ์ต่อไป 

5. ผู ้เรียนสามารถเห็นความแตกต่างระหว่าง 

การใช้ RTM กบัการใช้ STM จ�าลองสถานะการปฏสิมัพนัธ์ 
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ตามระบบกฎเหตุผล กล่าวคือ โมเดลจ�าลองสถานะการ

ปฏิสัมพันธ์ตามระบบกฎเหตุผลด้วยการใช้ STM ช่วยให้ 

สามารถมีทางเลือกทางเดินการใช้กฎเพื่อไปสู ่ค�าตอบ 

เป้าหมาย โดยให้มีจ�านวนการใช้กฎที่เท่ากัน ที่น้อยกว่า 

หรือที่มากกว่าได้ 

6. ช่วยให้ผู้เรียนวิเคราะห์แบบ Target Seeking 

ของการใช้ STSSM ในการเลือกทางเดินการใช้กฎโดยให้มี 

จ�านวนการใช้กฎทีต้่องการและ/หรอืโดยให้มจี�านวนค�าตอบ 

ที่ผู้ใช้ต้องการ 

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย

แบ่งผูเ้รยีนออกเป็น 9 กลุม่เรยีน ภายในแต่ละกลุม่ 

จะระดมสมองแสดงความคดิเหน็ร่วมกนัช่วยกนั ใช้ RTM, 

STM และ STSSM เพื่อออกแบบการปฎิสัมพันธ์ของงาน

ที่ได้รับมอบหมายสรุปเป็นแบบจ�าลองการเปลี่ยนสถานะ

ของการปฎิสัมพันธ์ แล้วทุกกลุ่มน�าเสนอและร่วมกัน

แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับการใช้ Transition Model 3 

แบบ (แบบ RTM แบบ STM และแบบ STSSM) จ�าลอง 

สถานะการปฏิสัมพันธ์ภายใต้ระบบการใช้เหตุผลของ 

ผู้เชี่ยวชาญที่ผู้เรียนได้ออกแบบก�าหนดไว้ 

ผลกำรด�ำเนินกำร

โครงการ มีการพัฒนาแบบจ�าลองการเปลี่ยน 

สถานะปฎิสัมพันธ์กรณีศึกษา (ดังตัวอย่างกรณีศึกษา  

“แบบจ�าลองภาชนะวัดสาร 6J4U” ซึ่งเป็นโมเดลภาชนะ 

วัดสารที่ไม่มีมาตรวัด J และ U ที่มีขนาดความจุ 6 ลิตร

และ 4 ลิตร ตามล�าดับ) โดยเป็นโมเดลการปฎิสัมพันธ์ที่เรา

สามารถก�าหนดจ�าลองโมเดลภาชนะวดัสารฯ ให้มปีรมิาณ

สารเป้าหมายในภาชนะทีแ่ตกต่างกนัได้ถงึ 35 ปริมาณ ทัง้นี้ 

โมเดลดังกล่าวสามารถช่วยอธิบายในแต่ละกรณีสถานะ

ปริมาณสารเป้าหมายที่ไม่แตกต่างกันถึงสถานะปริมาณ

สารเร่ิมต้นที่ไม่แตกต่างกันด้วยและจาก 9 กรณีศึกษา  

“แบบจ�าลองภาชนะวัดสาร 6J4U” ด้วยการใช้ RTM, STM 

และ STSSM เพือ่จ�าลองระบบการใช้เหตผุลของผูเ้ชีย่วชาญ 

ที่ผู้เรียนได้ออกแบบก�าหนดไว้ในการแก้ปัญหานั้น 

ปรากฎว่า ที่แต่ละระดับปริมาณสารเป้าหมาย

และปริมาณสารเริ่มต้นเดียวกัน ยังสามารถจ�าลองโมเดลที่ 

แตกต่างกนัได้หลายแบบ โดยขึน้อยูก่บัจ�านวนและขัน้ตอน 

ในการใช้กฎจากเริ่มต้นให้ไปสู่เป้าหมาย (ตัวอย่างกรณี

ศึกษา โมเดลจ�าลอง 6J4U เริ่ม-00-เป้าหมาย-62 ทีม1 และ

ทีม 2 ดังภาพ 3 และภาพ 4 ตามล�าดับ) 

นอกจากนี้การใช้ RTM จะต้องเดินตามล�าดับที่

ก�าหนดไว้ในโมเดลแต่สามารถเดินไปสู่เป้าหมายค�าตอบ

ล�าดับถัด ๆไปได้ (ถ้ามีหลายค�าตอบเป้าหมายก�าหนดไว้)  

ส่วนการใช้ STM นอกจากจ�านวนการใช้กฎจะสามารถ 

เท่ากนักบัการใช้ RTM สูเ่ป้าหมายค�าตอบล�าดบัแรก แล้วยัง 

สามารถมีจ�านวนที่น้อยกว่าหรือมากกว่าได้ (ดังตาราง 2 

จ�านวนการใช้กฎในการจ�าลองการปฏิสัมพันธ์ระหว่าง 

มนษุย์และคอมพวิเตอร์ (HCI) โดยการใช้ RTM และ STM)

อกีทัง้การใช้ STSSM จะช่วยในการวเิคราะห์แบบ 

Target Seeking พร้อมแสดงผลลพัธ์ เลอืกทางเดนิการใช้กฎ  

(ดงัตวัอย่างการใช้ STSSM ตามภาพ 2) ซึง่ช่วยเลอืกทางเดนิ 

การใช้กฎโดยให้มีจ�านวนการใช้กฎที่ต้องการ ณ ค�าตอบ 

เป้าหมาย และ/หรือโดยให้มจี�านวนค�าตอบเป้าหมายทีผู่้ใช้ 

ต้องการได้ (ดังตาราง 3 จ�านวนการใช้กฎ ณ เป้าหมาย

ค�าตอบ และตาราง 3 แสดงจ�านวนค�าตอบเป้าหมายที ่

ผู้ใช้ต้องการ) 
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ที่ J (6 ลิตร) U (4 ลิตร) กฎที่ใช้

1 0 0 สถานะเริ่มต้น

2 6 0 JF

3* 2 4 JU

4* 2 0 UE

5* 0 2 JU

6* 6 2 JF

ภำพ 3 โมเดลจ�าลอง 64 เริ่ม-00-เป้าหมาย 62 (ทีม 1)  

(กล่าวคือ ภาชนะ J เริ่มที่ความจุ 0 ลิตร ภาชนะ U เริ่มที่

ความจุ 0 ลิตร เป้าหมาย 6 ลิตรที่ภาชนะ J และ 2 ลิตรที่ 

ภาชนะ U)

ที่ J (6 ลิตร) U (4 ลิตร) กฎที่ใช้

1 0 0 Start

2 6 0 JF

3 0 0 JE

4 6 0 JF

5 2 4 JU

6 2 0 UE

7* 2 4 UF

8* 2 0 UE

9* 0 2 JU

10* 6 2 JF

ภำพ 4 โมเดลจ�าลอง 6J4U เริ่ม-00-เป้าหมาย-62 (ทีม 2) 

(กล่าวคือ ภาชนะ J เริ่มที่ความจุ 0 ลิตร ภาชนะ U เริ่มที่ 

ความจุ 0 ลิตร เป้าหมาย 6 ลิตรที่ภาชนะ J และ 2 ลิตรที่

ภาชนะ U)

ตำรำง 2

จ�านวนการใช้กฎในการจ�าลอง HCI โดยการใช้ RTM กับ 

โดยการใช้ STM

ทีม จ�ำนวนกำรใช้กฎในกำรจ�ำลอง

RTM STM

1 4 2

2 5 8

3 4 3

4 6 5

5 5 2

6 4 4

7 7 5

8 9 6

9 8 9

หมายเหตุ 

1) การใช้กฎจากเร่ิมต้นให้ไปสู่เป้าหมาย ในกรณี

ของโมเดลจ�าลอง 64 เริ่ม-00-เป้าหมาย-62 ในภาพ 4

2) ตัวอย่าง ทีม 1 
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- การใช้กฎโดย RTM: JF-JE-JF-JU แสดงว่า 

จ�านวนการใช้กฎ --> 4 ผลลัพธ์ปริมาณสารในภาชนะ JU 

คือ --> 00-60-00-60-24

- การใช้กฎโดย STM: JF-JU แสดงว่าจ�านวน 

การใช้กฎ --> 2 ผลลัพธ์ปริมาณสารในภาชนะ JU คือ 

00-60-24

ตำรำง 3

จ�านวนการใช้กฎ ณ ค�าตอบเป้าหมาย จ�านวนค�าตอบทีผู่ใ้ช้

ต้องการ (โมเดลจ�าลอง 6J4U เริม่-00-เป้าหมาย-2 ในภาพ 2)

ทีม จ�ำนวนกำรใช้กฎ 

ณ ค�ำตอบเป้ำหมำย

จ�ำนวนค�ำตอบ

ที่ผู้ใช้ต้องกำร

24 20 02 24 20 02

1 2 3 4 1 1 1

2 10 7 8 3 2 2

3 2 3 4 1 1 1

4 6 3 4 2 1 1

5 2 7 8 1 2 2

6 2 7 12 1 2 3

7 14 3 4 3 1 1

8 2 3 4 1 1 1

9 2 3 4 1 1 1

หมายเหตุ 

1) ใช้โมเดลจ�าลอง 6J4U เริ่ม-00-เป้าหมาย-2  

ในภาพ 2

2) ตัวอย่าง ทีม 5 ณ ค�าตอบ เป้าหมาย-20 นั่นคือ

- จ�านวนค�าตอบที่ผู้ใช้ต้องการ = 2

- วิเคราะห์แบบ Target Seeking: เลือกทาง

เดินการใช้กฎที่ให้ผลลัพธ์เป็น 1 เพื่อเดินทางสู่ค�าตอบ  

เป้าหมาย 20 ดังนี้

ใช้กฎ: JF-JE-UE จะได้จ�านวนค�าตอบรวม = 1 

ใช้กฎต่อ : JU-JF-JU-UE จะได้จ�านวนค�าตอบ

รวม = 2 ตามที่ผู้ใช้ต้องการ 

ผลรวมจ�านวนการใช้กฎ = 7 

สรุปผลกำรด�ำเนินงำน

ผลการวเิคราะห์แนวทางการใช้ Transition Model 

โดยใช้ RTM, STM และ STSSM เพื่อจ�าลองสถานะการ

ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์ โมเดลระบบ

กฎเหตุผลของระบบผู้เชี่ยวชาญในการสอนกระบวนการ 

ออกแบบปฏิสัมพันธ์ ในกรณีที่การออกแบบเกี่ยวข้องกับ

การเลยีนแบบการใช้เหตุผลของผูเ้ช่ียวชาญในการแก้ปัญหา 

ซึง่สามารถแสดงความรูเ้ป็นระบบกฎเหตุผลทีก่�าหนดไว้ใช้  

(ตัวอย่างกรณีศึกษา “แบบจ�าลองภาชนะวัดสาร 6J4U”) 

ปรากฎโดยพจิารณาจากค�าตอบในการส�ารวจความคดิเหน็

ผู้เรียน จ�านวน 94 ราย พบว่าต่างมีความคิดเห็นสอดคล้อง

กัน โดยเห็นว่าการใช้ RTM, STM และ STSSM ในการ

พัฒนาโมเดลการปฎิสัมพันธ์ของสถานการณ์จ�าลองโดยมี 

สถานะที่เป้าหมายที่ไม่แตกต่างกันแต่อยู่ภายใต้ ระบบกฎ

เหตผุลของระบบผูเ้ชีย่วชาญทีก่ลุม่ตนเองก�าหนดไว้ จะช่วย

ให้ผู้เรียน มองเห็นภาพและเข้าใจกระบวนการออกแบบ 

ได้ดยีิง่ขึน้ (ร้อยละ 77) การสนบัสนนุบรรยากาศของการเรยีน 

เป็นทีม(ร้อยละ 84) การใช้ประโยชน์จากสิ่งที่ผู ้เรียนรู้  

(ร้อยละ 65) และความรู้ที่เพิ่มขึ้นทั้งภายในกลุ่มเรียนและ

ระหว่างกลุม่เรยีน (ร้อยละ 73) อกีทัง้การได้ค�าตอบทีถ่กูต้อง  

ในการพฒันาโมเดลระบบกฎเหตผุลของระบบ ผูเ้ชีย่วชาญ

ที่จ�าลองสถานะการปฏิสัมพันธ์ด้วยการใช้ RTM, STM 

และ STSSM ส�าหรับใช้ประยุกต์สร้างเป็นต้นแบบการ 

ปฏิสัมพันธ์ต่อไป (ร้อยละ 62) 

นอกจากนี้ ยังพบความแตกต่างของการใช้ RTM 

และ STM เลอืกทางเดนิการใช้กฎเพือ่ไปสูค่�าตอบเป้าหมาย

ภายใต้ปริมาณสารเริ่มต้นเดียวกัน นั่นคือ การใช้ RTM  

จะต้องเดินตามล�าดับที่ก�าหนดไว้ในโมเดลแต่สามารถ
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เดินไปสู่ค�าตอบเป้าหมายล�าดับถัด ๆ ไปได้ (ถ้ามีหลาย 

ค�าตอบเป้าหมาย) ส่วนการใช้ STM นอกจากจ�านวนการ

ใช้กฎจะเท่ากับการใช้ RTM เพื่อเดินไปสู่ค�าตอบเป้าหมาย 

ล�าดบัแรก แล้วก็ยังสามารถมีจ�านวนท่ีน้อยกว่าหรอืมากกว่า

ได้ (ร้อยละ 70) 

อกีทัง้ยงัช่วยในการวเิคราะห์แบบ Target Seeking  

ของการใช้ STSSM เลอืกทางเดนิการใช้กฎโดยให้มจี�านวน

การใช้กฎทีต้่องการ (ร้อยละ 74) และ/หรอื โดยให้มจี�านวน 

ค�าตอบที่ผู้ใช้ต้องการ (ร้อยละ 72)
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บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวโน้มการเก็บค่าผ่านทางในช่วงระหว่างปี พ.ศ.2558-2568 การศึกษา

คร้ังน้ีใช้เทคนิคเดลฟายเพ่ือระดมความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญซึ่งประกอบด้วย ผู้เกี่ยวข้องกับระบบเก็บค่าผ่านทาง 

ในส่วนผู้บริหาร ผู้บริหารกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ที่ปรึกษาด้านระบบเก็บค่าผ่านทางและผู้ขายเทคโนโลยีระบบ

เก็บค่าผ่านทาง รวมจ�านวน 14 คน ท�าการตอบแบบสอบถามจ�านวน 3 รอบ โดยรอบที่ 1 แบบสอบถามเป็นแบบปลายเปิด  

รอบที่ 2 และ 3 แบบสอบถามเป็นแบบปลายปิด จากนั้นพิจารณาจากค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ ซึ่งค่าพิสัยระหว่าง 

ควอไทล์แคบแสดงว่าค�าตอบที่ได้จากผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นสอดคล้องกัน ในกรณีที่ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์กว้าง

แสดงว่าค�าตอบที่ได้จากผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นที่ไม่สอดคล้องกัน ซึ่งผลการศึกษาพบว่าแนวโน้มของการเก็บค่า 

ผ่านทางในช่วงระหว่างปี พ.ศ.2558-2568 แบ่งออกเป็น 4 ด้าน คือ ด้านการบริหารจัดการ ด้านเทคโนโลยีระบบเก็บค่า

ผ่านทาง ด้านองค์ความรู้เกี่ยวกับระบบเก็บค่าผ่านทางและด้านการตรวจสอบการเก็บค่าผ่านทาง

ค�ำส�ำคัญ: ระบบเก็บค่าผ่านทาง, การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

Abstract

The purpose of this research was to investigate the trend of the toll collection in the year 2015-2025. In this 

study, the Delphi technique was used to gather the opinions of 14 experts who was the administrators of the toll 

collection system, the executive of Inter-city Motorway Division Department of Highways, the consultant of the toll  

collection system, and the Technology vendors of the toll collection. The experts responded the questionnaires for 

three rounds. The open-ended questionnaire was used for the first round, and the closed-ended questionnaires were 

used for the second round and the third round. Interquartile ranges were used for consideration to consistency of the  

experts’ opinions, narrow ranges for consensus and wide ranges for dissonance. It was found that the trend of the 

แนวโน้มของระบบเก็บค่ำผ่ำนทำงของกำรทำงพิเศษแห่งประเทศไทย พ.ศ.2558-2568

Trends of the Tool Collection System of Expressway Authority of Thailand 

in the Years 2015-2025
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บทน�ำ

ประเทศไทยก�าลังจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในป ี

พ.ศ.2558 โดยมีเสาหลักส�าคัญในการเชื่อมโยงอาเซียน

อยู่ด้วยกัน 3 เสาหลักดังนี้ (1) ประชาคมการเมืองและ

ความม่ันคงอาเซียน (2) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (3) 

ประชาคมสงัคมและวฒันธรรมอาเซียน (กองอาเซยี, 2557) 

ซึ่งการทางพิเศษแห่งประเทศไทย หรือเรียกโดยย่อว่า  

“กทพ.” และชื่อภาษาอังกฤษว่า “Expressway Authority 

of Thailand” เรียกย่อว่า “EXAT” และยังมีการเรียกถนน

ของ กทพ. ว่า “ทางพิเศษ” (การทางพิเศษแห่งประเทศไทย, 

2550) เป็นอีกหน่วยทีม่ส่ีวนส�าคญัในการเชือ่มโยงอาเซยีน

เข้าด้วยกันประเทศไทยตั้งอยู่บริเวณที่ได้เปรียบสามารถ 

คมนาคมขนส่งไปยังประเทศต่าง ๆ  ในกลุ่มประเทศอาเซยีน 

ได้หลายรูปแบบเช่น ทางน�้า ทางบก ทางอากาศ เป็นต้น 

โดยเฉพาะการขนส่งทางถนน สามารถขนส่งไปยงัประเทศ

ในกลุ่มอาเซียนส่วนใหญ่โดยไม่จ�าเป็นจะต้องเคลื่อนย้าย 

หรอืปรบัเปลีย่นรปูการขนส่ง และยงัสามารถขนส่งสนิค้า 

ทางถนนไปยังประเทศเศรษฐกิจใหม่ให้ได้โดยตรงเช่น 

ประเทศอินเดีย ประเทศจีน เป็นต้น

ปัจจุบัน กทพ. ได้มีทางพิเศษที่เปิดให้บริการทั้ง

กรุงเทพฯ และปริมณฑลแล้ว 7 สายทาง และทางเช่ือมต่อ 

ทางพเิศษ 3 แห่ง รวมระยะทาง 207.9 กโิลเมตร (การทางพเิศษ 

แห่งประเทศไทย, 2556) และกทพ. ยงัมโีครงการทีอ่ยูใ่นแผน 

อีก 6 โครงการดังนี้ (1) โครงการทางพิเศษสายศรีรัช-

วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (2) โครงการศึกษา

ความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดระบบทางด่วน

ข้ันที่ 3 สายเหนือ ตอน N1 N2 N3 และ East-West  

Corridor ด้านตะวนัออก (3) โครงการศึกษาความเหมาะสม

ทางพิเศษสายพระราม 3 - ดาวคะนอง - วงแหวนรอบนอก 

กรุงเทพมหานครด้านตะวันตก (4) โครงการศึกษาความ

เหมาะสมและออกแบบรายละเอียดทางพิเศษสายกะทู้- 

ป่าตอง จังหวัดภูเก็ต (5) โครงการศึกษาความเหมาะสม 

ทางพิเศษสายบูรพาวิถี-พัทยา (6) โครงการศึกษาความ

เหมาะสมทางพิเศษสายอุดรรัถยา-พระนครศรีอยุธยา

เป็นต้น (การทางพิเศษแห่งประเทศไทย, 2556) ระบบ

เก็บค่าผ่านทางเป็นเคร่ืองมือที่ส�าคัญในการจัดเก็บรายได้ 

ในปัจจุบนั กทพ.ได้มรีะบบเกบ็ค่าผ่านทางในหลายรปูแบบ  

เช่น ระบบเกบ็ค่าผ่านทางแบบเงนิสดระบบเกบ็ค่าผ่านทาง 

แบบเงนิสดเกบ็ตามระยะทางระบบเกบ็ค่าผ่านทางอตัโนมตัิ

เป็นต้นท�าให้ในช่วง 10 ปีทีผ่่านมา กทพ.ได้มคีวามพยายาม

ศึกษาพัฒนา จัดหาเทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ามาช่วยในการ 

จัดเก็บค่าผ่านทางรวมถึงการพัฒนาบุคลากรในหน่วยงาน

ต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้อง เพื่อมุ่งสู่การมีระบบเก็บค่าผ่านทางที่มี

ประสทิธภิาพมากทีส่ดุกทพ. ยงัร่วมมอืกบัหน่วยงานอืน่ ๆ   

ที่ให้บริการทางพิเศษเพื่อ การเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคม

ให้สามารถบรกิารประชาชนได้อย่างเต็มประสทิธภิาพ เช่น 

บริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน) กองทางหลวง

พเิศษระหว่างเมอืง กรมทางหลวง เป็นต้นในอนาคต กทพ. 

และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังมีโครงการขยายโครงข่าย 

ทางพิเศษของกรุงเทพฯและปริมณฑล และต่างจังหวัดที่

ส�าคัญเพื่อรองรับความเจริญทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 

ท�าให้การเชื่อมโยงข้อมูลต้องมีประสิทธิภาพส่งผลให้

หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องต้องร่วมมือกันพัฒนาระบบ

ที่เกี่ยวข้องกับระบบเก็บค่าผ่านทาง ในช่วงเวลาที่ผ่านมา 

กทพ. ได้น�าระบบที่มีเทคโนโลยีที่ใหม่กว่าเข้ามาให้บริการ

แต่ยังประสบปัญหาอยู่บ้าง ทั้งนี้ กทพ. ยังมีความพยายาม

ในการพัฒนา จัดหาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเพื่อการ 

ให้บริการ แก่ประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด

ปัจจุบันได้มีการน�าเข้าเทคโนโลยี และการพัฒนา

ขึ้นเองภายในประเทศ แต่ยังประสบปัญหาการเลือกใช้

เทคโนโลยทีีเ่หมาะสมสอดคล้องกบัวฒันธรรมองค์กร กทพ.  

ได้มโีครงการต่าง ๆ  ไม่ว่าการก่อสร้างทางพเิศษ การเปลีย่น

ระบบเกบ็ค่าผ่านทางเพือ่รองรบัปรมิาณจราจรทีม่ปีรมิาณ

toll collection in the years 2015-2025 was divided into four aspects namely management, the toll collection, the toll  

collection system knowledge, and the toll collection system audit.

Keywords: toll collection system, Expressway Authority of Thailand
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มากขึน้ในในปัจจบุนัและอนาคต เพ่ือให้เหมาะสมกับสภาพ 

ความเป็นจริงและความต้องการของ กทพ.

ระบบเกบ็ค่าผ่านทางได้แบ่งออกเป็น 2 ระบบหลกั

ด้วยกัน คือระบบปิด และระบบเปิด แต่ใน 2 ระบบ ยังแบ่ง

วิธีการเก็บค่าผ่านทางเป็น 2 วิธี (1)ระบบเก็บค่าผ่านทาง 

แบบเงินสด (2) ระบบเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติ ซึ่งทั้ง 2 

ระบบ ยังประสบปัญหาในด้านต่าง ๆ เช่นระบบเก็บค่า

ผ่านทางระบบเปิดยังมีโอกาสที่ผู้ใช้บริการผ่านโดยระบบ

เก็บค่าผ่านทางระบบปิดยงัมปัีญหาในเร่ืองของอปุกรณ์ทีม่ี

ระบบกลไกเข้ามาเกีย่วข้องเป็นจ�านวนมากรวมถงึความเรว็ 

ในการให้บริการยังประสบปัญหาที่ช้ากว่าระบบเปิดอยู่

พอสมควร และระบบเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติหรือที่เรียก

เป็นภาษาอังกฤษว่า “Easy Pass” ซ่ึงเป็นระบบเก็บค่า 

ผ่านทางที่สามารถระบายการจราจรในช่องทางได้ไม่น้อย

กว่า 1,200 คนัต่อชัว่โมง ระบบ Easy Pass ที ่กทพ. ได้ตดิตัง้ 

ใช้งานมีทั้งระบบเก็บค่าผ่านทางระบบเปิดและระบบปิด 

ยงัประสบปัญหาในด้านต่าง ๆ  โดยเฉพาะการผา่นทางของ

ผู้ใช้บริการ และการเชื่อมโยงข้อมูลในหน่วยงาน รวมถึง

การเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงาน จากปัญหาต่าง ๆ  

ของระบบเก็บค่าผ่านทางส่งผลโดยตรงกับการตรวจสอบ 

การวิเคราะห์และวางแผนการเก็บค่าผ่านทาง อาจจะท�าให้

เกิดการผิดพลาดส่งผลต่อระบบการตรวจสอบการเก็บค่า

ผ่านทางที่เป็นหัวใจหลักในการเก็บรายได้เข้าสู่หน่วยงาน

จ�าเป็นจะต้องหาระบบอื่น ๆ เข้ามาช่วยในการวิเคราะห์

การเก็บค่าผ่านทาง ท�าให้ไม่สามารถวิเคราะห์การเก็บค่า

ผ่านทางได้ถูกต้องแม่นย�า การตรวจสอบรายได้ของ กทพ.  

ไม่ได้ตรวจสอบรายได้เฉพาะของ กทพ. แต่ยังตรวจสอบ

รายได้ของ บริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จ�ากัด(มหาชน) มีชื่อ

ภาษาอังกฤษว่า “Bangkok Expressway Public Company 

Limited” หรือที่เรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า “BECL” ซึ่งเป็น 

การร่วมทุนกับ กทพ.

จากความเป็นมาและสภาพปัญหาข้างต้นท�าให้

มีแนวคิดในการศึกษาแนวโน้มระบบเก็บค่าผ่านทางของ 

การทางพเิศษแห่งประเทศไทย พ.ศ.2558-2568 ซึง่เป็นเรือ่ง 

ที่ส�าคัญ ในการหาแนว ทางในการเลือกใช้เทคโนโลยี 

ให้เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพจราจร และวัฒนธรรม

องค์กรของ กทพ. อีกทั้งยังช่วยในการวางแผนการลงทุน

และการก�าหนดกระบวนการต่าง ๆ  ให้เหมาะสมในอนาคต 

ต้องมีการวางแผน การวิเคราะห์ การลงทุน และความ

ร่วมมือกับหน่วย งานต่าง ๆ เพื่อรองรับการเชื่อมโยง  

กับอาเซียนในอนาคต

วัตถุประสงค์กำรวิจัย

เพื่อศึกษาแนวโน้มของการเก็บค ่าผ ่านทาง 

ในอนาคต พ.ศ.2558-2568 

แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้  เป็นการศึกษาแนวโน้ม

ระบบเก็บค่าผ่านทางของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย  

ช่วงระหว่างปี พ.ศ.2558-พ.ศ.2568 ผู้วิจัยได้ศึกษาและ

ค้นคว้าจากเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องตามล�าดับ

หัวข้อดังนี้ (1) หลักการบริหารจัดการ (2) การบริการ (3) 

การตัดสินใจ (4) ความพึงพอใจ (5) วัฒนธรรมองค์กร 

(6) ยุทธศาสตร์การด�าเนินงานของ กทพ./วิสัยทัศน์และ

ภารกิจ ปี 2556 (7) แผนยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคม 

เพื่อสนับสนุนการพัฒนาโลจิสติกส์ของประเทศ (8)  

พระราชบัญญัติการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (9)  

การจัดเก็บค่าผ่านทาง (10) การวิจัยอนาคต 11 งานวิจัย

ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการวิจัยอนาคต และการวิจัยเกี่ยวกับ

ระบบเก็บค่าผ่านทาง
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วิธีด�ำเนินกำรวิจัย 

การศึกษาแนวโน้มระบบเก็บค่าผ่านทาง การทาง

พเิศษแห่งประเทศไทยใช้เทคนคิเดลฟาย โดยใช้ผูเ้ชีย่วชาญ

ตอบแบบสอบถามจ�านวน3รอบ เก่ียวกับ การบริหารจัดการ  

เทคโนโลยีระบบเก็บค่าผ่านทาง องค์ความรู้เกี่ยวกับระบบ

เก็บค่าผ่านทาง การตรวจสอบการเก็บค่าผ่านทาง

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง

กลุ่มผู ้เชี่ยวชาญที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ได้แก่ 

ผู ้เก่ียวข้องกับระบบเก็บค่าผ่านทางในส่วน ผู ้บริหาร  

ผูใ้ช้งานระบบ ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ผูบ้รหิาร

กระทรวงคมนาคม ส�านกังาน นโยบายและ แผนการขนส่ง

และจราจร กระทรวงคมนาคม ผู้ขายเทคโนโลยีระบบเก็บ

ค่าผ่านทาง จ�านวน 20 คนดังนี้ (1) ผู้บริหารกระทรวง 

คมนาคม (2) คณะกรรมการบริหาร การทางพิเศษแห่ง

ประเทศไทย (3) ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย 

(4) ผู้อ�านวยการส�านักงานนโยบายและแผนการขนส่ง

และจราจร กระทรวงคมนาคม (5) ผู้อ�านวยการกองวิจัย

และพัฒนา (6) ผู ้อ�านวยการฝ่ายนโยบายและแผน (7)  

ผู้อ�านวยการฝ่ายจัดเก็บค่าผ่านทาง (8) ผู้อ�านวยการกอง

วางแผนและปฏิบัติการ (9) ผู้อ�านวยการฝ่ายบ�ารุงรักษา 

(10) ผู้อ�านวยการฝ่ายการเงิน (11) ที่ปรึกษาด้านระบบเก็บ 

ค่าผ่านทางที่ (12) ที่ปรึกษาด้านระบบเก็บค่าผ่านทางที่ 2 

(13) ที่ปรึกษาด้านระบบเก็บค่าผ่านทางที่ 3 (14) ที่ปรึกษา

ด้านระบบเกบ็ค่าผ่านทางที ่4 (15) ทีป่รกึษาด้านระบบเกบ็

ค่าผ่านทางที่ 5 (16) ผู้ขายเทคโนโลยีบริษัทที่ 1 (17) ผู้ขาย

เทคโนโลยีบริษัทที่ 2 (18) ผู้ขายเทคโนโลยีบริษัทที่ 3 (19)  

ผู้ขายเทคโนโลยีบริษัทที่ 4 (20) ผู้ขายเทคโนโลยีบริษัทที่ 5

เครื่องมือที่ใช้ในกำรรวบรวมข้อมูล

เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลของการวิจัย 

คร้ังนี้  เป ็นเคร่ืองมือการวิจัยแบบเดลฟาย (Delphi 

Technique) โดยใช้แบบสอบถามทั้งหมด 3 รอบดังนี้

แบบสอบถำมรอบที่ 1

เป็นแบบสอบถามปลายเปิด ซึ่งผู้วิจัยสร้างจาก

กรอบแนวคิดที่ก�าหนดไว้ แล้วน�าข้อมูลผู้เช่ียวชาญที่ตอบ 

ในรอบแรกนี้มาวิเคราะห์ และสังเคราะห์เป็นประเด็น

เนื้อหา

แบบสอบถำมรอบที่ 2

เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 

Scale) มี 5 ระดับตามเกณฑ์ของลิเคิร์ท (Likert Scale) 

จากข้อมูลที่ได้ในรอบ 2 นี้ จะน�ามาค�านวณหาค่ามัธยฐาน  

(Median : Mdn.) และค่าพสิยัระหว่างควอไทล์ (Interquartile  

Range--I.R.)

แบบสอบถำมรอบที่ 3

เป็นแบบสอบถามที่มีข ้อค�าถามเหมือนแบบ 

สอบถามรอบที่ 2 จากข้อมูลที่ได้ในรอบที่ 2 นี้จะน�ามา

ค�านวณค่ามัธยฐาน (Median : Mdn.) และค่าพิสัยระหว่าง

ควอไทล์ (Interquartile Range : I.R.) เพื่อศึกษาแนวโน้ม 

ระบบเก็บค่าผ่านทาง การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล

ด�าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลในแต่ละรอบมี 

ขั้นตอนดังนี้ 

1. ผูว้จิยัท�าการแจกแบบสอบถามด้วยตนเองไปยงั

กลุ่มผู้เช่ียวชาญ และขอความอนุเคราะห์จากหน่วยงานที่ 

กรอบแนวคิดกำรวิจัย
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เก่ียวข้องกรอกแบบสอบถาม

2. จัดเก็บรวบรวมแบบสอบถามด้วยตนเอง 

ภายใน 30 วัน

3. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของค�าตอบในแบบ 

สอบถาม

4. จดัหมวดหมูข่องข้อมลูในแบบสอบถาม เพือ่น�า 

ข้อมูลไปวิเคราะห์ในการสร้างแบบสอบถามในรอบต่อไป

กำรวิเครำะห์ข้อมูล

ผูว้จิยัน�าข้อมลูมาประมวลผลและวเิคราะห์ โดยใช้ 

วิธทีางสถิต ิน�าค�าตอบแต่ละข้อมาหาค่ามธัยฐาน (median) 

ฐานนยิม (mode) และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (interquartile  

range) พิจารณาจากค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ถ้าค่าพิสัย 

ระหว่างควอไทล์แคบแสดงว่าค�าตอบที่วิเคราะห์ได้นั้นมี

ความคดิเหน็ของผูเ้ชีย่วชาญสอดคล้องกนั แต่เมือ่พิจารณา

ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์กว้าง แสดงว่าค�าตอบที่วิเคราะห์ 

ได้น้ันมีความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญไม่สอดคล้องกัน

สรุปผลกำรวิจัย

1. สรุปผลสถานะภาพส่วนบุคลของผู้เชี่ยวชาญ

จ�าแนกตามเพศ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น 

เพศชาย จ�านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 85.7 ที่เหลือเป็น

เพศหญิง จ�านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 14.3 สถานะภาพ

ส่วนบุคลของผู้เช่ียวชาญจ�าแนกตามอายุ พบว่า ผู้ตอบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่ อายุ 50 ปีขึ้นไป จ�านวน 6 คน  

คิดเป็นร้อยละ 42.9 รองลงมา อายุ 31-40 ปี จ�านวน 4 คน 

คิดเป็นร้อยละ 28.6 และ อาย ุ41-50 ปี จ�านวน 4 คน คดิเป็น

ร้อยละ 28.6 สถานะภาพส่วนบุคลของผู้เชี่ยวชาญ จ�าแนก

ตามระดับการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ ่

มีระดับการศึกษา ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จ�านวน 10 คน 

คิดเป็นร้อยละ 71.4 รองลงมามีระดับการศึกษาปริญญาโท  

จ�านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 28.6 สถานะภาพส่วนบุคล

ของผู้เชี่ยวชาญจ�าแนกตามประสบการณ์ท�างาน พบว่า 

ผู ้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีประสบการณ์ท�างาน 

10-15 ปี จ�านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 42.9 รองลงมา  

16-20 ปี จ�านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 28.6 และ 20 ปีขึ้นไป  

จ�านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 28.6 สถานะภาพส่วนบุคคล 

ของผู้เช่ียวชาญ จ�าแนกตามต�าแหน่งงาน 50 พบว่า ผู้ตอบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่มีต�าแหน่ง ระดับผู้อ�านวยการฝ่าย 

จ�านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 28.6 ที่ปรึกษาด้านระบบ 

เก็บค่าผ่านทาง จ�านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 28.6 ผู้ขาย

เทคโนโลยี จ�านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 28.6 และระดับ 

ผู้อ�านวยการกอง จ�านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 14.3 

2. สรปุผลการศกึษาแนวโน้มระบบเกบ็ค่าผ่านทาง  

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (พ.ศ. 2558-2568) ของผู้

เชี่ยวชาญ ด้านการบริหารจัดการ พบว่า ข้อการจัดให้มี

โครงสร้างการควบคุมที่ชัดเจน และสามารถตรวจสอบได้  

มีระดับความคิดเห็นอยู ่ในระดับมากที่สุด และความ

สอดคล้องกนัอยูใ่นระดบัมาก (Mdn.=4.50 และ I.R.=0.00) 

และข้อควรมีการตรวจสอบ และปรับปรุงส่วนที่มีปัญหา

ตลอดเวลา มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด และ

ความสอดคล้องกันอยู่ในระดับมาก (Mdn.=4.50 และ  

I.R.=0.00) รองลงมาข้อจะต้องมีการแบ่งกลุ่มงานและ

บุคลากรที่ชัดเจน เหมาะสมกับแผนที่วางไว้ เพื่อให้เกิด

ความคล่องตวัในการปฏบิตังิาน มรีะดบัความคดิเหน็อยูใ่น 

ระดบัมาก และความสอดคล้องกนัอยูใ่นระดบัมาก (Mdn.= 

4.00 และ I.R.=0.00) ข้อจัดหาเทคโนโลยีที่มีความทันสมัย 

เข้ามามส่ีวนร่วมในการวางแผนและบรหิารจดัการ มรีะดบั 

ความคดิเหน็อยูใ่นระดบัมาก และความสอดคล้องกนัอยูใ่น

ระดับมาก (Mdn.=4.00 และ I.R.=0.00) ข้อการศึกษาข้อดี

ข้อด้อยเพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนงาน และก�าหนด

กลยุทธ์ มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก และความ

สอดคล้องกนัอยูใ่นระดบัมาก (Mdn.=4.00 และ I.R.=0.00) 

ข้อการก�าหนดบทบาทหน้าที่การท�างานในหน่วยงานที ่

ชัดเจน ไม่ก�าหนดบทบาทแบบทับซ้อน มีระดับความ 

คดิเหน็อยูใ่นระดบัมาก และความสอดคล้องกนัอยูใ่นระดบั 

ปานกลาง (Mdn.=4.00 และ I.R.=1.00) และข้อที่มีระดับ

ความคิดเห็นน้อยที่สุด ข้อการน�าหน่วยงานกลางเป็น 

ผู้ประสานงานภายใน เพื่อให้การประสานงานถึงผู้ปฏิบัติ

ได้รวดเร็ว มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง และ 

ความสอดคล้องกันอยู่ในระดับปานกลาง (Mdn.=3.00 

และ I.R.=1.00)

3. สรปุผลการศกึษาแนวโน้มระบบเกบ็ค่าผ่านทาง  

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (พ.ศ. 2558-2568) ของ

ผู้เช่ียวชาญ ด้านเทคโนโลยีระบบเก็บค่าผ่านทาง พบว่า  
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ข้อมีความหลากหลายในวิธีการการช�าระค่าผ่านทาง 

เพือ่ความสะดวกแก่ผูใ้ช้บรกิาร มรีะดบัความคดิเหน็อยูใ่น

ระดับมากที่สุด และความสอดคล้องกันอยู่ในระดับมาก  

(Mdn.=4.50 และ I.R.=0.50) ข้อระบบเก็บค่าผ่านทางจะต้อง 

มีความสามารถ (performance) และ ความแม่นย�าสูง  

(accuracy) ในการท�างานที่น่าเชื่อถือ มีระดับความคิดเห็น 

อยู่ในระดับมากที่สุด และความสอดคล้องกันอยู่ในระดับ

มาก (Mdn.=5.00 และ I.R.=0.00) ข้อระบบเก็บค่าผ่านทาง 

อตัโนมตัจิะต้องสามารถใช้กับกับรถทกุประเภทท่ีใช้บรกิาร 

และจัดท�า Maintenance Form มีระดับความคิดเห็นอยู่ใน 

ระดับมากที่สุด และความสอดคล้องกันอยู ่ในระดับ 

ปานกลาง (Mdn.=5.00 และ I.R.=1.00) ข้อควรจัดท�าคู่มือ

การบ�ารุงรักษา (maintenance from) เพื่อการบ�ารุงรักษา 

ทีม่ปีระสทิธภิาพ มีระดบัความคดิเห็นอยู่ในระดบัมากทีส่ดุ 

และความสอดคล้องกันอยู่ในระดับมาก (Mdn.=4.50 และ 

I.R.=0.00) รองลงมาข้อเลือกใช้เทคโนโลยี และอุปกรณ์

ที่ทันสมัย เที่ยงตรง และรวดเร็วในการท�างานง่ายต่อการ 

บ�ารงุรกัษา มีระดบัความคดิเหน็อยูใ่นระดบัมาก และความ

สอดคล้องกันอยูใ่นระดบัมาก (Mdn.=4.00 และ I.R.=0.00) 

ข้อเลอืกใช้อปุกรณ์ทีม่มีาตรฐานอตุสาหกรรม และมคีวาม 

คงทนต่อสภาพแวดล้อมของประเทศไทย สามารถท�าการ

ซ่อมบ�ารงุหรอืเปลีย่นได้รวดเรว็ มรีะดบัความคดิเหน็อยูใ่น 

ระดบัมาก และความสอดคล้องกนัอยูใ่นระดบัมาก (Mdn.= 

4.00 และ I.R.=0.00) ข้อจะต้องมกีารบ�ารุงรักษาเชงิป้องกนั

ในช่วงระยะเวลาทีเ่หมาะสม และมีการปรับเปล่ียนอปุกรณ์

ตามอายุการใช้งานเพ่ือให้ระบบเก็บค่าผ่านทางสามารถ

ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีระดับความคิดเห็นอยู่ใน 

ระดบัมาก และความสอดคล้องกนัอยูใ่นระดบัมาก (Mdn.= 

4.00 และ I.R.=0.50) ข้อระบบเก็บค่าผ่านทางต้องสามารถ

ท�างานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ เมื่อเทียบกับ 

การลงทุน มีระดับความคิดเห็นอยู ่ในระดับมาก และ

ความสอดคล้องกันอยู่ในระดับปานกลาง (Mdn.=4.00 

และ I.R.=1.00)

4. สรปุผลการศึกษาแนวโน้มระบบเกบ็ค่าผ่านทาง  

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (พ.ศ. 2558-2568) ของ 

ผู้เชี่ยวชาญ ด้านองค์ความรู้เกี่ยวกับระบบเก็บค่าผ่านทาง 

พบว่า ข้อมีการฝึกอบรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในเร่ือง

ระบบเก็บค่าผ่านทาง เพื่อให้มีความเข้าใจในระบบเก็บค่า 

ผ่านทางที่ดี มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด 

และความสอดคล้องกนัอยูใ่นระดบัปานกลาง (Mdn.=5.00 

และ I.R.=1.00) ข้อให้ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึง 

องค์ความรูด้้านระบบเกบ็ค่าผ่านทางเพือ่พฒันาองค์ความรู้ 

ของตนเอง มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด และ

ความสอดคล้องกันอยู่ในระดับมาก (Mdn.=4.50 และ 

I.R.=0.50) และข้อจะต้องมกีารจัดเกบ็ รวบรวม องค์ความรู้ 

เกี่ยวกับระบบค่าผ่านทางเพื่อเป็นข้อมูลในการการพัฒนา

ระบบเกบ็ค่าผ่านทางในอนาคต มรีะดบัความคดิเหน็อยูใ่น 

ระดบัมาก และความสอดคล้องกนัอยูใ่นระดบัมาก (Mdn.= 

4.00 และ I.R.=0.00) ข้อต้องมีการพัฒนาองค์ความรู ้

เกี่ยวกับระบบเก็บค่าผ่านทางจากระดับผู้บริหารจนถึง

ระดับปฏิบัติการ มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 

และความสอดคล้องกันอยู่ในระดับมาก (Mdn.=3.50 และ 

I.R.=0.00) ข้อเมื่อมีการน�าเทคโนโลยีด้านระบบเก็บค่า

ผ่านทางใหม่ ๆ เข้ามาใช้งานจะต้องมีการรวบรวมเป็น 

องค์ความรู้เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ให้มี

ความรู้เท่าเทียมกัน มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 

และความสอดคล้องกันอยู่ในระดับมาก (Mdn.=4.00 และ 

I.R.=0.00) ข้อจะต้องมีการทดสอบองค์ความรู้ เพื่อการ

ปรับปรุงองค์ความรู้ให้สอดคล้องกับเทคโนโลยี มีระดับ

ความคดิเหน็อยูใ่นระดบัมาก และความสอดคล้องกนัอยูใ่น 

ระดับมาก (Mdn.=4.00 และ I.R.=0.00) ข้อให้มีการศึกษา

ดูงานด้านระบบเก็บค่าผ่านทางในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อหา

ระบบทีเ่หมาะสมกบัลกัษณะการใช้งาน เพือ่การให้บรกิาร 

แก่ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวกสูงที่สุด มีระดับความ 

คิดเห็นอยู ่ในระดับมาก และความสอดคล้องกันอยู่ใน 

ระดบัมาก (Mdn.=4.00 และ I.R.=0.00) ข้อให้มกีารเสรมิสร้าง 

ทัศนคติที่ดีโดยเปิดโอกาสให้ผู ้มีความรู้ ความช�านาญ  

มาเผยแพร่ให้ความรู้ เพื่อพนักงาน องค์กร และผู้ใช้บริการ 

มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก และความสอดคล้อง 

กันอยู่ในระดับมาก (Mdn.=4.00 และ I.R.=0.00)

5. สรปุผล การศกึษาแนวโน้มระบบเกบ็ค่าผ่านทาง  

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (พ.ศ. 2558-2568) ของ 

ผู้เชี่ยวชาญ ด้านการตรวจสอบการเก็บค่าผ่านทาง พบ

ว่า ข้อให้มีการจัดเก็บข้อมูลอยู่ในรูปแบบของ Data Base  

เพื่อสามารถค้นหาได้อย่างรวดเร็วถูกต้อง มีระดับความ

คิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด และความสอดคล้องกันอยู ่
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ในระดับมาก (Mdn.=5.00 และ I.R.=0.50) ข้อจะต้อง

สามารถน�าข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบข้อมูลในเชิงสถิติ และ

น�ามาวิเคราะห์หาสาเหตุของการเก็บค่าผ่านทาง มีระดับ

ความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด และความสอดคล้อง

กันอยู่ในระดับปานกลาง (Mdn.=5.00 และ I.R.=1.00)  

ข้อระบบเก็บค่าผ่านทางจะต้องสามารถประเมินข้อมูล

การเก็บค่าผ่านตามความต้องการของฝ่ายตรวจสอบ และ

ผู้วเิคราะห์ข้อมูล ประเมนิเป็นเดอืน รายไตรมาส และรายปี  

มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากท่ีสุด และความ

สอดคล้องกันอยูใ่นระดบัมาก (Mdn.=5.00 และ I.R.=0.00) 

ข้อการส�ารองข้อมูลจะตองเพียงพอต่อระยะเวลาและ

สามารถค้นหาข้อมูลได้อย่างถูกต้องและแม่นย�า มีระดับ

ความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด และความสอดคล้อง

กันอยู่ในระดับมาก (Mdn.=5.00 และ I.R.=0.00) ข้อจัดหา 

ระบบหรือเครื่องมือเพื่อช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลข้อมูล

ในมุมมองต่าง ๆ  มีระดบัความคดิเหน็อยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ 

และความสอดคล้องกันอยู่ในระดับมาก (Mdn.=5.00 และ 

I.R.=0.50) และข้อการเก็บค่าผ่านทางควรมีผู้เชี่ยวชาญ 

ในด้านการเก็บค่าผ่านทาง เป็นผู้ก�ากับและตรวจสอบ  

โดยสามารถตรวจสอบผลการด�าเนินงานแต่ละขั้นได้  

มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก และความสอดคล้อง

กนัอยูใ่นระดบัมาก (Mdn.=4.00 และ I.R.=0.00) ข้อสามารถ

ตรวจสอบแหล่งที่มาของข้อมูลแต่ละระดับต้องถูกต้อง  

และอธบิายเหตผุลได้ มรีะดบัความคดิเหน็อยูใ่นระดบัมาก  

และความสอดคล้องกันอยู่ในระดับมาก (Mdn.=4.00 และ 

I.R.=0.50)

กำรอภิปรำยผล 

การศึกษาแนวโน้มของระบบเก็บค่าผ่านทางของ

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย พ.ศ.2558-2568 ผู ้วิจัย 

มีข้อค้นพบและประเด็นที่น่าสนใจน�ามาอภิปรายดังนี้

1. ด้านการบริหารจัดการ 

1.1 การจัดให้มีโครงสร้างการควบคุมที่ชัดเจน 

และสามารถตรวจสอบได้ พบว่า มีระดบัความคดิเห็นอยูใ่น 

ระดับมากที่สุด และความสอดคล้องกันอยู่ในระดับมาก  

ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย  

อยู่ในช่วงการปรับปรุงโครงสร้าง และการปรับปรุงพัฒนา

กระบวนการบริหารจัดการในด้านต่าง ๆ สอดคล้องกับ  

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาการบริหารจัดการ และก�ากับดูแล

องค์การที่ดี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ

ระบบงาน และเสริมสร้างขีดความสามารถในการด�าเนิน

ธุรกิจ รวมทั้งเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์การ ตลอดจน 

เสริมสร้างสมรรถนะและคุณภาพชีวิตที่ดีของบุคลากร

1.2 ควรมีการตรวจสอบ และปรับปรุงส่วนที่มี

ปัญหาตลอดเวลาพบว่า มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับ

มากที่สุด และความสอดคล้องกันอยู่ในระดับมาก ทั้งน้ี 

อาจเป็นเพราะ การให้บรกิารด้านคมนาคมเป็นการให้บรกิาร 

ที่ส่งผลต่อความเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 

ส่งผลให้จะต้องมกีารตรวจสอบ และปรบัปรงุอยูต่ลอดเวลา 

สอดคล้องกับ ค่านิยม (value) “บริการเป็นเลิศ นวัตกรรม 

ก้าวไกล ภาพลักษณ์ใสสะอาด”

1.3 จะต้องมีการแบ่งกลุ ่มงานและบุคลากร 

ทีช่ดัเจน เหมาะสมกบัแผนทีว่างไว้ เพือ่ให้เกดิความคล่องตวั 

ในการปฏบิตังิาน พบว่า มรีะดบัความคดิเหน็อยูใ่นระดบัมาก  

และความสอดคล้องกนัอยูใ่นระดบัมาก ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะ 

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ก�าลังปรับปรุงและพัฒนา

ในทกุๆด้านรวมถงึการแบ่งกลุม่งานและบคุลากรทีช่ดัเจน 

เหมาะสมกับแผนที่วางไว้ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการ 

ปฏิบัติงาน ทั้งนี้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนา 

การบริหารจัดการ และก�ากับดูแลองค์การที่ดี

1.4 ประสทิธภิาพและประสทิธผิลของระบบงาน  

และเสรมิสร้างขดีความสามารถในการด�าเนนิธุรกจิ รวมทัง้ 

เสริมสร้างภาพลักษณ์องค์การ ตลอดจนเสริมสร้าง

สมรรถนะและคุณภาพชีวิตที่ดีของบุคลากร ทั้งนี้อาจ 

เป็นเพราะ การทางพเิศษแห่งประเทศไทย ก�าลงัพฒันาและ

เข้าสูก่ารแข่งขนัในทกุ ๆ  ด้าน รวมถงึการเตรยีมความพร้อม 

เข้าสู ่ประชาคมอาเซียนสอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์การ

ด�าเนินงาน (strategic issues) ทั้ง 4 ดังนี้ยุทธศาสตร์ที่ 1 

พัฒนาธุรกิจและบริการ ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรให้เต็ม

ประสิทธิภาพเพื่อสร้างรายได้ และเสริมสร้างคุณภาพ 

การให้บริการ รวมทั้งแก้ปัญหาการจราจร ยุทธศาสตร์ที่ 2  

เพิ่มประสิทธิภาพการบ�ารุงรักษา การควบคุมดูแลรักษา

ความปลอดภยัและคณุภาพสิง่แวดล้อม เพือ่ลดความสญูเสยี  

และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ลูกค้า ประชาชน และ

สังคม ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาการบริหารจัดการ และก�ากับ

ดูแลองค์การที่ดี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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ของระบบงาน และเสริมสร้างขีดความสามารถในการ

ด�าเนนิธรุกจิ รวมทัง้เสรมิสร้างภาพลกัษณ์องค์การ ตลอดจน 

เสริมสร้างสมรรถนะและคุณภาพชีวิตที่ดีของบุคลากร 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างสรรค์องค์ความรู้และนวัตกรรม

ด้านทางพิเศษ

1.5 จัดหาเทคโนโลยีที่มีความทันสมัยเข้ามา 

มส่ีวนร่วมในการวางแผนและบริหารจดัการ พบว่า มรีะดบั

ความคิดเหน็อยูใ่นระดบัมาก และความสอดคล้องกนัอยูใ่น

ระดบัมาก ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะ ในปัจจบุนัได้มีการจดัหาและ

พฒันาเทคโนโลยเีพ่ือเข้ามาช่วยในการวางแผนและบรกิาร 

และยงัคงใช้งานไม่เตม็ประสทิธภิาพ สอดคล้องกบั วสัิยทศัน์  

(vision) “ทางเลือกท่ีคุ้มค่า พัฒนาก้าวไกล ใส่ใจส่ิงแวดล้อม”  

และยังสอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์การด�าเนินงาน (strategic 

issues) ทั้ง 4 ดังนี้ยุทธศาสตร์ที่ 1พัฒนาธุรกิจและบริการ 

ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรให้เต็มประสิทธิภาพเพื่อสร้าง 

รายได้ และเสริมสร้างคุณภาพการให้บริการ รวมทั้ง 

แก้ปัญหาการจราจร ยุทธศาสตร์ที่ 2 เพ่ิมประสิทธิภาพ

การบ�ารุงรักษา การควบคุมดูแลรักษาความปลอดภัยและ

คุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อลดความสูญเสีย และเสริมสร้าง

คุณภาพชวีติทีด่แีก่ลกูค้า ประชาชน และสังคม ยทุธศาสตร์

ที่ 3 พัฒนาการบริหารจัดการ และก�ากับดูแลองค์การที่ดี  

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบงาน  

และเสรมิสร้างขดีความสามารถในการด�าเนนิธรุกจิ รวมทัง้ 

เสริมสร้างภาพลักษณ์องค์การ ตลอดจนเสริมสร้าง

สมรรถนะและคุณภาพชีวิตที่ดีของบุคลากร ยุทธศาสตร์

ที่ 4 สร้างสรรค์องค์ความรู้และนวัตกรรมด้านทางพิเศษ

1.6 การศึกษาข้อดีข้อด้อยเพื่อเป็นแนวทาง

ในการวางแผนงาน และก�าหนดกลยุทธ์ พบว่า มีระดับ

ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก และความสอดคล้องกันอยู่ 

ในระดบัมาก ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะ การก�าหนดกลยทุธ์ต่าง ๆ   

จะต้องมีการศึกษาถึงข้อดีข้อด้อยเพื่อเป็นแนวทางในการ

วางแผนงานในทุก ๆ ด้าน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 3 

พฒันาการบรหิารจดัการ และก�ากบัดแูลองค์การทีด่ ีเพือ่เพิม่ 

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบ งาน และเสริม

สร้างขดีความสามารถในการด�าเนนิธรุกจิ รวมทัง้เสรมิสร้าง 

ภาพลักษณ์องค์การ ตลอดจนเสริมสร้างสมรรถนะและ

คุณภาพชีวิตที่ดีของบุคลากร

1.7 การก�าหนดบทบาทหน้าที่การท�างาน

ในหน่วยงานที่ชัดเจน ไม่ก�าหนดบทบาทแบบทับซ้อน 

พบว่า มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก และความ

สอดคล้องกันอยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ  

ผูต้อบแบบสอบถามยงัมคีวามเหน็ว่ายงัมงีานทีท่บัซ้อนกนั  

สอดคล้องกับแนวคิดของ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ 

(2545) ความหมายของ ค�าว่า “การบริหารจัดการ” และ 

“การจัดการ” มีดังนี้ การจัดการ (management) จะเน้น 

การปฏบิติัการให้เป็นไปตามนโยบาย (แผนทีว่างไว้) ซึง่นยิม 

ใช้ในการจัดการธุรกิจ (business management) ส่วนค�าว่า  

“ผูจ้ดัการ” (manager) หมายถงึบคุคลในองค์กรซึง่ท�าหน้าที่ 

รบัผดิชอบต่อกจิกรรมในการบรหิารทรพัยากรและกจิการ

งานอืน่ ๆ  เพือ่ให้บรรลวุตัถปุระสงค์ทีก่�าหนดไว้ขององค์กร 

การบริหารจัดการ (management) หมายถึง ชุดของหน้าที่

ต่าง ๆ (a set of functions) ที่ก�าหนดทิศทางในการใช้ 

ทรัพยากรทั้งหลายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

เพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมายขององค์กร การใช้ทรัพยากร

อย่างมีประสิทธิภาพ (efficient) หมายถึง การใช้ทรัพยากร

ได้อย่างเฉลียวฉลาดและคุ้มค่า การใช้ทรัพยากรอย่างม ี

ประสิทธิผล (effective) หมายถึงการตัดสินใจได้อย่าง

ถูกต้อง และมีการปฏิบัติการส�าเร็จตามแผนที่ก�าหนดไว้ 

ดังนั้นผลส�าเร็จของการบริหารจัดการจึงจ�าเป็นต้องมีทั้ง 

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ควบคู่กัน (Griffin, 1997)

1.8 การน�าหน่วยงานกลางเป็นผู้ประสานงาน

ภายใน เพือ่ให้การประสานงานถงึผูป้ฏบิตัไิด้รวดเรว็ มรีะดบั 

ความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง และความสอดคล้อง

กันอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ การประสานงาน

ยงักระจายอยูใ่นทกุส่วนงานท�าให้การประสานงานอาจเกดิ

การล่าช้าได้ สอดคล้องกบั ยทุธศาสตร์ที ่1พฒันาธรุกจิและ

บริการ ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรให้เต็มประสิทธิภาพเพ่ือ

สร้างรายได้ และเสริมสร้างคุณภาพการให้บริการ รวมทั้ง 

แก้ปัญหาการจราจร

2. ด้านเทคโนโลยีระบบเก็บค่าผ่านทาง

2.1 มีความหลากหลายในวิธีการการช�าระ 

ค่าผ่านทางเพื่อความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ พบว่า มีระดับ

ความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด และความสอดคล้อง

กันอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ ในปัจจุบันถึงแม้

จะมีช่องทางการช�าระค่าผ่านทางในหลายวิธีการแต่ยังคง 

ประสบปัญหาการประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ สอดคล้องกับ  
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ทศิทางองค์การ (direction) ก�าหนดสภาวะที ่กทพ. มุง่จะไป 

ให้ถึง คือ การเป็นทางเลือกในการเดินทางที่มีความคุ้มค่า 

มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม และ 

ยังสอดคล้องกับ วิสัยทัศน์ (vision) “ทางเลือกที่คุ้มค่า 

พัฒนาก้าวไกล ใส่ใจสิ่งแวดล้อม”

2.2 ระบบเกบ็ค่าผ่านทางจะต้องมคีวามสามารถ 

(performance) และ ความแม่นย�าสูง (accuracy) ในการ

ท�างานที่น่าเชื่อถือ พบว่า มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับ

มากที่สุด และความสอดคล้องกันอยู่ในระดับมาก ทั้งนี ้

อาจเป็นเพราะ ปัญหาการผ่านทางในปัจจุบันที่เกิดขึ้น 

บ่อยครั้งส่งผลให้ความสามารถ(performance) และความ

แม่นย�าสูง (accuracy) ลดลง สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 2  

เพิ่มประสิทธิภาพการบ�ารุงรักษา การควบคุมดูแลรักษา

ความปลอดภยัและคณุภาพสิง่แวดล้อม เพือ่ลดความสญูเสยี  

และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ลูกค้า ประชาชน และ

สังคม

2.3 ระบบเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติจะต้อง

สามารถใช้กบักบัรถทกุประเภททีใ่ช้บริการ และจดัท�า คูม่อื

การบ�ารุงรักษา พบว่า มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับ 

มากที่สุด และความสอดคล้องกันอยู่ในระดับปานกลาง 

ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ ในปัจจุบันระบบเก็บค่าผ่านทาง

อัตโนมัติยังคงให้บริการเฉพาะรถยนต์ 4 ล้อเท่านั้น 

สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ที่ 1พัฒนาธุรกิจและบริการ  

ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรให้เต็มประสิทธิภาพเพ่ือสร้าง

รายได้ และเสริมสร้างคุณภาพการให้บริการ รวมทั้ง 

แก้ปัญหาการจราจร และยทุธศาสตร์ที ่3 พัฒนาการบรหิาร

จัดการ และก�ากับดูแลองค์การที่ดี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

และประสิทธิผลของระบบงาน และเสริมสร้างขีดความ

สามารถในการด�าเนินธุรกิจ รวมทั้งเสริมสร้างภาพลักษณ์

องค์การ ตลอดจนเสริมสร้างสมรรถนะและคุณภาพชีวิต 

ที่ดีของบุคลากร

2.4 ควรจดัท�าคูม่อืการบ�ารุงรักษา (maintenance 

form) เพื่อการบ�ารุงรักษาที่มีประสิทธิภาพ พบว่า มีระดับ

ความคดิเหน็อยูใ่นระดบัมากทีสุ่ด และความสอดคล้องกนั

อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ ปัจจุบันใช้คู่มือบ�ารุง

รักษาที่ได้จากผู้ผลิตและติดตั้ง ในส่วนคู่มือเฉพาะการ

บ�ารงุรกัษายงัคงไม่ครบถ้วน สอดคลองกบั ยทุธศาสตร์ที ่2  

เพิ่มประสิทธิภาพการบ�ารุงรักษา การควบคุมดูแลรักษา 

ความปลอดภัยและคุณภาพส่ิงแวดล้อม เพื่อลดความ 

สญูเสยี และเสรมิสร้างคณุภาพชวีติทีด่แีก่ลกูค้า ประชาชน 

และสังคม

2.5 เลือกใช้เทคโนโลยี และอุปกรณ์ที่ทันสมัย 

เที่ยงตรง และรวดเร็วในการท�างานง่ายต่อการบ�ารุงรักษา 

พบว่า มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก และความ

สอดคล้องกันอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เป็นเพราะในปัจจุบัน

ปรมิาณจราจรได้เพิม่ขึน้เป็นจ�านวนมากประกอบกบัระบบ 

เก็บค่าผ่านทางได้ผ่านการใช้งานมาไม่น้อยกว่า 5 ปีท�าให้

เกดิการเสือ่มสภาพ สอดคล้องกบั ภารกจิองค์การ (mission)  

(1) จัดให้มี พัฒนา/ปรับปรุงทางพิเศษให้เป็นไปตาม

มาตรฐาน และปลอดภัย (2) บริการอย่างมีนวัตกรรมและ

คุณค่าเพิ่ม

2.6 เลือกใช้อุปกรณ์ที่มีมาตรฐานอุตสาหกรรม 

และมีความคงทนต่อสภาพแวดล้อมของประเทศไทย  

สามารถท�าการซ่อมบ�ารุงหรือเปลี่ยนได้รวดเร็ว พบว่า  

มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก และความสอดคล้อง

กนัอยูใ่นระดบัมาก ทัง้อาจเป็นเพราะอปุกรณ์ทีใ่ช้ในระบบ

เก็บค่าผ่านทางเป็นอุปกรณ์เฉพาะซึ่งเป็นการผลิตตาม

ปริมาณการสั่งซื้อเท่านั้น สอดคล่องกับยุทธศาสตร์ที่ 2 

เพิ่มประสิทธิภาพการบ�ารุงรักษา การควบคุมดูแลรักษา

ความปลอดภยัและคณุภาพสิง่แวดล้อม เพือ่ลดความสญูเสยี  

และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ลูกค้า ประชาชน และ

สังคม

2.7 จะต้องมีการบ�ารุงรักษาเชิงป้องกันในช่วง

ระยะเวลาที่เหมาะสม และมีการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ตาม

อายุการใช้งานเพื่อให้ระบบเก็บค่าผ่านทางสามารถใช้งาน

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ พบว่า มีระดับความคิดเห็นอยู่ใน

ระดับมาก และความสอดคล้องกันอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้ 

อาจเป็นเพราะ การบ�ารงุรกัษาเป็นวธิกีารบ�ารงุรกัษาทีช่่วย

ให้ระบบเก็บค่าผ่านทางท�างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพการบ�ารุง

รักษา การควบคุมดูแลรักษาความปลอดภัยและคุณภาพ 

สิ่งแวดล้อม เพื่อลดความสูญเสีย และเสริมสร้างคุณภาพ

ชีวิตที่ดีแก่ลูกค้า ประชาชน และสังคม

2.8 ระบบเกบ็ค่าผ่านทางต้องสามารถท�างานได้

อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ เมื่อเทียบกับการลงทุน  
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พบว่า มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก และความ 

สอดคล้องกันอยู ่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจเพราะ  

การลงทุนในระบบเก็บค่าผ่านทางเป็นการลงทุนที่ใช้ 

งบประมาณค่อนข้างมาก สอดคล้องกับภารกิจองค์การ  

(1) จัดให้มี พัฒนา/ปรับปรุงทางพิเศษให้เป็นไปตาม

มาตรฐาน และปลอดภัย (2) บริการอย่างมีนวัตกรรมและ

คุณค่าเพิม่ (3) บรหิารจดัการสินทรัพย์อย่างมปีระสทิธภิาพ 

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการด�าเนินธุรกิจทางพิเศษและ 

ประโยชน์ต่อสังคม (4) พัฒนาระบบการบริหารจัดการ

และการลงทุนเพื่อเพิ่มมูลค่าองค์การ

3. องค์ความรู้เกี่ยวกับระบบเก็บค่าผ่านทาง

3.1 มีการฝึกอบรมแลกเปลี่ยนประสบการณ ์

ในเรื่องระบบเก็บค่าผ่านทาง เพื่อให้มีความเข้าใจใน

ระบบเก็บค่าผ่านทางที่ดี พบว่า มีระดับความคิดเห็น 

อยู่ในระดับมากที่สุด และความสอดคล้องกันอยู่ในระดับ

ปานกลาง ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะการฝึกอบรมและแลกเปลีย่น 

ประสบการณ์ในเรื่องระบบเก็บค่าผ่านทางยังไม่เพียงพอ 

สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างสรรค์องค์ความรู ้

และนวตักรรมด้านทางพเิศษ และยงัสอดคล้องกบัแนวคดิ

ของ เกศรา รักชาติ (2549) ได้กล่าวว่าลักษณะขององค์กร 

แห่งการตื่นรู้ดังนี้ (1) ระดับความตื่นเต้น การตื่นตัว ความ

ฮึกเหิม ความกระตือรือร้นของคนในองค์กรจะอยู ่ใน 

ระดบัสงู (2) ผูค้นในองค์กรส่วนใหญ่มกีารตืน่ตวั มคีวามเช่ือ 

ในสิง่ทีพ่วกเขาต้องการร่วมกนั มกีารร่วมแรงร่วมใจกนัสงู  

(3) ผู ้คนในองค์กรมองเห็นความส�าคัญของการเป็น 

ส่วนหน่ึงขององค์กร มีความมุ่งมั่นในการท�างานร่วมกับ

ผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่า

ประโยชน์ส่วนตน (4) มีพื้นฐานการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน 

ไว้เนื้อเชื่อใจกันสูง ท�าให้มีการตัดสินใจที่รวดเร็ว มีการ 

ยอมรบัและเคารพในการตดัสนิของกนัและกนั (5) ในองค์กร 

มีความไว มีความยืดหยุ่น พร้อมที่ตอบสนองต่อสัญญาณ

แห่งการเปล่ียนแปลงจากสภาพแวดล้อมทั้งภายในและ

ภายนอก (6) มีวัฒนธรรมองค์กรแบบสร้างสรรค์ ผู้น�า 

ในองค์กรทกุระดบัมคีวามเชือ่ในค่านยิมร่วม และแสดงออก

ทางพฤติกรรมถึงการปฏิบัติตามค่านิยมร่วมนั้น (7) 

บุคลากรในองค์กรมีการเจริญเติบโต มีความก้าวหน้า 

3.2 ให้ทกุคนในองค์กรสามารถเข้าถึงองค์ความรู ้

ด้านระบบเก็บค่าผ่านทางเพ่ือพัฒนาองค์ความรูข้องตนเอง 

พบว่า มีระดับความคิดเห็นอยู ่ในระดับมากที่สุด และ

ความสอดคล้องกันอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ 

การจัดการองค์ความรู้ยังคงอยู่ในช่วงของการรวบรวม

องค์ความรู้ต่าง ๆ  และการพัฒนาการถ่ายทอดองค์ความรู้  

สอดคล้องกับ Senge (1990) เชื่อว่าหัวใจของการสร้าง 

องค์กรแห่งการเรยีนรู ้(learning organization) อยูท่ีก่ารสร้าง 

วินัย 5 ประการ ได้แก่ ความเช่ียวชาญเป็นพิเศษของบุคคล 

(personal mastery) แบบแผนทางจติใจทีม่องโลกตามความ

เป็นจริง (mental model) การมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน (shared 

vision) การเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม (team learning) และ

การคิดเชิงระบบ (systems thinking) และยังสอดคล้องกับ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างสรรค์องค์ความรู้และนวัตกรรม

ด้านทางพิเศษ

3.3 จะต้องมีการจัดเก็บ รวบรวม องค์ความรู้

เกี่ยวกับระบบค่าผ่านทางเพื่อเป็นข้อมูลในการการพัฒนา

ระบบเกบ็ค่าผ่านทางในอนาคต พบว่า มรีะดบัความคดิเหน็ 

อยู่ในระดับมาก และความสอดคล้องกันอยู่ในระดับมาก 

ทัง้นีก้ารทางพเิศษแห่งประเทศไทยมคีวามพยายามอย่างยิง่ 

ในการจัดการองค์ความรู ้ในด้านต่างๆ สอดคล้องกับ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างสรรค์องค์ความรู้และนวัตกรรม

ด้านทางพิเศษ

3.4 ต้องมีการพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับระบบ

เก็บค่าผ่านทางจากระดับผู้บริหารจนถึงระดับปฏิบัติการ 

พบว่า มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก และความ

สอดคล้องกันอยู่ในระดับมาก ทั้งเป็นเพราะในปัจจุบัน 

ทุกคนในองค์กรมีความร่วมมือร่วมใจกันในการจัดการ

องค์ความรู ้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างสรรค์ 

องค์ความรู้และนวัตกรรมด้านทางพิเศษ 

3.5 เมื่อมีการน�าเทคโนโลยีด้านระบบเก็บค่า

ผ่านทางใหม่ ๆ เข้ามาใช้งานจะต้องมีการรวบรวมเป็น

องค์ความรู้เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ให้ม ี

ความรู ้เท่าเทียมกัน พบว่า มีระดับความคิดเห็นอยู ่ใน 

ระดับมาก และความสอดคล้องกันอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้

อาจเป็นเพราะการจัดการองค์ความรู้ในด้านระบบเก็บค่า 

ผ่านทางยังไม่ดีพอ และการถ่ายทอดองค์ความรู ้ยังไม  ่

เพียงพอ สอดคล้องกับ วิจารณ์ พานิช (2550) กล่าวว่า 

องค์กรที่เน้นความรู ้เป็นส่ิงส�าคัญ แต่การเรียนรู ้และ 

การสร้างความรู้ส�าคัญที่สุด ดังนั้นเป้าหมายขององค์กรน้ี 
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คือ สามารถในการเผชิญกับสภาพอนาคตที่ไม่แน่นอนได้  

และต้องมีขีดความสามารถ 12 ประการในการเป็นองค์กร

อัจฉริยะ คือ (1) มีความมุ่งหมาย มุ่งมั่น ที่ชัดเจน (2) ต้ังอยู ่

ในความไม่ประมาท (3) มีและใช้แผนยุทธศาสตร์ การจดัการ 

ความรู ้(Knowledge Management --KM) (4) มแีละใช้ภาวะ

ผู้น�าและแกนน�า (leadership) (5) จัดการความสัมพันธ์

ระหว่างคนองค์กรอัจฉริยะเกิดจากความสัมพันธ์ระหว่าง

คนเพราะความสัมพันธ์ระหว่างคนจะท�าให้องค์กรมีพลัง

มากขึน้ (6) ทกัษะพ้ืนฐานของพนกังาน เป็นทกัษะในระดบั

วิธีคิดและให้คุณค่า เป็นการปฏิบัติการคิด การแลกเปลี่ยน 

เรียนรู้ทักษะที่ส�าคัญที่สุด (7) ทักษะในการใช้ “ตัวช่วย” 

(enablers) KM (8) ไร้ก�าแพง (9) อิสรภาพ (10) มีและใช้ 

ระบบบันทึก ขุม/คลัง ความรู้ ในองค์กร (11) มีและใช้

ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ และการสือ่สาร (Information  

Communication Technology--ICT) และยังสอดคล้องกับ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 (12) สร้างสรรค์องค์ความรู้และนวัตกรรม 

ด้านทางพิเศษ

3.6 จะต้องมีการทดสอบองค์ความรู้ เพื่อการ

ปรับปรุงองค์ความรู้ให้สอดคล้องกับเทคโนโลยี พบว่า  

มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก และความสอดคล้อง

กันอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ เมื่อมีการถ่ายทอด

องค์ความรู ้แล้วยังขาดการทดสอบองค์ความรู ้อย่างมี

ประสทิธภิาพ สอดคล้องกบั เกศรา รกัชาต ิ(2549) ลกัษณะ 

ขององค์กรแห่งการตืน่รู ้(1) ระดบัความตืน่เต้น การตืน่ตวั  

ความฮึกเหิม ความกระตือรือร้นของคนในองค์กรจะ

อยู่ในระดับสูง (2) ผู้คนในองค์กรส่วนใหญ่มีการตื่นตัว  

มีความเชื่อในสิ่งที่พวกเขาต้องการร่วมกัน มีการร่วมแรง

ร่วมใจกันสูง (3) ผู้คนในองค์กรมองเห็นความส�าคัญของ

การเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร มีความมุ่งมั่นในการท�างาน

ร่วมกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม

มากกว่าประโยชน์ส่วนตน (4) มีพื้นฐานการเรียนรู้ซ่ึงกัน 

และกัน ไว้เนื้อเชื่อใจกันสูง ท�าให้มีการตัดสินใจที่รวดเร็ว 

มีการยอมรับและเคารพในการตัดสินของกันและกัน (5) 

คนในองค์กรมคีวามไว มคีวามยืดหยุ่น พร้อมทีต่อบสนอง

ต่อสัญญาณแห่งการเปล่ียนแปลงจากสภาพแวดล้อมทั้ง

ภายในและภายนอก (6) มีวฒันธรรมองค์กรแบบสร้างสรรค์ 

ผู้น�าในองค์กรทุกระดับมีความเชื่อในค่านิยมร่วม และ 

แสดงออกทางพฤตกิรรมถงึการปฏบิตัติามค่านยิมร่วมนัน้ 

(7) บุคลากรในองค์กรมีการเจริญเติบโต มีความก้าวหน้า  

จะเห็นได้ว่าองค์กรแห่ง

3.7 ให้มีการศึกษาดูงานด้านระบบเก็บค่า 

ผ่านทางในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อหาระบบที่เหมาะสมกับ

ลักษณะการใช้งาน เพื่อการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการได้รับ

ความสะดวกสูงที่สุด พบว่า มีระดับความคิดเห็นอยู่ใน

ระดับมาก และความสอดคล้องกันอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้

อาจเป็นเพราะผูท้ีเ่กีย่วข้องส่วนใหญ่ยงัขาดการศกึษาดงูาน  

สอดคล้องกับแนวคิดของ สุรพงษ์ มาลี (2550) ได้เสนอ

แนวคิดการพัฒนาองค์กรแห่งการต่ืนรู ้ด ้วยการปลุก 

จิตวิญญาณขององค์กร ปลุกภาวะผู้น�าในตัวคน และปลุก 

คนอื่น ๆ ที่ท�างานร่วมกัน ในข้อการสร้างและพัฒนา

บุคลากรส�าหรับองค์กรแห่งการตื่นรู้ การบริหารความรู้

และการให้ความส�าคัญต่อกลุ่มคนที่ปฏิบัติงานบนฐาน

ความรู้ มีความส�าคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาองค์กรไปสู่ 

การเป็นองค์กรแห่งการต่ืนรู้ ต้องมีการปลุกหรือจูงใจ 

ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อให้พวกเขาเปลี่ยนและน�าความรู้รวมทั้ง

ประสบการณ์ที่สะสมในตัวออกมาใช้ให้เกิดประโยชน ์

เพื่อการบรรลุเป้าประสงค์ขององค์กร

3.8 ให้มีการเสริมสร้างทัศนคติที่ดีโดยเปิด

โอกาสให้ผู้มีความรู้ ความช�านาญ มาเผยแพร่ให้ความรู้  

เพื่อพนักงาน องค์กร และผู ้ใช้บริการ พบว่า มีระดับ 

ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก และความสอดคล้องกันอยู่

ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ การเสริมสร้างทัศนคติ

ยังน้อยเกินไป สอดคล้องกับแนวคิดของ สุรพงษ์ มาลี 

(2550) ได้เสนอแนวคิดการพัฒนาองค์กรแห่งการตื่นรู ้

ด้วยการปลุกจิตวิญญาณขององค์กร ปลุกภาวะผู้น�าใน

ตัวคน และปลุกคนอื่น ๆ ที่ท�างานร่วมกัน ในข้อปลุก 

จติวญิญาณองค์กร หมายถงึ การท�าให้พนกังานขององค์กร 

มีพลังเต็มเปี ่ยม มีการกระตือรือร้น มีแรงบันดาลใจ  

มีความคิดสร้างสรรค์ ตลอดจนตระหนักรู้ในความหมาย

และความส�าคญัของงานไม่ใช่ท�างานตามหน้าทีไ่ปวนั ๆ  หน่ึง  

ดงันัน้เมือ่จติวญิญาณในองค์กรถกูปลกุ ผลงานขององค์กร

ก็จะได้รับการพัฒนาถึงขีดสุด สะท้อนออกมาในรูปแบบ 

ของผลผลิตที่มีคุณภาพ มีความสร้างสรรค์
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4. ด้านการตรวจสอบการเก็บค่าผ่านทาง 

4.1 ให้มีการจัดเก็บข้อมูลอยู ่ในรูปแบบของ 

ฐานข้อมูล (database) เพื่อสามารถค้นหาได้อย่างรวดเร็ว

ถูกต้อง พบว่า มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด 

และความสอดคล้องกันอยู่ในระดบัมาก ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะ 

การจัดเก็บข้อมูลอยู่ในรูปแบบของ ฐานข้อมูลเป็นวิธีการ 

จัดเก็บที่ง่ายต่อการจัดการรวมถึงการน�าข้อมูลกลับมาใช้ 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาการบริหารจัดการ 

และก�ากับดูแลองค์การที่ดี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลของระบบ งาน และเสริมสร้างขีดความ

สามารถในการด�าเนินธุรกิจ รวมทั้งเสริมสร้างภาพลักษณ์ 

องค์การ ตลอดจนเสริมสร้างสมรรถนะและคุณภาพชีวิต

ที่ดีของบุคลากร

4.2 จะต้องสามารถน�าข้อมูลเพ่ือเปรียบเทียบ

ข้อมูลในเชิงสถิติ และน�ามาวิเคราะห์หาสาเหตุของ 

การเก็บค่าผ่านทาง พบว่า มรีะดบัความคดิเหน็อยูใ่นระดบั 

มากที่สุด และความสอดคล้องกันอยู่ในระดับปานกลาง 

ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ การน�าข้อมูลเพ่ือเปรียบเทียบข้อมูล

ในเชิงสถิติ และน�ามาวิเคราะห์หาสาเหตุของการเก็บ

ค่าผ่านทาง เป็นการวิเคราะห์ปัญหาเพ่ือน�าไปแก้ไขที่ดี 

สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพการบ�ารุง

รักษา การควบคุมดูแลรักษาความปลอดภัยและคุณภาพ 

สิ่งแวดล้อม เพื่อลดความสูญเสีย และเสริมสร้างคุณภาพ

ชีวิตที่ดีแก่ลูกค้า ประชาชน และสังคม และยุทธศาสตร์

ที่ 3 พัฒนาการบริหารจัดการ และก�ากับดูแลองค์การที่ดี  

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบงาน  

และเสรมิสร้างขดีความสามารถในการด�าเนนิธรุกจิ รวมทัง้ 

เสริมสร้างภาพลักษณ์องค์การ ตลอดจนเสริมสร้าง

สมรรถนะและคุณภาพชีวิตที่ดีของบุคลากร

4.3 ระบบเก็บค่าผ ่านทางจะต้องสามารถ

ประเมินข้อมูลการเก็บค่าผ่านตามความต้องการของ

ฝ่ายตรวจสอบ และผู้วิเคราะห์ข้อมูล ประเมินเป็นเดือน  

รายไตรมาส และรายปี พบว่า มีระดับความคิดเห็นอยู่ใน

ระดับมากที่สุด และความสอดคล้องกันอยู่ในระดับมาก 

ทั้งน้ีการประเมินข้อมูลการเก็บค่าผ่านตามความต้องการ 

ของฝ่ายตรวจสอบ และผู้วเิคราะห์ข้อมูล ประเมินเป็นเดอืน  

รายไตรมาส และรายปี เป็นข้อมูลที่จ�าเป็นส�าหรับการ

วิเคราะห์และวางแผน สอดคล้องกับ ภารกิจองค์การ (1)  

จดัให้ม ีพฒันา/ปรบัปรงุทางพเิศษให้เป็นไปตามมาตรฐาน 

และปลอดภัย (2) บริการอย่างมีนวัตกรรมและคุณค่าเพิ่ม 

(3) บริหารจัดการสินทรัพย์อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อ 

เสริมสร ้างศักยภาพการด�าเนินธุรกิจทางพิ เศษและ

ประโยชน์ต่อสังคม (4) พัฒนาระบบการบริหารจัดการ

และการลงทุนเพื่อเพิ่มมูลค่าองค์การ

4.4 การส�ารองข ้อมูลจะต ้องเพียงพอต่อ 

ระยะเวลาและสามารถค้นหาข้อมูลได้อย่างถูกต้องและ

แม่นย�า พบว่า มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด 

และความสอดคล้องกนัอยูใ่นระดบัมาก ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะ  

ระยะเวลาในการส�ารองข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์และ

ประมวลผลต่าง ๆ  อาจจะต้องใช้ระยะเวลานาน สอดคล้อง

กับยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาธุรกิจและบริการ ส่งเสริม 

การใช้ทรัพยากรให้เต็มประสิทธิภาพเพื่อสร้างรายได้ และ 

เสริมสร้างคุณภาพการให้บริการ รวมทั้งแก้ป ัญหา 

การจราจร

4.5 จัดหาระบบหรือเครื่องมือเพื่อช่วยในการ

วเิคราะห์ข้อมลูในมมุมองต่าง ๆ  พบว่า มรีะดบัความคดิเหน็ 

อยู ่ในระดับมากที่สุด และความสอดคล้องกันอยู ่ใน 

ระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ การวิเคราะห์ข้อมูลซึ่งมี

จ�านวนมากจ�าเป็นจะต้องจัดหาเครื่องมือเพื่อช่วยในการ

วิเคราะห์ สอดคลองกับ ยุทธศาสตร์ที่ 1พัฒนาธุรกิจและ

บริการ ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรให้เต็มประสิทธิภาพเพ่ือ

สร้างรายได้ และเสริมสร้างคุณภาพการให้บริการ รวมทั้ง 

แก้ปัญหาการจราจร

4.6 การเก็บค่าผ่านทางควรมีผู้เชี่ยวชาญในด้าน

การเกบ็ค่าผ่านทาง เป็นผูก้�ากบัและตรวจสอบ โดยสามารถ

ตรวจสอบผลการด�าเนินงานแต่ละขั้นได้ พบว่า มีระดับ

ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก และความสอดคล้องกันอยู่ 

ในระดับมาก ทั้งนี้การตรวจสอบเป็นเรื่องที่ส�าคัญอาจจะ

ส่งผลกระทบต่อการปฏบิติังานในด้านอืน่ ๆ  สอดคล้องกบั  

ภารกิจองค์การ (mission) (1) จัดให้มี พัฒนา/ปรับปรุง 

ทางพเิศษให้เป็นไปตามมาตรฐาน และปลอดภยั (2) บรกิาร

อย่างมนีวตักรรมและคณุค่าเพิม่ (3) บรหิารจดัการสนิทรพัย์

อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการด�าเนิน

ธุรกิจทางพิเศษและประโยชน์ต่อสังคม (4) พัฒนาระบบ 

การบริหารจัดการและการลงทุนเพื่อเพิ่มมูลค่าองค์การ
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4.7 สามารถตรวจสอบแหล่งที่มาของข้อมูล

แต่ละระดบัต้องถกูต้อง และอธบิายเหตผุลได้ พบว่า มรีะดบั

ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก และความสอดคล้องกันอยู่ 

ในระดบัมาก ทัง้นีก้ารตรวจสอบแหล่งทีม่าของข้อมูลจะท�า 

ให้ข้อมูลมีความหน้าเชื่อถือ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 1 

พัฒนาธุรกิจและบริการ ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรให้เต็ม 

ประสิทธิภาพเพื่อสร้างรายได้ และเสริมสร้างคุณภาพ 

การให้บริการ รวมทั้งแก้ปัญหาการจราจรยุทธศาสตร์ที่ 2 

เพิ่มประสิทธิภาพการบ�ารุงรักษา การควบคุมดูแลรักษา

ความปลอดภัยและคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อลดความ 

สญูเสยี และเสรมิสร้างคณุภาพชวีติทีด่แีก่ลกูค้า ประชาชน 

และสังคม และยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาการบริหารจัดการ 

และก�ากับดูแลองค์การที่ดี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ

ประสทิธผิลของระบบ งาน และเสรมิสร้างขดีความสามารถ 

ในการด�าเนินธุรกิจ รวมทั้งเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์การ 

ตลอดจนเสริมสร้างสมรรถนะและคุณภาพชีวิตที่ดีของ

บุคลากร

ข้อเสนอแนะกำรวิจัย

1. ด้านการบริการจัดการ

1.1 มีการแบ่งกลุ่มงานและบุคลากรที่ชัดเจน 

เหมาะสมกับแผนที่วางไว้ เพ่ือให้เกิดความคล่องตัว 

ในการปฏิบัติงาน

1.2 ใช ้ เทคโนโลยีที่มีความทันสมัยเข ้ามา 

มีส่วนร่วมในการวางแผนและบริหารจัดการ

1.3 การศึกษาจุดอ่อนจุดแข็งต่าง ๆ เพื่อเป็น 

แนวทางในการวางแผนงาน และก�าหนดกลยุทธ์

1.4 มีการจัดโครงสร้างและระบบงานที่ชัดเจน  

และสามารถตรวจสอบได้

1.5 ควรมีการตรวจสอบ ปรับปรุง พร้อมทั้ง 

ประเมินผล และรับฟังปัญหาที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา

1.6 มีการก�าหนดบทบาทหน้าที่การท�างาน 

ในแต่ละหน่วยงานที่ชัดเจน ไม่ทับซ้อนกัน

1.7 ก�าหนดให้มีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ 

การผ่านทางอย่างต่อเนื่อง

2. ด้านเทคโนโลยีระบบเก็บค่าผ่านทาง

2.1 มีการเลือกใช้เทคโนโลยี และอุปกรณ์ที่ 

ทันสมัย เที่ยงตรง และรวดเร็วในการท�างานง่ายต่อการ

บ�ารุงรักษา

2.2 เลือกใช้อุปกรณ์ที่มีมาตรฐานอุตสาหกรรม

และมีความคงทนต่อสภาพแวดล้อมของประเทศไทย  

สามารถท�าการซ่อมบ�ารุงหรือเปลี่ยนได้รวดเร็ว

2.3 มกีารบ�ารงุรกัษาเชงิป้องกนัในช่วงระยะเวลา 

ที่เหมาะสม และมีการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ตามอายุการ 

ใช้งานเพื่อให้ระบบเก็บค่าผ่านทางสามารถใช้งานได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ

2.4 ใช้เทคโนโลยีที่ไม่ซับซ้อน (ในแง่ของผู้ใช้ 

บริการ) แต่มีความแม่นย�าในการจัดเก็บค่าผ่านทาง

2.5 มีความหลากหลายในวิธีการการช�าระค่า 

ผ่านทางเพื่อความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ

2.6 ระบบเกบ็ค่าผ่านทางจะต้องมคีวามสามารถ 

และความแม่นย�าสูงและมีความน่าเชื่อถือ

2.7 ระบบเกบ็ค่าผ่านทางต้องสามารถท�างานได้ 

อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพเมื่อเทียบกับการลงทุน

2.8 ระบบเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติจะต้อง

สามารถใช้กับกับรถทุกประเภทที่ใช้บริการ และจัดท�า 

คู่มือการบ�ารุงรักษา

2.9 จัดท�าคู่มือการบ�ารุงรักษา (maintenance 

from) เพื่อการบ�ารุงรักษาที่มีประสิทธิภาพ และชัดเจน  

(ควรระบุให้ใน TOR มีคู่มือการบ�ารุงรักษา)

3. ด้านองค์ความรู้เกี่ยวกับระบบเก็บค่าผ่านทาง

3 . 1  จั ด ใ ห ้ มี ก า ร ฝ ึ ก อ บ ร ม แ ล ก เ ป ลี่ ย น

ประสบการณ์ในเรื่องระบบเก็บค่าผ่านทาง (ในส่วน

ของผู้ใช้งาน และเจ้าหน้าที่ในส่วนบ�ารุงรักษา) เพื่อให้ม ี

ความเข้าใจในระบบเก็บค่าผ่านทางที่ดี

3.2 มีการจัดเก็บ รวบรวม ข้อมูลเกี่ยวกับระบบ

ค่าผ่านทางเพื่อเป็นข้อมูลในการการพัฒนาระบบเก็บค่า 

ผ่านทางในอนาคต
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3.3 ต้องมีการพัฒนาองค์รู้เกี่ยวกับระบบเก็บค่า 

ผ่านทางจากระดับผู้บริหารจนถึงระดับปฏิบัติการ

3.4 ให้ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึงองค์

ความรู้ด้านระบบเก็บค่าผ่านทางเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้

ของตนเอง

3.5 เมื่อมีการน�าเทคโนโลยีด้านระบบเก็บ

ค่าผ่านทางใหม่ ๆ เข้ามาใช้งานควรมีการรวบรวมเป็น 

องค์ความรู้เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่

3.6 จะต้องมีการทดสอบองค์ความรู้ เพื่อการ

ปรับปรุงองค์ความรู้ให้สอดคล้องกับเทคโนโลยี

3.7 ให้มีการศึกษาดูงานด้านระบบเก็บค่า 

ผ่านทางในรูปแบบต่าง ๆ เพ่ือหาระบบที่เหมาะสมกับ

ลักษณะการใช้งาน เพื่อการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการได้รับ 

ความสะดวกสูงที่สุด

3.8 มีการเสริมสร้างทัศนคติที่ดีโดยเปิดโอกาส

ให้ผู ้มีความรู้ ความช�านาญ มาเผยแพร่ให้ความรู้ เพื่อ

พนักงาน องค์กร และผู้ใช้บริการ

4. ด้านการตรวจสอบการเก็บค่าผ่านทาง

4.1 มีการจัดเก็บข้อมูลอยู่ในรูปแบบของ Data  

Base เพื่อสามารถค้นหาได้อย่างรวดเร็วถูกต้อง

4.2 ต้องสามารถน�าข้อมูลเพ่ือเปรียบเทียบ

ข้อมูลในเชิงสถิติ และน�ามาวิเคราะห์หาสาเหตุของการ 

เก็บค่าผ่านทาง

4.3 ระบบเก็บค่าผ ่านทางจะต้องสามารถ

ประเมินข้อมูลการเก็บค่าผ่านตามความต้องการของฝ่าย

ตรวจสอบโดยการวิเคราะห์เปรียบเทียบ และผู้วิเคราะห์

ข้อมูล ประเมินเป็นเดือน รายไตรมาส และรายปี ระบบ 

เก็บค่าผ่านทางจะต้องผ่านการประเมินข้อมูลตามความ

ต้องการของฝ่ายตรวจสอบได้

4.4 การเก็บค่าผ่านทางควรมีผู้เชี่ยวชาญในด้าน 

การเก็บค่าผ่านทาง เป็นผู ้ควบคุมและตรวจสอบ โดย

ผู้วิเคราะห์ข้อมูลสามารถตรวจสอบผลการด�าเนินงาน 

แต่ละขัน้ได้อย่างมปีระสทิธภิาพจดัให้มผีูเ้ชีย่วชาญในด้าน 

การจัดเก็บค่าผ่านทางที่มีประสิทธิภาพเพื่อตรวจสอบ 

การด�าเนินงาน

4.5 การส�ารองข้อมูลจะต้องเพียงพอต่อระยะ 

เวลาและสามารถค้นหาข้อมูลได้อย่างถูกต้องและแม่นย�า

4.6 จัดหาระบบหรือเครื่องมือเพื่อช่วยในการ 

วิเคราะห์ข้อมูลในแง่มุมต่าง ๆ

4.7 สามารถตรวจสอบแหล่งที่มาของข้อมูล

แต่ละระดับต้องถูกต้องแม่นย�า และอธิบายเหตุผลของ 

สาเหตุของแหล่งที่มาของข้อมูล
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บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาความคาดหวังต่อคุณภาพบริการของผู้ใช้บริการการขนส่งสินค้า

ทางอากาศของท่าอากาศยานภูเก็ต (2) ศึกษาการรับรู้ต่อคุณภาพบริการของผู้ใช้บริการการขนส่งสินค้าทางอากาศของ 

ท่าอากาศยานภูเก็ตและ (3) เปรียบเทียบความคาดหวังและการรับรู้คุณภาพบริการของผู้ใช้บริการการขนส่งสินค้า 

ทางอากาศของท่าอากาศยานภูเกต็ประชากรทีใ่ช้ในการศกึษา คอื ผูใ้ช้บรกิารการขนส่งสนิค้าทางอากาศ ของท่าอากาศยาน

ภูเก็ต ซึ่งเก็บรวบรวมข้อมูลแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง จ�านวน 400 คนโดยใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย การวิเคราะห์ข้อมูล 

ใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการวิเคราะห์ t-test  

ผลการวิจัยพบว่า (1) ระดับความคาดหวังการบริการของผู้ใช้บริการการขนส่งสินค้าทางอากาศโดยรวมอยู่ในระดับมาก 

(  = 3.96) (2) ระดับการรับรู้คุณภาพของการบริการของผู้ใช้บริการการขนส่งสินค้าทางอากาศโดยรวมอยู่ในระดับมาก  

(  = 4.15) และ (3) ผลการเปรียบเทียบความคาดหวังและการรับรู้คุณภาพการบริการของผู้ใช้บริการมีความแตกต่างกัน 

อย่างมีนยัส�าคญัทางสถติ ิ0.05 โดยผูใ้ช้บรกิารมรีะดบัการรบัรูค้ณุภาพการบรกิารทีส่งูกว่าความคาดหวงั ดงันัน้ผูใ้ห้บรกิาร 

สามารถใช้ผลงานวิจัยในการประชาสัมพันธ์เพื่อดึงดูดลูกค้าที่ยังไม่เคยใช้บริการมาใช้บริการได้ และควรมีการพัฒนา

คุณภาพการบริการให้ดียิ่งขึ้นเพื่อจะให้การรับรู้คุณภาพการบริการของลูกค้าอยู่ในระดับมากที่สุด

ค�ำส�ำคัญ: ความคาดหวัง, การรับรู้, การขนส่งสินค้าทางอากาศ, ท่าอากาศยานภูเก็ต

Abstract

The purpose of this research were to (1) study the customer’s expectation of air cargo’s service quality at 

Phuket Airport (2) study the customer’s perception of air cargo’s service quality at Phuket Airport and (3) study the  

difference between customer’s expectation and customer’s perception of air cargo’s service quality at Phuket Airport. 

The population of study was customers of air cargo’s service at Phuket Airport, which collected data by questionnaires 

to group of sample total 400 people by simple random sampling. The data was analyzed by frequency, percentage, 

mean, standard deviation and t-test. The research findings were : (1) level of overall customer’s expectation of air 

cargo’s service quality was high level (  = 3.96) (2) level of overall customer’s perception of air cargo’s service  
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บทน�ำ

การขนส่งทางอากาศ (air transport) เป ็น

อุตสาหกรรมบริการ (service industry) หนึ่งที่มีความ

ส�าคัญต่อเศรษฐกิจโลกในการขนส่งผู้โดยสารจากท่ีหนึ่ง

ไปยังอีกที่หนึ่งทั้งผู้โดยสารที่เดินทางเพื่อธุรกิจการท�างาน 

และผู ้โดยสารท่ีเดินทางเพ่ือการท่องเที่ยวซ่ึงมีความ 

เก่ียวพนัอย่างใกล้ชดิกบัอตุสาหกรรมการท่องเทีย่วรวมทัง้

อตุสาหกรรมสนบัสนนุและเชือ่มโยงกบัการท่องเทีย่วด้วย 

นอกจากนี้การขนส่งทางอากาศยังมีบทบาทในการขนส่ง

สินค้าพัสดุภัณฑ์และไปรษณียภัณฑ์ระหว่างประเทศ 

ซึง่เกีย่วกบัการค้าระหว่างประเทศด้วย (International trade)  

โดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าที่ต้องการความรวดเร็วและความ

ปลอดภัยสูงซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ ฐิติมา ศิริพันธุ์  

(2553) ได้อธิบายถึงความส�าคัญของการขนส่งทางอากาศ

ได้เข้ามามีบทบาทส�าคัญต่อการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ

ของไทย ซึ่งไม่เพียงแต่เป็นส่ิงที่สร้างการตอบสนองให้

สินค้านั้น สามารถเข้าถึงผู้บริโภคในพื้นที่ต่าง ๆ ได้ แต่

การขนส่งสินค้ายังสามารถสร้างมูลค่าเพิ่ม (value added) 

ให้กบัเศรษฐกิจการค้าได้อกีด้วย ปัจจัยทีม่ผีลท�าให้ต้องเร่ง 

พัฒนาการขนส่งสินค้าให้เจริญก้าวหน้า ได้แก่ แนวโน้ม

ทางเศรษฐกิจและการค้าโลกทีแ่ข่งขนักนัอย่างรนุแรง และ 

การพยายามฟันฝ่าวิกฤตเิศรษฐกจิทีถ่ดถอยอย่างในปัจจุบนั 

และเนือ่งจากทศิทางการแข่งขันทางการค้าแบบโลกาภวิฒัน์

ที่มุ่งเน้นความรวดเร็วความยืดหยุ่นในการส่งมอบสินค้า 

และบริการที่ก�าลังกลายเป็นข้อได้เปรียบทางการค้า 

ในอนาคต การค�านึงถึงต้นทุน และสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ 

ที่จะสร้างข้อได้เปรียบที่มากขึ้น ซึ่งเห็นได้ว่าการคมนาคม

ขนส่งนับเป็นกลไกอันส�าคัญในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจ 

ของประเทศ ซึ่งประเทศไทยจ�าเป็นต้องพยายามเร่งพัฒนา 

การขนส่งสนิค้าทางอากาศเพ่ือเเป็นการสร้างโอกาสทีม่อียู่  

การขนส่งสินค้าทางอากาศของประเทศไทยจึงได้มีการ

พัฒนา เป็นไปตามแนวทางของแผนยุทธศาสตร์กระทรวง

คมนาคม ในภาพรวมทางด้านการขนส่งรัฐบาลได้ระบุถึง

การพัฒนาไปสู่การเป็นศูนย์กลางในการคมนาคมขนส่ง  

เพื่อมุ ่งหวังให้ประเทศไทยเกิดข้อได้เปรียบในลักษณะ

เฉพาะตัวทางด้านภูมิศาสตร์

องค์ประกอบที่จะเป็นแรงผลักดันและส่งเสริม

ให้สามารถแข่งขันได้ในอนาคต นั่นคือ ท่าอากาศยานและ

เทคโนโลยีโลจิสติกส์สมัยใหม่ โดยท่าอากาศยาน ที่เป็น 

จดุศนูย์รวมของการขนส่งสนิค้าทางอากาศทัง้ภายในประเทศ 

และระหว่างประเทศมคีลงัสินค้าส�าหรับท�าการขนถ่ายสินค้า 

ทางอากาศ อันได้แก่ ท่าอากาศสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยาน

ดอนเมือง ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ท่าอากาศยานเชียงราย 

ท่าอากาศยานภูเก็ต และท่าอากาศยานหาดใหญ่ซึ่ง 

ท่าอากาศยานภเูกต็เป็นท่าอากาศยานทีม่กีารขนถ่ายสนิค้า

ทางอากาศมากเป็นอันดับที่สอง รองจากท่าอากาศยาน 

ในกรงุเทพ ทัง้นี ้ท่าอากาศยานภเูกต็สามารถรองรบัเทีย่วบนิ 

ได้ 20 เที่ยวบินต่อชั่วโมง และสามารถรองรับปริมาณ

การขนส่งสินค้าทางอากาศได้ 24,000 ตันต่อปี ทางการ

ท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยได้วางแผนกลยุทธ์ไว้ว่า 

ท่าอากาศยานภูเก็ตจะถูกพัฒนาให้เป็น Tourism Hub 

ของเอเชีย เนื่องจากเกาะภูเก็ตเป็นแหล่งท่องเที่ยวชั้นน�า 

ของโลกและสามารถเป็นเส้นทางเชื่อมไปสู ่ประเทศ 

เมยีนมาร์และประเทศอืน่ ๆ  ทางฝ่ังทะเลอนัดามนัได้อกีด้วย  

ภายในประกอบด้วย อาคารคลังสินค้ามีพื้นที่รวม 4,550 

ตารางเมตร แบ่งได้เป็นส่วนส�านักงาน 2,700 ตารางเมตร  

และพื้นที่ เก็บสินค้า 1,850 ตารางเมตร (Eduzones,  

2551)โดยสถิติการขนส่งทางอากาศ ท่าอากาศยานภูเก็ต 

ดังแผนภาพที่ 1 

quality was high level (  = 4.15) and (3) the comparison between the customer’s expectation and customer’s perception 

of air cargo’s service quality has a different at the statistically significant level of 0.05.The customer’s perception of 

air cargo’s service quality was higher than the customer’s expectation. Thus, air cargo service provider may be use  

results of research in publicity to attract customers who have never used the service. 

Keywords: expectation, perception, air cargo’s service, Phuket airport
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ภำพ 1 สถิติการขนส่งทางอากาศท่าอากาศยานภูเก็ต เร่ือง ปริมาณสินค้าและพัสดุไปรษณียภัณฑ์ ระหว่างปีงบประมาณ 

2546-2555

ที่มา. บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ�ากัด (มหาชน), (2555)

จากความส�าคัญดังกล่าวผู ้วิจัยจึงมีความสนใจ 

ที่จะศึกษาเพื่อให้ได้ข้อมูลเพ่ือการพัฒนาการบริการของ 

ท่าอากาศยานในส่วนของการขนส่งสินค้าทางอากาศ เพือ่ให้ 

ผูบ้รหิารและผูท่ี้เก่ียวข้องน�าผลการวจิยัไปใช้ในการวางแผน 

พฒันาการบรกิารของท่าอากาศยานให้มปีระสิทธภิาพและ

เป็นที่พึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อไป

วัตถุประสงค์กำรวิจัย

1. เพื่อศึกษาความคาดหวังต่อคุณภาพบริการของ 

ผู้ใช้บริการการขนส่งสินค้าทางอากาศของท่าอากาศยาน

ภูเก็ต

2. เพื่อศึกษาการรับรู้ต่อคุณภาพบริการของผู้ใช ้

บริการการขนส่งสินค้าทางอากาศของท่าอากาศยานภูเก็ต

3. เพือ่เปรยีบเทยีบความคาดหวงัและการรบัรูค้ณุ

ภาพบรกิารของผูใ้ช้บรกิารการขนส่งสินค้าทางอากาศของ

ท่าอากาศยานภูเก็ต

แนวคิดทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 

งานวิจัยในครั้งนี้ได้ศึกษาแนวคิดและงานวิจัย  

ดังต่อไปน้ี

Parasuraman, Zeithaml, and Berry (1993)  

ได้อธิบายแนวคิดในเรื่องของความคาดหวังต่อบริการว่า 

เป็นความต้ังใจที่จะวัดความคาดหวังสามัญของลูกค้า 

เพือ่จะเป็นสิง่ทีแ่ทนมาตรฐานการบรกิารทีด่ ีParasuraman  

และคณะจึงได้พยายามศึกษาโดยน�าแนวความคิดในอดีต 

มารวมกับสิ่งที่ศึกษาค้นคว้าแล้วน�ามาสร้างตัวแบบที่

สมบูรณ์แบบของความคาดหวังในบริการของลูกค้าซึ่ง

ประกอบด้วยความคาดหวงั 2 ระดบัทีล่กูค้าใช้เป็นมาตรฐาน 

การเปรียบเทียบเพื่อประเมินคุณภาพบริการได้แก่

1. บริการที่ต้องการ (desired service) คือระดับ

บริการที่ลูกค้าเชื่อว่าผู้ให้บริการควรจะท�าและสามารถ 

ท�าได้

2. การบริการที่เพียงพอ (adequate service) คือ 

ระดับบริการต�่าที่สุดที่ลูกค้าจะยอมรับได้

Parasuraman, Berry, and Zeithaml (1985) ได้น�า

แบบจ�าลองช่องว่างมาสร้างเป็นเคร่ืองมือที่ใช้วัดคุณภาพ 

การบริการที่เรียกว่า SERVQUAL เพื่อใช้ประเมินคุณภาพ

บริการทางธุรกิจโดยเครื่องมือนี้อาศัยพื้นฐานของช่องว่าง

ที่ 5 พวกเขาต้องการที่จะออกแบบให้เป็นเครื่องมือที่มี

มาตรฐานที่ใช้ได้กับงานบริการทุกประเภทและสามารถ 

ปรับเปลี่ยนได้เล็กน้อยตามความเหมาะสมในธุรกิจการ

บริการจะให้ความส�าคัญและยึดถือความต้องการตาม 

ความคาดหวังของผู ้ใช้บริการเป็นบรรทัดฐานในการ 
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วางแผนและการด�าเนินการผลิตสินค้าหรือบริการเพื่อให้

สามารถตอบสนองความต้องการต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง

สร้างความพึงพอใจให้เกิดขึ้นแก่ผู้ใช้บริการและช่วยให้

องค์กรสามารถบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้โดยปัจจัยก�าหนด 

คุณภาพการบริการใน SERVQUAL ประกอบด้วยปัจจัย 

5 ด้านดังต่อไปน้ี

1. ลักษณะทางกายภาพ (tangibles) ลักษณะ 

ที่ปรากฏให้เห็นหรือสิ่งที่จับต้องได้ เช่นวัสดุอุปกรณ  ์

เครื่องมืออาคารสถานที่บุคคล

2. ความเชื่อถือได้ (reliability) ความสามารถที่จะ 

แสดงผลงานและให้บริการที่สัญญาไว้อย่างมีคุณภาพและ

ถูกต้องแม่นย�า

3. การตอบสนองอย่างรวดเร็ว (responsiveness) 

ความเต็มใจที่จะช่วยเหลือและให้บริการผู้ใช้หรือลูกค้า 

อย่างทันท่วงที

4. ความไว้วางใจได้ (assurance) ความรูแ้ละมนษุย์ 

สัมพันธ์ของผู ้ให้บริการที่แสดงออกท�าให้ผู ้ใช้บริการ 

มีความเชื่อม่ันในบริการที่ได้รับ (เป็นการรวมปัจจัยด้าน

ความสามารถความมีมารยาทความน่าศรัทธาและความ

ปลอดภัยเข้าด้วยกัน)

5. ความเข้าใจและความเห็นอกเห็นใจ (empathy) 

การดูแลเอาใจใส่และความสนใจที่ผู้ให้บริการมีต่อผู้ใช้ 

บรกิาร (เป็นการรวมปัจจยัด้านการเข้าถึงบริการการสือ่สาร

และความเข้าใจเข้าด้วยกัน)

Gronroos (1990) กล่าวว่าการรับรู้คุณภาพการ

บริการประกอบไปด้วย 2 ลักษณะคือลักษณะทางด้าน

เทคนิคหรือผลที่ได้และลักษณะตามหน้าที่หรือความ

สัมพันธ์ของกระบวนการดังแสดงในภาพประกอบโดยที่ 

คุณภาพด้านเทคนิคเป็นการพิจารณาเกี่ยวกับผู้ให้บริการ

จะใช้เทคนิคอะไรที่จะท�าให้ลูกค้าที่ เข ้ามาใช้บริการ 

เกิดความพอใจตามความต้องการพื้นฐานการรับรู้คุณภาพ

ที่ดีเกิดขึ้นเมื่อความคาดหวังของลูกค้าตรงกับการรับรู ้ 

ทีไ่ด้จากประสบการณ์ทีผ่่านมาถ้าความคาดหวงัของลกูค้า

ต่อการบริการหรือสินค้านั้นสูงโดยที่ความคาดหวังต่อ

คุณภาพจะได้รับอิทธิพลจากการสื่อสารทางการตลาด

การสื่อสารแบบปากต่อปากภาพลักษณ์ขององค์กรและ 

ความต้องการของลกูค้าเองส่วนลกัษณะตามหน้าทีจ่ะเป็น 

การพจิารณาจากผูท้ีใ่ห้บรกิารจะท�าอย่างไรให้การบรกิารดี 

เท่ากับการรับรู ้จากประสบการณ์ของลูกค้าที่ผ ่านมา 

โดยเงื่อนไขของการรับรู้คุณภาพบริการที่ดีของลูกค้ามี 6 

ประการ ได้แก่ 

1. ความเป็นมืออาชีพและทักษะในการบริการ

ลูกค้าจะรับรู้คุณภาพการบริการที่ดีในเมื่อผู ้ให้บริการ 

มีความรู้ทักษะในการแก้ปัญหาอย่างมืออาชีพ

2. ทศันคติและพฤติกรรมเป็นความรูส้กึของลกูค้า

ที่มีต่อพนักงานบริการพิจารณาเก่ียวกับความเอาใจใส ่

ในการแก้ปัญหาด้วยความเต็มใจโดยทันที

3. การเข้าถึงบริการง่ายและมีความยืดหยุ่นลูกค้า 

กจ็ะพจิาณาจากผูใ้ห้บรกิารประกอบไปด้วยสถานทีช่ัว่โมง

การท�างานตัวพนกังานและระบบการท�างานได้ถกูออกแบบ 

ให้ง่ายต่อการเข้าถึงบริการรวมถึงมีการเตรียมปรับการ

บริการให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า

4. ความไว้วางใจและความซือ่สตัย์ของผูใ้ห้บรกิาร

ลูกค้าจะรู้ว่าเมื่อใดก็ตามที่มีการตกลงในการใช้บริการ 

เกิดขึ้นสามารถที่จะไว้ใจผู้ให้บริการโดยพนักงานจะท�า

สัญญาที่ตกลงกันไว้ซ่ึงถือว่าเป็นส่ิงที่ลูกค้าให้ความสนใจ

เป็นพิเศษ

5. การชดเชยเมื่อใดก็ตามที่ลูกค้ามีความรู ้สึก

ว่ามีบางอย่างผิดปกติหรือไม่เป็นไปตามความคาดหวัง 

ผู้ให้บริการจะต้องแก้ไขให้เป็นไปตามความคาดหวังของ

ลูกค้าอย่างทันที

6. ความมีช่ือเสียงของผู้ให้บริการลูกค้ามักเช่ือว่า 

การให้บรกิารของผูใ้ห้บรกิารสามารถเช่ือถอืและเหมาะสม 

กับคุณค่าของเงินที่จ่ายไป

กันยารัตน์ เบี้ยกลาง (2549) ได้ศึกษาคุณภาพ 

การบรกิารขนส่งสนิค้าทางอากาศระหว่างประเทศในความ 

คิดเห็นของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า

คุณภาพการให้บริการขนส่งสินค้าทางอากาศระหว่าง

ประเทศโดยรวม และมิติต่าง ๆ ได้แก่ ภาพลักษณ์ของ 

สถานที่และสิ่งอ�านวยความสะดวก ทักษะความสามารถ

ของการให้บริการ การตอบสนองความพึงพอใจแก่ลูกค้า 

บุคลิกภาพและความมีมนุษย์สัมพันธ์ของผู ้ให้บริการ  
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การดูแลเอาใจใส่ลูกค้าและการให้บริการมีคุณภาพ 

การบริการอยู่ในระดับมาก และการเปรียบเทียบคุณภาพ

การให้บริการขนส่งสินค้าทางอากาศระหว่างประเทศ 

ในความคิดของผู้ใช้บริการจ�าแนกตามข้อมูลทั่วไปของ

บริษัทผู้ส่งออก พบว่า บริษัทผู้ส่งออกที่ประกอบธุรกิจ 

แตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อคุณภาพการบริการขนส่ง

สินค้าทางอากาศระหว่างประเทศโดยรวมและคุณภาพ 

การบริการทุกมิติแตกต่างกัน โดยที่บริษัทผู ้ส ่งออก

ที่มีขนาดธุรกิจแตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อคุณภาพ 

การบริการขนส่งสินค้าทางอากาศระหว่างประเทศ 

มิติทักษะความสามารถของการให้บริการที่แตกต่างกัน 

ส่วนบรษิทัผูส่้งออกทีมี่ระยะเวลาด�าเนนิกิจการแตกต่างกนั 

มีความคดิเหน็ต่อคณุภาพการบรกิารขนส่งสนิค้าทางอากาศ

ระหว่างประเทศมิติบุคลิกภาพและความมีมนุษยสัมพันธ์

ของผู้ให้บริการแตกต่างกัน และบริษัทที่ส่งสินค้าไปยัง

ภูมิภาคแตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อคุณภาพการบริการ

ขนส่งสินค้าทางอากาศระหว่างประเทศโดยรวมและ

คุณภาพการบริการในแต่ละมิติ ได้แก่ ทักษะความสามารถ 

ของการให้บริการ การตอบสนองความพึงพอใจแก่ลูกค้า 

บุคลิกภาพและความมีมนุษยสัมพันธ์ของผู้ให้บริการ และ

การให้บรกิารแตกต่างกนั และปัญหาและอุปสรรคทีบ่รษิทั

ขนส่งสินค้าทางอากาศระหว่างประเทศควรปรับปรุงคือ  

ระบบการจัดเก็บข้อมูลการขนส่งสินค้า มีการรายงาน

สถานะของสินค้าตามความถี่ของผู ้ใช้บริการที่ร้องขอ 

ให้บริการอย่างถูกต้องและรวดเร็ว สถานที่ตั้งเดินทาง

สะดวก มีที่จอดรถอย่างเพียงพอ และมีการรักษาความ

ปลอดภัยของสินค้า

นวษมณ สุวรรณศร และพีรญา เล็กกัมพร (2553)  

ได้ศึกษาเก่ียวกับธุรกิจการขนส่งสินค้าทางอากาศ :  

กรณีศึกษาบริษัท การบินไทย จ�ากัด (มหาชน) สาขา 

การท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ พบว่าธุรกิจการขนส่งสินค้า

ทางอากาศของ Thai Cargo เป็นธุรกิจที่มีการแข่งขันกัน 

รุนแรงและเติบโตอย่างรวดเร็วดังนั้นการเพิ่มส่วนแบ่ง 

ทางการตลาดโดยการขยายตลาดเพิ่มมากยิ่งขึ้นและการ

พฒันาทางด้านผลติภณัฑ์คอืการพฒันาคณุภาพการบรกิาร 

ให้ดเีพิม่มากยิง่ขึน้จากเดมิโดยการน�ากลยทุธ์ระดบักลยุทธ์ 

องค์กรกลยุทธ์ธุรกิจและกลยุทธ์หน้าที่น�าทั้งใช้ในการ

ปฏิบัติงานรวมถึงการพัฒนาและเพิ่มระบบทางด้าน

เทคโนโลยีการบริการข่าวสารข้อมูลในการขนส่งสินค้า 

ระบบด้าน Call Center Service เป็นการบริการข้อมูล

และอ�านวยความสะดวกให้ลูกค้าเป็นราย ๆ เฉพาะไป 

ตามความต้องการของลูกค้าเพื่อบริการตอบสนองลูกค้า

ที่ติดต่อทางโทรศัพท์ให้ได้รับความสะดวกในการติดต่อ

ในการการบริการขนส่งสินค้าได้รวดเร็วขึ้นตรงตามความ

ต้องการเพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า และการสร้าง

ความประทับใจและความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้าจึงควร

ปฏบิตัติามก�าหนดนโยบายการบรหิารของ Thai Cargo คอื

การพัฒนาทางด้านการบริหารงานโดยมุ่งเน้นเสริมสร้าง 

ภาวะผู ้น�าความเป็นมืออาชีพและการท�างานเป็นทีม 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการท�างานของพนักงานอย่าง 

ต่อเนื่องรวมทั้งการสร้างความรักความผูกพันขององค์กร

และความภมูใิจทีไ่ด้เป็นส่วนหนึง่ในองค์กรด้วยการพฒันา

ระบบการบริหาร

ทรัพยากรโดยการฝึกอบรมพนักงานอบรมใน

ระดับสูงตามโครงโครงการ Spirit of teamwork จัดอบรม

พนักงานทุกคนทุกระดับตลอดปีให้พนักงานมีความ 

เชี่ยวชาญด้านการขนส่งสินค้า
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กรอบแนวคิดกำรวิจัย

สมมติฐำนกำรวิจัย

ความคาดหวังและการรับรู้คุณภาพบริการของ 

ผู้ใช้บริการการขนส่งสินค้าทางอากาศของท่าอากาศยาน

ภูเก็ตแตกต่างกัน

H
o
 : E = P (ความคาดหวังและและการรับรู ้ 

คุณภาพบริการของผู้ใช้บริการการขนส่งสินค้าทางอากาศ

ของท่าอากาศยานภูเก็ตไม่แตกต่างกัน)

H
a
 : E ≠ P (ความคาดหวังและและการรับรู ้ 

คุณภาพบริการของผู้ใช้บริการการขนส่งสินค้าทางอากาศ 

ของท่าอากาศยานภูเก็ตแตกต่างกัน)

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย 

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ คือ ผู้ใช้บริการ 

การขนส่งสินค้าทางอากาศ ของท่าอากาศยานภูเก็ต กลุ่ม

ตวัอย่างทีใ่ช้ท�าการวจิยัครัง้นี ้คอื ผูใ้ช้บรกิารการขนส่งสนิค้า 

ทางอากาศ ของท่าอากาศยานภูเก็ต จ�านวน 9,161,005 คน 

(บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ�ากัด (มหาชน), 2555) ใช้วิธี 

การสุ่มอย่างง่ายจากประชากรทั้งหมด โดยในการก�าหนด

ขนาดกลุ่มตัวอย่างในการตอบแบบสอบถาม ได้อาศัย 

วธีิการค�านวณของทาโร ยามาเน่ (Taro Yamane) ทีร่ะดบัค่า 

ความเชื่อมั่น 95% คิดเป็นจ�านวน 400 คน 

(n =        = 400)
(1+(9,161,005×0.05)2

9,161,005

 

โดยใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย

เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แบบสอบถาม 

ความคาดหวังและการรับรู้คุณภาพการบริการของผู้ใช้

บริการการขนส่งสินค้าทางอากาศ ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต

ที่ผู ้วิจัยสร้างขึ้นจากการทบทวนวรรณกรรม และผ่าน

การตรวจความตรงเชิงเนื้อหา (content validity) จาก 

ผู้ทรงคุณวุฒิจ�านวน 3 ท่านมีการตรวจสอบความเชื่อมั่น 

(reliability) ด้วยการหาค่าอัลฟาของครอนบาค ได้ค่า 

ความเช่ือมั่นในด้านความคาดหวัง 0.74 โดยแบบสอบถาม

แบ่งเป็น 3 ส่วน ดังนี้
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ส่วนที่ 1 เป็นค�าถามที่เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล 

ของผูใ้ช้บรกิารการขนส่งสินค้าทางอากาศ ณ ท่าอากาศยาน

ภูเก็ตได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา ความถี่ของการใช้บริการ  

ประเภทของการใช้บริการ ปริมาณการส่งสินค้าต่อครั้ง 

ซึ่งมีลักษณะเป็น Check list ที่เป็นแบบสอบถามปลายปิด  

(closed-end question) จ�านวน 6 ข้อ

ส่วนที่ 2 เป็นค�าถามเกี่ยวกับความคาดหวังและ

การรบัรูค้ณุภาพการบริการของผู้ใช้บริการการขนส่งสนิค้า 

ทางอากาศ ณ ท่าอากาศยานภูเก็ตจ�านวน 23 ข้อ

ส่วนที ่3 เป็นค�าถามปลายเปิดเก่ียวกับความคดิเหน็ 

และข้อเสนอแนะ

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล

1.  ในการเก็บรวบรวมข ้อมูล ผู ้วิจัยขอให ้

มหาวิทยาลัยอีสเทิร ์นเอเชียออกหนังสือถึงบริษัท  

ท่าอากาศยานไทย จ�ากัด (มหาชน) เพื่อขออนุญาตให้ผู้วิจัย 

เข้าไปเก็บข้อมูลจากผู้ใช้บรกิารการขนส่งสินค้าทางอากาศ 

ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต

2. ผู ้วิจัยด�าเนินการเก็บข้อมูลจาก ผู ้ใช้บริการ 

จ�านวน 400 คนโดยใช้วิธีการสุ่มอย่างง่ายซ่ึงผู้วิจัยเป็น 

ผู้แจกแบบสอบถามและเก็บแบบสอบถามด้วยตนเอง

สถิติท่ีใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์แบ่งได้ดังนี้

1. ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการการขนส่ง

สินค้าทางอากาศ ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต ใช้สถิติพรรณนา  

ได้แก่ ความถ่ี และ ร้อยละ

2. ข้อมูลความคาดหวังและการรับรู ้คุณภาพ 

การบริการของผู้ใช้บริการการขนส่งสินค้าทางอากาศ  

ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต โดยใช้สถิติพรรณนา ได้แก่ ค่าเฉลี่ย 

และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติอนุมาน ได้แก่ t-test 

ผลกำรวิจัย

1. ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างผู้ใช้บริการ

การขนส่งสินค้าทางอากาศ ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต จ�านวน 

400 คนพบว่า เป็นเพศชายจ�านวน 263 คน คิดเป็นร้อยละ  

65.75 เพศหญิงจ�านวน 137 คน คิดเป็นร้อยละ 34.25  

โดยผู้ตอบแบบสอบส่วนใหญ่อายุต�่ากว่า 30 ปีจ�านวน  

237 คน ร้อยละ 59.25 รองลงมาอาย ุ30 - 50 ปี จ�านวน 147 คน  

คิดเป็นร้อยละ 36.75 ส�าหรับการศึกษากลุ ่มตัวอย่าง 

ส่วนใหญ่มวีฒุกิารศกึษาในระดบัปรญิญาตร ีจ�านวน 206 คน  

คิดเป็นร้อยละ 51.50 รองลงมาต�่ากว่าปริญญาตรีจ�านวน 

189 คน คิดเป็นร้อยละ 47.25 พฤติกรรมในการใช้บริการ

การขนส่งสนิค้าทางอากาศโดยส่วนใหญ่กลุ่มตวัอยา่งจะมี 

การใช้บรกิารจ�านวน 1-2 ครัง้ต่อเดอืน และเป็นการส่งสนิค้า 

ธรรมดา ซึ่งส่วนใหญ่จะมีน�้าหนัก 6-44 กิโลกรัมต่อครั้ง

2. คุณภาพการบริการของผู้ใช้บริการการขนส่ง

สนิค้าทางอากาศณ ท่าอากาศยานภเูกต็ ผลการศกึษาพบว่า

ระดับความคาดหวังการบริการของผู้ใช้บริการการขนส่ง 

สินค้าทางอากาศโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (  = 3.96) 

เมื่อพิจารณาในแต่ละด้านพบว่าทุกๆ ด้านมีระดับความ

คาดหวังอยู่ในระดับมาก โดยด้านความน่าเชื่อถือมีระดับ

ความคาดหวังมากที่สุด (  = 4.17) ส�าหรับระดับการรับรู้ 

คุณภาพของการบริการของผู้ใช้บริการการขนส่งสินค้า

ทางอากาศโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (  = 4.15) เมื่อ

พิจารณาแต่ละด้านพบว่าทุก ๆ  ด้านผู้ใช้บริการมีการรับรู้ 

คุณภาพในการบริการอยู ่ในระดับมาก โดยด้านความ 

น่าเชื่อถือมีระดับการรับรู้มากที่สุด (  = 4.32) 

ผลการเปรียบเทียบความคาดหวังและการรับรู ้

คุณภาพการบริการของผู้ใช้บริการการขนส่งสินค้าทาง

อากาศ ณ ท่าอากาศยานภูเก็ตพบว่าโดยภาพรวมความ 

คาดหวังและการรับรู้คุณภาพการบริการของผู้ใช้บริการ

มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ 0.05 ซึ่ง

สอดคล้องกับสมมติฐานที่ก�าหนดไว้ เมื่อพิจารณาใน 

แต่ละด้าน ได้แก่ ด้านความเช่ือถอืได้ด้านการตอบสนองอย่าง

รวดเร็วด้านความมั่นใจได้ด้านการดูแลเอาใจใส่ และด้าน

ลักษณะทางกายภาพความคาดหวังและการรับรู้คุณภาพ 

การบริการของผู้ใช้บริการมีความแตกต่างกันอย่างมีนัย

ส�าคัญทางสถิติ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ก�าหนด 

ไว้เช่นเดียวกัน ดังตารางที่ 1
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ตำรำง 1 

ความคาดหวังและการรับรู้คุณภาพการบริการของผู้ใช้บริการการขนส่งสินค้าทางอากาศณ ท่าอากาศยานภูเก็ต n = 400

รำยกำร
ควำมคำดหวังกำรบริกำร กำรรับรู้กำรบริกำร

t Sig
SD SD

1. ด้านความเชื่อถือได้ 4.17 0.56 4.32 0.59 5.613* 0.000

2. ด้านการตอบสนองอย่างรวดเร็ว 3.93 0.66 4.16 0.62 6.957* 0.000

3. ด้านความมั่นใจได้ 3.90 0.69 4.02 0.74 3.430* 0.001

4. ด้านการดูแลเอาใจใส่ 3.83 0.63 4.09 0.65 11.187* 0.000

5. ด้านลักษณะทางกายภาพ 3.97 0.60 4.16 0.70 6.724* 0.000

รวม 3.96 0.53 4,15 0.57 9.011* 0.000

* p< .05

กำรอภิปรำยผล

จากการศึกษาเรื่องความคาดหวังและการรับรู้ 

คุณภาพการบริการของผู้ใช้บริการการขนส่งสินค้าทาง

อากาศ ณ ท่าอากาศยานภูเก็ตแล้วพบว่าการรับรู้คุณภาพ

การบริการทั้ง 5 ด้านได้แก่ด้านความเชื่อถือได้ ด้านการ

ตอบสนองอย่างรวดเร็วด้านความม่ันใจได้ด้านการดูแล

เอาใจใส่ และด้านลักษณะทางกายภาพมีค่าเฉลี่ยการรับรู้ 

สงูกว่าความคาดหวงัทกุด้าน ได้แก่ (1) ด้านความเชือ่ถอืได้ 

(2) ด้านการตอบสนองอยา่งรวดเร็ว (3) ด้านความมัน่ใจได้  

(4) ด้านการดแูลเอาใจใส่ และ (5) ด้านลกัษณะทางกายภาพ 

ซึ่ง Zeithaml, et al. (1985) กล่าวไว้ว่าคุณภาพการบริการ

คือการเปรียบเทียบความคาดหวังกับการรับรู้การบริการ

ว่ามีความสอดคล้องเพียงใดถ้าการรับรู้บริการสอดคล้อง 

ตรงกับความคาดหวังสามารถตอบสนองความต้องการ

ของผูร้บับรกิารถอืได้ว่าบริการนัน้มีคณุภาพบริการทีด่แีละ

ถ้าการรับรู้ไม่สอดคล้องตรงกับความคาดหวังไม่สามารถ 

ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการถือได้ว่าบริการนัน้ 

ยังไม่มีคุณภาพที่ดีนั่นหมายถึงคุณภาพการบริการของ

การบริการขนส่งสินค้าทางอากาศ ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต 

สามารถตอบสนองกับความคาดหวงัได้เป็นอย่างด ีเนือ่งจาก

บรษิทัทีด่�าเนนิการขนส่งสินค้าทางอากาศ ณ ท่าอากาศยาน

ภูเก็ต เป็นบริษัทที่ให้บริการได้รวดเร็ว เข้าถึงลูกค้าได้ 

เป็นอย่างด ีมีการบรกิารทีซ่ื่อสัตย์ ซ่ึงสอดคล้องกบัแนวคดิ

ของ Gronroos (1990) ที่ได้กล่าวว่าผู้ที่ให้บริการจะต้องมี

การด�าเนินการตามเงื่อนไขเงื่อนไขของการรับรู้คุณภาพ 

บรกิารทีด่ขีองลกูค้าม ี6 ประการ ได้แก่ (1) ความเป็นมอือาชพี 

และทักษะในการบริการลูกค้า (2) ความเอาใจใส่ในการแก้

ปัญหาด้วยความเต็มใจโดยทันที (3) การเข้าถึงบริการง่าย 

และมคีวามยดืหยุน่ (4) มคีวามซือ่สตัย์และความน่าเชือ่ถอื  

(5) การชดเชยเมือ่ใดกต็ามทีล่กูค้ามคีวามรูส้กึว่ามบีางอย่าง 

ผดิปกตหิรอืไม่เป็นไปตามความคาดหวงัผูใ้ห้บรกิารจะต้อง 

แก้ไขให้เป็นไปตามความคาดหวงัของลกูค้าอย่างทนัทแีละ 

(6) ความมีชื่อเสียงของผู้ให้บริการ

กล่าวได้ว่าบริษัทที่ด�าเนินการขนส่งสินค้าทาง

อากาศ ณ ท่าอากาศยานภูเก็ตมีการให้บริการการขนส่ง

สนิค้าทางอากาศทีม่คีณุภาพ ซึง่ควรทีจ่ะต้องรกัษาคณุภาพ

และมาตรฐานของการให้บริการให้คงอยู่และวางแผนเพ่ือ 

รองรบัการเติบโตของท่าอากาศยานจากจ�านวนผูใ้ช้บรกิาร

ที่เพิ่มมากขึ้น

ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะส�าหรับน�าผลการวิจัยไปใช้จาก 

ผลการวเิคราะห์เกีย่วกบัความคาดหวงัและการรบัรูค้ณุภาพ 

การบริการของผู้ใช้บริการการขนส่งสินค้าทางอากาศ ณ 

ท่าอากาศยานภูเก็ต ที่พบว่าผู้ใช้บริการมีระดับการรับรู้ 

คณุภาพการบรกิารทีส่งูกว่าความคาดหวงั ดงันัน้ผูใ้ห้บรกิาร 

สามารถใช้ผลงานวจัิยในการประชาสมัพนัธ์เพือ่ดงึดดูลกูค้า 

ที่ยังไม่เคยใช้บริการมาใช้บริการได้ และควรมีการพัฒนา
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คุณภาพการบริการให้ดีย่ิงขึ้นเพ่ือจะให้การรับรู้คุณภาพ 

การบริการของลูกค้าอยู่ในระดับมากที่สุด

ข้อเสนอแนะส�าหรับงานวิจัยครั้งต่อไป

1. ควรมีการศึกษาความคาดหวังและการรับรู้ 

คุณภาพการบริการของผู้ใช้บริการการขนส่งสินค้าทาง

อากาศในแต่ละบริษัทที่ให้บริการ

2. ควรมีการศึกษาความคาดหวังและการรับรู ้ 

คุณภาพการบริการของผู้ใช้บริการการขนส่งสินค้าทาง

อากาศ ในท่าอากาศยานอื่นๆ

3. ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพ 

การให้บริการของผู้ใช้บริการการขนส่งสินค้าทางอากาศ

ในเชิงลึกโดยแยกท�าในแต่ละบริษัท 
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บทคัดย่อ

การวิจัยคร้ังนี้เป็นการวิจัยแบบผสมมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยแห่งความส�าเร็จในการปฏิบัติการบินของ

สายการบินนกแอร์และจัดล�าดับความส�าคัญของปัจจัยฯด้วยกระบวนการล�าดับชั้นเชิงวิเคราะห์ (Analytic Hierarchy 

Process--AHP) ภายใต้ทฤษฎีว่าด้วยฐานทรัพยากร (Resource-based view--RBV) โดยกลุ่มผู้เช่ียวชาญประกอบด้วย 

พนักงานปฏิบัติการบินจ�านวน 5 คน และนักบินพาณิชย์จ�านวน5 คน แต่ละคนมีประสบการณ์ท�างานไม่ต�่ากว่า 10 ปี

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์สถิติท่ีใช้คือความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน และการทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติ t-test ผลจากการทบทวนวรรณกรรมการสัมภาษณ์ และการประเมิน

ความเหมาะสมของปัจจัยในบริบทของการปฏิบัติการบินของสายการบินนกแอร์พบว่า ปัจจัยความส�าเร็จในการปฏิบัติ

การบินของสายการบินนกแอร์ภายใต้ทฤษฎีว่าด้วยฐานทรัพยากรมีจ�านวน 14 ปัจจัย ซ่ึงสามารถแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม คือ  

กลุ่มทรัพยากรด้านการจัดการ กลุ่มทรัพยากรมนุษย์ กลุ่มทรัพยากรด้านเทคโนโลยี และกลุ่มทรัพยากรด้านการเงิน  

และผลจากการจัดล�าดับความส�าคัญด้วย AHP พบว่าปัจจัยแห่งความส�าเร็จที่ส�าคัญที่สุดคือ บุคลากรมีคุณธรรมและ

จริยธรรมและปัจจัยที่ส�าคัญรองลงมาคือ บุคลากรมีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ที่เหมาะสมกับต�าแหน่ง

ขณะทีก่ลุ่มปัจจยัแห่งความส�าเรจ็ทีส่�าคญัทีสุ่ดคอื กลุม่ทรพัยากรมนษุย์และกลุม่ปัจจยัทีส่�าคญัรองลงมาคอื กลุม่ทรพัยากร

ด้านการจัดการส่วนดัชนีชี้วัดความส�าเร็จของการปฏิบัติการบินที่ส�าคัญที่สุดคือ ความปลอดภัยในการปฏิบัติการบิน  

และดัชนีชี้วัดความส�าเร็จที่ส�าคัญรองลงมาคือ ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

ค�ำส�ำคัญ: ปัจจัยแห่งความส�าเร็จ, การปฏิบัติการบิน, กระบวนการล�าดับชั้นเชิงวิเคราะห์, ทฤษฎีว่าด้วยฐานทรัพยากร

Abstract

This research was a mixed-method study. The purposes of this research were to determine the key success 

factors (KSFs) for flight operations of Nok Air and prioritize the KSFs by using Analytic Hierarchy Process (AHP)  

based on the Resource-based view (RBV) theory of the firm. Experts who were decision makers consisted of five 

flight operations officers and five commercial pilots. All of them had at least ten year experience in the field. Research 

instruments included questionnaire and interview. Data were analyzed by descriptive statistics namely frequency, 

percent, mean and standard deviation, and inferential statistics of independent t-test. Based on a literature review, an 

interview and an assessment of the preliminary KSFs’ appropriateness in the context of the flight operations of Nok  

ปัจจัยแห่งควำมส�ำเร็จในกำรปฏิบัติกำรบินของสำยกำรบินนกแอร์

Key Success Factors for Flight Operations of Nok Airlines

เสาวลักษณ์ แจ่มจ�ารุณ1 และนิศากร สมสุข2

Saowalak Jeamjamroon1 and Nisakorn Somsuk2

1,2คณะการบิน มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
1,2Faculty of Aviation, Eastern Asia University
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บทน�ำ

ธุรกิจการขนส่งทางอากาศเติบโตอย่างรวดเร็ว

และมีแนวโน้มการแข่งขันที่สูงขึ้น สายการบินจะต้อง

ก�าหนดกลยุทธ์ต่าง ๆ  ทั้งการบริการที่ประทับใจ การตรง

ต่อเวลา ราคาและเส้นทางบิน นอกเหนือจากการบริการ

ข้างต้น สายการบินจ�าเป็นต้องพัฒนาองค์กรในส่วนงาน

ต่าง ๆ  เพื่อปรับตัวภายใต้สถานการณ์และสภาพแวดล้อม 

ที่เปล่ียนแปลงส่ิงส�าคัญอย่างหนึ่งในการด�าเนินการบิน 

คือการวางแผนการบิน ก่อนท�าการบินทุกครั้ง ต้องมีการ

วางแผนเส้นทางบิน รายงานสภาพอากาศ การค�านวณ

น�้ามันเชื้อเพลิง ซ่ึงเป็นความรับผิดชอบของฝ่ายปฏิบัต ิ

การบินและนักบินผู้รับผิดชอบในเที่ยวบินนั้น ทั้งนี้เพื่อ

เลือกเส้นทางบินที่ส้ันที่สุดน�ามาซ่ึงความสะดวกสบาย

ความรวดเรว็ในการเดนิทาง การลดค่าใช้จ่ายในเรือ่งน�า้มนั

เชื้อเพลิงและสามารถบรรทุกน�้าหนักไปให้ได้มากที่สุด  

รวมทั้งต้องค�านึงถึงสภาพอากาศ ความปลอดภัยในด้าน 

อื่น ๆ  ประกอบด้วยสายการบินนกแอร์ ให้บริการในฐานะ

สายการบินพรีเมียมโลว์คอส ปัจจุบันได้รับผลกระทบ 

จากการแข่งขนัทีส่งูขึน้ ดงันัน้เพ่ือการส่งเสรมิความส�าเรจ็

ในการปฏิบัติการบินและความสามารถในการแข่งขัน 

ผู ้วิจัยจึงมีแนวคิดในการศึกษาปัจจัยแห่งความส�าเร็จ 

ในการปฏิบัติการบินของสายการบินนกแอร์ เพื่อให้ผู ้

ก�าหนดนโยบายหรือผู้บริหารทราบว่ามีปัจจยัใดบ้างทีส่่งผล 

ต่อความส�าเร็จในการปฏิบัติการบิน และเพื่อการบริหาร

จัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ จะต้องทราบล�าดับความ

ส�าคัญของปัจจัย เพื่อที่จะพัฒนาปัจจัยแห่งความส�าเร็จ 

ทีส่�าคญัเหล่านัน้ตามล�าดบัความส�าคญัได้อย่างถกูต้องและ

เหมาะสม ซึ่งจะน�าไปสู่ข้อเสนอแนะ ตลอดจนแนวทาง 

ในการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัต ิ

การบินของสายการบินนกแอร์ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์

ในการปฏิบัติงานขององค์กรให้ประสบผลส�าเร็จและ 

น�ามาซึ่งความได้เปรียบทางการแข่งขันที่ยั่งยืน

วัตถุประสงค์กำรวิจัย

1. เพื่อศึกษาปัจจัยแห่งความส�าเร็จในการปฏิบัติ

การบินของสายการบินนกแอร์

2. เพือ่วเิคราะห์หาล�าดบัความส�าคญัของปัจจยัแห่ง 

ความส�าเร็จในการปฏิบัติการบินของสายการบินนกแอร์

แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

ปัจจัยแห่งควำมส�ำเร็จ

ปัจจัยแห่งความส�าเร็จหมายถึง ปัจจัยในการ 

ด�าเนินงานที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการบิน เป็นปัจจัยที่

ท�าให้ส่วนงานด้านการวางแผนการบนิการเฝ้าระวงัตดิตาม 

ขณะท�าการบิน บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผล น�ามาซึ่งความได้เปรียบทางการแข่งขัน 

และท�าให้กับสายการบินประสบความความส�าเร็จอย่าง

ยั่งยืน

Air, the fourteen appropriate KSFs for flight operations of Nok Air were determined, in which, based on the RBV, 

these KSFs could be classified into four categories including managerial resources, human resources, technological 

resources, and financial resources. Results of the prioritization by the AHP method found that the most important  

KSF was flight operation officers who had moral virtues and the second most important KSF was flight operation 

officers with knowledge and experience suitable for the position. The most important KSF category was human 

resources, and the second most important KSF category was managerial resources. While, the most important key  

performance indicator (KPI) was the safety in flight operations, and the second most important KPI was efficiency 

of flight operations.

Keywords: key success factor, flight operation, analytic hierarchy process, Resource-based view
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ดัชนีชี้วัดควำมส�ำเร็จ

ดัชนีชี้วัดความส�าเร็จ หมายถึง ตัวบ่งชี้ ที่ใช้วัด 

ผลการด�าเนินงานขององค์กร เพื่อสะท้อนประสิทธิภาพ

และประสิทธิผลในการด�าเนินงาน และยังเป็นเกณฑ  ์

ความส�าเร็จในการปฏิบัติงานขององค์กรหรือหน่วยงาน

กำรปฏิบัติกำรบิน

‘การวางแผนการบินเป็นสิ่งส�าคัญอย่างยิ่งต่อ

การเริ่มต้นปฏิบัติการบิน เพ่ือการขนส่งผู้โดยสารและ

สินค้าทางอากาศ ที่จะท�าการบินไปยังจุดหมายปลายทาง  

ด้วยกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่ใช้ประกอบ 

การบินและน�ามาบูรณาการเพื่อวางแผนการบินให้เป็นไป

ตามวตัถปุระสงค์ด้วยความปลอดภัย ประหยัดและให้ความ

สะดวกสบายแก่ผู้ใช้บริการ’(ประวิทย์ วงศ์วิวัฒน์, 2557)

ทฤษฎีว่ำด้วยฐำนทรัพยำกร (Resource Based View--

RBV)

Barney (1991) กล่าวว่า องค์กรที่จะสามารถสร้าง

ความได้เปรยีบทางการแข่งขนัได้นัน้ ทรพัยากรขององค์กร 

จะต้องประกอบไปด้วยคณุลักษณะเฉพาะของทรัพยากร 4 

ประการ คอื ความมคีณุค่าการหาได้ยากการลอกเลยีนแบบ 

ไม่ได้ และการทดแทนไม่ได้

การสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันของ

องค์การมีบทบาทส�าคัญต่อการด�าเนินการทางธุรกิจ

ในตลาดแข่งขันองค์กรใดสามารถใช้ทรัพยากรของตน

ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลย่อมสร้าง

ความได้เปรียบมากกว่าคู ่แข่งในขณะที่ความได้เปรียบ 

ทางการแข่งขนัจะประสบความส�าเรจ็ได้นัน้ บรษิทัต้องใช้ 

ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดความยั่งยืน

ความสามารถเชิงแข่งขันตามทฤษฎีว่าด้วยฐาน

ทรัพยากรกล่าวได้ว่าทรัพยากร (resources) และความ

สามารถ (capabilities) มีบทบาทที่ส�าคัญในการสร้าง 

ความได้เปรยีบเชงิการแข่งขนั (พรสวสัดิ ์มงคลชยัอรญัญา  

และนวพร ประสมทอง, 2551)

จากแนวคิดทฤษฎีว่าด้วยฐานทรัพยากรผู ้วิจัย

สามารถสรุปได้ว ่า องค์กรจะต้องให้ความส�าคัญกับ

ทรัพยากรต่าง ๆ ภายในองค์กรเพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการ 

ก�าหนดผลการด�าเนินงานขององค์กรอันน�าไปสู ่ความ 

ได้เปรียบในการแข่งขันที่ยั่งยืน

กระบวนกำรล�ำดับชั้นเชิงวิเครำะห์ (Analysis Hierarchy 

Process--AHP)

เป็นกระบวนการที่ใช้ในการ ‘วัดค่าระดับ’ ของ

การตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและ 

ให้ผลการตัดสินใจที่ถูกต้องตรงกับเป้าหมายของการ 

ตัดสินใจได้มากที่สุดเริ่มต้นด้วยการเปรียบเทียบ ‘ความ

ส�าคัญ’ ของเกณฑ์ที่ใช้ในการตัดสินใจเพื่อหา ‘น�้าหนัก’ 

ของแต่ละเกณฑ์ก่อนหลงัจากนัน้จึงน�า ‘ทางเลอืก’ ทัง้หมด

มาประเมินผ่านเกณฑ์ดังกล่าวเพื่อจัดล�าดับความส�าคัญ 

ของแต่ละทางเลือกโดยมีขั้นตอนการปฏิบัติดังนี้ (สุธรรม 

อรุณ, 2554)

1. สร้างแผนภูมิล�าดับชั้นหรือแบบจ�าลองของ

การตัดสินใจ

2. การให้น�้าหนักความส�าคัญของเกณฑ์การ

ประเมิน

3. น�า ‘ทางเลอืก’ ทีก่�าหนดไว้ในตอนแรกมาท�าการ

ประเมินผ่าน ‘เกณฑ์’ ที่ใช้ในการตัดสินใจ เพื่อจัดล�าดับ 

ความส�าคญัของทางเลอืก พจิารณาเปรยีบเทยีบความส�าคญั

ของเกณฑ์ต่าง ๆ ที่อยู่ในระดับชั้นเดียวกัน โดยวิเคราะห์

เปรยีบเทยีบเชงิคู ่(pair wise comparison) และเปรยีบเทยีบ 

ความส�าคญัตามหลกัการประเมนิระดบัคะแนนมาตราส่วน

ในการวนิจิฉยัเปรยีบเทยีบเป็นคูม่าตราส่วน1-9 ดงัตาราง 1

ตำรำง 1

ระดับคะแนนมาตราส่วนในการวินิจฉัยเปรียบเทียบเป็น

คู่มาตราส่วน 1-9

ระดับความส�าคัญ ความหมาย

1 ส�าคัญเท่าเทียมกัน

3 ส�าคัญกว่าปานกลาง

5 ส�าคัญกว่าอย่างเด่นชัด

7 ส�าคัญกว่าอย่างเด่นชัดมาก

9 ส�าคัญกว่าอย่างมากที่สุด

2, 4, 6, 8 ความส�าคัญที่อยู่ระหว่างแต่ละระดับ

ที่มา. จาก การตัดสินใจโดยใช้กระบวนการล�าดับชั้นเชิง

วิเคราะห์, โดย สุธรรม อรุณ, 2550, Process Management.
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การประเมินค่าถ่วงน�้าหนักในแต่ละล�าดับช้ัน

ค่าล�าดับความส�าคัญในตารางเมตริกซ์ที่ถูกค�านวณได้ 

จะต้องมีค่าเป็นมาตรฐานรวมกันได้เป็น 1.0 หรือ 100% 

โดยอัตราค่าความสอดคล้อง (Consistency Ratio--CR)  

ในการเปรียบเทียบปัจจัยแต่ละคู่ในตารางเมตริกซ์มีความ

สอดคล้องกันของเหตุผลสมบูรณ์ 100% ค่าไอเกนสูงสุด 

(Maximum Eigen value: λ
max

) จะมค่ีาเท่ากบัจ�านวนปัจจยั 

(n)ที่ถูกน�ามาเปรียบพอดีการค�านวณหาอัตราส่วนของ 

ความสอดคล้องมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

1. ค�านวณหาค่าถ่วงน�้าหนักและค่า λ
max

 ส�าหรับ 

แต่ละตารางเมตริกซ์ตามจ�านวนปัจจัยที่มี

2. ค�านวณหาค่าดชันคีวามสอดคล้อง (Consistency 

Index: CI) ส�าหรับแต่ละตารางเมตริกซ์ตามจ�านวนปัจจัย  

(n) โดยใช้สูตร

CI = (λ
max

 - n)/(n-1); n = จ�านวนปัจจัย             (1)

3. ค�านวณหาอัตราส่วนของความสอดคล้องโดย

ใช้สูตร CR = CI/RI ค่า RI หรือค่าดัชนีจากการสุ่มตัวอย่าง

ได้จากการประมวลผลแบบจ�าลองและมีความแตกต่างกัน 

ตามขนาดของตารางเมตริกซ์จากนั้นตรวจสอบความ

สอดคล้องของข้อมูลเพื่อให้แน่ใจว่า ผลการจัดล�าดับ 

มีความสอดคล้องอยู ่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ (วิริยาภรณ์  

พิชัยโชคและจันทร์จิรา พยัคฆ์เพศ, 2555)

กรอบแนวคิดกำรวิจัย

หมายเหตุ  KPI  = ดัชนีชี้วัดความส�าเร็จ

KSF  = ปัจจัยแห่งความส�าเร็จ

m  = จ�านวนดัชนีชี้วัดความส�าเร็จ

n  = จ�านวนปัจจัยแห่งความส�าเร็จ

ภำพ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

สมมติฐำนกำรวิจัย

ความส�าคัญของปัจจัยแห่งความส�าเร็จในการ

ปฏิบัติการบินของสายการบินนกแอร์ภายใต้ทฤษฎีว่าด้วย 

ฐานทรัพยากรมีความส�าคัญไม่เท่ากัน

วิธีกำรด�ำเนินกำรวิจัย

งานวิจัยนี้ใช้ระเบียบวิธีการวิจัยแบบผสม (mixed  

method) ประกอบด้วยการวิ จัยเชิงคุณภาพ ได ้แก ่  

การสัมภาษณ์ เพื่อระบุปัจจัยแห่งความส�าเร็จและดัชนี

ช้ีวัดความส�าเร็จ และการวิจัยเชิงปริมาณ ได้แก่ การใช้

ระเบียบวิธีของกระบวนการวิเคราะห์เชิงล�าดับช้ัน เพ่ือจัด 

ล�าดับความส�าคัญของปัจจัยแห่งความส�าเร็จ และการใช้ 

แบบสอบถาม เพื่อประเมินความเหมาะสมของปัจจัย 

แห่งความส�าเร็จและดัชนีชี้วัดความส�าเร็จ

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง

งานวิจัยนี้  เก็บข้อมูลจากกลุ ่มตัวอย่างที่ เป็น 

ผู้เช่ียวชาญโดยใช้วิธีการสุ่มแบบเฉพาะเจาะจง (purposive 

sampling) โดยกลุ่มผู้เชี่ยวชาญประกอบด้วย พนักงาน

ปฏิบัติการบินที่ได้รับใบอนุญาตพนักงานอ�านวยการบิน 

(Flight Operations Officer License)จ�านวน 5 คน และ

นักบินพาณิชย์ที่ได ้รับใบอนุญาตนักบินพาณิชย์เอก 

เครื่องบิน (Airlines Transport Pilot License; ATPL) 

จ�านวน 5 คนแต่ละคนมปีระสบการณ์ท�างานไม่ต�า่กว่า 10 ปี

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย

แบ่งเป็น 3 ขั้นตอน คือ

ขั้นตอนที่ 1 การระบุปัจจัยแห่งความส�าเร็จและ

ดัชนีชี้วัดความส�าเร็จจากการทบทวนวรรณกรรมและ 

การสัมภาษณ์

ขั้นตอนที่  2 ประเมินปัจจัยแห่งความส�าเร็จ 

และดัชนีชี้วัดความส�าเร็จ เพื่อสืบให้แน่ใจว่าปัจจัยแห่ง 

ความส�าเร็จเบื้องต้นหรือดัชนีชี้วัดความส�าเร็จเบื้องต้น  

ที่รวบรวมได้จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องและ

การสัมภาษณ์นั้น (ดังตาราง 1 และ 2) มีความเหมาะสม 

ในการน�ามาใช้กบัการปฏบิติัการบนิของสายการบนินกแอร์  
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อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บ

ข้อมูล โดยใช้มาตราส่วนการประเมนิค่าของลเิคร์ิท (Likert  

Scale) แบ่งตามเกณฑ์ 5 ระดับ (โดยที่ ระดับคะแนนความ

เห็นด้วย 5 =มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = 

น้อยที่สุด) และน�าผลการประเมินมาวิเคราะห์สถิติ t-test  

โดยก�าหนดให้ H
0
: µ ≤ 4 และ H

1
: µ > 4 กล่าวคอื สมมติฐาน

หลัก (H
0
) คือ ดัชนีชี้วัดความส�าเร็จหรือปัจจัยแห่งความ

ส�าเร็จฯ ไม่มีความเหมาะสมในการน�ามาใช้เป็นปัจจัย 

แห่งความส�าเร็จในการปฏิบัติการบินของสายการบิน 

นกแอร์ และสมมติฐานอื่น (H
1
) คือ ดัชนีชี้วัดความส�าเร็จ

หรือปัจจัยแห่งความส�าเร็จฯ มีความเหมาะสมในการน�า

มาใช้เป็นปัจจัยแห่งความส�าเร็จในการปฏิบัติการบินของ

สายการบินนกแอร์

ขั้นตอนท่ี 3 จัดล�าดับความส�าคัญของปัจจัย 

แห่งความส�าเร็จ ด้วยกระบวนการวิเคราะห์เชิงล�าดับชั้น 

เครื่องมือท่ีใช้ในกำรวิจัย

1. แบบสมัภาษณ์เพือ่รวบรวมดชันชีีว้ดัความส�าเรจ็ 

และปัจจัยแห่งความส�าเร็จเบื้องต้นโดยใช้แบบสัมภาษณ์

แบบก่ึงโครงสร้าง (semi-structured interview) เป็นแบบ

สัมภาษณ์ที่เตรียมค�าถามไว้ล่วงหน้า โดยจัดประเภทและ

ล�าดบัค�าถามไว้อย่างครบถ้วน ในเรือ่งของปัจจยัทีส่่งผลต่อ 

ความส�าเร็จในการปฏิบัติการบิน รวมทั้งดัชนีชี้วัดความ

ส�าเร็จในการปฏิบัติการบิน โดยปัจจัยดังกล่าวจะพิจารณา

ภายใต้กลุ่มทรพัยากรของสายการบนินกแอร์ในด้านต่าง ๆ   

ได้แก่ กลุ่มทรัพยากรด้านการจัดการ ด้านทรัพยากรมนุษย์ 

ด้านเทคโนโลยี และด้านการเงิน

2. แบบสอบถามความคิดเห็นเพื่อประเมิน

ความเหมาะสมของปัจจัยแห่งความส�าเร็จและดัชนีชี้วัด 

ความส�าเร็จแบ่งเป็น 3 ตอนคือตอนที่ 1 ข้อมูลปัจจัย 

ส่วนบคุคลตอนที ่2 แบบสอบถามความคิดเห็นเพ่ือประเมนิ

ความเหมาะสมของปัจจัยแห่งความส�าเร็จและดัชนีชี้วัด

ความส�าเรจ็เป็นค�าถามปลายปิด จ�านวน 15 ข้อและตอนที ่3  

ข้อคิดเหน็/ข้อเสนอแนะเพ่ิมเตมิ ในประเดน็นอกเหนอืจาก 

แบบสอบถาม

3. แบบสอบถามเพื่อจัดล�าดับความส�าคัญของ

ปัจจัยแห่งความส�าเร็จโดยแบ่งเป็น 2 ตอนคือตอนที่ 1  

ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลและตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถาม

เพื่อให้ผู้เช่ียวชาญเปรียบเทียบดัชนีช้ีวัด (หรือปัจจัยแห่ง

ความส�าเรจ็) ทลีะคู ่ว่าดชันใีด (หรอืปัจจัยใด) มคีวามส�าคญั 

กว่ากัน เพื่อน�าไปจัดล�าดับความส�าคัญของดัชนีชี้วัด 

ความส�าเรจ็และปัจจัยแห่งความส�าเรจ็ในการปฏบิติัการบนิ 

จ�านวน 51 ข้อ

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล

- การเก็บข้อมูลแบบปฐมภูมิ (Primary data) คือ

การเก็บข้อมูลจากเคร่ืองมือวิจัยทั้งหมด 3 ชุด ซ่ึงช่วงเวลา 

ในการเก็บข้อมูลมีรายละเอียดดังนี้

ตุลาคม 2558 ได้เก็บข้อมูลด้วยเครื่องมือวิจัย 

ชุดที่ 1 คือ ใช้แบบสัมภาษณ์ โดยสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญ 

กลุ่มแรกจ�านวน 4 คน เพื่อน�าข้อมูลมาก�าหนดปัจจัยแห่ง

ความส�าเร็จและดัชนีชี้วัดความส�าเร็จ

พฤศจิกายน 2558 ได้เก็บข้อมูลด้วยเครื่องมือวิจัย 

ชุดที่ 2 คือ ใช้แบบสอบถามความคิดเห็นกับผู้เช่ียวชาญ 

กลุ่มที่ 2 จ�านวน 10 คน เพื่อประเมินความเหมาะสมของ

ปัจจัยแห่งความส�าเร็จเบื้องต้นและตัวชี้วัดความส�าเร็จ 

เบื้องต้น

ธันวาคม 2558 เก็บข้อมูลด้วยเครื่องมือวิจัย 

ชดุที ่3 ใช้แบบสอบถามการจดัล�าดบัความส�าคญัของปัจจยั

แห่งความส�าเร็จกับผู้เชี่ยวชาญกลุ่มที่ 2 จ�านวน 10 คน 

เพื่อจัดล�าดับความส�าคัญของปัจจัยแห่งความส�าเร็จ

ทั้งนี้ ผู ้วิจัยได้ท�าการตรวจสอบความสมบูรณ์

ของเคร่ืองมือที่พัฒนาขึ้น และปรับแก้ตามค�าแนะน�าของ

ผู้ทรงคุณวุฒิจ�านวน 3 คน ก่อนน�าเครื่องมือข้างต้นไปใช้ 

ในงานวิจัยต่อไป

- การเก็บข้อมูลแบบทุติยภูมิ (Secondary data) 

เป็นข้อมลูทีไ่ด้จากการทบทวนวรรณกรรม เพือ่ใช้ประกอบ 

การก�าหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย

กำรวิเครำะห์ข้อมูล

- การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์โดยการ 

วิเคราะห์เชิงเนื้อหา (content analysis)

- การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามความ 
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คิดเห็นโดยการวิเคราะห์ข้อมูลค่าเฉลี่ย ความถี่ ร้อยละ  

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบสมมติฐานโดยใช้  

t-test

- การวิเคราะห์ข ้อมูลจากแบบสอบถามการ 

จัดล�าดับความส�าคัญของปัจจัยแห่งความส�าเร็จโดยใช้

ระเบียบวิธีกระบวนการวิเคราะห์เชิงล�าดับชั้น

ผลกำรวิจัย

ส่วนที่ 1 ผลการระบุดัชนีชี้วัดความส�าเร็จและ

ปัจจัยแห่งความส�าเร็จ

จากการทบทวนวรรณกรรมที่ เกี่ยวข ้องกับ 

ความส�าเร็จในการปฏิบัติงานขององค์กร ความส�าเร็จ 

ในส่วนงานของสายการบินจากนั้นน�ามาวิเคราะห์ร่วม

กับผลการสัมภาษณ์จากผู้เช่ียวชาญโดยใช้แบบสัมภาษณ์

แบบกึง่โครงสร้าง เพือ่ระบดุชันชีีว้ดัความส�าเรจ็และปัจจยั 

แห่งความส�าเร็จในการปฏิบัติการบิน จากการสัมภาษณ์

และการทบทวนวรรณกรรม ผู้วิจัยสามารถระบุปัจจัยแห่ง 

ความส�าเรจ็และดชันชีีว้ดัความส�าเรจ็ในการปฏบิตักิารบนิ 

ของสายการบินนกแอร์ดังแสดงในตาราง 2 และ 3  

ตามล�าดับ

ตำรำง 2

ปัจจัยแห่งความส�าเร็จในการปฏิบัติการบิน

ปัจจัยแห่งควำมส�ำเร็จ ค�ำอธิบำยโดยย่อ เอกสำรอ้ำงอิง

1) การก�าหนดกฎระเบียบ ความรับผิดชอบ

ที่ชัดเจน 

2) การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ให้เพียงพอ

ต่อการปฏิบัติงาน

3) มีกระบวนการประสานงาน การวางแผน

ที่สอดคล้องและรวดเร็วมีความคล่องตัว

ในการปฏิบัติงาน

4) มกีารประเมนิสถานการณ์การเปล่ียนแปลง

ทางเศรษฐกิจเพื่อคาดการณ์แผนการเงิน

ในอนาคตและการจัดท�าแผนงบประมาณ

5) บุคลากรมีความรู้ความ สามารถ 

มีประสบการณ์ที่เหมาะสมกับต�าแหน่ง

6) บุคลากรมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์

แข็งแรง

7) บุคลากรมีคุณธรรม จริยธรรม

8) มีการสนับสนุนการเรียนรู้ การฝึกอบรม 

การศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาและรักษา

องค์ความรู้ให้แก่บุคลากร

9) มีวิทยาการและนวัตกรรมที่ทันสมัย

มีการก�าหนดกฎระเบียบ ภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ชัดเจน มีขอบเขต

ระยะเวลาและเป้าหมายในการปฏิบัติงาน

มีการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน รวมทั้ง

การบ�ารุงรักษาพนักงานที่มีความรู้ความสามารถ เพื่อสร้างความได้เปรียบ

ทางการแข่งขัน

มีกระบวนการประสานงานระหว่างหน่วยงานที่สอดคล้อง ด้วยความรวดเร็ว 

ถกูต้องและราบรืน่ มคีวามคล่องตวัในการปฏบิตังิาน ก่อให้เกิดการปฏบิตังิาน

ที่มีประสิทธิภาพทั้งในเวลาปกติและเวลาฉุกเฉิน

มกีารประเมนิสถานการณ์ต่าง ๆ ทีส่่งผลต่อการเปลีย่นแปลงทางด้านเศรษฐกิจ 

สามารถคาดการณ์แผนการเงินในอนาคต เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงิน 

รวมทั้งมีการจัดท�าแผนงบประมาณการเงิน อันจะก่อให้เกิดผลประโยชน์

ทางด้านการเงินในระยะยาว

บุคลากรมีความรู้ ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ทางด้าน

การบิน อันจะเอื้อต่อการพัฒนาหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย

บุคลากรได้รับการตรวจสุขภาพร่างกายประจ�าและมีสุขภาพร่างกายที่

สมบูรณ์แข็งแรง ไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน

บุคลากรมีความขยัน อดทน เสียสละ ซื่อสัตย์ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม

มากกว่าประโยชน์ส่วนตน จงรักภักดีต่อองค์กร มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สามารถ

ปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นได้ดีในทุกระดับ

เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความช�านาญเฉพาะด้านให้แก่พนักงานส่งเสริมให้

พนักงานสร้างเสริมความรู้ รวมทั้งเพิ่มแรงจูงใจและกระตุ้นให้พนักงานตั้งใจ

ปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ 

มีนวัตกรรมและวิทยาการที่ทันสมัย ก่อให้ เกิดการปฏิบัติงานที่รวดเร็ว 

ถูกต้อง สามารถเชื่อมต่อข้อมูลระบบต่างๆที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ช่วยเพิ่มพูนสมรรถนะขององค์กรในเชิงการแข่งขัน

เพ็ญจันทร์ (2552), 

บัณฑิต (2555)

เพ็ญจันทร์ (2554), 

พิมพ์วิไล (2554)

พิมพ์วิไล (2554),

บัณฑิต (2555)

Riwo-Abudho et al. 

(2013)

กีรติ (2552),

สมใจ (2552)

ทิวา (2053), 

พิมพ์วิไล (2554)

ทิวา (2053), 

พิมพ์วิไล (2554)

กีรติ(2552),

พิไลพร (2555)

Riwo-Abudho 

et al. (2013) 
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ปัจจัยแห่งควำมส�ำเร็จ ค�ำอธิบำยโดยย่อ เอกสำรอ้ำงอิง

10) มรีะบบสารสนเทศทีท่นัสมยั มาใช้ในการ

แลกเปลี่ยนข้อมูลติดต่อสื่อสารอย่าง

รวดเร็ว

11) มีเครื่องใช้ วัสดุ/อุปกรณ์ อ�านวย

ความสะดวกที่ครบถ้วนและเพียงพอ

12) มีความสามารถด้านการเงินที่สอดคล้อง

กับเป้าหมายการด�าเนินงาน

13) มีงบประมาณส�าหรับการพัฒนาระบบ

ซอฟแวร์ระบบสารสนเทศที่สามารถ

ตอบสนองเชิงการแข่งขันได้

14) มีงบประมาณส�าหรับการสร้างขวัญ

ก�าลังใจให้แก่พนักงาน

15) มีความสามารถในการหาแหล่งเงินทุน

มีระบบสารสนเทศที่ทันสมัย เพื่อให้การแลกเปลี่ยนข่าวสารข้อมูลต่าง ๆ

ส�าหรับการบิน สามารถเชื่อมโยงข้อมูลได้อย่างถูกต้องและอย่างมีเสถียรภาพ 

ได้ข้อมูลที่รวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์

มีวัสดุ/อุปกรณ์ ที่เอื้อต่อการปฏิบัติงานให้เป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว

มีครบถ้วนเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน จะช่วยให้การด�าเนินงานเป็นไปอย่าง

มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

มีความสามรถด้านการเงินที่สอดคล้องเหมาะสมกับการด�าเนินงาน ให้เป็น

ไปตามพันธกิจ เป้าหมายในการปฏิบัติงาน

มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนา/ปรับปรุงคุณภาพระบบการท�างาน 

ทั้งด้านระบบสารสนเทศ การติดต่อสื่อสาร ระบบซอฟแวร์ 

มีงบประมาณที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ปฏิบัติงาน ในด้าน

ค่าตอบแทน สวัสดิการได้ เพื่อสร้างขวัญก�าลังใจให้แก่พนักงาน

มีความสามารถในการหาแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต�่าและมีสภาพคล่องในการ

จ่ายช�าระหนี้ตามก�าหนด

Riwo-Abudho et 

al. (2013)

ชัยมงคล (2553), 

ทิวา (2053)

จันทร์เพ็ญ (2553)

เพ็ญจันทร์ (2552),

จันทร์เพ็ญ (2553),

บัณฑิต (2555)

เพ็ญจันทร์ (2552)

จันทร์เพ็ญ (2553)

ตำรำง 3

ดัชนีชี้วัดความส�าเร็จในการปฏิบัติการบิน

ดัชนีชี้วัควำมส�ำเร็จ ค�ำอธิบำยโดยย่อ เอกสำรอ้ำงอิง

1) ความปลอดภัยในการปฏิบัติ

การบิน

2) ประสิทธิภาพ

ในการปฏิบัติงาน

3) ความสามารถในการลดต้นทนุ

ในการด�าเนินงาน

4) การลดผลกระทบ

ต่อสิ่งแวดล้อม

ก่อให้เกิดความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น เนื่องจากการมีปัจจัยฐานทรัพยากรด้านต่าง ๆ 

ที่สมบูรณ์ ซึ่งสามารถวัดได้จากจ�านวนการเกิดอุบัติเหตุ/อุบัติภัยของบริษัทหรือจาก

รายงานการปฏิบัติการบิน voyage report(Operation Manual, 2015)

ก่อให้เกิดความถูกต้อง ความรวดเร็ว การตรงต่อเวลาและความสามรถในการปฏิบัติงาน

อันเนื่องจากการมีการจัดการที่ชัดเจนคล่องตัว การมีทรัพยากรมนุษย์ที่มีความสามารถ 

ร่วมกับทรัพยากรเทคโนโลยีที่ทันสมัย รวมทั้งมีทรัพยากรด้านการเงินที่สนับสนุนปัจจัย

ด้านต่าง ๆ น�าไปสู่ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

ลดต้นทุนในการด�าเนินงานเกิดการประหยัดต้นทุนที่เกิดจากการสูญเสียโดยไม่จ�าเป็น

เช่น การมีเทคโนโลยีที่ใช้ในการวางแผนน�้ามันเชื้อเพลิงที่ถูกต้องแม่นย�า ซึ่งสามารถ

ลดต้นทุนน�้ามันที่เกิดการสูญเสียโดยไม่จ�าเป็นได้

การก�าหนดเส้นทางบินที่สั้นที่สุดและวางแผนการไต่ระดับอย่างต่อเนื่องทดแทนการลด

ผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม เช่น การเปลีย่นระดบับนิอย่างเร่งด่วนเพือ่ลดอตัราการใช้น�า้มนั

เชื้อเพลิงการเตรียมข้อมูลรายงานสภาพอากาศ วางแผนการหลบสภาพอากาศ ค�านวณ

น�้าหนักของเครื่องบิน จ�านวนผู้โดยสาร ข้อจ�ากัดของสนามบิน ท�าให้ไม่ต้องบินวนรอ

หรือเปลี่ยนสนามบินปลายทาง ช่วยลดการสิ้นเปลืองน�้ามันเชื้อเพลิงการใช้เอกสาร

การบินในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้เกิดความรวดเร็วแม่นย�าลดการใช้ทรัพยากร

กระดาษการกระดาษเพื่อน�ากลับมาใช้ใหม่

วิชัย (2553), 

Riwo-Abudho 

et al. (2013)

British Airways 

(2008), วิชัย (2553)

British Airways 

(2008)

วิชัย (2553)

ส่วนที ่2 ผลการประเมินปัจจยัแห่งความส�าเรจ็และ 

ดัชนีชี้วัดความส�าเร็จ จากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญและ 

การทบทวนวรรณกรรม จะได้ปัจจัยแห่งความส�าเร็จ 

เบื้องต้นจ�านวน 15 ปัจจัยซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม

ปัจจัย คือ กลุ่มทรัพยากรด้านการจัดการ กลุ่มทรัพยากร 

มนุษย์ กลุ่มทรัพยากรด้านเทคโนโลยี และกลุ่มทรัพยากร

ด้านการเงนิและดชันชีีว้ดัความส�าเรจ็เบือ้งต้นจ�านวน 4 ดชันี  

จากนั้นน�าปัจจัยแห่งความส�าเร็จเบื้องต้นและดัชนีชี้วัด

ความส�าเร็จเบื้องต้น มาประเมินความเหมาะสมในการน�า

มาใช้กับการปฏิบัติการบินของสายการบินนกแอร์โดยใช้ 



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีปีที่ 10 ฉบับที่ 2 ประจ�าเดือน พฤษภาคม-สิงหาคม 2559 167

แบบสอบถามในการเก็บข้อมูล โดยใช้มาตราส่วนการ

ประเมินค่าของลเิคร์ิท ระดบัคะแนน 1-5 พบว่า ผูเ้ชีย่วชาญ 

มีประสบการณ์การท�างานในด้านการปฏิบัติการบินหรือ

ด้านการบินโดยเฉลี่ย 12.7 ปี และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

4.27 ปี 

จากนั้นน�าผลการประเมินจากผู ้ เชี่ยวชาญมา

ทดสอบสมมติฐานด้วย t-test เพื่อทดสอบว่าดัชนีชี้วัด

ความส�าเร็จเบื้องต้น 4 ดัชนีและปัจจัยแห่งความส�าเร็จ 

เบื้องต้น 15 ปัจจัย มีความเหมาะสมที่จะเป็นปัจจัยแห่ง

ความส�าเร็จในการปฏิบัติการบินของสายการบินนกแอร์ 

หรือไม่แสดง ซึ่งผลการทดสอบสมมติฐานได้ดังตาราง 4

ตำรำง 4

ค่าเฉล่ีย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และผลการทดสอบสมมติฐาน (n=10)

ดัชนีชี้วัดควำมส�ำเร็จหรือปัจจัยแห่งควำมส�ำเร็จในกำรปฏิบัติกำรบิน

ของสำยกำรบินนกแอร์

ค่ำเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน

มำตรฐำน

กำรทดสอบ

H
0
: µ ≤ 4 และ H

1
: µ > 4

P-Value   ผลกำรทดสอบ

ดัชนีชี้วัดควำมส�ำเร็จ

ความปลอดภัยในการปฏิบัติการบิน   4.90 0.316 0.000 ปฏิเสธ H
0

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  4.50 0.527 0.007 ปฏิเสธ H
0

ความสามารถในการลดต้นทุนในการด�าเนินงาน  4.40 0.516 0.018 ปฏิเสธ H
0

การลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม    4.80 0.422 0.000 ปฏิเสธ H
0

ปัจจัยแห่งควำมส�ำเร็จ

กลุ่มทรัพยากรด้านการจัดการ

การก�าหนดกฎระเบียบความรับผิดชอบที่ชัดเจน 4.60 0.516 0.002 ปฏิเสธ H
0

การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 4.50 0.527 0.007 ปฏิเสธ H
0

มีกระบวนการประสานงาน การวางแผนที่สอดคล้องและรวดเร็ว 4.30 0.483 0.040 ปฏิเสธ H
0

มีการประเมินสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ 4.40 0.516 0.018 ปฏิเสธ H
0

กลุ่มทรัพยำกรมนุษย์

บุคลากรมีความรู้ ความสามารถที่เหมาะสมกับต�าแหน่ง 4.80 0.422 0.000 ปฏิเสธ H
0

บุคลากรมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน 4.60 0.516 0.002 ปฏิเสธ H
0

บุคลากรมีคุณธรรม จริยธรรม 4.40 0.516 0.018 ปฏิเสธ H
0

มีการสนับสนุนการเรียนรู้ การฝึกอบรมและการศึกษาดูงาน 4.40 0.516 0.018 ปฏิเสธ H
0

มีวิทยาการและนวัตกรรมที่ทันสมัย 4.40 0.516 0.018 ปฏิเสธ H
0

มีระบบสารสนเทศที่ทันสมัย 4.40 0.516 0.018 ปฏิเสธ H
0

มีเครื่องใช้ วัสดุ/อุปกรณ์ อ�านวยความสะดวกครบถ้วนและเพียงพอ 4.40 0.516 0.018 ปฏิเสธ H
0

กลุ่มทรัพยำกรด้ำนกำรเงิน

มีความสามารถด้านการเงินที่สอดคล้องกับเป้าหมาย 4.30 0.483 0.040 ปฏิเสธ H
0

มีงบประมาณส�าหรับการพัฒนาระบบซอฟแวร์และระบบสารสนเทศที่ทันสมัย 4.30 0.483 0.040 ปฏิเสธ H
0

มีงบประมาณส�าหรับการสร้างขวัญก�าลังใจแก่พนักงาน 4.40 0.516 0.018 ปฏิเสธ H
0

มีความสามารถในการหาแหล่งเงินทุน 4.20 0.632 0.171 ยอมรับ H
0

หมำยเหตุ 1 : ระดับความเหมาะสม 1 = น้อยที่สุด 2 = น้อย 3 = ปานกลาง 4 = มากและ5 = มากที่สุดระดับคะแนนเฉลี่ยที่มากกว่า 4 บ่งชี้ว่าดัชนีชี้วัด 

ความส�าเรจ็หรอืปัจจยัแห่งความส�าเร็จน้ัน ‘เหมาะสม’ ทีจ่ะเป็นดชันชีวีดัความส�าเรจ็หรอืปัจจยัแห่งความส�าเรจ็ในการปฏบิติัการบนิของสายการบนินกแอร์  

ระดับคะแนนเฉลี่ยที่น้อยกว่า 4 บ่งชี้ว่าดัชนีชี้วัดความส�าเร็จหรือปัจจัยแห่งความส�าเร็จนั้น ‘ไม่เหมาะสม’ ที่จะเป็นดัชนีชีวัดความส�าเร็จหรือปัจจัยแห่ง 

ความส�าเร็จในการปฏิบัติการบินของสายการบินนกแอร์หมายเหตุ 2 : ค่า P-Value ได้มาจากการใช้โปรแกรมสถิติส�าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์แล้วน�าค่า 

ที่ได้มาหารด้วย 2 
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จากตาราง 4 ในการทดสอบสมมติฐานทั้ง 15 

ปัจจัยว่ามีความเหมาะสมในการน�ามาใช้เป็นปัจจัยแห่ง

ความส�าเร็จในการปฏิบัติการบินของสายการบินนกแอร์ 

หรือไม่นั้น พบว่า มีปัจจัย 14 ปัจจัยที่มีความเหมาะสม 

(ปฏิเสธ H
0
)อย่างไรก็ตาม มีเพียงปัจจัยเดียวที่ไม่มีความ 

เหมาะสม (ยอมรับ H
0
) ดังนั้นผลการทดสอบสมมติฐาน

สามารถสรุปได้ว่า มีปัจจัยที่มีความเหมาะสมทั้งหมด 14 

ปัจจัย และมี 1 ปัจจัย คือ ปัจจัยด้านการมีความสามารถ 

ในการหาแหล่งเงินทุนเพียงปัจจัยเดียวที่ไม ่มีความ 

เหมาะสมในการน�ามาใช้เป็นปัจจัยแห่งความส�าเร็จในการ

ปฏิบัติการบินของสายการบินนกแอร์ นอกจากนี้ ยังพบว่า  

ดัชนีชี้วัดความส�าเร็จทั้ง 4 ดัชนีล้วนเป็นดัชนีที่มีความ

เหมาะสมในการน�ามาใช้เป็นดัชนีชี้วัดความส�าเร็จในการ 

ปฏิบัติการบินของสายการบินนกแอร์ (ปฏิเสธ H
0
)

ผลการวิจัยส่วนที่ 3 การจัดล�าดับความส�าคัญของ

ปัจจัยแห่งความส�าเร็จฯ ด้วย AHP

ผู ้วิจัยน�าดัชนีชี้วัดความส�าเร็จและปัจจัยแห่ง 

ความส�าเร็จที่มีความเหมาะสมข้างต้นมาสร้างตัวแบบ

จ�าลองการตัดสินใจด้วย AHP โดยผู้วิจัยได้น�า ‘ดัชนีชี้วัด

ความส�าเร็จและปัจจัยแห่งความส�าเร็จที่มีความเหมาะสม  

ภายใต้เป้าหมายคือความส�าเร็จในการปฏิบัติการบิน’  

มาสร้างตัวแบบจ�าลองการตัดสินใจด้วย AHP ที่มีลักษณะ

เป็นแผนภูมิเชิงล�าดับชั้น ดังนั้นปัญหาเชิงซับซ้อนจะ

สามารถเปลี่ยนเป็นเชิงล�าดับชั้นได้อย่างมีเหตุผลแสดง 

ดังภาพ 2

ภำพ 2 ตัวแบบโครงสร้างล�าดับชั้นส�าหรับศึกษาล�าดับความส�าคัญของดัชนีชี้วัดความส�าเร็จและปัจจัยแห่งความส�าเร็จ

ในการปฏิบัติการบินของสายการบินนกแอร์

หมำยเหตุ F1 = การก�าหนดกฎระเบียบความรับผิดชอบที่ชัดเจน 

 F2 = การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

 F3 = มีกระบวนการประสานงาน การวางแผนที่สอดคล้องและรวดเร็ว มีความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน

 F4 = มีการประเมินสถานการณ์ การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจเพื่อคาดการณ์แผนการเงินในอนาคตและการจัดท�าแผนงบประมาณ

 F5 = บุคลากรมีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ที่เหมาะสมกับต�าแหน่ง 

 F6 = บุคลากรมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง ไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน

 F7 = บุคลากรมีคุณธรรมและจริยธรรม

 F8 = มีการสนับสนุนการเรียนรู้ การฝึกอบรม การศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาและรักษาองค์ความรู้ให้แก่บุคลากร

 F9 = มีวิทยาการและนวัตกรรมที่ทันสมัย

 F10 = มีระบบสารสนเทศที่ทันสมัย มาใช้ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลติดต่อสื่อสารอย่างรวดเร็ว

 F11 = มีเครื่องใช้ วัสดุ/อุปกรณ์ อ�านวยความสะดวกที่ครบถ้วนและเพียงพอ

 F12 = มีความสามารถด้านการเงินที่สอดคล้องกับเป้าหมายในการด�าเนินงาน

 F13 = มีงบประมาณส�าหรับการพัฒนา/ปรับปรุงคุณภาพระบบซอฟแวร์ ระบบสารสนเทศที่สามารถตอบสนองเชิงการแข่งขันได้

 F14 = มีงบประมาณส�าหรับการสร้างขวัญก�าลังใจให้แก่พนักงาน
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วิเครำะห์ข้อมูลจำกกำรเปรียบเทียบเชิงคู่

โดยให้ผู้เชีย่วชาญประเมินเปรียบเทยีบปัจจัยทลีะคู่  

ว่าปัจจยัใดมีความส�าคญักว่ากนั โดยให้คะแนนความส�าคญั

ของปัจจยัด้วยคะแนน 1-9 (ดงัตาราง 1) เพ่ือทีจ่ะได้เมตรกิซ์ 

การเปรยีบเทยีบความส�าคญัแบบเป็นคูท่�าการเปรยีบเทยีบ

เป็นคู่ ๆ ทีละคู่จนครบทุกปัจจัย ดังต่อไปนี้

ประเด็นที่  1: เปรียบเทียบความส�าคัญของ  

‘ดัชนีชี้วัดความส�าเร็จ’

1.1 เปรียบเทียบความส�าคัญของ‘ดัชนีช้ีวัด

ความส�าเร็จ’

ประเด็นที่  2: เปรียบเทียบความส�าคัญของ  

‘กลุ่มปัจจัยแห่งความส�าเร็จ’

2.1 เปรียบเทียบความส�าคัญของ ‘กลุ่มปัจจัย

แห่งความส�าเร็จ’ ในมุมมองของดัชนีชี้วัดความส�าเร็จ 

ในด้าน ‘ความปลอดภัยในการปฏิบัติการบิน’

2.2 เปรียบเทียบความส�าคัญของ ‘กลุ่มปัจจัย

แห่งความส�าเร็จ’ ในมุมมองของดัชนีชี้วัดความส�าเร็จ 

ในด้าน ‘ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน’

2.3 เปรียบเทียบความส�าคัญของ ‘กลุ่มปัจจัย

แห่งความส�าเร็จ’ ในมุมมองของดัชนีชี้วัดความส�าเร็จ 

ในด้าน ‘ความสามารถในการลดต้นทุนในการด�าเนินงาน’

2.4 เปรียบเทียบความส�าคัญของ ‘กลุ่มปัจจัย

แห่งความส�าเร็จ’ ในมุมมองของดัชนีชี้วัดความส�าเร็จ 

ในด้าน ‘การลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม’

ประเด็นที่  3: เปรียบเทียบความส�าคัญของ  

‘ปัจจัยแห่งความส�าเร็จ’

3.1 เปรียบเทียบความส�าคัญของ ‘ปัจจัยแห่ง

ความส�าเร็จ’ ในกลุ่ม ‘ทรัพยากรด้านการจัดการ’

3.2 เปรียบเทียบความส�าคัญของ ‘ปัจจัยแห่ง

ความส�าเร็จ’ ในกลุ่ม ‘ทรัพยากรมนุษย์ ‘

3.3 เปรียบเทียบความส�าคัญของ ‘ปัจจัยแห่ง

ความส�าเร็จ’ ในกลุ่ม ‘ทรัพยากรด้านเทคโนโลยี’

3.4 เปรียบเทียบความส�าคัญของ ‘ปัจจัยแห่ง

ความส�าเร็จ’ ในกลุ่ม ‘ทรัพยากรด้านการเงิน’

การค�านวณหาน�้าหนักความส�าคัญของดัชนีชี้วัด 

หรือปัจจัยแห่งความส�าเร็จด้วย AHP มีขั้นตอนดังนี้

ก�าหนดเมตรกิซ์การเปรยีบเทยีบความส�าคญัแบบ

เป็นคู่: จากนั้น ก�าหนดเมตริกซ์เปรียบเทียบความส�าคัญ 

แบบเป็นคู่ตามวิธีของ AHP โดยในระดับของดัชนีชี้วัด 

ความส�าเรจ็ ก�าหนดตารางเมตรกิซ์ได้ 1 ตาราง ระดบัของกลุม่ 

ดชันชีีว้ดัความส�าเรจ็ ก�าหนดตารางเมตรกิซ์ได้ 4 ตารางและ

ในระดับของดัชนีชี้วัดความส�าเร็จ ก�าหนดตารางเมตริกซ์ 

ได้ 14 ตาราง

รวบรวมความคิดเห็นจากผู ้ เชี่ยวชาญทุกคน 

โดยใช้ค่าเฉลี่ยเรขาคณิต:ท�าการรวบรวมความคิดเห็น

โดยการน�าผลการประเมินแบบสอบถามการจัดล�าดับชั้น  

จากผู้เชี่ยวชาญเพื่อน�ามาวิเคราะห์ผล

ค�านวณค่าน�้าหนักในแต่ละล�าดับช้ันโดยใช้วิธี 

AHP: ผู ้วิจัยค�านวณค่าน�้าหนักในแต่ละล�าดับชั้นโดย

กระบวนการคิดวิเคราะห์เชิงล�าดับช้ัน ค�านวณโดยใช้

โปรแกรม Microsoft Excel พบว่า ตารางเมตรกิซ์ทกุตาราง 

ของผู้ประเมินทุกคนสามารถประเมินเปรียบเทียบความ

ส�าคัญแบบเป็นคู ่  ได้อย่างสอดคล้อง โดยมีค่าความ

สอดคล้องกันของเหตุผล (Consistency Ratio: CR)  

น้อยกว่า 0.1 

ค�านวณค่าน�้าหนักในแต่ละล�าดับชั้น ในทุกระดับ 

ของโครงสร้างของ AHP: ผู ้วิจัยท�าการค�านวณ (ซ�้า)  

ค่าน�า้หนกัในและล�าดบัช้ันในทกุระดบัของโครงสร้าง AHP 

ให้ครบตามตัวแบบโครงสร้างล�าดับช้ันที่ได้ออกแบบไว้  

พบว่า ผู ้ประเมินทุกคนสามารถประเมินเปรียบเทียบ 

ความส�าคัญแบบเป็นคู่ ได้อย่างสอดคล้อง โดยค่า CR ที่ได้ 

มค่ีาน้อยกว่า 0.1 จงึสามารถน�าค่าน�า้หนกัความส�าคญัไปใช้ 

ในการจัดล�าดับปัจจัยได้

ค�านวณค่าน�้าหนักความส�าคัญในทุกระดับช้ัน 

(global weight) ของแต่ละปัจจัย: ผู้วิจัยค�านวณค่าน�้าหนัก

ความส�าคัญในทุกระดับของแต่ละปัจจัย ค�านวณโดยการ 

คูณกันระหว่างค่าน�้าหนักในแต่ละล�าดับชั้นที่มีน�้าหนัก 

ที่สอดคล้องกันตามล�าดับชั้น

ผลการวเิคราะห์จัดล�าดบัความส�าคญัของดชันีชีว้ดั

ความส�าเร็จและปัจจัยแห่งความส�าเร็จฯ: ผลการวิเคราะห์

การจัดล�าดับความส�าคัญของดัชนีชี้วัดความส�าเร็จและ 
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ปัจจัยแห่งความส�าเร็จฯ โดยกระบวนการคิดวิเคราะห์

เชิงล�าดับชั้น ได้ผลการวิเคราะห์ดังแสดงในตาราง 4  

ซึ่งสามารถอธิบายผลการจัดล�าดับความส�าคัญ โดยแบ่ง

ออกเป็น 4 ระดับ ดังนี้ 

ตำรำง 5

ผลการวิเคราะห์การจัดล�าดับความส�าคัญ

กลุ่มปัจจัย

แห่งความ

ส�าเร็จ

ค่าน�้าหนัก(Local Weight) ค่าน�้าหนัก

ความส�าคัญ

ในทุกระดับ

ชั้น(Global 

Weight)

ปัจจัย

แห่ง

ความ

ส�าเร็จ

ค่า

น�้าหนัก 

(Local 

Weigh)

ค่าน�้าหนัก

ความส�าคัญใน

ทุกระดับชั้น

(Global 

Weigh)

ล�ำดับ

ควำม

ส�ำคัญ
ความ

ปลอดภัย

ในการปฏิบัติ

การบิน

ประสิทธิภาพ

ในการ

ปฏิบัติงาน

ความสามารถ

ในการลด

ต้นทุนการ

ด�าเนินงาน

การลดผล

กระทบ

ต่อสิ่ง-

แวดล้อม

0.476 0.352 0.080 0.092

กลุ่ม

ทรัพยากรด้าน

การจัดการ

0.272 0.206 0.346 0.300 0.257 F1 0.263 0.068 8

F2 0.359 0.092 3

F3 0.229 0.059 9

F4 0.149 0.038 12

กลุ่ม

ทรัพยากร

มนุษย์

0.453 0.493 0.260 0.345 0.442 F5 0.358 0.158 2

F6 0.208 0.093 5

F7 0.434 0.192 1

F8 0.209 0.091 4

กลุ่ม

ทรัพยากรด้าน

เทคโนโลยี

0.168 0.202 0.158 0.159 0.178 F9 0.156 0.028 13

F10 0.439 0.078 6

F11 0.405 0.072 7

กลุ่ม

ทรัพยากรด้าน

การเงิน

0.107 0.099 0.236 0.197 0.123 F12 0.463 0.057 10

F13 0.156 0.019 14

F14 0.381 0.047 11

ระดับที่ 1 ผลการจัดล�าดับความส�าคัญของดัชนี 

ชี้วัดความส�าเร็จพบว่า ผู้เชี่ยวชาญให้ความส�าคัญ โดยเรียง

ล�าดับจากมากที่สุดไปหาน้อยที่สุดดังนี้ (1) ความปลอดภัย

ในการปฏิบัติการบิน (2) ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  

(3) การลดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม การลดผลกระทบ

ต่อสิ่งแวดล้อมและ (4) ความสามารถในการลดต้นทุน

ในการด�าเนินงาน

ระดับที่ 2 ผลการจัดล�าดับความส�าคัญของกลุ่ม

ปัจจัยแห่งความส�าเร็จ พบว่า ผู้เชี่ยวชาญให้ความส�าคัญ 

โดยเรียงล�าดับจากมากที่สุดไปหาน้อยที่สุดดังนี้ (1) กลุ่ม 

ทรัพยากรมนุษย์ (2) กลุ่มทรัพยากรด้านการจัดการ (3) 

กลุ่มทรัพยากรด้านเทคโนโลยีและ (4) กลุ่มทรัพยากร

ด้านการเงิน

ระดับที่ 3 ผลการจัดล�าดับความส�าคัญของปัจจัย

ความส�าเร็จภายในกลุ่มปัจจัยแต่ละกลุ่ม

‘กลุ่มปัจจัยทรัพยากรมนุษย์’ ล�าดับความส�าคัญ

ของปัจจัยแห่งความส�าเร็จในกลุ่มนี้ เมื่อเรียงล�าดับจาก 

ปัจจยัทีส่�าคญัมากทีส่ดุไปหาน้อยทีส่ดุได้ดงันี ้(1) บคุลากรมี

คณุธรรมและจรยิธรรม (2) บคุลากรมคีวามรู ้ความสามารถ  

มปีระสบการณ์ทีเ่หมาะสมกบัต�าแหน่ง (3) มกีารสนบัสนนุ

การเรียนรู้ การฝึกอบรม การศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาและ

รักษาองค์ความรู้ให้แก่บคุลากรและ (4) บคุลากรมสีขุภาพ 

ร่างกายทีส่มบรูณ์แขง็แรง ไม่เป็นอปุสรรคต่อการปฏบิติังาน

‘กลุ่มปัจจัยด้านทรัพยากรด้านการจัดการ’ โดย

เรียงล�าดับจากปัจจัยที่ส�าคัญมากที่สุดไปหาน้อยที่สุด  

ดังนี้ (1) การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ให้เพียงพอต่อการ
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ปฏิบัติงาน (2) การก�าหนดกฎระเบียบความรับผิดชอบ

ที่ชัดเจน (3) มีกระบวนการประสานงานการวางแผน 

ทีส่อดคล้องและรวดเรว็ มคีวามคล่องตวัในการปฏบิตังิาน 

และ (4) มีการประเมินสถานการณ์ การเปลี่ยนแปลง 

ทางเศรษฐกิจเพ่ือคาดการณ์แผนการเงินในอนาคต และ

การจัดท�าแผนงบประมาณ

‘กลุ่มปัจจัยด้านทรัพยากรด้านเทคโนโลยี’ โดย

เรยีงล�าดบัจากปัจจยัทีส่�าคญัมากทีส่ดุไปหาน้อยทีส่ดุ ดงันี้  

(1) มีระบบสารสนเทศที่ทันสมัย มาใช้ในการแลกเปลี่ยน

ข้อมูลติดต่อส่ือสารอย่างรวดเร็ว (2) มีเครื่องใช้ วัสดุ/

อุปกรณ์ อ�านวยความสะดวกที่ครบถ้วนและเพียงพอและ  

(3) มีวิทยาการและนวัตกรรมที่ทันสมัย

‘กลุ่มปัจจัยด้านทรัพยากรด้านการเงิน’ โดยเรียง

ล�าดับจากปัจจัยที่ส�าคัญมากที่สุดไปหาน้อยที่สุด ดังนี้  

(1) มีความสามารถด้านการเงินที่สอดคล้องกับเป้าหมาย

ในการด�าเนินงาน (2) มีงบประมาณส�าหรับการสร้างขวัญ

ก�าลังใจให้แก่พนักงานและ (3) มีงบประมาณส�าหรับการ

พฒันา/ปรบัปรงุคณุภาพระบบซอฟแวร์ ระบบสารสนเทศ 

ที่สามารถตอบสนองเชิงการแข่งขันได้

ระดับที่ 4 ผลการจัดล�าดับความส�าคัญของปัจจัย

แห่งความส�าเร็จ

ผลการจัดล�าดับความส�าคัญของปัจจัยแห่งความ

ส�าเร็จฯ พบว่า ผู้เชี่ยวชาญให้ความส�าคัญกับปัจจัยแห่ง

ความส�าเร็จฯ โดยเรียงล�าดับจากปัจจัยที่ส�าคัญมากที่สุด

ไปหาน้อยที่สุด ดังนี้ (1) บุคลากรมีคุณธรรมจริยธรรม (2) 

บคุลากรมคีวามรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ท่ีเหมาะสม 

กับต�าแหน่ง (3) มีการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ให้เพียงพอ

ต่อการปฏิบัติงาน (4) มีการสนับสนุนการเรียนรู้ การฝึก

อบรม การศกึษาดงูาน เพือ่พฒันาและรกัษาองค์ความรูใ้ห้แก่ 

บุคลากร (5) บุคลากรมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง

ไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน (6) มีระบบสารสนเทศ

ทีท่นัสมัยมาใช้ในการแลกเปลีย่นข้อมลูตดิต่อส่ือสารอย่าง 

รวดเร็ว (7) มีเครื่องใช้ วัสดุ/อุปกรณ์ อ�านวยความสะดวก

ที่ครบถ้วนและเพียงพอ (8) การก�าหนดกฎระเบียบ 

ความรับผิดชอบที่ชัดเจน (9) มีกระบวนการประสานงาน 

การวางแผนทีส่อดคล้องและรวดเร็วมีความคล่องตัวในการ

ปฏิบัติงาน (10) มีความสามารถด้านการเงินที่สอดคล้อง 

กับเป้าหมายในการด�าเนินงาน (11) มีงบประมาณส�าหรับ

การสร้างขวัญก�าลังใจให้แก่พนักงาน (12) มีการประเมิน

สถานการณ์ การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจเพื่อคาดการณ ์

แผนการเงนิในอนาคตและการจดัท�าแผนงบประมาณ (13) 

มีวิทยาการ นวัตกรรม ที่ทันสมัยและ (14) มีงบประมาณ 

ส�าหรบัการพฒันา/ปรบัปรงุคณุภาพระบบซอฟแวร์ ระบบ 

สารสนเทศที่สามารถตอบสนองเชิงการแข่งขันได้

กำรอภิปรำยผล

การวิจัยเรื่อง ปัจจัยแห่งความส�าเร็จในการปฏิบัติ 

การบินของสายการบินนกแอร์ ผู ้วิจัยท�าการสัมภาษณ์

เชิงลึกผู้เชี่ยวชาญแล้วน�าปัจจัยแห่งความส�าเร็จทั้งหมด

มาวิเคราะห์รวบรวมกับการทบทวนวรรณกรรม จากนั้น 

ผู้วิจัยน�าปัจจัยทั้ง 15 ปัจจัย มาพิสูจน์สมมติฐานการวิจัย 

โดยการเก็บข้อมูลจากแบบสอบถาม พบว่า มีปัจจัยที่

เหมาะสมเป็นแห่งความส�าเร็จมีทั้งหมด 14 ปัจจัย จากนั้น 

จึงน�าปัจจัยที่ เหมาะสมไปจัดล�าดับความส�าคัญด้วย

กระบวนการวิเคราะห์เชิงล�าดับชั้น ท�าให้ทราบว่า ปัจจัย

แห่งความส�าเร็จแต่ละปัจจัยมีความส�าคัญไม่เท่ากัน 

ตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ดังนั้นในการจัดท�าข้อเสนอแนะ

ผู้วิจัย จึงได้จัดท�าทั้งข้อเสนอแนะส�าหรับปัจจัยที่ส�าคัญ 

3 ล�าดับแรก เพื่อมุ่งเน้นพัฒนาในส่วนงานที่ส�าคัญก่อน

และได้จัดท�าข้อเสนอแนะโดยรวมเพื่อพัฒนาภาพรวม 

ในทุกระดับงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ข้อเสนอแนะกำรวิจัย

เพื่อเป็นการส่งเสริมความส�าเร็จในการปฏิบัติ 

การบนิของสายการบนินกแอร์ องค์กรควรจะมุง่เน้นพฒันา 

ปัจจัยในส่วนที่ส�าคัญก่อน ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีข้อเสนอแนะ

ในส่วนของปัจจัยที่มีความส�าคัญ 3 ล�าดับแรก เพ่ือเป็น

แนวทางในการวางแผนการบรหิารจดัการได้อย่างเป็นล�าดบั  

โดยแยกเป็น ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย เชิงการบริหาร

จัดการ และเชิงปฏิบัติการฝึกอบรม ตามล�าดับความส�าคัญ 

ของปัจจัย 3 ล�าดับแรก ดังนี้

ป ัจจัยส�าคัญล�าดับที่  1: บุคลากรมีคุณธรรม 

จริยธรรม



172 Vol. 10 No. 2 May-August 2016
EAU HEritAgE JoUrnAl
Science and technology

- ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย (1) มีนโยบายส่งเสริม 

วัฒนธรรมการท�างานที่ดีและ (2) มีนโยบายจัดท�าแผน

พัฒนาบุคลากรด้านการบิน 

- ข้อเสนอแนะเชงิการบรหิารจดัการ (1) บรหิารงาน 

โดยยึดหลักคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อให้พนักงานได้น�า 

หลักการเหล่าน้ีมาใช้ในการปฏิบัติงานอย่างสม�่าเสมอ

- ข้อเสนอแนะเชงิปฏบิตักิารฝึกอบรม (1) บคุลากร 

ได้รับการอบรมด้านคุณธรรมจริยธรรม มีจรรยาบรรณ

ในการเป็นบุคลากรด้านการบิน และ (2) มีกิจกรรมสร้าง

ความสัมพันธ์ เพื่อส่งเสริมความสามัคคี

ปัจจัยส�าคัญล�าดับที่ 2: บุคลากรมีความรู้ ความ

สามารถ มีประสบการณ์ที่เหมาะสมกับต�าแหน่ง

- ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย (1) มีนโยบายพัฒนา

ทรพัยากรมนษุย์ด้านการบนิ ให้ทนุการศึกษาต่อในวชิาชพี

ด้านการบิน ศึกษาดูงานสายการบินชั้นน�าหรือหน่วยงาน 

ด้านการบนิทีเ่ก่ียวข้องและ (2) มนีโยบายก�าหนดคณุลกัษณะ 

ด้านความรู้ ความสามารถด้านการบิน 

- ข้อเสนอแนะเชิงการบริหารจัดการ (1) มีการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรอย่างสม�่าเสมอ  

และ (2) สนับสนุนการค้นคว้า วิจัยความรู้ด้านการบิน

- ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการฝึกอบรม (1) มีการ

ประชาสัมพันธ์ความรู้ ข่าวสารด้านการบิน และ (2) มีการ

อบรมเพื่อทบทวนความรู้และเพิ่มพูนองค์ความรู้ รวมทั้ง 

การสอบทวนความรู้อย่างสม�่าเสมอ

ปัจจัยส�าคัญล�าดับที่ 3: มีการวางแผนทรัพยากร 

มนุษย์ให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

- ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย (1) องค์กรมีนโยบาย

การวางแผนบุคลากรให้เหมาะสมต่อปริมาณงาน/จ�านวน

เท่ียวบนิ ทัง้งานในปัจจบุนัและส�าหรบัแผนงานในอนาคต 

และ (2) มีนโยบายส�ารองในกรณีที่จ�านวนบุคลากรมีอัตรา

การเปล่ียนแปลง

- ข้อเสนอแนะเชิงการบริหารจัดการ (1) มีการ

บรหิารจดัการอตัราก�าลังให้เพียงพอต่อปริมาณงาน/จ�านวน

เที่ยวบินและ (2) มีการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่าง 

สม�า่เสมอ เพือ่ส�ารวจปัญหาทีอ่าจเกดิจากความไม่เพยีงพอ 

ของจ�านวนบุคลากร

เมื่อได้พัฒนาในส่วนของปัจจัยตามล�าดับความ

ส�าคัญนั้นแล้ว องค์กรควรพัฒนาในส่วนของกลุ่มปัจจัย

ความส�าเร็จในแต่ละด้าน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น อาทิเช่น (1) 

ส�ารวจความต้องการของบุคลากรอยู่เป็นประจ�า ในด้าน

ความต้องการอปุกรณ์ จดัหาอปุกรณ์ทีท่นัสมยัและจ�านวน 

เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน เพื่อลดภาระงาน ช่วยลด 

ความกดดันและความเครียดต่อการปฏิบัติงาน เพราะงาน

ด้านการบินนั้นต้องปฏิบัติด้วยความรวดเร็ว (2) มีนโยบาย

การพิจารณาน�าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการบิน 

มาใช้ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารหรือการติดต่อ

สื่อสารทางด้านการบิน เพื่อสร้างความได้เปรียบทาง 

การแข่งขันให้แก่องค์กร (3) มีนโยบายสนับสนุนส่งเสริม 

บคุลากรทีม่คีวามรูค้วามสามารถเฉพาะด้าน ให้เป็นวทิยากร 

ภายในองค์กรในแต่ละด้าน (4) สนบัสนนุส่งเสรมิบคุลากรที่

มคีวามรูค้วามสามารถทางด้านสารสนเทศ ให้เป็นวทิยากร 

ภายในองค์กรในด้านการสอนสารสนเทศ (5) เพื่อสร้าง

บรรยากาศที่ดีในการท�างาน ควรมีการจัดสรรงบประมาณ

ในการท�ากจิกรรมต่าง ๆ  ทีส่นบัสนนุการเรยีนรู ้การพฒันา

ระบบซอฟแวร์ สื่อการสอน มุมความรู้ มุมสุขภาพ มุม 

ผ่อนคลาย ทีช่่วยส่งเสรมิการท�างานให้มปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้ 

และ (6) มีนโยบายการสร้างขวัญก�าลังใจแก่พนักงาน 

เพื่อสร้างแรงจูงใจให้พนักงานตระหนักถึงภาระหน้าท 

ที่ได้รับมอบหมายและรู้สึกว่าตนเป็นส่วนหนึ่งในการ 

ขับเคลื่อนองค์กร

ข้อเสนอแนะกำรวิจัยครั้งต่อไป

1. ควรมีการศึกษาปัจจัยแห่งความส�าเร็จใน 

แผนกงานอื่น ๆ ของบริษัทสายการบินนกแอร์ เพื่อน�า

ข้อมูลมาเป็นแนวทางในการพัฒนาองค์กรร่วมกัน

2. งานวิจัยครั้งนี้  จ�ากัดขอบเขตของการวิจัย 

ภายใต้ทฤษฎีฐานทรัพยากรขององค์กร ดังนั้นงานวิจัยใน

โอกาสต่อไปอาจมีการศึกษาถึง ปัจจัยภายนอกองค์กรด้วย  

เพื่อให้ได้ปัจจัยแห่งความส�าเร็จที่มีความครอบคลุมยิ่งขึ้น 



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีปีที่ 10 ฉบับที่ 2 ประจ�าเดือน พฤษภาคม-สิงหาคม 2559 173

References

Arun, S. (2007). Analysis hierarchy process: AHP. Process Management, 64(1), 1-7. (in Thai)

Barney, J. B. (1991). Firm resources and sustained competitive advantage. Journal of Management, 17(1), 99-120.

British Airways. (2008). Our key performance indicators continued. England: Author.

Laddawan, P. (2011). The human resource focus making mergers and acquisitions succeed: Case study Thanachart  

 Bank and Siam City Bank. Master of Business AdministrationThesis, Silpakorn University. (In Thai)

Laksana, S. (2009). Efficiency development. Bangkok: SuanSunandha University. (in Thai)

Mongkolchaiarunya, P., & Prasomtong, N. (2009). Pre-flight planning: Resource based View. Nakhon Sawan Rajabhat  

 University Graduate Studies Journal, 3(8), 1-9 (in Thai)

Munsub, B. (2012). Key success factors affecting key performance indicators of system business integrator software  

 services. Doctoral Thesis, Christian University. (In Thai)

Petchkum, K. (2011). Factors relating to the success management of the automobile spare part manufacture at  

 Amatanakorn industrial estate phase 8 in Chonburi province. EAU Heritage Journal, 5(1),77-84. (in Thai)

Pichaichok, W., & Payakpate, J. (2013). An application of the Analytical Hierarchy Process (AHP) for considering  

 scholarship of Huadong Rachaprommabhorn School, Nakhonsawan. NU Science Journal, 9(2), 29-46.  

 (inThai)

Pratiyansat, T. (2010). Factors affecting the working efficiency in the View of Big C Supercenter Personal, Samrong  

 Branch. Master of Business Administration Thesis, Chonburi Rajabhat University. (In Thai)

Riwo-Abudho, Njanja & Ochieng. (2013). Key success factors in airlines overcoming the challenges. New York:  

 Kabarak University.

Sripratuangtip, W. (2010). Development of key success factor for gas supply installation using Quality Function  

 Deployment (QFD): A case study of gas provider company. Master of Engineering Thesis, Kasetsart  

 University. (In Thai)

Sutjarit, J. (2010). The 7S’s McKinsey management factors affect the administrate procedures of Nathong Sub-district  

 Administrates Organization, Chiang Yuen Distrct, Mahasarakham Province. Master of Business Administration  

 Thesis, Mahasarakham Rajabhat University. (In Thai)

Tantivimonkajorn, J. (2009). Key success factors for small and medium enterprise: A case study of Phasi Charoen  

 District Bangkok Municipality. Master of Business Administration Thesis, SukhothaiThammathirat  

 University. (In Thai)

Thongtoom, P. (2014). Key factors to the success of Hua-Ro Sub-District Administrative Organization, Muang  

 District, Phitsanulok Province for the four-year good governance award. Master of Public Administration  

 Thesis, KhonKaen University. (In Thai)



174 Vol. 10 No. 2 May-August 2016
EAU HEritAgE JoUrnAl
Science and technology

Vongviwat, P. (2011). Pre-flight Planning. EAU Heritage Journal: Science and Technology, 8(1), 1-9 (in Thai)

Wannongkoo, C. (2011). Conmentsabout success factors of the network operations center philosopher people in  

 Yasothon Province. Master of Business AdministrationThesis, Chaiyaphum Rajabhat University. (In Thai)



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีปีที่ 10 ฉบับที่ 2 ประจ�าเดือน พฤษภาคม-สิงหาคม 2559 175

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษามนุษยปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการฝึก

อบรมด้านการควบคุมจราจรทางอากาศ และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างมนุษยปัจจัยกับผลสัมฤทธ์ิทางการฝึกอบรม

ด้านการควบคมุจราจรทางอากาศของนกัศกึษาระดบัปรญิญาตร ีและนกัศกึษาหลกัสตูรฝึกอบรม สถาบนัการบนิพลเรอืน  

โดยศึกษามนุษยปัจจัยทั้งหมด 3 ด้าน ได้แก่ มนุษยปัจจัยส่วนบุคคล มนุษยปัจจัยด้านการเรียนรู้ และมนุษยปัจจัยด้าน

ทักษะข้ันพื้นฐาน จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง สามารถระบุมนุษยปัจจัยเบื้องต้นจ�านวน 14 ปัจจัย จากนั้น

ได้ประเมินความเหมาะสมของปัจจัยในบริบทของการฝึกอบรมทางด้านการควบคุมจราจรทางอากาศโดยใช้การส�ารวจ

ด้วยแบบสอบถามจากอาจารย์ผู้ฝึกอบรม สถาบันการบินพลเรือน จ�านวน 11 คน ผลการประเมินพบว่า มีมนุษยปัจจัย 

จ�านวน 8 ปัจจยัทีส่่งผลต่อผลสัมฤทธิท์างการฝึกอบรมด้านการควบคมุจราจรทางอากาศ อย่างมนียัส�าคญัทางสถติิทีร่ะดบั  

0.05 ได้แก่ ความรู้ การฝึกปฏิบัติ เจตคติ การจัดการความล้า การจัดการความเครียด การตัดสินใจ การตระหนักรู้ต่อ

สถานการณ์ และการสื่อสาร จากนั้นจึงศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างมนุษยปัจจัยกับผลสัมฤทธิ์ทางการฝึกอบรมควบคุม

จราจรทางอากาศ โดยใช้ผลสัมฤทธิ์การฝึกอบรมและผลการประเมินตนเองด้านการเรียนรู้และด้านทักษะขั้นพื้นฐาน

ของนักศึกษาผู้เข้ารับการฝึกอบรม จ�านวน 69 คน ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (Stepwise multiple  

regression analysis) ทีร่ะดบันยัส�าคญั 0.05 พบว่ามเีพยีงปัจจยัด้านความรู ้(K) และปัจจยัด้านการฝึกปฏบิติั (P) ทีส่ามารถใช้ 

อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างมนุษยปัจจัยกับผลสัมฤทธ์ิทางการฝึกอบรมควบคุมจราจรทางอากาศได้ร้อยละ 25.90 (หรือ 

R2 = 0.259) ซึ่งสมการความสัมพันธ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน คือ Z
SCORE

 = 0.367K + 0.245P

ค�ำส�ำคัญ: มนุษยปัจจัย, ผลสัมฤทธิ์ทางการฝึกอบรม, การควบคุมจราจรทางอากาศ

Abstract

This research is a quantitative research. The purposes of this research were to study human factors affecting 

the air traffic control’s training achievement and to study the relationship between the human factors and the air traffic 

control’s training achievement in order to conduct a multiple regression analysis for undergraduates and students 

undertaking training courses at the Civil Aviation Training Center. This research focused on three perspectives of  

กำรศึกษำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงมนุษยปัจจัยกับผลสัมฤทธ์ิทำงกำรฝึกอบรม

ควบคุมจรำจรทำงอำกำศ

A Study on the Relationship between Human Factors and 

Air Traffic Control’s Training Achievement 

ดนยา พันธุ์ประสิทธิ์1 และนิศากร สมสุข2
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1, 2Faculty of Aviation, Eastern Asia University



176 Vol. 10 No. 2 May-August 2016
EAU HEritAgE JoUrnAl
Science and technology

บทน�ำ

เจ้าหน้าทีค่วบคมุการจราจรทางอากาศ (air traffic 

controller) เป็นผูท่ี้ท�าหน้าทีด่แูล และเฝ้าตดิตามอากาศยาน 

ตลอดเส้นทางการบิน พร้อมทั้งก�าหนดทิศทาง ความเร็ว 

เพดานบินของเครื่องบิน ซึ่งนักบินต้องปฏิบัติตาม เพื่อให้ 

การจราจรทางอากาศด�าเนินไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว 

และปลอดภัย

การพฒันาเจ้าหน้าทีค่วบคมุการจราจรทางอากาศ 

รวมทั้งการฝึกอบรมด้านการควบคุมจราจรทางอากาศนั้น 

จึงเป็นสิ่งที่จ�าเป็นอย่างยิ่ง ทั้งนี้เพ่ือช่วยเพ่ิมพูนความรู้  

ทักษะ และทัศนคติที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน

ในต�าแหน่งเจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ

สถาบันการบินพลเรือนเป็นสถาบันที่ผลิตและ

พฒันาเจ้าหน้าทีค่วบคมุการจราจรทางอากาศให้มคีณุภาพ

ตามมาตรฐานสากลอย่างพอเพียงต่อความต้องการภายใน 

ประเทศและสอดคล้องกับความต้องการของภูมิภาค  

ตัวชี้วัดความส�าเร็จที่ส�าคัญของสถาบันการบินพลเรือน  

คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการฝึกอบรมของผู้เข้ารับการฝึกอบรม

ในหลักสูตรฝึกอบรมของสถาบันการบินพลเรือน

อย่างไรก็ตามผลสัมฤทธิ์ทางการฝึกอบรมขึ้นอยู่

กับหลายปัจจัย หนึ่งในปัจจัยส�าคัญที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ 

ทางการฝึกอบรม คอื คณุลกัษณะของผูเ้ข้ารบัการฝึกอบรม 

เช่น ความรูแ้ละประสบการณ์เดมิของผูเ้ข้ารบัการฝึกอบรม 

ทศันคตทิีด่ต่ีอการฝึกอบรม ทกัษะในด้านการตดิต่อสือ่สาร  

และความอดทนอดกลั้นต่อสถานการณ์ต่าง ๆ เป็นต้น  

(สุพรรณิกา กัลยาณมิตร, 2550) ซึ่งคุณลักษณะเหล่านี้ 

จัดว่าเป็นมนุษยปัจจัย ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

นอกจากนี ้จากข้อมลูผลสมัฤทธิท์างการฝึกอบรม 

ควบคมุจราจรทางอากาศ ในหลกัสตูรฝึกอบรมของสถาบนั

การบินพลเรือนในปีที่ผ่านมา ยังพบว่าผลสัมฤทธ์ิทางการ

ฝึกอบรมยงัไม่เป็นทีน่่าพอใจนกั อกีทัง้ความแปรปรวนของ

ผลสัมฤทธิ์ทางการฝึกอบรมค่อนข้างสูง ทั้งนี้ คุณลักษณะ 

ของผูเ้ข้ารบัการฝึกอบรมอาจเป็นปัจจัยหนึง่ทีส่่งผลกระทบ 

ต่อผลสัมฤทธิ์การฝึกอบรมควบคุมจราจรทางอากาศ 

ดังนั้น การวิจัยครั้งนี้จึงได้ศึกษามนุษยปัจจัยที่

มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการฝึกอบรมการควบคุมจราจร

ทางอากาศ ซึ่งประกอบด้วย ปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยด้าน 

การเรียนรู้ และปัจจัยด้านทักษะขั้นพื้นฐาน และศึกษา

ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษยปัจจัยกับผลสัมฤทธ์ิทาง 

การฝึกอบรมการควบคมุจราจรทางอากาศ โดยสร้างสมการ

human factors which are personal factors, learning-related factors, and basic human factor-related skills. Based on 

the literature review, 14 preliminary human factors can be identified. By using the questionnaire survey data collected  

from 11 instructors at the Civil Aviation Training Center, these factors were evaluated for their applicability  

in the context of the air traffic control training before further analyzing them. The result found that there were eight 

factors: knowledge, a practice, an attitude, a fatigue management, a stress management, decision making, situation 

awareness and a communication which positively and significantly affected the air traffic control’s training achievement 

at the level of 0.05. The study of relationship between the human factors and the air traffic control’s training achievement 

in order to conduct a multiple regression analysis by using the undergraduates’ and students’ training scores and 

their self-assessment scores collected from 69 samples. According to Stepwise multiple regression analysis at the 

0.05 level of significance, the most important factors affecting the air traffic control’s training achievement were  

knowledge (K) and the practice (P). These factors accounted for 25.9 % of variance in training achievement  

(R2 = 0.259). The standardized equation was Z
SCORE

 = 0.367K + 0.245P.

Keywords: human factors, training achievement, air traffic control
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พยากรณ์ผลสัมฤทธิ์ของการฝึกอบรม ซ่ึงกลุ่มตัวอย่าง

ประกอบด้วยนักศึกษาระดับปริญญาตรี และนักศึกษา 

หลักสูตรฝึกอบรมสถาบันการบินพลเรือน

สมการพยากรณ์ผลสัมฤทธิข์องการฝึกอบรมทีไ่ด้

จากงานวิจัยนี้ สามารถน�ามาอธิบายความสัมพันธ์ระหว่าง

มนษุยปัจจยัและผลสัมฤทธิข์องการฝึกอบรม และสามารถ

น�ามาพยากรณ์ผลสัมฤทธิ์ทางการฝึกอบรมของผู้เข้ารับ 

การฝึกอบรมในหลักสูตรฝึกอบรมของสถาบันการบิน

พลเรือน ตลอดจนแนวทางประกอบการพัฒนาหลักสูตร

ฝึกอบรมทีไ่ด้จากงานวจิยันี ้ยังจะเป็นประโยชน์ต่อการผลติ 

และพัฒนาเจ้าหน้าที่ควบคุมการจราจรทางอากาศให้มี

คุณภาพตามมาตรฐานสากลต่อไปอีกด้วย

วัตถุประสงค์กำรวิจัย

1. เพื่อศึกษามนุษยปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ 

ทางการฝึกอบรมควบคุมจราจรทางอากาศ

2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างมนุษยปัจจัย 

กับผลสัมฤทธิ์ทางการฝึกอบรมควบคุมจราจรทางอากาศ 

ในรูปแบบของสมการถดถอยพหุคูณ

แนวคิด ทฤษฎีที่เก่ียวข้อง

กำรควบคุมจรำจรทำงอำกำศ

โดยทั่วไปการให้บริการควบคุมจราจรทางอากาศ 

มีวตัถุประสงค์หลกั 3 ประการ ดงันี ้(1) เพ่ือป้องกนัการเกดิ 

อุบัติเหตุระหว่างอากาศยานที่บินอยู่ในอากาศ (2) เพื่อ

ป้องกนัการเกดิอบุตัเิหตรุะหว่างอากาศยานกบัสิง่กดีขวาง

ภาคพื้น และ (3) เพื่อให้การจราจรทางอากาศเป็นไปด้วย 

ความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย

ในการควบคุมจราจรทางอากาศ ได้แบ่งเขต 

ความรับผิดชอบออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ (1) การควบคุม

จราจรทางอากาศบรเิวณท่าอากาศยาน (aerodrome control  

service) (2) การควบคุมจราจรทางอากาศเขตประชิด 

ท่าอากาศยาน (approach control service) และ (3) การควบคมุ 

จราจรทางอากาศตามเส้นทางบิน (area control service)

กำรฝึกอบรมและผลสัมฤทธิ์กำรฝึกอบรม

ค�าว่า “การฝึกอบรม” มีการให้ค�านิยามไว้มากมาย 

(เช่น นิรุต ถึงนาค, 2553; พัชนี กุลฑานันท์, 2553; ศิรินทร  

พงษ์หา, 2553; สิริกาญจน์ โชคสิทธิเกียรติ 2553; 

ราชบัณฑิตยสถาน, 2554; วัลลภ พัฒนพงศ์, 2554) ซึ่ง

สามารถสรุปได้ว่า การฝึกอบรม หมายถึง กระบวนการ

ที่ท�าให้เกิดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาบุคคล ส่งผลให้ผู้เข้ารับ 

การฝึกอบรมเกิดกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรม 

เพิ่มพูนในด้านความรู้ ทักษะ ทัศนคติ ความช�านาญ หรือ

ประสบการณ์ โดยเป็นไปตามจดุมุง่หมายของการฝึกอบรม

นั้นอันจะส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  

ซึง่สามารถประเมนิผลได้จากการปฏบิติังาน และผลสมัฤทธิ์

ภายหลังจากการฝึกอบรม

การฝึกอบรมทางด้านการควบคมุจราจรทางอากาศ

ของสถาบันการบินพลเรือน มีทั้งหลักสูตรเทคโนโลยีการ

บินบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบิน วิชาเอกการจัด 

จราจรทางอากาศ (Air Traffic Management--ATM) ซึง่เป็น

หลักสูตรของนักศึกษาปริญญาตรี และหลักสูตรฝึกอบรม  

ATCLR (Air Traffic Controller License and Rating)  

แบ่งรายวิชาออกเป็นรายวิชาภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 

ภายใต้ความรับผิดชอบของกองวิชาบริการการบิน 

มนุษยปัจจัย (human factors)

ค�าว่า “มนษุยปัจจัย” ในงานวจัิยนีห้มายถงึ ปัจจยัใด ๆ   

ที่เกี่ยวกับสมรรถนะทางร่างกายและจิตใจ ขีดจ�ากัดของ

มนษุย์ รวมทัง้การจดัการสภาวะทางด้านร่างกายและจติใจ

ของมนุษย์ จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับ

มนุษยปัจจัย ได้แก่ แนวคิดแบบจ�าลองเชลล์ หรือ SHELL 

Model (Edwards, 1988) ทฤษฎคีวามล้า (Grandjean, 1979; 

Grandjean & Kroemer, 2000) การเผชิญความ เครียด  

(ฉัตรกมล ออกกิจวัตร, 2546) ทฤษฎีการตระหนักรู้ต่อ

สถานการณ์ (Endsley, 1996; Wise, et al., 2010) และทฤษฎี

การสื่อสาร (Berlo, 1977) สามารถสรุปได้ว่า มนุษยปัจจัย 

ด้านทักษะขั้นพื้นฐาน ที่ส่งผลกระทบต่อผลสัมฤทธิ์

ทางการฝึกอบรม ได้แก่ การจัดการความล้า การจัดการ

ความเครียด การใช้ยาและการดื่มแอลกอฮอล์ การท�างาน

เป็นทีมและการประสานงาน การตัดสินใจ การตระหนักรู ้

ต่อสถานการณ์ การสื่อสาร และภาวะผู้น�า 
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กรอบแนวคิดกำรวิจัย

ตัวแปรต้น คือ มนุษยปัจจัย 3 ด้าน ได้แก่ ปัจจัย

ส่วนบุคคล ปัจจัยด้านการเรียนรู้ และปัจจัยด้านทักษะ 

ขั้นพื้นฐาน ส่วนตัวแปรตาม คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการฝึก

อบรม

ภำพ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

สมมติฐำนกำรวิจัย

มนุษยปัจจัย ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยด้าน

การเรียนรู ้ และปัจจัยด้านทักษะขั้นพื้นฐาน มีผลต่อ 

ผลสัมฤทธิ์ทางการฝึกอบรมควบคุมจราจรทางอากาศ

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 

ประชากรกลุม่ที ่1 เป็นนกัศกึษาของสถาบนัการบนิ 

พลเรอืน หลักสตูรการควบคมุจราจรทางอากาศ ในรายวชิา

ปฏิบัติการควบคุมจราจรทางอากาศบริเวณสนามบินทั้ง

หลักสูตรปริญญาตรีและหลักสูตรฝึกอบรม โดยใช้กลุ่ม 

ตัวอย่างจ�านวน 69 คน

ประชากรกลุม่ที ่2 เป็นอาจารย์ของสถาบนัการบนิ 

พลเรือน ผู้ฝึกอบรมในหลักสูตรจ�านวน 11 คน

ข้อตกลงเบื้องต้น

1. หลักสูตรที่ใช้ในการวิจัยคร้ังนี้คือ หลักสูตร 

การควบคุมจราจรทางอากาศ ในรายวชิาปฏบิตักิารควบคมุ

จราจรทางอากาศบริเวณสนามบิน ของสถาบันการบิน 

พลเรือน

2. ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้นและตัวแปร

ตามมีความสัมพันธ์เป็นเส้นตรง

การศึกษาในครั้งนี้ ได ้ใช ้ระเบียบวิธีการวิจัย 

การวิจัยเชิงปริมาณ และวิธีการด�าเนินการวิจัยได้แบ่งออก

เป็น 4 ขั้นตอน ดังนี้

ขัน้ตอนที ่1 ทบทวนวรรณกรรม แนวคดิ และทฤษฎ ี

ที่เกี่ยวข้อง เพื่อระบุมนุษยปัจจัยเบื้องต้นที่ส่งผลกระทบ

ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการฝึกอบรม

ขั้นตอนที่ 2 ระบุมนุษยปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อ

ผลสัมฤทธ์ิทางการฝึกอบรมทางด้านการควบคุมจราจร 

ทางอากาศ 

ขั้นตอนนี้เป็นการคัดเลือกปัจจัยที่เหมาะสมกับ

บริบทของการฝึกอบรมทางด้านการควบคุมจราจรทาง

อากาศ จากการประเมินความเหมาะสมของมนุษยปัจจัย

เบื้องต้นว่ามีความเหมาะสมที่จะน�ามาใช้กับบริบทของ 

การฝึกอบรมทางด้านการควบคมุจราจรทางอากาศหรอืไม่  

โดยใช้การส�ารวจด้วยแบบสอบถามจากอาจารย์ผูฝึ้กอบรม 

สถาบันการบินพลเรือน 

ขัน้ตอนที ่3 หาความสมัพนัธ์ระหว่างมนษุยปัจจยั 

กับผลสัมฤทธิ์ทางการฝึกอบรมควบคุมจราจรทางอากาศ

ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างมนุษยปัจจัยกับ 

ผลสัมฤทธ์ิทางการฝึกอบรมควบคุมจราจรทางอากาศ  

โดยใช้คะแนนผลสมัฤทธิก์ารฝึกอบรมของผูเ้ข้ารบัการฝกึ

อบรมและผลการประเมินตนเอง (self-assessment score) 

ด้านการเรียนรู้และด้านทักษะขั้นพื้นฐานของนักศึกษา 

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมแต่ละคน 

ขัน้ตอนที ่4 จดัท�าข้อเสนอแนะตลอดจนแนวทาง 

การพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมการควบคุมจราจรทาง

อากาศ

ท�าการประเมินข้อเสนอแนะ ตลอดจนแนวทาง

การพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมการควบคุมจราจรทาง

อากาศ ที่จัดท�าขึ้นว่ามีความเหมาะสมในการน�าไปใช้จริง 
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หรอืไม่ โดยให้อาจารย์ผูฝึ้กอบรมในหลกัสตูร สถาบนัการบนิ 

พลเรือน ท�าการประเมินในแบบประเมิน 

เครื่องมือท่ีใช้ในกำรวิจัย

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยทั้งหมดมีสามเครื่องมือ 

ซึ่งใช้มาตรวัดแบบลิเคิร์ท โดยที่ 1 = น้อยที่สุด 2 = น้อย  

3 = ปานกลาง 4 = มาก และ 5 = มากที่สุด ดังนี้

1. แบบสอบถาม เพ่ือตรวจสอบระดับความ 

เหมาะสมของมนุษยปัจจัยท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทาง 

การฝึกอบรมควบคมุจราจรทางอากาศ ว่ามคีวามเหมาะสม 

ที่จะน�ามาใช้กับบริบทของการฝึกอบรมทางด้านการ

ควบคุมจราจรทางอากาศหรือไม่

2. แบบประเมินตนเอง เพื่อหาความสัมพันธ์

ระหว่างมนษุยปัจจยักบัผลสมัฤทธิท์างการฝึกอบรมควบคมุ 

จราจรทางอากาศ 

3. แบบประเมิน เพ่ือประเมินระดบัความเหมาะสม 

ของข้อเสนอแนะ 

ก่อนน�าเคร่ืองมือข้างต้นไปใช้ในงานวิจัย ผู้วิจัย 

ได้ท�าการทดสอบการใช้งานได้ (Validity) และปรับแก้

ตามค�าแนะน�า ของผู้ทรงคุณวุฒิจ�านวน 3 คน 

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล

การเก็บรวบรวมข้อมูลในการด�าเนินการวิจัย  

(ข้ันตอนที่ 2-4) โดยใช้เครื่องมือ ดังนี้

การเก็บรวบรวมข้อมูลในขั้นตอนที่  2 ด ้วย

แบบสอบถาม เพ่ือระบุปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทาง 

การฝึกอบรมควบคุมจราจรทางอากาศ โดยการส�ารวจจาก

อาจารย์ผู้ฝึกอบรม สถาบันการบินพลเรือน จ�านวน 11 คน

การเก็บรวบรวมข้อมูลในขั้นตอนที่ 3 ด้วยแบบ

ประเมินตนเองด้านการเรียนรู้และด้านทักษะขั้นพื้นฐาน 

ของนักศึกษาผู้เข้ารับการฝึกอบรม จ�านวน 69 คน 

การเก็บรวบรวมข้อมูลในขั้นตอนที่ 4 ด้วยแบบ

ประเมินความเหมาะสมของข้อเสนอแนะ โดยการส�ารวจ 

จากอาจารย์ผูฝึ้กอบรม ในหลกัสตูร สถาบนัการบนิพลเรอืน 

จ�านวน 11 คน

สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล

สถิติพรรณนาบรรยายลักษณะข้อมูลของกลุ่ม

ตัวอย่างที่เก็บรวบรวมมาได้ โดยใช้ การแจกแจงความถี่  

ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

สถิติอนุมาน หรือสถิติเชิงอ้างอิงใช้ในการศึกษา 

ความสัมพันธ์โดยใช้โปรแกรมส�าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์

ในการค�านวณ 

สถิติ t-test ใช้ส�าหรับประเมินความเหมาะสม 

ของมนุษยปัจจัยเบื้องต้นในขั้นตอนที่ 2 และประเมิน 

ความเหมาะสมของข้อเสนอแนะในขัน้ตอนที ่4 โดยท�าการ

ทดสอบสมมติฐาน H
0
 : μ = 4 และ H

1
 : μ > 4 ที่ระดับ 

นัยส�าคัญ 0.05

การวเิคราะห์ค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์ (correlation  

analysis) ระหว่างตัวแปรต้น และระหว่างตัวแปรต้นกับ

ตัวแปรตาม

การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน 

(stepwise multiple regression analysis) เพื่อสร้างสมการ 

ความสมัพนัธ์ระหว่างมนษุยปัจจยักบัผลสมัฤทธิท์างการฝึก

อบรมควบคุมจราจรทางอากาศ โดยได้ตรวจสอบข้อตกลง

เบื้องต้นก่อนการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ ตามแนวคิดของ 

ทรงศักดิ์ ภูสีอ่อน (2551)

ผลกำรวิจัย

ผลจากการทบทวนวรรณกรรมในขั้นตอนที่ 1 

สามารถระบุมนุษยปัจจัยเบื้องต้นที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์

ทางการฝึกอบรม ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ 

ปัจจัยส่วนบุคคล จ�านวน 4 ปัจจัย ปัจจัยด้านการเรียนรู้  

จ�านวน 3 ปัจจัย และปัจจัยด้านทักษะขั้นพื้นฐาน จ�านวน 

7 ปัจจัย รวมทั้งสิ้นจ�านวน 14 ปัจจัย แสดงรายละเอียด 

ดังตาราง 1
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ตำรำง 1

มนุษยปัจจัยเบื้องต้นที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการฝึกอบรม

                                          เอกสารอ้างอิง

มนุษยปัจจัย

พ
รม

มณ
ี (2

55
7)

ป
ิยะ

น
ุช 

(2
55

4)

พ
ิชญ

์น
รี 

(2
55

4)

ส
ุขฤ

กษ
์ (2

55
4)

โส
ภณ

 (2
55

3)

เก
ล้า

 (2
55

3)

วน
ิดา

 (2
55

3)

ศุภ
ร 

(2
55

3)

อัจ
ฉร

า 
(2

55
3)

พ
ัฒ

น
พ

งษ
์ (2

55
1)

มธ
ุรา

 (2
55

1)

ชญ
าน

ุตม
์ (2

55
0)

วุฒ
ิภัท

ร 
(2

55
0)

ชูช
ีพ

 (2
54

9)

ศิร
ส

า 
(2

54
7)

ส
ุพ

ิน
ดา

 (2
54

7)

ไพ
โร

จน
์ (2

54
6)

มณ
ี (2

54
6)

กฤ
ติย

า 
(2

54
5)

อิส
รีย

์ (2
54

5)

วิเ
ชีย

ร 
(2

53
7)

Le
hm

an
n 

(2
01

0)

ป
ัจจ

ัยส
่วน

บ
ุคค

ล เพศ l l l l l

อายุ l l l l l l l l 

ระดับผลการเรียน l l l l l l

ความถนัด l l l l l

ปั
จจ

ยัด้
าน

คว
าม

รู้

ความรู้ l l l l l l l

การฝึกปฏิบัติ l l l l l l

เจตคติ l l l l l l l l l l

ป
ัจจ

ัยด
้าน

ท
ักษ

ะพ
ื้น

ฐา
น

การจัดการความล้า l l

การจัดการความเครียด l l l l  l l

การประสานงานและท�างานเป็นทีม l l l l l l l l

การตัดสินใจ l l

การตระหนักรู้ต่อสถานการณ์ l l l

การสื่อสาร l l

ภาวะผู้น�า l l

ผลการส�ารวจด้วยแบบสอบถามในข้ันตอนที่ 2 

จากอาจารย์ผูฝึ้กอบรม จ�านวน 11 ท่าน เพ่ือระบมุนษุยปัจจยั 

ทีส่่งผลต่อผลสมัฤทธิท์างการฝึกอบรม พบว่า มีมนษุยปัจจัย 

ที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการฝึกอบรมควบคุมจราจรทาง

อากาศ จ�านวน 8 ปัจจยั ทีร่ะดบันยัส�าคญั 0.05 ได้แก่ ความรู้  

การฝึกปฏิบัติ เจตคติ การจัดการความล้า การจัดการ

ความเครียด การตัดสินใจ การตระหนักรู้ต่อสถานการณ์  

และการสื่อสาร แสดงรายละเอียดดังตาราง 2

ตำรำง 2

ผลการทดสอบสมมติฐานของมนุษยปัจจัยที่ส่งผลต่อการฝึกอบรมควบคุมจราจรทางอากาศ

มนุษยปัจจัย
ระดับควำมเหมำะสม กำรแปลผล 

0 : 4H m = ; 
1 : 4H m >

X SD P-Value ผลกำรทดสอบ

ด้ำ
น

คว
ำม

รู้

1.1 ความรู้เกี่ยวกับการจัดระยะห่าง 4.82 0.405 0.000 ปฏิเสธ 
0H

1.2 ความรู้เกี่ยวกับการบริหารการจราจรทางอากาศ 4.55 0.688 0.013 ปฏิเสธ 
0H

1.3 ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการและขั้นตอนการปฏิบัติ 4.73 0.467 0.000 ปฏิเสธ 
0H

1.4 ความรู้เกี่ยวกับการประสานงาน 4.73 0.467 0.000 ปฏิเสธ 
0H

1.5 ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการติดต่อสื่อสาร 4.73 0.467 0.000 ปฏิเสธ 
0H

ด้ำ
น

กำ
รฝ

ึก

ป
ฏ

ิบ
ัติ

2.1 ระยะเวลาในการเตรียมตัวล่วงหน้าก่อนขึ้นฝึกต�าแหน่งเจ้าหน้าที่

ควบคุมจราจรทางอากาศ

4.55 0.688 0.013 ปฏิเสธ 
0H

2.2 จ�านวนรอบที่ได้ฝึกในแต่ละแบบฝึกหัด 4.55 0.688 0.013 ปฏิเสธ 
0H



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีปีที่ 10 ฉบับที่ 2 ประจ�าเดือน พฤษภาคม-สิงหาคม 2559 181

มนุษยปัจจัย
ระดับควำมเหมำะสม กำรแปลผล 

0 : 4H m = ; 
1 : 4H m >

X SD P-Value ผลกำรทดสอบ

ด้ำ
น

เจ
ตค

ติ

3.1 การฝึกอบรมนี้จ�าเป็นต่อวิชาชีพในอนาคต 4.45 0.522 0.008 ปฏิเสธ 
0H

ด้ำ
น

กำ
รจ

ัดก
ำร

คว
ำม

ล้ำ

4.1 การจัดการความล้า เนื่องมาจากภาระงาน ความรับผิดชอบ 

ความกังวล ความขัดแย้งในการฝึกปฏิบัติ

4.55 0.522 0.003 ปฏิเสธ 
0H

ด้ำ
น

กำ
รจ

ัดก
ำร

คว
ำม

เค
รีย

ด

5.1 การจัดการความเครียด เนื่องมาจาก ความยากของเนื้อหาและ

แบบฝึกหัด

4.55 0.522 0.003 ปฏิเสธ 
0H

5.2 การจัดการความเครียด เนื่องมาจาก ความกดดันที่เกิดขึ้น

ขณะฝึกปฏิบัติ

4.55 0.522 0.003 ปฏิเสธ 
0H

ด้ำ
น

กำ
รต

ัดส
ิน

ใจ 6.1 ความกล้าในการตัดสินใจในภาวะวิกฤติ และความสามารถในการ

ตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วถูกต้อง ในขณะฝึกปฏิบัติ

4.55 0.688 0.013 ปฏิเสธ 
0H

6.2 ความสามารถในการตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง 

ขณะสอบประเมินผล

4.45 0.820 0.048 ปฏิเสธ 
0H

ด้ำ
น

กำ
รต

ระ
ห

น
กัร

ู้

ต่อ
สถ

ำน
กำ

รณ
์ 7.1 สามารถตระหนักรู้ได้ถึงสถานการณ์ที่ผ่านมา ขณะที่ฝึกปฏิบัติ 4.45 0.688 0.027 ปฏิเสธ 

0H

7.2 สามารถตระหนกัรูไ้ด้ถงึสถานการณ์ทีก่�าลังเกิดขึน้ ขณะฝึกปฏบิตัิ 4.45 0.688 0.013 ปฏิเสธ 
0H

7.3 สามารถคาดการณ์ได้ถึงสถานการณ์ที่ก�าลังจะเกิด ขณะฝึกปฏิบัติ 4.45 0.688 0.027 ปฏิเสธ 
0H

ด้ำ
น

กำ
รส

ื่อส
ำร

8.1 ความสามารถในการสื่อสารข้อมูลได้อย่างชัดเจน 4.91 0.302 0.000 ปฏิเสธ 
0H

8.2 การตีความหรือแปลความหมายได้อย่างถูกต้องแม่นย�า 4.73 0.467 0.000 ปฏิเสธ 
0H

8.3 การสื่อสารที่กระชับและเข้าใจง่าย 4.64 0.505 0.001 ปฏิเสธ 
0H

8.4 ความสามารถในการเห็นและการได้ยินที่ดี 4.55 0.688 0.013 ปฏิเสธ 
0H

หมำยเหตุ: ผลการทดสอบสมมติฐานในตาราง แสดงเฉพาะกรณีปฏิเสธ H
0
 เท่านั้น

ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างมนษุยปัจจยักบั

ผลสัมฤทธิ์ทางการฝึกอบรมในขั้นตอนที่ 3 โดยน�าข้อมูล 

ผลสัมฤทธิ์การฝึกอบรมและผลการประเมินตนเองใน

มนุษยปัจจัยของนักศึกษาผู้เข้ารับการฝึกอบรมแต่ละคน  

จ�านวน 69 คน ไปวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์

เพียร์สัน

จากการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 

เพียร์สัน ที่ระดับนัยส�าคัญ 0.05 พบว่า มีมนุษยปัจจัย

จ�านวนเพียง 7 ปัจจัย ที่มีความสัมพันธ์ทางบวกกับ 

ผลสมัฤทธิท์างการฝึกอบรมควบคมุจราจรทางอากาศ โดยที่

มนุษยปัจจัยด้านเจตคติเป็นปัจจัยที่ไม่มีความสัมพันธ์กับ 

ผลสัมฤทธิ์ทางการฝึกอบรม อย่างมีนัยส�าคัญที่ระดับ 0.05 

แสดงรายละเอียดดังตาราง 3
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ตำรำง 3 

ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของมนุษยปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการฝึกอบรมควบคุมจราจรทางอากาศ

หมำยเหตุ: K = ความรู้ P = การฝึกปฏิบัติ A = เจตคติ MF = การจัดการความล้า MS = การจัดการความเครียด DM = การตัดสินใจ

 SA = การตระหนักรู้ต่อสถานการณ์ CM = การสื่อสาร SCORE = คะแนนผลสัมฤทธิ์การฝึกอบรม

ผลการตรวจสอบข้อตกลงเบื้องต้นส�าหรับการ

วิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ ดังต่อไปนี้

1. จากการตรวจสอบการแจกแจงของกลุ ่ม

ประชากร (normality) ด้วยสถิติทดสอบ Kolmogorov-

Smirnov ตัวแปรด้านมนุษยปัจจัย (X) พบว่าผลการ

วิเคราะห์ค่า Sig. = 0.200 และตัวแปรผลสัมฤทธิ์ทาง 

การฝึกอบรมควบคุมจราจรทางอากาศ (SCORE) พบว่า 

ผลการวิเคราะห์ค่า Sig. = 0.200 ตัวแปรอิสระด้าน 

มนุษยปัจจัยมีการแจกแจงแบบปกติ และตัวแปรตาม 

คือผลสัมฤทธิ์ทางการฝึกอบรมควบคุมจราจรทางอากาศ 

มีการแจกแจงแบบปกติ ที่ระดับนัยส�าคัญ ซึ่งเป็นไปตาม

ข้อตกลงเบื้องต้น

2. จากการตรวจสอบความสัมพันธ์เชิงเส้นตรง

ของตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม (linearity) ตรวจสอบ

โดยดูจาก ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r
xy

) พบว่าตัวแปร

อิสระกับตัวแปรตามมีความสัมพันธ์กันเชิงเส้นตรง อย่าง

มนียัส�าคญัทางสถติิที ่0.05 ยกเว้นตัวแปรปัจจยัด้านเจตคติ  

(A) ดังนั้นจะไม่น�าตัวแปรอิสระนี้เข้าสู่สมการถดถอย

3. จากการตรวจสอบความไม่มคีวามสมัพนัธ์กนัเอง  

(multicollinearity) ของตัวแปรอิสระโดยพิจารณาจาก 

องค์ประกอบความแปรปรวนที่สูงเกินจริง (Variance  

Inflation Factor--VIF) ซึง่ค่า VIF ทีค่�านวณได้เท่ากบั 1.890 

ซึ่งไม่เกิน 10 และเมื่อพิจารณาค่าการยอมรับ (tolerance)  

ทีม่ค่ีาน้อยทีส่ดุ คอื 0.529 ซึง่ไม่ต�า่กว่า 0.10 แสดงว่าตวัแปร

อสิระไม่มคีวามสมัพนัธ์กนัเอง เป็นไปตามข้อตกลงเบือ้งต้น

4. ตรวจสอบความแปรปรวนของความคลาดเคลือ่น  

(residual) ทุกค่าการสังเกตที่ เ กิดจากการพยากรณ์  

(homoscedasticity) พบว่า

4.1 แผนภาพการกระจายแบบปกติ (Normal 

Probability Plot--NPP) มีการแจกแจงแบบปกติเรียงตัว 

ใกล้เส้นตรง ดังภาพ 2
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ภำพ 2 แผนภาพการกระจายแบบปกติ (NPP) ของ

ความคลาดเคลื่อน

4.2 ค่าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อน (residual) มีค่า 

ใกล้เคียงหรือเท่ากับศูนย์

4.3 แผนภาพการกระจาย (Scatter Plot) มลีกัษณะ 

เป็นแนวสี่เหลี่ยมผืนผ้า แสดงว่ามีความแปรปรวนคงที่ 

ดังภาพ 3

4.4 ค่า Durbin-Watson ใกล้เคียง 1.5 แสดงว่า  

ค่าความคลาดเคลื่อนเป็นอิสระต่อกัน

ภำพ 3 แผนภาพการกระจายของความคลาดเคลื่อน

จากผลการตรวจสอบข้างต้น สามารถสรุปได้ว่า  

เป็นไปตามข้อตกลงเบื้องต้นของการวิเคราะห์การถดถอย

พหุคูณ ดังนั้นผู้วิจัยจึงด�าเนินการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ

ต่อไป

ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ ได้สมการ

แสดงความสัมพันธ์ระหว่างมนุษยปัจจัยกับผลสัมฤทธิ์ 

ทางการฝึกอบรมควบคุมจราจรทางอากาศ ดังนี้

สมการแสดงความสัมพันธ์ในรูปคะแนนดิบ

SCÔRE = 64.531 + 2.965K + 1.478P (1)

สมการแสดงความสัมพันธ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน

Z
SCORE

 = 0.367K + 0.245P (2)

เมื่อทราบสมการแสดงความสัมพันธ์ ดังสมการ 

(1) จะสามารถพยากรณ์ผลสัมฤทธิ์ทางการฝึกอบรม 

(SCÔRE) จากปัจจัยด้านความรู้ (K) และปัจจัยด้านการฝึก

ปฏิบัติ (P) ได้ ซึ่งค่าเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์ 

เฉลี่ย (Mean absolute percent error: MAPE) ของการ

พยากรณ์มีค่าเท่ากับ 3.42% นั่นแสดงว่า ค่าพยากรณ์ 

ผลสมัฤทธิท์างการฝึกอบรมมคีวามแม่นย�าสงู เมือ่พยากรณ์

ด้วยสมการ (1)

ผลการประเมินความเหมาะสมของข้อเสนอแนะ

ในขั้นตอนที่ 4 จากการส�ารวจจากอาจารย์ผู ้ฝึกอบรม  

ในหลกัสตูร สถาบนัการบนิพลเรอืน จ�านวน 11 คน โดยใช้

สถติิ t-test ทีร่ะดบันยัส�าคญั 0.05 พบว่า มข้ีอเสนอแนะและ

แนวทางการพฒันาหลกัสตูรทีผ่่านการเหน็ชอบ จ�านวน 3 ข้อ  

แสดงรายละเอียดในข้อเสนอแนะซึ่งจะได้กล่าวต่อไป

กำรอภิปรำยผล

มนษุยปัจจยัด้านความรู ้ซึง่มคีวามสมัพนัธ์ทางบวก 

กับผลสัมฤทธิ์ทางการฝึกอบรมควบคุมจราจรทางอากาศ 

กล่าวคือ เมื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้พื้นฐานเดิม

ที่ดีแล้ว จะสามารถน�ามาประยุกต์ใช้ได้ในการฝึกปฏิบัติ  

ท�าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการฝึกอบรมเพิ่มมากขึ้น

มนษุยปัจจัยด้านการฝึกปฏบิติั ซึง่มคีวาม สมัพนัธ์

ทางบวกกับผลสัมฤทธิ์ทางการฝึกอบรมควบคุมจราจร 

ทางอากาศ กล่าวคือ ยิ่งมีจ�านวนช่ัวโมงการฝึกปฏิบัติมาก 

ทัง้การเตรยีมตัวก่อนเข้าฝึกอบรม ในเวลาการฝึกอบรม และ

การทบทวนนอกเวลา จะยิ่งเป็นการฝึกฝนให้ผู้เข้าอบรม

เกิดความช�านาญ สามารถจัดการกับสถานการณ์ได้เป็น

อย่างดี ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการฝึกอบรมเพิ่มมากขึ้น

มนุษยปัจจัยด้านความสามารถในการจัดการ 

ความล้า ซึง่มคีวามสมัพนัธ์ทางบวกกบัผลสมัฤทธิท์างการ

ฝึกอบรมควบคมุจราจรทางอากาศ กล่าวคอื ผูเ้ข้าฝึกอบรม
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ท่ีมคีวามสามารถในการจดัการความล้าได้ด ีจะมีผลสมัฤทธิ ์

ทางการฝึกอบรมสูง 

มนุษยปัจจัยด้านความสามารถในการจัดการ

ความเครียด ซึ่งมีความสัมพันธ์ทางบวกกับผลสัมฤทธิ์

ทางการฝึกอบรมควบคุมจราจรทางอากาศ กล่าวคือ  

ผู้เข้าฝึกอบรมที่มีความสามารถในการจัดการความเครียด

ได้ดี จะมีผลสัมฤทธิ์ทางการฝึกอบรมสูง

มนุษยปัจจัยด้านความสามารถในการตัดสินใจ  

ซึง่มคีวามสมัพนัธ์ทางบวกกบัผลสัมฤทธิท์างการฝึกอบรม 

ควบคุมจราจรทางอากาศ กล่าวคือ ผู ้เข้าฝึกอบรมที่มี

กระบวนการในการตดัสินใจท่ีด ีกล้าตดัสินใจในภาวะวกิฤติ  

สามารถในการตดัสินใจได้อย่างรวดเร็ว ถกูต้อง และแม่นย�า

ภายใต้ความกดดันที่เกิดขึ้น ทั้งในขณะฝึกปฏิบัติ และ

ขณะสอบประเมินผล จะมีผลสัมฤทธิ์ทางการฝึกอบรมสูง 

มนุษยปัจจัยด้านความสามารถในการตระหนักรู้

ต่อสถานการณ์ ซึ่งมีความสัมพันธ์ทางบวกกับผลสัมฤทธ์ิ 

ทางการฝึกอบรมควบคุมจราจรทางอากาศ กล่าวคือ ผู้เข้า

ฝึกอบรมทีม่คีวามสามารถในการตระหนกัรู้ต่อสถานการณ์ 

สามารถรบัรู ้เข้าใจปัจจยัองค์ประกอบของส่ิงแวดล้อมนัน้ ๆ   

และใช้การเข้าใจนั้นจัดการกับสถานการณ์ได้อย่างถูกต้อง 

น�าไปสู่กระบวนการตัดสินใจที่ดี ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ 

ทางการฝึกอบรมเพิ่มสูงขึ้น

มนุษยปัจจัยด้านความสามารถในการสื่อสาร  

ซึง่มคีวามสมัพนัธ์ทางบวกกบัผลสัมฤทธิท์างการฝึกอบรม

ควบคุมจราจรทางอากาศ กล่าวคือ ผู้เข้าฝึกอบรมที่มีความ

สามารถในการสื่อสารที่ดีซึ่งประกอบด้วย ความสามารถ

ในการสื่อสารข้อมูลได้อย่างชัดเจน ตีความหรือแปล 

ความหมายได้อย่างถูกต้องแม่นย�า สื่อสารที่กระชับและ

เข้าใจง่าย สามารถเห็นและการได้ยินที่ดี ทักษะการสื่อสาร

ทั้งในฐานะผู ้ส่งและผู ้รับสารนี้ ท�าให้เกิดความเข้าใจ

กันได้อย่างถูกต้องและท�างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

ลดโอกาสเสี่ยงในการเข้าใจผิดน�าไปสู่การเกิดอุบัติเหตุ  

จะมีผลสัมฤทธิ์ทางการฝึกอบรมสูง

บทสรุป

การวิจัยครั้งนี้ได้ศึกษามนุษยปัจจัยที่ส่งผลต่อ 

ผลสัมฤทธิ์ทางการฝึกอบรมด้านการควบคุมจราจรทาง 

อากาศ และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างมนุษยปัจจัย

กับผลสัมฤทธิ์ทางการฝึกอบรมด้านการควบคุมจราจร

ทางอากาศของนักศึกษาระดับปริญญาตรี และนักศึกษา 

หลักสูตรฝึกอบรม สถาบันการบินพลเรือน ซึ่งสามารถ

สรุปผลการวิจัยได้ดังนี้

1. จากผลการวเิคราะห์ค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์

เพียร์สัน สรุปได้ว่ามีมนุษยปัจจัยจ�านวน 7 ปัจจัยที่ส่งผล

ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการฝึกอบรมควบคุมจราจรทางอากาศ 

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

2. จากผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบ

ขั้นตอน สรุปได้ว่ามีเพียงปัจจัยด้านความรู้ (K) และปัจจัย

ด้านการฝึกปฏิบัติ (P) ที่สามารถใช้อธิบายความสัมพันธ์ 

ระหว่างมนษุยปัจจยักบัผลสมัฤทธิท์างการฝึกอบรมควบคมุ

จราจรทางอากาศได้ร้อยละ 25.90 ซึ่งสมการความสัมพันธ์

ในรูปคะแนนมาตรฐาน คือ Z
SCORE

 = 0.367K + 0.245P  

ดงันัน้ ในการเพิม่ผลสมัฤทธิท์างการฝึกอบรมควบคมุจราจร 

ทางอากาศของนักศึกษาให้สูงขึ้นนั้น ควรให้ความส�าคัญ

กับการพัฒนาความรู้และการฝึกปฏิบัติให้มากขึ้น

ข้อเสนอแนะจำกงำนวิจัย

1. ควรมีการปรับปรุงต�าราและเอกสารประกอบ

การเรียนให้มีความทันสมัย เพื่อใช้เป็นแนวทางในการฝึก

ปฏิบัติร่วมกัน

2. ควรมีการจัดโครงการศึกษาดูงานกับสถานที่ 

ปฏิบัติงานจริง ในช่วงการฝึกอบรม เพื่อให้ทราบถึง 

กระบวนการท�างานของเจ้าหน้าทีค่วบคมุจราจรทางอากาศ 

รวมถงึขัน้ตอนการตดิต่อสือ่สารระหว่างเจ้าหน้าทีค่วบคมุ 

จราจรทางอากาศกับนักบิน

3. ในการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าสาขา

วิชาเอกการจัดการจราจรทางอากาศ ควรเพิ่มขั้นตอน 

การทดสอบทักษะพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับมนุษยปัจจัย 

ดังกล่าวข้างต้น มีการออกแบบแบบทดสอบความถนัด

ทางด้านทักษะต่าง ๆ  ที่สามารถวัดระดับความสามารถได้ 

ในเบื้องต้น เพื่อคัดเลือกนักศึกษาที่มีความเหมาะสม 

เข้ามาเรยีนในหลกัสตูร และเพือ่พฒันาเป็นพนกังานควบคมุ

จราจรทางอากาศที่มีประสิทธิภาพต่อไป
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ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมจำกผู้เชี่ยวชำญ

1. ข้อมูลและข้อเสนอแนะในงานวิจัย ควรให้

หน่วยงานหรือผู ้ช�านาญการในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ด้านการควบคุมจราจรทางอากาศ เช่น บริษัทวิทยุการบิน 

ส�านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย มีส่วนในการ 

เสนอแนะข้อมลูอืน่ ๆ  ด้วยเพ่ือทีจ่ะท�าให้งานวจิยันีม้คีณุค่า 

มากข้ึน

2. ในการฝึกควบคุมจราจรทางอากาศเขตบริเวณ

ท่าอากาศยาน (Aerodrome Control Simulation) เขตประชิต 

ท่าอากาศยาน (Approach Control Simulation) และตาม

เส้นทางบิน (Area Control Simulation) พร้อมกันหลัง

การฝึกภาคปฏิบัติ จ�าเป็นต้องเพิ่มเวลา และห้องฝึกปฏิบัติ

แบบครบวงจรเหมือนห้องสามมิติ และต้องลงโปรแกรม 

ในส่วนการฝึกแบบใช้เรดาห์เพิ่มเติมลงไปด้วย

3. ควรมีการศึกษาบุคคลข้ามเพศ มีผลกระทบ

หรอืไม่กับการเข้ามาศึกษาหรอืเข้ามาเป็นพนกังานควบคมุ

จราจรทางอากาศ (มนุษยปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิ 

ทางการฝึกอบรมและการท�างานของการควบคุมจราจร

ทางอากาศ)

4. ในการน�าเสนอแนวทางการพฒันาหลกัสตูร ตาม

แนวคิดมนุษยปัจจัยด้านทักษะขั้นพื้นฐานกับผลสัมฤทธิ ์

การฝึกอบรม ควรน�าเสนอประเด็น การส่งเสริมทักษะขั้น

พื้นฐานที่เก่ียวข้องกับมนุษยปัจจัย เพื่อเป็นแนวทางหลัก 

ในการพฒันาหลกัสตูรได้อย่างมผีลสมัฤทธิต่์อไป และควร 

ก�าหนดเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มี

คุณลักษณะเหมาะสม ซึ่งคาดว่าจะสามารถศึกษาได้อย่าง 

สัมฤทธิ์ผลตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรต่อไป

5. ในแบบประเมิน ควรพิจารณาให้มีการประเมิน

ด้านความสามารถในการตระหนักรู้ต่อสถานการณ์ด้วย  

นอกเหนือจากการเพิ่มเติมด้านความสามารถในการ

ตัดสินใจ

ข้อเสนอแนะในกำรวิจัยครั้งต่อไป

1. ควรศกึษาปัจจยัแห่งความส�าเรจ็และปัจจยัแห่ง 

ความล้มเหลวในการฝึกอบรมควบคุมจราจรทางอากาศ

2. ควรศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระดับพื้นฐาน 

ความรู้เดิมของนักศึกษาผู้มีสิทธิ์ศึกษาต่อในสาขาวิชาเอก 

การจัดจราจรทางอากาศกับผลการประเมินภาคปฏิบัติ  

เพื่อยืนยันว่าความสามารถในการน�าความรู้มาประยุกต์ใช้

ในภาคปฏิบัติมีความส�าคัญ

3. ควรศึกษาการสร้างหรือพัฒนาแบบทดสอบ

ความสามารถทางมนุษยปัจจัยที่ส่งผลต่อการฝึกอบรม ซึ่ง

ได้แก่ การตัดสินใจ การส่ือสาร การตระหนกัรูต่้อสถานการณ์  

การจดัการความล้าและการจดัการความเครยีด เพือ่น�ามาใช้ 

ในกระบวนการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มีความ

เหมาะสมต่อไป



186 Vol. 10 No. 2 May-August 2016
EAU HEritAgE JoUrnAl
Science and technology

References

Berlo, D. K. (1977). Communication as process: Review and commentary. New Brunswick Transaction.

Boonsook, A. (2010). Factors effecting to the science achievement of Matthayomsuksa Four students under Phetchabun  

 educational service area 2 office. Master of Education Thesis, Phetchabun Rajabhat University. (In Thai)

Choksitthikiat, S. (2010). The Factors related to training management efficiency and employees’ competencies at  

 Rojana industrial park in U-Thai District, Phranakhon Si Ayutthaya province. Master of Business Administration  

 Thesis, Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University. (In Thai)

Chansarn, V. (2007). Human factors effecting in flight safety of Royal Thai Air Force pilots. Master of Science  

 Thesis, Eastern Asia University. (In Thai)

Chulacherm, M. (2008). The Relationships between personal factors, job factors, and job stress among employees  

 at J.D.Pools Group Co., Ltd. Master of Science Thesis, Chiang Mai University. (In Thai)

Deenonpho, S. (2011). Causal factors affecting to science subject achievements of Mattayomsuksa 3 students under  

 the jurisdiction of secondary educational service area office 30. Master of EducationThesis, Chaiyaphum  

 Rajabhat University. (In Thai)

Deepaen, W. (2010). Factors affecting English learning achievement of Mathayomsuksa Three students in schools  

 under Loei primary educational service area office using the multilevel analysis. Master of EducationThesis,  

 Loei Rajabhat University. (In Thai)

Edwards, E. (1988). Human factors in aviation. San Diego: Academic Press.

Endsley, M. R. (1996). Automation and human performance: Theory and applications. New Jersey: Lawrence  

 Erlbaum Associates.

Grandjean, E. & Kroemer, K. H. E. (2000). Fitting the task to the man (5th ed.). London: Taylor & Francis.

Grandjean, E. (1979). Fatigue in Industry. British Journal of Industrial Medicine, 36(1), 175-186.

Hengnalen, K. (2002). Relationships between working factors, creative climate, head nurse-staff, nurse exchange,  

 and creative leadership of head nurses, government hospitals, Bangkok metropolis. Master of NursingThesis,  

 Chulalongkorn University. (In Thai)

Hochin, P. (2014). Factors affecting the academic stress of higher secondary school students at Ramkhamhaeng  

 University Demonstration. Master of ScienceThesis, Ramkhamhaeng University. (In Thai)

Jakton, K. (2010). Factors effecting the Thai subject achievement of Matthayomsuksa six student, Phetchabun  

 educational service area 2. Master of Education Thesis, Phetchabun Rajabhat University. (In Thai)

Jaratvuthiyakorn, S. (2004). The relationship between personal factors and risk perception on work stress: A case  

 study of technical department shift-work employee of Thai Airways International Public Company Limited.  

 Master of Art Thesis, King Mongkut’s Institute of Technology North Bangkok. (In Thai)

Kaensaeng, C. (2006). Human factors contributing in airside of incident/ accident at Donmuang Airport in the year  

 2004. Master of Science Thesis, Eastern Asia University. (In Thai)



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีปีที่ 10 ฉบับที่ 2 ประจ�าเดือน พฤษภาคม-สิงหาคม 2559 187

Kanyanamit, S. (1997). The development of training to prepare before going to work the flight attendant. Journal of  

 Education Studies, 35(4), 74-89. (In Thai)

Kultanan, P. (2010). The development of blended teacher training model in classroom research. Ph. D. Thesis, King  

 Mongkut’s Institute of Technology North Bangkok. (In Thai)

Kusumote, C. (2007). Factors affecting job stress of flight attendants: A case study of an airline. Master of Science  

 Thesis, Kasetsart University. (In Thai)

Lehmann, S., et al. (2010). Evaluation of a Model of Expert Decision Making in Air Traffic Control. In W. Christensen,  

 E. Schier, & J. Sutton (Eds.), ASCS09: Proceedings of the 9th Conference of the Australasian Society for  

 Cognitive Science. Sydney: Macquarie Centre for Cognitive Science, 204-209.

Luengwilai, I. (2002). Relationship between personal factors, psychological work environment, group work and  

 professional behaviors of professional nurses, Regional hospital and Medical centers. Master of Nursing  

 Thesis, Chulalongkorn University. (In Thai)

Maksamanasak, V. (1994). Factors affecting the training achievement on using microcomputer package programs  

 of Trainees in Bangkok. Master of Education Thesis, Kasetsart University. (In Thai)

Mansagnuan, P. (2011). Stress of flight dispatchers at Donmueang and Suvarnabhumi airport. Master of Science  

 Thesis, Eastern Asia University. (In Thai)

Matho, S. (2004). Some factors associated with learning tension of graduate students at Mahasarakam University.  

 Master of Education Thesis, Mahasarakam University. (In Thai)

Okkitchawat, C. (2003). A Study of work problems, causes, and ways of coping and the needs of the registered nurses  

 of Huachiew hospital. Master of Nursing Thesis, Srinakharinwirot University. (In Thai)

Panuwatsuk, M. (2003). Relationship between working factors, participative leadership of head nurse organizational  

 support, and job satisfaction of staff nurses, hospitals under the jurisdiction of the department of medical services,  

 Bangkok Metropolitan Administration. Master of Nursing Thesis, Chulalongkorn University. (In Thai)

Pattanapong, W. (2011). The constructing of Training course for the carrier competency training course developer.  

 Ph.D. Thesis, King Mongkut’s University of Technology North Bangkok. (In Thai)

Phongha, S. (2010). Factors affecting the decision making on participating in transfer mission training of the local  

 organization. Master of Art Thesis, Kasetsart University. (In Thai)

Phusee-orn, S. (2008). Statistics package for the social sciences (2nd ed.). Kalasin: Prasankanpim Printing. (In Thai)

Royal Institute. (2011). Royal institute dictionary year 2011. Bangkok: Siriwatana Interprint. (In Thai)

Ruengtip, P. (2003). The Effects of work stress and job satisfaction on job burnout for traffic policemen in the  

 Metropolitan Police Subdivision 8. Master of Art Thesis, Rajabhat Institute Dhonburi. (In Thai)

Sika, P. (2008). Factors affecting scientific achievement of Mathayomsuksa 3 students regarding the BE 2548 national  

 test, Uttaradit Province. Master of Education Thesis, Uttaradit Rajabhat University. (In Thai)



188 Vol. 10 No. 2 May-August 2016
EAU HEritAgE JoUrnAl
Science and technology

Singsatit, P. (2011). Factors affecting English learning Achievement of Mattayomsuksa Six students at Loeipittayakom  

 school. Master Education Thesis, Loei Rajabhat University. (In Thai)

Srinut, S. (2010). The causal relationship of factors affecting Mathematics achievement of Mattayomsuksa three  

 students, Phetchabun educational service area 2 office. Master of Education Thesis, Phetchabun Rajaphat  

 University. (In Thai)

Topol, S. (2010). The causal factors influencing to students’ learning achievement on Mathematics for Mattayomsuksa  

 6 under the jurisdiction of Chaiyaphom educational service area office 1. Master of Education Thesis,  

 Chaiyaphum Rajabhat University. (In Thai)

Tuengnark, N. (2010). The development of training model of academic personals without educational qualification  

 in higher education using jigsaw training technique. Ph.D. Thesis, King Mongkut’s Univerity of Technology  

 North Bangkok. (In Thai)

Wise, J. A., Hopkin, V. D. & Garland, D. J. (2010). Handbook of aviation human factors (2nd ed.). New York: CRS  

 Press. 



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีปีที่ 10 ฉบับที่ 2 ประจ�าเดือน พฤษภาคม-สิงหาคม 2559 189

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส�ารวจ มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ตรวจวัดการปนเปื้อนโคลิฟอร์มแบคทีเรียทั้งหมด

ในแหล่งน�้าดิบส�าหรับผลิตประปาหมู่บ้านและน�้าประปาหมู่บ้าน ต�าบลดงบัง อ�าเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี  

(2) เปรียบเทียบคุณภาพน�้าดิบส�าหรับการผลิตน�้าประปาหมู่บ้านกับเกณฑ์คุณภาพน�้าผิวดินของกรมควบคุมมลพิษ 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเปรียบเทียบคุณภาพน�้าประปาหมู่บ้าน กับเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ

น�้าของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ด�าเนินการในพื้นที่ต�าบลดงบัง อ�าเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี เลือกเก็บ 

ตัวอย่างน�้าใน 3 หมู่บ้าน จาก 10 หมู่บ้านของต�าบลดงบัง คือ หมู่ 3 บ้านนา หมู่ 4 บ้านโนน หมู่ 5 บ้านสวนผึ้ง โดยเก็บน�้า 

ตัวอย่างหมู่บ้านละ 3 ตัวอย่าง คือ จากแหล่งน�้าดิบส�าหรับผลิตประปาหมู่บ้าน 1 ตัวอย่าง จากน�้าประปาหมู่บ้านที่เป็นน�้า 

จากต้นท่อส่งน�า้ 1 ตวัอย่าง และน�า้จากปลายท่อส่งน�า้ 1 ตวัอย่าง หมูบ้่านละ 3 ตวัอย่าง รวม 9 ตวัอย่าง จาก 9 จดุเกบ็ เครือ่งมอื 

ทีใ่ช้ ได้แก่ (1) อปุกรณ์ในการเกบ็ตวัอย่างน�า้ (2) เครือ่งมอืตรวจวดัโคลฟิอร์มแบคทเีรยีในห้องปฏบิตักิาร (3) สารเคมสี�าหรบั

วิเคราะห์คุณภาพน�้าในห้องปฏิบัติการ วิเคราะห์ข้อมูลด้วย ค่าเฉลี่ย ผลการวิจัยพบว่า การปนเปื้อนโคลิฟอร์มแบคทีเรีย 

ทั้งหมดในแหล่งน�้าดิบส�าหรับผลิตประปาหมู่บ้านของ ต�าบลดงบัง อ�าเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี มีโคลิฟอร์ม

แบคทีเรียทั้งหมด ที่ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 11.50 เอ็มพีเอ็น ต่อ 100 มิลลิลิตร อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานน�้าดิบส�าหรับผลิตประปา

ของกรมควบคมุมลพิษ และการปนเป้ือนโคลฟิอร์มแบคทเีรยีทัง้หมดในน�า้ประปาหมูบ้่านทีผ่่านการปรบัปรงุคณุภาพแล้ว  

มีค่าเฉล่ีย เท่ากับ 7.67 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร เกินเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน�้าบริโภคของกรมอนามัย 

ค�ำส�ำคัญ: การปนเปื้อนโคลิฟอร์มแบคทีเรียทั้งหมด, น�้าดิบผลิตประปา, น�้าประปาหมู่บ้าน

Abstract

This research was survey research. The objectives of this research were to (1) measure contamination of 

total coliform bacteria in water source for village water supply and water form village water supply in Dongbang sub  

กำรปนเปื้อนโคลิฟอร์มแบคทีเรียทั้งหมดในแหล่งน�้ำดิบผลิตประปำและน�้ำประปำหมู่บ้ำน 

ต�ำบลดงบัง อ�ำเภอประจันตคำม จังหวัดปรำจีนบุรี 

Contamination of Total Coliform Bacteria in Water Source for Water Supply and 

Village Water Supply System Dongbang Subdistrict, 

Prachantakham District, Prachin Buri Province 

จานนท์ ศรีเกตุ1, พัฒนา พรหมณี2 และทิฆัมพร ศรีเกตุ3

Janon Sriket1, Pattana Prommanee2 and Ticomporn Sriket3

1, 2วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
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บทน�ำ

โลกของเราประกอบขึ้นด้วยพื้นดินและพื้นน�้า 

โดยส่วนที่เป็นพื้นน�้านั้น มีอยู่ประมาณ 3 ส่วน และ เป็น

พื้นดิน 1 ส่วน น�้ามีความส�าคัญอย่างย่ิงกับชีวิตของพืช

และสัตว์บนโลกรวมทั้งมนุษย์ ถือเป็นปัจจัยที่จ�าเป็นต่อ

การด�ารงชีวิตของมนุษย์มากที่สุดทั้งด้านการบริโภคและ 

อุปโภค อีกทั้งเป็นส่วนประกอบหลักของร่างกายมนุษย์ 

ถงึร้อยละ 70 คณุภาพของน�า้จงึมีอิทธพิลอย่างย่ิงต่อสขุภาพ

ของมนุษย์ ในด้านการบริโภคเพื่อขับถ่ายของเสียออกจาก

ร่างกาย และด้านการอุปโภคเพื่อท�าความสะอาดร่างกาย 

วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ ให้มีความสะอาด

ไม่ก่อให้เกิดโรค การจะได้มาซึ่งน�้าที่สะอาดจ�าเป็นต้องมี 

ระบบบริหารจัดการที่ดีและเหมาะสม ทั้งด้านคุณภาพ

และปริมาณที่เพียงพอ ส�าหรับประเทศไทยแล้วการระบบ

บรหิารจดัการน�า้เพือ่การอุปโภค บริโภค เป็นการด�าเนนิการ

ในรูปของระบบประปาที่อยู่ภายใต้กิจการด้านโครงสร้าง 

พื้นฐานของประเทศ (กรมควบคุมมลพิษ, 2543)

ประปาหมู่บ้านเป็นระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน 

ระบบหน่ึงที่อยู่ในชุมชนต่าง ๆ ของประเทศไทยโดยการ 

สนับสนุนของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อแก้ป ัญหาการ

ขาดแคลนน�้าอุปโภค บริโภค และให้มีน�้าสะอาดใช้ได ้

ทัว่ประเทศ ซึง่เมือ่ด�าเนนิการก่อสร้างระบบประปาเสรจ็สิน้ 

จะท�าการส่งมอบให้ชุมชนเป็นผู้ดูแลกระบวนการผลิต

ประปาผลิตต่อไป เมื่อเวลาผ่านไปได้ระยะหนึ่งในหลาย

พื้นที่กลับพบปัญหาคุณภาพน�้าประปาที่เปลี่ยนแปลงไป  

เช่น มีกลิ่น สี มีความขุ่นเพิ่มขึ้น น�้ากระด้าง น�้ากร่อย  

การปนเปื้อนโลหะหนัก และมีการปนเปื้อนแบคทีเรีย 

ในน�า้ สาเหตหุลกัอาจมาจากแหล่งน�า้ดบิในธรรมชาตทิีม่อียู่ 

ในชุมชนมีความสะอาด ไม่เพียงพอ มีปนเปื้อนจากการ

ชะล้างส่ิงเจือปนจากพื้นที่ต่าง ๆ ไหลลงสู่แหล่งน�้า เช่น 

การเกษตร เลีย้งสตัว์ และทีอ่ยูอ่าศยั รวมทัง้มรีะบบการผลติ 

ที่ไม่ได้มาตรฐาน (จันทร์เพ็ญ วิวัฒน์, 2557)

ต�าบลดงบงั อ�าเภอประจันตคาม จังหวดัปราจีนบรุี 

เป็นชุมชนหนึ่งที่มีการใช้น�้าจากระบบประปาหมู่บ้าน

ส�าหรับการอุปโภค บริโภค ทั้งต�าบลมีทั้งหมด 10 หมู่บ้าน 

และทุกหมู่บ้านมีระบบประปาหมู่บ้านให้บริการ ในด้าน

การตรวจสอบคุณภาพน�้า ต้ังแต่ได้รับส่งมอบการก่อสร้าง  

ไม่มกีารตรวจวเิคราะห์คณุภาพน�า้และปรบัปรงุคณุภาพน�า้ 

ด้วยการฆ่าเชือ้แบคทเีรยีจ�าพวกโคลฟิอร์มแบคทเีรยีทัง้หมด

ในระบบผลิตประปาหมู่บ้านส่งผลให้ น�้าประปาที่ได้ไม่ได้ 

district Prachantakham district Prachin Buri province, (2) compare quality of water source for village water supply 

with criterion for water source of Pollution Control Department, Ministry of Natural Resources and Environment 

and compare quality of water form village water supply with criterion for water of Department of Health, Ministry 

of public Health in Dongbang sub district. This research managed in Dongbang sub district Prachantakham district 

Prachin Buri province. Water samples were selected in 3 villages from 10 villages namely Moo 3 Na village, Moo 4  

Non village, Moo 5 Suanphung village. Water samples were selected 3 samples a village and collected form water 

source, origin way of pipe water and end way of pipe water add to 9 samples from 9 points. The research instruments 

consisted of (1) water sample collection toll, (2) coliform bacteria measurement laboratory toll and (3) chemical for 

water analysis laboratory. Results were analyzed by mean. The research findings were as follows: contamination of 

total coliform bacteria in water source for village water supply Dongbang sub district Prachantakham district Prachin 

Buri province was 11.50 MPN per 100 milliliter in mean, in line for criterion for water source of Pollution Control  

Department and contamination of total coliform bacteria in water form village water supply was 7.67 MPN per 100 

milliliter in mean, over line of Department of Health. 

Keywords: contamination of Coliform Bacteria, water source for water supply, village water supply



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีปีที่ 10 ฉบับที่ 2 ประจ�าเดือน พฤษภาคม-สิงหาคม 2559 191

มาตรฐาน อันเป็นสื่อที่ก่อให้เกิดโรคระบบทางเดินอาหาร  

ได้แก่ โรคอุจจาระร่วง โรคไทยฟอยด์ โรคบดิ และอหวิาตกโรค  

รวมทั้งบ่งบอกว่าแหล่งน�้านั้นมีการปนเปื้อนแบคทีเรีย

จากสิ่งปฏิกูลที่มาจากแหล่งที่อยู่อาศัยในชุมชน ส่งผลต่อ

สขุภาพอนามัยของประชาชนในชมุชน (จนัทร์เพญ็ ววิฒัน์,  

2557) อกีทัง้ตวัแทนอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�าหมูบ้่าน 

และผู้น�าหมู่บ้าน มีความต้องการให้ภาครัฐหรือผู้มีส่วน

เก่ียวข้อง เข้ามาตรวจสอบ ปรบัปรงุหรอืดแูลระบบประปา

หมู่บ้านและเก็บตัวอย่างน�้าเพื่อตรวจวิเคราะห์คุณภาพน�้า  

และน�าข้อมูลที่ได้มาประกอบการปรับปรุงคุณภาพที ่

เหมาะสมแก่การอุปโภค บริโภคของคนในชุมชน

จากสภาพปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยต้องการส�ารวจ

แหล่งน�้าประปาในชุมชนเพ่ือเก็บตัวอย่างน�้าประปามา

ท�าการตรวจวัดการปนเปื้อนโคลิฟอร์มแบคทีเรียทั้งหมด 

ในแหล่งน�า้ดบิส�าหรบัผลติประปาหมูบ้่านและน�า้จากระบบ

ประปาของหมูบ้่าน ต�าบลดงบงั อ�าเภอประจนัตคาม จงัหวดั 

ปราจีนบุรี และต้องการเปรียบเทียบคุณภาพน�้าดิบเพื่อ

การผลติน�า้ประปาและตรวจวดัคณุภาพน�า้ประปาหมูบ้่าน 

เทียบกับเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน�้าของกรมอนามัย 

กระทรวงสาธารณสุข น�าไปสู่การน�าเสนอข้อมูลที่ได้เพื่อ

การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านคณุภาพน�า้ส�าหรับ การอปุโภค

และบริโภคให้กับชุมชนเพื่อน�าไปใช้ในการปรับปรุงแก้ไข

คุณภาพน�้าของหมู่บ้านให้ได้มาตรฐาน ลดการเกิดโรค

ติดต่อที่มาจากน�้าเป็นสื่อ และส่งเสริมสุขภาพอนามัยของ 

ประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี น�าไปสู่การพัฒนาประเทศ

ให้ยั่งยืนต่อไป

วัตถุประสงค์กำรวิจัย

1. เพื่อตรวจวัดการปนเปื้อนโคลิฟอร์มแบคทีเรีย

ทั้งหมดในแหล่งน�้าดิบส�าหรับผลิตประปาหมู่บ้านและ 

น�า้ประปาหมู่บ้าน ต�าบลดงบงั อ�าเภอประจนัตคาม จงัหวดั

ปราจีนบุรี 

2. เพือ่เปรยีบเทยีบคณุภาพน�า้ดบิส�าหรบัการผลติ 

น�า้ประปาหมูบ้่านกบัเกณฑ์คณุภาพน�า้ผวิดนิของ กรมควบคมุ 

มลพษิ กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม และ

เปรียบเทียบคุณภาพน�้าประปาหมู่บ้านของต�าบลดงบัง  

กับเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน�้าบริโภคของกรมอนามัย 

กระทรวงสาธารณสุข

แนวคิดทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง

1. แนวคดิเกีย่วกบัคณุภาพน�า้ทางชวีภาพ ประเภท

โคลิฟอร์มแบคทีเรียทั้งหมด เป็นจุลินทรีย์ที่เป็น ตัวบ่งชี้

ถึงความสกปรกที่ปนเปื้อนจากสิ่งขับถ่ายของมนุษย์และ

สัตว์ในน�้า น�้าบริโภคส�าหรับคนทั่วไปต้องไม่มีโคลิฟอร์ม 

แบคทีเรียในน�้า หากพบอาจท�าให้เกิดโรค อหิวาตกโรค 

บิด ไทฟอยด์ 

2. แนวคิดเกี่ยวกับเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน�้า

แหล่งน�้าผิวดินของประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม

แห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราช

บญัญติัส่งเสรมิและรกัษาคณุภาพสิง่แวดล้อมแห่งชาต ิพ.ศ. 

2535 ในแหล่งน�า้ผวิดนิ ประเภทที ่3 ทีเ่ป็นแหล่งน�า้ทีไ่ด้รบั 

น�้าทิ้งจากกิจกรรมบางประเภท และสามารถใช้ประโยชน์ 

เพื่อ (1) การอุปโภคและบริโภคโดยต้องผ่านการฆ่าเชื้อโรค 

ตามปกติ และผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน�้าทั่วไป

ก่อน (2) การเกษตร มีค่าโคลิฟอร์มแบคทีเรียทั้งหมด 

ไม่เกิน 20,000 เอ็มพีเอ็นต่อ100 มิลลิลิตร 

3. แนวคิดเกี่ยวกับเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ 

น�้าประปาหมู่บ้าน ตามประกาศเกณฑ์คุณภาพน�้าบริโภค 

พ.ศ. 2543 ของกรมอนามยั กระทรวงสาธารณะสขุ ต้องไม่พบ 

โคลิฟอร์มแบคทีเรียทั้งหมดปนเปื้อนในน�้าประปา

4. แนวคดิเกีย่วกบัระบบประปาหมูบ้่าน เป็นระบบ

การให้บรกิารน�า้สูบ้่านเรอืนประชาชนเพือ่การอปุโภคและ

บริโภค โดยใช้ท่อจ่ายน�้าที่มีแรงดันและปริมาณใช้เพียงพอ 

โดยน�้าประปาหมู่บ้านต้องผ่านกระบวนการบ�าบัดทาง

กายภาพ เคมี และชีวภาพ จนสะอาดปราศจากเชื้อโรคและ 

น�ามาใช้อุปโภค บริโภคได้ 
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กรอบแนวคิดกำรวิจัย 

- เกณฑ์มาตรฐาน

คุณภาพน�้าผิวดิน

ของกรมควบคุม

มลพิษ กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม

- เกณฑ์มาตรฐาน

คุณภาพน�้าประปา

ของกรมอนามัย 

กระทรวงสาธารณสขุ

- การปนเปื้อนโคลิฟอร์ม

แบคทเีรยีทัง้หมด ในแหล่ง

น�้าดิบส�าหรับผลิตประปา

หมู่บ้าน

- การปนเปื้อนโคลิฟอร์ม

แบคทีเรียทั้งหมดในน�้า

จากระบบประปาหมู่บ้าน

- คุณภาพน�้าดิบส�าหรับการ

ผลิตน�้าประปาหมู่บ้าน 

- คุณภาพน�้าประปาหมู่บ้าน 

ต�าบลดงบัง

สมมติฐำนกำรวิจัย 

น�า้ดบิส�าหรับการผลิตน�า้ประปาหมู่บ้านมีคณุภาพ

ตรงตามเกณฑ์มาตรฐานน�้าผิวดินของกรมควบคุมมลพิษ  

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม และน�้า

ประปาหมู ่บ้านต�าบลดงบัง มีคุณภาพตรงตามเกณฑ์

มาตรฐานคุณภาพน�้าประปาของกรมอนามัย กระทรวง 

สาธารณสุข

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย 

1. รปูแบบการวจิยั การวจิยัครัง้นี ้การวจิยัเชงิส�ารวจ  

(survey research) มีขอบเขตของการศึกษาในการส�ารวจ

แหล่งน�้าประปาในชุมชนเพื่อเก็บตัวอย่างน�้ามาท�าการ

ตรวจวดัการปนเป้ือนโคลฟิอร์มแบคทเีรียทัง้หมด ในแหล่ง

น�า้ดบิส�าหรบัผลิตประปาหมูบ้่านและน�า้จากระบบประปา

หมู่บ้าน ต�าบลดงบัง อ�าเภอประจนัตคาม จงัหวดัปราจนีบรุี  

และเปรียบเทียบคุณภาพน�้าดิบเพื่อการผลิตน�้าประปากับ

ค่ามาตรฐานน�้าผิวดินของกรมควบคุมมลพิษ และตรวจ

วัดคุณภาพน�้าประปาหมู่บ้านเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน 

คุณภาพน�้าบริโภคของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 

2. การเลือกพื้นที่และก�าหนดจุดเก็บตัวอย่าง

คุณภาพน�้า  ด�า เนินการในพื้นที่ต�าบลดงบัง อ�า เภอ

ประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี ประกอบด้วยหมู่บ้าน

ทัง้หมด 10 หมูบ้่าน ได้แก่ หมู ่1 เป็นบ้านดงบงั หมู ่2 บ้านตม  

หมู่ 3 บ้านนา หมู่ 4 บ้านโนน หมู่ 5 บ้านสวนผึ้ง, หมู่ 6 

บ้านเนินบาก หมู่ 7 บ้านเนินแดง หมู่ 8 บ้านเนินยาง หมู่ 9  

บ้านเนินอุดม หมู่ 10 บ้านหนองข้าวหลาม โดยเลือกพื้นที่

ส�าหรับเก็บตัวอย่างน�้า จ�านวน 3 หมู่บ้าน จาก 10 หมู่บ้าน 

คอื หมู ่3 บ้านนา หมู ่4 บ้านโนน หมู ่5 บ้านสวนผึง้ เลอืกเกบ็ 

น�้าตัวอย่างหมู่บ้านละ 3 ตัวอย่าง ก�าหนดพื้นที่จ�านวน

หมู่บ้าน ส�าหรับเก็บตัวอย่างน�้า โดยใช้เกณฑ์ ร้อยละ 30 

ของหมู่บ้านทั้งหมด (จิตราภา กุณฑลบุตร, 2550) โดยเก็บ

ตัวอย่างน�า้จากแหล่งน�า้ดบิทีเ่ป็นน�า้ดบิส�าหรบัผลติประปา 

หมูบ้่าน 1 ตวัอย่าง จากน�า้ประปาหมูบ้่านทีเ่ป็นน�า้จากต้นท่อ  

จ่ายน�้า 1 ตัวอย่าง และน�้าจากปลายท่อจ่ายน�้า 1 ตัวอย่าง 

จาก 3 หมู่บ้าน รวมทั้งสิ้น 9 ตัวอย่าง จาก 9 จุดเก็บ (ดังภาพ 

ที่ 1 และ ตารางที่ 1) ดังนี้

2.1 ก�าหนดจุดเกบ็ตัวอย่างทีส่ามารถเป็นตัวแทน 

ของแหล่งน�้าดบิเพื่อผลิตน�้าประปาให้กับหมู่บ้าน หมู่บ้าน

ละ 1 จุดเก็บตัวอย่าง 

2.2 ก�าหนดจุดเกบ็ตัวอย่างทีส่ามารถเป็นตัวแทน

คุณภาพน�้าประปาหมู่บ้าน หมู่บ้านละ 2 จุดเก็บตัวอย่าง 

จากพื้นที่เลือกเก็บ 3 หมู่บ้าน โดยเก็บจากน�้าประปาต้นท่อ 

จ่ายน�้าหลักของระบบประปาหมู่บ้านหรือน�้าประปาที่

ออกจากโรงผลิตน�้าประปา และน�้าประปาปลายท่อจ่าย

น�้าหลักของหมู่บ้าน 

3. ปฏิบัติการเก็บตัวอย่าง 2 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 เดือน 

ตุลาคม พ.ศ. 2557 และครั้งที่ 2 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 
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ตำรำง 1

จ�านวนจุดเก็บน�้าเพื่อตรวจหาโคลิฟอร์มแบคทีเรียทั้งหมดในแหล่งน�้าดิบและน�้าประปาหมู่บ้าน

คุณภำพน�้ำทำงชีวภำพ ชุมชน ประเภทของน�้ำ
จ�ำนวนจุดเก็บโคลิฟอร์มแบคทีเรียทั้งหมด

ฤดูฝน ฤดูร้อน

โคลิฟอร์มแบคทีเรีย
ทั้งหมด

(MPN/100 ml)
หมู่ 3 บ้านนา

น�้าดิบ 1 1

น�้าประปาต้นท่อ 1 1

น�้าประปาปลายท่อ 1 1

หมู่ 4 บ้านโนน

น�้าดิบ 1 1

น�้าประปาต้นท่อ 1 1

น�้าประปาปลายท่อ 1 1

หมู่ 5 
บ้านสวนผึ้ง

น�้าดิบ 1 1

น�้าประปาต้นท่อ 1 1

น�้าประปาปลายท่อ 1 1

รวมตลอดกำรศึกษำ 9 9

ภำพ 1 จดุเก็บตวัอย่างคณุภาพน�า้ดบิและประปาหมูบ้่าน หมูท่ี ่3, 4 และ 5 ต�าบลดงบงั อ�าเภอประจนัตคาม จงัหวดัปราจนีบรุี 

ที่มา. จาก แผนที่จุดเก็บตัวอย่างน�้าโคลิฟอร์มแบคทีเรียทั้งหมด, โดยกูเกิ้ล, 2558, ค้นจาก www.google.com/earth
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3. การเก็บตัวอย่างน�้าดิบส�าหรับผลิตน�้าประปา

เพื่อตรวจหาโคลิฟอร์มแบคทีเรียทั้งหมดในแหล่งน�้า  

โดยน�าขวดเก็บตัวอย่างน�้าที่ผ่านการฆ่าเชื้อแล้ว (duran 

ขนาด 250 มิลลิเมตร) เก็บตัวอย่างน�้าจากบริเวณกึ่งกลาง

แหล่งน�้า โดยจุ ่มลงใต้ผิวน�้าที่ระดับความลึก 15-30 

เซนติเมตร เปิดฝาใต้น�้าเพื่อเก็บตัวอย่างน�้าแล้วปิดฝาใต้น�้า  

เก็บรักษาตัวอย่างน�้าไว้ในถังแช่เย็นที่อุณหภูมิต�่ากว่า 4 

องศาเซลเซียส น�าส่งห้องปฏิบัติการ ภายใน 24 ชั่วโมง

4. การเก็บตัวอย่างคุณภาพน�้าประปาน�้าชุมชน

ท่ีผ่านการปรับปรุงแล้วบริเวณต้นท่อและปลายท่อใช  ้

วิธีการเก็บตัวอย่าง ดังนี้

4.1 ท�าความสะอาดก๊อกน�้าหรือจุดปล่อยน�้า

โดยเช็ดด้วยส�าลีชุบแอลกอฮอล์ ร้อยละ 70 หรือใช้ไฟลน  

เปิดก๊อกน�้าหรือจุดปล่อยน�้าแล้วปล่อยให้ไหลเต็มที่

ประมาณ 2-3 นาที

4.2 เก็บตวัอย่างน�า้ใส่ขวดและเว้นเหลอืช่องว่าง 

อากาศอย่างน้อย 2 เซนตเิมตร ปิดฝาและปิดฉลาก เก็บรกัษา 

ตัวอย่างน�้าในถังแช่เย็นที่อุณหภูมิต�่ากว่า 4 องศาเซลเซียส 

น�าส่งห้องปฏิบัติการ ภายใน 24 ชั่วโมง

5. การวเิคราะห์คุณภาพน�า้ น�าตวัอย่างน�า้ท่ีจะตรวจ 

วิเคราะห์หาค่าโคลิฟอร์มแบคทีเรียทั้งหมดด้วยวิธี Most 

Probable Number of Coliform Organisms (MPN) ในห้อง 

ปฏิบัติการ โดยการวิเคราะห์ดัชนีคุณภาพน�้าเป็นไปตาม

วิธีการที่ก�าหนดไว้ใน Standard Method for Examination 

of Water and Waste Water (American Public Health  

Association, American Water Works Association and 

Water Environment Federation, 1995)

6. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 

6.1 อุปกรณ์ในการเก็บตัวอย่างน�้า ได้แก่ ขวด

เกบ็ตวัอย่างน�า้ส�าหรับตรวจหาโคลิฟอร์มแบคทเีรียท้ังหมด  

ถังแช่ตัวอย่าง กระดาษ foil และอุปกรณ์การบันทึกข้อมูล

6.2 เครื่องมือตรวจวัดโคลิฟอร์มแบคทีเรีย 

ในห้องปฏิบัติการ ได้แก่ หลอดแก้วพร้อมฝาผิด ขนาด 15 

ml หลอดดักอากาศเดอร์แรม ปิเปตขนาด 10 ml และ 1 ml  

ลกูยางใช้กบัปิเปตส�าหรบัดดูน�า้ตวัอย่าง ตะเกยีงแอลกอฮอล์  

ตู้เพาะเชื้อ ลวดที่มีปลายห่วงกลม ตาชั่งละเอียด 0.0001 

6.3 สารเคมีส�าหรับวิเคราะห์คุณภาพน�้าในห้อง

ปฏบิตักิาร ได้แก่ อาหารเลีย้งเชือ้แลก็โตสบรอธ อาหารเหลว 

บริลเลียนกรีนแล็กโตสไบล์บรอธ อาหารเหลวอีซี 

โพแทสเซียมไดไฮโดรเจนฟอสเฟต สารละลายโซเดียม 

ไฮดรอกไซด์ น�้ากลั่นส�าหรับการเจือจางตัวอย่าง

สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล

การวิจัยนี้วิเคราะห์ข้อมูลด้วย ค่าเฉลี่ย (mean) 

ผลกำรวิจัย 

1. ผลการตรวจวดัการปนเป้ือนโคลฟิอร์มแบคทเีรยี 

ทั้งหมดในแหล่งน�้าดิบส�าหรับผลิตประปาหมู่บ้านของ

ต�าบลดงบัง อ�าเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี พบว่า 

แหล่งน�้าดิบส�าหรับ การผลิตประปาหมู่บ้านมีโคลิฟอร์ม

แบคทีเรียทั้งหมด ที่มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 11.50 เอ็มพีเอ็นต่อ  

100 มิลลิลิตร และแยกรายหมู่บ้าน พบว่า หมู่ 3 บ้านนา 

หมู่ 4 บ้านโนน และหมู่ 5 บ้านสวนผึ้ง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 

11.50 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร ทั้งสามหมู่บ้าน หากแยก 

ตามฤดูกาลพบว่า ในฤดูฝนมีการปนเปื ้อนโคลิฟอร์ม

แบคทีเรียทั้งหมดในแหล่งน�้าดิบ เท่ากับ 12.00 เอ็มพีเอ็น

ต่อ 100 มลิลลิติร ทัง้สามหมูบ้่าน และฤดรู้อน เท่ากบั 11.50  

เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร ทั้งสามหมู่บ้านเช่นเดียวกัน 

ผลการตรวจวัดการปนเปื้อนโคลิฟอร์มแบคทีเรีย 

ทั้งหมดในน�้าประปาหมู่บ้านที่ผ่านการปรับปรุงคุณภาพ

แล้ว มีค่าเฉลี่ยของโคลิฟอร์มแบคทีเรียทั้งหมด เท่ากับ 

7.67 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร หากแยกผลการตรวจวัด

โคลิฟอร์มแบคทีเรียทั้งหมดในน�้าประปาหมู่บ้านแยกราย

หมู่บ้าน พบว่า หมู่ 4 บ้านโนน และหมู่ 5 บ้านสวนผึ้ง มีค่า

โคลิฟอร์มแบคทีเรียทั้งหมดในน�้าประปาหมู่บ้าน เท่ากับ  

11.50 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร และ หมู่ 3 บ้านนา ตรวจ

ไม่พบโคลิฟอร์มแบคทีเรียทั้งหมด หากแยกตามฤดูกาล  

กพ็บเช่นเดยีวกนัว่า ทีห่มู ่4 บ้านโนน และหมู ่5 บ้านสวนผึง้ 

มีค่าโคลิฟอร์มแบคทีเรียทั้งหมดในน�้าประปาหมู่บ้าน 

ในฤดูฝน เท่ากับ 12.00 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร และ

ฤดูร้อน เท่ากับ 11.00 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร ส่วน

หมู่ 3 บ้านนา ตรวจไม่พบโคลิฟอร์มแบคทีเรียทั้งหมด 

ทั้งฤดูฝนและฤดูร้อน
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ตำรำง 2

แสดงปริมาณโคลิฟอร์มแบคทีเรียทั้งหมดที่ปนเปื้อนในแหล่งน�้าดิบผลิตประปาแยกรายหมู่บ้านและฤดูกาล

คุณภำพน�้ำทำงชีวภำพ ชุมชน
ฤดูกำล

เฉลี่ย ค่ำมำตรฐำน
ฝน ร้อน

โคลิฟอร์มแบคทีเรียทั้งหมด

(MPN/100 ml) 

หมู่ 3 บ้านนา 12.00 11.00 11.50
ประเภทที่ 3

ค่าไม่เกิน 20,000

 MPN/100 ml

หมู่ 4 บ้านโนน 12.00 11.00 11.50

หมู่ 5 บ้านสวนผึ้ง 12.00 11.00 11.50

เฉลี่ยตลอดกำรศึกษำ 12.00 11.00 11.50

หน่วยวัด: MPN/100 ml

ภำพ 2 แสดงการเปรียบเทียบปริมาณโคลิฟอร์มแบคทีเรียทั้งหมดที่ปนเปื้อนในน�้าดิบดิบส�าหรับการผลิตน�้าประปา 

รายหมู่บ้านและฤดูกาล

ตำรำง 3 

แสดงปริมาณโคลิฟอร์มแบคทีเรียทั้งหมดที่ปนเปื้อนในน�้าประปาหมู่บ้านแยกรายหมู่บ้านและฤดูกาล 

คุณภำพน�้ำทำงชีวภำพ ชุมชน
สถำนที่เก็บ

ตัวอย่ำง

ฤดูกำล
เฉลี่ย

เฉลี่ยแต่ละ

ชุมชน
ค่ำมำตรฐำน

ฝน ร้อน

โคลิฟอร์มแบคทีเรีย

ทั้งหมด 

(MPN/100 ml) 

หมู่ 3

บ้านนา

ต้นท่อ 0.00 0.00 0.00
0.00

ตรวจไม่พบ

มีค่าเป็น 0

ปลายท่อ 0.00 0.00 0.00

หมู่ 4

บ้านโนน

ต้นท่อ 12.00 11.00 11.50
11.50

ปลายท่อ 12.00 11.00 11.50

หมู่ 5

บ้านสวนผึ้ง

ต้นท่อ 12.00 11.00 11.50
11.50

ปลายท่อ 12.00 11.00 11.50

เฉลี่ยตลอดกำรศึกษำ 8.00 7.33 7.67 7.67
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ภำพ 3 แสดงการเปรียบเทียบปริมาณโคลิฟอร์มแบคทีเรียทั้งหมดที่ปนเปื้อนในน�้าดิบดิบส�าหรับการผลิตน�้าประปา  

รายหมู่บ้านและฤดูกาล

2. ผลการเปรียบเทียบคุณภาพน�้าดิบส�าหรับ 

การผลิตน�้าประปาหมู่บ้านกับเกณฑ์คุณภาพน�้าผิวดิน  

แหล่งน�้าประเภทที่ 3 ของกรมควบคุมมลพิษ พบว่า มีการ

ปนเป้ือนโคลฟิอร์มแบคทเีรยีทัง้หมดในแหล่งน�า้ดบิส�าหรบั

ผลิตประปาหมู่บ้าน ของทั้ง 3 หมู่บ้าน คือ หมู่ 3 บ้านนา 

หมู่ 4 บ้านโนน และหมู่ 5 บ้านสวนผึ้ง มีค่าเฉลี่ยของการ 

ปนเป้ือนโคลิฟอร์มแบคทเีรยีทัง้หมด เท่ากบั 11.50 เอม็พเีอน็ 

ต่อ 100 มิลลิลิตร ซึง่อยูใ่นเกณฑ์มาตรฐานน�า้ผวิดนิ แหล่งน�า้ 

ประเภทที ่3 ของกรมควบคมุมลพิษ ทีก่�าหนดให้มีค่าไม่เกนิ  

20,000 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร 

ผลการเปรียบเทียบคุณภาพน�้าประปาหมู่บ้าน

ต�าบลดงบัง กับเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน�้าบริโภคของ

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข พบว่า มีการปนเปื้อน 

โคลิฟอร์มแบคทีเรียทั้งหมดในน�้าประปาเฉลี่ย เท่ากับ 

7.67 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร ซึ่งเกินเกณฑ์มาตรฐาน

คุณภาพน�า้ประปาของกรมอนามยั พ.ศ. 2543 ก�าหนดไว้ว่า 

ต้องไม่พบโคลิฟอร์มแบคทีเรียทั้งหมด หรือมีค่าเท่ากับ 

0.00 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร หากแยกเป็นรายหมู่บ้าน  

พบว่า หมู่ 4 บ้านโนน และหมู ่5 บ้านสวนผ้ึง มค่ีาโคลฟิอร์ม 

แบคทเีรยีทัง้หมด เท่ากบั 11.50 เอม็พเีอน็ต่อ 100 มลิลลิติร 

ซึ่งเกินเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน�้าบริโภค ส่วน หมู่ 3 

บ้านนา ตรวจไม่พบโคลิฟอร์มแบคทีเรียทั้งหมด เป็นไป 

ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน�้าบริโภคของกรมอนามัย 

กระทรวงสาธารณสุข 

กำรอภิปรำยผล 

การปนเป้ือนโคลฟิอร์มแบคทเีรยีทัง้หมดในแหล่ง

น�้าดิบส�าหรับผลิตประปาหมู่บ้านของ ต�าบลดงบัง อ�าเภอ

ประจนัตคาม จงัหวดัปราจนีบรุ ีพบว่า แหล่งน�้าดบิส�าหรบั 

การผลิตประปาหมู่บ้านมีโคลิฟอร์มแบคทีเรียทั้งหมด ท่ีมี 

ค่าเฉลี่ยโดยรวมเท่ากับ 11.50 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร

และ แยกรายหมู่บ้าน พบว่า หมู่ 3 บ้านนา หมู่ 4 บ้านโนน 

และหมู่ 5 บ้านสวนผึ้ง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 11.50 เอ็มพีเอ็น

ต่อ 100 มิลลิลิตร ทั้งสามหมู่บ้าน แยกตามฤดูกาล พบว่า  

ในฤดูฝนมีการปนเปื ้อนโคลิฟอร์มแบคทีเรียทั้งหมด 

ในแหล่งน�้าดิบ เท่ากับ 12.00 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร 

ทั้งสามหมู่บ้าน และฤดูร้อน เท่ากับ 11.50 เอ็มพีเอ็นต่อ 

100 มิลลิลิตร ทั้งสามหมู่บ้านเช่นเดียวกัน ในด้านผลการ 

เปรียบเทียบคุณภาพน�้าดิบส�าหรับการผลิตน�้าประปา

หมู ่บ ้านกับเกณฑ์คุณภาพน�้าผิวดินของกรมควบคุม

มลพิษ พบว่า อยู ่ในเกณฑ์มาตรฐาน ที่ก�าหนดให้มีได ้

ในแหล่งน�้าประเภทที่ 3 ของกรมควบคุมมลพิษ กระทรวง

ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม ก�าหนดไว้ทีค่่าไม่เกนิ 

20,000 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร เนื่องจากในช่วงฤดูฝน 
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มีฝนตกลงมาชะล้างโคลิฟอร์มแบคทีเรียทั้งหมดจากดิน 

อากาศ พืช สิ่งขับถ่ายจากสัตว์เลือดอุ่น อินทรียสารต่าง ๆ   

จากซากพชืซากสัตว์ทีท่บัถมอยู่บนพ้ืนดนิและอ่ืน ๆ  ซึง่เป็น 

อาหารของแบคทีเรียลงสู่แหล่งน�้า นอกจากนี้ ช่วงหลัง 

ฝนตกแบคทเีรยีอาจกระจายลงสู่น�า้ใต้ดนิ เช่น จากส้วมและ

ส้วมหลุม หรอืเนือ่งจากมกีารปล่อยของเสยีลงสูแ่หล่งน�า้ดบิ

โดยตรง เช่น การอาบน�้า ปล่อยสัตว์ลงแช่น�้าและขับถ่าย 

ในแหล่งน�้า สอดคล้องกับการศึกษาของ สุจยา ยอดเพชร 

(2540) พบว่าปริมาณโคลิฟอร์มแบคทีเรียทั้งหมด มีค่า

เปล่ียนแปลงตามฤดูกาล โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนปริมาณ

แบคทีเรียทั้งหมดในแหล่งน�้าเพ่ิมสูงข้ึนเม่ือเปรียบเทียบ

กับฤดูอื่น ๆ ทั้งนี้เพราะเม่ือมีฝนมีน�้าไหลบ่าหน้าดินน�า 

อินทรียวัตถุ ธาตุอาหาร รวมทั้งจุลินทรีย์ตามดิบลงสู ่

แหล่งน�้าน้ัน และสอดคล้องกับการศึกษาของ จันทร์เพ็ญ 

ววิฒัน์, (2557) กล่าวว่าเชือ้แบคทเีรียทีป่นเป้ือนในแหล่งน�า้ 

และพื้นดินเป็นแบคทีเรียก่อโรคในคนที่มีภูมิคุ ้มกัน

บกพร่องได้ เชือ้อโีคไลเป็นสาเหตหุนึง่ของโรคอจุจาระร่วง 

ในคนสามารถจ�าแนกได้เป็นกลุ่มต่างๆ ตามลักษณะการ

ก่อโรค ซึง่แต่ละกลุม่ประกอบด้วย เชือ้อโีคไล สายพนัธุท์ีม่ ี

คุณสมบัติในการก่อโรค สามารถสร้างสารพิษ และปัจจัย 

ในการก่อโรคแตกต่างกัน ซ่ึงแบคทเีรียจะก่อโรคได้เมือ่เข้าสู ่

ร่างกายโดยการกินหรือดื่มน�้าที่ปนเปื้อนแบคทีเรียอีโคไล

เหล่านี้เข้าไป ได้แก่ เอนเทอโรท็อกซิเจนิก อีโคไล เอนเทอ

โรเพโทเจนิก อีโคไล เป็นต้น

ส่วนการปนเปื้อนโคลิฟอร์มแบคทีเรียทั้งหมด

ในน�้าประปาหมู ่บ้านที่ผ่านการปรับปรุงคุณภาพแล้ว  

มีค่าเฉล่ียโดยรวมของโคลิฟอร์มแบคทีเรียทั้งหมดเท่ากับ 

7.67 เอม็พเีอน็ต่อ 100 มลิลลิติร หากแยกรายหมูบ้่าน พบว่า  

หมู่ 4 บ้านโนน และหมู่ 5 บ้านสวนผ้ึง มีค่าโคลิฟอร์ม

แบคทีเรียทั้งหมดในน�้าประปาหมู่บ้าน เท่ากับ 11.50  

เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร และหมู่ 3 บ้านนา ตรวจไม่พบ

โคลิฟอร์มแบคทีเรียทั้งหมด หากแยกตามฤดูกาล ก็พบ

เช่นเดียวกันว่า ที่หมู่ 4 บ้านโนน และหมู่ 5 บ้านสวนผึ้ง 

มีค่าโคลิฟอร์มแบคทีเรียทั้งหมดในน�้าประปาหมู่บ้าน 

ในฤดูฝน เท่ากับ 12.00 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร และ

ฤดูร้อน เท่ากับ 11.00 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร ส่วน 

หมู ่3 บ้านนา ตรวจไม่พบโคลิฟอร์มแบคทเีรีย ทัง้ฤดฝูนและ

ฤดรู้อน ผลการเปรยีบเทยีบคณุภาพน�้าประปาหมูบ้่านของ 

ต�าบลดงบังกับเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน�้าบริโภคของ 

กรมอนามยั กระทรวงสาธารณสขุ พบว่า ในภาพรวมมกีาร 

ปนเปื้อนโคลิฟอร์มแบคทีเรียทั้งหมดในน�้าประปาเฉลี่ย 

เท่ากับ 7.67 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร ซึ่งเกินเกณฑ์

มาตรฐานคุณภาพน�้าบริโภคของกรมอนามัย ก�าหนดไว้ว่า

ต้องไม่พบโคลฟิอร์มแบคทเีรยีทัง้หมด หรอืมค่ีาเท่ากบั 0.00 

เอม็พเีอน็ต่อ 100 มลิลลิติร หากแยกเป็นรายหมูบ้่าน พบว่า  

หมู่ 4 บ้านโนน และหมู่ 5 บ้านสวนผึ้ง มีค่าโคลิฟอร์ม

แบคทเีรยีทัง้หมด เท่ากบั 11.50 เอม็พเีอน็ต่อ 100 มลิลลิติร 

ซึ่งเกินเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน�้าประปาของกรมอนามัย 

ส่วนหมู ่3 บ้านนา ตรวจไม่พบโคลฟิอร์มแบคทเีรยีทัง้หมด 

เช่นเดียวกัน ซึ่งอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน�้าบริโภค

กรมอนามัย เหตุที่บ้านโนนและบ้านสวนผึ้ง มีโคลิฟอร์ม

แบคทีเรียทั้งหมดในน�้าประปา เนื่องจากขาดการเติมและ

ตรวจวิเคราะห์ติดตามสารเคมีฆ่าเชื้อโรคในระบบผลิต 

และระบบจ่ายน�้าประปาอย่างต่อเนื่อง ท�าให้มีปริมาณ 

โคลิฟอร์มแบคทีเรียทั้งหมดตกค้างในน�้าประปา เป็นดัชนี

ชี้วัดด้านสุขาภิบาลน�้าที่ไม่ค่อยดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งน�้า 

เพือ่การบรโิภคทีไ่ม่สะอาดพอ มแีนวโน้มอนัเป็นสาเหตุของ 

โรคทางเดนิอาหาร เช่น Salmonella และ Shigella สอดคล้อง

กบัการศกึษาของ ธนาวฒัน์ รกักมล และคณะ (2551) ทีพ่บว่า  

ช่วงฤดูฝนและฤดูร้อนคุณภาพน�้าทางจุลชีววิทยาได้แก่ 

โคลิฟอร์มแบคทีเรียทั้งหมด มีค่าเกินมาตรฐาน เนื่องจาก

มีปริมาณคลอรีนตกค้างต�่ากว่ามาตรฐาน ส่งผลให้พบ

แบคทเีรยีกลุม่นีป้นเป้ือนในน�า้ และอาจมแีบคทเีรยีทีท่�าให้

เกดิโรคต่อระบบทางเดนิอาหารแพร่กระจายปะปนอยูน่�า้ได้ 

ข้อเสนอแนะ

1. ควรขยายพื้นที่ เก็บตัวอย่างและวิเคราะห์ 

คุณภาพน�้าให้เพิ่มมากขึ้นในหมู่บ้านหรือต�าบลใกล้เคียง

2. ควรเพิ่มดัชนีชี้วัดคุณภาพน�้าทางด้านกายภาพ 

และเคมีเพื่อให้ทราบรายละเอียดของการปนเปื ้อน  

สารปนเป้ือนต่าง ๆ  ในน�า้ได้มากขึน้ และสามารถแก้ปัญหา

คุณภาพน�้าให้ได้ตรงตามเกณฑ์มาตรฐานที่ไม่ก่อให้เกิด 

โรคภัยไข้เจ็บกับประชาชนผู้ใช้น�้า 
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บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ ตรวจสอบรูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสาเหตุ ท่ีมีอิทธิพลต่อผลลัพธ์

การเรียนรู้ของนักศึกษาพยาบาล: วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช กลุ่มตัวอย่างได้แก่นักศึกษาพยาบาล วิทยาลัย

พยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช จ�านวน 320 คน ได้มาจาการสุ่มอย่างง่าย (simple random sampling) ใช้แบบสอบถาม

เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล และตรวจสอบความสอดคล้องของรูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของโมเดล 

ตามสมมุติฐานกับข้อมูลเชิงประจักษ์ระหว่างปัจจัยที่มีอิทธิพล ต่อผลลัพธ์การเรียนรู้ของนักศึกษาพยาบาล : วิทยาลัย

พยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัชโดยการวิเคราะห์เส้นทาง (path analysis) ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบความสัมพันธ์เชิง

สาเหตุตามสมมุติฐานมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยปัจจัยด้านผู้เรียน และปัจจัยด้านการจัดการ

เรียนการสอน ในโมเดลสามารถร่วมกันอธิบายความแปรปรวนของผลลัพธ์การเรียนรู้ของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัย 

พยาบาลบรมราชชนน ีจกัรรีชั ได้ร้อยละ 82 โดยปัจจยัด้านผูเ้รยีนส่งผลต่อ ผลลพัธ์การเรยีนรูม้ากทีส่ดุ (β = .70) รองลงมา 

ได้แก่ปัจจยัด้านการจดัการเรยีนการสอน (β = .24) กล่าวโดยสรปุคอื ปัจจยัด้านผูเ้รยีน ได้แก่ พฤตกิรรมการเรยีน แรงจงูใจ 

ในการเรียนรู้ การเรียนรู้โดยการน�าตนเอง และปัจจัยด้านการจัดการเรียนการสอนได้แก่ คุณภาพการสอนของอาจารย์ 

สภาพห้องเรียนและบรรยากาศการเรียนรู้ และสิ่งสนับสนุนที่เอื้อต่อการค้นหาความรู้ สามารถท�าให้ผู้เรียนมีผลลัพธ์

การเรียนรู้ ตามที่หลักสูตรก�าหนดได้

ค�ำส�ำคัญ: ปัจจัยเชิงสาเหตุ, ผลลัพธ์การเรียนรู้, การจัดการเรียนการสอนทางการพยาบาล

Abstract

This research aimed to verify a causal relationship between causal variables and learning outcomes of nursing 

students. The simple random sampling technique was employed to collect the sample for 320 nursing students. The 

questionnaires were used as tool for data collection, and verify a causal relationship between the hypothetical and 

empirical data. Path analysis was used for model verification. The results revealed that the causal relationship model 

fit with the empirical data. All causal variables were able to explain the variation of learning outcomes of nursing 

students at 82 percent. Learner factors were the most effect to Learning outcomes of nursing students with β =.70  

ปัจจัยเชิงสำเหตุที่มีอิทธิพลต่อผลลัพธ์กำรเรียนรู้ของนักศึกษำพยำบำล : 

วิทยำลัยพยำบำล บรมรำชชนนี จักรีรัช

Causal Factors Affecting to Learning Outcomes of Nursing Students: 

Boromarajonani College of Nursing Chakriraj
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บทน�ำ

วิชาชีพการพยาบาลเป็นวิชาชีพที่ปฏิบัติโดยตรง

ต่อชวีติและสขุภาพของผูร้บับรกิาร ดงันัน้การจดัการเรยีน

การสอนทางการพยาบาลจึงมีทั้งการเรียนภาคทฤษฎีและ

ปฏิบัติ โดยคาดหวังว่าพยาบาลที่จบจากหลักสูตรจะเป็น 

ผู้ที่มีคุณลักษณะและสมรรถนะของผู้ที่จะให้การพยาบาล

ได้อย่างมีประสทิธภิาพ ซ่ึงในการจดัการศึกษาให้มคีณุภาพ

มาตรฐานนัน้ สิง่ส�าคญั คอืผลลัพธ์การเรียนรู้ทีก่�าหนดไว้ใน

หลักสูตร ซึ่งในเรื่องนี้สภาการพยาบาลได้เห็นความส�าคัญ

เป็นอย่างมาก จงึได้มกีารก�าหนดข้อบงัคบัสภาการพยาบาล

ไว้ว่าหลักสูตรพยาบาลต้องมีปรัชญาและวัตถุประสงค์ที่

ชัดเจน และต้องมีรายละเอียดครบตามประกาศกระทรวง 

ศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขา

พยาบาลศาสตร์ พ.ศ. 2552 และทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิ ต้องสอดคล้อง 

กับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาของชาติ แผน

พัฒนาสุขภาพแห่งชาติ แผนพัฒนาการพยาบาลและการ

ผดุงครรภ์แห่งชาติ และภารกิจหลักของสถาบันการศึกษา 

(สภาการพยาบาล, 2554) ซึ่งในเรื่องของมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับปริญญาตรีนั้น มีการก�าหนดกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ 

(National Qualifications Framework--NQF) ขึน้เพือ่แสดง 

ให้เหน็ความสมัพนัธ์ระหว่างคณุวฒุทิางด้านการศึกษาและ

วิชาชีพ กับการประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ของบุคคลที่มี

เกณฑ์มาตรฐานเป็นที่ยอมรับ และสามารถเทียบเคียงกับ

มาตรฐานระดับสากลเพื่อช่วยให้การจัดการศึกษามีความ

คล่องตวัมากขึน้(ส�านกังานเลขาธกิารสภาการศึกษา, 2553) 

โดยวัตถุประสงค์ของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TQF) เพื่อ

เป็นกรอบมาตรฐานให้สถาบันอุดมศึกษาใช้เป็นแนวทาง

ในการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียน 

การสอน และพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ให้สามารถ

ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2552)  

เป้าหมายการจัดการศึกษามุ ่งเน้นที่ผลลัพธ์การเรียนรู ้ 

(learning outcomes) ของนกัศกึษาเพือ่การประกนัคณุภาพ

บณัฑติ และสร้างเช่ือมัน่ต่อสงัคมถงึผลการเรยีนรูท้ีบ่ณัฑติ

ได้รับจากการเรียนตามหลักสูตร ว่ามีมาตรฐานที่สามารถ 

เทียบเคียงกันได้กับสถาบันอุดมศึกษาที่ดีทั้งในและ 

ต่างประเทศ (ส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 

2553) ดังนัน้สถาบันการศึกษาจงึมบีทบาทส�าคญัทีจ่ะต้อง

ร่วมกนัรบัผดิชอบ ในการพฒันากลยทุธ์ในการจัดการเรยีน

การสอน และสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถผลิต

บัณฑิตให้มีผลลัพธ์การเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู ้

ที่ก�าหนดไว้ในหลักสูตรอย่างมีประสิทธิภาพ 

ส�าหรบัวทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนน ีจกัรรีชันัน้ 

เป็นสถาบันการศึกษาพยาบาล ในสังกัดสถาบันพระบรม

ราชชนก ส�านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข 

ท�าหน้าที่ผลิตและพัฒนาก�าลังคนด้านสุขภาพในเขตพื้นที่

รับผิดชอบ ในปัจจุบันได้มีการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร 

ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของระบบสุขภาพ และ

ปรับปรุงหลักสูตรตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ 

เรือ่งมาตรฐานคณุวฒุริะดบัปรญิญาตร ีสาขาพยาบาลศาสตร์  

ภายในปีการศึกษา 2555 ซึ่งปัจจุบันหลักสูตรที่ใช้อยู่ คือ

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2555) ซึ่งมีการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง

หลักสูตร ตลอดจนรูปแบบการเรียนการสอน เพื่อให้

ผลิตบัณฑิตทางการพยาบาลที่มีคุณภาพ และได้ก�าหนด

มาตรฐานผลลัพธ์การเรียนรู้ไว้ 6 ด้าน สอดคล้องกับกรอบ 

มาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ ที่ก�าหนดไว้ ได้แก่ 

ด้านคุณธรรมจริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะ 

ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ทักษะ 

การวเิคราะห์เชงิตวัเลข และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ และ 

ทักษะปฏิบัติด้านวิชาชีพ (วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  

and subsequence was instructional factors with β = 0.24. The conclusion, the observed variables of learner factors 

such as learning behavior, learning motive, self directed learning and instructional factors such as teaching quality, 

classroom environment, and facility for knowledge searching, are able to make nursing student to have proper  

learning outcomes.

Keywords: causal variables, learning outcomes, nursing instruction 
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จักรีรัช, 2555) อย่างไรก็ตาม จากสภาพการจัดการศึกษาที่

ผ่านมา วทิยาลยัได้มีการตดิตามคณุภาพบณัฑติทีจ่บออกไป 

ปฏิบัติงานในสถานบริการสุขภาพในระดับต่างๆ โดยให้

ผู้บังคับบัญชาเป็นผู้ประเมิน ก็พบว่า มีทักษะหลายด้าน 

ทีอ่ยูใ่นระดบัปานกลาง ได้แก่ ด้านความรู้ ทกัษะด้านปัญญา 

และทกัษะการคิดวเิคราะห์เชงิตวัเลข การส่ือสารและการใช้ 

เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยด้านทักษะทางปัญญานั้นพบว่า 

ข้อที่มีคะแนนระดับปานกลาง ได้แก่ ความสามารถในการ

สืบค้นข้อมูล การคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหา การสร้าง

นวัตกรรม และการตัดสินใจ ทักษะทางด้านสังคมและ

ความรับผิดชอบ พบว่า ข้อที่มีคะแนนในระดับปานกลาง  

ได้แก่ ความสามารถในการแสดงภาวะผู้น�า และความเช่ือมัน่

ในตนเอง ส่วนทกัษะการคดิวเิคราะห์เชงิตวัเลข การสือ่สาร 

และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ นัน้ พบว่า ข้อทีม่คีะแนน

ในระดับปานกลาง ได้แก่ ความสามารถในการใช้หลัก

ตรรกะคณิตศาสตร์และสถิติในการปฏิบัติงาน การแปลง

และวิเคราะห์ข้อมูล ความสามารถในการอ่าน วารสาร

ต�าราภาษาอังกฤษ รวมถึงความสามารถในการเลือกใช้

เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม (กุลฤดี จิตตยานันต์ และวันดี 

วงศ์รัตนรักษ์, 2555) จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องนั้น 

พบว่าการที่อาจารย์ผู้สอนจะจัดการเรียนการสอนเพื่อให้

ผู้เรียนเกิดผลลัพธ์การเรียนรู้ตามที่หลักสูตรก�าหนดนั้น  

มีปัจจัยที่เกี่ยวข้องหลายประการ เช่น พฤติกรรมการเรียน

ของนกัศกึษา ส่ิงแวดล้อมในห้องเรียน มีอิทธพิลทัง้ทางตรง 

และทางอ้อมต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา  

(เจตน์สฤษฎิ์ สังขพันธ์และคณะ, 2556) เช่นเดียวกับ  

การเรยีนรูโ้ดยการน�าตนเองของนกัศึกษาพยาบาล กม็ผีลต่อ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาเช่นกัน (สุระพรรณ 

พนมฤทธ์, ศกุร์ใจ เจรญิสขุ และนนัทกิา อนนัต์ชยัพทัธนา,  

2554) และยงัพบว่า พฤตกิรรมการเรยีนรู ้และสภาพแวดล้อม 

ทางการเรยีน สามารถท�านายสมรรถนะตามกรอบมาตรฐาน

คณุวฒุริะดบัอดุมศกึษาได้ (สมใจ วนิจิกลุ และ วลัยา ตูพานชิ,  

2557) จะเหน็ได้ว่าในการจดัการเรียนการสอนนัน้ เป้าหมาย 

อยูท่ีต่วัผูเ้รยีนเป็นส�าคัญ ดงันัน้ถ้าหากเราทราบว่ามปัีจจยัใด 

ทีเ่ก่ียวข้องกับการพัฒนาผลลพัธ์การเรียนรู้ดงักล่าว จะช่วย 

ให้ผู ้สอนสามารถออกแบบการเรียนรู ้ที่ช่วยผู ้เรียนให้

บรรลุเป้าหมายได้

วัตถุประสงค์กำรวิจัย

1. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของตัวแปรสาเหตุ 

ที่มีอิทธิพลต่อผลลัพธ์การเรียนรู้ของนักศึกษาพยาบาล: 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช

2. เพือ่สร้างรปูแบบแสดงความสมัพนัธ์ของปัจจยั

เชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อผลลัพธ์การเรียนรู้ของนักศึกษา 

พยาบาล: วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช

3. เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของรูปแบบ

ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของโมเดลตามสมมุติฐานกับ 

ข้อมูลเชิงประจักษ์ระหว่างปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลลัพธ์

การเรียนรู้ของนักศึกษาพยาบาล : วิทยาลัยพยาบาลบรม

ราชชนนี จักรีรัช

4. เพื่อศึกษาอิทธิพลเส้นทางของตัวแปรสาเหตุ 

ได้แก่ ตัวแปรด้านตัวผู้เรียน ประกอบด้วย พฤติกรรม 

การเรยีน แรงจงูใจในการเรยีนรู ้การเรยีนรูโ้ดยการน�าตนเอง  

ตวัแปรด้านการจดัการเรยีนการสอน ประกอบด้วย คณุภาพ

การสอนของอาจารย์ สภาพห้องเรียนและบรรยากาศ 

การเรียนรู้ และสิ่งสนับสนุนที่เอื้อต่อการค้นหาความรู้ 

ที่มีอิทธิพลต่อผลลัพธ์การเรียนรู้ของนักศึกษาพยาบาล : 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช

สมมติฐำนกำรวิจัย

1. ตัวแปรสาเหตุ ได้แก่ ปัจจัยด้านตัวผู ้เรียน 

ประกอบด้วย พฤติกรรมการเรียน แรงจูงใจในการเรียนรู้  

การเรียนรู้โดยการน�าตนเอง ปัจจัยด้านการจัดการเรียน 

การสอน ประกอบด้วย คุณภาพการสอนของอาจารย์  

สภาพห้องเรยีนและบรรยากาศการเรยีนรู ้และสิง่สนบัสนุน

ที่เอ้ือต่อการค้นหาความรู้ มีความสัมพันธ์กับผลลัพธ์ 

การเรียนรู้ของนักศึกษาพยาบาล : วิทยาลัยพยาบาลบรม

ราชชนนี จักรีรัช

2. รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของโมเดล

ตามสมมตุฐิานมคีวามสอดคล้องกบักบัข้อมลูเชงิประจกัษ์ 

ระหว่างปัจจัยด้านตัวผูเ้รยีน และปัจจัยด้านการจัดการเรยีน

การสอน ที่มีต่อผลลัพธ์การเรียนรู้ของนักศึกษาพยาบาล :  

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช
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3. ตัวแปรสาเหตุ ได้แก่ ปัจจัยด้านตัวผู ้เรียน  

ประกอบด้วย พฤติกรรมการเรียน แรงจูงใจในการเรียนรู้  

การเรียนรู้โดยการน�าตนเอง ปัจจัยด้านการจัดการเรียน 

การสอน ประกอบด้วย คณุภาพการสอนของอาจารย์ สภาพ

ห้องเรยีนและบรรยากาศการเรียนรู้ และส่ิงสนบัสนนุทีเ่อือ้

ต่อการค้นหาความรู้ มีอิทธิพลต่อผลลัพธ์การเรียนรู้ของ 

นักศึกษาพยาบาล : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช

กรอบแนวคิดกำรวิจัย 

LF หมายถึงตัวแปรแฝงด้านผู้เรียน ที่สามารถวัด

ได้ด้วยตัวแปรที่สังเกตได้ ได้แก่ พฤติกรรมการเรียน (X
1
)  

แรงจูงใจในการเรียนรู้ (X
2
) การเรียนรู้โดยการน�าตนเอง 

(X
3
) IF หมายถึงตัวแปรแฝงด้านการจัดการเรียนการสอน 

ที่สามารถวัดได้ด้วยตัวแปรที่สังเกตได้ ได้แก่ คุณภาพ 

การสอนของอาจารย์ (X
4
) สภาพห้องเรียนและบรรยากาศ

การเรียนรู ้ (X
5
) และสิ่งสนับสนุนที่เอื้อต่อการค้นหา 

ความรู ้ (X
6
) และ LO หมายถึงแปรแฝงด้านผลลัพธ  ์

การเรียนรู ้ของนักศึกษาพยาบาล ที่สามารถวัดได้ด้วย

ตัวแปรที่สังเกตได้ ได้แก่ คุณธรรม จริยธรรม (Y
1
) ความรู้  

(Y
2
) ทกัษะทางปัญญา (Y

3
) ทกัษะด้านสัมพันธภาพระหว่าง

บุคคลและความรับผิดชอบ (Y
4
) ทักษะด้านการวิเคราะห์ 

ตัวเลข (Y
5
) และ ทักษะวิชาชีพ (Y

6
) 

วิธีด�ำเนินงำนวิจัย

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 

ประชากรที่ศึกษา ได้แก่นักศึกษาพยาบาลศาสตร

บัณฑิตที่ศึกษาอยู่ในปีการศึกษา 2557 ณ วิทยาลัยพยาบาล

บรมราชชนนี จักรีรัช จ�านวน 368คน กลุ่มตัวอย่าง คือ

นักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิตได้มาจากการสุ่มตัวอย่าง 

อย่างง่าย (simple random sampling) จ�านวน 320 คน ผู้วิจัย

ได้ก�าหนดกลุ่มตัวอย่างตามจ�านวนพารามิเตอร์ที่ต้องการ

ประมาณค่า อัตราส่วนกลุ่มตัวอย่าง และพารามิเตอร์เป็น  

20 ต่อ 1 (นงลักษณ์ วิรัชชัย, 2542) การวิจัยคร้ังนี้มีจ�านวน

พารามิเตอร์ที่ต้องการประมาณค่าทั้งสิ้นจ�านวน 12 ตัว  

ดังนั้นจึงควรมีกลุ่มตัวอย่างอย่างน้อย 240 คน แต่อย่างไร

กต็าม ผูว้จิยัมกีารวเิคราะห์ปัจจยัเชงิส�ารวจ และการวเิคราะห์ 

ปัจจัยเชิงยืนยัน ของตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อผลลัพธ์การ

เรยีนรูข้องนกัศกึษาพยาบาลด้วย ซึง่มข้ีอเสนอไว้ว่าในการ

วิเคราะห์ปัจจัย กลุ่มตัวอย่างควรมีขนาดใหญ่ ถ้ามากกว่า 

300 ขึ้นไปถือว่าดี (Comrey, A. L., & Lee, H. B. ,1992)  

ดังนั้นผู้วิจัย จึงใช้กลุ่มตัวอย่าง จ�านวน 320 คน 

เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ประกอบด้วย

แบบสอบถามปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อผลลัพธ์ 

การเรียนรู้ของนักศึกษาพยาบาล ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ตอน

ได้แก่ (1) ข้อมูลส่วนบุคคล (2) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของนักศึกษาพยาบาล และ (3) ผลลัพธ์

การเรียนรู้ของนักศึกษาพยาบาล แบบสอบถามมีลักษณะ 

เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) 5 ระดับ 

ตามแบบของ ลิเคอร์ท (Likert’s Scales) มีค่าดัชนีความ

สอดคล้องระหว่างข้อค�าถาม และ วัตถุประสงค์ (Index 

of Item Objective Congruence--IOC) ระหว่าง 0.60 - 1  

ซึง่ผ่านเกณฑ์ทกุข้อ และมค่ีาความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม 

ส่วนตวัแปรต้นคอื ปัจจยัด้านผูเ้รยีนและการเรยีนการสอน 

= 0.93 ค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถามส่วนตัวแปรตาม

คือ ผลลัพธ์การเรียนรู้ของนักศึกษาพยาบาล = 0.95 และ 

ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ = 0.96
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กำรเก็บรวบรวมข้อมูล

ผู้วิจัยด�าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง

โดยมีขั้นตอนดังนี้ (1) ผู้วิจัยเสนอโครงร่างการวิจัยต่อ 

คณะกรรมการวิจัยของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  

จกัรรีชั (2) ด�าเนนิการเกบ็รวบรวมข้อมลูโดยใช้แบบสอบถาม 

ทีผู่ว้จิยัสร้างขึน้ (3) ชีแ้จงเกีย่วกบัขัน้ตอนในการท�าวจิยั และ 

ประโยชน์ที่จะเกิดขึ้น รวมถึงการพิทักษ์สิทธิ์ของกลุ่ม

ตัวอย่าง และให้นักศึกษาลงนามยินยอมเข้าร่วมการวิจัย 

ในแบบฟอร์มทีแ่นบมาพร้อมกบัแบบสอบถามการวจิยั และ

ได้ชีแ้จงว่า ค�าตอบของนกัศึกษาจะไม่ส่งผลต่อการเรยีนหรอื 

การด�าเนนิชวีติของนกัศึกษา ข้อมลูส่วนบคุคลและค�าตอบ

ที่ได้จะเป็นความลับ มีเพียงผู้วิจัยเท่านั้นที่สามารถเข้าถึง

ข้อมูลได้ และผู้วิจัยจะเสนอผลการวิจัยในภาพรวมเพื่อ

ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาพยาบาล 

ต่อไป (4) ชี้แจงการตอบแบบสอบถามและให้เวลาในการ

ตอบแบบสอบถาม (5) เก็บรวบรวมแบบสอบถามและ 

ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม

สถิติท่ีใช้วิเครำะห์ข้อมูล

1. การวเิคราะห์ค่าสถิตพ้ืินฐานของตวัแปรทีศ่กึษา 

เพื่อให้ทราบลักษณะของกลุ่มตัวอย่างและลักษณะการ

แจกแจงของตัวแปร โดยค�านวณหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย  

ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน ค่าความเบ้ (skewness) ค่าความโด่ง  

(kurtosis)

2. การวิเคราะห์ปัจจัยเชิงส�ารวจ (explanatory  

factor analysis) ปัจจยัด้านตวัผูเ้รยีน ปัจจยัด้านการจดัเรยีน 

การสอน และผลลัพธ์การเรียนรู้ของนักศึกษาพยาบาล

3. การวิเคราะห์ปัจจัยเชิงยืนยัน (confirmatory 

factor analysis) ปัจจยัด้านตวัผูเ้รยีน ปัจจยัด้านการจดัเรยีน 

การสอน 

4. วิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของตัวแปร

ที่มีอิทธิพลต่อผลลัพธ์การเรียนรู้ของนักศึกษาพยาบาล 

วทิยาลัยพยาบาลบรมราชชนน ีจกัรีรัช โดยใช้ Path analysis 

ตรวจสอบความสอดคล้องกลมกลืนระหว่างโมเดลตาม

สมมุติฐานกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ท�าการวิเคราะห์อิทธิพล 

ของตวัแปรสาเหต ุซ่ึงใช้การประมาณค่าพารามิเตอร์ด้วยวธิ ี

ความน่าจะเป็นสงูสดุ (Maximum Likelihood Estimate--ML)  

เพื่อวิเคราะห์โมเดลตามสมมุติฐานที่ก�าหนด 

ผลกำรวิจัย

จากการเกบ็ข้อมลูจากกลุม่ตัวอย่าง พบว่าส่วนใหญ่ 

เป็นเพศหญิง ร้อยละ 94.70 เป็นเพศชาย ร้อยละ 5.30 

จ�าแนกเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ร้อยละ 17.80 นักศึกษา 

ชั้นปีที่ 2 ร้อยละ 39.10 นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ร้อยละ 22.50 

และนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ร้อยละ 20.60 ส่วนใหญ่มีเกรดเฉลี่ย 

ระหว่าง 2.51- 3.50 คิดเป็นร้อยละ 86.60 รองลงมามีเกรด

เฉลี่ย ต�่ากว่า 2.50 คิดเป็นร้อยละ 12.20 มีเพียงร้อยละ 1.30  

เท่านั้นที่มีเกรดเฉลี่ยตั้งแต่ 3.51 ขึ้นไป 

จากการตรวจสอบความเหมาะสมของกลุม่ตัวอย่าง  

มีค่า KMO = .945 แสดงว่าข้อมูลท้ังหมดมีความเหมาะสม 

เพียงพอและตัวแปรต่าง ๆ สามารถใช้วิเคราะห์ปัจจัยได้

ในระดับดีมาก เพราะ KMO มีค่าสูง และจากการทดสอบ 

Bartlett’s Test of Sphericity พบว่าค่าสถิติ Chi-Square  

มนียัส�าคญัทางสถติิ Sig < 0.05) แสดงว่าเมตรกิสหสมัพนัธ์

ไม่เป็นเมตริกเอกลักษณ์ ดังนั้นตัวแปรต่าง ๆ จึงมีความ

สัมพันธ์กันสามารถน�าไปวิเคราะห์ปัจจัยต่อไปได้ และ

เมื่อวิเคราะห์ปัจจัยโดยการสกัดปัจจัย (factor extraction)  

ด้วยวิธี principal component analysis และการหมุนแกน

องค์ประกอบด้วยวิธีแวริแมกซ์ (Varimax with Kaiser 

Normalization) โดยข้อตกลงเบื้องต้นคือ ค่าไอเกน (Eigen 

value) มากกว่า 1.00 และค่าน�้าหนักองค์ประกอบ (factor  

loading) มากกว่า 0.40 สรปุได้ว่า ว่าตวัแปรปัจจยัทีม่อีทิธิพล 

ต่อผลลัพธ์การเรียนรู้ของนักศึกษาพยาบาล แต่ละปัจจัย 

สามารถบรรยายด้วยตัวแปร ดังนี้ 

พฤติกรรมการเรียนมีตัวแปรส�าคัญจ�านวน 7 

ตัวแปร มีค่าน�้าหนักปัจจัยอยู่ระหว่าง 0.48 - 0.69 แรงจูงใจ 

ในการเรยีนรูม้ตีวัแปรส�าคญัจ�านวน 7 ตวัแปร มค่ีาน�า้หนัก 

ปัจจัยอยู่ระหว่าง 0.56 - 0.74 การเรียนรู้โดยการน�าตนเอง

มีตัวแปรส�าคัญจ�านวน 6 ตัวแปร มีค่าน�้าหนักปัจจัย

อยู่ระหว่าง 0.40 - 0.67 คุณภาพการสอนของอาจารย์มี

ตัวแปรส�าคัญจ�านวน 14 ตัวแปร มีค่าน�้าหนักปัจจัยอยู่

ระหว่าง 0.55 - .77 สภาพห้องเรยีนและบรรยากาศการเรยีน 

มีตัวแปรส�าคัญจ�านวน 5 ตัวแปร มีค่าน�้าหนักปัจจัยอยู่

ระหว่าง 0.51 - 0.74 สิง่สนบัสนนุทีเ่อือ้ต่อการค้นหาความรู้ 

มีตัวแปรส�าคัญจ�านวน 5 ตัวแปร มีค่าน�้าหนักปัจจัยอยู่

ระหว่าง 0.43 - 0.67
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ของนักศึกษาพยาบาล แต่ละ

ปัจจยัสามารถบรรยายด้วยตวัแปร ดงันี ้คณุธรรม จริยธรรม 

มีตัวแปรส�าคัญจ�านวน 11 ตัวแปร มีค่าน�้าหนักปัจจัยอยู่

ระหว่าง 0.50 - 0.72 ความรู้ มีตัวแปรส�าคัญจ�านวน 7 

ตัวแปร มีค่าน�้าหนักปัจจัยอยู่ระหว่าง 0.53 - 0.71 ทักษะ 

ทางปัญญา มีตัวแปรส�าคัญจ�านวน 6 ตัวแปร มีค่าน�้าหนัก

ปัจจัยอยู่ระหว่าง 0.55 - 0.67 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความรับผิดชอบมีตัวแปรส�าคัญจ�านวน 6 

ตัวแปร มีค่าน�้าหนักปัจจัยอยู่ระหว่าง 0.57 - 0.73 ทักษะ

ในการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและเทคโนโลย ี

สารสนเทศมีตัวแปรส�าคัญจ�านวน 8 ตัวแปร มีค่าน�้าหนัก

ปัจจัยอยู่ระหว่าง 0.47 - 0.71 ทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ 

มีตัวแปรส�าคัญจ�านวน 4 ตัวแปร มีค่าน�้าหนักปัจจัย 

อยู่ระหว่าง 0.41 - 0.76

นักศึกษาพยาบาลประเมินปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ

ผลการเรียนรู้ทุกด้าน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับดี โดยปัจจัย

ด้านผู้เรียน มีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 3.68 - 3.97 โดยด้านที่มี 

คะแนนเฉลี่ยสูงสุด คือ แรงจูงใจในการเรียนรู้ รองลงมา 

คือการเรียนรู้โดยการน�าตนเอง ส่วนปัจจัยด้านการเรียน

การสอนมีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 3.73 - 4.04 โดยด้านที่มีค่า 

คะแนนเฉลี่ยสูงสุด คือ คุณภาพการสอนของอาจารย์  

รองลงมา คือ สภาพห้องเรียนและบรรยากาศการเรียนรู้ 

ดังมีรายละเอียดตามตารางที่ 1

ตำรำง 1

แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลการเรียนรู้ของนักศึกษาพยาบาล ( n=320)

ปัจจัยที่มีผลต่อกำรเรียนรู้ Mean SD

ปัจจัยด้ำนผู้เรียน

           พฤติกรรมการเรียน 3.68 .62

           แรงจูงใจในการเรียนรู้ 4.16 .53

           การเรียนรู้โดยการน�าตนเอง 3.97 .55

ปัจจัยด้ำนกำรเรียนกำรสอน

           คุณภาพการสอนของอาจารย์ 4.04 .51

           สภาพห้องเรียนและบรรยากาศการเรียนรู้ 3.89 .57

           สิ่งสนับสนุนที่เอื้อต่อการค้นหาความรู้ 3.73 .67

นักศกึษาพยาบาล ประเมนิผลลพัธ์การเรยีนรูท้ัง้ 6 

ด้าน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับดี และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน  

พบว่าด้านที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้านคุณธรรม 

จริยธรรม รองลงมาคือ ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง 

บุคคลและความรับผิดชอบ ด้านที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยต�่าสุด 

คือ ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ ดังมีรายละเอียดตามตารางที่ 2

ตำรำง 2 

แสดง ค่าเฉล่ีย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของผลลัพธ์การ เรียนรู้ของนักศึกษาพยาบาลจ�าแนกเป็นรายด้าน

ผลลัพธ์กำรเรียนรู้ของนักศึกษำพยำบำล Mean SD

คุณธรรม จริยธรรม 4.25 .47

ความรู้ 3.92 .53

ทักษะทางปัญญา 3.93 .52

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 4.21 .51

ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 3.83 .55

ทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ 4.18 .48
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ผู ้ เรียน โดยการวัดด ้วยตัวแปรสังเกตได้คือ 

พฤติกรรมการเรียน แรงจูงใจในการเรียนรู้ และการเรียนรู ้

โดยการน�าตนเอง มีความสอดคล้องอย่างมีนัยส�าคัญทาง

สถิติ ดังมีรายละเอียดตามตารางที่ 3

ตำรำง 3 

การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน ของปัจจัยด้านผู้เรียน

ตัวแปรสังเกตได้ Factor Loading SE t R
2

1. พฤติกรรมการเรียน .47 .033 14.34 .59

2. แรงจูงใจในการเรียนรู้ .45 .028 15.96 .71

3. การเรียนรู้โดยการน�าตนเอง .39 .029 13.28 .51

Chi-Square = 0.00, df = 0, (P-value = 1.00, RMSEA = 0.000 the Fit is Perfect !

การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของตัวแปร

ปัจจัยการจัดการเรียนการสอน อธิบายได้ว่าการศึกษา 

ตัวแปรแฝงปัจจัยการจัดการเรียนการสอน โดยการวัด

ด้วยตัวแปรสังเกตได้คือ คุณภาพการสอนของอาจารย์  

สภาพห้องเรียนและบรรยากาศในการเรียนรู ้ และสิ่ง

สนับสนุนที่เอื้อต่อการค้นหาความรู้ มีความสอดคล้อง 

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ ดังมีรายละเอียดตามตารางที่ 4

ตำรำง 4

การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน ของปัจจัยการจัดการเรียนการสอน

ตัวแปรสังเกตได้ Factor Loading SE t R
2

คุณภาพการสอนของอาจารย์ .53 .034 15.26 .62

สภาพห้องเรียนและบรรยากาศในการเรียนรู้ .42 .026 15.89 .66

สิ่งสนับสนุนที่เอื้อต่อการค้นหาความรู้ .45 .030 15.32 .62

Chi-Square = 0.00, df = 0, (P-value = 1.00, RMSEA = 0.000 the Fit is Perfect 

การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของตัวแปร

ผลลัพธ์การเรียนรู ้ของนักศึกษาพยาบาล อธิบายได้ว่า 

การศึกษาตัวแปรแฝงผลลัพธ์การเรียนรู ้ของนักศึกษา

พยาบาล โดยการวัดด้วยตัวแปรสังเกตได้คือ คุณธรรม

จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบคุคลและความรบัผดิชอบ ทกัษะในการวเิคราะห์ 

เชิงตัวเลขการสือ่สารและ เทคโนโลยสีารสนเทศ และทกัษะ

การปฏิบัติทางวิชาชีพ มีความสอดคล้องอย่างมีนัยส�าคัญ 

ทางสถิติ ดังแสดงในตารางที่ 5
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ตำรำง 5

การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน ของผลลัพธ์การเรียนรู้ของนักศึกษาพยาบาล

ตัวแปรสังเกตได้ Factor Loading SE t R
2

คุณธรรมจริยธรรม 0.33 .025 13.15 0.49

ความรู้ 0.43 .027 16.14 0.70

ทักษะทางปัญญา 0.43 .027 15.99 0.68

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  0.34 .026 12.93 .052

ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและ เทคโนโลยีสารสนเทศ 0.44 .035 12.74 0.65

ทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ 0.28 .031 9.17 .0.35

Chi-Square = 0.00, df = 0, (P-value = 1.00), RMSEA = 0.000 the Fit is Perfect !

การทดสอบความกลมกลืนของรูปแบบความ

สัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ ผลลัพธ์การ

เรียนรู้ของนักศึกษาพยาบาลตามสมมุติฐานกับข้อมูลเชิง 

ประจกัษ์ก่อนการปรบัโมเดลพบว่า ค่าสถติไิค-สแควร์ (χ2) 

มีค่าเท่ากับ 351.28 ซ่ึงมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

(p value of χ2 = 0.0) ซ่ึงไม่เป็นไปตามเกณฑ์ (≥.05) 

นอกจากน้ันผูว้จิยัได้พิจารณาอตัราส่วนระหว่าง อตัราส่วน 

ไค-สแควร์ต่อองศาอสิระ (χ2/df) ด้วย เนือ่งจากค่าไค-สแควร์  

มีความแปรผันไปตามขนาดของกลุ่มตัวอย่าง พบว่าค่า

ไค-สแควร์ ต่อองศาอิสระเท่ากับ 6.89 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่

ก�าหนดไว้ (≤ 2.00) และเม่ือพิจารณาดชันวีดัความกลมกลนื 

พบว่า ดัชนีวัดความกลมกลืนสัมบูรณ์ ได้แก่ GFI มีค่า 

เท่ากับ 0.84 ซึ่งไม่ผ่านเกณฑ์ที่ก�าหนดไว้ (≥ .95) AGFI  

มค่ีาเท่ากับ 0.76 ซึง่ไม่ผ่านเกณฑ์ทีก่�าหนดไว้ (≥.90) SRMR 

มค่ีาเท่ากบั 0.052 และ RMSEA มค่ีาเท่ากบั 0.14 ซึง่ไม่ผ่าน 

เกณฑ์ทีก่�าหนดไว้ (≤.05) เมือ่พจิารณาดชันวีดัความกลมกลนื 

เชิงเปรียบเทียบพบว่า NFI มีค่าเท่ากับ 0.95 ผ่านเกณฑ์ที่

ก�าหนดไว้ (.95) IFI มค่ีาเท่ากบั 0.96 ผ่านเกณฑ์ทีก่�าหนดไว้  

และ CFI มีค่าเท่ากับ 0.96 ผ่านเกณฑ์ที่ก�าหนดไว้ (.90) 

เมื่อพิจารณาดัชนี วัดความกลมกลืนเชิงประหยัดพบว่า 

PGFI มีค่าเท่ากับ .0.55 และ PNFI มีค่าเท่ากับ 0.74 ซึ่ง

ไม่ผ่านเกณฑ์ที่ก�าหนดไว้ (.90) และเมื่อพิจารณาดัชนี

ระบุขนาดของกลุ่มตัวอย่าง (CN) พบว่ามีค่าเท่ากับ 87.10 

ซึ่งไม่ผ่านเกณฑ์ที่ก�าหนดไว้ (200) เมื่อพิจารณาโดยรวม 

พบว่า โมเดลไม่สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์

หลงัการปรบัโมเดล พบว่าค่าสถติิไค-สแควร์ (χ2) 

มีค่าเท่ากับ 38.97 และไม่มีมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

(p value of χ2 = 0.081) เป็นไปตามเกณฑ์ (≥.05) และ 

ผู้วิจัยได้พิจารณาอัตราส่วนระหว่างอัตราส่วนไค-สแควร ์

ต่อองศาอิสระ (χ2/df) พบว่าค่าไค-สแควร์ ต่อองศาอิสระ

เท่ากบั 1.39 เป็นไปตามเกณฑ์ทีก่�าหนดไว้ (≤ 2.00) นอกจากน้ี  

เมื่อพิจารณาดัชนีวัดความกลมกลืน พบว่าดัชนีวัดความ

กลมกลืนสัมบูรณ์ ได้แก่ GFI มีค่าเท่ากับ 0.98 ผ่านเกณฑ์ที่

ก�าหนดไว้ (≥ .95) AGFI มีค่าเท่ากับ 0.94 ซึ่งผ่านเกณฑ์ที่

ก�าหนดไว้ (≥ .90) SRMR มีค่าเท่ากับ 0.021 และ RMSEA  

มีค่าเท่ากับ .035 ซึ่งผ่านเกณฑ์ที่ก�าหนดไว้ (≤ .05) เมื่อ

พิจารณาดัชนีวัดความกลมกลืนเชิงเปรียบเทียบพบว่า 

NFI มีค่าเท่ากับ 0.99 ซึ่งผ่านเกณฑ์ที่ก�าหนดไว้ (.95) IFI 

มีค่าเท่ากับ 1.00 และ CFI มีค่าเท่ากับ 1.00 ซึ่งผ่านเกณฑ์ 

ที่ก�าหนดไว้ (≥ .90) เมื่อพิจารณาดัชนีวัดความกลมกลืน 

เชิงประหยัดพบว่า PGFI มีค่าเท่ากับ 0.35 และ PNFI มีค่า 

เท่ากับ 0.42 ซึ่งไม่ผ่านเกณฑ์ที่ก�าหนดไว้ (≥.90) และเมื่อ

พิจารณาดัชนีระบุขนาดของกลุ่มตัวอย่าง (CN) พบว่ามีค่า 

เท่ากับ 373.74 ซึ่งผ่านเกณฑ์ที่ก�าหนดไว้ (200) ดังนั้น 

เมือ่พจิารณาโดยรวมพบว่า รปูแบบความสมัพนัธ์เชิงสาเหตุ

ของโมเดลตามสมมุติฐานมีความสอดคล้องกับข้อมูล 

เชิงประจักษ์ ดังมีรายละเอียดตามตารางที่ 6
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ตำรำง 6 

แสดงค่าสถิติความสอดคล้องของรูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ก่อนการปรับโมเดลและหลัง

การปรับโมเดล

ประเภทดัชนี ดัชนี เกณฑ์ ค่ำสถิติ

ก่อนกำรปรับ ผลกำรพิจำรณำ หลังกำรปรับ ผลกำรพิจำรณำ

ดัชนีวัดความ

กลมกลืนสัมบูรณ์

χ2/df

p value of χ2

GFI

AGFI

SRMR

RMSEA

≤ 2.00

≥.05

≥.90

≤.05

≤.05

≤.05

351.28/51

=6.89

0.0

0.84

0.76

0.052

0.14

ไม่ผ่านเกณฑ์

ไม่ผ่านเกณฑ์

ไม่ผ่านเกณฑ์

ไม่ผ่านเกณฑ์

ไม่ผ่านเกณฑ์

ไม่ผ่านเกณฑ์

38.97/28

=1.39

0.081

0.98

0.94

0.021

0.035

ผ่านเกณฑ์

ผ่านเกณฑ์

ผ่านเกณฑ์

ผ่านเกณฑ์

ผ่านเกณฑ์

ผ่านเกณฑ์

ดัชนีระบุขนาด

กลุ่มตัวอย่าง

NFI

IFI

CFI

≥ .95

≥ .90

≥ .90

0.95

0.96

0.96

ผ่านเกณฑ์

ผ่านเกณฑ์

ผ่านเกณฑ์

0.99

1.00

1.00

ผ่านเกณฑ์

ผ่านเกณฑ์

ผ่านเกณฑ์

ดัชนีวัดความ

กลมกลืนเชิง

ประหยัด

PGFI

PNFI

≥ .90

≥ .90

0.55

0.74

ไม่ผ่านเกณฑ์

ไม่ผ่านเกณฑ์

0.35

0.42

ไม่ผ่านเกณฑ์

ไม่ผ่านเกณฑ์

ดัชนีระบุขนาด

ของกลุ่มตัวอย่าง

CN ≥ 200 87.10 ไม่ผ่านเกณฑ์ 373.74 ผ่านเกณฑ์

Chi-Square = 38.97, df = 28, P-value = 0.081, RMSEA = 0.35

ภำพ 1 ผลการตรวจสอบรูปแบบโครงสร้างความสัมพันธ์ของปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อผลลัพธ์การเรียนรู้ของ

นักศึกษาพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช
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ปัจจยัด้านตวัผู้เรียน และปัจจยัด้านการจดัการเรยีน 

การสอนมีอิทธิพลทางตรง ต่อผลลัพธ์การเรียนรู้ของ

นักศึกษาพยาบาล อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 

.01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ 0.70 และ 0.24  

ตามล�าดบั สอดคล้องกับสมมุตฐิานทีต่ัง้ไว้ และเม่ือพิจารณา

ค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์ (R2) ของผลลัพธ์การเรียนรู้ 

ของนักศึกษาพยาบาล พบว่ามีค่าเท่ากับ 0.82 แสดงว่า

ตัวแปรที่น�ามาศึกษา คือปัจจัยด้านตัวผู้เรียน และปัจจัย

ด้านการจัดการเรียนการสอน ในโมเดลสามารถร่วมกัน 

อธิบายความแปรปรวนของผลลพัธ์การเรยีนรูข้องนกัศกึษา

พยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช ได้ร้อยละ 

82 ดังมีรายละเอียดตามตารางที่ 7

ตำรำงท่ี 7 

อิทธิพลเส้นทาง และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณก�าลังสอง (R2) ของปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อผลลัพธ์ 

การเรียนรู้ของนักศึกษาพยาบาล 

ตัวแปรผล R2 อิทธิพล ตัวแปรเชิงสาเหตุ

ปัจจัยด้านตัวผู้เรียน(IF) ปัจจัยด้านการจัดการเรียนการสอน (EF)

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของ

นักศึกษาพยาบาล (LO)

0.82 DE

IE

TE

0.70

-

0.70

0.24

-

0.24

หมายเหตุ 1) ค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลทุกค่ามีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01

   2) DE = อิทธิพลทางตรง, IE = อิทธิพลทางอ้อม, TE = อิทธิพลรวม

สรุปผลกำรวิจัย

จากโมเดลปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อผลลัพธ์

การเรียนรู้ของนักศึกษาพยาบาล พบว่ามีความสอดคล้อง 

กลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยมีนักศึกษาพยาบาล

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช เป็นกลุ่มตัวอย่าง 

ในการวจิยั โดยเมือ่พจิารณาความสัมพันธ์ของตวัแปรต่าง ๆ   

ในโมเดลพบว่า ปัจจัยด้านตัวผู้เรียน ได้แก่ พฤติกรรมการ

เรยีน แรงจงูใจในการเรยีนรู ้และการเรยีนรูโ้ดยการน�าตนเอง  

และ ปัจจัยด้านการจัดการเรียนการสอน ที่ประกอบด้วย 

คุณภาพการสอนของอาจารย์ สภาพแวดล้อมในห้องเรียน

และบรรยากาศการเรียนรู้ และ สิ่งสนับสนุนที่เอื้อต่อการ

ค้นหาความรู้ ส่งผลทางตรงต่อผลลัพธ์การเรียนรู้ของ 

นักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช 

ทั้ง 6 ด้าน ได้แก่ด้านคุณธรรมจริยธรรม ความรู้ ทักษะ

ทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ 

รบัผดิชอบ ทกัษะในการวเิคราะห์เชงิตวัเลขการส่ือสารและ 

เทคโนโลยีสารสนเทศ และทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ

กำรอภิปรำยผล

ผลการวิจัยพบว่าโมเดลปัจจัยเชิงสาเหตุที่มี

อทิธิพลต่อผลลพัธ์การเรยีนรูข้องนกัศกึษาพยาบาล มคีวาม

สอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดย ปัจจัยด้าน

ตัวผูเ้รยีน ได้แก่ พฤติกรรมการเรยีน แรงจงูใจในการเรยีนรู้  

และการเรียนรู้โดยการน�าตนเอง และ ปัจจัยด้านการจัด 

การเรียนการสอน ที่ประกอบด้วย คุณภาพการสอน

ของอาจารย์ สภาพแวดล้อมในห้องเรียนและบรรยากาศ

การเรียนรู้ และ สิ่งสนับสนุนที่เอื้อต่อการค้นหาความรู้  

มีอิทธิพลทางตรงต่อผลลัพธ์การเรียนรู ้ของนักศึกษา

พยาบาล โดยปัจจัยด้านตัวผูเ้รยีนมอีทิธิพลมากทีส่ดุ ตามมา

ด้วยปัจจัยด้านการจัดการเรียนการสอน และเมื่อพิจารณา

ค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์ (R2) ของผลลัพธ์การเรียนรู้ 

ของนักศึกษาพยาบาล พบว่ามีค่าเท่ากับ 0.82 แสดงว่า

ตัวแปรที่น�ามาศึกษา คือปัจจัยด้านตัวผู้เรียน และปัจจัย

ด้านการจัดการเรียนการสอน ในโมเดลสามารถร่วมกัน

อธิบายความแปรปรวนของผลลพัธ์การเรยีนรูข้องนกัศกึษา
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พยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช ได้ร้อยละ  

82 สอดคล้องกบัการศกึษาของศศกิาญจน์ สกลุปัญญวฒัน์ 

และ อิมรอน มะลูลีม, 2557) ที่พบว่า ปัจจัยด้านลักษณะ 

ครอบครัวและปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมสถาบัน มีความ

สัมพันธ์กับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามกรอบ

มาตรฐานระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ สาขาพยาบาลศาสตร์ 

(TQF) พ.ศ. 2552 และ ปัจจัยที่มีอิทธิพลมากที่สุดคือปัจจัย 

ด้านการจัดการเรียนการสอน คุณลักษณะที่พึงประสงค์

ที่ได้รับอิทธิพลทางตรงมากที่สุดคือด้านความสัมพันธ์ 

ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

เม่ือมาพิจารณาในรายละเอียดแต่ละปัจจัย พบว่า 

นักศึกษาพยาบาลประเมินปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลการ

เรียนรู ้ทุกด้าน มีค่าเฉลี่ยอยู ่ในระดับดี โดยปัจจัยด้าน 

ผูเ้รยีน มค่ีาเฉลีย่อยู่ระหว่าง 3.68 - 3.97 ด้านทีมี่คะแนนเฉลีย่

สูงสุดคือ แรงจูงใจในการเรียนรู้ รองลงมา คือการเรียนรู้ 

โดยการน�าตนเอง ทั้งนี้เพราะการเรียนในวิชาชีพพยาบาล

ต้องใช้แรงจูงใจที่ค่อนข้างสูง หากนักศึกษาไม่มีแรงจูงใจ

เพียงพอ หรือไม่ชอบในวิชาชีพ ไม่อยากเรียนเป็นพยาบาล 

ก็มักพบว่าผลลัพธ์การเรียนรู้จะไม่ดี หรือบางคนก็ลาออก

ไปเรียนสาขาอ่ืน สอดคล้องกับความเห็นของกฤษมันต์ 

วัฒนาณรงค์ (2552) ที่เห็นว่าแรงจูงใจนั้น มีบทบาทส�าคัญ 

ต่อพฤติกรรมของแต่ละบุคคล แรงจูงใจมีส่วนส�าคัญ

ท�าให้เกิดการเรียนรู้ และการกระตุน้ให้มแีรงจงูใจจะท�าให้ 

การเรยีนรูไ้ด้ผลด ีเช่นเดยีวกบั ประหยดั จริะวรพงศ์ (2553) 

ที่เห็นว่าแรงจูงใจจะช่วยให้ผู ้เรียนขยันหมั่นเพียร และ 

เป็นตวัก�าหนดจุดมุ่งหมายและผลลัพธ์ในการเรียน และ เมธี 

ธรรมวัฒนา (2555) เห็นว่าแรงจูงใจเป็นสิ่งส�าคัญของการ

จดัการเรยีนการสอน เพราะเป็นปัจจยัทีม่ผีลต่อผลสมัฤทธิ์

ทางการเรียนของผู้เรียน ซึ่งถ้าครูผู้สอนสร้างแรงจูงใจนี ้

ควบคู่กับทักษะวิธีการการสอนที่มีประสิทธิภาพแล้ว 

ย่อมท�าให้ผู้เรียนบรรลุวัตถุประสงค์ในการเรียนที่ต้ังไว้ 

ส่วนในเรื่องของ ความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

ของนักศึกษาพยาบาล นั้น นักศึกษาประเมินตนเองอยู่ใน

ระดับดีเช่นกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ บุศรินทร์ ผัดวัง  

และ สภุาภรณ์ อุดมลักษณ์ (2554) ทีพ่บว่านกัศึกษาพยาบาล

มีการประเมินความพร้อมในการเรียนรู้โดยการน�าตนเอง

ในระดับสูง จะเห็นได้ว่าการเรียนรู้โดยการน�าตนเองนั้น 

มคีวามส�าคญัอย่างย่ิงในระบบการศึกษาปัจจบุนั เป็นทกัษะ 

ที่มีความส�าคัญทั้งทางการเรียนในโรงเรียน รวมไปถึง

การศึกษาเพื่อพัฒนาตนเองหลังส�าเร็จการศึกษาแล้ว 

(Boekaerts, M., 1997) ลักษณะการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

ไม่ได้เกดิขึน้ในตวัผูเ้รยีนทกุคนหรอืทกุสถานการณ์แต่เป็น

สิ่งที่อาจสร้างให้เกิดขึ้นในตัวบุคคลได้ สามารถพัฒนาให้

ผู้เรียนแสดงศักยภาพออกมาได้ด้วยการจัดสถานการณ ์

การเรยีนให้สอดคล้องกบัภมูหิลงัและระดบัความสามารถ

ของผูเ้รยีน (สนุทรา โตบวั, 2549) ดงันัน้หากอาจารย์ผูส้อน 

หากสามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างสอดคล้องกับ

ความสนใจและความต้องการของผู้เรียน ก็จะส่งผลให้ 

ผูเ้รยีนเกดิความกระตอืรอืร้นทีจ่ะร่วมในกระบวนการเรยีน 

การสอน อนัจะน�าไปสูผ่ลสมัฤทธิท์างการศกึษา และส่งเสรมิ 

ให้ผู้เรียนได้ค้นพบกระบวนการเรียนรู้โดยตนเอง 

ส่วนปัจจัยด้านการเรียนการสอน มีค่าเฉลี่ยอยู่

ระหว่าง 3.73 - 4.04 โดยด้านที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงสุดคือ 

คณุภาพการสอนของอาจารย์ รองลงมาคอื สภาพห้องเรยีน

และบรรยากาศการเรียนรู้ คุณภาพการสอนของอาจารย์  

นั้นเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีความสัมพันธ์กับการเรียนรู้ของ 

ผู้เรียน ซ่ึงการสอนทางการพยาบาลนั้นมีทั้งการเรียนภาค

ทฤษฎีและภาคปฏิบัติ และมีวิธีการสอนที่หลากหลาย

เนื่องจากมุ ่งให้นักศึกษาสามารถปฏิบัติทักษะทางการ

พยาบาลได้ ลักษณะการสอนที่ดีจะมุ ่งเน้นการสอนที่

สามารถพฒันาผูเ้รยีนได้ครบทัง้ความรู ้ทกัษะ และทศันคติ  

โดยอาศัยการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน

เป็นส�าคญั และผูส้อนจะต้องพฒันาวธิกีารสอนของตนเอง 

อยูเ่สมอ เพราะถ้าครผููส้อนมกีารพฒันาตนเอง มวีธีิการสอน 

ทีแ่ปลกใหม่ กจ็ะท�าให้ผูเ้รยีนเกดิความสนใจอยากจะเรยีน 

และสิง่ทีส่�าคญักค็อื จะท�าให้ผูเ้รยีนเกดิการเรยีนรู ้ส่งผลต่อ 

พัฒนาการของผู้เรียนในทุก ๆ ด้าน (จักรแก้ว นามเมือง, 

2555) การสอนอย่างมีประสิทธิภาพของผู้สอนถือเป็น 

องค์ประกอบที่ส�าคัญต่อการที่จะผลิตบัณฑิตให้มีความ

พร้อมทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ สังคมและ

จิตใจเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพที่จะท�าหน้าที่เป็นผู้น�าการ

เปลี่ยนแปลงสังคมได้อย่างเหมาะสมถูกต้องและภูมิฐาน

สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและแนวโน้มการ

พฒันาประเทศ (วรีวรรณ สกุนิ, 2551) ซึง่ในการสอนของครู

ผูส้อนนัน้จะประกอบด้วยทกัษะต่าง ๆ  ทีเ่กีย่วข้องกบัการจดั 

กิจกรรมการเรียนการสอน ตั้งแต่เริ่มวางแผนการสอน  
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การด�าเนินการสอน และการประเมินผล ดังที่ สุเทพ  

ธรรมะตระกูล และ อนุวัติ คูณแก้ว (2555) เห็นว่า 

องค์ประกอบด้านทักษะการสอน ประกอบด้วยตัวแปร 11 

ตัวแปร ได้แก่ รับฟังความคิดเห็นของศิษย์ มีความตั้งใจ 

ในการสอน เข้าใจและยอมรับความแตกต่างของศิษย์ มกีาร 

เตรียมการสอนเป็นอย่างดี สอนเพ่ิมเติมและให้โอกาส 

ลูกศิษย์ปรึกษา สร้างบรรยากาศการเรียนรู ้ที่น่าสนใจ 

และเหมาะสมที่จะเกิดการเรียนรู ้ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 

ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีใช้วิธีการสอนแบบต่าง ๆ 

ได้อย่างเหมาะสมกับเนื้อหา/ผู้เรียน จัดกิจกรรมการเรียนรู ้

โดยเน้นผลสัมฤทธ์ิที่เกิดแก่ผู้เรียน และ สร้างโอกาสให้ 

ผู้เรียนได้เรียนรู้ในทุกสถานการณ์ 

ข้อเสนอแนะในกำรน�ำผลกำรวิจัยไปใช้

1. ควรมีการพัฒนากระบวนการเรียนการสอน 

ให้เป็นการเรียนเรียนการสอนเชิงรุก (active learning)  

เพ่ือช่วยให้ผู ้เรียนมีการปรับพฤติกรรมการเรียนรู้แบบ 

มีส่วนร่วมมากข้ึน และใช้กลยุทธ์การสอนที่ส่งเสริมแรง

จูงใจในการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นในตัวผู้เรียน รวมถึงออกแบบ

กิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะ 

ในการเรียนรู้ด้วยตนเองมากขึ้น

2. ควรมีการส่งเสริมพัฒนาอาจารย์ด้านกลยุทธ์

การสอนเพื่อพัฒนาคุณภาพการสอนของอาจารย์ ขณะ

เดยีวกนัควรให้ความส�าคญั และสนบัสนนุด้านงบประมาณ

ในการจัดสภาพแวดล้อมทั้งในและนอกห้องเรียน รวมถึง 

การพัฒนาระบบการสืบค้นข้อมูลผ่านระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพ เพื่อช่วยพัฒนา

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน

ข้อเสนอแนะในกำรท�ำวิจัยครั้งต่อไป

1. การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่ 

ส่งเสริมผลลัพธ์การเรียนรู้ของนักศึกษาพยาบาล

2. ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยเชิงสาเหตุของ 

แรงจูงใจในการเรียนรู้ ในนักศึกษาพยาบาล 
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บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ ศึกษาคุณภาพบันทึกทางการพยาบาลในระบบการบันทึกแบบชี้เฉพาะ 

(focus charting) ของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง และเปรียบเทียบคุณภาพของบันทึกทางการพยาบาล

ระหว่างพยาบาลที่มีประสบการณ์การปฏิบัติงานต่างกัน กลุ่มตัวอย่าง คือแฟ้มบันทึกทางการพยาบาลที่ถูกบันทึกอยู ่

ในช่วงระหว่างเดือนมกราคม-กันยายน 2558 จ�านวน 60 แฟ้ม ที่ได้มาโดยการสุ่มแบบง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

ครั้งนี้คือ แบบประเมินคุณภาพบันทึกทางการพยาบาลของส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและสภาการพยาบาล

ร่วมกับสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) 2557 สถิติที่ใช้ในการวิจัยคือการแจกแจงความถี่ ร้อยละ  

ค่าเฉลี่ยและสถิติ Independent t-test ผลจากการวิจัยพบว่า คุณภาพบันทึกทางการพยาบาลแบบช้ีเฉพาะของพยาบาล

วิชาชีพ มีอัตราความสมบูรณ์เท่ากับร้อยละ 30.64 มีค่าคะแนน เท่ากับ 0 พยาบาลวิชาชีพที่มีประสบการณ์การปฏิบัติงาน 

≤ 2 ปี และมีประสบการณ์ > 2 ปี มีคุณภาพการบันทึกทางการพยาบาลแบบชี้เฉพาะ ที่เขียนเมื่อรับใหม่ และที่เขียน

เมื่อจ�าหน่ายผู้ป่วย ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (t=.10, p-value=.92 และ t=.14 p-value=.88  

ตามล�าดับ) ส่วนคุณภาพการเขียนบันทึกทางการพยาบาลขณะดูแลในหอผู้ป่วยพบว่าพยาบาลวิชาชีพที่มีประสบการณ์

การปฏิบัติงาน ≤ 2 ปีมีคุณภาพการเขียนบันทึกทางการพยาบาลแตกต่างจากพยาบาลที่มีประสบการณ์การปฏิบัติงาน  

> 2 ปี อย่างมีนัยส�าคัญทาง สถิติ (t=3.22, p-value .01) การวิจัยนี้มีข้อเสนอแนะว่า ผู้บริหารโรงพยาบาลและผู้บริหาร

การพยาบาลควรมีการจัดอบรมในเชิงปฏิบัติการ การเขียนบันทึกทางการพยาบาลให้แก่พยาบาลทุกคนและ ควรท�าการ 

ศกึษาวจิยัเพือ่หาปัจจยัทีส่่งผลต่อการเขยีนบนัทกึทางการพยาบาลแบบชีเ้ฉพาะของพยาบาลวชิาชพีในโรงพยาบาลเอกชน

ค�ำส�ำคัญ: คุณภาพการบันทึกทางการพยาบาล, ระบบการบันทึกแบบชี้เฉพาะ, พยาบาลวิชาชีพ

Abstract

The purpose of this research aimed to study quality of nursing document “Focus Charting” in one private 

hospital and wanted to compare the quality of nursing document between difference years ‘work experience in 

nursing. Simple random sampling method was used to recruit 60 charts of nursing document that recorded during 

January - September 2015. The tools were examiners and Evaluation criteria of National Health Insurance and the  

เปรียบเทียบคุณภำพของกำรบันทึกทำงกำรพยำบำลในระบบกำรบันทึกแบบชี้เฉพำะ

ของพยำบำลวิชำชีพ โรงพยำบำลเอกชนที่มีประสบกำรณ์กำรปฏิบัติงำนแตกต่ำงกัน

Comparison Quality of Focus Charting Format for Nursing Documentation between 

Different Years’ Work Experience in Private Hospital
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บทน�ำ

การเขียนบันทึกทางการพยาบาล (Nursing  

documentation) เป็นการเขียนกิจกรรมทางการพยาบาล 

โดยใช ้แนวคิดกระบวนการพยาบาล ที่บันทึกการ

เปล่ียนแปลงของผู้ป่วยทั้งในด้านการปฏิบัติการพยาบาล

และผลของผู ้ป่วยในการสนองตอบต่อการปฏิบัติการ

พยาบาลและการรักษา ที่แสดงให้เห็นว่าได้ตอบสนอง 

ตรงต่อความต้องการของผู้ป่วย นอกจากนั้นบันทึกทาง 

การพยาบาลยังใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสารส�าหรับ

พยาบาลที่ร่วมทีมกันดูแลผู้ป่วย ให้มีความเข้าใจตรงกัน 

เกีย่วกบัอาการของผูป่้วย เงือ่นไขการดแูล ทีท่�าให้พยาบาล

สามารถท�ากิจกรรมการพยาบาลได้อย่างต่อเนื่องและ 

มคีณุภาพ และยังใช้เป็นหลักฐานทางกฎหมายในการปฏบิตัิ

การพยาบาล โดยกฎหมายระบวุ่ากิจกรรมใดทีพ่ยาบาลไม่ได้ 

บันทึกถือว่ากิจกรรมนั้นพยาบาลไม่ได้ปฏิบัติ การบันทึก

ทางการพยาบาลจึงสามารถใช้เป็นสิ่งปกป้องพยาบาลได ้

ในกรณีเกิดปัญหาทางด้านกฎหมายเกิดข้ึน และเป็น 

เครื่องมือประกันคุณภาพทางการพยาบาลตามมาตรฐาน

วิชาชีพ (จินตนา บัวทองจันทร์, 2559; จันทร์ทิรา เจียรณัย,  

2557; Anderson, 2012; Gialanella, 2016)

บันทึกทางการพยาบาลที่ดี จะต้องเป็นความจริง

ที่สมบูรณ์ ประกอบด้วยการประเมินอาการของผู้ป่วย 

กิจกรรมการพยาบาล การให้ค�าปรึกษา การให้ความรู้  

การตอบสนองของผู้ป่วย และการติดตามผลการพยาบาล 

โดยปกติแล้วจะเริ่มบันทึกตั้งแต่เริ่มรับผู ้ป่วย ในช่วง 

ระหว่างการส่งต่อผู ้ป่วยขณะอยู่ในหอผู้ป่วย และเมื่อ

จ�าหน่ายผู้ป่วย (จินตนา บัวทองจันทร์, 2559; Anderson, 

2012; Gialanella, 2016) การบันทึกทางการพยาบาล

จึงเป็นการใช้ความรู้มาผสมผสานกันดังนั้นในบางครั้ง 

พยาบาลจึงใช้เวลามากในการบันทึกทางการพยาบาล และ

เป็นแรงกดดันให้เกิดความเครียดอย่างหนึ่งต่อพยาบาล 

ในขณะที่พยาบาลจ�าเป็นต้องปฏิบัติกิจกรรมการพยาบาล

ที่มากอยู่แล้ว ด้วยเหตุนี้จึงมีผู้คิดวิธีเขียนบันทึกทางการ 

พยาบาลขึ้นหลากหลายวิธี

การบันทึกทางการพยาบาลแบบชี้เฉพาะ (Focus 

charting) เป็นรปูแบบการบนัทกึทางการพยาบาลแบบใหม่ 

ที่รวบรัด กระชับ ชัดเจน สะท้อนถึงกระบวนการพยาบาล 

สามารถบอกถึงภาวะของผู้ป่วย การพยาบาลที่ได้ให้กับ 

ผู้ป่วยโดยเน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางและสามารถใช้สื่อสาร

ข้อมูลที่ส�าคัญของผู้ป่วยให้แก่ บุคลากรวิชาชีพอื่นในทีม

ดูแลรักษาได้ชัดเจนขึ้น (ยุวดี เกตุสัมพันธ์, 2559) ในการ

ตรวจสอบคุณภาพบันทึกทางการพยาบาล จะใช้หลัก 4 C  

ในการวิเคราะห์หรือเป็นแนวทางในการตรวจสอบบันทึก

ทางการพยาบาลดังนี้คือ ความถูกต้อง(correct) ความ

ครบถ้วน (complete) ความชัดเจน(clear) และได้ใจความ 

(concise) (คณะกรรมการควบคุมคุณภาพการพยาบาล, 

2557) และเกณฑ์การประเมนิแบบบนัทกึทางการพยาบาล 

ที่เป็นที่ยอมรับเกณฑ์หนึ่งของประเทศไทยคือเกณฑ์

ของส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและสภาการ

พยาบาล ร่วมกับสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล 

ที่จัดท�าขึ้นในปี พ.ศ. 2557

National council of Nursing and Institute certificate hospital (ITD) 2014. The statistics used in this research was 

frequency, percentage, meanand independent t-test .The finding found that quality of nursing document was 30.64 

percent, a score of zero. The comparison of difference years’ work experience in nursing found that in admission 

and discharge quality of nursing document between ≤ 2 years’ work experience in nursing was not difference from 

> 2 years’ experience in nursing significantly at .05 level. (t=.10, p-value=.92 and t=.14 p-value=.88) but in inpatient 

department nursing document of ≤ 2 years’ work experience in nursing nurse’s recording quality of nursing care was  

significantly better than nurses who work more two years in nursing.(t=.32, p-value=.01). This research suggest that 

Hospital administrators and Nursing managers should develop focus charting education program, do workshop for 

nurses in hospital and study research about factors that affect recording in Focus charting.

Keywords: quality of nursing documentation, focus charting, professional nurses
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การบันทึกแบบชี้เฉพาะที่น�ามาใช้ในประเทศไทย 

เริ่มน�ามาใช ้ เป ็นครั้งแรกโดยฝ ่ายการพยาบาลของ 

โรงพยาบาลศริริาชต่อมามีผู้น�าแบบบนัทกึทางการพยาบาล

ระบบชี้เฉพาะมาใช้กันอย่างแพร่หลาย เช่น กลุ ่มงาน

พยาบาลโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ได้จัด

โครงการพัฒนาคุณภาพบันทึกทางการพยาบาล น�าบันทึก 

ระบบชี้เฉพาะมาใช้ในปี พ.ศ. 2557 โดยสร้างระบบบันทึก

ทางการพยาบาลแบบใหม่ทีเ่รยีกว่า “Focus charting record 

Thamasat University Hospital” น�าระบบบันทึกทางการ

พยาบาลแบบใหม่ไปใช้ในหน่วยงานน�าร่องทัง้ 4 หน่วยงาน  

และให้การติดตามนิเทศทางคลินิกเกี่ยวกับการบันทึก

ทางการพยาบาลผลจากการศึกษาพบว่า อตัราเฉลีย่คณุภาพ 

การบันทึกทางการพยาบาลเท่ากับร้อยละ 74.5 อัตราระยะ

เวลาในการเขียนบันทึกทางการพยาบาลลดลงมากกว่า 

ร้อยละ 50 พยาบาลมคีวามพงึพอใจมากกว่าระบบการบนัทกึ 

ทางการพยาบาลแบบเดมิอย่างมีนยัส�าคญัทางสถติทิีร่ะดบั.

05 มีความสุขในการบันทึกมากกว่าระบบบันทึกแบบเดิม

อย่างมีนยัส�าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 และอตัราร้อยละของ

พฤตกิรรมการเปิดอ่านบนัทกึทางการพยาบาลแบบ Focus  

charting record จากทีมแพทย์เท่ากับร้อยละ 100 (วินิตย์  

หลงละเลิง, 2557)

เนือ่งจากการบนัทกึทางการพยาบาลเป็นเครือ่งมอื 

หนึง่ในการประกันคณุภาพทางการพยาบาล เป็นส่วนหนึง่

ที่จะน�าโรงพยาบาลไปสู่การรับรองคุณภาพการพยาบาล  

โรงพยาบาลเอกชนก็เช่นเดียวกันที่ต้องการพัฒนาระบบ

การบันทึกทางการพยาบาลให้ทันสมัย เพื่อลดการใช้เวลา

ในการบนัทกึทางการพยาบาลและเพ่ิมคณุภาพการพยาบาล 

นอกจากนั้นยังพบว่าโรงพยาบาลมีปัญหาเรื่องการบันทึก

ทางการพยาบาลที่คล้ายกับที่หลายหน่วยงานพบ กล่าวคือ 

พยาบาลไม่ชอบรปูแบบบนัทกึทางการพยาบาลในปัจจบุนั

ที่มีความซ�้าซ้อน ต้องใช้เวลาในการเขียนค่อนข้างมาก

ไม่มีเวลาเขียนและไม่พบว่าแพทย์อ่านบันทึกทางการ

พยาบาลพยาบาลบอกว่าระบบบันทึกทางการพยาบาล 

ก่อให้เกดิความเครยีดในการท�างานและไม่มีความสุขในการ 

ท�างาน (วินิตย์ หลงละเลิง, 2557) โรงพยาบาลเอกชน 

แห่งหนึ่งจึงได้น�าการบันทึกทางการพยาบาลแบบชี้เฉพาะ

มาใช้ โดยเลอืกใช้ระบบบนัทกึแบบชีเ้ฉพาะของโรงพยาบาล

ศิริราช ด้วยเหตุผลว่าเป็นผู้น�ารูปแบบนี้มาใช้เป็นแห่งแรก 

ในประเทศไทย และน�ามาใช้ทั่วทั้งองค์กรได้อย่างมี

ประสทิธภิาพ และจากการศกึษาทีผ่่านมาพบว่า การบนัทกึ

ทางการพยาบาลแบบช้ีเฉพาะมีการน�าไปใช้กับผู ้ป่วย 

ประเภทต่าง ๆ  แต่ยงัไม่มกีารศกึษาเปรยีบเทยีบในพยาบาล

ที่มีประสบการณ์การท�างานต่างกันดังเช่นจากการศึกษา

ของ Richard (2013) ที่พบว่าพยาบาลที่มีประสบการณ์

การท�างานน้อยกว่า 5 ปี มีความสามารถในการใช้แบบ 

บันทึกทางการพยาบาลแบบชี้เฉพาะโดยใช้เวลาในการ

บันทึกน้อยกว่า และมีความมั่นใจในการบันทึกมากกว่า

พยาบาลที่มีประสบการณ์การท�างานมากกว่า 10 ปี ทั้งนี้ 

เพราะพยาบาลที่มีประสบการณ์น้อยกว่า 5 ปีจะเป็นคน 

รุ ่นใหม่ที่มีโอกาสได้ศึกษาและมีประสบการณ์การใช้ 

Focus charting ในโรงพยาบาลมาก่อนและได้รับการ

ปฐมนเิทศเกีย่วกบัการใช้ Focus charting แต่เนือ่งจากบรบิท

พยาบาลทีท่�างานในโรงพยาบาลเอกชนในประเทศไทยนัน้ 

อัตราการเข้าออกสูงมาก มีส่วนน้อยที่จะท�างานเกิน 5 ปี  

ส่วนใหญ่จะท�างาน 2 ปีและต�่ากว่า ด้วยเหตุนี้ผู ้วิจัยจึง

สนใจทีจ่ะศกึษาระบบบนัทกึทางการพยาบาลรปูแบบใหม่  

Focus charting ที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งน�ามาใช้

ว่ามีคุณภาพการบันทึกระดับใด มากน้อยเพียงไร และ 

เปรียบเทียบการใช้แบบบันทึกแบบช้ีเฉพาะของพยาบาล

ที่ท�างาน 2 ปีและต�่ากว่าและมากกว่า 2 ปี ใน 5หอผู้ป่วย  

เพื่อน�าผลมาปรับใช้ได้กับทุกหน่วยงานบริการพยาบาล

วัตถุประสงค์กำรวิจัย

1. เพื่อศึกษาคุณภาพบันทึกทางการพยาบาล 

ในระบบการบันทึกแบบชี้เฉพาะของพยาบาลวิชาชีพ  

โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง

2. เพือ่เปรยีบเทยีบคณุภาพบนัทกึทางการพยาบาล

ในระบบการบันทึกแบบชี้เฉพาะของพยาบาลวิชาชีพ  

โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึง่ทีม่ปีระสบการณ์การปฏบิตังิาน  

≤ 2 ปี และ > 2 ปี

แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

กระบวนกำรพยำบำล

กระบวนการพยาบาล เป็นเครื่องมือที่พยาบาล

ใช้ในการดูแลผู ้รับบริการ โดยการปฏิบัติการพยาบาล  
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การคิดวิเคราะห์และตัดสินใจอย่างมีวิจารณญาณเพื่อ 

แก้ปัญหาแก่ผู้รับบริการซึ่งชี้ให้เห็นถึงความแตกต่างของ

พยาบาลวชิาชพีกบัผูป้ฏบิตัทิีไ่ม่ใช่วชิาชพี (Potter & Perry, 

2005) ทีจ่ะน�าไปสู่การปฏบิตักิารพยาบาลทีม่ปีระสทิธภิาพ 

(Carpenito, 2008) กระบวนการพยาบาลมี 5 ขั้นตอนดังนี้  

(1) การประเมินผู้รับบริการ (2) การวินิจฉัยการพยาบาล 

(3) การวางแผนการพยาบาล (4) การปฏิบัติการพยาบาล 

และ (5) การประเมินผล (Berman, Snyder, Kozier, Erb, 

2008) การบนัทกึทางการพยาบาลตามขัน้ตอนกระบวนการ 

พยาบาล เป็นหัวใจส�าคัญในการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ

ระหว่างพยาบาล และบคุลากรทมีสขุภาพ เพือ่ให้ผูร้บับรกิาร

ได้รับการดูแลรักษาพยาบาลอย่างต่อเนื่อง (จันทร์ทิรา  

เจียรณัย, 2557) บันทึกทางการพยาบาลได้รับการพัฒนา

คุณภาพอย่างต่อเนื่อง และมีหลายรูปแบบ การบันทึก

ทางการพยาบาลแบบชีเ้ฉพาะ (Focus Charting) เป็นรปูแบบ 

ที่นิยมใช้กันในปัจจุบัน

กำรบันทึกทำงกำรพยำบำลแบบชี้เฉพำะ (Focus 

Charting)

เป็นการบนัทกึทางการพยาบาลทีไ่ด้รบัการพฒันา

ครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ.2528 โดยซูซาน แลมป์ (Susan Lampe)  

(ยุวดี เกตุสัมพันธ์, 2556) ส�าหรับประเทศไทยฝ่ายการ

พยาบาลโรงพยาบาลศิริราชได้เริ่มพัฒนา และน�าแบบ

บนัทกึรปูแบบนีไ้ปใช้ทัว่ทัง้องค์กรในปี พ.ศ. 2555 ลกัษณะ

ของรูปแบบการบันทึกนี้เรียกกันว่า AIE (Assessment-

Intervention-Evaluation) มีจุดที่จะต้องชี้เฉพาะ 3 เร่ืองคือ  

(1) สิ่งที่ผู้ป่วยให้ความส�าคัญหรือพฤติกรรมในขณะนั้น  

(2) อาการพฤตกิรรมทีเ่ปล่ียนแปลง และ (3) ผลทีส่�าคญัของ

การรักษา การบันทึก AIE เป็นโครงสร้างที่บันทึกต่อจาก  

Focus โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วนดังนี้ A คือ Assessment 

เป็นการบนัทกึข้อมูลทีป่ระเมินได้ อาจเป็นข้อมูลอตันยัหรอื

ข้อมูลปรนยั I คอื Intervention เป็นการปฏบิตักิจิกรรมการ 

ดูแลที่ให้แก่ผู้ป่วย ส่วน E คือ Evaluation เป็นการบันทึก

การตอบสนองของผู้ป่วยจากความส�าเร็จใน การน�ารปูแบบ 

การบนัทกึแบบชีเ้ฉพาะทีโ่รงพยาบาลศิริราชน�าไปใช้ และมี

ผูน้�าแบบบนัทกึทางการพยาบาลระบบนีไ้ปใช้กนัอย่างแพร่

หลาย เช่น จากการศึกษาของ มัลลิกา ลุนจักร์ และมาริสา 

ไกรฤกษ์ (2557) ที่ได้พัฒนาแบบฟอร์มบันทึกการปฏิบัติ

การพยาบาลของโรงพยาบาลหนองวัวซอแบบชี้เฉพาะ  

โดยใช้รูปแบบการบันทึกทางการพยาบาลที่ปรับใช้จาก  

ของโรงพยาบาลศริริาชมาสร้างใหม่และใช้ความร่วมมือจาก

สหสาขาวชิาชพี พบว่า พยาบาลวชิาชพีมคีวามพงึพอใจต่อ

แบบบันทึกทางการพยาบาลในระดับมาก (X =4.15) และ

การใช้ประโยชน์จากการบันทึกทางการพยาบาล ผู้บันทึก

ทางการพยาบาลให้ความเห็นว่าการบันทึกสามารถระบ ุ

ปัญหา และความต้องการของผูป่้วยในระบบการบนัทกึได้

ชัดเจนกว่าแบบเดิม ส่วนสหสาขาวิชาชีพให้ความเห็นว่า

สามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในแบบฟอร์มการบันทึก 

และสามารถติดตามผลการดูแลรักษาได้ ความสมบูรณ ์

ในการเขียนบันทึกทางการพยาบาลจึงมีความส�าคัญ  

การเขียนบันทึกทางการพยาบาลให้ครบถ้วนสมบูรณ์นั้น 

พบว่ามีหลายปัจจัยที่เกี่ยวข้องเช่น ทักษะด้านการเขียน 

ของตัวพยาบาลเอง (ณภิา แสงกติติไพบลูย์, 2554) พยาบาล

ต้องมีความสามารถในการเขียน การใช้ค�าศัพท์ และความ

สามารถในการสื่อความที่สั้นเข้าใจง่าย อ่านแล้วเข้าใจ

ตรงกัน โดยเฉพาะการบันทึกต้องบ่งชี้ให้เห็นว่ามีการใช้

กระบวนการพยาบาล นอกจากนัน้ จ�านวนปีประสบการณ์ 

ในการท�างานก็มีส่วนเกี่ยวข้อง (ตรีสุคนธ์ วิริยโกศล, 

2551, วารุณี ตั้งสถาเจริญพรและคณะ, 2555) ทั้งนี้เพราะ

ประสบการณ์การท�างานของพยาบาล จะเกี่ยวโยงไปถึง

ประสบการณ์ในการดูแลผู ้ป่วย มีทักษะในการปฏิบัติ 

การพยาบาลเพิ่มขึ้น (เกิดการรับรู้และซึมซับเข้าใจใน

มาตรฐานการพยาบาลที่เพิ่มขึ้นในการเลือกสรร และ

คัดกรองข้อความเพื่อน�ามาเขียนบันทึกทางการพยาบาล  

ดังนั้นพยาบาลที่มีจ�านวนปีประสบการณ์การท�างานที่ 

ต่างกัน จึงมีความสามารถในการเขียนบันทึกทางการ

พยาบาลที่แตกต่างกัน การที่จะทราบว่าบันทึกทางการ

พยาบาลที่พยาบาลเขียนนั้นเขียนได้ดีมีคุณภาพมากน้อย

เพียงใด บันทึกทางการพยาบาลนั้นต้องได้รับการประเมิน 

คณุภาพการบนัทกึด้วยเกณฑ์ทีเ่ป็นมาตรฐานเป็นทีย่อมรบั

กำรประเมินคุณภำพกำรบันทึกทำงกำรพยำบำล

การประเมินคุณภาพการบันทึกทางการพยาบาล 

ที่ได้รับการยอมรับคือ (1) ผู้ประเมินต้องมีความรู้ชัดเจน

ในการตัดสินเกณฑ์ได้อย่างถูกต้อง (2) เกณฑ์ที่ใช้ต้องมี

มาตรฐานตรงกบัเรือ่งทีต้่องการวดั ปัจจบุนัมเีกณฑ์ในการ

พิจารณาอยู่หลายเกณฑ์ และยังไม่มีเครื่องมือที่สามารถ 

ประเมนิคณุภาพการบนัทกึทางการพยาบาลได้อย่างถกูต้อง 
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แม่นย�า (ศิริพรรณ ชาญสุกิจเมธี, 2556) อย่างไรก็ตาม 

เกณฑ์การตรวจประเมินคุณภาพบันทึกทางการพยาบาล

ที่พัฒนาโดยส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและ

สภาการพยาบาล ร่วมกับสถาบันรับรองคุณภาพสถาน

พยาบาล (องค์การมหาชน) มีผู้น�ามาใช้กันอย่างแพร่หลาย

ประกอบด้วย 9 เกณฑ์การประเมิน คือ (1) การประเมิน

แรกรับ (2) การระบุปัญหาทางการพยาบาล (3) กิจกรรม 

การพยาบาล (4) การตอบสนองการรกัษาพยาบาล (5) การให้ 

ข้อมูลระหว่างการดูแล (6) การเตรียมความพร้อมผู้ป่วย

เพื่อการดูแลตนเองต่อเนื่องที่บ้าน (7) การเตรียมผู้ป่วย 

ก่อนจ�าหน่าย (8) การประสานการดแูลต่อเนือ่ง (9) การบนัทกึ 

วนัเดอืนปี เวลา และการลงลายมอืชือ่ (ส�านกังานหลกัประกนั 

สุขภาพแห่งชาติ สภาการพยาบาล สถาบันรับรองคุณภาพ

สถานพยาบาล องค์การมหาชน, 2557) คุณภาพการบันทึก

ทางการพยาบาลในการวิจัยครั้งนี้ เป็นการวัดตามเกณฑ์  

9 ข้อ โดยการบันทึกต้องระบุปัญหาให้ครบถ้วน และ 

การเขียนกิจกรรมการพยาบาลที่สอดคล้องกับปัญหา  

รวมถึงการประเมินผล

กรอบแนวคิดกำรวิจัย

การบันทึกทางการพยาบาลแบบชี้เฉพาะเป็น 

รปูแบบการบนัทกึทางการพยาบาลทีร่วบรัด กระชบั ชัดเจน  

เน้นบันทึกประเด็นส�าคัญของผู้ป่วยโดยใช้รูปแบบการ

บันทึกที่เรียกกันว่า AIE (Assessment-Intervention-

Evaluation) (ยุวดี เกตุสัมพันธ์, 2559) และจากแนวคิด

ของเบนเนอร์ (1984) และจากงานวจิยัของ Richard (2013)  

พบว่า พยาบาลที่มีประสบการณ์การท�างานน้อยมีคุณภาพ

บันทึกทางการพยาบาลแบบ Focus chartingแตกต่างจาก 

พยาบาลที่มีประสบการณ์การท�างานมากกว่า ผู้วิจัยจึงน�า

มาเขียนเป็นกรอบการวิจัยดังนี้

พยาบาลวิชาชีพ 

โรงพยาบาลเอกชน

1. ประสบการณ์

การปฏิบัติงาน ≤ 2 ปี

2. ประสบการณ์

การปฏิบัติงาน > 2 ปี

คุณภาพบันทึก

ทางการพยาบาล

โรงพยาบาลเอกชน 

แบบ Focus charting 

ตามรูปแบบของ

โรงพยาบาลศิริราช

สมมติฐำนกำรวิจัย

พยาบาลวชิาชพีโรงพยาบาลเอกชนทีม่ปีระสบการณ์ 

การปฏิบัติงาน ≤ 2 ปีมีคุณภาพการบันทึกทางการพยาบาล

แตกต่างจากพยาบาลทีม่ปีระสบการณ์การปฏบิติังาน > 2 ปี

วิธีกำรด�ำเนินกำรวิจัย

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง

ประชากรที่ศึกษาครั้งนี้ คือ เอกสารบันทึกทาง 

การพยาบาลของผูป่้วยทีเ่ข้ารบัการรกัษาตวัในหอผูป่้วยใน

โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง 5 หอผู้ป่วย ได้แก่ หอผู้ป่วย

วกิฤต หอผูป่้วยสูตินรเีวชกรรม หอผูป่้วยศัลยกรรม หอผูป่้วย 

อายุรกรรม และหอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม ระหว่างวันที่ 1 

มกราคม 2558 ถึง 30 กันยายน 2558 จ�านวน 5,479 แฟ้ม 

และก�าหนดขนาดกลุม่ตัวอย่างโดยใช้เกณฑ์ของส�านกังาน

หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ คือ ร้อยละ 1 ของแฟ้ม 

เวชระเบียนทั้งหมด (ส�านักตรวจสอบการชดเชยและ

คุณภาพบริการ ส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ, 

2557) อย่างน้อย 54.79 แฟ้ม ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยจึง 

ก�าหนดเพิ่มเป็นจ�านวน 60 แฟ้มและเลือกตัวอย่างโดยใช้

วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (simple random sampling)  

(บุญใจ ศรีสถิตย์นรากูร, 2553) โดยแบ่งตามสัดส่วน

กลุ่มสาขาโรค ดังนี้คือ สูติ-นรีเวชกรรม จ�านวน 15 แฟ้ม

ศัลยกรรม-ศัลยกรรมกระดูก-ศัลยกรรมประสาท จ�านวน 

10 แฟ้ม อายุรกรรม จ�านวน 20 แฟ้ม และกุมารเวชกรรม  

จ�านวน 15 แฟ้ม

เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือแบบตรวจประเมิน

คุณภาพการบันทึกทางการพยาบาลตามเกณฑ์การตรวจ

ประเมินคุณภาพบันทึกทางการพยาบาลของส�านักงาน

หลกัประกนัสขุภาพแห่งชาตแิละสภาการพยาบาลร่วมกบั

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)  

2557 มีเกณฑ์การประเมิน 9 ข้อถ้ามีการบันทึกผ่านเกณฑ์ 

ให้ 1คะแนนบันทึกไม่ผ่านเกณฑ์ให้ 0 คะแนน คะแนนเต็ม 

9 คะแนน คิดเป็น ร้อยละ 100 ในการตรวจนอกจากการ

ให้คะแนนรายข้อแล้ว ผู้ตรวจสามารถหัก 1 คะแนน เมื่อ

บันทึกไม่ต่อเนื่อง ทุกวันทุกเวร และหักเพิ่มอีก 1 คะแนน 
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ถ้าบันทึกวันเวลา ในใบบันทึกการให้ยาไม่สอดคล้องกับ 

ค�าสั่งการรักษา

ผู้เก็บรวบรวมข้อมูล คือผู้ตรวจประเมินคุณภาพ

การบันทึกทางการพยาบาล ประกอบด้วย (1) ผู้เชี่ยวชาญ

ที่ส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเสนอแนะ 1 คน 

(2) ผู้วิจัยโดยผู้วิจัยต้องเข้ารับการอบรมกับผู้เชี่ยวชาญ 

ในการเป็นผู ้ตรวจประเมินคุณภาพการบันทึกทางการ 

พยาบาลตามเกณฑ์การตรวจประเมินคุณภาพการบันทึก 

ทางการพยาบาลของส�านกังานหลกัประกนัสขุภาพแห่งชาติ  

และสภาการพยาบาลร่วมกับสถาบันรับรองคุณภาพ 

สถานพยาบาล (องค์การมหาชน) 2557 ท�าการตรวจสอบ

แฟ้มบันทึกทางการพยาบาล ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญจ�านวน  

20 แฟ้ม ตรวจสอบความเที่ยงระหว่างผู้ประเมิน 2 คน 

(Inter rater Reliability) โดยการใช้สถติ ิPearson correlation  

(Cohen, 1988) ได้ค่าความเทีย่งของการตรวจสอบประเมนิ 

เท่ากับ 0.70 ในการท�าวิจัยคะแนนที่ได้จากการประเมิน 

แบบบันทึก คือคะแนนเฉลี่ยจากผู้ประเมิน 2 ท่าน 

จริยธรรมกำรวิจัย

ผู้วิจัยตระหนักถึงจริยธรรมในการวิจัยครั้งนี้ โดย

น�าเสนอเรือ่งทีท่�าวจิยัผ่านคณะกรรมการพิจารณาจรยิธรรม

การวิจัยในมนุษย์ของมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชียและผ่าน

จรยิธรรมของโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึง่และได้รบัอนมุตัิ

ให้ท�าวจิยัจากคณะกรรมการของโรงพยาบาล ผู้วจิยัได้ชีแ้จง 

ให้คณะกรรมการผูร้บัผดิชอบของโรงพยาบาลทราบเกีย่วกบั 

เรื่องการวิจัยอย่างชัดเจน และปราศจากข้อสงสัย ที่ไม่ล่วง

ละเมิดสิทธิของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการบันทึกจากแฟ้ม 

ทีไ่ม่เปิดเผยข้อมลูไม่เปิดเผยนามจริง ใช้รหัสในการใส่ข้อมลู  

วิเคราะห์ข้อมูล น�าเสนอข้อมูลในภาพรวม คณะกรรมการ

ของโรงพยาบาลมีสิทธิปฏิเสธการเข้าร่วมวิจัยโดยไม่ต้อง

บอกเหตุผลสามารถยุติและออกจากการเข้าร่วมวิจัยได้ 

ทันทีโดยไม่ต้องบอกเหตุผล

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล

ผู้วิจัย ประสานงานเจ้าหน้าที่แผนกเวชระเบียน 

เพื่อท�าการสุ ่มคัดเลือกแฟ้ม ถ่ายเอกสาร แฟ้มบันทึก

ทางการพยาบาล เป็น 2 ชุด โดยให้ผู ้วิจัย 1 ชุด และ 

ผู้เชี่ยวชาญ 1 ชุด ผู้วิจัย และผู้เชี่ยวชาญ ท�าการตรวจสอบ

แฟ้มเวชระเบียน โดยเริ่มจากแผนก สูติกรรม ศัลยกรรม  

อายุรกรรม และกุมารเวชกรรม ครั้งละ 15 แฟ้มผู้วิจัย 

รับแฟ้มบันทึกทางการพยาบาล 4 ครั้ง ครั้งละ 15 แฟ้ม 

ผู้วิจัยมีการตรวจสอบข้อมูลการตรวจสอบก่อนรับแฟ้ม

บันทึกทางการพยาบาลทุกครั้งการตรวจแยกกันโดยอิสระ 

แล้วน�าคะแนนมาหาค่าเฉลี่ย

กำรวิเครำะห์ข้อมูล

วิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของพยาบาลวิชาชีพ

ข้อมลูแฟ้มบนัทกึทางการพยาบาลโดยการแจกแจงความถี่  

ค่าร้อยละค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์

อตัราความสมบรูณ์ของแฟ้มเวชระเบยีน โดยการน�าคะแนน

จากผู้ตรวจประเมิน 2 คนแล้วน�าไปหาค่าร้อยละค่าเฉลี่ย 

และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน และเปรยีบเทยีบความแตกต่าง 

ของคุณภาพการบันทึกทางการพยาบาล ระหว่างพยาบาล

ที่มีประสบการณ์การปฏิบัติงาน ≤ 2 ปีและ > 2 ปี โดยสถิติ  

Independent t-test

การให้คะแนนของเกณฑ์อตัราความสมบรูณ์ของ

บันทึกเวชระเบียน

อัตราความสมบูรณ์ของ

บันทึกเวชระเบียน (ร้อยละ)

คะแนนที่ได้

> 85 5

75-84 4

65-74 3

55-64 2

45-54 1

< 45 0

ผลกำรวิจัย

1. ประเภทของแฟ้มเวชระเบียนตัวอย่างและ

ข้อมลูทางด้านประชากรของพยาบาลวชิาชพีทีบ่นัทกึแฟ้ม 

เวชระเบียนของโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง

แฟ้มเวชระเบียนตัวอย่าง ที่น�ามาตรวจสอบ

คุณภาพบันทึกทางการพยาบาลนั้นมีทั้งหมด 60 แฟ้ม  

เป็นแฟ้มประเภทกลุ่มโรคอายุรกรรม มากที่สุด จ�านวน  

20 แฟ้มรองลงมาคือ แฟ้มกลุ่มโรคสูตินรีเวชกรรม และ
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กุมารเวชกรรม จ�านวน 15 แฟ้มเท่ากัน ตามล�าดับ พยาบาล 

ทีบ่นัทกึข้อมลูทางการพยาบาลทัง้หมดมี 38 คนอายุระหว่าง 

20-30 ปี มากทีส่ดุ ร้อยละ 68.4 มปีระสบการณ์การปฏบิตังิาน 

มากกว่า 2 ปี ร้อยละ 71.1

ถ้าพิจารณาการบันทึกทางการพยาบาลตามการ

ดแูลผูป่้วยเป็นการบนัทกึขณะ รับใหม่ ขณะอยูใ่นหอผูป่้วย  

และเมื่อจ�าหน่าย พบว่า ขณะรับใหม่ พยาบาลที่มี

ประสบการณ์การท�างาน ≤ 2 ปี เป็นผู้บันทึก 20 แฟ้ม 

พยาบาลที่มีประสบการณ์ > 2 ปีเป็นผู้บันทึก 40 แฟ้ม เมื่อ

ย้ายผู้ป่วยเข้าไปอยู่ในหอผู้ป่วย พยาบาลที่มีประสบการณ์

การท�างาน ≤ 2 ปี เป็นผู ้บันทึก 7 แฟ้ม พยาบาลที่มี

ประสบการณ์ > 2 ปีเป็นผูบ้นัทกึ 35 แฟ้ม ส่วนแฟ้มทีเ่หลอื

อีก 18 แฟ้ม เขียนบันทึกโดยพยาบาลทั้ง 2 กลุ่ม เกี่ยวกับ 

การบันทึกขณะจ�าหน่าย พยาบาลที่มีประสบการณ์ ≤ 2 ปี 

เป็นผู้บันทึก 15 แฟ้ม และพยาบาลที่มีประสบการณ์การ

ท�างาน > 2 ปีเป็นผู้บันทึก 45 แฟ้ม น�าเสนอเป็นแผนภูมิ 

ได้ดังนี้

2. คุณภาพบันทึกทางการพยาบาลแบบ Focus 

Chartingของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง  

คุณภาพบันทึกทางการพยาบาล มีอัตราความสมบูรณ์ของ

แฟ้มในภาพรวม เท่ากับร้อยละ 30.64 มีค่าคะแนน เท่ากับ  

0 ซึ่งอยู่ในระดับต�่า ส่วนการบันทึกทางการพยาบาลเมื่อ 

รบัใหม่ มคีวามสมบรูณ์สูงสุด คอื มีค่าความสมบรูณ์ร้อยละ  

51.67 รองลงมา คอืการบนัทกึเมือ่จ�าหน่ายผูป่้วย มค่ีาความ

สมบูรณ์ของแฟ้ม เท่ากับร้อยละ 32.09 ส่วนความสมบูรณ์

ของการบันทึกแฟ้มข้อมูลที่ต�่าสุด คือ แฟ้มบันทึกทางการ

พยาบาลขณะดูแลในหอผู้ป่วย มีค่าความสมบูรณ์ร้อยละ 

20.00 และการบนัทกึ วนั เดอืน ปี เวลา และการลงลายมอืช่ือ 

ในแฟ้ม มีความสมบูรณ์ร้อยละ 60.01
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ตำรำง 1

ค่าเฉลีย่และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานคณุภาพบนัทกึทางการพยาบาลแบบ Focus Chartingของพยาบาลวชิาชพีโรงพยาบาล 

เอกชนแห่งหนึ่ง

ข้อมูล N ค่ำเฉลี่ย

X

SD Range คะแนนตำมเกณฑ์อัตรำควำม

สมบูรณ์ของ สปสช. 2554

(ร้อยละ)

กำรแปลควำมหมำย 

(คะแนนเต็ม 

5 คะแนน)

1. การบันทึกตามการดูแลผู้ป่วย

1.1 การรับใหม่

1.2 การดูแลในหอผู้ป่วย (รวม)

1.3 การจ�าหน่ายผู้ป่วย (รวม)

2. การบันทึกวันเดือนปี เวลา และ

การลงลายมือชื่อ

รวม

60

60

60

60

60

.51

.20

.32

.60

2.75

.43

1.10

.70

.37

1.84

0-1

0-1

0-1

0-1

0-1

51.67

20.00

32.09

60.01

30.64

1

0

0

2

0

3. ผลการเปรียบเทียบคุณภาพของบันทึกทาง 

การพยาบาลระหว่างพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลเอกชน 

ที่มีประสบการณ์การปฏิบัติงาน ≤ 2 ปี และ > 2 ปีโดยใช้

สถิติ Independent t-test พบว่า แฟ้มที่เขียนเมื่อรับใหม่ 

และแฟ้มที่เขียนเมื่อจ�าหน่ายผู้ป่วย พยาบาลวิชาชีพที่มี 

ประสบการณ์การปฏิบัติงาน ≤ 2 ปี และปฏิบัติงาน > 2 ปี 

มคีณุภาพการบนัทกึทางการพยาบาลแบบ Focus Charting 

ไม่แตกต่างกนัอย่างมนียัส�าคญัทางสถติิ (t=.10, P-value=.92 

และ t=.14 P-value=.88 ตามล�าดับ) ส่วนแฟ้มที่เขียนขณะ

ดูแลในหอผู้ป่วยพบว่า พยาบาลวิชาชีพที่มีประสบการณ์ 

การปฏบิติังาน ≤ 2 ปี มคีณุภาพการบนัทกึทางการพยาบาล

ดีกว่าพยาบาลที่มีประสบการณ์การปฏิบัติงาน > 2 ปี  

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ (t=3.22, P-value .01)

ตำรำง 2 

เปรยีบเทยีบคณุภาพของบนัทกึทางการพยาบาลระหว่างพยาบาลวชิาชีพ โรงพยาบาลเอกชนทีม่ปีระสบการณ์การปฏบิตังิาน  

≤ 2 ปี และ > 2 ปี จ�าแนกตามระยะของการนอนโรงพยาบาล

ประสบกำรณ์กำรปฏิบัติงำน N (แฟ้ม) ค่ำเฉลี่ย X  SD t P-value

การรับใหม่

น้อยกว่าหรือเท่ากับ 2 ปี

มากกว่า 2 ปี

20

40

.52

.51

.47

.41

.10 .92

การดูแลในหอผู้ป่วย

น้อยกว่าหรือเท่ากับ 2 ปี

มากกว่า 2 ปี

7

35

5.14

2.47

2.05

1.68

3.22 .01

การจ�าหน่ายผู้ป่วย

น้อยกว่าหรือเท่ากับ 2 ปี

มากกว่า 2 ปี

15

45

.66

.63

.81

.66

.14 .88
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1. คุณภาพบันทึกทางการพยาบาลแบบชี้เฉพาะ 

(Focus Charting) ของพยาบาลวิชาชีพ ในโรงพยาบาล

เอกชนแห่งหนึ่ง มีอัตราความสมบูรณ์เท่ากับ ร้อยละ 

30.64 อยู่ในระดับต�่า มีค่าคะแนน เท่ากับ 0 ผลการศึกษานี้  

สอดคล้อง กบัการศกึษา คณุภาพการบนัทกึทางการพยาบาล 

ศูนย์มะเร็ง ลพบุรี ของณิภา แสงกิตติไพบูลย์ (2554) ในหอ

ผู้ป่วย โดยใช้เกณฑ์ของอารี ชีวเกษมสุข ที่พบว่า คุณภาพ

การบันทึกทางการพยาบาลด้านความครอบคลุมตาม

กระบวนการพยาบาล ความถูกต้องตามหลักการบันทึก  

และความต่อเนื่องของการบันทึกโดยรวมอยู่ในระดับต�่า 

ต�่ามาก และต�่า ตามล�าดับ แต่ผลการศึกษานี้แตกต่างจาก

การศึกษาของวินิตย์ หลงละเลิง (2557) ที่ท�าการศึกษา

การประเมินคุณภาพบันทึกทางการพยาบาลแบบ Focus 

Charting ของฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย 

ธรรมศาสตร์ที่มีอัตราเฉลี่ยคุณภาพการบันทึกทางการ

พยาบาลเท่ากับร้อยละ 74.5 เหตุผลที่คุณภาพบันทึกทาง 

การพยาบาล ของพยาบาลโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งที่ 

ผูว้จิยัศกึษา อยูใ่นระดบัต�า่ เป็นเพราะประการที ่1 โรงพยาบาล 

เอกชนแห่งนี้ มีการน�ารูปแบบการบันทึกทางการพยาบาล

แบบชี้เฉพาะ (Focus Charting) เข้ามาใช้ในโรงพยาบาลใน

ระยะสัน้และมกีระบวนการพัฒนาพยาบาลให้มีความพร้อม 

ในการใช้แบบบนัทกึ โดยเร่ิมต้นจากโรงพยาบาลส่งหวัหน้า

ฝ่ายการพยาบาล 1 คนไปอบรมเพยีง 1 วนั และน�ามาถ่ายทอด 

ให้กับหัวหน้าหอผู้ป่วย หลังจากนั้นหัวหน้าหอผู้ป่วย 

จึงน�าไปถ่ายทอดให้แก่พยาบาลประจ�าการในหอผู้ป่วยอีก

ต่อหนึง่ ความรูค้วามเข้าใจทีไ่ด้รบัจงึอาจไม่เพียงพอในการ 

ที่พยาบาลจะน�าไปใช้ในการเขียนบันทึกได้นอกจากนั้น

ทางโรงพยาบาลไม่มแีบบฟอร์มการบนัทกึทางการพยาบาล

แบบชี้เฉพาะที่เหมาะกับบริบทของโรงพยาบาลเอกชน

แห่งนั้นแต่ใช้แบบฟอร์มการบันทึกทางการพยาบาลแบบ

ชี้เฉพาะ ของโรงพยาบาล ศิริราช และขณะน�ามาใช้ไม่ได้ 

มีการท�าความเข้าใจรายละเอียดของข้อมูลที่ต้องบันทึก

แก่พยาบาล จึงอาจท�าให้ความเข้าใจในการใช้แบบบันทึก

ไม่ตรงกัน

ประการต่อมาอาจจะเนือ่งมาจากความรู ้และทกัษะ 

การเขยีนโดยใช้รปูแบบ Focus Charting ของพยาบาลมจี�ากดั  

สอดคล้องกับการศึกษาของ ณิภา แสงกิตติไพบูลย์ (2554)  

ที่พบว่า ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับปัญหาการบันทึกทางการ

พยาบาล คือพยาบาลขาดความรู้ และทักษะในการบันทึก 

ซึ่งจากการตรวจแบบบันทึกของผู้วิจัย พบว่า พยาบาล

ไม่ระบุปัญหาทางการพยาบาลที่ชัดเจน และมองปัญหา

ไม่ครบทุกประเด็น การเขียนแผนการพยาบาล จึงไม่

สอดคล้องกับปัญหาทางการพยาบาลที่ตั้งไว้ การปฏิบัติ 

การพยาบาลบางเรื่องไม่ได้บันทึก การเขียนค�าแนะน�าแก่ 

ผูป่้วย พยาบาลจะเขยีนอย่างกว้าง ๆ  ไม่เฉพาะโรค เฉพาะราย  

และไม่มีการ Empowerment ผู ้ป่วย การประเมินการ

วางแผนจ�าหน่าย ไม่ชัดเจน ไม่มีการวางแผนเตรียมการ

จ�าหน่าย แบบเฉพาะรายบุคคล ท�าให้การบันทึกที่ได้จึง

ไม่สมบูรณ์ ซึ่งสอดคล้องกับที่ Richards (2013) กล่าวว่า 

อุปสรรคที่เกิดจาก การเขียนบันทึกทางการพยาบาลแบบ 

Focus Charting ส่วนใหญ่นัน้ เกดิขึน้เนือ่งจาก พยาบาลขาด

ความรูเ้รือ่งการใช้ Focus Charting และได้รบัการสนบัสนุน 

ไม่เพียงพอ ประการสุดท้าย อาจเกิดขึ้นเนื่องจาก พยาบาล

มีภาระงานมาก ท�าให้เขียนบันทึกทางการพยาบาล  

น้อยกว่าทีก่ระท�าจรงิ ซึง่สอดคล้องกบัการศกึษาของ ณภิา  

แสงกิตติไพบูลย์ (2554) กล่าวถึง ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ

ปัญหาการบันทึกทางการพยาบาล ได้แก่ พยาบาลมีภาระ

งานมาก และสอดคล้องกับ ที่ ริชาร์ด (Richards, 2013) 

กล่าวว่าปัญหาอุปสรรคอีกอย่างหนึ่งของพยาบาลที่เขียน

บันทึกทางการพยาบาลแบบ Focus Charting คือพยาบาล

ต้องใช้เวลาในการท�ากจิกรรมการพยาบาลอย่างอืน่ทีส่�าคญั 

มากกว่าการใช้เวลาในการบนัทกึเอกสาร นอกจากนีแ้พทย์

ส่วนใหญ่จะไม่อ่านการบนัทกึของพยาบาล พยาบาลจงึเหน็

ความส�าคัญของการบันทึกน้อยไปด้วย รวมถึงปัจจัยด้าน

อายขุองพยาบาล ซึง่ส่วนใหญ่มอีาย ุ20-30 ปี สอดคล้องกบั 

งานวจิยัของ วารรุ ีตัง้สถาพร และคณะ (2555) และตรสีคุนธ์  

วิริยโกศล (2551) ที่พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีอายุน้อยกว่า 

มีความสามารถในการปฏิบัติงานมากกว่ากลุ่มตัวอย่างที่มี 

อายุมากกว่า

2. เปรียบเทียบคุณภาพบันทึกทางการพยาบาล 

ของพยาบาลที่มีประสบการณ์การปฏิบัติงาน ≤ 2 ปี และ  

> 2 ปี ผลการวจิยั พบว่าพยาบาลวชิาชพีโรงพยาบาลเอกชน

แห่งหนึ่งที่มีประสบการณ์การปฏิบัติงาน ≤ 2 ปี และ > 2 ปี 

มีคุณภาพการบันทึกทางการพยาบาลแบบช้ีเฉพาะ (Focus 

Charting) ที่เขียนเมื่อรับใหม่ และแฟ้มท่ีเขียนเมื่อจ�าหน่าย 
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ผู้ป่วย ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ (t=.10,  

P-value=.92 และ t=.14 P-value=.88 ตามล�าดับ) ซ่ึง 

ไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ซึ่งแตกต่างจากท่ี Richard 

(2013) ศกึษาไว้พบว่าพยาบาลทีม่ปีระสบการณ์การท�างาน

น้อยกว่า 5 ปี สามารถเขียนบันทึกทางการพยาบาลดีกว่า

พยาบาลที่มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปีเหตุผลที่การเขียน 

บนัทกึทางการพยาบาล เมือ่รบัใหม่ และเมือ่จ�าหน่ายผูป่้วย 

ของพยาบาลโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งที่ผู ้วิจัยศึกษา 

มีการบันทึกไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้เป็นเพราะแบบฟอร์มของ

การเขียนรับใหม่ และจ�าหน่าย ส่วนใหญ่เป็นแบบฟอร์ม

ที่เขียนโดยใช้รูปแบบ check listซ่ึงมีข้อดีคือ พยาบาล

เข้าใจได้ตรงกนั ไม่ซับซ้อนเป็นส่วนใหญ่มส่ีวนน้อยทีต้่อง 

บันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร ดังนั้นพยาบาลไม่ว่าจะมี

ประสบการณ์การท�างาน ≤ 2 ปี หรอื > 2 ปี จะบนัทกึอาการ 

ของผู ้ป ่วยในแบบบันทึกได้โดยมีความเข้าใจตรงกัน  

ส่วนที่ต้องเขียนเป็นลายลักษณ์อักษร พยาบาลก็เขียนได ้

คล้าย ๆ  กันเช่นเรือ่งอาการส�าคญัทีม่าโรงพยาบาล การบนัทกึ 

ประวัติการเจ็บป่วยในปัจจุบันที่บันทึกได้ไม่สอดคล้อง

กับอาการส�าคัญที่มาโรงพยาบาล การสรุปการประเมิน/ 

การตรวจร่างกายตามระบบ บนัทกึได้ไม่สัมพันธ์กบัอาการ

ที่มาโรงพยาบาล การวินิจฉัยโรคเมื่อแรกรับนั้นยังระบุ

ปัญหาทางการพยาบาลได้ไม่ครบถ้วน ส่วนการจ�าหน่าย 

พบว่า พยาบาลไม่มีการเขียนทั้งปัญหา และการวางแผน

การจ�าหน่ายผูป่้วยเพ่ือการดแูลต่อเนือ่งทีบ้่านเหมอืน ๆ กนั  

ด้วยเหตุน้ี จึงท�าให้การบันทึกทางการพยาบาลระหว่าง

พยาบาลที่มีประสบการณ์ ≤ 2 ปี และ > 2 ปี ในการรับใหม่ 

เขยีนบนัทกึทางการพยาบาลเม่ือรับใหม่และการจ�าหน่ายได้ 

ไม่แตกต่างกัน

ส่วนการเขยีนบนัทกึทางการพยาบาลในหอผูป่้วย 

ของพยาบาลโรงพยาบาลเอกชน พบว่า พยาบาลที่มี

ประสบการณ์ ≤ 2 ปี เขียนบันทึกทางการพยาบาลดีกว่า 

พยาบาลที่มีประสบการณ์การปฏิบัติงาน > 2 ปี ซ่ึงเป็นไป 

ตามสมมตฐิานการวจิยัทีว่่า พยาบาลวชิาชพีทีม่ปีระสบการณ์ 

การปฏิบัติงาน ≤ 2 ปีมีคุณภาพบันทึกทางการพยาบาล 

แตกต่างจากพยาบาลทีม่ปีระสบการณ์การปฏบิตังิาน > 2 ปี 

ซึ่งผลจากการศึกษานี้สอดคล้องกับที่ Richards (2013)  

ที่พบว่า พยาบาลที่มีประสบการณ์การท�างานน้อยกว่า 5 ปี  

สามารถเขียนบันทึกทางการพยาบาลดีกว่าพยาบาลที่มี 

ประสบการณ์มากกว่า 10 ปี เหตุผลที่การเขียนบันทึก

ทางการพยาบาลในหอผู้ป่วยของพยาบาล มีการบันทึก

แตกต่างกัน ทั้งนี้เพราะการบันทึกทางการพยาบาลใน

หอผู้ป่วยแบบ Focus Charting เป็นบันทึกโดยการเขียน 

เน้นไปที่ปัญหาของผู้ป่วย (Focus) มีการประเมินปัญหา/

อาการป่วย โดยมีข้อสนับสนุน กิจกรรมการพยาบาล 

และการประเมินผลกิจกรรมการพยาบาล ซึ่งพยาบาลที่มี

ประสบการณ์ ≤ 2 ปี มีความเข้าใจในกระบวนการพยาบาล 

มากกว่า เนือ่งจากเพิง่จบจากการศกึษาไม่นาน นอกจากนัน้ 

หลกัสตูรการศกึษาทางการพยาบาลหลายสถาบนั ได้มกีาร 

ปรบัปรงุ และเพิม่การสอนเรือ่งการบนัทกึทางการพยาบาล

แบบ Focus Charting ในหลักสูตร จึงท�าให้พยาบาลที่จบ 

การศึกษามาไม่นาน มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการบันทึก

ทางการพยาบาลแบบ Focus Charting ได้ดีกว่า จึงสามารถ 

เขยีนได้สอดคล้องกบัรูปแบบ ส่วนพยาบาลทีม่ปีระสบการณ์ 

การปฏบิตังิาน > 2 ปี จะคุน้เคยกบัการเขยีนบนัทกึทางการ

พยาบาลแบบบรรยายมากกว่า ส่วนอีกเหตุผลหนึ่งนั้น  

เป็นเพราะในโรงพยาบาลเอกชนแห่งนี้ได้ก�าหนดระเบียบ

ในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมา ว่าพยาบาลใหม่ที่เข้ามาปฏิบัติงาน 

ทุกคน ต้องได้รับการอบรมเรื่อง Focus Charting ในขณะที่ 

พยาบาลที่ท�างานมาก่อนหนึ่งปีไม่ได้รับการอบรม ด้วย

เหตุผลต่าง ๆ เหล่านี้ จึงท�าให้พยาบาลที่มีประสบการณ์

การปฏิบัติงาน ≤ 2 ปี เขียนบันทึกทางการพยาบาลแบบ 

Focus Charting มคีณุภาพสงูกว่าพยาบาลทีม่ปีระสบการณ์ 

การปฏิบัติงาน > 2 ปี

ข้อเสนอแนะ

1. ผู้บริหารโรงพยาบาลและผู้บริหารการพยาบาล

ควรมีการจัดอบรมในเชิงปฏิบัติการ การเขียนบันทึก

ทางการพยาบาลให้แก่พยาบาลทกุคน และเน้นความเข้าใจ 

ให้มากยิ่งข้ึนส�าหรับพยาบาลที่มีประสบการณ์ > 2 ปี

และควรมีการท�าการศึกษาผลภายหลังจากน�าไปปฏิบัต ิ

ระยะหนึ่งแล้ว

2. พยาบาลควรมีการพัฒนาตนเองเรื่องการเขียน 

บนัทกึทางการพยาบาลแบบชีเ้ฉพาะ และก�าหนดแบบฟอร์ม 

การบนัทกึทีม่คีวามเหมาะสมกบัทีใ่ช้ในโรงพยาบาลเอกชน
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3. ควรศึกษารูปแบบการบันทึกทางการพยาบาล 

ในโรงพยาบาลเอกชนมากกว่า 1 แห่ง เช่นศึกษาโรงพยาบาล 

เอกชนในเขตภาคกลาง หรือในประเทศไทยและศึกษาปัจจัย

ที่ส่งผลต่อการเขียนบันทึกทางการพยาบาลแบบชี้เฉพาะ  

(Focus Charting) ของพยาบาลวชิาชพีในโรงพยาบาลเอกชน
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บทคัดย่อ

การวจิยัเชิงส�ารวจนีเ้พ่ือศึกษารูปแบบภาวะผูน้�าของหวัหน้าหอผูป่้วยใน การจัดการความขดัแย้งและความสมัพนัธ์ 

ระหว่างภาวะผู้น�ากับการจัดการความขัดแย้งในโรงพยาบาลเอกชน กลุ่มตัวอย่างคือหัวหน้าหอผู้ป่วยใน 130 คนได้จาก 

การสุ่มอย่างง่าย จากโรงพยาบาลเอกชน 38 แห่ง จังหวัดกรุงเทพมหานคร เก็บข้อมูลเดือนกันยายน - ตุลาคม 2558  

ใช้แบบสอบถามภาวะผู้น�าของแบสส์และอโวลิโอ (Bass & Avolio, 1994) และการจัดการความขดัแย้งของโธมสัและคลิแมน  

(Thomas & Kilmann, 1976) ความตรงตามเนื้อหา .86 และ .98 ความเที่ยง .89 และ .90 สถิติที่ใช้คือ ความถี่ ร้อยละ

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและสัมประสิทธิสหสัมพันธ์เพียร์สัน พบว่า (1) ภาวะผู้น�าของหัวหน้าหอผู้ป่วยในเป็นแบบ

เปล่ียนแปลงมากที่สุด รองลงมาแบบแลกเปลี่ยนและแบบตามสบายน้อยที่สุด (2) คะแนนเฉลี่ยการจัดการความขัดแย้ง  

= 3.21 (SD = .36) หัวหน้าหอผู้ป่วยในใช้การจัดการความขัดแย้งทั้ง 5 แบบ โดยการประนีประนอมมากที่สุด รองลงมาคือ  

การยอมให้ การร่วมมือการหลีกเลี่ยงและการเอาชนะ3)ภาวะผู้น�าแบบเปลี่ยนแปลงและแบบแลกเปลี่ยนมีความสัมพันธ์

ทางบวกกับการจัดการความขัดแย้ง (r = .387, r =.244, P- value = .01) ส่วนแบบตามสบายมีความสัมพันธ์เชิงลบ  

(r =-.278, P- value = .01) ข้อเสนอแนะคือผู้บริหารโรงพยาบาลและผู้บริหารการพยาบาล ควรจัดอบรมพัฒนาหัวหน้า

หอผู้ป่วยทุกคนในเรื่องภาวะผู้น�าแบบเปลี่ยนแปลงกับการจัดการความขัดแย้ง 

ค�ำส�ำคัญ: รูปแบบภาวะผู้น�า, หัวหน้าหอผู้ป่วย, การจัดการความขัดแย้ง

Abstract

This survey research aimed tostudyleadership style of head nurses; conflictmanagement styles in hospital 

organization and relationship between leadership style and conflict management in hospital organization. Simple 

random sampling was used to recruit 130 head nurses from 38 Private Hospitals in Bangkok. The data collected 

between September - October 2015 by using Leadership Questionnaire (Bass &Avolio, 1994) and Thomas-Kilmann 

Conflict Mode Instrument which content validity index was .86 and .98, reliability was.98and .90, respectively. 

Statistic was frequency, percentage, mean, standard deviation and Pearson’s product-moment correlation coefficient.

The research findings were as follows: (1) Head nurses perceived themselves more transformational leadership styles  

ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงรูปแบบภำวะผู้น�ำของหัวหน้ำหอผู้ป่วยในกับกำรจัดกำรควำมขัดแย้ง

ในโรงพยำบำลเอกชน

Relationship between Leadership Style of Head Nurses and Conflict Management 

in Private Hospital

ธมลณัฏฐ์ อุดมพันธุ์1 และมณีรัตน์ ภาคธูป2

Thamonnut Udompan1 and Maneerat Paktube2

1, 2คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
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บทน�ำ

ความขัดแย้งเป็นสิ่งที่พบเห็นและหลีกเลี่ยงไม่ได้

ในทุกองค์กร (Claywell, 2014) ในองค์กรวิชาชีพพยาบาล 

กเ็ช่นเดยีวกนัพยาบาลเป็นบคุคลทีท่�างานอยู่ในส่ิงแวดล้อม

ที่เครียดสูง และท�างานร่วมกับบุคคลหลายระดับ ดังนั้น

การปฏิบัติงานของพยาบาลจึงมีโอกาสเกิดความขัดแย้ง 

ขึน้ได้มาก (College of Nurse of Ontario, 2009) จากการศกึษา 

ของ สุมาลี ยุทธวรวิทย์ และ สุชาดา รัชชุกูล (2551 ) พบว่า

สภาพการณ์ของความความขัดแย้งในหอผู้ป่วยที่หัวหน้า

หอผู้ป่วยพบได้แก่ ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นระหว่างพยาบาล

กับแพทย์ พยาบาลกับพยาบาล พยาบาลกับผู้ช่วยเหลือ

คนไข้ และพยาบาลกับผู้ป่วย โดยสาเหตุของความขัดแย้ง

เกิดขึ้นจากความคาดหวังในบทบาทหน้าที่ที่แตกต่างกัน 

การสื่อสารที่ขาดประสิทธิภาพ ความรู้ความสามารถและ

ประสบการณ์ที่แตกต่างกัน ตลอดจนความแตกต่างของ

คุณลักษณะส่วนบุคคล ความขัดแย้งที่คงอยู่ในสถานที ่

ท�างาน จะท�าให้บรรยากาศในการท�างานไม่ดี ก่อให้เกิด 

ผลลบต่อทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจของพยาบาล  

อาจท�าให้พยาบาลขาดงานมาสายโดยไม่มีสาเหตุ ลดความ

ร่วมมือ ลดการประสานงาน ประสิทธิภาพการท�างานต�่า  

เกิดความไม่พึงพอใจในงาน และลาออกจากงาน (Almost, 

2006)นอกจากนัน้อาจน�าไปสูพ่ฤตกิรรมความรนุแรง และยงั 

เก่ียวโยงไปถึงความสามารถในการท�ากจิกรรมการพยาบาล

รวมทั้งสัมพันธภาพต่อผู้ป่วยน้อยลงไปด้วย (College of 

Nurse of Ontario, 2009) ด้วยเหตุนี้อาจส่งผลต่อองค์การ 

ท�าให้ความก้าวหน้าขององค์การต�า่ ในทางกลบักนัถ้าความ 

ขัดแย้งนั้นได้รับการแก้ไขก็จะเป็นแรงจูงใจให้เกิดการ

เปลี่ยนแปลงในทางที่ดี ที่ให้ผลตรงกันข้าม

โธมัสและคิลแมน (Thomas & Kilman, 1976 as  

cited in Scott & Petrocino, 2008) ได้เสนอการจัดการ 

ความขัดแย้งไว้ 5 แบบ คือ (1) การเอาชนะ (competition) 

(2) การร่วมมือ (collaboration) (3) การประนีประนอม  

(compromising) (4) การหลกีเลีย่ง (avoiding) (5) การยอมให้  

(accommodation) ได้มผีูน้�าแนวคดินีไ้ปศกึษามากมาย ดงัเช่น 

จากการศกึษาการจดัการกบัความขดัแย้งของกลุม่พยาบาล 

ในประเทศสเปน โดย Losa Iglesias & Bengoa Vallejo (2012)  

ผลพบว่าผู้บริหารการพยาบาลจะใช้การประนีประนอม 

(compromising) มากที่สุด รองลงมาคือการเอาชนะ 

(competition) การหลีกเลี่ยง (avoiding) การยอมให้  

(accommodation) และการร่วมมอื (collaboration) ตามล�าดบั 

ส�าหรับในประเทศไทยพบว่าประสบการณ์ของผู้บริหาร

ทางการพยาบาลในการจัดการความขดัแยง้ในโรงพยาบาล

ชมุชนทีค่ดัสรรแห่งหนึง่พบว่าผูบ้รหิารทางการพยาบาลใช้

วิธีการจัดการความขัดแย้ง 9 วิธีคือ (1) สอนให้คิดเชิงบวก  

(2) เห็นคุณค่าของบุคคล (3)ให้ความยุติธรรม (4) ควบคุม

อารมณ์ตนเองและมองผลกระทบ (5) ปรับปรุงวิธีการ

บริหาร (6) แก้ไขปัญหาที่สาเหตุ (7) ให้ความจริงใจ (8)

หลีกเลี่ยงปัญหา (9) วางจุดยืนของตนอง (มานิต รักษ์มณี,  

2554) ซึง่ในการจดัการความขดัแย้งนัน้จะเป็นไปในทศิทาง

ทีเ่ป็นผลดหีรอืผลเสยีต่อองค์การเพยีงใดนัน้ขึน้อยูก่บัภาวะ 

than transactional style and laissez-faire leadership stylewas at a low level. (2) The mean score of conflict management 

was 3.21 (SD = .36). Head nurses used 5 five styles to deal with conflict. The most preferred conflict management 

style was compromising, followed in rank order by accommodation, collaboration, avoiding and competition.  

(3) About correlation between leadership styles and conflicted management found that transformational leadership 

style significant positive correlation with conflict management (r = .387, P- value = .01), transactional leadership 

style significant positive correlation with conflict management (r = .244, P- value = .01) and laissez-faire leadership 

style significant negative correlation with conflict management (r =-.278, P- value = .01). This research suggest that  

Hospital administration and nurse managers should develop education program about role of transformation leader 

and training for all head nurses in taking to resolution of conflicts .

Keywords: leadership style, head nurse, conflict management.
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ผูน้�าของผูบ้รหิารเนือ่งจากผู้บรหิารต้องใช้ทกัษะการเจรจา

ต่อรอง การโน้มน้าว ชักจูงให้บุคคลอื่นให้ท�าตามเพื่อการ 

บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ (Robbin & Judge, 2014; 

ชัยเสฏฐ์ พรหมศรี, 2554)

แบสส์ และอโวลิโอ (Bass & Avolio, 1994) ได้เสนอ 

ภาวะผู้น�า 3 แบบคือ (1) ภาวะผู้น�าแบบเปลี่ยนแปลง  

(transformational leadership) (2) ภาวะผู้น�าแบบแลกเปลีย่น  

(transactionalleadership) และ (3) ภาวะผู้น�าแบบตามสบาย  

(laissez - faire leadership) โดยจากการศึกษาของ Hendel, 

Fish & Galon (2005) ได้ศกึษาจากหวัหน้าหอผูป่้วยจ�านวน 

60 คนในโรงพยาบาล 5 แห่ง ตอนกลางของประเทศ

อิสราเอล ผลพบว่า ผู้บริหารการพยาบาลมีภาวะผู้น�าแบบ 

เปล่ียนแปลง มากกว่าภาวะผู้น�าแบบแลกเปลี่ยน และใช้

ยุทธวิธีการเจรจาประนีประนอมเป็นวิธีที่น�ามาใช้มาก 

เมื่อพิจารณาประเด็นความขัดแย้งที่เกิดขึ้นใน

โรงพยาบาลเอกชนพบว่า มีการแข่งขันกันสูงในเชิงธุรกิจ

ทั้งในด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์การ  

ท้ังนี้เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนระบบการดูแลสุขภาพ

ของประเทศ รวมทั้งการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่

ประชาคมอาเซียนความขัดแย้งที่เกิดข้ึนในองค์การหรือ 

ความขัดแย้งกับผู้ให้บริการนั้น ไม่เกิดผลดีต่อองค์การเช่น 

กรณีข้อพิพาทของผู้ใช้บริการผ่านสื่อต่าง ๆ เกี่ยวกับการ

ฟ้องร้องเรยีกค่าเสยีหายจากโรงพยาบาล และการร้องเรยีน

ต่อส�านักบริการประชาชนและคุ้มครองสิทธิ ส�านักงาน

หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยพบว่าในช่วงระหว่าง 1 

ตุลาคม 2556 ถึง 30 กันยายน 2557 มีประชาชนร้องเรียน 

โรงพยาบาลเอกชนระดับทุติยภูมิจังหวัดกรุงเทพมหานคร

ในมาตรา 57 และ 59 ซึ่งเป็นข้อร้องเรียน 4 อันดับแรก  

ถึง 3,876 ราย (ส�านักบริการประชาชนและคุ้มครองสิทธิ, 

2557) จากการที่หอผู้ป่วยในต้องจัดบริการให้การดูแล 

ผู้รบับรกิารตลอด 24 ชัว่โมงและหัวหน้าหอผู้ป่วยในซึง่เป็น 

ผูบ้รหิารระดบัต้น ท่ีมีหน้าทีใ่นการจดัระบบบริการพยาบาล 

เพื่อตอบสนองความจ�าเป็นด้านสุขภาวะของผู้ป่วยให้มี 

ประสิทธิภาพ อีกทั้งมีโอกาสใกล้ชิดพยาบาลระดับ 

ปฏิบัติการมากที่สุด รวมทั้งเป็นผู ้น�าแนวนโยบายจาก 

ผู้บริหารระดับสูงลงสู่การปฏิบัติ นับว่าเป็นบุคคลส�าคัญ

ที่จะท�าหน้าที่ลดความขัดแย้งที่เกิดขึ้น และประสานงาน

กับบุคลากรอื่นในโรงพยาบาลได้ดี และจากการศึกษา 

ที่ผ่านมาพบว่า มีผู ้ศึกษาการจัดการความขัดแย้ง และ

ภาวะผู้น�าของหัวหน้าหอผู้ป่วยในโรงพยาบาลของรัฐบาล 

เป็นส่วนใหญ่ แต่การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะ

ผู้น�าของหัวหน้าหอผู้ป่วยในกับการจัดการความขัดแย้ง

ในโรงพยาบาลเอกชนในประเทศไทยยังมีจ�านวนน้อย 

ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับ ความสัมพันธ์

ระหว่างภาวะผู้น�าของหัวหน้าหอผู้ป่วยในกับการจัดการ

ความขัดแย้งในโรงพยาบาลเอกชน เป็นแนวทางในการ

พัฒนาระบบการบริหารงานของโรงพยาบาลเอกชนให้ม ี

ประสิทธิภาพมากขึ้น

วัตถุประสงค์กำรวิจัย

1. เพื่อศึกษารูปแบบภาวะผู้น�าของหัวหน้าหอ

ผู้ป่วยใน

2. เพื่อศึกษาการจัดการความขัดแย้งของหัวหน้า 

หอผู้ป่วยใน 

3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบภาวะ 

ผู้น�าของหัวหน้าหอผู้ป่วยในกับการจัดการความขัดแย้ง

แนวคิดทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง

แบสส์และอโวลโิอ (Bass & Avolio, 1994) ได้แบ่ง 

แบบภาวะผู้น�าออกเป็น 3 แบบคือ (1) ภาวะผู้น�าแบบ

เปลี่ยนแปลง (transformational leadership) เป็นผู้น�าที ่

พยายามเปลีย่นแปลงความสามารถของผูร่้วมงานและผูต้าม

ให้มศีกัยภาพสงูขึน้ตระหนกัรูใ้นวสิยัทศัน์และภารกจิของ

ทมี (2) ภาวะผูน้�าแบบแลกเปลีย่น (transactionalleadership)  

คือกระบวนการที่ผู้น�าให้รางวัลหรือลงโทษผู้ตามซึ่งขึ้น

อยู่กับผลการปฏิบัติงานของผู้ตาม และ (3) ภาวะผู้น�าแบบ 

ตามสบาย (laissez - faire leadership) หรอื พฤตกิรรมความ

ไม่มภีาวะผู้น�าเป็นภาวะผูน้�าทีไ่ม่มีความพยายามขาดความ 

รับผิดชอบ ไม่มีความชัดเจนในเป้าหมาย (non-leadership 

behavior) (Bass & Avolio, 1994) ในองค์กรพยาบาล 

ผู้บริหารการพยาบาลจะต้องมีภาวะผู้น�าอยู่ในตัว และมี

ความส�าคัญต่อองค์กรเนื่องจากความก้าวหน้าทางการ

พยาบาลนั้นมีการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีอยู่ตลอด

เวลาผู้น�าจึงต้องเป็นผู้ที่รู ้จักการปรับเปลี่ยน มีหลักการ

ที่จะวิเคราะห์ตนเองและผู้ร่วมงาน ตลอดจนวิเคราะห์ 
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สภาพการณ์ต่าง ๆ ได้เพื่อน�าไปสู่การปฏิบัติการพยาบาล  

ประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผน และสามารถจัดการ

ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นได้ หัวหน้าหอผู้ป่วยคือผู้บริหาร 

ระดับต้นที่ต้องปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง น�านโยบายสู่

การปฏิบัติจริง และติดตามประเมินผลการท�างานของผู ้

ปฏิบัติงานซึ่งต้องพบกับความขัดแย้งอยู่ทุกวัน หัวหน้า

หอผู้ป่วยจึงจ�าเป็นต้องมีการพัฒนาภาวะผู้น�าของตนเอง 

อยู่เสมอเพื่อจัดการความขัดแย้งให้ลุล่วงได้ดี

ความขัดแย้งคือการที่บุคคลอย่างน้อย 2 คนมอง

ในสิ่งเดียวกันแต่ให้ความหมายตรงกันข้าม ในองค์กร

พยาบาลความขัดแย้งอาจเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ เช่น  

ลักษณะส่วนบุคคล สัมพันธภาพระหว่างบุคคล และ 

สิง่แวดล้อมในองค์กรทีไ่ม่เอ้ือต่อการท�างาน ซ่ึงความขดัแย้ง 

ที่คงอยู่ในที่ท�างาน เป็นเหตุให้บุคลากรเกิดความเครียด

ไม่มีความสุข ความเชื่อมั่นในตนเองต�่า มีผลท�าให้ความ

สามารถและสัมพันธภาพต่อผู้ป่วยน้อยลงไป อันจะส่งผล

ต่อกิจกรรมการพยาบาล (College of Nurse of Ontario, 

2009) ท�าให้ความก้าวหน้าขององค์กรต�่าในทางกลับกัน 

หากความขัดแย้งนั้นได้รับการจัดการอย่างเหมาะสม 

จะส่งผลทางบวกทั้งต่อตัวพยาบาล ผู ้ป่วยและองค์กร 

โดยโธมัสและคิลแมน (Thomas & Kilmann, 1976, as 

cited in Scott & Petrocino, 2008) ได้เสนอวิธีการจัดการ 

ความขัดแย้งไว้ 5 แบบ คือ (1) การเอาชนะ (competition) 

เป็นวิธีที่บางคร้ังต้องน�ามาใช้อย่างเร่งด่วนเมื่อต้องการ

การเปล่ียนแปลงที่เร็ว และผู้น�ามั่นใจว่าการตัดสินใจนั้น 

ถูกต้อง (2) การร่วมมือ (collaboration) เป็นวิธีที่สามารถ

คงวัตถุประสงค์ขององค์กรด้วยความเห็นชอบจากทุกฝ่าย 

เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพที่สุด (3) การประนีประนอม 

(compromising) เป็นการยอมบางส่วนและได้บางส่วน 

(4) การหลีกเลี่ยง (avoiding) เป็นการลดการโต้เถียง 

ใช้เพื่อประวิงเวลาจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายลงและ 

พูดคุยกันได้ (5) การยอมให้ (accommodation) เป็นวิธีที่

ผู้น�ายอมให้แก่ผู้อื่น เพื่อคงสัมพันธภาพระหว่างบุคคลไว้  

(ชัยเสฏฐ์พรหมศรี, 2550) ส�าหรับในประเทศไทยหัวหน้า

หอผูป่้วยในโรงพยาบาลแห่งหนึง่จงัหวดักรงุเทพมหานคร 

มีวิธีการจัดการความขัดแย้งในหอผู้ป่วยโดยใช้วิธีการที่

หลากหลาย เช่น การประนปีระนอมโดยการเจรจาไกล่เกลีย่  

การจดัการความขดัแย้งโดยให้ทกุคนมส่ีวนร่วม การโน้มน้าว 

ให้เกิดการยอมรับ การขอร้องให้ยอมเพื่อประโยชน์ของ 

หน่วยงาน และการหลีกเลี่ยงปะทะความขัดแย้ง (สุมาลี 

ยุทธวรวิทย์ และสุชาดา รัชชุกูล, 2551)

ภาวะผู ้น�านั้นมีความสัมพันธ์กับการจัดการ 

ความขดัแย้งทัง้นีเ้นือ่งจากการแสดงออกของผูน้�าทีส่ามารถ

ตอบสนองความต้องการของบุคคลในองค์กรได้มาก  

ความขัดแย้งขององค์กรนั้นก็จะต�่าในรูปแบบภาวะผู้น�า 

ทั้ง 3 รูปแบบของแบสส์และอโวลิโอ (Bass & Avolio, 

1994) แบบภาวะผู้น�าที่มีแนวโน้มมีประสิทธิภาพดีที่สุด

คือภาวะผู้น�าแบบเปลี่ยนแปลง รองลงมาคือภาวะผู้น�า

แบบแลกเปลี่ยน เมื่อเกิดความขัดแย้งขึ้นในองค์กรผู้น�า

ทัง้ 2 แบบนีจ้ะเลอืกวธิกีารจดัการความขดัแย้งทีเ่หมาะสม 

และมีประสิทธิภาพได้โดยการเลือกวิธีการร่วมมือเพื่อให ้

ผูป้ฏบิตังิาน/ผูเ้กีย่วข้องร่วมมอืร่วมใจแก้ปัญหาความขดัแย้ง 

ที่เกิดขึ้นอย่างสร้างสรรค์ หรือหากไม่สามารถที่จะสร้าง

ความพึงพอใจให้แก่ทั้ง 2 ฝ่ายได้อาจใช้วิธีประนีประนอม

โดยมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งยอมเสียบ้างเพื่อให้ความขัดแย้งนั้น 

ลดลงหรือหมดไป เพื่อการบรรลุเป้าหมายขององค์การ

กรอบแนวคิดกำรวิจัย

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ได้ศึกษา แนวคิด ทฤษฏี และ

งานวจัิยทีเ่กีย่วข้องกบัตัวแปรในกรอบแนวคดิการวจิยัและ 

น�ามาก�าหนดเป็นกรอบแนวคิดการวิจัยดังนี้

รปูแบบภาวะผูน้�าของแบสส์และอโวลโิอ (Bass & 

Avolio, 1994) ประกอบด้วย (1) ภาวะผูน้�าแบบเปลีย่นแปลง  

(2) ภาวะผูน้�าแบบแลกเปลีย่น (3) ภาวะผูน้�าแบบตามสบาย 

ซ่ึงรูปแบบภาวะผู้น�าแบบต่าง ๆ  นั้นจะมีผลต่อการจัดการ 

ความขดัแย้ง โธมสัและคลิแมน โธมสัและคลิแมน (Thomas 

& Kilman, 1976, as cited in Scott & Petrosino, 2008)  

ได้เสนอวธีิการจัดการความขดัแย้งไว้ 5 วธีิ คอื (1) การเอาชนะ  

(competition) (2) การร่วมมือ (collaboration) (3)  

การประนีประนอม (compromising) (4) การหลีกเลี่ยง 

(avoiding) (5) การยอมให้ (accommodation)
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รูปแบบภำวะผู้น�ำ

1. ภาวะผู้น�าแบบ

เปลี่ยนแปลง

2. ภาวะผู้น�าแบบ

แลกเปลี่ยน

3. ภาวะผู้น�าแบบ

ตามสบาย

วิธีกำรจัดกำรควำม

ขัดแย้ง

1. การเอาชนะ

2. การร่วมมือ

3. การประนีประนอม

4. การหลีกเลี่ยง

5. การยอมให้

ภำพ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

สมมุติฐำนกำรวิจัย

1. ภาวะผู้น�าแบบเปลี่ยนแปลงมีความสัมพันธ์กับ

การจัดการความขัดแย้งในโรงพยาบาลเอกชน

2. ภาวะผู้น�าแบบแลกเปลี่ยนมีความสัมพันธ์กับ 

การจัดการความขัดแย้งในโรงพยาบาลเอกชน

3. ภาวะผู้น�าแบบตามสบายมีความสัมพันธ์กับ 

การจัดการความขัดแย้งในโรงพยาบาลเอกชน

วิธีกำรด�ำเนินงำนวิจัย

การวจิยัครัง้นีเ้ป็นการวจิยัเชงิปรมิาณแบบส�ารวจ 

(survey research) ประชากรทีศึ่กษา ได้แก่ หัวหน้าหอผูป่้วย 

ในโรงพยาบาลเอกชนทุติยภูมิที่ เป ็นสมาชิกสมาคม 

โรงพยาบาลเอกชนจ�านวน 38 แห่ง ในจังหวัดกรุงเทพ 

มหานครทีป่ฏบิตังิานมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปีและปฏบิติังาน

ในหอผูป่้วยอายรุกรรม ศัลยกรรม สูตกิรรม กมุารเวชกรรม 

และหอผู้ป่วยหนักจ�านวน 190 คน ส่วนขนาดของกลุ่ม 

ตัวอย่างได้จากการค�านวณโดยใช้สูตรของเครซี่และ 

มอร์แกน (สมชาย วรกิจเกษมสกุล, 2553) ก�าหนด

ความคลาดเคล่ือนที่ระดับ .05 จะได้กลุ่มตัวอย่างจ�านวน 

130 คน จากนั้นผู ้วิจัยใช้การสุ ่มตัวอย่างอย่างง่ายโดย 

(simple random sampling) จากโรงพยาบาลทั้ง 38 แห่ง  

(บุญใจ ศรีสถิตย์นรากูร, 2553)

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือแบบสอบถามแบ่ง

ออกเป็น 3 ส่วน (1) ข้อมูลด้านประชากรของหัวหน้าหอ

ผู้ป่วยใน (2) ภาวะผู้น�าตามแนวคิดของแบสส์และอโวลิโอ  

(Bass & Avolio, 1994) ได้รับอนุญาตให้ใช้แบบสอบถาม

จาก MIND GARDEN (Plato Alto, California) ซึ่งเป็น 

ข้อค�าถามเกี่ยวกับลักษณะผู้น�า 3 แบบคือ ภาวะผู้น�าแบบ

เปลี่ยนแปลง ภาวะผู้น�าแบบแลกเปลี่ยน และภาวะผู้น�า

ตามสบายมีข้อค�าถามทั้งหมด 45 ข้อเป็นแบบจัดอันดับ 

คุณภาพ 5 อันดับของไลเคิร์น (3) การจัดการความขัดแย้ง

ของโธมัสและคิลแมน (Thomas&Killman, 1976) ผู้วิจัย 

น�ามาจากเครื่องมือของสุภัทรา นุชสาย (2553) ซึ่งสร้าง

มาจากแนวคิดการจัดการความขัดแย้งของโธมัสและ 

คลิแมน (Thomas & Kilmans, 1976) เป็นข้อค�าถามเกีย่วกบั 

การจัดการความขัดแย้ง 5 วิธีคือ การจัดการความขัดแย้ง

แบบการเอาชนะ แบบประนีประนอม แบบการร่วมมือ 

แบบหลีกเลี่ยง และแบบการยอมให้ ทั้งหมดมี 30 ข้อ  

เป็นแบบจัดอันดับคุณภาพ 5 อันดับของไลเคิร์นผู้วิจัย 

ได้น�าแบบสอบถามส่วนที ่2 และ 3 ไปหาดชันคีวามเทีย่งตรง 

เชิงเนื้อหา โดยผ่านผู้ทรงคุณวุฒิ 5 ท่าน ได้ความเที่ยงตรง

เชิงเนื้อหาเท่ากับ .86 และ .98 ตามล�าดับจากนั้นน�าไปหา

ค่าความเที่ยงโดยใช้ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่าของครอนบาค  

(Cronbach’s alpha coefficient) เท่ากับ.89 และ .90  

ตามล�าดับ

ผูว้จิยัได้ค�านงึถงึจรยิธรรมในการท�าวจิยั โดยผูว้จิยั

ได้ขอการรบัรองโครงการวจิยัจากคณะกรรมการจรยิธรรม 

การวจิยัในมนษุย์จากมหาวทิยาลยัอสีเทร์ินเอเชยีตามเลขที่  

SN 2557/13 หลังได้รับอนุญาต ผู้วิจัยได้ ช้ีแจงหัวหน้า

พยาบาลโรงพยาบาลที่ศึกษาเกี่ยวกับการท�าวิจัย และแนบ

เอกสารชี้แจงเหตุผลการท�าวิจัย ขอความร่วมมือ และการ

ลงลายมือช่ืออนุญาตให้ท�าการเก็บข้อมูลแก่หัวหน้าหอ 

ผู้ป่วยในที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง ข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล

จะเก็บเป็นความลับ การน�าเสนอจะน�าเสนอในภาพรวม

เท่านั้น และกลุ่มตัวอย่างสามารถสิ้นสุดการวิจัยเมื่อใด 

ก็ได้โดยไม่มีผลกระทบใด ๆ ทั้งสิ้น

การเก็บข้อมูลผู ้วิจัยส่งหนังสือแนะน�าตัวจาก

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชียพร้อม

แบบสอบถามเพื่อขออนุญาตเก็บข้อมูลให้แก่หัวหน้า 

พยาบาลในแต่ละโรงพยาบาลที่ศึกษา จากนั้นจึงได้ส่ง

แบบสอบถามทางไปรษณีย์เพื่อให้กลุ ่มตัวอย่างตอบ

แบบสอบถามและส่งกลบัมายงัผูว้จิยัด้วยการปิดผนกึซอง 

ด้วยตนเองเพื่อเป็นการรักษาความลับของกลุ่มตัวอย่าง  

การเกบ็ข้อมลูเดอืนระหว่างเดอืนกนัยายน 2558 ถงึ ตลุาคม 

2558 ซึง่ผูว้จิยัได้แบบสอบถามกลบัคนืมาจ�านวน 112 ฉบับ
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การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปโดยการแจกแจงความถี่  

ร้อยละ ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบ

หาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น�า 3 รูปแบบ คือ ภาวะ

ผู้น�าแบบเปล่ียนแปลง ภาวะผู้น�าแบบแลกเปลี่ยน และ 

ภาวะผู ้น�าแบบตามสบายกับการจัดการความขัดแย้ง 

ในโรงพยาบาลเอกชนโดยใช้สถิติสหสัมพันธ์เพียร์สัน 

(Pearson’s product-moment correlation coefficient)  

ก�าหนดค่านัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ผลกำรวิจัย

1. ข้อมูลด้ำนประชำกรของหัวหน้ำหอผู้ป่วย 

ในโรงพยำบำลเอกชน

กลุ ่มตัวอย่างหัวหน้าหอผู ้ป่วยในโรงพยาบาล

เอกชนส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงร้อยละ 99.1 อายุอยู่ในช่วง 

กลุ่มอายุ 36-41 ปี ร้อยละ 34.8 โดยมีอายุเฉลี่ย 40.82 ปี 

(SD = 6.58) จบการศึกษาระดับปริญญาตรีร้อยละ 91.1  

มีสถานภาพสมรสร้อยละ 72.3 มีประสบการณ์การเป็น

พยาบาลวิชาชีพ 11-15 ปี ร้อยละ 39.3 เฉลี่ย 16.81 ปี (SD 

= 6.06) ปี มีประสบการณ์ในการด�ารงต�าแหน่งหัวหน้าหอ

ผู้ป่วยใน 6-10 ปี ร้อยละ 42.0 เฉลี่ย 7.36 ปี (SD = 4.77) 

โดยปฏบิตังิานทีห่อผู้ป่วยอายรุกรรม ร้อยละ 27.7 ซึง่พบว่า 

หวัหน้าหอผูป่้วยในได้รับการอบรมการจดัการความขดัแย้ง 

และไม่ได้รบัการอบรมอยูใ่นระดบัใกล้เคยีงกนัร้อยละ 49.1 

และ 50.9 ตามล�าดับ

2. ภำวะผู้น�ำของหัวหน้ำหอผู้ป่วยในโรงพยำบำล 

เอกชน 

ผลการศึกษาภาวะผู้น�าของหัวหน้าหอผู ้ป่วย 

ในโรงพยาบาลเอกชนพบรูปแบบภาวะผู้น�าดังนี้

ตำรำง 1

ค่าเฉล่ีย ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ภาวะผู้น�า

ของหัวหน้าหอผู้ป่วยในโรงพยาบาลเอกชน (n =112)

รูปแบบภำวะผู้น�ำ ค่ำเฉลี่ย

( )

ส่วนเบี่ยงเบน

มำตรฐำน (SD)

ภาวะผู้น�าแบบเปลี่ยนแปลง 3.15 .33

ภาวะผู้น�าแบบแลกเปลี่ยน 2.60 .36

ภาวะผู้น�าตามสบาย .86 .56

จากตาราง 1 พบว่าหัวหน้าหอผู้ป่วยในที่เป็นกลุ่ม 

ตัวอย่างจ�านวน 112 คน มีความเป็นภาวะผู ้น�าแบบ

เปลี่ยนแปลงอยู่มากที่สุด คือมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.15  

(SD = .33) รองลงมาคือ ภาวะผู ้น�าแบบแลกเปลี่ยน 

มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 2.60 (SD = .36) และภาวะผู้น�าแบบ

ตามสบายมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ .86 (SD= .56) ตามล�าดับ

3. กำรจัดกำรควำมขดัแย้งของหวัหน้ำหอผูป่้วยใน

ผลการศึกษาการจัดการความขัดแย้งของหัวหน้า 

หอผู้ป่วยใน ดังนี้

ตำรำง 2 

ค่าเฉลี่ย ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) การจัดการ

ความขัดแย้งของหัวหน้าหอผู้ป่วยใน (n =112)

กำรจัดกำรควำมขัดแย้ง ค่ำเฉลี่ย

( )

ส่วนเบี่ยงเบน

มำตรฐำน (SD)

การประนีประนอม 4.07 .59

การยอมให้ 3.94 .59

การร่วมมือ 3.49 .54

การหลีกเลี่ยง 2.79 .63

การเอาชนะ 1.77 .57

รวม 3.21 .36

จากตาราง 2 พบว่าหวัหน้าหอผูป่้วยในโรงพยาบาล

เอกชนมีการจัดการความขัดแย้ง ในภาพรวมมีค่าคะแนน 

เฉลี่ยเท่ากับ 3.21 (SD = .36)โดยมีการจัดการความขัดแย้ง

แบบประนีประนอมมากที่สุดโดยมีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 

4.07 (SD =.59) รองลงมาคือการจัดการความขัดแย้งแบบ 

ยอมให้คะแนนเฉลีย่เท่ากบั 3.94 (SD =.59) และการจดัการ

ความขัดแย้งแบบเอาชนะอยู่ในระดับน้อยที่สุดมีคะแนน 

เฉลี่ยเท่ากับ 1.77 (SD =.57) ตามล�าดับ

4. ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงรูปแบบภำวะผู้น�ำของ

หัวหน้ำหอผู้ป่วยในกับกำรควำมขัดแย้งในโรงพยำบำล 

เอกชน 

ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบ

ภาวะผู้น�าของหัวหน้าหอผู้ป่วยในกับการความขัดแย้งใน 

โรงพยาบาลเอกชนดังนี้
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ตำรำง 3 

แสดงค่าความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบภาวะผู ้น�าของ

หัวหน้าหอผู้ป่วยในกับการความขัดแย้งในโรงพยาบาล

เอกชน (n =112)

รูปแบบภำวะผู้น�ำ กำรจัดกำร

ควำมขัดแย้ง

P- value

ภาวะผู้น�าแบบเปลี่ยนแปลง .387 .01

ภาวะผู้น�าแบบแลกเปลี่ยน .244 .01

ภาวะผู้น�าแบบตามสบาย -.278 .01

จากตาราง 3 พบว่า ภาวะผู้น�าแบบเปลี่ยนแปลง 

ภาวะผู้น�าแบบแลกเปลี่ยน และภาวะผู้น�าแบบตามสบาย  

มีความสัมพันธ์กับการจัดการความขัดแย้ง ซึ่งเป็นไปตาม 

สมมุติฐานที่ตั้งไว้พบว่า ภาวะผู ้น�าแบบเปลี่ยนแปลง 

มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการจัดการความขัดแย้งใน

ระดับปานกลาง (r = .387, P- value = .01) ภาวะผู้น�าแบบ 

แลกเปล่ียนมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการจัดการความ 

ขัดแย้งในระดับต�่า (r = .244, P- value = .01) ส่วนภาวะ

ผูน้�าแบบตามสบายมคีวามสัมพันธ์ในเชงิลบกบัการจดัการ

ความขัดแย้ง ในระดับต�่า (r =-.278, P- value = .01)

กำรอภิปรำยผล

1. ภาวะผู้น�าของหัวหน้าหอผู้ป่วยในตามการรับรู้ 

ของหัวหน้าหอผู้ป่วยในโรงพยาบาลเอกชนใช้ภาวะผู้น�า

ทัง้ 3 แบบโดยพบว่ามภีาวะผู้น�าแบบเปลีย่นแปลงมากทีส่ดุ  

(  =3.15, SD = .33) รองลงมาคอืภาวะผู้น�าแบบแลกเปลีย่น  

(  =2.60, SD = .36) ส่วนรปูแบบภาวะผูน้�าแบบตามสบาย 

มีอยู ่ในระดับน้อย (  =.86, SD = .56) ผลการวิจัยนี้

สอดคล้องกับที่  นอร์เซอร์เอ (NawHser Eh, 2010)  

ได้ศึกษาเรื่องรูปแบบภาวะผู้น�าของหัวหน้าหอผู้ป่วยและ

ประสิทธิผลของขององค์การโรงพยาบาลทั่วไปในเมือง

ย่างกุ้งสาธารณรฐัเมยีนมาร์ พบว่าหวัหน้าหอผูป่้วยมภีาวะ 

ผู้น�าแบบเปลี่ยนแปลง (  =3.39, SD = .42) มากกว่าภาวะ

ผู้น�าแบบแลกเปลี่ยน (  =3.25, SD = .50) และภาวะ

ผู้น�าแบบตามสบาย (  =3.96, SD = .46) สอดคล้องกับ

การศึกษาของจารุณี อิฎฐารมณ์ (2550) ที่พบว่าภาวะผู้น�า 

การเปลี่ยนแปลงของหัวหน้าหอผู้ป่วยหน่วยงานอุบัติเหตุ

ฉกุเฉนิโรงพยาบาลรัฐในกรุงเทพมหานครมอียูใ่นระดบัสงู  

(  =3.86, SD = .54) เหตุที่ผลการศึกษาครั้งนี้พบว่าภาวะ

ผู้น�าของหัวหน้าหอผู้ป่วยในโรงพยาบาลเอกชนมีรูปแบบ 

เป็นภาวะผู้น�าแบบเปลี่ยนแปลงมากกว่าภาวะผู้น�าแบบ

แลกเปลี่ยน และภาวะผู้น�าแบบตามสบาย อาจเนื่องจาก

ปัจจบุนัเป็นยคุของการเปลีย่นแปลงทัง้ด้านเศรษฐกจิ สงัคม 

การเมอืงและเทคโนโลย ีอกีทัง้ในช่วงปี 2557-2558 ได้มกีาร 

ขยายตัวของกิจการโรงพยาบาลเอกชนเพื่อควบรวม

กิจการเพื่อการบริหารต้นทุน (พรเทพ เบญญาอภิกุลและ 

วรรณวิภางค์ มานะโชติพงษ์, 2556) การจัดบริการสุขภาพ

เพื่อรองรับนโยบายสุขภาพจากภาครัฐเช่น นโยบาย 3 

กองทุน (พงษ์พิสุทธ์ิ จงอุดมสุข, 2555) ส่งผลให้มีการ

แข่งขนัสงูขึน้ทัง้ในเรือ่งผลประกอบการและประสทิธิภาพ

ในการดแูลรกัษาผูป่้วย อกีทัง้การเปลีย่นแปลงด้านบคุลากร 

คนรุน่ Generation Y (เกดิปี พ.ศ. 2524-2540) ซึง่ปฏบิตังิาน 

ร่วมในองค์กร บุคลากรกลุ่มนี้มีแนวความคิด รูปแบบ

ของการด�าเนินชีวิตที่แตกต่างไปจากคนรุ่นเก่าและมีความ

สามารถทางเทคโนโลยี (Clark, 2009) นิยมสื่อสารผ่าน

สังคมออนไลน์ทั้งแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ 

ดงันัน้หวัหน้าหอผูป่้วยในทีม่ภีาวะผูน้�าแบบเปลีย่นแปลงสงู 

จะสามารถปรับปรุงรูปแบบการท�างานให้สอดคล้องกับ 

การเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น สามารถสร้างความ

ตระหนักให้บุคลากรทางการพยาบาลปฏิบัติหน้าที่ตาม 

เป้าหมายขององค์การพัฒนาความสามารถของผู้ร่วมงาน

และผู้ใต้บังคับบัญชารุ่นใหม่เหล่านี้ให้มีศักยภาพมากขึ้น 

จนสามารถปฏิบัติงานที่ ได ้รับมอบหมายให ้ส�า เร็จ 

สอดคล้องกับภารกิจและวิสัยทัศน์ขององค์กร ซ่ึงลักษณะ

ดังกล่าวเป็นคุณลักษณะที่ส�าคัญของภาวะผู ้น�าแบบ

เปลีย่นแปลง สอดคล้องกบั Bass & Avolio (1994) ทีก่ล่าวถงึ 

ภาวะผู้น�าแบบเปลี่ยนแปลงว่าเป็นกระบวนการที่ผู ้น�า 

มีอิทธิพลต่อผู้ร่วมงานและผู้ตามโดย พัฒนาศักยภาพของ

ผู้ร่วมงานและผู้ตามให้สูงข้ึน เกิดการตระหนักรู้ในภารกิจ 

และวสิยัทศัน์ขององค์การส่งผลให้องค์การบรรลเุป้าหมาย

ส่วนกรณีที่หัวหน้าหอผู้ป่วยในมีภาวะผู้น�าแบบ

แลกเปลีย่นอยูร่ะดบัมากด้วยมคีะแนนเฉลีย่ 2.60 (SD = .36) 

ทั้งนี้อาจเนื่องจาก ในกิจกรรมการบริหารของโรงพยาบาล 

เอกชนมีกิจกรรมบางอย่างที่ผู ้บริหารต้องใช้วิธีการ

แลกเปลี่ยนกับพยาบาลประจ�าการ จึงจะท�าให้บรรลุ

วัตถุประสงค์ขององค์การ เช่นการที่หัวหน้าหอผู้ป่วย 
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มอบหมายงานให้กับพยาบาลประจ�าการหรือขอความ

ร่วมมือการท�าหน้าที่พิเศษนอกเหนือจากงานประจ�าที่ 

ท�าหน้าทีด่แูลผูป่้วย และใช้วธิกีารพจิารณาความดคีวามชอบ 

ที่ยุติธรรม ที่สร้างความพึงพอใจให้กับพยาบาลประจ�าการ

ดังที่ Bass & Avolio (1994) กล่าวว่าผู้น�าแบบแลกเปลี่ยน 

จะให้ความดีความชอบ รางวัล ค�ายกย่องชมเชยแก่ผู้ตาม 

เม่ือผู้ตามสามารถบรรลุเป้าหมายตามความคาดหวังของ

ผูน้�า ส่วนภาวะผู้น�าแบบตามสบายนัน้มีน้อยทีสุ่ดมคีะแนน

เฉล่ีย.86 (SD = .56) เหตุผลอาจเนื่องจากบางสถานการณ์ 

การปฏิบัติงานในโรงพยาบาลเอกชนอาจมีปัญหาหรือ

ข้อจ�ากัดที่หัวหน้าหอผู้ป่วยไม่สามารถอธิบาย ประเด็น

ปัญหาที่เป็นความลับเชิงนโยบายให้ผู้ร่วมงานหรือผู้ตาม

รับรู้หรือเข้าไปมีส่วนร่วมได้ทุกสถานการณ์อาจเป็นเหตุ

ให้หัวหน้าหอผู้ป่วยในเพิกเฉยและไม่แสดงความคิดเห็น 

ซึง่หากหวัหน้าหอผูป่้วยในโรงพยาบาลเอกชนมภีาวะผูน้�า 

ตามสบายในระดับที่สูงขึ้นอาจส่งผลให้ประสิทธิภาพ 

ในการบริหารงานของหัวหน้าหอผู้ป่วยลดลง

2. การจัดการความขัดแย้งของหัวหน้าหอผู้ป่วย

ในโรงพยาบาลเอกชน ผลการวิจัยพบว่าส่วนใหญ่มีการ

จดัการความขดัแย้งความขดัแย้งแบบประนปีระนอมสงูสดุ 

โดยมีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.07 (SD =.59) รองลงมาคือ

แบบยอมให้โดยมีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.94 (SD =.59) 

แบบร่วมมือคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.49 (SD =.54) และแบบ

เอาชนะอยู่ในระดับน้อยที่สุดมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 1.77  

(SD =.57) ตามล�าดับผลการศึกษานี้จะแตกต่างจากผลการ

ศึกษาของจิตรานนท์ โกสีย์รัตนาภิบาล (2550) ที่ศึกษา

ความสัมพันธ์ภาวะผู้น�าการเปล่ียนแปลงกับการบริหาร

ความขัดแย้งของหัวหน้าหอผู้ป่วยใน โรงพยาบาลชุมชน

จังหวัดสกลนครที่พบว่าผู ้น�ามีการจัดการความขัดแย้ง 

แบบการร่วมมืออยูใ่นระดบัมากค่าเฉลีย่เท่ากบั 3.5 รองลงมา 

คอืการประนปีระนอมค่าเฉลีย่เท่ากบั 3.3 แบบการไกล่เกลีย่ 

ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.25 และการเอาชนะน้อยที่สุดเท่ากับ 2.9 

ตามล�าดับทั้งนี้เพราะโครงสร้างการบริหารขององค์กร

รัฐบาลกับองค์กรเอกชนมีความแตกต่างกัน

เหตุผลที่หัวหน้าหอผู้ป่วยในมีการจัดการความ

ขัดแย้งแบบการประนีประนอมนั้น ทั้งนี้อาจเนื่องจาก

ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนต้องบริหารด้วยทุนของตนเอง

หัวหน้าหอผู ้ป่วยในต้องบริหารทรัพยากรที่มีอยู ่อย่าง 

มีประสิทธิภาพ ตัวอย่างเช่น การคงอยู่ของอัตราก�าลัง

ทางการพยาบาลที่เพียงพอ และเหมาะสมเป็นต้น (นิตยา  

ศรีญาณลักษณ์, 2554) หากเกิดความขัดแย้งในองค์กร 

อาจท�าให้ต้องสูญเสียพยาบาล ดังนั้นหัวหน้าหอผู้ป่วยใน 

ต้องใช้วิธีการจัดการความขัดแย้งแบบการประนีประนอม

และใช้ทกัษะการไกล่เกลีย่ข้อขดัแย้งนัน้โดยการหาข้อตกลง

ร่วมกันทั้งสองฝ่ายที่ทั้งสองต้องยอมเสียบ้างและได้บ้าง

เพื่อให้ความขัดแย้งลดลงส่วนการที่หัวหน้าหอผู้ป่วยใน 

มกีารจดัการความขดัแย้งแบบการยอมให้นัน้ อาจเนือ่งจาก

ในแต่ละวันหัวหน้าหอผู้ป่วยในต้องจัดการความขัดแย้ง 

ทีเ่กดิขึน้หลาย ๆ  ด้านแต่ความขดัแย้งบางกรณยีงัไม่สามารถ

ตัดสินเด็ดขาดได้ว่าผู้ใดถูกหรือผิด และจ�าเป็นต้องยอม 

รับฟังปัญหาที่เกิดขึ้นโดยยังไม่ตัดสินจะรอการพิจารณา 

ในคร้ังต่อไปส่วนการเอาชนะเป็นวิธีการที่หัวหน้าหอ 

ผูป่้วยในเลอืกใช้น้อยทีส่ดุ อาจเนือ่งจากหวัหน้าหอผูป่้วยใน  

ต้องท�าหน้าที่ในการก�ากับดูแลให้ผู้ปฏิบัติงานอยู่ในกฎ

ระเบียบ วินัยของแต่ละโรงพยาบาล หากผู้ใต้บังคับบัญชา 

มีการมีพฤติกรรมที่ต่อต้านหรือฝ่าฝืนอาจจะก่อให้เกิด

ความเสยีหายต่อองค์การ ดงันัน้หวัหน้าหอผูป่้วยในจงึต้อง 

เลือกใช้วิธีการจัดการความขัดแย้งแบบเอาชนะโดยการ

อ้างถึงกฎระเบียบในการปฏิบัติงาน หรือตามนโยบายที่

ก�าหนดเพื่อให้ความขัดแย้งนั้นหมดไป แต่หากหัวหน้า 

หอผู้ป่วยในใช้วิธีการจัดการแบบเอาชนะนี้เป็นประจ�า 

อาจก่อให้เกิดศัตรู หรือเกิดบรรยากาศการท�างานที่ไม่

สร้างสรรค์หรือไม่เป็นมิตรต่อกัน

3. ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบภาวะผู ้น�า

ของหัวหน้าหอผู ้ป ่วยในกับการจัดการความขัดแย้ง 

ในโรงพยาบาลเอกชน ผลการวิจัยพบว่าภาวะผู้น�าแบบ

เปลี่ยนแปลง ภาวะผู้น�าแบบแลกเปลี่ยน และภาวะผู้น�า

แบบตามสบาย มีความสัมพันธ์กับการจัดการความ 

ขัดแย้ง ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานการวิจัยดังนี้

3.1 ภาวะผูน้�าแบบเปลีย่นแปลงมคีวามสมัพนัธ์

เชิงบวกกับการจัดการความขัดแย้งในระดับปานกลาง  

คือมีค่าความสัมพันธ์ (r = .387, P- value = .01) ซ่ึงผลการ

ศกึษานีส้อดคล้องกบัการศกึษาจิตรานนท์ โกสย์ีรตันาภบิาล,  

2550) พบว่าภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงของหัวหน้าหอ

ผู้ป่วยมีความสัมพันธ์กับการบริหารความขัดแย้ง โดยมี

ความสมัพนัธ์ในระดบัปานกลาง อย่างมนียัส�าคญัทางสถติิ 
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ที่ระดับ .05เหตุผลที่ภาวะผู้น�าแบบเปล่ียนแปลงมีความ

สัมพันธ์เชิงบวกกับการจัดการความขัดแย้งในระดับ 

ปานกลาง (r = .387, P-value =.01) ทั้งนี้อาจเนื่องจาก

หัวหน้าหอผู้ป่วยในสามารถสื่อสารระหว่างกลุ่มได้อย่าง

สร้างสรรค์ ส่งเสรมิการท�างานเป็นทมีให้เกดิขึน้ สนบัสนนุ

ให้ผู้ปฏิบัติงานพัฒนาศักยภาพของตนไปสู่เป้าหมายของ

องค์การ เมื่อเกิดความขัดแย้งขึ้นในองค์การก็จะจัดการ 

ความขัดแย้งน้ันโดยการเป็นที่ปรึกษากระตุ้นให้บุคลากร

ตระหนักในเป้าหมายขององค์การเป็นหลัก เปิดโอกาส 

ให้บุคลากรร่วมกันแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์

3.2 ภาวะผู้น�าแบบแลกเปลี่ยนมีความสัมพันธ์

เชิงบวกกับการจัดการความขัดแย้งในระดับต�่ามีค่าความ

สัมพันธ์ (r = .244, P- value = .01) ซ่ึงผลการศึกษานี้

สอดคล้องกบัเนตรทราย วงศ์อุปราช (2556) ศึกษาภาวะผูน้�า

กบัการจดัการความขดัแย้งของผูบ้รหิารสถานศกึษาสงักดั 

ส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามธัยมศึกษากรงุเทพมหานคร  

พบว่าภาวะผูน้�าแบบแลกเปลีย่น มคีวามสัมพันธ์กนัอย่างมี

นยัส�าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 และการทีห่วัหน้าหอผูป่้วยใน 

ที่มีภาวะผู ้น�าแบบแลกเปลี่ยนมีความสัมพันธ์เชิงบวก

กับการจัดการความขัดแย้งด้วยนั้น ทั้งนี้อาจเนื่องจาก

หวัหน้าหอผูป่้วยในต้องการใช้วธิกีารแลกเปล่ียนและเสนอ 

ผลประโยชน์ให้แก่บุคลากรเพื่อลดความขัดแย้งที่ขึ้น

3.3 ภาวะผู้น�าแบบตามสบายมีความสัมพันธ์

ในเชิงลบกับการจัดการความขัดแย้ง (r =-.278, P- value 

= .01) ซึ่งผลการศึกษานี้สอดคล้องกับการศึกษาของ 

เนตรทราย วงศ์อปุราช (2556) พบว่าภาวะผูน้�าแบบตามสบาย 

ของผู้บริหารสถานศึกษามีความสัมพันธ์กับการจัดการ

ความขดัแย้งอย่างมนียัส�าคัญทางสถิตทิีร่ะดบั .01 และการที ่

หัวหน้าหอผู้ป่วยในโรงพยาบาลเอกชนมีภาวะผู้น�าแบบ

ตามสบายมคีวามสัมพันธ์เชงิลบกับการจดัการความขดัแย้ง 

โดยค่าความสมัพนัธ์อยู่ในระดบัต�า่ (r =-.278, P-value =.01)  

ทั้งนี้เป็นเพราะ เมื่อเกิดความขัดแย้งเกิดขึ้น หัวหน้าหอ 

ผูป่้วยในจะไม่เข้าไปมส่ีวนร่วม แต่มอบหมายให้ผูอ้ืน่เข้าไป 

จัดการความขัดแย้งแทนตนเอง ปัญหาของความขัดแย้ง

จึงยังคงอยู่และไม่ได้รับการแก้ไข เป็นผลให้ความสัมพันธ์

ระหว่างภาวะผู้น�ากับการจัดการความขัดแย้งของหัวหน้า 

หอผู้ป่วยในจึงเป็นลบ

ข้อเสนอแนะกำรวิจัยครั้งนี้

1. ข้อเสนอแนะต่อผู้บริหาร ผู้บริหารโรงพยาบาล

และผู้บริหารการพยาบาล ควรมีการจัดอบรมเพื่อพัฒนา 

หัวหน้าหอผู้ป่วยในให้เกิดภาวะผู้น�าแบบเปลี่ยนแปลง 

ในการแก้ไขความขัดแย้งมากที่สุด รองลงมาคือภาวะผู้น�า

แบบแลกเปลี่ยน

2. หัวหน้าหอผู้ป่วยในควรมีการพัฒนาตนเอง

เกี่ยวกับภาวะผู้น�าแบบเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงตนเอง

ไม่ให้มีภาวะผู้น�าแบบตามสบาย หากเกิดความขัดแย้งขึ้น 

หัวหน้าหอผู้ป่วยควรใช้วิธีการจัดการความขัดแย้งแบบ

ประนีประนอมในการแก้ปัญหารองลงมาคือใช้วิธีการ 

ร่วมมือและการยอมให้ ส่วนการเอาชนะควรใช้น้อยที่สุด

ข้อเสนอแนะงำนวิจัยครั้งต่อไป

1. ศึกษาอิทธิพลของภาวะผู้น�าทั้ง 3 แบบต่อการ 

จัดการความขัดแย้ง

2. ศกึษาภาวะผูน้�าของผูบ้รหิารการพยาบาลระดบั 

สงูขึน้ไป เช่น ภาวะผูน้�าของหวัหน้าพยาบาลกบัการจดัการ

ความขัดแย้ง

3. ศึกษาโปรแกรมการพัฒนาภาวะผู ้น�าแบบ

เปลีย่นแปลงในการแก้ไขความขดัแย้งให้แก่พยาบาลประจ�า 

การที่จะเลื่อนขึ้นสู่ต�าแหน่งผู้บริหารการพยาบาลต่อไป



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีปีที่ 10 ฉบับที่ 2 ประจ�าเดือน พฤษภาคม-สิงหาคม 2559 233

References

Almost, J. (2006). Conflict within nursing work environments: concept analysis. Retrieved from onlinelibrary.wiley.com

Bass, B. M., & Avolio, B. J. (1994). Improving organizational effectiveness through transformational leadership.  

 Thousand Oaks, CA: Sage Publications.

Benja-apigun, P. & Manachonpong, W. (2013). Report of Competitive conditions private hospital and theater industry.  

 Retrieved from http://www.v-reform.org/wp-content (in Thai)

Carolyn, C. C. (2009). Creative nursing leadership & management. Minnesota: Jones and Bartlett Publishers.

Chitsakul, S. (2014). Conflict management of administrators in public hospital: In case of the ministry of public  

 health. Phatumtanee University Journal, 6(3), 146-154. (in Thai)

Claywell, L. (2014). LPN to RN transitions (3nded.). Retrieved from http://evolve.elsevier.com.

College of Nurse of Ontario. (2009). Practice guideline: Conflict prevent and management. Retrieved from 2016,  

 fromwww. cno.org.

Hendel, T., Fish, M. & Galon, V. (2005). Leadership style and choice of strategy in conflict management among  

 Israeli nurse managers in general hospital. Retrieved from: www.hadassah.org

Ittharom, J. (2007). Relationships between the transformational leadership of head nurses, employee involvement and  

 effectiveness of emergency unit at government’s hospitals in Bangkok. Master of Nursing Administration  

 Thesis, Chulalongkorn University. (in Thai)

Jongudom, P. (2012). Reduce the disparity; Add fairness of 3 health fund the challenge for the future. Retrieved  

 from http://www.old.hsri.or.th (in Thai)

Kosrirattanapiban, J. (2007). The relationships between the transformational leader behaviors and conflict  

 management of head nurse in community hospitals, Sakon Nakhon province. Master of Nursing Administration  

 Thesis, Sukhothaiammatirat University. (in Thai)

Losa Iglesias, M. E. & Bengoa Vallejo, R B. (2012). Contemporary nurse. Retrieved from:www.ncbi.nlm.nih. 

 gov/pubmed/23343235

Mind Garden. (2015). Multifactor leadership style ( MLQ 5X). Retrieved from:www.mindgarden.com

NawHser Eh. (2010). Head nurse leadership style and organizational effectiveness of general hospital in Yangon,  

 the Union of Myanmar. Master of Nursing Thesis (Nursing Administration), Chiang Mai University.

Nuchsai, S. (2010). Transformational leadership of administrators and conflict management of municipal school in  

 region 1. Master of Education Administration Thesis, Silpakorn University. (in Thai)

Promsri, C. (2007). Conflict management. Bangkok: Expernet.(in Thai)

Promsri, C. (2011). Organizational Leadership (2rded). Bangkok: Expernet.(in Thai)

Public Service and Right Protection, National Health Security Office. (2014). Report of complain in secondary private  

 hospital at 13 Bangkok areas. Bankok: Author. (in Thai)



234 Vol. 10 No. 2 May-August 2016
EAU HEritAgE JoUrnAl
Science and technology

Ronald, S. & Christopher, P. (2008). Physical therapy management. New York: Mosby.

Srisatitnaragoon, B. (2010). Research methodology in nursing science (5thed). Bangkok: U&I Intermedia. (in Thai)

Sriyanrak, N. (2010). Nursing administration (4thed). Bangkok: Phachoomchang. (in Thai)

Waragitgasamsagoon, S. (2010). Research methodology in behavior and social science (2nded). Udonthanee:  

 Augsonsinganpim. (in Thai)

Wong-obparat, N. (2013). The leadership style and Conflict management of school administrators under the secondary  

 education servive area in Bangkok. Journal of Association of Private Higher Education institutions of  

 Thailand, 19(2), 49-50. (in Thai)

Yutvoravit, S. & Ratchukul, C. (2008). Conflict management at work: Experiences of head nurse. Journal of Nursing  

 Science, Chulalongkorn University, 20(2), 106-118. (in Thai)



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีปีที่ 10 ฉบับที่ 2 ประจ�าเดือน พฤษภาคม-สิงหาคม 2559 235

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาระดับความพึงพอใจของผู้ป่วยนอก ต่อบริการพยาบาลแผนกผู้ป่วยนอก  

สถาบันราชประชาสมาสัย และอ�านาจการท�านาย ปัจจัยทางด้านบุคคลได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา และปัจจัยด้านการใช้ 

บริการได้แก่ แผนกที่มาใช้บริการ ช่วงเวลาที่รอคอยพบแพทย์ ความถี่ในการใช้บริการ ประเภทผู้ป่วย และระยะเวลา

รวมทั้งหมดในการใช้บริการ ต่อบริการพยาบาลแผนกผู้ป่วยนอก กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้ป่วยที่มารับบริการแผนกผู้ป่วยนอก 

สถาบนัราชประชาสมาสยั 4 แผนก คอื แผนกผูป่้วยนอกโรคผวิหนงั จกัษ ุห-ูคอ-จมกู และศลัยกรรมกระดกูและข้อ จ�านวน 

400 ราย ที่คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการสุ่มแบบบังเอิญ เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจ ที่มีค่าความตรง 

ของแบบสอบถามเท่ากับ .80 ความเที่ยงของแบบสอบถาม เท่ากับ .82 สถิติที่ใช้ในการวิจัยคือการแจกแจงความถี่ 

ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ ผลการวิจัยพบว่า ระดับความพึงพอใจ 

โดยรวมของการบริการพยาบาลอยู่ในระดับมาก มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.11 (SD = 0.51) และปัจจัยทั้งหมดสามารถร่วมกัน

ท�านายความพึงพอใจของผู้ป่วยได้ร้อยละ 3.7 โดยมีหนี่งตัวแปรคือแผนกผู้ป่วยนอกโรคผิวหนัง ที่มีผลด้านลบต่อความ

พึงพอใจผู้ป่วยนอกด้านบริการพยาบาล อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ . 05 (β = -.22, p-value = .04) จากผลการศึกษา

ครั้งนี้มีข้อเสนอแนะว่า ฝ่ายการพยาบาลควรมีการปรับปรุงการบริการพยาบาลแผนกผู้ป่วยนอกโรคผิวหนัง ในเรื่อง 

การจัดระบบงาน การให้บริการของพยาบาล และการเพิ่มสัดส่วนจ�านวนพยาบาลกับผู้ป่วยให้เพียงพอ 

ค�ำส�ำคัญ: ความพึงพอใจ, ผู้ป่วยนอก, การบริการพยาบาล

Abstract

This research aimed to study satisfaction of outpatients for nursing service in Rajprachasamasai Institute 

and factors effecting nursing service about personal factors such as age and education, factors of using medical 

service such as department of outpatient, waiting time for doctors, the frequency of service use, and the total period 

of service. Convenience sampling was used to recruit 400 patients from 4 outpatients departments such as Skin 

Department, Eye Department, Ear-Nose-Throat Department, and Orthopedic Department. Data was collected by 

using satisfaction questionnaire. Content validity index and reliability were .80 and .82, respectively. Frequency,  

ปัจจัยที่มีผลต่อควำมพึงพอใจของผู้ป่วยนอกด้ำนกำรบริกำรพยำบำล 

สถำบันรำชประชำสมำสัย

Factors Affecting Outpatient Satisfaction on Nursing Service 

in Rajprachasamasai Institute

ศิริรัตน์ ภูโอบ1 และมณีรัตน์ ภาคธูป2
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บทน�ำ

แผนกผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลเปรียบเสมือน

ห้องรับแขกของโรงพยาบาล และเป็นสถานที่แห่งแรก

ที่จะสร้างความประทับใจแก่ผู้ใช้บริการ การให้บริการ

ในแผนกผู้ป่วยนอกประกอบด้วย การให้บริการเกี่ยวกับ 

เรื่องการตรวจ การดูแลรักษา รับยาและกลับบ้านโดย 

ไม่ต้องนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล ดังนั้นระยะเวลา

ที่ผู้ป่วยอยู่ในโรงพยาบาลอาจไม่นาน อัตราการหมุนเวียน

ของผู ้ป่วยนอกจึงสูง และเป็นแผนกที่มีจ�านวนผู ้ป่วย 

มากทีส่ดุของทุกโรงพยาบาล (Srinivasan, 2000) งานแผนก 

ผู้ป่วยนอกจงึต้องการความต้องการทีถ่กูต้องรวดเรว็ ทีอ่าจ

จะก่อให้เกดิความพอใจและไม่พึงพอใจต่อผู้มารับบรกิารได้ 

(ส�านักการพยาบาล กรมการแพทย์, 2551) ความพึงพอใจ

ของผู้ป่วยต่อการรักษา พยาบาลนี้ เป็นดัชนีวัดที่ส�าคัญ 

อย่างหนึ่งที่แสดงถึงความส�าเร็จของการใช้บริการทาง 

การแพทย์ และยังใช้เป็นการปรับปรุงคุณภาพบริการ

ทางการแพทย์ (นฤมล ตอวิเชียร, 2552; Ameriyon,  

Bahadori, Amiri & Anabad, 2010) ส่วนผลต่อตัวผู้ป่วยคือ  

ถ้าผูป่้วยมีความพงึพอใจในการบรกิารจะกลบัมาใช้บรกิาร

ในครัง้ต่อไปอีก ถ้าไม่มคีวามพึงพอใจในบริการกจ็ะไม่กลบั 

มาใช้บริการ ผลก็คือท�าให้ผู้ป่วยขาดการดูแลรักษาอย่าง

ต่อเนื่อง เกิดความล่าช้าในการรักษา เสียเวลาในการรักษา  

และ อาจท�าให้โรคท่ีเป็นอยู่มีความรุนแรงเพ่ิมขึ้นได้ 

เน่ืองจากความพงึพอใจ เป็นความรู้สึกทีเ่กดิขึน้เมือ่ประสบ

กบัเหตกุารณ์ ถ้าระยะเวลาผ่านไปช่วงหนึง่ความรูส้กึกอ็าจ 

เปล่ียนไป ด้วยเหตุผลนี้จึงจ�าเป็นต้องท�าการวิจัยศึกษา

เกี่ยวกับความพึงพอใจอย่างต่อเนื่อง เพ่ือใช้เป็นข้อมูล

ประเมินผลการบริการจากผู้ป่วยต่อไป และพยาบาลนั้น 

เป็นบคุลากรส่วนใหญ่ของโรงพยาบาล ความพงึพอใจของ 

ผู้ป่วยต่อบริการพยาบาลจึงมีความ ส�าคัญต่อโรงพยาบาล

ในการศึกษาเรื่องความพึงพอใจต่อบริการทาง 

การแพทย์นั้น แนวคิดของ Aday & Andersen (1979)  

มีผู้น�ามาศึกษามาก ทั้งในต่างประเทศและในประเทศไทย 

เช่น Vanhana (2012) ได้น�าแนวคดินีไ้ปศกึษาความพงึพอใจ 

ของผูป่้วยจ�านวน 200 คนต่อ แผนกผูป่้วยนอก โรงพยาบาล

ในเมืองพนมเป็ญ ประเทศกัมพูชา โดยเน้นความพึงพอใจ

ใน 3 ประเดน็ใหญ่ ๆ  คอื ความสะดวกสบาย (convenience)  

ความเอือ้เฟ้ือสภุาพมอีธัยาศยัไมตร ีความสนใจ การให้เกยีรติ  

(courtesy) และคุณภาพการบริการ (quality of care) ส่วน

ศริลิกัษณ์ มากมณ ี(2548) ได้ศกึษาความพงึพอใจของผูป่้วย 

ต่อแผนกผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลเจ็ดเสมียนนารี ที่ใช้

แนวความ คิดของ Aday & Andersen (1979) ใน 6 ด้านคือ  

(1) ความสะดวกทีไ่ด้รบับรกิาร (2) การประสานงานในการ

ให้บริการ (3) อัธยาศัยและการให้เกียรติของผู้ให้บริการ  

(4) ข้อมูลที่ได้รับจากผู้บริการ (5) คุณภาพของบริการ  

(6) ค่าใช้จ่ายเมื่อใช้บริการ ซึ่งการศึกษาความพึงพอใจใน 

6 ด้านนี้มีผู้น�าไปศึกษาต่อเป็นจ�านวนมาก

เกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจต่อบริการ

ทางการแพทย์นั้น Ware, Davies-Avery & Slewart (1978) 

พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจ ในบริการได้แก่ อายุ 

ระดับการศึกษา รายได้ ขนาดครอบครัว สถานภาพ สมรส 

อาชีพ เช้ือชาติ ศาสนา ถิ่นที่อยู่อาศัย เพศ ชนช้ันทางสังคม  

ความแตกต่างทางด้านสุขภาพ และความแตกต่างในการ

เลอืกใช้บรกิารทางการแพทย์ เช่นเดยีวกบั Aday & Anderson  

(1975) กล่าวว่าความพึงพอใจของผู้ใช้บริการจะเป็นผล

โดยตรงจากตัวแปรทางด้านประชากร แล้วยังมีตัวแปร 

percentage, mean, standard deviation and multiple regression were used for data analysis. The research findings were 

level of outpatients satisfaction for nursing service was high (  = 4.11 , SD = 0.51). 2). All factors could explain 

outpatients satisfaction for 3.7 percent. Among those factor, only Skin Department had negative effect for outpatients 

satisfaction significantly (β = -.22, p-value = .04). This research suggests that Hospital administrators and Nursing  

administrators should improve organization system and nursing service at Skin Department and increase number of 

nurse to patient in an appropriate proportion.

Keywords: satisfaction, outpatient, nursing service
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อื่นอีก ได้แก่ ค่านิยมเกี่ยวกับสุขภาพ ประเภทการเจ็บป่วย  

และ การเลือกประเภทของบริการสุขภาพ หรือ ช่วงเวลา

ที่ได้รับบริการฯ ส่วนของ Mechanic (1981) กล่าวถึง 

พฤติกรรมการใช้บริการสุขภาพที่ใช้เป็นตัวชี้วัดของ 

การเลือกใช้บริการ ตามประเภทของแหล่งบริการ ได้แก่ 

จ�านวนครั้งของการมาใช้บริการ ค่าใช้จ่าย และช่วงเวลา 

การให้บรกิารโดยงานวจิยัของ Zendjidjian, Auquier, Lançon,  

Loundou, Parola, Faugere & Boyer (2014) พบว่าผู้ป่วย 

ที่มารับบริการที่แผนกจิตเวชมากกว่า 1 ครั้ง มีความ 

พงึพอใจมากกว่าการมารับบริการคร้ังเดยีว ส่วนแผนกทีม่า

ใช้บริการพบว่า ผู้ป่วยที่มารับบริการในแผนกผู้ป่วยนอก

ต่างกันจะมีความพึงพอใจต่อบริการที่แตกต่างกัน (จุมพล 

ตันติวงษากิจ, บรรจบ ปุจฉาการ, นวิยา นันทพานิช และ

รัญชนา มั่นไร, 2552) และจากการทบทวนวรรณกรรม 

ที่ผ่านมา กล่าวโดยสรุป ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจใน

บริการทางการแพทย์นั้น ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัย 

ทางด้านสงัคมวฒันธรรม และปัจจยัทางด้านองค์กร ในการ 

ศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยเลือกศึกษา ปัจจัยทางด้านบุคคล และ

ปัจจัยทางด้านองค์กร ปัจจัยทางด้านบุคคล เน้นไปที่เรื่อง 

อายุ และ ระดับการศึกษา เพราะเกี่ยวข้องกับภาวะสุขภาพ

ที่มีผลโดยตรงต่อความพึงพอใจในบริการ (Ahmad & 

Oranye, 2010; Hilis & Kitehen, 2007) ส่วนปัจจัยทางด้าน 

องค์กร ผู้วิจัยเลือกศึกษา แผนกที่มาใช้บริการ ช่วงเวลาที่

รอคอยพบแพทย์ ความถี่ในการใช้บริการ ประเภทผู้ป่วย 

และระยะเวลารวมทั้งหมดในการใช้บริการ เนื่องจาก 

มีผลโดยตรงต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ (จุมพล  

ตันติวงษากิจ และคณะ, 2552; Arthur, 2010; Win, 2009; 

Woldie & Ololo, 2010) 

สถาบันราชประชาสมาสัย เดิมเป็นโรงพยาบาล

เฉพาะผูป่้วยโรคเร้ือน ปัจจบุนัโรงพยาบาลได้มีการปรบัปรงุ  

และเปิดให้บรกิารผู้ป่วยทัว่ไป (กระทรวงสาธารณสขุ, 2555)  

ท�าให้จ�านวนผูป่้วยนอกมจี�านวนเพ่ิมมากขึน้ จากการศกึษา

เก่ียวกับเรื่องความพึงพอใจต่อแผนกผู้ป่วยนอกที่ผ่านมา 

พบว่าเป็นการศึกษาความพึงพอใจของผู้ป่วยต่อบริการ

ของเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ที่ไม่เฉพาะเจาะจงลงไป 

ที่พยาบาลโดยเฉพาะที่สถาบันราชประชาสมาสัยเอง 

ก็เช่นเดียวกัน ได้ศึกษาความพึงพอใจต่อแผนกผู้ป่วยนอก

ทุกแผนกในภาพรวมเป็นระยะ ครั้งสุดท้ายศึกษาเมื่อปี  

พ.ศ.2554 (จุมพล ตันติวงษากิจ, บรรจบ ปุจฉากา, นวิยา 

นันทพานิช และรัญชนา มั่นไร, 2554) และผลการศึกษา 

บางส่วน มีข้อเสนอแนะว่า ผู้ป่วยยังมีความไม่พึงพอใจ

ต่อบริการพยาบาลในหลายด้านในเร่ืองเดิมซ�้า ๆ เช่น  

ความกระตือรือร้นของพยาบาล ขาดความพร้อมความ

รวดเร็วในบริการพยาบาล ซึ่งฝ่ายการพยาบาลได้จัด

กิจกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว เช่น การจัดอบรมเรื่อง

การให้ บริการแก่พยาบาลในโรงพยาบาล แต่ยังไม่มีการ

ติดตามผล ด้วยเหตุนีผู้ว้จัิยจึงสนใจศกึษาเรือ่งนี ้และในการ

ศึกษาคร้ังนี้ผู้วิจัยเลือกศึกษา ปัจจัยทางด้านบุคคลเกี่ยวกับ  

อายุ และระดับการศึกษา เนื่องด้วยผู้ป่วยที่มารับบริการ 

ที่สถาบันฯ มีจ�านวนผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นและระดับการศึกษา

สูงขึ้นกว่าในช่วง 4 ปีก่อน ที่อาจจะท�าให้ ผลการศึกษา

ต่างกัน ส่วน ปัจจัยด้านการใช้บริการ ได้แก่แผนกที่มารับ

บริการ ช่วงเวลาที่รอคอยบริการในแผนก ความถี่ในการ

ใช้บริการ ประเภทผู้ป่วย และระยะเวลาในการใช้บริการ  

ด้วยเหตุผลที่ว่า ปัจจัยเหล่านี้ยังไม่มีผู้ใดน�ามาศึกษา ผลต่อ

ความพึงพอใจของผู้ป่วยต่อบริการของพยาบาลเลย เพื่อ

ผลที่ได้จากการวิจัยจะน�า มาปรับปรุงบริการของสถาบัน 

ราชประชาสมาสัย

วัตถุประสงค์กำรวิจัย

1. ศึกษาระดับความพึงพอใจ ต่อบริการพยาบาล

ของผู้ป่วย แผนกผู้ป่วยนอก สถาบันราชประชาสมาสัย

2. ศึกษาสมการท�านายเกี่ยวกับ ปัจจัยทางด้าน

บุคคลได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา และ ปัจจัยด้านการใช้ 

บริการ ได้แก่ แผนกที่มาใช้บริการ ช่วงเวลาที่รอคอย 

พบแพทย์ ความถี่ในการใช้บริการ ประเภทผู้ป่วย และ

ระยะเวลาในการใช้บริการที่มีต่อความพึงพอใจ บริการ 

พยาบาลในแผนกผู้ป่วยนอก สถาบันราชประชาสมาสัย

กรอบแนวคิดกำรวิจัย

Aday & Andersen (1979) ได้กล่าวถงึความพงึพอใจ 

ของการเข้าถึงบริการทางการแพทย์ ว่าเกี่ยวข้องกับ (1) 

ความสะดวกสบายทีไ่ด้รบัจากบรกิาร (2) การประสานงาน 

ในการบรกิาร (3) อธัยาศยัและการให้เกยีรตขิองผูใ้ห้บรกิาร  

(4) ข้อมลูทีไ่ด้รบัจากการบรกิาร (5) คณุภาพของการบรกิาร  
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และ (6) ความยตุธิรรม ระหว่างค่าใช้จ่ายและคณุภาพบรกิาร 

โดยพบว่า ปัจจยัส่วนบคุคล อาย ุและระดบัการศึกษา ปัจจยั

ทางด้านการใช้บริการ ได้แก่แผนกผู้ป่วยนอก จ�านวนครั้ง 

ที่มารับบริการ ประเภทของการเจ็บป่วย ระยะเวลาการ

รอคอยในแผนก และระยะเวลารวมทั้งหมดในการใช้

บริการ มีผลต่อความ พึงพอใจในบริการพยาบาล (นิลุบล  

เหล่าไพบูลย์กุล, 2552; จุมพล ตันติวงษากิจ, บรรจบ  

ปุจฉากา, นวิยา นันทพานิช และรัญชนา มั่นไร, 2552; 

Arthur, 2010; Anderson, Kravits & Anderson, 1975; 

Aday & Andersen, 1979; Ahmad & Orany, 2010) ซึง่ผูว้จิยั 

สามารถเขียนกรอบแนวคิดได้ดังนี้

ภำพ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

ความตระหนกัในความต้องการและความคาดหวงั

ของผู้ป่วยต่อบริการพยาบาล เป็นสิ่งส�าคัญในการพัฒนา

บริการการพยาบาลให้ก้าวหน้า ความพึงพอใจของผู้ป่วย 

ต่อบริการพยาบาล จะมีอยู่ใน 3 ประเด็นคือ ขึ้นอยู่กับ (1) 

บุคลิก ลักษณะของพยาบาล ความสามารถและการบริการ

ของพยาบาลแก่ผูป่้วย (2) ความคาดหวงัของตวัผูป่้วย และ  

(3) การจัดองค์กรที่เอ้ืออ�านวยความสะดวกให้แก่ผู้ป่วย 

(Greeneich, 1993 cited in Lopes, Cardoso, Alves, & 

D’Innocenzo, 2009)

ส่วน Aday & Andersen (1979) ได้กล่าวเกี่ยวกับ 

ความพึงพอใจต่อบริการรักษาพยาบาลพบว่าปัจจัยที่

เก่ียวข้องกับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการในการรักษา 

พยาบาล และความรู้สึกที่ผู้ใช้บริการได้ รับจากบริการ 

เป็นสิ่งส�าคัญ ที่จะช่วยประเมินระบบบริการว่าได้มีการ 

เข้าถงึผูใ้ช้บรกิาร ความพงึพอใจ 6 ประเภทนัน้ มดีงัต่อไปนี้ 

1. ความพึงพอใจต่อความสะดวกที่ได้รับจาก

บรกิาร (convenience) อนัได้แก่ความสะดวกในสถานทีท่ีใ่ห้ 

บรกิาร ความสะดวกในสถานที ่ๆ  นัง่รอมทีีน่ัง่รอทีเ่พยีงพอ  

รวมถึงมีความสะดวกสบายที่ได้รับในสถานบริการ คือ 

ให้บริการรวดเร็วเมื่อไปถึง มีการจัดล�าดับก่อนหลังของ

การให้บริการ จัดล�าดับขั้นตอนไม่ซับซ้อน เกี่ยวกับความ

สะดวกที่ได้รับจากบริการนั้น สถานที่ให้บริการควรมี

อากาศถ่ายเท ไม่ร้อนหรือหนาวจนเกินไป มีที่นั่งเพียงพอ 

ส�าหรับรอรับบริการ มีที่ทิ้งขยะในจ�านวนที่เหมาะสม  

มคีวามสะดวกในการใช้ห้องน�า้ทีส่ะอาด นอกจากนีย้งัรวม

ไปถงึการให้บรกิารทีส่ะดวกรวดเรว็มกีารจดัล�าดบัก่อนหลงั 

การบริการมีล�าดับขั้นตอน และไม่ซับซ้อน และระยะเวลา 
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ในการใช้บริการที่ไม่นานจนเกินไป ดังเช่นงานวิจัยของ 

วิไลรัตน์ สีเหมือน (2549) ที่ท�าการศึกษาเรื่อง การรับรู้

ต่อการจัดบริการที่มีผลต่อความพึงพอใจของผู้รับบริการ  

กรณีศึกษ ศูนย์บริการสาธารณสุขเนินพะยอม จังหวัด

ระยอง ที่ได้ท�า การศึกษาโดยใช้แนวคิดของ Aday &  

Andersen (1975) ผลการศึกษาพบว่า ผู้ป่วยมคีวามพงึพอใจ

ต่อความสะดวกทีไ่ด้รับจากบริการ จะอยู่ในระดบัปานกลาง  

และที่ควรปรับปรุงคือการให้บริการของห้องจ่ายยาให้มี

ความสะดวกมากขึ้น เช่นเดียวกับการศึกษาของ ปิยะดา 

ไชยปัญญา (2553) ที่พบว่ากลุ่มสมาชิกสหกรณ์ล�าพูน 

ทีเ่ข้ามาใช้บรกิารสวสัดกิารการรักษาพยาบาลของสหกรณ์ 

มีความพึงพอใจต่อความสะดวกของบริการมากที่สุด 

2. ความพึงพอใจต่อการประสานงานของการ

บริการ (co-ordination) อันได้แก่การที่ผู้ใช้บริการสามารถ

ขอรบับรกิารตามความต้องการของผู้ใช้บรกิาร ผูใ้ห้บรกิาร

ให้ความสนใจสุขภาพทั้งหมดของผู้ใช้บริการทั้งทางด้าน

ร่างกายและจติใจ มกีารตดิตามผลการรกัษาพยาบาล เกีย่วกบั 

ความพึงพอใจต่อการประสานงานของการบริการ ผู้ใช้

บริการต้องได้รับการตรวจที่ถูกต้องตามแผนกเกี่ยวกับ

โรคที่เป็นอยู่ และได้รับการพยาบาลที่ครบถ้วนถ้ามีการ

ส่งต่อแผนกอื่นที่เกี่ยวข้องได้รับการประสานงานจาก 

เจ้าหน้าที่พยาบาลที่เหมาะสมเพื่อการดูแลรักษาต่อเนื่อง 

และในกรณทีีจ่�าเป็นต้องมาตรวจตามนดั ผู้ป่วยก็จะมคีวามรู ้

ความเข้าใจตระหนกัถึงความส�าคัญของการมาตรวจตามนดั  

ไม่ขาดนัด ดังเช่นจากการศึกษาของ พิมพิมล บุญเสาว์ 

(2556) ได้ศึกษาความพึงพอใจของผู้ป่วยนอกโรงพยาบาล

มหาราชนครเชยีงใหม่ทีม่ต่ีอหลกั ประกนัสุขภาพถ้วนหน้า  

(โครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค) พบว่า ผู ้รับบริการมี  

ความพึงพอใจมากที่สุดคือ ด้านอุปกรณ์ สถานที่บริการ

ที่มีความพร้อมเป็นระบบ รองลงมาคือขั้นตอนในการ 

ให้บริการที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน และผู้ให้บริการแต่ละจุด 

มีการประสานงานกันเป็นอย่างดี และมีการประสานงาน

ได้ดีเม่ือมีการรักษาสิ้นสุดการรักษา 

3. ความพึงพอใจต่อข้อมูลที่ได้รับจากบริการ 

(information) อันได้แก่ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับสาเหตุความ

เจ็บป่วย ข้อมูลเกี่ยวกับการรักษา การปฏิบัติตนและ 

การใช้ยา เกีย่วกบัความพึงพอใจต่อข้อมูลทีไ่ด้รับจากบรกิาร  

เป็นการใด้รบัข้อมลูจากการบริการทีไ่ด้รับ และได้รบัข้อมลู 

เกี่ยวกับการเจ็บป่วยของตน และข้อมูลเกี่ยวกับการรักษา  

การปฎิบัติตัวเก่ียวกับการเจ็บป่วยที่เป็นอยู ่เพื่อให้หาย

เป็นปกติ ไม่เกิดอันตรายและดูแลตนเองได้ตามปกติ  

ดังเช่นจากการศึกษาของ พิรียาพร ธรรมแงะ(2554) พบว่า  

ค่าเฉลี่ย ความพึงพอใจต่อการบริการทางการแพทย์ของ 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล บ้านนาเม็ง ต�าบล 

โหล่งขอด อ�าเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ด้านบริการ อยู่ใน 

ระดับความพึงพอใจมาก โดยความพึงพอใจต่อการได้รับ 

ข้อมูลเกี่ยวกับโรคที่ป่วย การดูแลรักษา จากแพทย์/ 

เจ้าหน้าที่อยู่ในล�าดับแรก ซึ่งมีความพึงพอใจมาก

4. ความพึงพอใจต่ออัธยาศัย ความสนใจ ความ 

ให้เกียรติ ของผู้ให้บริการ (courtesy) ได้แก่การแสดง

อัธยาศัยที่ดี เป็นกันเองของผู้ให้บริการ ความสนใจห่วงใย

ต่อผูใ้ช้บรกิาร การปฏบิตัต่ิอผูใ้ช้บรกิารด้วยท่าททีีเ่หมาะสม 

กบัวยั บคุลกิภาพด ีน่าเชือ่ถอื หน้าตายิม้แย้มแจ่มใส แต่งกาย 

สะอาดเรียบร้อย กิริยาวาจาสุภาพเป็นกันเอง มีความ

กระตอืรอืร้นและเตม็ใจให้บรกิาร ดงัเช่นจากการศกึษาของ  

พริยีาพร ธรรมแงะ (2554) พบว่า ผูป่้วยนอกมคีวามพึงพอใจ 

ต่อบรกิารของเจ้าหน้าที ่โรงพยาบาลส่งเสรมิสขุภาพต�าบล  

บ้านนาเม็ง ต�าบลโหล่งขอด อ�าเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่  

ในหวัข้อต่าง ๆ  ดงันี ้เจ้าหน้าทีม่คีวามพร้อมใน การช่วยเหลอื 

ผู้ป่วยได้ทันเวลา แสดงอัธยาศัยท่าทางที่ดี เป็นกันเอง 

ของผู้ให้บริการ (คะแนนเฉลี่ย 4.04) เจ้าหน้าที่ ให้บริการ

ด้วยความเต็มใจ (คะแนนเฉลี่ย 4.18) เจ้าหน้าที่มีความ

สุภาพเรียบร้อย (คะแนนเฉลี่ย 4.34) ส่วนระดับความ 

พึงพอใจปานกลาง ได้แก่ บุคลากรของโรงพยาบาลม ี

ความพอเพยีงต่อการให้บรกิาร ความสนใจ ความให้เกยีรติ 

ของผู้ให้บริการ (คะแนนเฉลี่ย 3.36) 

5. ความพึงพอใจต่อคุณภาพของบริการ (quality 

of care) ได้แก่คุณภาพการบริการ การดูแลทั้งหมดที่ผู้ใช้ 

บริการได้รับตั้งแต่เริ่มเข้ามาใช้บริการจนกระทั่งเสร็จสิ้น 

กระบวนการรักษาพยาบาล ผู ้ป่วยได้รับการดูแลตาม

มาตรฐานวิชาชีพ ได้รับบริการจากบุคลากรที่มีความรู้  

ความสามารถ ความช�านาญตามสายงานอย่างถกูต้อง รวดเรว็  

ปลอดภัยรักษาพยาบาล คือ ผู ้ป่วยได้รับการดูแลตาม

มาตรฐานวิชาชีพมีคุณภาพได้รับบริการจากบุคลากรที่

มีความรู้ ความสามารถ ความช�านาญ ตามสายงานของ 

หน่วยงานที่ให้บริการ ได้รับบริการที่ถูกต้อง รวดเร็ว  
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ปลอดภัย ผ่านการคัดกรองที่ถูกต้องว่าผู้ป่วยคนใดอยู่ใน

ภาวะฉกุเฉนิ รบีด่วนหรอืไม่รบีด่วน มกีารคดัแยกส่งผูป่้วย

ไปพบแพทย์ถูกต้องตามสาขา/แผนก ได้รับการ วินิจฉัย 

ตรวจโดยแพทย์ทีมี่ความช�านาญเฉพาะโรค ตรวจโรคถกูคน  

ถูกต้องตามอาการของผู้ป่วยได้รับบริการจากบุคลากร

ทางการพยาบาลที่มีความเป็นวิชาชีพ มีความช�านาญ 

ในการใช้อปุกรณ์ทางการแพทย์ ให้การพยาบาลทีแ่สดงถงึ

การเอาใจใส่ที่ดี ได้รับการอ�านวยความสะดวกในระหว่าง

การตรวจ ได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการเจ็บป่วยของตน 

ได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกในการดูแลสุขภาพของ 

ตนเอง ได้รับการพิทักษ์สิทธิ์อย่างเหมาะสมโดยไม่ม ี

การละเมิดสิทธิของผู ้รับบริการได้รับความรู ้เกี่ยวกับ 

เรือ่งโรคและแนวทางในการป้องกนัโรคอ่ืน ๆ  หลงัเสรจ็สิน้ 

การรักษา ผู้ป่วยมีความปลอดภัย ไม่เกิดอันตราย ไม่เกิด

การติดเชื้อ สามารถดูแลสุขภาพของตนเองดีขึ้น ลดอัตรา 

การกลับมารักษาซ�้าโดยไม่มีเหตุอันควร ในกรณีที่จ�าเป็น

ต้องมาตรวจตามนัด ผู ้ป่วยก็จะมีความรู ้ความเข้าใจ

ตระหนักถึงความส�าคญัของการมาตรวตตามนดัไม่ขาดนดั  

และสามารถดูแลสุขภาพของตนเองเพิ่มขึ้นจากที่บ้าน 

(คณะแพทย์ศาสตร์ วชริพยาบาล, 2558; ส�านกัการพยาบาล 

กรมการแพทย์, 2558) ดังเช่นจากการศึกษาของ Tateke,  

Woldie & Ololo (2012) นัน้พบว่าถ้าผู้ใช้บริการมารับบรกิาร 

ทางการแพทย์แล้วไม่ได้ในผลลัพธ์ตามที่ตนคาดหวังจะมี

ความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในบริการต�่า

6. ความพงึพอใจต่อความยตุธิรรมระหว่างค่าใช้จ่าย 

และคณุภาพเมือ่มาใช้บริการ (output-off-pocket cost) ได้แก่

ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ  ที่เกิดขึ้นกับผู้ใช้บริการเกี่ยวกับการรักษา

พยาบาลเม่ือเจ็บป่วย เป็นค่าใช้จ่ายที่เหมาะสมกับบริการ 

ที่ได้รับ เปิดเผยได้และโปร่งใสดังเช่นการศึกษาของ  

กนกนาฎ หาญสทิธพิร (2553) ได้ศกึษาเรือ่งความพงึพอใจ

ของการบริการสุขภาพของโรงพยาบาลเชียงยืน จังหวัด

มหาสารคาม จากจ�านวนกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา  

400 ราย ผลการศกึษาพบว่าผู้รับบริการมีความพึงพอใจมาก 

ถงึมากทีส่ดุ คอื ด้านค่ารักษาพยาบาลและด้านบคุลากร และ

จากการศึกษาของ อัชฌา วารีย์ (2554) ได้ศึกษาการพัฒนา

ระบบบริการผู้ป่วยนอกส�าหรับมาใช้บริการผู้ป่วยโรค 

เบาหวาน โรงพยาบาลสารภี จงัหวดัเชยีงใหม่ ความพึงพอใจ

ของผูป่้วยหลงัการพัฒนาระบบบริการโดยใช้แบบสอบถาม 

ความพึงพอใจของผู้ช้บริการจากกรอบแนวคิดของอะเดย์ 

และแอนเดอเซน ทั้ง 6 ด้าน พบว่า ความพึงพอใจหลังการ 

พัฒนาระบบริการ พยาบาลอยู่ในระดับดีมาก ( =48, SD 

= .11) ด้านที่ได้คะแนนมากที่สุดคือเรื่องความยุติธรรม 

ค่าใช้จ่าย และคุณภาพการบริการ ( =2.99, SD = .06)  

รองลงมาคือด้านอัธยาศัย และความสนใจของผู้ใช้บริการ 

(  = 2.97, SD = .11) และด้านคุณภาพโดยรวม (  = 2.96, 

SD = .18) ด้านการประสานงานของการบริการ ( =2.93, 

SD = .17) ด้านความสะดวกที่ได้รับจากบริการ ( =2.88, 

SD = .12) และด้านที่ได้คะแนนน้อยที่สุดคือด้านการให้ 

ข้อมูลที่ได้รับจากบริการ (  =2.28, SD = .53) ตามล�าดับ 

ด้านปัจจัยที่เกี่ยวกับความพึงพอใจ ประกอบด้วย 

ปัจจยัทางด้านตวัผูป่้วย และปัจจยัทางด้านบรกิารและปัจจยั 

ด้านองค์กร ในการศกึษาครัง้นีผู้ว้จัิยเลอืกศกึษาปัจจัยบางตวั  

อันได้แก่ ปัจจัยทางด้านบุคคลคือ อายุ ระดับการศึกษา  

และ ปัจจัยทางด้านการใช้บรกิารได้แก่ แผนกทีม่าใช้บรกิาร 

ประเภทผู้ป่วย ช่วงเวลารอคอยพบแพทย์ ความถี่ในการ

ใช้บริการ และระยะเวลาในการใช้บริการ มีผลต่อความ

พึงพอใจของผู้ป่วยดังนี้คือ

1. อายุ มีส่วนที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจ ผู้ป่วย

ที่มีอายุมากจะมีความพึงพอใจต่อบริการพยาบาลมากกว่า 

ผู ้ป ่วยที่มีอายุน ้อย ทั้งนี้ เพราะว ่าความพึงพอใจต่อ 

บริการนั้นจะขึ้นอยู ่กับประสบการณ์การได้รับบริการ  

และวัยวุฒิที่สูงขึ้นในการมีมุมมองต่าง ๆ ที่เข้าใจโลก 

มากขึ้นโดย Ganasegeran, Perianayaga, Manaf, Jadoo & 

Radman Al-Duba (2015) ได้ท�าการศกึษาทีแ่ผนกผูป่้วยนอก  

Tengku Ampuan Rahimah Hospital (HTAR) ในประเทศ 

Malaysia พบว่าอายุของผู้ป่วยมีความ สัมพันธ์กับความ

พึงพอใจในบริการของแผนกผู้ป่วยนอกโดยผู้ป่วยที่มีอายุ

มากกว่า 50 ปีและสูงกว่า จะมีความพึงพอใจต่อบริการ 

ของแผนกผูป่้วยนอกอายรุกรรมมากกว่า ผูป่้วยอาย ุ30-49 ปี  

และผู้ป่วยที่อายุน้อยกว่า 30 ปี

2. ระดับการศึกษา จะเกี่ยวข้องกับความพึงพอใจ 

โดยผูท้ีม่กีารศกึษาสงูจะคาดหวงัในบรกิารทางการพยาบาล

ที่จะได้รับสูงกว่าผู้ที่มีการศึกษาต�่ากว่า ทั้งนี้เพราะผู้ที่มี

ระดบัการศกึษาสงูเป็นผูท้ีม่โีอกาสได้เรยีนรู ้และมช่ีองทาง 

ในการหาข้อมลูได้มากกว่าผูท้ีม่กีารศกึษาต�า่กว่า จงึสามารถ

เปรียบเทียบบริการที่ตนได้รับ กับที่รับรู ้จากข้อมูลว่า 
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แตกต่างกันอย่างไร โดยจากการศึกษาของ Ganasegeran, 

et al. (2015) พบว่าผู้ป่วยที่จบการศึกษาระดับ high school  

มคีวาม พงึพอใจต่อบริการของแผนกผู้ป่วยนอกอายรุกรรม

มากกว่าผูท้ีจ่บการศึกษาในระดบัเกรด3 (tertiary graduates)

3. ประเภทผู้ป่วย ในการจัดรูปแบบการให้บริการ

ผู้ป่วยนอกทีไ่ม่เร่งด่วน (non-ugent) จะแบ่งผู้ป่วยออกเป็น  

2 ประเภท คอืผู้ป่วยทีไ่ม่มีใบนดั และผู้ป่วยมีใบนดั (สถาบนั

ราชประชาสมาสัย, 2558) ผู้ป่วยไม่ได้นัดหมายล่วงหน้า 

เป็นทั้งผู้ป่วยที่มาโรงพยาบาลครั้งแรก และผู้ป่วยที่เคยมา

โรงพยาบาลแล้ว ส�าหรับผู้ป่วยที่มาครั้งแรกจึงยังไม่ทราบ

รายละเอียดเกี่ยวกับการดูแลรักษาพยาบาลมากนัก ดังนั้น 

เมื่อมาถึงโรงพยาบาลสิ่งที่ผู้ป่วยต้องการคือ ค�าอธิบายจาก

พยาบาลทั้งในเรื่องโรค การดูแล ขั้นตอนการตรวจ เหตุผล

ของการดูแล การตอบสนองความต้องการของผู้ป่วยที่

ทันเวลาเหมาะสมกับอาการเจ็บป่วยทั้งทาง ด้านร่างกาย

และจิตใจ จึงจะสร้างความพึงพอใจให้ผู้ป่วยได้ ถ้าเป็น 

ผู้ป่วยที่เคยมาโรงพยาบาลแล้ว และไม่มีใบนัด ผู ้ป่วย 

จะทราบเกีย่วกบัสถานทีแ่ละขัน้ตอนแต่กย็งัมคีวามต้องการ 

การพยาบาลท่ีเหมาะสมกับโรค ขั้นตอนการด�าเนินการ

เช่นเดียวกับผู้ป่วยที่มาใหม่ ส่วนผู้ป่วยที่ไม่มีใบนัด จะเป็น 

ผูป่้วยทีเ่คยมารับการตรวจแล้ว ทางโรงพยาบาลจะมกี�าหนด 

เวลานัดหมายไว้ และมีการเตรียมเอกสาร และผู ้ป่วย

สามารถไปที่แผนกได้โดยตรง โดยมีการลดขั้นตอน 

บางขั้นตอนท�าให้รวดเร็วขึ้น ผู ้ป่วยส่วนหนึ่งมีใบนัด  

จะเป็นกลุ่มที่จ�าเป็นต้องได้รับการรักษาเฉพาะทางด้วย 

และผู ้ป่วยมักจะคาดหวังบริการที่ได้รับต้องไม่มีความ 

ซับซ้อนและดีกว่าเมื่อมาครั้งแรก

4. แผนกที่มาใช้บริการ แผนกที่มาใช้บริการหรือ

สถานที่จะเป็นตัวก�าหนดความพึงพอใจของผู้ป่วยได้ ทั้งนี้

เพราะในแต่ละสถานที่จะมีบุคลากรและบริการที่จัดไว้  

รวมทัง้ความสะอาดของสถานทีเ่ครื่องมอืและอุปกรณ์นัน้  

เช่น ในแผนกผูป่้วยนอกตาหรอืแผนกผูป่้วยนอกโรคผวิหนงั  

จะมีการเตรียมสถานที่หรือบุคลากรความช�านาญของ

พยาบาลที่แตกต่างกัน ที่จะให้บริการผู้ป่วยเพื่อให้ผู้ป่วย

เกิดความพึงพอใจ และจากการศึกษาของ Tateke, Woldie 

& Ololo (2012) พบว่า ผู้ป่วยมีความพึงพอใจต่อบริการ 

ผูป่้วยนอกของโรงพยาบาลเอกชนมากกว่าของโรงพยาบาล

รัฐบาล ทั้งนี้เนื่องจากมีอุปกรณ์และการบริการที่ดีกว่า

5. ช่วงเวลาที่รอคอยพบแพทย์ หมายถึงช่วงเวลา 

ทีผู่ป่้วยมาใช้บรกิารตรวจรกัษาทีแ่ผนกตัง้แต่เริม่รบับตัรควิ

จนถึงตรวจพบแพทย์ ในช่วงเวลาที่เร่งด่วนนั้นจะมีผู้ป่วย 

มาใช้บริการมาก ถ้าระบบบริการที่จัดไว้ไม่ดีพอ ไม่เป็น

ไปตามที่ผู้ป่วยต้องการ หรือการบริการอย่างไม่เป็นมิตร 

ก็จะท�าให้ผู้ป่วยไม่พึงพอใจได้ (Arthur, 2010) บุคลากร

ที่อยู่หน้าห้องแพทย์ตรวจ คือพยาบาล พยาบาลจะต้อง

สามารถคดัแยกผูป่้วยทีต้่องการได้รบัการดแูลอย่างเร่งด่วน 

ที่แท้จริง ออกจากผู้ไม่เร่งด่วน ลดขั้นตอนต่าง ๆ  การผ่าน

การคดักรองทีไ่ม่จ�าเป็นจากพยาบาล รายงานผูป่้วยได้เรว็ขึน้  

ลดเวลาในการตรวจต่าง ๆ ที่ไม่จ�าเป็นให้น้อยลงเพื่อให้ 

ผูป่้วยได้รบัการตรวจจากแพทย์ให้เรว็ทีส่ดุ รวมแล้วทัง้หมด

ไม่ควรเกิน 2 ชั่วโมง

6. ความถี่ในการใช้บริการ หมายถึงจ�านวนครั้ง 

ที่ผู้ใช้บริการมาใช้บริการที่แผนกผู้ป่วยนอก ความถี่มีผล 

ต่อความพงึพอใจ ทัง้นีอ้าจจะเนือ่งมาจากการมาโรงพยาบาล 

ครั้งที่ 2 ขึ้นไปผู ้ป่วยจะทราบระเบียบการท�างานของ 

โรงพยาบาล เข้าใจขัน้ตอนการบรกิารมากขึน้ มคีวามคุน้เคย 

กับบุคลากรทางการแพทย์มากกว่า (Win, 2009) จึงท�าใจ

ยอมรับสิ่งต่าง ๆ ได้มากกว่า ดังเช่น จากการศึกษาของ

จุมพล ตันติวงษากิจและคณะ (2552) ที่ได้ศึกษาถึงปัจจัย 

ที่พบว่า จ�านวนครั้งที่มารับบริการมีความสัมพันธ์กับ

ความพึงพอใจของผู ้มารับบริการอย่างมีนัยส�าคัญทาง

สถิติ (p <.05)

7. ระยะเวลาในการใช้บรกิาร ระยะเวลาในการมาใช้ 

บริการ หมายถึงช่วงเวลาในการมาใช้บริการในแต่ละคร้ัง

นับตั้งแต่เริ่มมารับบริการที่หน่วยงานเวชระเบียน จนถึง

รับยากลับบ้าน หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าระยะเวลารอคอย

ที่มารับบริการ ระยะเวลารอคอยในเวลารับบริการเป็นตัว 

ท�านายที่ดี เกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้ป่วย จากการศึกษา

ของ พมิพมิล บญุเสาว์ (2556) พบว่าระยะเวลาในการรอคอย  

เป็นปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในบริการเป็นอันดับ 3 

ของผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลมหาราชเชียงใหม่ต่อบริการ 

ส�าหรับผู้ใช้บัตรโครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค
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การวจิยัครัง้นีเ้ป็นการวจิยัเชงิพรรณนา (descriptive  

research) ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ ผู้ป่วยนอก 

ที่มาใช้บริการที่แผนกผู ้ป่วยนอก 4 แผนก คือแผนก 

ผู้ป่วยนอกโรคผิวหนัง จักษุ ศัลยกรรมกระดูกและข้อ  

และแผนก หู คอ จมูก จ�านวน 79,085 ราย กลุ่มตัวอย่าง 

ได้ค�านวนโดยสูตรของยามาเน่ ได้ขนาดกลุ ่มตัวอย่าง  

400 ราย และคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการสุ่มแบบ

บังเอิญ

เครื่องมือที่ใช ้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ 

แบบสอบถามที่ประกอบด้วย (1) ข้อมูลทั่วไปของกลุ่ม

ตัวอย่าง (2) แบบสอบถามระดับความพึงพอใจของ

ผู้รับบริการแผนกผู้ป่วยนอก เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัย 

ปรับมาจากแบบสอบถามของ อัชฌา วารีย์ (2554) แบบ

ประมาณค่า 5 ตัวเลือก ผู้วิจัยน�ามาหาความตรงของเนื้อหา  

และหาค่าความเทีย่งโดยหาค่าสัมประสิทธิอั์ลฟาครอนบาค  

และ มีค่าดัชนีความตรงตามเนื้อหา เท่ากับ .80 และค่า

ความเที่ยงของเครื่องมือ เท่ากับ .82 และผู้วิจัยได้ก�าหนด

เกณฑ์ คะแนนเฉล่ียไว้ 5 ระดบั คอื คะแนนเฉลีย่ 4.51 - 5.00  

หมายถึง พึงพอใจระดับมากที่สุด คะแนนเฉลี่ย 3.51 - 4.50 

หมายถึง พงึพอใจระดบัมาก คะแนนเฉลีย่ 2.51 - 3.50 หมายถงึ  

พงึพอใจระดบั ปานกลาง คะแนนเฉลีย่ 1.51 - 2.50 หมายถงึ  

พึงพอใจระดับน้อย คะแนนเฉล่ีย 1.00 - 1.50 หมายถึง  

พึงพอใจระดับน้อยที่สุด (เติมศักดิ์ สุขวิบูลย์, 2552)

การพิทักษ์สิทธิกลุ ่มตัวอย่าง ผู ้วิจัยได้ท�าการ

พิทักษ์สิทธิกลุ ่มตัวอย่าง โดยการยื่นขอจริยธรรมจาก 

คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมในมนุษณ์จากมหาลัย

อีสเทิร์นเอเชีย และจากสถาบันราชประชาสมาสัย และ

ได้ชี้แจงวัตถุประสงค์ในการวิจัย และขออนุญาติท�าวิจัย

ในกลุ่มตัวอย่าง พร้อมทั้งให้ผู ้ป่วยลงรายมือชื่อไว้เป็น 

หลักฐาน และผูป่้วยสามารถยตุกิารตอบแบสอบถามเมือ่ไหร่ 

ก็ได้ตามความต้องการโดยไม่มีผลกระทบใด ๆ เกิดขึ้น

การวิเคราะห์ข้อมูล ข้อมูลส่วนบุคคล และข้อมูล

การใช้บริการ วิเคราะห์โดยการใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ 

การแจกแจงความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบี่ยงเบน 

มาตรฐาน ส่วนการศึกษาปัจจัยท�านาย ด้านบุคคลได้แก่ 

อายุ ระดับการศึกษา และ ปัจจัยด้านการใช้บริการ ได้แก่  

แผนกที่มาใช้บริการ ช่วงเวลาที่รอคอยบริการในแผนก 

ความถี่ในการใช้บริการ ประเภทผู้ป่วย และระยะเวลา 

ในการใช้บรกิารต่อความพงึพอใจบรกิารพยาบาลในแผนก

ผู้ป่วยนอก สถาบันราชประชาสมาสัย ใช้การวิเคราะห์

ถดถอยพหุคูณ (multiple regression) เนื่องจากตัวแปร

แผนกที่ศึกษา และประเภทผู้ป่วยเป็นตัวแปรกลุ่ม ในการ

ศึกษาคร้ังนี้ผู้วิจัยก�าหนด ให้ แผนกผู้ป่วยนอก หู คอ จมูก  

เป็นตวัแปรทีใ่ช้อ้างองิ (ก�าหนดเป็น 0) ส่วนประเภทผูป่้วย  

ก�าหนดให้ตัวแปรผู้ป่วยไม่มีใบนัด เป็นตัวแปรที่ใช้อ้างอิง 

(ก�าหนดเป็น 0)

ผลกำรวิจัย

ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล และข้อมูลด้ำนกำรใช้

บริกำรของผู้ป่วยนอกสถำบันรำชประชำสมำสัย

ข้อมลูส่วนบคุคล กลุม่ตัวอย่างเป็นเพศหญงิ ร้อยละ  

60 ช่วงอายุอยู่ระหว่าง 20-30 ปีมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 

21.3 โดยมีอายุเฉลี่ย 47.2 ปี ระดับการศึกษาปริญญาตรี

มากที่สุด ร้อยละ 39 โดยมีจ�านวนปีที่ได้รับศึกษาเฉลี่ย 

11.82 ปี (SD = 4.43) อาชีพหลักส่วนมากรับจ้าง ร้อยละ  

25.3 สถานภาพสมรส ร้อยละ 54 รายได้ครอบครวัส่วนมาก 

อยู่ระหว่าง 20,001-30,000 บาท ร้อยละ 32 รองลงมาอยู่

ระหว่าง 10,000-20,000 ร้อยละ 29 ตามล�าดับ ส่วนที่พัก

อาศัยส่วนมากอยู่นอกเขตอ�าเภอพระประแดง ร้อยละ  

40.3 รองลงมาคอือยูน่อกเขตจงัหวดัสมทุรปราการ ร้อยละ  

31.8 ตามล�าดับ

ข้อมูลด้านการใช้บริการส่วนใหญ่มาใช้บริการ

แผนกผู้ป่วยนอกโรคผิวหนัง ร้อยละ 62 เป็นผู้ป่วยที่ม ี

ใบนัด (follow up) ร้อยละ 59 เป็นผู้ป่วยไม่มีใบนัดร้อยละ 

41 จ�านวนครัง้ทีเ่คยมาใช้บรกิารมค่ีาเฉลีย่ เท่ากบั 4.54 ครัง้ 

(SD = 4) ช่วงเวลาที่รอคอยพบแพทย์ เฉลี่ย 53.13 นาที  

(SD = 39.20) และระยะเวลารวมทั้งหมดที่ผู้ป่วยใช้ในการ

มารับบริการครั้งนี้เฉลี่ย เท่ากับ 145.34 นาที (SD = 57.02) 

ตอนที่ 2 ผลกำรวิเครำะห์ควำมพึงพอใจ ของ

ผู้ป่วยนอกด้ำนกำรบริกำรพยำบำล สถำบันรำชประชำ 

สมำสัย ดังนี้
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ตำรำง 1

ผลวิเคราะห์ความพึงพอใจ ของผู้ป่วยนอกด้านการบริการพยาบาล สถาบันราชประชาสมาสัย

ควำมพึงพอใจผู้ป่วยรำยด้ำน จ�ำนวน 

(400)

SD Range ระดับ

ควำมพึงพอใจ

1. ความสะดวกที่ได้รับด้านสถานที่ 3.87 0.55 1 - 5 ระดับมาก

2. บริการจากพยาบาลคัดกรอง 4.05 0.57 1 - 5 ระดับมาก

3. การประสานงานในการให้บริการของพยาบาลในแผนก 4.12 0.64 1 - 5 ระดับมาก

4. การให้ข้อมูลของพยาบาลในแผนก 4.01  0.59 1 - 5 ระดับมาก

5. อัธยาศัยและความสนใจของพยาบาลในแผนก 4.21 0.61 1 - 5 ระดับมาก

6. คุณภาพบริการพยาบาลในแผนก 4.18 0.54 1 - 5 ระดับมาก

รวม 4.11 0.51 ระดับมาก

จากตาราง 1 พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ

ต่อบริการพยาบาลในภาพรวม อยู่ในระดับมาก โดยมีค่า 

ความพึงพอใจต่อการบริการพยาบาล 4.11 (SD = 0.51) 

ด้านที่พึงพอใจมากที่สุด คือ อัธยาศัยและความสนใจของ

พยาบาลในแผนก 4.21 (SD = 0.61) รองลงมาคือ คุณภาพ

บริการพยาบาลในแผนก 4.18 (SD = 0.54) ส่วนด้านที่

ต�่าสุดคือ ความสะดวกที่ได้รับด้านสถานที่ โดยมีค่าเฉลี่ย  

เท่ากับ 3.87 (SD = 0.55)

ตอนที่ 3 ผลกำรวิเครำะห์ปัจจัยที่มีผลต่อควำม

พึงพอใจของผู้ป่วยนอกด้ำนกำรบริกำรพยำบำล สถำบัน 

รำชประชำสมำสัย 

ในการวิเคราะห์หาค่าปัจจัยท�านายความพึงพอใจ

ของผูป่้วยนอกต่อบริการพยาบาลแผนกผู้ป่วยนอกสถาบนั 

ราชประชาสมาสัย โดยใช้สถิติการวิเคราะห์การถดถอย

พหุคูณ (multiple regression) ผู้วิจัยได้ท�าการทดสอบ

ข้อตกลงเบื้องต้น ตรวจสอบความเหมาะสมของข้อมูลที่

น�ามาวิเคราะห์โดยการทดสอบความเป็นข้อมูลโค้งปกติ  

พบว่าตัวแปรตามและตัวแปรต้นทุกตัว มีข้อมูลแจกแจง

แบบโค้งปกติ ในการวิเคราะห์คร้ังนี้มีตัวแปรต้นที่เป็น

ตัวแปรเชิงคุณภาพที่วัดออกมาเป็นกลุ่ม ผู้วิจัยได้ ท�าการ

แปลงตัวแปรให้เป็น Dummy Variables โดย แผนกที่มา 

รับบริการ ก�าหนดให้ แผนกผู้ป่วยนอกหู คอ จมูก เป็น

ตัวแปรทีใ่ช้อ้างองิ (ก�าหนดเป็น 0) ส่วนประเภทของผูป่้วย 

ก�าหนด ให้ตัวแปรผูป่้วยไม่มใีบนดั (ตรวจรกัษา 30 - 60 นาท)ี 

เป็นตัวแปรที่ใช้อ้างอิง (ก�าหนดเป็น 0) ในการตรวจสอบ 

ความสัมพันธ์เชิงเส้นระหว่างตัวแปรต้นและตัวแปรตาม 

พบว่าตัวแปร แผนกผูป่้วยนอกโรคผวิหนงั แผนกผูป่้วยนอก 

ศัลกรรมกระดูกและข้อ มีความสัมพันธ์เชิงเส้นกับความ

พึงพอใจ ในระดับต�่าในทิศทางบวกโดยมีค่าคะแนน 

ความสัมพันธ์ เท่ากับ .16 และ .11 ตามล�าดับ

ผู้วิจัยได้ตรวจสอบความสัมพันธ์เชิงเส้นระหว่าง

ตัวแปรต้นด้วยกัน โดยใช้สถิติสหสัมพันธ์เพียร์สัน พบว่า 

ตัวแปรต้นแต่ละตัวมีความสัมพันธ์เชิงเส้น โดย มีค่า 

อยู ่ระหว่าง .11 - .62 ซ่ึงสูงไม่เกิน .65 จึงถือว่าไม่มี  

Multicollinearity (Burns & Grove, 1977 อ้างใน บุญใจ 

ศรีสถิตย์นรากูล, 2553)

ผู ้วิจัยได้ตรวจสอบค่าความคลาดเคลื่อนของ

ตัวแปรพยากรณ์และตัวแปรเกณฑ์ โดยการทดสอบ 

Durbin-Watson พบว่า ค่าความคลาดเคลื่อนของตัวแปร 

พยากรณ์ และตัวแปรเกณฑ์ เป็นอิสระจากกัน ซึ่งได  ้

ผลการวิเคราะห์ดังนี้



244 Vol. 10 No. 2 May-August 2016
EAU HEritAgE JoUrnAl
Science and technology

ตำรำง 2

ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของผู้ป่วยนอกด้านการบริการพยาบาล สถาบันราชประชาสมาสัย

ตัวแปรพยำกรณ์ b SEb β t p-value

อำยุ -.022 .670 -.002 -.033 .97

ระดับกำรศึกษำ .403 .286 .072 1.411 .15

แผนกผู้ป่วยนอก

          จักษุ -4.451 5.935 -.070 -.750 .45

           โรคผิวหนัง -11.479 5.660 -.224 -2.028 .04

           ศัลยกรรมกระดูกและข้อ -128 6.272 -.002 -.020 .98

ช่วงเวลำที่รอคอยบริกำรในแต่ละแผนก -.025 .038 -.040 -.661 .50

ประเภทผู้ป่วย 

          ผู้ป่วย มีใบนัด -.079 2.677 -.002 -.030 .97

ควำมถี่ในกำรใช้บริกำร .467 2.226 .011 .210 .83

ระยะเวลำรวมทั้งหมดในกำรใช้บริกำร .000 .026 -.001 -.013 .99

R =  .193    R2 change  = .037     R2 = .037        P =  .04            Constant  =   .094

ก�าหนดให้: แผนกผู้ป่วยนอก หู-คอ-จมูก  มีค่าเป็น 0, ประเภทผู้ป่วยไม่มีใบนัด มีค่าเป็น 0 

จากตาราง 2 เมื่อท�าการทดสอบหาปัจจัยท�านาย 

ความพึงพอใจของผู้ป่วยนอกต่อบริการพยาบาล แผนก 

ผู้ป่วยนอก สถาบันราชประชาสมาสัยกับปัจจัยท�านาย  

ด้านปัจจัยทางด้านบุคคลได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา และ 

ปัจจยัด้านการใช้บรกิาร ได้แก่ แผนกท่ีมารับบริการ ช่วงเวลา 

ทีร่อคอยบรกิารในแผนก ความถีใ่นการใช้บรกิาร ประเภท

ผู้ป่วย และระยะเวลารวมทั้งหมดในการใช้บริการ โดยใช้

สถิติ Multiple Regression พบว่า ตัวแปรทั้งหมดสามารถ

ร่วมกันท�านายความพึงพอใจบริการพยาบาลผู้ป่วยนอก  

สถาบันราชประชาสมาสัย ได้ร้อยละ 3.7 โดยพบว่ามี

หนึ่งตัวแปรที่ท�านายในทิศทางลบ คือ แผนกผู้ป่วยนอก 

โรคผิวหนัง โดยมีค่า β = -.224 (p-value = .04) ซึ่งสามารถ 

เขียนเป็นสมการได้ดังนี้ 

Y = .094 - .224 แผนกโรคผิวหนัง

สรุปผลกำรวิจัยและกำรอภิปรำยผล

1. ควำมพึงพอใจของผู้ป่วยนอกด้ำนกำรบริกำร 

พยำบำล สถำบันรำชประชำสมำสัย

ผู้ใช้บริการ มีความพึงพอใจต่อบริการพยาบาล  

แผนกผู้ป่วยนอกสถาบันราชประชาสมาสัย ในภาพรวม 

อยู่ในระดับมาก (  = 4.11 , SD = 0.51) ซ่ึงสอดคล้องกับที่  

จุมพล ตันติวงษากิจ และคณะ (2554) ได้ศึกษาไว้ว่าผู้ป่วย

ทีม่าใช้บรกิารแผนกผูป่้วยนอกมคีวามพงึพอใจต่อคณุภาพ

การดแูลของพยาบาลแผนกผูป่้วยนอก สถาบนัราชประชา 

สมาสัย อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าคะแนนเฉลี่ย = 3.15 และ  

SD = .63 และสอดคล้องกับการศึกษาของ Prasanna, 

Bashith & Sucharilha (2009) ที่พบว่าผู้ป่วยประเมินความ

พึงพอใจต่อบริการพยาบาลแผนกผู้ป่วยนอก มีมากถึง  

ร้อยละ 88 ยงัสอดคล้องกบัการศกึษาของ วสิาร์กร มดทอง 

(2555) ที่พบว่าผู้มาใช้บริการแผนกผู้ป่วยนอก มีความ 

พงึพอใจต่อบรกิารพยาบาลผูป่้วยนอก โรงพยาบาลบรุรีมัย์ 

อยูใ่นระดบัสงู โดยมค่ีาคะแนนเฉลีย่ = 3.95 แต่ผลการวจิยันี้  

แตกต่างจากสราล ีตัง้เจรญิ และสมพล ทุง่หว้า (2554) พบว่า 

ผู้ป่วยนอกมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของ 

แผนกผูป่้วยนอกของพยาบาลและเจ้าหน้าที ่อยูใ่นระดบัน้อย  

เหตุผลที่ผู้ใช้บริการผู้ป่วยนอกมีความพึงพอใจต่อบริการ

พยาบาล สถาบนัราชประชาสมาสยั ในการศกึษาครัง้นี ้อยูใ่น 

ระดับมาก เป็นเพราะ ฝ่ายการพยาบาล สถาบันราชประชา 

สมาสัย ได้มีการจัดอบรมพฤติกรรมบริการผู้ป่วยให้แก่
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เป็นต้นมาโดยมีเนื้อหา เกี่ยวกับการบริการผู้ป่วยที่ดี และ

พฤตกิรรมบรกิาร นอกจากนัน้ ยังมกีารอบรม ธรรมะให้แก่ 

พยาบาล เรือ่งการน�าธรรมะมาใช้ในการปฎบิตังิาน มกีจิกรรม 

สวดมนต์น่ังสมาธิ 10 นาที ก่อนการปฎิบัติงาน กิจกรรม

ต่าง ๆ  เหล่าน้ีท�าให้พยาบาลมีจิตใจอ่อนโยน เห็นใจผู้ป่วย 

และตั้งใจในการให้บริการกับผู้ป่วย ส่วนอีกเหตุผลเป็น

เพราะว่า พยาบาลที่อยู่แผนกผู้ป่วยนอกจะเป็นผู้ที่ได้รับ 

การคัดกรองจากสถาบันราชประชาสมาสัย ว่าต้องเป็นผู้มี

ประสบการณ์มาก่อนอย่างน้อย 2 ปี จึงจะมาปฎิบัติงานที่

แผนกผู้ป่วยนอกได้ ด้วยเหตุนี้ พยาบาลจึงเป็นผู้มีความรู้  

สามารถให้ข้อมลูทีมี่ประสิทธภิาพแก่ผู้ป่วย และปฎบิตักิาร 

พยาบาลอย่างมีคณุภาพ ทีท่�าให้ผู้รับบริการมีความพงึพอใจ

2. ปัจจัยที่มีผลต่อควำมพึงพอใจของผู้ป่วยนอก 

ด้ำนกำรบริกำรพยำบำล สถำบันรำชประชำสมำสัย 

ในการศึกษาปัจจัยท�านายความพึงพอใจของ 

ผู้ป่วยนอกต่อบริการพยาบาลสถาบันราชประชาสมาสัย 

กับปัจจัยด้านบุคคลได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา และปัจจัย

ด้านการใช้บริการ ได้แก่ แผนกที่มารับบริการ ช่วงเวลาที่

รอคอยบริการในแผนก ความถี่ในการใช้บริการ ประเภท

ผู้ป่วย และระยะเวลารวมทั้งหมดในการใช้บริการพบว่า  

ตัวแปรทั้งหมดสามารถร่วมกันท�านายความพึงพอใจต่อ

บริการพยาบาลผู้ป่วยนอก สถาบันราชประชาสมาสัยได้ 

ร้อยละ 3.7 และมีเพียงตัวแปรเดียวที่สามารถท�านายได้ คือ 

แผนกผู้ป่วยนอกโรคผิวหนังโดยมีค่า β = -.224 (p-value 

= .04) หมายถึง ถ้าจ�านวนผู้ป่วยนอกโรคผิวหนังเพิ่มขึ้น 

1 คน ระดับความพึงพอใจต่อบริการพยาบาลจะลดลง 

.224 คะแนน ซึ่งผลการ วิจัยนี้สอดคล้องกับ Win (2009)  

ที่พบว่า อายุ ระดับการศึกษา ประเภทการเจ็บป่วย  

(การเจ็บป่วยแบบเฉียบพลัน และการเจ็บป่วยแบบเร้ือรัง)

ไม่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจต่อบริการบุคลากร 

ของแผนกผู้ป่วยนอก และสอดคล้องกับ Vadhana (2012) 

ที่พบว่า จ�านวนครั้งที่มารับบริการ ระยะเวลาการรอคอย 

ไม่มีความ สัมพันธ์ กับความพึงพอใจต่อบริการบุคลากร 

ของแผนกผู้ป่วยนอก แต่ผลการศึกษานี้ แตกต่างจากการ

ศึกษาของ ณัฎ จินาเฟย (2555) ที่พบว่าระยะเวลาในการ

รอคอยเข้ารบับรกิารมอีทิธพิลต่อความ พึงพอใจต่อบรกิาร

บุคลากรแผนกผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาล และแตกต่าง 

จากการศกึษาของ Vadhana (2012) และ Win (2009) ทีพ่บว่า 

ระดับการศึกษา จ�านวนคร้ังที่มารับบริการของผู้ป่วยนอก 

มีความ สัมพันธ์กับคุณภาพบริการของแผนกผู้ป่วยนอก 

และแผนกทีม่ารบับรกิาร (ศลัยกรรม อายรุกรรม ทนัตกรรม  

แผนกกุมารเวช แผนกสูติศาสตร์ แผนกหัวใจ แผนกหู คอ 

จมกู และแผนกฟ้ืนฟ)ู ไม่มคีวามสมัพนัธ์กบัความพงึพอใจ 

ต่อบริการแผนกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาล พีลองเมืองย่างกุ้ง  

ประเทศพม่า 

เหตุผลที่ แผนกที่มารับบริการแผนกผู้ป่วยนอก

โรคผิวหนัง ท�านายความพึงพอใจของผู ้ป่วยได้ในทาง

ลบ โดยมีค่า β = -.224 ทั้งนี้เป็นเพราะแผนกผู้ป่วยนอก 

โรคผิวหนัง เป็นแผนกที่มีผู ้ป่วยมาใช้บริการมากที่สุด 

กล่าวคือ มีผู้ป่วยประมาณ 206 คน/วัน (ครึ่งวันเช้า เวลา 

ให้บรกิาร 4 ช่ัวโมง 8.00-12.00น.) โดยมพียาบาลปฎบิตังิาน

ประมาณ 10 คน /วัน (สถาบันราชประชาสมาสัย, 2558) 

จงึท�าให้พยาบาลอาจบรกิารไม่ ทัว่ถงึ นอกจากนัน้พยาบาล 

ในแผนกผู้ป่วย นอกโรคผิวหนัง ส่วนใหญ่เป็นพยาบาล

อาวุโส อายุมากกว่า 50 ปี ท�าให้อาจขาดความ คล่องตัว 

ในการ ให้บรกิาร และอาจเนือ่งจากการทีผู่ป่้วยมจี�านวนมาก  

ท�าให้พยาบาลในแผนกนี้ไม่มีกิจกรรมนั่งสมาธิ 10 นาที 

ก่อนการปฎิบัติงานจึงท�าให้เมื่อประสบกับเหตุการณ์ที่ 

ไม่พอใจ อาจมกีารแสดงออกทีไ่ม่เหมาะสม เช่น ไม่มองหน้า 

ผู้ใช้บริการ แสดงอาการหงุดหงิดในบางคร้ัง นอกจากน้ัน  

การท�างานที่ไม่มีการประสานงานในหน่วยงาน ท�าให้

บริการแก่ผู ้ป่วยไม่ราบรื่น จึงมีผลต่อความไม่พึงพอใจ

ของผู้ป่วยนอกต่อบริการพยาบาล (จุมพล ตันติวงษากิจ 

และคณะ, 2554) ส่วนเหตุผลที่ผลของการวิจัยในครั้งนี้ 

อายุ ระดับการศึกษา ประเภทผู้ป่วย และความถี่ในการมา 

โรงพยาบาล ไม่มีผลต่อความพึงพอใจต่อบริการพยาบาล 

ผูป่้วยนอก เป็นเพราะ พยาบาลผูป่้วยนอกสถาบนัราชประชา 

สมาสัย ให้บริการแก่ผู้ป่วย ทุกอายุ ทุกระดับการศึกษา 

ทุกประเภทผู้ป่วย ทุกความถี่จ�านวนครั้งที่มารับบริการ 

โดยไม่มีการเลือกปฎิบัติ และได้รับบริการที่เท่าเทียมกัน  

เช่นเดยีวกบัการศกึษาของ สรานนัท์ อนชุน (2556) ทีพ่บว่า 

ผู ้รับบริการที่มีความแตกต่างกันด้านอายุและระดับ 

การศกึษา ได้รบับรกิารการดแูลรกัษามาตรฐานทีเ่ท่าเทยีมกนั  

จะมีความพึงพอใจต่อบริการห้องฉุกเฉินไม่แตกต่างกัน 
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ช่วงเวลาที่รอคอยพบแพทย์ และระยะเวลารวม

ทั้งหมดในการให้บริการไม่สามารถท�านายความพึงพอใจ 

ต่อบรกิารพยาบาลผูป่้วยนอก สถาบนัราชประชาสมาสยัได้  

ทัง้น้ีอาจจะเป็นเพราะ ช่วงเวลาทีร่อคอยพบแพทย์ เป็นช่วง 

เวลาที่ผู ้ป่วยรอรับการตรวจจากแพทย์ ซ่ึงกิจกรรมการ

พยาบาลที่ให้แก่ผู ้ป่วยในระหว่างการรอพบแพทย์ คือ

การแจกบัตรคิว การตรวจวัดสัญญาณชีพ หลังจากนั้น 

จงึประเมนิสภาพผูป่้วย ถ้าเป็นผู้ป่วยฉกุเฉนิ พยาบาลจะต้อง 

ท�าหัตการพิเศษเฉพาะตามแต่ละแผนก และจัดให้ผู้ป่วย

พบแพทย์โดยเร็ว ซ่ึงในแต่ละวันแต่ละแผนกจะมีผู้ป่วย

ฉกุเฉนิวนัละ 1-2 คน ผู้ป่วยส่วนใหญ่จงึไม่ได้รบัผลกระทบ 

จากการทีพ่ยาบาลต้องลัดควิการตรวจส�าหรับผู้ป่วยฉกุเฉิน 

ส่วนผูป่้วยปกตทิีไ่ม่ฉกุเฉนิจะได้รับการปฏบิตัใินการตรวจ 

จากพยาบาลของแต่ละแผนกที่เหมือน ๆ กันจนครบ 

ทกุกิจกรรมก่อนพบแพทย์ ตามล�าดบัควิทีไ่ด้รบั นอกจากนัน้ 

พยาบาลยังมีส่วนในการจัดสภาพแวดล้อมให้แก่ผู ้ป่วย 

ร่วมกับผู้บริหารโรงพยาบาล ที่ท�าให้ผู้ป่วยทุกคนที่มารับ

บริการ ไม่เกิดความรู้สึกอดึอดัหรอืเบือ่หน่ายในการรอคอย  

เช่น การจดัสถานทีน่ัง่รอคอยทีเ่พียงพอ มีโทรทศัน์ มีพดัลม

ระบายอากาศ จดับอร์ดความรูเ้กีย่วกบัโรคและการปฏบิตัติวั  

มีแผ่นพับและหนังสือให้ผู ้ป่วยได้อ่านในช่วงเวลาการ 

รอคอย และพยาบาลยังให้บริการต่อผู ้ป่วยด้วยความ 

เสมอภาค อย่างผู้มีความรู้ความช�านาญ มีกิริยามารยาท 

และอัธยาศัยที่ดี ให้เกียรติแก่ผู้ใช้บริการ สามารถอธิบาย

ให้ผู้ใช้บริการเข้าใจ เอาใจใส่ เอ้ืออาทร โดยพบว่ากลุ่ม

ตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อบริการพยาบาลในภาพรวม  

อยู่ในระดับมาก (  = 4.11, SD = 0.51) ด้านที่พึงพอใจ 

มากทีส่ดุ คอื อธัยาศัยและความสนใจของพยาบาลในแผนก 

(  = 4.21, SD = 0.61) ดังนั้นระยะเวลาที่รอคอยก่อน 

พบแพทย์ไม่ว่าจะน้อยหรือมากก็ท�าให้ผู ้ป่วยเกิดความ 

รู้สึกว่าได้รับบริการจากพยาบาลครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว 

เท่า ๆ กัน ถึงแม้ว่าระยะเวลาในการรอคอยในแผนกของ

ผู้ป่วยในสถาบันราชประชาสมาสัยจะนาน เฉล่ีย 53.13 

นาที (SD = 39.20) ซ่ึงนานกว่าการรอคอยแพทย์ตรวจ 

ที่แผนกของโรงพยาบาลอ่าวลึกเม่ือ เดือนมีนาคม 2552  

ท่ีผูป่้วยใช้เวลารอคอย 40.1 นาท ี(โรงพยาบาลอ่าวลึก, 2553) 

และนานกว่าการรอคอยแพทย์ตรวจของศูนย์การแพทย์ 

กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อปี พ.ศ. 2554  

ที่ผู้บริการนัดหมายรอคอยนานเฉลี่ย 13 นาที และผู้รับ

บริการไม่ได้นัดหมายรอนานเฉลี่ย 24 นาที (กรนิภา คงยืน  

และ พรนภา เพชรไทย, 2559) ด้วยเหตุนีร้ะยะเวลาทีร่อคอย 

ในแผนกจึงไม่สามารถท�านายความพึงพอใจต่อบริการ

พยาบาลได้ ในการวิจัยครั้งนี้

ส่วนระยะเวลาทีม่าโรงพยาบาลทัง้หมดไม่สามารถ

ท�านายความพึงพอใจของผู้ป่วยต่อบริการการพยาบาลได้  

ทั้งนี้เนื่องจากผู้ป่วยจะใช้เวลาบางช่วงเท่านั้นที่เกี่ยวข้อง

กบับรกิารพยาบาลโดยเริม่ต้นเมือ่ผูป่้วยมายืน่บตัรทีแ่ผนก

ผู้ป่วยนอก พยาบาลผู้ป่วยนอกจะท�าหน้าที่คัดกรองผู้ป่วย

เบือ้งต้นเพือ่ส่งไปตรวจตามแผนกต่าง ๆ  โดยใช้เวลาในการ 

คัดกรองผู้ป่วยแต่ละคนไม่เกิน 5 นาที ผู้ป่วยก็สามารถ

แยกไปตรวจตามแผนกได้ หลังจากนั้นผู้ป่วยจะได้รับการ

ดูแลจากพยาบาลในแต่ละแผนก เมื่อผู้ป่วยได้รับการตรวจ 

จากแพทย์แล้ว พยาบาลประจ�าแผนกจะตรวจสอบความ

ถกูต้องของใบสัง่ยากบัแผนการรกัษาของแพทยว่์าตรงกนั

หรอืไม่ หลงัจากนัน้จึงแนะน�าผูป่้วยเรือ่งการรบัประทานยา 

และการปฏิบัติตัวแก่ผู้ป่วยให้เหมาะสมกับโรคที่เป็นอยู่ 

และแจ้งให้ผู้ป่วยไปรับยาและกลับบ้าน เป็นการสิ้นสุด

กจิกรรมการพยาบาลทีผู่ป่้วยได้รบัครบถ้วนแล้ว ส่วนระยะ 

เวลาการรอคอยรบัยาทีห้่องจ่ายยา ผูป่้วยรบัรูว่้าไม่เกีย่วข้อง

กบักจิกรรมการพยาบาลเลย ถงึแม้ว่าระยะเวลารวมทัง้หมด

ที่ผู้ป่วยใช้ในการมารับบริการครั้งนี้เฉลี่ย เท่ากับ 145.34 

นาที (SD = 57.02) ซึ่งนานกว่าที่ส�านักงานการแพทย์

กรุงเทพมหานครได้ตั้งเป้าหมายไว้ว่า ให้ทุกโรงพยาบาล 

ในสังกัดกรุงเทพมหานครจะต้องให้บริการโดยก�าหนด

ระยะเวลาการรอคอยบริการผู้ป่วยนอกไม่เกิน 60 นาที 

(ส�านกังานการแพทย์ กรงุเทพมหานคร กระทรวงมหาดไทย,  

2558) ดังนั้นระยะเวลาที่มาโรงพยาบาลรวมทั้งหมด  

จึงไม่มีผลในเชิงท�านายต่อความพึงพอใจของบริการ

พยาบาล แผนกผู้ป่วยนอกสถาบัยราชประชาสมาสัย

ข้อเสนอแนะในกำรน�ำผลกำรศึกษำไปใช้

1. ฝ่ายการพยาบาลควรมีการปรับปรุงการบริการ

พยาบาลแผนกผูป่้วยนอกโรคผวิหนงั เช่น การจดัระบบงาน  

การให้บริการของพยาบาล และการเพิ่มสัดส่วนจ�านวน

พยาบาลกับผู้ป่วยให้เพียงพอ
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2. ผู ้บริหารโรงพยาบาลและผู ้บริหารฝ่ายการ

พยาบาล ควรส่งเสริมให้ฝ่ายการพยาบาล จัดกิจกรรม 

การอบรมเรื่องการให้บริการการพยาบาลอย่างต่อเนื่อง 

เพื่อคงไว้ซึ่งคุณภาพมาตรฐานการพยาบาล

3. ผู ้บริหารโรงพยาบาลควรปรับปรุงเรื่อง 

ระยะเวลาในการรอแพทย์ตรวจ และระยะเวลาที่มา 

โรงพยาบาลทั้งหมดของผู้ป่วยให้สั้นลง

ข้อเสนอแนะส�ำหรับกำรศึกษำครั้งต่อไป

1. หลังจากฝ่ายการพยาบาลได้ปรับปรุงการ

บริการพยาบาล ที่แผนกผู้ป่วยนอกโรคผิวหนังแล้วควรมี

การศึกษาเร่ืองความพึงพอใจพยาบาลในแผนกผู้ป่วยนอก 

โรคผิวหนังซ�้าอีกครั้ง

2. ควรศึกษาเวลาที่พยาบาลท�ากิจกรรมก่อน และ

หลังการพบแพทย์ ของผู้ป่วยในแต่ละกิจกรรมว่าใช้เวลา 

นานเท่าไร เพื่อการปรับปรุงให้ใช้เวลาสั้นลง

3. ควรมีการศึกษาปัจจัยท�านายในตัวแปรอื่นที่

อาจมีอิทธิพลต่อบริการพยาบาล เช่น สิทธิการรักษาของ 

ผู้ป่วย ที่อยู่อาศัย และเชื้อชาติ เป็นต้น

4. ควรศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจ

ของผู้ป่วยต่อบริการพยาบาล กับความพึงพอใจในงาน 

ของพยาบาล
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บทคัดย่อ

การศึกษาเชิงคุณภาพครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการรับรู้ภาวะสุขภาพองค์รวมของมารดาวัยรุ่น ครอบครัว 

และสังคมรอบข้างของมารดาวัยรุ่นในจังหวัดเพชรบุรี กลุ่มตัวอย่างได้แก่มารดาวัยรุ่น อายุระหว่าง 15 -19 ปี สมาชิก 

ในครอบครัว และสังคมรอบข้างของมารดาวัยรุ่นที่อาศัยอยู่ในจังหวัดเพชรบุรี การเก็บรวบรวมข้อมูลใช้วิธีการสัมภาษณ์

เชิงลึก และการวิเคราะห์เนื้อหา (manifest content analysis) ผลการวิจัยแสดงถึงการรับรู้ภาวะสุขภาพองค์รวมของ

มารดาวัยรุ่น ครอบครัว และสังคมรอบข้างของมารดาวัยรุ่นเมื่อต้องเผชิญกับปัญหาการต้ังครรภ์ไม่พึงประสงค์ ดังนี้  

มิติด้านร่างกาย พบว่า มารดาวัยรุ่นจะมีอาการแสดงทางกาย และใส่ใจตนเองในการดูแลสุขภาพลดลง มิติด้านจิตใจพบว่า  

มารดาวัยรุ่น และครอบครัว มอีารมณ์เปลี่ยนแปลงในทางลบ ความรู้สกึมีคุณค่าในตนเองลดลง มีความขดัแย้งทางอารมณ์ 

ความสามารถในการจัดการความเครียดลดลง มิติด้านสังคม พบว่า มารดาวัยรุ่นมีทักษะการสื่อสารในครอบครัวที่มี

ประสิทธิภาพมากขึ้น ขาดความมั่นใจในการกลับเข้าสู่สังคม ใช้การพึ่งตนเองและครอบครัวในการด�าเนินชีวิตมากขึ้น  

มพีฤตกิรรมใส่ใจดแูลบดิามารดามากขึน้ และมีความต้องการใช้ชวีติตามช่วงวยัมากกว่าความต้องการเลีย้งดบูตุรของตนเอง 

มิติด้านจิตวิญญาณ พบว่า มารดาวัยรุ่นมีความคิดและมุมมองการใช้ชีวิตที่กว้างมากขึ้น มีแรงบันดาลใจในการก�าหนด

เป้าหมายการด�าเนินชีวิตมากขึ้น ตระหนักถึงคุณค่าของความรักและความกตัญญูต่อบิดามารดา ใช้บุตรและบิดา/มารดา 

เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจในการด�าเนินชีวิตมากขึ้น การศึกษาครั้งนี้เสนอแนะให้บุคลากรทางสุขภาพมีการดูแลสุขภาพ

แบบองค์รวม ให้บริการเชิงรุก เพื่อให้ผู้รับบริการสามารถดูแลสุขภาพของตนเองและครอบครัวได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ค�ำส�ำคัญ: สุขภาพองค์รวม, มารดาวัยรุ่น, การตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ในวัยรุ่น

Abstract

This qualitative study aimed to study perception of holistic health status among teenage mothers, their 

families, and social circumstance in Phetchaburi province. Samples were teenage mothers aged between 15 -19 years 

old, family members, and community around the teenage mothers. Data were collected using in-depth interviews 

and analyzed using manifest content analysis. The results showed that the perception of the holistic health status to  
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บทน�ำ

ปัจจบุนัปัญหาส่วนใหญ่ของวยัรุ่นทัง้ในสงัคมโลก 

และสังคมไทยที่มีแนวโน้มรุนแรงมากขึ้นเร่ือย ๆ ได้แก่ 

ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ปัญหาการมีพฤติกรรมเสี่ยง 

ทางเพศ (sexual risk behaviors) ปัญหาการใช้สารเสพติด 

(drug abuse) แอลกอฮอล์และบุหรี่ ปัญหาด้านพฤติกรรม

และอารมณ์ เช่น พฤตกิรรมก้าวร้าว (violence) ภาวะซมึเศร้า 

และการฆ่าตวัตาย (depression and suicidal Idea) การติดเกมส์ 

และการพนนั โดยเฉพาะปัญหาการตัง้ครรภ์ในวยัรุน่ เป็นเร่ือง 

ทีท่ัว่โลกให้ความส�าคัญ และตืน่ตวัทีจ่ะหามาตรการป้องกนั

และแก้ไข องค์การสหประชาชาติจึงได้ก�าหนดนโยบาย

เชิงรุก โดยก�าหนดให้การลดอัตราการเกิดมีชีพโดยมารดา 

อายุ 15-19 ปี (adolescent birth rate) เป็นหนึ่งในตัวชี้วัด 

ของเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ (Millennium Goals,  

MDGs) ข้อมูลล่าสุดจาก World Health Statistics 2013 

ได้รายงานอัตราการเกิดมีชีพเฉลี่ยทั่วโลกในมารดาอายุ 

15-19 ปี 2549-2553 อยู่ที่ 48.9 ต่อประชากรหญิงในกลุ่ม

อายุเดียวกัน 1,000 คน (World Health Organization, 

2006) อย่างไรก็ตามอัตราการเกิดมีชีพในมารดาอายุกลุ่มนี้  

มีความแตกต่างกนัอย่างมากในแต่ละภูมภิาคของโลก ทวปี

แอฟรกิามีอตัราการเกดิมชีพีเฉลีย่สูงถงึ 115 ในขณะทีท่วปี

ยโุรปมีค่าเฉล่ียต�า่เพียง 23 และมคีวามแตกต่างกนัอย่างมาก 

ระหว่างกลุ่มประเทศที่มีรายได้เฉลี่ยสูง (high income 

country) และกลุ่มประเทศที่มีรายได้เฉลี่ยต�่า (low income  

country) โดยพบในอตัรา 20 และ 112 ต่อ 1,000 คน ตามล�าดบั  

(กระทรวงสาธารณสุข, 2557)

องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้ก�าหนดเกณฑ์

มาตรฐานไว้ว่าอัตราการต้ังครรภ์ในมารดาที่มีอายุต�่ากว่า  

20 ปี จะต้องไม่เกนิร้อยละ 10 (World Health Organization,  

2006) แต่เมื่อปี 2552 มีประเทศสมาชิก 190 ประเทศ  

ที่เข้าร่วมประชุมระบุว่าค่าเฉลี่ยของมารดาที่มีอายุต�่ากว่า 

20 ปีทั่วโลกอยู่ที่ 65 ต่อหญิงในวัยเดียวกัน 1,000 คน  

ในทวีปเอเชีย ประเทศไทยอยู่ที่ 56 และ 70 ต่อ 1,000 คน 

ตามล�าดบั ซึง่ประเทศไทยสงูสดุของประเทศในทวปีเอเชยี 

ในปัจจุบันตัวเลขการตั้งครรภ์ของผู้หญิงไทยที่อายุต�่ากว่า 

20 ปี เพิ่มขึ้นเป็น 90-100 ต่อ 1,000 คนแล้ว และมีแนวโน้ม 

ที่จะเพิ่มขึ้นเร่ือย ๆ (ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการ 

สร้างเสรมิสขุภาพ, 2556) ข้อมลูของคณะกรรมการคุม้ครอง

เดก็แห่งชาต ิพบว่า อายเุฉลีย่ของการตัง้ครรภ์ในวยัรุน่ไทย 

จะอยู ่ที่  13-15 ปี โดยอายุน้อยสุด (ที่มาคลอดลูกใน 

โรงพยาบาลของรฐั) 10 ปี ซึง่สอดคล้องกบัข้อมลูของส�านัก

ระบาดวทิยาทีพ่บว่าจ�านวนวยัรุน่ของไทย มปีระสบการณ์

การมีเพศสัมพันธ์เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนทั้งเพศชายและ 

เพศหญิง โดยกลุ่มนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เพศชาย 

มเีพศสมัพนัธ์เพิม่ขึน้จากร้อยละ 3.6 ในปี 2547 เป็นร้อยละ  

5.3 ในปี 2555 ขณะที่นักเรียนหญิงมีเพศสัมพันธ์เพิ่มขึ้น

จากร้อยละ 1.1 เป็นร้อยละ 5.1 และเมื่อวัยรุ่นมีอายุเพ่ิม

มากขึน้ยิง่มเีพศสมัพนัธ์เพิม่มากขึน้ จากผลส�ารวจนกัเรยีน 

facing with a problem of unwanted pregnancy composed of physical, psychological, social and spiritual dimension. 

The physical dimension of the teenage mothers revealed physical symptoms and decreasing health responsibility. The 

psychological dimension included having a negative mood, low self-esteem, emotional conflict, and decreasing ability  

to handle stress. The social dimension included having better communication skills between the teenage mothers 

and their families, lacking of confidence in society, being more self- reliance and depending on their families, and 

paying more attention to their parents. And they would rather spend their adolescence than taking care of a child. 

The spiritual dimension included having thought and a wider view of life. They had inspiration to set a goal of life, 

realized the value of love, and were gratitude to their parents. Their babies were an anchor to their soul of life. For  

this finding the research recommended the health personal in applying a holistic health care proactively o enhance 

individual and families to have an efficient self care

Keywords: holistic care, teenage mother, unwanted pregnancy in adolescents
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มัธยมศึกษาปีที่ 5 มีเพศสัมพันธ์เพ่ิมขึ้นถึง 4 เท่า จาก 

ร้อยละ 5.0 เป็นร้อยละ 20.2 ในช่วงปีเดยีวกนั ส่วนนกัเรยีน

อาชีวศึกษาชั้นปีที่ 2 เพิ่มขึ้นประมาณ 2.5 เท่า จากร้อยละ 

21.2 เป็นร้อยละ 5.1 ในช่วงปีเดียวกัน ซึ่งสอดคล้องกับ 

การส�ารวจอนามัยเจริญพันธ์ที่พบว่าประชากรชายและ

หญิงอายุ 15-24 ปี เคยมีเพศสัมพันธ์ร้อยละ 39.2 และ 

ร้อยละ 40.0 ตามล�าดับ (กระทรวงสาธารณสุข, 2557)

ข้อมูลส�านักงานสาธารณสุขเขต 5 ได้ระบุไว้ในปี 

2555 ว่าสถานการณ์การคลอดของหญิงอายุต�่ากว่า 20 ปี  

ในสาธารณสุขเขต 5 มีอัตราเพิ่มสูงขึ้น จากร้อยละ 14.80 

ในปี 2543 เป็นร้อยละ 19.57 ในปี 2554 จังหวัดเพชรบุรี 

ซึ่งเป็นจังหวัดหนึ่งของสาธารณสุขเขต 5 มีอัตราการ 

คลอดบุตรของหญิงอายุต�่ากว่า 20 ปี สูงถึงร้อยละ 20.80 

ของหญิงตัง้ครรภ์ทัง้หมด ซ่ึงสูงเป็นอนัดบัที ่2 ของจงัหวดั

ทัง้หมดในสาธารณสุขเขต 5 ส�านกังานสาธารณสขุจงัหวดั

ได้เก็บข้อมูลวัยรุ่นในเพชรบุรี พบว่ามีหญิงหลังคลอดที่ม ี

อายุต�่ากว่า 20 ปี ในปี 2550-2553 สูงขึ้นทุกปี มีจ�านวน  

910 คน, 1,020 คน, 1,013 คน และ 1,008 คน คดิเป็นร้อยละ  

19.46, 20.82, 21.23 และ 21.83 ตามล�าดับ ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์

ตัวชี้วัดระดับกระทรวงที่ก�าหนดไว้ คือร้อยละ 10 และ 

ยังพบว่าปี 2552 มีมารดาวัยรุ่นแท้งบุตร 145 คน คิดเป็น

ร้อยละ 3.26 ปี 2553 จ�านวน 124 คน คิดเป็นร้อยละ 2.73 

มีการพยายามฆ่าตัวตาย (กลุ่มอายุ10-24 ปี) ในปี 2553 

จ�านวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 21.46 ของผู้ที่พยายาม 

ฆ่าตวัตายทัง้หมด และฆ่าตวัตายส�าเร็จ 1 ราย คดิเป็นร้อยละ  

6.25 ข้อมูลการวางแผนครอบครัว (กลุ่มหญิงอายุต�่ากว่า 

20 ปี) ในปี 2552 และ 2553 มีการคุมก�าเนิดทุกวิธี จ�านวน 

3,854 ราย และจ�านวน 4,632 ราย คิดเป็นร้อยละ 6.80 และ  

ร้อยละ 7.25 ตามล�าดับ ซึ่งพบว่าปัญหาในวัยรุ่นส่วนใหญ ่

มคีวามสมัพนัธ์กบัเรือ่งความรกัในวยัเรยีน และการตัง้ครรภ์ 

ก่อนวัยอันควร(กระทรวงสาธารณสุข, 2557)

การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นส่งผลกระทบด้านเศรษฐกิจ

และสังคมโดยเฉพาะด้านสุขภาพ ได้แก่ การเกิดความเสี่ยง 

จากการท�าแท้ง และภาวะแทรกซ้อนในระหว่างการตัง้ครรภ์ 

สูงกว่าการตั้งครรภ์ปกติ อีกทั้งส่งผลต่อภาวะสุขภาพ 

ของทารกในครรภ์ โดยเพ่ิมความเส่ียงต่อทารกเสียชีวิต

หลังคลอดภายใน 7 วัน เส่ียงต่อการคลอดก่อนก�าหนด 

และมีน�า้หนกัต�า่กว่า 2500 กรมั หรอือาจเสีย่งต่อการคลอด 

ทารกทีม่คีวามผดิปกติแต่ก�าเนดิ ทัง้นี ้มารดาวยัรุน่มโีอกาส

ที่จะหยุดการศึกษากลางคัน หรือเรียนไม่จบ เนื่องจาก 

ในหลาย ๆ ประเทศการต้ังครรภ์ในขณะเป็นนักเรียน 

ยังไม่เป็นที่ยอมรับ เป็นเรื่องน่าอับอาย ท�าให้หญิงวัยรุ่น

ที่ตั้งครรภ์ถูกบังคับทั้งทางตรง หรือทางอ้อมให้ออกจาก

โรงเรยีน ส่งผลให้หญงิวยัรุน่เหล่านีม้รีะดบัการศกึษาต�า่กว่า 

ทีค่วรจะเป็น ท�าให้เสยีโอกาสในการท�างานทีด่ ีและมรีายได้ 

เฉลีย่อยูใ่นกลุม่ทีม่รีายได้ต�า่สดุของประเทศ ท�าให้ต้องเป็น

ภาระของครอบครัว สังคม และประเทศชาติ จ�าเป็นต้อง

มีหน่วยงานเข้ามาแก้ไขทั้งในด้านการศึกษา การประกอบ

อาชีพ รายได้ และครอบครัว อีกทั้งยังสะท้อนถึงปัญหา 

การเสริมสร้างคุณภาพชีวิต การสร้างความมั่นคงของ

ประชาชน ตลอดจนการบ�ารุงศาสนา การส่งเสริมศิลป

วัฒนธรรม และจารีตประเพณีในบริบทของความเป็นไทย

อีกด้วย นอกจากนี้ มารดาวัยรุ่นยังมีปัญหาท่ีส่งผลกระทบ 

ต่อคุณภาพชีวิตทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญาณ 

ทั้งต่อส่วนตัว บุคคลใกล้ชิด และสมาชิกในครอบครัว  

ซึ่งผลกระทบจากปัญหาเหล่านี้สะท้อนออกมาให้เห็น 

ในรูปแบบของปัญหาต่าง ๆ อาทิ ปัญหาทางการเรียน  

การคบเพือ่น ความสมัพนัธ์ในครอบครวั ปัญหาด้านสขุภาพ 

ทางกาย และสุขภาพจิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งการมีภาวะ 

ซึมเศร้า การท�าร้ายตนเอง ปัญหายาเสพติด ปัญหา

อาชญากรรม และความรุนแรงในรูปแบบต่าง ๆ อีกด้วย

แนวคิดสุขภาพองค์รวมเป็นความสัมพันธ์ซึ่งกัน 

และกันระหว่างร่างกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ 

อย่างสมดุล การเช่ือมโยงได้ถึงมิติทุกมิตินี้จะช่วยท�าให้

บุคคลเกิดความผาสุกในชีวิต และสามารถด�าเนินชีวิตไป

อย่างสมบูรณ์ได้มากขึ้น ทั้งนี้บุคคลมีบทบาทรับผิดชอบ 

โดยตรงต่อระดับสุขภาพของตนเอง และรับผิดชอบการ

ตัดสินใจใดๆ เพื่อสุขภาพตนเอง ดังนั้นแนวคิดนี้จึงให้

ความส�าคัญกับการประเมินตนเองและการรักษาสมดุล 

ในตนเอง นั่นแสดงถึงศักยภาพในการรับรู้ภาวะสุขภาพ

องค์รวมของตนเอง อันจะเป็นพื้นฐานส�าคัญที่จะน�าไปสู่ 

ภาวะปกตสิขุของชวีติได้มากขึน้ (Dossey & Keegan, 2005) 

การที่มารดาวัยรุ่น ครอบครัว และบุคคลรอบข้างประสบ

ปัญหาจากสถานการณ์การตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ และ 

ไม่สามารถใช้ศักยภาพในการรับรู้ภาวะสุขภาพองค์รวม

ของตนเองเป็นพืน้ฐานในการประเมนิตนเองและการรกัษา 
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สมดุลในการด�าเนินชีวิตของตนเองได้ จะท�าให้เกิดปัญหา

ท่ีตามมามากมายดงักล่าวข้างต้น ผู้วจิยัจงึมคีวามสนใจทีจ่ะ 

ศกึษาการรบัรูภ้าวะสุขภาพองค์รวมของมารดาวยัรุน่ บคุคล 

ในครอบครวัและสังคมรอบข้างของมารดาวยัรุ่นในจงัหวดั

เพชรบุรี เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ 

วัยรุ ่น และบุคคลรอบข้างให้สามารถเผชิญปัญหาและ

ด�าเนินชีวิตได้อย่างสร้างสรรค์ เป็นแนวทางในการพัฒนา

เครือข่ายทางสังคมเพ่ือสนับสนุนช่วยเหลือวัยรุ่น และ

ครอบครัวที่ประสบปัญหาให้มีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น  

ซึ่งจะน�าไปสู่การพัฒนาสังคมไทยต่อไป

วัตถุประสงค์กำรวิจัย

เพื่อศึกษาการรับรู้ภาวะสุขภาพองค์รวมของ

มารดาวัยรุ ่น บุคคลในครอบครัวและสังคมรอบข้าง 

ของมารดาวัยรุ่น ในจังหวัดเพชรบุรี

แนวคิดทฤษฎีที่เก่ียวข้อง

สุขภาพองค์รวม (WHO, 2013) หมายถึง การ

แสดงออกถึงพฤติกรรมของบุคคลที่แสดงให้เห็นถึง 

ความสมบูรณ์ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ สังคม และ  

จิตวิญญาณ ที่มิใช่เพียงปราศจากโรคเท่านั้น

สุขภาพแบบองค์รวม (กรรณิกา ปัญญาวงค์ และ 

พนัส พฤกษ์สุนันท์, 2555) ประกอบด้วย 4 มิติ ดังนี้

1. มิติทางกาย (physical dimension) เป็นมิติทาง

ร่างกายทีส่มบรูณ์ แขง็แรง ปราศจากโรคหรือความเจบ็ป่วย 

มีปัจจยัส�าคัญในมตินิี ้คอื อาหารและโภชนาการ สมรรถนะ 

ทางกาย สิ่งแวดล้อมทางกายภาพต่าง ๆ  ที่อยู่อาศัย สภาวะ 

ทางเศรษฐกิจที่เพียงพอ และส่งเสริมภาวะสุขภาพ ฯลฯ

2. มิตทิางจติใจ (psychological dimension) เป็นมติิ

ของสภาวะทางจิตใจหรืออารมณ์ (emotion) เช่น อารมณ์

แจ่มใส ปลอดโปร่ง ไม่มคีวามกงัวล มคีวามสุข ปัจจยัส�าคญั 

ในมิติน้ีคือ การจัดการกับความเครียด การดูแลไม่ให้เกิด

ภาวะวิกฤตทางอารมณ์

3. มติทิางสงัคม (social dimension) เป็นความผาสกุ

ของครอบครัว สังคม และชุมชน โดยการมีความสัมพันธ์

ที่ดีต่อกัน สามารถให้การดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  

มีความเอื้ออาทรเสมอภาค มีความยุติธรรม สันติสุข  

มีวัฒนธรรมชุมชนและมีระบบบริการที่ดี และทั่วถึง

4. มิติทางจิตวิญญาณ (spiritual dimension)  

เป็นความผาสกุทีเ่กดิจากการมคีวามหวงัในชวีติ มคีวามรกั 

ความอบอุ่น ความเชื่อมั่น ศรัทธา มีสิ่งยึดมั่น และเคารพ  

มีการปฏิบัติในสิ่งที่ดีงาม ด้วยความมีเมตตา กรุณา ไม่เห็น

แก่ตัว มคีวามเสยีสละ และยนิดใีนการทีไ่ด้มองเหน็ความสขุ 

หรอืช่วยเหลอืผูอ้ืน่ให้ประสบความส�าเรจ็ (transcendence) 

มิตินี้เป็นเร่ืองเก่ียวกับคุณธรรมจริยธรรมของคน สามารถ 

สร้างได้ในครอบครัวและชุมชน สร้างด้วยความรักความ

อบอุ่น ความเข้าใจกันและกัน เห็นใจ ยอมรับ เคารพ 

ในศกัดิศ์รขีองกนัและกนัในฐานะทีเ่ป็นมนษุย์เช่นเดยีวกนั  

ไม่รงัเกยีจเดยีดฉนัท์ ไม่แบ่งพวกและเข่นฆ่าราว ีแต่ช่วยเหลอื 

เกื้อกูลกัน อยู่ร่วมกันอย่างสันติ ครอบครัว ชุมชน และ

สงัคมทีม่สีขุภาวะทางจติวญิญาณด ีไม่ได้แปลว่าไม่มีปัญหา

แต่สามารถจัดการปัญหาได้ ถ้าแก้ไขไม่ได้ก็สามารถสร้าง

ความสมดุล จัดการให้คนอยู่กับปัญหาที่แก้ไขไม่ได้นั้น 

โดยไม่ทุกข์และเดือดร้อนจนเกินไป

การรับรู้ภาวะสุขภาพองค์รวม หมายถึง การที่

บุคคลมองเห็น รับรู้ได้ หรือบอกได้ถึงลักษณะที่แสดง 

หรือพฤติกรรมของตนเองว่ามีการเช่ือมโยงสัมพันธ์กัน

ของภาวะสุขภาพทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ร่างกาย จิตใจ สังคม  

และจิตวิญญาณ ได้อย่างสมบูรณ์ เช่น การปรับตัวต่อ

สถานการณ์ต่าง ๆ  ของชวีติได้อย่างสมเหตผุล การให้ความ

ส�าคัญกับดูแลสุขภาพของตนเอง การจัดการความขัดแย้ง

ของอารมณ์และจติใจ การแสดงออกถงึบทบาทและหน้าที ่

ความรบัผดิชอบของตนเอง การสร้างสมัพนัธภาพระหว่าง

บุคคลและการแสวงหาสิ่งสนับสนุนช่วยเหลือทางสังคม

ที่เหมาะสม และวิธีการที่ใช้ในการสัมผัสทางจิตวิญญาณ 

และการเข้าถึงความสุขสงบจากภายในของตนเอง
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ภำพ 1 การเชื่อมโยงสุขภาพองค์รวมในมิติด้านร่างกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณของมารดาวัยรุ่น ครอบครัว และ

สังคมรอบข้างของมารดาวัยรุ่นในจังหวัดเพชรบุรี

กรอบแนวคิดกำรวิจัย

บุคคลท่ีได้รับผลกระทบจำกกำรตั้งครรภ์

ไม่พึงประสงค์ในวัยรุ่น

1. มารดาวัยรุ่น

2. ครอบครัวของมารดาวัยรุ่น

3. บุคคลในสังคมรอบข้างมารดาวัยรุ่น

กำรรับรู้ภำวะสุขภำพองค์รวมในกรณีที่มีกำรตั้งครรภ์

ไม่พึงประสงค์ในวัยรุ่น

1. ด้านร่างกาย

2. ด้านจิตใจ

3. ด้านสังคม

4. ด้านจิตวิญญาณ

ตัวแปรต้น ตัวแปรตำม

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย

เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิง

บรรยาย เก็บรวบรวมข้อมูลเชิงลึก (in-depth interview)  

จากมารดาวยัรุน่ อายุระหว่าง 15-19 ปี สมาชกิในครอบครวั

ของมารดาวัยรุ่น และสังคมรอบข้างของมารดาวัยรุ่นที่

อาศยัอยูใ่นเขตจงัหวดัเพชรบรีุ เลือกแบบเจาะจง (purposive 

sampling and snow ball sampling) ระยะเวลาเก็บรวบรวม 

ข้อมูลตั้งแต่ เดือนมิถุนายน-ตุลาคม 2556

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย

1. มารดาที่มีการต้ังครรภ์คร้ังแรกในช่วงอายุ

ระหว่าง 15-19 ปี อยู่ในระยะตั้งครรภ์ หรืออยู่ในระยะ

หลังคลอดไม่เกิน 1 ปี อาศัยอยู่ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี  

และมคีวามสมคัรใจ ยนิดทีีจ่ะให้ความร่วมมอืในการศกึษา

2. บุคคลในครอบครัวของมารดาวัยรุ่น ที่ใกล้ชิด 
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และอยูร่่วมบ้านเดยีวกนักบัมารดาวยัรุน่ อาจมบีทบาทเป็น 

บิดา มารดา ผู้ปกครอง หรือเป็นญาติพี่น้อง เป็นต้น อาศัย

อยู่ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี และมีความสมัครใจ ยินดีที่จะ 

ให้ความร่วมมือในการศึกษา

3. บุคคลในสังคมรอบข้างของมารดาวัยรุ่นเป็น

บุคคลที่มีบ้านใกล้เคียง หรืออยู่ในละแวกบ้านใกล้เคียงกัน 

กับบ้านของครอบครัวที่มารดาวัยรุ ่นอาศัยอยู ่ในพื้นที่

จังหวัดเพชรบุรี และมีความสมัครใจ ยินดีที่จะให้ความ 

ร่วมมือในการศึกษาโดยในการศึกษาครั้งนี้จะสอบถามถึง

การรบัรูภ้าวะสุขภาพองค์รวมของตนเองทีมี่ต่อสถานการณ์

การตัง้ครรภ์ไม่พึงประสงค์ในวยัรุน่เท่านัน้ ผู้วจิยัจะไม่ระบ ุ

อ้างอิงถึงมารดาวัยรุ่นเป็นรายบุคคล

การคดัเลือกกลุ่มตวัอย่างใช้แบบเจาะจง (purposive  

sampling) และแบบสโนว์บอล (Snowball Sampling) โดยขอ 

ข้อมูลแนะน�าจากส�านักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี

ผ่านไปทีโ่รงพยาบาลชมุชน และโรงพยาบาลส่งเสรมิสขุภาพ 

ต�าบลในจังหวัดเพชรบุรี แล้วจึงเก็บข้อมูลจนกระทั่งได้

ข้อมูลทีน่ิ่งและมคีวามชดัเจน ในการวจิยัคร้ังนีม้ขีนาดของ 

กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษากลุ่มละ 24 คน

กำรพิทักษ์สิทธิ์กลุ่มตัวอย่ำง

โครงร่างวิจัยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ

จริยธรรมการวิจั ยในมนุษย ์ของวิทยาลัยพยาบาล

พระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี การวิจัยตระหนักถึง 

ความรับผิดชอบต่อการพิทักษ์สิทธิมนุษยชนของผู้ให้

ข้อมูล เคารพในความเป็นบุคคลด้วยการป้องกันผลเสีย 

และปัญหาทีอ่าจเกดิขึน้ ค�านงึถงึความพร้อม ความสะดวก

สบาย ความเป็นอิสระ สวัสดิภาพของผู้ให้ข้อมูลตลอด 

กระบวนการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูลผ่านการยินยอม

ของผูใ้ห้ข้อมลูหรือผู้ปกครอง ให้โอกาสในการรับรูเ้รือ่งราว 

ของโครงการวจิยั สามารถซักถามข้อข้องใจ แสดงความรูส้กึ 

เห็นด้วย/ไม่เห็นด้วย หรือยุติการสนทนา

ส�าหรับการพิมพ์เผยแพร่ข้อมูลงานวิจัย ใช้การ 

น�าเสนอข้อมูลโดยแสดงสญัลกัษณ์แทนชือ่ของผูใ้ห้ข้อมลู 

และน�าเสนอผลการวิจัยในภาพรวมเพื่อประโยชน์แก  ่

ส่วนรวมโดยไม่กระทบกระเทือนต่อสิทธิและสวัสดิภาพ

ของผู้ให้ข้อมูล

เครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล

1. แบบสัมภาษณ์ข้อมูลส่วนบุคคลของมารดา 

วัยรุ่น บุคคลในครอบครัวและสังคมรอบข้างของมารดา

วัยรุ่น เกี่ยวกับการรับรู้ภาวะสุขภาพองค์รวมของมารดา

วยัรุน่ ในจงัหวดัเพชรบรุ ีซึง่ผูว้จิยัสร้างขึน้เป็นแนวค�าถาม

แบบก่ึงโครงสร้าง (semi-structured interview) ครอบคลุม

ในเรื่องการรับรู้ภาวะสุขภาพองค์รวมของมารดาวัยรุ่นที่มี 

ต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับตนเองทั้งในระยะก่อนตั้งครรภ์ 

ระยะต้ังครรภ์ ระยะหลงัคลอด และเลีย้งดบูตุรโดยใช้วธิกีาร 

สัมภาษณ์แบบเจาะลึก (in-depth interview) ประกอบด้วย

รายละเอียด ดังนี้

1.1 แบบสัมภาษณ์ข้อมูลส่วนบุคคลของมารดา

วัยรุ่น ประกอบด้วย ชื่อ-สกุล อายุ ที่อยู่ ระดับการศึกษา 

อาชีพ รายได้ต่อเดือน แหล่งที่มาของรายได้ ความสัมพันธ ์

ทางครอบครวั ความต้องการในการต้ังครรภ์ ความพยายาม

ในการท�าแท้ง ประเภทของการท�าแท้ง การฝากครรภ์ 

ครัง้แรก (อายคุรรภ์) อายคุรรภ์ (กรณตีัง้ครรภ์) และอายบุตุร  

(กรณีหลังคลอด)

1.2 แบบสัมภาษณ์ข ้อมูลส่วนบุคคลของ

ครอบครัวของมารดาวัยรุ่น ประกอบด้วย ชื่อ-สกุล อายุ  

ทีอ่ยู ่ระดบัการศกึษา สถานภาพสมรส อาชีพ รายได้ต่อเดอืน  

และบุคคลในความสัมพันธ์กับมารดาวัยรุ่น 

1.3 แบบสัมภาษณ์ข้อมูลส่วนบุคคลของสังคม

รอบข้างของมารดาวัยรุ่นประกอบ ด้วย ชื่อ-สกุล อายุ ที่อยู่  

ระดบัการศกึษา สถานภาพสมรส อาชพี และรายได้ต่อเดอืน 

2. แบบสงัเกตแบบไม่มส่ีวนร่วม (non-participant 

observation) ซึง่ผูว้จิยัใช้ส�าหรบัสงัเกตพฤตกิรรมของผูใ้ห้

ข้อมูลทั้งก่อน ขณะ และหลังให้สัมภาษณ์เพื่อใช้ในการ 

ประกอบการตรวจสอบข้อมูล 

3. แบบบันทึกภาคสนาม (Field Notes) 

4. เครือ่งบนัทกึเสยีง และอปุกรณ์ในการบนัทกึเสยีง

เครื่องมือในข้อที่ 1 และ 2 ผ่านผู ้ทรงคุณวุฒิ 

ตรวจสอบ จ�านวน 3 คน จากนั้นน�าไปทดลองใช้สัมภาษณ์

กบัมารดาวยัรุน่ บคุคลในครอบครวัและสงัคมรอบข้างของ

มารดาวัยรุ่น กลุ่มละ 3 ราย เพื่อทดสอบความชัดเจน และ

ความครอบคลมุของค�าถาม จากนัน้น�ามาพจิารณาเกีย่วกบั 
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ความเข้าใจค�าถาม ปฏิกิริยาของผู้ถูกสัมภาษณ์ เครื่องมือ 

ที่ใช้ได้รับการปรับปรุงแก้ไขก่อนน�ามาใช้จริง

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล

กลุ่มผู ้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองตาม 

ข้ันตอน โดยท�าหนังสือขออนุญาตเก็บข้อมูลจากวิทยาลัย

พยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี ไปยังส�านักงาน

สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี และส�านักงานสาธารณสุข

จังหวัดเพชรบุรี ท�าหนังสือขออนุญาตเก็บข้อมูลไปยัง 

ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลชุมชนในเขตจังหวัดเพชรบุรี  

และเมื่อได้รับการอนุญาตแล้ว ผู้วิจัยเข้าพบหัวหน้างาน 

ส่งเสริมสุขภาพ เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ของการวิจัย แจ้ง 

รายละเอียดและขอความร่วมมือในการคัดเลือกผู้ให้ข้อมูล 

ตามเกณฑ์ จากนัน้จงึเข้าพบกลุ่มตวัอย่าง ชีแ้จ้งวตัถุประสงค์

และวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และสร้างสัมพันธภาพเพื่อ

ให้เกิดความไว้วางใจ และขอนัดวันเวลาในการสัมภาษณ์

ตามความสะดวกเหมาะสมของผู้ให้ข้อมูล โดยก�าหนด 

การสมัภาษณ์จ�านวน 2 วนัต่อกลุม่ตวัอย่าง 1 ราย ประมาณ 

20-24 ราย หรือท�าการเก็บรวบรวมข้อมูลจนกว่าข้อมูล 

จะอิ่มตัว รวมระยะเวลา 5 เดือน ตั้งแต่ เดือนมิถุนายน-

ตุลาคม 2556 การสัมภาษณ์แต่ละครั้ง ผู้วิจัยจดบันทึก

ข้อมูลจากสถานการณ์ลงแบบบันทึกภาคสนาม (field 

notes) ทันทีเพื่อป้องกันความสันสนของข้อมูล ก่อนที่จะ 

รวบรวมข้อมูลของกลุ ่มตัวอย่างรายต่อไป โดยบันทึก 

ในประเดน็ทีค้่นพบ พร้อมทัง้ข้อมูล สถานที ่วนัเวลา สหีน้า

ท่าทาง ลักษณะค�าพูด และน�้าเสียง ตามความเป็นจริง  

ซึ่งเป็นข้อมูลที่ช่วยเพ่ิมความชัดเจนและครอบคลุมของ

ข้อมูลที่ได้จากการบันทึกเสียง นอกจากนี้ผู้วิจัยยังบันทึก

ข้อมูลที่เป็นความคิด ความรู้สึก และปัญหาที่เกิดขึ้นกับ 

ผู ้วิจัยในขณะเก็บข้อมูลอีกด ้วย หลังการสัมภาษณ์ 

ในแต่ละวัน ผู้วิจัยจะถอดเทปเสียงเพ่ือส�ารวจข้อมูลว่า 

ได้ครบถ้วนหรอืไม่ และน�าข้อมลูทีไ่ด้มาใช้ในการปรบัปรงุ

การสัมภาษณ์ครั้งต่อไป

กำรวิเครำะห์ข้อมูล

การวเิคราะห์ข้อมลูจะกระท�าไปพร้อมกบัการเกบ็ 

รวบรวมข้อมูลตลอดระยะเวลาในการท�าวจิยั โดยจะท�าการ

วิเคราะห์ข้อมูลดังต่อไปนี้

1. ข้อมูลส่วนบุคคล วิเคราะห์โดยการใช้การ

แจกแจงความถี่เป็นจ�านวนและร้อยละ

2. ข้อมูลเชิงคุณภาพ วิเคราะห์โดยวิธี Manifest 

content analysis โดยในแต่ละวันหลังจากการเก็บรวบรวม 

ข้อมลูแล้ว ผูว้จิยัจะถอดเทป และบนัทกึข้อมลูอย่างละเอยีด 

ปราศจากการตีความ และท�าการวิเคราะห์ข้อมูลอย่าง 

ละเอียดอีกครั้ง โดยมีขั้นตอนดังนี้

2.1 อ่านข้อมูลทั้งหมดที่ได้จากการเก็บข้อมูล

โดยละเอียด เพื่อให้เกิดความเข้าใจเนื้อหาทั้งหมด และ

เกิดความเข้าใจ ความรู้สึกตามข้อความในค�าบรรยายของ 

ผู้ให้ข้อมูลแต่ละราย

2.2 แยกข้อความส�าคัญทั้งหมดที่เกี่ยวโยงกับ

ประสบการณ์ (meaning unit) จากค�าสมัภาษณ์ของผูใ้ห้ข้อมลู 

แต่ละคนทัง้ทีเ่ป็นข้อความ วล ีหรอืประโยค โดยครอบคลมุ

ในเรือ่งการรบัรูภ้าวะสขุภาพองค์รวมต่อสถานการณ์ปัญหา 

ชีวิตที่มารดาวัยรุ่นประสบและพฤติกรรมการตอบสนอง

ต่อสถานการณ์ปัญหาชีวิตนั้น ๆ ของมารดาวัยรุ่น บุคคล

ในครอบครัว และบุคคลในสังคมรอบข้าง จากนั้นน�า

ข้อความเหล่านั้นมาจ�าแนกแยกแยะ โดยน�าข้อความที่ม ี

ความคล้ายคลึงกันมาจัดรวบรวมเป็นหมวดหมู่เดียวกัน 

และใส่รหัสของผู้ให้ข้อมูลพร้อมทั้งเลขหน้าของข้อมูล 

ทกุข้อความ เพือ่ความสะดวกในการค้นหาและการวเิคราะห์ 

ข้อมูล

2.3 ให้ความหมายกับข้อความส�าคัญ (sub-

category) โดยการน�าข้อความส�าคัญที่ได้จ�าแนกและจัด

หมวดหมู่ไว้ของผู้ให้ข้อมูลแต่ละรายมาให้ความหมาย 

ตามที่ค ้นพบ ซ่ึงเป ็นความหมายที่อยู ่ ในบริบทของ

ปรากฏการณ์ที่ศึกษาโดยใส่ Code พร้อมทั้งใส่รหัสของ

ผู้ให้ข้อมูลเพื่อสะดวกในการจัดหมวดหมู่ของแนวเรื่อง 

ในขั้นตอนต่อไป และแยกเก็บไว้ในแฟ้มข้อมูล

2.4 จดัหมวดหมูข่องประเดน็หลกั และประเด็น

ย่อย (category) โดยการน�าความหมายต่าง ๆ ที่ได้ให้ไว้ 

มาอ่านซ�้า แล้วจัดกลุ่มตามประเภทและลักษณะที่มีนัย 

ของความหมายในทางเดยีวกนั รวมทัง้จดัเป็นประเดน็หลกั  

(themes) และประเดน็ย่อย (category) ทีอ่ยูภ่ายใต้ความหมาย 

เดยีวกบัแนวเรือ่งนัน้ ๆ  ของผูใ้ห้ข้อมลูแต่ละราย และน�ามา 

จัดเรียงเป็นของผู ้ให้ข้อมูลทั้งหมดในแต่ละแนวเรื่อง  
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โดยแนวเรื่องที่จัดเป็นกลุ่มนั้นได้มาจากค�าบรรยายต่าง ๆ 

ที่เป็นข้อมูลเริ่มต้น และเป็นค�าซ่ึงมีความน่าเชื่อถือและ 

สามารถตรวจสอบได้ว่าเป็นจริง

2.5 บรรยายสาระส�าคัญและโครงสร้างของ

ประสบการณ์ที่ส�าคัญที่ได้จากการศึกษา โดยสรุปประเด็น

การรับรู้ภาวะสุขภาพองค์รวมของมารดาวัยรุ ่น บุคคล 

ในครอบครัว และบุคคลในสังคมรอบข้าง ที่ครอบคลุม

ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย

2.6 น�าข้อสรุปที่ได้และผลการวิเคราะห์ข้อมูล

ทั้งหมดให้ผู้ให้ข้อมูลตรวจสอบความถูกต้องอีกคร้ัง (data  

validation)

ผลกำรวิจัย

ผลการวิจัย สรุปเป็น 2 ส่วน ดังนี้

ส่วนที ่1 ข้อมลูส่วนบุคคลของมำรดำวยัรุน่ บคุคล

ในครอบครวั และบุคคลในสงัคมรอบข้ำงของมำรดำวยัรุน่

1. ข้อมูลส่วนบุคคลของมำรดำวัยรุ่น ผลการวิจัย

พบว่า มารดาวัยรุ่น จ�านวน 24 ราย อยู่ในช่วงอายุตั้งแต่  

15-19 ปี มีอายเุฉลีย่ 17.27 ปี ทีร่ะดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย 

มีการตัง้ครรภ์มากทีส่ดุ ร้อยละ 50.00 ส่วนใหญ่มเีพศสมัพนัธ์ 

ครัง้แรกในระดบัมธัยมศกึษาตอนต้น ร้อยละ 70.83 ส่วนใหญ่ 

ไม่ได้ประกอบอาชีพ ร้อยละ79.17 มีรายได้ต่อเดือน 

5,001-7,000 บาท ร้อยละ 83.33 โดยได้รับการสนับสนุน

จากครอบครัวของตนเอง ร้อยละ 62.50 รองลงมาได้รับ

การสนับสนุนช่วยเหลือจากสามีร้อยละ 20.83 ส่วนใหญ่ 

คลอดบุตรแล้ว ร้อยละ 75.00 นอกจากนั้นยังตั้งครรภ์อยู่  

โดยเข้ารับการฝากครรภ์ครั้งแรกเมื่ออายุครรภ์ 25-32 

สัปดาห์ หรือไตรมาสที่ 3 ร้อยละ 70.83 ซึ่งส่วนใหญ่

เป็นการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ ร้อยละ 95.83 เคยท�าแท้ง 

ร้อยละ 75.00 โดยทกุรายกนิยาขบัเลอืดแต่ไม่ส�าเรจ็ ร้อยละ  

100.00 เมื่อมีการตั้งครรภ์จะอาศัยอยู่กับครอบครัวของ

ตนเอง โดยสามีไม่ได้มาอยู่ด้วยแต่การตดิต่อกนัเป็นบางครัง้  

ร้อยละ 41.67 มีเพียงร้อยละ 25.00 ที่สามีมาอยู่ด้วยกัน 

รองลงมาแยกทางกันร้อยละ 33.33 

2. ข้อมลูส่วนบุคคลในครอบครวัของมำรดำวยัรุน่  

พบว่า อยู่ในช่วงอายุ 40-49 ปี ร้อยละ 58.33 รองลงมา 

ช่วงอายุ 30-39 ปี และ 50-59 ปี ร้อยละ 16.67 เท่ากัน  

จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นมากที่สุด ร้อยละ 

33.33 ส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรสคู่ ร้อยละ 83.34 มีอาชีพ

รับจ้าง ร้อยละ 75.00 มีรายได้ต่อเดือน 15,001-20,000 บาท  

ร้อยละ 41.67 ส่วนใหญ่เป็นมารดา ร้อยละ 66.67 รองลงมา 

คือ เป็นย่า/ยาย ร้อยละ 25.00 

3. ข้อมูลส่วนบุคคลในสังคมรอบข้ำงของมำรดำ

วยัรุน่ พบว่า ส่วนใหญ่อยูใ่นช่วงอาย ุ40-49 ปี ร้อยละ 50.00 

รองลงมา อาย ุ60-69 ปี ร้อยละ 25.00 ระดบัการศกึษาอยูใ่น 

มัธยมศึกษาตอนต้น ร้อยละ 41.67 ประถมศึกษา ร้อยละ 

33.33 สถานภาพสมรสคู่มากที่สุด ร้อยละ 62.50 อาชีพ

รับจ้าง ร้อยละ 62.50 เป็นแม่บ้าน/ไม่ได้ประกอบอาชีพ 

ร้อยละ 33.33 รายได้มากที่สุดต่อเดือนอยู่ในช่วง 10,001-

15,000 บาท และ 15,001-20,000 บาท ร้อยละ 33.33 เท่ากนั  

มรีายได้มากทีส่ดุ 28,000 บาทขึน้ไปร้อยละ 4.17 และรายได้ 

ต�่าสุดอยู่ที่ 5,001-10,000 บาท ร้อยละ 12.50

ส่วนที่ 2 ผลกำรวิเครำะห์กำรรับรู้ภำวะสุขภำพ

องค์รวม

ประเดน็การรบัรูภ้าวะสขุภาพองค์รวมของมารดา

วัยรุ่น บุคคลในครอบครัวและสังคมรอบข้างของมารดา 

วัยรุ่น ครอบคลุมทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านร่างกาย จิตใจ สังคม 

และจิตวิญญาณ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. กำรรบัรูภ้ำวะสขุภำพองค์รวมของมำรดำวัยรุน่

วัยรุ ่นเมื่อเกิดการต้ังครรภ์ไม่พึงประสงค์ขึ้น  

จะครุ ่นคิดหมกมุ ่นอยู ่กับสถานการณ์ปัญหาดังกล่าว  

จนมีภาวะเครียด และอาการแสดงทางด้านร่างกาย อาทิ 

มีการเบื่ออาหาร รับประทานอาหารได้น้อยลง ปวดศีรษะ 

โดยเฉพาะปวดแบบไมเกรน นอนไม่หลบั ท�าให้พกัผ่อนได้

ไม่เพยีงพอ รูส้กึอ่อนเพลยีตลอดเวลา อยากนอนอย่างเดยีว 

ไม่อยากท�าภารกิจใด ๆ และหากมีโรคประจ�าตัว หรือมี

อาการทางกายอื่น ๆ อยู่ก่อนแล้วก็จะยิ่งท�าให้มีอาการ

ก�าเริบรุนแรงขึ้นได้ ซึ่งอาการแสดงเหล่านี้ส่งผลเสียต่อ

การด�าเนนิชวีติประจ�าวนั ท�าให้หมดก�าลงัใจ หมดความสขุ  

ในการด�าเนินชีวิต (ตาราง 1)

2. กำรรับรู ้ภำวะสุขภำพองค์รวมของบุคคล 

ในครอบครัวของมำรดำวัยรุ่น
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เม่ือเกิดการตัง้ครรภ์ไม่พึงประสงค์ ครอบครวัของ

มารดาวัยรุ่นมีความทุกข์กายทุกข์ใจ มีอาการแสดง และมี

พฤตกิรรมด้านลบท�าให้ชวีติเตม็ไปด้วยความทกุข์ อนัเนือ่ง

มาจากความคิดความเชื่อทางลบที่ยึดมั่นมาแต่เดิม รวมถึง 

ความคาดหวังที่มีต่อบุตรธิดาเป็นอย่างมาก เนื่องจาก 

เป็นบคุคลทีใ่ห้คณุค่าและส�าคญัในชวีติ เช่น “ฉนัเลีย้งดเูขา 

อย่างดีเขาต้องไม่ท�าให้ฉันผิดหวัง” “เขาต้องเกรงใจต้อง

เชื่อฟังฉันในฐานะที่ฉันเป็นพ่อแม่บังเกิดเกล้าเป็นผู ้มี

พระคณุของเขา” เป็นต้น ความคดิความเชือ่เหล่านี ้ส่งผลให้ 

ครอบครวัของมารดาวยัรุน่รูส้กึผดิหวงั และสิน้หวงั จนถงึ

หมดความภาคภมิูใจในตนเอง และบตุรสาว รวมถงึมคีวาม

คาดหวงัในตวับตุรสาวลดลง รู้สึกหมดทีพ่ึ่งพิง หมดก�าลงัใจ 

ที่จะต่อสู้ดิ้นรนกับชีวิต หมดพลังในการเผชิญปัญหาชีวิต

และมีความสามารถในการจัดการความเครียดลดน้อยลง 

ชีวิตขาดเป้าหมาย และปล่อยชีวิตให้เป็นไปตามยถากรรม  

ขาดความสามารถในการดูแลตนเอง ทั้งในด้านร่างกาย

และจิตใจรวมถึงขาดความมั่นใจในการกลับเข้าสู่สังคม 

ในขณะเดียวกันเหตุการณ์นี้กลับท�าให้ครอบครัวมีเวลา 

อยู่ด้วยกันมากกว่าก่อนที่จะเกิดปัญหา (ตาราง 2)

3. กำรรับรู ้ภำวะสุขภำพองค์รวมของบุคคล 

ในสังคมรอบข้ำงของมำรดำวัยรุ่น

สงัคมรอบข้างของมารดาวยัรุ่นเห็นว่าการตัง้ครรภ์ 

ไม่พงึประสงค์ของครอบครัวผู้อ่ืนเป็นเร่ืองไกลตวั เป็นเรือ่ง 

ของเวรกรรมของแต่ละคน จงึไม่มผีลกระทบใด ๆ  ต่อภาวะ 

สุขภาพในด้านลบของตนเองและครอบครัว ความคิด 

ความเชื่อเรื่องเวรกรรมนี้ ท�าให้เกิดการยอมรับในปัญหา

ที่เกิดข้ึน นอกจากนี้ความคิดความเชื่อตามจารีตประเพณี

ยังคงส่งผลต่อความรู ้สึกสงสาร เสียใจ รู ้สึกอายแทน

ครอบครัว และเสียดายอนาคตของมารดาวัยรุ่นอีกด้วย  

ในขณะเดยีวกนักเ็กดิความรูส้กึกลวัและวติกกงัวลมากขึน้ 

ว่าเหตุการณ์ดังกล่าวอาจเกิดขึ้นได้กับบุตรหลานของตน  

จึงท�าให้เกิดเป็นแรงบันดาลใจ มีพลังที่จะใส่ใจดูแล และ 

เข้มงวดบุตรหลานมากขึ้นกว่าที่เคยปฏิบัติอยู่เดิม พยายาม

สอนสัง่ อบรมบตุรหลานให้ยดึมัน่ในการท�าความดตีามหลกั 

พุทธศาสนา และ กฎแห่งกรรมให้เป็นเคร่ืองยึดเหนี่ยว 

ในการด�าเนินชีวิต เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาเหมือน 

ครอบครวัอ่ืนๆ จงึมกีารส่ือสารกนัมากขึน้ ทัง้ในครอบครวั 

และในเครอืข่ายครอบครวัข้างเคยีง โดยเฉพาะในครอบครวั 

ที่มีบุตรหลานเป็นวัยรุ่นหญิงเหมือนๆกัน หันมาจับกลุ่ม

สนทนา รับฟังและยอมรับความรู้สึกของตนเองและผู้อื่น  

ท�าให้สามารถตั้งสติได้เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอารมณ์ และ

ท�าให้มพีฒันาการในการตัดสนิใจทีม่ปีระสทิธภิาพมากขึน้  

เกิดการเรียนรู้ร่วมกันถึงวิธีการต่าง ๆ ที่ใช้ในการเลี้ยงดู

บุตรหลาน เช่น การตอบสนองต่ออารมณ์ต่าง ๆ  ที่เกิดขึ้น 

ได้อย่างมีสติ พัฒนาศักยภาพด้านสัมพันธภาพ โดยเฉพาะ

การสร้างสมัพนัธภาพในบทบาทเชงิรกุ กล้าทีจ่ะแลกเปลีย่น 

ความคดิเหน็ ความรูส้กึโดยไม่กลวัทีจ่ะถกูตดัสนิ มมีมุมอง 

เชิงบวก และให้ความส�าคัญกับความเสมอภาค ไม่บีบคั้น 

มีอิสระ มีส่วนร่วม มีการฝึกการรับฟังที่ลึกซึ้ง ฟังเพื่อ

ท�าความเข้าใจ (ตาราง 3)

ตำรำง 1

ประเด็นการรับรู้ภาวะสุขภาพองค์รวมของมารดาวัยรุ่น

สุขภำพองค์รวม กำรรับรู้ภำวะสุขภำพองค์รวม

ด้ำนร่ำงกำย - มีอาการและอาการแสดงทางกาย

- ใส่ใจตนเองในเรื่องสุขภาพและ

การเจ็บป่วยน้อยลง

ด้ำนจิตใจ - มีอารมณ์เปลี่ยนแปลงในทางลบ

- ความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองลดลง

- มีความขัดแย้งในจิตใจ

- ความสามารถในการจดัการความเครยีด

และปัญหาชีวิตลดลง

ด้ำนสังคม - ทกัษะการสือ่สารมปีระสทิธภิาพมากขึน้

- ใส่ใจต่อการดูแลบิดามารดา/

ผู้มีพระคุณมากขึ้น

- มีความต้องการใช้ชีวิตตามช่วงวัย

มากกว่าความต้องการเลี้ยงดูบุตร

- ขาดความมั่นใจในการกลับเข้าสู่สังคม

- ใช้การพึ่งตนเองและครอบครัวในการ

ด�าเนินชีวิต

ด้ำนจิตวิญญำณ - มีความละเอียดอ่อนต่อความคิดและ

มุมมองการใช้ชีวิต

- มแีรงบนัดาลใจในการก�าหนดเป้าหมาย

การด�าเนินชีวิตมากขึ้น
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ตำรำง 2 

ประเด็นการรับรู้ภาวะสุขภาพองค์รวมของบุคคล

ในครอบครัวของมารดาวัยรุ่น

สุขภำพองค์รวม กำรรับรู้ภำวะสุขภำพองค์รวม

ด้ำนร่ำงกำย - มีอาการและอาการแสดงทางกาย

- ใส่ใจตนเองในเรื่องสุขภาพและ

การเจ็บป่วยน้อยลง

ด้ำนจิตใจ - มีอารมณ์เปลี่ยนแปลงในทางลบ

- ความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองลดลง

- ความคาดหวังต่อบุตรลดลง

- ความสามารถในการจัดการ

ความเครียดและปัญหาชีวิตลดลง

ด้ำนสังคม - ทกัษะการสือ่สารมปีระสทิธิภาพมากขึน้

- ใส่ใจต่อการดูแลบุตรหลานมากขึ้น

- ขาดความมั่นใจในการกลับเข้าสู่สังคม

- ใช้การพึ่งตนเองและครอบครัวในการ

ด�าเนินชีวิต

ด้ำนจิตวิญญำณ - ความศรัทธาต่อตนเองลดลง

- มีแรงบันดาลใจที่จะประคับประคอง

สมดุลในการด�าเนินชีวิต

- ใช้ศาสนา/กฎแห่งกรรมเป็นเครื่อง

ยึดเหนี่ยวในการด�าเนินชีวิต

ตำรำง 3 

ประเดน็การรบัรูภ้าวะสขุภาพองค์รวมของบคุคลในสงัคม

รอบข้างของมารดาวัยรุ่น

สุขภำพองค์รวม กำรรับรู้ภำวะสุขภำพองค์รวม

ด้ำนร่ำงกำย - มีอาการและอาการแสดงทางกายปกติ

- ใส่ใจดูแลสุขภาพของตนเองและ

การเจ็บป่วยมากขึ้น

ด้ำนจิตใจ - รู้สึกสงสารและเสียดายอนาคตมารดา

วัยรุ่น

- รู้สึกเสียใจและรู้สึกอายแทนครอบครัว

มารดาวัยรุ่น 

- รู้สึกวิตกกังวลและเป็นห่วงบุตรหลาน

ตนเองมากขึ้น

สุขภำพองค์รวม กำรรับรู้ภำวะสุขภำพองค์รวม

ด้ำนสังคม - ทกัษะการสือ่สารมปีระสทิธภิาพมากขึน้

- ใส่ใจต่อการดูแลบุตรหลานมากขึ้น

- มีการพูดคุยในสังคมรอบข้างถึง

พฤติกรรมของวัยรุ่นและการดูแล

วัยรุ่นมากขึ้น

- ใช้การพึ่งตนเองและเครือข่าย

ครอบครัวข้างเคียงในการด�าเนินชีวิต  

ด้ำนจิตวิญญำณ - มีแรงบันดาลใจและมีพลังที่จะดูแล

บุตรหลานมากขึ้น

- ตระหนักได้ถึงคุณค่าของการป้องกัน 

และความกลัวที่จะเกิดขึ้น

- ใช้ศาสนา/กฎแห่งกรรมเป็นเครื่อง

ยึดเหนี่ยวในการด�าเนินชีวิต

กำรอภิปรำยผล

จากผลการวิจัยเรื่อง การศึกษาการรับรู ้ภาวะ

สุขภาพองค์รวมของมารดาวัยรุ่น ครอบครัว และสังคม

รอบข้างของมารดาวัยรุ ่น ในจังหวัดเพชรบุรี สามารถ 

อภิปรายผลการวิจัย ดังนี้

1. กำรรบัรูภ้ำวะสขุภำพองค์รวมของมำรดำวัยรุน่ 

วยัรุน่ทีม่กีารตัง้ครรภ์ไม่พงึประสงค์ มคีวามเครยีด 

หรอืมอีาการทางกายอืน่ ๆ  อาการเหล่านีจ้ะหายไปเองหรอื 

ดีขึ้นเมื่อเหตุการณ์คลี่คลาย โดยที่ตนเองได้รับการยอมรับ

หรือได้รับการช่วยเหลือจากครอบครัว ในขณะเดียวกัน 

อาการจะคงอยูน่านเมือ่ต้องอยูล่�าพงั ขาดทีพ่ึง่ ขาดคนเข้าใจ 

ซึง่ยิง่ท�าให้วยัรุน่สนใจ ใส่ใจต่อการดแูลสขุภาพของตนเอง 

ลดลง และเมื่อมีอาการมากจึงซื้อยามารับประทานเอง

ด้วยความคดิความเชือ่ของวยัรุน่ไทยทีม่กัถกูสอน 

และถูกเพาะบ่มมาจากการเลี้ยงดูแต่เด็ก เป็นเร่ืองของ

วฒันธรรม และจารตีประเพณ ีเช่น การไม่รกันวลสงวนตวั  

เป็นเรือ่งทีเ่สือ่มเสยีเกยีรติข์องลกูผูห้ญงิ การตัง้ครรภ์ก่อน

การสมรสเป็นเรื่องที่น่าอับอายน่ารังเกลียด และเสื่อมเสีย

อย่างมากทั้งต่อตนเอง ครอบครัว และวงศ์ตระกูล เป็นต้น 

ท�าให้เกิดความทุกข์ ความเครียด และเกิดปัญหาในการ 

ด�าเนินชีวิต จนเกิดผลกระทบเชื่อมโยงกันในทุกมิติของ

องค์รวม ทั้งมิติด้านร่างกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ 



260 Vol. 10 No. 2 May-August 2016
EAU HEritAgE JoUrnAl
Science and technology

(Corey, 2006) และยังส่งผลต่อครอบครัว บิดามารดา หรือ 

บุคคลใกล้ชิด เพาะบ่มให้เกิดเป็นปัญหาทางอารมณ์และ

ความรู้สึกทางลบ เช่น รู้สึกโกรธ อาย เสียหน้า ผิดหวัง

อย่างมากต่อตนเองและบุตรสาว รวมถึงการท�าหน้าที่

ตามบทบาททางสังคมบกพร่อง ข้อสรุปนี้สอดรับตาม 

ความหมายของ สุขภาพองค์รวมที่แสดงถึงภาวะสุขภาพ

ที่ครอบคลุมทุกมิติของชีวิต ทั้งทางกาย จิต สังคม และ

จิตวิญญาณ ซึ่งต่างเชื่อมโยงสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด ยาก

ที่จะแยกออกจากกันเป็นส่วน ๆ  หรือโดด ๆ  ได้ (กรรณิกา  

ปัญญาวงค์ และพนัส พฤกษ์สุนันท์, 2555) ดังนั้น ในการ 

ดูแลสุขภาพของบุคคล จึงมุ ่งเน้นที่การมองสุขภาพที่

เกี่ยวข้องเชื่อมโยงกันทั้งชีวิตมากกว่าที่จะเน้นเพียงแค่

ความเจ็บป่วย หรือการจัดการกับส่วนใดส่วนหนึ่งของ 

ร่างกาย โดยจะพิจารณาที่ “ตัวคนทั้งคน” รวมถึงปัจจัย

แวดล้อมต่าง ๆ ที่มีปฏิสัมพันธ์กับคนคนนั้น 

วยัรุน่เป็นวยัทีม่กีารเปลีย่นแปลงทางด้านรา่งกาย 

อารมณ์ สังคม และจิตใจ ที่เริ่มเติบโตเป็นผู้ใหญ่ อยากรู้  

อยากลอง และมีความเป็นตัวของตัวเองสูง โดยเฉพาะ

ด้านร่างกายที่เริ่มได้รับการกระตุ้นจากฮอร์โมน ท�าให้

มีความสนใจเพศตรงข้าม สนใจใคร่รู ้เรื่องเพศสัมพันธ์ 

และมีอารมณ์เพศที่สูงขึ้น อยากที่จะเป็นผู้ใหญ่ เป็นอิสระ  

ท�าอะไรได้หรือตัดสินใจด้วยตนเอง แต่มีความสามารถ

ในการจัดการปัญหา หรือป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นกับ

ตัวเองได้ต�่า เนื่องจากยังขาดประสบการณ์ จึงท�าให้เกิด

ปัญหาตามมามากมาย (สุริยเดว ทรีปาตี, 2557) และเมื่อ 

เกิดปัญหาข้ึนท�าให้วัยรุ่นได้รับบทเรียน และมีพัฒนาการ

ด้านความคิด คิดละเอียดอ่อน แยบยล และมีมุมมองต่อ

การใช้ชีวิตที่ลึกซึ้งมากขึ้น ท�าให้มีการพัฒนาตนเองไป 

ในทางทีด่ขีึน้ สามารถก�าหนดเป้าหมาย และมีแรงบนัดาลใจ 

ในการด�าเนินชีวิตที่ชัดเจนมากขึ้น มีความก้าวร้าวลดลง  

ใส่ใจดูแลบุตร บิดา และมารดามากขึ้น ยอมลดความ

ปรารถนา ความอยาก หรือแรงขับตามช่วงวัยของตนเอง 

และมีการใช้เหตผุลประกอบการตดัสินใจ ท�าให้การด�าเนนิ

ชีวิตมีประสิทธิภาพมากขึ้น นั่นแสดงให้เห็นถึงว่ามนุษย์

ทุกคนสามารถด�ารงความสมดุลของศักยภาพมนุษย์ทั้ง  

6 ด้าน คือ ด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สัมพันธภาพ  

การตัดสินใจเลือก และด้านจิตวิญญาณ และเป็นความ 

รับผิดชอบที่บุคคลจะต้องพัฒนาศักยภาพนี้ด้วยตนเอง  

โดยเริม่จากการรบัรู ้และตระหนกัถงึศกัยภาพทีม่อียู ่มกีาร

เปลี่ยนแปลง และพัฒนาตลอดชีวิต การประเมินตนเอง

เป็นแนวทางเอื้อต่อการพัฒนาสู่การเยียวยาตนเองและ 

ผู้อื่น และต้องใส่ใจต่อศักยภาพทั้ง 6 ด้าน เพราะทุกมิติ 

เป็นส่วนส�าคญัของตัวตน และมปีฏสิมัพนัธ์ต่อกนัอย่างคงที่ 

หากมิติใดเสียสมดุลจะส่งผลกระทบต่ออีกมิติหนึ่งเสมอ  

อปุสรรคในการพฒันาศกัยภาพ คอืความเครยีด (ด้านจิตใจ) 

(Dossey & Keegan, 2005)

2. กำรรับรู ้ภำวะสุขภำพองค์รวมของบุคคล 

ในครอบครัวของมำรดำวัยรุ่น

ความคาดหวงัทีม่ากมายจดัเป็นความคดิความเชือ่

ที่ไม่สมเหตุสมผลของมนุษย์ (Corey, 2006) แต่อย่างไร

กต็าม บคุคลในครอบครวัของมารดาวยัรุน่จะมกีารปรบัตวั 

ได้เร็วกว่า ด้วยเหตุที่ครอบครัวของมารดาวัยรุ่น เป็นวัย

กลางคน มีวุฒิภาวะ และมีประสบการณ์มากกว่าวัยรุ่น 

จึงสามารถปรับตัว ประคับประคองสมดุลในการด�าเนิน

ชีวิตได้ และปรับทักษะการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพได้

มากขึ้น อีกทั้งยังมีความสามารถคิดในส่วนของนามธรรม 

ได้ดีกว่าวัยรุ่น จึงหันมาใช้ศาสนา/กฎแห่งกรรมเป็นเครื่อง

ยดึเหนีย่วในการด�าเนนิชวีติ ในขณะทีว่ยัรุน่ใช้บดิา/มารดา 

หรอืบตุร เป็นเครือ่งยดึเหนีย่ว ทัง้นีว้ยัรุน่เป็นวยัทีเ่พิง่เริม่มี 

ความคดิอ่านเป็นของตนเอง เริม่มคีวามคดิแบบนามธรรม 

(abstract thinking) (สุริยเดว ทรีปาตี, 2557) อีกทั้งยังมี

ศักยภาพด้านจิตวญิญาณ สามารถพฒันาให้เกดิการด�ารงชวีติ 

ทีก้่าวพ้นจากตัวตน และเข้าถงึความรูส้กึสงบภายใน (Inner  

peace) เข้าใจความเชื่อมโยงตนเองกับบริบทรอบตัว  

เร่ิมมองเห็นความส�าคัญของจิตวิญญาณในการขับเคลื่อน

การด�าเนินชีวิต ซึ่งในวัยผู้ใหญ่หรือในวัยกลางคน ย่อมมี

ประสบการณ์ และสามารถการเช่ือมโยงตนเองสูค่วามสงบ 

ได้ดีกว่าในวัยรุ่น (สุรีย์ ธรรมิกบวร, 2554)

3. กำรรับรู ้ภำวะสุขภำพองค์รวมของบุคคล 

ในสังคมรอบข้ำงของมำรดำวัยรุ่น 

บุคคลในสังคมรอบข้างของมารดาวัยรุ่นที่มีการ

ตอบสนองอย่างมีสติ มีการรับฟังกันในสังคมรอบข้าง 

มากขึ้น การรับฟังเป็นเรื่องส�าคัญในสังคม ซึ่งศักยภาพ

ในการฟังมีความส�าคัญมาก ที่จะท�าให้บุคคลมีการรับรู้

ได้ถูกต้อง ดังนั้นจึงถือเป็นการพัฒนาทักษะการฟังของ 
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บุคคล (สุรีย์ ธรรมิกบวร, 2554) นอกจากนี้ยังช่วยในการ

พัฒนาการตระหนักรู ้ในความคิดความเชื่อที่ตนมีให้ม ี

ความสมเหตุสมผลมากขึ้นอีกด้วย ซึ่งจะช่วยให้มนุษย์

สามารถตดัสนิใจได้ด้วยการมีสตอิยู่เสมอ มีมุมมองเชิงบวก 

ต่อการเรียนรู้จากประสบการณ์ ตลอดจนสามารถสร้าง

ความสมดุลของสุขภาพได้ เพราะเมื่อเข้าใจในสิ่งที่เกิดขึ้น  

ยอมรับ จะท�าให้ปรับอารมณ์ หรือลดความขัดแย้ง 

ในความรู ้สึกที่ไม่ม่ันคงได้ในที่สุด เพ่ือน�ากลับไปใช้ 

ในการป้องกันไม่ให้เกิดการต้ังครรภ์ไม่พึงประสงค์ขึ้นกับ 

บุตรหลานของตนเอง

ข้อเสนอแนะ

บุคลากรทางสุขภาพควรน�าไปใช้เป็นแนวทาง

ในการพัฒนาระบบบริการและการให้บริการเชิงรุก และ 

พัฒนาศักยภาพผู้รับบริการในการด�าเนินชีวิตที่ครอบคลุม

สุขภาพองค์รวม
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บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อท�าการศึกษาสภาวะการสกัดเพคตินจากกะหล�่าปลีที่เหมาะสม โดยน�ากะหล�่าปล ี

จากภูทับเบิกมาสกัดด้วยกรด 2 ชนิด ได้แก่ กรดไฮโดรคลอริก และกรดไนตริก ความเข้มข้น 1 นอร์มอล อุณหภูมิที่ใช้ 

ในการสกัด 3 ระดับ คือ 80, 90 และ 100 องศาเซลเซียส และเวลาที่ใช้ คือ 30, 60 และ 90 นาที จากนั้นน�าเพคตินที่สกัดได ้

ไปวิเคราะห์คุณสมบัติต่าง ๆ ได้แก่ ปริมาณร้อยละผลผลิตที่ได้, ร้อยละความชื้น, ปริมาณเมธอกซี, น�้าหนักสมมูล, 

เปอร์เซ็นต์ DE และมิลลิกรัมของกรดกาแลกทูโรนิก (%) เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยด้วยวิธี DMRT พบว่าสารสกัดเพคติน 

ที่สกัดได้ดีที่สุด คือ เพคตินที่สกัดด้วยกรดไนตริก (HNO3) เข้มข้น 1 นอร์มอล ที่อุณหภูมิ 90 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 

90 นาที จะมีลักษณะเป็นของแข็งสีขาวขุ่น ละลายน�้าได้ดี มีปริมาณน�้าหนักแห้ง ร้อยละ 15.8 ซึ่งเมื่อน�าไปวิเคราะห์

คุณสมบัติ พบว่าเพคตินที่สกัดได้จะมีความชื้น, ปริมาณเมธอกซี, น�้าหนักสมมูล, เปอร์เซ็นต์ DE และมิลลิกรัมของกรด

กาแลกทูโรนิก (%) มีค่าเท่ากับ 20.00±0.95, 7.44±0.02, 900.36±1.87, 53.33±0.07 และ 794.19±0.74 ตามล�าดับ และ 

สามารถแบ่งเกรดของเพคตินที่สกัดได้จากกะหล�่าปลีจัดเป็นแบบ High methoxyl pectih (HM) ชนิดเกิดเจลได้ช้ามาก  

(Extra slow set pectin) โดยดูจากปริมาณเมธอกซี (% methoxyl) มากกว่าร้อยละ 7 ซึ่งมีผลสอดคล้องกับระดับ 

เอสเทอร์ริฟิเคชั่น (% DE) ซึ่งต้องมากกว่า 50 % 

ค�ำส�ำคัญ: กะหล�่าปลี, เพคติน, การสกัด

Abstract

This research aims to study the performance of pectin extracted from cabbage of Phu Tun Berk. To used 

acid for extracted pectin 2 Type are hydrochloric acid and nitric acid concentration of 1 Normal, temperatures used 

in the extraction of 3 levels 80, 90 and 100 OC and time to extract 30, 60 and 90 minutes then pectin extracted to  

analyze properties eg. moisture (%), Methoxy content (%), Weight equivalence (mg), DE (%) and galacturonic acid 

(%mg) and compared using DMRT. The results showed that pectin is the best extracted with nitric acid (HNO3) 

1 N at 90 OC for 90 minutes, a solid powder. Solublelity. So pectin powder have the dry weight of pectin 15.8 % 

were used to analyse moisture (%), Methoxy content (%), Weight equivalence (mg), DE (%) and galacturonic acid  

ศึกษำสภำวะที่เหมำะสมในกำรสกัดเพคตินจำกกะหล�่ำปลี 

(Brassica oleracea L.var.capitata) ภูทับเบิก อ�ำเภอหล่มเก่ำ จังหวัดเพชรบูรณ์

The Optimum Condition of Extract Pectin from Cabbage 

(Brassica oleracea L.var.capitata) of Phu Tub Berk Amphoe Lom Kao Phetchabun Province

ธนาวรรณ สุขเกษม1 และขวัญจิตต์ อนุกูลวัฒนา2

Tanawan Sukkasem1 and Kwanjit Anukulwattana2

1,2คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
1,2Faculty of Science and Technology, Petchabun Rajabhat University
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บทน�ำ

กะหล�่าปลี (Brassica oleracea L.var.capitata L.) 

เป็นพืชผักเศรษฐกิจชนิดหนึ่งที่ปลูกได้ดีเฉพาะฤดูหนาว 

ทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน โดย

เฉพาะนิยมปลูกเป็นปริมาณมากในพื้นที่ภูทับเบิก ต�าบล 

วังตาล อ�าเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัย

ของชนกลุ่มน้อยซึ่งเป็นชาวไทยภูเขาเผ่าม้ง มีพื้นที่ในการ

เพาะปลูกกะหล�่าปลีเป็นจ�านวนหลายพันไร่บนยอดเขาสูง 

จนได้รับการขนานนามว่า ดอยกะหล�่าปลีโลก นอกจาก

พื้นที่ดังกล่าวเป็นบริเวณยอดเขาที่สูงที่สุดที่มีการปลูก

กะหล�่าปลีเป็นจ�านวนมากแล้วยังได้รับการยอมรับในการ 

เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ระดับความสูง 1,768 จากระดับ 

น�้าทะเลปานกลางในอุณหภูมิที่หนาวเย็นจนกลายเป็น 1  

ใน UNSEEN THAILAND กะหล�่าปลีเป็นผักที่มีอายุการ

เก็บเก่ียว 50-120 วนั ปลกูได้ดใีนช่วงเดอืนตลุาคม-มกราคม 

ซึ่งเป็นช่วงท่ีมีผลผลิตออกสู่ตลาดเป็นจ�านวนมากมีผล 

ท�าให้ราคาผลผลิตเกิดภาวะตกต�่า

สารประกอบเพคตนิ (Pectin) เป็นโพลแีซคคาไรด์

ที่มีน�้าหนักโมเกลกุลสูงที่ได้จากธรรมชาติ และมักพบว่า

เป็นส่วนประกอบที่ส�าคัญในพืช ในระดับอุตสาหกรรม 

สกัดเพคตินจากผลไม้ชนิดต่าง ๆ  เช่น เปลือกส้ม และกาก

แอปเปิ้ล อีกทั้งประเทศไทยยังคงต้องมีการน�าเอาเพคติน 

เข้ามาปีหนึ่ง ๆ  มีมูลค่าหลายแสนบาทเพื่อน�ามาใช้ในทาง 

การแพทย์ และในทางอุตสาหกรรมการอาหาร โดยราคา

เพคตินระดับ industrial grade ราคาประมาณ 3,800 บาท/ 

กิโลกรัม (ข้อมูลน�าเข้าและจัดจ�าหน่ายเพคติน) และระดับ 

lab & pharmaceutical grade ราคาตัง้แต่ 6,650-10,161 บาท/ 

กิโลกรัม (ข้อมูลจาก Fluka ประเทศเยอรมัน) เนื่องจาก 

ประเทศไทยยังไม่สามารถผลิตเพคตินได้เอง ซึ่งมีอยู่ในวง

จ�ากัดไม่เพียงพอต่อการน�าไปใช้ และแหล่งส�าคัญของการ 

ผลิตเพคตินเป็นการค้า คือ ของเหลือทิ้งจากพืชตระกูลส้ม  

และแอปเป้ิล แกนแอปเป้ิล กากเมลด็ทานตะวนั กากมนัฝรัง่  

เปลือกถั่วเหลือง ดังนั้นนักวิจัยจึงได้เล็งเห็นถึงการเพิ่ม

ประโยชน์ให้กบัผลผลติกะหล�า่ปลทีีม่มีากในตลาดโดยการ

เพิ่มมูลค่าให้กับวัตถุดิบทางการเกษตรในการแปรสภาพ 

ให้เป็นสารประกอบในเชิงอุตสาหกรรมที่มีประโยชน์

มากขึ้น จึงท�าการศึกษาองค์ประกอบของกะหล�่าปลีที ่

ภูทับเบิก และสารสกัดเพคตินจากกะหล�่าปลีในสภาวะที่

เหมาะสม เพื่อช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับวัตถุดิบทางการ

เกษตรที่มีอยู ่ในท้องถิ่น และเป็นต้นแบบในการน�าไป

ศึกษาต่อในการผลิตสารประกอบในเชิงการค้าอื่น ๆ  

และน�ามาต่อยอดงานวิจัยเพื่อน�าสารสกัดเพคตินไปผลิต

เป็นพลาสติกชีวภาพต่อไป

วัตถุประสงค์กำรวิจัย

1. เพื่อศึกษากระบวนการสกัดเพคตินที่เหมาะสม 

จากกะหล�่าปลี

2. เพื่อศึกษาลักษณะและคุณสมบัติของเพคติน 

ที่สกัดได้

3. เพือ่ศกึษาจดุคุม้ทนุในกระบวนการผลติเพคตนิ 

จากผลผลิตทางการเกษตร

แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

ลักษณะทั่วไปของกะหล�่ำปลี

กะหล�่าปลีเป็นพืชในวงศ์เดียวกับกะหล�่าดอก 

บล็อกโคลี่ และคะน้า พัฒนามาจากพันธุ์ป่าซึ่งมีก�าเนิด 

ในแถบทะเลเมดิเตอร์เรเนียน และทางตะวันตกเฉียงใต้

ของทวีปยุโรป ใบกะหล�่าปลีเจริญซ้อนกันแน่นปกปิด

ยอดอ่อนจนเห็นเป็นก้อนกลม ๆ กะหล�่าปลีดอง เรียกว่า  

(%mg) were 20.00 ± 0.95, 7.44 ± 0.02, 900.36 ± 1.87, 53.33 ± 0.07 and 794.19 ± 0.74 respectively. And can be 

used as a basis for grading of pectin. Pectin extracted from cabbage is a High methoxyl pectih (HMP) type of gel is  

very slow (Extra slow set pectin), containing the Methodist proxy more than 7 percent, as same as the level of DE 

required with DE more than 50 %.

Keywords: cabbage (Brassica oleracea L.var.capitata L.), pectin, extraction
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sauerkraut (ศศิวิมล แสวงผล และคณะ, 2546)

ชื่อวิทยำศำสตร์: Brassica oleracea L. var. capitata L.

ชื่อวงศ์: BRASSICACEAE (CRUCIFERAE)

ชื่อสำมัญ: Cabbage, Common Cabbage, White Cabbage, 

Red Cabbage

ชื่อพื้นเมือง: กะหล�่าปลี (ทั่วไป), กะหล�่าใบ

เพคติน

เพคตินเป็นสารประกอบโพลีแซกคาไรด์ที่พบ 

ในพืชจากธรรมชาติ สกัดได้จากเปลือกผลไม้ตระกูลส้ม 

กากแอปเป้ิล พบมาในเนือ้เยือ่ทีม่กีารขยายขนาดของเซลล์ 

การสกดัเพคตนิท�าได้โดยการสกดัด้วยกรดแล้วตกตะกอน

ด้วยเอทิลหรือเมทิลแอลกอฮอล์ เพคตินเป็นสารประกอบ 

คาร์โบไฮเดรตเช่นเดียวกับแป้ง ไกลโคเจนและเซลลูโลส 

จัดเป็น high molecular weight pectin acids มีคุณสมบัติ

พิเศษ คือ เมื่อละลายน�้าจะพองตัวเป็นเจลท�าหน้าที่เป็น

สารก่อสภาพเจล (gelling agar) สารเพิ่มความเข้มข้นของ 

ของเหลว (thickness) และสารให้ความคงตัว (stabilizer) 

จึงน�าไปประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมได้อย่างกว้างขวาง

ปัจจยัทีม่ผีลต่อความหนดืของสารละลายเพคตนิ คอื

1. น�้าหนักโมเลกุลของเพคติน เพคตินที่มีน�้าหนัก

โมเลกุลสูงจะมีความหนืดสูง

2. Degree of methoxylation เพคตินทีม่หีมูเ่มทอกซลิ 

มาก เรียกว่า high-methoxyl pectin จะมี degree of  

methoxylation มากกว่า 50% ขึ้นไป ซึ่งจะให้สารละลาย

ที่มีความหนืดสูง

3. ความเข้มข้นของอเิลก็โทรไลต์ การเตมิแคลเซยีม 

ไอออน (Ca2+) หรืออะลูมิเนียมไอออน (Al3+) จะท�าให้ 

มีความหนืดเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะกับเพคตินชนิด low  

methoxyl pectin 

4. พเีอช พเีอชทีใ่ห้ความหนดืสูงสุดขึน้อยูก่บั degree  

of methoxylation

ชนิดของเพคติน

การแบ่งเกรดเพคตินตามระดับของเอสเทอริ

ฟิเคชั่น (degree of esterification) ได้ 2 ระดับ คือ

1. เพคตนิทีม่เีมทอคซลิสงู (High methoxyl pectin, 

HM ) เป็นสารเพคตนิทีม่รีะดบัของเมทธลิเอสเทอร ิฟิเคช่ัน  

(Degree of methyl esterilfication, %DM) มากกว่า 50 %

2. เพคตินทีม่เีมทอคซลิต�า่ (Low methoxyl pectin)  

เป็นสารเพคตินที่มีระดับของเมทธิลเอสเทอริ ฟิเคชั่น 

น้อยกว่า 50 % ในทางการค้าจะมีค่า DE อยู่ในช่วง 20-40% 

เพคตินชนิดนี้สามารถจะเกิดเจลได้ที่อุณหภูมิห้องโดย 

ไม่ต้องมีของแข็งที่ละลายได้ (soluble solid)

กรอบแนวคิดกำรวิจัย 
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วิธีด�ำเนินกำรวิจัย 

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง

ท�าการศกึษาการสกดัเพคตนิจากตวัอย่างกะหล�า่ปลี 

ชนิดสขีาว ทมีีอายกุารเกบ็เกีย่วแล้ว 120 วนั ทีป่ลกูในพืน้ที ่

ภูทับเบิก ต�าบลวังบาล อ�าเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ 

กำรเตรียมตัวอย่ำง

น�าผกักะหล�า่ปลีจากภูทบัเบกิมาล้างด้วยน�า้สะอาด 

2 - 3 ครั้ง คัดเลือกเอาส่วนที่มีต�าหนิ หั่นเป็นช้ินเล็ก 

เติมเอทิลแอลกอฮอล์ 95 % โดยใช้อัตราส่วนระหว่างเศษ

กะหล�่าปลีต่อเอทิลแอลกอฮอล์ 95% เท่ากับ 1 : 2 โดย

ปริมาตร โดยตั้งไว้ที่อุณหภูมิห้อง เป็นเวลา 30 นาที กรอง 

ด้วยผ้าขาวบาง น�ากากที่ได้ไปแช่ซ�้าอีกครั้งหนึ่ง แล้วเก็บ

กากที่ได้ไปท�าการสกัดเพคตินต่อไป

กำรศึกษำสภำวะที่เหมำะสมต่อกำรสกัดเพคติน

กำรทดลองที ่1 กำรศึกษำกระบวนกำรสกดัเพคตนิ

การสกัดเพคตินจะมี 2 ขั้นตอน 

ขั้นตอนที่ 1 การสกัด น�ากากกะหล�่าปลีจาก 

ขั้นตอนการเตรียมวัตถุดิบมาเติมกรดซึ่งในการวิจัยครั้งนี้

จะใช้กรด 2 ชนิด คือ กรดไฮโดรคลอริกและกรดไนตริกใช้

อัตราส่วนกาก : กรด คือ 1 : 2 โดยปริมาตร สกัดที่อุณหภูมิ 

80 องศาเซลเซียส (90 และ 100 องศาเซลเซียส) และเวลา 

ในการสกัด 30 นาที (60 และ 90 นาที) น�าสารละลายที่ได้

มากรองด้วยกระดาษกรอง whatman no.1 ท�าซ�้า 2 รอบ  

แล้วเก็บสารละลายที่กรองได้น�าไปตกตะกอนต่อไป

ขัน้ตอนที ่2 การตกตะกอน น�าสารละลายทีส่กดัได้ 

มาตกตะกอนด้วยเอทลิแอลกอฮอล์ 95% โดยสารละลายต่อ

เอทิลแอลกอฮอล์ อัตราส่วน 40 : 45 โดยปริมาตรวางทิ้งไว ้

ทีอ่ณุหภมูห้ิอง เป็นเวลา 12 ชัว่โมง กรองแยกเอาตะกอนออก 

ด้วยผ้าขาวบาง ล้างตะกอนด้วยเอทิลแอลกอฮอล์ 95% 

อตัราส่วนเพคตนิต่อเอทลิแอลกอฮอล์ 1 : 2 ล้างซ�า้ 2 - 3 ครัง้ 

น�าไปอบที่อุณหภูมิ 60 - 65 องศาเซลเซียส เป็นเวลานาน  

6 ชั่วโมง แล้วน�ามาบด ร่อนผ่านตะแกรง แล้วน�าไป

วิเคราะห์คุณสมบัติทางกายภาพและเคมีเปรียบเทียบกับ

เพคตินมาตรฐาน

กำรทดลองที่ 2 กำรศึกษำคุณสมบัติทำงกำยภำพ

และทำงเคมี

เพคตินที่สกัดได้จากกะหล�่าปลีภายใต้สภาวะที่

เหมาะสม น�ามาศกึษาสมบตัทิางกายภาพ เช่น การหาปรมิาณ

น�้าหนักแห้ง ความสามารถในการละลาย ความสามารถ 

ในการตกตะกอน และลักษณะทางกายภาพทั่วไป และ

คุณสมบัติทางเคมี ได้แก่ ปริมาณความช้ืน ปริมาณน�้าหนัก

สมมูล และปริมาณเมธอกซิล ตามวิธีของ Rangana,1977

กำรทดลองที่ 3 กำรศึกษำเกรดของเพคติน และ

กำรศึกษำเศรษฐศำสตร์กำรผลิต

น�าผงเพคตินที่สกัดได้มาศึกษาการแบ่งเกรด 

เพคตนิเพือ่ระบคุวามบรสิทุธิข์องเพคตนิโดยดจูากปรมิาณ 

เมธอกซิล หรือค่า % DE และน�ามาค�านวณหาต้นทุน 

การสกัดเพคตินจากกะหล�่าปลี 

กำรวิเครำะห์ข้อมูล

ข้อมูลที่ได้มาท�าการวิเคราะห์ผล โดยใช้สถิติ

ทดสอบเปรียบเทียบความแปรปรวนทางเดียว (One Way 

Anova) และความแตกต่างของค่าเฉลี่ย โดยวิธี Duncan’s  

new multiple range test (DMRT) ที่ระดับความเชื่อมั่น

ร้อยละ 95 (P < 0.05)

ผลกำรวิจัย 

1. ผลการวิเคราะห์คุณสมบัติทางกายภาพ

เมื่อท�าการสกัดเพคตินจากกะหล�่าปลีที่สภาวะ 

ต่าง ๆ ได้มีการน�าเพคตินมาศึกษาความสามารถในการ

ละลาย ความสามารถในการตกตะกอนและคุณลักษณะ 

ทั่วไป ซึ่งเป็นคุณสมบัติเบื้องต้นของเพคตินที่สกัดได ้

เทยีบกบัเพคตนิ เกรด 150 ทางการค้า ดงัแสดงในตารางที ่1
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ตำรำง 1 

การเปรียบเทียบความสามารถในการละลาย ความสามารถในการตกตะกอน และลักษณะทางกายภาพของเพคตินจาก

กะหล�่าปลี

สำรสกัด ลักษณะทำงกำยภำพ กำรละลำย กำรตกตะกอน

เพคติน

ที่สกัดด้วย HCl

ของแข็งสีขาวขุ่น 

ออกเหลือง มีกลิ่นกรด 

ละลายน�้าได้ปานกลาง 

ได้สารละลายหนืดเล็กน้อย

มีความสามารถในการเกิดเจลได้เล็กน้อย 

เจลมีลักษณะเหลืองขุ่น

เพคติน

ที่สกัดด้วย HNO
3

ของแข็งสีขาวขุ่น 

มีกลิ่นกรดอ่อน 

ละลายน�้าได้ดี 

ได้สารละลายค่อนข้างหนืด

ตกตะกอนได้ดีปานกลาง เกิดเจลทีมีลักษณะอ่อน 

สีใส

เพคติน

ทางการค้า

ผงละเอียด ของแข็ง 

สีน�้าตาลอ่อน

ละลายน�้าได้ดี ได้สารละลายขาวใส 

มีความหนืดสูง

มีความสามารถในการตกตะกอนวุ้นได้ดี 

เกิดเจลแข็งใส 

2. ผลการวิเคราะห์คุณสมบัติทางเคมี 

เพคตนิทีส่กัดจากกะหล�า่ปลีทีส่ภาวะต่าง ๆ  เมือ่น�า

มาท�าการวิเคราะห์คุณสมบัติทางเคมี พบว่าเพคตินที่สกัด

ด้วยกรด HCl สามารถสกดัเพคตนิออกมาได้มปีรมิาณและ 

คณุภาพดกีว่าการสกดัด้วยด้วย H NO
3
 1 N ปรมิาณผลผลติ

ที่สกัดได้มากที่สุด คือ การสกัดกรด HCl ที่อุณหภูมิ 90 oC  

เป็นเวลา 90 นาท ีมค่ีาเท่ากบั 15.80±0.57 มคีวามชืน้ ร้อยละ  

26.33±0.94 และปริมาณ equivalent weight ส่วนเพคตินที่

สกัดด้วยกรดไนตริกจะมีปริมาณ methoxyl และมิลลิกรัม

ของกรดกาแลกทูโรนิก เมื่อสกัดที่อุณหภูมิ 90 oC 90 นาที  

จะมี 7.44±0.02 % และ 794.19±0.74 % ตามล�าดับ ส�าหรับ

ปรมิาณ DE ของเพคตนิทีส่กดัด้วยกรดทัง้ 2 ชนดิ มปีรมิาณ

ใกล้เคียงกันและมีปริมาณมากที่สุดที่ 90 oC เป็นเวลา 90  

นาที ร้อยละ 51.99±0.11 (ดังตารางที่ 2 และ 3)

3. การแบ่งเกรดของเพคติน

ระดับของ เอสเทอริฟ ิ เค ช่ัน  (Degree  o f 

esterification) ของเพคตนิทสีกดัได้จากกะหล�า่ปล ีน�ามาใช้ 

เป็นเกณฑ์ในการแบ่งเกรดของเพคตนิ โดยเพคตนิทีส่กดัได้ 

จะมีค่า Degree of esterification มากกว่า 50 % หรือมี

ปริมาณ methoxyl มากกว่า 7 % ซึ่งจัดเพคตินที่สกัดได้

จากกะหล�่าปลีเป็นแบบ High Methoxyl Pectih (HMP)  

ชนิดเกิดเจลได้ช้ามาก (Extra slow set pectin) 

ตำรำง 2 

ผลการวิเคราะห์คุณสมบัติทางเคมีของเพคตินที่สกัดจากกะหล�่าปลีด้วยกรดไฮโดรคลอริก (HCl) ที่สภาวะต่าง ๆ

acid 

(1 N)

Temperature 

(0C)

Time 

(M)

Yield 

(%g)

Moisture 

(%)

methoxy 

(%)

equivalent weight 

(mg)

DE (%) galacturonic acid 

(%)

HCl 80 30   5.60±0.00f   9.33±0.94f 3.24±0.06f 1065.35±2.62c 52.35±0.21d 364.58±0.56i

60   6.20±0.57f 10.33±0.94f 5.48±0.05cd 1260.51±3.66a 51.65±0.12f 609.41±1.63df

90 10.80±0.71c 20.67±1.18a 6.17±1.03b 1138.09±3.00b 59.14±0.09a 702.32±1.12b

90 30   2.40±0.14g   3.83±0.23g 3.52±0.07ef   998.67±2.30e 52.33±0.20d 389.49±1.48h

60 11.20±0.57bc 18.67±0.94bc 5.62±0.07cd 1014.89±2.38d 52.34±0.13d 615.62±1.48df

90 15.80±0.57a 26.33±0.94a 6.44±0.05b   808.19±1.51g 51.99±0.11e 691.97±0.97bc

100 30   0.60±0.28h   1.00±0.47h Ns Ns Ns Ns

60   0.80±0.57h   1.33±0.94h Ns Ns Ns Ns

90   1.80±0.28gh   3.00±0.47g Ns Ns Ns Ns

หมำยเหตุ*  a – h ตัวอักษรท่ีก�ากับท่ีแตกต่างกันตามแนวตั้งเดียวกันแสดงถึงความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ (P ≤ 0.05)

      ns ตัวอักษรท่ีก�ากับท่ีแตกต่างกันตามแนวตั้งเดียวกันแสดงถึงความแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส�าคัญทางสถิติ (P > 0.05)
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ตำรำงท่ี 3 

ผลการวิเคราะห์คุณสมบัติทางเคมีของเพคตินที่สกัดจากกะหล�่าปลีด้วยกรดไนตริก (HNO
3
) ที่สภาวะต่าง ๆ

acid 

(1 N)

Temperature 

(0C)

Time 

(M)

Yield 

(%g)

Moisture 

(%)

methoxy 

(%)

equivalent 

weight (mg)

DE (%) galacturonic 

acid (%)

HNO
3

80 30   7.40±0.28e 12.33±0.47e 5.12±0.08d 900.36±1.87f 53.17±0.01b 560.95±1.28f

60   9.00±0.85d 15.00±1.41d 5.52±0.01cd 585.71±1.05h 52.42±0.00d 602.36±1.12df

90 10.40±1.13c 17.33±1.89c 5.67±0.12cd 480.16±1.06k 53.01±0.20c 623.06±1.68cdf

90 30   6.60±0.00ef 11.00±0.00 ef 4.12±0.02e 581.85±0.78i 53.33±0.07b 463.74±1.48g

60 10.60±0.42c 17.50±0.71c 6.02±0.02b 555.14±0.71j 52.21±0.04d 650.56±0.56bcd

90 12.00±0.57 b 20.00±0.95b 7.44±0.02a 432.03±0.43l 51.89±0.03e 794.19±0.74a

100 30   1.20±0.57gh   2.00±0.95gh Ns Ns Ns Ns

60   0.80±0.28h   1.33±0.47h Ns Ns ns ns

90   0.70±0.14h   1.17±0.23h Ns Ns ns ns

หมำยเหตุ*   a - l ตัวอักษรท่ีก�ากับท่ีแตกต่างกันตามแนวต้ังเดียวกันแสดงถึงความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ (P ≤ 0.05)

        ns ตัวอักษรท่ีก�ากับท่ีแตกต่างกันตามแนวต้ังเดียวกันแสดงถึงความแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส�าคัญทางสถิติ (P > 0.05)

4. การค�านวณต้นทุนการสกัดเพคติน

การสกัดเพคตนิจากกะหล�า่ปลี 1000 กรัม ด้วยกรด 

ทัง้ 2 ชนิด จะสามารถสกดัเพคตนิได้ปริมาณ 120 - 158 กรมั  

เม่ือน�ามาค�านวณหาต้นทุนการสกัดเพคตินจะมีต้นทุน 

ในการสกัด 317.78 - 350.11 บาทต่อกะหล�่าปลี 1 กิโลกรัม 

และเมื่อเปรียบเทียบราคาเพคตินที่สกัดได้เทียบกับราคา 

เพคตินเชิงการค้า พบว่าเพคตินที่สกัดได้มีราคาท่ีค่อนข้าง

สูงกว่าราคาเพคตินตามท้องตลาด (ดังตารางที่ 4)

ตำรำง 4 

เปรียบเทียบราคาเพคตินที่สกัดจากกะหล�่าปลีกับเพคติน

ส�าเร็จรูปเชิงทางการค้า

เพคติน รำคำ 

(บำท/เพคติน 1 กิโลกรัม)

เพคตินที่สกัดด้วย

กรดไฮโดรคลอริก

2,011.27

เพคตินที่สกัดด้วยกรดไนตริก 2,917.58

เพคตินส�าเร็จรูปเชิงการค้า 

เกรด 150

1,360.00

กำรอภิปรำยผล 

จากการศึกษาสภาวะที่ เหมาะสมในการสกัด 

เพคตินจากกะหล�่าปลี (Brassica oleracea L.var.capitata 

L.) ให้มคีณุภาพใกล้เคยีงกบัเพคตนิมาตรฐาน พบว่าสภาวะ

ที่เหมาะสม คือ การสกัดที่อุณหภูมิ 90 องศาเซลเซียส  

เป็นเวลา 90 นาที ด้วยกรดไฮโดรคลอริก 1 N จะให้ผลผลิต

เพคตินในปริมาณที่สูง ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาสภาวะ

ที่เหมาะสมในการสกัดเพคตินจากวัสดุทางการเกษตร  

(ชนิานาฎ วทิยาประภากร และสมชัญ์ ทวเีกษมสมบตั,ิ 2554)  

ลักษณะของเพคตินที่สกัดได้จะมีลักษณะทางกายภาพ

เป็นของแข็งสีเหลืองอ่อนคล้ายกับเพคตินเชิงการค้าแต่

มีกลิ่นกรดที่ใช้ในการสกัดหลงเหลืออยู ่บ้าง เพคตินที่

สกัดได้มีร้อยละผลผลิต 15.80 ปริมาณความชื้นร้อยละ 

26.33 ปริมาณเมธอกซีร้อยละ 6.44 น�้าหนักสมมูล 808.19 

มิลลิกรัม ปริมาณ DE ร้อยละ 51.65 และปริมาณของกรด

กาแลกทโูรนกิร้อยละ 691.97 ส่วนการสกดัด้วยกรดไนตรกิ 

ที่อุณหภูมิและเวลาในการสกัดเดียวกันจะได้เพคตินที่มี

ปริมาณเมธอกซี มากกว่า 7% (มีปริมาณเมธอกซีเท่ากับ 

7.44%) และค่า Degree of esterification มากกว่า 50%  

(มี DE เท่ากับ 51.89%) ซึ่งสามารถจัดเพคตินที่สกัดได้จาก

กะหล�า่ปลเีป็นแบบ High methoxyl pectih (HM) ชนดิเกดิเจล 
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ได้ช้ามาก (Extra slow set pectin) ซึ่งจะมีปริมาณเมธอกซี 

มากกว่าร้อยละ 7 ซึ่งสอดคล้องกับระดับของ DE ท่ีต้องมี  

% DE มากกว่า 50 % เรียกว่า rapid set และไม่สามารถ

เกิดเจลได้ถ้าไม่มีน�้าตาลในปริมาณสูง จึงเหมาะส�าหรับ 

ท�าแยมและเยลล่ี (กุลยา โอตากะ, 2554) ส่วนการบ่งบอก

ถึงความบริสุทธิ์ของเพคตินค่อนข้างสูงโดยดูได้จากผล 

การวิเคราะห์หาปริมาณกรดกาแลคทูโรนิก เนื่องจาก

โครงสร้างหลักของเพคตินซึ่งเป็นโพลีแซ็คคาไรด์จะมี

ส่วนประกอบหลักเป็นกรดกาแลคทโูรนกิเป็นหน่วยย่อย ๆ   

กล่าวคือ เพคตินที่น�ามาสลายพันธะแล้วพบว่ามีปริมาณ

กรดกาแลคทูโรนิกในปริมาณที่สูงนั้นบ่งบอกว่าสารนั้น

เป็นโครงสร้างของเพคตนิ อีกทัง้ปริมาณ และความบรสิทุธิ ์

ของเพคตนิทีส่กดัได้จะขึน้อยู่กบัชนดิของผัก ความแก่อ่อน  

พันธุ์ของผลไม้อีกด้วย (นิธิยา รัตนาปนนท์, 2545)

ข้อเสนอแนะ

1. ควรปรับวิธีการสกัดเพคตินให้มีคุณภาพดีขึ้น  

เช่น ปรบัอตัราส่วนเอทลิแอลกอฮอล์ให้มอีตัราส่วนทีน้่อยลง 

เพื่อลดค่าใช้จ่ายในขั้นตอนการสกัดและการตกตะกอน

2. ควรศึกษาการประยุกต์ใช้เพคติน และการ

แปรสภาพเพคตินให้มีหลากหลายวิธีเพื่อน�าไปประยุกต์ 

ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ได้

3. ควรศึกษาปริมาณเพคตินจากผักพื้นเมืองของ

ประเทศไทย เพื่อให้เป็นข้อมูลในการใช้ประโยชน์จาก 

ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า

4. ควรน�าไปต่อยอดในการศกึษาการผลติพลาสติก 

ชีวภาพจากของเหลือทิ้งทางการเกษตรในท้องถิ่น
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บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาพฤติกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อมของคนกลุ่ม ‘Gen Z’  

(2) ศึกษาอิทธิพลของปัจจัยด้านความรู้ความเข้าใจเรื่องสิ่งแวดล้อม กลุ่มอ้างอิง ปัจจัยทางการตลาดเพื่อสิ่งแวดล้อม 

ต่อพฤติกรรมรักษ์ส่ิงแวดล้อมและความภักดีในสินค้าเพื่อสิ่งแวดล้อม และ(3)พัฒนารูปแบบการพยากรณ์ความภักดี

ในสินค้าเพื่อสิ่งแวดล้อม กลุ่มตัวอย่างคือ นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือวิทยาเขต

ปราจีนบุรี จ�านวน 730 คน เก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม สถิติที่ใช้วิเคราะห์ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย Independent t-test,  

One way Anova, Pearson Correlation, Linear regression ท�าการประมวลผลด้วยโปรแกรมส�าเร็จรูปทางสังคมศาสตร์ 

ผลการวิจัยพบว่า (1) คนกลุ่ม ‘Gen Z’ มีการด�าเนินชีวิตรักษ์สิ่งแวดล้อม และพฤติกรรมการซื้อสินค้าเพื่อสิ่งแวดล้อม

อยู่ในระดับปานกลาง (X=3.30, X=3.37) ความภักดีในสินค้าเพื่อสิ่งแวดล้อมอยู่ในระดับน้อย (X=2.49) แต่การซื้อซ�้า 

จะเกิดเน่ืองในโอกาสพิเศษสูงถึงร้อยละ 70.8 (2) พบว่า ความรู้ความเข้าใจเรื่องสิ่งแวดล้อม (X
1
) กลุ่มอ้างอิง (X

2
) ปัจจัย

ทางการตลาดเพื่อสิ่งแวดล้อม (X
3
) ทั้งสามปัจจัยมีอิทธิพลเชิงบวกต่อพฤติกรรมรักษ์ส่ิงแวดล้อมและความภักดีในสินค้า

เพื่อสิ่งแวดล้อม และ(3)การพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ พฤติกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม(Y'
A
) คือ Y'

A
 = 0.330 + 0.361X

1
 + 

0.148X
2
 + 0.350X

3
 และความภักดีในสินค้าเพื่อสิ่งแวดล้อม (Y'

B
) คือ Y'

B
 =1.032+0.093X

1
+0.117X

2
+0.209X

3
 

ค�ำส�ำคัญ: พฤติกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม, ความภักดีในสินค้าสีเขียว, คนเจนเนอร์เรชั่น Z

Abstract

The objectives of this research were to study (1) Pro-environmental behavior of Generation Z. (2) The factors 

affecting to Pro-Environmental Behavior and Green product Loyalty. (3) A predictor Pro-environmental behavior 

equation. The sample was 730 KMUTNB students at Prajinburi campus. The research instruments used were a set 

of questionnaire. The data was analyzed by percent, mean, Independent t-test, One way Anova, Pearson Correlation 

and Linear regression. The results showed that Green lifestyle and Green purchasing behavior at the moderate 

level. (X=3.30, X=3.37) Green product loyalty at the low level. (X=2.49), but repurchasing was 70.8 % in festival  

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อมและควำมภักดีในสินค้ำเพื่อสิ่งแวดล้อม

ของคนเจนเนอร์เรชั่น ‘Z’

Factors Affecting Pro-Environmental Behavior and Green products Loyalty 

of Generation Z People
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ภัยพิบัติร้ายแรงทางธรรมชาติที่มนุษยชาติต้อง

เผชิญร่วมกันมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง เกิดจากอุณหภูมิ

บรรยากาศที่สูงขึ้น ปัญหาโลกร้อนจะแก้ได้จากการที่ 

ผู้มีส่วนในการก่อให้เกิดปัญหาปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

การด�ารงชีวิต อาทิเช่น ลดการทิ้งของเสียลดการขนส่ง  

ลดการผลิตลง ลดการใช้วัตถุดิบและลดการบริโภค  

(สยามธุรกิจ, 2013)

ปัจจุบันภาคธุรกิจจะมีความตื่นตัวในการแสดง 

ความรับผิดชอบด ้วยการผลิตสินค ้าที่ เป ็นมิตรต ่อ 

สิ่งแวดล้อมที่เรียกว่า ผลิตภัณฑ์สีเขียวมากขึ้น แต่ถ้าหาก 

ผูบ้รโิภคไม่ตระหนกัถงึผลพฤตกิรรมการรักษาส่ิงแวดล้อม 

ไม่เลอืกใช้ผลติภณัฑ์สีเขียว หรือใช้ไม่เป็น ก็ไม่อาจรักษาโลก 

ไว้ได้ ดงันัน้องค์กรธรุกิจจงึต้องผลักดนัการตลาดผลิตภณัฑ์

ท่ีลดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม ด้วยการปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมของผู้บริโภคให้ตระหนักต่อปัญหาสิ่งแวดล้อม 

รู ้จักเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและ 

ใช้ทรพัยากรอย่างรูค้ณุค่า (สยามธรุกจิ, 2013) การจะเข้าใจ 

พฤตกิรรมของผูบ้รโิภคจะต้องเร่ิมจากการศึกษาว่าผู้บรโิภค 

แต่ละกลุ่มให้ความใส่ใจในเรือ่งความเป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม 

มากน้อยเพยีงใด ควรใช้วธิกีารใดในการกระตุน้ให้ผู้บรโิภค

แต่ละกลุ่มเกิดความต้องการซื้อและมีความภักดีในสินค้า

สีเขียวซึ่งจะส่งผลต่อการก�าหนดกลยุทธ์การตลาดที่มี 

ความเหมาะสม

หากแบ ่งผู ้บริโภคตามช ่วงป ี เ กิดที่ เ รียกว ่า 

“Generation” กลุ่มที่เรียกว่า Generation Z หรือ ‘Gen Z’ 

เป็นคนที่เกิดระหว่างปี พ.ศ.2537 ถึงปัจจุบัน ประเทศไทย

มีคนกลุ่มนี้ประมาณ 25% ของประชากรทั้งหมดหรือ

ประมาณ 16.5 ล้านคน (สรพงศ์, 2014) ส่ิงที่น่าสนใจ 

คือ คน ‘Gen Z’ นับเป็นก�าลังส�าคัญในการขับเคลื่อนเพื่อ

ความอยู่รอดและเติบโตของประเทศในอนาคต คนกลุ่มน้ี 

มีพฤติกรรมการซ้ือสินค้าเพื่อส่ิงแวดล้อมและการด�าเนิน

ชีวิตรักษ์สิ่งแวดล้อม หรือที่ เรียกว่าพฤติกรรมรักษ์ 

สิ่งแวดล้อมหรือไม่ จากการส�ารวจเบื้องต้น ผู้วิจัยพบว่า 

การศกึษาพฤตกิรรมรกัษ์สิง่แวดล้อมของคน‘Gen Z’ มน้ีอย  

จึงสนใจศึกษาโดยมีค�าถามการวิจัย คือ พฤติกรรมรักษ ์

สิง่แวดล้อมของนกัศกึษาหรอืคนกลุม่ ‘Gen Z’ เป็นอย่างไร  

ปัจจัยใดทีส่่งผลต่อการพฤติกรรมรักษ์ส่ิงแวดล้อม ความภกัด ี

ในสนิค้าเพือ่สิง่แวดล้อม และรปูแบบการพยากรณ์ตวัแปร

ที่เกี่ยวข้องมีลักษณะเป็นอย่างไร

วัตถุประสงค์กำรวิจัย

การวจิยันีม้วีตัถปุระสงค์เพือ่ (1) ศกึษาพฤตกิรรม

รักษ์สิ่งแวดล้อมของคนกลุ่ม ‘Gen Z’ (2) อิทธิพลของ

ปัจจัยด้านความรู้ความเข้าใจเร่ืองส่ิงแวดล้อม กลุ่มอ้างอิง 

ปัจจัยทางการตลาดเพื่อสิ่งแวดล้อม ต่อพฤติกรรมรักษ ์

สิ่งแวดล้อมและความภักดีในสินค้าเพื่อสิ่งแวดล้อมและ 

(3) พัฒนารูปแบบการพยากรณ์ความภักดีในสินค้าเพื่อ

สิ่งแวดล้อม 

แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

ควำมรู้ควำมเข้ำใจเรื่องสิ่งแวดล้อม

ความรูค้อืจ�านวนข้อมลูข่าวสารซึง่มคีวามสมัพนัธ์

กับการแสดงตน (Stamm, et al., 2000 อ้างในนิดาวรรณ,  

2558) เพราะคนจะน�าความรู้ไปคิดไตรตรอง ส่งผลท�าให้

เกิดการแสดงตนด้วยเห็นว่าเกิดประโยชน์ ซ่ึงงานวิจัยของ

วทิยา (2556) ค้นพบว่าความรูค้วามเข้าใจผ่านกระบวนการ

ให้ความรู้นั้นส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมของ 

กลุ่มตัวอย่างอย่างมีนัยส�าคัญ เช่นเดียวกับธนดล (2557) 

ที่ค้นพบว่า ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมส่งผลทางตรงต่อการ

celebrations. The factors Green knowledge (X
1
), Reference group (X

2
), Green marketing (X

3
) positively affecting to 

Pro-Environmental behavior (Y'
A
) and Green product loyalty (Y'

B
). The predictor equation inform of empirical score  

was Y'
A
 = 0.330 + 0.361X

1
 + 0.148X

2
 + 0.350X

3
 and Y'

B
 = 1.032 + 0.093X

1
 + 0.117X

2
 + 0.209X

3

Keywords: pro-environmental behavior, green product loyalty, generation
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ด�าเนนิชวีติแบบทีร่บัผดิชอบต่อสิง่แวดล้อมทัง้เรือ่งการใช้ 

ทรัพยากรอุปกรณ์สิ่งของ การบริโภค และการลดปริมาณ

ขยะเป็นต้น ยังมีงานวิจัยอีกหลายเรื่องที่พบความสัมพันธ์ 

ในท�านองเดียวกันเช่น Nabsiah (2011), Lizawati (2012) 

การศึกษาของ Lee (2009) (อ้างใน Mohammed, 2014)  

พบว่า ผู้บริโภคที่ค�านึงถึงส่ิงแวดล้อมจะยินดีซื้อสินค้า 

เพื่อสิ่งแวดล้อมแม้ว่าจะราคาแพงกว่าสินค้าทั่วไป แต่ใน

บางงานวจิยัก็พบความขดัแย้งกนัเช่น Hwang, et al. (2000) 

(อ้างใน Mohammed, 2014) พบว่าไม่มีสิ่งที่จะรับรองได้ว่า 

คนที่มีความรู้ความเข้าใจเรื่องสิ่งแวดล้อมจะซื้อสินค้า

เพื่อสิ่งแวดล้อม จากที่กล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงได้ก�าหนด

สมมติฐานวิจัยเพื่อทดสอบกับกลุ่มตัวอย่างไว้ ดังกล่าว

H-1: ความรู้ความเข้าใจเรือ่งส่ิงแวดล้อมมอีทิธพิล 

ต่อการด�าเนินชีวิตรักษ์สิ่งแวดล้อม 

 H-2: ความรู้ความเข้าใจเร่ืองส่ิงแวดล้อมมอีทิธิพล 

ต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าเพื่อสิ่งแวดล้อม

กลุ่มอ้ำงอิง (reference groups)

กลุ่มอ้างองิคอืบคุคลหรอืกลุม่บคุคลทีอ่ทิธพิลต่อ

พฤติกรรมการด�าเนินชีวิต (William, 1982) ประกอบด้วย

กลุ่มใกล้ชดิ เช่น บคุคลในครอบครวั เพ่ือนสนทิ ครอูาจารย์ 

เป็นต้น กลุ่มบคุคลทีร่่วมอยูใ่นสงัคมเดยีวกนั แต่ไม่มคีวาม

สมัพนัธ์ใกล้ชดิเช่น เพ่ือนร่วมรุน่ เพ่ือนในทีท่�างานเป็นต้น 

และกลุ่มผู้ที่ประสบความส�าเร็จมีชื่อเสียงทั่วไป เช่น ดารา  

นักกีฬา และนักธุรกิจ นอกจากนี้ยังรวมถึงสื่อ การโฆษณา

ด้วย (วิทวัส, 2556) นักการตลาดจะใช้กลุ่มอ้างอิงในการ 

สื่อสารทางตลาดเพราะกลุ ่มอ้างอิงจะเป็นทั้งแม่แบบ  

สร้างแรงกดดัน และจูงใจให้ผู ้บริโภคแสดงพฤติกรรม

คล้อยตามกลุ่มในที่สุดซึ่งจะมีผลต่อการเลือกใช้สินค้า 

(Kotler, 1994 อ้างในดารา, 2554) Barua (2011) ศึกษาพบว่า 

พฤติกรรมการซื้อสินค้าเพื่อสิ่งแวดล้อมของกลุ่มตัวอย่าง

ได้รับอิทธิจากพ่อแม่สูงกว่าอีกสองกลุ่ม การศึกษาของ

ณัชชา (2009) และวิภาวี (2553) ก็พบว่ากลุ่มอ้างอิงส่งผล 

ต่อพฤติกรรมของกลุ่มตัวอย่าง และกลุ่มที่มีอิทธิพลมาก

ที่สุดคือ พ่อแม่ รองลงมาคือ เพื่อน และสุดท้ายคือ ดารา 

นกัร้องทีช่ืน่ชอบ แต่ยังพบอีกว่ากลุ่มอ้างอิงไม่มีผลต่อความ

ตั้งใจซื้อสินค้าเพื่อสิ่งแวดล้อมของผู้บริโภคในเจเนอเรชั่น  

Y ข้อค้นพบน้ีน่าสนใจว่าจะเกดิขึน้กบัผูบ้รโิภคในเจเนอเรช่ัน  

Z หรือไม่ ผู้วิจัยจึงก�าหนดสมมติฐานวิจัยเพื่อทดสอบกับ

กลุ่มตัวอย่างไว้ดังนี้

H-3: กลุ ่มอ้างอิงมีอิทธิพลต่อการด�าเนินชีวิต 

รักษ์สิ่งแวดล้อม

H-4: กลุ่มอ้างอิงมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อ

สินค้าเพื่อสิ่งแวดล้อม

ปัจจัยทำงกำรตลำดเพื่อสิ่งแวดล้อม

ปัจจัยทางการตลาด (4P) เป็นสิ่งที่จะน�าไปสร้าง

กลยุทธ์ชักจูงเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภคให้มาซื้อ 

สินค้าของกิจการประกอบด้วย

1. ผลิตภัณฑ์: Nai-Jem Chang (2010) และ Elmira 

(2015) ศึกษาพบว่า คุณภาพและภาพลักษณะของสินค้า

สีเขียวรวมถึงตราสินค้ามีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของ 

ผู ้บริโภคซึ่งส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้อและความภักด ี

ในสินค้า Morad (2014) ก็พบว่าลักษณะผลิตภัณฑ์ ราคา  

การจ�าหน่วยและส่งเสริมการจ�าหน่วยมีความส�าคัญต่อ

2. ราคา: การศึกษาของ Collins (2014) พบว่า 

ผู้บริโภคท่ีซ้ือผลิตภัณฑ์สีเขียวให้ความส�าคัญกับเร่ืองของ 

ราคาเป็นอนัดบัแรก รองลงมาคอืคณุภาพ ตราสนิค้า ความ

สะดวกสบาย ความแขง็แรงทนทาน และบรรจภุณัฑ์ Babita  

(2013) และ Grail (2010) (อ้างในAysel, 2012) กพ็บเช่นกนั 

คอื ผูบ้รโิภคส่วนใหญ่ไม่ยนิดทีีจ่ะซือ้สนิค้าเพือ่สิง่แวดล้อม

ด้วยราคาที่แพง ราคาจึงกลายเป็นอุปสรรคที่ส�าคัญของ 

สินค้าเพื่อสิ่งแวดล้อม 

3. ส่งเสริมการจ�าหน่าย: การสื่อสารด้วยการ

โฆษณาซ�้า เน้นข่าวสาร หรือให้บุคคลมีชื่อเสียงเป็น

ผู ้รับรองผลการใช้สินค้า ผู ้บริโภคจะรับรู ้และน�าไปสู ่

การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม (ดารา, 2554) ซึ่งการศึกษา

ของJosephine, (2008) และ Asra (2015) ยืนยันถึง 

ประสทิธิภาพของการสือ่สารนัน้สามารถโน้มน้าวผูบ้รโิภค

หันมาซื้อสินค้าเพื่อสิ่งแวดล้อมได้

4. การจัดจ�าหน่าย: Aghdas (2014) ศึกษาพบว่า

กลยุทธ์การจ�าหน่ายสินค้าสีเขียวที่เหมาะสมจะส่งผลต่อ 

พฤติกรรมการซื้อซ�้าของผู้บริโภค Sivesan (2013) ศึกษา

พบว่าทัง้ 4 ปัจจยัส่งผลเชงิบวกต่อพฤติกรรมการซือ้สนิค้า

เพือ่สิง่แวดล้อม ผูว้จิยัต้องการทราบว่ากลุม่ตวัอย่างทีศ่กึษา 
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เป็นเช่นไร จงึได้ก�าหนดสมมตฐิานวจิยัเพ่ือทดสอบ ไว้ดงันี้

H-5: ปัจจยัทางการตลาดเพ่ือส่ิงแวดล้อมมีอิทธพิล 

ต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าเพื่อสิ่งแวดล้อม

กำรด�ำเนินชีวิตรักษ์สิ่งแวดล้อม 

กิจกรรม (activties) ความสนใจ (interest) และ

ความคิดเห็น (opinions) สิ่งเหล่านี้คือการด�าเนินชีวิต  

(lifestyle) ทีค่นนัน้เลอืกคดิเลอืกท�า (ดาราม 2554) การด�าเนนิ 

ชีวิตรักษ์สิ่งแวดล้อมเช่น ประหยัดการใช้ทรัพยากรและ

พลงังาน (Kilbourne, 2008 อ้างใน Rohini, 2012) การจับจ่าย 

ใช้สอยอย่างประหยดั (Defra, 2008a อ้างใน Lorraine, 2010) 

เป็นต้น เม่ือบุคคลมีความสนใจสิ่งแวดล้อมย่อมส่งผล 

ต่อการด�าเนินชีวิตและพฤติกรรมการซื้อสินค้า (ชนาธิป, 

2553) ด้วยเหตุนี้การน�าเสนอสินค้าที่แสดงถึง Lifestyle 

ของ Presenter จึงถูกน�ามาเชื่อมกับ Lifestyle ของผู้บริโภค 

(สุธีรา, 2559; Anja, 2002; ชนาธิป, 2553) ศึกษาพบว่า 

รปูแบบการด�าเนนิชวีติรักษ์ส่ิงแวดล้อมนัน้มีความสัมพนัธ์

เชงิบวกกบัพฤตกิรรมการซือ้สนิค้าเพ่ือส่ิงแวดล้อม ดงันัน้ 

ผู้วิจัยต้องการทราบว่ากลุ่มคนใน Gen ‘Z’ เป็นเช่นไร 

จึงได้ตั้งสมมติฐานไว้ดังนี้

H-6: การด�าเนินชีวิตรักษ์ส่ิงแวดล้อมมีอิทธิพล 

ต่อพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม

พฤติกรรมกำรซื้อสินค้ำเพื่อสิ่งแวดล้อม 

ผู้รักษ์สิ่งแวดล้อมจะสนใจผลกระทบที่จะเกิดขึ้น

กบัสงัคมโดยรวมในอนาคตซ่ึงแตกต่างจากผูซ้ือ้ทัว่ไปทีจ่ะ 

ค�านึงถึงผลประโยชน์ส่วนตนและราคาเป็นส�าคญั (Rohini, 

2012) อย่างไรก็ตามบุคคลจ�านวนมากไม่สามารถแปร

ความตั้งใจไปสู่การกระท�าได้ แม้ผู้บริโภคจะรู้สึกห่วงใย 

สิง่แวดล้อมแต่บ่อยครัง้ทีก่ไ็ม่สนบัสนนุการซือ้สนิค้าสเีขยีว  

(กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม.2558) ซึ่งงานของ Peter 

(2013) กพ็บว่าความตัง้ใจกบัพฤตกิรรมการซือ้นัน้ไม่ตรงกนั 

เสมอไป ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยต้องการทราบว่ากลุ่มคนใน Gen 

‘Z’ เป็นเช่นไรจึงได้ก�าหนดสมมติฐานวิจัยเพื่อทดสอบกับ

กลุ่มตัวอย่างไว้ดังนี้

H-7: พฤติกรรมการซื้อสินค้าเพื่อสิ่งแวดล้อม 

มีอิทธิพลต่อความภักดีในสินค้าเพื่อสิ่งแวดล้อม

ควำมภักดีต่อสินค้ำเพื่อสิ่งแวดล้อม

ความภักดีต่อสินค้าจะเห็นได้จากความเชื่อมั่น 

ความไว้วางใจที่จะซ้ือซ�้าจนกลายเป็นลูกค้าประจ�าเพราะ

ความพอใจในสินค้า (Oliver, 1999 อ้างใน Aghdas, 2014) 

และยินดีที่จะซื้อในราคาที่สูงกว่า และแนะน�าสินค้าให้

คนใกล้ชิดทราบ (Reinartz & Kumar, 2002) ปัจจุบัน 

การแข่งขันเพื่อเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดและเพิ่มจ�านวน 

ผู้ซ้ือสินค้าระหว่างธุรกิจเป็นไปอย่างเข้มข้น ท�าให้ต้นทุน

ในการสร้างลูกค้ารายใหม่สูงมากกว่าการรักษาลูกค้าเก่า

หลายเท่า ความภักดีของลูกค้าจึงเป็นสิ่งที่ส�าคัญต่อความ

อยูร่อดขององค์กรธรุกจิในระยะยาวเพราะจะท�าให้องค์กร 

ลดความไม่แน่นอนทางการตลาดไปได้(Chen, 2010 อ้างใน 

Aghdas, 2014) ประโยชน์ที่จะได้จากการสร้างความภักดี

จะช่วยเพิ่มปริมาณการขาย เพิ่มราคาให้สินค้า และรักษา 

ลูกค้าให้คงอยู่ต่อไป (วรัตน์ อิทนสระ, 2553 อ้างใน เกตุวดี  

สมบูรณ์ทวี, 2558)

สินค้ำเพื่อสิ่งแวดล้อมหรือสินค้ำสีเขียว

สินค้าเพื่อส่ิงแวดล้อมมีลักษณะส�าคัญคือ การลด

ของเสยี การใช้ซ�า้ การน�ามาปรบัใช้ใหม่ และการซ่อมบ�ารงุ

โดยใช้กระบวนการผลติทีเ่รยีกว่า Clean Technology (สสว,  

2016) การแสดงให้ผู้บริโภค คู้ค้าได้ทราบว่าสินค้านั้นเป็น

สนิค้าสเีขยีวจะใช้การติดฉลากสิง่แวดล้อม เช่น ฉลากเขยีว  

ฉลากลดคาร์บอน ฉลากเบอร์ 5 เป็นต้น (ธนพร, 2555) 

กรอบแนวคิดกำรวิจัย 

จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องผู ้วิจัย 

มีกรอบแนวคิดของการวิจัยครั้งนี้ ดังภาพที่ 1 
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ภำพ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง

ประชากรคือ นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี ที่ลง

ทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่ 1/2558 จ�านวน 2,117 คน  

ค�านวณขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ระดับความคลาดเคลื่อน 0.03 

ได้กลุ่มตัวอย่าง 730 คน และท�าการสุ่มตัวอย่างเป็นแบบ

หลายขั้นตอน ขั้นแรกใช้การสุ่มแบบชั้นภูมิ โดยแบ่งกลุ่ม

ตัวอย่างตามคณะภาควิชา หลักสูตร ชั้นปี และก�าหนด

สัดส่วนจ�านวนตัวแทนในแต่ละกลุ่มโดยการเทียบบัญญัติ

ไตรยางค์ ข้ันต่อมาสุ่มตัวอย่างแบบง่าย และเก็บรวบรวม 

ข้อมูลระหว่าง ม.ค. - ก.พ. 2559. 

กำรสร้ำงเครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย

เครือ่งมือเก็บข้อมูลคอืแบบสอบถามประกอบด้วย 

ตอน 1 ลักษณะประชากร ตอน 2 การด�าเนินชีวิตรักษ์ 

สิ่งแวดล้อม ตอน 3 การเลือกซ้ือสินค้าเพ่ือส่ิงแวดล้อม  

ตอน 4 ปัจจัยการตลาดเพื่อสิ่งแวดล้อม ตอน 5 กลุ่มอ้างอิง 

ตอน 6 ความรู้ความเข้าใจในเรื่องสิ่งแวดล้อม และตอน 

7 ความภักดีต่อสินค้าเพ่ือส่ิงแวดล้อม ตรวจสอบความ

สอดคล้องด้วยผู้เชี่ยวชาญจ�านวน 3 ท่านได้ดัชนีความ

สอดคล้องเท่ากับ 1 น�าไปทดสอบกับกลุ่มที่ลักษณะคล้าย 

กลุ่มตัวอย่างจ�านวน 30 ชุด เพื่อน�ามาหาความเชื่อม่ันของ 

แบบสอบถาม โดยพจิารณาจากเกณฑ์การประเมนิความเทีย่ง 

สัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (George & Mallery,  

2003 อ้างใน Anil, 2012) ดังนี้

ตำรำง 1

ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของแบบสอบถาม

ตอน ค่ำสัมประสิทธิ์แอลฟำ (α) แปลควำม

เกณฑ์ วัดได้

ตอน 5 α ≥ 0.9 0.907 ดีมาก

ตอน 4 0.9 > α ≥ 0.8 0.840 ดี

ตอน 6 0.887

ตอน 2 0.8 > α ≥ 0.7 0.712 พอใช้

ตอน 3 0.7 > α ≥ 0.6 0.678 ค่อนข้างพอใช้

ตอน 7 0.658

0.6 > α ≥ 0.5 ต�่า

0.5 > α รับไม่ได้

กำรวิเครำะห์ข้อมูล

วดัตวัแประดบั Interval มคี�าตอบให้เลอืก 5 ระดบั 

ค่าคะแนน 1-5 แบ่งช่วงการแปลความหมาย 5 ระดับมีค่า 

1.00-1.80, 1.81-2.60, 2.61-3.40, 3.41-4.20 และ 4.21-5.00  
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โดยให้หมาย น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มากและมากที่สุด

ตามล�าดบั (บญุชม, 2542) สถิตวิเิคราะห์ข้อมูลประกอบด้วย  

ร้อยละ ค่าเฉลี่ย t-test Independent, One way Anova, 

Pearson Correlation และLinear regression ทั้งนี้ได้ท�าการ

ประมวลผลด้วยโปรแกรมส�าเร็จรูปทางสังคมศาสตร์

ผลกำรวิจัย

1. พฤตกิรรมรกัษ์สิง่แวดล้อมของคนกลุม่ ‘Gen Z’ 

1.1 การด�าเนินชีวิตรักษ์สิ่งแวดล้อม 

ตำรำง 2 

ร้อยละ ค่าเฉล่ียของการด�าเนินชีวิตรักษ์ฯ

กำรด�ำเนินชีวิต กำรปฏิบัติ (%)

รักษ์สิ่งแวดล้อม 5 4 3 2 1

การประหยัด (Reduce)

1. ลดใช้ถุงพลาสติกฯ 17.4 36.2 31.6 11.4 3.4 3.53

2. ถุงผ้าแทนพลาสติกฯ 7.8 18.8 24.0 25.1 24.4 2.61

3. ไม่เปิดแอร์นานฯ 23.8 34.8 23.4 11.2 6.7 3.58

4. ปิดไฟฯทุกครั้งฯ 34.9 38.2 19.0 6.0 1.8 3.98

5.ใช้ทิชชูฯ น้อย 17.3 33.6 30.5 14.5 4.1 3.45

12. ปลูกต้นไม้ฯ 16.6 22.6 25.5 21.6 13.7 3.07

การใช้ซ�้า (Reuse)

6. กระดาษใช้แล้วฯ 17.0 27.9 32.3 15.3 7.4 3.32

7. ของเหลือกลับมาใช้ 9.9 27.1 30.7 22.7 9.6 3.05

9. ซ่อมฯเสื้อผ้าเก่าฯ 12.6 26.7 29.0 21.5 10.1 3.10

10. เก็บหีบห่อไว้ใช้ ฯ 26.4 37.3 22.2 10.1 4.0 3.72

น�ามาใช้ใหม่ (Recycle)

8. น�าของเก่าไปขายฯ 12.2 26.8 26.3 23.0 11.6 3.05

11. เศษอาหารให้สัตว์ฯ 20.4 32.5 26.0 15.1 6.0 3.46

รวม 3.30

หมายเหตุ : 5 ปฏิบัติเป็นประจ�า 4 ปฏิบัติค่อนข้างบ่อย 3 ปฏิบัติเป็นครั้งคราว 2 ปฏิบัตินาน ๆ ครั้ง 1 ไม่เคยปฏิบัติ

การด�าเนนิชวีติรกัษ์ส่ิงแวดล้อมโดยรวมมค่ีาเฉลีย่

ที่ 3.30 อยู่ในระดับปานกลางคือมีการปฏิบัติเป็นครั้งคราว  

ดังตารางที่ 2 ด้านการประหยัดคนรุ่น Gen ‘Z’ ส่วนใหญ่

ไม่น�าถุงผ้าติดตัวเพื่อใช้แทนถุงพลาสติกซึ่งมีค่าเฉลี่ย 

ที่ 2.61 อยู่ในระดับที่น้อย กลุ่มตัวอย่างไม่เคยปฏิบัติเลย 

สูงถึงร้อยละ 24.4 และปฏิบัตินาน ๆ คร้ังสูงถึงร้อยละ 

25.1 การประหยัดส่วนใหญ่เป็นการไม่เปิดแอร์นาน  

การปิดไฟทุกครั้งที่ไม่ใช้งานซึ่งปฏิบัติเป็นประจ�าสูงถึง

ร้อยละ 23.8, 34.9 ปฏิบัติค่อนข้างบ่อยร้อยละ 34.8, 38.2 

ตามล�าดับ

1.2 พฤติกรรมการซื้อสินค้าเพื่อสิ่งแวดล้อม 

พฤติกรรมการซื้อฯโดยรวมมีค่าเฉลี่ย 3.37 อยู่ในระดับ 

ปานกลางคือปฏิบัติเป็นครั้งคราว ดังตาราง 3
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ตำรำง 3 

ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยของพฤติกรรมการซื้อสินค้าเพื่อสิ่งแวดล้อม

สินค้ำเพื่อสิ่งแวดล้อม กำรซื้อ (%)

5 4 3 2 1

การประหยัด

1. ที่มีฉลากฯ 13.7 31.8 35.3 11.9 7.3 3.33

2. ชนิดเติมฯ 18.9 37.0 30.3 10.7 3.2 3.58

5. เกษตรอินทรีย์ 18.4 36.2 29.2 12.6 3.7 3.53

6. บรรจุหลอดฯ 11.0 31.6 33.3 17.9 6.2 3.23

น�ามาใช้ใหม่

3. พลาสติกสีฯ 8.8 27.5 32.9 19.2 11.6 3.03

การใช้ซ�้า

4. ห่อใช้ต่อได้ฯ 17.8 39.7 27.3 12.6 2.6 3.58

รวม 3.37

หมายเหตุ: 5 ปฏิบัติเป็นประจ�า 4 ปฏิบัติค่อนข้างบ่อย 3 ปฏิบัติเป็นครั้งคราว 2 ปฏิบัตินาน ๆ ครั้ง 1ไม่เคยปฏิบัติ

พฤตกิรรมการซ้ือทีมุ่ง่เน้นการใช้ซ�า้ด้วยการเลอืก

หีบห่อที่น�าไปใช้งานต่อได้ โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีการ

ปฏิบัติเป็นประจ�าร้อยละ 17.8 ปฏิบัติค่อนข้างบ่อยร้อยละ  

39.7 การซื้อที่มุ่งเน้นการประหยัดจะเป็นการซื้อสินค้า 

ชนิดเติมและสินค้าเกษตรอินทรีย์ซึ่งอยู ่ในระดับมาก 

หมายถึงมีการปฏิบัติค่อนข้างบ่อย

1.3 ด้านความภักดีต่อสินค้าเพ่ือส่ิงแวดล้อม 

โดยรวมคน Gen ‘Z’ มีความภักดีอยู่ในระดับ 2.49 คือ  

ภักดีน้อย เมื่อพิจารณาด้านการซ้ือซ�้าพบว่ามีการซื้อ

ในโอกาสพิเศษสูงถึงร้อยละ 70.8 ด้านการบอกต่อเมื่อ 

มีโอกาสอยู่ที่ร้อยละ 38.6 ดังตารางที่ 4

ตำรำง 4

ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยของความภักดีต่อสินค้าเพื่อสิ่งแวดล้อม

ควำมภักดี กำรปฏิบัติ (%)

5 4 3 2 1

การซื้อซ�้า 1.8 2.2 16.4 70.8 8.8 2.17

บอกต่อ 6.2 14.2 38.6 36.6 4.4 2.81

รวม 2.49

การซื้อซ�้า: 5 ซื้อทุกครั้งเสมอไป 4 ซื้อบ่อยมาก 3 ซื่อบ่อย 

2 ซื้อในโอกาสพิเศษ 1 ไม่ซื้อเลย 

การบอกต่อ: 5 บอกทุกครั้งไป 4 บอกอยู่บ่อย ๆ 3 ทุกครั้ง

ที่มีโอกาส 2 นาน ๆ ครั้ง 1 ไม่บอกเลย

1.4 กลุ ่มมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมฯ ของคน 

Gen’Z’ ครอบครัว เพื่อน กิจกรรมในมหาวิทยาลัยและ

สื่อมีอิทธิพลโดยรวมค่าเฉลี่ย 3.14 อยู่ในระดับปานกลาง 

คือ มีความตั้งใจจะซื้อยังไม่ซื้อทันที ดังแสดงในตารางที่ 5  

บดิามารดาเป็นกลุม่ทีม่อีทิธผิลต่อคน Gen’Z’ ในระดบัมาก 

คือพร้อมก็จะซื้อสินค้าทันที รองลงมาคือ ญาติพ่ีน้อง  

และเพือ่น การสอนและกจิกรรมในมหาวทิยาลยัมอีทิธพิล 

ต่อกลุม่ตัวอย่างอยูใ่นระดบั 4 และ 3 เป็นส่วนใหญ่ อทิธพิล

ของส่ือพบว่า ข่าวสารผ่านทาง Online อยู ่ในระดับที่ 

มากกว่าทีวี นิตยสาร หนังสือพิมพ์และวิทยุ
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ตำรำง 5 

ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย่ของกลุ่มอ้างอิงทีมี่อิทธพิลต่อคน Gen’Z’

กลุ่มอ้ำงอิง พฤติกรรมกำรซื้อ (%)  

5 4 3 2 1

1. ครอบครัว

- บิดามารดา 18.9 41.1 27.9 10.8 1.2 3.66

- ญาติพี่น้อง 8.9 33.6 37.8 17.9 1.8 3.30

2. เพื่อน 10 31.1 37.9 18.9 2.1 3.28

3. มหาวิทยาลัย

- การสอน 10.5 31.9 35.9 19.3 2.3 3.29

- กิจกรรม 9.3 33.6 35.3 19.2 2.6 3.28

4. สื่อ

- Online มอืถอื 9.6 28.5 37.0 21.9 3.0 3.20

- Online PC 6.6 27.4 40.0 2.37 2.2 3.18

- นิตยสาร 4.5 20.0 40.8 29.2 5.5 2.89

- ทีวี 5.8 22.5 37.9 28.1 5.8 2.94

- วิทยุ 4.1 17.4 35.6 31.9 11.0 2.72

- หนงัสือพมิพ์ 5.1 20.4 35.5 31.4 7.7 2.84

รวม 3.14

หมายเหตุ: 5 ซื้อเลย 4 จะซื้อ รอให้พร้อมก่อน 

3 จะซื้อ แต่ขอความมั่นใจอีกหน่อย 

2 อาจจะซื้อหรือไม่ซื้อ 1 ไม่ซื้อแน่นอน

1.5 ปัจจัยตลาดมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อ 

ปัจจยัการตลาดมผีลต่อตดัสนิใจซือ้โดยรวมมค่ีาเฉลีย่ 3.74 

อยู่ในระดับมาก ดังในตารางที่ 6 ด้านผลิตภัณฑ์พบว่า 

คุณภาพสินค้า การมีสินค้าหลายขนาด และการออกแบบ 

ทีส่วยเป็นสิง่ทีมี่ผลต่อการซ้ือในระดบัมาก ด้านราคาพบว่า 

การมีราคาหลายระดับตามขนาดของสินค้าอยู่ในระดับ 

ทีม่าก ด้านช่องทางจ�าหน่วย การวางขายทีห้่างสรรพสนิค้า

และ Mini Mart มีผลต่อการซ้ือในระดบัทีม่าก ด้านส่งเสรมิ 

จ�าหน่วย การมีราคาพิเศษในเทศกาลส�าคัญ การลดราคา

ในการซื้อสินค้าชิ้นถัดไป และการลดราคาสินค้าที่ตกรุ่น

ต่างมีผลต่อการซื้อในระดับที่มาก

ตำรำง 6 

ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยของปัจจัยการตลาดเพื่อสิ่งแวดล้อม

ปัจจัยทำง

กำรตลำด

กำรตัดสินใจซื้อ(%)  

5 4 3 2 1

ผลิตภัณฑ์ 

1.ตราสินค้า 15.5 38.8 38.1 6.3 1.4 3.61

2.ฉลากฯ 11.1 38.8 39.6 9.6 1.0 3.49

3.มีข้อมูลฯ 12.7 37.9 37.1 11.1 1.1 3.50

4.ออกแบบสวย 22.6 43.6 27.4 5.5 1.0 3.81

5.มีหลายขนาดฯ 25.6 41.1 27.8 5.1 0.4 3.86

6.คุณภาพสินค้า 45.6 32.6 18.4 2.9 0.5 4.20

ราคา 

1.ราคาสูง 13.6 31.8 39.2 12.5 3.0 3.40

2.มีหลายราคา 19.6 43.4 30.3 6.4 0.3 3.76

ช่องทางจ�าหน่าย 

1.สรรพสินค้า 31.5 42.9 20.5 4.4 0.7 4.00

2.สั่ง Online 20.7 34.1 29.0 12.1 4.1 3.50

3.ร้านเฉพาะฯ 12.3 24.1 36.3 22.6 4.7 3.17

4.Mini Mart 20.5 40.3 28.1 9.0 1.9 3.69

ส่งเสริมจ�าหน่าย

1.ลดราคา 26.4 35.2 30.7 7.0 0.7 3.80

2.สินค้าตกรุ่น 20.7 37.5 33.2 7.7 1.0 3.69

3.เทศกาลส�าคัญ 23.3 41.6 28.4 6.3 0.4 3.81

4.ตัวอย่าง 19.7 34.8 33.8 10.7 1.0 3.62

5. สมาชิก 21.5 35.3 29.6 11.6 1.9 3.63

6.Facebook 23.6 33.4 30.0 10.1 2.9 3.65

รวม 3.74

หมายเหต ุ: 5 มากทีส่ดุ 4 มาก 3 ปานกลาง 2 น้อย 1 น้อยทีส่ดุ

1.6 ความรูค้วามเข้าใจเรือ่งสิง่แวดล้อม จากตาราง 

ที่ 7 กลุ่มตัวอย่างมีความรู้ความเข้าใจเรื่องสิ่งแวดล้อม

โดยรวมที่ค่าเฉลี่ย 3.52 อยู่ในระดับมากคือรู้และสามารถ 

อธิบายให้ผู้อื่นได้ 
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ตำรำง 7 

ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยของความรู้ความเข้าใจเรื่องสิ่งแวดล้อม

ประเภทควำมรู้ ควำมรู้ควำมเข้ำใจ (%)  

5 4 3 2 1

ผลิตภัณฑ์: ฉลาก

1. ฉลากเขียว 17.1 47.9 28.9 5.1 1 3.75

3. ฉลากคาร์บอน 15.3 43.7 32.5 6.2 2.3 3.65

4. ฉลากเบอร์ 5 26.8 42.6 24.1 6.0 0.4 3.89

5. ฉลากเขียว: 16.4 42.9 31.2 8.86 0.8 3.65

การใช้ทรัพยากร

7. พลาสตกิน�าใช้ใหม่ 15.3 35.3 32.1 13.4 3.8 3.45

กระบวนการผลิต

2. สารเรือนกระจก 15.3 43.7 32.5 6.2 2.3 3.65

6. กระดาษมีก๊าซ 14.2 34.2 35.9 11.8 3.8 3.43

8. ผงซักฟอกน�้าเสีย 11.4 36.6 31.6 15.5 4.9 3.34

9. ออร์แกนิคฯ นิเวศ

    ไม่เสียหาย

18.9 39.5 28.5 10.8 2.3 3.62

10. ผ้าฝ้ายทิ้งก๊าซฯ 13.7 27.5 31.2 16.0 11.5 3.16

รวม 3.52

หมายเหตุ: 5 รู้อย่างชัดเจนและอธิบายให้ผู้อื่นเข้าได้ 

4 รู้มาก และพออธิบายได้ 3 รู้ แต่ยังเข้าใจไม่ชัดเจน 

2 รูน้ดิหน่อย และยงัไม่เข้าใจ 1 ไม่รูม้าก่อนและไม่เข้าใจเลย

1.7 การทดสอบความแตกต่าง การทดสอบ 

ด้านเพศและรายได้ที่แตกต่างกันจะมีความสัมพันธ์ที ่

ต่างกันหรอืไม่ในพฤตกิรรมการรกัษ์ส่ิงแวดล้อมและความ

ภักดีต่อสินค้าเพื่อสิ่งแวดล้อม ระดับนัยส�าคัญทางสถิติที่ 

0.05 จากตารางที่ 8 พบว่าพฤติกรรมการรักษ์สิ่งแวดล้อม 

และความภักดีของเพศหญิงและชายไม่แตกต่างกัน

ตำรำง 8 

พฤติกรรมและความภักดีพิจารณาจากเพศ

เพศ N  SD t Sig

พฤติกรรม

รกัษ์สิง่แวดล้อม

ชาย 355 3.35 0.68 0.285* 0.776

หญิง 375 3.34 0.64

ความภักดี ชาย 355 2.44 0.68 -1.966* 0.05

หญิง 375 2.54 0.64

และตาราง 9  พบว ่านักศึกษาที่มีรายได  ้

แตกต ่างกันมีพฤติกรรมการรักษ ์สิ่ งแวดล ้อมและ 

ความภักดีไม่แตกต่างกัน

ตำรำง 9 

พฤติกรรมและความภักดีเมื่อพิจารณาจากรายได้

รำยได้ N  SD F* Sig

พฤติกรรม

รักษ์

สิง่แวดล้อม

less 3,000 33 3.4 0.85

0.170 0.165
3,001-5000 196 3.3 0.62

5,001-10,000 248 3.2 0.72

more 10,001 253 3.4 0.65

ความภักดี

ต่อสินค้า

สิง่แวดล้อม

less 3,000 33 2.3 0.76

0.762 0.051
3,001-5000 196 2.4 0.68

5,001-10,000 248 2.5 0.64

more 10,001 253 2.4 0.65

2. ปัจจัยที่มีควำมสัมพันธ์กับกำรพฤติกรรมรักษ์

สิ่งแวดล้อมและควำมภักดีต่อสินค้ำเพื่อสิ่งแวดล้อม

วเิคราะห์ข้อมลูด้วยวธิ ีLinear regression Analysis  

แบบ All Enter มีล�าดับการด�าเนินการดังนี้ 

2.1 การทดสอบเงื่อนไขเบื้องต้น การวัดตัวแปร

มีระดับ Interval ทดสอบสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ 

(multicollinearity) โดยวิธี Pearson Correlation จากค่า 

สัมประสิทธิสหสัมพันธ์ (r) ท่ีมีค่าระหว่าง -1.00 ถึง +1.00 

เมื่อค่า r = 0 แสดงว่าตัวแปรทั้งสองไม่มีความสัมพันธ์กัน 

(ชูศรี, 2541) เกณฑ์การแปลผลค่า r แบ่งเป็น 0.90-1.00, 

0.70-0.90, 0.50-0.70, 0.30-0.50 และ 0.00-0.30 มค่ีาเท่ากบั  

สงูมาก สงู ปานกลาง ต�า่ และต�า่มากตามล�าดบั (Hinlke, 1998 

อ้างใน กัลยาณี, 2556) การตัดสินใจยอมรับในงานวิจัยนี้ 

คือค่า r สูงไม่เกิน 0.70 ผลการการทดสอบของทุกข้อ

ค�าถาม ดังตารางที่ 10
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ตำรำง10

ผลการทดสอบค่า Multicollinearity ของตัวแปรอิสระ

ตัวแปรอิสระ
จ�ำนวน 

(ข้อ)
0 < r < 0.70 P-value

แปล

ควำม

การด�าเนนิชวีติฯ 12 0.154 - 0.535 0.000 ยอมรับ

พฤติกรรมซื้อฯ 6 0.352 - 0.521 0.000 ยอมรับ

ปัจจัยตลาดฯ 18 0.078 - 0.677 0.000 ยอมรับ

กลุ่มอ้างอิง 11 0.102 - 0.619 0.000 ยอมรับ

ความรู้ฯ 10 0.239 - 0.617 0.000 ยอมรับ

ความภักดี 2 0.302 - 0.302 0.000 ยอมรับ

2.2 การทดสอบสมมติฐาน ให้ H
0
 คือตัวแปร

ที่ศึกษาไม่มีอิทธิพล/ความสัมพันธ์เชิงเส้น H
1
 คือตัวแปร 

ที่ศึกษามีอิทธิพล/ความสัมพันธ์กันเชิงเส้น ความเชื่อมั่น 

95% นยัส�าคญัทางสถติทิี ่0.05 จะปฎเิสธ H
0
 เมือ่ค่า p-value  

น้อยกว่า 0.05 ผลการทดสอบสมมตฐิานตามกรอบการวจิยั  

มีดังนี้

2.2.1 สมมติฐาน H-1: ความรู้ความเข้าใจ

เรื่องสิ่งแวดล้อมมีความสัมพันธ์กับการด�าเนินชีวิตรักษ์

สิ่งแวดล้อม

จากตารางที่ 11 พบว่าความรู้ฯ ประกอบด้วย 

ด้านผลิตภัณฑ์ การใช้ทรัพยากรและกระบวนการผลิต  

ทกุด้านมีความสมัพนัธ์/อิทธพิลเชงิบวกกบัการด�าเนนิชีวติ 

รักษ์สิ่งแวดล้อม (Y'
1
) โดยมีสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 

0.479 สามารถพยากรณ์การด�าเนินชีวิตรักษ์สิ่งแวดล้อม

ได้ร้อยละ 22.90 

ตำรำง 11 

ความรู้ฯ มีอิทธิพลต่อการด�าเนินชีวิตรักษ์สิ่งแวดล้อม 

ค่าคงที่/ตัวแปรความรู้ฯ b SE
b

t p-value

ค่าคงที่ 1.571 0.124 12.696 0.000

ด้านผลิตภัณฑ์ (X
11 

) 0.290 0.049 5.946 0.000

ด้านใช้ทรัพยากร (X
12 

) 0.036 0.029 1.257 0.000

ด้านการผลิต (X
13 

) 0.165 .0.045 3.688 0.000

SE
est

 = ± 0.60060

R = 0.479; R2 = 0.229; F = 72.068 ; p-value = 0.000

โดยมคีวามคลาดเคลือ่นมาตรฐานในการพยากรณ์

เท่ากบั ± 0.600 และสามารถเขยีนเป็นสมการพยากรณ์การ

ด�าเนินชีวิตรักษ์สิ่งแวดล้อมเมื่อทราบความรู้ความเข้าใจ

เรื่องสิ่งแวดล้อม(โดยใช้คะแนนดิบ) ดังนี้ 

Y'
1
 =1.571 +0.290 X

11
 + 0.036 X

12
 +0.165 X

13
 __� 

 จากสมการพยากรณ์สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้ 

ความรู้ฯ เป็นตัวก�าหนดการด�าเนินชีวิตรักษ์สิ่งแวดล้อม  

หากไม่พิจารณาความรู ้ฯ ที่ส่งผลต่อการด�าเนินชีวิตฯ  

จะพบว่าการด�าเนินชีวิตฯ มีค่าอยู่ที่ระดับ 1.571 หน่วย  

หากคน “Gen Z” มคีวามรูฯ้ ด้านผลติภณัฑ์เพิม่ขึน้ 1 หน่วย 

โดยที่ความรู้ฯด้านการใช้ทรัพยากรและกระบวนการผลิต

ไม่เปลี่ยนแปลงค่าจะมีผลท�าให้คน “Gen Z” มีการด�าเนิน 

ชีวติฯ เพิม่ขึน้ 0.290 หน่วย และหาก คน “Gen Z” มคีวามรูฯ้  

ด้านการใช้ทรัพยากรเพิ่มขึ้น 1 หน่วย โดยที่ความรู้ฯ ด้าน

ผลติภณัฑ์และกระบวนการผลติไม่เปลีย่นแปลงค่า จะมผีล 

ท�าให้คน “Gen Z” มกีารด�าเนนิชีวติรกัษ์สิง่แวดล้อมเพิม่ขึน้  

0.036 หน่วย หากคน “Gen Z” มคีวามรูฯ้ ด้านกระบวนการ

ผลิตเพิ่มขึ้น 1 หน่วย โดยที่ความรู้ฯด้านผลิตภัณฑ์และ 

การใช้ทรัพยากร (X
12

) ไม่เปลี่ยนแปลงค่า จะมีผลท�าให้

คน “Gen Z” มีการด�าเนินชีวิตรักษ์สิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น  

0.165 หน่วย

2.2.2 สมมติฐาน H-2: ความรู้ความเข้าใจ 

เร่ืองส่ิงแวดล้อมมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อ

สินค้าเพื่อสิ่งแวดล้อม 

จากตารางที่ 12 พบว่า ทุกด้านมีอิทธิพลเชิงบวก

กับพฤติกรรมการซื้อสินค้าเพื่อสิ่งแวดล้อม(Y'
2
) โดยมี 

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 0.533 และสามารถ 
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ตำรำง 12 

ความรู ้ฯ มีอิทธิผลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค ้าเพื่อ 

สิ่งแวดล้อม 

ค่าคงที่/ตัวแปรความรู้ฯ b SE
b

t p-value

ค่าคงที่ 1.243 0.135 9.185 0.000

ด้านผลิตภัณฑ์ (X
11 

) 0.261 .053 4.897 0.000

ด้านใช้ทรัพยากร (X
12 

) 0.096 .031 3.054 0.000

ด้านการผลิต (X
13 

) 0.246 .049 5.030 0.000

SE
est

 = ± 0.65684

R = 0.533; R2 = 0.284; F = 95.915 ; p-value = 0.000

พยากรณ์พฤติกรรมการซื้อฯ ได้ร้อยละ 28.40  

โดยมีความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการพยากรณ์เท่ากับ 

± 0.656 และสามารถเขียนเป็นสมการพยากรณ์พฤติกรรม

การซื้อฯ เม่ือทราบความรู้ฯ ดังนี้

Y'
2
 =1.243 +0.261 X

11
 + 0.096 X

12
 +0.246 X

13
 __�

2.2.3 สมมติฐาน H-3: กลุ่มอ้างอิงมีความ 

สัมพันธ์กับการด�าเนินชีวิตรักษ์สิ่งแวดล้อม

จากตารางที ่13 พบว่ากลุ่มอ้างอิงมีอิทธพิลเชิงบวก

กับการด�าเนินชีวิตฯ (Y'
1
) โดยมีสัมประสิทธิสหสัมพันธ์  

0.361 สามารถพยากรณ์การด�าเนินชีวิตฯได้ร้อยละ 13.0

ตำรำง 13 

กลุ่มอ้างอิงมีอิทธิผลต่อการด�าเนินชีวิตรักษ์สิ่งแวดล้อม

ค่าคงที่/ตัวแปร b SE
b

t p-value

ค่าคงที่ 2.139 0.119 17.938 0.000

ครอบครัว(A
11 

) 0.155 0.035 4.465 0.000

เพื่อน (A
12 

) 0.040 0.031 1.276 0.202

มหาวิทยาลัย (A
13

) 0.108 0.032 3.352 0.001

สื่อ (A
14 

) 0.055 0.032 1.716 0.087

SE
est

 = ± 0.63845

R = 0.361; R2 = 0.130; F = 27.199; p-value = 0.000

โดยมีความคลาดเคลือ่นมาตรฐานในการพยากรณ์

เท่ากับ ± 0.638 และสามารถเขียนเป็นสมการพยากรณ ์

การด�าเนินชีวิตรักษ์สิ่งแวดล้อมเมื่อทราบกลุ่มอ้างอิง ดังนี้ 

Y'
1
=2.13+ 0.15A

11
+ 0.04A

12
+0.108A

13
+0.05A

14
 __� 

2.2.4 สมมติฐาน H-4: กลุ่มอ้างอิงมีความ 

สัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อสินค้าเพื่อสิ่งแวดล้อม

จากตารางที ่14 พบว่ากลุม่อ้างองิมอีทิธิพลเชงิบวก 

กับพฤติกรรมการซื้อสินค้าเพื่อสิ่งแวดล้อม (Y'
2
) 

ตำรำง 14 

กลุ ่มอ้างอิงมีอิทธิผลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าเพื่อ 

สิ่งแวดล้อม

คงที่/ตัวแปร b SE
b

t p-value

ค่าคงที่ 1.747 0.131 14.178 0.000

ครอบครัว(A
11 

) 0.175 0.038 14.518 0.000

เพื่อน (A
12 

) 0.032 0.034 0.954 0.340

มหาวิทยาลัย (A
13 

) 0.156 0.035 4.419 0.000

สื่อ (A
14 

) 0.136 0.035 3.859 000

SE
est

 = ± 0.70110

R = 0.430; R2 = 0.185; F = 41.202; p-value = 0.000

โดยมสีมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์ 0.430 และสามารถ

พยากรณ์พฤติกรรมการซื้อฯ ได้ร้อยละ18.5 โดยมีความ 

คลาดเคลื่อนมาตรฐานในการพยากรณ์เท่ากับ ± 0.070 

และสามารถเขยีนเป็นสมการพยากรณ์พฤติกรรมการซือ้ฯ  

เมื่อทราบกลุ่มอ้างอิง ดังนี้ 

Y'
2
=1.747+0.17A

11
+0.03A

12
+0.15A

13
+0.13A

14
 __�

2.2.5 สมมติฐาน H-5 : ปัจจยัทางการตลาด 

เพื่อสิ่งแวดล้อมมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อฯ

จากตารางที่  15 พบว่าด้านผลิตภัณฑ์ ราคา  

การส่งเสรมิการจดัจ�าหน่ายมอีทิธพิลเชงิบวกกบัพฤตกิรรม

การซื้อสินค้าเพื่อสิ่งแวดล้อม (Y'
2
) โดยมีสัมประสิทธิ ์

สหสัมพันธ์ 0.537 สามารถพยากรณ์พฤติกรรมการซื้อฯ 

ได้ร้อยละ 13.0 โดยมีความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการ

พยากรณ์เท่ากับ ± 0.655 และสามารถเขียนเป็นสมการ

พยากรณ์พฤติกรรมการซื้อฯเมื่อทราบปัจจัยการตลาดฯ  

ดังนี้

Y'
2
 =0.55+0.45M

1
+0.08M

2
 +0.08M

3
+0.12M

4
 __�
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ตำรำง 15 

ปัจจัยการตลาดฯมีอิทธิผลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้า 

เพื่อสิ่งแวดล้อม

ค่าคงที่/ตัวแปร b SE
b

t p-value

ค่าคงที่ 0.559 0.168 3.335 0.001

ผลิตภัณฑ์(M
1 
) 0.459 0.049 9.310 0.000

ราคา (M 
2
) 0.088 0.038 2.318 0.021

ที่จ�าหน่าย (M
3 
) 0.086 0.044 1.968 0.049

ส่งเสริมฯ(M
4 
) 0.128 0.039 3.271 0.001

SE
est

 = ± 0.65526

R = 0.537; R2 = 0.288; F = 73.299; p-value = 0.000

2.2.6 สมมติฐานH-6: การด�าเนินชีวิตรักษ์

สิง่แวดล้อมมคีวามสัมพันธ์กบัพฤตกิรรมการซ้ือผลิตภณัฑ์ 

เพื่อสิ่งแวดล้อม

ตำรำง 16 

การด�าเนินชีวิตรักษ์ส่ิงแวดล้อมมีอิทธิผลต่อพฤติกรรม 

การซื้อสินค้าเพื่อสิ่งแวดล้อม

ค่าคงที่/ตัวแปร b SE
b

t p-value

ค่าคงที่ 0.918 0.112 8.214 0.000

การลดการใช้ (L
1
) 0.401 0.042 9.636 0.000

การใช้ซ�้า (L
2
) 0.201 0.038 5.329 0.000

น�าใช้ใหม่ (L
3
) 0.137 0.034 4.065 0.000

SE
est

 = ± 0.59220

R = 0.646; R2 = 0.418; F = 173.708; p-value = 0.000

จากตารางที่16 พบว่าทุกด้าน มีอิทธิพลเชิงบวก

กับพฤติกรรมการซ้ือสินค้าเพ่ือส่ิงแวดล้อม (Y'
2
) โดยมี 

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 0.646 และสามารถพยากรณ์

พฤติกรรมการซือ้ฯ ได้ร้อยละ 41.80 โดยมคีวามคลาดเคลือ่น 

มาตรฐานในการพยากรณ์เท่ากับ ± 0.592 และสามารถ

เขียนเป็นสมการพยากรณ์พฤติกรรมการซื้อฯ เมื่อทราบ 

ปัจจัยด้านการด�าเนินชีวิตรักษ์สิ่งแวดล้อม ดังนี้ 

Y’2 = 0.918 + 0.401L
1
 + 0.201L

2
+ 0.137L

3
 __�

2.2.7 สมมติฐาน H-7: พฤติกรรมการซื้อ

ผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมมีความสัมพันธ์กับความภักด ี

ต่อผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม

จากตารางที่ 17 พบว่า พฤติกรรมการซื้อสินค้า 

เพื่อสิ่งแวดล้อมมีอิทธิพลเชิงบวกกับความภักดีต่อสินค้า

เพื่อสิ่งแวดล้อม (Y'
3
) สามารถพยากรณ์ความภักดีฯ  

ได้ร้อยละ 6.7โดยมีความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการ 

พยากรณ์เท่ากับ ± 0.64 สามารถเขียนเป็นสมการพยากรณ ์

ความภักดีฯ เมื่อทราบพฤติกรรมการซื้อฯ ดังนี้ 

Y'
3
 = 1.742 + 0.202B

1
 – 0.006B

2
+0.023B

3
 __�

ตำรำง 17 

พฤตกิรรมการซือ้สนิค้าฯ มอีทิธผิลต่อความภกัดต่ีอสนิค้า 

เพื่อสิ่งแวดล้อม

ค่าคงที่/ตัวแปร b SE
b

t p-value

ค่าคงที่ 1.742 0.108 16.096 0.000

ลดการใช้ (B
1
) 0.202 0.043 4.734 0.000

ใช้ซ�้า (B
2
) -0.006 0.026 -0.247 0.805

น�าใช้ใหม่ (B
3
) 0.023 0.030 0.763 0.446

SE
est

 = ± 0.64172

R = 0.259; R2 = 0.067; F = 17.402; p-value = 0.000

สรปุ จากการทดสอบสมมติฐานทัง้ 7 สามารถแสดงให้เหน็

ถงึอ�านาจในการพยากรณ์ในแต่ละด้าน ดงัแสดงในภาพที ่2
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ภำพ 2 อ�านาจในการพยากรณ์ของแต่ละปัจจัย

3. รูปแบบกำรพยำกรณ์

3.1 รูปแบบการพยากรณ์พฤติกรรมรักษ  ์

สิ่งแวดล้อม 

จากตารางที่ 18 พบว่าพฤติกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม 

(Y'
A
) ได้รบัอทิธจิากความรูค้วาม เข้าใจเรือ่งสิง่แวดล้อม กลุม่

อ้างอิงและปัจจัยการตลาดโดยมีสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 

พหุคูณ 0.646 และสามารถพยากรณ์พฤติกรรมรักษ์ 

สิ่งแวดล้อมได้ร้อยละ 41.70 โดยมีความคลาดเคลื่อน

มาตรฐานในการพยากรณ์เท่ากับ ± 0.50601 และสมการ 

พยากรณ์พฤติกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม ดังนี้ 

สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ

Y'
A
 = 0.330 + 0.361X

1
 + 0.148X

2
 + 0.350X

3
 __� 

สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน

Z'
A
 = 0.031Z

1
 + 0.032Z

2
 + 0.039Z

3
 __�

ตำรำง 18 

พฤติกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อมจากความรู้ฯ กลุ่มอ้างอิง และ

ปัจจัยการตลาด

ค่าคงที่/ตัวแปร b SE
b

β t p-value

ค่าคงที่ 0.330 0.138 2.386 0.017

ความรู้ฯ (X
1
) (Z

1
) 0.361 0.031 0.374 11.53 0.000

กลุม่อ้างองิ (X
2
)(Z

2
) 0.148 0.032 0.149 4.699 0.000

การตลาด (X
3
) (Z

3
) 0.350 0.039 0.293 8.993 0.000

SE
est

 = ± 0.50601

R = 0.646; R2 = 0.417; F = 172.961 ; p-value = 0.000

3.2 รูปแบบพยากรณ์ความภักดีต่อสินค้า

จากตารางที่ 19 ความภักดีต่อสินค้า (Y'
B
)ได้รับ

อิทธิพลจากความรู้ฯ กลุ่มอ้างอิง ปัจจัยการตลาดฯ โดยมี 

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ 0.303 และสามารถ

พยากรณ์ความภักดีฯ ได้ร้อยละ 9.20 โดยมี
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ตำรำง 19 

ความภกัดต่ีอสนิค้าเพ่ือส่ิงแวดล้อมจากความรู้ฯ กลุ่มอ้างองิ  

และปัจจัยการตลาด

ค่าคงที่/ตัวแปร b SE
b

β t p-value

ค่าคงที่ 1.032 0.173 5.966 0.000

ความรู้ฯ (X
1
) (Z

1
) 0.093 0.039 0.096 2.363 0.000

กลุม่อ้างองิ (X
2
) (Z

2
) 0.117 0.040 0.117 2.699 0.000

การตลาดฯ (X
3
) (Z

3
) 0.209 0.049 0.175 4.296 0.000

SE
est

 = ± 0.63319

R = 0.303; R2 = 0.092; F = 24.432; p-value = 0.000

ความคลาดเคล่ือนมาตรฐานในการพยากรณ์

เท่ากับ ± 0.63319 สมการพยากรณ์ความภักดีต่อสินค้า 

เม่ือทราบความรู้ฯ กลุ่มอ้างอิง และปัจจัยการตลาด ดังนี้

สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ

Y'
B
 = 1.032 + 0.093X

1
 + 0.117X

2
 + 0.209X

3
 __�

สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน

Z'
B
 = 0.096Z

1
 + 0.117Z

2
 + 0.0175Z

3
 __

อภิปรำยผล

1. ความรู้ความเข้าใจเรื่องสิ่งแวดล้อมมีอิทธิพล

ต่อพฤติกรรมรักษ์ส่ิงแวดล้อมทั้งนี้ เพราะความรู ้จะ

ท�าให้เกิดการตระหนักและน�าไปสู่การปฏิบัติด้วยเห็นว่า 

การกระท�านั้นจะเกิดประโยชน์ต่อตน (Stamm, et al., 

2000) และสอดคล้องกับงานของธนดล (2557), Nabsiah 

(2011), Mohammed (2014) และ A. H. Lizawati (2012) 

2. กลุ ่มอ ้างอิงมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมรักษ์ 

สิ่งแวดล้อมทั้งนี้เพราะ กลุ ่มอ้างอิงจะเป็นทั้งแม่แบบ  

สร้างแรงกดดัน และจูงใจให้สมาชิกแสดงพฤติกรรม 

คล้อยตามกลุ่ม (Kotler, 1994 อ้างในดารา, 2554) และ

สอดคล้องกับงานของ Barua (2011) ณัชชา (2009) และ

วิภาวี (2553) โดยเฉพาะบิดามารดา เพ่ือนและกิจกรรม

ในมหาวิทยาลัย อันเป็นสังคมที่เขาใช้ชีวิตอยู่ตลอดเวลา 

3. ปัจจัยการตลาดเพ่ือส่ิงแวดล้อมส่งผลต่อ

พฤติกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับ Morad (2014), 

Collins (2014), Grail (2010), Babita (2013), Sivesan  

(2013), Josephine (2008) และ Asra (2015) 

4. พฤติกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อมส่งผลต่อความภักดี 

ในสินค้าทั้งนี้อาจเพราะผู ้ซ้ือคิดว่าจะได้รับประโยชน์ 

ในชวีติ การค้นพบนีส้อดคล้องกบังานของชนาธปิ (2553), 

Elmira (2015), Nai-Jem Chang(2010) และ Lee (2009)

ข้อเสนอแนะเชิงกลยุทธ์

1. ควรมีกลยุทธ์บริหารปัจจัยการตลาด ดังนี้

1.1 ด้านการส่งเสรมิการจ�าหน่าย : (ก) ควรสร้าง 

โอกาสพิเศษในเดือนต่าง ๆ ตลอดทั้งปี เพื่อกระตุ้นการ

ซื้อสินค้า ทั้งนี้จากการส�ารวจพบว่าการซื้อซ�้าเกิดขึ้นใน

โอกาสพเิศษสงูถงึร้อยละ 70.8 (ข) จดัรายการพเิศษลดราคา 

สนิค้า เช่น ซือ้ช้ินถดัไปได้ในราคาทีถ่กูกว่าช้ินแรก ลดราคา 

การซื้อสินค้าตกรุ่น จัดรายการพิเศษลดราคาการซื้อในวัน

เทศกาล การให้สินค้าตัวอย่างเป็นของแถม เป็นต้น ทั้งนี้

กลุม่ตัวอย่างได้ให้ความส�าคญักบัสิง่เหล่านีใ้นการตัดสนิใจ

ซือ้สนิค้าทัง้ในระดบัปานกลางจนถงึมากทีส่ดุ สงูถงึร้อยละ  

92.3, 91.4, 93.3, 88.3 ตามล�าดบัรวมถงึ (ค) การให้สทิธพิเิศษ 

กับผู้ที่สมัครเป็นสมาชิก 

1.2 ด้านช่องทางการจ�าหน่าย: (ก) การวางสนิค้า

ในห้างสรรพสนิค้ายงัคงเป็นสถานทีใ่นอนัดบัต้นทีก่ลุม่คน  

Gen ‘Z’ มองหาสินค้าที่มีความเฉพาะอย่างสินค้าเพ่ือ 

สิ่งแวดล้อมทั้งนี้ด้วยผลส�ารวจพบว่าเขาให้ความส�าคัญ

กับสิ่งที่กล่าวมาในระดับปานกลางจนถึงมากที่สุด สูงถึง

ร้อยละ 94.9 (ข) คนรุ่นนี้ใกล้ชิดกับสื่อ Online การมองหา 

สนิค้าผ่านสือ่เหล่านีจ้งึเป็นสิง่ทีผู่ป้ระกอบการควรให้ความ

สนใจและสร้างโอกาสให้เกิดขึ้นโดยใช้ร่วมกันกับกลยุทธ์

การส่งเสริมการขาย เพราะจากการส�ารวจพบว่ากลุ่มคน 

Gen ‘Z’ สนใจสั่งสื่อผ่านสื่อนี้ในระดับปานกลางจนถึง 

มากที่สุด สูงถึงร้อยละ 83.8 (ค) รองลงมาคือความสะดวก

สบายกล่าวคือ หาซื้อได้ง่ายจากร้าน Mini Mart ทั่วไป  

ซึ่งจากผลการส�ารวจพบว่ามีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ

ซื้อสินค้าทั้งในระดับปานกลางจนถึงมากที่สุด สูงถึง 

ร้อยละ 88.9 

1.3 ด้านราคา: ราคายังคงเป็นสิ่งที่กลุ่มคน Gen 

‘Z’ เห็นว่ามีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อในระดับระดับ

ปานกลางจนถึงมากที่สุด สูงถึงร้อยละ 93.3 เพราะมีราคา 
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ที่สูงกว่าสินค้าทั่วไป อย่างไรก็ตามการช่วยให้ลูกค้ามีการ

ตัดสินใจซื้อง่ายและเร็วขึ้น กลยุทธ์ที่กิจการควรน�ามาใช้

เช่น (ก) การมีสินค้าหลายขนาดท�าให้ราคาจะซอยย่อย 

ลงมาตามขนาดของสนิค้า (ข) การจดัชดุของสนิค้ามน้ีอยช้ิน 

ไปจนถึงมากชิ้น เพื่อให้ลูกค้าได้มีโอกาสเลือกซึ่งจะท�าให้

การตัดสินใจง่ายขึ้น 

1.4 ด้านผลิตภัณฑ์: (ก) มีฉลากเกี่ยวกับการ

อนรุกัษ์สิง่แวดล้อม (ข) รูปลักษณ์ของสินค้ามีการออกแบบ

สวยงาม และควรน�าไปใช้ควบคูกั่บกลยุทธ์ทางด้านส่งเสรมิ 

การจ�าหน่วย (ค) มีหลายขนาดให้เลือกซ้ือ ใช้ควบคู่กับ

กลยุทธ์ด้านราคา (ง) ออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ส่งเสริม 

การน�าไปใช้ซ�้าเป็นต้น

2. การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของผู้ซื้อ กิจการ

ควรเป็นผูใ้ห้ความรู ้ความเข้าใจ ความตระหนกั และวธิกีาร 

ปฏิบัติตนช่วยลดโลกร้อนรักษาสิ่งแวดล้อมให้กับกลุ่มคน  

Gen ‘Z’ เช่น 

2.1 กลยุทธ์ความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา 

ในการจดักจิกรรมการเรียนรู้เกีย่วกบัสินค้าเพ่ือส่ิงแวดล้อม 

หรือการเยี่ยมชมสินค้าและกรรมวิธีการผลิตเป็นต้น 

2.2 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านการสร้างเครอืข่าย 

ลูกค้าสัมพันธ์ ผ่านทาง Facebook ของกิจการ 

2.3 การให้ข้อมูลความรู้ผ่านส่ือ Online นติยสาร

บันเทิง รายการทีวี รวมถึงการให้คนที่มีชื่อเสียงเป็น 

แบบอย่างพฤติกรรมที่ดีของคนรุ่นใหม่ 

2.4 การให้ความรู้ความเข้าใจกับบิดามารดา 

ซึ่งจะน�าไปสู่อบรมสั่งสอนชักจูงให้เกิดพฤติกรรมรักษ์ 

สิ่งแวดล้อมกับบุตรหลานเป็นต้น 

2.5 ใช้หีบห่อ ฉลากในการสอดแทรกความรู ้

รวมถึงวิธีมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อมเป็นต้น 

3.กิจการยังไม่ควรใช้กลยุทธ์แจกถุงผ้าในช่วงนี้  

เพราะจากการส�ารวจพบว่ากลุ่มคน Gen ‘Z’ ไม่ใช้ถุงผ้า

แทนถงุพลาสตกิสงูถงึร้อยละ 24.4 และนาน ๆ  จงึจะใช้ครัง้  

ร้อยละ 25.1

4. ใช้สมการพยากรณ์เพือ่หาข้อมลูในการวางแผน

การเช่น ด้านการด�าเนินการใช้ชีวิตใช้สมการ � และ � 

ด้านพฤตกิรรมการซือ้สนิค้าเพือ่สิง่แวดล้อมใช้สมการ �,  

� , �  และ �  ความภักดีต่อสินค้าใช้สมการ � 

พยากรณ์พฤตกิรรมรกัษ์สิง่แวดล้อมให้ใช้สมการ � หรอื  

�  ความภักดีต่อสินค้าใช้สมการ �  หรือ 

ข้อเสนอแนะส�ำหรับกำรวิจัยครั้งต่อไป

1. ศกึษากลุม่ Gen‘Z’ ในพืน้ทีอ่ืน่รวมถงึการศกึษา 

กลุ ่ม Gen‘Y’ ซึ่งเป็นคนกลุ ่มใหญ่ของประเทศ และ 

คนกลุ่ม Gen‘X’ ที่มีก�าลังซื้อสูงในปัจจุบัน

2. เลือกใช้เทคนิคการวิเคราะห์เชิงองค์ประกอบ 

การวิเคราะห์โครงสร้าง รวมถึงการใช้โปรแกรมลิสเรล 

หรือ เอมอส ในการวิจัย
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คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

Faculty of Public Health, Eastern Asia University

ชื่อเรื่อง วิธีกำรวิจัยทำงสำธำรณสุข

ผู้แต่ง: ผศ.ดร.ปุญญพัฒน์ ไชยเมล์

ปีที่พิมพ์ 2558

ส�ำนักพิมพ์ บริษัทน�ำศิลป์โฆษณำ จ�ำกัด 

จ�ำนวนหน้ำ 283 หน้ำ

หนงัสอืเรือ่งวธิกีารวจิยัทางสาธารณสขุ เป็นหนงัสอื 

ที่เขียนเรียบเรียงเกี่ยวกับมโนทัศน์การวิจัย และน�าเสนอ

เนื้อหารายละเอียดของกระบวนการวิจัยในทุกขั้นตอน  

ซึ่งในแต่ละบทของการน�าเสนอจะประกอบด้วย บทน�า 

เนื้อหา และบทสรุป พร้อมทั้งยกตัวอย่างประกอบที่จะ 

ช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจได้ดียิ่งขึ้น และสามารถท�าวิจัยได้

จุดประสงค์

หนงัสอืเล่มนีน้�าเสนอระเบยีบวธีิการวจัิยในทีเ่ป็น

ประโยชน์ส�าหรับการเรียนการสอนในรายวิชาที่เก่ียวข้อง

กบัการวจิยั โดยเฉพาะการวจิยัทางด้านสาธารณสขุ เพือ่ให้ 

นิสิต นักศึกษาและผู้อ่านเกิดความเข้าใจ มีเจตคติที่ดีต่อ

การท�าวิจัย เห็นภาพโดยรวม ตลอดจนความสัมพันธ์ของ 

กระบวนการต่าง ๆ ของวิธีการวิจัยทางสาธารณสุข

สำระส�ำคัญ

หนังสือเล่มนี้ประกอบด้วยเนื้อหา 12 บท ได้แก่ 

(1) ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับการวิจัย (2) การก�าหนดปัญหา

การวิจัยทางสาธารณสุข (3) การก�าหนดวัตถุประสงค์  

สมมติฐานและกรอบแนวคิดการวิจัย (4) การทบทวน

วรรณกรรมและการสืบค้นข้อมูล (5) รูปแบบการวิจัย (6)  

ประชากร กลุม่ตวัอย่าง และการสุม่ตวัอย่าง (7) การก�าหนด 

ขนาดตัวอย่าง (8) ข้อมูลและการเก็บรวบรวมข้อมูล (9) 

เครือ่งมอืการวจัิย (10) สถติิส�าหรบัการวจัิยทางสาธารณสขุ 

(11) การพัฒนาโครงร่างการวิจัย และ (12) การเตรียม 

บทความวิจัย 
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สะท้อนคุณค่ำ

1. มุ่งสร้างความเข้าใจเกีย่วกบัความรูเ้บือ้งต้นทาง

การวิจัย ความหมาย ความส�าคัญ และขั้นตอนการวิจัย  

และต่อด้วยการก�าหนดปัญหาวิจัยทางสาธารณสุข เน้น

ความส�าคัญของปัญหาการวิจัย โดยระบุแหล่งที่มาของ

ปัญหา เกณฑ์การพิจารณาปัญหา การจดัล�าดบัความส�าคญั

และการวิเคราะห์ปัญหาวิจัย พร้อมยกตัวอย่างประกอบ 

ทีเ่ป็นรปูธรรม ทีเ่กีย่วข้องกบังานทางด้านสาธารณสขุ และ 

น�าเสนอการก�าหนดหวัข้อเรือ่ง วตัถปุระสงค์ สมมตฐิาน และ

กรอบแนวคิด โดยมีตัวอย่างงานวิจัยทางด้านสาธารณสุข 

ประกอบในแต่ละหัวข้อย่อยท�าให้ผู้อ่านเกิดความเข้าใจ 

และเห็นความเชื่อมโยงของแต่ละประเด็นได้อย่างชัดเจน

2. การทบทวนวรรณกรรมและการสืบค้นข้อมูล 

แสดงความส�าคญัของการทบทวนงานวจิยั การสบืค้นจาก

ฐานข้อมูล เทคนิคการสืบค้น และแนวทางการทบทวน

วรรณกรรมและงานวจิยัทีเ่กีย่วข้องโดยใช้แผนผังประกอบ

ที่แสดงขั้นตอน ง่ายต่อการท�าความเข้าใจ การก�าหนด 

ค�าส�าคญั (keywords) ทีใ่ช้ในการค้นหา รวมถงึการใช้ค�าเชือ่ม  

AND, OR, NOT (AND NOT) ซึง่เป็นเทคนคิในการสบืค้น  

น�าเสนอฐานข้อมูลต่าง ๆ ที่ใช้ในการสืบค้นที่ส�าคัญ เช่น 

Google และฐานข้อมลูวทิยานพินธ์ ทัง้ในและต่างประเทศ 

แสดงหน้าเวบ็ และวธิกีารสืบค้น ทัง้ขัน้พ้ืนฐานและขัน้สงู  

มีภาพประกอบให้เห็นรายละเอียดของการสืบค้นอย่าง

ชัดเจน ในบทนี้ได้น�าเสนอหัวข้อการวางแผนและการ

จัดการข้อมูลจากการทบทวน เทคนิคการบันทึกข้อมูล 

การน�า เสนอผลการทบทวนวรรณกรรมที่มีผังการ 

ด�าเนินงานประกอบให้เกิดความเข้าใจยิ่งขึ้น

3. เสนอรูปแบบการวิจัยทั้งเชิงปริมาณและ 

คุณภาพ และน�าเสนอรูปแบบการวิจัยทางสาธารณสุข  

ทีป่ระกอบด้วยการวจิยัเชงิพรรณนา เชงิวเิคราะห์แบบภาค

ตดัขวาง เชงิวพิากษ์ย้อนหลงั เชงิวเิคราะห์ชนดิไปข้างหน้า  

เชิงทดลองและก่ึงทดลอง พร้อมยกตัวอย่างงานวิจัย

ประกอบเพือ่ให้ผู้อ่านเกิดมโนทศัน์เก่ียวกับรูปแบบงานวจัิย 

ทางด้านสาธารณสุขได้อย่างชัดเจน 

4. ประชากรและการสุ่มตวัอย่าง การก�าหนดขนาด

ตัวอย่าง ผู้เขียนได้แสดงให้เห็นถึงเทคนิคการสุ่มตัวอย่าง

ประเภทต่าง ๆ  โดยใช้ภาพประกอบให้เกดิความเข้าใจอย่าง 

ชัดเจน ส่วนเรื่องข้อมูลน�าเสนอเกี่ยวกับประเภทข้อมูล 

ในมาตราต่าง ๆ และน�าเสนอประเด็นการพิจารณาระดับ

การวัดข้อมูลโดยมีตัวอย่างหัวข้อวิจัย มาประกอบการ

พิจารณาระดับการวัดของตัวแปรที่ปรากฏในหัวข้อวิจัย 

ส่วนหวัข้อการเกบ็รวบรวมข้อมลู ผูเ้ขยีนน�าเสนอลกัษณะ 

ของเครื่องมือประเภทต่าง ๆ การตรวจสอบคุณภาพของ

เคร่ืองมือ พร้อมยกตัวอย่างวิธีการค�านวณหาคุณภาพของ

เครื่องมือ และสูตรการค�านวณ

5. สถติิส�าหรับการการวจัิยทางสาธารณสุข น�าเสนอ 

ประเด็นที่ส�าคัญในการพิจารณาเลือกใช้สถิติให้ถูกต้อง 

ซึ่งต้องพิจารณาถึงตัวแปร ประเภทของข้อมูล และระดับ

การวัดตัวแปร สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัย  

ประกอบด้วยสถติิเชิงพรรณนา และสถติิอนมุาน รวมไปถงึ 

การน�าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ

6. การพฒันาโครงร่างการวจัิย น�าเสนอองค์ประกอบ 

การเขียนโครงร่างวิจัย โดยแสดงรายละเอียดในแต่ละ 

องค์ปะกอบของโครงร่างการวิจัย จุดเด่น มีการยกตัวอย่าง

ในแต่ละองค์ประกอบของโครงร่างวิจัยได้อย่างชัดเจน 

ครอบคลมุรายละเอยีด และมข้ีอเสนอแนะในทกุ ๆ  ส่วนของ 

องค์ประกอบนั้น ๆ  ได้อย่างเหมาะสม ง่ายต่อการท�าความ

เข้าใจ และท้ายบทนีไ้ด้น�าเสนอแนวทางการเสนอโครงการ 

วิจัยตามแบบของส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 

7. บทสุดท้ายน�าเสนอ การเตรียมบทความ

วิจัย ผู้เขียนได้น�าเสนอประเภทของบทความ แนวทาง 

การเขียนบทความ พร้อมทั้งน�าเสนอฐานข้อมูลทั้ง 

ระดับชาติและนานาชาติ เพื่อการตีพิมพ์ เสนอรายละเอียด

ขององค์ประกอบการเขียนบทความ และยกตัวอย่าง 

ในแต่ละองค์ประกอบ พร้อมชี้ให้เห็นถึงองค์ประกอบ 

ในตัวอย่างได้อย่างชัดเจน 

สรุป

จุดเด่นของหนังสือเล่มนี้อยู ่ที่การยกตัวอย่าง

ประกอบ ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยทางด้านสาธารณสุขได ้

อย่างครอบคลุมทุกเนื้อหาของแต่ละบท ผู้อ่านสามารถ

เข้าใจได้ง่าย และสามารถน�าไปปฏบิตัไิด้รวมถงึการปรมิาณ

น�าเสนอเนื้อหาในแต่ละหน้ามีความเหมาะสม ทั้งภาพ 

แผนภูมิหรือแผนผัง และน่าสนใจและใช้กระดาษในการ

พิมพ์เป็นกระดาษถนอมสายตา ชวนอ่านแบบสบายตา  

และเต็มไปด้วยเนื้อหาสาระครบถ้วน
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“นารนีครา” มชีือ่จนีว่า “ทา-เตอ-เฉงิ” ผลงานเขยีน

โดย “ฉ่ือลี่” นักเขียนหญิงผู้สร้างสรรค์งานวรรณกรรม

อย่างต่อเนื่องทั้งนวนิยายและร้อยแก้ว ได้รับรางวัลทาง

วรรณกรรมหลายรางวัล อีกทั้งผลงานหลายเรื่องได้รับ 

การสร้างเป็นภาพยนตร์ ละครชุดทางโทรทัศน์ ละครเวที 

ละครวทิย ุอปุรากรปักกิง่ รวมทัง้ได้รบัการแปลเป็นภาษา

ต่างประเทศหลายภาษา 

สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี  

ทรงพระราชด�ารสัแนะน�าหนงัสอื “นารนีครา” ความตอนหนึง่ 

ว่า “นารนีครา” ประพนัธ์โดย “ฉ่ือลี”่ ทีม่กัเขยีนเรือ่งเกีย่วกบั

บทบาทของสตรจีนี ซึง่เป็นเรือ่งอกีด้านหนึง่ของวฒันธรรม

จนีทีน่่าสนใจ ประกอบกบัเป็นนวนยิายสัน้ทีค่่อนข้างใหม่ 

และยังไม่มีแปลเป็นภาษาต่างประเทศภาษาอ่ืน จึงเท่ากับ 

ทรงแปลเองจรงิ  ๆด้วยพระอจัฉรยิภาพ ด้านภาษาจนี ทรงเข้าใจ 

ในประเพณีและวัฒนธรรมจีนอย่างลึกซึ้ง ประกอบกับ

พระปรชีาสามารถด้านการประพนัธ์วรรณกรรมภาษาไทย

ท�าให้ทรงถ่ายทอดถ้อยค�าต่าง ๆ ออกมาได้ชดัเจน ผูอ่้านได้

อรรถรสในความคดิของตวัละคร มองเหน็สภาพบ้านเมอืงจนี  

โดยผ่านตัวอกัษรภาษาไทย

“นารีนครา” ถ่ายทอดเรือ่งราวของผู้หญงิสามคน 

ในสามรุน่ รุน่เก่า รุน่กลาง และรุน่ใหม่ ทีเ่ติบโตและใช้ชวีติ 

ในเมืองอู่ฮ่ัน มณฑลหูเป่ย แม้เกิดมาในช่วงเวลาที่ต่างกัน  

ในครอบครัวที่มีพื้นฐานต่างกัน ท�าให้วิถีชีวิตของเธอ 

ทั้งสามคนแตกต่างกัน การที่ทั้งสามอยู่ในละแวกบ้าน

เดียวกันท�าให้ต่างฝ่ายต่างเห็นเรื่องราวของกันและกันมา 

โดยตลอด เร่ืองราวทีค่นอ่ืนมองเห็นอาจไม่ใช่เร่ืองจริงทัง้หมด  
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แต่บางครัง้การมองเหน็เฉพาะส่วนกลบัท�าให้มคีวามเข้าใจ 

และกลายเป็นมติรภาพทีด่ต่ีอกนั 

“ม่ีเจีย่” หญงิม่ายเจ้าของร้านขดัรองเท้า ผูท้ีบ่คุลกิ 

ดูเข้มแข็งตามแบบทหาร หลังจากสามีเสียชีวิตไปต้ังแต่

ลูกชายคนเดียวอายุยังน้อย เธอใช้ชวีติกบัแม่สาม ีการทีต้่อง

รับผิดชอบความเป็นอยู่ของคนในบ้าน และต้องควบคุม 

การท�างานของลกูจ้างในร้าน ท�าให้ “มีเ่จีย่” เป็นคนปากร้าย  

ใจอ่อน คิดอ่านรอบคอบ ตามที่เคยมีอาจารย์ท่านหนึ่ง 

กล่าวไว้ “ดแูลบ้านเมอืงเหมอืนป้ิงปลา จะกลบับ่อย ๆ  ไม่ได้ 

การบรหิารร้านกเ็หมอืนกบับรหิารประเทศ ต้องจดบนัทกึไว้ 

ให้ดทีกุวนั” 

“เฝิงชนุ” หญงิสาวอายสุามสิบต้น ๆ การศกึษาดี 

เคยท�างาน เป็นเสมยีนในตกึนวิเวลิด์เทรด แต่งตัวทนัสมยั  

แต่งงานมีครอบครวั แต่เมือ่เกดิปัญหาในครอบครวั “เฝิงชนุ”  

เลอืกทีจ่ะเดนิเข้าขอมาท�างานในร้านขดัรองเท้าของ “มีเ่จีย่” 

ภาพลักษณ์ที่ดูเป็นคนว่าง่าย ใสซื่อ ของ “เฝิงชุน” ท�าให้  

“มี่เจี่ย” คาดว่าเธอคงท�างานไม่เกินสามวัน แต่ถึงวันนี้ก็ 

สามเดอืนแล้ว “เฝิงชนุ” ยงัท�างานทีด่จูะต�า่ต้อยนีไ้ด้อย่างดี 

“ในโลกนีไ้ม่มีงานทีต่�า่ต้อย มแีต่คนทีต่�า่ต้อย”

“คุณย่า” แม่สามีของ “มี่เจี่ย” อายุแปดสิบหก  

มีครอบครวัทีส่มบรูณ์ตัง้แต่ในวยัเดก็ จนกระทัง่มคีรอบครวั 

เมื่อเข้าสู่ยุคปฏิวัติวัฒนธรรม การเปล่ียนแปลงพลิกจาก

หน้ามือเป็นหลงัมอื “คณุย่า” เลีย้งดลูกูชายคนเดยีวทีย่งัเลก็ 

จนเติบโต เม่ือลูกชายเสียชีวิตเพราะโรคร้าย “คุณย่า”  

ใช้ชวีติกบั “มีเ่จ่ีย” ลูกสะใภ้ และหลานชาย การผ่านเรือ่งราว 

ต่าง ๆ  มาในชวีติท�าให้ “คณุย่า” มองปัญหาด้วยใจทีเ่ปิดกว้าง  

แก้ปัญหาด้วยความนุม่นวล ในแต่ละวนั “คณุย่า” จะใช้เวลา 

อยูช่ัน้บนของร้านขดัรองเท้า นัง่มองดผููค้นผ่านไปมา และ 

ยงัมีหน้าทีท่�าอาหารด้วยความตัง้ใจให้กบั “มีเ่จีย่” และลกูจ้าง

ในร้าน อาหารของคณุย่า “มีเ่จีย่” ว่าเป็นอาหารของคนอูฮ่ัน่

แท้ ๆ มีรสชาตดิ ีและมคีวามหลากหลาย แม้แต่ “เฝิงชนุ”  

กต็ดิใจเช่นกนั 

สิ่งที่เหมือนกันของผู้หญิงทั้งสามคนคือ “ความ

เขม้แขง็” ถึงแม้จะแสดงออกแตกต่างกนั “ความเข้มแขง็” 

ไม่ต้องบอกใครว่าเราสู้ไหว เราอดทนได้ หรือว่าเราท�าได้ 

แต่ความเข้มแขง็ แสดงออกทีก่ารกระท�า “คณุย่า” สามารถ

รบัเหตกุารณ์ช่วงปฏวิตัวิฒันธรรม การต้องสูญเสยีทกุอย่าง  

สญูเสยีสาม ีสิง่ต่าง ๆ  ประดงัเข้ามาในชวีติ แต่เธอกลบัไม่เสยี 

เวลาร้องไห้คร�า่ครวญ กลบัมสีตเิลีย้งลกูชายให้มคีวามเข้มแขง็ 

เป็นผูช้ายสมบรูณ์แบบในสายตาของทกุคน เธอสามารถเกบ็ 

ความลับและยอมรับการกระท�าของลูกสะใภ้โดยไม่แสดง

อาการเสียดสี ประชดประชัน แต่กลับยังช่วยให้ “มี่เจี่ย”  

ลกูสะใภ้ ดเูป็นแม่ทีด่แีละเอาใจใส่ลกูชาย ถงึแม้อายมุากแล้ว

เธอยงัเอาใจใส่ทกุคนทีเ่กีย่วกบัชวีติเธอ ด้วยการท�าอาหาร

อย่างประณตีและต้ังใจให้กบัทกุคนกนิในทกุวนั

“มีเ่จ่ีย” ดจูะมคีวามเข้มแขง็ทีค่นอืน่มองเหน็ได้จาก 

บุคลิกและน�้าเสียงการพูด แต่ความเข้มแข็งของเธอมีลึก 

ลงไปในจติใจ เธอสามารถอยูใ่นกองทพัทีม่คีวามเข้มงวดได้ถงึ  

8 ปี เมือ่มคีรอบครวักส็ามารถอยูก่บัสามทีีม่คีวามสมัพนัธ์

ที่ดีกับผู้หญิงอ่ืน ๆ เมื่อสามีป่วยเธอก็สู้รักษาสามีทุกทาง  

จนทรพัย์สนิต่าง ๆ หมดไปกบัการรกัษาพยาบาล เมือ่สามี 

เสียชีวติลง “มีเ่จ่ีย” ต้องเลีย้งดคูรอบครัวเธอตัดสินใจท�าการค้า 

ทีไ่ม่ต้องลงทนุมาก ไม่ต้องเดนิทาง และไม่รบกวนความเป็นอยู่ 

ของคนในบ้าน แม้แต่เรื่องความสัมพันธ์อันเป็นความลับ

ของเธอ เมื่อถึงจุดหนึ่งแล้วสามารถตัดสินใจได้เด็ดขาด  

เพือ่ให้ตัวเองสามารถเลีย้งครอบครวัต่อไปได้ 

“เฝิงชุน” อายุยังน้อย เติบโตมาในครอบครัวที่ 

เอาใจใส่และให้ความส�าคญักบัการศกึษา เธอจบมหาวทิยาลยั 

ท�างานในส�านกังานทีใ่หญ่โต ทนัสมยั แต่งงานกบัชายหนุ่ม

หน้าตาดทีีคุ่น้เคยมาแต่เดก็ มลีกูชายด้วยกนั 1 คน เมือ่ถงึจดุที ่

สามีไม่รับผิดชอบ ไม่ท�างานเป็นหลักแหล่ง เธอตัดสินใจ 

ออกมาท�างานกบั “มีเ่จีย่” ร้านขดัรองเท้าเลก็ ๆ  ในละแวกบ้าน  

ดูจะต�่าต้อยไม่เหมาะสมกับการศึกษาของเธอ ยิ่งเป็นร้าน 

ที่มีผู ้คนเดินผ่านมากมาย หลายคนเป็นเพื่อนที่เรียนมา 

ด้วยกนั คนทีเ่คยท�างานมาด้วยกนั เพือ่นบ้านทีรู่จ้กัเธอและ

ครอบครวัเป็นอย่างด ีแต่ “เฝิงชุน” กลบัต้ังใจท�างานก้มหน้า

ขดัรองเท้าให้กบัคนขบัรถ คนท�างาน หรอืแม้แต่นกัศกึษา  

ด้วยกิริยาที่สุภาพอ่อนน้อม ทั้งนี้เพื่อให้สามีมองเห็นและ

กลบัตัวต้ังใจท�ามาหากนิ 

“ฉือลี่” ถ่ายทอดบรรยากาศสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ  

ในเมอืงอูฮ่ัน่ ออกมาอย่างด ีท�าให้เรารูส้กึเหมอืนก�าลงัเดนิ

ชมเมอืงไปพร้อมกบัตัวละครในเรือ่ง แม้แต่ซอกมมุเลก็น้อย  

“...ชั้นบนมีเชือกโยงกันทั้งแนวตั้งแนวนอนขึงตากผ้า  

มนี�า้หยดแหมะ ๆ ลงมา เสือ้ยกทรงหนนุด้วยฟองน�า้หนา
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เจ้าของไม่สนใจว่าเป็นของท่ีควรจะเก็บไว้เป็นส่วนตวั เอามา 

แขวนตากไว้ ยกทรงนี้เฉียดอยู่บนหัวคนที่ขี่จักรยานผ่าน

ไปมา...” การด�าเนินเร่ืองค่อยบอกเล่าชีวิตของตัวละคร

ออกมาในแต่ละแง่มมุ ความสัมพันธ์ของผูห้ญงิทัง้สามคน 

มีส่วนให้เกิดการเปล่ียนแปลงในชีวิตของอีกคนหนึ่งได้  

เมื่ออ ่าน “นารีนครา” นอกจากความรู ้ ในเรื่องเชิง

ประวัติศาสตร์จีน วัฒนธรรมจีน ในแต่ละช่วงแล้ว  

ยังท�าให้เราเรียนรู้ว่าชีวิตคนเราย่อมมีเร่ืองราวเลวร้าย 

ผ่านเข้ามามากมาย แต่ท้ายที่สุดก็อยู่ที่ตัวเราจะมีความ 

เข้มแข็งพอที่จะสู้กับปัญหา หรือแก้ไขปัญหาได้อย่างไร 

เหมอืนกบัตัวละครทัง้สามในเรือ่ง “นารนีครา”
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